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Α.-Εισαγωγή  
Η δεξιότητα ελέγχου µεταβλητών αποτελεί µια από τις βασικές συνιστώσες που συναποτελούνται στη 
διαδικασία µάθησης στις Φυσικές Επιστήµες. Χωρίς την απόκτηση της δεξιότητας αυτής, το άτοµο δεν µπορεί 
να σχεδιάσει ένα έγκυρο πείραµα, όταν θέλει για παράδειγµα να µελετήσει την επίδραση µιας µεταβλητής σε 
µια άλλη, ούτε να απαντήσει σε ένα ερευνητικό ερώτηµα, όταν του δίνονται µετρήσεις διαφόρων µεταβλητών 
και του ζητείται να απαντήσει κατά πόσο µια µεταβλητή επηρεάζει µιαν άλλη. Ο σχεδιασµός πειραµάτων 
περιλαµβάνει δύο επιµέρους δεξιότητες συλλογισµού: την αναγνώριση και τον έλεγχο µεταβλητών. 
Από τη µελέτη της σχετιζόµενης µε το θέµα βιβλιογραφίας (Chen & Klahr1, 1999; Ross, 19882; Papaevripidou & 
Constantinou, 20003) προκύπτει ότι το ποσοστό των ατόµων που αυθόρµητα εφαρµόζουν τη δεξιότητα ελέγχου 
µεταβλητών κατά το σχεδιασµό ενός πειράµατος είναι πολύ µικρό. Συνεπώς, θεωρούµε ότι ο σχεδιασµός 

                                                 
1 Chen, Z.& Klahr, D. (1999). All Other Things Being Equal:  Acquisition and Transfer of the Control of Variables Strategy. 
Child Development, 70 (5), 1098-1120. 
2 Ross, J. A. (1988). Controlling Variables:  A Meta-Analysis of Training Studies. Review of Educational Research,58 (4), 
405- 437.  
3 Papaevripidou, M. & Constantinou, C.P. (2000). Development of procedural skills in science through the use of an 
interactive database: an example from designing experiments. Proceedings of the Fifth International Conference on Computer 
Based Learning in Science, 7th July–12th July 2001, Masaryk University, Faculty of Education, Brno, Czech Republic (10 
pages). 
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πειραµάτων, ως θεµελιώδης δεξιότητα συλλογισµού, πρέπει να αναπτύσσεται και να καλλιεργείται σε 
µαθησιακά περιβάλλοντα διδασκαλίας των Φυσικών Επιστηµών. 
Στο άρθρο αυτό διερευνούµε την πιθανότητα δηµιουργίας µιας ποιοτικής κλίµακας µε διάφορα επίπεδα 
επίδοσης σε σχέση µε τις δεξιότητες ελέγχου µεταβλητών και σχεδιασµού πειραµάτων. Στη συνέχεια, 
χρησιµοποιείται η κλίµακα αυτή για: 

• την αξιολόγηση της επίδοσης προϋπηρεσιακών εκπαιδευτικών δηµοτικής εκπαίδευσης στις δεξιότητες 
ελέγχου µεταβλητών και σχεδιασµού πειραµάτων 

• τη σύγκριση των απαντήσεων των προϋπηρεσιακών εκπαιδευτικών µε τις απαντήσεις που έδωσαν 
µαθητές πέµπτης τάξης του δηµοτικού στο ίδιο δοκίµιο αξιολόγησης 

• τη διερεύνηση της πιθανότητας κατάταξης προϋπηρεσιακών εκπαιδευτικών στα διάφορα επίπεδα 
επίδοσης της δεξιότητας µετά από την ανάλυση των απαντήσεών τους σε ένα διαφορετικό δοκίµιο 
αξιολόγησης σε σχέση µε το δοκίµιο που χρησιµοποιήθηκε για τη δηµιουργία της κλίµακας 

