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Οη ζύγρξνλεο δηεζλείο αλαθνξέο εηζεγνύληαη λα πεξηιακβάλνληαη θαη λα πξνσζνύληαη νη πην 
θάησ επηζηεκνληθέο πξαθηηθέο ζηε κεζνδνινγία ηεο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο ζηηο Φπζηθέο 
Δπηζηήκεο (NRC, 2012): 

  

 Γηαηύπσζε δηεξεπλήζηκσλ εξσηεκάησλ, ηα νπνία  κπνξνύλ λα απαληεζνύλ από 
ηελ επηζηήκε 

 Αλάπηπμε θαη ρξήζε κνληέισλ 

 Σρεδηαζκόο θαη πινπνίεζε δηεξεπλήζεσλ 

 Αλάιπζε θαη εξκελεία δεδνκέλσλ 

 Αμηνπνίεζε Μαζεκαηηθώλ θαη «ππνινγηζηηθήο ζθέςεο»  

 Γηαηύπσζε εμεγήζεσλ 

 Δκπινθή ζε επηρεηξεκαηνινγία ζηε βάζε δεδνκέλσλ 

 Σπιινγή, αμηνιόγεζε θαη επηθνηλσλία πιεξνθόξεζεο 
 

 

 

Oη εηζεγήζεηο απηέο πινπνηνύληαη κε ηελ πηνζέηεζε ηεο πξνζέγγηζεο ηεο δηεξώηεζεο. Η 

δηεξώηεζε, σο δηδαθηηθή πξνζέγγηζε, απνηειεί έλα πιαίζην νξγάλσζεο ηεο καζεζηαθήο 

δηαδηθαζίαο, ην νπνίν θαζνξίδεηαη από ηηο πην θάησ αξρέο: 

 

 Τα παηδηά δξαζηεξηνπνηνύληαη ζε κηα πνξεία θαηαζθεπήο λνήκαηνο. 

 Η πνξεία δξνκνινγείηαη ζε κηα αθνινπζία δξαζηεξηνηήησλ, ε νπνία ζρεδηάζηεθε 

κέζα από εξεπλεηηθέο δηεξγαζίεο. 

 Σηνλ ζρεδηαζκό επηδηώθεηαη λα πξνζδνζεί κηα αίζζεζε απζεληηθόηεηαο σο πξνο 

ηε ζεκαηηθή πεξηνρή: 

 Τν αληηθείκελν ηεο δηδαζθαιίαο είλαη πηζαλό λα έρεη ελδηαθέξνλ γηα ηνπο  

πεξηζζόηεξνπο καζεηέο. 

 Οη επηδηώμεηο ηεο δηδαζθαιίαο είλαη ζπκβαηέο κε ηελ πνιππινθόηεηα ηεο 

θύζεο ηεο επηζηήκεο: εκπεηξίεο θαη έλλνηεο, κεζνδνινγηθέο δηεξγαζίεο, 

επηζηεκνινγηθή επάξθεηα, ζπιινγηζηηθέο ζηξαηεγηθέο, ζηάζεηο. 

 Οη δξαζηεξηόηεηεο γεθπξώλνπλ ην ράζκα κεηαμύ ζρνιηθήο επηζηήκεο θαη 

απζεληηθώλ επηζηεκνληθώλ δηεξγαζηώλ. 

 Η ζθέςε ησλ παηδηώλ θαζνδεγείηαη κέζα από δηεξγαζίεο  αλαζηνραζηηθήο 

ζηήξημεο. 

 Οη δηεξγαζίεο αμηνιόγεζεο έρνπλ θαηά θύξην ιόγν δηακνξθσηηθό ραξαθηήξα. 

 

Σύκθσλα κε ην πιαίζην ηεο δηεξώηεζεο, ε καζεζηαθή δηαδηθαζία νξγαλώλεηαη ζηηο πην θάησ 

πέληε θάζεηο (Pedaste et al., 2015):: 

 

Α. Πποζαναηολιζμόρ:  

 

Σηε θάζε ηνπ πξνζαλαηνιηζκνύ δηεγείξεηαη ην ελδηαθέξνλ θαη ε πεξηέξγεηα ησλ παηδηώλ 

κέζσ ελόο πξνβιήκαηνο, κηαο παξαηήξεζεο ή κηαο εκπεηξίαο. Τα παηδηά ελζαξξύλνληαη λα 

δηαηππώζνπλ κηα γεληθή εξώηεζε γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα-δήηεκα, θαζώο θαη λα 



αλαγλσξίζνπλ βαζηθνύο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κ’ απηό, νη νπνίνη πηζαλόλ λα 

απνηειέζνπλ αληηθείκελν δηεξεύλεζεο ζηε ζπλέρεηα. 

 

Β. Δννοιολόγηζη: 

 

Η θάζε απηή επηθεληξώλεη ηελ πξνζνρή ησλ παηδηώλ ζηηο δηαζπλδέζεηο ελλνηώλ θαη 

παξαγόλησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην δήηεκα πνπ ηα απαζρνιεί. Η ελλνηνιόγεζε  πεξηιακβάλεη 

έλα ή θαη ηα δύν από ηα πην θάησ ζηάδηα, ηα νπνία απνζθνπνύλ ζηνλ πξνζδηνξηζκό 

ζρέζεσλ αλάκεζα ζηηο αλεμάξηεηεο θαη εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο: (α) δηαηύπσζε 

δηεξεπλήζηκσλ εξσηεκάησλ  θαη (β) δηαηύπσζε ππνζέζεσλ. Καηά ηε δηαηύπσζε 

δηεξεπλήζηκσλ εξσηεκάησλ πξνζδηνξίδεηαη κηα πηζαλή ζρέζε επίδξαζεο κηαο κεηαβιεηήο ζε 

άιιε, ρσξίο λα θαζνξίδεηαη ε θύζε ηεο. Π.ρ. «Ο παξάγνληαο Α επεξεάδεη ηνλ παξάγνληα Β;». 

