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Περίληψη 
 

Στην παρούσα διπλωµατική εργασία θα αναλύσουµε τη δηµιουργία ενός 

ηλεκτρονικού σεµιναρίου µε θέµα την Διερευνητική µάθηση στις Φυσικές επιστήµες 

και την αξιοποίηση µοντέρνων τεχνικών αξιολόγησης για την αποτίµηση των 

διερευνητικών δεξιοτήτων των µαθητών µέσα σε διερευνητικά σενάρια. 

Αρχικά, θα εξετάσουµε το θεωρητικό υπόβαθρο και την ανάγκη που µας 

οδήγησε στη δηµιουργία ενός ηλεκτρονικού σεµιναρίου. Θα δούµε συνοπτικά τις 

προσεγγίσεις που αξιοποιήθηκαν στην υλοποίηση του σεναρίου και την αξία αυτών 

των προσεγγίσεων. 

Στη συνέχεια, θα µιλήσουµε για το σχεδιασµό του ηλεκτρονικού σεµιναρίου, 

τους στόχους που καλείται να καλύψει και το κοινό στο οποίο απευθύνεται. Θα 

αναλύσουµε το περιεχόµενο του σεµιναρίου, την κατηγοριοποίηση των ενοτήτων 

καθώς και τους µαθησιακούς πόρους που δηµιουργήθηκαν για το σεµινάριο αυτό. 

Από την ανάλυση αυτή προκύπτει o ρόλος που έχει ο εκπαιδευτής και οι 

εκπαιδευόµενοι µέσα στο ηλεκτρονικό σεµινάριο. Θα δούµε, επίσης, το περιβάλλον 

της πλατφόρµας και πως αυτό παραµετροποιήθηκε για τις ανάγκες του ηλεκτρονικού 

σεµιναρίου. 

Κατόπιν, ακολουθεί η αξιολόγηση του ίδιου του ηλεκτρονικού σεµιναρίου η 

οποία έγινε θέτοντας σε λειτουργία το σεµινάριο σε πραγµατικές συνθήκες µε µία 

οµάδα εκπαιδευοµένων οι οποίοι δήλωσαν συµµετοχή. 

Τέλος, θα δούµε τα συµπεράσµατα όλου του εγχειρήµατος καθώς και θα 

αναφέρουµε µερικά θέµατα για πιθανή µελλοντική µελέτη. 
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1. Εισαγωγή 

1.1. Ανάγκη για ανάπτυξη ηλεκτρονικού σεµιναρίου 
Τα σεµινάρια παρέχουν επιµόρφωση στους επαγγελµατίες κάθε ειδικότητας 

σχετικά µε τις εξελίξεις στον τοµέα τους είτε παρέχουν κάποια εξειδίκευση. 

Ειδικότερα στον τοµέα της εκπαίδευσης, η συνεχής εξέλιξη των τεχνολογικών µέσων 

και η ερεύνα στον τοµέα των εκπαιδευτικών τεχνικών δηµιουργεί νέους ορίζοντες 

στη διδασκαλία. Αυτός είναι ένας λόγος που διεξάγονται σεµινάρια για 

εκπαιδευτικούς ώστε να ενηµερωθούν και να εµπνευστούν από νέες εκπαιδευτικές 

τεχνικές.  

Το περιθώριο που έχει ένας εκπαιδευτικός για να παρακολουθήσει 

οποιοδήποτε σεµινάριο επιθυµεί είναι περιορισµένο διότι η περίοδος της άδειάς του 

είναι συνήθως µέσα στο καλοκαίρι. Αυτό σηµαίνει πως τα σεµινάρια που 

διοργανώνονται στην περιοχή της Αττικής κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 

έχουν τη δυνατότητα να τα παρακολουθήσουν µόνο όσοι βρίσκονται στην Αττική. 

Αυτό δυσκολεύει αρκετά την οργάνωση σεµιναρίων για εκπαιδευτικούς καθώς 

ανάλογα µε την περιοχή και τη χρονική περίοδο που διοργανώνεται ένα σεµινάριο 

περιορίζεται αυτόµατα το κοινό που απευθύνεται. Περιορισµό επίσης αποτελεί ο 

αριθµός των εκπαιδευοµένων που µπορεί να φιλοξενήσει ένα δια ζώσης σεµινάριο. 

Η ανάπτυξη της τεχνολογίας και η διευρυµένη χρήση του διαδικτύου 

επιτρέπει την χρήση των νέων τεχνολογιών προκειµένου να ξεπεραστούν τα εµπόδια 

που αναφέρθηκαν προηγουµένως. Η δηµιουργία λοιπόν ηλεκτρονικών σεµιναρίων 

εξασφαλίζει την εύκολη πρόσβαση στη γνώση όλων των εκπαιδευοµένων. Επίσης, 

είναι εύκολο να το παρακολουθήσει ένας αρκετά µεγάλος αριθµός εκπαιδευοµένων. 

Σηµαντικό πλεονέκτηµα αποτελεί το γεγονός ότι ο κάθε εκπαιδευόµενος ενός 

ηλεκτρονικού σεµιναρίου έχει τη δυνατότητα να το παρακολουθεί εντάσσοντάς το 

στο δικό του πρόγραµµα δηλαδή όποια στιγµή της µέρας επιθυµεί. 

Εποµένως, οι αυξανόµενοι ρυθµοί της καθηµερινότητας, η απόσταση και η 

φύση της δουλειάς του εκπαιδευτικού οδηγούν στο συµπέρασµα ότι το ηλεκτρονικό 

σεµινάριο είναι µία λύση στο πρόβληµα της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών. 
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1.2. Στόχος διπλωµατικής εργασίας 
Στόχος αυτής της διπλωµατικής είναι η δηµιουργία ενός ηλεκτρονικού 

σεµιναρίου που απευθύνεται κυρίως σε εκπαιδευτικούς και σε ανθρώπους που 

δραστηριοποιούνται στον τοµέα της εκπαίδευσης. Το θέµα του ηλεκτρονικού 

σεµιναρίου αφορά στη Διερευνητική µάθηση στις φυσικές επιστήµες και τις 

µοντέρνες τεχνικές αξιολόγησης και ο τίτλος του είναι «Διαδικτυακό Σεµινάριο για 

τη Διερευνητική Μάθηση: Θεωρία και Πράξη». 

Οι καινοτοµίες που προσφέρει αυτό το σεµινάριο είναι η δυνατότητα 

παρακολούθησης από απόσταση, η δυνατότητα που έχει ο εκπαιδευόµενος να το 

παρακολουθήσει µε το δικό του ρυθµό µέσα στο χρονικό περιθώριο το οποίο 

διεξάγεται το σεµινάριο, που για τα πλαίσια της διπλωµατικής εργασίας το περιθώριο 

ήταν συγκεκριµένο, διατηρώντας όµως επικοινωνία µε τον εκπαιδευτή για τυχόν 

απορίες και για την τελική του αξιολόγηση. 

Ακόµη, το γεγονός ότι µπορεί ο εκπαιδευόµενος να το παρακολουθήσει από 

το δικό του χώρο σηµαίνει πως ο αριθµός τον εκπαιδευοµένων µπορεί να ποικίλει. 

Δηλαδή είτε οι εκπαιδευόµενοι είναι αρκετοί σε αριθµό δεν υπάρχει ο περιορισµός 

του χώρου που θα φιλοξενήσει το σεµινάριο, είτε ο αριθµός των εκπαιδευοµένων 

είναι πολύ µικρός δεν υπάρχει κανένας περιορισµός στη διεξαγωγή του σεµιναρίου. 

Ο καθένας µπορεί να παρακολουθεί και να µελετάει το υλικό µόνος του ενώ δεν 

λείπει η υποστήριξη από τον εκπαιδευτή και η επικοινωνία µε τους άλλους 

εκπαιδευόµενους µέσα από την πλατφόρµα που είναι στηµένο το ηλεκτρονικό 

σεµινάριο. 

Τέλος, η βασικότερη καινοτοµία που προσφέρει το ηλεκτρονικό σεµινάριο σε 

σύγκριση µε άλλα σεµινάρια επιµόρφωσης σχετικά διδακτικές προσεγγίσεις και πιο 

ειδικά µε τη Διερευνητική µάθηση, είναι η εξοικείωση µε µοντέρνες τεχνικές 

αξιολόγησης οι οποίες είναι κατάλληλες για την αποτίµηση των δεξιοτήτων που 

καλλιεργεί η διερευνητική προσέγγιση. Η αξιολόγηση κατέχει κυρίαρχο ρόλο στην 

εκπαιδευτική διαδικασία και γι´ αυτό το λόγο ανάλογα µε τις δεξιότητες που ο κάθε 

εκπαιδευτικός θέλει να καλλιεργήσει στους εκπαιδευοµένους του εφαρµόζει 

κατάλληλες τεχνικές αξιολόγησης.  
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1.3. Δοµή διπλωµατικής εργασίας 
Η διπλωµατική αποτελείται από τρεις βασικές ενότητες. Αρχικά, θα αναλυθεί 

το θεωρητικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο στηρίζεται η δηµιουργία του ηλεκτρονικού 

σεµιναρίου καθώς και το περιεχόµενο αυτού. Θα αναφερθεί η αναγκαιότητα 

επιµόρφωσης στη Διερευνητική µάθηση, η εκπαιδευτική προσέγγιση που 

ακολουθήθηκε στο ηλεκτρονικό σεµινάριο καθώς και η αξία της εκπαιδευτικής 

προσέγγισης αυτής. Ακόµη, θα αιτιολογηθεί η αναγκαιότητα για υιοθέτηση νέων 

τεχνικών αξιολόγησης. 

Στην επόµενη ενότητα, θα αναλυθεί ο τρόπος µε τον οποίο σχεδιάστηκε το 

ηλεκτρονικό σεµινάριο και η δοµή του. Θα δούµε, δηλαδή, µε λεπτοµέρεια τις 

ενότητες που απαρτίζουν το ηλεκτρονικό σεµινάριο, τι περιέχουν αυτές οι ενότητες 

και τι ακριβώς καλείται να κάνει ο εκπαιδευόµενος σε κάθε µία από αυτές. 

