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(Υπογραφή)

Μελέτη εξειδίκευσης μεθοδολογίας ανάπτυξης προδιαγραφών και μεθοδολογίας επιλογής σεναρίων για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στο γνωστικό αντικείμενο «ΧΗΜΕΙΑ»
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕΣΩ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ
Εποικοδομητική προσέγγιση
Κατά την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών σεναρίων συνήθως χρησιμοποιείται η εποικοδομητική προσέγγιση σε συνδυασμό με τη συνεργατική μάθηση. Σύμφωνα με
τους Driver & Oldham (1986) η εποικοδομητική διδακτική προσέγγιση περιλαμβάνει
τις παρακάτω φάσεις:
α) Προβληματισμός ή αφόρµηση κατά την οποία προκαλείται η περιέργεια και το ενδιαφέρον των μαθητών.
β) Ανάδειξη των ιδεών των µαθητών, μέσω μίας υπόθεσης ή πρόβλεψης για το προς
εξέταση θέμα.
γ) Αναδόµηση των ιδεών των µαθητών, μέσω της εκτέλεσης ενός πειράματος ή μιας
διαδραστικής πολυμεσικής εφαρμογής. Στη συνέχεια επιτυγχάνεται η επαλήθευση για
το αν οι υποθέσεις τους ήταν σωστές ή λανθασμένες. Σε περίπτωση λανθασμένων υποθέσεων επέρχεται η γνωστική σύγκρουση η οποία οδηγεί στην αναδόμηση των ιδεών
και στην εξάλειψη τυχόν παρανοήσεων (Tao & Gunstone, 1999).
δ) Έλεγχος για το αν οι νέες γνώσεις είναι εφαρμόσιμες και συσχετιζόμενες με τις εμπειρίες της καθημερινής ζωής.
ε) Ανασκόπηση της πορείας που προηγήθηκε, κατά την οποία πραγματοποιείται η αναζήτηση των αιτιών για τυχόν λανθασμένες προβλέψεις καθώς και η εξήγηση του
αποτελέσματος. Αυτό το στάδιο είναι πολύ σημαντικό καθώς αποσκοπεί στην σταδιακή απόκτηση μεταγνωστικών δεξιοτήτων από την πλευρά των μαθητών.
Διαθεματική Προσέγγιση - Σύνδεση της Χημείας με την καθημερινή ζωή και το
περιβάλλον
Στην ανάπτυξη ψηφιακών σεναρίων, όπου είναι δυνατόν, θα πρέπει να συνδέεται
η θεωρία με τις κυριότερες πρακτικές εφαρμογές, την καθημερινή ζωή και τη σύγχρονη
πραγματικότητα, ώστε να φαίνεται ο ρόλος, η χρησιμότητα και οι επιπτώσεις στη ζωή
των μαθητών. Έτσι, αυξάνεται το ενδιαφέρον για το μάθημα της Χημείας και οι μαθητές αποκτούν την ικανότητα να ερμηνεύουν και να δίνουν απαντήσεις σε θέματα που
αφορούν στη ζωή και το περιβάλλον τους. (Μαυρόπουλος, 1997).

