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Περίληψη. Στην εργασία αυτή διερευνάται ο τρόπος που οι τεταρτοετείς φοιτητές του Π.Τ.Δ.Ε. 
υλοποιούν μια διδασκαλία Φυσικών Επιστημών, η οποία έχει δομηθεί με βάση τα χαρακτηριστικά του 
εποικοδομητικού μοντέλου. Για το σκοπό αυτό βιντεοσκοπήθηκαν έξι διδασκαλίες φοιτητών. Η 
ανάλυση βασίστηκε στα κύρια χαρακτηριστικά των μεθοδολογιών ανάλυσης ποιοτικών ερευνών. Τα 
αποτελέσματα δείχνουν τη δυνατότητα εφαρμογής από τους φοιτητές μιας διδακτικής ακολουθίας 
εποικοδομητικού προτύπου στη σχολική πράξη. Ωστόσο παρουσιάζονται κάποιες αδυναμίες που 
σχετίζονται με τη συνοχή των βημάτων της διδακτικής ακολουθίας καθώς και του τρόπου που 
χειρίζονται τις ιδέες των μαθητών κατά τη διδασκαλία τους.  
 
 
Το ερευνητικό πρόβλημα 
 
Εδώ και τριάντα χρόνια, μεγάλο μέρος της έρευνας για τη μάθηση και τη διδασκαλία των 
φυσικών επιστημών επικεντρώνεται στη διερεύνηση των ιδεών των μαθητών και τη 
δυνατότητα εξέλιξής τους προς την επιστημονική άποψη. Το θεωρητικό πλαίσιο της έρευνας 
αυτής αποτέλεσε η θεωρία του κονστρουκτιβισμού για τη μάθηση και τη διδασκαλία (White 
1997; Duit & Treagust 1998). Με βάση την προσέγγιση αυτή ο μαθητευόμενος δε νοείται ως 
παθητικός δέκτης πληροφοριών αλλά οικοδομεί τη νέα γνώση με βάση τις πρότερες ιδέες 
του.  
 Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια όλο και αυξανόμενη ερευνητική δραστηριότητα 
σχετικά με την εφαρμογή κονστρουκτιβιστικών αρχών στη σχολική τάξη (Duit 2006). Η 
μέχρι τώρα έρευνα στην περιοχή αυτή δείχνει ότι η εφαρμογή αρχών της εποικοδόμησης στη 
σχολική πρακτική επηρεάζεται από τις απόψεις των εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία και τη 
μάθηση (Spyrtou, Psillos, Kariotoglou, 2003). Σε γενικές γραμμές οι εφαρμοζόμενες 
διδακτικές προσεγγίσεις δεν ακολουθούν τα χαρακτηριστικά μιας εποικοδομητικής 
προσέγγισης (Duit & Treagust 2003). Η παρούσα έρευνα αξιοποιεί αυτά τα ερευνητικά 
δεδομένα και επικεντρώνεται στη διερεύνηση της δυνατότητας εφαρμογής βασικών αρχών 
της εποικοδομητικής προσέγγισης από μελλοντικούς δασκάλους στη σχολική τάξη. 
Συγκεκριμένα διερευνάται ο τρόπος που οι τελειόφοιτοι φοιτητές του Π.Τ.Δ.Ε. υλοποιούν μια 
διδασκαλία Φυσικών Επιστημών που έχει δομηθεί με βάση τα χαρακτηριστικά της 
εποικοδομητικής προσέγγισης. 
  