Η τελευταία βασική ενότητα ασχολείται µε την αξιολόγηση του ηλεκτρονικού 

σεµιναρίου και τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από την αξιολόγηση. 

Τέλος, η τελευταία ενότητα εξετάζει τα συµπεράσµατα από την αξιολόγηση 

του σεµιναρίου και αναφέρονται µερικές προτάσεις για µελλοντικές µελέτες. 

Δομή εργασίας

Εισαγωγή

Θεωρητικό 
Υπόβαθρο

Σχεδίαση 
ηλεκτρονικού 
σεμιναρίου

Αξιολόγηση 
ηλεκτρονικού 
σεμιναρίου

Συμπεράσματα
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2. Θεωρητικό υπόβαθρο 

2.1. Ανάγκη επιµόρφωσης στη Διερευνητική µάθηση και σε νέες 

τεχνικές αξιολόγησης 
Στην Ελλάδα η εκπαίδευση έχει δασκαλοκεντρικό χαρακτήρα όπου ο 

καθηγητής – εκπαιδευτής παραδίδει το µάθηµα και οι µαθητές – εκπαιδευόµενοι 

προσπαθούν να παρακολουθήσουν το ρυθµό που δίνει ο καθηγητής και ο ρόλος τους 

περιορίζεται στην αποµνηµόνευση της γνώσης χωρίς να γίνονται συµµέτοχοι σε 

αυτή. Αυτή η µέθοδος εξυπηρετεί τον εκπαιδευτικό να κρατά ένα σταθερό, 

ελεγχόµενο ρυθµό στη ροή του µαθήµατος του και να µπορεί να προγραµµατίσει µε 

µεγάλη ακρίβεια την ποσότητα της ύλης που θα καλύψει ακόµα και σε µία ολόκληρη 

σχολική χρονιά. Ο µαθητής όµως δεν είναι πάντοτε σε θέση να ακολουθεί το ρυθµό 

αυτό και στην πορεία είναι πολύ συχνό φαινόµενο ο µαθητής να εγκαταλείπει την 

προσπάθειά του είτε να κάνει στείρα αποµνηµόνευση της ζητούµενης ύλης για τις 

ανάγκες των εξετάσεων. Αυτό οδηγεί στο συµπέρασµα πως ο µαθητής έχει ανάγκη 

να βιώσει τη γνώση, να εµπλακεί σε αυτή για να την κατακτήσει. 

Από την άλλη πλευρά τα εκπαιδευτικά συστήµατα τείνουν να στρέφονται σε 

µαθητοκεντρικές µεθόδους διδασκαλίας. Οι µέθοδοι αυτοί βάζουν στο επίκεντρο το 

µαθητή και του δίνουν ενεργό ρόλο, ώστε ο µαθητής να εµπλέκεται στην 

εκπαιδευτική διαδικασία.  

Η Διερευνητική µάθηση είναι µία µαθητοκεντρική µέθοδος διδασκαλίας όπου 

ο µαθητής καλείται µέσω της διερευνητικής µεθόδου να ανακαλύψει εκ νέου τη 

γνώση. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι να κατευθύνει το µαθητή να ανακαλύψει 

µόνος του τη γνώση.  

Τα τελευταία χρόνια, στη διδασκαλία των φυσικών επιστηµών η ανάγκη για 

εµπλοκή του µαθητή στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι εντονότερη καθώς 

παρατηρείται µείωση του ενδιαφέροντος των µαθητών για τους κλάδους της 

επιστήµης και µείωση του αριθµού των νέων που ακολουθούν σπουδές σχετικές µε 

τις φυσικές επιστήµες. Το αναλυτικό πρόγραµµα σπουδών στρέφεται πλέον σε 

µαθητοκεντρικές µεθόδους διδασκαλίας. Χαρακτηριστικά αναφέρεται το εξής: «Ο 



 10 

Μαθητής γίνεται «µικρός ερευνητής» . Αποκτά ποιότητα και ταχύτητα στην ανάλυση 

και στη σκέψη, επάρκεια στη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας ώστε µε κριτική 

ικανότητα να µπορεί να επιλέγει µέσα από την πληθώρα πληροφοριών και γνώσεων 

που έχει πλέον στην διάθεση του.» και «Ο Μαθητής κατακτά το «Μαθαίνω πώς να 

µαθαίνω», και δίνεται τέλος στο «µαθαίνω απ’ έξω» µε νέες διδακτικές µεθόδους, 

εκπαιδευτικά υλικά και ψηφιακά εργαλεία.» (Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευµάτων)  

Η στροφή αυτή του εκπαιδευτικού συστήµατος σε νέες διδακτικές µεθόδους 

συνεπάγεται επιµόρφωση των εκπαιδευτικών για να µπορέσουν να ανταπεξέλθουν 

στις νέες απαιτήσεις.  

Τις ανάγκες αυτές, στον τοµέα των φυσικών επιστηµών, καλύπτει η 

Διερευνητική µέθοδος, σύµφωνα µε την οποία στο επίκεντρο της διδασκαλίας 

τοποθετείται ο µαθητής ο οποίος καλείται να διερευνήσει, να χρησιµοποιήσει 

εργαλεία και λογισµικά και µέσα από λογικές διαδικασίες να καταλήξει στο 

επιθυµητό αποτέλεσµα. 

Η Διερευνητική µέθοδος ακολουθεί µία κυκλική διαδικασία η οποία ξεκινά 

µε τη διατύπωση ερωτηµάτων. Μέσα από δραστηριότητες αφόρµησης ο 

εκπαιδευτικός προσπαθεί να παρακινήσει τους µαθητές να διατυπώσουν ερωτήµατα 

σχετικά µε το θέµα που είναι προς διερεύνηση. Ακολουθεί η φάση της διατύπωσης 

υποθέσεων. Σε αυτή τη φάση οι µαθητές δίνουν δικές τους εξηγήσεις λέγοντας την 

άποψή τους, σχηµατίζοντας τελικά υποθέσεις. Τις υποθέσεις που διατύπωσαν, 

καλούνται να διερευνήσουν στην επόµενη φάση, εκτελώντας µία σειρά 

δραστηριοτήτων, πειραµάτων ανάλογα µε τις απαιτήσεις του θέµατος που έχει 

επιλεχθεί. Τα αποτελέσµατα της διερεύνησης θα δώσουν απαντήσεις στις αρχικές 

υποθέσεις των µαθητών και µέσα από τις απαντήσεις αυτές καταλήγουν στη δόµηση 

της νέας γνώσης. Στη συνέχεια, ακολουθεί η φάση της εµπέδωσης της νέας γνώσης, 

όπου µέσα από δραστηριότητες εµπέδωσης οι µαθητές συζητούν σχετικά µε τις νέες 

ανακαλύψεις. Καθώς η θεωρητική διατύπωση δεν αρκεί για κατακτηθεί η νέα γνώση, 

στην επόµενοι φάση οι µαθητές εφαρµόζουν τη νεοαποκτηθείσα γνώση µέσα από 
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διάφορες δραστηριότητες.  Τέλος, έχουµε τη διατύπωση νέων ερωτηµάτων που 

οδηγούν σε ένα νέο κύκλο διερεύνησης. 

 
Σχήµα 1: Κύκλος Διερευνητικής Μάθησης 

 Εκτός, όµως από τις εκπαιδευτικές µεθόδους που έχουν εδραιωθεί στα 

εκπαιδευτικά συστήµατα ανανέωση χρειάζονται και οι τεχνικές αξιολόγησης οι 

οποίες ακολουθούνται σήµερα στα σχολεία. Οι µαθητές αξιολογούνται µονοδιάστατα 

µόνο για τις θεωρητικές γνώσεις που κατακτούν και κατά κύριο λόγο η αξιολόγηση 

αυτή είναι αθροιστική στο τέλος της σχολικής χρονιάς ώστε ο µαθητής να πάρει έναν 

αριθµό ως απάντηση για την επίδοσή του. 

Οι µοντέρνες τεχνικές αξιολόγησης εστιάζουν περισσότερο στην 

ανατροφοδότηση του µαθητή ώστε να αντιληφθεί τις αδυναµίες του και να κάνει 

προσπάθεια να τις βελτιώσει. Επίσης, οι τεχνικές αυτές εφαρµόζονται σε όλη τη 

διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας δίνοντας έτσι στο µαθητή όλο το χρόνο που 

χρειάζεται για να βελτιωθεί και να κατακτήσει τους στόχους που έχουν τεθεί. 

Μοντέρνες τεχνικές αξιολόγησης είναι η αυτοαξιολόγηση, η 

ετεροαξιολόγηση, οι εννοιολογικοί χάρτες, οι ρουµπρίκες αξιολόγησης. Αυτές οι 

µέθοδοι είναι επίσης οι κατάλληλες για να αποτιµήσουν τις διερευνητικές δεξιότητες 

οι οποίες καλλιεργούνται µέσα από τη διερευνητική διαδικασία.  
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2.2. Εκπαιδευτική προσέγγιση 
Για τη δηµιουργία του ηλεκτρονικού σεµιναρίου αξιοποιήθηκαν η γνωστική 

µαθητεία και το “case-based learning”.  

