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Περίληψη: Η έρευνα για τη µάθηση στις Φυσικές Επιστήµες χαρακτηρίζεται από ένα παράδοξο: ενώ υπάρχουν πολλά 
ερευνητικά δεδοµένα για τις αρχικές ιδέες των µαθητών και για την αποτελεσµατικότητα διαφόρων εκπαιδευτικών 
παρεµβάσεων, η διαδικασία µάθησης καθεαυτή έχει µελετηθεί σε πολύ µικρότερο βαθµό. Οι κυριότεροι λόγοι γι’ αυτό το 
παράδοξο είναι αφενός η πολυπλοκότητα, τόσο της µάθησης στις Φυσικές Επιστήµες όσο και των σύγχρονων συνεργατικών 
περιβαλλόντων µάθησης γενικότερα, και, αφετέρου, η αδυναµία των συµβατικών µεθόδων συλλογής δεδοµένων 
(ερωτηµατολόγια και συνεντεύξεις) να περιγράψουν αυτή την πολυπλοκότητα. Στην παρούσα εργασία µαγνητοσκοπείται και 
αναλύεται ένα µαθησιακό περιβάλλον Φυσικής µε ∆ιερώτηση στο οποίο συµµετέχουν δύο τετραµελείς οµάδες προ-
υπηρεσιακών εκπαιδευτικών. Τα µαγνητοσκοπηµένα δεδοµένα περιλαµβάνουν τόσο τις συζητήσεις των µελών της κάθε 
οµάδας όσο και τους διαλόγους της κάθε µιας από αυτές τις οµάδες µε το διδάσκοντα. Η ανάλυση γίνεται µε τη βοήθεια της 
τεχνολογίας του ψηφιακού βίντεο και από αυτήν προκύπτουν χρήσιµες πληροφορίες για τον τρόπο µε τον οποίο οι 
συµµετέχοντες χειρίζονται τις παρατηρήσεις τους και για την επίδραση που εξασκούν οι αρχικές τους ιδέες στη µαθησιακή 
διαδικασία. Επίσης, εντοπίζονται οι συλλογιστικές, επιστηµολογικές και εννοιολογικές δυσκολίες που αντιµετωπίζουν και 
επισηµαίνονται οι ποικίλοι τρόποι µε τους οποίους αντιδρούν οι φοιτητές σε αυτές. Τέλος, επισηµαίνεται η σηµασία της 
αποτελεσµατικής καθοδήγησης σε περιβάλλοντα διερώτησης. 
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Abstract. There is an interesting discrepancy in physics education research. On the one hand, there is a large body of 
knowledge with respect to the initial ideas of students and the effectiveness of particular teaching interventions. On the other 
hand, the evolution of the learning process itself is very poorly understood. The most important reasons for this discrepancy 
include the complex nature of both the learning process in physics and the co-operative peer learning environments, on the 
one hand, and the inadequacy of conventional tools, such as questionnaires or interviews with learners, to map the complex 
process of learning, on the other. In this paper, we used digital video technology to analyze four brief Physics by Inquiry 
sessions with two groups of pre-service teachers. In the first instance, the debate between each group of students is analyzed 
and we then analyze the dialogue between these same groups of students and an instructor. From our data important insights 
emerge on the way students attempt to make sense of their observations and the way their initial ideas hamper the process of 
inquiry. Specific difficulties are identified that influence the learning pathway and are classified into various categories, 
including epistemological, conceptual and reasoning difficulties. Additional results demonstrate the crucial nature of careful 
guidance in inquiry-oriented activities and the variation in student responses to epistemological and other obstacles.  
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Μέρος Ι  
Α. Εισαγωγή. Η έρευνα για τη µάθηση στις Φυσικές Επιστήµες χαρακτηρίζεται από το ακόλουθο παράδοξο: 
ενώ υπάρχει µια πληθώρα ερευνητικών δεδοµένων σε σχέση µε τις αρχικές ιδέες των µαθητών και την 
αποτελεσµατικότητα συγκεκριµένων εκπαιδευτικών παρεµβάσεων, η µαθησιακή διαδικασία καθεαυτή έχει 
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µελετηθεί και έχει αναλυθεί σε πολύ µικρότερο βαθµό (Roth, 19981; Johnson, 19992; Sandifer, 20013). Η 
πολυπλοκότητα της µαθησιακής διαδικασίας στις Φυσικές Επιστήµες αποτελεί έναν από τους κυριότερους 
λόγους που συντελούν σε αυτό το χάσµα. Η οικοδόµηση νοήµατος στις Φυσικές Επιστήµες περιλαµβάνει το 
συντονισµό πολλών παραγόντων όπως οι εµπειρίες των µαθητών µε το φυσικό κόσµο, η εννοιολογική 
κατανόηση, οι δεξιότητες συλλογισµού και επιστηµονικής σκέψης και η επιστηµολογική επάρκεια. Συνεπώς, η 
ανάλυση της διαδικασίας µάθησης απαιτεί τη µελέτη και περιγραφή της δυναµικής που προκύπτει από τις 
αλληλεπιδράσεις µεταξύ αυτών των παραγόντων. Ένας άλλος λόγος γι’ αυτό το χάσµα, αφορά στην 
πολυπλοκότητα των σύγχρονων µαθησιακών περιβαλλόντων γενικότερα. Οι σύγχρονες θεωρίες µάθησης 
εισηγούνται τη µετάθεση της έµφασης στη µαθησιακή διαδικασία από τα µεµονωµένα άτοµα στα ευρύτερα 
συστήµατα που περιλαµβάνουν οµάδες ατόµων τα οποία αλληλεπιδρούν µεταξύ τους καθώς και µε διάφορα 
εργαλεία και υλικά. Οι γνώσεις και η νοηµοσύνη βρίσκονται κατανεµηµένες στα ευρύτερα συστήµατα και η 
παραγωγή νέας γνώσης προκύπτει ως αποτέλεσµα της σύζευξής τους (Salomon, 19954). Ωστόσο, τα 
συνεργατικά διερευνητικά µαθησιακά περιβάλλοντα περιλαµβάνουν πολλαπλές αλληλεπιδράσεις σε διάφορα 
επίπεδα, µεταξύ µαθητών, εκπαιδευτικού, διδακτικού υλικού και εργαλείων οι οποίες τείνουν να αυξάνουν 
περαιτέρω την πολυπλοκότητα της µαθησιακής διαδικασίας (Johnson, 19992; Otero et al. 19995; Sandifer, 
20013). Τέλος, ένας τρίτος λόγος που συντελεί σε αυτό το χάσµα σχετίζεται µε την αδυναµία των συµβατικών 
εργαλείων συλλογής και ανάλυσης δεδοµένων να ανταποκριθούν σε αυτή την πολυπλοκότητα. Τα 
ερωτηµατολόγια και οι συνεντεύξεις, τα οποία χρησιµοποιούνται ευρέως στην έρευνα για τη µάθηση, 
περιορίζονται στην παροχή πληροφοριών για τις αντιλήψεις και τις ιδέες των µαθητών σε διακριτές και µόνο 
χρονικές στιγµές και αποτυγχάνουν να περιγράψουν τη δυναµικότητα που χαρακτηρίζει την εξέλιξη της 
µαθησιακής διαδικασίας. Στην παρούσα εργασία, η οποία αποτελεί µια µελέτη περίπτωσης, επιχειρείται η 
διερεύνηση συγκεκριµένων πτυχών ενός µαθησιακού περιβάλλοντος Φυσικής µε ∆ιερώτηση µε τη βοήθεια της 
τεχνολογίας του ψηφιακού βίντεο. 

