
 
 

 

 

Πανελλήνιο Συνέδριο  

Διδακτικές προσεγγίσεις και πειραματική 

διδασκαλία στις Φυσικές Επιστήμες  
 

 

 

 

Τεύχος Περιλήψεων 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θεσσαλονίκη 16 & 17 Απριλίου 2016 
 

 

 

 

Οργάνωση 

Π.Τ.Δ.Ε., Α.Π.Θ. 

Τμ. Φυσικής, Α.Π.Θ. 

ΠΑΝ.Ε.Κ.Φ.Ε.  
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Με την ευγενική χορηγία της Επιτροπής Ερευνών του Α.Π.Θ. και της 

ΠΑΝ.Ε.Κ.Φ.Ε. 

 

Συνέδριο με σύστημα κριτών 

Όλες οι εργασίες του συνεδρίου κρίθηκαν με διπλά τυφλή κρίση από δύο κριτές οι 

οποίοι ήταν μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής του συνεδρίου 

 

Τεύχος Περιλήψεων 

Επιμέλεια: Θοδωρής Πιερράτος
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Κεντρική ομιλία. Σάββατο, 09:40-10:20. Κεντρικό αμφιθέατρο, 

ισόγειο 

Διαλεκτική και πείραμα στην εκπαιδευτική διαδικασία  

Γ. Τσιάκαλος  

Συνεδρία Π1. Σάββατο, 10:30-12:00. 10ος όροφος 

Σχεδιασμός Εκπαιδευτικού Υλικού με το μοντέλο 5Ε για τη Διδασκαλία του 

Όγκου των Υλικών Σωμάτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση  

Γ. Ιντζίδου & Α. Παπαθανασίου  

Στην παρούσα εργασία επιχειρείται ο σχεδιασμός εκπαιδευτικού υλικού για τη 

διδασκαλία του όγκου των υλικών σωμάτων σε μαθητές και μαθήτριες της Ε΄ 

Δημοτικού. Το υλικό που αναπτύχθηκε αξιοποιεί τις αντιλήψεις που έχουν οι 

μαθητές και οι μαθήτριες για τον όγκο των υλικών σωμάτων. Βασίζεται στην 

εποικοδομητική προσέγγιση για τη διδασκαλία και τη μάθηση των Φυσικών 

Επιστημών αλλά και στη μάθηση μέσα από έρευνα. Το εκπαιδευτικό υλικό πληροί 

τις αρχές ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού και στηρίζεται στο διδακτικό μοντέλο 5Ε. 

Για τη διερεύνηση των αντιλήψεων των μαθητών για τον όγκο των υλικών σωμάτων 

συγκροτήθηκε ένα ερωτηματολόγιο, το οποία προορίζεται να δοθεί στους μαθητές 

πριν και μετά τη διδακτική παρέμβαση. Τα Φύλλα Εργασίας περιλαμβάνουν 

προβλήματα ή πειράματα, μέσα από τα οποία οι μαθητές καλούνται να σχεδιάσουν 

και να πραγματοποιήσουν έρευνα, για να οδηγηθούν στις παρατηρήσεις του και στα 

συμπεράσματά τους. 

Τα αέρια της ατμόσφαιρας και το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Διδακτική 

προσέγγιση για παιδιά Γ΄ και Δ’ τάξης δημοτικού σχολείου 

Η. Ζαφειριάδης & Σ. Μανδηλιώτης  

Μια διδακτική προσέγγιση με εργαστηριακό προσανατολισμό για την ενότητα 

«Ρύπανση της ατμόσφαιρας» σε μαθητές της Γ΄ και Δ΄ τάξεων του δημοτικού 

προτείνεται στην παρούσα εργασία. Η διδασκαλία των αερίων συστατικών της 

ατμόσφαιρας και του φαινομένου του θερμοκηπίου επιτυγχάνεται με βιωματικό και 

συνεργατικό τρόπο με μια σειρά πειραμάτων επίδειξης και τη συμπλήρωση φύλλου 

εργασίας. Οι μαθητές αναδομούν εναλλακτικές ιδέες σχετικά με τη σύσταση της 

ατμόσφαιρας και το φαινόμενο του θερμοκηπίου ενώ παράλληλα διαμορφώνουν 

φιλικές προς το περιβάλλον στάσεις και αντιλήψεις. 



 Διδακτικές προσεγγίσεις και πειραματική διδασκαλία στις Φυσικές Επιστήμες, Τεύχος Περιλήψεων  -    4 

Πρόταση διδασκαλίας του «Ηλεκτρομαγνήτη» στη Στ΄ τάξη: από τη 

θεωρητική τεκμηρίωση στην πρακτική εφαρμογή  

Χ. Πράμας  

Στα σχολεία της 2ης εκπαιδευτικής περιφέρειας Σερρών οργανώσαμε διδακτικές 

παρεμβάσεις στο κεφάλαιο "Ο ηλεκτρομαγνήτης" του μαθήματος "Φυσικά 

Δημοτικού Ερευνώ και Ανακαλύπτω" της Στ' τάξης. Οι διδασκαλίες αυτές κινούνται 

στο πνεύμα του Προγράμματος Σπουδών που αναπτύξαμε σε προηγούμενες εργασίες 

μας, το οποίο στοχεύει στην απόκτηση γνώσεων και στην καλλιέργεια ικανοτήτων 

(ικανότητες - κλειδιά) για την καθημερινή ζωή. Στην εργασία αυτή παρουσιάζουμε 

α) το σχέδιο διδασκαλίας των εν λόγω διδακτικών παρεμβάσεων και β) σύντομα 

συμπεράσματα από την υλοποίησή του στα 13 Δημοτικά Σχολεία και από την 

πραγματοποίηση των παρεμβάσεων. 

Προτάσεις διδασκαλίας για την ενότητα «Ενέργεια» της Ε΄ Τάξης Δημοτικού 

για τυφλούς μαθητές σε περιβάλλον συνεκπαίδευσης βλεπόντων 

Α. Τακουρίδου & Κ. Κώτσης  

Στην παρούσα εργασία τονίζονται οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μαθητές με 

προβλήματα όρασης στην εκπαίδευσή τους και ιδιαίτερα στο γνωστικό αντικείμενο 

της Φυσικής, στο οποίο καλούνται να εμπλακούν σε πειραματικές διαδικασίες και να 

αποκτήσουν μια άμεση σύνδεση και κατανόηση με τον φυσικό κόσμο χωρίς να 

αξιοποιήσουν την αίσθηση της όρασης. Γι αυτό, προτείνονται κατάλληλα πειράματα 

για τις έννοιες της ενέργειας, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις ιδιαιτερότητες των μαθητών 

με σοβαρά προβλήματα όρασης, στα οποία δίδεται έμφαση στην αξιοποίηση όλων 

αισθήσεων πλην της όρασης, ως αποτέλεσμα να καθίσταται εφικτή η συμμετοχή των 

μαθητών με προβλήματα όρασης στα πειράματα του σχολικού εγχειριδίου της Ε΄ 

Τάξης Δημοτικού. 

Συνεδρία Δ1. Σάββατο, 10:30-12:00. Κεντρικό αμφιθέατρο, ισόγειο 

Επανεξετάζοντας την κινηματική με το λογισμικό GeoGebra: ο αρχικός 

σχεδιασμός 

Γ. Πολυζώης & Π. Μπουμπούλης  

Η εργασία περιγράφει την αξιοποίηση του λογισμικού GeoGebra στη λύση 

προβλημάτων κινηματικής. Με τη βοήθεια του λογισμικού παράγονται πολλαπλές 

εξωτερικές αναπαραστάσεις και με τη βοήθεια εργαλείων δράσης σε αυτές λύνονται 

προβλήματα της κινηματικής. Η όλη προσπάθεια είναι δυνατόν να ενταχθεί στο 

πλαίσιο STEM και να αποτελέσει έναν καινοτόμο και γόνιμο τρόπο προσέγγισης του 

εικονικού εργαστηρίου Φυσικής.  
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Πειράματα Φυσικών Επιστημών με τη χρήση κινητών τηλεφώνων 

προσβάσιμα και σε άτομα με οπτικές αναπηρίες 

Α. Μαΐδου, Α. Κουμτζής & Χ. Πολάτογλου 

Η αναγνώριση των χρωμάτων είναι μια πολύ ουσιαστική πληροφορία τόσο για τους 

βλέποντες όσο και για μη βλέποντες, για την αναγνώριση του περιβάλλοντος, 

αντίληψη πιθανών κινδύνων, κ.λπ. Η σύγχρονη τεχνολογία δίνει τη δυνατότητα να 

χρησιμοποιηθούν εφαρμογές, ακόμη και με τη χρήση κινητών τηλεφώνων, οι οποίες 

μπορούν να αναλύσουν τα χρώματα του περιβάλλοντος και να παρουσιάσουν τις 

συνιστώσες RGB (Red Green Blue) των χρωμάτων. Η πληροφορία αυτή μπορεί να 

διαβαστεί με τη χρήση αναγνώστη φωνής από τη συσκευή, ώστε με αυτό τον τρόπο 

τυφλοί να μπορούν να έχουν πληροφορίες για τα χρώματα. Στην εργασία αυτή 

παρουσιάζεται μία εφαρμογή που αφορά στην εκτίμηση του pH διάφορων 

διαλυμάτων με τη χρήση έξυπνου κινητού τηλεφώνου. Αντίστοιχες εφαρμογές 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην ανάλυση περιβαλλοντικών φαινομένων και στην 

εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη.  

Αξιοποίηση ΤΠΕ και δεδομένων μετεωρολογικών σταθμών για την 

κατανόηση της συμπεριφοράς μεγεθών της καταστατικής εξίσωσης στην 

ατμόσφαιρα 

Μ. Μπίρμπα, Θ. Κονδύλης, Ι. Γεωργίου & Η. Καλογήρου  

Σκοπός του εγχειρήματος που παρουσιάζεται σε αυτή την εργασία ήταν η αξιοποίηση 

των ΤΠΕ και καινοτόμων προσεγγίσεων προκειμένου να εξοικειωθούν οι μαθητές με 

καταστατικά μεγέθη, όπως η θερμοκρασία του αέρα και η ατμοσφαιρική πίεση, 

καθώς και η συσχέτιση των δύο παραπάνω μεγεθών με άλλα πολύ σημαντικά φυσικά 

μεγέθη που χρησιμοποιούνται για την μελέτη της συμπεριφοράς της γήινης 

ατμόσφαιρας. Οι μαθητές επεξεργάστηκαν πρωτογενή δεδομένα από 

μετεωρολογικούς σταθμούς του Εθνικού Αστεροσκοπείου και μέσα από την 

ανάλυση και τη σύνθεσή τους προσπάθησαν να καταλάβουν τον τρόπο λειτουργίας 

της ατμόσφαιρας.  

Μελέτη της απλής αρμονικής ταλάντωσης με χρήση του Wii Remote 

Α. Νούση 

Η παρούσα εργασία αφορά την πειραματική διερεύνηση των ποσοτικών 

χαρακτηριστικών της απλής αρμονικής ταλάντωσης συστήματος σώματος - 

ελατηρίου. Το ρόλο του ταλαντούμενου σώματος παίζει το χειριστήριο της κονσόλας 

Wii, Wii Remote. Το όργανο αυτό με το ενσωματωμένο επιταχυνσιόμετρο και την 

κάμερα υπερύθρων που περιέχει καθιστά δυνατή, μέσω ειδικού λογισμικού Η/Υ, τη 

συλλογή και καταγραφή δεδομένων επιτάχυνσης, μετατόπισης και χρόνου. Η 

πειραματική διαδικασία έχει σχεδιαστεί για εφαρμογή σε μαθητές Γ’ Λυκείου και τα 
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αποτελέσματα των πειραμάτων είναι ικανοποιητικά για χρήση της προτεινόμενης 

διάταξης στο σχολικό εργαστήριο Φυσικών Επιστημών.  

Πειραματικές δράσεις για το χρώμα και συντονισμός για όλες τις βαθμίδες 

της εκπαίδευσης 

Σ. Αρτέμη, Α. Μαΐδου, Ν. Δίντσιος, Α. Σουσαμίδου, Χ. Παπαδόπουλος, Σ. Βαβέτση 

& Χ. Πολάτογλου 

Στην παρούσα εργασία περιγράφεται η διαδικασία, τα εργαλεία και οι πειραματικές 

δραστηριότητες που χρησιμοποιήθηκαν και ακολούθησαν νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, 

καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μαθητές για την πραγματοποίηση της 

διερευνητικής διαθεματικής εργασίας με τίτλο “Η μαγεία των χρωμάτων”. Στο τμήμα 

Φυσικής έχει εγκατασταθεί μια πλατφόρμα σύγχρονης και ασύγχρονης 

τηλεκπαίδευσης, όπου οργανώνονται τα βήματα που μπορούν να ακολουθήσουν 

νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, καθηγητές και μαθητές ανάλογα με τις δυνατότητές τους για 

την εξοικείωσή τους με το βασικό αυτό θέμα. Τα βήματα αυτά αποτελούνται από μία 

προτεινόμενη σειρά πειραματικών, αλλά και διερευνητικών δράσεων που καλούνται 

να εκτελέσουν αλλά και να συνεργαστούν οι μαθητές διαφορετικών βαθμίδων 

μεταξύ τους για διερεύνηση και εξαγωγή πολύτιμων συμπερασμάτων. Στην εισήγηση 

θα περιγραφεί το περιεχόμενο της δράσης καθώς και τα πρώτα αποτελέσματα της 

δράσης στην πιλοτική της εφαρμογή.  