Μεθοδολογία 
 
Πεδίο έρευνας αποτελούν οι τελειόφοιτοι φοιτητές του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 
Εκπαίδευσης. Οι φοιτητές του Π.Τ.Δ.Ε. στο τελευταίο έτος της φοίτησής τους διδάσκονται το 
μάθημα «Διδακτική Φυσικών Επιστημών». Στα πλαίσια του μαθήματος οι φοιτητές 
υποχρεούνται να παρακολουθήσουν μια σειρά εργαστηριακών ασκήσεων καθώς και μια 
σειρά πρακτικών ασκήσεων-διδασκαλιών του μαθήματος των Φυσικών Επιστημών.  
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 Στις πρακτικές ασκήσεις, που κατ’ εξοχήν αφορούν την έρευνα αυτή, οι φοιτητές 
καλούνται να πραγματοποιήσουν διδασκαλίες στην Ε΄ ή Στ΄ Δημοτικού. Οι φοιτητές 
χωρίζονται σε ομάδες 16 ατόμων και επισκέπτονται συνολικά 10 φορές ένα σχολείο που 
συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Για την επιμόρφωση, επιτήρηση και αξιολόγηση 
των φοιτητών κάθε ομάδας υπάρχει ένας υπεύθυνος των πρακτικών ασκήσεων. Στη διάρκεια 
των επισκέψεων στο σχολείο οι φοιτητές παρακολουθούν μία διδασκαλία από το δάσκαλο 
της τάξης, μία διδασκαλία από τον υπεύθυνο και στη συνέχεια καθένας απ’ αυτούς 
πραγματοποιεί μία διδασκαλία. Η διδασκαλία αυτή παρακολουθείται από τον υπεύθυνο και 
από τα υπόλοιπα άτομα της ομάδας. 
 Μετά τη δεύτερη επίσκεψη κάθε εβδομάδα δύο φοιτητές αναλαμβάνουν να διδάξουν 
σε δύο διαφορετικά τμήματα μια προεπιλεγμένη ενότητα του μαθήματος των Φυσικών 
Επιστημών που τους ανατίθεται από το υπεύθυνο. Ο κάθε φοιτητής διατυπώνει τους 
διδακτικούς στόχους και κατασκευάζει με την καθοδήγηση του υπευθύνου ένα σχέδιο 
διδασκαλίας και ένα φύλλο εργασίας στα οποία αποτυπώνεται η πορεία της διδασκαλίας. Η 
εφαρμοζόμενη διδακτική προσέγγιση πρέπει να βασίζεται στο εποικοδομητικό μοντέλο 
διδασκαλίας και μάθησης και να ακολουθεί σε γενικές γραμμές τη διδακτική ακολουθία που 
έχει προταθεί από την Driver (1989; Σχήμα 1). 
 

Σχήμα 1: Η διδακτική ακολουθία κατά Driver. 
 

 
 
 Το τι εργαλεία και μέσα θα χρησιμοποιηθούν σε κάθε φάση της ακολουθίας αποτελεί 
επιλογή των φοιτητών. Ο υπεύθυνος ελέγχει τη συνέπεια του φύλλου εργασίας, συζητάει με 
τον εκάστοτε φοιτητή πιθανές γνωστικές ή μεθοδολογικές δυσκολίες του και εντοπίζει 
προβλήματα που μπορούν να προκύψουν κατά την εφαρμογή του σχεδίου διδασκαλίας, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί κατά το δυνατόν η επίτευξη των διδακτικών στόχων. Για την 
προετοιμασία απαιτούνται τουλάχιστον δύο συναντήσεις του υπευθύνου με το φοιτητή. 
 Αμέσως μετά τη διδασκαλία ακολουθεί μια συζήτηση με αντικείμενο τη μεθοδολογία 
που ακολούθησε ο φοιτητής στην διδασκαλία του και στην οποία αναλύονται και 
επισημαίνονται από τον υπεύθυνο και τους φοιτητές τα κύρια σημεία της διδασκαλίας και 
κατά πόσον ακολούθησε τη προσχεδιασμένη διδακτική ακολουθία.. Η επιχειρηματολογία που 
αναπτύσσεται γίνεται με σαφή αναφορά σε ενέργειες – δραστηριότητες που 
πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας τόσο από τον διδάσκοντα όσο και από 
τους μαθητές. 
 Το δείγμα της έρευνας ήταν έξι φοιτητές. Οι διδασκαλίες τους, έγιναν στην Ε΄ 
Δημοτικού στο κεφάλαιο «Δύναμη – Πίεση». Οι έξι φοιτητές (οι οποίοι, προκειμένου να 
διατηρηθεί η ανωνυμία τους, στο εξής θα αναφέρονται κωδικοποιημένα Φ1, Φ2, ..., Φ6) 
συμμετείχαν στην παραπάνω περιγραφείσα διαδικασία των πρακτικών ασκήσεων, όπως και 
όλοι οι υπόλοιποι φοιτητές. Οι έξι διδασκαλίες των υποκειμένων της έρευνας 
βιντεοσκοπήθηκαν. Οι δύο πρώτοι φοιτητές (Φ1 και Φ2) υλοποίησαν τη διδασκαλία τους την 
τρίτη εβδομάδα των πρακτικών ασκήσεων, οι δύο επόμενοι (Φ3 και Φ4) την έκτη εβδομάδα 
και οι δύο τελευταίοι (Φ5 και Φ6) την έβδομη εβδομάδα των πρακτικών ασκήσεων. Στον 
πίνακα 1 αναφέρονται οι θεματικές που ανατέθηκαν στους έξι φοιτητές. 
 
