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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η ραγδαία ανάπτυξη της ηλεκτρονικής τεχνολογίας δηµιουργεί νέους προβληµατισµούς και 
ερωτήµατα σχετικά µε την εισαγωγή της στην εκπαίδευση, τις νέες δυνατότητες που παρέχει, τους 
νέους ρόλους που διαµορφώνει αλλά και τα µεθοδολογικά και παιδαγωγικά ζητήµατα που 
προκύπτουν από αυτή τη χρήση. 
Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζεται µια διδακτική πρόταση στην περίπτωση των Φυσικών 
Επιστηµών µε τη χρήση νέων τεχνολογιών. H διδακτική πρόταση βασίζεται στην εποικοδοµητική 
προσέγγιση (constructivism) η οποία δίνει ιδιαίτερη σηµασία στις υπάρχουσες ιδέες 
(representations) των παιδιών. Στην παρούσα εισήγηση καταγράφεται το θεωρητικό πλαίσιο του 
εποικοδοµητισµού  και των βασικών θέσεων σχετικά µε την αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας στην 
εκπαιδευτική πράξη. 
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: Νέες Τεχνολογίες , φυσικές επιστήµες, εποικοδοµητισµός. 
 
 
ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
  Tα τελευταία χρόνια κερδίζει έδαφος στο χώρο της εκπαίδευσης η εποικοδοµητική προσέγγιση 
της διδασκαλίας και της µάθησης. Παρά το γεγονός της κριτικής που ασκείται,  ο 
εποικοδοµητισµός ασκεί µεγάλη επιρροή στα εκπαιδευτικά προγράµµατα πολλών χωρών και έχει 
βρει εφαρµογή στη διδασκαλία κυρίως των Μαθηµατικών και των Φυσικών Επιστηµών. Επίσης 
µε βάση τις αρχές του εποικοδοµητισµού συγκροτούνται προγράµµατα εκπαίδευσης 
εκπαιδευτικών.  
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  Η εποικοδοµητική προσέγγιση είναι αποτέλεσµα των αναζητήσεων τόσο στο χώρο της 
φιλοσοφίας των επιστηµών για τη φύση και τα κριτήρια της γνώσης, όσο και στο χώρο της 
ψυχολογίας για την φύση της έννοιας της µάθησης και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αυτή 
επιτυγχάνεται. Ο επιστηµολογικός προβληµατισµός αφορά κυρίως τη διαδικασία αλλαγής της 
επιστηµονικής γνώσης. Οι απόψεις των Κuhn, Popper κ.α., παρά τη διαφορετική τους αφετηρία, 
άσκησαν σηµαντική επίδραση στην διαµόρφωση συγκεκριµένων διδακτικών προσεγγίσεων. Όπως 
επισηµαίνει ο Κ. Ραβάνης (1996), αυτή η επίδραση είναι αναπόφευκτη γιατί, εάν η κυρίαρχη 
αντίληψη για την επιστηµονική γνώση είναι πως αυτή έχει ένα χαρακτήρα σωρευτικό, 
αντικειµενικό και αδιαµφισβήτητο, τότε το εκπαιδευτικό σύστηµα έχει ως κύρια αποστολή την 
µετάδοση και αναπαραγωγή της. Εάν όµως η γνώση επιδέχεται διαφορετικών ερµηνειών και 
προσεγγίσεων, είναι φυσικό αυτός ο σχετικισµός να µεταφέρεται και στις διδακτικές 
προσεγγίσεις.  
  Η εποικοδοµητική προσέγγιση έχει ως βασικό άξονα την ενεργό συµµετοχή του υποκειµένου 
στην οικοδόµηση της γνώσης. Κατά τον εποικοδοµητισµό δεν υπάρχει αντικειµενική γνώση αφού 
αυτή δεν µπορεί να νοηθεί ανεξάρτητα από τον άνθρωπο του οποίου είναι κατασκεύασµα. Η 
γνώση, λοιπόν, κατασκευάζεται από το ίδιο το υποκείµενο κατά την αλληλεπίδρασή του µε τον 
κόσµο και είναι άµεσα συνυφασµένη µε το κοινωνικό γίγνεσθαι. Αυτή η κατασκευή αποκτά έναν 
υποκειµενικό χαρακτήρα, αφού θεµελιώνεται στα προγενέστερα νοητικά σχήµατα του µαθητή, τα 
οποία καθορίζουν τον τρόπο αξιοποίησης την νέας γνώσης. 
  Από τις βασικές παραδοχές του εποικοδοµητισµού είναι ότι η µάθηση είναι ενεργά δοµηµένη 
από το ίδιο το υποκείµενο και δεν επιτυγχάνεται µε τον µαθητή ως παθητικό δέκτη. Μαθαίνουµε, 
λοιπόν, δρώντας και αυτό πραγµατοποιείται εντός ενός κοινωνικού πλαισίου, αποδίδοντας έτσι 
εξέχοντα ρόλο στη συµβολή της κοινωνικής οµάδας στην κατασκευή της γνώσης. Η γνώση, 
δηλαδή, είναι κοινωνικά προσδιορισµένη και ως κοινωνική κατασκευή µπορεί να πραγµατωθεί 
στο πλαίσιο της κοινότητας – µαθητικής οµάδας. Η εργασία κατά οµάδες και η συζήτηση που 
έπεται δηµιουργούν τις προϋποθέσεις για την αναζήτηση και οικοδόµηση της νέας γνώσης.    
Θα µπορούσαµε να δώσουµε σχηµατικά τις βασικές παραδοχές του κονστρουκτιβισµού ως εξής:  
• Το υποκείµενο δεν δέχεται παθητικά τη γνώση αλλά την οικοδοµεί – την κατασκευάζει, 

