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Εισαγωγή

Το έργο Inspiring Science Education (ISE) στοχεύει να 
συμβάλει στην υλοποίηση της «Ψηφιακής ατζέντας για την 
Ευρώπη» και συγκεκριμένα της Δράσης 68: «Ενσωμάτω-
ση της ηλεκτρονικής μάθησης στις εθνικές πολιτικές για τον 
εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης και κατάρτισης, συμπερι-
λαμβανομένων των προγραμμάτων μαθημάτων, της αξιο-
λόγησης των αποτελεσμάτων μάθησης και της επαγγελμα-
τικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών και επιμορφωτών/τριών». 
Στοχεύει επίσης να ακολουθήσει τις συστάσεις της Έκθεσης 
Ροκάρ «Μια νέα παιδαγωγική για το μέλλον της Ευρώπης», 
η οποία ορίζει τις βάσεις για την εισαγωγή της διερευνητικής 
προσέγγισης στα κράτη μέλη και στα προγράμματα μαθη-
μάτων που σχετίζονται με την επιστήμη.

Κεντρική ιδέα του έργου είναι ότι η διδασκαλία σύμφω-
να με τη διερευνητική προσέγγιση μπορεί να αυξήσει τα 
διδακτικά οφέλη για τους/τις μαθητές/τριες και να διεγείρει 
το ενδιαφέρον τους για την επιστήμη. Το έργο στηρίζεται 
επίσης στην υπόθεση ότι τα ψηφιακά, διαδραστικά εργα-
λεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά για να 
επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι. Το ISE επιδιώκει να σχεδιάσει, 
να προγραμματίσει και να υλοποιήσει πιλοτικές δράσεις ευ-
ρείας κλίμακας για να προωθήσει και να αξιολογήσει την 
καινοτόμο χρήση των υφιστάμενων εργαλείων και πόρων 
ηλεκτρονικής μάθησης. Οι πόροι περιλαμβάνουν, ενδεικτι-
κά, διαδραστικές προσομοιώσεις, εκπαιδευτικά παιχνίδια, 
εφαρμογές εικονικής (VR) και επαυξημένης (AR) πραγμα-
τικότητας, εργαλεία μοντελοποίησης και ανάλυσης δεδομέ-
νων, εφαρμογές ηλεκτρονικής επιστήμης, καθώς και ψηφια-
κούς πόρους από ερευνητικά κέντρα, επιστημονικά κέντρα 
και μουσεία. Όλα αυτά θα χρησιμοποιηθούν σε μαθήματα 
επιστήμης και τεχνολογίας και θα ενισχύσουν την επιστημο-
νική μάθηση σε 5.000 δημοτικά και γυμνάσια σε 15 ευρω-
παϊκές χώρες.

Η μεθοδολογία ανάπτυξης της καινοτομίας ISE περιλαμ-
βάνει αριθμητικά στοιχεία αξιολόγησης και δραστηριότητες 
συγκριτικής αξιολόγησης σχετικά με το σχεδιασμό και την 

ανάπτυξη καινοτόμων πρακτικών επιστημονικής μάθησης 
και οργανωτικών αλλαγών στις σχολικές μονάδες. Το έργο 
αξιοποιεί εργαλεία και πόρους ηλεκτρονικής μάθησης σε 
συνδυασμό με ένα πλαίσιο αξιολόγησης της προόδου που 
έχει επιτευχθεί στη μάθηση, βάσει του πλαισίου PISA 2012 
για την αξιολόγηση της ικανότητας επίλυσης προβλημάτων 
των μαθητών/τριών. Η προσέγγιση αυτή θέτει τις βάσεις για 
τη θεμελίωση της εισαγωγής της εκπαιδευτικής καινοτομίας 
στα ευρωπαϊκά σχολεία, καινοτομίας η οποία υποστηρίζεται 
από την τεχνολογία. Έτσι, διασφαλίζει πραγματικό αντίκτυ-
πο και ευρεία αξιοποίηση.

Ο παρών Οδηγός εκπαιδευτικού στοχεύει να υποστηρί-
ξει τους/τις εκπαιδευτικούς επιστημών να περιηγηθούν στη 
μεθοδολογία, τα εργαλεία και τους πόρους του έργου ISE, 
ώστε να δημιουργήσουν και να παραδώσουν διερευνητικά 
εκπαιδευτικά σενάρια που θα χρησιμοποιηθούν από τους/
τις μαθητές/τριες στα μαθήματα επιστημών τους.

Το παρόν κεφάλαιο περιέχει μια σύντομη εισαγωγή στο 
έγγραφο. Το κεφάλαιο 2 συνοψίζει τις κύριες κατευθυντή-
ριες γραμμές και υποστηρικτικές πληροφορίες για την υλο-
ποίηση διερευνητικών εκπαιδευτικών σεναρίων σχετικά με 
τις επιστήμες, ενώ παρέχει και το αντίστοιχο πρότυπο που 
χρησιμοποιείται στο έργο ISE. Το κεφάλαιο 3 εστιάζει στο 
περιβάλλον των κοινοτήτων ISE, εξηγώντας πώς μπορεί 
κανείς να συμμετάσχει σε μία κοινότητα ή να δημιουργή-
σει μία και να μοιραστεί -αναζητήσει και δημιουργήσει- πό-
ρους. Το κεφάλαιο 4 περιλαμβάνει ένα εγχειρίδιο οδηγιών 
βήμα-βήμα για τις πιο χρησιμοποιούμενες λειτουργίες στα 
περιβάλλοντα σύνταξης και παράδοσης του έργου: άντληση 
και διαμοιρασμό πόρων, δημιουργία και εμπλουτισμό σε-
ναρίων και επίσης προβολή των σεναρίων αυτών. Τέλος, 
το κεφάλαιο 5 εστιάζει στο προαιρετικό χαρακτηριστικό της 
δημιουργίας και χρήσης διαμορφωτικής αξιολόγησης και 
ερωτήσεων για την επίλυση προβλημάτων στο πλαίσιο 
ενός εκπαιδευτικού σεναρίου, παρέχοντας τη λογική πίσω 
από αυτά και τη σχετική καθοδήγηση.

1
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Διερευνητική επιστημονική εκπαίδευση στο έργο ISE

2

2.1  Σχετικά με τη διερευνητική επι 
 στημονική εκπαίδευση

 Η κατανόηση της επιστήμης είναι σημαντική στο σύγχρο-
νο κόσμο. Η κατανόηση της επιστήμης από τους ανθρώ-
πους επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τη σχολική τους 
εμπειρία στα μαθήματα των επιστημών. Είναι επομένως 
σημαντικό οι εκπαιδευτικοί επιστημών να κατανοούν την 
επιστήμη και να την παρουσιάζουν με ακρίβεια μέσα στην 
τάξη. Η επιστήμη ορίζεται ως ένα σύνολο γνώσεων, μια δι-
αδικασία έρευνας, ενώ περιλαμβάνει και τους ανθρώπους 
που εμπλέκονται στις επιστήμες. Οι εκπαιδευτικοί επιστη-
μών επικεντρώνονται συνήθως στις γνώσεις που διαμορ-
φώνουν τον τομέα τους. Οι μαθητές/τριες θα πρέπει επίσης 
να κατανοήσουν τη διαδικασία της επιστημονικής διερεύνη-
σης και η κατανόηση αυτή θα προέλθει από τις εμπειρίες 
τους στα μαθήματα επιστημών, αλλά και εκτός σχολείου. Λί-
γοι επιστημονικοί ορισμοί περιλαμβάνουν τους ανθρώπους 
που εμπλέκονται στις επιστήμες. Και όμως, η ιστορία των 
επιστημών έχει ταυτιστεί πολλές φορές με την ιστορία των 
επιστημόνων. Η αναγνώριση των σημαντικών ατομικών 
δεξιοτήτων των επιστημόνων και η προφύλαξη από τις αν-
θρώπινες αδυναμίες που μπορούν εξίσου να επηρεάσουν 
το επιστημονικό έργο είναι απαραίτητες για να αποκτήσου-
με μια συνολική εικόνα της επιστήμης. Τα τελευταία χρόνια 
έχουν αναπτυχθεί και επαληθευτεί ευρέως διάφορα μοντέ-
λα επιστημονικής διερεύνησης. Στόχος όλων των μοντέλων 
ήταν η συγκέντρωση έγκυρων και αξιόπιστων γνώσεων. Οι 
εκπαιδευτικοί επιστημών πρέπει να κατανοήσουν τα δυνατά 
και αδύνατα σημεία, τις διαδικασίες και τα λογικά προβλή-
ματα των διαφόρων μοντέλων διερεύνησης. Στην τάξη, θα 
πρέπει να τονιστεί ότι η επιστήμη είναι εξίσου ένα σύνολο 

γνώσεων, μια διαδικασία κι ένας ανθρώπινος τομέας.
Η ιδέα της διδασκαλίας της επιστήμης μέσω της διερεύ-

νησης συναντάται εδώ και πολλά χρόνια στην επιστημονι-
κή εκπαίδευση. Ταυτόχρονα όμως υπάρχει σύγχυση γύρω 
από το περιεχόμενο της διδασκαλίας της επιστήμης μέσω 
διερεύνησης, αλλά και, ανεξάρτητα από το περιεχόμενό της, 
γύρω από την υλοποίησή της στην τάξη. Η διερευνητική 
διδασκαλία προωθήθηκε επίσημα ως παιδαγωγική βελτίω-
σης της επιστημονικής μάθησης σε πολλές χώρες (Bybee 
et al., 2008, Hounsell & McCune, 2003, Minner et al., 2010) 
και, κατόπιν της δημοσίευσης της έκθεσης «Επιστημονική 
Εκπαίδευση Σήμερα: Μια ανανεωμένη Παιδαγωγική για το 
Μέλλον της Ευρώπης» (Rocard et al., 2007), ως ένας από 
τους κορυφαίους εκπαιδευτικούς στόχους για την Ευρώπη 
(έπειτα από παρόμοιες δράσεις του Εθνικού Ερευνητικού 
Συμβουλίου στις ΗΠΑ, 1996, 2000).

Η «διερεύνηση» χρησιμοποιείται στη βιβλιογραφία της 
επιστημονικής εκπαίδευσης για να προσδιορίσει τουλάχι-
στον τρεις διαφορετικές, αλλά συνδεόμενες μεταξύ τους, 
κατηγορίες δραστηριότητας: α) τι κάνουν οι επιστήμονες 
(ερευνούν επιστημονικά φαινόμενα χρησιμοποιώντας επι-
στημονικές μεθόδους για να εξηγήσουν πτυχές του φυσικού 
κόσμου, β) πώς μαθαίνουν οι μαθητές/τριες (διερευνώντας 
επιστημονικά ερωτήματα και συμμετέχοντας σε επιστημο-
νικά πειράματα μιμούμενοι/ες τις πρακτικές και τις διαδικα-
σίες των επιστημόνων) και γ) μια παιδαγωγική, ή διδακτι-
κή στρατηγική, που υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί επιστημών 
(σχεδιασμός και διευκόλυνση δραστηριοτήτων μάθησης 
που επιτρέπουν στους/στις μαθητές/τριες να παρατηρούν, 
να πειραματίζονται και να αναθεωρούν ό,τι γνωρίζουν βάσει 
αποδείξεων) (Minner et al., 2010). Αυτή η πολυσημία του 
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όρου εξηγεί μερικώς τη σύγχυση σχετικά με την υλοποίη-
ση της «διερευνητικής επιστημονικής εκπαίδευσης» (IBSE), 
ένα γενικό όρο που περιλαμβάνει διάφορες εκπαιδευτικές 
προσεγγίσεις, με διαφορετική έμφαση σε καθεμία από τις 
τρεις αυτές διακριτές δραστηριότητες «διερεύνησης».

Για παράδειγμα, η διερεύνηση κατά Linn et al. (2004) ορί-
ζεται ως «η εκούσια διαδικασία διάγνωσης προβλημάτων, 
κριτικής εξέτασης πειραμάτων και εντοπισμού εναλλακτι-
κών, σχεδιασμού ερευνών, αναζήτησης υποθέσεων, ανα-
ζήτησης πληροφοριών, οικοδόμησης μοντέλων, συζήτησης 
με ομότιμους και διατύπωσης συνεκτικών επιχειρημάτων» 
(σελ. 4), δίνοντας έμφαση στη δράση των επιστημόνων.

