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SUMMARY 

 Modern approaches to science teaching and teacher training argue for the impor-

tant role that informal learning environments play in supporting teacher professional de-

velopment. The purpose of this dissertation is to explore the role that informal learning 

environments (e.g. museums, environmental parks, science parks, etc.) can play in the 

training of preservice teachers, especially in the area of science teaching. Research ques-

tions are: 

i. What are the characteristics of the participants' personal biographies in relation to sci-

ences? 

ii. What is the impact of the involvement of participants in a range of informal activities 

in the development of their science content knowledge? 

iii. What is the impact of the involvement of participants in a range of informal activities 

in the development of their pedagogical knowledge for science? 

iv. What is the impact of the involvement of participants in a range of informal activities 

on their views about the role of out-of-school settings in science learning? 

v. What is the nature of the participants’ personal science teaching philosophies?  

vi. How do the participants apply their views about out-of-school learning in practice? 

 In this case study, the 16 participants were enrolled in a teacher preparation pro-

gram at the University of Nicosia and attending a science method course. As part of the 

course, the preservice teachers were involved in three specially-designed activities which 

are also placed in informal science contexts: (a) working with a scientist; (b) carrying out 

a field-study; and, (c) participating in a science festival. In order to explore the impact of 

these three informal science experiences, data were collected from some of the following 
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sources: autobiographies about science, three reflective journals about the three informal 

science experiences (scientists, educational-environmental centre, science festival), lesson 

plans, and answers to midterm and final exam questions. Furthermore, data were collect-

ed after the end of the semester, through semi-structured interviews with 4 students. Also, 

data were gathered from their participation in the school experience, which held the se-

mester following of the method course. At this stage, data were collected through obser-

vations of the participants’ teaching practices, lesson plans, worksheets, and more. Final-

ly, interviews were held with these 4 students in order to investigate their views on the 

success of the courses they have taught. 

 The findings of this case study have shown that informal approaches can have 

many positive effects on the training of future teachers. Specifically, data analysis re-

vealed that participants acquired content and pedagogical knowledge, understood various 

scientific concepts, and acquired knowledge related to scientific inquiry. In addition, their 

participation in this survey, helped them reshape their attitudes and views on the science 

lesson and science in general, restructure stereotypes about scientists as personalities and  

as workplaces, and understand the role of informal learning in teaching science. Based on 

these results, this study concludes with suggestions on the following areas: (a) integrating 

informal learning into teacher training programs so that when teacher will staff schools, 

they will be fully equipped with the necessary knowledge and the positive attitude to-

wards science, which they will pass on to their students, thereby improving the education 

and confidence of our society in the sciences, (b) professional development of in-service 

teachers to support by the Ministry of Education in the application of informal learning in 

their science teaching, and (c) conducting future research using quantitative data collec-

tion and analysis methods, but also more informal frameworks and learning practices, so 
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that the findings can be generalised and we can further strengthen the conviction that in-

formal learning can enrich teachers' professional training on science teaching. 

Keywords: Informal science; Teacher education; Science education  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 Σύγχρονες προσεγγίσεις στη διδακτική των Φυσικών Επιστηµών και την 

κατάρτιση των εκπαιδευτικών επιχειρηµατολογούν για το σηµαντικό ρόλο που 

διαδραµατίζουν τα άτυπα περιβάλλοντα µάθησης στην υποστήριξη της επαγγελµατικής 

ανάπτυξης των εκπαιδευτικών. Ο σκοπός της διατριβής είναι να διερευνήσει το ρόλο που 

µπορεί να διαδραµατίσουν τα άτυπα περιβάλλοντα µάθησης (π.χ. µουσεία, 

περιβαλλοντικά πάρκα, πάρκα επιστήµης, υπαίθριοι χώροι κλπ) στην κατάρτιση των 

προπτυχιακών φοιτητών, ειδικότερα στην περιοχή της διδακτικής των Φυσικών 

Επιστηµών. Τα ερευνητικά ερωτήµατα είναι τα εξής:  

 i. Ποιά είναι τα χαρακτηριστικά των προσωπικών βιογραφιών των 

συµµετεχόντων σε σχέση µε τις Φυσικές Επιστήµες;  

 ii. Ποιά είναι η επίδραση της εµπλοκής των συµµετεχόντων σε µια σειρά 

άτυπων δραστηριοτήτων στην ανάπτυξη γνώσεων περιεχοµένου για τις Φυσικές 

Επιστήµες;  

 iii. Ποιά είναι η επίδραση της εµπλοκής των συµµετεχόντων σε µια σειρά 

άτυπων δραστηριοτήτων στην ανάπτυξη γνώσεων παιδαγωγικής για τις Φυσικές 

Επιστήµες;  

 iv. Ποιά είναι η επίδραση της εµπλοκής των συµµετεχόντων σε µια σειρά 

άτυπων δραστηριοτήτων στην ανάπτυξη αντιλήψεων για το ρόλο των άτυπων 

περιβαλλόντων µάθησης στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών;  

 v. Ποιά είναι τα χαρακτηριστικά των προσωπικών φιλοσοφιών των 

συµµετεχόντων για τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών στο δηµοτικό σχολείο και 

ποιός είναι (αν υπάρχει) ο ρόλος των άτυπων µορφών µάθησης;  
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 vi. Πώς εφαρµόζουν οι συµµετέχοντες δραστηριότητες σε άτυπα 

περιβάλλοντα µάθησης στις διδακτικές τους πρακτικές;  

 Η έρευνα αποτελεί µία µελέτη περίπτωσης, στην οποία συµµετείχαν 16 

προπτυχιακοί φοιτητές της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι σπούδαζαν στο 

Πανεπιστήµιο Λευκωσίας και παρακολουθούσαν το µάθηµα διδακτικής των Φυσικών 

Επιστηµών. Στο συγκεκριµένο µάθηµα, οι φοιτητές συµµετείχαν σε 3 συναντήσεις που 

πραγµατοποιήθηκαν στα πλαίσια των άτυπων περιβάλλοντων µάθησης: µελέτη πεδίου, 

συνεργασία µε επιστήµονες και συµµετοχή σε φεστιβάλ επιστήµης. Η συλλογή των 

δεδοµένων πραγµατοποιήθηκε µέσα από διάφορες εργασίες που διεκπεραιώσαν οι 

φοιτητές (αυτοβιογραφίες, αναστοχαστικά ηµερολόγια, σχέδια µαθήµατος, απαντήσεις σε 

ερωτήσεις ενδιάµεσης και τελικής εξέτασης κλπ), καθώς και µέσα από παρατηρήσεις που 

πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των συναντήσεων και συνεντεύξεις που έδωσαν οι 

συµµετέχοντες µετά το τέλος του µαθήµατος. Επιπλέον, επιλέγηκαν 4 φοιτητές, από τους 

οποίους συλλέχθηκαν δεδοµένα από τη συµµετοχή τους στη σχολική εµπειρία, η οποία 

έγινε το εξάµηνο που ακολούθησε τη συµπλήρωση του µαθήµατος. Σε αυτή τη φάση 

συλλέχθηκαν δεδοµένα µέσω παρατήρησης του µαθήµατος Φυσικών Επιστηµών που 

δίδαξαν οι συµµετέχοντες, όπως και από σχέδια µαθήµατος, φύλλα εργασίας κ.ά. Τέλος 

πραγµατοποιήθηκαν συνεντεύξεις µε τους συγκεκριµένους φοιτητές µε στόχο τη 

διερεύνηση των απόψεων τους για την επιτύχια των µαθηµάτων που έχουν διδάξει. 

 Τα ευρήµατα της συγκεκριµένης έρευνας, έχουν δείξει ότι οι άτυπες προσεγγίσεις 

µπορούν να επιφέρουν πολλά θετικά αποτελέσµατα στην κατάρτιση των µελλοντικών 

εκπαιδευτικών. Πιο συγκεκριµένα, µέσα από την ανάλυση των δεδοµένων διαπιστώθηκε 

ότι οι συµµετέχοντες απέκτησαν γνώσεις περιεχοµένου και παιδαγωγικής, κατανόησαν 

διάφορες επιστηµονικές έννοιες και απέκτησαν γνώσεις που αφορούν την επιστηµονική 
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διερεύνηση. Επιπλέον, τους βοήθησε να αναδιαµορφώσουν τη στάση και τις απόψεις 

τους ως προς το µάθηµα της Επιστήµης αλλά και την επιστήµη γενικότερα, να 

αναδοµήσουν στερεότυπα που αφορούσαν τους επιστήµονες ως προσωπικότητες και ως 

χώρος εργασίας και να κατανοήσουν το ρόλο της άτυπης µάθησης στη διδασκαλία του 

µαθήµατος της Επιστήµης. Με βάση αυτά τα αποτελέσµατα, η µελέτη αυτή καταλήγει σε 

εισηγήσεις γύρω από τους ακόλουθους άξονες: (α) ένταξη της άτυπης µάθησης στα 

προγράµµατα κατάρτισης των εκπαιδευτικών, ώστε όταν θα στελεχώσουν τα σχολεία, να 

είναι πλήρως καταρτισµένοι µε τις απαραίτητες γνώσεις και να έχουν θετική στάση προς 

την επιστήµη, την οποία θα µεταδόσουν στους µαθητές τους, µε αποτέλεσµα να 

βελτιωθεί η παιδεία και η αυτοπεποίθηση της κοινωνίας µας σχετικά µε τις θετικές 

επιστήµες, (β) επαγγελµατική ανάπτυξη των εν υπηρεσία εκπαιδευτικών, ώστε να 

στηρίζονται από το Υπουργείο Παιδείας στην εφαρµογή των άτυπων µορφών µάθησης 

στις διδασκαλίες τους, σε ότι αφορά το µάθηµα των Φυσικών Επιστηµών, και (γ) 

διεξαγωγή µελλοντικής έρευνας, η οποία θα χρησιµοποιεί ποσοτικές µεθόδους συλλογής 

και ανάλυσης δεδοµένων, αλλά και περισσότερα πλαίσια και πρακτικές άτυπων µορφών 

µάθησης, µε αποτέλεσµα να µπορούν τα ευρύµατα να γενικευτούν και να µπορέσουµε να 

ενισχύσουµε ακόµη περισσότερο την πεποίθηση, ότι η άτυπη µάθηση µπορεί να 

εµπλουτίσει την επαγγελµατική κατάρτιση των εκπαιδευτικών σχετικά µε τη διδασκαλία 

των Φυσικών Επιστηµών.   

Λέξεις κλειδιά: Άτυπη µάθηση, Κατάρτιση εκπαιδευτικών, Διδασκαλία της επιστήµης 
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

 H διεξαγωγή και η συγγραφή µίας διδακτορικής διατριβής, είναι το αποτέλεσµα 

µίας µακροσκελούς, επίπονης, αλλά και εποικοδοµητικής διαδικασίας. Ολοκληρώνοντας 

τη συγγραφή της παρούσας διατριβής, συνειδητοποίησα ότι είχα µπροστά µου το 

αποτέλεσµα ενός προσωπικού αγώνα, ο οποίος όµως δεν θα πραγµατοποιείτο, αν δεν 

είχαν την υποστήριξη συγκεκριµένων ανθρώπων.  

 Αρχικά, θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωµοσύνη µου στην επιβλεπούσα της 

διδακτορικής µου διατριβής, τη Λούση Αβρααµίδου, καθηγήτρια του Πανεπιστήµιου του 

Groningen στην Ολλανδία, η οποία µε µύησε στα θέµατα έρευνας και διδασκαλίας των 

Φυσικών Επιστηµών. Η πλούσια γνώση της σε θέµατα Φυσικών Επιστηµών και 

επιστηµονικής έρευνας, όπως και οι ανεκτίµητες συµβουλές της, αποτέλεσαν 

αδιαµφισβήτητη αξία στην υλοποίηση της παρούσας διατριβής. Σε όλη αυτή τη 

µακρόχρονη διαδικασία, είχα συνεχώς δίπλα µου την πολύτιµη βοήθεια, υποστήριξη και 

καθοδήγησή της. 

 Επιπρόσθετα, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά και τα δύο µέλη της επιτροπής 

εποπτείας µου, τη Μαρία Ευαγόρου, καθηγήτρια στο Πανεπιστήµιο Λευκωσίας, αλλά και 

το Ζαχαρία Ζαχαρία, καθηγητή στο Πανεπιστήµιο Κύπρου, οι οποίοι µε την ανεκτίµητη 

επιστηµονική τους βοήθεια συνέφεραν ενεργά σε διάφορα στάδια υλοποίησης της 

διατριβής µου. 

 Τέλος, οφείλω ένα µεγάλο ‘ευχαριστώ’ στην οικογένεια µου. Θα ήθελα να 

ευχαριστήσω τους γονείς µου Παναγιώτη και Αντρούλλα, καθώς επίσης και τη γιαγιά µου 

Αγγελική, οι οποίοι δέχτηκαν και υποστήριξαν την απόφαση µου για επέκταση των 

σπουδών µου. Καθ’ όλη τη διάρκεια των διδακτορικών µου σπουδών, µε στήριζε ο 
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καθένας µε το δικό του µοναδικό τρόπο. Δεν θα µπορούσα να παραλείψω να 

ευχαριστήσω το σύντροφο µου Αντρέα, ο οποίος µου συµπαραστάθηκε σε όλη αυτή τη 

διαδροµή και µε στήριζε όποτε το χρειαζόµουν. Χωρίς την παρουσία, την υποστήριξη και 

την αγάπη του δεν θα ήταν δυνατή η υλοποίηση της διατριβής µου.  

Αγγέλα Σκάγια 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Τα άτυπα περιβάλλοντα µάθησης παρουσιάζουν αρκετά πλεονεκτήµατα σε ότι 

αφορά στις ευκαιρίες για µάθηση, τόσο σε µαθητές όσο και σε ενήλικες, ενώ παράλληλα 

προσφέρουν πλούσιες ευκαιρίες για µάθηση της επιστήµης και συσχέτισή της µε την 

καθηµερινή ζωή, παρουσιάζοντας την Επιστήµη ως ένα θέµα περισσότερο ενδιαφέρον 

και ελκυστικό (Bevan & Dillon, 2010). Ταυτόχρονα, σε αντίθεση µε την τυπική µάθηση, 

η οποία προσφέρει αναγκαστικά περιορισµένο χρόνο εργασίας και προκαθορισµένη ύλη, 

η άτυπη µάθηση προσφέρει περισσότερο ευέλικτα πλαίσια εργασίας, τα οποία παρέχουν 

τη δυνατότητα αλλαγής ανάλογα µε τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των συµµετεχόντων 

(Fallik, Rosenfeld & Eylon, 2013). Παρόλ’ αυτά όµως µέσα από τη βιβλιογραφία, 

παρατήρησα ότι ο σκοπός των ερευνητών δεν είναι να µηδενίσουν την σηµαντικότητα 

της τυπική µάθησης, αλλά αντιθέτως να τονίσουν τη σπουδαιότητα της συνεργασίας της 

άτυπης µε την τυπική µάθηση. Αυτό διαφαίνεται από το γεγονός ότι πέρα από τα 

πλεονεκτήµατα, αναφέρουν και τα µειονεκτήµατα της άτυπης µάθησης, τονίζοντας 

περισσότερο το γεγονός, ότι στα άτυπα περιβάλλοντα µάθησης δεν µπορεί να 

πραγµατοποιηθεί ένα είδος αξιολόγησης, έτσι δεν µπορούµε να ελέγξουµε κατά πόσο και 

τι έµαθε ο εκπαιδευόµενος (Bevan, Dillon, Hein, Macdonald, Michalchik, Miller, Root, 

Kilkenny, Xanthoudaki, Yoon, 2010). Αντίθετα, τονίζουν το πόσο σηµαντική είναι η 

συνυπάρξη και η συνεργασία µεταξύ των δύο διαφορετικών ειδών µάθησης, ώστε να 

έχουµε καλύτερα µαθησιακά αποτελέσµατα(Anderson, Lucas & Ginns, 2003).  

 Μέσα από τη βιβλιογραφική µου ανασκόπηση, διαπίστωσα ότι η συνεργασία της 

άτυπης µε την τυπική µάθηση έχει επιφέρει πολλά σηµαντικά οφέλη στην µάθηση των 
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Φυσικών Επιστηµών από τους µαθητές (Anderson, Lucas & Ginns, 2003; Krishnamurthi 

& Rennie, 2013; Education Development Center, 2014; Murmann & Avraamidou, 2013). 

Μέσα από τηνεφαρµογή της άτυπης µάθησης σε µαθητές, υποδεικνύεται ότι µία τέτοιου 

είδους µάθηση µπορεί να επιφέρει θετικά αποτελέσµατα, τόσο στη µάθηση των µαθητών, 

όσο και στην αλλαγή του τρόπου ζωής τους (Anderson, Lucas & Ginns, 2003; Education 

Development Center, 2014; Krishnamurthi & Rennie, 2013; Murmann & Avraamidou, 

2013). Συνεπώς, κρίνεται απαραίτητη η επιµόρφωση των µελλοντικών και των εν 

ενεργεία εκπαιδευτικών στη διδασκαλία σε άτυπα περιβάλλοντα µάθησης, ώστε να τους 

δοθεί η ευκαιρία να καταρτιστούν αναλόγως. Παρατηρείται, ότι οι σύγχρονες 

προσεγγίσεις στη διδακτική των Φυσικών Επιστηµών και την κατάρτιση των 

εκπαιδευτικών, επιχειρηµατολογούν για το σηµαντικό ρόλο που διαδραµατίζουν τα άτυπα 

περιβάλλοντα µάθησης στην υποστήριξη ανάπτυξης γνώσεων περιεχοµένου, γνώσεων 

για τη φύση της επιστήµης και τη δουλειά των επιστηµόνων, στην ανάπτυξη θετικών 

στάσεων προς τις Φυσικές Επιστήµες και την υποστήριξη µάθησης µέσω διερεύνησης 

(Avraamidou, 2014). Τα τελευταία περίπου 20 χρόνια, µπορεί να εντοπίσει κανείς 

έρευνες, οι οποίες έχουν στο επίκεντρό τους την άτυπη µάθηση, µε σκοπό να αναδείξουν 

την αποτελεσµατικότητα των εκπαιδευτικών που τυγχάνουν εκπαίδευσης σε άτυπα 

περιβάλλοντα µάθησης (π.χ. Anderson, Lucas & Ginns, 2003, Anderson, Lawson & 

Smith, 2006, McNally, Blake & Reid, 2009). Καθ’ όλη τη διάρκεια αυτών των χρόνων, 

έχει παρουσιαστεί µία σχετική ανάπτυξη και εξέλιξη του συγκεκριµένου πεδίου έρευνας, 

ωστόσο, ακόµα βρίσκεται σ’ ένα στάδιο διαµόρφωσης (Anderson, Lucas & Ginns, 2003). 

Εντούτοις, παρατηρούµε ότι τα αποτελέσµατα των µέχρι τώρα ερευνών, έχουν δείξει 

ευνοϊκά στοιχεία για την ένταξη της άτυπης µάθησης στην εκπαίδευση. Η µάθηση αυτού 

του είδους παρέχει στους εµπλεκόµενους γνώση, κατανόηση, επιπρόσθετες ικανότητες, 
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τις οποίες δεν αποκτούσαν προηγουµένως, διαφοροποίηση τρόπου σκέψης, 

συµπεριφορών και πράξεων, ενώ παράλληλα δίνει ευκαιρίες για επιστηµονική και 

τεχνολογική παιδεία (Krishnamurthi & Rennie, 2013). Αυτή η αποτελεσµατικότητα που 

έδειξε η άτυπη µάθηση στις µέχρι τώρα έρευνες, αλλά και η περιορισµένη επιστηµονική 

έρευνα, κυρίως στη ελληνική βιβλιογραφία, µου κέντρισαν το ενδιαφέρον και µε ώθησαν 

στο να πραγµατοποιήσω αυτή την έρευνα. Γι’ αυτό το λόγο ενδιαφέρθηκα να µελετήσω 

το συγκεκριµένο πεδίο. Θεωρώ ότι η συγκεκριµένη έρευνα µπορεί να επιφέρει σηµαντικά 

οφέλη στην ευρύτερη επιστηµονική και εκπαιδευτική κοινότητα, δεδοµένου ότι οι 

έρευνες σε πανεπιστήµια σχετικά µε την άτυπη µάθηση είναι πολύ περιορισµένες, µιας 

και εντοπίζονται µόνο πρόσφατες και περιορισµένες έρευνες. Επιπλέον, ο αριθµός των 

συµµετεχόντων (16) της έρευνας µου, είναι σχετικά µεγάλος σε σχέση µε τις µέχρι τώρα 

έρευνες που έχουν γίνει, οι οποίες έχουν πολύ µικρότερο αριθµό συµµετεχόντων. Μία 

επιπρόσθετη συνεισφορά της έρευνας µου στην υφιστάµενη βιβλιογραφία έγκειται στο 

ότι γίνεται στο πλαίσιο της δηµοτικής εκπαίδευσης της Κύπρου, ενώ ο µεγαλύτερος 

όγκος της βιβλιογραφίας αφορά τη µέση εκπαίδευση και χώρες του εξωτερικού. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 

  

 Ως παιδιά, σχεδόν όλοι µας, έχουµε αναµνήσεις από οικογενειακές επισκέψεις σε 

ζωολογικούς κήπους, ενυδρεία, πλανητάρια ή µουσεία φυσικής ιστορίας. Μερικές φορές 

βέβαια, νιώθαµε ότι η επίσκεψή µας εκεί θα ήταν βαρετή, όµως τελικά πάντα βρίσκαµε 

κάτι που µας κινούσε το ενδιαφέρον και την περιέργεια (Fenichel & Schweingruber, 

2010). Επιπλέον, συχνά παρατηρείται, ότι πληθώρα ατόµων από όλο τον κόσµο, ενήλικες 

και µη, ξοδεύουν χρήµατα για να ταξιδέψουν και να επισκεφτούν µουσεία και διάφορα 

επιστηµονικά κέντρα, µε σκοπό να διαθέσουν αρκετές ώρες βλέποντας ένα έκθεµα και 

εµπλέκοντας τους εαυτούς τους σε διάφορες δραστηριότητες που αφορούν την επιστήµη. 

Έτσι, ανεξαρτήτως του λόγου που πραγµατοποιούν αυτές τις επισκέψεις, φαίνεται ότι η 

έννοια της Επιστήµης είναι γνωστή σε αυτούς, ενδιαφέρουσα και αξιοµνηµόνευτη (Be-

van & Dillon, 2010). Τέτοιου είδους επισκέψεις πραγµατοποιούνται για τουλάχιστο 

διακόσια χρόνια. Παρόλ’ αυτά όµως, µόνο τις τελευταίες δεκαετίες έχει φανερωθεί 

επιστηµονικό ενδιαφέρον από ειδικούς της άτυπης επιστηµονικής κοινότητας, οι οποίοι 

έχουν ξεκινήσει συστηµατική µελέτη, για το τι και πως µαθαίνουν οι επισκέπτες, αλλά 

και για το αν οι εµπειρίες τους στα άτυπα περιβάλλοντας ενισχύουν την ταυτότητα τους 

ως µαθητευόµενοι της επιστήµης (Fenichel & Schweingruber, 2010). Οι ευκαιρίες 

µάθησης της επιστήµης έξω από τα σχολεία είναι ποικίλες και µπορούν να συνεισφέρουν 

σηµαντικά στην εκπαίδευση της επιστήµης (Rennie, 2014). Σύµφωνα µε το Informal Sci-

ence Education Ad Hoc Committee του National Association for Research in Science 

Teaching (Bevan & Dillon, 2010), υποστηρίζεται ότι η µάθηση προέρχεται από τις 
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εµπειρίες µας µέσα από τον πραγµατικό κόσµο, µέσω µίας ποικιλίας κατάλληλων 

φυσικών και κοινωνικών περιεχοµένων. Παράλληλα, το National Education Standards 

στην Αµερική, αναγνωρίζει ότι τα µουσεία επιστήµης και τα επιστηµονικά κέντρα, 

µπορούν να συµβάλουν σηµαντικά στην κατανόηση της επιστήµης και στην ενθάρρυνση 

των µαθητών, ώστε να διευρύνουν τα ενδιαφέροντα τους εκτός σχολείου (Bevan & Dil-

lon, 2010).  

 Ένα βασικό ερώτηµα όµως, το οποίο θέτει η Rennie (2014) είναι το εξής: “τι 

εξωσχολικές πηγές µάθησης, που αφορούν την επιστήµη, χρησιµοποιούν οι νέοι 

σήµερα;”. Οι Clemence, Gilby, Shah, Swiecicka και Warren, το 2013 (Rennie, 2014), 

δηµοσίευσαν µία έρευνα για το 2012 Wellcome Trust Monitor στο Ηνωµένο Βασίλειο, 

που βασιζόταν στη συµµετοχή 460 τυχαίων νέων, ηλικίας 14 µέχρι 18, στους οποίους 

τέθηκε η πιο πάνω ερώτηση. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι το 57% ανέφεραν, ότι τον 

τελευταίο χρόνο επισκέφθηκαν τουλάχιστο µία φορά ινστιτούτο σχετικό µε την επιστήµη. 

Το 33% των συµµετεχόντων αναφέρθηκε σε ζωολογικούς κήπους και ενυδρεία, το 25% 

σε µουσεία επιστήµης, το 17% σε προστατευµένες φυσικές περιοχές, το 8% σε κέντρα 

επιστηµονικής ανακάλυψης, το 6% σε εργαστήρια, το 3% σε πλανητάρια και το 2% σε 

πανηγύρια επιστήµης. Επιπλέον, οι µισοί συµβουλεύτηκαν έναν επιστηµονικό βιβλίο ή 

διάβασαν ένα βιβλίο επιστηµονικής φαντασίας για τουλάχιστο µία φορά το χρόνο (Ren-

nie, 2014). Τα αποτελέσµατα του 2012 Wellcome Trust Monitor ήταν παρόµοια µε τα 

αποτελέσµατα του προηγούµενου, που έγινε το 2010 και δηµοσιεύτηκε από τους Butt, 

Clery, Abeywardana και Phillips, µε τη µόνη διαφορά ότι το 98% των συµµετεχόντων 

ανέφεραν ότι χρησιµοποίησαν το διαδίκτυο για διάφορους λόγους, πέραν από τις 

εργασίες τους, κυρίως για ηλεκτρονικά παιχνίδια (70%), για να παρακολουθήσουν 

εκποµπές (46%) και για να κατεβάσουν πληροφορίες (65%). Επίσης ανέφεραν ότι τα 2/3 
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παρακολούθησαν τηλεόραση για περισσότερο από 10 ώρες την εβδοµάδα, αλλά από 

αυτούς µόνο το 30% παρακολουθούσε τις ειδήσεις καθηµερινά και το 18% άκουγε τις 

ειδήσεις στο ραδιόφωνο επί καθηµερινής βάσεως (Rennie, 2014). Με βάση λοιπόν αυτές 

τις πληροφορίες, µπορεί κανείς να εντοπίσει τα κύρια µέσα εκµάθησης χρησιµοποιώντας 

άτυπα µέσα και περιβάλλοντα. Είναι σηµαντικό όµως, προτού µιλήσω για την 

σηµαντικότητα των άτυπων περιβαλλόντων µάθησης, να διευκρινίσω την έννοια της 

άτυπης µάθησης. Η σηµαντικότητα της ξεκάθαρης αναφοράς των εννοιών που 

σχετίζονται µε τη µάθηση σε εξωσχολικά περιβάλλοντα, αλλά και του ίδιου του όρου της 

άτυπης µάθησης, εντοπίζεται και µέσα από τη σχετική βιβλιογραφία, η οποία τονίζει ότι 

η χρήση των εννοιών παραµένει αµφιλεγόµενη και συχνά µπερδεµένη (Rennie, 2014). 

Συνεπώς, πιο κάτω θα προσπαθήσω να αναλύσω τις έννοιες που έχουν άµεση σχέση µε 

την άτυπη µάθηση, καθώς και την ίδια την έννοια της άτυπης µάθησης, µε σκοπό να 

διαφωτίσω καλύτερα τον κάθε αναγνώστη της εργασίας µου.  

 Αρχικά όµως, πριν ξεκινήσω να αναλύω τις διάφορες έννοιες, είναι σηµαντικό να 

αναφέρω ότι οι σύγχρονες θεωρίες µάθησης, που αφορούν τη διδακτική των Φυσικών 

Επιστηµών και µπορούν να πλαισιώσουν τις άτυπες µορφές µάθησης, καθώς και 

συναφείς διδακτικές προσεγγίσεις, έχουν τις ρίζες τους στις κοινωνικοπολιτισµικές 

θεωρίες. Οι κοινωνικοπολιτισµικές θεωρίες µάθησης δίνουν έµφαση στις κοινωνικές και 

ατοµικές διεργασίες, οι οποίες αλληλοεξαρτούνται, µε αποτέλεσµα να οδηγούν στη 

συνοικοδόµηση της γνώσης (John-Steiner & Mahn, 1996). Αναλυτικότερα, η 

συγκεριµένη προσέγγιση υποστηρίζει ότι οι ανθρώπινες δραστηριότητες 

πραγµατοποιούνται µέσα σε πλαίσια, µε διαµεσολαβητές τη γλώσσα και άλλα συστήµατα 

συµβόλων (John-Steiner & Mahn, 1996). Οι αναπτυξιακές διεργασίες, λαµβάνουν χώρα 

σε πολιτιστικά, γλωσσικά και ιστορικά περιβάλλοντα, όπως για παράδειγµα στην 
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οικογενειακή µας ζωή, σε οµαδικές αλληλεπιδράσεις και σε θεσµικά πλαίσια όπως το 

σχολείο, οι οργανωµένες αθλητικές δραστηριότητες και οι χώροι εργασίας (Lantolf & 

Thorne, 2007).  

 Οι δραστηριότητές µας, µπορούν να κατανοηθούν καλύτερα όταν εξερευνήσει 

κανείς την ιστορική µας ανάπτυξη (John-Steiner & Mahn, 1996). Οι άνθρωποι κατανοούν 

τα υφιστάµενα πολιτιστικά αντικείµενα και τα χρησιµοποιούν, ενώ ταυτόχρονα 

δηµιουργούν καινούργια, µε στόχο να ρυθµίσουν τις βιολογικές και συµπεριφορικές τους 

δραστηριότητες (Lantolf & Thorne, 2007). Σύµφωνα µε τους Lantolf και Thorne (2007) 

“oι κοινωνικοπολιτισµικές θεωρίες µάθησης υποστηρίζουν ότι, οι πιο σηµαντικές µορφές 

της ανθρώπινης γνωστικής δραστηριότητας αναπτύσσονται µέσω της αλληλεπίδρασης 

µέσα στα κοινωνικά υλικά περιβάλλοντα” (σ. 198). Συνεπώς, οι υποστηρικτές της 

συγκεκριµένης προσέγγισης υποστηρίζουν ότι, η κοινωνική αλληλεπίδραση και τα 

πολιτιστικά ινστιτούτα, µπορούν να διαδραµατίσουν σηµαντικότατο ρόλο στην ατοµική 

και γνωστική ανάπτυξη των µαθητών (Donato & Mccormick, 1994). 

 Τί εννοούµε όµως όταν λέµε ότι οι κοινωνικοπολιτισµικές θεωρίες πλαισιώνουν 

τη διδακτική των Φυσικών Επιστηµών, αλλά και διάφορες διδακτικές προσεγγίσεις, όπως 

τις άτυπες µορφές µάθησης; Ουσιαστικά, για να διαµορφωθεί ένα τέτοιο πλαίσιο 

σύνδεσης των συγκεκριµένων προσεγγίσεων και των Φυσικών Επιστηµών, πρέπει να 

δούµε το µάθηµα επιστήµης, αλλά και την έρευνα του µαθήµατος της επιστήµης, ως 

ανθρώπινες κοινωνικές δραστηριότητες, οι οποίες διαδραµατίζονται σε θεσµικά και 

πολιτιστικά πλαίσια (Lemke, 2001). Για να πραγµατοποιηθεί όµως αυτό θα πρέπει να 

δώσουµε έµφαση στις κοινωνικές δραστηριότητες, βλέποντας µέσα από την οπτική γωνία 

του Vygotsky, ο οποίος υποστήριζε ότι οι κοινωνικές δραστηριότητες δεν είναι απλώς 

βοηθητικές στη µάθηση, αλλά αντιθέτως είναι απαραίτητες και αποτελούν κύριο λόγο 
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µάθησης (Lemke, 2001). Πιο συγκεκριµένα, ο Vygotsky ανέπτυξε ένα από τα 

σηµαντικότερα έργα επεξήγησης του τρόπου µάθησης µέσα από την κοινωνία, το οποίο 

ονόµασε “Ζώνη Επικείµενης Ανάπτυξης”. Διαµέσου της “Ζώνης Επικείµενης 

Ανάπτυξης”, υποστήριξε ότι η συνείδηση κατασκευάζεται µέσα από τις αλληλεπιδράσεις 

του κάθε ατόµου µε τον κόσµο γενικότερα. Έτσι και η ανάπτυξη του ατόµου δεν µπορεί 

να χωρίζεται από το κοινωνικό και πολιτισµικό της πλαίσιο. Σύµφωνα µε τη θεωρία 

µάθησης του Vygotsky, οι κοινωνικές αλληλεπιδράσεις αποτελούν ένα κρίσιµο µέρος 

στην ανάπτυξη των παιδιών, ξεκινώντας µάλιστα από τα πρώτα χρόνια της ζωής τους 

(Verenikina, 2003). Συνεπώς, η µάθηση και η ανάπτυξη είναι αλληλένδετες µεταξύ τους, 

και βρίσκονται εν δράση από την πρώτη µέρα ζωής ενός ανθρώπου (Vygotsky, 1997). Για 

παράδειγµα, παρατηρήθηκε ότι τα νεογνά, που αµέσως µετά τη γέννηση τους 

τοποθετήθηκαν στο στήθος της µητέρας δέρµα µε δέρµα και θήλασαν, είχαν 

περισσότερες κινήσεις του στόµατος όταν εκτίθονταν στη µυρωδιά του µητρικού 

γάλακτος, σε σχέση µε τα νεογνά που αποχωρίστηκαν τη µητέρα τους για εικοσιτέσσερις 

ώρες. Ακόµη, οι µητέρες που είχαν τα νεογνά τους δέρµα µε δέρµα είχαν λιγότερο άγχος 

τις πρώτες τρεις ηµέρες µετά το τοκετό και είχαν περισσότερη εµπιστοσύνη στον εαυτό 

τους σχετικά µε τη φροντίδα του νεογνού τους. Έτσι, τα νεογνά που τοποθετήθηκαν 

δέρµα µε δέρµα είχαν µεγαλύτερες πιθανότητες να θηλάσουν µέχρι και τέσσερις µήνες 

µετά το τοκετό (Vygotsky, 1997).  

 Η συγκεκριµένη προσέγγιση, υποστηρίζει ότι υπάρχουν δύο επίπεδα ανάπτυξης: 

το “πραγµατικό αναπτυξιακό-νοητικό επίπεδο”, στο οποίο βρίσκεται το κάθε παιδί 

ανάλογα µε το τι µπορεί να κατορθώσει να κάνει από µόνο του, βασιζόµενο στις δικές 

του νοητικές ικανότητες, και το επίπεδο της επικείµενης ανάπτυξης, όπου το παιδί, λόγω 

του ότι δεν κατέχει τα απαραίτητα εφόδια, υποβοηθείται, καθοδηγείται και συνεργάζεται 
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µε άλλα άτοµα, µε σκοπό να ξεπεράσει τους περιορισµούς του. Αυτά τα άτοµα µπορεί να 

είναι ενήλικες, όπως λόγου χάριν οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί, ή ακόµη και κάποιοι 

ικανοί συνοµήλικοι, οι οποίοι έχουν υψηλότερο πραγµατικό αναπτυξιακό-νοητικό 

επίπεδο. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, το παιδί µπορεί να βοηθηθεί, ώστε να ωριµάσουν 

µέσα του κάποιες λειτουργίες, οι οποίες βρίσκονται ακόµη σε εµβρυακό στάδιο, 

ξεπερνώντας το πραγµατικό αναπτυξιακό-νοητικό επίπεδό του (Vygotsky, 1997).  

 Συνεπώς, µπορούµε να διαπιστώσουµε ότι υπάρχει σχέση µεταξύ της θεωρίας 

µάθησης του Vygotsky µε τη Διδακτική των Φυσικών Επιστηµών και τις άτυπες µορφές 

µάθησης, µιας και οι δύο στηρίζονται στα διάφορα κοινωνικά και πολιτισµικά πλαίσια 

µέσα στα οποία ζει ο κάθε εκπαιδευόµενος, όπως λόγου χάριν τα πλανητάρια, τα 

επιστηµονικά, τα περιβαλλοντικά και τα τεχνολογικά κέντρα, οι ζωολογικοί κήποι κλπ. 

Ακόµη, τόσο οι θεωρίες µάθησης του Vygotsky όσο και η άτυπη µάθηση στηρίζονται στις 

αλληλεπιδράσεις του κάθε εκπαιδευόµενου µε άλλα άτοµα τα οποία µπορούν να τον 

βοηθήσουν, να τον καθοδηγήσουν και να συνεργαστούν µαζί του για να µπορέσει να 

ξεπεράσει τους τυχόν περιορισµούς του και να επιτύχει ένα υψηλότερο επίπεδο µάθησης 

από αυτό που θα κατόρθωνε µόνος του σύµφωνα µε το δικό του πραγµατικό 

αναπτυξιακό-νοητικό επίπεδο. Τέτοια άτοµα σε ένα πλαίσιο άτυπης µάθησης µπορούν να 

αποτελέσουν οι εκπαιδευτές και οι επιστήµονες ενός οργανωµένου περιβάλλοντος, οι 

συµµαθητές του εκπαιδευοµένου, οι γονείς κ.ά. (Πίνακας 1).  

 Πέρα όµως από το έργο του Vygotsky, για να µπορέσουµε να αντιληφθούµε την 

επιστήµη ως ανθρώπινη κοινωνική δραστηριότητα, πρέπει να δώσουµε έµφαση και στην 

ανάπτυξη της αντίληψης ότι η επιστηµονική µελέτη του κόσµου, είναι αδιαχώριστη από 

τους κοινωνικούς οργανισµούς που ασχολούνται µε επιστηµονικές δραστηριότητες 

(Lemke, 2001). Επιπλέον, πρέπει να συνειδητοποιήσουµε ότι οι διαπροσωπικές 
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κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, τόσο µέσα από συνεργασίες σε εργαστήρια και διαλόγους 

µέσα στην τάξη, όσο και µέσα από διάφορους κοινωνικούς οργανισµούς, όπως την 

οικογένεια, την εκκλησία, τα πανεπιστήµια, τις εταιρείες, ακόµα και µέσα στις πόλεις, 

στις πολιτείες, στις παγκόσµιες διασυνδέσεις µέσω διαδικτύου και στην παγκόσµια 

οικονοµία, αποτελούν τον πολιτισµό µίας κοινότητας και κατεπέκταση εργαλεία µάθησης 

(Lemke, 2001). Ο Lemke (2001) υποστηρίζει ότι “oι κοινωνικοπολιτισµικές θεωρίες 

δίνουν έµφαση στο γεγονός ότι όλες οι ανθρώπινες δραστηριότητες λειτουργούν σε 

πολλαπλές κλίµακες, από τη φυσιολογική στην αλληλεπιδραστική, στην οργανωτική, 

στην οικολογική, και επίσης στις αντίστοιχες χρονικές κλίµακες από τη στιγµιαία, στη 

βιογραφική, ιστορική και εξελικτική κλίµακα” (σ. 297).  

Εν τούτοις, παρόλη την υποτιθέµενη οµοιότητα που µπορεί να έχουν κάποιες κοινότητες 

µεταξύ τους, υπάρχει µία ανοµοιογένεια στον τρόπο µε τον οποίο µαθαίνει η κάθε µία, 

γιατί η κάθε κοινότητα είναι ετερογενής και κανένα άτοµο από αυτή, δε µαθαίνει µε τον 

ίδιο τρόπο αλλά, ούτε αναπαριστά όλους τους ρόλους της κοινότητας του. Ο προσωπικός 

µας τρόπος ζωής, καθώς και ο τρόπος που ερµηνεύουµε γεγονότα, είναι διαφορετικός 

ανάλογα µε την κοινότητα στην οποία ζούµε, όµως εξαρτάται και από το ρόλο που 

επιλέγει ο καθένας µας να παρουσιάσει στους άλλους ή από αυτόν που του ανατέθηκε 

από τους γύρω του. Ακόµη, λόγω διαφόρων συγκρούσεων που µπορεί να συµβαίνουν 

στις κοινότητες, πολλές φορές δεν µπορούµε να δούµε τον κόσµο όπως κάποια άλλα 

µέλη της κοινότητας στην οποία ανήκουµε (Lemke, 2001).  

 Συνεπώς, η άτυπη µάθηση, λόγω της µορφής που διακατέχει, µπορεί ενώ 

πραγµατοποιείται σε ένα συγκεκριµένο περιβάλλον, να ανταποκρίνεται σε διαφορετικά 

άτοµα, τα οποία έχουν διαφορετικά γνωστικά επίπεδα. Έτσι, οι άτυπες µορφές µάθησης 

µπορούν να ξεπεράσουν αυτόν τον περιορισµό της ανοµοιογένειας και να βοηθήσουν 
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όλους τους εκπαιδευόµενους ανεξαρτήτως ιδιαιτεροτήτων να µάθουν µέσα από τα δικά 

τους προσωπικά βιώµατα (Πίνακας 1). 

 Με παρόµοιο τρόπο, οι άτυπες µορφές µάθησης συνδέονται και µε τον κοινωνικό 

κονστρουκτιβισµό, ο οποίος αποτελεί τη θεωρία που υποστηρίζει ότι η κατανόηση, το 

νόηµα και η σηµασία αναπτύχθηκαν από τον συντονισµό και την κοινή συναίνεση των 

ανθρώπων (Amineh & Asl, 2015). Η συγκεκριµένη θεωρία, στηρίζεται σε συγκεκριµένες 

υποθέσεις που αφορούν την πραγµατικότητα, τη γνώση και τη µάθηση. Αναλυτικότερα, ο 

κοινωνικός κονστρουκτιβισµός θεωρεί ότι η πραγµατικότητα δοµείται µέσα από τις 

κοινές ανθρώπινες δραστηριότητες των µελών µίας κοινωνίας ή µίας οµάδας, οι οποίες 

δεν θα µπορούσαν να οδηγήσουν στη δηµιουργία της πραγµατικότητας αν οι άνθρωποι 

ενεργούσαν ατοµικά. Ακόµη, ο κοινωνικός κονστρουκτιβισµός θεωρεί ότι τα άτοµα 

µπορούν να δηµιουργήσουν νόηµα, όταν αλληλεπιδρούν µε άλλα άτοµα και µε το 

περιβάλλον στο οποίο ζουν. Εποµένως, η συγκεκριµένη προσέγγιση παρουσιάζει τη 

γνώση ως ένα ανθρώπινο προϊόν, το οποίο διαµορφώνεται διαµέσου της αλληλεπίδρασης 

των µελών µίας κοινωνίας και µίας κουλτούρας. Επιπλέον, για τον κοινωνικό 

κονστρουκτιβισµό, η µάθηση είναι µία κοινωνική διαδικασία η οποία συµβαίνει όταν τα 

άτοµα εµπλέκονται σε κοινωνικές δραστηριότητες, όπως η αλληλεπίδραση και η 

συνεργασία µε άλλα άτοµα (Kim, 2001).  

 Η κοινωνική θεωρία του κονστουκτιβισµού, είναι κατά πολύ επηρεασµένη από τις 

πεποιθήσεις του Vygotsky που περιγράφονται πιο πάνω, συνεπώς υποστηρίζει ότι η 

γνώση οικοδοµείται αρχικά µέσα στο κοινωνικό πλαίσιο και στη συνέχεια, 

εσωτερικεύεται και χρησιµοποιείται από τους ανθρώπους. Οι υποστηρικτές αυτής της 

θεωρίας, πιστεύουν ότι η µάθηση είναι µία ενεργή διαδικασία, κατά την οποία οι 

άνθρωποι ως µαθητές, µαθαίνουν βγάζοντας νοήµατα µέσα από τις αλληλεπιδράσεις 
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µεταξύ τους, αλλά και µε το περιβάλλον στο οποίο ζουν. Συνεπώς, ο κοινωνικός 

κονστρουκτιβισµός δίνει έµφαση στη διδασκαλία η οποία στηρίζεται στη συνεργασία 

µεταξύ των µαθητών και των επαγγελµατιών που υπάρχουν σε µία κοινωνία, γιατί 

θεωρείται ιδιαίτερα σηµαντική και ουσιαστική στην οικοδόµηση της πρακτικής γνώσης 

της κοινωνίας. Παράλληλα, η συγκεκριµένη θεωρία τονίζει ότι πρέπει να λαµβάνουµε 

υπόψη το υπόβαθρο των µαθητών και να δίνουµε έµφαση στην ενθάρρυνσή τους, ώστε 

να δηµιουργούν τη δική τους εκδοχή της αλήθειας, η οποία θα επηρεάζεται από το 

υπόβαθρο τους, τον πολιτισµό τους και τη γνώση του κόσµου τους (Amineh & Asl, 

2015).  

 Σύµφωνα µε αυτή τη θεωρία, οι εκπαιδευτικοί κατέχουν το ρόλο του 

διαµεσολαβητή. Δηλαδή ο σκοπός τους είναι να δοθεί έµφαση στους υπάρχοντες 

µαθητές, ώστε ο εκπαιδευτικός ως διαµεσολαβητής, να τους βοηθήσει να αποκτήσουν τη 

δική τους κατανόηση για το περιεχόµενο της διδασκαλίας, µέσα από την ενεργό εµπλοκή 

τους. Γενικότερα, ένας εκπαιδευτικός- διαµεσολαβητής, δεν λέει τις πληροφορίες στους 

µαθητές, αλλά τους ζητά να τις βρουν, δεν είναι το επίκεντρο της διδασκαλίας, αλλά 

υποστηρίζει τους µαθητές προσπαθώντας να παραµείνει ο ίδιος αθέατος, δεν δίνει 

απαντήσεις σύµφωνα µε το προκαθορισµένο αναλυτικό πρόγραµµα, αλλά παρέχει τις 

κατάλληλες κατευθυντήριες γραµµές και δηµιουργεί τα κατάλληλα περιβάλλοντα, ώστε 

να µπορέσουν οι µαθητές από µόνοι τους να καταλήξουν στις δικές τους απαντήσεις, και 

τέλος, δεν µονολογεί, αλλά δηµιουργεί ένα συνεχόµενο και αλληλεπιδραστικό διάλογο µε 

τους µαθητές. Έτσι, σύµφωνα µε τον κοινωνικό κονστρουκτιβισµό, θα µπορέσει ο 

εκπαιδευτικός να βοηθήσει τους µαθητές να γίνουν αποτελεσµατικοί στοχαστές. Σε µία 

τάξη που εφαρµόζεται η συγκεκριµένη θεωρία του κονστρουκτιβισµού, οι µαθητές 

εµπλέκονται ενεργά στη διδασκαλία, το περιβάλλον της τάξης είναι δηµοκρατικό και η 
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έννοια της αλληλεπίδρασης κατέχει πρωταρχικό στόχο στην επίτευξη της διδασκαλίας. 

Επιπρόσθετα, θεωρεί σηµαντικό το να ξεκινούν οι µαθητές να διδάσκονται µέσα από 

εργασίες σε ζευγάρια, µικρές ή µεγάλες οµάδες, ούτως ώστε αργότερα να µπορέσουν να 

προσφέρουν τη δική τους συνεισφορά στον κόσµο της γνώσης (Amineh & Asl, 2015).  

 Συνεπώς, διαφαίνεται ότι ο κοινωνικός κονστρουκτιβισµός είναι άρρικτα 

συνδεδεµένος µε τις άτυπες µορφές µάθησης, αφού και οι δύο υποστηρίζουν ότι η 

µάθηση είναι µία ενεργητική, πρακτική διαδικασία η οποία προκύπτει όταν οι άνθρωποι 

εµπλέκονται σε διάφορες κοινωνικές δραστηριότητες και όταν αλληλεπιδρούν και 

συνεργάζονται µε άλλα άτοµα σε µικρές ή µεγάλες οµάδες και µε το περιβάλλον µέσα 

στο οποίο ζουν. Ακόµη, και οι δύο υποστηρίζουν το διαµεσολαβητικό ρόλο τους 

εκπαιδευτικού, ο οποίος δεν είναι ο κυρίαρχος της διδασκαλίας και δεν προσφέρει τις 

πληροφορίες έτοιµες στους µαθητές, αλλά αλληλεπιδρά µαζί τους και τους ζητά να τις 

βρουν οι ίδιοι. Για να το επιτύχει αυτό, τους παρέχει τις κατάλληλες κατευθυντήριες 

γραµµές και δηµιουργεί τα κατάλληλα περιβάλλοντα, µέσα στα οποία οι µαθητές από 

µόνοι τους οικοδοµούν τις δικές τους γνώσεις, τις οποίες θα χρησιµοποιήσουν στο 

µέλλον και θα προσφέρουν στον κόσµο γύρω τους (Πίνακας 1). 

 Όπως οι πιο πάνω θεωρίες, έτσι και η θεωρία της συµβολικής αλληλεπίδρασης, 

µπορεί να συνδεθεί µε τη διδασκαλία σε άτυπα περιβάλλοντα µάθησης. Η συµβολική 

αλληλεπίδραση επικεντρώνεται στο πως η κοινωνία δηµιουργείται και διατηρείται 

διαµέσου των επαναλαµβανόµενων αλληλεπιδράσεις µεταξύ των ατόµων που την 

αποτελούν (Carter & Fuller, 2015). Αναλυτικότερα, αναφέρεται στον τρόπο µε τον οποίο 

το άτοµο είναι συνδεδεµένο µε την κοινωνική δοµή, αλλά και στην πιθανότητα της 

αλληλεπίδρασης του µε άλλα άτοµα. Σύµφωνα µε τη συγκεκριµένη θεωρία, οι άνθρωποι 

έχουν ενεργό συµµετοχή στην κοινωνία, την οποία στηρίζουν στα νοήµατα που 
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απέκτησαν από τις διάφορες κοινωνικές πηγές, αλλά και από τις προσωπικές τους 

εµπειρίες. Οι άνθρωποι µαθαίνουν αυτά τα νοήµατα από άλλους και σε κάποιο βαθµό τα 

σχηµατίζουν ή τα ανασχηµατίζουν οι ίδιοι χρησιµοποιώντας τα σύµβολα. Συνεπώς, ως 

άνθρωποι, µαθαίνουµε, χρησιµοποιούµε σύµβολα και αναπτύσσουµε νοήµατα για 

διάφορα αντικείµενα µέσα από το κοινωνικό µας πλαίσιο (Dong, 2008). Με τον όρο 

“αντικείµενα”, εννοούµε οτιδήποτε απασχολεί τους ανθρώπους µέσα στον κόσµο τους. 

Παραδείγµατος χάριν, µπορούν να αποτελούνται είτε από φυσικά αντικείµενα, όπως τα 

δέντρα ή τα τραπέζια και οι καρέκλες, είτε από άλλους ανθρώπους, όπως οι φίλοι και οι 

εχθροί, ή από διάφορα ινστιτούτα και θεσµούς, όπως τα σχολεία και η κυβέρνηση. Ακόµη 

µπορεί να αποτελούνται από κατευθυντήριες ιδέες, όπως η ειλικρίνια του καθενός ή οι 

επιθυµίες του, από δραστηριότητες των άλλων, όπως τα αιτήµατα και οι εντολές τους, 

αλλά και από διάφορες άλλες καταστάσεις τις οποίες αντιµετωπίζει κάποιος στην 

καθηµερινή του ζωή (Blumer, 1969). Ουσιαστικά, η συµβολική αλληλεπίδραση είναι µία 

διαδικασία, η οποία συµβαίνει λόγω των προσπαθειών των ανθρώπων για προσαρµογή 

στο περιβάλλον στο οποίο ζουν (Dong, 2008). Σύµφωνα µε τους Carter και Fuller (2015). 

“Η κεντρική ιδέα της συµβολικής αλληλεπίδρασης είναι ότι τα άτοµα της κάθε 

κοινότητας χρησιµοποιούν τη γλώσσα και συγκεκριµένα σύµβολα για να επικοινωνήσουν 

µε τους άλλους”(σελ. 1).  

O Blumer (1969) υποστηρίζει ότι οι τέσσερις βασικές αρχές της συµβολικής 

αλληλεπίδρασης είναι οι εξής: (α) οι άνθρωποι διενεργούν βάση του νοήµατος που έχουν 

τα αντικείµενα γι’ αυτούς, τα οποία µπορούν να αποτελούν οτιδήποτε απασχολεί τους 

ανθρώπους µέσα στον κόσµο τους, (β) η αλληλεπίδραση µπορεί να πραγµατοποιηθεί σε 

ένα συγκεκριµένο κοινωνικό και πολιτιστικό περιεχόµενο, µέσα στο οποίο τα άτοµα και 

οι καταστάσεις, πρέπει να οριστούν ή να κατηγοριοποιηθούν ανάλογα µε τα ατοµικά 
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νοήµατα, (γ) τα νοήµατα διαµορφώνονται από τις αλληλεπιδράσεις των ανθρώπων µε 

άλλα άτοµα και µε την κοινωνία, και (δ) τα νοήµατα δηµιουργούνται διαρκώς και 

αναδιαµορφώνονται µέσα από την ερµηνεία των διαδικασιών που εκτελούνται κατά τη 

διάρκεια της αλληλεπίδρασης µε άλλους (Blumer, 1996; Carter & Fuller, 2015). 

Γενικότερα, η συγκεκριµένη θεωρία δίνει ιδιαίτερη προσοχή στο πως οι άνθρωποι 

ερµηνεύουν και ορίζουν τις ενέργειες τους, αλλά και τις ενέργειες των άλλων. Επίσης, 

βασίζεται στις ατοµικές ενέργειες του καθενός, οι οποίες οδηγούν στη δηµιουργία 

νοήµατος για τα διάφορα αντικείµενα του περιβάλλοντος, τα οποία ταυτόχρονα αλλάζουν 

ώστε να µπορέσουν να υπηρετήσουν τα µεγάλα ζητήµατα που απασχολούν τον εαυτό µας 

(Dohg, 2008). 

Συνεπώς η θεωρία της συµβολικής αλληλεπίδρασης έχει άµεση σχέση µε την 

άτυπη µάθηση, γιατί και οι δύο προσαρµόζονται στο περιβάλλον στο οποίο ζουν οι 

µαθητές. Επιπλέον, και οι δύο υποστηρίζουν την ενεργό συµµετοχή των µαθητών στην 

κοινωνία, οι οποίοι αποκτούν γνώσεις µέσα από τα δικά τους προσωπικά βιώµατα και 

εµπειρίες. Ακόµη, οι µαθητές αποκτούν γνώσεις από διάφορες κοινωνικές πηγές, αλλά 

και µέσα από τις αλληλεπιδράσεις τους µε άλλα άτοµα σε διάφορα κοινωνικά και 

πολιτιστικά πλαίσια. Επιπρόσθετα, τόσο για τη θεωρία της συµβολικής αλληλεπίδρασης 

όσο και για τις άτυπες µορφές µάθησης, η µάθηση είναι µια συνεχής διαδικασία και 

αναδιαµορφώνεται µέσα από την ερµηνεία των διαφόρων διαδικασιών που εκτελούνται 

κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης των µαθητών µε άλλους (Πίνακας 1). 

 Γενικότερα, οι πιο πάνω θεωρίες µπορούν να συσχετιστούν µε τις άτυπες µορφές 

µάθησης, γιατί όπως προανέφερα επικεντρώνονται στη σηµασία που κατέχει το 

κοινωνικό περιβάλλον στην ανάπτυξη του ατόµου. Συγκεκριµενοποιώντας, οι πιο πάνω 

θεωρίες µάθησης αφορούν τη διδασκαλία που υποστηρίζεται από τις άτυπες µορφές, 
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αφού η άτυπη µάθηση εκτελείται σε περιβάλλοντα που βρίσκονται έξω από τους 

σχολικούς χώρους (Fenichel & Schweingruber, 2010). Για παράδειγµα, τέτοιους χώρους 

µπορούν να αποτελέσουν τα µουσεία (Hofstein & Rosenfeld, 1996; Rennie, 2014; 

Fenichel & Schweingruber, 2010) οι βιβλιοθήκες, τα φυσικά (Fenichel & Schweingruber, 

2010), επιστηµονικά και περιβαλλοντικά κέντρα, τα ενυδρεία, οι βοτανικοί (Rennie, 

2014) και ζωολογικοί κήποι (Hofstein & Rosenfeld, 1996; Rennie, 2014), τα πλανητάρια 

(Rennie, 2014) και οι ερασιτεχνικές λέσχες επιστήµης (Fenichel & Schweingruber, 2010), 

τα οποία πέρα από χώρους επιµόρφωσης, αποτελούν και το κοινωνικό περιβάλλον µέσα 

στο οποίο ζουν και αλληλεπιδρούν καθηµερινά οι άνθρωποι. Επιπλέον, παρόµοια 

περιβάλλοντα µπορούν να αποτελέσουν τα κοινοτικά προγράµµατα νεολαίας, (Hofstein 

& Rosenfeld, 1996; Rennie, 2014; Stocklmayer, Rennie & Glibert, 2010) τα 

απογευµατινά και εθελοντικά προγράµµατα για ενήλικες και παιδιά (Fenichel & Schwe-

ingruber, 2010; Stocklmayer, Rennie & Glibert, 2010), καθώςκαι τα διάφορα κλαµπ 

(Fenichel & Schweingruber, 2010), φεστιβάλ και παραστάσεις (Rennie, 2014). Ακόµη, η 

άτυπη µάθηση µπορεί να υπολοιηθεί και µέσα από τις δουλειές του σπιτιού, ή ακόµα και 

µέσα από διάφορες άλλες δραστηριότητες που κάνουµε µέσα σε αυτό (Rennie, 2014).  

 Όµως η σύνδεση των συγκεκριµένων θεωριών µε την άτυπη µορφή µάθησης δεν 

περιορίζεται µονάχα στην επίδραση του κοινωνικού περιβάλλοντος. Αυτή η σύνδεση 

ενισχύεται περισσότερο από το γεγονός ότι τέτοιου είδους µάθηση, µπορεί να επιτευχθεί 

και µέσα από την αλληλεπίδραση που υπάρχει µεταξύ των ανθρώπων ενός κοινωνικού 

περιβάλλοντος. Για παράδειγµα, µία άτυπη µορφής µάθησης µπορεί να επιτευχθεί κατά 

τη διάρκεια συζητήσεων σε ένα τραπέζι, (Fenichel & Schweingruber, 2010) ή µέσα από 

οικογενειακές επισκέψεις (Rennie, 2014) και συζητήσεις µε φίλους (Stocklmayer, Rennie 

& Glibert, 2010) ή µε διάφορους ειδικούς επιστήµονες (Fenichel & Schweingruber, 
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2010). Επιπρόσθετα, µπορεί να επιτευχθεί µέσα από διάφορες καθηµερινές 

δραστηριότητες, όπως για παράδειγµα το παιχνίδι (Rennie, 2014), τα χόµπυ (Rennie, 

2014; Stocklmayer, Rennie & Glibert, 2010) και η χρήση του διαδικτύου (Hofstein & 

Rosenfeld, 1996; Rennie, 2014).  

 Τέλος, η σύνδεση των κοινωνικών θεωριών µε την άτυπη µάθηση επιτυγχάνεται 

και µέσα από την ευκαιρία που προσφέρει η δεύτερη, για αλληλεπίδραση των ανθρώπων 

µε διάφορα αντικείµενα. Αυτό οφείλεται στο ότι η άτυπη µάθηση µπορεί να 

πραγµατοποιηθεί και µέσα από τη χρήση διαφόρων αντικειµένων όπως τα βιβλία, τα 

περιοδικά, τοι εφηµερίδες, τα φυλλάδια, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια (Rennie, 2014; 

Stocklmayer, Rennie&Glibert, 2010) και τα κόµικς (Stocklmayer, Rennie&Glibert, 2010). 

Επιπλέον, µία άλλη µορφή άτυπης µάθησης µπορεί να πραγµατοποιηθεί και µέσα από 

την αλληλεπίδραση µε τα αντικείµενα που χρειάζεται να χρησιµοποιήσει κάποιος, κατά 

τη συµµετοχή του σε ένα χόµπι που ακολουθεί στον ελεύθερο του χρόνο (Rennie, 2014; 

Stocklmayer, Rennie & Glibert, 2010).  

 Πέρα όµως από τις πιο πάνω κοινωνικοπολιτισµικές θεωρίες µάθησης, οι ειδικοί 

προτείνουν και τη χρήση της µεθόδου της σκαλωσιάς (scaffolding), η οποία θεωρούν ότι 

µπορεί να βοηθήσει στην επίτευξη καλύτερων επιπέδων µάθησης, τόσο στο µάθηµα των 

Φυσικών Επιστηµών όσο και σε όλα τα µαθήµατα γενικότερα. Η συγκεκριµένη µέθοδος 

µπορεί να βοηθήσει το µαθητή να γεφυρώσει το χάσµα µεταξύ των γνώσεων του και του 

επιδιωκόµενου στόχου της διδασκαλίας. Πολύ συχνά χαρακτηρίζεται ως αποτελεσµατική 

τεχνική διδασκαλίας (Graves, Graves & Braaten, 1996). Οι Graves και Braaten (1996) 

αναφέρουν ότι η εξάσκηση µε το ποδήλατο είναι ένα κλασικό παράδειγµα“σκαλωσιάς”:  

Είναι µία ρυθµιζόµενη και προσωρινή διαδικασία, που παρέχει στο νεαρό 

ποδηλάτη την υποστήριξη που χρειάζεται µέχρι να µάθει να ποδηλατεί στους 
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δύο τροχούς. Χωρίς την υποστήριξη αυτού του είδους, το πολύπλοκο έργο 

του ταυτόχρονου πεταλιού, µε την ισορροπία και την οδήγηση, θα ήταν 

εξαιρετικά δύσκολο, αν όχι αδύνατο, για πολλούς νέους. Η σταδιακή 

εξάσκηση στο ποδήλατο, επιτρέπει στον εκπαιδευόµενο να επιτύχει ένα 

στόχο κάθε φορά, να ανεβαίνει στο ποδήλατο επιτυχώς και µετά να ποδηλατεί 

µε το δικό του τρόπο σε ένα ευρύτερο περιβάλλον (σ. 1).  

Η συγκεκριµένη τεχνική δίνει στους εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα να επεµβαίνουν στη 

διαδικασία της µάθησης και να καθοδηγούν τους µαθητές τους, ώστε να µπορέσουν να 

επιτύχουν τους στόχους του µαθήµατος, γεγονός το οποίο δεν θα µπορούσαν να 

υλοποιήσουν ατοµικά (Graves, Graves & Braaten, 1996; Yelland & Masters, 2005). Είναι 

µία τεχνική µε ευέλικτο πλαίσιο, ειδικά σχεδιασµένο για να βοηθήσει τους µαθητές να 

πάρουν όσο το δυνατό περισσότερα από κάθε εµπειρία διδασκαλίας. Η τεχνική “scaffold-

ing” µπορεί να χρησιµοποιηθεί και να επιφέρει θετικά αποτελέσµατα, ειδικότερα σε 

µαθήµατα που εµπεριέχουν ένα ευρύ φάσµα υποβάθρων και ικανοτήτων (Graves, Graves 

& Braaten, 1996).  

 Οι Yelland και Masters (2005) σε ένα άρθρο τους, αναφέρουν τα βασικά 

γνωρίσµατα της πιο πάνω τεχνικής. Αρχικά αναφέρουν ότι η αλληλεπίδραση κατά τη 

διάρκεια διδασκαλίας πρέπει να είναι συλλογική και συνεργατική. Επίσης, η τεχνική 

“scaffolding” πρέπει να υλοποιείται στηριζόµενη στη ζώνη επικείµενης ανάπτυξης του 

µαθητή. Ακόµη, αντί να επιδιώκεται απλώς η υλοποίηση του µαθήµατος, ο εκπαιδευτικός 

πρέπει να επιτύχει το επίπεδο κατανόησης του µαθητή και στη συνέχεια να επικεντρωθεί 

σε ένα ελαφρώς ψηλότερο επίπεδο, οδηγώντας τη µάθηση σε καινούργιους τοµείς 

εξερεύνησης. Τέλος, αναφέρουν ότι η τεχνική αυτή µπορεί σταδιακά να αποσύρεται, όταν 

πλέον ο µαθητής είναι περισσότερο ικανός. Μέσα από αυτή την τεχνική, µπορούµε να 
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εξετάσουµε την κατανόηση των µαθητών, συζητώντας και ενθαρρύνοντας διάφορες 

αναπαραστάσεις των εννοιών, σχετικές µε το κύριο θέµα του µαθήµατος. Επιπλέον, 

προσφέρει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να επαναλάβει τη διδασκαλία βασικών 

σηµείων που σχετίζονται µε το µάθηµα (Yelland & Masters, 2005).  

 Παρατηρώντας λοιπόν τις πιο πάνω πληροφορίες που αφορούν τη µέθοδο “scaf-

folding”, διαφαίνεται ότι µπορεί να συσχετιστεί µε τις άτυπες µορφές µάθησης. Αυτό 

συµβαίνει γιατί µέσα από τις άτυπες µορφές µάθησης οι µαθητές έχουν την ευκαιρία να 

αλληλεπιδράσουν µε άλλα άτοµα από το κοινωνικό τους περιβάλλον, όπως για 

παράδειγµα οι επιστήµονες (Bevan & Dillon, 2010) ή οι εκπαιδευτές (Krishnamurthi & 

Rennie, 2013) που συνδέονται µε τις κοινότητες τους, οι οποίοι µπορούν να τους 

βοηθήσουν να αποκτήσουν γνώσεις για διάφορα αντικείµενα µάθησης (Bevan & Dillon, 

2010). Επιπλέον, µπορούν να αλληλεπιδράσουν και µε άλλους συνοµήλικες τους, οι 

οποίοι αποτελούν τους µέντορες τους και τους βοηθούν στην όλη διαδικασια (Education 

Development Center, 2014). Ένα κύριο χαρακτηριστικό των άτυπων µορφών που 

ενισχύει την συσχέτισή τους µε την τεχνική “scaffolding”, είναι τα ελκυστικά πλαίσια 

εργασίας τους. Αυτό συµβαίνει γιατί τα συγκεκριµένα πλαίσια εργασίας µπορούν να 

αλλάζουν ανάλογα µε τις ανάγκες των µαθητευοµένων (Fallik, Rosenfeld & Eylon, 

2013). Επιπρόσθετα, το πλούσιο περιεχόµενο τους σε εκθέµατα, επιτρέπει στα 

περιβάλλοντα αυτά να προσφέρουν αληθινές εµπειρίες στους µαθητές, που βασίζονται 

στο κοινωνικό τους περιβάλλον (Bevant et al., 2010), ενώ την ίδια ώρα συµµετέχουν σε 

αυτά µε ποικίλους τρόπους, όπως σωµατικά, συναισθηµατικά και γνωστικά, 

αλληλεπιδρώντας µε τα διάφορα φαινόµενα του φυσικού, κοινωνικού τους 

περιβάλλοντος ή του ειδικά σχεδιασµένου κόσµου. Οι τρόποι µε τους οποίους µπορούν 

να αλληλεπιδρασουν σε αυτά τα περιβάλλοντα ποικίλουν και ως επί των πλείστων 
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καθορίζονται από τους ίδιους, µε αποτέλεσµα να έχουν την ευκαιρία να µαθαίνει ο 

καθένας ανάλογα µε τις ικανότητες του (Fenichel & Schweingruber, 2010). Γενικότερα, η 

µάθηση σε αυτά προέρχεται από τις εµπειρίες τους µέσα από τον πραγµατικό κόσµο, 

διαµέσου µίας ποικιλίας κατάλληλων φυσικών και κοινωνικώ νπεριεχοµένων(Bevan & 

Dillon, 2010), βοηθώντας τους να αντιµετωπίσουν τις οποιεσδήποτε δυσκολίες µάθησης 

(Fenichel & Schweingruber, 2010) (Πίνακας 1).  

 Επιπλέον, λόγω του ότι σχεδιάστηκαν για να µπορούν να αντιπροσωπεύουν το 

ευρύτερο κοινό, παρέχουν πολύπλευρες απεικονίσεις της πραγµατικότητας, παρέχοντας 

γνώσεις και εµπειρίες σε άτοµα από διάφορα γνωστικά επίπεδα, ενδιαφέροντα και 

εµπειρίες (Bevan et al., 2010; Fenichel & Schweingruber, 2010). Ταυτόχρονα, µία άλλη 

σύνδεση της τεχνικής “scaffolding” και της άτυπης µορφής µάθησης, είναι το γεγονός ότι 

σε τέτοια περιβάλλοντα, δηµιουργούνται κοινοτήτες µάθησης (Bevan et al., 2010), µέσα 

στις οποίες οι µαθητευόµενοι αποκτούν, πέρα από τις γνώσεις περιεχοµένου και 

ικανότητες επικοινωνίας και συνεργασίας (Krishnamurthi & Rennie, 2013), ενώ 

παράλληλα έχουν ισότητα µεταξύ τους(Bevan et al., 2010) και καλλιεργούν συνεργατικό 

πνεύµα (Krishnamurthi & Rennie, 2013). Συνεπώς σε αυτά τα περιβάλλοντα 

ενθαρρύνεται η µάθηση, αλλά και η κοινωνική ανάπτυξη (Krishnamurthi & Rennie, 

2013) (Πίνακας 1). 
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Πίνακας 1: Συσχέτιση Άτυπης Μάθησης µε Θεωρίες Μάθησης 
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Θεωρίες Μάθησης Σχέση µε Άτυπη Μάθηση

Κοινωνικοπολιτισµικ
ές Θεωρίες

- Πραγµατοποιούνται σε ένα κοινωνικό πλαίσιο. 

- Ανταποκρίνονται σε άτοµα µε διαφορετικά γνωστικά 

επίπεδα.  

- Βοηθούν όλους τους µαθητές, ανεξαρτήτως ιδιαιτεροτήτων, 

να µάθουν µέσα από τα δικά τους προσωπικά βιώµατα.

“Ζώνη Επικείµενης 

Ανάπτυξης”

- Στηρίζονται στα διάφορα κοινωνικά και πολιτισµικά πλαίσια 

µέσα στα οποία ζει ο κάθε µαθητής (π.χ. πλανητάρια, 

επιστηµονικά κέντρα, ζωολογικούς κήπους κ.ά.). 

- Στηρίζονται στις αλληλεπιδράσεις του µαθητή µε άλλα άτοµα 

τα οποία µπορούν να το βοηθήσουν, να τον καθοδηγήσουν 

και να συνεργαστούν µαζί του για να µπορέσει να ξεπεράσει 

τους τυχόν περιορισµούς του και να επιτύχει ένα υψηλότερο 

επίπεδο µάθησης από αυτό που θα κατόρθωνε µόνος του, 

σύµφωνα µε το δικό του πραγµατικό αναπτυξιακό-νοητικό 

επίπεδο (π.χ. εκπαιδευτές, επιστήµονες, συµµαθητές, γονείς 

κ.ά.).



@  35

Κοινωνικός 
Κονστρουκτιβισµός

- Η µάθηση είναι µία ενεργητική, πρακτική διαδικασία. 

- Η µάθηση προκύπτει όταν οι µαθητές εµπλέκονται σε 

διάφορες κοινωνικές δραστηριότητες, όταν αλληλεπιδρούν 

και συνεργάζονται µε άλλα άτοµα σε µικρές ή µεγάλες 

οµάδες, αλλά και µε το περιβάλλον µέσα στο οποίο ζουν.  

- Στοχεύουν στο να χρησιµοποιηθούν οι γνώσεις από τους 

µαθητές στο µέλλον, ώστε να προσφέρουν στον κόσµο γύρω 

τους.  

- Ο εκπαιδευτικός έχει διαµεσολαβητικό ρόλο, δεν είναι ο 

κυρίαρχος της διδασκαλίας και δεν προσφέρει τις 

πληροφορίες έτοιµες στους µαθητές. 

- Αλληλεπιδρά µε τους µαθητές και τους ζητά να βρουν οι ίδιοι 

τις απαντήσεις.  

- Παρέχει στους µαθητές τις κατάλληλες κατευθυντήριες 

γραµµές και δηµιουργεί τα κατάλληλα περιβάλλοντα, µέσα 

στα οποία οικοδοµούν µόνοι τους τις δικές τους γνώσεις.

Συµβολική 
Αλληλεπίδραση

- Οι µαθητές έχουν ενεργό συµµετοχή στην κοινωνία. 

- Προσαρµόζονται στο περιβάλλον στο οποίο ζουν.  

- Αποκτούν γνώσεις µέσα από τα δικά τους βιώµατα και 

εµπειρίες, από διάφορες κοινωνικές πηγές και από 

αλληλεπιδράσεις µε άλλα άτοµα σε διάφορα κοινωνικά και 

πολιτιστικά πλαίσια. 

- Η µάθηση είναι συνεχής και αναδιαµορφώνεται µέσα από την 

ερµηνεία των διαφόρων διαδικασιών που εκτελούνται κατά 

τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης των µαθητών µε άλλους.

Θεωρίες Μάθησης Σχέση µε Άτυπη Μάθηση
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Μεθόδος της 

Σκαλωσιάς (Scaffold-

ing)

- Πραγµατοποιούνται σε ελκυστικά πλαίσια εργασίας, τα οποία 

βασίζονται στο κοινωνικό περιβάλλον των µαθητών, έχουν 

πλούσιο περιεχόµενο που προσφέρει αληθινές εµπειρίες 

στους µαθητές και αλλάζουν ανάλογα µε τις ανάγκες τους. 

- Παρέχουν πολύπλευρες απεικονίσεις της πραγµατικότητας, 

παρέχοντας γνώσεις και εµπειρίες σε άτοµα από διάφορα 

γνωστικά επίπεδα, ενδιαφέροντα και εµπειρίες. 

- Δηµιουργούν κοινότητες µάθησης µέσα στις οποίες υπάρχει 

ισότητα και οι µαθητές, εκτός από γνώσεις περιεχοµένου, 

αποκτούν ικανότητες επικοινωνίας και συνεργασίας. 

Ενθαρρύνουν τη µάθηση, αλλά και την κοινωνική ανάπτυξη. 

- Οι µαθητές συµµετέχουν στη µάθηση µε ποικίλους τρόπους 

(σωµατικά, συναισθηµατικά και γνωστικά). 

- Αλληλεπιδρούν µε άλλα άτοµα από το κοινωνικό περιβάλλον 

(π.χ. επιστήµονες, εκπαιδευτές, συνοµίλικοι) που µπορούν να 

τους βοηθήσουν κατά τις διαδικασίες µάθησης ώστε να 

αποκτήσουν περισσότερες γνώσεις.  

- Αλληλεπιδρούν µε διάφορα φαινόµενα του φυσικού 

κοινωνικού τους περιβάλλοντος ή του ειδικά σχεδιασµένου 

κόσµου. Η µάθηση προέρχεται από τις εµπειρίες τους µέσα 

από τον πραγµατικό κόσµο. 

- Οι τρόποι µε τους οποίους µπορούν να αλληλεπιδρασουν, ως 

επί των πλείστων, καθορίζονται από τους ίδιους. Ο καθένας 

µαθαίνει ανάλογα µε τις δικές του ικανότητες.

Θεωρίες Μάθησης Σχέση µε Άτυπη Μάθηση
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

Μοντέλα Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών 

 Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι εκπαιδευτικοί, καλούνται να 

χρησιµοποιήσουν τις γνώσεις που αποκόµισαν όλα αυτά τα χρόνια για να διδάξουν τους 

µαθητές της τάξης τους. Με το πέρασµα όµως των χρόνων, οι υπάρχουσες γνώσεις που 

αφορούν τον κλάδο της εκπαίδευσης αναδιαµορφώνονται. Όπως είναι λογικό λοιπόν, οι 

εκπαιδευτικοί οφείλουν να ακολουθούν τις σύγχρονες τάσεις της εκπαίδευσης και να 

επιµορφώνονται στα ενίοτε σύγχρονα µοντέλα επαγγελµατικής εκπαίδευσης. Ένα 

µοντέλο επαγγελµατικής εκπαίδευσης µπορεί να αποτελέσει και η άτυπη µάθηση. 

Πρωτού όµως αναφερθώ στην άτυπη µάθηση, θα ήθελα να αναφερθώ και σε κάποια άλλα 

µοντέλα επαγγελµατικής εκπαίδευσης. 

 Έναν τρόπο επαγγελµατικής κατάρτισης µπορούν να αποτελέσουν τα 

εκπαιδευτικά αναλυτικά προγράµµατα, τα οποία µπορεί να ετοιµάσει το εκάστοτε 

υπουργείο παιδείας. Τα εκπαιδευτικά αναλυτικά προγράµµατα, αποτελούν τα 

προγράµµατα τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να στηρίξουν τόσο τη µάθηση των µαθητών, 

όσο και τη µάθηση των ίδιων των εκπαιδευτικών (Davis, Janssen & Driel, 2016; Schnei-

der & Krajcik, 2002), ώστε να αποτελέσουν το κύριο µέσο της στήριξης τους σε 

µεγαλύτερη κλίµακα από τα συνηθισµένα αναλυτικά προγράµµατα (Schneider & Krajcik, 

2002). Στα βιβλία των αναλυτικών προγραµµάτων, συνήθως τα εκπαιδευτικά 

χαρακτηριστικά τοποθετούνται σε περιθωριακές σηµειώσεις που ενηµερώνουν τους 

εκπαιδευτικούς για διάφορα θέµατα που αφορούν τους µαθητές, όπως για παράδειγµα τις 
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παρερµηνείες που µπορεί να προκύψουν στους µαθητές σχετικά µε το περιεχόµενο του 

συγκεκριµένου µαθήµατος. Εκτός όµως από αυτές τις περιθωριακές σηµειώσεις, µπορούν 

να υπάρξουν παρόµοιας µορφής σηµειώσεις ή περισσότερο αναλυτικές σηµειώσεις, οι 

οποίες θα στηρίζουν τη µάθηση των εκπαιδευτικών (Davis, Janssen & Driel, 2016). 

Ουσιαστικά τα εκπαιδευτικά αναλυτικά προγράµµατα σχεδιάζονται για να ενισχύσουν 

πρώτ’ απ’ όλα τη µάθηση των εκπαιδευτικών, καθώς αυτοί τα χρησιµοποιούν για να 

ενισχύσουν τη µάθηση των µαθητών µέσα από τις διδασκαλίες τους. 

 Σίγουρα, ο σκοπός των εκπαιδευτικών αναλυτικών προγραµµάτων δεν είναι να 

αντικαταστήσουν άλλα µοντέλα επαγγελµατικής ανάπτυξης, όµως µπορούν να 

διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο (Schneider & Krajcik, 2002). Σε αντίθεση µε άλλα 

µοντέλα, όπως για παράδειγµα τα σεµινάρια, οι εκπαιδευτικοί µπορούν τα 

χρησιµοποιήσουν τα εκπαιδευτικά αναλυτικά προγράµµατα για µεγάλο χρονικό διάστηµα 

µέσα στην τάξη τους. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί, ούτως ή αλλιώς είναι εξοικειωµένοι µε τη 

χρήση του αναλυτικού προγράµµατος για σκοπούς σχεδιασµού και δόµησης των 

µαθησιακών τους δραστηριοτήτων. Το γεγονός λοιπόν ότι θα έχουν την ευκαιρία να το 

χρησιµοποιήσουν στις τάξεις τους, ίσως τους βοηθήσει καλύτερα να επιτύχουν την 

προσωπική τους µάθηση. Επιπλέον, αφού ούτως ή αλλιώς τα αναλυτικά προγράµµατα 

χρησιµοποιούνται από τους πλείστους εκπαιδευτικούς, ίσως αν µετατραπούν σε 

εκπαιδευτικά αναλυτικά προγράµµατα να µπορέσουν να επιτύχουν µεταρρυθµίσεις στην 

εκπαίδευση σε µεγαλύτερη κλίµακα (Schneider & Krajcik, 2002). 

 Για να µπορέσουν όµως τα εκπαιδευτικά αναλυτικά προγράµµατα να είναι 

αποτελεσµατικά, χρειάζεται τα ίδια να προσφέρουν υποστήριξη στους εκπαιδευτικούς για 

να σκέφτονται το περιεχόµενο του µαθήµατος πέρα από το επίπεδο που προτείνεται στο 

απλό αναλυτικό πρόγραµµα για τους µαθητές. Επίσης χρειάζεται να βοηθήσουν τους 
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εκπαιδευτικούς να σκέφτονται βαθύτερα την παιδαγωγική που θα ακολουθήσουν, όπως 

επίσης τους µαθητές που έχουν στην τάξη τους, την κοινότητα η οποία τους πλαισιώνει, 

αλλά και να µπορούν να συνδέουν το περιεχόµενο του µαθήµατος µε την κοινότητα στην 

οποία βρίσκονται (Schneider & Krajcik, 2002). 

 Εκτός όµως από το πιο πάνω µοντέλο επαγγελµατικής εκπαίδευσης, ένα άλλο 

µοντέλο µπορεί να αποτελέσει και η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών σχετικά µε την 

επιστηµονική διερεύνηση, ή αλλιώς διερώτηση. Όταν αναφερόµαστε στην επιστηµονική 

διερεύνηση, ουσιαστικά απευθυνόµαστε στους ποικίλους τρόπους µε τους οποίους οι 

επιστήµονες µελετούν τον πραγµατικό κόσµο (Tuenter, et al., 2013). Το 1996 το National 

Research Council αναφέρει ότι η επιστηµονική διερεύνηση είναι µία πολύπλευρη 

δραστηριότητα που περιλαµβάνει υποβολή ερωτήσεων, διεξαγωγή παρατηρήσεων, 

εξέταση βιβλίων και άλλων διαφόρων πηγών πληροφοριών µε σκοπό τη µελέτη 

υπάρχουσων γνώσεων, σχεδιασµό ερευνών ώστε να εξεταστούν οι ήδη υπάρχουσες 

γνώσεις, συλλογή δεδοµένων µέσα απο τη χρήση διαφόρων εργαλείων, ανάλυση και 

ερµηνεία πειραµατικών στοιχείων, παρουσίαση απαντήσεων στα ερωτήµατα, 

επεξηγήσεις των αποτελεσµάτων, προβλέψεις και επικοινωνία των αποτελεσµάτων 

(Tuenter, et al., 2013). 

 Η σύγχρονη έρευνα που αφορά τις Φυσικές Επιστήµες υποστηρίζει τη µάθηση 

µέσω της διερώτησης, έτσι τις τελευταίες δεκαετίες είναι ένα θέµα το οποίο βρίσκεται 

στο επίκεντρο του ερευνητικού χώρου. Παρ’ όλ’ αυτά όµως, η έρευνα έχει αναδείξει και 

τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί στην χρήση της επιστηµονικής 

διερεύνησης (Tuenter, Biemans, Tobi & Mulder, 2013). Αυτές οι δυσκολίες αφορούν τις 

ικανότητες που κατέχουν οι εκπαιδευτικοί, οι οποίες δεν τους καθιστούν ικανούς να 

εφαρµόσουν την επιστηµονική διερεύνηση στην τάξη τους. Οι Tuenter, Biemans, Tobi 



@  40

και Mulder (2013) υποστηρίζουν ότι για να καταφέρουν οι εκπαιδευτικοί να εφαρµόσουν 

την επιστηµονική διερεύνηση, χρειάζονται συγκεκριµένες δεξιότητες διδασκαλίας, ώστε 

να µπορέσουν να στηρίξουν και να βοηθήσουν τη µάθηση των µαθητών. Αυτές οι 

ικανότητες που χρειάζεται να καλλιεργηθούν στους εκπαιδευτικούς χωρίζονται σε τρεις 

κατηγορίες: (α) στο γνωστικό αντικείµενο (SMK), (β) στην παιδαγωγική γνώση 

περιεχοµένου (PCK) και (γ) στις στάσεις του εκπαιδευτικού. 

 Στην πρώτη κατηγορία που αφορά το γνωστικό αντικείµενο, απαιτείται από τον 

εκπαιδευτικό η γνώση και κατανόηση των διαφόρων γεγονότων και εννοιών που 

αφορούν τον κλάδο των Φυσικών Επιστηµών. Όµως η γνώση και η κατανόηση των 

γεγονότων και των δοµών χρειάζεται να είναι εις βάθος, ώστε να µπορεί ο εκπαιδευτικός 

να συνδέει τις γνώσεις και τις έννοιες µεταξύ τους, είτε αυτές προκύπτουν από 

διαφορετικές επιστηµονικές υποοµάδες είτε από την ίδια υποοµάδα. Επίσης είναι 

σηµαντικό να κατανοεί πότε και πως να εφαρµόζει τα γεγονότα και τις έννοιες.  

Επιπλέον, ο εκπαιδευτικός χρειάζεται να κατανοεί τις δεξιότητες διερώτησης, τις σχέσεις 

των συγκεκριµένων δεξιοτήτων µεταξύ τους, αλλά και το πότε και πως χρειάζεται να 

εφαρµοστούν σε µία διερεύνηση (Tuenter, et al., 2013). 

 Στη δεύτερη κατηγορία που αφορά την παιδαγωγική γνώση περιεχοµένου (PCK), 

υποστηρίζεται ότι ο εκπαιδευτικός χρειάζεται να έχει την ικανότητα του παιδαγωγικού 

σχεδιασµού του µαθήµατος, ώστε να προετοιµάζει τα µαθήµατα που θα διδάξει και να 

προσαρµόζει το αναλυτικό πρόγραµµα ανάλογα µε τους µαθητές που έχει µπροστά του. 

Δηλαδή να δείχνει µέσα από το µάθηµα ότι κατανοεί και ανταποκρίνεται στα ατοµικά 

ενδιαφέροντα, δυνάµεις, εµπειρίες και ανάγκες του κάθε µαθητή, ώστε οι γνώσεις που θα 

αποκτήσουν οι µαθητές να είναι ουσιαστικές γι’ αυτούς. Για να το πετύχει αυτό 

χρειάζεται να λαµβάνει υπόψη τις προϋπάρχουσες γνώσεις τους, το γνωστικό στάδιο 
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ανάπτυξης τους, το είδος µάθησης που τους βοηθάει, το επίπεδο του ενδιαφέροντος και 

της γλώσσας ανάλογα µε την ηλικία τους, το φύλο των µαθητών, το 

κοινωνικοοικονοµικό, πολιτισµικό και γλωσσικό τους υπόβαθρο, καθώς και τις εµπειρίες 

τους που αφορούν την επιστήµη. Ακόµη είναι σηµαντικό να κατανοήσουν και να 

ανταποκρίνονται στο πλαίσιο µέσα στο οποίο καλούνται να διδάξουν, αλλά και στους 

στόχους που καλούνται να επιτύχουν σύµφωνα µε το αναλυτικό πρόγραµµα του 

υπουργείου παιδείας. Επιπρόσθετα, ο εκπαιδευτκός χρειάζεται να µπορεί να είναι 

βοηθητικός κατά τη διεξαγωγή µίας διερεύνησης, ώστε να βοηθήσει τους µαθητές να 

ξεπεράσουν τις δυσκολίες τους βήµα-βηµα. Επιπλέον σε αυτή την κατηγορία είναι 

σηµαντική η ικανότητα του εκπαιδευτικού να συνδέει τις καινούργιες γνώσεις που 

προκύπτουν µε τις προϋπάρχουσες, να τις συνδέει µε την πραγµατική ζωή, καθώς και µε 

τις υπόλοιπες γενικές έννοιες της επιστήµης. Τέλος είναι σηµαντικές και οι προσωπικές 

του στάσεις απέναντι στη διδακτική της επιστήµης, στους µαθητές και στη µάθηση της 

επιστήµης (Tuenter, et al., 2013). 

 Στην τρίτη και τελευταία κατηγορία, η οποία αναφέρεται αποκλειστικά στις 

στάσεις του εκπαιδευτικού, τονίζεται ότι ο εκπαιδευτικός χρειάζεται να κατανοεί τη φύση 

της επιστήµης και τη σηµασία της για την κοινωνία, την οικονοµία, την καθηµερινή ζωή 

και το περιβάλλον του µαθητή. Σηµαντικό ρόλο όµως διαδραµατίζει τόσο η στάση και η 

αυτοπεποίθηση που κατέχει ο ίδιος για τον εαυτό του ως εκπαιδευτικός επιστήµης, καθώς 

και η στάση του απέναντι στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που σχετίζονται µε τη διδασκαλία 

της Επιστήµης και την επιστήµη γενικότερα (Tuenter, et al., 2013). 

 Τέλος, ένα άλλο µοντέλο επαγγελµατικής εκπαίδευσης µπορεί να αποτελέσει η 

επιµόρφωση των εκπαιδευτικών σχετικά µε την τεχνολογία. Η επιστήµη και η τεχνολογία 

κατέχουν σηµαντικό ρόλο στην επίδοση της οικονοµίας µίας χώρας. Συνεπώς είναι 
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σηµαντικό το εργατικό δυναµικό µίας χώρας να κατέχει υψηλά επίπεδα επιστηµονικής 

και τεχνολογικής παιδείας (Bybee & Fuchs, 2006). Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, 

χρειάζεται να προσφέρουµε στους µαθητές τις απαραίτητες δεξιότητες για να µπορέσουν 

να ευηµερήσουν στο σύγχρονο κόσµο. Δηλαδή να τους βοηθήσουµε να αποκτήσουν 

κριτική σκέψη, πολύπλοκες δεξιότητες επικοινωνίας και ικανότητες επίλυσης 

προβληµάτων. Αυτές οι δεξιότητες µπορούν να αποκτηθούν µέσα από σχολικές 

δραστηριότητες που σχετίζονται µε την επιστήµη και την τεχνολογία (Bybee & Fuchs, 

2006). 

 Σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία η τεχνολογία µπορεί να υποστηρίξει τις πρακτικές 

διερώτησης στο σχολικό πλαίσιο (Bybee & Fuchs, 2006; Εvagorou & Avraamidou, 

2008). Τα διάφορα τεχνολογικά εργαλεία µπορούν να βοηθήσουν τους µαθητές κατά τη 

συµµετοχή τους στη διδασκαλία. Παραδείγµατος χάριν, υπάρχουν πολλά ειδικά 

λογισµικά, τα οποία σχεδιάστηκαν µε τέτοιο τρόπο που παρέχουν βοήθεια στους 

µαθητές, µε σκοπό να ολοκληρώσουν βήµα-βήµα ένα συγκεκριµένο στόχο. Έτσι στο 

µέλλον οι µαθητές θα είναι σε θέση, σε µία διαφορετική κατάσταση, να ολοκληρώσουν 

ένα παρόµοιο στόχο χωρίς βοήθεια. Τέτοια εργαλεία µπορούν να υποστηρίξουν την 

οµαδική οικοδόµηση της γνώσης και τη συζήτηση, αφού έχουν σχεδιαστεί για να 

παρουσιάσουν τη διαλογική µορφή επιστήµης. Επίσης, άλλα εργαλεία παρουσιάζουν 

πληροφορίες γραφικής παράστασης, οι οποίες βοηθούν στη δοµή ενός επιχειρήµατος και 

µέσα από αυτό οι µαθητές βοηθούνται στο να χρησιµοποιήσουν αποδείξεις από τις 

γραφικές παραστάσεις για να υποστηρίξουν τον ισχυρισµό τους (Evagorou & Avraami-

dou, 2008). 

 Εκτός όµως από τους µαθητές, τα τεχνολογικά εργαλεία µπορούν να βοηθήσουν 

και τους εκπαιδευτικούς. Οι εκπαιδευτικοί δεν νιώθουν έτοιµοι να διδάξουν θέµατα που 
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αφορούν την επιστηµονική διερεύνηση, όπως είναι η επιχειρηµατολογία και δυστυχώς 

δεν υπάρχει αρκετός χρόνος για να εκπαιδευτούν σε τέτοια θέµατα. Έτσι, τείνουν να 

παρουσιάζουν στείρες γνώσεις, δίνοντας την εντύπωση στους µαθητές ότι η επιστήµη 

έχει µία ‘τελική µορφή’ και είναι ένα πακέτο από τελικά γεγονότα, τα οποία οφείλουν να 

µάθουν. Επειδή λοιπόν υπάρχει το ενδεχόµενο να µην κατέχουν τις απαραίτητες 

δεξιότητες για να βοηθήσουν τους µαθητές τους, µπορούν να εντάξουν στις διδασκαλίες 

τους διάφορα τεχνολογικά µέσα που θα καθοδηγήσουν τόσο τους ίδιους όσο και τους 

µαθητές τους (Evagorou & Avraamidou, 2008). 

Αποσαφήνιση Όρου ‘Άτυπη Μάθηση’ 

 Η σηµαντικότητα της ξεκάθαρης αναφοράς των εννοιών που σχετίζονται µε τη 

µάθηση σε εξωσχολικά περιβάλλοντα αλλά και του ίδιου του όρου της άτυπης µάθησης 

εντοπίζεται και µέσα από τη σχετική βιβλιογραφία, η οποία τονίζει ότι η χρήση των 

εννοιών παραµένει αµφιλεγόµενη και συχνά µπερδεµένη (Rennie, 2014). Συνεπώς, πιο 

κάτω θα προσπαθήσω να αναλύσω τις έννοιες που έχουν άµεση σχέση µε την άτυπη 

µάθηση, καθώς και την ίδια την έννοια της άτυπης µάθησης, µε σκοπό να διαφωτίσω 

καλύτερα τον κάθε ανάγνωση της εργασίας µου.  

 Μέσα στη διεθνή βιβλιογραφία, µπορεί κανείς να εντοπίσει πολλές διαφορετικές 

ερµηνείες του συγκεκριµένου είδους µάθησης, οι οποίες λίγο-πολύ έχουν το ίδιο νόηµα, 

όµως διαφέρουν σε µερικά σηµεία. Πιο κάτω αναφέρω µερικούς από αυτούς τους 

ορισµούς, βασιζόµενη στα λεγόµενα των ειδικών. Σύµφωνα µε τους Dierkingetal (2003) 

η µάθηση έξω από τα σχολικά πλαίσια είναι “η µάθηση που είναι αυτο-ενεργή, 

εθελοντική, οδηγείται από τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του µαθητή, µάθηση που 

ασχολείται µε όλη τη ζωή του” (όπως αναφέρεται στο Rennie, 2014, σ.121). Με 

παρόµοιο τρόπο η Rennie (2014) χρησιµοποιεί τον όρο “µάθηση ελεύθερης επιλογής”. Η 
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Rennie (2014) υποστηρίζει ότι η µάθηση ελεύθερης επιλογής “...χρησιµοποιείται για να 

περιγράψει τη µάθηση που συµβαίνει όταν ο µαθητής επιλέγει τι, πως, και µε ποιον θα 

µάθει. Διάφορες περιστάσεις µπορεί να επικρατούν µέσα στο ίδιο περιβάλλον, ώστε οι 

ευκαιρίες για µάθηση να είναι λιγότερο ή περισσότερο ελεύθερης επιλογής” (σ. 121). 

Παράλληλα, οι Stocklmayer, Rennie και Gilbert (2010), αναφέρονται στο συγκεκριµένο 

είδος µάθησης, αποδίδοντας τον όρο “ανεπίσηµος τοµέας”, ο οποίος υποστηρίζουν ότι 

αφορά “...τις ευκαιρίες που προσφέρονται για µάθηση της επιστήµης και είναι διαθέσιµες 

εκτός των σχολείων” (σ.1).  

 Κάποιοι άλλοι ερευνητές χρησιµοποίησαν τον όρο “άτυπη µάθηση”, που είναι και 

ο ευρύτερα διαδεδοµένος. Για παράδειγµα, η Crane (1994) αναφέρει ότι η άτυπη µάθηση 

της επιστήµης είναι “η µάθηση που συµβαίνει εκτός της σχολικής τάξης, χωρίς καµία 

σαφής σύνδεση µε το σχολικό αναλυτικό πρόγραµµα της επιστήµης. Η συµµετοχή των 

µαθητών στα άτυπα περιβάλλοντα µάθησης είναι εθελοντική” (όπως αναφέρεται στο Fal-

lik, Rosenfeld & Eylon, 2013 σ. 73). Το ίδιο και οι Fenichel και Schweingruber (2010), οι 

οποίοι αναφέρουν ότι η άτυπη µάθηση “πραγµατοποιείται έξω από τα σχολεία σε 

µουσεία, βιβλιοθήκες, φυσικά κέντρα, προγράµµατα µετά το σχολείο, ερασιτεχνικές 

λέσχες επιστήµης και ακόµα κατά τη διάρκεια συζητήσεων σε ένα τραπέζι” (σ. 1).  

 Αντίθετα, κάποιοι άλλοι επιλέγουν να δηµιουργήσουν ένα γενικότερο ορισµό που 

αφορά τη µάθηση και ενοποιούν την τυπική µε την άτυπη, µε σκοπό την δηµιουργία 

καλύτερων αποτελεσµάτων µάθησης. Για παράδειγµα, οι Hofstein και Rosenfeld (1996) 

δηµιούργησαν ένα ορισµό τον οποίο χαρακτήρισαν ως ‘υβρίδιο’, και υποστήριξαν ότι “οι 

εµπειρίες άτυπης µάθησης µπορούν να συµβούν µέσα σε τυπικά περιβάλλοντα µάθησης 

(π.χ. σχολεία), όπως επίσης και σε άτυπα περιβάλλοντα µάθησης (π.χ. µουσεία, 
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ζωολογικοί κήποι)” (σ.90).  Παρόµοια, οι Κολιόπουλος, Κωνσταντίνου και Ευαγόρου 

(2005) εξηγούν ότι:  

Με τους όρους ‘άτυπες µορφές εκπαίδευσης’ και ‘µη τυπικές µορφές 

εκπαίδευσης’ στις φυσικές επιστήµες εννοούνται, συνήθως, δραστηριότητες 

οι οποίες αποτελούν ένα µη οργανωµένο και µη συστηµατικό πεδίο 

εκπαίδευσης το οποίο σχετίζεται µε τις καθηµερινές εµπειρίες και συµβαίνει 

εντός και, κυρίως, εκτός του τυπικού εκπαιδευτικού συστήµατος… 

προϋποθέτει, συχνά, την αλληλεπίδραση της ατοµικής πρωτοβουλίας του 

‘εκπαιδευόµενου’ µε κάποιον οργανισµό διάδοσης της επιστηµονικής 

γνώσης, ενώ η συµµετοχή σε αυτό είναι εθελοντική (σ.109). 

Αυτή η παράλληλη χρήση των εµπειριών της άτυπης µάθησης µε την τυπική αποδίδεται 

και ως ορισµός από τους Crane, Nicholson, Chen και Bitgood (1994), οι οποίοι 

υποστήριξαν ότι:  

H άτυπη µάθηση αναφέρεται στις δραστηριότητες που συµβαίνουν εκτός των 

σχολικών πλαισίων, δεν αναπτύχθηκαν πρωτίστως για σχολική χρήση, ούτε 

για να είναι µέρος ενός συνεχούς σχολικού προγράµµατος, και 

χαρακτηρίζονται από τον εθελοντισµό σε αντίθεση µε την υποχρεωτική 

συµµετοχή ως µέρος µίας συνεχούς σχολικής εµπειρίας. Οι εµπειρίες άτυπης 

µάθησης µπορεί να είναι δοµηµένες µε ένα δηλωµένο σύνολο στόχων και 

µπορεί να επηρεάσουν στάσεις, να µεταφέρουν πληροφορίες και/ή να 

αλλάξουν συµπεριφορές. Οι δραστηριότητες άτυπης µάθησης µπορούν 

επίσης να εξυπηρετήσουν ως ένα συµπλήρωµα στην τυπική µάθηση ή ακόµα 

να χρησιµοποιηθούν από το σχολείο ή από τον εκπαιδευτικό, αλλά το κύριο 
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χαρακτηριστικό τους είναι ότι αναπτύχθηκαν για εξωσχολική µάθηση... (όπως 

αναφέρεται στο Hofstein & Rosenfeld, 1996, σ. 90).  

Τέλος, οι Mocker και Spear (1982), έκαναν µία γενικότερη αναφορά εστιάζοντας την 

προσοχή τους στη δια βίου µάθηση. Γι’ αυτούς λοιπόν, η µάθηση χωρίζεται σε τέσσερα 

µέρη: (α) στην τυπική µάθηση, στην οποία οι µαθητές δεν έχουν έλεγχο σε ότι αφορά 

τους στόχους και τα µέσα την µάθησής τους, (β) στη µη-τυπική µάθηση, κατά την οποία 

οι µαθητές ελέγχουν τους στόχους αλλά όχι και τα µέσα, (γ) στην άτυπη µάθηση, όπου οι 

µαθητές ελέγχουν τα µέσα αλλά όχι τους στόχους, και (δ) στην αυτο-κατευθυνόµενη 

µάθηση, όπου οι µαθητές ελέγχουν τόσο τους στόχους όσο και τα µέσα της µάθησής τους 

(Fallik, Rosenfeld & Eylon, 2013).  

 Πέρα όµως από τον όρο της άτυπης µάθησης, θα πρέπει να διευκρινίσω και το τι 

εννοούµε µε τον όρο ‘τυπική µάθηση’, µιας και είναι µία έννοια η οποία εµφανίζεται 

συχνά στην εργασία µου . Η µάθηση εντός του σχολείου χαρακτηρίζεται µέσα από τη 

διεθνή βιβλιογραφία ως “τυπική µάθηση”. Οι Fallik, Rosenfeld και Eylon (2013) 

αναφέρουν ότι “η τυπική εκπαίδευση είναι καθιερωµένη από το νόµο. Όλοι οι συνολικοί 

στόχοι και οι µέθοδοι είναι καθορισµένοι από τους κατασκευαστές της εκπαιδευτικής 

πολιτικής... θέτουν το πλαίσιο σύµφωνα µε το πως αυτοί οι στόχοι πρέπει να 

υλοποιηθούν” (σ. 72). Ο Wellington (1990, 1991) σε µία προσπάθεια του να διαχωρίσει 

την τυπική από την άτυπη µάθηση, έφτιαξε έναν πίνακα στο οποίο αναφέρει αναλυτικά 

τα χαρακτηριστικά τόσο της τυπικής όσο και της άτυπης µάθησης (όπως αναφέρεται στο 

Hofstein & Rosenfeld, 1996, σ. 89; Stocklmayer, Rennie & Gilbert, 2010, σ. 9). Σε ότι 

αφορά στην τυπική µάθηση, αναφέρει ότι είναι η µάθηση που πραγµατοποιείται στο 

σχολείο και είναι αναγκαστική, δοµηµένη, αξιολογηµένη και έχει περιορισµένο µήκος. Ο 

ηγέτης της τάξης είναι ο εκπαιδευτικός, συνεπώς το σχολείο είναι δασκαλοκεντρικό. Τα 
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µαθήµατα πραγµατοποιούνται µέσα στην τάξη και είναι βασισµένα πάνω στο αναλυτικό 

πρόγραµµα. Ακόµη, δίνεται έµφαση στην ατοµική δουλειά του κάθε µαθητή, ο οποίος 

ακολουθεί τον εκπαιδευτικό που τον καθοδηγεί. Τα αποτελέσµατα είναι εµπειρικά 

µετρηµένα και λιγότερο ακούσια. Αντίθετα, σύµφωνα µε τον πίνακα του Wellington, όταν 

αναφερόµαστε στην άτυπη µάθηση, απευθυνόµαστε στις εκδροµές, οι οποίες όπως 

υποστηρίζει είναι εθελοντικές, µη-δοµηµένες, απεριόριστες, µη-αξιολογηµένες και έχουν 

απροσδιόριστο µήκος. Ο ηγέτης στις εκδροµές είναι ο µαθητής, έτσι τις χαρακτηρίζει 

µαθητοκεντρικές, αφού βασίζονται στις ανάγκες του. Πραγµατοποιούνται εκτός του 

σχολικού πλαισίου και δεν βασίζονται σε κανένα αναλυτικό πρόγραµµα. Σ’ αυτές τις 

διαδικασίες µάθησης παρατηρείται κοινωνική επικοινωνία και ο µαθητής κατευθύνει την 

όλη πορεία της µάθησης, ενώ τα αποτελέσµατα είναι πολλά, ακούσια και λιγότερο άµεσα 

µετρήσιµα (Hofstein & Rosenfeld, 1996; Stocklmayer, Rennie & Gilbert, 2010).  

Πού Πραγµατοποιείται η Άτυπη Μάθηση;  

 Ένα βασικό ερώτηµα, το οποίο θέτει η Rennie (2014) είναι το εξής: “τι είδους 

εξωσχολικές πηγές µάθησης, που αφορούν την επιστήµη, χρησιµοποιούν οι νέοι 

σήµερα;”. Οι Clemence, Gilby, Shah, Swiecicka και Warren, το 2013 (Rennie, 2014), 

πραγµατοποίησαν µία έρευνα για το 2012 Wellcome Trust Monitor στο Ηνωµένο 

Βασίλειο, που βασιζόταν στη συµµετοχή 460 τυχαίων νέων, ηλικίας 14 µέχρι 18, στους 

οποίους τέθηκε η πιο πάνω ερώτηση. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι το 57% ανέφεραν ότι 

τον τελευταίο χρόνο επισκέφτηκαν για τουλάχιστο µία φορά ινστιτούτο σχετικό µε την 

επιστήµη. Το 33% των συµµετεχόντων αναφέρθηκε σε ζωολογικούς κήπους και ενυδρεία, 

το 25% σε µουσεία επιστήµης, το 17% σε προστατευµένες φυσικές περιοχές, το 8% σε 

κέντρα επιστηµονικής ανακάλυψης, το 6% σε εργαστήρια, το 3% σε πλανητάρια και το 
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2% σε πανηγύρια επιστήµης. Επιπλέον, οι µισοί συµβουλεύτηκαν έναν επιστηµονικό 

βιβλίο ή διάβασαν ένα βιβλίο επιστηµονικής φαντασίας για τουλάχιστο µία φορά το 

χρόνο (Rennie, 2014). Τα αποτελέσµατα του Wellcome Trust Monitor (2012) ήταν 

παρόµοια µε τα αποτελέσµατα του προηγούµενου, που έγινε το 2010 και δηµοσιεύτηκε 

από τους Butt, Clery, Abeywardana και Phillips, µε τη µόνη διαφορά ότι το 98% των 

συµµετεχόντων ανέφεραν ότι χρησιµοποίησαν το διαδίκτυο για διάφορους λόγους, πέραν 

από τις εργασίες τους, το οποίο κυρίως το χρησιµοποίησαν για ηλεκτρονικά παιχνίδια 

(70%), για να παρακολουθήσουν εκποµπές (46%) και για να κατεβάσουν πληροφορίες 

(65%). Επίσης ανέφεραν ότι τα 2/3 παρακολούθησαν τηλεόραση για περισσότερο από 10 

ώρες την εβδοµάδα, αλλά από αυτούς µόνο το 30% παρακολουθούσε τις ειδήσεις 

καθηµερινά και το 18% άκουγε τις ειδήσεις στο ραδιόφωνο επί καθηµερινής βάσεως 

(Rennie, 2014). Με βάση λοιπόν αυτές τις πληροφορίες, µπορεί κανείς λίγο-πολύ να 

εντοπίσει τα κύρια µέσα εκµάθησης χρησιµοποιώντας άτυπα µέσα και περιβάλλοντα. Η 

άτυπη µάθηση όµως, δεν περιορίζεται µονάχα σε αυτά, έτσι πιο κάτω γίνεται µία πιο 

αναλυτική καταγραφή αυτών των µέσων και περιβαλλόντων που επιφέρουν µάθηση 

χρησιµοποιώντας άτυπες προσεγγίσεις.  

 Αυτός ο τρόπος µάθησης χρησιµοποιείται από διάφορους εκπαιδευτικούς 

οργανισµούς, όπως τα πανεπιστήµια και τα κολέγια, όµως παράλληλα χρησιµοποιείται 

και από διάφορες εταιρείες. Επιπλέον, µπορεί να χρησιµοποιηθεί είτε µέσα στο σχολείο, 

είτε εκτός του σχολείου, όπως για παράδειγµα σε απογευµατινές ώρες µετά το σχολείο, ή 

σε µουσεία και κοινοτικά κέντρα (Fallik, Rosenfeld & Eylon, 2013). Αναλυτικότερα, 

µπορεί να πραγµατοποιηθεί σε µουσεία (Hofstein & Rosenfeld, 1996; Rennie, 2014; 

Κολιόπουλος, Κωνσταντίνου & Ευαγόρου, 2005), σε επιστηµονικά κέντρα, σε ενυδρεία, 

σε βοτανικούς κήπους (Rennie, 2014), σε τεχνολογικά κέντρα (Κολιόπουλος, 
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Κωνσταντίνου & Ευαγόρου, 2005) και ζωολογικούς κήπους (Hofstein & Rosenfeld, 

1996; Rennie, 2014), σε περιβαλλοντικά κέντρα (Κολιόπουλος, Κωνσταντίνου & 

Ευαγόρου, 2005) και σε πλανητάρια (Rennie, 2014). Επίσης, µπορεί να υλοποιηθεί είτε 

µέσα από οικογενειακές επισκέψεις (Rennie, 2014), είτε µέσα από συζητήσεις µε τους 

φίλους (Stocklmayer, Rennie & Glibert, 2010) ή µε διάφορους ειδικούς επιστήµονες 

(Fenichel & Schweingruber, 2010). Ακόµη, µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε διάφορες 

αυθόρµητες ενασχολήσεις που αφορούν διάφορα τεχνολογικά φαινόµενα ή προβλήµατα 

στο σπίτι και στο χώρο εργασίας (Κολιόπουλος, Κωνσταντίνου & Ευαγόρου, 2005). 

Κάποιες επιπλέον µορφές άτυπης µάθησης µπορούν να εντοπιστούν µέσα από εκδροµές 

µε το σχολείο σε διάφορα εξωσχολικά µέρη (Hofstein & Rosenfeld, 1996; Rennie, 2014) 

ή µέσα από διάφορα κοινοτικά προγράµµατα νεολαίας (Hofstein & Rosenfeld, 1996; 

Rennie, 2014; Stocklmayer, Rennie & Gilbert, 2010). Επιπρόσθετα, προσφέρεται και 

µέσα από απογευµατινά και εθελοντικά προγράµµατα για ενήλικες και παιδιά που 

σχετίζονται µε την Eπιστήµη (Stocklmayer, Rennie & Gilbert, 2010), επιστηµονικούς 

οµίλους (Fenichel & Schweingruber, 2010), επιστηµονικά φεστιβάλ και παραστάσεις 

(Rennie, 2014). Πολλές φορές µπορεί να πραγµατοποιηθεί και µέσα από διάφορες 

καθηµερινές δραστηριότητες, όπως για παράδειγµα το παιχνίδι και οι δουλειές του 

σπιτιού ή ακόµα και µέσα από διάφορες άλλες δραστηριότητες που κάνουµε µέσα σε 

αυτό (Rennie, 2014). Επιπλέον, µία άλλη µορφή άτυπης µάθησης µπορούν να 

αποτελέσουν και τα διάφορα χόµπι που ακολουθεί ο καθένας µας κατά τον ελεύθερο 

χρόνο του (Rennie, 2014; Stocklmayer, Rennie & Gilbert, 2010). Ταυτόχρονα, πολλές 

φορές παρατηρείται και µέσα από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, είτε αυτά είναι οπτικά, 

ακουστικά, ψηφιακά ή έντυπα. Για παράδειγµα, εντοπίζεται µέσα σε διαφηµίσεις 

(Stocklmayer, Rennie & Gilbert, 2010), σε ντοκιµαντέρ (Rennie, 2014; Stocklmayer, 
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Rennie & Glibert, 2010), σε ταινίες, στις ειδήσεις, σε εκπαιδευτικά προγράµµατα, στο 

ραδιόφωνο, στα βιβλία επιστηµονικής φαντασίας και µη, σε φυλλάδια, σε ηλεκτρονικά 

παιχνίδια (Rennie, 2014; Stocklmayer, Rennie & Glibert, 2010), σε επιστηµονικά άρθρα 

που δηµοσιεύονται στα περιοδικά και στις εφηµερίδες (Κολιόπουλος, Κωνσταντίνου & 

Ευαγόρου, 2005), στα κόµικς (Stocklmayer, Rennie & Glibert, 2010), στην τηλεόραση 

(Fenichel & Schweingruber, 2010; Rennie, 2014; Stocklmayer, Rennie & Gilbert, 2010,), 

στο διαδίκτυο (Hofstein & Rosenfeld, 1996; Rennie, 2014), σε βίντεο, σε ζωντανές 

εκποµπές στο διαδίκτυο και σε CD-ROM (Hofstein & Rosenfeld, 1996). 

Τυπική και Άτυπη Μάθηση 

 Η άτυπη µάθηση εξελίχθηκε µε την πάροδο του χρόνου µε κύριο µέληµά της να 

παρέχει εκπαιδευτικές ευκαιρίες τόσο σε παιδιά, όσο και σε ενήλικες (Fallik, Rosenfeld 

& Eylon, 2013). Όλο αυτό το χρονικό διάστηµα, τα άτυπα περιβάλλοντα µάθησης έχουν 

δείξει θετικά στοιχεία αποτελεσµατικότητας σε ότι αφορά το ενδιαφέρον και την 

περιέργεια των µαθητών. Χάριν σ’ αυτά, οι µαθητές έχουν την ευκαιρία να δουν από 

κοντά πως η επιστήµη µπορεί να σχετίζεται µε την καθηµερινότητα των ανθρώπων, αλλά 

και πως οι επιστήµονες συνδέονται µε τις κοινότητες τους. Επιπρόσθετα, µπορούν να 

ενισχυθούν και οι προσπάθειες της εκπαίδευσης στο να παρουσιαστεί η επιστήµη 

περισσότερο ελκυστική και ενδιαφέρουσα στους µαθητές, µε σκοπό να αυξηθούν τα 

επίπεδα ενδιαφέροντος και συµµετοχής των µαθητών σε διάφορα επιστηµονικά θέµατα 

(Bevan & Dillon, 2010). Ένα κύριο χαρακτηριστικό τους, είναι το γεγονός ότι τα πλαίσια 

εργασίας τους είναι περισσότερο ευέλικτα και µπορούν να αλλάζουν ανάλογα µε τα 

ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των συµµετεχόντων, χωρίς να τυγχάνουν οποιασδήποτε 

αξιολόγησης. (Fallik, Rosenfeld & Eylon, 2013).  
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 Οι ευκαιρίες µάθησης της Eπιστήµης έξω από τα σχολεία είναι ποικίλες και 

µπορούν να συνεισφέρουν σηµαντικά στην εκπαίδευση της επιστήµης (Rennie, 2014). 

Συγκεκριµενοποιώντας, το πλούσιο περιεχόµενο τους σε επιστηµονικά εκθέµατα, τους 

επιτρέπει να προσφέρουν αληθινές εµπειρίες στους µαθητές (Bevan, Dillon, Hein, Mac-

donald, Michalchik, MillerRoot, Rudder- Kilkenny, Xanthoudaki&Yoon, 2010), ενώ την 

ίδια ώρα συµµετέχουν σε αυτά µε ποικίλους τρόπους, όπως σωµατικά, συναισθηµατικά 

και γνωστικά, αλληλεπιδρώντας µε τα διάφορα φαινόµενα του φυσικού ή του ειδικά 

σχεδιασµένου κόσµου, µε τέτοιους τρόπους οι οποίοι ως επί των πλείστων καθορίζονται 

από τους ίδιους. Με άλλα λόγια, επιτρέπουν στους συµµετέχοντες να επιλέξουν και να 

ελέγξουν το αν και πως θα εµπλακούν και θα µάθουν (Fenichel & Schweingruber, 2010). 

Επιπλέον, λόγω του ότι σχεδιάστηκαν για να µπορούν να αντιπροσωπεύουν το ευρύτερο 

κοινό, παρέχουν πολύπλευρες απεικονίσεις της επιστήµης και µπορούν να παρέχουν 

εµπειρίες σε άτοµα µε προϋπάρχουσες γνώσεις από διάφορα επίπεδα, ενδιαφέροντα και 

εµπειρίες (Bevan et al., 2010; Fenichel & Schweingruber, 2010).  

 Σύµφωνα µε τα όσα δηµοσιεύτηκαν το 2009 από το National Research Council, 

στην έκθεση “Learning Science in Informal Enviroments” (Bevan et al., 2010), τα άτυπα 

περιβάλλοντα µάθησης, έχουν τη δυνατότητα να εµπλέξουν τους συµµετέχοντες µε 

πολλαπλούς τρόπους, παρουσιάζοντας την πολύπλευρη εικόνα της επιστήµης, ενώ 

παράλληλα ενθαρρύνουν την άµεση αλληλεπίδραση τους µε διάφορα φαινόµενα. Ακόµη, 

τονίζεται το γεγονός ότι οτιδήποτε διδάσκεται στους συµµετέχοντες, στηρίζεται στις 

προϋπάρχουσες γνώσεις και στα ενδιαφέροντά τους (Bevan et al., 2010). Επιπρόσθετα, το 

Informal Science Education Ad Hoc Committee του National Association for Research in 

Science Teaching (Bevan & Dillon, 2010), υποστηρίζει ότι η µάθηση προέρχεται από τις 

εµπειρίες µας µέσα από τον πραγµατικό κόσµο, µέσω µίας ποικιλίας κατάλληλων 
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φυσικών και κοινωνικών περιεχοµένων. Παράλληλα, σύγχρονα µεταρρυθµιστκά έγγραφα 

στις Η.Π.Α αναγνωρίζουν ότι τα µουσεία επιστήµης και τα επιστηµονικά κέντρα, 

µπορούν να συµβάλουν σηµαντικά στην κατανόηση της επιστήµης και στην ενθάρρυνση 

των µαθητών, ώστε να διευρύνουν τα ενδιαφέροντα τους εκτός του σχολείου (Bevan & 

Dillon, 2010).  

 Εντούτοις, τα άτυπα περιβάλλοντα µάθησης µπορούν να έχουν κάποια 

µειονεκτήµατα. Για παράδειγµα, µία επίσκεψη σ’ ένα τέτοιο µέρος, παρέχει πλούσιες 

εµπειρίες όµως, κάποιος µετά την επίσκεψη µπορεί να προβληµατιστεί και να εµβαθύνει 

ή µπορεί και να µην κάνει τίποτα, χάνοντας έτσι την ευκαιρία για εµπλουτισµό των 

γνώσεων του (Bevan et al., 2010). Κάποια από αυτά τα περιβάλλοντα βέβαια, όπως τα 

απογευµατινά προγράµµατα, είναι δοµηµένα µε τέτοιο τρόπο, ώστε να διατηρούν την 

ισορροπία που διατηρούν και τα σχολεία, ενώ παράλληλα παρέχουν στους µαθητές τις 

αυτούσιες εµπειρίες που παρέχουν τα άτυπα περιβάλλοντα µάθησης, και έτσι 

επιτυγχάνουν µία πιο συνεπή συµµετοχή, αλλά και πιο αποδοτική µάθηση. Όµως, λόγω 

του ότι τα πλείστα άτυπα περιβάλλοντα µάθησης δεν µπορούν να ξεπεράσουν εύκολα 

αυτά τα µειονεκτήµατα, παρατηρούµε ότι επιβάλλεται η συνεργασία των άτυπων 

περιβαλλόντων µάθησης µε τα σχολεία, ώστε να µπορούµε να παρέχουµε µία 

ουσιαστικότερη υποστήριξη στους µαθητές, µε σκοπό να αντιληφθούν τη συσχετικότητα 

της επιστήµης µε τη ζωή τους, αλλά και τη δυνατότητα τους να ενασχοληθούν µε την 

επιστήµη και να συνεισφέρουν στις κοινότητες τους (Bevan et al., 2010).  

 Όπως η άτυπη µάθηση, έτσι και η τυπική, έχει αρκετά πλεονεκτήµατα, τα οποία 

δεν χαρακτηρίζουν τις άτυπες προσεγγίσεις, όµως κρίνονται σηµαντικά, αφού µπορούν 

να ωφελήσουν την µάθηση της επιστήµης. Για παράδειγµα, τα σχολεία, λόγω της 

συγκεκριµένης δοµής τους αλλά και των συγκεκριµένων απαιτήσεων τους, παρέχουν µία 
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σταθερότητα και συνέπεια, οι οποίες είναι χρήσιµες στη διατήρηση της µάθησης. 

Αναλυτικότερα, οι µαθητές αναµένεται ότι θα πρέπει να παρευρίσκονται στο σχολείο 

κάθε µέρα, για µία συγκεκριµένη και προκαθορισµένη περίοδο του χρόνου, να 

εµπλέκονται µε διάφορα θέµατα και προσεγγίσεις και να αξιολογούνται, ώστε έτσι να 

διασφαλίζεται η µαθησιακή τους πρόοδος. Μέσα από τα σχολεία, δίδεται επίσης και η 

ευκαιρία στους µαθητές και τους δασκάλους να εµβαθύνουν σε ένα συγκεκριµένο θέµα, 

αφού έχουν την ευχέρεια να εργάζονται µ’ αυτό για µεγάλο χρονικό διάστηµα (Bevan et 

al., 2010).  

 Την ίδια ώρα όµως, τα θετικά χαρακτηριστικά του σχολείου και κατ’ επέκταση 

της τυπικής µάθησης, µπορούν να εµποδίσουν την προσπάθεια καλλιέργειας της 

πλούσιας µάθησης της επιστήµης. Αυτό µπορεί να συµβεί γιατί, για παράδειγµα, στο 

σχολείο, λόγω της δασκαλοκεντρικής µορφής του, αλλά και της έµφασής του στις 

εξετάσεις και στην ανάγνωση κειµένων, δίδεται περισσότερη σηµασία στην µετάδοση 

των επιστηµονικών γεγονότων, παρά στην ανάπτυξη της εις βάθος κατανόησης της 

επιστήµης. Έτσι, η επιστήµη θεωρείται από τους µαθητές περισσότερο ως µία στατική 

αλήθεια, παρά ως µία διαδικασία µίας αβέβαιης έρευνας, η οποία στηρίζεται στις 

αποδείξεις. Συνεπώς, η Eπιστήµη χάνει το ενδιαφέρον και την αυθεντικότητα της, το 

οποίο οδηγεί στο να χάνεται και το ενδιαφέρον των µαθητών γι’ αυτήν (Fenichel & 

Schweingruber, 2010).  

 Λαµβάνοντας λοιπόν υπόψη όλα τα πιο πάνω, παρατηρείται ότι και οι δύο µορφές 

µάθησης µπορούν να επιφέρουν θετικά αποτελέσµατα στην µάθηση, αφού και οι δύο 

εµπεριέχουν σηµαντικά πλεονεκτήµατα. Ταυτόχρονα, όµως, διαπιστώνεται ότι επιφέρουν 

και οι δύο αρνητικά στοιχεία, τα οποία µπορούν να αλληλεπικαλυφθούν αν επιτευχθεί µία 

συνεργασία τους. Έτσι, λόγω όλων των θετικών σηµείων αλλά και των αρνητικών που 
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προανέφερα, κρίνεται απαραίτητη η συνεργασία της τυπικής µε την άτυπη µάθηση, ώστε 

να αυξηθούν τα επίπεδα επιµόρφωσης τόσο των εκπαιδευτικών, όσο και των µαθητών. 

Συνεπώς, είναι σηµαντική η ένταξη των άτυπων περιβαλλόντων µάθησης στα σχολεία, 

µιας και κατέχουν σηµαντικά πλεονεκτήµατα για ενίσχυση της αποτελεσµατικής 

µάθησης των Φυσικών Επιστηµών. Για να µπορέσουµε να προσφέρουµε στους µαθητές 

µία αυθεντική, προσιτή και συνεκτική µάθηση σε ότι αφορά το µάθηµα της επιστήµης, 

πρέπει να επιδιώξουµε τη συνεργασία της τυπικής και της άτυπης µάθησης. Μ’ αυτό τον 

τρόπο θα επιτύχουµε τη δηµιουργία καλύτερων και πλουσιότερων εννοιολογικών 

µαθησιακών προγραµµάτων, τα οποία θα δίνουν έµφαση στα οικοδοµικά και κοινωνικά 

πλεονεκτήµατα των άτυπων περιβαλλόντων µάθησης (Bevan et al., 2010). Λόγω του ότι 

αυτά τα προγράµµατα θα πραγµατοποιούνται εκτός του σχολικού χώρου, 

χαρακτηρίζονται από το πλεονέκτηµα της αποµάκρυνσης από την πίεση που επικρατεί 

στα σχολεία. Έτσι µπορούµε να βοηθήσουµε τους µαθητές που αντιµετωπίζουν 

δυσκολίες στη µάθηση εντός του σχολείου, ώστε να ξεφύγουν από τον τυπικό τρόπο 

διδασκαλίας και να εµπλακούν σε µία διαφορετική εµπειρία, η οποία πιθανό να 

αποτελέσει έµπνευση γι’ αυτούς και να τους κινήσει το ενδιαφέρον για µάθηση (Fenichel 

& Schweingruber, 2010). Ταυτόχρονα, θα οδηγηθούµε σ’ ένα δρόµο δηµιουργίας 

κοινοτήτων µάθησης, οι οποίες θα αναπτύσσουν επιστηµονικές πρακτικές, διαθέσεις και 

κατανοήσεις, χαρακτηριστικά τα οποία παρατηρούνται µέσα στις πρακτικές σε άτυπα 

περιβάλλοντα µάθησης. Επιπλέον, αυτός ο συνδυασµός συνεργασίας µπορεί να 

προσφέρει ισότητα και πρόσβαση σε όλους τους µαθητές και εκπαιδευτικούς (Bevan et 

al., 2010). Γενικότερα, η συνεργασία των τυπικών και των άτυπων περιβαλλόντων 

µάθησης έχει ως κύριο σκοπό τη δηµιουργία όσον το δυνατόν περισσότερων ευκαιριών 

µάθησης για τους µαθητές (Fenichel & Schweingruber, 2010), οι οποίοι θα έχουν τη 
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δυναντότητα να αναπτύξουν την επιστηµονική τους γνώση µέσα από µία περισσότερο 

αυθεντική διαδικασία, ενώ ταυτόχρονα θα έρθουν σε επαφή µε την πολιτισµική διάσταση 

της διάδοσης της επιστήµης, η οποία συνήθως υποβαθµίζεται µέσα στο τυπικό αναλυτικό 

πρόγραµµα (Κολιόπουλος, Κωνσταντίνου & Ευαγόρου, 2005). Συνεπώς, λόγω των πιο 

πάνω, δηµιουργούνται στους µαθητές περισσότερα κίνητρα για µελέτη της επιστήµης, 

αλλά και ευκαιρίες για απόκτηση λειτουργικών γνώσεων που µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν τόσο στο σχολικό όσο και στο κοινωνικό επίπεδο (Κολιόπουλος, 

Κωνσταντίνου & Ευαγόρου, 2005). 

