
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 2018-2019 
 
 
Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 
 

1. Γιατί διδάσκουμε Φυσικές Επιστήμες (Φ.Ε.); 
πολιτισμικό - χρηστικό - οικονομικό - δημοκρατικό επιχείρημα (ΠΧΟΔ) 
 

2. Τι είναι ο επιστημονικός γραμματισμός; 
PISA (Program for International Students Assessment): “Η ικανότητα του         

ατόμου να χρησιμοποιεί την επιστημονική γνώση, να αναγνωρίζει ερωτήματα         

και να βγάζει συμπεράσματα που βασίζονται σε επιστημονικά δεδομένα, έτσι          

ώστε να κατανοεί το φυσικό κόσμο που τον περιβάλλει και να συμβάλλει στη             

λήψη των αποφάσεων για τις αλλαγές που η ανθρώπινη συμπεριφορά          

επιφέρει σε αυτόν.” 

 
3. Γιατί είναι απαραίτητος ο επιστημονικός γραμματισμός των πολιτών; 

ΠΧΟΔ παράφραση 
 

4. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του επιστημονικά εγγράμματου πολίτη; 
εννοιολογική - συναισθηματική - διαδικαστική διάσταση 

 

 
Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
 

5. Τι είναι η διδακτική των Φ.Ε; 
Αποτελεί ένα αυτόνομο ακαδημαϊκό αντικείμενο με σκοπό το μετασχηματισμό         

της φυσικο-επιστημονικής γνώσης στη σχολική της εκδοχή, όχι όμως σαν          

γενική παιδαγωγική κατασκευή. Έχει συγκροτηθεί σε στενή σχέση με τη φύση           

και τα χαρακτηριστικά της γνώσης των φυσικών επιστημών και αφορά -μέσα           

σε άλλα- και στον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές κατανοούν και διαχειρίζονται             

τους όρους και τις έννοιες των Φ.Ε. τόσο στο σχολικό περιβάλλον όσο και έξω              

από αυτό. 

 
6. Ποια τα σώματα γνώσης που εμπλέκονται στη διδασκαλία των Φ.Ε;  

φυσικο/επιστημονική: η γνώση αναφοράς, δλδ με βάση αυτήν        

αξιολογούνται οι δύο άλλες μορφές γνώσεις & οι αλληλεπιδράσεις τους          

-παράγεται στα πανεπιστήμια και στα ερευνητικά κέντρα των Φ.Ε  

 

βιωματική: οι νοητικές παραστάσεις που οικοδομούν άτομα όλων των         

ηλικιών για τα φυσικά φαινόμενα, τις ιδιότητές τους και τις αρχές που διέπουν             

τις αλλαγές που αυτά υφίστανται 



 

σχολική: η γνώση που παράγεται κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης          

τριγώνου εκπαιδευτικού - εκπαιδευόμενου - εκπαιδευτικού υλικού 

 

 
7. Ποια είναι τα ρεύματα έρευνας στα πλαίσια της διδασκαλίας των Φ.Ε;  

ψυχολογικό - επιστημολογικό - παιδαγωγικό (ΨΕΠ) 

 

 

ΟΙ ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ 
 

8. Ποιες θεωρητικές κατευθύνσεις επηρεάζουν τις σύγχρονες θεωρίες 
μάθησης 
Πώς μαθαίνει το άτομο; 

εννοιολογική αλλαγή - κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις 

Piaget: έμβαση στο άτομο - Vigotsky: έμφαση στην κοινωνία 

 

9. Ποιες είναι οι θεωρίες μάθησης πριν από την ανάπτυξη των θεωριών                     
της εννοιολογικής αλλαγής και των κοινωνικο-πολιτισμικών           
προσεγγίσεων; 
Έως το 1950: συμπεριφορισμός/behaviourism 

➔ επηρέασε θετικά την εκπαιδευτική διαδικασία στην οργάνωση της        

διδασκαλίας κ στη διατύπωση στόχων - χαμηλή ποιότητα εκπαίδευσης         

στις Φ.Ε 

1960: Βruner “The process of education”  

➔ Έμφαση στη δομή της επιστημονικής γνώσης κ επιστημονικής μεθόδου         

- ανακαλυπτική/διερευνητική μάθηση 

 

10. Ποια τα κύρια σημεία της θεωρίας του συμπεριφορισμού για τη 
μάθηση;  

● Δεν έχουν σημασία οι εσωτερικές διεργασίες αλλά οι αλλαγές στη 

συπεριφορά του υποκειμένου 

● Σημαντικότερος μηχανισμός: ενίσχυση της επιθυμητής 

συμπεριφοράς 
● Skinner: αντιπροσωπευτικότερος εκπρόσωπος 

ενεργός/συντελεστική μάθηση: αν ορισμένη αντίδραση ακολουθείται 

από σχετικό ερέθισμα, αυξάνεται η πιθανότητα να επαναληφθεί σε 

ανάλογες περιπτώσεις η συμπεριφορά 

● Βοήθησε στην εξήγηση ορισμένων μοντέλων μάθησης 

● Κριτική για την προσήλωση στην εξωτερική συμπεριφορά 

● Μοντέλο Skinner ανεπαρκές γιατί οι άνθρωποι μπορεί να μαθαίνουν από 

τα λάθη τους απλά αν τους γίνει κατανοητή η αιτία του λάθους, χωρίς 

ανάγκη αρνητικής ενίσχυσης 



11. Ποια τα βασικά σημεία των θεωριών που υποστηρίζουν την 
ανακαλυπτική (ή διερευνητική) μάθηση;  

● Ο μαθητής με δικές του δυνάμεις προσπαθεί να εμβαθύνει στο          

αντικείμενο και να ανακαλύψει τις θεμελιώδεις αρχές και        

σχέσεις που διέπουν τα επιμέρους στοιχεία του 

● Δάσκαλος: καθοδηγεί προς την ανακάλυψη αρχών, νόμων κτλ 

● Οι στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων αναπτύσσονται σταδιακά και       

σχετίζονται με την προηγούμενη εμπειρία του παιδιού 

● Δεξιότητες που μαθαίνονται 

● Κατανόηση των δομών/αρχών ενός αντικειμένου παρά μάθηση       

επιμέρους γεγονότων και τεχνικών 

● Σταδιακή προσέγγιση από το Α.Π. και επαναφορά σε μεγαλύτερες         

τάξεις, με εμπλουτισμένο περιεχόμενο (σπειροειδής διάταξη ύλης) 
● Αξιοποίηση έμπνευσης και αναλυτικής σκέψης μαθητών  

● Αναζήτηση κατάλληλων κινήτρων για επιθυμία για μάθηση 

 

Φτωχά αποτελέσματα και δυσανάλογα ως προς το χρόνο, τα χρήματα και την            

προσπάθεια που επενδύθηκαν. Τα Α.Π έδωσαν έμφαση σε μια ακαδημαική και           

διανοητική προσέγγιση της γνώσης και αγνόησαν την ανθρώπινη, πολιτισμική,         

κοινωνική και συναισθηματική διάσταση της επιστήμης και τις ανάγκες και          

ιδιαιτερότητες των παιδιών. 

 

12. Ποιες είναι οι θεωρητικές βάσεις της διδακτικής της εννοιολογικής 
αλλαγής;  
Θεωρητικό μοντέλο ατομικού κονστρουκτιβισμού: η μάθηση στις Φ.Ε είναι μια          

διαδικασία βαθμιαίας οικοδόμησης των υπό διδασκαλία εννοιών (με        

αποδόμηση των προηγουμένως εναλλακτικών αντιλήψεων) 

 

➔ Ιδέες Piaget 

◆ “Η ευφυΐα οργανώνει τον κόσμο οργανώνοντας τον εαυτό        

της” 

◆ αφομοίωση (assimilation): το άτομο, καθώς ερμηνεύει μια       

συγκεκριμένη αισθητηριακή πληροφορία, την περιλαμβάνει στις      

ήδη υπάρχουσες γνωσιακές του δομές 

◆ συμμόρφωση (accomodation): το άτομο προσαρμόζει τη      

γνωσιακή του δομή κατάλληλα ώστε να αποκτήσει νόημα μια νέα          

πληροφορία 

 

➔ O ρόλος της προϋπάρχουσας γνώσης  

Ausubel “ο πιο σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει τη γνώση         

του μαθητή είναι αυτό που ήδη γνωρίζει”  

Δάσκαλος πρέπει να το εξακριβώνει και να προσαρμόζει τη διδασκαλία  

=> κεφάλαιο με εναλλακτικές ιδέες μαθητών 



➔ Ο ρόλος της φιλοσοφίας και ιστορίας της επιστήμης  

◆ Kuhn: σημαντικές εξελίξεις στην επιστήμη συμβαίνουν με       

αλλαγή “παραδείγματος”, δλδ με την με την υιοθέτηση από         

την επιστημονική κοινότητα μιας ριζικά διαφορετικής      

εννοιολογικής δομής 

◆ Tulmin: εννοιολογική οικολογία - οι άνθρωποι ζουν σε ένα         

“πνευματικό” περιβάλλον το οποίο περιλαμβάνει τα πολιτισμικά       

τους πιστεύω, τη γλώσσα τους, τις θεωρίες τους για τη          

λειτουργία του κόσμου, τα γεγονότα που συμβαίνουν εκεί κτλ.         

