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Πεξίιεςε 

Δηζαγσγή:Σν κνληέιν ηεο αλεζηξακκέλεο ηάμεο απνηειεί κηα λέα δηδαθηηθή πξνζέγγηζε 

κέζσ ησλ ηερλνινγηψλ, ζην πιαίζην ηεο πξνζπάζεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα 

πξνζειθχζνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ θαη λα εληζρχζνπλ ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία. Με απηή ηε κέζνδν δηδαζθαιίαο νη καζεηέο καζαίλνπλ ηε λέα 

γλψζε κέζα απφ δηαδξαζηηθφ πιηθφ ζην ζπίηη , πξηλ πάλε ζην ζρνιείν θαη ζην ζρνιείν 

αμηνπνηνχλ ηνλ δηδαθηηθφ ρξφλν γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ ή ηελ εθπφλεζε 

δεκηνπξγηθφηεξσλ δξαζηεξηνηήησλ.   

 θνπφο: ηφρνο ηεο έξεπλαο είλαη λα δηεξεπλήζεη αλ ε εθαξκνγή ηεο αλεζηξακκέλεο 

ηάμεο ζηε δηδαζθαιία ηεο Φπζηθήο ζπκβάιιεη ζηελ δεκηνπξγηθφηεξε αμηνπνίεζε ηνπ 

δηδαθηηθνχ ρξφλνπ αιιά θαη ζηελ απφθηεζε κηαο ζεηηθήο ζηάζεο ησλ καζεηψλ απέλαληη 

ζην κάζεκα κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο εκπινθήο ηνπο ζηελ καζεζηαθή δηαδηθαζία 

θαη ηε βειηίσζε ησλ επηδφζεσλ ηνπο. Ηδηαίηεξε έκθαζε δφζεθε ζηελ δηεξεχλεζε ηεο 

επίδξαζεο ηεο κεζφδνπ ζε καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. 

Μέζνδνο: Πξαγκαηνπνηήζεθε έξεπλα δηάξθεηαο ελλέα εβδνκάδσλ ζε 50 καζεηέο 

Γπκλαζίνπ ειηθίαο 14-15 εηψλ, φπνπ ρσξίζηεθαλ ζε δχν νκάδεο ίδηνπ αξηζκνχ καζεηψλ. 

ηελ πεηξακαηηθή νκάδα ε δηδαζθαιία ηεο θπζηθήο πξαγκαηνπνηήζεθε εθαξκφδνληαο ην 

κνληέιν ηεο αλεζηξακκέλεο ηάμεο ελψ ζηελ νκάδα ειέγρνπ ε δηδαζθαιία ηεο θπζηθήο 

πξαγκαηνπνηήζεθε  εθαξκφδνληαο ηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία.  

ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεθαλ απφ ηεζη θαη εξσηεκαηνιφγηα πξηλ θαη κεηά ηελ 

παξέκβαζε  έγηλε πεξηγξαθηθή αλάιπζε αιιά θαη επαγσγηθή ζηαηηζηηθή αλάιπζε κε ηε 

βνήζεηα ηνπ SPSS γηα ηελ επηβεβαίσζε ησλ ελδείμεσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα 

ρξεζηκνπνηήζεθε ν έιεγρνο t-test γηα 2 αλεμάξηεηα δείγκαηα (Indepentet Sample t-test), 

έηζη ψζηε λα ειεγρζεί αλ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά σο πξνο ηνλ κέζν βαζκφ 

εκπινθήο ησλ καζεηψλ , σο πξνο ηελ κέζε επίδνζε ηνπο αιιά θαη σο πξνο ηελ αλάπηπμε 

θηλήηξσλ κάζεζεο γηα ην ζχλνιν ησλ 9 εβδνκάδσλ αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο δηδαζθαιίαο. 

Απνηειέζκαηα: Απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πξνέθπςαλ ελδείμεηο γηα ηε ζεηηθή 

επίδξαζε ηνπ κνληέινπ ζηελ αλάπηπμε θηλήηξσλ θαη ζηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ 

καζεηψλ ζηελ καζεζηαθή δηαδηθαζία , πνπ είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ βειηίσζε ησλ 

επηδφζεσλ ηνπο ζηηο γξαπηέο δνθηκαζίεο. Ίδηα ήηαλ ε επίδξαζε ηνπ κνληέινπ θαη ζηνπο 

καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. 

πκπεξάζκαηα: Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ε εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ ηεο 

αλεζηξακκέλεο ηάμεο ζηε δηδαζθαιία ηεο Φπζηθήο κπνξεί λα ζπκβάιεη ηφζν ζηελ πην 
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δεκηνπξγηθή αμηνπνίεζε ηνπ δηδαθηηθνχ ρξφλνπ φζν ζηελ αχμεζε ηεο ελεξγνχ 

ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, πνπ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ 

βειηίσζε ησλ επηδφζεσλ ηνπο. Γηαηεξνχληαη φκσο θάπνηεο επηθπιάμεηο γηα ηελ γελίθεπζε 

ησλ ζπκπεξαζκάησλ ιφγσ ηνπ κηθξνχ αξηζκνχ ηνπ δείγκαηνο θαη ηεο πεξηνξηζκέλεο 

ρξνληθήο δηάξθεηαο ηεο έξεπλαο.  
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Abstract 

Introduction: The flipped classroom model seems to be a new teaching approach that 

helps teachers attract their students’ interest on the learning process, and also promotes 

students’ engagement in learning. According to this model, the new knowledge is provided 

to the students as interactive materials to study at home, allowing the limited school time to 

be available for more creative activities and problem solving. 

Purpose: The aim of this study was to explore the effect of the flipped classroom model on 

students’ motivation and engagement in learning Physics as well as the effectiveness of the 

model on students with special education needs (SEN). 

Method: For 9 weeks, the students in the experimental group (n=25) were taught physics 

in a blended learning context where the flipped classroom model was applied while the 

lessons in the control group (n=25) were carried out through   the conventional model of 

teaching. The students in both groups were 14-15 years old. The study was conducted 

using a quantitative approach. Both groups were administered a test before and three tests 

during and after the flipped classroom sessions and answered 2 questionnaires concerning 

their self-efficacy and self-regulation. To analyze the data, a one-way ANOVA t-test for 

two independent samples was conducted to compare the means of test scores as well as the 

results of the questionnaires of each group.  

Results: Compared to the traditional class group, the flipped classroom group improved 

more in terms of their performance and motivation. Similar conclusions were also reached 

in the case of SEN students.  

Discussion: The promising findings of this study suggest that the flipped classroom model 

may be used as a means to increase students’ performance and motivation. However, due 

to the limited number of students seems to provide a noteworthy increase of student 

performance, although the limited number of students could be a restriction point for the 

full evaluation of flipped classroom effects. Thus, further relevant studies are required in 

order to generalize the results. 

Keywords: 

Flipped classroom, students’ motivation, learning performance, SEN students, physics 
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Πξφινγνο 
Ο 21

νο
 αηψλαο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ ξαγδαία αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο πνπ έρεη 

εηζρσξήζεη ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο καο αιιά θαη απφ ηε ζσξεία ηεο 

πιεξνθνξίαο πνπ είλαη δηαζέζηκε ζηνλ παγθφζκην ηζηφ. Οη καζεηέο γηα λα κπνξέζνπλ λα 

είλαη ελεξγνί πνιίηεο ηνπ κέιινληνο πξέπεη λα εγγξακαηηζηνχλ ςεθηαθά αθνινπζψληαο ηηο 

ηερλνινγηθέο εμειίμεηο αιιά θαη λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο πνπ δε ζα κέλνπλ κφλν ζηελ 

απιή πξφζιεςε ελφο φγθνπ πιεξνθνξηψλ θαη έηνηκεο γλψζεο. Σν ζρνιείν νθείιεη λα 

θαιιηεξγήζεη ζηνπο καζεηέο δεμηφηεηεο φπσο ε δεκηνπξγηθφηεηα, ε θξηηηθή ζθέςε, ε 

ζπλεξγαζία θαη ε επηθνηλσλία πνπ ζα ηνπο επηηξέςνπλ λα ακθηζβεηνχλ, λα αλαδεηνχλ ηελ 

αιήζεηα ζε απηά πνπ αθνχλ ή βιέπνπλ, λα εθθξάδνπλ αιιά θαη λα επηθνηλσλνχλ ηηο ηδέεο 

ηνπο ζηνπο άιινπο.  

              Μπξνζηά ζε απηέο ηηο εμειίμεηο ν εθπαηδεπηηθφο θφζκνο δελ κπνξεί λα κείλεη 

ακέηνρνο. Ο παξαδνζηαθφο ηξφπνο δηδαζθαιίαο φπνπ ν εθπαηδεπηηθφο είλαη ε πεγή ηεο 

γλψζεο θαη νη καζεηέο παζεηηθνί δέθηεο δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί πιένλ ζηηο αλάγθεο 

ησλ καζεηψλ. Με ηελ  πιεξνθνξία λα μεδηπιψλεηαη ζπλερψο κπξνζηά ηνπο κέζα απφ ηνλ 

παγθφζκην ηζηφ νη καζεηέο κέλνπλ παγεξά αδηάθνξνη ζε κηα δαζθαινθεληξηθή δηδαζθαιία 

πνπ δελ έρεη θάηη λέν λα ηνπο πξνζθέξεη. Έηζη νη ζχγρξνλνη εθπαηδεπηηθνί θαινχληαη λα 

πηνζεηήζνπλ κνληέια δηδαζθαιίαο πην καζεηνθεληξηθά πνπ ζα ελεξγνπνηήζνπλ ηνπο 

καζεηέο θαη ζα ηνπο δψζνπλ θίλεηξα γηα κάζεζε. (Roehl, Reddy, & Shannon, 2013)  

              Δμάιινπ ζην ζχγρξνλν ζρνιείν ηεο ζπκπεξίιεςεο θαη ηεο δηαπνιηηηζκηθφηεηαο 

φπνπ ζπλππάξρνπλ καζεηέο δηαθνξεηηθψλ θνπιηνχξσλ αιιά θαη καζεζηαθψλ επηπέδσλ 

είλαη επηηαθηηθή ε αλάγθε γηα κηα δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία φπνπ φινη ζα έρνπλ ίζεο 

επθαηξίεο ζηε κάζεζε.  (Μνπηαβέιεο, 2017)                                                                                                             

              Λχζε ζηα δεηήκαηα απηά κπνξεί λα δψζεη ην κνληέιν ηεο Αλεζηξακκέλεο Σάμεο, 

έλα κνληέιν δηδαζθαιίαο πνπ ζπλδπάδεη ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε θαη ηελ ρξήζε 

λέσλ ηερλνινγηψλ κε ηελ εκπεηξηθή κάζεζε κέζα ζηελ ηάμε. Ζ θεληξηθή ηδέα ηεο 

αλεζηξακκέλεο ηάμεο είλαη νη καζεηέο λα πξνεηνηκάδνληαη ζην ζπίηη ηνπο, πξηλ ην 

κάζεκα, παξαθνινπζψληαο δηαδξαζηηθά βίληεν ζρεηηθά κε ηε ζεσξία ηνπ καζήκαηνο, ελψ 

κέζα ζηελ ηάμε, ηελ ψξα ηνπ καζήκαηνο λα ιχλνπλ πξνβιήκαηα, λα επεμεξγάδνληαη 

δχζθνιεο έλλνηεο, λα εθηεινχλ βησκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη λα καζαίλνπλ ζπλεξγαηηθά. 

Έηζη νη καζεηέο ξπζκίδνπλ κφλνη ηνπο ηνλ ηξφπν θαη ην ρξφλν πνπ ζα κάζνπλ θαη γίλνληαη 

ζπλππεχζπλνη ζηε κάζεζε θαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ελψ ν εθπαηδεπηηθφο είλαη 

εθεί λα εκςπρψλεη, λα βνεζά θαη λα πξνζαξκφδεη ηε δηδαζθαιία ζηηο απαηηήζεηο ησλ 

καζεηψλ. Σν κεγάιν θέξδνο ηεο εθαξκνγήο ηνπ κνληέινπ ηεο αλεζηξακκέλεο ηάμεο είλαη 
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ν ρξφλνο κέζα ζηελ ηάμε πνπ επηηξέπεη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα ζρεδηάζεη δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ ζα απμήζνπλ ηελ θξηηηθή ζθέςε ησλ καζεηψλ αιιά θαη λα πξνζθέξεη εμαηνκηθεπκέλε 

δηδαζθαιία ζηνπο καζεηέο πνπ ην έρνπλ αλάγθε.  

              Ζ παξνχζα εξγαζία έρεη ζηφρν λα δψζεη απάληεζε ζηα αθφινπζα εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα: 

Α. Μπνξεί ε εθαξκνγή ηεο αλεζηξακκέλεο δηδαζθαιίαο λα ζπκβάιιεη ζηελ θαιχηεξε 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ; 

Β. Μπνξεί ε εθαξκνγή ηεο αλεζηξακκέλεο δηδαζθαιίαο λα ζπκβάιιεη ζηελ δεκηνπξ-

γηθφηεξε αμηνπνίεζε ηνπ δηδαθηηθνχ ρξφλνπ; 

Γ. Δληζρχεη ε εθαξκνγή ηεο αλεζηξακκέλεο δηδαζθαιίαο  ηελ αλάπηπμε θηλήηξσλ γηα εκ-

πινθή ησλ καζεηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζί; 

Γ. Δληζρχεη ε εθαξκνγή ηεο αλεζηξακκέλεο δηδαζθαιίαο ηελ απηνπεπνίζεζε ησλ καζεηψλ 

κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο  αλάγθεο θαη ηελ θαιχηεξε θαηάθηεζε ησλ ζηφρσλ απφ απηνχο; 

             Παξάιιεια ε εξγαζία απηή έρεη ζαλ ζηφρν ηελ αλάδεημε ησλ φπνησλ 

πξνβιεκάησλ παξνπζηαζηνχλ κε ζηφρν ηελ απνθπγή ηνπο ζε κειινληηθή ρξήζε ηνπ 

κνληέινπ.  

              Ζ εξγαζία αλαπηχζζεηαη ζε δχν κέξε. ην πξψην κέξνο παξαηίζεηαη ην 

ζεσξεηηθφ πιαίζην θαη απνηειείηαη απφ ηέζζεξα θεθάιαηα. ην 1
ν
 θεθάιαην γίλεηαη 

αλαθνξά ζηνλ ξφιν ηεο εμ’ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο θαη ηελ αλάγθε ρξήζεο ησλ 

Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο (Σ.Π.Δ) ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία. ην 2
ν
 θεθάιαην επηρεηξείηαη ε παξνπζίαζε ηνπ κνληέινπ ηεο αλεζηξακκέλεο 

ηάμεο, νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο αιιά θαη ηα ζπκπεξάζκαηα  απφ ηελ 

εθαξκνγή ηεο ζηελ εθπαίδεπζε, κέζα απφ ηελ ειιεληθή θαη μελφγισζζε βηβιηνγξαθία. 

ην 3ν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη νη κέζνδνη δηδαζθαιίαο ζε καζεηέο κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη ηα πηζαλά πιενλεθηήκαηα απφ ηελ εθαξκνγή ηεο 

αλεζηξακκέλεο ηάμεο ζηνπο καζεηέο απηνχο. ην 4ν θεθάιαην παξαηίζεληαη νη κέζνδνη 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δηδαζθαιία ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ θαη ν πξνβιεκαηηζκφο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ην βαζκφ επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ κε ηελ εθαξκνγή ηνπο  ζηα 

ειιεληθά ζρνιεία. 

              ην δεχηεξν κέξνο παξαηίζεηαη ην εξεπλεηηθφ κέξνο πνπ απνηειείηαη απφ ηξία 

θεθάιαηα. ην 5ν θεθάιαην αλαπηχζζεηαη ν ζθνπφο  ηεο έξεπλαο , ηίζεληαη ηα εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα πνπ πξέπεη λα απαληεζνχλ θαη παξαηίζεηαη αλαιπηηθά ν ζρεδηαζκφο ηεο 

έξεπλαο θαη ζηηο δχν νκάδεο πνπ παίξλνπλ κέξνο, παξνπζηάδνληαη νη ζηφρνη ηεο έξεπλαο 

αιιά θαη ε κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο. ην 6
ν
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θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαη γίλεηαη ε απνηίκεζε ηνπο. 

Σέινο ζην 7ν θεθάιαην θαηαγξάθνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ έξεπλα 

αιιά θαη ζθέςεηο γηα κειινληηθή έξεπλα. 
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Μέξνο Α Θεσξεηηθφ 

Κεθάιαην 1
ν
 

1.1 Αλνηρηά καζεζηαθά πεξηβάιινληα 

Ζ κάζεζε είλαη έλα ζχλζεην θαηλφκελν πνπ έρεη κειεηεζεί απφ πνιινχο θιάδνπο ηεο 

επηζηήκεο φπσο ςπρνινγία, βηνινγία, ηαηξηθή, παηδαγσγηθή θαη άιινπο ρσξίο φκσο λα 

ππάξρεη έλα ηθαλνπνηεηηθφο νξηζκφο γηα ην ηη αθξηβψο είλαη. Γηα άιινπο είλαη ελφξαζε 

(Kohler), γηα άιινπο είλαη κηκεηηζκφο ελφο πξνηχπνπ (Bandura), γηα άιινπο είλαη ε 

επαλάιεςε κηαο αληίδξαζεο ιφγσ ζεηηθήο ελίζρπζεο (Skinner) ή ε επεμεξγαζία ησλ 

πιεξνθνξηψλ (Gagné). ινη φκσο ζπκθσλνχλ φηη ε κάζεζε βνεζά ζηελ ηξνπνπνίεζε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ νξγαληζκψλ ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά ηξφπν κφληκν.  

              Ο φξνο καζεζηαθφ πεξηβάιινλ κπνξεί λα αλαθέξεηαη είηε ζηνλ ρψξν πνπ 

ζπκβαίλεη ε δηδαζθαιία ή ε εθκάζεζε είηε ζηελ ίδηα ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. 

Αλαθέξεηαη δειαδή ζε φια εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ ηηο 

θαηάιιειεο ζπλζήθεο θαη λα ππνζηεξίμνπλ ηελ καζεζηαθή δηαδηθαζία. Παξφιν πνπ 

παιηφηεξα ιέγνληαο καζεζηαθφ πεξηβάιινλ ελλννχζακε ην ρψξν ηεο ηάμεο θαη ηηο 

καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο πνπ επηηεινχληαλ εθεί, ζήκεξα κέζα απφ ηελ αλαζεψξεζε παιηψλ 

θαη λέσλ παηδαγσγηθψλ κεζφδσλ ν φξνο καζεζηαθφ πεξηβάιινλ έξρεηαη μαλά ζην 

πξνζθήλην θαη γίλεηαη επαλαπξνζδηνξηζκφο φρη κφλν ηνπ ρψξνπ  αιιά θαη ηεο ίδηαο ηεο 

καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. 

 χκθσλα κε ηνπο  νθφ & Kron (2010) ηα καζεζηαθά πεξηβάιινληα πξέπεη:  

 λα θηλεηνπνηνχλ απηνχο πνπ καζαίλνπλ δεκηνπξγψληαο εξσηήκαηα θαη πξνζδνθίεο 

            επίιπζεο ηνπο , ψζηε λα  ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο 

 λα ππνζηεξίδνπλ ηηο καζεζηαθέο δηεξγαζίεο  κε πνηθίιεο δπλαηφηεηεο  

 λα δηεπθνιχλνπλ ηελ απηφλνκε θαη αλνηθηή κάζεζε λα δεκηνπξγνχλ ζπλζήθεο ηφζν 

         γηα ηελ εξγαζία ζε κηθξέο νκάδεο φζν θαη γηα ζπλεξγαηηθή κάζεζε 

 λα δίλνπλ αλαηξνθνδφηεζε ζρεηηθά κε ηελ καζεζηαθή πξφνδν  

             Με ηνλ φξν αλνηθηά καζεζηαθά πεξηβάιινληα αλαθεξφκαζηε ζε πεξηβάιινληα 

πνπ ζηεξίδνληαη ζηελ απηνξπζκηδφκελε κάζεζε, φπνπ νη δξαζηεξηφηεηεο θαζνξίδνληαη 

ηφζν απφ ηηο αλάγθεο ηνπ καζεηή γηα κάζεζε φζν θαη απφ ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ ζε ζρέζε κε 

ηηο απαηηνχκελεο λνεηηθέο δηεξγαζίεο. θνπφο είλαη ε δηακφξθσζε ππεχζπλσλ καζεηψλ  

πνπ είλαη ηθαλνί λα ζρεδηάζνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο ηνπο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο 

θαη ηνπο ξπζκνχο ηνπο, αλαδεηψληαο πφξνπο θαη ζηε ζπλέρεηα λα ειέγρνπλ ηελ δηαδηθαζία 

κάζεζεο θαη ηελ πξφνδν ηνπο. 
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              ηα αλνηθηά πεξηβάιινληα νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα ειέγρνπλ θαη λα 

δηαρεηξίδνληαη ηα καζήκαηα, ελψ νη καζεηέο κπνξνχλ λα αλεβάδνπλ εξγαζίεο, λα 

δνπιεχνπλ ζπλεξγαηηθά, λα ζπδεηνχλ κε άιινπο εθπαηδεπφκελνπο θαη λα αληαιιάζζνπλ 

απφςεηο. ηα πεξηβάιινληα απηά κπνξνχλ λα ελζσκαησζνχλ πξνεγκέλα ραξαθηεξηζηηθά 

αμηνιφγεζεο απφ ηελ απιή βαζκνιφγεζε κε θιίκαθεο σο ηελ αλαηξνθνδφηεζε ησλ 

καζεηψλ κε εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ, θνπίδ θαη άιια. Κχξηνο ζηφρνο ησλ αλνηρηψλ 

καζεζηαθψλ πεξηβαιιφλησλ είλαη ε κάζεζε κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ηφζν ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ κεηαμχ ηνπο φζν θαη ησλ εθπαηδεπφκελσλ κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ γη’ απηφ 

θαη ζηεξίδνληαη ζην ζπλδπαζκφ θνηλσληθψλ θαη επνηθνδνκεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ γηα ηε 

γλψζε θαη ηε κάζεζε.  

 

1.2 Δθαξκνγή ηεο ηερλνινγίαο ζηελ εθπαίδεπζε 

Ζ επνρή καο ραξαθηεξίδεηαη σο ε επνρή ηεο πιεξνθνξίαο αθνχ νη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο 

είλαη ξαγδαίεο νπφηε ν φγθνο ηεο πιεξνθνξίαο πνπ παξέρεηαη είλαη ηεξάζηηνο αιιά θαη ε  

πξφζβαζε ζε νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία είλαη πνιχ εχθνιε. Με ηνλ φξν ΣΠΔ (Σερλνινγίεο 

ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο) αλαθεξφκαζηε ζε φιεο ηηο ςεθηαθέο ηερλνινγίεο 

θαη δίθηπα ππνινγηζηψλ πνπ δίλνπλ ζηνπο ρξήζηεο ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε ηεξάζηην 

φγθν πεγψλ, γλψζεσλ θαη πιεξνθνξηψλ (Καιαηδήο, 2011), θαζψο θαη ηηο ζπζθεπέο θαη ηηο 

εθαξκνγέο ηνπο πνπ παξέρνπλ δπλαηφηεηεο επηθνηλσλίαο, δηαρείξηζεο ηεο πιεξνθνξίαο 

θαη γλψζεηο (Leong & Jarmoszko, 2010). χκθσλα κε ηνλ Γεκεηξηάδε (Γεκεηξηάδεο, 

2015) ε ελζσκάησζε ησλ ΣΠΔ ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο έρεη 

σο ζηφρν ηε βειηίσζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ αθνχ βειηηψλεηαη ε πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ 

πνπ παξέρνληαη. 

              Μηα ηέηνηα  επνρή ραξαθηεξίδεηαη απφ άηνκα ςεθηαθά εγγξάκκαηα δειαδή ηθαλά 

λα ζπκκεηέρνπλ θαη λα παξεκβαίλνπλ ρξεζηκνπνηψληαο ςεθηαθά κέζα (INTERNATIO-

NAL ICT LIETRACY PANEL,2007). Μπξνζηά ζε απηέο ηηο εμειίμεηο θαη ηηο απαηηήζεηο 

ησλ θαηξψλ ε εθπαίδεπζε δε ζα κπνξνχζε λα κείλεη ακέηνρε. ηφρνο ηεο εθπαίδεπζεο 

ηψξα πηα δελ είλαη ε κεηάδνζε κηαο ζπζζσξεπκέλεο πιεξνθνξίαο (αθνχ απηφ είλαη 

ζρεδφλ αδχλαην λα γίλεη κε ηελ αχμεζε ηνπ φγθνπ ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηεο ξαγδαίαο 

εμέιημεο) αιιά ε αλάπηπμε δεμηνηήησλ γηα ηε δηαρείξηζε θαη εθαξκνγή ηεο πιεξνθνξίαο 

φπνπ απηφ απαηηείηαη. 

             Σα κνληέια κάζεζεο αιιάδνπλ θαη γίλνληαη πεξηζζφηεξν καζεηνθεληξηθά ψζηε ε 

αλαθάιπςε ηεο λέαο γλψζεο λα γίλεηαη κέζα απφ δηεξεχλεζε βαζηζκέλε ζηελ ζπλεξγαζία 
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θαη ζηελ επηθνηλσλία ησλ καζεηψλ, ζηελ αλαδήηεζε θαη θξηηηθή επεμεξγαζία ησλ 

πιεξνθνξηψλ. Ζ εηζαγσγή ησλ ΣΠΔ ζηα ζρνιεία είλαη γεγνλφο θαη είλαη ην βαζηθφηεξν 

κέζν ππνζηήξημεο ησλ λέσλ ζεσξηψλ κάζεζεο. Σα νθέιε απφ ηελ έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία είλαη πνιιαπιά αθνχ 

 εκπινπηίδεηαη ε δηδαζθαιία κε αλεμάληιεηεο πεγέο πνιπκνξθηθνχ πιηθνχ κέζα 

απφ βηβιηνζήθεο πνιπκέζσλ, ηνλ παγθφζκην ηζηφ θαη ηα κέζα θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο 

 ππνζηεξίδνληαη καζεηέο  κε καζεζηαθά πξνβιήκαηα, καζεηέο πνπ δνπλ ζε απφ-

κνλσκέλεο γεσγξαθηθά πεξηνρέο 

 παξέρνληαη πεξηβάιινληα κάζεζεο φπνπ ν καζεηήο έρεη ελεξγφ ζπκκεηνρή ζηε 

δηαδηθαζία ηεο απφθηεζεο ηεο λέαο γλψζεο εληζρχνληαο ηελ θξηηηθή ηνπ ζθέςε 

θαη ηελ απηνπεπνίζεζε ηνπ φζν αθνξά ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ 

 θαζηεξψλνληαη κνληέια κάζεζεο πνπ δελ ζηεξίδνληαη ζηελ απνζηήζηζε αιιά 

παξαθνινπζνχλ ηελ πξφνδν θαη ηελ εμέιημε ηνπ καζεηή ζην ρξφλν 

 επηηξέπεηαη ζηνπο καζεηέο λα παξάγνπλ πξντφληα πνπ λα επηβεβαηψλνπλ ηελ απφ-

θηεζε ηεο λέαο γλψζεο 

              Οη ΣΠΔ δειαδή ρξεζηκνπνηνχληαη ηφζν ζαλ εξγαιεία  γηα ηνλ ςεθηαθφ 

γξακκαηηζκφ ησλ καζεηψλ θαη ηελ απφθηεζε ηεο λέαο γλψζεο, παξέρνληαο εθπαηδεπηηθέο 

δπλαηφηεηεο πνπ ήηαλ αλέθηθηεο ζε πξαγκαηηθνχο ρψξνπο θαη ζπλζήθεο κάζεζεο κέζα 

απφ εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά ή άιιεο πεγέο ζην δηαδίθηπν αιιά θαη ζαλ κέζν 

θνηλσληθνπνίεζεο ησλ καζεηψλ αθνχ νη καζεηέο δξνπλ ελεξγεηηθά ζηελ απφθηεζε, 

δηαρείξηζε θαη αμηνιφγεζε ηεο πιεξνθνξίαο αλαπηχζζνληαο ηελ θξηηηθή ηνπο 

ζθέςε.(Κακειάξε & ηαθνχιε, 2016). 

              Ζ ελζσκάησζή ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία δελ απνηειεί κφλν κηα 

ζεκαληηθή θαηλνηνκία, αιιά επεξεάδεη ηηο αληηιήςεηο γηα ηε κάζεζε θαη ηε δηδαζθαιία 

θαη ηαπηφρξνλα επεξεάδεηαη απφ απηέο, δίλνληαο ψζεζε ζε λέεο αλαδεηήζεηο. Οη έξεπλεο 

έρνπλ δείμεη φηη νη ΣΠΔ ζπκβάιινπλ πξαγκαηηθά ζηε κάζεζε κφλνλ φηαλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη κέζα απφ θαηάιιεια ζρεδηαζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο θαη κε ζαθψο 

θαζνξηζκέλνπο ζηφρνπο, γη’ απηφ θαη νη δηάθνξεο εθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο ησλ 

ππνινγηζηψλ νθείινπλ λα βαζίδνληαη ξεηά ή άξξεηα ζε ζεσξίεο κάζεζεο θαη 

ςπρνπαηδαγσγηθέο ζεσξίεο(Κφκεο, 2004). Έηζη γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή ε ρξήζε ησλ 

ΣΠΔ ζηελ ηάμε πξέπεη λα πιεξνχληαη νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο 
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 ν εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα αθνινπζεί έλα καζεηνθεληξηθφ κνληέιν δηδαζθαιίαο 

πνπ λα εζηηάδεη ζηελ επηθνηλσλία κε ηνπο καζεηέο κέζσ ηνπ δηαιφγνπ ψζηε απηνί 

λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο  

 ν εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα έρεη εκπεηξία θαη γλψζεηο ρεηξηζκνχ ησλ ΣΠΔ ψζηε 

λα κπνξεί λα παξνπζηάδεη θάζε θνξά ην θαηάιιειν πιηθφ (π.ρ. ην θαηάιιειν 

ινγηζκηθφ γηα ηε δηεξεχλεζε-επίιπζε  εξσηεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ, ηα 

θαηάιιεια βίληεν ή θσηνγξαθίεο πνπ ζα δηεγείξνπλ εξσηήζεηο ή ζα 

επηβεβαηψζνπλ απαληήζεηο)   ((Βνζληάδνπ, 2006),(Κπλεγφο & Γεκαξάθε, 2002), 

(Νηθνινπνχινπ, 2010)) 

 ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη δεμηφηεηεο ησλ καζεηψλ ψζηε λα ρξεζηκν-

πνηείηαη ην θαηάιιειν θάζε θνξά πιηθφ πνπ ζα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα 

πξνζεγγίζνπλ ηε λέα γλψζε 

              Γηαπηζηψλεηαη ινηπφλ φηη ζε έλα πεξηβάιινλ αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ ζηε καζε-

ζηαθή δηαδηθαζία, ε αιιαγή ηνπ ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ απφ θεληξηθφ ζε ππνζηεξηθηηθφ 

επηηξέπεη ηφζν ηελ απηελέξγεηα ησλ καζεηψλ θαη ηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ηνπο ζθέςεο 

φζν θαη ηνλ ςεθηαθφ γξακκαηηζκφ ηνπο. 

 

 1.3 Δμ’ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε 

Ζ βαζηθή αληίιεςε πάλσ ζηελ νπνία ζεκειηψλεηαη ε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε είλαη φηη 

θάζε άλζξσπνο πξέπεη λα έρεη ίζεο επθαηξίεο γηα κάζεζε απαιιαγκέλεο απφ ρσξνρξνληθέο 

δεζκεχζεηο, λα κπνξεί λα καζαίλεη κε πνιιαπινχο ηξφπνπο θαη λα απνηειεί ην θέληξν ηεο 

καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. 

             Έηζη ζχκθσλα κε ηνπο Μαηζαίνπ θαη ζπλ.  (2001)  ε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε 

είλαη κία κνξθή εθπαίδεπζεο θαηά ηελ νπνία ν εθπαηδεπφκελνο βξίζθεηαη ζε θπζηθή 

απφζηαζε απφ ηνλ εθπαηδεπηή θαη ηνλ εθπαηδεπηηθφ θνξέα, ελψ ε ηερλνινγία 

δηακεζνιαβεί ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

             Έλαο άιινο νξηζκφο ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο κε παηδαγσγηθή δηάζηαζε 

δίλεηαη απφ ηνλ Ληνλαξάθε (2001) ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν είλαη «ε εθπαίδεπζε πνπ 

δηδάζθεη θαη ελεξγνπνηεί ηνλ εθπαηδεπφκελν πψο λα καζαίλεη κφλνο ηνπ θαη πψο λα 

ιεηηνπξγεί απηφλνκα πξνο κηα επξεηηθή πνξεία απηνκάζεζεο θαη γλψζεο».  

              Ζ εθπαίδεπζε απφ απφζηαζε απεπζχλεηαη ηφζν ζε ελήιηθνπο εθπαηδεπφκελνπο 

πνπ είλαη ζπλήζσο εξγαδφκελνη κε πνιιέο νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο ψζηε ε 

παξαθνινχζεζε καζεκάησλ πξφζσπν κε πξφζσπν λα θαζίζηαηαη αδχλαηε, φζν θαη ζε 
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καζεηέο πνπ είηε ηα ζρνιεία ηνπο είλαη δχζθνιν λα πξνζεγγηζηνχλ ιφγσ δχζθνισλ 

ζπλζεθψλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο (είλαη γηα παξάδεηγκα πνιχ απνκαθξπζκέλα ή έρνπλ 

απνθιεηζηεί ιφγσ δπζκελψλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ –ρηνλφπησζε, πιεκκχξεο-) είηε 

ζπλεξγάδνληαη κε ζρνιεία άιισλ ρσξψλ ζπκκεηέρνληαο ζε δηεζλή πξνγξάκκαηα 

(πξνγξάκκαηα Erasmus, e-twinning).  

              Ζ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε δηαθξίλεηαη ζε ζχγρξνλε φπνπ νη δηαδηθαζίεο ηεο 

δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο γίλνληαη ηαπηφρξνλα – ν εθπαηδεπηηθφο ζε δσληαλή ζχλδεζε 

δηδάζθεη θαη ν εθπαηδεπφκελνο αλεμάξηεηα απφ ην πνπ βξίζθεηαη παξαθνινπζεί ηε 

δηδαζθαιία ηελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή-, θαη ζε αζχγρξνλε φπνπ ν εθπαηδεπφκελνο καζαίλεη 

ζε ρξφλν δηαθνξεηηθφ απφ απηφλ πνπ γίλεηαη ε δηδαζθαιία. Οη πεξηζζφηεξεο εμ’ 

απνζηάζεσο κέζνδνη δηδαζθαιίαο ρξεζηκνπνηνχλ θαη ηηο δχν κνξθέο ψζηε λα πξνζθέξεηαη 

ζηνλ  εθπαηδεπφκελν ην πιενλέθηεκα λα θαζνξίδεη κφλνο ηνπ ην ξπζκφ κε ηνλ νπνίν 

καζαίλεη αιιά ηαπηφρξνλα κε ηηο ζχγρξνλεο ζπλδέζεηο λα αιιειεπηδξά κε ηνλ εθπαηδεπηή 

ηνπ θαη ηνπο άιινπο εθπαηδεπφκελνπο θαη λα κελ αηζζάλεηαη απνθνκκέλνο απφ ηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

             Σνλ φξν «ζρνιηθή εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε» ηνλ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ πξσ-

ηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη αθνξά ηελ εθπαίδεπζε πνπ παξέρεηαη εμ 

απνζηάζεσο ζε καζεηέο ζρνιηθήο ειηθίαο ή θαη ελήιηθεο (Βαζάια, 2005). Μπνξεί λα είλαη 

απηνδχλακε φπνπ νη καζεηέο νινθιεξψλνπλ ηελ εθπαίδεπζε ηνπο εμ απνζηάζεσο ρσξίο 

λα έρνπλ θάπνηα επαθή κε ην ζρνιείν αιιά θαη ζπκβαηηθή ζε έλα πβξηδηθφ κνληέιν 

κάζεζεο πνπ ιέγεηαη κηθηή δηδαζθαιία. χκθσλα κε ην κνληέιν απηφ νη καζεηέο 

παξαθνινπζνχλ ηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία ζην ζρνιείν αιιά δέρνληαη θαη καζεζηαθή 

ππνζηήξημε εμ απνζηάζεσο είηε γηα λα βνεζεζνχλ είηε γηα λα αλέβνπλ γλσζηηθφ επίπεδν 

είηε αθφκα θαη γηα λα δηδαρηνχλ θάηη πνπ δελ πξνβιέπεηαη ζην ζρνιηθφ αλαιπηηθφ 

πξφγξακκα.(Βαζάια, 2005). Αλ θαη ε κηθηή κάζεζε θαίλεηαη λα ζπλδπάδεη αληίζεηεο 

πξνζεγγίζεηο, ζχκθσλα κε ηνλ Watson (2008) , φπσο ηελ ηππηθή κε ηελ άηππε εθπαίδεπζε 

θαη ηε δηα δψζεο κε ηελ εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιία, ζηνρεχνληαο ζηελ επίηεπμε ησλ 

καζεζηαθψλ ζηφρσλ, ζχκθσλα κε ηνπο  Derntl & Motsching-Pitrik, (2004) ε πξφζσπν κε 

πξφζσπν δηδαζθαιία αλακηγλχεηαη κε ηελ κάζεζε κέζσ δηαδηθηχνπ κε ηέηνην ηξφπν ψζηε 

ε κία λα ζηεξίδεη ιεηηνπξγηθά ηελ άιιε. Έλα βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο κηθηήο δηδα-

ζθαιίαο είλαη ε πνιπδηάζηαηε επηθνηλσλία πνπ ζπληειεί ζηελ αχμεζε ηεο αιιειεπίδξαζεο 

κεηαμχ  

 εθπαηδεπηηθνχ θαη εθπαηδεπφκελσλ 
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 εθπαηδεπφκελσλ 

 εθπαηδεπφκελσλ θαη ςεθηαθψλ πφξσλ 

ζε έλα κνληέιν κάζεζεο πην καζεηνθεληξηθφ πνπ επηηξέπεη ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπ 

καζεηή ζηελ απφθηεζε ηεο λέαο γλψζεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Δηθφλα 1. Το μονηέλο ηηρ εξ αποζηάζευρ διδαζκαλίαρ 

              Παξφιν πνπ ε  ζρνιηθή εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε έρεη αλαπηπρζεί ζε ρψξεο κε 

γεσγξαθηθά απνκνλσκέλνπο καζεηέο, φπσο ε Απζηξαιία, ε Νέα Εειαλδία, ν Καλαδάο θαη 

ε Γαιιία, ζηελ Διιάδα ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα ηεο Ενπξλά (2014) είλαη ζε εκβξπτθφ 

ζηάδην ελψ ζα κπνξνχζε λα βνεζήζεη ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ νθείινληαη ζηελ 

ηδηαίηεξε γεσγξαθηθή θαηαλνκή ηεο ρψξαο καο φπσο έιιεηςε εηδηθνηήησλ δηδαζθφλησλ 

ζε ζρνιεία πνπ βξίζθνληαη ζε απνκνλσκέλεο πεξηνρέο ή ζπλχπαξμε καζεηψλ 

δηαθνξεηηθψλ καζεζηαθψλ επηπέδσλ ζηνλ ίδην ρψξν θαη κείσζε ηνπ δηδαθηηθνχ ρξφλνπ 

αθνχ πξέπεη λα θαηαλεκεζεί ζε φινπο (π/ρ. ηξηζέζηα ή δηζέζηα δεκνηηθά ζρνιεία)  αθφκα 

θαη ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο ηάζεο αζηηθνπνίεζεο νηθνγελεηψλ πνπ πξνζπαζνχλ  λα 

πξνζθέξνπλ ζηα παηδηά ηνπο θαιχηεξεο ζπλζήθεο εθπαίδεπζεο αθνχ νη καζεηέο ζα είραλ 

ίζεο επθαηξίεο κάζεζεο (Μαλνχζνπ, 2008). 

           Αμίδεη βέβαηα ζην ζεκείν απηφ λα αλαθεξζεί  φηη ε παλδεκία ηνπ COVID19 απφ ην 

Μάξηην ηνπ 2020 κέρξη θαη ζήκεξα έθαλε ηελ εμ’ απνζηάζεσο δηδαζθαιία κνλφδξνκν 

αθνχ γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα ε δηα δψζεο δηδαζθαιία δελ ήηαλ εθηθηή θαη ε 

εμ΄απνζηάζεσο εθπαίδεπζε ήηαλ ν κφλνο ηξφπνο λα πξαγκαηνπνηεζεί ε εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία. ε έξεπλα ηνπο νη Ληνλαξάθεο θαη ζπλ. (2020)  δηαπίζησζαλ φηη ελψ αξρηθά ν 

εθπαηδεπηηθφο θφζκνο βξέζεθε ζε ακεραλία (νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί δελ είραλ 
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ιάβεη θάπνηνπ είδνπο επηκφξθσζε γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο ζχγρξνλεο θαη αζχγρξνλεο 

δηδαζθαιίαο) γξήγνξα δεκηνπξγήζεθαλ αξθεηά πξνγξάκκαηα βνεζεηηθά γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο κε ζπλέπεηα λα έρνπκε πνιχ θαιά απνηειέζκαηα απφ ηελ αμηνπνίεζε ηεο. 