 Όπως αναφέρουν οι Nicholson, Chen και Bitgood (1994), όταν αναφερόµαστε 

στον όρο άτυπη µάθηση, αναφερόµαστε στις δραστηριότητες, οι οποίες γίνονται εκτός 

των σχολείων και δεν κατασκευάστηκαν µε σκοπό τη χρήση τους από τα σχολεία, ούτε 

για να αποτελέσουν µέρος της σχολικής ύλης. Θεωρούνται περισσότερο εθελοντικές, σε 

αντίθεση µε τις τυπικές σχολικές δραστηριότητες (Rennie, 2007). Αυτό όµως δεν 

σηµαίνει ότι δεν µπορούν οι εκπαιδευτικοί να χρησιµοποιήσουν αυτά τα µέρη για να 

βελτιώσουν την ποιότητα της διδασκαλίας τους. Δεν είναι απαραίτητο να διαχωρίζεται η 

τυπική από την άτυπη µάθηση, γιατί η αξία της µάθησης παραµένει ίδια όπου και αν 

συµβαίνει, ανεξαρτήτως του περιβάλλοντος στο οποίο διαδραµατίζεται. Πολλές φορές οι 

µαθητές, µπορούν να αποκτήσουν εµπειρίες µέσα στην τάξη από δραστηριότητες άτυπης 

µάθησης, που συνήθως αναπτύσσονται εκτός τάξης (Anderson, Lucas & Ginns, 2003). 

Εξάλλου, ο στόχος των ερευνητών που µελετούν και υποστηρίζουν την άτυπη µάθηση, 

δεν είναι να υποτιµήσουν τα οφέλη της τυπικής εκπαίδευση, αλλά αντιθέτως επιδιώκουν 

να αναδείξουν τα ευεργετικά αποτελέσµατα της συµπλοκής τους. Όπως αναφέρουν οι 

McNally, Blake και Reid (2009) “δεν είναι ότι οι τυπικές δοµές και τα συστήµατα δεν 

είναι σηµαντικά, αλλά τείνουν να παρουσιάζονται από δηµιουργούς πολιτικής χάραξης 
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και δεν εφαρµόζονται συχνά στην πρακτική” (σελ. 330). Αντίθετα, η πρακτική που 

προσφέρεται από την άτυπη µάθηση, είναι µία πολύπλοκη και πιο δυναµική διαδικασία, η 

οποία δίνει την ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς να αναπτύξουν την ικανότητα 

αποτελεσµατικής αντίδρασης σε διάφορες καταστάσεις, χάριν στην ευκαιρία για τριβή µε 

το επάγγελµα (McNally, Blake & Reid, 2009). Δεδοµένου λοιπόν όλων των πιο πάνω, 

κρίνεται σηµαντικός ο µετασχηµατισµός και των πανεπιστηµιακών προγραµµάτων 

σπουδών, ώστε να υποστηριχθούν οι εκπαιδευτικοί και να µάθουν να χειρίζονται την 

άτυπη µάθηση µέσα από την δική τους εµπλοκή σε αυτήν, υπό τη µορφή 

προϋπηρεσιακής κατάρτισης (Kisiel, 2012). Με αυτό τον τρόπο, η σύνδεση της τυπικής 

και της άτυπης προετοιµασίας των εκπαιδευτικών για το µάθηµα των Φυσικών 

Επιστηµών, βοηθά τους εκπαιδευτικούς να εξοικειωθούν και να εκµεταλλευτούν τους 

διάφορους κοινοτικούς πόρους, που προσφέρουν τα προγράµµατα άτυπης εκπαίδευσης 

(Riedinger et al., 2010).  

 Η µεταρρυθµιστική έκθεση National Science Education Standards (1996) που 

δηµοσιεύτηκε στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής, όπως και παρόµοια µεταρρυθµιστικά 

έγγραφα στην Ευρώπη (π.χ. Osborne & Dillon, 2000), υποστήριξαν την ιδέα της 

επέκτασης του προγράµµατος των Φυσικών Επιστηµών, πέρα από τα όρια της σχολικής 

τάξης, ώστε να περιλαµβάνει διάφορα κοινοτικά ινστιτούτα, όπως µουσεία, ενυδρεία, 

πάρκα, επιστηµονικά κέντρα, πλανητάρια και ζωολογικούς κήπους, γιατί έχουν τη 

δυνατότητα να ενισχύσουν τα προγράµµατα σπουδών της Επιστήµης και να στηρίξουν τις 

προσπάθειες των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης (Kisiel, 2012). Σε 

παρόµοιο τόνο, το National Science Board (2007) πρότεινε τη συνεργασία της τυπικής 

εκπαίδευσης και της άτυπης µάθησης, ώστε να ενισχυθούν τόσο τα προγράµµατα 

σπουδών των πανεπιστηµίων και κατά συνέπεια η ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, όσο και 
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η συµµετοχή του κοινού µε την Επιστήµη (Kisiel, 2012). Γενικότερα, γίνονται 

προσπάθειες, µέσα από τη συνεργασία της τυπικής και της άτυπης µάθησης, για µία πιο 

εποικοδοµητική εκπαίδευση που να στοχεύει στην ανάπτυξη  «των δεξιοτήτων του 21ου 

αιώνα», δηλαδή της επικοινωνίας, της συνεργασίας και της επίλυσης προβληµάτων (Kr-

ishnamurthi & Rennie, 2013).  

 Ο συνδυασµός της τυπικής µε την άτυπη µάθηση, δεν ήταν πάντοτε έναν 

αποδεκτό γεγονός. Πριν από δύο δεκαετίες περίπου, αυτά τα δύο είδη µάθησης 

θεωρούνταν εξαιρετικά διαφορετικά, παρόλο που ήταν συµπληρωµατικά. Για 

παράδειγµα, παρατηρώντας τα όσα έγραψα πιο πάνω σχετικά µε την ερµηνεία που έδιδε 

ο Wellington το 1990 και το 1991, µπορεί κανείς να εντοπίσει αυτή τη διχοτοµική τάση 

που επικρατούσε τότε. Τα τελευταία χρόνια όµως, αυτή η τάση άρχισε να εξαφανίζεται. 

Για παράδειγµα, υπάρχουν µερικά σχολεία που χρησιµοποιούν παιδαγωγικές, οι οποίες 

περιλαµβάνουν κάποια σηµάδια άτυπης µάθησης, όπως λόγου χάριν οι εκδροµές και η 

επέκταση κάποιων µαθηµάτων επιστήµης εκτός της τάξης (Fallik, Rosenfeld & Eylon, 

2013).  

Μάθηση σε Άτυπα Περιβάλλοντα 

 Μέσα από την εφαρµογή της άτυπης µάθησης σε µαθητές, υποδεικνύεται ότι µία 

τέτοιου είδους µάθηση µπορεί να επιφέρει θετικά αποτελέσµατα, τόσο στη µάθηση των 

µαθητών, όσο και στην αλλαγή του τρόπου ζωής τους (Education Development Center, 

2014; Krishnamurthi & Rennie, 2013). Η συγγραφική οµάδα του Education Development 

Center (2014), βασισµένη σε δύο έρευνες που πραγµατοποιήθηκαν από το National Re-

search Council, την µελέτη “SuccessfulK- 12 STEM Education” (2011) και την µελέτη 

Monitoring Progress TowardSuccessfulK-12 STEM Education (2013), δηµιούργησε 
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κάποιες συντοµογραφίες των ερευνών, συλλέγοντας τα σηµαντικότερα σηµεία τους. Σε 

ένα λοιπόν από αυτά τα STEM Smart Briefs που δηµιούργησαν, αναφέρεται στο 

παράδειγµα ενός προγράµµατος, το οποίο αναπτύχθηκε στην Νέα Υόρκη και ονοµάζεται 

«Ulban Advantage». Το συγκεκριµένο πρόγραµµα, ξεκίνησε το 2004 από το µουσείο 

φυσικής ιστορίας σε συνεργασία µε το βοτανικό κήπο του Μπρούκλιν, το ζωολογικό 

κήπο του Στέιτεν Ίλαντ, το ενυδρείο της Νέας Υόρκης και τέσσερα άλλα επιστηµονικά 

ινστιτούτα. Ο στόχος του προγράµµατος είναι η βελτίωση της κατανόησης των µαθητών 

του γυµνασίου για την επιστηµονική έρευνα, διδάσκοντάς τους την επιστηµονική µέθοδο 

και στηρίζοντας τους στη διεξαγωγή δικών τους πειραµάτων και ερευνών. Επιπλέον, τους 

προσφέρονται κουπόνια για δωρεάν οικογενειακές επισκέψεις σε άτυπα περιβάλλοντα 

µάθησης, ώστε να έχουν την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν µε τους χώρους όσες φορές 

το επιθυµούν και να ολοκληρώσουν την έρευνα τους (Education Development Center, 

2014).  

 Μέχρι το 2010 ο αριθµός των συµµετεχόντων µαθητών ήταν 37 000, ο οποίος 

είναι αντιπροσωπευτικός πέραν του 1/3 όλων των γυµνασίων της πόλης. Τα 

αξιολογηµένα αποτελέσµατα του προγράµµατος έδειξαν ότι, αυξήθηκαν τα θετικά 

αποτελέσµατα των µαθητών στις πολιτειακές εξετάσεις και ότι τους βοήθησε να 

αποκτήσουν τις απαραίτητες κατευθυντήριες γραµµές, ώστε να µπορούν να διεξάγουν τις 

δικές τους έρευνες. Αυτά τα ευεργετικά αποτελέσµατα, ώθησαν και άλλες πόλεις να 

ακολουθήσουν το παράδειγµα της Νέας Υόρκης και να δηµιουργήσουν παρόµοια 

προγράµµατα. Κάποιες από αυτές τις πόλεις είναι η Βοστώνη, το Ντέµβερ και το Μαϊάµι 

(Education Development Center, 2014).  

 Επιπλέον, στο ίδιο STEM Smart Brief που δηµιούργησαν, αναφέρει και ένα 

επιστηµονικό ινστιτούτο στη Μασαχουσέτη, το οποίο απευθύνεται µόνο σε κορίτσια και 
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ιδρύθηκε το 1997 από γονείς. Ο σκοπός της δηµιουργίας του ινστιτούτου είναι η 

αντιµετώπιση της ανισότητας που υπάρχει µεταξύ των δύο φύλων στα Μαθηµατικά, την 

Επιστήµη και τα µαθήµατα τεχνολογίας, αλλά και η ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης και 

της παιδείας των κοριτσιών στα πιο πάνω µαθήµατα. Ο συγκεκριµένος χώρος λειτουργεί 

δωρεάν τα απογεύµατα, τα Σαββατοκύριακα ή κατά τη διάρκεια διακοπών, 

δηµιουργώντας επιστηµονικές εξερευνήσεις ή επιστηµονικά πανηγύρια. Κάθε εξάµηνο 

επικεντρώνονται σε διαφορετικά θέµατα που αφορούν τα µαθήµατα Επιστήµης. Για 

παράδειγµα, συµπεριλαµβάνουν µαθήµατα βιολογίας, χηµείας, µηχανικής, φυσικής, 

περιβαλλοντικής επιστήµης κ.α. Το επιστηµονικό ινστιτούτο συνεργάζεται µε διάφορους 

επιστήµονες, όπως επίσης και µε εφήβους, οι οποίοι αποτελούν τους µέντορες των 

κοριτσιών. Κάθε χρόνο συµµετέχουν περίπου 800-1000 µαθήτριες, στις οποίες έχουν 

καταγραφεί σηµαντικές αλλαγές στη συµπεριφορά τους απέναντι στην Επιστήµη ως 

µάθηµα, αλλά και ως τοµέας καριέρας (Education Development Center, 2014).  

 Με παρόµοιο τρόπο, οι Krishnamurthi και Rennie (2013) σε ένα άρθρο τους, 

αναφέρονται στην άτυπη µάθηση, αλλά δίνουν ειδικότερη έµφαση στην µάθηση που 

προκύπτει από τα απογευµατινά προγράµµατα, τα οποία παρέχουν µία σειρά από 

ασφαλείς, επιβλεπόµενες και δοµηµένες δραστηριότητες για παιδιά και νέους, µε σκοπό 

να εµπλουτίζουν τις γνώσεις τους και να καλλιεργούν µία θετική στάση και συµπεριφορά 

απέναντι στις Φυσικές Επιστήµες. Μέσα από αυτά, γίνονται προσπάθειες να 

ενδυναµώσουν τη µάθηση της Επιστήµης, µε τρόπους που να παρουσιάζουν καλύτερα τη 

λειτουργία της Επιστήµης, της Τεχνολογίας και της Μηχανικής στην καθηµερινότητα των 

µαθητών. Σ’ αυτά τα προγράµµατα ενθαρρύνεται η µάθηση, αλλά και η κοινωνική 

ανάπτυξη των συµµετεχόντων πέραν από τον τυπικό σχολικό χώρο. Τέτοιου είδους 

προγράµµατα αναπτύσσονται τα Σαββατοκύριακα, τα σχολικά διαλείµµατα, τις ώρες 
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αµέσως µετά το σχολείο και κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών. Η παρουσία 

των µαθητών στα απογευµατινά προγράµµατα δεν είναι πάντα εθελοντική. Αντιθέτως, 

όταν οι γονείς εγγράψουν τα παιδιά στα προγράµµατα, αναµένεται ότι θα παρευρίσκονται 

ανελλιπώς εκεί. Ωστόσο, η επιλογή των δραστηριοτήτων στις οποίες θα συµµετέχουν 

είναι ελεύθερη. Το κοινό χαρακτηριστικό αυτών των προγραµµάτων είναι η µαθησιακή 

προσέγγιση σε ένα λιγότερο τυπικό περιβάλλον, µε στόχο την ύπαρξη διαφορετικής 

αίσθησης από αυτήν που δηµιουργεί το σχολείο. Ο χώρος υποδοµής τους είναι είτε τα 

σχολεία, είτε άλλος ειδικά οργανωµένος χώρος. Τα µαθήµατα παραδίδονται είτε από 

πιστοποιηµένους εκπαιδευτικούς, είτε ακόµα και από προσοντούχους κοινοτικούς 

εκπαιδευτές. Σε ότι αφορά την κάλυψη των διδάκτρων, αυτή γίνεται είτε από τους ίδιους 

τους γονείς, είτε από επιδοτήσεις του κράτους. Μερικές φορές όµως καλύπτονται και από 

χορηγίες ή φιλανθρωπικές δωρεές (Krishnamurthi & Rennie, 2013).  

 Στις Ηνωµένες Πολιτείες, µέχρι το 2012, υπολογιζόταν από την Afterschool Al-

liance ότι συµµετείχαν 8,4 εκατοµµύρια παιδιά, αγόρια και κορίτσια, για περίπου 14,5 

ώρες την εβδοµάδα. Κάτι αρκετά σηµαντικό είναι και το ότι παρατηρήθηκε πως από τους 

συµµετέχοντες, αυτοί που συµµετείχαν περισσότερο, ήταν αυτοί που κατάγονταν από 

πολιτισµούς που συνήθως υστερούν στα µαθήµατα επιστήµης, τεχνολογίας, µηχανικής 

και µαθηµατικών. Οι Krishnamurthi & Rennie (2013) αναφέρουν ότι τα απογευµατινά 

προγράµµατα άτυπης µάθησης, τείνουν να είναι πιο συνδεδεµένα µε τα αναλυτικά 

προγράµµατα των σχολείων και πιο δοµηµένα, σε σύγκριση µε άλλα περιβάλλοντα 

άτυπης µάθησης, όπως τα µουσεία, τα φυσικά κέντρα και οι ζωολογικοί κήποι. Ακόµη, 

υποστηρίζουν ότι αν δοθεί η απαραίτητη έµφαση σε αυτά, θα µπορέσουν να αναπτύξουν 

έναν κοινό σχεδιασµό µε τα τυπικά σχολεία, θέτοντας ως κοινό στόχο την απόκτηση 
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γνώσεων, ικανοτήτων επίλυσης προβληµάτων, συνεργατικού πνεύµατος και την αλλαγή 

τρόπου σκέψης (Krishnamurthi & Rennie, 2013).  

 Ακολούθως, σε µία άλλη ερευνητική περίπτωση που είχε σκοπό της τον 

καθορισµό των λεπτοµερειών που συµβαίνουν κατά τη διάρκεια µίας επίσκεψης σε ένα 

µουσείο, οι Anderson, Lucas και Ginns (2003), διεξήγαγαν την πιο κάτω µελέτη. Μέσα 

από αυτήν την έρευνα , δοκιµάστηκε η χρησιµότητα του ανθρώπινου 

κονστρουκτιβιστικού µοντέλου µάθησης και διερευνήθηκαν τα µαθησιακά αποτελέσµατα 

της εµπειρικής µάθησης, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης και της υλοποίησης 

δραστηριοτήτων από τους εκπαιδευτές ενός µουσείου. Μέσα από τα αποτελέσµατα της 

έρευνας, αναγνωρίστηκε η επιρροή τόσο της αρχικής γνώσης, όσο και η κατανόηση της 

µάθησης µέσα από µία έκθεση ή ακόµα και µέσα από τις συνεχιζόµενες καθηµερινές 

εµπειρίες, οι οποίες µπορούν να µετασχηµατίσουν την ατοµική γνώση του καθενός. Αυτό 

τεκµηριώνεται µέσα από την ικανότητα των µαθητών να ενώνουν τις ατοµικές τους 

αρχικές γνώσεις, τις εµπειρίες τους από τα µουσεία, τις δραστηριότητες µετά την 

επίσκεψη και άλλες εµπειρίες που παρέχουν γνώσεις. Επιπλέον, µέσα από την παρούσα 

έρευνα, αποκαλύφθηκε και η σηµασία της χρήσης στρατηγικών, όπως οι εννοιολογικοί 

χάρτες και οι ερωτήσεις ανοικτού και κλειστού τύπου, αφού όπως φάνηκε υποβοηθούν 

στην αναγνώριση της αρχικής γνώσης των µαθητών και της γνώσης που αναπτύχθηκε ως 

αποτέλεσµα της διδασκαλίας. Καθοριστικής σηµασίας, φαίνεται µέσα από την έρευνα, 

ότι είναι και οι δραστηριότητες µετά την επίσκεψη, οι οποίες βασίζονται στην αρχική 

γνώση των µαθητών και στις εµπειρίες που απέκτησαν από την επίσκεψη, ώστε να 

ενδυναµώσουν τη µάθηση των µαθητών, αναπτύσσοντας τις γνώσεις από τις πρακτικές 

τους εµπειρίες σε άτυπα περιβάλλοντα µάθησης. Επίσης, µέσα από τη µελέτη της 

περίπτωσης του σχολείου Billabong, παρατηρείται ότι η µάθηση αναπτύσσεται µε 



@  62

πολλούς και αναπάντεχους τρόπους, µέσα από τις εµπειρίες που αποκτούν από τα 

επιστηµονικά ινστιτούτα. Συνεπώς, η θεωρία του ανθρώπινου κονστρουκτιβισµού είναι 

µία ενδυναµωτική και καρποφόρα θεωρία µάθησης, η οποία µπορεί να βοηθήσει τους 

εκπαιδευτές των άτυπων περιβαλλόντων µάθησης να αναλύσουν τη µάθηση που 

αναδύεται από τους χώρους τους (Anderson, Lucas & Ginns, 2003).  

 Επιπρόσθετα, σε µία έρευνα των Κυριαζή, Κεφάλα και Κωνσταντίνου (2002) για 

τους σκοπούς της οποίας είχαν διερευνήσει το βαθµό καλλιέργειας δεξιοτήτων 

επιστηµονικής σκέψης των µαθητών Ε ́  τάξης δηµοτικού σχολείου στην Κύπρο από τη 

συµµετοχή τους σε πανηγύρι επιστήµης, διαπιστώθηκαν αρκέτα σηµαντικά οφέλη. 

Αναλυτικότερα διαπιστώθηκε ότι η όλη εµπειρία των εξατοµικευµένων διερευνήσεων 

που διεξήγαγαν οι µαθητές µε σκοπό τη συµµετοχή τους σε ένα πανηγύρι επιστήµης, 

ήταν µία µοναδική εµπειρία για τους µαθητές του δηµοτικού σχολείου, γιατί αποτελεί µία 

από τις λίγες ευκαιρίες κατά τις οποίες οι µαθητές εµπλέκονται σε ένα µαθησιακό 

περιβάλλον όπου καλλιεργούνται οι δεξιότητες διερεύνησης και αναπτύσσεται τόσο η 

εννοιολογική όσο και η διαδικαστική κατανόηση. Επιπλέον, οι ερευνητές  εντόπισαν ότι 

το πανηγύρι επιστήµης µπορεί να αποτελέσει ένα µέσο καλλιέργειας της επιστηµονικής 

σκέψης των µαθητών. Ακόµη διαπίστωσαν ότι οι µαθητές του δηµοτικού µπορούν να 

µάθουν να σχεδιάζουν έγκυρα πειράµατα και να αιτιολογούν το σχεδιασµό τους, αν 

αρχικά  αντιµετωπιστούν οι διάφορες δυσκολίες που τυχόν αντιµετωπίζουν και αφορούν 

τα στάδια της επιστηµονικής διερεύνησης αλλά και τις αρχικές τους αντιλήψεις για 

διάφορα φαινόµενα, µε τα οποία αλληλεπιδρούν πριν από τη µαθησιακή διαδικασία 

(Κυριαζή, Κεφάλα & Κωνσταντίνου, 2002).  

 Τέλος, οι Murmann και Avraamidou (2013) σε σχετική έρευνα διερεύνησαν το 

πως οι µαθητές αλληλεπιδρούν και χρησιµοποιούν µία ειδικά σχεδιασµένη ιστορία ως 
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ένα εργαλείο µάθησης της επιστήµης, και πιο συγκεκριµένα στο µάθηµα που αφορά τις 

αισθήσεις, µέσα σε τυπικά και άτυπα περιβάλλοντα. Το τυπικό περιβάλλον αποτέλεσε το 

σχολείο και το άτυπο ένα επιστηµονικό κέντρο, το οποίο περιλάµβανε ένα έκθεµα που 

αφορούσε τις αισθήσεις. Για τους σκοπούς υλοποίησης της έρευνας, δηµιουργήθηκε µία 

ιστορία που ονοµαζόταν The EmperorWho Only Believed His Own Eyes (Murmann & 

Avraamidou, 2013). Μέσα από την ανάλυση των δεδοµένων, παρατηρήθηκε ότι οι 

µαθητές ταυτίζονταν µε τις ιστορίες και πολλές φορές έφτιαχναν δικές τους µικρές 

ιστορίες που είχαν σχέση µε τον αυτοκράτορα και τα ζώα, οι οποίες όµως δεν 

σχετίζονταν µε το θέµα των αισθήσεων. Για παράδειγµα, πολλές φορές συζητούσαν 

µεταξύ τους για το πόσο κακός είναι ο αυτοκράτορας και τι θα µπορούσαν να κάνουν γι’ 

αυτό. Επιπλέον πολλές φορές, όταν ο εκπαιδευτικός παρουσίαζε την ιστορία, οι µαθητές 

εντόπιζαν σηµεία, όπου η ιστορία δεν αντιπροσώπευε την πραγµατικότητα. Για 

παράδειγµα, όταν η ιστορία έλεγε ότι η γάτα έτρεχε µέσα στο πάρκο, οι µαθητές 

ρωτούσαν σε ποιο πάρκο. Έτσι οι µαθητές µπαινόβγαιναν µέσα στην πραγµατικότητα και 

τη φαντασία, γεγονός το οποίο τους έδινε κίνητρο για µάθηση ενώ ταυτόχρονα 

διασκέδαζαν. Αυτό παρατηρείται και από το γεγονός ότι αρκετοί µαθητές χαρακτήρισαν 

τις δραστηριότητες που βασίστηκαν στην ιστορία, ως πιο διασκεδαστικές, σε αντίθεση µε 

τα παραδοσιακά µαθήµατα επιστήµης, όπου πρέπει να γράφουν πολύ. Ταυτόχρονα 

εξέφρασαν την έκπληξη τους που απέκτησαν γνώσεις µέσα από αυτή τη διαδικασία. 

Επιπλέον, ήταν προφανές ότι όλοι οι µαθητές, συµπεριλαµβανοµένων και αυτών του 

γυµνασίου, ένιωθαν άνετα µε τις παιδικές ιστορίες, διασκέδασαν περισσότερο µε αυτό 

τον τρόπο διδασκαλίας και αποδέχτηκαν την ιστορία ως µέρος του µαθήµατος. Μόνο 

µερικοί µαθητές εξέφρασαν απογοήτευση µε την ιστορία, γιατί έµοιαζε µε παραµύθι, ενώ 

αυτοί θεωρούσαν ότι ήταν αρκετά µεγάλοι για κάτι τέτοιο. Γενικότερα όµως, φάνηκε ότι 
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χάρη στη χρησιµοποίηση της ιστορίας ως ένα εργαλείο εκµάθησης, εµφανίστηκαν 

συναισθηµατικά στοιχεία όπως, το κίνητρο, η βύθιση στην ιστορία, αλλά και η ενέργεια, 

τα οποία έπαιξαν σηµαντικό ρόλο στη διδασκαλία της ενότητας. Αναλυτικότερα, η 

φαντασία που ήταν εµφανής στη διδασκαλία, έδωσε κίνητρο στους µαθητές και τους 

βοήθησε να αποδώσουν καλύτερα στις δραστηριότητες. Κάποιοι εκπαιδευτικοί 

εκφράζοντας την έκπληξή τους, ανέφεραν ότι αυτό τους βοήθησε να κρατήσουν τους 

µαθητές συγκεντρωµένους για περισσότερη ώρα από ότι συνήθως. Οι µαθητές δεν 

βαριόνταν, αλλά ήταν πολύ ενεργητικοί αφού ένιωθαν ότι είχαν ένα σκοπό τον οποίο 

έπρεπε να υλοποιήσουν. Παράλληλα, και οι ίδιοι οι µαθητές ανέφεραν ότι ήταν 

περισσότερο ενεργητικοί κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, γιατί ένιωθαν ότι είχαν να 

κάνουν κάτι εποικοδοµητικό. Ένιωσαν σαν ενήλικες που αναλαµβάνουν το ρόλο του 

δικηγόρου ή του προστάτη των ζώων, ενώ ταυτόχρονα δρούσαν περισσότερο φυσικά σε 

αντίθεση µε τις παραδοσιακές διδασκαλίες, όπου απλά διδάσκονταν µηχανικά. Πολλές 

φορές, οι µαθητές ένιωσαν ότι ήταν σηµαντικό να εντάξουν και τους εαυτούς τους µέσα 

στην ιστορία, έτσι βυθίζονταν µέσα σε αυτήν. Κάποιοι είπαν ότι το έκαναν ενσυνείδητα, 

µε αποτέλεσµα η διδασκαλία να γίνεται περισσότερο διασκεδαστική, ενώ άλλοι το 

βρήκαν δύσκολο να το κάνουν µε αποτέλεσµα η ιστορία να φαίνεται ανιαρή γι’ αυτούς. 

Οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι οι µαθητές, τους πλησίαζαν συχνά και τους ρωτούσαν αν 

όλα αυτά ήταν αληθινά ή αν απλά έπαιζαν (Murmann & Avraamidou, 2013). Γενικότερα, 

η ιστορία ως ένα εργαλείο διδασκαλίας, έπαιξε ένα καθοριστικό ρόλο και αποτέλεσε ένα 

γνωστικό προσανατολισµό τόσο για τους µαθητές, όσο και για τους εκπαιδευτικούς. 

Παρατηρήθηκε ότι αρκετά στοιχεία της ιστορίας ήταν χρήσιµα και υποστηρικτικά για την 

κατανόηση των µαθητών. Οι ίδιοι οι µαθητές ανέφεραν ότι η ιστορία τους βοήθησε να 

κατανοήσουν τι έπρεπε να εξετάσουν και πως πρέπει να εργαστούν για τη συγκεκριµένη 
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διδακτική ενότητα σε οµάδες. Με παρόµοιο τρόπο, οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι η 

ιστορία βοήθησε στο ξεκαθάρισµα των στόχων, ενώ την ίδια ώρα δηµιουργούσε ένα 

κατανοητό πλαίσιο για το θέµα (Murmann & Avraamidou, 2013). Συµπερασµατικά, µέσα 

από όλα τα αποτελέσµατα, διαφαίνεται ότι η ιστορία, όπως την παρουσίασαν οι 

εκπαιδευτικοί, αποτέλεσε ένα καθοδηγητικό εργαλείο για µία πιο αποτελεσµατική 

διδασκαλία. Παράλληλα, αποδείχτηκε ότι η ιστορία δρα ως ένα µέσο που προσφέρει 

κίνητρο, εµβάθυνση και µία αίσθηση ενέργειας των µαθητών στη διδασκαλία. Επιπλέον, 

είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι η διδασκαλία που βασίζεται στην αφήγηση ιστορίας, 

χρειάζεται έναν εκπαιδευτικό, ο οποίος να µεσολαβήσει στη γνωστική ιδιότητα της 

ιστορίας και να βεβαιωθεί ότι η ιστορία χρησιµοποιείται ως ένα εργαλείο µάθησης. 

Συνεπώς, ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι καθοριστικός (Murmann & Avraamidou, 

2013).  

 Όπως γίνεται προφανές λοιπόν από τις πιο πάνω έρευνες, τα άτυπα περιβάλλοντα 

µάθησης µπορούν να διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο στη διδακτική των Φυσικών 

Επιστηµών, γεγονός το οποίο ενισχύει περισσότερο την ανάγκη για περαιτέρω 

επιµόρφωση των µελλοντικών και εν ενεργεία εκπαιδευτικών, η οποία αφορά τη 

διδασκαλία σε άτυπα περιβάλλοντα µάθησης. Στο υποκεφάλαιο που ακολουθεί γίνεται 

µία σύνθεση των αποτελεσµάτων προηγούµενων ερευνών που σχετίζονται µε την 

κατάρτιση των εκπαιδευτικών.  

Κατάρτιση των Εκπαιδευτικών σε Άτυπα Περιβάλλοντα Μάθησης 

 Τα τελευταία χρόνια, εντοπίζονται έρευνες οι οποίες αφορούν την άτυπη µάθηση 

και επιδιώκουν να αναδείξουν την αποτελεσµατικότητα των εκπαιδευτικών που 

τυγχάνουν εκπαίδευσης σε άτυπα περιβάλλοντα µάθησης (π.χ. Anderson, Lucas & Ginns, 
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2003; Anderson, Lawson & Smith, 2006; McNally, Blake & Reid, 2009). Παρατηρείται 

ότι τα αποτελέσµατα των µέχρι τώρα ερευνών, έχουν δείξει ευνοϊκά στοιχεία για την 

ένταξη της άτυπης µάθησης στην εκπαίδευση. Μία τέτοιου είδους µάθηση, µπορεί να 

προσφέρει στους εµπλεκόµενους ποικίλα εφόδια, όπως λόγου χάριν γνώση, κατανόηση, 

ευκαιρία για επιστηµονική και τεχνολογική παιδεία, καθώς και διαφοροποίηση τρόπου 

σκέψης, συµπεριφορών και πράξεων (Krishnamurthi & Rennie, 2013).  

 Πιο κάτω, θα παρουσιάσω αναλυτικότερα την γενικότερη ιδέα αυτών των 

ευνοϊκών ευρηµάτων των µεµονωµένων ερευνών που εντόπισα κατά την ανασκόπησή 

µου, τα οποία αποδεικνύουν την ευεργετικότητα της άτυπης µάθηση σε ότι αφορά: (α) 

την ανάπτυξη των γνώσεων των εκπαιδευτικών, (β) την επαγγελµατική τους ανάπτυξη, 

και την αλλαγή των στάσεων τους για τη διδασκαλία της Επιστήµης και την επιστήµη 

γενικότερα, και (γ) τις απόψεις τους για τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών µέσα 

από τα άτυπα περιβάλλοντα µάθηση.  

Ανάπτυξη Γνώσεων Περιεχοµένου 

 Οι σχετικά περιορισµένες έρευνες που πραγµατοποιήθηκαν µέχρι σήµερα, µε 

σκοπό να ενισχύσουν τη βιβλιογραφία της Επιστήµης σε ότι αφορά την εµπλοκή των 

άτυπων περιβαλλόντων µάθησης σε αυτήν, αναφέρονται στον εµπλουτισµό των γνώσεων 

των εκπαιδευτικών, µετά από τις εµπειρίες τους σε τέτοιου είδους περιβάλλοντα µάθησης 

(Anderson, Lawson & Mayer-Smith, 2006; Avraamidou, 2014; Melber & Cox-Petersen, 

2005). Ένα τέτοιο παράδειγµα αποτελεί και η έρευνα των Anderson, Lawson και Mayer-

Smith (2006) η οποία πραγµατοποιήθηκε στο πανεπιστήµιο του British Columbia, στον 

Καναδά, σε συνεργασία µε το ενυδρείο και το κέντρο θαλάσσιας επιστήµης του Vancou-

ver. Μέσα από την ανάλυση των δεδοµένων που προέκυψαν από αυτή την έρευνα, η 
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ερευνητική οµάδα, εντόπισε ότι οι 8 προϋπηρεσιακοί εκπαιδευτικοί που συµµετείχαν 

στην έρευνα, είχαν την ευκαιρία να δουν και να εφαρµόσουν πολλές από τις 

εκπαιδευτικές αρχές που έµαθαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Για παράδειγµα, 

απέκτησαν άµεσες γνώσεις σχετικά µε τη γνωστική και συµπεριφοριστική ανάπτυξη, ενώ 

ταυτόχρονα πειραµατίστηκαν µέσα από την εφαρµογή διαφόρων παιδαγωγικών 

στρατηγικών και έµαθαν έτσι, ποιες δουλεύουν καλύτερα σε διάφορες ηλικίες µαθητών. 

Αυτή η πρακτική εµπειρία τους βοήθησε στην ανάπτυξη παιδαγωγικών τεχνικών, ώστε 

να επιτύχουν το καλύτερο εκπαιδευτικό αποτέλεσµα (Anderson, Lawson & Mayer-Smith, 

2006).  

 Με παρόµοιο τρόπο, πραγµατοποιήθηκε και µία έρευνα από τους Melber και 

Cox-Petersen το 2005, οι οποίοι είχαν σκοπό να µελετήσουν τη διεύρυνση της επίδρασης 

τριών διαφορετικών µοντέλων επαγγελµατικών εργαστηρίων ανάπτυξης, που 

προσφέρονταν από ένα µεγάλο µουσείο φυσικής ιστορίας. Από τα ευρήµατα της έρευνας, 

παρατηρήθηκε ότι υπήρξαν στατιστικά σηµαντικά οφέλη στην ανάπτυξη των γνώσεων 

του περιεχοµένου και στα τρία διαφορετικά εργαστήρια που πραγµατοποιήθηκαν, τα 

οποία αφορούσαν (α) το µουσείο φυσικής ιστορίας µε έµφαση στις παλαιοντολογικές 

µελέτες της ερήµου και της οικολογίας, (β) το µουσείο φυσικής ιστορίας µε εµβάθυνση 

στην εντοµολογία και (γ) το µουσείο αυτοκινήτων. Οι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί που 

συµµετείχαν στην έρευνα, ανέφεραν ότι απέκτησαν µεγαλύτερη κατανόηση σε σχέση µε 

την επιστηµονική διαδικασία και ειδικότερα στις µεθόδους έρευνας, ενώ ταυτόχρονα 

είχαν καλύτερη κατανόηση των αποτελεσµατικών τεχνικών της διδασκαλίας της 

Επιστήµης (Melber & Cox-Petersen, 2005).  

 Μία παράλληλη έρευνα, η οποία παρουσιάζει ευεργετικά αποτελέσµατα σχετικά 

µε την απόκτηση γνώσεων περιεχοµένου είναι αυτή που πραγµατοποιήθηκε από την 
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Avraamidou (2014) και είχε σκοπό να εξερευνήσει το αντίκτυπο που φέρουν τρεις 

διαφορετικές εµπειρίες άτυπης µάθησης (µελέτη ποιότητας νερού σε υπαίθριο χώρο, 

αλληλεπίδραση µε ερπετολόγο επιστήµονα, και πανηγύρι επιστήµης), στις ιδέες µίας 

οµάδα υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης για τη διδασκαλία της 

επιστήµης. Μέσα από την ανάλυση των δεδοµένων, διαφάνηκε ότι και οι 12 µελλοντικοί 

εκπαιδευτικοί που συµµετείχαν, είχαν δηλώσει ότι κατάφεραν να αποκτήσουν γνώσεις 

περιεχοµένου. Μάλιστα, ανέφεραν ότι απέκτησαν γνώσεις περιεχοµένου µέσα και από τα 

τρία διαφορετικά εργαστήρια στα οποία συµµετείχαν (Avraamidou, 2014).  

 Επιπλέον, η συγγραφική οµάδα του Education Development Center (2014), η 

οποία έγραψε το STEM Smart Brief (2014) που αφορούσε το πρόγραµµα «Ulban Advan-

tage» και στο οποίο αναφέρθηκα στο προηγούµενο υποκεφάλαιο, υποστηρίζει ότι το 80% 

των εκπαιδευτικών που συµµετείχαν µέχρι το 2010 στο παρόν πρόγραµµα, ανέφεραν ότι 

ενισχύθηκε η γνώση τους για την επιστήµη, καθώς και οι γνώσεις τους για τις 

επιστηµονικές έρευνες και τις ερευνητικές τεχνικές. Τέλος, παρουσιάζουν ένα 

παράδειγµα ενός επιστηµονικού, αναπτυξιακού κέντρου στην Pennsylvania, που 

ονοµάζεται Da Vinci και που έχει δείξει θετικές επιδράσεις στην εκπαίδευση των 

εκπαιδευτικών. Αυτό το κέντρο είναι ένας συνεταιρισµός που έχει σκοπό να αναπτύξει τις 

γνώσεις περιεχοµένου των εκπαιδευτικών, την ικανότητα τους να χρησιµοποιούν την 

επιστηµονική έρευνα στην τάξη και την απόκτηση ηγετικών ικανοτήτων για τη 

διεκπεραίωση δραστηριοτήτων που να στοχεύουν στην ανάπτυξη των επιστηµονικών 

επιτευγµάτων των µαθητών. Το παρόν αναπτυξιακό κέντρο, έχει επιφέρει πολύ θετικές 

επιδράσεις, οι οποίες πραγµατοποιούν την υλοποίηση του σκοπού του. Οι εκπαιδευτικοί, 

κάθε χρόνο συµµετέχουν σε θεµατικά εργαστήρια επαγγελµατικής ανάπτυξης, τα οποία 

διαρκούν 85 ώρες και υλοποιούνται το καλοκαίρι µέσα σε δύο εβδοµάδες. Κάθε χρόνο 
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διαθέτουν διαφορετικό θέµα, το οποίο όµως επικεντρώνεται στη φυσική επιστήµη, την 

επιστήµη της ζωής και την επιστήµη της γης. Από το 2004, το πρόγραµµα έχει 

υπηρετήσει επιτυχώς περισσότερους από 300 εκπαιδευτικούς (Education Development 

Center, 2014).  

Επαγγελµατική Ανάπτυξη και Αλλαγή Στάσεων των Εκπαιδευτικών 

 Κάποιοι ερευνητές έχουν αποδείξει µέσα από τις έρευνες τους, ότι η εκπαίδευση 

των εκπαιδευτικών σε άτυπα περιβάλλοντα µάθησης, µπορεί να επηρεάσει την 

επαγγελµατική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και τις στάσεις τους για τη διδασκαλία της 

Επιστήµης, αλλά και για την επιστήµη γενικότερα (Avraamidou 2016, 2015; Anderson, 

Lawson & Mayer-Smith, 2006; Avraamidou, 2014; Kisiel, 2012; McNally, Blake & Reid, 

2009; Melber & Cox-Petersen, 2005; Olson, Cox-Petersen & McComas, 2001; Riedinger, 

Marbach-Ad & McGinnisetal., 2010; Κολιόπουλος, Κωνσταντίνου & Ευαγόρου, 2005). 

Για παράδειγµα µία έρευνα η οποία πραγµατοποιήθηκε από την Avraamidou (2015) 

παρουσιάζει τα ευεργετικά αποτελέσµατα της άτυπης µάθησης σε σχέση µε την 

επαγγελµατική ανάπτυξη και την αλλαγή των στάσεων των εκπαιδευτικών. Η 

συγκεκριµένη έρευνα στόχευε τόσο στην αποκάλυψη των γεγονότων που βίωσαν οι 

συµµετέχοντες σε διάφορες φάσεις της ζωής τους, όσο και στη διευκρίνιση της σηµασίας 

που απέδωσαν οι ίδιοι σε αυτά τα γεγονότα, αλλά και στη διερεύνηση των τρόπων, µε 

τους οποίους αυτά τα γεγονότα άλλαξαν την επιστηµονική τους ταυτότητα. Οι δύο 

συµµετέχοντες φάνηκε ότι διέφεραν σε πολλά σηµεία, τα οποία αφορούσαν τη σχέση 

τους µε τις φυσικές επιστήµες. Γενικότερα η µία φοιτήτρια, η οποία καταγόταν από ένα 

αγροτικό χωριό και είχε πλούσιες οικογενειακές εµπειρίες που αφορούσαν τη φύση, ήταν 

ενθουσιασµένη καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής της µε τις Φυσικές Επιστήµες στο σχολείο 
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και δήλωνε ότι έχει αυτοπεποίθηση ως προς τη διδασκαλία του µαθήµατος, γιατί 

θεωρούσε ότι στο µέλλον θα ήταν µία αποτελεσµατική εκπαιδευτικός. Αντίθετα, η 

δεύτερη, η οποία µεγάλωσε στην πόλη και δεν είχε καµία εµπειρία µε τη φύση, ενώ 

παράλληλα είχε πάντοτε χαµηλά κίνητρα µάθησης για το συγκεκριµένο µάθηµα, 

καλλιέργησε µία αρνητική στάση προς αυτό. Παρ’ όλες όµως τις διαφορές που είχαν 

µεταξύ τους, κατά την ανάλυση εντοπίστηκε ότι και οι δύο διαµόρφωσαν παρόµοια τις 

επαγγελµατικές τους φιλοσοφίες κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Όπως είπαν και οι 

δύο, έτυχαν εκπαίδευσης διαµέσου επιστηµονικών διερευνήσεων, µελέτης πεδίου και 

επισκέψεων από επιστήµονες, γεγονότα τα οποία τους βοήθησαν να κατανοήσουν την 

επιστήµη γενικότερα αλλά και την Επιστήµη ως µάθηµα, ενώ την ίδια ώρα αναθεώρησαν 

τις απόψεις τους για την επιστήµη και αναδιαµόρφωσαν τις επαγγελµατικές τους 

φιλοσοφίες ως µελλοντικοί εκπαιδευτικοί που στο µέλλον θα διδάσκουν το µάθηµα της 

Επιστήµης (Avraamidou, 2015). 

 Παρόµοια, µία άλλη έρευνα (Avraamidou, 2016) που στόχευε στην παρατήρηση 

της διαµόρφωσης της επαγγελµατικής φιλοσοφίας τριών διαφορετικών προϋπηρεσιακών 

εκπαιδευτικών ως προς τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών, κατέληξε σε παρόµοια 

συµπεράσµατα µε την πιο πάνω έρευνα. Κατά την ανάλυση των δεδοµένων που 

προέκυψε µέσα από τις διάφορες προσωπικές αφηγηµατικές ιστορίες των φοιτητών, 

διαφαίνεται ότι οι ιστορίες από τη ζωή των συµµετεχόντων που σχετίζονται µε την 

επιστήµη, επηρεάζουν τη διαµόρφωση των φιλοσοφιών τους ως εκπαιδευτικοί. Όµως 

διαφαίνεται ταυτόχρονα ότι συγκεκριµένα γεγονότα, εµπειρίες και αλληλεπιδράσεις που 

αποτελούν µέρος της φοίτησης των φοιτητών στο πανεπιστήµιο, κρίνονται το ίδιο 

σηµαντικές για τη διαµόρφωση της επαγγελµατικής τους φιλοσοφίας. Αναλυτικότερα 

µέσα από αυτή την έρευνα, αποδεικνύεται ότι πρακτικές όπως η µάθηση σε εξωτερικά 
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περιβάλλοντα, η αλληλεπίδραση µε έναν επιστήµονα, οι µικροδιδασκαλίες και 

γενικότερα η δηµιουργία θετικού κλίµατος διδασκαλίας, µπορούν να αποδεικτούν 

κρίσιµες στη διαµόρφωση της επαγγελµατικής φιλοσοφίας των φοιτητών σχετικά µε το 

µάθηµα των Φυσικών Επιστηµών (Avraamidou, 2016).  

 Επιπλέον, µία έρευνα των McNally, Blake και Reid (2009) παρουσιάζει τα θετικά 

αποτελέσµατα της άτυπης µάθησης που σχετίζονται µε την επαγγελµατική ανάπτυξη και 

την αλλαγή των στάσεων των εκπαιδευτικών. Ο σκοπός της έρευνας ήταν η ανάπτυξη 

µίας εις βάθος κατανόησης σε ότι αφορά την πρώιµη επαγγελµατική µάθηση των 

νεοεισελθέντων εκπαιδευτικών στο σχολείο. Μέσα από την ανάλυση των δεδοµένων, 

προέκυψαν κάποια αποτελέσµατα, τα οποία παρουσίασαν τα έντονα συναισθήµατα που 

κατείχαν τους συµµετέχοντες στην αρχή της έρευνας, τα οποία όµως αργότερα 

εξοµαλύνθηκαν χάρη στη συµµετοχή τους. Αναλυτικότερα, παρατηρήθηκε ότι πριν ακόµα 

ξεκινήσουν να διδάσκουν στις τάξεις, οι εκπαιδευτικοί µιλούσαν µε συναισθηµατικούς 

όρους, όπως για παράδειγµα «πεταλούδες», «πανικός» και «ανυποµονησία». Ακόµα, 

χαρακτήριζαν την πρώτη εβδοµάδα της πρακτικής τους ως τρενάκι τρόµου. Μετά από 

λίγο καιρό όµως, όταν η εµπειρία τους βελτιωνόταν, πάλι εκφράζονταν µε 

συναισθηµατικούς όρους, οι οποίοι έδειχναν τη βελτίωση των συναισθηµάτων τους. 

Παράλληλα, συγκρίνοντας την τυπική µάθηση που προσφέρεται στους προϋπηρεσιακούς 

εκπαιδευτικούς, µε την άτυπη µάθηση που δέχτηκαν µέσα από τη εµπειρία που 

απέκτησαν στα σχολεία τα οποία εργάστηκαν, χωρίς να επιδιώκουν να υποτιµήσουν τις 

τυπικές δοµές της εκπαίδευσης, οι ίδιοι, καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι η εντριβή των 

εκπαιδευτικών µε το χώρο εργασία, είναι µία πιο καρποφόρα διαδικασία, σε αντίθεση µε 

τη τυπική γραφειοκρατική διαδικασία που ακολουθείται συνήθως, η οποία δεν δίνει 

βάρος στις πραγµατικές εµπειρίες των εκπαιδευτικών. Συγκεκριµένα, αναφέρουν ότι η 
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µάθηση στην πρακτική και οπουδήποτε αλλού, δίνει στους προϋπηρεσιακούς 

εκπαιδευτικούς “την ικανότητα να αντιδράσουν σε σηµαντικές καταστάσεις, να 

προσαρµόσουν την θεωρία στην πράξη και να βγουν από τις γκρίζες ζώνες και από το 

οργανωµένο χάος του επαγγέλµατος τους”(σ. 331). Και πράγµατι, µέσα από την έρευνά 

τους, οι νεοεισερχόµενοι εκπαιδευτικοί που συµµετείχαν στην πρακτική εµπειρία σε 

σχολεία, διαπίστωσαν ότι ανακάλυψαν την προσωπική τους ταυτότητα ως εκπαιδευτικοί, 

χάρη στη συνεργασία που είχαν µε τους εν ενεργεία εκπαιδευτικούς. Όπως έχω 

προαναφέρει, αρχικά οι συµµετέχοντες είχαν αισθήµατα τρόµου και φόβου για το 

άγνωστο που πήγαιναν να συναντήσουν. Μετά όµως, όταν γνωρίστηκαν µε τους 

εκπαιδευτικούς του σχολείου και απέκτησαν φιλικές σχέσεις, δέχτηκαν τις συµβουλές 

τους, µε αποτέλεσµα να ηρεµίσουν, να γίνουν πιο αποτελεσµατικοί, αλλά και πιο θετικοί 

για το µέλλον (McNally, Blake & Reid, 2009).  

 Επίσης, στην έρευνα των Melber και Cox-Petersen (2005), όταν οι ερευνητές 

επανεξέτασαν το κατά πόσο οι συµµετέχοντες χρησιµοποιούσαν το περιεχόµενο και τις 

διδακτικές στρατηγικές που απέκτησαν από την εµπειρία τους στα εργαστήρια στα 

µαθήµατά τους στην Επιστήµη, µετά από 4-6 µήνες, φάνηκε ότι βοηθήθηκαν και 

συνέχισαν να εφαρµόζουν παρόµοιες δραστηριότητες στις τάξεις τους. Ακόµη, όταν µετά 

από δύο χρόνια ξαναρωτήθηκαν για την αποτελεσµατικότητα της συµµετοχής τους στην 

έρευνα, ανέφεραν ότι πλέον ήταν σε πλεονεκτικότερη θέση, αφού µπορούσαν να 

εξηγήσουν στους µαθητές τους τη διαδικασία της επιστήµης και το έργο των 

επιστηµόνων, και ότι τώρα ήταν πιο πιθανό να διεξάγουν επιστηµονικές δραστηριότητες 

µε τους µαθητές τους. Γενικότερα, µετά από τη συµµετοχή τους στα εργαστήρια και την 

άτυπη µάθηση που δέχτηκαν, ένιωθαν πιο άνετοι στη διδασκαλία της επιστήµης. 

Απέκτησαν θετικά συναισθήµατα από την εµπειρία τους στα άτυπα εργαστήρια που 
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παρακολούθησαν, έτσι χάριν σ’ αυτά τα συναισθήµατα συνέχιζαν να συµπεριλαµβάνουν 

στοιχεία από τα εργαστήρια στη διδασκαλία τους. Φαίνεται ότι κατανόησαν την αξία των 

εργαστηρίων που πραγµατοποιούνται σε άτυπα περιβάλλοντα, µε αποτέλεσµα να 

αλλάξουν οι στάσεις που είχαν παλαιότερα για τη διδασκαλία της Επιστήµης. Δήλωσαν 

ότι οι διαδραστικές δραστηριότητες και οι αλληλεπιδράσεις µε διάφορα αντικείµενα του 

µουσείου, ήταν τα πιο πολύτιµα στοιχεία. Παράλληλα, παρατηρήθηκε µία µεταβολή στη 

στάση τους απέναντι στην επιµόρφωση των εκπαιδευτικών και όλοι δήλωσαν ότι θα 

ενδιαφέρονταν να παρακολουθήσουν περισσότερα εργαστήρια συσχετιζόµενα µε 

µουσεία, γιατί τα βρήκαν εξαιρετικά χρήσιµα, ενηµερωτικά και ενδιαφέρον. Ταυτόχρονα, 

κατανόησαν την αξία της συνεργασίας µε άλλους επιστήµονες. Δήλωσαν ότι απόλαυσαν 

αυτή τη συνεργασία και ότι τώρα, ένιωθαν πιο σίγουροι για να επικοινωνήσουν µε τους 

επιστήµονες, αλλά και µε τους εκπαιδευτές των µουσείων (Melber & Cox-Petersen, 

2005).  

 Τα ίδια αποτελέσµατα έχουν διεξαχθεί και στην έρευνα των Anderson, Lawson 

και Mayer- Smith (2006), όπου οι συµµετέχοντες ανάφεραν ότι η συνεργατική φύση του 

προγράµµατος στο ενυδρείο, βοήθησε σηµαντικά στην επαγγελµατική τους ανάπτυξη, 

έτσι εκτίµησαν ιδιαίτερα την ευκαιρία που τους δόθηκε για να δουλέψουν στενά µε 

κάποιον από τους εκπαιδευτές του ενυδρείου. Επιπλέον, χάρη σ’ αυτή την πρακτική 

εµπειρία, ξεπέρασαν κάποιες από τις επαγγελµατικές και προσωπικές τους δυσκολίες, τις 

οποίες είχαν βιώσει στην πρακτική τους εντός της τάξης και, απέκτησαν αυτοπεποίθηση 

και εµπιστοσύνη στις ικανότητες της διδασκαλίας τους, γεγονός που τους βοήθησε να 

παίρνουν σωστές αποφάσεις κατά τη διάρκεια της πρακτικής. Ακόµη, συνειδητοποίησαν 

την αξία της βιωµατικής µάθησης και της µεταφοράς αληθινών αντικείµενων στην τάξη, 

ενώ παράλληλα ανέπτυξαν δεξιότητες ευκαµψίας, µε αποτέλεσµα να διδάσκουν µε τρόπο 
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που ανταποκρινόταν στο ενδιαφέρον της κάθε οµάδας µαθητών. Τέλος, ανέπτυξαν 

περαιτέρω τις δεξιότητες τους σχετικά µε τη διαχείριση των µαθητών, αλλά και µε την 

προετοιµασία των µαθητών για µία εκδροµή και την πλήρη ενσωµάτωση των εµπειριών 

από αυτή µέσα στη διδασκαλία στην τάξη (Anderson, Lawson & Mayer-Smith, 2006). 

Αυτό το τελευταίο σχόλιο εµφανίζεται και στην έρευνα του Kiesel (2012) όπου το 37% 

των συµµετεχόντων που αναγνώρισαν τη σπουδαιότητα της µάθησης σε άτυπα 

περιβάλλοντα µάθησης, δήλωσαν ότι τα υλικά και τα µέσα που προσφέρουν αυτοί οι 

χώροι είναι πολύ σηµαντικά, γιατί παρέχουν στους µαθητές πρόσβαση σε πραγµατικές 

εµπειρίες.  

 Με παρόµοιο τρόπο και οι συµµετέχοντες στην έρευνα της Avraamidou (2014), 

µπόρεσαν να αναπτυχθούν επαγγελµατικά µέσα από τις εµπειρίες τους µε τα τρία 

διαφορετικά άτυπα περιβάλλοντα µάθησης. Αναλυτικότερα, οι φοιτητές ανέφεραν ότι 

κατά τη διάρκεια της εµπλοκής τους στον υπαίθριο χώρο, αλλά και κατά τη διάρκεια του 

πανηγυριού επιστήµης, λόγω του είδους των δραστηριοτήτων και του περιεχοµένου τους, 

αισθάνονταν ότι έκαναν κάτι συναρπαστικό, γεγονός που τους έδινε ευτυχία και χαρά, 

ενώ παράλληλα ένιωθαν µία αίσθηση ελευθερίας, ώστε να αποφασίσουν οι ίδιοι για το τι 

θα εξερευνήσουν. Ακόµη τους έδινε και µία αίσθηση αυτοπεποίθησης ως µελλοντικοί 

εκπαιδευτικοί. Αυτοπεποίθηση ένιωσαν και στο εργαστήρι που αφορούσε την 

αλληλεπίδραση τους µε ένας επιστήµονα, όπου είχαν την ευκαιρία να µελετήσουν τα 

φίδια. Συγκεκριµένα, ανάφεραν ότι πλέον ένιωθαν αυτοπεποίθηση για να διδάξουν στους 

µελλοντικούς τους µαθητές για αυτά (Avraamidou, 2014).  

 Όπως και οι προηγούµενες έρευνας στις οποίες αναφέρθηκα, έτσι και σ’ αυτήν 

των Riedinger, Marbach-Ad, McGinnis et al. (2010) παρατηρούνται ευεργετικά 

αποτελέσµατα σχετικά µε την επαγγελµατική ανάπτυξη και την αλλαγή των στάσεων των 
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εκπαιδευτικών. Αυτή η έρευνα, στόχευε µέσα από ένα µάθηµα µεθόδου διδασκαλίας της 

επιστήµης του πανεπιστηµίου του Maryland, να εντοπίσει το βαθµό στον οποίο οι 

στάσεις και οι πεποιθήσεις των υποψηφίων εκπαιδευτικών απέναντι στις Φυσικές 

Επιστήµες, τη διδασκαλία και τη µάθηση της Επιστήµης, επηρεάζονται από τα άτυπα 

περιβάλλοντα µάθησης της Επιστήµης. Μέσα από τα αποτελέσµατα της έρευνας, 

φαίνεται ότι όλοι οι φοιτητές, τόσο από την οµάδα ελέγχου όσο και από την οµάδα 

σύγκρισης, ευαισθητοποιήθηκαν και εκτίµησαν την άτυπη διδασκαλία της Επιστήµης, 

έτσι άλλαξε η στάση τους απέναντι στην Επιστήµη και ενσωµάτωσαν ποικίλες άτυπες 

πηγές, όπως βίντεο από ιστοσελίδες ή έφερναν προσκεκληµένους οµιλητές ή οργάνωναν 

σχολικές εκδροµές σε ανεπίσηµους χώρους που αφορούσαν την εκπαίδευση της 

Επιστήµης. Οι εκπαιδευτικοί όµως που δέχτηκαν περισσότερη επίδραση από την άτυπη 

µάθηση, δηλαδή αυτοί που συµµετείχαν στην οµάδα ελέγχου, έκαναν προσπάθειες να τη 

συνδέσουν στα σχέδια µαθήµατος τους, σε αντίθεση µε την οµάδα που δέχτηκε µία πιο 

παραδοσιακή εκπαίδευση (οµάδα σύγκρισης), όπου κανένας δεν εφάρµοσε την άτυπη 

εκπαίδευση στα σχέδια µαθήµατος του (Riedinger, Marbach-Ad, McGinnis et al., 2010).  

 Ένα επίσης σηµαντικό εύρηµα, το οποίο παρουσιάζει την µετατροπή των 

στάσεων των εκπαιδευτικών, εντοπίστηκε και στην έρευνα των Olson, Cox-Petersen και 

McComas (2001), όπου οι ερευνητές είχαν αναπτύξει δραστηριότητες που 

επικεντρώνονταν στη χρήση των άτυπων περιβαλλόντων µε σκοπό την εκπαίδευση των 

εκπαιδευτικών που διδάσκουν την επιστήµη. Μέσα από τη συλλογή και ανάλυση των 

δεδοµένων της έρευνας, διαφάνηκε ότι τόσο οι προπτυχιακοί φοιτητές που συµµετείχαν 

στην έρευνα, όσο και οι µεταπτυχιακοί φοιτητές, επωφελήθηκαν από τη συµµετοχή τους. 

Οι προπτυχιακοί φοιτητές ανάφεραν ότι τώρα είναι πιο εφικτό να πάρουν τους 

µελλοντικούς µαθητές τους σε µία εκδροµή, χάρη στην εµπειρία που απέκτησαν από την 
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έρευνα. Επίσης, αναγνώρισαν τη σπουδαιότητα της συνεργασίας που έτυχαν µε άλλους 

υποστηρικτικούς συνεργάτες-εκπαιδευτικούς. Παράλληλα, ενώ το θέµα της ανησυχίας 

για τη διαχείριση των µαθητών ήταν πολύ φανερό στην αρχή της έρευνας, εντούτοις όλο 

και περισσότερο µειωνόταν κατά τη διάρκεια και µετά την εµπειρία της εκδροµής (Olson, 

Cox-Petersen & McComas, 2001).  

 Ακόµη, στο άρθρο των Κολιόπουλος, Κωνσταντίνου και Ευαγόρου (2005), στο 

οποίο παρουσιάζεται η εφαρµογή ενός πανηγυριού επιστήµης στην Κύπρο, αναφέρεται 

ότι οι µελλοντικοί εκπαιδευτικοί του Πανεπιστηµίου Κύπρου, µέσα από την όλη εµπειρία 

τους, είχαν την ευκαιρία να συνεργαστούν µε µαθητές δηµοτικού σχολείου και να 

αποκτήσουν εµπειρίες για τις προϋπάρχουσες γνώσεις και τον τρόπο σκέψης των 

µαθητών σε σχέση µε τις Φυσικές Επιστήµες. Ακόµη εκτός από το γεγονός ότι τους 

δόθηκε η ευκαιρία να µελετήσουν εις βάθος συγκεκριµένα φυσικά φαινοµένα, έννοιες και 

µεθοδολογικές δεξιοτήτες των φυσικών επιστηµών, ταυτόχρονα µπόρεσαν να 

δοκιµάσουν µέσα από τα δικά τους προσωπικά βιώµατα νέες διδακτικές προσεγγίσεις, τις 

οποίες µέχρι εκείνη τη στιγµή, γνώριζαν µόνο θεωρητικά (Κολιόπουλος, Κωνσταντίνου 

& Ευαγόρου, 2005).  

 Τέλος, το STEM Smart Brief (2014), αναφέρεται και σε µία παραδειγµατική 

περίπτωση στο Seattle της Washington, όπου το Pacific Science Center, διαµέσου του 

προγράµµατος του Leadership and Assistance for Science Education Reform (LASER), 

βοήθησε στη δηµιουργία 10 LASER συµµαχιών, οι οποίες παρέχουν επαγγελµατική 

ανάπτυξη σε εκπαιδευτικούς. Τα εργαστήρια που οργανώνονται, επικεντρώνονται: (α) 

στο περιεχόµενο της δηµοτικής διδακτέας ύλης, (β) στις βασισµένες σε έρευνα διδακτικές 

στρατηγικές, (γ) στην υιοθέτηση της διδακτικής ύλης για την επιστήµη µέσα στην τάξη, 

που έχει διαµορφώσει το Pacific Science Center και η οποία απευθύνεται σε ολόκληρη 
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την πολιτεία, και (δ) το πώς συνδυάζεται η διδακτέα ύλη της επιστήµης µε άλλα 

µαθήµατα. Η εξωτερική αξιολόγησή του, έδωσε έµφαση στην επαγγελµατική ανάπτυξη 

των εκπαιδευτικών, στην πρακτική τους στην τάξη και στη σχέση µεταξύ αυτών και των 

ακαδηµαϊκών επιδόσεων των µαθητών. Η αξιολόγηση για τη σχολική χρονιά 2007-2008, 

έδειξε ότι οι µαθητές που διδάχτηκαν από εκπαιδευτικούς που συµµετείχαν σ’ αυτό το 

πρόγραµµα, είχαν καλύτερα ακαδηµαϊκά αποτελέσµατα. Μέχρι και το 2014 

παρατηρήθηκε ότι παρείχε στήριξη σε περίπου 2000 εκπαιδευτικούς (Education Devel-

opment Center, 2014).  
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Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών για τη Διδακτική των Φυσικών Επιστηµών 

 Κάποιες άλλες έρευνες που µελετούν την άτυπη µάθηση, αναφέρονται και στις 

απόψεις των εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία της Επιστήµης µέσα από τα άτυπα 

περιβάλλοντα µάθησης (Kisiel, 2012; Riedinger, Marbach-Ad & McGinnisetal., 2010; 

McNally, Blake & Reid, 2009; Olson, Cox-Petersen & McComas, 2001). Οι απόψεις ενός 

ανθρώπου είναι κάτι το οποίο δύσκολα αλλάζει, γιατί έχουν τις ρίζες τους κρυµµένες 

βαθιά µέσα µας, οπόταν για να καταφέρουµε να τις αλλάξουµε χρειάζεται αρκετή 

υποµονή αλλά και επιµονή (Kisiel, 2012). Βασιζόµενος σε αυτή του την άποψη, ο Kisiel 

(2012), διεξήγαγε την πιο κάτω έρευνα µε σκοπό να µελετήσει την αποτελεσµατικότητα 

της άτυπης µάθησης. Μέσα από αυτή την έρευνα, ο ερευνητής επιδίωξε να προσφέρει 

στους µελλοντικούς εκπαιδευτικούς, την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν µε τα τοπικά 

άτυπα περιβάλλοντα µάθησης, ώστε να αναγνωρίσουν τους επιστηµονικούς πόρους της 

κοινότητας τους, καθώς και να διευκολύνουν τη µελλοντική εκπαιδευτική τους σύνδεση 

και στήριξη µε την κοινότητα τους. Συνεπώς, ένας επιπλέον σκοπός του ερευνητή ήταν 

και η πιθανή αναθεώρηση της αρχικής αντίληψης των εκπαιδευτικών για τη χρήση των 

άτυπων περιβαλλόντων µάθησης και της σηµασίας τους για τη διά βίου µάθηση (Kisiel, 

2012).  

 Μέσα από τα αποτελέσµατα αυτής της έρευνας, παρατηρήθηκε ότι µετά την 

συµµετοχή τους στην έρευνα, οι εκπαιδευτικοί ήταν σε θέση να εκφράσουν καλύτερα 

πως τα κοινοτικά ινστιτούτα µπορούν να βοηθήσουν τους νέους εκπαιδευτικούς. Τα 

επιστηµονικά ευρήµατα αποδεικνύουν ότι υπάρχει µία στροφή των αντιλήψεων τους. 

Ενώ αρχικά χαρακτηρίζουν τα κοινοτικά ινστιτούτα ως χώρους αποκλειστικής εκµάθησης 

των µαθητών, στο τέλος της έρευνας αναγνώρισαν ότι µπορούν να βοηθήσουν και να 

στηρίξουν ακόµα και τους εκπαιδευτικούς. Συνεπώς, αυτή τους η εµπειρία, τους βοήθησε 
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να δουν τη διδασκαλία και τη µάθηση πιο σφαιρικά. Όταν στο τέλος του εξαµήνου 

ρωτήθηκαν σε τι βαθµό άλλαξαν οι πεποιθήσεις τους για τη χρησιµότητα των 

επιστηµονικών ινστιτούτων, το 65% των συµµετεχόντων ανέφερε ότι έγιναν πολύ πιο 

θετικές και το 26% ότι ήταν ελαφρώς πιο θετικές. Μερικοί, ακόµη, απάντησαν ότι τέτοιοι 

χώροι µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως πρότυπα για αποτελεσµατική διδασκαλία στην 

τάξη ή ως πηγές για γνώση. Ταυτόχρονα, πολλοί ανακάλυψαν ότι αυτοί οι χώροι µπορούν 

να τους παρέχουν διαφορετικές δυνατότητες στήριξης, αφού µπορούσαν να πάρουν από 

τις ιστοσελίδες τους σχέδια µαθήµατος ή άλλους µαθησιακούς πόρους. Ακόµα, 

ξαφνιάστηκαν όταν ανακάλυψαν ότι µπορούσαν να δανειστούν διάφορα αντικείµενα και 

υλικά. Συγκεκριµένα, δήλωσαν ότι τα υλικά και τα µέσα που προσφέρουν αυτοί οι χώροι 

είναι πολύ σηµαντικά, γιατί παρέχουν στους µαθητές πρόσβαση σε πραγµατικές 

εµπειρίες. Παράλληλα, το 54,8% ανέφερε ότι αυτά τα ιδρύµατα µπορούν να προσφέρουν 

πληθώρα πηγών, ώστε να πραγµατοποιηθούν πιο αποτελεσµατικές διδασκαλίες (Kiesel, 

2012). Το ίδιο συνέβη και στην έρευνα των Melber και Cox-Petersen (2005), όπου χάρη 

σ’ αυτήν, δόθηκε στους συµµετέχοντες η ευκαιρία να µάθουν ότι τα µουσεία προσφέρουν 

διάφορους πόρους, όπως υπηρεσίες δανεισµού, δωρεάν είσοδο σε εκπαιδευτικούς και 

δωρεάν οδηγό σπουδών, τα οποία µπορούν να τους βοηθήσουν στη διδασκαλία τους. 

Αυτό τους ώθησε στο να συνεχίσουν να επισκέπτονται το µουσείο και µετά τη 

διεκπεραίωση της έρευνας.  

 Παρόµοια αποτελέσµατα παρατηρούνται και στην έρευνα της Avraamidou (2014). 

Η ερευνήτρια, προσπαθώντας να εντοπίσει τους τρόπους µε τους οποίους οι άτυπες 

δραστηριότητες µέσα από το µάθηµα της διδακτικής των Φυσικών Επιστηµών στο 

Δηµοτικό Σχολείο επηρέασαν τις απόψεις των συµµετεχόντων σχετικά µε τη διδασκαλία 

της επιστήµης, αλλά και της µάθησης, παρατήρησε ότι όλοι οι συµµετέχοντες υιοθέτησαν 
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τις άτυπες προσεγγίσεις και τις χαρακτήρισαν ως µία από τις πιο αποτελεσµατικές 

προσεγγίσεις διδασκαλίας της επιστήµης, λόγω της κατανόησης της δουλειάς των 

επιστηµών, αλλά και λόγω της φύσης του περιεχοµένου της, το οποίο αφορά την 

καθηµερινότητα, γεγονός το οποίο µπορεί να προσφέρει κίνητρο για µάθηση και 

ευχαρίστηση. Συγκεκριµένα, δέκα από τους συµµετέχοντες αναφέρθηκαν στην 

σηµαντικότητα του να παρουσιάζουµε στους µαθητές διάφορους επιστήµονες, ώστε να 

τους βοηθήσουµε να αναδιαµορφώσουν τις οποιεσδήποτε στερεότυπες αντιλήψεις τους 

γι’ αυτούς, σχετικά µε την εµφάνιση τους, την ενδυµασία τους, αλλά και το χώρο 

εργασίας τους. Κάποιοι µάλιστα ανέφεραν ότι, δίνοντας την ευκαιρία στους µαθητές να 

συνεργάζονται µε τους επιστήµονες, θα αποκτήσουν θετική στάση απέναντι στην 

επιστήµη και ίσως, οι επιστήµονες αποτελέσουν πρότυπα γι’ αυτούς, για να 

ακολουθήσουν µία παρόµοια καριέρα. Παράλληλα, διαµέσου του πανηγυριού επιστήµης, 

αναγνώρισαν την αξία της επιστήµης, η οποία αποδίδεται στον ευχάριστο τρόπο 

διεξαγωγής την µάθησης, αλλά και στο βιωµατικό χαρακτήρα των δραστηριοτήτων. 

Ακόµη, από την αλληλεπίδραση τους µε τον επιστήµονα που ήρθε στην τάξη τους, 

δόθηκε στους φοιτητές η ευκαιρία να αναδιαµορφώσουν τις στερεότυπες αντιλήψεις τους 

σχετικά µε τους επιστήµονες. Οι ίδιοι έδωσαν έµφαση στο ότι δεν είχαν ξανά την 

ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά έναν αληθινό επιστήµονα και τόνισαν ότι µέσα από 

αυτή την εµπειρία, µπόρεσαν να γνωρίσουν ένα πραγµατικό επιστήµονα και να 

αναδιαµόρφωσαν τις αντιλήψεις τους για τα χαρακτηριστικά του. Επιπλέον, όλοι οι 

συµµετέχοντες αναφέρθηκαν στη σηµαντικότητα και στη θετική προσφορά των άτυπων 

προσεγγίσεων στην προσωπική τους µάθηση και ανάπτυξη, γεγονός το οποίο 

επιτυγχάνεται, όπως ανέφεραν, λόγω του ότι οι άτυπες προσεγγίσεις έχουν την 

ιδιαιτερότητα να µετατρέπουν τη µάθηση σε µία ευχάριστη διαδικασία. Ταυτόχρονα, 
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τόνισαν ότι οι µαθητές µπορούν να συνδέσουν τη µάθηση της επιστήµης ανάλογα µε το 

δικό τους ενδιαφέρον, ενώ ταυτόχρονα τους δίνεται κίνητρο για µάθηση, λόγω του ότι 

προσφέρονται αυθεντικές και βιωµατικές εµπειρίες µάθησης. Ακόµα, 10 συµµετέχοντες 

σχολίασαν το πως η άτυπη µάθηση µπορεί να βοηθήσει τους µαθητές να κατανοήσουν 

την επιστηµονική έρευνα, συλλέγοντας αυθεντικά δεδοµένα, µε αποτέλεσµα να 

επηρεαστεί ο προσανατολισµός τους προς την επιστήµη. Τέλος, κάποιοι συµµετέχοντες, 

τόνισαν τη σπουδαιότητα του ρόλου των άτυπων περιβαλλόντων µάθησης στην 

αναθεώρηση των στερεότυπων αντιλήψεων σχετικά µε τους επιστήµονες, αλλά και στην 

ανάπτυξη κατανόησης της φύση της δουλειάς τους. Ένας φοιτητής µάλιστα, ανάφερε ότι 

µέσα από τις άτυπες προσεγγίσεις µάθησης, δίνεται η ευκαιρία στους µαθητές να 

αποµυθοποιήσουν την Επιστήµη (Avraamidou, 2014).  

 Ένα άλλο ερευνητικό παράδειγµα, το οποίο φανερώνει την αλλαγή των 

πεποιθήσεων των φοιτητών, είναι το αποτέλεσµα από την έρευνα των Riedinger, Mar-

bach-Ad, McGinnis κ.α. (2010). Σε ότι αφορά την αλλαγή των απόψεων των 

εκπαιδευτικών, µέσα από αυτή την έρευνα, παρατηρείται µία βελτίωση στις αντιλήψεις 

της οµάδας ελέγχου σχετικά µε το τι αποτελεί τον κλάδο της Επιστήµης, συγκριτικά µε 

την οµάδα σύγκρισης. Οι περισσότεροι φοιτητές από την οµάδα ελέγχου, αντιλήφθηκαν 

ότι η επιστήµη αποτελείται από διάφορες υποκατηγορίες που σχετίζονται µεταξύ τους 

(όπως η Βιολογία, η Φυσική και η Χηµεία), σε αντίθεση µε τους φοιτητές στην οµάδα 

σύγκρισης. Ακόµη, οι φοιτητές της οµάδας επεξεργασίας ανάφεραν ότι θεωρούν την 

ένταξη της άτυπης µάθησης στο µάθηµα της επιστήµης, ως το µέσο για να διεγείρουν το 

ενδιαφέρον των µαθητών τους και για να τους παρέχουν νέες µαθησιακές εµπειρίες 

διαµέσου ενός διαδραστικού τρόπου, αλλά και για να έχουν οι ίδιοι πρόσβαση σε πηγές. 

Αντίθετα, οι φοιτητές της οµάδας σύγκρισης, δεν αναφέρονταν καθόλου στην άτυπη 
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εκπαίδευση της επιστήµης, γεγονός το οποίο δείχνει ότι η άτυπη µάθηση δεν είναι ένα 

οικείο πεδίο προς τους φοιτητές, και ότι χρειάζεται να πραγµατοποιηθεί άµεση 

ενσωµάτωση της στα µαθήµατα των πανεπιστηµίων, ώστε να γνωρίσουν τα 

πλεονεκτήµατά της (Riedinger, Marbach-Ad, McGinnis et al., 2010).  

 Μία τελευταία αναφορά που αφορά την αλλαγή των απόψεων των εκπαιδευτικών 

είναι αυτή της έρευνας των McNally, Blake και Reid (2009), όπου οι συµµετέχοντες 

διαφαίνεται να παραδειγµατίζονταν από τους εκπαιδευτικούς, µε αποτέλεσµα να 

αντιληφθούν ότι η συµπεριφορά τους πρέπει να είναι πιο χαλαρή, ώστε να είναι πιο 

αποτελεσµατικοί. Παλαιότερα, πίστευαν ότι έπρεπε να ήταν αυστηροί και να πιέζουν 

τους µαθητές, έτσι έκαναν αρκετά λάθη κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας τους. 

Επιπλέον, µέσα από την πρακτική τους, κατάλαβαν ότι έπρεπε να προσαρµόζουν τα 

σχέδια µαθήµατος τους ανάλογα µε τους µαθητές που είχαν µπροστά τους, ούτως ώστε 

να ανταποκρίνονται στις προϋπάρχουσες γνώσεις και τον τρόπο ζωής τους (McNally, 

Blake & Reid, 2009). Μία παρόµοια διαστρέβλωση της αντίληψης των εκπαιδευτικών 

παρατηρείται και στην έρευνα των Olson, Cox-Petersen και Mc Comas (2001), όπου 

µερικοί από τους προπτυχιακούς φοιτητές πίστευαν ότι οι προ-εκδροµικές 

δραστηριότητες δεν ήταν χρήσιµες ούτε αρκετά σηµαντικές. Μετά όµως από τη 

συµµετοχή τους στην έρευνα, κατάλαβαν ότι οπουδήποτε πάρουν τους µαθητές τους, 

είναι σηµαντικό να οργανώνουν προ-εκδροµικές δραστηριότητες, για να ξέρουν και οι 

µαθητές τι θα κάνουν στην εκδροµή. Ακόµη, ανέφεραν ότι θα έπαιρναν πλέον τους 

µαθητές τους εκδροµή, γιατί κατανόησαν ότι οι εκδροµές αποτελούν ένα απαιτούµενο 

µέρος του µαθήµατος, όπου τελικά οι µαθητές είναι φρόνιµοι και συµµετέχουν ενεργά 

στη µάθηση. Επιπλέον, όλοι αντιλήφθηκαν ότι µπορούν να µάθουν πολλά σχετικά µε τη 
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διδασκαλία, εξετάζοντας τη µάθηση σε άτυπα περιβάλλοντα µάθησης (Olson, Cox-Pe-

tersen & McComas, 2001).  

 Συµπερασµατικά, µέσα από την παρουσίαση όλων των πιο πάνω ερευνών, 

αποδεικνύεται ότι οι εκπαιδευτικοί που συµµετείχαν σε έρευνες που σκοπό είχαν να 

εξετάσουν τη χρησιµότητα των άτυπων περιβαλλόντων µάθησης στην πρακτική τους, 

είχαν δεχτεί πληθώρα θετικών αποτελεσµάτων, τα οποία αφορούν: (α) την ανάπτυξη των 

γνώσεων τους, που αφορούν τόσο τις γνώσεις περιεχοµένου όσο και παιδαγωγικής, (β) 

την επαγγελµατική τους ανάπτυξη και την αλλαγή των στάσεων τους για τη διδασκαλία 

της Επιστήµης αλλά και την Eπιστήµη γενικότερα, και (γ) τις απόψεις τους για τη 

διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών µέσα από άτυπα περιβάλλοντα µάθησης. 

Αναλυτικότερα, η έρευνα των Anderson, Lawson και Mayer-Smith (2006), όπως και η 

έρευνα της Avraamidou (2014), και των Melber και Cox-Petersen (2005) αναφέρονται 

στον εµπλουτισµό των γνώσεων των εκπαιδευτικών, µετά από τις εµπειρίες τους σε 

τέτοιου είδους περιβάλλοντα µάθησης. Επιπλέον, οι ίδιοι αλλά και κάποιοι άλλοι 

ερευνητές (Kisiel, 2012; McNally, Blake & Reid, 2009; Olson, Cox-Petersen & McCo-

mas, 2001; Riedinger, Marbach-Ad & McGinnisetal., 2010), έχουν αποδείξει µέσα από 

τις έρευνες τους, ότι η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών σε άτυπα περιβάλλοντα µάθησης, 

µπορεί να επηρεάσει την επαγγελµατική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και τις στάσεις 

τους για τη διδασκαλία της Επιστήµης, αλλά και για την επιστήµη γενικότερα. 

Επιπρόσθετα, η έρευνα του Kisiel (2012), αλλά και άλλων ερευνητών όπως οι Riedinger, 

Marbach-Ad, McGinnis, Hestness και Pease (2010), οι McNally, Blake και Reid (2009), η 

Avraamidou (2014) και οι Olson, Cox-Petersen και Mc Comas (2001), αναφέρονται στις 

απόψεις των εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία της Επιστήµης, οι οποίες αλλάζουν µέσα 

από τα άτυπα περιβάλλοντα µάθησης, παρόλη τη δυσκολία της αναθεώρησής τους. Όπως 
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παρατηρήθηκε και µέσα από µία έρευνα του Pajares που πραγµατοποιήθηκε το 1992, η 

αντίληψη των προϋπηρεσιακών εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία, αλλά και τη µάθηση 

γενικότερα είναι έντονα επηρεασµένη από τις αντιλήψεις που ανέπτυξαν κατά τη 

διάρκεια της εµπειρίας τους µε την εκπαίδευση (Kisiel, 2012). Αυτές οι αντιλήψεις είναι 

βαθιά ριζωµένες µέσα τους, έτσι η αναθεώρησή τους είναι δυνητικά δύσκολη και 

µακροχρόνια. Για να πετύχει λοιπόν αυτή η αναθεώρηση, πρέπει να δοθεί η απαραίτητη 

έµφαση σε νέα στοιχεία που µαζεύονται από νέες εµπειρίες. Έτσι, η αλληλεπίδραση 

µεταξύ των άτυπων περιβαλλόντων µάθησης και των πανεπιστηµίων, έχει τη δυνατότητα 

να αλλάξει αυτές τις πεποιθήσεις των προϋπηρεσιακών εκπαιδευτικών, ώστε να 

αντιληφθούν τους χώρους αυτούς από µία διαφορετική και ευεργετική οπτική γωνία 

(Kisiel, 2012).  

 Συνεπώς, όπως αποδεικνύεται µέσα από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, 

επικρατεί µία αδιαµφισβήτητη εκτίµηση για τη σηµαντικότητα του ρόλου της άτυπης 

µάθησης ως µέσο  

υποστήριξης της µάθησης και ανάπτυξης τόσο των εκπαιδευτικών, όσο και των µαθητών. 

Γι’ αυτό το λόγο, κρίνεται ιδιαίτερα σηµαντικό να υπάρξουν κάποιες µεταρρυθµίσεις στα 

πανεπιστηµιακά προγράµµατα, ούτως ώστε να ενταχθεί η άτυπη µάθηση σε αυτά, για να 

προετοιµαστούν κατάλληλα οι εκπαιδευτικοί και να ξεπεράσουν τις φοβίες και τους 

περιορισµούς τους, µε αποτέλεσµα να είναι πιο αποδοτικοί στη διδασκαλία του 

µαθήµατος της Επιστήµης. Αν οι εκπαιδευτικοί, πέρα από τους τυπικούς τρόπους 

διδασκαλίας, υιοθετήσουν και τις πρακτικές της άτυπης µάθησης, τότε όταν θα 

στελεχώσουν τα σχολεία, θα είναι πλήρως εφοδιασµένοι µε τις απαραίτητες γνώσεις, 

αλλά και µε τις σωστές στάσεις απέναντι στην επιστήµη, έτσι θα τις µεταδώσουν µε τη 
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σειρά τους στους µαθητές, µε απώτερο σκοπό να βελτιωθεί η παιδεία και η 

αυτοπεποίθηση της κοινωνίας µας σχετικά µε τις θετικές επιστήµες.  

 Συνοψίζοντας λοιπόν, αν θέλουµε να επιτύχουµε αυτό το στόχο πρέπει να 

βοηθήσουµε τους εκπαιδευτικούς να εµπλουτίσουν τις παιδαγωγικές τους γνώσεις και τις 

γνώσεις τους σχετικά µε τον κλάδο της Επιστήµης, ώστε ν’ αντιληφθούν το σπουδαίο 

ρόλο που κατέχει η επιστήµη στην κοινωνία και να εκτιµήσουν την αξία της. Επιπλέον, 

πρέπει να γνωρίσουν και να κατανοήσουν τη διαδικασία της επιστηµονικής έρευνας και 

να αντιληφθούν τη σπουδαιότητα του έργου των επιστηµόνων. Μ’ αυτό τον τρόπο θα 

αποκτήσουν θετικές στάσεις απέναντι στην επιστήµη και θα επιδιώκουν µέσα από το 

µάθηµα της Επιστήµης, να µεταδώσουν µε τους καλύτερους δυνατούς τρόπους, τις 

πεποιθήσεις τους στους µαθητές. Πέρα όµως από τις θετικές στάσεις, πρέπει να 

βοηθηθούν ώστε να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση ως εκπαιδευτικοί, πράγµα το οποίο θα 

κερδίσουν µέσα από την τριβή τους µε το επάγγελµα. Αυτό από µόνο του υποδεικνύει τη 

σηµαντικότητα του να βγουν οι εκπαιδευτικοί από τις πανεπιστηµιακές αίθουσες και να 

έρθουν σε επαφή µε την άτυπη µάθηση. Έτσι γίνεται κατανοητό και αποδεκτό ότι, λόγω 

της περιορισµένης µελέτης και των περιορισµένων ερευνών που πραγµατοποιήθηκαν για 

το συγκεκριµένο πεδίο, χρειάζεται να εµβαθύνουµε στο συγκεκριµένο τοµέα, ώστε να 

κατανοήσουµε πλήρως τη δυναµική των άτυπων περιβάλλοντων µάθησης στην 

αποτελεσµατική κατάρτιση των εκπαιδευτικών. 

 Συµπερασµατικά, η παρούσα διατριβή µπορεί να επιφέρει σηµαντικά οφέλη στην 

ευρύτερη επιστηµονική και εκπαιδευτική κοινότητα, δεδοµένου του ότι οι έρευνες που 

αφορούν την άτυπη µάθηση και διεξήχθηκαν σε πανεπιστήµια είναι πολύ περιορισµένες. 

Συγκεκριµένα, εντοπίζονται µόνο πρόσφατες έρευνες, οι οποίες είναι περιορισµένου 

αριθµού. Ακόµη, οι πλείστες από τις έρευνες που πραγµατοποιήθηκαν διεξήχθηκαν σε 
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χώρες του εξωτερικού. Αντίθετα, η ελληνική βιβλιογραφία υστερεί κατά πολύ, µιας και οι 

έρευνες που αφορούν την άτυπη µάθηση είναι κατά πολύ περιορισµένες σε σχέση µε τις 

έρευνες του εξωτερικού. Μάλιστα, η ελάχιστη ελληνική βιβλιογραφία που εντοπίζεται 

και αφορά το συγκεκριµένο πεδίο έρευνας, είναι αρκετά παλιά και χρήζει άµεσου 

εµπλουτισµού. Μία επιπρόσθετη συνεισφορά της έρευνας στην υφιστάµενη βιβλιογραφία 

έγκειται στο ότι πραγµατοποιείται στο πλαίσιο της δηµοτικής εκπαίδευσης της Κύπρου, 

σε αντίθεση µε το µεγαλύτερο όγκο της βιβλιογραφίας, που αφορά τη µέση εκπαίδευση 

σε χώρες του εξωτερικού. Στην Κύπρο οι µόνες αναφορές που εντοπίζονται και έχουν στο 

επίκεντρο τους την άτυπη µάθηση είναι κάποια reports. Επιπλέον, ο αριθµός των 

συµµετεχόντων (16) της έρευνας, είναι σχετικά µεγάλος σε αντίθεση µε τις µέχρι τώρα 

έρευνες, οι οποίες έχουν µικρότερο αριθµό συµµετεχόντων. Τέλος, για τους σκοπούς της 

συγκεκριµένης έρευνας διεξήχθηκαν παρατηρήσεις που επικεντρώνονταν στις 

διδασκαλίες των φοιτητών στη σχολική τους εµπειρία, γεγονός το οποίο δεν εντοπίζεται 

στην υπάρχουσα βιβλιογραφία. Μάλιστα, λόγω αυτής της πρακτικής διαπιστώνεται και η 

επιτακτική ανάγκη για στήριξη των φοιτητών, ώστε να µπορέσουν να εφαρµόσουν στην 

πράξη τα όσα µαθαίνουν στο πανεπιστήµιο. Γενικότερα, η παρούσα έρευνα συµβάλλει 

στην ευρύτερη κατανοήση του συγκεκριµένου θέµατος, γιατί εµπλουτίζει περισσότερο 

τις γνώσεις των αναγνωστών σχετικά µε το ρόλο της άτυπης µάθησης. Συνεπώς, µέσα 

από αυτή την έρευνα ενισχύονται κάποια από τα αποτελέσµατα των προϋπάρχουσων 

ερευνών και άλλα αντικρούονται, γεγονός το οποίο βοηθάει στο εµπλουτισµό της 

υπάρχουσας βιβλιογραφίας που αφορά το συγκεκριµένο πεδίο.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ  

  

 Ο σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνηθεί ο ρόλος των άτυπων 

περιβαλλόντων µάθησης στην κατάρτιση των µελλοντικών εκπαιδευτικών δηµοτικής 

εκπαίδευσης και συγκεκριµένα η επίδραση µιας σειράς άτυπων δραστηριοτήτων στην 

ανάπτυξη των γνώσεων περιεχοµένου και των γνώσεων παιδαγωγικής για τη διδασκαλια 

των Φυσικών Επιστηµών στο δηµοτικο σχολειο σε µία οµάδα προπτυχιακών φοιτητών. 

Μελετώντας και έχοντας κατά νου τη βιβλιογραφική ανασκόπηση που πραγµατοποίησα 

πιο πάνω, διαφαίνεται η σηµαντικότητα της γνώσης των χαρακτηριστικών των 

προσωπικών βιογραφιών των συµµετεχόντων σε σχέση µε τις Φυσικές Επιστήµες. 

Επιπλέον, η βιβλιογραφική ανασκόπηση βοήθησε στο να διαπιστώσω ότι η άτυπη 

µάθηση µπορεί να επιφέρει πολύ σηµαντικά αποτελέσµατα στην ανάπτυξη των γνώσεων 

και της επαγγελµατικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, στην αλλαγή των στάσεων τους 

για τη διδασκαλία της Επιστήµης και την επιστήµη γενικότερα, καθώς και στις απόψεις 

τους για τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών µέσα από τα άτυπα περιβάλλοντα 

µάθησης. Συνεπώς, για να εξετάσω κατα πόσο τα εν λόγω αποτελέσµατα από τη διεθνή 

βιοβλιογραφία µπορούν να εντοπιστούν και µέσα στο συγκεκριµένο ερευνητικό πλαίσιο 

που διερευνώ, διαµόρφωσα τα πιο κάτω ερευνητικά ερωτήµατα:  

 (α) Ποιά είναι τα χαρακτηριστικά των προσωπικών βιογραφιών των 

συµµετεχόντων σε σχέση µε τις Φυσικές Επιστήµες;  

 (β) Ποιά είναι η επίδραση της εµπλοκής των συµµετεχόντων σε µια σειρά 

άτυπων δραστηριοτήτων στην ανάπτυξη γνώσεων περιεχοµένου; 
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 (γ) Ποιά είναι η επίδραση της εµπλοκής των συµµετεχόντων σε µια σειρά 

άτυπων δραστηριοτήτων στην ανάπτυξη γνώσεων παιδαγωγικής για τις Φυσικές 

Επιστήµες;  

 (δ) Ποιά είναι η επίδραση της εµπλοκής των συµµετεχόντων σε µια σειρά 

άτυπων δραστηριοτήτων στην ανάπτυξη αντιλήψεων για το ρόλο των άτυπων 

περιβαλλόντων µάθησης στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών;  

 (ε) Ποιά είναι τα χαρακτηριστικά των προσωπικών φιλοσοφιών των 

συµµετεχόντων για τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών στο δηµοτικό σχολείο και 

ποιός είναι (αν υπάρχει) ο ρόλος των άτυπων µορφών µάθησης;  

 (στ) Πώς εφαρµόζουν οι συµµετέχοντες δραστηριότητες σε άτυπα 

περιβάλλοντα µάθησης στις διδακτικές τους πρακτικές;  

 Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε µε την χρήση ποιοτικών µεθόδων συλλογής και 

ανάλυσης δεδοµένων. Σύµφωνα µε την Αβρααµίδου (2016) “ποιοτική έρευνα ορίζεται η 

έρευνα που είναι αφιερωµένη στην ανάπτυξη της κατανόησης των ανθρώπινων 

συστηµάτων” (σ. 2). Η ίδια συµπληρώνει ότι ο στόχος της συγκεκριµένης προσέγγισης 

είναι η βαθιά διερεύνηση αλλά και η κατανόηση των υποκειµενικών αντιλήψεων, 

πεποιθήσεων και εµπειριών των ατόµων που σχετίζονται µε το φαινόµενο που ερευνάται, 

ώστε να µπορέσει να εξακριβωθεί µία βαθύτερη γνώση. Μέσα από αυτή τη διαδικασία 

αναµένεται να αποδοθεί µία ολιστική ερµηνεία η οποία θα σχετίζεται µε το υπό έρευνα 

φαινόµενο, αλλά και µε τους συµµετέχοντες και το πλαίσιο στο οποίο λειτουργούν 

(Αβρααµίδου, 2016). Η Merriam (2009) τονίζει ότι η ποιοτική έρευνα επικεντρώνεται 

στη µελέτη της σηµασίας των φαινοµένων, βασιζόµενη στην οπτική γωνία των ατόµων 

που συµµετέχουν στη µελέτη, ενώ παράλληλα, εξετάζει εις βάθος τις στάσεις των 
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ανθρώπων, αναδεικνύοντας τη σηµασία και τα ποικίλα νοήµατα της κοινωνικής τους 

δραστηριότητας.  

 Η φιλοσοφική οπτική µατιά της ποιοτικής έρευνας, επικεντρώνεται στο ότι δεν 

υπάρχει µία αλήθεια ή µία πραγµατικότητα, αλλά αντίθετα, υπάρχουν πολλές τοπικές 

αλήθειες που αφορούν ένα συγκεκριµένο φαινόµενο, το οποίο µελετάται από τον 

ερευνητή, και ένα συγκείµενο, όπου γίνεται η µελέτη. Στις θεωρητικές βασικές 

προϋποθέσεις της, υποστηρίζεται ότι οι άνθρωποι δρουν πάνω στον κόσµο σύµφωνα µε 

τη σηµασία που έχει ο κόσµος γι’ αυτούς, και η σηµασία, όπως και το νόηµα του κόσµου 

είναι αποτέλεσµα µίας ερµηνευτικής διαδικασίας των ανθρώπων, το οποίο οικοδοµείται 

κοινωνικά µέσω της διάδρασης του ανθρώπου µε το κοινωνικό και φυσικό κόσµο. 

Συνεπώς η ποιοτική έρευνα στηρίζεται στις εµπειρίες των ανθρώπων και στο συγκείµενο, 

µέσα στο οποίο ζουν και δρουν οι άνθρωποι (Βρασίδας, 2014).  

 Το ποιοτικό µοντέλο έρευνας χαρακτηρίζεται ως µία διερευνητική και 

περιγραφική διαδικασία (Αβρααµίδου, 2016), της οποίας ο σχεδιασµός είναι 

αναδυόµενος και η συλλογή των δεδοµένων πραγµατοποιείται στο φυσικό περιβάλλον 

στο οποίο λειτουργούν οι συµµετέχοντες (Αβρααµίδου, 2016; Βρασίδας, 2014; Patton, 

2002). Χρησιµοποιώντας την ποιοτική έρευνα, οι ερευνητές οφείλουν να µελετούν το 

πεδίο µελέτης εις βάθος και να αφιερώνουν όλη την προσοχή τους στις καθηµερινές 

λεπτοµέρειες που πραγµατοποιούνται σε ένα περιβάλλον, καταγράφοντας προσεκτικά το 

τι συµβαίνει στο χώρο µελέτης (Βρασίδας, 2014). Ο Patton (2002) χαρακτηρίζει την 

ποιοτική έρευνα νατουραλιστική, γιατί διαδραµατίζεται µέσα στο φυσικό πλαίσιο των 

συµµετεχόντων, χωρίς την οποιαδήποτε επίδραση του ερευνητή σε αυτό. Το φαινόµενο 

που µελετάται, ξεδιπλώνεται φυσικά µέσα στο συγκεκριµένο πλαίσιο, χωρίς να δέχεται 

παρεµβολές από τον ερευνητή (Patton, 2002). Σύµφωνα µε τον Patton (2002) “ποιοτική 
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έρευνα σηµαίνει να ενταχθείς µέσα στο πεδίο - µέσα στον πραγµατικό κόσµο των 

προγραµµάτων, των οργανισµών, των γειτονιών, των δρόµων - και να πλησιάσεις αρκετά 

κοντά τους ανθρώπους και τις περιστάσεις για να ανακαλύψεις τι συµβάινει”(σ. 48). Με 

αυτό τον τρόπο γίνεται δυνατή η περιγραφή και η κατανόηση της εξωτερικά 

παρατηρήσιµης συµπεριφοράς, αλλά και των εσωτερικών καταστάσεων των 

συµµετεχόντων, δηλαδή των απόψεων, των αξιών, των συµπεριφορών τους κ.α. (Patton, 

2002). Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό γνώρισµα του ποιοτικού µοντέλου, είναι το γεγονός 

ότι κατά την εκτέλεσή του, δίνεται έµφαση στον ερευνητή, ο οποίος αποτελεί το µέσο και 

το εργαλείο της έρευνας. Ο ερευνητής φροντίζει να πραγµατοποιήσει εξαιρετικά 

λεπτοµερείς περιγραφές τόσο των ανθρώπινων συµπεριφορών, όσο και των απόψεων των 

συµµετεχόντων που καταγράφονται (Αβρααµίδου, 2016). Χαρακτηριστικά είναι τα 

λεγόµενα του Stake (2010), ο οποίος αναφερόµενος στους ερευνητές που χρησιµοποιούν 

την ποιοτική έρευνα, γράφει ότι οι “ερευνητές παίρνουµε µία µόνο περίπτωση για να 

µελετήσουµε, µία περίπτωση µοναδική σε ορισµένες απόψεις, και εµβαθύνουµε στη 

φύση της συγκεκριµένης περίπτωσης” (σ. 19). Τέλος, η ποιοτική έρευνα χαρακτηρίζεται 

για τις ποιοτικές µεθόδους συλλογής δεδοµένων που χρησιµοποιεί, οι οποίες αφορούν 

συνεντεύξεις και παρατηρήσεις, αλλά και για τις ποιοτικές µέθόδους ανάλυσης 

δεδοµένων (Αβρααµίδου, 2016). 

 Πιο συγκεκριµένα, η παρούσα διατριβή δίνει έµφαση στην ερµηνευτική 

προσέγγιση, η οποία αποτελεί ένα από τα µοντέλα της ποιοτικής έρευνας. Η ερµηνευτική 

έρευνα αποζητά από τον ερευνητή να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός, σχολαστικός και 

περιγραφικός µε τα διάφορα καθηµερινά φαινόµενα του πλαισίου που µελετά (Βρασίδας, 

2014). Γενικότερα γίνεται προσπάθεια από τον ερευνητή να εντοπίσει τη σηµασία και το 

νόηµα των διαφόρων δράσεων από την οπτική γωνία των εµπλεκοµένων ατόµων. Ένας 
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ερευνητής που ασχολείται µε την ερµηνευτική προσέγγιση, δεν µπορεί να εντοπίσει κάτι 

χειροπιαστό στη συλλογή των δεδοµένων του, αλλά αντίθετα προσπαθεί να αναλύσει τη 

γλωσσική έκφραση και τις δράσεις των συµµετεχόντων. Συνεπώς, είναι απαραίτητο να 

παρουσίασει ο ίδιος ιδιαίτερη προσοχή κατά τη συλλογή και την ανάλυση των διάφορων 

ενδείξεων, οι οποίες θα τον βοηθήσουν να ερµηνεύσει τις κοινωνικές δοµές, αλλά και τα 

νοήµατα, όπως αυτά εκδηλώνονται από το υπό µελέτη κοινωνικό σύνολο (Βρασίδας, 

2014). 

 Πολλές φορές, η ερµηνευτική προσέγγιση θεωρείται περισσότερο επαγωγική, 

δηλαδή κατά την έναρξη της συλλογής των δεδοµένων, δεν υπάρχει ξεκάθαρο θεωρητικό 

πλαίσιο και γίνεται προσπάθεια διατύπωσης µίας θεωρίας που στηρίζεται στα εµπειρικά 

δεδοµένα που αποκτούνται στην πορεία. Όµως γενικότερα, η επαγωγή και η απαγωγή 

είναι σε συνεχή διάλογο. Για τους σκοπούς πραγµατοποίησης µίας ερµηνευτικής έρευνας, 

ο ερευνητής δηµιουργεί ένα σχέδιο συλλογής δεδοµένων. Επίσης επιλέγει ερωτήµατα και 

προσεγγίσεις που αφορούν τη συλλογή των δεδοµένων. Όµως, καθώς βρίσκεται στον 

ερευνητικό χώρο, η όλη προεργασία που ετοίµασε και αφορά το σχεδιασµό, τα 

ερωτήµατα και τις προσεγγίσεις, µπορεί να τα αλλάξει ανάλογα µε το χαρακτήρα των 

γεγονότων του συγκεκριµένου πλαισίου. Αυτοί οι τρόποι αναπροσαρµογής µπορούν να 

ερµηνευτούν ως αποτέλεσµα των αλλαγών στις αντιλήψεις και στην κατανόηση του 

ερευνητή σε ότι αφορά το υπό µελέτη φαινόµενο (Βρασίδας, 2014).  

 Η παρούσα έρευνα έδωσε έµφαση στις κατανοήσεις που απέκτησαν οι 

συµµετέχοντες από τις εµπειρίες τους µέσα από µία σειρά δραστηριοτήτων µε διάφορα 

είδη άτυπης µάθησης. Πιο συγκεκριµένα, είναι µία µελέτη περίπτωσης, µέσα από την 

οποία προσπάθησα να εξερευνήσω διάφορα συνδεδεµένα συστήµατα, για καθορισµένο 

χρονικό διάστηµα, µέσα από µία αναλυτική και εις βάθος συλλογή δεδοµένων που 
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σχετίζονται µε πολλαπλές πηγές πληροφόρησης (Creswell, 2007). Όπως αναφέρει ο Yin 

(2003a) “η µελέτη περίπτωσης είναι µία εµπειρική έρευνα, η οποία διερευνά ένα 

σύγχρονο φαινόµενο µέσα στο πραγµατικό του πλαίσιο, ειδικότερα όταν τα όρια µεταξύ 

φαινοµένου και πλαισίου δεν είναι εµφανή” (σ. 13). Η προσέγγιση της µελέτης 

περίπτωσης µπορεί να αναδείξει το σκοπό της συγκεκριµένης έρευνας, γιατί η 

σηµαντικότητα της πηγάζει µέσα από την επιθυµία µας για κατανόηση διαφόρων 

πολύπλοκων φαινοµένων που αφορούν τη σύγχρονη κοινωνία (Yin, 2003a). Τα υπό 

µελέτη φαινόµενα µπορεί να έχουν διάφορες µορφές. Μπορεί να είναι ατοµικά, οµαδικά, 

οργανωτικά, κοινωνικά, πολιτικά και άλλα σχετικά φαινόµενα που απασχολούν µία 

κοινωνία. Διαµέσου αυτής της προσέγγισης δίνεται η ευκαιρία στον ερευνητή, έχοντας 

µερικό ή καθόλου έλεγχο των συµβάντων, να αποκτήσει γνώση για τα σηµαντικά 

χαρακτηριστικά αυτών των καθηµερινών φαινοµένων (Yin, 2003a). Η µελέτη περίπτωσης 

είναι ιδανική στρατηγική για τη διερεύνηση αυτών των φαινοµένων, η οποία διεξάγεται 

µέσα στο πραγµατικό τους πλαίσιο. Ακόµη θεωρείται ιδανική για να βοηθήσει στην 

απάντηση ερευνητικών ερωτηµάτων που αφορούν το “πως” και το “γιατί”. Επιπλέον, 

δίνει την ευκαιρία στον ερευνητή να πραγµατοποιήσει άµεση παρατήρηση στο 

φαινόµενο, µελετώντας τα άτοµα που εµπλέκονται µε αυτό, αλλά και παίρνοντας 

συνεντεύξεις από αυτούς, χωρίς όµως να χειραγωγήσει τις συµπεριφορές τους. 

Παράλληλα δίνει την µοναδική ευκαιρία για συλλογή τεκµηρίων από διάφορες πηγές, 

όπως για παράδειγµα έγγραφα, αντικείµενα, συνεντεύξεις και παρατηρήσεις (Yin, 

2003a).  

 Για τους σκοπούς της συγκεκριµένης µελέτης, συνέλεξα δεδοµένα από 16 

προπτυχιακούς φοιτητές, οι οποίοι κατά τη διάρκεια των σπουδών τους συµµετείχαν στο 

µάθηµα “Διδακτική των Φυσικών Επιστηµών στο Δηµοτικό Σχολείο”. Μία τέτοιου 
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είδους µελέτη, χαρακτηρίζεται στη διεθνή βιβλιογραφία ως συλλογική µελέτη 

περίπτωσης, αφού οι περιπτώσεις ατόµων που µελετήθηκαν ήταν περισσότερες από µία 

(Merriam, 2009; Stake, 2010; Yin, 2003b;). Η συλλογική µελέτη περίπτωσης θεωρείται 

ότι µπορεί να επιφέρει καλύτερα αποτελέσµατα στην έρευνα, σε σύγκριση µε την µελέτη 

µίας µοναδικής περίπτωσης, γιατί τα πλεονεκτήµατα που προκύπτουν από την ανάλυση 

των δεδοµένων από µία συλλογική µελέτη περίπτωσης, µπορούν να είναι περισσότερο 

ουσιώδη από αυτά που προκύπτουν από µία µοναδική µελέτη περίπτωσης (Yin, 2003a). 

Αναλυτικότερα, τα συµπεράσµατα στα οποία θα καταλήξουµε µετά από την ανάλυση των 

δεδοµένων, θα είναι περισσότερο ισχυρά σε σύγκριση µε αυτά που θα καταλήγαµε από 

µία µεµονοµένη περίπτωση. Ειδικότερα αν τα συµπεράσµατα στα οποία καταλήγουµε 

είναι κοινά σε όλες τις υπό µελέτη περιπτώσεις, τότε µπορούµε δικαιωµατικά να 

µιλήσουµε για ισχυρότερη εγκυρότητα των αποτελεσµάτων µας, αλλά και για τη 

γενίκευσή τους στην ευρύτερη κοινωνία (Yin, 2003a). 

Περιγραφή πλαισίου 

Μάθηµα 

 Η έρευνα διεξήχθηκε κατά τη διάρκεια του φθινοπωρινού εξαµήνου 2016 στα 

πλαίσια ενός µαθήµατος του προγράµµατος σπουδών των Επιστηµών Αγωγής του 

Πανεπιστηµίου Λευκωσίας, στο οποίο συµµετείχα ως λέκτορας. Ο τίτλος του µαθήµατος 

είναι η “Διδακτική των Φυσικών Επιστηµών στο Δηµοτικό Σχολείο” (EDUΕ-340). Μέσα 

από το µάθηµα αυτό, επιδιώκεται να αναπτυχθεί ο προβληµατισµός των φοιτητών 

σχετικά µε την απόκτηση γνώσεων στις φυσικές επιστήµες ως ένα σύνολο µεθοδικών 

διεργασιών που επιτελούνται από κοινότητες επιστηµόνων. Οι φοιτητές, κατά τη 

διεξαγωγή του µαθήµατος, προσεγγίζουν σύγχρονες θεωρητικές θέσεις για τη γνωστική 
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ανάπτυξη στις φυσικές επιστήµες και έχουν παράλληλα την ευκαιρία µέσα από µικρές 

µελέτες να αποκτήσουν εµπειρίες για το πώς οι µαθητές του δηµοτικού σχολείου, 

κατανοούν τις έννοιες και τα φαινόµενα των φυσικών επιστηµών. Οι θεωρητικές και 

πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες που επιδιώκεται να αποκοµίσουν θα αποτελέσουν τη 

βάση για προβληµατισµό που θα αναπτυχθεί στη συνέχεια σε σχέση µε τη διδασκαλία 

των Φυσικών Επιστηµών στο δηµοτικό σχολείο. Στο εν λόγω µάθηµα εξετάζονται 

παλαιότερες και σύγχρονες διδακτικές µέθοδοι, µέσα από το πρίσµα των πορισµάτων της 

έρευνας στη γνωστική ψυχολογία και στη διδακτική των Φυσικών Επιστηµών.  

Μέσα στα πλαίσια του µαθήµατος, στοχεύεται οι φοιτητές (α) να 

αλληλεπιδράσουν µε µια ποικιλία φυσικών φαινοµένων και να αναπτύξουν αντιλήψεις 

για τον τρόπο λειτουργίας του κόσµου, (β) να γνωρίσουν τους σκοπούς και τους στόχους 

της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστηµών, (γ) να γνωρίσουν και να εφαρµόζουν σε 

επίπεδο σχεδιασµού διάφορες στρατηγικές και µεθόδους διδασκαλίας, (δ) να στηρίζουν 

θεωρητικά τις επιλογές που κάνουν στο σχεδιασµό διδακτικών προσεγγίσεων και (ε) να 

εµπλακούν σε ερευνητικές διαδικασίες που σχετίζονται µε τις αντιλήψεις των µαθητών 

του δηµοτικού σχολείου για τη φύση της Επιστήµης. Μετά την ολοκλήρωση του 

µαθήµατος, αναµένεται οι φοιτητές να είναι σε θέση να αναπτύξουν προσωπικές 

φιλοσοφίες για τη µάθηση και διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών, να αναπτύξουν 

βασικές δεξιότητες σκέψης και επιστηµονικής µεθόδου, σχεδιασµού σύγχρονων 

διδακτικών προσεγγίσεων και δραστηριοτήτων στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών, 

αλλά και βασικές δεξιότητες έρευνας σε θέµατα που αφορούν την εξέταση των γνώσεων, 

των αντιλήψεων και των στάσεων των µαθητών του δηµοτικού σχολείου σχετικά µε τις 

Φυσικές Επιστήµες.  
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Έχοντας λοιπόν, κατά νου τις βασικές επιδιώξεις που χρειάζεται να επιτευχθούν 

µετά τη λήξη του συγκεκριµένου µαθήµατος, διατύπωσα τα ερευνητικά ερωτήµατα της 

παρούσας διατριβής, ώστε να εξετάσω κατά πόσο έχουν πραγµατοποιηθεί. 

Αναλυτικότερα, για να εξετάσω κατά πόσο αναπτύχθηκαν οι προσωπικές φιλοσοφίες των 

συµµετεχόντων για τη µάθηση και τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών, διατύπωσα 

το πέµπτο ερευνητικό ερώτηµα (Ποιά είναι τα χαρακτηριστικά των προσωπικών 

φιλοσοφιών των συµµετεχόντων για τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών στο 

δηµοτικό σχολείο και ποιος είναι (αν υπάρχει) ο ρόλος των άτυπων µορφών µάθησης;). 

Ακόµη, για τους σκοπούς της συγκεκριµένης εξέτασης, διατύπωσα το τέταρτο ερώτηµα 

(Ποιά είναι η επίδραση της εµπλοκής των συµµετεχόντων σε µια σειρά άτυπων 

δραστηριοτήτων στην ανάπτυξη αντιλήψεων για το ρόλο των άτυπων περιβαλλόντων 

µάθησης στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών;), αλλά και το έκτο ερευνητικό 

ερώτηµα (Πώς εφαρµόζουν οι συµµετέχοντες δραστηριότητες σε άτυπα περιβάλλοντα 

µάθησης στις διδακτικές τους πρακτικές;). Επιπλέον, για να µπορέσω να εξετάσω κατά 

πόσο οι φοιτητές έχουν αναπτύξει βασικές δεξιότητες σκέψης και επιστηµονικής 

µεθόδου, διατύπωσα το δεύτερο ερευνητικό ερώτηµα (Ποιά είναι η επίδραση της 

εµπλοκής των συµµετεχόντων σε µια σειρά άτυπων δραστηριοτήτων στην ανάπτυξη 

γνώσεων περιεχοµένου;). Επιπρόσθετα, για να εξετάσω αν οι µαθητές κατάφεραν να 

αναπτυχθούν επαγγελµατικά ώστε να µπορούν να σχεδιάζουν σύγχρονες διδακτικές 

προσεγγίσεις και δραστηριοτήτες στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών, αλλά και αν 

καλλιέργησαν βασικές δεξιότητες έρευνας σε θέµατα που αφορούν την εξέταση των 

γνώσεων, των αντιλήψεων και των στάσεων των µαθητών του δηµοτικού σχολείου 

σχετικά µε τις φυσικές επιστήµες, διατύπωσα το τρίτο ερευνητικό ερώτηµα (Ποιά είναι η 

επίδραση της εµπλοκής των συµµετεχόντων σε µια σειρά άτυπων δραστηριοτήτων στην 
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ανάπτυξη γνώσεων παιδαγωγικής για τις Φυσικές Επιστήµες;). Τέλος, το πρώτο 

ερευνητικό ερώτηµα (Ποιά είναι τα χαρακτηριστικά των προσωπικών βιογραφιών των 

συµµετεχόντων σε σχέση µε τις Φυσικές Επιστήµες;) µου επέτρεψε να γνωρίσω τα 

προσωπικά χαρακτηριστικά των συµµετεχόντων σε ότι αφορά τις Φυσικές Επιστήµες που 

κατείχαν στην αρχή του εξαµήνου, ώστε να κρίνω την τελική τους διαµόρφωση µετά το 

τέλος του µαθήµατος. Στον εντοπισµό αυτής της τελικής διαµόρφωσης που προκύπτει 

µετά το τέλος του µαθήµατος, βοηθούν όλα τα προαναφερόµενα ερευνητικά ερωτήµατα. 

Συνεπώς, εντοπίζεται ο συσχετισµός που υπάρχει σε όλα τα ερευνητικά ερωτήµατα αλλά 

και στα επιδιωκόµενα αποτελέσµατα του µαθήµατος. 

Συµµετέχοντες 

 Οι συµµετέχοντες από το µάθηµα διδακτικής ήταν δεκαέξι και σπούδαζαν όλοι 

στη δηµοτική εκπαίδευση. Από αυτούς οι επτά ήταν άντρες και οι εννέα γυναίκες. Στη 

συνέχεια, µετά το τέλος του εξαµήνου, από αυτούς επιλέγηκαν σκόπιµα τέσσερα άτοµα 

τα οποία συµµετείχαν στις συνεντεύξεις, κατά τις οποίες µιλήσαµε για τις εµπειρίες τους 

στο µάθηµα διδακτικής. Από αυτούς οι δύο ήταν γυναίκες και οι δύο άντρες. Μετέπειτα, 

από αυτούς τους τέσσερις, επιλέγηκαν τρεις συµµετέχοντες, οι οποίοι συµµετείχαν στο 

τελευταίο κοµµάτι συλλογής δεδοµένων που αφορούσε την παρατήρηση των πρακτικών 

τους εφαρµογών στην σχολική εµπειρία, στην οποία οφείλαν σύµφωνα µε τους 

κανονισµούς του πανεπιστηµίου να συµµετέχουν το εαρινό εξάµηνο του 2017. Από 

αυτούς οι δύο ήταν γυναίκες και ο ένας ήταν άντρας. Με αυτούς τους τρεις, διεξήχθηκαν 

και οι τελικές συνεντεύξεις, κατά τις οποίες συζητήθηκαν οι πρακτικές τους εφαρµογές 

και οι εµπειρίες που αποκόµησαν από αυτή τη διαδικασία. 

Δραστηριότητες 

 Συνεργασία µε επιστήµονες 
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Στην πρώτη δραστηριότητα έγινε η συνάντηση µε τους επιστήµονες, 

επισκέφτηκαν την τάξη µας τρεις επιστήµονες από το τµήµα Βιολογίας τους 

Πανεπιστηµίου Λευκωσίας. Μας επισκέφτηκε ένας βιοχηµικός, µία ανοσολόγος και µία 

µοριακή βιολόγος, οι οποίοι προσέφεραν στους συµµετέχοντες µία διαδραστική εµπειρία. 

Οι συγκεκριµένοι επιστήµονες επιλέγηκαν σκόπιµα, λόγω του ότι έρχονταν σε 

σύγκρουση µε τις στερεότυπες αντιλήψεις που διακατείχαν οι συµµετέχοντες. Πιο 

συγκεκριµένα, ήταν πολύ κοινωνικοί άνθρωποι, ευδιάθετοι, µε χιούµορ και χωρίς κάποια 

ιδιαίτερη εξωτερική εµφάνιση, αφού φορούσαν πολιτικά ρούχα, και όχι εργαστηριακή 

ρόµπα. Η συνάντηση αποτελείτο από δύο µέρη. Κατά τη διάρκεια του πρώτου µέρους, 

γνωρίσαµε τους επιστήµονες, µαθαίνοντας λεπτοµέρειες για τον κλάδο απασχόλησης του 

καθενός και για τα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα. Οι παρουσιάσεις τους 

πραγµατοποιήθηκαν µε ευχάριστο, διασκεδαστικό και εκλαϊκευµένο τρόπο, ώστε να 

µπορούν να γίνουν κατανοητές από άτοµα όπως οι φοιτητές, οι οποίοι δεν είχαν κάποιο 

ιδιαίτερο επιστηµονικό υπόβαθρο. Αυτό έδωσε στους φοιτητές την ευκαιρία να 

επικοινωνήσουν αποτελεσµατικά µε τους επιστήµονες και να κάνουν ερωτήσεις που 

αφορούσαν τόσο τον κάθε κλάδο ξεχωριστά, όσο και τυχόν απορίες που είχαν και 

αφορούσαν την καθηµερινή τους ζωή. Παραδείγµατος χάριν, τους δόθηκε η ευκαιρία να 

ενηµερωθούν για τον καρκίνο γενικότερα, αλλά και για τον καρκίνο του παχέος εντέρου 

ειδικότερα, για τη ανεξέλεκτη χρήση των αντιβιώσεων και τις επιπτώσεις τους, για τη 

σηµαντικότητα της χρήσης των εµβολίων κλπ. Η όλη συζήτηση έγινε σε χαλαρούς, 

διασκεδαστικούς ρυθµούς, γεγονός το οποίο ενίσχυσε το ενδιαφέρον των φοιτητών, ενώ 

παράλληλα βοήθησε στο να ξεπέρασαν το άγχος τους για τη γνωριµία µε τρεις 

άγνωστους επιστήµονες. 
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 Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης των τριών επιστηµόνων, µεταφερθήκαµε 

στο εργαστήριο Βιολογίας του Πανεπιστηµ ίου Λευκωσίας , όπου αφού 

πραγµατοποιήθηκε η ξενάγηση των φοιτητών στο εργαστήριο, ακολούθησε η διεξαγωγή 

ευχάριστων, διαδραστικών πειραµάτων. Τα πειράµατα διεξήχθηκαν από τους ίδιους τους 

φοιτητές, χρησιµοποιώντας επιστηµονικό εξοπλισµό, οι οποίοι φυσικά ακολουθούσαν τις 

σαφείς εκλαϊκευµένες επεξηγήσεις των επιστηµόνων. Τα πειράµατα αφορούσαν (α) την 

εξαγωγή DNA χρησιµοποιώντας το λεγόµενο "homemade" protocol, όπως µας εξήγησαν 

οι ίδιοι και (β) τον προσδιορισµό των οµάδων αίµατος. Για τους σκοπούς των 

πειραµάτων, ο κάθε φοιτητής εξήγαγε το δικό του DNA και προσδιόρισε το δικό του τύπο 

αίµατος, γεγονός το οποίο ενίσχυσε ακόµα περισσότερο τον ενθουσιασµό τους για την 

όλη διαδικασία. Πέρα όµως από τα πιο πάνω πειράµατα, τους δόθηκε η ευκαριά να 

παρατηρήσουν το αίµα, χρησιµοποιώντας επαγγελµατικό µικροσκόπιο. 

 Ο στόχος αυτών των δραστηριοτήτων ήταν οι συµµετέχοντες να γνωρίσουν από 

κοντά επιστήµονες πεδίου, να διευρύνουν τις γνώσεις τους σε τρία διαφορετικά πεδία και 

να πάρουν ιδέες για εφαρµογή µίας τέτοιας συνάντησης στις µελλοντικές τους τάξεις. 

Επιπλέον, έγινε η προσπάθεια να τους δοθεί η ευκαιρία να επισκεφτούν και ένα 

πραγµατικό εργαστήριο και να χρησιµοποιήσουν επαγγελµατικό εξοπλισµό, για να 

διεξάγουν κάποια πειράµατα. Επιπρόσθετα ήταν σηµαντικό, µέσα από αυτή την 

επίσκεψη, να αντιληφθούν τον εποικοδοµητικό ρόλο της συνεργασίας µε επιστήµονες 

(Πίνακας 2). 

  

 Επίσκεψη στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενηµέρωσης του Εθνικού Δασικού Πάρκου 

Αθαλάσσας 
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 Σε ότι αφορά την επίσκεψη στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενηµέρωσης του 

Εθνικού Δασικού Πάρκου Αθαλάσσας, οι φοιτητές είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν 

ένα περιβάλλον άτυπης µάθησης, µέσα από το οποίο µπόρεσαν να αξιοποιήσουν τους 

χώρους που παρέχει το µέρος και να αποκτήσουν γνώσεις που αφορούν, τόσο τη 

συγκεκριµένη περιοχή της Κύπρου, όσο και το φυσικό περιβάλλον ολόκληρης της 

Κύπρου. Γενικότερα, το Κέντρο έχει στόχο να αναδείξει τις διάφορες πτυχές του 

περιβάλλοντος του Πάρκου Αθαλάσσας και να ενηµέρωσει το κοινό για τη σηµασία του 

και τις ευκαιρίες αναψυχής που προσφέρει. Επίσης, προβάλλει επιλεγµένες πτυχές του 

περιβάλλοντος της ευρύτερης πεδιάδας της Μεσαορίας, της Αλυκής της Λάρνακας και 

του Εθνικού Δασικού Πάρκου Κάβο Γκρέκο. Επιδιώκει την περιβαλλοντική εκπαίδευση 

και ενηµέρωση των µαθητών, αλλά και του ευρύτερου κοινού. Στους χώρους του 

περιλαµβάνει αίθουσα µακέτας, µικρό εργαστήριο, τέσσερις αίθουσες διοραµάτων, 

αίθουσα διαλέξεων και προβολών, αίθουσα γεωλογίας, χλωρίδας και πανίδας. 

Αναλυτικότερα µέσα στην αίθουσα µακέτας οι φοιτητές µπόρεσαν να παρατηρήσουν τη 

µακέτα που παρουσιάζει ολόκληρο το πάρκο της Αθαλάσσας µε τους διάφορους χώρους 

του και στο εργαστήριο µπόρεσαν να παρατηρήσουν µικροσκοπικά τµήµα των φυτών και 

των ζώων, χρησιµοποιώντας τα µικροσκόπια και τα στερεοσκόπια που υπάρχουν. 

Επιπλέον, µέσα στις υπόλοιπες αίθουσες παρατήρησαν διάφορα διοράµατα που είναι 

τρισδιάστατες αναπαραστάσεις χαρακτηριστικών οικοσυστηµάτων µε θέµα τη βλάστηση, 

τα πουλιά, τα ζώα και τα ερπετά. Ακόµη είδαν διάφορα γεωλογικά δείγµατα, 

απολιθώµατα και άλλα συναφή εκθέµατα. Επίσης, µέσα στην αίθουσα διαλέξεων και 

προβολών, οι φοιτητές µπόρεσαν να παρακολουθήσουν µία ταινία διάρκειας 20 λεπτών, 

κατά την οποία γίνεται µία περιδιάβαση στο περιβάλλον του συγκεκριµένου πάρκου, της 

Μεσαορίας, της Αλυκής της Λάρνακας και του Κάβο Γκρέκο. Στη συνέχεια 
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µεταφέρθηκαν στους εξωτερικούς χώρους όπου αρχικά ξεναγήθηκαν στο µικρό βοτανικό 

κήπο του πάρκου, που περιλαµβάνει αντιπροσωπευτικά αυτοφυή φυτά της περιοχής και 

δείγµατα πετρωµάτων και µετά µεταφέρθηκαν στο θεµατικό πάρκο οικόσιτων, 

παραδοσιακών ζώων. Στο πάρκο των οικόσιτων ζώων, τους δόθηκε η ευκαιρία να µπουν 

µέσα στις φάρµες των ζώων και να τα ταϊσουν, ενώ παράλληλα ο υπεύθυνος του χώρου 

τους έδινε πληροφορίες για το κάθε ζώο ξεχωριστά.  

 Στη συνέχεια οι φοιτητές σε συνεργασία µε τους µαθητές Δ΄τάξης του δηµοτικού 

σχολείου Μακεδονίτισσας Γ΄που επίσης βρίσκονταν στο χώρο τη συγκεκριµένη µέρα, 

συµµετείχαν σε ένα από τα εκπαιδευτικά προγράµµατα που οργανώνουν οι εκπαιδευτές 

του πάρκου. Το συγκεκριµένο πρόγραµµα στο οποίο συµµετείχαν ονοµαζόταν “Πόλη και 

Περιαστικό Πάρκο” και κατά τη διάρκεια εµπλοκής τους σε αυτό, οι φοιτητές 

χωρίστηκαν σε οµάδες, µέσα στις οποίες υπήρχαν και φοιτητές και µαθητές. Όλοι οι 

συµµετέχοντες µεταφέρθηκαν στο δάσος και στις οµάδες τους όφειλαν να 

διεκπεραιώσουν διάφορες δραστηριότητες σύµφωνα µε τις οδηγίες των εκπαιδευτών. Σε 

συντοµία, οι οµάδες φοιτητών και µαθητών, όφειλαν αρχικά να συµπληρώσουν ένα 

φύλλο εργασίας που αφορούσε τον ορισµό του τεχνητού δάσους και την κατασκευή µίας 

ιδεοθύελλας, η οποία θα περιλάµβανε τα χαρακτηριστικά του τεχνητού δάσους. Στη 

συνέχεια, ασχολήθηκαν µε τη χαρτογράφηση συγκεκριµένης περιοχής του τεχνητού 

δάσους που τους ανατέθηκε από τους εκπαιδευτές και ακολούθως, αφού δόθηκε στην 

κάθε οµάδα µια ζωγραφιά µε ένα ζώο, τους ζητήθηκε να το χρωµατίσουν, χωρίς όµως να 

χρησιµοποιήσουν χρωµατιστά µολύβια αλλά αντίθετα, χρησιµοποιώντας φυσικά 

χρώµατα από το δάσος. Στο τέλος, καθώς τελείωνε το πρόγραµµα, ζητήθηκε από τους 

εκπαιδευτές να φτιάξει η κάθε οµάδα διάφορες κατασκευές µε φυσικά υλικά που 
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βρίσκονται µέσα στο φυσικό περιβάλλον, για να κάνουν όλες από ένα δώρο στο δάσος 

για να το ευχαριστήσουν για τα καλά που µας προσφέρει.  

 Γενικότερα, µέσα από αυτή την επίσκεψη επιδιωκόταν οι φοιτητές να έρθουν σε 

άµεση επαφή µε ένα άτυπο περιβάλλον µάθησης και να εµπλουτίσουν τις γνώσεις τους, 

ενώ ταυτόχρονα να πάρουν ιδέες για εφαρµογή µίας τέτοιας πρακτικής στις µελλοντικές 

τους τάξεις. Παράλληλα, έγινε προσπάθεια να έρθουν σε επαφή µε µαθητές δηµοτικού 

σχολείου και αφού δουν από πρώτο χέρι πως δουλεύουν οι µαθητές σε ένα τέτοιο 

περιβάλλον, να εξοικειωθούν περισσότερο στην εφαρµογή τέτοιων πρακτικών µε τους 

µελλοντικούς τους µαθητές. Επιπρόσθετα ήταν σηµαντικό, µέσα από αυτή την επίσκεψη, 

να αντιληφθούν τον εποικοδοµητικό ρόλο της συνεργασίας µε εκπαιδευτές (Πίνακας 2).  

