
Α/Α ΓΤΚΟΛΙΔ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΔΚΠΑΙΓ/ΚΩΝ 
(ύνολο 58) 

ΒΑΘΜΟ 
ΓΤΚΟΛΙΑ 
(Μέση τιμή) 

ΣΡΟΠΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 
ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΣΡΟΠΟ 

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 

1. Δφςκολθ θ οργάνωςθ ομάδων/ 
Δφςκολθ ςυνεργαςία μακθτϊν 

28 (48%) 2 Πολλζσ αλλαγζσ  ςτθ ςφνκεςθ 
των ομάδων/  
Ενκάρρυνςθ/ 
Διαχωριςμόσ με βάςθ το φφλο/ 
Πρόβλθμα με αλλόγλωςςουσ/ 
Ανακατανομι μακθτϊν ςε 
ομάδεσ/ 
Τοποκζτθςθ ομάδων μετά από 
παρζλευςθ κάποιου χρόνου/ 
Τζκθκαν κανόνεσ για λειτουργία 
ομάδων/  
Δθμιουργία δυάδων. 

 Σφνκεςθ ομάδων με νζα κριτιρια 

 Διατφπωςθ κανόνων λειτουργίασ των 
ομάδων 

 Κατανομι ρόλων με ςαφείσ οδθγίεσ 

 Διαφοροποίθςθ διδαςκαλίασ 

 Καταγραφι αρχικϊν απόψεων ςτο 
τετράδιό τουσ 

 Αξιολόγθςθ ομαδικισ εργαςίασ 

 Αυτοαξιολόγθςθ 

 Ετεροαξιολόγθςθ 

 Παροχι κινιτρων 
 

2. Χρονοβόρα διαδικαςία- 
Απαιτείται περιςςότεροσ χρόνοσ 

25 (43%) 1.5 Αφιζρωςα ακόμθ δφο διδακτικζσ 
περιόδουσ/  
Αφιζρωςα περιςςότερο χρόνο/ 
Δίνονται οι απαντιςεισ ςτθν 
ολομζλεια/ 
Αφαίρεςθ δραςτθριοτιτων/ 
Δεν κατάφερα  να το 
αντιμετωπίςω/ 
Δίνονται περιςςότερεσ 
επεξθγιςεισ/ 
Προςπάκεια για καλφτερθ 
διαχείριςθ του χρόνου/ 
Ακολουκϊ το ρυκμό των 
μακθτϊν 

 Ετοιμαςία ςχεδίου μακιματοσ με 
χρονοδιαγράμματα 

 Ετοιμαςία εποπτικοφ υλικοφ για 
υποςτιριξθ του μακθςιακοφ υλικοφ 
που αποςτζλλεται ςτο ςχολείο 

 Ετοιμαςία των ςχετικϊν  οργάνων και 
υλικϊν και τοποκζτθςι τουσ ςτισ 
ομάδεσ εργαςίασ, πριν να αρχίςει το 
μάκθμα 

 Καλφτερθ οργάνωςθ των ομάδων 

3. Δυςκολίεσ ςτθν ετοιμαςία / 
φωτοτφπθςθ υλικοφ/πολφ χαρτί 

25 (43%) 1.7 Φωτοτφπθςθ μπροσ –πίςω τα 
φυλλάδια/Δεν λφκθκε 

 Προςπάκεια για να ςτζλλεται ζγκαιρα 
το υλικό ςτα ςχολεία 

ΓΤΚΟΛΙΔ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ 

Δισαγωγή- Δπιστημονική Μέθοδος 

 

 



4. Θ κατανόθςθ εννοιϊν όπωσ 
βακτιρια, μφκθτεσ κ.τ.λ./ 
χαρακτθριςτικϊν τθσ ηωισ/  
νζου λεξιλογίου 

9 (16%) 2 Ζδειξα βίντεο με τον Φλζμιγκ/ 
Δίνονται πολλζσ επεξθγιςεισ/ 
Διαφοροποίθςθ διδαςκαλίασ/ 
Χριςθ τριβλίων για παρουςίαςθ/ 
Ετοιμαςία πίνακα με άγνωςτεσ 
λζξεισ/ Ετοιμαςία επιπλζον 
φφλλου εργαςίασ 