Αιιά είλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί φηη φζα πιενλεθηήκαηα θαη αλ παξνπζηάδεη έλα κνληέιν 

κάζεζεο απφ απφζηαζε ηίπνηα δελ κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ηα 

νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δηαξθή δηα δψζεο αιιειεπίδξαζή ηνπ κε ηνπο καζεηέο 

Κεθάιαην 2ν 

2.1 Μνληέιν ηεο αλεζηξακκέλεο δηδαζθαιίαο ζηελ εθπαίδεπζε 

Μία πεξίπησζε ηεο κηθηήο δηδαζθαιίαο είλαη ην κνληέιν ηεο ελαιιαγήο φπνπ νη καζεηέο 

πεξηνδηθά ελαιιάζζνπλ δξαζηεξηφηεηεο κάζεζεο –θάπνηεο  πξαγκαηνπνηνχληαη δηαδηθηπ-

αθά θαη θάπνηεο πξαγκαηνπνηνχληαη νκαδνζπλεξγαηηθά εληφο ηάμεο. ην κνληέιν απηφ 

εληάζζεηαη ε αλεζηξακκέλε δηδαζθαιία ή αλεζηξακκέλε ηάμε (flipped classroom) φπνπ 

ζχκθσλα κε ηνπο Bergmann & Sams (2012) είλαη ην κνληέιν κάζεζεο ζην νπνίν πξαγ-

καηνπνηείηαη αλαζηξνθή (flipping) ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο , αθνχ εθηφο απφ ηελ 

αλαζηξνθή ηνπ ρψξνπ (δειαδή ηεο ηάμεο-classroom), ηνπ πιαηζίνπ θαη ηνπ ρξφλνπ ππάξ-

ρνπλ αιιαγέο θαη ζηνλ ηξφπν πνπ νη καζεηέο «καζαίλνπλ» δειαδή ζηε κάζεζε (Talbert, 

2016) αμηνπνηψληαο κε πην απνδνηηθφ ηξφπν, ηνλ ρξφλν κέζα ζηελ ηάμε κε δηαθνξν-

πνηεκέλεο αηνκηθέο ή νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

              Καηά ηνλ Tucker (2012) ε αλεζηξακκέλε ηάμε πεξηγξάθεη ηελ δηαδηθαζία ζχκ-

θσλα κε ηελ νπνία νη καζεηέο κειεηνχλ ςεθηαθφ πιηθφ πξηλ ηελ παξάδνζε ηνπ καζή-

καηνο νπφηε φηαλ έξρνληαη ζηελ ηάμε ζπκκεηέρνπλ ζε νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ηνπο 

επηηξέπνπλ ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ/απνξηψλ θαη ηελ εκπέδσζε ηεο δηδαθηέαο  χιεο, 

ελψ θαηά ηνπο Καλδνχδε & Μπξαηίηζε, (2013) ζηελ αλεζηξακκέλε ηάμε αληηζηξέθεηαη ε 

δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη ζηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία αθνχ νη καζεηέο παξαθν-

ινπζνχλ ηελ παξάδνζε ηνπ καζήκαηνο ζην ζπίηη θαη ζηελ ηάμε εθπνλνχλ εξγαζίεο 

εκπέδσζεο.  
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                                 Δηθφλα 2. Παπαδοζιακή και ανεζηπαμμένη ηάξη 

              χκθσλα κε ηνπο Yarbro θαη ζπλ.(2014) , ε αλεζηξακκέλε δηδαζθαιία  νξίδεηαη 

σο κηα παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε, φπνπ ε δηδαζθαιία επηηπγράλεηαη ζηνλ αηνκηθφ ρψξν 

κάζεζεο ηνπ θάζε καζεηή  θαη ε ηάμε κεηαηξέπεηαη ζε έλα πεξηβάιινλ δηαδξαζηηθήο 

κάζεζεο φπνπ ν εθπαηδεπηηθφο αιιάδνληαο ην ξφιν ηνπ, θαζνδεγεί ηνπο καζεηέο λα 

αιιειεπηδξάζνπλ δεκηνπξγηθά ζε πεξηζζφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο, εθαξκφδεη λέεο κεζφδνπο 

δηδαζθαιίαο θαη πξνζθέξεη εμαηνκηθεπκέλε βνήζεηα ζηνπο καζεηέο πνπ ηε ρξεηάδνληαη 

αμηνπνηψληαο ηνλ ρξφλν πνπ απειεπζεξψλεηαη.  

                         Πίλαθαο1. Διαθοπέρ παπαδοζιακήρ και ανεζηπαμμένηρ ηάξηρ 

ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΗ ΣΑΞΗ ΑΝΔΣΡΑΜΜΔΝΗ ΣΑΞΗ 

 

 

ζηελ 

ηάμε 

 

νη καζεηέο δηδάζθνληαη ηε λέα χιε 

ζπλήζσο κε δηάιεμε ή θαη κε παξνπ-

ζηάζεηο 

 

ν εθπαηδεπηηθφο έρεη ηνλ θχξην ξφιν 

θαη νη καζεηέο είλαη παζεηηθνί δε-

θηεο 

 

 

πξηλ ηελ 

ηάμε 

νη καζεηέο δηδάζθνληαη ηε λέα 

χιε κέζα απφ θαηάιιειν εθπαη-

δεπηηθφ πιηθφ ζην ζπίηη ηνπο ζην 

ρξφλν πνπ επηζπκνχλ 

νη καζεηέο εθηεινχλ αζθήζεηο 

θαηαλφεζεο ηεο λέαο χιεο 

 

 

ζηελ ηάμε 

νη καζεηέο δνπιεχνπλ νκαδηθά 

ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ εθαξ-

κφδνπλ ηε λέα γλψζε γηα ηελ 

επίιπζε πξνβιεκάησλ 

ν εθπαηδεπηηθφο έρεη ξφιν ζπ-

ληνληζηή θαη παξέρεη εμαηνκη-

θεπκέλε δηδαζθαιία φπνπ απαη-

ηείηαη 

 

 

 

 

κεηά 

ηελ 

ηάμε 

 

 

 

νη καζεηέο εθηεινχλ δξαζηεξηφηεηεο 

πάλσ ζηε λέα χιε ζην ζπίηη θαη 

επηιχνπλ ηηο απνξίεο ηνπο ηελ επφ-

κελε κέξα ζηελ ηάμε φπνηε απηφ 

είλαη εθηθηφ 

 

κεηά ηελ 

ηάμε 

νη καζεηέο αμηνινγνχλ ηηο 

γλψζεηο ηνπο θαη ηελ εθπαηδε-

πηηθή δηαδηθαζία  

νη καζεηέο ιακβάλνπλ αλαηξν-

θνδφηεζε απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

θαη εζηηάδνπλ ζηηο αδπλακίεο 

ηνπο 
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              Θεκειησηήο ηεο αλεζηξακκέλεο ηάμεο ζεσξείηαη ν Baker (2000) ν νπνίνο ζε έλα 

δηεζλέο ζπλέδξην γηα ηελ δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε ζηα θνιιέγηα (11th International 

Conference on College Teaching and Learning, Jacksonville) παξνπζίαζε ην κνληέιν απηφ 

σο αληίζηξνθε δηαδηθαζία ηεο παξάδνζεο ηνπ καζήκαηνο θαη ηεο δηεθπεξαίσζεο 

εξγαζηψλ, ραξαθηεξίδνληαο ηνλ εθπαηδεπηηθφ σο θαζνδεγεηή. ηελ ζρνιηθή εθπαίδεπζε 

φκσο ην κνληέιν ηεο αλεζηξακκέλεο ηάμεο εθαξκφζηεθε γηα πξψηε θνξά απφ ηνπο 

Bergmann θαη Sams, ην 2007, νη νπνίνη φηαλ πξνζιήθζεθαλ ζην Γπκλάζην Woodland 

Park ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο γηα λα δηδάμνπλ ρεκεία απνθάζηζαλ λα βηληενζθνπήζνπλ 

ην κάζεκά ηνπο ψζηε λα βνεζήζνπλ ηνπο απφληεο καζεηέο λα αλαπιεξψζνπλ ηε ρακέλε 

παξάδνζε. Γξήγνξα δηαπίζησζαλ φηη ηα βηληενκαζήκαηα απηά πξνζέιθπαλ ην ελδηαθέξνλ 

θαη ησλ ππφινηπσλ καζεηψλ θαη απηφ ήηαλ ην ελαξθηήξην ιάθηηζκα γηα ηελ εμέιημε θαη 

δηάδνζε ηνπ κνληέινπ ηεο ΑΣ, σζψληαο ηνπο λα δεκηνπξγήζνπλ θαη ηειηθά λα 

δεκνζηεχζνπλ έλαλ νδεγφ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ ηεο ΑΣ κε ηίηιν: “Flip Your 

Classroom: Reach Every Student in Every Class Every Day” (Bergmann & Sams, Flip 

Your Classroom: Reach Every Student, 2012). 

              Ζ κεζνδνινγία ηεο αλεζηξακκέλεο ηάμεο βαζίδεηαη ζε ηέζζεξηο ππιψλεο πνπ ηελ 

ραξαθηεξίδνπλ θαη πξνθχπηνπλ απφ ην αθξσλχκην FLIP 

F (Flexible Environment-Δπέιηθην Πεξηβάιινλ): Ο εθπαηδεπηηθφο νξγαλψλεη έλα πην 

επέιηθην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ πξνζαξκνζκέλν ζηηο αλάγθεο θαη ηηο δπλαηφηεηεο ησλ 

καζεηψλ ηνπ. Γεκηνπξγεί πνηθηιία δξαζηεξηνηήησλ νκαδηθψλ θαη αηνκηθψλ γηα λα 

επηηχρεη ην θαιχηεξν απνηέιεζκα. Παξέρεη ζηνπο καζεηέο ηνπ ηθαλνπνηεηηθφ ρξνληθφ 

δηάζηεκα ψζηε λα κπνξέζεη ν θαζέλαο κε ην ξπζκφ ηνπ λα παξαθνινπζήζεη ηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία αιιά θαη ζπλερή ζηήξημε ζηνπο καζεηέο πνπ ηελ ρξεηάδνληαη. Σέινο 

παξαθνινπζεί ζπλερψο ηελ πνξεία ηνπ καζήκαηνο θαηαγξάθνληαο ηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

καζεηψλ γηα λα θάλεη πξνζαξκνγέο ζηε δηδαζθαιία αιιά θαη ζηελ αμηνιφγεζε. 

L (Learning Culture-Μαζεζηαθή Κνπιηνχξα): Σν κνληέιν ηεο αλεζηξακκέλεο ηάμεο 

εζηηάδεη ζηνλ καζεηή ελψ ν εθπαηδεπηηθφο έρεη εληζρπηηθφ ξφιν πνπ ζρεδηάδεη θαη 

νξγαλψλεη  ην κάζεκα. Οη καζεηέο ζπκκεηέρνληαο ζε κηα πιεζψξα δξαζηεξηνηήησλ 

δεκηνπξγνχλ ηε γλψζε ,αλαθαιχπηνληάο ηε θαη εθαξκφδνληάο ηε θαη είλαη ζε ζέζε λα 

αμηνινγήζνπλ ην πνζνζηφ επίηεπμεο ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ.  

I (Intentional Content- ηνρεπκέλν Πεξηερφκελν ): Μεγάιε ζεκαζία ζην κνληέιν ηεο 

αλεζηξακκέλεο ηάμεο αιιά θαη ζε θάζε εμ’ απνζηάζεσο δηδαζθαιία έρεη ην πιηθφ πνπ ζα 
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δνζεί ζηνπο καζεηέο γηα λα ην κειεηήζνπλ ζην ζπίηη αιιά θαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ ηφζν ζηελ ηάμε φζν θαη δηαδίθηπν. Σν πιηθφ απηφ πξέπεη λα έρεη 

επηιεγεί έηζη ψζηε αθελφο λα εμππεξεηεί ηνπο ζηφρνπο ηνπ καζήκαηνο θαη ηε ζηξαηεγηθή 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη αθεηέξνπ λα είλαη πξνζαξκνζκέλν ζε φια ηα καζεζηαθά είδε ησλ 

καζεηψλ θαη ηηο αλάγθεο ηνπο.  

P (Professional Educator-Δπαγγεικαηίαο Δθπαηδεπηηθφο): Ο εθπαηδεπηηθφο πνπ αθνινπζεί 

ην κνληέιν ηεο αλεζηξακκέλεο ηάμεο πξέπεη λα έρεη θάπνηα ζπγθεθξηκέλα πξνζφληα. Θα 

πξέπεη λα είλαη γλψζηεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ψζηε λα δεκηνπξγεί πνιπκνξθηθφ 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ρξεζηκνπνηψληαο πνηθίινπο ςεθηαθνχο πφξνπο, λα νξγαλψλεη θαιά ην 

κάζεκα ψζηε λα αμηνπνηεί ηνλ ρξφλν κε ην βέιηηζην ηξφπν,  λα αμηνινγεί ζπλερψο ηνπο 

καζεηέο ηνπ κε πνηθίινπο ηξφπνπο θαη λα πξνζθέξεη αλαηξνθνδφηεζε φπνπ ρξεηάδεηαη.  

 

                                      Δηθφλα 3. Οι πςλώνερ ηηρ ανεζηπαμμένηρ ηάξηρ 

          

     ήκεξα κέζα απφ βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο απνθαιχπηνληαη δηαθνξεηηθά κνληέια 

αλεζηξακκέλεο ηάμεο πνπ αλ επηιεγνχλ θαηάιιεια ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ 

ζα επηθέξνπλ θαιχηεξα απνηειέζκαηα.  

 

Α. Παξαδνζηαθφ κνληέιν αλεζηξακκέλεο ηάμεο 

Οη Bergmann θαη Sams ην 2012 εμήγεζαλ φηη ζην παξαδνζηαθφ κνληέιν αλεζηξακκέλεο 

ηάμεο νη καζεηέο έξρνληαη ζην ζρνιείν αθνχ έρνπλ παξαθνινπζήζεη βίληεν δηάιεμεο κε ην 

κάζεκα ηεο επφκελεο κέξαο. Δθεί  ην κάζεκα γίλεηαη κε εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο νπφηε 

επηιχνληαη ηπρφλ απνξίεο ησλ καζεηψλ θαη ν εθπαηδεπηηθφο αληηιακβάλεηαη ην βαζκφ 

θαηαλφεζεο ηεο λέαο χιεο. Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ κνληέινπ απηνχ είλαη φηη ν 

εθπαηδεπηηθφο πνηέ δε δηδάζθεη άκεζα αιιά ε λέα γλψζε απνθαιχπηεηαη ζηνπο καζεηέο κε 

βηληενδηαιέμεηο εθηφο πεξηφδνπ καζεκάησλ θαη νη καζεηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 
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κάζνπλ ζπδεηψληαο ζε αληίζεζε κε ηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία φπνπ ην κεγαιχηεξν 

κέξνο ηεο δηδαθηηθήο ψξαο αλαιψλεηαη ζηε δηάιεμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ γηα ηε λέα χιε θαη 

ν ρξφλνο γηα εξσηήζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ βνεζνχλ ζηελ εκπέδσζε ηεο είλαη πνιχ 

κηθξφο φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα. 

 

Δηθφλα 4.  Το μονηέλο ηηρ παπαδοζιακήρ διδαζκαλίαρ ζε ζσέζη με ηην AT 

Β. Μνληέιν κεξηθψο αλεζηξακκέλεο ηάμεο 

Σν κνληέιν απηφ είλαη ιηγφηεξν απζηεξφ απφ ην παξαδνζηαθφ κνληέιν πνπ αλαθέξζεθε 

πξνεγνπκέλσο. Σν αθνινχζεζε ζηε ηάμε ηεο ε βηβιηνζεθάξηνο  Gwyneth Jones ζην 

Γπκλάζην Murray Hill, ζην Howard Country ηνπ Maryland ησλ ΖΠΑ, φπνπ ελζάξξπλε 

ηνπο καζεηέο  λα παξαθνινπζνχλ θάπνηα βίληεν εκπινπηηζκνχ ησλ δξαζηεξηνηήησλ εθηφο 

πεξηφδνπ καζεκάησλ ρσξίο λα «ηηκσξεί» φζνπο δε κπνξνχζαλ λα ην θάλνπλ ιφγσ 

έιιεηςεο εμνπιηζκνχ. (Springen, 2013).  

Γ. Οιηζηηθφ κνληέιν αλεζηξακκέλεο ηάμεο 

ην κνληέιν απηφ ρξεζηκνπνηνχληαη ηφζν θηλεηέο (δηαδηθηπαθέο πιαηθφξκεο) φζν θαη 

θπζηθέο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο (ηάμεηο) φπνπ νη καζεηέο επνπηεχνληαη, αμηνινγνχληαη θαη 

αλαηξνθνδνηνχληαη ζπλερψο. ε αληίζεζε κε ηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία φπνπ ε 

δξαζηεξηφηεηα ησλ καζεηψλ θαη ε αιιειεπίδξαζε ηνπο γίλεηαη αηζζεηή κφλν ζηελ ηάμε, 

ηψξα νη καζεηέο επνπηεχνληαη, αιιειεπηδξνχλ θαη αμηνινγνχληαη θαη ζηηο θηλεηέο θαη ζηηο 

θπζηθέο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο. Ο εθπαηδεπηηθφο αλ θαη βξίζθεηαη ζην παξαζθήλην είλαη 

πάληα εθεί λα πξνζθέξεη ελίζρπζε θαη αλαηξνθνδφηεζε.  

              Πνιιέο κειέηεο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί εθαξκφδνληαο ην κνληέιν ηεο 

αλεζηξακκέλεο ηάμεο ζηελ ηππηθή  εθπαίδεπζε, φπνπ κε ηνλ φξν ηππηθή εθπαίδεπζε 

ελλννχκε  «ηελ εθπαίδεπζε πνπ είλαη ζεζκνζεηεκέλε, ζθφπηκε θαη πξνγξακκαηηζκέλε 

κέζσ δεκφζησλ νξγαληζκψλ θαη αλαγλσξηζκέλσλ ηδησηηθψλ θνξέσλ θαη - ζην ζχλνιφ 
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ηνπο - απνηειεί ην επίζεκν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα κηαο ρψξαο» (UNESCO, 2012b, ζ. 11). 

ηηο πεξηζζφηεξεο απφ απηέο ε αλεζηξακκέλε ηάμε εθαξκφδεηαη ζηελ πξσηνβάζκηα θαη 

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη ιηγφηεξν ζηελ δεπηεξνβάζκηα. 

             Έλα απφ ηα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα ησλ κειεηψλ απηψλ είλαη φηη κε ηε εθαξκνγή 

ηνπ κνληέινπ ηεο αλεζηξακκέλεο ηάμεο απμάλεηαη ν βαζκφο ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ 

ζηελ καζεζηαθή δηαδηθαζία ((Nouri, 2016), (Lai & Hwang, 2016), (Blanco, Martinez-

Nuñez, l Borras-Gene, & Sanchez-Medina, 2017)), είηε απηνί είλαη καζεηέο κε πςειέο 

επηδφζεηο είηε απηνί είλαη καζεηέο κε ρακειέο επηδφζεηο (Yang, Liu, & Todd, 2019). Καη 

κέζα απφ ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή αλαπηχζζεηαη ε επηθνηλσλία θαη ε ζπλεξγαζία αλάκεζα 

ζηνπο καζεηέο (Gomez-Lanier, 2018), κε απνηέιεζκα λα αλαπηχζζεηαη ε 

δεκηνπξγηθφηεηα ηνπο αιιά θαη ην αίζζεκα αιιεινβνήζεηαο θαη απνδνρήο ησλ άιισλ. 

             Έλα άιιν ζεκείν ησλ εξεπλψλ ην νπνίν αμίδεη λα ζεκεησζεί είλαη ε αχμεζε ησλ 

θηλήηξσλ κάζεζεο. Οη καζεηέο γλσξίδνληαο απφ πξηλ ην πεξηερφκελν ηεο λέαο γλψζεο 

έρνπλ ρξφλν λα ηελ θαηαλνήζνπλ κε απνηέιεζκα λα απμάλεηαη θαη ε επίδνζε ηνπο. 

Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε έξεπλα ηνπ (Nouri, 2016) φπνπ ην πνζνζηφ αχμεζεο 

ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ κε ρακειέο επηδφζεηο είλαη πςειφηεξν απφ απηφ ησλ καζεηψλ 

κε πςειέο επηδφζεηο. χκθσλα φκσο κε ηνπο Chen θαη ζπλ. (2014) ε ππεξβνιηθή αχμεζε 

ησλ θηλήηξσλ κάζεζεο απφ νξηζκέλνπο καζεηέο κπνξεί λα πξνθαιέζεη πξνβιήκαηα ζε 

απηνχο πνπ έρνπλ πην αξγφ ξπζκφ πξνζαξκνγήο θαη λα δπζθνιέςεη ηελ εθαξκνγή ηεο 

αλεζηξακκέλεο ηάμεο. 

              Δδψ βέβαηα ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα ησλ Tang& 

Harris (2016) νη  καζεηέο πνπ έρνπλ ζπλεζίζεη λα είλαη απνδέθηεο ηεο γλψζεο δελ 

κπνξνχλ λα θαηαιάβνπλ ηε δηαθνξά ηνπ απνζηεζίδσ απφ ην καζαίλσ κε απνηέιεζκα λα 

αληηζηέθνληαη ζηελ ελεξγεηηθή κάζεζε. Έλαο άιινο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν θάπνηνη καζεηέο 

δελ πξνζαξκφδνληαη ζην κνληέιν ηεο αλεζηξακκέλεο ηάμεο παξφιν πνπ αλαγλσξίδνπλ ηα 

νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο είλαη θαηά ηνπο Chen θαη ζπλ. (2014) ην 

γεγνλφο φηη πξέπεη λα θαηαβάινπλ κεγαιχηεξε πξνζπάζεηα θάηη γηα ην νπνίν δελ είλαη 

δηαηεζεηκέλνη. Σειηθά φπσο αλαθέξεη ν Erhan Sengel (2016) νη καζεηέο πνπ αηζζάλνληαη 

ππεχζπλνη γηα ηε κάζεζε ηνπο είλαη θαη απηνί πνπ εκθαλίδνπλ ηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα 

θιείλνληαο ηα θελά ηνπο κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε πεξηζζφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο. 

              Ζ εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ ηεο αλεζηξακκέλεο δηδαζθαιίαο ζηελ κε ηππηθή 

εθπαίδεπζε («ζεζκνζεηεκέλε, ζθφπηκε εθπαίδεπζε πνπ νξγαλψλεηαη απφ εθπαηδεπηηθφ 

θνξέα. Καζνξηζηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο είλαη φηη απνηειεί πξνζζήθε, ελαιιαθηηθή θαη/ή 
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ζπκπιεξσκαηηθή κνξθή εθπαίδεπζεο πνπ εληάζζεηαη ζην πιαίζην ηεο Γηα Βίνπ Μάζε-

ζεο» (UNESCO, 2012b, ζ. 11)) ζχκθσλα κε ηελ Πεηξνπνχινπ (2021) είλαη πνιχ πεξην-

ξηζκέλε ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζην εμσηεξηθφ. ην εμσηεξηθφ ην κνληέιν ηεο 

αλεζηξακκέλεο δηδαζθαιίαο αμηνπνηήζεθε θπξίσο ζε ρψξνπο κνπζείσλ (Δζληθφ Μνπζείν 

Οηθνλνκίαο ηεο νπεδίαο – δεκηνπξγήζεθαλ κηθηά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα κε ζέκα 

ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, Μνπζείν Σέρλεο ησλ Ζ.Π.Α – δεκηνπξγήζεθαλ πξνγξάκκαηα 

κεηαμχ δχν ζρνιείσλ κε ζέκα ην ζπλδπαζκφ ηελ έλλνηαο ηεο εγεζίαο κε ηελ ηέρλε ηεο 

θσηνγξαθίαο, κνπζεία ηεο Ηηαιίαο – δεκηνπξγήζεθαλ πξνγξάκκαηα κε ζέκα ηελ 

εθαξκνγή ζηξαηεγηθψλ νπηηθήο κάζεζεο) θαη ζηα απνηειέζκαηα θαηαγξάθεηαη ε αχμεζε 

ηεο ζεηηθήο ζηάζεο ησλ καζεηψλ απέλαληη ζηα κνπζεία θαη ηηο κνπζεηαθέο 

δξαζηεξηφηεηεο αιιά θαη ε ζπιινγή ησλ ζπκπεξαζκάησλ γηα ηε δεκηνπξγία κνπζεηαθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ πην ειθπζηηθψλ γηα ηνπο καζεηέο (Πεηξνπνχινπ, 2021).  ηελ Διιάδα ην 

κνληέιν αμηνπνηήζεθε κφλν ζε δχν πεξηπηψζεηο (ζε θξνληηζηήξηα μέλσλ γισζζψλ γηα ηε 

δηδαζθαιία ηεο αγγιηθήο γιψζζαο σο μέλε θαη ζε εθπαηδεπηηθνχο ζε ζρέζε κε ην 

εθπαηδεπηηθφ δξάκα) θαη αθνξνχζε ηε δηεξεχλεζε ηεο ζηάζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

απέλαληη ζην κνληέιν θαη ηε δπλαηφηεηα ελζσκάησζεο ηνπ ζε ζπγθεθξηκέλν πιαίζην. Σα 

απνηειέζκαηα ήηαλ πνιχ ελζαξξπληηθά θαη αλέδεημαλ ηε ζεηηθή ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

απέλαληη ζην κνληέιν θαη ηελ πξφζεζε ηνπο γηα κειινληηθή αμηνπνίεζε ηνπ ζην εθάζηνηε 

πιαίζην 

2.2 Δθαξκνγή ηεο αλεζηξακκέλεο δηδαζθαιίαο ζηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ζηελ 

Διιάδα 

Πνιχο ιφγνο γίλεηαη ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα ηελ ηειεπηαία δεθαεηία γηα ηελ 

απαξέζθεηα  ησλ καζεηψλ γηα ην ζρνιείν, ηελ έιιεηςε θηλήηξσλ κάζεζεο, ηελ έιιεηςε 

θξηηηθήο ζθέςεο, ηελ απαμίσζε ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο ηδηαίηεξα ζηηο κεγαιχηεξεο 

ηάμεηο ηνπ Λπθείνπ. χκθσλα κε έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη, νη ιφγνη κπνξεί λα είλαη 

αηνκηθνί (βηνινγηθνί παξάγνληεο θιεξνλνκηθνί ή επίθηεηνη πνπ δεκηνπξγνχλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ καζεηή ) αιιά θαη κε αηνκηθνί (φρη ζχγρξνλεο ζρνιηθέο κνλάδεο, 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο νηθνγέλεηαο, κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ). Ο θχξηνο φκσο 

ιφγνο είλαη φηη νη καζεηέο αληηιακβάλνληαη ην ζρνιείν σο έλα ρψξν βαξεηφ θαη 

θνπξαζηηθφ φπνπ δελ ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ απφθηεζε ηεο γλψζεο, ζεσξνχλ ηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία  «απαξραησκέλε» θαη ηηο ζρέζεηο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

απξφζσπεο ρσξίο νπζηαζηηθή ζπλεξγαζία κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ-καζεηψλ (Πεηξφπνπινο, 

2014). 
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              πλερείο είλαη επίζεο νη αλαθνξέο γηα ην άγρνο πνπ βηψλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δηδαθηέαο χιεο κέζα ζηε δηάξθεηα 

ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο, γεγνλφο πνπ ηνπο θάλεη λα επηδίδνληαη ζε έλα αγψλα δξφκνπ γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ. Ο δηδαθηηθφο ρξφλνο είλαη κηθξφο θαη αλ αλαινγηζηνχκε θαη ηηο 

δηδαθηηθέο ψξεο πνπ ράλνληαη ιφγσ αζηάζκεησλ παξαγφλησλ (θαηαιήςεηο, ηζρπξέο 

ρηνλνπηψζεηο πνπ δελ επηηξέπνπλ ηε θπζηθή παξνπζία ησλ καζεηψλ ζην ζρνιείν) 

αληηιακβάλεηαη θαλείο φηη ην έξγν απηφ γίλεηαη αθφκα δπζθνιφηεξν. ηελ πξνζπάζεηα 

ηνπο λα αληαπεμέιζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί απφ ηε κία «ηξέρνπλ» ηελ χιε γηα λα ηελ 

νινθιεξψζνπλ ζηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο,  νπφηε ζπρλά κπνξεί λα δεκηνπξγνχληαη 

απνξίεο πνπ δελ επηιχνληαη θαη απφ ηελ άιιε θνξηψλνπλ ηνπο καζεηέο κε δξαζηεξηφηεηεο 

γηα ην ζπίηη νπφηε έρνπλ ηα αληίζεηα απνηειέζκαηα αθνχ νη καζεηέο αληηδξνχλ ή ηα 

παξαηνχλ γηαηί θνβνχληαη φηη δε ζα ηα θαηαθέξνπλ. 

             Έηζη επηβεβαηψλεηαη ν Υξπζαθίδεο (2003), φπνπ ηζρπξίδεηαη φηη ε παξαδνζηαθή 

εθδνρή ηνπ ζρνιείνπ δηακνξθψλεη κηα ζεηξά θαηαζηάζεσλ πνπ νδεγνχλ ζηελ αθχξσζε 

ηνπ, γη’ απηφ πξέπεη λα γίλνπλ ζρεδηαζκνί θαη πξνζπάζεηεο ψζηε ην ζρνιείν λα γίλεη 

γνεηεπηηθφ θαη ειθπζηηθφ γηα ην καζεηή γηα λα επηηειέζεη ην κνξθσηηθφ ραξαθηήξα ηνπ. 

              Μία πηζαλή ιχζε ζηνπο πξνβιεκαηηζκνχο απηνχο κπνξεί λα απνηειέζεη ην 

κνληέιν ηεο αλεζηξακκέλεο ηάμεο, αθνχ επηηξέπεη ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ 

ζηελ απφθηεζε ηεο γλψζεο ψζηε νη ίδηνη λα αηζζάλνληαη ζπλππεχζπλνη, εληζρχεη ηελ 

ζπλεξγαζία ηφζν ησλ καζεηψλ κεηαμχ ηνπο φζν θαη καζεηψλ-εθπαηδεπηηθνχ θαη ηέινο 

εμνηθνλνκεί πνιχηηκν ρξφλν πνπ ζα αθηεξσζεί ζηελ επίιπζε απνξηψλ/πξνβιεκάησλ πνπ 

ζα εληζρχζνπλ ηελ θξηηηθή ζθέςε ησλ καζεηψλ. χκθσλα ινηπφλ κε ηελ  έξεπλα ησλ 

Γαξίνπ θαη ζπλ. (2015) πνπ εθάξκνζαλ ην κνληέιν ηεο αλεζηξακκέλεο ηάμεο ζε καζεηέο 

ηεο Α’ θαη Β’ Γπκλαζίνπ ζην κάζεκα ηεο Βηνινγίαο θαη ηεο Υεκείαο αληίζηνηρα, νη 

καζεηέο πξνηηκνχλ λα γλσξίδνπλ ηε λέα γλψζε κέζα απφ ζχγρξνλν, ελδηαθέξνλ  

νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ πνπ πξνζθέξεη πεξηζζφηεξε πιεξνθνξία θαη ηε δπλαηφηεηα λα ην 

δνπλ φζεο θνξέο ρξεηάδνληαη. Ζ πνιπκνξθηθφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ήηαλ απηή 

πνπ ψζεζε ηνπο καζεηέο λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά.  Ζ ηνπνζέηεζε επίζεο ζηελ πιαηθφξκα 

εμσηεξηθνχ ζπλδέζκνπ πνπ επηηξέπεη ηελ εκβάζπλζε ζε νξηζκέλα ζέκαηα δίλεη ην 

δηθαίσκα ζηνπο καζεηέο λα αλαδείμνπλ ηα ηαιέληα ηνπο θαη λα θαιιηεξγήζνπλ ηελ 

πξνζσπηθφηεηά ηνπο θάλνληαο ηνπο λα αληηιεθζνχλ φηη ε κάζεζε είλαη πξνζσπηθή ηνπο 

ππφζεζε θαη δελ εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ.(Γεκεξηδή & Μπαγάθεο, 

2009) 
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              Ζ ελίζρπζε θηλήηξσλ κάζεζεο θαίλεηαη  ζηελ εξγαζία ηεο Καηζά (2014) πνπ 

εθάξκνζε ην κνληέιν ηεο αλεζηξακκέλεο ηάμεο ζε καζεηέο Β’ Λπθείνπ ζην κάζεκα ηεο 

άιγεβξαο αιιά θαη ζηελ εξγαζία ηεο Οηθνλφκνπ (2017) πνπ εθάξκνζε ην κνληέιν ηεο 

αλεζηξακκέλεο ηάμεο ζε καζεηέο Γπκλαζίνπ ζην κάζεκα ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο. Μέζα 

απφ ηελ έξεπλα ηνπο θαηέιεμαλ ζηα αθφινπζα ζπκπεξάζκαηα:  ε κελ πξψηε  φηη νη 

καζεηέο πνπ δηδάρηεθαλ ηα «ζπζηήκαηα γξακκηθψλ εμηζψζεσλ» κε ην κνληέιν απηφ 

παξνπζίαζαλ κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη έθαλαλ ιηγφηεξα 

καζεκαηηθά ιάζε απφ ηνπο καζεηέο πνπ παξαθνινχζεζαλ ην παξαδνζηαθφ κνληέιν 

δηδαζθαιίαο ε δε δεχηεξε φηη ππήξμε αχμεζε ηεο απηνλνκίαο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ 

ησλ καζεηψλ. 

              Αιιά θαη ε παλνχ (2014) πνπ εθάξκνζε ην κνληέιν ηεο αλεζηξακκέλεο ηάμεο 

ζε καζεηέο Β’ Γπκλαζίνπ ζην κάζεκα ηεο Νενειιεληθήο Γιψζζαο, ζπκπέξαλε φηη  ε 

εμνηθνλφκεζε δηδαθηηθνχ ρξφλνπ ζηελ ηάμε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ελζσκάησζε 

κεραληζκψλ αμηνιφγεζεο ζηελ καζεζηαθή δηαδηθαζία έδσζε ην πεξηζψξην ζηνλ 

εθπαηδεπηηθφ λα αμηνπνηήζεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ γηα λα ζρεδηάζεη δξαζηεξηφηεηεο πην 

δεκηνπξγηθέο θαη ζηνρεπκέλεο ψζηε λα βειηησζεί ε επίδνζε φισλ ησλ καζεηψλ.  

              Σέινο λα επηζεκάλνπκε φηη κε κηα 4εηή κειέηε πνπ εθπφλεζε ν Υαηδάθεο (2016) 

ζην ρψξν ηεο ηδησηηθήο εθπαίδεπζεο (ζπλεξγάζηεθε κε άιινπο εθπαηδεπηηθνχο ζηελ 

εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ ηεο αλεζηξακκέλεο ηάμεο ζε καζεηέο Β’ θαη Γ’ Γπκλαζίνπ ζηα 

καζήκαηα ησλ καζεκαηηθψλ ,Φπζηθήο, Υεκείαο θαη Βηνινγίαο) εληφπηζε ζεηηθά ζηνηρεία 

ζηελ αλεζηξακκέλε ηάμε, ηα νπνία αθνξνχζαλ σο επί ησ πιείζησλ ζηελ θαιχηεξε 

θαηαλφεζε ηνπ καζήκαηνο θαη ηελ παξνρή επηπξφζζεησλ πιεξνθνξηψλ. Παξαηήξεζε 

φκσο φηη νη καζεηέο αληηκεηψπηδαλ ηελ αληεζηξακκέλε ηάμε σο επέθηαζε ηεο δηδαζθαιίαο 

ηνπ καζήκαηνο ζε αληίζεζε κε ηελ άπνςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ηζρπξίδνληαλ φηη 

ππάξρεη πεξηζζφηεξνο ρξφλνο ζηελ ηάμε γηα εκβάζπλζε. 

2.3 Πιενλεθηήκαηα ηεο αλεζηξακκέλεο δηδαζθαιίαο 

Σν 1956 ν εθπαηδεπηηθφο ςπρνιφγνο Bloom ηαμηλφκεζε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο  ζε 

ηξεηο ηνκείο- ηνλ γλσζηηθφ ηνκέα πνπ αθνξά ηηο δηεξγαζίεο ηεο γλψζεο, ηνλ 

ζπλαηζζεκαηηθφ ηνκέα πνπ αθνξά ηηο αμίεο, ζηάζεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηνλ 

ςπρνθηλεηηθφ ηνκέα πνπ αθνξά ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θίλεζε 

ηνπ ζψκαηνο. Ση γλσζηηθέο δεμηφηεηεο ηηο ηνπνζέηεζε ηεξαξρηθά ζε 6 γλσζηηθά επίπεδα 

ηνπνζεηψληαο ζηα θαηψηεξα επίπεδα ηηο πην εχθνιεο θαη καδηθέο δεμηφηεηεο ελψ ζηα 

αλψηεξα επίπεδα ηνπνζέηεζε ηηο πην ζχλζεηεο θαη απαηηεηηθέο δεμηφηεηεο. 
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                                        Δηθφλα 5. Ταξινομία Bloom 

              Σν 2000 έλαο πξψελ καζεηήο ηνπ Bloom, ν Lorin Anderson, καδί κε 

ηνλ Krathwohl, αλαζεψξεζαλ ην κνληέιν ηαμηλνκίαο ηνπ Bloom ρξεζηκνπνηψληαο ξήκαηα 

πνπ δείρλνπλ ελέξγεηα αληί γηα νπζηαζηηθά θαη εγθαζηζηψληαο ζηελ θνξπθή ηεο ππξακίδαο  

ην ξήκα δεκηνπξγψ. 

                                     

                                      Δηθφλα 6.  Αναθευπημένη ηαξινομία Bloom  

              ην παξαδνζηαθφ κνληέιν δηδαζθαιίαο επηδηψθνληαη ηα θαηψηεξα γλσζηηθά 

επίπεδα ηεο απνκλεκφλεπζεο, ηεο θαηαλφεζεο θαη θάπνηεο θνξέο ηεο εθαξκνγήο ηα νπνία 

θαιχπηεη ν εθπαηδεπηηθφο ζηελ ηάμε κε ηηο δηαιέμεηο, ηα ζρνιηθά βηβιία, θάπνηεο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα δηαγσλίζκαηα, ελψ θάπνηα απφ ηα αλψηεξα γλσζηηθά επίπεδα 

κπνξεί λα θαιπθηνχλ κέζα απφ δξαζηεξηφηεηεο πνπ θαινχληαη λα εθηειέζνπλ νη καζεηέο  

ζην ζπίηη, ρσξίο βνήζεηα απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ κε ηνλ θίλδπλν ειάρηζηνη καζεηέο λα αλα-

ιχνπλ, λα αμηνινγνχλ ή λα δεκηνπξγνχλ κφλνη ηνπο..  
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                         Δηθφλα 7. Ταξινομία Bloom ζηην παπαδοζιακή ηάξη 

              χκθσλα κε ηνπο Estes, Ingram, θαη Liu (2014) ην κνληέιν ηεο αλεζηξακκέλεο 

ηάμε πεξηιακβάλεη ηξία ζηάδηα πξνεηνηκαζίαο θαη εθαξκνγήο 

 1
ν
 ζηάδην: ππιν ηην ηάξη φπνπ νη καζεηέο ιακβάλνπλ ην πιηθφ κε ηε λέα γλψζε θαη 

ην κειεηνχλ κε ηνπο δηθνχο ηνπο ξπζκνχο, ζην δηθφ ηνπο ρψξν εζηηάδνληαο 

πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν ζηα ζεκεία πνπ επηζπκνχλ. ην ζηάδην απηφ θαιχπηνληαη 

νη δχν πξψηνη γλσζηηθνί ζηφρνη αθνχ νη καζεηέο  θαηαλννχλ θαη αθνκνηψλνπλ ηηο 

λέεο έλλνηεο κφλνη ηνπο αιιειεπηδξψληαο κε ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ. 

 2
ν
 ζηάδην: μέζα ζηην ηάξη φπνπ νη καζεηέο κέζα απφ θαηάιιειεο δξαζηεξηφηεηεο 

θαινχληαη λα εθαξκφζνπλ ηε λέα γλψζε ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ νπφηε θαη 

δηαπηζηψλεηαη ν βαζκφο θαηαλφεζεο ηεο. ην ζηάδην απηφ θαιχπηνληαη νη 

επφκελνη δχν γλσζηηθνί ζηφρνη αθνχ νη καζεηέο αλαιχνπλ δεδνκέλα θαη 

εθαξκφδνπλ ηε λέα γλψζε δνπιεχνληαο νκαδνζπλεξγαηηθά. 

 3
ν
 ζηάδην: μεηά ηην ηάξη φπνπ νη καζεηέο θαινχληαη ζην ρψξν ηνπο λα αμηνιν-

γήζνπλ ηηο γλψζεηο πνπ έρνπλ απνθηήζεη αιιά θαη ηε δηαδηθαζία πνπ αθν-

ινπζήζεθε γηα λα ηηο απνθηήζνπλ. Έηζη κπνξνχλ λα δηαπηζηψζνπλ πνηα ζεκεία 

ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ αληηιήθζεθαλ επαξθψο θαη πνηα φρη θαη λα επηζεκάλνπλ 

ηελ πξφνδφ ηνπο (Bergmann, Overmyer, & Wilie, The Flipped Class: Myths Vs 

Reality, 2014). ην ζηάδην απηφ θαιχπηνληαη νη αλψηεξνη γλσζηηθνί ζηφρνη αθνχ 

νη καζεηέο είλαη ζε ζέζε φρη κφλν λα αμηνινγήζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο θαη ηελ 

καζεζηαθή δηαδηθαζία αιιά θαη λα δεκηνπξγήζνπλ σο απνηέιεζκα απηήο ηεο 

γλψζεο. Αλ θαη νη ζηφρνη απηνί κπνξεί λα επηηεπρζνχλ θαη κέζα ζηελ ηάμε φπνπ νη 

καζεηέο ζπλεξγάδνληαη γηα λα δεκηνπξγήζνπλ ην ηειηθφ παξαδνηέν ηεο 

καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο πνπ πξνεγήζεθε, ζεσξείηαη φηη νη καζεηέο έρνπλ εμαζθε-
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ζεί αξθεηά ψζηε λα κπνξνχλ λα ζπλερίζνπλ κφλνη ηνπο ή ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο ρσξίο ηελ επίβιεςε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ.(Eppard & Rochdi, 2017). 

                           

                               Δηθφλα 8. Ταξινομία Bloom ζηην ανεζηπαμμένη ηάξη 

 

              Απφ ηα παξαπάλσ κπνξνχκε λα ζπλνςίζνπκε ηα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξεη ε 

αμηνπνίεζε ηνπ κνληέινπ ηεο αλεζηξακκέλεο δηδαζθαιίαο ζηα αθφινπζα 

 ε κάζεζε κεηαηνπίδεηαη ζε έλα πην καζεηνθεληξηθφ κνληέιν φπνπ ν εθπαηδεπηηθφο 

έρεη ην ξφιν ηνπ ζπληνληζηή θαη θαζνδεγεηή. 

