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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η Ιστορία των Φυσικών Επιστηµών και των Μαθηµατικών, η Λογική, οι Αρχές της Φιλοσοφίας και 
τα Προβλήµατα Φιλοσοφίας είναι µαθήµατα τα οποία προσφέρονται στους Έλληνες µαθητές των 
δύο τελευταίων τάξεων του Ενιαίου Λυκείου. Στα Αναλυτικά Προγράµµατα αυτών των  µαθηµάτων 
περιλαµβάνονται θέµατα τα οποία θα µπορούσαν να συγκροτήσουν το Αναλυτικό Πρόγραµµα ενός 
µαθήµατος Επιστηµολογίας των Φυσικών Επιστηµών, αντικείµενο που προσφέρεται σε 
πανεπιστηµιακό επίπεδο. Το υλικό πολυµέσων «Πολλαπλάν» προσφέρει υλικό από τα 
προαναφερθέντα µαθήµατα και προσοµοιώσεις των κρίσιµων πειραµάτων της Φυσικής. Η 
οργάνωση του περιεχοµένου, τα εργαλεία πλοήγησης και οι υπερσυνδέσεις, διευκολύνουν το 
σχεδιασµό διαθεµατικών µαθησιακών έργων. Το περιβάλλον διδασκαλίας µάθησης στο οποίο 
επιδιώκεται να λειτουργήσουν είναι εποικοδοµητικού τύπου.  
ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙ∆ΙΑ: Επιστηµολογία Φυσικών Επιστηµών, ∆ιδασκαλία, Πολυµέσα, ∆ιαθεµατική 
προσέγγιση, Ιδέες µαθητών 
 
ΣΤΟΧΟΣ 

Να διερευνηθεί η δυνατότητα των Πολυµέσων να συµβάλουν στην βελτίωση της διδασκαλίας 
θεµάτων της Επιστηµολογίας των Φυσικών Επιστηµών. Η Επιστηµολογία των Φυσικών 
Επιστηµών (στη συνέχεια για λόγους συντοµίας θα αναφέρεται ως ΕπΦΕ) δεν συναντάται ως 
αυτόνοµο γνωστικό αντικείµενο στην Ελληνική ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση, αλλά αντίθετα τo 
θεµατικό του περιεχόµενο είναι  διάσπαρτο σε διαφορετικά γνωστικά αντικείµενα όπως Αρχές 
Φιλοσοφίας, Προβλήµατα Φιλοσοφίας, Ιστορία των Φυσικών Επιστηµών και των Μαθηµατικών, 
Λογική και οι  ίδιες οι Φυσικές  Επιστήµες (στη συνέχεια ΦΕ). Η διασπορά αυτή είναι, ως ένα 
βαθµό, υπεύθυνη για τις δυσκολίες που συναντούν οι εκπαιδευτικοί κατά τη διδασκαλία και 
περισσότερο οι µαθητές στην προσπάθειά τους να κατανοήσουν και να εναρµονίσουν απόψεις οι 
οποίες αναφέρονται στο ίδιο θέµα (π.χ. γνώση, µέθοδοι απόκτησης της γνώσης, εγκυρότητα της 
γνώσης, κ.α.) αλλά διδάσκονται στο πλαίσιο διαφορετικών µαθηµάτων.  
 
ΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ  

Οι µαθητές, οι διδάσκοντες, η διδακτική-µαθησιακή αλληλεπίδραση, το γνωστικό αντικείµενο 
που διδάσκεται, το εκπαιδευτικό υλικό, το µαθησιακό περιβάλλον, οι διδακτικοί στόχοι που 
επιδιώκονται είναι παράµετροι ενός πολύπλοκου προβλήµατος. Η µελέτη κάθε παραµέτρου, η 
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σύνθεση µιας λύσης (µιας πρότασης για τη διδασκαλία), η αξιολόγησή της και η αναθεώρησή της  
ή η απόρριψή της, αποτελούν το γίγνεσθαι της εκπαιδευτικής έρευνας.  