 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ  
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, 5 (Α) 2007 
 



ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 385

 
Πίνακας 1: Οι θεματικές που ανατέθηκαν στους φοιτητές. 

 
i) Κατά την ηρεμία των σωμάτων ασκούνται δυνάμεις. 

Φ1 -  Φ2 

 

ii) Όταν ένα αντικείμενο κινείται δεν είναι απαραίτητο να ενεργεί μια δύναμη στη 
διεύθυνση της κίνησής του. 

Φ3 - Φ4 Το μέτρο της τριβής είναι ανεξάρτητο από το εμβαδόν της επιφάνειας του 
αντικειμένου. 

Φ5 -  Φ6 Η πίεση στα στερεά εξαρτάται από το εμβαδόν της επιφάνειας. 

Πορεία της έρευνας 
 
Η πορεία της έρευνας ήταν η εξής: 
• Προ-έρευνα: Συνεντεύξεις με 6 φοιτητές. Διερευνήθηκε ο τρόπος με τον οποίο αυτοί 

βίωσαν τη διαδικασία των πρακτικών ασκήσεων συμπεριλαμβανομένου της 
προετοιμασίας και της διδασκαλίας τους. Το κομμάτι αυτό είχε το χαρακτήρα πιλοτικής 
έρευνας. Η διαδικασία αυτή τροφοδότησε με στοιχεία την κυρίως έρευνα για τις βασικές 
πτυχές που θα μπορούσαν να διερευνηθούν.  

• Προετοιμασία της διδασκαλίας των υποκειμένων της έρευνας με βάση τα κύρια 
χαρακτηριστικά της εποικοδομητικής διδακτικής προσέγγισης.  

• Βιντεοσκόπηση της διδασκαλίας τους.  
• Ανάλυση των βιντεοσκοπημένων διδασκαλιών. 
 
Ανάλυση των δεδομένων της έρευνας 
 
Η ανάλυση των βιντεοσκοπημένων διδασκαλιών των φοιτητών βασίστηκε στα βασικά 
χαρακτηριστικά των μεθοδολογιών ανάλυσης των ποιοτικών ερευνών και πιο συγκεκριμένα 
σε τεχνικές ανάλυσης βιντεοσκοπημένων διδασκαλιών που έχουν εντοπιστεί κατά τη μελέτη 
της βιβλιογραφίας (Bartholomew & Osborne 2003; Widodo 2004). Εντοπίσαμε το 
ενδιαφέρον μας σε βασικά χαρακτηριστικά της εποικοδομητικής προσέγγισης, τα οποία 
προέκυψαν από την επισκόπηση της βιβλιογραφίας σε συνδυασμό με τα δεδομένα που μας 
έδωσε η φάση της προ-έρευνας. Oι βασικοί άξονες ανάλυσης των βιντεοσκοπημένων 
διδασκαλιών ήταν οι εξής: 
 

 Ακολουθούν οι φοιτητές κατά τη διδασκαλία τους τις σχεδιαζόμενες φάσεις 
εποικοδομητικής προσέγγισης;  

 Δημιουργούν οι φοιτητές τις απαραίτητες διασυνδέσεις μεταξύ των φάσεων της 
διδακτικής ακολουθίας; 

 Κατά πόσο λαμβάνονται υπόψη και πώς αξιοποιούνται οι ιδέες των μαθητών κατά τη 
διδασκαλία; 