 ν εθπαηδεπηηθφο κε βάζε ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ  

πξαγκαηνπνηνχληαη πξηλ ηελ ηάμε ζην πιαίζην θαηαλφεζεο ηεο λέαο γλψζεο, είλαη 

ζε ζέζε λα γλσξίδεη πνηα ζεκεία ηνπο δπζθνιεχνπλ κε απνηέιεζκα λα πξν-

ζαξκφζεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ κέζα ζηελ ηάμε γηα ηελ 

απνζαθήληζε ηνπο, θάηη πνπ δε κπνξνχζε λα γίλεη αληηιεπηφ κε ην παξαδνζηαθφ 

κνληέιν κάζεζεο παξά κφλν κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ. Δπίζεο γλσξί-

δνληαο ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη θάζε καζεηήο δηακνξθψλεη ηε δηδαζθαιία 

ηνπ έηζη ψζηε λα θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ή ηελ αδπλακία ηνπ εθάζηνηε καζεηή 

(εμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία) 

 ε ζπλερήο αιιειεπίδξαζε εθπαηδεπηηθνχ-καζεηψλ επηηξέπεη ζηνπο αδχλακνπο θπ- 

ξίσο καζεηέο λα αηζζάλνληαη «άλεηα» λα εθθξάζνπλ απνξίεο πνπ δε ζα εμέθξαδαλ 

πνηέ κέζα ζηελ ηάμε κε απνηέιεζκα λα ζπκκεηέρνπλ πεξηζζφηεξν ζηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία.  

 νη καζεηέο δελ είλαη πηα παζεηηθνί δέθηεο ηεο λέαο γλψζεο αιιά ζπκκεηέρνπλ  

ελεξγά ζηελ απφθηεζε ηεο. Δίλαη ζπλππεχζπλνη. Έηζη καζαίλνπλ λα νξγαλψλνπλ 

ην ρξφλν θαη ηνλ ηξφπν ηεο κειέηεο ηνπο βειηηψλνληαο ηα θίλεηξα κάζεζεο ηνπο. 
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  ν ρξφλνο πνπ εμνηθνλνκείηαη αμηνπνηείηαη ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ ζπλ-

δένπλ ηε λέα γλψζε κε ην πεξηβάιινλ ηνπ καζεηή ψζηε λα  απνθηήζεη κηα ζεηηθή 

ζηάζε απέλαληη ζηελ καζεζηαθή δηαδηθαζία ελψ ηαπηφρξνλα αλαπηχζζεηαη θαη ε 

θξηηηθή ζθέςε ηνπ. 

 αιιάδεη ε δηαρείξηζε ηεο ηάμεο αθνχ κέζα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξαγκαην- 

πνηνχλ νη καζεηέο δελ πθίζηαηαη πηα ην δήηεκα ηεο πξνζνρήο θαη ηεο απαμίσζεο 

ηνπ καζήκαηνο απφ θάπνηνπο καζεηέο πνπ απνδηνξγαλψλεη ηελ εθπαηδεπηηθή δηα-

δηθαζία 

 επηηξέπεη ζηνπο καζεηέο πνπ απνπζίαδαλ απφ ην κάζεκα λα θαιχςνπλ ηα θελά 

ηνπο θαη λα κπνξνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ ην επφκελν 

 κέζα απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηηο ζπλερείο αλαηξνθνδνηή-

ζεηο νη γνλείο κπνξεί λα έρνπλ κηα θαιχηεξε εηθφλα  γηα ηελ απφδνζε ησλ παηδηψλ 

ηνπο θαη ην βαζκφ θαηαλφεζεο ηεο λέαο γλψζεο 

              Δδψ πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ηα πιενλεθηήκαηα απφ ηελ αμηνπνίεζε ηνπ 

κνληέινπ ηεο αλεζηξακκέλεο ηάμεο δελ αθνξνχλ κφλν ηνπο καζεηέο αιιά θαη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο πνπ ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα δεκηνπξγήζνπλ ην θαηάιιειν πιηθφ ζπκ-

κεηέρνπλ ζε νκάδεο, αληαιιάζζνπλ ηδέεο, πξνζπαζνχλ λα εμνηθεησζνχλ κε λέα 

ηερλνινγηθά κέζα πνπ ζα ηνπο επηηξέςνπλ λα δηαηεξήζνπλ ακείσην ην ελδηαθέξνλ ησλ 

καζεηψλ κε απνηέιεζκα λε έρνπλ αλνηθηνχο ηνπο πλεπκαηηθνχο ηνπο νξίδνληεο, λα κε 

«βαιηψλνπλ» θαη λα βξίζθνληαη δηαξθψο ζε κηα θάζε δεκηνπξγηθφηεηαο θαη «δηα βίνπ 

κάζεζεο».  

2.4 Πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο αλεζηξακκέλεο ηάμεο  

Έλαο βαζηθφο παξάγνληαο απνηπρίαο θάπνηνπ κνληέινπ δηδαζθαιίαο είλαη ν ίδηνο ν 

εθπαηδεπηηθφο αθνχ ζχκθσλα κε ηνλ Race (1999) αληηζηέθεηαη ζηηο αιιαγέο θαη ηηο 

κεηαξξπζκίζεηο απφ θφβν γηα ην άγλσζην. Έηζη ινηπφλ βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ 

επηηπρεκέλε εθαξκνγή ηεο αλεζηξακκέλεο ηάμεο είλαη λα πεηζηεί ν ίδηνο ν εθπαηδεπηηθφο 

γηα ηελ πξνζηηζέκελε αμία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κνληέινπ  θαη φρη λα έρεη ην αίζζεκα ηεο 

ππνρξεσηηθφηεηαο θαη ηεο επηβνιήο (ζην λέν πνιπλνκνζρέδην γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ ζηα ζρνιεία θαη ηε 

δπλαηφηεηα αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ φρη κφλν κε δηαγσλίζκαηα θαη ζπλζεηηθέο εξγαζίεο 

αιιά κέζα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ εθηεινχλ ζε φια ηα ζηάδηα εθαξκνγήο ηνπ 

κνληέινπ). Σφηε  ζα ελεξγνπνηεζεί ζπκκεηέρνληαο ζε νκάδεο γηα ηελ πιεξέζηεξε 

ελεκέξσζε ηνπ ηφζν γηα ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν φζν θαη γηα ηα εξγαιεία πνπ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη γηα λα επηηχρεη ην ζηφρν ηνπ (Roehl, Reddy, & Shannon, 2013). 
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              Μία άιιε πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρεκέλε εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ είλαη ν 

εθπαηδεπηηθφο λα παξνπζηάδεη επειημία σο πξνο ηε δηακφξθσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, 

ην ζρεδηαζκφ δξαζηεξηνηήησλ αιιά θαη ηελ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ εξγαιείσλ αλάινγα 

κε ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ. Θα πξέπεη επίζεο ν εθπαηδεπηηθφο λα είλαη απνθαζηζκέλνο 

λα αθηεξψζεη πεξηζζφηεξν ζην ρξφλν εθηφο ζρνιείνπ ηφζν γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ 

θαηάιιεινπ πιηθνχ  σο πξνο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο πνπ έρεη ζέζεη, φζν θαη γηα ηε 

δηάδξαζή ηνπ  κε ηνπο καζεηέο 

              Βέβαηα ηίπνηα απφ φια απηά δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί αλ πξνεγνπκέλσο δελ έρεη 

εμαζθαιηζηεί ε δπλαηφηεηα θαζνιηθήο ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ ζην δηαδίθηπν θαη 

ρξήζεο ησλ εξγαιείσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη (Roehl, Reddy, & Shannon, 2013). Αθνχ 

εμαζθαιηζηεί απηφ κεγάιε ζεκαζία έρεη θαη ε επηινγή ηεο ςεθηαθήο εθπαηδεπηηθήο 

πιαηθφξκαο πνπ ζα πξνζθέξεη ηελ αδηάθνπε ζχλδεζε ησλ καζεηψλ κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

θαη ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, αθνχ πξέπεη λα επηηξέπεη ηελ δσξεάλ ρξήζε ηεο απφ ηνπο κα-

ζεηέο θαη λα είλαη θηιηθή σο πξνο ηε ρξήζε. 

             Σέινο ν εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα πείζεη ηνπο καζεηέο φηη δελ πξφθεηηαη γηα 

άιιν έλα κνληέιν απηνδηδαζθαιίαο  αιιά γηα έλα κνληέιν κάζεζεο φπνπ ζα έρνπλ ελεξγφ 

ζπκκεηνρή ζηελ απφθηεζε ηεο. Έηζη ζα ηνπο εκπλεχζεη λα νξγαλψζνπλ ην ρξφλν ηνπο 

φζνλ αθνξά ζηελ κειέηε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη ηελ εθηέιεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

πνπ δε ζα πξέπεη λα είλαη πνιχ απαηηεηηθά ψζηε λα απνζαξξπλζνχλ. Δμάιινπ ζθνπφο ηεο 

αλεζηξακκέλεο ηάμεο δελ είλαη ε κεηαθνξά αιιά ε θαηαζθεπή ηεο γλψζεο. 
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Κεθάιαην 3
ν
  

3.1 Μέζνδνη κάζεζεο ζε καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

Οη Μαζεζηαθέο Γηαηαξαρέο απνηεινχλ αληηθείκελν ελαζρφιεζεο πνιιψλ εηδηθψλ θαη 

εηδηθνηήησλ ηα ηειεπηαία ρξφληα. χκθσλα κε ηνλ  Hammill, νη Μαζεζηαθέο Γηαηαξαρέο 

είλαη έλαο γεληθφο φξνο πνπ αλαθέξεηαη ζε κηα αλνκνηνγελή νκάδα δηαηαξαρψλ νη νπνίεο 

εθδειψλνληαη κε ζεκαληηθέο δπζθνιίεο ζηελ πξφζθηεζε θαη ρξήζε ηθαλνηήησλ 

αθξφαζεο, νκηιίαο, αλάγλσζεο, γξαθήο, ζπιινγηζκνχ ή καζεκαηηθψλ ηθαλνηήησλ. Καηά 

ηνλ Kirk (1962) ν φξνο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο  ρξεζηκνπνηείηαη ζηα παηδηά πνπ 

εκθαλίδνπλ « δηαηαξαρέο ζηελ αλάπηπμε, ηε γιψζζα, ηελ νκηιία, ηελ αλάγλσζε θαη ζε 

δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο απαξαίηεηεο γηα ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε» θαη δελ 

απνδίδεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηα παηδηά εκθαλίδνπλ δπζθνιίεο ζηε κάζεζε ιφγσ άιισλ 

δηαηαξαρψλ ηνπ Κεληξηθνχ Νεπξηθνχ ζπζηήκαηνο (αθνπζηηθψλ, νπηηθψλ, θηλεηηθψλ) ή 

ιφγσ άζρεκσλ πεξηβαιινληηθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ ζπλζεθψλ (δηγισζζία, εκπφιεκεο 

ζπλζήθεο, αιινδαπνί, πξφζθπγεο θιπ). ήκεξα ζχκθσλα κε λεφηεξεο έξεπλεο είλαη 

απνδεθηφ φηη νη Μαζεζηαθέο   Γπζθνιίεο νθείινληαη είηε ζε λεπξνινγηθέο δηαηαξαρέο ηνπ 

εγθεθάινπ είηε ζε ζπλαηζζεκαηηθνχο θαη πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο.  

              Με ηνλ φξν Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο αλαθεξφκαζηε ζηε δπζθνιία ηνπ 

καζεηή λα επεμεξγαζηεί  ην γξαπηφ ιφγν ζε βαζκφ αλάινγν κε ηε ρξνλνινγηθή ειηθία 

ηνπ, ηε λνεκνζχλε ηνπ θαη ηελ εθπαίδεπζε πνπ έρεη ιάβεη. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί νη Δηδηθέο 

Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο είλαη κηα λεπξνινγηθή δηαηαξαρή ε νπνία πιήηηεη κία ή θαη πεξηζ-

ζφηεξεο απφ ηηο βαζηθέο ςπρνινγηθέο δηαδηθαζίεο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ θαηαλφεζε ή ηελ 

ρξήζε ηεο γιψζζαο, πξνθνξηθή ή γξαπηή, θαη κπνξεί λα εθδεισζεί ζαλ αδπλακία ηνπ 

παηδηνχ ζην λα αθνχεη, λα ζθέθηεηαη, λα κηιάεη, λα γξάθεη, λα πξνθέξεη ηηο ιέμεηο, ή λα 

εθηειεί καζεκαηηθνχο ππνινγηζκνχο. Ο φξνο πεξηιακβάλεη θαηαζηάζεηο φπσο αληη-

ιεπηηθέο δηαηαξαρέο, εγθεθαιηθή βιάβε, ειάρηζηε εγθεθαιηθή δπζιεηηνπξγία, δπζιε-

μία θαη εμειηθηηθή αθαζία.  

              Απφ κειέηεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα απνθαιχπηεηαη φηη νη 

καζεηέο κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο βξίζθνληαη ζε κεηνλεθηηθή ζέζε ζε κηα παξαδνζηαθή 

ηάμε πνπ επηθξαηεί ην δαζθαινθεληξηθφ κνληέιν κάζεζεο, γηαηί έρνπλ πξφβιεκα ζηελ 

πξφζιεςε, επεμεξγαζία θαη θαηαλφεζε ησλ πιεξνθνξηψλ φηαλ απηέο παξέρνληαη κε έλα 

ζπγθεθξηκέλν ηξφπν (π.ρ δηάιεμε). Απηφ δηθαηνινγείηαη ηφζν απφ ηα  ειιείκκαηα κλήκεο 

φζν θαη απφ ηε δηάζπαζε πξνζνρήο πνπ παξνπζηάδνπλ.    
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              Μλήκε είλαη ε ηθαλφηεηα λα θσδηθνπνηεί θάπνηνο, λα επεμεξγάδεηαη θαη λα αλα-

θαιεί πιεξνθνξίεο ζηηο νπνίεο θάπνηα ζηηγκή είρε εθηεζεί. ηε βξαρχρξνλε κλήκε ησλ 

καζεηψλ κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο ην πξφβιεκα εληνπίδεηαη ζηε ζχγθξηζε ησλ εηζεξ-

ρφκελσλ εξεζηζκάησλ ζηνπο αηζζεηεξηαθνχο θαηαγξαθείο (κάηη, απηί, θιπ), φπνπ δελ 

κπνξνχλ λα νξγαλσζνχλ ζε δνκέο έηζη ψζηε λα επεμεξγαζηνχλ θαη λα απνκλεκνλεπζνχλ. 

Έηζη δελ κπνξεί λα γίλεη απνζήθεπζε ζηελ πξνζσξηλή κλήκε κε απνηέιεζκα πνιιά απφ 

ηα ζηνηρεία ηεο πιεξνθνξίαο λα ράλνληαη (Παληειηάδνπ, Παηζηνδήκνπ, & Μπφηζαο, 

2004).  

              ηε καθξφρξνλε κλήκε ηα πξνβιήκαηα εληνπίδνληαη ζηελ απνζήθεπζε θαη ζηελ 

αλάθιαζε. Δπεηδή ζηνπο καζεηέο κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο ε νξγάλσζε θαη επεμεξγαζία 

ησλ πιεξνθνξηψλ είλαη επηθαλεηαθή θαη ρσξίο βάζνο δεκηνπξγνχληαη ραιαξνί δεζκνί 

κεηαμχ ησλ λέσλ γλψζεσλ θαη απηψλ πνπ πξνυπάξρνπλ κε απνηέιεζκα νη λέεο πιεξν-

θνξίεο λα είλαη αδχλακεο θαη λα μερληνχληαη. 

              Έρεη παξαηεξεζεί φηη ην πνζνζηφ ησλ  καζεηψλ κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο πνπ 

εκθαλίδνπλ πξνβιήκαηα πξνζνρήο θπκαίλεηαη απφ 41%-80%. Γεγνλφο είλαη φηη ζε ζπλ-

δπαζκφ κε ηα πξνβιήκαηα κλήκεο νη καζεηέο κε Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο έρνπλ 

αδπλακία λα ζπγθεληξσζνχλ ζε ζπλζήθεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ  (Παληειηάδνπ, 

Παηζηνδήκνπ, & Μπφηζαο, 2004).  

              Θα πξέπεη επίζεο λα ζεκεησζεί φηη νη καζεηέο κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 

εκθαλίδνπλ πξνβιήκαηα θαη ζηηο κεηαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο αθνχ δελ έρνπλ επνπηεία ηνπ 

ηξφπνπ πνπ καζαίλνπλ θαη δελ είλαη ζε ζέζε λα αληηιακβάλνληαη πνηα ζηξαηεγηθή 

κάζεζεο νθείινπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ θάζε θνξά αλάινγα κε ηελ θχζε ηνπ γλσζηηθνχ 

πξνβιήκαηνο γηα λα νδεγεζνχλ ζην επηζπκεηφ απνηέιεζκα (Πνιπρξφλε, Υαηδερξήζηνπ, 

& Μπίκπνπ, 2006). 

             Σα ηειεπηαία ρξφληα ρξεζηκνπνηείηαη θαη ν φξνο  Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Αλάγθεο κε 

ηνλ νπνίν αλαθεξφκαζηε ζηηο ζχλζεηεο γλσζηηθέο ζπλαηζζεκαηηθέο θαη θνηλσληθέο δπζθν-

ιίεο, παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά ιφγσ θαθνπνίεζεο, γνλετθήο παξακέιεζεο θαη εγθαηά-

ιεηςεο ή ιφγσ ελδννηθνγελεηαθήο βίαο θαζψο επίζεο θαη ζηηο ηδηαίηεξεο λνεηηθέο ηθαλφ-

ηεηεο θαη ηαιέληα. 

              Καηά ην παξειζφλ ε επζχλε ηεο εθπαίδεπζεο ησλ καζεηψλ κε Δηδηθέο 

Μαζεζηαθέο Αλάγθεο εμππεξεηνχληαλ ζε μερσξηζηά πεξηβάιινληα απφ ην «εηδηθφ 

εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ» («εηδηθνχο εθπαηδεπηηθνχο»). ήκεξα φκσο ζην πιαίζην ηεο 

ζπκπεξηιεπηηθήο εθπαίδεπζεο φιν θαη πεξηζζφηεξνη καζεηέο κε Δηδηθέο Δθπαηδεπηηθέο 
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αλάγθεο θνηηνχλ ζε ηάμεηο ηεο «γεληθήο εθπαίδεπζεο» ρσξίο απνθιεηζκνχο ,(Angelidis, 

Stylianou, & Gibbs, 2006) αθνχ ζχκθσλα κε ηνλ Nilsen (2018)  νη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο θάπνησλ παηδηψλ δελ πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη σο μερσξηζηέο δπζθνιίεο ησλ 

παηδηψλ απηψλ αιιά σο πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ελ γέλεη ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ίδηνπ ηνπ ζρνιείνπ. 

              χκθσλα κε ηα παξαπάλσ γίλεηαη αληηιεπηφ φηη νη ζηξαηεγηθέο  δηδαζθαιίαο θαη 

εθκάζεζεο ζε κηα ηέηνηα ηάμε νθείινπλ  λα δηακνξθσζνχλ ψζηε λα δεκηνπξγεζεί έλα 

επέιηθην πεξηβάιινλ κάζεζεο πνπ ζα  εμππεξεηεί φινπο ηνπο καζεηέο κε πνηθίια θαη 

δηαθνξεηηθά καζεζηαθά ζηπι. Δπεηδή φινη νη καζεηέο δε καζαίλνπλ κε ηνλ ίδην ηξφπν θαη 

ζηνλ ίδην ρξφλν, είλαη επηηαθηηθή ε αλάγθε κηαο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο πνπ 

αληηκεησπίδεη ηνπο καζεηέο σο «βηνγξαθίεο θαη φρη σο θφπηεο ηεο ίδηαο εηθφλαο θαη 

ζπλεπψο σο κέζν αληαπφθξηζεο ζηηο αλάγθεο ηνπ θάζε καζεηή θαη ηεο ζεκειίσζεο ηεο 

γλψζεο ηνπ θάζε καζεηή, πνπ ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο κεηαθνξά 

γλψζεο» (Κνπηζειίλε & Βαιηαληή, 2006).  

              Γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή κία δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία πξέπεη ζχκθσλα 

κε ηελ C. A. Tomlinson (2010) λα έρεη ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά 

 Οη εθπαηδεπηηθνί ζρεδηάδνπλ κία δηδαζθαιία φπνπ πνιινί δηαθνξεηηθνί δξφκνη ζε 

νδεγνχλ ζην ίδην απνηέιεζκα έηζη ψζηε ν θάζε καζεηήο λα επηιέμεη απηφλ πνπ ηνπ 

ηαηξηάδεη πεξηζζφηεξν 

 Οη καζεηέο νξγαλψλνληαη ζε κηθξέο θαη επέιηθηεο νκάδεο θαηά ηε δηδαζθαιία 

δειαδή νη εθπαηδεπηηθνί νξγαλψλνπλ ηνπο καζεηέο ζε δηαθνξεηηθέο νκάδεο θάζε 

θνξά ψζηε λα πεηχρνπλ ην επλντθφηεξν απνηέιεζκα γηα φινπο ηνπο καζεηέο 

 Υξεζηκνπνηεί πνηθηιία πιηθψλ πνπ λα ηαηξηάδεη ζην ζηηι φισλ ησλ καζεηψλ 

 Υξεζηκνπνηεί εμαηνκηθεπκέλν ξπζκφ κάζεζεο 

 Οη εθπαηδεπηηθνί είλαη μεθάζαξνη σο πξνο ηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ γηα ην ηη πξέπεη 

λα μέξεη ν καζεηήο 

 Δίλαη καζεηνθεληξηθή 

              Ζ ρξήζε ησλ Σ.Π.Δ. ζε ζπλδπαζκφ κε βησκαηηθέο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο 

(νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία, θαηαηγηζκφο ηδεψλ, παηρλίδη ξφισλ θιπ) βνεζνχλ ζηελ 

αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο ελψ ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ  αληαιιαγή γλψζεσλ θαη 

εκπεηξηψλ απμάλεη ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηε κάζεζε θαη ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπο κε 

απνηέιεζκα λα απνδίδνπλ θαιχηεξα απνδίδνπλ θαιχηεξα. Σα ππεξκέζα θαη ηα πνιπκέζα 

νδεγνχλ ζε κηα δηδαζθαιία πνιπαηζζεηεξηαθή, πνιχ πην ζχγρξνλε πνπ πξνζειθχεη ην 
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ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ ελψ ηαπηφρξνλα κεηαηξέπνπλ ηνπο καζεηέο απφ παζεηηθνχο 

δέθηεο ζε ζπκκέηνρνπο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο βνεζψληαο ζηελ  παγίσζε ησλ πιε-

ξνθνξηψλ. ια απηά ππφ ην πξίζκα ελφο καζεηνθεληξηθνχ κνληέινπ δηδαζθαιίαο φπνπ ν 

εθπαηδεπηηθφο γλσξίδεη ηηο εθπαηδεπηηθέο αδπλακίεο ησλ καζεηψλ ηνπ θαη πξνζπαζεί λα 

θαιχςεη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο αλάγθεο ηνπο.  

 

3.2 Πιενλεθηήκαηα απφ ηελ εθαξκνγή ηεο αλεζηξακκέλεο δηδαζθαιίαο ζε καζεηέο 

κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

πσο ήδε αλαθέξζεθε ην ζεκεξηλφ ζρνιείν ηείλεη λα γίλεη ην «ζρνιείν ζπλεθπαίδεπζεο» 

πνπ θαηά ηελ Κσηηνχια (2000)  εληάζζεη ζηνπο θφιπνπο ηνπ φινπο ηνπο καζεηέο ησλ 

γεληθψλ ζρνιείσλ, ηνπο καζεηέο κε Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο, ηνπο καζεηέο κε 

Δηδηθέο Δθπαηδεπηηθέο Αλάγθεο αιιά θαη ηνπο καζεηέο κε πςειέο λνεηηθέο δπλαηφηεηεο, 

κε φιεο ηηο δπζθνιίεο θαη ηηο πξνθιήζεηο πνπ απηφ ζπλεπάγεηαη. Γηα ηελ απνδνηηθφηεξε 

ζπλχπαξμε φισλ απηψλ ησλ καζεηψλ ζα πξέπεη ε δηδαζθαιία λα δηαθνξνπνηεζεί ψζηε λα 

θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηνπο. ε απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη ε αλεζηξακκέλε 

ηάμε απνηειεί κηα ηέηνηα δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία κε πνιιαπιά νθέιε γηα ηνπο 

καζεηέο κε Δηδηθέο Δθπαηδεπηηθέο Αλάγθεο.  

              Απφ έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη, έρεη δηαπηζησζεί φηη νη καζεηέο κε Δηδηθέο 

Δθπαηδεπηηθέο Αλάγθεο ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξν ρξφλν γηα λα κάζνπλ θαη λα 

θαηαλνήζνπλ ηε λέα γλψζε (θσηεηλή εμαίξεζε απνηεινχλ νη καζεηέο κε πςειέο λνεηηθέο 

δπλαηφηεηεο φπνπ καζαίλνπλ πνιχ γξήγνξα θαη ζεσξνχλ ην κάζεκα βαξεηφ ρσξίο θάηη λα 

ηνπο πξνζθέξεη). Γηαζέηνληαο ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζην ρψξν ηνπο θαη ζε εχινγν 

ρξνληθφ δηάζηεκα πξηλ ηελ παξέκβαζε κπνξνχλ λα αλαηξέμνπλ ζε απηφ φζεο θνξέο 

ρξεηάδεηαη κέρξη λα θαηαλνήζνπλ ηε λέα γλψζε θαη ζην ρξφλν πνπ απηνί επηζπκνχλ 

(αθφκα θαη νη καζεηέο κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο θαη Γηάζπαζεο Πξνζνρήο πνπ έρνπλ 

πξφβιεκα λα νξγαλψζνπλ  θαιά ην ρξφλν ηνπο κπνξνχλ κε ηε βνήζεηα ελφο ειαζηηθνχ 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο πνπ ζα ηνπο παξέρεηαη λα ηα θαηαθέξνπλ). Παξάιιεια ε πνηθηιία ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη ε πνιπκεζηθφηεηα ηνπ, επηηξέπεη ζηνλ καζεηή λα νδεγεζεί ζηε 

λέα γλψζε κέζα απφ πνιινχο δξφκνπο επθνιφηεξνπο ή δπζθνιφηεξνπο θαη λα επηιέμεη 

απηφλ πνπ ηνπ ηαηξηάδεη πεξηζζφηεξν.  

              Ζ ρξήζε ησλ Σ.Π.Δ. θάλεη ηε κάζεζε πην «νηθεία» δεκηνπξγψληαο  θίλεηξα 

κάζεζεο θαη πξνζπκία εκπινθήο ζε δηαδηθαζίεο εθπαίδεπζεο θαη αλάπηπμεο ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο καθξφρξνλεο κλήκεο , ελψ ηαπηφρξνλα ηνπο εμνηθεηψλεη κε ηε ρξήζε 
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εξγαιείσλ ηνπ «ζήκεξα» αιιά θαη αλαπηχζζεη ηελ θξηηηθή ηνπο ζθέςε αθνχ πξέπεη λα 

θαηαλνήζνπλ θαη λα αμηνπνηήζνπλ φζα ηνπο παξνπζηάδνληαη. 

              Με ηε ζπλερή αλαηξνθνδφηεζε εθπαηδεπηηθνχ –καζεηή ρηίδεηαη κηα ζρέζε 

εκπηζηνζχλεο απφ ηελ νπνία θεξδίδνπλ θαη νη δχν αθνχ ν κελ εθπαηδεπηηθφο είλαη ζε ζέζε 

λα γλσξίδεη ηηο αδπλακίεο πνπ παξνπζηάδεη θάζε καζεηήο θαη λα δηακνξθψλεη ηνπο 

ζηφρνπο ηνπ αιιά θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηιακβάλεη ζηε δηδαζθαιία ηνπ ψζηε λα 

θαιχςεη ηηο αδπλακίεο πνπ παξνπζηάδνληαη, πξνζθέξνληαο ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο θαη 

εμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία, ν δε καζεηήο ληψζεη αζθαιήο λα δεηήζεη βνήζεηα γηα λα 

ιχζεη ηηο απνξίεο ηνπ, πεγαίλνληαο ηελ επφκελε κέξα ζηελ ηάμε κε κεγαιχηεξε 

απηνπεπνίζεζε γηα ηελ ελεξγφ εκπινθή ηνπ(είλαη γλσζηφ απφ έξεπλεο φηη νη καζεηέο κε 

Δηδηθέο Δθπαηδεπηηθέο Αλάγθεο έρνπλ πνιιή ρακειή απηνεθηίκεζε θαη πξνθεηκέλνπ λα 

κεηψζνπλ ηηο αξλεηηθέο γη’ απηνχο ζπλέπεηεο ζε πεξίπησζε απνηπρίαο πξνηηκνχλ λα κελ 

εκπιαθνχλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία . 

              Αιιά θαη νη νκαδνζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ 

ηάμε εθηφο απφ ηελ θνηλσληθνπνίεζε ησλ καζεηψλ ζπκβάιινπλ ζηελ εζηίαζε ηεο πξνζν-

ρήο ησλ καζεηψλ –ηδηαίηεξα κε ηελ αλάζεζε θάπνηνπ ξφινπ ζηελ νκάδα πνπ ηνπο βνεζά 

λα θεξδίζνπλ ηνλ ζεβαζκφ ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο. Καη δελ είλαη ιίγεο νη θνξέο πνπ φηαλ νη 

καζεηέο κε Δηδηθέο Δθπαηδεπηηθέο Αλάγθεο αηζζαλζνχλ ζαλ «ηζφηηκα κέιε» ηεο νκάδαο 

εθπιήζνπλ κε ηηο ηδέεο πνπ κπνξεί λα θαηαζέζνπλ. 

              ε απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα ηνληζηεί φηη γηα λα επηηεπρζνχλ φια ηα νθέιε πνπ 

αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ απαηηείηαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαιή γλψζε ησλ αδπλακηψλ πνπ 

εκθαλίδνπλ νη καζεηέο ηνπ θαη θαιφο ζρεδηαζκφο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ. 
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 Κεθάιαην 4ν 

4.1 Μέζνδνη δηδαζθαιίαο ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ 

Γηδαζθαιία είλαη ε δηαδηθαζία κεηάδνζεο ησλ γλψζεσλ βάζεη θάπνηνπ  ζρεδίνπ θαη 

απνηειεί ζπλάξηεζε πνιιψλ κεηαβιεηψλ, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηα πξφζσπα πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζε απηή (καζεηήο, εθπαηδεπηηθφο), ηα δηδαθηηθά πξνγξάκκαηα, ηηο 

θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη ηνπο πνιηηηζκηθνχο παξάγνληεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ. 

              Οη Φπζηθέο Δπηζηήκεο –Φπζηθή, Υεκεία, Βηνινγία, Γεσγξαθία, Αζηξνλνκία- 

είλαη ην ζχλνιν ησλ επηζηεκψλ πνπ πξνζπαζνχλ, παξαηεξψληαο, λα πεξηγξάςνπλ ηνλ 

θφζκν δειαδή ην πψο θαη ην γηαηί ηνπ θφζκνπ γχξσ καο. Οηθνδνκνχληαη πάλσ ζηελ 

επηζηεκνληθή παξαηήξεζε, ηε δεκηνπξγία ππνζέζεσλ, ηελ επαιήζεπζε κέζσ πεηξακάησλ 

θαη φρη ζηελ ζηείξα απνκλεκφλεπζε νξηζκψλ θαη ηχπσλ. θνπφο ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ 

είλαη λα κεηαδψζνπλ ζηνπο καζεηέο ηνλ επηζηεκνληθφ ηξφπν ζθέςεο κέζα απφ δηα-

δηθαζίεο ειεγρφκελεο πνπ εκπιέθνπλ φκσο παξαηεξεηηθφηεηα, θαληαζία, ππνζέζεηο θαη 

θξηηηθή ζθέςε. 

              ηαλ νη καζεηέο έξρνληαη ζε επαθή κε ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο ζην ζρνιείν έρνπλ 

ήδε θηηάμεη λνεηηθέο αλαπαξαζηάζεηο γηα λα εμεγήζνπλ ηνλ θπζηθφ θφζκν ζηνλ νπνίν 

δνπλ, δηακνξθσκέλεο θπξίσο απφ ηηο εκπεηξίεο ηνπο, απφ ηελ επίδξαζε ηνπο κε ηηο 

αληηιήςεηο ησλ ελειίθσλ, απφ ηελ ζπλαλαζηξνθή κε άιια παηδηά, απφ ηε γιψζζα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ, ηελ ηειεφξαζε θαη ηα κέζα θνηλσληθήο πξνβνιήο. Οη αληηιήςεηο απηέο 

έξρνληαη πνιιέο θνξέο ζε ζχγθξνπζε κε ηνλ επηζηεκνληθφ ηξφπν ζθέςεηο θαη απηά πνπ 

γξάθνληαη ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ρσξίο λα είλαη εχθνιε πάληα ε αλαζεψξεζε ηνπο. Γη’ 

απηφ θάζε εθπαηδεπηηθφο  πνπ δηδάζθεη ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο πξέπεη λα βξίζθεη ηε 

«ρξπζή ηνκή» ψζηε λα ζπγθεξάζεη  

 ηελ επηζηεκνληθή γλψζε (πξνέξρεηαη απφ ηηο επηζηεκνληθέο θνηλφηεηεο ησλ 

θπζηθψλ επηζηεκψλ πνπ είλαη ππεχζπλεο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο γλψζεο ή ηε κεηα-

βνιή ηεο φπνηε απηφ θξίλεηαη αλαγθαίν),  

 ηελ ζρνιηθή εθδνρή ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο ( αθνξά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε 

επηζηεκνληθή γλψζε παξνπζηάδεηαη ζηα ζρνιηθά βηβιία ψζηε λα είλαη πεξηζζφηεξν 

πξνζηηή ζηα δηάθνξα ειηθηαθά επίπεδα) θαη  

 ηηο αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ (πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο καζεηέο φηαλ πξφ-

θεηηαη λα πξνβιέςνπλ ή λα εξκελεχζνπλ θπζηθά θαηλφκελα)  
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              Οη γλσζηηθέο δεμηφηεηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο ζηε δηδαζθαιία ησλ Φπ-

ζηθψλ επηζηεκψλ γηα λα δνκεζεί ε γλψζε είλαη ηεο αλάιπζεο θαη ηεο ζχλζεζεο ελψ νη 

αξρέο πνπ ηε δηαπλένπλ είλαη νη αθφινπζεο 

 ε αξρή ηεο επνπηείαο, πνπ αθνξά ηελ παξαηήξεζε, ην πείξακα θαη ηελ αλάιπζε 

ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξνθχπηνπλ γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ,  

 ε αξρή ηεο απηελέξγεηαο, φπνπ νη καζεηέο κφλνη ηνπο ή κε ηελ κηθξφηεξε ην δπλα-

ηφλ βνήζεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ παξαηεξνχλ, πεηξακαηίδνληαη, ππνζέηνπλ θαη ειέγ-

ρνπλ ηηο ππνζέζεηο ηνπο,  

  ε αξρή ηεο έλλνηαο, πνπ ζεκαίλεη φηη νη καζεηέο αλαιχνπλ θαη ζπγθξίλνπλ πεξη-

πηψζεηο γηα λα νδεγεζνχλ ζηελ δηαηχπσζε λφκσλ  

  ε αξρή ηεο θξηηηθήο θαη ηνπ απηνειέγρνπ, φπνπ νη καζεηέο πξέπεη λα δηδαρζνχλ 

ηξφπνπο ειέγρνπ ησλ ππνζέζεσλ θαη ησλ ζπκπεξαζκάησλ ζηα νπνία θαηαιήγνπλ 

κέζα απφ απνδείμεηο  

              Μία δηδαζθαιία φπσο πξναλαθέξακε δελ κπνξεί λα είλαη απζφξκεηε θαη 

ελζηηθηψδεο. Πξέπεη λα είλαη θαιά ζρεδηαζκέλε θαη βαζηζκέλε ζε έλα πιάλν. Πξέπεη λα 

ζηεξίδεηαη ζε δηδαθηηθέο θαη παηδαγσγηθέο αξρέο πνπ πξνσζνχλ ηελ εθπιήξσζε ησλ 

ζηφρσλ. «Μέζνδνο δηδαζθαιίαο είλαη έλα νξγαλσκέλν ζχζηεκα γλψζεσλ, ζηάζεσλ θαη 

ελεξγεηψλ ην νπνίν έρεη κηα ζπγθεθξηκέλε θηινζνθία, θαζνξηζκέλεο αξρέο, ππνζηεξίδεη 

θάπνηα ηερληθή θαη πνξεία δηδαζθαιίαο θαη ζηνρεχεη ζηελ επίηεπμε ησλ γεληθψλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζθνπψλ θαη ησλ ζπγθεθξηκέλσλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ ηνπ γλσζηηθνχ 

αληηθεηκέλνπ ζην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη» (Δμαξράθνο, 1993). Οη κέζνδνη δηδαζθαιίαο 

αλάινγα κε ηηο αξρέο θαη ηε θηινζνθία ηνπο θαηαηάζζνληαη ζε δαζθαινθεληξηθέο θαη 

καζεηνθεληξηθέο θαη ζπλεξγαηηθέο.   

              ηηο δαζθαινθεληξηθέο κεζφδνπο παξαηεξείηαη πξνζαξκνγή ηνπ καζεηή ζην ξπζ-

κφ θαη ζηνλ ηξφπν ζθέςεο ηνπ δαζθάινπ, ζηηο καζεηνθεληξηθέο παξαηεξείηαη ζπλεηδεηή 

ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή ζε φιεο ηηο θάζεηο ηεο δηαδηθαζίαο κάζεζεο, ελψ νη ζπλεξγαηηθέο 

κέζνδνη έρνπλ σο θχξην άμνλα ηε ζπλεξγαζία ησλ καζεηψλ κε ην δάζθαιν θαη ησλ καζε-

ηψλ κεηαμχ ηνπο νδεγψληαο ζε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο. 

              Ο φξνο «κνληέιν δηδαζθαιίαο» αλαθέξεηαη ζηε ζρεκαηνπνίεζε ηνπ πιάλνπ ηεο 

δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ αθνινπζείηαη θαη βνεζά ζηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο ηεο  δηδα-

ζθαιίαο, ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο, ηε βειηίσζε ηνπ θιίκαηνο ηεο ηάμεο θαη ηελ επηλφεζε ηξφ-

πσλ βειηίσζεο ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ. Ζ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ κνληέινπ δηδα-

ζθαιίαο ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ είλαη κία δηαδηθαζία ε νπνία εμαξ-
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ηάηαη απφ  ην γλσζηηθφ πεξηερφκελν ηεο ελφηεηαο, ηελ ειηθία θαη ηηο εκπεηξίεο ησλ καζε-

ηψλ θαζψο θαη ηηο πξνυπάξρνπζεο ηδέεο ηνπο ζρεηηθά κε ηα θαηλφκελα θαη ηηο έλλνηεο. Σα 

ζεκαληηθφηεξα κνληέια δηδαζθαιίαο ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ είλαη: 

 Σν παξαδνζηαθφ κνληέιν δηδαζθαιίαο πνπ είλαη δαζθαινθεληξηθφ θαη ν εθπαηδε-

πηηθφο  θαηέρεη έλα κεγάιν φγθν γλψζεσλ πνπ πξέπεη λα  κεηαδψζεη ζηνπο κα-

ζεηέο ελψ νη καζεηέο είλαη παζεηηθνί δέθηεο ηεο γλψζεο. Γελ ιακβάλνληαη ππφςε 

νη πξφηεξεο αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ γηαηί ζεσξείηαη είηε φηη νη καζεηέο δελ έρνπλ 

άπνςε γηα ην ζέκα πνπ δηδάζθνληαη είηε φηη ζα ηξνπνπνηήζνπλ ηελ άπνςε ηνπο 

κεηά ηε δηδαζθαιία είηε ηέινο φηη ζα δηαηεξήζνπλ ηελ άπνςε ηνπο νπφηε ζα 

νδεγεζνχλ ζε ζχγρπζε. ηφρνο ηεο κεζφδνπ είλαη ε πξνζθνξά φζν ην δπλαηφλ 

πεξηζζνηέξσλ γλψζεσλ, ελψ ε επηηπρία ησλ καζεηψλ θξίλεηαη απφ ηελ πνζφηεηα 

ησλ γλψζεσλ πνπ κπνξνχλ λα απνκλεκνλεχζνπλ  θαη ειέγρεηαη κέζα απφ ηεζη  

(Κφθθνηαο, 1998). ην παξαδνζηαθφ κνληέιν δηδαζθαιίαο παξαηεξνχληαη νη 

αθφινπζεο θάζεηο (Καξηψηνγινπ, 2006). 

Πίλαθαο 2.  Φάζειρ παπαδοζιακού μονηέλος διδαζκαλίαρ 

        

πξνζαλαην-
ιηζκφο

•ν εθπαηδεπηηθφο ζέηεη εξσηήκαηα θαη πξνζαλαηνιίδεη ηνπο καζεηέο

εηζαγσγή 

λέαο

γλψζεο

•ν εθπαηδεπηηθφο παξνπζηάδεη ηε λέα γλψζε ρξεζηκνπνηψληαο 
παξαδείγκαηα, πεηξάκαηα επίδεημεο ή βίληεν

εθαξκνγή 
λέαο 

γλψζεο

•ν εθπαηδεπηηθφο εθαξκφδεη ηε λέα γλψζε ζε παξαδείγκαηα  απφ ηελ 
θαζεκεξηλή δσή , αζθήζεηο θαη πξνβιήκαηα

αμηνιφγεζε 

λέαο

γλψζεο

•ν εθπαηδεπηηθφο ειέγρεη ηελ θαηαλφεζε ηεο λέαο γλψζεο κέζα απφ 
αλάθιεζε νξηζκψλ θαη λφκσλ θαζψο θαη απφ ηελ εμέηαζε κε κνξθή 
ηεζη
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 Σν κνληέιν αλαθαιππηηθήο δηδαζθαιίαο πνπ είλαη καζεηνθεληξηθφ θαη  ν καζεηήο 

ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηε δηαδηθαζία ηεο γλψζεο αθνχ απηή πξνέξρεηαη απφ ηελ 

εκπεηξία πνπ απνθηά απφ ηελ αλαδήηεζε-αλαθάιπςε (θαζνδεγνχκελε ή ειεχζεξε)  

ζχκθσλα κε ηνλ επηζηεκνληθφ ηξφπν ζθέςεο. Έηζη ν καζεηήο θάλεη ππνζέζεηο, 

πεηξάκαηα θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα 

πξνθεηκέλνπ λα ζπιιάβεη έλλνηεο θαη λφκνπο (Παηάπεο, 1993). Ο ξφινο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ είλαη λα θαζνδεγεί θαη λα νξγαλψλεη ηε δηδαζθαιία. κσο θαη ζε 

απηφ ην κνληέιν δε ιακβάλνληαη ππφςε νη πξφηεξεο γλψζεηο ησλ καζεηψλ νπφηε 

νχηε απηφ ζηνρεχεη ζηελ αλαζεψξεζε ηνπο. ην  κνληέιν αλαθαιππηηθήο 

δηδαζθαιίαο παξαηεξνχληαη νη αθφινπζεο θάζεηο (Καξηψηνγινπ, 2006). 

