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Περίληψη: Τα νέα βιβλία των φυσικών επιστηµών για την Ε’ ∆ηµοτικού διδάσκονται ήδη στα σχολεία της χώρας. Η εν 
λόγω σειρά βιβλίων µε τον γενικό τίτλο «Ερευνώ και Ανακαλύπτω» είναι αποτέλεσµα θεωρητικής και πρακτικής δουλειάς 
των τελευταίων οκτώ χρόνων. Η δοµή του βιβλίου καθοδηγεί τους µαθητές να ακολουθήσουν και εν τέλει να υιοθετήσουν τα 
βήµατα της επιστηµονικής µεθοδολογίας. Για να µεγιστοποιήσουµε τα πλεονεκτήµατα της εργασίας σε οµάδες και των 
πειραµάτων µικρού κόστους, η διδακτική µεθοδολογία πρέπει να βασίζεται στην εµπειρική µάθηση, η οποία εξασφαλίζει την 
ελευθερία στην (συν-)εργασία του µαθητή. Η προσπάθεια συνεπώς του δασκάλου πρέπει να είναι η καλλιέργεια της 
οµαδικότητας. Για το λόγο αυτό επιλέχτηκε το ερευνητικά εξελισσόµενο µοντέλο διδασκαλίας. Το µοντέλο διδασκαλίας 
περιλαµβάνει πέντε διδακτικά στάδια: το έναυσµα, τη διατύπωση υποθέσεων, την εκτέλεση του πειράµατος και την 
παρατήρηση, την εξαγωγή συµπερασµάτων, τη γενίκευση και εµπέδωση. Στην εργασία µε το ερευνητικά εξελισσόµενο 
µοντέλο, στην οποία τα συµπεράσµατα «είναι ανοικτά», η ανάγκη για επικοινωνία και συνεργασία στην οµάδα 
µεγιστοποιείται. Το αποτέλεσµα δεν είναι προκαθορισµένο, οπότε οι µαθητές καλούνται να συνθέσουν τις προσωπικές τους 
απόψεις σε ένα κοινό συµπέρασµα.  
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Abstract: The new Science textbooks for primary education have already been distributed in Greek schools. The new 
textbooks named “Research and Discover” are the outcome of 8 years practical and theoretical work. The structure of the 
book guides students to adopt the scientific methodology: To maximize the advantages of the incorporation of low cost, free 
hand apparatus the teaching methodology obviously has to be based on discovery teaching, which guarantees the freedom of 
the students’ work. Therefore, teacher’s main effort should be the promotion of teamwork. For the implementation of the 
methodology described above we use the Guided Research teaching model. The teaching model includes five teaching stages: 
bringing up the phenomena related to a problem, suggestions for confrontation with the problem, implementation of a 
suggestion, abstraction of the finding, consolidation. In the Guided Research teaching model the conclusions are “open” for 
the students so the need for communication and collaboration is maximized. The outcome is not pre-defined so students are 
asked to combine their personal opinion into a commonly acceptable conclusion. 

 

Εισαγωγή 
«...Αν υπάρχει ένα πεδίο στο οποίο η ενεργός συµµετοχή είναι αναγκαία, µε όλη την έννοια της λέξης, αυτό είναι το 
πεδίο στο οποίο διδάσκεται η πειραµατική διαδικασία: Ένα πείραµα το οποίο δεν εκτελείται αυτόνοµα µε όλη την 

ελευθερία της πρωτοβουλίας δεν είναι εξ ’ορισµού πείραµα, είναι απλό παίδεµα χωρίς παιδευτική αξία». 

J.Piaget[1] 

Τα νέα βιβλία των φυσικών επιστηµών για την Ε’ ∆ηµοτικού διδάσκονται ήδη στα σχολεία της χώρας. Η εν 
λόγω σειρά βιβλίων µε τον γενικό τίτλο «Ερευνώ και Ανακαλύπτω» είναι αποτέλεσµα θεωρητικής και 
πρακτικής δουλειάς των τελευταίων οκτώ χρόνων. Το νέο αναλυτικό πρόγραµµα και τα διδακτικά βιβλία που 
στηρίζονται σε αυτό εισάγουν µια νέα πρακτική στο δηµοτικό σχολείο, την ενεργοποίηση των µαθητών µέσα 
από την καθοδηγούµενη ανακάλυψη και τον πειραµατισµό σε οµάδες µε απλά µέσα και ιδιοκατασκευές.  