Σύµφωνα µε το µοντέλο της γνωστικής µαθητείας, το οποίο είναι 

επηρεασµένο από τη θεωρία της εµπλαισιωµένης µάθησης, οι δεξιότητες αποκτώνται 

µέσα σε αυθεντικά περιβάλλοντα µάθησης και µε την επικοινωνία µε τους ειδικούς 

και µεταξύ των συµµαθητών µέσα σε αυτά τα περιβάλλοντα. (Πα.Πει., 2016) Η 

γνωστική µαθητεία αποτελεί µέρος της παραδοσιακής µαθητείας που είναι 

βασισµένη στην εγκαθιδρυµένη µάθηση, που αναπτύχθηκε από τους  Jean Lave και 

Etienne Wenger στις αρχές του 1990. Οι υποστηρικτές της θεωρούν πως οι 

εκπαιδευόµενοι τείνουν να µαθαίνουν από δραστηριότητες ενεργής συµµετοχής τους 

στη µαθησιακή εµπειρία. Ο εκπαιδευόµενος στη γνωστική µαθητεία είναι κοµµάτι 

του συνόλου µίας τάξης και απαιτείται από αυτόν σκέψη και αιτιολόγηση για την 

εκτέλεση εργασιών και η µάθηση επέρχεται µε την διατύπωση των διαδικασιών της 

σκέψης και τη µοντελοποίηση κατά την διάγνωση των προβληµάτων, καθώς και τη 

στήριξη, τον αναστοχασµό και την εξερεύνηση. Δηλαδή, η γνωστική µαθητεία 

υιοθετεί το µοντέλο της παραδοσιακής µαθητείας και το εµπλουτίζει µε τα 

χαρακτηριστικά της εµπλαισιωµένης µάθησης. Με απλά λόγια, ο µαθητευόµενος έχει 

τη στήριξη και την καθοδήγηση των ειδικών και την επικοινωνία µε του άλλους 

µαθητευόµενους µέσα σε ένα αυθεντικό περιβάλλον. Η πολυπλοκότητα του 

µαθήµατος αυξάνεται βαθµιαία και µέσα σε ένα συνεργατικό – συναγωνιστικό 

περιβάλλον περιβάλλον οι µαθητευόµενοι διατυπώνουν τη σκέψη τους, εκτελούν 

εργασίες, αναστοχάζονται και εξερευνούν. 

Η µάθηση βασισµένη σε περίπτωση (case-based learning) είναι µία µέθοδος 

διδασκαλίας που πιο συχνά συναντάται στην εκπαίδευση των ιατρικών και των 

νοµικών επαγγελµάτων. Οι περιπτώσεις που µελετώνται είναι πραγµατικά σενάρια τα 

οποία παρουσιάζουν ένα πρόβληµα το οποίο οι µαθητευόµενοι καλούνται να 

επιλύσουν. Γενικά, προτιµώνται περιπτώσεις που η επίλυσή τους δεν είναι 
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µονοδιάστατη αλλά επιδέχεται ποικιλία απαντήσεων – λύσεων. (University of 

Pittsburgh, 2015) 

2.3. Αξία εκπαιδευτικής προσέγγισης στο ηλεκτρονικό 

σεµινάριο 
Η γνωστική µαθητεία εναρµονίζεται µε τη φύση του ηλεκτρονικού 

σεµιναρίου διότι η µετάδοση της γνώσης γίνεται µέσα από επίδειξη ενώ παράλληλα 

οι εκπαιδευόµενοι έχουν ενεργό ρόλο και πραγµατοποιούν δραστηριότητες ώστε να 

εµπεδώσουν τη νέα γνώση. Κατά τη διάρκεια του σεµιναρίου έχουν συνεχή στήριξη 

και καθοδήγηση από τον εκπαιδευτή αλλά και τη δυνατότητα επικοινωνίας µε τους 

υπόλοιπους συµµετέχοντες στο σεµινάριο.  

Επίσης, στο ηλεκτρονικό σεµινάριο χρησιµοποιείται και η µάθηση που 

βασίζεται σε περιπτώσεις γνωστή ως case-based learning, όπου οι εκπαιδευόµενοι 

αναλύουν διαφορετικά σενάρια βασισµένα στη Διερευνητική µάθηση στο ένα εκ των 

οποίων καλούνται να εκπονήσουν ένα ατοµικό παραδοτέο σύµφωνα µε όσα έχουν 

διδαχθεί. Οι περιπτώσεις οι οποίες µελετώνται είναι πραγµατικές και είναι 

επιλεγµένες ώστε να κινούν το ενδιαφέρον του εκπαιδευόµενου. Οι λύσεις που 

καλούνται να προτείνουν δεν είναι µοναδικές, έτσι ο εκπαιδευόµενος είναι ελεύθερος 

να σχεδιάσει και να προτείνει µία δική του εκδοχή στηριζόµενος σε όλα όσα 

διδάχτηκε στα προηγούµενα στάδια του σεµιναρίου. Επίσης, η µελέτη πραγµατικών 

διερευνητικών σεναρίων τα οποία έχουν εφαρµοστεί µε επιτυχία βοηθούν τους 

εκπαιδευόµενους να έχουν πρότυπα για τη δόµηση των δικών τους σεναρίων.  
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3. Σχεδίαση του ηλεκτρονικού σεµιναρίου για τη 
Διερευνητική µάθηση 

3.1. Στόχοι ηλεκτρονικού σεµιναρίου 
Στόχος του σεµιναρίου είναι αρχικά η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών για το 

σχεδιασµό, ανάπτυξη και εφαρµογή στην καθηµερινή σχολική πρακτική πρότυπων 

σεναρίων Διερευνητικής µάθησης για µαθήµατα Φυσικών Επιστήµων. Στη συνέχεια 

στόχος είναι η αξιοποίηση µοντέρνων τεχνικών αξιολόγησης της επίδοσης από τους 

εκπαιδευτικούς, ώστε να είναι ικανοί να αποτιµήσουν µε όσο το δυνατόν µεγαλύτερη 

πληρότητα και ακρίβεια τις διερευνητικές δεξιότητες που ανέπτυξαν οι µαθητές τους. 

Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι θα συµµετέχουν στο σεµινάριο θα έχουν την 

ευκαιρία να εξοικειωθούν αφενός µε το σχεδιασµό σεναρίων Διερευνητικής µάθησης 

στις Φυσικές Επιστήµες αφετέρου µε την αποτίµηση της επίδοσης των µαθητών τους 

που εµπλέκονται σε αυτά µε τη χρήση µοντέρνων τεχνικών αξιολόγησης της 

επίδοσης. Για το σεµινάριο απαιτείται από τους συµµετέχοντες να εκπονήσουν ένα 

ατοµικό παραδοτέο. 

Μόλις οι εκπαιδευτικοί ολοκληρώσουν το σεµινάριο θα είναι σε θέση να 

σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν δικά τους διερευνητικά σενάρια εµπλουτισµένα µε 

τις κατάλληλες τεχνικές αξιολόγησης ώστε να αποτιµούν την επίδοση των µαθητών 

τους. 

3.2. Κοινό που απευθύνεται το ηλεκτρονικό σεµινάριο 
Όπως αναφέρθηκε στα προηγούµενα, το σεµινάριο στοχεύει στην 

επιµόρφωση των εκπαιδευτικών των Φυσικών Επιστηµών σχετικά µε τη 

Διερευνητική µάθηση και την αξιολόγηση των διερευνητικών δεξιοτήτων. Εποµένως, 

απευθύνεται κυρίως σε εκπαιδευτικούς και πιο ειδικά αυτούς των Φυσικών 

Επιστηµών. Παρόλα αυτά, είναι εύκολο να το παρακολουθήσει κάποιος ο οποίος δεν 

είναι εκπαιδευτικός αλλά ενδιαφέρεται για τη Διερευνητική µάθηση και τις 

µοντέρνες τεχνικές αξιολόγησης, καθώς δεν χρειάζονται εξειδικευµένες γνώσεις 
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παιδαγωγικών. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι συµµετέχοντες να µπορούν να 

χρησιµοποιήσουν ηλεκτρονικό υπολογιστή και να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο.  

3.3. Περιεχόµενο ηλεκτρονικού σεµιναρίου  
Το ηλεκτρονικό σεµινάριο είναι διαµορφωµένο σε έξι βασικές ενότητες όπου 

κάθε ενότητα περιλαµβάνει µία σύντοµη βίντεο – διάλεξη. Στην αρχή της κάθε 

ενότητας αναγράφεται  ο εκτιµώµενος χρόνος που θα χρειαστεί ο εκπαιδευόµενος για 

να µελετήσει το περιεχόµενο σε ένα καλό επίπεδο καθώς και οι εκπαιδευτικοί στόχοι 

που θα πρέπει να κατακτήσει ο εκπαιδευόµενος ολοκληρώνοντας τη µελέτη της 

αντίστοιχης ενότητας. Σχετικά µε τις βίντεο – διαλέξεις, ο κάθε εκπαιδευόµενος έχει 

τη δυνατότητα να τις παρακολουθήσει στο χρόνο που αυτός επιθυµεί όσες φορές 

θέλει, σταµατώντας το βίντεο όπου χρειάζεται για να κρατήσει σηµειώσεις είτε να να 

επαναλάβει κάποιο δύσκολο σηµείο.  

Οι πρώτες δύο ενότητες εστιάζουν στον ορισµό της Διερευνητικής µάθησης, 

στην εφαρµογή της µέσα στη εκπαιδευτική διαδικασία και στην προστιθέµενη αξία 

αυτής στην εκπαίδευση των φυσικών επιστηµών. Στη δεύτερη ενότητα, αναλύεται 

πλήρως ένα εκπαιδευτικό σενάριο. Συγκεκριµένα, έχει επιλεχθεί το παραδειγµατικό 

σενάριο «Οξέα – Βάσεις – Άλατα» βασισµένο στη Διερευνητική µάθηση το οποίο 

έχει εφαρµοστεί σε πραγµατικές συνθήκες διδασκαλίας. Οι εκπαιδευόµενοι 

παρακολουθούν σε αυτήν την ενότητα όλες τις φάσεις του σεναρίου 

συµπεριλαµβανοµένης της πειραµατικής διαδικασίας. Για τα πειράµατα που 

περιέχονται στο σενάριο, υπάρχει περιγραφή της διαδικασίας τους αλλά ταυτόχρονα 

επίδειξη αυτών σε σύντοµα βίντεο ώστε να γίνει πιο βιωµατικό. 

Στην τρίτη ενότητα, αναλύεται ο όρος «αξιολόγηση για τη µάθηση» και 

διαχωρίζεται από τον όρο «αξιολόγηση της µάθησης». 