µέσω της ενεργούς δράσης του.  
• ∆ίνεται ιδιαίτερη έµφαση στην προϋπάρχουσα γνώση 
• Ο ρόλος της κοινωνικής οµάδας στη µάθηση είναι καθοριστικός 

Ως αφετηρία στην εποικοδοµητική προσέγγιση της διδασκαλίας χρησιµοποιούνται οι ιδέες 
των µαθητών. Οι ιδέες των παιδιών, που µπήκαν στο επίκεντρο της προσοχής ήδη από τα µέσα 
της δεκαετίας του `70, προκάλεσαν νέες αναζητήσεις και προβληµατισµούς στο χώρο της 
∆ιδακτικής, αποτελώντας πλέον τη βάση κάθε διδακτικής και µαθησιακής διαδικασίας. Αυτή η 
ιδιαίτερη προσοχή στις ιδέες των παιδιών, η οποία σηµατοδοτεί µια µαθητοκεντρική προσέγγιση 
στο χώρο της Παιδαγωγικής, δεν µπορεί να θεωρηθεί άσχετη µε το γενικότερο επιστηµολογικό 
προβληµατισµό που αµφισβητεί την αντικειµενικότητα της επιστηµονικής γνώσης. Ο Γ. Κουζέλης 
διατυπώνει ως εξής αυτή την αλλαγή στο πεδίο της ∆ιδακτικής και τη σύνδεσή της µε τις 
επιστηµολογικές αναζητήσεις: «ο κόσµος των παιδιών είναι ένας κόσµος ιδεών και ερµηνειών, 
ούτε καλύτερος ούτε χειρότερος από εκείνον της σηµερινής επιστήµης – που κι εκείνη δεν είναι παρά 
µια παροδικά επικρατούσα ερµηνεία του γύρω µας κόσµου.» (Γ. Κουζέλης, 1996, σ. 160). 
Βασικό λοιπόν στοιχείο της εποικοδοµητικής προσέγγισης αποτελεί πρωτίστως η παραδοχή ότι η 
νέα γνώση οικοδοµείται µε βάση τις προϋπάρχουσες νοητικές δοµές. Όπως διαπιστώνεται από 
έρευνες, οι µαθητές έρχονται στο σχολείο έχοντας διαµορφώσει κάποιες ιδέες αντιλήψεις µέσω 
της εµπειρία τους και της κοινωνικής αλληλεπίδρασης στην προσπάθειά τους να ερµηνεύσουν τον 
κόσµο και οι οποίες διαφοροποιούνται από την επιστηµονική γνώση (Driver et. al. 1993).  
  Οι ιδέες των παιδιών δεν αποτελούν απλά λάθη. ∆εν είναι δηλαδή µια ασαφής και ακανόνιστη 
γνώση αλλά βαθιά ριζωµένες πεποιθήσεις µε µεγάλη ερµηνευτική δύναµη για τους µαθητές (Duit 
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R.,1995 σ. 275). Αποτελούν ολοκληρωµένα και µε εσωτερική συνοχή νοητικά σχήµατα ερµηνείας 
του κόσµου που τα περιβάλλει (Βοσνιάδου Σ. 1994, σ. 150, Driver R., 1995, σ. 385). 
  Εκτεταµένες έρευνες σε διαφορετικό κοινωνικο – πολιτισµικό πλαίσιο µας βοηθούν να 
κατανοήσουµε ορισµένα από τα βασικά χαρακτηριστικά αυτών των ιδεών. Φαίνεται λοιπόν πως οι 
ιδέες των παιδιών χαρακτηρίζονται τόσο από διαχρονικότητα όσο και από παγκοσµιότητα. Ένα 
ακόµη βασικό χαρακτηριστικό αυτών των ιδεών είναι η αντίσταση που παρουσιάζουν σε 
οποιαδήποτε προσπάθεια τροποποίησής τους (Driver et. al., 1998). 
  Κάτω από αυτό το πρίσµα θεώρησης των προγενέστερων ιδεών των µαθητών, οι λανθασµένες 
απαντήσεις τους αποκτούν ξεχωριστή προοπτική. Σε αντίθεση µε την παραδοσιακή προσέγγιση 
της διδασκαλίας στην εποικοδοµητική προσέγγιση, µέσω µιας διαδικασίας αναστοχασµού, ο 
µαθητής συνειδητοποιεί το περιορισµένο και µη εφαρµόσιµο αυτών των ιδεών µε αποτέλεσµα να 
οδηγηθεί στην αναδόµηση - ανακατασκευή τους. 
  Η παράβλεψη της προϋπάρχουσας γνώσης των παιδιών κατά τη διαδικασία µάθησης θα 
οδηγήσει σε πρόσκαιρη γνώση. Όπως επισηµαίνουν οι Π. Κόκκοτας, Γ. Βλάχος, Γ. Καρανίκας 
(1996), επιβεβαίωση της δηµιουργίας «συνθετικών σχηµάτων γνώσεων» από τον παραδοσιακό 
τρόπο διδασκαλίας, αποτελεί η συνάφεια αντιλήψεων των µαθητών του ∆ηµοτικού µε αυτούς της 
∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. 
  Mε την εφαρµογή κατάλληλων διδακτικών στρατηγικών οι µαθητές αναστοχάζονται πάνω στις 
ιδέες τους ώστε να αξιολογήσουν κατά πόσο είναι λειτουργικές και εφαρµόσιµες. Στην περίπτωση 
που διαπιστωθεί πως οι ιδέες αυτές είναι ανεπαρκής οι µαθητές οδηγούνται σε «γνωστική 
σύγκρουση», γεγονός που θα οδηγήσει στην διαδικασία της «εννοιολογικής αλλαγής».  
  H γνωστική σύγκρουση αποτελεί µία από τις διαδικασίες που έχουν ως στόχο την επίτευξη της 
αναδιοργάνωσης των νοητικών σχηµάτων σε άλλα ευρύτερα, πληρέστερα και εγγύτερα στο 
επιστηµονικό µοντέλο. Πολύ συχνά γίνεται µια γενικευµένη και καταχρηστική χρήση αυτών των 
διεργασιών νοµιµοποιώντας έτσι κάθε «διδακτική παρέµβαση» (Ραβάνης, 1997, σ. 85). 
  Η επίτευξη αυτής της σύγκρουσης µπορεί να επιτευχθεί είτε µε τη διάψευση που µπορεί να 
προκαλέσουν τα αποτελέσµατα ενός πειράµατος είτε µε τη συνειδητοποίηση της ύπαρξης 
διαφορετικών απόψεων στο πλαίσιο της σχολικής τάξης (Κόκκοτας, Βλάχος, Καρανίκας, 1996, σ. 
505). Βέβαια η γνωστική σύγκρουση δεν είναι µια απλή διαδικασία, δεν επιτυγχάνεται εύκολα και 
δεν έχει πάντοτε τα επιθυµητά αποτελέσµατα. Ως µηχανισµός µετασχηµατισµού της γνώσης 
εµπεριέχει έντονο συγκινησιακό φορτίο, αφού οι µαθητές βιώνουν µια διάψευση των ίδιων τους 