 Αξιοποίθςθ βίντεο/ εποπτικοφ υλικοφ 

 Αξιοποίθςθ εμπειριϊν των μακθτϊν 
και ςφνδεςι τουσ με τθν 
κακθμερινότθτα 

 Διατφπωςθ αναςτοχαςτικϊν 
ερωτθμάτων για ανάκλθςθ 
προχπάρχουςασ γνϊςθσ  

5. Δεν υπάρχει εργαςτιριο ςτο ςχολείο 
και βίντεο –προβολζασ 

8 (14%) 2 Μεταφορά υλικοφ ςτθν τάξθ/ 
Ηιτθςα βίντεο-προβολζα 

 Επικοινωνία με τθν Διεφκυνςθ του 
ςχολείου/ Επικεϊρθςθ 

6. Δυςκολία ςτθ διαχείριςθ του πάηλ/ 
Δυςκολίεσ ςτθ λφςθ πάηλ 

8 (14%) 1.8 Αρίκμθςθ πάηλ/ 
Δόκθκε απάντθςθ/ 
Δουλζψαμε ςτθν ολομζλεια/ 
Προβολι πάηλ/ 
Δεν δόκθκε ςτουσ μακθτζσ 

 Θα γίνει προςπάκεια για απλοποίθςθ/ 
διαφοροποίθςι του 

7. Δφςκολθ θ διαχείριςθ των  
μακθτϊν, λόγω μεγάλου αρικμοφ ςε 
μια τάξθ 

8 (14%) 1.6   Καλφτερθ λειτουργία ομάδων 

8. Ζλλειψθ ογδοντάλεπτων περιόδων 6 (10%) 2   Προςαρμογι  ςτισ περιόδουσ 45 
λεπτϊν 

9. Ζλλειψθ αλλθλουχίασ εννοιϊν/ 
Φπαρξθ αςάφειασ 

4 (7%) 1.3 Ειςαγωγι κυττάρου, 
φωτοςφνκεςθσ κ.τ.λ./  

 Μεταβαίνουμε από τον μακρόκοςμο 
ςτον μικρόκοςμο/  

 Σφγχρονθ διδακτικι προςζγγιςθ 

10. Χρειαηόμαςτε τισ απαντιςεισ 3 (5%) 2 Συηιτθςθ με ςυναδζλφουσ  

11. Θ μθ αξιοποίθςθ ςχολικοφ 
εγχειριδίου 

3 (5%) 1.7   

12. Τα φφλλα εργαςίασ είναι χωρίσ 
κακοδιγθςθ/ Χρειάηονται οδθγίεσ/ 
Δεν γνωρίηουμε τι κα ακολουκιςει 
μετά από κάκε μάκθμα 

3 (5%) 2 Πολλι προετοιμαςία και εφρεςθ 
ςυμπλθρωματικοφ υλικοφ 

 Μελζτθ του προγραμματιςμοφ 

 Θα γίνει προςπάκεια να ςτζλλονται  τα 
φφλλα εργαςίασ ολόκλθρθσ  τθσ  
ενότθτασ 

13. Απορίεσ για τθ μορφι του 
διαγωνίςματοσ/ Δεν υπάρχει φλθ 

3 (5%) 2   Θα αποςταλεί δειγματικό γραπτό 
εξεταςτικό δοκίμιο 



14. Πολλζσ δραςτθριότθτεσ 
 

2 (3.5%) 3 Αφαίρεςθ δραςτθριοτιτων  

15. Ζλλειψθ πειραμάτων 2 (3.5%) 1 Παρουςίαςθ  πολλϊν 
μικροςκοπικϊν παρατθριςεων 

 

16. ‘Ζλλειψθ υποςτθρικτικοφ υλικοφ 
 

2 (3.5%) 3   

17. Άγχοσ, διότι δεν ζχω ξανά διδάξει με 
αυτό τον τρόπο 

1 (1.7%) 3 Σκζφτομαι ότι είναι πιο ςωςτόσ 
τρόποσ μάκθςθσ αυτόσ 

 

 

  



Α/Α ΓΤΚΟΛΙΔ ΜΑΘΗΣΗ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΔΚΠΑΙΓ/ΚΩΝ 
(ύνολο 58) 