Β. Ερευνητικά Ερωτήµατα. Το γενικό ερευνητικό ερώτηµα στο οποίο απευθύνεται η εργασία αφορά στη 
διερεύνηση των διαφόρων πτυχών που περιλαµβάνει ένα συνεργατικό, καθοδηγούµενο µαθησιακό περιβάλλον 
διερώτησης στις Φυσικές Επιστήµες. Ειδικότερα, η µελέτη περίπτωσης επιχειρεί την ανάλυση ενός 
αποσπάσµατος από µια τυπική διδακτική κατάσταση Φυσικής µε ∆ιερώτηση για τα ηλεκτρικά κυκλώµατα, όπου 
οι φοιτητές αρχικά εργάζονται µόνοι τους εκτελώντας µια δραστηριότητα του διδακτικού υλικού και ακολούθως 
συζητούν µε τον εκπαιδευτικό το πείραµα και τα συµπεράσµατά τους (McDermott et al. 19966). Η ανάλυση 
εστιάζεται στα ακόλουθα τέσσερα σηµεία: (i) στον εντοπισµό των δυσκολιών που αντιµετωπίζουν οι φοιτητές 
στην προσπάθειά τους να διατυπώσουν υποθέσεις και να αναπτύξουν ένα µοντέλο που να επεξηγεί τις 
παρατηρήσεις τους, (ii) στον εντοπισµό των κριτηρίων που χρησιµοποιούν οι φοιτητές όταν διατυπώνουν 
υποθέσεις, (iii) στην περιγραφή των χαρακτηριστικών της εννοιολογικής διαπραγµάτευσης που αναπτύσσεται 
στις οµάδες και (iv) στην καταγραφή των διδακτικών προσεγγίσεων που χρησιµοποιεί ο εκπαιδευτικός για να 
υποστηρίξει τη µαθησιακή διαδικασία. Επιπρόσθετα, ένα επιµέρους ερώτηµα στο οποίο απευθύνεται έµµεσα η 
εργασία αφορά στην αξιολόγηση του ψηφιακού βίντεο ως µέσου συλλογής και ανάλυσης δεδοµένων για την 
περιγραφή  της µαθησιακής διαδικασίας. 

Μέρος ΙΙ -Θεωρητικό Υπόβαθρο 
Παραδοσιακά, η διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών τείνει να επικεντρώνεται αποκλειστικά στη µετάδοση 
δηλωτικών γνώσεων και στην επίλυση ποσοτικών προβληµάτων. Αυτή η προσέγγιση, αποδεδειγµένα, 
αποτυγχάνει να βοηθήσει τους µαθητές να δοµήσουν λειτουργική εννοιολογική κατανόηση και τείνει να 
ενισχύει την αποµνηµόνευση και να καλλιεργεί τη λανθασµένη αντίληψη ότι η ικανότητα επίλυσης ποσοτικών 
προβληµάτων αποτελεί ένδειξη επάρκειας στις Φυσικές Επιστήµες (McDermott, 20007). Είναι γεγονός ότι η 
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µάθηση στις Φυσικές Επιστήµες µπορεί να αναλυθεί σε µια σειρά από συνιστώσες οι οποίες είναι καθοριστικές 
και πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά τη διδασκαλία. Η διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών χρειάζεται να 
προσφέρει τη δυνατότητα στους µαθητές να αποκτήσουν εµπειρίες µε τα φυσικά φαινόµενα οι οποίες θα πρέπει 
να αποτελούν τη βάση για την οικοδόµηση εννοιολογικής κατανόησης (Wellington, 19948). Επίσης, πρέπει να 
στοχεύει στην ανάπτυξη της επιστηµολογικής επάρκειας των µαθητών, η οποία περιλαµβάνει την οικοδόµηση 
κατανόησης για τη δοµή και την οργάνωση της επιστηµονικής γνώσης (Smith et al. 20009). Επιπρόσθετα, πρέπει 
να προωθεί την καλλιέργεια δεξιοτήτων συλλογισµού και επιστηµονικής σκέψης οι οποίες απαιτούνται για τη 
λειτουργική χρήση της εννοιολογικής κατανόησης στην ανάλυση καθηµερινών φαινοµένων και για την ορθή 
διαχείριση δεδοµένων κατά τη λήψη αποφάσεων (Gott & Duggan, 199610). Τέλος, χρειάζεται να καλλιεργεί 
θετικές στάσεις προς τις Φυσικές Επιστήµες, ώστε να αυξάνεται η πιθανότητα αυθεντικής εµπλοκής των 
µαθητών στη µαθησιακή διαδικασία. Η πραγµατική µάθηση στις Φυσικές Επιστήµες απαιτεί την ενιαία 
καλλιέργεια όλων αυτών των συνιστωσών και εποµένως καθίσταται αναγκαία η ανάπτυξη διδακτικού υλικού 
και προσεγγίσεων που να συνάδουν µε αυτή την επιδίωξη.  