των απόψεων. 
  Τα εµπειρικά δεδοµένα µας δείχνουν πως συχνά οι µαθητές δεν είναι πρόθυµοι να µπουν στην 
διαδικασία διαπραγµάτευσης τόσο των ιδεών τους όσο και της επιστηµονικής άποψης, 
επιδιώκοντας να µάθουν εξαρχής τη «σωστή» απάντηση (Duit 279). Επίσης, αρκετά συχνά, ενώ η 
σύγκρουση είναι καταφανής από την οπτική του εκπαιδευτικού, δεν συµβαίνει το ίδιο και από την 
πλευρά των µαθητών. Στις δυσκολίες επίτευξης της γνωστικής σύγκρουσης, στην περίπτωση των 
Φυσικών Επιστηµών, θα πρέπει να προσθέσουµε και την πολυπλοκότητα των φυσικών 
φαινοµένων που πολύ συχνά δεν µπορούν να γίνουν αντικείµενο των αισθήσεων, παραµένοντας 
σε ένα εικονικό – συµβολικό επίπεδο. Αυτό  σηµαίνει πως απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στους 
χειρισµούς του εκπαιδευτικού, ώστε όλη η διαδικασία να είναι αξιόπιστη, για να προκαλέσει την  
απαιτούµενη επαγρύπνηση των µαθητών που θα οδηγήσει στην γνωστική ανισορροπία ως 
προποµπού της εννοιολογικής αλλαγής.  
  Ως εννοιολογική αλλαγή θεωρείται η τροποποίηση των υπαρχουσών δοµών των µαθητών κατά 
τέτοιο τρόπο ώστε να είναι περισσότερο συµβατές  µε το επιστηµονικό πρότυπο (Ψύλλος ∆., 
Κουµαράς Π., Καριώτογλου Π, 1993). Οι µελετητές διακρίνουν τρεις διαφορετικές περιπτώσεις – 
τύπους εννοιολογικής αλλαγής: α) την επαύξηση της ήδη υπάρχουσας γνωστικής δοµής, η οποία 
αφορά τη συσσώρευση νέων στοιχείων στα προϋπάρχοντα νοητικά σχήµατα, χωρίς όµως αυτά τα 
σχήµατα να υφίστανται αλλαγές. β) την εναρµόνιση, η οποία αναφέρεται στη σταδιακή αλλαγή 
του αρχικού νοητικού µοντέλου και γ) η αναδιοργάνωση. Σ’ αυτή την τελευταία περίπτωση 
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έχουµε την δηµιουργία νέων γνωστικών δοµών που είναι απαραίτητες είτε για να 
επανερµηνευθούν ήδη υπάρχουσες πληροφορίες είτε για να εξηγηθούν καινούργιες. Οι νέες 
γνωστικές δοµές είναι πληρέστερες και αποτελεσµατικότερες στην ερµηνεία της 
πραγµατικότητας. 
  Οι Βοσνιάδου & Brewer (1994) διακρίνουν την αναδιοργάνωση της γνώσης σε ολική και µερική, 
ταυτίζοντας την πρώτη µε τα εξελικτικά στάδια ανάπτυξης του Piaget. Η µερική αναδιοργάνωση  
διαχωρίζεται σε ασθενής και ολική όπου «η ασθενής αναδιοργάνωση αποτελείται από την 
πρόσθεση καινούργιων γεγονότων και σχέσεων στις υπάρχουσες δοµές, ενώ η ριζοσπαστική 
αναδιοργάνωση αναφέρεται στη θεµελιακή αλλαγή των σχηµάτων γνώσεων, που είναι όµοια, 
ενµέρει, µε την αλλαγή πλαισίου στην ιστορία της επιστήµης» (Βοσνιάδου Σ. & Brewer W.,1994, σ. 
142).  
  Ποιες είναι όµως οι διδακτικές στρατηγικές οι οποίες µπορούν να οδηγήσουν στην επιθυµητή 
εννοιολογική αλλαγή; Στο πλαίσιο της εποικοδοµητικής προσέγγισης έχουν αναπτυχθεί 
διαφορετικές στρατηγικές, ανάλογα µε τις διαφορετικές θεωρητικές αναφορές των µελετητών. Οι 
Βοσνιάδου & Brewer (1994) ξεχωρίζουν δύο στρατηγικές ως ικανές να επιφέρουν ριζική 
αναδιοργάνωση της γνώσης, τους σωκρατικούς διαλόγους και τις αναλογίες και τις µεταφορές. O 
Κόκκοτας κ.α (1996) αναφέρουν επίσης την εποικοδοµητική διδακτική ακολουθία και τις 
εργαστηριακές εµπειρίες σε µικροϋπολογιστές. Κάνουν ιδιαίτερη αναφορά στα εργαλεία των 
διδακτικών στρατηγικών, συµπεριλαµβάνοντας σε αυτά τον διάλογο σε οµάδες, την επίλυση 
προβληµάτων, την σχηµατική αναπαράσταση των ιδεών των παιδιών κ.λπ. Εκείνο που πρέπει να 
τονίσουµε είναι ότι, επειδή η εννοιολογική αλλαγή και  η εποικοδόµηση των νέων ιδεών 
πραγµατοποιείται εντός του πλαισίου της κοινότητας, της µαθητικής οµάδας, θα πρέπει να δίνεται 
έµφαση στην ανάπτυξη της συνεργατικότητας, µε την εφαρµογή οµαδικών δραστηριοτήτων και 
στη διαµόρφωση κατάλληλου κλίµατος για τη διατύπωση ερωτήσεων. 
  ∆ιαφαίνεται λοιπόν ότι στο κονστρουκτιβιστικό µοντέλο µάθησης προκύπτουν νέοι ρόλοι τόσο 
για το δάσκαλο όσο και για το µαθητή σε σχέση µε ότι ισχύει στο παραδοσιακό τρόπο 
προσέγγισης της διδασκαλίας. Ο δάσκαλος δεν αποτελεί πλέον τον τροφοδότη της γνώσης αλλά 
αυτόν του καθοδηγητή και συνερευνητή της γνώσης. Βασική του αποστολή είναι η διαµόρφωση 
του κατάλληλου πλαισίου και σχολικού κλίµατος ώστε να υποβοηθήσει την αλλαγή στις 
γνωστικές δοµές του µαθητή. Ο δάσκαλος λοιπόν θα πρέπει να ενθαρρύνει και να προκαλεί την 
ανάπτυξη της κριτικής σκέψης του µαθητή και να του παρέχει ευκαιρίες ώστε να οικοδοµεί τη 
γνώση µέσα από τον πειραµατισµό, το στοχασµό, το σχηµατισµό υποθέσεων κ.λπ. 
  Στο πλαίσιο της εποικοδοµητικής προσέγγισης έχουν αναπτυχθεί διάφορα διδακτικά µοντέλα. 
Θα αναφερθούµε σε αυτό που διατύπωσαν οι Driver και Oldham (1985) το οποίο περιλαµβάνει τις 
εξής φάσεις1: 
 
