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Περίληψη: Κοµβικό σηµείο της παρούσας εργασίας είναι η αξιολόγηση της εκµάθησης των εποικοδοµητικών θέσεων για τη 
διδασκαλία και τη µάθηση από τους/τις εκπαιδευτικούς. Ειδικότερα, το ερευνητικό  πλαίσιο της εργασίας αφορά τον ωριαίο 
διδακτικό σχεδιασµό 16 φοιτητών/τριών του Παιδαγωγικού Τµήµατος ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ. στην περιοχή 
των ΦΕ. Οι φοιτητές/τριες παρακολούθησαν µία συγκεκριµένη διδακτική σειρά µε βασικό στόχο να επεκτείνουν τις 
διδακτικές τους αντιλήψεις γνωρίζοντας τις εποικοδοµητικές. Αρχικά, περιγράφουµε συγκεκριµένη εφαρµογή 
τριγωνοποίησης των δεδοµένων, η οποία αφορά έναν συνδυασµό διδακτικών σεναρίων, συνεντεύξεων και ερωτηµατολογίων 
µε στόχο την εξαγωγή πολλαπλών αποτελεσµάτων σχετικών µε την εκµάθηση των εποικοδοµητικών διδακτικών αντιλήψεων 
από τους/τις φοιτητές/τριες. Στη συνέχεια, παρουσιάζουµε τα µαθησιακά αποτελέσµατα για τους/τις φοιτητές/τριες του 
δείγµατός µας τα οποία σχετίζονται: α) µε τα κριτήρια του διδακτικού σχεδιασµού των φοιτητών/τριών, αν δηλαδή οι 
φοιτητές/τριες επιλέγουν µε σαφή κριτήρια τη µέθοδο διδασκαλίας τους, β) µε το είδος της διδακτικής µεθόδου την οποία 
σχεδιάζουν και γ) µε τη διάκριση των διδακτικών µεθόδων, δηλαδή αν οι φοιτητές/τριες µπορούν να διακρίνουν τη διδακτική 
µέθοδο εποικοδοµητικού χαρακτήρα από εκείνη της µεταφοράς ή ανακάλυψης. 
 
Λέξεις Κλειδιά: διδακτικός σχεδιασµός, διδακτικές αντιλήψεις, εκπαίδευση εκπαιδευτικών, διδασκαλία των Φυσικών 
Επιστηµών, εποικοδοµητικά προγράµµατα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών 
 
Abstract: Τhis research focus on the learning of a conctructivist model for teaching and learning science by teachers. More 
specifically we are concerned with the planning of science lessons by 16 student- teachers in the Department of Primary 
Education University of Thessaloniki who attended a teaching sequence aiming to enhancing their teaching conceptions 
being aware of the constructivist ones. We descibe a triangular approach to the data which combines teaching scenarios, 
interviews and questionnaires aiming at pultiple results concerning the learning of a conctructivist model by the prospective 
teachers. Our results concern the criteria for developing the lesson plans used by the students, the type of teaching method 
they choose and their skills for disciminating conctructivist from traditional and discovery methods. 
 

Το πρόβληµα 
Η αποδοχή των εποικοδοµητικών αντιλήψεων για τη µάθηση και τη διδασκαλία αναδείχτηκε διεθνώς ως ένα 
από τα κυρίαρχα προβλήµατα της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών, είτε στη βασική εκπαίδευση είτε στα 
προγράµµατα επιµόρφωσης. Οι έρευνες οδηγήθηκαν στη µελέτη της σκέψης των εκπαιδευτικών και ειδικότερα 
των αντιλήψεών τους για τη διδασκαλία των Φ.Ε. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν 
διαµορφωµένες αντιλήψεις οι οποίες φαίνεται να αποτελούν ένα είδος φίλτρου για την εκµάθηση των νεότερων 
εποικοδοµητικών θέσεων µ’ αποτέλεσµα πολλές φορές τη µερική ή την ολική απόρριψή τους (Louden & 
Wallace 1994, Shymansky et al. 1993). 

