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Βασικές Θεωρίες Μάθησης Βασικές Θεωρίες Μάθησης 
των των Φυσικών Φυσικών ΕπιστημώνΕπιστημών

Σκοποί της Εκπαίδευσης Σκοποί της Εκπαίδευσης 
Φυσικών ΕπιστημώνΦυσικών Επιστημών

Η δομή του Ελληνικού Η δομή του Ελληνικού 
Εκπαιδευτικού Εκπαιδευτικού 

ΣυστήματοςΣυστήματος

Η θέση των Φ.Ε καιΗ θέση των Φ.Ε και
της Γεωλογίαςτης Γεωλογίας

Φυσικές επιστήμεςΦυσικές επιστήμες
ΓεωλογίαΓεωλογία
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Εκπαιδευτικοί Φυσικών ΕπιστημώνΕκπαιδευτικοί Φυσικών Επιστημών
κωδικός κατηγορίας: ΠΕΟ4κωδικός κατηγορίας: ΠΕΟ4

ΠΕ04.01ΦΥΣΙΚΟΙΠΕ04.01ΦΥΣΙΚΟΙ
–– Πτυχίο Φυσικής  ΑΕΙ Πτυχίο Φυσικής  ΑΕΙ 
–– Φυσικής του Πανεπιστημίου της Κύπρου Φυσικής του Πανεπιστημίου της Κύπρου 
–– Πτυχίο Φυσικές Επιστήμες του Ε.Α.Π. Πτυχίο Φυσικές Επιστήμες του Ε.Α.Π. 
–– Πτυχίο της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Πτυχίο της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού 

Μετσόβιου Πολυτεχνείου και πιστοποιητικό παρακολούθησης του Προγράμματος Σπουδών Μετσόβιου Πολυτεχνείου και πιστοποιητικό παρακολούθησης του Προγράμματος Σπουδών 
της κατεύθυνσης Φυσικού Εφαρμογώντης κατεύθυνσης Φυσικού Εφαρμογών..

ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ
–– Πτυχίο Χημείας ΑΕΙ Πτυχίο Χημείας ΑΕΙ 
–– Πτυχίο Χημείας του Πανεπιστημίου της Κύπρου Πτυχίο Χημείας του Πανεπιστημίου της Κύπρου 
–– Πτυχίο Χημικού Μηχανικού ΑΕΙΠτυχίο Χημικού Μηχανικού ΑΕΙ

ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ
–– Πτυχίο Βιολογίας ΑΕΙ Πτυχίο Βιολογίας ΑΕΙ 
–– Πτυχίο Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου ΙωαννίνωνΠτυχίο Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
–– Πτυχίο ΦυσιογνώστηΠτυχίο Φυσιογνώστη

ΠΕ04.05 ΓΕΩΛΟΓΟΙΠΕ04.05 ΓΕΩΛΟΓΟΙ
–– Πτυχίο Γεωλογίας  ΑΕΙ Πτυχίο Γεωλογίας  ΑΕΙ 
–– Πτυχίο Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου Πτυχίο Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
–– Πτυχίο Τμήματος Γεωγραφίας του Χαροκοπείου ΠανεπιστημίουΠτυχίο Τμήματος Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

Γενικός σκοπός της διδασκαλίας των Γενικός σκοπός της διδασκαλίας των 
Φυσικών ΕπιστημώνΦυσικών Επιστημών

ΗΗ ολοκλήρωσηολοκλήρωση τουτου ατόμουατόμου

μεμε τηντην ανάπτυξηανάπτυξη κριτικούκριτικού πνεύματοςπνεύματος καικαι
διάθεσηςδιάθεσης γιαγια ενεργοποίησηενεργοποίηση καικαι δημιουργίαδημιουργία
τόσοτόσο σεσε ατομικόατομικό επίπεδοεπίπεδο όσοόσο καικαι σεσε
συνεργασίασυνεργασία μεμε άλλαάλλα άτομαάτομα ήή ομάδεςομάδες..
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Παράμετροι για τον προσδιορισμό του Παράμετροι για τον προσδιορισμό του 
σκοπού διδασκαλίας σκοπού διδασκαλίας 

των Φ.Ετων Φ.Ε
1.1. ΗΗ ηλικίαηλικία τωντων μαθητών,μαθητών, πουπου παίζειπαίζει καθοριστικόκαθοριστικό

ρόλο,ρόλο, αφούαφού άλλεςάλλες ανάγκεςανάγκες καλείταικαλείται νανα
εξυπηρετήσειεξυπηρετήσει ηη διδασκαλίαδιδασκαλία τωντων ΦυσικώνΦυσικών
ΕπιστημώνΕπιστημών στοστο μαθητήμαθητή τουτου ΔημοτικούΔημοτικού τουτου
ΓυμνασίουΓυμνασίου καικαι τουτου ΛυκείουΛυκείου..

2.2. ΗΗ νοητικήνοητική ανάπτυξηανάπτυξη τουτου μαθητήμαθητή κάθεκάθε ηλικίας,ηλικίας, τοτο
γνωστικόγνωστικό υπόβαθρουπόβαθρο πουπου διαθέτει,διαθέτει, οιοι δεξιότητεςδεξιότητες
αλλάαλλά καικαι οιοι προσδοκίεςπροσδοκίες του,του, τοτο κοινωνικόκοινωνικό
περιβάλλονπεριβάλλον καικαι οιοι αναγκαιότητεςαναγκαιότητες πουπου υπάρχουνυπάρχουν σ'σ'
αυτόαυτό..

3.3. ΟΟ χρόνοςχρόνος καικαι οο τεχνολογικόςτεχνολογικός εξοπλισμόςεξοπλισμός πουπου έχειέχει οο
εκπαιδευτικόςεκπαιδευτικός στηστη διάθεσήδιάθεσή τουτου γιαγια τητη διδασκαλίαδιδασκαλία
τουτου μαθήματοςμαθήματος..

ΔιαθεματικόΔιαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Ενιαίο Πλαίσιο 
Προγραμμάτων σπουδών (ΔΕΠΠΣ)Προγραμμάτων σπουδών (ΔΕΠΠΣ)
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Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο 
Προγραμμάτων σπουδών (ΔΕΠΠΣ)Προγραμμάτων σπουδών (ΔΕΠΠΣ)

 Διατηρούνται τα διακριτά μαθήματαΔιατηρούνται τα διακριτά μαθήματα
 Προωθούνται τρόποι συσχέτισης της γνώσης σε δύο άξονες Προωθούνται τρόποι συσχέτισης της γνώσης σε δύο άξονες 

διαθεματικότηταςδιαθεματικότητας
–– Οριζόντιο (Οριζόντιο (ενιαίοενιαίο))
–– Κατακόρυφο (Κατακόρυφο (διαθεματικόδιαθεματικό))

Το περιεχόμενο και η επεξεργασία του  ΔΕΠΠΣ διασφαλίζειΤο περιεχόμενο και η επεξεργασία του  ΔΕΠΠΣ διασφαλίζει
 Την εσωτερική συνοχήΤην εσωτερική συνοχή
 Τη συνέχεια και την ενιαία ανάπτυξηΤη συνέχεια και την ενιαία ανάπτυξη
 Τις διεπιστημονικές θεωρήσεις και συσχετίσειςΤις διεπιστημονικές θεωρήσεις και συσχετίσεις
 Τις διαθεματικές προεκτάσειςΤις διαθεματικές προεκτάσεις

ΔιαθεματικόΔιαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Ενιαίο Πλαίσιο 
Προγραμμάτων σπουδών (ΔΕΠΠΣ)Προγραμμάτων σπουδών (ΔΕΠΠΣ)

ΔιεπιστημονικότηταΔιεπιστημονικότητα

ΔιαθεματικότηταΔιαθεματικότητα

Η Η ΔιαθεματικήΔιαθεματική προσέγγιση είναιπροσέγγιση είναι
γενικότερη της γενικότερη της ΔιεπιστημονικήςΔιεπιστημονικής

Ο μαθητής Ο μαθητής διαθεματικάδιαθεματικά μπορεί να: μπορεί να: 

Συγκροτεί ένα ενιαίο σύνολο Συγκροτεί ένα ενιαίο σύνολο 
γνώσεων και δεξιοτήτωνγνώσεων και δεξιοτήτων
Προσεγγίζει ολιστικά τη γνώσηΠροσεγγίζει ολιστικά τη γνώση
Συνδέει τη γνώση με την Συνδέει τη γνώση με την 
καθημερινή ζωήκαθημερινή ζωή
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ΣκοπόςΣκοπός τηςτης διδασκαλίαςδιδασκαλίας τωντων ΦυσικώνΦυσικών ΕπιστημώνΕπιστημών
ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

Η Η απόκτηση απόκτηση γνώσεων γνώσεων σχετικών με σχετικών με 
 θεωρίεςθεωρίες, , 
 νόμουςνόμους
 αρχέςαρχές
που αφορούν που αφορούν τα τα γνωστικά γνωστικά αντικείμενα των Φυσικών Επιστημών, αντικείμενα των Φυσικών Επιστημών, 
ώστε ο μαθητής ώστε ο μαθητής να είναι ικανός να "ερμηνεύει" να είναι ικανός να "ερμηνεύει" τα φυσικά, τα φυσικά, 
χημικά, βιολογικά και γεωλογικά χημικά, βιολογικά και γεωλογικά –– γεωγραφικά φαινόμενα, αλλά γεωγραφικά φαινόμενα, αλλά 
και και καταστάσεις που επιδρούν.καταστάσεις που επιδρούν.

 Η Η ανάπτυξη της προσωπικότητας ανάπτυξη της προσωπικότητας του του μαθητήμαθητή μέσω:μέσω:
1.1. της προώθησης της προώθησης της ανεξάρτητης σκέψης, της ανεξάρτητης σκέψης, 
2.2. της της αγάπης για εργασία, αγάπης για εργασία, 
3.3. της της ικανότητας για λογική αντιμετώπιση καταστάσεων ικανότητας για λογική αντιμετώπιση καταστάσεων 
4.4. και και της δυνατότητας για επικοινωνία και συνεργασία με άλλα άτομα. της δυνατότητας για επικοινωνία και συνεργασία με άλλα άτομα. 

 Η Η απόκτηση της ικανότητας να απόκτηση της ικανότητας να αναγνωρίζειαναγνωρίζει
1.1. την την ενότητα ενότητα καικαι τη συνέχεια της επιστημονικής γνώσης τη συνέχεια της επιστημονικής γνώσης στις στις 

θετικές θετικές επιστήμες.επιστήμες.
2.2. τη τη σχέση που υπάρχει μεταξύ τους. σχέση που υπάρχει μεταξύ τους. 

 Η Η εξοικείωσηεξοικείωση του μαθητή του μαθητή μεμε
1.1. τον επιστημονικό τρόπο σκέψης, τον επιστημονικό τρόπο σκέψης, 
2.2. την την επιστημονική μεθοδολογία επιστημονική μεθοδολογία 
3.3. με τη χρήση της τεχνολογίας της πληροφορικήςμε τη χρήση της τεχνολογίας της πληροφορικής,,

ώστε και ως μελλοντικός επιστήμονας να είναι ικανός για ώστε και ως μελλοντικός επιστήμονας να είναι ικανός για 
έρευνα και τεχνολογικό σχεδιασμό. έρευνα και τεχνολογικό σχεδιασμό. 

ΣκοπόςΣκοπός τηςτης διδασκαλίαςδιδασκαλίας τωντων ΦυσικώνΦυσικών ΕπιστημώνΕπιστημών
ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
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 Η Η δυνατότητα αξιολόγησης των επιστημονικών και δυνατότητα αξιολόγησης των επιστημονικών και 
τεχνολογικών εφαρμογών, ώστε ο τεχνολογικών εφαρμογών, ώστε ο μαθητής ως μαθητής ως 
μελλοντικός πολίτης, μελλοντικός πολίτης, 
1.1. να να είναι ικανός να τοποθετείται είναι ικανός να τοποθετείται κριτικάκριτικά απέναντί απέναντί τουςτους
2.2. να να αποφαίνεταιαποφαίνεται για τις θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις τους για τις θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις τους 

στην ατομική και κοινωνική υγεία, τη διαχείριση των φυσικών στην ατομική και κοινωνική υγεία, τη διαχείριση των φυσικών 
πόρων και το περιβάλλον. πόρων και το περιβάλλον. 

 Η απόκτηση Η απόκτηση αισθητικών αξιών αισθητικών αξιών σε σχέση με το σε σχέση με το 
περιβάλλον. περιβάλλον. 

 Η διαπίστωση Η διαπίστωση της συμβολής των Φυσικών Επιστημών της συμβολής των Φυσικών Επιστημών 
στη βελτίωση της στη βελτίωση της ποιότητας ζωής ποιότητας ζωής του ανθρώπου. του ανθρώπου. 

ΣκοπόςΣκοπός τηςτης διδασκαλίαςδιδασκαλίας τωντων ΦυσικώνΦυσικών ΕπιστημώνΕπιστημών
ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

 HH απόκτηση της απόκτηση της ικανότηταςικανότητας να συμμετέχει στις να συμμετέχει στις 
προσπάθειες για την προσπάθειες για την επίλυση κοινωνικών επίλυση κοινωνικών προβλημάτωνπροβλημάτων. . 

 HH απόκτηση της ικανότητας απόκτηση της ικανότητας 
1.1. να να επικοινωνείεπικοινωνεί,,
2.2. να να συνεργάζεταισυνεργάζεται με επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς, να με επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς, να 

συλλέγει και να ανταλλάσσει πληροφορίες, συλλέγει και να ανταλλάσσει πληροφορίες, 
3.3. να να παρουσιάζειπαρουσιάζει τις σκέψεις ή τα συμπεράσματα από τις μελέτες του. τις σκέψεις ή τα συμπεράσματα από τις μελέτες του. 