Ευνοεί την ανάπτυξη κάποιων ιδεών και εμποδίζει την ανάπτυξη         

άλλων. Εννοιολογική αλλαγή - μια βαθμιαία, σύνθετη, εξελικτική        

διαδικασία 

 

13. Ποια η βασική θέση του ατομικού κονστρουκτιβισμού και τα σημεία της 
αντίστοιχης διδακτικής πρότασης;  
Επικεντρώνεται στο γνωσιακό επίπεδο - τα άτομα κατασκευάζουν τη δική          

τους γνώση καθώς αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον τους 

● Ήπιος κονστρουκτιβισμός - Piaget 

● Ριζοσπαστικός κονστρουκτιβισμός - Glaserfeld 

○ Η γνώση δε λαμβάνεται παθητικά - χτίζεται ενεργά από το          

αντικείμενο 

○ Προσαρμοστική λειτουργία της νόησης: οργανώνει τις εμπειρίες       

του ατόμου για τον κόσμο ώστε να έχουν νόημα και δε           

λειτουργεί με σκοπό να ανακαλύψει μια αντικειμενική οντολογική        

πραγματικότητα 

● Αφετηρία: εξακρίβωση προηγούμενης γνώσης/εναλλακτικών    

ιδεών 

● Βασικός στόχος: η εννοιολογική αλλαγή 

● Έμφαση στη μετάγνωση: διαδικασία κατά την οποία το άτομο αποκτά          

συνείδηση της γνωσιακής του πορείας και εξέλιξης 

 

14. Πότε και πώς συμβαίνει η εννοιολογική αλλαγή;  
 

Όταν συμβεί οποιαδήποτε αλλαγή των γνώσεων του μαθητή, με         

πρόσθεση/αφαίρεση/τροποποίηση/αντικατάσταση εννοιών  

Ή  

Μόνο όταν συμβαίνει αντικατάσταση των προ-διδασκαλίας αντιλήψεων για        

κάποιες έννοιες των Φ.Ε με τις αντίστοιχες επιστημονικές έννοιες 

 

Η εννοιολογική αλλαγή συμβαίνει ως αποτέλεσμα της γνωσιακής σύγκρουσης         

που αντιμετωπίζει ο ίδιος ο μαθητής όταν οι υπάρχουσες ιδέες του δεν            

μπορούν να τον ικανοποιήσουν, δλδ δεν μπορεί να εξηγήσει με αυτές νέα            

δεδομένα ή να κάνει επιτυχείς προβλέψεις.  



Εγκατάλειψη υπαρχουσών ιδεών αν αποδειχθεί ότι δεν είναι λειτουργικές και          

οι νέες ιδέες είναι κατανοητές, πειστικές, γόνιμες => Αλλαγή εννοιολογικού          

πλαισίου γιατί ποτέ μια ιδέα δεν στέκει μόνη της, αλλά συνδέεται με ένα             

δίκτυο άλλων ιδεών. 

 

Η εννοιολογική αλλαγή μπορεί να γίνει και χωρίς γνωστική σύγκρουση, με           

συνεχή εμπλουτισμό και αναδόμησης των αρχικών εννοιολογικών δομών των         

μαθητών. 

 

15. Ποιες οι θεωρητικές βάσεις του κοινωνικο-πολιτισμικών προσεγγίσεων 
της μάθησης;  
 

● Κοινωνικό πλαίσιο: οργανικό κομμάτι της μαθησιακής διαδικασίας 

● Επικεντρώνει σε άλλους παράγοντες που επηρεάζουν τη μάθηση και ο          

ατομικός κονστρουκτιβισμός αφήνει εκτός: συναίσθημα, ενδιαφέροντα,      

κίνητρα, αξίες, κουλτούρα 

 

a. Μελέτες Vigotsky για το πώς τα παιδιά μαθαίνουν από τη συμμετοχή           

τους σε δραστηριότητες με άλλους ανθρώπους 

b. Αναλύσεις της κουλτούρας και της γλώσσας των επιστημονικών        

κοινοτήτων 

c. Ανθρωπολογικές μελέτες σχετικά με το πώς οι άνθρωποι μαθαίνουν να          

χρησιμοποιούν πόρους από το κοινωνικό και πολιτισμικό τους        

περιβάλλον, προκειμένου να διαμορφώνουν συλλογισμούς και να       

επιλύουν προβλήματα 

d. Αναλύσεις της γλώσσας που οι άνθρωποι χρησιμοποιούν σε        

συγκεκριμένες καταστάσεις και στα νοήματα που της αποδίδουν σε         

διαφορετικά κοινωνικά και πολιτισμικά πλαίσια 

  

Ο μαθητής έρχεται σε επαφή με τις καινούριες ιδέες μέσα σε κάποιο κοινωνικό             

πλαίσιο. Διάφοροι τρόποι επικοινωνίας - σήματα. 

 

Μετάβαση από το κοινωνικό στο ατομικό επίπεδο όπου τα σημεία που           

χρησιμοποιούνται για επικοινωνία εσωτερικεύονται και παρέχουν τα μέσα για         

ατομική σκέψη. Δεν είναι απλά μια μεταφορά τρόπων ομιλίας και σκέψης από            

το κοινωνικό στο ατομικό επίπεδο, αλλά απαιτεί την προσωπική και ενεργό           

συμμετοχή του μαθητή ώστε να μετασχηματίσει αυτό που συλλαμβάνει σε κάτι           

που να του κάνει νόημα.  

 

Σημαντικότατο πολιτισμικό διαμεσολαβητικό εργαλείο η γλώσσα. Με       

αυτή το παιδί μαθαίνει να οικοδομεί τη σκέψη του, να κατανοεί τον κόσμο             

γύρω του και να διαμορφώνει την ίδια του την ταυτότητα. Μέσω αυτής            



μεταβιβάζονται αναπαραστάσεις κοινωνικών δομών, σχέσεων και κοινωνικά       

καθορισμένων νοημάτων. 

  

Η γλώσσα της επιστήμης είναι μια κοινωνική γλώσσα που αναπτύσσεται στους           

κόλπους της επιστημονικής κοινότητας, περιλαμβάνει συγκεκριμένες έννοιες       

και μοντέλα που περιγράφουν τα φυσικά φαινόμενα και εκφράζεται με          

πολλούς τρόπους (μαθηματικά, γραφικές παραστάσεις κτλ). Δυσκολία στην        

εκμάθηση Φ.Ε λόγω εσωτερικών συγκρούσεων μαθητών ανάμεσα στη        

γλώσσα σχολείου - επιστήμης - καθημερινής ζωής.  
 

Ρόλος δασκάλου: ενεργός διαμεσολαβητής των κοινωνικών και       

πολιτισμικών νοημάτων που διαπραγματεύεται με το μαθητή του και τον          

βοηθα να εσωτερικεύσει όλα αυτά που τον βοηθούν να αναπτυχθεί. 

 

Zone of proximal development (ZPD) Ζώνη της εγγυτέρας ανάπτυξης: η          

απόσταση μεταξύ του πραγματικού νοητικού επιπέδου του μαθητή (όπως         

καθορίζεται από την ανεξάρτητη διαδικασία επίλυσης προβλημάτων) όταν        

αυτός εργάζεται μόνος του και όταν βρίσκεται υπό την καθοδήγηση ενός           

ενήλικα ή σε συνεργασία με πιο ικανούς συμμαθητές του. 

 

 

16. Ποια τα βασικά σημεία του κοινωνικού κονστρουκτιβισμού;  
 

a. Η μάθηση της επιστημονικής γνώσης περιλαμβάνει το πέρασμα από το          

κοινωνικό στο προσωπικό επίπεδο 

b. Η διαδικασία της μάθησης προκύπτει από την ατομική δυνατότητα         

κατανόησης του κάθε μαθητή 

c. Η μάθηση διαμεσολαβείται από διάφορους σημειωτικού πόρους, ο        

σημαντικότερος των οποίων είναι η γλώσσα 

d. Η μάθηση στο πεδίο των Φ.Ε περιλαμβάνει τη μάθηση της κοινωνικής           

γλώσσας της επιστημονικής κοινότητας, η οποία πρέπει να εισάγεται         

στο μαθητή από τον εκπαιδευτικό ή από κάποιο άλλο πρόσωπο κύρους 

 

17. Ποιες διδακτικές προτάσεις έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο του 
κοινωνικού κονστρουκτιβισμού;  
 

18. Πώς μαθαίνουν οι μαθητές;  (13) 

➔ Ενεργός συμμετοχή 

➔ Κοινωνική αλληλεπίδραση 

➔ Δραστηριότητες που έχουν νόημα 

➔ Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις 

➔ Χρήση στρατηγικών 

➔ Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και του αναστοχασμού 



➔ Αναδόμηση της προϋπάρχουσας γνώσης 

➔ Στόχος η κατανόηση και όχι η απομνημόνευση 

➔ Βοήθεια για να μαθαίνουν οι μαθητές να εφαρμόζουν τις γνώσεις τους 

➔ Διάθεση χρόνου για εξάσκηση 

➔ Αναπτυξιακές και ατομικές διαφορές 

➔ Καλλιέργεια κινήτρων για μάθηση 

 
ΟΙ ΙΔΕΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 
 

19. Τι είναι οι εναλλακτικές ιδέες των μαθητών;  
Νοητικές κατασκευές τις οποίες δομούν προκειμένου να ερμηνεύσουν τα         

φυσικά φαινόμενα. Βασίζονται στην άμεση εμπειρία και τις κοινωνικές         

αλληλεπιδράσεις. Οι αντιλήψεις των παιδιών για τα διάφορα φυσικά         

φαινόμενα ενσωματώνονται σε εννοιολογικές δομές που παρέχουν μια λογική         

και συνεπή κατανόηση του κόσμου από τη μεριά τους.  