Στο χώρο της ∆ιδακτικής των Φυσικών Επιστηµών, µόνο ως ένα σηµείο έχει προχωρήσει η έρευνα για τον 
προσδιορισµό των διαδικασιών ανάλυσης των αντιλήψεων που έχουν οι εκπαιδευτικοί για τη διδασκαλία. Έχει 
πραγµατοποιηθεί ένας µεγάλος αριθµός ερευνών οι οποίες µελετούν τις επικρατούσες διδακτικές αντιλήψεις. 
για παράδειγµα ένας αριθµός εκπαιδευτικών πιστεύει ότι η ικανότητα να καταλάβει κανείς φυσική εξαρτάται 
από την καλή µνήµη και την υψηλή ευφυία (De Jong & Gunstone 1988). Μια άλλη επικρατούσα άποψη θεωρεί 
σηµαντική αφενός τη συµµετοχή των µαθητών/τριών στις δραστηριότητες της διδασκαλίας, αφετέρου όµως 
αποδέχεται ότι η µάθηση είναι επιτυχής όταν ο/η εκπαιδευτικός µεταφέρει σωστά τη γνώση (De Jong et 
al.1995). Ακόµη όµως δεν έχουν µελετηθεί εκτεταµένα πολλαπλές όψεις των αντιλήψεων του/της κάθε 
εκπαιδευτικού µε αποτέλεσµα να κρίνεται ως προβληµατική η αξιολόγηση που γίνεται στα προγράµµατα 
εκµάθησης των εποικοδοµητικών διδακτικών προσεγγίσεων (Hewson et al. 1995, Winnie So 1997). Έτσι στη 
βιβλιογραφία υπογραµµίζονται σχετικές ερευνητικές αναζητήσεις όπως, «Τι σηµαίνει η αποδοχή των 
εποικοδοµητικών διδακτικών θέσεων; Απόρριψη των αρχικών διδακτικών αντιλήψεων; Ενσωµάτωση των 
νεότερων εποικοδοµητικών στις αρχικές διδακτικές αντιλήψεις; Ή µήπως σηµαίνει επέκταση των αρχικών 
διδακτικών αντιλήψεων των εκπαιδευτικών;» (Gunstone & Northfield 1994, Stofflet 1994). 
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Ερευνητικός σχεδιασµός  
Σκοπός - ∆είγµα  

Στην παρούσα εργασία προτείνουµε και συζητούµε µία µέθοδο καταγραφής και ανάλυσης των διδακτικών 
αντιλήψεων των εκπαιδευτικών την οποία σχεδιάσαµε, αναπτύξαµε και εφαρµόσαµε για να αξιολογήσουµε την 
εκµάθηση των εποικοδοµητικών θέσεων στον ωριαίο διδακτικό σχεδιασµό.  

Υιοθετήσαµε τον όρο «Μοντέλο Ωριαίας ∆ιδασκαλίας» από το χώρο της Παιδαγωγικής για να περιγράψουµε 
ενιαία τις αντιλήψεις των φοιτητών. Ειδικότερα, µε τον όρο Μ.Ω.∆. εννοούµε το είδος και την οργάνωση των 
δραστηριοτήτων οι οποίες σχεδιάζονται για να εκτελεστούν από τον/την εκπαιδευτικό και τους/τις 
µαθητές/τριες κατά τη διάρκεια µιας διδακτικής ώρας (Ματσαγγούρας 1997, Σπύρτου 1998). 