 Η κατανόηση και  η ερμηνεία των αλληλεξαρτήσεων και Η κατανόηση και  η ερμηνεία των αλληλεξαρτήσεων και 
των αλληλεπιδράσεων γεωφυσικών και κοινωνικών των αλληλεπιδράσεων γεωφυσικών και κοινωνικών 
παραγόντων, καθώς και παραγόντων, καθώς και 

 Η αιτιολόγηση της ανάγκης αρμονικής συνύπαρξης Η αιτιολόγηση της ανάγκης αρμονικής συνύπαρξης 
ανθρώπου και περιβάλλοντοςανθρώπου και περιβάλλοντος

ΣκοπόςΣκοπός τηςτης διδασκαλίαςδιδασκαλίας τωντων ΦυσικώνΦυσικών ΕπιστημώνΕπιστημών
ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
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Βασικές Θεωρίες Μάθησης Βασικές Θεωρίες Μάθησης των των 
Φυσικών Φυσικών ΕπιστημώνΕπιστημών

Τι είναι η μάθηση;Τι είναι η μάθηση;

Η μάθηση είναι ένα σύνθετο Η μάθηση είναι ένα σύνθετο φαινόμενοφαινόμενο
βιολογικόβιολογικό και και πνευματικόπνευματικό

Έχει μελετηθεί Έχει μελετηθεί από διάφορους κλάδους της επιστήμης από διάφορους κλάδους της επιστήμης 
όπως όπως ::

ψυχολογία,ψυχολογία,
 παιδαγωγική, παιδαγωγική, 
φυσιολογίαφυσιολογία, , 
ιατρικήιατρική, , 
βιολογία κ.αβιολογία κ.α..
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Τι είναι η μάθηση;Τι είναι η μάθηση;

Μάθηση Μάθηση είναι μια σχετικά είναι μια σχετικά σταθερή αλλαγή σταθερή αλλαγή σε μια σε μια 
δυνατότητα της συμπεριφοράςδυνατότητα της συμπεριφοράς, η οποία συμβαίνει ως , η οποία συμβαίνει ως 
αποτέλεσμα αποτέλεσμα ενισχυμένης πρακτικής ενισχυμένης πρακτικής (Kimble, 1980)

Μάθηση είναι Μάθηση είναι η διαδικασία η διαδικασία που υποβοηθά τους που υποβοηθά τους 
οοργανισμούς ργανισμούς να τροποποιήσουν τη να τροποποιήσουν τη συμπεριφορά τους συμπεριφορά τους 
σε ένα σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα και με ένα σε ένα σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα και με ένα 
μόνιμο τρόπο, έτσι ώστε μόνιμο τρόπο, έτσι ώστε η ίδια η ίδια η τροποποίηση ή η τροποποίηση ή 
αλλαγή να αλλαγή να μη χρειαστεί να συμβεί μη χρειαστεί να συμβεί κατ΄κατ΄ επανάληψη σε επανάληψη σε 
κάθε κάθε νέα περίπτωση νέα περίπτωση (Gagné, 1975) 

Θεωρίες τηςΘεωρίες της
ΕπιστήμηςΕπιστήμης

Εξελικτικές Εξελικτικές –– ΓνωσιακέςΓνωσιακές
Θεωρίες (Θεωρίες (ψυχολογίαψυχολογία))

Θεωρίες ΜάθησηςΘεωρίες Μάθησης

Ερμηνευτική Ερμηνευτική -- ΦαινομενολογικήΦαινομενολογική

Εμπειρική Εμπειρική -- ΑναλυτικήΑναλυτική

Κριτική θεωρίαΚριτική θεωρία

Κριτικός ΟρθολογισμόςΚριτικός Ορθολογισμός

Συστημική θεωρίαΣυστημική θεωρία
ΕποικοδομιτισμόςΕποικοδομιτισμός
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Θεωρίες μάθησηςΘεωρίες μάθησης

Για να διδάξει κάποιος Για να διδάξει κάποιος σωστάσωστά και και 
αποτελεσματικά, οποιοδήποτε μάθημα πρέπει αποτελεσματικά, οποιοδήποτε μάθημα πρέπει 
να εφαρμόζει μια θεωρία μάθησης, σε να εφαρμόζει μια θεωρία μάθησης, σε 
διαφορετική περίπτωση διαφορετική περίπτωση 

είτε θα αυτοσχεδιάζει είτε θα αυτοσχεδιάζει 
είτε θα αναπαράγει το σχολικό εγχειρίδιο, είτε θα αναπαράγει το σχολικό εγχειρίδιο, 

που κανένα από τα δύο που κανένα από τα δύο δεν είναι αποδεκτό δεν είναι αποδεκτό 

Θεωρίες μάθησης Θεωρίες μάθησης 

OOι σπουδαιότερες θεωρίες μάθησης για ι σπουδαιότερες θεωρίες μάθησης για 
τις Φυσικές Επιστήμες τις Φυσικές Επιστήμες -- και όχι μόνο και όχι μόνο --
είναι οι εξής: είναι οι εξής: 

 Η Η μπιχεβιοριστικήμπιχεβιοριστική ή συμπεριφοριστική,ή συμπεριφοριστική,
 η η ανακαλυπτικήανακαλυπτική
 η η κονστρουκτιβιστικήκονστρουκτιβιστική ή εποικοδομητικήή εποικοδομητική

Π.Κοκκοτας, 2009Π.Κοκκοτας, 2009
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ΣυμπεριφορισμόςΣυμπεριφορισμός
((ΜπεχιοβοσισμόςΜπεχιοβοσισμός))

ΟικοδομισμόςΟικοδομισμός
((ΚονστουκτιβισμόςΚονστουκτιβισμός))

KoKoινωνικοπολιτισμικές ινωνικοπολιτισμικές 
θεωρίες θεωρίες -- Θεωρία της Θεωρία της 

δραστηριότητας δραστηριότητας 
((ΑνακαλυπτικήΑνακαλυπτική))

I.I. ΙΙ.. PavlovPavlov
II.II. JJ..BB..WatsonWatson
III.III. EE..LL..ThorndikeThorndike
IV.IV. BB..FF..SkinnerSkinner (Γραμμική(Γραμμική

Οργάνωση)Οργάνωση)
V.V. ΝΝ.. CrowderCrowder

((ΔιακλαδισμένηΔιακλαδισμένη
Οργάνωση)Οργάνωση)

VI.VI. RR.. GagneGagne ((ΔιδακτικόςΔιδακτικός
Σχεδιασμός)Σχεδιασμός)

I.I. JJ. Piaget. Piaget
II.II. SS. . PapertPapert))
III.III. RR. . GagneGagne, , AA. . 

Newell Newell και και HH. . 
Simon Simon (Θεωρία (Θεωρία 
της της 
επεξεργασίας επεξεργασίας 
της της 
πληροφορίας)πληροφορίας)

I.I. JJ. Bruner . Bruner 
((ανακαλυπτική ανακαλυπτική 
μάθηση)μάθηση)

II.II. LL. . VygotskyVygotsky
(επικοινωνιακή και (επικοινωνιακή και 
πολιτισμική πολιτισμική 
διάσταση)διάσταση)

III.III. VygotskyVygotsky, , LeontievLeontiev, , 
LuriaLuria, Ν, Νardiardi
(Θεωρία της (Θεωρία της 
δραστηριότητας)δραστηριότητας)

Κυριότεροι Εκφραστές των θεωριών μάθησηςΚυριότεροι Εκφραστές των θεωριών μάθησης

Η Η μπιχεβιοριστικήμπιχεβιοριστική θεωρία θεωρία μάθησηςμάθησης

 Ο Ο μπιχεβιορισμόςμπιχεβιορισμός ή συμπεριφορισμός υποστηρίζει την ή συμπεριφορισμός υποστηρίζει την 
άποψη ότι άποψη ότι παρατηρώντας τη συμπεριφορά είναι δυνατό να παρατηρώντας τη συμπεριφορά είναι δυνατό να 
καταλήξουμε σε συμπεράσματα για το φαινόμενο της καταλήξουμε σε συμπεράσματα για το φαινόμενο της 
μάθησηςμάθησης. . 