★ Κυρίως βιωματικές  

★ Υποσυνείδητες 

★ Συνήθως ασύμβατες με τις αντίστοιχες επιστημονικές έννοιες 

★ Έχουν μια παγκοσμιότητα 

★ Ερμηνεύουν σε “ικανοποιητικό” βαθμό την πραγματικότητα 

 

20. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των εναλλακτικών ιδεών;  
● Τα μη ορατά δεν υπάρχουν 

● Περιορισμένη εστίαση  

● Εστίαση της προσοχής σε αλλαγές και όχι σε σταθερές καταστάσεις  

● Γραμμικός αιτιακός συλλογισμός  

● Μη διαχωρισμός των εννοιών 

● Εξάρτηση από το πλαίσιο  

● Εγωκεντρική και ανθρωποκεντρική άποψη 

● Απόδοση ανθρώπινων/ζωικών χαρακτηριστικών σε αντικείμενα 

● Απόδοση στα αντικείμενα ορισμένου ποσού φυσικής οντότητας 

 

21. Ποιοι είναι οι παράγοντες που διαμορφώνουν τις Ε.Ι;  
➔ Αντιλήψεις των ενηλίκων 

➔ ΜΜΕ, εξωσχολικά βιβλία, internet 

➔ Αλληλεπίδραση με άλλα παιδιά 

➔ Διδασκαλία/σχολικά εγχειρίδια 

➔ Χρήση της γλώσσας 

➔ Έλλειψη επικοινωνίας δασκάλου - μαθητή 

 
22. Πόσο εύκολα επιτυχγάνεται η αλλαγή των εναλλακτικών αντιλήψεων των 

μαθητών σε αντιλήψεις συμβατές με την επιστημονική γνώση;  



 

23. Τεχνικές για την εξερεύνηση της σκέψης των μαθητών. 
➔ Γραπτές δηλώσεις  

➔ Αφίσες 

➔ Ταξινόμηση καρτών 

➔ Νοητικά πειράματα 

➔ Σχεδιασμός & εκτέλεση 

➔ Εξήγηση 

➔ Ερωτηματολόγιο 

➔ Πρόβλεψη & εξήγηση 

➔ Πρακτικά πειράματα 

 
24. Να γίνει μια σύγκριση της παραδοσιακής διδασκαλίας με τη διδασκαλία 

που περιλαμβάνει τις Ε.Ι των μαθητών. 
 

Παραδοσιακή διδασκαλία Σύγχρονη διδασκαλία 

Tabula rasa Εναλλακτικές ιδέες 

συσσώρευση / απομνημόνευση 

γνώσης  

Κατασκευή γνώσης 

Εκπαιδευτικός αυθεντία Εκπαιδευτικός καθοδηγητής 

Γνώσεις σχολικές/ επιστημονικές 

καμία σχέση με καθ. ζωή 

Καθημερινές γνώσεις συσχετίζονται 

& αλληλεπιδρούν 

Αναπαραγωγή γνώσης Εξηγήσεις με βάση τις αντιλήψεις του 

μαθητή 

Στείρος σχεδιασμός Αναλυτικού 

Προγράμματος 

Α.Π περιλαμβάνει επιστ. Γνώσεις, Ε.Ι 

μαθητών, μέσα υποστήριξης  

Ο εκπαιδευτικός πρέπει απλά να 

κατέχει αυτά που θα διδάξει 

Επίγνωση Ε.Ι μαθητών & δικών του 

 
25. Να αναφερθούν μερικά παραδείγματα ιδεών των μαθητών για τις 

έννοιες της φυσικής.  
 
Δύναμη & κίνηση: δεν ασκούνται δυνάμεις σε σώμα που ηρεμεί, ταχύτητα           

ανάλογη της δύναμης, σταθερή κίνηση <=> σταθερή δύναμη, ελλαττούμενη         

δύναμη σε επιβραδυνόμενο αντικείμενο 

 



Βαρύτητα: βάρος == μάζα, βαρύτερα σώματα πέφτουν γρηγορότερα, αέρια =          

0 βάρος, στο νερό = 0 βαρύτητα, όρια βαρυτικού πεδίου == όρια            

ατμόσφαιρας 

 

Απλό ηλεκτρικό κύκλωμα: καταναλώνεται & εξασθενεί όταν περνάει από         

κάποιο στοιχείο σε σειρά, απαιτείται μόνο ένα καλώδιο μπαταρία -> λάμπα           

(μονοπολικό μοντέλο), ξεκινούν δύο ρεύματα από τη λάμπα που         

συγκρούονται & ακτινοβολεί η λάμπα (μοντέλο συγκρουόμενων ρευμάτων) 

 

Θερμοκρασία/θερμότητα: θερμοκρασία == θερμότητα, μεγαλύτερη μάζα =       

μεγαλύτερη θερμότητα, θερμότητα = ρευστή ουσία, θερμότητα - κρύο =          

ξεχωριστές οντότητες, στο βρασμό αυξάνεται η θερμοκρασία, ένταση πηγής         

καθορίζει θερμοκρασία βρασμού 

 

Όραση: πηγή - μάτι -αντικείμενο, μόνο μάτι - αντικείμενο, μόνο πηγή -            

αντικείμενο 

 

 

ΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
 

26. Τι είναι τα μοντέλα διδασκαλίας; 
Προτάσεις που βασίζονται σε ψυχολογικές, παιδαγωγικές και κοινωνιολογικές        

θεωρίες και οι οποίες οργανώνουν τη διδασκαλία και την αναλύουν σε φάσεις            

και σε επιμέρους διδακτικά βήματα. 

 

27. Ποια είναι τα κύρια διδακτικά μοντέλα που έχουν προταθεί; (ΜΑΕ) 

A. Παραδοσιακό ή μεταφοράς της γνώσης  

B. Ανακαλυπτικής μάθησης 

C. Εποικοδόμησης της γνώσης 

 

28. Τι γνωρίζετε για το διδακτικό μοντέλο μεταφοράς της γνώσης; 
 
Κυριάρχο μέχρι το 1960 - συμπεριφορισμός/μπιχεβιορισμός 

Δοκιμή/λάθος (trial and error) 

Επιβράβευση/απόρριψη 

Συνεχόμενες ασκήσεις 

Επαναλαμβανόμενη πρακτική άσκηση 

Εκπαιδευτικός καθορίζει πλήρως την εκπαιδευτική διαδικασία/αυθεντία 

Μαθητές παθητικοί δέκτες της γνώσης από δάσκαλο - εγχειρίδια 

Tabula rasa  

Έμφαση στην πόσοτητα κ εύρος της γνώσης  

Αποτελεσματικότητα της μάθησης: ελέγχεται με τεστ προόδου για την         

αναπαραγωγή του περιεχομένου 



2 επίπεδα: πληροφοριακό (μνημονική αναπαραγωγή περιεχομένου) &       

οργανωτικό (επεξηγηματική κατανόηση) 

 

4 φάσεις 

A. Εξοικείωση-προβληματισμός 

B. Εισαγωγή νέας γνώσης 

C. Εφαρμογή νέας γνώσης 

D. Αξιολόγηση νέας γνώσης 

 

Περιορισμένα διδακτικά οφέλη αλλά χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα ευρέως        

λόγω μακράς παράδοσης της ελληνικής εκπαίδευσης σε αυτό το είδος          

διδασκαλίας, μεγάλης ποσότητας της ύλης, απουσία κατάλληλης επιμόρφωσης        

των εκπαιδευτικών, συστήματος εξετάσεων 

 

Αποτελεσματικό για τη μεταφορά πληροφοριών και για τη διδασκαλία ειδικών          

κατηγοριών μαθητών (πχ με μαθησιακές δυσκολίες) 

 

29. Τι γνωρίζετε για το διδακτικό μοντέλο της ανακαλυπτικής μάθησης; 
 