 Φεστιβάλ επιστήµης 

 Σε ότι αφορά το φεστιβάλ επιστήµης στο οποίο συµµετείχαν οι φοιτητές, αυτό 

πραγµατοποιήθησε στο πανεπιστήµιο Uclan Cyprus στη Λάρνακα, το οποίο ήταν ένα 

αποτέλεσµα µιας κοινής προσπάθειας του Πανεπιστήµιο Uclan Cyprus, του 

Κέντρο CRIC (Centre fo rResearch and Innovation in Cognition) και του Ερευνητικού 

Κέντρου InSpire. Το Φεστιβάλ Επιστήµης ενσωµάτωνε πολλαπλές ευκαιρίες για να δει το 

ευρύτερο κοινό πως οι έννοιες της Επιστήµης, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των 

Μαθηµατικών σχετίζονται µε την καθηµερινή µας ζωή. Στόχος των διοργανωτών ήταν να 

προσφέρουν ευκαιρίες για την ενεργό συµµετοχή του κοινού και την ενεργοποίηση 

ανώτερων νοητικών λειτουργιών, µέσα σε ένα ευχάριστο και χαλαρό περιβάλλον 

παιχνιδιού. Παράλληλα, γινόταν προσπάθεια για ανάπτυξη του επιστηµονικού 

αλφαβητισµού στην Κύπρο, αλλά και επίδειξη της έρευνας και της καινοτοµίας που 

συντελείται, τόσο στην κυπριακή κοινωνία, όσο και γενικότερα. Οι φοιτητές, λοιπόν, 

αφού εργάστηκαν σε ατοµικό επίπεδο και επέλεξαν ο κάθε ένας ξεχωριστά ένα 
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διαφορετικό θέµα το οποίο ελκούσε το προσωπικό του ενδιαφέρον και αφορούσε 

διάφορες επιστηµονικές διερευνήσεις που απευθύνονταν σε µαθητές δηµοτικού σχολείου, 

οργάνωσαν το δικό τους πείραµα, το οποίο σε αρχικό στάδιο, το παρουσίασαν πρακτικά 

στους συµφοιτητές τους. Οι φοιτητές µέσα από τις ερωτήσεις που έκαναν ο ένας στον 

άλλον κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, κατάφεραν να αλληλοβοηθηθούν και να 

βελτιώσαν τις µελλοντικές τους παρουσίασεις στο φεστιβάλ επιστήµης. Στη συνέχεια, 

αφού επιλέγηκαν από κοινού επτά από το σύνολο των δεκαέξι επιστηµονικών 

διερευνήσεων, οι οποίες θα παρουσιάζονταν στο φεστιβάλ επιστήµης, οι φοιτητές 

συνεργάστηκαν µε την οµάδα τους, για να αποφασίσουν πως θα γίνει η παρουσίαση τους 

στη συγκεκριµένη εκδήλωση. Έτσι όταν έφτασε η µέρα του φεστιβάλ, οι συµµετέχοντες 

παρουσίασαν αυτές τις οµαδικές επιστηµονικές διερευνήσεις τους, σε µαθητές από 

διάφορες βαθµίδες της εκπαίδευσης και ειδικότερα σε µαθητές δηµοτικών σχολείων. 

 Μέσα από αυτή την εµπειρία, επιδιωκόταν οι συµµετέχοντες να εφαρµόσουν τις 

διαδικασίες της επιστηµονικής διερεύνησης και να εξοικειωθούν περισσότερο µε αυτές 

τις διαδικασίες, ενώ παράλληλα να εµπλουτίσουν τις γνώσεις περιεχοµένου τους σχετικά 

µε την ύλη του µαθήµατος της επιστήµης, αλλά και τις γνώσεις παιδαγωγικής τους αφού 

θα διαπίστωναν πώς γίνεται η εφαρµογή µιας τέτοιας πρακτικής, όπως είναι το πανηγύρι 

επιστήµης. Επιπρόσθετα, συµµετέχοντας σε µία τέτοια εκδήλωση, τους δινόταν η 

ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν µε µαθητές από όλες τις βαθµίδες, αλλά ειδικότερα µε 

µαθητές δηµοτικής εκπαίδευσης που αφορούν και την ειδίκευση τους, επιτυγχάνοντας 

έτσι την εξάσκηση των φοιτητών στη συνεργασία µε µαθητές σε άτυπες µορφές µάθησης 

(Πίνακας 2).  
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Πίνακας 2: Περιγραφή προσεγγίσεων 
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Όνοµα 
προσέγγισης

Περιγραφή Προσέγγισης Στοιχεία 
Προσέγγισης

Επίσκεψη 
Επιστηµόνων

Οι επιστήµονες παρουσίασαν στους 
συµµετέχοντες πληροφορίες που αφορούσαν 
το κλάδο εργασίας τους και τα ερευνητικά 
τους ενδιαφέροντα. Οι παρουσιάσεις τους 
πραγµατοποιήθηκαν µε ευχάριστο και 
εκλαϊκευµένο τρόπο, ώστε να µπορούν να 
γίνουν κατανοητές από τους συµµετέχοντες, οι 
οποίοι δεν είχαν κάποιο ιδιαίτερο 
επιστηµονικό υπόβαθρο. Η συζήτηση έγινε σε 
χαλαρούς, διασκεδαστικούς ρυθµούς, έτσι 
ενισχύθηκε το ενδιαφέρον των συµµετεχόντων 
και βοηθήθηκαν στο να ξεπέρασουν το άγχος 
τους για τη γνωριµία µε τρεις επιστήµονες. Οι 
συµµετέχοντες µπόρεσαν να επικοινωνήσουν 
µε τους επιστήµονες και να κάνουν ερωτήσεις 
που αφορούσαν τον κάθε κλάδο ξεχωριστά και 
απορίες που είχαν και αφορούσαν την 
καθηµερινή τους ζωή. Απέκτησαν γνώσεις 
περιεχοµένου σχετικά µε τον καρκίνο 
γενικότερα, και ειδικότερα µε τον καρκίνο του 
παχέος εντέρου, τη ανεξέλεκτη χρήση των 
αντιβιώσεων και τις επιπτώσεις τους, για τη 
σηµαντικότητα της χρήσης των εµβολίων κλπ.  
Οι συµµετέχοντες επισκέφθηκαν τo 
εργαστήριο Βιολογίας του Πανεπιστηµίου 
Λευκωσίας και ξεναγήθηκαν σε αυτό. 
Διεξήγαγαν πειράµάτα χρησιµοποιώντας 
επιστηµονικό εξοπλισµό. Τα πειράµατα 
αφορούσαν: (α) την εξαγωγή DNA 
χρησιµοποιώντας το λεγόµενο "homemade" 
protocol, (β) τον προσδιορισµό των οµάδων 
αίµατος. Ο κάθε συµµετέχοντας εξήγαγε το 
δικό του DNA και προσδιόρισε το δικό του 
τύπο αίµατος. Παρατήρησαν αίµα, 
χρησιµοποιώντας επαγγελµατικό µικροσκόπιο. 
Ενθουσιάστηκαν από την όλη διαδικασία.

Αλληλεπίδραση µε 
επιστήµονες που 
δουλεύουν σε 
εργαστήρια. 

Επίσκεψη σε 
πραγµατικό 
επιστηµονικό 
εργαστήριο. 

Χρησιµοποίηση 
επιστηµονικών 
εργαλείων. 

Οι δραστηριότητες 
δεν 
αξιολογήθηκαν. 
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Επίσκεψη στο 
Κέντρο 
Περιβαλλοντική
ς Ενηµέρωσης 
του Εθνικού 
Δασικού 
Πάρκου 
Αθαλάσσας

Οι συµµετέχοντες επισκέφθηκαν ένα 
περιβάλλον άτυπης µάθησης. Απέκτησαν 
γνώσεις περιεχοµένου σχετικά µε τη 
συγκεκριµένη περιοχή της Κύπρου και το 
φυσικό περιβάλλον ολόκληρης της Κύπρου. 
Παρατήρησαν τη µακέτα που παρουσιάζει 
ολόκληρο το πάρκο της Αθαλάσσας µε τους 
διάφορους χώρους του. Στο εργαστήριο 
παρατηρήσαν µικροσκοπικά τµήµα των φυτών 
και των ζώων, χρησιµοποιώντας τα 
µικροσκόπια και τα στερεοσκόπια που 
υπάρχουν. Παρατήρησαν διάφορα διοράµατα 
που είναι τρισδιάστατες αναπαραστάσεις 
χαρακτηριστικών οικοσυστηµάτων µε θέµα τη 
βλάστηση, τα πουλιά, τα ζώα και τα ερπετά. 
Είδαν διάφορα γεωλογικά δείγµατα, 
απολιθώµατα και άλλα συναφή εκθέµατα. 
Παρακολούθησαν µία ταινία διάρκειας 20 
λεπτών, κατά την οποία γίνεται µία 
περιδιάβαση στο περιβάλλον του 
συγκεκριµένου πάρκου, της Μεσαορίας, της 
Αλυκής της Λάρνακας και του Κάβο Γκρέκο. 
Ξεναγήθηκαν στο µικρό βοτανικό κήπο του 
πάρκου, που περιλαµβάνει αντιπροσωπευτικά 
αυτοφυή φυτά της περιοχής και δείγµατα 
πετρωµάτων και µεταφέρθηκαν στο θεµατικό 
πάρκο οικόσιτων, παραδοσιακών ζώων. 
Μπήκαν µέσα στις φάρµες των ζώων και να τα 
ταϊσουν, ενώ ταυτόχρονα ο υπεύθυνος του 
χώρου τους έδινε πληροφορίες για το κάθε 
ζώο ξεχωριστά.  
Συνεργάστηκαν µε µαθητές Δ΄τάξης και 
πραγµατοποίησαν ένα από τα εκπαιδευτικά 
προγράµµατα που οργανώνουν οι εκπαιδευτές 
του πάρκου (πόλη και περιαστικό πάρκο). 
Χωρίστηκαν σε µικρές οµάδες, µέσα στις 
οποίες υπήρχαν φοιτητές και µαθητές. 
Μεταφέρθηκαν στο δάσος και 
πραγµατοποίησαν διάφορες δραστηριότητες 
σύµφωνα µε τις οδηγίες των εκπαιδευτών. Οι 
οµάδες συµπλήρωσαν ένα φύλλο εργασίας 
που αφορούσε τον ορισµό του τεχνητού 
δάσους και την κατασκευή µίας ιδεοθύελλας. 
Ασχολήθηκαν µε τη χαρτογράφηση 
συγκεκριµένης περιοχής του τεχνητού δάσους 
που τους ανατέθηκε από τους εκπαιδευτές. 
Χρωµάτισαν ένα σκίτσο χρησιµοποιώντας 

Το πλαίσιο 
αποτελούσε ένα 
άτυπο περιβάλλον 
µάθησης. 

Ευκαιρία 
συµµετοχής σε 
διαδραστικές και 
βιωµατικές 
δραστηριότητες. 

Ελευθερία στην 
επιλογή του 
τρόπου εργασίας 
τους στις διάφορες 
δραστηριότητες. 

Συνεργασία µε 
µαθητές 
δηµοτικού 
σχολείου σε 
µικρές οµάδες και 
µε το προσωπικό 
του άτυπου 
περιβάλλοντος 
µάθησης. 

Οι δραστηριότητες 
δεν 
αξιολογήθηκαν.
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Φεστιβάλ 
Επιστήµης

Οι συµµετέχοντες εργάστηκαν ατοµικά και 
επέλεξαν ένα θέµα το οποίο ελκούσε το 
προσωπικό τους ενδιαφέρον. Ακολούθησαν τα 
στάδια επιστηµονικής διερεύνησης και αφού 
οργάνωσαν το δικό τους πείραµα, το 
παρουσίασαν πρακτικά στους συµφοιτητές 
τους. Οι συµµετέχοντες αλληλοβοηθήθηκαν 
και βελτίωσαν τις µελλοντικές τους 
παρουσίασεις στο φεστιβάλ επιστήµης. 
Επιλέγηκαν από κοινού επτά από το σύνολο 
των επιστηµονικών διερευνήσεων, οι οποίες 
θα παρουσιάζονταν στο φεστιβάλ επιστήµης. 
Οι συµµετέχοντες συνεργάστηκαν στην οµάδα 
τους, και αποφάσισαν πώς θα γίνει η 
παρουσίαση τους στη συγκεκριµένη 
εκδήλωση.  
Οι συµµετέχοντες παρουσίασαν τις οµαδικές 
επιστηµονικές διερευνήσεις τους, σε µαθητές 
από διάφορες βαθµίδες της εκπαίδευσης και 
ειδικότερα σε µαθητές δηµοτικών σχολείων.

Ευκαιρίες 
µάθησης µέσα από 
ελεύθερης 
επιλογής των 
θεµάτων 
διερεύνησης των 
συµµετεχόντων. 

Διερευνήσεις που 
αφορούν τα δικά 
τους προσωπικά 
ερωτήµατα.  

Ευκαιρίες για να 
εργαστούν σε ένα 
ασφαλές 
περιβάλλον. 

Αλληλεπίδραση σε 
µικρές οµάδες, οι 
οποίες διαφέρουν 
στα επίπεδα 
επίδοσης των 
συµµετεχόντων 
και δεν ελέγχονται 
από τους 
καθηγητές του 
πανεπιστηµίου και 
τους 
εκπαιδευτικούς. 

Ευκαιρίες για 
αλληλεπίδραση µε 
µαθητές.  

Πραγµατοποιήθηκ
ε εκτός του 
πανεπιστηµιακού 
και σχολικού 
χώρου. 

Ευκαιρίες για 
διεξαγωγή 
πειραµάτων 
χρησιµοποιώντας 
καθηµερινά υλικά. 
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Συλλογή δεδοµένων 

 Στο µάθηµα διδακτικής µου δόθηκε η ευκαιρία να µελετήσω καλύτερα το προφίλ 

των συγκεκριµένων φοιτητών, µιας και ήµουν η λέκτορας του µαθήµατος και είχα την 

ευκαιρία να αλληλεπιδράσω αρκετά µαζί τους. Για το σκοπό αυτό µάζεψα δεδοµένα µέσα 

από κάποιες δραστηριότητες που πραγµατοποιήθηκαν µέσα στην τάξη, οι οποίες µε 

βοήθησαν να παρατηρήσω καλύτερα τις προσωπικές τους αντιλήψεις, τόσο για το 

µάθηµα της επιστήµης, όσο και για την Επιστήµη γενικότερα. Στην πρώτη συνάντηση 

συνέλεξα δεδοµένα µέσα από τις ζωγραφιές διαφόρων emoticons που τους ζήτησα να 

σχεδιάσουν για να δείξουν τα συναισθήµατα τους για το µάθηµα διδακτικής των 

Φυσικών Επιστηµών στο οποίο κλήθηκαν να συµµετέχουν. Ακόµη µάζεψα δεδοµένα για 

τις απόψεις τους για το µάθηµα της Επιστήµης, αλλά και την επιστήµη γενικότερα µέσα 

από τις ζωγραφιές όπου τους ζήτησα να ζωγραφίσουν την πιο θετική και την πιο 

αρνητική εµπειρία, που είχαν στη ζωή τους και αφορά τις Φυσικές Επιστήµες, είτε στο 

σχολείο, είτε εκτός σχολείου. Στη συνέχεια συνέλεξα δεδοµένα µέσα από την κατασκευή 

εννοιολογικού χάρτη για την έννοια της ‘επιστήµης’ και από τις ζωγραφιές του 

επιστήµονα που έφτιαξαν οι συµµετέχοντες, τις οποίες ζήτησα ώστε να εντοπίσω τις 

αρχικές τους απόψεις για τους επιστήµονες, αλλά και τυχόν προκαταλήψεις τους. 

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των συναντήσεων µου δόθηκε η ευκαιρία να καταγράψω ένα 

προσωπικό ηµερολόγιο, στο οποίο έχω σηµειώσει διάφορα γεγονότα που µου έκαναν 

εντύπωση και µου κέντρισαν το ενδιαφέρον. Επιπρόσθετα, εκτός από τις αυτοβιογραφίες 

των φοιτητών, συνέλεξα δεδοµένα και µέσα από τα αναστοχαστικά ηµερολόγια που 

έγραψαν οι συµµετέχοντες και αφορούσαν τις τρεις συναντήσεις άτυπης µάθησης που 

οργανώθηκαν µέσα στα πλαίσια του µαθήµατος. 
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 Πέρα όµως από τα δεδοµένα που µάζεψα κατά τη διάρκεια των διδασκαλιών µου 

στο µάθηµα διδακτικής, συνέλεξα επίσης δεδοµένα τόσο από τις τελικές εξετάσεις των 

φοιτητών, όσο και από τις συνεντεύξεις µε τέσσερις φοιτητές, οι οποίες έγιναν µετά το 

τέλος του µαθήµατος διδακτικής, από τις παρατηρήσεις των τριών φοιτητών κατά τη 

σχολική τους εµπειρία και από τις  συνεντεύξεις µε τους συγκεκριµένους τρεις 

συµµετέχοντες µετά τη σχολική εµπειρία (Πίνακας 3).  

Πίνακας 3: Περιγραφή Δεδοµένων Που Συλλέχθηκαν 

Δεδοµένα Σκοπός/Περιγραφή Έκταση/ 
Διάρκεια

Αυτοβιογραφί
ες

Γράψε µερικά πράγµατα για τον εαυτό σου που 
σχετίζονται µε την απόφασή σου να σπουδάσεις 
παιδαγωγικά. Τι εµπειρίες είχες σε σχέση µε τις Φυσικές 
Επιστήµες εκτός σχολείου κατά τη διάρκεια της ζωής σου; 
Παρακολουθούσες ντοκιµαντέρ; Σου άρεσε να είσαι στη 
φύση; Υπάρχουν άτοµα στην οικογένειά σου που 
ασχολούνται µε θέµατα Φυσικών Επιστηµών; Θυµάσαι 
κάτι συγκεκριµένο (εµπειρίες, επισκέψεις, συζητήσεις) σε 
σχέση µε τις Φυσικές Επιστήµες; Τι θυµάσαι από το 
δηµοτικό σχολείο από το µάθηµα των Φυσικών 
Επιστηµών; Μπορείς να περιγράψεις ένα τυπικό µάθηµα; 
Ποιους δασκάλους θυµάσαι και γιατί; Τι χαρακτηριστικά 
είχαν; Σου άρεσαν οι Φυσικές Επιστήµες; Ναι ή όχι και 
γιατί; Ποιό ήταν το αγαπηµένο σου µάθηµα; Τι θυµάσαι 
από το γυµνάσιο και το λύκειο από το µάθηµα των 
Φυσικών Επιστηµών; Μπορείς να περιγράψεις ένα τυπικό 
µάθηµα; Ποιούς δασκάλους θυµάσαι και γιατί; Τι 
χαρακτηριστικά είχαν; Σου άρεσαν οι Φυσικές Επιστήµες; 
Φαντάσου τον εαυτό σου να διδάσκει Φυσικές Επιστήµες 
στο µέλλον και απάντησε στα ακόλουθα ερωτήµατα: Πώς 
µοιάζει η τάξη σου; Ποιές προσεγγίσεις χρησιµοποιείς; Οι 
µαθητές σου είναι χαρούµενοι που έχουν µάθηµα 
Φυσικών Επιστηµών; Γιατί;

3 σελίδες

Δραστηριότητ
α  Αρχικών 
Συναισθηµάτ
ων

Ζωγράφισε µία ή περισσότερες φατσούλες, οι οποίες θα 
παρουσιάζουν τα συναισθήµατα σου αυτή τη στιγµή για 
το µάθηµα. Περίγραψε τα συναισθήµατα σου µε λέξεις-
κλειδιά ή/και φράσεις. Γράψε που οφείλονται αυτά τα 
συναισθήµατα.

1 σελίδα
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Ζωγραφιές 
Επιστήµονα

Ζωγράφισε έναν επιστήµονα όπως τον φαντάζεσαι να 
δουλεύει στο χώρο εργασίας του και περιέγραψε µε λέξεις 
ή φράσεις που δουλεύει ακριβώς, τι κάνει και πως είναι ο 
χαρακτήρας του.

1 σελίδα

Ζωγραφιές 
Καλύτερης 
Εµπειρίας µε 
την Επιστήµη

Ζωγράφισε την καλύτερη εµπειρία που είχες µέχρι 
στιγµής µε τις φυσικές επιστήµες, είτε εντός σχολείου είτε 
εκτός σχολείου.

1 σελίδα

Ζωγραφιές 
Χειρότερης 
Εµπειρίας µε 
την Επιστήµη

Ζωγράφισε την χειρότερη εµπειρία που είχες µέχρι 
στιγµής µε τις φυσικές επιστήµες, είτε εντός σχολείου είτε 
εκτός σχολείου.

1 σελίδα

Εννοιολογικός 
Χάρτης 
“Επιστήµης”

Γράψε σε ένα χαρτί λέξεις ή φράσεις που σου έρχονται 
στο µυαλό όταν ακούς την έννοια ‘επιστήµη’.

1 από το 
σύνολο 

της τάξης

Αναστοχαστικ
ά Ηµερολόγια 
από την 
Επίσκεψη των 
Επιστηµόνων

Ποιά τα συναισθήµατα και οι σκέψεις σου µετά τη 
συνάντηση; Τί σου έκανε εντύπωση; Πριν τη συνάντηση, 
είχες κάποιες αντιλήψεις που αφορούν τους επιστήµονες 
(φύλο, εµφάνιση, χαρακτήρα, ενδιαφέροντα, είδος 
εργασίας, χώρος εργασίας κλπ); Περίγραψε σε συντοµία 
τις αντιλήψεις αυτές. Πώς έχουν αλλάξει αυτές οι 
αντιλήψεις µετά την επίσκεψη; Εξήγησε γιατί. Ποιά η 
άποψη σου για τους συγκεκριµένους επιστήµονες; 
Μοιάζουν µε τον επιστήµονα που είχες αρχικά στο µυαλό 
σου; Εξήγησε τις διαφορές (αν υπάρχουν). Γράψε τρία 
καινούργια πράγµατα που έχεις µάθει µέσα από την 
επίσκεψη.

2 σελίδες

Δεδοµένα Σκοπός/Περιγραφή Έκταση/ 
Διάρκεια
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Αναστοχαστικ
ά Ηµερολόγια 
από την 
Επίσκεψη στο 
Περιβαλλοντι
κό Πάρκο 
Αθαλάσσας

Ποιά τα συναισθήµατα και οι σκέψεις σου µετά τη 
συνάντηση; Τί σου έκανε εντύπωση; Γράψε 3 πράγµατα 
που έµαθες σήµερα και δεν ήξερες προηγουµένως. Γράψε 
λίγα λόγια για την εµπλοκή σου στις οµάδες µαθητών και 
τη συνεργασία σου µαζί τους κατά τη διάρκεια της 
µελέτης πεδίου. Πώς ήταν η συνεργασία; Πώς σε έκανε να 
σκέφτεσαι ως µελλοντικός εκπαιδευτικός; Ποιά η άποψη 
σου για τη συγκεκριµένη συνάντηση ως µία άτυπη 
πρακτική; Τι µπορεί να προσφέρει στους µαθητές; Πού 
µπορεί να υστερεί; Ποιά η άποψη σου για τους 
εκπαιδευτές του πάρκου; (ήταν µεταδοτικοί, βοηθητικοί, 
γνώστες του αντικειµένου που δίδασκαν κλπ;) Η 
συνεργασία ενός εκπαιδευτικού µε τους εκπαιδευτές ενός 
τέτοιου µέρους, µπορεί να συνεισφέρει στον εµπλουτισµό 
της διδασκαλίας του; Εξήγησε γιατί/µε ποιους τρόπους;

2 σελίδες

Αναστοχαστικ
ά Ηµερολόγια 
από το 
Φεστιβάλ 
Επιστήµης

Ποιά τα συναισθήµατα και οι σκέψεις σου µετά τη 
συνάντηση; Τί σου έκανε εντύπωση; Γράψε 3 πράγµατα 
που έµαθες και δεν ήξερες προηγουµένως. Γράψε λίγα 
λόγια για την εµπλοκή σου µαζί µε τους µαθητές και τη 
συνεργασία σου µαζί τους κατά τη διάρκεια της 
επίσκεψής τους στον πάγκο εργασίας σου. Πώς ήταν η 
συνεργασία; Πώς σε έκανε να σκέφτεσαι ως µελλοντικός 
εκπαιδευτικός; Ποιά η άποψη σου για την οργάνωση ενός 
φεστιβάλ ή πανηγυριού επιστήµης ως µία άτυπη 
πρακτική; Τί µπορεί να προσφέρει στους µαθητές ένα 
φεστιβάλ ή πανηγύρι επιστήµης; Πού µπορεί να υστερεί; 
Ποιά η άποψη σου για την όλη οργάνωση του 
συγκεκριµένου Φεστιβάλ Επιστήµης; (οργάνωση, 
εξοπλισµός, όλη διαδικασία κλπ;) Θα άλλαζες κάτι αν 
είχες την ευκαιρία; Αν ναι, τί θα άλλαζες;

2 σελίδες

Σχέδια 
Μαθήµατος

Φτιάξτε σχέδια µαθήµατος τα οποία θα διδάσκατε στις 
µελλοντικές σας τάξεις στο µάθηµα των Φυσικών 
Επιστηµών.

3 σελίδες

Δεδοµένα Σκοπός/Περιγραφή Έκταση/ 
Διάρκεια
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Ηµερολόγιο 
Ερευνητή

Σηµειώσεις από διάφορα γεγονότα που µου έκαναν 
εντύπωση από τις συναντήσεις και µου κέντρισαν το 
ενδιαφέρον. Αυτά τα δεδοµένα χρησιµοποιήθηκαν κυρίως 
για σκοπούς τριγωνοποίησης µε τα αναστοχαστικά 
ηµερολόγια, τις αυτοβιογραφίες, τις διάφορες 
δραστηριότητες των συµµετεχόντων που συλλέχθηκαν 
καθ’όλη τη διάρκεια του εξαµήνου και τις συνεντεύξεις 
που πραγµατοποιήθηκαν µετά το τέλος τους εξαµήνου και 
πριν τη σχολικη εµπειρία.

10 
σελίδες

Τελικές 
Εξετάσεις 

Υποχρεωτική ερώτηση: 
Περιγράψτε σε συντοµία την προσωπική σας φιλοσοφία 
για τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών στο δηµοτικό 
σχολείο - µε ποιους τρόπους νοµίζετε ότι οι µαθητές 
µπορούν να µάθουν καλύτερα µέσα από το µάθηµα των 
Φυσικών Επιστηµών στο δηµοτικό σχολείο; Εξηγήστε 
τους τρόπους αυτούς αναφέροντας δικές σας προσωπικές 
εµπειρίες. 
Επιλογή 3 ερωτήσεων από τις 4: 
- Υποθέστε ότι εφαρµόσατε στην τάξη σας (Στ΄ τάξη) τη 
δραστηριότητα “Ζωγραφία ενός επιστήµονα” και 
ανακαλύψατε πως οι µαθητές σας έχουν στερεότυπες 
αντιλήψεις που αφορούν τα χαρακτηριστικά και τη φύση 
της δουλειάς των επιστηµόνων. Περιγράψτε 
συγκεκριµένες διδακτικές πρακτικές που θα 
χρησιµοποιούσατε για να στηρίξετε την αναδιαµόρφωση 
των αντιλήψεων των µαθητών σας.  
- Έχοντας υπόψη την επίσκεψη στο Περιβαλλοντικό 
Κέντρο Αθαλάσσας, αναφέρετε την άποψή σας για τη 
σηµασία των άτυπων περιβάλλοντων µάθησης στη 
διδακτική των Φυσικών Επιστηµών. 
- Επαναφέροντας στη µνήµη σας την όλη διαδικασία 
προετοιµασίας, οργάνωσης και συµµετοχής σας στο 
Φεστιβάλ Επιστήµης, αναφέρετε την άποψη σας για τη 
σηµασία της συµµετοχής των µαθητών σε πανηγύρι 
επιστήµης.  
- Θυµηθείτε την επίσκεψη των επιστηµόνων στο µάθηµα 
και λαµβάνοντας υπόψη τις προσωπικές σας εµπειρίες, 
αναφέρετε πως µπορεί η επαφή των µαθητών µε 
πραγµατικούς επιστήµονες να ενισχύσει τις γνώσεις, αλλά 
και να αναδιαµορφώσει τις στάσεις και τις αντιλήψεις 
τους προς την Επιστήµη ως κλάδος, αλλά και ως χώρος 
εργασίας. 

8-9 
σελίδες

Δεδοµένα Σκοπός/Περιγραφή Έκταση/ 
Διάρκεια
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Ηµιδοµηµένες 
Συνεντεύξεις 
πριν τη 
Σχολική 
Εµπειρία

Σε ποιό έτος φοίτησης είσαι; Γιατί αποφάσισες να 
σπουδάσεις δασκάλα/ος; Ποιά είναι τα αγαπηµένα σου 
µαθήµατα; Τί νοµίζεις για το µάθηµα της Επιστήµης; Σου 
άρεσε το µάθηµα της Επιστήµης πριν έρθεις στο 
πανεπιστήµιο; Πώς θα περιέγραφες την προσωπική σου 
φιλοσοφία για τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών; 
Ποιές µεθόδους θα χρησιµοποιείς στην τάξη σου στο 
µέλλον; Φροντίζεις να συµµετέχεις σε διάφορα 
προγράµµατα επιµόρφωσης ή τα αποφεύγεις; Αν ναι, ποιά 
θεµατολογία επιλέγεις συνήθως; Γνωρίζεις τι είναι τα 
άτυπα περιβάλλοντα µάθησης; Πώς θα τα όριζες; Μπορείς 
να δώσεις κάποια παραδείγµατα άτυπης µάθησης; 
Μπορείς να θυµηθείς αν στην παιδική και τη σχολική σου 
ηλικία είχες εµπειρίες µε άτυπες µορφές µάθησης µέσα 
στα πλαίσια του σχολείου; Εκτός σχολείου, θυµάσε να 
είχες τέτοιες εµπειρίες; Κατά τη διάρκεια των σπουδών 
σου έχεις λάβει επιµόρφωση γύρω από την εφαρµογή 
άτυπων περιβάλλοντων µάθησης στο µάθηµα των 
Φυσικών Επιστηµών; Μπορείς να δώσεις κάποια 
παραδείγµατα; Πώς βίωσες αυτά τα µαθήµατα; Θετικά ή 
αρνητικά; Πώς σε άλλαξαν ως εκπαιδευτικό και τη 
φιλοσοφία σου; Θεωρείς ότι αυτές οι εµπειρίες σε 
βοήθησαν στην ανάπτυξη γνώσεων περιεχοµένου για το 
µάθηµα των Φυσικών Επιστηµών; Αν ναι, ανάφερε 
περιπτώσεις που ένιωσες ότι σε βοήθησαν. Θεωρείς ότι σε 
βοήθησαν στην ανάπτυξη γνώσεων παιδαγωγικής στη 
διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών; Αν ναι, ανάφερε 
παραδείγµατα από την προσωπική σου εµπειρία; 
Πιστεύεις ότι η εµπλοκή σου σε άτυπες διδασκαλίες 
επηρέασε καθόλου τις απόψεις σου για τον τρόπο 
διδασκαλίας των Φυσικών Επιστηµών, Αν ναι, µε ποιό 
τρόπο; Πιστεύεις ότι η εµπλοκή σου σε άτυπες 
διδασκαλίες επηρέασε καθόλου τις απόψεις σου, αλλά και 
τη στάση σου γενικότερα για τις Φυσικές Επιστήµες; Αν 
ναι, µε ποιό τρόπο; Θεωρείς ότι είναι χρήσιµη η εφαρµογή 
τέτοιων πρακτικών στο σχολείο; Μπορεί η άτυπη µάθηση 
να βοηθήσει τους µαθητές να αγαπήσουν το µάθηµα της 
Επιστήµης; Ποιά πιστεύεις είναι τα πλεονεκτήµατα που 
µπορεί να προσφέρει η άτυπη µάθηση στη διδασκαλία της 
Επιστήµης; Υπάρχουν και κάποια µειονεκτήµατα τα οποία 
εντοπίζεις στην εφαρµογή των άτυπων µορφών µάθησης; 

4 ώρες

Δεδοµένα Σκοπός/Περιγραφή Έκταση/ 
Διάρκεια
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Παρατηρήσεις 
στη Σχολική 
Εµπειρία

Λεπτοµερείς περιγραφές συγκεκριµένων περιστατικών και 
αντιδράσεων των φοιτητών, που διαδραµατίζονταν κατά 
τη διάρκεια της πρακτικής εφαρµογής της άτυπης 
µάθησης από τους φοιτητες στην σχολική τους εµπειρία.

24 
σελίδες

Δεδοµένα Σκοπός/Περιγραφή Έκταση/ 
Διάρκεια
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Ηµιδοµηµένες 
Συνεντεύξεις 
µετά τη 
Σχολική 
Εµπειρία

Πώς σου φάνηκε η ευκαιρία µέσα από τη σχολική 
εµπειρία να διδάξεις το µάθηµα της Επιστήµης; Ήταν 
θετική ή αρνητική εµπειρία; Γιατί; Ποιές δυσκολίες 
αντιµετώπισες; Μπορείς να περιγράψεις την τάξη η οποία 
σου δόθηκε να διδάξεις; Διαφέρει καθόλου από την 
προσωπική σου φιλοσοφία σε ότι αφορά τη διδασκαλία 
των Φυσικών Επιστηµών; Πώς διαφέρεις; Νιώθεις ότι 
µετά από αυτή την εµπειρία πλέον µπορείς να διδάξεις 
αποτελεσµατικά το µάθηµα των Φυσικών Επιστηµών 
στους µελλοντικούς σου µαθητές; Γιατί; Σε τί σε βοήθησε; 
Έχεις συγκεκριµένες ανησυχίες; Πώς σου φάνηκε η 
διδασκαλία του µαθήµατος χρησιµοποιώντας άτυπες 
µορφές µάθησης; Στην αρχή, όταν προετοίµαζες το 
συγκεκριµένο µάθηµα, πώς ένιωθες; Είχες συγκεκριµένες 
ανησυχίες; Πώς ένιωθες κατά τη διάρκεια της 
διδασκαλίας; Είχες ανησυχίες/αµφιβολίες; Πώς έγινε η 
εφαρµογή του µαθήµατος; Εφάρµοσες όλες τις 
δραστηριότητες; Γιατί ναι/όχι; Πώς ένιωθες µετά το τέλος 
του µαθήµατος; Ποιές ήταν οι αντιδράσεις των µαθητών; 
Θεωρείς ότι σε βοήθησε η άτυπη µάθηση να επιτεύξεις 
τους στόχους της διδασκαλίας σου; Αν ναι, πώς ακριβώς 
σε βοήθησε; Μπορείς να πεις κάποια παραδείγµατα; 
Υπάρχουν σηµεία στα οποία σε δυσκόλεψε η άτυπη 
µάθηση; Αν ναι, µπορείς να πεις κάποια παραδείγµατα; 
Συνεπώς µέσα από τη δική σου εµπειρία ποια θεωρείς ότι 
είναι τα πλεονεκτήµατα και ποια τα µειονεκτήµατα των 
άτυπων µορφών µάθησης; Τελικά ποιές τεχνικές 
διδασκαλίας θεωρείς ότι βοηθούν τους µαθητές να µάθουν 
στο µάθηµα της Επιστήµης; Τεκµηρίωσε δίνοντας 
παραδείγµατα µέσα από τη δική σου εµπειρία. Η άτυπη 
µάθηση µπορεί να τους βοηθήσει να αγαπήσουν το 
µάθηµα της Επιστήµης; Αν ναι, πώς; Η άτυπη µάθηση 
µπορεί να τους βοηθήσει να αγαπήσουν τον κλάδο των 
Φυσικών Επιστηµών; Αν ναι, πώς; Η άτυπη µάθηση 
µπορεί να τους βοηθήσει να αναδοµήσουν κάποια 
στερεότυπα και αντιλήψεις που αφορούν τον κλάδο της 
επιστήµης αλλά και τη δουλειά των επιστηµόνων; Αν ναι, 
πώς; Μέτά την ολοκλήρωση της σχολικής σου εµπειρίας, 
ποιά από τα µαθήµατα που δίδαξες είναι τα αγαπηµένα 
σου; Ποιά είναι η άποψη σου για το µάθηµα της 
Επιστήµης; Πώς φαντάζεσαι τον εαυτό σου στο µέλλον να 
διδάσκει το µάθηµα της Επιστήµης;

3 ώρες

Δεδοµένα Σκοπός/Περιγραφή Έκταση/ 
Διάρκεια
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Πιλοτική έρευνα 

 Μία διαδικασία που µπορεί να εφαρµόσει ένας ερευνητής κατά την προετοιµασία 

του για τη συλλογή των δεδοµένων, είναι η πιλοτική έρευνα. Μία τέτοιου είδους έρευνα 

έχει τη δυνατότητα να βοηθήσει στην διόρθωση και επιβεβαίωση του πλάνου συλλογής 

δεδοµένων που ετοίµασε ο ερευνητής (Yin, 2003a). Όπως αναφέρει ο Yin (2003a) “είναι 

σηµαντικό να σηµειώσουµε ότι η πιλοτική δοκιµή δεν είναι µία προκαταρτική δοκιµή. Η 

πιλοτική µελέτη είναι περισσότερο διαµορφωτική, σε βοηθάει να αναπτύξεις σχετικές 

γραµµές ερωτήσεων - πιθανόν ακόµα να παρέχει κάποια εννοιολογική διευκρίνιση για το 

σχεδιασµό της έρευνας” (σ. 79). Η συγκεκριµένη διαδικασία µπορεί να αποτελέσει το 

“εργαστήριο” του ερευνητή, γιατί του δίνει την ευκαιρία να παρατηρήσει διάφορα 

φαινόµενα από πολλές διαφορετικές οπτικές γωνίες ή να δοκιµάσει διαφορετικές 

προσεγγίσεις. Η πιλοτική έρευνα µπορεί να καλύψει ουσιαστικά και µεθοδολογικά 

ζητήµατα (Yin, 2003a). Έτσι, λαµβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, διεξήγαγα την ακόλουθη 

πιλοτική έρευνα:  

Περιγραφή πλαισίου πιλοτικής έρευνας 

Μαθήµατα 

 Η έρευνα διεξήχθηκε κατά τη διάρκεια του Εαρινού εξαµήνου 2016 στα πλαίσια 

δύο µαθηµάτων του προγράµµατος σπουδών Επιστηµών Αγωγής του Πανεπιστηµίου 

Λευκωσίας, στα οποία συµµετείχα ως παρατηρητής. Το ένα µάθηµα ήταν ένας 

συνδυασµός των µαθηµάτων “Πειραµατική Μελέτη των Φυσικών Επιστηµών στο 

Νηπιαγωγείο” (EDUE-143) και “Πειραµατική Μελέτη στο Δηµοτικό 

Σχολείο” (EDUE-140) και το άλλο ήταν το µάθηµα “Διδακτική των Φυσικών Επιστηµών 
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στο Νηπιαγωγείο” (EDUP-341). Το πρώτο µάθηµα στόχευε στην εισαγωγή των φοιτητών 

στο γνωστικό και ιδεολογικό χώρο της Επιστήµης και στην κατανόηση της 

προβληµατικής του εννοιολογικού και µεθοδολογικού πλαισίου για τη διδασκαλία των 

Φυσικών Επιστηµών. Στο µάθηµα επιχειρήθηκε η οικοδόµηση βασικών εννοιών για το 

φυσικό κόσµο µέσα από διεξαγωγή αυθεντικών πειραµατικών διερευνήσεων. Επιπλέον, 

επιχειρήθηκε η ανάπτυξη δεξιοτήτων επιστηµονικής διερεύνησης, καθώς επίσης 

εξετάστηκαν επιστηµονικές προσεγγίσεις στις Φυσικές Επιστήµες, µε στόχο τη 

διαµόρφωση σαφούς και ολοκληρωµένης αντίληψης σε σχέση µε το ρόλο και την αξία 

του πειράµατος στη διδασκαλία και µάθηση. Στο δεύτερο µάθηµα επιδιώχθηκε να 

αναπτυχθεί ο προβληµατισµός των φοιτητών σχετικά µε την απόκτηση γνώσεων στις 

φυσικές επιστήµες ως ένα σύνολο µεθοδικών διεργασιών που επιτελούνται από 

κοινότητες επιστηµόνων. Οι φοιτητές προσέγγισαν σύγχρονες θεωρητικές θέσεις για τη 

γνωστική ανάπτυξη στις Φυσικές Επιστήµες και είχαν παράλληλα την ευκαιρία µέσα από 

µικρές µελέτες να αποκτήσουν εµπειρίες για το πώς οι µαθητές της προσχολικής ηλικίας 

κατανοούν τις έννοιες και τα φαινόµενα των Φυσικών επιστηµών. Οι θεωρητικές και 

πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες που αποκόµισαν αποτελούν τη βάση για 

προβληµατισµό που αναπτύσσεται στη συνέχεια σε σχέση µε τη διδασκαλία των 

Φυσικών Επιστηµών στο δηµοτικό σχολείο. Οι διδακτικές µέθοδοι, παλαιότερες και 

σύγχρονες, εξετάστηκαν µέσα από το πρίσµα των πορισµάτων της έρευνας στη γνωστική 

ψυχολογία και στη διδακτική των Φυσικών Επιστηµών.  

Συµµετέχοντες 

 Οι συµµετέχοντες σε αυτά τα µαθήµατα ήταν δώδεκα. Πέρα όµως από αυτούς, 

συµµετείχαν και δύο ακόµα, οι οποίοι φοιτούσαν στο Πανεπιστήµιο Λευκωσίας αλλά 

βρίσκονταν στο τελευταίο εξάµηνο των σπουδών τους. Αυτοί οι φοιτητές συµµετείχαν 
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παλαιότερα σε αυτά τα µαθήµατα διδακτικής των Φυσικών Επιστηµών και έτσι έτυχαν 

εκπαίδευσης σε δραστηριότητες µε άτυπες µορφές µάθησης, από τις οποίες κάποιες ήταν 

κοινές µε αυτές που συµµετείχαν και οι υπόλοιποι. Μέσα από τη συµµετοχή αυτών των 

φοιτητών, µου δόθηκε η ευκαιρία να διεξάγω συνεντεύξεις. Συνολικά οι συµµετέχοντες 

στην πιλοτική έρευνα ήταν δεκατέσσερις. Στο πρώτο µάθηµα συµµετείχαν πέντε 

φοιτήτριες, από τις οποίες κάποιες σπούδαζαν νηπιαγωγικά και κάποιες δηµοτική 

εκπαιίδευση, ενώ στο δεύτερο µάθηµα συµµετείχαν επτά φοιτητές, οι οποίοι σπούδαζαν 

νηπιαγωγικά. Από αυτούς ο ένας ήταν άντρας και οι υπόλοιπες γυναίκες. Επιπλέον, οι 

δύο φοιτητές από τους οποίους πήρα συνέντευξη σπούδαζαν δηµοτική εκπαίδευση.  

Δραστηρίοτητες 

 Επίσκεψη επιστήµονα 

 Σε ότι αφορά τον επιστήµονα, ήταν ένας ερπετολόγος, ο οποίος πρόσφερε στους 

συµµετέχοντες µία διαδραστική εµπειρία παρατηρώντας και µελετώντας πραγµατικά 

φίδια. Ο συγκεκριµένος επιστήµονας επιλέγηκε σκόπιµα, λόγω του ότι ερχόταν σε 

σύγκρουση µε τις στερεότυπες αντιλήψεις που συχνά διακατέχουν τους συµµετέχοντες. 

Ήταν ένας κοινωνικός άντρας µε χιούµορ και χωρίς κάποια ιδιαίτερη εξωτερική 

εµφάνιση, φορούσε πολιτικά ρούχα, και όχι εργαστηριακή ρόµπα. Ήταν ψιλοκουρεµένος, 

χωρίς να έχει ανακατεµένα µαλλιά και δεν φορούσε γυαλιά µυωπίας. Μέσα από αυτή την 

εµπειρία οι συµµετέχοντες µπόρεσαν να γνωρίσουν από κοντά έναν επιστήµονα, να 

διευρύνουν τις γνώσεις τους σε ένα συγκεκριµένο πεδίο, και να πάρουν ιδέες για 

εφαρµογή µίας τέτοιας συνάντησης στις µελλοντικές τους τάξεις (Πίνακας 4).  

 Έκθεση δεινοσαύρων 

 Σε ότι αφορά την έκθεση δεινοσαύρων, ήταν µία ιδιωτική πρωτοβουλία, η οποία 

πραγµατοποιήθηκε για λίγες µέρες στην Διεθνής Κρατική Έκθεση Κύπρου και 
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περιλάµβανε 25 διαφορετικά είδη ροµποτικών δεινοσαύρων, οι οποίοι ήταν πιστές 

αναπαραστάσεις σε φυσικό µέγεθος και εκτελούσαν κινήσεις και ήχους. Επιπλέον, δίπλα 

από κάθε δεινόσαυρο υπήρχαν γραπτές περιγραφές που αφορούσαν το πότε έζησαν και 

τα χαρακτηριστικά του, ενώ προς το τέλος της έκθεσης υπήρχαν κάποιες δραστηριότητες 

στις οποίες µπορούσαν να συµµετέχουν τα παιδιά που την επισκέπτονταν. 

Αναλυτικότερα, υπήρχε µία ειδικά διαµορφωµένη γωνιά παιχνιδιών και γνώσης για τα 

παιδιά, όπου µπορούσαν να ανέβουν στην πλάτη δεινοσαύρων και να πάνε βόλτα, να 

ζωγραφίσουν δεινοσαύρους, χρησιµοποιώντας τα χρωµατιστά µολύβια και τα σχέδια που 

προµηθεύονταν από την έκθεση, να βρουν τα ονόµατα των δεινοσαύρων µέσα στο 

κρυπτόλεξο που ήταν τοποθετηµένο πάνω στον τοίχο, να ενώσουν σωστά τα σηµεία του 

σώµατος του δεινόσαυρου συµπληρώνοντας το παζλ, να σκάψουν την άµµο 

χρησιµοποιώντας εργαλεία αρχαιολόγων για να βρουν οστά και να απαντήσουν σε 

ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που υπήρχαν πάνω σε ειδικές οθόνες αφής. Επιπλέον, 

τους δίνονταν πληροφορίες ώστε να µπορέσουν να κατεβάσουν στο κινητό τους µια 

ψηφιακή εφαρµογή που αφορούσε τους δεινόσαυρους, µε σκοπό να τους δουν σε 

τρισδιάστατη µορφή και να παρατηρήσουν περιµετρικά τον τρόπο που κινούνται. Ακόµη, 

η έκθεση παρείχε την ευκαιρία για παρακολούθηση µίας εικοσάλεπτης τρισδιάστατης 

ταινίας, η οποία ήταν ένα ντοκιµαντέρ που αφορούσε τη ζωή των δεινοσαύρων. Μέσα 

από αυτή την εµπειρία, οι συµµετέχοντες είχαν την ευκαιρία να εµπλουτίσουν τις γνώσεις 

τους για το συγκεκριµένο πεδίο, ενώ παράλληλα καλλιέργησαν την κριτική τους σκέψη 

και προβληµατίστηκαν για το πως θα εφάρµοζαν µία τέτοια πρακτική στην µελλοντική 

τους τάξη (Πίνακας 4).  

Συλλογή δεδοµένων 
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 Στο µάθηµα πειραµατικής µελέτης µου δόθηκε η ευκαιρία να παρακολουθήσω 

περισσότερες συναντήσεις, έτσι µπόρεσα να µελετήσω καλύτερα το προφίλ των 

συγκεκριµένων φοιτητών. Αντίθετα, στο µάθηµα διδακτικής των φυσικών επιστηµών, 

συνέλεξα µόνο µερικά δεδοµένα, τα οποία ήταν κοινά και για τα δύο µαθήµατα. 

Αναλυτικότερα, συνέλεξα δεδοµένα και από τα δύο ακαδηµαϊκά µαθήµατα, µέσα από τις 

αυτοβιογραφίες τους, αλλά και µέσα από τα αναστοχαστικά τους ηµερολόγια από τις 

δραστηριότητες που περιγράφηκαν πιο πάνω, δηλαδή από την επίσκεψη ενός επιστήµονα 

στον πανεπιστηµιακό χώρο και από την επίσκεψη των συµµετεχόντων σε µία έκθεση 

Δεινοσαύρων (Πίνακας 4). 

 Πέρα όµως από τα δεδοµένα που συνέλεξα και από τα δύο µαθήµατα, µπόρεσα να 

συλλέξω επιπλέον δεδοµένα από τις συναντήσεις του µαθήµατος πειραµατικής µελέτης, 

στο οποίο όπως προανέφερα, µου δόθηκε η ευκαιρία να παρατηρήσω περισσότερο. Τα 

δεδοµένα αυτά αποτελούν κάποιες δραστηριότητες που πραγµατοποίησε η καθηγήτρια 

του µαθήµατος, όπως για παράδειγµα µία συνάντηση η οποία πραγµατοποιήθηκε στο 

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αθαλάσσας, όπου πραγµατοποιήθηκε µία µελέτη 

πεδίου. Σε αυτή τη συνάντηση οι συµµετέχοντες απέκτησαν γνώσεις που αφορούσαν τον 

ίδιο τον εκπαιδευτικό χώρο, το φυσικό περιβάλλον του πάρκου, καθώς και για τα 

οικόσιτα ζώα που φιλοξενούνται στο χώρο, ενώ παράλληλα µπόρεσαν να 

προβληµατιστούν αναπτύσσοντας κάποιες δικές τους δραστηρίοτητες, τις οποίες θα 

εφάρµοζαν στους µελλοντικούς µαθητές τους. Επιπρόσθετα, µάζεψα δεδοµένα και µέσα 

από κάποιες δραστηριότητες που πραγµατοποιήθηκαν µέσα στην τάξη, οι οποίες µε 

βοήθησαν να παρατηρήσω καλύτερα τις προσωπικές τους αντιλήψεις τόσο για το µάθηµα 

της Επιστήµης όσο και για την επιστήµη γενικότερα. Συγκεκριµενοποιώντας, συνέλεξα 

τις ζωγραφιές του επιστήµονα που έφτιαξαν οι συµµετέχοντες, ώστε να εντοπίσω τις 



@  120

αρχικές τους απόψεις για τους επιστήµονες, αλλά και για τυχόν προκαταλήψεις τους. 

Τέλος, µου δόθηκε η ευκαιρία να καταγράψω κάποιες παρατηρήσεις από τις 

συγκεκριµένες συναντήσεις, µέσα στις οποίες περιγράφω το ότι παρατήρησα κατά τη 

διάρκεια των µαθηµάτων και ένα προσωπικό ηµερολόγιο, στο οποίο έχω σηµειώσει 

διάφορα γεγονότα που µου έκαναν εντύπωση και µου κέντρισαν το ενδιαφέρον (Πίνακας 

4).  
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Πίνακας 4: Περιγραφή Δεδοµένα Που Συλλέχθηκαν Από Την Πιλοτική Έρευνα 



@  122

Δεδοµένα Σκοπός/Περιγραφή Έκταση/ 
Διάρκεια

Αυτοβιογραφίε
ς

Γράψε µερικά πράγµατα για τον εαυτό σου που 
σχετίζονται µε την απόφασή σου να σπουδάσεις 
παιδαγωγικά. Τί εµπειρίες είχες σε σχέσεις µε τις Φυσικές 
Επιστήµες εκτός σχολείου κατά τη διάρκεια της ζωής 
σου; Παρακολουθούσες ντοκιµαντέρ; Σου άρεσε να είσαι 
στη φύση; Υπάρχουν άτοµα στην οικογένειά σου που 
ασχολούνται µε θέµατα Φυσικών Επιστηµών; Θυµάσαι 
κάτι συγκεκριµένο (εµπειρίες, επισκέψεις, συζητήσεις) σε 
σχέση µε τις Φυσικές Επιστήµες; Τί θυµάσαι από το 
δηµοτικό σχολείο από το µάθηµα των Φυσικών 
Επιστηµών; Μπορείς να περιγράψεις ένα τυπικό µάθηµα; 
Ποιούς δασκάλους θυµάσαι και γιατί; Τί χαρακτηριστικά 
είχαν; Σου άρεσαν οι Φυσικές Επιστήµες; Ναι ή όχι και 
γιατί; Ποιό ήταν το αγαπηµένο σου µάθηµα; Τί θυµάσαι 
από το γυµνάσιο και το λύκειο από το µάθηµα των 
Φυσικών Επιστηµών; Μπορείς να περιγράψεις ένα τυπικό 
µάθηµα; Ποιούς δασκάλους θυµάσαι και γιατί; Τί 
χαρακτηριστικά είχαν; Σου άρεσαν οι Φυσικές Επιστήµες; 
Φαντάσου τον εαυτό σου να διδάσκει Φυσικές Επιστήµες 
στο µέλλον και απάντησε στα ακόλουθα ερωτήµατα: Πώς 
µοιάζει η τάξη σου; Ποιές προσεγγίσεις χρησιµοποιείς; Οι 
µαθητές σου είναι χαρούµενοι που έχουν µάθηµα 
Φυσικών Επιστηµών; Γιατί;

3 σελίδες

Ζωγραφιές 
Επιστήµονα

Ζωγράφισε έναν επιστήµονα όπως τον φαντάζεσαι να 
δουλεύει στο χώρο εργασίας του και περιέγραψε µε λέξεις 
ή φράσεις που δουλεύει ακριβώς, τι κάνει και πως είναι ο 
χαρακτήρας του.

1 σελίδα

Αναστοχαστικ
ά Ηµερολόγια 
από την 
Επίσκεψη του 
Επιστήµονα

Περίγραψε τις συζητήσεις, τις δραστηριότητες και τις 
εµπειρίες που έζησες στη σηµερινή συνάντηση. Τί 
αποκόµησες από τη συγκεκριµένη συνάντηση; Θα 
χρησιµοποιούσες αυτή τη δραστηριότητα στη µελλοντική 
σου τάξη; Τί θα άλλαζες και γιατί; Επηρέασε η 
συνάντηση τον τρόπο σκέψης σου για την επιστήµη 
γενικότερα αλλά και για την επιστήµη ως µάθηµα; 
Εξήγησε γιατί; Ποιές ήταν οι σκέψεις, οι ανησυχίες και τα 
συναισθήµατα σου για τη εµπλοκή ενός επιστήµονα στο 
µάθηµα του πανεπιστηµίου; Ποιές είναι οι σκέψεις, οι 
ανησυχίες και τα συναισθήµατα σου τώρα; 

1-2 
σελίδες
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Αναστοχαστικ
ά Ηµερολόγια 
από την 
Επίσκεψη 
στην Έκθεση 
Δεινοσαύρων

Περίγραψε τις συζητήσεις, τις δραστηριότητες και τις 
εµπειρίες που έζησες στη σηµερινή συνάντηση. Τί 
αποκόµησες από τη συγκεκριµένη συνάντηση; Θα 
χρησιµοποιούσες αυτή τη δραστηριότητα στη µελλοντική 
σου τάξη; Τί θα άλλαζες και γιατί; Επηρέασε η 
συνάντηση τον τρόπο σκέψης σου για την επιστήµη 
γενικότερα αλλά και για την επιστήµη ως µάθηµα; 
Εξήγησε γιατί; Ποιές ήταν οι σκέψεις, οι ανησυχίες και τα 
συναισθήµατα σου για τη µεταφορά του µαθήµατος από 
τον πανεπιστηµιακό χώρο στην έκθεση Δεινοσαύρων; 
Ποιές είναι οι σκέψεις, οι ανησυχίες και τα συναισθήµατα 
σου τώρα; 

1-2 
σελίδες

Αναστοχαστικ
ά Ηµερολόγια 
από την 
Επίσκεψη στο 
Περιβαλλοντικ
ό Πάρκο 
Αθαλάσσας

Περίγραψε τις συζητήσεις και τις εµπειρίες που έζησες 
στη σηµερινή συνάντηση. Τί αποκόµησες από τη 
συγκεκριµένη συνάντηση; Θα χρησιµοποιούσες αυτή τη 
δραστηριότητα στη µελλοντική σου τάξη; Τί θα άλλαζες 
και γιατί; Επηρέασε η συνάντηση τον τρόπο σκέψης σου 
για την επιστήµη γενικότερα αλλά και για την επιστήµη 
ως µάθηµα; Εξήγησε γιατί; Ποιές ήταν οι σκέψεις, οι 
ανησυχίες και τα συναισθήµατα σου για τη µεταφορά του 
µαθήµατος από τον πανεπιστηµιακό χώρο στο 
περιβαλλοντικό πάρκο; Ποιές είναι οι σκέψεις, οι 
ανησυχίες και τα συναισθήµατα σου τώρα; 

1-2 
σελίδες

Παρατηρήσεις Περιγραφές συγκεκριµένων περιστατικών και 
αντιδράσεων των φοιτητών, που διαδραµατίζονταν κατά 
τη διάρκεια των συναντήσεων. Αυτά τα δεδοµένα 
χρησιµοποιήθηκαν κυρίως για σκοπούς τριγωνοποίησης 
µε τα ηµερολόγια των φοιτητών και το ηµερολόγιο 
ερευνητή που συλλέχθηκαν καθ’όλη τη διάρκεια του 
εξαµήνου. 

10 
σελίδες

Ηµερολόγιο 
Ερευνητή

Σηµειώσεις από διάφορα γεγονότα που µου έκαναν 
εντύπωση από τις συναντήσεις και µου κέντρισαν το 
ενδιαφέρον. Αυτά τα δεδοµένα χρησιµοποιήθηκαν κυρίως 
για σκοπούς τριγωνοποίησης µε τα αναστοχαστικά 
ηµερολόγια των συµµετεχόντων καθ’ όλη τη διάρκεια του 
εξαµήνου και τις παρατηρήσεις.

8 σελίδες

Δεδοµένα Σκοπός/Περιγραφή Έκταση/ 
Διάρκεια



@  124

  

Σηµαντικότητα πιλοτικής έρευνας 

 Μέσα από τη διεξαγωγή της πιλοτικής έρευνας, µου δόθηκε η ευκαιρία να 

βελτιώσω διάφορα ουσιαστικά και µεθοδολογικά ζητήµατα τα οποία αφορούσαν την 

κύρια έρευνα που θα διεξήγαγα σε µετέπειτα στάδιο. Γενικότερα, µε βοήθησε να 

διορθώσω και να επιβεβαιώσω το πλάνο της συλλογής των δεδοµένων µου, καθώς επίσης 

να προετοιµαστώ καλύτερα για τη συλλογή των δεδοµένων της κύριας έρευνας. 

Ηµιδοµηµένες 
Συνεντεύξεις

Περίγραψε διάφορα γεγονότα, εµπειρίες, δραστηριότητες, 
αλληλεπιδράσεις κ.ά. που σχετίζονται µε την επιστήµη 
και τις έζησες µαζί µε την οικογένεια σου. Υπάρχουν 
άτοµα στην οικογένειά σου που σχετίζονται µε το 
συγκεκριµένο κλάδο; Περίγραψε διάφορα γεγονότα, 
εµπειρίες, δραστηριότητες, αλληλεπιδράσεις κ.ά. που 
σχετίζονται µε την επιστήµη και τις έζησες κατά τη 
διάρκεια των σχολικών σου χρόνων. Ποιά ήταν η πιο 
θετική εµπειρία που έζησες στο σχολείο σχετικά µε το 
µάθηµα της επιστηµης. Περίγραψε τις εµπειρίες σου µε 
την επιστήµη που αφορούν την περίοδο φοίτησης σου στο 
πανεπιστήµιο. Περίγραψε τις συζητήσεις, τις 
δραστηριότητες και τις εµπειρίες που έζησες στις άτυπες 
συναντήσεις που πραγµατοποιήθηκαν στο µάθηµα του 
πανεπιστηµίου. Τί αποκόµησες από τις συγκεκριµένες 
συνάντησεις; Θα χρησιµοποιούσες τέτοιες 
δραστηριότητες στη µελλοντική σου τάξη; Τι θα άλλαζες 
και γιατί; Επηρέασαν αυτές οι συναντήσεις τον τρόπο 
σκέψης σου για την επιστήµη γενικότερα αλλά και για την 
επιστήµη ως µάθηµα; Εξήγησε γιατί; Περίγραψε την 
προσωπική σου φιλοσοφία για τη διδασκαλία της 
επιστήµης και για το πως οι µαθητές µαθαίνουν καλύτερα 
στο µάθηµα της επιστήµης. Πώς βίωσες της πρώτη σου 
εµπειρία διδασκαλίας της επιστήµης στο σχολείο; Πώς 
ήταν η τάξη σου; Με ποιό τρόπο δίδαξες το µάθηµα της 
επιστήµη; Διέφερε ο τρόπος αυτός από την προσωπική 
σου φιλοσοφία για τη διδακτική του µαθήµατος της 
επιστήµης; 

2 ώρες

Δεδοµένα Σκοπός/Περιγραφή Έκταση/ 
Διάρκεια
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Επιπλέον, µε βοήθησε να δοκιµάσω διάφορες προσεγγίσεις και να βελτιώσω τα µέσα 

συλλογής δεδοµένων µου, ώστε να αποδώσουν στο µέγιστο δυνατό βαθµό, όταν θα τα 

χρησιµοποιούσα για να καλύψω τις ανάγκες της κύριας έρευνας. Ακόµη µε βοήθησε να 

αναπτύξω τους κωδικούς ανάλυσης, καθώς και τη δοµή του κειµένου της ανάλυσης των 

δεδοµέων, µε αποτέλεσµα να διευκολυνθώ αρκετά στη συνέχεια, όταν θα ανέλυα τα 

κύρια δεδοµένα της τελικής έρευνας. Τέλος, µπόρεσα να εξασκήσω τις ερευνητικές µου 

δεξιότητες, µιας και δεν είχα προηγούµενη εµπειρία από τη διεξαγωγή µίας τόσο µεγάλης 

έρευνας. 

Ανάλυση Δεδοµένων 

 Για τους σκοπούς ανάλυσης των δεδοµένων χρησιµοποιήσα την επαγωγική 

ανάλυση (Patton, 2002). Με τη χρησιµοποίηση της επαγωγικής ανάλυσης, ο ερευνητής 

αλληλεπιδρά µε τα δεδοµένα που έχει στα χέρια του, µε αποτέλεσµα να οδηγείται στην 

ανακάλυψη συγκεκριµένων µοτίβων, θεµάτων και κατηγοριών, τα οποία αφορούν τα 

δεδοµένα του κάθε ατόµου που συµµετέχει στην έρευνα. Αυτή η διαδικασία, κατευθύνει 

τον ερευνητή προς τη δηµιουργία συγκεκριµένων κωδικών (Patton, 2002) και ονοµάζεται 

από τους ειδικούς ανοικτού τύπου κωδικοποίηση (Coffey & Atkinson, 1996; Patton, 

2002). Οι ερευνητές επιλέγουν αυτού του είδους την κωδικοποίηση, για να µπορέσουν να 

δηµουργήσουν λεπτοµερείς κατηγορίες και υποκατηγορίες, ούτως ώστε να εντοπιστούν 

τα διάφορα αναδυόµενα θεµάτα (Coffey & Atkinson, 1996). Χρησιµοποιώντας αυτή την 

τεχνική, ο ερευνητής δηµιουργεί κώδικες για κάθε ερευνητικό ερώτηµα, οι οποίοι θα 

αναπτυχθούν για να σχηµατίσουν κατηγορίες και υποκατηγορίες (Avraamidou, 2014). 

Αναλυτικότερα, στηριζόµενη σε αυτόν τον ποιοτικό τρόπο ανάλυσης ακολούθησα την 

εξής διαδικασία:  
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Α. Οργάνωση Δεδοµένων: Σε αυτό το αρχικό στάδιο, οργάνωσα τα δεδοµένα σε αρχεία 

στον υπολογιστή (Creswell, 2011; Patton, 2002; Stake, 2010; Yin, 2003a). Όπως 

αναφέρει ο Creswell (2011) “η οργάνωση των δεδοµένων είναι κρίσιµη στην ποιοτική 

έρευνα λόγω του µεγάλου µεγέθους των πληροφοριών που συγκεντρώνονται κατά τη 

διάρκεια µίας µελέτης” (σ. 277). Γι’ αυτό το λόγο δηµιούργησα διάφορα αρχεία στον 

υπολογιστή όπου ταξινόµησα τα δεδοµένα, ανάλογα µε το είδος τους. Δηλαδή έφτιαξα 

ένα αρχείο για τις αυτοβιογραφίες, ένα για τις διάφορες ζωγραφιές, ένα για τα 

ηµερολογία από την επίσκεψη των επιστηµόνων, ένα για τα ηµερολόγια από την 

επίσκεψη στο Φεστιβάλ επιστήµης, ένα για τα ηµερολόγια από την επίσκεψη στο 

περιβαλλοντικό πάρκο, ένα για το ηµερολόγιο του ερευνητή, ένα για τις παρατηρήσεις 

του ερευνητή, ένα για τις τελικές εξετάσεις και ένα για τη µεταγραφή των συνεντεύξεων. 

Η διαδικασία οργάνωσης των δεδοµένων ξεκίνησε από τις πρώτες µέρες συλλογής των 

δεδοµένων, όπως συστήνεται από τη διεθνή βιβλιογραφία (Patton, 2002; Stake, 2010; 

Yin, 2003a).  

Β. Ανάλυση Δεδοµένων: Σε αυτό το στάδιο, αρχικά διερεύνησα τη γενική σηµασία των 

δεδοµένων, διαβάζοντας τα διάφορα κείµενα και παρατηρώντας τις διάφορες ζωγραφιές 

αρκετές φορές, ώστε να µπορέσω να αποκτήσω µία γενική εικόνα για αυτά, να 

καταγράψω κάποιες αρχικές ιδέες και να εξετάσω το ενδεχόµενα για ανάγκη εύρεσης 

περισσότερων δεδοµένων. Αυτή η διαδικασία µου έδωσε την ευκαιρία να πάρω µερικές 

σηµειώσεις στα περιθώρια των κειµένων, ώστε να µην ξεχάσω διάφορες ιδέες και 

σκέψεις που προέκυψαν κατά την ανάγνωση των κειµένων (Creswell, 2011).  

 Ακολούθως, ξεκίνησα τη διαδικασία κωδικοποίσης των δεδοµένων, κατά την 

οποία αφού διάβασα το κάθε κείµενο ξεχωριστά, χώρισα τα κείµενα σε τµήµατα και 

έδωσα διάφορες επικεφαλίδες σε αυτά, ώστε να σχηµατίσω τις διάφορες κατηγορίες 
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(Coffey & Atkinson, 1996; Creswell, 2011; Patton, 2002). Αφού χωρίστηκαν τα δεδοµένα 

σε κατηγορίες, έδωσα κώδικες στα διάφορα τµήµατα και εξέτασα κατά πόσο αυτοί οι 

κώδικες επαναλαµβάνονται, ώστε να τους οµαδοποιήσω κατάλληλα στις διάφορες 

κατηγορίες και να τους µειώσω όσο περισσότερο γίνεται. Σε αυτό το σηµείο, µου δόθηκε 

η ευκαιρία να επιλέξω συγκεκριµένα δεδοµένα τα οποία θα χρησιµοποιήσω και 

συγκεκριµένα τα οποία θα παραβλέψω, γιατί δεν παρέχουν σηµαντικά στοιχεία για τα 

θέµατα που µε αφορούσαν (Creswell, 2011). Αυτή η διαδικασία έχει πραγµατοποιηθεί µε 

τη χρήση του προγράµµατος Word, το οποίο µε βοήθησε να οµαδοποιήσω στον 

υπολογιστή τις διάφορες κατηγορίες και να δώσω διαφορετικό χρώµα στην κάθε 

κατηγορία που προέκυψε κατά τη διάρκεια της κωδικοποίησης. Αφού διάβασα και 

κωδικοποίησα όλα τα κείµενα, ξεκίνησα να ενώνω όλα τα αποσπάσµατα από όλα τα 

κείµενα που αφορούσαν τις ίδιες κατηγορίες, δηµιουργώντας έτσι κάποιες κατηγορίες και 

υποκατηγορίες (Creswell, 2011). Για παράδειγµα, µία κατηγορία αφορούσε τις “εµπειρίες 

των φοιτητών στο σχολικό περιβάλλον” και οι υποκατηγορίες της αποτελούνταν από το 

“δηµοτικό”, το “γυµνάσιο” και το “λύκειο”. Στον Πίνακα 5 παρατίθεται ένα παράδειγµα 

από τη διαδικασία ανάλυσης των δεδοµένων. Για να µπορέσω να οργανώσω κατάλληλα 

τις κατηγορίες και υποκατηγορίες που δηµιούργησα, αλλά και για να έχω εύκολη 

πρόσβαση σε αυτές, χρησιµοποίησα το πρόγραµµα Excel.  
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Πίνακας 5: Παραδείγµατα Από Τη Διαδικασία Ανάλυσης Δεδοµένων 
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Κατηγορία Υποκατηγορία Κωδικοί Αποσπάσµατα από 
δεδοµένα

Εµπειρίες εκτός 
σχολείου

Άτοµα που 
ασχολούνται µε τον 
κλάδο

Α.Κ. “Στην οικογένεια µου ο 
πατέρας µου ασχολείται µε 
θέµατα περιβάλλοντος 
εφόσον είναι επιθεωρητής 
περιβάλλοντος. Ουσιαστικά 
αυτό που κάνει είναι να 
ελέγχει το περιβάλλον εάν 
διατηρείται καθαρό και 
όπου χρειάζεται 
παρεµβαίνει για την 
διατήρηση του. Ελέγχει τις 
πηγές νερού, τα δάση, τα 
φράγµατα, τους 
βιολογικούς σταθµούς κ.α.” 
(Φοιτητής 5)

Οικογενειακές 
Διακοπές

Οικ.Διακ. “…κάθε 1η του Μάη, 
συνηθίζαµε να 
επισκεπτόµαστε ένα 
κοντινό πεδινό µέρος, όπου 
καθόµασταν στη φύση και 
τρώγαµε εκεί. Εγώ µε τις 
φίλες µου εξερευνούσαµε 
το χώρο, παίζαµε στο 
ποτάµι και φυσικά 
µαζεύαµε λουλούδια για να 
φτιάξουµε το παραδοσιακό 
πρωτοµαγιάτικο στεφάνι. 
Ιδιαίτερα ευχάριστες είναι 
οι στιγµές που µου έχουν 
χαραχτεί από αυτές τις 
στιγµές στη 
φύση.” (Φοιτητής 1)

Εξωσχολικές 
Δραστηριότητες

Εξ.Δρ. “…µου αρέσει να 
επισκέπτοµαι µουσεία και 
να παρατηρώ πως αλλάζει 
το φυσικό τοπίο ανάλογα µε 
τις εποχές. Επίσης βλέπω 
ντοκιµαντέρ σε σχέση µε τη 
φύση… Με τους γονείς µου 
επισκεπτόµασταν 
µουσεία…”                                                                                                       
(Φοιτητής 7)
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Αγάπη για τη Φύση Α.Φ. “Μου αρέσει πάρα πολύ η 
φύση. Είµαι άτοµο που θα 
περπατήσει σε ένα 
µονοπάτι και θα απολαύσει 
το καθετί που υπάρχει γύρω 
του.” (Φοιτητής 11)

Εµπειρίες στο σχολικό 
περιβάλλον

Δηµοτικό Δηµ. Εµένα προσωπικά αν και 
µου άρεσαν τα πειράµατα, 
στο δηµοτικό δεν τα είχαµε 
σε κάθε µάθηµα, τις 
περισσότερες φορές 
χρησιµοποιούσαµε το 
βιβλίο για να καλύψουµε 
την ύλη.” (Φοιτητής 8)

Ρόλος 
Εκπαιδευτικού - 
Δηµοτικό

Ρ.Ε.Δ. “Ο δάσκαλος που έχω 
πάντα πρότυπο στον µυαλό 
µου είναι αυτός που είχα 
στην Γ΄ δηµοτικού και 
έλεγα πάντα µέσα µου ότι 
θέλω να γίνω σαν αυτόν και 
να µπορώ και εγώ να είµαι 
τόσο ευχάριστος µε τους 
µελλοντικούς µαθητές µου. 
…ο δάσκαλος µας ήταν 
πολύ αφοσιωµένος στο 
µάθηµα του και είχε πολλές 
εγκυκλοπαιδικές γνώσεις µε 
αποτέλεσµα το µάθηµα του 
να µην γίνεται 
ανιαρό.” (Φοιτητής 14)

Κατηγορία Υποκατηγορία Κωδικοί Αποσπάσµατα από 
δεδοµένα
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Εν καταλείδι, στο τελικό στάδιο της ανάλυσης του περιεχοµένου των δεδοµένων, 

κατηγοριοποίησα τα διάφορα δεδοµένα που συλλέχθηκαν από διαφορετικές πηγές 

(κείµενα και ζωγραφιές) µε ενιαίο τρόπο, ώστε να µπορέσω να αιτιολογήσω την 

εγκυρότητα της έρευνας. 

Μέθοδοι εγκαθίδρυσης εγκυρότητας και αξιοπιστίας  

Γυµνάσιο/Λύκειο Γ.Λ.  “Στο γυµνάσιο και στο 
λύκειο γενικά ό,τι 
µαθήµατα είχαν να κάνουν 
µε Φυσικές Επιστήµες (π.χ. 
Φυσική, Χηµεία και 
Βιολογία) δεν µου κινούσαν 
το ενδιαφέρον, δεν ξέρω αν 
φταίει από τον καιρό του 
δηµοτικού που έκανα το 
µάθηµα αυτό. Στην Λυκείου 
όπου είχα επιλέξει 
µαθήµατα, είχα επιλέξει 
µεταξύ των άλλων, το 
µάθηµα της Βιολογίας άλλα 
όταν πήγα την πρώτη µέρα 
στο µάθηµα δεν µου άρεσε 
καθόλου και την εποµένη 
πήγα και το 
άλλαξα.” (Φοιτητής 3)

Ρόλος 
Εκπαιδευτικού - 
Γυµνάσιο/Λύκειο

Ρ.Ε.Γ.Λ. “…καθώς ο εκπαιδευτικός 
µας ήταν ένας καθηγητής 
που ήταν σε µεγάλη ηλικία 
και κάναµε συνεχώς 
µάθηµα, δεν κάναµε ποτέ 
ούτε ένα πείραµα και 
προχωρούσε µόνος του µε 
εκείνους που πήγαιναν 
φροντιστήριο ή κατατύχης 
τα καταλάµβαιναν.”  
(Φοιτητής 4)

Κατηγορία Υποκατηγορία Κωδικοί Αποσπάσµατα από 
δεδοµένα
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 Για να µπορέσω να επιτύχω την εγκυρότητα και την αξιοπιστία της έρευνάς µου 

εφάρµοσα τις ακόλουθες πέντε τεχνικές:  

(α) Τριγωνοποίηση: Η τριγωνοποίηση αφορά τη σύγκριση δεδοµένων από διαφορετικές 

πηγές (Βρασίδας, 2014). Διαµέσου της τριγωνοποίησης µπόρεσα να ενισχύσω την 

εγκυρότητα της έρευνας µου, γιατί υποστήριξα τα αποτελέσµατα από τη συλλογή των 

δεδοµένων χρησιµοποιώντας διάφορες πηγές και µεθόδους. Για παράδειγµα υποστήριξα 

τους ισχυρισµούς της έρευνας παραθέτωντας αποσπάσµατα, τα οποία εντόπισα σε 

διάφορες πηγές δεδοµένων (Βρασίδας, 2014) (π.χ. παρατηρήσεις, αναστοχαστικά 

ηµερολόγια, συνεντεύξεις κ.ά.), οι οποίες διαφώτιζαν και ενίσχυαν τα λεγόµενα του κάθε 

ισχυρισµού. Μάλιστα ανάλυσα το περιεχόµενο διαφορετικών τύπων δεδοµένων 

(κειµένων και σχεδίων). Αυτά τα δεδοµένα που συλλέχθηκαν από διαφορετικούς τύπους 

δεδοµένων, αναλύθηκαν και κατηγοριοποιήθηκαν µε ένα ενιαίο τρόπο, ενισχύοντας έτσι 

περισσότερο την εγκυρότητα της έρευνας (Βρασίδας, 2014). Όπως αναφέρει και ο Patton 

(2002) “οι µελέτες που χρησιµοποιούν µόνο µία µέθοδο είναι περισσότερο ευάλωτες σε 

λάθη... από τις µελέτες που χρησιµοποιούν ποικίλες µεθόδους, στις οποίες διαφορετικά 

είδη δεδοµένων, δίνουν την ευκαιρία για διασταυρωµένα δεδοµένα που παρέχουν 

ελέγχους συνέπειας” (σ. 556).  

(β) Λεπτοµερής περιγραφή διαδικασιών: Στο κεφάλαιο της µεθοδολογίας, γίνεται 

λεπτοµερής περιγραφή όλων των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια 

της ερευνητικής πορείας (Βρασίδας, 2014).  

(γ) Αναφορά δεδοµένων που δεν υποστηρίζουν την έρευνα: Στην ανάλυση των 

δεδοµένων αναφέρεται ο εντοπισµός δεδοµένων που δεν υποστηρίζουν τα αποτελέσµατα 

της παρούσας έρευνας και στη συνέχεια γίνεται µία συζήτηση για αυτά. Αυτό µπορεί να 
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αναδείξουν την πολυπλοκότητα και τις ιδιοµορφίες του συγκεκριµένου φαινοµένου, 

χωρίς να µεταδίδεται η λανθασµένη εικόνα ότι όλα κυλούν οµαλά (Βρασίδας, 2014). 

(δ) Ανατροφοδότηση από άλλους ερευνητές: Ζητήσα από την επόπτρια µου, η οποία είναι 

οικεία σε µένα, να ελέγξει το περιεχόµενο της έρευνας και να εξετάσει τις ερµηνείες που 

έδωσα, χρησιµοποιώντας τις κωδικοποιήσεις που έχω αναπτύξει η ίδια. Οι τυχόν 

διαφωνίες στην ανάλυση, συζητήθηκαν και διαπραγµατεύτηκαν µεταξύ µας, ώστε να 

καταλήξουµε σε µία πλήρη, από κοινού συναίνεση. Επίσης, εκτός από την επόπτρια µου 

και τα άλλα δύο µέλη της εποπτικής µου επιτροπής, ενέκριναν το σχήµα ανάλυσης των 

δεδοµένων από την αξιολόγηση της πιλοτικής έρευνας, το οποίο χρησιµοποιήθηκε και 

στην κυρίως έρευνα. Ακόµη, όπως και η επόπτρια µου, έτσι και η εποπτική επιτροπή 

έλεγξε, εξέτασε και ενέκρινε το ευρύτερο περιεχόµενο της έρευνας (Βρασίδας, 2014; 

Swanborn, 1996). 

 (ε) Παρουσίαση έρευνας στην επιστηµονική κοινότητα: Μία έρευνα θεωρείται έγκυρη 

όταν καταφέρει να αντέξει στην κριτική της επιστηµονικής κοινότητας, γιατί µε αυτό τον 

τρόπο θα µπορεί να υποστεί τον απαραίτητο έλεγχο και την αµφισβήτηση. Επιπλέον µέσα 

από την παρουσίαση στην επιστηµονική κοινότητα, θα δοθεί η ευκαιρία να συζητηθεί η 

έρευνα, να ακουστούν αντίθετες απόψεις από αυτές που εντοπίζονται στη συγκεκριµένη 

έρευνα, να παρουσιαστούν εµπειρικά δεδοµένα και γενικότερα να αναλυθεί η παρούσα 

έρευνα κριτικά (Βρασίδας 2014; Stake, 2010). 

Γενίκευση και Μεταφερσιµότητα αποτελεσµάτων 

 Σίγουρα ο στόχος της ποιοτικής έρευνας δεν είναι να επιτύχει θετικιστικές 

γενικεύσεις (Βρασίδας, 2014). Παρόλ’ αυτά όµως, επιδιώκει γενικεύσεις που θα µπορούν 

να µεταφερθούν σε άλλα παρόµοια πλαίσια. Σύµφωνα µε το Βρασίδα (2014) “το 
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καθήκον της ερµηνευτικής έρευνας είναι να ανακαλύψει τους συγκεκριµένους τρόπους 

µε τους οποίους οι τοπικοί και µη-τοπικοί τρόποι κοινωνικής οργάνωσης και κουλτούρας 

σχετίζονται µε τις δραστηριότητες συγκεκριµένων ατόµων, όσον αφορά τις επιλογές που 

κάνουν και την κοινωνική συµπεριφορά τους ως σύνολο” (σ.80). Για να γενικευτούν 

όµως τα αποτελέσµατα µίας ποιοτικής έρευνα χρειάζεται ο ερευνητής να φτάσει σε µία 

εις βάθος κατανόηση που συγκεκριµένου φαινοµένου που µελετά, ώστε να δώσει την 

ευκαιρία στον αναγνώστη να συγκρίνει την περίπτωση που διαβάζει µε άλλες παρόµοιες. 

Έτσι ο ίδιος βγάζει από µόνος του το συµπέραµσα της γενίκευσης. Επίσης ένας 

ερευνητής, ο οποίος ακολουθεί τις ποιοτικές προσεγγίσεις, οφείλει να ανακαλύψει τα 

διάφορα αποτελέσµατα της συγκεκριµένης περίπτωσης που προκύπτουν από την έρευνα 

του, τα οποία αποκαλύπτουν είτε την παγκοσµιότητα τους, είτε την ιδιαιτερότητα τους. 

Δηλαδή να µπορέσει να εντοπίσει τί είναι γενικό και µπορεί να γενικευτεί σε άλλες 

παρόµοιες περιπτώσεις και τί είναι µοναδικό σε µια δεδοµένη στιγµή. Συνεπώς, οι 

ποιοτικοί ερευνητές οφείλουν να δίνουν ιδιαίτερη έµφαση στις λεπτοµέρειες της κάθε 

υπό µελέτη περίπτωσης (Βρασίδας, 2014).  

 Αντίθετα, άλλοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι ο όρος “γενίκευση” δεν µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί από τις ποιοτικές µεθόδους έρευνας, γιατί τα αποτελέσµατα που 

προκύπτουν από µία ποιοτική έρευνα δεν µπορούν να γενικευθούν σε άλλα πλαίσια ή 

περιστάσεις πέρα από αυτό που ήδη διερευνήθηκε. Εντούτοις υποστηρίζουν τον όρο 

“µεταφερσιµότητα” γιατί τα αποτελέσµατα µίας ποιοτικής έρευνας που µπορούν να 

‘µεταφερθούν’ σε άλλα παρόµοια πλαίσια (Τσιωλής, 2014). Σε αυτή την περίπτωση, το 

αρχικό, διερευνήσιµο πλαίσιο ονοµάζεται “πλαίσιο αποστολής”, ενώ τα άλλα πλαίσια 

ονοµάζονται “πλαίσια υποδοχής”. Η µεταφερσιµότητα των ευρυµάτων µίας ποιοτικής 

έρευνας, είναι µία διαδικασία η οποία πραγµατοποιείται από τους αναγνώστες της κάθε 
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έρευνας. Για αυτό το λόγο, ο ερευνητής χρειάζεται να δηµιουργήσει µία λεπτοµερή 

περιγραφή της περίπτωσης που µελέτησε, ώστε να δώσει την ευκαιρία στον αναγνώστη 

να εκτιµήσει κατά πόσο τα αποτελέσµατα της έρευνας που διαβάζει, είναι µεταφέρσιµα 

σε άλλα πλαίσια. Πέρα όµως από την πλούσια περιγραφή της ερευνητικής διαδιακασίας, 

χρειάζεται να δοθεί ιδιαίτερη έµφαση σε συγκεκριµένες προϋποθέσεις. Καταρχάς 

χρειάζεται να γίνει από τον ερευνητή η επιλογή ενός επαρκούς όγκου εµπειρικών 

δεδοµένων, τα οποία έχουν επιλεγεί µε συστηµατικό και µεθοδικό τρόπο, ώστε να είναι 

ενδεδειγµένα για τους σκοπούς της έρευνας. Επιπλέον, χρειάζεται να πραγµατοποιηθεί 

µία λεπτοµερής παρουσίαση της πορείας ανάλυσης και ερµηνείας των δεδοµένων, καθώς 

επίσης να παρουσιαστεί ο ερευνητικός σχεδιασµός, η µεθοδολογία, οι δυσκολίες και οι 

περιορισµοί της έρευνας. Τέλος, για να πετύχει ο ερευνητής την εγκυρότητα των 

ευρηµάτων της έρευνας που διεξήγαγε, χρειάζεται να παρουσιάσει τη σύγκριση των 

αποτελεσµάτων της έρευνας του µε άλλες παρόµοιες έρευνες (Τσιωλής, 2014).  

 Συνεπώς, για σκοπούς γενίκευσης ή αλλιώς µεταφερσιµότητας των 

αποτελεσµάτων της παρούσας έρευνας, παρουσίασα αρχικά λεπτοµερώς τη 

συγκεκριµένη περίπτωση που εξετάζω. Στη συνέχεια διατύπωσα κάποιους ισχυρισµούς, 

µέσα από τους οποίους εξήγαγα κάποια συµπεράσµατα, σχετικά µε το τι συµβαίνει στη 

συγκεκριµένη περίπτωση που µελετώ. Όταν ολοκλήρωσα µε τη συλλογή και την 

ανάλυση των δεδοµένων, και αφού παρουσίασα επαρκώς τα αποτελέσµατα της έρευνας, 

αναφέρθηκα στους ισχυρισµούς που έθεσα πιο πάνω για να κρίνω κατά πόσο 

επιβεβαιώνονται ή απορρίπτονται. Ακολούθως, εξέτασα κατά πόσο ο κάθε ισχυρισµός 

που έθεσα επιβεβαιώνεται ή απορρίπτεται από τη διεθνή βιβλιογραφία, ώστε να µπορέσει 

ο αναγνώστης να συγκρίνει τη συγκεκριµένη µελέτη περίπτωσης µε άλλες παρόµοιες και 

να καταλήξει στο δικό του συµπέρασµα γενίκευσης.  
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Περιορισµοί της έρευνας 

 Πιο κάτω παραθέτω κάποιους περιορισµούς που πιθανό να επηρεάσουν τη 

γενίκευση των αποτελεσµάτων της έρευνας. Ένα πρόβληµα µπορεί να εντοπιστεί στη 

µικρή χρονική διάρκεια που αφιέρωσα για τη συλλογή των δεδοµένων. Θα ήταν 

καλύτερα αν είχα την ευκαιρία να ακολουθήσω τους συγκεκριµένους φοιτητές για 

περισσότερο χρονικό διάστηµα στη σχολική τους εµπειρία, ώστε να συλλέξω 

περισσότερες πληροφορίες σε ότι αφορά τις εφαρµογές τους σχετικά µε την άτυπη 

µάθηση. Επίσης θα µπορούσα να τους παρακολουθήσω καθ’όλη τη διάρκεια των 

σπουδών τους, ώστε να έχω µία περισσότερο ολοκληρωµένη εικόνα για την εξέλιξή τους 

ως µελλοντικοί εκπαιδευτικοί Φυσικών Επιστηµών. Επιπλέον, ένα ακόµα µειονέκτηµα 

µπορεί να αποτελέσει και ο µικρός αριθµός παρατηρήσεων που πραγµατοποίησα κατά τη 

σχολική εµπειρία. Θα ήταν προτιµότερο να είχα διεξάγει περισσότερες παρατηρήσεις, 

είτε µε τους ίδιους συµµετέχοντες, όπως προανέφερα, ώστε να διερευνήσω καλύτερα τη 

διδακτική που εφάρµοζαν γενικότερα στα µαθήµατα Επιστήµης που δίδασκαν, είτε µε 

επιπλέον συµµετέχοντες, ώστε να εξετάσω την διδακτική περισσότερων συµµετεχόντων. 

Επιπρόσθετα, ένας άλλος περιορισµός αποτελεί το γεγονός ότι δεν αξιολόγησα τις 

γνώσεις που απέκτησαν οι συµµετέχοντες µε κάποιο συγκεκριµένο τεστ, αλλά 

περιορίστηκα µόνο σε όσες γνώσεις ανάφεραν οι ίδιοι στα διάφορα µέσα συλλογής 

δεδοµένων που χρησιµοποίησα (συνεντεύξεις, τελικές εξετάσεις, ηµερολόγια κλπ). 

Αντίθετα ασχολήθηκα περισσότερο µε τις στάσεις και τις αντιλήψεις των συµµετεχόντων 

για τις Φυσικές Επιστήµες. Αυτό το γεγονός οφειλόταν στο ότι χρειάζονταν άλλα 

εργαλεία αξιολόγησης και άλλες διαδικασίες, τις οποίες δυσκολευόµουν να προσθέσω 

λόγω του µεγάλου αριθµού ερευνητικών ερωτηµάτων που είχα να εξετάσω. Τέλος, ένας 
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ακόµα περιορισµός είναι το γεγονός ότι κατέχω διπλό ρόλο κατά τη διάρκεια διεξαγωγής 

της έρευνας. Είχα το ρόλο τόσο της καθηγήτριας όσο και της ερευνήτριας, γεγονός το 

οποίο µπορεί να θεωρηθεί ότι υπάρχει η πιθανότητα να επηρέασε την αντικειµενικότητα 

µου κατά την ανάλυση των δεδοµένων. Για να αντιµετωπίσω λοιπόν αυτό τον 

περιορισµό, µοιράστηκα µε την επόπτρια µου το αρχικό µου σχέδιο κωδικοποίησης και 

ζήτησα να κωδικοποιήσει περίπου 10% τυχαία επιλεγµένα αποσπάσµατα από όλους τους 

διαφορετικούς τύπους δεδοµένων. Μετά από αυτό, συζητήσαµε και αναθεωρήσαµε το 

σχήµα κωδικοποίησης. Επίσης, για να αποφευχθεί οποιοδήποτε θέµα που αφορά τη 

βαθµολογία των φοιτητών, η επιλογή των συµµετεχόντων για συνεντεύξεις και 

παρατηρήσεις κατά τη σχολική εµπειρία, έγινε και ανακοινώθηκε σε αυτούς µετά την 

παράδοση των τελικών τους βαθµών. Συνεπώς, για τον ίδιο λόγο και η ανάλυση των 

δεδοµένων ξεκίνησε µετά την παράδοση των τελικών τους βαθµών.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 Η ανάλυση των δεδοµένων της έρευνας µπόρεσε να µου δώσει µία αρκετά σαφής 

εικόνα σχετικά µε το πως οι άτυπες µορφές µάθησης επηρέασαν τόσο την κατάρτιση των 

συµµετεχόντων, όσο και τη στάση τους προς τις Φυσικές Επιστήµες. Πιο κάτω θα 

παρουσιάσω αναλυτικά τα αποτελεσµατα, αναφερόµενη στα ερευνητικά ερωτήµατα της 

έρευνας και στα παραδείγµατα µέσα από τις απαντήσεις και τα κείµενα των 

συµµετεχόντων, αλλά και µέσα από τις παρατηρήσεις και το αναστοχαστικό µου 

ηµερολόγιο. 

Ερωτηµα 1. Ποιά είναι τα χαρακτηριστικά των προσωπικών βιογραφιών των 

συµµετεχόντων σε σχέση µε τις Φυσικές Επιστήµες; 

Εµπειρίες Εκτός Σχολείου – Άτοµα στο Οικογενειακό Περιβάλλον Που Ασχολούνται 

Με Φ.Ε. 

 Μέσα από τη ανάλυση των δεδοµένων διαφαίνεται ότι οι περισσότεροι 

συµµετέχοντες δεν έχουν κάποιο άτοµο στο οικογενειακό τους περιβάλλον που να 

ασχολείται µε τις Φυσικές Επιστήµες. Μόνο τέσσερα άτοµα αναφέρουν ότι υπάρχει 

κάποιος στον οικογενειακό τους περίγυρο που ασχολείται µε αυτόν τον κλάδο. Τρία από 

αυτά τα άτοµα έχουν κάποιο στην οικογένεια τους που ασχολείται µε τις Φυσικές 
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Επιστήµες µέσα από τον εργασιακό τους χώρο. Ο ένας είναι δάσκαλος δηµοτικής 

εκπαίδευσης. 

Φοιτητής 10: “…αυτός που ασχολείται πολύ συχνά µε θέµατα των 

Φυσικών Επιστηµών είναι ο πατέρας µου, µιας και είναι δάσκαλος σε 

Δηµοτικό σχολείο και τον θυµάµαι πολύ τακτικά να προετοιµάζει στο σπίτι 

ορισµένα από για τα θέµατα αυτά που θα δίδασκε.” 

Ο άλλος είναι καθηγητής φυσικοχηµείας. 

Φοιτητής 6: “Ο νονός µου είναι καθηγητής φυσικοχηµείας. Έτσι στο 

γυµνάσιο και στο λύκειο, διαβάζαµε µαζί φυσική και χηµεία. Όµως 

περισσότερο ασχολούµασταν µε διάφορες αναπαραστάσεις αυτών που 

διαβάζαµε από την θεωρία στη πράξη για να καταλάβω πιο γρηγορά και 

ευκολά τι εννοεί. Αυτό πετύχαινε µέσα από ζωγραφιές, βίντεο κλπ.” 

Και ο τρίτος είναι επιθεωρητής περιβάλλοντος. 

Φοιτητής 5: “Στην οικογένεια µου ο πατέρας µου ασχολείται µε θέµατα 

περιβάλλοντος εφόσον είναι επιθεωρητής περιβάλλοντος. Ουσιαστικά αυτό 

που κάνει είναι να ελέγχει το περιβάλλον εάν διατηρείται καθαρό και όπου 

χρειάζεται παρεµβαίνει για την διατήρηση του. Ελέγχει τις πηγές νερού, τα 

δάση, τα φράγµατα, τους βιολογικούς σταθµούς κ.α. Το γεγονός ότι ο 

πατέρας µου ασχολείται µε θέµατα περιβάλλοντος, έχει µεταδώσει και σε 

εµάς την αξία που έχει η φύση στη ζωή µας και µας έκανε να σεβόµαστε και 

να διατηρούµε το περιβάλλον καθαρό.”   

Το τέταρτο άτοµο ασχολείται µε το συγκεκριµένο κλάδο στον ελεύθερο του χρόνο, 

καθώς όπως δηλώνει ο φοιτητής, ο πατέρας του είναι λάτρης των θετικών επιστηµών.       
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Φοιτητής 1: “…ο µόνος που ίσως να ασχολείται µε θέµατα των Φυσικών 

Επιστηµών είναι ο πατέρας µου. Ως λάτρης της Φυσικής, της Χηµείας και 

όλων των θετικών µαθηµάτων προσπαθούσε πάντα να τονίσει την αξία και 

την αναγκαιότητα αυτής της επιστήµης. Θυµάµαι καθαρά να περνάµε ώρες 

πάνω από τα βιβλία όπου αδίκως τελικά προσπαθούσε να µου εξηγήσει όλα 

εκείνα που έγραφε το σχολικό βιβλίο.” 

 Όπως φαίνεται λοιπόν µέσα από τα πιο πάνω αποσπάσµατα, το κοινό 

χαρακτηριστικό που χαρακτηρίζει και τις τέσσερις διαφορετικές περιπτώσεις, είναι η 

εµπλοκή των συµµετεχόντων στα ενδιαφέροντα των οικογενειακών τους προσώπων. 

Δηλαδή, λόγω του ότι αυτά τα τέσσερα πρόσωπα ασχολούνταν µε τον κλάδο των 

Φυσικών Επιστηµών, οι συµµετέχοντες µπόρεσαν να αλληλεπιδράσουν µαζί τους και να 

έρθουν σε επαφή µε θέµατα που αφορούν την Επιστήµη (Πίνακας 6). 

Εµπειρίες Εκτός Σχολείου - Οικογενειακές Διακοπές 

 Οι συµµετέχοντες έγραψαν στις αυτοβιογραφίες τους ότι έχουν κάποιες εµπειρίες 

µε τις Φυσικές Επιστήµες εκτός σχολείου κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Κάποιοι έχουν 

εµπειρίες µέσα από διάφορες οικογενειακές εκδροµές. Για παράδειγµα αναφέρονται στις 

εµπειρίες τους από οικογενειακές εκδροµές στο εξωτερικό.       

Φοιτητής 6: “…όταν ζούσα στην Ιταλία, είχα πάει µε την οικογένεια µου 

στο Βεζούβιο και στη Ποµπηία. Παρακολουθήσαµε εκεί τα αποτελέσµατα 

από την έκρηξη του ηφαίστειου, περπατήσαµε και µας ξενάγησαν στο 

ηφαίστειο… Ήταν µια µαγευτική εµπειρία!” 

Άλλοι αναφέρονται στις εµπειρίες που είχαν σε εκδροµές µε φίλους στη χώρα τους. 
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Φοιτητής 1: “…κάθε 1η του Μάη, συνηθίζαµε να επισκεπτόµαστε ένα 

κοντινό πεδινό µέρος, όπου καθόµασταν στη φύση και τρώγαµε εκεί. Εγώ µε 

τις φίλες µου εξερευνούσαµε το χώρο, παίζαµε στο ποτάµι και φυσικά 

µαζεύαµε λουλούδια για να φτιάξουµε το παραδοσιακό πρωτοµαγιάτικο 

στεφάνι. Ιδιαίτερα ευχάριστες είναι οι στιγµές που µου έχουν χαραχτεί από 

αυτές τις στιγµές στη φύση.” 

Κάποιοι άλλοι αναφέρονται στην παιδική τους ηλικία, όταν πήγαιναν εκδροµές στα 

χωριά τους, όπου στο σπίτι της γιαγιάς βιώναν διάφορες εµπειρίες µε τις Φυσικές 

Επιστήµες. 

Φοιτητής 4: “Οι Φυσικές επιστήµες πάντα ήταν στην ζωή µου από µικρή 

ηλικία µιας και κάθε Σαββατοκύριακο πήγαινα στο χωριό µου που είναι ένα 

γραφικό χωριουδάκι στην Πάφο, την Χούλου. Εκεί έπαιζα µε τα ζωάκια που 

είχε η γιαγιά µου και έτρεχα στα χωράφια. …η γιαγιά µου καταγόταν από 

αγροτική οικογένεια ήξερε πολλά πράγµατα να µου µάθει για διάφορα χόρτα 

ή πως φύλασσαν το κρασί για να µην χαλάσει, ή πως το κατασκεύαζαν, το 

πως παραγόταν το λάδι και άλλες τέτοιες αγροτικές ασχολίες.” 

Κάποιοι άλλοι θυµούνται διάφορες βόλτες στη φύση και σε βιότοπους. 

Φοιτητής 7: “…επισκέπτοµαι φυσικά τοπία/βιότοπους. Με τους γονείς 

µου… πηγαίναµε περιπάτους οι οποίοι είχαν σκοπό τη χαλάρωση…”  

Άλλοι πήγαιναν βόλτες στα βουνά µε σκοπό να απολαύσουν τη φύση.  

Φοιτητής 4: “…απολαµβάνω να οργανώσω µια µικρή εκδροµούλα ή µε 

τους γονείς µου ή µε φίλους µου να πάω σε κάποιο δασικό πάρκο όπως του 

Ακάµα, ή Τρόοδος ή Πλάτρες και γενικά ωραία µέρη για να δεις και να 

ξεκουραστείς.” 
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Ένας άλλος συµµετέχοντας αναφέρει διάφορα µέρη που είχε επισκεφτεί µόνος του όταν 

ζούσε στο εξωτερικό, σε µεγαλύτερη ηλικία. 

Φοιτητής 7: “…οι περισσότερες εξωσχολικές εµπειρίες µου µε τις φυσικές 

επιστήµες αποκτήθηκαν σε µεγαλύτερη ηλικία, όταν µπορούσα να επισκεφτώ 

τοπία µόνη µου. Μάλιστα τα χρόνια που ζούσα στο εξωτερικό µου δόθηκε η 

ευκαιρία να δω πράγµατα που δεν είχα ξαναδεί. Τα τοπία και µέρη που µου 

έκαναν µεγαλύτερη εντύπωση, γιατί θαύµασα το µεγαλείο της φύσης είναι 

π.χ. Highlands, Giant’scauseway, LochNess, βοτανικοί κήποι κ.α.” 

Κάποιοι άλλοι αναφέρουν ότι έχουν εµπειρίες µε τις Φυσικές Επιστήµες µέσα από βόλτες 

σε πάρκα και ζωολογικούς κήπους. 

Φοιτητής 3: “…οι εµπειρίες µου που είχα σε σχέση µε τις Φυσικές 

Επιστήµες εκτός σχολειού ήταν ένας περίπατος σε πάρκα όπως το πάρκο της 

Αθαλάσσας ή ο ζωολογικός κήπος.” 

 Συνεπώς, µέσα από τα πιο πάνω αποσπάσµατα, διαπιστώνεται ότι οι 

συµµετέχοντες είναι σε θέση να επαναφέρουν στο µυαλό τους εµπειρίες  που αφορούν 

δραστηριότητες σε εξωσχολικά περιβάλλοντα. Μάλιστα, όταν αναφέρθηκαν σε αυτές τις 

εµπειρίες, µίλησαν µε ενθουσιασµό. Οι περισσότεροι έχουν µοιραστεί οικογενειακές 

εµπειρίες που έζησαν στην παιδική τους ηλικία, ενώ κάποιοι άλλοι µοιράστηκαν 

εµπειρίες που έζησαν µόνοι τους ως ενήλικες (βλέπε παράδειγµα φοιτητή 7). 

Αναλυτικότερα, αναφέρονται σε οικογενειακές εκδροµές, ενώ κάποιοι άλλοι σε 

οικογενειακές βόλτες µέσα στη φύση ή εκδροµές στο σπίτι της γιαγίας όπου είχαν τις 

ευκαιρία να ζήσουν παραδοσιακές εµπειρίες που σχετίζονται µε τις Φυσικές Επιστήµες. 

Τέλος, εντοπίζονται και αναφορές που αφορούν επισκέψεις σε ζωολογικό κήπο και πάρκα 

(Πίνακας 6).  
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 Παρόµοιες θετικές εµπειρίες εντοπίζονται και µέσα από τις ζωγραφιές κάποιων 

συµµετεχόντων που αφορούσαν τις θετικές τους εµπειρίες µε τις Φυσικές Επιστήµες. 

Αναλυτικότερα, ο φοιτητής 4, ζωγράφισε τον εαυτό του να είναι χαρούµενος καθώς 

βρίσκεται κατά τη διάρκεια µίας ηλιόλουστης µέρας σε ένα φυσικό περιβάλλον, το οποίο 

συνδυάζει την οµορφιά του βουνού µε τη θάλασσα, σε µια οργανωµένη παραλία, η οποία 

έχει τοποθετηµένες οµπρέλες και κρεβατάκια. Επιπλέον, ο φοιτητής 7 ζωγράφισε τον 

εαυτό του να βρίσκεται στην Ιρλανδία και συγκεκριµένα στο Giant’scauseway, όπου του 

δόθηκε η ευκαιρία να παρατηρήσει τους βράχους που δηµιουργήθηκαν από τη λάβα του 

ηφαιστείου, οι οποίοι πήραν το όνοµα τους από το εξάγωνο σχήµα τους, µιας και 

µοιάζουν µε πατηµασιές γίγαντα. Τέλος µια διαφορετική θετική εµπειρία ζωγραφίστηκε 

από το φοιτητή 3, ο οποίος ζωγράφισε την πιο θετική του εµπειρία τοποθετώντας τον 

εαυτό του σε ένα νυχτερινό τοπίο, όπου αυτός κοιτάζει τα αστέρια και κάνει ευχή κάθε 

φορά που πέφτει ένα (Πίνακας 6).  

 Συµπερασµατικά, εντοπίζεται µια σύνδεση µεταξύ των δεδοµένων των 

προσωπικών βιογραφιών και ζωγραφιών των συµµετεχόντων. Αυτή η σύνδεση δείχνει ότι 

υπάρχουν θετικές εµπειρίες από τις οικογενειακές εµπειρίες που µοιράστηκαν οι 

συµµετέχοντες. 

Εµπειρίες Εκτός Σχολείου - Εξωσχολικές Δραστηριότητες 

 Αρκετοί από τους συµµετέχοντες έγραψαν ότι η σχέση τους µε τις Φυσικές 

Επιστήµες επιτυγχάνεται µέσα την παρακολούθηση διαφόρων ντοκιµαντέρ στην 

τηλεόραση. 
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Φοιτητής 11: “Γενικά σαν άνθρωπος µου αρέσει πολύ να παρακολουθώ 

ντοκιµαντέρ στο σπίτι µου. Όποτε έχω χρόνο και υπάρχει κάτι στην 

τηλεόραση το οποίο είναι ενδιαφέρον κάθοµαι µε µεγάλη ευχαρίστηση να το 

παρακολουθήσω διότι εκτός από γνώσεις περνάει ευχάριστα και η ώρα µου. 

Υπάρχουν αξιόλογα ντοκιµαντέρ µέσα από τα οποία µπορεί κανείς να µάθει 

πράγµατα τα οποία δεν µπορούσε να φανταστεί και να διευρύνει τους 

ορίζοντες του.” 

Κάποιοι συµµετέχοντες συγκεκριµενοποιούν και αναφέρουν ότι προτιµούν την 

παρακολούθηση ντοκιµαντέρ που αφορούν τα φυτά, τα φυσικά φαινόµενα και τη φύση 

γενικότερα. Ένας υποστηρίζει ότι του αρέσει να παρακολουθεί ντοκιµαντέρ και µάλιστα 

αναφέρει κάποια παραδείγµατα από ντοκιµαντέρ που έχει παρακολουθήσει. 

Φοιτητής 10: “…µου αρέσει να παρακολουθώ διάφορα ντοκιµαντέρ που 

σχετίζονται µε τη φύση. Από τα αγαπηµένα µου ντοκιµαντέρ θα έλεγα ότι 

ξεχωρίζω: 1ον) «Τα Βραχώδη όρη», το οποίο παρακολούθησα το Μάιο του 

2014 και 2ον) µια σειρά «Αντιµέτωποι µε τη Φύση», που προβαλλόταν από 

το κανάλι ΕΡΤ 3, το καλοκαίρι που µας πέρασε.” 

Άλλος εκφράζεται λέγοντας ότι του αρέσουν ειδικότερα αυτά που αφορούν ζώα.  

Φοιτητής 2: “Βλέπω αν τύχει, ντοκιµαντέρ στο discoverychannel,  όσο 

αφορά ζώα κτλπ.”  

Κάποιος άλλος όµως αναφέρει ότι εκτός από τα ντοκιµαντέρ για τη φύση και τα ζώα του 

αρέσουν και τα ντοκιµαντέρ που αφορούν τους πλανήτες και το διάστηµα. 

Φοιτητής 13: “Ντοκιµαντέρ σχετικά µε τη φύση µε συνάρπαζαν από πολύ 

µικρή ηλικία, από το δηµοτικό µε θυµάµαι να παρακολουθώ ντοκιµαντέρ 

σχετικά µε τη φύση. …ντοκιµαντέρ …σχετικά µε ζώα… Έχω 
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παρακολουθήσει βέβαια και αρκετά ντοκιµαντέρ σχετικά µε τον πλανήτη γη, 

το διάστηµα αλλά και µε φυσικά φαινόµενα και ορισµένα από αυτά τα έχω 

απολαύσει.”  

Άλλοι συµµετέχοντες, προτιµούν εκτός από τα ντοκιµαντέρ που αφορούν τη φύση, αυτά 

που απευθύνονται στην εξέλιξη του ανθρώπου και διάφορους επιστήµονες. 

Φοιτητής 8: “Αρκετά ντοκιµαντέρ για τον StephenHawking, στο Cosmos, 

το Baraka, το Samsara κτλ. Μετά από την παρακολούθηση της τριλογίας 

των ντοκιµαντέρ του RonFricke, αντιλήφθηκα την φύση του ανθρώπου, τα 

µοτίβο της ζωής και εξέλιξης του είδους και τις καταστροφικές συνέπειες της 

ύπαρξης του στον πλανήτη. Επίσης αντιλήφθηκα ακόµη περισσότερα µετά 

την παρακολούθηση του Cowspiracy και ακολούθως του εκπληκτικού De-

main των MélanieLaurent και CyrilDion. Με βοήθησαν να αλλάξω ακόµη 

περισσότερες κακές, ανθρώπινες συνήθειες.” 

Μερικοί συµµετέχοντες αναφέρονται και στην παρακολούθηση εκποµπών και σειρών 

στην τηλεόραση που αφορούν τον κλάδο των Φυσικών Επιστηµών.  

Φοιτητής 12: “…προσπαθώ επίσης να παρακολουθώ και τηλεοπτικές 

σειρές από το discovery channel είτε από το national geographic καθώς τα 

θέµατα που αγγίζουν µε ενδιαφέρουν παρά πολύ. Πάντα βρίσκουν τον τρόπο 

να σε κερδίζουν µε την ανάλυση που κάνουν, αλλά και από τα πειράµατα…” 

Ένας αναφέρεται και στην ανάγνωση κάποιων βιβλίων που αφορούν τις Φυσικές 

Επιστήµες. 

Φοιτητής 8: “Από βιβλία διαβάζω του Descartes…” 

Κάποιος άλλος αναφέρει ότι µελετάει καθηµερινά για τη ζωή διαφόρων αξιοσηµείωτων 

προσωπικοτήτων στο χώρο των επιστηµών. 
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Φοιτητής 12: “Οι εµπειρίες που έχω µε τις Φυσικές Επιστήµες είναι η καθηµερινή 

µελέτη που κάνω σχετικά µε συγκεκριµένους επιστήµονες που µε ενδιαφέρουν και 

που µου αρέσει να τους µελετώ σε ότι αφορά τη ζωή τους και το έργο που έχουν 

επιτελέσει γενικότερα για την ανθρωπότητα.”  

Ακόµη, ένας συµµετέχοντας αναφέρει ότι πολλές φορές µέχρι και σήµερα, ασχολείται 

στο σπίτι του µε κάποια πειράµατα µιας και ο πατέρας του, του ζητούσε τη γνώµη του για 

όσα ετοιµάζει για τις διδασκαλίες του στο σχολείο. 

Φοιτητής 10: “…µου ζητάει επίµονα κάθε φορά τη γνώµη µου, για το πως 

µου φάνηκαν τα πειράµατα που κάνει.”  

Επίσης, κάποιος άλλος αναφέρει ότι ερχόταν σε επαφή µε τις Φυσικές Επιστήµες 

παρατηρώντας τα αστέρια µαζί µε τον πατέρα του. 

Φοιτητής 2: “…µε τον πατέρα µου µαθαίνοντας επίσης για τα αστέρια, τις 

ονοµασίες τους, τον πλανήτη. …ήταν κάτι που πάντα µε ενδιέφερε. Θυµάµαι 

τους συµβολισµούς και τις ονοµασίες των σχηµατισµών των αστεριών. 

Βλέπω συγκεκριµένα αστέρια στον ουρανό και ακόµη θυµάµαι τις ονοµασίες 

τους.” 

Πέρα από όλες τις πιο πάνω εµπειρίες, αρκετοί είναι οι συµµετέχοντες που επισκέπτονται 

διάφορα µουσεία στη χώρα τους. 

Φοιτητής 7: “…µου αρέσει να επισκέπτοµαι µουσεία. Με τους γονείς µου 

επισκεπτόµασταν µουσεία.” 

Κάποιοι επισκέφτηκαν µουσεία τόσο στη χώρα τους όσο και στο εξωτερικό. Κάποιος 

µάλιστα αναφέρεται στην εµπειρία του σε ένα µουσείο φυσικής ιστορίας στο εξωτερικό, 

το οποίο υποστηρίζει ότι µπορεί να βοηθήσει στην καλλιέργεια ενδιαφέροντος προς τον 

κλάδο της Επιστήµης. 
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Φοιτητής 13: “Βαθιά χαραγµένη στη µνήµη µου είναι και η επίσκεψή µου 

στο µουσείο φυσικής ιστορίας της Νέας Υόρκης, το οποίο είναι µια 

εξαιρετική αφορµή και λόγος για να αγαπήσει κανείς τις Φυσικές Επιστήµες 

ή τουλάχιστον να σταµατήσει την απέχθεια του προς αυτές.” 

Σε αντίθεση µε τις πιο πάνω δηλώσεις, κάποιοι συµµετέχοντες επισκέφθηκαν 

πλανητάρια. Μάλιστα ένας συµµετέχοντας αναφέρει ότι αυτή του η εµπειρία αποτελεί 

και την πιο θετική εµπειρία που είχε µέχρι στιγµής. 

Φοιτητής 14: “Είχα πολλές θετικές και όµορφες εµπειρίες άλλα µια 

ξεχωρίζει από όλες. Θα έλεγα ότι ήταν η πρώτη µου εµπειρία στο 

πλανητάριο. Θυµάµαι πόσο χαρούµενη ήµουν που θα πήγαινα εκεί και 

ενθουσιάστηκα τόσο που πήγα άλλες 3-4 φορές µε τους γονείς µου.”  

 Συνεπώς, διαπιστώνεται από τις πιο πάνω δηλώσεις, ότι οι περισσότεροι 

συµµετέχοντες επιλέγουν να ενηµερώνονται για θέµατα φυσικών επιστηµών µέσα από 

την παρακολούθηση διαφόρων ντοκιµαντέρ. Δύο συµµετέχοντες αναφέρθηκαν στην 

παρακολούθηση ντοκιµαντέρ γενικά, ενώ άλλοι 7 ανάφεραν ότι επιλέγουν να βλέπουν 

ντοκιµαντέρ που αφορούν ειδικότερα τη φύση και το φυσικό περιβάλλον. Μόνο 3 από 

τους συµµετέχοντες αναφέρθηκαν σε ντοκιµαντέρ που αφορούν ζώα. Εκτός όµως από τα 

ντοκιµαντέρ, 3 συµµετέχοντες ανάφεραν ότι προτιµούν τις επισκέψεις σε µουσεία 

φυσικής ιστορίας, ενώ τρεις άλλοι έγραψαν ότι προτιµούν τις επισκέψεις σε πλανητάρια. 

Ακόµη, δύο συµµετέχοντες αναφέρθηκαν στην παρακολούθηση τηλεοπτικών εκποµπών. 

Άλλοι δύο αναφέρθηκαν και σε δραστηριότητες που κάνουν µε άτοµα από το 

οικογενειακό τους περιβάλλον. Μόνο ένας από τους συµµετέχοντες (φοιτητής 8) ανάφερε 

ότι προτιµάει να παρακολουθεί ντοκιµαντέρ που αφορούν τη ζωή διάφορων ισχυρών 

προσωπικοτήτων στο χώρο των Φυσικών Επιστηµών και να διαβάζει βιβλία. Τέλος ο 
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φοιτητής 12 ανέφερε ότι τον ενδιαφέρει η µελέτη για διάφορους επιστήµονες γενικότερα, 

χωρίς όµως να συγκεκριµενοποιεί τα λεγόµενα του. 

 Παρόµοιες θετικές εξωσχολικές εµπειρίες εντοπίζονται και µέσα από τις 

ζωγραφιές που ζητήθηκαν από τους φοιτητές να σχεδιάσουν και αφορούν την πιο θετική 

τους εµπειρία µε τις Φυσικές Επιστήµες. Συγκεκριµενοποιώντας, ο φοιτητής 13 

ζωγράφισε την είσοδο ενός πλανηταρίου, για το οποίο έγραψε µία πρόταση λέγοντας ότι 

η επίσκεψη στο πλανητάριο ήταν θετική γιατί είχαν δει ένα ντοκιµαντέρ σχετικό µε το 

Έβερεστ. Παρόµοια, ο φοιτητής 1 σχεδίασε την επίσκεψη του στο µουσείο επιστήµης, 

όπου όπως γράφει, µέσα από τρισδιάστατες εµπειρίες, ενηµερώθηκε για την εξέλιξη της 

επιστήµης µέσα στο πέρασµα των χρόνων (Πίνακας 6). 

 Συµπερασµατικά, εντοπίζεται µια σύνδεση µεταξύ των δεδοµένων των 

προσωπικών βιογραφιών και ζωγραφιών των συµµετεχόντων. Αυτή η σύνδεση δείχνει ότι 

οι συµµετέχοντες έχουν ζήσει εξωσχολικές εµπειρίες που είναι θετικές. 

Εµπειρίες Εντός Σχολικού Περιβάλλοντος - Δηµοτικό 

 Οι συµµετέχοντες αναφέρθηκαν και στις εµπειρίες τους από το δηµοτικό σχολείο 

σε σχέση µε το µάθηµα των Φυσικών Επιστηµών. Συγκεκριµενοποιώντας, ένας 

συµµετέχοντας υποστηρίζει ότι του άρεσε το µάθηµα στο δηµοτικό σχολείο λόγω των 

πειραµάτων που έκαναν. 

Φοιτητής 10: “Από το Δηµοτικό σχολείο µου άρεσε αρκετά το µάθηµα της 

Επιστήµης. Βασική αιτία ήταν… τα πειράµατα.” 
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Ένας άλλος συµµετέχοντας αναφέρει ότι του άρεσε το µάθηµα της Επιστήµης γιατί 

ασχολούνταν µε ενδιαφέροντα θέµατα, ενώ παράλληλα θυµάται ότι κάποτε έκαναν 

πειράµατα τα οποία τους βοηθούσαν να καταλάβουν καλύτερα τα όσα διδάσκονταν. 

Φοιτητής 11: “Οι Φυσικές Επιστήµες µου άρεσαν γιατί πολλές φορές 

κάναµε θέµατα τα οποία µου άρεσαν πάρα πολύ όπως πχ. τα ζώα. Από το 

δηµοτικό δεν θυµάµαι και πολλά πράγµατα για το µάθηµα των Φυσικών 

Επιστηµών. Τα µοναδικά πράγµατα που µου έχουν χαραχτεί στη µνήµη είναι 

κάποια πειράµατα τα οποία κάναµε όλοι µαζί στη τάξη. Στις Φυσικές 

Επιστήµες κάποιες φορές κάναµε πειράµατα τα οποία µας βοηθούσαν να 

αποµνηµονεύσουµε καλύτερα αυτά που µας έλεγαν…” 

 Γενικότερα στα πειράµατα αναφέρονται αρκετοί συµµετέχοντες. Ένας συµµετέχοντας 

µάλιστα αναφέρεται σε ένα πείραµα το οποίο θυµάται και το πραγµατοποίησαν στο 

δηµοτικό σχολείο. 

Φοιτητής 15: “Το µόνο που θυµάµαι από τις Φυσικές Επιστήµες από το 

δηµοτικό ήταν ένα πείραµα… το οποίο είχαµε τοποθετήσει ένα τενεκεδάκι 

και είχαµε αδειάσει το περιεχόµενο του και µετά το βάλαµε σε ένα γκάζι το 

ζεστάναµε και ακολούθως κλείσαµε τις τρύπες µε bluetack και το τενεκεδάκι 

είχε συσσωρευτεί.” 

Ένας ακόµα συµµετέχοντας αναφέρεται στα πειράµατα τονίζοντας ότι χάρη σ’αυτά 

ξέφευγαν από τη θεωρία και το µάθηµα γινόταν πιο βιωµατικό. Αναφέρει όµως 

παράλληλα και ένα µειονέκτηµα που είχαν τα πειράµατα. Κάποιες φορές, όπως είπε, τα 

πειράµατα γίνονταν από το δάσκαλο ενώ οι µαθητές ήταν θεατές.  

Φοιτητής 12: “…στο σχολείο ήταν αρκετά ενδιαφέροντα όλα λόγω και των 

βιωµατικών πειραµάτων που κάναµε και µας βοηθούσαν να ξεφύγουµε από 
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την θεωρία των άλλων µαθηµάτων. Όµως κάποιες φορές που κανονικά 

έπρεπε να κάναµε εµείς οι µαθητές τα πειράµατα µας, τελικά όλα τα έκανε ο 

εκπαιδευτικός και εµείς πάλι βρισκόµασταν στον ρόλο του θεατή.” 

Παροµοίως, ένας ακόµα συµµετέχοντας ανέφερε ότι του άρεσε το µάθηµα στο δηµοτικό, 

γιατί το µάθηµα γινόταν πιο πρακτικό µέσα από τα πειράµατα. Μάλιστα αναφέρει ότι 

θυµάται κάποια από τα πειράµατα που διεξήγαγαν. 

Φοιτητής 4: “Στις Φυσικές επιστήµες στο Δηµοτικό µου άρεσε το µάθηµα 

επειδή κάναµε συνεχώς πειράµατα. Στην αρχή διδασκόµασταν κάτι και µετά 

σε οµάδες κάναµε πειράµατα που µας καθοδηγούσε η δασκάλα µας. …η 

καλύτερη εµπειρία µου µε τις Φυσικές επιστήµες στο σχολείο ήταν τα 

πειράµατα µιας και λατρεύω όταν το µάθηµα είναι πιο πρακτικό και όχι 

τόσο θεωρητικό. Συγκεκριµένα θυµάµαι κάποια πειράµατα που κάναµε στο 

σχολείο.” 

Με παρόµοιο τρόπο συµπληρώνει ο ακόλουθος συµµετέχοντας, λέγοντας ότι του άρεσε 

το µάθηµα της Επιστήµη γιατί έκαναν πειράµατα και χρησιµοποιούσαν πολλές 

εφαρµογές στον υπολογιστή. 

Φοιτητής 14: “Μ’αρεσαν οι Φυσικές Επιστήµες στο δηµοτικό σχολειό… 

κάναµε πολλά πειράµατα και χρησιµοποιούσαµε πολλές εφαρµογές στον 

υπολογιστή για να µπορέσουµε να καταλάβουµε καλύτερα τις έννοιες.” 

Παρόµοια ένας άλλος συµµετέχοντας γράφει ότι οι αναµνήσεις του από το δηµοτικό είναι 

γεµάτες µε εµπειρίες από επισκέψεις, εκδροµές και πειράµατα που πραγµατοποιούσαν. 

Φοιτητής 16: “…τα παιδικά µου χρόνια στο δηµοτικό είναι γεµάτα 

αναµνήσεις, εµπειρίες, επισκέψεις, εκδροµές και πειράµατα µε αυθεντικά 

δεδοµένα. Είχαµε την τύχη να κατέχουµε αίθουσες Φυσικών Επιστηµών και 
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καθηµερινά καταπιανόµασταν µε τη διεξαγωγή πειραµάτων για τη µελέτη 

των φαινοµένων. Σε συνδυασµό µε τις επισκέψεις και τις εκδροµές,οι 

δάσκαλοι µας παρείχαν µια πολύπλευρη εκπαίδευση στα µαθήµατα των 

Φυσικών Επιστηµών.” 

Επιπρόσθετα ένας ακόµα συµµετέχοντας θυµάται µία επίσκεψη σε ένα πάρκο πουλιών 

που πήγε κατά τη φοίτηση του στο δηµοτικό. 

Φοιτητής 5: “…επίσκεψη που έτυχε να έχω µε το σχολείο µου σε ένα πάρκο 

πουλιών στη Πάφο.” 

Επιπλέον ένας άλλος συµµετέχοντας θυµάται µία εκδροµή στην οποία συµµετείχε κατά 

τη διάρκεια των σχολικών του χρόνων στο δηµοτικό σχολείο. 

Φοιτητής 2: “Θυµάµαι όµως µια εκδροµή που είχαµε κάνει στο σχολείο στο 

χωριό Κρίτου Τέρρα και περπατούσαµε στο δάσος, έχοντας έναν ειδικό που 

µας µιλούσε για τα δέντρα και µπήκαµε στην διαδικασία να µετρήσουµε τον 

κορµό του δέντρου έτσι ώστε να µάθουµε την ηλικία του.  Η όλη αυτή 

διαδικασία µου κίνησε το ενδιαφέρον.” 

Ο ίδιος συµµετέχοντας όµως τονίζει ότι του κινούσαν περισσότερο το ενδιαφέρον τα 

διάφορα περιβαλλοντικά θέµατα που µελετούσαν σε αντίθεση µε το µάθηµα της 

Επιστήµης, γιατί το µάθηµα γινόταν πιο βιωµατικό και εµπειρικό, ενώ ταυτόχρονα οι 

συνθήκες γενικότερα ήταν καλύτερες. 

Φοιτητής 2: “Έχοντας κάνει περιβαλλοντικά θέµατα στο σχολείο, µου 

κίνησε περισσότερο το κίνητρο, το ενδιαφέρον για µάθηση παρά η Επιστήµη, 

γιατί ήταν εµπειρική µάθηση, βγαίναµε έξω στο περιβάλλον, µελετούσαµε, 

κάναµε επίσης πειράµατα. Αντιθέτως µε την Επιστήµη, όπου το µάθηµα µας 

δεν ήταν εµπειρικό, ήταν µια τυπική εµπειρία… Υπήρχε αρκετή 
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αποµνηµόνευση, και απρόοπτα δοκίµια. Επίσης, τα περισσότερα πειράµατα 

τα έκανε η εκπαιδευτικός. Κάποτε που µας δινόταν η ευκαιρία για 

συνεργασία, λόγω του ότι ήµασταν αρκετοί στην οµάδα δεν µπορούσαµε 

όλοι να συµµετέχουµε όπως πρέπει.” 

Ταυτόχρονα, ένας άλλος συµµετέχοντας θυµάται µονάχα δύο τάξεις στο δηµοτικό 

σχολείο όπου συµµετείχε στο µάθηµα Επιστήµης, γιατί σε αυτές τις τάξεις έκαναν 

µάθηµα έξω στην αυλή του σχολείου, ενώ άλλες φορές δεν περιορίζονταν µονάχα στο 

σχολικό βιβλίο και συµµετείχαν ενεργά στις διαδικασίες του µαθήµατος. 

Φοιτητής 5: “Στο δηµοτικό σχολείο θυµάµαι το µάθηµα των Φυσικών 

Επιστηµών σε δυο τάξεις, συγκεκριµένα στη  Δ΄και Στ΄. Στις υπόλοιπες 

τάξεις δεν θυµάµαι καθόλου αυτό το µάθηµα, σαν να µην το 

παρακολούθησα ποτέ. Να τονίσω ότι και στη Δ΄ αλλά και στη Στ΄ τάξη η 

δασκάλα που µας δίδασκε Φυσικές επιστήµες ήταν η ίδια. Θυµάµαι πολύ 

έντονα ότι µου άρεσε το µάθηµα και δεν το βαριόµουν. …θυµάµαι πολύ 

έντονα ότι έτυχε να κάνουµε και µάθηµα έξω στην αυλή, κάτω από τα 

πεύκα, καθ’ όλη τη διάρκεια της διδασκαλίας. Δεν ήταν ένα τυπικό µάθηµα 

στο οποίο έπρεπε να απαντούµε µόνο τις ερωτήσεις της και να 

συµπληρώνουµε τα φύλλα του βιβλίου. Η δασκάλα εκτός από το σχολικό 

εγχειρίδιο οργάνωνε δραστηριότητες στις οποίες συµµετείχαµε ενεργά εµείς 

ως µαθητές δηµοτικού. Ορισµένες που θυµάµαι ήταν η δεντροφύτευση, ο 

ορισµός υπεύθυνων µαθητών για την καλλιέργεια και το πότισµα των φυτών 

της τάξης µας, η µελέτη ενός δέντρου και η φωτογράφηση του κάθε 

εβδοµάδα, για να παρατηρήσουµε τις αλλαγές που προκύπτουν σε κάθε 

εποχή, η παρουσίαση της καλύτερης εργασίας ενός µαθητή στην ολοµέλεια 
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της τάξης και η επιβράβευση του κ.α. …θυµάµαι το µάθηµα των Φ.Ε γιατί 

είχα βιωµατική µάθηση. Μόνο θετικές εντυπώσεις έχω και καµία αρνητική 

παρολ’ αυτά το συγκεκριµένο µάθηµα δεν το θυµάµαι καθόλου στις 

υπόλοιπες τάξεις εκτός από τη Δ΄ και τη Στ΄.” 

Συνεπώς, στα πιο πάνω αποσπάσµατα, διαπιστώνεται ότι οι περισσότεροι 

συµµετέχοντες κατείχαν µία αρεσκεία για το µάθηµα της Επιστήµης στο δηµοτικό 

σχολείο. Πιο συγκεκριµένα, 7 συµµετέχοντες δήλωσαν ότι τους άρεσε το µάθηµα της 

Επιστήµης στο δηµοτικό σχολείο, γιατί κατά τη διάρκεια του µαθήµατος έκαναν 

πειράµατα. Κάποιοι από αυτούς µάλιστα θυµούνται κάποια από αυτά τα πειράµατα και τα 

περιγράφουν. Επιπλέον, 3 από τους συµµετέχοντες αναφέρουν ότι τους άρεσε το µάθηµα, 

γιατί πήγαιναν εκδροµές και επισκέψεις σε διάφορα µέρη όπου διεξήγαγαν το µάθηµα µε 

ένα διαφορετικό τρόπο. Μάλιστα ο φοιτητής 5 αναφέρει ότι το µάθηµα κάποιες φορές 

γινόταν έξω στην αυλή του σχολείου. Πέρα όµως από αυτό, ο ίδιος συµµετέχοντας, όπως 

και ο φοιτητής 2 αναφέρουν ότι γενικότερα το µάθηµα της Επιστήµης στο δηµοτικό ήταν 

βιωµατικό και διαδραστικό (Πίνακας 6).  