 Κατά τους Κατά τους μπιχεβιοριστέςμπιχεβιοριστές ο δάσκαλος μπορεί να εγγράψει τη ο δάσκαλος μπορεί να εγγράψει τη 
γνώση στο μυαλό του μαθητή. Κατ' αυτούς, η μάθηση είναι γνώση στο μυαλό του μαθητή. Κατ' αυτούς, η μάθηση είναι 
παθητικήπαθητική, , ληπτικήληπτική και και αναπαραγωγικήαναπαραγωγική διαδικασία.διαδικασία.

 Η γνώση μεταδίδεται από το δάσκαλο και το εγχειρίδιο στο Η γνώση μεταδίδεται από το δάσκαλο και το εγχειρίδιο στο 
μαθητή. μαθητή. Είναι Είναι στατικήστατική και και αντικειμενικήαντικειμενική..

 Η έμφαση δίνεται στην ποσότητα και το εύρος της γνώσης.Η έμφαση δίνεται στην ποσότητα και το εύρος της γνώσης.

 Η αποτελεσματικότητα της μάθησης ελέγχεται με τεστ Η αποτελεσματικότητα της μάθησης ελέγχεται με τεστ 
προόδου που δίνουν έμφαση στην κατοχή του περιεχομένου. προόδου που δίνουν έμφαση στην κατοχή του περιεχομένου. 
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 Το διδακτικό μοντέλο που στηρίζεται στη θεωρία του Το διδακτικό μοντέλο που στηρίζεται στη θεωρία του 
μπιχεβιορισμούμπιχεβιορισμού είναι δασκαλοκεντρικό. είναι δασκαλοκεντρικό. 

 Ο δάσκαλος θεωρείται Ο δάσκαλος θεωρείται αυθεντίααυθεντία και οι μαθητές και οι μαθητές 
οφείλουν να οφείλουν να αναπαράγουναναπαράγουν τη γνώση όπως αυτή τη γνώση όπως αυτή 
υπάρχει στα σχολικά εγχειρίδια και μεταδίδεται από υπάρχει στα σχολικά εγχειρίδια και μεταδίδεται από 
αυτόν στην αυτόν στην τάξη.τάξη.

 Το διδακτικό μοντέλο του συμπεριφορισμού είναι Το διδακτικό μοντέλο του συμπεριφορισμού είναι 
αυτό που χρησιμοποιείται στο αυτό που χρησιμοποιείται στο παραδοσιακόπαραδοσιακό σχολείοσχολείο.

Η Η μπιχεβιοριστικήμπιχεβιοριστική θεωρία θεωρία μάθησηςμάθησης

Η Η ανακαλυπτικήανακαλυπτική θεωρία της μάθησηςθεωρία της μάθησης
 Η Η ανακαλυπτικήανακαλυπτική θεωρία της μάθησης βασίζεται στην θεωρία της μάθησης βασίζεται στην 
αρχή αρχή ότι για να μάθει το υποκείμενο πρέπει να δράσει σε ότι για να μάθει το υποκείμενο πρέπει να δράσει σε 
συγκεκριμένα αντικείμενασυγκεκριμένα αντικείμενα. . 

 Αποτέλεσμα αυτής της δράσης είναι η κατάκτηση του Αποτέλεσμα αυτής της δράσης είναι η κατάκτηση του 
αφηρημένου ή η ανακάλυψη της γνώσης. αφηρημένου ή η ανακάλυψη της γνώσης. 

 Η μάθηση συντελείται μέσω συνεργατικών Η μάθηση συντελείται μέσω συνεργατικών 
δραστηριοτήτων, επίλυση προβλημάτων και ανώτερων δραστηριοτήτων, επίλυση προβλημάτων και ανώτερων 
λειτουργιών της σκέψης. λειτουργιών της σκέψης. 

 Άλλα χαρακτηριστικά στοιχεία είναι η αλληλεπίδραση Άλλα χαρακτηριστικά στοιχεία είναι η αλληλεπίδραση 
μεταξύ των μαθητών και η παραγωγική ομιλία. μεταξύ των μαθητών και η παραγωγική ομιλία. 

 Το Το ανακαλυπτικόανακαλυπτικό μοντέλο μάθησης μοντέλο μάθησης αγνοεί τις ιδέες αγνοεί τις ιδέες 
των μαθητώντων μαθητών, θεωρώντας το μυαλό τους ως , θεωρώντας το μυαλό τους ως άγραφο άγραφο 
χαρτί. χαρτί. 
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Η Η ανακαλυπτικήανακαλυπτική θεωρία της μάθησηςθεωρία της μάθησης
 Η γνώση ανακαλύπτεται μέσω της αλληλοεπίδρασης Η γνώση ανακαλύπτεται μέσω της αλληλοεπίδρασης 
και του πλαισίου στο οποίο συντελείται.και του πλαισίου στο οποίο συντελείται.

 Είναι δυναμική και ζωντανή. Είναι δυναμική και ζωντανή. 

 Στηρίζεται Στηρίζεται 
1.1.στην στην εκμάθηση εκμάθηση στρατηγικώνστρατηγικών
2.2.στην στην άσκηση των μαθητών στις επιστημονικές άσκηση των μαθητών στις επιστημονικές διαδικασίεςδιαδικασίες
ώστε οι μαθητές να ώστε οι μαθητές να γίνουν γίνουν μικροί επιστήμονεςμικροί επιστήμονες. . 

 Η άσκηση στις διαδικασίες με την καθοδήγηση του Η άσκηση στις διαδικασίες με την καθοδήγηση του 
διδάσκοντα μπορεί να οδηγήσει διδάσκοντα μπορεί να οδηγήσει 

1.1.στην στην ανακάλυψη του ανακάλυψη του περιεχομένουπεριεχομένου
2.2.στην στην ερμηνεία των φαινομένων, ερμηνεία των φαινομένων, 
3.3.στην στην κατανόηση των εννοιών και των νόμων της φύσηςκατανόηση των εννοιών και των νόμων της φύσης. 

Η Η ανακαλυπτικήανακαλυπτική θεωρία της μάθησηςθεωρία της μάθησης
Το διδακτικό μοντέλοΤο διδακτικό μοντέλο

Το διδακτικό μοντέλο προσδιορίζεται από Το διδακτικό μοντέλο προσδιορίζεται από δύο δύο 
παράγοντες. παράγοντες. 