Ωστόσο, το Εθνικό Ερευνητικό Συμβούλιο των ΗΠΑ την 
ορίζει ως «ένα σύνολο συνδεδεμένων μεταξύ τους διαδι-
κασιών με τις οποίες επιστήμονες και μαθητές/τριες θέτουν 
ερωτήσεις για το φυσικό κόσμο και ερευνούν φαινόμενα, με 
αποτέλεσμα οι μαθητές να αποκτούν γνώσεις και να κατα-
νοούν πλήρως ιδέες, αρχές, μοντέλα και θεωρίες...και να 
μαθαίνουν την επιστήμη με τρόπο που να αντανακλά την 
πραγματική λειτουργία της επιστήμης» (NRC, 1996: σελ. 
214, παραπ. από Krystyniak & Heikkinnen, 2007), μετα-
θέτοντας την έμφαση στον τρόπο μάθησης των μαθητών/
τριών, τονίζοντας παρόλα αυτά τη στενή σχέση μεταξύ της 
διερεύνησης ως επιστημονικής πρακτικής και της διερεύνη-
σης ως διαδικασίας μάθησης των μαθητών/τριών.

Η διερευνητική επιστημονική εκπαίδευση έχει επίσης 
περιγραφεί ως ο τρόπος διδασκαλίας και εκμάθησης της 
επιστήμης ως διερεύνησης και μέσω διερεύνησης (Tamir, 
1985, Chiappetta, 1997, Zion et al., 2004). Η εκμάθηση 
της επιστήμης ως διερεύνησης περιλαμβάνει την εκμά-
θηση του τρόπου με τον οποίο προχωρά η επιστημονική 
προσπάθεια και την ανάλυση της διερευνητικής διαδικασί-
ας άλλων, χρησιμοποιώντας ενίοτε ιστορικές προοπτικές 
(Bybee, 2000, Schwab, 1962). Η εκμάθηση της επιστήμης 
μέσω διερεύνησης, από την άλλη πλευρά, εμπλέκει τον/την 
εκπαιδευόμενο/η στη διατύπωση ερευνητικών ερωτημάτων, 
τη δημιουργία υποθέσεων, το σχεδιασμό πειραμάτων για 
την επαλήθευσή τους, την οικοδόμηση και ανάλυση επιχει-
ρημάτων βάσει αποδείξεων, την αναγνώριση εναλλακτικών 
ερμηνειών και τη διατύπωση επιστημονικών επιχειρημάτων 
(Tamir, 1985). Η διδασκαλία της επιστήμης μέσω διερεύνη-
σης απαιτεί τη μετάδοση όχι μόνο επιστημονικών πληροφο-
ριών, αλλά επίσης και δεξιότητες διερεύνησης, και σε ένα 
απώτερο επίπεδο, κατανόηση του περιεχομένου της επι-

στημονικής διερεύνησης.
Η προσέγγιση ISE αναγνωρίζει την ανάγκη να μεταλα-

μπαδεύσουν οι εκπαιδευτικοί επιστημών στους/στις μα-
θητές/τριές τους τη γνώση και ικανότητα συμμετοχής στη 
διερεύνηση, αλλά επίσης και την κατανόηση αυτής και του 
τρόπου με τον οποίο οδηγεί στην επιστημονική γνώση.

2.2 Το διδακτικό μοντέλο του έργου  
 ISE για τη διερευνητική επιστη 
 μονική εκπαίδευση

Όπως αναφέρεται και στην εισαγωγή του παρόντος οδη-
γού, το έργο ISE στοχεύει επίσης να υποστηρίξει τους/τις 
εκπαιδευτικούς στην αποτελεσματική οργάνωση και ταξινό-
μηση των εμπειριών μάθησης των μαθητών/τριών τους, με 
προσανατολισμό στη διερεύνηση και τη χρήση τεχνολογί-
ας. Για να το επιτύχει αυτό, μεταξύ άλλων, παρέχει στους/
στις εκπαιδευτικούς ένα διδακτικό μοντέλο για να τους/τις 
βοηθήσει να οργανώσουν την αλληλουχία των μαθημάτων 
τους.

«Ένα διδακτικό μοντέλο ενσωματώνει τα χαρακτηριστικά 
της διερεύνησης σε μια αλληλουχία εμπειριών σχεδιασμέ-
νων να αμφισβητούν τις τρέχουσες αντιλήψεις των μαθη-
τών/τριών, εξασφαλίζοντας χρόνο και ευκαιρίες για αναδι-
αμόρφωση αντιλήψεων ή μάθηση» (Bybee, 1997, παραπ. 
από NRC, 2000).

Κατά συνέπεια, το έργο ISE δεν αντιλαμβάνεται τη μά-
θηση μέσω διερεύνησης ως την τήρηση συγκεκριμένων 
οδηγιών βήμα-βήμα σε μια γραμμική αλληλουχία δραστη-
ριοτήτων, αλλά μάλλον ως βίωμα δραστηριοτήτων που 
διαπλέκονται και συνενώνονται. Υποστηρίζει, παράλληλα, 
την επικρατούσα άποψη ότι η διερεύνηση είναι μια ευέλικτη 
παιδαγωγική που επιτρέπει στους/στις εκπαιδευτικούς να 
προσαρμόσουν τις προσεγγίσεις τους στα επιθυμητά απο-
τελέσματα μάθησης και στις συγκεκριμένες συνθήκες που 
επικρατούν σε κάθε περιβάλλον μάθησης. Μάλιστα επειδή 
αυτά τα αποτελέσματα μάθησης διαφέρουν και ποικίλλουν 
ανάλογα με την ηλικία των εκπαιδευόμενων, υπάρχει ανά-
γκη για υιοθέτηση στην τάξη πολύ καλά δομημένων και πιο 
ανοιχτών διαδικασιών διερεύνησης.

Υπάρχουν πολλές αντιλήψεις για τη διαδικασία της δι-
ερευνητικής μάθησης στην ερευνητική βιβλιογραφία. Το 
διδακτικό μοντέλο του έργου ISE για τη διερευνητική επι-
στημονική εκπαίδευση περιλαμβάνει πέντε δραστηριότητες 
μάθησης: 1) προσανατολισμό και διατύπωση ερωτήσεων, 
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2) δημιουργία υποθέσεων και σχεδιασμό, 3) προγραμματι-
σμό και έρευνα, 4) ανάλυση και ερμηνεία και 5) συμπέρα-
σμα και αξιολόγηση. Οι ακόλουθες ενότητες παρέχουν επε-
ξηγήσεις και προτάσεις για το πιθανό περιεχόμενο αυτών 
των δραστηριοτήτων μάθησης.

2.2.1 Προσανατολισμός και διατύπωση ερωτήσεων
Προσανατολισμός: Δώστε λίγα στοιχεία για το περιεχόμε-

νο ή/και προκαλέστε το ενδιαφέρον
Αυτές οι διερευνητικές δραστηριότητες μπορούν να εστιά-

σουν στην απάντηση μιας ερώτησης, αλλά επίσης και στην 
έρευνα γύρω από ένα διφορούμενο θέμα ή την επίλυση ενός 
προβλήματος. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να κάνουν μια ει-
σαγωγή στο θέμα με συζήτηση στην τάξη και να το υποστη-
ρίξουν, για παράδειγμα, με αφηγήσεις, βίντεο ή κινούμενα 
σχέδια. Μπορούν να παράσχουν ένα πλαίσιο συζήτησης και 
πρέπει να παρακολουθήσουν τη συμμετοχή των μαθητών/
τριών σε αυτό. Η διατύπωση ερωτήσεων μπορεί να διευκο-
λυνθεί διαμορφώνοντας το ζήτημα (πρόβλημα/περίπτωση) 
με αναγνώριση των σχετικών περιορισμών και μεταβλητών. 
Οι μαθητές θέτουν ερωτήσεις, συζητούν τα συνδεόμενα ζη-
τήματα και σημειώνουν τις ιδέες τους.

Προσδιορίστε στόχους ή/και ζητήματα με βάση την τρέ-
χουσα γνώση Για να γνωρίζετε πότε έχει ολοκληρωθεί με 
επιτυχία η δραστηριότητα μάθησης πρέπει να διασαφηνίσε-
τε τους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν ή τα κριτήρια 
που πρέπει να εκπληρωθούν. Έτσι, μαζί με τους/τις εκπαι-
δευτικούς τους, οι μαθητές/τριες πρέπει να εντοπίζουν τους 
μαθησιακούς στόχους και την προηγούμενη γνώση που 
έχουν χρησιμοποιήσει σε κάθε ζήτημα και να αναζητούν 
τη γνώση και τις δεξιότητες που διαθέτουν για να τα επι-
λύσουν. Εάν είναι απαραίτητο, πρέπει να συλλέγουν πρό-
σθετες πληροφορίες και να εντοπίζουν σχετικές μεταβλητές.

 
2.2.2 Δημιουργία υποθέσεων και σχεδιασμός
Δημιουργία υποθέσεων ή προκαταρκτικών ερωτήσεων 
Βάσει της προηγούμενης γνώσης τους, των σημειώσεων 

που έχουν κρατήσει και της δομής του ζητήματος (προβλή-
ματος/περίπτωσης), οι μαθητές/τριες διατυπώνουν υποθέ-
σεις για τις σχέσεις μεταξύ μετρήσιμων εξαρτημένων και 
ανεξάρτητων μεταβλητών. Είναι δύσκολο να δημιουργή-
σουν οι μαθητές/τριες μόνοι/ες τους τις κατάλληλες υπο-
θέσεις. Αυτή η δραστηριότητα μάθησης απαιτεί λοιπόν την 
κατάλληλη στήριξη (de Jong & van Joolingen, 1998).

Οι κανόνες για τη δημιουργία υποθέσεων μπορούν να 
χρησιμεύσουν σε αυτό το στάδιο ως πόροι.

Σχέδιο/μοντέλο
Έπειτα οι μαθητές/τριες σχεδιάζουν το κατάλληλο πεί-

ραμα για τον έλεγχο των υποθέσεών τους. Οι κανόνες για 
το σχεδιασμό πειραμάτων είναι πόροι που θα πρέπει να 
διατίθενται σε αυτό το στάδιο. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να 
κατανοούν και να καθιστούν σαφή τη διαφορά ανάμεσα στο 
πειραματικό σχέδιο και τον προγραμματισμό πραγματοποί-
ησης του σχεδίου (ρυθμιστική διαδικασία).

Ανάλογα με το αντικείμενο εστίασης της διερεύνησης, οι 
δραστηριότητες δημιουργίας υποθέσεων και σχεδιασμού 
μπορούν να έχουν διάφορες μορφές. Για τον έλεγχο των 
υποθέσεων μπορεί να στηθεί ένα πείραμα. Για την επίλυ-
ση ενός προβλήματος, ο συσχετισμός της υπόθεσης με τα 
δεδομένα επιτρέπει να ελεγχθεί εάν η υπόθεση επιλύει το 
πρόβλημα. Μια άλλη προσέγγιση στη διερεύνηση υποθέ-
σεων είναι να σχεδιαστεί ένα μοντέλο με κατασκευή ενός 
πραγματικού ή εικονικού αντικειμένου. Για παράδειγμα, οι 
μαθητές/τριες μπορούν να σχεδιάσουν ένα σπίτι για να διε-
ρευνήσουν την επίδραση σε εκπομπές CO2. Η καταλληλό-
τητα των μοντέλων μπορεί να αξιολογηθεί συνδεόμενη με 
τις σημειώσεις που κρατούν οι μαθητές/τριες κατά τη δρα-
στηριότητα.

2.2.3 Προγραμματισμός και έρευνα
Προγραμματίστε την έρευνα
Οι σαφώς διαμορφωμένες υποθέσεις διευκολύνουν τον 

προγραμματισμό της διαδικασίας έρευνας. Ο προγραμματι-
σμός περιλαμβάνει τον καθορισμό της σειράς των δραστη-
ριοτήτων και των ενδιάμεσων στόχων, των εργαλείων ή/και 
δεδομένων που θα χρησιμοποιηθούν, ενός σαφούς χρονο-
διαγράμματος και του τρόπου κατανομής των δραστηριοτή-
των αυτών στους/στις συμμετέχοντες/ουσες.

Διεξάγετε έρευνα
Οι έρευνες μπορούν να πραγματοποιηθούν με την υλο-

ποίηση πειραμάτων ή το σχεδιασμό αντικειμένων, με πραγ-
ματικά, εικονικά ή απομακρυσμένα εργαλεία.

2.2.4 Ανάλυση και ερμηνεία
Ανάλυση και ερμηνεία: Συγκεντρώστε αποτελέσματα από 

δεδομένα
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Τα συλλεχθέντα δεδομένα θα αναλυθούν και θα ερμη-
νευτούν.  Σε αυτό το στάδιο πρέπει να χρησιμοποιηθούν 
εργαλεία ανάλυσης και επεξεργασίας δεδομένων. Οι εκπαι-
δευτικοί πρέπει να υποστηρίζουν τους/τις εκπαιδευόμενους/
ες σε περίπτωση δυσκολιών - μερικές φορές δεν γνωρίζουν 
από πού να αρχίσουν να αναζητούν δεδομένα. Οι εκπαι-
δευτικοί μπορούν να υποστηρίξουν τους μαθητές/τριες στη 
διαδικασία ανάλυσης δεδομένων βοηθώντας τους/τις να 
οργανώσουν τα συλλεχθέντα δεδομένα και να τα ερμηνεύ-
σουν εντοπίζοντας τα βασικά ζητήματα. Κατά την επίλυση 
προβλημάτων, μπορούν να εξεταστούν επίσης οι λύσεις 
των ειδικών και να συγκριθούν με τις λύσεις των μαθητών/
τριών για το ίδιο πρόβλημα. Για τη διερεύνηση διφορούμε-
νων περιπτώσεων, πρέπει να αναλυθούν οι διαφορετικές 
οπτικές προσέγγισης της περίπτωσης και να αξιολογηθεί η 
αξία διάφορων πηγών πληροφοριών. Οι διαδικασίες αυτές 
μπορεί να δημιουργήσουν νέα ερωτήματα για περαιτέρω 
διερεύνηση.