Ομαδική και ενεργητική μάθηση

H εργασία σε ομάδες έχει ξεχωριστή σημασία καθώς αποτελεί βασικό εργαλείο για
την επίτευξη της επικοινωνίας μεταξύ των μαθητών. Αρκετοί ερευνητές, υποστηρίζουν
ότι η συνεργατική μάθηση πρέπει οπωσδήποτε να αποτελεί μέρος της μαθησιακής διαδικασίας (Hooper et al., 1993), γι’ αυτό και έχει κερδίσει το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών ως ένα βασικό μαθησιακό εργαλείο. Πολλές έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί
στα μαθήματα των φυσικών επιστημών, των μαθηματικών και της τεχνολογίας στα
οποία χρησιμοποιήθηκε η συνεργατική μάθηση απέδειξαν ότι η μέθοδος αυτή αυξάνει
την επίδοση καθώς και την αυτοπεποίθηση των μαθητών (Springer, et al., 1999), ειδικά
όταν συνδέεται με τη χρήση νέων τεχνολογιών (Hoon et al., 2010). Στην περίπτωση
που το ψηφιακό σενάριο προτείνει την πραγματοποίηση εργαστηριακής άσκησης για
το μάθημα της Χημείας θα είναι προτιμότερο οι ομάδες των μαθητών να είναι ολιγομελείς και να μην ξεπερνούν τους τέσσερεις μαθητές η κάθε μία από αυτές.
Διερευνητική προσέγγιση
H διερεύνηση αποτελεί μία βασική εκπαιδευτική επιστημονική προσέγγιση για το
μάθημα της Χημείας γιατί στηρίζεται στην επιστημονική μέθοδο. Γενικά αυτό που επιτυγχάνεται είναι να παρακινούνται οι μαθητές να εξερευνούν και να αντιλαμβάνονται
τα χημικά φαινόμενα προβαίνοντας σε διαδικασίες όμοιες με αυτές που εκτελεί ένας
επιστήμονας. Χαρακτηριστικό της σχολικής τάξης στην οποία εφαρμόζονται τέτοια
μοντέλα είναι η επικράτηση ενός ψυχολογικού κλίματος ανοικτού στη συζήτηση και
την εξερεύνηση (Zachos, 2000; Duschl, 2004; Lee et al., 2004; Wallace & Kang, 2004).
Σύμφωνα με έρευνα του Rocard, 2007, έχει αποδειχτεί η αποτελεσματικότητα της
εκπαίδευσης των φυσικών επιστημών μέσω της διερεύνησης, και στις δύο εκπαιδευτικές βαθμίδες (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια). Η αποτελεσματικότητα σχετίζεται με
την αύξηση του ενδιαφέροντος αλλά και της επίδοσης των μαθητών και ταυτόχρονα
με την αύξηση της παροχής κινήτρων στους εκπαιδευτικούς.
Η διερεύνηση επίσης είναι αποτελεσματική σε όλα τα μαθησιακά επίπεδα των μαθητών από τους πιο αδύνατους στους πιο ικανούς. Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι
ευνοεί περισσότερο από άλλες μεθόδους τη συμμετοχή των κοριτσιών στις φυσικές
επιστήμες.
Η διερεύνηση μπορεί να είναι ανοικτού τύπου και εφαρμόζεται περισσότερο σε
μαθητές μεγάλων τάξεων (Λυκείου) ή φοιτητές. Στις μικρότερες τάξεις του Γυμνασίου
ή του Δημοτικού η διερεύνηση είναι πιο καθοδηγούμενη και περιλαμβάνει πέντε βήματα, κάθε ένα από τα οποία μπορεί να χωρίζεται σε επιμέρους φάσεις. Τα βήματα
αυτά, που αναφέρονται στη διεθνή βιβλιογραφία ως «5Ε» είναι τα εξής (Bybee, 2006):
1.

Engagement: Εμπλοκή με το πρόβλημα,

2.

Exploration: Εξερεύνηση,

3.

Explanation: Εξήγηση, Elaboration:

4.

Επεξεργασία εκτενέστερη,

5.

Evaluation: Εκτίμηση-Αξιολόγηση.

ΧΡΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Αξιοποίηση κατάλληλων πληροφοριακών εκπαιδευτικών εργαλείων του Διαδικτύου.
Στο διαδίκτυο υπάρχει πληθώρα πληροφοριακών εργαλείων που πρέπει να ελέγχονται ως προς την εγκυρότητα και την αξιοπιστία τους. Σε κάθε περίπτωση πρέπει
να αναφέρεται η πηγή από την οποία προέρχονται και αν αυτή η πηγή είναι ελεύθερη
προς δημόσια χρήση. Για το μάθημα της χημείας παρατηρείται μεγάλος αριθμός πειραμάτων που έχουν βιντεοσκοπηθεί και έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο και σε ιστότοπους που δεν παραπέμπουν σε επίσημους φορείς ή δεν είναι απαραίτητα ελεγμένοι.
Ένα τέτοιου είδους υλικό μπορεί να μην είναι κατάλληλο για την χρησιμοποίησή του
στα ψηφιακά σενάρια. Ο κυριότερος λόγος είναι ότι δεν τονίζεται η τήρηση κανόνων
ασφαλείας κατά την πραγματοποίηση ενός πειράματος και δεν δίνεται τις περισσότερες
φορές η εξήγηση του φαινομένου που προβάλλεται.
Χαρακτηριστικά ψηφιακών αντικειμένων
Ευρέως διαδεδομένη είναι η χρήση ψηφιακών αντικειμένων στα εκπαιδευτικά
σενάρια. Ο ερευνητής Lawrence Najjar (1998) μελέτησε τον τρόπο με τον οποίο τα
ψηφιακά μέσα επηρεάζουν όλη τη μαθησιακή διαδικασία. Κατέληξε σε μια σειρά από
οδηγίες, οι οποίες θα μπορούσαν να λειτουργήσουν επικουρικά, αλλά και ευεργετικά
ως προς την αποτελεσματικότητα της μάθησης. Οι πιο σημαντικές οδηγίες που πρότεινε είναι οι ακόλουθες:
•
Επιλογή μέσων με τα καλύτερα δυνατά χαρακτηριστικά για τη μεταβίβαση συγκεκριμένων πληροφοριών, π.χ. τα γραφικά βοηθούν τους μαθητές να διατηρούν τις
χωρικές πληροφορίες καλύτερα από τα κείμενα.
•
Συγκεκριμένη χρήση πολυμέσων για την υποστήριξη και την επέκταση της μάθησης και όχι για καλλωπισμό.
•
Παρουσίαση των στοιχείων των μέσων ταυτόχρονα έτσι, ώστε να αλληλοϋποστηρίζονται.
•
Χρήση μέσων που υιοθετούν αποτελεσματικά τη λεκτική και την οπτική επεξεργασία, και διοχετεύουν πληροφορίες προκειμένου να διευκολυνθούν οι αρχάριοι
μαθητές στη διαδικασία ενσωμάτωσης της νέας γνώσης στην προγενέστερη γνώση
(γνωστή ως διαδικασία επεξεργασίας).
•
Έλεγχος, χειρισμός και εξερεύνηση της θετικής επίδρασης στη μάθηση και
στην όλη διαδικασία της επεξεργασίας πληροφοριών από τους μαθητές.
•
Χρήση γνωστών μεταφορών και αναλογιών, ανατροφοδότησης και εξατομίκευσης προκειμένου να αυξηθεί το κίνητρο στους μαθητές.
•
Ενθάρρυνση για ενεργό συμμετοχή και ολοκλήρωση της δραστηριότητας των
μαθητών.
•
Ύπαρξη κοινών στοιχείων μεταξύ των μέσων αξιολογήσεων και των μέσων παρουσίασης πληροφοριών.
Επίσης πρόσφατες έρευνες υποστηρίζουν ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στον
παράγοντα της διαδραστικότητας που πρέπει να χαρακτηρίζει ένα ψηφιακό υλικό ώστε να αποτελεί ισχυρό κίνητρο για τους μαθητές. Η ενεργός συμμετοχή των μαθητών
κατά την εκτέλεση μίας διαδραστικής εφαρμογής αυξάνει τις ικανότητές τους για επίλυση προβλημάτων, τις γνωστικές τους δεξιότητες (Cheng, 2009) και γενικά το επίπεδο