Φάση του προσανατολισµού.  
  Πρόκειται για την εισαγωγική φάση πρόκλησης του ενδιαφέροντος των µαθητών, µε τις 
κατάλληλες ερωτήσεις και δραστηριότητες. Οι µαθητές ενηµερώνονται για το τι θέµα θα 
µελετήσουν, ποιες δραστηριότητες θα  πραγµατοποιηθούν και τον τρόπο µε τον οποίο θα 
εργασθούν. Εγείροντας το ενδιαφέρον των µαθητών τίθενται οι βάσεις για την επίτευξη των 
στόχων της µαθησιακής διαδικασίας.    
 
Φάση της ανάδειξης των ιδεών των µαθητών.  
  Πρόκειται για την προφορική ή γραπτή έκφραση των ιδεών των παιδιών. Οι ιδέες αυτές 
καταγράφονται από το διδάσκοντα και ταξινοµούνται κατά κατηγορία. Η ανακοίνωση τους στη 

                                         
1 Όπως παρατίθεται από τον Π. Κόκκοτα (1998). 



Οι ΤΠΕ  στην Εκπαίδευση                                                                                                                                    19 

 

 

τάξη αποτελεί το έναυσµα για την συζήτησή τους  στο πλαίσιο µικρών οµάδων. Όπως επισηµαίνει 
ο Π. Κόκκοτας, αυτή η φάση είναι από τις σηµαντικότερες της διδακτικής διαδικασίας, όχι µόνο 
επειδή ο µαθητής εξωτερικεύει τις ιδέες του, αλλά γιατί και ο δάσκαλος γίνεται γνώστης της 
σκέψης των παιδιών και έτσι µπορεί να επιλέξει τις κατάλληλες διδακτικές στρατηγικές 
(Κόκκοτας, 1998, σ. 125). 
 