Β.-Θεωρητικό Υπόβαθρο και Προηγούµενη Έρευνα  
Η αξιολόγηση αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της διαδικασίας µάθησης στις Φυσικές Επιστήµες. Τα όργανα 
αξιολόγησης που χρησιµοποιούνται είναι σηµαντικό να µετρούν τη βαθµιαία οικοδόµηση της πραγµατικής 
γνώσης περιλαµβανοµένων των δεξιοτήτων που καλλιεργούνται και αναπτύσσονται κατά τη διδασκαλία. Είναι 
επίσης σηµαντικό να µη συµβιβάζονται στη διαπίστωση του βαθµού αποµνηµόνευσης του περιεχοµένου της 
διδασκαλίας από τους διδασκόµενους. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µέσα από την ανάπτυξη και χρήση πολλαπλών 
εργαλείων αξιολόγησης, όπως είναι οι φάκελοι επιτευγµάτων, οι οπτικογραφήσεις, οι παρουσιάσεις, οι 
συζητήσεις, οι εκθέσεις ιδεών, κ.ά (NSTA & AETS, 19984).  
 
Η Ερευνητική Οµάδα Μάθησης στις Φυσικές Επιστήµες στο Πανεπιστήµιο Κύπρου υλοποιεί ένα πρόγραµµα 
ανάπτυξης και ερευνητικής εγκυροποίησης διδακτικού υλικού. Τα δοκίµια αξιολόγησης που ακολουθούν όλες 
τις φάσεις ανάπτυξης και εφαρµογής του διδακτικού υλικού µας παρέχουν πολύτιµες πληροφορίες τόσο για την 
επίτευξη των µαθησιακών επιδιώξεων όσο και για την καταλληλότητα του διδακτικού υλικού σε αυθεντικά 
περιβάλλοντα µάθησης. Στο επίπεδο της αξιολόγησης προέκυψε η ανάγκη κατασκευής µιας κλίµακας µέτρησης 
µε διάφορα επίπεδα επίδοσης σε σχέση µε τις δεξιότητες ελέγχου µεταβλητών και σχεδιασµού πειραµάτων. Οι 
κλίµακες µέτρησης αποτελούν πολύτιµη υποδοµή, αφού µας βοηθούν να κατασκευάσουµε νέα όργανα 
αξιολόγησης, µας επιτρέπουν τη µέτρηση της επίδοσης ενός ή περισσοτέρων πληθυσµών και µας καθοδηγούν 
κατά την αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας των διδακτικών µας παρεµβάσεων. 

Γ.-Μεθοδολογία  
Για την κατασκευή της κλίµακας µέτρησης της επίδοσης στις δεξιότητες ελέγχου µεταβλητών και σχεδιασµού 
πειραµάτων χρησιµοποιήθηκαν οι απαντήσεις που δόθηκαν από ένα δείγµα 105 προϋπηρεσιακών εκπαιδευτικών 
του Τµήµατος Επιστηµών της Αγωγής στο Πανεπιστήµιο Κύπρου σε ένα δοκίµιο αξιολόγησης (Έργο Α) µετά 
από τη διδασκαλία των υπό συζήτηση δεξιοτήτων συλλογισµού. Το δοκίµιο αξιολόγησης είχε την ακόλουθη 
µορφή:  
 
Έργο Α 
Μια φοιτήτρια ενδιαφέρεται να εξετάσει κατά πόσο το χρώµα του περιτυλίγµατος σε παγωτά επηρεάζει το 
χρόνο που ένα παγωτό µπορεί να αφεθεί στον ήλιο χωρίς να λιώσει. Για να διερευνήσει αυτό το ερώτηµα έκανε 
το ακόλουθο πείραµα: 
Βρήκε διάφορα είδη παγωτού και κατέγραψε για το κάθε ένα τις πληροφορίες που φαίνονται στον Πίνακα. Πήρε 
ένα παγωτό από το κάθε είδος από συγκεκριµένο ψυγείο µιας υπεραγοράς και τα τοποθέτησε όλα στον ήλιο. 
Μέτρησε για το κάθε ένα το χρόνο που χρειάστηκε για να λιώσει και κατέγραψε και αυτές τις τιµές στον 
Πίνακα. 
 