ΒΑΘΜΟ 
ΓΤΚΟΛΙΑ 

ΣΡΟΠΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 
ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΣΡΟΠΟ 

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 

1. Δυςκολεφονται να ςυνεργαςκοφν 31 (53%) 1.6 Παροχι εξατομικευμζνθσ 
βοικειασ/ 
Εναλλαγι ρόλων/ 
Κατανομι διαφορετικϊν ρόλων/ 
Γίνεται προςπάκεια προςαρμογισ/ 
Ανακατανομι μακθτϊν ςε 
ομάδεσ/Ενκάρρυνςθ μακθτϊν να 
εκφράηουν τισ απόψεισ τουσ/ 
Ενκάρρυνςθ μακθτϊν για 
ςυνεργαςία και αλλθλοβοικεια/ 
εξιγθςθ τθσ ςθμαςίασ τθσ 
ςυνεργατικισ μάκθςθσ και νζου 
τρόπου εργαςίασ/ 
Επιμονι & Υπομονι/  
βακμολογία ομαδικισ εργαςίασ. 

• Αναδιοργάνωςθ  ομάδων με νζα 
 κριτιρια 
• Διατφπωςθ κανόνων λειτουργίασ  
 ομάδων 
• Κατανομι ρόλων με ςαφείσ οδθγίεσ 
 • Διαφοροποίθςθ διδαςκαλίασ 

 Καταγραφι αρχικϊν απόψεων ςτο 
τετράδιο 

• Αξιολόγθςθ ομαδικισ εργαςίασ 
• Αυτοαξιολόγθςθ 
• Ετεροαξιολόγθςθ 
• Παροχι κινιτρων 

2. Κατανόθςθ κειμζνων/ 
οδθγιϊν/ 
γλϊςςασ 

22 (38%) 1.6 Παροχι επεξθγιςεων από τον 
εκπαιδευτικό/  
απλοποίθςθ/ 
παραδείγματα 

 Να δοκοφν λζξεισ κλειδιά για κείμενα 
που δυςκολεφονται να κατανοιςουν 
οι μακθτζσ 

 Διατφπωςθ υποςτθρικτικϊν 
ερωτθμάτων 

 Διαφοροποίθςθ διδαςκαλίασ 

3. Κατανόθςθ εννοιϊν όπωσ 
αντιβιοτικό/  
καλλιζργεια βακτθρίων/ 
ζγκυρο/ 
αξιόπιςτο/ 
μεταβλθτζσ/ 
επιςτιμθ 

17 (29%) 1.6 Χριςθ βίντεο/Παροχι βοικειασ 
μεταξφ  των μελϊν των ομάδων/ 
επεξιγθςθ εννοιϊν/ 
τα κφρια ςθμεία γράφονται ςτον 
πίνακα/ 
αναςτοχαςτικζσ ερωτιςεισ/ 
δόκθκαν άλλα παραδείγματα πιο 
κατανοθτά από μακθτζσ 

 Αξιοποίθςθ εποπτικοφ υλικοφ 

 Παραδείγματα από τθν 
κακθμερινότθτα 

 Αξιοποίθςθ εμπειριϊν των μακθτϊν 

 Διατφπωςθ αναςτοχαςτικϊν και 
υποςτθρικτικϊν ερωτθμάτων 

ΓΤΚΟΛΙΔ ΜΑΘΗΣΗ 

Δισαγωγή- Δπιστημονική Μέθοδος 

 

 



4. Δυςκολεφονται να ςυμπλθρϊςουν  
τα φφλλα εργαςίασ/ 
Δφςκολεσ δραςτθριότθτεσ 

15 (26%) 1.5 Γράφω ςτισ απαντιςεισ ςτον 
πίνακα/ Απλοφςτευςθ/ 
Προτρζπεται θ ςυνεργαςία ςτισ 
ομάδεσ/ 
Γράφουν με μολφβι ςε πρόχειρο 
τετράδιο και μετά ςτα φυλλάδια 

 Αξιοποίθςθ του τετραδίου για να 
γράφουν τισ αρχικζσ τουσ ιδζεσ 

 Παροχι εξειδικευμζνθσ βοικειασ 

5. Δυςκολεφονται να φυλάξουν τα 
φυλλάδια/  
να τα διαχειριςτοφν/ 
ξεχνοφν να τα φζρουν 
 

13 (22%) 1.6 Πρότεινα τθ χριςθ φάιλ/ Εξιγθςα 
ότι τα φφλλα εργαςίασ ζχουν το 
ρόλο του βιβλίου και του 
τετραδίου. 
 