Φάση της αναδόµησης των ιδεών των µαθητών.  
  Πρόκειται για τη φάση που οι µαθητές προχωρούν σε έλεγχο των ιδεών τους µε σκοπό να 
οδηγηθούν στην υιοθέτηση απόψεων συµβατών µε το επιστηµονικό πρότυπο. Οι µαθητές 
ενθαρρύνονται να πειραµατιστούν και να διερευνήσουν την λειτουργικότητα και 
αποτελεσµατικότητα των απόψεων που ήδη έχουν διατυπώσει είτε προσωπικά είτε ως οµάδα. 
Αυτή η έµπρακτη διερεύνηση των µαθητών θα τους οδηγήσει είτε στην επιβεβαίωση των ιδεών 
τους είτε στη διαπίστωση πως αυτές οι ιδέες αντιφάσκουν µε το πειραµατικό αποτέλεσµα. Στην 
πρώτη περίπτωση οι ιδέες αυτές ισχυροποιούνται αλλά και διευρύνονται (Κόκκοτας, 1996, σ. 
514). Στη δεύτερη περίπτωση ο µαθητής οδηγείται σε γνωστική σύγκρουση. 
   Με την εφαρµογή των κατάλληλων έργων ο µαθητής θα βιώσει τη διάσταση του αναµενόµενου, 
από αυτόν, αποτελέσµατος και αυτού που στην πραγµατικότητα συµβαίνει, γεγονός που θα τον 
προετοιµάσει για την επιθυµητή εννοιολογική αλλαγή. Την κατάλληλη στιγµή ο εκπαιδευτικός 
παρέχει την επιστηµονική άποψη. Χρειάζεται να επισηµάνουµε πως δεν πρέπει να θεωρείται ως 
αναπόφευκτο γεγονός ότι η γνωστική σύγκρουση θα οδηγήσει στην οικοδόµηση των νέων ιδεών.      
  Κατά το στάδιο εισαγωγής του επιστηµονικού προτύπου έχει ιδιαίτερη σηµασία ο τρόπος µε τον 
οποίο θα γίνει η προσφορά της νέας γνώσης. Ο ∆. Ψύλλος κ.α αναφέρουν τρία στοιχεία στα οποία 
πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη σηµασία κατά την παρουσίαση του επιστηµονικού προτύπου (∆. 
Ψύλλος, Π. Κουµαράς, Π. Καριώτογλου, 1993, σ. 40):    
«-  στη βαθµιαία αύξηση της δυσκολίας του περιεχοµένου, που πετυχαίνεται    
      διδάσκοντας πρώτα αντικείµενα και γεγονότα και στη συνέχεια µοντέλα,  
- στην ποιοτική αρχικά και ποσοτική στη συνέχεια διαπραγµάτευση εννοιών, αρχών και 

φαινοµένων,  
- στην εισαγωγή νέων φυσικών εννοιών ως συνέπεια ευλογοφανούς αναγκαιότητας για τους 

µαθητές.»   
 
Φάση της εφαρµογής των ιδεών.  
  Πρόκειται για την εφαρµογή της νέας γνώσης σε πραγµατικές καταστάσεις και στις 
δραστηριότητες που πραγµατοποιήθηκαν σε προηγούµενες φάσεις και οδήγησαν τους µαθητές σε 
γνωστική σύγκρουση. Μ’ αυτό τον τρόπο επαληθεύεται η λειτουργικότητα και η 
αποτελεσµατικότητα της νέας γνώσης σε σχέση µε τις προγενέστερες ιδέες και εποµένως η 
υιοθέτηση της νέας γνώσης µπορεί να γίνει ευκολότερα.     
 
Φάση της ανασκόπησης. 
  Πρόκεται για το µεταγνωστικό στάδιο κατά το οποίο οι µαθητές αναστοχάζονται πάνω στη 
σηµασία της νέας γνώσης που ανακάλυψαν, µέσα από µια διαδικασία σύγκρισης των 
προηγούµενων ιδεών µε αυτές που υιοθετήθηκαν στο τέλος της διδασκαλίας.   
 