 

                    Πίλαθαο 3. Φάζειρ ηος μονηέλος ανακαλςπηικήρ διδαζκαλίαρ 

         

              ήκεξα ζηα αλαιπηηθά ρνιηθά Πξνγξάκκαηα πξνσζείηαη ην κνληέιν ηεο 

δηεξεπλεηηθήο δηδαζθαιίαο πνπ ζηεξίδεηαη ζην κνληέιν αλαθαιππηηθήο δηδαζθαιίαο αιιά 

ιακβάλεη ππφςε θαη ηηο αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ. ην κνληέιν απηφ νη καζεηέο πηνζεηνχλ 

ηνλ επηζηεκνληθφ ηξφπν ζθέςεο ζρεδηάδνπλ πεηξάκαηα θαη δνπιεχνληαο 

νκαδνζπλεξγαηηθά εξεπλνχλ ζρέζεηο κεηαμχ κεηαβιεηψλ νηθνδνκψληαο ηε λέα γλψζε θαη 

αλαζεσξψληαο ηηο παιηέο αληηιήςεηο πνπ έξρνληαη ζε ζχγθξνπζε κε ηε λέα γλψζε. 

Τπάξρνπλ ηέζζεξα επίπεδα ηνπ κνληέινπ δηεξεπλεηηθήο δηδαζθαιίαο αλάινγα κε ην 

•ν εθπαηδεπηηθφο ζέηεη εξσηήκαηα θαη πξνζα-
λαηνιίδεη ηνπο καζεηέοπξνζαλαηνιηζκφο

•ν εθπαηδεπηηθφο ζέηεη εξσηήκαηα θαη θαιεί
ηνπο καζεηέο λα θάλνπλ ππνζέζεηο , λα πξν-
ηείλνπλ ηξφπνπο ειέγρνπ , λα πξαγκαηνπνηή-
ζνπλ ηνλ έιεγρν θαη λα αλαθαιχςνπλ ηε λέα
γλψζε

δηαηχπσζε θαη 

έιεγρνο ππνζέζεσλ

•ν εθπαηδεπηηθφο εθαξκφδεη ηε λέα γλψζε κέ-
ζα ζε παξαδείγκαηα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο
θαη λέα εξσηήκαηα

εθαξκνγή λέαο γλψζεο

αμηνιφγεζε λέαο 

γλψζεο

•ν εθπαηδεπηηθφο ειέγρεη ηελ θαηαλφεζε ηεο λέαο
γλψζεο κε εξσηήζεηο
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βαζκφ παξέκβαζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πνπ δελ είλαη ηζνδχλακα αιιά θπκαίλνληαη απφ 

δαζθαινθεληξηθά σο καζεηνθεληξηθά. Σα επίπεδα δηεξεχλεζεο είλαη ηα αθφινπζα: 

Επιβεβαιυηική έπεςνα: Ο εθπαηδεπηηθφο δηαηππψλεη ην εξψηεκα, ζρεδηάδεη θαη επνπηεχεη 

ηε δηαδηθαζία, γλσζηνπνηεί ην απνηέιεζκα ζηνπο καζεηέο ελψ νη καζεηέο απιά αθνινπ-

ζνχλ ηηο νδεγίεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ γηα λα επηβεβαηψζνπλ ην απνηέιεζκα πνπ ήδε 

γλσξίδνπλ. 

Δομημένη διεπεύνηζη: Οη καζεηέο δηεξεπλνχλ ην εξψηεκα πνπ έρεη δηαηππψζεη ν εθπαη-

δεπηηθφο θαη κέζσ θαζνξηζκέλεο δηαδηθαζίαο πνπ έρεη ζρεδηάζεη ν εθπαηδεπηηθφο  εξκε-

λεχνπλ ην απνηέιεζκα. 

Καθοδηγούμενη διεπεύνηζη: Οη καζεηέο ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζην ζρεδηαζκφ θαη ηε δηεμα-

γσγή ηεο δηαδηθαζίαο πνπ αθνξά ζην εξψηεκα πνπ έρεη ππνβάιιεη ν εθπαηδεπηηθφο ζε 

ζπλεξγαζία κε απηφλ, θαηαιήγνπλ ζηε ιχζε θαη εξκελεχνπλ ην απνηέιεζκα. 

Ανοικηή διεπεύνηζη: Οη καζεηέο δηαηππψλνπλ ην εξψηεκα, επηιέγνπλ θαη ζρεδηάδνπλ ηε 

δηαδηθαζία θαηαιήγνπλ ζηε ιχζε θαη εξκελεχνπλ ην απνηέιεζκα. 

 Σν κνληέιν ηεο επνηθνδνκεηηθήο δηδαζθαιίαο είλαη έλα καζεηνθεληξηθφ κνληέιν 

φπνπ ν εθπαηδεπηηθφο ιακβάλεη ζνβαξά ππφςε ηνπ ηηο πξνυπάξρνπζεο αληηιήςεηο 

ησλ καζεηψλ γηα λα νξγαλψζεη ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία επηιέγνληαο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα επηθέξνπλ κηα πηζαλή γλσζηηθή ζχγθξνπζε. ην κνληέιν 

νη καζεηέο δνπιεχνπλ ζε κηθξέο νκάδεο  θαη ελζαξξχλνληαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

λα ζπδεηνχλ θαη εθθξάδνπλ ηηο ηδέεο ηνπο νπφηε κέζα απφ απηή ηελ 

αιιειεπίδξαζε θαηαθηάηαη ε λέα γλψζε. 

 

Πίλαθαο 4. Φάζειρ ηος μονηέλος εποικοδομηηικήρ διδαζκαλίαρ 

 

Πξνζαλαηνιηζκφο 

Πξφθιεζε ελδηαθέξνληνο θαη πξνζαλαηνιηζκφο ησλ 

καζεηψλ γηα ην ζέκα πνπ ζα δηδαρηεί 

 

Αλάδεημε ησλ ηδεψλ ησλ καζεηψλ 

Οξγάλσζε δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ αλάδεημε ησλ ηδεψλ 

ησλ καζεηψλ 

 

Αλαδφκεζε ησλ ηδεψλ ησλ καζεηψλ 

 Αληαιιαγή ηδεψλ κέζα απφ ζπδήηεζε 

 Αλαδφκεζε ηδεψλ κέζα απφ ζπδήηεζε 

 Αμηνιφγεζε ησλ ηδεψλ κέζα απφ πεηξάκαηα 

 

Δθαξκνγή ησλ ηδεψλ 

 

 

Δθαξκνγή ησλ λέσλ ηδεψλ ζε λέεο θαηαζηάζεηο 

               Αλαζθφπεζε 

 

χγθξηζε ησλ πξφηεξσλ αληηιήςεσλ κε ηηο λέεο κε ζηφρν 

ην βαζκφ αλαζεψξεζεο ησλ αληηιήςεσλ 
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4.2 Πξνβιεκαηηζκφο γηα ηηο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ ζε ζρέζε 

κε ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ζηελ Διιάδα 

Σν ζρνιείν ηνπ 21
νπ

 αηψλα ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ πνπ  εληζρχνπλ ηελ ηθα-

λφηεηα ησλ καζεηψλ λα βξνπλ ην δξφκν ηνπο, επαγγεικαηηθά, πξνζσπηθά θαη θνηλσληθά. 

Οη δεμηφηεηεο απηέο είλαη ηα ιεγφκελα 4c’s ,collaboration- ζςνεπγαζία φπνπ νη καζεηέο 

ζπλεξγάδνληαη γηα ηελ επίηεπμε ηνπ θνηλνχ ζηφρνπ,  communication-επικοινυνία φπνπ νη 

καζεηέο ζπδεηνχλ, καζαίλνπλ λα θάλνπλ ζπκβηβαζκνχο θαη λα απνδέρνληαη ηε γλψκε ησλ 

άιισλ, critical thinking-κπιηική ζκέτη φπνπ νη καζεηέο επεμεξγάδνληαη ηηο πιεξνθνξίεο 

πνπ έρνπλ θαη ηηο ακθηζβεηνχλ ή ηηο απνδέρνληαη, δεκηνπξγψληαο λέεο αληηιήςεηο θαη 

απνθηψληαο πλεπκαηηθή απηνλνκία θαη ηέινο creativity-δημιοςπγικόηηηα φπνπ νη καζεηέο 

ρξεζηκνπνηνχλ ηε θαληαζία ηνπο γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ ή ηελ παξαγσγή 

πξσηφηππσλ έξγσλ. 

              Ζ δηδαζθαιία ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ νθείιεη λα εμππεξεηεί απηνχο ηνπο ζην-

ρνπο θαη λα κελ πξνσζεί ηελ απφιπηε γλψζε αιιά λα ηε ζπζρεηίδεη κε φζα ζπκβαίλνπλ 

ζηνλ θφζκν γχξσ καο. Οθείιεη λα  πξνεηνηκάδεη ηνπο καζεηέο γηα ηελ αγνξά εξγαζίαο, 

αιιά θαη γηα λα θαηαλννχλ ηα θαζεκεξηλά πξαθηηθά δεηήκαηα. 

              χκθσλα κε έξεπλα πνπ δηεμήγαγε ν ΟΟΑ (Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο πλεξ-

γαζίαο θαη Αλάπηπμεο) πξνθχπηεη φηη νη Έιιελεο καζεηέο δείρλνπλ απμεκέλν ελδηαθέξνλ 

πξνο ηηο Φπζηθέο επηζηήκεο  θαη ζεσξνχλ φηη ε κάζεζε ζην πιαίζην ησλ Φπζηθψλ Δπηζηε-

κψλ είλαη ζεκαληηθή σο πξνο ηα αθαδεκατθά θαη επαγγεικαηηθά ηνπο ζρέδηα ζε κεγαιχ-

ηεξν βαζκφ απφ ηηο ππφινηπεο ρψξεο. Γπζηπρψο φκσο ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ 

PISA (Programme for International Student Assessment) δείρλνπλ φηη ε επίδνζε ησλ Δι-

ιήλσλ καζεηψλ ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο είλαη πνιχ ρακειή θαη θαηάηάζζνπλ ηελ Διιάδα 

ζηηο ηειεπηαίεο ζέζεηο ηεο ιίζηαο.  

              Ζ απφθιηζε αλάκεζα ζηελ ζηάζε ησλ καζεηψλ απέλαληη ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο 

θαη ζηελ επίδνζε ηνπο νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηνλ ηξφπν πνπ απηέο δηδάζθνληαη ζην 

ζρνιείν. Πξψηα απφ φια ε ζεκαηηθή δηδαζθαιία ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ πξνθαιεί ηνλ 

θαηαθεξκαηηζκφ ηεο γλψζεο κε απνηέιεζκα νη καζεηέο λα κελ απνθηνχλ κηα ζθαηξη-

θφηεηα γηα ηε γλψζε πνπ ζα ηνπο βνεζήζεη λα θηηάμνπλ ηε δηθή ηνπο θηινζνθία γηα ηνλ 

θφζκν. Πην ελζαξξπληηθά είλαη ηα απνηειέζκαηα φηαλ νη Φπζηθέο Δπηζηήκεο δηδάζθνληαη 

κε ηε κνξθή βησκαηηθψλ θαη δηαζεκαηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ζηα projects φπνπ ε γλψζε είλαη 

νιηζηηθή θαη δνκείηαη κε ηελ αληαιιαγή απφςεσλ ησλ καζεηψλ θαη ηε ζπλεξγαζία ηνπο 

γηα ηελ απφδνζε θάπνηνπ έξγνπ. 
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              Έλαο άιινο ιφγνο πνπ νη καζεηέο εκθαλίδνπλ αδπλακία ζηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ  είλαη φηη ην κνληέιν δηδαζθαιίαο πνπ θπξηαξρεί ζηα ειιεληθά ζρνιεία είλαη 

ην δαζθαινθεληξηθφ πνπ δελ αθήλεη πνιιά πεξηζψξηα ζηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο 

πνπ επηηπγράλεηαη κε ηε ζπλεξγαζία  θαη επηθνηλσλία κε άιινπο ζπλνκήιηθνπο. Οη 

καζεηέο δε ζπκκεηέρνπλ ελεξγά γηα λα αθνκνηψζνπλ ηνλ επηζηεκνληθφ ηξφπν ζθέςεο 

αθνχ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο γίλεηαη επίδεημε ησλ πεηξακάησλ πνπ αθνξνχλ ηα εξσηήκαηα 

πνπ ηίζεληαη ή ηα πξαγκαηνπνηνχλ κφλνη ηνπο αθνινπζψληαο πηζηά νδεγίεο πνπ δελ 

επηηξέπνπλ θάπνηα απηελέξγεηα. ε θάπνηεο άιιεο πεξηπηψζεηο ν επηζηεκνληθφο ηξφπνο 

ζθέςεο δηδάζθεηαη ζεσξεηηθά αθνχ δελ πξαγκαηνπνηνχληαη πεηξάκαηα ιφγσ έιιεηςεο 

πιηθνηερληθψλ ππνδνκψλ ή  αθφκα θαη ρξφλνπ. Αιιά θαη ζηηο  πεξηπηψζεηο πνπ ε 

δηδαζθαιία είλαη νκαδνζπλεξγαηηθή θαη νη καζεηέο ζπλεξγάδνληαη γηα ηελ επίιπζε πξν-

βιεκάησλ κε ηε βνήζεηα ινγηζκηθψλ ή πξνζνκνηψζεσλ δελ είλαη ιίγεο νη θνξέο πνπ κε-

λνπλ κφλν ζε απηά πνπ παξαηεξνχλ ρσξίο λα εκβαζχλνπλ ζε λφκνπο πνπ δηέπνπλ ηα θαη-

λφκελα ή λα ζπλδένπλ απηά πνπ παξαηεξνχλ κε απηά πνπ γίλνληαη ζηνλ θφζκν.  
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Μέξνο Β  Δξεπλεηηθφ 

Κεθάιαην 5ν  

ην παξφλ θεθάιαην παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ν ζρεδηαζκφο θαη ε εθαξκνγή ηεο έξεπλαο 

δξάζεο πνπ εθπνλήζεθε ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. 

Πεξηγξάθνληαη ηα κέζα ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ, ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο, ηα ζηάδηα εθαξκνγήο ηνπ κνληέινπ ηεο αλεζηξακκέλεο 

δηδαζθαιίαο θαη νη δηνξζσηηθέο θηλήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

έξεπλαο δξάζεο. 

5.1 ηφρνη ηεο έξεπλαο 

Ζ ζχγρξνλε επνρή ραξαθηεξίδεηαη σο ε επνρή ηεο γλψζεο θαη ηεο πιεξνθνξίαο. 

εκαληηθφ κεξίδην ζηε δεκηνπξγία απηήο ηεο γλψζεο έρνπλ νη ζεηηθέο επηζηήκεο θαη 

ηδηαίηεξα ε Φπζηθή. Ζ Φπζηθή είλαη ε επηζηήκε πνπ πξνζπαζεί λα εμεγήζεη φια φζα 

ζπκβαίλνπλ γχξσ καο αιιά θαη λα δψζεη ιχζε ζηα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη. Οη 

αλαθαιχςεηο θαη ηα επηηεχγκαηα ησλ θπζηθψλ βνήζεζαλ θαη βνεζνχλ ζηελ νξγάλσζε θαη 

ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ησλ ρσξψλ θαζψο θαη ζηελ πξνζπάζεηα βησζηκφηεηαο ηνπ 

πιαλήηε. 

              Ζ δηδαζθαιία ηεο Φπζηθήο γίλεηαη ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ε 

δεκηνπξγία ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο κέζα απφ απηή αθνινπζεί ζπεηξνεηδή κνξθή. Οη 

ζθνπνί ηεο δηδαζθαιίαο ηεο Φπζηθήο φπσο πξνθχπηνπλ απφ ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα 

ζπνπδψλ είλαη: 

 Καηαλφεζε ζεκειησδψλ ελλνηψλ θαη ζεκάησλ ηεο θπζηθήο 

 Αλάπηπμε ηθαλνηήησλ γηα έξεπλα, δεκηνπξγηθή θαη θξηηηθή ζθέςε, επηθνηλσλία 

θαη ζπλεξγαζία γηα ιήςε απνθάζεσλ 

 Αλάπηπμε ηθαλνηήησλ ρξήζεο ηεο γλψζεο ηεο Φπζηθήο ζηελ επίιπζε πξν-

βιεκάησλ ηεο θαζεκεξηλήο δσήο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε θπζηθή 

 Αλάπηπμε ηθαλνηήησλ πξνθεηκέλνπ νη καζεηέο σο ελεξγνί πνιίηεο λα έρνπλ άπν-

ςε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο  ζηελ θαζεκεξηλή δσή 

              Καηά θνηλή παξαδνρή ε Φπζηθή είλαη έλα κάζεκα πνπ κε ηνλ ηξφπν πνπ 

δηδάζθεηαη (θπξίσο δαζθαινθεληξηθφ) δπζθνιεχεη ηνπο καζεηέο ηφζν ζηελ θαηαλφεζε 

ησλ ελλνηψλ φζν θαη ζηνλ καζεκαηηθφ θνξκαιηζκφ πνπ εκπεξηέρεη. Αλ θαη γίλεηαη κηα 

πξνζπάζεηα νπηηθνπνίεζεο πνιιψλ θαηλνκέλσλ κέζα απφ πξνζνκνηψζεηο θαη ινγηζκηθά ή 

ηελ εθηέιεζε πεηξακάησλ ππάξρεη πξνβιεκαηηζκφο ζηελ θνηλφηεηα ησλ Φπζηθψλ θαηά 
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πφζν ε επηζηεκνληθή γλψζε πνπ παξέρεηαη-απνθαιχπηεηαη γίλεηαη αληηιεπηή απφ ηνπο 

καζεηέο θαη θαηά πφζν βνεζά ζηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο.    

              Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία πινπνηείηαη κέζα απφ έλα ελαιιαθηηθφ κνληέιν 

δηδαζθαιίαο ηεο Φπζηθήο, απηφ ηεο αλεζηξακκέλεο ηάμεο. ηφρνο ηεο δηπισκαηηθήο 

εξγαζίαο είλαη λα δηεξεπλεζεί θαηά πφζν ε εθαξκνγή απηνχ ηνπ κνληέινπ κάζεζεο ζα 

νδεγήζεη ζε πινπζηφηεξεο απφ παηδαγσγηθή άπνςε δξαζηεξηφηεηεο αιιά θαη ζηελ 

ελεξγνπνίεζε ηεο εκπινθήο ησλ καζεηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

              Έηζη ε έξεπλα πνπ δηεμάγεηαη θαιείηαη λα απαληήζεη ζηα αθφινπζα εξσηήκαηα 

Α. Μπνξεί ε εθαξκνγή ηεο αλεζηξακκέλεο δηδαζθαιίαο λα ζπκβάιιεη ζηελ θαιχηεξε 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ; 

Β. Μπνξεί ε εθαξκνγή ηεο αλεζηξακκέλεο δηδαζθαιίαο λα ζπκβάιιεη ζηελ 

δεκηνπξγηθφηεξε αμηνπνίεζε ηνπ δηδαθηηθνχ ρξφλνπ; 

Γ. Δληζρχεη ε εθαξκνγή ηεο αλεζηξακκέλεο δηδαζθαιίαο  ηελ αχμεζε θηλήηξσλ γηα 

εκπινθή ησλ καζεηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ; 

Γ. Δληζρχεη ε εθαξκνγή ηεο αλεζηξακκέλεο δηδαζθαιίαο ηελ απηνπεπνίζεζε ησλ καζεηψλ 

κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο  αλάγθεο θαη ηελ θαιχηεξε θαηάθηεζε ησλ ζηφρσλ απφ απηνχο; 

5.2 ρεδηαζκφο ηεο έξεπλαο 

ηελ παξνχζα εξγαζία επηιέρζεθε ε έξεπλα δξάζεο γηαηί είλαη ε πην δηαδεδνκέλε κνξθή 

έξεπλαο ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο αιιά θαη επεηδή ζχκθσλα κε ηνπο Waters-Adams 

(2006) κέζα απφ ηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία νη εθπαηδεπηηθνί αληηιακβάλνληαη θαιχηεξα 

ηηο πξαθηηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαη θαηαλννχλ ζε βάζνο ηνπο παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ 

ζε απηέο. Δηδηθφηεξα ε επηινγή απηήο ηεο κνξθήο έξεπλαο έγηλε γηα ηνπο εμήο ιφγνπο 

 Θεσξείηαη θαηάιιειε γηα παξεκβάζεηο κηθξήο θιίκαθαο ζε εθπαηδεπηηθά πεξη-

βάιινληα, θαζψο θαη γηα ηελ εμέηαζε ησλ επηδξάζεσλ απηήο ηεο παξέκβαζεο. 

 πλδπάδεη ηελ έξεπλα θαη ηε δξάζε θαζψο θαη ην ζηνηρείν ηνπ αλαζηνραζκνχ, δί-

λνληαο ηε δπλαηφηεηα ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα εξεπλήζεη ζε βάζνο ηελ απνηειε-

ζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ λένπ κνληέινπ κάζεζεο πνπ πξνηείλεη. 

 Δθνδηάδεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε πξαθηηθνχο ηξφπνπο, κεζφδνπο θαη ζηξαηεγηθέο, 

ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλάο ηνπο φζν θαη ζηε 

θάζε ηεο αλάιπζεο θαη επεμεξγαζίαο απηψλ. 

 πλδπάδεη πνηνηηθέο θαη πνζνηηθέο κεζφδνπο έξεπλαο πνπ εμππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο 

ηηο παξνχζαο έξεπλαο. 
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              Γηα λα εληζρπζεί ε εμαζθάιηζε εγθπξφηεηαο ηεο έξεπλαο αμηνπνηήζεθε ε ηξη-

γσλνπνίεζε δεδνκέλσλ δειαδή ρξεζηκνπνηήζεθαλ δηαθνξεηηθέο κέζνδνη ζπιινγήο 

δεδνκέλσλ π.ρ. ξνπκπξίθεο, παξαηήξεζε, εξσηεκαηνιφγηα θ.ι.π. 

5.2.1 Δξεπλεηηθά εξγαιεία 

 Σα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ έξεπλα είλαη ηα αθφινπζα: 

             1.Δξσηεκαηνιφγην: Σν εξσηεκαηνιφγην απνηειεί έλα απφ ηα πην δηαδεδνκέλα 

θαη εχρξεζηα εξγαιεία ζπιινγήο δεδνκέλσλ, θαζψο έρεη ην πιενλέθηεκα φηη κπνξεί θα-

λείο λα ζπιιέμεη αξηζκεηηθά δεδνκέλα πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε ζηαηηζηηθέο αλα-

ιχζεηο, ζρεηηθά εχθνια (Παξαζθεπφπνπινο, 1993). 

             Σα εξσηεκαηνιφγηα πνπ δίλνληαη ζηνπο καζεηέο είλαη απηνζρέδηα πξνζεθηηθά 

ζρεδηαζκέλα κε εξσηήζεηο πνπ απνζθνπνχλ ζηε ζπιινγή δεδνκέλσλ. Δίλαη δνκεκέλα 

δειαδή πεξηέρνπλ εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ γηα λα ζπκπιεξψλνληαη επθνιφηεξα απφ 

ηνπο καζεηέο αιιά θαη γηα λα θσδηθνπνηνχληαη επθνιφηεξα ηα απνηειέζκαηα απφ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ. Οη εξσηήζεηο πνπ πεξηέρνπλ είλαη δηρνηνκηθέο δειαδή εξσηήζεηο πνπ 

απαληψληαη κε «λαη» ή «φρη», πνιιαπιήο επηινγήο φπνπ νη καζεηέο θαινχληαη λα επη-

ιέμνπλ ηελ απάληεζε πνπ ηνπο εθθξάδεη πεξηζζφηεξν αιιά θαη θιίκαθαο Likert φπνπ νη 

καζεηέο δηαβαζκίδνπλ ηηο απαληήζεηο ηνπο ζε κία θιίκαθα απφ 1-5 (5βαζκε θιίκαθα). 

Γίλνληαη εξσηεκαηνιφγηα ηφζν ζηελ πεηξακαηηθή νκάδα φζν θαη ζηελ νκάδα ειέγρνπ.  

Δξσηεκαηνιφγην εηζφδνπ: Γίλεηαη ζηνπο καζεηέο θαη ησλ δχν νκάδσλ πξηλ ηελ έλαξμε 

ηεο παξέκβαζεο θαη ζρεδηάδεηαη έηζη ψζηε λα αληινχληαη πιεξνθνξίεο γηα ην πξνθίι ησλ 

καζεηψλ. Σν 1
ν
 κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απνηειείηαη απφ εξψηεζε επηινγήο κεκν-

λσκέλσλ απαληήζεσλ ψζηε λα αληιεζνχλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία 

ησλ καζεηψλ (θχιν). Σν 2
ν
 κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απνηειείηαη απφ εξσηήζεηο δηρν-

ηνκηθέο, πνιιαπιήο επηινγήο αιιά θαη θιίκαθαο ηεξάξρεζεο ηχπνπ Likert κε ηηο νπνίεο 

ιακβάλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ην βαζκφ εμνηθείσζεο ησλ καζεηψλ κε ηνλ ειεθηξνληθφ 

ππνινγηζηή αιιά θαη ηνλ ηξφπν πξφζβαζεο ηνπο ζην δηαδίθηπν. 

              ηνλ Πίλ. 5 παξνπζηάδνληαη φια ηα ζηνηρεία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δηακφξθσζεο 

πξνθίι ησλ καζεηψλ. 

 

 

 

 

 



39 
 

Πίλαθαο 5.. Σσεδιαζμόρ επυηημαηολογίος διαμόπθυζηρ πποθίλ μαθηηών 

 

ην Παξάξηεκα παξνπζηάδεηαη ην εξσηεκαηνιφγην εηζφδνπ πνπ δφζεθε ζηνπο καζεηέο 

θαη ησλ δχν νκάδσλ. 

Δξσηεκαηνιφγην αλαηξνθνδφηεζεο: ην πιαίζην ηνπ αλαζηνραζηηθνχ ραξαθηήξα ηεο 

έξεπλαο δξάζεο αιιά θαη ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο ηνπ κνληέινπ ηεο 

αλεζηξακκέλεο ηάμεο ζρεδηάδνληαη ηξία εξσηεκαηνιφγηα –έλα γηα θάζε ελφηεηα- πνπ 

δίλνληαη ζηνπο καζεηέο ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο ζε ηξεηο δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο ζηηγκέο 

κε ζηφρν ηελ άληιεζε πιεξνθνξηψλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ καζεηψλ θαη 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζηξαηεγηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. Σν 1
ν
 κέξνο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ (Πίλ.6) απνηειείηαη απφ εξψηεζε επηινγήο κεκνλσκέλσλ απαληήζεσλ 

ψζηε λα αληιεζνχλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία ησλ καζεηψλ (θχιν). 

Σν 2
ν
 κέξνο απνηειείηαη απφ εξσηήζεηο πνπ νκαδνπνηνχληαη σο πξνο:  

          α. Σνλ ηξφπν παξνπζίαζεο ηνπ λένπ πεξηερνκέλνπ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ.  

          β. Σν γλσζηηθφ αληηθείκελν ζε ζρέζε:  i. κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ εθπφλεζαλ ζηελ 

ηάμε θαη ζηελ πιαηθφξκα θαη ii. κε ην βαζκφ απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο αλαηξνθνδφηεζεο 

πνπ έιαβαλ απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ.  

         γ. Σελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζην ζχλνιφ ηεο. 

 

 

Δίδνο  πιεξνθνξηψλ Πιεξνθνξίεο Δξψηεζε Δίδνο εξσηήζεσλ 

θιεηζηνχ ηχπνπ 

Ι. Πξνζσπηθά ζηνηρεία 

καζεηψλ 
 

Φχιν καζεηή 

 

1 

Δπηινγή κεκνλσκέλεο 

απάληεζεο 

 

ΙΙ. Γλψζε θαη ελαζρφιε-

ζε κε ηνλ ειεθηξνληθφ 

ππνινγηζηή θαη ην δηαδί-

θηπν 

 

 

 

Βαζκφο εμνηθείσζεο 

Καηνρή 

ειεθηξνληθνχ 

ππνινγηζηή θαη 

πξφζβαζε ζην 

δηαδίθηπν 

 

 

2.1-2.4 

 

 

Γηρνηνκηθέο 

Βαζκφο ελαζρφιεζεο 

κε ην δηαδίθηπν 
 

3 

 

Πνιιαπιήο επηινγήο 

Βαζκφο εμνηθείσζεο 

κε ηνλ ειεθηξνληθφ 

ππνινγηζηή θαη ην 

δηαδίθηπν 

 

4.1-4.6 

 

Κιίκαθα ηεξάξρεζεο 

Likert 
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Πίλαθαο 6..Σσεδιαζμόρ επυηημαηολογίος αναηποθοδόηηζηρ 

  

ην Παξάξηεκα παξνπζηάδεηαη ην εξσηεκαηνιφγην αλαηξνθνδφηεζεο ηεο 1
εο

 ελφηεηαο γηα 

θάζε νκάδα. 

Δξσηεκαηνιφγην κέηξεζεο θηλήηξσλ Instructional Materials Motivation Survey 

(IMMS): ρεδηάζηεθε απφ ηνλ Keller ην 1987 (Keller, 2006) θαη έρεη ζθνπφ  λα κεηξήζεη 

θαηά πφζν ην πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο θαη νη ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν εθπαη-

δεπηηθφο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ ηα θίλεηξα ησλ καζεηψλ 

γηα ην κάζεκα. Σν εξσηεκαηνιφγην IMMS ρνξεγείηαη ζηνπο καζεηέο θαη ησλ δχν νκάδσλ 

κεηά ην ηέινο ηεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο. 

             Σν εξσηεκαηνιφγην IMMS πεξηιακβάλεη 15 εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ, νη νπνίεο 

ρσξίδνληαη ζε ηέζζεξηο νκάδεο. Ζ θάζε κία νκάδα εξσηήζεσλ κεηξά θάζε κία απφ ηηο 

ηέζζεξηο ζπληζηψζεο ηνπ κνληέινπ ARCS ηνπ Keller: Πξνζνρή (Attention), πλάθεηα ή 

ρεηηθφηεηα (Relevance), Απηνπεπνίζεζε (Confidence) θαη Ηθαλνπνίεζε (Satisfaction). Οη 

απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ δίλνληαη κε κηα 5βαζκε θιίκαθα ηεξάξρεζεο Likert απφ 

ην 1 - θαζφινπ έσο ην 5 – πάξα πνιχ (1-θαζφινπ, 2-ιίγν, 3-αξθεηά, 4-πνιχ, 5-πάξα 

πνιχ). ην Παξάξηεκα παξνπζηάδνπκε ην εξεπλεηηθφ εξγαιείν Δξσηεκαηνιφγην 

κέηξεζεο θηλήηξσλ IMMS πνπ ρξεζηκνπνηήζακε θαη ζηηο δχν νκάδεο. 

Δίδνο  πιεξνθνξηψλ Πιεξνθνξίεο Δξψηεζε Δίδνο εξσηήζεσλ θιεηζηνχ 

ηχπνπ 

Ι. Πξνζσπηθά ζηνη-

ρεία καζεηψλ 
Φχιν καζεηή 1 Δπηινγή κεκνλσκέλεο 

απάληεζεο 

ΙΙ. α. Σξφπνο παξνπ-

ζίαζεο ηεο λέαο γλψ-

ζεο θαη ησλ δξαζηε-

ξηνηήησλ 

Ιθαλνπνίεζε ησλ 

αλαγθψλ ησλ καζεηψλ 

ζε ζρέζε κε ηε λέα 

γλψζε 

2.1- 2.4 

 

2.18 

Κιίκαθα ηεξάξρεζεο 

Likert 

 

Δξψηεζε αλάπηπμεο 

 

ΙΙ. β. Γλσζηηθφ 

αληηθείκελν 

Ι. Δθπφλεζε 

δξαζηεξηνηήησλ ζηελ 

ηάμε θαη ζηελ 

πιαηθφξκα 

2.5-2.7 

 

2.8-2.13 

Κιίκαθα ηεξάξρεζεο 

Likert 

 

Δξσηήζεηο πνιιαπιήο 

επηινγήο 

 ΙΙ. Απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηεο αλαηξνθνδφηεζεο 
2.14-2.17 Κιίκαθα ηεξάξρεζεο 

Likert 

 

ΙΙ. γ. Αμηνιφγεζε ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδη-

θαζίαο 

 

Απνηειεζκαηηθφηεηα 

ησλ ζηξαηεγηθψλ 

 

2.19-2.21 

 

Κιίκαθα ηεξάξρεζεο 

Likert 
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             2.Σεζη: ηελ παξνχζα έξεπλα δξάζεο, νη καζεηέο θαη ησλ δχν νκάδσλ 

ζπκκεηέρνπλ ζε ηέζζεξηο ίδηεο δνθηκαζίεο αμηνιφγεζεο - Σεζη - ησλ γλψζεψλ ηνπο, ζηελ 

ίδηα χιε θαη ζηνλ ίδην ρξφλν δηεμαγσγήο.  

 Γηαγλσζηηθή Αμηνιφγεζε: έλα ηεζη πξηλ ηελ εθαξκνγή ηεο εθπαηδεπηηθήο παξέκ-

βαζεο  απφ ην νπνίν αληινχληαη πιεξνθνξίεο γηα ην γλσζηηθφ επίπεδν ησλ καζε-

ηψλ. Με βάζε απηφ γίλεηαη ε επηινγή  ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο θαη ηεο νκάδαο 

ειέγρνπ 

 Γηακνξθσηηθή Αμηνιφγεζε: δχν ηεζη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθαξκνγήο ηεο εθπαη-

δεπηηθήο παξέκβαζεο (ζην ηέινο ηεο 1
εο

 θαη 2
εο

 ελφηεηαο).  

 Αζξνηζηηθή Αμηνιφγεζε: έλα ηεζη ζε φιεο ηηο ελφηεηεο κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο 

εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο.  

              ια ηα ηεζη πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ απηνζρέδηα. Σα απνηειέζκαηα απφ ηα 

ηεζη αμηνπνηνχληαη γηα ηε δηεξεχλεζε ηνπ βαζκνχ επίδξαζεο ηεο αληεζηξακκέλεο δη-

δαζθαιίαο ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ζε επίπεδν θαηάθηεζεο ζηφρσλ, αιιά θαη σο 

κέζν αλαηξνθνδφηεζεο ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ζρεηηθά κε ηηο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο πνπ 

αθνινπζεί θαη πφζν απνηειεζκαηηθέο είλαη απηέο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αηνκηθψλ 

αλαγθψλ ησλ καζεηψλ. Σα δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη απφ ηα ηεζη ηεο δηακνξθσηηθήο 

αμηνιφγεζεο αμηνπνηνχληαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηα δεδνκέλα θαη απφ άιια εξεπλεηηθά 

εξγαιεία (Δξσηεκαηνιφγην αλαηξνθνδφηεζεο, Ρνπκπξίθα εκπινθήο, Δζηηαζκέλε 

πλέληεπμε). ην Παξάξηεκα παξνπζηάδνληαη φια ηα ηεζη ζηα νπνία ππνβιήζεθαλ νη 

καζεηέο θαη ησλ δχν νκάδσλ. 

             3.Ρνπκπξίθεο: ηηο παξνχζα εξγαζία, ρξεζηκνπνηνχληαη σο εξεπλεηηθφ εξγαιείν 

νη Ρνπκπξίθεο γηα λα κεηξεζεί ν βαζκφο εκπινθήο ησλ καζεηψλ ζηε καζεζηαθή δηα-

δηθαζία ηφζν γηα ηνπο καζεηέο ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο (ηάμε θαη πιαηθφξκα) φζν θαη 

γηα ηνπο καζεηέο ηεο νκάδαο ειέγρνπ (ηάμε ). Γηα ην ιφγν απηφ, δεκηνπξγείηαη κηα  

Ρνπκπξίθα πνπ ζπκπιεξψλεηαη θάζε εβδνκάδα γηα θάζε καζεηή βαζηδφκελνη ζηα 

δεδνκέλα πνπ έρνπλ ζπιιερζεί απφ ηελ ηάμε - Φχιιν Παξαηήξεζεο - θαη επηπιένλ γηα 

ηνπο καζεηέο ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο θαη απφ ηα δεδνκέλα πνπ έρνπλ ζπιιερζεί απφ ηηο 

θαηαγξαθέο καο ζρεηηθά κε ηηο ελέξγεηεο ηνπ καζεηή ζηελ πιαηθφξκα. ην Παξάξηεκα   

παξνπζηάδεηαη ην εξεπλεηηθφ εξγαιείν Ρνπκπξίθα κέηξεζεο εκπινθήο πνπ δεκηνπξγήζεθε 

γηα ηελ πεηξακαηηθή νκάδα θαη ηελ νκάδα ειέγρνπ. 

            4.Παξαηήξεζε: Έλα άιιν εξεπλεηηθφ εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ εξγαζία 

είλαη απηφ ηεο Παξαηήξεζεο γηα ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηηο ελέξγεηεο ησλ 
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καζεηψλ θαη ησλ δχν νκάδσλ κέζα ζηελ ηάμε. Γηα ηνλ ιφγν απηφ δεκηνπξγνχληαη Φχιια 

Παξαηήξεζεο, έλα γηα θάζε κία δηδαθηηθή ψξα ζηα νπνία θαηαγξάθνληαη νη ελέξγεηεο ησλ 

καζεηψλ (ζε ζρέζε κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν, ην πεξηβάιινλ κάζεζεο θαη ζέκαηα 

ζπκπεξηθνξάο) αιιά θαη νη ελέξγεηεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ (ζηξαηεγηθέο πνπ αθνινχζεζε ή 

δχλαηαη λα αθνινπζήζεη) θαη αλαζηνραζκφο. Καζνξίδεηαη κηα 5βαζκε θιίκαθα 

ηεξάξρεζεο, ψζηε λα θαηαγξάθεηαη ν βαζκφο έληαζεο ησλ ελεξγεηψλ, απφ ην 1 - Καζφινπ 

έσο ην 5 - Πάξα πνιχ (1 - Καζφινπ, 2 - Λίγν, 3 - Αξθεηά, 4 - Πνιχ, 5 - Πάξα πνιχ). Σν 

Φχιιν Παξαηήξεζεο, είλαη έλαο πίλαθαο ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ηα νλφκαηα ησλ καζεηψλ 

ζε κία θάζεηε ζηήιε, ελψ ζηηο νξηδφληηεο ζηήιεο ηνπ θαηαγξάθνληαη ηα αθφινπζα 

ζηνηρεία:  Δλέξγεηεο καζεηή. Γλσζηηθφ Αληηθείκελν (Α) Α1, Α2, Α3/ Πεξηβάιινλ 

Μάζεζεο (Β) Β1, Β2, Β3, Β4, Β5, Β6/  Θέκαηα πκπεξηθνξάο (Γ) Γ1, Γ2. θαη Δλέξγεηεο 

εθπαηδεπηηθνχ. ηνλ Πίλ.7 παξνπζηάδνληαη θσδηθνπνηεκέλεο νη ελέξγεηεο ησλ καζεηψλ 

θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 

               Πίλαθαο 7. Σσεδιαζμόρ θύλλος παπαηήπηζηρ 

Καηεγνξίεο Δλέξγεηεο καζεηή Δλέξγεηεο εθπαηδεπηηθνχ 

Α. Γλσζηηθφ 

αληηθείκελν 
Α1. Απνπζία κειέηεο ηνπ πιηθνχ. 

Α2. Αδπλακία ή απξνζπκία 

απάληεζεο ζε εξσηήζεηο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ θαη ζηελ εθπφλεζε 

δξαζηεξηνηήησλ ζηελ πιαηθφξκα. 

Α3. Αδπλακία εθαξκνγήο ηεο λέαο 

γλψζεο ή δεμηφηεηαο, κε επίηεπμε 

ησλ εηδηθψλ ή θαη γεληθψλ 

καζεζηαθψλ ζηφρσλ. 

Αα) Δθαξκνγή δηαθνξεηηθψλ κνξθψλ 

δηδαζθαιίαο - Γηαθνξνπνηεκέλε δηδα-

ζθαιία.  

Αβ) Δπηβξάδπλζε ηνπ ξπζκνχ ηεο 

καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, ελίζρπζε ηεο 

θαζνδήγεζεο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ.  

Αγ) Παξνρή πεξηζζφηεξνπ ρξφλνπ ζε 

θάπνηεο δξαζηεξηφηεηεο.  

Αδ) Δπαλαπξνζδηνξηζκφο ησλ ζηφρσλ ή 

θαη επαλαζρεδηαζκφο ησλ δξαζηεξη-

νηήησλ.  

Αε) πδήηεζε. 

Β. 

Πεξηβάιινλ 

Μάζεζεο 

Β1. Αδπλακία ή απξνζπκία 

ζπλεηζθνξάο ζηε ζπδήηεζε θαη ζηελ 

αληαιιαγή απφςεσλ.  

Β2. Αδπλακία ή απξνζπκία ζηελ 

εθπφλεζε ησλ εξγαζηψλ. 

Β3.Αδηαθνξία γηα παξαθνινχζεζε 

ηεο παξνπζίαζεο απφ ηνλ εθπαη-

δεπηηθφ/ νκφηηκνπο. 