Κυριάρχησε 1960-1970 Piaget, Bruner 

Εμπνέεται απ΄τον τρόπο εργασίας των ερευνητών στις Φ.Ε 

Αγνοεί τις προηγούμενες ιδέες των μαθητών 

Ελεύθερη ανακάλυψη: δίνονται υλικά & πρόβλημα αλλά η πορεία επίλυσης 

είναι ανοικτή 

Καθοδηγούμενη ανακάλυψη: δίνονται υλικά, πρόβλημα & η πορεία 

επίλυσης 

 

3 επίπεδα:  

οργανωτικό σύγκριση, ταξινόμηση, κατηγοριοποίηση 

αναλυτικό ανάλυση δεδομένων, διάκριση σχέσεων, διατύπωση 

γενικεύσεων 

παραγωγικό πρόβλεψη, επαλήθευση, επεξήγηση 

 

4 φάσεις 

A. Εξοικείωση-προβληματισμός 

B. Διατύπωση & έλεγχος υποθέσεων 

C. Εφαρμογή νέας γνώσης 

D. Αξιολόγηση νέας γνώσης 

 

Ενθαρρυντικά αποτελέσματα στο συναισθηματικό κ ψυχοκινητικό τομέα 

Αυξάνει το ενδιαφέρον των μαθητών - ανάπτυξη θετικής στάσης προς τις Φ.Ε 



Δεν διαπιστώθηκε η αναμενόμενη επιτυχία όσον αφορά τη μάθηση         

συγκεκριμένου γνωστικού περιεχομένου καθώς δεν ελήφθησαν υπόψη οι        

εναλλακτικές ιδέες των μαθητών. 

Σήμερα δεχόμαστε ότι δεν είναι κάθε περιεχόμενο κατάλληλο για         

ανακάλυψη 

➔ κατάλληλο: ιδιότητες και ταξινομήσεις σωμάτων, σχέσεις μεγεθών κ        

φαινομένων, εφαρμογές σχέσεων και αρχών, εμπειρικοί νόμοι κ        

στοιχεία μεθοδολογίας 

➔ ακατάλληλο: περιεχόμενο που αφορά έννοιες, ερμηνευτικά μοντέλα ή        

στοιχεία του μικρόκοσμου 

 

30. Τι γνωρίζετε για το διδακτικό μοντέλο της εποικοδόμησης της γνώσης; 
Αρχές του 1980 -διαπίστωση ότι οι ιδέες των μαθητών αποτελούν προσωπικές           

κατασκευές οι οποίες αποτελούν εμπόδιο στην εννοιολογική κατανόηση της         

επιστήμης 

Κονστρουκτιβιστικό μοντέλο (ατομικό & κοινωνικό) - γνώση       

κατασκευάζεται σε προσωπικό επίπεδο αλλά διαμεσολαβείται σε κοινωνικό        

επίπεδο 

Σημαντικός ο ρόλος των ομάδων 

 

Το μοντέλο αυτό στηρίζεται σε κάποιες παραδοχές 

★ Επιστημολογικές  

○ Υποκειμενικότητα της γνώσης 

○ Κοινωνική κατασκευή της γνώσης 

★ Παιδαγωγικές - ψυχολογικές 

○ Η μάθηση απαιτεί ενεργό συμμετοχή 

○ Ιδανική η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία 

○ Έρχονται στο σχολείο με διαμορφωμένες αντιλήψεις 

○ Ο δάσκαλος συντονίζει και συμβουλεύει 

5 φάσεις 

A. Προσανατολισμός 

B. Ανάδειξη ιδεών 

C. Εισαγωγή νέας γνώσης (αναδόμηση/εμπλουτισμός ιδεών μαθητών) 

D. Εφαρμογή των ιδεών 

E. Ανασκόπηση των αλλαγών στις ιδέες 

 

Η εννοιολογική αλλαγή διακρίνεται σε 3 κατηγορίες:  

❏ επαύξηση της γνωστικής δομής 

❏ εναρμόνιση 

❏ αναδιοργάνωση (μερική ή ολική, ασθενής ή ριζοσπαστική) 

 

 

 



31. Να γίνει μια σύγκριση των μοντέλων διδασκαλίας. (6) 

 
● Ρόλος εκπαιδευτικού: Μ - μεταφορέας της γνώσης, Α/Ε        

-διευκολυντής, δυσκολότερος ρόλος στο Ε λόγω απαίτησης χερισμού        

των ιδεών των μαθητών 

● Ρόλος μαθητή: Μ - παθητικοί δέκτες, Α/Ε ενεργά υποκείμενα στη          

μαθηση, ιδιαίτερα στο Ε έχουν μετάγνωση 

● Ιδέες μαθητών: Μ - tabula rasa, A - έχει προηγούμενες ιδέες αλλά            

θεωρούνται ότι αλλάζουν εύκολα, Ε- οι ιδέες αποτελούν αφετηρία του          

διδακτικού σχεδιασμού κ της υλοποίησης 

● Περιεχόμενο διδασκαλίας: Μ - δεν υπάρχει επιλογή, Α - αρχικά δεν           

υπήρχε αλλά τώρα γνωρίζουμε ότι όλα τα είδη της γνώσης δεν           

ανακαλύπτονται, Ε - το περιεχόμενο επιλέγεται και μετασχηματίζεται        

διδακτικά 

● Ρόλος πειράματος: Μ - υλοποιείται ως τμήμα της επιστημονικής         

γνώσης, Α - επιπλέον ως στόχος την άσκηση των μαθητών σε           

ψυχοκινητικές και νοητικές δεξιότητες, Ε - χρήση και για τον έλεγχο           

των ιδεών των μαθητών 

● Μεταγνωστικές δεξιότητες: Ε - υπάρχουν επιπλέον των άλλων και         

μεταγνωστικές δεξιότητες 

 
Στην πράξη ο έμπειρος εκπαιδευτικός μπορεί να χρησιμοποιεί στοιχεία του          

ενός μοντέλου στο άλλο και να κάνει σύνθεση των στοιχείων όπου κρίνει ότι             

είναι απαραίτητο. 

 

ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ 
 

32. Τι εννοούμε με τον όρο μάθηση μέσω διερεύνησης και ποια τα βασικά                       
της σημεία; 
Μια διδακτική πρόταση που προτείνει τον εμπλουτισμό της διδασκαλίας Φ.Ε με           

στοιχεία επιστημονικών διαδικασιών (IBL inquiry-based learning).      

Αναπτύχθηκε στα τέλη του 21ου αιώνα και πρόκειται για μία διδακτική           

προσέγγιση που επιτρέπει στους μαθητές να βιώσουν τις διαδικασίες με τις           

οποίες κατακτούν τη γνώση.  

● Μάθηση διεγείρεται απ’ την έρευνα 

● Οικοδομείται απ’ το μαθητή & υποβοηθείται από μια διαδικασία         

αναζήτησης της γνώσης 

● Δάσκαλος: διαμεσολαβητής της γνώσης 

● Ενεργός ρόλος μαθητή - ανάπτυξη δεξιοτήτων 

● Εργασία σε ομάδες 

● Έμφαση στην εύρεση ερωτημάτων/δεδομένων για την επίλυση       

προβλημάτων - διεξαγωγή έρευνας 

 



33. Υπάρχει κάποιο μοντέλο διδασκαλίας που εφαρμόζεται στη μάθηση 
μέσω διερεύνησης; 

 
 
 
 
 

34. Τι κάνει και τι δεν κάνει ο εκπαιδευτικός σε κάθε φάση του μοντέλου 5Ε; 
 

35. Τι κάνουν και τι δεν κάνουν οι μαθητές σε κάθε φάση του μοντέλου 5Ε;  
 
 

ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 
 

36. Τι εννοούμε με τον όρο επιστημονικές διαδικασίες και ποιες είναι 
αυτές; 
Οι διαδικασίες που εφαρμόζουν οι επιστήμονες στην εργασία τους και 

θεωρούνται βασικές συνιστώσες του επιστημονικού γραμματισμού. (13) 

➔ Διατύπωση υποθέσεων 

➔ Αναγνώριση & έλεγχος μεταβλητών 

➔ Διεξαγωγή πειραμάτων 

➔ Μετρήσεις 

➔ Παρατήρηση 

➔ Οικοδόμηση χωροχρονικών σχέσεων 

➔ Ταξινόμηση 

➔ Ερμηνεία δεδομένων 

➔ Διατύπωση μαθηματικών σχέσεων 

➔ Διατύπωση λειτουργικών ορισμών 

➔ Εξαγωγή συμπερασμάτων 

➔ Διατύπωση προβλέψεων 

➔ Επικοινωνία 

 

37. Ποιος ο ρόλος κάθε μίας από τις παραπάνω επιστημονικές διαδικασίες 
στην επιστήμη και στη σχολική τάξη; 

 

38. Ποια είναι τα βασικά βήματα μιας μικρής έρευνας που μπορούν να 
διεξάγουν οι μαθητές στα μαθήματα των Φ.Ε;  

1) Επιλογή ενός γενικού ερωτήματος ή προβλήματος (στο πλαίσιο των         

δυνατοτήτων, των εμπειριών και των ενδιαφερόντων των μαθητών) 

