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ΠΔΡΙΛΗΨΗ 
Παξνπζηάδνπκε ηα απνηειέζκαηα εθαξκνγήο ζε ζπλζήθεο πξαγκαηηθήο ζρνιηθήο ηάμεο 

ηεζζάξσλ ελνηήησλ (modules) ηνπ επξσπατθνύ  πξνγξάκκαηνο PARSEL 

(«Δπηζηεκνληθόο Αιθαβεηηζκόο κέζσ Γεκνθηιώλ θαη Σρεηηθώλ κε ηε Εσή Μαζεκάησλ  

Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ»).  Οη δηδαζθαιίεο πινπνηήζεθαλ ζε ιύθεην ηεο Νόηηαο Κέξθπξαο, 

ζε δείγκα 38 καζεηώλ. Οη ελόηεηεο αλαθέξνληαη ζε ζέκαηα ηερλνινγίαο, πεξηβάιινληνο 

θαη θνηλσλίαο θαη ήηαλ νη: (1) Καιιηέξγεηα ησλ θπηώλ. Έρεη ην ρώκα ζεκαζία; (2) 

Γάια: δηαηεξήζηε ην, ζην ςπγείν, (3)  Πνπ-θνξλ, έλα ζλαθ ρσξίο ιηπαξά, (4) Θα 

έπξεπε ηα θπηηθά έιαηα λα ρξεζηκνπνηνύληαη σο θαύζηκα; (βηνληίδει). Ζ αμηνιόγεζε 

ησλ εθαξκνγώλ έγηλε κε βάζε ηηο γλώκεο ησλ καζεηώλ πνπ απάληεζαλ ζε 

εξσηεκαηνιόγην 20 εξσηήζεσλ ζε θιίκαθα  ζεκαληηθήο δηαθνξνπνίεζεο. Ζ ζηαηηζηηθή 

επεμεξγαζία δείρλεη όηη ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο ε ππεξνρή ηνπ PARSEL είλαη 

ζπληξηπηηθή, δείρλνληαο όηη ην πξόγξακκα κπνξεί λα επηηύρεη ηνπο ζηόρνπο ηνπ, 

ζεκεηώλνληαο ζαθή ππεξνρή έλαληη ησλ παξαδνζηαθώλ δηδαθηηθώλ πξνζεγγίζεσλ θαη  

πξνδηαζέηνληαο ηνπο καζεηέο ζεηηθά ζε όινπο ηνπο ηνκείο, ηνλ γλσζηηθό,  ηνλ 

ζπλαηζζεκαηηθό, ηε ρξεζηηθόηεηα θαη ηε δηδαθηηθή κέζνδν.  
 

ABTRACT 
We present the results of the application to conditions of real school classroom of 

four modules from the European project PARSEL (Popularity And Relevance of 

Science Education for scientific Literacy). The applications were carried out in an 

upper secondary school in the south of the island of Corfu, with a sample of 38 

students.  They refer to technology, environment and society topics, as follows: (1) 

Growing plants: does the soil matter?  (2) Milk: keep refrigerated (3) Popcorn, a fat 

free snack (4) Should vegetable oil be used as fuel? (biodiesel). The evaluation of the 

applications was carried out by collecting students’ opinions, who answered a 20-

item semantic differential-scale questionnaire. Statistical analysis shows that in all 

cases there was an overwhelming superiority of PARSEL, demonstrating its capacity 

to fulfill its aims, being superior to traditional instructional methods, and disposing 

students favorably with respect to the cognitive and the affective domains, its 

usability, and the instructional methodology.  

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Δπηζηεκνληθόο αιθαβεηηζκόο,  PARSEL, PISA 
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ΔΙΑΓΩΓΗ 
ύκθσλα κε ην δηεζλέο εξεπλεηηθό πξόγξακκα PISA (Programme for International 

Students Assessment), ηνπ Οξγαληζκνύ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλαπηύμεσο 

(ΟΟΑ), ν επηζηεκνληθόο αιθαβεηηζκόο (ΔΑ) νξίδεηαη σο εμήο (ΟΟΑ, PISA, 

2005): 