 Η ΕπΦΕ δεν µπορεί να θεωρηθεί ως Ιστορία της εξέλιξης των θεωριών των ΦΕ ούτε και ως 
Γνωσιολογία της επιστηµονικής γνώσης των ΦΕ. Μια περιγραφή η οποία θα µπορούσε να 
δηµιουργήσει τα λιγότερα προβλήµατα είναι να θεωρήσουµε την ΕπΦΕ ως το φιλοσοφικό 
στοχασµό για το επιστηµονικό γίγνεσθαι (Μπιτσάκης Ε., 1979). Τόσο ο στοχασµός όσο τα 
συµπεράσµατα και οι θεωρητικές συλλήψεις που αυτός γεννάει, συγκροτούν ένα σώµα γνώσης 
στοιχεία του οποίου προτείνεται να εισαχθούν στην Εκπαίδευση. (Solomon J., 1991; Matthews M. 
R., 1994; Kortland K., 1991; ) Οι υποστηρικτές αυτής της άποψης προσδοκούν σε µια παιδεία περί 
τις ΦΕ η οποία υπερβαίνει την Ιστορία τους και  κλονίζει την θετικιστική άποψη που γεννάει η 
τρέχουσα  πρακτική της διδασκαλίας των ΦΕ. Πώς όµως θα επιτευχθεί αυτό; 

Μέσω ενός αυτόνοµου γνωστικού αντικειµένου, ενός µαθήµατος, ή µέσω άλλων µαθηµάτων 
τα οποία ήδη υπάρχουν στο πλαίσιο σπουδών και στα οποία υπάρχουν διάσπαρτες θεµατικές 
ενότητες της ΕπΦΕ;  Πώς θα επιλεγούν οι θεµατικές ενότητες και πως θα διαταχθούν ώστε να 
αποτελέσουν ένα Αναλυτικό Πρόγραµµα; Η επιλογή θα γίνει µε κριτήριο την αξία τους στο σώµα 
της ΕπΦΕ ή τους µαθητές, δηλαδή τις δυνατότητες και τα ενδιαφέροντά τους. (Solomon J., 1991)   

Πώς θεωρούνται  οι µαθητές που θα εµπλακούν  σε µια εκπαιδευτική διαδικασία η οποία 
στοχεύει στην επίτευξη αυτών των στόχων; Θα οικοδοµήσουν οι µαθητές επιστηµολογικές 
απόψεις οι οποίες προσεγγίζουν τις επιθυµητές αλλάζοντας αυτές που έχουν ή απλά θα 
κατανοήσουν αυτές που έχουν επιλεγεί από την ΕπΦΕ;  Οι µαθητές, όπως έχει προσδιοριστεί στη 
βιβλιογραφία, εµπλέκονται στις µαθησιακές δραστηριότητες ενεργοποιώντας ένα σύνολο 
γνώσεων, γνωστικών δεξιοτήτων και γνωσιολογικών πίστεων που αν δεν τύχουν της κατάλληλης 
διδακτικής αντιµετώπισης γεννούν παρανοήσεις ή µένουν αµετάβλητες. (Driver R., Squires, A., 
Rushworth P., Wood-Robinson V., 1994; Glaxton G., 1993; Osborne R. Freyberg P. (Eds), 1985)  

Ποιο ρόλο θα έχουν οι εκπαιδευτικοί στη διδασκαλία; Θα είναι οι αναµεταδότες της γνώσης ή 
θα είναι συν-ερευνητές και καθοδηγητές των µαθητών στην οικοδόµηση της επιθυµητής γνώσης; 
Οι εκπαιδευτικοί έχουν δικές τους απόψεις επιστηµολογικές για τις ΦΕ  και γνωσιοθεωρητικές για 
τη µάθηση, οι οποίες εκδηλώνονται στη διδασκαλία και οι οποίες δύσκολα αλλάζουν. (Poole 
M.,1995; Koulaidis V. and Ogborn J., 1989)  

Τι είδους εκπαιδευτικό υλικό θα χρησιµοποιηθεί στη διδασκαλία;  Θα είναι το παραδοσιακό 
βιβλίο-χαρτί µολύβι,  θα αξιοποιηθούν οι Τεχνολογίες της Πληροφορικής (∆ιαδίκτυο) και των 
Πολυµέσων ή θα είναι κάποιος συνδυασµός τους; Τι είδους µαθησιακά έργα θα προταθούν στους 
µαθητές; Έργα τα οποία διευκολύνουν την κατανόηση της µεταδιδόµενης γνώσης ή έργα τα οποία 
θα καθοδηγούν τους µαθητές στην οικοδόµησή της;   
 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Ο αριθµός των ερωτηµάτων που τέθηκαν και η ποικιλία των απαντήσεων που αυτά έχουν 
περιγράφουν την πολυπλοκότητα του προβλήµατος της διδασκαλίας της ΕπΦΕ. Οι προτάσεις – 
λύσεις, οι οποίες θα είχαν την κατ’ αρχήν πιθανότητες επιτυχίας, θα πρέπει να αναζητηθούν στην 
περιοχή της τοµής όχι των επιµέρους απαντήσεων αλλά των θεωρητικών προοπτικών µε τις οποίες 
προσεγγίστηκαν και µελετήθηκαν οι διάφορες παράµετροι. Μια τέτοια περιοχή στην οποία 
τέµνονται οι θεωρητικές προοπτικές για την προέλευση και την οικοδόµηση ης γνώσης που 
πρόκειται να διδαχθεί, για την οικοδόµηση της γνώσης από τους µαθητές, για το ρόλο του 
διδάσκοντος και της διδασκαλίας είναι το πλαίσιο του Εποικοδοµισµού (Constructivism) και 
ειδικότερα η τάση η οποία δίνει µεγαλύτερη έµφαση στον κοινωνικό  χαρακτήρα της  γνώσης και 
της οικοδόµησής της µέσα από την αλληλεπίδραση των µελών της οµάδας (Social Constructivism) 
(David R. Geelan , 1977).  