Συνεδρία Δ2. Σάββατο, 10:30-12:00. 1ος όροφος 

Η εργαστηριακή διδασκαλία της Φυσικής προσαρμοσμένη στη σχολική 

πραγματικότητα του Γενικού Λυκείου 

Ν. Αναστασάκης & Δ. Μαρκογιαννάκης 

Η χρήση του Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών στο Γενικό Λύκειο, αν και 

θεωρητικά είναι αναβαθμισμένη, στην πράξη υποβαθμίζεται συνεχώς για διάφορους 

λόγους. Προσπαθώντας να επαναφέρουμε το μάθημα της Φυσικής στο φυσικό του 

περιβάλλον, αυτό της αλληλεπίδρασης με την φύση, προτείνουμε μια σειρά 

δραστηριοτήτων με πειράματα για τη Φυσική της Α’ Λυκείου. Η διδασκαλία της 

κάθε ενότητας του αναλυτικού προγράμματος συμπληρώνεται από απλές 

δραστηριότητες που μπορούν να γίνουν μέσα στην τάξη από τους μαθητές, ώστε να 

εφαρμόσουν ή και να ανακαλύψουν «ζωντανά» την θεωρία που διδάσκονται. Μετά 

την ολοκλήρωση της ενότητας, χρησιμοποιείται και το Σχολικό Εργαστήριο για 

κάποια/ες από τις εργαστηριακές ασκήσεις που προτείνουμε ή προβλέπει το 

αναλυτικό πρόγραμμα και κρίνει κατάλληλη/ες ο εκπαιδευτικός, ανάλογα με το 

επίπεδο του μαθήματος που έχει προηγηθεί και τον εξοπλισμό που διαθέτει. 
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Μαθαίνοντας από το σφάλμα ή ζώντας με την αβεβαιότητα 

Π. Μουρούζης  

Η μεθοδολογία των Φυσικών Επιστημών βασίζεται στη δημιουργία μαθηματικών 

μοντέλων. Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από ένα μοντέλο συγκρίνονται με τα 

πειραματικά αποτελέσματα. Για να γίνει, όμως, μία αξιόπιστη σύγκριση μοντέλου-

πειράματος, πρέπει να γίνει ο σωστός προσδιορισμός του πειραματικού σφάλματος, 

αφού ο υπολογισμός του σφάλματος καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τα συμπεράσματα 

που διεξάγονται από το πείραμα. Ενώ, όμως, το σφάλμα παίζει έναν καθοριστικό 

ρόλο στην επιστήμη, αποτελεί έναν αποδιοπομπαίο τράγο στη B/θμια Εκπαίδευση. 

Εκεί το σφάλμα κρύβεται κάτω από το χαλί, αφού αποτελεί ένα βασικό λόγο 

αποφυγής εκτέλεσης κάποιων πειραμάτων και αντικατάστασης αυτών με 

προσομοιώσεις οι οποίες είναι απαλλαγμένες από σφάλματα. Οι προσομοιώσεις είναι 

«αλάνθαστες». Αυτήν ακριβώς την αντίφαση, μεταξύ επιστήμης και εκπαίδευσης στη 

Β/θμια Εκ/ση προσπαθούμε να αναδείξουμε και να γεφυρώσουμε σε αυτή την 

εργασία.  

Η αξιοποίηση του πειράματος για διαμορφωτική αξιολόγηση στο μάθημα 

της Φυσικής. Το Δέκαθλο Φυσικής 

Γ. Τσαλακός & Μ. Πολυκαρπούλου 

Η διαμορφωτική αξιολόγηση αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την 

αποτελεσματική διδασκαλία οποιουδήποτε μαθήματος. Στο μάθημα της Φυσικής 

εξίσου σημαντικό στοιχείο είναι το πείραμα, το οποίο προωθεί την καλλιέργεια 

συγκεκριμένων δεξιοτήτων. Θέτοντας την καλλιέργεια αυτών των δεξιοτήτων 

ανάμεσα στους στόχους του μαθήματος της Φυσικής, προκύπτει η ανάγκη για την 

αξιολόγηση του βαθμού επίτευξης των στόχων για την παραπέρα διαμόρφωση της 

διδασκαλίας μας. Στην παρούσα εργασία προτείνεται μια διδακτική δραστηριότητα, 

με τη βοήθεια της οποίας ο εκπαιδευτικός μπορεί να αξιολογήσει τους μαθητές του 

σε δεξιότητες που έχουν σχέση με το σχεδιασμό, την πραγματοποίηση και την 

ερμηνεία των αποτελεσμάτων πειραματικών δραστηριοτήτων. Τη διδακτική 

δραστηριότητα την ονομάζουμε «Δέκαθλο Φυσικής». Στην εργασία περιγράφεται ο 

σκοπός και ο τρόπος υλοποίησης της δραστηριότητας αυτής. Καταγράφονται, 

επίσης, οι παρατηρήσεις - εντυπώσεις από την εφαρμογή του «Δεκάθλου Φυσικής» 

σε δύο Λύκεια της Ελλάδας και της Κύπρου. 

Στα βήματα του Ερατοσθένη: όταν το πείραμα διδάσκει, κινητοποιεί και 

εντυπωσιάζει 

Ε. Παλούμπα, Σ. Μανδηλιώτης & Ν. Ιωάννου 

Η εργασία αυτή διερευνά και σχολιάζει την αξία του πειράματος ως 

πολυπαραμετρικού εργαλείου στην εκπαιδευτική ζωή και τον ρόλο των Ε.Κ.Φ.Ε. ως 
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δυναμικού δικτύου εφαρμογής αξιόλογων εκπαιδευτικών πρακτικών. Αφορμή 

στάθηκε η συνδιοργάνωση της δράσης για τη μέτρηση της περιφέρειας της Γης με το 

πείραμα του Ερατοσθένη από τα Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστημών 

(Ε.Κ.Φ.Ε.) Σερρών, Πιερίας, Εύβοιας και Λακωνίας, με την υποστήριξη της 

Πανελλήνιας Ένωσης Υπευθύνων Ε.Κ.Φ.Ε. (ΠΑΝ.Ε.Κ.Φ.Ε.). Η δράση υλοποιήθηκε 

την ημέρα της Φθινοπωρινής Ισημερίας (23/9/2015) και σ’ αυτήν συμμετείχαν 

σχολεία από όλη την Ελλάδα.  

Συνεδρία Π2. Σάββατο, 12:30-14:00. 10ος όροφος 

Ανάλυση των πειραματικών δραστηριοτήτων για τη θερμότητα των 

σχολικών εγχειριδίων Φυσικών Επιστημών των Ε΄ και Στ΄ τάξεων του 

δημοτικού σχολείου 

Ι. Καζοπούλου & Μ. Σκουμιός 

Η έρευνα που μελετά τα φύλλα εργασίας των πειραματικών δραστηριοτήτων με 

στόχο την αξιολόγηση και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους είναι 

περιορισμένη. Αντικείμενο αυτής της εργασίας αποτελεί η ανάλυση των φύλλων 

εργασίας των πειραματικών δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στα σχολικά 

εγχειρίδια Φυσικών Επιστημών των Ε΄ και Στ΄ τάξεων του δημοτικού σχολείου για 

την εννοιολογική περιοχή της θερμότητας. Εντοπίστηκαν και αναλύθηκαν 19 φύλλα 

εργασίας πειραματικών δραστηριοτήτων (13 για την Ε΄ τάξη και 6 για την Στ΄ τάξη). 

Η ανάλυσή τους πραγματοποιήθηκε με βάση το πλαίσιο ανάλυσης πειραματικών 

δραστηριοτήτων του Millar (2009). Η ανάλυση των δεδομένων επέτρεψε να 

αποτυπωθούν οι κύριοι και οι επιμέρους μαθησιακοί στόχοι, καθώς επίσης και πτυχές 

που αφορούν στη σχεδίαση και την παρουσίαση των πειραματικών δραστηριοτήτων. 

Η εργασία ολοκληρώνεται με συζήτηση των αποτελεσμάτων της εστιασμένη στο 

ζήτημα της αποτελεσματικότητας των πειραματικών δραστηριοτήτων και προτάσεις 

για περαιτέρω έρευνα.  

Οι επιστημονικές πρακτικές στις πειραματικές δραστηριότητες του σχολικού 

εγχειριδίου Φυσικών Επιστημών της Ε΄ τάξης του δημοτικού σχολείου 

Σ. Τσέτσος & Μ. Σκουμιός 

Τα τελευταία χρόνια έχει αναγνωριστεί η σπουδαιότητα της ανάπτυξης 

επιστημονικών πρακτικών στους μαθητές και έχει τεθεί ως βασικός στόχος της 

εκπαίδευσής τους στις Φυσικές Επιστήμες. Όμως, η έρευνα που μελετά τις 

επιστημονικές πρακτικές που εμπλέκονται στις πειραματικές δραστηριότητες που 

περιλαμβάνονται στα σχολικά εγχειρίδια είναι ιδιαίτερα περιορισμένη. Σκοπός της 

παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση των πειραματικών δραστηριοτήτων του 

σχολικού εγχειριδίου Φυσικών Επιστημών της Ε΄ τάξης του δημοτικού σχολείου ως 

προς τις επιστημονικές πρακτικές που εμπλέκονται σε αυτές. Η ανάλυση των φύλλων 



 Διδακτικές προσεγγίσεις και πειραματική διδασκαλία στις Φυσικές Επιστήμες, Τεύχος Περιλήψεων  -    9 

εργασίας των πειραματικών δραστηριοτήτων πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια ενός 

πλαισίου ανάλυσης που συγκροτήθηκε και περιλαμβάνει διαστάσεις των οκτώ 

επιστημονικών πρακτικών που έχουν προταθεί από το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας 

των Η.Π.Α. (NRC, 2012). Από την ανάλυση των δεδομένων προέκυψε ότι στα φύλλα 

εργασίας των πειραματικών δραστηριοτήτων εμπλέκονται ορισμένες μόνο 

διαστάσεις των επιστημονικών πρακτικών, ενώ απουσιάζουν άλλες διαστάσεις τους 

που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην κατανόηση των ιδεών και των εννοιών 

των Φυσικών Επιστημών.  

Συμβολή μιας σειράς πειραματικών δραστηριοτήτων στις δεξιότητες των 

μαθητών να αξιολογούν τα αποδεικτικά στοιχεία γραπτών επιχειρημάτων 

Μ. Σκουμιός 

Η εργασία αυτή εξετάζει τη συμβολή μιας σειράς πειραματικών δραστηριοτήτων για 

την εξάτμιση και τη συμπύκνωση των υγρών στην εξέλιξη των δεξιοτήτων των 

μαθητών της Ε΄ τάξης του δημοτικού σχολείου να αξιολογούν την ποιότητα των 

αποδεικτικών στοιχείων των γραπτών επιχειρημάτων που μελετούν. Για τις ανάγκες 

της έρευνας συγκροτήθηκε εκπαιδευτικό υλικό που περιλάμβανε σειρά πειραματικών 

δραστηριοτήτων για την εξάτμιση και τη συμπύκνωση το οποίο εφαρμόστηκε σε 64 

μαθητές της Ε΄ τάξης του δημοτικού σχολείου. Ως εργαλείο συλλογής των 

δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ένα γραπτό ερωτηματολόγιο το οποίο συμπληρώθηκε 

από τους μαθητές πριν και μετά την εφαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού. Η ανάλυση 

των απαντήσεων των μαθητών επέτρεψε την αποτύπωση των δεξιοτήτων τους να 

εντοπίζουν τα αποδεικτικά στοιχεία σε επιχειρήματα, να αναγνωρίζουν αποδεικτικά 

στοιχεία που είναι αναγκαίο να περιλαμβάνονται σε επιχειρήματα, να κρίνουν 

αποδεικτικά στοιχεία, καθώς επίσης και να συγκρίνουν και να αξιολογούν δύο 

επιχειρήματα με βάση τα αποδεικτικά τους στοιχεία. Προέκυψε ότι η σειρά των 

πειραματικών δραστηριοτήτων συνέβαλε σημαντικά στην ανάπτυξη των παραπάνω 

δεξιοτήτων των μαθητών.  

Κατασκευάζοντας μια ρουμπρίκα για τη διεξαγωγή πειραμάτων στο 

νηπιαγωγείο: μια μελέτη περίπτωσης 

Μ. Καλογιαννάκης  

Στις μέρες μας, δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην καταλληλότητα των εκπαιδευτικών 

παρεμβάσεων για τις Φυσικές Επιστήμες. Τα παιδιά από μικρή ηλικία δέχονται 

διάφορα ερεθίσματα από το περιβάλλον τους και είναι σε θέση να παρατηρήσουν τις 

αλλαγές στα φαινόμενα που είναι αντιληπτά στα πλαίσια της καθημερινής εμπειρίας. 

Στο παρόν κείμενο παρουσιάζουμε το σκεπτικό και τη μεθοδολογία υλοποίησης μίας 

ρουμπρίκας για την υλοποίηση της πειραματικής διαδικασίας σε παιδιά προσχολικής 

ηλικίας. Οι πειραματικές δραστηριότητες που στοχεύουν στην αναγνώριση 
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αντικειμένων και φαινομένων και στην εξοικείωση μ’ αυτά θεωρούνται ιδιαίτερα 

αποτελεσματικές και είναι σημαντικό να ξεκινάνε από την προσχολική εκπαίδευση. 

Ο σχεδιασμός της ρουμπρίκας πειραμάτων πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 

σεμιναρίου για την πειραματική διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στο 

Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης.  

Συνεδρία Δ3. Σάββατο, 12:30-14:00. Κεντρικό αμφιθέατρο, ισόγειο  

Μια απλή διάταξη για την επίδειξη φαινομένων που σχετίζονται με την 

εξίσωση Bernoulli 

Π. Λάζος 

Η εργασία παρουσιάζει την αρχή λειτουργίας, την κατασκευή και τη χρήση μια 

απλής διάταξης για την επίδειξη του φαινομένου Bernoulli. Πρόκειται, ουσιαστικά, 

για την υλοποίηση διάταξης που παρουσιάζεται στο κεφάλαιο της ρευστομηχανικής 

από το βιβλίο Φυσικής Προσανατολισμού της Γ’ Λυκείου. Χρησιμοποιούνται απλά 

και οικονομικά υλικά που μπορούν να βρεθούν και να συναρμολογηθούν εύκολα.  

Θεώρημα του Torricelli και οριζόντια βολή 

Σ. Μανδηλιώτης & Γ. Ελληνούδης  

Η εργαστηριακή μελέτη της οριζόντιας βολής απαιτεί μια σειρά από πολύπλοκα και 

δυσεύρετα όργανα σε πολλές σχολικές μονάδες. Από την άλλη η εισαγωγή της 

μηχανικής των ρευστών στην ύλη της Γ’ λυκείου και η απουσία εργαστηριακών 

ασκήσεων στην γνωστή βιβλιογραφία, είναι ένας λόγος να αναζητήσουμε 

εργαστηριακές εφαρμογές στο κεφάλαιο αυτό. Υπάρχουν εξάλλου πολλές ασκήσεις 

του σχολικού βιβλίου που μπορούν να πραγματοποιηθούν εργαστηριακά. Στην 

εργασία αυτή προτείνουμε την εργαστηριακή μελέτη της οριζόντιας βολής, 

παράλληλα με το θεώρημα του Torricelli της μηχανικής των ρευστών, με τη χρήση 

απλών υλικών. 