“Δπηζηεκνληθόο αιθαβεηηζκόο είλαη ε ηθαλόηεηα ηνπ αηόκνπ λα ρξεζηκνπνηεί ηελ 

επηζηεκνληθή γλώζε, λα αλαγλσξίδεη εξσηήκαηα θαη λα βγάδεη ζπκπεξάζκαηα πνπ 

βαζίδνληαη ζε επηζηεκνληθά δεδνκέλα, έηζη ώζηε λα θαηαλνεί ηνλ θπζηθό θόζκν πνπ ηνλ 

πεξηβάιιεη θαη λα ζπκβάιιεη ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ γηα ηηο αιιαγέο πνπ ε 

αλζξώπηλε δξαζηεξηόηεηα επηθέξεη ζε απηόλ”. 

 

Ο ΔΑ αλαθέξεηαη θαηαξρήλ ζηηο επηζηεκνληθέο έλλνηεο αιιά θαη ζηηο 

επηζηεκνληθέο δηαδηθαζίεο. εκαληηθόο όκσο είλαη θαη ν ξόινο ηνπ ζπγθεηκέλνπ ή 

πιαηζίνπ (context) δειαδή νη ζπλζήθεο εθαξκνγήο ησλ επηζηεκνληθώλ ελλνηώλ 

(ρήκα 1).  

 

 

 

 

 

 

τήμα 1. 

Οξγαλόγξακκα 

ηνπ 

επηζηεκνληθνύ 

αιθαβεηηζκνύ 

 
 

 

Γηα ηελ αμηνιόγεζε ηνπ ΔΑ ησλ καζεηώλ ρξεζηκνπνηείηαη κηα ζεσξεηηθή 

θιίκαθα ηεο νπνίαο ε ηεξαξρία  κπνξεί λα κεηαθεξζεί εύθνια ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο 

ζθνπνύο (Shwartz, Ben-Zvi, & Hofstein, A., 2005, 2006). ύκθσλα κε ηελ θιίκαθα 

απηή, δηαθξίλνπκε ηα παξαθάησ είδε ΔΑ:  (1)  Δπηζηεκνληθόο αλαιθαβεηηζκόο (νη 

καζεηέο δελ κπνξνύλ λα απαληήζνπλ ζε κηα εύινγε εξώηεζε γηα ηηο θπζηθέο 

επηζηήκεο θαη ηελ ηερλνινγία). (2) Ολνκαζηηθόο επηζηεκνληθόο αιθαβεηηζκόο (νη 

καζεηέο αλαγλσξίδνπλ κελ κηα έλλνηα αιιά έρνπλ θαη παξαλνήζεηο). (3) Λεηηνπξγηθόο 

επηζηεκνληθόο αιθαβεηηζκόο (νη καζεηέο κπνξνύλ λα πεξηγξάςνπλ κηα έλλνηα ζσζηά, 

αιιά έρνπλ κηα πεξηνξηζκέλε θαηαλόεζε ζρεηηθά κε απηή), (4) Δλλνηνινγηθόο 

επηζηεκνληθόο αιθαβεηηζκόο (νη καζεηέο αλαπηύζζνπλ θάπνηα βαζηθή θαηαλόεζε 

ησλ θύξησλ επηζηεκνληθώλ ελλνηώλ ηνπ γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ).  (5) Πνιπδηάζηαηνο 

επηζηεκνληθόο αιθαβεηηζκόο (επεθηείλεηαη πέξα από ηηο έλλνηεο ησλ επηκέξνπο 

θιάδσλ, ζπλδένληαο ηελ επηζηήκε κε ηε δσή θαη πεξηιακβάλνληαο ηηο θηινζνθηθέο, 

ηζηνξηθέο, θαη θνηλσληθέο δηαζηάζεηο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο).  