2.2.5 Συμπέρασμα και αξιολόγηση
Εξαγάγετε τα συμπεράσματά σας και κοινοποιήστε το 

αποτέλεσμα/την εξήγηση:
Αν φτάσετε σε κάποια συμπεράσματα κατά τη διερευνητι-

κή διαδικασία μπορεί να επιτύχετε ομοφωνία για την επίλυ-
ση ενός προβλήματος, να παράξετε ένα κοινό αντικείμενο 
ή να συνθέσετε απόψεις για να φτάσετε σε μια κοινή από-
φαση. Η διαδικασία αξιολόγησης μπορεί να διευκολυνθεί 
με την παρουσίαση των συμπερασμάτων σε ένα ευρύτερο 
κοινό, με αποτέλεσμα να είναι δυνατή ή αναπαραγωγή ή/και 
υποστήριξη των παρουσιαζόμενων αποτελεσμάτων.

Αξιολόγηση/αναστοχασμός
Καθώς δεν είναι σημαντικό μόνο να καταλήγει κανείς σε 

κάποιο συμπέρασμα, π.χ. την επίλυση ενός προβλήματος, 
αλλά επίσης να έχει πράγματι μάθει κάτι, ο αναστοχασμός 
είναι απαραίτητος για την αναγνώριση παρόμοιων προβλη-
μάτων (ζητημάτων/περιπτώσεων) στο μέλλον, τη μεταφορά 
γνώσης σε παρόμοιες καταστάσεις και την ικανότητα εφαρ-
μογής της διδαχθείσας στρατηγικής. Εκτός από την αξιολό-
γηση των αποτελεσμάτων στα οποία οδηγήθηκε κάποιος, 
είναι επίσης ενδιαφέρον να αξιολογήσει κανείς τα αποτελέ-
σματα των άλλων και να καθορίσει σε ποιο βαθμό πληρούν 
τα κριτήρια που είχαν τεθεί. Η σύγκριση των συλλεχθέντων 
δεδομένων με αυτά τα κριτήρια μπορεί να χρειάζεται συ-

νακόλουθη βελτίωση του μοντέλου της αρχικής ιδέας. Κατά 
τον καθορισμό της επίτευξης ή όχι των μαθησιακών στό-
χων, μπορεί να είναι χρήσιμο για μελλοντικές διερευνητικές 
δραστηριότητες να εντοπιστούν οι παράγοντες που διευκό-
λυναν ή παρεμπόδισαν την επίτευξη των στόχων.

Εξετάστε άλλες ερμηνείες
Για τη διερεύνηση διφορούμενων περιπτώσεων, όπως 

προηγουμένως, θα πρέπει να εξεταστεί και να αξιολογηθεί 
η αξία άλλων ερμηνειών. Οι διαδικασίες αυτές μπορεί να 
δημιουργήσουν νέα ερωτήματα για περαιτέρω διερεύνηση.

Τις διάφορες πηγές πληροφοριών μπορούν να βρουν οι 
ίδιοι/ες οι μαθητές/τριες ή μπορεί να τις παράσχει ο/η εκπαι-
δευτικός μέσω συνδέσμων/εγγράφων/λοιπού υλικού.

2.3  Τα εκπαιδευτικά σενάρια του  
 έργου ISEκαι οι «Μεγάλες Ιδέες»  
 της επιστήμης

Για την οργάνωση των διερευνητικών εκπαιδευτικών σε-
ναρίων ISE έτσι ώστε να γίνουν άμεσα διαθέσιμα στους/
στις εκπαιδευτικούς αλλά και εύχρηστα, αποφασίστηκε 
ότι, επιπλέον ορισμένων άλλων πιο συμβατικών μεταδε-
δομένων (π.χ. σχολική φάση, επιστημονικό θέμα, ηλικία 
μαθητών, κ.λπ.), τα σενάρια θα συνδέονταν με μία από τις 
«Μεγάλες Ιδέες» της επιστήμης. Αυτές οι «Μεγάλες Ιδέες» 
αναπαριστούν γενικές αρχές στο πρόγραμμα μαθημάτων 
επιστημών και μπορούν επίσης να θεωρηθούν ως γενικές 
ιδέες. Δηλαδή, το περιεχόμενο υλικό από διάφορα επιστη-
μονικά ζητήματα μπορεί να τοποθετηθεί υπό την ίδια ιδέα 
για να αναπτυχθεί ένα κοινό θέμα που να διατρέχει χρο-
νικά το πρόγραμμα μαθημάτων επιστημών. Σύμφωνα με 
την έκθεση του Harlen (2010), οι στόχοι της επιστημονικής 
εκπαίδευσης δεν πρέπει να γίνονται αντιληπτοί «με όρους 
γνώσης ενός συνόλου γεγονότων και θεωριών, αλλά βάσει 
της προόδου προς βασικές ιδέες που επιτρέπουν από κοι-
νού την κατανόηση γεγονότων και φαινομένων σχετικών με 
τη ζωή των μαθητών/τριών κατά τη διάρκεια των σχολικών 
χρόνων, αλλά και πέρα από αυτά». Σε αυτή την έκθεση 
εντοπίζονται δεκατέσσερις τέτοιες ιδέες, μεταξύ των οποίων 
ιδέες της επιστήμης, ιδέες για την επιστήμη και ιδέες για το 
ρόλο της στην κοινωνία. Οι πρώτες δέκα έχουν υιοθετηθεί 
από το έργο ISE για να συνδεθούν σαφώς με τα εκπαιδευτι-
κά του σενάρια. Ο Πίνακας 1 παρουσιάζει τις προτεινόμενες 
«Μεγάλες Ιδέες» της Επιστημονικής Συλλογής.
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Πίνακας 1: Οι «Μεγάλες Ιδέες» της επιστήμης στο έργο ISE

1
Όλα τα υλικά στο Σύμπαν αποτελούνται από πολύ 
μικρά σωματίδια. Το φως διαπερνά το Σύμπαν με 
διαφορετικά μήκη κύματος. (Αυτή η ιδέα έχει αλλά-
ξει ελαφρώς από το πρωτότυπο του Harlen)

2 Τα αντικείμενα μπορούν να επηρεάσουν άλλα αντι-
κείμενα από απόσταση.

3
Για να αλλάξει ένα αντικείμενο την κίνησή του απαι-
τείται να ασκηθεί πάνω του μια δύναμη (το διανυ-
σματικό άθροισμα των δυνάμεων που ασκούνται 
σε αυτό).

4
Η συνολική ποσότητα ενέργειας στο Σύμπαν είναι 
πάντα η ίδια, αλλά η ενέργεια μπορεί να μετατραπεί 
όταν γίνονται ή αλλάζουν πράγματα.

5
Η σύνθεση της Γης και της ατμόσφαιράς της και οι 
διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα εντός τους δια-
μορφώνουν την επιφάνεια και το κλίμα της Γης.

6 Το ηλιακό σύστημα είναι ένα πολύ μικρό μέρος 
ενός από τους εκατομμύρια γαλαξίες στο Σύμπαν.

7 Οι οργανισμοί είναι δομημένοι με βάση το κύτταρο.

8
 Οι οργανισμοί χρειάζονται ενέργεια και υλικά για τα 
οποία συχνά εξαρτώνται από ή ανταγωνίζονται με 
άλλους οργανισμούς.

9 Οι γενετικές πληροφορίες περνούν από τη μια 
γενιά οργανισμών στην άλλη.

10 Η ποικιλομορφία των οργανισμών, ζωντανών και 
εξαφανισμένων, είναι αποτέλεσμα της εξέλιξης.
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ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
πόρους και εργαλεία
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Το περιβάλλον των κοινοτήτων του έργου ISE

Για να επιτύχει τους στόχους του, το έργο ISE έλαβε υπό-
ψη αναδυόμενα εκπαιδευτικά παραδείγματα σχετικά με την 
πρόσβαση στη μάθηση (το άλλοτε πρόταγμα «εξοπλισμού 
υποδομής»), τη δημιουργία και το διαμοιρασμό γνώσης 
(την άλλοτε διαθεσιμότητα «μαθησιακού υλικού») και την 
ανάπτυξη ικανοτήτων σε κοινότητες μάθησης (η αναζήτηση 
της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών). Φιλο-
ξενεί λοιπόν την πύλη του υπό το έργο Open Discov ery 
Space (ODS) (http://portal.opendiscoveryspace.eu/), ένα 
περιβάλλον που δημιουργήθηκε με χρηματοδότηση της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης για να ενθαρρύνει τις εκπαιδευτικές κοι-
νότητες να χρησιμοποιούν και να μοιράζονται πόρους ηλε-
κτρονικής μάθησης, καθώς και να ανταλλάζουν την εμπειρία 
και τις απόψεις τους σχετικά με την ευκολία χρήσης και την 
ποιότητα αυτών των πόρων. Στο περιβάλλον των κοινο-
τήτων του έργου ISE οι εκπαιδευτικοί μπορούν να συμμε-
τάσχουν σε υπάρχουσες κοινότητες ή να δημιουργήσουν 
νέες για να συζητήσουν, μοιραστούν και ανταλλάξουν ιδέες 
και πόρους στη γλώσσα τους ή στα αγγλικά, βάσει θεμα-

τικής (σχετικά με ένα συγκεκριμένο εργαλείο ηλεκτρονικής  
μάθησης ή θέμα) ή σχολείου, σε εθνικό ή διεθνές  
επίπεδο. Οι ακόλουθες ενότητες στοχεύουν να λει-
τουργήσουν ως οδηγός βήμα-βήμα για το πώς μπο-
ρεί κανείς να συμμετάσχει σε μια κοινότητα ή να  
δημιουργήσει μία και να μοιραστεί -αναζητήσει και δημιουρ-
γήσει- πόρους στο περιβάλλον των κοινοτήτων του έργου 
ISE (ή στην πύλη ISE) (http://portal.opendiscoveryspace.
eu/ise).

3.1  Συμμετάσχετε στο έργο ISE και  
 γίνετε μέλος σε μία από τις υπάρ 
 χουσες κοινότητες πρακτικής

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει οποιοδήποτε  
μελλοντικό μέλος («εσείς») των κοινοτήτων ISE για να  
μπορέσει να επωφεληθεί όλων των δυνατοτήτων του  
περιβάλλοντος των κοινοτήτων ISE είναι να «Γίνει μέλος» 
(Join), στην αρχική σελίδα της πύλης, κάνοντας κλικ στον 
αντίστοιχο σύνδεσμο επάνω δεξιά στη σελίδα (Εικόνα 1).

3

Εικόνα 1 – Συμμετοχή στο έργο ISE μέσω της αρχικής σελίδας της πύλης

Έπειτα σας δίνονται δύο επιλογές (Εικόνα 2): 
[1]. Μόνο «Εγγραφή στην πύλη ISE» (Register in ISE portal) ή
[2]. «Εγγραφή και συμμετοχή σε μία από τις κοινότητες ISE» (Register and join one of the ISE Communities).
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Εικόνα 2 – Εγγραφή στην πύλη του ISE

Εικόνα 3 – Αναζήτηση κοινότητας ISE 

1

1

2

2

Και στις δύο περιπτώσεις θα χρειαστεί να εισαγάγετε τις 
πληροφορίες σύνδεσής σας και θα λάβετε ένα μήνυμα ηλε-
κτρονικού ταχυδρομείου που θα επιβεβαιώνει την επιτυχή 
εγγραφή σας. Στην πρώτη περίπτωση, πρώτα εγγράφεστε 
και έπειτα αποφασίζετε αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε σε 
μια κοινότητα ή να δημιουργήσετε οι ίδιοι/ες μια νέα. Στη 
δεύτερη περίπτωση, μπορείτε να κάνετε αναζήτηση στις 
υπάρχουσες κοινότητες πρακτικής, να επιλέξετε μία και 
έπειτα να εγγραφείτε στο έργο ISE και, ταυτόχρονα, να συμ-
μετάσχετε στην κοινότητα αυτή.