 
 Πιο αναλυτικά, η κάθε βιντεοσκοπημένη διδασκαλία χωρίστηκε σε επεισόδια με βάση 
τις φάσεις της διδακτικής ακολουθίας του εποικοδομητικού μοντέλου. Οι φάσεις αυτές, όπως 
υλοποιήθηκαν από τους φοιτητές, ήταν διακριτές και επομένως ήταν εύκολα αναγνωρίσιμο ο 
κάθε φοιτητής σε ποια φάση της ακολουθίας – επεισόδιο  βρισκόταν. Τα επεισόδια αυτά 
χρονομετρήθηκαν. 
 Επιπλέον εξετάστηκε με ποιο τρόπο περνούσαν οι φοιτητές από τη μια φάση στην 
άλλη. Θεωρήσαμε ότι οι φοιτητές διασυνδέουν τις φάσεις όταν ενημερώνουν τους μαθητές 
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για τον τρόπο που οι ενέργειές των ιδίων συσχετίζονται με τις ενέργειες των μαθητών και με 
τις ιδέες που έχουν εκφράσει σε προηγούμενες φάσεις της διδασκαλίας.  
 Τέλος, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο αν και κατά πόσο οι φοιτητές στηρίζουν τη 
διδασκαλία τους στις ιδέες των μαθητών. Για το σκοπό αυτό το κάθε επεισόδιο αναλύθηκε με 
γνώμονα τον τρόπο που οι φοιτητές εξελίσσουν τη διδασκαλία τους και κατά πόσο αυτά που 
εκφράζουν οι μαθητές επηρεάζουν και καθορίζουν τις ενέργειες του φοιτητή προκειμένου να 
τους οδηγήσει στην μετεξέλιξη των ιδεών τους ή τη γνωστική σύγκρουση και την 
εννοιολογική αλλαγή. 

 
Τα αποτελέσματα της έρευνας 
 
Από την ανάλυση των δεδομένων προκύπτουν τα ακόλουθα:  

 
 Οι φοιτητές εφαρμόζουν μεν κατά τη διδασκαλία τους τα βήματα της διδακτικής 
ακολουθίας κατά Driver, αλλά δε συνδέουν τις επιμέρους φάσεις μεταξύ τους  

 Όλοι οι φοιτητές ακολουθούν κατά τη διδασκαλία τους τη διδακτική πορεία που 
προσχεδιάστηκε και η οποία προσανατολίζεται στη διδακτική ακολουθία κατά Driver. Ο 
χρόνος όμως που αναλώνουν για κάθε φάση παρουσιάζει διακυμάνσεις. Η φάση της 
αναδόμησης, η οποία ταυτίζεται ουσιαστικά με την πειραματική διαδικασία, καταλαμβάνει το 
περισσότερο χρόνο της διδασκαλίας τους. Στον πίνακα 2 καταγράφεται ο χρόνος που 
αφιέρωσε ο κάθε φοιτητής σε κάθε φάση της ακολουθίας, καθώς και κατά προσέγγιση ο 
μέσος όρος τους που απεικονίζει την κεντρική τάση. Εξαίρεση αποτελεί ο φοιτητής Φ4 που 
αφιέρωσε αρκετό χρόνο συγκριτικά με τους υπολοίπους στη  φάση της ανάδειξης ιδεών και ο 
οποίος ως εκ τούτου δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει τη διδασκαλία του. Οι φάσεις 1 έως 5 του 
πίνακα κωδικοποιούν τις φάσεις της εποικοδομητικής διδακτικής ακολουθίας που εφάρμοσαν 
οι φοιτητές (1. Προσανατολισμός, 2. Ανάδειξη ιδεών, 3. Αναδόμηση ιδεών, 4. Εφαρμογή, 
5.Ανασκόπηση).  
 

Πίνακας 2: Η χρονική διάρκεια που αφιερώσανε οι φοιτητές σε κάθε φάση της διδακτικής 
ακολουθίας. 

| 

Φοιτητής          Φάση 1 2 3 4 5 

Φ1 4΄ 8΄ 23΄ 0΄ 6΄
Φ2 3΄ 6΄ 28΄ 2΄ 5΄

Φ3 2΄ 5΄ 31΄ 6΄ 3΄

Φ4 2΄ 17΄ 29΄ 0΄ 3΄
Φ5 1΄ 8΄ 26΄ 4΄ 5΄
Φ6 2΄ 10΄ 32΄ 0΄ 3΄

Μέσος χρόνος 2΄ 9΄ 28΄ 2΄ 4΄

 
 Παρά το γεγονός ότι τα βήματα της διδακτικής ακολουθίας εφαρμόζονται, οι φοιτητές 
στο σύνολό τους δε δημιουργούν τις κατάλληλες διασυνδέσεις μεταξύ των επιμέρους 
φάσεων. Η μετάβαση από τη μια φάση στην άλλη γίνεται χωρίς οι μαθητές να είναι ενήμεροι 
για το τι θα ακολουθήσει και πως αυτό συσχετίζεται με τα έως τότε πεπραγμένα. Αυτό έχει 
ως συνέπεια η διδακτική πορεία να εμφανίζεται αποσπασματική και οι μαθητές να 
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δυσκολεύονται να ακολουθήσουν τη αντίστοιχη νοητική πορεία, γεγονός που δυσχεραίνει τη 
μαθησιακή τους πορεία. 