 Συηιτθςθ με μακθτζσ και γονείσ για 
όλα τα διαδικαςτικά κζματα που 
προκφπτουν από τθ νζα μακθςιακι 
προςζγγιςθ 

6. Λφςθ πάηλ 10 (17%) 1.3 Δόκθκε θ λφςθ/ 
Κακοδιγθςθ μακθτϊν με 
ερωτιςεισ/ 
Προςπάκθςα να τουσ εξθγιςω ότι 
είναι παιχνίδι/  
Δεν ζγινε 

 Θα γίνει προςπάκεια απλοποίθςθσ 
και διαφοροποίθςισ του 

7. Κατανόθςθ διαδικαςίασ πειράματοσ 
Φλζμιγκ και επιςτθμονικισ 
μεκόδου/ 
ονομαςίασ των διαφόρων ςταδίων 

10 (17%) 1.7 Δεν επζμενα / 
Ανάγνωςθ κειμζνου και 
υποβοθκθτικζσ ερωτιςεισ/ 
Δόκθκαν εξθγιςεισ/ 
Σχεδιαςμόσ πειράματοσ ςτον 
πίνακα/  
Εξιγθςθ των εννοιϊν πείραμα, 
υπόκεςθ, παρατιρθςθ, μζτρθςθ 
κ.τ.λ. 

 Παρουςίαςθ βίντεο/ εποπτικό υλικό 

 Να δοκοφν λζξεισ κλειδιά για τθν 
κατανόθςθ του κειμζνου τθσ 
περιγραφισ του ςχετικοφ πειράματοσ. 

8. Δεν αναγνωρίηουν τισ εικόνεσ, διότι 
είναι μαυρόαςπρεσ 

6 (10%) 1.6 Προβολι εικόνων  Ετοιμαςία παρουςίαςθσ με τισ 
ςχετικζσ ζγχρωμεσ εικόνεσ 

 Ετοιμαςία εικόνων και 
πλαςτικοποίθςι τουσ 
 
 



9. Δεν γνωρίηουν  τθν  προχπάρχουςα  
γνϊςθ 

5 (9%) 2.5 Δίνω διάφορα παραδείγματα  

10. Αδυναμία ςτθν προφορικι και 
γραπτι ζκφραςθ 

4 (7%) 1 Ενκάρρυνςθ των μακθτϊν για 
καταγραφι των απόψεων τουσ/ 
Να γράφουν τθν άποψι τουσ με 
μολφβι και μετά να διορκϊνουν αν 
χρειάηεται/ 
Ενκάρρυνςθ μακθτϊν να 
εκφράηουν τισ απόψεισ τουσ 

 

11. Ζχουν άγχοσ ωσ προσ το τι πρζπει να 
γνωρίηουν για το διαγϊνιςμα 

3 (5%) 2 Δόκθκαν οδθγίεσ για το τι πρζπει 
να κρατιςουν ωσ γνϊςθ από το 
υλικό που τουσ δίνεται/ 
Οι μακθτζσ παραπζμπονται ςτο 
βιβλίο Βιολογίασ. 

 

12. Δυςκολεφονται οι αλλόγλωςςοι 
 

2 (3.5%) 1.5 Δεν βρικα λφςθ  

13. Πολφ δφςκολθ θ δραςτθριότθτα 1.3 2 (3.5%) 1.5 Χρθςιμοποίθςα το διάγραμμα του 
βιβλίου/  
Σχεδιαςμόσ πειράματοσ ςτον 
πίνακα 

 

14. Δυςκολεφονται να δϊςουν 
λειτουργικό οριςμό  κυττάρου 

1 (1.7%) 2 Ζδωςα τον οριςμό  

15. Δφςκολθ ερϊτθςθ 6/ςελ.5 1 (1.7%) 3 Πιο πολλά παραδείγματα για 
μεταβλθτζσ 

 