κατανόησης (Wang et al., 2011). Όμως το πιο σημαντικό όφελος είναι το αίσθημα της
ικανοποίησης κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας με τη βοήθεια των διαδραστικών πολυμεσικών υλικών σε σχέση με τις πιο παραδοσιακές διδακτικές μεθόδους (Wang,
2010).
Χρήση τρισδιάστατων μοντέλων και αναπαραστάσεων για το μάθημα της Χημείας
Έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου ως προς
τη χρήση τρισδιάστατης αναπαράστασης (3D Illustration), τρισδιάστατης σχεδιοκίνησης (3D animation) και διαδραστικής τρισδιάστατης σχεδιοκίνησης (interactive 3D animation) σε συνδυασμό με κείμενο και αφήγηση στο μάθημα της Χημείας ανέδειξε την
αποτελεσματικότητά τους με την προϋπόθεση ότι το συνολικό γνωστικό τους φορτίο
παραμένει στα όρια της λειτουργικής μνήμης. Επίσης μαθητές με υψηλή χωρική ικανότητα (μαθητές Λυκείου) παρουσίασαν μια πιο θετική στάση στις τρισδιάστατες μορφές σχεδιοκίνησης σε σχέση με μαθητές με χαμηλή χωρική ικανότητα (μαθητές Γυμνασίου). Οι στατικές τρισδιάστατες αναπαραστάσεις στους μαθητές Γυμνασίου κρίνονται περισσότερο ωφέλιμες καθώς μειώνουν το γνωστικό φορτίο και αυξάνουν το
χρόνο ελέγχου της γνώσης. (Korakakis, et.al 2008, 2009)
Χρήση εικονικού εργαστηρίου για το μάθημα της Χημείας
Πολλές φορές η πραγματοποίηση πειραμάτων στο σχολικό χώρο δεν είναι εφικτή εξαιτίας δυσκολιών που προκύπτουν, όπως είναι η έλλειψη εργαστηρίων (ιδίως
στα Γυμνάσια), η έλλειψη οργάνων, σκευών ή αντιδραστηρίων καθώς και η επικινδυνότητα από τη χρήση ορισμένων χημικών ουσιών. Στην περίπτωση αυτή πολύ χρήσιμη
μπορεί να είναι η προτροπή προς τους μαθητές της πραγματοποίησης ενός τέτοιου πειράματος με τη βοήθεια εικονικού εργαστηρίου. Επιπλέον, εξοικονομείται πολύτιμος
διδακτικός χρόνος καθώς και διασφαλίζεται ακρίβεια στις μετρήσεις.
Χρήση εκπαιδευτικών παιχνιδιών
Ένα είδος δραστηριότητας που μπορεί να προταθεί στα ψηφιακά σενάρια είναι
και τα διαδραστικά εκπαιδευτικά παιχνίδια. Η χρήση διαδραστικών παιχνιδιών στη μαθησιακή διαδικασία έχει αποδειχτεί πολύ αποτελεσματική με κύριο χαρακτηριστικό
την αύξηση της κινητοποίησης των μαθητών και της πρόκλησης του ενδιαφέροντός
τους για την απόκτηση νέας γνώσης (Βλάσση, κ.α., 2013; Tay et al., 2010; Miller et al.,
2011).
Σύμφωνα με έρευνες των Zapata-Rivera et al. (2009) και Klisch et al. (2012) σε
μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τόσο τα αγόρια, όσο και τα κορίτσια εμφάνισαν
σημαντική πρόοδο σε γνωστικό επίπεδο και απέκτησαν θετική στάση για τις φυσικές
επιστήμες. Το πιο σημαντικό όμως είναι η αύξηση του χρόνου ενασχόλησης με το
περιεχόμενο των μαθημάτων, καθώς αυτή πραγματοποιείται με ένα διασκεδαστικό και
ευχάριστο τρόπο. Επίσης, επιτυγχάνεται μεγαλύτερη αυτενέργεια των μαθητών με
μειωμένη βοήθεια από τον καθηγητή εξαιτίας του γεγονότος ότι το περιβάλλον των