Το δείγµα της έρευνας αποτελείται από 16 φοιτητές/τριες  που συµµετείχαν σε καινοτοµική διδακτική σειρά 
εργαστηριακού τύπου στο πλαίσιο του µαθήµατος της ∆ιδακτικής των Φυσικών Επιστηµών το οποίο 
διδάσκεται στο Ε’ εξάµηνο στο Π.Τ.∆.Ε. / Θεσσαλονίκης. Η διδακτική σειρά περιλαµβάνει την εποικοδοµητική 
διδασκαλία του περιεχοµένου της ενέργειας (ορισµός, µεταφοράς, µετατροπή, αποθήκευση, υποβάθµιση, 
διατήρηση της ενέργειας) καθώς και τη διδασκαλία µιας συγκεκριµένης διδακτικής µεθόδου που βασίζεται 
στην εποικοδοµητική υπόθεση για τη µάθηση. Η διδασκαλία του περιεχοµένου της ενέργειας αποβλέπει στην 
εννοιολογική αλλαγή των φοιτητών/τριών από τις προϋπάρχουσες, σε πιο επιστηµονικές απόψεις. Η διδασκαλία 
της διδακτικής µεθόδου αποβλέπει στην εκµάθηση των εποικοδοµητικών διδακτικών θέσεων. Απώτερος 
σκοπός της σειράς είναι οι φοιτητές/τριες να επεκτείνουν τις διδακτικές τους αντιλήψεις γνωρίζοντας τις 
εποικοδοµητικές. Σε προηγούµενες εργασίες έχουν περιγραφεί αναλυτικά τα δοµικά χαρακτηριστικά της 
σειράς, δηλαδή οι φάσεις από τις οποίες αποτελείται η διδασκαλία του γνωστικού αντικειµένου και της 
εποικοδοµητικής διδακτικής µεθόδου, οι στόχοι και τα διδακτικά έργα των φάσεων αυτών (Σπύρτου κ.α. 1995, 
Spirtou 1995). 
Ερευνητική µέθοδος  
Στην εργασία θεωρούµε ότι η έγκυρη και αξιόπιστη καταγραφή και ερµηνεία των διδακτικών αντιλήψεων 
αποτελεί ένα γενικότερο µεθοδολογικό πρόβληµα των ερευνών που ασχολούνται µε το διδακτικό σχεδιασµό 
των εκπαιδευτικών (Cohen & Manion 1997). Έχει αναγνωριστεί ότι ο διδακτικός σχεδιασµός καλύπτει έναν 
αριθµό περιοχών όπως είναι οι αντιλήψεις του/της εκπαιδευτικού για τη διδασκαλία/µάθηση, το περιεχόµενο 
που ο εκπαιδευτικός σχεδιάζει να διδάξει, οι δραστηριότητες που θα γίνουν στη διδασκαλία, οι σκοποί και οι 
στόχοι της διδασκαλίας, η αξιολόγηση της διδασκαλίας, κ.α. Αυτές οι περιοχές φαίνεται ότι καλύπτουν η µία 
την άλλη και κατά συνέπεια φαίνεται ότι είναι συνυφασµένες µεταξύ τους (Chung et al. 1995, Winnie So 1997). 
Έτσι, η µελέτη του διδακτικού σχεδιασµού έχει χαρακτηριστεί ως ιδιαίτερη δύσκολη υπόθεση. Όπως 
υπογραµµίζεται στη βιβλιογραφία «το κεντρικό µεθοδολογικό πρόβληµα είναι πώς να εκµαιεύσουµε και να 
ερµηνεύσουµε έγκυρα και αξιόπιστα το λόγο των εκπαιδευτικών ο οποίος σχετίζεται µε τις προσωπικές γνωστικές 
τους διαδικασίες» (Clark & Peterson 1986). 
Στην παρούσα εργασία προσεγγίζουµε την πολυπλοκότητα που χαρακτηρίζει τη φύση του ωριαίου διδακτικού 
σχεδιασµού µε τη χρήση πολλαπλών πηγών δεδοµένων. Συγκεκριµένα, για τη συλλογή των δεδοµένων µας 
χρησιµοποιούµε µια ειδική τεχνική έρευνας, τη µέθοδο της τριγωνοποίησης, η οποία θεωρείται κατάλληλη για 
πολύπλοκα θέµατα µελέτης όπως είναι ο διδακτικός σχεδιασµός (Cohen & Manion 1997). Στα πλαίσια αυτής 
της µεθόδου συνδυάζουµε τρία ερευνητικά εργαλεία, το διδακτικό σενάριο, τη συνέντευξη και το 
ερωτηµατολόγιο. Η έρευνά µας µε το συγκεκριµένο συνδυασµό εξάγει πολλαπλά αποτελέσµατα τα οποία 
αφορούν την εκµάθηση των εποικοδοµητικών διδακτικών θέσεων από τους/τις φοιτητές/τριες στα πλαίσια του 
ωριαίου διδακτικού σχεδιασµού (Psillos et al. 2002).  
Η εξέλιξη των διδακτικών αντιλήψεων των φοιτητών/τριών διερευνάται µε δύο παρατηρήσεις: α) η πρώτη 
πραγµατοποιείται στην αρχή της διδακτικής σειράς µε στόχο να καταγράψει τις αρχικές διδακτικές αντιλήψεις 
τους και β) η δεύτερη πραγµατοποιείται µετά την ολοκλήρωση της διδακτικής σειράς. 
Tα ερευνητικά ερωτήµατα της µελέτη µας είναι: 