Η ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ. 
  Τελευταία η ραγδαία ανάπτυξη της ηλεκτρονικής τεχνολογίας δηµιουργεί νέους 
προβληµατισµούς και ερωτήµατα σχετικά µε την εισαγωγή της στην εκπαίδευση, τις νέες 
δυνατότητες που παρέχει, τους νέους ρόλους που διαµορφώνει αλλά και τα µεθοδολογικά και 
παιδαγωγικά ζητήµατα που προκύπτουν από αυτή τη χρήση. Επειδή ακριβώς ο χώρος της 
εκπαίδευσης δεν υπάρχει σε ένα κοινωνικό κενό αλλά επηρεάζεται από τις κοινωνικές µεταβολές 
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και ως ένα βαθµό τις καθορίζει, είναι αδύνατον το εκπαιδευτικό σύστηµα να αγνοήσει την 
τεχνολογική έκρηξη γιατί κάτι τέτοιο θα σήµαινε την ανάπτυξή του ερήµην των κοινωνικών 
εξελίξεων (βλ. σχ. Βρύζας, 1990). 
  Από πολλούς αναγνωρίζεται το γεγονός ότι οι υπολογιστές µπορούν να αποτελέσουν ένα ισχυρό 
εργαλείο στη συλλογή, επεξεργασία και παρουσίαση της πληροφορίας καθώς και στην ανάπτυξη 
νέων µορφών επικοινωνίας. (Honey & Henriguez, 1993). Η εκπαιδευτική χρήση των Νέων 
Τεχνολογιών δηµιουργεί ένα νέο περιβάλλον µάθησης περισσότερο ελκυστικό και ευχάριστο ((βλ. 
σχετικά Κεκές & Μυλωνάκου, 2001). Ουσιαστικά πρόκειται για την διαµόρφωση ενός 
διαφορετικού µαθησιακού περιβάλλοντος όπου τόσο ο ρόλος του εκπαιδευτικού και των  µαθητών 
και η µεταξύ τους σχέση επαναπροσδιορίζονται υπό το φως των νέων συνθηκών και δυνατοτήτων. 
  Πιο συγκεκριµένα ο µαθητής συµµετέχει ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία µέσα σε ένα 
διαδραστικό περιβάλλον, καθιστώντας τον ίδιο από παθητικό δέκτη, δηµιουργό της πληροφορίας 
και της γνώσης.  
  Η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στο Σχολείο διαφοροποιεί και το ρόλο του εκπαιδευτικού 
προσδίδοντας του έναν χαρακτήρα διαµεσολαβητικό και καθοδηγητικό σε µια διαδικασία 
βιωµατικής προσέγγισης της γνώσης (Ίδρυµα Μελετών Λαµπράκη, 2001). Βέβαια το ερώτηµα 
που εγείρεται σ’ αυτό το σηµείο σχετίζεται µε τον τεχνολογικό αλφαβητισµό των εκπαιδευτικών, 
την γνώση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι υπολογιστές και των παιδαγωγικών 
προβληµάτων που ανακύπτουν από τη χρήση τους.  
  Επικεντρώνοντας την προσοχή µας στις δυνατότητες επικοινωνίας και µάθησης που παρέχει το 
διαδίκτυο (internet) θα µπορούσαµε να εντοπίσουµε ως βασικό χαρακτηριστικό του την 
απρόσκοπτη πρόσβαση σε πολλές και διαφορετικές πηγές γνώσεων (βάσεις δεδοµένων, 
βιβλιοθήκες, εικονικά εργαστήρια κλπ) και µάλιστα στο πλαίσιο µιας ισοτιµίας και ισότητας, 
ανεξαρτήτως κοινωνικής θέσης ή ταξικής προέλευσης, ακυρώνοντας   τον κοινωνικό και ταξικό 
χαρακτήρα της γνώσης.  
  Φαίνεται λοιπόν ότι το διαδίκτυο διαµορφώνει εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας δίνοντας 
την δυνατότητα στους µαθητές να ασκηθούν στην ανεύρεση της πληροφορίας, στην διασταύρωση 
και την αξιολόγησή της, καθώς και στην απόκτηση νέων δεξιοτήτων όπως να διαχειρίζεται 
κριτικά την πληροφορία και να εργάζεται οµαδικά.  
  Το διαδίκτυο παρέχει όλα όσα χρησιµοποιούνται σήµερα στην διδασκαλία όπως κείµενα, εικόνα, 
φωτογραφία, video, µουσική, ζωγραφική. Μόνο που τώρα η αναζήτησή τους γίνεται εύκολα και 
ευχάριστα, εντάσσονται στην διδασκαλία µε έναν παιγνιώδη τρόπο και επιπλέον προσφέρεται η 
δυνατότητα της διαδραστικής συµµετοχής του µαθητή. Το ζητούµενο είναι η σωστή ενσωµάτωση 
της δικτυακής τεχνολογίας στην διδακτική πράξη ώστε να προκύπτει αβίαστα η διαµόρφωση ενός 
χώρου προσωπικής έκφρασης και δηµιουργίας των µαθητών (Γ. Κοντογιαννοπούλου-
Πολυδωρίδη, 1992) 
  Στην παρούσα εισήγηση θα παρουσιάσουµε µια πρόταση διδασκαλίας µιας ενότητας της 
φυσικής, του απλού ηλεκτρικού κυκλώµατος,  µε τη χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και την 
αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει το ∆ιαδίκτυο, υιοθετώντας τα µεθοδολογικά και 
παιδαγωγικά κριτήρια που θέτει η εποικοδοµητική προσέγγιση ανασκευής και 
«επιστηµονικοποίησης» της εµπειρικής – βιωµατικής γνώσης των µαθητών, έτσι ώστε η νέα 
γνώση να µην είναι µια ανεξάρτητη δοµή αλλά να εντάσσεται πλήρως στο ήδη υπάρχον γνωσιακό 
πλαίσιο των µαθητών. Κυρίαρχη θέση στην προτεινόµενη προσέγγιση κατέχει η προσφορά του 
γνωστικού αντικειµένου σε ένα περιβάλλον διαδραστικό και η ανάπτυξη ενός κλίµατος 
οµαδοσυνεργατικής µάθησης. 
  Αναζητώντας τους λόγους για τους οποίους µπορούµε να θεωρήσουµε τον Ηλεκτρονικό 
Υπολογιστή και την διαδικασία της προσοµοίωσης ως περισσότερο ευέλικτο µέσο σε σχέση µε το 
παραδοσιακό πείραµα µπορούµε να επισηµάνουµε τα εξής: 
  Μπορεί να επιτευχθεί η προσοµοίωση φαινοµένων και καταστάσεων που είναι αδύνατον να 
προσεγγίσουµε µε πείραµα στο σχολικό εργαστήριο (π.χ. η εξερεύνηση του µικρόκοσµου), 