Μετά την ολοκλήρωση της τρίτης ενότητας ακολουθεί ένα τεστ 

αυτοαξιολόγησης. Για τη συµπλήρωσή του ο εκπαιδευόµενος θα πρέπει να έχει 

µελετήσει τις ενότητες που έχουν προηγηθεί. Αυτή η σύντοµη δοκιµασία, βοηθά τον 

εκπαιδευόµενο να ελέγξει τις γνώσεις και την πρόοδό του και να ξεκαθαρίσει τυχόν 

απορίες στα κύρια σηµεία των ενοτήτων που µελέτησε. Από την άλλη πλευρά ο 
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εκπαιδευτής λαµβάνει µία εικόνα της προόδου των εκπαιδευοµένων, ώστε να µπορεί 

να επέµβει για να διευκρινίσει τις απορίες που θα προκύψουν.  

Οι επόµενες ενότητες ασχολούνται µε την αξιολόγηση της επίδοσης των 

µαθητών. Πιο ειδικά, στην τέταρτη ενότητα γίνεται µία εισαγωγή στις µοντέρνες 

τεχνικές αξιολόγησης της επίδοσης των µαθητών. Ο εκπαιδευόµενος εξοικειώνεται 

µε τεχνικές αξιολόγησης όπως η αυτοαξιολόγηση, η ετεροαξιολόγηση και ο 

εννοιολογικός χάρτης.  

Στην επόµενη ενότητα, την πέµπτη, γίνεται αναφορά στις ρουµπρίκες 

αξιολόγησης. Οι ρουµπρίκες αξιολόγησης είναι µία από τις σηµαντικότερες µεθόδους 

αξιολόγησης των µαθητών και για αυτό το λόγο έχει αφιερωθεί σε αυτές µία 

ολόκληρη ενότητα. Αναφέρονται τα είδη των ρουµπρικών, η εκπαιδευτική τους αξία, 

αναλύεται η µεθοδολογία δόµησης ρουµπρικών µε σαφή βήµατα και δίνονται και 

παραδειγµατικές ρουµπρίκες. Στο τέλος της ενότητας προτείνονται µερικά εργαλεία 

δηµιουργίας ρουµπρικών και προτείνεται στον εκπαιδευόµενο να τα µελετήσει ώστε 

να τα γνωρίσει καλύτερα. 

Στην έκτη ενότητα, αναλύονται οι τεχνικές αξιολόγησης που αξιοποιήθηκαν 

στο παραδειγµατικό σενάριο της δεύτερης ενότητας «Οξέα – Βάσεις – Άλατα». Ο 

εκπαιδευόµενος έχει στη διάθεσή του τις ρουµπρίκες που χρησιµοποιήθηκαν στο 

σενάριο για επιπλέον µελέτη. 

Μετά τις έξι βασικές ενότητες, ακολουθεί το ατοµικό παραδοτέο, η εργασία 

που καλείται να πραγµατοποιήσει  ο κάθε εκπαιδευόµενος ξεχωριστά. Δίνεται, ένα 

εκπαιδευτικό σενάριο βασισµένο στη Διερευνητική µάθηση για να το µελετήσουν οι 

εκπαιδευόµενοι. Μαζί µε το σενάριο δίνονται και τα φύλλα εργασίας που 

περιγράφονται µέσα σε αυτό. Αφού µελετήσει προσεκτικά ο εκπαιδευόµενος το 

σενάριο που του δόθηκε καλείται να συµπληρώσει δύο ηµι-δοµηµένες ρουµπρίκες οι 

οποίες αναφέρονται µέσα στο σενάριο, σε διαφορετική φάση του σεναρίου η 

καθεµία. Οι ρουµπρίκες έχουν συµπληρωµένα τα κριτήριά τους και ο 

εκπαιδευόµενος πρέπει να συµπληρώσει τα διαβαθµισµένα επίπεδα σύµφωνα µε όσα 

έχει διδαχθεί στις προηγούµενες ενότητες βασιζόµενος στο σενάριο το οποίο του έχει 
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δοθεί. Η παράδοση της εργασίας αυτής µπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγµή µέσα στο 

χρονικό διάστηµα που ορίζεται εξαρχής από την διοργάνωση του σεµιναρίου.  

Τέλος, υπάρχει ένα ερωτηµατολόγιο για την αξιολόγηση του σεµιναρίου από 

τους εκπαιδευόµενους που το παρακολούθησαν. Τους δίνεται η δυνατότητα να 

αξιολογήσουν την εµπειρία τους ενώ ταυτόχρονα συµβάλλουν στη βελτίωση του 

σεµιναρίου. 

3.4. Δηµιουργία µαθησιακών πόρων 
Οι ενότητες του σεµιναρίου, όπως έχει ήδη αναφερθεί, αποτελούνται κατά 

κύριο λόγο από βίντεο – διαλέξεις και συµπληρωµατικά αρχεία τα οποία διατίθενται 

προς µελέτη για την καλύτερη κατανόηση των όσων αναφέρονται στις βίντεο – 

διαλέξεις.  

Τα βίντεο των διαλέξεων έχουν δηµιουργηθεί µε τη µορφή παρουσίασης µε 

την προσθήκη εικόνων, σχηµάτων και ολόκληρων βίντεο επίδειξης πειραµάτων σε 

όσα σηµεία ήταν απαραίτητο. Κάθε βίντεο είναι ολιγόλεπτο και αναλύει µία 

συγκεκριµένη θεµατολογία και εκτός από το οπτικό υλικό, την παρουσίαση όπως ήδη 

αναφέρθηκε, υπάρχει και αναλυτική περιγραφή µε οµιλία.  

Για τη δηµιουργία των παρουσιάσεων των βίντεο χρησιµοποιήθηκε το 

εργαλείο δηµιουργίας παρουσιάσεων “Keynote”. Το εργαλείο αυτό προσφέρει 

πληθώρα επιλογών σχεδίασης και δηµιουργίας εφέ για τη µετάβαση από τη µία 

διαφάνεια στην επόµενη. Αξιοποιώντας τις δυνατότητες του εργαλείου 

δηµιουργήθηκαν οι παρουσιάσεις έχοντας ροή και κίνηση αποφεύγοντας να είναι µία 

απλή παρουσίαση νέων πληροφορίων, ώστε να κρατάει το ενδιαφέρον του θεατή. Με 

τη βοήθεια του εργαλείου καθορίστηκαν οι κατάλληλες καθυστερήσεις για τις 

αλλαγές τη µία διαφάνεια στην επόµενη και στη συνέχεια εξήγαµε την κάθε 

παρουσίαση σε ένα αρχείο βίντεο. 

Η εκφώνηση στις βίντεο – διαλέξεις προστέθηκε στη συνέχεια µετά την 

ολοκλήρωση του βίντεο. Χρησιµοποιήθηκε το εργαλείο “iMovie” όπου εισήγαµε το 

βίντεο που είχε παραχθεί από την προηγούµενη διαδικασία και ηχογραφήθηκε πάνω 
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σε αυτό η περιγραφή. Στη συνέχεια, έγινε εξαγωγή ενός αρχείου που είχε βίντεο και 

ήχο. 

Ως προς το αισθητικό κοµµάτι έχει δηµιουργηθεί ένα κοινό θέµα για όλες τις 

παρουσιάσεις και ακολουθείται µία συγκεκριµένη δοµή. Βέβαια, κάθε παρουσίαση 

είχε και τις δικές τις ιδιαιτερότητες, για παράδειγµα στη δεύτερη ενότητα όπου 

αναλύεται το παραδειγµατικό διερευνητικό σενάριο έχει δηµιουργηθεί ένα µενού µε 

τις φάσεις ώστε ο εκπαιδευόµενος που θα το παρακολουθήσει να έχει επίβλεψη της 

φάσης που περιγράφεται κάθε στιγµή, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.  

 

 

Το κάθε βίντεο ξεκινά µε την εκφώνηση του τίτλου της αντίστοιχης ενότητας 

και αναφέρει τους εκπαιδευτικούς στόχους και συνοπτικά τα θέµατα που θα καλύψει. 

Εξαίρεση αποτελεί η πρώτη βίντεο – διάλεξη του σεµιναρίου που στόχο έχει να 

κεντρίσει το ενδιαφέρον των συµµετεχόντων και ξεκινά µε ένα ρητό που ταιριάζει 

στη φιλοσοφία της Διερευνητικής µάθησης. 

Εικόνα 1: Μενού φάσεων σεναρίου 
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Εικόνα 2: Εισαγωγικό καρέ βίντεο – διάλεξης 

Σε κάθε ενότητα παρουσιάζονται τα βασικότερα σηµεία της θεωρίας µε 

παραστατικό τρόπο, έτσι ο εκπαιδευόµενος δεν βοµβαρδίζεται µε πληθώρα νέων 

πληροφορίων.  Έχουν επιλεχθεί και αναλύονται τα κοµµάτια της θεωρίας που 

αξίζουν να σηµειωθούν και είναι ικανά να αποτελέσουν αφόρµηση για τον 

εκπαιδευόµενο να µελετήσει περαιτέρω και να διευρύνει τους γνωστικούς του 

ορίζοντες. 

Καθώς, βασικός στόχος του σεµιναρίου είναι οι εκπαιδευόµενοι να 

γνωρίσουν τα οφέλη της Διερευνητικής µάθησης και των µοντέρνων τεχνικών 

αξιολόγησης ενώ ταυτόχρονα να είναι ικανοί µετά την ολοκλήρωσή του να 

σχεδιάζουν τα δικά τους διερευνητικά σενάρια, έχει δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στις 

βίντεο – διαλέξεις σε πρακτικές συµβουλές που θα βοηθήσουν στην εφαρµογή των 

διερευνητικών σεναρίων και της αξιολόγησης των µαθητών. Αυτός είναι και λόγος 

που µία ενότητα ασχολείται αποκλειστικά µε την µελέτη ενός παραδειγµατικού 

διερευνητικού σεναρίου, ώστε να γίνει αντιληπτός ο τρόπος που εξελίσσεται το 

σενάριο από την αρχή µέχρι και την τελική αξιολόγηση σαν να το παρακολουθούσαν 

οι εκπαιδευόµενοι να εξελίσσεται µπροστά τους. 