2) Προσδιορισμός των ανεξάρτητων μεταβλητών του προβλήματος 

3) Συζητήσεις και λήψη αποφάσεων για τον τρόπο που θα γίνει ο έλεγχος των             

ανεξάρτητων μεταβλητών και γενικότερα για τον τρόπο που θα συλλεχθούν          

τα δεδομένα 



4) Επιλογή των συσκευών και των οργάνων που θα χρειαστούν - Έλεγχος των            

κινδύνων 

5) Διατύπωση προβλέψεων για το τι μπορεί να συμβεί (το πιθανό αποτέλεσμα           

που θα προκύψει κατά τη μεταβολή των ανεξάρτητων μεταβλητών) 

6) Πραγματοποίηση των σχεδιασθέντων παρατηρήσεων, πειραμάτων και      

μετρήσεων - Καταγραφή των δεδομένων 

7) Έλεγχος της αξιοπιστίας των δεδομένων 

8) Ερμηνεία των δεδομένων -Εξαγωγή συμπερασμάτων 

9) Επισήμανση των σημείων στα οποία τα δεδομένα υποστηρίζουν ή         

καταρρίπτουν τις αρχικές προβλέψεις που έγιναν και των σημείων που          

βοήθησαν στην παραγωγή νέας γνώσης  

    10) Aξιολόγηση της όλης διαδικασίας 

 
 
Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 

39. Ποια μέρη περιλαμβάνει μια διδασκαλία Φ.Ε; 
σχεδιασμός - πραγματοποίηση - αξιολόγηση 

 

40. Τι απαιτεί ο σχεδιασμός ενός μαθήματος; 
● Μελέτη γνωστικού αντικειμένου 

● Διατύπωση διδακτικών στόχων 

● Καταγραφή εποπτικών μέσων που θα χρειαστούν, υλικά για πειράματα 

● Αναζήτηση ερωτήσεων κατά τη διάρκεια του μαθήματος/ασκήσεις  

● Πλάνο αξιολόγησης 

 

41. Τι είναι οι διδακτικοί στόχοι και πώς διακρίνονται; 
Οι επιδιώξεις της διδασκαλίας: 

γνωστικοί - συναισθηματικοί - ψυχοκινητικοί στόχοι 

 

42. Ποια είναι τα κύρια στοιχεία που περιέχει ένα σχέδιο μαθήματος; 
Οι σημειώσεις του εκπαιδευτικού. Περιέχουν:  

➔ Στόχους 

➔ Επιστημονικό περιεχόμενο μαθήματος 

➔ Διδακτικό μετασχηματισμό αυτού 

➔ Διδακτική μεθοδολογία 

➔ Εκπαιδευτικό υλικό (φύλλα εργασίας, άτυπες πηγές) 

➔ Απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή 

➔ Αξιολόγηση 

 

 

 



Σχέδιο μαθήματος  

 

A. Γενικά στοιχεία 

a. Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού 

b. Ημερομηνία 

c. Σχολείο  

d. Τάξη 

e. Αριθμός μαθητών 

f. Απαιτούμενες διδακτικές ώρες 

 

B. Υλικοτεχνική υποδομή 

a. Συνθήκες χώρου εργασίας 

b. Διαθέσιμα μέσα 

 

C. Αντικείμενο διδασκαλίας 

a. Θεματική ενότητα 

b. Τίτλος μαθήματος 

 

D. Επιστημονικό περιεχόμενο μαθήματος  

a. Ποιες είναι οι βασικές έννοιες 

b. Πώς συνδέονται μεταξύ τους 

c. Σε ποιο βαθμό θα πρέπει να μετασχηματιστούν             

προκειμένου να διδαχθούν 

 

E. Υπόβαθρο εκπαιδευόμενων 

a. Οι ιδέες των μαθητών σύμφωνα με τη βιβλιογραφία 

b. Προαπαιτούμενες γνώσεις 

 

F. Διδακτικοί στόχοι 

G. Μεθοδολογική προσέγγιση: μοντέλο που θα ακολουθηθεί 

H. Οργάνωση τάξης: Ατομικά/Ομάδες 

I. Εκπαιδευτικό υλικό 

a. Υλικά  

b. Πηγές 

c. Μέσα που απαιτούνται για υλοποίηση του μαθήματος 

 

J. Δόμηση πορείας διδασκαλίας: Βασικά σημεία των φάσεων και               

βημάτων που θα ακολουθηθούν 

K. Αξιολόγηση: τεστ/άσκηση/ανοιχτό πρόβλημα κτλ 



 

43. Τι είναι το φύλλο εργασίας;  
Ένα έντυπο που χρησιμοποιείται με βασικό στόχο την “πλοήγηση” των          

μαθητών στη διδασκαλία (ανεξαρτήτως διδ. μοντέλου). Συνήθως περιέχει        

συγκεκριμένες και σαφείς οδηγίες για την εκτέλεση δραστηριοτήτων από τους          

μαθητές καθώς και ερωτήσεις, απαραίτητα σχήματα ή εικόνες. Καταγράφουν         

πάνω σε αυτό μετρήσεις, απόψεις, συμπεράσματα, κτλ. 

 

44.Τι περιλαμβάνει η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της διδασκαλίας; 
★ Κατά πόσο κατακτήθηκαν από τους μαθητές οι διδακτικοί στόχοι 

○ Πώς γνωρίζω αν επετεύχθησαν; 

○ Ποιες ήταν οι ιδέες και ο τρόπος σκέψης των μαθητών; 

★ Αξιολόγηση της όλης διαδικασίας 

○ Δυνατά/αδύνατα σημεία του μαθήματος 

○ Ανταποκρίθηκαν στις στρατηγικές και τεχνικές;  

○ Τι πήγε σύμφωνα των προσδοκιών και τι όχι; 

★ Αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού 

○ Τι θα τροποποιούσα; 

○ Πώς θα μπορούσα να βοηθήσω όσους δεν τα κατάφεραν; 

 
 
ΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
 

45.Να αναφερθούν μερικά σημαντικά διδακτικά εργαλεία.  
1) Ερωτήσεις 

2) Σωκρατικοί διάλογοι 

3) Επίλυση προβλημάτων 

4) Γνωστική σύγκρουση 

5) Εννοιολογικοί χάρτες 

6) Αναλογίες 

7) Μοντελοποίηση 

8) Νοητικά πειράματα 

 

46. Να εξηγήσετε τη χρήση καθενός από τα παραπάνω διδακτικά εργαλεία. 
 
 
 
 
 
 

 



Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΤΥΠΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 
ΤΩΝ Φ.Ε 
 

47. Τι ονομάζουμε άτυπες πηγές μάθησης και ποιος είναι ο ρόλος τους; 
Η μάθηση όπως αυτή προβλέπεται από το Αναλυτικό Πρόγραμμα και          

προσφέρεται από τα σχολεία και τα πανεπιστήμια χαρακτηρίζεται ως η τυπική           

μορφή μάθησης. Παράλληλα υπάρχουν και άτυπες μορφές μάθησης όπως: 

● άρθρα επιστήμης σε εφημερίδες και περιοδικά 

● ειδικά ένθετα & DVD που δημοσιεύονται στο τύπο 

● ντοκιμαντέρ επιστήμης στην τηλεόραση/κινηματογράφο 

● υλικό στο Internet 

● μουσεία επιστήμης & τεχνολογίας  

 

48. Οι άτυπες πηγές μάθησης μπορούν να αξιοποιηθούν στη διδασκαλία 
των Φ.Ε;  
το “αόρατο υπόβαθρο της τυπικής εκπαίδευσης” 

 
49. Πώς ταξινομούνται οι άτυπες πηγές μάθησης ανάλογα με το χώρο και 

τις συνθήκες που υλοποιείται η μάθηση στις Φ.Ε;  
A. Οργανωμένες σχολικές επισκέψεις σε χώρους εκτός σχολείου 

B. Ιδιωτική δραστηριότητα εκτός σχολείου 

C. Εκπαιδευτικό υλικό εντός σχολείου 

 

50. Να αναφερθούν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των άτυπων 
πηγών μάθησης σε σχέση με τις πηγές της τυπικής εκπαίδευσης.  
 
ΥΠΕΡ  

★ τις προσεγγίζουν οικειοθελώς 

★ περιέχουν επίκαιρα θέματα 

★ μπορούν να τις διατρέξουν μη ευθύγραμμα ή αποσπασματικά 

★ πιο οικεία γλώσσα 

 

ΚΑΤΑ 

❏ αποσπαματικότητα -> δε βοηθά να δομήσουν ενα εννοιολογικό 

πλαίσιο 

❏ χαλαρές συνθήκες 

❏ μη εξασφαλισμένη εγκυρότητα 

 

 

 

 



ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ Φ.Ε ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥΣ 
 

51. Υπάρχει ενδιαφέρον για την ενσωμάτωση στη διδασκαλία Φ.Ε στοιχείων 
της φιλοσοφίας και της ιστορίας τους και γιατί; 

52. Ποιοι οι βασικοί λόγοι ένταξης στη διδασκαλία των Φ.Ε στοιχείων από 
την ιστορία και τη φιλοσοφία τους;  
 

● Συνεισφέρει στη μάθηση 

● Κεντρίζει το ενδιαφέρον των μαθητών 

● Βοηθά στην προσέγγιση με τις μεθόδους της επιστήμης 

● Συνεισφέρει στη γνώση του πολιτισμού 

● Προσφέρει βελτίωσης της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών 

 

53. Ποιοι οι κυριότεροι λόγοι που επικαλούνται οι ερευνητές ώστε τα 
προγράμματα των Φ.Ε να αποκτήσουν μια ιστορική διάσταση;  
 

54.Αναφέρετε βασικούς τρόπους που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί για 
να εντάξουν στοιχεία από την ιστορία των Φ.Ε στη διδασκαλία. 
 