Το νέο βιβλίο  
Η δοµή του βιβλίου καθοδηγεί τους µαθητές να ακολουθήσουν και εν τέλει να υιοθετήσουν τα βήµατα της 
επιστηµονικής µεθοδολογίας: έναυσµα, διατύπωση υπόθεσης, πειραµατισµός, παρατήρηση, εξαγωγή 
συµπεράσµατος και γενίκευση συνεργαζόµενοι σε οµάδες. 

mailto:savas@ellinogermaniki.gr


Καθώς δεν παρεµβαίνουν όλοι οι µαθητές στο βιβλίο µε τον ίδιο τρόπο, αυτό αποκτά έναν εξατοµικευµένο 
χαρακτήρα. Το ερέθισµα και οι οδηγίες για πειράµατα δίνονται στο βιβλίο, αλλά ο χώρος για τις παρατηρήσεις 
και τα συµπεράσµατα είναι κενός, προκειµένου να συµπληρωθεί από τους µαθητές. 

Εικόνα 1: Μια σελίδα από το βιβλίο, όπου παρουσιάζεται ένα πείραµα σχετικό µε τη θερµική ισορροπία. 
 

Οι µαθητές συµπληρώνουν κενά, σηµειώνουν παρατηρήσεις και συµπεράσµατα, ζωγραφίζουν τις εικόνες και 
σχεδιάζουν τις πειραµατικές διατάξεις. Με αυτόν τον τρόπο οι µαθητές διαµορφώνουν το βιβλίο τους µε δική 
τους παρέµβαση, έτσι ώστε να εξελιχθεί σταδιακά σε ένα ολοκληρωµένο βιβλίο αναφοράς. Στην εικόνα 1 
παρουσιάζεται µία σελίδα από το βιβλίο, η οποία αναφέρεται σε µετρήσεις της θερµοκρασίας. Περιλαµβάνει την 
περιγραφή του προτεινόµενου πειράµατος, έναν πίνακα, ο οποίος πρέπει να συµπληρωθεί µε τις µετρήσεις και 
µερικές λέξεις - κλειδιά, οι οποίες θα βοηθήσουν τους µαθητές να καταλήξουν στη διατύπωση του 
συµπεράσµατος. 

Το ερευνητικά εξελισσόµενο µοντέλο διδασκαλίας  
Για να µεγιστοποιήσουµε τα πλεονεκτήµατα της εργασίας σε οµάδες και των πειραµάτων µικρού κόστους, η 
διδακτική µεθοδολογία πρέπει να βασίζεται στην εµπειρική µάθηση, η οποία εξασφαλίζει την ελευθερία στην 
(συν-)εργασία του µαθητή. Για το λόγο αυτό επιλέχτηκε το ερευνητικά εξελισσόµενο µοντέλο διδασκαλίας, το 
οποίο περιγράφεται αναλυτικά στις [2, 3]. Η λέξη «ερευνητικό» στον τίτλο του σηµατοδοτεί τον στόχο του 
µοντέλου να βοηθήσει τους µαθητές να διερευνήσουν αυτόνοµα το φυσικό περιβάλλον, ενώ η λέξη 
«εξελισσόµενο» δίνει έµφαση στο γεγονός ότι η ερευνητική αυτή προσπάθεια γίνεται ως µία δοµηµένη 
ανακάλυψη µέσα από µια οργανωµένη διαδικασία διδασκαλίας - µάθησης.  

Το µοντέλο διδασκαλίας περιλαµβάνει πέντε διδακτικά στάδια: το έναυσµα, τη διατύπωση υποθέσεων, την 
εκτέλεση του πειράµατος και την παρατήρηση, την εξαγωγή συµπερασµάτων, τη γενίκευση και εµπέδωση [4]. 
Τα βασικά χαρακτηριστικά του µοντέλου είναι: 

- ο στόχος της µεγιστοποίησης του ενδιαφέροντος των µαθητών 
- η αυτόνοµη πρωτοβουλία των µαθητών 
- η ισότιµη ανάπτυξη των γνωστικών, συναισθηµατικών και αισθησιοκινητικών δεξιοτήτων των µαθητών 
- η µετάδοση της µεθοδολογίας της έρευνας ως βάση για την αυτόνοµη εργασία των µαθητών 
- η σύνδεση των φαινοµένων που µελετώνται στο σχολείο µε την καθηµερινή ζωή 
- η εξοικείωση των µαθητών µε την εργασία σε οµάδες 