Τα σενάρια που µελετώνται στο ηλεκτρονικό σεµινάριο είναι το σενάριο 

«Οξέα – Βάσεις – Άλατα» και το σενάριο «Διατροφή – Γλυκάκι». Τα σενάρια αυτά 
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έχουν δηµιουργηθεί από εκπαιδευτικούς που ασχολούνται µε τη Διερευνητική 

µάθηση και έχουν εφαρµοστεί σε διάφορες τάξεις µαθητών. Αποτελούν δηλαδή 

παραδειγµατικά σενάρια καθώς είναι δουλεµένα από πολλούς εκπαιδευτικούς και 

έχουν ελεγχθεί και εγκριθεί, λόγω του αποτελέσµατος, από τους ίδιους του µαθητές 

που το εφάρµοσαν στην τάξη τους. Το σενάριο «Οξέα – Βάσεις – Άλατα» είναι το 

πιο κατάλληλο για να αναλυθούν οι φάσεις ενός διερευνητικού σεναρίου διότι λόγω 

της θεµατολογίας είναι καλά διαχωρισµένες οι φάσεις της διατύπωσης ερωτηµάτων 

και υποθέσεων µε τις φάσεις της διερεύνησης και της γενίκευσης. Από την άλλη 

πλευρά, το σενάριο «Διατροφή – Γλυκάκι» το οποίο έχει επιλεχθεί για το ατοµικό 

παραδοτέο ασχολείται µε ένα θέµα κοινό για όλους τους ανθρώπους, τη διατροφή, 

δεν απαιτεί εξειδικευµένες γνώσεις φυσικής, χηµείας ή βιολογίας για το 

παρακολουθήσει κάποιος. Έτσι, ο κάθε εκπαιδευόµενος ανεξάρτητα από την 

ειδικότητά του µπορεί να δουλέψει το ατοµικό του παραδοτέο χωρίς να υπάρχει 

κανένα δύσκολο σηµείο ως προς την κατανόηση του θέµατος του σεναρίου που 

πρέπει να µελετήσει. 

3.5. Περιβάλλον πλατφόρµας 
Το ηλεκτρονικό σεµινάριο είναι στηµένο στην ηλεκτρονική πλατφόρµα 

Moodle (Modular Object Oriented Developmental Learning Environment). (Moodle) 

Το Moodle είναι  ένα ελεύθερο λογισµικό και αποτελεί ένα σύστηµα διαχείρισης 

µάθησης (Learning Management System). Η επιλογή του έγινε διότι είναι ένα από τα 

πιο διαδεδοµένα εργαλεία ηλεκτρονικής µάθησης, προσφέρει τη δυνατότητα στον 

εκπαιδευτικό να διαθέτει εύκολα ποικιλία µαθησιακών πόρων όπως εικόνες, βίντεο, 

αρχεία κειµένου. 

Αρχικά, δηµιουργήθηκε για στους υποψήφιους εκπαιδευόµενους ένας 

αναλυτικός οδηγός για να εγγραφούν στην πλατφόρµα και στη συνέχεια στο 



 21 

συγκεκριµένο µάθηµα – σεµινάριο. 

 
Εικόνα 3: Πρώτη σελίδα οδηγού εγγραφής 
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Η πλοήγηση στο µάθηµα είναι απλή. Στην πρώτη σελίδα συναντάται η 

εισαγωγή µε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται να ξέρει ο εκπαιδευόµενος στην 

αρχή του ηλεκτρονικού σεµιναρίου. Στη εισαγωγή, είναι αναρτηµένα και αρχεία µε 

το πρόγραµµα του σεµιναρίου, τις οδηγίες για την εγγραφή καθώς υπάρχει και το 

φόρουµ επικοινωνίας µεταξύ των εκπαιδευοµένων. Στο πλάι αριστερά και δεξιά, 

βρίσκονται τα µενού πλοήγησης στις ενότητες του µαθήµατος ενώ ταυτόχρονα 

δίνουν µία γρήγορη εικόνα για τη δοµή του σεµιναρίου. 

Στη συνέχεια, πιο χαµηλά στη σελίδα υπάρχουν στη σειρά οι ενότητες του 

σεµιναρίου. Για κάθε ενότητα υπάρχει µία µικρή περιγραφή και οι µαθησιακοί πόροι 

που περιέχονται σε αυτή. 

Εικόνα 5: Πρώτη σελίδα ηλεκτρονικού σεµιναρίου 

Εικόνα 4: Συνηµµένα αρχεία εισαγωγής και φόρουµ 
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Τα βίντεο που περιέχονται στις ενότητες έχουν εισαχθεί στην πλατφόρµα ως 

υπερσύνδεσµοι από την ιστοσελίδα “youtube” όπου έχουν εισαχθεί στο κανάλι του 

εργαστηρίου “CosyLLab” και είναι δυνατόν να τα παρακολουθήσει κάποιος 

πατώντας απλά το κουµπί της αναπαραγωγής, το οποίο φαίνεται και στην επόµενη 

εικόνα πάνω αριστερά στο παράθυρο του βίντεο. Επίσης, αν θέλει µπορεί να επιλέξει 

να το παρακολουθήσει σε πλήρη οθόνη. 

 

 

 

Εικόνα 6: Ενότητες από το ηλεκτρονικό σεµινάριο 
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Μετά την τρίτη ενότητα, υπάρχει ένα τεστ αυτοαξιολόγησης µε µερικές 

ερωτήσεις διαφόρων τύπων. Μόλις ο εκπαιδευόµενος ολοκληρώσει το τεστ πρέπει να 

κάνει υποβολή (submit) ώστε να διορθωθούν αυτόµατα οι απαντήσεις που έδωσε και 

να υπολογιστεί το ποσοστό επιτυχίας του. 

 

Εικόνα 7: Βίντεο – διάλεξη ενότητας 4 

Εικόνα 8: Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής από το τεστ αυτοαξιολόγησης 
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Το ατοµικό παραδοτέο επίσης υποβάλλεται µέσω της πλατφόρµας και ο 

εκπαιδευόµενος έχει κάθε στιγµή γνώση για την προθεσµία υποβολής της εργασίας 

του, πόσες µέρες δηλαδή του έχουν αποµείνει µέχρι την λήξη της διορίας. Μετά τη 

λήξη της προθεσµίας και αφού έχουν υποβληθεί τα παραδοτέα αναρτώνται στην 

πλατφόρµα οι προτεινόµενες λύσεις στην εργασία που τους έχει ανατεθεί. Η 

πλατφόρµα µας επιτρέπει διάφορους τρόπους για την ανάρτηση αρχείων. Τελικά, για 

τη δηµοσιοποίηση των λύσεων ανέβηκαν στην πλατφόρµα τα αρχεία µε τις λύσεις µε 

την επιλογή να είναι κρυµµένα από τους εκπαιδευόµενους. Όταν η διαδικασία της 

υποβολής των παραδοτέων ολοκληρώνεται τότε ο εκπαιδευτής µπορεί να επιλέξει να 

είναι ορατά τα αρχεία αυτά από τους εκπαιδευόµενους. 

Για την αξιολόγηση του σεµιναρίου έχει δηµιουργηθεί ένα ερωτηµατολόγιο 

το οποίο απευθύνεται στους συµµετέχοντες. Το ερωτηµατολόγιο αποτελείται από 

ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, είναι ανώνυµο και οι απαντήσεις αποθηκεύονται 

στην πλατφόρµα για να εξαχθούν τα στατιστικά δεδοµένα. 

 

 

  

Εικόνα 9: Μέρος ερωτηµατολογίου αξιολόγησης σεµιναρίου 
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3.6. Αξιολόγηση 
Σηµαντικό κοµµάτι του ηλεκτρονικού σεµιναρίου είναι η αξιολόγηση των 

εκπαιδευοµένων. Σκοπός του σεµιναρίου είναι να επιτευχθούν οι εκπαιδευτικοί 

στόχοι που έχουν τεθεί και οι συµµετέχοντες να εξοικειωθούν µε τη χρήση 

διερευνητικών σεναρίων κατά τη διδασκαλία των φυσικών επιστηµών, να είναι 

ικανοί να δηµιουργήσουν τα δικά τους διερευνητικά σενάρια και να εισάγουν σε 

αυτά µοντέρνες τεχνικές αξιολόγησης της επίδοσης των µαθητών. 

Κατά συνέπεια, κατά τη διάρκεια του σεµιναρίου όταν έχουν ολοκληρωθεί οι 

πρώτες τρεις ενότητες έχει τοποθετηθεί ένα τεστ αυτοαξιολόγησης των 

εκπαιδευοµένων. Το τεστ αυτό αποτελείται από ερωτήσεις κλειστού τύπου οι οποίες 

διορθώνονται αυτόµατα µετά την υποβολή του τεστ και ο εκπαιδευόµενος βλέπει 

άµεσα το αποτέλεσµα της προσπάθειάς του. Βασικός στόχος αυτού του τεστ είναι ο 

εκπαιδευόµενος να ελέγξει µόνος του το επίπεδο που έχει κατανοήσει τα όσα έµαθε 

στις ενότητες που παρακολούθησε. Ακόµη, στόχος είναι να διατυπωθούν απορίες 

από τους εκπαιδευόµενους εφόσον θα προσπαθήσουν να εφαρµόσουν τη γνώση τους 

για να απαντήσουν στα ερωτήµατα που τους δίνονται ώστε να γίνουν ξεκάθαρα όλα 

τα τυχόν δύσκολα σηµεία σχετικά µε τα όσα έχουν αναφερθεί στις ενότητες που 

εξετάζονται. Παράλληλα, ο εκπαιδευτής έχει τη δυνατότητα να διαπιστώσει εάν οι 

εκπαιδευόµενοι έχουν κατακτήσει τους εκπαιδευτικούς στόχους που έχουν τεθεί για 

τις τρεις πρώτες ενότητες. 

