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Θ εφαρμογι τθσ μεκοδολογίασ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία δεν οδθγεί τουσ 

μακθτζσ απλϊσ ςτθ γνϊςθ, αλλά τουσ αςκεί ςε ζναν ορκολογικό και δθμιουργικό 

τρόπο ςκζψθσ. 

 

 Θ γνϊςθ προκφπτει ωσ ςυμπζραςμα μιασ πειραματικισ –πραγματικισ και 

βιωματικισ– διαδικαςίασ  

και όχι με τθν απομνθμόνευςθ,  και διατυπωμζνων από άλλουσ, περιγραφϊν και 

οριςμϊν. 

 

Θ μεκοδολογία κακοδθγεί να τουσ μακθτζσ να ςυνθκίςουν ςτθν εφαρμογι μιασ 

κριτικισ και αποδεικτικισ διαδικαςίασ. 



το πρϊτο μεκοδολογικό βιμα προτείνεται θ παρατιρθςθ φυςικϊν 

φαινομζνων, τεχνολογικϊν εφαρμογϊν ι ανκρωπίνων 

δραςτθριοτιτων, αλλά και θ ανάγνωςθ επίκαιρων ειδιςεων ι 

ςχετικϊν με τθ κεματικι ενότθτα πλθροφοριϊν.  

 

ΔΤΚΟΛΙΕ 

 

ΕΛΛΕΙΨΘ ΠΑΡΑΣΘΡΘΘ ΦΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ 

 

ΠΕΡΙΟΡΙΜΟ Ε ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ 

 



το δεφτερο μεκοδολογικό βιμα, μετά τισ εναυςματικζσ διαδικαςίεσ, 

ακολουκεί πρόταςθ προσ τουσ μακθτζσ να ςυηθτιςουν μεταξφ τουσ –κατά 

προτίμθςθ με τθ βοικεια του/τθσ κακθγθτι/τριάσ τουσ–, να αναρωτθκοφν 

και να διατυπϊςουν υποκζςεισ.  

 

 
ΔΤΚΟΛΙΕ 
 
 
Θ ΔΤΚΟΛΙΑ ΤΗΘΣΘΘ ΜΕΣΑΞΤ ΣΟΤ-ΑΠΟΞΕΝΩΘ ΜΑΘΘΣΩΝ 
 
 
ΔΤΚΟΛΙΑ ΔΙΑΣΤΠΩΘ ΤΠΟΘΕΕΩΝ/ ΓΛΩΙΚΟ ΠΡΟΒΛΘΜΑ 
 
 
ΔΙΑΣΤΠΩΘ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΘ ΚΕΨΘ 
 
 



το τρίτο μεκοδολογικό βιμα, απαιτείται θ οργάνωςθ και θ 

πραγματοποίθςθ "αποδεικτικϊν" πειραμάτων από τουσ μακθτζσ με 

άμεςο ςτόχο τον ζλεγχο (επιβεβαίωςθ ι διάψευςθ) των υποκζςεων.  

 
ΔΤΚΟΛΙΕ 
 
ΩΣΘ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΧΡΟΝΟΤ ΕΚ ΜΕΡΟΤ ΣΟΤ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ 
 
 
Θ ΕΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΜΑΘΘΣΩΝ Ε ΟΜΑΔΕ -ΑΔΤΝΑΜΙΑ ΤΝ-ΕΡΓΑΙΑ 
 
 
ΔΤΚΟΛΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΘΝ ΕΠΙΛΤΘ ΠΡΟΒΛΘΜΑΣΟ/ΓΛΩΙΚΟ ΠΡΟΒΛΘΜΑ 
 
 
ΑΔΤΝΑΜΙΑ ΕΚΣΕΛΕΘ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΘ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 
 
   
 



το τζταρτο μεκοδολογικό βιμα, ςτθ λογικι τθσ ανακάλυψθσ –και όχι 

απομνθμόνευςθσ– τθσ γνϊςθσ, οι μακθτζσ, βαςιηόμενοι ςτισ 

παρατθριςεισ τουσ κατά τον πειραματιςμό, αξιολογοφν, κρίνουν και 

διατυπϊνουν –οι ίδιοι– ςυμπεράςματα, ςυμπλθρϊνοντασ το 

γνωςιακό τουσ υπόβακρο.  