• «Ποιο είναι το είδος του Μοντέλου Ωριαίας ∆ιδασκαλίας (Μ.Ω.∆.) στο διδακτικό σχεδιασµό των 
φοιτητών/τριών;» 

• «Ποια είναι τα κριτήρια µε βάση τα οποία αναπτύσσουν οι φοιτητές/τριες το διδακτικό τους 
σχεδιασµό;» 

• «Μπορούν οι φοιτητές/τριες να διακρίνουν Μ.Ω.∆. σε σχεδιασµένες διδασκαλίες;» 
 

 Με αυτή τη µέθοδο, παρέχονται αποτελέσµατα τα οποία σχετίζονται (βλ. σχήµα 1): α) µε το είδος της 
διδακτικής µεθόδου την οποία σχεδιάζουν, (υλοποίηση) β) µε τα κριτήρια του διδακτικού σχεδιασµού των 
φοιτητών/τριών, αν δηλαδή οι φοιτητές/τριες επιλέγουν µε σαφή κριτήρια τη µέθοδο διδασκαλίας τους, 
(επιλογή) και γ) µε τη διάκριση των διδακτικών µεθόδων, δηλαδή αν οι φοιτητές/τριες µπορούν να διακρίνουν 
διδακτική µέθοδο εποικοδοµητικού χαρακτήρα από µεταφοράς ή ανακάλυψης, (διάκριση). 
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Σχήµα 1: Τρισδιάστατη προσέγγιση της εκµάθησης των εποικοδοµητικών διδακτικών θέσεων 
 

Αποτελέσµατα 
Παρουσιάζουµε τα µαθησιακά αποτελέσµατα για τους/τις 16 φοιτητές/τριες1 µε βάση τις τρεις κατευθύνσεις 
«Υλοποίηση», «Επιλογή», «∆ιάκριση», οι οποίες αντιστοιχούν στο 1ο, 2ο και 3ο ερευνητικό ερώτηµα. Η 
κατεύθυνση της «Υλοποίησης» διερευνάται µε το διδακτικό σενάριο, η κατεύθυνση της «Επιλογής» µε τη 
συνέντευξη και η κατεύθυνση της «∆ιάκρισης» µε το ερωτηµατολόγιο και τη συνέντευξη. Υπογραµµίζουµε ότι 
σε προγενέστερη ελληνική δηµοσίευση (Σπύρτου 1998) παρέχονται πληροφορίες για τα ερευνητικά µας 
εργαλεία και αναλύεται η διαδικασία επεξεργασίας των δεδοµένων µας. γι’ αυτό το λόγο στην παρούσα εργασία 
δεν κρίναµε αναγκαίο να αναφερθούµε ξανά στα παραπάνω. Στη συνέχεια καταθέτουµε τους πίνακες των 
αποτελεσµάτων χωρίς τα σχετικά πρωτογενή δεδοµένα εφόσον δεν είναι δυνατόν να δοθούν στα πλαίσια µιας 
εργασίας.  
Κατεύθυνση «Υλοποίησης» 
Στην αρχή της διδακτικής σειράς, όλοι/ες οι φοιτητές/τριες σχεδιάζουν Μ.Ω.∆. τύπου µεταφοράς (βλ. πίνακα 1). 
Από αυτούς οι 12 σχεδιάζουν µόνο τύπου µεταφοράς ενώ 4 φοιτητές/τριες σχεδιάζουν περιορισµένα 
χαρακτηριστικά µοντέλων ανακαλυπτικής και εποικοδοµητικής κατεύθυνσης.  

 
  

ΜΕΤΑΦ. 
 