Για την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του σεµιναρίου ο κάθε 

εκπαιδευόµενος θα πρέπει να πραγµατοποιήσει µία ατοµική εργασία σχετική µε τις 

µοντέρνες τεχνικές αξιολόγησης που αναφέρεται ως ατοµικό παραδοτέο. Το ατοµικό 

παραδοτέο είναι µία µεγαλύτερη σε έκταση δοκιµασία για τους εκπαιδευόµενους, 

καθώς απαιτεί τη µελέτη ενός ολόκληρου διερευνητικού σεναρίου διαφορετικό από 

αυτό που έχει ήδη αναλυθεί στη δεύτερη ενότητα του ηλεκτρονικού σεµιναρίου. Στη 

συνέχεια δίνονται στους εκπαιδευόµενους δύο ελλιπείς ρουµπρίκες αξιολόγησης που 

αντιστοιχούν σε διαφορετικές φάσεις του σεναρίου που έχει δοθεί. Οι ρουµπρίκες 

αυτές είναι συµπληρωµένες όσον αφορά στα κριτήρια για την αξιολόγηση της 

επίδοσης, όµως είναι σβησµένα τα πεδία που αφορούν στα επίπεδα της επίδοσης, 
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δηλαδή η διαβάθµιση των επιπέδων. Σκοπός της εργασίας είναι οι εκπαιδευόµενοι 

είναι να συµπληρώσουν µε σαφήνεια και ακρίβεια τα πεδία που λείπουν από τις 

ρουµπρίκες αφού πρώτα έχουν µελετήσει το σενάριο για να πάρουν µία εικόνα για το 

ρόλο που έχει η κάθε ρουµπρίκα στην αξιολόγηση των µαθητών του συγκεκριµένου 

σεναρίου. Για την επίλυση της εργασίας δεν υπάρχει µία και µοναδική απάντηση, 

αλλά είναι σωστοί περισσότεροι από ένας τρόποι για την συµπλήρωση των 

ρουµπρικών. Αυτό σηµαίνει ότι ο κάθε εκπαιδευόµενος µπορεί να προτείνει 

διαφορετική λύση και να είναι όµως όλες σωστές. Η υποβολή του ατοµικού 

παραδοτέου γίνεται µέσω της πλατφόρµας. Ο εκπαιδευτής λαµβάνει τα παραδοτέα 

όλων των συµµετεχόντων και δίνει ανατροφοδότηση στον καθένα για τα σηµεία που 

χρειάζονται βελτίωση. Παράλληλα, οι εκπαιδευόµενοι µπορούν να δουν και να 

µελετήσουν τις ολοκληρωµένες ρουµπρίκες που προτείνονται ώστε τις συγκρίνουν οι 

ίδιοι µε τη δική τους προσπάθεια. Στόχος της εργασίας αυτής είναι η εξοικείωση των 

εκπαιδευοµένων µε τις ρουµπρίκες αξιολόγησης που τις οποίες έχουν µελετήσει σε 

ξεχωριστή ενότητα του σεµιναρίου.  

Οι ρουµπρίκες αξιολόγησης αποτελούν µία µοντέρνα τεχνική αξιολόγησης 

της επίδοσης των µαθητών και είναι κατάλληλες για την αποτίµηση των 

διερευνητικών δεξιοτήτων. Έτσι, κρίθηκε πως είναι σηµαντικό οι εκπαιδευόµενοι του 

ηλεκτρονικού σεµιναρίου να δοκιµάσουν τις γνώσεις που έλαβαν σχετικά µε τις 

ρουµπρίκες αξιολόγησης και να λάβουν ανατροφοδότηση για την προσπάθειά τους 

αυτή.  
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4. Αξιολόγηση ηλεκτρονικού σεµιναρίου 
Δηµιουργώντας ένα νέο µάθηµα, σεµινάριο είτε γενικότερα µία εκπαιδευτική 

παρέµβαση η οποία διαφέρει από τις υπάρχουσες ως προς τον τρόπο αλλά και ως 

προς το περιεχόµενο και τη θεµατολογία είναι συνετό να υπόκειται σε µία διαδικασία 

αξιολόγησης όχι όµως µόνο θεωρητική αλλά και αξιολόγηση καθώς βρίσκεται σε 

εξέλιξη η συγκεκριµένη εκπαιδευτική παρέµβαση.  

Προκειµένου, λοιπόν, να αξιολογήσουµε την σωστή λειτουργία και εξέλιξη 

του ηλεκτρονικού σεµιναρίου το οποίο δηµιουργήσαµε, το θέσαµε σε λειτουργία. 

Απευθυνθήκαµε στους µεταπτυχιακούς φοιτητές της ηλεκτρονικής µάθησης του 

Πανεπιστηµίου Πειραιά, να δηλώσουν συµµετοχή στο ηλεκτρονικό σεµινάριο. 

Καθώς, το σεµινάριο πραγµατοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της περιόδου του Ιουλίου 

η συµµετοχή δεν ήταν αυξηµένη. Συγκεκριµένα, έφτασαν µέχρι τέλους τη διαδικασία 

του σεµιναρίου πέντε εκπαιδευόµενοι. Στο τέλος, τους δόθηκε ένα πιστοποιητικό για 

την παρακολούθηση και την επιτυχή ολοκλήρωση του σεµιναρίου. 

4.1. Στόχος αξιολόγησης 
Στόχοι της αξιολόγησης είναι αρχικά να δοκιµαστεί το ηλεκτρονικό 

σεµινάριο ως προς την ορθή λειτουργία του και την ευχρηστία του, να διορθωθούν 

τυχόν λάθη τα οποία αναδύονται κατά την εξέλιξη του ηλεκτρονικού σεµιναρίου και 

να ελεγχθεί η αποδοτικότητα του σεµιναρίου στην πράξη. Για αυτό το λόγο ζητήθηκε 

από τους συµµετέχοντες να συµπληρώσουν ένα ερωτηµατολόγιο για την αξιολόγηση 

του σεµιναρίου. 

Με την αξιολόγηση εντοπίζονται τα σηµεία που χρειάζονται βελτίωση ή 

διαφοροποίηση ώστε να επιτευχθεί ο αρχικός στόχος, ο οποίος είναι να 

δηµιουργήσουµε ένα ηλεκτρονικό σεµινάριο για τη Διερευνητική µάθηση και τις 

µοντέρνες τεχνικές αξιολόγησης το οποίο να είναι πλήρες, εύκολο στην κατανόηση 

και στη χρήση της πλατφόρµας, να µπορούν να το παρακολουθήσουν άνθρωποι από 

διάφορες ειδικότητες ακόµα και αν δεν είναι πλήρως εξοικειωµένοι µε τις νέες 

τεχνολογίες.  
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Ακόµη, στόχος είναι να ερευνήσουµε το κατά πόσο η παρακολούθηση του 

ηλεκτρονικού σεµιναρίου είναι αποτελεσµατική στην κατανόηση της χρησιµότητας 

της Διερευνητικής µάθησης στις φυσικές επιστήµες και των µοντέρνων τεχνικών 

αξιολόγησης και κατά συνέπεια να εξεταστεί εάν µπορεί να αποτελέσει εφαλτήριο 

για τους εκπαιδευτικούς να αξιοποιήσουν διερευνητικά σενάρια και µοντέρνες 

τεχνικές αξιολόγησης στις δικές τους τάξεις κατά τη διδασκαλία των φυσικών 

επιστηµών. 

4.2. Χαρακτηριστικά εκπαιδευοµένων 
Οι συµµετέχοντες του ηλεκτρονικού σεµιναρίου είναι φοιτητές του 

µεταπτυχιακού προγράµµατος της ηλεκτρονικής µάθησης του Πανεπιστηµίου 

Πειραιά.  

Πιο ειδικά, είναι όλοι εκπαιδευτικοί σε διάφορες ειδικότητες, ηλικίας µεταξύ 

24 – 29 ετών. Η εµπειρία τους σε ηλεκτρονικά σεµινάρια είναι µεικτή, δηλαδή 

υπάρχουν συµµετέχοντες που έχουν παρακολουθήσει περισσότερα από ένα 

ηλεκτρονικά σεµινάρια και άλλοι που δεν έχουν παρακολουθήσει. Το ίδιο ισχύει και 

µε την εξοικείωση τους µε τα διερευνητικά σενάρια, το 40% των συµµετεχόντων δεν 

έχουν εφαρµόσει κάποιο διερευνητικό σενάριο στην τάξη τους ενώ το 60% έχει 

σχετική εµπειρία. 

Γενικά, η περίοδος διεξαγωγής του σεµιναρίου δεν ήταν ευνοϊκή για τη 

συγκέντρωση µεγάλου αριθµού συµµετεχόντων, ενώ ταυτόχρονα υπήρξαν και 

περιπτώσεις που παρόλο που δήλωσαν συµµετοχή κάποιοι δεν εγγράφηκαν στο 

σεµινάριο και άλλοι ολοκλήρωσαν την εγγραφή τους όµως δεν ολοκλήρωσαν την 

παρακολούθηση. 

4.3. Διαδικασία αξιολόγησης ηλεκτρονικού σεµιναρίου  
Οι φοιτητές που δήλωσαν ενδιαφέρον για το «Διαδικτυακό Σεµινάριο για τη 

Διερευνητική Μάθηση: Θεωρία και Πράξη» έλαβαν ένα αρχείο σε µορφή pdf, οδηγό 

για την εγγραφή τους στην πλατφόρµα και στο σεµινάριο.  
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Στα έγγραφα που είναι αναρτηµένα στην πλατφόρµα στην ενότητα της 

εισαγωγής οι συµµετέχοντες µπορούσαν να βρουν το πρόγραµµα του σεµιναρίου στο 

οποίο υπάρχουν αναλυτικά οι εκπαιδευτικοί στόχοι για κάθε ενότητα, οι εκτιµώµενοι 

χρόνοι για τη µελέτη της κάθε ενότητας συµπεριλαµβανοµένου του χρόνου 

παρακολούθησης αλλά και του χρόνου που απαιτείται για την εµπέδωση της 

ενότητας. Στο πρόγραµµα αναφέρεται και το χρονικό διάστηµα που δίνεται ώστε να 

ολοκληρωθεί το σεµινάριο. Συγκεκριµένα, το χρονικό διάστηµα που είχαν στη 

διάθεσή τους ήταν δύο εβδοµάδες, από τις 10 Ιουλίου έως και τις 24 Ιουλίου του 

2017.  