1. 1. η απαίτηση για δράση των μαθητών σε πραγματικά η απαίτηση για δράση των μαθητών σε πραγματικά 
αντικείμενα αντικείμενα επιβάλλειεπιβάλλει τη λειτουργία της τάξης σε τη λειτουργία της τάξης σε ομάδεςομάδες, , 
διαφορετικά θα απαιτούνταν τόσα αντικείμενα π.χ. διαφορετικά θα απαιτούνταν τόσα αντικείμενα π.χ. 
πειράματα, όσοι και οι μαθητές.πειράματα, όσοι και οι μαθητές.

2. 2. η οργάνωση της τάξης σε ομάδες δε διευκολύνει την η οργάνωση της τάξης σε ομάδες δε διευκολύνει την 
προφορική επικοινωνία του διδάσκοντα με τους μαθητέςπροφορική επικοινωνία του διδάσκοντα με τους μαθητές..

Αυτό επέβαλλε τη χρήση του Αυτό επέβαλλε τη χρήση του Φύλλου Εργασίας Φύλλου Εργασίας στο στο 
οποίο περιγράφονται οι δραστηριότητες των ομάδων. οποίο περιγράφονται οι δραστηριότητες των ομάδων. 
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Η Η ανακαλυπτικήανακαλυπτική θεωρία της μάθησηςθεωρία της μάθησης
Το διδακτικό μοντέλοΤο διδακτικό μοντέλο

 Η διδακτική προσέγγιση είναι Η διδακτική προσέγγιση είναι μαθητοκεντρικήμαθητοκεντρική
προσανατολισμένηπροσανατολισμένη, με το δάσκαλο στο ρόλο του , με το δάσκαλο στο ρόλο του 
καθοδηγητήκαθοδηγητή και του και του οργανωτήοργανωτή καταστάσεων καταστάσεων 
μάθησηςμάθησης..

 Οι μαθητές με τη βοήθεια του Οι μαθητές με τη βοήθεια του Φύλλου Εργασίας Φύλλου Εργασίας 
παρατηρούν, κάνουν μετρήσεις, καταγράφουν και παρατηρούν, κάνουν μετρήσεις, καταγράφουν και 
συγκρίνουν δεδομένα. συγκρίνουν δεδομένα. 

 Με Με τον τρόπο αυτό μετέχουν τον τρόπο αυτό μετέχουν ενεργά στην ανακάλυψηενεργά στην ανακάλυψη
της δικής τους γνώσης, ανακαλύπτοντας πράγματα της δικής τους γνώσης, ανακαλύπτοντας πράγματα 
για τον εαυτό τους. για τον εαυτό τους. 

 Το γεγονός ότι εργάζονται σε ομάδες, τους δίνει τη Το γεγονός ότι εργάζονται σε ομάδες, τους δίνει τη 
δυνατότητα της δυνατότητα της αλληλεπίδρασηςαλληλεπίδρασης..

Η Γνωστική εξελικτική θεωρία Η Γνωστική εξελικτική θεωρία 
του του Jean Jean PiagetPiaget (η βάση του (η βάση του εποικοδομιτισμούεποικοδομιτισμού))

Ο Ο Piaget καθόρισε καθόρισε τα τα 4 4 στάδιαστάδια από τα οποία διέρχεται η νοητική από τα οποία διέρχεται η νοητική 
ανάπτυξη ανάπτυξη του του ανθρώπουανθρώπου

Κάθε στάδιο χαρακτηρίζεται από Κάθε στάδιο χαρακτηρίζεται από ορισμένες δυνατότητες ορισμένες δυνατότητες οι οποίες οι οποίες 
και καθορίζουν το και καθορίζουν το τι μπορεί να μάθει τι μπορεί να μάθει σε κάθε σε κάθε φάσηφάση της ζωής του ο της ζωής του ο 
άνθρωποςάνθρωπος

Σε κάθε στάδιο επιτελούνται Σε κάθε στάδιο επιτελούνται ορισμένες νοητικές ορισμένες νοητικές διεργασίες, διεργασίες, 
η ολοκλήρωση των οποίων η ολοκλήρωση των οποίων οριοθετείοριοθετεί το τέλος του σταδίου αυτού, το τέλος του σταδίου αυτού, 
το οποίο παραχωρεί τη θέση του στο επόμενοτο οποίο παραχωρεί τη θέση του στο επόμενο
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ΣτάδιαΣτάδια ανάπτυξης της σκέψης σύμφωνα  με τη θεωρία του  ανάπτυξης της σκέψης σύμφωνα  με τη θεωρία του  JeanJean PiagetPiaget

Περίοδος Ανάπτυξης ΧαρακτηρισμόςΧαρακτηρισμός

11.. ΑισθησιοκινητικΑισθησιοκινητικήή
((απόαπό τητη γέννησηγέννηση έωςέως 22 ετώνετών))

ΔιαφοροποιείΔιαφοροποιεί τοντον εαυτόεαυτό τουτου απόαπό τουςτους άλλουςάλλους..
ΑναγνωρίζειΑναγνωρίζει τοντον εαυτόεαυτό τουτου ωςως δράστηδράστη τηςτης ενέργειαςενέργειας καικαι
αρχίζειαρχίζει νανα ενεργείενεργεί σκόπιμασκόπιμα.. ΓιαΓια παράδειγμα,παράδειγμα, σπρώχνεισπρώχνει έναένα
σύρμασύρμα γιαγια νανα θέσειθέσει σεσε κίνησηκίνηση έναένα αντικείμενοαντικείμενο πουπου μπορείμπορεί νανα
κινηθείκινηθεί ήή κουνάεικουνάει μιαμια κουδουνίστρακουδουνίστρα γιαγια νανα κάνεικάνει θόρυβοθόρυβο..
ΕπιτυγχάνειΕπιτυγχάνει τητη μονιμότηταμονιμότητα τουτου αντικειμένουαντικειμένου::
αντιλαμβάνεταιαντιλαμβάνεται ότιότι τατα πράγματαπράγματα συνεχίζουνσυνεχίζουν νανα υπάρχουνυπάρχουν
ακόμαακόμα καικαι ότανόταν δενδεν είναιείναι παρόνταπαρόντα..

22.. ΠροεννοιολογικΠροεννοιολογικήή
((22 έωςέως 77 ετώνετών))

ΜαθαίνειΜαθαίνει νανα χρησιμοποιείχρησιμοποιεί τητη γλώσσαγλώσσα καικαι νανα αναπαριστάαναπαριστά τατα
αντικείμενααντικείμενα μεμε εικόνεςεικόνες καικαι λέξειςλέξεις..
ΗΗ σκέψησκέψη τουτου είναιείναι ακόμαακόμα εγωκεντρικήεγωκεντρική:: έχειέχει δυσκολίαδυσκολία νανα
λάβειλάβει υπόψηυπόψη τουτου τητη γνώμηγνώμη τωντων άλλωνάλλων..
ΚατηγοριοποιείΚατηγοριοποιεί τατα αντικείμενααντικείμενα μεμε βάσηβάση μόνομόνο έναένα
χαρακτηριστικόχαρακτηριστικό:: ΓιαΓια παράδειγμα,παράδειγμα, βάζειβάζει στηνστην ίδιαίδια ομάδαομάδα
όλουςόλους τουςτους κόκκινουςκόκκινους κύβουςκύβους ανεξάρτηταανεξάρτητα απόαπό τοτο σχήμασχήμα ήή
όλουςόλους τουςτους τετράγωνουςτετράγωνους κύβουςκύβους ανεξάρτηταανεξάρτητα απόαπό τοτο χρώμαχρώμα.