διαδραστικών παιχνιδιών είναι ιδιαίτερα οικείο στους μαθητές. Ιδιαίτερη βοήθεια προσφέρουν στους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και στους μαθητές των μικρότερων
τάξεων.
ΔΟΜΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ
Τα εκπαιδευτικά σενάρια τα οποία θα εκπονηθούν στη ψηφιακή πλατφόρμα
«Αίσωπος», για το αντικείμενο της Χημείας καλό θα είναι να δομηθούν λαμβάνοντας
υπόψη: α) τα Προγράμματα Σπουδών (ΑΠΣ και ΔΕΠΠΠΣ) των βαθμίδων ΓυμνασίουΛυκείου, β) τις γενικές προδιαγραφές, όπως αναλύονται στο τεύχος «οδηγίες01» των
Γενικών Προδιαγραφών ανάπτυξης, αξιολόγησης και επιλογής Ψηφιακών Σεναρίων γ)
τις τεχνικές προδιαγραφές της Πλατφόρμας «Αίσωπος», δ) τις οδηγίες για την εκπόνηση μελετών εξειδίκευσης των γενικών προδιαγραφών στις βαθμίδες εκπαίδευσης και
ε) τα εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί στην παραπάνω πλατφόρμα.
Να αναφερθεί ότι δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές μεταξύ Γυμνασίου και
Λυκείου, ως προς τις προδιαγραφές, εκτός κυρίως από το επίπεδο νοητικής ανάπτυξης
και ενδεχομένως τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των μαθητών.

Α) Γυμνάσιο
Οι εξειδικευμένες προδιαγραφές στο αντικείμενο της Χημείας Γυμνασίου θεωρούμε
ότι είναι οι εξής για κάθε διδακτικό σενάριο:
1. Να έχει ένα σαφή τίτλο και να συνδέεται με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Ο τίτλος θα σχετίζεται με την ενότητα ή την υποενότητα του Προγράμματος
σπουδών - Σχολικού βιβλίου της Χημείας και με τις οδηγίες που δίδονται στην αρχή
κάθε σχολικής χρονιάς και αφορούν τη διαχείριση της ύλης από το υπουργείο Παιδείας,
ώστε οι εκπαιδευτικοί αλλά και οι μαθητές θα αντιλαμβάνονται άμεσα το θέμα του
σεναρίου.
2. Να καθορίζει τα χρονικά πλαίσια (εκτιμώμενη διάρκεια), πρόβλεψη ώστε κάθε
δραστηριότητα να είναι εφικτή σε συνθήκες πραγματικής σχολικής τάξης με όλους
τους πιθανούς ανασταλτικούς παράγοντες της μαθησιακής πορείας, τα οποία θα ανταποκρίνονται στο χρόνο που έχει προσδιοριστεί τόσο στο σύνολο του σεναρίου όσο και
σε κάθε διακριτή φάση του.
3. Να μπορεί να εφαρμοστεί και σε περιορισμένης υλικοτεχνικής υποδομής
περιβάλλοντα ΤΠΕ. Θα πρέπει να μπορεί να πραγματωθεί και σε περιβάλλον καθημερινής αίθουσας διδασκαλίας εξοπλισμένης με ένα διαδραστικό πίνακα ή ένα βιντεοπροβολέα. Προτείνεται τα σενάρια Χημείας να γίνονται είτε στην αίθουσα των Φυσικών Επιστημών (Χημείο) είτε σε αίθουσα διδασκαλίας. Κρίνεται απαραίτητη η ύπαρξη
ενός υπολογιστή και ενός βιντεοπροβολέα, ή όπου υπάρχει δυνατότητα ενός διαδραστικού πίνακα.
4. Να αξιοποιεί επαρκώς τις διαδραστικές, πολυμεσικές και πολυτροπικές δυνατότητες της Ψηφιακής Πλατφόρμας ΑΙΣΩΠΟΣ σε εναρμόνιση με τους διδακτικούς του
στόχους. Ένας τρόπος που μπορεί να επιτευχθεί αυτό είναι με δραστηριότητες εικονικού εργαστηρίου. Σε αυτές τις προσομοιώσεις εικονικής πραγματικότητας οι μαθητές