Οι συµµετέχοντες – εκπαιδευόµενοι µπορούσαν να το παρακολουθήσουν µε 

το δικό τους ρυθµό και να πραγµατοποιήσουν τις δραστηριότητες όποτε εκείνοι 

επιθυµούσαν µέσα στο χρονικό διάστηµα που τους δόθηκε. Ο κάθε εκπαιδευόµενος 

µπορούσε να ρυθµίσει το χρόνο µελέτης του σύµφωνα µε το δικό του πρόγραµµα και 

να αφιερώσει λιγότερο ή περισσότερο χρόνο ανάλογα µε τις ανάγκες του σε κάθε 

ενότητα και σε κάθε δραστηριότητα. Πράγµατι, αυτή η υπόθεση επιβεβαιώνεται από 

την καταγραφή δραστηριότητας των χρηστών του Moodle (logs), οι εκπαιδευόµενοι 

φαίνεται να έχουν αφιερώσει διαφορετικό χρόνο ο καθένας, δηλαδή άλλοι αφιέρωναν 

λιγότερη ώρα πιο πολλές µέρες, άλλοι ασχολήθηκαν λιγότερες µέρες περισσότερη 

ώρα, κάποιοι ασχολήθηκαν τις πρώτες µέρες της διεξαγωγής του σεµιναρίου 

περισσότερο ενώ κάποιοι άλλοι τις τελευταίες. 

Κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής του σεµιναρίου οι εκπαιδευόµενοι δεν 

φάνηκαν να έχουν ιδιαίτερες απορίες εκτός από µία περίπτωση όπου ένας 

εκπαιδευόµενος µετά την ολοκλήρωση του τεστ αυτοαξιολόγησης εξέφρασε µία 

διευκρινιστική απορία σχετικά µε τις διερευνητικές δεξιότητες. Με αφορµή αυτή την 

απορία, αναρτήθηκε επεξηγηµατικό σχόλιο στο φόρουµ των εκπαιδευοµένων ώστε 

να διευκρινιστεί για όλους. 

Στην αρχή της δεύτερης εβδοµάδας του σεµιναρίου έλαβαν οι εκπαιδευόµενοι 

ενηµερωτικό µήνυµα για να τους υπενθυµίσει το χρονικό τους περιθώριο σχετικά µε 

την ολοκλήρωση του σεµιναρίου καθώς και µερικές συµβουλές για την υλοποίηση 

του ατοµικού παραδοτέου. 



 31 

Από τις αρχές της δεύτερη εβδοµάδας ξεκίνησαν οι υποβολές του ατοµικού 

παραδοτέου από τους εκπαιδευόµενους. Στο σύνολό τους οι προσπάθειες των 

εκπαιδευόµενων ήταν σε πολύ καλό επίπεδο. Ανταποκρίθηκαν µε επιτυχία στις 

απαιτήσεις του ατοµικού παραδοτέου. Ο κάθε εκπαιδευόµενος ξεχωριστά έλαβε 

ανατροφοδότηση για την εργασία του επισηµαίνοντας τα δυνατά του σηµεία αλλά τα 

σηµεία που χρειάζονται βελτίωση. 

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των ατοµικών παραδοτέων, 

δηµοσιεύτηκαν στα έγγραφα της ενότητας του ατοµικού παραδοτέου οι ρουµπρίκες 

ολοκληρωµένες. Όπως έχει ήδη αναφερθεί οι ολοκληρωµένες ρουµπρίκες δεν 

αποτελούν µοναδική λύση αλλά είναι µία πρόταση για τη συµπλήρωση των 

διαβαθµισµένων επιπέδων των ρουµπρικών που δόθηκαν προς συµπλήρωση. 

Οι εκπαιδευόµενοι οι οποίοι ολοκλήρωσαν την παρακολούθηση του 

σεµιναρίου, το τεστ αυτοαξιολόγησης καθώς και το ατοµικό παραδοτέο έλαβαν 

πιστοποιητικό παρακολούθησης το οποίο τους εστάλη στον καθένα ξεχωριστά. 

  

 
Εικόνα 10: Πιστοποιητικό παρακολούθησης 
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4.4. Αποτελέσµατα αξιολόγησης 
Για να µπορέσουµε να αντλήσουµε πληροφορίες σχετικά µε την εµπειρία των 

συµµετεχόντων, ζητήθηκε από αυτούς να συµπληρώσουν ένα ανώνυµο 

ερωτηµατολόγιο για την αξιολόγηση του σεµιναρίου. Οι συµµετέχοντες εκφράζοντας 

τη γνώµη τους για το σεµινάριο, επισήµαναν τα σηµεία που κατά τη γνώση τους 

χρειάζονται ενίσχυση και βελτίωση. 

 Στην ερώτηση αν τους φάνηκε χρήσιµο το σεµινάριο απάντησαν από λίγο 

έως πάρα πολύ χρήσιµο µε το µεγαλύτερο ποσοστό το 40% να τείνει προς το λίγο και 

το υπόλοιπο 60% να έχει απαντήσει αρκετά, πολύ και πάρα πολύ. 

 

Στην ερώτηση εάν το σεµινάριο βοήθησε στη βαθύτερη κατανόηση της 

Διερευνητική µάθησης στις Φυσικές επιστήµες οι εκπαιδευόµενοι απάντησαν πως 

ήταν από αρκετά έως πάρα πολύ.  
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Επίσης, φαίνεται πως το σεµινάριο ενίσχυσε τη θετική στάση των 

εκπαιδευοµένων απέναντι στη χρήση της διερευνητικής µεθόδου κατά τη διδασκαλία 

των Φυσικών επιστηµών όπως φαίνεται και από το παρακάτω διάγραµµα. 

 

Η επιρροή του σεµιναρίου ως προς την ικανότητα σχεδιασµού διερευνητικών 

σεναρίων ήταν από το λίγο έως το πάρα πολύ, καθώς και η ευχέρεια εφαρµογής 

µοντέρνων τεχνικών αξιολόγησης. 
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Ακολουθούν µία σειρά από διαγράµµατα µε τις απαντήσεις των 

συµµετεχόντων στις γενικές ερωτήσεις σχετικά µε το ηλεκτρονικό σεµινάριο. 

 

 

 

 

Στη συνέχεια κλήθηκαν οι συµµετέχοντες να αξιολογήσουν το βαθµό που 

τους βοήθησαν οι µαθησιακοί πόροι καθώς και οι δραστηριότητες του σεµιναρίου να 

βελτιώσουν τις γνώσεις τους αλλά και τις δεξιότητές τους. 
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 Στις ερωτήσεις που αφορούν τη γενικότερη εικόνα του σεµιναρίου αλλά και 

τη χρήση της πλατφόρµας, απάντησαν: 
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Από τις ερωτήσεις ανοικτού τύπου φαίνεται πως στους συµµετέχοντες άρεσε 

η ενότητα όπου αναλύθηκε το παραδειγµατικό σενάριο όπως και όλο το υλικό το 

οποίο δόθηκε για µελέτη. Ακόµη, ανέφεραν πως ήταν βοηθητική η δυνατότητα 

προσαρµογής της µελέτης τους στα προσωπικά τους δεδοµένα.  

Από την άλλη πλευρά, ανέφεραν σε µεγάλο ποσοστό πως δόθηκε 

περισσότερη σηµασία στις µεθόδους αξιολόγησης και λιγότερη βαρύτητα από όση 

ήθελαν στη διερευνητική µάθηση. Όπως επίσης, αναφέρθηκε πως θα ήθελαν και 

άλλες πηγές ενηµέρωσης πέρα από τις βίντεο – διαλέξεις. 

Οι συµµετέχοντες ήταν αρκετά ικανοποιηµένοι από τη χρήση της πλατφόρµας 

Moodle και τους άρεσε η δοµή και η ευκολία που παρέχει στην οργάνωση του 

εκπαιδευτικού υλικού καθώς και η ευκολία µε την οποία µπορούσαν να προηγηθούνε 

στην πλατφόρµα. 

Σχετικά µε το ατοµικό παραδοτέο, δεν τους δυσκόλεψε ιδιαίτερα όπως 

φαίνεται από το επόµενο διάγραµµα. 

 

Η δυσκολία που αντιµετώπισαν ήταν οι διαβαθµίσεις των επιπέδων στις 

ρουµπρίκες αξιολόγησης που είχαν να συµπληρώσουν.  

Θετικά σχολίασαν την ύπαρξη δύο ρουµπρικών µία που απευθυνόταν στους 

µαθητές και µία που ήταν για τον εκπαιδευτικό, την ανάλυση του διερευνητικού 

σεναρίου που έπρεπε να µελετήσουν για τη συµπλήρωση των ρουµπρικών, την 

ύπαρξη παραδειγµάτων που λειτούργησαν υποστηρικτικά στην υλοποίηση του 

ατοµικού παραδοτέου, την ελευθερία που τους προσέφερε το γεγονός ότι δεν υπήρχε 

µία και µοναδική λύση στην εργασία τους και τέλος το ότι δεν ήταν χρονοβόρο. 
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Ακόµη, πρότειναν να εισαχθούν περισσότερες δραστηριότητες, πηγές και 

διαδραστικό περιεχόµενο καθώς και να µειωθεί ο αριθµός των βίντεο. Επίσης, 

πρότειναν να δοθεί περισσότερη βαρύτητα στη διερευνητική µάθηση και λιγότερη 

στις µεθόδους αξιολόγησης και να χρησιµοποιηθούν περισσότερα εκπαιδευτικά 

εργαλεία. 

Τέλος, όλοι οι εκπαιδευόµενοι δήλωσαν θετικοί στη συµµετοχή σε 

περισσότερα σεµινάρια τα οποία αφορούν στον εκπαιδευτικό σχεδιασµό µε την 

αξιοποίηση νέων τεχνολογιών.  
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5. Συµπεράσµατα 
Σε αυτό το κεφάλαιο θα µιλήσουµε για τα συµπεράσµατα που εξήγαµε από 

την αξιολόγηση του ηλεκτρονικού σεµιναρίου, από τις απαντήσεις των 

εκπαιδευοµένων στο ερωτηµατολόγιο αλλά και από τη συνολική εµπειρία κατά τη 

διεξαγωγή του σεµιναρίου. 