Λανθασμένες εφαρμογές του νόμου του Bernoulli 

Π. Κουμαράς & Γ. Πριμεράκης 

Όταν υπάρχει ρεύμα αέρα στην ελεύθερη άκρη από ένα κατακόρυφο καλαμάκι 

βυθισμένο στο νερό παρατηρείται άνοδος της στάθμης του νερού σε αυτό ή και 

ψεκασμός. Η συνηθισμένη, όχι μόνο σε σχολικά βιβλία αλλά και σε γνωστά διεθνή 

πανεπιστημιακά βιβλία και επιστημονικά περιοδικά, ερμηνεία της ανόδου του νερού 

δίνεται μέσω της εξίσωσης του Bernoulli. Στην παρούσα εργασία 

επιχειρηματολογείται ότι η ερμηνεία αυτή είναι λανθασμένη. Η άποψη αυτή 

υποστηρίζεται πειραματικά και αιτιολογείται με τη βοήθεια των μαθηματικών. 
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Πείραμα για τη μέτρηση υψομετρικής διαφοράς: μία πρόταση για άτομα με 

κινητική αναπηρία 

Δ. Μπολανάκης & Κ. Κώτσης 

Το πείραμα ως μέρος της διδακτικής μεθοδολογίας και πρακτικής στη διδασκαλία 

της Φυσικής είναι αναμφισβήτητα ιδιαίτερα σημαντικό όσον αφορά την οικοδόμηση 

αντίληψης των διδασκομένων για τη βαθύτερη κατανόηση των φυσικών εννοιών. 

Επιπροσθέτως, η διδασκαλία της Φυσικής στις μέρες μας τείνει να προσανατολιστεί 

προς την άμεση συσχέτιση διεξαγωγής πειραμάτων με τη χρήση Τεχνολογιών 

Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μια 

πρόταση υλοποίησης εξοπλισμού πειραματισμού στη βαρομετρική υψομετρία με τη 

χρήση των ΤΠΕ, κατάλληλα σχεδιασμένου για την υποστήριξη της εργαστηριακής 

εκπαίδευσης ατόμων με κινητική αναπηρία. 

Συνεδρία Δ4. Σάββατο, 12:30-14:00, 2ος όροφος 

Αξιολόγηση και εφαρμογή διδακτικής προσέγγισης μικρών 

ερευνών/διερευνητικής μάθησης σε καθηγητές και μαθητές δευτεροβάθμιας 

Μ. Φουσκάκη, Ν. Χανιωτάκης & Κ. Κατσαμποξάκη  

Ο αντίκτυπος της υλοποίησης διερευνητικής προσέγγισης σε σχολεία της Δ.Ε. στην 

Ελλάδα ήταν πολύπλευρος μετά την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος 

Chain Reaction (2013-2016). Τα ερωτηματολόγια αξιολόγησης του προγράμματος 

που χορηγήθηκαν έδειξαν μια θετική στάση απέναντι στα οφέλη της προσέγγισης 

αυτής από όλους τους ενδιαφερόμενους. Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί αναγνώρισαν 

την αξία αυτής της προσέγγισης, τονίζοντας ότι η εμπειρία είναι το κλειδί. Πριν από 

την εφαρμογή, οι εκπαιδευτικοί εξοικειώθηκαν με πειραματικές διατάξεις και το 

γνωστικό αντικείμενο κάθε έρευνας, παρακολούθησαν προσομοιώσεις από 

καθηγητές που συμμετείχαν τα προηγούμενα χρόνια. Επιπλέον, έλαβαν 

συμπληρωματικό υλικό και καθοδήγηση με βάση τις προτάσεις καθηγητών που 

συμμετείχαν ήδη στο πρόγραμμα και επικεντρώθηκαν στην καλλιέργεια δεξιοτήτων 

απαραίτητων για τον ερευνητή, καθώς και το πώς να αποφευχθεί η λογοκλοπή, πώς 

να αξιολογούνται οι πηγές και ποια είναι σημασία του λάθους στην επιστημονική 

έρευνα. Το έργο κρίνεται επιτυχές, καθώς σημαντικό ποσοστό μαθητών ανεξαρτήτως 

φύλου έδειξε αξιοσημείωτη προτίμηση προς μια επιστημονική σταδιοδρομία.  

Πρόγραμμα Chain Reaction: εφαρμογή διερευνητικής μεθόδου διδασκαλίας 

στο μάθημα της Ερευνητικής Εργασίας  

Ε. Κορακάκη  

Σε αυτήν την εργασία παρουσιάζεται περίπτωση εφαρμογής της διερευνητικής 

μεθόδου μάθησης και διδασκαλίας στο μάθημα της Ερευνητικής Εργασίας στο 

Λύκειο. Η συγκεκριμένη εργασία αποτελεί μέρος του Ευρωπαϊκού προγράμματος 
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Chain Reaction, που έχει ως στόχο τη διάδοση της ανακαλυπτικής μεθόδου 

διδασκαλίας στις Φυσικές Επιστήμες, στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και 

πραγματοποιήθηκε υπό την καθοδήγηση του Χημικού Τμήματος του Πανεπιστημίου 

Κρήτης. Το πρότζεκτ αυτό είχε σχέδιο μαθήματος και σαφείς και καθορισμένους 

σκοπούς και στόχους. Η διεξαγωγή της έρευνας στηριζόταν στην μελέτη 

επιστημονικών άρθρων και στην απάντηση σχετικών με αυτά ερωτημάτων. Οι 

μαθητές μέσω απλών πειραμάτων, εργασιών, ασκήσεων, συζητήσεων και 

παρουσιάσεων έφτασαν στα επιθυμητά αποτελέσματα που ήταν η ανάπτυξη κριτικής 

σκέψης και πρακτικών δεξιοτήτων. Επίσης παρατηρήθηκε ενίσχυση της συνεργασίας 

μεταξύ των μαθητών αλλά και μεταξύ μαθητών και καθηγητή.  

Καλό αλλά λίγο. Μια κριτική αποτίμηση της εμπειρίας των εκπαιδευτικών 

σε ευρωπαϊκά προγράμματα όπως το Chain Reaction 

Δ. Κελεφιώτης 

Ευρωπαϊκά προγράμματα όπως το Chain Reaction, προσφέρουν μια προοπτική σε 

θέματα διδακτικής, προωθώντας ταυτόχρονα την εμπλοκή των εκπαιδευτικών στις 

επερχόμενες αλλαγές. Συγκρίνοντας τις διακηρυγμένες προθέσεις των 

προγραμμάτων με τα σύγχρονα εκπαιδευτικά προβλήματα μπορούμε να 

αξιολογήσουμε τη χρησιμότητα τους. Από τη μεθοδολογία τους και την υλοποίηση 

τους μπορούμε να αξιολογήσουμε την επίδραση τους στους μαθητές και ίσως να 

προβλέψουμε τις επιπτώσεις της ευρύτερης εφαρμογής τους. Από την εμπειρία 

προγραμμάτων όπως το Chain Reaction προκύπτει ο χαρακτηρισμός “καλό αλλά 

λίγο”. Σε αντίθεση με την ακαδημαϊκή προσέγγιση “από πάνω προς τα κάτω” 

προτείνεται η δημιουργία πυρήνων εκπαιδευτικού πειραματισμού από τους ίδιους 

τους εκπαιδευτικούς της πρώτης γραμμής. Σε έναν “από κάτω προς τα πάνω” 

σχεδιασμό, που θα υποστηρίζεται από την ακαδημαϊκή ερεύνα, μέσα από έρευνες 

δράσης που θα κλιμακώνονται, ξεκινώντας όμως από το επίπεδο της σχολικής 

μονάδας, είναι δυνατή η εμπλοκή των εκπαιδευτικών στην εξέλιξη της εκπαιδευτικής 

προσέγγισης που οι ίδιοι θα υλοποιήσουν. 

Ενδυνάμωση της πειραματικής διδασκαλίας στα σχολικά εγχειρίδια: 

Διαδραστική διδακτική των επιστημών και τεχνολογίας 

Ν. Χανιωτάκης, Κ. Κατσαμποξάκη & Μ. Φουσκάκη  

Η διαδραστική ή ενεργητική μάθηση αξιώνει σημαντικής προσοχής τα τελευταία 

χρόνια ως μια μεθοδολογία στη διδασκαλία Φυσικών Επιστημών και μηχανολογίας. 

Παρόλο που η διαδραστική μάθηση έχει προσελκύσει σημαντική υποστήριξη από 

τους καθηγητές που ενδιαφέρονται για εναλλακτικές λύσεις στις παραδοσιακές 

μεθόδους διδασκαλίας, υπάρχουν συγκεκριμένα μειονεκτήματα που εμποδίζουν την 

ευρεία εφαρμογή της. Το κύριο ζήτημα είναι η διαθεσιμότητα ολοκληρωμένων 
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συστημάτων μάθησης υψηλής ποιότητας. Με αφορμή το ευρωπαϊκό πρόγραμμα 

Chain Reaction στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, συνεργαστήκαμε με την Ergopedia 

(www.ergopedia.com), ένα ολοκληρωμένο σύστημα που αντιμετωπίζει αυτό το 

πρόβλημα με μια μοναδική προσέγγιση και με την ανάπτυξη ενός πλήρους 

εκπαιδευτικού εργαλείου που αποτελείται από ένα καθ’ όλα τυπωμένο βιβλίο, ένα 

ολοκληρωμένο διαδραστικό διαδικτυακό βιβλίο, και ένα ρομποτικό διαδραστικό 

σύστημα. Σε αυτή την παρουσίαση, για πρώτη φορά στην Ευρώπη αναδεικνύονται οι 

βασικές ιδέες πίσω από αυτό το εργαλείο και ο τρόπος υλοποίησης και εφαρμογής 

του στην τάξη καθώς και η αντιμετώπιση συγκεκριμένων γνωστικών στόχων στον 

τομέα της φυσικής, όπως η θέση, η ταχύτητα και η επιτάχυνση. Παράλληλα, 

περιγράφονται τα εργαλεία αξιολόγησης που περιλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό 

βιβλίο, και τα εργαλεία που παρέχονται σε μαθητές και εκπαιδευτικούς. 

Συνεδρία Δ5. Σάββατο, 12:30-14:00, 1ος όροφος 

Προτάσεις για ένα νέο εργαστηριακό οδηγό Χημείας Λυκείου  

Δ. Μαρκογιαννάκης & Ν. Αναστασάκης 

Έχουν περάσει 16 χρόνια από την συγγραφή των εργαστηριακών οδηγών χημείας 

που διδάσκονται στα Λύκεια μας. Σήμερα απαιτείται η συγγραφή νέων σύγχρονων 

πονημάτων που θα λαμβάνουν υπ’ όψη τους τα νέα γνωστικά και παιδαγωγικά 

δρώμενα της εκπαίδευσης στη χώρα μας. Η εργασία αυτή φιλοδοξεί να αποτελέσει 

την αρχή (βάση) συζήτησης για μια νέα τέτοια προσπάθεια που δεν μπορεί παρά να 

είναι συλλογική, «ανοικτή» και να βασίζεται στην εργαστηριακή παιδεία που έχει 

αποκτηθεί στους ζωτικούς εκπαιδευτικούς χώρους, στα σχολεία μας, στα εργαστήρια 

τους και στα ΕΚΦΕ. Στη πράξη δίνεται έμφαση στην χρήση της εργαστηριακής 

άσκησης ολόκληρης ή τμήματός της,  ως πείραμα επίδειξης ή ως πείραμα μετωπικού 

εργαστηρίου, που στηρίζεται σε δομημένο φύλλο εργασίας, με στοιχεία διερεύνησης. 

Όλα τα παραπάνω παρουσιάζονται με ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα – πρόταση 

που αφορά την διδασκαλία της «Διάκρισης φαινομένων» στη χημεία της Α΄ Λυκείου. 

Διδάσκοντας Οργανική Χημεία στον «Τιτάνα» 

Σ. Σπανός 

Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η διδακτική προσέγγιση εννοιών της οργανικής 

χημείας μέσα από τη θεματολογία της αστρονομίας και της επιστήμης των 

πλανητικών-δορυφορικών ατμοσφαιρών. Η προσέγγιση αυτή θεωρήθηκε 

προσφορότερη για το μαθητικό κοινό ενός ΕΠΑΛ με ειδικότητες (Οικονομία, 

Τουριστικά)  μακριά από τo αντικείμενο της Οργανικής Χημείας όπου το ενδιαφέρον 

για ένα μάθημα γενικής παιδείας παραμένει χαμηλό. Αρχικά πραγματοποιήθηκε, 

κατόπιν σχετικής πρόσκλησης των μαθητών, διάλεξη στο σχολείο με θέμα τον 

Κρόνο και τους δορυφόρους του. Στη συνέχεια με προτροπή και επίβλεψη του 

http://www.ergopedia.com/
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διδάσκοντα οι μαθητές αντιμετώπιζαν στα αντίστοιχα κεφάλαια εκτός των άλλων και 

ερωτήματα που σχετίζονταν με την ατμοσφαιρική χημεία του Τιτάνα. Με την 

ολοκλήρωση των αντιστοίχων ενοτήτων ζητήθηκε η συμπλήρωση κατάλληλου 

φύλλου εργασίας και η όλη διαδικασία αξιολογείται από τους μαθητές ως προς το 

ενδιαφέρον και τη δυσκολία που εμφάνισε. 

Έλεγχος και σύγκριση ακορεστότητας λιπών και ελαίων: Μια εφαρμογή 

πειραματικών δραστηριοτήτων διερευνητικής μάθησης στη Χημεία της Β΄ 

Λυκείου 

Μ. Πλιάκου 

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται μια εφαρμογή πειραματικών δραστηριοτήτων 

διερευνητικής μάθησης στο μάθημα της Χημείας της Β΄ Λυκείου στο Καλλιτεχνικό 

Σχολείο Γέρακα. Το θέμα αφορά στον έλεγχο και στην σύγκριση της ακορεστότητας 

μεταξύ λιπών και ελαίων, ώστε, μεταξύ άλλων, να γίνει σύνδεση μεταξύ των λιπών 

και ελαίων που χρησιμοποιούνται στην καθημερινή διατροφή και τους κινδύνους 

υγείας που εγκυμονεί η χρήση τους. Επιχειρείται επίσης μία πιλοτική μελέτη της 

προσέλκυσης ενδιαφέροντος των μαθητών από τη στρατηγική πειραμάτων 

καθοδηγούμενης διερεύνησης που ακολουθήθηκε σε σχέση με τα πειράματα του 

τύπου «συνταγή μαγειρικής». Όπως προκύπτει, η ενεργότερη εμπλοκή των μαθητών 

στην εκπαιδευτική διαδικασία, πέρα από τις πρακτικές δεξιότητες που προσφέρει και 

την εξοικείωση με το μεθοδολογικό πλαίσιο των Φυσικών Επιστημών, βελτιώνει τις 

στάσεις των μαθητών απέναντι στο μάθημα της Χημείας. 