ΑΝΑΚΑΛ. 
 

ΕΠΟΙΚΟ∆. 
 

ΜΕΤΑΦ 
ΑΝΑΚ. 

 
ΑΝΑΚ. 
ΕΠΟΙΚ. 

 
ΜΕΤΑΦ. 
ΕΠΟΙΚ. 

 
ΜΕΤ. 
ΑΝΑΚ 
ΕΠΟΙΚ. 

 
1ο 

διδακτικό 
σενάριο 

 
12 

   
2 

  
1 

 
1 

 
2ο 

διδακτικό 
σενάριο 

   
12 

 
1 

  
2 

 

Πίνακας 1: Κατεύθυνση «Υλοποίησης» - Είδη Μ.Ω.∆. 
 
Μετά την ολοκλήρωση της διδακτικής σειράς, διαπιστώνουµε 3 διαφορετικές «καταστάσεις» ως προς το είδος 
του Μ.Ω.∆.: 
α) 12 φοιτητές/τριες σχεδιάζουν Μ.Ω.∆. µόνο εποικοδοµητικού τύπου  
β) 2 φοιτήτριες σχεδιάζουν Μ.Ω.∆. εποικοδοµητικού τύπου ενώ περιορισµένα εµφανίζονται και χαρακτηριστικά 
µεταφοράς  
γ) µία φοιτήτρια σχεδιάζει Μ.Ω.∆. καθοδηγούµενης ανακάλυψης και περιορισµένα χαρακτηριστικά τύπου 
µεταφοράς.   
Τα συγκεκριµένα αποτελέσµατα δείχνουν πρώτον, ότι οι  περισσότεροι/ρες φοιτητές/τριες αντιλήφθηκαν τις 
εποικοδοµητικές θέσεις που αναπτύχθηκαν στη διδακτική µας σειρά εφόσον αυτές σχεδιάζουν. ∆εύτερον, µία 
φοιτήτρια φαίνεται ότι ακολούθησε µια διαφορετική πορεία εξέλιξης των διδακτικών της αντιλήψεων. ∆ηλαδή 
µπορούµε να ισχυριστούµε µόνο ότι η φοιτήτρια  στο τέλος του προγράµµατος είναι ικανή να σχεδιάσει 
διδασκαλία όπου συνδυάζεται µοντέλο καθοδηγούµενης ανακάλυψης µε µοντέλο µεταφοράς, ενώ δεν 
µπορούµε να υποστηρίξουµε ότι έµαθε να υλοποιεί στο διδακτικό της σχεδιασµό µοντέλο εποικοδοµητικής 
κατεύθυνσης. Τρίτον, το γεγονός ότι 3 άτοµα συνεχίζουν να σχεδιάζουν έστω και περιορισµένα χαρακτηριστικά 
µοντέλου µεταφοράς, φανερώνει αφενός ότι δεν απέρριψαν τις αρχικές διδακτικές τους αντιλήψεις κι αφετέρου 
ότι µπορούν να τις συνδυάσουν µε τις νεότερες εποικοδοµητικές. 

                                                 
1 Σηµειώνουµε ότι µία φοιτήτρια δεν ολοκλήρωσε τη διδακτική σειρά και για αυτό το λόγο ο συνολικός αριθµός των ατόµων 
του δείγµατος στη 2η µέτρηση είναι 15.  
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Κατεύθυνση «Επιλογής» 
Στην αρχή της διδακτικής σειράς (βλ. πίνακα 2),  
α) 13 άτοµα αναφέρουν στη συνέντευξή τους ότι το βασικό κριτήριο σχεδιασµού τους ήταν η πιστή εφαρµογή 
της σχολικής ενότητας, τόσο ως προς τα θέµατα που περιέχει όσο και ως προς τη σειρά διαπραγµάτευσής τους. 
Ένας από τους λόγους που βασίστηκαν σ’ αυτό το κριτήριο είναι ότι θεωρούν τα θέµατα και τη σειρά του 
βιβλίου λογικά.  
β) 3 άτοµα δηλώνουν ότι προτίµησαν να µην συµπεριλάβουν στα σενάριά τους όλα τα θέµατα του περιεχοµένου 
της σχολικής ενότητας, γιατί θεώρησαν ότι αυτά δεν µπορούν να διδαχτούν σε 1 διδακτική ώρα.  
γ) 2 φοιτήτριες αναφέρουν ότι προσπάθησαν να ακολουθήσουν ένα µοντέλο, η µία το µαθητοκεντρικό, η άλλη 
το µοντέλο ταξινοµίας διδακτικών στόχων. Οι εξηγήσεις που έδωσαν για το µοντέλο επιλογής τους ήταν 
ανεπαρκείς και ασαφείς.  
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Πίνακας 2: Κατεύθυνση «Επιλογής» - Κριτήρια διδακτικού σχεδιασµού 
 