A. Πραγματοποιούν μια “κλασική” διδασκαλία στην οποία για την        

κατανόηση δεν χρησιμοποιούν στοιχεία από την Ιστορία των Φ.Ε και          

παράλληλα ή στο τέλος παραθέτουν ιστορικά στοιχεία (πορτραίτα        

επιστημόνων, ανέκδοτα, αυθεντικά κείμενα κτλ) με σκοπό τη        

δημιουργία συνείδησης ότι και οι Φ.Ε είναι ένα πολιτισμικό προϊόν. 

 

B. Η Ιστορία των Φ.Ε γίνεται μέρος της μελέτης του περιεχομένου των           

Φ.Ε. Ακολουθούν την ιστορική εξέλιξη του θέματος που θα διδάξουν          

και προσδιορίζουν τα κρίσιμα βήματα ή τις ιδέες-κλειδιά,        

ανακατασκευάζοντας ιστορικά στοιχεία με αναπαραγωγή ιστορικών      

πειραμάτων με δραματοποιημένες αναπαραστάσεις ιστορικών     

συζητήσεων και γεγονότων. 

 
55.Ποιες οι βασικές ενστάσεις κατά της συστηματικής ένταξης της 

ιστορίας των Φ.Ε στη διδασκαλία τους; (6) 

❏ Πρέπει πρώτα να διδαχθούν οι μαθητές για τις Φ.Ε στη σημερινή τους            

μορφή και ύστερα στην ιστορική τους εξέλιξη 

❏ Μπορεί να δημιουργηθούν συγχύσεις γιατί η ιστορική εξέλιξη δεν είναι          

γραμμική και γίνεται σε άλλο κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο 

❏ Αν ο σκοπός της διδασκαλίας των Φ.Ε είναι η λύση των σημερινών            

προβλημάτων, προς τι η αναδρομή στο παρελθόν;  

❏ Απαιταίται πολύς χρόνος, που δεν είναι διαθέσιμος 



❏ Υπάρχει έλλειψη σχετικής παιδείας στους διδάσκοντες και έλλειψη        

διαθέσιμων πηγών 

❏ Δεν υπάρχουν σαφείς τρόποι αξιολόγησης της θετικής ή αρνητικής         

επίδρασης της ιστορίας των Φ.Ε στη διδασκαλία τους 

 

56. Ποιοι οι κυριότεροι λόγοι που επικαλούνται οι ερευνητές ώστε τα 
προγράμματα των Φ.Ε να αποκτήσουν μια φιλοσοφική διάσταση; 
 

57. Πώς μπορεί να προσεγγιστεί από τον εκπαιδευτικό η αλληλεπίδραση 
Φ.Ε και φιλοσοφίας;  

★ Ενθαρρύνοντας τους μαθητές να κάνουν ερωτήματα με τα οποία αρχίζει          

η φιλοσοφία 

★ Διαβάζοντας κείμενα από αυθεντικές πηγές 

★ Κάνοντας θεματικές εργασίες που συνδέουν τις Φ.Ε με τα μαθήματα της           

ιστορίας, των κοινωνικών επιστημών, των θρησκευτικών ή της        

λογοτεχνίας 

★ Κάνοντας συζητήσεις για βασικά θέματα ή ακόμη και συζητήσεις         

φιλοσοφικές που σχετίζονται με θέματα Φ.Ε που διδάσκονται ή των          

πρακτικών που ακολουθούνται στην επιστήμη 

 

58. Να αναφέρετε συμπερασματικά τους λόγους για μια ιστορική και 
φιλοσοφική προσέγγιση των Φ.Ε. 
 
✔ ζωντανεύει το μάθημα 

✔ προκαλεί το ενδιαφέρον των μαθητών 

✔ δείχνει την κοινωνική διάσταση της επιστήμης 

✔ τονίζει καλύτερα το ρόλο της στο κοινωνικό γίγνεσθαι 

✔ αναπτύσσει στους μαθητές τον τρόπο σκέψης του επιστήμονα 

✔ φέρνει στη σχολική τάξη τις ιδέες και τις σκέψεις των μεγάλων ερευνητών 

με τη βοήθεια των ίδιων τους των κειμένων 

✔αποκαλύπτει πώς τυχαία γεγονότα σφράγισαν την ερμηνεία πειραματικών 

δεδομένων και επιτάχυναν ή επιβράδυναν την εξέλιξη της επιστήμης  

✔ μπορεί να συμβάλλει στον εντοπισμό των εναλλακτικών ιδεών των 

μαθητών και την ανάπτυξη διδακτικού υλικού με σκοπό την εννοιολογική τους 

αλλαγή 

 

 

 

 

 

 

 

 



Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
(ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ Φ.Ε 
 

59. Τι εννοούμε με τον όρο τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ);  
Οι εφαρμογές και τα προϊόντα της σύγχρονης τεχνολογίας που αφορούν στη 

συγκέντρωση και ηλεκτρονική κωδικοποίηση, επεξεργασία, ταξινόμηση, 

επιλεκτική και συνδυαστική ανάσυρση, διακίνηση και διάχυση, γνωστοποίηση 

και μελέτης της όποιας πληροφορίας σε κάθε της μορφή (κείμενο, γράφημα, 

ήχος, εικόνα κτλ).  

 

Οι ΤΠΕ έχουν ως κέντρο τον ηλεκτρονικό υπολογιστή ο οποίος σήμερα είναι 

εμπλουτισμένος με δυνατότητες πολυμέσων, υπερμέσων, τηλεπικοινωνιών 

μεταξύ ανθρώπων και συσκευών, συσκευών μεταξύ τους, πρόσβαση σε βάσεις 

δεδομένων κτλ. 

  

60. Σε ποιες κατηγορίες μπορεί να ταξινομηθεί το εκπαιδευτικό υλικό που 
παράγεται με τη βοήθεια των ΤΠΕ; (6) 

 

❏ Λογισμικά εξάσκησης και εμβάθυνσης 

❏ Ηλεκτρονικά βιβλία πολυμέσων 

❏ Λογισμικά παραγωγής προσομοιώσεων φαινομένων, συσκευών, 

διαδικασιών 

❏ Λογισμικά δημιουργίας και δοκιμής μοντέλων 

❏ Συστήματα λήψης και επεξεργασίας δεδομένων από πειραματικές 

διατάξεις 

❏ Νοήμονα συστήματα διδασκαλίας 

 

61. Να εξηγήσετε συνοπτικά κάθε μία από τις παραπάνω κατηγορίες 
εκπαιδευτικού υλικού που παράγεται με τις νέες τεχνολογίες. 
 

62. Να αναφέρετε βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει το 
εκπαιδευτικό υλικό των ΤΠΕ για να είναι αποτελεσματικό. 

★ Πολλά και διαφορετικά σημεία εισόδου και τη δυνατότητα επιστροφής         

σε προηγούμενες αφετηρίες ή σταθμούς, διευκολύνοντας τον       

αναστοχασμό ή τη εκτίμηση της προόδου 

★ Δυνατότητες προσαρμογής στα ενδιαφέροντα, τις δυνατότητες και το        

ρυθμό προόδου του χρήστη. Να υπάρχει χώρος αποθήκευσης αρχείων,         

σημειώσεων, λύσεων, σχεδίων δράσεις προσπελάσιμα μόνο από τον        

εκάστοτε χρήστη αλλά παράλληλα να δίνεται η δυνατότητα ανταλλαγής         

στοιχείων με άλλους και να ευνοείται η συνεργασία στην επίλυση          

προβλημάτων 



★ Δυνατότητα προσαρμογής στην αρχική γνώση των χρηστών μέσω        

στοιχείων που θα συλλέξει ο εκπαιδευτικός (πχ ερωτηματολόγιο) 

★ Ποικίλες πηγές πληροφόρησης (κείμενα, εικόνες, ήχοι, βίντεο κτλ) και         

τρόποι διασύνδεσης - links μεταξύ των διαφόρων ενοτήτων 

★ Τρόποι παραγωγής δεδομένων από προσομοιώσεις, εργαλεία      

επεξεργασίας δεδομένων και απεικόνισης των συμπερασμάτων 

★ Κίνητρα για εμπλοκή του χρήστη σε δράσεις, εξερευνήσεις,        

πειραματισμό, ανταλλαγή απόψεων κτλ 

 

Επιβάλλεται ο εκπαιδευτικός να έχει γνώσεις για το λογισμικό, τον τρόπο           

χρήσης του και τον τρόπο προσαρμογής του στα χαρακτηριστικά των μαθητών           

που διδάσκει. 