Β4. Αδηαθνξία γηα ηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία (δε δεηά δηεπθξηλίζεηο, 

δελ θξαηά ζεκεηψζεηο θ.ιπ.).  

Β5. Απξνζπκία παξνρήο βνήζεηα θαη 

αλαηξνθνδφηεζεο ζηνπο νκφηηκνπο 

ηνπ. 

Β6. Αδπλακία ή απξνζπκία λα 

αληαπνθξηζεί ζηα θαζήθνληα ηνπ 

Βα) Δθαξκνγή δηαθνξεηηθψλ κνξθψλ 

δηδαζθαιίαο - Γηαθνξνπνηεκέλε δηδα-

ζθαιία  

Ββ) Όπαξμε πεξηζζφηεξσλ 

θαζνδεγεηηθψλ εξσηήζεσλ.  

Βγ) Δλίζρπζε ηεο αιιειεπίδξαζεο ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο. 

Βδ)Δλίζρπζε ηεο αλαηξνθνδφηεζεο θαη 

ηεο θηλεηνπνίεζεο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ. 

Βε) πδήηεζε. 
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ην Παξάξηεκα παξνπζηάδεηαη ην εξεπλεηηθφ εξγαιείν Φχιιν Παξαηήξεζεο. 

              5.Ηκεξνιφγην: ηελ παξνχζα εξγαζία ρξεζηκνπνηείηαη ην εξεπλεηηθφ εξγαιείν 

Ζκεξνιφγην θαη γηα ηηο δχν νκάδεο καζεηψλ, ζην νπνίν θαηαγξάθνληαη κε ρξνλνινγηθή 

ζεηξά νη ελέξγεηεο ησλ καζεηψλ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Σν Ζκεξνιφγην πνπ δεκηνπξ-

γήζεθε ρσξίδεηαη ζε ηξεηο ελφηεηεο. Ζ θάζε κία ελφηεηα ηνπ Ζκεξνινγίνπ πεξηιακβάλεη 

ηα αθφινπζα: ειίδα ζρεδηαζκνχ δξάζεο, Φχιιν Παξαηήξεζεο, Φχιιν θαηαγξαθήο 

ελεξγεηψλ καζεηψλ ζηελ πιαηθφξκα (γηα ηνπο καζεηέο ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο)  θαη 

ειίδα αλαζηνραζκνχ.  

                  

                              Δηθφλα 9.  Επεςνηηικό επγαλείο Ημεπολόγιο 

              ηε ζειίδα ζρεδηαζκνχ δξάζεο αλαγξάθνληαη ηα ελαιιαθηηθά ζελάξηα δξάζεο 

πνπ ζα εθαξκνζηνχλ ζηελ ηάμε αλάινγα κε ηελ αλαηξνθνδφηεζε πνπ ζα ππάξρεη απφ ηηο 

ελέξγεηεο ησλ καζεηψλ. Γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ ελαιιαθηηθψλ ζελαξίσλ πηνζεηήζεθε ε 

ηερληθή ηεο γξαθηθήο απεηθφληζεο ψζηε λα είλαη εχθνιε ε αλάγλσζή ηνπο θαη ε αλάιπζή 

ηνπο κεηά, ζηε θάζε ηεο ζχγθξηζήο ηνπο κε απηφ πνπ ηειηθά εθαξκφζηεθε ζηελ ηάμε θαη 

ζηελ αλαδήηεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ επέδξαζαλ ζε απηήλ ηελ αιιαγή. 

             Σν Φχιιν θαηαγξαθήο ελεξγεηψλ καζεηψλ ζηελ πιαηθφξκα είλαη ζε κνξθή 

πίλαθα, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ηα νλφκαηα ησλ καζεηψλ ζε κία θάζεηε ζηήιε θαη ζε κία 

νξηδφληηα γξακκή ην ζχλνιν ησλ πξνζπαζεηψλ πνπ έθαλαλ νη καζεηέο γηα λα απαληήζνπλ 

ζηηο δξαζηεξηφηεηεο 

ειίδα ζρεδηαζκνχ δξάζεο

Φχιιν Παξαηήξεζεο

Φχιιν θαηαγξαθήο ελεξγεηψλ καζεηψλ

ειίδα αλαζηνραζκνχ

ξφινπ ηνπ ζηα πιαίζηα ηεο νκάδαο. 

Γ. Θέκαηα 

ζπκπεξηθνξάο 
Γ1.Γηαθνπή ηεο καζεζηαθήο 

δηαδηθαζίαο.  

Γ2. Απφζπαζε ηεο πξνζνρήο ησλ 

ζπκκαζεηψλ ηνπ. 

Γα) Δπαλαζρεδηαζκφο δξαζηεξηνηήησλ 

θαηάιιεια πξνζαξκνζκέλεο ζηηο 

αλάγθεο ησλ καζεηψλ. Απινπνίεζε ηεο 

γιψζζαο ησλ αζθήζεσλ 

Γβ). πδήηεζε 
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Δηθφλα 10.  Απόζπαζμα από ηο ημεπολόγιο ηηρ 1
ηρ

 ενόηηηαρ για ηην πειπαμαηική ομάδα- 

Γπαθική αναπαπάζηαζη ζσεδιαζμού δπάζηρ με εναλλακηικά ζενάπια 

              6.Φάθεινο Μαζεηή: Γηα θάζε καζεηή ησλ δχν νκάδσλ δεκηνπξγήζεθε ν 

αηνκηθφο θάθεινο ηνπ καζεηή πνπ πεξηιακβάλεη  

Α. ηελ ξνπκπξίθα εκπινθήο ηνπ καζεηή ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

Β. ην θχιιν  αμηνιφγεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ καζεηή ηφζν ζηελ πιαηθφξκα φζν θαη 

ζηελ ηάμε 

Γ. ηα δηακνξθσηηθά ηεζη  

Γ. ζρφιηα θαη παξαηεξήζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ γηα ην καζεηή 
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5.2.2 Μεζνδνινγία ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ 

Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζην 2
ν
 Γπκλάζην Πεξηζηεξίνπ θαη ε δηδαθηηθή παξέκβαζε 

είρε δηάξθεηα 9 εβδνκάδσλ (27-9-2021 σο 26-11-2021) δειαδή 18 δηδαθηηθψλ σξψλ. ηελ 

έξεπλα ζπκκεηείραλ δχν ηκήκαηα ηεο Γ’ Γπκλαζίνπ, ην Γ1 (πεηξακαηηθή νκάδα) θαη ην Γ2 

(νκάδα ειέγρνπ) πνπ απνηεινχληαη απφ 25 καζεηέο  ειηθίαο 14-15 εηψλ. Ζ επηινγή ησλ 

ηκεκάησλ έγηλε κεηά απφ ηε δηελέξγεηα  δηαγλσζηηθνχ ηεζη ζε γλψζεηο ηεο Β’ Γπκλαζίνπ 

ζε φια ηα ηκήκαηα ηεο Γ’ Γπκλαζίνπ κε ζθνπφ λα επηιεγνχλ ηκήκαηα φζν ην δπλαηφλ πην 

θνληηλήο δπλακηθφηεηαο.  

             Σν κνληέιν δηδαζθαιίαο πνπ επηιέρηεθε γηα ηελ πεηξακαηηθή νκάδα ήηαλ ηεο 

αλεζηξακκέλεο ηάμεο ελψ γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ επηιέρηεθε ην κνληέιν ηεο 

παξαδνζηαθήο δηδαζθαιίαο. Ζ επηινγή ηνπ Γ1 σο πεηξακαηηθή νκάδα έγηλε γηαηί πεξηείρε 

πεξηζζφηεξνπο καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο (2 καζεηέο κε δπζιεμία, 2 

καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη ρξήζε πεξηζζφηεξνπ ρξφλνπ ζηελ πξαγκαηνπνίεζε 

αζθήζεσλ θαη ηεζη θαη 1 καζεηή κε παξάιιειε ζηήξημε) ζε ζρέζε κε ην Γ2 (3 καζεηέο κε 

δπζιεμία) γεγνλφο πνπ ζα βνεζνχζε πεξηζζφηεξν ζηελ απάληεζε ησλ εξεπλεηηθψλ 

εξσηεκάησλ. 

 Ζ έξεπλα ζπληειείηαη ζε ηξεηο θάζεηο: 

              Ζ πξψηε θάζε εθηείλεηαη ρξνληθά πξηλ ηελ πινπνίεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο 

παξέκβαζεο θαη πεξηιακβάλεη:  

1.Γηαηχπσζε εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ 

2.Δπηινγή πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ κεζφδσλ γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ εξσηεκάησλ. 

3.Δπηινγή θαηάιιεισλ εξεπλεηηθψλ εξγαιείσλ γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ.  

4. Δπηινγή ηνπ δείγκαηνο ηεο έξεπλαο 

5.Δλεκέξσζε ηεο Γηεχζπλζεο ηνπ ζρνιείνπ, ησλ καζεηψλ θαη ησλ γνλέσλ ηνπο ζρεηηθά κε 

ηελ έξεπλα δξάζεο θαη ηελ ηερλνινγηθά ππνζηεξηδφκελε εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε πνπ ζα 

πινπνηεζεί κε ηελ ππνζηήξημε ηεο πιαηθφξκαο ted Ed θαη ηεο πιαηθφξκαο e-me ηνπ 

Παλειιήληνπ ρνιηθνχ Γηθηχνπ. 

 6.ρεδηαζκφο θαη ρνξήγεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δηακφξθσζεο πξνθίι ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα. 

 7.Γηεμαγσγή δηαγλσζηηθήο αμηνιφγεζεο ζε ίδην ηεζη ζε φινπο ηνπο καζεηέο  ψζηε λα γί-

λεη επηινγή ησλ δχν νκάδσλ ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο θαη ηεο νκάδαο ειέγρνπ. 

8. Παξνπζίαζε ησλ δχν πιαηθνξκψλ ζηνπο καζεηέο ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο.  
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9. ρεδηαζκφο ηεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο θαη γηα ηηο δχν νκάδεο. 

              Ζ δεχηεξε θάζε πνπ αθνξά ζηελ πινπνίεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο δηάξ-

θεηαο 9 εβδνκάδσλ θαη ζηηο δχν νκάδεο καζεηψλ, κε ζθνπφ ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ 

ηεο έξεπλάο  (27-9-2021 σο 26-11-2021) πεξηιακβάλεη:  

1.Δθαξκνγή ηεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο νη καζεηέο ζπκ-

κεηέρνπλ ζε δχν ηεζη (δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε), ίδηα θαη γηα ηηο δχν νκάδεο.  

2. Αζξνηζηηθή αμηνιφγεζε ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ, φπνπ νη καζεηέο αμηνινγνχληαη αζξνη-

ζηηθά, ζπκκεηέρνληαο ζην ίδην σξηαίν γξαπηφ δηαγψληζκα.  

3.Υνξήγεζε θαη ζπκπιήξσζε απφ ηνπο καζεηέο θαη ησλ δχν νκάδσλ ην εξσηεκαηνιφγην 

IMMS, κε ζθνπφ λα ζπιιέμνπκε δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ηεο αληεζηξακκέλεο 

δηδαζθαιίαο ζηα θίλεηξα ησλ καζεηψλ.  

4.πιινγή θαη θαηαγξαθή δεδνκέλσλ θαηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο, κε ζθνπφ 

ηελ πηνζέηεζε δηακνξθσηηθήο παξέκβαζεο θαη δξάζεο ζηελ πεηξακαηηθή νκάδα θαη ηελ 

αλάιπζε θαη αμηνιφγεζή ηνπο ζηελ επφκελε θάζε θαη γηα ηηο δχν νκάδεο δηδαζθαιίαο. 

              Ζ ηξίηε θάζε, πνπ εθηείλεηαη ρξνληθά κεηά ην πέξαο ηεο εθπαηδεπηηθήο 

παξέκβαζεο, αθνξά ζηελ επεμεξγαζία θαη ζηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο, κε 

ζθνπφ λα απαληήζνπκε ζηα εξεπλεηηθά καο εξσηήκαηα. 

 Ζ εξεπλεηηθή δξάζε απεηθνλίδεηαη ζρεκαηηθά ζηηο αθφινπζεο εηθφλεο (Δηθ.11 θαη Δηθ.12) 

  1
ε
 θάζε Πξηλ ηελ εθαξκνγή ηεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο 

 

Δηθφλα 11.  Σσεδιαζμόρ 1
ηρ

 θάζηρ ηηρ έπεςναρ δπάζηρ 
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2
ε
 θάζε Δθαξκνγή ηεο Δθπαηδεπηηθήο Παξέκβαζεο-πιινγή Γεδνκέλσλ 

 

Δηθφλα 12.  Σσεδιαζμόρ 2
ηρ

 θάζηρ ηηρ έπεςναρ δπάζηρ 

3
ε
 θάζε Δπεμεξγαζία Γεδνκέλσλ 

 

Δηθφλα 13. Σσεδιαζμόρ ηηρ 3
ηρ

 θάζηρ ηηρ έπεςναρ δπάζηρ 

 

              Ζ έξεπλα απηή, αξρηθά έρεη ζθνπφ λα απαληήζεη ζην εξψηεκα αλ ε εθαξκνγή ηεο 

αλεζηξακκέλεο δηδαζθαιίαο κπνξεί λα επηθέξεη θαιχηεξα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ζε 

επίπεδν θαηάθηεζεο ζηφρσλ. Γηα ηε δηεξεχλεζε απηνχ ηνπ εξσηήκαηνο ρξεζηκνπνηήζεθε 

σο εξεπλεηηθφ εξγαιείν ην ηεζη. Οη καζεηέο ζπκκεηείραλ πξηλ ηελ παξέκβαζε ζε έλα 

δηαγλσζηηθφ ηεζη ψζηε λα κεηξεζεί ε αξρηθή ηνπο επίδνζε. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 

Μαζεζηαθά 
απνηειέζκαηα

Αμηνπνίεζε 
δηδαθηηθνχ 

ρξφλνπ

Κίλεηξα 
καζεηψλ

Δκπινθή ζηελ 
καζεζηαθή 
δηαδηθαζία

Αλαιχζεηο -
πκπεξάζκαηα
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παξέκβαζεο ζπκκεηείραλ ζε δχν δηακνξθσηηθέο αμηνινγήζεηο κία ηελ 3
ε
 εβδνκάδα θαη 

κία ηελ 6
ε
 εβδνκάδα ψζηε λα παξαθνινπζείηαη ε εμέιημε ηεο επίδνζεο ηνπο θαη ζην ηέινο 

ηεο παξέκβαζεο ζπκκεηείραλ ζε αζξνηζηηθή αμηνιφγεζε ζε φιεο ηηο ελφηεηεο. Γηα λα 

εμαζθαιηζηεί ε εγθπξφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ νη καζεηέο θαη ησλ δχν νκάδσλ ζπκ-

κεηείραλ ζηα ίδηα ηεζη ζηηο ίδηεο πεξίπνπ ρξνληθέο πεξηφδνπο. Οη κέζνη φξνη ησλ 

βαζκνινγηψλ ησλ καζεηψλ θαη ησλ δχν νκάδσλ ζε θάζε κία απφ ηηο γξαπηέο δνθηκαζίεο 

θαηαγξάθεθαλ, ζπγθξίζεθαλ θαη αμηνινγήζεθαλ. πγθεθξηκέλα, ζπγθξίζεθε ν κέζνο φξνο 

ζε θάζε κία απφ ηηο γξαπηέο αμηνινγήζεηο  κεηαμχ ησλ καζεηψλ ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο 

θαη ηεο νκάδαο ειέγρνπ, ψζηε λα δηεξεπλήζνπκε: ηελ επίδξαζε ηνπ κνληέινπ ηεο 

αλεζηξακκέλεο δηδαζθαιίαο ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ζε επίπεδν θαηάθηεζεο 

ζηφρσλ θαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη, ψζηε λα γίλνπλ εκθαλή ηα απνηειέζκαηα 

ηεο αλεζηξακκέλεο δηδαζθαιίαο ζηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ.  

              Ζ νξζφηεηα ησλ παξαπάλσ ελδείμεσλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε ζπγθεληξσηηθή θαη 

γξαθηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ειέγρζεθε κε ηε ρξήζε επαγσγηθψλ ζηαηηζηηθψλ 

κεζφδσλ κε ηε βνήζεηα ηνπ ζηαηηζηηθνχ παθέηνπ SPSS. πγθεθξηκέλα, ρξεζηκνπνηήζεθε 

ν έιεγρνο t-test γηα 2 αλεμάξηεηα δείγκαηα (Indepentet Sample t-test) έηζη ψζηε λα 

ειεγρζεί αλ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ αλάκεζα 

ζηελ πεηξακαηηθή νκάδα θαη ζηελ νκάδα ειέγρνπ σο πξνο ηελ δηαγλσζηηθή αμηνιφγεζε 

ησλ καζεηψλ, ην 1ν ηεζη, ην 2ν ηεζη θαη ηέινο σο πξνο ηελ αζξνηζηηθή αμηνιφγεζε. 

Δπίζεο, κέζα απφ ηελ ζχγθξηζε ησλ βαζκνινγηψλ ζε θάζε κία γξαπηή δνθηκαζία 

πξνζδηνξίζηεθε θαη ην ρξνληθφ ζεκείν - εβδνκάδα απφ ην νπνίν γίλνληαη ζεκαληηθά 

εκθαλή ηα απνηειέζκαηα γηα ηελ πεηξακαηηθή νκάδα.  

              ην δεχηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα ε έξεπλα ζηνρεχεη λα εμεηάζεη θαηά πφζν ε 

εθαξκνγή ηεο αληεζηξακκέλεο δηδαζθαιίαο κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ θαιχηεξε θαη 

δεκηνπξγηθφηεξε αμηνπνίεζε ηνπ δηδαθηηθνχ ρξφλνπ. Πην αλαιπηηθά, πξέπεη λα δηεξε-

πλεζεί  αλ ε εθαξκνγή ηεο αλεζηξακκέλεο ηάμεο: 

α. ζπκβάιιεη ζηελ εμνηθνλφκεζε δηδαθηηθνχ ρξφλνπ.  

β. ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγηθφηεξε αμηνπνίεζε ηνπ δηδαθηηθνχ ρξφλνπ, κε ηελ εθπφλεζε 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ εληζρχνπλ ηελ εμαηνκηθεπκέλε κάζεζε θαη ηνλ ελεξγφ ξφιν ηνπ 

καζεηή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. 

              Γηα ηε δηεξεχλεζε απηνχ ηνπ εξσηήκαηνο θαηά ην ζρεδηαζκφ ηεο δηδαθηηθήο πα-

ξέκβαζεο ρσξίζηεθαλ νη δξαζηεξηφηεηεο ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο:  

 Παξνπζίαζε-δηδαζθαιία απφ ηνλ θαζεγεηή 
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 Αιιειεπίδξαζε εθπαηδεπηηθνχ-καζεηή 

 πλεξγαζία καζεηψλ 

 Δμαηνκίθεπζε ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ 

 Δθαξκνγή ηεο λέαο γλψζεο 

              Καηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο παξέκβαζεο ζεκεηψζεθαλ ζε έλα θχιιν νη 

πξαγκαηηθνί ρξφλνη πινπνίεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη κε βάζε απηνχο ηνπο ρξφλνπο 

ππνινγίζηεθε ηη πνζνζηφ απφ ηελ  θάζε δηδαθηηθή ψξα αμηνπνηήζεθε ζε θάζε θαηεγνξία. 

Ζ θαηαγξαθή ηνπ ρξφλνπ έγηλε ζε θάζε δηδαθηηθή ψξα θαη γηα ηηο δχν νκάδεο. 

              ην ηξίην εξεπλεηηθφ εξψηεκα εμεηάδεηαη αλ ην κνληέιν ηεο αλεζηξακκέλεο 

ηάμεο εληζρχεη ηελ αλάπηπμε θηλήηξσλ ησλ καζεηψλ γηα εκπινθή ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία. Γηα λα κεηξεζεί ε επίδξαζε ηεο αλεζηξακκέλεο δηδαζθαιίαο ζηελ αλάπηπμε 

ησλ θηλήηξσλ ησλ καζεηψλ επηιέρζεθαλ 15 εξσηήζεηο απφ ην ζχλνιν ησλ 36 εξσηήζεσλ 

πνπ πεξηιακβάλεη ην εξγαιείν κέηξεζεο IMMS ηνπ Kelller. Οη εξσηήζεηο  πνπ επηιέρ-

ζεθαλ κεηξνχλ ζε 5βαζκε θιίκαθα ηεξάξρεζεο Likert θάζε κία απφ ηηο ηέζζεξηο ζπλη-

ζηψζεο ηνπ κνληέινπ ARCS ηνπ Κeller - Πξνζνρή (Attention), πλάθεηα ή ρεηηθφηεηα 

(Relevance), Απηνπεπνίζεζε (Confidence) θαη Ηθαλνπνίεζε (Satisfaction). Οη εξσηήζεηο 

απηέο ηνπνζεηήζεθαλ ζε έλα εξσηεκαηνιφγην πνπ δφζεθε ζηνπο καζεηέο θαη ησλ δχν 

νκάδσλ κεηά ην ηέινο ηεο παξέκβαζεο. Οη εξσηήζεηο πνπ επηιέρζεθαλ γηα ην 

εξσηεκαηνιφγην παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 8. O αξηζκφο ζηελ παξέλζεζε αθνξά ζηελ 

αξίζκεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ IMMS ηνπ Keller. 

Σαπηφρξνλα ζπκπιεξψζεθε γηα θάζε καζεηή ηφζν ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο φζν θαη ηεο 

νκάδαο ειέγρνπ ε ξνπκπξίθα εκπινθήο ηνπ καζεηή ζηε καζεκαηηθή δηαδη-

θαζία.(Παξάξηεκα) 
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                        Πίλαθαο 8. Σσεδιαζμόρ επυηημαηολογίος μέηπηζηρ κινήηπυν 

 

               

 Σν ηειεπηαίν εξεπλεηηθφ εξψηεκα απηήο ηεο εξγαζίαο αθνξνχζε ην εξψηεκα αλ 

ε εθαξκνγή ηεο αλεζηξακκέλεο ηάμεο εληζρχεη ηελ απηνπεπνίζεζε ησλ καζεηψλ κε 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη ηελ θαιχηεξε θαηάθηεζε ησλ ζηφρσλ απφ απηνχο. Γηα 

ηε δηεξεχλεζε απηνχ ηνπ εξσηήκαηνο ζπγθξίζεθαλ ηα ηεζη ησλ καζεηψλ κε καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο ησλ δχν νκάδσλ θαζψο θαη ε εκπινθή ηνπο ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία ζηελ 

ηάμε φπσο θαηαγξάθεηαη ζηελ ξνπκπξίθα εκπινθήο ηνπ καζεηή ζηε καζεζηαθή δηαδη-

θαζία. 

•Σν πιηθφ ηνπ καζήκαηνο ήηαλ πνιχ ελδηαθέξνλ (Kel. 8)

•Η πνηφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ κε βνήζεζε λα δηαηεξήζσ ηελ πξνζνρή 
κνπ (Kel. 11)

•Η ζεηξά κε ηελ νπνία δηλφηαλ ε πιεξνθνξία κε βνήζεζε λα δηαηεξήζσ 
ηελ πξνζνρή κνπ (Kel. 17)

•Η πνηθηιία ηνπ πιηθνχ κε βνήζεζε λα δηαηεξήζσ ηελ πξνζνρή κνπ
(Kel.28)

Πξνζνρή

•Σν πεξηερφκελν απηήο ηεο ελφηεηαο ήηαλ ζρεηηθφ κε ηα ελδηαθέξνληα 
κνπ (Kel.18)

•Τπήξραλ αξθεηά παξαδείγκαηα εθαξκνγήο ηεο λέαο γλψζεο (Kel. 18)

•Σν πεξηερφκελν θαη ην χθνο ηνπ καζήκαηνο κε έθαλαλ λα ζέισ λα ην 
κειεηήζσ (Kel.23)

•Πηζηεχσ φηη ην αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο ζα κε βνεζήζεη ζην κέιινλ
(Kel. 33)

ρεηηθφηεηα

•Αθνχ κειέηεζα ην πιηθφ αηζζάλζεθα ζίγνπξνο/ε φηη θαηάιαβα ηνπο 
ζηφρνπο ηνπ καζήκαηνο  (Kel. 4)

•Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο αηζζάλζεθα ζίγνπξνο/ε φηη κπνξνχζα 
λα  κάζσ ηε λέα γλψζε (Kel. 13)

•Με ηηο εξγαζίεο πνπ έθαλα ήκνπλ ζίγνπξνο/ε φηη ζα πεηχρσ ζην ηεζη
(Kel. 25)

•Η νξγάλσζε ηεο ελφηεηαο ήηαλ ηέηνηα πνπ κε έθαλε λα αηζζαλζψ 
ζίγνπξνο/ε φηη ζα ηε κάζσ (Kel.35)

Απηνπεπνίζεζε

•Η νινθιήξσζε ηεο ελφηεηαο κε γέκηζε ηθαλνπνίεζε (Kel. 5)

•Η ελφηεηα κνπ άξεζε ηφζν πνιχ πνπ ήζεια λα κάζσ πεξηζζφηεξα (Kel. 
14)

•Η αλαηξνθνδφηεζε ζηηο αζθήζεηο θαη ηα ζρφιηα ζηελ ελφηεηα κνπ 
πξνθαινχζαλ ην αίζζεκα επηβξάβεπζεο (Kel. 27)

Ιθαλνπνίεζε
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5.3 Πεξηγξαθή ησλ κνληέισλ ηεο αλεζηξακκέλεο ηάμεο θαη ηεο παξαδνζηαθήο 

δηδαζθαιίαο 

ηελ νκάδα ειέγρνπ ε δηδαζθαιία γίλεηαη κε ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν ελψ ζηελ 

πεηξακαηηθή νκάδα κε ην κνληέιν ηεο αλεζηξακκέλεο ηάμεο. ηνλ Πίλ. 9 θαηαγξάθνληαη 

νη ελέξγεηεο εθπαηδεπηηθνχ-καζεηψλ ζε θάζε κνληέιν. 

    Πίλαθαο 9. Ενέπγειερ εκπαιδεςηικού-μαθηηών ζηα δύο μονηέλα διδαζκαλίαρ 

 Δλέξγεηεο Αλεζηξακκέλε Γηδαζθαιία  Παξαδνζηαθή 

Γηδαζθαιία 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

π
ίη

η 

 

 

 

 

Παξνπζίαζε ηνπ  

λένπ πεξηερνκέ-

λνπ 

 

Οη καζεηέο  

-κειεηνχλ ηε λέα γλψζε κε δηάθν-

ξνπο ηξφπνπο 

-αιιειεπηδξνχλ ζρνιηάδνληαο ζηνλ 

ηνίρν ηεο πιαηθφξκαο 

-παξαθνινπζνχλ δηαδξαζηηθφ βίληεν 

κε εξσηήζεηο θαηαλφεζεο 

-αθνινπζνχλ ην δηθφ ηνπο ξπζκφ 

κάζεζεο 

  
  
  
  
  
 

ρ
ν
ι
εί

ν
 

Ο εθπαηδεπηηθφο παξνπ-

ζηάδεη ην λέν πεξηερφ-

κελν ζηελ ηάμε κε κν-

ξθή δηάιεμεο ή κε ηε 

ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ  

Οη καζεηέο:  

-παξαθνινπζνχλ ηελ πα-

ξνπζίαζε απφ ηνλ εθπαη-

δεπηηθφ 

-θάπνηεο θνξέο εθηεινχλ 

πεηξάκαηα ζε νκάδεο  

-αθνινπζνχλ έλαλ εληαίν 

ξπζκφ κάζεζεο. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  


π

ίη
η 

 

 

 

 

 

 

Έιεγρνο βαζκνχ 

θαηαλφεζεο ηεο 

λέαο γλψζεο 

Οη καζεηέο 

-εθπνλνχλ εμαηνκηθεπκέλεο 

εξγαζίεο 

-ιακβάλνπλ άκεζε θαη εμαηνκηθε-

πκέλε αλαηξνθνδφηεζε απφ ηνλ εθ-

παηδεπηηθφ 

-αιιειεπηδξνχλ άκεζα κε ηνλ εθπαη-

δεπηηθφ κέζα απφ ηελ ειεθηξνληθή 

αιιεινγξαθία ηεο πιαηθφξκαο φπνπ 

δηαηππψλνπλ απνξίεο θαη ιακβάλνπλ 

ππνζηήξημε θαη θαζνδήγεζε 

Ο εθπαηδεπηηθφο  

-ππνζηεξίδεη θαη θαζνδεγεί ηνπο 

καζεηέο. 

- θαηαγξάθεη θαη αμηνινγεί ηα δεδν-

κέλα απφ ηελ πιαηθφξκα γηα ην ζρε-

δηαζκφ δξαζηεξηνηήησλ ζχκθσλα 

κε ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ   
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
 

ρ
ν
ι
εί

ν
 

Οη καζεηέο:  

-εθπνλνχλ αζθήζεηο 

ειέγρνπ ηνπ βαζκνχ θα-

ηαλφεζεο ηεο λέαο γλψ-

ζεο ηα ηειεπηαία ιεπηά 

ηεο δηδαθηηθήο ψξαο:  

α. αηνκηθά.  

β. νκαδηθά 

 

-ιακβάλνπλ αλαηξνθν-

δφηεζε θαη ππνζηήξημε 

απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

 

Ο εθπαηδεπηηθφο ππνζηε-

ξίδεη θαη θαζνδεγεί ηνπο 

καζεηέο 

  
  
  
  
 

ρ
ν
ι
εί

ν
 

 

 

 

Δμάζθεζε- 

εθαξκνγή ηεο 

λέαο γλψζεο 

Οη καζεηέο:  

-επηιχνπλ ηηο απνξίεο ηνπο γηα ην 

λέν πεξηερφκελν.  

-εμαζθνχληαη ζηε λέα γλψζε ή δε-

μηφηεηα κε ζθνπφ ηελ εκπέδσζε θαη 

ηελ αθνκνίσζε  

Ο εθπαηδεπηηθφο  θαζνδεγεί θαη 

ππνζηεξίδεη ηνπο καζεηέο 

  
  
  
  
  
  
 

π
ίη

η 

Οη καζεηέο: 

 - κειεηνχλ ην λέν πεξηε-

ρφκελν 

- εμαζθνχληαη αηνκηθά 

ζηε λέα γλψζε ή δεμηφ-

ηεηα, ρσξίο λα ιακβά-

λνπλ ππνζηήξημε ή θα-

ζνδήγεζε απφ ηνλ εθπαη-

δεπηηθφ  
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              Σα βαζηθά ζπζηαηηθά ζηνηρεία θαη ησλ δχν κνληέισλ δηδαζθαιίαο είλαη ίδηα, 

ρεδηαζκφο- Παξνπζίαζε-Δθαξκνγή –Αλαηξνθνδφηεζε. Ζ δηαθνξά εζηηάδεηαη ζην φηη 

ζηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία φια εθηφο απφ ηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ ηεο παξέκβαζεο 

πξαγκαηνπνηνχληαη κέζα ζηελ ηάμε γεγνλφο πνπ αθήλεη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ κηθξά 

πεξηζψξηα γηα δηνξζψζεηο θαη ηξνπνπνηήζεηο ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ πφξσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη. Οπζηαζηηθά ηελ 1
ε
 δηδαθηηθή ψξα θάζε ελφηεηαο παξνπζηάδνληαη νη 

ζηφρνη θαη νη καζεηέο κέζα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο (πνπ εθηεινχλ νκαδηθά) πξνζπαζνχλ 

λα αλαθαιχςνπλ ηε λέα γλψζε ε νπνία ηειηθά παξνπζηάδεηαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ φηαλ  

γίλεηαη ζπδήηεζε ζηελ νινκέιεηα. Πξαθηηθά δελ ππάξρεη ρξφλνο γηα εθαξκνγή ηεο λέαο 

γλψζεο θαη ε αλαηξνθνδφηεζε πνπ έρεη ν εθπαηδεπηηθφο γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο 

δηδαζθαιίαο είλαη κηθξή. Αιιά θαη ζηε 2
ε
 δηδαθηηθή ψξα εληνπίδεηαη  πξφβιεκα αθνχ ν 

εθπαηδεπηηθφο αξρηθά πξέπεη λα ειέγμεη ηνλ βαζκφ θαηαλφεζεο ηεο λέαο γλψζεο. Απηφ 

γίλεηαη εμεηάδνληαο πξνθνξηθά ηνπο καζεηέο, αιιά πάιη πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο ησλ 

καζεηψλ κπνξνχλ λα αμηνινγεζνχλ. Μεηά ηελ 3
ε
 δηδαθηηθή ψξα κπνξεί ν εθπαηδεπηηθφο 

λα έρεη εηθφλα γηα ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ ηνπ θαη λα ζρεδηάζεη  δξαζηεξηφηεηεο ηθαλέο 

λα  ηηο ηθαλνπνηήζνπλ, αιιά  θαη πην ζχλζεηεο. Αληίζηνηρν πξφβιεκα αληηκεησπίδνπλ θαη 

νη καζεηέο πνπ πξέπεη ζην ζπίηη κφλνη ηνπο λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο απαηηήζεηο ησλ 

εξγαζηψλ, ρσξίο ηελ ππνζηήξημε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 

              Αληίζεηα ζηελ αλεζηξακκέλε ηάμε νη καζεηέο γλσξίδνπλ ην πεξηερφκελν ηνπ 

καζήκαηνο, ζέηνπλ εξσηήζεηο θαη ιακβάλνπλ αλαηξνθνδφηεζε πξηλ κπνπλ ζηελ ηάμε. Ο 

εθπαηδεπηηθφο μέξεη ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ ηνπ θαη κπνξεί λα πξνζαξκφζεη ην κάζεκα 

αληίζηνηρα. Σελ 1
ε
 δηδαθηηθή ψξα δίλεηαη ζηνρεπκέλε αλαηξνθνδφηεζε ζηνπο καζεηέο θαη 

ν ρξφλνο επαξθεί γηα ηελ εθαξκνγή ηεο λέαο γλψζεο ζηελ ηάμε φπνπ ππάξρεη ππνζηήξημε 

απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ. Αθνινπζψληαο ηε κέζνδν απηή παξαηεξήζακε φηη θάζε 3 

δηδαθηηθέο ψξεο θεξδίδακε κία δηδαθηηθή ψξα ε νπνία αμηνπνηήζεθε απφ ηελ πεηξακαηηθή 

νκάδα είηε ζε δξαζηεξηφηεηεο εκβάζπλζεο , είηε ζε θαηαζθεπέο. 

              Αιιά ππάξρνπλ δηαθνξέο θαη ζηνπο ηξφπνπο πνπ επηηπγράλεηαη ε θηλεηνπνίεζε 

ησλ καζεηψλ θαζψο θαη ε εμαηνκίθεπζε ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ ζηηο δχν κεζφδνπο 

(Πίλ. 10 θαη Πίλ.11). 
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Πίλαθαο 10. Τπόποι εξαηομίκεςζηρ (ζςγκπιηικά) 

Σξφπνη εμαηνκίθεπζεο 

Πεηξακαηηθή νκάδα Οκάδα ειέγρνπ 

πλερήο αλίρλεπζε ησλ αλαγθψλ ησλ 

καζεηψλ θαη πξηλ ηε δηδαζθαιία ζηελ ηάμε 

θαη κέζα ζε απηή θαη πξνζαξκνγή ηνπ 

καζήκαηνο 

Αλίρλεπζε ησλ αλαγθψλ κηθξνχ αξηζκνχ 

καζεηψλ κφλν κέζα ζηελ ηάμε θαη κφλν 

κέζσ ηεο αμηνιφγεζεο 

Άκεζε αλαηξνθνδφηεζε ησλ καζεηψλ κέζα 

απφ ηελ πιαηθφξκα ηεο e-me βάζε  
Πεξηνξηζκέλε αλαηξνθνδφηεζε ζηνπο 

καζεηέο κε βάζε ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

θάλνπλ ζηελ ηάμε 

Παξνπζίαζε πεξηερνκέλνπ κε ηε ρξήζε 

πνιπκεζηθνχ πιηθνχ θαηάιιειν γηα φινπο 

ηνπο ηχπνπο ησλ καζεηψλ  

 

Παξνπζίαζε θαη εμάζθεζε κέζα ζηελ ηάμε 

θπξίσο κε δηάιεμε 

πλερήο θαζνδήγεζε ησλ καζεηψλ πνπ 

νδεγεί ζηελ ζηαδηαθή απηνλφκεζε ηνπο 
Πεξηνξηζκέλε θαζνδήγεζε ησλ καζεηψλ 

κφλν κέζα ζηελ ηάμε 

  Πίλαθαο11. Τπόποι κινηηοποίηζηρ μαθηηών (ζςγκπιηικά) 

Σξφπνη θηλεηνπνίεζεο ησλ καζεηψλ 

Πεηξακαηηθή νκάδα Οκάδα ειέγρνπ 

Αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ ησλ πνιπκε-

ζηθψλ εθαξκνγψλ  
Μηθξή δπλαηφηεηα πνιπκεζηθψλ εθαξκνγψλ 

Γπλαηφηεηα ρξήζεο ζπλεξγαηηθψλ κεζφδσλ Υξήζε ζπλεξγαηηθψλ κεζφδσλ γηα κηθξφ ρξν-

ληθφ δηάζηεκα 

Γηαδξαζηηθφηεηα κεηαμχ εθπαηδεπηηθνχ 

καζεηψλ θαη ζηελ ηάμε θαη ζηελ πιαηθφξκα 

ηεο e-me  

Αιιειεπίδξαζε κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ηνπο 

άιινπο καζεηέο 

Δπαξθήο ρξφλνο γηα δηαθνξνπνηεκέλε δηδα-

ζθαιία 
Μηθξέο δπλαηφηεηεο γηα δηαθνξνπνηεκέλε δη-

δαζθαιία 

 

5.4 ρεδηαζκφο ηεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο 

 Ζ δηδαθηηθή παξέκβαζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζην θεθάιαην 1 «Ζιεθηξηθή δχλακε- 

Ζιεθηξηθφ θνξηίν» ηεο ελφηεηαο ηνπ «Ζιεθηξηζκνχ». Σν θεθάιαην απηφ επηιέρζεθε γηαηί 

δπζθνιεχεη ηδηαίηεξα ηνπο καζεηέο ιφγσ ησλ ελλνηψλ απφ ην κηθξφθνζκν αιιά θαη ηνπ 

καζεκαηηθνχ θνξκαιηζκνχ πνπ εκπεξηέρεη. Ζ παξέκβαζε πινπνηείηαη ζηελ πιαηθφξκα e-

me  ηνπ Παλειιήληνπ ρνιηθνχ Γηθηχνπ φπνπ έρεη δεκηνπξγεζεί θπςέιε «Φπζηθή Γ’ 

Γπκλαζίνπ» γηα ηελ πεηξακαηηθή νκάδα, αιιά θαη ζηελ πιαηθφξκα ted ed φπνπ παξάγεηαη 

ην δηαδξαζηηθφ πιηθφ. 

              Πξηλ ζρεδηαζηεί ε δηδαθηηθή παξέκβαζε δφζεθε κεγάιε βαξχηεηα ζηηο 

ελαιιαθηηθέο αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε απηφ ην θεθάιαην ηεο Φπζηθήο 

δειαδή ηηο λνεηηθέο αλαπαξαζηάζεηο πνπ θηηάρλνπλ νη καζεηέο γηα λα εμεγήζνπλ ηνλ 

θπζηθφ θφζκν ζηνλ νπνίν δνπλ, νη νπνίεο δηακνξθψλνληαη θπξίσο απφ ηηο εκπεηξίεο ηνπο, 

απφ ηελ επίδξαζε ηνπο κε ηηο αληηιήςεηο ησλ ελειίθσλ, απφ ηελ ζπλαλαζηξνθή κε άιια 
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παηδηά, απφ ηε γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ, ηελ ηειεφξαζε θαη ηα κέζα θνηλσληθήο 

πξνβνιήο. Ζ γλψζε απηψλ ησλ αληηιήςεσλ έρεη πνιχ κεγάιε ζεκαζία ζην ζρεδηαζκφ ησλ 

κεζφδσλ κε ηνλ νπνίν ζα παξνπζηαζηεί ε λέα γλψζε ψζηε λα ππάξρεη φζν ην δπλαηφλ  

κεγαιχηεξε απνδνρή ηεο απφ ηνπο καζεηέο. Δπεηδή ε κάζεζε είλαη ην απνηέιεζκα ηεο 

αιιειεπίδξαζεο απηψλ πνπ μέξεη ν καζεηήο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο δηδαζθαιίαο 

(Γνκάηνο 2021) κε βάζε ηηο αληηιήςεηο πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί θαη ην γεγνλφο φηη ν 

καζεηήο απνδέρεηαη επθνιφηεξα απηφ πνπ ηνπ θαίλεηαη πην ινγηθφ ή πην νηθείν. 

              χκθσλα κε ηνπο ζπγγξαθείο ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ ηεο Φπζηθήο Ν. 

Αλησλίνπ, Π. Γεκεηξηάδε, Κ. Κακπνχξε, Κ. Παπακηράιε θαη Λ. Παπαηζίκπα νη καζεηέο 

ηαπηίδνπλ ηηο ειεθηξηθέο κε ηηο καγλεηηθέο δπλάκεηο αιιά θαη ηηο έλλνηεο θνξηηζκέλν θαη 

ειεθηξηζκέλν ζψκα.  

              Οη  καζεηέο φπσο θαίλεηαη ζηελ εξγαζία ησλ  Furio θαη ζπλ.(2010)  πηζηεχνπλ φηη 

ηα νπδέηεξα ζψκαηα δελ έρνπλ ειεθηξηθά θνξηία αιιά απηά δεκηνπξγνχληαη κεηά απφ ηελ 

ηξηβή ηνπ ζψκαηνο κε θάπνην άιιν ζψκα γεγνλφο πνπ παξεκπνδίδεη ηελ εξκελεία ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηεο ειέθηξηζεο κε ηξηβή αιιά θαη ηεο ειεθηξηθήο επαγσγήο αθνχ πηζηεχνπλ 

φηη έλα θνξηηζκέλν ζψκα δελ αζθεί θακία επίδξαζε ζε έλα νπδέηεξν ζψκα. ηελ ίδηα 

εξγαζία αλαθέξεηαη φηη νη καζεηέο ζεσξνχλ φηη γηα λα ππάξμεη αιιειεπίδξαζε πξέπεη ηα 

ζψκαηα λα έξζνπλ ζε επαθή νπφηε αδπλαηνχλ λα εξκελεχζνπλ ην θαηλφκελν ηεο 

ειέθηξηζεο κε επαγσγή. 