Μετά την ολοκλήρωση της διδακτικής σειράς, 

α) Η πλειοψηφία των φοιτητών/τριών, δηλαδή 13 άτοµα, δηλώνει ότι αποφάσισε να εφαρµόσει το 
εποικοδοµητικό µοντέλο διδασκαλίας που διδάχτηκαν στο εργαστήριο. Τα επιχειρήµατα που αναπτύσσουν είναι 
κυρίως δύο: α) θεωρούν ότι το εποικοδοµητικό µοντέλο ως το πιο κατάλληλο διδακτικό µοντέλο για το 
περιεχόµενο του 3ου σεναρίου γιατί οι µαθητές/τριες έχουν εναλλακτικές ιδέες β) αναφέρουν ότι θα ήθελαν να 
δοκιµάσουν στο 2ο τους σενάριο το νέο διδακτικό µοντέλο που διδάχτηκαν. 
β) Αξιοσηµείωτες είναι οι περιπτώσεις 2 φοιτητριών οι οποίες επιλέγουν να ακολουθήσουν, η µία µοντέλο 
καθοδηγούµενης ανακάλυψης και η άλλη συνδυασµό µοντέλου εποικοδόµησης και µοντέλου µεταφοράς, µε 
κοινό ωστόσο κριτήριο τη φύση του περιεχοµένου.  
γ) Όλοι/ες οι φοιτητές/τριες, δηλαδή 15 άτοµα, κάνουν αρνητική κριτική στο σχολικό βιβλίο. Επισηµαίνουν ότι 
η σχολική ενότητα δεν είναι αναλυτική και σαφής στα θέµατα που διαπραγµατεύεται, αποτελείται από θέµατα 
που είναι ασύνδετα µεταξύ τους, δεν προσεγγίζει τις εναλλακτικές ιδέες των µαθητών/τριών. Έτσι, παρατηρούµε 
ότι όλα τα άτοµα αποφάσισαν να διαφοροποιηθούν από το σχολικό εγχειρίδιο.   
Τα συγκεκριµένα αποτελέσµατα δείχνουν πρώτον, ότι στην αρχή της διδακτικής σειράς οι φοιτητές/τριες δεν 
σχεδιάζουν συνειδητά το µοντέλο µεταφοράς, εφόσον κανένας δεν το αναφέρει ως κριτήριο σχεδιασµού του. 
∆ιαπιστώνουµε δηλαδή µια ανακολουθία ανάµεσα στην κατεύθυνση της «Υλοποίησης» και στην κατεύθυνση 
της «Επιλογής» ως προς το είδος του Μ.Ω.∆. που υλοποιείται. Αντίθετα οι φοιτητές/τριες είναι συνεπείς ως προς 
την πιστή εφαρµογή του σχολικού εγχειριδίου. ∆εύτερον, στο τέλος του προγράµµατος, ο διδακτικός 
σχεδιασµός των φοιτητών/τριών χαρακτηρίζεται από 2 κριτήρια: i) την εφαρµογή ενός (ή περισσοτέρων) 
διδακτικού/ών µοντέλων (ii) την «αυτονόµηση» από τη σχολική ενότητα. Η τελική µέτρηση αναδεικνύει ότι οι 
φοιτητές/τριες εφόσον ολοκληρώθηκε η διδακτική σειρά αφενός άλλαξαν και αφετέρου επέκτειναν τα αρχικά 
κριτήρια του διδακτικού τους σχεδιασµού. Επιπλέον, η ανάλυση των τελικών σεναρίων δείχνει ότι οι 
φοιτητές/τριες είναι συνεπείς στην υλοποίηση των τελικών τους κριτηρίων, δηλαδή δεν εµφανίζουν 
ανακολουθία ανάµεσα στην κατεύθυνση της «Υλοποίησης» και στην κατεύθυνση της «Επιλογής», γεγονός το 