33.. ΣυγκεκριμένωνΣυγκεκριμένων λογικώνλογικών ενεργειώνενεργειών
((77 έωςέως 1212 ετώνετών))

ΜπορείΜπορεί νανα σκέφτεταισκέφτεται λογικάλογικά γιαγια τατα αντικείμενααντικείμενα καικαι τατα
γεγονόταγεγονότα..
ΕπιτυγχάνειΕπιτυγχάνει τητη διατήρησηδιατήρηση τουτου αριθμούαριθμού ((66 ετών),ετών), τηςτης μάζαςμάζας
((77 ετών)ετών) καικαι τουτου βάρουςβάρους ((99 ετών)ετών)..
ΚατηγοριοποιείΚατηγοριοποιεί τατα αντικείμενααντικείμενα μεμε βάσηβάση περισσότεραπερισσότερα τουτου
ενόςενός χαρακτηριστικάχαρακτηριστικά καικαι μπορείμπορεί νανα τατα σειροθετείσειροθετεί μεμε βάσηβάση
μόνομόνο μιαμια διάστασηδιάσταση όπωςόπως ππ..χχ.. τοτο μέγεθοςμέγεθος.

44.. ΤυπικώνΤυπικών λογικώνλογικών ενεργειώνενεργειών
((1212 ετώνετών καικαι άνωάνω))

ΜπορείΜπορεί νανα σκέφτεταισκέφτεται λογικάλογικά γιαγια αφηρημένεςαφηρημένες έννοιεςέννοιες καικαι νανα
ελέγχειελέγχει τιςτις υποθέσειςυποθέσεις συστηματικάσυστηματικά..
ΑρχίζειΑρχίζει νανα ενδιαφέρεταιενδιαφέρεται γιαγια υποθετικά,υποθετικά, μελλοντικάμελλοντικά καικαι
ιδεολογικάιδεολογικά προβλήματαπροβλήματα.. Σ.Βοσνιάδου, 1998

Ο γνωστικός εποικοδομιτισμόςΟ γνωστικός εποικοδομιτισμός
Η μάθηση είναι μία διαδικασία: Η μάθηση είναι μία διαδικασία: 
 προσωπικήςπροσωπικής, , 
 ατομικήςατομικής
 διανοητικής οικοδόμησης διανοητικής οικοδόμησης 

που προκύπτει από τη δραστηριότητα τους μέσα στον κόσμοπου προκύπτει από τη δραστηριότητα τους μέσα στον κόσμο.

 Η ανάπτυξη προηγείται και είναι προϋπόθεση της γνώσης Η ανάπτυξη προηγείται και είναι προϋπόθεση της γνώσης 
και πραγματοποιείται και πραγματοποιείται αυτόνομααυτόνομα, με τρόπο "βιολογικό«. , με τρόπο "βιολογικό«. 

 ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι να ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι να βοηθάβοηθά το μαθητή να το μαθητή να 
αναπτύσσεται μόνος του, προσφέροντας το κατάλληλο αναπτύσσεται μόνος του, προσφέροντας το κατάλληλο 
μαθησιακό περιβάλλονμαθησιακό περιβάλλον
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Ο κοινωνικός εποικοδομιτισμόςΟ κοινωνικός εποικοδομιτισμός

 Η γνώσηΗ γνώση προηγείται της ανάπτυξης, οδηγώντας σε αυτή.προηγείται της ανάπτυξης, οδηγώντας σε αυτή.

 ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι ενεργός και απαραίτητος ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι ενεργός και απαραίτητος 
ώστε να δοθεί στο μαθητή η κατάλληλη γνωστική στήριξη.ώστε να δοθεί στο μαθητή η κατάλληλη γνωστική στήριξη.

 Ο  εκπαιδευτικός  δρα ως  διαμεσολαβητής των κοινωνικών Ο  εκπαιδευτικός  δρα ως  διαμεσολαβητής των κοινωνικών 
και πολιτισμικών μηνυμάτων που προσφέρονται στο μαθητή και πολιτισμικών μηνυμάτων που προσφέρονται στο μαθητή 
ως στοιχεία που θα τον οδηγήσουν στην οικοδόμηση των ως στοιχεία που θα τον οδηγήσουν στην οικοδόμηση των 
δικών του γνωστικών σχημάτων.  δικών του γνωστικών σχημάτων.  

(Ράπτης 2007)

Γλώσσα και κουλτούρα είναι τα πλαίσια Γλώσσα και κουλτούρα είναι τα πλαίσια 
διαμέσου των οποίων η ανθρώπινη διαμέσου των οποίων η ανθρώπινη 
εμπειρία επικοινωνεί και κατανοεί την εμπειρία επικοινωνεί και κατανοεί την 
πραγματικότητα.πραγματικότητα.

L. L. VygotskyVygotsky

Η εποικοδομητική θεωρία της μάθησηςΗ εποικοδομητική θεωρία της μάθησης

 Αν μπορούσαμε να γνωρίζουμε τις ιδέες των μαθητών τότε Αν μπορούσαμε να γνωρίζουμε τις ιδέες των μαθητών τότε 
θα ήταν εύκολο να βρούμε θα ήταν εύκολο να βρούμε κατάλληλες δραστηριότητεςκατάλληλες δραστηριότητες τις τις 
οποίες να εκτελέσουν οι μαθητές και να οποίες να εκτελέσουν οι μαθητές και να πιστούνπιστούν αυτόβουλα αυτόβουλα 
να αλλάξουν άποψη, δηλαδή να αποβάλλουν τις ιδέες τους να αλλάξουν άποψη, δηλαδή να αποβάλλουν τις ιδέες τους 
και να δεχθούν αυτό που η επιστήμη δέχεται, τότε αυτό θα και να δεχθούν αυτό που η επιστήμη δέχεται, τότε αυτό θα 
αποτελούσε αποτελούσε μάθησημάθηση. . 

 Η γνώση είναι προσωπική και οικοδομείται από τον καθένα Η γνώση είναι προσωπική και οικοδομείται από τον καθένα 
χωριστά. χωριστά. 

 Η μάθηση είναι συνήθως Η μάθηση είναι συνήθως προϊόν της εννοιολογικής αλλαγήςπροϊόν της εννοιολογικής αλλαγής
που επέρχεται στους μαθητές λόγω της γνωστικής που επέρχεται στους μαθητές λόγω της γνωστικής 
σύγκρουσης σύγκρουσης στην οποία στην οποία υποβάλλονταιυποβάλλονται
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Εννοιολογική αλλαγήΕννοιολογική αλλαγή

Είναι η  διαδικασία αλλοίωσης των Είναι η  διαδικασία αλλοίωσης των εναλλακτικών εναλλακτικών 
ιδεώνιδεών των μαθητών. των μαθητών. 