Οι ΤΠΕ  στην Εκπαίδευση                                                                                                                                    21 

 

 

δίνοντας τη δυνατότητα στο µαθητή, µέσα από µια ευχάριστη διαδικασία που περιλαµβάνει 
εικόνα, ήχο κλπ, να αλληλεπιδράσει δηµιουργικά. Στην αναπαράσταση που πραγµατοποιείται, το 
επίπεδο απλότητας το καθορίζουν όχι οι τεχνικοί περιορισµοί αλλά παιδαγωγικά κριτήρια που 
σχετίζονται µε το επίπεδο ανταπόκρισης των µαθητών. Επίσης προσφέρεται η δυνατότητα 
εισαγωγής διαφορετικών παραµέτρων – µεταβλητών στην πειραµατική διαδικασία, 
σταθεροποίησης ή µεταβολής τους κατά περίπτωση παρέχοντας έτσι µια συνολική και 
ολοκληρωµένη εικόνα του υπό εξέταση φυσικού φαινοµένου.  
  Πολύ σηµαντική θα πρέπει να θεωρήσουµε την εξοικείωση των µαθητών µε την ποικιλία των 
µεθοδολογικών προσεγγίσεων που χρησιµοποιούνται στις φυσικές επιστήµες υπερβαίνοντας έτσι 
την προβολή και χρήση µόνο του µοντέλου του εµπειρικο – επαγωγικού συλλογισµού (Β. 
Κουλαΐδης, Ν. Ράπτης, 1992). Ακόµη επιτρέπει την συγκριτική µελέτη των παρατηρήσεων που 
προέρχονται από το σχολικό πείραµα και αυτών που µπορεί ο µαθητής να αναζητήσει και να 
συλλέξει από διάφορες βάσεις δεδοµένων.    
  Ειδικότερα για τα προγράµµατα προσοµοίωσης έχει επισηµανθεί από πολλούς ερευνητές η 
συµβολή τους στην προαγωγή της εννοιολογικής αλλαγής. Οι µαθητές µπορούν να εξετάσουν τις 
βασικές επιστηµονικές έννοιες που εισάγει το πρόγραµµα και να τις συγκρίνουν µε τις δικές τους 
απόψεις. Έτσι µπορούν να διατυπώνουν και να ελέγχουν υποθέσεις ανασκευάζοντας τις ιδέες τους 
επιλύοντας έτσι την ασυµφωνία που προκύπτει (Tao P. - Gunstone R. 1999, Zietsman A. – 
Hewson P. 1986).  
  Εξετάζοντας τη χρήση των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών µε παιδαγωγικά κριτήρια 
επισηµαίνουµε τις ευκαιρίες που δίνονται για εξατοµίκευση της διδασκαλίας για την ανάπτυξη της 
συνεργατικής µάθησης και την εξοικονόµηση διδακτικού χρόνου.  
  Η επιτυχία της διδακτικής προσέγγισης εξαρτάται από τη σωστή προετοιµασία. Οι µαθητές θα 
πρέπει να έχουν ενηµερωθεί για το τι περιλαµβάνει ακριβώς η διαδικασία µε την οποία θα 
ασχοληθούν, θα γνωρίζουν τους στόχους της πορείας διδασκαλίας, θα έχουν χωριστεί σε οµάδες 
και θα έχουν αποκτήσει µια εξοικείωση µε τον Η/Υ. Ο δάσκαλος θα πρέπει να έχει µελετήσει τη 
σχετική βιβλιογραφία και να γνωρίζει τις αρχικές ιδέες των παιδιών σχετικά µε τον ηλεκτρισµό 
και το ηλεκτρικό κύκλωµα (βλ. σχετ. Summers M. et, al., 1998, Psillos et. Al, 1987, Κουµαράς 
κ.αλ., 1990). Επίσης θα πρέπει να έχει ετοιµάσει τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, να έχει 
προεπιλέξει τις ιστοσελίδες και να έχει ετοιµάσει τα φύλα εργασίας που θα δοθούν στις οµάδες.  
 
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 
  Πρόθεσή µας είναι σ’αυτή την εργασία να παρουσιάσουµε την διδασκαλία :   Προσέγγιση του 
απλού ηλεκτρικού κυκλώµατος µέσα από ένα µοντέλο προσοµοίωσης από τη Φυσική της Ε΄ 
τάξης, µε βάση τις παραδοχές του εποικοδοµητισµού για τη γνώση, τη µάθηση και τη διδασκαλία, 
αξιοποιώντας τις ιδέες των µαθητών. 
 