Καηά ηε δηαηύπσζε ηεο  ππόζεζεο πξνζδηνξίδεηαη ε θύζε ηεο πνζνηηθήο ή πνηνηηθήο ζρέζεο 

αλάκεζα ζε δύν κεηαβιεηέο, ε νπνία κπνξεί λα θαηεπζύλεη ηε ζπλέρεηα ηεο πνξείαο. π.ρ. Αλ 

απμεζεί ν παξάγνληαο Α, ηόηε ζα κεησζεί ν παξάγνληαο Β.       

 

Γ. Γιεπεύνηζη 

  

Η θάζε ηεο δηεξεύλεζεο, ρσξίδεηαη δπλεηηθά ζε ηξία επηκέξνπο ζηάδηα: ηελ εξεπεύνηζη, ηνλ 

πειπαμαηιζμό θαη ηελ επμηνεία δεδομένων. Τν ζηάδην ηεο εμεξεύλεζεο αλαιώλεηαη  ζηε 

δηεμαγσγή «ειεύζεξσλ» δηεξεπλήζεσλ (π.ρ. δνθηκή θαη έιεγρνο ηεο  ζπκπεξηθνξάο θάπνησλ 

πιηθώλ ζρεηηθά κε ην ππό δηεξεύλεζε ζέκα) κε ζθνπό λα δηαθαλνύλ νη ζρέζεηο κεηαμύ 

κεηαβιεηώλ, ελώ ην ζηάδην ηνπ πεηξακαηηζκνύ εζηηάδεηαη ζηνλ ζρεδηαζκό θαη ζηελ εθηέιεζε 

ελόο δίθαηνπ πεηξάκαηνο. Η εμεξεύλεζε απαληά ζε έλα εξώηεκα ηεο κνξθήο «Πνηνη 

παξάγνληεο κπνξεί λα επεξεάδνπλ θάπνηνλ ππό εμέηαζε παξάγνληα;», ελώ ν πεηξακαηηζκόο 

επαιεζεύεη ή απνξξίπηεη κηα ππόζεζε, ε νπνία πξνέθπςε από έλα δηεξεπλήζηκν εξώηεκα 

ηεο κνξθήο «Ο παξάγνληαο Α επεξεάδεη ηνλ παξάγνληα Β;». Τόζν ην ζηάδην ηε εμεξεύλεζεο, 

όζν θαη ην ζηάδην ηνπ πεηξακαηηζκνύ πξνϋπνζέηνπλ έλαλ νινθιεξσκέλν πεηξακαηηθό 

ζρεδηαζκό, πνπ πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε ζπγθεθξηκέλνπ εμνπιηζκνύ θαη πιηθώλ. Τα δύν 

πξώηα ζηάδηα αθνινπζεί ε εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ. Σε απηό ην ζηάδην, κεηά ηε 

ζπιινγή, νξγάλσζε θαη αλάιπζε δεδνκέλσλ, ηα παηδηά αλαδεηνύλ θαη εληνπίδνπλ ζρέζεηο 

πνπ εμεγνύλ, αλ θαη πώο επηδξά έλαο παξάγνληαο ζε έλαλ άιιν θαη εμεηάδνπλ θαηά πόζν 

ηζρύνπλ νη αξρηθέο ηνπο ππνζέζεηο. 

 

 

Γ. Σςμπεπάζμαηα 

 

Σηε θάζε απηή ηα παηδηά ζπλάγνπλ θαη δηαηππώλνπλ ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθύπηνπλ 

από ηελ εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ, ηα νπνία νπζηαζηηθά απνηεινύλ ηε λέα γλώζε. 

 

Δ. Σςζήηηζη 

 

Η θάζε ηεο ζπδήηεζεο πεξηιακβάλεη ηα ζηάδηα ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηνπ αλαζηνραζκνύ. Σην 

ζηάδην ηεο επηθνηλσλίαο ηα παηδηά αλαθνηλώλνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο ηνπο ζε 

ζπγθεθξηκέλν αθξναηήξην. Σην ζηάδην ηνπ αλαζηνραζκνύ ηα παηδηά αλαζθνπνύλ θαη 



αμηνινγνύλ ηελ πνξεία ηεο εξγαζίαο ηνπο θαη  ιακβάλνπλ αλαηξνθνδόηεζε από ηνλ/ηελ 

εθπαηδεπηηθό θαηηνπο ζπκκαζεηέο/ηξηέο ηνπο. Τόζν ε επηθνηλσλία, όζν θαη ν αλαζηνραζκόο, 

κπνξνύλ λα εκθαληζηνύλ είηε ζην ηέινο  είηε ζε νπνηαδήπνηε πξνεγνύκελε θάζε ηεο 

δηεξώηεζεο.  

  

Η καζεζηαθή δηαδηθαζία κέζσ δηεξώηεζεο κπνξεί λα αλαπαξαζηαζεί ζρεκαηηθά ζην πην 

θάησ δηάγξακκα: 

Σχεδιάγραμμα 1: Το θεωρηηικό πλαίζιο ηης  μάθηζης μέζω διερώηηζης (Pedaste et al., 
2015) 
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