 

 

 

 



Α/Α ΣΟΙΥΔΙΑ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΔΚΠΑΙΓ/ΚΩΝ 
(ύνολο 58) 

ΒΑΘΜΟ 
ΔΠΙΣΤΥΙΑ 

ΔΠΔΞΗΓΗΗ 

1. Πορεία δραςτθριοτιτων/ 
Μεκοδολογία 

20 (34%) 1.6 Οικοδομιςτικι προςζγγιςθ τθσ γνϊςθσ/Ενκουςιαςμόσ μακθτϊν/Διαφοροποίθςθ 

2. Τα διάφορα βιματα τθσ 
Επιςτθμονικισ Μεκόδου 

16 (28%) 1.2 Οι μακθτζσ κατανόθςαν βιμα προσ βιμα τθ διαδικαςία τθσ Επιςτθμονικισ 
Μεκόδου/Πολφ ενδιαφζρον/ Σχετικό με τθν κακθμερινότθτά τουσ/  
Καλφτερθ κατανόθςθ/χριςθ τθσ ιςτορίασ τθσ επιςτιμθσ 

3. Πολλζσ εικόνεσ και διαφορετικζσ 
δραςτθριότθτεσ 

8 (14%) 1.4 Ελκφουν τθν προςοχι των μακθτϊν 

4. Προϊκθςθ ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 
(ςυνεργαςίασ, κριτικισ ςκζψθσ κτλ.) 

6 (10%) 1.4 Χριςθ ςυνεργατικισ μάκθςθσ/ςυηιτθςθ/αλλθλεπίδραςθ 

5. Επεξθγθματικά κείμενα- Συνδετικά 
κείμενα 

5 (9%) 1.5 Ενδιαφζρον/  
Ενκουςιαςμόσ 

6. Παρουςίαςθ μερϊν του μικροςκοπίου 
& χριςθ μικροςκοπίου 

5 (9%) 1 Ενδιαφζρον για τουσ μακθτζσ 

7. Προϊκθςθ τθσ διακεματικότθτασ 3 (5%) 1 Σχζςθ Βιολογίασ με άλλεσ επιςτιμεσ 

8. Σφνδεςθ του μακθςιακοφ υλικοφ με 
τθν κακθμερινότθτα των μακθτϊν 

2 (3.5%) 2 Για παράδειγμα το πείραμα με τον Φλζμιγκ 

9. Παρουςίαςθ/ 
Διατφπωςθ ερωτιςεων 

2 (3.5%) 1  

10. Καλι αλλθλεπίδραςθ μεταξφ μακθτϊν 
και διδακτικοφ υλικοφ  

2 (3.5%) 1.5 Βιωματικι μάκθςθ 

11. Προϊκθςθ ανάπτυξθσ γλωςςικϊν 
δεξιοτιτων 

1 (1.7%) 1  

12. Καλι παρουςίαςθ οργάνων 
εργαςτθρίου 

1 (1.7%) 2 Πολφ ενδιαφζρον 

13. Καλι ςφνδεςθ με τθν φλθ και τρόπο 
εργαςίασ Δθμοτικοφ Σχολείου 

1 (1.7%) 2 Υπάρχει ςυνζχεια 

14. Πολφ καλζσ οι εργαςίεσ για το ςπίτι 1 (1.7%) 1 Πολφ εποικοδομθτικζσ και δθμιουργικζσ 

 

ΘΔΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΜΑΘΗΙΑΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ 

Δισαγωγή- Δπιστημονική Μέθοδος 

 

 



Α/Α ΣΟΙΥΔΙΑ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΔΚΠΑΙΓ/ΚΩΝ 
(ύνολο 58) 

ΔΠΔΞΗΓΗΗ 

1. Πιο απλουςτευμζνο λεξιλόγιο ςτισ οδθγίεσ των 
αςκιςεων 

10 (17%) Να χρθςιμοποιοφνται πιο απλζσ ζννοιεσ /  
Όταν δυςκολεφονται οι μακθτζσ, τότε διαμαρτφρονται. 