 
 Ο τρόπος που οι φοιτητές διαπραγματεύονται τις ιδέες των μαθητών κατά τη διδασκαλία 
τους παρουσιάζει αδυναμίες 

 Παρά το γεγονός ότι οι φοιτητές είναι ενήμεροι για τη σημαντικότητα των ιδεών των 
μαθητών, διακρίνεται μια αδυναμία στον τρόπο που αναδεικνύουν και διαχειρίζονται τις ιδέες 
των μαθητών κατά τη διδασκαλία τους.  
 Πιο συγκεκριμένα στη φάση του προσανατολισμού οι φοιτητές προσπαθούν να 
τραβήξουν το ενδιαφέρον των μαθητών, αλλά σπάνια τους υποβοηθούν να ανακαλέσουν τις 
πρότερες γνώσεις και εμπειρίες τους για τα φαινόμενα αυτά, ώστε να είναι σε έτοιμοι να 
εκφράσουν τις ιδέες τους στην φάση της ανάδειξης των εναλλακτικών ιδεών. 
 Στη φάση της ανάδειξης ιδεών οι φοιτητές παρουσιάζουν συνήθως ένα φαινόμενο και 
ζητούν από τους μαθητές να εκφράσουν τις απόψεις τους. Στη πλειονότητά τους (τέσσερις 
στους έξι) οι φοιτητές δε προχωρούν σε μια βαθύτερη διερεύνηση, με διαδοχικές  ερωτήσεις, 
των απόψεων αυτών που θα έλεγχε την ισχύ και την καθολικότητά τους. Σε πολλές 
περιπτώσεις οι φοιτητές ερμηνεύουν κατά το δοκούν τις απόψεις των μαθητών και άλλες 
φορές αγνοούν απαντήσεις των μαθητών και λαμβάνουν υπόψη τους μόνο αυτές που 
θεωρούν ότι διευκολύνουν τη προσχεδιασμένη διδακτική τους πορεία. Όλα αυτά έχουν ως 
συνέπεια οι μαθητές να μην έχουν μια σαφή αντίληψη των απόψεων που εκφράζουν στη 
φάση αυτή, γεγονός που δυσκολεύει την περαιτέρω διαδικασία μάθησης. Θα πρέπει να 
σημειωθεί όμως ότι από διδασκαλία σε διδασκαλία οι φοιτητές βελτίωσαν τον τρόπο με τον 
οποίο ανέδειχναν τις ιδέες των μαθητών. Αφιέρωναν περισσότερο χρόνο στη φάση αυτή (βλ. 
πίνακα 2), έκαναν διερευνητικές ερωτήσεις, κατέγραφαν και ομαδοποιούσαν τις ιδέες, έτσι 
ώστε να υπάρχει μια σαφέστερη εικόνα τους από τους μαθητές. 
 Στη φάση της αναδόμησης, οι φοιτητές αναλώνουν τον περισσότερο χρόνο της 
διδασκαλίας. Εδώ, το κέντρο βάρους τίθεται στη διαδικασία εκτέλεσης του πειράματος και τη 
διατύπωση συμπερασμάτων από τις παρατηρήσεις. Οι ενέργειες των φοιτητών δεν 
καθορίζονται – και σπάνια (ένας στους έξι) επηρεάζονται – από τις ιδέες των μαθητών. Ο 
απαραίτητος συσχετισμός της πειραματικής διαδικασίας με τις ιδέες που έχουν εκφράσει οι 
μαθητές φαίνεται να απουσιάζει. Η εκτέλεση της πειραματικής διαδικασίας γίνεται χωρίς να 
είναι σαφές στους μαθητές για ποιο λόγο εκτελούν το πείραμα. Οι φοιτητές δεν καλούν τους 
μαθητές να αντιπαραθέσουν τις παρατηρήσεις και τα συμπεράσματα που βγάζουν από τη 
πειραματική διαδικασία με τις εναλλακτικές τους ιδέες. Από τον τρόπο που χειρίζονται τα 
πειράματα οι φοιτητές, δε φαίνεται αυτά να αποτελούν το «εργαλείο» που θα δώσει τη 
δυνατότητα στους μαθητές να ελέγξουν τις ιδέες τους, να τις εξελίξουν ή να έρθουν σε 
γνωστική σύγκρουση.  
 Κατά τη φάση της εφαρμογής οι μαθητές παρουσιάζουν δυσκολίες να συσχετίσουν τα 
συμπεράσματα από τα πειράματα που πραγματοποίησαν με την ερμηνεία άλλων φαινομένων 
που τους παρουσιάζονται. Στο σημείο αυτό, οι μαθητές φαίνεται συχνά να διατηρούν το 
αρχικό τους ερμηνευτικό πλαίσιο και γίνεται φανερή η εμμονή τους στις αρχικές τους 
απόψεις. Οι φοιτητές σ’ αυτή την περίπτωση συνήθως απλώς παραπέμπουν στο συμπέρασμα 
από την πειραματική διαδικασία, χωρίς όμως ουσιαστικά να τις συσχετίσουν και πάλι με τις 
ιδέες που εκφράζουν οι μαθητές.  
 Τέλος, η φάση της ανασκόπησης δεν χρησιμοποιείται ως ένα μέσο αυτοελέγχου και 
συνειδητοποίησης της γνωστικής πορείας για τους μαθητές, αλλά ταυτίζεται ουσιαστικά με 
μια απλή επανάληψη του μαθήματος. 
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Συμπεράσματα – Προοπτικές 
 