Παρασκευή-αραίωση διαλυμάτων: μελέτη περίπτωσης σύγκρισης εικονικού 

και πραγματικού πειράματος στη Χημεία της Α' Λυκείου 

Ν. Σταμάτης 

Στην παρούσα εργασία γίνεται προσπάθεια σύγκρισης των μαθησιακών 

αποτελεσμάτων σε μαθητές που εκτέλεσαν το ίδιο πείραμα (παρασκευή - αραίωση 

διαλυμάτων,) στο εργαστήριο Φυσικών Επιστημών του σχολείου και σε εικονικό 

εργαστήριο. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν οι 30 μαθητές της Α' λυκείου του 

σχολικού έτους 2014-2015. Καταγράφηκαν ποσοτικά αλλά και ποιοτικά 

χαρακτηριστικά της κατανόησης εννοιών από τους μαθητών που σχετίζονται με την 

συγκεκριμένη μαθησιακή ενότητα. Η καταγραφή έγινε με τη βοήθεια φύλλων 

εργασίας-αξιολόγησης, ερωτηματολογίων που συμπληρώθηκαν μετά την εκπόνηση 

της εργαστηριακής άσκησης και τέλος με συζήτηση με τον διδάσκοντα. Οι μαθητές 

έδειξαν σαφή προτίμηση στο εικονικό εργαστήριο σε σχέση με το πραγματικό λόγω 

της μεγάλης εξοικείωσής τους με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή αλλά και του εύκολου 

και θελκτικού περιβάλλοντος της προσομοίωσης. Η αξιολόγηση όμως έδειξε 
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καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα και μεγαλύτερο βαθμό κατανόησης στην 

περίπτωση της εκτέλεσης του πειράματος στο πραγματικό εργαστήριο. 

Συνοψίζοντας τα πολλαπλά επίπεδα αναφοράς της ενότητας «χημική 

αντίδραση» σε ένα επαναληπτικό μάθημα, στη Χημεία της Α΄ Λυκείου 

Χ. Στεφανή  

H παρούσα εργασία περιλαμβάνει μια πρόταση ωριαίας διδασκαλίας, η οποία 

εντάσσεται στη θεματική ενότητα «χημική αντίδραση» της Α΄ Λυκείου. Η πρόταση, 

η οποία εφαρμόσθηκε από τη συγγραφέα σε Πρότυπο - Πειραματικό Λύκειο, αφορά 

επαναληπτικό μάθημα, που έπεται της ολοκλήρωσης της διδασκαλίας της ενότητας 

«χημική αντίδραση». Αποσκοπεί μεταξύ άλλων στο να βοηθήσει τους μαθητές να 

αποκτήσουν ολοκληρωμένη εικόνα της ενότητας, την οποία έχουν διδαχθεί εξ 

ανάγκης αποσπασματικά στα προηγούμενα μαθήματα και να κατακτήσουν τη γνώση 

στα τρία επίπεδα μακροσκοπικό, μικροσκοπικό και συμβολικό. Η μεθοδολογία 

εμπλέκει τη χρήση υπολογιστή, πειράματος επίδειξης και φύλλου εργασίας, σε μια 

προσπάθεια δημιουργίας ελκυστικού μαθησιακού περιβάλλοντος.  

«Οι μαθητές παρουσιάζουν»: μια εκπαιδευτική δραστηριότητα 

Σ. Τσοβόλας, Κ. Μπακολίτσας, Θ. Ντασιώτης & Χ.Ν. Μπαγιώργας 

Η παρούσα εργασία ασχολείται με την παρουσίαση μιας καινοτόμου εκπαιδευτικής 

πρακτικής, κατά την οποία ομάδες μαθητών παρουσιάζουν θέματα στους μαθητές 

όλου του σχολείου. Η πρακτική αυτή, η οποία βασίστηκε σε γνώσεις που προέκυψαν 

μέσα από εκτεταμένο πειραματισμό στα σχολεία της περιοχής μας, υλοποιήθηκε σε 

σχολική εκδήλωση στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Η προτεινόμενη εκπαιδευτική 

εκδήλωση μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε θέματα που αφορούν κυρίως τις 

Φυσικές Επιστήμες, την Πληροφορική και την Τεχνολογία και η επιλογή της 

θεματολογίας της εκδήλωσης μπορεί να βασίζεται σε θέματα της διδαχθείσας ύλης, 

αντικείμενα επισκέψεων σε μουσεία, βιότοπους και παραγωγικές μονάδες, θέματα 

από την καθημερινότητα κ.ά. 

Συνεδρία Posters, Σάββατο, 14:00-15:00, Φουαγιέ ισογείου 

Αξιολόγηση του εργαστηριακού μαθήματος Φυσικής στην Α΄ Γυμνασίου 

μετά τη διετή εφαρμογή του 

Μ. Χατζηγεωργίου & Κ. Νικολοπούλου 

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να συνθέσει και να αναδείξει τα αποτελέσματα της 

διετούς έρευνας (2013-14 & 2014-15) που διενεργήθηκε στους μαθητές της Α΄ τάξης 

του Ζάννειου Πειραματικού Γυμνασίου Πειραιά, σχετικά με την ικανοποίηση ή μη 

των μαθητών από την εισαγωγή της Φυσικής της Α΄ Γυμνασίου, την ποικιλία των 

δραστηριοτήτων/ερεθισμάτων που τους παρέχει και το βαθμό ανταπόκρισης των 
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μαθητών στις απαιτήσεις του. Η συνολική αξιολόγηση της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας με τη βοήθεια ερωτηματολογίου έδειξε ότι η συντριπτική πλειονότητα 

των μαθητών αποτιμά θετικά την εισαγωγή του νέου μαθήματος. Το πιο ευχάριστο 

στοιχείο της διδασκαλίας, όπως δηλώθηκε από τους μαθητές και τις δύο χρονιές, 

ήταν η ενεργή συμμετοχή τους στην εκτέλεση των πειραμάτων. Η ομαδοσυνεργατική 

εργασία είναι εποικοδομητική, αλλά παράλληλα αφήνει περιθώρια χαλάρωσης μέσα 

στο σχολικό εργαστήριο με κάπως αυξημένη την αναστάτωση και την κινητικότητα 

των μαθητών, κατεξοχήν των αγοριών. Για την καλύτερη διεξαγωγή του μαθήματος 

προτείνεται η διχοτόμηση του κάθε τμήματος έτσι ώστε να διευκολύνεται η 

απρόσκοπτη διεξαγωγή του εργαστηριακού και ταυτόχρονα βιωματικού αυτού 

μαθήματος.  

The Project EPOQUE – Environmental Portfolio for Quality in University 

Education 

Κ. Πλακίτση, Α. Κορνελάκη, E. Aσλανίδου, Ν. Κολιός & Α. Μαϊδου 

Το πρόγραμμα Erasmus + EPOQUE-Environmental POrtfolio for Quality in 

University Education-, Στρατηγική σύμπραξη, προωθώντας την έξυπνη εξειδίκευση 

των μελλοντικών επιστημόνων, μηχανικών και εκπαιδευτικών, επιδιώκει να 

δημιουργήσει έναν περιβαλλοντικό φάκελο για την αναβάθμιση της ποιότητας στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση, ο οποίος θα μπορεί να ενσωματωθεί στο πρόγραμμα 

σπουδών των πανεπιστημίων και των ινστιτούτων εκπαίδευσης ενηλίκων. Το 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Ελσίνκι, το 

Πανεπιστήμιο της Νάπολης, την αυστριακή εταιρία BEST-Ινστιτούτο 

Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων- και τη μαλτέζικη εταιρία 

PiM-Έργα Αειφόρου Ανάπτυξης για την Κοινωνία και το Περιβάλλον- στοχεύουν 

άμεσα να εκπαιδεύσουν φοιτητές και καθηγητές πανεπιστημίων, ενηλίκους 

εκπαιδευόμενους και εκπαιδευτές ενηλίκων και να ασκήσουν επιρροή έμμεσα σε 

προσχολικά ιδρύματα, Α/βάθμια και Β/βάθμια σχολεία καθώς και σε μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις. Απώτερος σκοπός είναι η δημιουργία μιας γενιάς «πράσινων 

επιστημόνων» στο πλευρό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και «πράσινων 

επαγγελματιών» που συνδέονται άμεσα με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τέλος, 

μέσα από την αλληλεπίδραση επιστημόνων, μηχανικών και εκπαιδευτικών 

επιδιώκεται η επιστημονική κατάρτιση σε θέματα του περιβάλλοντος, η διάχυση και 

η προώθηση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας ως ζήτημα μείζονος σημασίας. 
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Περιβαλλοντική κρίση! Οι απόψεις της μελλοντικής γενιάς εκπαιδευτικών 

σε σχέση με τα περιβαλλοντικά ζητήματα και η ανάγκη επένδυσης στην 

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 

Ε. Ασλανίδου & Α. Κορνελάκη 

Παρά τη θεσμοθέτηση των μαθημάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στα ελληνικά 

σχολεία -ήδη από τη δεκαετία του 90’- και το πλήθος ελληνικών και ξένων 

Περιβαλλοντικών φορέων, η συνειδητοποίηση της κατάστασης του περιβάλλοντος, 

από τη νέα γενιά εκπαιδευτικών /φοιτητών, αποτελεί όχι και τόσο γνώριμο μονοπάτι. 

Η παρούσα μελέτη έγινε με τη χρήση ερωτηματολογίου σε εκπαιδευτικούς/φοιτητές 

με στόχο να διερευνήσει αφ’ ενός, τις απόψεις τους σχετικά με σημαντικά ζητήματα 

του περιβάλλοντος, όπως η κλιματική αλλαγή, η ποιότητα της ατμόσφαιρας, η 

ποιότητα και διαθεσιμότητα του νερού, η διαχείριση των απορριμμάτων, κι αφ’ 

ετέρου τις πηγές πληροφόρησης τους αλλά και κατά πόσο οι ίδιοι τις θεωρούν 

επαρκείς και αξιόπιστες. Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι ένα σημαντικό 

ποσοστό εκπαιδευτικών/φοιτητών δηλώνει ότι δε γνωρίζει ή ότι δεν έχει άμεση 

επαφή με το εκάστοτε περιβαλλοντικό ζήτημα ενώ κύριες πηγές πληροφόρησης για 

τους εκπαιδευτικούς/φοιτητές αποτελούν το διαδίκτυο και τα Μέσα Μαζικής 

Ενημέρωσης. Τέλος, το πρόγραμμα σπουδών του σχολείου ή του Πανεπιστημίου 

φαίνεται να μην καλύπτει τις ανάγκες των εκπαιδευτικών/φοιτητών.  

Συνεδρία Π3 – Στρογγυλό τραπέζι. Σάββατο, 15:00-16:30. 10ος όροφος 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: τομέας άμεσης προτεραιότητας που (πολλά 

Ε.Κ.Φ.Ε.) αγνοούμε  

Δ. Μαρκογιαννάκης & Γ. Στυλιανακάκης 

Το Ε.Κ.Φ.Ε. Χανίων, εδώ και 15 χρόνια, έχει δραστηριοποιηθεί και παρεμβαίνει με 

επιμορφωτικές προσπάθειες στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Σκοπός της εργασίας 

μας είναι η δημοσιοποίηση των εμπειριών που έχουμε αποκομίσει ώστε να 

ενθαρρύνουμε τους Υπευθύνους των Ε.Κ.Φ.Ε. προς την κατεύθυνση ενασχόλησης με 

αυτή τη βαθμίδα εκπαίδευσης. 

Επισκέψεις μαθητών δημοτικών σχολείων στο Ε.Κ.Φ.Ε.: ανοίγοντας ένα 

δίαυλο επικοινωνίας με την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

Α. Κούτσιανος 

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους τα Ε.Κ.Φ.Ε. μπορούν να επικουρήσουν 

την πειραματική διδασκαλία στα Δημοτικά Σχολεία: επιμορφωτικές συναντήσεις για 

δασκάλους, επισκέψεις στα σχολεία, πραγματοποίηση εκδηλώσεων με πειράματα. 

Στην εισήγηση αυτή παρουσιάζεται η δυνατότητα των Δημοτικών Σχολείων να 

επισκέπτονται τα Ε.Κ.Φ.Ε. προκειμένου οι μαθητές τους να πραγματοποιήσουν 

πειράματα. 
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Ο ρόλος των Ε.Κ.Φ.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση: Φυσικές Επιστήμες 

στο Νηπιαγωγείο 

Ι. Ντελής  

Το ΕΚΦΕ Καρδίτσας έχει επεκτείνει τις δράσεις του στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

και στην Προσχολική Αγωγή με δραστηριότητες και πρωτοβουλίες που έχουν γίνει 

ευρέως αποδεκτές από όλη την εκπαιδευτική κοινότητα του Νομού Καρδίτσας. Στην 

εισήγηση αυτή θα παρουσιαστούν οι δραστηριότητες αυτές με σκοπό να εμπνεύσουν 

τους εμπλεκόμενους εκπαιδευτικούς αλλά και τους Υπευθύνους των Ε.Κ.Φ.Ε. 

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις Φυσικές 

Επιστήμες μέσα από δράσεις Εργαστηρίων Φ.Ε.: το παράδειγμα του 9ου 

Δημοτικού Σχολείου Ρεθύμνου 

Ν. Τσαγλιώτης 

Το Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών στεγάζεται στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου, 

ως ένα από τα 58 Εργαστήρια ΦΕ, που εξοπλίστηκαν από Πρόγραμμα του Γ’ 

ΚΠΣ/ΕΠΕΑΕΚ του Υπουργείου Παιδείας (2005-2009). Μέσα σε ένα πλαίσιο 

συνεργασίας και συναίνεσης των τοπικών εκπαιδευτικών και διοικητικών φορέων, το 

Εργαστήριο ΦΕ λειτουργεί σε πιλοτική φάση από το 2006 μέχρι σήμερα, παρέχοντας 

στην εκπαιδευτική κοινότητα υπηρεσίες επιμόρφωσης και εργαστηριακής 

υποστήριξης με συνέπεια και συνέχεια. 

Συνεδρία Δ6. Σάββατο, 15:00-16:30, Κεντρικό αμφιθέατρο, ισόγειο 

Οι στάσεις των μαθητών της Δ.Ε. προς το πείραμα στη διδασκαλία των 

Φυσικών Επιστημών: αποτελέσματα μιας μικρής κλίμακας έρευνας σε 

Γυμνάσια και Λύκεια του νομού Κορινθίας 

Μ. Κοτίνη, Μ. Παπακαλοδούκας & Α. Λουμπουτσκού 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η έρευνα που πραγματοποιήθηκε για να 

αποτυπωθούν οι στάσεις των μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) του 

νομού Κορινθίας απέναντι στο πείραμα κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας των 

μαθημάτων των Φυσικών Επιστημών. Συντάχθηκε ερωτηματολόγιο 18 ερωτήσεων 

το οποίο χορηγήθηκε σε δείγμα 195 μαθητών 7 σχολείων (5 Γυμνάσια και 2 Λύκεια). 