 Κάποιες θετικές εµπειρίες που αφορούν τη συµµετοχή των συµµετεχόντων στο 

µάθηµα της Επιστήµης κατά τα µαθητικά τους χρόνια στο δηµοτικό σχολείο, 

εντοπίζονται και µέσα από τις ζωγραφιές, όπου ζητήθηκαν από αυτούς να ζωγραφίσουν 

την πιο θετική τους εµπειρία µε τις Φυσικές Επιστήµες. Πιο συγκεκριµένα ο φοιτητής 11, 

αναφερόµενος στο πείραµα που αφορά την ανάπτυξη σπόρων µε τη χρήση βρεγµένου 

βαµβακιού, σχεδίασε ένα πιάτο µέσα στο οποίο ζωγράφισε βαµβάκι µε φασόλια και 

φακές, τα οποία ξεκίνησαν να µεγαλώνουν. Επίσης, ο φοιτητής 12 έχει σχεδιάσει ως 

θετική του εµπειρία, τα διάφορα πειράµατα που αφορούν τους µαγνήτες, την τήξη και 

πήξη, τη συστολή και διαστολή καθώς και τα στερεά, υγρά και αέρια. Τέλος, ο φοιτητής 5 
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σχεδίασε τον εαυτό του να εργάζεται βγάζοντας ολόκληρη τη σχολική χρονιά 

φωτογραφίες ενός δέντρου, µε σκοπό να παρατηρήσει τις αλλαγές που του συµβαίνουν 

µέσα σε αυτό το χρονικό διάστηµα. Οι φωτογραφίες, όπως έγραψε, έβγαιναν κάθε 

εβδοµάδα και τοποθετούνταν µέσα σε ένα βιβλιαράκι, το οποίο παρουσίασαν στο τέλος 

της σχολικής χρονιάς στους συµµαθητές τους. Μάλιστα αναφέρει ότι του έχει αποµείνει 

στο µυαλό γιατί ήταν ευχάριστη διαδικασία, η οποία του προσέφερε και βραβείο 

(Πίνακας 6). 

 Οπόταν, διαπιστώνεται µια σύνδεση µεταξύ των δεδοµένων των προσωπικών 

βιογραφιών και των ζωγραφιών των συµµετεχόντων. Αυτή η σύνδεση δείχνει ότι 

υπάρχουν θετικές εµπειρίες που έχουν ζήσει οι συµµετέχοντες κατά τη διάρκεια της 

φοίτησης τους στο δηµοτικό σχολείο. 

 Αντίθετα όµως µε τις πιο πάνω αναφορές, οι συµµετέχοντες είχαν και πολλές 

αρνητικές εµπειρίες µέσα από το συγκεκριµένο µάθηµα στο δηµοτικό σχολείο, γεγονός 

το οποίο τους οδήγησε στο να σχηµατίσουν αρνητική εικόνα. Πιο συγκεκριµένα, ένας 

συµµετέχοντας γράφει ότι έχει ελάχιστες εµπειρίες και οι αναµνήσεις του είναι 

ξεθωριασµένες. Το µόνο που θυµάται ήταν τα διάφορα δυσνόητα σηµεία κατά τη 

διδασκαλία. 

Φοιτητής 13: “Αδυνατώ να περιγράψω ένα τυπικό µάθηµα φυσικών 

επιστηµών από όταν ήµουν µαθητής στο δηµοτικό σχολείο. Πραγµατικά, 

ελάχιστες εµπειρίες έχω από αυτό το µάθηµα, έχουν ξεθωριάσει όλες οι 

αναµνήσεις από τα µαθήµατα των Φυσικών Επιστηµών. Θυµάµαι µόνο ότι 

υπήρχαν κάποια δυσνόητα σηµεία. Ούτε καν ένα πείραµα δεν µπορώ να 

θυµηθώ, το οποίο σηµαίνει ότι είτε έγιναν ελάχιστα ή δεν έγιναν καθόλου.” 
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Με παρόµοιο ύφος εκφράζεται και ο επόµενος συµµετέχοντας ο οποίος αναφέρει ότι δεν 

είχε καλές σχέσεις µε το µάθηµα της Επιστήµης και πλέον του απέµειναν µόνο κάποιες 

µακρινές, σκόρπιες αναµνήσεις. 

Φοιτητής 9: “Η αλήθεια είναι πως ποτέ δεν είχα καλή σχέση µε τις Φυσικές 

Επιστήµες. Από το δηµοτικό δεν έδειχνα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα 

µαθήµατα των Φυσικών Επιστηµών. …δεν µπορώ να θυµηθώ απολύτως 

τίποτα γύρω από αυτά τά µαθήµατα. Κάποιες µακρινές αναµνήσεις µε τη 

δασκάλα να διδάσκει τον ηλεκτρισµό ή κάτι τέτοιο χωρίς να καταλαβαίνω το 

µάθηµα… Οι φυσικές επιστήµες δεν µου άρεσαν.” 

Παρόµοιες δυσάρεστες αναµνήσεις έχει και ο επόµενος συµµετέχοντας, γιατί όπως 

αναφέρει τις περισσότερες φορές κάθονταν στα θρανία και προσπαθούσαν να 

φανταστούν πως θα ήταν στην πράξη εάν έκαναν τα πειράµατα που τους περιέγραφε η 

εκπαιδευτικός θεωρητικά. 

Φοιτητής 7: “Οι αναµνήσεις µου στις Φυσικές Επιστήµες από το δηµοτικό 

δεν είναι πολύ ευχάριστες… Δεν κάναµε ποτέ πειράµατα, µ’ εξαίρεση το 

πείραµα που φυτέψαµε φακές, και ως επί τον πλείστο δε µου άρεσε το 

µάθηµα γιατί απλά καθόµουν στο θρανίο και προσπαθούσα να 

χρησιµοποιήσω τη φαντασία µου για να καταλάβω πως γίνονται στην πράξη 

αυτά που ο/η δάσκαλος/α προσπαθούσε να µας περιγράψει µε λέξεις… Έτσι 

δε µπορώ να πω ότι το µάθηµα της Επιστήµης το αντιπαθούσα αλλά δεν 

ήταν και τ’ αγαπηµένο µου γιατί δε καταλάβαινα ορισµένες έννοιες.” 

Το ίδιο µοτίβο αναµνήσεων συνεχίζει και µε τον επόµενο συµµετέχοντα, ο οποίος 

θυµάται τον εαυτό του να λύνει ασκήσεις στο βιβλίο. 



@  156

Φοιτητής 6: “Αναµνήσεις από το δηµοτικό δεν έχω στις Φυσικές 

Επιστήµες. Αυτό που θυµάµαι µόνο είναι πως λύναµε τις ασκήσεις του 

βιβλίου σε οµάδες και πως καθόµασταν σε κύκλο.” 

Θολές αναµνήσεις εντοπίζονται και στην αυτοβιογραφία του ακόλουθου συµµετέχοντα, ο 

οποίος αναφέρει ότι ασχολούνταν αποκλειστικά µε την ανάγνωση του σχολικού βιβλίου 

και την επίλυση ασκήσεων. Ενδιαφέρον είναι και το γεγονός ότι τονίζει πως µόνο την 

περίοδο που τους επισκέπτονταν φοιτητές έκαναν περισσότερα πειράµατα που τους 

κινούσαν το ενδιαφέρον. 

Φοιτητής 1: “Οι εµπειρίες µου από το δηµοτικό µπορώ να πω πως είναι 

αρκετά θολές. Αυτό ίσως και να σηµαίνει ότι το µάθηµα δεν είχε και τόσο 

ενδιαφέρον όσο θα χρειαζόταν ώστε να µου µείνει στη µνήµη. Ένα τυπικό 

µάθηµα ήταν η ανάγνωση του σχολικού βιβλίου, η επεξήγηση του ορισµού 

και η επίλυση ασκήσεων… …όταν ήταν η περίοδος που έρχονταν στις τάξεις 

µας φοιτητές, κάναµε περισσότερα πειράµατα και είχε περισσότερο 

ενδιαφέρον.”  

Ο επόµενος συµµετέχοντας αναφέρει ότι παρόλο που του άρεσαν τα πειράµατα, 

εντούτοις τις περισσότερες φορές οι εκπαιδευτικοί επικεντρώνονταν στο βιβλίο γιατί 

βιάζονταν να καλύψουν την ύλη. 

Φοιτητής 8: “Εµένα προσωπικά αν και µου αρέσαν τα πειράµατα στο 

δηµοτικό δεν τα είχαµε σε κάθε µάθηµα, τις περισσότερες φορές 

χρησιµοποιούσαµε το βιβλίο για να καλύψουµε την ύλη.” 

Ο ακόλουθος συµµετέχοντας δυσκολεύεται να θυµηθεί κάτι ευχάριστο που να αφορά το 

µάθηµα της Επιστήµης µε εξαίρεση όποτε είχε τύχει να πάνε εκδροµές σε διάφορα πάρκα 
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ή κατασκηνωτικούς χώρους. Μάλιστα χαρακτηρίζει το µάθηµα της Επιστήµης 

κουραστικό αν και ευχάριστο, γιατί αποτελείτο από πολλή θεωρία που τους κούραζε.  

Φοιτητής 3: “Από το δηµοτικό σχολείο γενικά δεν θυµάµαι και πολλά 

πράγµατα διότι έχουν περάσει και πολλά χρόνια από τότε που ήµουν παιδί, 

αλλά το µόνο που θυµάµαι, που έχει σχέση µε τις Φυσικές Επιστήµες,  ήταν 

οι εκδροµές που µας έπαιρναν σε διαφορά µέρη όπως πάρκα, 

κατασκηνωτικούς χώρους κ.α. Οι Φυσικές Επιστήµες ως µάθηµα ήταν λίγο 

ευχάριστο άλλα και κουραστικό, διότι από τη µια µαθαίναµε πολλά ωραία 

πράγµατα άλλα από την άλλη ήταν µόνο θεωρία και βαριόµασταν κάποιες 

φορές.” 

Ένας άλλος συµµετέχοντας αναφέρει ότι το µόνο αρνητικό σηµείο στα µαθήµατα της 

Επιστήµης ήταν τα διαγωνίσµατα.  

Φοιτητής 4: “…ως αρνητικό στο µάθηµα της Επιστήµης ήταν η θεωρία και 

τα διαγωνίσµατα όπου έπρεπε να µάθουµε συγκεκριµένα πράγµατα που 

αργότερα θα χρησιµοποιούσαµε στο Γυµνάσιο - Λύκειο.” 

 Παρόµοια δυσάρεστη εµπειρία µε το µάθηµα της Επιστήµης στο δηµοτικό 

σχολείο, εντοπίζεται και µέσα από τη ζωγραφιά ενός συµµετέχοντα, την οποία σχεδίασε 

για να παρουσιάσει την πιο αρνητική του εµπειρία µε τις Φυσικές Επιστήµες. 

Συγκεκριµενοποιώντας, ο φοιτητής 7 ζωγράφισε µία εικόνα που απευθύνεται στις 

εµπειρίες του κατά την Δ΄τάξη του δηµοτικού, όπου η δασκάλα έγραφε στον πίνακα 

πολλές πληροφορίες και µιλούσε ακατάπαυστα, ενώ οι µαθητές απλά κάθονταν στα 

θρανία και παρακολουθούσαν.  

 Ως αποτέλεσµα λοιπόν των πιο πάνω, οι συµµετέχοντες γράφουν στις 

αυτοβιογραφίες τους ότι το µάθηµα της Επιστήµης δεν αποτελούσε ένα από τα 
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αγαπηµένα τους µαθήµατα στο δηµοτικό σχολείο. Μάλιστα ένας άλλος συµµετέχοντας 

αναφέρει ότι δεν το αγαπούσε το µάθηµα και ίσως για αυτό να ευθύνεται το ότι δεν του 

έδωσαν το κίνητρο για να το αγαπήσει. 

Φοιτητής 2: “Δεν θυµάµαι και πολλά από το σχολείο ειδικότερα σε 

µαθήµατα που δεν αγάπησα, ίσως γιατί δεν µου δόθηκε ποτέ η ευκαιρία, η 

ώθηση, το κίνητρο για να τα αγαπήσω.” 

Μόνο ένας από τους συµµετέχοντες που µοιράστηκαν τις αυτοβιογραφίες τους µαζί µου 

αναφέρει ότι οι Φυσικές Επιστήµες αποτελούν µέρος των αγαπηµένων του µαθηµάτων 

στο δηµοτικό σχολείο.  

Φοιτητής 14: “Τα αγαπηµένα µου µαθήµατα στο δηµοτικό ήταν οι Φυσικές 

Επιστήµες και τα µαθηµατικά.” 

 Μέσα από τα πιο πάνω αποσπάσµατα, διαπιστώνεται ότι κάποιοι από τους 

συµµετέχοντες είχαν αρνητικές εµπειρίες σε ότι αφορά το µάθηµα της Επιστήµης στο 

δηµοτικό σχολείο. Μάλιστα 4 από τους συµµετέχοντες αναφέρουν ότι έχουν 

ξεθωριασµένες εµπειρίες, µιας και το µάθηµα δεν είχε κάτι το ενδιαφέρον που να τους 

ελκύσει και να χαραχθεί στη µνήµη τους. Οι περισσότεροι συµµετέχοντες, και 

συγκεκριµένα 6, αναφέρουν ότι το µάθηµα χαρακτηριζόταν από την υπερβολική χρήση 

του σχολικού εγχειριδίου και τη θεωρία. Μάλιστα ο φοιτητής 7 αναφέρει ότι πολλές 

φορές προσπαθούσε να χρησιµοποιήσει τη φαντασία του για να φανταστεί πως θα 

γινόταν στην πράξη το συγκεκριµένο πείραµα που περιγραφόταν στο βιβλίο και όφειλαν 

να µάθουν ως θεωρία. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι ο φοιτητής 3 αναφέρει ότι το 

µάθηµα ήταν κουραστικό και ο φοιτητής 13 ότι ήταν δυσνόητο. Ακόµη, δύο από τους 

συµµετέχοντες ανέφεραν ότι τα πειράµατα που διεξήγαγαν ήταν ελάχιστα. Ενδιαφέρον 

αποτελεί η αναφορά του φοιτητή 1, ο οποίος τόνισε ότι το µάθηµα αποκτούσε 
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ενδιαφέρον µόνο όταν επισκέπτονταν την τάξη τους φοιτητές και τους ενέπλεκαν σε 

πειράµατα. Επίσης, τρεις συµµετέχοντες εκφράζουν ξεκάθαρα τη δυσαρέσκεια τους για 

το συγκεκριµένο µάθηµα. Μόνο ένας συµµετέχοντας (φοιτητής 14) αναφέρει ότι το 

µάθηµα της Επιστήµης στο δηµοτικό σχολείο ήταν το αγαπηµένο του (Πίνακας 6). 

 Συνεπώς, εντοπίζεται µια σύνδεση µεταξύ των δεδοµένων των προσωπικών 

βιογραφιών και ζωγραφιών των συµµετεχόντων, µιας και στη ζωγραφιά του φοιτητή 7 

εντοπίζονται µόνο αρνητικά στοιχεία από την εµπειρία του µε το µάθηµα των Φυσικών 

Επιστηµών στο δηµοτικό σχολείο. Αυτή η σύνδεση δείχνει ότι οι συµµετέχοντες είχαν 

αρνητικές εµπειρίες κατά τη διάρκεια της φοίτησης τους στη δηµοτική εκπαίδευση. 

Ο Ρόλος των Εκπαιδευτικών - Δηµοτικό 

 Οι φοιτητές αναφέρθηκαν και στους εκπαιδευτικούς που είχαν στο δηµοτικό και 

τους έµειναν στο µυαλό. Συγκεκριµένα, ένας φοιτητής αναφέρει ότι θυµάται τους 

δασκάλους που είχαν µεταδοτικότητα, έβρισκαν πολλούς διαφορετικούς τρόπους για να 

τους µεταδόσουν τις γνώσεις και είχαν µεγάλη υποµονή. Επίσης θυµάται αυτούς που 

έδειχναν να αγαπούν τη δουλειά τους και προσπαθούσαν να βρίσκουν διασκεδαστικούς 

τρόπους για να διεξάγουν τα µαθήµατα τους. 

Φοιτητής 11: “Οι δάσκαλοι που έχουν µείνει στη µνήµη µου είναι εκείνοι 

που είχαν µεταδοτικότητα. Δηλαδή, αυτοί που είχαν τον τρόπο τους για να 

σου µεταδώσουν αυτά που έπρεπε χωρίς πολύ κόπο. Εκείνοι που έβρισκαν 

χίλιους διαφορετικούς τρόπους για να σε κάνουν να καταλάβεις και είχαν 

απίστευτη υποµονή. Οι δάσκαλοι που αγαπούσαν αυτό που έκαναν και 
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προσπαθούσαν να κάνουν το µάθηµα όµορφο και διασκεδαστικό, όχι ανιαρό 

και ένα σκέτο βασανιστήριο για τους µαθητές.” 

Παρόµοια, ένας άλλος φοιτητής αναπολεί σκεπτόµενος ένα συγκεκριµένο εκπαιδευτικό 

τον οποίο δεν θα ξεχάσει ποτέ, γιατί κατάφερνε καθηµερινά να τους µεταδίδει την 

ενέργεια που είχε αλλά και την καλή του διάθεση για µάθηµα. Παράλληλα όπως 

αναφέρει ήταν µεταδοτικός και στο µάθηµα που δίδασκε, χωρίς όµως να έχει κάτι το 

ιδιαίτερο ως διδασκαλία και κατάφερνε να κάνει τους µαθητές να αγαπήσουν τη µάθηση 

και το σχολείο. 

Φοιτητής 13: “Δεν θα ξεχάσω ποτέ τον κύριο Λάζαρο, τον δάσκαλο µου 

στην Δ΄Δηµοτικού. Ήταν πραγµατικά υπέροχος, κάθε πρωί που έµπαινε στην 

αίθουσα, ολόκληρη η τάξη γέµιζε ενέργεια και διάθεση για µάθηµα. Δεν ήταν 

το µάθηµα του αυτό καθαυτό, ως δοµή και περιεχόµενο, που ήταν υπεύθυνο 

για την παραπάνω κατάσταση. Τα σχέδια µαθηµατός του δεν ήταν τίποτα το 

ιδιαίτερο και αξιέπαινο. Ήταν όµως ο χαρακτήρας του τόσο υπέροχος που 

πραγµατικά ήταν αδύνατον να µην ενθουσιαστείς µε το µάθηµα και να µην 

ενταχθείς ενεργά σε  αυτό. Αυτό, σε συνδυασµό µε την κορυφαία 

µεταδοτικότητά του, καθιστούσαν τον κύριο Λάζαρο ένα πραγµατικά 

υπέροχο δάσκαλο, και κάθε µαθητή του ένα πολύ τυχερό παιδί το οποίο είχε 

την ευκαιρία να αγαπήσει τη γνώση, τη µάθηση, το σχολείο.” 

Ένας ακόµα φοιτητής αναφέρεται στην εκπαιδευτικό την οποία δεν θα ξεχάσει ποτέ, γιατί 

δύο σχολικές χρονιές που ανάλαβε αυτή το µάθηµα των Φυσικών Επιστηµών κατάφερε 

να τους κάνει να τους αρέσει το µάθηµα. Έδειχνε αγάπη για το µάθηµα που δίδασκε, το 

δίδασκε µε απρόβλεπτους τρόπους και είχε την τάση να επιβραβεύει τους µαθητές και να 

τους ενθαρρύνει για ενεργητική συµµετοχή. 
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Φοιτητής 5: “…στη Δ΄ αλλά και στη ΣΤ΄ τάξη η δασκάλα που µας δίδασκε 

Φυσικές Επιστήµες ήταν η ίδια. Θυµάµαι πολύ έντονα ότι µου άρεσε το 

µάθηµα και δεν το βαριόµουν. Η συγκεκριµένη δασκάλα αγαπούσε το 

µάθηµα της, της άρεσε και αυτό µπορούσε να το δει κανείς από το υλικό που 

ετοίµαζε. Είχε την τάση να µας επιβραβεύει και να µας ενθαρρύνει για τη 

θετική µας συµµετοχή, δίνοντας µας βραβεία και διπλώµατα συµµετοχής. Το 

µάθηµα που έκανε ήταν απρόβλεπτο.” 

Ένας άλλος φοιτητής συµπληρώνει ότι θυµάται µία εκπαιδευτικό που ήταν πολύ 

δηµοκρατική και ευχάριστη, αφοσιωµένη στο µάθηµα που δίδασκε και είχε πολλές 

γνώσεις. 

Φοιτητής 14: “Ο δάσκαλος που έχω πάντα πρότυπο στον µυαλό µου είναι 

αυτός που είχα στην Γ΄ δηµοτικού και έλεγα πάντα µέσα µου ότι θέλω να 

γίνω σαν αυτόν και να µπορώ και εγώ να είµαι τόσο δηµοκρατική και 

ευχάριστη µε τους µελλοντικούς µαθητές µου. …ο δάσκαλος µας ήταν πολύ 

αφοσιωµένος στο µάθηµα του και είχε πολλές εγκυκλοπαιδικές γνώσεις µε 

αποτέλεσµα το µάθηµα του να µην γίνεται ανιαρό.”  

Κάποιος άλλος θυµάται µία εκπαιδευτικό, η οποία κατάφερνε να διεξάγει πετυχηµένα 

πειράµατα. 

Φοιτητής 10: “Από το δηµοτικό σχολείο µου άρεσε αρκετά το µάθηµα της 

Επιστήµης. Βασική αιτία ήταν η δασκάλα µου στην Ε΄ τάξη και τα 

πετυχηµένα πειράµατα που έκανε…”  

Αντίθετα µε τους πιο πάνω, οι πιο κάτω φοιτητές αναφέρουν εκπαιδευτικούς που τους 

έχουν µείνει στο µυαλό, αλλά όχι για τα θετικά χαρακτηριστικά του. Για παράδειγµα ο 
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ακόλουθος φοιτητής θυµάται έναν εκπαιδευτικό που έδειχνε να µην έχει όρεξη και καλή 

διάθεση για να διδάξει, µε αποτέλεσµα το µάθηµα του να είναι ανιαρό και µονότονο. 

Φοιτητής 1: “…έχει µείνει στο µυαλό µου διότι φαινόταν στο µάθηµά του 

ότι δεν είχε όρεξη και διάθεση να µας διδάξει. Το µάθηµα του ήταν ιδιαίτερα 

ανιαρό και δεν εξελισσόταν. Ήταν ίδιο κάθε φορά…” 

 Συµπερασµατικά, διαπιστώνεται ότι οι συµµετέχοντες, θυµούνται περισσότερο 

τους εκπαιδευτικούς που είχαν θετικά χαρακτηριστικά, τόσο οι ίδιοι ως προσωπικότητες, 

όσο και τα µαθήµατα που οργάνωναν. Αναλυτικότερα, 3 συµµετέχοντες αναφέρονται 

στην ευδιαθεσία που χαρακτήριζε τους δασκάλους που θυµούνται, ενώ ταυτόχρονα άλλοι 

τρεις αναφέρονται και στην αγάπη που έδειχναν τόσο για τη δουλειά τους γενικότερα όσο 

και για το µάθηµα της επιστήµης ειδικότερα. Εκτός όµως από τα πιο πάνω 

χαρακτηριστικά, δύο συµµετέχοντες αναφέρθηκαν και στον ενδιαφέρον τρόπο 

παρουσίασης του µαθήµατος τους, ο οποίος ήταν διασκεδαστικός και δεν περιοριζόταν 

πάντα σε ένα συγκεκριµένο τρόπο διδασκαλίας, κάνοντας το να µην είναι µονότονο. 

Επιπλέον, δύο συµµετέχοντες αναφέρθηκαν στη µεταδοτικότητα των εκπαιδευτικών, ενώ 

ο φοιτητής 11 συµπλήρωσε στα λεγόµενα του και την υποµονή µε τις δυσκολίες και τις 

ιδιαιτερότητες των συµµετεχόντων. Τέλος ένας συµµετέχοντας (φοιτητής 5) αναφέρθηκε 

στην επιβράβευση που δέχονταν από τον εκπαιδευτικό, ένας άλλος (φοιτητης 10) στα 

πειράµατα που διεξήγαγαν και κάποιος άλλος (φοιτητής 14) στο δηµοκρατικό χαρακτήρα 

που κατείχε ο εκπαιδευτικός. Μόνο ένας από τους συµµετέχοντες (φοιτητής 1) 

αναφέρθηκε σε έναν εκπαιδευτικό που θυµάται και είχε αρνητικά χαρακτηριστικά, τα 

οποία όπως φαίνονται µέσα από τα λόγια του, είναι τελείως αντίθετα µε αυτά που 

ανέφεραν οι υπόλοιποι συµµετέχοντες πιο πάνω (Πίνακας 6). 
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 Συνεπώς, διαφαίνεται ότι παρόλο που οι συµµετέχοντες θυµούνται περισσότερο 

τους εκπαιδευτικούς που τους παρείχαν θετικές εµπειρίες, εντούτοις κάποιοι 

συµµετέχοντες θυµούνται και τους εκπαιδευτικούς που τους παρείχαν κάποιες αρνητικές 

εµπειρίες. 

Εµπειρίες Στο Σχολικό Περιβάλλον - Γυµνάσιο/Λύκειο 

 Πέρα από τις εµπειρίες τους στο δηµοτικό, κατέγραψαν τις εµπειρίες τους από το 

γυµνάσιο και το λύκειο. Δέκα συµµετέχοντες θυµούνται µόνο αρνητικά πράγµατα από το 

γυµνάσιο και το λύκειο. Πιο συγκεκριµένα, οι συµµετέχοντες αναφέρουν ότι τα 

µαθήµατα των Φυσικών Επιστηµών συνεχίστηκαν µε τους ίδιους και χειρότερους 

ρυθµούς τόσο στο γυµνάσιο όσο και στο λύκειο. Ένα παράδειγµα από τα λεγόµενα των 

συµµετεχόντων αποτελούν τα πιο κάτω λόγια ενός συµµετέχοντα, ο οποίος γράφει ότι 

αυτό που άλλαξε ήταν η ύλη, καθώς και το ότι επήλθε η τελειωτική παύση των 

πειραµάτων.  

Φοιτητής 1: “Το µάθηµα λοιπόν που διεξαγόταν στις τάξεις του γυµνασίου 

και του λυκείου, διέφερε από αυτό του δηµοτικού µόνο στην ύλη! Σαφώς και 

τα πειράµατα δεν υπήρχαν πια σαν επιλογή και το µάθηµα ήταν καθαρά 

αποστήθιση και στείρα γνώση.” 

Κάποιοι άλλοι ανέφεραν ότι αντέγραφαν ασταµάτητα από τον πίνακα και δεν 

χρησιµοποιούσαν τις αίθουσες επιστήµης. Επίσης, ένας συµµετέχοντας, δήλωσε ότι αφού 

για πρώτη φορά πήρε τον πρώτο του χαµηλό βαθµό σε ένα από τα µαθήµατα Φυσικών 

Επιστηµών, είχε χάσει τελείως το κίνητρο του για µάθηση. 
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Φοιτητής 8: “Το µάθηµα των Φυσικών Επιστηµών στο γυµνάσιο και το 

λύκειο ήταν η χειρότερη µου εµπειρία, οι καθηγητές ούτε καν 

χρησιµοποιούσαν τις ανάλογες αίθουσες. …ατελείωτες ώρες αντιγραφής από 

τον πίνακα. Όταν πήρα το πρώτο µου ‘Δ’ στο γυµνάσιο, τότε αποχαιρέτησα 

το οποιοδήποτε κίνητρό µου για το µάθηµα.” 

Ακόµη, κάποιοι συµµετέχοντες δήλωσαν ότι δυσκολεύονταν να κατανοήσουν τις στείρες 

γνώσεις που τους ζητούσαν οι καθηγητές να αποστηθίσουν, ενώ ταυτόχρονα δεν 

µπορούσαν να συσχετίσουν τις γνώσεις που τους πρόσφεραν µε την καθηµερινότητα 

τους. 

Φοιτητής 7: “…ήταν πάντα τυπικό και οι γνώσεις ‘αποστειρωµένες’. Οι 

καθηγητές µας µιλούσαν για πράξεις και τύπους που έπρεπε ν’ 

αποµνηµονεύσουµε, µε σκοπό να µπορούµε να λύσουµε τις ασκήσεις. Το 

αποτέλεσµα ήταν µάλλον αποθαρρυντικό, γιατί αφενός δε µπορούσα να 

κατανοήσω αυτά που µαθαίναµε όσο και να προσπαθούσα, κι αφετέρου δε 

καταλάβαινα το λόγο που τα µαθαίναµε (δε µπορούσα να συσχετίσω τη 

γνώση µε τον κόσµο γύρω µου).”  

Κάποιοι αναφέρθηκαν και στη µονότονη εξέταση του προηγούµενου µαθήµατος, η οποία 

πολλές φορές γινόταν µε απρόοπτα διαγωνίσµατα. 

Φοιτητής 7: “…ένα τυπικό µάθηµα θα ξεκινούσε µ’ εξέταση του 

προηγούµενου µαθήµατος και καµιά φορά µε απροειδοποίητο διαγώνισµα.”  

Γενικότερα, χαρακτηρίζουν µε άσχηµα επίθετα το τυπικό µάθηµα των Φυσικών 

Επιστηµών στο γυµνάσιο και το λύκειο, αναφέροντας ότι ο εκπαιδευτικός εξηγούσε τη 

θεωρία του µαθήµατος µε άσχηµο, αντιπαιδαγωγικό τρόπο. 
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Φοιτητής 13: “Ήταν το κλασικό αισχρό, ανιαρό, ανέµπνευστο, 

µονόπλευρο, απαρχαιωµένο, αντιπαιδαγωγικό, επικίνδυνο, επιβλαβές και 

απαράδεκτο, (ειδικά για τον 21ο αιώνα) µάθηµα. Ο εκπαιδευτικός θα 

εξηγούσε την εκάστοτε θεωρία που έπρεπε να παραδώσει και θα το έκανε 

αυτό µε τον χείριστο τρόπο. ‘Το τάδε θεώρηµα µας λέει αυτό και αυτό. Να 

σας λύσω και καµιά-δυο ασκήσεις. Ωραία, ανοίξτε τωρα την τάδε σελίδα του 

βιβλίου και λύστε τις τάδε ασκήσεις καθώς εγώ θα σας βοηθάω µε τις 

απορίες.’ Με τον πιο αντιπαιδαγωγικό τρόπο, µε φωνές για λάθη, µε 

µειωτικούς χαρακτηρισµούς, οι οποίοι συνήθως επικεντρώνονται στο πόσο 

χαζοί και ανίκανοι είµαστε. ‘Πάρτε και τις τάδε ασκήσεις για το σπίτι να 

γουστάρετε και να ξεστραβωθείτε.’ Και µετά στο λύκειο η ίδια απεχθής 

κατάσταση…” 

Μάλιστα, οι συµµετέχοντες υποστηρίζουν ότι ένα τυπικό µάθηµα στο γυµνάσιο και στο 

λύκειο έβρισκε τον καθηγητή να µην αποδέχεται την πιθανότητα να δυσκολεύονται οι 

µαθητές, µε αποτέλεσµα αυτοί που δυσκολεύονταν να µένουν εκτός του συνόλου της 

τάξης. 

Φοιτητής 9: “Οι περισσότεροι (καθηγητές) µου έδιναν την εντύπωση ότι 

δεν µπορούσαν να δεχτούν το να µην καταλαβαίνεις αυτά που εξηγούσαν, 

αφού για κάποιο λόγο θεωρούσαν πως όλοι µπορούσαµε να τα 

κατανοήσουµε. Το αποτέλεσµα είναι οι αδύναµοι µαθητές, όπως εγώ, να µην 

ασχολούµασταν καθόλου µε το µάθηµα καθώς είχαµε χάσει το ενδιαφέρον 

µας…”  
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Κάποιοι δήλωσαν ότι αφού δυσκολεύονταν να ‘καλουπωθούν’ στα ζητούµενα του 

µαθήµατος, µε αποτέλεσµα να µην κατανοούν το µάθηµα, άρχισαν να µην ασχολούνται 

καθόλου και να βαριούνται. 

Φοιτητής 9: “Σε γυµνάσιο και λύκειο όµως έχασα τελείως το ενδιαφέρον 

µου διότι δεν µπορούσα άπλα να µπω στο ‘καλούπι’ αυτού του είδους 

σκέψης… Αυτές οι εµπειρίες είχαν ως αποτέλεσµα να µην ασχολούµαι 

καθόλου µε αυτό το µάθηµα και να το βαριέµαι.”  

Μάλιστα κάποιοι συµµετέχοντες ανέφεραν ότι κάποια στιγµή κατά τα µαθητικά τους 

χρόνια, τόλµησαν να επιλέξουν κάποια µαθήµατα Φυσικών Επιστηµών, όµως επειδή 

δυσκολεύονταν, στη συνέχεια τα παράτησαν.  

Φοιτητής 3: “Στη Γ΄ λυκείου είχα επιλέξει µεταξύ των άλλων το µάθηµα 

της Βιολογίας, άλλα όταν πήγα την πρώτη µέρα στο µάθηµα δεν µου άρεσε 

καθόλου και την εποµένη πήγα και το άλλαξα.” 

 Συνεπώς, µέσα από τα πιο πάνω αποσπάσµατα, διαπιστώνεται ότι οι αρνητικές 

εµπειρίες των συµµετεχόντων µε τα µαθήµατα Φυσικών Επιστηµών συνεχίστηκαν τόσο 

στο γυµνάσιο όσο και στο λύκειο. Μάλιστα αναφέρονται στη αποµάκρυνση του 

βιωµατικού µέρους µάθησης όπως ήταν τα πειράµατα (φοιτητή 1), τα οποία 

αντικαταστάθηκαν πλήρως από την υπερβολική θεωρία, τις στείρες γνώσεις, τους 

µαθηµατικούς τύπους και τις µαθηµατικές πράξεις (φοιτητή 7), που όφειλαν να 

αποστηθίζουν για τους σκοπούς του µαθήµατος. Επίσης ανέφεραν ότι αντέγραφαν πολλές 

πληροφορίες από τον πίνακα και δεν χρησιµοποιούσαν τις ειδικά διαµορφωµένες 

αίθουσες διδασκαλία (φοιτητή 8). Επιπλέον αναφέρθηκαν και στους καθηγητές τους, 

χρησιµοποιώντας αποθαρρυντικά λόγια, µιας και κάποιοι ανέφεραν ότι δεν έδειχναν το 

απαιτούµενο ενδιαφέρον σε όλους (φοιτητή 9), ενώ παράλληλα χρησιµοποιούσαν 
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παλαιωµένους και αντιπαιδαγωγικούς τρόπους διδασκαλίας (φοιτητή 13). Στενάχωρο 

ήταν το γεγονός ότι 2 συµµετέχοντες ανέφεραν ότι ενώ προσπάθησαν να ασχοληθούν µε 

τέτοιου είδους µαθήµατα και επέλεξαν να συµµετέχουν σε αυτά, εντούτοις τα παράτησαν 

γιατί δεν βρήκαν την αναµενόµενη προσοχή και βοήθεια στο να τα κατανοήσουν 

(φοιτητή 3). 

 Παρόµοιες δυσάρεστες εµπειρίες µε τα µαθήµατα των Φυσικών Επιστηµών στο 

γυµνάσιο και το λύκειο εκφράζονται και µέσα από τις ζωγραφιές των συµµετεχόντων. 

Αναλυτικότερα, ο φοιτητής 3 σχεδίασε τον εαυτό του να βρίσκεται µέσα στην τάξη σε 

ένα µάθηµα Φυσικής, όπου αυτός κάθεται πίσω από το θρανίο και παρακολουθεί τον 

καθηγητή, ο οποίος παρουσιάζει το µάθηµα ανέκφραστος, καθώς στέκεται πίσω από την 

έδρα, µε το βιβλίο της Φυσικής ανοιγµένο µπροστά του και τον πίνακα να βρίσκεται 

πίσω του. Με παρόµοιο τρόπο εκφράζεται και ο φοιτητής 4, ο οποίος ζωγράφισε όλους 

τους µαθητές να κάθονται πίσω από τα θρανία τους, κάποιοι σε δυάδες και κάποιοι µόνοι 

τους. Επίσης, κάποιοι από τους µαθητές φαίνεται να κοιµούνται και κάποιοι να 

τραγουδούν κατά τη διάρκεια του µαθήµατος. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι η 

έκφραση όλων των µαθητών είναι στεναχωρηµένη. Ακόµη, ο εκπαιδευτικός βρίσκεται 

κοντά στην έρδρα, η οποία έχει πάνω το βιβλίο του µαθήµατος ανοιγµένο και κοντά στον 

πίνακα, ο οποίος είναι γεµάτος κείµενα που αφορούν το µάθηµα (Πίνακας 6).  

Με ίδιο τρόπο εκφράζεται και ο φοιτητής 13, ο οποίος ζωγράφισε µαθητές να 

κοιµούνται µέσα στην τάξη και έναν καθηγητή να στέκεται µπροστά από τον πίνακα, ο 

οποίος είναι γεµάτος πληροφορίες για το µάθηµα. Χαρακτηριστική είναι και η ζωγραφιά 

ενός πουλιού στο παράθυρο, το οποίο φαίνεται να υπνοτίστηκε και αυτό από τον 

καθηγητή, έτσι κοιµάται και αυτό όπως και οι µαθητές. Παρόµοια, ο φοιτητής 6 

ζωγράφισε τον καθηγητή Φυσικής να στέκεται µπροστά στον πίνακα και να µιλάει για το 
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µάθηµα, εξηγώντας αυτά που έγραψε στον πίνακα, ενώ οι µαθητές κάθονται σε δυάδες 

στα θρανία και αντιγράφουν από αυτόν. Το ίδιο ισχύει και για τον φοιτητή 8, ο οποίος 

σχεδίασε τον καθηγητή να δείχνει µε τη ρίγα αυτά που είναι γραµµένα στον πίνακα, 

ενόσω οι µαθητές τον παρακολουθούν µε τα βιβλία τους ανοιγµένα µπροστά τους, πάνω 

στα θρανία των οµάδων τους. Ο φοιτητής 2 σχεδίασε τον καθηγητή να στέκεται δίπλα 

στον πίνακα, δείχνοντας αυτά που είναι γραµµένα στον πίνακα. Επίσης σχεδίασε 

διαγωνίσµατα και βιβλία γεµάτα λόγια, χωρίς εικόνες. Όπως φαίνεται µέσα από τις 

προτάσεις που έγραψε ο φοιτητής για να περιγράψει τη ζωγραφία του, επέλεξε να 

ζωγραφίσει τα πιο πάνω, γιατί οι αναµνήσεις του είναι γεµάτες θεωρία, αποµνηµονεύσεις, 

προγραµµατισµένα και απρόοπτα διαγωνίσµατα, αλλά και πειράµατα στα οποία δεν 

συµµετείχε τις περισσότερες φορές ο ίδιος, καθώς δεν δινόταν η ευκαιρία σε όλους.  

Την ίδια εµπειρία περιγράφει και ο φοιτητής 12, ο οποίος ζωγράφισε τον 

καθηγητή κοντά στον πίνακα, ο οποίος γράφει για το νόµο του Hook και οι µαθητές τον 

παρακολουθούν καθισµένοι σε σειρές. Χαρακτηριστικές είναι οι φράσεις που έγραψε για 

να περιγράψει τη ζωγραφιά του, οι οποίες αναφέρονται µόνο σε θεωρία και πειράµατα 

που διεξήγαγε πάντα ο καθηγητής.  Επίσης, ο φοιτητης 11 ζωγράφισε την αυστηρή 

καθηγήτρια Χηµείας να παραδίδει το µάθηµα µε τη τσιριχτή της φωνή, ειρωνευόµενη 

τους µαθητές. Ακόµη ζωγράφισε τον καθηγητή Φυσικής να πετάει το σπόγγο στους 

µαθητές και να κτυπάει τη ρίγα στην έδρα. Τέλος, ο φοιτητής 1 ζωγράφισε µία ζωγραφιά 

που παρουσιάζει τις τελικές εξετάσεις που αφορούν την εισδοχή των µαθητών στα 

πανεπιστήµια (Πίνακας 6). 

 Συνεπώς, διαπιστώνεται µια σύνδεση µεταξύ των δεδοµένων που προκύπτουν από 

τις αυτοβιογραφίες των συµµετεχόντων αλλά και από τις ζωγραφιές τους. Αυτή η 
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σύνδεση επιβεβαιώνει ότι οι συµµετέχοντες έχουν ζήσει αρνητικές εµπειρίες κατά τη 

διάρκεια της φοίτησης τους στην ανώτερη εκπαίδευση. 

 Παρ’ όλες τις αρνητικές εµπειρίες που αναγράφονται πιο πάνω διαφαίνεται ότι 

κάποιοι συµµετέχοντες είχαν κάποιες θετικές αναµνήσεις από το γυµνάσιο και το λύκειο. 

Συγκεκριµένα ο επόµενος συµµετέχοντας αναφέρει ότι στην Α΄τάξη λυκείου θυµάται τις 

πιο ευχάριστες αναµνήσεις του γιατί έκαναν πειράµατα και διάφορες ενδιαφέρουσες 

δραστηριότητες. 

Φοιτητής 6: “Από το γυµνάσιο και τη Α΄ λυκείου έχω τις καλύτερες 

αναµνήσεις. Θυµάµαι πως έκανα πειράµατα και δραστηριότητες!” 

Επιπλέον, ένας άλλος συµµετέχοντας θυµάται µία ενδιαφέρουσα κατασκευή που 

έφτιαξαν µέσα στα πλαίσια των µαθηµάτων των Φυσικών Επιστηµών. 

Φοιτητής 2: “Από το λύκειο θυµάµαι µια δραστηριότητα που κάναµε που 

σχετιζόταν µε το βάρος και το δοµικό στοιχείο της γέφυρας. Τη γέφυρα την 

κάναµε µε ό,τι είδους µακαρόνια θέλαµε και συνεργαστήκαµε οµαδικά.” 

Τέλος, ο επόµενος συµµετέχοντας αναφέρει ότι του άρεσε το µάθηµα της Βιολογίας γιατί 

έκανε συχνά διάφορα πειράµατα και επισκέψεις. 

Φοιτητής 8: “…µόνο η Βιολογία ήταν σε καλύτερο επίπεδο, µε συχνά 

πειράµατα και επισκέψεις.” 

 Βλέποντας λοιπόν αυτά τα τρία πιο πάνω αποσπάσµατα, διαπιστώνεται πως αν 

και λίγες οι περιπτώσεις, εντούτοις υπάρχουν συµµετέχοντες οι οποίοι είχαν κάποιες 

θετικές εµπειρίες από τα µαθήµατα Φυσικών Επιστηµών στα οποία συµµετείχαν. Το 

κοινό χαρακτηριστικό που εντοπίζεται να διακατέχει και τις τρεις περιπτώσεις θετικών 

εµπειριών είναι η αλληλεπίδραση των συµµετεχόντων µε πειράµατα και διαδραστικές 

δρστηριότητες (Πίνακας 6).   
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 Κάποιες θετικές αναµνήσεις εντοπίζονται και µέσα από τις ζωγραφιές των 

φοιτητών. Ο φοιτητής 6 σχεδίασε τον καθηγητή της Χηµείας που σε κάθε µάθηµα 

φρόντιζε να παρουσιάζει την διδακτέα ύλη, χρησιµοποιώντας πρακτικά παραδείγµατα. 

Για παράδειγµα, όπως φαίνεται από τη ζωγραφία του, τους µοίραζε υλικά και στις οµάδες 

τους διεξήγαγαν πειράµατα. Τέλος, ο φοιτητής 8 ζωγράφισε τα λιγοστά πειράµατα τα 

οποία διεξήγαγαν κατά τη διάρκεια των µαθηµάτων των Φυσικών Επιστηµών, τα οποία 

όπως γράφει δίπλα, ενώ δεν ήταν πολύ ευχάριστα, βοηθούσαν στο να µην είναι πολύ 

ανιαρό το µάθηµα (Πίνακας 6). 

 Με βάση τα παραπάνω, διαπιστώνεται µια συνάφεια µεταξύ των δεδοµένων των 

αυτοβιογραφιών και των ζωγραφιών των συµµετεχόντων. Αυτή η συνάφεια δείχνει ότι 

όντως, κάποιοι συµµετέχοντες είχαν θετικές εµπειρίες. 

Ο Ρόλος των Εκπαιδευτικών - Γυµνάσιο/Λύκειο 

  

 Οι συµµετέχοντες έγραψαν και για τους εκπαιδευτικούς που θυµούνται από το 

γυµνάσιο και το λύκειο. Όπως και στο δηµοτικό, οι συµµετέχοντες θυµούνται τους 

εκπαιδευτικούς που είχαν θετικά χαρακτηριστικά τόσο στο γυµνάσιο όσο και στο λύκειο. 

Για παράδειγµα, ανάφεραν ότι τους κέρδιζε η δηµιουργικότητα, η αποτελεσµατικότητα 

και η αγάπη που είχαν οι καθηγητές για το µάθηµα που δίδασκαν, ενώ παράλληλα 

κατέβαλλαν προσπάθεια για να βοηθήσουν τους µαθητές να καταλάβουν και να 

αγαπήσουν το µάθηµα. 

Φοιτητής 1: “…δε θα ξεχάσω ποτέ τον καθηγητή µου στη Φυσική, ο οποίος 

προσπαθούσε απεγνωσµένα να µας κάνει όλους να λατρέψουµε το 

αντικείµενό του όσο και αυτός. …µου έµαθε αυτός ο καθηγητής πόσο 
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δηµιουργικός και αποτελεσµατικός µπορείς να γίνεις όταν αγαπάς αυτό που 

κάνεις.” 

Κάποιοι άλλοι αναφέρονται στην µεταδοτικότητα που είχαν αυτοί οι καθηγητές προς το 

µάθηµα που δίδασκαν, την οποία µετέδιδαν και στους µαθητές τους. 

Φοιτητής 14: “Θυµάµαι κυρίως αυτόν που είχα στο λύκειο, του οποίου του 

άρεσε παρά πολύ η Φυσική και στο µετέδιδε αυτό το συναίσθηµα.”  

Άλλοι αναφέρονται στους καθηγητές που συµπαθούσαν λόγω του ότι χρησιµοποιούσαν 

διαφορετικούς τρόπους µετάδοσης της γνώσης, όπως σκίστα και αναπαραστάσεις, ενώ 

ταυτόχρονα οργάνωναν ποιοτικά µαθήµατα που κέντριζαν το ενδιαφέρον των µαθητών 

τους, ήταν πολύ βοηθητικοί σε τυχόν απορίες τους και κατείχαν πολλές γνώσεις.  

Φοιτητής 6: “Στα µαθήµατα τους θυµάµαι πως έµπαιναν στην τάξη και 

αρχικά παρέδιδαν το νέο κεφάλαιο µε σκίτσα και µε αναπαραστάσεις. …

οργάνωναν ποιοτικά το χρόνο τους και πάντοτε όταν πρόεκυπτε κάποια 

απορία τη µελετούσαµε σε βάθος αφού είχαν µεγάλο εύρος γνώσεων και 

θεµατικές που µας κέντριζαν το ενδιαφέρον.” 

Επιπλέον, οι συµµετέχοντες µιλούν και για τους καθηγητές που ήταν οργανωµένοι και 

καθοδηγητικοί, γεγονός που βοηθούσε στο να κατάφερουν να κερδίσουν το ενδιαφέρον 

των µαθητών τους. 

Φοιτητής 5: “Οι καθηγητές που έτυχαν να µου κάνουν µάθηµα στο λύκειο 

ήταν οργανωµένοι και καθοδηγητικοί χωρίς να µας προκαλούν άγχος 

παρόλο που έτρεχαν να καλύψουν την ύλη για τις τελικές εξετάσεις.” 

Αρκετοί ήταν και οι συµµετέχοντες που αναφέρθηκαν στο χαρακτηριστικό της 

φιλικότητας των καθηγητών τους, γεγονός το οποίο σκέφτονται ότι ίσως εξαρτάται από 

την ηλικία του καθηγητή, αφήνοντας να εννοηθεί ότι όσο νεότερος είναι, τόσο πιο 
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φιλικός και προσιτός είναι µε τους µαθητές. Γενικότερα αναφέρουν ότι οι αγαπηµένοι 

τους καθηγητές ήταν αυτοί που ήταν υποµονετικοί, δίκαιοι, είχαν χιούµορ, χάρισµα 

επικοινωνίας και ήξεραν πως να παρακινούν τους µαθητές θέτωντας υψηλούς στόχους 

και προσδοκίες.  

Φοιτητής 10: “…ο καθηγητής Φυσικής ήταν πολύ προσιτός και φιλικός 

απέναντί µας, ίσως λόγω της νεαρής ηλικίας του. Οι αγαπηµένοι µου 

εκπαιδευτικοί ήταν υποµονετικοί µε τους µαθητές, ήταν πάντα δίκαιοι, είχαν 

υψηλούς στόχους και προσδοκίες, ήξεραν πώς να παρακινούν και το πιο 

ευχάριστο, είχαν χιούµορ και το χρησιµοποιούσαν εποικοδοµητικά. Είχαν το 

χάρισµα της επικοινωνίας που τους έκανε να ελέγχουν κάθε κατάσταση 

χωρίς να επιβάλλονται.” 

 Συµπερασµατικά, εντοπίζεται µέσα από τα πιο πάνω αποσπάσµατα, ότι οι 

συµµετέχοντες θυµούνται µε νοσταλγία τους καθηγητές τους που θεωρούσαν ότι ήταν 

δηµιουργικοί, αποτελεσµατικοί, υποµονετικοί και έδειχναν αγάπη για το µάθηµα που 

δίδασκαν αλλά και για τη δουλειά τους, γεγονός το οποίο το µετέδιδαν και στους µαθητές 

τους. Επιπλέον, θυµούνται αυτούς που επέλεγαν να χρησιµοποιήσουν πρωτότυπους 

τρόπους µετάδοσης της γνώσης, έδειχναν να κατέχουν αρκετές γνώσεις, οργάνωναν 

ποιοτικά µαθήµατα που κέντριζαν το ενδιαφέρον των µαθητών τους, ήταν πολύ 

βοηθητικοί µαζί τους, καθοδηγητικοί και οργανωµένοι χωρίς να προκαλούν άγχος στους 

µαθητές τους. Ακόµη αναφέρθηκαν σε αυτούς που ήταν περισσότερο φιλικοί µαζί τους, 

γεγονός που όπως επεσήµαναν ίσως οφείλεται στο νεαρό της ηλικίας τους. Τέλος, 

εντοπίζονται αναφορές σε καθηγητές που είχαν χαρακτηριστικά όπως η υποµονή, η 

δικαιοσύνη, το χιούµορ, η επικοινωνία και η παρακίνηση των µαθητών στην 

πραγµατοποίηση υψηλών στόχων (Πίνακας 6). 
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 Εκτός όµως από τους εκπαιδευτικούς µε θετικά χαρακτηριστικά, οι 

συµµετέχοντες θυµούνται και τους εκπαιδευτικούς µε αρνητικά χαρακτηριστικά. Για 

παράδειγµα θυµούνται τους καθηγητές που δεν ήταν φιλικοί, ούτε προσιτοί και τόνιζαν 

συνεχώς στους µαθητές ότι πρέπει να διαβάζουν για να προετοιµαστούν για τις εξετάσεις.  

Φοιτητής 5: “Στο γυµνάσιο θυµάµαι ότι οι καθηγητές που µου δίδασκαν τα 

µαθήµατα Φυσικών Επιστηµών δεν ήταν τόσο προσιτοί και φιλικοί µε τους 

µαθητές. Μας θύµιζαν συνεχώς ότι το µάθηµα τους ήταν εξεταζόµενο και 

επρέπε να προλάβουν την ύλη αλλιώς θα είχαµε πρόβληµα και δεν θα 

είµασταν έτοιµοι για τις εξετάσεις. …τρέχουν τα µαθήµατα µε σκοπό να 

προλάβουµε για τις τελικές εξετάσεις.”  

Ακόµη τρεις συµµετέχοντες αναφέρουν τους καθηγητές που δεν έδειχναν να 

ενδιαφέρονταν για τους µαθητές που είχαν κοντά τους. Χαρακτηριστικά είναι τα λόγια 

του πιο κάτω συµµετέχοντα.  

Φοιτητής 1: “Ιδιαίτερα στο λύκειο, το ενδιαφέρον των καθηγητών ήταν 

µηδαµινό και φυσικά αυτό δεν περνούσε απαρατήρητο από τους µαθητές.” 

Επιπλέον θυµούνται τους καθηγητές που ήταν µεγάλοι σε ηλικία, γεγονός το οποίο ίσως 

ευθυνόταν στο ότι ενδιαφέρονταν µόνο να προχωρήσουν το µάθηµα µε αυτούς που 

καταλάβαιναν τα όσα δίδασκαν. 

Φοιτητής 4: “…ο εκπαιδευτικός µας ήταν ένας καθηγητής που ήταν σε 

µεγάλη ηλικία και κάναµε συνεχώς µάθηµα, δεν κάναµε ποτέ ούτε ένα 

πείραµα και προχωρούσε µόνος του µε εκείνους που πήγαιναν φροντιστήριο 

ή κατατύχης τα καταλάβαιναν.” 

Κάποιοι αναφέρονται στους καθηγητές τους δίνοντας άσχηµους χαρακτηρισµούς όπως 

‘άθλιοι’ και ‘χωρίς τρόπους και συνείδηση’. 
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Φοιτητής 11: “Θυµάµαι σχεδόν όλους τους καθηγητές µου, που µου έκαναν 

Φυσικές Επιστήµες, όλοι ανεξαιρέτως ήταν άθλιοι, χωρίς τρόπους και 

συνείδηση απέναντι στους µαθητές τους.” 

Άλλοι τους χαρακτηρίζουν ‘µονότονους’ και ‘επικίνδυνους λόγω έλλειψης γνώσεων’.  

Φοιτητής 8: “Οι καθηγητές ήταν εντελώς ‘άχρωµοι’, επιεικώς. …στη 

Χηµεία είχαµε έναν ‘ιδιαίτερο’ καθηγητή που τα πειράµατα του µερικές 

φορές ήταν λίγο επικίνδυνα ή πηγαίναν λάθος…” 

 Συνεπώς, σε ότι αφορά τους καθηγητές µε τα αρνητικά χαρακτηριστικά, οι 

συµµετέχοντες θυµούνται αυτούς που δεν ήταν φιλικοί, αλλά ούτε προσιτοί και 

‘απειλούσαν’ κατά κάποιο τρόπο τους µαθητές ότι πρέπει να διαβάζουν για να 

προετοιµαστούν για τις εξετάσεις. Επίσης αναφέρονται σε αυτούς που ήταν µεγάλοι σε 

ηλικία, γεγονός στο οποίο µπορεί να οφείλεται η έλλειψη ενδιαφέροντος προς τους 

µαθητές, ειδικότερα αυτούς που τους είχαν περισσότερη ανάγκη για να κατανοήσουν το 

µάθηµα, ήταν µονότονοι στη διδασκαλία τους και δεν είχαν πολλές γνώσεις. Μάλιστα 

κάποιους τους αποκαλούσαν άθλιους, χωρίς τρόπους και ενσυναίσθηση (Πίνακας 6). 

 Εποµένως, διαφαίνεται ότι παρόλο που οι συµµετέχοντες θυµούνται τόσο τους 

καθηγητές που τους παρείχαν θετικές εµπειρίες, όσο και τους καθηγητές που τους 

παρείχαν αρνητικές εµπειρίες. 
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Πίνακας 6: Παρουσίαση Αποτελεσµάτων - Αυτοβιογραφίες 



@  176

Κατηγορίες Παρουσίαση 
Αποτελεσµάτων

Πηγή 
Δεδοµένων

Παρουσίαση 
Αποτελεσµάτω

ν

Πηγή 
Δεδοµένων

Εµπειρίες 
Εκτός 
Σχολείου – 
Άτοµα στο 
Οικογενειακό 
Περιβάλλον 
Που 
Ασχολούνται 
Με Φυσικές 
Επιστήµες

- Χωρίς 
οικογενεικό 
υπόβαθρο: 12 
άτοµα 

- Με οικογενειακό 
υπόβαθρο: 4 
άτοµα 
- Δάσκαλος 
δηµοτικής 

- Καθηγητής 
Φυσικοχηµείας 

- Επιθεωρητής 
Περιβάλλοντος 

- Προσωπικό 
ενδιαφέρον

Αυτοβιογραφί
ες

Εµπειρίες 
Εκτός 
Σχολείου - 
Οικογενειακές 
Διακοπές

- Οικογενειακές 
εκδροµές 

- Εκδροµές µε 
φίλους 

- Εκδροµές σε 
χωριά 

- Επισκέψεις στο 
σπίτι της γιαγιάς 
(εκτροφή ζώων 
καλλιέργεια 
λαχανικών) 

- Βόλτες στη 
φύση, βιότοπους, 
πάρκα, 
ζωολογικούς 
κήπους  

- Βουνά 
- Ταξίδια στο 
εξωτερικό

Αυτοβιογραφί
ες

- Βόλτες στη 
φύση 

- Ταξίδια στο 
εξωτερικό

Ζωγραφιά 
Καλύτερης 
Εµπειρίας 

µε τις 
Φυσικές 

Επιστήµες
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Εµπειρίες 
Εκτός 
Σχολείου - 
Εξωσχολικές 
Δραστηριότητε
ς

- Ντοκιµαντέρ 
(φυτά, φυσικά 
φαινόµενα, φύση, 
ζώα, πλανήτες, 
διάστηµα, 
εξέλιξη 
ανθρώπου, 
επιστήµονες) 

- Τηλεοπτικές 
εκποµπές και 
σειρές 

- Βιβλία 
- Καθηµερινή 

µελέτη 
αξιοσηµείωτων 
προσωπικοτήτων 

- Εκτέλεση 
πειραµάτων στο 
σπίτι 

- Συζητήσεις µε 
οικογένεια 

- Μουσεία 
φυσικής ιστορίας 

- Πλανητάρια

Αυτοβιογραφί
ες

- Πλανητάριο 
- Ντοκιµαντέρ 
- Μουσείο 
Επιστήµης

Ζωγραφιά 
Καλύτερης 
Εµπειρίας 

µε τις 
Φυσικές 

Επιστήµες
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Εµπειρίες 
Εντός 
Σχολικού 
Περιβάλλοντος 
- Δηµοτικό

- Θετικές 
Εµπειρίες: 
πειράµατα, 
ενδιαφέροντα 
θέµατα 
διδασκαλίας, 
αποφυγή 
θεωρίας, 
βιωµατικό, 
πρακτικό, 
εµπειρικό 
µάθηµα, 
ενεργητική 
συµµετοχή 
µαθητών, χρήση 
εφαρµογών στον 
υπολογιστή, 
επισκέψεις, 
εκδροµές, 
µάθηµα έξω στην 
αυλή, 
περιβαλλοντικά 
θέµατα 

- Αρνητικές 
Εµπειρίες: το 
πείραµα το έκανε 
ο δάσκαλος, 
δυσνόητη ύλη 
µαθήµατος, 
κάθονται στα 
θρανία και 
παρακολουθούν 
το µάθηµα, 
θεωρητική 
περιγραφή 
πειραµάτων, 
ανάγνωση 
σχολικού 
βιβλίου, επίλυση 
ασκήσεων του 
βιβλίου, τρέξιµο 
για κάλυψη της 
ύλης, πολλή 
θεωρία, 
κουραστικό 
µάθηµα, 
διαγωνίσµατα, 

Αυτοβιογραφί
ες

- Θετικές 
Εµπειρίες: 
πειράµατα, 
επιστηµονικέ
ς 
διερευνήσεις

Ζωγραφιά 
Καλύτερης 
Εµπειρίας 

µε τις 
Φυσικές 

Επιστήµες
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Ρόλος 
εκπαιδευτικού 
- Δηµοτικό

- “Καλοί” 
εκπαιδευτικοί: 
ευδιάθετοι, 
διασκεδαστικοί, 
µεταδοτικοί, 
υποµονετικοί, 
δηµοκρατικοί, 
αγαπούσαν τη 
δουλειά τους και 
το µάθηµα της 
Επιστήµης, 
παρουσίαζαν το 
µάθηµα µε 
ενδιαφέροντα και 
µε πρωτότυπο 
τρόπο, δεν 
έκαναν µονότονο 
µάθηµα, 
επιβράβευαν τους 
µαθητές, 
διεξήγαγαν 
πειράµατα 

- “Κακοί” 
εκπαιδευτικοί: 
δεν είχαν όρεξη 
και διάθεση για 
µάθηµα, 
διεξήγαγαν 
ανιαρά 
µαθήµατα, κάθε 
φορά ήταν τα 
ίδια

Αυτοβιογραφί
ες
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Εµπειρίες στο 
Σχολικό 
Περιβάλλον - 
Γυµνάσιο/
Λύκειο

- Αρνητικές 
Εµπειρίες: Δεν 
τους άρεσε το 
µάθηµα, δεν ήταν 
καθόλου 
βιωµατικό, δεν 
γίνονταν 
πειράµατα, είχαν 
µόνο θεωρία, 
στείρες γνώσεις, 
µαθηµατικους 
τύπους και 
πράξεις, 
αποστήθιση, 
πολλή αντιγραφή 
από τον πίνακα, 
δεν 
χρησιµοποιούσαν 
τα εργαστήρια 

- Θετικές 
Εµπειρίες: 
Έκαναν 
πειράµατα  

- Μάθηµα: 
Παλαιωµένοι και 
αντιπαιδαγωγικοί 
τρόποι 
διδασκαλίας 

- Μεµονωµένες 
Περιπτώσεις: 
Προσπάθησαν να 
ασχοληθούν µε 
τέτοια µαθήµατα, 
αλλά τα 
παράτησαν - δεν 
είχαν την 
αναµενόµενη 
προσοχή και 
βοήθεια 

- Δεν τους άρεσε 
το µάθηµα της 
Επιστήµης: Δεν 
ήταν ενδιαφέρον, 
έµφαση στη 
θεωρία, ανιαρό, 
δύσκολο 

- Τους άρεσε το 

Αυτοβιογραφί
ες

- Αρνητικές 
Εµπειρίες: 
Καθισµένοι 
σε δυάδες 
πίσω από τα 
θρανία σε 
σειρά, 
παρακολουθο
υν τον 
καθηγητή 
που σκέκεται 
πίσω από τη 
έδρα, µε το 
βιβλίο της 
Φυσικής 
µπροστά του, 
κάποιοι από 
τους µαθητές 
κοιµούνται, 
κάποιοι 
άλλοι 
τραγουδούν 
κατά τη 
διάρκεια του 
µαθήµατος, 
στεναχωρηµέ
νη έκφραση 
µαθητών, 
πίνακας 
γεµάτος 
κείµενα του 
καθηγητή, οι 
µαθητές 
αντιγράφουν 
από τον 
πίνακα, 
βιβλία 
ανοιγµένα 
µπροστά 
τους, 
διαγωνίσµατ
α, βιβλία 

- Θετικές 
Εµπειρίες: 
πρακτικά 
παραδείγµατ
α για 

Ζωγραφιά 
Χειρότερης 
Εµπειρίας 

µε τις 
Φυσικές 

Επιστήµες
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Ρόλος 
Εκπαιδευτικού 
- Γυµνάσιο/
Λύκειο

- “Καλοί” 
εκπαιδευτικοί: 
φιλικοί, 
δηµιουργικοί, 
αποτελεσµατικοί, 
υποµονετικοί, 
µεταδοτικοί, 
βοηθητικοί, 
καθοδηγητικοί, 
οργανωµένοι, 
νεαροί, 
επικοινωνιακοί, 
δίκαιοι, είχαν 
χιούµορ, γνώστες 
του αντικειµένου 
αγαπούσαν το 
µάθηµα και τη 
δουλειά τους, 
χρησιµοποιούσαν 
πρωτότυπους 
τρόπους 
διδασκαλίας, 
οργάνωναν 
ποιοτικά 
µαθήµατα, δεν 
προκαλούσαν 
άγχος, κέντριζαν 
το ενδιαφέρον, 
παρότρυναν τους 
µαθητές  

- “Κακοί” 
εκπαιδευτικοί: 
δεν ήταν φιλικοί, 
προσιτοί, 
µονότονοι, 
µεγάλοι σε 
ηλικία, δεν 
ενδιαφέρονταν 
για τους µαθητές 
που είχαν 
δυσκολίες, 
έδειχναν να µην 
κατέχουν πολλές 
γνώσεις, 
‘απειλούσαν’ 
τους µαθητές µε 
το διάβασµα 

Αυτοβιογραφί
ες
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Ερωτηµα 2. Ποιά είναι η επίδραση της εµπλοκής των συµµετεχόντων σε µια σειρά 

άτυπων δραστηριοτήτων στην ανάπτυξη γνώσεων περιεχοµένου για τις Φυσικές 

Επιστήµες;  

Επίδραση Πανεπιστηµίου - Γνώσεις Περιεχοµένου 

 Σύµφωνα µε τις απαντήσεις των συµµετεχόντων µέσα από τις συνεντεύξεις, αλλά 

και µέσα από τα αναστοχαστικά ηµερολόγια, διαφαίνεται ότι µέσα από µία σειρά 

ενεργητικών και βιωµατικών δραστηριοτήτων, απέκτησαν γνώσεις περιεχοµένου για 

διάφορες ενότητες που εµπερικλύονται στο µάθηµα των Φυσικών Επιστηµών (Πίνακας 

7). Πιο συγκεκριµένα, από την αλληλεπίδραση τους µε τους επιστήµονες, οι 

συµµετέχοντες στα αναστοχαστικά τους ηµερολόγια ανάφεραν ότι απέκτησαν γνώσεις 

σχετικά µε τον κλάδο της µοριακής βιολογίας. Συγκεκριµένα έµαθαν τι ακριβώς είναι το 

DNA και από τι αποτελείται το αίµα, δίνοντας έµφαση σε πληροφορίες που αφορούν το 

ανοσοποιητικό σύστηµα. Επίσης έµαθαν ότι χρησιµοποιώντας απλά καθηµερινά υλικά 

µπορούν να δουν το δικό τους DNA. 

Φοιτητής 7: “Απέκτησα διάφορες γνώσεις που µε βοήθησαν να καταλάβω 

πως λειτουργεί το ανθρώπινο σώµα. Έµαθα ότι το αίµα µας αποτελείται από 

διάφορους τύπους κυττάρων, όπως είναι εκείνα που υπερασπίζονται την 

υγεία του σώµατος µας, δηλαδή το ανοσοποιητικό σύστηµα κι εκείνα που 

µεταφέρουν οξυγόνο σ’ όλα τα µέρη του σώµατός µας. Επίσης έµαθα για το 

DNA, ότι καταγράφονται τα πάντα σε αυτό, όπως τα εξωτερικά µας 

χαρακτηριστικά ή ακόµα και οι αρρώστιες από τις οποίες µπορεί να 
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νοσήσουµε στο µέλλον. Έµαθα πως χρησιµοποιώντας απλά καθηµερινά 

υλικά µπορούµε να δούµε το DNA µας.” 

Εκτός από το DNA, έµαθαν για τη µεσογειακή διατροφή, ενώ παράλληλα παρατήρησαν 

κύτταρα στο µικροσκόπιο και πληροφορήθηκαν για διάφορα θέµατα όπως ο θυροειδής. 

Φοιτητής 6: “…έµαθα για διαφορά πράγµατα για την µεσογειακή διατροφή. 

…έµαθα χρήσιµες πληροφορίες για διάφορα θέµατα, όπως είναι ο θυροειδής 

παραδείγµατος χάριν. Είδα στο µικροσκόπιο τα κύτταρα που είναι µέσα στο 

αίµα µας καθώς και τα µέρη που τα αποτελούν (π.χ. πυρήνας, κυτταρική 

µεµβράνη), έµαθα ποια είναι η λειτουργία τους και πως τα ξεχωρίζουµε στο 

µικροσκόπιο ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά τους, όπως είναι το σχήµα, το 

χρώµα, ο πυρήνας κ.α.” 

Πέρα όµως από τα πιο πάνω, οι συµµετέχοντες παρατηρώντας το αίµα µέσα από το 

µικροσκόπιο, έµαθαν πώς εντοπίζουν οι επιστήµονες τον καρκίνο στο ανθρώπινο σώµα. 

Φοιτητής 2: “…πως διακρίνεις τον καρκίνο µέσα από εξέταση αίµατος 

κάτω από το µικροσκόπιο.” 

Επίσης έµαθαν πληροφορίες για τις οµάδες αίµατος και γιατί είναι σηµαντικό να 

γνωρίζουµε την οµάδα στην οποία ανήκουµε. 

Φοιτητής 7: “…έµαθα τι είναι η οµάδα αίµατος. Ότι ουσιαστικά είναι η 

ταυτότητα των κυττάρων µας. …τον τρόπο µε τον οποίο βρίσκουµε την 

οµάδα αίµατός µας και για ποιους λόγους είναι σηµαντικό να τη 

γνωρίζουµε.” 

Οι συµµετέχοντες αναφέρθηκαν και στις γνώσεις που αποκόµησαν σχετικά µε τον 

καρκίνο του παχέος εντέρου. Πληροφορήθηκαν για το τι χρειάζεται να αποφεύγουµε για 

να προστατευτούµε από αυτόν και είχαν την ευκαιρία να κάνουν τις δικές τους 
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ερωτήσεις, ώστε να τους απαντήσουν οι επιστήµονες και να αποκτήσουν έγκυρες 

γνώσεις. 

Φοιτητής 5: “…για τον καρκίνο και τη σχέση του µε τη διατροφή ήταν πολύ 

ενδιαφέρον. …η διατροφή και συγκεκριµένα η κατανάλωση κόκκινου 

κρέατος συµβάλλει στο καρκίνο. Είναι κάτι το οποίο δεν γνώριζα.” 

Άλλοι ανέφεραν ότι απέκτησαν γνώσεις και για τις πρωτεϊνες.  

Φοιτητής 13: “Σίγουρα απέκτησα κάποιες γνώσεις… σχετικά µε τις 

πρωτεϊνες…” 

Κάποιοι άλλοι αναφέρθηκαν και στις γνώσεις που απέκτησαν για τα φάρµακα. 

Φοιτητής 2: “…ενηµερωθήκαµε επίσης για την παραγωγή και το σχεδιασµό 

φαρµάκων…” 

Επιπλέον αναφέρθηκαν στα εµβόλια και στη σηµαντικότητα τους στη ζωή µας. 

Φοιτητής 11: “Συζητήσαµε για τα εµβόλια…” 

 Παρόµοιες αναφορές που αφορούν τις γνώσεις περιεχοµένου εντοπίζονται και 

µέσα από τις αναφορές των συµµετεχόντων στις συνεντεύξεις. Όπως είπαν οι ίδιοι, 

ενηµερώθηκαν για διάφορα θέµατα που αφορούν την καθηµερινότητα µας, όπως για 

παράδειγµα το DNA. 

Φοιτητής 2: “Ένιωσα ότι πήρα µια σωστή ενηµέρωση για διάφορα θέµατα 

της καθηµερινότητας µας. …έµαθα πράγµατα που δεν γνώριζα όπως για 

παράδειγµα το DNA. Ακόµα θυµάµαι πως εξάγαµε το DNA.”  

Το γεγονός ότι ενηµερώθηκαν για τις οµάδες αίµατος, ποια οµάδα είναι σπάνια και ποια 

πανδότης, είναι κάτι που κέντρισε επίσης την προσοχή τους.  

Φοιτητής 12: “…µου άρεσε που έµαθα για τις οµάδες αίµατος, ποια οµάδα 

είναι σπάνια, ποια µπορεί να δώσει και σε άλλους.”  
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Επίσης, όπως και στα αναστοχαστικά τους, έτσι και στις συνεντεύξεις τους, οι 

συµµετέχοντες µίλησαν για τη χρήση του µικροσκοπίου, όπου παρατήρησαν το αίµα και 

ενηµερώθηκαν για τη διαδικασία που ακολουθούν οι επιστήµονες, ώστε να καταλάβουν 

αν κάποιος άνθρωπος πάσχει από καρκίνο, ενώ ταυτόχρονα έµαθαν πληροφορίες που 

αφορούν τον καρκίνο του παχέος εντέρου. 

Φοιτητής 2: “…από την παρατήρηση που κάναµε µέσα από το 

µικροσκόποιο παρατηρώντας το αίµα, µας είπε ότι µέσα από αυτή τη 

διαδικασία µπορεί να καταλάβει κάποιος αν έχει καρκίνο. …για τον καρκίνο 

του παχέος εντέρου και τι µας είπε να αποφεύγουµε, µας συµβούλεψε, 

ρωτήσαµε και ερωτήσεις όπως για παράδειγµα τι να τρώµε, ποια κρέατα 

επηρεάζουν…” 

Κάποιοι µίλησαν και για τις γνώσεις που απέκτησαν για τα φάρµακα. 

Φοιτητής 2: “…για τα φάρµακα, πώς κατασκευάζονται και ότι 

κατασκευάζονται ακριβώς για το σώµατα µας ώστε να ωφελήσουν ακριβώς 

εκεί που χρειάζεται.” 

Άλλοι αναφέρθηκαν στα εµβόλια και στη σηµαντικότητα τους στη ζωή µας. 

Φοιτητής 5: “Επίσης έγινε αναφορά σε σηµαντικά ζητήµατα που αφορούν 

τον άνθρωπο, όπως τα εµβόλια και γιατί είναι σηµαντικό ένα παιδί να 

εµβολιάζεται…” 

Μάλιστα ένας από τους φοιτητές εξέφρασε την έκπληξη του µαθαίνοντας ότι η 

υπερβολική καθαριότητα µπορεί να κάνει κακό στην υγεία µας. 

Φοιτητής 2: “…µας µίλησε για την καθαριότητα και µας είπε ότι επηρεάζει 

αρνητικά το σώµα µας όταν είµαστε πολύ καθαροί, γιατί δεν αφήνουµε το 

σώµα µας να αναπτύξει τα κατάλληλα αντισώµατα, ώστε να µην 
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αρρωσταίνουµε. Δεν το γνώριζα προηγουµένως. Μάλιστα ίσως να είναι και 

η αιτία για πολλές αρρώστιες που έχουµε στη σηµερινή εποχή.” 

 Πέρα όµως από τη συνάντηση µε τους επιστήµονες, οι συµµετέχοντες είχαν την 

ευκαιρία να αποκτήσουν γνώσεις περιεχοµένου και µέσα από την επίσκεψη στο 

περιβαλλοντικό πάρκο της Αθαλάσσας. Αναλυτικότερα, ανάφεραν στα ηµερολόγια τους 

ότι έµαθαν πληροφορίες που αφορούσαν την ιστορία της Κύπρο γενικότερα, αλλά και 

την δηµιουργία του πάρκου ειδικότερα. 

Φοιτητής 7: “Μου άρεσε πολύ η αναφορά στην ιστορία της Κύπρου και της 

δηµιουργίας του πάρκου. Πριν από πολλά χρόνια η δηµιουργία του πάρκου 

ξεκίνησε από τους Άγγλους, οι οποίοι ουσιαστικά ξεκίνησαν να το φτιάχνουν 

λόγω του φόβου τους να µη κολλήσουν κάποια ασθένεια από τα κουνούπια. 

Έτσι ξεκίνησαν µε την καλλιέργεια ευκαλύπτου γύρω από τις λίµνες. Ο 

ευκάλυπτος έχει ανάγκη από µεγάλες ποσότητες νερού, εποµένως οι λίµνες 

στέγνωσαν και τα κουνούπια ελαττώθηκαν. Επίσης δε γνώριζα για την 

ονοµασία της περιοχής. Οι κάτοικοι παρατήρησαν ότι υπήρχαν πολλά 

απολιθώµατα κοχυλιών στην περιοχή, λόγω του τρόπου δηµιουργίας του 

νησιού, το οποίο αναδύθηκε από τη θάλασσα. Έτσι οι ντόπιοι ονόµασαν την 

περιοχή Αθαλάσσα από το στερητικό ‘α’  και τη λέξη θάλασσα.” 

Ένας άλλος φοιτητής αναφέρει ότι έµαθε για τη σπουδαιότητα που έχει ο συγκεκριµένος 

χώρος πρασίνου για την πρωτεύουσα της Κύπρου, αλλά και για τις παροχές που 

προσφέρει το συγκεκριµένο µέρος.  

Φοιτητής 10: “Το Εκπαιδευτικό Κέντρο Αθαλάσσας αποτελεί τον κυριότερο 

χώρο πρασίνου κοντά στη Λευκωσία. Προσφέρει στους επισκέπτες του 
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άφθονες υπηρεσίες, όπως υπαίθρια αναψυχή, σωµατική άθληση, 

περιβαλλοντική εκπαίδευση και διάφορες επιµορφώσεις.” 

Πέρα όµως από τις γνώσεις που αποκόµισαν σχετικά µε το περιβαλλοντικό πάρκο, οι 

συµµετέχοντες έµαθαν και γνώσεις που αφορούν τις διαφορές του τεχνητού από το 

φυσικό δάσος. 

Φοιτητής 2: “…τι είναι τεχνητό δάσος, οι λόγοι που είναι τεχνητό, δηλαδή 

η τοποθέτηση των δέντρων έχει σηµασία, είναι τεχνητό γιατί ο άνθρωπος το 

διαµόρφωσε, γιατί υπάρχουν τα µονοπάτια, οι κάλαθοι, τα κλαδεµένα 

δέντρα κλπ.” 

Επιπλέον, οι συµµετέχοντες έµαθαν και για το πως µπορούµε να καταλάβουµε την ηλικία 

ενός δέντρου, αλλά και το πόση ήταν η βροχόπτωση την κάθε χρονιά που έζησε. 

Φοιτητής 5: “Για παράδειγµα παλαιότερα, είχα παρατηρήσει ότι στους 

κορµούς των δέντρων, εσωτερικά υπάρχουν κύκλοι-δακτύλιοι, όµως δεν 

γνώριζα ότι αυτό το στοιχείο µας ενηµερώνει για την ηλικία του δέντρου.”  

Επιπρόσθετα, η συγκεκριµένη εµπειρία τους πρόσφερε γνώσεις και για το φυσικό 

περιβάλλον της Κύπρου. Έµαθαν πληροφορίες για τα ζώα της Κύπρου. 

Φοιτητής 1: “Σίγουρα εµπλουτίστηκαν οι γνώσεις µου… την πανίδα της 

Κύπρου, καθώς δε γνώριζα τόσες λεπτοµέρειες για τα ζώα που ζουν εδώ…”  

Μάλιστα, έκπληξη προκλήθηκε σε ένα συµµετέχοντα, ο οποίος έµαθε για την ύπαρξη 

γαρίδων στην Αλυκή. 

Φοιτητής 8: “Έκπληξη µου έκανε το γεγονός ότι υπάρχουν γαρίδες στα 

νερά της Αλυκής.” 
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Άλλοι ανέφεραν το ότι τους δόθηκε η ευκαιρία µέσα από αυτή την επίσκεψη να µάθουν 

τις ονοµασίες διαφόρων δέντρων, τα οποία είχαν δει ξανά, αλλά δεν γνώριζαν πως τα 

λένε. 

Φοιτητής 9: “…πληροφορήθηκα για τα διάφορα είδη δέντρων στο πάρκο, 

από τα οποία ναι µεν τα περισσότερα τα έχω δει από κοντά, αλλά ορισµένα 

δεν γνώριζα τις ονοµασίες τους.” 

Κάποιοι άλλοι συµµετέχοντες, αναφέρθηκαν και στις πληροφορίες που έµαθαν σχετικά 

µε την ολοένα και περισσότερη µείωση του νερού της λίµνης του πάρκου, 

συνειδητοποιώντας το πρόβληµα λειψυδρίας που έχουµε στη χώρα. 

Φοιτητής 11: “…δεν είχα ιδέα πως το νερό της λίµνης όσο πάει και 

λιγοστεύει, και αυτό ήταν κάτι που µε προβληµάτισε πάρα πολύ. …εδώ 

φάνηκε πόσο µεγάλο πρόβληµα έχουµε τελικά µε το νερό, που δεν βρέχει 

τακτικά.” 

 Οι συµµετέχοντες αναφέρονται στις γνώσεις περιεχοµένου που απέκτησαν από 

την επίσκεψη στο περιβαλλοντικό κέντρο της Αθαλάσσας και στις συνεντεύξεις τους. Πιο 

συγκεκριµένα, αναφέρονται στο ιστορικό υπόβαθρο του περιβαλλοντικού πάρκου, αλλά 

και στο λόγο επιλογής της συγκεκριµένης ονοµασίας της περιοχής.  

Φοιτητής 5: “…µου έκανε εντύπωση ότι κάτω στο πάτωµα υπήρχαν 

κοχύλια και ήταν και απορία µας γιατί υπάρχουν εκεί, έτσι οι εκπαιδευτές 

µας είπαν ότι κάποτε εκεί υπήρχε θάλασσα, γι’ αυτό έχει κοχύλια ο χώρος.” 

Ακόµη αναφέρθηκαν στο ότι το δάσος στο πάρκο της Αθαλάσσας είναι τεχνητό, 

τονίζοντας και τα οφέλη του συγκεκριµένου γεγονότος. 

Φοιτητής 2: “Ότι καλό είναι να φυτεύουµε τα δέντρα σε διάταξη, σε σειρά 

ώστε να µπορούµε να τα ποτίζουµε πιο εύκολα, αλλά και σε περίπτωση 
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πυρκαγιάς να µπορεί το πυροσβεστικό όχηµα να περνάει εύκολα ανάµεσα 

στα δέντρα.” 

Επιπλέον µίλησαν για τις πληροφορίες που έµαθαν για τους κορµούς των δέντρων και 

την ηλικία τους. 

Φοιτητής 5: “Μου έκανε εντύπωση όταν µας είπαν ότι οι δακτύλιοι που 

σχηµατίζονται µέσα στον κορµό ενός δέντρου καθορίζουν την ηλικία του 

δέντρου. Όσο πιο πολλοί κύκλοι, τόσο πιο µεγάλη είναι η ηλικία του 

δέντρου.” 

Άλλοι µίλησαν και για τα φυτά τα οποία βρίσκονται µόνο σε συγκεκριµένες περιοχές, τις 

γνώσεις που απέκτησαν για τα ζώα όπως τα ποντίκια, τις αράχνες και τα φίδια της 

Κύπρου. 

Φοιτητής 12: “…η εµπειρία που είχαµε στο πάρκο της Αθαλάσσας µας 

βοήθησε να  γνωρίσουµε το περιβάλλον της Κύπρου. …µάθαµε πληροφορίες 

για τα φυτά και τα ζώα της Κύπρου. Μάθαµε για φυτά που βρίσκονται µόνο 

στην περιοχή της Μεσαορίας, µάθαµε για τα ποντίκια τις αράχνες και τις 

κατηγορίες τους. …τα φίδια που υπάρχουν στην Κύπρο.” 

Μάλιστα κάποιος άλλος αναφέρθηκε στις γνώσεις που απέκτησε σχετικά µε τη 

βιοπικοιλότητα και την ύπαρξη γαρίδων στην Αλυκή, γεγονός το οποίο τον εξέπληξε 

θετικά. 

Φοιτητής 8: “Έµαθα ότι στην Αλυκή υπάρχουν γαρίδες, και µόλις το 

άκουσα ενθουσιάστηκα. Έµαθα για τη βιοποικιλότητα και πώς η κάθε 

αλλαγή που µπορεί να συµβεί επηρεάζει την τροφική αλυσίδα.” 

 Οι συµµετέχοντες αναφέρονται και σε γνώσεις περιεχοµένου που αφορούν την 

εµπειρία τους από το φεστιβάλ επιστήµης στο οποίο συµµετείχαν (Πίνακας 7). Κάποιοι 
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µέσα στα αναστοχαστικά τους ηµερολόγια αναφέρονται σε γνώσεις που απέκτησαν µέσα 

από τα δικά τους πειράµατα, είτε αυτές αφορούν διδακτέα ύλη, είτε τη διαδικασία της 

επιστηµονικής διερεύνησης. 

Φοιτητής 2: “Έχω µάθει πράγµατα που αφορούν το πείραµα µου, δηλαδή 

έµαθα για την ατµοσφαιρική πίεση, αλλά και για το πως γίνεται µία 

επιστηµονική διερεύνηση γενικότερα.” 

Κάποιοι άλλοι αναφέρουν ότι εκτός από το δικό τους πείραµα, έµαθαν και γνώσεις 

περιεχοµένου από τα πειράµατα των συµφοιτητών τους. 

Φοιτητής 5: “…ένα άλλο πείραµα το οποίο µου έκανε εντύπωση και έµαθα 

για αυτό, είναι το πείραµα µε το αυγό που µπαίνει στην µπουκάλα. …

προκαλείται πίεση από τη φλόγα που είναι µικρότερη της ατµοσφαιρικής και 

το αυγό µπαίνει µέσα στο µπουκάλι.” 

Ο ίδιος φοιτητής αναφέρει ότι µέσα από τη συγκεκριµένη εµπειρία έµαθε πως να διεξάγει 

διάφορα πειράµατα, χρησιµοποιώντας καθηµερινής χρήσης υλικά. 

Φοιτητής 6: “…έµαθα πειράµατα που µπορούµε να κάνουµε µε υλικά που 

έχουµε στη κουζίνα µας, όπως για παράδειγµα το ξύδι, το λεµονί κλπ.” 

 Γνώσεις περιεχοµένου που αφορούν το φεστιβάλ επιστήµης, εντοπίζονται και 

µέσα από τις συνεντεύξεις των συµµετεχόντων (Πίνακας 7). Για παράδειγµα αναφέρουν 

ότι απέκτησαν γνώσεις που αφορούσαν τα δικά τους πειράµατα, τα οποία παρουσίασαν 

στο φεστιβάλ επιστήµης. 

Φοιτητής 5: “Έµαθα µέσα από το πείραµα που έκανα για το φεστιβάλ 

επιστήµης για την αντίδραση της σόδας µε το ξύδι. Δεν γνώριζα βέβαια γιατί 

συµβαίνει αυτό, έτσι έψαξα και έµαθα ότι όταν έρθει σε επαφή το ξύδι µε τη 
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σόδα παράγεται διοξείδιο του άνθρακα και έτσι φουσκώνει το µπαλόνι. 

Ήταν ένα ερέθισµα για να µάθω κάτι.” 

Μάλιστα, ανέφεραν ότι η αλληλεπίδραση που είχαν µε τους συµφοιτητές τους και τα 

πειράµατά τους, τους βοήθησαν να µάθουν γνώσεις τις οποίες δεν γνώριζαν 

προηγουµένως. 

Φοιτητής 12: “…έµαθα από τα πειράµατα των συµφοιτητών µου. Για 

παράδειγµα το αυγό µε την µπουκάλα που έµπαινε µέσα λόγω της 

ατµοσφαιρικής πίεσης.” 

 Συνέπως, διαφαίνεται ξεκάθαρα µέσα από όλα τα πιο πάνω αποσπάσµατα ο 

εµπλουτισµός των γνώσεων περιεχοµένου των συµµετεχόντων σε ότι αφορά το µάθηµα 

της Επιστήµης. Αναλυτικότερα, όπως διαφαίνεται από τα πιο πάνω απόσπασµατα, οι 

συµµετέχοντες απέκτησαν γνώσεις για το DNA, τις οµάδες αίµατος, το ανοσοποιητικό 

σύστηµα, τη µεσογειακή διατροφή, το θυροειδή, τις πρωτεϊνες, τα φάρµακα και τα 

εµβόλια, τον καρκίνο γενικότερα αλλά και τον καρκίνο του παχέος εντέρου ειδικότερα. 

Επιπλέον έµαθαν πως µπορούν να διεξάγουν ένα γρήγορο πείραµα για να µπορέσουν να 

δουν το DNA και παρατήρησαν αίµα στο µικροσκόπιο. Μάλιστα ένας από τους φοιτητές 

αναφέρθηκε και στις γνώσεις που απέκτησε για το κακό που µπορεί να προκαλέσει στην 

υγεία µας η υπερβολική καθαριότητα. Εκτός όµως από τις γνώσεις που απέκτησαν µετά 

από τη συνάντηση µε επιστήµονες, οι συµµετέχοντες απέκτησαν γνώσεις και από την 

επίσκεψη στο περιβαλλοντικό πάρκο της Αθαλάσσας. Πιο συγκεκριµένα, απέκτησαν 

γνώσεις που αφορούν το ιστορικό υπόβαθρο και τη σηµαντικότητα του συγκεκριµένου 

χώρου, τις διαφορές του τεχνητού και του φυσικού δάσους, τη βιοπικοιλότητα, καθώς και 

τη χλωρίδα και την πανίδα της Κύπρου. Ακόµη, σε αυτή τη συνάντηση οι συµµετέχοντες 

έµαθαν να ερµηνεύουν τις πληροφορίες που µας δίνουν οι κορµοί των δέντρων για την 
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ηλικία τους και τη λειψυδρία που υπάρχει στην Κύπρο. Επιπρόσθετα, εµπλούτισαν τις 

γνώσεις περιεχοµένου τους µέσα από το φεστιβάλ επιστήµης. Αυτές οι γνώσεις αφορούν 

τόσο τις γνώσεις για την επιστηµονική διερεύνηση, αλλά και επιστηµονικές έννοιες που 

αφορούν τόσο τα δικά τους πειράµατα, όσο και τα πειράµατα των συµφοιτητών τους. 

Τέλος εµπλούτισαν τις γνώσεις τους σχετικά µε διάφορα πειράµατα που µπορούν να 

κάνουν στις µελλοντικές τους τάξεις χρησιµοποιώντας καθηµερινά υλικά (Πίνακας 7). 
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Πίνακας 7: Παρουσίαση Αποτελεσµάτων Ερωτήµατος 2 - Γνώσεις Περιεχοµένου 
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Συνεργασία µε Επιστήµονες

Αναστοχαστικά Ηµερολόγια Συνεντεύξεις

- DNA: τι είναι, πώς διεξάγεται 
- αίµα: από τι αποτελείται, πως φαίνεται 
στο µικροσκόπιο 

- οµάδες αίµατος 
- ανοσοποιητικό σύστηµα 
- µεσογειακή διατροφή  
- παρατήρηση κυττάρων στο 

µικροσκόπιο 
- θυροειδής 
- πρωτεϊνες 
- φάρµακα  
- εµβόλια 
- καρκίνος γενικότερα & καρκίνος 
παχέος εντέρου ειδικότερα 

- DNA: τι είναι, πώς διεξάγεται 
- αίµα: πώς φαίνονται στο µικροσκόπιο 
- οµάδες αίµατος  
- µεσογειακή διατροφή  
- φάρµακα  
- εµβόλια 
- καρκίνος γενικότερα & καρκίνος 
παχέος εντέρου ειδικότερα  

- υπερβολική καθαριότητα και 
προβλήµατα υγείας

Περιβαλλοντικό Πάρκο Αθαλάσσας

Αναστοχαστικά Ηµερολόγια Συνεντεύξεις

- ιστορία της Κύπρου 
- ιστορικό υπόβαθρο Περιβαλλοντικού 
Πάρκου 

- σηµαντικότητα Περιβαλλοντικού 
Πάρκου 

- τεχνητό & φυσικό δάσος 
- χλωρίδα & πανίδα της Κύπρου 
- κορµοί/δαχτύλιοι/ηλικία δέντρου 
- λειψυδρία στην Κύπρο 

- ιστορικό υπόβαθρο Περιβαλλοντικού 
Πάρκου 

- σηµαντικότητα Περιβαλλοντικού 
Πάρκου 

- τεχνητό & φυσικό δάσος 
- βιοπικοιλότητα 
- χλωρίδα & πανίδα της Κύπρου 
- κορµοί/δαχτύλιοι/ηλικία δέντρου 
- λειψυδρία στην Κύπρο 

Φεστιβάλ Επιστήµης

Αναστοχαστικά Ηµερολόγια Συνεντεύξεις

- γνώσεις διδακτέας ύλης δηµοτικού 
σχολείου 

- γνώσεις διαδικασιών επιστηµονικής 
διερεύνησης 

- γνώσεις από δικά τους πειράµατα 
- γνώσεις από πειράµατα συµφοιτητών 
τους 

- πειράµατα µε καθηµερινά υλικά

- επιστηµονική διερεύνηση 
- γνώσεις από δικά τους πειράµατα 
- γνώσεις από πειράµατα συµφοιτητών 
τους 

- πειράµατα µε καθηµερινά υλικά
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Ερώτηµα 3. Ποιά είναι η επίδραση της εµπλοκής των συµµετεχόντων σε µια σειρά 

άτυπων δραστηριοτήτων στην ανάπτυξη γνώσεων παιδαγωγικής για τις Φυσικές 

Επιστήµες;  

Επίδραση Πανεπιστηµίου - Γνώσεις Παιδαγωγικής 

Μέσα από τα όσα ειπώθηκαν από τους συµµετέχοντες στα αναστοχαστικά τους 

ηµερολόγια, στις τελικές εξετάσεις, αλλά και στις συνεντεύξεις, φαίνεται ότι οι άτυπες 

µορφές µάθησης µπόρεσαν να συνεισφέρουν εκτός από την ανάπτυξη γνώσεων 

περιεχοµένου και στην ανάπτυξη γνώσεων παιδαγωγικής (Πίνακας 8). 

Συγκεκριµενοποιώντας, οι συµµετέχοντες αναφέρουν στα ηµερολόγια τους ότι τους 

βοήθησε να καταλάβουν πως εφαρµόζεται η άτυπη µάθηση στην πράξη. 

Φοιτητής 7: “…απέκτησα γνώσεις ως προς τη λειτουργία και την 

προσφορά της άτυπης µάθησης στην εκπαίδευση… Κατάλαβα ότι τέτοιου 

είδους συναντήσεις µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως βάση για µια 

αποτελεσµατική διδασκαλία…” 

Μάλιστα, αναφέρουν ότι αυτές οι συναντήσεις τους έδωσαν την ώθηση να αξιοποιήσουν 

τέτοιες πρακτικές στη µελλοντική τους τάξη. 

Φοιτητής 2: “Μου δόθηκε η ώθηση να αξιοποιήσω την άτυπη µάθηση 

συχνά σαν µελλοντικός εκπαιδευτικός!” 

Επιπλέον κατάλαβαν πόσο σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζει η υποµονή και η όρεξη που 

διακατέχει έναν εκπαιδευτικό, ώστε να οργανώσει µία διδασκαλία άτυπης µορφής, που 

να ανταποκρίνεται στις δυνατότητες όλων των µαθητών. 
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Φοιτητής 14: “…ένα πράγµα που κατανόησα ήταν ότι πρέπει να έχεις 

µεγάλη υποµονή και όρεξη για να οργανώσεις µια τέτοια συνάντηση εκτός 

τάξης, ακόµα και αν ακούγεται απλό δεν είναι τελικά. …χρειάζεται να 

κάνεις ενδιαφέρουσες δραστηριότητες για να µην βαρεθούν τα παιδιά µε 

αποτέλεσµα να συµµετέχουν όλα, ακόµα και οι πιο αδύναµοι µαθητές. …θα 

πρέπει να κανονιστεί η συνάντηση στο πάρκο από πολύ πιο πριν και να έχεις 

πάρει τις ανάλογες άδειες που χρειάζονται έτσι ώστε να γίνει σωστά η 

επίσκεψη.” 

Άλλοι συµµετέχοντες αναφέρονται στην ευκαιρία που τους δόθηκε να ενηµερωθούν για 

την ύπαρξη των άτυπων περιβάλλοντων µάθησης. Συγκεκριµένα, αναφέρονται στο 

περιβαλλοντικό κέντρο της Αθαλάσσας και γράφουν ότι δεν γνώριζαν πως υπάρχει αυτός 

ο χώρος, ο οποίος παρέχει οργανωµένα βιωµατικά µαθήµατα σε µαθητές.  

Φοιτητής 5: “…δεν γνώριζα ότι στο πάρκο Αθαλάσσας υπάρχει 

εκπαιδευτικό κέντρο, το οποίο επισκέπτονται οι µαθητές µε τα σχολεία τους 

για να διεξάγουν δραστηριότητες στο φυσικό περιβάλλον και γενικότερα ότι 

είναι ένας χώρος, τον οποίο µπορούµε να επισκεφθούµε µε τους µαθητές 

µας για να περάσουν µια ευχάριστη και βιωµατική εµπειρία σε ένα ασφαλές, 

φιλικό περιβάλλον.” 

Άλλοι εξέφρασαν την άγνοια τους για την ύπαρξη εκπαιδευτών που µπορούν να 

βοηθήσουν στη διεξαγωγή µίας διδασκαλίας στο συγκεκριµένο χώρο. 

Φοιτητής 8: “Δεν γνώριζα επίσης ότι υπάρχει κάποιος ‘ειδικός’ 

εκπαιδευτής που θα αναλάβει την διαχείριση της εµπειρίας αυτής.” 
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Κάποιοι άλλοι µάλιστα ανέφεραν ότι δεν γνώριζαν πως µπορούν να δανειστούν υλικό 

από τέτοια µαθησιακά περιβάλλοντα, µε σκοπό να το χρησιµοποιήσουν στις διδασκαλίες 

τους. 

Φοιτητής 7: “…να χρησιµοποιήσουµε στο µέλλον έτοιµα σχέδια 

µαθήµατος, υλικό και αντικείµενα που παρέχονται από εκεί.” 

Οι συµµετέχοντες όµως τόνισαν ότι κατάφεραν να αναπτύξουν τις γνώσεις παιδαγωγικής 

τους χάρη στην ευκαιρία τους για επαφή µε τη βιωµατική µάθηση και να καταλάβουν 

πως εφαρµόζεται πρακτικά. 

Φοιτητής 12: “…αυτή η όλη βιωµατική δραστηριότητα δεν ήξερα πως 

µπορεί να γίνει πρακτικά. Όµως τώρα που το έζησα και εγώ µέσα από αυτές 

τις δραστηριότητες… κατάφερα να δω πως λειτουργεί σε ένα πραγµατικό 

πλαίσιο.” 

Επιπλέον, κάποιοι συµµετέχοντες αναφερόµενοι στην εµπειρία τους µε το φεστιβάλ 

επιστήµης, γράφουν ότι η συγκεκριµένη εκδήλωση τους έδωσε την ευκαιρία να 

εφαρµόσουν όλες εκείνες τις διαδικασίες διεξαγωγής ενός επιτυχηµένου πανηγυριού 

επιστήµης που έµαθαν µέσα στα πλαίσια του µαθήµατος διδακτικής και να αναπτύξουν 

µε αυτό τον τρόπο την παιδαγωγική τους κατάρτιση. 

Φοιτητής 14: “…η συγκεριµένη διαδικασία µε βοήθησε να εφαρµόσω όλες 

αυτές τις διαδικασίες που διδαχτήκαµε στα πλαίσια αυτού του µαθήµατος 

και να τις εφαρµόσουµε στο φεστιβάλ επιστήµης.”  

Πέρα όµως από την επαφή τους µε την άτυπη µάθηση και τη βιωµατική µάθηση, οι 

συµµετέχοντες είχαν την ευκαιρία για αλληλεπίδραση µε µαθητές, γεγονός το οποίο 

ενίσχυσε ακόµη περισσότερο την παιδαγωγική τους ανάπτυξη. Για παράδειγµα, σε ότι 
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αφορά την εµπειρία τους στο φεστιβάλ επιστήµης, τονίζουν ότι µπόρεσαν για πρώτη 

φορά να δουν τους µαθητές πως αντιδρούν σε ένα τέτοιο µέρος.  

Φοιτητής 5: “…εγώ προσωπικά δεν είχα επισκεφτεί, ούτε είχα συµµετάσχει 

ξανά σε ένα φεστιβάλ επιστήµης, έτσι δεν γνώριζα πως αλληλεπιδρούν οι 

µαθητές σε ένα φεστιβάλ και πως ανταποκρίνονται στις εξερευνήσεις.” 

 Παρόµοιες αναφορές εντοπίζονται και µέσα από τις τελικές εξετάσεις των 

φοιτητών (Πίνακας 8). Για παράδειγµα, αναφέρουν ότι µπόρεσαν µέσα από το 

συγκεκριµένο µάθηµα διδακτικής να δουν στην πράξη σύγχρονες προσεγγίσεις που 

αφορούν τη διδακτική των Φυσικών Επιστηµών, ώστε να πάρουν ιδέες και να τις 

εφαρµόσουν και αυτοί στη µελλοντική του τάξη. 

Φοιτητής 12: “Μέσα από τα πλαίσια του µαθήµατος διδακτικής είχαµε την 

τύχη να δούµε πιο σύγχρονες προσεγγίσεις της διδασκαλίας των Φυσικών 

Επιστηµών, ώστε να µπορέσω και εγώ σαν µελλοντικός εκπαιδευτικός να τις 

εφαρµόσω στην τάξη.” 

Άλλοι τονίζουν ότι χάρη στη συµµετοχή τους στις συγκεκριµένες συναντήσεις 

κατάφεραν να αποκτήσουν παιδαγωγικές και ηγετικές δεξιότητες, καθώς επίσης 

απέκτησαν και αυτοπεποίθηση, έτσι πλέον νιώθουν περισσότερο σίγουροι για τον εαυτό 

τους. 

Φοιτητής 8: “…µε τις εµπειρίες αυτές αποκτήσαµε παιδαγωγικές αλλά και 

ηγετικές δεξιότητες, ένιωσα πιο πολλή αυτοπεποίθηση, ένιωσα πιο 

σίγουρος.” 

Κάποιοι άλλοι αναφέρουν ότι µπόρεσαν να δουν στην πράξη πως διεξάγεται και 

λειτουργεί ένα µάθηµα άτυπης µάθησης, γεγονός το οποίο τους ωφέλησε µιας και 

κατάφεραν να παρατηρήσουν στην πράξη αυτά που έµαθαν στη θεωρία. 
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Φοιτητής 6: “Για µένα ήταν η πρώτη εµπειρία µάθησης σε ένα άτυπο 

περιβάλλον και είχα την ευκαιρία να εντοπίσω αυτά που έµαθα στη θεωρία.” 

Ακόµη, αναφέρουν ότι τους βοήθησε η επαφή που είχαν µε τους µαθητές, γιατί δεν είχαν 

ξανά µία τέτοια εµπειρία άτυπης µάθησης µαζί τους. 

Φοιτητής 9: “…απίστευτη ευκαιρία που δεν µας έχει ξαναδοθεί µαζί µε τα 

παιδιά και να κάνουµε δραστηριότητες µαζί τους.” 

 Με παρόµοιο τρόπο εκφράζονται και οι συµµετέχοντες στις συνεντεύξεις 

(Πίνακας 8). Πιο συγκεκριµένα, αναφέρουν στις συνεντεύξεις τους ότι η συµµετοχή τους 

σε αυτές τις τρεις άτυπες µορφές µάθησης, τους βοήθησε να έρθουν σε επαφή µε 

σύγχρονες µεθόδους διδασκαλίας και να δουν πως η θεωρία που µαθαίνουν στα 

µαθήµατα του πανεπιστηµίου, υλοποιείται στην πράξη. 

Φοιτητής 2: “Μας έµαθαν σύγχρονες µεθόδους διδασκαλίας, µας έδωσαν 

εφόδια… ζήσαµε το τι σηµαίνει η θεωρία στην πράξη και µακάρι να ήταν 

όλα τα µαθήµατα τέτοια από την αρχή, από το πρώτο εξάµηνο. Παίζει 

σηµαντικό ρόλο ο τρόπος µε τον οποίο καταρτιζόµαστε στο πανεπιστήµιο.  

…αν κάνουµε µόνο αποµνηµόνευση και δεν έχουµε καθόλου πρακτική και 

µετά έρχοµαι εγώ… να εφαρµόσω τη θεωρία στην πράξη, είναι δύσκολο.” 

Επιπρόσθετα, αναφέρουν ότι µπόρεσαν να καταλάβουν πως µπορούν να 

χρησιµοποιήσουν το αναλυτικό πρόγραµµα και να το αξιοποιήσουν δηµιουργικά εκτός 

της σχολικής τάξης. 

Φοιτητής 12: “…µε βοήθησε να καταλάβω ότι µπορώ να πάρω µία ενότητα 

από το αναλυτικό πρόγραµµα του Υπουργείου Παιδείας και να το 

αξιοποιήσω πιο δηµιουργικά εκτός της τάξης, χρησιµοποιώντας την άτυπη 

µάθηση. Να µην περιοριστώ σε αυτά που µου λέει το βιβλίο.” 
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Ακόµη, κάποιοι συµµετέχοντες αναφέρουν ότι τους βοήθησε να συνειδητοποιήσουν τον 

τρόπο προετοιµασίας µίας τέτοιας πρακτικής, όπως είναι η άτυπη µάθηση.  

Φοιτητής 2: “…αν δεν τα ζούσα όλα αυτά, δεν θα µάθαινα τον τρόπο 

διεξαγωγής ενός τέτοιου µαθήµατος. Δηλαδή όλη αυτή η προετοιµασία που 

χρειάζεται να κάνει κάποιος για να οργανώσει µία άτυπη µάθηση.…αν ήταν 

µόνο θεωρία το µάθηµα του πανεπιστηµίου, ίσως να µην µε βοηθούσε να 

καταλάβω καλά τι είναι η άτυπη µάθηση…”  

Επίσης, υποστηρίζουν ότι πέρα από τα πιο πάνω, συνειδητοποίησαν την αξία της 

βιωµατικής µάθησης, γιατί είδαν τους µαθητές να αλληλεπιδρούν µε αυτήν. 

Φοιτητής 12: “…µε βοήθησε να καταλάβω την αξία της βιωµατικής 

µάθησης, γιατί είδα τους µαθητές να παίζουν οι ίδιοι µε διάφορα υλικά, να 

αγγίζουν…” 

Εκτός όµως από την αλληλεπίδραση που είχαν µε την άτυπη και τη βιωµατική µάθηση, 

όπως αναφέρουν οι συµµετέχοντες, ήρθαν σε επαφή και µε τη διαθεµατικότητα στο 

µάθηµα της Επιστήµης. Αναλυτικότερα, αναφέρουν ότι τους άρεσε η ευκαιρία που είχαν 

να συσχετίσουν τη φύση µε την τέχνη και τη γεωγραφία, βλέποντας έτσι το µάθηµα της 

Επιστήµης από πολλές διαφορετικές οπτικές. 

Φοιτητής 5: “…όλα µου έχουν δώσει µία εικόνα ότι το µάθηµα µπορείς να 

το δεις από πολλές πλευρές. …κάναµε χαρτογράφηση και φτιάξαµε διάφορα 

δηµιουργήµατα µε υλικά από το δάσος, πεταλούδα, κουκουβάγια, 

σχεδιάσαµε σχέδια µε διάφορα υλικά από το δάσος για να τα προσφέρουµε 

ως δώρα στο δάσος. Πιάσαµε διάφορα υλικά της φύσης για να 

χρωµατίσουµε πάνω σε χαρτί.” 
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Πέρα όµως από την επαφή τους µε την άτυπη µάθηση, τη βιωµατική µάθηση αλλά και τη 

διαθεµατικότητα, οι συµµετέχοντες είχαν την ευκαιρία για αλληλεπίδραση µε µαθητές, 

γεγονός το οποίο ενίσχυσε ακόµη περισσότερο την παιδαγωγική τους ανάπτυξη. Μάλιστα 

αναφέρουν ότι δεν είχαν ξανά την ευκαιρία για αλληλεπίδραση µε µαθητές εκτός τάξης, 

ώστε να δουν από πρώτο χέρι πως γίνεται κάτι τέτοιο και να βελτιωθούν οι ίδιοι ως 

εκπαιδευτικοί. 

Φοιτητής 8: “…είχαµε τη συνεργασία µε µαθητές… ήταν πιο λίγοι οι 

µαθητές έτσι µπορέσαµε να αλληλεπιδράσουµε καλύτερα µαζί τους. Θεωρώ 

ότι µε βοήθησε να βελτιωθώ ως εκπαιδευτικός…” 

 Παρόµοιες αναφορές εντοπίζονται και µέσα από τις τελικές εξετάσεις των 

συµµετεχόντων (Πίνακας 8). Αναλυτικότερα αναφέρονται στην ευκαιρία που είχαν για 

συµµετοχή στο φεστιβάλ επιστήµης και τονίζουν ότι µέσα από αυτή την εµπειρία 

µπόρεσαν να µάθουν και να καταλάβουν τη διαδικασία που χρειάζεται να ακολουθηθεί 

για να επιτευχθεί η κατάλληλη προετοιµασία συµµετοχής σε µία τέτοια εκδήλωση, ενώ 

ταυτόχρονα προβληµατίστηκαν µε σκοπό να εντοπίσουν τρόπους βελτίωσης ενός 

φεστιβάλ ή πανηγυριού επιστήµης. 

Φοιτητής 7: “…έµαθα τη διαδικασία προετοιµασίας για τη συµµετοχή σε 

ένα τέτοιο πανηγύρι επιστήµης και είχα τη δυνατότητα να προβληµατιστώ 

και να σκεφτώ τρόπους βελτίωσης.” 

Αναφέρουν επίσης, ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της εντριβής τους µε τα πειράµατα που είχαν 

να παρουσιάσουν στο φεστιβάλ επιστήµης, µπόρεσαν να βελτιώνουν συνεχώς την 

παρουσίαση τους. Λόγω της επαφής τους µε τους µαθητές µπόρεσαν να βελτιώσουν τις 

επεξηγήσεις που τους έδιναν, ώστε να γίνονται περισσότερο κατανοητικοί προς τα άτοµα 

που είχαν απέναντι τους. 
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Φοιτητής 7: “Μου άρεσε πολύ που κάθε φορά που διεξήγαγα το πείραµα, 

ανακάλυπτα νέους τρόπους να το βελτιώσω. …η εµπλοκή µου µε τα παιδιά 

µε βοήθησε να καταλάβω και να βελτιώσω τον τρόπο που τους έδινα την 

επεξήγηση µετά τη διεξαγωγή του πειράµατος.” 

 Συµπερασµατικά, µέσα από τα πιο πάνω αποσπάσµατα, διαπιστώνεται ότι οι 

συµµετέχοντες ανέπτυξαν γνώσεις που αφορούν της παιδαγωγική τους κατάρτιση. 

Αναλυτικότερα, απέκτησαν γνώσεις που αφορούν διάφορες σύγχρονες προσεγγίσεις, 

όπως είναι η άτυπη µάθηση, η βιωµατική µάθηση, και η διαθεµατικότητα στο µάθηµα της 

Επιστήµης. Όλα αυτά, εκτός από το γεγονός ότι οι συµµετέχοντες είχαν την ευκαιρία να 

τα ζήσουν οι ίδιοι σε πρακτικό επίπεδο, ταυτόχρονα είχαν την ευκαιρία να 

αλληλεπιδράσουν µε µαθητές δηµοτικού σχολείου, γεγονός το οποίο τους βοήθησε να 

αναπτύξουν πιο ολοκληρωµένα την παιδαγωγική τους ανάπτυξη. Σε ότι αφορά όµως την 

άτυπη µάθηση, οι συµµετέχοντες απέκτησαν γνώσεις εφαρµογής µίας τέτοιας πρακτικής, 

µιας και είδαν την εφαρµογή της στην πράξη, έτσι, αυτό τους ώθησε να τη 

χρησιµοποιήσουν στις µελλοντικές τους τάξεις, κατανοώντας παράλληλα το σηµαντικό 

ρόλο που διαδραµατίζει ο εκπαιδευτικός σε µία τέτοια προετοιµασία. Επιπρόσθετα, 

αντιλήφθηκαν ότι κατά τις διδασκαλίες τους δεν χρειάζεται να περιορίζονται στο σχολικό 

εγχειρίδιο, αλλά αντίθετα µπορούν να χρησιµοποιήσουν το αναλυτικό πρόγραµµα του 

σχολείου και να εφαρµόσουν άλλες πρακτικές, όπως είναι οι άτυπες µορφές µάθησης. 

Μάλιστα κατάφεραν να ενηµερωθούν σχετικά µε την ύπαρξη διαφόρων άτυπων 

περιβάλλοντων µάθησης, µε τα οποία µπορούν να συνεργαστούν, είτε συνεργαζόµενοι µε 

τους εκπαιδευτές που υπάρχουν στο συγκεκριµένο µέρος, είτε παίρνοντας κάποιο υλικό 

για την ενίσχυση του µαθήµατος τους. Επιπλέον, σε ότι αφορά το φεστιβάλ επιστήµης, οι 

συµµετέχοντες τόνισαν ότι µέσα από τη συµµετοχή τους, τους δόθηκε η ευκαιρία να 
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εφαρµόσουν όλες εκείνες τις διαδικασίες που έµαθαν µέσα στα πλαίσια του µαθήµατος 

διδακτικής που χρειάζονται για να οργανώσουν ένα επιτυχηµένο πανηγύρι επιστήµης, 

αναπτύσσοντας έτσι περισσότερο την παιδαγωγική τους ανάπτυξη. Παράλληλα 

κατάφεραν να βελτιώσουν και να απλοποιήσουν τον τρόπο οµιλίας τους σε ότι αφορά τη 

διδασκαλία του µαθήµατος της Επιστήµης, ώστε να γίνονται περισσότερο κατανοητοί 

στους µαθητές. Γενικότερα, οι συµµετέχοντες αναφέρουν ότι απέκτησαν τόσο 

παιδαγωγικές, όσο και ηγετικές δεξιότητες, ενώ ταυτόχρονα ενίσχυσαν την 

αυτοπεποίθησή τους, γεγονός το οποίο θα τους φανεί χρήσιµο στο µέλλον, όταν θα 

κληθούν να διδάξουν στη µελλοντική τους τάξη (Πίνακας 8). 
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Πίνακας 8: Παρουσίαση Αποτελεσµάτων Ερωτήµατος 3 - Γνώσεις Παιδαγωγικής 
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Αναστοχαστικά 
Ηµερολόγια

Τελικές Εξετάσεις Συνεντεύξεις

Άτυπη Μάθηση

- Πώς εφαρµόζεται - 
ώθηση για εφαρµογή της 
στο µέλλον 

- Ποιός είναι ο ρόλος του 
εκπαιδευτικού - 
χρειάζεται υποµονή και 
όρεξη 

- Ποιά άτυπα 
περιβάλλοντα υπάρχουν 

- Άτυπα περιβάλλοντα 
που παρέχουν 
οργανωµένα βιωµατικά 
µαθήµατα για µαθητές 

- Άτυπα περιβάλλοντα 
όπου οι εκπαιδευτές 
µπορούν να βοηθήσουν 
στη διεξαγωγή της 
διδασκαλίας 

- Μπορούν να βελτίωσουν 
τη διδασκαλία τους µε 
δανεισµό υλικού από 
άτυπα περιβάλλοντα 

- Πανηγύρι επιστήµης – 
ποιές είναι οι 
διαδικασίες διεξαγωγής 
ενός επιτυχηµένου 
πανηγυριού επιστήµης 

- Πώς αντιδρούν οι 
µαθητές στην άτυπη 
µάθηση

- Πώς λειτουργεί στην 
πράξη 

- Πώς αντιδρούν οι 
µαθητές όταν έρθουν σε 
επαφή µε την άτυπη 
µάθηση 

- Ποιές είναι οι 
διαδικασίες διεξαγωγής 
ενός πανηγυριού 
επιστήµης

- Η θεωρία υλοποιείται 
στην πράξη  

- Πώς µπορούν να 
χρησιµοποιήσουν το 
αναλυτικό πρόγραµµα 
για να το αξιοποιήσουν 
εκτός της σχολικής 
τάξης 

- Πώς γίνεται η 
προετοιµασία για ένα 
τέτοιο µάθηµα 

- Πώς αντιδρούν οι 
µαθητές εκτός τάξης

Βιωµατική Μάθηση

- Πώς εφαρµόζεται στην 
πράξη

- Είδαν τους µαθητές να 
αλληλεπιδρούν µε αυτήν 

- Κατάλαβαν ποια είναι η 
πραγµατική της αξία στη 
µάθηση των µαθητών

Επαγγελµατική Βελτίωση
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Ερώτηµα 4. Ποιά είναι η επίδραση της εµπλοκής των συµµετεχόντων σε µια σειρά 

άτυπων δραστηριοτήτων στην ανάπτυξη αντιλήψεων για το ρόλο των άτυπων 

περιβαλλόντων µάθησης στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών;  

Επίδραση Πανεπιστηµίου - Αλλαγή Απόψεων Για Τις Φυσικές Επιστήµες 

 Η ανάλυση των δεδοµένων έδειξε ότι οι συµµετέχοντες άλλαξαν τις απόψεις τους 

για τον κλάδο των Φυσικών Επιστηµών αφού κατανόησαν το εύρος του συγκεκριµένου 

πεδίου. Αρχικά, στην πρώτη συνάντηση του µαθήµατος διδακτικής, όταν ζητήθηκε από 

τους συµµετέχοντες να γράψουν σε ένα χαρτί λέξεις που τους έρχονται στο µυαλό όταν 

- Αλληλεπίδραση µε 
µαθητές 

- Πώς εφαρµόζονται στην 
πράξη οι σύγχρονες 
προσεγγίσεις 

- Απόκτησαν 
παιδαγωγικές και 
ηγετικές δεξιότητες 

- Απόκτηση 
αυτοπεποίθησης  

- Πώς µπορούν να είναι 
αποδοτικά 
επεξηγηµατικοί σε ότι 
αφορά τις οδηγίες και τις 
επεξηγήσεις που δίνουν 
στους µαθητές

Αλληλεπίδρασαν µε 
µαθητές εκτός τάξης

Διαθεµατικότητα

- Ευκαιρία για συσχετισµό 
του µαθήµατος της 
Επιστήµης µε άλλα 
µαθήµατα  

- Είδαν το µάθηµα της 
Επιστήµης από 
διαφορετικές οπτικές



@  207

ακούνε τη λέξη ‘επιστήµη’, ώστε να φτιάξουµε έναν εννοιολογικό χάρτι για τη 

συγκεκριµένη έννοια, έγραψαν λέξεις όπως οι εξής: έρευνα, πρόβληµα, πειράµατα, 

µπουκάλια πειραµάτων, παρατήρηση, ανάλυση και αποτελέσµατα. Μάλιστα, οι 

συγκεκριµένες λέξεις αναφέρθηκαν από πολλούς συµµετέχοντες. Πιο αναλυτικά, 3 

συµµετέχοντες ανέφεραν τη λέξη “έρευνα”, 2 τη λέξη “πρόβληµα”, 9 φοιτητές ανέφεραν 

τη λέξη “πείραµα”, 1 τη φράση “µπουκάλια πειραµάτων”, 1 την “παρατήρηση”, 1 την 

“ανάλυση” και 1 τα “αποτελέσµατα”. Ακόµη, ένας συµµετέχοντας έγραψε τη λέξη 

“Χηµεία”, άλλος τη λέξη “Ιατρική”, άλλος τη λέξη “επιστήµονας”, άλλος τις λέξεις 

“ορισµοί” και “βιβλία” και ένας άλλος τη λέξη “Αµερική”. Επίσης, κάποιοι ανέφεραν τις 

λέξεις: δηµιουργικότητα, γνώση, γνωστικό αντικείµενο, εξειδίκευση, άρθρα, 

επιχειρηµατολογία, αποδείξεις, στόχοι, αφοσίωση, εµβάθυνση, πρόοδος, εξέλιξη, 

άνθρωπος. Αναλυτικότερα, 2 έγραψαν τη λέξη “δηµιουργικότητα”, 2 τη λέξη “γνώση”, 2 

το “γνωστικό αντικείµενο”, 1 την “εξειδίκευση”, 1 τα “άρθρα” και 1 την 

“επιχειρηµατολογία”, 2 τις “αποδείξεις”, 2 τους “στόχους”, 1 την “αφοσίωση”, 1 την 

“εµβάθυνση”, 2 την “πρόοδο”, 1 την “εξέλιξη” και 1 τον “άνθρωπο”. 

 Μετά το τέλος του εξαµήνου όµως, εντοπίστηκε ότι οι συµµετέχοντες άλλαξαν, ή 

ακόµη καλύτερα εµπλούτισαν τις απόψεις τους για τον κλάδο των Φυσικών Επιστηµών. 

Αναλυτικότερα, µέσα από τις συνεντεύξεις εντοπίστηκε ότι κάποιοι προηγουµένως 

θεωρούσαν ότι οι Φυσικές Επιστήµες αφορούσαν µονάχα πειράµατα, ενώ µετά τη 

συµµετοχή τους στο µάθηµα διδακτικής κατάλαβαν ότι η καθηµερινότητα µας αφορά τον 

κλάδο των Φυσικών Επιστηµών.  

Φοιτητής 5: “Εγώ είχα στο µυαλό µου ότι οι Φυσικές Επιστήµες είναι απλά 

τα πειράµατα, αλλά τελικά κατάλαβα ότι η επιστήµη είναι γενικότερα στη 

ζωή µας. Όταν µιλούσαµε για τα θέµατα διατροφής, κατάλαβα ότι 
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εντάσσεται µέσα στα θέµατα των Φυσικών Επιστηµών. Συνειδητοποίησα ότι 

πολλά πράγµατα από την καθηµερινότητα µου αφορούν τις Φυσικές 

Επιστήµες. Είναι παντού γύρω µας ουσιαστικά. Με βοήθησαν να το δω 

διαφορετικά, από άλλη οπτική γωνία.” 

Άλλοι είχαν στο µυαλό τους ότι οι Φυσικές Επιστήµες αφορούν τα βιβλία, τα 

µαθηµατικά, τις αποµνηµονεύσεις, τη Βιολογία, τη Φυσική και τα καιρικά φαινόµενα, 

ενώ τώρα αντιλαµβάνονται ότι η επιστήµη αφορά τα πάντα γύρω µας. 

Φοιτητής 2: “…παλιά είχα ένα στερεότυπο και για το τι είναι επιστήµη. Την 

επιστήµη πάντα την συνέδεα µε βιβλία, µαθηµατικά, αποµνηµονεύσεις, 

Βιολογία, Φυσική και καιρικά φαινόµενα. Όταν είχα πάρει το µάθηµα στο 

πανεπιστήµιο, η οπτική που είχα για την επιστήµη άρχισε να αλλάζει. …ναι, 

επηρέασε τον τρόπο που βλέπω εγώ την επιστήµη …η επιστήµη είναι παντού 

γύρω µας. …η επιστήµη είναι η ζωής µας.” 

Μάλιστα αναφέρουν ότι αφού κατάλαβαν τι ακριβώς είναι ο κλάδος των Φυσικών 

Επιστηµών, ενισχύθηκε η θετικότητα τους απέναντι σε αυτόν και ενδιαφέρονται να 

επιµορφωθούν περισσότερο σε θέµατα που τον αφορούν. 

Φοιτητής 12: “…είδαµε µια πλευρά της επιστήµης που δεν την είδαµε 

προηγουµένως. Ενισχύθηκε η θετικότητα µου προς τον κλάδο των Φυσικών 

Επιστηµών γενικότερα, γιατί τώρα θέλω να µαθαίνω περισσότερα πράγµατα 

γι’ αυτό τον κλάδο.”  

 Ίδιες αναφορές παρατηρήθηκαν και µέσα από τα αναστοχαστικά ηµερολόγια των 

συµµετεχόντων. Για παράδειγµα αναφέρουν ότι µε τη βοήθεια του µαθήµατος του 

πανεπιστηµίου κατάλαβαν ποια είναι τελικά η Φύση της Επιστήµης και ποιο είναι το 

πραγµατικό της εύρος µέσα στην κοινωνία. 
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Φοιτητής 7: “…έµαθα ποια τελικά είναι η Φύση της Επιστήµης και πόσο 

σηµαντική είναι η επιστήµη. Η εµπειρία αυτή µου προσέφερε τη δυνατότητα 

να σκεφτώ τα χαρακτηριστικά της Φύσης της Επιστήµης… και να 

συνειδητοποιήσω ότι η επιστήµη είναι για όλους. Τέλος έµαθα πως 

ολόκληρος ο κόσµος αποτελείται από χηµικές αντιδράσεις και η χηµεία είναι 

παντού γύρω µας, ακόµα και το ανθρώπινο σώµα είναι αποτέλεσµα πολλών 

χηµικών αντιδράσεων.” 

Άλλοι τονίζουν ότι χάρη στις εµπειρίες που αποκόµισαν από το µάθηµα, µπόρεσαν να 

ανακαλύψουν την οµορφιά της επιστήµης και να καταλάβουν ότι βρίσκεται παντού στην 

καθηµερινότητα µας. 

Φοιτητής 10: “Καθηµερινά έχουµε την τάση να χρησιµοποιούµε σε κάθε 

λειτουργία και πράξη µας τη επιστήµη, χωρίς πολλές φορές να το 

αντιλαµβανόµαστε. Άλλωστε, η επιστήµη βασίζεται στην παρατήρηση του 

φυσικού κόσµου, τη διατύπωση υποθέσεων, την πραγµατοποίηση 

πειραµάτων και µετρήσεων για τον έλεγχο τους. …ανακαλύψαµε την 

οµορφιά της επιστήµης. Σχεδόν ό,τι βλέπουµε γύρω µας είναι επιστήµη.” 

Γενικότερα, αναφέρουν ότι εντόπισαν την ποικιλοµορφία που χαρακτηρίζει τον κλάδο 

των Φυσικών Επιστηµών. 

Φοιτητής 6: “…φανερώθηκε η µεγάλη ποικιλία που διαθέτουν οι Φυσικές 

Επιστήµες σαν κλάδος.”  

 Συµπερασµατικά, εντοπίστηκε ότι οι συµµετέχοντες µετά τη συµµετοχή τους στο 

µάθηµα διδακτικής, άλλαξαν τις απόψεις τους για τον κλάδο των Φυσικών Επιστηµών. 