Εργασία σε οµάδες 
Το σύνολο των γνώσεων µας για τις θετικές επιστήµες έχει προκύψει από την έρευνα. Η διαδικασία συνεπώς 
των βασικών στοιχείων της ερευνητικής µεθόδου είναι αναγκαία [5]. Χαρακτηριστικό της σύγχρονης έρευνας 
είναι η οµαδική εργασία, ο καταµερισµός των ερευνητικών προσπαθειών σε πολλούς επιστήµονες, που 
εργάζονται συντονισµένα µε κοινό στόχο, καθώς επίσης και η έντονη ανάπτυξη των δυνατοτήτων διασποράς 



των συµπερασµάτων, µε αποτέλεσµα την κριτική αξιολόγηση και αξιοποίηση για περαιτέρω προσπάθειες. 
«Έρευνα στις θετικές επιστήµες σηµαίνει εργασία σε οµάδα. Με αυτήν την έννοια η έρευνα καλλιεργεί γενικά 
την ετοιµότητα και ικανότητα της συνεργασίας και της κατανόησης των άλλων µελών της» [6]. «Οι επιστήµονες 
συζητούν µε τους συναδέλφους τους, ελέγχουν τις ιδέες τους και αντλούν απ΄ αυτούς βοήθεια στα προβλήµατά 
τους» [7]. Η σύγχρονη ερευνητική µεθοδολογία των θετικών επιστηµών είναι ένα από τα αποτελεσµατικότερα 
συστήµατα παραγωγής, αξιοποίησης και διασποράς πληροφορίας. Είναι προφανές από τα παραπάνω ότι τα 
βασικά αυτά στοιχεία πρέπει να χαρακτηρίζουν και το µάθηµα των θετικών επιστηµών. Η προσέγγιση της 
επιστηµονικής µεθοδολογίας προδιαγράφει την ανάγκη τη καλλιέργειας του οµαδικού πνεύµατος στην τάξη. Η 
ικανότητα της επικοινωνίας, η ικανότητα να µαθαίνουµε από τους γύρω µας ακόµη και όταν δεν συµφωνούµε 
µαζί τους, να συνδυάζουµε τα συµπεράσµατά µας µε αυτά των συνεργατών και να καταλήγουµε σε κοινές 
διαπιστώσεις είναι στοιχεία της εκπαίδευσης πολύ σηµαντικότερα ίσως από τη συγκεκριµένη διδακτέα ύλη, 
στοιχεία που µπορούν να καλλιεργηθούν από την εργασία σε οµάδες.  

Ο Gega [8] αναφέρει ως κριτήριο επιτυχίας της επικοινωνίας την ικανότητα κατανόησης της άποψης του 
συνεργάτη στην οµάδα. Η ψυχολογία της οµάδας περνά από διάφορες φάσεις [9] καθώς και από την προσπάθεια 
επιβολής της ατοµικής άποψης πρέπει να καταλήξει στην αποδοχή της αξίας, της διαφορετικότητας και της 
προσωπικότητας του κάθε µέλους της [10]. 

Ο ρόλος του δασκάλου  
Η προσπάθεια συνεπώς του δασκάλου πρέπει να είναι η καλλιέργεια της οµαδικότητας. Λαµβάνοντας υπόψη τις 
ιδιαιτερότητες κάθε µαθητή, τις δεξιότητές του, τη γνωστική του ικανότητα και την κοινωνικότητά του, ο 
δάσκαλος ορίζει τις οµάδες [11]. Ο ρόλος του δεν περιορίζεται στην κατανοµή των µαθητών σε οµάδες. Πρέπει 
παρεµβαίνοντας να εξασφαλίζει την ισότιµη συµµετοχή. Σε αρχικά στάδια, ωσότου εξοικειωθούν µε τη 
λειτουργία τους στην οµάδα µπορεί να κατανείµει συγκεκριµένα καθήκοντα, συναξιολογώντας και τις ιδιαίτερες 
δεξιότητες κάθε µαθητή. Σε µετέπειτα στάδια, αφού η εδραίωση του οµαδικού πνεύµατος έχει καθιερωθεί, 
µπορεί να ανακατανείµει τις οµάδες δηµιουργώντας δοµές επικοινωνίας και συνεργασίας που δεν σχετίζονται µε 
συγκεκριµένους συµµαθητές αλλά αποτελούν ιδιαίτερη ικανότητα προσέγγισης και επαφής, κοινωνικά 
πολύτιµης. Το µάθηµα της φυσικής, µε τον ξεχωριστό ρόλο του πειράµατος σ’ αυτό, προσφέρεται για την 
ανάπτυξη των παραπάνω δραστηριοτήτων. Η εδραίωση της συνεργασίας στην οµάδα επιδρά θετικά στην 
ικανότητα του µαθητή να µαθαίνει πέρα από το δάσκαλο και από τους συµµαθητές του [12]. Ο 
προσανατολισµός του µαθήµατος στον µαθητή µετατοπίζει τη διδασκαλία από την αφηρηµένη µετάδοση 
γνωστικών στοιχείων σε συναισθηµατικά φορτισµένη βιωµατική εµπειρία. 