Αναλύθηκαν τα αποτελέσματα που αφορούν τις στάσεις των μαθητών σε σχέση με 

το φύλο τους, την τάξη φοίτησης και την ηλικία τους. Η εισήγηση, λαμβάνοντας 

υπόψη τις στάσεις των μαθητών του δείγματος, αλλά και τα νέα δεδομένα της 

επιστημονικής έρευνας, προχωρεί στη διατύπωση καινοτόμων θέσεων σχετικά με 

πώς τα πειράματα και γενικότερα οι δραστηριότητες Φυσικών Επιστημών μπορούν 

να κεντρίζουν το ενδιαφέρον των μαθητών, καθώς και να συμβάλλουν στην 

προετοιμασία ενός ενεργού πολίτη με κριτική σκέψη, ικανό να λαμβάνει αποφάσεις 

και να επιλύει προβλήματα. 
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Οι προσδοκίες των εκπαιδευτικών από τα Ε.Κ.Φ.Ε., αξιολόγηση του ρόλου 

τους και αντιμετώπιση της εργαστηριακής διδασκαλίας 

Δ. Κούζας & Σ. Μπίτσιος  

Τα Ε.Κ.Φ.Ε. στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους προσπαθούν να ενισχύσουν με τον 

αποτελεσματικότερο δυνατό τρόπο τη διάδοση του πειράματος στην καθημερινή 

διδακτική πρακτική, παρέχοντας συνεχείς επιμορφώσεις εκπαιδευτικών, τροφοδοσία 

των Σχολικών Εργαστηρίων Φ.Ε. με υποστηρικτικό διδακτικό υλικό, προσφέροντας 

βοήθεια κατά την προετοιμασία ή την εκτέλεση των πειραμάτων, με την υποδοχή 

μαθητών για την πραγματοποίηση εργαστηριακών ασκήσεων, βοηθώντας στη 

συντήρηση - λειτουργία οργάνων και συσκευών, καθώς και την οργάνωση του 

χώρου και της λειτουργίας του Σχολικού Εργαστηρίου Φ.Ε. Στην παρούσα εργασία 

διερευνώνται οι απόψεις και προσδοκίες των εκπαιδευτικών ΠΕ04 από το Ε.Κ.Φ.Ε., 

όπως αυτές καταγράφηκαν κατά την εφαρμογή ερωτηματολογίου το Δεκέμβριο του 

2015 και συγκρίνονται με αντίστοιχη έρευνα του 2006, για να επισημανθούν πιθανές 

μεταβολές 10 χρόνια μετά. Τέλος διερευνώνται οι απόψεις των εκπαιδευτικών για το 

ρόλο του Ε.Κ.Φ.Ε. και την εργαστηριακή διδασκαλία και ελέγχονται πιθανές 

διαφοροποιήσεις όσον αφορά την ειδικότητα, τα έτη υπηρεσίας και το φύλο. 

Πόσο «πειραματική» ήταν η διδασκαλία Φυσικής-Χημείας στα σχολεία 

Μέσης Εκπαίδευσης κατά την περίοδο 1836-1936 

Α. Μαυρόπουλος 

Στην εργασία αυτή γίνεται διερεύνηση ως προς τη δυνατότητα διδασκαλίας της 

Φυσικής-Χημείας με πειράματα στα σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης, κατά τα πρώτα 

100 χρόνια του νεοελληνικού κράτους, από το 1836 που ιδρύθηκε η Μέση 

Εκπαίδευση στο νεοελληνικό κράτος, μέχρι το 1936. Οι λόγοι που οδήγησαν στην 

πραγματοποίηση της έρευνας αυτής ήταν, αφενός η μελέτη της εξέλιξης της 

πειραματικής διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών στα σχολεία Μ.Ε. στην Ελλάδα 

και αφετέρου η μελέτη της σταθερότητας και της συνέπειας, στο ελληνικό κράτος, 

ως προς την επιβράδυνση και την ασυνέπεια υλοποίησης διάφορων αναγκαίων ή/και 

πρωτοποριακών, για κάθε εποχή, προτάσεων για βελτίωση της παρεχόμενης 

εκπαίδευσης στα σχολεία και όχι μόνο. 

Νοηματοδοτώντας και σταθμίζοντας μία εργαστηριακή αναφορά στο 

πλαίσιο της προώθησης “επιστημονικών πρακτικών” 

Γ. Παυλικάκης, Γ. Πολυζώης & Π. Χαρατζόπουλος 

Στην παρούσα εργασία αρχικά η πειραματική διαδικασία εντάσσεται και υλοποιείται 

στο θεωρητικό πλαίσιο “επιστημονικών πρακτικών”. Επιπροσθέτως γίνεται μια 

συστηματική προσπάθεια αξιολόγησης μίας πειραματικής διαδικασίας. Η καινοτομία 

που προτείνει η εργασία είναι η ομαδική και ατομική αξιολόγηση της πειραματικής 
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δραστηριότητας με τη συγγραφή της πειραματικής αναφοράς και η αξιολόγησή της 

με τη χρήση κλιμάκων διαβαθμισμένων κριτηρίων αξιολόγησης. Ο στόχος, σε αυτήν 

την αρχική προσπάθεια, είναι περισσότερο η διερεύνηση της δράσης της ερευνητικής 

ομάδας των συγγραφέων και λιγότερο η αξιολόγηση της απόδοσης των μαθητών. 

Συνεδρία Δ7. Σάββατο, 15:00-16:30, 2ος όροφος 

Επιστημονικός γραμματισμός και διερευνητική μέθοδος: τι θα πρέπει να 

γνωρίζουν οι μαθητές πριν και κατά τη διάρκεια της έρευνάς τους 

Κ. Κατσαμποξάκη, Ν. Χανιωτάκης & Μ. Φουσκάκη  

Η παρουσίαση αυτή θα εστιάσει στην προώθηση μίας μη βιβλιοκεντρικής διδακτικής 

προσέγγισης. Ο επιστημονικός γραμματισμός και η διερευνητική μέθοδος όπως 

προάγεται μέσα από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Chain Reaction (2013-2016) είναι 

παράλληλα συνδεδεμένα. Κύριό τους χαρακτηριστικό είναι ότι το γνωστικό 

αντικείμενο αναδεικνύεται και αναδεικνύει παράλληλα κοινωνικά προβλήματα και 

πεδία. Με την προϋπόθεση ότι η επιστήμη αποτελεί κοινωνική διαπραγμάτευση και 

με κινητήρια δύναμη την κριτική σκέψη, οι μαθητές προβληματίζονται γύρω από ένα 

κοινωνικό πρόβλημα και σχεδιάζουν τη λύση του χρησιμοποιώντας απλά καθημερινά 

υλικά, κατανοώντας βασικές έννοιες όπως οι μεταβλητές, κάνοντας μετρήσεις, 

καταγράφοντας τα δεδομένα και ασκούμενοι στην ερμηνευτική ανάλυση και 

αξιολόγηση κάθε ερευνητικού σταδίου.  

Εφαρμογή της καθοδηγούμενης διερευνητικής μεθόδου: δυσκολίες και 

τρόποι αντιμετώπισης 

Κ. Σαλούστρου 

Αντικείμενο της παρουσίασης είναι ο τρόπος προσέγγισης της διερευνητικής 

μάθησης από μαθητές που εργάστηκαν στα πλαίσια του προγράμματος Chain 

Reaction. Γίνεται μία παρουσίαση σχετικά με τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι 

μαθητές κατά την υλοποίηση της ερευνητικής εργασίας, και το κατά πόσο είναι 

εύκολο να εφαρμόζεται αυτή η μέθοδος εκμάθησης, βάση της δομής που έχει το 

ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Με ερωτηματολόγιο που μοιράστηκε στους 

μαθητές μετά το πέρας της εργασίας, αναλύεται η εμπειρία τους κατά την υλοποίηση 

του συγκεκριμένου project. Μέσα από τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν, 

σκιαγραφείται ο βαθμός εξοικείωσης των μαθητών με την διερευνητική μάθηση και 

καταγράφονται οι τρόποι που συνετέλεσαν ώστε να ξεπεραστούν τα όποια 

προβλήματα. Επίσης γίνεται μία αναφορά στα πλεονεκτήματα της διερευνητικής 

μάθησης και κατά πόσο βρήκαν εφαρμογή στην δική μας ομάδα. Τελειώνοντας 

γίνεται αναφορά στο βαθμό δραστηριοποίησης των μαθητών κατά τη σχεδίαση και 

πραγματοποίηση των πειραμάτων. 
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Προκλήσεις κατά την εφαρμογή της διερευνητικής μάθησης σε επαρχιακό 

σχολείο: μελέτη περίπτωσης 

Ι. Νικολάου & Σ. Σταυγιαννουδάκης  

Η παρούσα εργασία αφορά στην εφαρμογή του προγράμματος της διερευνητικής 

μάθησης σε επαρχιακό σχολείο, του ΓΕΛ Αλικιανού του Νομού Χανίων και μάλιστα 

σε μαθητές των οποίων μεγάλο ποσοστό είχε συμμετάσχει κατά την περσινή χρονιά 

στο ίδιο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Chain Reaction. Η εργασία χωρίζεται σε τρία μέρη. 

Στην προσπάθεια αποτύπωσης των αποτελεσμάτων της διερευνητικής μάθησης, στη 

διερεύνηση της επίπτωσης στους μαθητές της επανάληψης αντίστοιχου 

προγράμματος με βάση την ανάλυση σχετικών ερωτηματολογίων που 

συμπληρώθηκαν από τους συμμετέχοντες μαθητές. Στο τρίτο μέρος γίνεται 

παρουσίαση της εμπειρίας των εμπλεκομένων καθηγητών στη διδακτική διαδικασία 

με την μέθοδο της διερευνητικής μάθησης όπως αυτή εφαρμόστηκε στο ΓΕΛ 

Αλικιανού με τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά. Τα παραπάνω αφορούν ένα 

σύνολο συμπερασμάτων τα οποία δεν μπορούν να γενικευθούν έχουν όμως την αξία 

τους ως μελέτη περίπτωσης. 

Εργαστηριακή δραστηριότητα βακτηριακού μετασχηματισμού. Μοριακή 

βιολογία, γενετική μηχανική και βιοτεχνολογία από μαθητές του Γυμνασίου 

Δ. Κελεφιώτης & Δ. Κουτσιούλης 

Η πρόοδος της μοριακής βιολογίας στη γενετική μηχανική και οι εφαρμογές της στη 

βιοτεχνολογία συνιστά μια πρόκληση απέναντι στην οποία οι σύγχρονοι πολίτες θα 

πρέπει να πάρουν κρίσιμες αποφάσεις. Με στόχο την προετοιμασία καλύτερα 

ενημερωμένων πολιτών διερευνήσαμε, πέρα από τη θεωρητική προσέγγιση, την 

ανάπτυξη μιας εργαστηριακής δραστηριότητας βακτηριακού μετασχηματισμού και 

την προσθήκη της στο ρεπερτόριο των διδακτικών επιλογών για τους μαθητές της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Εστιάσαμε στην απλοποίηση των εργαστηριακών 

χειρισμών ώστε να είναι εύκολο να υλοποιηθούν από μαθητές του Γυμνασίου ή του 

Λυκείου και μάλιστα χωρίς να απαιτηθεί επιβάρυνση σε επιπλέον εξοπλισμό. 

Δείξαμε πως μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορούν να δημιουργήσουν 

γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς σε ένα συνηθισμένο Σχολικό Εργαστήριο 

Φυσικών Επιστημών. Προτείνουμε την διερεύνηση της εργαστηριακής 

δραστηριότητας του βακτηριακού μετασχηματισμού σε πιλοτικό επίπεδο μέσα από 

μια έρευνα δράσης όπου οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί θα αξιολογήσουν τις δυνατότητες 

που προσφέρει συμμετέχοντας ενεργά στην αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού 

προγράμματος.  
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Συνεδρία Δ8. Σάββατο, 15:00-16:30, 1ος όροφος 

Αιτιότητα: ένα γενεσιουργό σχήμα των ιδεών των μαθητών και πειράματα 

Φυσικής που φαίνεται να το παραβιάζουν 

Π. Τσακμάκη & Π. Κουμαράς 

Πολλές έρευνες έχουν αναδείξει ότι οι μαθητές προκειμένου να ερμηνεύσουν ή να 

προβλέψουν την έκβαση φυσικών φαινομένων χρησιμοποιούν, συνειδητά ή 

ασυνείδητα, κανόνες αιτιακής προέλευσης. Στην εργασία αυτή προτείνεται ένα 

πληρέστερο, σε σχέση με τα υπάρχοντα, ερμηνευτικό μοντέλο των ιδεών των 

μαθητών στο πλαίσιο του αιτιακού συλλογισμού. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται και 

αναλύονται 5 απλά πειράματα, των οποίων η πρόβλεψη και η ερμηνεία είναι σε 

αντίθεση με συγκεκριμένους διαισθητικούς κανόνες που συγκροτούν τον αιτιακό 

τρόπο σκέψης των μαθητών. Προτείνεται η αξιοποίηση των πειραμάτων αυτών μέσα 

στην τάξη με στόχο να φέρουν τους μαθητές σε γνωστική σύγκρουση αλλά και να 

προσελκύσουν το ενδιαφέρον τους ώστε να διευκολυνθεί η διδακτική διαχείριση των 

εμπλεκόμενων φυσικών εννοιών. 

Η περιπλάνηση της αδράνειας στα μονοπάτια της καθημερινότητας. Ένα 

διδακτικό σενάριο, με πραγματικά πειράματα, “φιλικό” προς τους χρήστες 

(καθηγητές και μαθητές) 

Η. Καλογήρου & Α. Νέζης  

Σε αυτή την εργασία προτείνουμε ένα διδακτικό σενάριο για τη διδασκαλία της 

αδράνειας στην ευθύγραμμη και στη περιστροφική κίνηση δίνοντας έμφαση στη 

δόμηση εννοιών μέσω πειραμάτων (κατά ένα βαθμό εντυπωσιακών) χωρίς πολλά 

λόγια, όπως άλλωστε ταιριάζει στην αντιληπτική ικανότητα των περισσότερων 

μαθητών. Αρχικά μελετάμε τη συμπεριφορά ως προς την αδράνεια μιας βαριάς 

μεταλλικής σφαίρας σε ευθύγραμμη κίνηση και ακολούθως επεκτείνουμε τη μελέτη 

και στη περιστροφική κίνηση. Η ροπή αδράνειας εισάγεται σαν ένα μέγεθος που 

σχετίζεται με τις αποστάσεις των στοιχειωδών μαζών από τον άξονα περιστροφής 

(χωρίς μαθηματικούς τύπους) και βάσει αυτού επιχειρούμε τη σύνδεση της με 

φαινόμενα της καθημερινότητας (λύγισμα χεριών και ποδιών κατά το τρέξιμο, 

σχοινοβάτης, κ.λπ.).  