Προηγουµένως θεωρούσαν ότι οι Φυσικές Επιστήµες αφορούσαν συγκεκριµένες έννοιες 

όπως πειράµατα, µαθηµατικά, βιβλία και αποµνηµονεύσεις, ενώ µετά το µάθηµα 
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διδακτικής κατάλαβαν ότι ο κλάδος των Φυσικών Επιστηµών είναι ποικιλόµορφος και 

αφορά ολόκληρη η καθηµερινότητα τους (Πίνακας 9).  
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Πίνακας 9: Παρουσίαση Αποτελεσµάτων Ερωτήµατος 4 - Ανάπτυξη Αντιλήψεων 
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Επίδραση Πανεπιστηµίου - Προσωπικές Φιλοσοφίες Διδακτικής των Φυσικών 

Επιστηµών 

 Μέσα από το πανεπιστηµιακό µάθηµα, επηρεάστηκαν και οι απόψεις των 

συµµετεχόντων σε ότι αφορά τον αποτελεσµατικό τρόπο διδασκαλίας των Φυσικών 

Επιστηµών, αφού όπως αναδεικνύεται µέσα από τα λεγόµενά τους, προτείνουν οι ίδιοι 

Επίδραση Πανεπιστηµίου - Αλλαγή Απόψεων Για τις Φυσικές Επιστήµες

Εννοιολογικός 
Χάρτης 

“Επιστήµης”

Συνεντεύξεις Αναστοχαστικά 
Ηµερολόγια

Πριν το Μάθηµα 
Διδακτικής

Πριν το 
Μάθηµα 
Διδακτικής

Μετά το 
Μάθηµα 
Διδακτικής

Μετά το Μάθηµα 
Διδακτικής

έρευνα, πρόβληµα, 
πειράµατα, 
µπουκάλια 
πειραµάτων, 
παρατήρηση, 
ανάλυση και 
αποτελέσµατα, 
Χηµεία, Ιατρική, 
επιστήµονας, 
ορισµοί, βιβλία, 
Αµερική, 
δηµιουργικότητα, 
γνώση, γνωστικό 
αντικείµενο, 
εξειδίκευση, 
άρθρα, 
επιχειρηµατολογία
, αποδείξεις, 
στόχοι, αφοσίωση, 
εµβάθυνση, 
πρόοδος, εξέλιξη, 
άνθρωπος

- Η επιστήµη 
αφορά µόνο 
πειράµατα 

- Η επιστήµη 
αφορά µόνο 
βιβλία, 
µαθηµατικά, 
αποµνηµονεύ
σεις, 
Βιολογία, 
Φυσική, 
καιρικά 
φαινόµενα

- Η επιστήµη 
βρίσκεται 
παντού στην 
καθηµερινότητ
α µας 

- Η επιστήµη 
είναι παντού 
γύρω µας 

- Ενισχύθηκε η 
θετικότητα 
τους απέναντι 
στην επιστήµη 
γενικότερα 

- Ενδιαφέρονται 
να 
επιµορφωθούν 
για  διάφορα 
επιστηµονικά 
θέµατα

- Κατανόησαν τη Φύση 
της Επιστήµης 

- Κατανόησαν το 
πραγµατικό εύρος της 
επιστήµης µέσα στην 
κοινωνία 

- Ανακάλυψαν την 
οµορφιά της επιστήµης 

- Κατάλαβαν ότι 
βρίσκεται παντού στην 
καθηµερινή µας ζωή 

- Εντόπισαν την 
ποικιλοµορφία του 
κλάδου της επιστήµης
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κάποιους άτυπους τρόπους διδασκαλία του συγκεκριµένου µαθήµατος. Αυτές οι 

προτάσεις άτυπης µάθησης, εντοπίζονται µέσα από τα αναστοχαστικά ηµερολόγια των 

συµµετεχόντων, τα σχέδια µαθήµατος που ζητούνταν από αυτούς κατά τη διάρκεια του 

εξαµήνου, αλλά και µέσα από τις τελικές τους εξετάσεις (Πίνακας 10). Πιο 

συγκεκριµένα, έξι από τους  συµµετέχοντες επέλεξαν να εντάξουν στις προτάσεις 

διδασκαλίας τους επισκέψεις από διάφορους εµπειρογνώµονες. Παραδείγµατος χάριν 

µέσα από το αναστοχαστικό του ηµερολόγιο, ένας συµµετέχοντας προτείνει τη 

συνεργασία µε έναν γεωπόνο, και επιλέγει να τον προσκαλέσει στην τάξη του και να γίνει 

η όλη αλληλεπίδραση µέσα στο σχολικό περιβάλλον. 

Φοιτητής 12: “…θα καλούσα να µας µιλήσει ένας ή µια γεωπόνος στην 

τάξη για να µπορέσουν και οι µαθητές να πάρουν µια ιδέα από το επάγγελµα 

του γεωπόνου και εν συνεχεία αν ευνοούν οι συνθήκες και ο τόπος του 

σχολείου θα πάρουµε τους µαθητές µαζί µε τον καλεσµένο επιστήµονα έξω 

από την τάξη για διάφορες δραστηριότητες.”  

Επιπρόσθετα, ένα άλλο παράδειγµα αποτελεί η πρόταση του επόµενου συµµετέχοντα, ο 

οποίος επέλεξε την εµπλοκή ενός επιστήµονα και συγκεκριµένα την εµπλοκή ενός 

οδοντιάτρου στην ενότητα των δοντιών στην Ε΄τάξη. 

Φοιτητής 4: “Μια καλή πρακτική στο σχολείο µου σαν µελλοντικός 

εκπαιδευτικός θα µπορούσε να είναι η επίσκεψη ενός επιστήµονα κατά τη 

διάρκεια της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστηµών στην Ε΄ δηµοτικού, στο 

κεφάλαιο ‘δόντια’. Θα µπορούσαµε να προσκαλέσουµε κάποιον οδοντίατρο 

για να µας µιλήσει για το θέµα µας. … να πάρουν συνέντευξη οι µαθητές 

από τον οδοντίατρο, ώστε να τον γνωρίσουν οι ίδιοι… θα προσπαθούσα να 
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γίνει το µάθηµα όσο το δυνατό πιο βιωµατικό γίνεται σε συνεργασία µε τον 

επιστήµονα.” 

Ένας άλλος επιλέγει, στην ενότητα που αφορά το σώµα, να συνεργαστεί µε έναν ή µία 

βιολόγο. Χρησιµοποιώντας τις δικές του εµπειρίες από την επίσκεψη της βιολόγου, 

οργανώνει κάτι παρόµοιο στη µελλοντική του τάξη.  

Φοιτητής 13: “Με αφορµή την ενότητα ‘ανθρώπινο σώµα’ και τα 

µαθήµατα ‘µικρή και µεγάλη κυκλοφορία του αίµατος’ στη Στ΄ τάξη, θα 

καλούσα στην τάξη έναν/µια βιολόγο και όπως έγινε και µε την Δρ. 

Μυρτάνη, να βρουν οι µαθητές µόνοι τους την οµάδα αίµατος τους, το οποίο 

είναι σίγουρα εντυπωσιακό.” 

 Άλλοι συµµετέχοντες επιλέγουν να αξιοποιήσουν έναν εξωτερικό περιβάλλον, 

ώστε να γίνεται περισσότερο βιωµατική η διδασκαλία. Ένα παράδειγµα αποτελεί το 

ακόλουθο απόσπασµα από το αναστοχαστικό ηµερολόγιο του πιο κάτω συµµετέχοντα. 

Φοιτητής 5: “…όταν για παράδειγµα διδάσκουµε στο σχολείο ένα θέµα το 

οποίο έχει σχέση µε το φυσικό περιβάλλον είναι θετικό να επισκεπτόµαστε 

µε τους µαθητές µας φυσικά περιβάλλοντα, ώστε αυτά που αναφέρουµε στη 

διδασκαλία να είναι βιωµατικά για τα παιδιά και να αποτυπωθούν στη 

µνήµη τους. Ακόµη εάν για παράδειγµα διδάσκουµε στους µαθητές µας για 

την ανακύκλωση καλό θα ήταν να συνεργαστούµε µε ένα εργοστάσιο 

ανακύκλωσης για να δουν τα παιδιά την όλη διαδικασία.” 

 Πέραν όµως από τα αναστοχαστικά ηµερολόγια, πέντε συµµετέχοντες, όταν τους 

ζητήθηκε να φτιάξουν σχέδια µαθήµατος για το µάθηµα των Φυσικών Επιστηµών στο 

δηµοτικό σχολείο, ένταξαν µέσα σε αυτά ιδέες για εφαρµογή της άτυπης µάθησης 

(Πίνακας 10). Για παράδειγµα, ο φοιτητής 1 επέλεξε την ενότητα της βιοποικιλότητας 
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στην Ε΄τάξη και οργάνωσε ένα µάθηµα στηριγµένο σε µία επίσκεψη στο Περιβαλλοντικό 

Κέντρο Αθαλάσσας, όπου οι µαθητές θα συνεργαστούν µε τους εκπαιδευτές για να 

µελετήσουν το χώρο, να κάνουν µετρήσεις και παρατηρήσεις, ώστε να καταλήξουν σε 

κάποια συµπεράσµατα που αφορούν τη βιοποικιλότητα του περιβαλλοντικού κέντρου.  

Ένα άλλο παράδειγµα αποτελεί η πρόταση του φοιτητή 3, ο οποίος επέλεξε να 

εντάξει στο σχέδιο µαθήµατος του µία επίσκεψη στο Περιβαλλοντικό Πάρκο Αθαλάσσας, 

αλλά σε αυτή την περίπτωση αποφάσισε να αξιοποιήσει το βοτανικό κήπο. Εκεί οι 

µαθητές θα έχουν την ευκαιρία να συνεργαστούν µε τους εκπαιδευτές, ώστε να µάθουν 

τα φυτά της Κύπρου, να τα οµαδοποιούν σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά τους και να 

ενηµερωθούν για τις χρήσεις που έχει το κάθε φυτό στην καθηµερινότητα των 

ανθρώπων. Επιπρόσθετα, ο φοιτητής 2 χρησιµοποιώντας την ενότητα της ανακύκλωσης 

στην Δ΄τάξη, αφού αρχικά χρησιµοποίησε τη µέθοδο της αφήγησης µέσα από ένα 

παραµύθι σχετικό µε το θέµα, επέλεξε να οργανώσει µία επίσκεψη στην Green Dot, ώστε 

να δοθεί η ευκαιρία στους µαθητές να ενηµερωθούν από έναν ειδικό, όσον αφορά την 

προστασία του περιβάλλοντος, την ανακύκλωση, τους λόγους που πρέπει να 

ανακυκλώνουµε και γενικότερα να µάθουν πως να κάνουν σωστά ανακύκλωση. Στη 

συνέχεια αφού θα έχουν ευαισθητοποιηθεί αρκετά οι µαθητές, ο συµµετέχων σκέφτηκε 

να οργανώσει µία ακόµα επίσκεψη σε ένα εξωσχολικό περιβάλλον, όπως για παράδειγµα 

µία παραλία, όπου οι µαθητές θα µαζεύουν τα σκουπίδια από το έδαφος και θα τα 

τοποθετούν στις ανάλογες σακούλες (π.χ. καφέ για χαρτί, µπλε για πλαστικό, πράσινο για 

γυαλί).  

 Εκτός όµως από τα αναστοχαστικά ηµερολόγια και τα σχέδια µαθήµατος, οι 

συµµετέχοντες αναφέρουν κάποιες ιδέες εφαρµογής της άτυπης µάθησης και στις τελικές 

τους εξετάσεις (Πίνακας 10). Κάποιοι ανέφεραν ότι θα οργάνωναν µία επίσκεψη σε ένα 
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άτυπο περιβάλλον µάθησης, όπου θα συναντούσαν διάφορους εµπειρογνώµονες για να 

τους µιλήσουν, τόσο για τη δουλειά τους, όσο και για το θέµα διδασκαλίας. 

Φοιτητής 5: “Για παράδειγµα εάν έχουµε να µελετήσουµε ένα θέµα π.χ. 

δασικό οικοσύστηµα και ρύπανση του περιβάλλοντος, καλό θα ήταν να 

επισκεφτούµε ένα δάσος… εκεί θα µας περιµένει ένας δασολόγος ο οποίος 

θα µας πληροφορήσει για τη φύση της δουλειάς του… και ταυτόχρονα θα  

διδάξει στους µαθητές…” 

Επιπλέον κάποιοι προτείνουν µία οργάνωση επίσκεψης σε ένα άτυπο περιβάλλον 

µάθησης, όπου παρόλο που δεν υπάρχουν επιστήµονες, εντούτοις υπάρχουν 

καταρτισµένα άτοµα, τα οποία θα παρέχουν πληροφορίες στους µαθητές µε διαδραστικό 

και βιωµατικό τρόπο. 

Φοιτητής 15: “Επίσκεψη σε ένα περιβαλλοντικό πάρκο, όπως το πάρκο 

Αθαλάσσας, όπου στο συγκεκριµένο πάρκο υπάρχουν καταρτισµένοι 

άνθρωποι, οι οποίοι ειδικεύονται σε ένα συγκεκριµένο αντικείµενο και οι 

µαθητές θα µπορέσουν να ενηµερωθούν από αυτούς διαδραστικά. Για 

παράδειγµα µπαίνοντας µέσα στα κλουβιά των ζώων, για να τα ταϊσουν. 

Μετά µπορούν να µεταφερθούν στο βιότοπο για να µελετήσουν τη λίµνη.” 

Κάποιοι άλλοι επέλεξαν να προτείνουν µαθήµατα που αφορούν τις επισκέψεις 

επιστηµόνων µέσα στις µελλοντικές τους τάξεις, ώστε να µπορέσουν να 

διαφοροποιήσουν τις στερεότυπες αντιλήψεις των µαθητών τους. Μάλιστα αναφέρουν 

ότι αυτός ο τρόπος είναι ο πιο σηµαντικός και εύκολος τρόπος για να πετύχουν κάτι 

τέτοιο. 

Φοιτητής 1: “Εφόσον ανακαλύψω πως οι µαθητές µου έχουν στερεότυπες 

αντιλήψεις που αφορούν τα χαρακτηριστικά και τη φύση της δουλειάς των 
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επιστηµόνων… θα καλέσω στην τάξη έναν πραγµατικό επιστήµονα για να 

παρατηρήσουν πως είναι ένας φυσιολογικός άνθρωπος… Θα ζήταγα από 

τον επιστήµονα να παρουσιάσει τη δουλειά του, να περιγράψει το 

περιβάλλον που εργάζεται και να απαντήσει στις ερωτήσεις των µαθητών 

για τη φύση της δουλειάς του.” 

Άλλοι αναφέρονται και στην επίσκεψη των µαθητών σε ένα πανηγύρι επιστήµης, όπου οι 

µαθητές θα εκτελέσουν τα πειράµατα τα οποία ετοίµασαν σε ένα ευρύτερο κοινό, στο 

οποίο θα παρουσιάσουν και θα εξηγήσουν τα αποτελέσµατα τους. 

Φοιτητής 15: “Επίσκεψη σε ένα πανηγύρι επιστήµης όπου οι µαθητές θα 

σκεφτούν δικά τους πειράµατα τα οποία θα συζητήσουν µε το δάσκαλο τους 

και αφού τα δοκιµάσουν και µάθουν την όλη διαδικασία του πειράµατος, θα 

παρεβρεθούν στο πανηγύρι επιστήµης µε σκοπό να παρουσιάσουν και να 

εξηγήσουν στους επισκέπτες το πείραµά τους.” 

 Συµπερασµατικά, διαπιστώνεται µέσα από τα πάρα πάνω αποσπάσµατα, ότι 

τελικά η εµπλοκή των συµµετεχόντων µε τις άτυπες µορφές µάθησης, έχει επηρεάσει τις 

απόψεις τους σχετικά µε τον αποτελεσµατικό τρόπο διδασκαλίας των Φυσικών 

Επιστηµών, αφού οι ίδιοι αναφέρουν πολλές πιθανές προτάσεις εφαρµογής της άτυπης 

µάθησης στις µελλοντικές τους διδασκαλίες. Πιο συγκεκριµένα, οι συµµετέχοντες 

προτείνουν τόσο την επίσκεψη διαφόρων εµπειρογνωµόνων στις τάξεις τους, όσο και 

επισκέψεις στους χώρους εργασίας τους. Επιπρόσθετα, προτείνουν την οργάνωση 

επισκέψεων σε άτυπα περιβάλλοντα µάθησης, ώστε να δοθεί η ευκαιρία στους µαθητές 

τους να συνεργαστούν µε τους εκπαιδευτές και να αποκτήσουν γνώσεις µε ένα πιο 

βιωµατικό τρόπο. Τέλος, κάποιοι προτείνουν την οργάνωση ενός πανηγυριού επιστήµης, 
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όπου οι µαθητές θα ζήσουν την συγκεκριµένη εµπειρία, όπως την έχουν βιώσει και αυτοί 

χάρη στο µάθηµα διδακτκής (Πίνακας 10). 
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Πίνακας 10: Παρουσίαση Αποτελεσµάτων Ερωτήµατος 4 - Ανάπτυξη Αντιλήψεων 
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Επίδραση Σχολικού Περιβάλλοντος - Αρνητικές Στάσεις 

 Μέσα από τα όσα ανέφεραν οι συµµετέχοντες, παρατήρησα ότι µετά από τη 

συµµετοχή τους σε δραστηριότητες του µαθήµατος στο πανεπιστήµιο για τη διδασκαλία 

των Φυσικών Επιστηµών, άλλαξαν την αρχική τους γνώµη για το µάθηµα γενικότερα, 

αλλά και την αρνητική τους στάση για τη διδασκαλία του µαθήµατος (Πίνακας 11). 

Αρχικά, η ανάλυση των δεδοµένων σχετικά µε τις εµπειρίες τους από το σχολείο, 

κατέδειξε ότι τους κατείχε µία αρνητική στάση προς το συγκεκριµένο µάθηµα, η οποία 

δηµιουργήθηκε λόγω των δυσάρεστων σχολικών τους εµπειριών. Αυτό είναι κάτι το 

οποίο εντοπίζεται µέσα από τις συνεντεύξεις των συµµετεχόντων. 

Επίδραση Πανεπιστηµίου Προσωπικές Φιλοσοφίες Διδακτικής των Φυσικών 
Επιστηµών

Αναστοχαστικά Ηµερολόγια Σχέδια Μαθήµατος Τελικές Εξετάσεις

- Προτάσεις συµµετεχόντων 
για εφαρµογή της άτυπης 
µάθησης µε σκοπό: 
- Συνεργασία µε 
επιστήµονες (γεωπόνος, 
οδοντίατρος, βιολόγος) 

- Αξιοποίηση φυσικών 
περιβάλλοντων

- Προτάσεις 
συµµετεχόντων για 
εφαρµογή της άτυπης 
µάθησης µε σκοπό: 
- Αξιοποίηση 
περιβάλλοντων 
(φυσικά 
περιβάλλοντα, 
Περιβαλλοντικό 
Κέντρο Αθαλάσσας, 
παραλίες, επίσκεψη 
στην Green Dot) 

- Συνεργασία µε 
εκπαιδευτές άτυπων 
περιβάλλοτων 

- Οργάνωση 
βιωµατικών και 
εµπειρικών 
διδασκαλιών

- Προτάσεις 
συµµετεχόντων για 
εφαρµογή της 
άτυπης µάθησης µε 
σκοπό: 
- Αξιοποίηση 
άτυπων 
περιβάλλοντων 

- Συνεργασία µε 
επιστήµονες και 
εκπαιδευτές 

- Οργάνωση 
βιωµατικών και 
εµπειρικών  
διδασκαλιών 

- Ανέραιση 
στερεοτυπικών 
αντιλήψεων 

- Διεξαγωγή 
πανηγυριού 
επιστήµης
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Φοιτητής 2: “Δεν µου δόθηκε η ευκαιρία να αγαπήσω τις επιστήµες. 

Αρχικά πριν ξεκινήσω το πανεπιστήµιο ναι, είχα προκαταλήψεις, λόγω του 

ότι δεν είχα θετικές εµπειρίες από το σχολείο.” 

Μάλιστα, ένας χαρακτηρίζει τις εµπειρίες του µε το συγκεκριµένο µάθηµα στο σχολείο 

ως µια µαύρη τρύπα, γεµάτη προκαταλήψεις και αρνητισµό. Επιπλέον είναι σηµαντικό το 

γεγονός ότι  αναφέρει πως παρόλο που στο λύκειο ήταν καλύτερα τα πράγµατα κατά τη 

διάρκεια του µαθήµατος της Βιολογίας, εντούτοις οι προκαταλήψεις του από τα 

προηγούµενα χρόνια δεν τον άφησαν να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του. 

Φοιτητής 8: “To δηµοτικό σχολείο και το σχολείο γενικότερα είναι σαν µια 

µαύρη τρυπά για µαθήµατα όπως τις Φυσικές Επιστήµες, η µαγεία των 

επιστηµών αυτών δεν µεταφέρεται στον χώρο της τάξης και σαν συνέπεια οι 

µαθητές δεν παίρνουν την ουσία του µαθήµατος, δηµιουργώντας 

στερεοτυπικές αντιλήψεις. …µόνο η Βιολογία στο λύκειο ήταν σε καλύτερο 

επίπεδο, µε συχνά πειράµατα και επισκέψεις, αλλά λόγω της προκατάληψης 

µου από το γυµνάσιο δεν διέπρεψα στο µάθηµα, µάλλον το αντίθετο.”  

Οι ίδιες αρνητικές αναµνήσεις υπάρχουν και στη µνήµη των συµµετεχόντων, οι οποίες 

εκφράζονται µέσα από τις αυτοβιογραφίες τους (Πίνακας 11). 

Φοιτητής 1: “…ακούγοντας τον όρο Φυσικές Επιστήµες η πρώτη εικόνα 

στο µυαλό µου είναι κάποιος καθηγητής να προσπαθεί να µας µάθει νόµους, 

ώστε να λυθούν σωστά οι ασκήσεις. Θυµάµαι καθαρά να περνάµε ώρες µε 

τον πατέρα µου πάνω από τα βιβλία, όπου αδίκως τελικά προσπαθούσε να 

µου εξηγήσει όλα εκείνα που έγραφε το σχολικό βιβλίο. Δεν αποτελεί θετική 

εµπειρία διότι ήταν οι µόνες στιγµές που µάλωνα µε τον πατέρα µου, κάτι το 

οποίο συνεχίζεται τώρα και µε τον αδερφό µου!” 



@  222

Μάλιστα, τονίζουν ότι όσο ανέβαιναν στη βαθµίδα της εκπαίδευσης, τόσο αυξανόταν η 

δυσαρέσκεια τους, γεγονός το οποίο αποτελεί και λόγο για τη µη επιλογή καριέρας στις 

θετικές επιστήµες. 

Φοιτητής 7: “Οι αναµνήσεις µου στις Φυσικές Επιστήµες απ’ το δηµοτικό 

δεν είναι πολύ ευχάριστες και δυστυχώς έγιναν ακόµα πιο δυσάρεστες στο 

γυµνάσιο και στο λύκειο. Θα έλεγα ότι αυτός ήταν ο λόγος που δεν διάλεξα 

τις θετικές επιστήµες στη µετέπειτα ακαδηµαϊκή µου σταδιοδροµία.” 

Κάποιοι υποστηρίζουν ότι το συγκεκριµένο µάθηµα δεν τους προσέλκυε ποτέ, µε 

αποτέλεσµα να περιµένουν πως και πως να περάσει η ώρα για να τελειώσει το µάθηµα 

και να πάνε στο επόµενο.  

Φοιτητής 15: “Οι Φυσικές Επιστήµες ως µάθηµα δεν µε έλκυσαν ποτέ. …

το µόνο που περίµενα ήταν να περάσει η ώρα για να πάω στο επόµενο 

µάθηµα.” 

Τέλος, αναφέρουν ότι δεν αγαπούσαν τα µαθήµατα των Φυσικών Επιστηµών, παρόλο 

που τους προσέλκυαν το ενδιαφέρον, γιατί δεν καταλάβαιναν την ύλη και κανένας 

εκπαιδευτικός δεν αφιέρωσε χρόνο να τους τα εξηγήσει. 

Φοιτητής 11: “…δεν έχω ιδιαίτερη αγάπη προς το µάθηµα και κατά την 

άποψη µου φταίει το ότι οι εµπειρίες µου από τα µαθητικά µου χρόνια δεν 

ήταν και οι καλύτερες. Μπορώ να πω πως σαν µάθηµα η Επιστήµη στο 

σχολείο µου άρεσε, το ίδιο και µετέπειτα η Φυσική και η Χηµεία, το 

πρόβληµα µου ήταν πως τα περισσότερα πράγµατα δεν τα καταλάβαινα και 

κανένας δεν προσπάθησε ποτέ να µου τα εξηγήσει όπως έπρεπε.” 

 Παρόµοιες αναφορές για το µάθηµα των Φυσικών Επιστηµών, εντόπισα και µέσα 

από την καταγραφή του ηµερολογίου µου (Πίνακας 11). Στην πρώτη συνάντηση του 
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µαθήµατος, οι περισσότεροι συµµετέχοντες έµοιαζαν αδιάφοροι, δυσαρεστηµένοι, 

στεναχωρηµένοι και αγχωµένοι που βρίσκονταν εκεί. Κάποιοι φαίνονταν αρκετά 

προβληµατισµένοι σχετικά µε το πώς θα τα βγάλουν πέρα µε το συγκεκριµένο µάθηµα. 

Μάλιστα κάποιοι έδειχναν προκατειληµµένοι και καχύποτοι απέναντι σε εµένα που 

ήµουν η καθηγήτρια τους, αλλά και προς το µάθηµα. Η έκφραση των περισσότερων ήταν 

λες και τους περίµεναν δυσάρεστες εκπλήξεις, για τις οποίες ήταν βέβαιοι ότι θα έρθουν 

σιγά-σιγά κατά τη διάρκεια του εξαµήνου. Οι πλείστοι δεν είχαν όρεξη για συζητήσεις 

και ούτε έδειχναν ανυποµονησία για να µελετήσουν το διάγραµµα του µαθήµατος. Το 

µόνο που τους ενδιέφερε σχετικά µε το διάγραµµα του µαθήµατος, ήταν το σηµείο όπου 

γινόταν αναφορά στην αναλυτική βαθµολογία.  

 Επιπλέον, σε µία δραστηριότητα που πραγµατοποιήθηκε στην πρώτη συνάντηση, 

ζητήθηκε από τους συµµετέχοντες να σχεδιάσουν φατσούλες, οι οποίες θα περιγράφουν 

τα συναισθήµατά τους για το µάθηµα τη δεδοµένη στιγµή και να καταγράψουν µικρές 

φράσεις που να περιγράφουν τις ζωγραφίες τους (Πίνακας 11). Μέσα από αυτές τις 

φατσούλες λοιπόν, παρατήρησα ότι οι 15 από τους συµµετέχοντες, ήταν είτε αγχωµένοι, 

είτε προβληµατισµένοι, είτε σκεπτικοί ή νυσταγµένοι. Για παράδειγµα, ένας 

συµµετέχοντας ζωγράφισε µία φατσούλα µε γουρλωµένα µάτια, το οποίο έδειχνε 

αγχωµένο, λυπηµένο και είχε ένα µεγάλο ερωτηµατικό δίπλα του. Στις φράσεις που 

πρόσθεσε κάτω από τη φατσούλα, αναφέρει και αυτός όπως αρκετοί άλλοι, ότι παρόλο 

που θεωρεί ενδιαφέρον την επιστήµη, εντούτοις δεν γνωρίζει αρκετά γι’ αυτήν γιατί δεν 

έχει ασχοληθεί µαζί της. Έτσι έχει συναισθήµατα αγωνίας για το µάθηµα, µιας και έχει 

αρνητικές εµπειρίες από το παρελθόν και δεν κατέχει το κατάλληλο γνωστικό υπόβαθρο. 

Φοιτητής 9: “Δεν γνωρίζω αρκετά για τις Φυσικές Επιστήµες. Δεν έχω 

ασχοληθεί ιδιαίτερα, ωστόσο θεωρώ πως είναι αρκετά ενδιαφέρον. Έχω 
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αγωνία για το µάθηµα ως προς τον τρόπο µε τον οποίο θα αυτοεξελιχθώ, 

λόγω της κακής µου προϊστορίας. Ο κύριος προβληµατισµός µου είναι το 

κατά πόσο είµαι σε θέση να κατανοήσω κάποια πράγµατα, αφού ίσως να 

µην κατέχω το κατάλληλο γνωστικό υπόβαθρο.” 

Ακόµη, κάποιοι άλλοι ζωγράφισαν λυπηµένες φατσούλες γιατί ήθελαν να παρουσιάσουν 

την ανασφάλεια που νιώθουν για το µάθηµα. 

Φοιτητής 1: “Η φύση του µαθήµατος των Φυσικών Επιστηµών είναι τέτοια 

που συχνά προκαλεί ανασφάλεια.” 

Μάλιστα ένας συµµετέχοντας ζωγράφισε µία νυσταγµένη φατσούλα µε κατεβασµένα 

χείλη και πολλά δάκρυα στα µάγουλα του, λέγοντας ότι αυτά οφείλονται στο τσακωµό 

που είχε µε το µάθηµα στο παρελθόν. 

Φοιτητής 13: “ Το µάθηµα των Φυσικών Επιστηµών µου προκαλεί µια 

ελαφριά δυσαρέσκεια αφού έχω ‘τσακωθεί’ λίγο στο παρελθόν µε τις θετικές 

επιστήµες.” 

Άλλοι επέλεξαν να ζωγραφίσουν απαθείς φατσούλες και έγραψαν από κάτω για τα 

συναιθήµατα τους τα οποία ήταν ανάµεικτα λόγω της δυσαρέσκειας τους προς τέτοιου 

είδους µαθήµατα. 

Φοιτητής 11: “Ανάµεικτα συναισθήµατα: αγωνία, προβληµατισµό, 

ενθουσιασµό. Αγωνία διότι δεν ξέρω τι θα συναντήσω στο µάθηµα. 

Προβληµατισµό διότι δεν ξέρω πόσο καλά θα τα πάω. Ενθουσιασµό διότι 

θέλω να πιστέυω ότι θα είναι ευχάριστο. Προβληµατίζοµαι αρκετά γιατί δεν 

έχω ιδιαίτερη αγάπη για τέτοιου είδους µαθήµατα και δεν γνωρίζω πόσο 

καλά θα τα πάω και πως θα ανταπεξέλθω σε αυτά που θα µας ζητηθούν.” 
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Κάποιοι άλλοι δήλωσαν ότι είχαν ανάµεικτα συναισθήµατα. Από τη µία ένιωθαν 

διστακτικοί, γιατί δεν ξέρουν αν θα τα καταφέρουν να ανταπεξέλθουν στο µάθηµα, ενώ 

από την άλλη ένιωθαν και ένα αίσθηµα ανυποµονησίας και χαράς για το µάθηµα. 

Φοιτητής 7: “Τα συναισθήµατά µου είναι ανάµεικτα γι’ αυτό το µάθηµα. 

Αφενός χαίροµαι που έχω την ευκαιρία να παρακολουθήσω το µάθηµα των 

Φυσικών Επιστηµών, διότι θα µου λυθούν απορίες που ίσως να µε 

προβληµατίσουν στο µέλλον ως  δασκάλα. Αφετέρου τα αρνητικά 

συναισθήµατα της αβεβαιότητας και του δισταγµού οφείλονται σε παλιότερες 

εµπειρίες και µνήµες µου σχετικά µε το µάθηµα, δηλαδή διστάζω γιατί 

νοµίζω ότι ίσως δε καταλαβαίνω το µάθηµα, όπως δε το καταλάβαινα στο 

γυµνάσιο και το λύκειο.” 

 Συνεπώς, διαπιστώνεται ότι πράγµατι οι σχολικές εµπειρίες που απέκτησαν οι 

συµµετέχοντες, τους οδήγησαν στην καλλιέργεια αρνητικών στάσεων για το µάθηµα των 

Φυσικών Επιστηµών, αλλά και για τις Φυσικές Επιστήµες γενικότερα. Πιο συγκεκριµένα, 

διαφαίνεται ότι στην αρχή του µαθήµατος διδακτικής, οι συµµετέχοντες διακατέχονταν 

από µία αρνητική στάση προς το µάθηµα, η οποία συνοδευόταν από συναισθήµατα όπως 

το άγχος, η λύπη, η νευρικότητα, ο προβληµατισµός, η βαρεµάρα, η καχυποψία, η 

ανασφάλεια, η δυσαρέσκεια και ο δυσταγµός. Θλιβερό είναι το γεγονός ότι οι 

συµµετέχοντες δήλωσαν πως αυτά τα αρνητικά συναισθήµατα αυξάνονταν συνεχώς, καθ’ 

όλη την ανοδική πορεία τους στις βαθµίδες εκπαίδευσης. Μάλιστα χαρακτηριστική ήταν 

η περιγραφή ενός συµµετέχοντα, ο οποίος χαρακτήρισε τις εµπειρίες τους από τα σχολικά 

χρόνια ως µία µαύρη τρύπα γεµάτη προκαταλήψεις και αρνητισµό (φοιτητή 8). Ως 

αποτέλεσµα λοιπόν όλων των πιο πάνω, οι συµµετέχοντες ανυποµονούσαν πότε θα 

ολοκληρωθεί η διδακτική περίοδος για να περάσουν στο επόµενο µάθηµα και να 
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“γλιτώσουν” από το µάθηµα της Επιστήµης. Όλα αυτά, όπως φαίνεται µέσα από τα 

λεγόµενά τους οφείλονται στους εκπαιδευτικούς που τους δίδασκαν αλλά και στον τρόπο 

διδασκαλίας τους. Βέβαια, υπάρχουν και κάποιοι συµµετέχοντες (πιο συγκεκριµένα 

τρεις) οι οποίοι, παρόλο που αναφέρθηκαν σε αρνητικές εµπειρίες στο σχολείο, τα 

συναισθήµατά τους ήταν ανάµεικτα, γιατί ενώ ένιωθαν όλο τον πιο πάνω αρνητισµό, 

εντούτοις ένιωθαν ταυτόχρονα ανυποµονησία και χαρά για το µάθηµα στο οποίο 

κλήθηκαν να συµµετέχουν. Μόνο ένας συµµετέχοντας εξέφρασε την πλήρη θετικότητα 

του προς το µάθηµα, χωρίς να αναφέρει καθόλου αρνητικές εµπειρίες (φοιτητής 16) 

(Πίνακας 11). 

Πίνακας 11: Παρουσίαση Αποτελεσµάτων Ερωτήµατος 4 - Ανάπτυξη Αντιλήψεων 

Επίδραση Σχολικού Περιβάλλοντος - Αρνητικές Στάσεις

Συνεντεύξεις Αυτοβιογραφίες Ηµερολόγιο 
Ερευνητή

Δραστηριότητα  
Αρχικών 

Συναισθηµάτων
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Επίδραση Πανεπιστηµίου - Θετικές Στάσεις 

 Στη συνέχεια όµως, µετά από τις εµπειρίες τους στο πανεπιστήµιο, αυτή η 

αρνητική στάση φαίνεται να αλλάζει και τη θέση της παίρνουν θετικά συναισθήµατα 

(Πίνακας 12). Για παράδειγµα µέσα από τις συνεντεύξεις, διαφαίνεται ότι η αρνητική 

αντίληψη που είχαν οι συµµετέχοντες πριν την ένταξη τους στο πανεπιστήµιο είναι 

διαφορετική, από αυτήν που έχουν µετά την εµπλοκή τους µε το µάθηµα διδακτικής που 

συµµετείχαν. Αυτό οφείλεται στις θετικές εµπειρίες που έζησαν κατά τη διάρκεια του 

µαθήµατος, µέσα από την ενεργό εµπλοκή τους στις άτυπες µορφές µάθησης, οι οποίες 

τους βοήθησαν να ενδιαφερθούν για το µάθηµα της Επιστήµης και να ανυποµονούν να το 

διδάξουν στη µελλοντική τους τάξη. 

- Προκαταλήψεις 
και αρνητισµός 
για το µάθηµα 
των Φυσικών 
Επιστηµών 

- Αρνητικές 
Εµπειρίες στο 
σχολείο 

- Αρνητισµός προς 
το µάθηµα

- Δυσάρεστες 
σχολικές 
εµπειρίες 

- Όσο ανέβαιναν 
στη βαθµίδα της 
εκπαίδευσης, 
τόσο αυξανόταν 
η δυσαρέσκεια 
τους 

- Ανυποµονούσαν 
να τελειώσει το 
µάθηµα 

- Δεν 
κατανοούσαν την 
ύλη του 
µαθήµατος 

- Οι εκπαιδευτικοί 
δεν αφιέρωναν 
χρόνο να τους 
εξηγήσουν

- Πρώτη µέρα στο 
µάθηµα 
διδακτικής: 

- Έδειχναν 
αδιάφοροι, 
δυσαρεστηµένοι, 
στεναχωρηµένοι 
και αγχωµένοι 
που βρίσκονταν 
εκεί, 
προκατειληµµένο
ι και καχύποπτοι, 
δεν είχαν όρεξη 
για συζητήσεις

- Είχαν 
συναισθήµατα 
άγχους, λύπης, 
νευρικότητας, 
προβληµατισµού, 
βαρεµάρας, 
καχυποψίας, 
αγωνίας, 
ανασφάλειας, 
δυσαρέσκειας, 
δυστακτικότητας 

- Κάποιοι είχαν 
ανάµεικτα 
συναισθήµατα: 
δυστακτικότητας 
αλλά και 
ανυποµονησίας, 
χαράς
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Φοιτητής 2: “Πριν έρθω στο πανεπιστήµιο είχα διαφορετική αντίληψη. Δεν 

µου άρεσε καθόλου. Όλες οι εµπειρίες που είχαµε στο πανεπιστήµιο ήταν 

θετικές. …θα ήθελα και εγώ ως µελλοντικός εκπαιδευτικός να τις εντάξω 

στα µαθήµατα µου. …µε έχουν επηρεάσει και µε έχουν κάνει να δω την 

επιστήµη µε µια πιο θετική µατιά. Εκεί που δεν µου άρεσε ούτε να το 

παρακολουθώ ούτε να το διδάσκω, τώρα που έχω ζήσει όλα αυτά, άλλαξε 

εντελώς η οπτική που είχα για την Επιστήµη. Πλέον ανυποµονώ να τη 

διδάξω…” 

Σύµφωνα µε τα λεγόµενα τους, οι συµµετέχοντες υποστηρίζουν ότι τα µαθήµατα στο 

συγκεκριµένο µάθηµα διδακτικής ήταν πιο ευχάριστα και απρόβλεπτα, χαρακτηριστικά 

τα οποία το βοήθησαν να διαφέρει από τα υπόλοιπα µαθήµατα του πανεπιστηµίου, που 

ακολουθούσαν συνεχώς την ίδια δοµή. 

Φοιτητής 5: “Ήταν πιο ευχάριστα. Ήταν γενικά πολύ ευχάριστα µαθήµατα 

και απρόβλεπτα. Το ότι θα πηγαίναµε στη Λάρνακα ή στο πάρκο της 

Αθαλάσσας, δεν ήταν όπως να πάεις στο πανεπιστήµιο να ακούεις τον 

καθηγητή και να σηµειώνεις. Κάναµε κάτι διαφορετικό που δεν έτυχε να το 

κάνουµε σε άλλο µάθηµα και µου άρεσε.” 

Επιπλέον, ανάφεραν ότι έγιναν πιο θετικοί προς το µάθηµα της Επιστήµης, γιατί το 

συγκεκριµένο µάθηµα διδακτικής κατάφερε να ξεφύγει από το τυπικό µάθηµα του 

πανεπιστηµίου, που στηρίζεται αποκλειστικά στη θεωρία, όπως συµβαίνει στα υπόλοιπα 

µαθήµατα που συµµετείχαν.  

Φοιτητής 12: “Ήταν σίγουρα µοναδικές εµπειρίες. Επειδή κυρίως στο 

πανεπιστήµιο είναι όλα θεωρητικά και δεν έχει να δείξουµε εµείς κάτι. Ήταν 

πολύ ωραίο γιατί ξεφεύγεις τελείως από το τυπικό µάθηµα… Ξεφύγαµε από 
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τα συνηθισµένα και φεύγοντας από το πανεπιστήµιο θα θυµάµαι πάντα ότι 

έζησα εκείνες τις εµπειρίες. Μπορεί να ξεχάσω τις διαλέξεις των 

µαθηµάτων, αλλά εκείνες οι εµπειρίες σίγουρα θα µου µείνουν.” 

 Οι θετικές στάσεις των συµµετεχόντων, εκτός από τις συνεντεύξεις εντοπίζονται 

και µέσα από τα αναστοχαστικά τους ηµερολόγια (Πίνακας 12). Οι συµµετέχοντες 

τόνισαν ότι το πανεπιστήµιο τους βοήθησε να επαναπροσδιορίσουν τη σχέση τους µε τις 

Φυσικές Επιστήµες, αλλά και να αποκτήσουν σηµαντικά εφόδια για τις µελλοντικές τους 

διδασκαλίες.  

Φοιτητής 10: “…ήταν µια µοναδική, πρωτόγνωρη εµπειρία για όλους εµάς. 

Θα έλεγα ότι µας µύησε, µας οδήγησε σε έναν καινούργιο κόσµο γνώσης και 

περισυλλογής. Επίσης, µας βοήθησε τόσο στην ανάπτυξη δεξιοτήτων 

συνεργασίας σε οµάδες µε µαθητές, όσο και στην καλλιέργεια 

δηµιουργικότητας, στην ανάληψη πρωτοβουλιών και ατοµικής ευθύνης, 

καθώς και στη δηµιουργία θετικής στάσης προς τις Φυσικές Επιστήµες. …

επαναπροσδιορίσαµε τη σχέση µας µε την επιστήµη.” 

Γενικότερα, οι συµµετέχοντες εξέφρασαν τα θετικά τους συναισθήµατα από τις άτυπες 

συναντήσεις, µε κυριότερο λόγο τη συνεργασία που είχαν στις δύο από τις τρεις 

συναντήσεις µε µαθητές δηµοτικού σχολείου, γιατί τους πρόσφεραν εµπειρίες που δεν 

έτυχε να ξαναζήσουν. Μάλιστα αναφέρουν ότι στο µέλλον ως εκπαιδευτικοί θα ήθελαν 

να συµµετέχουν σε τέτοιες άτυπες διδασκαλίες. 

Φοιτητής 1: “Τα συναισθήµατα είναι όλα θετικά και αρκετά κοντά στις 

προσδοκίες µου. Ήταν όλη η διαδικασία πρωτόγνωρη για µένα καθώς δεν 

είχα την ευκαιρία να συµµετέχω ξανά σε κάτι τέτοιο. Μου άρεσε πολύ που 

συνεργαστήκαµε µε τους µαθητές… οι µαθητές ήταν ο βασικός λόγος που η 
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εµπειρία µας ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Θα ήθελα πολύ σαν µελλοντικός 

εκπαιδευτικός να είµαι σε θέση να συµµετέχω σε τέτοιες µορφές µάθησης.” 

Επιπλέον αναφέρθηκαν και στο ενδιαφέρον τους που γεννήθηκε µέσα από το µάθηµα 

διδακτικής και αφορά την περαιτέρω εµβάθυνση στη µελέτη σε θέµατα που αφορούν το 

µάθηµα των Φυσικών Επιστηµών.  

Φοιτητής 7: “…µου κίνησαν το ενδιαφέρον σε σηµείο να θέλω να ψάξω 

από µόνος µου πληροφορίες.” 

Όπως και στις συνεντεύξεις, έτσι και στα ηµερολόγια τους, οι συµµετέχοντες εκφράζουν 

τη χαρά τους για την ευκαιρία που είχαν να ζήσουν όλη την εµπειρία στο συγκεκριµένο 

µάθηµα διδακτικής, γιατί δεν οργανώνονται συχνά τέτοιου είδους µαθήµατα στο 

πανεπιστήµιο.  

Φοιτητής 14: “Είµαι πολύ ευγνώµων για την όλη αυτή εµπειρία και θα 

ήθελα πάρα πολύ να την ξαναζήσω. …ήµασταν πολύ τυχεροί που µπορέσαµε 

να την ζήσουµε… Στο πανεπιστήµιο γενικά δεν µας πηγαίνουν ούτε µας 

φέρνουν άτοµα τα οποία ασχολούνται µε αντικείµενα που σχετίζονται µε το 

µάθηµα το οποίο διδασκόµαστε.” 

Άλλοι ανάφεραν ότι απόλαυσαν την όλη εµπειρία γιατί  εκτός τους ότι ήταν πρωτόγνωρη, 

ένιωσαν ότι τους βοήθησε ως φοιτητές και τους κέντρισε το ενδιαφέρον, ξεφεύγοντας 

τους από τη µονότονη ρουτίνα. 

Φοιτητής 11: “…το απόλαυσα και ήταν µια πρωτόγνωρη εµπειρία για µένα. 

…µας βοήθησε ως φοιτητές, µας κέντρισε το ενδιαφέρον και ξεφύγαµε από 

την ρουτίνα.” 

Τέλος κάποιοι συµµετέχοντες αναφέρονται στην έκπληξη που τους προκλήθηκε από το 

ενδιαφέρον για µάθηση που έδειξαν οι µαθητές που συνεργάστηκαν µαζί τους. Όλη αυτή 
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η διαδικασία στην οποία έλαβαν µέρος ενεργά, τους βοήθησε να καταλάβουν ότι 

χρειάζεται στο µέλλον να εµπλέκουν τους µαθητές τους σε τέτοιες µορφές µάθησης, 

ώστε να καλλιεργήσουν στους µαθητές τους την όρεξη για µάθηση.  

Φοιτητής 9: “Τέλος αυτό που δεν µπορούσα να φανταστώ είναι ότι οι 

µαθητές θα έδειχναν τόσο µεγάλη θέληση για µάθηση και θα υπήρχαν τόσο 

καλά αποτελέσµατα από όλους τους µαθητές… Κατάλαβα λοιπόν πως ως 

µελλοντικός εκπαιδευτικός θα πρέπει να εµπλέκω τους µαθητές σε 

παρόµοιου τύπου δραστηριότητες άτυπης µάθησης, καθώς τα αποτελέσµατα 

θεωρώ πως ήταν πολύ ενθαρρυντικά µετά το τέλος των δραστηριοτήτων, µε 

τους µαθητές να αναπτύσσουν όχι µόνο γνωστικές δεξιότητες, αλλά και 

συνεργατικές… Με τέτοιου τύπου δραστηριότητες πιστεύω πως ως 

εκπαιδευτικοί πετυχαίνουµε κάτι βασικό που λείπει σε µεγάλο βαθµό από τη 

σχολική τάξη και αυτό είναι η όρεξη και η θέληση για µάθηση!” 

 Όπως παρατηρείται λοιπόν µέσα από τα πιο πάνω αποσπάσµατα των 

συνεντεύξεων και των αναστοχαστικών ηµερολογίων, οι συµµετέχοντες βελτίωσαν κατά 

πολύ τις στάσεις και τις απόψεις τους προς το µάθηµα των Φυσικών Επιστηµών αλλά και 

την επιστήµη γενικότερα. Αυτό το γεγονός, φαίνεται να επιτυγχάνεται λόγω της εµπλοκής 

τους στις άτυπες µορφές µάθησης, µιας και διαµόρφωσαν ένα πιο ευχάριστο και 

απρόβλεπτο µάθηµα, το οποίο κέντριζε το ενδιαφέρον των συµµετεχόντων. Επιπρόσθετα 

τους βοήθησε να ξεφύγουν από τη µονότονη ρουτίνα των υπόλοιπων µαθηµάτων, τα 

οποία επικεντρώνονται κυρίως στη θεωρία, έτσι απέκτησαν ενδιαφέρον για το µάθηµα 

της Επιστήµης ενώ ταυτόχρονα ένιωσαν ένα αίσθηµα ανυποµονησίας για να το διδάξουν 

στο µέλλον. Με αυτό τον τρόπο λοιπόν, κατάφεραν να επαναπροσδιορίσουν τη σχέση 

τους µε το συγκεκριµένο µάθηµα και να αποκτήσουν κίνητρο για περαιτέρω µελέτη, 
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τόσο σε θέµατα που αφορούν το µάθηµα της Επιστήµης, όσο και την επιστήµη 

γενικότερα. Τέλος, ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι οι συµµετέχοντες, αφού έχουν 

αλληλεπιδράσει σε άτυπα περιβάλλοντα µάθησης µε µαθητές δηµοτικού σχολείου, και 

αφού έχουν δει µε τα µάτια τους τα ενθαρρυντικά αποτελέσµατα της άτυπης µάθησης, 

συνειδητοποίησαν ότι τελικά αυτού του είδους η µάθηση µπορεί σε πρακτικό επίπεδο, 

όντως να ενισχύσει τη µάθηση των µαθητών (Πίνακας 12). 

 Αυτή η αλλαγή αντιλήψεων εντοπίζεται τόσο µέσα από τις συνεντεύξεις, όσο και 

µέσα από τα αναστοχαστικά ηµερολόγια. Έτσι λοιπόν παρατηρείται µία σύνδεση µεταξύ 

αυτών των αποσπασµάτων. 

Πίνακας 12: Παρουσίαση Αποτελεσµάτων Ερωτήµατος 4 - Ανάπτυξη Αντιλήψεων 

Επίδραση Πανεπιστηµίου - Θετικες Στάσεις

Συνεντεύξεις Αναστοχαστικά Ηµερολόγια
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- Το µάθηµα διδακτικής βοήθησε στη 
δηµιουργία θετικών εµπειριών λόγω: 
- Ενεργούς εµπλοκής µε άτυπες 

µορφές µάθησης 
- Ευχάριστων και απρόβλεπτων 

µαθηµάτων 
- Αποφυγής του τυπικού 
πανεπιστηµιακού µαθήµατος 

- Καλλιέργειας ενδιαφέροντος για το 
µάθηµα  

- Καλλιέργειας ανυποµονησίας για 
δικές τους µελλοντικές διδασκαλίες

- Επαναπροσδιορισµός της σχέσης τους 
µε τις Φυσικές Επιστήµες γενικότερα 
- Αλλαγή των στάσεων και απόψεων 
τους 

- Απόκτηση σηµαντικών εφοδίων για 
µελλοντικές διδασκαλίες 

- Καλλιέργεια ανυποµονησίας για δικές 
τους µελλοντικές διδασκαλίες  

- Δηµιουργήθηκαν θετικές εµπειρίες 
λόγω: 
- Συνεργασίας τους µε µαθητές 
δηµοτικών σχολείων 

- Αυτοπεποίθησης που απέκτησαν για 
εφαρµογή της άτυπης µάθησης στο 
µέλλον 

- Καλλιέργειας ενδιαφέροντος για 
περισσότερη εµβάθυνσης στη µελέτη 
θεµάτων των Φυσικών Επιστηµών 

- Αποφυγής του τυπικού 
πανεπιστηµιακού µαθήµατος 

- Αποφυγής της ρουτίνας 
- Κίνησης του ενδιαφέροντος τους
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Απόψεις Για Επιστήµονες - Στερεότυπα 

 Πέρα όµως από την απόκτηση θετικών συναισθηµάτων και απόψεων, οι 

συµµετέχοντες κατάφεραν να αναιρέσουν κάποια στερεότυπα που είχαν για τους 

επιστήµονες. Σύµφωνα µε τα λεγόµενα τους µέσα από τα αναστοχαστικά ηµερολόγια, 

αρχικά είχαν κάποιες στερεότυπες αντιλήψεις για το πως µοιάζει ένας επιστήµονας 

(Πίνακας 13). Για παράδειγµα, γράφουν για στερεότυπα που αφορούν την εξωτερική 

τους εµφάνιση και το χαρακτήρα τους.   

Φοιτητής 6: “Πριν τη συνάντηση είχα προκαταλήψεις που αφορούν τους 

επιστήµονες πίστευα ότι οι επιστήµονες είναι µόνο άντρες, περίεργες 

φιγούρες, λίγο τρελοί. Χωρίς ενδιαφέροντα, το µόνο ενδιαφέρον τους είναι η 

επιστήµη τους.”  

Επιπλέον, τους φαντάζονταν µεγάλους σε ηλικία. 

Φοιτητής 2: “Τους επιστήµονες πάντα τους θεωρούσα µεγάλης ηλικίας…” 

Κάποιοι άλλοι κάνουν αναφορά στην έλλειψη χιούµορ, το οποίο αντικαθιστάται από την 

λογικοµαθηµατική ευφυία. 

Φοιτητής 13: “Ίσως να έχω την προκατάληψη ότι δεν έχουν αίσθηση του 

χιούµορ και ότι έχουν υψηλή λογικοµαθηµατική ευφυία.” 

Άλλοι ανάφεραν ότι όταν τους ανακοινώθηκε η επίσκεψη των επιστηµόνων, ανέµεναν ότι 

θα δουν ανθρώπους που έχουν παραµελήσει τον εαυτό τους, αλλά και την προσωπική 

τους ζωή για να αφοσιωθούν στην επιστήµη τους. Συγκεκριµένα φανταζόταν επιστήµονες 

µε ατιµέλητα µαλλιά, φαρδιά ρούχα και µε γυαλιά µυωποίας. 

Φοιτητής 7: “…περίµενα να δω επιστήµονες που έχουν παραµελήσει τον 

εαυτό τους και την προσωπική τους ζωή για χάρη της επιστήµης (π.χ. µε 
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απεριποίητα µαλλιά, φαρδιά ρούχα που σίγουρα φοράνε γυαλιά αφού δε 

κάνουν τίποτα άλλο πέρα από το να διαβάζουν και να περνούν το χρόνο 

τους στο εργαστήριο).” 

Κάποιοι συµµετέχοντες αναφέρθηκαν και σε στερεότυπα που αφορούν το χώρο εργασίας 

των επιστηµόνων. 

Φοιτητής 6: “…βρίσκονται κλεισµένοι σε σκοτεινά δωµάτια και κάνουν 

µόνο πειράµατα.”  

 Επίσης στις συνεντεύξεις, οι συµµετέχοντες αναφέρουν ότι είχαν στο µυαλού τους 

άντρα επιστήµονα ή έστω µία γυναίκα, η οποία όµως σίγουρα θα έµοιαζε πιο πολύ µε 

άντρα παρά µε γυναίκα, θα φορούσε γυαλιά µυωπίας, θα γράφει συνεχώς στον πίνακα, θα 

είναι αφοσιωµένος στα µαθηµατικά και στο διάβασµα βιβλίων και θα προκαλούσε τρόµο 

όταν κάποιος ήθελε να εκφράσει µία απορία του. Επιπλέον θα έχει αυστηρή εµφάνιση.  

Φοιτητής 2: “Είχα στο µυαλό µου ότι είναι άντρας ή γυναίκα που να 

αντροδείχνει, µε γυαλιά, µαθηµατικό µυαλό, συνεχώς να γράφει στον 

πίνακα, αφοσιωµένος στα βιβλία και τα µαθηµατικά, γνωρίζει τύπους, …

αυστηρή εµφάνιση, όταν έχεις απορία σε κάνει να φοβάσαι να ρωτήσεις.” 

Άλλοι είπαν ότι οι επιστήµονες για τις δικές τους προσδοκίες φοράνε άσπρες 

εργαστηριακές ποδιές και βρίσκονται εκτός του κλάδου της εκπαίδευσης. 

Φοιτητής 12: “Επειδή είχα στο µυαλό µου ότι οι επιστήµονες είναι εκτός 

του κλάδου µας… φαντάστηκα άντρα µε άσπρη ποδιά.” 

 Παρόµοια εκφράστηκαν και κάποιοι φοιτητές στην τελική τους εξέταση (Πίνακας 

13). Πιο συγκεκριµένα ανέφεραν στερεότυπα που αφορούν το χαρακτήρα κα την 

εξωτερική εµφάνιση των επιστηµόνων. Για παράδειγµα, ανέφεραν ότι περίµεναν να δουν 

ανθρώπους σε ηλικία άνω των πενήντα, γιατί θεωρούσαν ότι για να γίνει κάποιος 
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επιστήµονας χρειάζεται να µελετάει και να εξασκείται για πολλά χρόνια. Ακόµα 

θεωρούσαν ότι θα µιλάνε πολύπλοκα χρησιµοποιώντας συνεχώς επιστηµονική ορολογία.  

Φοιτητής 7: “…περίµενα να δω ανθρώπους µεγαλύτερης ηλικίας καθώς 

πίστευα ότι η επιστηµονική γνώση πάνω σε ένα τοµέα είναι ατελείωτη και 

για να γίνει κανείς επιστήµονας του επιπέδου αυτού, θα πρέπει να εξασκηθεί 

για πολλά χρόνια. Νόµιζα λοιπόν πως θα δούµε επιστήµονες που θα είναι 

περίπου πενήντα ετών και θα µιλάνε χρησιµοποιώντας επιστηµονική 

ορολογία.”  

Άλλοι έγραψαν ότι είχαν στερεότυπες αντιλήψεις τόσο µε το χαρακτήρα, αλλά και µε τα 

ενδιάφεροντα ενός επιστήµονα. Θεωρούσαν ότι δεν είναι κοινωνικοί, αλλά αντίθετα είναι 

κλειστοί στον εαυτό τους, χωρίς χιούµορ και τα ενδιαφέροντα τους αφορούσαν µονάχα 

τη δουλειά τους. 

Φοιτητής 11: “…είχα κάποιες προκαταλήψεις όσο αφορά το χαρακτήρα και 

τα ενδιαφέροντα των επιστηµόνων. Δηλαδή είχα µέσα στο µυαλό µου πως 

σαν χαρακτήρες δεν είναι πολύ κοινωνικοί, είναι λίγο πιο ‘κλειστοί’ και δεν 

έχουν τόσο πολύ την αίσθηση του χιούµορ. Τα ενδιαφέροντα τους αφορούν 

µόνο θέµατα της δουλειάς τους και τίποτα άλλο.” 

Ακόµη, έγραψαν ότι πίστευαν πως ένας επιστήµονας σίγουρα είναι άντρας, µεγάλος σε 

ηλικία, αναµαλλιασµένος και εργάζεται σε ένα εργαστήριο µε διάφορους δοκιµαστικους 

σωλήνες. 

Φοιτητής 4: “Όπως οι περισσότεροι στο µυαλό µας, είχα τον επιστήµονα 

σαν ένα άτοµο όπου είναι γέρος, άντρας, αναµαλλιασµένος, που βρίσκεται 

σε ένα εργαστήριο µε δοκιµαστικούς σωλήνες.” 
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Κάποιοι άλλοι πίστευαν πως οι επιστήµονες είναι κοντοί, χοντροί, µε γυαλιά και 

εργάζονται συνεχώς σε εργαστήρια µε δοκιµαστικούς σωλήνες. 

Φοιτητής 3: “…η εντύπωση που είχα αρχικά για τον επιστήµονα, ότι ήταν 

κοντός, χοντρός, µε γυαλιά και συνέχεια µέσα σε ένα εργαστήριο µε 

δοκιµαστικούς σωλήνες…” 

Χαρακτηριστικά είναι τα λόγια ενός συµµετέχοντα, ο οποίος έγραψε στην τελική του 

εξέταση ότι φανταζόταν τους επιστήµονες να έχουν µορφή από κινούµενα σχέδια. 

Φοιτητής 1: “Πριν έρθω και εγώ σε επαφή µε πραγµατικούς επιστήµονες 

είχα στερεότυπες αντιλήψεις και σχετικά ακραίες, φανταζόµουν πως θα 

έµοιαζε µε καρτούν, µε περίεργα χαρακτηριστικά γυαλιά και θα ανακατεύει 

ουσίες.” 

 Όµοιες στερεότυπες αντιλήψεις εντοπίζονται και µέσα από τις ζωγραφιές που 

ζητήθηκε από τους συµµετέχοντες να ζωγραφίσουν στην πρώτη συνάντηση του 

µαθήµατος διδακτικής (Πίνακας 13). Συγκεκριµενοποιώντας, οι 14 συµµετέχοντες 

ζωγράφισαν άντρα επιστήµονα ο οποίος φοράει γυαλιά µυωπίας και τα µαλλιά του είναι 

ανακατεµένα, µε τέτοιο τρόπο που µοιάζει µε τη ευρέως διαδεδοµένη φωτογραφία του 

Άινσταϊν. Μόνο τέσσερις από αυτούς έχουν κοντά µαλλιά, τα οποία όµως δεν µοιάζουν 

καλοχτενισµένα και ένας είναι λίγο φαλακρός. Οι έντεκα συµµετέχοντες ζωγράφισαν 

τους άντρες επιστήµονες να φοράνε παντελόνι και πουκάµισο ή µπλούζα. Επίσης, οι 

περισσότεροι από τους επιστήµονες και συγκεκριµένα οι δέκα από τους δεκαέξι έχουν 

σοβαρό ύφος, το οποίο είναι ανέκφραστο. Μόνο οι έξι από αυτούς χαµογελούν. Ακόµη, 

µόνο πέντε από τους δεκαέξι ζωγράφισαν τους επιστήµονες να φοράνε εργαστηριακή 

ρόµπα. Επιπλέον, οι συµµετέχοντες έχουν τοποθετήσει τους επιστήµονες στον 

εργαστηριακό τους χώρο. Όλοι οι επιστήµονες, µε εξαίρεση δύο, εργάζονται µέσα σε ένα 
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εργαστήριο το οποίο περιέχει έναν πάγκο εργασίας µε πάρα πολλούς δοκιµαστικούς 

σωλήνες, µικροσκόπια, χειρόγραφες σηµειώσεις και βιβλία που αφορούν τα πειράµατα 

τους. Μάλιστα πολλοί από τους δοκιµαστικούς σωλήνες έχουν µέσα διάφορες ουσίες, 

κάποιες από τις οποίες κοχλάζουν πάνω από ένα γκαζάκι. Ένας από τους συµµετέχοντες, 

ζωγράφισε τον επιστήµονα του δίπλα από τους δοκιµαστικούς σωλήνες οι οποίοι 

κοχλάζουν και πάνω από αυτούς έγραψε τη λέξη ‘BOOM’, θέλωντας να δείξει ότι κατά 

τη διάρκεια του πειράµατος του προκλήθηκε έκρηξη. Χαρακτηριστικό είναι και το 

γεγονός ότι ο συγκεκριµένος επιστήµονας έχει παντού στο πρόσωπο και στα ρούχα του 

µουντζούρες από τις εκρήξεις. Ένας άλλος συµµετέχοντας ζωγράφισε ένα συννεφάκι 

σκέψης κοντά στο κεφάλι του επιστήµονα, µέσα στο οποίο υπάρχουν διάφοροι 

µαθηµατικοί τύποι, τους οποίους δεν µπορεί να κατανοήσει κανένας άλλος εκτός από 

έναν επιστήµονα. Επίσης, τέσσερις επιστήµονες έχουν στο πίσω µέρος της φιγούρας τους 

πίνακες, πάνω στους οποίους σηµειώνουν τις παρατηρήσεις τους και τις σκέψεις τους για 

τα πειράµατα τους. Μόνο ένας από τους επιστήµονες έχει πίσω του µία τεράστια 

βιβλιοθήκη µε πάρα πολλά βιβλία. Κάποιοι κρατούν στα χέρια τους εργαλεία για τη 

διεξαγωγή πειραµάτων και κάποιοι άλλοι µολύβι ή πένα. Μόνο δύο από τους 

συµµετέχοντες ζωγράφισαν γυναίκα επιστήµονα. Ο ένας ζωγράφισε τη µητέρα του που 

είναι µικροβιολόγος, η οποία έχει την τυπική εικόνα επιστήµονα, αφού φοράει γυαλιά 

µυωπίας, εργαστηριακή ποδιά και δουλεύει χρησιµοποιώντας πολλά δοχεία και 

µικροσκόπιο για να κάνει αναλύσεις. Ο άλλος ζωγράφισε µία νεαρή γυναίκα, µε µακριά 

σγουρά µαλλιά, σκουλαρίκια και να είναι ντυµένη µε µοντέρνο φόρεµα. 

 Εκτός από τις πιο πάνω παρατηρήσεις, µελετώντας το ηµερολόγιο µου και 

επικεντρώνοντας την προσοχή µου στη συζήτηση της πρώτης συνάντησης του 

µαθήµατος διδακτικής, όπου µιλήσαµε για τα σκίτσα των επιστηµόνων που ζωγράφισαν, 
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διαπίστωσα για ακόµα µία φορά ότι οι συµµετέχοντες έχουν στο µυαλό τους άντρες 

επιστήµονες που φοράνε γυαλιά µυωπίας, δουλεύουν στο εργαστήριο και κάνουν 

πειράµατα χρησιµοποιώντας χηµικές ουσίες τις οποίες αναµειγνύουν και παρατηρούν στο 

µικροσκόπιο, µε σκοπό να ανακαλύψουν κάτι καινούργιο (Πίνακας 13). Ένας 

συµµετέχοντας ανέφερε σε αυτή τη συζήτηση ότι οι επιστήµονες έχουν µαθηµατικό 

µυαλό, τους αρέσει να µελετούν και να αναλύουν. Κάποιος άλλος είπε ότι είναι τυπικοί 

στη δουλειά τους και έτοιµοι να αντεπεξέλθουν στις δυσκολίες της, αλλά και να λύσουν 

και τους προβληµατισµούς των άλλων. Επιπρόσθετα στο σύνολο τους, οι συµµετέχοντες 

ανέφεραν ότι οι επιστήµονες έχουν ιδιότροπο χαρακτήρα, είναι περίεργοι, ιδιόµορφοι, 

λίγο τρελοί και ρισκάρουν για να ανακαλύψουν την καινούργια γνώση. Χαρακτηριστικά 

είναι τα λόγια ενός συµµετέχοντα, ο οποίος είπε ότι οι επιστήµονες δεν ησυχάζουν ποτέ, 

µέχρι να πετύχουν αυτό που θέλουν. Ένας άλλος συµµετέχοντας συµπλήρωσε ότι παρόλο 

που οι επιστήµονες λατρεύουν τα πειράµατα, µερικές φορές αποτυγχάνουν και λόγω των 

πολλών αποτυχιών και των εκρήξεων, έχουν κάποια σηµάδια στο πρόσωπο. Κάποιος 

άλλος είπε ότι απολαµβάνουν τη δουλειά τους και προσπαθούν συνεχώς να πείσουν τους 

υπόλοιπους για τη σπουδαιότητα του αντικειµένου τους. Άλλος είπε ότι ο σκοπός τους 

είναι να καταλάβουν τι γίνεται γύρω µας και πως λειτουργεί η φύση. Επίσης οι 

συµµετέχοντες δήλωναν σίγουροι ότι οι επιστήµονες αποκλείεται να είναι νεαροί, αλλά 

αντίθετα είναι µεγάλοι σε ηλικία. Ακόµη, έλεγαν σίγουρα δεν κατάγονται από Κύπρο ή 

Έλλάδα, αλλά από Αγγλία ή Αµερική. 

 Όπως φαίνεται παραπάνω, οι συµµετέχοντες έχουν στερεότυπες αντιλήψεις που 

αφορούν τους επιστήµονες ως προσωπικότητες αλλά και ως χώρος εργασίας (Πίνακας 

13). Αναλυτικότερα, διαπιστώνεται ότι οι συµµετέχοντες θεωρούσαν ότι οι επιστήµονες 

είχαν τη µορφή κινούµενου σχέδιου (βλέπε παράδειγµα φοιτητή 1). Δηλαδή, ως επί το 



@  240

πλείστον, πίστευαν ότι είναι άντρες, µεγάλοι σε ηλικία, φοράνε γυαλιά µυωπίας, έχουν 

ανακατεµένα µαλλιά, φοράνε εργαστηριακή ρόµπα, είναι περίεργες φιγούρες και 

δουλεύουν σε εργαστήριο. Τα ενδιαφέροντα τους αφορούν µονάχα την επιστήµη µε την 

οποία ασχολούνται, µε αποτέλεσµα να παραµελούν τον εαυτό τους και την προσωπική 

τους ζωή. Είναι ευφυείς άνθρωποι, αλλά όχι κοινωνικοί και δεν έχουν καθόλου χιούµορ. 

Επιπρόσθετα, κάποιοι πίστευαν ότι οι επιστήµονες δεν έχουν θέση στον κλάδο της 

εκπαίδευσης και δεν κατάγονται από την Κύπρο ή την Ελλάδα, αλλά αντίθετα από χώρες 

όπως είναι η Αγγλία και η Αµερική. Μόνο δύο φοιτητές ζωγράφισαν στη ζωγραφιά τους 

γυναίκες επιστήµονες. Όµως µόνο ο ένας από αυτούς τη ζωγράφισε µε καθηµερινή 

συνηθισµένη εµφάνιση, δείχνοντας ότι δε διαφέρει σε τίποτα από τους υπόλοιπους 

ανθρώπους. 

 Τα πιο πάνω λοιπόν, επιβεβαιώνουν τη συνάφεια που χαρακτηρίζει τα δεδοµένα 

της έρευνας αφού οι στερεότυπες αντιλήψεις των συµµετεχόντων εντοπίζονται µέσα από 

τα αναστοχαστικά τους ηµερολόγια, τις τελικές τους εξετάσεις, τις συνεντεύξεις τους, τις 

ζωγραφιές τους και το ηµερολόγιο του ερευνητή. 

Πίνακας 13: Παρουσίαση Αποτελεσµάτων Ερωτήµατος 4 - Ανάπτυξη Αντιλήψεων 

Απόψεις για Επιστήµονες - Στερεότυπα

Αναστοχαστικ
ά Ηµερολόγια

Συνεντεύξεις Τελικές 
Εξετάσεις

Ζωγραφιά 
Επιστήµονα

Ηµερολόγιο 
Ερευνητή
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Εξωτερική 
Εµφάνιση: 
άντρες, 
περίεργες 
φιγούρες, 
µεγάλοι σε 
ηλικία, 
παραµεληµένοι 
στην εξωτερική 
εµφάνιση, 
ατιµέλητα 
µαλλιά, φαρδιά 
ρούχα, γυαλιά 
µυωπίας 
Προσωπικότη
τα: 
παραµεληµένοι 
στην 
προσωπική 
τους ζωή, 
αφοσιωµένοι 
στην επιστήµη 
λίγο τρελοί, 
χωρίς 
ενδιαφέροντα, 
ενδιαφέρον 
µόνο για την 
επιστήµη τους, 
έλλειψη 
χιούµορ, 
λογικοµαθηµατ
ική ευφυία 
Χώρος 
Εργασίας: 
σκοτεινό 
εργαστήριο 
όπου κάνουν 
πειράµατα

Εξωτερική 
Εµφάνιση: 
άντρας ή 
γυναίκα που 
σίγουρα θα 
µοιάζει µε 
άντρα παρά µε 
γυναίκα, γυαλιά 
µυωπίας, 
αυστηρή 
εµφάνιση, 
άσπρες 
εργαστηριακές 
ποδιές 
Προσωπικότη
τα: 
αφοσιωµένος 
στα 
µαθηµατικά, 
διαβάζει 
συνεχώς βιβλία, 
προκαλεί τρόµο 
στους γύρω του 
όταν θέλουν να 
εκφράσουν µία 
απορία 
Χώρος 
Εργασίας: 
γράφει συνεχώς 
στον πίνακα, 
βρίσκονται 
εκτός του 
κλάδου της 
εκπαίδευσης

Εξωτερική 
Εµφάνιση: 
άντρες, µεγάλοι 
σε ηλικία, άνω 
των 50 χρόνων, 
αναµαλλιασµέν
οι, κοντοί, 
χοντροί, µε 
γυαλιά 
µυωποίας, 
εµφάνιση από 
µορφή 
κινουµένων 
σχεδίων 
Προσωπικότη
τα: µιλούν 
πολύπλοκα, 
χρησιµοποιούν 
συνεχώς 
επιστηµονική 
ορολογία, δεν 
είναι 
κοινωνικοί, 
κλειστοί στον 
εαυτό τους, 
χωρίς χιούµορ, 
ενδιαφέροντα 
µόνο για τη 
δουλειά τους 
Χώρος 
Εργασίας: 
Εργαστήριο 
γεµάτο 
δοκιµαστικούς 
σωλήνες

Εξωτερική 
Εµφάνιση: 
άντρες (2 
ζωγράφισαν 
γυναίκα), 
γυαλιά 
µυωπίας, 
µοιάζουν στον 
Αινσταϊν (14), 
είτε φαλακροί 
είτε µε 
ανακατεµένα 
µαλλιά, φοράνε 
παντελόνι και 
πουκάµισο ή 
µπλούζα (5 
φορούσαν 
εργαστηριακή 
ρόµπα, 1 
φοράει 
µοντέρνο 
φόρεµα), 
σοβαρό ύφος, 
ανέκφραστο 
ύφος (µόνο 6 
χαµογελούσαν), 
κρατούν 
επιστηµονικά 
εργαλεία, 
µολύβι ή πένα 
Προσωπικότη
τα: σκέφτονται 
συνεχώς 
δύσκολες 
µαθηµατικές 
πράξεις και 
τύπους 
Χώρος 
Εργασίας: 
εργαστήριο µε 
πάγκο εργασίας 
και 
δοκιµαστικούς 
σωλήνες, 
µικροσκόπια, 
χειρόγραφες 
σηµειώσειςκαι 

Εξωτερική 
Εµφάνιση: 
άντρες 
επιστήµονες,  
φοράνε γυαλιά 
µυωπίας, 
µεγάλοι σε 
ηλικία, 
κατάγονται από 
την Αγγλία και 
την Αµερική  
Προσωπικότητ
α: ιδιότροποι 
χαρακτήρες, 
περίεργοι, 
ιδιόµορφοι, 
λίγο τρελοί, 
ρισκάρουν για 
να 
ανακαλύψουν 
καινούργια 
γνώση, δεν 
ησυχάζουν 
ποτέ, 
λατρεύουν τα 
πειράµατα, 
δηµιουργούν 
εκρήξεις, έχουν 
σηµάδια στο 
πρόσωπο, 
έχουν 
µαθηµατικό 
µυαλό, τους 
αρέσει να 
µελετούν κα 
ινα αναλύουν 
δεδοµένα, είναι 
τυπικοί στη 
δουλειά τους, 
έτοιµοι να 
αντεπεξέλθουν 
στις δυσκολίες 
της δουλειάς 
τους. λύνουν 
προβλήµατα 
άλλων, 
απολαµβάνουν 
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Απόψεις Για Επιστήµονες - Αναδόµηση Στερεοτύπων 

 Παρ’ όλες τις πιο πάνω στερεότυπες αντιλήψεις που είχαν οι συµµετέχοντες πριν 

τη συµµετοχή τους στο µάθηµα διδακτικής, οι ίδιοι αναφέρουν ότι λόγω της ευκαιρίας 

που τους δόθηκε µέσα από τα πλαίσια του µαθήµατος διδακτικής, ήρθαν σε επαφή µε 

αληθινούς επιστήµονες και άλλαξαν πλέον τρόπο σκέψης (Πίνακας 14). Κάτι τέτοιο 

εντοπίζεται µέσα από τα αναστοχαστικά ηµερολόγια των συµµετεχόντων. Στην επίσκεψη 

που πραγµατοποιήθηκε µε τη µοριακή βιολόγο, την ανοσολόγο και το χηµικό, τους 

δόθηκε η ευκαιρία να έρθουν σε επαφή µαζί τους και να συνειδητοποιήσουν ότι τελικά 

δεν χρειάζεται κάποιος να έχει κανένα από τα πιο πάνω χαρακτηριστικά για να θεωρείται 

επιστήµονας. 

Φοιτητής 1: “Οι προκαταλήψεις που είχα όσον αφορά τους επιστήµονες 

άρχισαν να εξαλείφονται… µε βοήθησε να αλλάξω αµέσως γνώµη και να 

καταλάβω πως η φιγούρα ενός επιστήµονα δεν είναι έτσι όπως την 

παρουσίαζαν τα παιχνίδια και τα κινούµενα σχέδια της εποχής µου.” 

Αυτή η εµπειρία τους βοήθησε να αναιρέσουν το πιο βασικό στερεότυπο που υπάρχει για 

τους επιστήµονες, το οποίο αφορά το φύλο. 

Φοιτητής 1: “…το γεγονός ότι είναι γυναίκες τις κατατάσσει αµέσως στις 

κατηγορίες που τείνουν να καταρρίψουν το βασικότερο στερεότυπο το οποίο 

θέλει µόνο άντρες να κατέχουν αυτή την ιδιότητα.” 

Εκτός όµως από το φύλο, αναίρεσαν στερεότυπα που αφορούσαν την ηλικία των 

επιστηµόνων. 
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Φοιτητής 2: “…τώρα ανακαλύπτω πως υπάρχουν και πιο νεαροί. Όχι µόνο 

από 30 και πάνω, ακόµη και πιο νέοι.” 

Γενικότερα, αναφέρθηκαν στην αναίρεση στερεοτύπων που αφορούν την εξωτερική 

εµφάνιση των επιστηµόνων, και ειδικότερα των γυναικών επιστηµόνων. 

Φοιτητής 4: “…ως εξωτερική εµφάνιση είναι αντίθετοι µε αυτό που 

περιµέναµε… Είναι νέες, όµορφες, µε κανονικά µαλλιά και είναι και 

γυναίκες!” 

Άλλοι αναφέρθηκαν στη θετική διάθεση που κατέκλυζε τους επιστήµονες, η οποία 

βοήθησε στο να ενδιαφερθούν οι συµµετέχοντες και να ακούσουν µε ενδιαφέρον τα όσα 

τους έλεγαν. Επίσης ανέφεραν ότι παρουσίαζαν µε ζωντάνια και όρεξη τη δουλειά τους. 

Φοιτητής 5: “Γενικότερα και από τους 3 επιστήµονες υπήρχε µια θετική 

διάθεση για επικοινωνία µαζί µας, πράγµα που θεωρώ πολύ σηµαντικό διότι 

µας συνεπήραν και εµάς στον κόσµο και τη φύση της εργασίας τους. …µας 

µίλησαν µε πολλή ζωντάνια και όρεξη γι’ αυτό που ασχολούνται, πράγµα που 

συνέβαλε στο να θέλουµε να ακούσουµε και να ενηµερωθούµε για τα θέµατα 

που µας παρουσίασαν.” 

Κάποιοι άλλοι ανέφεραν ότι οι συγκεκριµένοι επιστήµονες δεν είχαν τίποτα κοινό µε το 

πρότυπο επιστήµονα που είχαν αρχικά στο µυαλό τους, εκτός βέβαια από το ζήλο για τη 

δουλειά τους. Όπως αναφέρουν, αυτοί οι επιστήµονες ήταν κοινωνικοί, ευγενικοί, µε 

χιούµορ και θετική ενέργεια. 

Φοιτητής 11: “…δεν ήταν το πρότυπο επιστήµονα που είχα αρχικά στο 

µυαλό µου. Είναι κοινωνικοί και ευγενέστατοι, µε απίστευτο χιούµορ και 

θετική ενέργεια. Δεν πίστευα ποτέ πως ένας επιστήµονας θα συνδύαζε τόσα 

θετικά στοιχεία µαζί. Για να πω την αλήθεια το πρότυπο επιστήµονα που 
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είχα στο µυαλό µου δεν έχει οµοιότητες µε τους επιστήµονες που γνώρισα, 

το µοναδικό κοινό στοιχείο είναι ο ζήλος για τη δουλειά, τίποτα άλλο.” 

Μερικοί ανέφεραν ότι ξαφνιάστηκαν που µπορούσαν να καταλάβουν όλα αυτά που 

έλεγαν οι επιστήµονες, γιατί περίµεναν ότι θα συνέβαινε το αντίθετο, µιας και αυτοί είναι 

εξοικειωµένοι µε τις επιστηµονικές ορολογίες και θα θεωρούσαν ότι και οι φοιτητές τις 

γνωρίζουν. 

Φοιτητής 7: “Αυτό όµως που οµολογουµένως δεν περίµενα σε καµία 

περίπτωση να δω και µου έκανε έκπληξη ήταν αφενός ο τρόπος που 

µιλούσαν κι αυτά που έλεγαν… περίµενα ότι θα χρησιµοποιούσαν 

επιστηµονικές ορολογίες κι έννοιες που δε θα καταλάβαινα. Ο λόγος που θα 

το έκαναν αυτό θα ήταν επειδή εκείνοι είναι τόσο εξοικειωµένοι µε την 

επιστήµη τους που θα θεωρούσαν αυτονόητο πως κι εµείς θα ξέραµε τις 

βασικές έννοιες αφού για εκείνους είναι τόσο απλές. Όµως προς 

ανακούφισή µου κατάλαβα ότι αυτό ήταν απλά µια προκατάληψη όταν 

ξεκίνησαν να µας µιλούν για το έργο τους και χρησιµοποιούσαν 

παροµοιώσεις (όπως για παράδειγµα ότι οι πρωτεΐνες είναι σαν τουβλάκια 

στο σώµα µας).” 

Επιπλέον, οι συµµετέχοντες αναφέρθηκαν και στο χώρο εργασίας τους, ο οποίος όπως 

έγραψαν στα ηµερολόγια τους ήταν διαφορετικός, αφού το εργαστήριο ήταν ωραίο και 

φωτεινό. 

Φοιτητής 6: “…το εργαστήριο τους, όπου µας ξενάγησαν ήταν πολύ ωραίο 

και φωτεινό.” 
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 Παρόµοιες αναφορές εντοπίζονται και στην τελική εξέταση του µαθήµατος. Πιο 

συγκεκριµένα, αναφέρουν ότι πλέον κατάλαβαν πως οι επιστήµονες µπορούν να είναι 

χαµογελαστοί και να έχουν χιούµορ. 

Φοιτητής 2: “…κατάλαβα πως οι επιστήµονες µπορούν να είναι 

χαµογελαστοί και να έχουν χιούµορ.” 

Ακόµη, αναφέρουν ότι εντυπωσιάστηκαν από τις ευκολοκατανόητες λέξεις που 

χρησιµοποιούσαν οι επιστήµονες για να τους εξηγήσουν διάφορες επιστηµονικές έννοιες.  

Φοιτητής 7: “Ο τρόπος που χρησιµοποιούσαν τη γλώσσα µου έκανε 

εντύπωση. Η γλώσσα και συγκεκριµένα οι λέξεις που επέλεγαν να 

χρησιµοποιήσουν για να µας εξηγήσουν ήταν κατανοητές. …όλα εξηγούνταν 

µε απλά λόγια, ακόµα και πιο πολύπλοκες λειτουργίες του σώµατος 

εξηγούνταν µε απλό, σχεδόν παιγνιώδη τρόπο (π.χ. το αµυντικό σύστηµα 

είναι η ‘αστυνοµία’ του σώµατος).” 

Άλλοι αναφέρθηκαν στο χώρο εργασίας των επιστηµόνων και έγραψαν ότι 

ενθουσιάστηκαν δεν είχε καµία σχέση µε αυτό που είχαν στο µυαλό τους. 

Φοιτητής 1: “Σίγουρα εµφανισιακά δεν είχαν σχέση µε αυτό που είχα στο 

µυαλό µου. …όταν επισκέφτηκα το εργαστήριο τους δεν έµοιαζε µε το 

σκοτεινό δωµάτιο που φανταζόµουν.” 

 Πέρα όµως από τα ηµερολόγια και τις τελικές εξετάσεις, οι συµµετέχοντες που 

συµµετείχαν και στις συνεντεύξεις, επιβεβαιώνουν την αναίρεση των στερεοτύπων που 

είχαν στο µυαλό τους (Πίνακας 14). Αναλυτικότερα, αναφέρουν ότι δεν περίµεναν να 

δουν τις δυο γυναίκες επιστήµονες. Επίσης παρόλο που ο άντρας επιστήµονας που ήρθε 

στη συνάντηση, εκτός από το ότι ήταν άντρας και φορούσε γυαλιά, εντούτοις διέφερε και 
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αυτός από τον επιστήµονα που είχαν στο µυαλό τους, γιατί και αυτός ήταν νεαρός, 

κοινωνικός και προσιτός, όπως και οι γυναίκες επιστήµονες. 

Φοιτητής 2: “Όταν µπήκαν οι δύο γυναίκες ήταν κάτι που δεν το περίµενα, 

αλλά όταν µπήκε ο άντρας, εντάξει, ήταν κάτι που το περίµενα, γιατί 

φορούσε γυαλιά και πουκάµισο. Ήταν όµως πιο κοινωνικός από ότι 

περίµενα και πιο νέος. Σε έκαναν να θέλεις να ρωτήσεις, να θέλεις να 

µάθεις. Ήταν πολύ προσιτοί άνθρωποι.” 

Αναφορές όµως εντοπίζονται και για τη γλώσσα που χρησιµοποιούσαν οι επιστήµονες, η 

οποία όπως είπαν τελικά ήταν απλή και κατανοητή. 

Φοιτητής 5: “Οι επιστήµονες ήταν απλοί, κατανοητοί στην επεξήγησή τους, 

δεν χρησιµοποιούσαν όρους που δεν µπορούσαµε να καταλάβουµε.” 

Τέλος οι συµµετέχοντες, εκτός από τη µεταδοτικότητα, αναφέρθηκαν και στο χιούµορ 

που διακατείχαν οι επιστήµονες. Μάλιστα, ένας φοιτητής λέει ένα παράδειγµα που 

χρησιµοποίησε ο βιοχηµικός για να τους εξηγήσει τι είναι η Χηµεία και που βρίσκεται 

γύρω µας, καθώς και ένα πείραµα που έκαναν για το DNA, τα οποία αποτέλεσαν 

εµπειρίες που τους βοήθησαν να δουν και να καταλάβουν µε απλό τρόπο αυτές τις 

έννοιες. 

Φοιτητής 12: “Για παράδειγµα ο Δρ. Χρίστος όταν µας παρουσίασε τη 

δουλειά του και µας είπε ότι είναι βιοχηµικός, µας είπε ότι όλα είναι θέµα 

χηµείας και µας έδειξε για παράδειγµα τη σχέση της Αντζελίνα Τζολή µε τον 

Μπραντ Πιτ. Είναι µία διαφορετική προσέγγιση που δεν την περιµένεις. 

Όταν µας είπαν για το DNA, εµείς φανταζόµασταν κάτι πολύ το 

εξειδικευµένο, όµως κάναµε ένα απλό πείραµα µέσα σε πολύ σύντοµο 

χρονικό διάστηµα. Ηταν πολύ ενδιαφέρον. Είναι µία εµπειρία που θα µου 
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µείνει στο µυαλό. Για εµένα, το συγκεκριµένο πείραµα ήταν η πιο ωραία 

εµπειρία που είχα µαζί τους.” 

 Συνεπώς, διαπιστώνεται ότι οι συµµετέχοντες κατάφεραν να αναιρέσουν τις 

στερεότυπες τους αντιλήψεις για τους επιστήµονες ως προσωπικότητες αλλά και ως 

χώρος εργασίας, χάρη στην ευκαιρία που τους δόθηκε να γνωρίσουν τρεις διαφορετικούς 

επιστήµονες από τρεις διαφορετικές ειδικότητες. Όπως αναφέρουν οι ίδιοι µέσα στα 

αναστοχαστικά τους ηµερολόγια, στις συνεντεύξεις και στις τελικές εξετάσεις, αυτές οι 

προκαταλήψεις έχουν εξαλειφθεί, λόγω του ότι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από 

κοντά πραγµατικούς επιστήµονες οι οποίοι ήταν και άντρες αλλά και γυναίκες, ήταν 

νεαροί, όµορφοι και περιποιηµένοι. Πέρα όµως από τα χαρακτηριστικά τους που 

αφορούσαν την εξωτερική τους εµφάνιση, οι συµµετέχοντες µπόρεσαν να διαπιστώσουν 

οι ίδιοι µέσα από την προσωπική τους εµπειρία, ότι οι επιστήµονες εκτός από το να έχουν 

όρεξη και ζωντάνια στη δουλειά τους, µπορούν να είναι ευδιάθετοι, κοινωνικοί, 

ευγενικοί, χαµογελαστοί, προσιτοί και να διαθέτουν χιούµορ. Επίσης κατάλαβαν ότι οι 

επιστήµονες επιθυµούν να µεταδόσουν τις γνώσεις τους στο ευρύτερο κοινό και για αυτό 

το λόγο προσπαθούν να εκλαϊκεύσουν τις οµιλίες τους, ώστε να γίνουν κατανοητοί από 

όλους, χρησιµοποιώντας καθηµερινά παραδείγµατα από την ευρύτερη κοινωνική ζωή των 

ανθρώπων. Τέλος συνειδητοποίησαν, ότι τελικά ο χώρος εργασίας τους δεν είναι ένα 

σκοτεινό µέρος, αλλά αντίθετα είναι φωτεινό (Πίνακας 14). 

 Διαφαίνεται, λοιπόν ότι υπάρχει µία συνάφεια µεταξύ των δεδοµένων που 

συλλέχθηκαν από τις συνεντεύξεις, τα αναστοχαστικά ηµερολόγια και τις τελικές 

εξετάσεις των συµµετεχόντων. Αυτή η συνάφεια, αποδεικνύει ότι οι συµµετέχοντες 

κατάφεραν να αναιρέσουν τις στερεοτυπικές τους αντιλήψεις που αφορούν τους 

επιστήµονες και το χώρο εργασίας τους.  
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Πίνακας 14: Παρουσίαση Αποτελεσµάτων Ερωτήµατος 4 - Ανάπτυξη Αντιλήψεων 

Ερώτηµα 5: Ποιά είναι τα χαρακτηριστικά των προσωπικών φιλοσοφιών των 

συµµετεχόντων για τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών στο δηµοτικό σχολείο 

και ποιός είναι (αν υπάρχει) ο ρόλος των άτυπων µορφών µάθησης; 

 Μέσα από τη συµµετοχή τους  στα µαθήµατα Φυσικών Επιστηµών στο 

πανεπιστήµιο, οι συµµετέχοντες διαµόρφωσαν τις προσωπικές τους φιλοσοφίες για τη 

διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών. Στις αυτοβιογραφίες, στις τελικές εξετάσεις, αλλά 

και στις συνεντεύξεις που πραγµατοποιήθηκαν πριν και µετά τη σχολική εµπειρία, 

Απόψεις Για Επιστήµονες - Αναδόµηση Στερεοτύπων

Αναστοχαστικά Ηµερολόγια Τελικές Εξετάσεις Συνεντεύξεις

- Εξωτερική Εµφάνισης: δεν 
είναι αποκλειστικά άντρες, 
δεν έχουν εµφάνιση 
κινουµένων σχεδίων, δεν 
είναι όλοι µεγάλοι σε ηλικία, 
είναι όµορφοι, µε κανονικά 
µαλλιά 

- Προσωπικότητα: έχουν 
θετική διάθεση, έχουν 
ζωντάνια, έχουν όρεξη για 
δουλειά, έχουν ζήλο για τη 
δουλειά τους, είναι 
κοινωνικοί, ευγενικοί, έχουν 
χιούµορ, έχουν θετική 
ενέργεια, χρησιµοποιούσαν 
εκλαϊκευµένη γλώσσα για να 
γίνονται κατανοητοί 

- Χώρος Εργασίας: είναι 
φωτεινό και ωραίο µέρος 

- Προσωπικότητα: είναι 
χαµογελαστοί, έχουν 
χιούµορ, 
χρησιµοποιούν 
εκλαϊκευµένη γλώσσα 

- Χώρος Εργασίας: είναι 
φωτεινός χώρος

- Εξωτερική 
Εµφάνιση: δεν είναι 
όλοι άντρες, είναι 
νεαροί , δεν είναι 
απαραίτητο να 
φοράνε γυαλιά 
µυωποίας 

- Προσωπικότητα: 
είναι κοινωνικοί, 
είναι προσιτοί, 
χρησιµοποιούν 
εκλαϊκευµένη 
γλώσσα, έχουν 
µεταδοτικότητα, 
έχουν χιούµορ
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ζητήθηκε από τους συµµετέχοντες να γράψουν ή να σχεδιάσουν τον εαυτό τους να 

διδάσκει Φυσικές Επιστήµες στο µέλλον. Πιο κάτω παρουσιάζονται αναλυτικά οι 

προσωπικές φιλοσοφίες των συµµετεχόντων, χωριζόµενες σε τέσσερις υποκατηγορίες: τις 

συνθήκες διδασκαλίας, τις µεθόδους διδασκαλίας, το ρόλο του εκπαιδευτικού και τα 

συναισθήµατα των µαθητών. 

Προσωπικές Φιλοσοφίες Διδακτικής Των Φυσικών Επιστηµών - Συνθήκες 

Διδασκαλίας 

 Σε ότι αφορά τις συνθήκες διδασκαλίας του µαθήµατος της Επιστήµης, εντοπίστηκε στις 

αυτοβιογραφίες των συµµετεχόντων, ότι αναφέρονται στο περιβάλλον της διδασκαλίας, 

στη διαρρύθµιση της τάξης και των θρανίων και στο µάθηµα (Πίνακας 15). 

Αναλυτικότερα, ένας συµµετέχοντας αναφέρει ότι θα ήθελε να υπάρχει ένα περιβάλλον 

στην τάξη του, το οποίο θα προωθεί την εµπιστοσύνη και την αυτοέκφραση των 

µαθητών, αλλά και το παιχνίδι, ώστε οι µαθητές να νιώθουν οικεία µέσα σε αυτό το 

χώρο. 

Φοιτητής 2: “Η τάξη µου θα ήθελα να είναι το ‘παιχνίδι’ των παιδιών. Ο 

τόπος όπου θα θέλουν να έρχονται, να νιώθουν οικείοι µε το περιβάλλον 

τους και να προωθείται η εµπιστοσύνη και η αυτοέκφραση.”  

Ένας άλλος, έγραψε για την ανάγκη δηµιουργίας φιλικού περιβάλλοντος, στο οποίο όµως 

θα υπάρχουν κάποιοι κανόνες, ώστε να υπάρχει η απαραίτητη πειθαρχία και σοβαρότητα.  

Φοιτητής 1: “Ένα περιβάλλον δηλαδή φιλικό, µε τους κανόνες του όµως 

και µε την απαραίτητη πειθαρχία και σοβαρότητα.” 
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Μάλιστα, ένας άλλος συµµετέχοντας, για το σκοπό της καλλιέργειας της πειθαρχίας, 

σκέφτηκε να πηγαίνει µε τους µαθητές στο εργαστήριο επιστήµης, αν υπάρχει στο 

σχολείο, ώστε να µάθουν να δουλεύουν  πειθαρχηµένα, καθώς θα εξοικειώνονται µε τον 

εξοπλισµό του εργαστηρίου. 

Φοιτητής 4: “…θα δώσω µεγάλη έµφαση στο να πηγαίνουν οι µαθητές µου 

έστω και κάθε τόσο στο εργαστήριο των Φυσικών Επιστήµων του σχολείου 

(αν αυτό υπάρχει), έτσι ώστε να εξοικειωθούν µε τα εργαστήρια και τον 

εξοπλισµό και να µάθουν να δουλεύουν πιο πειθαρχηµένα…”  

Αντίθετα, δύο άλλοι συµµετέχοντες υποστηρίζουν ότι µέσα στην τάξη τους θα ήθελαν να 

υπάρχει ένας διαµορφωµένος χώρος που θα αφορά το µάθηµα της Επιστήµης και θα 

περιλαµβάνει διάφορα µέσα και υλικά στα οποία θα έχουν πρόσβαση οι µαθητές. 

Φοιτητής 2: “Η µια γωνία να είναι όλο το διαθεµατικό υλικό που 

σχετίζεται µε φυσικές επιστήµες (παραµύθια, µαθηµατικά, γρίφους, 

λογοτεχνικά βιβλία, µουσική, τεχνολογία, εγκυκλοπαίδειες, puzzles κλπ). Θα 

είναι η γωνιά όπου το παιδί ακόµα και στα διαλλείµατα θα έρχεται και θα 

µελετά αυτά που το ενδιαφέρουν.” 

Σε ότι αφορά την οργάνωση της τάξης, δύο συµµετέχοντες αναφέρουν ότι θα ήθελαν οι 

µαθητές να µην κάθονται συνεχώς στα θρανία, αλλά αντίθετα να κινούνται στο χώρο, 

ανάλογα µε τις ανάγκες του µαθήµατος.  

Φοιτητής 1: “Επιθυµώ να ξεφύγω από το κλασικό στήσιµο των θρανίων σε 

δυάδες και θα προτιµούσα οι µαθητές να έχουν ελευθερία κινήσεων µέσα 

στην αίθουσα και να µετακινούνται ανάλογα µε τις απαιτήσεις και τις 

ανάγκες κάθε ώρας και κάθε δραστηριότητας.” 
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Ακόµη, τρεις συµµετέχοντες αναφέρουν ότι θα ήθελαν η τάξη τους να έχει στρογγυλά 

θρανία, ώστε να κάθονται οι µαθητές σε οµάδες για να µπορούν να κάνουν πειράµατα. 

Φοιτητής 6: “Η τάξη µας θα έχει επίσης στρογγυλά τραπέζια για να 

κάθονται οι µαθητές µου σε οµάδες και να κάνουµε πειράµατα και θα 

µελετάµε ανεξήγητα φαινόµενα.” 

Επίσης, τρεις άλλοι αναφέρουν ότι θα φροντίζουν να έχουν όλα τα απαραίτητα υλικά που 

θα χρειαστούν κατά τη διδασκαλία τους.  

Φοιτητής 8: “…είναι οργανωµένη µε όλα τα απαραίτητα υλικά για 

πειράµατα.” 

Σε ότι αφορά το µάθηµα, όλοι οι συµµετέχοντες έγραψαν στην αυτοβιογραφία τους ότι 

θα ήθελαν να ξεχωρίζει το µάθηµα της Επιστήµης από τα συνηθισµένα, τυπικά 

µαθήµατα. Δηλαδή θα ήθελαν να είναι ενδιαφέρον και να προάγει την ενεργό συµµετοχή 

των µαθητών. 

Φοιτητής 16: “Θα είναι ένα µάθηµα διαφορετικό από τα συνηθισµένα, 

ενδιαφέρον µε ενεργητική συµµετοχή των µαθητών.” 

Μάλιστα, ένας συµµετέχοντας αναφέρει ότι ο σκοπός του µαθήµατος του θα είναι οι 

µαθητές να ξεφεύγουν από τη ρουτίνα των υπόλοιπων µαθηµάτων.  

Φοιτητής 11: “…θα ξεφεύγουν από τη ρουτίνα των άλλων µαθηµάτων. 

Αυτός άλλωστε θα είναι ο σκοπός του µαθήµατος.” 

Τέσσερις από τους συµµετέχοντες αναφέρουν ότι θα ήθελαν να οργανώνουν δηµιουργικά, 

απρόβλεπτα και βιωµατικά µαθήµατα που θα αποτυπώνονται στη µνήµη των µαθητών 

και θα προσαρµόζονται ανάλογα µε τις ανάγκες των µαθητών. 

Φοιτητής 5: “Απρόβλεπτα, δηµιουργικά και βιωµατικά µαθήµατα, ώστε να 

αποτυπώνονται στη µνήµη και να αποκτούν γνώση την οποία δεν θα 
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ξεχάσουν. …θα προσαρµόζεται ανάλογα µε το θέµα της διδασκαλίας και τις 

εκπαιδευτικές ανάγκες των µαθητών µου.” 

Επιπλέον, ένας συµµετέχοντας αναφέρει ότι θα προσπαθήσει να δίνει νόηµα και ουσία 

στα µαθήµατα που θα διδάσκει στους µαθητές του.  

Φοιτητής 7: “…τα µαθήµατά µου θα ήθελα να έχουν νόηµα, ουσία, να 

µπορούν τα παιδιά να καταλαβαίνουν τι κάνουµε και γιατί το κάνουµε…” 

Επτά συµµετέχοντες έγραψαν ότι θα φροντίσουν να διεξάγουν πολλά πειράµατα στα 

µαθήµατά τους. 

Φοιτητής10: “Χωρίς το πείραµα, το µάθηµα δεν είναι ελκυστικό για τους 

µαθητές.” 

Τέσσερις συµµετέχοντες αναφέρουν ότι οι διδασκαλίες τους δεν θα περιορίζονται µόνο 

µέσα στην αίθουσα του σχολείου, αλλά αντίθετα θα πηγαίνουν σε διάφορα µέρη όπου 

µπορούν να επισκεφθούν για να µελετήσουν και να µάθουν. 

Φοιτητής 2: “…η τάξη µου δεν θέλω να είναι µόνο µια αίθουσα στο 

σχολείο, θέλω να είναι η αυλή του σχολείου, τα πάρκα, οι θάλασσες, τα 

βουνά, τοποθεσίες που µπορώ να πάρω τα παιδιά να µελετήσουν, να 

ερευνήσουν, να µιλήσουν µε επιστήµονες, να κάνουν ερωτήσεις, να 

µάθουν…” 

Ακόµη, τρεις από τους συµµετέχοντες αναφέρουν ότι θα χρησιµοποιούν πληθώρα 

εποπτικών υλικών. 

Φοιτητής 16: “…θα χρησιµοποιούσαµε ποικίλα µέσα διδασκαλίας όπως 

µουσική, ιστορικές πηγές, εποπτικό υλικό, ιστορίες, παραµύθια κ.α.” 

Επίσης, τρεις αναφέρονται και στη χρήση της τεχνολογίας στις διδασκαλίες τους.  
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Φοιτητής 5: “Θεωρώ θετική τη χρήση του διαδικτύου. Με τη χρήση της 

τεχνολογίας θα ταξιδεύουµε σε µέρη και θα βλέπουµε όλα αυτά που δεν 

έχουµε την ευκαιρία να βρεθούµε στο χώρο και να τα δούµε.” 

Ένας συµµετέχοντας αναφέρει ότι θα προσπαθήσει να επιτύχει τη συµµµετοχή των 

µαθητών του σε πανηγύρια επιστήµης και άλλες διάφορες εκδηλώσεις που αφορούν τις 

φυσικές επιστήµες. 

Φοιτητής 14: “…συµµετοχές σε πανηγύρια επιστήµης ή διάφορες 

εκδηλώσεις που σχετίζονται µε τις φυσικές επιστήµες.” 

Ένας άλλος αναφέρει ότι θα προσπαθήσει µε το µάθηµα του να καταργήσει τα 

στερεότυπα που αφορούν την επιστήµη. 

Φοιτητής 4: “…θα προσπαθήσω να καταργήσω τα στερεότυπα που 

υπάρχουν γύρω από τις Φυσικές Επιστήµες…” 

Κάποιος άλλος αναφέρει ότι θα δίνει στους µαθητές του την ευκαιρία να ψάχνουν οι ίδιοι 

θέµατα που τους ενδιαφέρουν εκτός του αναλυτικού προγράµµατος και θα ασχολούνται 

µε αυτά στο τέλος κάθε µαθήµατος. 

Φοιτητής 6: “…οι µαθητές µου θα µπορούν να ψάχνουν και οι ίδιοι θέµατα 

που τους κάνουν εντύπωση και θα τα αναλύουµε στο τέλος κάθε µαθήµατος 

ξεφεύγοντας από το σχολικό εγχειρίδιο!” 

Ακόµη, δύο από τους συµµετέχοντες αναφέρονται και στη µελέτη διαφόρων µεγάλων 

επιστηµόνων κατά τις διδασκαλίες τους. 

Φοιτητής 12: “…θα ήθελα να προσθέσω και την µελέτη διαφόρων 

επιστηµόνων που κατά την άποψη µου πάλι είναι σηµαντική όπως το ζεύγος 

Μαρί και Πιέρ Κιουρί, Tesla Nikola, Stephen Hooking όπως και πάρα 
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πολλοί άλλοι που θα µπορούσαµε να τους κάνουµε µια µικρή αναφορά 

πάντα µέσα στα πλαίσια του µαθήµατος.” 

Ένας συµµετέχοντας αναφέρεται και στον τρόπο αξιολόγησης των µαθητών και τονίζει 

ότι θα ήθελε να αφορά κυρίως την ενεργό συµµετοχή, την εξέλιξη και τις εργασίες τους 

και όχι τις επιδόσεις τους σε διαγνωστικά δοκίµια, για να νιώθουν µικροί ερευνητές. 

Φοιτητής 2: “Η αξιολόγηση των παιδιών, να είναι κυρίως η ενεργός 

συµµετοχή τους, η εξέλιξη τους  στις εργασίες που έχουν για το σπίτι και όχι 

οι αριθµοί στα δοκίµια. Θέλω τα παιδιά ως µικροί παρατηρητές, να γίνουν 

ερευνητές…” 

Τέλος, τρεις συµµετέχοντες αναφέρθηκαν και στην ανάγκη για συνεργασία µεταξύ των 

µαθητών, ώστε να συνεργάζονται και να αλληλοβοηθούνται. 

Φοιτητής 9: “…οι µαθητές στην τάξη θα συνεργάζονται σε οµάδες για να 

φέρουν ένα πρότζεκτ εις πέρας το όποιο και θα παρουσιάζουν είτε στο 

σχολείο, είτε σε άλλα σχολεία.” 

 Παρόµοιες αναφορές που αφορούν τις προσωπικές φιλοσοφίες των 

συµµετεχόντων και συγκεκριµένα τις συνθήκες διδασκαλίας που επικρατούν κατά τη 

διάρκεια του µαθήµατος της Επιστήµης, εντοπίζονται και µέσα από τις τελικές εξετάσεις 

των συµµετεχόντων (Πίνακας 15). Σε ερώτηση που ζητούσε την καταγραφή της 

προσωπικής τους φιλοσοφίας για τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών µετά το τέλος 

της συµµετοχής τους στο µάθηµα διδακτικής, οι συµµετέχοντες ανάφερουν ότι 

καθοριστικό ρόλο διαδραµατίζει το θετικό κλίµα που διαµορφώνει ο εκπαιδευτικός κατά 

τη διδασκαλία, γιατί δίνει κίνητρο για µάθηση στους µαθητές. 

Φοιτητής 2: “…θετικό κλίµα µε κίνητρο για µάθηση!” 
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Μάλιστα, ένας συµµετέχοντας, τόνισε ότι το µάθηµα της Επιστήµης πρέπει πάντα να 

διδάσκεται µε ένα πιο πρακτικό τρόπο. 

Φοιτητής 4: “Η προσωπική µου φιλοσοφία για τις Φυσικές Επιστήµες ήταν 

πάντα ότι πρέπει να γίνεται όσο πιο πρακτικά µπορούµε.” 

Επιπλέον, δύο συµµετέχοντες πιστεύουν ότι το µάθηµα χρειάζεται να γίνεται πιο 

ευχάριστο και δηµιουργικό.  

Φοιτητής 5: “…θα κάνουµε το µάθηµα µας ευχάριστο και δηµιουργικό.” 

Ακόµη, δύο συµµετέχοντες αναφέρουν ότι είναι σηµαντικός ο παιγνιώδης χαρακτήρας 

στη διδακτική και µάθηση της Επιστήµης. 

Φοιτητής 12: “Οι Φυσικές Επιστήµες πρέπει να έχουν ένα παιγνιώδη 

χαρακτήρα. Η επιστήµη γίνεται παιχνίδι και µαθαίνεις µέσα από αυτή.” 

Γενικότερα, οι συµµετέχοντες πιστεύουν ότι χρειάζεται τα µαθήµατα των Φυσικών 

Επιστηµών να ξεφεύγουν από την παροχή έτοιµης γνώσης. 

Φοιτητής 14: “Πρέπει να ξεφεύγουµε από την παροχή στείρων γνώσεων 

στα παιδιά.” 

Πέρα όµως από τα πιο πάνω, δύο συµµετέχοντες αναφέρουν ότι στα µαθήµατα που θα 

διδάσκουν θα ήθελαν να δηµιουργούν ενδιαφέρον στους µαθητές, ώστε κατ’ επέκταση να 

δηµιουργηθούν θετικές στάσεις τόσο προς το µάθηµα της Επιστήµης, όσο και προς την 

επιστήµη γενικότερα. 

Φοιτητής 2: “Θέλω να εξελιχθεί ένα ενδιαφέρον σε αυτό το µάθηµα. Θέλω 

να προωθήσω θετικές στάσεις στο µάθηµα της Επιστήµης, αλλά και της 

επιστήµης γενικότερα.” 

Επιπρόσθετα, τρεις συµµετέχοντες αναφέρουν ότι θα ήθελαν να βοηθήσουν τους µαθητές 

τους να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες, οι οποίες µπορούν να τους φανούν χρήσιµες 
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στην υπόλοιπη ζωή τους, ώστε να εξελιχθούν ως εγγράµµατοι πολίτες, που τους 

χαρακτηρίζει η κριτική σκέψη, η παρατηρητικότητα και η συνεργασία.  

Φοιτητής 6: “…θα εµπλουτίζει τους µαθητές µε γνώσεις και δεξιότητες που τους 

είναι χρήσιµες και απαραίτητες σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Στοχεύοντας στην 

ανάπτυξη ενός επιστηµονικά εγγράµµατου πολίτη, η διδασκαλία οφείλει να παρέχει 

στους µαθητές όλα τα απαραίτητα εφόδια. …να αναπτύξουν δεξιότητες όπως η 

κριτική σκέψη, η παρατηρητικότητα, η συνεγασία κ.α.” 

Ακόµη, ένας συµµετέχοντας αναφέρει ότι θα ήθελε µέσα από το µάθηµα του να έχει την 

ευκαιρία να προσφέρει πλούσιες εµπειρίες ζωής στους µαθητές του, οι οποίες θα τους 

βοηθήσουν να αντιληφθούν τη χρησιµότητα της επιστήµης στη ζωή µας. 

Φοιτητής 2: “Θέλω να κατανοήσουν και να συνδυάσουν την επιστήµη µε 

την πραγµατικότητα, να δουν πως η φύση έχει τον κοινωνικό της χαρακτήρα 

και την ανθρώπινη της διάσταση, δηλαδή αφορά την καθηµερινή µας ζωή.” 

Επιπλέον, οι συµµετέχοντες γράφουν για διάφορα στοιχεία τα οποία θεωρούν σηµαντικά 

για τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών, όπως είναι η καλλιέργεια επιστηµονικής 

σκέψης, η ευκαιρία για αλληλεπίδραση, η καλλιέργεια της δηµιουργικότητας και του 

σεβασµού, αλλά και η καινοτοµία στη διδασκαλία. 

Φοιτητής 8: “Η καλλιέργεια της επιστηµονικής σκέψης είναι η ουσία της 

διδασκαλίας της επιστήµης στο δηµοτικό σχολείο. Η αλληλεπίδραση, η 

δηµιουργικότητα, η καινοτοµία, ο σεβασµός στη δηµιουργικότητα είναι όλα 

απαραίτητα.” 

 Ίδιες αναφορές εντοπίζονται και στις συνεντεύξεις των συµµετεχόντων. 

Αναλυτικότερα τρεις από τους συµµετέχοντες, προτιµούν το µάθηµα τους να µην 
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στηρίζεται στην τυπική δοµή της σχολική τάξης, ενώ ταυτόχρονα δεν θα χρησιµοποιούν 

συνεχώς τα σχολικά εγχερίδια.  

Φοιτητής 8: “…να είναι µάθηµα που να µην στηρίζεται αποκλειστικά και 

µόνο στην τάξη και πίσω από τα θρανία. Δεν θα χρησιµοποιούσα συνεχώς 

το βιβλίο.” 

 Ακόµη, δύο από τους συµµετέχοντες αναφέρουν ότι θα ήθελαν να έχουν µία τάξη, µέσα 

στην οποία οι µαθητές θα συνεργάζονται µεταξύ τους και θα µαθαίνουν όλοι µαζί. 

Φοιτητής 2: “…οι µαθητές να συνεργάζονται και να µαθαίνουν µεταξύ 

τους…” 

Δύο άλλοι αναφέρουν ότι θα προτιµούσαν οι µαθητές τους να κάνουν τα πειράµατα, 

αλλά επιπλέον να οργανώνουν διάφορες επισκέψεις σε εκπαιδευτικούς χώρους, ώστε να 

µπορούν οι ίδιοι να αποκτήσουν τις γνώσεις, µελετώντας και εξερευνώντας.  

Φοιτητής 5: “Να δηµιουργούµε µε τους µαθητές, να κάνουµε πειράµατα. …

να επισκεπτόµαστε ένα χώρο µε τους µαθητές µας,  να εξερευνήσουµε. Από 

τη στιγµή που θα έχουµε την ευκαιρία να βγούµε για παράδειγµα στο δάσος 

του σχολείου, για να συλλέξουµε πληροφορίες για τα φύλλα, τα δέντρα, είναι 

καλά να τα εξερευνήσουµε έξω.” 

Γενικότερα, οι συµµετέχοντες αναφέρουν ότι θα ήθελαν οι µαθητές τους να είναι ενεργοί, 

να έχουν ηγετικές δεξιότητες και να παίρνουν πρωτοβουλίες, χαρακτηριστικά τα οποία θα 

καλλιεργήσουν σιγά-σιγά µέσα από το µάθηµα. 

Φοιτητής 8: “…οι µαθητές να παίρνουν πρωτοβουλίες και να αποκτούν 

ηγετικές ικανότητες µε την πάροδο του χρόνου σε ότι αφορά τις διαδικασίες 

επιστηµονικής έρευνας στο µάθηµα των Φυσικών Επιστηµών.” 
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 Ίδιες περιγραφές εντοπίζονται και µέσα από τις συνεντεύξεις τους µετά τη 

συµµετοχή τους στη σχολική εµπειρία. Ένας συµµετέχοντας αναφέρει ότι θα ήθελε µία 

τάξη χωρίς θρανία ή αν υπάρχουν, να τα αξιοποιεί διαφορετικά από ότι στα υπόλοιπα 

µαθήµατα. 

Φοιτητής 2: “…θέλω στο µέλλον µία τάξη, χωρίς θρανία. Ακόµα και αν 

υπάρχουν να τα αξιοποιούµε αλλιώς.” 

Δύο συµµετέχοντες αναφέρουν ότι θα ήθελαν να υπάρχουν κυκλικά θρανία. 

Φοιτητής 5: “Θα ήθελα τα θρανία να είναι κυκλικά…” 

Επιπλέον, δύο από τους συµµετέχοντες αναφέρονται στη διάταξη της τάξης και τονίζουν 

ότι δε θα είναι σταθερή, αλλά θα αλλάζει ανάλογα µε τις ανάγκες της διδασκαλίας.  

Φοιτητής 8: “Ανάλογα µε το κάθε µάθηµα θα διαρρυθµίζουµε αναλόγως 

την αίθουσα.” 

Μάλιστα, τρεις συµµετέχοντες επιθυµούν να διδάσκουν το µάθηµα της επιστήµης εκτός 

της σχολικής αίθουσας. 

Φοιτητής 2: “…έξω στο περιβάλλον, εξερεύνηση… Γενικά έξω στη ζωή για 

να εξερευνήσουµε. Ο ρόλος των µαθητών θα είναι ως µικροί εξερευνητές. 

…να δίνονται τα κατάλληλα ερεθίσµατα για εξερεύνηση… Να κάνουµε 

έρευνα.” 

Δύο άλλοι αναφέρουν ότι είναι σηµαντικό να πραγµατοποιούνται πειράµατα. 

Φοιτητής 5: “Οι µαθητές θα διεξάγουν πειράµατα…”  

Γενικότερα, δύο συµµετέχοντες επιθυµούν να προσασµόζουν τη διδασκαλία τους 

ανάλογα µε τους µαθητές που έχουν µπροστά τους.  
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Φοιτητής 8: “Θα προσαρµόζω τη διδασκαλία ανάλογα µε τους µαθητές που 

έχω µπροστά µου. Θα προσπαθώ όλοι να κερδίσουν κάτι, ώστε να 

ξεπεράσουν σε κάποιο σηµείο τον εαυτό τους.” 

Επίσης, ένας αναφέρει ότι θα ήθελε το µάθηµα του να προκαλεί εκπλήξεις, να είναι 

απρόβλεπτο και να συνδέεται µε την καθηµερινότητα των µαθητών. 

Φοιτητής 8: “Θα ήθελα να είναι απρόβλεπτο και να προκαλεί εκπλήξεις 

στους µαθητές. Να στηρίζεται σε καθηµερινά προβλήµατα.” 

Όλες οι πιο πάνω διαδικασίες, επιθυµούν να γίνονται µέσα σε ένα περιβάλλον σεβασµού 

προς όλους.  

Φοιτητής 8: “Πρέπει να υπάρχει σεβασµός προς όλα τα µέλη της οµάδας 

µας.” 

Επίσης, επιθυµούν οι µαθητές τους να έχουν ζωντάνια, ενέργεια και να παίρνουν 

πρωτοβουλίες.   

Φοιτητής 5: “Οι µαθητές µου θα είναι ζωντανοί, ενεργητικοί, θα παίρνουν 

πρωτοβουλίες…”  

Ταυτόχρονα, όπως είπαν θα επιδιώκουν οι µαθητές τους να αναλαµβάνουν ηγετικούς 

ρόλους. 

Φοιτητής 8: “Θα ήθελα οι µαθητές να αναλαµβάνουν ηγετικούς ρόλους…” 

 Όπως διαφαίνεται λοιπόν από τα πιο πάνω αποσπάσµατα, οι συµµετέχοντες έχουν 

καταφέρει να διαµορφώσουν τις προσωπικές τους φιλοσοφίες που αφορούν τη διδακτική 

των Φυσικών Επιστηµών. Αναλυτικότερα αναφέρουν ότι θα ήθελαν να υπάρχει ένα 

φιλικό, θετικό περιβάλλον στην τάξη τους, το οποίο θα προωθεί την εµπιστοσύνη, την 

αυτοέκφραση, την καλλιέργεια κινήτρων και το παιχνίδι, ώστε οι µαθητές να νιώθουν 

οικεία µέσα σε αυτό το χώρο, ενώ ταυτόχρονα θα καλλιεργούν δεξιότητες πειθαρχίας και 
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συνεργασίας. Κάποιοι συµµετέχοντες, ανέφεραν ότι θα προτιµούσαν να πηγαίνουν στο 

εργαστήριο φυσικών επιστηµών στο σχολείο τους για να διεξάγουν το µάθηµα της 

Επιστήµης, ενώ άλλοι αναφέρθηκαν στη δική τους τάξη και πρότειναν διάφορες 

διαρρυθµίσεις που θα έκαναν εκεί, ώστε να πραγµατοποιείται αποτελεσµατικά το 

µάθηµα. Για το σκοπό αυτό, δύο συµµετέχοντες πρότειναν να υπάρχει ένας 

διαρρυθµισµένος χώρος, όπου θα έχουν διάφορα µέσα και υλικά φυσικών επιστηµών, µε 

τα οποία µάλιστα θα µπορούν οι µαθητές να έχουν εύκολη και συνεχή πρόσβαση. Ακόµη, 

δύο από τους συµµετέχοντες ανέφεραν ότι δεν θα ήθελαν οι µαθητές να κάθονται στα 

θρανία συνεχώς, αλλά αντίθετα να κινούνται στο χώρο ανάλογα µε τις ανάγκες του κάθε 

µαθήµατος. Επιπλέον, τρεις από τους συµµετέχοντες αναφέρθηκαν στη χρήση 

στρογγυλών θρανίων, τα οποία θεωρούν ότι θα διευκόλυναν τους µαθητές, ώστε να 

διεξάγουν οµαδικά πειράµατα. Γενικότερα, οι συµµετέχοντες επιθυµούν να έχουν όλα τα 

απαραίτητα υλικά που χρειάζονται για το µάθηµα, ώστε να µπορούν να πραγµατοποιούν 

αποτελεσµατικά τις διδασκαλίες τους (Πίνακας 15). 

 Σε ότι αφορά το µάθηµα, όπως ανάφεραν όλοι, θα ήθελαν να ξεφεύγει από τα 

συνηθισµένα τυπικά µαθήµατα και από την καθηµερινή ρουτίνα. Θα ήθελαν να 

οργανώνουν ενδιαφέροντα, απρόβλεπτα, δηµιουργικά, ευχάριστα, παιγνιώδη και 

βιωµατικά µαθήµατα µε ουσία και νόηµα, τα οποία θα ξεφεύγουν από τις στείρες γνώσεις 

και θα είναι περισσότερο πρακτικά, θα στηρίζονται στα καθηµερινά προβλήµατα της 

κοινωνίας, θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες του κάθε µαθητή, θα οδηγούν στην ενεργό 

συµµετοχή όλων των µαθητών και θα αποτυπώνονται στη µνήµη τους. Ακόµη, επτά από 

τους συµµετέχοντες ανάφεραν ότι θα επιθυµούσαν να πραγµατοποιούν πειράµατα στο 

µάθηµα της Επιστήµης και τέσσερις ότι θα ήθελαν να διδάσκουν εκτός της σχολική 

αίθουσας. Δηλαδή σε διάφορα εξωτερικά µέρη όπου θα επισκέπτονται µε σκοπό τη 
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µελέτη και τη µάθηση. Επιπλέον, τρεις προτείνουν τη χρήση αρκετού εποπτικού υλικού 

και άλλοι τρεις τη χρήση της τεχνολογίας. Επιπρόσθετα, ένας προτείνει επισκέψεις σε 

εκδηλώσεις φυσικών επιστηµών, ένας άλλος αναφέρει ότι θα προσπαθήσει να αναιρέσει 

τα στερεότυπα που υπάρχουν και αφορούν τις φυσικές επιστήµες, άλλοι δύο θα 

προωθήσουν τη µελέτη διαφόρων µεγάλων επιστηµόνων και κάποιος άλλος ότι θα δίνει 

ελευθερία στους µαθητές, ώστε να βρουν οι ίδιοι θέµατα που τους απασχολούν και 

αφορούν τις φυσικές επιστήµες, που όµως δεν βρίσκονται στο αναλυτικό πρόγραµµα, 

ώστε να τα µελετήσουν. Πιο γενικά, επιθυµούν να µη χρησιµοποιούν συνεχώς το σχολικό 

εγχειρίδιο, αλλά να οργανώνουν πρωτότυπα και καινοτόµα µαθήµατα. Επίσης, υπήρξε 

ένα άτοµο το οποίο αναφέρθηκε στη διαφοροποίηση του τρόπου αξιολόγησης των 

µαθητών, ώστε να ξεφύγουν από τα δοκίµια και να επικεντρωθούν στη συντρέχουσα 

αξιολόγηση που θα προκύπτει από την όλη συµµετοχή τους στο µάθηµα. Με όλους 

αυτούς τους τρόπους, όπως φάνηκε, οι συµµετέχοντες προσπαθούν να βοηθήσουν τους 

µαθητές τους να αποκτήσουν θετικές στάσεις προς το µάθηµα της Επιστήµης, αλλά και 

τις φυσικές επιστήµες γενικότερα, ώστε να αντιληφθούν τη χρησιµότητα της επιστήµης 

στην ευρύτερη ζωή µας. Ταυτόχρονα, προσπαθούν να τους βοηθήσουν να αποκτήσουν 

γνώσεις και δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να γίνουν εγγράµµατοι πολίτες στη 

µελλοντική κοινωνία, οι οποίοι θα χαρακτηρίζονται από την κριτική και επιστηµονική 

σκέψη, την παρατηρητικότητα, τη δηµιουργικότητα, τη λήψη αποφάσεων, τις ηγετικές 

τους δεξιότητες, το σεβασµό και τη συνεργασία µε τα µέλη της οµάδας τους (Πίνακας 

15). 

 Διαφαίνεται λοιπόν, ότι υπάρχει µία σύνδεση µεταξύ των δεδοµένων που 

προκύπτουν από τις αυτοβιογραφίες των συµµετεχόντων, τις τελικές τους εξετάσεις και 

τις συνεντεύξεις. Έτσι αυτή η σύνδεση, αναδεικνύει τα κύρια στοιχεία που 
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χαρακτηρίζουν τις προσωπικές φιλοσοφίες των συµµετεχόντων και συγκεκριµένα τις 

συνθήκες διδασκαλίας µέσα στις οποίες επιθυµούν να διδάξουν το µάθηµα της Επιστήµης 

στο µέλλον. 
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Πίνακας 15: Παρουσίαση Αποτελεσµάτων Ερωτήµατος 5 - Προσωπικές Φιλοσοφίες 
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Συνθήκες Διδασκαλίας Πηγή Δεδοµένων

- Περιβάλλον Διδασκαλίας: προώθηση 
της εµπιστοσύνης και της 
αυτοέκφρασης, δηµιουργία φιλικού 
περιβάλλοντος το οποίο έχει κάποιους 
κανόνες πειθαρχίας και σοβαρότητας, 
χρήση παιχνιδιού, χρήση εργαστηρίου 
Φυσικών Επιστηµών για εξοικείωση µε 
ειδικό εξοπλισµό, διαµόρφωση ειδικού 
χώρου στην τάξη για το µάθηµα της 
Επιστήµης µε εύκολη πρόσβαση στους 
µαθητές 

- Οργάνωση Τάξης: χωρίς θρανία, οι 
µαθητές να κινούνται στο χώρο 
ανάλογα µε τις ανάγκες του µαθήµατος, 
χρήση στρογγυλών θρανίων για 
οµαδική εκτέλεση πειραµάτων, 
προµήθευση όλων των απαραίτητων 
υλικών για τα πειράµατα 

- Μάθηµα: να µην είναι ένα τυπικό 
συνηθισµένο µάθηµα, να είναι 
ενδιαφέρον, δηµιουργικό, απρόβλεπτο 
και βιωµατικό, να αποτυπώνεται στη 
µνήµη των µαθητών, να προάγει την 
ενεργό συµµετοχή, να προσαρµόζεται 
στις ανάγκες των µαθητών, ευκαιρία 
για αποφυγή της ρουτίνας, να υπάρχει 
νόηµα για ότι κάνουν, διεξαγωγή 
πολλών πειραµάτων, µαθήµατα εκτός 
τάξης, χρήση πολλών εποπτικών 
υλικών, χρήση της τεχνολογίας, 
συµµετοχές σε πανηγύρια επιστήµης 
και άλλες εκδηλώσεις, κατάργηση 
στερεοτύπων που αφορούν την 
επιστήµη, ευκαιρίες µελέτης 
θεµατολογίας εκτός αναλυτικού 
προγράµµατος, που αφορούν το 
προσωπικό ενδιαφέρον των µαθητών, 
µελέτη διαφόρων µεγάλων 
επιστηµόνων, αξιολόγηση χωρίς 
διαγνωστικά δοκίµια αλλά µε ενεργό 
συµµετοχή, εξέλιξη και εργασίες των 
µαθητών, προώθηση αισθήµατος 
µικρών ερευνητών

Αυτοβιογραφίες
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Προσωπικές Φιλοσοφίες Διδακτικής Των Φυσικών Επιστηµών - Μέθοδοι 

Διδασκαλίας 

- Περιβάλλον Διδασκαλίας: θετικό 
κλίµα,  κίνητρο για µάθηση, πρακτικός 
τρόπος διδασκαλίας, ευχάριστο και 
δηµιουργικό περιβάλλον, χρήση 
παιχνιδιού, δηµιουργία θετικών 
στάσεων προς το µάθηµα της 
Επιστήµης και την επιστήµη 
γενικότερα, δηµιουργία εγγράµµατων 
πολιτών, καλλιέργεια κριτικής σκέψης, 
παρατηρητικότητας και συνεργασίας, 
προσφορά πλούσιων εµπειριών ζωής, 

- Μάθηµα: αποφυγή παράδοσης έτοιµης 
γνώσης στους µαθητές, κίνηση 
ενδιαφέροντος, απόκτηση γνώσεων και 
δεξιοτήτων για µελλοντική χρήση, 
κατανόηση χρησιµότητας της 
επιστήµης στην καθηµερινή ζωή, 
καλλιέργεια επιστηµονικής σκέψης, 
ευκαιρία αλληλεπίδρασης, καλλιέργεια 
δηµιουργικότητας και σεβασµού, 
καινοτοµία στο µάθηµα

Τελικές Εξετάσεις

- Περιβάλλον Διδασκαλίας: σεβασµός 
προς όλους, προώθηση ζωντάνιας, 
ενέργειας και λήψης πρωτοβουλιών, 
µαθητές µε ηγετικούς ρόλους 

- Οργάνωση Τάξης: χωρίς θρανία ή 
αξιοποίηση τους µε διαφορετικό τρόπο 
από τον συνηθισµένο, χρήση κυκλικών 
θρανίων, αλλαγή διάταξης της τάξης 
αναλογα µε τις ανάγκες του µαθήµατος,  

- Μάθηµα: εκτός της σχολικής αίθουσας 
πραγµατοποίηση πειραµάτων, 
οργάνωση µαθηµάτων που 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες των 
µαθητών, προκαλέι εκπλήξεις, είναι 
απρόβλεπτο, συνδέεται µε την 
καθηµερινότητα

Συνεντεύξεις µετά τη σχολική εµπειρία
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 Μέσα από τις αυτοβιογραφίες των συµµετεχόντων, εντοπίζεται ότι στις 

προσωπικές τους φιλοσοφίες επιλέγουν να εισάγουν ποικίλες σύγχρονες µεθόδους 

διδασκαλίας (Πίνακας 16). Έξι από τους συµµετεχοντες επιθυµούν να εφαρµόσουν 

πρακτικές που αφορούν τη βιωµατική και εµπειρική µάθηση. 

Φοιτητής 7: “…όταν τα παιδιά λαµβάνουν τη γνώση βιωµατικά µαθαίνουν 

κι αντιλαµβάνονται τον κόσµο καλύτερα. …θα θεωρήσω τον εαυτό µου 

σωστό επαγγελµατία όταν τα παιδιά αποκτούν γνώσεις µέσ’ απ’ τις εµπειρίες 

τους. …τα παιδιά αφενός κατανοούν τι γίνεται στον κόσµο γύρω τους, κι 

αφετέρου δε ξεχνούν αυτό που έµαθαν. H γνώση αποτυπώνεται στο νου 

τους, γιατί εµπλέκονται συναισθηµατικά και χρησιµοποιούν τις αισθήσεις 

τους.” 