Συνήθως η οµαδικά εργασία στη φυσική επιλέγεται ανάλογα µε την υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδοµή. Σπάνια 
ο δάσκαλος αποφασίζει την οµαδική εργασία σε στάδια άλλα από την εκτέλεση των πειραµάτων, όπως π.χ. την 
ανάλυση του προβλήµατος ή το σχεδιασµό του πειράµατος [11]. Η κατανοµή όµως των µαθητών σε οµάδες 
κατά την εκτέλεση πειραµάτων δεν πρέπει απλά να εξυπηρετεί την αντιµετώπιση της έλλειψης των οργάνων για 
κάθε µαθητή χωριστά. Η καλλιέργεια της ικανότητας συνεργασίας και της ετοιµότητας συνδυασµού των 
ατοµικών απόψεων µε τις διαπιστώσεις των άλλων, η συνείδηση ότι στην οµάδα υπάρχει κοινός στόχος στον 
οποίο θα καταλήξουν οι µαθητές συνθετικά αποτελεί πολύ ουσιαστικότερη ανάγκη. Όταν οι µαθητές 
αλληλεπιδρούν ο ένας µε τον άλλο, µε έναν εκπαιδευτικό ή ακόµη και µε νέες ιδέες / έννοιες, προσλαµβάνονται 
νέες πληροφορίες, µετασχηµατίζονται και αποκτούν νόηµα. Τέτοιες αλληλεπιδράσεις σχηµατίζουν τα θεµέλια 
µιας κοινωνίας µαθητών. Εάν οι µαθητές αισθάνονται ως µέλη µιας κοινότητας, είναι πιθανότερο να έχουν 
κίνητρο για να αναζητούν λύσεις στα προβλήµατά τους και να πετυχαίνουν τους στόχους τους. 

Εργασία σε οµάδες και ο νέος ρόλος του δασκάλου στο ερευνητικά εξελισσόµενο 
µοντέλο 
Στην εργασία µε το ερευνητικά εξελισσόµενο µοντέλο, στην οποία τα συµπεράσµατα «είναι ανοικτά», η ανάγκη 
για επικοινωνία και συνεργασία στην οµάδα µεγιστοποιείται [11]. Το αποτέλεσµα δεν είναι προκαθορισµένο, 
οπότε οι µαθητές καλούνται να συνθέσουν τις προσωπικές τους απόψεις σε ένα κοινό συµπέρασµα. Η χαλαρή 
παρέµβαση του δασκάλου δεν υπονοµεύει την ανεξαρτησία της κάθε οµάδας. Προϋπόθεση για την επιτυχία της 
πορείας αυτής είναι οι µαθητές να έχουν κατανοήσει και υιοθετήσει την ανάγκη της αρµονικής, παραγωγικής 
οµαδικής συνεργασίας, συνειδητοποιώντας ότι µε την αξιοποίηση της βοήθειας των συµµαθητών καταλήγουν 
συντοµότερα και αποτελεσµατικότερα σε ικανοποιητικό συµπέρασµα. Η εργασία σε οµάδες, ξεφεύγει έτσι από 
την απλή εξυπηρέτηση της έλλειψης πολλαπλότητας στις πειραµατικές διατάξεις. Οι µαθητές κατανοούν ότι 
µέσω της συνεργασίας µε τους συµµαθητές µεγιστοποιείται η αξία της ατοµικής συνεισφοράς στην 
αντιµετώπιση κάθε προβλήµατος. 