Στο πλαίσιο της εποικοδόµησης ο διδάσκων είναι συν-ερευνητής και καθοδηγητής των 
µαθητών, τα µαθησιακά έργα δεν είναι αλγόριθµοι που οδηγούν στην επιθυµητή και σωστή 
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απάντηση, το λάθος θεωρείται ως βήµα για την πορεία προς το σωστό, οι µαθητές συνεργάζονται 
σε οµάδες και συζητούν τις απόψεις τους, η διερεύνηση και η διαπραγµάτευση των διαφορετικών 
απόψεων είναι επιθυµητή διδακτική στρατηγική. Η συµβατότητας µιας εποικοδοµητικής  
διδακτικής στρατηγικής η οποία αξιοποιεί τα Πολυµέσα έχει µελετηθεί και προτείνεται στη 
σχετική βιβλιογραφία. (Dyffy, Thomas M. & Jonnassen, David H., 1991). Μια πρόταση για τη 
διδασκαλία της ΕπΦΕ µπορεί συνεπώς να στηριχθεί στην επιτοµή της εποικοδοµητικής θεώρησης 
της εκπαίδευσης µε την ανάλογη άποψη για το σχεδιασµό και τη διδασκαλία µε Πολυµέσα.  
 
Το υλικό Πολυµέσων  Πολλαπλάν  

Η παραγωγή του υλικού Πολυµέσων Πολλαπλάν έγινε στο πλαίσιο του έργου «Ναυσικά» του 
ΕΠΕΑΕΚ µε επιστηµονικό υπεύθυνο τον καθηγητή του Παν. Αθηνών Παναγιώτη Κόκκοτα και 
απευθύνεται στους µαθητές του Ενιαίου Λυκείου. Η θεωρητική του προοπτική είναι αυτή της 
Εποικοδόµησης και καταβλήθηκε συστηµατική προσπάθεια για την υλοποίησή της. Το 
περιεχόµενο δοµείται σε τρεις άξονες: τον άξονα της Ιστορίας της Φυσικής, τον άξονα των 
προσοµοιώσεων πειραµάτων και φαινοµένων και τον άξονα της Επιστηµολογίας.  

Βασική επιστηµολογική θέση η οποία σχετίζεται µε τη διδασκαλία και τη µάθηση είναι ότι η 
γνώση µπορεί να εκφραστεί µέσω διαφορετικών αναπαραστάσεων (κείµενο, διάγραµµα, 
γράφηµα) και ότι η µάθηση µπορεί να θεωρηθεί ως δράση επί των αναπαραστάσεων, συσχέτιση 
διαφορετικών αναπαραστάσεων, διαπραγµάτευση του νοήµατος των αναπαραστάσεων,  
παραγωγή νέων, κοινοποίηση σε τρίτους, κλπ. Το Λογισµικό Πλοήγησης, το ∆ιερευνητικό 
Λογισµικό, τα σενάρια που προτείνονται ειδικότητες που θα διδάξουν τα διάφορα αντικείµενα και 
οι προτεινόµενες διαθεµατικές εργασίες, επιχειρούν να υλοποιήσουν µια εποικοδοµητικού τύπου 
λύση στο πρόβληµα που σχηµατοποιείται από την αποσπασµατικότητα των Αναλυτικών 
Προγραµµάτων των διαφόρων αντικειµένων. Στη συνέχεια παρουσιάζονται δύο σενάρια 
εποικοδοµητικής-διαθεµατικής προσέγγισης µε χρήση του Λογισµικού «Πολλαπλάν».   
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