Ένας άλλος τονίζει ότι οι διδακτικές του προσεγγίσεις θα επικεντρώνονται εκτός από τις 

εµπειρικές βιωµατικές προσεγγίσεις και στις µαθητοκεντρικές πρακτικές, οι οποίες θα 

στηρίζονται στα ερεθίσµατα των µαθητών απ’ τον κόσµο γύρω τους.  

Φοιτητής 1: “Οι προσεγγίσεις που σκέφτοµαι να ακολουθώ είναι σίγουρα 

µαθητοκεντρικές και βασιζόµενες στις εµπειρίες και στα ερεθίσµατα των 

παιδιών. Θα µου άρεσε δηλαδή το µάθηµα να χτίζεται έχοντας σαν πυλώνα 

τους µαθητές και όχι εις βάρος τους.” 

Άλλοι προσθέτουν στις προσωπικές τους φιλοσοφίες και τη συνεργατική µάθηση. Πιο 

συγκεκριµένα, επτά από τους συµµετέχοντες, αναφέρουν ότι θα επιδιώκουν κατά τις 

διδασκαλίες τους την συνεργασία των µαθητών. 

Φοιτητής 16: “Κατά τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών θα 

εργαζόµασταν σε οµάδες…” 
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Μάλιστα τονίζουν τη σηµασία της καλλιέργειας του οµαδικού πνεύµατος και 

υποστηρίζουν ότι η συνεργατική µάθηση µπορεί να βοηθήσει τους µαθητές να σέβονται ο 

ένας τον άλλο και να αληλοβοηθιούνται χωρίς να περιθωριοποιείται κανείς. 

Φοιτητής 4: “…έµφαση στην ανάπτυξη του οµαδικού πνεύµατος καθώς οι 

µαθητές θα δουλεύουν σε πολλές δραστηριότητες σε οµάδες. Έτσι θα µάθουν 

να σέβονται και να αλληλοβοηθιούνται προχωρώντας όλοι µαζί χωρίς να 

υπάρχουν περιθωριοποιήσεις.” 

Ακόµη, αναφέρουν ότι, όταν οι µαθητές εργάζονται σε οµάδες µεικτών ικανοτήτων, 

κατανοούν ότι µπορούν να πετύχουν περισσότερα οµαδικά παρά ατοµικά. 

Φοιτητής 5: “…θεωρώ σηµαντικό να βάζω τα παιδιά να εργάζονται σε 

οµάδες µεικτής ικανότητας για να καταλάβουν πως όταν συνεργαζόµαστε µε 

µια οµάδα, το αποτέλεσµα που προκύπτει είναι πιο ‘πλούσιο’ από ότι να 

εργαζόµασταν ατοµικά για την επίλυση του.” 

Ένας άλλος συµµετέχων αναφέρει ότι θα επιδιώκει εκτός από τη συνεργασία των 

µαθητών και τη συνεργασία µε τις οικογένειες τους. 

Φοιτητής 2: “Θέλω να υπάρχει άµεση συνεργασία µεταξύ παιδιού, 

οικογένειας και εκπαιδευτικού.” 

Πέρα από τη βιωµατική και συνεργατική µάθηση, επτά από τους συµµετέχοντες τονίζουν 

και τη χρήση της επιστηµονικής διερεύνησης στα µαθήµατα τους, µέσω της οποίας θα 

πραγµατοποιούν διάφορα πειράµατα.  

Φοιτητής 8: “…θα δουλεύουµε µε βάση τις επιστηµονικές αρχές, δηλαδή 

θα προβληµατιζόµαστε, θα παρατηρούµε, θα κάνουµε προβλέψεις, θα 

διερευνούµε και θα πειραµατιζόµαστε, θα κάνουµε εκτιµήσεις και µετρήσεις, 
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θα αναλύουµε ερευνητικά και θα καταγράφουµε τα αποτελέσµατα µε 

επιστηµονικό τρόπο.” 

Μάλιστα, κάποιοι, επειδή γνωρίζουν πόσο πολύ απολαµβάνουν οι µαθητές την εµπλοκή 

τους στα πειράµατα, αναφέρουν ότι θα πραγµατοποιούν σε κάθε µάθηµα διάφορες 

διερευνήσεις. 

Φοιτητής 15: “…σε κάθε µάθηµα θα έχουµε να κάνουµε και ένα 

διαφορετικό πείραµα. Νοµίζω είναι από τους καλύτερους τρόπους 

προσέγγισης, γιατί σε όλους µας πιστέυω αρέσουν τα πειράµατα.” 

Οι αξίες της εξατοµικευµένης µάθησης, είναι κάτι το οποίο επίσης εντοπίζεται στις 

προσωπικές φιλοσοφίες των συµµετεχόντων. Πιο συγκεκριµένα έξι από τους 

συµµετέχοντες, υποστηρίζουν ότι θα προσπαθήσουν µέσα από τα µαθήµατα τους να µην 

υπάρχουν περιθωριοποιήσεις, αλλά να τα οργανώνουν µε τέτοιο τρόπο ώστε να είναι 

περισσότερο προσιτά προς τους µαθητές που θα έχουν µπροστά τους. 

Φοιτητής 4: “…θα προχωρούµε όλοι µαζί χωρίς να υπάρχουν 

περιθωριοποιήσεις.…είναι χρέος µου να προσπαθήσω να φέρω το µάθηµα 

στα µέτρα τους και να τους προσεγγίσω µε ένα τρόπο πιο προσιτό σε αυτούς, 

ώστε να τους αρέσει το µάθηµα.” 

Για το σκοπό αυτό, δήλωσαν ότι θα προσαρµόζουν το µάθηµα στις εκπαιδευτικές 

ανάγκες όλων των µαθητών. 

Φοιτητής 7: “Θα ’θελα στο επίκεντρο να είναι εκείνα και οι 

δραστηριότητες να διαµορφώνονται σύµφωνα µε τις ανάγκες τους. Να 

διαφοροποιώ τους στόχους, τις δραστηριότητες και τα κριτήρια αξιολόγησης 

σύµφωνα µε τις δυνατότητες του κάθε παιδιού, έτσι ώστε ότι κάνουν να µην 
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είναι ούτε πολύ εύκολο για τις δυνατότητες κάποιων, αλλά ούτε και πολύ 

δύσκολο για κάποιους άλλους.” 

Μάλιστα ένας συµµετέχοντας, αναφέρει κάποιες ιδέες για την οργάνωση µαθηµάτων που 

ανταποκρίνονται σε όλους τους µαθητές. 

Φοιτητής 10: “Για παράδειγµα θα προσπαθώ να ικανοποιώ και τους 

οπτικούς και τους ακουστικούς, γενικά θα χρησιµοποιώ όσο µπορώ όλες τις 

αισθήσεις διότι έτσι µαθαίνουν καλύτερα οι µαθητές και πιο 

αποτελεσµατικά. Για οποιοδήποτε θέµα αναφέρω στη τάξη, το οποίο είναι 

καινούργιο, θα λέω όσα περισσότερα παραδείγµατα µπορώ για να το 

κατανοήσουν οι µαθητές.” 

Επιπλέον, τρεις συµµετέχοντες αναφέρονται και στην ανάγκη χρήσης κοινωνικο-

επιστηµών θεµάτων κατά τη διάρκεια διδασκαλίας του µαθήµατος της Επιστήµης.  

Φοιτητής 1: “…όσο γίνεται µε θέµατα τις επικαιρότητες, στα οποία τα 

παιδιά έχουν πρόσβαση και πιθανότατα και διαµορφωµένη άποψη.” 

Εκτός από τις πιο πάνω διδακτικές πρακτικές, οι πέντε από τους συµµετέχοντες 

επιλέγουν να εντάξουν στις προσωπικές τους φιλοσοφίες και την άτυπη µάθηση. 

Φοιτητής 7: “…θα ήθελα να χρησιµοποιήσω τις µορφές της άτυπης 

µάθησης… Τις γνώσεις αυτές που αποκτούνται µέσω της άτυπης µάθησης, 

θα ήθελα να τις φέρνουν τα παιδιά µεσ’ την τάξη και να τις αξιοποιούµε. Να 

συζητάµε τι είδαν, τι παρατήρησαν, τι καινούργιο έµαθαν, τι τους έκανε 

εντύπωση, αν υπάρχει κάτι συµπληρωµατικό που θα τα ενδιέφερε να µάθουν 

για να εµπλουτίσουν αυτή τους τη γνώση κι εµπειρία, αν υπάρχει κάποιος 

προβληµατισµός προς συζήτηση κ.α.” 
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Οι συµµετέχοντες αναφέρουν κάποιες πιθανές πρακτικές που θα χρησιµοποιούσαν, ώστε 

να φέρουν τους µαθητές πιο κοντά στο µάθηµα της Επιστήµης. 

Φοιτητής 9: “…να φέρω τους µαθητές  σε επαφή µε τη φύση …

δραστηριότητες έξω από την τάξη, περίπατοι σε φυσικά µονοπάτια είναι 

µερικά από εκείνα που µπορώ να φανταστώ ως εργαλεία που θα 

χρησιµοποιούσα για να φέρω τους µαθητές πιο κοντά στο µάθηµα των 

Φυσικών Επιστηµών όπως και επισκέψεις φυσικά στα ανάλογα µουσεία. …

να γίνονται πανηγύρια επιστήµης…” 

Ακόµη, υποστηρίζουν ότι χρησιµοποιώντας την άτυπη µάθηση, θα µπορέσουν να 

βοηθήσουν τους µαθητές να κατανοήσουν και να µάθουν καλύτερα τις διάφορες έννοιες 

που θα τους διδάσκουν. 

Φοιτητής 14: “…να κάνω αρκετές άτυπες συναντήσεις µε τους µαθητές έτσι 

ώστε να µπορούν να µαθαίνουν καλύτερα τις έννοιες που θα τους διδάσκω.” 

Τρεις άλλοι αναφέρονται και στην ανάγκη για διαθεµατικότητα στο µάθηµα της 

Επιστήµης, η οποία µπορεί να επιτευχθεί µέσα από τα µαθήµατα της Ιστορίας, της Τέχνης 

και της Μουσικής.  

Φοιτητής 8: “…θα το συνδέουµε διαθεµατικά µε την Ιστορία, την Τέχνη και 

τη Μουσική.” 

Εκτός όµως από τα µαθήµατα της Ιστορίας, της Τέχνης και της Μουσικής, υποστηρίζουν 

ότι ίσως θα µπορούσαν να συνδέσουν το µάθηµα της Επιστήµης µε την Τεχνολογία, το 

Χορό και την Γλώσσα. 

Φοιτητής 16: “… εµπλέκοντας και άλλες επιστήµες και ειδικότητες 

(Τεχνολογία, Μουσική, Χορός, Ιστορία, Γλώσσα)…” 
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 Πέρα όµως από τα όσα ανέφεραν οι συµµετέχοντες στις αυτοβιογραφίες τους, 

εντοπίζονται αναφορές σε σύγχρονες µεθόδους διδασκαλίας και µέσα από τις τελικές 

τους εξετάσεις (Πίνακας 16). Για παράδειγµα, τέσσερις από τους συµµετέχοντες 

αναφέρθηκαν στη βιωµατική µάθηση. 

Φοιτητής 2: “…θα ήθελα να τους προσφέρω στα µαθήµατα µου ακόµα και 

στις Φυσικές Επιστήµες µια µάθηση αλληλεπιδραστική, βιωµατική.” 

Επιλέγουν τη βιωµατική µάθηση γιατί όπως έγραψαν, θεωρούν ότι όταν το µάθηµα 

γίνεται βιωµατικό, τότε οι µαθητές ξεφεύγουν από την καθηµερινή ρουτίνα και 

θυµούνται καλύτερα τις γνώσεις που αποκοµίζουν. 

Φοιτητής 14: “Όταν το µάθηµα είναι βιωµατικό, µπορεί να µείνει στη 

συνείδηση των µαθητών γιατί ξεφεύγουν από τη ρουτίνα…” 

Εκτός όµως από τη βιωµατική µάθηση, δέκα συµµετέχοντες αναφέρθηκαν στην 

επιτακτική ένταξη της επιστηµονικής διερεύνησης στις διδασκαλίες τους. 

Φοιτητής 12: “…θα ακολουθούµε την πορεία της επιστηµονικής 

διερεύνησης. Θα θέτουµε διερευνήσιµο ερώτηµα, υποθέσεις, µεταβλητές, θα 

συλλέγουµε και θα αναλύουµε δεδοµένα και θα καταλήγουµε σε 

αποτελέσµατα και συµπεράσµατα.”  

Μάλιστα τονίζουν πόσο σηµαντικό είναι να διεκπεραιώνουν οι ίδιοι οι µαθητές τις 

επιστηµονικές διερευνήσεις, ώστε να κατανοήσουν τη φύση και τη συµβολή της 

επιστήµης και να γίνουν εγγράµµατοι πολίτες. 

Φοιτητής 7: “…διεκπεραιώνουν επιστηµονικές έρευνες µόνοι τους.…έτσι 

καλλιεργούνται εγγράµµατοι πολίτες και βοηθιούνται τα παιδιά να 

καταλάβουν τη Φύση της Επιστήµης και τη συµβολή των Φυσικών 

Επιστηµών.” 
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Όπως αναφέρουν, επιλέγουν την εφαρµογή πειραµάτων στις διδασκαλίες τους , γιατί 

πιστεύουν ότι µπορούν να βοηθήσουν τους µαθητές να διασκεδάσουν, ενώ παράλληλα 

µαθαίνουν ευκολότερα. 

Φοιτητής 4: “…πειράµατα, αφού µπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά να 

περάσουν ωραία και να θυµούνται πιο εύκολα αυτά που θα µάθουν.”  

Ακόµη, αναφέρουν ότι µπορεί να βοηθήσει στην καλλιέργεια του ενδιαφέροντος και της 

προσοχής των µαθητών προς το µάθηµα. 

Φοιτητής 10: “… η πραγµατοποίηση πειραµάτων θα ήταν ένα µέσο για να 

τραβήξω την προσοχή και το ενδιαφέρον των παιδιών.” 

Επίσης, αναφέρουν ότι µέσω της επιστηµονικής διερέυνησης, επιτυγχάνεται η ενεργός 

συµµετοχή των µαθητών.  

Φοιτητής 11: “…οι µαθητές θα συµµετέχουν ενεργά κάνοντας πολλά 

πειράµατα οι ίδιοι.” 

Επιπρόσθετα υποστηρίζουν ότι οι επιστηµονικές διερευνήσεις καλλιεργούν την 

επιστηµονική και κριτική σκέψη. 

Φοιτητής 8: “Η επιστηµονική σκέψη καλλιεργείται µέσα από επιστηµονικές 

διαδικασίες όπως είναι η επιστηµονική διερεύνηση. …πετυχαίνουµε την 

ανάπτυξη της κριτικής σκέψης…” 

Επιπρόσθετα, στις τελικές εξετάσεις εντοπίζονται και τρεις αναφορές των συµµετεχόντων 

στη σηµασία ένταξης των κοινωνικο-επιστηµονικών θεµάτων στις διδασκαλίες των 

Φυσικών Επιστηµών, γιατί θεωρούν ότι έτσι οι µαθητές αντιλαµβάνονται τη χρησιµότητα 

και την εφαρµογή των όσων µαθαίνουν.  
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Φοιτητής 6: “…συνδέσεις της ύλης µε την καθηµερινότητα και την 

επικαιρότητα… να αντιληφθούν και οι µαθητές τη χρησιµότητα και την 

εφαρµογή όσων διδάσκονται.” 

Ακόµη υποστηρίζουν ότι αν οργανώνουν τα µαθήµατα της Επιστήµης µε βάση τις 

ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας και τους προβληµατισµούς που πηγάζουν µέσα από 

την καθηµερινότητα τους, τότε οι µαθητές θα µαθαίνουν ευκολότερα και καλύτερα. 

Φοιτητής 8: “…στην τάξη µου θα λειτουργούµε µε βάση τις ανάγκες της 

σύγχρονης κοινωνίας και όλοι οι προβληµατισµοί που χρησιµοποιούµε θα 

πηγάζουν από την καθηµερινή ζωή. Αν τα θέµατα διδασκαλίας αφορούν 

αληθινά θέµατα, οι µαθητές µπορούν πιο εύκολα να µάθουν και να τα 

κατανοήσουν καλύτερα.” 

Επιπλέον, δεκατρείς από τους συµµετέχοντες που αναφέρθηκαν και στη χρήση της 

άτυπης µάθησης στις διδασκαλίες τους που αφορούν το µάθηµα των Φυσικών 

Επιστηµών. 

Φοιτητής 4: “…να µπορούν τα παιδιά να δουλεύουν και να µαθαίνουν σε 

άτυπα περιβάλλοντα, θεωρώ ότι είναι πολύ σηµαντικό.” 

Μάλιστα, αναφέρουν παραδείγµατα και τεκµηριώνουν τη σπουδαιότητα της άτυπης 

µάθησης δίνοντας έµφαση στα πλεονεκτήµατα της. 

Φοιτητής 3: “…θα βγαίνουµε και στην αυλή ή σε κανένα κοντινό πάρκο για 

να έρθουν τα παιδιά σε επαφή µε τη φύση. Ακόµη θα έφερνα στην τάξη 

κάποιο ειδικό επιστήµονα να τους µιλήσει για τη δουλειά του και να δουν τα 

παιδιά πως είναι ένας επιστήµονας από κοντά, για να µην έχουν λάθος 

εντύπωση για το πως είναι ένας επιστήµονας. …πανηγύρι επιστήµης, ώστε 

να µάθουν να συνεργάζονται µεταξύ τους… περιβαλλοντικό πάρκο (π.χ. 
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Αθαλάσσας) για να δουν από κοντά τη χλωρίδα και την πανίδα του τόπου 

µας.” 

Όπως αναφέρουν οι συµµετέχοντες, µέσα από τέτοιες διαδικασίες οι µαθητές αποκτούν 

ενδιαφέρον, ενθουσιασµό και θέληση για το µάθηµα, γιατί γίνεται µε βιωµατικό, 

διαδραστικό και οµαδικό τρόπο. 

Φοιτητής 7: “Τα παιδιά ενδιαφέρονται, ενθουσιάζονται και θέλουν να 

µάθουν. Η µάθηση είναι βιωµατική, διαδραστική και οµαδική. Με την 

επαφή µε επιστήµονα, κατανοούν τη φύση της εργασίας τους που συνδέεται 

µε την καθηµερινότητα. Ξεπερνούν αντιλήψεις και στερεότυπα και θέλουν 

να µάθουν. Μέσω των συναντήσεων µε επιστήµονες έχουν τη δυνατότητα να 

κατανοήσουν τη φύση της δουλειάς τους και του έργου τους.” 

Ακόµη, υποστηρίζουν ότι η άτυπη µάθηση µπορεί να βοηθήσει τον εκπαιδευτικό στο να 

καλλιεργήσει στους µαθητές του το πνεύµα του ενεργού πολίτη. 

Φοιτητής 8: “Είναι απαραίτητο ο δάσκαλος να χρησιµοποιεί όλα τα 

περιβάλλοντα που του είναι διαθέσιµα, ώστε να καλλιεργήσει στα παιδιά το 

πνεύµα του ενεργού πολίτη.” 

Επιπλέον, όπως τονίζουν, µέσα από αυτή µπορούν οι µαθητές να κατανοήσουν την 

ανθρώπινη διάσταση των Φυσικών Επιστηµών και να αναδιαµορφώσουν τυχόν 

στερεότυπα που έχουν για τους επιστήµονες και τη δουλειά τους. 

Φοιτητής 2: “Με αυτό τον τρόπο τα παιδιά θα διαπιστώσουν την 

ανθρώπινη διάσταση που έχουν οι Φυσικές Επιστήµες και θα 

αναδιαµορφώσουν τα στερεότυπα που έχουν για τους επιστήµονες είτε σε 

θέµατα εµφάνισης, είτε σε χώρο εργασίας.” 
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Εκτός από τα πιο πάνω που προαναφέρθηκαν, αναφέρονται και στην ευκαιρία για να 

ξεφύγουν από τα στενά όρια της τάξης και να πάρουν το ρόλο µικρών εξερευνητών. 

Φοιτητής 6: “…να ξεφύγουν από τα στενά όρια της αίθουσας, να 

εργαστούν σε οµάδες σαν µικροί εξερευνητές…” 

Ακόµη υποστηρίζουν ότι µε την άτυπη µάθηση µπορούµε να επιτύχουµε καλύτερα 

µαθησιακά αποτελέσµατα, γιατί οι µαθητές µαθαίνουν καλύτερα και αποκτούν γνώσεις 

και δεξιότητες τις οποίες δεν ξεχνούν εύκολα. 

Φοιτητής 5: “… µπορούµε να επιφέρουµε καλύτερα µαθησιακά 

αποτελέσµατα. …τους βοηθά να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες τις 

οποίες δεν θα ξεχάσουν.” 

Μάλιστα ένας συµµετέχων χαρακτηρίζει τέτοιες δραστηριότητες ως το αστέρι του 

µαθήµατος, γιατί θεωρεί ότι βοηθούν στην απόκτηση προσήλωσης και αγάπης για το 

µάθηµα της Επιστήµης, ενώ ταυτόχρονα τους βοηθούν να ανακαλύψουν καινούργιες 

γνώσεις και να αναρωτηθούν περισσότερο. 

Φοιτητής 10: “…δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να κατανοήσουν και να 

αγαπήσουν περισσότερο το µάθηµα. …µπορεί να βοηθήσει τα παιδιά να 

ανακαλύψουν νέα πράγµατα και να αναρωτηθούν για άλλα. …είναι το 

‘αστέρι’ στο µάθηµα γιατί κρατά τους µαθητές προσηλωµένους.” 

Εκτός όµως από τις πιο πάνω σύγχρονες µεθόδους διδασκαλίας, τρεις συµµετέχοντες 

αναφέρθηκαν και στην ανάγκη για διαθεµατικότητα στο µάθηµα της Επιστήµης. 

Αναλυτικότερα, αναφέρθηκαν στη σύνδεση του µαθήµατος της Επιστήµης γενικότερα, 

αλλά και διάφορων ιστορικων γεγονότων που αφορούν το συγκεκριµένο µάθηµα, µε τη 

δραµατοποίηση, την αφήγηση και το τραγούδι, γιατί θεωρούν ότι µε αυτό τον τρόπο οι 

µαθητές αποκτούν γνώσεις, ενώ ταυτόχρονα µπορούν να βοηθήσουν τους µαθητές να 
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καταλάβουν τη διαφοροποίηση των επιστηµονικών αντιλήψεων του παρελθόντος µε τη 

σηµερινή εποχή. 

Φοιτητής 7: “Μέσω της αφήγησης το ενδιαφέρον των µαθητών 

προσελκύεται. Για παράδειγµα όταν γίνεται αφήγηση µιας ιστορίας που 

διδάσκει στα παιδιά γνώσεις για το ανθρώπινο σώµα. Η δραµατοποίηση σε 

συνδυασµό µε τη µελέτη κοινωνικοπολιτικών δρωµένων (ιστορικά γεγονότα) 

βοηθούν να καταλάβουν πως διαφοροποιούνται οι επιστηµονικές αντιλήψεις 

σήµερα.” 

Ένας από τους συµµετέχοντες αναφέρει ότι ο ίδιος ο εκπαιδευτικός, µπορεί σε 

συνεργασία µε τους µαθητές να γράψουν ένα τραγούδι που να αφορά το µάθηµα, το 

οποίο όπως πιστεύει µπορεί να τους βοηθήσει να θυµούνται καλύτερα τις έννοιες που 

διδάχθηκαν. 

Φοιτητής 12: “…µε ένα τραγούδι από το οποίο έκανε αλλαγές στα λόγια ο 

δάσκαλος βάζοντας προτάσεις που έχουν γράψει µε τους µαθητές, θα τους 

βοηθήσει να θυµούνται καλύτερα το θέµα που διδάχθηκαν.” 

Επιπρόσθετα, έντεκα συµµετέχοντες αναφέρθηκαν και στην ανάγκη για χρήση της 

τεχνολογίας στο µάθηµα, γιατί θεωρούν ότι µπορεί να επιφέρει εξαιρετικά αποτελέσµατα 

στο χώρο της εκπαίδευσης, αφού µπορεί να προσφέρει ζωντάνια, ενδιαφέρον και 

δηµιουργικότητα στο µάθηµα. 

Φοιτητής 6: “Εξαιρετικά αποτελέσµατα στο χώρο της διδακτικής µπορεί να 

επιφέρει και η χρήση της τεχνολογίας. Σε µια εποχή που πλέον οι 

ηλεκτρονικοί υπολογιστές και τα κινητά τηλέφωνα αποτελούν αναπόσπαστο 

κοµµάτι της καθηµερινότητας, δεν νοείται η εκπαίδευση να απέχει. …
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µπορούν να προσφέρουν ζωντάνια και ενδιαφέρον στο µάθηµα και να 

κεντρίσουν τη δηµιουργικότητα των παιδιών.” 

Μάλιστα τη θεωρούν απαραίτητη, γιατί µπορεί να προσφέρει αυτοπεποίθηση στους 

µαθητές. 

Φοιτητής 8: “Η χρήση της τεχνολογίας στο µάθηµα µου είναι απαραίτητη… 

προσφέρει στους µαθητές αυτοπεποίθηση.” 

Επίσης, τονίζουν ότι µπορεί να βοηθήσει τον εκπαιδευτικό να διαφοροποιήσει το µάθηµα 

και να δώσει κίνητρο στους µαθητές για ενεργό συµµετοχή, αφού η τεχνολογία είναι κάτι 

που συνήθως ενθουσιάζει. 

Φοιτητής 7: “…βοηθά τον εκπαιδευτικό στη διαφοροποίηση του 

µαθήµατος και αποτελεί κίνητρο για ενεργό συµµετοχή στο µάθηµα 

(ενθουσιάζονται όταν χρησιµοποιούν εργαλεία όπως το διαδίκτυο για 

συλλογή πληροφοριών).” 

Ακόµη υποστηρίζουν ότι η τεχνολογία φέρνει τους µαθητές κοντά στις Φυσικές 

Επιστήµες. 

Φοιτητής 9: “…η ενσωµάτωση της τεχνολογίας αποτελεί ένα καλό τρόπο 

µε τον οποίο οι µαθητές έρχονται πιο κοντά µε τις Φυσικές Επιστήµες.” 

Επιπλέον, υποστηρίζουν ότι η τεχνολογία βοηθάει στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης 

και διαφόρων δεξιότητων επιστηµονικής διερεύνησης, ενώ παράλληλα βοηθά ιδιαίτερα 

τους ζωηρούς µαθητές γιατί µαθαίνουν παίζοντας.  

Φοιτητής 5: “…βοηθούν ειδικότερα τους ζωηρούς µαθητές να αποκτήσουν 

γνώση εφόσον παίζουν µαθαίνοντας. …να συλλέξουν πληροφορίες, να τις 

διασταυρώσουν και να αναπτύξουν κριτική σκέψη.”  
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Τέλος, θεωρούν σηµαντική την τεχνολογία, γιατί βοηθάει όλα τα επίπεδα των µαθητών 

να αποκτήσουν όρεξη για το µάθηµα, να συµµετέχουν ενεργά και να µάθουν, ενώ 

παράλληλα ενθουσιάζονται και ψυχαγωγούνται. 

Φοιτητής 11: “…ενθουσιάζει τους µαθητές και τους ψυχαγωγεί ενώ 

παράλληλα µαθαίνουν. …δίνουν ώθηση στα παιδιά να συµµετέχουν 

περισσότερο, να έχουν όρεξη και παρακινούνται ακόµα και οι αδύνατοι 

µαθητές.” 

Οι συµµετέχοντες ανέφεραν πληρώθα επιλογών τεχνολογικών µέσων, τα οποία µπορούν 

να χρησιµοποιηθούν στο µάθηµα της Επιστήµης. 

Φοιτητής 2: “…µπορούν να χρησιµοποιηθούν µέσα όπως το Paint, το 

Power Point, το Movie Maker, τις φωτογραφικές µηχανές ίσως για µια 

µελέτη πεδίου, τις ιστοεξερευνήσεις, το Skype για συνάντηση µε έναν 

επιστήµονα, τα τεχνολογικά παιχνίδια.” 

Μάλιστα, προτείνουν διάφορους τρόπους αξιοποίησης της τεχνολογίας. 

Φοιτητής 1: “Η χρήση Skype όπου µπορούµε να φέρουµε τα παιδιά για 

παράδειγµα σε επικοινωνία µε έναν επιστήµονα… χρήση υπολογιστών και 

διαδικτύου, όπου οι µαθητές ψάχνουν για πληροφορίες για να ερευνήσουν το 

θέµα τους. … η χρήση Movie Maker, όπου οι µαθητές θα µπορούν να 

φτιάξουν το δικό τους βίντεο που θα προβάλουν στην τάξη για να διδάξουν 

οι ίδιοι αυτά που βρήκαν στο διαδίκτυο. …χρήση φωτογραφικών µηχανών 

όπου οι µαθητές θα φωτογράφιζαν αυτά που παρατήρησαν οι ίδιοι και θα τα 

χρησιµοποιούσαν για τη δηµιουργία βίντεο. …χρήση Power Point  θα 

δηµιουργήσουν µικρές αφίσες που θα εξηγούν το θέµα.” 
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Ακόµη, προτείνουν τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, ταµπλέτας και κινητών 

τηλεφώνων, αναφέροντας επιπρόσθετα παραδείγµατα εφαρµογής των πιο πάνω. 

Φοιτητής 15: “…πρέπει να διδάσκεται µε τη χρήση της τεχνολογίας, 

δηλαδή µε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τάµπλετ ή κινητά τηλέφωνα. …

µπορεί ο εκπαιδευτικός αφού τους χωρίσει σε οµάδες και τους ζητήσει να 

διεκπεραιώσουν τις δραστηριότητες που τους έχει τοποθετήσει στις 

ταµπλέτες, όπως για παράδειγµα να βγάλουν φωτογραφίες διάφορους 

ζωντανούς οργανισµούς.” 

 Εκτός όµως από τις αυτοβιογραφίες και τις τελικές εξετάσεις των συµµετεχόντων, 

εντοπίζονται προτεινόµενες µέθοδοι διδασκαλίας µέσα στις συνεντεύξεις των 

συµµετεχόντων πριν και µετά τη σχολική εµπειρία (Πίνακας 16). Πιο συγκεκριµένα, πριν 

τη σχολική εµπειρία, τρεις από τους συµµετέχοντες µίλησαν στις συνεντεύξεις τους για 

τη χρησιµότητα της βιωµατικής, εµπειρικής µάθησης.  

Φοιτητής 2: “…βασικά ακολουθώ τον Dewey που λέει ‘learning by doing’. 

Αυτή την φιλοσοφία θέλω να ακολουθώ και εγώ ως µελλοντικός 

εκπαιδευτικός… Για να µάθεις τα θέµατα των Φυσικών Επιστηµών …πρέπει 

να τα ζήσεις.” 

Θεωρούν ότι η βιωµατική µάθηση είναι σηµαντική γιατί πιστεύουν ότι βιώνοντας ή 

κάνοντας κάτι, αποτυπώνεται ευκολότερα στη µνήµη τους. 

Φοιτητής 5: “Θεωρώ πολύ σηµαντική τη βιωµατική µάθηση, γιατί ό,τι 

βιώνεις, ό,τι κάνεις, µέτα το θυµάσαι καλύτερα.” 

 Ακόµη, στις συνεντεύξεις τους, δύο συµµετέχοντες αναφέρθηκαν και στη 

συνεργατική µάθηση. 
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Φοιτητής 2: “…οι µέθοδοι που αντιστοιχούν σε αυτή τη φιλοσοφία είναι η 

συνεργατική µέθοδος…” 

Υποστηρίζουν τη συνεργατική µάθηση, γιατί θεωρούν ότι οι µαθητές µπορούν να µάθουν 

ευκολότερα. 

Φοιτητής 5: “Πολλές φορές όταν οι µαθητές συνεργάζονται, µπορούν πιο 

εύκολα να µάθουν κάτι ο ένας στον άλλο. Τα παιδιά της ίδιας ηλικίας, 

µπορούν να µάθουν κάτι ο ένας στον άλλο, έτσι είναι σηµαντικό να 

συνεργάζονται.” 

 Επιπλέον, και οι τέσσερις συµµετέχοντες αναφέρονται και στην ανάγκη για 

χρησιµοποίηση της άτυπης µάθησης στο µάθηµα της Επιστήµης. 

Φοιτητής 2: “…οι µέθοδοι που αντιστοιχούν σε αυτή τη φιλοσοφία είναι …

επισκέψεις σε µουσεία και χώρους όπως πάρκα, πανηγύρια επιστήµης… 

Πιστεύω ότι η άτυπη µάθηση είναι χρήσιµη και θεωρώ ότι την έχουµε 

ανάγκη.” 

Μάλιστα δύο απ’ αυτούς υποστηρίζουν ότι το µάθηµα των Φυσικών Επιστηµών δεν 

µπορεί να διδάσκεται αλλιώς, γι’ αυτό χρειάζεται να βγαίνουµε εκτός τάξης και να 

διοργανώνουµε εξωσχολικές δραστηριότητες, όπως αυτές που έζησαν οι ίδιοι. 

Φοιτητής 8: “…να οργανώνονται δραστηριότητες εκτός σχολείου, 

επισκέψεις επιστηµόνων… το µάθηµα των Φυσικών Επιστηµών δεν µπορεί 

να διδάσκεται αλλιώς. Χρειάζεται να βγαίνουµε έξω.” 

 Επίσης, ένας από τους συµµετέχοντες αναφέρεται και στη χρήση της 

επιστηµονικής διευρεύνησης, µέσα από την εκπλήρωση πειραµάτων, τα οποία θα 

διεξάγονται από τους ίδιους τους µαθητές. 

Φοιτητής 12: “…να µπορούν να κάνουν οι ίδιοι τα πειράµατα…” 



@  281

 Ακόµη, ένας άλλος αναφέρθηκε και στην ανάγκη για διαθεµατικότητα στο 

µάθηµα των Φυσικών Επιστηµών. 

Φοιτητής 2: “…συνδυασµός άλλων µαθηµάτων ώστε να υπάρχει 

διαθεµατικότητα. Δηλαδή να φέρω ένα παραµύθι, να κάνω µία αφήγηση, ή 

άλλοι τρόποι, άλλα µαθήµατα που να συνδυάζονται διαθεµατικά.” 

 Εκτός όµως από τα δεδοµένα που συλλέγηκαν πιο πάνω µέσα από τις 

αυτοβιογραφίες, τις τελικές εξετάσεις και τις συνεντεύξεις πριν τη σχολική εµπειρία, οι 

συµµετέχοντες αναφέρθηκαν σε µεθόδους διδασκαλίας που αφορούν τις προσωπικές τους 

φιλοσοφίες σχετικά µε το µάθηµα της Επιστήµης και στις συνεντεύξεις µετά τη σχολική 

εµπειρία (Πίνακας 16). Αναλυτικότερα, δύο από τους τρεις συµµετέχοντες αναφέρονται 

στην ανάγκη για βιωµατική µάθηση, ώστε όπου είναι εφικτό να δουν το αντικείµενο της 

µάθησης µπροστά τους. 

Φοιτητής 5: “…κάτι που µπορούµε να το δουν ζωντανά µπροστά τους, να 

το βλέπουν.” 

 Επιπλεόν, και οι τρεις συµµετέχοντες αποφάσισαν ότι θα χρησιµοποιούν την 

άτυπη µάθηση, ώστε να προσφέρει στους µαθητές διάφορες εµπειρίες. 

Φοιτητής 8: “Θα διδάσκω χρησιµοποιώντας άτυπη µάθηση…Θέλω να 

βγαίνουµε όσο γίνεται εκτός τάξη, να προσφέρω ευκαιρίες για γνωριµία µε 

επιστήµονες…” 

Αποφάσισαν να χρησιµοποιήσουν την άτυπη µάθηση, γιατί θέλουν να οργανώνουν ωραία 

και ενδιαφέροντα µαθήµατα. 

Φοιτητής 5: “Θέλω να οργανώνω ωραία και ενδιαφέροντα µαθήµατα για 

τους µαθητές µου. Να µην είναι µόνο συζήτηση αλλά… µαθήµατα µε άτυπη 

µάθηση.” 
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Ακόµη,  θεωρούν ότι η άτυπη µάθηση µπορεί να βοηθήσει τους µαθητές να δουν το ευρύ 

φάσµα που χαρακτηρίζει τις Φυσικές Επιστήµες, αλλά και να αναδοµήσουν κάποια 

πιθανά στερεότυπα που αφορούν τους επιστήµονες και τη δουλειά τους. 

Φοιτητής 2: “…µε το να εκτελούµε άτυπη µάθηση στα µαθήµατα, οι 

µαθητές βλέπουν ένα ευρύ φάσµα της επιστήµης. Μέσα από την άτυπη 

µάθηση, δίνεις τα κατάλληλα ερεθίσµατα στα παιδιά για να βλέπουν µε άλλο 

µάτι την επιστήµη, όπως βλέπουν και τη ζωή. Μπορεί να τους βοηθήσει να 

αναδιαµορφωθούν και κάποια στερεότυπα που µπορεί να έχουν, είτε για τη 

δουλεία τους, είτε για τους ίδιους, γιατί δεν βλέπουν ένα καθαρά µαθηµατικό 

µυαλό, µε γυαλιά, που κουβαλά µαζί του βιβλία. …το να νιώσουµε, να 

βιώσουµε, να ανακαλύψουµε κάποια καινούργια πράγµατα.” 

 Πέρα από τα πιο πάνω, δύο συµµετέχοντες αναφέρονται και στην ανάγκη 

χρησιµοποίησης επιστηµονικών διερευνήσεων, ώστε οι ίδιοι οι µαθητές να εξερευνούν 

και να ανακαλύπτουν τη γνώση. 

Φοιτητής 5: “Να µην είναι µόνο συζήτηση αλλά να έχω και πειράµατα, 

διερευνήσεις…” 

 Και τέλος, ένας άλλος αναφέρεται στην ανάγκη για συνεργατική µάθηση.  

Φοιτητής 8: “Θα διδάσκω χρησιµοποιώντας συνεργατική µάθηση…” 

 Όπως διαπιστώνεται λοιπόν από τα πιο πάνω αποσπάσµατα, οι συµµετέχοντες 

έχουν αναφέρει µέσα στις προσωπικές τους φιλοσοφίες διάφορες σύγχρονες µεθόδους 

διδασκαλίας, τις οποίες επέλεξαν να εφαρµόσουν στις µελλοντικές τους διδασκαλίες των 

Φυσικών Επιστηµών. Πιο συγκεκριµένα, οι συµµετέχοντες επιθυµούν να εφαρµόσουν 

πρακτικές που αφορούν την βιωµατική και εµπειρική µάθηση, οι οποίες στηρίζονται στα 

ερεθίσµατα που αποκτούν οι µαθητές από τον κόσµο γύρω τους. Άλλοι αναφέρθηκαν στις 
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µαθητοκεντρικές προσεγγίσεις, όπως επίσης και στη συνεργατική µάθηση, γιατί θεωρούν 

ότι µπορούν να βοηθήσει στην καλλιέργεια του οµαδικού πνεύµατος, του σεβασµού και 

της αλληλοβοήθειας, δεξιότητες οι οποίες µπορούν να τους βοηθήσουν να 

συνειδητοποιήσουν ότι µπορούν να καταφέρουν περισσότερα ως οµάδα, από ότι ατοµικά. 

Μάλιστα, ένας συµµετέχοντας αναφέρει ότι θα επιδιώκει και τη συνεργασία µε τις 

οικογένειες των µαθητών (φοιτητής 2). Επιπλέον, πολλοί συµµετέχοντες αναφέρθηκαν 

και στη σηµαντικότητα της χρήσης της επιστηµονικής διερεύνησης στα µαθήµατα των 

Φυσικών Επιστηµών, γιατί είναι µία πρακτική η οποία ενθουσιάζει τους µαθητές. Εκτός 

όµως από τις πιο πάνω µεθόδους διδασκαλίας, οι συµµετέχοντες επιθυµούν να 

εφαρµόσουν και την εξατοµικευµένη µάθηση, ώστε να µην περιθωριοποιείται κανένας 

µαθητής. Θα επιδιώκουν λοιπόν να οργανώνουν προσιτά µαθήµατα, τα οποία θα 

ανταποκρίνονται στις εκπαιδευτικές ανάγκες όλων των µαθητών που έχουν µπροστά 

τους. Επιπρόσθετα, κάποιοι συµµετέχοντες αναφέρθηκαν και στην ανάγκη για χρήση 

κοινωνικο-επιστηµονικών θεµάτων, αλλά και άτυπης µάθησης. Μάλιστα, σε ότι αφορά 

την άτυπη µάθηση, οι συµµετέχοντες αναφέρουν και τους λόγους για τους οποίους 

επιθυµούν να την εφαρµόσουν. Μερικοί από αυτούς τους λόγους είναι η καλύτερη 

κατανόηση διάφορων επιστηµονικών εννοιών, η επαφή µε τη φύση και η δηµιουργία 

ενδιαφέροντος για το µάθηµα της Επιστήµης. Τέλος, αναφέρθηκαν στη χρήση της 

τεχνολογίας και της διαθεµατικότητα στις Φυσικές Επιστήµες, ώστε να προσελκύουν 

περισσότερο τα µαθήµατα που θα διδάσκουν (Πίνακας 16).  

 Αυτές οι σύγχρονες µέθοδοι διδασκαλίας, εµφανίζονται µέσα σε πολλές 

διαφορετικές πηγές δεδοµένων, όπως είναι τα αναστοχαστικά ηµερολόγια των 

συµµετεχόντων, οι τελικές εξετάσεις και οι συνεντεύξεις τους. Διαπιστώνεται λοιπόν, ότι 

υπάρχει µία σύνδεση µεταξύ των δεδοµένων που προκύπτουν. Αυτή η σύνδεση, 
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αναδεικνύει τα κύρια στοιχεία που χαρακτηρίζουν τις προσωπικές φιλοσοφίες των 

συµµετεχόντων και συγκεκριµένα τις µεθόδους διδασκαλίας που επιθυµούν να 

αξιοποιήσουν στο µέλλον. 
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Πίνακας 16: Παρουσίαση Αποτελεσµάτων Ερωτήµατος 5 - Προσωπικές Φιλοσοφίες 
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Προσωπικές Φιλοσοφίες Διδακτικής των Φυσικών Επιστηµών - Ρόλος 

Εκπαιδευτικού 

  

 Μέσα από την ανάλυση των αυτοβιογραφιών φάνηκε η σηµασία που δίνουν στο 

ρόλο που θα διαδραµατίζουν οι ίδιοι ως εκπαιδευτικοί στις µελλοντικές τους τάξεις και 

Μέθοδοι Διδασκαλίας Πηγή Δεδοµένων

- Βιωµατική µάθηση 
- Εµπειρική µάθηση 
- Μαθητοκεντρικές πρακτικές 
- Συνεργατική µάθηση 
- Εξατοµικευµένη µάθηση 
- Επιστηµονική διερεύνηση 
- Διδασκαλία κοινωνικο-επιστηµονικών 
θεµάτων 

- Άτυπη µάθηση 
- Διαθεµατικότητα

Αυτοβιογραφίες

- Βιωµατική µάθηση 
- Επιστηµονική διερεύνηση 
- Διδασκαλία κοινωνικο-επιστηµονικών 
θεµάτων 

- Άτυπη µάθηση 
- Διαθεµατικότητα  
- Συνεργατική µάθηση 
- Χρήση τεχνολογίας

Τελικές Εξετάσεις

- Βιωµατική µάθηση 
- Εµπειρική µάθηση 
- Συνεργατική µάθηση 
- Άτυπη µάθηση,  
- Επιστηµονικής διερεύνησης 
- Διαθεµατικότητα

Συνεντεύξεις πριν τη σχολική εµπειρία

- Βιωµατική µάθηση 
- Άτυπη µάθηση 
- Επιστηµονική διερεύνηση 
- Συνεργατική µάθηση

Συνεντεύξεις µετά τη σχολική εµπειρία



@  287

συγκεκριµένα κατά τη διδασκαλία του µαθήµατος των Φυσικών Επιστηµών (Πίνακας 

17). Η πρώτη διαπίστωση που εντοπίζεται µέσα από τις προσωπικές τους φιλοσοφίες 

είναι η επιδίωξη τους να µην µοιάζουν µε τους εκπαιδευτικούς που είχαν οι ίδιοι στο 

παρελθόν. 

Φοιτητής 11: “…θα προσπαθήσω να µην είµαι όλα αυτά που ήταν οι 

δάσκαλοι και καθηγητές µου και τώρα τους θυµάµαι µε τις χειρότερες 

αναµνήσεις.” 

Αντίθετα, επιδιώκουν να έχουν σηµαντική επίδραση στους µαθητές, ώστε αυτοί να τους 

θυµούνται στο µέλλον. Τα πάρακατω αποσπάσµατα από τις αυτοβιογραφίες παρατίθενται 

ως αποδείξη.  

Φοιτητής 10: “Θεωρώ ότι οι φυσικές επιστήµες αποτελούν ένα από τα πιο 

ενδιαφέροντα µαθήµατα που διδάσκονται στο σχολείο και θα προσπαθήσω 

όταν διδάξω στους µικρούς µαθητές µου, να τους µεταδώσω τα 

συναισθήµατα που νιώθω για το µάθηµα και να τους κάνω να το 

αγαπήσουν!” 

Το ίδιο υποστηρίζει και ο επόµενος συµµετέχοντας, αναφέροντας ότι αν ο εκπαιδευτικός 

δείχνει όρεξη και δηµιουργικότητα κατά τη διδασκαλία του, τότε µεταδίδει αυτή την 

ενέργεια και στους µαθητές του.  

Φοιτητής 2: “Σίγουρα ο εκπαιδευτικός πρέπει να ζει αυτό που κάνει, µε το 

να το ζεις, δείχνεις όρεξη, δηµιουργικότητα. Αυτή η ενέργεια που έχει ο 

εκπαιδευτικός µεταδίδεται στα παιδιά.” 

Ένας άλλος αναφέρει ότι, όπου του επιτρέπεται, θα ήθελε να συνεργάζεται µε τους 

µαθητές ώστε να σχεδιάζουν µαζί τα µαθήµατα, ώστε να δίνουν ιδέες για τη θεµατολογία 
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και τον τρόπο που θα επιθυµούσαν να προσεγγίσουν ένα θέµα, ώστε να στηρίζεται η 

µάθηση στα ενδιαφέροντα τους. 

Φοιτητής 7: “Επίσης θα ήθελα να συµπεριλαµβάνω, όποτε είναι δυνατόν, 

και τις απόψεις των παιδιών στο σχεδιασµό του µαθήµατος. Για παράδειγµα 

θα ρωτούσα τα παιδιά να µου δώσουν ιδέες για το πώς µπορούµε ή πως θα 

προτιµούσαν να προσεγγίσουµε ένα θέµα. Ίσως να φτιάχναµε ένα 

σχεδιάγραµµα µε τις ιδέες τους ή ακόµα και µια λίστα σχετική µε το τι θα 

ήθελαν να µάθουν. Έτσι τα παιδιά θα ένιωθαν ότι συµπεριλαµβάνονται και 

αυτά στην οργάνωση του µαθήµατος και οι δραστηριότητες θα βασίζονταν 

στα ενδιαφέροντά τους.” 

Κλίµα συνεργασία, οµαδικότητας και αµοιβαίας εµπιστοσύνης επιθυµεί και ο πιο κάτω 

συµµετέχων να καλλιεργήσει µεταξύ αυτού και των µελλοντικών του µαθητών.  

Φοιτητής 9: “Θα επιθυµούσα να έχω µια τάξη µε µαθητές µε τους οποίους 

θα είµαστε µια ‘οµάδα’, έχοντας όλοι καλή σχέση µεταξύ µας, µε την ύπαρξη 

ενός κλίµατος εµπιστοσύνης και συνεργασίας. …να µην θεώρειται κάποιος 

ανώτερος από κάποιον άλλο, ούτε ως άνθρωπος, ούτε ως µαθητής.” 

 Ο ρόλος των συµµετεχόντων ως εκπαιδευτικοί εντοπίζεται και µέσα στις τελικές 

εξετάσεις των συµµετεχότων (Πίνακας 17). Πάρακατω παρατίθενται κάποια σχετικά 

αποσπάσµατα.  

Φοιτητής 6: “…θεωρώ πως στις Φυσικές Επιστήµες, ένας εκπαιδευτικός 

οφείλει να προσφέρει στους µαθητές του ερεθίσµατα και ευκαιρίες, ώστε να 

τους ωθήσει σε διαδικασίες διερεύνησης…” 

Κάποιος άλλος τονίζει ότι πρέπει να προωθεί την ενεργό συµµετοχή, την ελευθερία 

έκφρασης, την καλλιέργεια της δηµιουργικής και κριτικής σκέψη, το κίνητρο για 
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αναζήτηση πληροφοριών και την ενθάρρυνση για διατύπωση αποριών. Επιπλέον 

αναφέρει ότι είναι σηµαντικό να βοηθήσει τους µαθητές να ξεπεράσουν τυχόν φοβίες και 

αµφισβητήσεις που µπορεί να έχουν, ενθαρρύνοντας τους και δίνοντας τους την ευκαιρία 

να επιτύχουν στο µάθηµα. 

Φοιτητής 7: “Να επιτρέπει την ενεργό συµµετοχή των µαθητών, την 

ελευθερία έκφρασης, να προωθεί τη δηµιουργική και κριτική σκέψη, να 

ενθαρρύνει απορίες και το ψάξιµο για εύρεση απαντήσεων, να εξαλείφει την 

αµφισβήτηση και το φόβο των µαθητών και να τους ενθαρρύνει δίνοντας 

τους τη δυνατότητα για επιτυχία στο µάθηµα.” 

 Ο ρόλος των συµµετεχόντων ως εκπαιδευτικοί εντοπίζεται και µέσα από τις 

συνεντεύξεις µετά τη σχολική εµπειρία (Πίνακας 17). Αναλυτικότερα, ένας 

συµµετέχοντας αναφέρει ότι δεν θα ήθελε να έχει έναν κυρίαρχο ρόλο, αλλά οι µαθητές 

να γνωρίζουν ότι ο εκπαιδευτικός τους δεν είναι γνώστης των πάντων, αντίθετα µαθαίνει 

και αυτός µαζί τους. Επίσης, θα ήθελε να είναι όλοι ίσοι µεταξύ τους και να νιώθουν 

άνετα να τον πλησιάσουν και να του εκφράσουν τις απορίες τους, χωρίς να φοβούνται.  

Φοιτητής 2: “…στην τάξη δεν θέλω να έχω τον κυρίαρχο ρόλο. Θέλω οι 

µαθητές µου να ξέρουν ότι µαθαίνω και εγώ µαζί τους, που όντως αυτό 

γίνεται στην πραγµατικότητα. Θα είµαι ίση µε τους µαθητές, δεν θα 

ξεχωρίζω. Ο εκπαιδευτικός δεν τα γνωρίζει όλα, είναι ίδιος µε τους µαθητές. 

Θα νιώθουν άνετα να µε πλησιάσουν, να µην φοβούνται να µε ρωτήσουν. 

Θα αναπτύξουµε το αίσθηµα την αµοιβαίας εµπιστοσύνης, να συζητούµε. 

Τότε πετυχαίνεται η µάθηση.” 

Η ισότητα του εκπαιδευτικού µε τους µαθητές του, αλλά και η καλλιέργεια του φιλικού 

περιβάλλοντος, πλαισιώνουν την προσωπική φιλοσοφία και του επόµενου συµµετέχοντα, 
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ο οποίος θα ήθελε να είναι άνετος και ειλικρινής µαζί τους, έχοντας το απαιτούµενο 

θάρρος να αναφέρει την πιθανή άγνοια του για κάποια θέµατα, ενώ ταυτόχρονα θα είναι 

καθοδηγητικός, υποστηρικτικός και φιλικός προς τους µαθητές, ώστε αυτοί να συζητούν 

µαζί του διάφορα θέµατα που αφορούν τη ζωή τους. 

Φοιτητής 8: “Δεν θέλω να έχω το ρόλο του παραδοσιακού δασκάλου. Δεν 

θέλω να είµαι ο κυρίαρχος στην τάξη, αλλά οι µαθητές να αναλαµβάνουν 

ρόλους και να βρίσκουν λύσεις µόνοι τους. Θα ήθελα να έχω ηγετικό ρόλο, 

ώστε να µπορώ να καθοδηγώ τους µαθητές σωστά και να στηρίζω όποιον 

χρειάζεται βοήθεια ανάλογα µε τις ανάγκες του. Θα ήθελα να νιώθουν ότι 

είµαι µέλος της οµάδας τους, χωρίς να διαφέρω. Δεν είναι σωστό να 

νιώθουµε ότι είµαστε υπεράνω από αυτούς. Η σχέση µου µε τους µαθητές θα 

είναι φιλική. Θα µου άρεσε να µε πλησιάζουν και να συζητούµε για 

πράγµατα που τους απασχολούν, ακόµα που δεν αφορούν και το µάθηµα.” 

 Διαπιστώνεται λοιπόν, ότι οι συµµετέχοντες µέσα από τις αυτοβιογραφίες τους 

δίνουν ιδιαίτερη σηµασία στο ρόλο που θα διαδραµατίζουν οι ίδιοι ως εκπαιδευτικοί στις 

µελλοντικές τους τάξεις και συγκεκριµένα κατά τη διδασκαλία του µαθήµατος των 

Φυσικών Επιστηµών. Πιο συγκεκριµένα, διαπιστώνεται µέσα από τις προσωπικές τους 

φιλοσοφίες ότι η κύρια επιδίωξη τους είναι να έχουν σηµαντική επίδραση στους µαθητές, 

ώστε αυτοί να τους θυµούνται µε θετικές αναµνήσεις στο µέλλον. Για να επιτύχουν όµως 

κάτι τέτοιο, υποστηρίζουν ότι είναι σηµαντικό να δείχνουν όρεξη και δηµιουργικότητα 

κατά τη διδασκαλία τους, ώστε να µεταδίδουν αυτή την ενέργεια και στους µαθητές τους. 

Ακόµη, υποστηρίζουν ότι καλό θα ήταν να συνεργάζονται µε τους µαθητές τους, ώστε να 

σχεδιάζουν µαζί τα µαθήµατα. Δηλαδή θα ήθελαν να δίνουν ευκαιρίες στους µαθητές 

τους να αναφέρουν ιδέες για τη θεµατολογία και τον τρόπο που θα επιθυµούσαν να 
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προσεγγίσουν ένα θέµα, ώστε να στηρίζεται η µάθηση στα ενδιαφέροντα τους. 

Γενικότερα, φαίνεται να επικροτούν την δηµιουργία κλίµατος συνεργασίας, 

οµαδικότητας και αµοιβαίας εµπιστοσύνης µεταξύ µαθητών και εκπαιδευτικού (Πίνακας 

17).  

 Ακόµη, µέσα από τις τελικές εξετάσεις των συµµετεχόντων, φαίνεται η επιθυµία 

τους να προσφέρουν στους µαθητές τους πλούσια ερεθίσµατα, ώστε να τους ωθούν στις 

διαδικασίες διερεύνησης. Επιπρόσθετα, επιθυµούν να προωθήσουν την ενεργό 

συµµετοχή, την ελευθερία έκφρασης, την καλλιέργεια της δηµιουργικής και κριτικής 

σκέψης, το κίνητρο για αναζήτηση πληροφοριών και την ενθάρρυνση για διατύπωση 

αποριών. Επίσης τονίζουν ότι είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να βοηθήσουν τους µαθητές τους 

να ξεπεράσουν τυχόν φοβίες και αµφισβητήσεις που µπορεί να έχουν, ενθαρρύνοντας 

τους και δίνοντας τους την ευκαιρία να επιτύχουν στο µάθηµα (Πίνακας 17). 

 Επιπλέον, στις συνεντεύξεις που πραγµατοποιήθηκαν µετά τη σχολική εµπερία, 

φανερώνεται ότι οι συµµετέχοντες δεν θα ήθελαν να έχουν κυρίαρχο ρόλο στην τάξη 

τους, αλλά οι µαθητές να γνωρίζουν ότι ο εκπαιδευτικός τους δεν είναι παντογνώστης. 

Γενικότερα, επιθυµούν τη δηµιουργία ενός φιλικού περιβάλλοντος, µέσα στο οποίο όλοι 

είναι ίσοι µεταξύ τους και οι µαθητές νιώθουν άνετα να πλησιάσουν τον εκπαιδευτικό και 

να του εκφράσουν τις απορίες τους, χωρίς να νιώθουν φόβο. Αυτό φυσικά θα οφείλεται 

στο ότι οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί θα είναι άνετοι και ειλικρινείς προς τους µαθητές τους, 

αφού θα έχουν το θάρρος να αναφέρουν σε αυτούς ακόµη και την πιθανή άγνοια που 

µπορεί να έχουν για κάποια θέµατα, ενώ ταυτόχρονα θα είναι καθοδηγητικοί και 

υποστηρικτικοί (Πίνακας 17). 

 Φαίνεται λοιπόν να υπάρχει µία σύνδεση µεταξύ των δεδοµένων που 

συλλέχθηκαν από τις αυτοβιογραφίες των συµµετεχόντων, τις τελικές τους εξετάσεις και 
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τις συνεντεύξεις τους µετά τη σχολική εµπειρία. Αυτή η σύνδεση, αποδεικνύει το ρόλο 

που οι συµµετέχοντες θέλουν να κατέχουν ως εκπαιδευτικοί διδάσκοντας το µάθηµα των 

Φυσικών Επιστηµών.  
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Πίνακας 17: Παρουσίαση Αποτελεσµάτων Ερωτήµατος 5 - Προσωπικές Φιλοσοφίες 
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Ρόλος Εκπαιδευτικού Πηγή Δεδοµένων

- Να µην µοιάζουν µε τους 
εκπαιδευτικούς που είχαν στο παρελθόν 

- Να έχουν θετική επίδραση στους 
µαθητές  

- Να τους θυµούνται µε θετική σκέψη 
στο µέλλον 

- Να δείχνουν όρεξη και 
δηµιουργικότητα στις διδασκαλίες τους 

- Να µεταδίδουν την θετική τους 
ενέργεια στους µαθητές 

- Να συνεργάζονται µε τους µαθητές 
στην οργάνωση του µαθήµατος 

- Να δίνουν ευκαιρίες στους µαθητές για 
επιλογή των θεµάτων του µαθήµατος 

- Να δηµιουργούν κλίµα συνεργασίας, 
οµαδικότητα και αµοιβαίας 
εµπιστοσύνης

Αυτοβιογραφίες

- Να προσφέρουν ερεθίσµατα και 
ευκαιρίες στους µαθητές 

- Να προωθούν την ενεργό συµµετοχή 
και την ελευθερία έκφρασης 

- Να καλλιεργούν τη δηµιουργική και 
κριτική σκέψη 

- Να προσφέρουν κίνητρα 
- Να ενθαρρύνουν τους µαθητές να 
διατυπώνουν απορίες 

- Να βοηθήσουν στο ξεπέρασµα 
διαφόρων φοβιών και αµφισβητήσεων 
των µαθητών 

- Να δίνουν ευκαιρίες για επιτυχία στο 
µάθηµα

Τελικές Εξετάσεις
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Προσωπικές Φιλοσοφίες Διδακτικής των Φυσικών Επιστηµών - Συναισθήµατα 

Μαθητών 

 Γενικότερα, στις αυτοβιογραφίες τους διαφαίνεται ότι οι συµµετέχοντες 

πιστεύουν πως αν εφαρµόσουν όλα τα πιο πάνω, οι µαθητές τους θα είναι χαρούµενοι.  

Φοιτητής 4: “…έχω µαθητές χαρούµενους οι οποίοι θα περνάνε όµορφα 

στο µάθηµα” 

Μάλιστα κάποιοι συµµετέχοντες αναφέρουν ότι εφαρµόζοντας όλους αυτούς τους 

τρόπους, θα είναι αυτοί χαρούµενοι, έτσι θα είναι και οι µαθητές τους. 

Φοιτητής 16: “Πιστεύω πως οι µαθητές θα είναι χαρούµενοι διότι θα είναι 

και ο δάσκαλος τους χαρούµενος.” 

Ο επόµενος συµµετέχων, προσθέτει ότι οι µαθητές εκτός από χαρούµενοι θα είναι 

γενικότερα ευχαριστηµένοι από το συγκεκριµένο µάθηµα. 

- Να συνεργάζονται µε τους µαθητές 
ώστε να γνωρίζουν ότι ο εκπαιδευτικός 
δεν γνωρίζει τα πάντα αλλά µαθαίνει 
µαζί τους 

- Να υπάρχει ισότητα 
- Να υπάρχει ελευθερία έκφρασης και 
διατύπωσης αποριών 

- Να καλλιεγείται το φιλικό περιβάλλον 
- Να υπάρχει άνεση και ειλικρίνεια προς 
τους µαθητές 

- Να έχει θάρρος να αναφέρει την άγνοια 
του για κάποιο θέµα 

- Να είναι καθοδηγητηικός και 
υποστηρικτικός

Συνεντεύξεις µετά τη σχολική εµπειρία
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Φοιτητής 10: “Οι µαθητές µου – αν πετύχουµε τα παραπάνω – θα είναι 

χαρούµενοι και πολύ ευχαριστηµένοι από το µάθηµα των Φυσικών 

Επιστηµών.”  

Ένας άλλος αναφέρει ότι ο ενθουσιασµός και η ανυποµονησία είναι τα συναισθήµατα 

που θα κατακλύζουν τους µαθητές του. 

Φοιτητής 6: “Οι µαθητές µου θα είναι ενθουσιασµένοι στο µάθηµα και θα 

ανυποµονούν σε κάθε µάθηµα να δούµε κάτι καινούργιο και να µελετήσουµε 

ότι σχετίζεται µε τις φυσικές επιστήµες.” 

Άλλος αναφέρει ότι οι µαθητές του θα έχουν αγωνία τόσο για την έναρξη του µαθηµατος, 

όσο και για το πείραµα που θα υλοποιηθεί. 

Φοιτητής 15: “…θα κάθονται µε αγωνία να αρχίσει το µάθηµα και να 

περιµένουν µε αγωνία το πείραµα της ηµέρας.” 

Ο ακόλουθος συµµετέχων εύχεται οι µαθητές να είναι ευχαριστηµένοι από το µάθηµα 

στο οποίο συµµετέχουν, γιατί θα παίρνουν πολλά ερεθίσµατα και οι ίδιοι θα αποτελούν 

το µέσο και την αφορµή για µάθηση. 

Φοιτητής 1: “…ευελπιστώ πως οι µαθητές θα ήταν αρκετά ευχαριστηµένοι 

από το µάθηµα καθώς θα έπαιρναν πολλά ερεθίσµατα και θα αποτελούσαν 

και οι ίδιοι πηγή και αφορµή γνώσης.” 

Άλλοι αναφέρουν ότι οι µαθητές τους θα δείχνουν ενδιαφέρον για το µάθηµα της 

Επιστήµης, ενώ ταυτόχρονα θα το αγαπήσουν, θα καλλιεργήσουν θετικές στάσεις προς 

αυτό και θα αποκτήσουν εφόδια για την µετέπειτα εκπαίδευση τους. 

Φοιτητής 9: “…όλοι να δείχνουν ενδιαφέρον για το µάθηµα… Με αυτούς 

τους τρόπους και στρατηγικές φαντάζοµαι πως θα έχω ένα τµήµα το οποίο 

θα αγαπάει πραγµατικά αυτό το µάθηµα και θα έρθει πιο κοντά µε το 
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αντικείµενο των Φυσικών Επιστηµών, καλλιεργώντας θετικές στάσεις για 

εκείνο, αποκτώντας παράλληλα όλα εκείνα τα εφόδια που θα χρειαστούν για 

τη µεταγενέστερη εκπαίδευση τους σε γυµνάσιο, λύκειο.” 

Ένας άλλος υποστηρίζει ότι θα αγαπήσουν το µάθηµα της Επιστήµης, γιατί θα ξεφεύγουν 

από τη ρουτίνα των υπόλοιπων µαθηµάτων. Έτσι θα έχουν όρεξη και χαρά για µάθηση, 

µιας και το µάθηµα δεν θα είναι ανιαρό. 

Φοιτητής 11: “Θα αγαπούν τις Φυσικές Επιστήµες γιατί θα είναι κάτι 

διαφορετικό και θα ξεφεύγουν από τη ‘ρουτίνα’ των άλλων µαθηµάτων. …οι 

µαθητές θα έχουν όρεξη να κάνουν το µάθηµα τους. …οι µαθητές µου 

ευελπιστώ να είναι χαρούµενοι που θα το κάνουµε µαζί  λόγω του ότι δεν θα 

γίνεται µε βαρετό τρόπο…” 

Τέλος, ο ακόλουθος συµµετέχων υποστηρίζει ότι αφού οι διδασκαλίες του θα είναι 

απολαυστικές, οι µαθητές θα αγαπήσουν το µάθηµα της Επιστήµης, έτσι θα αποκτήσουν 

τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες. 

Φοιτητής 13: “…η διδασκαλία µου θα είναι απολαυστική, θα είναι ένας 

λόγος για να αγαπήσουν οι µαθητές τις φυσικές επιστήµες και να 

αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες.” 

 Κάποιες παρόµοιες αναφορές εντοπίζονται και µέσα από τις τελικές εξετάσεις των 

συµµετεχόντων (Πίνακας 18). Πιο συγκεκριµένα, ένας υποστηρίζει ότι οι µαθητές θα 

διασκεδάζουν µε τη ψυχή τους κατά τη διάρκεια του µαθήµατος και θα νιώθουν 

ελεύθεροι να εκφραστούν, ενώ ταυτόχρονα θα µαθαίνουν. 

Φοιτητής 11: “…οι µαθητές το διασκεδάζουν µε τη ψυχή τους, ενώ 

παράλληλα µαθαίνουν… νιώθουν πιο ελεύθερα.” 
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Ένας άλλος αναφέρει ότι αφού οι µαθητές του ενθαρρύνονται και ανακαλύπτουν ένα νέο 

κόσµο µέσα από το µάθηµα, θα έχουν ενδιαφέρον γι’ αυτό και θα θέλουν να 

συµµετέχουν. 

Φοιτητής 12: “…ενθαρρύνονται οι µαθητές και ανακαλύπτουν έναν κόσµο 

νέο και διαφορετικό. …θέλουν να συµµετέχουν και κεντρίζεται το 

ενδιαφέρον τους.” 

Τέλος, ο επόµενος συµµετέχων, θεωρεί ότι οι µαθητές θα ευχαριστιούνται το µάθηµα 

γιατί θα ξεφεύγουν από τη ρουτίνα και θα νιώθουν απελευθερωµένοι. 

Φοιτητής 15: “…πιστεύω θα ευχαριστεί τους µαθητές γιατί θα ξεφεύγουν 

από τη ρουτίνα. Νιώθουν πιο απελευθερωµένοι.” 

 Συνεπώς, διαφαίνεται ότι οι συµµετέχοντες πιστεύουν πως αν εφαρµόσουν όλα τα 

πιο πάνω στοιχεία που χαρακτηρίζουν τις προσωπικές τους φιλοσοφίες, οι µαθητές τους 

θα είναι χαρούµενοι και πολύ ευχαριστηµένοι από το µάθηµα της Επιστήµης, αλλά και 

από τον εκπαιδευτικό που τους το διδάσκει. Μάλιστα αναφέρουν ότι θα καταφέρουν να 

προκαλέσουν στους µαθητές τους συναισθήµατα όπως η ελευθερία, η ανυποµονησία, ο 

ενθουσιασµός, η αγωνία, η όρεξη για µάθηση και η χαρά. Όλα αυτά τα συναισθήµατα, θα 

τους κατακλύζουν λόγω του ότι οι συµµετέχοντες θα οργανώνουν ενδιαφέροντα 

µαθήµατα τα οποία δεν θα είναι ανιαρά, θα τους διασκεδάζουν και θα τους βοηθήσουν να 

ξεφεύγουν από τη µονότονη τους ρουτίνα. Ακόµη, αναφέρουν ότι αυτό θα είναι 

αποτέλεσµα από το γεγονός ότι θα τους προσφέρουν ποικίλα ερεθίσµατα, τα οποία θα 

τους οδηγήσουν στο να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που αφορούν το µάθηµα της 

Επιστήµης. Έτσι θα τους βοηθήσουν να αγαπήσουν το µάθηµα της Επιστήµης και να 

καλλιεργήσουν θετικές στάσεις προς αυτό αφού θα έχουν τα απαραίτητα εφόδια για τη 

µετέπειτα εκπαίδευση τους (Πίνακας 18). 
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 Διαπιστώνεται ότι υπάρχει µία συνάφεια µεταξύ των δεδοµένων που προκύπτουν 

από τις αυτοβιογραφίες των συµµετεχόντων αλλά και τις τελικές τους εξετάσεις. Αυτή η 

συνάφεια αποδεικνύει τα συναισθήµατα τα οποία επιθυµούν οι συµµετέχοντες να 

προκαλέσουν στους µαθητές τους όταν διδάξουν το µάθηµα της Επιστήµης στις 

µελλοντικές τους τάξεις. 

Πίνακας 18: Παρουσίαση Αποτελεσµάτων Ερωτήµατος 5 - Προσωπικές Φιλοσοφίες 

Ρόλος Άτυπων Προσεγγίσεων - Πλεονεκτήµατα 

 Παράλληλα, µέσα από τα λεγόµενα τους, εντοπίζεται και η θετικότητα τους 

απέναντι στις άτυπες µορφές µάθησης (Πίνακας 19). Μέσα από τα πολλά πλεονεκτήµατα 

που ανέφεραν, εντοπίζεται ότι οι συµµετέχοντες θεωρούν πως είναι ιδιαίτερα σηµαντικός 

ο ρόλος των άτυπων προσεγγίσεων στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών. Πιο 

Συναισθήµατα Μαθητών Πηγή Δεδοµένων

- Χαρούµενοι 
- Ευχαριστηµένοι από το µάθηµα 
- Θα έχουν ενθουσιασµό 
- Θα νιώθουν ανυποµονησία για το 

µάθηµα 
- Θα έχουν αγωνία για την έναρξη του 

µαθήµατος και για τα πειράµατα 
- Θα δείχνουν ενδιαφέρον 
- Θα αγαπήσουν το µάθηµα 
- Θα καλλιεργήσουν θετικές στάσεις 
προς το µάθηµα 

- Θα έχουν όρεξη για µάθηµα

Αυτοβιογραφίες

- Θα διασκεδάζουν  
- Θα νιώθουν ελευθερία 
- Θα έχουν ενδιαφέρον για το µάθηµα 
- Θα θέλουν να συµµετέχουν 
- Θα είναι ευχαριστηµένοι

Τελικές Εξετάσεις
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συγκεκριµένα, µέσα στα ηµερολόγια τους εντοπίζονται πολλά από αυτά τα 

πλεονεκτήµατα που ευεργετούν το ρόλο των άτυπων µορφών µάθησης στην διδασκαλία 

του µαθήµατος της Επιστήµης. Αρχικά αναφέρουν ότι επειδή η άτυπη µάθηση είναι 

περισσότερο βιωµατική, µπορεί να ενισχύσει την επιστηµονική γνώση των µαθητών και 

την κατανόηση των λειτουργιών του φυσικού κόσµου, µε αποτέλεσµα να επιτευχθεί η 

ανάπτυξη γνώσεων περιεχοµένου. 

Φοιτητής 2: “…η µάθηση είναι περισσότερο εµπειρική και βιωµατική. …

ενισχύει την ανάπτυξη της επιστηµονικής τους γνώσης…  Τα παιδιά µπορούν 

να κατανοήσουν τις λειτουργίες του φυσικού κόσµου, αναπτύσσοντας έτσι 

γνώσεις περιεχοµένου…”  

Μάλιστα αναφέρουν ότι δίνεται η δυνατότητα στους µαθητές να ανακαλύψουν µόνοι 

τους τη γνώση και να εµβαθύνουν σε οποιοδήποτε θέµα θεωρούν ότι τους αφορά 

περισσότερο, εµπλουτίζοντας περισσότερο τις γνώσεις τους γι’ αυτό. 

Φοιτητής 1: “Αναζητούν και ανακαλύπτουν από µόνοι τους τη γνώση. Ο 

κάθε µαθητής έχει τη δυνατότητα να ασχοληθεί µε ότι τον ενδιαφέρει 

πραγµατικά και να εµπλουτίσει τις γνώσεις του ανάλογα µε τα προσωπικά 

του ενδιαφέροντα.” 

Επιπρόσθετα, υποστηρίζουν ότι µπορεί να βοηθήσει τους µαθητές να κατανοήσουν τη 

φύση της επιστήµης, ενώ την ίδια στιγµή αποκτούν εκτός από γνωστικές δεξιότητες και 

µεταγνωστικές, οι οποίες θα τους βοηθήσουν να διαχειριστούν σωστά τις γνώσεις που 

αποκτούν και να σκέφτονται περισσότερο κριτικά.  

Φοιτητής 7: “…τα παιδιά θα κατανοήσουν εµπειρικά τη Φύση της 

Επιστήµης και θα συνειδητοποιήσουν πόσο σηµαντική κι ενδιαφέρουσα 

είναι η Επιστήµη. …να µάθουν να διαχειρίζονται τη γνώση αυτή, 
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καλλιεργώντας γνωστικές και µεταγνωστικές δεξιότητες. Οι µαθητές επίσης, 

µέσα από µια τέτοια εµπειρία, µπορούν να σκεφτούν κριτικά…” 

Εκτός όµως από την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων, τονίζουν ότι µε τη βοήθεια της 

άτυπης µάθησης, οι µαθητές µπορούν να ξεφύγουν από τις παγιωµένες τους αντιλήψεις 

και να αντιληφθούν την ποικιλοµορφία που χαρακτηρίζει τον κλάδο των Φυσικών 

Επιστηµών. 

Φοιτητής 6: “Ξεφεύγει από παγιωµένες αντιλήψεις και αποκτά νέα 

βιώµατα πρακτικά σε σχέση µε το µάθηµα. …φανερώνεται η µεγάλη 

ποικιλία θεµάτων που διαθέτουν οι Φυσικές Επιστήµες σαν κλάδος.” 

Επιπλέον επισηµαίνουν ότι το πλαίσιο διδασκαλίας είναι περισσότερο ευέλικτο, 

εναλλακτικό και χαλαρό, µέσα από το οποίο οι µαθητές αποκτούν πολλές εµπειρίες που 

προκύπτουν διαµέσου της συνεργασίας µε τους συµµαθητές τους. Χάρη σε αυτή τη 

συνεργασία οι µαθητές καταφέρνουν να αποκτήσουν δεξιότητες κοινωνικοποίησης και να 

ενταχθούν σε ένα κοινωνικό σύνολο.  

Φοιτητής 5: “…ευέλικτο πλαίσιο διδασκαλίας, η εναλλαγή, η πιο ‘χαλαρή’ 

διδασκαλία έξω από τη σχολική αίθουσα… …έχεις την ευκαιρία να 

συνεργαστείς µε την οµάδα σου, νιώθεις µέλος µιας οµάδας.” 

Αφού λοιπόν η ίδια η µάθηση είναι πιο χαλαρή, τότε επιτρέπεται και στους µαθητές να 

είναι περισσότερο χαλαροί κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, έτσι έχουν περισσότερη 

όρεξη για µάθηση, εργάζονται πιο ευέλικτα και ελεύθερα και απολαµβάνουν περισσότερο 

τη διαδικασία της µάθησης. Ακόµη, αναφέρουν ότι µε αυτή την προσέγγιση, 

προσφέρονται πολλά κίνητρα για να ωθήσουν τους µαθητές προς τη µάθηση, τα οποία 

µειώνουν το άγχος που µπορεί να τους προκαλεί η τυπική µάθηση. 
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Φοιτητής 9: “οι µαθητές είναι πιο ‘χαλαροί’ σε τέτοιου είδους 

δραστηριότητες µε αποτέλεσµα να έχουν µεγαλύτερη όρεξη για να 

παρακολουθήσουν και να µάθουν. …αποτελούν ισχυρά κίνητρα µάθησης για 

τους µαθητές. …απαλλάσσονται από το άγχος που τους διακατέχει µέσα 

στην σχολική τάξη… Είναι σε θέση να εργαστούν πιο ελεύθερα …και στο 

τέλος να απολαύσουν αυτό που έκαναν.” 

Επίσης προσθέτουν ότι µέσα από ένα τέτοιο διασκεδαστικό και παιγνιώδη τρόπο 

διδασκαλίας, µπορούν να έχουν όλοι οι µαθητές ίσες ευκαιρίες, ανεξαρτήτως της 

διαφορετικότητας που µπορεί να υπάρχει µεταξύ τους. 

Φοιτητής 2: “Διαπίστωσα πως η άτυπη µάθηση προσφέρει ίσες ευκαιρίες 

για όλους! Δίνει δηλαδή ευκαιρίες σε διάφορα επίπεδα νοηµοσύνης, ακόµα 

και σε άτοµα µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.  …δε διακρίνεται κανείς ως 

αδύνατος ή δυνατός, όλοι είναι ίσοι, προωθείται η αυτοέκφραση, η 

ελευθερία και η µάθηση µε τρόπο διασκεδαστικό! Σαν ένα παιχνίδι!” 

Ακόµη, υποστηρίζουν ότι αντίθετα µε την τυπική µάθηση, η άτυπη µάθηση µπορεί να 

φανερώσει τη ψυχαγωγική πλευρά της επιστήµης, να εµπνεύσει τους µαθητές, να 

γκρεµίσει στερεότυπα που µπορεί να έχουν στο µυαλό τους και να αλλάξει τις απόψεις 

τους για τον συγκεκριµενο κλάδο. 

Φοιτητής 13: “…µπορεί να εµπνεύσει, να φανερώσει τη ψυχαγωγική 

πλευρά της επιστήµη, να γκρεµίσει στερεότυπα και ως εκ τούτου να αλλάξει 

ριζικά την αντίληψη των παιδιών για την επιστήµη, αντίληψη απόρροια µιας 

λανθασµένης επαφής τους µε τις Φυσικές Επιστήµες.” 

 Παρόµοιες αναφορές µε τις πιο πάνω εντοπίζονται και µέσα από τις τελικές 

εξετάσεις των συµµετεχόντων (Πίνακας 19). Πιο συγκεκριµένα, αναφέρουν ότι µέσα από 
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τις άτυπες µορφές µάθησης, οι µαθητές µαθαίνουν να αγαπούν τόσο τη φύση, όσο και τις 

Φυσικές Επιστήµες ως µάθηµα, αλλά και ως κλάδο, γιατί οι µαθητές αλλάζουν τον τρόπο 

σκέψης τους για τις Φυσικές Επιστήµες και συνειδητοποιούν ότι βρίσκονται παντού γύρω 

µας, ενώ ταυτόχρονα καταφέρνουν να αναπτύξουν οµαδικό πνεύµα και να 

κοινωνικοποιηθούν περισσότερο. 

Φοιτητής 4: “Όλα αυτά κάνουν τους µαθητές να αγαπήσουν τη φύση και τις 

Φυσικές Επιστήµες, αλλά επίσης προωθούν την αγάπη για το µάθηµα. …

βοηθάει στην ανάπτυξη της αντίληψης ότι οι Φυσικές Επιστήµες είναι 

παντού…αναπτύσσουν οµαδικό πνεύµα και κοινωνικοποιούνται.” 

Επιπλέον τονίζουν ότι µέσα από διάφορες δραστηριότητες άτυπης µάθησης, µπορούν 

όλοι να αποκτήσουν επιστηµονική γνώση. 

Φοιτητής 8: “…µπορούµε να αποκοµήσαµε πάρα πολλά όπως 

επιστηµονική γνώση…” 

 Το ίδιο παρατηρείται και µέσα από τις συνεντεύξεις των συµµετεχόντων (Πίνακας 

19). Αναλυτικότερα υποστηρίζουν ότι η άτυπη µάθηση αποτελεί το ‘κλειδί εισδοχής της 

αγάπης’ προς τις Φυσικές Επιστήµες. Ουσιαστικά και οι τέσσερις συµµετέχοντες 

υποστηρίζουν ότι η άτυπη µάθηση µπορεί να τους βοηθήσει να αγαπήσουν το µάθηµα, να 

αποκτήσουν ενδιαφέρον προς αυτό, αλλά και κριτική σκέψη, όπως και δεξιότητες 

παρατήρησης.  

Φοιτητής 2: “Πιστεύω ότι το ‘κλειδί εισδοχής’ αυτής της αγάπης είναι η 

άτυπη µάθηση. Σίγουρα να το αγαπήσουν, να κινήσει το ενδιαφέρον τους , 

την κριτική τους σκέψη µέσω της παρατήρησης…”  

Όπως τονίζουν, αυτό οφείλεται στο ότι η άτυπη µάθηση βοηθάει το µάθηµα της 

Επιστήµης να πάρει µία πιο παιγνιώδη µορφή. 



@  304

Φοιτητής 5: “Αυτό µπορεί να γίνει γιατί στις Φυσικές Επιστήµες µπορούµε 

να εντάξουµε το παιχνίδι στη µάθηση. Να δράσουν, να βγουν έξω, να 

παίξουν… Όταν βγεις έξω να παίξεις, να τρέξεις, να µαζέψεις υλικά, να τα 

επεξεργαστείς, τότε χαίρεσαι.” 

Επιπλέον αναφέρουν ότι οι άτυπες µορφές µάθησης είναι χρήσιµες, γιατί βοηθούν τους 

µαθητές να ζήσουν διάφορες εµπειρίες και µέσα από αυτές να µάθουν βιωµατικά, 

διατηρώντας αυτές τις γνώσεις στην µακροχρόνια µνήµη τους. 

Φοιτητής 5: “Θεωρώ ότι είναι χρήσιµες γιατί µε το να ζήσει ένας µαθητής 

µία εµπειρία, µε το να τη βιώσει… αυτό τον βοηθά να το µάθει και να το 

αφοµοιώσει. Είναι κάτι που δεν θα το ξεχάσει σε αντίθεση µε το αν του το 

πω σαν θεωρία.” 

Ακόµη, αναφέρουν ότι οι µαθητές µπορούν πιο εύκολα να συνειδητοποιήσουν την 

ύπαρξη της επιστήµης στην καθηµερινότητα µας. 

Φοιτητής 2: “Συνειδητοποιούν µε αυτό τον τρόπο ότι η επιστήµη είναι 

παντού γύρω µας. Ότι η επιστήµη είναι η ζωής µας.” 

Επιπρόσθετα, θεωρούν ότι είναι απαραίτητο να χρησιµοποιείται η άτυπη µάθηση στην 

εκπαίδευση των µαθητών, γιατί µπορεί να βοηθήσει ακόµα και τους πιο ‘δύσκολους’ 

µαθητές να συνεργαστούν. 

Φοιτητής 8: “Ακόµα και οι πιο δύσκολοι µαθητές µπορούν να 

συνεργαστούν µέσα από την άτυπη µάθηση.” 

Τέλος, και οι τέσσερις συµµετέχοντες, υποστηρίζουν ότι οι άτυπες προσεγγίσεις 

διδασκαλίας µπορούν να οδηγήσουν τους µαθητές στο να επιλέξουν µια καριέρα που να 

αφορά τον κλάδο της επιστήµης.  
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Φοιτητής 12: “Είναι σηµαντικό να γίνεται συχνά. Σίγουρα µπορεί επίσης 

να τους βοηθήσει να επιλέξουν έναν τέτοιο κλάδο καριέρας. Αν ξεκινήσουν 

από µικροί και πειραµατίζονται, θα τους κινήσει το ενδιαφέρον και θα 

στοχεύσουν σε κάτι τέτοιο.”  

 Τα ίδια θετικά σχόλια εντοπίζονται και στις συνεντεύξεις των συµµετεχόντων, 

µετά την εφαρµογή της άτυπης µάθησης στη σχολική τους εµπειρία (Πίνακας 19). 

Παραδείγµατος χάριν, τονίζουν ότι αν οι µαθητές βγουν έξω, πειραµατιστούν και 

ξεφύγουν από τη ρουτίνα, τότε αποκτούν ενδιαφέρον και ανυποµονησία για το µάθηµα. 

Φοιτητή 8: “…σίγουρα όταν ξέρουν ότι θα βγουν από την τάξη, θα 

πειραµατιστούν, θα κάνουν τόσα πράγµατα που ξεφεύγουν από τη ρουτίνα, 

κεντρίζεται το ενδιαφέρον τους και ανυποµονούν για το µάθηµα.” 

Μάλιστα, αναφέρουν ότι η άτυπη µάθηση µπορεί να βοηθήσει τους µαθητές να 

αγαπήσουν τον κλάδο της επιστήµης, γιατί οι µαθητές είναι εκ φύσεως τους περίεργοι και 

θέλουν να ανακαλύψουν τον κόσµο. Έτσι αν τους βοηθήσουµε να καταλάβουν ότι το 

συγκεκριµένο µάθηµα µπορεί να τους βοηθήσει να τον ανακαλύψουν τότε θα 

ενδιαφερθούν και θα αγαπήσουν το µάθηµα. 

Φοιτητής 2: “…µπορεί να τους βοηθήσει να αγαπήσουν τον κλάδο της 

επιστήµης γιατί σχετίζεται µε τη ζωή τους. Τα παιδιά είναι περίεργα, θέλουν 

να ανακαλύψουν τον κόσµο. Το να ανακαλύψουν τον κόσµο, το µόνο 

µάθηµα που µπορεί να τους βοηθήσει είναι το µάθηµα της Επιστήµης. Η 

επιστήµη είναι ο κόσµος µε άλλα λόγια. Έτσι οι µαθητές έρχονται στο 

σχολείο για να µάθουν και να ανακαλύψουν τον κόσµο. Είναι χρέος µας να 

τους βοηθήσουµε να τον ανακαλύψουν.” 
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Ακόµη, και οι τρεις συµµετέχοντες υποστηρίζουν ότι οι µαθητές µπορούν να 

κατανοήσουν καλύτερα το εύρος των Φυσικών Επιστηµών και να αλλάξουν τυχόν 

στερεότυπα τα οποία τους διακατέχουν και αφορούν τόσο τον κλάδο των Φυσικών 

Επιστηµών όσο και τη δουλειά των επιστηµόνων. 

Φοιτητής 5: “Η άτυπη µάθηση µπορεί να τους βοηθήσει να ξεκαθαρίσουν 

µέσα τους τι είναι τελικά ο κλάδος της επιστήµης. Μπορεί να τους βοηθήσει 

να αντιληφθούν ότι είναι πιο ευρύς κλάδος από αυτόν που έχουν στο µυαλό 

τους. Ή να αλλάξουν κάποια στερεότυπα για τη δουλειά των επιστηµόνων. 

Να γνωρίσουν διάφορους κλάδους επιστήµης, ώστε να καταλάβουν ότι 

αυτός ο κλάδος µπορεί να έχει διάφορες µορφές.”  

Το ίδιο ισχύει και µε το επόµενο απόσπασµα, όπου και οι τρεις τονίζουν ότι αφού οι 

µαθητές θα αποκτήσουν ενδιαφέρον για το µάθηµα, θα καλλιεργήσουν την τυχόν κλίση 

τους στον τοµέα της επιστήµης, έτσι είναι περισσότερο πιθανό να επιλέξουν ένα τέτοιο 

δρόµο στην καριέρα τους. 

Φοιτητής 5: “…πολλοί µαθητές ίσως να έχουν κλίση προς αυτό τον κλάδο 

αλλά να µην τους δίνεται η ευκαιρία µέσα από το µάθηµα να καταλάβουν ότι 

όντως τους αρέσει. Απλά µπορεί να το βαριούνται γιατί είναι ένα τυπικό 

µάθηµα, έτσι δεν ενδιαφέρονται. Όταν τους δώσεις κάποια διαφορετικά 

ερεθίσµατα µε καινοτόµες δραστηριότητες, ίσως οι µαθητές που έχουν κλίση 

προς αυτό τον τοµέα να ασχοληθούν µε αυτό τον κλάδο στο µέλλον.” 

 Όπως διαπιστώνεται λοιπόν από τα προηγούµενα αποσπάσµατα, οι 

συµµετέχοντες θεωρούν ότι ο ρόλος των άτυπων µορφών µάθησης είναι σηµαντικός στη 

διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών, αφού αξιοποιώντας τις προσωπικές τους εµπειρίες 

στο µάθηµα διδακτικής, εντοπίζουν πληθώρα πλεονεκτηµάτων. Αναλυτικότερα, 
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υποστηρίζουν ότι η άτυπη µάθηση µπορεί να συνεισφέρει στη διδασκαλία του µαθήµατος 

της Επιστήµης, γιατί στηρίζεται περισσότερο στη βιωµατική µάθηση, ενισχύοντας έτσι 

τις γνώσεις περιεχοµένου των µαθητών. Οι µαθητές αποκτούν επιστηµονικές γνώσεις, τις 

οποίες κατανοούν εις βάθος και τις οποίες ανακαλύπτουν οι ίδιοι µέσα από την ενεργό 

τους συµµετοχή, γεγονός το οποίο ενισχύει την πιθανότητα να αποθηκευτούν αυτές οι 

γνώσεις στη µακροχρόνια τους µνήµη και να τις θυµούνται στο µέλλον. Ένα άλλο 

χαρακτηριστικό το οποίο θεωρούν οι συµµετέχοντες ως πλεονέκτηµα για την άτυπη 

µάθηση, είναι το γεγονός ότι ενώ οι µαθητές έρχονται σε επαφή µε πληθώρα 

πληροφοριών και γνώσεων, εντούτοις, µπορούν οι ίδιοι να επιλέξουν το θέµα στο οποίο 

επιθυµούν να εµβαθύνουν και να εµπλουτίσουν τις γνώσεις τους σε αυτό. Αυτό, σύµφωνα 

µε τους συµµετέχοντες συµβαίνει λόγω του ότι η άτυπη µάθηση λαµβάνει χώρα σε ένα 

πιο ευέλικτο, εναλλακτικό και χαλαρό πλαίσιο, δηµιουργώντας έτσι περισσότερα κίνητρα 

για µάθηση. Πέρα όµως από τις γνωστικές δεξιότητες, όπως αναφέρουν οι 

συµµετέχοντες, οι µαθητές αποκτούν και µεταγνωστικές δεξιότητες, κριτική σκέψη, 

δεξιότητες κοινωνικοποίησης, συνεργασίας και οµαδικότητας. Με όλα τα πιο πάνω 

λοιπόν, δίνεται η δυνατότητα στους µαθητές να είναι περισσότερο χαλαροί, να αποκτούν 

περισσότερη όρεξη για µάθηση, να δουλεύουν πιο ευέλικα και ελεύθερα και να 

απολαµβάνουν περισσότερο την εµπλοκή τους στο µάθηµα, το οποίο έχει µία πιο 

παιγνιώδη και διασκεδαστική µορφή που τους επιτρέπει να ξεφεύγουν από την 

καθηµερινή τους ρουτίνα στην τυπική σχολική πραγµατικότητα. Ταυτόχρονα, οι 

συµµετέχοντες διαπιστώνουν ότι οι µαθητές εργάζονται σε ένα περιβάλλον ίσων 

ευκαιριών για όλους, όπου γίνεται αποδεκτή η οποιαδήποτε διαφορετικότητα τους. Έτσι 

αποφεύγεται το άγχος και η πίεση που προκύπτει από την εφαρµογή µίας τυπικής 

διδασκαλίας. Παράλληλα όµως, οι συµµετέχοντες, θεωρούν ως πλεονέκτηµα το γεγονός 
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ότι οι µαθητές µπορούν να αντιληφθούν τη ψυχαγωγική πλευρά της επιστήµης, αλλά και 

το εύρος του συγκεκριµένου κλάδου, κατεδαφίζοντας έτσι διάφορα στερεότυπα που 

µπορεί να έχουν στο µυαλό τους. Με αυτό τον τρόπο, οι µαθητές συνειδητοποιούν ότι η 

επιστήµη βρίσκεται παντού γύρω µας και αποκτούν ενδιαφέρον τόσο για τη φύση, όσο 

και για τις Φυσικές Επιστήµες ως µάθηµα αλλά και ως κλάδο, µε αποτέλεσµα στο µέλλον 

να επιλέξουν ένα συναφή κλάδο σπουδών (Πίνακας 19). 

 Διαφαίνεται, λοιπόν ότι υπάρχει µία συνάφεια µεταξύ των δεδοµένων που 

συλλέχθηκαν από τα αναστοχαστικά ηµερολόγια, τις τελικές εξετάσεις και τις 

συνεντεύξεις των συµµετεχόντων, τόσο σε αυτές που έγιναν πριν την εφαρµογή των 

άτυπων πρακτικών τους όσο και µετά. Αυτή η συνάφεια, αποδεικνύει ότι οι 

συµµετέχοντες αντιλήφθηκαν το ρόλο των άτυπων µορφών µάθησης στη διδασκαλία των 

Φυσικών Επιστηµών και µάλιστα εντοπίζουν τα πλεονεκτήµατα τους. 
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Πίνακας 19: Παρουσίαση Αποτελεσµάτων Ερωτήµατος 5 - Προσωπικές Φιλοσοφίες 
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Πλεονεκτήµατα Άτυπων Προσεγγίσεων Πηγή Δεδοµένων

- Είναι περισσότερο βιωµατική 
- Ενισχύει την επιστηµονική γνώση των 

µαθητών 
- Βοηθά στην κατανόηση των 
λειτουργιών του φυσικού κόσµου 

- Αναπτύσσει τις γνώσεις περιεχοµένου 
- Οι µαθητές ανακαλύπτουν µόνοι τους 
τη γνώση 

- Εµβαθύνουν σε θέµατα που του 
ελκύουν περισσότερο 

- Κατανοούν τη φύση της Επιστήµης 
- Αποκτούν γνωστικές και µεταγνωστικές 
δεξιότητες 

- Καλλιεργούν κριτική σκέψη 
- Ξεφεύγουν από τις παγιωµένες 
αντιλήψεις. Αντιλαµβάνονται την 
ποικιλοµορφία της επιστήµης 

- Περισσότερο ευέλικτο, εναλλακτικό και 
χαλαρό πλαίσιο διδασκαλίας 

- Αποκτούν εµπειρίες µέσα από τη 
συνεργασία µε τους συµµαθητές τους. 
Αποκτούν δεξιότητες 
κοινωνικοποίησης. 

- Προσφέρει ένα αίσθηµα ελευθερίας 
- Προσφέρει πολλά κίνητρα µάθησης 
- Μειώνει το άγχος 
- Προσφέρει ένα διασκεδαστικό και 
παιγνιώδη τρόπο διδασκαλίας 

- Προσφέρει ίσες ευκαιρίες στους 
µαθητές 

- Φανερώνει τη ψυχαγωγική πλευρά της 
επιστήµης 

- Εµπνέει τους µαθητές 
- Αναιρεί στερεότυπα 
- Αναδιαµορφώνει απόψεις για την 
επιστήµη

Αναστοχαστικά Ηµερολόγια
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- Αλλάζουν τον τρόπο σκέψης τους για 
τις Φυσικές Επιστήµες 

- Μαθαίνουν να αγαπούν τη φύση 
- Μαθαίνουν να αγαπούν το µάθηµα της 
Επιστήµης 

- Μαθαίνουν να αγαπούν τον κλάδο της 
επιστήµης 

- Αναπτύσσουν οµαδικό πνεύµα 
- Κοινωνικοποιούνται 
- Αποκτούν επιστηµονικές γνώσεις

Τελικές Εξετάσεις

- Αποκτούν ενδιαφέρον για το µάθηµα 
της Επιστήµης 

- Αποκτούν κριτική σκέψη 
- Αποκτούν δεξιότητες παρατήρησης 
- Μαθαίνουν να αγαπούν το µάθηµα της 
Επιστήµης 

- Το µάθηµα γίνεται µε παιγνιώδες τρόπο 
- Ζουν διάφορες εµπειρίες, µαθαίνουν 
βιωµατικά 

- Αποκτούν µακροχρόνιες γνώσεις 
- Συνδέουν την επιστήµη µε την 
καθηµερινή ζωή 

- Η µάθηση ανταποκρίνεται σε όλους 
τους µαθητές 

- Επιτυγχάνεται η συνεργατική µάθηση 
- Οδηγούνται στην επιλογή καριέρας που 
αφορά τον κλάδο της επιστήµης

Συνεντεύξεις πριν τη σχολική εµπειρία
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 Επίσης, σε κάποια ηµερολόγια συµµετεχόντων έγιναν θετικές αναφορές στις 

συγκεκριµένες άτυπες µορφές µάθησης, στις οποίες ενεπλάκησαν οι ίδιοι και επεσήµαναν 

τη σπουδαιότητα του ρόλου τους στη µάθηση των µαθητών (Πίνακας 20). 

Αναλυτικότερα, κάποιοι αναφέρθηκαν στο φεστιβάλ επιστήµης, στο οποίο συµµετείχαν 

και τόνισαν τη σπουδαιότητα τέτοιων εκδηλώσεων. Αναφέρουν ότι µέσα απο τη δική 

τους προσωπική εµπειρία, διαπίστωσαν πως δόθηκε η ευκαιρία στους µαθητές να 

νιώσουν ελεύθεροι, µέσα σε ένα πιο χαλαρό πλαίσιο από το σχολικό περιβάλλον και να 

παρακολουθήσουν ενδιαφέρουσες διερευνήσεις, πράγµα που τους βοήθησε να περάσουν 

ευχάριστα, ενώ την ίδια στιγµή συµµετείχαν σε διάφορα θέµατα που αφορούσαν την 

επιστήµη και πέτυχαν µία πιο πολύπλευρη µάθηση. 

Φοιτητής 9: “Οι µαθητές παρακολουθούσαν µε ενδιαφέρον τα πειράµατα 

και θεωρώ πως πραγµατικά πέρασαν και οι ίδιοι ευχάριστα. Το µεγάλο 

- Οι µαθητές βγαίνουν έξω, 
πειραµατίζονται και ξεφεύγουν από τη 
ρουτίνα 

- Αποκτούν ενδιαφέρον για το µάθηµα 
- Ανυποµονούν για το µάθηµα 
- Μαθαίνουν να αγαπούν τον κλάδο της 
επιστήµης 

- Κατανοούν ότι το µάθηµα της 
επιστήµης µπορεί να τους βοηθήσει να 
ανακαλύψουν τον κόσµο γύρω τους. 

- Μαθαίνουν να αγαπούν το µάθηµα της 
Επιστήµης 

- Κατανοούν καλύτερα το εύρος των 
Φυσικών Επιστηµών 

- Αναιρούν στερεότυπα που αφορούν τον 
κλάδο της επιστήµης και τη δουλειά 
των επιστηµόνων 

- Καλλιεργούν την τυχόν κλίση τους στον 
τοµέα της επιστήµης, έτσι είναι πιο 
πιθανό να επιλέξουν ένα τέτοιο δρόµο 
καριέρας.

Συνεντεύξεις µετά τη σχολική εµπειρία
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θετικό αυτών των συναντήσεων είναι πως οι µαθητές βρίσκονται σε ένα πιο 

‘χαλαρό’ πλαίσιο και εκτός τάξης, µε αποτέλεσµα να είναι πιο 

απελευθερωµένοι και δεκτικοί στη µάθηση. Σε τέτοιου είδους συναντήσεις οι 

µαθητές έρχονται σε επαφή µε πολλά εκπαιδευτικά αντικείµενα και 

ερεθίσµατα µε αποτέλεσµα να υπάρχει µια πιο πολύπλευρη µάθηση.” 

Ακόµη υποστηρίζουν ότι το φεστιβάλ ή αλλιώς το πανηγύρι επιστήµης µπορεί να 

βοηθήσει στην καλλιέργεια θετικών στάσεων προς το µάθηµα της Επιστήµης, αλλά και 

την επιστήµη γενικότερα. Διαµέσου µιας τέτοιας εκδήλωσης, οι µαθητές εξοικειώνονται 

µε τη φύση της επιστήµης και κατανοούν καλύτερα διάφορες έννοιες. Επιπλέον, τονίζουν 

ότι τέτοιες εκδηλώσεις προάγουν την ανάπτυξη προφορικού λόγου, τη δηµιουργικότητα 

και τη συνεργασία. 

Φοιτητής 10: “…συµβάλλει στη δηµιουργία θετικών στάσεων τόσο για το 

µάθηµα της Επιστήµης όσο και γενικότερα για τη διερεύνηση του φυσικού 

κόσµου. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, διασφαλίζεται η εξοικείωση των 

µαθητών µε τη φύση της Επιστήµης και βελτιώνεται σηµαντικά η κατανόηση 

διαφόρων εννοιών. Ακόµη, προάγεται η ανάπτυξη του προφορικού λόγου 

και καλλιεργείται σε µεγάλο βαθµό η δηµιουργικότητα και η συνεργασία.” 

 Το ίδιο παρατηρήθηκε και µέσα από τις τελικές εξετάσεις των συµµετεχόντων 

(Πίνακας 20). Συγκεκριµενοποιώντας, αναφέρουν ότι το πανηγύρι επιστήµης µπορεί να 

βοηθήσει τους µαθητές να αποκτήσουν γνώσεις περιεχοµένου που αφορούν το µάθηµα 

της επιστήµης. 

Φοιτητής 5: “Αποκτούν γνώσεις περιεχοµένου εφόσον µπαίνουν στη 

διαδικασία να συλλέξουν πληροφορίες, να διατυπώσουν υποθέσεις, να 

πραγµατοποιήσουν δοκιµές για το πείραµα τους και να καταλήξουν στον 
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τελικό σχεδιασµό του πειράµατος τους. …φέρνει τους µαθητές αντιµέτωπους 

µε την επιστηµονική γνώση. Αποκτούν γνώση την οποία δεν την ξεχνούν 

γιατί πειραµατίζονται µε αυτήν…” 

Μάλιστα αυτές τις γνώσεις, όπως γράφουν οι συµµετέχοντες, δεν τις βρίσκουν έτοιµες, 

αλλά αντίθετα τις ανακαλύπτουν οι ίδιοι.    

Φοιτητής 9: “…δεν τους δίνουµε εµείς έτοιµη τη γνώση, ουσιαστικά την 

ανακαλύπτουν από µόνοι τους. Δεν αποκτούν στείρες γνώσεις…” 

Κάποιοι άλλοι αναφέρουν ότι αφού οι µαθητές παρουσιάζουν τα δικά τους πειράµατα, 

τότε ενθουσιάζονται και ξεφεύγουν από τη καθηµερινή τους ρουτίνα.  

Φοιτητής 10: “…παρουσιάζουν τα δικά τους πειράµατα… ξεφεύγουν και 

από τη ρουτίνα τους… τους ενθουσιάζει…” 

Οι συµµετέχοντες υποστηρίζουν ότι αυτές οι γνώσεις και οι εµπειρίες που θα 

αποκτήσουν, δεν θα τις ξεχάσουν ποτέ. 

Φοιτητής 11: “Οι µαθητές θα ζήσουν κάτι που δεν πρόκειται να το 

ξεχάσουν.”  

Πέρα από τα πιο πάνω όµως, αναφέρουν ότι ενόσω οι µαθητές χρησιµοποιούν µε 

παιγνιώδη και βιωµατικό τρόπο την επιστηµονική διερεύνηση, µπορούν να αναπτύξουν 

την επιστηµονική και δηµιουργική τους σκέψη, µιας και το πανηγύρι επιστήµης, όπως 

τονίζουν, δηµιουργεί ένα κλίµα ενθάρρυνσης και αποδοχής όλων των µαθητών, µέσα στο 

οποίο µπορούν να εκφράσουν τις απορίες τους, να πειραµατιστούν και να µην φοβηθούν 

για την πιθανή αποτυχία.   

Φοιτητής 7: “…εξοικειώνονται µε το πρακτικό µέρος της επιστηµονικής 

διερεύνησης και µαθαίνουν να σχεδιάζουν έγκυρα πειράµατα… µαθαίνουν 

µε παιγνιώδη και βιωµατικό τρόπο… µπορεί να βοηθήσει τους µαθητές να 
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κατανοήσουν και να αναπτύξουν την επιστηµονική σκέψη… αναπτύσσεται η 

δηµιουργική τους σκέψη. …κλίµα που ενθαρρύνει τις ερωτήσεις και την 

αναζήτηση και εύρεση απαντήσεων. …διαµορφώνεται ένα κλίµα αποδοχής, 

έτσι οι µαθητές πειραµατίζονται και δεν φοβούνται να κάνουν λάθος.” 

Επιπλέον, υποστηρίζουν ότι οι µαθητές παίρνουν το ρόλο των επιστηµόνων 

αντιµετωπίζοντας διάφορα προβλήµατα που απασχολούν την καθηµερινή τους ζωή και 

προετοιµάζονται ως µελλοντικοί πολίτες, µέσα από διάφορες διαδικασίες 

κοινωνικοποίησης και απόκτησης δεξιοτήτων διερώτησης, υπευθυνότητας και 

επιστηµονικής διερεύνησης. Επιπλέον κατανοούν τη φύση της επιστήµης, τον ανθρώπινο 

και κοινωνικό της χαρακτήρα και αποκτούν κίνητρα για µάθηση και έρευνα. 

Φοιτητής 2: “… αναπτύσσουν δεξιότητες κοινωνικοποίησης και 

διερώτησης, καθώς πρέπει να είναι σε ετοιµότητα και να απαντούν σε κάθε 

ερώτηση. …για να συµµετέχουν χρειάζεται να αναπτύξουν υπευθυνότητα, 

δεξιότητες επιστηµονικής διερεύνησης… να γίνουν οι ίδιοι ερευνητές, µικροί 

επιστήµονες, να µπορούν να αντιµετωπίζουν προβλήµατα στην 

καθηµερινότητα µας, γενικά τους προετοιµάζει ως απερχόµενους πολίτες. …

οι µαθητές αναγνωρίζουν τη φύση της επιστήµης, τον ανθρώπινο και 

κοινωνικό της χαρακτήρα. Τους δίνει το κίνητρο για µάθηση, για έρευνα, το 

να εξερευνήσουν οι ίδιοι και να δηµιουργήσουν δικές τους έρευνες.” 

Χάρη λοιπόν σε όλα τα πιο πάνω, υποστηρίζουν ότι δηµιουργούν ωραίες αναµνήσεις από 

το µάθηµα των Φυσικών Επιστηµών και καταφέρνουν να αποκτήσουν οµαδικό πνεύµα 

και δεξιότητες οργάνωσης.  

Φοιτητής 4: “ …τους µένει µια όµορφη ανάµνηση από το µάθηµα των 

Φυσικών Επιστηµών. …µαθαίνουν το οµαδικό πνεύµα και αποκτούν 
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δεξιότητες οργάνωσης καθώς χρειάζεται πολύ οργάνωση και να δουλεύουν 

όλοι µαζί για να βγει το τελικό αποτέλεσµα.” 

Ακόµη αναφέρουν ότι µπορούν να αντιληφθούν το πραγµατικό εύρος της επιστήµης. 

Φοιτητής 5: “…βλέπουν ότι η επιστήµη δεν αφορά µόνο ένα τοµέα αλλά 

πολλούς.”  

Επίσης µέσα από µία τέτοια εκδήλωση, αλλάζουν τρόπο αντίληψης απέναντι στην 

επιστήµη και κατανοούν τη σηµαντικότητα της στη ζωή µας.   

Φοιτητής 9: “…αρχίζουν να διαπιστώνουν τη χρησιµότητα και την ουσία 

του µαθήµατος στη ζωή µας.”  

Ακόµη ακολουθούν τον τρόπο εργασίας των επιστηµόνων, έτσι κατανοούν πως 

εργάζονται στην πραγµατικότητα. 

Φοιτητής 11: “Ακολουθούν µια διαδικασία που ακολουθούν οι 

επιστήµονες, κάνοντας κάποια βασικά βήµατα, αυτό τους βοηθά στο να 

µπούµε στην ψυχοσύνθεση ενός επιστήµονα.” 

Έτσι, υποστηρίζουν ότι µπορούν να βοηθήσουν τους µαθητές να καλλιεργήσουν θετικές 

στάσεις προς τις Φυσικές Επιστήµες, γιατί εκτός από τα πιο πάνω, οι µαθητές έρχονται σε 

επαφή µε επιστήµονες. 

Φοιτητής 14: “…µια προσπάθεια καλλιέργειας θετικών στάσεων προς τις 

Φυσικές Επιστήµες, καθώς και για να φέρει τα παιδιά σε επαφή µε τους 

επιστήµονες που ασχολούνται ενεργά.” 

Τέλος, τονίζουν ότι οι µαθητές γίνονται µέλη της επιστηµονικής κοινότητας και 

αναπτύσσουν την αυτοπεποίθηση. 
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Φοιτητής 8: “…είναι µια διαδικασία που κάνει τους µαθητές να νιώθουν 

µέρος της επιστηµονικής κοινότητας. Το πανηγύρι επιστήµης βοηθάει τους 

µαθητές να έχουν αυτοπεποίθηση…” 

 Όπως φαίνεται λοιπόν από τα πιο πάνω αποσπάσµατα, οι συµµετέχοντες 

υποστηρίζουν ότι µία πρακτική όπως ένα πανηγύρι επιστήµης, όπως αυτό που 

συµµετείχαν οι ίδιοι µπορεί να επιφέρει πολλά πλεονεκτήµατα στη µάθηση των µαθητών. 

Πιο συγκεκριµένα, υποστηρίζουν ότι σε ένα πανηγύρι επιστήµης, οι µαθητές νιώθουν 

περισσότερο ελεύθεροι, αφού βρίσκονται σε ένα πιο χαλαρό πλαίσιο από αυτό του 

σχολείου, όπου µπορούν να παρακολουθήσουν διάφορες ενδιαφέρουσες διερευνήσεις 

που πραγµατοποιούνται είτε από µαθητές είτε από επιστήµονες, αποκτώντας έτσι γνώσεις 

περιεχοµένου για διάφορα θέµατα φυσικών επιστηµών. Μάλιστα, αν συµµετέχουν οι ίδιοι 

µε σκοπό να παρουσιάσουν µία διερεύνηση, οι γνώσεις που αποκτούν είναι γνώσεις που 

προκύπτουν µέσα από τη δική τους προσωπική διερεύνηση, µε αποτέλεσµα να τις 

ανακαλύπτουν µόνοι τους, χωρίς να τις βρίσκουν έτοιµες από τρίτους. Ως αποτέλεσµα 

αυτού, τις κατανοούν περισσότερο και τις αποθηκεύουν στη µακροχρόνια τους µνήµη. 

Με αυτό τον τρόπο, οι µαθητές παίρνουν το ρόλο των επιστηµόνων και ετοιµάζονται ως 

µελλοντικοί ενεργοί πολίτες. Ακόµη, οι συµµετέχοντες υποστηρίζουν ότι το πανηγύρι 

επιστήµης βοηθά σε µία πιο πολύπλευρη µάθηση και καλλιέργεια θετικών στάσεων προς 

το µάθηµα της Επιστήµης, αλλά και την επιστήµη ως κλάδο γενικότερα, αφού οι µαθητές 

κατανοούν το πραγµατικό εύρος της επιστήµης, τον τρόπο εργασίας των επιστηµόνων, 

αλλά και τον ανθρώπινο και κοινωνικό χαρακτήρα της. Όλα αυτά επιτυγχάνονται γιατί οι 

µαθητές έχουν την ευκαιρία να ξεφύγουν από την καθηµερινή τους ρουτίνα, να γίνουν 

µέλη της επιστηµονικής κοινότητας, να αναπτύξουν αυτοπεποίθηση και να µάθουν µε ένα 

πιο παιγνιώδη και βιωµατικό τρόπο. Έτσι ενθουσιάζονται και συµµετέχουν µε 



@  318

περισσότερη όρεξη για να φέρουν εις πέρας το στόχο τους. Εκτός όµως από τα πιο πάνω, 

µία τέτοια πρακτική, υποστηρίζουν οι συµµετέχοντες ότι βοηθά στη δηµιουργία 

περισσότερων κινήτρων για µάθηση, ενώ ταυτόχρονα µπορεί να ενισχύσει τον προφορικό 

λόγο των µαθητών, την επιστηµονική και δηµιουργική τους σκέψη και τις δεξιότητες της 

οργάνωσης και της συνεργασίας τους σε µία οµάδα. Γενικότερα, το κλίµα σε ένα τέτοιο 

περιβάλλον, είναι ένα κλίµα ενθάρρυνσης και αποδοχής, όπου οι µαθητές 

πειραµατίζονται και εκφράζονται χωρίς να φοβούνται την αποτυχία (Πίνακας 20).  

 Διαπιστώνεται, λοιπόν ότι υπάρχει µία συνάφεια µεταξύ των δεδοµένων που 

συλλέχθηκαν από τα αναστοχαστικά ηµερολόγια και τις τελικές εξετάσεις των 

συµµετεχόντων. Αυτή η συνάφεια, αποδεικνύει ότι οι συµµετέχοντες αντιλήφθηκαν το 

ρόλο της οργάνωσης και συµµετοχής µίας τάξης σε ένα πανηγύρι επιστήµης, για το οποίο 

µάλιστα εντοπίζουν πολλά πλεονεκτήµατα. 

 Εκτός όµως από το πανηγύρι επιστήµης, κάποιοι συµµετέχοντες εντόπισαν 

σηµαντικά οφέλη και σε ότι αφορά την επίσκεψη στο Περιβαλλοντικό Κέντρο 

Αθαλάσσας (Πίνακας 20). Για παράδειγµα αναφέρουν στα ηµερολόγια τους ότι µία 

διδασκαλία σε ένα περιβάλλον όπως αυτό, βοηθά τους µαθητές να αποµνηµονεύσουν τις 

γνώσεις, γιατί χρησηµοποιούν τα προσωπικά τους βιώµατα και τις αισθήσεις τους για να 

µάθουν. 

Φοιτητής 5: “…µια διδασκαλία σε ένα άτυπο περιβάλλον µάθησης 

αποτυπώνεται στη µνήµη του µαθητή γιατί όλα αυτά που του περιγράφει ο 

εκπαιδευτικός, τα βιώνει και τα αισθάνεται. …τους δίνουµε την ευκαιρία να 

τα βλέπουν από κοντά, να τα βιώνουν και να τα αισθάνονται.” 

Επιπλέον, γράφουν στα ηµερολόγια τους ότι παρατήρησαν από πρώτο χέρι ότι σε τέτοια 

περιβάλλοντα, ακόµα και οι αντιδραστικοί µαθητές, τελικά ενδιαφέρονται για το µάθηµα 
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και συνεργάζονται µε τις οµάδες τους για να επιτύχουν τους στόχους τους. Ακόµα 

τονίζουν ότι τέτοιες διδασκαλίες ανταποκρίνονται στις φυσικές και νοητικές ικανότητες 

όλων των µαθητών, µε αποτέλεσµα να επιτυγχάνεται η συµπερίληψη όλων των ατόµων. 

Φοιτητής 8: “…συµπεριλαµβάνονται ακόµη και οι πιο απείθαρχοι µαθητές 

οπού σε µια τυπική τάξη θα ‘χάνονταν’. …επιτρέπει στους µαθητές να 

καλλιεργούν όλο το φάσµα των ειδών νοηµοσύνης τους που στην τάξη είναι 

πολύ πιο δύσκολο, τόσο για τους µαθητές, όσο και για τον εκπαιδευτικό. Η 

συµπερίληψη όλων των παιδιών επιτυγχάνεται πολύ πιο εύκολα…” 

 Παρόµοιες αναφορές παρατηρήθηκαν και µέσα από τις τελικές εξετάσεις των 

συµµετεχόντων (Πίνακας 20). Αναλυτικότερα, αναφέρουν ότι τα άτυπα περιβάλλοντα 

µάθησης, όπως το περιβαλλοντικό πάρκο Αθαλάσσας, δίνουν την ευκαιρία στον 

εκπαιδευτικό να διαφοροποιήσει τη διδασκαλία του. 

Φοιτητής 14: “…τέτοιοι χώροι µπορούν να προσφέρουν πολλές 

δυνατότητες για να µπορέσουν να διαφοροποιήσουν το µάθηµα τους σε 

σχέση µε τη στείρα παροχή γνώσεων από το δάσκαλο.” 

Ακόµη, υποστηρίζουν ότι µέσα από την άτυπη µάθηση, οι µαθητές έρχονται σε επαφή µε 

τη φύση και ξεφεύγουν από τα στενά περιθώρια της σχολικής αίθουσας. 

Φοιτητής 3: “…η άτυπη µάθηση έχει µεγάλη σηµασία για τη διδακτική των 

Φυσικών Επιστηµών γιατί οι µαθητές θα έρθουν σε επαφή µε τη φύση και 

δεν θα είναι κλεισµένοι µέσα σε µια τάξη…” 

Επιπλέον τονίζουν ότι οι µαθητές µαθαίνουν ευκολότερα, γιατί ξεφεύγουν από τη 

ρουτίνα και έρχονται άµεσα σε επαφή µε το αντικείµενο της µελέτης τους, έτσι το 

µάθηµα γίνεται πιο ενδιαφέρον. 
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Φοιτητής 15: “…οι µαθητές µπορούν να µάθουν πολύ εύκολα τη διδακτέα 

ύλη, γιατί ξεφεύγει ο µαθητής από τη ρουτίνα της τάξης… Ο µαθητής µπορεί 

να έρθει σε άµεση επαφή µε το αντικείµενο. …µε αυτό τον τρόπο γίνεται 

πολύ πιο ενδιαφέρον το µάθηµα για τον ίδιο.” 

Επιπρόσθετα, αναφέρουν ότι οι µαθητές µαθαίνουν ενδιαφέρον γνώσεις, τις οποίες θα τις 

θυµούνται περισσότερο από αυτές που µαθαίνουν θεωρητικά στην τάξη, γιατί τις 

µαθαίνουν µε βιωµατικό τρόπο. 

Φοιτητής 4: “…αυτά ουσιαστικά θα µείνουν στη µνήµη του µαθητή µιας 

και αυτά που έµαθαν τα έµαθαν µε πρακτικό τρόπο… Θα ήταν τελείως 

διαφορετικό αν τους το έλεγε στη θεωρία και άλλο που το είδαν στην 

πράξη.” 

Επίσης, συµπληρώνουν ότι οι γνώσεις που αποκτούν, είναι αποτέλεσµα της δικής τους 

προσπάθειας, αφού τις ανακαλύπτουν µόνοι τους διαµέσου της διερεύνησης. Ακόµη τα 

ερεθίσµατα σε ένα τέτοιο περιβάλλον είναι πολλά, έτσι οι µαθητές επιλέγουν µε ποια θα 

αλληλεπιδράσουν περισσότερο. 

Φοιτητής 6: “…ανακάλυψη και απόκτηση γνώσεων µέσω διερεύνησης, 

ξεφεύγουν από τα όρια της καθηµερινής διδασκαλίας και προσφέρει 

πληθώρα ερεθισµάτων εκ των οποίων ο µαθητής θα επιλέξει µε ποια θα 

διαδράσει…” 

Άλλοι αναφέρονται στις δικές τους εµπειρίες που έζησαν στο µάθηµα διδακτικής και 

υποστηρίζουν ότι το χαλαρό περιβάλλον το οποίο διαµορφώνεται σε αυτούς τους χώρους, 

επιτρέπει στους µαθητές να επιλέγουν από µόνοι τους τι θα µάθουν, µε αποτέλεσµα να 

είναι περισσότεροι χαρούµενοι, δραστήριοι και να έχουν όρεξη και θέληση για µάθηση, 

ανεξαρτήτως του µαθησιακού τους επιπέδου. 
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Φοιτητής 9: “…προσφέρουν ένα πιο χαλαρό πεδίο… οι µαθητές διαλέγουν 

τι θα µάθουν… Είδα µαθητές χαρούµενους, δραστήριους όπου µε τη θέληση 

τους και την όρεξη τους εµπλέκονταν σε δραστηριότητες. …ήταν δραστήριοι 

ανεξαρτήτως µαθησιακού επιπέδου, όλοι εµπλέκονταν στις δραστηριότητες.” 

Κάποιοι άλλοι αναφέρουν ότι η µάθηση πραγµατοποιείται µέσα από το παιχνίδι, το οποίο 

βοηθά τους µαθητές να κατανοήσουν καλύτερα το µάθηµα χωρίς να κοπιάσουν ιδιαίτερα.  

Φοιτητής 1: “µέσα από το παιχνίδι χωρίς να καταβάλουν κόπο…” 

Μάλιστα αναφέρουν ότι εκτός από την εννοιολογική κατανόηση, τα άτυπα περιβάλλοντα 

µάθησης συµβάλλουν στην καλλιέργεια του επιστηµονικού αλφαβητισµού, στη δια βίου 

µάθηση, στη δηµιουργικότητα και στην καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων. 

Φοιτητής 2: “…συµβάλει στην εννοιολογική κατανόηση, επιστηµονικό 

αλφαβητισµό και στη δια βίου µάθηση. Προωθείται η δηµιουργικότητα … 

αναπτύσσει κοινωνικές δεξιότητες µέσω αλληλεπιδραστικών 

δραστηριοτήτων µε διάφορους φορείς…” 

Ακόµη, από τις προσωπικές τους εµπειρίες, οι συµµετέχοντες αναφέρουν ότι η µάθηση σε 

ένα τέτοιο µέρος δεν είναι βαρετή, γιατί οι µαθητές µπορούν να εκφράσουν απορίες που 

πηγάζουν µέσα από τα δικά τους ενδιαφέροντα, ενώ ταυτόχρονα αναλαµβάνουν 

υπεθυνότητες και γίνονται µικροί επιστήµονες, ενισχύοντας έτσι και την αυτοπεποίθηση 

τους. Με τέτοιους τρόπους διδασκαλίας, οι µαθητές είναι περισσότερο χαρούµενοι και 

έχουν κίνητρο για µάθηση. 

Φοιτητής 6: “…δεν ήταν καθόλου βαρετή για τους µαθητές… ρωτούν 

σχετικές απορίες ανάλογες των ενδιαφερόντων τους… ανέλαβαν ρόλους 

υπευθυνότητας, ένιωσαν µικροί επιστήµονες και το ηθικό τους ενισχύθηκε 

θετικά. …συµµετείχαν όλοι µε πολύ ενδιαφέρον και ζωντάνια. Συµµετείχαν 
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ενεργά σε όλη τη διαδικασία… δίνει ενδιαφέρον και κίνητρα στους 

µαθητές…” 

Επιπλέον, αναφέρουν ότι παρατήρησαν τους µαθητές από τη δική τους επίσκεψη και 

διαπίστωσαν ότι ένιωθαν ελεύθεροι, έγιναν δηµιουργικοί, αλλά ταυτόχρονα 

συνεργάστηκαν και αλληλεπίδρασαν µε τους συµµαθητές τους, µε στόχο να επιλύσουν το 

πρόβληµα που τους δόθηκε. Αυτό βοήθησε όλους τους µαθητές να συµµετέχουν ενεργά, 

ανεξαρτήτως των ιδιατεροτήτων που τους χαρακτήριζαν. 

Φοιτητής 8: “Οι µαθητές αλληλεπιδρούν µε τους συµµαθητές τους µε στόχο 

να λύσουν ένα πρόβληµα. Όταν έζησα αυτή την αλληλεπίδραση είδα ότι 

µέχρι και οι πιο ‘δύσκολοι’ µαθητές συµµετείχαν ενεργά σε ίδιο βαθµό µε 

τους συµµαθητές τους. Επίσης αυτό το περιβάλλον αφήνει ελεύθερα τα 

παιδιά να δηµιουργήσουν. Έµεινα έκπληκτος από τη δηµιουργικότητα των 

µαθητών στις δηµιουργίες τους µε υλικά από τη φύση.”  

Ακόµη τονίζουν ότι οι µαθητές εκτός του ότι είναι περισσότερο συνεργάσιµοι και 

πρόθυµοι να εργαστούν, παράλληλα βελτιώνουν πιο πολύ και τις προσωπικές τους 

επιδόσεις. 

Φοιτητής 11: “…τα παιδιά θα ήταν τόσο συνεργάσιµα και πρόθυµα να 

κάνουν το οτιδήποτε. Τα άτυπα περιβάλλοντα βελτιώνουν τις επιδόσεις των 

µαθητών και γενικά την άποψη τους για το µάθηµα.” 

Οι συµµετέχοντες αναφέρουν επίσης, ότι κατάλαβαν πως τέτοια περιβάλλοντα είναι πολύ 

σηµαντικά για τη διδασκαλία της Επιστήµης, γιατί µπορούν να φέρουν τους µαθητές 

κοντά στις Φυσικές Επιστήµες. 
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Φοιτητής 9: “…κατέληξα στο συµπέρασµα ότι τα άτυπα περιβάλλοντα 

µάθησης αποτελούν ένα σπουδαίο µέσο µε το οποίο µπορούµε να φέρουµε 

τους µαθητές πιο κοντά µε το πεδίο των Φυσικών Επιστηµών.” 

Όπως αναφέρουν, αυτό συµβαίνει γιατί αντιλαµβάνονται ότι οι Φυσικές Επιστήµες είναι 

παντού και σε διάφορους τοµείς. 

Φοιτητής 4: “…βλέπουν ότι οι Φυσικές Επιστήµες είναι παντού και σε 

διάφορες µορφές…” 

Επιπρόσθετα, τονίζουν ότι τα άτυπα περιβάλλοντα µάθησης µπορούν να βοηθήσουν στην 

αναδιαµόρφωση στερεότυπων αντιλήψεων. 

Φοιτητής 2: “Μπορεί να αναδιαµορφώσει στερεότυπες αντιλήψεις που 

είχες για τους επιστήµονες και το χώρο εργασίας τους…” 

Έτσι, οι µαθητές µπορούν να καλλιεργήσουν θετικές στάσεις και συναισθήµατα προς το 

µάθηµα της Επιστήµης αλλά και την επιστήµη γενικότερα. 

Φοιτητής 9: “…καλλιεργούν θετικές στάσεις και αντιλήψεις γύρω από το 

πεδίο των Φυσικών Επιστηµών. …καλλιέργεια θετικών συναισθηµάτων για 

τη µετέπειτα εκπαίδευση των µαθητών.”  

Τέλος, ένας συµµετέχοντας αναφέρει ότι οι εκπαιδευτικοί είναι περισσότερο χαλαροί σε 

αυτά τα περιβάλλοντα, έτσι έχουν την ευκαιρία να βελτιώσουν περισσότερο τις σχέσεις 

τους µε τους µαθητές τους. 

Φοιτητής 7: “…η συµπεριφορά των δασκάλων είναι πιο χαλαρή, έτσι 

αναπτύσσουν καλύτερες σχέσεις µε τα παιδιά.” 