              χκθσλα κε ηνπο Guruswamy θαη ζπλ. (1997) νη καζεηέο αληηιακβάλνληαη φηη 

κεηά ηελ επαθή δχν παλνκνηφηππσλ κεηαιιηθψλ ζθαηξψλ, ην θαζαξφ ειεθηξηθφ θνξηίν 

κνηξάδεηαη ζηηο δχν ζθαίξεο αιιά αδπλαηνχλ λα αληηιεθζνχλ ηε κεηαθνξά ειεθηξηθνχ 

θνξηίνπ αλάκεζα  ζε δχν κεηαιιηθά αληηθείκελα πνπ είλαη θνξηηζκέλα κε θνξηίν ίδηνπ 

πξφζεκνπ αιιά θαη ην γεγνλφο φηη θαηά ηελ επαθή δχν εηεξφζεκα θνξηηζκέλσλ 

κεηαιιηθψλ ζσκάησλ δελ πξνθχπηεη θάπνην ζψκα ειεθηξηθά νπδέηεξν.  

              Αιιά θαη ζε έξεπλα ηεο ηαπξίδνπ (1995) ζε θνηηεηέο ηνπ Παηδαγσγηθνχ 

ηκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο παξαηεξήζεθε αδπ-

λακία αλαπαξάζηαζεο ηεο χιεο ζε κηθξνζθνπηθφ επίπεδν θαζψο θαη ησλ κεηαβνιψλ ηεο 

ιφγσ ειεθηξνζηαηηθψλ θαηλνκέλσλ. 

              πλνςίδνληαο ηηο ελαιιαθηηθέο απφςεηο ησλ καζεηψλ φπσο απηέο θαηαγξάθνληαη 

ζηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία ην ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη είλαη φηη ππάξρνπλ καζεηέο πνπ: 

 έρνπλ ελνπνηεκέλε αληίιεςε γηα ηα ειεθηξνζηαηηθά θαη ηα καγλεηηθά θαηλφκελα,  



55 
 

 πηζηεχνπλ φηη ηα νπδέηεξα ζψκαηα δελ έρνπλ ειεθηξηθά θνξηία αιιά απηά (ηα 

ειεθηξηθά θνξηία) εκθαλίδνληαη ζην ζψκα κεηά απφ ηελ ηξηβή ηνπ κε θάπνην, 

άιιν ζψκα. 

  δελ ιακβάλνπλ ππφςε ην θαηλφκελν ηεο ειεθηξηθήο επαγσγήο αθνχ πηζηεχνπλ 

φηη έλα θνξηηζκέλν ζψκα δελ αζθεί θακία επίδξαζε ζε έλα νπδέηεξν ζψκα (δελ 

έρεη ειεθηξηθά θνξηία), 

  ζεσξνχλ φηη ζα πξέπεη λα ππάξρεη θάπνηα κνξθή επαθήο ψζηε λα κπνξεί λα 

ππάξμεη ειεθηξηθή αιιειεπίδξαζε, 

 πηζηεχνπλ φηη κεηαθνξά θνξηίνπ κεηαμχ δχν εηεξφζεκα θνξηηζκέλσλ κεηαιιηθψλ 

αληηθεηκέλσλ ζπκβαίλεη κέρξη ην έλα απφ απηά λα γίλεη νπδέηεξν, ελψ δελ ζπκβαί-

λεη θαζφινπ κεηαθνξά θνξηίνπ φηαλ ην έλα απφ ηα δχν αληηθείκελα είλαη αξρηθά 

αθφξηηζην,  

 λνκίδνπλ φηη κε ην ειεθηξνζθφπην ειέγρνπκε αλ έλα ζψκα είλαη αγσγφο κνλσηήο, 

  λνκίδνπλ φηη κε ην ειεθηξνζθφπην ειέγρνπκε ην πξφζεκν ηνπ ειεθηξηθνχ 

θνξηίνπ,  

 πηζηεχνπλ φηη κπνξνχλ λα κεηαθηλεζνχλ θαη ζεηηθά θαη αξλεηηθά  

 ζεσξνχλ φηη ην ειεθηξηθφ θνξηίν πνπ απνθηνχλ ηα ζψκαηα κπνξεί λα πάξεη νπνη-

αδήπνηε ηηκή 

 πηζηεχνπλ φηη έλα ζεηηθά θνξηηζκέλν ζψκα έρεη κφλν ζεηηθά θνξηία θαη έλα αξλε-

ηηθά θνξηηζκέλν ζψκα έρεη κφλν αξλεηηθά. 

             Έρνληαο ινηπφλ ζην κπαιφ ηηο αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ ε δηδαθηηθή παξέκβαζε 

ζρεδηάζηεθε ψζηε λα εμππεξεηεί ηνπο ζηφρνπο πνπ επηδηψθεηαη λα επηηεπρζνχλ. Οη ζηφρνη 

πνπ είλαη θνηλνί θαη γηα ηηο δχν νκάδεο ρσξίδνληαη ζε ηξεηο αιιεινεμαξηψκελεο 

θαηεγνξίεο - πεξηνρέο: 

 Γλσζηηθή πεξηνρή: αθνξά ζηνπο ζηφρνπο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ αλάπηπμε ηεο 

ζθέςεο ηνπ καζεηή θαη ζηελ θαηαλφεζε ηεο λέαο γλψζεο.  

 Φπρνθηλεηηθή πεξηνρή: αθνξά ζηνπο ζηφρνπο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ απφθηεζε 

ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ. 

 πλαηζζεκαηηθή πεξηνρή: αθνξά ζηνπο ζηφρνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ζηάζεηο θαη 

ζηηο αμίεο θαζψο θαη ζηε ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ηνπ καζεηή. 

 

 

 



56 
 

 

Δηθφλα 13.  Σηόσοι ηος κεθαλαίος 

             Σν θεθάιαην ρσξίδεηαη ζε ηξεηο ελφηεηεο γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο δηδαζθαιίαο. 

Δλφηεηα 1
ε
 – Ηδηφηεηεο ηεο ειεθηξηθήο δχλακεο θαη ηνπ ειεθηξηθνχ θνξηίνπ 

Δλφηεηα 2
ε
 –Σξφπνη ειέθηξηζεο 

Δλφηεηα 3
ε
 – Νφκνο Coulomb 

              Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη νη πίλαθεο κε ηε ξνή ηνπ καζήκαηνο ζε θάζε ελφηεηα 

γηα ηελ πεηξακαηηθή νκάδα. 
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Πίλαθαο12. 1
η
 μαθηζιακή ενόηηηα (1

η
-2

η
 εβδομάδα) 

Γξαζηεξηφηεηα  Ρφινο Πεξηγξαθή δξαζηεξηφηεηαο 

1
ε
 θάζε          

Δηζαγσγή                                                                1
ε
 εβδνκάδα 

 

 

 

 

 Κηλεηνπνίεζε 

ησλ καζεηψλ 

 

Άληιεζε ησλ 

απφςεσλ ησλ 

καζεηψλ γηα ηε 

λέα γλψζε 

 

 Παξνπζίαζε ησλ 

ζηφρσλ ηεο ελφ-

ηεηαο 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
 κ

α
ζ
ε

ηή
ο 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

          

Οη καζεηέο απαληνχλ ζηελ εξψηεζε ζηνλ ηνίρν ηεο θπςέιεο. 

 
https://e-me.edu.gr/groups/Marmast5569-/wall 

 

ηε ζπλέρεηα ελεκεξψλνληαη γηα ηνπο ζηφρνπο ηεο ελφηεηαο. 

 
Ο ζχλδεζκνο γηα ηελ ςεθηαθή κνξθή ησλ ζηφρσλ είλαη 

https://view.genial.ly/617a8283b7c7c80dde3e78c8/interactive-

content-gnwstikoi-stoxoi 

2
ε
 θάζε 

Παξνπζίαζε ησλ ηδηνηήησλ ησλ ειεθηξηθψλ δπλάκεσλ θαη ηνπ ειεθηξηθνχ θνξηίνπ 

https://e-me.edu.gr/groups/Marmast5569-/wall
https://view.genial.ly/617a8283b7c7c80dde3e78c8/interactive-content-gnwstikoi-stoxoi
https://view.genial.ly/617a8283b7c7c80dde3e78c8/interactive-content-gnwstikoi-stoxoi
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 Παξαθνινχζε-

ζε δηαδξαζηηθνχ 

βίληεν 

 

 Απάληεζε ζηηο 

εξσηήζεηο πνπ 

ππάξρνπλ ζην 

βίληεν 

 

 Παξαθνινχζε-

ζε 2
νπ

 βίληεν 

 

 Γεκηνπξγία ζπ-

δήηεζεο κε βάζε 

ην 2
ν
 βίληεν 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
κ

α
ζ
ε

ηή
ο 

      

Οη καζεηέο παξαθνινπζνχλ ην δηαδξαζηηθφ βίληεν θαη απαληνχλ 

ζηηο εξσηήζεηο πνπ ππάξρνπλ ζε απηφ.  

 
https://ed.ted.com/on/Kal7S9Yl 

ηε ζπλέρεηα αθνχ παξαθνινπζήζνπλ ην βίληεν ζηελ ελφηεηα dig 

deeper. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=6zd_HwgrJjI 

ζπκκεηέρνπλ ζηε ζπδήηεζε κε ζέκα «Μήπωο απηό πνπ 

παξαηεξήζαηε ζην βίληεν ζαο ζπκίδεη θάπνην θπζηθό θαηλόκελν; 

Μπνξείηε λα ην εμεγήζεηε;» 

https://ed.ted.com/on/Kal7S9Yl
https://www.youtube.com/watch?v=6zd_HwgrJjI
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Δθπφλεζε δξα-

ζηεξηνηήησλ πνπ 

εζηηάδνπλ ζηα βα-

ζηθά ζεκεία ηεο 

λέαο γλψζεο 

 

 Μειέηε εμαην-

κηθεπκέλεο αλα-

ηξνθνδφηεζεο 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
κ

α
ζ
ε

ηή
ο 

 

Οη καζεηέο εθπνλνχλ δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ θαιχηεξε 

θαηαλφεζε ηεο λέαο γλψζεο. ηε ζπλέρεηα βιέπνπλ ηελ 

αλαηξνθνδφηεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 

 
https://assignments.e-me.edu.gr/marmast/wp-

admin/admin.php?page=namaste_lesson_homeworks&lesson 

_id=53&student_id=735485 

 Δλεκέξσζε por-

tofolio  καζεηψλ  

 πκπιήξσζε 

θχιινπ Καηαγξα-

θήο ζην εκεξνιφ-

γην εθ
π
α

ηδ
επ

ηη
θ

φ
ο 

 

 

Ο εθπαηδεπηηθφο ελεκεξψλεη ην portofolio θάζε καζεηή θαη ζπ-

κπιεξψλεη ην θχιιν Καηαγξαθήο ζην εκεξνιφγην ηνπ. Με βάζε 

ηηο αδπλακίεο ησλ καζεηψλ ζρεδηάδεη ή επαλαζρεδηάδεη ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ζηελ ηάμε. 

                              Σρνιείν                                1
ε
 ψξα 

 

 Δπίιπζε απνξη-

ψλ 

εθ
π
α

ηδ
επ

ηη
θ

φ
ο 

 

Ο εθπαηδεπηηθφο παξνπζηάδεη ηα θχξηα ζεκεία ηεο λέαο γλψζεο 

εζηηάδνληαο ζηα ζεκεία πνπ νη καζεηέο παξνπζίαζαλ αδπλακίεο. 

Σαπηφρξνλα θάλεη εξσηήζεηο γηα λα επηβεβαηψζεη ηελ νξζή 

κάζεζε. 

3
ε
 θάζε  

Καζνδεγνχκελε εμάζθεζε    

 Δθπφλεζε πεηξα-

κάησλ 

Παξνπζίαζε απν-

ηειεζκάησλ ζηελ 

νινκέιεηα 

 

Αλαηξνθνδφηεζε 

αμηνιφγεζε   
  

 ε
θ

π
α

ηδ
επ

ηη
θ

φ
ο-

 

  
  

  
  

 κ
α

ζ
ε

ηή
ο 

 

Οη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε νκάδεο ησλ 4 αηφκσλ θαη  εθπνλνχλ ηηο 

εξγαζίεο πνπ ηνπο δίλνληαη κέζα απφ έλα θχιιν εξγαζίαο (πεηξά-

καηα θαη δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ αλίρλεπζε ησλ ηδηνηήησλ ησλ 

ειεθηξηθψλ δπλάκεσλ).  

 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνπλ ηα απνηειέζκαηα ζηελ νινκέιεηα 

φπνπ ν εθπαηδεπηηθφο πξνβαίλεη ζε δηεπθξηλήζεηο εζηηάδνληαο 

ζηνπο εηδηθνχο καζεζηαθνχο ζηφρνπο θαη επηιχεη απνξίεο. 

https://assignments.e-me.edu.gr/marmast/wp-admin/admin.php?page=namaste_lesson_homeworks&lesson
https://assignments.e-me.edu.gr/marmast/wp-admin/admin.php?page=namaste_lesson_homeworks&lesson
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 Δμάζθεζε ζηε 

λέα γλψζε 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 κ
α

ζ
ε

ηή
ο 

          

Οη καζεηέο εθπνλνχλ δξαζηεξηφηεηεο εμάζθεζεο ζηηο ηδηφηεηεο 

ησλ ειεθηξηθψλ δπλάκεσλ. 

 
https://assignments.e-me.edu.gr/marmast/wp-

admin/admin.php?page=namaste_lesson_homeworks&lesson_i

d=71&student_id=735485 

 Δλεκέξσζε por-

tofolio  καζεηψλ  

8.2 πκπιήξσζε 

θχιινπ Καηάγξα-

θήο ζην εκεξνιφ-

γην εθ
π

α
ηδ

επ
ηη

θ
φ
ο 

  

 

 

Ο εθπαηδεπηηθφο ελεκεξψλεη ην portofolio θάζε καζεηή θαη ζπκ-

πιεξψλεη ην θχιιν Καηαγξαθήο ζην εκεξνιφγην ηνπ.  

                         Σρνιείν                                2
ε
 ψξα 

 Γεκηνπξγία λνε-

ηηθψλ ραξηψλ κε 

ηηο ηδηφηεηεο ησλ 

ειεθηξηθψλ δπλά-

κεσλ 

  
 ε

θ
π

α
ηδ

επ
ηη

θ
φ
ο 

  
  
  
 κ

α
ζ
ε

ηή
ο 

   

Ο εθπαηδεπηηθφο επαλαθέξεη ζηελ ηάμε ηα εξσηήκαηα πνπ είραλ 

ηεζεί ζηνλ ηνίρν θαη ζηε ζπδήηεζε ζην δηαδξαζηηθφ βίληεν θαη 

γλσξίδνληαο ηηο απφςεηο ησλ καζεηψλ απνζαθελίδεη θάπνηα 

ζεκεία. 

 

 ηε ζπλέρεηα νη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε νκάδεο θαη θηηάρλνπλ 

λνεηηθνχο ράξηεο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ειεθηξηθψλ δπλά-

κεσλ. 

                                                                 2
ε
 εβδνκάδα 

https://assignments.e-me.edu.gr/marmast/wp-admin/admin.php?page=namaste_lesson_homeworks&lesson_id=71&student_id=735485
https://assignments.e-me.edu.gr/marmast/wp-admin/admin.php?page=namaste_lesson_homeworks&lesson_id=71&student_id=735485
https://assignments.e-me.edu.gr/marmast/wp-admin/admin.php?page=namaste_lesson_homeworks&lesson_id=71&student_id=735485
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Δπαλάιεςε ηεο  

ζεσξίαο θαη ησλ 

ζηφρσλ 

Δθπφλεζε δξα-

ζηεξηνηήησλ πνπ 

ειέγρνπλ ην βαζ-

κφ θαηάλφεζεο 

ηνπ ειεθηξηθνχ 

θνξηίνπ θαη ησλ 

ηδηνηήησλ ηνπ  

Μειέηε εμαηνκη-

θεπκέλεο αλαηξν-

θνδφηεζεο 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

κ
α

ζ
ε

ηή
ο 

         

 

Οη καζεηέο μαλαβιέπνπλ ην βίληεν κε ηε ζεσξία θαη ηνπο 

ζηφρνπο ηεο ελφηεηαο θαη εθπνλνχλ εξγαζίεο πνπ αθνξνχλ ην 

ειεθηξηθφ θνξηίν. 

 

https://assignments.e-me.edu.gr/marmast/wp-

admin/admin.php?page=namaste_lesson_homeworks&lesson_i

d=98&student_id=735485 

 
                     

https://assignments.e-me.edu.gr/marmast/wp-admin/admin.php?page=namaste_lesson_homeworks&lesson_id=98&student_id=735485
https://assignments.e-me.edu.gr/marmast/wp-admin/admin.php?page=namaste_lesson_homeworks&lesson_id=98&student_id=735485
https://assignments.e-me.edu.gr/marmast/wp-admin/admin.php?page=namaste_lesson_homeworks&lesson_id=98&student_id=735485
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 Δθπφλεζε δξα-

ζηεξηνηήησλ εμά-

ζθεζεο 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 κ

α
ζ
ε

ηή
ο 

      

Οη καζεηέο εθπνλνχλ δξαζηεξηφηεηεο εμάζθεζεο πάλσ ζηηο ηδηφ-

ηεηεο ηνπ ειεθηξηθνχ θνξηίνπ. 

 
https://assignments.e-me.edu.gr/marmast/wp-

admin/admin.php?page=namaste_lesson_homeworks&lesson_i

d=251&student_id=735485 

 Δλεκέξσζε por-

tofolio  καζεηψλ  

 πκπιήξσζε 

θχιινπ Καηάγξα-

θήο ζην εκεξνιφ-

γην 

 ε
θ
π

α
ηδ

επ
ηη

θ
φ
ο 

   

 

 

 

Ο εθπαηδεπηηθφο ελεκεξψλεη ην portofolio θάζε καζεηή θαη 

ζπκπιεξψλεη ην θχιιν Καηαγξαθήο ζην εκεξνιφγην ηνπ.  

 

 

                            Σρνιείν                                2
ε
 ψξα 

Γεκηνπξγία λνε-

ηηθψλ ραξηψλ γηα 

ην ειεθηξηθφ 

θνξηίν κ
α

ζ
ε

ηή
ο Ο εθπαηδεπηηθφο γλσξίδνληαο ηηο αδπλακίεο ησλ καζεηψλ απφ-

ζαθελίδεη θάπνηα ζεκεία. ηε ζπλέρεηα νη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε 

νκάδεο θαη θηηάρλνπλ λνεηηθνχο ράξηεο γηα ην ειεθηξηθφ θνξηίν. 

                         Σρνιείν                            3
ε
 εβδνκάδα 

 Γξαπηή εμέηαζε 

Αλαηξνθνδφηεζε 

πδήηεζε ηνπ 

ηεζη 

εθ
π

α
ηδ

επ
ηη

θ
φ
ο 

κ
α

ζ
ε

ηή
ο 

 

Οη καζεηέο ηελ 1
ε
 ψξα ηεο 3

εο
 εβδνκάδαο εμεηάδνληαη γξαπηά 

ζηελ 1
ε
 καζεζηαθή ελφηεηα. 

 

Σελ 2
ε
 ψξα ηεο εβδνκάδαο ν εθπαηδεπηηθφο αλαθνηλψλεη ηηο 

βαζκνινγίεο θαη γίλεηαη ζπδήηεζε γηα ηα ιάζε πνπ έγηλαλ. 
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Πίλαθαο 13.  2
η
 μαθηζιακή ενόηηηα (4

η
- 5

η
 εβδομάδα) 

Γξαζηεξηφη

εηα 
Ρφινο Πεξηγξαθή δξαζηεξηφηεηαο 

 
1

ε
 θάζε          

Δηζαγσγή                                                                              4
ε
 εβδνκάδα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Άληιεζε 

απφςεσλ κα-

ζεηψλ γηα ηε 

λέα γλψζε 

 

Παξνπζίαζε 

ησλ ζηφρσλ 

ηεο ελφηεηαο 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

κ
α

ζ
ε

ηή
ο 

 
Οη καζεηέο απαληνχλ ζε εξψηεζε ζηνλ ηνίρν ηεο θπςέιεο 

 
https://e-me.edu.gr/groups/Marmast5569-/wall 

ηε ζπλέρεηα ελεκεξψλνληαη γηα ηνπο ζηφρνπο ηεο ελφηεηαο 

 
2

ε
 θάζε 

Παξνπζίαζε ησλ αγσγψλ, ησλ κνλσηψλ θαζψο θαη ησλ ηξφπσλ ειέθηξηζεο ησλ ζσκάησλ 

https://e-me.edu.gr/groups/Marmast5569-/wall


64 
 

Παξαθνινχ-

ζεζε δηα-

δξαζηηθνχ 

βίληεν 

 

Απάληεζε 

ζηηο εξσηή-

ζεηο πνπ 

ππάξρνπλ 

ζην βίληεν 

 

Γεκηνπξγία 

ζπδήηεζεο 

κε βάζε ηελ 

εηθφλα πνπ 

παξαηεξνχλ 

ζηελ ελφηε-

ηα dig 

deeper 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 κ

α
ζ
ε

ηή
ο 

  

 

 

 

Οη καζεηέο παξαθνινπζνχλ ην βίληεν θαη απαληνχλ ζηηο εξσηήζεηο. 

 

 
https://ed.ted.com/on/lAwjI6sY 

Οη καζεηέο ζπδεηνχλ αθνχ παξαηεξήζνπλ ηελ εηθφλα 

 
Δθπφλεζε 

δξαζηεξην-

ηήησλ πνπ 

εζηηάδνπλ 

ζηα βαζηθά 

ζεκεία ηεο 

λέαο γλψζεο 

Μειέηε εμα-

ηνκηθεπκέ-

λεο αλαηξν-

θνδφηεζεο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οη καζεηέο εθπνλνχλ δξαζηεξηφηεηεο γηα λα θαηαλνήζνπλ ηνπο ηξφπνπο 

ηεο ειέθηξηζεο. 

https://ed.ted.com/on/lAwjI6sY
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https://assignments.e-me.edu.gr/marmast/wp-

admin/admin.php?page=namaste_lesson_homeworks&lesson_id=122

&student_id=735485 

Δλεκέξσζε 

portofolio  

καζεηψλ  

πκπιήξσ-

ζε θχιινπ  

Καηάγξαθήο 

ζην εκεξν-

ιφγην   
  
  
εθ

π
α

ηδ
επ

ηη
θ
φ
ο 

   

 

Ο εθπαηδεπηηθφο ελεκεξψλεη ην portofolio θάζε καζεηή θαη ζπκπιε-

ξψλεη ην θχιιν Καηαγξαθήο ζην εκεξνιφγην ηνπ. Με βάζε ηηο αδπλα-

κίεο ησλ καζεηψλ ζρεδηάδεη ή επαλαζρεδηάδεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ 

ηάμε. 

                              Σρνιείν                                1
ε
 ψξα 

Δπίιπζε 

απφξηψλ 

εθ
π
α

ηδ
επ

ηη
θ

φ
ο Ο εθπαηδεπηηθφο παξνπζηάδεη ηα θχξηα ζεκεία ηεο λέαο γλψζεο 

εζηηάδνληαο ζηα ζεκεία πνπ νη καζεηέο παξνπζίαζαλ αδπλακίεο. 

Σαπηφρξνλα θάλεη εξσηήζεηο γηα λα επηβεβαηψζεη ηελ νξζή κάζεζε. 

3
ε
 θάζε  

Καζνδεγνχκελε εμάζθεζε                               

https://assignments.e-me.edu.gr/marmast/wp-admin/admin.php?page=namaste_lesson_homeworks&lesson_id=122&student_id=735485
https://assignments.e-me.edu.gr/marmast/wp-admin/admin.php?page=namaste_lesson_homeworks&lesson_id=122&student_id=735485
https://assignments.e-me.edu.gr/marmast/wp-admin/admin.php?page=namaste_lesson_homeworks&lesson_id=122&student_id=735485
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Δθπφλεζε 

δξαζηεξην-

ηήησλ 

Παξνπζία-

ζε απνηειε-

ζκάησλ 

ζηελ νινκέ-

ιεηα 

Αλαηξνθν-

δφηεζε αμη-

νιφγεζε   
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

κ
α

ζ
ε

ηή
ο 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 ε
θ
π

α
ηδ

επ
ηη

θ
φ

ο 

Οη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε νκάδεο ησλ 2 αηφκσλ θαη  εθπνλνχλ ηηο εξγα-

ζίεο πνπ ηνπο δίλνληαη κέζα απφ έλα θχιιν εξγαζίαο (πξνζνκνηψζεηο θαη 

δξαζηεξηφηεηεο ζηνπο ηξφπνπο ειέθηξηζεο). ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνπλ 

ηα απνηειέζκαηα ζηελ νινκέιεηα. 

 

 Ο εθπαηδεπηηθφο πξνβαίλεη ζε δηεπθξηλήζεηο εζηηάδνληαο ζηνπο εηδηθνχο 

καζεζηαθνχο ζηφρνπο θαη επηιχεη απνξίεο. 

 

                    
 

 

 

 

 

Δθπφλεζε δξα-

ζηεξηνηήησλ 

εμάζθεζεο 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
 κ

α
ζ
ε

ηή
ο 

  

Οη καζεηέο εθπνλνχλ εξγαζίεο εκβάζπλζεο ζηνπο ηξφπνπο ειέθηξηζεο. 

https://assignments.e-me.edu.gr/marmast/wp-

admin/admin.php?page=namaste_lesson_homeworks&lesson_id=260

&student_id=735485 

 
 

Δλεκέξσζε 

portofolio  κα-

ζεηψλ  

πκπιήξσζε 

θχιινπ Καηά-

γξαθήο ζην 

εκεξνιφγην εθ
π

α
ηδ

επ
ηη

θ
φ
ο 

 

 

Ο εθπαηδεπηηθφο ελεκεξψλεη ην portofolio θάζε καζεηή θαη 

ζπκπιεξψλεη ην θχιιν Καηαγξαθήο ζην εκεξνιφγην ηνπ.  

                               ρνιείν                                2
ε
 ψξα 

Γεκηνπξγία λν-

εηηθψλ ραξηψλ  

κε ηνπο ηξφ-

πνπο ειέθηξη-

ζεο 

εθ
π

α
ηδ

επ
ηη

θ
φ

ο 

κ
α

ζ
ε

ηή
ο 

Ο εθπαηδεπηηθφο επαλαθέξεη ζηελ ηάμε ηα εξσηήκαηα πνπ είραλ ηεζεί 

ζηνλ ηνίρν θαη ζηε ζπδήηεζε ζην δηαδξαζηηθφ βίληεν θαη γλσξίδνληαο 

ηηο απφςεηο ησλ καζεηψλ απνζαθελίδεη θάπνηα ζεκεία. 

 ηε ζπλέρεηα νη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε νκάδεο θαη θηηάρλνπλ ηνλ λνε- 

ηηθφ ράξηε γηα ηνπο ηξφπνπο ειέθηξηζεο. 
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                                                       5
ε
 εβδνκάδα 

 

 

 

Δπαλάιε-

ςε ηεο  ζε-

σξίαο θαη 

ησλ ζηφ-

ρσλ 

Δθπφλεζε 

δξαζηεξην-

ηήησλ πνπ 

ζπλδένπλ 

ηνπο ηξφ-

πνπο ειέθ-

ηξηζεο κε 

ηελ θαζε-

κεξηλή δσή 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
 κ

α
ζ
ε

ηή
ο 

       

 

Οη καζεηέο μαλαβιέπνπλ ην βίληεν κε ηε ζεσξία θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο 

ελφηεηαο. 

Βξίζθνπλ πιεξνθνξίεο γηα θάπνηα θαηλφκελα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο 

ηξφπνπο ειέθηξηζεο θαη θάλνπλ ην θνπίδ ηνπ ζηαηηθνχ ειεθηξηζκνχ. 

 
https://assignments.e-me.edu.gr/marmast/wp-

admin/admin.php?page=namaste_lesson_homeworks&lesson_id=161

&student_id=735485 

Ο ζχλδεζκνο γηα ην θνπίδ είλαη ν αθφινπζνο 

https://forms.gle/9Tqnpciy4QzEmo1F7 

                               Σρνιείν                                1
ε
 ψξα 

Παξνπζία-

ζε εξγαζη-

ψλ 

 κ
α

ζ
ε

ηή
ο 

 

Οη καζεηέο παξνπζηάδνπλ ηηο εξγαζίεο πνπ έθαλαλ ζην ζπίηη θαη 

αθνινπζεί ζπδήηεζε. 

                      Σρνιείν                                2
ε
 ψξα 

Καηαζθεπή 

ειεθηξν-

ζθνπίνπ κε 

απιά πιηθά 

  
  
  

  
  
 κ

α
ζ
ε

ηή
ο 

  

Οη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε νκάδεο ησλ 4 αηφκσλ θαη κε απιά πιηθά 

θαηαζθεπάδνπλ έλα ειεθηξνζθφπην. Οη κηζέο νκάδεο ρξεζηκνπνηνχλ 

θεθαιή απφ κέηαιιν (θχιιν αινπκηλίνπ) θαη νη άιιεο κηζέο θεθαιή 

απφ θειηδφι (κπαιάθη θειηδνι).ηε ζπλέρεηα αθνπκπνχλ ζηελ θεθαιή 

έλα ράξαθα πνπ ηνλ έρνπλ ειεθηξίζεη ηξίβνληαο ηνλ ζε πιαζηηθή 

ζαθνχια θαη ζπδεηνχλ ηα απνηειέζκαηα. 

                     Σρνιείν                       6
ε
 εβδνκάδα 

https://forms.gle/9Tqnpciy4QzEmo1F7
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Πίλαθαο 14. 3
η
 μαθηζιακή ενόηηηα 7

η
-8

η
 εβδομάδα) 

Γξαζηεξηφηεηα Ρφινο Πεξηγξαθή δξαζηεξηφηεηαο 

1
ε
 θάζε          

Δηζαγσγή                                                                7
ε
 εβδνκάδα 

 

 

 

 

 

 

 Άληιεζε απφ-

ςεσλ καζεηψλ 

γηα ηε λέα γλψζε 

 

Παξνπζίαζε ησλ 

ζηφρσλ ηεο ελφ-

ηεηαο 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 κ

α
ζ
ε

ηή
ο 

    

 

Οη καζεηέο παξαθνινπζνχλ έλα βίληεν ζηνλ ηνίρν ηεο θπςέιεο 

θαη απαληνχλ ζηελ εξψηεζε. 

 
ηε ζπλέρεηα ελεκεξψλνληαη γηα ηνπο ζηφρνπο ηνπ καζήκαηνο. 

 
2

ε
 θάζε 

Παξνπζίαζε ηνπ Νφκνπ Coulomb 

 Γξαπηή 

εμέηαζε 

Αλαηξνθν-

δφηεζε 

πδήηεζε 

ηνπ ηεζη   
  
κ

α
ζ
ε

ηή
ο 

εθ
π

α
ηδ

επ
ηη

θ
φ
ο Οη καζεηέο ηελ 1

ε
 ψξα ηεο 5

εο
 εβδνκάδαο εμεηάδνληαη γξαπηά ζηελ 2

ε
 

καζεζηαθή ελφηεηα. 

 

Σελ 2
ε
 ψξα ηεο εβδνκάδαο ν εθπαηδεπηηθφο αλαθνηλψλεη ηηο 

βαζκνινγίεο θαη γίλεηαη ζπδήηεζε γηα ηα ιάζε πνπ έγηλαλ. 



69 
 

 

 

 

 

 Παξαθνινχ-

ζεζε δηαδξα-

ζηηθνχ βίληεν 

 

 Απάληεζε 

ζηηο εξσηή-

ζεηο πνπ 

ππάξρνπλ ζην 

βίληεν 

 

Γεκηνπξγία 

ζπδήηεζεο κε 

βάζε ηελ εη-

θφλα πνπ πα-

ξαηεξνχλ 

ζηελ ελφηεηα 

dig deeper 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
κ

α
ζ
ε

ηή
ο 

   

 

 

Οη καζεηέο παξαθνινπζνχλ ην δηαδξαζηηθφ βίληεν θαη απαληνχλ 

ζηηο εξσηήζεηο. 

 
https://youtu.be/agOFglIU0Tw 

 

Με αθνξκή ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αληινχλ απφ ην dig deeper 

δεκηνπξγείηαη ζπδήηεζε κε ζέκα «Μπνξείηε λα ζθεθηείηε γηαηί 

θαηά ηελ ειέθηξηζε ησλ ζσκάησλ απνκαθξχλνληαη ηα 

ειεθηξφληα απφ ηηο πην απνκαθξπζκέλεο ζηηβάδεο;» 

 

https://youtu.be/agOFglIU0Tw
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Δθπφλεζε 

δξαζηεξηνηή-

ησλ πνπ εζηη-

άδνπλ ζηα βα-

ζηθά ζεκεία 

ηεο λέαο γλψ-

ζεο 

 

 Μειέηε εμα-

ηνκηθεπκέλεο 

αλαηξνθνδφηε

-ζεο 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 κ

α
ζ
ε

ηή
ο 

   

 

 

 

Οη καζεηέο κπαίλνπλ ζε κηα πξνζνκνίσζε θαη εθηεινχλ 

δξαζηεξηφηεηεο γηα λα θαηαλνήζνπλ ην Νφκν Coulomb. 

https://assignments.e-me.edu.gr/marmast/wp-

admin/admin.php?pag

 

https://assignments.e-me.edu.gr/marmast/wp-

admin/admin.php?page=namaste_lesson_homeworks&less

on_id=182&student_id=735485 

Δλεκέξσζε 

portofolio  κα-

ζεηψλ  

πκπιήξσζε 

θχιινπ Καηά-

γξαθήο ζην 

εκεξνιφγην εθ
π

α
ηδ

επ
ηη

θ
φ
ο 

 

Ο εθπαηδεπηηθφο ελεκεξψλεη ην portofolio θάζε καζεηή θαη 

ζπκπιεξψλεη ην θχιιν Καηαγξαθήο ζην εκεξνιφγην ηνπ. Με 

βάζε ηηο αδπλακίεο ησλ καζεηψλ ζρεδηάδεη ή επαλαζρεδηάδεη ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ζηελ ηάμε. 

 

                         Σρνιείν                                1
ε
 ψξα 

 

Δπίιπζε 

απνξηψλ 

εθ
π

α
ηδ

επ
ηη

θ
φ
ο 

 

Ο εθπαηδεπηηθφο παξνπζηάδεη ηα θχξηα ζεκεία ηεο λέαο γλψζεο 

εζηηάδνληαο ζηα ζεκεία πνπ νη καζεηέο παξνπζίαζαλ αδπλακίεο. 

Σαπηφρξνλα θάλεη εξσηήζεηο γηα λα επηβεβαηψζεη ηελ νξζή 

κάζεζε. 

3
ε
 θάζε  

Καζνδεγνχκελε εμάζθεζε                               

https://assignments.e-me.edu.gr/marmast/wp-admin/admin.php?pag
https://assignments.e-me.edu.gr/marmast/wp-admin/admin.php?pag
https://assignments.e-me.edu.gr/marmast/wp-admin/admin.php?pag
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Δθπφλεζε 

δξαζηεξην-

ηήησλ 

Παξνπζίαζε 

απνηειεζκά-

ησλ ζηελ 

νινκέιεηα 

Αλαηξνθν-

δφηεζε αμην-

ιφγεζε εθ
π

α
ηδ

επ
ηη

θ
φ
ο 

  
  

κ
α

ζ
ε

ηή
ο 

        

 

Οη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε νκάδεο ησλ 2 αηφκσλ θαη  εθπνλνχλ ηηο 

εξγαζίεο πνπ ηνπο δίλνληαη κέζα απφ έλα θχιιν εξγαζίαο.  

 

 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνπλ ηα απνηειέζκαηα ζηελ νινκέιεηα φπνπ 

ν εθπαηδεπηηθφο πξνβαίλεη ζε δηεπθξηλήζεηο εζηηάδνληαο ζηνπο 

εηδηθνχο καζεζηαθνχο ζηφρνπο θαη επηιχεη απνξίεο. 

 

                          
 

 

 

 

 

 

Δθπφλεζε 

δξαζηεξην-

ηήησλ εμά-

ζθεζεο 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 κ

α
ζ
ε

ηέ
ο 

  

Οη καζεηέο εθπνλνχλ δξαζηεξηφηεηεο γηα λα θαηαλνήζνπλ 

πεξηζζφηεξν ην Νφκν Coulomb 

 
https://assignments.e-me.edu.gr/marmast/wp-

admin/admin.php?page=namaste_lesson_homeworks&lesson_id=

197&student_id=735485 

Δλεκέξσζε 

portofolio  

καζεηψλ  

πκπιήξσζε 

θχιινπ Κα-

ηάγξαθήο 

ζην εκεξν-

ιφγην εθ
π

α
ηδ

επ
ηη

θ
φ
ο 

  

 

 

Ο εθπαηδεπηηθφο ελεκεξψλεη ην portofolio θάζε καζεηή θαη 

ζπκπιεξψλεη ην θχιιν Καηαγξαθήο ζην εκεξνιφγην ηνπ.  

                               Σρνιείν                                2
ε
 ψξα 
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Δπίιπζε ζε-

σξεηηθψλ 

αζθήζεσλ 

εθ
π

α
ηδ

επ
ηη

θ
φ

ο 

κ
α

ζ
ε

ηή
ο 

Ο εθπαηδεπηηθφο επαλαθέξεη ζηελ ηάμε ηα εξσηήκαηα πνπ είραλ 

ηεζεί ζηνλ ηνίρν θαη ζηε ζπδήηεζε ζην δηαδξαζηηθφ βίληεν θαη 

γλσξίαδνληαο ηηο απφςεηο ησλ καζεηψλ απνζαθελίδεη θάπνηα 

ζεκεία. 

 ηε ζπλέρεηα νη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε νκάδεο θαη ιχλνπλ ζεσξε-

ηηθέο αζθήζεηο. 

                                                        8
ε
 εβδνκάδα 

 

 

 

 

 

 

Δπαλάιεςε 

ηεο  ζεσξίαο 

θαη ησλ ζην-

ρσλ 

 

 

 

Δθπφλεζε 

δξαζηεξην-

ηήησλ  

 

 

 

 

 

 

 

 

καζεηήο 

Οη καζεηέο μαλαβιέπνπλ ην βίληεν κε ηε ζεσξία θαη ηνπο ζηφρνπο 

ηεο ελφηεηαο. 

Βιέπνπλ επίζεο ζηνλ ηνίρν ηα ζεκεία πνπ ν εθπαηδεπηηθφο επηζε-

καίλεη φηη θάλνπλ πην ζπρλά ιάζνο. ηε ζπλέρεηα εθπνλνχλ δξα-

ζηεξηφηεηεο γηα θαιχηεξε θαηαλφεζε. 

 

 

https://assignments.e-me.edu.gr/marmast/wp-

admin/admin.php?page=namaste_lesson_homeworks&lesson_id=

226&student_id=735485 
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                                 Σρνιείν                                1
ε
 ψξα 

Δπίιπζε ζχλ-

ζεησλ πξν-

βιεκάησλ 

 

καζεηήο 

Οη καζεηέο ρσξηζκέλνη ζε νκάδεο ησλ 2 αηφκσλ επηιχνπλ πην 

ζχλζεηα πξνβιήκαηα 

                               Σρνιείν                           2
ε
 ψξα 

Δπαλάιεςε 

ζε φιν ην θε-

θάιαην 

καζεηήο Δπαλάιεςε ζε φιν ην θεθάιαην κέζα απφ έλα θνπίδ 

https://wordwall.net/play/25561/673/561 

                              Σρνιείν             9
ε
 εβδνκάδα 

Αζξνηζηηθή 

αμηνιφγεζε 
 

καζεηήο 

Οη καζεηέο ηελ 1
ε
 ψξα ηεο 9

εο
 εβδνκάδαο εμεηάδνληαη γξαπηά ζηελ 

3
ε
 καζεζηαθή ελφηεηα. 

Σελ 2
ε
 ψξα ηεο εβδνκάδαο ν εθπαηδεπηηθφο αλαθνηλψλεη ηηο βαζκν-

ινγίεο θαη γίλεηαη ζπδήηεζε γηα ηα ιάζε πνπ έγηλαλ. 

 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη πίλαθεο κε ηε ξνή ηνπ καζήκαηνο αλά ζεκαηηθή ελφηεηα γηα ηελ νκάδα 

ειέγρνπ. 

Πίλαθαο15. 1
η
 μαθηζιακή ενόηηηα (1

η
-2

η
 εβδομάδα) 

Γξαζηεξηφηεηα Ρφινο Πεξηγξαθή δξαζηεξηφηεηαο 

1
ε
 εβδνκάδα 

     1
ε
 Φάζε Δηζαγσγή                     Σρνιείν                                1

ε
 ψξα 

Άληιεζε απφςεσλ 

καζεηψλ γηα ηε 

λέα γλψζε 

 

Παξνπζίαζε ησλ 

ζηφρσλ ηεο ελφ-

ηεηαο 

 

καζεηήο 

 

 

εθπαηδεπηηθφο 

Οη καζεηέο θηλεηνπνηνχληαη κέζα απφ κία θσηνγξαθία 

πνπ ππάξρεη ζην θχιιν εξγαζίαο πνπ ηνπο παξέρεηαη. 

Έηζη αληινχληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο αληηιήςεηο ηνπο. 

 

ηελ ζπλέρεηα ν εθπαηδεπηηθφο παξνπζηάδεη ηνπο ζην-

ρνπο ηεο ελφηεηαο. 

2
ε
 θάζε 

Παξνπζίαζε ησλ ηδηνηήησλ ησλ ειεθηξηθψλ δπλάκεσλ 

 

 

 Παξνπζίαζε ηεο 

λέαο γλψζεο 

καζεηήο 

 

 

 

εθπαηδεπηηθφο 

Σν θχιιν εξγαζίαο πνπ δίλεηαη ζηνπο καζεηέο είλαη 

δνκεκέλν ζηηο αξρέο ηεο δηεξεπλεηηθήο κάζεζεο. Έηζη 

νη καζεηέο εθπνλνχλ πεηξάκαηα κέζα απφ ηα νπνία 

πξνζπαζνχλ λα αλαθαιχςνπλ ηελ λέα γλψζε. 