οποίο παρατηρείται στην αρχική µέτρηση και γι’ αυτό το λόγο θεωρούµε σηµαντική την εξέλιξη του διδακτικού 
τους σχεδιασµού ως προς αυτή την κατεύθυνση. 
Κατεύθυνση «∆ιάκρισης»  
Στη αρχή της διδακτικής σειράς, παρατηρούµε ότι (βλ. πίνακα 3):  
α) 13 φοιτητές/τριες δεν µπορούν να διακρίνουν διαφορές ανάµεσα στα µοντέλα ανακάλυψης, εποικοδόµησης 
και µεταφοράς. Για παράδειγµα, 7 άτοµα θέλουν να πιστεύουν ότι το 1ο τους διδακτικό σενάριο µοιάζει ως προς 
τον τρόπο διδασκαλίας µε το 3ο διδακτικό σενάριο του ερωτηµατολογίου στο οποίο εφαρµόζεται µοντέλο 
ανακαλυπτικής επίδειξης, ενώ όπως φαίνεται παραπάνω στα αποτελέσµατα της 1ης κατεύθυνσης,  στα 1α 
διδακτικά σενάρια σχεδιάζεται Μ.Ω.∆. τύπου µεταφοράς. 
β) 3 άτοµα ταυτίζουν ως προς τη µέθοδο  διδασκαλίας το 1ο τους σενάριο µε την 1η διδακτική προσέγγιση του 
ερωτηµατολογίου στην οποία εφαρµόζεται µοντέλο µεταφοράς. Οι 3 αυτές φοιτήτριες επικεντρώνονται µόνο 
στο ρόλο του/της εκπαιδευτικού και σωστά αναγνωρίζουν ότι ο/η εκπαιδευτικός εξηγεί πολύ περισσότερο 
στους/στις µαθητές/τριες το επιστηµονικό πρότυπο απ’ ό,τι στις άλλες προσεγγίσεις. 
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Στο τέλος της διδακτικής σειράς, παρατηρούµε ότι: 
α) 13 άτοµα διακρίνουν σωστά ότι στο 1ο διδακτικό σενάριο του ερωτηµατολογίου υλοποιείται µοντέλο 
µεταφοράς και στο 2ο σενάριο µοντέλο εποικοδόµησης.  
β) Μόνο 6 άτοµα αναγνωρίζουν σωστά ότι στο 3ο διδακτικό σενάριο του ερωτηµατολογίου εφαρµόζεται 
µοντέλο ανακάλυψης. Ωστόσο τα περισσότερα από αυτά µε δυσκολία αναγνωρίζουν τις σχετικές διαφορές του 
ανακαλυπτικού µοντέλου από τα υπόλοιπα 2 µοντέλα. Τα υπόλοιπα άτοµα δεν µπορούν να αναγνωρίσουν το 
είδος του µοντέλου που εφαρµόζεται στο 3ο σενάριο. Κρίνουν ότι µοιάζει αρκετά µε το εποικοδοµητικό αλλά 
φαίνεται να µην είναι ακριβώς το ίδιο. 
 

  
όχι διάκριση 

 
περιορισµένη 
διάκριση 

 
διάκριση 

µεταφοράς 
εποικοδόµησης 

 
διάκριση 

µεταφοράς 
εποικοδόµησης 
ανακάλυψης 

 
διάκριση 

ανακαλυπτικής 
επίδειξης 

καθοδηγούµενης 
ανακάλυψης 

 
1ο

διδακτικό 
σενάριο 

 
13 

 
3 

 
- 

 
- 

 
- 

 
2ο

διδακτικό 
σενάριο 

 
2 

 
- 

 
13 

 
6 

 
1 

Πίνακας 3: Κατεύθυνση «∆ιάκρισης»-∆ιάκριση Μ.Ω.∆. τύπου µεταφοράς, ανακάλυψης, εποικοδόµησης 
 