Ανάδειξη της μονοδιάστατης θεώρησης φυσικών περιβαλλόντων: το 

παράδειγμα της μέτρησης του όγκου 

Ε. Νασίκα  

Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στην ανάδειξη της μονοδιάστατης θεώρησης 

φυσικών περιβαλλόντων από μαθητές της Α΄ τάξης του Γυμνασίου, μέσα από την 

ανάλυση των αποτελεσμάτων διαγνωστικής ερώτησης σχετικά με τη χρήση του 

ογκομετρικού κυλίνδρου για τη μέτρηση του όγκου μιας ποσότητας υγρού και τον 
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υπολογισμό του όγκου ενός αντικειμένου ακανόνιστου σχήματος. Οι μαθητές είχαν 

ασκηθεί εργαστηριακά στο θέμα και ζητήθηκε η περιγραφή της εμπειρίας τους τρεις 

εβδομάδες αργότερα. Η μη ικανοποιητική αναπαραγωγή της διαδικασίας 

ογκομέτρησης ανέδειξε τη μονοδιάστατη διαχείριση του όγκου, η οποία 

επιβεβαιώθηκε και με έργα που χρησιμοποίησαν απόλυτα γεωμετρικές 

αναπαραστάσεις, έναντι της ρεαλιστικής αναπαράστασης του ογκομετρικού 

κυλίνδρου, που προτιμήθηκε αρχικά. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται και 

σχολιάζονται αναλυτικά, ενώ παρατίθεται διδακτική πρόταση προς βελτίωση αυτών. 

Διδασκαλία και κατανόηση της επιστημονικής μεθοδολογίας βάσει 

πειραματικών δραστηριοτήτων 

Μ. Δεβελάκη 

H εργασία αυτή αποσκοπεί στην αξιοποίηση των σχολικών πειραμάτων για μια 

πληρέστερη εκπροσώπηση και κατανόηση της επιστημονικής αιτιολόγησης βάσει 

πειραματικών δεδομένων και στην ανάδειξη των δυνατοτήτων που παρέχουν τα 

πειράματα για την ενίσχυση της αιτιολογικής και κριτικής ικανότητας των μαθητών. 

Για την προώθηση των στόχων αυτών προτείνεται η διεξαγωγή πειραμάτων που να 

εκπροσωπούν τις διάφορες μορφές επαγωγικής και απαγωγικής αιτιολόγησης, και να 

συνοδεύονται με ρητή διδασκαλία και συζήτηση των επιστημολογικών στοιχείων 

που παραδειγματοποιεί η κάθε περίπτωση πειράματος. Έμφαση δίνεται στην 

απαγωγική αιτιολόγηση, η οποία εξετάζεται για τις περιπτώσεις με θετικά, αρνητικά, 

ή διφορούμενα-ανεπαρκή πειραματικά δεδομένα για την υπόθεση ή το μοντέλο που 

εξετάζεται, και σε ένα πλαίσιο πιθανών εναλλακτικών υποθέσεων και μοντέλων. Η 

προσέγγιση αυτή αντανακλά πληρέστερα την επιστημονική αιτιολόγηση βάσει 

πειραματικών δεδομένων και προωθεί κατά συνέπεια υψηλότερου επιπέδου 

ικανότητες των μαθητών για κρίση και αιτιολόγηση.  

Workshops Α. Σάββατο, 15:00-16:30 

Βιωματικό εργαστήριο: πειράματα από απόσταση. Αίθουσα 01, ισόγειο 

Ν. Δίντσιος, Σ. Αρτέμη, Γ. Γιαννέλος & Α. Ντόζης 

Στη παρούσα εργασία – βιωματική άσκηση προτείνουμε 11 διαφορετικά πειράματα 

τα οποία μπορούν να διενεργηθούν από απόσταση. Οκτώ από τα πειράματα αυτά 

αναφέρονται στην ενότητα του ηλεκτρισμού και πιο συγκεκριμένα σε γραμμικά και 

μη γραμμικά κυκλώματα συνεχούς ρεύματος, καθώς και σε γραμμικά κυκλώματα 

εναλλασσομένου ρεύματος. Δύο πειράματα αναφέρονται στην ενότητα της οπτικής 

και στη διάδοση του φωτός σε δύο διαφορετικά οπτικά μέσα. Τέλος ένα πείραμα 

αφορά στον προσδιορισμό της σταθεράς του Planck με χρήση LED.  
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Πείραμα συντονισμού με σύστημα ελατηρίων. Αίθουσα 05, ισόγειο 

Ν. Ιωάννου, Θ. Σταυρίδης & Π. Βελκόπουλος  

Σ’ αυτήν την εργασία θα παρουσιάσουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να 

μελετήσουμε το πείραμα του συντονισμού συστήματος ελατηρίων με διεγέρτη 

ηλεκτρικό κατσαβίδι. Στη μελέτη για τη λήψη των μετρήσεων χρησιμοποιούμε 

φωτοπύλες.  

Φθίνουσα μηχανική ταλάντωση. Αίθουσα 101, 1ος όροφος  

Β. Νούσης  

Η παρούσα εργασία αφορά την πειραματική διερεύνηση των ποιοτικών και 

ποσοτικών χαρακτηριστικών της φθίνουσας μηχανικής ταλάντωσης. Για την 

καταγραφή των φθινουσών ταλαντώσεων χρησιμοποιείται το σύστημα συγχρονικής 

λήψης Multilog και ο αισθητήρας δύναμης. Η πειραματική διαδικασία έχει 

σχεδιαστεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί σε 

διερευνητικού στυλ διδασκαλία. 

Συνεδρία Π4. Σάββατο, 16:45-18:30. 10ος όροφος 

Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών 

στις πρώτες βαθμίδες εκπαίδευσης με τη χρήση κινουμένων σχεδίων 

Ε. Κολοκούρη & Κ. Πλακίτση 

Η παρούσα εργασία αποτελεί μέρος της ευρύτερης μελέτης: Activity Theory in 

Formal and Informal Science Education (@fise project), η οποία έχει ως στόχο τη 

μεταφορά της καινοτομίας και την εφαρμογή της Θεωρίας της Δραστηριότητας στη 

Διδακτική των Φυσικών Επιστημών. Σύμφωνα με τη Θεωρία της Δραστηριότητας, η 

μάθηση, η γνώση και η εξειδίκευση επιτελούνται ουσιαστικά μέσα από τη 

συμμετοχή των ατόμων στην κοινότητα. Στο πλαίσιο αυτό αναπτύχθηκε ένα 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα μέσα από το οποίο προσεγγίζονται έννοιες όπως η 

επίπλευση και η βύθιση στερεών στο νερό, το φως, οι σκιές και τα χρώματα και 

χρησιμοποιεί ως βασικό πολιτισμικό εργαλείο το κινούμενο σχέδιο. Η συνολική 

πορεία του εκπαιδευτικού προγράμματος μας δείχνει ότι το κοινωνικοπολιτισμικό 

πλαίσιο της Θεωρίας της Δραστηριότητας αποτελεί πρόσφορο έδαφος σχεδιασμού 

και ανάλυσης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Μέσα από το εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα οι μαθητές απέκτησαν μαθησιακές εμπειρίες από τον κόσμο των 

Φυσικών Επιστημών και εργάστηκαν σύμφωνα με την επιστημονική μέθοδο. 
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Η διδασκαλία της ενότητας του ηλεκτρομαγνητισμού μέσα από τα νέα 

προγράμματα σπουδών του Δημοτικού 

Κ. Πλακίτση & Ε. Σταμούλης  

Το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικών Επιστημών για την υποχρεωτική εκπαίδευση 

βασίζεται στην καινοτομική προσέγγιση και στη σύγχρονη έρευνα στα Προγράμματα 

Σπουδών και προωθεί τη συγκρότηση επιστημονικής επιχειρηματολογίας και την 

ανάπτυξη διαλόγου, στο πλαίσιο της διαθεματικότητας. Το σκεπτικό της 

ενσωμάτωσης της τεχνολογίας στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών (Φ.Ε.) στην 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση, το πλαίσιο μάθησης – διδασκαλίας, η ενσυνείδητη 

εμπλοκή σε διαδικασίες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, η ιστορική 

αίσθηση και αισθητική θεώρηση των Φ.Ε. και της Τεχνολογίας είναι μερικά από τα 

βασικά χαρακτηριστικά του νέου προγράμματος σπουδών. Στην παρούσα μελέτη 

παρουσιάζεται μια πρόταση για τη διδασκαλία της ενότητας του ηλεκτρικών και 

μαγνητικών φαινομένων και η ενοποιητικής της διάσταση υπό το πρίσμα της 

κοινωνικοπολιτισμικής θεωρίας της δραστηριότητας και της επεκτατικής μάθησης.  

Εξ αποστάσεως σεμινάριο επιμόρφωσης εκπαιδευτικών σε θέματα 

διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών: οι ζωντανοί οργανισμοί 

Ε. Νάννη 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται ένα σεμινάριο επιμόρφωσης εκπαιδευτικών 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που υλοποιήθηκε από ερευνητές του Πανεπιστημίου 

Ιωαννίνων. Πρόκειται για επιμορφωτικό σεμινάριο με τη μέθοδο της εξ΄ αποστάσεως 

εκπαίδευσης σε θέματα διδασκαλίας των Φ.Ε., μέσω της υπηρεσίας ασύγχρονης 

τηλεκπαίδευσης. Η θεματική του αφορούσε στη διδασκαλία εννοιών της έμβιας ύλης 

στο δημοτικό και αποσκοπούσε στην επιμόρφωση εν ενεργεία εκπαιδευτικών. Το 

διαδικτυακό σεμινάριο παρακολούθησαν 28 εκπαιδευτικοί από διάφορους νομούς 

της Ελλάδος, οι οποίοι κατά τη διάρκειά του συμμετείχαν σε ομαδικές εργασίες και 

διαδικτυακές συζητήσεις, εκπονούσαν ατομικές εργασίες ή μελετούσαν εκπαιδευτικό 

υλικό. Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι εκπαιδευτικοί εφάρμοσαν στην 

σχολική τάξη τους ένα διδακτικό σενάριο διδασκαλίας εννοιών της έμβιας ύλης, 

δικής τους επιλογής, και συμμετείχαν προαιρετικά σε μια διαδικασία αναστοχασμού 

των διδακτικών πρακτικών τους. Τα αποτελέσματα του σεμιναρίου καταδεικνύουν τη 

θετική συμβολή της συγκεκριμένης επιμορφωτικής δράσης. 

O Γαλιλαίος στην τάξη, μέσα από απλά πειράματα για μαθητές και 

εκπαιδευτικούς 

Β. Γούσιας 

Μέσα από τα πειράματά του για την βαρύτητα, ο Γαλιλαίος απέδειξε στις αρχές του 

17ου αιώνα ότι αυτό που νομίζουμε προφανές δεν είναι απαραίτητα ορθό: η 
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ταχύτητα πτώσης ενός σώματος δεν εξαρτάται από το βάρος του, όπως νόμιζε ως 

τότε η ανθρωπότητα, πιστή στις απόψεις του Αριστοτέλη. Στην παρούσα εργασία 

παρουσιάζουμε αυτοσχέδια μέσα με τα οποία μπορούν εύκολα να επαναληφθούν σε 

κάθε σχολική τάξη τα πειράματα του Γαλιλαίου, εισάγοντας τους μαθητές τόσο στην 

έννοια της βαρύτητας όσο και στον επιστημονικό τρόπο σκέψης και πρακτικής. 

Τέλος, παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα εφαρμογής της διδασκαλίας αυτών των 

πειραμάτων σε μαθητές της Ε’ τάξης του Δημοτικού Σχολείου καθώς και σε 

δασκάλους κατά τη διάρκεια σεμιναρίου. 

Αναδυόμενες πειραματικές δραστηριότητες Φυσικών Επιστημών και 

προσέγγιση της Αειφόρου Εκπαίδευσης στο Νηπιαγωγείο  

Μ. Τοπολιάτη 

Η εργασία αυτή εστιάζεται στη μελέτη πειραμάτων Φ.Ε., που υλοποιούνται κυρίως 

ως αναδυόμενες δραστηριότητες από παιδιά προσχολικής ηλικίας μέσα στη σχολική 

τάξη. Ως παράπλευρη θεματική εξετάζεται η επέκταση του μαθησιακού 

περιβάλλοντος στο πλαίσιο εφαρμογής μη τυπικής μορφής διδασκαλίας και η 

προσέγγιση της εκπαίδευσης για την αειφορία. Βασιζόμενοι στην πεποίθηση ότι η 

μάθηση γίνεται πιο αποδοτική όταν ελκύει το ενδιαφέρον των μαθητών και 

οικοδομείται από τους ίδιους, κυρίαρχο μέλημα της προσπάθειας αποτελεί ο 

εμπλουτισμός της εκπαιδευτικής γωνιάς των Φ.Ε. με πλούσιο υποστηρικτικό υλικό, 

το οποίο παρέχει κίνητρα για την εκδίπλωση αναδυόμενων δραστηριοτήτων. 

Επιπλέον, σύμφωνα με τη θεωρία της Δραστηριότητας αξιοποιείται το κοινωνικό, 

πολιτισμικό και ιστορικό περιβάλλον των μαθητών, ως πρωταρχική πηγή γνώσης και 

αλληλεπίδρασης.  