Είναι σαφές πως η εφαρμογή νέων ιδεών στην εκπαιδευτική πρακτική ενός δασκάλου είναι 
αποτέλεσμα μακρόχρονων διαδικασιών και επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες. Οι 
φοιτητές μετά από ένα εξάμηνο πρακτικών ασκήσεων-διδασκαλιών φαίνεται πως στην πράξη 
ταυτίζουν το εποικοδομητικό μοντέλο με την υλοποίηση των πέντε φάσεων της ακολουθίας 
της Driver. Μέσα από τον τρόπο που υλοποιούν τις διδασκαλίες τους, φαίνεται να θεωρούν 
ότι αν οι ίδιοι εφαρμόσουν την πορεία αυτή, ο μαθητής, ως φυσικό επακόλουθο, θα φτάσει 
στη γνωστική σύγκρουση και τη γνώση. Η πορεία του μαθητή προς τη γνώση παρουσιάζεται 
μέσα από τις βιντεοσκοπημένες διδασκαλίες σαν να είναι στα χέρια του δασκάλου και όχι 
ατομική ευθύνη του μαθητή. Στο σχήμα 2 αριστερά, διακρίνουμε τις αναμενόμενες 
γνωσιακές διαδικασίες από τους μαθητές σε αντιστοίχιση με την εφαρμοζόμενη διδακτική 
ακολουθία από το διδάσκοντα, ώστε ο μαθητής να οικοδομήσει τη γνώση. Στην πορεία 
διδασκαλίας των φοιτητών (βλ. σχήμα 2 δεξιά) φαίνεται να λείπουν (στο σχήμα συμβολίζεται 
με Χ) οι κάθετες συνδέσεις των βημάτων της διδακτικής ακολουθίας, καθώς και να 
παρουσιάζονται προβληματικές (στο σχήμα συμβολίζεται με ?) οι οριζόντιες συνδέσεις που 
δείχνουν τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ δασκάλου και μαθητή. 

 
Σχήμα 2: Κονστρουκτιβιστική σειρά της διδασκαλίας και οι αναμενόμενες γνωσιακές διαδικασίες 