5.1. Συµπεράσµατα από την αξιολόγηση του ηλεκτρονικού 

σεµιναρίου 
Η υλοποίηση του ηλεκτρονικού σεµιναρίου είχε ως αποτέλεσµα την εύρεση 

κοµµατιών τα οποία χρειάζονται βελτίωση όπως επίσης βγήκαν στην επιφάνεια 

επιλογές που δεν υπήρχαν αρχικά κατά τη δηµιουργία του σεµιναρίου.  

Αρχικά, το σεµινάριο ήταν µέτριας δυσκολίας για τους εκπαιδευόµενους. 

Καλό είναι να σηµειωθεί πως οι συµµετέχοντες ήταν φοιτητές του µεταπτυχιακού της 

ηλεκτρονική µάθησης εποµένως το υπόβαθρό τους είναι σχετικό µε τις µεθόδους 

αξιολόγησης, τα εκπαιδευτικά σενάρια και οι περισσότεροι είχαν ακούσει µερικά 

πράγµατα για τα διερευνητικά σενάρια. 

Από τις απαντήσεις στο ερωτηµατολόγιο φαίνεται πως οι εκπαιδευόµενοι 

εµπλούτισαν τη γνώση τους σχετικά µε τη Διερευνητική µάθηση και την αξιοποίηση 

των µοντέρνων τεχνικών αξιολόγησης και αντιλήφθηκαν την αναγκαιότητα 

αξιοποίησης τέτοιων σεναρίων στην διδασκαλία των Φυσικών επιστηµών. Η 

ανάλυση του διερευνητικού σεναρίου βοήθησε στο να εξοικειωθούν µε τις φάσεις 

και τις δραστηριότητες του σεναρίου πράγµα που δεν µπορεί να επιτευχθεί µε µία 

απλή ανάγνωση ενός αρχείου κειµένου. Ο εµπλουτισµός µε περισσότερα σενάρια τα 

οποία θα έχουν αναλυθεί µε αντίστοιχο τρόπο θα εξυπηρετεί στην καλύτερη 

κατανόηση καθώς θα υπάρχει και από τον εκπαιδευόµενο η δυνατότητα να επιλέξει 

θεµατολογία για το σενάριο που θέλει να µελετήσει ανάλογα µε την ειδικότητα που 

τον ενδιαφέρει σε κάθε περίπτωση. 

Το περιεχόµενο του σεµιναρίου ήταν ικανοποιητικό για τις απαιτήσεις των 

εκπαιδευοµένων, που σηµαίνει πως καλύφθηκαν οι εκπαιδευτικοί στόχοι ως προς το 

γνωστικό επίπεδο. Πολύ σηµαντικό ρόλο στην κατανόηση του περιεχοµένου έπαιξε η 
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ανάλυση σε µία ξεχωριστή ενότητα ενός διερευνητικού σεναρίου, οι βιβλιογραφικές 

αναφορές σε on-line µαθησιακό υλικό, οι σηµειώσεις του σεµιναρίου όπως επίσης 

και οι βίντεο – διαλέξεις και το ατοµικό παραδοτέο. 

Η χρήση της πλατφόρµας Moodle δεν αποτέλεσε εµπόδιο στη µελέτη του 

εκπαιδευτικού υλικού, αλλά αντίθετα βοήθησε στην οργάνωσή του και στην εύκολη 

και γρήγορη πρόσβαση σε αυτό. Βέβαια, αυτό δεν αποτέλεσε έκπληξη καθώς οι 

συµµετέχοντες έχουν το ανάλογο υπόβαθρο για την παρακολούθηση ενός 

ηλεκτρονικού σεµιναρίου. 

Το φόρουµ και γενικά οι µέθοδοι επικοινωνίας µέσω της πλατφόρµας δεν 

είχαν σηµαντικό ρόλο για τους εκπαιδευόµενους  Στις περιπτώσεις όπου χρειάστηκε 

να επικοινωνήσουν µε τον εκπαιδευτή επέλεξαν να το κάνουν εκτός πλατφόρµας 

µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Οι εκπαιδευόµενοι στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής 

µάθησης χρειάζονται συνεχή παρότρυνση από τον εκπαιδευτή και καθοδήγηση για 

τις δυνατότητες που τους παρέχονται ώστε να ξεπεραστούν οι πιθανοί δισταγµοί για 

την χρήση όλων των εργαλείων. Καθώς το σεµινάριο ήταν σύντοµο χρονικά οι 

εκπαιδευόµενοι δεν πρόλαβαν να αναπτύξουν δεσµούς µε την υπόλοιπη οµάδα ώστε 

να ενισχυθεί η επικοινωνία µεταξύ των µελών της οµάδας. 

Από τα ατοµικά παραδοτέα συµπεραίνουµε ότι οι εκπαιδευόµενοι ήταν σε 

θέση να συµπληρώσουν µε επιτυχία και χωρίς δυσκολία τις ρουµπρίκες που τους 

δόθηκαν αξιοποιώντας τις πληροφορίες που πήραν από τη µελέτη του διερευνητικού 

σεναρίου. Με αυτόν τον τρόπο µπορούµε να καταλάβουµε πως επιτυγχάνονται οι 

εξής στόχοι, να αναλύουν ένα εκπαιδευτικό σενάριο διερευνητικής µάθησης, να 

αξιοποιούν τις παραδειγµατικές ρουµπρίκες αξιολόγησης, να γνωρίζουν τα δοµικά 

στοιχεία της ρουµπρίκας και να µπορούν να δηµιουργήσουν διαβαθµισµένα επίπεδα 

σε µία ρουµπρίκα αξιολόγησης. 

Γενικά, το ηλεκτρονικό σεµινάριο είχε µία οργανωµένη δοµή που βοηθούσε 

στην κατανόηση της ύλης, σύντοµο και περιεκτικό περιεχόµενο µε µέτριας 

δυσκολίας προκλήσεις για τους εκπαιδευόµενους. Επίσης, προκαλεί το ενδιαφέρον 

των εκπαιδευοµένων το ίδιο το θέµα του σεµιναρίου σε συνδυασµό µε την ευκολία 

που παρέχει την ελευθερία αυτο – οργάνωσης και αυτορρύθµισης.  



 41 

Ο εµπλουτισµός µε περισσότερα παραδειγµατικά σενάρια και δραστηριότητες 

για τους εκπαιδευόµενους είναι τα περιθώρια βελτίωσης που αναδείχθηκαν από την 

υλοποίηση του ηλεκτρονικού σεµιναρίου. 

 

5.2. Θέµατα για µελλοντική µελέτη 
Η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών είναι ένα ζήτηµα που είναι πάντοτε 

επίκαιρο διότι καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται οι µαθητές έχουν ανάγκη από όλο και 

περισσότερο ελκυστικές µεθόδους διδασκαλίας. Έτσι, οι εκπαιδευτικές τάσεις 

αλλάζουν µορφή και προσαρµόζονται στα νέα δεδοµένα.  

Το εγχείρηµα αυτό αποτελεί την πρώτη έκδοση της ηλεκτρονικής µορφής του 

σεµιναρίου. Οι προεκτάσεις, οι προσθήκες και οι παραλλαγές που µπορούν να 

εφαρµοστούν σε αυτό το σεµινάριο ποικίλουν ανάλογα µε το κοινό που θέλουµε να 

απευθυνθούµε και τη διάρκεια που θα θέλαµε να έχει. 

Σηµαντικό ρόλο σε ένα σεµινάριο παίζουν οι εξειδικευµένες ανάγκες των 

συµµετεχόντων, στην περίπτωση που απευθυνόµαστε στο σύνολό των εκπαιδευτικών 

ανεξάρτητα από το υπόβαθρο που έχουν. Θα µπορούσε η ύλη του σεµιναρίου να 

είναι διαµορφωµένη ώστε να υπάρχει διαβάθµιση επιπέδων. Με τον τρόπο αυτό 

ανάλογα µε την προηγούµενη γνώση του ο καθένας θα µπορούσε να προσπεράσει 

κάποια κεφάλαια και δραστηριότητες, είτε να επαναλάβει τη µελέτη του σε κοµµάτια 

της θεωρίας που αναφέρονται σε δραστηριότητες τις οποίες δεν κατάφερε να 

ολοκληρώσει µε επαρκή βαθµολογία. 

Ξεφεύγοντας από τα πλαίσια ενός ηλεκτρονικού σεµιναρίου θα µπορούσε να 

προστεθεί µια ερευνητική άσκηση για τους εκπαιδευόµενους όπου θα δηµιουργούσαν 

και θα υλοποιούσαν το δικό τους διερευνητικό σενάριο εµπλουτισµένο µε µοντέρνες 

τεχνικές αξιολόγησης. Την άσκηση αυτή µαζί µε το υλικό που δηµιούργησαν θα 

αποτελούσε αντικείµενο συζήτησης και ετεροαξιολόγησης από τους άλλους 

συµµετέχοντες. Αυτό το εγχείρηµα θα απαιτούσε ένα ικανοποιητικό χρονικό 

διάστηµα δηλαδή κάποιους µήνες. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Οδηγός για την εγγραφή στην πλατφόρµα και στο σεµινάριο. 
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Πρόγραµµα ηλεκτρονικού σεµιναρίου
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Ενδεικτικό µέρος παρουσίασης από τις βίντεο – διαλέξεις του ηλεκτρονικού 

σεµιναρίου 
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Τεστ αυτοαξιολόγησης ηλεκτρονικού σεµιναρίου 
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Εκφώνηση για το ατοµικό παραδοτέο που εκπόνησαν οι συµµετέχοντες στο 

ηλεκτρονικό σεµινάριο 
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Ερωτηµατολόγιο που συµπλήρωσαν οι συµµετέχοντες για την αξιολόγηση του 

ηλεκτρονικού σεµιναρίου 
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