 
ΔΤΚΟΛΙΕ 
 
 
ΜΕΙΩΜΕΝΘ ΚΡΙΣΙΚΘ ΙΚΑΝΟΣΘΣΑ ΜΑΘΘΣΩΝ 
 
ΕΛΛΕΨΘ ΑΤΣΟΠΕΠΟΙΘΘΘ ΠΩ «ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΘ ΣΟΤ ΑΝΑΚΑΛΤΨΘ» 
 
ΔΤΚΟΛΙΑ ΔΙΑΣΤΠΩΘ/ΓΛΩΙΚΟ ΠΡΟΒΛΘΜΑ 
 



το πζμπτο, τελευταίο, μεκοδολογικό βιμα επιδιϊκεται θ εκπλιρωςθ 

πολλαπλϊν γενικϊν ςτόχων:  

 

 θ εφαρμογι των ςυμπεραςμάτων για τθν εμπζδωςθ τθσ γνϊςθσ 

 

 θ εξιγθςθ φυςικϊν φαινομζνων και τεχνολογικϊν εφαρμογϊν  

 

 θ ερμθνεία φυςικϊν μακροςκοπικϊν φαινομζνων με τισ δομζσ, τισ 

κινιςεισ και τισ διαδικαςίεσ του μικρόκοςμου 

ΔΤΚΟΛΙΕ 

ΑΔΤΝΑΜΙΑ ΚΑΣΑΓΡΑΦΘ ΠΑΡΑΣΘΡΘΕΩΝ>>ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

ΑΔΤΝΑΜΙΑ ΤΝΔΕΘ ΜΕΣΑΞΤ ΜΑΚΡΟΚΟΜΟΤ-ΜΙΚΡΟΚΟΜΟΤ 



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ 
 
 Θ κίνθςθ προχποκζτει τθν φπαρξθ δφναμθσ (εκκρεμέσ) 

 
 

  
 

 Χρειάηεται μια ςυνεχισ δράςθ δφναμθσ για να ζχουμε κίνθςθ (ομαλι κίνθςθ ΣF=0) 
 
 
 
 

 
 

ΔΤΚΟΛΙΕ ΑΝΣΙΛΘΨΕΙ ΣΩΝ ΜΑΘΘΣΩΝ ΣΑ ΦΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ 
 



ΔΤΚΟΛΙΕ  ΑΝΣΙΛΘΨΕΙ ΣΩΝ ΜΑΘΘΣΩΝ ΣΑ ΦΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ 

 Οι μακθτζσ όταν ρωτθκοφν χρθςιμοποιοφν μθ ακριβείσ και αδιευκρίνιςτουσ όρουσ 

για να εκφράςουν τισ ιδζεσ τουσ για τθν περιγραφι των φυςικϊν φαινομζνων. Οι 

ιδζεσ αυτζσ πολλζσ φορζσ δεν είναι ςαφείσ οφτε ςτουσ ίδιουσ. 

 

 Οι αντιλιψεισ αυτζσ δεν αλλάηουν εφκολα κυρίωσ με τον παραδοςιακό τρόπο 

διδαςκαλίασ π.χ. προφορικι παράδοςθ μακιματοσ.  