Ένα βασικό στοιχείο το οποίο παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την παρούσα µελέτη περίπτωσης, αφορά 
στα χαρακτηριστικά των αλληλεπιδράσεων που εµφανίζονται σε καθοδηγούµενα συνεργατικά περιβάλλοντα 
διερώτησης στις Φυσικές Επιστήµες. Σε αυτά τα περιβάλλοντα οι µαθητές χρειάζεται να συνεργαστούν για την 
επίτευξη κοινών στόχων. Χρειάζεται να κατασκευάσουν πειραµατικές διατάξεις, να διενεργήσουν και να 
καταγράψουν παρατηρήσεις, να συµφωνήσουν ως προς την περιγραφή τους, να συζητήσουν για την ερµηνεία 
τους και για το πώς µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την ανάπτυξη ενός νοητικού µοντέλου. Επίσης, χρειάζεται 
να επιχειρηµατολογήσουν σε µια προσπάθεια οικοδόµησης συναίνεσης για τα διάφορα θέµατα στα οποία θα 
διαφωνούν ώστε να καταλήξουν σε κοινά αποδεκτές ερµηνείες των παρατηρήσεων. Ερευνητικά δεδοµένα 
εισηγούνται ότι η εµπλοκή των µαθητών σε αυτές τις δραστηριότητες χαρακτηρίζεται από τεράστια δυνητική 
συνεισφορά στην ανάπτυξη εννοιολογικής κατανόησης και δεξιοτήτων επιστηµονικής σκέψης (Howe et al. 
200011). Ωστόσο, οι πολλαπλές αλληλεπιδράσεις που αναπτύσσονται σε αυτά τα µαθησιακά περιβάλλοντα 
µεταξύ των µαθητών, του διδακτικού υλικού, του εκπαιδευτικού και των εργαλείων και υλικών έχουν ιδιαίτερη 
σηµασία και η µελέτη τους µπορεί να συµβάλει σηµαντικά στην αποτελεσµατικότερη οργάνωση συνεργατικών 
διδακτικών προσεγγίσεων διερώτησης. Ένας από τους παράγοντες που αναφέρονται στην παρούσα έρευνα ο 
οποίος επηρεάζει τις αλληλεπιδράσεις µεταξύ των µαθητών, αφορά στην τάση τους να θεωρούν ότι ο στόχος της 
εµπλοκής τους στις δραστηριότητες του διδακτικού υλικού είναι να δοθεί απλά κάποια απάντηση στα 
ερωτήµατα που αυτές περιλαµβάνουν (Sandifer, 20013). Επίσης, ένα άλλο στοιχείο το οποίο έχει εντοπισθεί 
στην υπάρχουσα έρευνα είναι ότι οι συζητήσεις των µαθητών επηρεάζονται από κοινωνικούς παράγοντες οι 
οποίοι καθορίζουν σε µεγάλο βαθµό κατά πόσο η γνώµη και η εισήγηση κάποιου µέλους της οµάδας θα 
λαµβάνεται υπόψη και θα εισακούεται ή θα αγνοείται (Johnson, 19992). Τέλος, ένα άλλο χαρακτηριστικό των 
οµαδικών συζητήσεων στο οποίο απευθύνεται άµεσα η παρούσα εργασία, αφορά στις εννοιολογικές 
διαπραγµατεύσεις που αναπτύσσονται µεταξύ των µαθητών. Αυτές οι διαπραγµατεύσεις περιλαµβάνουν τις 
ακολουθίες αλληλεπιδράσεων, λεκτικών και µη, που εµφανίζονται στην επικοινωνία µεταξύ των µελών της 
οµάδας όταν προσπαθούν να ερµηνεύσουν τα πειράµατα και τις παρατηρήσεις τους και να οικοδοµήσουν 
συναίνεση (Sandifer, 20013). 

Μέρος ΙΙΙ - ∆ιαδικασία Έρευνας - Χαρακτηριστικά του µαθησιακού περιβάλλοντος  
Α. ∆ιδακτικό Υλικό – Μέθοδος ∆ιδασκαλίας. Η διδακτική προσέγγιση που χρησιµοποιήθηκε στο υπό 
ανάλυση µαθησιακό περιβάλλον ήταν η Φυσική µε ∆ιερώτηση. Αυτή η µέθοδος περιλαµβάνει διδακτικό υλικό το 
οποίο αποτελείται από προσεκτικά σχεδιασµένες ακολουθίες δραστηριοτήτων οι οποίες καθοδηγούν τους 
µαθητές να κάνουν παρατηρήσεις και να τις χρησιµοποιήσουν ως βάση για την κατασκευή νοητικών µοντέλων 
για διάφορα φυσικά φαινόµενα και διαδικασίες (McDermott, Shaffer & Constantinou, 200012). Σε αυτήν την 
προσέγγιση οι µαθητές εργάζονται οµαδικά και καθοδηγούνται από το διδακτικό υλικό και τον εκπαιδευτικό 
ώστε να εκτελέσουν συγκεκριµένες δραστηριότητες. Η Φυσική µε ∆ιερώτηση δεν περιλαµβάνει διάλεξη και η 
εκπαιδευτική παρέµβαση περιορίζεται σε ηµι-Σωκρατικούς διαλόγους του εκπαιδευτικού µε την κάθε οµάδα 
µαθητών. Συγκεκριµένα, στο διδακτικό υλικό υπάρχουν σηµεία ελέγχου στα οποία οι µαθητές χρειάζεται να 
συζητήσουν µε τον εκπαιδευτικό τα πειράµατα που έκαναν σε προηγούµενες δραστηριότητες και τις 
παρατηρήσεις και τα συµπεράσµατα που προέκυψαν από αυτά. Ο εκπαιδευτικός περιορίζεται στο ρόλο του 
συντονιστή στις συζητήσεις και δεν αποδέχεται το ρόλο της αυθεντίας αποφεύγοντας να απαντά άµεσα σε 
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ερωτήµατα που του υποβάλλονται. Προσπαθεί να εντοπίζει και να επισηµαίνει τις δυσκολίες που 
αντιµετωπίζουν οι φοιτητές και να τους καθοδηγεί να τις υπερβαίνουν. Επιπρόσθετα, επισηµαίνει στις οµάδες 
τυχόν διαστάσεις απόψεων που εντοπίζει ανάµεσα στα µέλη τους και τονίζει τη σηµασία της οικοδόµησης 
συναίνεσης. Η επιλογή να εστιάσουµε την εργασία σε ένα µαθησιακό περιβάλλον Φυσικής µε ∆ιερώτηση µπορεί 
να δικαιολογηθεί µε πολλούς τρόπους. Πρώτον, η Φυσική µε ∆ιερώτηση αποτελεί ένα ερευνητικά 
εγκυροποιηµένο συνεργατικό µαθησιακό περιβάλλον διερώτησης, το οποίο µπορεί να υποστηρίξει 
αποτελεσµατικά τη µάθηση στις Φυσικές Επιστήµες (McDermott, Shaffer & Constantinou, 200012). Ένας άλλος 
λόγος, αφορά στο ότι η Φυσική µε ∆ιερώτηση αποτελεί ένα δυναµικό περιβάλλον που περιλαµβάνει 
αλληλεπιδράσεις σε πολλά επίπεδα, µεταξύ µαθητών, εκπαιδευτικού, διδακτικού υλικού, οργάνων και υλικών 
και παρέχει έτσι τη δυνατότητα εστίασης της ανάλυσης σ’ αυτές. Επιπρόσθετα, η δοµή του περιβάλλοντος 
Φυσική µε ∆ιερώτηση, η οποία περιλαµβάνει τόσο συζητήσεις των µαθητών στην απουσία του εκπαιδευτικού 
όσο και συζήτηση των µαθητών µε τον εκπαιδευτικό, επιτρέπει την επικέντρωση της ανάλυσης στην καθεµιά 
από αυτές τις περιπτώσεις χωριστά.  