2. Απλοποίθςθ του κειμζνου τθσ επιςτθμονικισ 
μεκόδου/ 
περιςςότερα παραδείγματα 

9 (15.5%) Δυςκολεφονται οι μακθτζσ 

3. Αλλαγι αφόρμθςθσ-ςεναρίου με Φλζμιγκ/ 
 Αλλαγι ειςαγωγισ 

6 (10%) Να δοκεί ζνα πιο απλό ςενάριο για επιςτθμονικι μζκοδο 

4. Να προβάλλεται βίντεο για το πείραμα του Φλζμιγκ/ 
άλλο υποςτθρικτικό υλικό 

6 (10%) Ζχω προβάλλει βίντεο και βοικθςε πολφ 

5. Πάηλ 5 (8.6%) Δυςκολεφει τουσ μακθτζσ/ Πολφ δφςκολο για μακθτζσ/  
Να δοκεί ςτο τζλοσ τθσ ενότθτασ/Να μθ δοκεί το πάηλ 

6. Να είναι πιο ςφντομεσ οι δραςτθριότθτεσ 3 (5%) Οι μακθτζσ ξεχνοφν το αντικείμενο μελζτθσ και κουράηονται 
 

7. Να αρικμθκοφν τα όργανα Δραςτθριότθτασ 1.3 ερ. 10 
(ςελ. 7) 

2 (3.5%) Δυςκολεφονται οι μακθτζσ 

8. Να φαίνεται το γνωςιολογικό μζροσ ςτο φφλλο 
εργαςίασ 

2 (3.5%) Αυτό κα βοθκιςει τουσ μακθτζσ ςτθ μελζτθ τουσ 

9. Να ειςαχκοφν πειράματα 2 (3.5%) Για πιο ενεργι ςυμμετοχι των μακθτϊν 

10. Εννοιολογικό διάγραμμα 2 ( 3.5%) Υπερβολικά περίπλοκο 

11. Ερωτιςεισ για το πείραμα να διαγραφοφν 1 (1.7%) Περιττζσ 

12. Να διδάςκεται πρϊτα το κφτταρο και μετά το 
μικροςκόπιο 

1 (1.7%)  

13. Ζνταξθ δραςτθριοτιτων για ζμβια/ άβια/νεκρά 
ςϊματα 

1  (1.7%)  

14. Να γίνει πρϊτα θ ταξινόμθςθ και μετά θ 
επιςτθμονικι μζκοδοσ 

1  (1.7%) Να γνωρίηουν πρϊτα τουσ ηωντανοφσ οργανιςμοφσ και μετά να προχωριςουν ςε 
άλλα ηθτιματα 

15. Στθ δραςτθριότθτα 1.2 να μπουν διάφοροι 
οργανιςμοί 

1  (1.7%) Οι μακθτζσ μπλζκουν τουσ ηωντανοφσ οργανιςμοφσ με τα ηϊα. 

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΔ ΑΛΛΑΓΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΗ ΜΑΘΗΙΑΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ 

Δισαγωγή- Δπιστημονική Μέθοδος 

 

 



 

 

Α/Α ΔΙΗΓΗΔΙ 
ΑΡΙΘΜΟ ΔΚΠΑΙΓ/ΚΩΝ 

(ύνολο 58) 
ΔΠΔΞΗΓΗΗ 

1. Να ετοιμαςκεί βιβλίο με τα φφλλα εργαςίασ 9 (15.5%)  

2. Να ειςαχκεί πρϊτα το κφτταρο και μετά θ ταξινόμθςθ 5 (8.6%) Χρειάηεται το κφτταρο για τθν ταξινόμθςθ 

3. Να ςτζλλονται οι λφςεισ ςτα ςχολεία 5 (8.6%)  

4. Να δοκοφν παραδείγματα διαγωνίςματοσ και ςθμεία αναφοράσ για 
αξιολόγθςθ 

3 (5%)  

5. Να ειςαχκοφν πειράματα (π.χ. για ΕΜ) 3 (5%) Να παρατθριςουμε μαγιά, μοφχλα κτλ ςτο 
μικροςκόπιο 

6. Να μθ ονοματίηουν τα όργανα του εργαςτθρίου 2 (3.5%) Δεν χρειάηεται/περίπλοκθ δραςτθριότθτα 

7. Να λυκεί το πρόβλθμα με τισ φωτοτυπίεσ 2 (3.5%)  