 Διαπιστώνεται λοιπόν από τα πιο πάνω αποσπάσµατα, ότι οι συµµετέχοντες 

εντοπίζουν σηµαντικά πλεονεκτήµατα και για τις επισκέψεις σε άτυπα περιβάλλοντα 

µάθησης, όπως ήταν αυτή στο Περιβαλλοντικό Πάρκο Αθαλάσσας, στην οποία 
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συµµετείχαν οι ίδιοι. Πιο συγκεκριµένα, υποστηρίζουν ότι οι µαθητές που συµµετέχουν 

σε µία τέτοια εµπειρία µπορούν να αποµνηµονεύσουν καλύτερα τις γνώσεις 

περιεχοµένου που αποκτούν, γιατί τις βιώνουν και χρησιµοποιούν όλες τις αισθήσεις τους 

για τις κατανοήσουν. Επίσης, οι γνώσεις που αποκτούν είναι αποτέλεσµα της δικής τους 

προσπάθειας, αφού τις ανακαλύπτουν µόνοι τους, µέσω της δικής τους διερεύνησης. Οι 

µαθητές αναλαµβάνουν υπευθυνότητες και γίνονται µικροί επιστήµονες, ενισχύοντας 

έτσι και την αυτοπεποίθηση τους. Εκτός όµως από τις γνώσεις που αποκτούν, οι µαθητές 

καλλιεργούν τον επιστηµονικό τους αλφαβητισµό, τη δια βίου µάθηση, τη 

δηµιουργικότητα τους και τις κοινωνικές τους δεξιότητες. Μάλιστα, σε ένα τέτοιο µέρος, 

επιδιώκεται η µάθηση µέσα από το παιχνίδι και ταυτόχρονα παρέχεται πληθώρα 

ερεθισµάτων, έτσι οι µαθητές µπορούν να επιλέξουν µε ποια ερεθίσµατα θα 

αλληλεπιδράσουν και θα ενηµερωθούν περισσότερο. Ακόµη, όπως αναφέρουν οι 

συµµετέχοντες, τέτοια περιβάλλοντα είναι χώροι οι οποίοι ανταποκρίνονται στις ανάγκες 

όλων των µαθητών, αφού ανεξαρτήτως των ιδιαιτεροτήτων τους και του µαθησιακού 

τους επιπέδου, κεντρίζεται το ενδιαφέρον τους και συνεργάζονται αποτελεσµατικά µε 

τους συµµαθητές τους για να επιτύχουν τον στόχο τους. Έτσι καταφέρνουν να 

βελτιώνουν όλοι τις προσωπικές τους επιδόσεις. Μάλιστα έχουν τη δυνατότητα να 

εκφράσουν απορίες που πηγάζουν µέσα από τα δικά τους ενδιαφέροντα και να 

ενηµερωθούν για αυτά. Για όλους λοιπόν τους πιο πάνω λόγους, οι συµµετέχοντες 

τονίζουν ότι αφού οι µαθητές βρίσκονται σε ένα πιο χαλαρό περιβάλλον από αυτό του 

σχολείου, το οποίο προσφέρει πολλά κίνητρα για µάθηση, νιώθουν περισσότερο 

ελεύθεροι, χαρούµενοι, δραστήριοι, δηµιουργικοί, συνεργάσιµοι, πρόθυµοι, ενεργητικοί 

και έχουν όρεξη για µάθηση, η οποία δεν είναι καθόλου βαρετή για αυτούς αφού 

πραγµατοποιείται χωρίς να κοπιάσουν ιδιαίτερα. Γενικότερα, οι συµµετέχοντες 
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υποστηρίζουν ότι τέτοια µέρη µπορούν να φέρουν τους µαθητές πιο κοντά στις φυσικές 

επιστήµες, γιατί αντιλαµβάνονται ότι οι φυσικές επιστήµες βρίσκονται σε διάφορους 

τοµείς. Έτσι αναδιαµορφώνουν στερεότυπες αντιλήψεις που αφορούν το συγκεκριµένο 

κλάδο και καλλιεργούν θετικές στάσεις και συναισθήµατα τόσο για το µάθηµα, όσο και 

για την επιστήµη γενικότερα (Πίνακας 20). 

 Εκτός όµως από τα οφέλη προς τους µαθητές, οι συµµετέχοντες υποστηρίζουν ότι 

τέτοια περιβάλλοντα µπορούν να βοηθήσουν και τον εκπαιδευτικό, αφού τους δίνουν τη 

δυνατότητα να διαφοροποιήσει τη διδασκαλία του, αποφεύγοντας έτσι τις τυπικές 

γνώσεις που θα αποκτούσαν οι µαθητές µέσα σε µία σχολική αίθουσα και κεντρίζοντας 

περισσότερο το ενδιαφέρον τους. Ο εκπαιδευτικός προσφέρει την ευκαιρία στους 

µαθητές να ξεφύγουν από τα στενά όρια της τάξης και τη ρουτίνα του σχολείου και να 

έρθουν σε άµεση επαφή µε τη φύση και το αντικείµενο της µελέτης τους. Τέλος, ένας 

συµµετέχοντας αναφέρει ότι ακόµα και οι εκπαιδευτικοί είναι περισσότερο χαλαροί σε 

αυτά τα περιβάλλοντα, έτσι έχουν την ευκαιρία να βελτιώσουν περισσότερο τις σχέσεις 

τους µε τους µαθητές τους (Πίνακας 20). 

 Φανερώνεται, λοιπόν ότι υπάρχει µία συνάφεια µεταξύ των δεδοµένων που 

συλλέχθηκαν από τα αναστοχαστικά ηµερολόγια και τις τελικές εξετάσεις των 

συµµετεχόντων, η οποία αποδεικνύει ότι οι συµµετέχοντες αντιλήφθηκαν το ρόλο της 

οργάνωσης και συµµετοχής µίας τάξης σε επισκέψεις άτυπων περιβάλλοντων µάθησης, 

για τις οποίες µάλιστα εντοπίζουν πολλά πλεονεκτήµατα. 

 Παράλληλα οι συµµετέχοντες αναφέρθηκαν και στη χρησιµότητα της εφαρµογής 

πρακτικών όπως αυτήν που συµµετείχαν οι ίδιοι µε τους επιστήµονες (Πίνακας 20). Οι 

συµµετέχοντες  αναφέρουν στα ηµερολόγια τους ότι τέτοιες εφαρµογές άτυπης µάθησης 

µπορούν να οδηγήσουν στην εξάλειψη στερεότυπων αντιλήψεων για τους επιστήµονες.  
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Φοιτητής 1: “…διαδραµατίζει και σηµαντικό ρόλο στην εξάλειψη του 

στερεοτύπου του επιστήµονα, που υπάρχει ακόµα και στις µέρες µας.”  

Μάλιστα, ένας συµµετέχων τονίζει ότι τέτοιες συναντησεις θα βοηθήσουν τους µαθητές 

να καταλάβουν ότι µπορεί να πέσουν θύµατα παραπληροφόρησης και θα αντιληφθούν ότι 

χρειάζεται να είναι πολύ προσεκτικοί και επιλεκτικοί µε αυτά που διαβάζουν ή ακούνε, 

αφού θα συνειδητοποιήσουν ότι άδικα έχουν διαµορφώσει λανθασµένες εντυπώσεις 

σχετικά µε τους επιστήµονες και τη δουλειά τους µέσω διαφόρων λανθασµένων πηγών.  

Φοιτητής 7: “…θα τα βοηθούσε να καταλάβουν ότι η παραπληροφόρηση 

είναι παντού, ειδικά στο διαδίκτυο που χρησιµοποιούν καθηµερινά και θα 

πρέπει να είναι προσεκτικοί και να ελέγχουν πάντα τις πηγές.” 

Πέρα από την εξάλειψη των στερεοτύπων, αναφέρονται και στην ευκαιρία των µαθητών 

να δουν τους επιστήµονες εν ώρα εργασίας, ώστε να ενδιαφερθούν περισσότερο για τη 

δουλειά τους. 

Φοιτητής 4: “…µπορούµε µέσω αυτού να καταρρίψουµε και το στερεότυπο 

του επιστήµονα που όλοι µας έχουµε στο µυαλό µας και οι µαθητές µπορούν 

να τον δουν εν ώρα εργασίας του.” 

Όλα αυτά, όπως τονίζουν, µπορούν να βοηθήσουν τους µαθητές που έχουν κλίση προς 

τον τοµέα της επιστήµης, γιατί αλληλεπιδρούν µε τους επιστήµονες και αποκτούν 

εµπειρίες που κεντρίζουν το ενδιαφέρον τους. 

Φοιτητής 5: “Καταρχήν πολλά παιδιά που έχουν κλίση προς το 

συγκεκριµένο τοµέα, τους παρέχονται ευκαιρίες να ενηµερωθούν, να 

αλληλεπιδράσουν και να αποκτήσουν εµπειρίες γι’ αυτό που τους 

ενδιαφέρει.” 
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Ακόµη, τονίζουν ότι δίνει την ευκαιρία στους µαθητές να έρθουν κοντά στον κλάδο των 

Φυσικών Επιστηµών και πιθανόν να ακολουθήσουν ένα τέτοιο επαγγελµα στο µέλλον, 

αφού έρχονται σε επαφή µε τους επιστήµονες και κατανοούν τη φύση της δουλειάς τους 

και το έργο που προσφέρουν στην κοινωνία. 

Φοιτητής 7: “…τέτοιες συναντήσεις θα µπορούσαν να στρέψουν το 

ενδιαφέρον των παιδιών στις Φυσικές Επιστήµες και τελικά να ασχοληθούν 

επαγγελµατικά µε τον τοµέα αυτόν. …τα παιδιά έρχονται σε επαφή µε 

επιστήµονες και κατανοούν τη φύση της δουλειάς τους και το έργο τους που 

είναι άρρηκτα συνδεδεµένο µε την καθηµερινότητα.”  

 Οι ιδέες των συµµετεχόντων για τη σηµαντικότητα της εφαρµογής µίας άτυπης 

πρακτικής όπως τη συνεργασία µε επιστήµονες, εντοπίζονται και µέσα από τις τελικές 

τους εξετάσεις (Πίνακας 20). Πιο συγκεκριµένα, αναφέρουν ότι όταν οι µαθητές έχουν 

την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή µε πραγµατικούς επιστήµονες, έτσι ενισχύονται 

περισσότερο οι γνώσεις τους.  

Φοιτητής 3: “Η επαφή των µαθητών µε πραγµατικούς επιστήµονες είναι 

κάτι που µπορεί να ενισχύσει τις γνώσεις τους.” 

Μάλιστα υποστηρίζουν ότι οι µαθητές θα µάθουν επιπρόσθετες γνώσεις, τις οποίες 

µπορεί να µην είχαν την ευκαιρία να ακούσουν ξανά αν δεν είχαν έρθει σε επαφή µε τον 

επιστήµονα. Ακόµη θα τους δοθεί η ευκαιρία να ρωτήσουν τον επιστήµονα απορίες που 

µπορεί να έχουν και πολύ πιθανόν, ο εκπαιδευτικός να µην γνωρίζει τις απαντήσεις µιας 

και δεν είναι το δικό του αντικείµενο. 

Φοιτητής 11: “Θα µάθουν πράγµατα τα οποία ίσως να µην είχαν ξανά την 

ευκαιρία να ακούσουν… Τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν τις 

δικές τους ερωτήσεις και να πάρουν απαντήσεις από ανθρώπους που 
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κατέχουν το αντικείµενο, διότι ο εκπαιδευτικός δεν έχει τη δυνατότητα να 

έχει τόσες εξειδικευµένες γνώσεις.” 

Επιπλέον υποστηρίζουν ότι είναι πολύ πιθανόν να αποτυπωθούν καλύτερα αυτές οι 

γνώσεις στη µνήµη τους, γιατί θα εµπλακούν σε ένα διαφορετικό µάθηµα από το 

συνηθισµένο, που θα τους κινήσει περισσότερο την περιέργεια και το ενδιαφέρον. 

Φοιτητής 4: “Πιθανό να τα θυµούνται και πιο πολύ καθώς το ενδιαφέρον 

και η περιέργεια τους θα έχει οξυνθεί.” 

Επίσης, όπως αναφέρουν οι συµµετέχοντες, οι µαθητές ξεφεύγουν από την καθηµερινή 

τους ρουτίνα, έτσι αποκτούν περισσότερο ενδιαφέρον και ενθουσιασµό για το µάθηµα. 

Φοιτητής 11: “…τα παιδιά ξεφεύγουν από τη ρουτίνα του µαθήµατος αφού 

µπαίνει ένα καινούργιο πρόσωπο µέσα στην τάξη, έτσι όλα γίνονται πιο 

ενδιαφέρον. …µε κάτι τέτοιο τα παιδιά θα ενθουσιαστούν…” 

Ακόµη, αναφέρουν ότι ταυτόχρονα µε την απόκτηση γνώσεων, µπορούν να αναιρέσουν 

διάφορα στερεότυπα που µπορεί να κατέχουν και αφορούν το µάθηµα της Επιστήµης. 

Φοιτητής 14: “…θεωρώ ότι µια τέτοια επίσκεψη γκρεµίζει οποιουδήποτε 

είδους στερεότυπα τα οποία κουβαλάνε οι µαθητές, αφού κατανοούν ότι τα 

µαθήµατα των Φυσικών Επιστηµών δεν είναι µαθήµατα για να µαθαίνουν 

απλά φαινόµενα χωρίς να τα κατανοούν, αλλά είναι µαθήµατα που καλό 

είναι να έρχονται σε επαφή γιατί θα τους βοηθήσουν µε την καθηµερινότητα 

τους…” 

Εκτός όµως από τα στερεότυπα που αφορούν το µάθηµα της Επιστήµης, θα αναιρεθούν 

και στερεότυπα που αφορούν τόσο τους ίδιους τους επιστήµονες και το χώρο εργασίας 

τους, όσο και τον κλάδο της επιστήµης γενικότερα.  
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Φοιτητής 11: “Θα κατανοήσουν πως η επιστήµη δεν είναι τελικά τόσο 

δύσκολη, αλλά αντίθετα είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον που αξίζει να 

ασχοληθείς µαζί της και να µάθεις πολλά πράγµατα. Θα καταλάβουν πως 

στην πραγµατικότητα ο χώρος εργασίας των επιστηµόνων δεν είναι ένα 

εργαστήριο µε λιγοστό φως που οληµερίς γίνονται πειράµατα. …θα 

αναθεωρήσουν για τους επιστήµονες, καθώς θα δουν πως είναι 

φυσιολογικοί άνθρωποι…” 

Επιπλέον, αναφέρουν ότι τέτοιες δραστηριότητες µπορούν να δηµιουργήσουν θετικά 

συναισθήµατα και αντιλήψεις στους µαθητές και έτσι να αγαπήσουν τον κλάδο της 

Επιστήµης και να επιθυµήσουν να ακολουθήσουν µία παρόµοια καριέρα στο µέλλον. 

Φοιτητής 1: “Πιστεύω πως η εµπειρία των µαθητών µε ένα επιστήµονα θα 

δηµιουργήσει θετικά συναισθήµατα… θα κάνουν τους µαθητές να 

αναδιαµορφώσουν τις αντιλήψεις τους. Έτσι θα αγαπήσουν το κλάδο της 

Επιστήµης και θα ανακαλύψουν πως θέλουν να µελετήσουν και να 

ασχοληθούν µε αυτή και θα θέλουν να γίνουν και οι ίδιοι επιστήµονες.” 

 Διαπιστώνεται λοιπόν από τα πιο πάνω αποσπάσµατα, ότι οι συµµετέχοντες 

εντοπίζουν σηµαντικά πλεονεκτήµατα και για τις διδασκαλίες που πραγµατοποιούνται σε 

συνεργασία µε επιστήµονες. Πιο συγκεκριµένα, υποστηρίζουν ότι τέτοιες πρακτικές 

αλληλεπίδρασης µε πραγµατικούς επιστήµονες, µπορούν να εµπλουτίσουν τις γνώσεις 

περιεχοµένου των µαθητών, τις οποίες πολύ πιθανό να µην είχαν άλλη ευκαιρία για να τις 

ακούσουν, µιας και ο εκπαιδευτικός της τάξης είναι αδύνατο να τις γνωρίζει αφού δεν 

είναι η ειδικότητα του. Επιπλέον, είναι πολύ πιθανό αυτές οι γνώσεις να αποτυπωθούν 

καλύτερα στη µνήµη τους, γιατί το συγκεκριµένο µάθηµα θα είναι διαφορετικό και θα 

τους βοηθήσει να ξεφύγουν από τη καθηµερινή τους ρουτίνα, έτσι θα τους κινήσει 
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περισσότερο την περιέργεια, το ενδιαφέρον και τον ενθουσιασµό. Ακόµη υποστηρίζουν 

ότι τέτοιες πρακτικές µπορούν να βοηθήσουν στη µείωση των στερεοτύπων που αφορούν 

τόσο το µάθηµα της Επιστήµης, όσο και την επιστήµη γενικότερα, αλλά και τους 

επιστήµονες, ως προσωπικότητες και ως χώρος εργασίας. Μάλιστα ένας συµµετέχοντας 

υποστηρίζει ότι τέτοιες εφαρµογές µπορούν να  βοηθήσουν τους µαθητές να καταλάβουν 

ότι µπορεί να πέσουν θύµατα παραπληροφόρησης και θα αντιληφθούν ότι χρειάζεται να 

είναι πολύ προσεκτικοί και επιλεκτικοί µε αυτά που διαβάζουν ή ακούνε, ώστε να 

ενηµερώνονται σωστά (βλέπε παράδειγµα φοιτητή 7). Εκτός όµως από τα πιο πάνω, οι 

συµµετέχοντες τονίζουν ότι έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή µε τη δουλειά των 

επιστηµόνων, έτσι πιθανό να αποκτήσουν περισσότερο ενδιαφέρον γι’ αυτήν και άτοµα 

που πιθανό να έχουν κλίση προς τον τοµέα της επιστήµης, να µπορέσουν να 

ενηµερωθούν σωστά και αφού κατανοήσουν τη φύση της δουλειάς τους και τη 

χρησιµότητα του έργου τους στην ευρύτερη κοινωνία, να επιλέξουν ένα τέτοιο επάγγελµα 

στο µέλλον (Πίνακας 20).  

 Φανερώνεται, λοιπόν ότι υπάρχει µία σύνδεση µεταξύ των δεδοµένων που 

συλλέχθηκαν από τα αναστοχαστικά ηµερολόγια και τις τελικές εξετάσεις των 

συµµετεχόντων. Αυτή η σύνδεση αποδεικνύει ότι οι συµµετέχοντες αντιλήφθηκαν το 

ρόλο της οργάνωσης συνεργασιών µε επιστήµονες στο µάθηµα της Επιστήµης, για τις 

οποίες µάλιστα εντοπίζουν πολλά πλεονεκτήµατα. 
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Πίνακας 20: Παρουσίαση Αποτελεσµάτων Ερωτήµατος 5 - Προσωπικές Φιλοσοφίες 
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Πλεονεκτήµατα Συγκεκριµένων 
Άτυπων Προσεγγίσεων

Πηγή Δεδοµένων

Φεστιβάλ Επιστήµης

- Χαλαρό πλαίσιο  
- Αίσθηµα ελευθερίας 
- Παρακολούθηση ενδιαφερουσών 
διερευνήσεων 

- Μαθαίνουν για διάφορα θέµατα που 
αφορούν την επιστήµη 

- Παιρνούν ευχάριστα 
- Επιτυγχάνεται η πολύπλευρη µάθηση 
- Καλλιεργούνται θετικές στάσεις προς 
το µάθηµα της Επιστήµης και την 
επιστήµη γενικότερα 

- Εξοικειώνονται µε τη φύση της 
Επιστήµης 

- Κατανοούν καλύτερα διάφορες έννοιες 
- Προάγεται η ανάπτυξη προφορικού 
λόγου, η δηµιουργικότητα και η 
συνεργασία

Αναστοχαστικά Ηµερολόγια
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- Αποκτούν γνώσεις περιεχοµένου τις 
οποίες ανακαλύπτουν οι ίδιοι 

- Παρουσιάζουν στο κοινό τις δικές τους 
διερευνήσεις 

- Ξεφεύγουν από την καθηµερινή 
ρουτίνα 

- Μακροχρόνιες γνώσεις και εµπειρίες 
- Μαθαίνουν µέσα από ένα βιωµατικό 
και παιγνιώδη τρόπο 

- Αναπτύσσουν επιστηµονική και 
δηµιουργική σκέψη 

- Δηµιουργείται ένα κλίµα ενθάρρυνσης 
και αποδοχής όλων των µαθητών 

- Πειραµατίζονται χωρίς να φοβούνται 
την πιθανή αποτυχία 

- Παίρνουν το ρόλο επιστηµόνων 
- Αντιµετωπίζουν προβλήµατα που 
απασχολούν την καθηµερινότητα 

- Προετοιµάζονται για µελλοντικοί 
ενεργοί πολίτες 

- Αναπτύσσουν δεξιότητες διερώτησης, 
υπευθυνοτητας και επιστηµονικής 
διερεύνησης 

- Κοινωνικοποιούνται 
- Κατανοούν τη φύση της Επιστήµης, τον 
ανθρώπινο και κοινωνικό χαρακτήρα 
της επιστήµης 

- Αποκτούν κίνητρα για µάθηση και 
έρευνα 

- Δηµιουργούν ωραίες αναµνήσεις από 
το µάθηµα της Επιστήµης 

- Αποκτούν οµαδικό πνεύµα 
- Αναπτύσσουν δεξιότητες οργάνωσης 
- Αντιλαµβάνονται το εύρος της 
επιστήµης 

- Αλλάζουν τον τρόπο σκέψης τους 
απέναντι στην επιστήµη. Κατανοούν τη 
σηµαντικότητα της στη ζωή µας. 

- Ακολουθούν τον τρόπο εργασίας των 
επιστηµόνων και κατανοούν πως 
εργάζονται 

- Καλλιεργούν θετικές στάσεις προς τις 
Φυσικές Επιστήµες 

- Έρχονται σε επαφή µε επιστήµονες 
- Γίνονται µέλη της επιστηµονικής 
κοινότητας 

- Αποκτούν αυτοπεποίθηση

Τελικές Εξετάσεις
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Επίσκεψη στο Περιβαλλοντικό Κέντρο Αθαλάσσας

- Αποκτούν προσωπικά βιώµατα 
χρησιµοποιώντας τις αισθήσεις τους.  

- Αποµνηµονεύουν καλύτερα τις γνώσεις. 
- Προωθούν τη συνεργατική µάθηση 
- Η µάθηση ανταποκρίνεται στις φυσικές 
και νοητικές ικανότητες όλων των 
µαθητών

Αναστοχαστικά Ηµερολόγια
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- Διαφοροποιείται η διδασκαλία 
- Έρχονται σε επαφή µε τη φύση 
- Ξεφεύγουν από τα στενά όρια της τάξης 
- Ξεφεύγουν από τη ρουτίνα 
- Έρχονται σε άµεση επαφή µε το 
αντικείµενο µελέτης και µαθαίνουν 
ευκολότερα 

- Το µάθηµα γίνεται ενδιαφέρον 
- Αποκτούν γνώσεις µέσα από τα δικά 
τους βιώµατα 

- Ανακαλύπτουν οι ίδιοι τις γνώσεις µέσα 
από τη διερεύνηση 

- Υπάρχουν ποικίλα ερεθίσµατα 
- Επιλέγουν τα ερεθίσµατα µε τα οποία 
επιθυµούν να αλληλεπιδράσουν 

- Δηµιουργείται ένα χαλαρό περιβάλλον 
µάθησης 

- Επιλέγουν µόνοι τους τι θα µάθουν 
- Προκαλούν αισθηµατα χαράς και 
ελευθερίας 

- Προωθούν τη δραστηριοποίηση και 
καλλιεργούν την όρεξη και τη θέληση 
για µάθηση 

- Η µάθηση ανταποκρίνεται σε όλους 
τους µαθητές 

- Η µάθηση πραγµατοποιείται µε 
παιγνιώδη τρόπο 

- Συµβάλλουν στην καλλιέργεια του 
επιστηµονικού αλφαβητισµού, στη δια 
βίου µάθηση και στη δηµιουργικότητα 

- Καλλιεργούνται κοινωνικές δεξιότητες 
- Η µάθηση δεν είναι βαρετή 
- Αναλαµβάνουν υπευθυνότητες 
- Γίνονται µικροί επιστήµονες 
- Ενισχύεται η αυτοπεποίθηση τους 
- Προσφέρονται κίνητρα για µάθηση 
- Προωθείται η συνεργατική µάθηση και 
η ενεργός συµµετοχή 

- Γίνονται περισσότερο πρόθυµοι και 
συνεγάσιµοι 

- Έρχονται κοντά στις Φυσικές 
Επιστήµες 

- Αντιλαµβάνονται ότι η επιστήµη 
βρίσκεται παντού 

- Αναδιαµορφώνουν στερεοτυπικές 
αντιλήψεις 

- Καλλιεργούν θετικές στάσεις και 

Τελικές Εξετάσεις
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Συνεργασία µε Επιστήµονες

- Βοηθούν στην αναδόµηση 
στερεοτυπικών αντιλήψεων για τους 
επιστήµονες 

- Κατανοούν ότι µπορεί να πέσουν 
θύµατα παραπληροφόρησης. 
Αντιλαµβάνονται ότι χρειάζεται να 
είναι προσεκτικοί και επιλεκτικοί µε 
αυτά που διαβάζουν και ακούνε. 

- Προσφέρουν την ευκαιρία να δουν τους 
επιστήµονες εν ώρα εργασίας 

- Αλληλεπιδρούν µε τους επιστήµονες 
- Κατανοούν τη φύση της δουλειάς τους 
και το έργο που προσφέρουν στην 
κοινωνία 

- Αποκτούν περισσότερο ενδιαφέρον για 
τη δουλειά των επιστηµόνων 

- Έρχονται κοντά στον κλάδο της 
επιστήµης 

- Περισσότερη καθοδήγηση των 
µαθητών µε κλίση προς τις Φυσικές 
Επιστήµες  

-  Αυξάνουν τις πιθανότητες στο µέλλον 
να ακολουθήσουν µια παρόµοια 
καριέρα

Αναστοχαστικά Ηµερολόγια
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Ρόλος Άτυπων Προσεγγίσεων - Συνεργασία Με Επιστήµονες/Εκπαιδευτές 

 Πέρα από τα πλεονεκτήµατα που αφορούν τη µάθηση των µαθητών, οι 

συµµετέχοντες εντοπίζουν και πλεονεκτήµατα που αφορούν τη διευκόλυνση του έργου 

των εκπαιδευτικών (Πίνακας 21). Συγκεκριµένα, οι συµµετέχοντες µέσα από τα 

αναστοχαστικά τους ηµερολόγια, υποστηρίζουν ότι η συνεργασία των εκπαιδευτικών µε 

τους διάφορους εµπειρογνώµονες, όπως είναι οι επιστήµονες και οι εκπαιδευτές, µπορεί 

- Ενισχύονται περισσότερο οι γνώσεις 
τους 

- Αποκτούν γνώσεις που πιθανόν να µην 
είχαν άλλη ευκαιρία να αποκτήσουν 

- Αποτυπώνονται καλύτερα οι γνώσεις 
στο µυαλό τους 

- Έχουν την ευκαιρία να ρωτήσουν 
ερωτήσεις που ο εκπαιδευτικός πιθανόν 
να µην µπορούσε να απαντήσει 

- Κεντρίζεται το ενδιαφέρον και η 
περιέργεια τους 

- Ενθουσιάζονται 
- Ξεφεύγουν από την καθηµερινή 
ρουτίνα 

- Αναδοµούνται διάφορα στερεότυπα που 
αφορούν το µάθηµα της επιστήµης 

- Αναδοµούνται στερεότυπα που 
αφορούν τους επιστήµονες και το χώρο 
εργασίας τους 

- Αναδοµούνται στερεότυπα που 
αφορούν τον κλάδο της επιστήµης 
γενικότερα 

- Δηµιουργούν θετικά συναισθήµατα και 
αντιλήψεις για την επιστήµη 

- Καλλιεργείται η αγάπη προς τον κλάδο 
της επιστήµης  

- Αναπτύσσονται οι πιθανότητες για 
µελλοντική συµµετοχή τους σε 
παρόµοια καριέρα

Τελικές Εξετάσεις
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να επιφέρει πολλά θετικά αποτελέσµατα στη διδασκαλία της επιστήµης. Ένα από αυτά 

είναι ο εµπλουτισµός της διδασκαλίας, γιατί οι εµπειρογνώµονες έχουν εξειδικευµένες 

γνώσεις σε συγκεκριµένα θέµατα. 

Φοιτητής 14: “…µπορεί να συνεισφέρει η συνεργασία τους γιατί έχουν 

εµπλουτισµένες και ειδικευµένες γνώσεις. Άρα µε αυτόν τον τρόπο θα 

εµπλουτιστεί και η διδασκαλία των εκπαιδευτικών και θα µάθουν κι άλλες 

πληροφορίες τα παιδιά.”  

Εκτός όµως από τον εµπλουτισµό της διδασκαλίας, υποστηρίζουν ότι βελτιώνονται και 

τα µαθησιακά αποτελέσµατα. Αυτά επιτυγχάνονται γιατί όπως τονίζουν, µπορούν οι 

εκπαιδευτικοί να δανειστούν υλικό και πληροφορίες από τους εµπειρογνώµονες, είτε να 

συνεργαστούν µαζί τους για να οργανώσουν δραστηριότητες που δεν µπορούν να 

πραγµατοποιηθούν εντός τάξης. 

Φοιτητής 9: “…µπορεί να βελτιωθούν πολύ και τα µαθησιακά 

αποτελέσµατα. Οι εκπαιδευτικοί σε συνεργασία µε τους εκπαιδευτές µπορούν 

να αντλούν υλικό και πληροφορίες γύρω από αυτό που θέλουν να 

διδάξουν… Ακόµη, σε συνεννόηση µαζί τους µπορούν να οργανώσουν 

δραστηριότητες τις οποίες δεν µπορούν να πραγµατοποιήσουν µέσα στις 

σχολικές αίθουσες…” 

Επίσης τονίζουν ότι κεντρίζεται περισσότερο το ενδιαφέρον των µαθητών µιας και είναι 

µία διαφορετική διδασκαλία από τη συνηθισµένη, που επικεντρώνεται στην ενεργό 

εµπλοκή των µαθητών. 

Φοιτητής 2: “…η µέθοδος συνάντησης επιστηµόνων/ειδικών είναι ένα 

είδος άτυπης µάθησης, που προωθεί το διαφορετικό στα παιδιά και η 
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µάθηση είναι πιο ενδιαφέρουσα, τα παιδιά µπορούν να εµπλακούν ενεργά 

στην όλη διαδικασία µε τον ειδικό…” 

Ακόµη, οι συµµετέχοντες αναφέρουν ότι αυτές οι συνεργασίες µπορούν να προσφέρουν 

διαφορετικές γνώσεις και εµπειρίες από αυτές που µπορεί να κατέχει ένας εκπαιδευτικός. 

Φοιτητής 7: “Νοµίζω ότι προσφέρουν γνώσεις κι εµπειρίες διαφορετικές 

από εκείνες ενός δασκάλου.” 

Επιπλέον, υποστηρίζουν ότι µία τέτοια συνεργασία µπορεί να βοηθήσει στην καλύτερη 

οργάνωση και καθοδήγηση των µαθητών, αλλά ακόµη και στον καλύτερο εµπλουτισµό 

των γνώσεων των ίδιων των εκπαιδευτικών. 

Φοιτητής 3: “Η συνεργασία ενός εκπαιδευτικού µε ειδικούς βοηθάει και 

στην καλύτερη οργάνωση της τάξης, καλύτερη καθοδήγηση των µαθητών… 

εµπλουτισµό των γνώσεων και των εκπαιδευτικών…” 

Τέλος, αναφέρουν ότι µία συνεργασία µε κάποιον εµπειρογνώµονα µπορεί να βοηθήσει 

τους εκπαιδευτικούς να παρατηρήσουν από απόσταση τους µαθητές τους πως δουλεύουν 

και να σκεφτούν µε αυτό τον τρόπο καινούργιες µεθόδους για να τους προσεγγίσουν. 

Φοιτητής 12: “Ο δάσκαλος µέσα από αυτή την διαδικασία µπορεί να δει 

από µια άλλη σκοπιά πως δουλεύουν οι µαθητές τους, θα τον βοηθήσει να 

εντοπίσει νέες µεθόδους.” 

 Παρόµοια εκφράζονται και οι συµµετέχοντες µέσα από τις συνεντεύξεις τους 

(Πίνακας 21). Για παράδειγµα θεωρούν ότι ενισχύουν το έργο ενός εκπαιδευτικού, γιατί 

όπως λένε είναι ακατόρθωτο οι δάσκαλοι να κατέχουν όλες τις γνώσεις για να µπορούν 

να αποδόσουν σε όλα τα µαθήµατα. Έτσι χρειάζεται να συνεργάζονται µε άτοµα που 

θεωρούν ότι µπορούν να τους βοηθήσουν να ενισχύσουν το µάθηµα που διδάσκουν. 
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Φοιτητής 2: “Θεωρώ ότι µπορούν να ενισχύσουν το έργο ενός 

εκπαιδευτικού. Ναι µεν είµαστε δασκάλοι, αλλά δεν έχουµε όλες τις γνώσεις 

για να αποδόσουµε πλήρως σε όλα τα µαθήµατα. Έτσι χρειαζόµαστε τη 

βοήθεια τέτοιων ατόµων για να ενισχύσουµε τη µάθηση των µαθητών.” 

Μάλιστα, συµπληρώνουν ότι οι εµπειρογνώµονες θα µπορούν να λύσουν και περαιτέρω 

απορίες στους µαθητές, απ’ ότι ένας εκπαιδευτικός.  

Φοιτητής 5: “…θα µπορούν να λύσουν και διάφορες απορίες που µπορεί 

να έχουν οι µαθητές, που ένας εκπαιδευτικός ίσως να µην γνωρίζει να τους 

απαντήσει.” 

Ακόµη, αναφέρουν ότι µε αυτό τον τρόπο, οι εκπαιδευτικοί µπορούν να εµπλουτίσουν όχι 

µόνο τις προσωπικές τους γνώσεις, αλλά και τις διδασκαλίες τους. 

Φοιτητής 8: “…µπορεί να ξέρει µόνο εκείνα που γράφονται µέσα σε ένα 

βιβλίο, έτσι µπορεί να δυσκολεύεται να κεντρίσει το ενδιαφέρον των 

µαθητών. Ενώ µπορεί να συνεργαστεί µε έναν εµπειρογνώµονα και να τον 

βοηθήσει να διδάξει σωστά τους µαθητές.” 

 Όπως διαπιστώνεται από τα προηγούµενα αποσπάσµατα, οι συµµετέχοντες 

υποστηρίζουν ότι η συνεργασία των εκπαιδευτικών µε διάφορους εµπειρογνώµονες, 

µπορεί να διευκολύνει το έργο τους, γιατί µε αυτό τον τρόπο µπορούν να εµπλουτίσουν 

περισσότερο τις διδασκαλίες τους, µιας και οι εµπειρογνώµονες έχουν εξειδικευµένες 

γνώσεις σε συγκεκριµένα θέµατα, τις οποίες µπορούν να µεταδώσουν πιο 

αποτελεσµατικά στους µαθητές. Μάλιστα αναφέρουν ότι µπορούν εκτός από το να 

συνεργαστούν µεταξύ τους για να οργανώσουν ένα µάθηµα στο οποίο θα παρευρίσκονται 

και οι δύο για να πραγµατοποιήσουν δραστηριότητες εκτός της τάξης, οι εκπαιδευτικοί 

µπορούν να δανειστούν υλικό και πληροφορίες από τους εµπειρογνώµονες για να 
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εµπλουτίσουν τις διδασκαλίες τους. Εκτός όµως από τον εµπλουτισµό του µαθήµατος, οι 

συµµετέχοντες τονίζουν ότι από µια τέτοια συνεργασία µπορούν να βελτιωθούν και τα 

µαθησιακά αποτελέσµατα των µαθητών, έτσι οι µαθητές µπορούν να αποκτήσουν 

περισσότερο ενδιαφέρον για το µάθηµα, αφού θα εµπλακούν περισσότερο ενεργητικά σε 

αυτό. Ακόµη, οι συµµετέχοντες τονίζουν ότι αυτές οι συνεργασίες µπορούν να 

προσφέρουν στους µαθητές διαφορετικές γνώσεις και εµπειρίες από αυτές που µπορεί να 

κατέχει ο ίδιος ο εκπαιδευτικός. Μάλιστα µπορούν να πάρουν απαντήσεις σε 

συγκεκριµένες απορίες που µπορεί να έχουν για ένα συγκεκριµένο θέµα, για τις οποίες 

δεν µπορεί να απαντήσει ο εκπαιδευτικός. Επίσης, αναφέρουν ότι δίνουν στον 

εκπαιδευτικό την ευκαιρία να οργανώσει καλύτερα την τάξη του και να καθοδηγήσει 

καλύτερα τους µαθητές του, ενώ ταυτόχρονα εµπλουτίζει και ο ίδιος τις γνώσεις του 

(Πίνακας 21). 

 Φανερώνεται, λοιπόν ότι υπάρχει µία σύνδεση µεταξύ των δεδοµένων που 

συλλέχθηκαν από τα αναστοχαστικά ηµερολόγια και τις συνεντεύξεις των 

συµµετεχόντων, η οποία αποδεικνύει ότι οι συµµετέχοντες αντιλήφθηκαν το ρόλο της 

συνεργασίας µε διάφορους εµπειρογνόµωνες, αφού καταφέρνουν και εντοπίζουν τα 

πλεονεκτήµατα που προκύπτουν από µία τέτοια συνεργασία. 
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Πίνακας 21: Παρουσίαση Αποτελεσµάτων Ερωτήµατος 5 - Προσωπικές Φιλοσοφίες 
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Πλεονεκτήµατα Άτυπων Προσεγγίσεων Πηγή Δεδοµένων

Συνεργασία Εκαπιδευτικών µε Επιστήµονες/Εκπαιδευτές

- Εµπλουτίζεται η διδασκαλία µε τις 
εξειδικευµένες γνώσεις σε 
συγκεκριµένα θέµατα 

- Βελτιώνονται τα µαθησιακά 
αποτελέσµατα 

- Οι εκπαιδευτικοί µπορούν να 
δανειστούν υλικό και πληροφορίες 

- Οι εκπαιδευτικοί µπορούν να 
οργανώσουν δραστηριότητες σε 
συνεργασία µε τους εµπειρογνώµονες 

- Κεντρίζουν περισσότερο το ενδιαφέρον 
των µαθητών 

- Επιπτυγχάνεται η ενεργός εµπλοκή των 
µαθητών 

- Προσφέρονται διαφορετικές γνώσεις 
και εµπειρίες από αυτές που µπορεί να 
κατέχει ο εκπαιδευτικός 

- Υποβοηθείται η καλύτερη οργάνωση 
και καθοδήγηση των µαθητών 

- Εµπλουτίζονται οι γνώσεις των 
εκπαιδευτικών 

- Ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς να 
παρατηρήσουν τους µαθητές τους πως 
δουλεύουν και να σκεφτούν 
καινούργιες µεθόδους για να τους 
προσεγγίσουν 

Αναστοχαστικά Ηµερολόγια

- Ενισχύεται το έργο του κεπαιδευτικού 
- Εµπλουτίζεται η διδασκαλία 
- Οι µαθητές αποκτούν επιπλέον γνώσεις 
από αυτές που γνωρίζει ο εκπαιδευτικός 

- Λύνονται περισσότερες απορίες των 
µαθητών από αυτές που µπορεί να τους 
λύσει ο εκπαιδευτικός 

- Οι εκπαιδευτικοί εµπλουτίζουν τις δικές 
τους γνώσεις

Συνεντεύξεις
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Ρόλος Άτυπων Προσεγγίσεων - Μειονεκτήµατα 

 Εκτός όµως από όλα τα πιο πάνω πλεονεκτήµατα που αφορούν τόσο τη µάθηση 

των µαθητών όσο και την αποτελεσµατικότητα των εκπαιδευτικών, κατά την ανάλυση 

των δεδοµένων εντοπίστηκαν και κάποιες αρνητικές περιπτώσεις δεδοµένων, αφού οι 

συµµετέχοντες γράφουν στα ηµερολόγια τους και κάποια µειονεκτήµατα τα οποία 

εντοπίζουν και αφορούν το ρόλο των άτυπων προσεγγίσεων στη διδασκαλία των 

Φυσικών Επιστηµών (Πίνακας 22). Για παράδειγµα αναφέρουν ότι είναι µία απαιτητική 

διαδικασία που αποζητά αρκετό κόπο και µόχθο για να πραγµατοποιηθεί 

αποτελεσµατικά. 

Φοιτητής 14: “…σαν διαδικασία είναι αρκετά απαιτητική και θέλει πολύ 

κόπο και µόχθο για να υλοποιηθεί σωστά.” 

Ακόµη αναφέρουν ότι ίσως υστερεί στο χρόνο που χρειάζεται να αφιερώσει ένας 

εκπαιδευτικός για να οργανώσει µία τέτοια διδασκαλία αλλά και στο χρόνο που 

χρειάζεται κατά τη διεξαγωγή του µαθήµατος για να επιτευχθεί ένα ευχάριστο και οµαλό 

αποτέλεσµα. 

Φοιτητής 2: “Ίσως υστερεί σε χρόνο. Πιστεύω πως για να κάνει κανείς, µια 

άτυπη µάθηση χρειάζεσαι ελευθερία στον χρόνο έτσι ώστε να υπάρχει µια 

οµαλή διαδικασία µάθησης µε ένα ευχάριστο τρόπο. Θέλει αρκετή 

οργάνωση…” 

Κάποιοι αναφέρουν ένα άλλο µειονέκτηµα, το οποίο αφορά το πλαίσιο µέσα στο οποίο 

πραγµατοποιείται η άτυπη µάθηση. Συγκεκριµένα, υποστηρίζουν ότι το µειονέκτηµα 

αφορά το ότι το εκπαιδευτικό πλαίσιο είναι περισσότερο χαλαρό και ανοικτό απ’ ότι στην 

τάξη. 



@  345

Φοιτητής 9: “…δυστυχώς αυτές οι δραστηριότητες βασίζονται σε ένα πιο 

χαλαρό εκπαιδευτικό πλαίσιο και σε ένα πιο γενικό υλικό σε σχέση µε την 

τάξη…”  

Αυτό το χαλαρό πλαίσιο, πιστεύουν ότι µπορεί να δηµιουργήσει δυσκολίες στην 

αξιολόγηση των µαθητών. 

Φοιτητής 4: “Αυτό που σκέφτοµαι ότι ίσως υστερεί είναι στο να µπορούµε 

να ελέγξουµε ότι όλοι οι µαθητές µας αποκόµισαν τη µέγιστη γνώση και ότι 

όλοι τους έχουν πάρει κάτι από αυτή τη µορφή µάθησης. Επειδή σίγουρα 

κάποια παιδιά ίσως δουλεύουν πιο πολύ από τα άλλα στην οµάδα τους και 

άλλα ίσως επαναπαύονται.” 

Επιπλέον συµπληρώνουν ότι αυτό πλαίσιο µπορεί να οδηγήσει και στο µειονέκτηµα της 

µη διατήρησης του ελέγχου και της πειθαρχίας των µαθητών. 

Φοιτητής 12: “Ίσως να χαθεί κάπου ο έλεγχος της τάξης…” 

Ακόµη υποστηρίζουν ότι η άτυπη µόρφή µάθησης µπορεί να οδηγήσει στη στέρηση της 

προσοχής των µαθητών µιας και η διδασκαλία πραγµατοποιείται σε ανοικτούς χώρους, 

γεγονός το οποίο µπορεί να ελλοχεύει και κινδύνους για θέµατα ασφαλείας των µαθητών. 

Φοιτητής 11: “Αυτή η συνάντηση µπορεί να υστερεί σε κάποια πράγµατα, 

διότι τα παιδιά σε ανοικτούς χώρους είναι λίγο ανεξέλεγκτα και µπορεί να 

τα ‘χάσεις’. …ίσως να µην προσέχουν αυτά που πρέπει και να χαζεύουν.  …

υπάρχει ένας βαθµός επικινδυνότητας λόγω του ότι δεν ξέρεις ακριβώς τι 

µπορεί να υπάρχει στο χώρο και τι κινδύνους θα συναντήσουν, πρέπει σαν 

εκπαιδευτικοί να είµαστε πολύ προσεκτικοί.” 
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Επιπλέον, ένας συµµετέχων αναφέρει ότι ένα µειονέκτηµα µπορεί να είναι οι γνωριµίες 

που έχει ένας εκπαιδευτικός, ώστε να µπορεί να ζητήσει τη συνεργασία µε κάποιους 

εµπειρογνώµονες. 

Φοιτητής 6: “Στο µόνο που ίσως υστερεί είναι πως ο εκπαιδευτικός πρέπει 

να γνωρίζει κάποιον επιστήµονα…” 

 Παρόµοια αποσπάσµατα παρατηρούνται και µέσα από τις τελικές εξετάσεις των 

συµµετεχόντων (Πίνακας 22). Για παράδειγµα, αναφέρουν ότι το µόνο πρόβληµα που 

εντοπίζουν αφορά τον τρόπο αξιολόγησης των µαθητών, ο οποίος δύσκολα 

πραγµατοποιείται λόγω της ιδιαιτερότητας της άτυπης µάθησης.  

Φοιτητής 9: “Το µόνο πρόβληµα είναι ότι δεν µπορούµε να µετρήσουµε τι 

και σε ποιο βαθµό έµαθε ο καθένας λόγω του χαλαρού χαρακτήρα.” 

Άλλοι αναφέρουν ότι ένα µειονέκτηµα αποτελεί το ότι η άτυπη µάθηση χρειάζεται πολλή 

οργάνωση, συνεπώς είναι δύσκολο να πραγµατοποιείται συχνά. 

Φοιτητής 12: “…έχει και τα αρνητικά του ότι δεν µπορούµε να το κάνουµε 

συνέχεια λόγω της πολλής οργάνωσης που θέλει και χρεάζεται.” 

Γι’ αυτό λοιπόν υποστηρίζουν ότι είναι µία χρονοβόρα διαδικασία που χρειάζεται καλή 

προετοιµασία, για να µπορέσει να αποδόσει θετικά. 

Φοιτητής 14: “…είναι αρκετά χρονοβόρα και απαιτεί καλή προετοιµασία 

για να µπορέσει να υλοποιηθεί σωστά.” 

 Παρόµοια µειονεκτήµατα αναφέρονται και στις συνεντεύξεις των συµµετεχόντων 

(Πίνακας 22). Πιο συγκεκριµένα, αναφέρουν ότι τα µειονέκτηµατα που εντοπίζουν 

αφορούν την οργάνωση που χρειάζεται ο εκπαιδευτικός για να φέρει εις πέρας µία τέτοια 

διδασκαλία, αλλά και τη µεγάλη ευθύνη που έχει απέναντι στους µαθητές του, ώστε να 

είναι όλοι ασφαλείς. 
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Φοιτητής 12: “Το µόνο αρνητικό που µπορώ να βρω είναι ότι θα θέλει 

περισσότερη οργάνωση για να οργανώσεις κάτι τέτοιο. Επίσης είναι η 

µεγάλη ευθύνη που µπορεί να έχει απέναντι στους µαθητές, ώστε να µην 

κτυπήσει κάποιος για παράδειγµα.” 

Μάλιστα, ένας συµµετέχων αναφέρει ότι ένα ακόµα µειονέκτηµα µπορεί να είναι και το 

γεγονός ότι υπάρχει περίπτωση να επηρεάζονται και τα υπόλοιπα µαθήµατα του 

σχολείου. 

Φοιτητής 5: “Κάποιες φορές µπορεί να σε επηρεάσει και µε τα υπόλοιπα 

µαθήµατα. Δηλαδή αν βγαίνουν συχνά εκτός οι µαθητές θα επηρεάζονται τα 

υπόλοιπα µαθήµατα της συγκεκριµένης µέρας.” 

Ακόµη, τονίζουν ότι χρειάζεται περισσότερος χρόνος και όρεξη από τον εκπαιδευτικό για 

να οργανώσει κάτι τέτοιο, γιατί σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει η πιθανότητα να χαθεί το 

ενδιαφέρον των µαθητών του. 

Φοιτητής 8: “Η άτυπη µάθηση σίγουρα είναι πάρα πολύ χρήσιµη, αρκεί να 

υπάρχει χρόνος και όρεξη από τον εκπαιδευτικό. …αν δεν οργανωθεί σωστά 

δεν θα κυλήσει οµαλά το µάθηµα και υπάρχει ο κίνδυνος να χάσεις το 

ενδιαφέρον των µαθητών.”  

Άλλοι αναφέρονται στην ανάγκη για σωστή προετοιµασία των µαθητών, ώστε να 

µπορέσουν να δεχτούν κάτι τέτοιο και να µειωθούν οι πιθανότητες της ελλειµµατικής 

τους προσοχής.  

Φοιτητής 5: “…χρειάζεται οι µαθητές να είναι έτοιµοι για να δεχτούν κάτι τέτοιο. Δηλαδή 

να µην βγεις έξω στην αυλή ή να πας µια επίσκεψη και να τους ‘χάσεις’.” 

Επίπλεον, αναφέρουν και ένα άλλο µειονέκτηµα το οποίο αφορά το οικονοµικό.  
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Φοιτητής 8: “Ένα θέµα µπορεί να είναι και το οικονοµικό γιατί µπορεί να 

στοιχίζει για να οργανώσεις κάτι τέτοιο όπως ένα πανηγύρι επιστήµης.” 

 Οι συµµετέχοντες οι οποίοι εφάρµοσαν άτυπες προσεγγίσεις στα µαθήµατα τους 

κατά τη σχολική εµπειρία, έχουν µοιραστεί µαζί µου τις εµπειρίες τους, αλλά και τα 

µειονεκτήµατα που εντόπισαν οι ίδιοι µέσα από τις διδασκαλίες τους (Πίνακας 22). 

Συγκεκριµενοποιώντας, διαπίστωσαν από πρώτο χέρι ότι η διαχείριση των µαθητών 

εκτός τάξης είναι πιο δύσκολη. 

Φοιτητής 5: “Η διαχείριση των µαθητών έξω. Σε κάποια στιγµή κάποιοι 

πήγαν προς το γήπεδο και µιλούσαν µε τους συµµαθητές τους που έκαναν 

γυµναστική.”  

Ακόµη διαπίστωσαν ότι πράγµατι, ο χρόνος που χρειάζεται να αφιερώσεις, ώστε να 

αποκτήσεις τις αναµενόµενες γνώσεις, αλλά και την ευελιξία που χρειάζεται, είναι 

αρκετός και παίζει καθοριστικό ρόλο για έναν εκπαιδευτικό. 

Φοιτητής 8: “Χρειάζεται χρόνο να προετοιµαστεί ο εκπαιδευτικός, χρόνο 

για να µελετήσει και να αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις για να µπορεί να 

απαντήσει στις ερωτήσεις των µαθητών και να είναι περισσότερο ευέλικτος 

και να κινείται περισσότερο κατά τη διδασκαλία.” 

Έτσι υποστηρίζουν ότι ο ρόλος και οι στάσεις του εκπαιδευτικού είναι καθοριστικές στην 

περίπτωση εφαρµογής της άτυπης µάθησης και µπορεί να αποτελέσει µειονέκτηµα για 

αυτήν. Δηλαδή, αν ο εκπαιδευτικός δεν έχει όρεξη και ζωντάνια για αυτό που κάνει, τότε 

δεν θα είναι µεταδοτικός προς τους µαθητές.  

Φοιτητής 2: “…αν ο ίδιος ο εκπαιδευτικός δεν έχει αυτή την ενέργεια που 

χρειάζεται δεν µπορεί να µεταδόσει. Άρα είναι σηµαντικό ο εκπαιδευτικός 

να αγαπά αυτό που κάνει. …οι στάσεις του παίζουν σηµαντικό ρόλο.” 
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Τέλος εντόπισαν ένα ακόµα µειονέκτηµα που αφορά την ανεπάρκεια διδακτικού υλικού, 

ώστε να βοηθήσει τον εκπαιδευτικό να οργανώσει µία διδασκαλία άτυπης µάθησης.  

Φοιτητής 2: “…το υλικό που προσφέρεται για τον εκπαιδευτικό ώστε να 

εκτελέσεις την άτυπη µάθηση. Δηλαδή εγώ δυσκολεύτηκα για να βρω το 

υλικό µου. …είναι σηµαντικό να υπάρχει πλούσιο υλικό.”  

 Τα πιο πάνω αποσπάσµατα λοιπόν, οδηγούν στο συµπέρασµα πως οι 

συµµετέχοντες εκτός από τα πλεονεκτήµα που αφορούν τις άτυπες µορφές µάθησης, 

εντοπίζουν και διάφορα µειονεκτήµατα. Πιο συγκεκριµένα, υποστηρίζουν ότι τα κύρια 

µειονεκτήµατα τους αφορούν το ότι είναι µία απαιτητική διαδικασία που αποζητά αρκετό 

µόχθο και κόπο από τον εκπαιδευτικό, ώστε να επιτευχθεί ένα θετικό αποτέλεσµα 

διδασκαλίας. Αυτό λοιπόν οδηγεί στο ότι ο εκπαιδευτικός χρειάζεται να αφιερώσει 

αρκετό χρόνο για να µπορέσει να οργανώσει µία τέτοια διδασκαλία, αλλά και αρκετό 

χρόνο κατά τη διεξαγωγή της για να επιτύχει ένα ευχάριστο µάθηµα. Έτσι, διαπιστώνεται 

ο καθοριστικός ρόλος που διαδραµατίζουν και οι στάσεις του εκπαιδευτικού. Αν ο ίδιος ο 

εκπαιδευτικός δεν έχει ζωντάνια και όρεξη γι’ αυτό που ετοιµάζει, τότε πολύ πιθανό να 

µην είναι µεταδοτικός και να µην κεντρίσει το ενδιαφέρον των µαθητών του. Ακόµη, ένας 

άλλος συµµετέχοντας αναφέρει ότι λόγω του περισσότερου χρόνου που χρειάζεται για τη 

διεξαγωγή µίας τέτοιας διδασκαλίας, υπάρχει περίπτωση να επηρεάζονται και τα 

υπόλοιπα µαθήµατα του σχολείου (βλέπε παράδειγµα φοιτητή 5). Λόγω αυτών των 

µειονεκτηµάτων, η άτυπη µάθηση είναι δύσκολο να πραγµατοποιείται συχνά (Πίνακας 

22). 

 Επιπρόσθετα, οι συµµετέχοντες υποστηρίζουν ότι η άτυπη µάθηση 

διαδραµατίζεται σε ένα πιο χαλαρό και ανοικτό πλαίσιο, µε αποτέλεσµα αυτό να αποτελεί 

ένα επιπλέον σηµαντικό µειονέκτηµα, αφού αυτό το γεγονός δηµιουργεί προβλήµατα 



@  350

στην αξιολόγηση των γνώσεων που αποκτούν οι µαθητές, αλλά και στη διαχείριση και 

διατήρηση του ελέγχου και της πειθαρχίας τους. Ακόµη, προσθέτουν ότι αυτό το γεγονός 

µπορεί να επηρεάσει και τη διατήρηση της προσοχής των µαθητών στο µάθηµα, γιατί σε 

ένα τέτοιο ανοικτό πλαίσιο µπορεί εύκολα να αποσπαστεί η προσοχή τους. Ταυτόχρονα, 

αναφέρουν ότι υπάρχουν και θέµατα ασφάλειας των µαθητών, αφού µπορεί να 

ελλοχεύουν αρκετοί κίνδυνοι σε ένα ανοικτό και χαλαρό περιβάλλον. Λόγω αυτού του 

µειονεκτήµατος λοιπόν, ο εκπαιδευτικός φέρει µεγάλη ευθύνη απέναντι στους µαθητές 

του. Επίσης, ένα συµµετέχων αναφέρει ότι ένα µειονέκτηµα µπορεί να αποτελέσουν και 

οι γνωριµίες που έχει ένας εκπαιδευτικός, γιατί µπορεί να δυσκολεύεται να εντοπίσει 

κάποιον εµπειρογνώµονα για να του ζητήσει να συνεργαστούν (βλέπε παράδειγµα 

φοιτητή 6). Τέλος, οι συµµετέχοντες αναφέρουν το µειονέκτηµα του οικονοµικού, γιατί 

τέτοιες δραστηριότητες σίγουρα χρειάζονται περισσότερα χρήµατα για να 

πραγµατοποιηθούν από ότι η τυπική µάθηση, αλλά και το µειονέκτηµα της ανεπάρκειας 

διδακτικού υλικού, το οποίο υποστηρίζει τη διδασκαλία της άτυπης µάθησης (Πίνακας 

22). 

 Φανερώνεται, λοιπόν ότι υπάρχει µία συνάφεια µεταξύ των δεδοµένων που 

συλλέχθηκαν από τα αναστοχαστικά ηµερολόγια, τις τελικές εξετάσεις και τις 

συνεντεύξεις των συµµετεχόντων, τόσο πριν τη σχολική εµπειρία, όσο και µετά. Αυτή η 

συνάφεια αποδεικνύει ότι οι συµµετέχοντες αντιλήφθηκαν τα µειονεκτήµατα που 

αφορούν τις άτυπες µορφές µάθησης.  
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Πίνακας 22: Παρουσίαση Αποτελεσµάτων Ερωτήµατος 5 - Προσωπικές Φιλοσοφίες 
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Μειονεκτήµατα Άτυπων Προσεγγίσεων Πηγή δεδοµένων

- Απαιτητική διαδικασία 
- Απαιτεί κόπο και µόχθο από τον 
εκπαιδευτικό 

- Απαιτεί χρόνο για οργάνωση της 
διδασκαλίας 

- Απαιτεί χρόνο για διεξαγωγή του 
µαθήµατος 

- Το πλαίσιο διδασκαλίας είναι 
περισσότερο χαλαρό και ανοικτό.  

- Δυσκολίες στην αξιολόγηση των 
µαθητών 

- Μη διατήρηση του ελέγχου και της 
πειθαρχίας των µαθητών 

- Μη διατήρηση της προσοχής των 
µαθητών στο µάθηµα λόγω των 
εξωτερικών χώρων 

- Κίνδυνοι σε θέµατα ασφαλείας των 
µαθητών 

- Μειωµένες γνωριµίες εκπαιδευτικού µε 
αυτούς που µπορεί να συνεργαστεί

Αναστοχαστικά Ηµερολόγια

- Δυσκολίες στην αξιολόγηση των 
µαθητών 

- Απαιτείται πολλή οργάνωση από τον 
εκπαιδευτικό 

- Χρονοβόρα διαδικασία

Τελικές Εξετάσεις

- Απαιτείται πολλή οργάνωση από τον 
εκπαιδευτικό 

- Ο εκπαιδευτικός έχει µεγάλη ευθύνη 
απέναντι στην ασφάλεια των µαθητών 

- Επηρεάζονται τα υπόλοιπα µαθήµατα 
του σχολείου 

- Απαιτείται χρόνος και όρεξη από τον 
εκπαιδευτικό 

- Απαιτείται σωστή προετοιµασία των 
µαθητών 

- Μη διατήρηση της προσοχής των 
µαθητών 

- Απαιτούντια χρήµατα για να 
πραγµατοποιηθεί

Συνεντεύξεις πριν τη σχολική εµπειρία 



@  353

Ερώτηµα 6. Πώς εφαρµόζουν οι συµµετέχοντες δραστηριότητες σε άτυπα 

περιβάλλοντα µάθησης στις διδακτικές τους πρακτικές; 

 Τρεις από τους συµµετέχοντες προσπάθησαν να εφαρµόσουν στις διδακτικές τους 

πρακτικές κατά τη σχολική εµπειρία διάφορες δραστηριότητες που αφορούσαν την 

εφαρµογή άτυπων µορφών µάθησης. Πέρα όµως από τις άτυπες µορφές µάθησης, 

διαφαίνεται ότι οι φοιτητές εφάρµοσαν διάφορες σύγχρονες πρακτικές διδασκαλίας. Πιο 

κάτω θα παρουσιάσω αναλυτικά, τόσο τις άτυπες µορφές µάθησης που χρησιµοποίησαν 

όσο και τις υπόλοιπες σύγχρονες πρακτικές. 

Σύγχρονες Πρακτικές Μάθησης - Σύνδεση Με Καθηµερινότητα 

 Κατά τις διδακτικές τους εφαρµογές εντοπίστηκε ότι οι τρεις συµµετέχοντες 

κατάφεραν να συνδέσουν το µάθηµα τους µε την καθηµερινή ζωή των µαθητών. Για 

παράδειγµα, ο φοιτητής 8 όταν δίδασκε στην Ε΄τάξη την ενότητα του ηλεκτρισµού, 

άρχισε το µάθηµα, θέτοντας έναν προβληµατισµό, ο οποίος αφορούσε την 

- Δυσκολίες στη διαχείριση των µαθητών 
εκτός τάξης 

- Απαιτείται χρόνος για προετοιµασία 
µίας τέτοιας διδασκαλίας 

- Απαιτείται ευελιξία από τον 
εκπαιδευτικό 

- Καθοριστικός ο ρόλος και οι στάσεις 
του εκπαιδευτικού 

- Απαιτείται όρεξη, ζωντάνια και 
µεταδοτικότητα από τον εκπαιδευτικό 

- Ανεπάρκεια έτοιµου διδακτικού υλικού 
άτυπης µάθησης

Συνεντεύξεις µετά τη σχολική εµπειρία
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καθηµερινότητα της ζωής τους στο συγκεκριµένο σχολείου. Μέσα από την καταγραφή 

των παρατηρήσεων µου, εντόπισα ότι ο φοιτητής ξεκίνησε το µάθηµα του αναφερόµενος 

στο πρόβληµα που εντόπισαν ερχόµενοι πίσω από τις διακοπές του Πάσχα, που 

αφορούσε την καταστροφή της περιουσίας του σχολείου. Έτσι οι µαθητές ξεκίνησαν να 

προβληµατίζονται για να βρουν λύση σε ένα πραγµατικό πρόβληµα που τους αφορά. 

Ο φοιτητής ξεκινά το µάθηµα του µε τα εξής λόγια:  

Χθες, όταν επιστρέψαµε από τις διακοπές του Πάσχα, διαπιστώσαµε ότι 

πολλά πράγµατα στο χώρο του σχολείου ήταν σπασµένα, ενώ κάποια άλλα 

κλάπηκαν. Σαν σχολείο λοιπόν, πρέπει να βρούµε µια λύση για να 

αντιµετωπίσουµε το πρόβληµα και να σταµατήσουν τα περιστατικά 

βανδαλισµών στο σχολείο µας. (παρατήρηση ερευνητή, φοιτητής 8, 

25/4/2017)  

Τότε οι µαθητές ξεκινούν να προβληµατίζονται σε ατοµικό επίπεδο, για να προτείνουν 

διάφορες πιθανές λύσεις. Για το σκοπό αυτό, ο φοιτητής αφιέρωσε ένα λεπτό από το 

µάθηµα για να επιτρέψει στους µαθητές να σκεφτούν διάφορες ιδέες. Οι µαθητές ήταν 

σιωπηλοί και έδειχναν σκεπτικοί, κατά το χρονικό διάστηµα που τους άφησε ο φοιτητής 

8 να σκεφτούν και να βρουν λύσεις. 

Ακούγονται πολλές διαφορετικές απόψεις… Οι µαθητές δείχνουν αρκετό 

ενδιαφέρον. Παρέµειναν προσηλωµένοι και άκουγαν µε προσοχή αυτά που 

έλεγαν οι συµµαθητές τους. Κάποιοι µαθητές συµπλήρωναν τα λεγόµενα 

των συµµαθητών τους γιατί προσπαθούν να βρουν λύση. …ο φοιτητής 8 

δείχνει την απαιτούµενη προσήλωση και απαντά ανάλογα. Κάποια στιγµή, 

ένας µαθητής προτείνει να αυξήσουν το φωτισµό στην αυλή του σχολείο. 

Ο εκπαιδευτικός δείχνει ενθουσιασµό και τους λέει “είναι καλή λύση, γιατί 
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αν υπάρχει περισσότερο φως τα βράδια στην αυλή, τότε τα σπίτια απέναντι 

θα βλέπουν το προαύλιο του σχολείου και θα το προστατεύουν”. Τους λέει 

‘στο συγκεκριµένο µάθηµα Επιστήµης, θα ασχοληθούµε µε την ενότητα του 

ηλεκτρισµού, ώστε να προσπαθήσουµε να επιλύσουµε το αυτό το πρόβληµα’. 

Οι µαθητές, έδειχναν αρκετό ενδιαφέρον. Ήταν χαµογελαστοί και 

ευδιάθετοι. (παρατήρηση ερευνητή, φοιτητής 8, 25/4/2017)  

 Κατά τη διάρκεια του συγκεκριµένου µαθήµατος, ο ίδιος φοιτητής επανήλθε σε 

αυτόν τον αρχικό τους προβληµατισµό και µεταφέρθηκε µε τους µαθητές εκτός τάξης, 

ώστε να µπορέσουν να µελετήσουν το χώρο του σχολείου και να καταλήξουν στην 

καλύτερη τοποθεσία για να τοποθετηθεί ο καινούργιος φωτισµός. Μετά, αφού 

επέστρεψαν στην τάξη, πήραν τους ρόλους των αρχιτεκτόνων και προσπάθησαν να 

σχεδιάσουν σε ένα φύλλο εργασίας την τοποθέτηση των ηλεκτρικών κυκλωµάτων στην 

κάτοψη του σχολικού κτηρίου. Στο επόµενο απόσπασµα φαίνεται η όλη προσπάθεια του 

συµµετέχοντα να µεταφέρει τον πραγµατικό προβληµατισµό που έθεσε στην αρχή του 

µαθήµατος, σε ένα πραγµατικό και πιο πρακτικό επίπεδο. Αυτό το γεγονός λοιπόν 

επιβεβαιώνει την προσπάθεια του συµµετέχοντα να συνδέσει το µάθηµα µε την 

καθηµερινότητα των µαθητών. 

Μεταφέρονται στον εξωτερικό χώρο του σχολείου. Οι µαθητές σε 

συνεργασία µε το φοιτητή, προτείνουν διάφορες ιδέες για το που είναι 

καλύτερα να τοποθετηθεί φωτισµός για να φωτίζεται το σχολείο. 

Καταλήγουν στο σηµείο που θα έβαζαν τις λάµπες και επιστρέφουν στην 

τάξη. Ο εκπαιδευτικός ζητά από τους µαθητές να φανταστούν ότι είναι 

αρχιτέκτονες. Δίνει στον κάθε ένα από ένα φύλλο εργασίας στο οποίο 

βρισκόταν η κάτοψη του σχολείου, εικόνες λαµπτήρων και εικόνες 
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πινάκων ελέγχου. Τους ζητά να κολλήσουν τις εικόνες στο φύλλο εργασίας 

και µε χρωµατιστά να ζωγραφίσουν τα καλώδια για να δείξουν που θα 

τοποθετηθεί ο καινούργιος φωτισµός στο σχολείο και µε ποιο τρόπο. 

(παρατήρηση ερευνητή, φοιτητής 8, 25/4/2017) 

 Η πρακτική της σύνδεσης του µαθήµατος των Φυσικών Επιστηµών µε την 

καθηµερινότητα, είναι µία προσέγγιση η οποία αποτέλεσε µέρος τους µαθήµατος και του 

επόµενου συµµετέχοντα. Παρόµοια µε το φοιτητή 8, ο φοιτητής 5 προσπάθησε στη 

διδασκαλία του στην Στ΄τάξη που είχε ως θέµα το δάσος, να συνδέσει το µάθηµα που 

δίδασκε µε την καθηµερινότητα των φοιτητών. Μέσα από τη συζήτηση προσπάθησε να 

ευαισθητοποιήσει τους µαθητές και να τους προβληµατίσει ώστε να καταλάβουν τη 

χρησιµότητα του δάσους στη ζωή µας, αλλά και να εντοπίσουν πιθανές αιτίες 

καταστροφής του από την ανθρώπινη παρέµβαση. Όλα αυτά προσπάθησε να τα πετύχει 

ωθώντας τους να σκεφτούν την προσωπική τους ζωή.  

Ο φοιτητής συζητάει µε τους µαθητές. Τους ρωτά ‘γιατί χρειαζόµαστε τα 

δάση;’ και οι µαθητές απαντούν. Τους λέει ‘Πολλές φορές ο άνθρωπος 

προκαλεί καταστροφικές ζηµιές. Τί µπορεί να κάνει ένας άνθρωπος και να 

καταστρέψει ένα δάσος;’. Οι µαθητές απαντούν. (παρατήρηση ερευνητή, 

φοιτητής 5, 28/4/2017) 

 Επίσης, σε µία µετέπειτα συζήτηση, αφού κατέληξαν στο ότι τα δάση 

δηµιουργούνται είτε µε φυσικό τρόπο είτε µε τεχνητό και συγκέντρωσαν τις διαφορές 

τους, ο φοιτητής 5 για να βοηθήσει τους µαθητές να καταλάβουν πλήρως αυτές τις 

διαφορές, ζήτησε από τους µαθητές να σκεφτούν αν γνωρίζουν κάποιο τεχνητό ή φυσικό 

δάσος, κοντά στην περιοχή του σχολείου και αφού ανέφεραν το δάσος του σχολείου, 

µεταφέρθηκαν σε αυτό για να το παρατηρήσουν και να εξηγήσουν αν είναι τεχνητό ή 
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φυσικό. Στο επόµενο απόσπασµα παρατίθεται ένα µέρος από την παρατήρηση, µε σκοπό 

να διαπιστωθεί το γεγονός ότι ο συµµετέχων προσπάθησε να χρησιµοποιήσει τις 

καθηµερινές εµπειρίες των µαθητών µε το δάσος στο σχολικό χώρο, ώστε να τις 

συνδέσουν µε τις γνώσεις που απέκτησαν κατά το συγκεκριµένο µάθηµα και να 

κατανοήσουν καλύτερα τις διαφορές των δύο διαφορετικών ειδών δάσους.  

Ο φοιτητής ρωτά ‘γνωρίζετε κάποιο δάσος, είτε τεχνητό είτε φυσικό, που να 

βρίσκεται κοντά στο σχολείο µας’. Οι µαθητές σκέφτηκαν για λίγο. Ένας µαθητής 

σηκώνει χέρι και αφού του δίνει το λόγο ο φοιτητής, λέει ‘το δάσος του σχολείου’. 

‘Το δάσος του σχολείου είναι φυσικό ή τεχνητό δάσος;’ Οι µαθητές δεν είναι 

σίγουροι. Συζητούν για λίγο. …Ο φοιτητής λέει ‘τώρα θα πάµε στο δάσος του 

σχολείου µας. Θα πάµε να το δούµε και θα προσπαθήσουµε να καταλάβουµε τι είναι.’ 

Πάνε έξω. Φτάνουν στο δάσος. ‘Για κοιτάξτε ποια είναι τα χαρακτηριστικά του και 

πείτε τα’. Οι µαθητές παρατηρούν και λένε ‘τα δέντρα είναι σε σειρά’, ‘βλέπω 

λάστιχα για πότισµα’ κλπ. Ο φοιτητής ρωτά ‘σε ένα φυσικό δάσος θα τα δούµε 

αυτά;’. Οι µαθητές απαντούν ‘όχι’. Ο φοιτητής λέει ‘άρα τι είναι το δάσος τους 

σχολείου µας;’. Ένας µαθητής απαντά ‘τεχνητό’. (παρατήρηση ερευνητή, φοιτητής 

5, 28/4/2017) 

 Πέρα όµως από τους πιο πάνω συµµετέχοντες, ο φοιτητής 2 προσπάθησε επίσης 

να αξιοποιήσει την πρακτική της σύνδεσης της καθηµερινότητας των µαθητών της Β΄ 

τάξης µε το θέµα του µαθήµατος του που ήταν το νερό. Αναλυτικότερα, στην εισαγωγή, 

προσπάθησε να οδηγήσει τους µαθητές µέσα από συζήτηση, στην ένταξη τους στο θέµα, 

αλλά και σε έναν προβληµατισµό που αφορούσε την αξιοποίηση του νερού στη ζωή µας. 

Πιο κάτω παρατίθεται ένα απόσπασµα που σκοπό έχει να δείξει την προσπάθεια του 

συµµετέχοντα να οδηγήσει τους µαθητές αρχικά στη σκέψη του πως χρησιµοποιούν οι 
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ίδιοι το νερό και στη συνέχεια, στη αντίληψη του ότι οι ίδιοι καθηµερινά σπαταλούν 

άσκοπα πολλές ποσότητες νερού, τις οποίες µπορούσαν να εξοικονοµήσουν. Για να το 

πετύχει αυτό, ζήτησε από τους µαθητές να συνεργαστούν στις οµάδες τους για να 

συζητήσουν πιθανούς τρόπους εξοικονόµησης νερού µέσα από διάφορες ενέργειες που 

κάνουν οι ίδιοι καθηµερινά, τους οποίους θα παρουσίαζαν στη συνέχεια στο σύνολο της 

τάξης. 

Ο φοιτητής τους ρωτάει ‘πώς το χρησιµοποιούµε;’. Οι µαθητές απαντούν 

(π.χ. µπάνιο, πίνουµε, καθαρίζουµε κλπ). Κάποιος µαθητής λέει ότι µε το 

νερό παίζουν. Ο φοιτητής ρωτάει ‘πώς παίζετε µε το νερό;’. Οι µαθητές 

απαντούν λέγοντας διάφορους τρόπους (π.χ. νεροπόλεµο, στην πισίνα, 

νεροπίστολα κλπ). Ο φοιτητής δεν σχολιάζει αυτά που λέγονται. Απλά 

ακούει δίνοντας προσοχή σε αυτά που λένε… Διαβάζει το παραµύθι… 

Σταµατά στη σελίδα για την εξοικονόµηση νερού… Οι µαθητές χωρίζονται 

στις οµάδες τους για να συζητήσουν τρόπους εξοικονόµησης του νερού… 

Παρουσιάζουν στην ολοµέλεια της τάξης. (παρατήρηση ερευνητή, 

φοιτητής 2, 26/4/2017) 

 Επιπρόσθετα, ο φοιτητής 2 προσπάθησε να συνδέσει ένα καθηµερινό πρόβληµα 

που αφορά τη σπατάλη του νερού λόγω του ότι δεν κλείνουν σωστά τη βρύση. Πιο κάτω 

παρουσιάζεται ένα απόσπασµα από την παρατήρηση του συγκεκριµένου µαθήµατος, 

κατά το οποίο διαφαίνεται η προσπάθεια του συµµετέχοντα να εκτελέσει ένα µικρό 

πείραµα µε τους µαθητές της τάξης του, στο οποίο προσπάθησε να τους εξηγήσει γιατί 

είναι σηµαντική η εξοικονόµηση νερού και γιατί πρέπει να κλείνουν σωστά τη βρύση.  

Ο φοιτητής ρωτάει ‘αφήσατε ποτέ τη βρύση λίγο ανοικτή;’ Οι µαθητές λένε 

τις εµπειρίες τους. Ο φοιτητής λέει ‘τώρα θα κάνουµε µία γραµµούλα για 
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να βγούµε έξω στην αυλή και να πάµε στις βρύσες για να δούµε πόσο νερό 

σπαταλάµε όταν αφήσουν τη βρύση λίιιιγο ανοικτή…’ Πάνε στην αυλή… 

Τους λέει ‘περιµένετε για να δούµε πόσο θα γεµίσει το ποτήρι µέσα σε 5 

λεπτά.’… Ο φοιτητής λέει ‘Δείτε πόσο νερό θα σπαταλούσαµε αν αφήναµε 

τη βρύση ανοικτή για µόνο 5 λεπτά! Αν την αφήναµε όλη µέρα;;;’ Οι 

µαθητές λένε ιδέες. Τότε ο δάσκαλος λέει ‘Πολύ σωστά! Άρα τώρα 

γνωρίζουµε πόσο σηµαντικό είναι να κλείνουµε καλά τη βρύση!’… 

(παρατήρηση ερευνητή, φοιτητής 2, 26/4/2017) 

Επίσης, στο τέλος του µαθήµατος, ο συγκεκριµένος συµµετέχοντας συζήτησε µε τους 

µαθητές για να αξιολογήσει κατά πόσο κατανόησαν την αναγκαιότητα προστασίας του 

νερού για τη ζωή µας, αλλά και τα προβλήµατα που πιθανόν να προκύψουν σε περίπτωση 

έλλειψης του. 

Ο φοιτητής λέει ‘τι µάθαµε σήµερα;’. Οι µαθητές απαντούν ότι τους έµεινε 

στο µυαλό. Ένας µαθητής λέει ‘το νερό είναι ζωή.’ Ο φοιτητής ρωτάει 

‘δηλαδή;’. Ο µαθητής εξηγεί µε περισσότερα λόγια. Ο φοιτητής ρωτάει 

‘ποιοί το χρειάζονται;’. Οι µαθητές λένε διάφορες ιδέες. Ο φοιτητής 

συνεχίζει ‘πώς το εξοικονοµούµε;’. Οι µαθητές λένε πράγµατα που έµαθαν 

στο µάθηµα. (παρατήρηση ερευνητή, φοιτητής 2, 26/4/2017) 

Σύγχρονες Πρακτικές Μάθησης - Συνεργατική Μάθηση 

 Οι φοιτητές ένταξαν και τη συνεργατική µάθηση στις διδακτικές τους πρακτικές. 

Για παράδειγµα, ο φοιτητής 8 χρησιµοποίησε τη συνεργατική µάθηση, κατά την οποία 

αφού µοίρασε στις οµάδες τα κουτιά µε τα υλικά για τα διάφορα πειράµατα, τους άφησε 

να συνεργαστούν και να φτιάξουν ένα απλό ηλεκτρικό κύκλωµα, επαναφέροντας έτσι την 
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προϋπάρχουσα γνώση, την οποία διδάχθηκαν την περσινή σχολική χρονιά. Στο επόµενο 

απόσπασµα, φανερώνεται η προσπάθεια του συµµετέχοντα να εντάξει τους µαθητές σε 

διαδικασίες συνεργατικής µάθησης.  

Ο φοιτητής λέει στους µαθητές ‘χρησιµοποιείστε τα υλικά µέσα από τα 

κουτιά που σας µοιράζω για να φτιάξετε ένα απλό ηλεκτρικό κύκλωµα.’ Οι 

µαθητές αφού παίρνουν τα υλικά, συνεργάζονται για να φτιάξουν το 

κύκλωµα. Ο φοιτητής περνά από τις οµάδες για βοήθεια. (παρατήρηση 

ερευνητή, φοιτητής 8, 25/4/2017) 

Ο ίδιος συµµετέχοντας, συνέχισε την πορεία της διδασκαλίας του αξιοποιώντας τον ίδιο 

τρόπο διδασκαλίας. 

 Εκτός από τον πιο πάνω συµµετέχοντα, ο φοιτητής 5, επίσης χρησιµοποίησε τη 

συνεργατική µάθηση. Αφού έδειξε στους µαθητές παραδείγµατα από χάρτες και τους 

εξήγησε πως τους φτιάχνουµε και πως σχεδιάζουµε ένα υπόµνηµα, τους ζήτησε να 

συνεργαστούν στις οµάδες τους για να χαρτογραφήσουν ένα µέρος από το τεχνητό δάσος 

του σχολείου τους. Έτσι οι φοιτητές συνεργάστηκαν και κατάφεραν να φτιάξουν τους 

χάρτες, τους οποίους στη συνέχεια παρουσίασαν στις υπόλοιπες οµάδες. Ο σκοπός του 

ακόλουθου αποσπάσµατος είναι να δείξει ότι µέσα από την παρατήρηση που διεξήχθηκε 

κατά τη διάρκεια του µαθήµατος του συγκεκριµένου συµµετέχοντα, χρησιµοποιήθηκε η 

πρακτική της συνεργατικής µάθησης.  

Τους µοίρασε χρωµατιστά µολύβια και πινακίδια µε χαρτί. Τους έδωσε τις 

απαραίτητες οδηγίες και έδειξε στην κάθε οµάδα την περιοχή που 

χρειαζόταν να χαρτογραφήσει. Οι οµάδες προχώρησαν στους χώρους που 

τους ανατέθηκαν και ξεκίνησαν να συνεργάζονται για να φέρουν εις πέρας 

τη δραστηριότητα. Περνά από τις οµάδες για βοήθεια… Τελειώνουν. 
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Μαζεύονται όλοι µαζί και σχολιάζουν τους χάρτες που έφτιαξε η κάθε 

οµάδα. (παρατήρηση ερευνητή, φοιτητής 5, 28/4/2017) 

 Εκτός όµως από την πιο πάνω δραστηριότητα, οι µαθητές συνεργάστηκαν σε 

ακόµα µία δραστηριότητα. Πιο συγκεκριµένα, συνεργάστηκαν στις οµάδες τους για να 

καταφέρουν να χρωµατίσουν µία ζωγραφιά που τους έδωσε ο συµµετέχων 

χρησιµοποιώντας φυσικά χρώµατα µέσα από το δάσος. Στο συγκεκριµένο απόσπασµα, 

διαφαίνεται ότι οι µαθητές στην αρχή έδειξαν να δυσκολεύονται, όµως στη συνέχεια 

λόγω της συνεργασίας µε τις οµάδες τους, αλλά και των εισηγήσεων κάποιων µελών 

τους, κατάφεραν να φέρουν εις πέρας τη δραστηριότητα και να διασκεδάσουν. 

Τους ανακοινώνει την επόµενη δραστηριότητα. ‘Θα δώσω στην κάθε 

οµάδα από ένα χαρτί µε περίγραµµα από ένα ζώο. Αυτό το ζώο θα 

προσπαθήσετε να το χρωµατίσετε χωρίς τα χρωµατιστά σας, αλλά από 

διάφορα υλικά που θα βρείτε στο δάσος.’ Οι µαθητές δείχνουν 

προβληµατισµένοι. …επιστρέφουν στις οµάδες τους. Συζητούν για να 

σκεφτούν και να προτείνουν ιδέες για διάφορα φυσικά υλικά τα οποία 

µπορούν να βγάλουν χρώµα. Προβληµατίζονται αρκετά. Δεν ξέρουν τι να 

χρησιµοποιήσουν. Ξεκινούν να δοκιµάζουν διάφορα υλικά και να 

ανακαλύπτουν πηγές χρωµάτων (βρεγµένο χώµα, φύλλα, λουλούδια, 

πέτρες κλπ). (παρατήρηση ερευνητή, φοιτητής 5, 28/4/2017) 

 Επιπρόσθετα, ο φοιτητής 2  χρησιµοποίησε τη συνεργατική µάθηση σε αρκετά 

σηµεία της διδασκαλίας του. Στο πιο κάτω απόσπασµα, παρουσιάζεται η προσπάθεια του 

φοιτητή να εντάξει τη συνεργατική µάθηση. Σε µία παύση που έκανε στην ανάγνωση της 

σελίδας του παραµυθιού που αφορούσε την εξοικονόµηση του νερού, ζήτησε από τους 

µαθητές να συνεργαστούν στις οµάδες τους για να συζητήσουν πιθανούς τρόπους 
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εξοικονόµησης από τους οποίους θα επέλεγαν ένα για να τον παρουσιάσουν µέσα από τη 

δραµατοποίηση. 

Ο φοιτητής λέει στους µαθητές ‘και τώρα θα χωριστούµε στις οµάδες που 

έχουµε συνήθως και θα συνεργαστούµε για να σκεφτούµε διάφορους 

τρόπους εξοικονόµησης του νερού. Κάθε οµάδα θα επιλέξει έναν τρόπο 

εξοικονόµησης νερού και θα τον παρουσιάσει στις υπόλοιπες οµάδες, οι 

οποίες θα προσπαθήσουν να καταλάβουν τι προσπαθούµε να τους δείξουµε. 

Για παράδειγµα αν εγώ κάνω αυτό, (σε µορφή παντοµίµας δείχνει στους 

µαθητές ότι ενόσω βουρτσίζει τα δόντια του, κλείνει τη βρύση για να µην 

σπαταλήσει άσκοπα το νερό) µε ποιό τρόπο θα καταλάβετε ότι εξοικονοµώ 

νερό;’. Οι µαθητές απαντούν. Οι µαθητές χωρίζονται στις οµάδες τους για 

να συζητήσουν τρόπους εξοικονόµησης του νερού. Ο φοιτητής περνάει 

από τις οµάδες για να βοηθήσει όπου χρειάζεται. Μετά από λίγο, ο 

φοιτητής τους λέει ‘είστε έτοιµοι; Για να παρουσιάσει η κάθε οµάδα αυτό 

που ετοίµασε και οι υπόλοιποι θα µαντέψουµε τι κάνουν.’ Παρουσιάζουν 

στην ολοµέλεια της τάξης και οι υπόλοιποι µαθητές µαντεύουν. Η οµάδα 

που παρουσιάζει λέει αν ισχύει αυτό που ειπώθηκε από τους συµµαθητές 

τους. (παρατήρηση ερευνητή, φοιτητής 2, 26/4/2017) 

Στη συνέχεια µε παρόµοιο τρόπο, ο ίδιος συµµετέχων ζήτησε από τους µαθητές να 

συνεργαστούν για να επιτύχουν διάφορες οµαδικές δραστηριότητες. 

Σύγχρονες Πρακτικές Μάθησης - Επιστηµονική Διερεύνηση 

 Οι συµµετέχοντες επέλεξαν να εφαρµόσουν και πρακτικές επιστηµονικής 

διερεύνησης στις δραστηριότητες τους. Για παράδειγµα, ο φοιτητής 8 χρησιµοποίησε την 
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επιστηµονική διερεύνηση, µέσα από την οποία οι οµάδες των µαθητών πειραµατίζονταν 

κάθε φορά για να απαντήσουν σε διάφορα ερωτήµατα που θέτονταν στην ολοµέλεια της 

τάξης. Μέσα λοιπόν από τη διατύπωση διαφόρων ερωτηµάτων, οι µαθητές διερευνούσαν 

και απαντούσαν σε αυτά τα ερωτήµατα, καταφέρνοντας να καταλήξουν στα 

πλεονεκτήµατα και στα µειονεκτήµατα του κάθε είδους κυκλώµατος. Ο σκοπός του πιο 

κάτω αποσπάσµατος είναι να παρουσιάσει την εφαρµογή της επιστηµονικής διερεύνησης 

από τον φοιτητή 8.  

Ο φοιτητής ρωτάει ‘αν βγάλουµε τον ένα από τους δύο λαµπτήρες στο 

κύκλωµα µε σειρά, ο άλλος λαµπτήρας θα ανάβει;’. Οι µαθητές 

πειραµατίζονται… Ο φοιτητής ρωτάει ‘αν βγάλουµε τον ένα από τους δύο 

λαµπτήρες στο κύκλωµα µε παράλληλη σύνδεση, ο άλλος λαµπτήρας θα 

ανάβει;’. Οι µαθητές δοκιµάζουν… Ο φοιτητής ρωτάει ‘τί παρατηρείται να 

συµβαίνει στη φωτεινότητα των λαµπτήρων όταν βρίσκονται σε κύκλωµα σε 

σειρά;’ Διάφοροι µαθητές απαντούν. Ο φοιτητής ρωτάει ‘τί παρατηρείται 

να συµβαίνει στη φωτεινότητα των λαµπτήρων όταν βρίσκονται σε κύκλωµα 

µε παράλληλη σύνδεση;’. Κάποιοι απαντούν. Ο φοιτητής ρωτά ‘πόσα 

καλώδια χρειαστήκατε στο κύκλωµα σε σειρά;’. Ένας µαθητής λέει. Ο 

φοιτητής λέει ‘πόσα καλώδια χρειαστήκατε στο κύκλωµα µε παράλληλη 

σύνδεση;’. Ο µαθητής απαντάει.  Ο φοιτητής ρωτάει ‘ποιά είναι τα 

πλεονεκτήµατα και ποιά τα µειονεκτήµατα του κάθε κυκλώµατος;’ Οι 

µαθητές δίνουν απαντήσεις. (παρατήρηση ερευνητή, φοιτητής 8, 

25/4/2017) 

 Εκτός από το φοιτητή 8, και ο φοιτητής 2 χρησιµοποίησε την επιστηµονική 

διερεύνηση στη διδασκαλία του. Πιο συγκεκριµένα, στην αρχή έδωσε τις οδηγίες του 



@  364

πειράµατος που θα διεξήγαγαν σ’ ένα φύλλο εργασίας, το οποίο διαβάστηκε από κοινού 

στην τάξη και στη συνέχεια βγήκαν έξω στην αυλή για να το πραγµατοποιήσουν. Το 

επόµενο απόσπασµα παρουσιάζει περιληπτικά την όλη διαδικασία εφαρµογής της 

επιστηµονικής διερεύνησης από το φοιτητή 2.  

Πάνε στην αυλή. Τους ανοίγει τις βρύσες στη σωστή θέση. Τους λέει 

‘περιµένετε για να δούµε πόσο θα γεµίσει το ποτήρι µέσα σε 5 λεπτά.’ Οι 

µαθητές, στέκονται και βλέπουν τα ποτήρια τους. Συζητούν µεταξύ τους 

για τα πιθανά αποτελέσµατα της διερεύνησης τους… Ο φοιτητής λέει 

‘δείτε πόσο νερό θα σπαταλούσαµε αν αφήναµε τη βρύση ανοικτή για µόνο 5 

λεπτά! Αν την αφήναµε όλη µέρα;;;’ Οι µαθητές λένε ιδέες. Τότε ο 

δάσκαλος λέει ‘Πολύ σωστά! Άρα τώρα γνωρίζουµε πόσο σηµαντικό είναι 

να κλείνουµε καλά τη βρύση!… (παρατήρηση ερευνητή, φοιτητής 2, 

26/4/2017) 

 Ακόµη, ο φοιτητής 2 έκανε ένα επιπλέον πείραµα µε τους µαθητές, για να τους 

βοηθήσει να καταλάβουν τον κύκλο του νερού. 

Βγαίνουν έξω στις βρύσες για να χρησιµοποιήσουν νερό και να 

εκτελέσουν το πείραµα. Οι µαθητές γεµίζουν τις σακούλες τους µε νερό. Ο 

φοιτητής τους βοηθάει να τις δέσουν. Αφού τα δέσουν, τα αφήνουν στον 

πάγκο των βρύσεων. Επιστρέφουν στην τάξη. Ξεκινούν να κάνουν 

υποθέσεις. ‘Τι νοµίζετε ότι θα γίνει;’ Και οι µαθητές λένε διάφορες ιδέες 

(π.χ. θα έχει λίγο νερό, δεν θα έχει καθόλου νερό, θα έχει σταγόνες, θα 

µείνει το µισό νερό)… Σε 10 λεπτά επιστρέφουν για να δουν τα 

αποτελέσµατα της διερεύνησης τους. (παρατήρηση ερευνητή, φοιτητής 2, 

26/4/2017) 
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Σύµφωνα µε τα πιο πάνω αποστάσµατα, διαπιστώνεται ότι οι συµµετέχοντες 

κατάφεραν να εφαρµόσουν αποτελεσµατικά τις διαδικασίες της επιστηµονικής 

διερεύνησης. 

Σύγχρονες Πρακτικές Μάθησης - Βιωµατική Μάθηση 

 Η βιωµατική µάθηση, ήταν επίσης µία προσέγγιση η οποία χρησιµοποιήθηκε από 

τους φοιτητές κατά τη διδασκαλία τους στη σχολική εµπειρία. Για παράδειγµα, αφού οι 

µαθητές του φοιτητή 8 κατάφεραν να µάθουν πώς να φτιάχνουν κυκλώµατα σε σειρά και 

σε παράλληλη σύνδεση, και αφού διαπίστωσαν τα πλεοκεντήµατα και τα µειονεκτήµατα 

του κάθε κυκλώµατος, ξεκίνησαν να µιλούν για το φωτισµό της τάξης τους, ο οποίος 

ήταν ένα φαινόµενο το οποίο ζουν και βλέπουν καθηµερινά µπροστά τους, έτσι 

χρησιµοποιήσαν τις δικές τους εµπειρίες για να τις συνδέσουν µε την ενότητα του 

ηλεκτρισµού. Το πιο κάτω απόσπασµα αποδεικνύει ότι οι µαθητές κατάφεραν να µάθουν 

τα πιο πάνω µέσα από τη χρήση της βιωµατικής µάθησης. 

Ο φοιτητής ζητά από ένα µαθητή να σηκωθεί και να πατήσει το διακόπτη 

για να σβήσουν τα φώτα. Τους ρωτά ‘τι παρατηρείτε;’ . Ένας µαθητής 

αναφέρει ότι ‘δεν σβήνουν όλες, µόνο πέντε’. Ο φοιτητής ζητά από το 

µαθητή να πατήσει και τον άλλο διακόπτη και ρωτά τους µαθητές ‘τι 

παρατηρείτε τώρα;’. Ένας µαθητής αναφέρει ότι έσβησαν και οι υπόλοιπες. 

Τότε τους ρωτά ‘όταν καεί µία λάµπα στην τάξη µας τι γίνεται; Σβήνουν 

όλες;’ Δίνει το λόγο σε έναν µαθητή και αυτός λέει ‘όχι’. Ο φοιτητή τους 

ρωτά ‘τι είδος κύκλωµα είναι αυτό που έχουµε στην τάξη;’ Οι µαθητές 

σκέφτονται ατοµικά. Όλοι συµφωνούν ότι είναι παράλληλη η σύνδεση. 

Εξηγούν το γιατί. Ο φοιτητής τους δείχνει τον πίνακα ελέγχου που είναι 
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µέσα στην τάξη. Συζητούν όλοι µαζί: τι είναι, τι έχει µέσα, σε τι 

χρησιµεύει το κάθε τι, που τον βρίσκουµε στο σπίτι µας, σε ποια σηµεία 

του σχολείου έχουν εντοπίσει κάποιους κλπ. (παρατήρηση ερευνητή, 

φοιτητής 8, 25/4/2017) 

 Επιπλέον, η τάξη του ίδιου φοιτητή µεταφέρθηκε στον εξωτερικό χώρο του 

σχολείου, όπου περπάτησαν και παρατήρησαν την τοποθεσία των υπάρχουσων 

λαµπτήρων στις σκάλες του σχολείου και στο προαύλιο, αλλά και τους πίνακες ελέγχου. 

Μετά, αφού µαζεύτηκαν όλοι µαζί σε ένα σηµείο, συζήτησαν τις παρατηρήσεις 

τους.Συζήτησαν πόσους πίνακες ελέγχου είδαν και σε ποια σηµεία και προβληµατίστηκαν 

για το είδος των κυκλωµάτων στα διάφορα σηµεία του σχολείου. Πιο κάτω παρατίθεται 

ένα απόσπασµα από την εφαρµογή αυτής της βιωµατικής µάθησης. 

Περπατούν στις σκάλες. Ο φοιτητής ρωτά ‘κοιτάξτε τις λάµπες και 

σκεφτείτε πώς βγάζουν φως όταν πατήσουµε το διακόπτη. Αν καεί µία 

µένουν σβηστές όλες;’. Οι µαθητές κοιτάζουν και προβληµατίζονται 

ατοµικά. Προχωρούν στο προαύλιο. Ο φοιτητής λέει ‘κοιτάξτε τις λάµπες 

εδώ και σκεφτείτε πώς δουλεύουν; Ποιές ανάβουν; Αν καεί µία, σταµατούν 

να δουλεύουν οι υπόλοιπες;’ Οι µαθητές σκέφτονται καθώς περπατούν και 

ακολουθούν το φοιτητή. Μαζεύονται στο προαύλιο. Κάνουν ησυχία και 

συζητούν τις παρατηρήσεις τους. Ο φοιτητής ρωτάει ‘τελικά ποιό είδος 

ηλεκτρικού κυκλώµατος υπάρχει στο σηµείο των σκάλων;’ Απαντούν µε µια 

φωνή όλοι µαζί. ‘Εδώ στο προαύλιο;’ Πάλι απαντούν. Ο φοιτητής ρωτά 

‘Πόσους πίνακες ελέγχου είδατε;’ Ένας µαθητής απαντά… (παρατήρηση 

ερευνητή, φοιτητής 8, 25/4/2017) 
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 Η βιωµατική µάθηση χρησιµοποιήθηκε και από το φοιτητή 5, αφού συνόδευσε 

τους µαθητές στο τεχνητό δάσος του σχολείου και τους ζήτησε να κινηθούν στο χώρο του 

δάσους και να χρησιµοποιήσουν τις αισθήσεις τους για να νιώσουν το δάσος. Στην 

πάρακατω παρατήρηση φαίνεται λεπτοµερώς η εφαρµογή της βιωµατικής µάθησης από 

το φοιτητή 5, η οποία είχε σκοπό να βοηθήσει τους µαθητές να αντιληφθούν µέσα από τις 

εµπειρίες τους τη χρησιµότητα του δάσους. 

Στάθηκε ο κάθε ένας σε ένα σηµείο λίγο µακριά ο ένας από τον άλλο. Ο 

φοιτητής τους λέει ‘αφήστε ελεύθερες τις αισθήσεις σας  και σκεφτείτε 

πράγµατα που µπορείτε να µυρίσετε, να ακούσετε, να δείτε ή να αισθανθείτε 

µέσα στο δάσος’. Οι µαθητές εκτελούν την οδηγία. Ο φοιτητής ξεκινά να 

ακουµπάει κάποιους µαθητές στον ώµο. Ακουµπάει τον πρώτο και λέει ‘τί 

µπορείς να µυρίσεις;’ και ο µαθητής λέει ‘τα αγριόχορτα’. Ακουµπάει το 

δεύτερο και λέει ‘τί µπορείς ν’ ακούσεις;’ και ο µαθητής λέει ‘τα φύλλα που 

κινούνται’. Ακουµπάει τον τρίτο…. (µετά από αρκετές φορές µαζεύτηκαν 

όλοι κοντά). Ο φοιτητής λέει ‘για να σκεφτούµε όλοι µαζί διάφορες φράσεις 

που να περιγράφουν τη χρησιµότητα του δάσους στη ζωή µας σύµφωνα µε 

αυτά που νιώσαµε.’ Οι µαθητές λένε διάφορες φράσεις. (παρατήρηση 

ερευνητή, φοιτητής 5, 28/4/2017) 

 Επιπλέον, χάρη στη βιωµατική µάθηση, οι µαθητές από την τάξη του φοιτητή 5, 

έµαθαν µε πρακτικό τρόπο ποια υλικά από το φυσικό περιβάλλον του σχολείου τους 

βγάζουν χρώµα. Αυτό επιτεύχθηκε µέσα από τη δραστηριότητα κατά την οποία ο 

συµµετέχων ζήτησε από τους  µαθητές να ψάξουν και να βρουν µέσα στο δάσος διάφορα 

φυσικά υλικά που βγάζουν χρώµα, τα οποία θα χρησιµοποιούσαν για να χρωµατίσουν τις 

ζωγραφιές που τους έδωσε. Στη συζήτηση µετά το τέλος της δραστηριότητας, οι µαθητές 
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ανέφεραν τα υλικά που χρησιµοποίησαν για να χρωµατίσουν τα πλαίσια ζωγραφικής και 

έτσι αντάλλαξαν τις γνώσεις τους. Πάρακατω φαίνεται η εφαρµογή της συγκεκριµένης 

βιωµατικής δραστηριότητας. 

Ο φοιτητής… ‘Θα δώσω στην κάθε οµάδα από ένα χαρτί µε περίγραµµα 

από ένα ζώο. Αυτό το ζώο θα προσπαθήσετε να το χρωµατίσετε χωρίς τα 

χρωµατιστά σας, αλλά από διάφορα υλικά που θα βρείτε στο δάσος.’ Οι 

µαθητές δείχνουν προβληµατισµένοι. …Προβληµατίζονται αρκετά. Δεν 

ξέρουν τι να χρησιµοποιήσουν. Ξεκινούν να δοκιµάζουν διάφορα υλικά 

και να ανακαλύπτουν πηγές χρωµάτων (βρεγµένο χώµα, φύλλα, 

λουλούδια, πέτρες κ.λπ). …Παρουσιάζουν τις ζωγραφιές τους. Λένε τα 

υλικά που χρησιµοποίησαν για να τις χρωµατίσουν. (παρατήρηση 

ερευνητή, φοιτητής 5, 28/4/2017) 

 Εκτός από τους πιο πάνω φοιτητές, και ο φοιτητής 2 προσπάθησε µε βιωµατικό 

τρόπο να εξηγήσει στους µαθητές του πόσο σηµαντικό είναι να κλείνουµε σωστά τη 

βρύση αφού την χρησιµοποιήσουµε. Για να το πετύχει αυτό, διεξήγαγε ένα µικρό 

πείραµα µε τους µαθητές της τάξης του, βγαίνοντας έξω στην αυλή και αφήνοντας τη 

βρύση ανοικτή για 5 λεπτά, η οποία έσταζε µέσα σε ένα ποτήρι. Έτσι οι µαθητές είδαν 

βιωµατικά πόσο σηµαντικό είναι να κλείνουµε σωστά την κάθε βρύση που 

χρησιµοποιούµε. Όλη η πιο πάνω διαδικασία παρατήθεται στο πιο κάτω απόσπασµα της 

παρατήρησης. 

Ο φοιτητής συµπληρώνει ‘Αφήσατε ποτέ τη βρύση λίγο ανοικτή;’ Οι 

µαθητές λένε τις εµπειρίες τους. Ο φοιτητής λέει ‘…πάµε στις βρύσες για 

να δούµε πόσο νερό σπαταλάµε όταν αφήσουµε τη βρύση λίιιιγο ανοικτή…’ 

Πάνε στην αυλή. …Ο φοιτητής λέει ‘δείτε πόσο νερό θα σπαταλούσαµε αν 
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αφήναµε τη βρύση ανοικτή για µόνο 5 λεπτά! Αν την αφήναµε όλη µέρα;;;’ 

Οι µαθητές λένε ιδέες. Τότε ο δάσκαλος λέει ‘Πολύ σωστά! Άρα τώρα 

γνωρίζουµε πόσο σηµαντικό είναι να κλείνουµε καλά τη βρύση!… 

(παρατήρηση ερευνητή, φοιτητής 2, 26/4/2017) 

 Ακόµη, ο ίδιος φοιτητής έκανε ακόµα ένα πείραµα µε τους µαθητές του για να 

τους βοηθήσει να αντιληφθούν µε βιωµατικό τρόπο τον κύκλο του νερού και να τον 

καταλάβουν καλύτερα. Πιο κάτω διαφαίνεται η συγκεκριµένη βιωµατική µάθηση που 

αξιοποιήθηκε στη διδασκαλία του συγκεκριµένου συµµετέχοντα. 

Ο φοιτητής λέει ‘Ωραία! Τώρα χρησιµοποιώντας αυτές τις σακούλες θα 

δείξουµε τον κύκλο του νερού. Ακούστε πως θα το κάνουµε…’ Εξηγά τη 

διαδικασία λεπτοµερώς . Βγαίνουν έξω στις βρύσες για να 

χρησιµοποιήσουν νερό και να εκτελέσουν το πείραµα. …τα αφήνουν στον 

πάγκο των βρύσεων. Επιστρέφουν στην τάξη. Ξεκινούν να κάνουν 

υποθέσεις. ‘Τί νοµίζετε ότι θα γίνει;’ Και οι µαθητές λένε διάφορες ιδέες 

(π.χ. θα έχει λίγο νερό, δεν θα έχει καθόλου νερό, θα έχει σταγόνες, θα 

µείνει το µισό νερό)… Σε 10 λεπτά επιστρέφουν για να δουν τα 

αποτελέσµατα της διερεύνησης τους. (παρατήρηση ερευνητή, φοιτητής 2, 

26/4/2017)  

Τα πιο πάνω αποσπάσµατα, επιβεβαιώνουν ότι οι συµµετέχοντες κατάφεραν να 

εφαρµόσουν αποτελεσµατικά τη βιωµατική µάθηση στις διδασκαλίες τους. 

Σύγχρονες Πρακτικές Μάθησης - Διαθεµατικότητα 
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 Σε ότι αφορά τη διαθεµατικότητα, είναι µία πρακτική η οποία επίσης εντοπίζεται 

µέσα στις παρατηρήσεις που διεξήγαγα και αφορούσαν διδασκαλίες των µαθητών κατά 

τη σχολική εµπειρία.  

Για παράδειγµα ο φοιτητής 2, χρησιµοποίησε τη διαθεµατικότητα στο µάθηµα το οποίο 

παρατήρησα. Χρησιµοποίησε αρκετά τη σύνδεση του µαθήµατος της επιστήµης µε την 

αφήγηση και τη δραµατοποίηση. Αναλυτικότερα, παρά να χρησιµοποιήσει το βιβλίο του 

σχολείου για να διδάξει την ενότητα του νερού, επέλεξε να χρησιµοποιήσει δύο 

παραµύθια τα οποία µάλιστα, συνέδεσε µ’ ένα δικό του ξεχωριστό τρόπο ώστε να 

επιτύχει τους σκοπούς της διδασκαλίας του.Στην αφήγηση, χρησιµοποίησε το παραµύθι 

“Πλάτς! Το νερό, φροντίζω τον πλανήτη µου” των Νούρια και Εµπάρ Χιµένεθ και το “Ωχ 

Λάκη, Λάκη Σπαταλάκη”, που είναι ένα παραµύθι το οποίο έγραψαν οι µαθητές της Ε΄1 

του ΣΤ΄Δηµοτικού Σχολείου Λεµεσού-Ζακακίου τη σχολική χρονιά 2012-2013 και 

δηµοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Συµβουλίου Υδατοπροµήθειας Λεµεσού. Το πρώτο 

παραµύθι αποτελούσε τη βάση του µαθήµατος, µιας και χρησιµοποιήθηκε ολόκληρο. 

Από το δεύτερο παραµύθι, ο φοιτητής δανείστηκε κάποια από τα λόγια και τον 

πρωταγωνιστή του παραµυθιού τον οποίο και δραµατοποίησε ο ίδιος για χάρη της 

διδασκαλίας. Πιο κάτω παρατίθεται ένα απόσπασµα από την παρατήρηση της 

διδασκαλίας του συγκεκριµένου συµµετέχοντα, η οποία αποδεικνύει τη χρήση της 

δραµατοποίησης σε συνδυασµό µε την αφήγηση. 

Καθώς µιλούσαν… ο φοιτητής µεταµορφωνόταν φορώντας πουκάµισο, 

καπέλο και γυαλιά ήλιου. Τους λέει να καθίσουν στη θέση τους. Αλλάζει 

τη φωνή του (πιο βραχνή) και κρατώντας εικόνες από το παραµύθι 

(τοποθετηµένες πάνω σε ξυλάκι), διαβάζει τα λόγια που λέει ο Λάκης 

Σπαταλάκης. Τελειώνει και βγάζει τα αξεσουάρ της µεταµόρφωσης. 
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Γίνεται ξανά ο δάσκαλος της τάξης… (παρατήρηση ερευνητή, φοιτητής 2, 

26/4/2017) 

 Σε ότι αφορά τη δραµατοποίηση όµως, ο φοιτητής δεν περιορίστηκε µονάχα στο 

να µεταµορφωθεί ο ίδιος στον ήρωα του παραµυθιού, αλλά αντίθετα ενέπλεξε και τους 

µαθητές σε διάφορες µορφές δραµατοποίησης. Για παράδειγµα, τους ζήτησε να 

συνεργαστούν στις οµάδες τους για να  συζητήσουν πιθανούς τρόπους εξοικονόµησης 

νερού, τους οποίους θα τους παρουσίαζαν µέσα από τη δραµατοποίηση. Στο επόµενο 

απόσπασµα φαίνεται ένα κοµµάτι από την παρατήρηση που αποδεικνύει αυτή την 

εφαρµογή δραµατοποίησης από το συµµετέχοντα.  

Ο φοιτητής λέει στους µαθητές ‘Και τώρα θα χωριστούµε στις οµάδες που 

έχουµε συνήθως και θα συνεργαστούµε για να σκεφτούµε διάφορους 

τρόπους εξοικονόµησης του νερού. Κάθε οµάδα θα επιλέξει έναν τρόπο 

εξοικονόµησης νερού και θα τον παρουσιάσει στις υπόλοιπες οµάδες, οι 

οποίες θα προσπαθήσουν να καταλάβουν τι προσπαθούµε να τους δείξουµε. 

Για παράδειγµα αν εγώ κάνω αυτό, (σε µορφή παντοµίµας δείχνει στους 

µαθητές ότι ενόσω βουρτσίζει τα δόντια του, κλείνει τη βρύση για να µην 

σπαταλήσει άσκοπα το νερό) µε ποιο τρόπο θα καταλάβετε ότι εξοικονοµώ 

νερό;’. Οι µαθητές απαντούν. Ξεκινούν να συζητούν στις οµάδες τους. 

(παρατήρηση ερευνητή, φοιτητής 2, 26/2017) 

 Ακολούθως, µε παρόµοιο τρόπο ζήτησε από τους µαθητές να συνεργαστούν για 

να υποδυθούν ένα ζώο και να παρουσιάσουν πώς αυτά τα ζώα χρησιµοποιούν το νερό 

στη ζωή τους. Στο πιο κάτω απόσπασµα γίνεται περιγραφή της παρατήρησης από την 

εφαρµογή αυτής της δραµατοποίησης. 
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Ο φοιτητής λέει ‘τώρα ας φανταστούµε ότι η κάθε οµάδα είναι ένα 

διαφορετικό ζώο. Δηλαδή, αυτή η οµάδα (δείχνει µία οµάδα) θα είναι οι 

χελώνες, αυτή η οµάδα οι πάπιες, αυτή οι βάτραχοι και αυτή τα ψαράκια. 

Και σε µορφή δράµατος θα δείξετε τι κάνουν στην καθηµερινότητα τους. Τί 

κάνουν τα ψαράκια;’ Ένας µαθητής απαντά. Ο φοιτητής λέει ‘Μπράβο! 

Τώρα µπορείτε να ξεκινήσετε.’. Οι µαθητές εργάζονται ξανά στις οµάδες 

τους και ετοιµάζουν την παρουσίαση τους. Ο φοιτητής περνάει από τις 

οµάδες για βοήθεια και καθοδήγηση των µαθητών… Ο φοιτητής λέει 

‘Έτοιµοι; Για να δούµε τι κάνει η κάθε οµάδα.’. Οι µαθητές παρουσιάζουν. 

(παρατήρηση ερευνητή, φοιτητής 2, 26/4/2017) 

 Επιπλέον, στη συνέχεια ζήτησε από τους µαθητές να παραµείνουν στις οµάδες 

των ζώων που είναι και να σκεφτούν διάφορα επιχειρήµατα, µε τα οποία θα πείσουν το 

συµµαθητή τους που θα υποδυόταν το Λάκη Σπαταλάκη να µην σπαταλάει το νερό. Το 

πιο κάτω απόσπασµα παρουσιάζει ένα κοµµάτι από την παρατήρηση αυτής της 

δραµατοποίησης. 

…τους λέει ‘Θα βρείτε λοιπόν λόγους που δεν πρέπει να σπαταλάει το νερό 

ο Λάκης Σπαταλάκης και θα του εξηγήσετε µέσα από τους ρόλους σας ως 

ζώα που ήσασταν προηγουµένως. Ο Γιώργος (ένας µαθητής) θα είναι στη 

συνέχεια ο Λάκης Σπαταλάκης και θα πρέπει να τον πείσετε να µην 

σπαταλάει το νερό. Έλα Γιώργο να φορέσεις τα πράγµατα του Λάκη και να 

περιµένεις τα παιδιά να ετοιµαστούν.’ Οι οµάδες συζητούν και 

αποφασίζουν. …Οι οµάδες, ως ζώα, ξεκινούν να χρησιµοποιούν τα 

επιχειρήµατα τους, για να πείσουν το Λάκη Σπαταλάκη… (παρατήρηση 

ερευνητή, φοιτητής 2, 26/4/2017) 
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 Τέλος, ο φοιτητής 5 επέλεξε να εντάξει διαθεµατικά την τέχνη στο µάθηµα των 

Φυσικών Επιστηµών. Πιο συγκεκριµένα, ζήτησε από τις οµάδες των µαθητών να 

συνεργαστούν για να χρωµατίσουν µία ζωγραφιά που τους έδωσε ο φοιτητής 

χρησιµοποιώντας φυσικά χρώµατα µέσα από το δάσος. Έτσι οι µαθητές ανακάλυψαν 

διάφορα φυσικά χρώµατα και αντιλήφθηκαν ότι εκτός από τα χρωµατιστά µολύβια, τις 

νεροµπογιές και τις κηροµπογιές, µπορούν να χρησιµοποιήσουν υλικά από το φυσικό 

περιβάλλον για να χρωµατίσουν. Αυτή η διαθεµατικότητα µεταξύ επιστήµης και τέχνης 

παρατίθεται στο επόµενο απόσπασµα. 

Τους ανακοινώνει την επόµενη δραστηριότητα. ‘Θα δώσω στην κάθε 

οµάδα από ένα χαρτί µε περίγραµµα από ένα ζώο. Αυτό το ζώο θα 

προσπαθήσετε να το χρωµατίσετε χωρίς τα χρωµατιστά σας, αλλά από 

διάφορα υλικά που θα βρείτε στο δάσος.’ Οι µαθητές επιστρέφουν στις 

οµάδες τους. Συζητούν για να σκεφτούν και να προτείνουν ιδέες για 

διάφορα φυσικά υλικά τα οποία µπορούν να βγάλουν χρώµα. Ξεκινούν να 

δοκιµάζουν διάφορα υλικά και να ανακαλύπτουν πηγές χρωµάτων 

(βρεγµένο χώµα, φύλλα, λουλούδια, πέτρες κλπ). (παρατήρηση ερευνητή, 

φοιτητής 5, 28/4/2017) 

Σύµφωνα µε τα πιο πάνω αποσπάσµατα, διαπιστώνεται ότι οι συµµετέχοντες 

κατάφεραν να χρησιµοποιήσουν αποτελεσµατικά τη διαθεµατικότητα στις διδασκαλίες 

που πραγµατοποίησαν. 

Εφαρµογή Άτυπης Μάθησης - Διαφοροποίηση Μαθησιακού Περιβάλλοντος 

 Όπως έγινε προφανές µέσα απο την ανάλυση των παρατηρήσεων, οι φοιτητές 

προσπάθησαν να διαφοροποιήσουν και το µαθησιακό τους περιβάλλον, µέσα στο οποίο 
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θα διεξαγόταν το µάθηµα της Επιστήµης. Για παράδειγµα, ο φοιτητής 2, επέλεξε για τους 

σκοπούς του µαθήµατος του να παραµερίσει τα θρανία και τις καρέκλες από την τάξη και 

να τοποθετήσει στο πάτωµα µαξιλαράκια για να καθίσουν οι µαθητές. Στο πιο κάτω 

απόσπασµα διαφαίνεται η εναλλακτική διαµόρφωση που επέλεξε ο συγκεκριµένος 

συµµετέχοντας να εφαρµόσει στο µάθηµα του. 

Μπαίνω στην τάξη. Τα θρανία είναι παραµερισµένα στο πλάι, στους 

τοίχους της αίθουσας. Στο πάτωµα υπάρχουν τοποθετηµένα χρωµατιστά 

µικρά µαξιλαράκια. Κτυπάει το κουδούνι. Οι µαθητές µπαίνουν µέσα στην 

τάξη. Ο φοιτητής τους λέει ‘καθίστε στα µαξιλαράκια, γιατί σήµερα θα 

κάνουµε ένα διαφορετικό µάθηµα.’  Οι µαθητές, κάθονται ενθουσιασµένοι. 

Το µάθηµα ξεκινά… (παρατήρηση ερευνητή, φοιτητής 2, 26/4/2017)  

 Επιπλέον σε κάποια στιγµή βγήκε έξω στην αυλή µε τους µαθητές για να διεξάγει 

κάποια πειράµατα. Αυτή η µετακίνηση των µαθητών εκτός τάξης περιγράφεται στο πιο 

κάτω απόσπασµα παρατήρησης. 

Ο φοιτητής λέει ‘Τώρα θα κάνουµε µία γραµµούλα για να βγούµε έξω στην 

αυλή και να πάµε στις βρύσες για να δούµε πόσο νερό σπαταλάµε όταν 

αφήσουν τη βρύση λίιιιγο ανοικτή…’…Βγαίνουν έξω στις βρύσες για να 

χρησιµοποιήσουν νερό και να εκτελέσουν το πείραµα. (παρατήρηση 

ερευνητή, φοιτητής 2, 26/4/2017) 

 Πέρα από το φοιτητή 2, και ο φοιτητής 5 επέλεξε να βγάλει τους µαθητές από τα 

στενά περιθώρια της σχολικης αίθουσας. Επέλεξε να αξιοποιήσει το δασικό χώρο του 

σχολείου για να τον εντάξει στη διδασκαλία του και να ενισχύσει την επίτευξη των 

στόχων του. Το πιο κάτω απόσπασµα αποδεικνύει αυτή τη διαφοροποίηση του σχολικού 

περιβάλλοντος. 
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Ο φοιτητής λέει ‘τώρα θα πάµε στο δάσος του σχολείου µας. Θα πάµε να το 

δούµε και θα προσπαθήσουµε να καταλάβουµε τι είναι.’ Πάνε έξω. Φτάνουν 

στο δάσος. (παρατήρηση ερευνητή, φοιτητής 5, 28/4/2017) 

 Παρόµοια και ο φοιτητής 8, επέλεξε σε κάποια σηµεία της διδασκαλίας του να 

βγάλει τους µαθητές από την τάξη,ώστε να µπορέσουν να µελετήσουν το χώρο του 

σχολείου και να καταλήξουν στην καλύτερη τοποθεσία για να τοποθετηθεί ο καινούργιος 

φωτισµός του σχολείου. Όλη αυτή η προσπάθεια παρατίθεται στο παρακάτω απόσπασµα. 

Μεταφέρονται στον εξωτερικό χώρο του σχολείου. ...Οι µαθητές σε 

συνεργασία µε το φοιτητή, προτείνουν διάφορες ιδέες για το πού είναι 

καλύτερα να τοποθετηθεί φωτισµός για να φωτίζεται το σχολείο. …

Καταλήγουν στο σηµείο που θα έβαζαν τις λάµπες και επιστρέφουν στην 

τάξη. (παρατήρηση ερευνητή, φοιτητής 8, 28/4/2017) 

Συνεπώς, διαβάζοντας τις παρατηρήσεις από τις διδασκαλίες του µαθήµατος της 

Επιστήµης των συµµετεχόντων κατά τη σχολική τους εµπειρία, παρατηρείται ότι 

εφάρµοσαν σύγχρονες µεθόδους διδασκαλίας, όπως είναι η σύνδεση µε την 

καθηµερινότητα, η συνεργατική µάθηση, η επιστηµονική διερεύνηση, η διαθεµατικότητα 

και η βιωµατική µάθηση. Παρ’ όλ’ αυτά όµως, διαφαίνεται ότι δυσκολεύτηκαν να 

εφαρµόσουν εις βάθος την άτυπη µάθηση. Έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες εφαρµογής 

της, κατά τις οποίες οι συµµετέχοντες βγήκαν εκτός σχολικής τάξης, οι οποίες ωστόσο 

ήταν πολύ περιορισµένες. Δηλαδή οι συµµετέχοντες δεν κατάφεραν να εφαρµόσουν 

πρακτικές άτυπης µάθησης, όπως είναι αυτές στις οποίες συµµετείχαν οι ίδιοι κατά τη 

συµµετοχή τους στο µάθηµα διδακτικής των Φυσικών Επιστηµών. Για παράδειγµα, ενώ 

οι διδακτικές τους ενότητες προσφέρονταν για αξιοποίηση ενός περιβαλλοντικού 

κέντρου, για συνεργασία µε επιστήµονες και για οργάνωση ενός µικρού, έστω 
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ενδοσχολικού πανηγυριού επιστήµης, οι συµµετέχοντες επέλεξαν να µην αξιοποιήσουν 

τις εµπειρίες που απέκτησαν από αυτές τις δραστηριότητες. Έτσι λοιπόν, αυτή η 

αδυναµία τους για εφαρµογή στην πράξη διαφόρων άτυπων προσεγγίσεων στη σχολική 

τους εµπειρία αποτελεί αρνητική περίπτωση δεδοµένων για τη συγκεκριµένη έρευνα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 Όπως διαφαίνεται από πιο πάνω, µέσα από τη διεθνή βιβλιογραφία µπορεί να 

εντοπίσει κανείς πολλά σηµαντικά οφέλη, τα οποία µπορεί να επιφέρει η συνεργασία της 

τυπικής µε την άτυπη µάθηση, τόσο στη µάθηση των Φυσικών Επιστηµών από τους 

µαθητές (Anderson, Lucas & Ginns, 2003; Education Development Center, 2014; Krish-

namurthi & Rennie, 2013; Murmann & Avraamidou, 2013), όσο και στην κατάρτιση των 

µελλοντικών εκπαιδευτικών, η οποία αφορά την ανάπτυξη γνώσεων περιεχοµένου (An-

derson, Lawson & Mayer-Smith, 2006; Avraamidou, 2014; Melber & Cox-Petersen, 

2005), την επαγγελµατική ανάπτυξη, καθώς και την ανάπτυξη θετικών στάσεων (Ander-

son, Lawson & Mayer-Smith, 2006; Avraamidou 2014, 2016, 2015; Kisiel, 2012; McNal-

ly, Blake & Reid, 2009; Melber & Cox-Petersen, 2005; Olson, Cox-Petersen & McCo-

mas, 2001; Riedinger, Marbach-Ad, McGinnis et al., 2010) και απόψεων σχετικά µε τη 

διδακτική του µαθήµατος της Επιστήµης, αλλά και της επιστήµης γενικότερα (Kisiel, 

2012; Riedinger, Marbach-Ad & McGinnisetal., 2010; McNally, Blake & Reid, 2009; Ol-

son, Cox-Petersen & McComas, 2001). Η µελέτη αυτή συµβάλλει σε αυτό τον 

εµπλουτισµό γνώσεων, προσφέροντας ταυτόχρονα νέες προοπτικές και αποδεικτικά 

στοιχεία για τον αντίκτυπο των άτυπων προσεγγίσεων σχετικά µε τη διδασκαλία της 

επιστήµης στο πλαίσιο της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, ενός πλαισίου που δεν έχει δοθεί 

µεγάλη ερευνητική προσοχή µέχρι στιγµής.  
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 Συνοψίζοντας λοιπόν, η συγκεκριµένη µελέτη περίπτωσης οδηγεί στην πιο κάτω 

ερµηνεία αποτελεσµάτων, η οποία παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε ερευνητικό 

ερώτηµα που διερευνήθηκε. 

Ερώτηµα 1. Ποιά είναι τα χαρακτηριστικά των προσωπικών βιογραφιών των 

συµµετεχόντων σε σχέση µε τις Φυσικές Επιστήµες;  

Μέσα από τα λεγόµενα των συµµετεχόντων, διαφαίνεται ότι οι αυτοβιογραφίες τους, 

έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:  

Εµπειρίες Εκτός Σχολείου – Άτοµα στο Οικογενειακό Περιβάλλον Που Ασχολούνται 

Με Φ.Ε. 

 Οι περισσότεροι από τους συµµετέχοντες έγραψαν ότι δεν έχουν κάποιο άτοµο 

από τον οικογενειακό τους περίγυρο, ο οποίος ασχολείται µε τις Φυσικές Επιστήµες, µε 

εξαίρεση τέσσερα άτοµα, εκ των οποίων ο ένας αναφέρθηκε στη πατέρα του που είναι 

εκπαιδευτικός στη πρωτοβάθµια εκπαίδευση, ο δεύτερος µίλησε για το νονό του ο οποίος 

είναι καθηγητής φυσικοχηµείας, και οι δύο τελευταίοι αναφέρθηκαν στον πατέρα τους. Ο 

ένας ανέφερε ότι ο πατέρας του είναι επιθεωρητής περιβάλλοντος και ο άλλος είπε ότι ο 

πατέρας του παρόλο που δεν έχει επαγγελµατική κατάρτιση στο συγκεκριµένο κλάδο, 

είναι λάτρης των Φυσικών Επιστηµών και ασχολείται µε αυτές στον ελεύθερο του χρόνο. 

Το κοινό χαρακτηριστικό που εντοπίστηκε και χαρακτηρίζει και τις τέσσερις αυτές 

περιπτώσεις, είναι η εµπλοκή των συµµετεχόντων στα ενδιαφέροντα των οικογενειακών 
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τους προσώπων, όπου οι συµµετέχοντες µπόρεσαν να αλληλεπιδράσουν µε αυτά τα 

πρόσωπα και να έρθουν σε επαφή µε θέµατα που αφορούν την Επιστήµη. 
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Εµπειρίες Εκτός Σχολείου - Οικογενειακές Διακοπές 

  

 Όλοι οι συµµετέχοντες, ανεξαρτήτως του οικογενειακού τους περιβάλλοντος, 

επανέφεραν στη µνήµη τους και έγραψαν στις αυτοβιογραφίες τους είτε ζωγράφισαν στις 

ζωγραφιές τους κάποιες εµπειρίες που αφορούν διάφορες δραστηριότητες που 

σχετίζονται µε τις Φυσικές Επιστήµες εκτός σχολείου κατά τη διάρκεια της ζωής τους. 

Μερικές απ’ αυτές τις εµπειρίες αφορούν βόλτες και εκδροµές τόσο στη φύση όσο και σε 

οργανωµένα περιβάλλοντα, όπως οι ζωολογικοί κήποι, οι βιότοποι και τα πάρκα. Ακόµη 

κάποιοι µίλησαν και για τις εµπειρίες τους που αφορούν τις επισκέψεις στα χωρία τους 

και συγκεκριµένα στο σπίτι της γιαγιάς και του παππού, όπου τους εδωσε την ευκαιρία 

να µάθουν για τα ζώα αλλά και για διάφορες άλλες αγροτικές ασχολίες. Επιπλέον, 

κάποιοι αναφέρθηκαν και σε εµπειρίες που αφορούσαν τα ταξίδια τους σε χώρες του 

εξωτερικού, οι οποίες τους βοήθησαν να έρθουν κοντά µε θέµατα που αφορούν τον 

κλάδο των Φυσικών Επιστηµών.  

Εµπειρίες Εκτός Σχολείου - Εξωσχολικές Δραστηριότητες 

 Αρκετοί από τους συµµετέχοντες έγραψαν ότι η σχέση τους µε τις Φυσικές 

Επιστήµες επιτυγχάνεται µε την παρακολούθηση διαφόρων ντοκιµαντέρ στην 

τηλεόραση. Τα ντοκιµαντέρ που παρακολουθούν ποικίλουν στη θεµατολογία τους και 

αφορούν τη φύση και διάφορα φυσικά φαινόµενα, τα ζώα, το διάστηµα και διάφορους 

πλανήτες, την εξέλιξη του ανθρώπου και διάφορους επιστήµονες. Κάποιοι άλλοι 

ανέφεραν ότι παρακολουθούν διάφορες εκποµπές και σειρές στην τηλεόραση που 

αφορούν την Επιστήµη. Κάποιες αναφορές εµπειριών που ξεχωρίζουν από τις υπόλοιπες 
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είναι αυτή ενός συµµετέχοντα, ο οποίος δήλωσε ότι διαβάζει βιβλία που αφορούν το 

συγκεκριµένο κλάδο και ενός άλλου, που ανέφερε ότι κατά τον ελεύθερο του χρόνο 

διαβάζει κείµενα που αφορούν τη ζωή διαφόρων αξιοσηµείωτων προσωπικοτήτων στο 

χώρο των επιστηµών. Παράλληλα ένα άλλος αναφέρει ότι αφιερώνει χρόνο στο σπίτι για 

να διεξάγει µαζί µε τον πατέρα του διάφορα πειράµατα και ένας ακόµα µίλησε για τις 

συζητήσεις µε τον πατέρα του σε θέµατα που αφορούν τις Φυσικές Επιστήµες, όπως για 

παράδειγµα τα αστέρια. Εκτός όµως από τα πιο πάνω, οι συµµετέχοντες µίλησαν για 

επισκέψεις σε µουσεία, πλανητάρια τόσο στη χώρα τους όσο και στο εξωτερικό. 