Αξιολόγηση του βιβλίου  
Το βιβλίο εφαρµόστηκε πιλοτικά για τρία χρόνια στη διδασκαλία του µαθήµατος των φυσικών επιστηµών στο 
δηµοτικό σχολείο (µαθητές 10 - 12 ετών). Περίπου 200 µαθητές χρησιµοποίησαν το βιβλίο. Συνεντεύξεις και 
ερωτηµατολόγια µε ανοιχτές ερωτήσεις χρησιµοποιήθηκαν για την παρακολούθηση της εργασίας των µαθητών. 
Πέντε ερωτηµατολόγια που κάλυπταν διαφορετικές θεµατικές ενότητες απαντήθηκαν αµέσως µετά τη 
διδασκαλία του αντίστοιχου κεφαλαίου. 



Επίσης ένα ερωτηµατολόγιο που περιελάµβανε ερωτήσεις από διάφορες ενότητες, δόθηκε στους µαθητές επτά 
µήνες µετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας. Η παρακολούθηση µίας οµάδας ελέγχου 120 περίπου µαθητών 
που διδάχθηκαν µε την «παραδοσιακή» µέθοδο, έδωσε στοιχεία για σύγκριση.  

Η παρακολούθηση της στάσης των µαθητών απέναντι στην επιστήµη έγινε µε συνεντεύξεις και 
ερωτηµατολόγια. Για τη διαπίστωση της στατιστικής βαρύτητας των αποτελεσµάτων χρησιµοποιήθηκε η 
µέθοδος χ2 . Η ανάλυση βασίστηκε στην ταξινόµηση των απαντήσεων σε σωστές και λανθασµένες [13]. Τα 
αποτελέσµατα της ανάλυσης των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν παρουσιάζονται αναλυτικά στο [14]. 

Συµπεράσµατα 
Η ποιοτική και ποσοτική αξιολόγηση πιστοποιεί σηµαντική βελτίωση της στάσης των µαθητών ως προς την 
επιστήµη και τη διδασκαλία της επιστήµης [14]. Ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα της προτεινόµενης µεθοδολογίας 
είναι η δραστηριοποίηση  περισσοτέρων  µαθητών  σε  σχέση  µε  την  «παραδοσιακή» 
διδασκαλία .  ∆ουλεύοντας  σε  οµάδες  δίνεται  σε  κάθε  µαθητή  η  ευκαιρία  να αναλάβει ένα ρόλο 
που να του ταιριάζει. Με την κατανοµή αρµοδιοτήτων ο δάσκαλος µπορεί να ενεργοποιήσει περισσότερους 
µαθητές από ότι µε την παραδοσιακή µέθοδο.  
Τα αποτελέσµατα σε ερωτήσεις που ελέγχουν την αποµνηµόνευση γνωστικών στοιχείων ήταν καλύτερα στην 
οµάδα ελέγχου. Τα αποτελέσµατα όµως αντιστρέφονται στις απαντήσεις που δόθηκαν επτά µήνες µετά την 
ολοκλήρωση της διδασκαλίας. Το ποσοστό των σωστών απαντήσεων είναι στην περίπτωση αυτή σηµαντικά 
µεγαλύτερο στην οµάδα εφαρµογής. Εν ολίγοις η βραχυπρόθεσµη αποµνηµόνευση επιστηµονικών δεδοµένων 
µπορεί να επιτευχθεί καλύτερα µε την «παραδοσιακή» µέθοδο διδασκαλίας, η µακροπρόθεσµη όµως εµπέδωση 
επιτυγχάνεται αποτελεσµατικότερα µε την προτεινόµενη µέθοδο. Τα αποτελέσµατα δείχνουν επίσης ότι η οµάδα 
εφαρµογής έχει καλύτερα αποτελέσµατα στις ερωτήσεις που ελέγχουν την κατανόηση και την ικανότητα 
εφαρµογής και συνδυασµού νέων γνωστικών στοιχείων [14].  
Από την αξιολόγηση προκύπτει επίσης ότι οι µαθητές που διδάχτηκαν µε την προτεινόµενη µέθοδο εργάζονται 
πιο συστηµατικά και µεθοδικά. Αν δε γνωρίζουν την απάντηση σε µια ερώτηση, προτιµούν να την αφήσουν 
κενή, ενώ οι µαθητές της οµάδας ελέγχου πολλές φορές απαντούν στην τύχη ή αναφέρουν αυθαίρετα στοιχεία, 
που έχουν αποµνηµονεύσει από παρόµοια επιστηµονικά πεδία. 
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