εμπλέκονται δυναμικά. Η επιστήμη της Χημείας μελετά φαινόμενα τα οποία μπορούν
και πρέπει να γίνονται στην αίθουσα των Φυσικών Επιστημών του σχολείου. Το
πρόβλημα είναι ότι οι μαθητές τις περισσότερες φορές δεν είναι δυνατόν να επαναλάβουν τα πειράματα στο σπίτι τους. Το κενό αυτό συμπληρώνουν α) οι εικονικές προσομοιώσεις εργαστηριακών ασκήσεων και β) οι προσομοιώσεις, με υψηλού επιπέδου
ενεργητική διαδραστικότητα, που συνδέουν το μικρόκοσμο με το μακρόκοσμο οι οποίες γίνονται με τη βοήθεια των ΤΠΕ. Σε αυτό το σημείο βρίσκεται και η προστιθέμενη διδακτική αξία της πλατφόρμας που αναπτύσσεται με το παρόν έργο για το μάθημα της Χημείας. Να αναφερθεί επίσης ότι, η ενεργός συμμετοχή των μαθητών κατά
την εκτέλεση μίας διαδραστικής εφαρμογής αυξάνει τις ικανότητές τους για επίλυση
προβλημάτων, τις γνωστικές τους δεξιότητες (Cheng, 2009) και γενικά το επίπεδο κατανόησης (Wang et.al., 2011). Όμως το πιο σημαντικό όφελος είναι το αίσθημα της
ικανοποίησης κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας με τη βοήθεια των διαδραστικών πολυμεσικών υλικών σε σχέση με τις πιο παραδοσιακές διδακτικές μεθόδους (Wang,
2010).
5. Να υπάρχει πλήρης συμφωνία του θεωρητικό/μεθοδολογικό πλαίσιο που υιοθετείται στο ψηφιακό σενάριο με τις προτεινόμενες δραστηριότητες του.
6. Η διερεύνηση και η ανάλυση του θέματος τεκμηριώνονται άρτια στη γενική
περιγραφή του ψηφιακού σεναρίου.
7. Να αναφέρει με σαφήνεια και πληρότητα τον σκοπό και τους διδακτικούς
στόχους, τόσο τους γνωστικούς όσο και τις δεξιότητες που αφορούν τη Χημεία ως
πειραματική επιστήμη (παρατήρηση, ταξινόμηση, διερεύνηση, διατύπωση υπόθεσης,
κ.ά.), αλλά και τις στάσεις των μαθητών, ώστε να ανταποκρίνεται στους σκοπούς-στόχους του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών (βλ. ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ Φυσικών Επιστημών). Οι διδακτικοί στόχοι θα πρέπει να εξυπηρετούνται πλήρως από το προτεινόμενο ψηφιακό σενάριο.
8. Να αντιστοιχεί, κατά το δυνατόν, στο επίπεδο νοητικής ανάπτυξης, τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των μαθητών του Γυμνασίου.
9. Να αναφέρει τη βιβλιογραφία και τις πηγές που χρησιμοποιήθηκαν, τόσο την
έντυπη όσο και την ηλεκτρονική.
10. Να αναλύεται, εισαγωγικά, η δομή του με γενική περιγραφή του περιεχομένου. Η σαφής περιγραφή συμβάλλει στην ενεργοποίηση των μαθητών σε σχέση με το
αντικείμενο διδασκαλίας. Στη γενική περιγραφή πρέπει να σχολιάζονται οι διαδοχικές
φάσεις που ακολουθεί η πορεία του σεναρίου Χημείας, κ.ά., ώστε να αντιλαμβάνεται
άμεσα ο εκπαιδευτικός τη δομή και τη διδακτική αξία του σεναρίου.
11. Να ακολουθεί πολλές-διαφορετικές στρατηγικές μάθησης με ποικιλία διδακτικών μεθόδων κατάλληλες για τους συγκεκριμένους διδακτικούς στόχους. Προτείνονται για τις Φυσικές Επιστήμες:
α) η διερευνητική διδακτική προσέγγιση (inquiry)* – επιστημονική μέθοδος,
β) η εποικοδομική διδακτική προσέγγιση (Driver & Oldham, 1986),
γ) η ομαδοσυνεργατική μάθηση,
δ) η διαθεματική προσέγγιση,

ε) η βιωματική μάθηση.
* Η διερεύνηση, στις τάξεις του Γυμνασίου είναι πιο καθοδηγούμενη και μπορεί να γίνει με πέντε
βήματα, που αναφέρονται στη βιβλιογραφία ως «5Ε» (Bybee, 2006):
1. Engagement: Εμπλοκή,
2. Exploration: Εξερεύνηση,
3. Explanation: Εξήγηση,
4. Elaboration: Επεξεργασία,
5. Evaluation: Εκτίμηση-Αξιολόγηση.