(Πηγή: Ari Widodo 2004, σελ.37) 
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 Οφείλουμε πάντως να σημειώσουμε ότι οι φοιτητές για πρώτη φορά καλούνται να 
διδάξουν σε τάξη μάθημα των φυσικών επιστημών. Ο κάθε φοιτητής μπαίνει στην τάξη που 
θα διδάξει μόνο για 45 λεπτά και δεν έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει τα παιδιά, το γνωστικό 
τους υπόβαθρο και τις εμπειρίες τους. Δεν είναι σε θέση να δομήσει με το χρόνο ένα 
εποικοδομητικό περιβάλλον μάθησης. Σε θεωρητικό επίπεδο, μέσα από την πολλαπλή 
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αλληλεπίδραση που υπήρξε μεταξύ των ερευνητών και των φοιτητών, κατά την διάρκεια της 
προετοιμασίας των διδασκαλιών, της δημιουργίας του φύλλου εργασίας τους και των 
μετέπειτα συζητήσεων, είναι σαφές ότι οι βασικές αρχές του διδακτικού αυτού μοντέλου 
έχουν κατακτηθεί εκ μέρους των φοιτητών. Οι φοιτητές σε ικανοποιητικό βαθμό 
επιτυγχάνουν να φτιάξουν ένα φύλλο εργασίας και να σχεδιάσουν μια διδασκαλία με βάση τα 
χαρακτηριστικά μιας εποικοδομητικού τύπου ακολουθίας. Σε γενικές γραμμές όταν κληθούν 
να εφαρμόσουν στην πράξη το μοντέλο αυτό, επιχειρούν να ακολουθήσουν τα βήματα της 
διδακτικής ακολουθίας που διδάχθηκαν. Παρόλα αυτά η εφαρμογή του μοντέλου στην 
αυθεντική σχολική πρακτική παρουσιάζει τις αδυναμίες που προαναφέρθηκαν.  
 Ως εκ τούτου για την εφαρμογή εποικοδομητικών αρχών στη διδασκαλία και μάθηση 
των φυσικών επιστημών, πέρα από το κατάλληλο θεωρητικό υπόβαθρο, ιδιαίτερη βαρύτητα 
θα πρέπει να δίνεται και στην ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων στη σχολική τάξη. Η παρούσα 
έρευνα ανέδειξε κάποιες πτυχές στις οποίες πρέπει να επικεντρωθεί η πρακτική εκπαίδευση 
των μελλοντικών δασκάλων. Εν προκειμένω, με βάση τα συμπεράσματα που εξήχθησαν από 
αυτήν την έρευνα, πρέπει κατά την εκπαίδευση των φοιτητών στις πρακτικές τους ασκήσεις 
να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στα ακόλουθα σημεία: 
 

1)   Όλες οι φάσεις της διδακτικής ακολουθίας πρέπει να έχουν ως κεντρικό τους άξονα 
τις ιδέες των μαθητών. Στους μαθητές πρέπει να δίνεται η δυνατότητα για να 
εκφράζουν, να επεξεργάζονται, να ελέγχουν και να αναστοχάζονται τις ιδέες τους.  

2) Ο εκπαιδευτικός σε κάθε φάση της διδακτικής ακολουθίας θα πρέπει να ελέγχει αν οι 
μαθητές ακολουθούν την παράλληλη νοητική ακολουθία προς την διδακτική 
ακολουθία της Driver (βλ. Σχήμα 2), πριν προχωρήσει στην επόμενη φάση του 
διδακτικού μοντέλου. Η μετάβαση από τη μια φάση στην άλλη πρέπει να γίνεται με 
συνοχή. Ο μαθητής πρέπει να είναι ενήμερος για την μαθησιακή πορεία και για τον 
τρόπο που συνδέεται η κάθε φάση με τις προηγούμενες, προκειμένου να μπορεί να 
πάρει τον έλεγχό της και να ακολουθήσει την αντίστοιχη ακολουθία.  

 
 Τέλος, επιτακτικό ήταν το αίτημα των φοιτητών τόσο στις συνεντεύξεις της προ-
έρευνας όσο και στις συζητήσεις των ερευνητών με τους φοιτητές, για περισσότερες 
πρακτικές ασκήσεις. Η έρευνα αυτή ενισχύει το αίτημα αυτό, καθώς η βελτίωση των 
φοιτητών εβδομάδα προς εβδομάδα σε καίρια σημεία της φιλοσοφίας του εποικοδομητικού 
μοντέλου αλλά και στην πρακτική εφαρμογή του, μας οδηγεί να υποθέσουμε και να 
υποστηρίξουμε βάσιμα πως αν ο κάθε φοιτητής είχε την ευκαιρία για περισσότερες 
διδασκαλίες, το αποτέλεσμα θα είναι σαφώς πιο ικανοποιητικό. 
 Οι πτυχές αυτές πάντως δεν εξαντλούν το σύνολο της μαθησιακής διαδικασίας 
βασιζόμενο στο εποικοδομητικό πρότυπο διδασκαλίας, για το οποίο απαιτούνται περαιτέρω 
έρευνες.  
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