Όπως ειπώθηκε προηγουμένως, η πύλη ISE στοχεύει 
στην προώθηση μιας πραγματικά συνεργατικής προσέγ-
γισης στην επιστημονική εκπαίδευση και στη διδασκαλία 
μέσω της οικοδόμησης κοινοτήτων πρακτικής. Οι κοινότη-
τες αυτές αποτελούν την καρδιά του έργου ISE, συνεπώς, 
μόλις εγγραφείτε στο έργο ISE, γίνετε μέλος σε μια κοινό-
τητα και συνεργαστείτε με άλλους/ες εκπαιδευτικούς στην 

αναζήτηση, χρήση, τροποποίηση και δημιουργία διδακτικού 
υλικού για την επιστημονική εκπαίδευση.

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε σε ήδη υπάρχουσα κοι-
νότητα χρηστών, κάντε κλικ στην καρτέλα «Κοινότητες» 
(Communities) επάνω δεξιά (Εικόνα 3 – [1]) για να δείτε 
όλες τις υπάρχουσες κοινότητες, ταξινομημένες κατά «Πιο 
πρόσφατες» (Most Recent) ή «Πιο δημοφιλείς» (Most 
Popular), ή περιορίστε την αναζήτησή σας κατά «Τίτλο» 
(Title), «Σχολείο» (School), «Χώρα» (Country) ή «Αντι-
κείμενο κοινότητας» (Community Domain) («Τεχνολογία» 
(Technology), «ΤΠΕ» (ICT), «Μαθηματικά» (Mathematics), 
«Φυσικές επιστήμες» (Science)) (Εικόνα 4

5 – [1]). Εναλλακτικά, στο κάτω μέρος της πρώτης σελί-
δας μπορείτε εύκολα να βρείτε τις «Πιο δημοφιλείς» (Most 
Popular), τις «Πιο πρόσφατες» (Most Recent) ή τις «Διε-
θνείς κοινότητες» (International Communities) (Εικόνα 3 – 
[2]).
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Μόλις κάνετε κλικ σε οποιαδήποτε από αυτές τις επιλογές, 
θα ανακατευθυνθείτε στη λίστα κοινοτήτων, που θα εμφανί-
ζει το όνομα και μια σύντομη περιγραφή καθεμίας. Μπο-
ρεί να θέλετε να «Επισκεφθείτε την κοινότητα για να δείτε 
περισσότερα» (Visit the community to see more) (Εικόνα 

4 – [2]) γι’ αυτή (Εικόνα 5 – [1]). Όταν βρείτε μια κοινότητα 
στην οποία θα σας ενδιέφερε να συμμετάσχετε, κάντε κλικ 
στο κουμπί «Γίνε μέλος» (Join) (Εικόνα 4 – [3] ή Εικόνα 5 – 
[2]) για να κάνετε αίτημα συμμετοχής σε αυτή την κοινότητα.

Εικόνα 4 – Αναζήτηση υφιστάμενων κοινοτήτων ISE

Εικόνα 5 – Εύρεση πληροφοριών για τις υπάρχουσες κοινότητες ISE

4

1

3

2

2

1

Στη συνέχεια θα σας ζητηθεί να εξηγήσετε γιατί θα θέλα-
τε να συμμετάσχετε στην κοινότητα (Εικόνα 6). Λίγο αφού 
υποβάλετε αυτές τις πληροφορίες, θα σας σταλεί ένα μήνυ-
μα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το οποίο θα αναφέρει αν το 
αίτημά σας έγινε δεκτό. Αν αυτή η διαδικασία ολοκληρωθεί 

επιτυχώς, μπορείτε να αρχίσετε να συμμετέχετε ως ενεργό 
μέλος στην κοινότητά σας, αποστέλλοντας πόρους, συζη-
τώντας με τα άλλα μέλη και παρακολουθώντας διάφορες 
εκδηλώσεις στην περιοχή σας που μπορεί να σας ενδια-
φέρουν.
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Εικόνα 6 – Αίτημα συμμετοχής σε υπάρχουσα κοινότητα ISE

Εικόνα 7 – Δημιουργία υποκοινότητας σε υπάρχουσα κοινότητα ISE

3.2 Δημιουργήστε τη δική σας  
 κοινότητα πρακτικής ISE

 Μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα κοινότητα ή μια υπο-
κοινότητα σε ήδη υπάρχουσα κοινότητα. Πριν δημιουργή-
σετε μια νέα κοινότητα, ελέγξτε αν υπάρχουν παρόμοιες 
κοινότητες στις οποίες θα μπορούσατε να συμμετάσχετε. 
Έτσι, θα μπορείτε να αλληλεπιδράτε με περισσότερους/ες 
εκπαιδευτικούς, να ανταλλάζετε απόψεις και να αποκτάτε 
πρόσβαση σε ένα ήδη υπάρχον σύνολο πόρων.

Η δημιουργία υποκοινότητας είναι καλή ιδέα αν βρείτε μια 
ήδη υπάρχουσα κοινότητα που να ασχολείται με ένα ευρύ 

αντικείμενο/θέμα (π.χ. επιστημονική εκπαίδευση) και σας 
ενδιαφέρει να το κάνετε πιο συγκεκριμένο (π.χ. περιβαλλο-
ντική εκπαίδευση). Στο ίδιο πλαίσιο, μπορείτε να συμμετέ-
χετε σε μια συγκεκριμένη σχολική κοινότητα, αλλά να επιθυ-
μείτε να δημιουργήστε μια υποκοινότητα, π.χ. για τους/τις 
διδάσκοντες/ουσες Αγγλικών του σχολείου σας.

Αν επιθυμείτε να δημιουργήσετε μια υποκοινότητα, υπό 
την προϋπόθεση ότι είστε ήδη μέλος της αρχικής κοινότη-
τας, κάντε κλικ στο κουμπί «Νέα υποκοινότητα» (New sub-
community) στην αρχική σελίδα της υπάρχουσας κοινότη-
τας (Εικόνα 7).
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Εικόνα 8 – Δημιουργία νέας κοινότητας ISE

3.3 Χρησιμοποιήστε ή διαχειριστείτε  
 μια κοινότητα πρακτικής ISE

 Όταν γίνετε μέλος ή διαχειρίζεστε μια κοινότητα ISE, 
μπορείτε να μοιράζεστε ή/και να χρησιμοποιείτε πόρους. 
Επίσης, μπορείτε να συμμετέχετε σε ή/και να δημιουργείτε 
«Ομάδες» (Groups), «Δραστηριότητες» (Activities), «Εκδη-
λώσεις» (Events), «Ιστολόγια» (Blogs), «Δημοσκοπήσεις» 
(Polls) και «Συζητήσεις» (Discussions) (Εικόνα 9 – [1]). Η 

διαχείριση μιας κοινότητας ISE σάς παρέχει πρόσθετες 
δυνατότητες για «Πρόσκληση» (Invite) μελών να συμμετά-
σχουν στην κοινότητα και «Προσαρμογή της κοινότητας» 
(Customize the Community) (Εικόνα 9 – [2]), δηλαδή τη 
δυνατότητα να διαχειρίζεστε τα μέλη και τους ρόλους τους 
και να επεξεργάζεστε τις ρυθμίσεις της κοινότητας (π.χ. το 
βαθμό προσβασιμότητάς της, το αντικείμενο της κοινότη-
τας, κ.λπ.).

Αν, από την άλλη πλευρά, επιθυμείτε να δημιουργήσετε 
νέα κοινότητα, πρέπει να κάνετε κλικ στο κουμπί «Δημιουρ-
γία νέας κοινότητας ISE» (Create new ISE Community) (Ει-
κόνα 4 – [4] και Εικόνα 8 – [1]).

Σε κάθε περίπτωση, θα σας ζητηθεί να υποβάλετε ορι-
σμένες πληροφορίες σχετικά με την κοινότητα (ή την υπο-
κοινότητα) που επιθυμείτε να δημιουργήσετε: έναν τίτλο, 

μια σύντομη περιγραφή της, τη χώρα της κοινότητας και το 
όνομα του σχολείου σας (Εικόνα 8). Λίγο αφού υποβάλετε 
αυτές τις πληροφορίες, θα σας σταλεί ένα μήνυμα ηλεκτρο-
νικού ταχυδρομείου, το οποίο θα αναφέρει αν η κοινότητά 
σας έγινε δεκτή. Αν αυτή η διαδικασία ολοκληρωθεί επιτυ-
χώς, θα διαχειρίζεστε τη νέα κοινότητα και θα μπορείτε να 
επεξεργάζεστε τις διάφορες ρυθμίσεις της.

1
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Εικόνα 9 – Χρήση και διαχείριση νέας κοινότητας ISE

2

1
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ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ
ψηφιακούς πόρους στην τάξη σας
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Πόροι ISE, εργαλεία ηλεκτρονικής μάθησης  
και σενάρια χρήσης ISE

4.1 Εργαλεία ηλεκτρονικής μάθησης  
 ISE

 Μια δεύτερη πολύ σημαντική επιδιωκόμενη χρήση του 
περιβάλλοντος ISE είναι η πρόσβαση σε ένα μεγάλο αριθμό 
εργαλείων ηλεκτρονικής μάθησης μέσω του «Αρχείου ψηφι-
ακών εργαλείων» (Digital Tools Repository). Η πρόσβαση 
σε αυτά και η χρήση τους μπορούν να γίνουν ανεξάρτητα 
από οποιοδήποτε άλλο πόρο ISE ή μπορούν να ενσωμα-
τωθούν και να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο των εκπαιδευ-
τικών σεναρίων που δημιουργούν τα μέλη της κοινότητας. 
Η παρακάτω ενότητα παρουσιάζει πώς μπορεί κανείς να 
αναζητήσει ένα εργαλείο ηλεκτρονικής μάθησης ISE, ενώ η 
ενότητα 4.2.2.2 δείχνει πώς οι χρήστες μπορούν να ενσω-

ματώσουν τέτοια εργαλεία στους εκπαιδευτικούς τους πόρους.

 4.1.1 Βρείτε ένα εργαλείο ηλεκτρονικής μάθησης ISE
Για να βρείτε ένα εργαλείο ηλεκτρονικής μάθησης ISE 

πρέπει να κάνετε κλικ στο πράσινο κουμπί «Αρχείο ψηφια-
κών εργαλείων» (Digital Tools Repository) (Εικόνα 10 – [1]) 
στο επάνω μέρος της σελίδας και στη συνέχεια να κάνετε 
μία ή περισσότερες από τις παρακάτω ενέργειες:

1. βασική αναζήτηση εργαλείων βάσει λέξεων-κλειδιών 
στον τίτλο τους (Εικόνα 10 – [2]),

2. σύνθετη αναζήτηση (Εικόνα 10– [3] και Εικόνα 11),
3. περιήγηση στις Μεγάλες Ιδέες (Εικόνα 10– [4] και Ει-

κόνα 12).

4

Εικόνα 10 – Αναζήτηση εργαλείου ηλεκτρονικής μάθησης ISE

2

3 4

1
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4.1.1.1 Κάντε σύνθετη αναζήτηση 
Η σύνθετη αναζήτηση ενός εργαλείου ηλεκτρονικής μά-

θησης ISE σάς επιτρέπει να περιορίσετε την αναζήτησή σας 
βάσει των παρακάτω κριτηρίων (Εικόνα 11):

Εικόνα 11 – Σύνθετη αναζήτηση εργαλείου ηλεκτρονικής μάθησης ISE

• εύρος ηλικιών των εκπαιδευόμενων με τους/τις οποί-
ους/ες σκοπεύετε να το χρησιμοποιήσετε

• γλώσσα που χρησιμοποιεί
• αν είναι κατάλληλο για χρήση σε φορητές συσκευές
• επίπεδο δυσκολίας (για τους/τις εκπαιδευόμενους/ες)
• επίπεδο αλληλεπίδρασης (για τους/τις εκπαιδευόμε-

νους/ες)
• επίπεδο ικανότητας εκπαιδευτικού (βάσει του Πλαισίου 

Ικανοτήτων ΤΠΕ για Εκπαιδευτικούς της UNESCO)
• αντικείμενο με το οποίο ασχολείται
• Μεγάλες Ιδέες της επιστήμης που μπορεί να προωθή-

σει η χρήση του εργαλείου
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4.1.1.2 Περιήγηση στις Μεγάλες Ιδέες 
Αν, από την άλλη πλευρά, έχετε αποφασίσει με ποια Με-

γάλη Ιδέα θέλετε να ασχοληθείτε στο μάθημά σας και ανα-
ζητάτε το κατάλληλο εργαλείο ηλεκτρονικής μάθησης που 
θα χρησιμοποιήσετε, κάντε κλικ στο κόκκινο κουμπί «Πε-

ριήγηση στις Μεγάλες Ιδέες» (Browse using the Big Ideas) 
(Εικόνα 10– [4]), το οποίο σας οδηγεί σε μια σελίδα που πα-
ρουσιάζει τις Μεγάλες Ιδέες της επιστήμης με συνδέσμους 
στα αντίστοιχα εργαλεία (Εικόνα 12).