 Είδος παγωτού Χρώµα 
περιτυλίγµατος 

Όγκος 
παγωτού (ml) 

Χρόνος για να 
λιώσει (min) 

1 Γρανίτα από λεµόνι Άσπρο 80 8 
2 Γρανίτα από λεµόνι καφέ σκούρο 80 8 
3 Παγωτό Σοκολάτας Πράσινο 100 6 
4 Παγωτό Σοκολάτας Κίτρινο 120 9 
5 Παγωτό Βανίλιας Μπλε 120 11 
6 Παγωτό Φράουλας Μαύρο 120 12 

 
Με βάση το πείραµα της φοιτήτριας, το χρώµα του περιτυλίγµατος επηρεάζει το χρόνο που χρειάζεται ένα παγωτό για να 
λιώσει;  
Στην εξήγηση του συλλογισµού σας να αναφέρετε ποιες από τις µετρήσεις χρησιµοποιήσατε για να καταλήξετε 
στο συµπέρασµά σας. Αν χρειάστηκε να θεωρήσετε οτιδήποτε να το αναφέρετε. Αν δεν µπορεί να απαντηθεί το 

                                                 
4 NSTA & AETS. (1998). Standards for Science Teacher Preparation. National Science Teachers Association in 
collaboration with the Association for the Education of Teachers in Science. 
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ερώτηµα µε βάση τα δεδοµένα που έχετε στον Πίνακα να το δηλώσετε και να εξηγήσετε γιατί δεν µπορεί να 
απαντηθεί. 
 
Η κατασκευή της κλίµακας µέτρησης της επίδοσης στις δεξιότητες ελέγχου µεταβλητών και σχεδιασµού 
πειραµάτων ολοκληρώθηκε σε τρεις φάσεις.  
 
Χρησιµοποιώντας τη φαινοµενογραφική µέθοδο ανάλυσης, οµαδοποιήσαµε στη Φάση 1 τις 105 απαντήσεις των 
φοιτητών σε 5 κατηγορίες απαντήσεων ανάλογα µε το πρώτο σκέλος της απάντησής τους, δηλ. σύµφωνα µε το 
αν έλεγαν ότι το χρώµα του περιτυλίγµατος του παγωτού δεν επηρεάζει το χρόνο που λιώνει το παγωτό 
(Κατηγορία 1), επηρεάζει (Κατηγορία 2), επηρεάζει και δεν επηρεάζει (Κατηγορία 4), το ερώτηµα δεν µπορεί να 
απαντηθεί (Κατηγορία 3) ή αν δεν έδιναν καµία απάντηση ή στην απάντησή τους περιλαµβάνονταν ασαφή 
στοιχεία που δεν επέτρεπαν την κατηγοριοποίησή της σε µια από τις προηγούµενες κατηγορίες απαντήσεων 
(Κατηγορία 5).  
Λόγω της εύρεσης µιας µεγάλης σχετικά ποικιλίας στις απαντήσεις που έδιναν οι φοιτητές για να αιτιολογήσουν 
το σκεπτικό του πρώτου σκέλους της απάντησής τους, σε κάθε κατηγορία απάντησης, διευρύναµε στη Φάση 2 
σε 18 κατηγορίες τις 5 κατηγορίες απαντήσεων που προέκυψαν στη Φάση 1, για να καλύψουµε τη 
διαφοροποίηση στα δεδοµένα σε σχέση µε το πώς οι φοιτητές αιτιολόγησαν την απάντησή τους.  
Στη Φάση 3 ιεραρχήθηκαν σε αύξουσα σειρά οι 18 κατηγορίες απαντήσεων, ξεκινώντας από την κατηγορία 
απάντησής που είναι πιο κοντά στην ορθή και πλήρη εξήγηση συλλογισµού και καταλήγοντας σ’ αυτή µε 
λανθασµένο ή άσχετο συλλογισµό. Αφού οµαδοποιήθηκαν στη συνέχεια µε βάση τις οµοιότητες που 
παρουσίαζαν, διαµορφώθηκε µια κλίµακα µε 7 επίπεδα µέτρησης των δεξιοτήτων ελέγχου µεταβλητών και 
σχεδιασµού πειραµάτων. 
Μετά τον καταρτισµό της κλίµακας µέτρησης χορηγήθηκε το ίδιο διαγνωστικό δοκίµιο σε 33 µαθητές Ε’ τάξης 
δηµοτικού σχολείου πριν και µετά τη διδασκαλία των δεξιοτήτων ελέγχου µεταβλητών και σχεδιασµού 
πειραµάτων. Αυτό κρίθηκε αναγκαίο για την εγκυροποίηση της δηµιουργηθείσας κλίµακας µέτρησης της 
επίδοσης στις δεξιότητες αυτές. 
Εξετάσαµε στη συνέχεια κατά πόσο οι απαντήσεις ενός δείγµατος µε 93 προϋπηρεσιακούς εκπαιδευτικούς του 
Τµήµατος Επιστηµών της Αγωγής του Πανεπιστηµίου Κύπρου σε ένα διαφορετικό δοκίµιο αξιολόγησης, αλλά 
ισόµορφο ως προς τη δοµή και το βαθµό δυσκολίας σε σχέση µε το προηγούµενο διαγνωστικό δοκίµιο, 
κατηγοριοποιούνταν στα διάφορα επίπεδα της κλίµακας που ήδη δηµιουργήθηκε.  