12. Να εμπλέκονται οι μαθητές γνωστικά με ενεργό τρόπο στο μεγαλύτερο μέρος
της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
13. Να προάγει την κριτική σκέψη και τη δημιουργικότητα των μαθητών καθώς
και την απόκτηση μεταγνωστικών δεξιοτήτων.
14. Να συνοδεύεται, σε κάθε φάση, από εκπαιδευτικό υλικό και κατάλληλα δομημένα φύλλα εργασίας (ένα ή περισσότερα) τα οποία είναι κατάλληλα και διευκολύνουν την κινητοποίηση των μαθητών και την ενεργή μάθηση.
15. Να δίνει τη δυνατότητα αξιολόγησης του μαθητή, με κατάλληλα τεστ διάφορων ειδών, στο πλαίσιο του σεναρίου διδασκαλίας (π.χ. μέσω της Πλατφόρμας ή οποιουδήποτε άλλου διαδικτυακού υλικού / φύλλου εργασίας κτλ).
16. Να περιλαμβάνει δραστηριότητες διαβαθμισμένης δυσκολίας αναφέρει το επίπεδο δυσκολίας του ως προς την εφαρμογή του από τους μαθητές αλλά και από τους
καθηγητές. Ένα σενάριο Χημείας μπορεί να είναι διαχειριζόμενο εύκολα ή δύσκολα,
ανάλογα με το αν περιέχει στοιχεία εμβάθυνσης που απαιτούν μεγαλύτερη ή μικρότερη
ενασχόληση από το μαθητή ή τον διδάσκοντα.
17. Να περιγράφει αναλυτικά τις φάσεις του σεναρίου. Κάθε φάση πρέπει να
δομείται με διδακτικά τεκμηριωμένες δραστηριότητες (με σαφείς και κατανοητές οδηγίες, και αντιστοίχιση με τους στόχους για τους οποίους έχουν σχεδιαστεί). Κάποιες
από τις δραστηριότητες αφορούν τον εκπαιδευτικό, ο οποίος κατευθύνει τη διδασκαλία, και κάποιες εμπλέκουν ενεργά τους μαθητές. Στη γενική περιγραφή κάθε φάσης
θα πρέπει να σημειώνεται η αλληλεπίδραση μαθητών και δασκάλων με τα εργαλεία
των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών, καθώς και η αίθουσα που χρησιμοποιείται και η απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή.
18. Να έχει επιστημονική εγκυρότητα. Οι γνώσεις, η ορολογία και ο συμβολισμός
που χρησιμοποιούνται, τόσο για τη Χημεία, όσο και την Διδακτική, να βασίζονται σε
σύγχρονα δεδομένα.
19. Οι μεταβάσεις από τη μια δραστηριότητα στην άλλη είναι κατανοητές, ομαλές
και εξυπηρετούν τους διδακτικούς στόχους.
20. Να είναι ευέλικτο αλλά και ελκυστικό για τους μαθητές του Γυμνασίου.
21. Να έχει λέξεις κλειδιά για τον εύκολο εντοπισμό του από τους ενδιαφε ρόμενους. Οι λέξεις κλειδιά πρέπει να είναι χαρακτηριστικές του θέματος και μπορεί να
είναι μία λέξη ή ομάδες λέξεων.
22. Να συνδέει τη Χημεία με την καθημερινή ζωή και το περιβάλλον: Στην
ανάπτυξη ψηφιακών σεναρίων, όπου είναι δυνατόν, θα πρέπει να συνδέεται η θεωρία

με τις κυριότερες πρακτικές εφαρμογές, την καθημερινή ζωή και τη σύγχρονη πραγματικότητα, ώστε να φαίνεται ο ρόλος, η χρησιμότητα και οι επιπτώσεις στη ζωή των
μαθητών. Έτσι, αυξάνεται το ενδιαφέρον για το μάθημα της Χημείας και οι μαθητές
αποκτούν την ικανότητα να ερμηνεύουν και να δίνουν απαντήσεις σε θέματα που αφορούν στη ζωή και το περιβάλλον τους. (Μαυρόπουλος, 1997).