ηαλ παξνπζηάδνπλ ζηελ νινκέιεηα ηηο απφςεηο ηνπο 

δίλνληαη δηεπθξηλήζεηο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη επη-

ζεκαίλνληαη νη ηδηφηεηεο ησλ ειεθηξηθψλ δπλάκεσλ. 

                                Σπίηη 

Δθπφλεζε δξα-

ζηεξηνηήησλ γηα 

ηελ θαηαλφεζε 

ησλ ηδηνηήησλ ησλ 

ειεθηξηθψλ δπλά-

κεσλ 

 

καζεηήο 

 

Οη καζεηέο εθπνλνχλ ζην ζπίηη δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ 

θαηαλφεζε ησλ ηδηνηήησλ ησλ ειεθηξηθψλ δπλάκεσλ. 

    3
ε
 θάζε  

Καζνδεγνχκελε εμάζθεζε                        Σρνιείν                              2
ε
 ψξα 

Έιεγρνο βαζκνχ 

θαηαλφεζεο ηεο 

λέαο γλψζεο 

εθπαηδεπηηθφο 

 

καζεηήο 

Ο εθπαηδεπηηθφο κε εξσηήζεηο πξνζπαζεί λα αληιήζεη 

πιεξνθνξίεο γηα ηνλ βαζκφ θαηαλφεζεο ηεο λέαο 

γλψζεο. 

Παξνπζηάδνληαη νη εξγαζίεο πνπ εθπνλήζεθαλ ζην 

https://wordwall.net/play/25561/673/561
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 ζπίηη θαη επηιχνληαη απνξίεο. 

Δθπφλεζε δξα-

ζηεξηνηήησλ 

 Παξνπζίαζε ζηελ 

νινκέιεηα 

 

καζεηήο 

Οη καζεηέο εθπνλνχλ δξαζηεξηφηεηεο πάλσ ζηηο ηδηφ-

ηεηεο ησλ ειεθηξηθψλ δπλάκεσλ ρσξηζκέλνη ζε δπά-

δεο. 

ηελ ζπλέρεηα παξνπζηάδνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπο ζηελ 

νινκέιεηα θαη γίλεηαη ζπδήηεζε. 

                             Σπίηη   

Δθπφλεζε δξα-

ζηεξηνηήησλ 
καζεηήο Οη καζεηέο εθπνλνχλ δξαζηεξηφηεηεο ζην ζπίηη 

2
ε
 εβδνκάδα 

     1
ε
 Φάζε Δηζαγσγή                     Σρνιείν                                1

ε
 ψξα 

 Άληιεζε απφςε-

σλ καζεηψλ γηα ηε 

λέα γλψζε 

 

Παξνπζίαζε ησλ 

ζηφρσλ ηεο ελφ-

ηεηαο 

 

εθπαηδεπηηθφο 

 

καζεηήο 

 

 

Ο εθπαηδεπηηθφο ζέηεη εξσηήζεηο ζηνπο καζεηέο πνπ 

έρνπλ ζθνπφ λα ηνπο δξαζηεξηνπνηήζνπλ αιιά θαη λα 

θέξνπλ ζηελ επηθάλεηα ηηο απφςεηο ηνπο γηα ην ειεθ-

ηξηθφ θνξηίν. 

 

ηελ ζπλέρεηα ν εθπαηδεπηηθφο παξνπζηάδεη ηνπο ζην-

ρνπο ηεο ελφηεηαο. 

2
ε
 θάζε 

Παξνπζίαζε ησλ ηδηνηήησλ ηνπ ειεθηξηθνχ θνξηίνπ 

 

 

 Παξνπζίαζε ηεο 

λέαο γλψζεο 

καζεηήο 

 

 

 

εθπαηδεπηηθφο 

Γίλεηαη ζηνπο καζεηέο έλα θχιιν εξγαζίαο δνκεκέλν 

ζηηο αξρέο ηεο δηεξεπλεηηθήο κάζεζεο. Έηζη νη καζεηέο  

κέζα απφ κηα ζεηξά δξαζηεξηνηήησλ νη καζεηέο πξν-

ζπαζνχλ λα αλαθαιχςνπλ ηηο ηδηφηεηεο ηνπ ειεθηξηθνχ 

θνξηίνπ. 

ηαλ παξνπζηάδνπλ ζηελ νινκέιεηα ηηο απφςεηο ηνπο 

δίλνληαη δηεπθξηλήζεηο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη επη-

ζεκαίλνληαη νη ηδηφηεηεο ηνπ ειεθηξηθνχ θνξηίνπ. 

                                        Σπίηη 

Δθπφλεζε δξα-

ζηεξηνηήησλ γηα 

ηελ θαηαλφεζε 

ησλ ηδηνηήησλ ηνπ 

ειεθηξηθνχ θνξ-

ηίνπ 

 

 

καζεηήο 

 

Οη καζεηέο εθπνλνχλ ζην ζπίηη δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ 

θαηαλφεζε ησλ ηδηνηήησλ ηνπ ειεθηξηθνχ θνξηίνπ. 

    3
ε
 θάζε  

Καζνδεγνχκελε εμάζθεζε                        Σρνιείν                              2
ε
 ψξα 

 Έιεγρνο βαζκνχ 

θαηάλφεζεο ηεο 

λέαο γλψζεο 

 

εθπαηδεπηηθφο 

καζεηήο 

Ο εθπαηδεπηηθφο κε εξσηήζεηο πξνζπαζεί λα αληιήζεη 

πιεξνθνξίεο γηα ηνλ βαζκφ θαηαλφεζεο ηεο λέαο 

γλψζεο. 

Παξνπζηάδνληαη νη εξγαζίεο πνπ εθπνλήζεθαλ ζην 

ζπίηη θαη επηιχνληαη απνξίεο. 

 Δθπφλεζε δξα-

ζηεξηνηήησλ 

 Παξνπζίαζε ζηελ 

νινκέιεηα 

 

καζεηήο 

Οη καζεηέο εθπνλνχλ δξαζηεξηφηεηεο πάλσ ζηηο ηδηφ-

ηεηεο ηνπ ειεθηξηθνχ θνξηίνπ  ρσξηζκέλνη ζε δπάδεο. 

ηελ ζπλέρεηα παξνπζηάδνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπο ζηελ 

νινκέιεηα θαη γίλεηαη ζπδήηεζε. 

                               Σπίηη  

Δθπφλεζε δξα-

ζηεξηνηήησλ 
καζεηήο Οη καζεηέο εθπνλνχλ δξαζηεξηφηεηεο ζην ζπίηη 

                     Σρνιείν                       3
ε
 εβδνκάδα 
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Γξαπηή εμέηαζε 

Αλαηξνθνδφηεζε 

πδήηεζε ηνπ 

ηεζη 

 

καζεηήο 

 

εθπαηδεπηηθφο 

Οη καζεηέο ηελ 1
ε
 ψξα ηεο 3

εο
 εβδνκάδαο εμεηάδνληαη 

γξαπηά ζηελ 2
ε
 καζεζηαθή ελφηεηα. 

Σελ 2
ε
 ψξα ηεο εβδνκάδαο ν εθπαηδεπηηθφο αλαθνηλψ-

λεη ηηο βαζκνινγίεο θαη γίλεηαη ζπδήηεζε γηα ηα ιάζε 

πνπ έγηλαλ. 

 

Πίλαθαο16. 2
η
 μαθηζιακή ενόηηηα (4

η
-5

η
 εβδομάδα) 

Γξαζηεξηφηεηα Ρφινο Πεξηγξαθή δξαζηεξηφηεηαο 

4
ε
 εβδνκάδα 

     1
ε
 Φάζε Δηζαγσγή                     Σρνιείν                                1

ε
 ψξα 

 Άληιεζε απφ-

ςεσλ καζεηψλ γηα 

ηε λέα γλψζε 

 Παξνπζίαζε ησλ 

ζηφρσλ ηεο ελφ-

ηεηαο 

 

καζεηήο 

 

 

εθπαηδεπηηθφο 

Ο εθπαηδεπηηθφο ζέηεη εξσηήζεηο ζηνπο καζεηέο πνπ 

έρνπλ ζθνπφ λα ηνπο δξαζηεξηνπνηήζνπλ αιιά θαη λα 

θέξνπλ ζηελ επηθάλεηα ηηο απφςεηο ηνπο γηα ηνπο 

ηξφπνπο ειέθηξηζεο. 

ηελ ζπλέρεηα ν εθπαηδεπηηθφο παξνπζηάδεη ηνπο 

ζηφρνπο ηεο ελφηεηαο. 

2
ε
 θάζε 

Παξνπζίαζε ηεο ειέθηξηζεο κε ηξηβή θαη επαθή 

 

 

 Παξνπζίαζε ηεο 

λέαο γλψζεο 

 

 

καζεηήο 

 

εθπαηδεπηηθφο 

Γίλεηαη ζηνπο καζεηέο έλα θχιιν εξγαζίαο δνκεκέλν 

ζηηο αξρέο ηεο δηεξεπλεηηθήο κάζεζεο. Έηζη νη 

καζεηέο  παξαθνινπζνχλ πξνζνκνηψζεηο θαη κέζα 

απφ απηέο νη καζεηέο πξνζπαζνχλ λα αλαθαιχςνπλ 

ηελ ειέθηξηζε κε ηξηβή θαη επαθή. 

ηαλ παξνπζηάδνπλ ζηελ νινκέιεηα ηηο απφςεηο ηνπο 

δίλνληαη δηεπθξηλήζεηο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη 

επηζεκαίλνληαη ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

ειέθηξηζεο κε ηξηβή θαη επαθή. 

                               Σπίηη 

 Δθπφλεζε δξα-

ζηεξηνηήησλ γηα 

ηελ θαηαλφεζε ηεο  

ειέθηξηζεο κε 

ηξηβή θαη επαθή 

 

καζεηήο 

 

Οη καζεηέο εθπνλνχλ ζην ζπίηη δξαζηεξηφηεηεο γηα 

ηελ θαηαλφεζε ηεο ειέθηξηζεο κε ηξηβή θαη επαθή. 

    3
ε
 θάζε  

Καζνδεγνχκελε εμάζθεζε                        Σρνιείν                              2
ε
 ψξα 

Έιεγρνο βαζκνχ 

θαηαλφεζεο ηεο 

λέαο γλψζεο 

 

εθπαηδεπηηθφο 

καζεηήο 

Ο εθπαηδεπηηθφο κε εξσηήζεηο πξνζπαζεί λα αληιήζεη 

πιεξνθνξίεο γηα ηνλ βαζκφ θαηαλφεζεο ηεο λέαο 

γλψζεο. 

Παξνπζηάδνληαη νη εξγαζίεο πνπ εθπνλήζεθαλ ζην 

ζπίηη θαη επηιχνληαη απνξίεο. 

 Δθπφλεζε δξα-

ζηεξηνηήησλ 

Παξνπζίαζε ζηελ 

νινκέιεηα 

 

καζεηήο 

Οη καζεηέο εθπνλνχλ πην ζχλζεηεο δξαζηεξηφηεηεο 

πάλσ ζηελ ειέθηξηζε κε ηξηβή θαη επαθή  ρσξηζκέλνη 

ζε δπάδεο. 

ηελ ζπλέρεηα παξνπζηάδνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπο ζηελ 

νινκέιεηα θαη γίλεηαη ζπδήηεζε. 

                         Σπίηη 

 Δθπφλεζε δξα-

ζηεξηνηήησλ 
καζεηήο Οη καζεηέο εθπνλνχλ δξαζηεξηφηεηεο ζην ζπίηη. 

5
ε
 εβδνκάδα 

                        Σρνιείν                                1
ε
 ψξα 
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Άληιεζε απφςε-

σλ καζεηψλ γηα ηε 

λέα γλψζε 

 

 

καζεηήο 

εθπαηδεπηηθφο 

 

Ο εθπαηδεπηηθφο ζέηεη εξσηήζεηο ζηνπο καζεηέο πνπ 

έρνπλ ζθνπφ λα ζπλδέζνπλ ηνπο ηξφπνπο ειέθηξηζεο 

πνπ έρνπλ ήδε κάζεη κε ην λέν ηξφπν ειέθηξηζεο. 

2
ε
 θάζε 

Παξνπζίαζε ηεο ειέθηξηζεο κε επαγσγή 

 

 

Παξνπζίαζε ηεο 

λέαο γλψζεο 

 

καζεηήο 

 

εθπαηδεπηηθφο 

Γίλεηαη ζηνπο καζεηέο έλα θχιιν εξγαζίαο δνκεκέλν 

ζηηο αξρέο ηεο δηεξεπλεηηθήο κάζεζεο. Έηζη νη καζε-

ηέο  παξαθνινπζνχλ κία πξνζνκνίσζε θαη κέζα απφ 

απηή  νη καζεηέο πξνζπαζνχλ λα αλαθαιχςνπλ ηελ 

ειέθηξηζε κε επαγσγή. 

ηαλ παξνπζηάδνπλ ζηελ νινκέιεηα ηηο απφςεηο ηνπο 

δίλνληαη δηεπθξηλήζεηο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη επη-

ζεκαίλνληαη ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ειέθηξηζεο 

κε επαγσγή. 

                                                          Σπίηη 

 Δθπφλεζε δξα-

ζηεξηνηήησλ γηα 

ηελ θαηαλφεζε ηεο  

ειέθηξηζεο κε 

επαγσγή 

 

 

καζεηήο 

 

Οη καζεηέο εθπνλνχλ ζην ζπίηη δξαζηεξηφηεηεο γηα 

ηελ θαηαλφεζε ηεο ειέθηξηζεο κε επαγσγή. 

3
ε
 θάζε  

Καζνδεγνχκελε εμάζθεζε                        Σρνιείν                              2
ε
 ψξα 

 Έιεγρνο βαζκνχ 

θαηαλφεζεο ηεο 

λέαο γλψζεο 

 

εθπαηδεπηηθφο 

καζεηήο 

Ο εθπαηδεπηηθφο κε εξσηήζεηο πξνζπαζεί λα αληιήζεη 

πιεξνθνξίεο γηα ηνλ βαζκφ θαηαλφεζεο ηεο λέαο 

γλψζεο. 

Παξνπζηάδνληαη νη εξγαζίεο πνπ εθπνλήζεθαλ ζην 

ζπίηη θαη επηιχνληαη απνξίεο. 

Δθπφλεζε δξα-

ζηεξηνηήησλ 

Παξνπζίαζε ζηελ 

νινκέιεηα 

 

καζεηήο 

Οη καζεηέο εθπνλνχλ πην ζχλζεηεο δξαζηεξηφηεηεο 

πάλσ ζηελ ειέθηξηζε κε επαγσγή  ρσξηζκέλνη ζε 

δπάδεο. 

ηελ ζπλέρεηα παξνπζηάδνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπο ζηελ 

νινκέιεηα θαη γίλεηαη ζπδήηεζε. 

 πκκεηνρή ζε 

θνπίδ γηα επαλά-

ιεςε ηεο ελφηεηαο 

 

καζεηήο 

Οη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε νκάδεο θαη θάλνπλ έλα 

θνπίδ ψζηε λα γίλεη κηα επαλάιεςε ζηνπο ηξφπνπο 

ειέθηξηζεο. 

https://forms.gle/f4WsaJXSP8ezy45A9 

 

                     Σρνιείν                       3
ε
 εβδνκάδα 

Γξαπηή εμέηαζε 

Αλαηξνθνδφηεζε 

πδήηεζε ηνπ ηεζη 

 

καζεηήο 

 

εθπαηδεπηηθφο 

Οη καζεηέο ηελ 1
ε
 ψξα ηεο 5

εο
 εβδνκάδαο εμεηάδνληαη 

γξαπηά ζηελ 2
ε
 καζεζηαθή ελφηεηα. 

Σελ 2
ε
 ψξα ηεο εβδνκάδαο ν εθπαηδεπηηθφο αλαθνηλψ-

λεη ηηο βαζκνινγίεο θαη γίλεηαη ζπδήηεζε γηα ηα ιάζε 

πνπ έγηλαλ. 

https://forms.gle/f4WsaJXSP8ezy45A9
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Πίλαθαο18.  3
η
 μαθηζιακή ενόηηηα (7

η
-8

η
 εβδομάδα) 

Γξαζηεξηφηεηα Ρφινο Πεξηγξαθή δξαζηεξηνηήησλ 

7
ε
 εβδνκάδα 

     1
ε
 Φάζε Δηζαγσγή                     Σρνιείν                                1

ε
 ψξα 

 Άληιεζε απφςεσλ 

καζεηψλ γηα ηε λέα 

γλψζε 

  Παξνπζίαζε ησλ 

ζηφρσλ ηεο ελφηε-

ηαο 

 

καζεηήο 

 

 

εθπαηδεπηηθφο 

Ο εθπαηδεπηηθφο ζέηεη εξσηήζεηο ζηνπο καζεηέο πνπ 

έρνπλ ζθνπφ λα ηνπο θηλεηνπνηήζνπλ, λα ζπλδέζνπλ ηηο 

πξφηεξεο γλψζεηο   αιιά θαη λα θέξνπλ ζηελ επηθάλεηα 

ηηο απφςεηο ηνπο γηα ηνπο ηξφπνπο ειέθηξηζεο. 

ηελ ζπλέρεηα ν εθπαηδεπηηθφο παξνπζηάδεη ηνπο 

ζηφρνπο ηεο ελφηεηαο. 

2
ε
 θάζε 

Παξνπζίαζε ηνπ Νφκνπ  Coulomb 

 

 

 Παξνπζίαζε ηεο 

λέαο γλψζεο 

 

καζεηήο 

 

εθπαηδεπηηθφο 

Γίλεηαη ζηνπο καζεηέο έλα θχιιν εξγαζίαο δνκεκέλν 

ζηηο αξρέο ηεο δηεξεπλεηηθήο κάζεζεο. Oη καζεηέο   

κέζα απφ δξαζηεξηφηεηεο   πξνζπαζνχλ λα 

αλαθαιχςνπλ ηνλ λφκν Coulomb. 

ηαλ παξνπζηάδνπλ ζηελ νινκέιεηα ηηο απφςεηο ηνπο 

δίλνληαη δηεπθξηλήζεηο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη 

επηζεκαίλνληαη ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λφκνπ 

Coulomb. 

                                         Σπίηη 

 Δθπφλεζε δξα-

ζηεξηνηήησλ γηα 

ηελ θαηαλφεζε ηνπ 

λφκνπ Coulomb.   

 

καζεηήο 

 

Οη καζεηέο εθπνλνχλ ζην ζπίηη δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ 

θαηαλφεζε ηνπ λφκνπ Coulomb. 

3
ε
 θάζε  

Καζνδεγνχκελε εμάζθεζε                        Σρνιείν                              2
ε
 ψξα 

 Έιεγρνο βαζκνχ 

θαηαλφεζεο ηεο 

λέαο γλψζεο 

 

καζεηήο 

εθπαηδεπηηθφο 

Ο εθπαηδεπηηθφο κε εξσηήζεηο πξνζπαζεί λα αληιήζεη 

πιεξνθνξίεο γηα ηνλ βαζκφ θαηαλφεζεο ηεο λέαο 

γλψζεο. 

Παξνπζηάδνληαη νη εξγαζίεο πνπ εθπνλήζεθαλ ζην ζπίηη 

θαη επηιχνληαη απνξίεο. 

 Δθπφλεζε δξα-

ζηεξηνηήησλ 

Παξνπζίαζε ζηελ 

νινκέιεηα 

 

καζεηήο 

Οη καζεηέο εθπνλνχλ ζεσξεηηθέο αζθήζεηο πάλσ ζηνλ 

λφκν Coulomb. ρσξηζκέλνη ζε δπάδεο. 

ηελ ζπλέρεηα παξνπζηάδνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπο ζηελ 

νινκέιεηα θαη γίλεηαη ζπδήηεζε. 

8
ε
 εβδνκάδα 

                        Σρνιείν                                1
ε
 ψξα 

Δπίιπζε ζχλζεησλ 

πξνβιεκάησλ 
 

καζεηήο 

Οη καζεηέο ρσξηζκέλνη ζε νκάδεο ησλ 2 αηφκσλ 

επηιχνπλ πην ζχλζεηα πξνβιήκαηα 

                               Σρνιείν                           2
ε
 ψξα 

Δπαλάιεςε ζε φιν 

ην θεθάιαην 
καζεηήο Δπαλάιεςε ζε φιν ην θεθάιαην κέζα απφ έλα θνπίδ 

https://wordwall.net/play/25561/673/561 

                              Σρνιείν             9
ε
 εβδνκάδα 

Αζξνηζηηθή 

αμηνιφγεζε 
 

καζεηήο 

Οη καζεηέο ηελ 1
ε
 ψξα ηεο 9

εο
 εβδνκάδαο εμεηάδνληαη 

γξαπηά ζηελ 3
ε
 καζεζηαθή ελφηεηα. 

Σελ 2
ε
 ψξα ηεο εβδνκάδαο ν εθπαηδεπηηθφο αλαθνηλψλεη 

ηηο βαζκνινγίεο θαη γίλεηαη ζπδήηεζε γηα ηα ιάζε πνπ 

έγηλαλ 

https://wordwall.net/play/25561/673/561
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Κεθάιαην 6
ν
  

6.1 Παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ 

ην θεθάιαην απηφ, παξνπζηάδεηαη ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο, κε ζθνπφ λα απαληεζνχλ ηα εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα. 

              Πξηλ ηελ παξέκβαζε δφζεθαλ ζηνπο καζεηέο εξσηεκαηνιφγηα απφ ηα νπνία 

αληιήζεθαλ πιεξνθνξίεο γηα ηε ζρέζε ηνπο κε ηνπο ππνινγηζηέο θαη ην δηαδίθηπν αιιά 

θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ έρνπλ ζηνπο ππνινγηζηέο. Με βάζε ηα ζηνηρεία πνπ ζπιιέρζεθαλ 

παξαηεξείηαη φηη απφ ηνπο 50 καζεηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα νη 27 καζεηέο ήηαλ 

αγφξηα (πνζνζηφ 54%) θαη νη 23 καζεηέο ήηαλ θνξίηζηα (πνζνζηφ 46%).  

Πίλαθαο18. Φύλο Σςμμεηεσόνηυν 

 Φχιν πκκεηερφλησλ  

Μέγεζνο Γείγκαηνο  52 

 Αγφξηα Κνξίηζηα 

πιήζνο 27 23 

πνζνζηφ 54% 46% 

 

                        

ρήκα 1. Διαγπαμμαηική αναπαπάζηαζη ηος θύλος ηυν ζςμμεηεσόνηυν 

Ο αξηζκφο ησλ καζεηψλ ζε θάζε νκάδα θαίλεηαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα 

Πίλαθαο19. Φύλο μαθηηών ανά ομάδα 

 

 

                                                                                   

αγφξηα

54%

θνξίηζηα

46%

Φχιν πκκεηερφλησλ

Φχιν πκκεηερφλησλ αλά νκάδα 

 Αγφξηα Κνξίηζηα 

Πεηξακαηηθή νκάδα 13 12 

Οκάδα ειέγρνπ 14 11 
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ρήκα 2. Διαγπαμμαηική αναπαπάζηαζη ηος θύλος ηυν μαθηηών ανά ομάδα 

              Απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ πξνθχπηεη φηη απφ ηνπο 50 

καζεηέο κφλν 2 δελ έρνπλ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν ζην ζπίηη. Οη πεξηζζφηεξνη 

εηζέξρνληαη ζην δηαδίθηπν απφ ππνινγηζηή ζην ζπίηη (37 απφ ηνπο 50 πνζνζηφ 74%) ελψ 

θάπνηνη εηζέξρνληαη απφ ηάκπιεη (12 απφ ηνπο 50 πνζνζηφ 24%). ρεδφλ φινη φκσο 

εηζέξρνληαη ζην δηαδίθηπν απφ ην θηλεηφ (49 απφ ηνπο 50). 

               Απφ ηελ έξεπλα πξνέθπςε φηη κφλν 2 καζεηέο ρξεζηκνπνηνχλ ην δηαδίθηπν 

ιηγφηεξν απφ 1 ψξα ηελ εκέξα, 14 καζεηέο ρξεζηκνπνηνχλ ην δηαδίθηπν πεξίπνπ 1-2 ψξεο 

ηελ εκέξα θαη φινη νη ππφινηπνη ην ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξν απφ 2 ψξεο ηελ εκέξα. 

 

ρήκα 3. Διαγπαμμαηική απεικόνιζη ηηρ σπήζηρ ηος διαδικηύος ανά ημέπα 

 

             Σέινο απφ ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ φζνλ αθνξά ηηο δεμηφηεηεο πνπ έρνπλ 

ζηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο αιιά θαη ζηελ εμνηθείσζε ηνπο κε ηα εξγαιεία ηνπ web 

2.0 πξνθχπηεη ν  πίλαθαο πνπ αθνινπζεί. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε δηαπίζησζε φηη φινη 

νη καζεηέο κπνξνχλ λα πεξηεγεζνχλ ζην δηαδίθηπν θαη γλσξίδνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ 

0
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20
25
30
35

λιγότερο από 1 
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επεμεξγαζηή θεηκέλνπ ή λα δεκηνπξγνχλ κία παξνπζίαζε. Απηφ δείρλεη φηη νη καζεηέο 

δίλνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηνλ ππνινγηζηή, ζηηο ρξήζεηο ηνπ θαη ζηηο δπλαηφηεηεο ηνπ. 

 

Πίλαθαο 20.Ψηθιακέρ δεξιόηηηερ ηυν μαθηηών 

 θαζφινπ ιίγν αξθεηά πνιχ πάξα πνιχ 

Μπνξψ λα πεξηεγεζψ ζην 

δηαδίθηπν 
0 2 10 16 22 

Γλσξίδσ ηα εξγαιεία ηνπ web2.0 5 8 10 15 12 

Υξεζηκνπνηψ ην δηαδίθηπν ζαλ 

βνήζεκα ζηηο εξγαζίεο ηνπ ζρνιείνπ 
3 15 12 14 6 

Μπνξψ λα ρξεζηκνπνηήζσ 

επεμεξγαζηή θεηκέλνπ 
0 4 12 22 12 

Μπνξψ λα δεκηνπξγήζσ κηα 

παξνπζίαζε 
0 4 15 20 11 

Μπνξψ λα δεκηνπξγήζσ έλα βίληεν 10 9 12 11 8 

 

6.1.1 Αλάιπζε απνηειεζκάησλ επίηεπμεο ζηφρσλ  

 Σν 1
ν
 εξεπλεηηθφ εξψηεκα εζηηάδεη ζην θαηά πφζν ε εθαξκνγή ηεο αλεζηξακκέλεο 

δηδαζθαιίαο κπνξεί λα επηθέξεη θαιχηεξα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ζε επίπεδν 

θαηάθηεζεο ζηφρσλ. Δπεηδή έλαο ζηφρνο είλαη ε κειέηε ηεο ρξνληθήο εμέιημεο ηεο 

πξνφδνπ ησλ καζεηψλ, νη καζεηέο θαη ησλ δχν νκάδσλ ππνβιήζεθαλ ζε έλα δηαγλσζηηθφ 

ηεζη πξηλ ηελ παξέκβαζε, δχν ηεζη, έλα ζην ηέινο ηεο 1εο ελφηεηαο θαη έλα ζην ηέινο ηεο 

2
εο

 ελφηεηαο (δηακνξθσηηθέο αμηνινγήζεηο) θαη έλα ηεζη ζην ηέινο ηεο παξέκβαζεο 

(αζξνηζηηθή αμηνιφγεζε). Οη κέζνη φξνη ησλ βαζκνινγηψλ ησλ καζεηψλ παξνπζηάδνληαη 

ζε ζπγθεληξσηηθνχο πίλαθεο θαη γξαθήκαηα σο πξνο ηελ νκάδα δηδαζθαιίαο ζηελ νπνία 

έρνπλ εληαρζεί - πεηξακαηηθή θαη νκάδα ειέγρνπ - θαη σο πξνο ην ρξφλν δηεμαγσγήο ησλ 

γξαπηψλ αμηνινγήζεσλ. ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ έγηλε ηφζν πεξηγξαθηθή 

αλάιπζε φζν θαη επαγσγηθή κε ηε βνήζεηα ηνπ ζηαηηζηηθνχ παθέηνπ SPSS. 

              ηνλ παξαθάησ πίλαθα  παξνπζηάδνληαη νη κέζνη φξνη βαζκνινγηψλ θάζε νκάδαο 

δηδαζθαιίαο ζηηο γξαπηέο αμηνινγήζεηο πνπ έιαβαλ ρψξα θαηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο 

ηεο έξεπλαο. 
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Πίλαθαο21. Μέζοι όποι βαθμολογιών πειπαμαηικήρ ομάδαρ και ομάδαρ ελέγσος 

Μέζνη φξνη βαζκνινγηψλ 

 Γηαγλσζηηθή 

αμηνιφγεζε 

 

1
ν
 ηεζη 

 

2
ν
 ηεζη 

Αζξνηζηηθή 

αμηνιφγεζε 

Πεηξακαηηθή νκάδα 11,64 13,52 15,02 16,12 

Οκάδα ειέγρνπ 11,36 11,72 12,76 13,72 

 

              Σα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα θαίλνληαη θαη ζην αθφινπζν ζπγθξηηηθφ γξάθεκα 

             

ρήκα 4. Διαγπαμμαηική απεικόνιζη ηηρ γπαμμικήρ εξέλιξηρ ηυν μέζυν όπυν ηυν 

βαθμολογιών ηηρ πειπαμαηικήρ ομάδαρ και ηηρ ομάδαρ ελέγσος 

 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ έρνπκε ελδείμεηο φηη:  

1. Δλψ ζην δηαγλσζηηθφ ηεζη νη βαζκνινγίεο είλαη πεξίπνπ ίδηεο θαη γηα ηηο δχν νκάδεο 

δηδαζθαιίαο, ζηε ζπλέρεηα νη επηδφζεηο ησλ καζεηψλ δηαρσξίδνληαη. 

 2. Οη καζεηέο ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο παξνπζηάδνπλ βειηίσζε ήδε απφ ην 1
ν
 ηεζη. ηε 

ζπλέρεηα, νη επηδφζεηο ηνπο ζην 2
ν
 ηεζη θαη ζηελ αζξνηζηηθή αμηνιφγεζε ζπλερίδνπλ λα 

βειηηψλνληαη κε πην ειεγρφκελν ξπζκφ, παξνπζηάδνληαο φκσο κεγάιε δηαθνξά απφ ηηο 

αληίζηνηρεο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ ηεο νκάδαο ειέγρνπ. Ζ βειηίσζε ηεο επίδνζήο ηνπο 

είλαη εκθαλήο θαη σο πξνο ηελ αξρηθή γξαπηή δνθηκαζία, θαζψο ε δηαθνξά ηνπ κέζνπ 

φξνπ βαζκνινγίαο κεηαμχ αζξνηζηηθήο αμηνιφγεζεο θαη δηαγλσζηηθήο είλαη αξθεηά 

κεγάιε (4,44 κνλάδεο).  

3. Οη καζεηέο ηεο νκάδαο ειέγρνπ, πνπ δηδάζθνληαη κε ηελ παξαδνζηαθή κέζνδν 

δηδαζθαιίαο ( εθαξκφδεηαη θαη ζε απηνχο νκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε)   παξνπζηάδνπλ θαη 

απηνί θάπνηα βειηίσζε  ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή ηνπο επίδνζε,  ν βαζκφο βειηίσζεο φκσο 
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ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ είλαη πνιχ δηαθνξεηηθφο γηα ηηο δχν νκάδεο. Ζ δηαθνξά ηνπ 

κέζνπ φξνπ βαζκνινγίαο κεηαμχ αζξνηζηηθήο αμηνιφγεζεο θαη δηαγλσζηηθήο είλαη κηθξή 

(2,36 κνλάδεο).                 

Σα νθέιε θαίλνληαη λα είλαη ηζρπξά ζηνπο καζεηέο ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο. 

              Ζ νξζφηεηα ησλ παξαπάλσ ελδείμεσλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε ζπγθεληξσηηθή θαη 

γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ησλ δεδνκέλσλ ειέγρζεθε ζηαηηζηηθά κε ηε βνήζεηα ηνπ 

ζηαηηζηηθνχ παθέηνπ SPSS. Υξεζηκνπνηήζεθε ν έιεγρνο t γηα 2 αλεμάξηεηα δείγκαηα 

(Indepentent Sample t-test), γηα λα ζπγθξηζεί ν κέζνο φξνο βαζκνινγίαο ησλ καζεηψλ ηεο 

πεηξακαηηθήο νκάδαο ζε θάζε κία απφ ηηο γξαπηέο αμηνινγήζεηο - δηαγλσζηηθφ, 1
ν
, 2

ν
  ηεζη 

θαη αζξνηζηηθή αμηνιφγεζε - κε ηνλ κέζν φξν βαζκνινγίαο ησλ καζεηψλ ηεο νκάδαο 

ειέγρνπ αληίζηνηρα ζε θάζε κία απφ ηηο παξαπάλσ γξαπηέο αμηνινγήζεηο. ε θάζε 

πεξίπησζε ε κεδεληθή καο ππφζεζε είλαη  

Η0: κ1=κ2 [νη κέζεο επηδφζεηο ησλ δχν νκάδσλ γηα θάζε κία γξαπηή αμηνιφγεζε δελ δηαθέξνπλ 

ζεκαληηθά] 

έλαληη ηεο ελαιιαθηηθήο ππφζεζεο 

ΗΑ: κ1≠κ2 [νη κέζεο επηδφζεηο ησλ δχν νκάδσλ γηα θάζε γξαπηή αμηνιφγεζε δηαθέξνπλ 

ζεκαληηθά]  

ινη νη έιεγρνη πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο 5%. Μεηά ηε 

ζχγθξηζε ησλ βαζκψλ ησλ δχν νκάδσλ ζην δηαγλσζηηθφ ηεζη πξνέθπςαλ ηα αθφινπζα 

απνηειέζκαηα 

Πίλαθαο 22. Έλεγσορ t-test για ηην διαγνυζηική αξιολόγηζη ηυν ομάδυν 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test 
for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. 
(2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% 
Confidence 
Interval of the 
Difference 
Lower Upper 

διαγνωζηικό 
ηεζη 

Equal 
variances 
assumed 

,743 ,393 ,447 48 ,657 ,2800 ,6265 -,9797 1,5397 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  

,447 45,432 ,657 ,2800 ,6265 -,9816 1,5416 
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Δπεηδή p=0,393>0,05 δερφκαζηε ηε κεδεληθή ππφζεζε ηνπ Levene  δειαδή φηη νη 

δηαθπκάλζεηο ησλ δχν πιεζπζκψλ δελ δηαθέξνπλ (equal variances assumed). Δπεηδή ην p-

value (sig(2-tailed))  είλαη p=0,657>0,05  δερφκαζηε ηελ κεδεληθή ππφζεζε δειαδή φηη νη 

κέζεο επηδφζεηο ησλ δχν νκάδσλ ζην δηαγλσζηηθφ ηεζη δελ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά. 

Δπηβεβαηψλεηαη έηζη ν αξρηθφο ηζρπξηζκφο καο φηη νη δχν νκάδεο είλαη αξρηθά ηζνδχλακεο 

Μεηά ηε ζχγθξηζε ησλ βαζκψλ ησλ δχν νκάδσλ ζην 1
ν
 ηεζη πξνέθπςαλ ηα αθφινπζα 

απνηειέζκαηα. 

 

Πίλαθαο 23. Έλεγσορ t-test για ηο 1
ο
 ηεζη ηυν ομάδυν 

 

Δπεηδή ην p-value (sig(2-tailed))  είλαη p=0,03<0,05  δερφκαζηε ηελ ελαιιαθηηθή ππφζεζε  

δειαδή φηη νη κέζεο επηδφζεηο ησλ δχν νκάδσλ ζην 1
ν
 ηεζη δηαθέξνπλ ζεκαληηθά. ε 

παξφκνηα απνηειέζκαηα θαηαιήγνπκε ζπγθξίλνληαο ην 2
ν
 ηεζη θαη ηελ αζξνηζηηθή 

αμηνιφγεζε. 

Πίλαθαο 24.  Έλεγσορ t-test για ηο 2
ο
 ηεζη ηυν ομάδυν 

 

 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for 
Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 
Difference 
Lower Upper 

1ο 
ηεζη 

Equal 
variances 
assumed 

,243 ,624 3,171 48 ,003 1,8000 ,5676 ,6588 2,9412 

Equal 
variances not 
assumed 

  
3,171 47,640 ,003 1,8000 ,5676 ,6586 2,9414 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for 
Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 
Difference 
Lower Upper 

2ο 
ηεζη 

Equal 
variances 
assumed 

3,922 ,053 2,920 48 ,005 2,2600 ,7738 ,7041 3,8159 

Equal 
variances not 
assumed 

  
2,920 43,340 ,006 2,2600 ,7738 ,6998 3,8202 
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Πίλαθαο25. Έλεγσορ t-test για ηην αθποιζηική αξιολόγηζη ηυν ομάδυν 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test 
for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. 
(2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% 
Confidence 
Interval of the 
Difference 
Lower Upper 

αθποιζηική 
αξιολόγηζη 

Equal 
variances 
assumed 

8,473 ,005 3,537 48 ,001 2,4800 ,7012 1,0701 3,8899 

Equal 
variances 
not assumed 

  
3,537 40,493 ,001 2,4800 ,7012 1,0633 3,8967 

             Απφ ηα παξαπάλσ εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα ζπκπεξαίλεηαη φηη ε αλεζηξακκέλε 

δηδαζθαιία επηθέξεη ζεκαληηθά καζεζηαθά νθέιε ζε επίπεδν θαηάθηεζεο ζηφρσλ. Σα 

απνηειέζκαηα κπνξεί λα είλαη νξαηά απφ ηελ 3
ε
 θηφιαο εβδνκάδα. 

6.1.2 Αλάιπζε απνηειεζκάησλ αμηνπνίεζεο δηδαθηηθνχ ρξφλνπ 

ην 2
ν
 εξεπλεηηθφ εξψηεκα εμεηάδεηαη θαηά πφζν ε εθαξκνγή ηεο αλεζηξακκέλεο ηάμεο 

ζπκβάιιεη ζηελ δεκηνπξγηθφηεξε αμηνπνίεζε ηνπ δηδαθηηθνχ ρξφλνπ. Γηα ην ιφγν απηφ 

ρσξίζηεθαλ νη δξαζηεξηφηεηεο ζε θαηεγνξίεο θαη κεηξήζεθε πφζνο ρξφλνο αθηεξψλεηαη 

ζε θάζε θαηεγνξία. Σα απνηειέζκαηα ζε θάζε δηδαθηηθή ελφηεηα παξνπζηάδνληαη ζηνπο 

αθφινπζνπο πίλαθεο 

Πίλαθαο 26.  Αξιοποίηζη ηος διδακηικού σπόνος ηηρ 1ηρ ενόηηηαρ 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΑΝΑ ΔΝΟΣΗΣΑ) 

Δλφηεηα 1
ε
:Υαξαθηεξηζηηθά ειεθηξηθψλ δπλάκεσλ –Ιδηφηεηεο ειεθηξηθνχ θνξηίνπ         

Γηάξθεηα            4 ψξεο 
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πεηξακαηηθή 

1ε 15 40 25 20 15 45 

2ε 5 43 40 25 30 45 

3ε 10 40 35 25 20 45 

4ε 5 40 40 28 25 45 

 

ηειηθφ 

ρξφλνη 35 163 140 98 90 180 

πνζνζηά 19,45% 90,6% 77,8% 54,4% 50%  

 

 

Οκάδα 

1ε 25 30 20 10 0 45 

2ε 10 43 30 15 20 45 
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ειέγρνπ 3ε 27 30 20 8 0 45 

4ε 10 40 35 15 25 45 

 

ηειηθφ 

ρξφλνη 72 143 105 48 50 180 

πνζνζηά 40% 78,5% 58,3% 26,7% 27,8%  

 

              

ρήκα 5. Γπάθημα αξιοποίηζηρ ηος διδακηικού σπόνος ηηρ 1ηρ ενόηηηαρ 

Πίλαθαο 27. Αξιοποίηζη ηος διδακηικού σπόνος ηηρ 2ηρ ενόηηηαρ 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΑΝΑ ΔΝΟΣΗΣΑ) 

Δλφηεηα 2
ε
:Σξφπνη ειέθηξηζεο                                                     Γηάξθεηα 4 ψξεο 
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πεηξακαηηθή 

1ε 10 40 30 20 15 45 

2ε 5 43 40 25 30 45 

3ε 7 40 35 28 25 45 

4ε 5 40 40 28 25 45 

 

ηειηθφ 

ρξφλνη 27 163 145      101 95 180 

πνζνζηά 15% 90,6% 80,5% 56,1% 52,8%  

 

 

Οκάδα 

ειέγρνπ 

1ε 25 30 20 10 0 45 

2ε 10 40 25 15 20 45 

3ε 27 30 20 8 0 45 

4ε 10 40 35 15 25 45 

 

ηειηθφ 

ρξφλνη 72 140 100 48 45 180 

πνζνζηά 40% 77,8% 55,6% 26,7% 25%  

0,00%

50,00%

100,00%

ρ
ξ

φ
λν

ο

δξαζηεξηφηεηεο

Αμηνπνίεζε δηδαθηηθνχ ρξφλνπ 1εο 

ελφηεηαο

πειραματική ομάδα

ομάδα ελζγχου



86 
 

 

        

ρήκα 6. Γπάθημα αξιοποίηζηρ ηος διδακηικού σπόνος ηηρ 2ηρ ενόηηηαρ 

Πίλαθαο 28. Αξιοποίηζη ηος διδακηικού σπόνος ηηρ 3ηρ ενόηηηαρ    
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ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΑΝΑ ΔΝΟΣΗΣΑ) 

Δλφηεηα 3
ε
:Νφκνο   Coulomb                                            Γηάξθεηα 4 ψξεο 
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πεηξακαηηθή 

1ε 15 40 30 20 15 45 

2ε 5 40 38 28 30 45 

3ε 7 40 35 28 25 45 

4ε 5 40 40 28 30 45 

 

ηειηθφ 

ρξφλνη 32 160 143 104 105 180 

πνζνζηά 17,8% 90,6% 88,9% 57,8% 58,3%  

 

 

Οκάδα ειέγρνπ 

1ε 25 30 20 10 0 45 

2ε 14 40 25 15 20 45 

3ε 27 35 20 15 10 45 

4ε 10 40 35 15 25 45 

ρξφλνη 76 145 100 55 55 180 

πνζνζηά 42,2% 80,6% 61,1% 30,6% 30,6%  
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ρήκα 7. Γπάθημα αξιοποίηζηρ ηος διδακηικού σπόνος ηηρ 3ηρ ενόηηηαρ 

               

Απφ ηνπο παξαπάλσ πίλαθεο παξαηεξείηαη ε κεγάιε δηαθνξά πνπ ππάξρεη ζην ρξφλν 

παξνπζίαζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηηο δχν νκάδεο ζε φιεο ηηο ελφηεηεο. ηελ πεη-ξακαηηθή 

νκάδα ν ρξφλνο απηφο είλαη πνιχ κηθξφηεξνο ζε ζρέζε κε απηφλ ζηελ νκάδα ειέγρνπ 

γεγνλφο πνπ επηηξέπεη ηελ εθπφλεζε πεξηζζφηεξσλ δξαζηεξηνηήησλ αιιά θαη ηελ αχμεζε 

ηεο εμαηνκηθεπκέλεο δηδαζθαιίαο ζηνπο καζεηέο πνπ έρνπλ αλάγθε. 