 Συνεδρία Δ9. Σάββατο, 16:45-18:30. 1ος όροφος 

Το «εκκρεμές του Νεύτωνα» ως παράδειγμα αξιοποίησης των παιχνιδιών 

στη διδασκαλία της Φυσικής 

Α. Βελέντζας, Α. Κατέρης, Π. Λάζος & Σ. Τσούκος 

Στην παρούσα εργασία προτείνεται και αξιολογείται μια περίπτωση αξιοποίησης 

ενός παιχνιδιού στη διδασκαλία της Φυσικής. Συγκεκριμένα αναπτύχτηκε μια 

διδακτική πρόταση αξιοποίησης του «εκκρεμούς του Νεύτωνα» στη διδασκαλία των 

κρούσεων στη Φυσική προσανατολισμού της Β΄ Λυκείου. Η διδακτική παρέμβαση 

πραγματοποιήθηκε σε δύο τάξεις, σε σύνολο 50 μαθητών. Από τα ευρήματα, 

προέκυψε ότι οι μαθητές ενεπλάκησαν ευχάριστα στην εκπαιδευτική διαδικασία και 

με τη διαμεσολάβηση του διδάσκοντα κατάφεραν να δομήσουν μια ικανοποιητική 

εξήγηση για τη λειτουργία του παιχνιδιού εφαρμόζοντας αρχές και νόμους της 

Φυσικής που είχαν διδαχθεί. Οι μαθητές ήλθαν σε επαφή με μία από τις βασικές 

επιστημονικές διαδικασίες που είναι η εξήγηση φαινομένων με βάση γενικούς 
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νόμους και αρχές και αντιλήφθηκαν τις προσεγγίσεις που γίνονται κατά τη 

διαδικασία μοντελοποίησης. Η συγκεκριμένη διδακτική πρόταση μπορεί να 

εφαρμοστεί από εκπαιδευτικούς για τη διδασκαλία των αρχών διατήρησης ορμής και 

ενέργειας κατά τις κρούσεις και επίσης μπορεί να αποτελέσει οδηγό για την 

ανάπτυξη και άλλων διδασκαλιών που θα ενσωματώνουν την χρήση παιχνιδιών στη 

διδασκαλία της Φυσικής.  

CSI – PIRAEUS: η επιστροφή! Προτάσεις για την συμπερίληψη της 

τηλεοπτικής πραγματικότητας στο πειραματικό τοπίο 

Σ. Κουτσούκου & Γ. Πολυζώης 

Νέοι τρόποι προσέγγισης της γνώσης επιδιώκουν τη διαφοροποίηση της 

επικρατούσας άποψης ότι οι Φυσικές Επιστήμες είναι αδιάφορες για την πλειονότητα 

των μαθητών. Στην παρούσα εργασία προτείνεται η αξιοποίηση μεθόδων 

εγκληματολογικών ερευνών τύπου CSI με σκοπό την ενίσχυση του γραμματισμού 

των μαθητών στις Φυσικές Επιστήμες. Στόχος είναι η διδακτική αξιοποίηση 

σεναρίων CSI που δίνονται για πραγμάτευση στους μαθητές, η ένταξή τους σε 

πλαίσιο STEM δραστηριοτήτων και η συστηματική καλλιέργεια της δημιουργικής 

γραφής, του ρητορικού επιχειρήματος αλλά και μεταγνωστικών ικανοτήτων. Τα 

σενάρια CSI μπορεί να είναι διεπιστημονικά ή και διαθεματικά και συνάδουν με το 

πλαίσιο της προσέγγισης της «μάθησης μέσω της διερώτησης». Τέλος γίνεται 

αναφορά και σε μια από τις μελέτες περίπτωσης που έχουν ήδη υλοποιηθεί. 

Ανάδειξη δυσκολιών στη μελέτη ευθύγραμμων κινήσεων πραγματικού 

πλαισίου με χρήση γραφικών παραστάσεων  

Ε. Νασίκα 

Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στην ανάδειξη δυσκολιών, που αντιμετωπίζουν 

μαθητές της Β΄ τάξης του Γυμνασίου, κατά τη μελέτη κινήσεων με χρήση γραφικών 

παραστάσεων. Τα συμπεράσματα προέκυψαν από την ανάλυση των αποτελεσμάτων 

δύο ερωτήσεων, σχετικών με την κατασκευή και άντληση πληροφοριών από 

διάγραμμα θέσης-χρόνου σε ευθύγραμμη κίνηση. Οι μαθητές είχαν εξασκηθεί στην 

κατασκευή και επεξεργασία διαγραμμάτων μέσα από φύλλα εργασίας και ερωτήσεις 

εμπέδωσης κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, ενώ η αξιολόγηση ακολούθησε μια 

εβδομάδα μετά το πέρας αυτής. Τα περιβάλλοντα που επιλέχθηκαν ήταν 

αναπαραγωγές δραστηριοτήτων πραγματικού πλαισίου και συγκεκριμένα παιχνίδια 

γνώριμα στα παιδιά («αγώνας με τσουβάλια» και «ζεστό-κρύο»). Η επιλογή 

θεωρήθηκε από το διδάσκοντα/ερευνητή προτιμητέα έναντι άλλου περιβάλλοντος, 

γιατί στόχευε σε ανάκληση των αποκτηθέντων γνώσεων μέσα από την καθημερινή 

εμπειρία. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως σε μεγάλο βαθμό οι μαθητές 

ανταποκρίθηκαν ικανοποιητικά στην κατασκευή διαγράμματος, αλλά λιγότερο 
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ικανοποιητικά στην ανάκληση πληροφοριών από αυτό. Και στις δύο περιπτώσεις 

αναδύθηκαν προβληματικά σημεία χειρισμού και κατανόησης των διαγραμμάτων, τα 

οποία θα αναλυθούν και σχολιαστούν αναλυτικά.  

M’ ένα «Συρτό Πολίτικο» 

Β. Νούσης  

Με μια σειρά δραστηριοτήτων στις οποίες με το λογισμικό Tracker αναλύουμε το 

βίντεο ενός περιστρεφόμενου δίσκου 78 στροφών, και με μια δεύτερη σειρά όπου το 

χειριστήριο της παιχνιδομηχανής Wii της Nintendo χρησιμοποιείται ως πειραματικό 

εργαλείο, παρουσιάζεται μια πρόταση πειραματικής διδασκαλίας της ομαλής κυ-

κλικής κίνησης. Η πρόταση έχει δομηθεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι εύκολη η 

προσαρμογή της σε μια διερευνητικού τύπου διδασκαλία, χρησιμοποιώντας όμως 

όπου απαιτείται και δασκαλοκεντρικού τύπου παρεμβάσεις. 

Μοντέλο προσομοίωσης φυσικής επιλογής 

Ε. Φανουράκη 

Στην παρούσα εργασία προτείνεται ένα πείραμα κατάλληλο για μαθητές Γ’ 

Γυμνασίου και Γ’ Λυκείου με σκοπό την κατανόηση της έννοιας της Φυσικής 

επιλογής και πως αυτή σχετίζεται με την εξέλιξη των ειδών χρησιμοποιώντας τη 

μέθοδο της διερεύνησης και της ανακαλυπτικής μάθησης. Στο πείραμα αυτό, οι 

μαθητές προσομοιώνουν τους θηρευτές (Σπίνοι) και καλούνται να επιλέξουν τα 

θηράματα τους (Σκαθάρια), τα οποία προσομοιώνουν κόκκοι ρυζιού σε φυσικό 

χρώμα και βαμμένοι με χρωστικές τροφίμων (μπλέ και κόκκινο) σε περιβάλλον με 

περλίτη (υπόστρωμα) βαμμένο με τα αντίστοιχα χρώματα.  

Στρογγυλό τραπέζι. Σάββατο, 16:45-18:30. 2ος όροφος 

Πειραματικές διαθεματικές δράσεις για τη γεφύρωση του χάσματος ανάμεσα 

στις βαθμίδες της εκπαίδευσης 

Συζητητές: Κ. Κεραμιδάς, Α. Σουσαμίδου, Σ. Βαβέτση, Χ. Παπαδόπουλος 

Το σχολείο ανεξάρτητα από την βαθμίδα εκπαίδευσης αποτελεί μια σύνθετη 

κοινότητα, αλλά και κάθε βαθμίδα έχει το δικό της αναλυτικό πρόγραμμα και 

χαρακτηριστικά. Ποιες είναι οι κοινές αρχές που διέπουν τις κοινότητες μάθησης; 

Υπάρχουν χάσματα ανάμεσα στις βαθμίδες εκπαίδευσης;  Πώς μπορούν να 

γεφυρωθούν τα χάσματα;  Οι εισηγητές θα παρουσιάσουν την κάθε βαθμίδα, από το 

Νηπιαγωγείο μέχρι το Λύκειο και συζητώντας με το ακροατήριο θα αναζητηθούν 

απαντήσεις στα ερωτήματα. 
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Workshops Β. Σάββατο, 16:45-18:30 

Πρόταση πειραματικής διδασκαλίας της Οπτικής στο Δημοτικό Σχολείο. 

Αίθουσα 01, ισόγειο  

Γ. Στυλιανακάκης & Ν. Αναστασάκης 

Θα προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε δύο οπτικά φαινόμενα της Ε΄ τάξης 

(ανάκλαση - διάχυση), που αναφέρονται στο πρόγραμμα σπουδών του Δημοτικού, με 

πραγματικά πειράματα. Χρησιμοποιούμε ελάχιστα επιστημονικά όργανα, απλά 

καθημερινά υλικά, κατασκευές και διατάξεις που σύμφωνα με την εμπειρία μας 

βοηθούν και λύνουν προβλήματα που συναντούν οι δάσκαλοι στην προσπάθειά τους 

να πετύχουν τα πειράματα του σχολικού εγχειριδίου. Βασικό χαρακτηριστικό της 

πρότασης είναι ότι οι πειραματικές δραστηριότητες μπορούν να πραγματοποιηθούν 

μέσα στη σχολική τάξη, χωρίς συσκότιση.  

Εμπλουτίζοντας τη διδασκαλία της Βιολογίας της Α’ Γυμνασίου με απλά 

πειράματα Φυσικής. Αίθουσα 05, ισόγειο 

Θ. Πιερράτος & Π. Τσακμάκη 

Στην εργασία παρουσιάζονται 4 απλά πειράματα Φυσικής με σκοπό τον εμπλουτισμό 

της πειραματικής διδασκαλίας της Βιολογίας της Α’ Γυμνασίου. Τα πειράματα 

αφορούν τα κεφάλαια της μεταφοράς και αποβολής ουσιών, της αναπνοής, της 

στήριξης και κίνησης και της ερεθιστικότητας. 

Εργαστηριακές ασκήσεις Χημείας Λυκείου με καθημερινά υλικά. Αίθουσα 

101, 1ος όροφος 

Α. Γκιγκούδη 

Πληθώρα εργαστηριακών μεθόδων μάς επιτρέπει πλέον να ανιχνεύουμε, να 

ταυτοποιούμε αλλά και να προσδιορίζουμε τη συγκέντρωση μεγάλου αριθμού 

ουσιών. Παρόλα αυτά, σε πολλές από αυτές τις μεθόδους απαιτούνται υλικά που 

συχνά είναι δύσκολο να βρεθούν σε μη εξειδικευμένα περιβάλλοντα, όπως τα 

σχολικά εργαστήρια. Για την επίλυση αυτού του προβλήματος, τα τελευταία χρόνια 

έχει προταθεί ένας αριθμός νέων μεθόδων βασισμένων εξολοκλήρου σε υλικά 

καθημερινής χρήσης. Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται τρεις εργαστηριακές 

δραστηριότητες οι οποίες βασίζονται σε παραλλαγές τέτοιων μεθόδων. Οι 

δραστηριότητες αυτές καλύπτουν ένα μεγάλο αριθμό διδακτικών ενοτήτων από το 

μάθημα της Χημείας, ενώ γίνεται εκτενής αναφορά στις τεχνικές λεπτομέρειες που 

αφορούν τη διεξαγωγή τους σε σχολικά περιβάλλοντα. 



 Διδακτικές προσεγγίσεις και πειραματική διδασκαλία στις Φυσικές Επιστήμες, Τεύχος Περιλήψεων  -    30 

Σάββατο, 19:00-21:00. Κτήριο ΚΕ.Δ.Ε.Α. Αμφιθέατρο Ι – Ισόγειο 

Γλώσσα και Φυσική Σκέψη: Ανδρέας Ιωάννου Κασσέτας 

Η συνεδρία φιλοδοξεί να ανασυγκροτήσει μια δημιουργική ζωή που αφιερώθηκε σε 

μια πολύ ενδιαφέρουσα και παραγωγική εκδοχή της Διδακτικής των Φυσικών 

Επιστημών στην Ελλάδα.  Θα συνομιλήσουν οι Ο Ανδρέας Βαλαδάκης, για τον 

Κασσέτα της «μιας λέξης και των χιλίων εικόνων», ο Διονύσης Μάργαρης  για τον 

"Ανδρέα στο ylikonet", ο Πάνος Μουρούζης για τον "Ανδρέα και τους φίλους του", ο 

Βασίλης Παππάς σχετικά με την «εξόρυξη της Φυσικής από το ορυχείο της Ιστορίας 

των Επιστημών» και ο Γιώργος Φασουλόπουλος για τη «Διδακτική του Κασσέτα, που 

αντιμετωπίζει τη Φυσική ως μια απ’ τις εκφράσεις του Ανθρώπινου Πολιτισμού». Η 

συνεδρία θα είναι διαθέσιμη σε πραγματικό χρόνο στη διεύθυνση: 

http://www.auth.gr/video/20178 

Συνεδρία Π5. Κυριακή, 9:30-11:30. 10ος όροφος 

Ο Όμιλος των Μικρών Πειραματιστών 

Κ. Καράμπελας 

Η εργασία αυτή αποτελεί μια έρευνα που εξετάζει τη δυνατότητα καλλιέργειας 

δεξιοτήτων πειραματικού σχεδιασμού σε μαθητές δημοτικού σχολείου. Η έρευνα 

πραγματοποιήθηκε σε μαθητές δημοτικού σχολείου, που λειτουργεί ο Όμιλος 

Φυσικών Επιστημών, ο οποίος απαρτίζεται από μαθητές που έχουν κλίση στο 

συγκεκριμένο μάθημα. Ο συγκεκριμένος όμιλος λειτουργεί στο σχολείο της έρευνας 

για τρία χρόνια. Οι 42 συνολικά μαθητές που έχουν συμμετάσχει στον Όμιλο 

ενεπλάκησαν σε δράσεις σχεδιασμού πειράματος. Μέσα από μια ποιοτική έρευνα, 

εξετάστηκε κατά πόσο οι συμμετέχοντες κατανόησαν και προσδιόρισαν βασικές 

παραμέτρους σχεδιασμού ενός πειράματος. Αυτές είναι ο εντοπισμός μεταβλητών, η 

διατύπωση υπόθεσης και ο προσδιορισμός των μετρήσεων που συσχετίζονται με το 

πείραμα. Τα αποτελέσματα ήταν γενικά ενθαρρυντικά. Ωστόσο, υπάρχουν περιθώρια 

βελτίωσης.  