Β) Λύκειο
Οι εξειδικευμένες προδιαγραφές στο αντικείμενο της Χημείας Λυκείου θεωρούμε
ότι είναι οι εξής για κάθε διδακτικό σενάριο:
1. Να έχει ένα σαφή τίτλο και να συνδέεται με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Ο τίτλος θα σχετίζεται με την ενότητα ή την υποενότητα του Προγράμματος
σπουδών - Σχολικού βιβλίου της Χημείας και με τις οδηγίες που δίδονται στην αρχή
κάθε σχολικής χρονιάς και αφορούν τη διαχείριση της ύλης από το υπουργείο Παιδείας,
ώστε οι εκπαιδευτικοί αλλά και οι μαθητές θα αντιλαμβάνονται άμεσα το θέμα του
σεναρίου.
2. Να καθορίζει τα χρονικά πλαίσια (εκτιμώμενη διάρκεια), πρόβλεψη ώστε κάθε
δραστηριότητα να είναι εφικτή σε συνθήκες πραγματικής σχολικής τάξης με όλους
τους πιθανούς ανασταλτικούς παράγοντες της μαθησιακής πορείας, τα οποία θα ανταποκρίνονται στο χρόνο που έχει προσδιοριστεί τόσο στο σύνολο του σεναρίου όσο και
σε κάθε διακριτή φάση του.
3. Να μπορεί να εφαρμοστεί και σε περιορισμένης υλικοτεχνικής υποδομής
περιβάλλοντα ΤΠΕ. Θα πρέπει να μπορεί να πραγματωθεί και σε περιβάλλον καθημερινής αίθουσας διδασκαλίας εξοπλισμένης με ένα διαδραστικό πίνακα ή ένα βιντεοπροβολέα. Προτείνεται τα σενάρια Χημείας να γίνονται είτε στην αίθουσα των Φυσικών Επιστημών (Χημείο) είτε σε αίθουσα διδασκαλίας. Κρίνεται απαραίτητη η ύπαρξη
ενός υπολογιστή και ενός βιντεοπροβολέα, ή όπου υπάρχει δυνατότητα ενός διαδραστικού πίνακα.
4. Να αξιοποιεί επαρκώς τις διαδραστικές, πολυμεσικές και πολυτροπικές δυνατότητες της Ψηφιακής Πλατφόρμας ΑΙΣΩΠΟΣ σε εναρμόνιση με τους διδακτικούς του
στόχους. Ένας τρόπος που μπορεί να επιτευχθεί αυτό είναι με δραστηριότητες εικονικού εργαστηρίου. Σε αυτές τις προσομοιώσεις εικονικής πραγματικότητας οι μαθητές
εμπλέκονται δυναμικά. Η επιστήμη της Χημείας μελετά φαινόμενα τα οποία μπορούν
και πρέπει να γίνονται στην αίθουσα των Φυσικών Επιστημών του σχολείου. Το
πρόβλημα είναι ότι οι μαθητές τις περισσότερες φορές δεν είναι δυνατόν να επαναλάβουν τα πειράματα στο σπίτι τους. Το κενό αυτό συμπληρώνουν α) οι εικονικές προσομοιώσεις εργαστηριακών ασκήσεων και β) οι προσομοιώσεις, με υψηλού επιπέδου
ενεργητική διαδραστικότητα, που συνδέουν το μικρόκοσμο με το μακρόκοσμο οι οποίες γίνονται με τη βοήθεια των ΤΠΕ. Σε αυτό το σημείο βρίσκεται και η προστιθέμενη διδακτική αξία της πλατφόρμας που αναπτύσσεται με το παρόν έργο για το μάθημα της Χημείας. Να αναφερθεί επίσης ότι, η ενεργός συμμετοχή των μαθητών κατά
την εκτέλεση μίας διαδραστικής εφαρμογής αυξάνει τις ικανότητές τους για επίλυση

προβλημάτων, τις γνωστικές τους δεξιότητες (Cheng, 2009) και γενικά το επίπεδο κατανόησης (Wang et.al., 2011). Όμως το πιο σημαντικό όφελος είναι το αίσθημα της
ικανοποίησης κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας με τη βοήθεια των διαδραστικών πολυμεσικών υλικών σε σχέση με τις πιο παραδοσιακές διδακτικές μεθόδους (Wang,
2010).
5. Να υπάρχει πλήρης συμφωνία του θεωρητικό/μεθοδολογικό πλαίσιο που υιοθετείται στο ψηφιακό σενάριο με τις προτεινόμενες δραστηριότητες του.
6. Η διερεύνηση και η ανάλυση του θέματος τεκμηριώνονται άρτια στη γενική
περιγραφή του ψηφιακού σεναρίου.
7. Να αναφέρει με σαφήνεια και πληρότητα τον σκοπό και τους διδακτικούς
στόχους, τόσο τους γνωστικούς όσο και τις δεξιότητες που αφορούν τη Χημεία ως
πειραματική επιστήμη (παρατήρηση, ταξινόμηση, διερεύνηση, διατύπωση υπόθεσης,
κ.ά.), αλλά και τις στάσεις των μαθητών, ώστε να ανταποκρίνεται στους σκοπούς-στόχους του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών (βλ. ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ Φυσικών Επιστημών). Οι διδακτικοί στόχοι θα πρέπει να εξυπηρετούνται πλήρως από το προτεινόμενο ψηφιακό σενάριο.
8. Να αντιστοιχεί, κατά το δυνατόν, στο επίπεδο νοητικής ανάπτυξης, τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των μαθητών του Γυμνασίου.
9. Να αναφέρει τη βιβλιογραφία και τις πηγές που χρησιμοποιήθηκαν, τόσο την
έντυπη όσο και την ηλεκτρονική.
10. Να αναλύεται, εισαγωγικά, η δομή του με γενική περιγραφή του περιεχομένου. Η σαφής περιγραφή συμβάλλει στην ενεργοποίηση των μαθητών σε σχέση με το
αντικείμενο διδασκαλίας. Στη γενική περιγραφή πρέπει να σχολιάζονται οι διαδοχικές
φάσεις που ακολουθεί η πορεία του σεναρίου Χημείας, κ.ά., ώστε να αντιλαμβάνεται
άμεσα ο εκπαιδευτικός τη δομή και τη διδακτική αξία του σεναρίου.
11. Να ακολουθεί πολλές-διαφορετικές στρατηγικές μάθησης με ποικιλία διδακτικών μεθόδων κατάλληλες για τους συγκεκριμένους διδακτικούς στόχους. Προτείνονται για τις Φυσικές Επιστήμες:
α) η διερευνητική διδακτική προσέγγιση (inquiry)* – επιστημονική μέθοδος,
β) η εποικοδομική διδακτική προσέγγιση (Driver & Oldham, 1986),
γ) η ομαδοσυνεργατική μάθηση,
δ) η διαθεματική προσέγγιση,
ε) η βιωματική μάθηση.
* Η διερεύνηση ανοικτού τύπου εφαρμόζεται περισσότερο σε μαθητές Λυκείου.
12. Να εμπλέκονται οι μαθητές γνωστικά με ενεργό τρόπο στο μεγαλύτερο μέρος
της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
13. Να προάγει την κριτική σκέψη και τη δημιουργικότητα των μαθητών καθώς
και την απόκτηση μεταγνωστικών δεξιοτήτων.