∆.-Αποτελέσµατα  
Η ποιοτική κλίµακα που δηµιουργήθηκε για την αξιολόγηση της επίδοσης των ατόµων σε σχέση µε τις 
δεξιότητες συλλογισµού και σχεδιασµού πειραµάτων αποτελείται από 7 επίπεδα. Τα επίπεδα αυτά 
περιγράφονται στον Πίνακα 1. 

 
Επίπεδο 0: Καµιά απάντηση – Άσχετες απαντήσεις, συχνά µε αντιφατικά στοιχεία 
Επίπεδο 1: Η απάντηση προκύπτει από προϋπάρχουσες αντιλήψεις παρά από συλλογισµό µε βάση τα δεδοµένα   

• διαισθητικές αντιλήψεις – χρήση προϋπαρχόντων εννοιολογικών µοντέλων αντί συλλογιστικών αρχών 
• επιλογή µιας µόνο µέτρησης – περίπτωσης και σύγκρισή της µε µια δική τους (default) µέτρηση 
• επιλογή 2 µετρήσεων που παρουσιάζουν έντονες διαφορές στις τιµές της εξαρτηµένης µεταβλητής  

Επίπεδο 2: Ατελής εφαρµογή της δεξιότητας ελέγχου µεταβλητών – φαίνεται µέσα από τα συµφραζόµενά τους ότι 
ανακαλούν τη στρατηγική, αλλά δεν την εφαρµόζουν ορθά κατά τη λύση του προβλήµατος (χειρίζονται ορθά µόνο 2 από τις 
3 µεταβλητές) 
Επίπεδο 3: Εκφράζουν τη στρατηγική ελέγχου µεταβλητών σε θεωρητικό επίπεδο. Ωστόσο, αδυνατούν να την εφαρµόσουν 
µε συνέπεια 

• Αντί να απαντήσουν και να συνδέσουν την αιτιολόγησή τους µε τα δεδοµένα, απλά διατυπώνουν τη 
στρατηγική. 

• Θεωρούν τον προτεινόµενο πειραµατικό σχεδιασµό ως οπωσδήποτε µη έγκυρο 
Επίπεδο 4: Εφαρµόζουν ορθά τη δεξιότητα ελέγχου µεταβλητών χωρίς να εξηγούν το συλλογισµό τους 
Επίπεδο 5: Ορθή εφαρµογή της δεξιότητας ελέγχου µεταβλητών. Ωστόσο, προχωρούν σε προσαρµογή των τιµών των 
ελεγχόµενων µεταβλητών µε αναλογικό συλλογισµό, για να µπορούν να εφαρµόσουν τη δεξιότητα ελέγχου µεταβλητών και 
σε αυτές τις περιπτώσεις  
Επίπεδο 6: Εφαρµογή µε συνέπεια της δεξιότητας ελέγχου µεταβλητών και σωστή εξήγηση του συλλογισµού µε βάση τον 
οποίο απάντησαν 