 

  Θ ςυχνότθτα με τισ οποίεσ τισ χρθςιμοποιοφν αυτζσ τισ ιδζεσ φτάνει ωσ ςτθν 3βακμια 

εκπαίδευςθ. Ζχει αποδειχκεί πωσ αν δωκοφν οι χαρακτθριςτικζσ αςκιςεισ των 

εγχειριδίων οι φοιτθτζσ τισ λφνουν ςωςτά αλλά αποτυγχάνουν όταν ζχουν να 

κάνουν με προβλιματα ςχετικά με τα πραγματικά φυςικά φαινόμενα  

 
 
 



π.χ. Μποροφν να επιλφςουν μια άςκθςθ βαςιςμζνθ 

ςφνκεςθ δυνάμεων αλλά δεν μποροφν να εξθγιςουν με τθν 

ςφνκεςθ δυνάμεων  τον φαινόμενο άνεμο οφτε από  που 

προζρχεται ο πραγματικόσ άνεμοσ 



ΠΡΟΣΑΕΙ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΘ ΣΩΝ ΕΦΑΛΜΕΝΩΝ ΑΝΣΙΛΘΨΕΩΝ ΣΩΝ ΜΑΘΘΣΩΝ  

 Προςδιοριςμόσ των εςφαλμζνων εννοιϊν για το ςυγκεκριμζνο πρόβλθμα. 

 

  Τπάρχουν πολλζσ ψυχολογικζσ δομζσ που αντιςτζκονται ςτισ αλλαγζσ. Οι 

«επιςτθμονικζσ απόψεισ» μπορεί να ενοχλοφν τον κακιερωμζνο τρόπο ςκζψθσ ενόσ 

ατόμου. Μια λεπτι διαίςκθςθ από μζρουσ του δαςκάλου όπωσ και θ εμπιςτοςφνθ 

από μζρουσ των μακθτϊν κρίνεται απαραίτθτθ. 

 

 Οι προβλζψεισ να γράφονται ςτον πίνακα – να υποςτθρίξουν τισ απόψεισ τουσ 

 

 υηιτθςθ πάνω ςτισ αντιφάςεισ των απόψεων  

 

 Ανάπτυξθ από τον κακθγθτι μια πιο ικανοποιθτικισ άποψθσ βαςιςμζνθ ςε 

πειράματα 



ΠΡΟΣΑΕΙ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΘ ΣΩΝ ΕΦΑΛΜΕΝΩΝ ΑΝΣΙΛΘΨΕΩΝ ΣΩΝ ΜΑΘΘΣΩΝ  

 

 υηιτθςθ γιατί αυτι θ άποψθ είναι καλφτερθ από τισ άλλεσ  

  

 «ΤΗΘΣΘΘ ΜΕ ΣΟΝ ΣΤΠΟ» 

 

 Εφαρμογι τθσ νζασ «άποψθ» ςε νζα προβλιματα 

 

 Οι μακθτζσ να ςυγκρίνουν τθν δικαιολόγθςθ των φαινομζνων με τισ παλιζσ απόψεισ 

και τισ νζεσ ζτςι ϊςτε να ζχουν τθν ικανοποίθςθ τθσ κατάκτθςθσ τθσ νζασ ςκζψθσ 

 

 Να μθν αρχίηει το μάκθμα με μια αλγεβρικι ςχζςθ αλλά να τελειϊνει με αυτι 

 



ΠΡΟΣΤΠΘ ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΩΝ 

ΔΙΑΣΑΞΕΩΝ ΕΡΓΑΣΘΡΙΑΚΩΝ 

ΑΚΘΕΩΝ ΓΙΑ ΜΑΘΘΣΕ ΓΤΜΝΑΙΟΤ 



2Θ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΘ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ-ΑΠΕΙΚΟΝΙΘ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΩΝ ΜΕΣΡΘΕΩΝ 

 

Στρογγυλοποίςη πειραματικών μετρθςεων  

 

Απεικόνιςη πειραματικών μετρθςεων 

 

Γραφικθ απεικόνιςη- Μιλλιμετρέ 

 

Συζθτηςη προβλημάτων 

 

 

Επίλυςη 

 

 