H Φυσική, μέσα από πειράματα, στον παιδικό σταθμό 

Μ. Κωνσταντινίδου & Χ. Δάμτση  

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μια σειρά από πειραματικές δραστηριότητες 

για την προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία οι οποίες εφαρμόστηκαν μέσα στην 

τάξη. Παρουσιάζονται τα βήματα που ακολουθήθηκαν για την πραγματοποίηση των 

πειραμάτων και οι αντιδράσεις των μικρών μαθητών. Όπως προκύπτει, παρά το 

νεαρό της ηλικίας τους, οι μικροί μαθητές ανταπεξήλθαν στις αυξημένες απαιτήσεις 

των πειραματικών δραστηριοτήτων, παρατηρώντας, διατυπώνοντας εικασίες, 

επιχειρώντας να δώσουν απαντήσεις, έστω φανταστικές ή λανθασμένες, στα 

http://www.auth.gr/video/20178


 Διδακτικές προσεγγίσεις και πειραματική διδασκαλία στις Φυσικές Επιστήμες, Τεύχος Περιλήψεων  -    31 

προβλήματα που τέθηκαν. Το σημαντικότερο όμως, επέδειξαν ενθουσιασμό και 

ενδιαφέρον για το αντικείμενο των Φυσικών Επιστημών. 

Η διαπλοκή της πειραματικής διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών με τη 

διδασκαλία της γλώσσας ως μέρος μιας διαδικασίας ένταξης παιδιών Ρομά 

στο σχολείο 

Γ. Χατζηπαύλου 

Με την εργασία αυτή διερευνώ τον τρόπο με τον οποίο διαπλέκεται η πειραματική 

διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών με τη διδασκαλία της γλώσσας σε ένα δημοτικό 

σχολείο διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στην πλειοψηφία του οποίου φοιτούν μαθητές 

Ρομά. Μέσα από αυτή τη διαδικασία μπορούν με φυσικό τρόπο να αναδειχθούν και 

να διδαχθούν γλωσσικά χαρακτηριστικά τα οποία προκύπτουν από την αβίαστη 

παραγωγή του λόγου (προφορικού και γραπτού) των μαθητών Ρομά. Στο παραπάνω 

πλαίσιο τα παιδιά συμμετέχουν ενεργά στη συνοικοδόμηση της διδασκαλίας. Το 

τελευταίο αποτελεί αναγκαίο στοιχείο για την ένταξη και φοίτηση τους στο σχολείο 

με όρους «σχολικής επιτυχίας». 

Ανάπτυξη και αξιολόγηση ενός εργαλείου για τη μέτρηση των στάσεων των 

φοιτητών στην αξιοποίηση των πειραμάτων στη διδακτική πρακτική 

Γ. Στύλος, Κ. Κώτσης & Δ. Μαυρίδης  

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η ανάπτυξη και η αξιολόγηση ενός εργαλείου-

ερωτηματολογίου για τη διερεύνηση των στάσεων των εν δυνάμει και εν ενεργεία 

εκπαιδευτικών για το πείραμα στα πλαίσια της διδασκαλίας της Φυσικής στο 

Δημοτικό Σχολείο. Το εργαλείο αποτελείται από τέσσερις κλίμακες: θετικά ή 

αρνητικά συναισθήματα, παρώθηση-κίνητρα, αξία-χρησιμότητα και εμπιστοσύνη 

στην αξιοποίηση των πειραμάτων οι οποίες επιβεβαιώθηκαν μέσα από την 

διερευνητική παραγοντική ανάλυση. Σκοπός του είναι η αξιολόγηση και η βελτίωση 

των διδακτικών παρεμβάσεων που πραγματοποιούνται σε επιμορφώσεις, εργαστήρια 

ή διδασκαλίες μέσω των μετρήσεων των κλιμάκων των στάσεων για τα πειράματα 

πριν και μετά τις παρεμβάσεις.  

Οι δεξιότητες πειραματικής διερεύνησης μέσα από τους Δείκτες Επιτυχίας 

και τους Δείκτες Επάρκειας στο Πρόγραμμα Σπουδών των Φυσικών 

Επιστημών Δημοτικής Εκπαίδευσης της Κύπρου  

Μ. Χαραλάμπους, Ζ. Ζαχαρία & Κ. Κορφιάτης 

Με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής 

Δημοκρατίας, κατά τη σχολική χρονιά 2014-2015, τα Αναλυτικά Προγράμματα όλων 

των γνωστικών αντικειμένων αναδομήθηκαν με βάση δείκτες επιτυχίας και δείκτες 

επάρκειας. Οι δείκτες επιτυχίας καθορίζουν τα αναμενόμενα και αξιολογητέα 
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μαθησιακά αποτελέσματα, ενώ οι δείκτες επάρκειας καλύπτουν τα διδακτέα. Μια 

από τις βασικές επιδιώξεις είναι η διαφοροποίηση της διδασκαλίας και μάθησης σε 

τάξεις μεικτής ικανότητας. Για την αναδόμηση του Αναλυτικού προγράμματος των 

Φ.Ε. Επιστημών Δημοτικής Εκπαίδευσης προηγήθηκε η μετεξέλιξή και διαμόρφωση 

του περιεχομένου του σε έντεκα θεματικές ενότητες και ακολούθησε η ανάπτυξη 

δεικτών επιτυχίας και δεικτών επάρκειας, τους οποίους χαρακτηρίζουν τέσσερις 

σημαντικές αρχές-ιδιαιτερότητες: (α) Πλαισίωση υπό έμφαση γνώσεων και 

ικανοτήτων από παρεμφερείς ικανότητες (β) Έμφαση στην καλλιέργεια δεξιοτήτων 

χωρίς να παραγνωρίζονται οι έννοιες (γ) Υπόνοιες δεικτών για στοιχεία 

μεθοδολογίας (δ) Προδιαγραφή διερευνητικών πειραματικών διαδικασιών.  

Συνεδρία Δ10. Κυριακή, 9:30-11:30. 1ος όροφος 

Υπολογισμός της σταθεράς του Planck με πραγματικό πείραμα από 

απόσταση. Στατιστικά ευρήματα από την εφαρμογή στην πράξη 

Ν. Δίντσιος, Σ. Αρτέμη & Χ. Πολάτογλου 

Στη παρούσα εργασία περιγράφουμε τη διαδικασία εκτέλεσης πειραμάτων από 

απόσταση. Η περιγραφή αφορά το λογισμικό τμήμα, καθώς επίσης και το 

πειραματικό κομμάτι της προσπάθειάς μας. Κατόπιν, γίνεται μια θεωρητική 

προσέγγιση της λειτουργίας του LED (Light Emitting Diode). Στη συνέχεια 

περιγράφουμε την εργαστηριακή άσκηση από απόσταση με τίτλο “Προσδιορισμός 

της σταθεράς του Planck h”, ενώ παραθέτουμε ταυτόχρονα τα αποτελέσματα της 

εργαστηριακής άσκησης από ένα δείγμα φοιτητών. Επιπλέον αναφέρουμε τα 

αποτελέσματα από την εφαρμογή των πραγματικών πειραμάτων από απόσταση στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση και προβαίνουμε σε μια σύγκριση των απόψεων των 

μαθητών με αυτές των φοιτητών όπου και παρατηρείται μία παρόμοια τάση.  

Μέτρηση της σταθεράς του Planck στο σχολικό εργαστήριο 

Μ. Θεοδωροπούλου & Ι. Χιωτέλης  

Η σταθερά του Planck αποτελεί μια από τις πιο θεμελιώδεις σταθερές της 

κβαντομηχανικής. Πώς όμως είναι δυνατόν να καταστήσουμε υπολογίσιμη τη 

σταθερά αυτή στους μαθητές του Λυκείου; Οι μαθητές διδάσκονται στη Β΄ Λυκείου 

τα ηλεκτρικά κυκλώματα συνεχούς ρεύματος, τη Φυσική του φωτός και τα ατομικά 

φαινόμενα. Συνδυάζοντας τα τρία αυτά αντικείμενα καταστρώσαμε ένα πείραμα 

υπολογισμού της σταθεράς του Planck. Η λειτουργία των διόδων εκπομπής φωτός 

(LED) στηρίζεται στην ατομική θεωρία. Αναπτύξαμε κύκλωμα συνεχούς με διόδους 

εκπομπής διαφορετικών χρωμάτων, ποτενσιόμετρο, αμπερόμετρο και βολτόμετρο. 

Μεταβάλλαμε την τάση του κυκλώματος και εντοπίσαμε την τάση ενεργοποίησης 

κάθε διόδου Από τις τιμές τάσεων ενεργοποίησης για κάθε δίοδο διαφορετικού 

μήκους κύματος (χρώματος) μπορέσαμε να υπολογίσουμε τη σταθερά του Planck.  
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Σχεδιασμός ακολουθίας διδακτικών ενοτήτων για τη διδασκαλία της 

ραδιενέργειας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με βάση τις αρχές και τη 

λογική της καινοτομικής αντίληψης 

Ε. Ποτηριάδου & Δ. Κολιόπουλος 

Το κεντρικό πρόβλημα που πραγματεύεται η παρούσα εργασία είναι η σχεδίαση μιας 

ακολουθίας διδακτικών ενοτήτων για τη διδασκαλία της ραδιενέργειας στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο πλαίσιο της καινοτομικής αντίληψης για το 

αναλυτικό πρόγραμμα Φυσικών Επιστημών. Η ραδιενέργεια και οι έννοιες που 

σχετίζονται με αυτή δεν ορίζονται αξιωματικά, αλλά οικοδομούνται στη βάση των 

τριών συνιστωσών της επιστημονικής γνώσης. Ο κεντρικός άξονας της κάθε 

διδακτικής ενότητας είναι ένα πρόβλημα προς επίλυση. Η διαδικασία επίλυσης του 

κάθε προβλήματος αποτελεί ένα στάδιο εκλέπτυνσης της έννοιας της ραδιενέργειας 

από ένα πρώτο βασικό επίπεδο σε ένα θεωρητικό.  

Μια καινοτομική αντίληψη για τη διδασκαλία της Φυσικής: ανάκλαση, φύση 

και διάδοση του φωτός – ο σεληνιακός ανακλαστήρας 

Κ. Μέλη & Δ. Κολιόπουλος 

Η παρούσα εργασία αναφέρεται στις αντιλήψεις για το μετασχηματισμό της 

επιστημονικής γνώσης στη σχολική εκδοχή της. Ειδικά εξετάζει μέρος της ενότητας 

της οπτικής της Γ’ Γυμνασίου και συγκεκριμένα την ανάκλαση, τη φύση και τη 

διάδοση του φωτός. Τα χαρακτηριστικά των παραγράφων αυτών συνάδουν με την 

παραδοσιακή αντίληψη για το αναλυτικό πρόγραμμα της Φυσικής και φαίνεται να 

εγείρουν σημαντικά εμπόδια για τη διδασκαλία και τη μάθηση. Εναλλακτικά, η 

εργασία αυτή παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη διδακτική πρόταση σύμφωνα με την 

καινοτομική αντίληψη. Πρόβλημα-στόχος που διέπει την πρόταση αυτή είναι ο 

σεληνιακός ανακλαστήρας. 

Μία πρόταση για τη διδασκαλία βασικών εννοιών της νανοτεχνολογίας στο 

Γυμνάσιο 

Α. Σταματοπούλου & Α. Βελέντζας 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάπτυξη και πρώτη αξιολόγηση μιας 

διδακτικής πρότασης με σκοπό την προσέγγιση των μαθητών σε κάποιες από τις 

θεμελιώδεις έννοιες και ιδέες από το πεδίο της νανοτεχνολογίας. Η διδακτική 

παρέμβαση πραγματοποιήθηκε σε μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου με στόχο αφενός μεν 

την εξοικείωσή τους με την λογαριθμική κλίμακα, την τάξη μεγέθους και το μέγεθος 

των οντοτήτων στην περιοχή της νανοκλίμακας, και αφετέρου την προσέγγισή τους, 

στη χρήση μοντέλων, στην δομή νανοσωματιδίων, όπως τα φουλερένια και οι 

νανοσωλήνες και σε μια απλή ερμηνεία της αλλαγής κάποιων ιδιοτήτων στο επίπεδο 

της νανοκλίμακας, λόγω σημαντικής αύξησης του πηλίκου της επιφάνειας προς όγκο 
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των σωματιδίων. Από τα ευρήματα της έρευνας μπορούμε να συμπεράνουμε ότι μετά 

από κατάλληλο διδακτικό μετασχηματισμό είναι δυνατόν να προσεγγίσουν οι 

μαθητές στην τελευταία τάξης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης κεντρικές έννοιες από 

την περιοχή της νανοεπιστήμης και της νανοτεχνολογίας.   

H ρομποτική ως εργαλείο για την διδασκαλία της φυσικής. Εφαρμογές για 

τις έννοιες της ισχύος και της ενέργειας  

Μ. Σεβδυνίδης  

Η ρομποτική αποτελεί έναν συναρπαστικό τομέα εφαρμογών Φυσικής και μέσα από 

τη χρήση των μεθόδων PBL δίνεται η ευκαιρία πειραματικής διδασκαλίας εννοιών 

όπως η ηλεκτρική ενέργεια και ισχύς μέσα από την εξυπηρέτηση πρακτικών σκοπών, 

όπως ο υπολογισμός του χρόνου κανονικής λειτουργίας για ένα ρομπότ-αυτοκίνητο 

(RC – Robot Car) με δεδομένες μπαταρίες για τροφοδοσία. Η διαδικασία απαιτεί από 

τους μαθητές να ερευνούν, να κατασκευάζουν και να εφαρμόζουν επιστημονική 

γνώση με αποτέλεσμα την κατανόησή της κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Οι 

μαθητές έχουν ισχυρό κίνητρο κατανόησης τόσο των εννοιών της Φυσικής όσο και 

της μεθόδου έρευνας για τον υπολογισμό μεγεθών γιατί έτσι θα μπορέσουν να 

λειτουργήσουν σωστά το ρομπότ που κατασκευάζουν. Η χρήση του μικροελεγκτή 

arduino καθιστά οικονομικά εφικτή αυτή την προσέγγιση για το σχολείο αλλά και για 

τους μαθητές. Οι μαθητές ελέγχονται ως προς την καλλιέργεια του ενδιαφέροντός 

τους για τη Φυσική και ως προς την κατανόηση των ζητούμενων εννοιών.  

Στρογγυλό τραπέζι. Κυριακή, 9:30-11:30. Κεντρικό αμφιθέατρο, 

ισόγειο 

ΠΑΝ.Ε.Φ.Ε.: Υποχρεωτικές εργαστηριακές ασκήσεις – Προβλήματα - 

Εναλλακτικές προτάσεις 

Συζητητές: Β. Γαργανουράκης, Π. Μουρούζης, Θ. Πιερράτος και Μ. Τσακίρη 

 

Κεντρική ομιλία. Σάββατο, 12:00-12:45. Κεντρικό αμφιθέατρο, 

ισόγειο 

Το πείραμα στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών: μύθοι και προτάσεις 

για την ένταξή του στη σχολική τάξη 

Π. Κουμαράς & Θ. Πιερράτος 
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