 

Οι ΤΠΕ δε θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως προμηθευτές πληροφόρησης,          

αλλά ως φορείς και διευκολυντές της σκέψης και της οικοδόμησης της           

γνώσης. 

 
 
Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
 

63. Τι εννοούμε με τον όρο αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου; 
Τη συστηματική διαδικασία ελέγχου του βαθμού στον οποίο επιτυγχάνονται οι          

επιδιωκόμενοι εκπαιδευτικοί στόχοι και εντοπισμού των αιτιών που εμποδίζουν         

την ενδεχόμενη μη ικανοποιητική επίτευξη των στόχων, έτσι ώστε μέσα από           

τη διαδικασία της ανατροφοδότησης να βελτιώνεται η ποιότητα της ίδιας της           

εκπαίδευσης. Πρόκειται για μία συνεχή και δυναμική διαδικασία βελτίωσης. 

 

64. Ποια η αναγκαιότητα για αξιολόγηση στην εκπαίδευση; 
A. Εύρεση κατάλληλων μεθοδολογίων για την επιτυχία βέλτιστου       

αποτελέσματος με τη μικρότερη οικονομική δαπάνη και σπατάλη        

χρόνου. Προβληματισμός των φορολογούμενων πολιτών ως προς την        

αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης 

B. Λύση προβλημάτων και αντιμετώπιση δυσλειτουργιών που      

παρατηρούνται σε πρακτικό διοικητικό επίπεδο πχ προαγωγή ή επιλογή         

διοικητικού & εκπαιδευτικού προσωπικού, προγραμματισμός κτλ 

C. Κατανόηση και διευκόλυνση της διαδικασίας μάθησης 

 

65. Ποιος ο προβληματισμός σχετικά με την αξιολόγηση;  
 
Προβλήματα φιλοσοφικής-θεωρητικής & μεθοδολογικής-εφαρμοστικής χροιάς 

 

 

 



✘ Δύσκολο να επινοηθούν αντικειμενικά κριτήρια 

 

✘ Δεν υπάρχει καθολική συμφωνία πάνω στους σκοπούς της εκπαίδευσης 

 

✘ Οι αξιολογούμενοι δεν πείθονται ότι αξιολογούνται σωστά όταν τα  

   κριτήρια δεν είναι ποσοτικά 

 

✘ Δυσχέρεια στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων, ιδιαίτερα στη σχέση 

   αιτίου - αποτελέσματος 

 

66. Ποιοι παράγοντες αποτελούν αντικείμενο προς αξιολόγηση; 
 
Έμψυχοι συντελεστές 

● Μαθητές - εκπαιδευόμενοι γενικά 

● Εκπαιδευτικοί - εκπαιδευτές 

● Διοικητικό προσωπικό 

● Διευθυντές σχολικών μονάδων 

● Εποπτικό προσωπικό - Συμβούλια 

● Επικουρικο - βοηθητικό προσωπικό 

● Συμβουλευτικό προσωπικό - προσωπικό στήριξης μαθητών 

● Πολιτικό προσωπικό 

● Συνδικαλιστές - μαθητικές κοινότητες 

● Άλλοι (εκπρόσωποι γονέων, τοπικής αυτοδιοίκησης κ.α) 

 

Μη έμψυχοι παράγοντες 

❏ Σκοποί (φιλοσοφία, πολιτική, πρακτικές) 

❏ Προγράμματα σπουδών 

❏ Υλικοτεχνική υποδομή 

❏ Υλικό στήριξης - σχολικά βιβλία 

❏ Διάρθρωση - δομή - διοίκηση - νομοθεσία 

❏ Οικονομική στήριξη - πόροι - διαχείριση 

❏ Μεθοδολογία εκπαίδευσης - διδασκαλίας 

❏ Μέσα - υλικά - εξοπλισμός - εκπαιδευτική τεχνολογία 

❏ Αποτελέσματα της εκπαίδευσης  

❏ Συστήματα αξιολόγησης - πιστοποίησης 

 

67. Ποιοι οι σκοποί και οι στόχοι της αξιολόγησης; 
 
Βασικός στόχος της αξιολόγησης είναι η βελτίωση του αξιολογούμενου 

αντικειμένου. Ειδικότεροι σκοποί: 

➔ Προγραμματισμός και σχεδίαση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και 

δραστηριοτήτων 



➔ Διευκόλυνση αποφάσεων που σχετίζονται με δαπάνες, μέσα, 

υλικά και εγκαταστάσεις 

➔ Αξιολόγηση μαθητών που παρακολουθούν κάποιο πρόγραμμα 

➔ Διαπίστωση της ανάγκης για επιμόρφωση του διδακτικού 

προσωπικού 

➔ Βελτίωση του κλίματος και του περιβάλλοντος του σχολείου  

 

68. Τι πρέπει να λαμβάνει υπόψιν του ο αξιολογητής; 
Ως ο σημαντικότερος συντελεστής της αξιολόγησης, ορίζει τα υπόλοιπα μέλη          

της διαδικασίας, ρυθμίζει και καθορίζει ό,τι έχει σχέση με την μεθοδολογία και            

από αυτόν εξαρτάται το κύρος και η αξιοπιστία της αξιολόγησης. Για να            

θεωρείται επιστημονικά τεκμηριωμένη και αντικειμενική η κρίση του, πρέπει: 

 

★ Να περιγράφει σαφώς το αντικείμενο της αξιολόγησης 

★ Να εντοπίζει τα κατάλληλα ερωτήματα και τις πληροφορίες 

★ Να σχεδιάζει την κατάλληλη μεθοδολογία 

★ Να ορίζει τα κριτήρια αξιολόγησης 

★ Να τηρεί κώδικα δεοντολογίας 

★ Να επικοινωνεί και με τα διάφορα περιβάλλοντα και τις ομάδες  

του έργου της αξιολόγησης 

★ Να ελέγχει τους εξωτερικούς παράγοντες που επηρεάζουν το έργο 

★ Να μετα-αξιολογεί τις δικές του αξιολογήσεις ή τις αξιολογήσεις των          

άλλων 

 

69. Ποια στοιχεία των εκπαιδευτικών αξιολογούνται;  
 

1. Βαθμός κατοχής του αντικειμένου που διδάσκουν 

2. Οργάνωση και διεξαγωγή της διδασκαλίας 

3. Διαχείριση της σχολικής τάξης και της επικοινωνίας μέσα σε αυτή 

4. Σχέσεις με μαθητές, γονείς, διοίκηση του σχολείου κ κοινωνικό 

περίγυρο 

 

ΥΠΕΡ 

● Πρέπει να αξιολογούνται όλες οι συνιστώσες της εκπαίδευσης, άρα         

και οι εκπαιδευτικοί 

● Δεν νομιμοποιείται ένας δάσκαλος να αξιολογεί τους μαθητές του και ο           

ίδιος να αρνείται να αξιολογηθεί 

● Βοηθά τον ίδιο να βελτιωθεί ή να επανεξετάσει τη στάση του και τις             

πρακτικές του όπου είναι αναγκαίο 

● Αναλαμβάνει το δικό του μερίδιο ευθύνης σχετικά με την επιτυχία του           

εκπαιδευτικού έργου 

● Αποτελέσματα βοηθούν στις αποφάσεις για σωστή ανάθεση ρόλων        

και καθηκόντων στους εκπαιδευτικούς 



● Γίνεται έτσι κι αλλιώς ανεπίσημα, αλλά αυτό δε βοηθάει στην          

βελτίωση και δεν προστατεύει τον εκπαιδευτικό 

● Είναι το μέσον για επίτευξη αξιοκρατίας 

 

ΚΑΤΑ 

❏ Ως επιστήμονας, διαθέτει επάρκεια και ευδυνειδησία και δε 

χρειάζεται αξιολόγηση 

❏ Βλάπτει γιατί δεν υπάρχουν αντικειμενικά κριτήρια και κατάλληλα 

εκπαιδευμένοι αξιολογητές 

❏ Ως μέσο πίεσης και χειραγώγησης των εκπαιδευτικών 

❏ Προκαλεί άγχος και αυτό οδηγεί σε μειωμένη απόδοση. Δεν έχει 

αποδειχθεί η αποτελεσματικότητά της. 