4.1.2 Βρείτε ένα εργαλείο ηλεκτρονικής μάθησης ISE
 Όταν επιλέξετε το εργαλείο ηλεκτρονικής μάθησης ISE 

που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, κάντε κλικ σε αυτό για να 

δείτε όλες τις σχετικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένου 
του παιδαγωγικού πλαισίου χρήσης του και των τεχνικών 
πληροφοριών του (Εικόνα 13).

Εικόνα 12 – Επιλογή εργαλείων ηλεκτρονικής μάθησης ISE που χρησιμοποιούν τις Μεγάλες Ιδέες της επιστήμης
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Εικόνα 13 – Πληροφορίες για ένα εργαλείο ηλεκτρονικής μάθησης ISE

4.2 Πόροι ISE
 Μία από τις κύριες λειτουργίες μιας κοινότητας πρακτικής 

ISE είναι να διευκολύνει την ανταλλαγή πόρων μεταξύ των 
μελών της. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν δύο κατηγορίες 
πόρων που μπορεί κανείς να μοιραστεί στο περιβάλλον (ή 
την πύλη) ISE:

Εκπαιδευτικά αντικείμενα: Πρόκειται για το σύνηθες 
ψηφιακό υλικό, όπως βίντεο και διαλέξεις (podcast), παρα-
πομπές και υλικό για ανάγνωση, βιβλία ασκήσεων και σχο-
λικά βιβλία, κινούμενα σχέδια πολυμέσων, προσομοιώσεις 
και παρουσιάσεις.

Εκπαιδευτικά σενάρια: Πρόκειται είτε για «Σχέδια μα-
θημάτων» (Lesson Plans) μικρότερης διάρκειας ή για δι-
δακτικά «Σενάρια» (Scenarios) μεγαλύτερης διάρκειας. 
Παρέχουν στους/στις εκπαιδευτικούς οδηγίες για την πραγ-
ματοποίηση ενός διερευνητικού μαθήματος επιστήμης (ή 
μιας σειράς μαθημάτων) με τη χρήση ενός εκ των ψηφιακών 

εργαλείων του αρχείου ISE ή οποιουδήποτε άλλου ψηφια-
κού εργαλείου. Συνήθως περιέχουν πληροφορίες για τους 
εκπαιδευτικούς τους στόχους και προτείνουν ερωτήσεις 
αξιολόγησης, Τα εκπαιδευτικά σενάρια μπορούν να (επανα)
χρησιμοποιηθούν από τον/την ίδιο/α εκπαιδευτικό, καθώς 
επίσης και από άλλους/ες εκπαιδευτικούς.

Υπάρχουν επίσης περισσότεροι από ένας τρόποι διαμοι-
ρασμού πόρων:

1. χρήση υπάρχοντος πόρου είτε ως έχει είτε τροπο-
ποιημένου,

2. δημιουργία νέου πόρου.
Οι παρακάτω ενότητες στοχεύουν να λειτουργήσουν ως 

ένας οδηγός βήμα-βήμα για το πώς μπορεί κανείς να χρη-
σιμοποιήσει και να δημιουργήσει πόρους στο περιβάλλον 
ISE.

4.2.1 Χρησιμοποιήστε υπάρχοντα πόρο ISE
Το περιβάλλον ISE περιέχει τεράστιο αριθμό πόρων, που 
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ενημερώνονται και βελτιώνονται διαρκώς με νέους πόρους 
που προστίθενται καθημερινά από τους/τις χρήστες του 
ISE. Αφού συνδεθείτε, μπορείτε να:

1. κάνετε αναζήτηση σε όλους τους διαθέσιμους πό-
ρους, κάνοντας κλικ σε ένα από τα πράσινα κου-
μπιά στο επάνω μέρος της σελίδας (Εικόνα 14– [1]) 
και ύστερα είτε να κάνετε αναζήτηση με ελεύθερο 
κείμενο ή να περιορίσετε την αναζήτησή σας κατά 
«Τίτλο» (Title), «Ημερομηνία» (Date), «Συντελε-
στή» (Contributor), «Τομέα» (Discipline), «Πλαίσιο 
χρήσης» (Context of use), «Είδος πόρου» (Type of 
resource), «Πνευματικά δικαιώματα», κ.λπ.,

2. να αναζητήσετε τους πόρους που είναι διαθέσιμοι 
σε μια κοινότητα πρακτικής της οποίας είστε μέλος 
(Εικόνα 14– [2]), κατά τίτλο και είδος πόρου και τα-
ξινομημένους σε δύο κατηγορίες: «Πιο πρόσφατοι» 
(Most Recent) ή «Πιο δημοφιλείς» (Most Popular).

Και στις δύο περιπτώσεις, αν βρείτε έναν εκπαιδευτικό 
πόρο που σας ενδιαφέρει, μπορείτε να επιλέξετε «Προβο-
λή πόρου» (View Resource) (Εικόνα 15 – [1]) και έπειτα 
«Καρφίτσωμα πόρου» (Pin Resource) (Εικόνα 15– [2]) σε 
οποιαδήποτε από τις κοινότητες που διαχειρίζεστε και έτσι 
να τον εντάξετε και αυτόν στους πόρους της.

4.2.1.1 Χρησιμοποιήστε υπάρχον εκπαιδευτικό σενά-
ριο

Αν ο πόρος είναι εκπαιδευτικό σενάριο και θέλετε να τον 
χρησιμοποιήσετε, πρέπει πρώτα να τον «κλωνοποιήσετε» 
(Clone) (Εικόνα 15– [3]). Κάνοντας κλικ στο κουμπί «Κλω-
νοποίηση» (Clone), θα μεταφερθείτε σε άλλη σελίδα, τη 
«Σελίδα σύνοψης» (Summary Page) (Εικόνα 16), η οποία 
παρέχει συνοπτικές πληροφορίες για το εκπαιδευτικό σενά-
ριο υπό τις επικεφαλίδες «Γενικές πληροφορίες» (General 
Info), «Εκπαιδευτικό πλαίσιο» (Educational Context), «Εκ-
παιδευτικός/οί στόχος/οι» (Educational Objective(s)), «Αντι-
κείμενο» (Subject Domain), «Πρόσθετες πληροφορίες» 
(Additional Information) (Εικόνα 16– [1]). Κάνοντας κλικ στο 
εικονίδιο επάνω αριστερά στη σελίδα για να «κλωνοποιή-
σετε» τον πόρο (Εικόνα 16– [2]), θα έχετε τη δυνατότητα 
να τον επανεξετάσετε και, αν θέλετε, να προσαρμόσετε στις 
ανάγκες σας, τις συνοπτικές πληροφορίες και τα μεταδεδο-
μένα του πόρου υπό τις παραπάνω επικεφαλίδες (Εικόνα 
17– [1]). Στο τέλος, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε «Αποθή-
κευση» (Save) ή «Αποθήκευση και επεξεργασία φάσεων» 
(Save and Edit Phases) (Εικόνα 17– [2]). Αν κάνετε κλικ στη 
δεύτερη επιλογή, θα μεταφερθείτε στο περιβάλλον σύντα-
ξης του εκπαιδευτικού σεναρίου όπου θα μπορείτε να το 
τροποποιήσετε ανάλογα (δείτε ενότητα 4.2.1.2).

Εικόνα 14 – Αναζήτηση εκπαιδευτικών πόρων

Εικόνα 15 – Εύρεση εκπαιδευτικού πόρου: τα επόμενα βήματα

1

2

1 3 2
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Εικόνα 16 – Κλωνοποίηση εκπαιδευτικού σεναρίου

Εικόνα 17 – Προσαρμογή των μεταδεδομένων ενός εκπαιδευτικού σεναρίου

2
1

1

1

1

1

2

1
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Εικόνα 18 – Ο λογαριασμός μου στο έργο ISE

Εικόνα 19 – Επεξεργασία εκπαιδευτικού σεναρίου

4.2.1.2 Τροποποιήστε υπάρχον εκπαιδευτικό σενάριο
Η κλωνοποίηση ενός εκπαιδευτικού σεναρίου το εμφα-

νίζει μετά ως εκπαιδευτικό πόρο στο προφίλ/λογαριασμό 
ISE σας (Εικόνα 18). Μπορείτε έπειτα να το χρησιμοποι-
ήσετε στην τάξη είτε ως έχει ή με περαιτέρω τροποποίη-
ση. Και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να κάνετε κλικ πάνω 
του και έπειτα να κάνετε κλικ στο κουμπί «Επεξεργασία» 
(Edit) (Εικόνα 19). Η σελίδα σύνοψης του πόρου (Εικόνα 
20) μοιάζει αρκετά ως προς το περιεχόμενο με αυτή που 
εμφανίζεται όταν «κλωνοποιείτε» (Clone) ένα εκπαιδευτικό 
σενάριο (Εικόνα 16), αλλά επίσης διαφέρει με δύο σημαντι-
κούς τρόπους: σε αυτή φαίνεστε πλέον ως ο/η συντάκτης/
τρια του σεναρίου (Εικόνα 20 – [1]), ενώ υπάρχει επίσης 
ένας αριθμός νέων κουμπιών επάνω αριστερά στη σελίδα 
(Εικόνα 20 – [2]).

Αυτά, από τα αριστερά στα δεξιά, σας επιτρέπουν να:
• επεξεργαστείτε το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού 

σεναρίου
• επεξεργαστείτε τα μεταδεδομένα του
• ορίσετε την κατάστασή του σε «Πρόχειρο» (Draft) 

ή «Τελικό» (Final) (μόνο εκπαιδευτικά σενάρια σε  
τελική μορφή μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην 
τάξη)

• παραδώσετε το εκπαιδευτικό σενάριο, παρέχοντάς 
σας δύο συνδέσμους παράδοσης (ένα «Σύνδεσμο 
εκπαιδευτικού» (Teacher Link) και ένα «Σύνδεσμο 
τάξης» (Class Link)) προς χρήση στο μάθημά σας 
(Εικόνα 21). Σημειώστε ότι κάθε φορά που παραδί-
δετε το μάθημα στην τάξη σας, θα χρειάζεστε και νέο 
σύνολο συνδέσμων παράδοσης.

• δείτε το ιστορικό του σεναρίου
• κάνετε προεπισκόπηση του σεναρίου
• κλωνοποιήστε το σενάριο
• διαγράψετε το σενάριο
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Εικόνα 20 – Χρήση εκπαιδευτικού σεναρίου

Εικόνα 21 – Προετοιμασία παράδοσης εκπαιδευτικού σεναρίου

2

1

4.2.1.3 Παραδώστε υπάρχον εκπαιδευτικό σενάριο
 Κάνοντας κλικ στο «Σύνδεσμο εκπαιδευτικού» (Teacher 

Link) ή αντιγράφοντας και επικολλώντας τον στο πρόγραμ-

μα περιήγησής σας, θα ανακατευθυνθείτε στο περιβάλλον 
παράδοσης (Εικόνα 22).
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Εικόνα 22 – Περιβάλλον παράδοσης εκπαιδευτικού

Εικόνα 23 – Περιβάλλον παράδοσης μαθητή/τριας

Κάνοντας κλικ στο «Σύνδεσμο τάξης» (Class Link) ή αντιγράφοντας και επικολλώντας τον στο πρόγραμμα περιήγησης 
των υπολογιστών της τάξης σας, κάθε μαθητής/τρια θα κατευθύνεται στο περιβάλλον παράδοσης (Εικόνα 23).

Και στις δύο περιπτώσεις θα δείτε το σενάριο να διαιρεί-
ται σε 5 καρτέλες ανάλογα με τις 5 διερευνητικές δραστη-
ριότητες μάθησης που παρουσιάστηκαν στο κεφάλαιο 2: 
«Προσανατολισμός και διατύπωση ερωτήσεων» (Orienting 
& Asking Questions), «Δημιουργία υποθέσεων και σχεδια-
σμός» (Hypothesis Generation & Design), «Προγραμματι-
σμός και έρευνα» (Planning & Investigation), «Ανάλυση και 
ερμηνεία» (Analysis & Interpretation) και «Συμπέρασμα και 

αξιολόγηση» (Conclusion & Evaluation) (Εικόνα 24 – [1]). 
Η διαφορά ανάμεσα στην εμφάνιση του «Συνδέσμου του 
εκπαιδευτικού» (Teacher Link) και του «Συνδέσμου της τά-
ξης» (Class Link) είναι ότι στην πρώτη περίπτωση υπάρ-
χουν γκρι πλαίσια με απευθείας προτάσεις/σημειώσεις/ 
υπενθυμίσεις προς χρήση από τον/την εκπαιδευτικό στην 
τάξη (Εικόνα 24 – [2]). 
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Εικόνα 24 – Πώς βλέπει ο/η εκπαιδευτικός το εκπαιδευτικό σενάριο

Εικόνα 25 – Δημιουργία νέου εκπαιδευτικού πόρου στην κοινότητα: εκπαιδευτικό αντικείμενο

4.2.2 Δημιουργήστε νέο πόρο
Αν επιθυμείτε να δημιουργήσετε έναν πόρο, ανάλογα με 

το είδος του πόρου, ακολουθείτε διαφορετική διαδρομή. Στο 
περιβάλλον ISE, όλοι οι νέοι πόροι μπορούν να δημιουργη-
θούν ΜΟΝΟ εντός των κοινοτήτων στις οποίες είστε μέλος, 
κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο «Πόροι» (Resources) στην 
αρχική σελίδα της συγκεκριμένης κοινότητας (δείτε Εικόνα 
9) και έπειτα στο κουμπί «Δημιουργία νέων εκπαιδευτικών 
πόρων στην κοινότητα» (Create new educational resources 
in the Community) (Εικόνα 25 – [1]). 