Πίνακας 1:Περιγραφή των επιπέδων της ποιοτικής κλίµακας µέτρησης  
 

Το Επίπεδο 0 δηλώνει µη απόκτηση της δεξιότητας ελέγχου µεταβλητών, το Επίπεδο 6 δηλώνει την απόκτησή 
της στην πιο ολοκληρωµένη της µορφή, ενώ τα ενδιάµεσα επίπεδα αναφέρονται σε διαβαθµίσεις της δεξιότητας. 
Στον Πίνακα 2 παρουσιάζεται η ποσοστιαία κατανοµή των φοιτητών στα 7 επίπεδα της κλίµακας. 
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Επίπεδα Ποσοστό φοιτητών (%)  

σε κάθε επίπεδο [ν=105] 
Επίπεδο 0 1.90 
Επίπεδο 1 5.71 
Επίπεδο 2 1.90 
Επίπεδο 3 49.52 
Επίπεδο 4 4.76 
Επίπεδο 5 6.69 
Επίπεδο 6 29.52 

Πίνακας 2: Επίπεδα της δεξιότητας ελέγχου µεταβλητών και ποσοστά φοιτητών σε κάθε επίπεδο 
 
Από τον Πίνακα 2 προκύπτει το συµπέρασµα ότι όλες οι απαντήσεις των φοιτητών κατατάσσονται σε κάποιο 
από τα επίπεδα, µια και δεν παρουσιάστηκαν απαντήσεις που να µην µπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε κανένα 
από τα 7 επίπεδα της δηµιουργηθείσας κλίµακας. Επισηµαίνουµε επίσης το µεγάλο ποσοστό των φοιτητών στο 
επίπεδο 3 (ν=41), κατά το οποίο η πλειοψηφία των φοιτητών απαντούσε µε τον ακόλουθο συλλογισµό: 
 
«∆εν µπορεί να απαντηθεί το ερώτηµα, γιατί δεν έχουµε σταθερές µεταβλητές όπως το είδος του παγωτού ή/και ο όγκος του τα 
οποία επηρεάζουν τα αποτελέσµατα. Πρέπει να αλλάζει το χρώµα του περιτυλίγµατος και να έχουµε το ίδιο είδος παγωτού και 
τον ίδιο όγκο για να βγάλουµε τα σωστά συµπεράσµατα, δηλ. πρέπει όλες οι άλλες µεταβλητές (όγκος, είδος κτλ) να είναι 
σταθερές και µόνο το χρώµα να αλλάζει.»  
 
Η απάντηση αυτή οδήγησε στον εντοπισµό της ακόλουθης συλλογιστικής δυσκολίας: 
«Οι φοιτητές αδυνατούσαν να εντοπίσουν και να αποµονώσουν τις µετρήσεις που σχετίζονται µε το συγκεκριµένο 
ερώτηµα. Η ύπαρξη άσχετων µετρήσεων ερµηνευόταν από αυτούς ως µη έγκυρος σχεδιασµός του πειράµατος». 
Ενδείξεις της πιο πάνω συλλογιστικής δυσκολίας εντοπίζονται και στα ποσοτικά δεδοµένα του Πίνακα 2, αφού 
η πλειονότητα των φοιτητών κατατάσσεται στο επίπεδο 3 της κλίµακας. 
Μια άλλη συλλογιστική δυσκολία που προέκυψε από τις απαντήσεις των φοιτητών που ανήκουν στο επίπεδο 5 
της κλίµακας αναφέρεται στην «αυθαίρετη θεώρηση ότι υπάρχει γραµµική σχέση µεταξύ ελεγχόµενων µεταβλητών 
και της εξαρτηµένης µεταβλητής». 
Τα αποτελέσµατα που προέκυψαν µετά τη χορήγηση του δοκιµίου αξιολόγησης (Έργο Α), που δόθηκε σε 
µαθητές Ε’ τάξης του δηµοτικού σχολείου πριν και µετά από διδασκαλία των δεξιοτήτων ελέγχου µεταβλητών 
και σχεδιασµού πειραµάτων παρουσιάζονται στον Πίνακα 3. Επιλέξαµε να παρουσιάσουµε και την κατανοµή 
των φοιτητών στα επίπεδα της κλίµακας στον Πίνακα 3, για να καταστεί πιο εµφανής η σύγκριση µεταξύ της 
κατανοµής των φοιτητών και των µαθητών στα επίπεδα της κλίµακας. 
 