Εµπειρίες στο Σχολικό Περιβάλλον - Δηµοτικό 

 Όταν αναφέρθηκαν στις σχολικές τους εµπειρίες που αφορούν το δηµοτικό 

σχολείο, διαπιστώνεται ότι οι περισσότεροι συµµετέχοντες έχουν θετικές εµπειρίες από 

αυτή την περίοδο της ζωής τους, γιατί δήλωσαν ότι τους άρεσε το µάθηµα της Επιστήµης 

στο δηµοτικό σχολείο. Ο κύριος λόγος που θυµούνται το συγκεκριµένο µάθηµα σε αυτή 

τη φάση της ζωής τους, ήταν τα πειράµατα που διεξήγαγαν. Πέρα όµως από τα 

πειράµατα, κάποιοι άλλοι συµµετέχοντες αναφέρθηκαν σε διάφορες εκδροµές ή 

επισκέψεις, ακόµη και µαθήµατα στην αυλή του σχολείου, τα οποία οργανώνονταν για 

χάρη του συγκεκριµένου µαθήµατος. Γενικότερα, αυτό που τους κέρδιζε ήταν η 

βιωµατική και διαδραστική µορφή που κατείχε το µάθηµα. Παρόλο όµως που το µάθηµα 

άρεσε στους περισσότερους µαθητές, λόγω των πιο πάνω λόγων, εντούτοις µόνο ένας 

συµµετέχοντας δήλωσε ότι το µάθηµα της Επιστήµης στο δηµοτικό σχολείο ήταν το 

αγαπηµένο του. 
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 Έτσι λοιπόν, παρ’ όλες τις πιο πάνω αναφορές, εντοπίζονται και κάποιες 

αρνητικές εµπειρίες τις οποίες εκφράζουν κάποιοι συµµετέχοντες. Μάλιστα 4 

συµµετέχοντες αναφέρουν ότι έχουν θολές εµπειρίες, γιατί το συγκεκριµένο µάθηµα δεν 

είχε κάτι το ενδιαφέρον το οποίο µπορούσε να τους ελκύσει και να χαραχθεί στη µνήµη 

τους. Κάποιοι αναφέρουν ότι το µάθηµα ήταν αρκετά θεωρητικό και χρησιµοποιούσαν 

πολύ το σχολικό εγχειρίδιο. Μερικοί από τους χαρακτηρισµούς που χρησιµοποιούσαν 

κάποιοι για να περιγράψουν το µάθηµα ήταν κουραστικό και δυσνόητο. Μάλιστα σε 

αντίθεση µε τους πιο πάνω, δύο από τους συµµετέχοντες ανάφεραν ότι τα πειράµατα που 

διεξήγαγαν ήταν ελάχιστα. Επιπρόσθετα, ένας άλλος τόνισε ότι το µάθηµα αποκτούσε 

περισσότερο ενδιαφέρον µόνο όταν επισκέπτονταν την τάξη τους φοιτητές και τους 

ενέπλεκαν σε πειράµατα. Επίσης, τρεις συµµετέχοντες εκφράζουν ξεκάθαρα τη 

δυσαρέσκεια τους για το συγκεκριµένο µάθηµα. 

Ο Ρόλος των Εκπαιδευτικών - Δηµοτικό 

 Οι συµµετέχοντες αναφέρθηκαν και στους εκπαιδευτικούς που θυµούνται ότι τους 

δίδασκαν το µάθηµα της Επιστήµης κατά τη διάρκεια των σχολικών τους χρόνων στο 

δηµοτικό. Αναλυτικότερα, διαφαίνεται ότι θυµούνται αυτούς που θεωρούσαν “καλούς” 

εκπαιδευτικούς, γιατί ήταν ευδιάθετοι, αγαπούσαν τη δουλειά τους αλλά και το µαθηµα 

της Επιστήµης, παρουσίαζαν µε ενδιαφέρον τρόπο το µάθηµα, ήταν διασκεδαστικοί, 

µεταδοτικοί, υποµονετικοί και χρησιµοποιούσαν πρωτότυπους τρόπους διδασκαλίας, έτσι 

το µάθηµα δεν ήταν µονότονο. Ακόµη είπαν ότι φρόντιζαν να επιβραβεύουν τους µαθητές 

για τις επιδόσεις τους, διεξήγαγαν πειράµατα και είχαν δηµοκρατικό χαρακτήρα. Μόνο 

ένας συµµετέχοντας αναφέρθηκε στον εκπαιδευτικό που θεωρούσε “κακό”, ο οποίος δεν 
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είχε όρεξη και διάθεση για να διδάξει το µάθηµα, έτσι το µάθηµα τους ήταν ανιαρό και 

δεν εξελισσόταν ωραία, γιατί κάθε φορά ήταν ακριβώς το ίδιο.  

Εµπειρίες στο Σχολικό Περιβάλλον - Γυµνάσιο/Λύκειο 

 Σε ότι αφορά τις εµπειρίες τους από το γυµνάσιο και το λύκειο σε σχέση µε το 

µάθηµα των Φυσικών Επιστηµών, οι πλήστες ήταν αρνητικές. Οι συµµετέχοντες 

αναφέρουν ότι το µάθηµα έχασε τελείως το βιωµατικό του χαρακτήρα. Πλέον, τα 

πειράµατα είχαν σταµατήσει και αντικαταστάθηκαν πλήρως από την θεωρία, τις στείρες 

γνώσεις, τους µαθηµατικούς τύπους και τις µαθηµατικές πράξεις, τα οποία οι µαθητές 

όφειλαν να αποστηθίζουν. Επίσης ανέφεραν ότι αντέγραφαν πολλές πληροφορίες από τον 

πίνακα και δεν χρησιµοποιούσαν ούτε τις ειδικά διαµορφωµένες αίθουσες διδασκαλία. 

Επιπλέον έγραψαν ότι οι καθηγητές τους δεν έδειχναν το απαιτούµενο ενδιαφέρον σε 

όλους και χρησιµοποιούσαν παλαιωµένους και αντιπαιδαγωγικούς τρόπους διδασκαλίας. 

Λυπηρό είναι το γεγονός ότι κάποιοι συµµετέχοντες είπαν ότι ενώ προσπάθησαν να 

ασχοληθούν µε τέτοιου είδους µαθήµατα και επέλεξαν να συµµετέχουν σε αυτά, 

εντούτοις τα παράτησαν γιατί δεν βρήκαν την αναµενόµενη προσοχή και βοήθεια στο να 

τα κατανοήσουν.  

 Παρ’ όλες όµως τις αρνητικές εµπειρίες που αναγράφονται πιο πάνω, 

παρατηρείται ότι λίγοι συµµετέχοντες είχαν κάποιες θετικές αναµνήσεις από το γυµνάσιο 

και το λύκειο. Το κοινό χαρακτηριστικό που εντοπίζεται να διακατέχει και τις τρεις 

περιπτώσεις θετικών εµπειριών είναι η αλληλεπίδραση των συµµετεχόντων µε πειράµατα 

και διαδραστικές δρστηριότητες. 

Ο Ρόλος των Εκπαιδευτικών - Γυµνάσιο/Λύκειο  
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 Όταν οι συµµετέχοντες έγραψαν για τους εκπαιδευτικούς που θυµούνται από το 

γυµνάσιο και το λύκειο, εντοπίστηκε ότι όπως και στο δηµοτικό, έτσι και στο Γυµνάσιο 

και στο Λύκειο, αυτοί που παρέµειναν στο µυαλό τους ήταν αυτοί που θεωρούσαν ότι 

ήταν φιλικοί, δηµιουργικοί, αποτελεσµατικοί, υποµονετικοί, µεταδοτικοί, βοηθητικοί, 

καθοδηγητικοί, οργανωµένοι και αγαπούσαν το µάθηµα που δίδασκαν αλλά και τη 

δουλειά τους. Ακόµη, θυµούνται και τους εκπαιδευτικούς που χρησιµοποιούσαν 

πρωτότυπους τρόπους µετάδοσης της γνώσης τους, έδειχναν να κατέχουν αρκετές 

γνώσεις, οργάνωναν ποιοτικά µαθήµατα που κέντριζαν το ενδιαφέρον των µαθητών τους 

και δεν προκαλούσαν άγχος. Επίσης αναφέρθηκαν σε αυτούς που ήταν περισσότερο 

νεαροί στην ηλικία τους, είχαν χιούµορ, καλή επικοινωνία µε τους µαθητές, µπορούσαν 

να παρακινήσουν τους µαθητές στην πραγµατοποίηση υψηλών στόχων και ήταν δίκαιοι. 

 Αντίθετα, οι συµµετέχοντες γράφουν ότι δεν τους άρεσαν οι εκπαιδευτικοί που 

δεν ήταν φιλικοί, δεν ήταν προσιτοί και ‘απειλούσαν’ τους µαθητές ότι πρέπει να 

διαβάζουν για να προετοιµαστούν για τις εξετάσεις. Επιπλέον αναφέρουν ως αρνητικό 

χαρακτηριστικό τη µεγάλη  ηλικία των καθηγητών τους, στο οποίο µπορεί να οφείλεται η 

έλλειψη ενδιαφέροντος από πλευράς του καθηγητή προς τους µαθητές, ειδικότερα προς 

αυτούς που τους είχαν περισσότερη ανάγκη για να κατανοήσουν το µάθηµα. Τέλος, αυτοί 

οι καθηγητές ήταν µονότονοι στη διδασκαλία τους και δεν έδειχναν να έχουν πολλές 

γνώσεις. Μάλιστα κάποιους τους αποκαλούσαν άθλιους, χωρίς τρόπους και 

ενσυναίσθηση. 

 Συµπερασµατικά, διαφαίνεται ότι οι αυτοβιογραφιες των συµµετεχόντων 

διαφέρουν σε αρκετά σηµεία. Το οικογενειακό υπόβαθρο µπορεί να βοηθήσει στη 

καλλιέργεια ενδιαφέροντος για τον κλάδο των Φυσικών Επιστηµών. Αυτό τεκµηριώνεται 
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µέσα από τα λεγόµενα των συµµετεχόντων που ανέφεραν ότι έχουν κάποιο συγγενικό 

πρόσωπο το οποίο ασχολείται µε το συγκεκριµένο κλάδο. Παρατηρήθηκε ότι αυτοί οι 

συµµετέχοντες έχουν “πλουσιότερες” εµπειρίες σε ότι αφορά τις Φυσικές Επιστήµες (π.χ. 

διεξαγωγή πειραµάτων και συζητήσεις στο σπίτι), συγκριτικά µε τους υπόλοιπους 

συµµετέχοντες. Ωστόσο, αυτός ο ισχυρισµός, στον οποίον κατέληξα από την ανάλυση 

των δεδοµένων δεν εντοπίζεται να επιβεβαιώνεται από κάποια άλλη έρευνα. 

 Παρόλ’ αυτά, τόσο οι οικογενειακές εµπειρίες αυτών των τεσσάρων 

συµµετεχόντων που αφορούν τις Φυσικές Επιστήµες, όσο και των υπολοίπων, είναι 

θετικές και περιλαµβάνουν, βόλτες, εκδροµές, ταξίδια και καθηµερινές αγροτικές 

δραστηριότητες, όπως για παράδειγµα είναι η επαφή µε τα ζώα που έχει η γιαγιά και ο 

παππούς στην αυλή τους και η εξαγωγή ελαιολάδου από ελιές. Τέτοιου είδους εµπειρίες 

διαφαίνεται να υπάρχουν και στις προσωπικές βιογραφίες των συµµετεχόντων άλλων 

ερευνών (Avraamidou, 2015; Avraamidou, 2016). Αναλυτικότερα στην έρευνα της 

Avraamidou (2015), η µία από τις δύο συµµετέχουσες ανέφερε ότι είχε πλούσιες 

εµπειρίες που αφορούσαν τη φύση, όπως επίσης και στην έρευνα της Avraamidou (2016) 

όπου δύο από τους συµµετέχοντες είχαν επίσης θετικές εµπειρίες µε τις οικογένειες τους.  

 Παράλληλα διαπιστώνεται ότι στους περισσότερους συµµετέχοντες άρεσε το 

µάθηµα στο δηµοτικό σχολείο, γιατί ήταν ένα µάθηµα το οποίο δεν χαρακτηριζόταν 

αποκλειστικά από το θεωρητικό κοµµάτι, αλλά είχε και πρακτικό. Οι περισσότεροι 

αναφέρονται στα διάφορα πειράµατα που διεξήγαγαν στο συγκεκριµένο µάθηµα, τα 

οποία τους οδήγησαν στην καλλιέργεια θετικών συναισθηµάτων προς το µάθηµα. 

Ιδιαίτερα όµως τους άρεσε όταν το µάθηµα δεν περιοριζόταν εντός της τάξης, αλλά 

συµµετείχαν και σε εξωτερικές δραστηριότητες. Η εµπλοκή τους ως µαθητές σε άτυπες 

µορφές διδασκαλίας, τους οδηγεί στην απόκτηση περισσότερου ενδιαφέροντος για το 
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µάθηµα, σε αντίθεση µε αυτούς που συµµετείχαν στα τυπικά µαθήµατα Φυσικών 

Επιστηµών. Παρόµοια αποτελέσµατα εντοπίστηκαν και στην έρευνα της Avraamidou 

(2016) όπου οι δύο συµµετέχοντες εξέφρασαν τα θετικά τους συναισθήµατα για τη 

συµµετοχή τους στα µαθήµατα Επιστήµης στο δηµοτικό σχολείο. Χαρακτηριστικά 

ανέφεραν ότι ήταν διασκεδαστικά και συναρπαστικά τα πειράµατα στα οποία καλούνταν 

να λάβουν µέρος. Το ίδιο συνέβει και σε µία άλλη έρευνα όπου η συµµετέχουσα είχε 

θετικές αναµνήσεις από το συγκεκριµένο µάθηµα στο δηµοτικό, χάρη στα πειράµατα στα 

οποία συµµετείχε (Avraamidou, 2015). Παρ’ όλ’ αυτά, όπως και στην παρούσα έρευνα, 

έτσι και σε αυτές τις δύο (Avraamidou, 2015; Avraamidou, 2016) υπήρχαν συµµετέχοντες 

που εξέφρασαν τη δυσαρέσκεια τους για το συγκεκριµένο µάθηµα από την εποχή της 

σχολικής τους ζωής στο δηµοτικό.  

 Ακολούθως, ενώ τα πειράµατα τα οποία αποτελούσαν ενδιαφέρον για τους 

περισσότερους συµµετέχοντες στο δηµοτικό, αυτά σταµάτησαν να πραγµατοποιούνται 

στο γυµνάσιο και στο λύκειο. Έτσι οι συµµετέχοντες αναφέρθηκαν στα αρνητικά τους 

συναισθήµατα προς το µάθηµα, γιατί είχε γίνει περισσότερο επιστηµονικό, θεωρητικό, 

ανιαρό και δύσκολο. Κάποιοι όµως, αν και λίγοι, τόνισαν ότι είχαν θετικά συναισθήµατα 

για το µάθηµα, γιατί το συγκεκριµένο µάθηµα περιείχε και πρακτικό µέρος εκτός από τη 

θεωρία, χάρη στα πειράµατα και στις διαδραστικές δραστηριότητες. Παρόµοια 

αποτελέσµατα εντοπίστηκαν και στην έρευνα της Avraamidou (2015) όπου η µία από τις 

συµµετέχουσες είχε θετικές εµπειρίες µε τα µαθήµατα των Φυσικών Επιστηµών στο 

γυµνάσιο και στο λύκειο, ενώ η άλλη είχε µονάχα αρνητικές εµπειρίες να εκφράσει. Το 

ίδιο παρατηρείται και στην έρευνα της Avraamidou (2016), όπου οι δύο από τους τρεις 

συµµετέχοντες περιγράφουν τις αρνητικές εµπειρίες που είχαν από το γυµνάσιο και το 

λύκειο, οι οποίες µάλιστα τους οδήγησαν σε αρνητική στάση προς την επιστήµη 
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γενικότερα. Μόνο ένας συµµετέχοντας, ανέφερε ότι είχε µονάχα θετικές αναµνήσεις και 

αγαπούσε τα µαθήµατα της Χηµείας, της Φυσικής και της Βιολογίας.  

 Επιπρόσθετα, εντοπίζεται ότι οι συµµετέχοντες θυµούνται τους εκπαιδευτικούς 

από όλες τις βαθµιδες εκπαίδευσης που βρίσκονται σε δύο αντίθετα άκρα. Πιο 

συγκεκριµένα θυµούνται τόσο τους εκπαιδευτικούς που περιγράφονται µε θετικά 

χαρακτηριστικά, όσο και τους εκπαιδευτικούς που περιγράφονται µε αρνητικά 

χαρακτηριστικά. Το ίδιο συνέβει και στην έρευνα της Avraamidou (2015), όπου οι 

συµµετέχοντες αναφέρονται σε µερικούς “κακούς” εκπαιδευτικούς αλλά και σε κάποιους 

πολύ καλούς. Χαρακτηριστικά, µία συµµετέχουσα αναφέρεται σε έναν εκπαιδευτικό ο 

οποίος ήταν µεσήλικας, παθιασµένος µε την επιστήµη, πολύ καλός άνθρωπος, 

ενδιαφερόταν για τους µαθητές και τους µετέδιδε το ενδιαφέρον του για το µάθηµα. Στη 

συνέχεια, όπως και η δεύτερη συµµετέχουσα, αναφέρεται σε αντίθετες εµπειρίες που 

αφορούσαν περίεργους, παράξενους, ηλικιωµένους, αγέλαστους, αυστηρούς και καθόλου 

φιλικούς εκπαιδευτικούς, που ακολουθούσαν δασκαλοκεντρική και παραδοσιακή 

προσέγγιση διδασκαλίας. Παροµοίως, στην έρευνα της Avraamidou (2016), οι 

συµµετέχοντες θυµούνται ότι οι εκπαιδευτικοί που δίδασκαν το µάθηµα των Φυσικών 

Επιστηµών χαρακτηρίζονταν µε αρνητικές περιγραφές, αφού τους χαρακτήριζαν 

αυστηρούς, καθόλου φιλικούς, περίεργους και ηλικιωµένους. Είναι σηµαντικό όµως να 

αναφέρω ότι οι περιπτώσεις όπου θυµούνται τους εκπαιδευτικούς µε καλά 

χαρακτηριστικά, είναι κατά πολύ περισσότερες από αυτές που θυµούνται τους 

εκπαιδευτικούς µε τα “κακά” χαρακτηριστικά.  

 Τέλος, παρατήρησα ότι, στην περιγραφή της µελλοντικής τους διδασκαλίας στα 

µαθήµατα των Φυσικών Επιστηµών, εντάσσουν τα χαρακτηριστικά των διδασκαλιών που 

κέντριζαν το δικό τους ενδιαφέρον, θεωρώντας ότι µε αυτό τον τρόπο οι µαθητές τους θα 
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αποκτήσουν περισσότερο ενδιαφέρον για το συγκεκριµένο µάθηµα και θα είναι 

χαρούµενοι που συµµετέχουν σε τέτοια µαθήµατα. Σε παρόµοια αποτελέσµατα 

κατέληξαν και οι δύο έρευνες της Avraamidou (2015, 2016), όπου οι συµµετέχοντες 

αναφέρθηκαν σε προσεγγίσεις, µεθόδους και δραστηριότητες, οι οποίες κινούσαν το δικό 

τους ενδιαφέρον ως µαθητές αλλά και ως φοιτητές. Μάλιστα στη δεύτερη έρευνα 

(Avraamidou, 2016), όπως και στην παρούσα έρευνα, οι συµµετέχοντες αναφέρθηκαν και 

στο ρόλο που θα διακατέχουν οι ίδιοι ως εκπαιδευτικοί κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας 

του µαθήµατος των Φυσικών Επιστηµών, τα οποία αφορούσαν χαρακτηριστικά που 

θεωρούσαν θετικά οι ίδιοι ως µαθητές. 

 Συνεπώς, διαφαίνεται ότι οι ιδέες των συµµετεχόντων σχετικά µε την επιστήµη 

ξεκίνησαν να διαµορφώνονται από τα πρώτα χρόνια της ζωής τους, καθώς, όπως 

διαπιστώνεται από τα πιο πάνω ξεκίνησαν να παίρνουν µορφή τόσο από τις παιδικές 

οικογενειακές εµπειρίες όσο και από τις σχολικές. Χαρακτηριστικές είναι οι περιπτώσεις 

όπου οι συµµετέχοντες που είχαν κακές εµπειρίες µε το συγκεκριµένο µάθηµα κατά τη 

διάρκεια των σχολικών τους χρόνων, στις αυτοβιογραφίες τους περιγράφουν τους 

εαυτούς τους ως εκπαιδευτικούς που λαµβάνουν υπόψη αυτά τα µειονεκτήµατα και τα 

βελτιώνουν, µε αποτέλεσµα οι µαθητές τους να είναι περισσότερο χαρούµενοι και θετικοί 

προς τη διδασκαλία τους. Τα χαρακτηριστικά των προσωπικών βιογραφιών των 

συµµετεχόντων µπορούν να µας καθοδηγήσουν για να µπορέσουµε να ανακαλύψουµε 

ποιους φοιτητές έχουµε µπροστά µας και πως µπορούµε να τους στηρίξουµε αναλόγως, 

ώστε να διαµορφώσουν την προσωπική τους επαγγελµατική φιλοσοφία για τη διδακτική 

των Φυσικών Επιστηµών (Avraamidou, 2016).  
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Ερώτηµα 2. Ποιά είναι η επίδραση της εµπλοκής των συµµετεχόντων σε µια σειρά 

άτυπων δραστηριοτήτων στην ανάπτυξη γνώσεων περιεχοµένου για τις Φυσικές 

Επιστήµες; 

  

 Οι αναφορές των συµµετεχόντων, παρουσιάζουν ότι µέσα από την εφαρµογή 

άτυπων πρακτικών, απέκτησαν γνώσεις περιεχοµένου. Συγκεκριµένα τους δόθηκε η 

ευκαιρία να εµπλουτίσουν τις γνώσεις τους σχετικά µε το DNA, τις οµάδες αίµατος, το 

ανοσοποιητικό σύστηµα, τη µεσογειακή διατροφή, το θυροειδή, τις πρωτεϊνες, τα 

φάρµακα, τα εµβόλια, τον καρκίνο γενικότερα αλλά και τον καρκίνο του παχέος εντέρου 

ειδικότερα. Ακόµη έµαθαν πως µπορούν να διεξάγουν ένα γρήγορο πείραµα για να 

µπορέσουν να δουν το DNA, είδαν πως είναι η µορφή του αίµατος στο µικροσκόπιο και 

έµαθαν για το ότι η υπερβολική καθαριότητα µπορεί να προκαλέσει προβλήµατα στην 

υγεία µας. Επιπλέον, οι συµµετέχοντες απέκτησαν γνώσεις που αφορούν το ιστορικό 

υπόβαθρο και τη σηµαντικότητα του Περιβαλλοντικού Πάρκου Αθαλάσσας, τις διαφορές 

του τεχνητού και του φυσικού δάσους, τη βιοπικοιλότητα, καθώς και τη χλωρίδα και την 

πανίδα της Κύπρου. Παράλληλα, έµαθαν να ερµηνεύουν τις πληροφορίες που µας δίνουν 

οι κορµοί των δέντρων για την ηλικία τους και τη λειψυδρία που υπάρχει στην Κύπρο. 

Επιπρόσθετα, απέκτησαν γνώσεις περιεχοµένου, οι οποίες αφορούν τόσο τις γνώσεις για 

την επιστηµονική διερεύνηση, αλλά και τις γνώσεις που αφορούν τα δικά τους 

πειράµατα, αλλά και τα πειράµατα των συµφοιτητών τους. Τέλος κατάφεραν να µάθουν 

διάφορα πειράµατα που µπορούν να κάνουν στις µελλοντικές τους τάξεις 

χρησιµοποιώντας καθηµερινά υλικά.  

 Η απόκτηση γνώσεων περιεχοµένου, παρατηρείται να υπάρχει και σε άλλες 

έρευνες της διεθνούς βιβλιογραφίας, όπως για παράδειγµα αυτή των Melber και Cox- Pe-
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tersen, την οποία πραγµατοποίησαν το 2005 µε σκοπό να µελετήσουν τη διεύρυνση της 

επίδρασης τριών διαφορετικών µοντέλων επαγγελµατικών εργαστηρίων ανάπτυξης που 

προσφέρονταν από ένα µεγάλο µουσείο φυσικής ιστορίας. Σε αυτή την έρευνα εντόπισαν 

ότι υπήρχαν στατιστικά σηµαντικά οφέλη στην ανάπτυξη της γνώσης του περιεχοµένου 

και στα τρία διαφορετικά εργαστήρια που πραγµατοποιήθηκαν για χάρη της έρευνας τους 

(Melber&Cox-Petersen, 2005). Το ίδιο ισχύει και σε µία έρευνα που πραγµατοποίησε η 

Avraamidou το 2014 µε τη συµµετοχή φοιτητών ενός ιδιωτικού πανεπιστηµίου. Ο σκοπός 

ήταν η διερεύνηση του αντίκτυπου που φέρουν τρεις διαφορετικές εµπειρίες άτυπης 

µάθησης, στις ιδέες µίας οµάδας υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης 

για τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών. Όπως ανέφεραν οι συµµετέχοντες, µέσα από 

αυτή τους την εµπειρία, είχαν την ευκαιρία να αναπτύξουν γνώσεις περιεχοµένου σχετικά 

µε το µάθηµα της επιστήµης (Avraamidou, 2014).  

Ερώτηµα 3. Ποιά είναι η επίδραση της εµπλοκής των συµµετεχόντων σε µια σειρά 

άτυπων δραστηριοτήτων στην ανάπτυξη γνώσεων παιδαγωγικής για τις Φυσικές 

Επιστήµες; 

  

 Ακολούθως, σε ότι αφορά τον εντοπισµό των τρόπων µε τους οποίους µπορούν οι 

άτυπες µορφές µάθησης να υποστηρίξουν την ανάπτυξη γνώσεων παιδαγωγικής των 

συµµετεχόντων, παρατήρησα ότι πράγµατι µπορούν να επιφέρουν ανάπτυξη σε τέτοιου 

είδους γνώσεις. Αναλυτικότερα, οι συµµετέχοντες ανέφεραν ότι απέκτησαν γνώσεις που 

αφορούν διάφορες σύγχρονες προσεγγίσεις, όπως είναι η άτυπη µάθηση, η βιωµατική 

µάθηση, και η διαθεµατικότητα στο µάθηµα της Επιστήµης. Όλα αυτά, είχαν την 

ευκαιρία να τα ζήσουν οι ίδιοι σε πρακτικό επίπεδο, ενώ παράλληλα είχαν την ευκαιρία 
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να αλληλεπιδράσουν µε µαθητές δηµοτικού σχολείου, το οποίο τους βοήθησε να 

αναπτύξουν πιο ολοκληρωµένα την παιδαγωγική τους ανάπτυξη. Σε ότι αφορά όµως την 

άτυπη µάθηση, οι συµµετέχοντες απέκτησαν γνώσεις εφαρµογής µίας τέτοιας πρακτικής, 

αφού είδαν την εφαρµογή της στην πράξη. Αυτό τους ώθησε να επιθυµήσουν να τη 

χρησιµοποιήσουν στις µελλοντικές τους τάξεις. Επιπρόσθετα, αντιλήφθηκαν ότι κατά τις 

διδασκαλίες τους δεν χρειάζεται να περιορίζονται στο σχολικό εγχειρίδιο, αλλά αντιθέτως 

µπορούν να χρησιµοποιήσουν το αναλυτικό πρόγραµµα του σχολείου και να εφαρµόσουν 

άλλες πρακτικές, όπως είναι οι άτυπες µορφές µάθησης. Ακόµη κατάφεραν να 

ενηµερωθούν σχετικά µε την ύπαρξη διαφόρων άτυπων περιβάλλοντων µάθησης, µε τα 

οποία µπορούν να συνεργαστούν, για να πάρουν βοήθεια από τους εκπαιδευτές που 

υπάρχουν στο συγκεκριµένο µέρος, αλλά και για να δανειστούν κάποιο υλικό για να 

ενισχύσουν το µάθηµα τους. Επιπλέον, τόνισαν ότι κατάφεραν να εφαρµόσουν όλες 

εκείνες τις διαδικασίες που έµαθαν µέσα στα πλαίσια του µαθήµατος διδακτικής που 

χρειάζονται για να οργανώσουν έναν επιτυχηµένο πανηγύρι επιστήµης, αναπτύσσοντας 

έτσι περισσότερο την παιδαγωγική τους ανάπτυξη. Παράλληλα κατάφεραν να 

βελτιώσουν και να απλοποιήσουν τον τρόπο οµιλίας τους σε ότι αφορά τη διδασκαλία 

του µαθήµατος της Επιστήµης, ώστε να γίνονται περισσότερο κατανοητοί στους µαθητές. 

Εν ολίγοις, ανέφεραν ότι απέκτησαν τόσο παιδαγωγικές, όσο και ηγετικές δεξιότητες, 

ενώ ταυτόχρονα ενίσχυσαν την αυτοπεποίθησή τους, γεγονός το οποίο θα τους φανεί 

χρήσιµο στο µέλλον, όταν θα κληθούν να διδάξουν στη µελλοντική τους τάξη. 

 Παρόµοια δεδοµένα συλλέχθηκαν και από µία άλλη έρευνα του Kiesel (2012), η 

οποία αφορούσε εξίσου την διερεύνηση της αποτελεσµατικότητας της άτυπης µάθησης. 

Σ’ αυτή την έρευνα, το 37% των συµµετεχόντων αναγνώρισαν τη σπουδαιότητα της 

µάθησης σε άτυπα περιβάλλοντα µάθησης και δήλωσαν ότι τα υλικά και τα µέσα που 
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προσφέρουν αυτοί οι χώροι είναι πολύ σηµαντικά, γιατί παρέχουν στους µαθητές 

πρόσβαση σε πραγµατικές εµπειρίες. Επίσης, το 54,8% ανέφερε ότι τα ιδρύµατα που 

παρέχουν µάθηση σε άτυπες µορφές µπορούν να προσφέρουν πληρώθα πηγών, ώστε να 

πραγµατοποιηθούν πιο αποτελεσµατικές διδασκαλίες, ενώ µερικοί άλλοι απάντησαν ότι 

τέτοιοι χώροι µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως πρότυπα για αποτελεσµατική διδασκαλία 

στην τάξη (Kiesel, 2012). Σε µία επιπλέον έρευνα, αυτή των Melber και Cox-Petersen 

(2005) που προανέφερα, οι συµµετέχοντες δήλωσαν ότι µετά από την εµπλοκή τους µε 

την άτυπη µάθηση, είχαν καλύτερη κατανόηση των αποτελεσµατικών τεχνικών της 

διδασκαλίας της επιστήµης. Το ίδιο συνέβη και σε µία έρευνα των Anderson, Lawson και 

Mayer- Smith (2006), η οποία πραγµατοποιήθηκε το 2006 σε συνεργασία µε το ενυδρείο 

και το κέντρο θαλάσσιας επιστήµης του Vancouver και είχε ως βασικό σκοπό την 

εξερεύνηση του αντίκτυπου µίας πρακτικής εµπειρίας σε ένα ενυδρείο, στην παιδαγωγική 

της διδασκαλίας και της µάθησης των µελλοντικών εκπαιδευτικών. Μέσα από αυτή την 

έρευνα δόθηκε η ευκαιρία στους συµµετέχοντες να δουν και να εφαρµόσουν πληθώρα 

εκπαιδευτικών αρχών που έµαθαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Παραδείγµατος 

χάριν, µέσα από την προσωπική τους εντριβή, συνειδητοποίησαν την αξία της 

βιωµατικής µάθησης και απέκτησαν γνώσεις σχετικά µε τη γνωστική και 

συµπεριφοριστική ανάπτυξη, ενώ την ίδια στιγµή πειραµατίστηκαν µέσα από την 

εφαρµογή διαφόρων παιδαγωγικών στρατηγικών, µε αποτέλεσµα να µάθουν ποιες 

δουλεύουν καλύτερα σε διάφορες ηλικίες µαθητών. Έτσι βοηθήθηκαν στην ανάπτυξη 

παιδαγωγικών τεχνικών, µε στόχο να επιτύχουν το καλύτερο εκπαιδευτικό αποτέλεσµα 

(Anderson, Lawson & Mayer-Smith, 2006).  

 Με παρόµοιο τρόπο, τα αποτελέσµατα και άλλων τριών ερευνών (Avraamidou, 

2014; Olson, Cox-Petersen & McComas, 2001; Reidinger, Marbach- Ad, McGinnis et al., 
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2010) ανέδειξαν θετικά στοιχεία από τη συµµετοχή των προϋπηρεσιακών εκπαιδευτικών 

σε δραστηριότητες άτυπης µάθησης. Πιο συγκεκριµένα, στην έρευνα των Olson, Cox-

Petersen και McComas (2001), οι συµµετέχοντες διαπίστωσαν ότι διαµέσου των άτυπων 

µορφών µάθησης, µπορούν να µάθουν πολλά σχετικά µε τη διδασκαλία των Φυσικών 

Επιστηµών, ενώ στην έρευνα της Avraamidou (2014), οι συµµετέχοντες χαρακτήρισαν τις 

άτυπες προσεγγίσεις ως µία από τις αποτελεσµατικότερες προσεγγίσεις διδασκαλίας των 

Φυσικών Επιστηµών, αφού µπορεί να προσφέρει κίνητρο για µάθηση αλλά και 

ευχαρίστηση. Επιπρόσθετα, συµπλήρωσαν ότι η προσφορά των άτυπων προσεγγίσεων 

στην προσωπική τους µάθηση και ανάπτυξη ήταν πάρα πολύ σηµαντική, γιατί οι άτυπες 

προσεγγίσεις έχουν την δυνατότητα να µετατρέπουν τη µάθηση σε µία ευχάριστη 

διαδικασία, ενώ παράλληλα τους βοήθησε στην ανάπτυξη σύγχρονων ιδεών σχετικά µε 

τη διδασκαλία και µάθηση της επιστήµης (Avraamidou, 2014). Επιπλέον, στην έρευνα 

των Riedinger, Marbach-Ad, McGinnis κ.α. (2010), που είχε στόχο µέσα από ένα µάθηµα 

µεθόδου διδασκαλίας της επιστήµης του πανεπιστηµίου του Maryland, να εντοπίσει το 

βαθµό στον οποίο οι στάσεις και οι πεποιθήσεις των υποψηφίων εκπαιδευτικών απέναντι 

στις Φυσικές Επιστήµες, τη διδασκαλία και µάθηση της επιστήµης, επηρεάζονται από τα 

άτυπα περιβάλλοντα µάθησης της επιστήµης, παρουσιάστηκαν παρόµοια ευρύµατα. Οι 

συµµετέχοντες που ανήκαν στην οµάδα φοιτητών που δέχτηκαν επιµόρφωση σχετικά µε 

την άτυπη µάθηση ανέφεραν ότι θεωρούν την ένταξη της άτυπης µάθησης στο µάθηµα 

της επιστήµης, ως το µέσο διέγερσης του ενδιαφέροντος των µαθητών και παροχής νέων 

µαθησιακών εµπειριών διαµέσου ενός διαδραστικού τρόπου (Riedinger, Marbach-Ad, 

McGinnis et al., 2010).  
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Ερώτηµα 4. Ποιά είναι η επίδραση της εµπλοκής των συµµετεχόντων σε µια σειρά 

άτυπων δραστηριοτήτων στην ανάπτυξη αντιλήψεων για το ρόλο των άτυπων 

περιβαλλόντων µάθησης στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών; 

  

 Σε ότι αφορά τις αντιλήψεις των συµµετεχόντων για το ρόλο των άτυπων 

περιβάλλοντων µάθησης, µέσα από τα αποτελέσµατα της ανάλυσης παρατήρησα ότι οι 

στάσεις καθώς και οι αντιλήψεις των συµµετεχόντων άλλαξαν και εµπλουτίστηκαν σε ότι 

αφορά την επιστήµη γενικότερα, καθώς και τη διδασκαλία του µαθήµατος της 

Επιστήµης. Τα αρνητικά συναισθήµατα που τους διακατείχαν πριν την εµπλοκή τους στα 

µαθήµατα µε τις εφαρµογές των άτυπων προσεγγίσεων, αντικαταστάθηκαν από θετικά 

συναισθήµατα και θετικές στάσεις και αντιλήψεις, ενώ ταυτόχρονα έγιναν ιδιαίτερα 

θετικοί απέναντι στις άτυπες µορφές µάθησης. Σηµαντικό είναι και το γεγονός ότι έχουν 

επηρεαστεί τόσο εποικοδοµητικά, από τις συγκεκριµένες προσεγγίσεις, που οι ίδιοι 

προτείνουν κάποιους δικούς τους πρωτότυπους άτυπους τρόπους διδασκαλίας του 

µαθήµατος των Φυσικών Επιστηµών. Επιπλέον, παρατήρησα ότι όλοι αναθεώρησαν 

κάποια στερεότυπα τα οποία είχαν να κάνουν µε τους επιστήµονες και αφορούσαν τα 

χαρακτηριστικά τους αλλά και τη δουλειά τους. 

 Όλα τα πιο πάνω ευρήµατα που προέκυψαν µέσα από την ανάλυση των 

δεδοµένων, επιβεβαιώνονται και από τη µελέτη της διεθνούς βιβλιογραφίας. Για 

παράδειγµα, στην έρευνα του Kiesel (2012) που προανέφερα, εντόπισα ότι όταν οι 

συµµετέχοντες στην έρευνα ρωτήθηκαν σε τι βαθµό άλλαξαν οι πεποιθήσεις τους για τη 

χρησιµότητα των άτυπων προσεγγίσεων, το 65% του συνόλου των συµµετεχόντων 

ανέφερε ότι έγιναν πολύ πιο θετικές και το 26% ότι ήταν ελαφρώς πιο θετικές. Επίσης, η 

έρευνα των Melber και Cox-Petersen (2005) επιβεβαιώνει την προηγούµενη αναφορά 
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µου σχετικά µε την εµφάνιση θετικών συναισθηµάτων µετά από την εµπλοκή τους µε τις 

άτυπες εµπειρίες µάθησης, αφού και οι συµµετέχοντες σε αυτή την έρευνα απέκτησαν 

θετικά συναισθήµατα από τις εµπειρίες τους σε άτυπα εργαστήρια που παρακολούθησαν, 

ενώ παράλληλα κατανόησαν την αξία των άτυπων περιβάλλοντων, µε αποτέλεσµα να 

αλλάξουν οι στάσεις που είχαν παλαιότερα για τη διδασκαλία της επιστήµης (Melber & 

Cox-Petersen, 2005). Με παρόµοιο τρόπο αλλάξαν και οι στάσεις καθώς και οι 

πεποιθήσεις των συµµετεχόντων στην έρευνα της Avraamidou (2014), αφού όλοι οι 

συµµετέχοντες θεώρησαν θετική την εµπλοκή τους σε άτυπες δραστηριότητες. 

Συγκεκριµενοποιώντας, οι συµµετέχοντες ανέφεραν ότι κατά τη διάρκεια της εµπλοκής 

τους, αισθάνονταν ότι έκαναν κάτι συναρπαστικό, γεγονός που τους έδινε θετικά 

συνασθήµατα όπως ευτυχία και χαρά. Ταυτόχρονα, ανέπτυξαν θετικές στάσεις απέναντι 

στην επιστήµη και τη διδασκαλία της, και αναγνώρισαν την αξία της επιστήµης, την 

οποία απέδωσαν στον ευχάριστο τρόπο διεξαγωγής της µάθησης, αλλά και στο βιωµατικό 

χαρακτήρα των δραστηριοτήτων (Avraamidou, 2014). Η εκτίµηση της άτυπης 

διδασκαλίας καθώς και η αλλαγή των στάσεων απέναντι στην επιστήµη ήταν και κάποια 

από τα αποτελέσµατα της έρευνας των Riedinger, Marbach-Ad, McGinnis κ.α. (2010). 

Μάλιστα, όπως ένας συµµετέχων από τη δική µου έρευνα, αλλά και οι συµµετέχοντες 

στην έρευνα της Avraamidou (2014), έτσι και κάποιοι από τους συµµετέχοντες της 

έρευνας των Riedinger, Marbach-Ad, McGinnis κ.α. (2010), υιοθέτησαν τις άτυπες 

προσεγγίσεις και προσπάθησαν να τις εντάξουν στα σχέδια µαθήµατος τους. Επιπλέον, οι 

συµµετέχοντες αντιλήφθηκαν το εύρος του κλάδου της επιστήµης (Riedinger, Marbach-

Ad, McGinnis et al., 2010).  

 Τέλος, σε ότι αφορά την αλλαγή των απόψεων των συµµετεχόντων για κάποια 

βασικά στερεότυπα σχετικά µε τους επιστήµονες και τη δουλειά τους, παρατήρησα ότι 
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και στην έρευνα της Avraamidou (2014) εµφανίστηκε µία ανατροπή πεποιθήσεων. Από 

την αλληλεπίδραση τους µε τον επιστήµονα που ήρθε στην τάξη τους, δόθηκε στους 

συµµετέχοντες η ευκαιρία να γνωρίσουν ένα πραγµατικό επιστήµονα και να 

αναδιαµορφώσουν τις στερεότυπες αντιλήψεις τους για τα χαρακτηριστικά τους, 

βελτιώνοντας παράλληλα και τις απόψεις τους γι’ αυτούς. Μάλιστα, κάποιοι 

συµµετέχοντες, τόνισαν τη σπουδαιότητα του ότι η άτυπη µάθηση µπορεί να 

αναθεωρήσει τις στερεότυπες αντιλήψεις που αφορούν τους επιστήµονες και τη δουλειά 

τους (Avraamidou, 2014). 

Ερώτηµα 5. Ποιά είναι τα χαρακτηριστικά των προσωπικών φιλοσοφιών των 

συµµετεχόντων για τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών στο δηµοτικό σχολείο 

και ποιός είναι (αν υπάρχει) ο ρόλος των άτυπων µορφών µάθησης; 

  

 Σε ότι αφορά τις προσωπικές φιλοσοφίες των συµµετεχόντων για τη διδασκαλία 

των Φυσικών Επιστηµών, παρατήρησα ότι µέσα σε αυτές εντοπίζονται σύγχρονες 

πρακτικές εφαρµογές, τις οποίες υιοθέτησαν µέσα από τη συµµετοχή τους στο 

πρόγραµµα του πανεπιστηµίου. Για παράδειγµα, διαπίστωσα ότι οι συµµετέχοντες 

αναφέρονται κατά πολύ στη διδασκαλία του µαθήµατος διαµέσου της βιωµατικής και 

εµπειρικής µάθησης, η οποία θα αξιοποιεί τις προσωπικές εµπειρίες των µαθητών, ενώ 

ταυτόχρονα θα δίνει εξίσου έµφαση στην εφαρµογή µαθητοκεντρικών πρακτικών και 

εξατοµικευµένης µάθησης, η οποία θα οδηγεί στη µη περιθωριοποίηση όλων των 

µαθητών, ανεξαρτήτως των ιδιαιτεροτήτων τους. Ακόµη, κάποιοι από τους 

συµµετέχοντες αναφέρονται και στην ανάγκη για συνεργατική µάθηση, η οποία θα 

βοηθήσει τους µαθητές να αναπτύξουν οµαδικό πνεύµα, να µάθουν να συνεργάζονται και 
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να αλληλοβοηθούνται, να ακούνε και να σέβονται τις απόψεις των συνοµιλητών τους. Με 

αυτό τον τρόπο θεωρούν ότι θα βοηθήσουν τους µαθητές τους να κατανοήσουν τη 

σηµαντικότητα της οµαδικότητας σε αντίθεση µε την ατοµικότητα. Μάλιστα, εκτός από 

τη συνεργασία των µαθητών, εντοπίστηκε και αναφορά στην ανάγκη για συνεργασία µε 

τις οικογένειες των µαθητών. Επιπλέον, γίνονται αρκετές αναφορές στη χρήση του 

παιχνιδιού κατά τη διδασκαλία, το οποίο θα µπορέσει να καταστήσει το µάθηµα 

περισσότερο διασκεδαστικό και ενδιαφέρον. Ακόµη, οι συµµετέχοντες ανέφεραν και την 

ανάγκη για εφαρµογή της επιστηµονικής διερεύνησης στα µελλοντικά τους µαθήµατα, 

γαιτί θεωρούν ότι είναι µία πρακτική που ελκύει το ενδιαφέρον όλων, αλλά και στη 

χρήση κοινωνικο-επιστηµονικών θεµάτων, ώστε να συνδέσουν το µάθηµα µε την 

καθηµερινότητα τους. Επιπρόσθετα, εντοπίζονται και κάποιες αναφορές συµµετεχόντων 

στην εφαρµογή της άτυπης µάθησης, µε κύριο σκοπό να φέρουν τους µαθητές κοντά στο 

µάθηµα της Επιστήµης και να τους βοηθήσουν να κατανοήσουν καλύτερα διάφορες 

έννοιες. Παράλληλα, κάποιοι άλλοι αναφέρονται στην ανάγκη για σύνδεση των σχολικών 

θεµάτων των Φυσικών Επιστηµών µε την καθηµερινή ζωή των µαθητών, ώστε να 

µπορούν να ταυτίσουν αυτά που µαθαίνουν µε την καθηµερινότητα τους και να 

ενδιαφερθούν ακόµη περισσότερο για το µάθηµα της Επιστήµης, αφού θα 

συνειδητοποιήσουν ότι το µάθηµα της Επιστήµης είναι µέρος από τον κόσµο γύρω τους. 

Παράλληλα, κάποιοι αναφέρθηκαν στην χρήση της τεχνολογίας κατά τη διάρκεια των 

διδασκαλιών τους, η οποία, όπως ανέφεραν, µπορεί να ψυχαγωγήσει και να ενθουσιάσει 

τους µαθητές, να διεγείρει περισσότερο το ενδιαφέρον τους και να τους βοηθήσει να 

αποκτήσουν όρεξη για το µάθηµα, αλλά και ενεργό συµµετοχή. Γενικότερα, οι 

συµµετέχοντες στην παρούσα έρευνα, επιθυµούν να οργανώνουν ενδιαφέροντα, 

απρόβλεπτα, δηµιουργικά, ευχάριστα, παιγνιώδη, βιωµατικά, πρωτότυπα και καινοτόµα 
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µαθήµατα που να αποδίδουν νόηµα στους µαθητές. Γενικότερα, θα ήθελαν τα µαθήµατα 

τους να ξεφεύγουν από τις στείρες γνώσεις και να είναι περισσότερο πρακτικά, ώστε να 

αποτυπώνονται καλύτερα στη µνήµη τους και να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που 

θα τους βοηθήσουν στη µελλοντική τους ζωή. 

 Παρόµοια αποτελέσµατα µε την παρούσα έρευνα εντοπίζονται και στην έρευνα 

της Avraamidou (2015), όπου οι συµµετέχοντες έδειξαν ότι επηρεάστηκαν κατά τη 

διάρκεια των σπουδών τους στη διαµόρφωση της προσωπικής τους φιλοσοφίας για τη 

διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών. Συγκεκριµένα, εντόπισα ότι οι συµµετέχοντες 

έδιναν έµφαση στην επιστηµονική διερεύνηση, στα άτυπα περιβάλλοντα µάθησης, στην 

συνεργατική µάθηση, στην ενεργητική εµπλοκή των µαθητών στο µάθηµα, στη χρήση 

της τεχνολογίας και στη σύνδεση του µαθήµατος της επιστήµης µε την καθηµερινή ζωή 

των µαθητών, διδακτικές τις οποίες έµαθαν και εφάρµοσαν κατά τη διάρκεια των 

σπουδών τους. Με παρόµοιο τρόπο εκφράστηκαν και οι συµµετέχοντες στην έρευνα της 

Avraamidou (2016), οι οποίοι αναφέρθηκαν στην επιστηµονική διερεύνηση, στη 

συνεργατική και βιωµατική µάθηση, στη χρήση ειδικού εξοπλισµού για τη διεξαγωγή 

πειραµατισµών και διερευνήσεων, αλλά και στη χρήση της τεχνολογίας.  

 Πέρα όµως από τα πιο πάνω, διαπιστώνεται ότι οι συµµετέχοντες επισηµαίνουν τη 

σηµαντικότητα του ρόλου που θα υιοθετήσουν οι ίδιοι ως εκπαιδευτικοί, ώστε να 

µπορέσουν να επηρεάσουν θετικά τους µελλοντικούς τους µαθητές. Οι δηλώσεις τους, 

ήταν επηρεασµένες από τις σχολικές τους αναµνήσεις, οι οποίες αφορούσαν το προφίλ 

των εκπαιδευτικών που είχαν οι ίδιοι κατά τα σχολικά τους χρόνια. Μάλιστα, ο κύριος 

τους στόχος είναι να έχουν σηµαντική επίδραση προς τους µαθητές, ώστε αυτοί να τους 

θυµούνται µε θετικές αναµνήσεις στο µέλλον, επιθυµία η οποία έρχεται σε αντίθεση µε 

τις προσωπικές τους εµπειρίες και αναµνήσεις από τους εκπαιδευτικούς που τους 
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δίδασκαν στο παρελθόν. Για να επιτύχουν όµως αυτή την επιθυµία, τονίζουν ότι είναι 

σηµαντικό να δείχνουν όρεξη και δηµιουργικότητα κατά τη διδασκαλία τους, ώστε να 

µεταδίδουν αυτή την ενέργεια και στους µαθητές τους, ενώ ταυτόχρονα θα 

συνεργάζονται µαζί τους για να πραγµατοποιούν ενδιαφέροντα µαθήµατα. Επίσης 

αναφέρουν ότι ως εκπαιδευτικοί υποχρεούνται να δηµιουργούν µία κατάλληλη 

ατµόσφαιρα που να ευνοεί τη µάθηση, προσφέροντας πλούσια ερεθίσµατα στους 

µαθητές. Ακόµη, φαίνεται να επικεντρώνονται στην δηµιουργία ενός θετικού κλίµατος 

συνεργασίας, οµαδικότητας και αµοιβαίας εµπιστοσύνης. Μάλιστα, τόνιζουν ότι ως 

εκπαιδευτικοί δεν πρέπει να θεωρούν τον εαυτό τους ανώτερο από τους µαθητές, αλλά 

απεναντίας ότι οφείλουν να είναι ισότιµα µέλη της οµάδας της τάξης. Επιπλέον, 

επιθυµούν να βοηθήσουν τους µαθητές τους να ξεπεράσουν τις φοβίες και τις 

αµφισβητήσεις που µπορεί να έχουν για το µάθηµα, αλλά και να προωθήσουν την ενεργό 

συµµετοχή, την ελευθερία έκφρασης, την καλλιέργεια της δηµιουργικής και κριτικής 

σκέψη, το κίνητρο για αναζήτηση πληροφοριών και την ενθάρρυνση για διατύπωση 

αποριών. Γενικότερα, να τους προσφέρουν τα απαραίτητα εφόδια ώστε να ενθαρρυνθούν 

και να έχουν ευκαιρία να επιτύχουν στο µάθηµα. Όλα αυτά θα ήθελαν να τα πετύχουν, 

χωρίς να µεταδώσουν στους µαθητές το αίσθηµα ότι ο εκπαιδευτικός τους είναι γνώστης 

των πάντων και το κυρίαρχο πρόσωπο της τάξης. Οι ίδιοι θα είναι άνετοι και ειλικρινείς 

προς τους µαθητές, έτσι και οι µαθητές τους θα νιώθουν άνετα, θα είναι ειλικρινείς και 

δεν θα φοβούνται να εκφράσουν τις απορίες τους. Κάποια από τα χαρακτηριστικά των 

εκπαιδευτικών τα οποία θεωρούν σηµαντικά είναι ότι πρέπει να είναι καθοδηγητικοί, 

βοηθητικοί, συµβουλευτικοί και φιλικοί, ώστε να καλλιεργήσουν θετικά συναισθήµατα 

και στάσεις προς τους µαθητές.  
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 Όπως σε αυτήν την έρευνα, έτσι και στην έρευνα της Avraamidou (2016), οι 

συµµετέχοντες αναφέρθηκαν σε γεγονότα τα οποία τους επηρέασαν κατά τη διάκρεια της 

σχολικής τους ζωής και επιθυµούσαν να τα βελτιώσουν ως µελλοντικοί εκπαιδευτικοί. 

Γενικότερα, αναφέρθηκαν στην ανάγκη για έµφαση στο συναισθηµατικό κόσµο των 

µαθητών τους, ώστε να δηµιουργείται ένα θετικό κλίµα διδασκαλίας, όπου οι µαθητές 

τους θα έχουν καλές σχέσεις µαζί τους. Χαρακτηριστικά, αναφέρονται στο ρόλο τους ως 

εκπαιδευτικοί, λέγοντας ότι θα είναι βοηθητικοί, καθοδηγητικοί, υποστηρικτικοί και θα 

οδηγούν τους µαθητές στην καλλιέργεια ενθουσιασµού για την επιστήµη. Επιπλέον, οι 

προσωπικές τους φτωχιές µαθησιακές αναµνήσεις κατά τη διάρκεια των σχολικών τους 

χρόνων, τους οδήγησαν στην συνειδητοποίση της ανάγκης για καθοδήγηση των 

µαθητών, ώστε να αντιληφθούν την αξία της επιστήµη στην ζωή τους.  

 Μέσα από τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας φάνηκε πως οι συµµετέχοντες 

θεωρούν ότι ο ρόλος των άτυπων µορφών µάθησης είναι πολύ σηµαντικός για την 

αποφυγή της µονότονης ρουτίνας του σχολείου, λόγω του ότι µπορούν να βοηθήσουν τον 

εκπαιδευτικό να διαφοροποιήσει τη διδασκαλία του µαθήµατος του µε τέτοιο τρόπο, 

ώστε να επικεντρώνεται στη µάθηση διαµέσου του παιχνιδιού και της διασκέδασης. 

Παράλληλα τόνισαν και τη σηµασία των άτυπων προσεγγίσεων στην απόκτηση 

βιωµατικής, ενεργητικής και εµπειρικής µάθησης, η οποία οδηγεί στην απόκτηση 

γνώσεων περιεχοµένου που κατανοούνται εις βάθος και αποµνηµονεύονται καλύτερα στη 

µνήµη των µαθητών. Επιπρόσθετα, οι συµµετέχοντες υποστηρίζουν ότι το ευέλικτο, 

εναλλακτικό και χαλαρό πλαίσιο που προσφέρει η άτυπη µάθηση, υποστηρίζει τη 

δηµιουργία κινήτρων για µάθηση, αφού οι µαθητές έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε 

επαφή µε πολλές πληροφορίες και γνώσεις, από τις οποίες µπορούν να επιλέξουν οι ίδιοι 

το θέµα στο οποίο επιθυµούν να εµβαθύνουν και να εµπλουτίσουν τις γνώσεις τους. 
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Εκτός όµως από τις γνωστικές δεξιότητες, διαπίστωσαν ότι οι µαθητές µπορούν να 

αποκτήσουν και µεταγνωστικές δεξιότητες. Έτσι, µέσα σε τέτοια πλαίσια µάθησης 

τονίζουν ότι οι µαθητές είναι περισσότερο χαλαροί, αποκτούν περισσότερη όρεξη για 

µάθηση, δουλεύουν πιο ευέλικα και ελεύθερα, απολαµβάνουν περισσότερο την εµπλοκή 

τους στο µάθηµα και διαπιστώνουν τη ψυχαγωγική πλευρά της επιστήµης, αλλά και το 

εύρος τους συγκεκριµένου κλάδου, αναθεωρώντας µε αυτό τον τρόπο διάφορα 

στερεότυπα. Ακόµη, υποστηρίζουν ότι µέσα σε αυτά τα περιβάλλοντα, προσφέρεται η 

ευκαιρία στους µαθητές να εργαστούν σε ένα χώρο ίσων ευκαιριών για όλους, όπου 

γίνεται αποδεκτή η οποιαδήποτε διαφορετικότητα τους, αποµακρύνοντας έτσι το άγχος 

και την πίεση που προκύπτει από την εφαρµογή µίας τυπικής διδασκαλίας. Για όλους 

τους πιο πάνω λόγους λοιπόν, οι συµµετέχοντες υποστηρίζουν ότι δίνεται η δυνατότητα 

στους µαθητές να έρθουν πιο κοντά στη φύση και να ενδιαφερθούν γι’ αυτήν, ενώ 

παράλληλα θα αποκτήσουν περισσότερο ενδιαφέρον τόσο για τις Φυσικές Επιστήµες ως 

µάθηµα όσο και ως κλάδο, µε αποτέλεσµα στο µέλλον να υπάρχουν περισσότερες 

πιθανότητες να επιλέξουν ένα συναφή κλάδο σπουδών. 

 Παρόµοια γεγονότα εντοπίζονται και στην έρευνα της Avraamidou (2016), όπου 

οι συµµετέχοντες δίνουν έµφαση στην µάθηση σε άτυπα περιβάλλοντα µάθησης, µε 

σκοπό είτε να διεξάγουν κάποια επιστηµονική διερεύνηση και κάποιους πειραµατισµούς, 

είτε να παρέχουν στους µαθητές εµπειρίες µέσα στη φύση µε απώτερο σκοπό να 

µπορέσουν να συνειδητοποιήσουν τη σύνδεσή της µε την καθηµερινή τους ζωή και την 

κοινωνία µέσα στην οποία ζουν. Ακόµη στην έρευνα της Avraamidou (2015), οι 

συµµετέχοντες αναφέρθηκαν επανειληµµένα στο ρόλο που θα διαδραµατίζουν οι άτυπες 

προσεγγίσεις στις µελλοντικές τους διδασκαλίες. Αυτό συµβαίνει, γιατί και αυτοί 

θεωρούν σηµαντική τη σύνδεση της επιστήµης µε το κοινωνικό περιβάλλον των 
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µαθητών, αλλά και µε τη ζωή τους γενικότερα. Επιπλέον, µέσα από την έρευνα των Mel-

ber και Cox-Petersen (2005), όταν οι συµµετέχοντες αναφέρθηκαν στην άτυπη µάθηση, 

δήλωσαν ότι τέτοιες διαδραστικές δραστηριότητες αποτελούν πολύτιµα στοιχεία για τη 

διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών και µάλιστα δήλωσαν ότι τα βρήκαν εξαιρετικά 

χρήσιµα, ενηµερωτικά και ενδιαφέροντα. Επιπρόσθετα, στην έρευνα του Kiesel (2012) , 

παρατηρήθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί µετά τη συµµετοχή τους στην έρευνα, ήταν σε θέση 

να εκφράσουν καλύτερα πως τα κοινοτικά ινστιτούτα µπορούν να βοηθήσουν τους νέους 

εκπαιδευτικούς και µάλιστα, αναγνώρισαν ότι µπορούν να βοηθήσουν και να στηρίξουν 

ακόµη και τους εκπαιδευτικούς. Όταν στο τέλος του εξαµήνου ρωτήθηκαν σε τι βαθµό 

άλλαξαν οι πεποιθήσεις τους για τη χρησιµότητα των επιστηµονικών ινστιτούτων, το 

65% των συµµετεχόντων ανέφερε ότι έγιναν πολύ πιο θετικές και το 26% ότι ήταν 

ελαφρώς πιο θετικές. Μερικοί, ακόµη, απάντησαν ότι τέτοιοι χώροι µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν ως πρότυπα για αποτελεσµατική διδασκαλία στην τάξη ή ως πηγές για 

γνώση. Επίσης, στην έρευνα των Riedinger, Marbach-Ad, McGinnis κ.α. (2010) όλοι οι 

συµµετέχοντες εκτίµησαν την άτυπη διδασκαλία της επιστήµης. Οι φοιτητές της οµάδας 

επεξεργασίας ανέφεραν ότι θεωρούν την ένταξη της άτυπης µάθησης στο µάθηµα της 

Επιστήµης, ως το µέσο για να διεγείρουν το ενδιαφέρον των µαθητών τους και για να 

τους παρέχουν νέες µαθησιακές εµπειρίες διαµέσου ενός διαδραστικού τρόπου, αλλά και 

για να έχουν οι ίδιοι πρόσβαση σε πηγές. Παρόµοια αποτελέσµατα παρατηρούνται και 

στην έρευνα των Olson, Cox-Petersen και McComas (2001), όπου οι συµµετέχοντες 

ανέφεραν ότι θα επέλεγαν να πάρουν πλέον τους µαθητές τους εκδροµή, γιατί 

κατανόησαν ότι οι εκδροµές αποτελούν ένα απαιτούµενο µέρος του µαθήµατος. Ακόµη, 

όλοι αντιλήφθηκαν ότι µπορούν να µάθουν πολλά σχετικά µε τη διδασκαλία, εξετάζοντας 

τη µάθηση σε άτυπα περιβάλλοντα µάθησης. Τέλος, στην έρευνα της Avraamidou (2014), 
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παρατηρήθηκε ότι όλοι οι συµµετέχοντες υιοθέτησαν τις άτυπες προσεγγίσεις και τις 

χαρακτήρισαν ως µία από τις πιο αποτελεσµατικές προσεγγίσεις διδασκαλίας της 

επιστήµης, λόγω της κατανόησης της δουλειάς των επιστηµών, αλλά και λόγω της φύσης 

του περιεχοµένου της, το οποίο αφορά την καθηµερινότητα, γεγονός το οποίο µπορεί να 

προσφέρει κίνητρο για µάθηση και ευχαρίστηση. Συγκεκριµένα, δέκα από τους 

συµµετέχοντες αναφέρθηκαν στην σηµαντικότητα του να παρουσιάζουµε στους µαθητές 

διάφορους επιστήµονες, ώστε να τους βοηθήσουµε να αναδιαµορφώσουν τις 

οποιεσδήποτε στερεότυπες αντιλήψεις τους γι’ αυτούς, σχετικά µε την εµφάνιση τους, 

την ενδυµασία τους, αλλά και το χώρο εργασίας τους. Επιπλέον, λόγω του πανηγυριού 

επιστήµης, αναγνώρισαν την αξία της επιστήµης, η οποία αποδίδεται στον ευχάριστο 

τρόπο διεξαγωγής της µάθησης, αλλά και στο βιωµατικό χαρακτήρα των 

δραστηριοτήτων. Παράλληλα, όλοι οι συµµετέχοντες αναφέρθηκαν στη σηµαντικότητα 

και στη θετική προσφορά των άτυπων προσεγγίσεων στην προσωπική τους µάθηση και 

ανάπτυξη, γεγονός το οποίο επιτυγχάνεται, όπως ανέφεραν, λόγω του ότι οι άτυπες 

προσεγγίσεις έχουν την ιδιαιτερότητα να µετατρέπουν τη µάθηση σε µία ευχάριστη 

διαδικασία. Ταυτόχρονα, τόνισαν ότι οι µαθητές µπορούν να συνδέσουν τη µάθηση της 

επιστήµης ανάλογα µε το δικό τους ενδιαφέρον, ενώ ταυτόχρονα τους δίνεται κίνητρο για 

µάθηση, λόγω του ότι προσφέρονται αυθεντικές και βιωµατικές εµπειρίες µάθησης. 

Ακόµα, 10 συµµετέχοντες σχολίασαν το πως η άτυπη µάθηση µπορεί να βοηθήσει τους 

µαθητές να κατανοήσουν την επιστηµονική έρευνα, συλλέγοντας αυθεντικά δεδοµένα, µε 

αποτέλεσµα να επηρεαστεί ο προσανατολισµός τους προς την επιστήµη. Τέλος, κάποιοι 

συµµετέχοντες, τόνισαν τη σπουδαιότητα του ρόλου των άτυπων περιβαλλόντων 

µάθησης στην αναθεώρηση των στερεότυπων αντιλήψεων σχετικά µε τους επιστήµονες, 

αλλά και στην ανάπτυξη κατανόησης της φύση της δουλειάς τους, γεγονός το οποίο 
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µπορεί να τους οδηγήσει σε µία τέτοια επιλογή καριέρας στο µέλλον (Avraamidou, 

2014). 

 Πέρα από τα πλεονεκτήµατα που αφορούν τη µάθηση, οι συµµετέχοντες 

εντοπίζουν και πλεονεκτήµατα που αφορούν τη διευκόλυνση του έργου των 

εκπαιδευτικών. Γενικότερα, οι συµµετέχοντες υποστηρίζουν ότι η συνεργασία των 

εκπαιδευτικών µε τους διάφορους εµπειρογνώµονες, όπως είναι οι επιστήµονες και οι 

εκπαιδευτές, µπορεί να επιφέρει πολλά θετικά αποτελέσµατα στη διδασκαλία της 

επιστήµης, γιατί αυτά τα άτοµα έχουν εξειδικευµένες γνώσεις σε συγκεκριµένα θέµατα 

και µπορούν να τις µεταδόσουν πιο αποτελεσµατικά στους µαθητές, µιας και υπάρχει η 

πιθανότητα ο ίδιος ο εκπαιδευτικός να µην τις κατέχει, αφού δεν έχει εξειδικευτεί σε 

αυτά τα θέµατα. Επίσης, εντοπίζουν και πλεονεκτήµατα που αφορούν τον ίδιο τον 

εκπαιδευτικό, αφού αναφέρουν ότι του δίνουν την ευκαιρία να οργανώσει καλύτερα την 

τάξη του και να καθοδηγήσει καλύτερα τους µαθητές του, ενώ ταυτόχρονα εµπλουτίζει 

και ο ίδιος τις γνώσεις του. Επιπλέον, θεωρούν ως πλεονέκτηµα το γεγονός ότι οι 

εκπαιδευτικοί µπορούν να δανειστούν υλικό και πληροφορίες από τους εµπειρογνώµονες 

για να εµπλουτίσουν περισσότερο τις διδασκαλίες τους. 

 Παρόµοια αποτελέσµατα εντοπίζονται και µέσα από τη διεθνή βιβλιογραφία. Πιο 

συγκεκριµένα, στην έρευνα των Olson, Cox-Petersen και McComas (2001), οι 

συµµετέχοντες αναγνώρισαν τη σπουδαιότητα της συνεργασίας που έτυχαν µε άλλους 

υποστηρικτικούς συνεργάτες-εκπαιδευτικούς. Με παρόµοιο τρόπο στην έρευνα των Mel-

ber και Cox-Petersen (2005) οι συµµετέχοντες κατανόησαν την αξία της συνεργασίας µε 

άλλους επιστήµονες και δήλωσαν ότι απόλαυσαν αυτή τη συνεργασία. Επιπρόσθετα, 

στην έρευνα των Anderson, Lawson και Mayer- Smith (2006) οι συµµετέχοντες 

εκτίµησαν ιδιαίτερα την ευκαιρία που τους δόθηκε για να δουλέψουν στενά µε κάποιον 
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από τους εκπαιδευτές του ενυδρείου. Ακόµη, συνειδητοποίησαν την αξία της µεταφοράς 

αληθινών αντικείµενων στην τάξη. Επιπλέον στην έρευνα του Kiesel (2012), πολλοί 

συµµετέχοντες ανακάλυψαν ότι αυτοί οι χώροι µπορούν να τους παρέχουν διαφορετικές 

δυνατότητες στήριξης, αφού µπορούσαν να πάρουν από τις ιστοσελίδες τους σχέδια 

µαθήµατος ή άλλους µαθησιακούς πόρους. Ακόµα, ξαφνιάστηκαν όταν ανακάλυψαν ότι 

µπορούσαν να δανειστούν διάφορα αντικείµενα και υλικά. Συγκεκριµένα, δήλωσαν ότι 

τα υλικά και τα µέσα που προσφέρουν αυτοί οι χώροι είναι πολύ σηµαντικά, γιατί 

παρέχουν στους µαθητές πρόσβαση σε πραγµατικές εµπειρίες. Παράλληλα, το 54,8% 

ανέφερε ότι αυτά τα ιδρύµατα µπορούν να προσφέρουν πληθώρα πηγών, ώστε να 

πραγµατοποιηθούν πιο αποτελεσµατικές διδασκαλίες. Τέλος, το ίδιο συνέβη και στην 

έρευνα των Melber και Cox-Petersen (2005), όπου χάρη σ’ αυτήν, δόθηκε στους 

συµµετέχοντες η ευκαιρία να µάθουν ότι τα µουσεία προσφέρουν διάφορους πόρους, 

όπως υπηρεσίες δανεισµού, δωρεάν είσοδο σε εκπαιδευτικούς και δωρεάν οδηγό 

σπουδών, τα οποία µπορούν να τους βοηθήσουν στη διδασκαλία τους. 

 Εκτός όµως από τη σηµαντικότητα των άτυπων µορφών µάθησης, λόγω των 

πλούσιων εµπειριών που απέκτησαν οι συµµετέχοντες, κατάφεραν να εντοπίσουν και 

κάποια µειονεκτήµα τα οποία χαρακτηρίζουν την άτυπη µάθηση, γεγονός το οποίο οδηγεί 

στη διαπίστωση της αντικειµενικότητας των λεγόµενων τους. Οι συµµετέχοντες, 

αναφέρουν ότι τα κύρια µειονεκτήµατα αφορούν το ότι είναι µία απαιτητική διαδικασία, 

η οποία χρειάζεται αρκετό µόχθο και κόπο από τον εκπαιδευτικό, ώστε να επιτευχθεί ένα 

θετικό αποτέλεσµα διδασκαλίας. Αυτό λοιπόν οδηγεί σε ένα ακόµα µειονέκτηµα το οποίο 

αφορά το χρόνο που χρειάζεται να αφιερώσει ο εκπαιδευτικός για να µπορέσει να 

οργανώσει µία τέτοια διδασκαλία. Επιπλέον, χρειάζεται αρκετός χρόνος κατά τη 

διεξαγωγή της άτυπης µάθησης, ώστε να επιτευχθεί ένα ευχάριστο µάθηµα, µε 
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αποτέλεσµα να επηρεάζονται και τα υπόλοιπα µαθήµατα του σχολείου, δηµιουργώντας 

προβλήµατα στην οµαλή λειτουργία του σχολικού προγράµµατος. Επιπρόσθετα, 

διαπιστώνουν ότι οι στάσεις του εκπαιδευτικού, διαδραµατίζουν καθοριστικό ρόλο στην 

εφαρµογή τέτοιων πρακτικών. Συνεπώς, αν ο εκπαιδευτικός δεν έχει ζωντάνια και όρεξη 

γι’ αυτό που ετοιµάζει, τότε πολύ πιθανό να µην είναι µεταδοτικός και να µην κεντρίσει 

το ενδιαφέρον των µαθητών του. 

 Ακόµη, υποστηρίζουν ότι λόγω του ότι η άτυπη µάθηση διαδραµατίζεται σε ένα 

πιο χαλαρό και ανοικτό πλαίσιο, υπάρχει πρόβληµα στην αξιολόγηση των γνώσεων που 

αποκτούν οι µαθητές, αλλά και στη διαχείριση και διατήρηση του ελέγχου και της 

πειθαρχίας τους. Μάλιστα, προσθέτουν ότι αυτό το ανοικτό πλαίσιο µπορεί εύκολα να 

αποσπάσει την προσοχή των µαθητών, επηρεάζοντας έτσι τη διατήρηση της προσοχής 

των µαθητών στο µάθηµα. Παράλληλα, αναφέρουν ότι αυτό οδηγεί και σε θέµατα 

ασφάλειας των µαθητών, αφού µπορεί να ελλοχεύουν αρκετοί κίνδυνοι σε ένα ανοικτό 

και χαλαρό περιβάλλον. Λόγω αυτού του µειονεκτήµατος λοιπόν, υποστηρίζουν ότι ο 

εκπαιδευτικός φέρει µεγαλύτερη ευθύνη απένταντι στους µαθητές του από ότι όταν 

βρίσκονται εντός τάξης. Τέλος, αναφέρουν ότι ένα µειονέκτηµα µπορεί να αποτελέσουν 

οι γνωριµίες που έχει ένας εκπαιδευτικός, γιατί µπορεί να δυσκολεύεται να εντοπίσει 

κάποιον εµπειρογνώµονα για να του ζητήσει να συνεργαστούν, ένα άλλο µπορεί να είναι 

το οικονοµικό, γιατί τέτοιες δραστηριότητες σίγουρα χρειάζονται περισσότερα χρήµατα 

για να πραγµατοποιηθούν από ότι η τυπική µάθηση, αλλά και ένα τελευταίο που αφορά 

την ανεπάρκεια διδακτικού υλικού, το οποίο υποστηρίζει τη διδασκαλία της άτυπης 

µάθησης. Έτσι οι συµµετέχοντες καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι παρόλο που τέτοιες 

πρακτικές έχουν πολλά πλεονεκτήµατα, λόγω αυτών των συγκεκριµένων 

µειονεκτηµάτων, η άτυπη µάθηση είναι δύσκολο να πραγµατοποιείται συχνά. 
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 Όµως, παρά τα µειονεκτήµατα που εντοπίζουν οι συµµετέχοντες, διαπιστώνεται 

µέσα από τις πιο πάνω περιγραφές των προσωπικών τους φιλοσοφιών, ότι πιστεύουν πως 

αν εφαρµόσουν τις πιο πάνω πρακτικές στη µελλοντική τους τάξη, οι µαθητές τους θα 

είναι χαρούµενοι, θα απολαµβάνουν το µάθηµα, ενώ ταυτόχρονα θα διασκεδάζουν, 

ξεφεύγοντας από την καθηµερινή ρουτίνα του σχολείου. Ακόµη, υποστηρίζουν ότι θα 

καταφέρουν να προκαλέσουν στους µαθητές τους συναισθήµατα όπως η ελευθερία, η 

ανυποµονησία, ο ενθουσιασµός, η αγωνία, η όρεξη για µάθηση και η χαρά, τα οποία θα 

οφείλονται στο ότι τα µαθήµατα δεν θα είναι ανιαρά. Κάποιοι µάλιστα συµπλήρωσαν ότι, 

µε αυτούς τους τρόπους θα µπορέσουν να βοηθήσουν τους µαθητές τους να αποκτήσουν 

γνώσεις και δεξιότητες που αφορούν το µάθηµα της Επιστήµης και θα εµπλουτίσουν το 

ενδιαφέρον τους για τις Φυσικές Επιστήµες, βοηθώντας τους µε αυτούς τους τρόπους να 

αγαπήσουν το µάθηµα της Επιστήµης και να καλλιεργήσουν θετικές στάσεις προς αυτό, 

αφού θα έχουν τα απαραίτητα εφόδια για τα µετέπειτα ανώτερα επίπεδα εκπαίδευση 

τους. 

Ερώτηµα 6. Πώς εφαρµόζουν οι συµµετέχοντες δραστηριότητες σε άτυπα 

περιβάλλοντα µάθησης στις διδακτικές τους πρακτικές; 

 Σε ότι αφορά την εφαρµογή των δραστηριοτήτων σε άτυπα περιβάλλοντα 

µάθησης, οι συµµετέχοντες που συµµετείχαν στη σχολική εµπειρία, έδειξαν να 

δυσκολεύονται να εφαρµόσουν την άτυπη µάθηση στις διδακτικές τους πρακτικές. Ενώ 

σχεδίασαν καλά οργανωµένα σχέδια µαθήµατος χρησιµοποιώντας σύγχρονες 

προσεγγίσεις, εντούτοις είχαν πρόβληµα εφαρµογής της άτυπης µάθησης. Σε όλες τις 

φάσεις κατά τη συµµετοχή τους στο µάθηµα διδακτικής, έδειχναν να είναι επηρεασµένοι 
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από τις πρακτικές άτυπης µάθησης που έζησαν. Αυτό διαπιστώνεται µέσα από τα 

αναστοχαστικά τους ηµερολόγια, τα σχέδια µαθήµατος που οργάνωναν σε διάφορες 

φάσεις του εξαµήνου, τις τελικές τους εξετάσεις και τις συνεντεύξεις τους. Παρόλ’ αυτά 

όµως φαίνεται ότι δυσκολεύτηκαν να τις εφαρµόσουν στην σχολική τους εµπειρία. 

Ουσιαστικά δεν εφάρµοσαν κάποια από τις πρακτικές που έµαθαν µέσα στα πλαίσια του 

µαθήµατος διδακτικής, δηλαδή δεν επέλεξαν να εµπλέξουν στις διδασκαλίες τους 

κάποιον επιστήµονα, δεν προγραµµάτισαν κάποια επίσκεψη σε ένα περιβαλλοντικό 

κέντρο εκπαίδευσης και δεν οργάνωσαν ούτε ένα µικρό πανηγύρι επιστήµης, το οποίο 

τουλάχιστο θα περιοριζόνταν εντός των πλαισίων του σχολικού τους περιβάλλοντος. Η 

µόνη πρακτική άτυπης µάθησης που χρησιµοποίησαν ήταν η αξιοποίηση του εξωτερικού 

σχολικού χώρου. Και οι τρεις συµµετέχοντες επέλεξαν να εµπλέξουν τους µαθητές τους 

σε δραστηριότητες άτυπης µάθησης στην αυλή των σχολείων τους.  

 Αυτή η αδυναµία που υπάρχει στις διδασκαλίες των συµµετεχόντων εντοπίζεται 

µε µέσα από τη διεθνή βιβλιογραφία. Σε µία έρευνα της Davis (2001) διερευνήθηκαν τα 

ζητήµατα τα οποία είτε υποστήριζαν είτε παρεµποδίζαν τη µάθηση των εκπαιδευτικών σε 

νέες πρακτικές, οι οποίες επικεντρώνονταν στις δοµικές, πολιτικές και πρακτικές 

µεταρρυθµίσεις. Σε αυτή την έρευνα, η Davis διαπίστωσε ότι αν και οι εκπαιδευτικοί 

συµµετείχαν σε συναντήσεις κατά τις οποίες είχαν την απαραίτητη στήριξη και τους 

δόθηκαν οι απαραίτητες γνώσεις των όσων κλήθηκαν να συµπεριλάβουν στις πρακτικές 

τους, εντούτοις για κάποιους εκπαιδευτικούς δεν ήταν άµεσα δυνατό να βοηθηθούν και 

να υιοθετήσουν αυτές τις νέες πεποιθήσεις και εκπαιδευτικές προσεγγίσεις. Αυτή η 

δυσκολία, προέκυπτε από το γεγονός ότι οι συµµετέχοντες δεν µπόρεσαν να εµπλακούν 

άµεσα σε αυτές τις προσεγγίσεις που τους µάθαιναν. Διαπιστώθηκε λοιπόν ότι οι 

εκπαιδευτικοί είχαν ελλείψεις σε ότι αφορά την αυτονοµία τους κατά την προσπάθεια 
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εφαρµογής των µεταρρυθµίσεων. Συνεπώς, από αυτήν την έρευνα έγινε κατανοητό ότι η 

αλλαγή µπορεί να είναι µία δύσκολη και αρκετά σύνθετη διαδικασία (Davis, 2001). Πέρα 

όµως από αυτή την έρευνα, σε µία άλλη των Davis και Smithey (2009) η οποία 

βασίστηκε σε µία σειρά µελετών που διεξήχθηκαν για µία δεκαετία και επικεντρώθηκαν 

στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών που συµµετείχαν σε ένα πρόγραµµα, διαπιστώθηκε 

ότι παρόλο που υποστηρίζονταν µε επιτυχία οι προπτυχιακοί φοιτητές σχετικά µε την 

καλλιέργεια της κουλτούρας για εκµάθηση της επιστήµη µέσα από τη διερεύνηση και 

αντιλαµβάνοντας τη σηµαντικότητα της, εντούτοις φανερώθηκε ότι δεν την κατανόησαν 

πλήρως και χρειάζονταν περισσότερη υποστήριξη στο να µάθουν να εφαρµόζουν 

πρακτικά όλα όσα έµαθαν. Έτσι λοιπόν, αντιλήφθηκαν από πρώτο χέρι ότι είναι καίριας 

σηµασίας οι προϋπηρεσιακοί εκπαιδευτικοί να αφοµοιώνουν τις γνώσεις και τις 

δεξιότητες τους, ώστε να τις συνδέουν αποτελεσµατικά και να είναι αποδοτικοί και 

ευέλικτοι στις µελλοντικές τους τάξεις, καθώς και να ανταποκρίνονται σωστά ανάλογα 

µε τους µαθητές και τις συνθήκες που έχουν µπροστά τους. Τέλος, έκριναν ότι θα ήταν 

σηµαντικό οι µελλοντικοί εκπαιδευτικοί να έχουν κάποια επιπλέον υποστήριξη όταν 

κληθούν να διδάξουν στις δικές τους µελλοντικές τάξεις (Davis & Smithey, 2009). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 

 Καταληκτικά, τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν πως οι προσωπικές τους 

φιλοσοφίες για τις φυσικές επιστήµες είχαν αρχίσει να διαµορφώνονται από τα πρώτα 

χρόνια της ζωής τους. Παράλληλα τα αποτελέσµατα δείχνουν πως διάφορες εµπειρίες σε 

διάφορα πλαίσια (π.χ. οικογενειακό, σχολείο) µπορούν να επηρεάσουν την πορεία της 

διαµόρφωσης της προσωπικής τους φιλοσοφίας σχετικά µε τη διδασκαλία και τη µαθηση 

των Φυσικών Επιστηµών. Για παράδειγµα, αν κάποιος έχει θετικές αναµνήσεις µε τις 

Φυσικές Επιστήµες  από τα σχολικά του χρόνια ή από την οικογένεια του, είναι 

περισσότερο πιθανό να έχει θετική στάση προς αυτές και να διαµορφώσει µία προσωπική 

φιλοσοφία που θα αφορά τον τρόπο διδασκαλίας των Φυσικών Επιστηµών η οποία θα 

χαρακτηρίζεται και αυτή από τη θετική του στάση. Αντίθετα, αν κάποιος έχει αρνητικές 

εµπειρίες, τότε ξεκινάει τις σπουδές του προκατειληµµένος και χρειάζεται ιδιαίτερη 

προσπάθεια για να µπορέσει να αναθεωρήσει τις απόψεις του. Συνεπώς, ο ρόλος των 

προγραµµάτων κατάρτισης των εκπαιδευτικών κρίνεται σηµαντικός, γεγονός το οποίο 

οδηγεί στην ανάγκη του να γνωρίζουν οι καθηγητές των πανεπιστηµίων τις προσωπικές 

βιογραφίες των φοιτητών που ξεκινούν να φοιτούν κοντά τους, ώστε να µπορούν να 

διαµορφώνουν τα µαθήµατα τους αναλόγως µε τις ανάγκες των φοιτητών τους 

(Αvraamidou, 2016).  

 Επιπλέον, τα αποτελέσµατα της συγκεκριµένης έρευνας, έχουν δείξει ότι οι τρεις 

συγκεκριµένες άτυπες προσεγγίσεις µπορούν να επιφέρουν πολλά θετικά αποτελέσµατα 

στην κατάρτιση των προϋπηρεσιακών εκπαιδευτικών. Πιο συγκεκριµένα, µέσα από την 
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ανάλυση των δεδοµένων εντοπίστηκε ότι οι συµµετέχοντες απέκτησαν κατανόηση για 

διαφόρες επιστηµονικές έννοιες, γνώσεις περιεχοµένου και γνώσεις που αφορούν την 

επιστηµονική διερεύνηση. Επίσης απέκτησαν και γνώσεις παιδαγωγικής. Παράλληλα 

όµως, οι τρεις προσεγγίσεις τους βοήθησαν να αναδιαµορφώσουν τη στάση και τις 

απόψεις τους προς το µάθηµα των Φυσικών Επιστηµών αλλά και την επιστήµη 

γενικότερα, ενώ ταυτόχρονα αναδόµησαν στερεότυπα που είχαν παλαιότερα και 

αφορούσαν τους επιστήµονες τόσο ως προσωπικότητες, όσο και ως χώρος εργασίας. 

Τέλος κατανόησαν το ρόλο της άτυπης µάθησης στη διδασκαλία του µαθήµατος της 

Επιστήµης. 

 Επιπρόσθετα, µέσα από την παρούσα έρευνα, διαπιστώνεται γενικότερα η αξία 

της εµπλοκής των προϋπηρεσιακών εκπαιδευτικών σε δραστηριότητες που αφορούν την 

εφαρµογή πρακτικών της άτυπης µορφής µάθησης, γιατί όπως αποδείκτηκε από την 

ανάλυση των δεδοµένων, αλλά και από τη σύγκριση τους µε παρόµοιες διεθνείς έρευνες, 

οι φοιτητές µπορούν να αποκτήσουν γνώσεις περιεχοµένου αλλά και γνώσεις 

παιδαγωγικής σχετικά µε το µάθηµα των Φυσικών Επιστηµών, αναπτύσσοντας έτσι 

ολοκληρωµένα τις επαγγεµατικές τους φιλοσοφίες. Ακόµη, η ένταξη άτυπων 

προσεγγίσεων στην κατάρτιση των προπτυχιακών φοιτητών, µπορεί να τους βοηθήσει να 

διαµορφώσουν τις αρνητικές τους απόψεις για τις Φυσικές Επιστήµες, οι οποίες µπορεί 

να αφορούν το µάθηµα της Επιστήµης στο σχολείο, καθώς και την επιστήµη γενικότερα. 

Όπως έδειξαν τα αποτελέσµατα, οι συµµετέχοντες είχαν αρνητική στάση σχετικά µε τη 

διδασκαλία του συγκεκριµένου µαθήµατος, αλλά και την επιστήµη ως κλάδος και ως 

χώρος εργασίας για τους επιστήµονες. Λόγω όµως της εµπλοκής τους σε άτυπες µορφές 

µάθησης, οι φοιτητές, όπως φάνηκε µέσα από τα αποτελέσµατα, µπόρεσαν να 

αναθεωρήσουν αυτές τις απόψεις, γιατί  ήρθαν σε άµεση εµπλοκή µε την επιστήµη και 
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τους επιστήµονες. Συνεπώς, αυτό µπορεί να τους βοηθήσει να αναδοµήσουν τις 

στερεοτυπικές τους αντιλήψεις. Γενικότερα, διαφαίνεται ότι µέσα από τον συνδυασµό 

διαφόρων άτυπων πρακτικών µάθησης, δίνεται η ευκαιρία στους προϋπηρεσιακούς 

εκπαιδευτικούς να αναπτυχθούν επαγγελµατικά ως µελλοντικοί εκπαιδευτικοί Φυσικών 

Επιστηµών.  

 Στις επόµενες παραγράφους θα παρουσιάσω κάποιες εισηγήσεις, οι οποίες θεωρώ 

πως µπορούν να επεκτείνουν τα µέχρι τώρα ευρήµατα των υπαρχουσών ερευνών και να 

βοηθήσουν στην καλύτερη επαγγελµατική ανάπτυξη των µελλοντικών και εν ενεργεία 

εκπαιδευτικών. 

Α) Ένταξη της άτυπης µάθησης στα προγράµµατα κατάρτισης των εκπαιδευτικών: 

 Όπως φάνηκε από τα αποτελέσµατα της έρευνας, οι συµµετέχοντες απέκτησαν 

γνώσεις περιεχοµένου και παιδαγωγικής, κατανόησαν διάφορες επιστηµονικές έννοιες 

και απέκτησαν γνώσεις που αφορούν την επιστηµονική διερεύνηση. Επιπρόσθετα, τους 

βοήθησε να αναδιαµορφώσουν τη στάση και τις απόψεις τους προς το µάθηµα της 

Επιστήµης αλλά και την επιστήµη γενικότερα, να αναδοµήσουν στερεότυπα που 

αφορούσαν τους επιστήµονες ως προσωπικότητες και ως χώρος εργασίας και να 

κατανοήσουν το ρόλο της άτυπης µάθησης στη διδασκαλία του µαθήµατος της 

Επιστήµης. 

 Η σηµαντικότητα της ένταξης της άτυπης µάθησης, εντοπίζεται και µέσα από τη 

διεθνή βιβλιογραφία η οποία υποστηρίζει ότι η άτυπη µάθηση µπορεί να ενισχύσει τη 

δηµιουργία θετικών στάσεων προς την επιστήµη (Avraamidou, 2014; Kiesel, 2012; Mel-

ber & Cox-Petersen, 2005; Riedinger, Marbach-Ad & McGinnisetal, 2010), την 
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απόκτηση γνώσεων περιεχοµένου (Avraamidou, 2014; Melber & Cox-Petersen, 2005), 

και γνώσεων παιδαγωγικής (Avraamidou, 2014; Anderson, Lawson & Mayer-Smith, 

2006; Kiesel, 2012; Melber & Cox-Petersen, 2005; Olson, Cox-Petersen & McComas, 

2001; Reidinger, Marbach- Ad & McGinnisetal, 2010), καθώς και την ανάπτυξη 

προσωπικών φιλοσοφιών των εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία της Επιστήµης 

(Avraamidou, 2015). Συνεπώς, είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να πραγµατοποιηθούν διάφορες 

µεταρρυθµίσεις στα προγράµµατα σπουδών των πανεπιστηµίων, ούτως ώστε να εντάξουν 

την άτυπη µάθηση σε αυτά, µε στόχο να βοηθήσουν τους µελλοντικούς εκπαιδευτικούς 

και να τους προετοιµάσουν καλύτερα, για να µπορέσουν να ξεπεράσουν τις φοβίες και 

τους περιορισµούς τους και να γίνουν περισσότερο αποδοτικοί στις διδασκαλίες τους που 

αφορούν το µάθηµα της Επιστήµης. Αν πέρα από τους τυπικούς τρόπους διδασκαλίας, 

υιοθετήσουν και τις πρακτικές της άτυπης µάθησης, τότε όταν θα στελεχώσουν τα 

σχολεία, θα είναι πλήρως καταρτισµένοι µε τις απαραίτητες γνώσεις και θα έχουν θετική 

στάση προς την επιστήµη. Ακόµη, αν οι µελλοντικοί εκπαιδευτικοί καλλιεργήσουν θετική 

στάση προς την επιστήµη, τότε θα µπορέσουν να µεταδόσουν αυτές τις στάσεις και στους 

µαθητές τους, έτσι θα βελτιωθεί η παιδεία και η αυτοπεποίθηση της κοινωνίας µας 

σχετικά µε τις θετικές επιστήµες. 

 Κρίνεται λοιπόν πολύ σηµαντικός ο ρόλος των πανεπιστηµίων, µιας και 

χρειάζεται να οργανώνουν τα προγράµµατα σπουδών τους µε τέτοιο τρόπο ώστε να 

περιέχουν διασκεδαστικές δραστηριότητες άτυπης µάθησης που θα έχουν νόηµα για την 

κατάρτιση των εκπαιδευτικών και θα στοχεύουν στην ολόπλευρη ανάπτυξη τους, αλλά 

και στην ανάπτυξη θετικής στάσης προς τη διδασκαλία της Επιστήµης και της επιστήµης 

γενικότερα. Εποµένως είναι σηµαντική η συνεργασία τους µε διάφορα κέντρα άτυπων 

µορφών µάθησης και διάφορους επιστήµονες. Τέλος, µία άλλη ιδέα µπορεί να είναι και η 
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συνεργασία των πανεπιστηµίων µε διάφορους εκπαιδευτικούς που έχουν εφαρµόσει κατά 

τη διάρκεια την επαγγελµατικής τους πορείας την άτυπη µάθηση και θα αποτελέσουν 

τους µέντορες των µελλοντικών εκπαιδευτικών µε σκοπό να τους βοηθήσουν 

καθοδηγώντας τους, αλλά και δίνοντας τους την ευκαιρία για άµεση εµπλοκή σε αρκετές 

πρακτικές εξασκήσεις, ώστε να έρθουν σε άµεση επαφή µε την εφαρµογή της άτυπης 

µάθησης στα σχολεία. Έτσι θα εξοικειωθούν µε αυτήν και θα µπορέσουν πιο εύκολα να 

την εφαρµόσουν στις µελλοντικές τους τάξεις. 
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Β) Επαγγελµατική ανάπτυξη των εν υπηρεσία εκπαιδευτικών: 

 Με βάση τα συµπεράσµατα αυτής της έρευνας, φάνηκε ότι οι συµµετέχοντες 

επηρεάστηκαν θετικά από την εµπλοκή τους στο µάθηµα διδακτικής το οποίο 

προγραµµατίστηκε µε τέτοιο τρόπο ώστε να δώσει την ευκαιρία στους φοιτητές να 

εµπλακούν σε διαφορες προσεγγίσεις άτυπης µάθησης. Εντούτοις, παρόλο που από ότι 

διαπιστώθηκε επηρεάστηκαν θετικά από αυτές τις εµπειρίες, οι σκόπιµα επιλεγµένοι 

συµµετέχοντες φάνηκε να δυσκολεύονται να εφαρµόσουν στη σχολική τους εµπειρία 

αυτά που βίωσαν και έµαθαν στο µάθηµα διδακτικής. Συνεπώς, σύµφωνα µε τα 

συµπεράσµατα αυτής της έρευνας, αλλά και σύµφωνα µε τη διεθνή βιβλιογραφία (Fal-

liketal., 2013; Luehmann, 2007; Osborne & Dillon, 2007; Pedretti, 2002; Stocklmayer et 

al., 2010), κρίνεται απαραίτητο να υπάρξουν κάποιες πολιτικές µεταρρυθµίσεις, ώστε οι 

εκπαιδευτικοί να επωφεληθούν από τις µοναδικές ευκαιρίες µάθησης που µπορούν να 

προσφέρουν οι άτυπες προσεγγίσεις στην τυπική εκπαίδευση.  

 Είναι σηµαντικό ακόµα και µετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι 

εκπαιδευτικοί να στηρίζονται στην εφαρµογή των άτυπων µορφών µάθησης στις 

διδασκαλίες τους σε ότι αφορά το µάθηµα των Φυσικών Επιστηµών. Εισηγούµαι λοιπόν, 

το Υπουργείο Παιδείας να εντάξει στο αναλυτικό του πρόγραµµα τις άτυπες µορφές 

µάθησης, ώστε να ωθήσει τους εκπαιδευτικούς να τις αξιοποιήσουν, αλλά και να τους 

παρέχει την απαραίτητη υποστήριξη προσφέροντας τους σχετικό υλικό και διάφορες 

ιδέες για εφαρµογή τους. Ακόµη µπορεί να οργανώσει σεµινάρια επιµόρφωσης, κατά το 

οποία οι εκπαιδευτικοί, όχι µόνο θα ακούσουν τις προτάσεις τους υπουργείου και τις 

εµπειρίες άλλων εκπαιδευτικών που εφάρµοσαν την άτυπη µάθηση, αλλά παράλληλα θα 

τους δοθεί η ευκαιρία να εµπλακούν ενεργά σε τέτοιες πρακτικές, µέσα από τις οποίες θα 
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δεχθούν καθοδήγηση και συµβουλές από το εξειδικευµένο προσωπικό του Υπουργείου 

Παιδείας, µε κύριο σκοπό να βελτιώσουν τις διδακτικές τους πρακτικές. 

Γ) Εισηγήσεις για µελλοντική έρευνα: 

 Τα αποτελέσµατα της έρευνας δείχνουν ότι ο ρόλος των άτυπων µορφών µάθησης 

είναι πολύ σηµαντικός στην κατάρτιση των εκπαιδευτικών, γιατί µπορεί να επιφέρει 

επαγγελµατική ανάπτυξη, αλλά και αλλαγή στάσεων προς την επιστήµη τόσο ως µάθηµα, 

όσο και ως κλάδος. Αυτά τα ευρήµατα εντοπίζονται και µέσα από τη διεθνή 

βιβλιογραφία. Έρευνες αναφέρονται στη χρησιµότητα των άτυπων µορφών µάθησης 

στην ανάπτυξη γνώσεων περιεχοµένου (Avraamidou, 2014; Melber & Cox-Petersen, 

2005) και γνώσεων παιδαγωγικής (Avraamidou, 2014; Anderson, Lawson & Mayer-

Smith, 2006; Kiesel, 2012; Melber & Cox-Petersen, 2005; Olson, Cox-Petersen & Mc-

Comas, 2001; Reidinger, Marbach- Ad & McGinnisetal, 2010), στην ανάπτυξη θετικών 

στάσεων προς την Επιστήµη ως µάθηµα και ως κλάδο (Avraamidou, 2014; Kiesel, 2012; 

Melber & Cox-Petersen, 2005; Riedinger, Marbach-Ad, McGinnis et al., 2010), αλλά και 

στην ανάπτυξη προσωπικών φιλοσοφιών των εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία της 

Επιστήµης (Avraamidou, 2015; Avraamidou, 2016). Μάλιστα, οι ίδιοι οι συµµετέχοντες 

στις διάφορες έρευνες αναφέρονται στη σηµαντικότητα του ρόλου των άτυπων µορφών 

µάθησης στο µάθηµα της Επιστήµης (Anderson, Lawson & Mayer- Smith, 2006; 

Avraamidou, 2014; Avraamidou, 2015; Avraamidou, 2016; Kiesel, 2012; Melber & Cox-

Petersen, 2005; Olson, Cox-Petersen & McComas, 2001; Riedinger, Marbach-Ad, 

McGinnis et al., 2010).  
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 Εντούτοις, η παρούσα έρευνα, διαθέτει περιορισµένο αριθµό συµµετεχόντων, 

αλλά και περιορισµένο αριθµό εφαρµογής άτυπων προσεγγίσεων. Τα αποτελέσµατα της 

παρούσας έρευνας αποτελούν παραδείγµατα από τη συµµετοχή δεκαέξι προϋπηρεσιακών 

εκπαιδευτικών που συµµετείχαν σε τρεις συγκεκριµένες προσεγγίσεις: αλληλεπίδραση µε 

επιστήµονες, επίσκεψη σε άτυπο περιβάλλον µάθησης και φεστιβάλ επιστήµης. Συνεπώς, 

τα αποτελέσµατα δεν µπορούν να γενικευτούν λόγω του µικρού αριθµού συµµετεχόντων 

και του µικρού αριθµού άτυπων προσεγγίσεων. Έτσι, θα ήταν χρήσιµο να 

πραγµατοποιηθεί µία παρόµοια θεµατικά έρευνα, η οποία όµως να χρησιµοποιεί 

ποσοτικές µεθόδους συλλογής και ανάλυσης δεδοµένων, αλλά και περισσότερα πλαίσια 

και πρακτικές άτυπων µορφών µάθησης, µε αποτέλεσµα να µπορούν τα ευρήµατα να 

γενικευτούν και να µπορέσουµε να ενισχύσουµε ακόµη περισσότερο την πεποίθηση ότι η 

άτυπη µάθηση µπορεί να εµπλουτίσει την επαγγελµατική κατάρτιση των εκπαιδευτικών 

σχετικά µε τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών.   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Παράρτηµα 1: 

Αυτοβιογραφίες φοιτητών σε σχέση µε τις Φυσικές Επιστήµες 

1. Γράψε µερικά πράγµατα για τον εαυτό σου που σχετίζονται µε την απόφασή σου να 

σπουδάσεις παιδαγωγικά. (1 παράγραφος) 

2. Τί εµπειρίες είχες σε σχέσεις µε τις Φυσικές Επιστήµες εκτός σχολείου κατά τη 

διάρκεια της ζωής σου; Παρακολουθούσες ντοκιµαντέρ; Σου άρεσε να είσαι στη φύση; 

Υπάρχουν άτοµα στην οικογένειά σου που ασχολούνται µε θέµατα Φυσικών 

Επιστηµών; Θυµάσαι κάτι συγκεκριµένο (εµπειρίες, επισκέψεις, συζητήσεις) σε σχέση 

µε τις Φυσικές Επιστήµες; (2-3 παραγράφους) 

3. Τί θυµάσαι από το δηµοτικό σχολείο από το µάθηµα των Φυσικών Επιστηµών; 

Μπορείς να περιγράψεις ένα τυπικό µάθηµα; Ποιούς δασκάλους θυµάσαι και γιατί; Τί 

χαρακτηριστικά είχαν; Σου άρεσαν οι Φυσικές Επιστήµες; Ναι ή όχι και γιατί; Ποιό 

ήταν το αγαπηµένο σου µάθηµα; (2 παραγράφους) 

4. Τί θυµάσαι από το γυµνάσιο και το λύκειο από το µάθηµα των Φυσικών Επιστηµών; 

Μπορείς να περιγράψεις ένα τυπικό µάθηµα; Ποιούς δασκάλους θυµάσαι και γιατί; Τί 

χαρακτηριστικά είχαν; Σου άρεσαν οι Φυσικές Επιστήµες; (2 παραγράφους) 

5. Φαντάσου τον εαυτό σου να διδάσκει Φυσικές Επιστήµες στο µέλλον και απάντησε 

στα ακόλουθα ερωτήµατα: Πώς µοιάζει η τάξη σου; Ποιές προσεγγίσεις 

χρησιµοποιείς; Οι µαθητές σου είναι χαρούµενοι που έχουν µάθηµα Φυσικών 

Επιστηµών; Γιατί; (1 σελίδα) 
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Παράρτηµα 2: 

Αναστοχαστικό Ηµερολόγιο - Επίσκεψη Επιστηµόνων 

Απάντησε στις πιο κάτω ερωτήσεις: 

1. Ποιά τα συναισθήµατα και οι σκέψεις σου µετά τη συνάντηση; Τί σου έκανε 

εντύπωση; (1 παράγραφος)  

2. Πριν τη συνάντηση, είχες κάποιες αντιλήψεις που αφορούν τους επιστήµονες (φύλο, 

εµφάνιση, χαρακτήρα, ενδιαφέροντα, ειδος εργασιας, χώρος εργασίας κλπ); 

Περίγραψε σε συντοµία τις αντιλήψεις αυτές. (1 παράγραφος) 

3. Πώς έχουν αλλάξει αυτές οι αντιλήψεις µετά από την επίσκεψη; Εξήγησε γιατί. (2 

παραγράφους) 

4. Ποιά η άποψη σου για τους συγεκριµένους επιστήµονες; Μοιάζουν µε τον 

επιστήµονα που είχες αρχικά στο µυαλό σου; Εξήγησε τις διαφορές (αν υπάρχουν); 

(2 παραγράφους) 

5. Γράψε 3 καινούργια πράγµατα που έχεις µάθει µέσα από την επίσκεψη. (1 

παράγραφος) 

* Συνολική έκταση κειµένου 2 σελίδες 
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Παράρτηµα 3: 

Αναστοχαστικό Ηµερολόγιο - Επίσκεψη στο Εκπαιδευτικό Κέντρο Αθαλάσσας 

Απάντησε στις πιο κάτω ερωτήσεις: 

1. Ποιά τα συναισθήµατα και οι σκέψεις σου µετά τη συνάντηση; Τί σου έκανε 

εντύπωση; (1 παράγραφος)  

6. Γράψε 3 πράγµατα που έµαθες σήµερα και δεν ήξερες προηγουµένως. (1 

παράγραφος) 

7. Γράψε λίγα λόγια για την εµπλοκή σου στις οµάδες µαθητών και τη συνεργασία σου 

µαζί τους κατά τη διάρκεια της µελέτης πεδίου. Πώς ήταν η συνεργασία; Πώς σε 

έκανε να σκέφτεσαι ως µελλοντικός εκπαιδευτικός; (1 παράγραφος)  

8. Ποιά η άποψη σου για τη συγκεκριµένη συνάντηση ως µία άτυπη πρακτική; Τί 

µπορεί να προσφέρει στους µαθητές; Πού µπορεί να υστερεί; (1 παράγραφος) 

9. Ποιά η άποψη σου για τους εκπαιδευτές του πάρκου; (ήταν µεταδοτικοί, βοηθητικοί, 

γνώστες του αντικειµένου που δίδασκαν κλπ;) Η συνεργασία ενός εκπαιδευτικού µε 

τους εκπαιδευτές ενός τέτοιου µέρους, µπορεί να συνεισφέρει στον εµπλουτισµό της 

διδασκαλίας του; Εξήγησε γιατί/µε ποιους τρόπους; (2 παραγράφους) 

* Συνολική έκταση κειµένου 2 σελίδες 
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Παράρτηµα 4: 

Αναστοχαστικό Ηµερολόγιο - Φεστιβάλ Επιστήµης Κύπρου 

Απάντησε στις πιο κάτω ερωτήσεις: 

1. Ποιά τα συναισθήµατα και οι σκέψεις σου µετά τη συνάντηση; Τί σου έκανε 

εντύπωση; (1 παράγραφος)  

10. Γράψε 3 πράγµατα που έµαθες και δεν ήξερες προηγουµένως. (1 παράγραφος) 

11. Γράψε λίγα λόγια για την εµπλοκή σου µαζί µε τους µαθητές και τη συνεργασία σου 

µαζί τους κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους στον πάγκο εργασίας σου. Πώς ήταν 

η συνεργασία; Πώς σε έκανε να σκέφτεσαι ως µελλοντικός εκπαιδευτικός; (1 

παράγραφος)  

12. Ποιά η άποψη σου για την οργάνωση ενός φεστιβάλ ή πανηγυριού επιστήµης ως µία 

άτυπη πρακτική; Τί µπορεί να προσφέρει στους µαθητές ένα φεστιβάλ ή πανηγύρι 

επιστήµης; Πού µπορεί να υστερεί; (1 παράγραφος) 

13. Ποιά η άποψη σου για την όλη οργάνωση του συγκεκριµένου Φεστιβάλ Επιστήµης; 

(οργάνωση, εξοπλισµός, όλη διαδικασία κλπ;) Θα άλλαζες κάτι αν είχες την 

ευκαιρία; Αν ναι, τί θα άλλαζες; (2 παραγράφους) 

* Συνολική έκταση κειµένου 2 σελίδες 
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Παράρτηµα 5:  

Έντυπο Συγκατάθεσης για Συµµετοχή σε Έρευνα 

Τίτλος Έρευνας: “Ο ρόλος των άτυπων περιβαλλόντων µάθησης στην κατάρτιση 

εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών” 

Σκοπός της παρούσας έρευνας 

Τι διαδικασίες περιλαµβάνονται;  Εάν συµφωνήσεις να συµµετάσχεις σε αυτή την 

έρευνα, θα σου ζητηθεί: 

Αυτή η έρευνα διενεργείται στο πλαίσιο της διδακτορικής διατριβής της Αγγέλας Σκάγια υπό 
την επίβλεψη της Δρ. Λούσης Αβρααµίδου. Σκοπός της έρευνας είναι να διερευνήσει το ρόλο 
που µπορεί να διαδραµατίσουν τα άτυπα περιβάλλοντα µάθησης (π.χ. µουσεία, περιβαλλοντικά 
πάρκα, πάρκα επιστήµης, υπαίθριοι χώροι κ.λπ) στην κατάρτιση των προπτυχιακών φοιτητών, 
ειδικότερα στην περιοχή της διδακτικής των Φυσικών Επιστηµών. Η ερευνήτρια δεν προσπαθεί 
να αξιολογήσει άτοµα, αλλά να εξερευνήσει και να αποκαλύψει τις εµπειρίες τις οποίες 
κουβαλούν οι συµµετέχοντες. Τα ευρήµατα της έρευνας θα χρησιµοποιηθούν για τέσσερις 
σκοπούς. Κατ’ αρχήν, για να  ενηµερωθεί η ακαδηµαϊκή κοινότητα για τη σηµασία των άτυπων 
περιβάλλοντων µάθησης στην κατάρτιση των εκπαιδευτικών, ως µια εναλλακτική, αυθεντική 
και πλούσια µάθηση σε σχέση µε τη τυπική µάθηση που εφαρµόζεται στο σχολείο. Δεύτερον, 
για να εντοπιστεί η επίδραση της εµπλοκής των συµµετεχόντων σε µια σειρά άτυπων 
δραστηριοτήτων στην ανάπτυξη γνώσεων περιεχοµένου για τις Φυσικές Επιστήµες, στην 
ανάπτυξη γνώσεων παιδαγωγικής για τις Φυσικές Επιστήµες και στην ανάπτυξη αντιλήψεων για 
το ρόλο των άτυπων περιβαλλόντων µάθησης στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών. 
Τρίτον, για να εντοπιστούν τα χαρακτηριστικά των προσωπικών φιλοσοφιών των 
συµµετεχόντων για τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών στο δηµοτικό σχολείο και ο ρόλος 
των άτυπων µορφών µάθησης (αν υπάρχει). Τέταρτον, για να  παρατηρηθεί το πως εφαρµόζουν 
οι συµµετέχοντες διδακτικές δραστηριότητες σε άτυπα περιβάλλοντα µάθησης στις διδακτικές 
τους πρακτικές.  
Η έρευνα θα χρησιµοποιηθεί για να ενηµερωθεί ένα ευρύτερο ακροατήριο για το ρόλο των 
άτυπων περιβάλλοντων στη µάθηση, όπως αυτός έχει διαµορφωθεί µέσα από τις ακαδηµαϊκές 
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• Συνέντευξη µε την ερευνήτρια, δύο φορές, για περίπου µια ώρα κάθε φορά, σχετικά 

µε το τι γνωρίζεις για τα άτυπα περιβάλλοντα µάθησης. 

• Με τη δική σου άδεια και εφ’ όσον κριθεί απαραίτητο, επιπλέον συνάντηση για να 

συνεχίσουµε τη συνέντευξη. 

• Παρατήρηση από την ερευνήτρια (για 80 λεπτά) της διδασκαλίας που θα οργανώσεις 

στο µάθηµα της Επιστήµης, κατά τη Σχολική Εµπειρία στο εαρινό εξάµηνο 2017. 

Ποιοί είναι οι πιθανοί κίνδυνοι και ενοχλήσεις;  Δεν ενδέχεται να βιώσεις 

οποιεσδήποτε σωµατικές ή ψυχολογικές πιέσεις κατά τη διάρκεια της έρευνας. Μπορείς 

να επιλέξεις το βαθµό τον οποίο εσύ επιθυµείς για την έκταση και το βάθος της 

συζήτησης. Στην περίπτωση κατά την οποία επιθυµείς να αποσυρθείς από την έρευνα, 

µπορείς να το πράξεις οποιαδήποτε στιγµή χωρίς επιπτώσεις. 

Υπάρχουν οφέλη από τη συµµετοχή στην έρευνα;  Δεν υπάρχει κάποιο άµεσο όφελος 

για εσένα από τη συµµετοχή σου σε αυτή την έρευνα. Εντούτοις θα συµβάλεις στην 

τεκµηρίωση του ρόλου των άτυπων περιβάλλοντων µάθησης, βοηθώντας µε αυτό τον 

τρόπο στη βελτίωση της κατάρτισης των µελλοντικών εκπαιδευτικών, και κατ’ επέκταση 

στη µάθηση των µελλοντικών µαθητών, αφού η έρευνα µπορεί να συµβάλει στον 

εµπλουτισµό της ποιότητας των διδασκαλιών γενικότερα, αλλά και του µαθήµατος της 

Επιστήµης ειδικότερα στα δηµοτικά σχολεία. 

Τι γίνεται µε την εµπιστευτικότητα και την εχεµύθεια;  Το όνοµά σου δεν θα 

χρησιµοποιηθεί.  Θα ισχύσουν ανωνυµία και χρήση ψευδωνύµων για όλα τα άτοµα που 
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θα συµµετέχουν στην έρευνα. Μετά την λήξη της έρευνας η µαγνητοφώνηση και τα 

αρχεία παρατήρησης θα κρατηθούν σε κλειδωµένο αρχείο. 

Με ποιον πρέπει να έρθω σε επαφή εάν έχω ερωτήσεις;  Η συντονίστρια του 

ερευνητικού έργου είναι η Αγγέλα Σκάγια στο Πανεπιστήµιο Λευκωσίας, Λευκωσία, 

Κύπρος και πραγµατοποιεί αυτή τη µελέτη σε συνεργασία µε την έµπειρη ερευνήτρια-

καθηγήτρια Δρ. Λούση Αβρααµίδου. Μπορείς να υποβάλεις οποιεσδήποτε ερωτήσεις 

έχεις τώρα. Εάν έχεις ερωτήσεις αργότερα, µπορείς να έρθεις σε επαφή µε τη Αγγέλα 

Σκάγια στο 357-99309651 ή στο skayia.angela@gmail.com. 

Θυµήσου:Η συµµετοχή σου σε αυτή την έρευνα είναι εθελοντική.  Η απόφασή σου στο 

κατά πόσο πρέπει να συµµετέχεις δεν θα επηρεάσει τις τρέχουσες ή µελλοντικές σχέσεις 

σου µε την ερευνήτρια ή µε τους οργανισµούς στους οποίους αυτοί εργάζονται.  Εάν 

αποφασίσεις να συµµετέχεις είσαι ελεύθερος/η να αποσυρθείς οποιαδήποτε στιγµή χωρίς 

να επηρεαστούν αυτές οι σχέσεις. 

Θα σου δοθεί ένα αντίτυπο αυτής της φόρµας για δική σου ενηµέρωση και για να την 

κρατήσεις στο αρχείο σου. 

Υπογραφή του /της Συµµετέχοντα/ουσας ή του/της Νόµιµα Εξουσιοδοτηµένου/ης 

Αντιπροσώπου του/της 

Έχω διαβάσει τις πιο πάνω πληροφορίες.  Μου έχει δοθεί ευκαιρία να υποβάλω 

ερωτήσεις και οι ερωτήσεις µου έχουν απαντηθεί ικανοποιητικά. Συµφωνώ να συµµετέχω 

σε αυτήν την έρευνα όπως φαίνεται από την υπογεγραµµένη συγκατάθεσή µου 

παρακάτω. Μου έχει δοθεί αντίτυπο αυτής της φόρµας. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Φόρµα Συγκατάθεσης για Συµµετοχή σε Έρευνα 

“Ο ρόλος των άτυπων περιβαλλόντων µάθησης στην κατάρτιση εκπαιδευτικών για τη 

διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών” 

Συγκατατίθεµαι να συµµετέχω σε ηχογραφηµένη συνέντευξη στις 

____________________________________ (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ) στη(ν)/στο(ν) 

____________________________________ (ΧΩΡΟΣ) και σε παρατήρηση στις 

____________________________________ (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ) στη(ν)/στο(ν) 

____________________________________ (ΧΩΡΟΣ) ως µέρος της πιο πάνω έρευνας 

και αναγνωρίζω ότι αυτή η συνέντευξη και η παρατήρηση, ολικώς ή µερικώς, θα 

προστεθεί σε ένα δηµόσιο αρχείο προς χρήση από ερευνητές και πιθανό να οδηγήσει σε 

δηµοσιεύσεις. 

Έχετε / Δεν έχετε την άδειά µου να χρησιµοποιήσετε το όνοµά µου για αυτό τον λόγο. 

         

Υπογραφή Συµµετέχοντα   Ηµεροµηνία 

      

Ονοµατεπώνυµο Συµµετέχοντα 
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Υπογραφή Ερευνητή Ηµεροµηνία (πρέπει να είναι η ίδια µε αυτή 

του/της συµµετέχοντα/ουσας) 
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Παράρτηµα 6: 

Συνέντευξη 1 

Α. Χαρακτηριστικά Φοιτητών 

• ΣΕ ΠΟΙΟ ΕΤΟΣ ΦΟΙΤΗΤΣΗΣ ΕΙΣΑΙ;  

• ΓΙΑΤΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΣ ΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΕΙΣ ΔΑΣΚΑΛΑ;  

• ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ΣΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ; 

• ΤΙ ΝΟΜΙΖΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ Φ.Ε.;  

• ΣΟΥ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ Φ.Ε. ΠΡΙΝ ΕΡΘΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ;  

• ΠΩΣ ΘΑ ΠΕΡΙΕΓΡΑΦΕΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΓΙΑ ΤΗ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ Φ.Ε.;  

• ΠΟΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΣΟΥ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ; 

• ΦΡΟΝΤΙΖΕΙΣ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ, ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΗΜΕΡΙΔΕΣ) Η ΤΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΙΣ; ΑΝ 

ΝΑΙ, ΠΟΙΑ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΛΕΓΕΙΣ ΣΥΝΗΘΩΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙΣ; 

Β. Επιµόρφωση γύρω από τα άτυπα περιβάλλοντα µάθησης 

• ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΤΥΠΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ;  

• ΠΩΣ ΘΑ ΤΑ ΟΡΙΖΕΣ;  

• ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΔΩΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΥΠΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ;  
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• ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΘΥΜΗΘΕΙΣ ΑΝ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΟΥ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ 

ΣΟΥ ΧΡΟΝΙΑ ΕΙΧΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΜΕ ΑΤΥΠΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΑ ΣΤΑ 

ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ;  

• ΕΚΤΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, ΘΥΜΑΣΕ ΝΑ ΕΙΧΕΣ ΤΕΤΟΙΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ (ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ 

ΜΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ, ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑ);  

• ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΟΥ ΕΧΕΙΣ ΛΑΒΕΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΓΥΡΩ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΤΥΠΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΟ 

ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ Φ.Ε.; ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΔΩΣΕΙΣ ΚΑΠΟΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ;  

• ΠΩΣ ΒΙΩΣΕΣ ΑΥΤΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ;  ΘΕΤΙΚΑ Η ΑΡΝΗΤΙΚΑ;   

• ΠΩΣ ΣΕ ΑΛΛΑΞΑΝ ΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΣΟΥ; (ΘΕΩΡΕΙΣ 

ΟΤΙ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΣΕ ΒΟΗΘΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΟΥ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ; ΑΝ ΝΑΙ, ΜΕ ΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟ;) 

Γ. Γνώσεις για τα άτυπα περιβάλλοντα 

• ΘΕΩΡΕΙΣ ΟΤΙ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΣΕ ΒΟΗΘΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ 

ΓΝΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ Φ.Ε.; ΑΝ ΝΑΙ, ΑΝΑΦΕΡΕ 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΝΙΩΣΕΣ ΟΤΙ ΣΕ ΒΟΗΘΗΣΑΝ. 

• ΘΕΩΡΕΙΣ ΟΤΙ ΣΕ ΒΟΗΘΗΣΑΝ ΕΠΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΝΩΣΕΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ Φ.Ε.; ΑΝ ΝΑΙ, 

ΑΝΑΦΕΡΕ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑ; 

Δ. Εφαρµογή των άτυπων πρακτικών στη σχολική εµπειρία 
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• ΕΧΕΙΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΟΥ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ 

ΑΦΟΡΟΥΣΑΝ ΤΙΣ Φ.Ε.; ΑΝ ΝΑΙ, ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙΣ ΜΕΡΙΚΑ 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΤΥΠΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ; 

• ΕΝΙΩΣΕΣ ΟΤΙ ΣΕ ΒΟΗΘΗΣΕ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΟΥ; 

Ε. Απόψεις/Στάσεις για τα άτυπα περιβάλλοντά στις Φυσικών Επιστηµών 

• ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ΟΤΙ Η ΕΜΠΛΟΚΗ ΣΟΥ ΣΕ ΑΤΥΠΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ ΕΠΗΡΕΑΣΕ 

ΚΑΘΟΛΟΥ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ Φ.Ε.; ΑΝ 

ΝΑΙ, ΜΕ ΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟ; 

• ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ΟΤΙ Η ΕΜΠΛΟΚΗ ΣΟΥ ΣΕ ΑΤΥΠΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ ΕΠΗΡΕΑΣΕ 

ΚΑΘΟΛΟΥ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΣΟΥ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΑΣΗ ΣΟΥ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΓΙΑ 

ΤΙΣ Φ.Ε.; ΑΝ ΝΑΙ, ΜΕ ΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟ; 

• ΘΕΩΡΕΙΣ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΧΡΗΣΙΜΗ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΤΟΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ; 

• ΜΠΟΡΕΙ Η ΑΤΥΠΗ ΜΑΘΗΣΗ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΝΑ 

ΑΓΑΠΗΣΟΥΝ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ Φ.Ε.; 

• ΠΟΙΑ ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ 

Η ΑΤΥΠΗ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ Φ.Ε.; 

• ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΝΤΟΠΙΖΕΙΣ ΣΤΗΝ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΤΥΠΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣ; 
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Παράρτηµα 7: 

Συνέντευξη 2 

Α. Σχολική Εµπειρία 

• ΠΩΣ ΣΟΥ ΦΑΝΗΚΕ Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΝΑ 

ΔΙΔΑΞΕΙΣ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ; ΗΤΑΝ ΘΕΤΙΚΗ Η ΑΡΝΗΤΙΚΗ 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ; ΓΙΑΤΙ; 

• ΠΟΙΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΣ; (ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ, 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ) ΔΩΣΕ ΚΑΠΟΙΑ 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ. 

• ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΨΕΙΣ ΤΗΝ ΤΑΞΗ Η ΟΠΟΙΑ ΣΟΥ ΔΟΘΗΚΕ ΝΑ ΔΙΔΑΞΕΙΣ; 

(ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ, ΡΟΛΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΡΟΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ, 

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ) 

• ΔΙΑΦΕΡΕΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ 

ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ; ΑΝ ΝΑΙ, ΠΩΣ ΔΙΑΦΕΡΕΙ; 

• ΝΙΩΘΕΙΣ ΟΤΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ, ΠΛΕΟΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ 

ΔΙΔΑΞΕΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΣΤΟΥΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΥΣ ΣΟΥ ΜΑΘΗΤΕΣ; ΑΝ ΝΑΙ, ΓΙΑΤΙ;/ΑΝ ΟΧΙ, ΓΙΑΤΙ; 

• ΣΕ ΤΙ ΣΕ ΒΟΗΘΗΣΕ; 

• ΤΙ ΣΕ ΕΚΑΝΕ ΝΑ ΑΝΗΣΥΧΗΣΕΙΣ; 

Β. Διδασκαλία µε άτυπη µάθηση 
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• ΠΩΣ ΣΟΥ ΦΑΝΗΚΕ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ 

ΑΤΥΠΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ; 

• ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ, ΟΤΑΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΕΣ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ, ΠΩΣ 

ΕΝΙΩΘΕΣ; 

• ΕΙΧΕΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ; 

• ΠΩΣ ΕΝΙΩΘΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ; ΕΙΧΕΣ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ/

ΑΜΦΙΒΟΛΙΕΣ;  

• ΠΩΣ ΕΓΙΝΕ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ; ΕΦΑΡΜΟΣΕΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ; ΓΙΑΤΙ ΝΑΙ/ΟΧΙ; 

• ΠΩΣ ΕΝΙΩΘΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ; 

• ΠΟΙΕΣ ΗΤΑΝ ΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ; 

• ΘΕΩΡΕΙΣ ΟΤΙ ΣΕ ΒΟΗΘΗΣΕ Η ΑΤΥΠΗ ΜΑΘΗΣΗ ΝΑ ΕΠΙΤΕΥΞΕΙΣ ΤΟΥΣ 

ΣΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΟΥ; ΑΝ ΝΑΙ, ΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΣΕ ΒΟΗΘΗΣΕ; 

ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙΣ ΚΑΠΟΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ; 

• ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΕ ΔΥΣΚΟΛΕΨΕ Η ΑΤΥΠΗ ΜΑΘΗΣΗ; ΑΝ 

ΝΑΙ, ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙΣ ΚΑΠΟΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ; 

• ΣΥΝΕΠΩΣ, ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΟΙΑ ΘΕΩΡΕΙΣ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΥΠΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣ;  

• ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΥΠΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣ; 

Γ. Διδασκαλία Φυσικών Επιστηµών 

• ΤΕΛΙΚΑ ΠΟΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΘΕΩΡΕΙΣ ΟΤΙ ΒΟΗΘΟΥΝ ΤΟΥΣ 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΝΑ ΜΑΘΟΥΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ; 
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ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΕ ΔΙΝΟΝΤΑΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ. 

• Η ΑΤΥΠΗ ΜΑΘΗΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΝΑ ΑΓΑΠΗΣΟΥΝ ΤΟ 

ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ; ΑΝ ΝΑΙ, ΠΩΣ; 

• Η ΑΤΥΠΗ ΜΑΘΗΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΝΑ ΑΓΑΠΗΣΟΥΝ ΤΟΝ 

ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ; ΑΝ ΝΑΙ, ΠΩΣ; 

• Η ΑΤΥΠΗ ΜΑΘΗΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΝΑ ΑΝΑΔΟΜΗΣΟΥΝ 

ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ 

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ; ΑΝ ΝΑΙ, ΠΩΣ; 

Δ. Προσωπική φιλοσοφία φοιτητή 

• ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΣΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ, ΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΔΑΞΕΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ΣΟΥ; 

• ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΟΨΗ ΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ; 

• ΠΩΣ ΦΑΝΤΑΖΕΣΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΝΑ ΔΙΔΑΣΚΕΙ ΤΟ 

ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ; (ΔΙΚΟΣ ΣΟΥ ΡΟΛΟΣ, ΡΟΛΟΣ 

ΜΑΘΗΤΩΝ , ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ , ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΧΩΡΟΥ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ, ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΤΕΣ) 
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Παράρτηµα 8: 

Έντυπο παρατήρησης 

Παρατήρηση: ____________________________ 

Δηµοτικό Σχολείο:___________________________________________ 

Ηµεροµηνία: __________________ 

Χρόνος Συµβάντα Ερµηνεία

8.01-8.05
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8.06-8.10

8.11-8.15
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Χρόνος Συµβάντα Ερµηνεία

8.16-8.20

8.21-8.25
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8.26-8.30

Χρόνος Συµβάντα Ερµηνεία

8.31-8.35
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8.36-8.40

8.41-8.45
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Χρόνος Συµβάντα Ερµηνεία

8.46-8.50

8.51-8.55
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8.56-9.00

9.01-9.05
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Παράρτηµα 9:  

Έντυπο Τελικών Εξετάσεων 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 

EDUE-340: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ  

ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  

Όνοµα: ............................................................................. Α.Φ.Τ: ..................... 

Ηµεροµηνία: 13 Ιανουαρίου, 2017                   Διδάσκουσα: Αγγέλα Σκάγια 

Διάρκεια: 2 ώρες 

ΜΕΡΟΣ Α΄ 

Υποχρεωτική ερώτηση: 

1. Περιγράψτε σε συντοµία την προσωπική σας φιλοσοφία για τη διδασκαλία των 

Φυσικών Επιστηµών στο δηµοτικό σχολείο - µε ποιούς τρόπους νοµίζετε ότι οι µαθητές 

µπορούν να µάθουν καλύτερα µέσα από το µάθηµα των Φυσικών Επιστηµών στο 

δηµοτικό σχολείο; Εξηγήστε τους τρόπους αυτούς αναφέροντας δικές σας προσωπικές 

εµπειρίες. 

(40 µονάδες) 
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ΜΕΡΟΣ Β΄ 

Από τις παρακάτω ερωτήσεις απαντήστε στις 3: 

2) Υποθέστε ότι εφαρµόσατε στην τάξη σας (Στ΄ τάξη) τη δραστηριότητα “Ζωγραφία 

ενός επιστήµονα” και ανακαλύψατε πως οι µαθητές σας έχουν στερεότυπες αντιλήψεις 

που αφορούν τα χαρακτηριστικά και τη φύση της δουλειάς των επιστηµόνων. 

Περιγράψτε συγκεκριµένες διδακτικές πρακτικές που θα χρησιµοποιούσατε για να 

στηρίξετε την αναδιαµόρφωση των αντιλήψεων των µαθητών σας.  

(20 µονάδες) 

3) Έχοντας υπόψη την επίσκεψη στο Περιβαλλοντικό Κέντρο Αθαλάσσας, αναφέρετε την 

άποψή σας για τη σηµασία των άτυπων περιβάλλοντων µάθησης στη διδακτική των 

Φυσικών Επιστηµών. 

(20 µονάδες) 

4) Επαναφέροντας στη µνήµη σας την όλη διαδικασία προετοιµασίας, οργάνωσης και 

συµµετοχής σας στο Φεστιβάλ Επιστήµης, αναφέρετε την άποψη σας για τη σηµασία της 

συµµετοχής των µαθητών σε πανηγύρι επιστήµης.  

(20 µονάδες) 

5) Θυµηθείτε την επίσκεψη των επιστηµόνων στο µάθηµα και λαµβάνοντας υπόψη τις 

προσωπικές σας εµπειρίες, αναφέρετε πως µπορεί η επαφή των µαθητών µε 
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πραγµατικούς επιστήµονες να ενισχύσει τις γνώσεις, αλλά και να αναδιαµορφώσει τις 

στάσεις και τις αντιλήψεις τους προς την Επιστήµη ως κλάδος, αλλά και ως χώρος 

εργασίας.  

(20 µονάδες)
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