ΣΤΟΧΟΙ 
  Οι µαθητές/ριες: 
•  Να αναπτύξουν νοητικά µοντέλα σε µικροσκοπικό επίπεδο για το ηλεκτρικό ρεύµα, ως 
προσανατολισµένη κίνηση ηλεκτρικών φορτίων.  
•   Να µπορούν να αιτιολογούν την άποψή τους για το τι είναι τάση και αντίσταση σε ένα 
ηλεκτρικό κύκλωµα.   
•  Να αντιλαµβάνονται τη σχέση της τάσης, της έντασης και της αντίστασης, ως µεγεθών του 
ηλεκτρικού κυκλώµατος και να προβλέπουν τη φωτοβολία του λαµπτήρα µε βάση το µοντέλο του 
πειράµατος προσοµοίωσης. 
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ΦΑΣΕΙΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 
Επίδειξη του πραγµατικού πειράµατος 
  Γίνεται µια σύντοµη σύνδεση της γνώσης που αποκτήθηκε στα προηγούµενα µαθήµατα, για τον 
τρόπο κατασκευής ενός απλού ηλεκτρικού κυκλώµατος. 
  Στη συνέχεια µε την όσο το δυνατόν πιο ενεργή συµµετοχή των µαθητών εκτελείται η επίδειξη 
του πραγµατικού πειράµατος. Συνδέουµε ένα λαµπάκι µε διαφορετική κάθε φορά τάση – 
ξεκινώντας από 0 Volt έως και 9 Volt – και παρατηρούµε πώς φωτοβολεί. 
 
Εισαγωγή του νοητικού µοντέλου 
  Μέσα από τη συζήτηση και τις ιδέες των µαθητών, για τον τρόπο λειτουργίας του απλού 
ηλεκτρικού κυκλώµατος, καταλήγουµε σε ένα νοητικό µοντέλο ερµηνείας του πειράµατος, το 
οποίο οπτικοποιούµε και σχεδιάζουµε στον πίνακα ή προβάλουµε µε τον βιντεοπροβολέα για να 
έχουν οι µαθητές άµεση αντίληψη. 
 
Εφαρµογή του επιστηµονικού προτύπου µέσα από µοντέλο προσοµοίωσης 
Εικονικά εργαστήρια:   
http://www.mste.uiuc.edu/users/Murphy/LightBulb/default.html                                           
http://www.mste.uiuc.edu/users/Murphy/Resistance/default.html                                                              
  Οι µαθητές χωρίζονται σε οµάδες δύο (2) ή και περισσότερων ατόµων και κάθονται στους 
υπολογιστές, όπου έχουµε ήδη αποθηκευµένο από το διαδίκτυο το µοντέλο της προσοµοίωσης. Ο 
δάσκαλος εξηγεί τον τρόπο λειτουργίας του µοντέλου και αυτοί, µε βάση το φύλλο εργασίας, 
καταγράφουν τις παρατηρήσεις τους.  
 
Ανακοίνωση των παρατηρήσεων από τις οµάδες - συζήτηση                                       
  Οι οµάδες ανακοινώνουν τις παρατηρήσεις που έκαναν, σύµφωνα µε το Φύλλο Εργασίας, και 
γίνεται καταγραφή τους στον πίνακα της Τάξης ή µε τη χρήση βιντεοπροβολέα. 
 
Εξαγωγή συµπερασµάτων 
  Μέσα από τη συζήτηση εξάγονται τα συµπεράσµατα και οι µαθητές οδηγούνται στην κατανόηση 
του επιστηµονικού µοντέλου λειτουργίας του απλού ηλεκτρικού κυκλώµατος, καταγράφοντας τα 
βασικά σηµεία (τάση, αντίσταση) στο φύλλο Εργασίας τους. 
     
Ανατροφοδότηση 
  Εκτελείται ξανά το πραγµατικό πείραµα από τους µαθητές µε την επίβλεψη του δασκάλου ή από 
το δάσκαλο µε τη συµµετοχή των µαθητών. 
 
Εικαστική προσέγγιση        
  Οι µαθητές καλούνται να απεικονίσουν εικαστικά το απλό  ηλεκτρικό κύκλωµα. 
 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
  Με τη διδασκαλία αυτής της ενότητας µέσα από ένα µοντέλο προσοµοίωσης έχουµε αλλαγή του 
ρόλου που επιτελεί ο δάσκαλος. Με αλλαγή του µοντέλου διδασκαλίας περνάµε σε µια 
αποκέντρωση της εξουσίας του δασκάλου, µε παράλληλη διευκόλυνση της εργασίας των οµάδων 
και το συντονισµό της εργασίας όλων των οµάδων στην τάξη. Οι µαθητές οικοδοµούν τη νέα 
γνώση και αναπτύσσουν την κριτική σκέψη, µέσα από τη συνεργατική και βιωµατική  δράση.  



Οι ΤΠΕ  στην Εκπαίδευση                                                                                                                                    23 

 

 

  Παράλληλα αποκτούν επιπλέον δεξιότητες και επιτυγχάνεται ο τεχνολογικός τους 
αλφαβητισµός. ∆ίνεται η δυνατότητα παρουσίασης του µικρόκοσµου, µέσα από προσοµοίωση σε 
υπολογιστή, κάτι που δεν θα µπορούσε να γίνει µε άλλο συµβατικό τρόπο. 
   Έχουµε διαθεµατική προσέγγιση της διδασκόµενης ύλης, µέσα από τα Φυσικά, την 
Πληροφορική, τη Γλώσσα, τα Μαθηµατικά και την Εικαστική Αγωγή. 
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