Έργο Α’  
Πριν από 
διδασκαλία 

Μετά από διδασκαλία 

 
Επίπεδα 

Ποσοστό (%) 
µαθητών σε 
κάθε επίπεδο 

[ν=33] 

Ποσοστό (%) 
φοιτητών σε κάθε 
επίπεδο [ν=105] 

Ποσοστό (%) 
µαθητών σε κάθε 
επίπεδο [ν=33] 

Επίπεδο 0 15,62 1,90 12,5 
Επίπεδο 1 28,13 5,71 6,25 
Επίπεδο 2 25 1,90 0 
Επίπεδο 3 25 49,52 0 
Επίπεδο 4 0 4,76 0 
Επίπεδο 5 3,13 6,69 0 
Επίπεδο 6 3,12 29,52 81,25 

Πίνακας 3: Ποσοστιαία κατανοµή των φοιτητών και των µαθητών σε κάθε επίπεδο της δεξιότητας  
πριν και µετά από διδασκαλία 

 
Τονίζουµε ότι και σε αυτή περίπτωση οι µαθητές µπορούν να καταταγούν σε κάποιο από τα 7 επίπεδα της 
κλίµακας αξιολόγησης των δεξιοτήτων ελέγχου µεταβλητών και σχεδιασµού πειραµάτων. Φυσικά, υπάρχουν 
περιπτώσεις όπου δεν παρατηρείται συγκέντρωση µαθητών σε κάποιο από τα επίπεδα (επίπεδα 2-5). Αυτό 
τουλάχιστον φαίνεται περισσότερο στην περίπτωση χορήγησης του δοκιµίου µετά τη διδασκαλία, κατά την 
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οποία είναι εµφανές ότι οι µαθητές µετακινήθηκαν στο ψηλότερο επίπεδο της κλίµακας, παρόλο που το 
συγκεκριµένο έργο δεν αποτελούσε µέρος της διδακτικής παρέµβασης. 
Ωστόσο, είναι πολύ ενδιαφέρον να παρατηρήσει κανείς το εξής: οι µαθητές µετά τη διδασκαλία φαίνεται να 
υπερτερούν σε σχέση µε τους φοιτητές στο ίδιο διαγνωστικό δοκίµιο. Θεωρούµε ότι υπάρχουν διάφοροι λόγοι 
που συµβαίνει αυτό. Μια πιθανή ερµηνεία είναι ότι οι πιο σύνθετες γνωστικές δοµές που έχουν ήδη αναπτύξει οι 
φοιτητές λειτουργούν ως ανασταλτικός παράγοντας σε προσπάθειες ριζικής αναδιοργάνωσης (Vosniadou, 
19915). 
Το σηµαντικό µήνυµα που προκύπτει από τον Πίνακα 3 είναι ότι η ίδια κλίµακα περιγράφει την επίδοση 
µαθητών και φοιτητών, καθώς επίσης και την επίδοση πριν και µετά τη διδασκαλία. 
Τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από τη φαινοµενογραφική ανάλυση των απαντήσεων που δόθηκαν από ένα 
δείγµα 91 φοιτητών σε ένα διαφορετικό δοκίµιο αξιολόγησης (Έργο Β) παρουσιάζονται στον Πίνακα 4. 
Επιλέξαµε και πάλι να παρουσιάσουµε την ποσοστιαία κατανοµή φοιτητών και µαθητών σε κάθε επίπεδο της 
δεξιότητας πριν και µετά από διδασκαλία µε τη χρήση διαφορετικών δοκιµίων, για σκοπούς σύγκρισης. 
 