 

γ) 2 άτοµα δεν µπορούν ακόµη να διακρίνουν τα 3 διδακτικά µοντέλα που εφαρµόζονται στο ερωτηµατολόγιο. 
Μάλιστα υποστηρίζουν ότι στα 3 σχετικά σενάρια υλοποιείται το µοντέλο µεταφορας µε παραλλαγές. 
δ) Αξιοσηµείωτη είναι η περίπτωση 1 φοιτήτριας η οποία όχι µόνο αναγνωρίζει σωστά τα 3 µοντέλα, 
µεταφοράς, ανακαλυπτικής επίδειξης και εποικοδόµησης στο ερωτηµατολόγιο, αλλά µπορεί να διακρίνει 
διαφορές ανάµεσα στο µοντέλο της καθοδηγούµενης ανακάλυψης και στο µοντέλο της ανακαλυπτικής 
επίδειξης. 
Τα παραπάνω αποτελέσµατα δείχνουν ότι ενώ οι φοιτητές/τριες στην αρχή της διδακτικής σειράς, ξεκίνησαν 
από την ίδια περίπου «κατάσταση» δηλαδή δεν µπορούσαν να διακρίνουν τα 3 µοντέλα διδασκαλίας, στο τέλος 
της σειράς διαπιστώνουµε  ότι παρουσιάζουν διαφορές ως προς την κατεύθυνση της «∆ιάκρισης». Μπορούµε να 
αναγνωρίσουµε ότι σηµειώνεται σηµαντική εξέλιξη ως προς την ικανότητά τους να διακρίνουν διαφορές 
ανάµεσα σε διδασκαλία εποικοδοµητικού τύπου και τύπου µεταφοράς. Αλλά δεν µπορούµε να ισχυριστούµε το 
ίδιο ως προς την ικανότητά τους να διακρίνουν ανακαλυπτικού τύπου διδασκαλία από τις 2 άλλες.  

Συµπεράσµατα 
Η παρούσα έρευνα αποβλέπει στην ανάδειξη της πολυπλοκότητας που χαρακτηρίζει την αξιολόγηση της 
εκµάθησης των εποικοδοµητικών θέσεων για τη διδασκαλία από τους/τις εκπαιδευτικούς. Τα αποτελέσµατα της 
συγκεκριµένης έρευνας παρέχουν πληροφορίες για την εκµάθηση των εποικοδοµητικών θέσεων στα πλαίσια 
του ωριαίου διδακτικού σχεδιασµού σε τρεις κατευθύνσεις, «Υλοποίηση», «Επιλογή», «∆ιάκριση» και 
αποκαλύπτουν λεπτοµέρειες της εξέλιξης των τριών αυτών κατευθύνσεων. Για παράδειγµα φαίνεται ότι στην 
αρχή της διδακτικής σειράς υπάρχει ανακολουθία ανάµεσα στις 3 κατευθύνσεις. Στο τέλος της σειράς, οι 
φοιτητές/τριες φαίνεται ότι είναι συνεπείς ως προς τις 2 κατεύθυνσεις, της «Υλοποίησης» και της «Επιλογής» 
ενώ παρουσιάζονται προβλήµατα ανακολουθίας στην κατεύθυνση της «∆ιάκρισης».   
Σηµειώνουµε ότι τα αποτελέσµατα αυτά είναι σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία στην οποία επισηµαίνεται ότι η 
αλλαγή των διδακτικών αντιλήψεων φαίνεται να µην είναι η ίδια για όλους/ες τους/τις εκπαιδευτικούς 
(Gunstone & Northfield 1994, Stofflet 1994). Στο δύσκολο ερευνητικό πρόβληµα – να περιγράψουµε την 
εξέλιξη των διδακτικών αντιλήψεων των εκπαιδευτικών – τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας παρέχουν 
νέες απαντήσεις εφόσον αναδεικνύουν σε βάθος εναλλακτικές διαδροµές της εξέλιξης του διδακτικού 
σχεδιασµού των φοιτητών/τριών.  
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