4.2.2.1 Προσθέστε ένα εκπαιδευτικό αντικείμενο
Αν επιθυμείτε να δημιουργήσετε έναν εκπαιδευτικό πόρο 

που να είναι «Εκπαιδευτικό αντικείμενο» (Educational 
Object), κάντε αυτή την επιλογή (Εικόνα 25 – [2]) και ύστε-
ρα πατήστε «Δημιουργία τώρα» (Create New) (Εικόνα 25 – 
[3]). Στην επόμενη σελίδα θα χρειαστεί να παράσχετε «Τίτ-
λο» (Title) για το εκπαιδευτικό αντικείμενο, το «Εκπαιδευτικό 
πλαίσιο» (Educational Context), (δηλ.αν προορίζεται για 
χρήση στην πρωτοβάθμια ή/και δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
ή/και σε ανεπίσημο πλαίσιο) και το «Είδος περιεχομένου» 
(Content Type) του (δηλ. αν είναι αρχείο που περιέχει τον 
πόρο ή σύνδεσμος που οδηγεί στον πόρο) (Εικόνα 26).

2 3

1
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Εικόνα 26 – Προσθήκη νέου εκπαιδευτικού αντικειμένου

Εικόνα 27 – Δημιουργία νέου σχεδίου μαθήματος / εκπαιδευτικού σεναρίου

4.2.2.2 Δημιουργήστε ένα εκπαιδευτικό σενάριο 
(συμπ. σχεδίου μαθήματος)

Αν θέλετε τώρα να δημιουργήσετε ένα εκπαιδευτικό σενά-
ριο (είτε είναι σχέδιο μαθήματος είτε σειρά σχεδίων μαθη-
μάτων), επιλέξτε το είδος του εκπαιδευτικού πόρου: «Σχέ-

διο μαθήματος» (Lesson Plan) ή «Εκπαιδευτικό σενάριο» 
(Educational Scenario), επιλέξτε εργαλείο: «Εργαλείο σύ-
νταξης ISE» (ISE Authoring Tool) και έπειτα πατήστε «Δημι-
ουργία νέου» (Create New) (Εικόνα 27).

Θα ανακατευθυνθείτε στο εργαλείο σύνταξης ISE, όπου θα παρουσιαστούν τα μαθήματα/σενάρια ISE που δημιουργή-
σατε (Εικόνα 28).
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Εικόνα 28 – Εργαλείο σύνταξης ISE – Τα σχέδια μαθημάτων και τα εκπαιδευτικά μου σενάρια

Εικόνα 29 – Εργαλείο σύνταξης ISE – Προσθήκη μεταδεδομένων στο μάθημα/σενάριό μου

Πατήστε το κουμπί «Δημιουργία νέου μαθήματος» 
(Create new Lesson) για να ξεκινήσετε να ετοιμάζετε το δικό 
σας μάθημα/σενάριο ISE (Εικόνα 28).

Όπως και κατά την κλωνοποίηση και προσαρμογή ενός 

εκπαιδευτικού σεναρίου (δείτε Εικόνες 12 και 13), θα χρεια-
στεί να προσθέσετε εκπαιδευτικά μεταδεδομένα για το μά-
θημα/σενάριο ISE σας ακολουθώντας 5 απλά βήματα ενός 
οδηγού μεταδεδομένων (Εικόνα 29).
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Εικόνα 30 – Εργαλείο σύνταξης ISE – Προσθήκη περιεχομένου στις 5 διερευνητικές δραστηριότητες

Εικόνα 31 – Εργαλείο σύνταξης ISE - Προσθήκη εξωτερικού εργαλείου ως iFrame

Εικόνα 32 – Εργαλείο σύνταξης ISE – Προσθήκη περισσότερων χαρακτηριστικών

Στη συνέχεια πρέπει να προσθέσετε περιεχόμενο (συ-
γκεκριμένα, κείμενο, εικόνες και βίντεο) στις πέντε (5) δι-
ερευνητικές δραστηριότητες του μαθήματος/σεναρίου ISE 
σας (Εικόνα 30 – [1]). Επιπλέον, μπορείτε να προσθέσετε 
εξωτερικά ψηφιακά εργαλεία (π.χ. φύλλα Google, έγγραφα 
Google, προσομοιώσεις PhET, φύλλα εργασίας Geogebra, 
κ.λπ.) στις πέντε διερευνητικές δραστηριότητες, επιλέγο-
ντας να προσθέσετε ένα iFrame μέσω του προγράμματος 
επεξεργασίας εμπλουτισμένου κειμένου (Εικόνα 31). Πιο 

συγκεκριμένα, πρέπει να προσθέσετε το URL του εξωτερι-
κού εργαλείου και τις διαστάσεις (συγκεκριμένα, το πλάτος 
και ύψος) του iFrame εκεί όπου θα παρουσιαστεί το εξωτε-
ρικό εργαλείο.

Εναλλακτικά, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί «συν» (+) 
(Εικόνα 30– [2]) και στη συνέχεια να επιλέξετε να κάνετε 
αναζήτηση στο αρχείο εργαλείων ISE και να προσθέσετε 
εργαλεία ηλεκτρονικής μάθησης στο μάθημα/σενάριο ISE 
σας (Εικόνα 32– [1] και Εικόνα 33).

1 2

1

2
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Εικόνα 33 – Εργαλείο σύνταξης ISE – Προσθήκη εργαλείου ηλεκτρονικής μάθησης στο μάθημα/σενάριό μου

Εικόνα 34 – Προσθήκη οδηγιών ορατών μόνο από τον/την εκπαιδευτικό

Απευθυνθείτε απευθείας στους/στις μαθητές/τριες που θα 
δουλέψουν με το μάθημα/σενάριό σας. Αν θέλετε να δώσετε 
πρόσθετες πληροφορίες ή οδηγίες στον/στην εκπαιδευτικό, 

προσθέστε επιπλέον πλαίσιο για το σκοπό αυτό, με το όνο-
μα «Οδηγίες» (Guidelines) (Εικόνα 32- [2] και Εικόνα 34).

Μπορείτε να αποθηκεύσετε το μάθημα/σενάριο ISE σας 
οποιαδήποτε στιγμή πατώντας το πορτοκαλί κουμπί κάτω 
δεξιά («Αποθήκευση μαθήματος» (Save Lesson)). Μπορεί-
τε επίσης να κάνετε προεπισκόπηση του μαθήματος/σενα-

ρίου ISE σας πατώντας το πράσινο κουμπί κάτω δεξιά (δεί-
τε Εικόνα 34). Όταν αποθηκευτεί, το μάθημα/σενάριο ISE 
σας θα εμφανίζεται υπό το «Τα μαθήματα και τα εκπαιδευτι-
κά μου σενάρια» (My Lessons and Educational Scenarios) 
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Εικόνα 35 – Εργαλείο σύνταξης ISE – Ολοκλήρωση μαθήματος/σεναρίου ISE και δημοσίευσή του σε κοινότητα ISE

(δείτε Εικόνα 28).
Αφού ολοκληρώσετε την προσθήκη του περιεχομένου 

του μαθήματος/σεναρίου ISE σας για όλες τις διερευνητικές 
δραστηριότητες, το μάθημα/σενάριό σας είναι έτοιμο να πα-
ραδοθεί στην τάξη (ανατρέξτε στις ενότητες 4.1.2 και 4.1.3). 
Παρόλα αυτά, η κατάσταση θα παραμείνει «πρόχειρο» αν 
δεν πατήσετε την επιλογή «Ορισμός κατάστασης σε τελικό» 
(Εικόνα 35).

Εάν η κατάσταση του μαθήματος/σεναρίου ISE έχει ορι-
στεί σε «Τελικό», το μάθημα/σενάριο θα δημοσιευτεί αμέσως 
στην κοινότητα ISE από την οποία ξεκινήσατε (δείτε Εικόνα 

9). Αν θέλετε να κρατήσετε το μάθημα/σενάριο πρόχειρο, το 
μάθημα/σενάριο θα εμφανίζεται ΜΟΝΟ στο προφίλ σας στο 
έργο ISE (Εικόνα 18) και όχι στην κοινότητα ISE από την 
οποία ξεκινήσατε. Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι αν το επί-
πεδο άδειας του μαθήματος/σεναρίου σας είναι «Ιδιωτικό», 
θα παραμείνει ορατό μόνο στο προφίλ σας στην πύλη ISE 
(ακόμα και αν η κατάσταση έχει οριστεί σε «Τελικό»). Για να 
το κάνετε ορατό σε μια κοινότητα ISE, πρέπει να το ορίσετε 
ως «Τελικό», αλλά επίσης και να αποδώσετε δημόσια άδεια 
στα μεταδεδομένα του μαθήματος/σεναρίου (συγκεκριμένα, 
δημόσια άδεια που να μην επιτρέπει προσαρμογές).



38 Inspiring Science Education Οδηγός Εκπαιδευτικού

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΤΕ
την επίδοση και τις δεξιότητες  
των μαθητών/τριών
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Ερωτήσεις αξιολόγησης στο περιβάλλον ISE

Το εργαλείο σύνταξης ISE προσφέρει στους εκπαιδευτι-
κούς δύο πρόσθετα χαρακτηριστικά τα οποία μπορούν να 
χρησιμοποιούν για να εμπλουτίζουν και να υποστηρίζουν 
την παράδοση και αξιολόγηση ενός μαθήματος επιστήμης. 
Είναι τα παρακάτω:

1. Η δυνατότητα προθήκης ερωτήσεων διαμορφωτικής 
αξιολόγησης, τύπου πολλαπλής επιλογής, σε οποιο-
δήποτε σημείο ενός εκπαιδευτικού σεναρίου.

2. Η δυνατότητα προσθήκης ερωτήσεων για την επίλυ-
ση προβλημάτων στο τέλος των τεσσάρων διερευνη-
τικών φάσεων.

Και για τις δύο περιπτώσεις οι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν 
επίσης μια έκθεση με γραφική ανάλυση των αποτελεσμά-

των της αξιολόγησης των μαθητών τους.

 5.1 Δημιουργήστε ερωτήσεις  
 διαμορφωτικής αξιολόγησης

Κάνοντας κλικ στο κουμπί «Ερώτηση» στη γραμμή πρό-
σθετων εργαλείων που εμφανίζεται αν πατήσετε το σύμβο-
λο «συν» (+) (δείτε Εικόνα 30[2]) σε οποιοδήποτε σημείο 
ενός εκπαιδευτικού σεναρίου (Εικόνα 36), μπορείτε να προ-
σθέσετε για τους/τις μαθητές/τριές σας μια ερώτηση πολλα-
πλής επιλογής με έως 4 πιθανές απαντήσεις. Έχετε επίσης 
τη δυνατότητα να επιλέξετε το κείμενο με τα σχόλια που θα 
εμφανίζεται στους/στις μαθητές/τριες που επιλέγουν κάθε 
απάντηση (Εικόνα 37). Μπορείτε να προσθέσετε όσες ερω-

5

Εικόνα 36 – Εργαλείο σύνταξης ISE – Δημιουργία ερωτήσεων διαμορφωτικής αξιολόγησης

τήσεις θέλετε.
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Εικόνα 37 – Εργαλείο σύνταξης ISE – Προσθήκη ερωτήσεων διαμορφωτικής αξιολόγησης

5.2 Δημιουργήστε ερωτήσεις για την  
 επίλυση προβλημάτων

Ένας από τους σκοπούς του έργου ISE είναι να αυξήσει 
την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων των μαθητών/τριών 
στα μαθήματα των επιστημών. Οι παρακάτω υποενότητες 
εξηγούν το πλαίσιο του έργου ISE για την ανάπτυξη ερω-
τήσεων για την επίλυση προβλημάτων και υποστηρίζουν 
τους/τις εκπαιδευτικούς στη δημιουργία τέτοιων ερωτήσεων 
στο περιβάλλον του έργου.