              Παξαηεξείηαη επίζεο φηη παξφιν πνπ έγηλε πξνζπάζεηα θαη ζηελ νκάδα ειέγρνπ 

γηα νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία (νη καζεηέο θαη ζε απηή ηελ νκάδα εθηεινχζαλ ηα 

θχιια εξγαζίαο ζε νκάδεο) ν ρξφλνο πνπ νη καζεηέο ζπλεξγάδνληαλ ήηαλ αηζζεηά 

κηθξφηεξνο απφ ηνλ αληίζηνηρν ρξφλν ζηελ πεηξακαηηθή νκάδα. 

 

6.1.3 Αλάιπζε απνηειεζκάησλ αχμεζεο θηλήηξσλ ησλ καζεηψλ θαη ηεο εκπινθήο 

ηνπο ζηελ καζεζηαθή δηαδηθαζία 

ην 3
ν
 εξεπλεηηθφ εξψηεκα εξεπλήζεθε θαηά πφζν ε εθαξκνγή ηεο αλεζηξακκέλεο ηάμεο 

νδεγεί ζε αχμεζε ησλ θηλήηξσλ ησλ καζεηψλ θαη ζην βαζκφ εκπινθήο ηνπο ζηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία.  

              Γηα λα δηαπηζησζεί ε επίδξαζε ηνπ κνληέινπ ζηα θίλεηξα ησλ καζεηψλ δφζεθε 

ζε απηνχο κεηά ην ηέινο ηεο παξέκβαζεο έλα εξσηεκαηνιφγην, βαζηζκέλν ζην 

εξσηεκαηνιφγην ΗΜΜS ηνπ Keller. Οη εξσηήζεηο αληηζηνηρνχλ ζηηο ηέζζεξηο ζπληζηψζεο 

ηνπ κνληέινπ ARCS - Πξνζνρή, ρεηηθφηεηα, Απηνπεπνίζεζε θαη Ηθαλνπνίεζε  - θαη ε 

αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ απνηειεί έλαλ δείθηε ηνπ θαηά πφζν επέδξαζε ε θάζε κέζνδνο 
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δηδαζθαιίαο ζηα θίλεηξά ηνπο. Οη κέζνη φξνη ηεο βαζκνινγίαο πνπ έδσζαλ νη καζεηέο γηα 

λα αμηνινγήζνπλ θάζε κία ζπληζηψζα θηλήηξσλ παξνπζηάδνληαη ζε ζπγθεληξσηηθνχο 

πίλαθεο θαη γξαθήκαηα σο πξνο ηελ νκάδα δηδαζθαιίαο ζηελ νπνία έρνπλ εληαρζεί - 

πεηξακαηηθή θαη νκάδα ειέγρνπ. 

Πίλαθαο 29. Αξιολόγηζη ζςνιζηυζών κινήηπυν 

 Πξνζνρή ρεηηθφηεηα Απηνπεπνίζεζε  Ιθαλνπνίεζε 

Πεηξακαηηθή 

νκάδα 

4,29 4,30 4,50 4,46 

Οκάδα ειέγρνπ 3,50 3,37 3,62 3,51 

 

Σα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα απεηθνλίδνληαη ζην αθφινπζν γξάθεκα 

           

ρήκα 8. Γπάθημα αξιολόγηζηρ ζςνιζηυζών κινήηπυν 

              

  χκθσλα κε ηα παξαπάλσ παξαηεξείηαη φηη νη καζεηέο ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο 

αμηνιφγεζαλ θαη ηηο ηέζζεξηο ζπληζηψζεο θηλήηξσλ κε αξθεηά πςειφ βαζκφ, ζε αληίζεζε 

κε ηνπο καζεηέο ηεο νκάδαο ειέγρνπ πνπ ε αμηνιφγεζή ηνπο γηα θάζε ζπληζηψζα είλαη αξ-

θεηά πην ρακειή. Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη νη ζπληζηψζεο Απηνπεπνίζεζε θαη 

Ηθαλνπνίεζε αμηνινγήζεθαλ απφ ηνπο καζεηέο ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο κε πνιχ πςειφ 

βαζκφ θαη παξφιν πνπ ε νκάδα ειέγρνπ αμηνιφγεζε κε πςειφηεξν βαζκφ ηελ ζπληζηψζα 

Απηνπεπνίζεζε, εληνχηνηο ν κέζνο φξνο βαζκνινγίαο ηεο είλαη αηζζεηά πην ρακειφο απφ 

ηνλ αληίζηνηρν ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο.    
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Δηθφλα 14. Σςγκπιηικό γπάθημα αξιολόγηζηρ κινήηπυν 

 

              Παξάιιεια εμεηάζηεθε θαη ν βαζκφο εκπινθήο ησλ καζεηψλ ζηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία ζπκπιεξψλνληαο κηα Ρνπκπξίθα θάζε εβδνκάδα γηα θάζε καζεηή βαζηδφκελνη 

ζηα δεδνκέλα πνπ έρνπλ ζπιιερζεί απφ ηελ ηάμε θαη επηπιένλ γηα ηνπο καζεηέο ηεο πεη-

ξακαηηθήο νκάδαο θαη απφ ηα δεδνκέλα πνπ έρνπλ ζπιιερζεί απφ ηηο θαηαγξαθέο καο 

ζρεηηθά κε ηηο ελέξγεηεο ηνπ καζεηή ζηελ πιαηθφξκα. Γηα λα είλαη πνζνηηθά αμηνπνηήζηκα 

ηα απνηειέζκαηα ηεο Ρνπκπξίθαο ε ζπκπιήξσζε ηεο έγηλε κε κία 5βαζκε θιίκαθα (1-
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θαζφινπ, 2-ιίγν, 3-αξθεηά, 4-πνιχ, 5-πάξα πνιχ). Τπνινγίζηεθε ν κέζνο φξνο γηα θάζε 

καζεηή αλά εβδνκάδα θαη ζηε ζπλέρεηα ν κέζνο φξνο ηεο νκάδαο αλά εβδνκάδα. 

Σα απνηειέζκαηα  θαίλνληαη ζηνλ Πίλ.30. 

 

Πίλαθαο 30. Εμπλοκή μαθηηών ανά εβδομάδα ζηιρ δύο ομάδερ 

 

 

ρήκα 9. Γπάθημα εμπλοκήρ μαθηηών ανά εβδομάδα ζηιρ δύο ομάδερ 

              

Πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί αλ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηελ 

πεηξακαηηθή νκάδα θαη ζηελ νκάδα ειέγρνπ σο πξνο ηνλ κέζν βαζκφ εκπινθήο ησλ 

καζεηψλ γηα ην ζχλνιν ησλ 9 εβδνκάδσλ, ρξεζηκνπνηήζεθε ν έιεγρνο t-test γηα 2 

αλεμάξηεηα δείγκαηα (Indepentent Sample t-test). Ζ κεδεληθή  ππφζεζε είλαη  

Η0: κ1=κ2 [ν βαζκφο εκπινθήο ησλ καζεηψλ ησλ δχν νκάδσλ δελ δηαθέξεη ζεκαληηθά] 

έλαληη ηεο ελαιιαθηηθήο ππφζεζεο 

ΗΑ: κ1≠κ2 [ν βαζκφο εκπινθήο ησλ καζεηψλ ησλ δχν νκάδσλ δηαθέξεη ζεκαληηθά] 
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Δβδνκάδεο 1ε 2ε 3ε 4ε 5ε 6ε 7ε 8ε 9ε Μ.Ο 

Πεηξακαηηθή 

νκάδα 

3,15 3,71 3,78 3,85 3,94 4,07 4,21 4,25 4,3 3,92 

Οκάδα 

ειέγρνπ 
3,22 3,22 3,18 3,29 3,29 3,37 3,16 3,37 3,5 3,29 
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Πίλαθαο 31. Έλεγσορ t-test για ηον βαθμό εμπλοκήρ ηυν μαθηηών ανά εβδομάδα 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test 
for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. 
(2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% 
Confidence 
Interval of the 
Difference 
Lower Upper 

βαθμόρ 
εμπλοκήρ 

Equal 
variances 
assumed 

5,307 ,035 5,048 16 ,000 ,62889 ,12458 ,36479 ,89299 

Equal 
variances 
not assumed 

  
5,048 9,485 ,001 ,62889 ,12458 ,34925 ,90852 

 

              Δπεηδή ην p-value (sig(2-tailed))  είλαη p=0,01<0,05  δερφκαζηε ηελ ελαιιαθηηθή 

ππφζεζε  δειαδή φηη ν βαζκφο εκπινθήο ησλ καζεηψλ ησλ δχν νκάδσλ δηαθέξεη 

ζεκαληηθά. 

              Απφ ηα πξνεγνχκελα ζπκπεξαίλεηαη φηη ε εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ ηεο 

αλεζηξακκέλεο ηάμεο νδεγεί ζε αχμεζε ησλ θηλήηξσλ ησλ καζεηψλ θαη απηφ έρεη ζαλ 

απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηνπ βαζκνχ εκπινθήο ησλ καζεηψλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. 

 

6.1.4 Αλάιπζε απνηειεζκάησλ ελίζρπζεο ηεο απηνπεπνίζεζεο ησλ καζεηψλ κε 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο  αλάγθεο  

ην ηειεπηαίν εξεπλεηηθφ εξψηεκα δηεξεπλήζεθε αλ ε εθαξκνγή ηεο αλεζηξακκέλεο 

δηδαζθαιίαο εληζρχεη ηελ απηνπεπνίζεζε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο  αλάγθεο 

θαη ηελ θαιχηεξε θαηάθηεζε ησλ ζηφρσλ απφ απηνχο. Αξρηθά ζπγθξίζεθαλ νη επηδφζεηο 

ησλ καζεηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηηο δχν νκάδεο. ηνλ επφκελν πίλαθα 

παξνπζηάδνληαη νη κέζνη φξνη ησλ καζεηψλ ησλ δχν νκάδσλ ζε φιεο ηηο γξαπηέο 

αμηνινγήζεηο. 

 

Πίλαθαο 32. Μέζοι όποι βαθμολογιών μαθηηών με ειδικέρ εκπαιδεςηικέρ ανάγκερ 

 Γηαγλσζηηθφ  ηεζη 1
ν
 ηεζη 2

ν
 ηεζη Αζξνηζηηθή 

αμηνιφγεζε 

Πεηξακαηηθή 

νκάδα 
11,6 13,2 14,4 15,2 

Οκάδα 

ειέγρνπ 
11,3 12 12,67 13,7 

 

Σα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα απεηθνλίδνληαη ζην παξαθάησ γξάθεκα. 
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ρήκα 10. Γπάθημα μέζυν όπυν βαθμολογιών μαθηηών με ειδικέρ εκπαιδεςηικέρ ανάγκερ 

               

 Παξαηεξείηαη φηη ελψ νη καζεηέο θαη ησλ δχν νκάδσλ μεθηλνχλ κε θνληηλέο 

επηδφζεηο ζην δηαγλσζηηθφ ηεζη ε γξακκηθή εμέιημε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο ζηελ πεηξακαηηθή νκάδα είλαη ζαθψο κεγαιχηεξε. Ζ δηαθνξά γίλεηαη  αληηιεπηή  

απφ ηηο πξψηεο δχν εβδνκάδεο ηεο εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ. 

              Πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί ε νξζφηεηα ησλ παξαπάλσ ελδείμεσλ πνπ πξνέθπςαλ 

απφ ηε ζπγθεληξσηηθή θαη γξαθηθή αλαπαξάζηαζε έγηλε ν έιεγρνο t γηα 2 αλεμάξηεηα 

δείγκαηα , νπφηε θαη ζπγθξίζεθαλ νη βαζκνινγίεο ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο ζε θάζε κία απφ ηηο γξαπηέο αμηνινγήζεηο - 

δηαγλσζηηθφ, 1
ν
, 2

ν
  ηεζη θαη αζξνηζηηθή αμηνιφγεζε - κε ηηο βαζκνινγίεο ησλ καζεηψλ κε 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηεο νκάδαο ειέγρνπ αληίζηνηρα ζε θάζε κία απφ ηηο 

παξαπάλσ γξαπηέο αμηνινγήζεηο. ε θάζε πεξίπησζε ε κεδεληθή ππφζεζε είλαη  

Η0: κ1=κ2 [νη επηδφζεηο ησλ καζεηψλ κε εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ δχν νκάδσλ γηα θάζε κία 

γξαπηή αμηνιφγεζε δελ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά] 

έλαληη ηεο ελαιιαθηηθήο ππφζεζεο 

ΗΑ: κ1≠κ2 [νη επηδφζεηο ησλ καζεηψλ κε εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ δχν νκάδσλ γηα θάζε 

γξαπηή αμηνιφγεζε δηαθέξνπλ ζεκαληηθά]  
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Πίλαθαο 33.  Έλεγσορ t-test για ηιρ επιδόζειρ ηυν μαθηηών με ειδικέρ εκπαιδεςηικέρ ανάγκερ 

 

              Δπεηδή ην p-value (sig(2-tailed))  είλαη p=0,039<0,05  δερφκαζηε ηελ ελαιιαθηηθή 

ππφζεζε,  δειαδή φηη νη επηδφζεηο ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ δχν 

νκάδσλ γηα θάζε γξαπηή αμηνιφγεζε δηαθέξνπλ ζεκαληηθά. 

             Σα ίδηα ζπκπεξάζκαηα βγαίλνπλ κειεηψληαο  ηνλ βαζκφ εκπινθήο ησλ καζεηψλ 

απηψλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. 

 

Πίλαθαο 34. Εμπλοκή μαθηηών με ειδικέρ εκπαιδεςηικέρ ανάγκερ ζηην μαθηζιακή 

διαδικαζία 

 

        

ρήκα 11. Γπάθημα εμπλοκήρ μαθηηών με ειδικέρ εκπαιδεςηικέρ ανάγκερ ζηην μαθηζιακή 

διαδικαζία 
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Independent Samples Test 

 

Levene's Test 
for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. 
(2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% 
Confidence 
Interval of the 
Difference 
Lower Upper 

βαθμοί 
μαθηηών με 
ειδικέρ 
εκπαιδεςηικέρ 
ανάγκερ 

Equal 
variances 
assumed 

3,656 ,065 2,159 30 ,039 1,267 ,587 ,068 2,465 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  

2,409 29,839 ,022 1,267 ,526 ,193 2,341 

Δβδνκάδεο 1ε 2ε 3ε 4ε 5ε 6ε 7ε 8ε 9ε Μ.Ο 

Πεηξακαηηθή 

νκάδα 

3,1 3,65 3,72 3,8 3,9 4,05 4,12 4,2 4,3 3,92 

Οκάδα ειέγρνπ 3,3 3,1 2,9 3,15 3,22 3,30 3,16 3,25 3,5 3,29 
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              Παξαηεξείηαη φηη αλ θαη νη καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηεο νκάδαο 

ειέγρνπ εκθαλίδνπλ κεγαιχηεξν βαζκφ εκπινθήο ζηελ καζεζηαθή δηαδηθαζία ηελ 1
ε
 

εβδνκάδα ηεο παξέκβαζεο απφ ηνπο αληίζηνηρνπο καζεηέο ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο, φζν 

πεξλνχλ νη εβδνκάδεο ηεο παξέκβαζεο, πνπ ε λέα γλψζε γίλεηαη δπζθνιφηεξε, ππάξρνπλ 

δηαθπκάλζεηο ζην βαζκφ εκπινθήο ηνπο. Αληίζεηα παξαηεξείηαη φηη γηα ηνπο καζεηέο ηεο 

πεηξακαηηθήο νκάδαο ππάξρεη γξακκηθή εμέιημε ηνπ βαζκνχ εκπινθήο ηνπο ζηελ 

καζεζηαθή δηαδηθαζία. 

              Πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί αλ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα 

ζηελ πεηξακαηηθή νκάδα θαη ζηελ νκάδα ειέγρνπ σο πξνο ηνλ κέζν βαζκφ εκπινθήο ησλ 

καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο γηα ην ζχλνιν ησλ 9 εβδνκάδσλ, 

ρξεζηκνπνηήζεθε ν έιεγρνο t-test γηα 2 αλεμάξηεηα δείγκαηα (Indepentent Sample t-test). 

Ζ κεδεληθή καο ππφζεζε είλαη  

Η0: κ1=κ2 [ν βαζκφο εκπινθήο ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ δχν νκάδσλ 

δελ δηαθέξεη ζεκαληηθά] 

έλαληη ηεο ελαιιαθηηθήο ππφζεζεο 

ΗΑ: κ1≠κ2 [ν βαζκφο εκπινθήο ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ δχν νκάδσλ  

δηαθέξεη ζεκαληηθά]  

Πίλαθαο 35. Έλεγσορ t-test για ηην εμπλοκή μαθηηών με ειδικέρ εκπαιδεςηικέρ ανάγκερ ζηην 

μαθηζιακή διαδικαζία 

 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's 
Test for 
Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. 
(2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% 
Confidence 
Interval of the 
Difference 
Lower Upper 

εμπλοκή 
μαθηηών με 
ειδικέρ 
εκπαιδεςηικέρ 
ανάγκερ ζηην 
μαθηζιακή 
διαδικαζία 

Equal 
variances 
assumed 

3,400 ,084 4,977 16 ,000 ,66222 ,13305 ,38017 ,94428 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  

4,977 11,139 ,000 ,66222 ,13305 ,36982 ,95462 
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              Δπεηδή ην p-value (sig(2-tailed))  είλαη p=0,00<0,05  γίλεηαη δεθηή ε ελαιιαθηηθή 

ππφζεζε  δειαδή φηη ν βαζκφο εκπινθήο ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

ησλ δχν νκάδσλ δηαθέξεη ζεκαληηθά. Απφ ηα πξνεγνχκελα ζπκπεξαίλεηαη φηη ε εθαξκνγή 

ηνπ κνληέινπ ηεο αλεζηξακκέλεο ηάμεο εληζρχεη ηνλ βαζκφ εκπινθήο ησλ καζεηψλ κε 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη απηφ νδεγεί ζε αχμεζε ηεο 

επίδνζεο ηνπο. 

 

6.2 Αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ 

Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ είλαη ζθφπηκν λα αλαθεξζεί φηη ε 

παξνχζα έξεπλα  ππφθεηληαη ζε θάπνηνπο βαζηθνχο πεξηνξηζκνχο: 

 Ζ κηθξή ρξνληθή δηάξθεηα ηεο παξέκβαζεο (9 εβδνκάδεο) αιιά θαη ην κηθξφ δείγ-

κα καζεηψλ (50) απνηειεί έλα πεξηνξηζκφ ζηελ γελίθεπζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ. 

 Σν δείγκα ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηηο δχν νκάδεο ήηαλ πν-

ιχ κηθξφ γηα λα πξνθχςνπλ κε αζθάιεηα θάπνηα ζπκπεξάζκαηα 

 Ο βαζκφο εηιηθξίλεηαο ησλ καζεηψλ ζηελ ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ γηα 

ηελ αλάπηπμε θηλήηξσλ δεκηνπξγεί κία ακθηβνιία γηα ηα ζπκπεξάζκαηα παξφιν 

πνπ ηα εξσηεκαηνιφγηα ήηαλ αλψλπκα γηα ηελ απνθπγή ππεξβνιψλ ππφ ην θφβν 

ρακειήο βαζκνινγίαο  

 Ο βαζκφο εμνηθείσζεο θάπνησλ  καζεηψλ κε ηα δηάθνξα εξγαιεία κπνξεί λα ήηαλ 

ηξνρνπέδε γηα ην ξπζκφ βειηίσζεο ησλ καζεζηαθψλ ηνπο απνηειεζκάησλ. 

             Λακβάλνληαο ππφςε ηνπο παξαπάλσ πεξηνξηζκνχο ζπκπεξαίλεηαη φηη: 

             Απφ ηηο αλαιχζεηο πνπ πξνεγήζεθαλ θαίλεηαη φηη ε εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ ηεο 

αλεζηξακκέλεο δηδαζθαιίαο ζηελ Φπζηθή Γ’ Γπκλαζίνπ ζπκβάιιεη αξρηθά ζηελ 

εμνηθνλφκεζε δηδαθηηθνχ ρξφλνπ ζηελ ηάμε, ζπκπέξαζκα ζην νπνίν θαηαιήγνπλ νη 

Καηζά (2014),  παλνχ (2014),  Mok (2014) θαη Clark (2015)   πνπ εθάξκνζαλ  ην 

κνληέιν ζε δηαθνξεηηθά καζήκαηα (Μαζεκαηηθά, Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα θαη  

Νενειιεληθή Γιψζζα) αιιά θαη ζε δηαθνξεηηθέο βαζκίδεο (καζεηέο Γπκλαζίνπ, Λπθείνπ 

θαη πξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο). Έηζη ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα ζρεδηάδεη πην δεκηνπξγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ βνεζνχλ ζηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο. Σαπηφρξνλα ηνπ 

δίλεηαη ε δπλαηφηεηα αθνχ γλσξίδεη ηηο αδπλακίεο ησλ καζεηψλ ηνπ λα πξνζθέξεη 

εμαηνκηθεπκέλε κάζεζε πνπ νδεγεί ζηελ βειηίσζε ηεο απφδνζεο φισλ ησλ καζεηψλ. 

              Σν απνηέιεζκα απηφ γίλεηαη αθφκε πην ζεκαληηθφ δεδνκέλνπ φηη ππάξρνπλ 

ελφηεηεο ζηελ δηδαζθαιία ηεο Φπζηθήο Γ’ Γπκλαζίνπ πνπ ιφγσ ηνπ καζεκαηηθνχ 
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θνξκαιηζκνχ ηνπο αιιά θαη ησλ δπζλφεησλ ελλνηψλ δπζθνιεχνπλ ηδηαίηεξα ηνπο καζεηέο. 

ηελ παξνχζα δηδαθηηθή παξέκβαζε παξαηεξείηαη φηη ζηελ 3
ε
 ελφηεηα πνπ είλαη κηα πνιχ 

απαηηεηηθή ελφηεηα ν ρξφλνο πνπ αθηεξψζεθε απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ γηα ηελ παξνπζίαζε 

ηεο λέαο γλψζεο ήηαλ κφιηο 17% ηνπ δηδαθηηθνχ ρξφλνπ. Ήηαλ πην εχθνιν γηα ηνπο 

καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ ηε λέα γλψζε κέζα απφ ηηο εζηηαζκέλεο εξσηήζεηο θπξίσο ζηελ 

πιαηθφξκα αιιά θαη ζηελ ηάμε. 

              Δπίζεο είλαη ζεκαληηθφ ην γεγνλφο φηη αλ θαη ε δηδαζθαιία ηεο Φπζηθήο ζηελ 

νκάδα ειέγρνπ ζηεξίρηεθε θπξίσο ζην κνληέιν ηεο δηεξεπλεηηθήο-νκαδνζπλεξγαηηθήο 

κάζεζεο ν ρξφλνο αιιειεπίδξαζεο ησλ καζεηψλ πνπ αθνινχζεζαλ ην κνληέιν ηεο 

αλεζηξακκέλεο ηάμεο ήηαλ αηζζεηά κεγαιχηεξνο. Απηφ νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη κε 

απηφλ ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο επλνείηαη ε επηθνηλσλία ησλ καζεηψλ θαη ε ζπλεξγαζία ηνπο 

ηφζν ζηελ πιαηθφξκα φζν θαη ζην ζρνιείν.(Gomez-Lanier, 2018) 

              Με βάζε ηηο αλαιχζεηο  επηβεβαηψζεθε ε αλάπηπμε ησλ θηλήηξσλ κάζεζεο θαη ε 

ζεηηθή  ζηάζε ησλ καζεηψλ απέλαληη ζην κάζεκα (Finkenberg & Trefzger, 2019) γεγνλφο 

πνπ νδεγεί απηνκάησο ζε αχμεζε ηεο εκπινθήο ηνπο ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία αιιά θαη 

ηε βειηίσζε ησλ επηδφζεσλ ηνπο. Σα απνηειέζκαηα απηά ζπκθσλνχλ κε φζα έρνπλ 

θαηαγξαθεί ζηε βηβιηνγξαθία ((Mok, 2014) (Roehl, Reddy, & Shannon, 2013),(Chen, 

Wang, Kinshuk, & Chen, 2014)). ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ν  Clark (2015) 

αλ θαη απνθάιπςε κε ηελ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζε ηελ αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ 

καζεηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, δηαθνξνπνηείηαη  σο πξνο ηελ βειηίσζε ησλ 

επηδφζεσλ ηνπο αθνχ φπσο ηνλίδεη δελ παξαηήξεζε ζεκαληηθή δηαθνξά ζηηο επηδφζεηο ησλ 

δχν νκάδσλ. ην αληίζεην αθξηβψο απνηέιεζκα απφ ηνλ Clark θαηέιεμε ε Cleveland 

(2017) φπνπ ελψ παξαηήξεζε βειηίσζε ησλ επηδφζεσλ ησλ καζεηψλ πνπ δηδάρηεθαλ 

Φπζηθή κε ην κνληέιν ηεο αλεζηξακκέλεο δηδαζθαιίαο δελ παξαηήξεζε δηαθνξά ζηελ 

αλάπηπμε ησλ θηλήηξσλ κάζεζεο.  

              Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην γεγνλφο φηη πεξηζζφηεξν ζεηηθή αληίδξαζε 

απέλαληη ζην λέν κνληέιν κάζεζεο είραλ νη καζεηέο κε κέηξηεο θαη ρακειέο επηδφζεηο πνπ 

φπσο παξαδέρηεθαλ ζε ζπδεηήζεηο, είραλ ηελ δπλαηφηεηα πξηλ έξζνπλ ζην ζρνιείν λα 

ιάβνπλ φζν πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξνχζαλ γηα ηελ λέα γλψζε, κε δηαθνξεηηθνχο 

ηξφπνπο, γεγνλφο πνπ ηνπο έδηλε απηνπεπνίζεζε λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο νκαδηθέο εξγαζίεο 

αιιά θαη λα βνεζνχλ θαη φζνπο είραλ απνξίεο. (Marlowe, 2012) 

              Σα παξαπάλσ απνηεινχλ κηα  έλδεημε φηη ε αλεζηξακκέλε δηδαζθαιία κπνξεί λα 

ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο ησλ πην αδχλακσλ καζεηψλ θαη λα εληζρχζεη ηελ απηνπεπνίζεζε 
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ηνπο, αθνχ γλσξίδνπλ φηη ν εθπαηδεπηηθφο πξνζπάζεζε λα βξεη ηξφπνπο, ψζηε λα 

ηθαλνπνηήζεη ηηο ηνπο αηνκηθέο αλάγθεο. Έηζη ηνπο δίλεηαη  ε δπλαηφηεηα λα ζπκκεηέρνπλ 

ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία ηζφηηκα κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο,  λα ζπλεξγαζηνχλ καδί ηνπο 

θαη λα αληαιιάμνπλ απφςεηο.(Clark, 2015) 

              Αληίζεηα νη καζεηέο κε ηηο πςειέο επηδφζεηο ρξεηάζηεθαλ κεγαιχηεξν ρξνληθφ 

δηάζηεκα γηα λα απνδερηνχλ ην λέν κνληέιν δηδαζθαιίαο, φπνπ καζεκέλνη λα είλαη 

απνδέθηεο ηεο γλψζεο, ηφληδαλ φηη έλησζαλ αλαζθάιεηα λα καζαίλνπλ ηε λέα γλψζε απφ 

βίληεν θαη αζθήζεηο, θνβνχκελνη φηη θάηη ζεκαληηθφ κπνξεί λα ηνπο δηαθχγεη 

επηβεβαηψλνληαο θαη ηνπο Tsang θαη Harris (2016). Υαξαθηεξηζηηθφ απηήο ηεο 

αλαζθάιεηαο ηνπο είλαη ην γεγνλφο φηη ηηο δχν πξψηεο εβδνκάδεο κέρξη λα ζπλεζίζνπλ ηνλ 

ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ κνληέινπ αληέγξαθαλ ηε ζεσξία απφ ην δηαδξαζηηθφ πιηθφ ζην 

ηεηξάδην. 

              ην ζεκείν απηφ βέβαηα αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη κεηά απφ ηφζνπο κήλεο απνρήο 

απφ ηελ δηα δψζεο δηδαζθαιία εμαηηίαο ηεο παλδεκίαο, νη καζεηέο  ηηο πξψηεο δχν 

εβδνκάδεο δελ ήηαλ δηαηεζεηκέλνη λα αθηεξψζνπλ ην ρξφλν πνπ απαηηνχζε ε εθαξκνγή 

ηνπ κνληέινπ ζην ζπίηη, γεγνλφο πνπ ελαξκνλίδεηαη κε φζα έρνπλ  ήδε αλαθεξζεί θαη απφ 

ηνπο Chen θαη ζπλ. (2014) αιιά θαη απφ ηελ Chen (2016) πνπ απνθάιπςε φηη πνιινί 

καζεηέο ήηαλ αξλεηηθνί γηαηί απιά δελ είραλ ζπλεζίζεη λα καζαίλνπλ ηε λέα γλψζε ζην 

ζπίηη κε απνηέιεζκα λα πεγαίλνπλ απξνεηνίκαζηνη ζην ζρνιείν. Δπίζεο ζχκθσλα κε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πνιινί καζεηέο ήηαλ αξλεηηθνί ζην  λα αιιειεπηδξάζνπλ ζηνλ 

ηνίρν ηεο θπςέιεο απφ θφβν κήπσο θάλνπλ ιάζνο. Απηή ε ζηάζε είρε αληίθηππν θαη ζην 

1
ν
 δηακνξθσηηθφ ηεζη φπνπ νη βαζκνινγίεο ήηαλ ηδηαηηέξσο ρακειέο. Πνιχηηκε φκσο ήηαλ 

ε βνήζεηα ησλ αηφκσλ πνπ εληππσζηάζηεθαλ απφ ην λέν ηξφπν κεηάδνζεο ηεο γλψζεο θαη 

απνηέιεζαλ ηνπο ππξήλεο ζηηο νκάδεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζην ζρνιείν, βνεζψληαο θαη 

ζπκπαξαζχξνληαο κε ηνλ ελζνπζηαζκφ ηνπο θαη ηνπο ππφινηπνπο. 

              Σα πξνεγνχκελα ζπκπεξάζκαηα αμίδεη λα αλαθεξζνχλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

ζέζε πνπ πξέπεη λα ηεξήζεη ν εθπαηδεπηηθφο κπξνζηά ζε απηή ηε ζηάζε. Πξέπεη λα είλαη 

επέιηθηνο θαη δηαηεζεηκέλνο λα ηξνπνπνηεί ζπλερψο ηνλ ηξφπν πνπ επηιέγεη λα 

παξνπζηάζεη ηε λέα γλψζεη ψζηε λα πξνζειθχζεη ην ελδηαθέξνλ απηψλ ησλ καζεηψλ θαη 

λα θάκςεη ηελ αληίζηαζε ηνπο.  

              Σέινο κε βάζε ηηο αλαιχζεηο θαίλεηαη φηη ε εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ ζε καζεηέο 

κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο επηθέξεη πνιχ θαιά απνηειέζκαηα ζηελ ελίζρπζε ηεο 

απηνπεπνίζεζεο ηνπο, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζηελ αχμεζε ηεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο ηνπο 
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ζηελ καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη θαηά ζπλέπεηα ζηελ βειηίσζε ησλ επηδφζεσλ ηνπο. Παξά 

ηελ αξρηθή δηζηαθηηθφηεηα ηνπο λα ζηέιλνπλ ηηο απνξίεο ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθφ κέζα απφ 

ηελ πιαηθφξκα κεηά απφ ηελ εληαηηθή παξφηξπλζε ηεο , φηαλ μεθίλεζαλ λα άιιειε-

πηδξνχλ κε απηήλ θαη λα δέρνληαη ηελ αλαηξνθνδφηεζε θαη ηελ επηβξάβεπζε απφ απηήλ, 

έθαλαλ αηζζεηή ηελ παξνπζία ηνπο ηφζν ζηελ πιαηθφξκα φζν θαη ζηελ ζρνιηθή ηάμε. Σα 

απνηειέζκαηα απηά έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηα απνηειέζκαηα πνπ παξνπζίαζε  ε 

Bergstresser (2017) φπνπ εθαξκφδνληαο ηελ αλεζηξακκέλε ηάμε ζε καζεηέο κε δπζιεμία, 

θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ ζε νκάδα καζεηψλ δελ επέθεξε 

ζεκαληηθή δηαθνξά ζηελ αλάπηπμε θηλήηξσλ αιιά θαη ζηελ επίδνζε ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ 

νκάδα καζεηψλ πνπ δηδάρηεθε κε ην παξαδνζηαθφ κνληέιν δηδαζθαιίαο. 
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Κεθάιαην 7
ν
  

7.1 πκπεξάζκαηα γηα ηελ ζπκβνιή ηεο αλεζηξακκέλεο δηδαζθαιίαο ζηε δηδαζθαιία 

ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ  

Μεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ ηεο αλεζηξακκέλεο δηδαζθαιίαο, γηα ηε δηδαζθαιία ηεο 

Φπζηθήο  Γ’ Γπκλαζίνπ θαίλεηαη φηη: 

 Απηφ ην κνληέιν δηδαζθαιίαο είλαη απφιπηα ζπκβαηφ κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

ζρνιείνπ θαη κπνξεί λα βειηηψζεη ηηο ππεξεζίεο πνπ απηφ πξνζθέξεη ρσξίο λα 

ρξεηάδνληαη επηπιένλ πφξνη απφ απηνχο πνπ ην ζρνιείν κπνξεί λα πξνζθέξεη. 

Αθφκα θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ ππάξρνπλ νη πξνυπνζέζεηο αμηνπνίεζεο 

δηαδηθηχνπ ζηηο νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζην ζρνιείν κπνξεί λα γίλεη 

ηξνπνπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ψζηε απηέο πνπ απαηηνχλ δηαδίθηπν λα 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζην ζπίηη. Ζ πινπνίεζε ηεο κεζφδνπ κπνξεί λα γίλεη κε 

πιαηθφξκεο αζχγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο φπσο νη e-me, eClass, Moodle θαη άιιεο. 

Δπίζεο ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ παξέκβαζε είηε 

δεκηνπξγήζεθε απφ ηελ εθπαηδεπηηθφ είηε ππήξρε ειεχζεξν ζην δηαδίθηπν, ρσξίο 

θφζηνο γηα ην ζρνιείν. 

 Αλ θαη νη καζεηέο δνπλ ζηελ επνρή ηεο ηερλνινγίαο θαη είλαη γλψζηεο απηήο, δελ 

είλαη απφιπηα εμνηθεησκέλνη κε απηή. Γηα ην ιφγν απηφ θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο 

παξέκβαζεο δελ ήηαλ ιίγεο νη θνξέο πνπ αξθεηνί καζεηέο αξλήζεθαλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα εξγαιεία ηεο πιαηθφξκαο (ηνίρνο) απφ θφβν κελ θάλνπλ 

ιάζνο ή γηαηί δελ έρνπλ ζπλεζίζεη λα εθθξάδνπλ ηελ άπνςε ηνπο κε ηνλ ηξφπν 

απηφ. 

 Ζ εθαξκνγή ηεο αλεζηξακκέλεο δηδαζθαιίαο απμάλεη ηα θίλεηξα κάζεζεο γεγνλφο 

πνπ νδεγεί ζηελ αχμεζε ηεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ ζηελ καζεζηαθή 

δηαδηθαζία. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ ελίζρπζε ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ ζε 

επίπεδν ζηφρσλ. 

 Ζ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ βνεζά ζηελ εμνηθνλφκεζε  δηδαθηηθνχ ρξφλνπ γεγνλφο 

πνπ επηηξέπεη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα γλσξίζεη θαιχηεξα ηνπο καζεηέο ηνπ (ηηο 

αδπλακίεο ηνπο αιιά θαη ηα δπλαηά ηνπο ζεκεία) θαη λα ζρεδηάζεη θαηάιιειεο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα ηνπο βνεζήζνπλ λα αλαπηχμνπλ ηελ θξηηηθή ηνπο ζθέςε 

αιιά θαη λα βειηηψζνπλ ηελ επίδνζε ηνπο. 

 Ζ δηδαζθαιία ηεο Φπζηθήο κε ηε κέζνδν απηή έρεη επεξγεηηθά απνηειέζκαηα γηα 

ηνπο καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο αθνχ εληζρχεη ηελ απηνπεπνίζεζε 
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ηνπο, γεγνλφο πνπ ηνπο επηηξέπεη λα επηθνηλσλνχλ θαη  λα ζπλεξγάδνληαη πεξηζ-

ζφηεξν κε ηνπο ππφινηπνπο καζεηέο κε έκκεζε ζπλέπεηα ηελ βειηίσζε ησλ 

επηδφζεσλ ηνπο. 

 Ζ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ζηε δηδαζθαιία ηεο Φπζηθήο εληζρχεη ηε ζεηηθή ζηάζε 

ησλ καζεηψλ ζε έλα θαηά θαλφλα δχζθνιν κάζεκα αθνχ παξέρεη ηε λέα γλψζε 

κέζα απφ έλα πινπξαιηζκφ εξγαιείσλ θαη δηαδηθαζηψλ ψζηε λα ηθαλνπνηεί φιεο ηηο 

θαηεγνξίεο καζεηψλ. 

 

7.2 Πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα 

Ζ παξνχζα έξεπλα ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη ην έλαπζκα γηα κία έξεπλα κεγαιχηεξεο 

δηάξθεηαο θαη ζε κεγαιχηεξν δείγκα καζεηψλ π.ρ. φισλ ησλ ηάμεσλ ηνπ Γπκλαζίνπ, ψζηε 

λα δνχκε εθηελέζηεξα ηελ επίδξαζε ηνπ κνληέινπ ηεο αλεζηξακκέλεο δηδαζθαιίαο ζηελ 

δηδαζθαιία ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ. 

              Δλδηαθέξνλ ζα παξνπζίαδε επίζεο ε θαζνιηθή εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ ηεο 

αλεζηξακκέλεο ηάμεο ζε κία ζρνιηθή κνλάδα ηφζν πξνο ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα 

(επίδξαζε ηνπ κνληέινπ ζε δηαθνξεηηθά γλσζηηθά αληηθείκελα επθνιφηεξα ή δπζθνιφηεξα 

θαη πνζνζηφ επίδξαζεο αλάινγα κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν) φζν θαη ηεο ζπλεξγαζίαο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ίδηνπ ή θαη δηαθνξεηηθνχ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ (επηκεξηζκφο 

θαζεθφλησλ θαη επζπλψλ γηα ηελ επηηπρία ηνπ κνληέινπ). 

              Αμίδεη επίζεο λα εξεπλεζεί θαηά πφζν ε εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ ηεο 

αλεζηξακκέλεο ηάμεο κπνξεί λα αιιάμεη ηελ ζηάζε ησλ καζεηψλ απέλαληη ζε δχζθνια 

θαηεμνρήλ καζήκαηα, ηδηαίηεξα καζεηψλ κε ρακειέο επηδφζεηο πνπ δπζθνιεχνληαη λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ησλ καζεκάησλ κε ηνλ παξαδνζηαθφ  ηξφπν δηδαζθαιίαο. 

             Μία άιιε πξφηαζε ηέινο ζα ήηαλ ε εθαξκνγή ηεο αλεζηξακκέλεο δηδαζθαιίαο ζε 

κεγάιν δείγκα καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο (ίζσο ζε θάπνην εηδηθφ ζρνιείν) 

ζε έλα ή θαη ζε πεξηζζφηεξα γλσζηηθά αληηθείκελα γηα ηελ δηεξεχλεζε ηεο επίδξαζεο ηνπ 

κνληέινπ ζηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ απηψλ ζε επίπεδν θαηάθηεζεο ζηφρσλ. 
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Ρνπκπξίθα κέηξεζεο εκπινθήο ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο 
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Φχιιν εξγαζίαο ζηηο ειεθηξηθέο δπλάκεηο γηα ηελ  νκάδα ειέγρνπ 
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Φχιιν εξγαζίαο ζηηο ειεθηξηθέο δπλάκεηο γηα ηελ πεηξακαηηθή νκάδα 
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Φχιιν εξγαζίαο ζην ειεθηξηθφ θνξηίν γηα ηελ πεηξακαηηθή νκάδα 
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Φχιιν εξγαζίαο ζηνπο ηξφπνπο ειέθηξηζεο ίδην θαη γηα ηηο δχν νκάδεο 
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Φχιιν εξγαζίαο ζηνλ Νφκν  Coulomb γηα ηελ πεηξακαηηθή νκάδα 
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Φχιιν εξγαζίαο ζην Νφκν Coulomb γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ 
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Δηθφλα 1. https://www.minedu.gov.gr/news/44641-13-04-20-2menoume-spiti-

mathainoume-spiti-13-martiou-13-apriliou-enas-minas-eks-apostaseos-ekpaidefsis-2 

Δηθφλα 2. 

https://techteacher.gr/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%

81%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1/%CE%B7-

%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86

%CE%B7-%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B7-flipped-classroom/ 

Δηθφλα 3. Πξνζσπηθφ αξρείν 

Δηθφλα 4. (Bergmann & Sams, Flip Your Classroom: Reach Every Student, 2012) 

Δηθφλεο 5-14. Πξνζσπηθφ αξρείν 
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