8. Να φτάνει ζγκαιρα το υλικό ςτα ςχολεία 1 (1.7%)  

9. Οι γραμματείεσ των ςχολείων να ενθμερϊνουν για το υλικό ζγκαιρα 1 (1.7%)  

10. Να ςτζλλονται λιγότερα φυλλάδια  1 (1.7%)  

11. Να λυκοφν τα προβλιματα με τισ αίκουςεσ 1 (1.7%)  

12. Να γίνει δίωρο το μάκθμα Βιολογίασ  1 (1.7%)  

13. Το πάηλ να καταςκευαςτεί ωσ παντογνϊςτθσ 1 (1.7%)  

14. Να μθ δθμιουργθκοφν ομάδεσ από τθν αρχι, αλλά να γίνει 
ςταδιακά θ ειςαγωγι τθσ ομαδικισ εργαςίασ 

1 (1.7%) Τα παιδιά κζλουν να δουλεφουν ςτθν ολομζλεια 

15. Να ςτζλλεται το υλικό ςτα προςωπικά email και ςε μορφι Word 1 (1.7%) Σε μορφι Word κα μποροφμε να γράφουμε τισ λφςεισ 
και να τισ προβάλουμε. 

16. Να δίδεται περιςςότεροσ χρόνοσ για κάκε ενότθτα 1 (1.7%)  

17. Να ςτζλλονται ζγχρωμεσ φωτοτυπίεσ 1 (1.7%)  

 

 

ΑΛΛΔ ΔΙΗΓΗΔΙ 
Δισαγωγή- Δπιστημονική Μέθοδος 

 

 



 

 

Α/Α ΑΠΟΓΟΥΗ ΣΟΤ ΜΑΘΗΙΑΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ 
ΑΡΙΘΜΟ ΔΚΠΑΙΓ/ΚΩΝ 

(ύνολο 58) 

1. Συμμετοχι/ 
Ενδιαφζρον/  
Ενκουςιαςμόσ μακθτϊν (με τθν πάροδο του χρόνου αυξάνεται το ενδιαφζρον) 

12 (20%) 

2. Στθν αρχι ενκουςιάςτθκαν, ενϊ μετά κουράςτθκαν, διότι δεν ζκαναν πειράματα/ 
Αντιμετϊπιςαν δυςκολίεσ ςτθ ςυμπλιρωςθ φφλλων εργαςίασ 

7 (12%) 

3. Ανάμεικτεσ αντιδράςεισ (κετικζσ και αρνθτικζσ) 6 (10%) 

4. Ικανοποιθτικι 5 (8.6%) 

5. Στθν αρχι υπιρξε απογοιτευςθ, ενϊ ςτθ ςυνζχεια άρχιςαν να δουλεφουν πιο αποτελεςματικά και με ενκουςιαςμό. 4 (7%) 

6. Οι μακθτζσ αντιδροφν με τα φφλλα εργαςίασ και κζλουν βιβλίο 2 (3.5%) 

7. Αδιαφορία 2 (3.5%) 

8. Δυςκολεφονται με τα πολλά φυλλάδια 2 (3.5%) 

9. Κουραςτικό 1 (1.7%) 

10. Ενκουςιαςμόσ, διότι τα φφλλα εργαςίασ είναι παρόμοια με αυτά του Δθμοτικοφ. 1 (1.7%) 

11. Απογοιτευςθ/ 
Δφςκολοι όροι/   
Όχι ευχάριςτα ςενάρια 

1 (1.7%) 

12. Μικρι ςυμμετοχι μακθτϊν, λόγω πικανϊσ τθσ δυςκολίασ και του μεγζκουσ των δραςτθριοτιτων 1 (1.7%) 

13. Τθν ειςαγωγι τθν αντιμετϊπιςαν με πολφ λίγο ενδιαφζρον. Μετά ζδειξαν περιςςότερο ενδιαφζρον. 1 (1.7%) 

≥20% 

≥10 και ˂20% 

≥5 και ˂10% 

ΑΠΟΓΟΥΗ ΜΑΘΗΙΑΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΑΠΟ ΜΑΘΗΣΔ 

Δισαγωγή- Δπιστημονική Μέθοδος 

 

 