 Έργο Α’ Έργο Β’ 
 Πριν από 

διδασκαλία 
Μετά από διδασκαλία Πριν από 

διδασκαλία 
 
Επίπεδα 

Ποσοστό (%) 
µαθητών σε κάθε 
επίπεδο [ν=33] 

Ποσοστό (%) 
µαθητών σε κάθε 
επίπεδο [ν=33] 

Ποσοστό (%) 
φοιτητών σε κάθε 
επίπεδο [ν=105] 

Ποσοστό (%) 
φοιτητών σε κάθε 
επίπεδο [ν=93] 

Επίπεδο 0 15,62 12,5 1.90 4,30 
Επίπεδο 1 28,13 6,25 5.71 3,23 
Επίπεδο 2 25 2 1.90 11,83 
Επίπεδο 3 25 0 49.52 53,76 
Επίπεδο 4 0 0 4.76 8,60 
Επίπεδο 5 3,13 0 6.69 1,08 
Επίπεδο 6 3,12 79,25 29.52 17,20 

Πίνακας 4: Ποσοστιαία κατανοµή φοιτητών και µαθητών σε κάθε επίπεδο της δεξιότητας  
πριν και µετά από διδασκαλία, µε τη χρήση διαφορετικών δοκιµίων 

 
 
Από τον Πίνακα 4 φαίνεται ότι ακόµα και σε ένα διαφορετικό έργο τα άτοµα κατατάσσονται σε κάθε ένα από τα 
επίπεδα και δεν υπάρχουν περιπτώσεις ατόµων που να µην κατατάσσονται σε κάποιο από τα επίπεδα. 
Επιπρόσθετα, η ίδια κλίµακα επίδοσης περιγράφει τα δεδοµένα από ένα διαφορετικό διαγνωστικό δοκίµιο, 
γεγονός που συνηγορεί υπέρ της εγκυρότητάς της. 

Ε.-Συζήτηση  
Τα αποτελέσµατα της έρευνας αυτής υποστηρίζουν ότι η δηµιουργία µιας ποιοτικής κλίµακας µε διάφορα 
επίπεδα επίδοσης σε σχέση µε τις δεξιότητες ελέγχου µεταβλητών και σχεδιασµού πειραµάτων αποτελεί 
χρήσιµο και ταυτόχρονα αναγκαίο εργαλείο στη µέτρηση και αξιολόγηση4 της µάθησης στις Φυσικές 
Επιστήµες. Μέσα από συγκεκριµένα όργανα αξιολόγησης µπορεί κανείς να ορίσει λειτουργικά το βαθµό 
κατάκτησης ή όχι συγκεκριµένων συλλογιστικών και άλλων δεξιοτήτων. Επιπρόσθετα, µέσα από τη 
φαινοµενογραφική ανάλυση των απαντήσεων σε διαγνωστικά δοκίµια ή άλλα όργανα αξιολόγησης είναι εφικτό 
να κατασκευάσει κανείς ποιοτικές κλίµακες ιεραρχηµένων επιπέδων σε σχέση µε την ανάπτυξη συγκεκριµένων 
δεξιοτήτωνΘεωρούµε επίσης σηµαντικό το γεγονός ότι τα ίδια επίπεδα ανάπτυξης της δεξιότητας ελέγχου 
µεταβλητών προκύπτουν µέσα από διάφορα όργανα αξιολόγησης και για διαφορετικούς πληθυσµούς, εύρηµα το 
οποίο πιστοποιεί την εγκυρότητα της δηµιουργηθείσας κλίµακας µέτρησης των εν λόγω δεξιοτήτων 
συλλογισµού. Τέλος, η κατανοµή ενός πληθυσµού στα διάφορα επίπεδα της δεξιότητας µπορεί να οδηγήσει σε 
ενδείξεις για την ύπαρξη συγκεκριµένων δυσκολιών, λόγω της συγκέντρωσης απρόσµενα µεγάλου µέρους του 
πληθυσµού σε συγκεκριµένα σκαλοπάτια της κλίµακας, τα οποία δεν µπορούν να υπερπηδηθούν χωρίς την 
υπέρβαση της συγκεκριµένης δυσκολίας. 

                                                 
5 Vosniadou, S. (1991). Designing curricula for conceptual restructuring:  Lessons from the study of knowledge acquisition in 
astronomy. Curriculum Studies, 23 (3), 219-237. 
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