Β. ∆ραστηριότητα. Η δραστηριότητα µε την οποία ασχολούνταν οι φοιτητές, η οποία παρουσιάζεται 
διαγραµµατικά στην εικόνα 1, περιλάµβανε τη σύνδεση ενός απογυµνωµένου καλωδίου στα άκρα µιας 
µπαταρίας. Ως αποτέλεσµα αυτού του βραχυκυκλώµατος, το καλώδιο ζεσταίνεται και οι φοιτητές καλούνται να 
εντοπίσουν κατά πόσο όλα τα σηµεία του καλωδίου είναι εξίσου ζεστά και επίσης να κατασκευάσουν ένα 
νοητικό µοντέλο που να περιγράφει τις παρατηρήσεις τους (McDermott et al. 19966). Είναι σηµαντικό να 
αναφερθεί ότι ζητήθηκε ρητά από τους φοιτητές να κάνουν παρατηρήσεις ξεκινώντας ένα εκατοστόµετρο 
µακριά από τα άκρα της µπαταρίας και να περιορίσουν το µοντέλο τους σε αυτή την περιοχή. Οι αναµενόµενες 
παρατηρήσεις από το πείραµα είναι ότι όλα τα σηµεία κατά µήκος του καλωδίου ζεσταίνονται ταυτόχρονα και 
εξίσου και ότι ζεσταίνεται και η µπαταρία.  

Γ. Συµµετέχοντες. Στη µελέτη περίπτωσης συµµετείχαν έξι φοιτήτριες και δύο φοιτητές του Τµήµατος 
Επιστηµών της Αγωγής του Πανεπιστηµίου Κύπρου, οι οποίοι ήταν χωρισµένοι σε δύο τετραµελείς οµάδες 
(οµάδα Α και Β). Οι φοιτητές συµµετείχαν εθελοντικά σε αυτή την εργασία και συµφώνησαν να 
µαγνητοσκοπηθούν. Ο εκπαιδευτικός που συµµετείχε στην εκπαιδευτική παρέµβαση ήταν ένας έµπειρος 
εκπαιδευτής του προγράµµατος Φυσική µε ∆ιερώτηση. 

 

 
Εικόνα 1 

∆. Πειραµατική ∆ιαδικασία - Συλλογή και επεξεργασία δεδοµένων. Οι φοιτητές εργάζονταν σε δύο 
τετραµελείς οµάδες µε την προαναφερθείσα δραστηριότητα για τα ηλεκτρικά κυκλώµατα. Αρχικά, εργάζονταν 
στις οµάδες τους στην απουσία του εκπαιδευτικού καθοδηγούµενοι από το διδακτικό υλικό. Ακολούθως, αφού 
ολοκλήρωσαν τη δραστηριότητα προχώρησαν στο σηµείο ελέγχου όπου η κάθε οµάδα συζήτησε το πείραµα, τις 
παρατηρήσεις και τα συµπεράσµατά της µε τον εκπαιδευτικό. Στο σηµείο αυτό είναι σηµαντικό να αναφερθεί 
ότι η συζήτηση του εκπαιδευτικού µε τις οµάδες δεν αποτελούσε µια ειδικά σχεδιασµένη συνέντευξη για το 
σκοπό της εργασίας αλλά µια τυπική εκπαιδευτική παρέµβαση του προγράµµατος Φυσική µε ∆ιερώτηση. Οι 
φοιτητές µαγνητοσκοπήθηκαν τόσο κατά τη διάρκεια της συζήτησης στις οµάδες τους στην απουσία του 
εκπαιδευτικού όσο και κατά την εκπαιδευτική παρέµβαση. Ακολούθως, τα µαγνητοσκοπηµένα δεδοµένα 
ψηφιοποιήθηκαν µε τη χρήση εξειδικευµένου εξοπλισµού και λογισµικού. Η ψηφιοποίηση θεωρήθηκε σκόπιµη 
διότι επιτρέπει την επεξεργασία των δεδοµένων του βίντεο µε τη χρήση εξειδικευµένου λογισµικού το οποίο 
παρέχει σηµαντικές δυνατότητες. Για παράδειγµα, η ροή του βίντεο ελέγχεται µέσω µιας λωρίδας ολίσθησης και 
καθίσταται έτσι εφικτή η άµεση µετάβαση σε οποιοδήποτε σηµείο του βίντεο. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα 
αποµόνωσης τµηµάτων του βίντεο σε χωριστά αρχεία και συνένωσης µεµονωµένων βίντεο σε ένα ενιαίο αρχείο. 
Ο συνδυασµός των δύο αυτών διαδικασιών χρησιµοποιήθηκε εκτεταµένα για την ανάλυση των δεδοµένων της 
εργασίας. Συγκεκριµένα, τα αποσπάσµατα του βίντεο που αφορούσαν στην καθεµιά από τις τέσσερις υπό 
µελέτη πτυχές του µαθησιακού περιβάλλοντος αποµονώθηκαν σε χωριστά αρχεία.  