ΕπιτυγχάνεταιΕπιτυγχάνεται
αα. μέσα σε κατάλληλο . μέσα σε κατάλληλο κλίμακλίμα το οποίο το οποίο 
 ενθαρρύνει την εκμαίευση των μαθητικών ιδεών  ενθαρρύνει την εκμαίευση των μαθητικών ιδεών  
 παράλληλα προκαλεί τους μαθητές να ενδιαφερθούν  παράλληλα προκαλεί τους μαθητές να ενδιαφερθούν  

για το αντικείμενο της διδασκαλίαςγια το αντικείμενο της διδασκαλίας
ββ. μέσα από ειδικές στρατηγικές όπως . μέσα από ειδικές στρατηγικές όπως 

η γνωστική σύγκρουση και η γνωστική σύγκρουση και 
η στρατηγική της «μη ρήξηςη στρατηγική της «μη ρήξης

Οι Οι DriverDriver και και OldhamOldham (1986) πρότειναν ένα μοντέλο της (1986) πρότειναν ένα μοντέλο της 
εποικοδομητικής προσέγγισης στη διδασκαλία των εποικοδομητικής προσέγγισης στη διδασκαλία των 
Φ.Ε. που περιλαμβάνει τις φάσεις:Φ.Ε. που περιλαμβάνει τις φάσεις:

 του προσανατολισμού, του προσανατολισμού, 
 της ανάδειξης των ιδεών των μαθητών, της ανάδειξης των ιδεών των μαθητών, 
 της αναδόμησης των ιδεών, της αναδόμησης των ιδεών, 
 της εφαρμογής των νέων ιδεών της εφαρμογής των νέων ιδεών 
 της ανασκόπησης της ανασκόπησης 

Το Εποικοδομητικό Μοντέλο ΔιδασκαλίαςΤο Εποικοδομητικό Μοντέλο Διδασκαλίας

Driver, R. & Oldham, V. (1986). 
"A constructivist approach to curriculum development in science," 

Studies in Science Education, 18, 105-122
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Η φάση του προσανατολισμούΗ φάση του προσανατολισμού

ΑφοράΑφορά το ξεκίνημα της διδασκαλίας που είναι απαραίτητο να το ξεκίνημα της διδασκαλίας που είναι απαραίτητο να 
είναι καλά οργανωμένο, ώστε να τραβήξει την προσοχή και το είναι καλά οργανωμένο, ώστε να τραβήξει την προσοχή και το 
ενδιαφέρον των μαθητών.ενδιαφέρον των μαθητών.

 Ο εκπαιδευτικός εξηγεί με την Ο εκπαιδευτικός εξηγεί με την έναρξηέναρξη του μαθήματος τι του μαθήματος τι 
πρόκειται να επακολουθήσει ώστε να αφοσιωθούν καλύτερα οι πρόκειται να επακολουθήσει ώστε να αφοσιωθούν καλύτερα οι 
μαθητές στις δραστηριότητες που θα διεξάγουν οι ίδιοι. μαθητές στις δραστηριότητες που θα διεξάγουν οι ίδιοι. 

 Προσπαθεί με κάθε τρόπο να προκαλέσει το Προσπαθεί με κάθε τρόπο να προκαλέσει το ενδιαφέρονενδιαφέρον και και 
την περιέργεια των μαθητών. Αυτό μπορεί να γίνει με την την περιέργεια των μαθητών. Αυτό μπορεί να γίνει με την 
παρατήρηση ενός φαινομένου ή την παρουσίαση μιας συλλογής παρατήρηση ενός φαινομένου ή την παρουσίαση μιας συλλογής 
αντικειμένων, με την παρατήρηση μιας διαφάνειας στον αντικειμένων, με την παρατήρηση μιας διαφάνειας στον 
ανακλαστικό προβολέα κλπ.ανακλαστικό προβολέα κλπ.

Η φάση της ανάδειξης των ιδεώνΗ φάση της ανάδειξης των ιδεών
 Οι Οι μαθητές εξωτερικεύουν τις ιδέες τους και τις απόψεις μαθητές εξωτερικεύουν τις ιδέες τους και τις απόψεις τους.τους.

 Ο Ο εκπαιδευτικός ανακαλύπτει τι σκέπτονται και τι μπορεί ο ίδιος εκπαιδευτικός ανακαλύπτει τι σκέπτονται και τι μπορεί ο ίδιος 
να πράξει ώστε να προγραμματίσει τις διδακτικές στρατηγικές που να πράξει ώστε να προγραμματίσει τις διδακτικές στρατηγικές που 
προσφέρονται σε κάθε περίπτωσηπροσφέρονται σε κάθε περίπτωση..

Ενδεικτικοί τρόποι ανάδειξη Ενδεικτικοί τρόποι ανάδειξη των ιδεών των μαθητών.των ιδεών των μαθητών.

1.1. Ο Ο πιο απλός είναι να παρακολουθήσουμε τι λένε ή να κάνουμε πιο απλός είναι να παρακολουθήσουμε τι λένε ή να κάνουμε 
διάλογο μαζί τους. διάλογο μαζί τους. 

2.2. Οι Οι πρακτικές δραστηριότητες, η συμπλήρωση πρακτικές δραστηριότητες, η συμπλήρωση 
ερωτηματολογίων, οι ατομικές εργασίες είναι τρόποι ερωτηματολογίων, οι ατομικές εργασίες είναι τρόποι 
ανάδειξης των ιδεών. ανάδειξης των ιδεών. 

3.3. Ένας Ένας άλλος τρόπος είναι τα υποθετικά πειράματα, όπου άλλος τρόπος είναι τα υποθετικά πειράματα, όπου 
ζητάμε από τους μαθητές να προβλέψουν τα αποτελέσματα ζητάμε από τους μαθητές να προβλέψουν τα αποτελέσματα 
κάποιων πειραμάτων που περιγράφουμε. κάποιων πειραμάτων που περιγράφουμε. 
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Η φάση της αναδόμησης Η φάση της αναδόμησης των των ιδεώνιδεών

 Οι μαθητές ενθαρρύνονται να ελέγξουν τις ιδέες τους με σκοπό να Οι μαθητές ενθαρρύνονται να ελέγξουν τις ιδέες τους με σκοπό να 
τις επεκτείνουν, να αναπτύξουν ιδέες στην περίπτωση που δεν τις επεκτείνουν, να αναπτύξουν ιδέες στην περίπτωση που δεν 
έχουν άποψη, ή να αντικαταστήσουν τις προϋπάρχουσες με έχουν άποψη, ή να αντικαταστήσουν τις προϋπάρχουσες με 
άλλες. άλλες. 

 Επιδίωξη του διδάσκοντα είναι η Επιδίωξη του διδάσκοντα είναι η αυτόβουλη και οικειοθελήςαυτόβουλη και οικειοθελής
μετατόπισημετατόπιση των παιδιών από τις δικές τους σε των παιδιών από τις δικές τους σε άλλες ιδέεςάλλες ιδέες, που , που 
είναι είναι πλησιέστερα στο επιστημονικό πρότυποπλησιέστερα στο επιστημονικό πρότυπο. Αν στην . Αν στην 
προηγουμένη φάση είχαμε ζητήσει να εκφράσουν άποψη για τα προηγουμένη φάση είχαμε ζητήσει να εκφράσουν άποψη για τα 
αποτελέσματα κάποιου «υποθετικού» πειράματος, σ' αυτή τη αποτελέσματα κάποιου «υποθετικού» πειράματος, σ' αυτή τη 
φάση τους ζητάμε να εκτελέσουν το πείραμα. φάση τους ζητάμε να εκτελέσουν το πείραμα. 