14. Να συνοδεύεται, σε κάθε φάση, από εκπαιδευτικό υλικό και κατάλληλα δομημένα φύλλα εργασίας (ένα ή περισσότερα) τα οποία είναι κατάλληλα και διευκολύνουν την κινητοποίηση των μαθητών και την ενεργή μάθηση.
15. Να δίνει τη δυνατότητα αξιολόγησης του μαθητή, με κατάλληλα τεστ διάφορων ειδών, στο πλαίσιο του σεναρίου διδασκαλίας (π.χ. μέσω της Πλατφόρμας ή οποιουδήποτε άλλου διαδικτυακού υλικού / φύλλου εργασίας κτλ).
16. Να περιλαμβάνει δραστηριότητες διαβαθμισμένης δυσκολίας αναφέρει το επίπεδο δυσκολίας του ως προς την εφαρμογή του από τους μαθητές αλλά και από τους
καθηγητές. Ένα σενάριο Χημείας μπορεί να είναι διαχειριζόμενο εύκολα ή δύσκολα,
ανάλογα με το αν περιέχει στοιχεία εμβάθυνσης που απαιτούν μεγαλύτερη ή μικρότερη
ενασχόληση από το μαθητή ή τον διδάσκοντα.
17. Να περιγράφει αναλυτικά τις φάσεις του σεναρίου. Κάθε φάση πρέπει να
δομείται με διδακτικά τεκμηριωμένες δραστηριότητες (με σαφείς και κατανοητές οδηγίες, και αντιστοίχιση με τους στόχους για τους οποίους έχουν σχεδιαστεί). Κάποιες
από τις δραστηριότητες αφορούν τον εκπαιδευτικό, ο οποίος κατευθύνει τη διδασκαλία, και κάποιες εμπλέκουν ενεργά τους μαθητές. Στη γενική περιγραφή κάθε φάσης
θα πρέπει να σημειώνεται η αλληλεπίδραση μαθητών και δασκάλων με τα εργαλεία
των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών, καθώς και η αίθουσα που χρησιμοποιείται και η απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή.
18. Να έχει επιστημονική εγκυρότητα. Οι γνώσεις, η ορολογία και ο συμβολισμός
που χρησιμοποιούνται, τόσο για τη Χημεία, όσο και την Διδακτική, να βασίζονται σε
σύγχρονα δεδομένα.
19. Οι μεταβάσεις από τη μια δραστηριότητα στην άλλη είναι κατανοητές, ομαλές
και εξυπηρετούν τους διδακτικούς στόχους.
20. Να είναι ευέλικτο αλλά και ελκυστικό για τους μαθητές του Γυμνασίου.
21. Να έχει λέξεις κλειδιά για τον εύκολο εντοπισμό του από τους ενδιαφε ρόμενους. Οι λέξεις κλειδιά πρέπει να είναι χαρακτηριστικές του θέματος και μπορεί να
είναι μία λέξη ή ομάδες λέξεων.
22. Να συνδέει τη Χημεία με την καθημερινή ζωή και το περιβάλλον: Στην
ανάπτυξη ψηφιακών σεναρίων, όπου είναι δυνατόν, θα πρέπει να συνδέεται η θεωρία
με τις κυριότερες πρακτικές εφαρμογές, την καθημερινή ζωή και τη σύγχρονη πραγματικότητα, ώστε να φαίνεται ο ρόλος, η χρησιμότητα και οι επιπτώσεις στη ζωή των
μαθητών. Έτσι, αυξάνεται το ενδιαφέρον για το μάθημα της Χημείας και οι μαθητές
αποκτούν την ικανότητα να ερμηνεύουν και να δίνουν απαντήσεις σε θέματα που αφορούν στη ζωή και το περιβάλλον τους. (Μαυρόπουλος, 1997).
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