Ε. Περιορισµοί ερευνητικής διαδικασίας. Οι µέθοδοι που χρησιµοποιήθηκαν σε αυτή την εργασία 
συνοδεύονται από δύο σηµαντικούς περιορισµούς. Ο πρώτος, αφορά στο γεγονός ότι οι φοιτητές γνώριζαν ότι οι 
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συζητήσεις τους µαγνητοσκοπούνταν και ότι θα αναλύονταν στη συνέχεια. Συνεπώς, θα µπορούσε κανείς να 
ισχυριστεί ότι αυτό περιόριζε τον αυθορµητισµό τους και επηρέαζε την αυθεντικότητα της εµπλοκής τους στη 
µαθησιακή διαδικασία. Το δεύτερο µειονέκτηµα σχετίζεται µε το γεγονός ότι τόσο το δείγµα όσο και η έκταση 
των µαθησιακών περιβαλλόντων ήταν περιορισµένα. ∆ύο εισηγήσεις για τη διαχείριση αυτών των περιορισµών 
σε µελλοντικές εργασίες αφορούν στη διεξαγωγή συνεντεύξεων µε τους συµµετέχοντες, ενδεχοµένως καθώς 
παρακολουθούν τα µαγνητοσκοπηµένα δεδοµένα (Tuckwell, 198013), και επίσης στην ανάλυση εκτενέστερων 
διαλόγων µε τους συµµετέχοντες ώστε να διαµορφωθεί µια πιο αντικειµενική άποψη για τον καθένα. Και οι δύο 
αυτές τεχνικές µπορούν να συµβάλουν στην ερµηνεία των αποτελεσµάτων περιορίζοντας τις εικασίες στις 
οποίες χρειάζεται να καταφύγει κανείς για την ερµηνεία των συλλογισµών των φοιτητών που είτε δε δηλώνονται 
ρητά είτε είναι ασαφείς.  

Μέρος IV – Συζήτηση Αποτελεσµάτων 
Αυτό το µέρος της εργασίας απαντά στο κύριο ερευνητικό ερώτηµα το οποίο αφορά στη διερεύνηση των 
τεσσάρων πτυχών του υπό µελέτη µαθησιακού περιβάλλοντος. Είναι χωρισµένο σε τέσσερις ενότητες στην 
καθεµιά από τις οποίες συζητούνται τα δεδοµένα σε σχέση µε την κάθε πτυχή. 

Α. ∆υσκολίες που αντιµετωπίζουν οι µαθητές όταν διατυπώνουν υποθέσεις.  
Επιστηµολογικές ∆υσκολίες: 

Μια επιστηµολογική δυσκολία που ήταν πρόδηλη στις συζητήσεις των φοιτητών αφορά στην έλλειψη 
κατανόησης για τη σηµασία των παρατηρήσεων στη διατύπωση νοητικών µοντέλων στις Φυσικές Επιστήµες. 
Συγκεκριµένα, παρέλειψαν να κάνουν τις παρατηρήσεις που τους ζητήθηκε στη δραστηριότητα και 
προσπάθησαν να διατυπώσουν κάποιο νοητικό µοντέλο που να περιγράφει τη διάδοση της θερµότητας κατά 
µήκος του καλωδίου κάνοντας αναφορά σε καταστάσεις που δεν έχουν παρατηρήσει. Για παράδειγµα, στην 
οµάδα Α θεωρούν δεδοµένο ότι ενώ αρχικά θα αισθάνονται την µπαταρία και τα άκρα του καλωδίου πιο ζεστά 
από το υπόλοιπο καλώδιο, η θερµοκρασία θα εξισωθεί τελικά και όλα τα σηµεία του καλωδίου θα καταλήξουν 
να έχουν την ίδια θερµοκρασία µε τα άκρα του. Αυτό το νοητικό µοντέλο συνάδει µε την αρχική τους ιδέα, η 
οποία διατυπώθηκε πολλές φορές κατά τις συζητήσεις, σύµφωνα µε την οποία η θερµότητα είναι αρχικά 
αποθηκευµένη στην µπαταρία και µόλις αυτή συνδεθεί µε ένα καλώδιο η θερµότητα ρέει κατά µήκος του 
καλωδίου ξεκινώντας από τα δύο άκρα του. Η διάσταση µεταξύ δυνατών παρατηρήσεων (οι οποίες προφανώς 
δεν έγιναν) και των ιδεών, τις οποίες οι φοιτητές πραγµατεύονται, µας οδηγεί στην ερµηνεία ότι δεν 
αντιλαµβάνονται ότι οι παρατηρήσεις λειτουργούν ως βάση για την οικοδόµηση νοητικών µοντέλων και δεν 
αναγνωρίζουν την ανάγκη να είναι προσεκτικοί ώστε τα µοντέλα τους να συνάδουν µε όλες τις παρατηρήσεις. 
Μια άλλη επιστηµολογική δυσκολία που αντιµετώπιζαν οι φοιτητές αφορά στην αµφισβήτηση εκείνων των 
παρατηρήσεών τους που δεν ήταν συµβατές µε τις αρχικές τους ιδέες χάριν της διατήρησής των τελευταίων. 
Τέλος, η τρίτη επιστηµολογική δυσκολία αφορά στην αδυναµία των φοιτητών να αντιληφθούν τη σηµασία της 
οικοδόµησης συναίνεσης σε σχέση µε ουσιώδεις παρατηρήσεις που είναι κρίσιµες για τη διατύπωση νοητικού 
µοντέλου. Το ακόλουθο απόσπασµα από τη συζήτηση στην οµάδα Α αποτελεί ένα παράδειγµα αυτής της 
δυσκολίας: 

Κ: Αυτό το σηµείο (στο καλώδιο) και αυτό το σηµείο στο κέντρο του καλωδίου είναι το ίδιο ζεστά; Εγώ δεν 
έχω προσέξει καµιά διαφορά. 
Λ: Η θερµοκρασία µπορεί να διαφέρει λίγο. Ίσως να µην µπορούµε να αντιληφθούµε αυτή τη διαφορά. 

Είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι η συζήτηση σταµατά χωρίς οι συµµετέχοντες να προσπαθούν να 
συµφωνήσουν για την παρατήρησή τους. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι κανένα µέλος της 
οµάδας δεν εισηγήθηκε την πιθανότητα επανάληψης του πειράµατος ή της χρήσης οργάνων ώστε να ληφθούν 
ακριβείς µετρήσεις και να διευκολυνθεί έτσι η οικοδόµηση συναίνεσης. Επίσης, αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός 
ότι κανείς δε θέτει ως θέµα συζήτησης το αδιέξοδο στο οποίο µπορεί να οδηγηθούν εάν διατηρηθεί η 
ασυµφωνία γύρω από αυτήν την κεντρική παρατήρηση. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η επίδραση αυτής της 
δυσκολίας ήταν προφανής, όταν λίγο αργότερα ένα µέλος της οµάδας πρότεινε µια λογικοφανή εξήγηση για το 
τι µπορεί να συµβαίνει στο κύκλωµα. Αυτή η εξήγηση όµως, βασιζόταν στην παρατήρηση ότι η θερµοκρασία 
κατά µήκος ολόκληρου του καλωδίου ήταν ίση. ∆ε συµφωνούσαν όλοι µ’ αυτήν και έτσι απορρίφθηκε χωρίς 
περαιτέρω συζήτηση.   

Εννοιολογική δυσκολία 

Οι φοιτητές και στις δύο οµάδες επικέντρωσαν τη συζήτησή τους σε µια µεµονωµένη παρατήρηση που έκαναν 
για τα άκρα της µπαταρίας, η οποία ήταν παρεµφερής σε σχέση µε το βασικό τους ερώτηµα. Παρά το γεγονός 
ότι τους ζητήθηκε να κάνουν παρατηρήσεις ξεκινώντας ένα εκατοστόµετρο µακριά από τα άκρα του καλωδίου, 
ανάλωσαν το µεγαλύτερο µέρος της συζήτησής τους προσπαθώντας να ερµηνεύσουν γιατί αισθάνονταν τα άκρα 
που άγγιζαν την µπαταρία πιο ζεστά από το υπόλοιπο µέρος του καλωδίου. Οι δύο ερµηνείες που κυριαρχούσαν 
                                                 
13 Tuckwell, N. (1980). Stimulated recall: Theoretical perspectives and practical and technical considerations. (Occasional 
Paper Series Technical Report 8-2-3). Centre for Research in Teaching: Faculty of Education, University of Alberta  
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στις συζητήσεις απέδιδαν αυτή την ανωµαλία είτε στη λειτουργία των δύο άκρων ως σηµείων εκκίνησης για τη 
διάδοση της θερµότητας, είτε στην άµεση επαφή των δύο µετάλλων (καλώδιο-άκρα µπαταρίας). Ήταν προφανές 
ότι οι συµµετέχοντες δε γνώριζαν την πραγµατική αιτία που προκαλούσε την ανωµαλία σε σχέση µε τη 
θερµοκρασία στα άκρα του καλωδίου, το οποίο αποτελεί µια εννοιολογική δυσκολία, και έτσι κατέληξαν να 
συζητούν κυρίως αυτή την παρατήρηση η οποία δε σχετιζόταν άµεσα µε το στόχο της δραστηριότητας. Είναι 
σηµαντικό να παρατηρήσει κανείς ότι το γεγονός ότι αναλώθηκε το µεγαλύτερο µέρος της συζήτησης σε αυτό 
το παρεµφερές ζήτηµα φαίνεται να σχετίζεται και µε µια συλλογιστική δυσκολία. Συγκεκριµένα, οι φοιτητές δεν 
αντιλαµβάνονταν την πιθανότητα οι παρατηρήσεις τους να προέρχονταν από µη έγκυρα πειράµατα στα οποία 
επιτρεπόταν σε διάφορες παραµέτρους να µεταβάλλονται, όπως η επιφάνεια του δακτύλου που βρισκόταν σε 
επαφή µε τα άκρα του καλωδίου και µε άλλα σηµεία κατά µήκος του καλωδίου, και δεν προβληµατίζονταν για 
την εγκυρότητα του τρόπου µε τον οποίο διενεργούνται οι παρατηρήσεις. Ενδεχοµένως, εάν συνειδητοποιούσαν 
τις αδυναµίες των πειραµάτων από τα οποία προέκυψαν οι παρατηρήσεις, και αν δε θεωρούσαν κάθε 
παρατήρηση ως απόλυτα ακριβή, θα τις αντιµετώπιζαν µε περισσότερη επιφύλαξη. 

Β. Ποια κριτήρια χρησιµοποιούν οι φοιτητές κατά τη διατύπωση υποθέσεων; Υπάρχουν κυρίως δύο 
παράγοντες που επηρέασαν τη διατύπωση υποθέσεων. Οι προϋπάρχουσες αντιλήψεις των φοιτητών σε σχέση µε 
τα υπό µελέτη φαινόµενα αποτελούν έναν από αυτούς τους παράγοντες. Στην προσπάθειά τους να ερµηνεύσουν 
το γεγονός ότι αισθάνονταν τα άκρα του καλωδίου πιο ζεστά από τα υπόλοιπα σηµεία του, δε χρησιµοποίησαν 
καθόλου τις παρατηρήσεις τους ούτε προσπάθησαν να εντοπίσουν σχετικές παρατηρήσεις που θα ήταν χρήσιµο 
να κάνουν. Αντίθετα, βασίστηκαν αποκλειστικά στην αρχική τους ιδέα, σύµφωνα µε την οποία, η θερµότητα 
είναι αρχικά αποθηκευµένη στην µπαταρία και µόλις αυτή συνδεθεί µε το καλώδιο η θερµότητα ξεκινά να 
διαδίδεται κατά µήκος του καλωδίου ξεκινώντας από τα δύο άκρα του. Αυτό το γεγονός, υπογραµµίζει την 
επίδραση που ασκούν  οι προϋπάρχουσες γνώσεις η οποία επιτρέπει στους φοιτητές να θεωρήσουν ότι έχουν 
διατυπώσει µια ορθή υπόθεση που δε χρειάζεται να επαληθευθεί. Ένα δεύτερο κριτήριο που χρησιµοποιούσαν 
οι φοιτητές, αφορά στις προσωπικές τους αντιλήψεις για τις προσδοκίες του διδακτικού υλικού όπως αυτές 
υπονοούνται στον τρόπο µε τον οποίο διατυπώνονται τα ερωτήµατα. Το ακόλουθο απόσπασµα από τη συζήτηση 
στην οµάδα Α περιγράφει µια τέτοια περίπτωση: 