 Αν τα αποτελέσματα του πειράματος συμπίπτουν με την άποψή Αν τα αποτελέσματα του πειράματος συμπίπτουν με την άποψή 
τους, τότε έχουμε τους, τότε έχουμε επιβεβαίωση της υπάρχουσας γνώσηςεπιβεβαίωση της υπάρχουσας γνώσης. Σε . Σε 
διαφορετική περίπτωση, έχουμε γνωστική σύγκρουση. διαφορετική περίπτωση, έχουμε γνωστική σύγκρουση. 

 Αυτή η σύγκρουση θα τους κάνει να μη νιώθουν ικανοποιημένοι, Αυτή η σύγκρουση θα τους κάνει να μη νιώθουν ικανοποιημένοι, 
γεγονός που θα τους ωθήσει πιθανόν σε εννοιολογική αλλαγή. γεγονός που θα τους ωθήσει πιθανόν σε εννοιολογική αλλαγή. 

Η φάση της ανασκόπησης:Η φάση της ανασκόπησης:

 Σ’ αυτή τη φάση οι μαθητές πρέπει να αναγνωρίσουν τη Σ’ αυτή τη φάση οι μαθητές πρέπει να αναγνωρίσουν τη 
σπουδαιότητα αυτών που ανακάλυψανσπουδαιότητα αυτών που ανακάλυψαν. Οι μαθητές θα πρέπει να . Οι μαθητές θα πρέπει να 
συγκρίνουν τις αρχικές με τις νέες απόψεις τους. συγκρίνουν τις αρχικές με τις νέες απόψεις τους. 

 Συνειδητοποιούν την προηγουμένη με την τωρινή κατάσταση, Συνειδητοποιούν την προηγουμένη με την τωρινή κατάσταση, 
καθώς και τη γνωστική πορεία της αλλαγής. καθώς και τη γνωστική πορεία της αλλαγής. 

 Η διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω αποτελεί μέσο Η διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω αποτελεί μέσο 
αυτοελέγχου και είναι αυτό που ονομάζουμε αυτοελέγχου και είναι αυτό που ονομάζουμε μεταγνώσημεταγνώση..
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Η φάση της εφαρμογής:Η φάση της εφαρμογής:

 Στη φάση αυτή οι μαθητές συσχετίζουν αυτό που έμαθαν με Στη φάση αυτή οι μαθητές συσχετίζουν αυτό που έμαθαν με 
τις τις εμπειρίεςεμπειρίες της καθημερινής ζωής.της καθημερινής ζωής.

 Θα πρέπει να τους δοθεί η ευκαιρία να βρουν πώς οι νέες Θα πρέπει να τους δοθεί η ευκαιρία να βρουν πώς οι νέες 
ιδέες που απέκτησαν μπορούν να εφαρμοστούν στη λύση ιδέες που απέκτησαν μπορούν να εφαρμοστούν στη λύση 
πραγματικών προβλημάτων. πραγματικών προβλημάτων. 

 Η δυνατότητα που αποκτούν με τις καινούριες ιδέες να Η δυνατότητα που αποκτούν με τις καινούριες ιδέες να 
ερμηνεύουν φαινόμενα που δεν μπορούσαν πριν να τα ερμηνεύουν φαινόμενα που δεν μπορούσαν πριν να τα 
ερμηνεύσουν, κατοχυρώνει την υιοθέτηση των απόψεων ερμηνεύσουν, κατοχυρώνει την υιοθέτηση των απόψεων 
αυτών, επειδή ακριβώς αναγνωρίζουν την αξία τους και τη αυτών, επειδή ακριβώς αναγνωρίζουν την αξία τους και τη 
λειτουργικότητά τους.λειτουργικότητά τους.

ΠροσανατολισμόςΠροσανατολισμός

Ανάδειξη των ιδεών Ανάδειξη των ιδεών 

Αναδόμηση των ιδεώνΑναδόμηση των ιδεών

Εφαρμογή των ιδεώνΕφαρμογή των ιδεών

Ανασκόπηση των Ανασκόπηση των 
αλλαγών στις ιδέεςαλλαγών στις ιδέες

Σύγκριση Σύγκριση 
με τις με τις 

ΠροηγούμενεςΠροηγούμενες
ιδέεςιδέες

Διευκρινίσεις και Διευκρινίσεις και 
ανταλλαγή απόψεωνανταλλαγή απόψεων

Έκθεση σε καταστάσειςΈκθεση σε καταστάσεις
γνωστικής σύγκρουσηςγνωστικής σύγκρουσης

Οικοδόμηση των Οικοδόμηση των 
νέων ιδεώννέων ιδεών

ΑξιολόγησηΑξιολόγηση

((ΚόκκοταςΚόκκοτας. 2005 ). 2005 )
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Πλεονεκτήματα της εποικοδομητικής προσέγγισηςΠλεονεκτήματα της εποικοδομητικής προσέγγισης .                         .                         
((ΚόκκοταςΚόκκοτας. 2005 ). 2005 )

1.1. Συνδυάζει ην επιστημονική μεθοδολογία με αυτό που ήδη γνωρίζουμε Συνδυάζει ην επιστημονική μεθοδολογία με αυτό που ήδη γνωρίζουμε 
για τον τρόπο ανάπτυξης της γνώσης.για τον τρόπο ανάπτυξης της γνώσης.

2.2. Η μάθηση είναι μία φυσική λογική διαδικασία συνδεδεμένη με Η μάθηση είναι μία φυσική λογική διαδικασία συνδεδεμένη με 
επιστημονικές διαδικασίαςεπιστημονικές διαδικασίας

3.3. Παρατηρείτε σημαντική βελτίωση της συμμετοχής των μαθητών.Παρατηρείτε σημαντική βελτίωση της συμμετοχής των μαθητών.

4.4. Οι διαδικασίες πραγματοποιούνται μέσα στην τάξη οδηγώντας τους Οι διαδικασίες πραγματοποιούνται μέσα στην τάξη οδηγώντας τους 
μαθητές να αποκτούν γρήγορα τις σχετικές δεξιότητες.μαθητές να αποκτούν γρήγορα τις σχετικές δεξιότητες.

5.5. Παιδιά με κοινωνικά προβλήματα ή προβλήματα συμπεριφοράς Παιδιά με κοινωνικά προβλήματα ή προβλήματα συμπεριφοράς 
βελτιώνονται.βελτιώνονται.

6.6. Ο συχνός διάλογος με το δάσκαλο και το γνήσιο ενδιαφέρον του, Ο συχνός διάλογος με το δάσκαλο και το γνήσιο ενδιαφέρον του, 
δημιουργεί ένα αίσθημα ασφάλειας και αναπτύσσει την αυτοεκτίμηση δημιουργεί ένα αίσθημα ασφάλειας και αναπτύσσει την αυτοεκτίμηση 
των μαθητώντων μαθητών
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