5.2.1 Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων στο έργο ISE
Το σκεπτικό του έργου για την ικανότητα επίλυσης προ-

βλημάτων βασίζεται στο πλαίσιο του ΟΟΣΑ για την αξιολό-
γηση της ατομικής ικανότητας επίλυσης προβλημάτων παι-
διών ηλικίας 15 ετών στο πρόγραμμα PISA 2012 (ΟΟΣΑ, 
2013). Εκεί δίνεται ο παρακάτω ορισμός της ικανότητας 
επίλυσης προβλημάτων:

«Η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων είναι η ικανότητα 
ενός ατόμου να πραγματοποιεί γνωσιακή επεξεργασία για 
να κατανοήσει και να επιλύσει προβληματικές καταστάσεις 
στις οποίες η μέθοδος επίλυσης δεν είναι άμεσα εμφανής.  
Περιλαμβάνει την ετοιμότητα διερεύνησης τέτοιων λύσεων 
προκειμένου να αξιοποιήσει κανείς τις δυνατότητές του ως 
ενεργός και σκεπτόμενος/η πολίτης.» (ΟΟΣΑ 2013, σελ. 123)

Σύμφωνα με αυτό τον ορισμό, η ικανότητα επίλυσης προ-

βλημάτων περιλαμβάνει «ενεργοποίηση γνωσιακών και 
πρακτικών δεξιοτήτων, δημιουργικών ικανοτήτων και άλλων 
ψυχοκοινωνικών χαρακτηριστικών, όπως συμπεριφορών, 
κινήτρων και αξιών.» (ΟΟΣΑ 2013, σελ. 122) 

Το πρόγραμμα PISA 2012 και, συνεπώς, το έργο ISE 
εστιάζουν πιο συγκεκριμένα στις γνωσιακές διαδικασίες που 
απαιτούνται για την επίλυση πραγματικών προβλημάτων. 
Πρόκειται για τέσσερις διακριτές διαδικασίες: «Διερεύνηση 
και κατανόηση», «Αναπαράσταση και διατύπωση υποθέσε-
ων», «Σχεδιασμός και εκτέλεση» και «Παρακολούθηση και 
αναστοχασμός» (ΟΟΣΑ, 2013, σελ. 126). Θεωρούνται τα 
βήματα που περιλαμβάνει η μετάβαση από μια δεδομένη 
κατάσταση σε έναν επιδιωκόμενο στόχο για την επίλυση 
προβλημάτων.

Διερεύνηση και κατανόηση. Η διαδικασία αυτή περι-
λαμβάνει διερεύνηση της προβληματικής κατάστασης (πα-
ρατήρησή της, αλληλεπίδραση με αυτή, αναζήτηση πληρο-
φοριών και εύρεση περιορισμών ή εμποδίων), καθώς και 
κατανόηση των πληροφοριών που έχουν δοθεί και αυτών 
που ανακαλύπτονται κατά την αλληλεπίδραση με την προ-
βληματική κατάσταση. Παρόλα αυτά, οι μαθητές πρέπει να 
αναπαραστήσουν νοητικά καθεμία από τις πληροφορίες 
που χαρακτηρίζουν το πρόβλημα.
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Προσανατολισμός και 
διατύπωση ερωτήσεων

Δημιουργία υποθέσεων 
και σχεδιασμός

Προγραμματισμός και 
έρευνα

Ανάλυση και 
ερμηνεία

Συμπέρασμα 
και  

αξιολόγηση

1 2 3    4

Διερεύνηση και κατανόηση Διερεύνηση και κατανόηση  Διερεύνηση και κατανόηση Διερεύνηση και κατανόηση

Ε ρ ω τ ή σ ε ι ς Ε ρ ω τ ή σ ε ι ς Ε ρ ω τ ή σ ε ι ς Ε ρ ω τ ή σ ε ι ς

-...σχετικά με την 
αναπαράσταση του 
προβλήματος
-...σχετικά με συναφείς 
πληροφορίες για 
την κατανόηση του 
προβλήματος
-...σχετικά με διαφορετικά 
επίπεδα κατανόησης της 
περιεχόμενης γνώσης

-...σχετικά με τη διερεύνηση 
συσχετισμών και 
εξαρτήσεων
-...σχετικά με την 
ακριβή περιγραφή του 
προβλήματος εστίασης

-...σχετικά με τις ορθές 
στρατηγικές πειραματισμού
-...σχετικά με τις 
στρατηγικές ελέγχου 
μεταβλητών
-...σχετικά με τις 
στρατηγικές ανάλυσης 
δεδομένων

-...σχετικά με την εκτέλεση ή 
μεταφορά καθηκόντων
-...σχετικά με πιθανές αιτίες 
πειραματικών σφαλμάτων
-...σχετικά με τη βελτίωση 
στο στήσιμο του πειράματος

Αναπαράσταση και διατύπωση υποθέσεων. Για να 
μπορέσουν να έχουν συνοχή στη διαδικασία αυτή, θα πρέ-
πει να επιλέξουν τις σχετικές πληροφορίες, να τις οργανώ-
σουν νοητικά και να τις ενσωματώσουν στις προηγούμενες 
σχετικές γνώσεις τους. Αυτό μπορεί να γίνει με παρουσίαση 
του προβλήματος με πίνακες, γραφικά σχήματα, συμβολι-
κές ή λεκτικές αναπαραστάσεις και εναλλαγές μεταξύ ανα-
παραστάσεων ή διατύπωση υποθέσεων με εντοπισμό των 
σχετικών παραγόντων του προβλήματος και των μεταξύ 
τους συσχετισμών.

Σχεδιασμός και εκτέλεση. Η διαδικασία σχεδιασμού σε 
αυτή τη φάση απαιτεί από τους/τις μαθητές/τριες να θέσουν 
οι ίδιοι/ες ένα στόχο. Δηλαδή, να διευκρινίσουν το συνολικό 
στόχο και να θέσουν επιμέρους στόχους (όπου είναι απα-
ραίτητο), καθώς και να επινοήσουν ένα σχέδιο ή μια στρα-
τηγική για την επίτευξη του συνολικού στόχου. Έπειτα, στη 
φάση της εκτέλεσης, θα υλοποιήσουν το σχέδιο.

Παρακολούθηση και αναστοχασμός. Οι μαθητές πρέ-

πει να παρακολουθούν την πρόοδο επίτευξης του στόχου 
σε κάθε στάδιο και να ελέγχουν, ειδικότερα, τα ενδιάμεσα 
και τελικά αποτελέσματα, εντοπίζοντας απρόοπτα γεγονότα 
και επανορθώνοντας τυχόν προβλήματα, όπου απαιτείται. 
Τέλος, πρέπει επίσης να σκεφτούν τις λύσεις από διαφορε-
τικές οπτικές και να αξιολογήσουν με κριτική σκέψη υποθέ-
σεις και εναλλακτικές λύσεις.

Ίσως όχι τυχαία, αυτές οι διαδικασίες θεωρήθηκε ότι 
έχουν σημαντικές ομοιότητες με τα διερευνητικά είδη δρα-
στηριοτήτων μάθησης που χρησιμοποιεί το έργο ISE στο 
σχεδιασμό των εκπαιδευτικών σεναρίων, έτσι το έργο προ-
χώρησε ένα βήμα παραπέρα και συνδύασε τα δύο αυτά, 
με το σκεπτικό ότι οι ερωτήσεις που σχετίζονται με καθεμία 
από τις γνωσιακές διαδικασίες μπορούν να απαντηθούν κα-
λύτερα στο τέλος κάθε διερευνητικής φάσης. Δεδομένου ότι 
οι τελευταίες είναι πέντε, ο Πίνακας 2 δείχνει την αντιστοιχία 
μεταξύ των δύο συνόλων, καθώς και προτάσεις για τα πιθα-
νά σημεία εστίασης της αξιολόγησης. **

Πίνακας 2: Η αντιστοιχία μεταξύ του διερευνητικού μοντέλου του έργου ISE και των γνωσιακών διαδικασιών  
που απαιτούνται για την επίλυση πραγματικών προβλημάτων κατά το Πρόγραμμα PISA 2012.
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5.2.2 Επίπεδα ικανότητας επίλυσης προβλημάτων 
στο έργο ISE

Το πλαίσιο PISA 2012 αναγνωρίζει 6 επίπεδα ικανότητας 
επίλυσης προβλημάτων (ΟΟΣΑ 2014, σελ. 58-59) για μα-
θητές/τριες ηλικίας 15 ετών. Το έργο ISE τα απλοποίησε σε 
3 επίπεδα (Εικόνα 38).

Οι μαθητές/τριες που ανήκουν στο ανώτερο επίπεδο μπο-
ρούν να

• αναπτύσσουν ολοκληρωμένα, συνεκτικά νοητικά μο-
ντέλα διαφορετικών καταστάσεων,

• βρίσκουν απαντήσεις με διερεύνηση του στόχου και 
μεθοδική εκτέλεση σχεδίων πολλαπλών βημάτων.

Για να γίνει αντιληπτή η δυσκολία των ασκήσεων σε αυτό 
το επίπεδο, περίπου το 10% κατά μέσο όρο των μαθητών/
τριών ηλικίας 15 ετών πρέπει να μπορούν να απαντήσουν 
σε αυτό το επίπεδο.

Οι μαθητές/τριες που ανήκουν στο μεσαίο επίπεδο μπο-
ρούν να

• ελέγξουν μέτρια σύνθετες συσκευές, αλλά όχι πάντα 
αποτελεσματικά,

• χειριστούν πολλές προϋποθέσεις ή συσχετιζόμενα 
χαρακτηριστικά ελέγχοντας τις μεταβλητές.

Για να γίνει αντιληπτή η δυσκολία των ασκήσεων σε αυτό 
το επίπεδο, περίπου το 45% κατά μέσο όρο των μαθητών/
τριών ηλικίας 15 ετών πρέπει να μπορούν να απαντήσουν 
σε αυτό το επίπεδο.

Οι μαθητές/τριες που ανήκουν στο χαμηλό επίπεδο μπο-

ρούν να 
• απαντήσουν μόνο αν πρέπει να ληφθεί υπόψη μόνο 

ένας, συγκεκριμένος περιορισμός,
• περιγράψουν μόνο μερικώς τη συμπεριφορά ενός 

απλού, καθημερινού φαινομένου.
Για να γίνει αντιληπτή η δυσκολία των ασκήσεων σε αυτό 

το επίπεδο, περίπου το 45% κατά μέσο όρο των μαθητών/
τριών ηλικίας 15 ετών πρέπει να μπορούν να απαντήσουν 
σε αυτό το επίπεδο.

5.2.3 Σχεδιάστε ερωτήσεις για την επίλυση προβλη-
μάτων στο περιβάλλον ISE

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, οι ερωτήσεις για την 
επίλυση προβλημάτων έχουν αντιστοιχιστεί στις τέσσερις 
γνωσιακές διαδικασίες της ικανότητας επίλυσης προβλη-
μάτων («Διερεύνηση και κατανόηση», «Αναπαράσταση και 
διατύπωση υποθέσεων», «Σχεδιασμός και εκτέλεση», «Πα-
ρακολούθηση και αναστοχασμός»). Στο περιβάλλον του έρ-
γου ISE συγκεκριμένα, στο τέλος των αντίστοιχων διερευνη-
τικών φάσεων, πρέπει να δημιουργηθούν δύο ξεχωριστές 
ερωτήσεις για την επίλυση προβλημάτων (Εικόνα 39).

Αυτές οι ερωτήσεις επίλυσης προβλημάτων πρέπει να:
… είναι πολλαπλής επιλογής (μία απάντηση) και
… έχουν τρεις πιθανές απαντήσεις, όλες σωστές:
… μία απάντηση για μαθητή/τρια χαμηλού επιπέδου ικα-

νότητας επίλυσης προβλημάτων
… μία απάντηση για μαθητή/τρια μεσαίου επιπέδου ικα-

νότητας επίλυσης προβλημάτων
… μία απάντηση για μαθητή/τρια ανώτερου επιπέδου ικα-

νότητας επίλυσης προβλημάτων

Εικόνα 38 – Επίπεδα ικανότητας επίλυσης προβλημάτων στο έργο ISE

low performer
(L)

moderate performer
(M)

high performer
(H)

χαμηλό επίπεδο
(Χ)

μεσαίο επίπεδο
(M)

ανώτερο επίπεδο
(Α)
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5.2.4 Παράδειγμα ερωτήσεων για την επίλυση προβλημάτων για ένα  
εκπαιδευτικό σενάριο με θέμα τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Εικόνα 39 – Εργαλείο σύνταξης ISE – Προσθήκη ερωτήσεων για την επίλυση προβλημάτων στο μάθημα/σενάριό μου

Επίπεδο  
επίλυσης  
προβλημάτων

Διερεύνηση και  
κατανόηση

Αναπαράσταση και  
διατύπωση υποθέσεων Σχεδιασμός και εκτέλεση Παρακολούθηση και 

αναστοχασμός

Ερώτηση 1
Γιατί πρέπει να σκε-
φτούμε τις ανανεώσι-
μες πηγές ενέργειας;

Ποιοι τομείς πρέπει να ληφθούν 
υπόψη για να πετύχει η αλλαγή 
στην παροχή ενέργειας;

Ποιες συνέπειες μπορεί να 
έχει η αύξηση της τιμής του 
ρεύματος;

Τι πλεονεκτήματα έχει η 
χρήση της προσομοίω-
σης έναντι της εξέτασης 
ενός πραγματικού 
σεναρίου;

Ανώτερο
επίπεδο

Επειδή είμαστε  
υπεύθυνοι για το 
μέλλον μας

Λόγω των αλληλεξαρτήσεων, 
πρέπει να ληφθούν υπόψη 
κοινωνικές, οικονομικές και οικο-
λογικές πτυχές.