Λ: (διαβάζει µεγαλόφωνα την ερώτηση) Τι νοµίζετε ότι συµβαίνει σε ένα σηµείο του καλωδίου σε σχέση µε ένα 
άλλο; Αν και δεν πιστεύω ότι η θερµοκρασία είναι διαφορετική σε δύο σηµεία, κάνοντας αυτή την ερώτηση είναι 
σαν να µας λένε ότι υπάρχει διαφορά µεταξύ των δύο σηµείων.   

Γ. Εννοιολογική ∆ιαπραγµάτευση. Στο µαθησιακό περιβάλλον Φυσική µε ∆ιερώτηση περιλαµβάνονται συχνά 
εννοιολογικές διαπραγµατεύσεις µεταξύ των φοιτητών σε σχέση µε την ερµηνεία των παρατηρήσεων και τη 
διατύπωση νοητικών µοντέλων. Ένα από τα ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά των εννοιολογικών 
διαπραγµατεύσεων που εντοπίσθηκαν κατά την ανάλυση των δεδοµένων είναι ότι οι εκφράσεις των φοιτητών 
εµπεριείχαν συχνά υποδηλώσεις οι οποίες δε γίνονταν αντιληπτές από όλα τα µέλη της οµάδας και έτσι 
υπέσκαπταν την αποτελεσµατική επικοινωνία µεταξύ τους.  

M: Τα άκρα του καλωδίου είναι πιο ζεστά… 
Σ: Είναι αισθητή η διαφορά… 
K: Όσο πιο κοντά αγγίζουµε τόσο πιο ζεστά είναι.  
Σ:  Εντάξει. Να το γράψουµε έτσι. 

Εδώ οι φοιτητές αποδίδουν το ίδιο νόηµα σε δύο διαφορετικές δηλώσεις. Συγκεκριµένα, θεωρούν ότι η δήλωση  
«τα άκρα του καλωδίου είναι πιο ζεστά από τα υπόλοιπα σηµεία του καλωδίου» είναι ταυτόσηµη µε τη δήλωση 
«όσο πιο κοντά προς τα άκρα του καλωδίου αγγίζουµε τόσο πιο ζεστό αισθανόµαστε το καλώδιο». Είναι 
σηµαντικό να αναφερθεί ότι η συζήτηση σταµατά χωρίς κάποιο από τα µέλη της οµάδας να αντιλαµβάνεται και 
να υποδεικνύει τη διαφορά νοήµατος στις δύο δηλώσεις. Ωστόσο, λίγα λεπτά αργότερα η αρνητική επίδραση 
αυτής της αναποτελεσµατικής επικοινωνίας εµφανίζεται έκδηλα και οδηγεί τους φοιτητές σε ένα αδιέξοδο, όπως 
περιγράφεται στο ακόλουθο απόσπασµα: 

M: Προσέξαµε ότι αυτά τα δύο σηµεία είναι εξίσου ζεστά 
Φ:  Αυτό παρατηρήσαµε; Είµαστε βέβαιοι;  
K: Αφού προηγουµένως είπαµε ότι όσο πιο κοντά στους πόλους αγγίζουµε τόσο πιο ζεστά είναι τώρα πώς γίνεται 
αυτά τα δύο σηµεία να είναι το ίδιο ζεστά; 

Ένα άλλο χαρακτηριστικό της εννοιολογικής διαπραγµάτευσης το οποίο µπορεί να σχετίζεται µε αυτό το 
φαινόµενο είναι ο βαθµός στον οποίο οι φοιτητές είναι πρόθυµοι να εµπλακούν αυθεντικά σε µια διαδικασία 
οικοδόµησης συναίνεσης (Sandifer, 20013). Συγκεκριµένα, είναι πιθανό κάποιοι από τους φοιτητές να 
εντοπίζουν το λάθος στο οποίο υποπίπτουν όταν θεωρούν αυτές τις δηλώσεις ταυτόσηµες αλλά αποφεύγουν να 
το συζητήσουν στην οµάδα τους και συµβάλλουν στην οικοδόµηση επιφανειακής συναίνεσης ώστε να 
προχωρήσουν µε τη δραστηριότητα. Μέσα από την ανάλυση των δεδοµένων ήταν προφανές ότι στην οµάδα Α 
οι φοιτητές προσπαθούσαν να καταλήξουν επιφανειακά σε συµφωνία στην οµάδα τους για τις παρατηρήσεις και 
τις ερµηνείες τους µε σκοπό να προκύψει µια απάντηση στο ερώτηµα ανεξάρτητα από το αν ήταν αποδεκτή και 
κατανοητή από όλα τα µέλη της οµάδας. Αντίθετα στην οµάδα Β υπήρχαν πολλές περιπτώσεις όπου οι φοιτητές 
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επιχειρηµατολογούσαν υπέρ ή κατά µιας υπόθεσης που διατυπωνόταν από κάποιο από τα µέλη της οµάδας τους 
και εµπλέκονταν συχνά σε αυθεντικούς διαλόγους που αποσκοπούσαν στην οικοδόµηση πραγµατικής 
συναίνεσης σε σχέση µε τις παρατηρήσεις και τις ερµηνείες τους. Ήταν προφανές, ότι η συζήτηση στην οµάδα 
Β ήταν πιο αυθεντική, αποτελεσµατική και χρήσιµη. 