 

70. Ποιοι είναι οι λόγοι για αξιολόγηση των μαθητών;  
 
Κοινωνικοί 

➔ Είσοδος σε επαγγέλματα υψηλής μορφώσεως. Αν δεν κάνει το σχολείο          

την αξιολόγηση, θα την κάνει σίγουρα η αγορά εργασίας 

➔ Η χρηματοδότηση της εκπαίδευσης προέρχεται από φορολογία,       

ιδρύματα - οργανισμούς, ιδιωτικές εταιρείες, άρα υπάρχει από αυτούς η          

απαίτηση αξιολόγησης για να διαπιστώσουν το αποτέλεσμα των        

επενδύσεών τους 

➔ Στην ίδια τη ζωή περνάει κανείς διαρκή αξιολόγηση και θα πρέπει να το             

μάθουν από το σχολείο αυτό 

 

Παιδαγωγικοί 

➔ Παρέχει πληροφορίες στον εκπαιδευτικό για την καταλληλότητα και        

αποτελεσματικότητα του τρόπου διδασκαλίας - δυνατά/αδύνατα σημεία       

μαθήματος με στόχο την βελτίωση 

➔ Πληροφορίες για την αναθεώρηση/αναδιοργάνωση Α.Π, σχολικών      

βιβλίων, άλλων μέσων διδασκαλίας 

➔ Είναι ένα μέτρο των κλίσεων και των ικανοτήτων ενός μαθητή, μπορεί           

να τον βοηθήσει στον επαγγελματικό του προσανατολισμό 

➔ Προσδιορίζεται η επιτυχία ή η αποτυχία των στόχων που τέθηκαν  

 

ΚΑΤΑ 

❏ Εξετάσεις: ξένο σώμα στην αγωγή | εξάρτημα ξεπερασμένης 

παιδαγωγικής 

❏ Καλλιεργούν το άγχος 

❏ Καθιερώνεται η ανισότητα και η κοινωνική αδικία 

❏ Η αποτυχία στις εξετάσεις σπάνια αποτελεί κίνητρο για 

περισσότερες προσπαθειες 

❏ Οι εξετάσεις δεν είναι αντικειμενικές και αξιόπιστες 



❏ Αποτελούν όργανο κοινωνικής ακινησίας και δεν είναι κοινωνικά 

ουδέτερες 

 

71. Ποια τα χαρακτηριστικά της σωστής αξιολόγησης; 
 
✔  εγκυρότητα  

    Ο διδάσκων μετράει ακριβώς αυτό που ήθελε να μετρήσει 

    Πρέπει η αξιολόγηση να καλύπτει όλο το φάσμα της ύλης 

 

✔  αξιοπιστία 

     Οι μαθητές παρουσιάζουν σχεδόν το ίδιο ποσοστό επιτυχίας όσες φορές κι  

     αν ερωτηθούν έστω και από διαφορετικούς εξεταστές 

 

✔  αντικειμενικότητα 

     Δεν επηρεάζεται από τη συμπάθεια ή την αντιπάθεια του εξεταστή ή την  

     ψυχική του διάθεση 

 

✔  διακριτική ικανότητα 

     Ξεχωρίζει τους άριστους από τους καλούς και τους καλούς από τους  

     μέτριους κτλ 

 

✔  πρακτικότητα 

    Απαιτείται λίγος χρόνος για την εξέταση και τη διόρθωση των δοκιμίων 

 

72. Ποια στοιχεία λαμβάνει υπόψιν η αξιολόγηση των μαθητών στις Φ.Ε; 
Η αξιολόγηση του μαθητή στις Φ.Ε και ο τελικός χαρακτηρισμός της επίδοσής            

του στο μάθημα δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στα αποτελέσματα των τεστ            

ή στην προφορική εξέταση στην τάξη. Είναι απαραίτητο να αξιολογούνται και           

άλλα στοιχεία της προσπάθειας και των ενδιαφερόντων του, όπως η επίδοση           

στην πειραματική εξερεύνηση φαινομένων, η ικανότητα να σχεδιάζει, να         

οργανώνει και να εκτελεί μια πειραματική εργασία, τα επιστημονικά του          

ενδιαφέροντα, οι γραπτές εργασίες (projects), η ικανότητα συνεργασίας κτλ. 

 
73. Ποια τα είδη της αξιολόγησης των μαθητών;  

 
Διαγνωστική  

Στην αρχή της σχολικής χρονιάς ή στην αρχή της διδασκαλίας μιας ενότητας.            

Προσπαθεί να διαπιστώσει: το επίπεδο των γνώσεων, τις ιδέες των μαθητών,           

τα ενδιαφέροντα, τις κλίσεις ή τις δεξιότητες, τις πιθανές ιδιαίτερες διδακτικές           

ανάγκες που έχει το σύνολο των μαθητών ή ο καθένας ξεχωριστά 

 

 

 



Διαμορφωτική  

Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Συνεχής και καθημερινή διαδικασία          

πληροφόρησης του εκπαιδευτικού και του μαθητή για την πρόοδο του          

τελευταίου. Ανάλογα με το αποτέλεσμα, ο εκπαιδευτικός αποφασίσζει και         

σχεδιάζει παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν για βελτίωση της διδακτικής          

διαδικασίας και επίτευξη των διδακτικών στόχων 

 

Τελική 

Στο τέλος μιας ενότητας ή στο τέλος της σχολικής χρονιάς, με την            

ολοκλήρωση της διδακτέας ύλης. Αποτίμηση με συστηματικό τρόπο του         

αποτελέσματος της διδακτικής διαδικασίας αλλά και της προσωπικής μελέτης         

του μαθητή. Τα αποτελέσματα συγκρίνονται με το προηγούμενο milestone,         

λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους που είχαν τεθεί. 

 

74. Ποιοι οι βασικοί τύποι ερωτήσεων που χρησιμοποιούνται στις γραπτές 
εξετάσεις;  

● Κλειστές: επιδέχονται καθορισμένη απάντηση | δεν ενθαρρύνουν την        

έμπνευση και την ανάπτυξη της σκέψης 

● Ανοικτές: δέχονται ευρύτερες απαντήσεις | δημιουργική σκέψη 

● Πολλαπλής επιλογής: ελέγχεται ένα μεγάλο εύρος αντικειμένου σε        

λίγο χρόνο και με μεγάλη ευκολία στη διόρθωση 

● Σωστού - λάθους: για να αποφεύγεται ο παράγοντας τυχαιότητας, θα          

πρέπει να είναι αρκετές 

 

75. Ποιοι είναι οι γνωστικοί στόχοι κατά Bloom που πρέπει να περιλαμβάνει 
η διαδικασία της αξιολόγησης; 
 
Bloom γνωστικοί στόχοι (κλιμάκωση) 

1. Γνώση 

2. Κατανόηση 

3. Ικανότητα εφαρμογής 

4. Ανάλυση 

5. Σύνθεση 

6. Αξιολόγηση 

 

76. Ποιοι είναι οι στόχοι αξιολόγησης των μαθητών σύμφωνα με το ΔΕΠΠΣ; 
 

Εξετάζει και ελέγχει την ικανότητα των μαθητών να: 

● Κατανοούν τον επιστημονικό λόγο 

● Ορίζουν με πληρότητα και σαφήνεια τις έννοιες των φυσικών         

επιστημών 

● Χρησιμοποιούν ορθά τη γλώσσα και τα μαθηματικά για να ερμηνεύσουν          

και να περιγράφουν φυσικά φαινόμενα και διαδικασίες 



● Συσχετίζουν τους όρους και τις έννοιες των Φ.Ε που έχουν διδαχθεί           

στην περιγραφή και ανάλυση φυσικών φαινομένων 

● Αντλούν δεδομένα από πίνακες τιμών, γραφικές παραστάσεις κτλ ώστε         

να προσδιορίζουν τις ποσοτικές μεταβολές των μεγεθών στα φυσικά         

φαινόμενα 

● Διατυπώνουν υποθέσεις και να κατασκευάζουν νοητικά μοντέλα για να         

ερμηνεύσουν φυσικά φαινόμενα 

 

Δύο τύποι ερωτήσεων 

 

A. Ερωτήσεις με τις οποίες επιδιώκουμε να διαπιστωθεί αφενός η γνώση          

και η κατανόηση των θεωριών και αφετέρου η ικανότητα αξιοποίησης          

των γνώσεων και των νοητικών δεξιοτήτων (ανάλυση, σύνθεση,        

αξιολόγηση κτλ) 

 

B. Ερωτήσεις με τις οποίες επιδιώκεται να διαπιστωθεί το ενδιαφέρον και η           

ικανότητα των μαθητών για διερεύνηση, κριτική ανάλυση και σύνθεση.         

Γενικότερα να διαπιστωθεί η ανάπτυξη στους μαθητές αποκλίνουσας        

σκέψης που ανέκαθεν αποτελούσε πηγή νέων ιδεών και αντιλήψεων 

 

 

 

 

Σημείωση: Αυτές οι σημειώσεις είναι μια συμπυκνωμένη μορφή των σημειώσεων          

που έχει ο κος. Βελέντζας στο mycourses. Οι ερωτήσεις που δεν έχουν απάντηση             

από κάτω, βρίσκονται αναλυτικά στις σημειώσεις, απλά είχαν πολλή θεωρία και δεν            

έβγαιναν με bullets. Αν διαβάσει κανείς μόνο αυτό εδώ το αρχείο ίσως περάσει το              

μάθημα αλλά καλύτερα να έχει κάνει και ένα καλό πέρασμα στις σημειώσεις του             

καθηγητή. Αυτό εδώ είναι για μια καλή επανάληψη. 