Η κυβέρνηση πρέπει να σκε-
φτεί πώς θα διευκολύνει τους 
πολίτες και τις εταιρείες που 
δεν μπορούν να πληρώσουν 
υψηλότερες τιμές.

Μαθαίνοντας με δοκιμές 
και σφάλματα, κατα-
λαβαίνω καλύτερα το 
περιεχόμενο.

Μεσαίο επίπεδο

Επειδή ως υπεύθυνοι 
πολίτες πρέπει να 
ενημερωνόμαστε 
και να μπορούμε να 
συζητάμε τρέχοντα 
ζητήματα

Είναι σημαντικό να μη χαθούν 
θέσεις εργασίας ή να προσφερ-
θούν εναλλακτικές θέσεις εργασί-
ας ή επανακατάρτιση στους/στις 
υπαλλήλους. Πρέπει επίσης να 
προσελκυθούν επενδυτές. 

Η παροχή ενέργειας είναι 
σημαντικός οικονομικός 
παράγοντας. Οι εταιρείες 
ενδέχεται να απειλήσουν 
με μετεγκατάσταση σε πιο 
οικονομική τοποθεσία.

Επειδή δεν είναι δυνατό 
να χειριστεί κανείς τις 
πραγματικές συνθήκες 
όπως την προσομοίωση.
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5.3  Αποτελέσματα διαμορφωτικής  
 αξιολόγσης και ερωτήσεων για  
 την επίλυση προβλημάτων

Για να στηρίξει τους/τις εκπαιδευτικούς στην αξιολόγηση 
της τάξης τους, το περιβάλλον ISE τους προσφέρει τη δυ-
νατότητα να δουν τα αποτελέσματα αξιολόγησης των μαθη-
τών/τριών τους, και ατομικά και συνολικά.

5.3.1 Αποκτήστε πρόσβαση στα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης των μαθητών/τριών

Οποιαδήποτε στιγμή μετά τη χρήση ενός εκπαιδευτικού 
σεναρίου που δημιουργήσατε με τους/τις μαθητές/τριές 
σας, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα αποτελέσματα της 
αξιολόγησής τους, κάνοντας κλικ στο «Σύνδεσμο εκπαιδευ-
τικού» του συγκεκριμένου σεναρίου. Συνδεθείτε με το ίδιο 

όνομα και την ίδια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
που χρησιμοποιήσατε στην παράδοση και πατήστε την καρ-
τέλα «Αξιολόγηση» στο πάνω μέρος της σελίδας (Εικόνα 
40).

 
Τέσσερις ακόμα καρτέλες θα εμφανιστούν δίνοντάς σας 

τη δυνατότητα να δείτε τα αποτελέσματα της τάξης σας και 
για τη διαμορφωτική αξιολόγηση και για τις ερωτήσεις για 
την επίλυση προβλημάτων (Εικόνα 41).

5.3.2 Αποτελέσματα επίλυσης προβλημάτων των μα-
θητών/τριών

Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα επίλυσης προβλημά-
των των μαθητών/τριών με δύο τρόπους. Η πρώτη καρτέλα 
από τα αριστερά (Εικόνα 42)– [1]) σάς επιτρέπει να δείτε 

Χαμηλό επίπεδο
Επειδή ακούγεται 
πολύ στα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης

Ο κόσμος πρέπει να είναι 
καλά προετοιμασμένος για την 
αλλαγή στην παροχή ενέργειας. 
Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν 
να προωθηθεί η αλλαγή και να 
ενημερωθεί ο κόσμος γιατί αυτή 
είναι απαραίτητη.

Ο κόσμος δυσαρεστείται 
γιατί πρέπει να πληρώσει το 
ρεύμα ακριβότερα

Το παιχνίδι με την προ-
σομοίωση έχει πλάκα, 
οπότε θέλω περισσότερο 
να μάθω.

Ερώτηση 2 Το CO2 αποτελεί 
πρόβλημα γιατί…

Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος 
για να ξεκινήσει η αλλαγή στην 
παροχή ενέργειας;

Τι συμβαίνει αν ένα εργοστά-
σιο ενέργειας σταματήσει να 
λειτουργεί χωρίς να αντικατα-
σταθεί με κάτι άλλο;

Η συζήτηση για τις ανανε-
ώσιμες ενέργειες, καθώς 
και η προσομοίωση 
κυρίως αγνοούν σημαντι-
κούς παράγοντες. Ένας 
σημαντικός παράγοντας 
που αγνοείται είναι:

Ανώτερο  
επίπεδο

Το CO2 συγκεντρώνε-
ται στην ατμόσφαιρα 
και αντανακλά τη 
θερμική ακτινοβο-
λία από τη γη με 
αποτέλεσμα να μην 
μπορεί να φύγει προς 
την ατμόσφαιρα. Αυτό 
συμβάλλει στο ανθρω-
πογενές φαινόμενο του 
θερμοκηπίου.

Η αλλαγή στην παροχή ενέργειας 
θα ήταν ευκολότερη και ταχύτερη 
αν έπρεπε να παράγεται λιγότερη 
ενέργεια.

Η παροχή ενέργειας είναι 
σημαντικός οικονομικός 
παράγοντας. Η έλλειψη αξι-
όπιστης παροχής ενέργειας 
μπορεί να οδηγήσει μια 
ιδιαίτερα ανεπτυγμένη χώρα 
σε υποβάθμιση.

Χρήση ορυκτών καυσί-
μων στη μεταφορά και 
παραγωγή θερμότητας.

Μεσαίο επίπεδο
Το CO2 είναι επίσης 
υπεύθυνο για την 
κλιματική αλλαγή που 
προκαλεί ο άνθρωπος

Είναι σημαντικό να μειωθεί η 
κατανάλωση ενέργειας

Η παροχή ενέργειας δεν είναι 
εγγυημένη

IΣημασία της συμπαρα-
γωγής θερμότητας και 
ενέργειας

Χαμηλό επίπεδο
Ένα πρώτο βήμα είναι, π.χ., να 
σβήνουμε το φως όταν βγαίνου-
με από ένα δωμάτιο.

Οι πόλεις σκοτεινιάζουν Χρήση κάρβουνου για 
μπάρμπεκιου
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Εικόνα 40– Εργαλείο σύνταξης ISE – Απόκτηση πρόσβασης στα αποτελέσματα αξιολόγησης

Εικόνα 41 – Εργαλείο σύνταξης ISE – Προβολή αποτελεσμάτων αξιολόγησης

Εικόνα 42 – Εργαλείο σύνταξης ISE – Αποτελέσματα επίλυσης προβλημάτων ανά μαθητή

1

2

πόσες ερωτήσεις απάντησε κάθε μαθητής/τρια και σε ποιο 
επίπεδο (π.χ. Εικόνα 42)– [2]).

Η δεύτερη καρτέλα από τα αριστερά (Εικόνα 43 – [1]) σας 
δείχνει μια ανάλυση των αποτελεσμάτων ολόκληρης της τά-
ξης. Το γράφημα για το παράδειγμα στην Εικόνα 43 δείχνει 

το ποσοστό απαντήσεων της τάξης στα επίπεδα Χαμηλό, 
Μεσαίο και Ανώτερο σε σχέση με τα αντίστοιχα αποτελέ-
σματα (μέσος όρος) στο Πρόγραμμα PISA 2012 για ολόκλη-
ρη τη χώρα (όπου ισχύει) και για όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ 
αντίστοιχα.
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Εικόνα 44 – Αποτελέσματα διαμορφωτικής αξιολόγησης μαθητή

Εικόνα 43 – Εργαλείο σύνταξης ISE – Αποτελέσματα επίλυσης προβλημάτων ανά τάξη σε σχέση με το  
Πρόγραμμα Διεθνούς Αξιολόγησης Μαθητών (PISA)

 5.3.3 Αποτελέσματα διαμορφωτικής αξιολόγησης της 
τάξης/των μαθητών-τριών

Η τρίτη καρτέλα σάς κατευθύνει στα αποτελέσματα της 
διαμορφωτικής εκπαίδευσης, όπου μπορείτε να δείτε το πο-
σοστό σωστών/λάθος απαντήσεων ανά ερώτηση αξιολόγη-

σης, και για κάθε μαθητή/τρια ξεχωριστά και για ολόκληρη 
την τάξη.

Επιπλέον, κάθε μαθητής/τρια λαμβάνει τα αποτελέσμα-
τα των ερωτήσεων διαμορφωτικής αξιολόγησης και για τον 
εαυτό του και για την τάξη συνολικά (Εικόνα 44).



47

Βιβλιογραφία

• Bybee, R.W. (1997). Achieving Scientific Literary: 
From Purposes to Practices. Portsmouth, NH: 
Heinemann.

• Bybee, R.W. (2000). Teaching science as in-
quiry. In van Zee, E.H. (Ed.), Inquiring into In-
quiry Learning and Teaching Science. Washing-
ton, DC: AAAS. pp 20–46.

• Bybee, R.W., Powell, J.C & Trowbridge, L.W. 
(2008). Teaching Secondary School Science: 
Strategies for Developing Scientific Literacy. Up-
per Saddle River, NJ: Pearson Education (9th Edi-
tion).

• Chiappetta, E.L. (1997). Inquiry-based Science: 
Strategies and Techniques for Encouraging Inquiry 
in the Classroom. The Science Teacher, 64(10), pp 
22-26.

• Harlen, W. (Ed) (2010). Principles and Big Ideas of 
Science Education. Hatfield: ASE.

• Hounsell, D. & McCune, V. (2003). ‘Students’ expe-
riences of learning to present’. In: C. Rust, C. (ed.) 
Improving Student Learning Theory and Practice 
– Ten Years On. Proceedings of the Tenth Inter-
national Symposium on Improving Student Learn-
ing, Brussels, September 2002. Oxford: CSLD. pp. 
109-118.

• Krystyniak, R., A & Heikkinen, H.W. (2007). Anal-
ysis of Verbal Interactions During an Extended 
Open-Inquiry General Chemistry Laboratory In-
vestigation. Journal of Research in Science Teach-
ing, 44(8), pp 1160-1186.

• Linn, M.C., Davis E.A. & Bell, P.L. (2004) Inquiry 
and Technology. In M.C. Linn, E.A. Davis & P.L. 
Bell (Eds.), Internet environments for science edu-
cation. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associ-
ates. pp 3-27.

• Minner, D.D., Levy, A.J. & Century, J. (2010). 

Inquiry-based science instruction—what is it and 
does it matter? Results from a research synthesis 
years 1984 to 2002. Journal of Research in Sci-
ence Teaching, 47, pp 474–496.

• National Research Council (NRC) (1996). The Na-
tional Science Education Standards. Washington, 
D.C.: National Academy Press.

• National Research Council (2000). Inquiry and the 
National Science Education Standards: A guide for 
teaching and learning. Washington D.C.: The Na-
tional Research Council.

• OECD (2013). PISA 2012 Assessment and Analyt-
ical Framework: Mathematics, Reading, Science, 
Problem Solving and Financial Literacy. Paris: 
OECD Publishing. 

• http://dx.doi.org/10.1787/9789264190511-en
• OECD(2014). PISA 2012 Results: Creative Prob-

lem Solving: Students’ Skills in Tackling Real-
Life Problems (Volume V). Paris: OECD Publish-
ing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264208070-en 

• Rocard, M., Csermely, P., Jorde, D., Lenzen, D., 
Walberg-Henriksson, H. & Hemm, V. (2007). Sci-
ence Education Now: A Renewed Pedagogy for 
the Future of Europe. Brussels: Directorate Gen-
eral for Research, Science, Economy and Society.

• Tamir, P. (1985). Content analysis focusing on in-
quiry. Journal of Curriculum Studies, 17(1), pp 87-
94.

• Schwab, J.J. (1962). The teaching of science as 
inquiry. In Brandwein, P.F. (Ed.), The Teaching of 
Science. Cambridge: Harvard University Press.

• Zion, M, Slezak, M, Shapira, D, Link, E, Bashan, 
N, Brumer, M, Orian, T, Nussinowitz, R, Court, D, 
Agrest, B, Mendelovici, R, Valanides, N, . (2004). 
Dynamic, Open Inquiry in Biology Learning. Sci-
ence Education, 88(5), pp 728-753.

6



Inspiring Science Education Οδηγός Εκπαιδευτικού

Οδηγός Εκπαιδευτικού



Οδηγός Εκπαιδευτικού

This project has received funding from the European Union’s ICT Policy Support Programme 
as part of the Competitiveness and Innovation Framework Programme (Grant Agreement 
no. 325123). 