∆. ∆ιδακτικές ενέργειες εκπαιδευτικού. Η ανάλυση του ψηφιακού βίντεο παρείχε πολλές και χρήσιµες 
πληροφορίες για τις διδακτικές ενέργειες του εκπαιδευτικού, οι οποίες αποσκοπούσαν στην υποστήριξη των 
φοιτητών ώστε να υπερβούν συγκεκριµένες δυσκολίες και να διατηρήσουν τη συζήτηση εστιασµένη στο υπό 
µελέτη θέµα. Οι κυριότερες από αυτές τις δραστηριότητες είναι οι ακόλουθες: 
Υποχρεώνει συστηµατικά τους φοιτητές  να χρησιµοποιούν αποκλειστικά όρους για τους οποίους έχουν 
λειτουργικό ορισµό. 
Ζητά από τους φοιτητές να συσχετίζουν πάντα το συλλογισµό τους µε τις παρατηρήσεις που έχουν κάνει. 
∆ιατηρεί τη συζήτηση εστιασµένη στο υπό µελέτη θέµα και αποτρέπει αποκλίσεις προς άσχετα θέµατα. 
Καθοδηγεί τους φοιτητές να δοµήσουν µια σειρά από επιστηµολογικά κριτήρια για την εγκυρότητα ενός 
µοντέλου: 
Ένα µοντέλο χρειάζεται να συνάδει µε όλες τις σχετικές παρατηρήσεις. 
Όλες οι έννοιες που αναφέρονται σε ένα µοντέλο πρέπει να είναι ορισµένες λειτουργικά. 
Είναι δυνατό να χρησιµοποιούνται διαφορετικά µοντέλα για την περιγραφή του ίδιου φαινοµένου, όλα όµως 
πρέπει να είναι συµβατά µε τις παρατηρήσεις.   
∆ιατυπώνει ρητά διαφωνίες που εντοπίζει ανάµεσα στις απόψεις των µελών της οµάδας. 
Επιµένει στην οικοδόµηση συναίνεσης ανάµεσα στα µέλη της οµάδας, τουλάχιστον ως προς τις παρατηρήσεις.    
Εµπλέκει όλα τα µέλη της οµάδας στη συζήτηση. 
∆εν αποδέχεται το ρόλο της αυθεντίας. ∆ε δίνει άµεσες απαντήσεις στα ερωτήµατα που του τίθενται αλλά τα 
χρησιµοποιεί ως αφετηρία για νέες συζητήσεις. 

Μέρος V – Συµπεράσµατα Από την ανάλυση των δεδοµένων που προέκυψαν από αυτή τη µελέτη 
περίπτωσης απορρέουν δύο σηµαντικά συµπεράσµατα. Το πρώτο συµπέρασµα είναι ότι η διαδικασία 
οικοδόµησης νοήµατος στις Φυσικές Επιστήµες υποσκάπτεται από διάφορες δυσκολίες, όπως εννοιολογικές, 
συλλογιστικές και επιστηµολογικές, τις οποίες οι µαθητές συχνά αδυνατούν να ξεπεράσουν µόνοι τους. Αξίζει 
να σηµειωθεί ότι το πρόβληµα αυτό εµφανίζεται ιδιαίτερα έντονο στην περίπτωση των επιστηµολογικών 
δυσκολιών. Συνεπώς, η παραδοχή που γίνεται συχνά στη διδασκαλία των φυσικών επιστηµών, ότι οι 
συλλογιστικές δεξιότητες και η επιστηµολογική επάρκεια που απαιτούνται για την οικοδόµηση νοήµατος 
αναπτύσσονται αυθόρµητα ως αποτέλεσµα της συχνής εµπλοκής των µαθητών σε πειραµατικές εργασίες θα 
πρέπει να αντιµετωπισθεί κριτικά (Gott & Duggan, 199610; Cocking et al. 200014). Οι δυσκολίες που 
αναφέρονται σε αυτή την εργασία υποδεικνύουν την ανάγκη σχεδιασµού διδακτικού υλικού και προσεγγίσεων 
που αφενός θα καθοδηγούν αποτελεσµατικά τους µαθητές να αναπτύξουν, µε τρόπο ενιαίο, λειτουργική 
εννοιολογική κατανόηση, επιστηµολογική επάρκεια και δεξιότητες συλλογισµού και επιστηµονικής σκέψης και 
αφετέρου θα τους βοηθούν να υπερβαίνουν τις ποικίλες δυσκολίες που αντιµετωπίζουν. Ένα δεύτερο 
συµπέρασµα το οποίο αξίζει να σηµειωθεί, αφορά στην τεράστια δυνητική συνεισφορά της τεχνολογίας του 
ψηφιακού βίντεο στην έρευνα για τη µάθηση στις Φυσικές Επιστήµες. Η ψηφιακή επεξεργασία των πλούσιων 
δεδοµένων που περιλαµβάνονται σε ένα µαγνητοσκοπηµένο µαθησιακό περιβάλλον συµβάλλει ουσιαστικά στην 
ανάλυσή του. Συγκεκριµένα, η δυνατότητα αποµόνωσης των τµηµάτων του βίντεο που αφορούν σε 
συγκεκριµένες πτυχές ενός µαθησιακού περιβάλλοντος συµβάλλει στη συστηµατοποίηση των δεδοµένων και 
υποστηρίζει σηµαντικά την ανάλυσή τους. Ωστόσο, είναι εξίσου σηµαντικό να αναφερθεί ότι χρειάζεται 
συστηµατική έρευνα για τον εντοπισµό και την αξιολόγηση µεθόδων διαχείρισης και ανάλυσης δεδοµένων µε 
την τεχνολογία του ψηφιακού βίντεο ώστε να αυξηθεί η πιθανότητα ουσιαστικής συµβολής της στην έρευνα για 
την ανάλυση µαθησιακών περιβαλλόντων. 
Καταλήγοντας, είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι η παρούσα µελέτη περίπτωσης αποτελεί ένα πολύ µικρό βήµα 
στην προσπάθεια κατανόησης των χαρακτηριστικών της µαθησιακής διαδικασίας ενός συνεργατικού 
περιβάλλοντος διερώτησης η οποία, ωστόσο, θα µπορούσε να λειτουργήσει ως ένα αφετηριακό πλαίσιο για τη 
διεξαγωγή συστηµατικής και συντονισµένης έ 

                                                 
14 Cocking, R., Mestre, J. and Brown, A. (2000). New developments in the science of learning: Using research to help 
students learn science and mathematics. Journal of Applied Developmental Psychology, 21(1), 1-11. 
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