 

ηελ παξνύζα εξγαζία, παξνπζηάδνπκε ηα απνηειέζκαηα εθαξκνγήο ζε 

ζπλζήθεο πξαγκαηηθήο ζρνιηθήο ηάμεο κεξηθώλ ελνηήησλ (modules) ηνπ επξσπατθνύ  

πξνγξάκκαηνο Popularity And Relevance of Science Education for scientific Literacy 

(PARSEL) πνπ ζηα ειιεληθά ην απνδίδνπκε σο  «Δπηζηεκνληθόο Αιθαβεηηζκόο 

κέζσ Γεκνθηιώλ θαη ρεηηθώλ κε ηε Εσή Μαζεκάησλ  Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ». Οη 

ελόηεηεο πνπ εθαξκόζακε αλαθέξνληαη ζε ζέκαηα ζπλδεόκελα κε ηελ ηερλνινγία, ην 

 

Δπηζηεκνληθόο  

αιθαβεηηζκόο 

 

Δπηζηεκνληθέο  

έλλνηεο 

 

Δπηζηεκνληθέο  

δηαδηθαζίεο 

Πιαίζην  

(ζπλζήθεο) 

εθαξκνγήο 

επηζηεκνληθώλ 

ελλνηώλ 
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πεξηβάιινλ θαη ηελ θνηλσλία (Science, Technology, Environment, and Society, 

STES).    

 

TO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PARSEL 
Ζ ζύγρξνλε εθπαίδεπζε ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο θαη ζηελ ηερλνινγία ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο απαηηεί δηδαθηηθό/καζεζηαθό πιηθό πνπ λα ζηνρεύεη 

ζηελ επίηεπμε πςεινύ επηπέδνπ επηζηεκνληθνύ αιθαβεηηζκνύ ζηνπο καζεηέο, 

ζύκθσλα κε ην επνηθνδνκεηηθό/ελεξγεηηθό κνληέιν δηδαζθαιίαο/κάζεζεο. Σν πιηθό 

απηό πξέπεη λα ππνζηεξίδεη ηελ αλάπηπμε γλσζηηθώλ θαη κεηα-γλσζηηθώλ 

ζηξαηεγηθώλ, θαζώο θαη ηελ θαιιηέξγεηα θηλήηξσλ θαη ζπλαηζζεκαηηθώλ δηαζέζεσλ, 

κέζα ζε έλα ελδηαθέξνλ πεξηβάιινλ θαη ζρεηηθό κε ηε κειινληηθή δσή θαη/ή ηα 

επαγγέικαηα.  

 

Σν επξσπατθό πξόγξακκα PARSEL έρεη δεκηνπξγήζεη ηέηνην 

δηδαθηηθό/καζεζηαθό πιηθό πνπ είλαη δηαζέζηκν δσξεάλ από ην Γηαδίθηπν (Σζαπαξιήο 

θαη Οκάδα PARSEL, 2008). ην πξόγξακκα ζπλεξγάδνληαη 6 παλεπηζηήκηα, 2 

εξεπλεηηθά ηλζηηηνύηα θαη 1 δηεζλήο νξγαληζκόο από 8 επξσπατθέο ρώξεο (κεηαμύ 

απηώλ θαη ε Διιάδα κέζσ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ).
1
 Σα καζήκαηα-ελόηεηεο 

(modules) θαιύπηνπλ έλα επξύηαην θάζκα ησλ θ.ε. (θπζηθήο, ρεκείαο, βηνινγίαο-

βηνρεκείαο, γεσγξαθίαο θαη αζηξνλνκίαο) θαη ραξαθηεξίδνληαη από ζύλδεζε κε ηε 

δσή θαη ην πεξηβάιινλ θαη από δηεπηζηεκνληθόηεηα. Πηζηεύνπκε όηη, ηνπιάρηζηνλ γηα 

ηα ειιεληθά δεδνκέλα, ην πξόγξακκα είλαη πξσηνπνξηαθό.
2
  

 

Χαξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζέγγηζεο PARSEL 

ε θάζε ελόηεηα πεξηιακβάλνληαη ηα παξαθάησ ηκήκαηα:  (1) εκεηώζεηο-νδεγίεο 

γηα ηνλ καζεηή, (2) Οδεγόο δηδαζθαιίαο γηα ηνλ θαζεγεηή, (3) εκεηώζεηο γηα ηνλ 

θαζεγεηή, (4) Αμηνιόγεζε ηνπ καλζεηή θαη ηεο δηδαζθαιίαο. Πεξαηηέξσ, θάζε 

ελόηεηα πεξηιακβάλεη ηξία ζηάδηα σο εμήο: 

Σηάδην 1: Δηζάγεη ζε έλα θνηλσληθό δήηεκα, όπσο απεηθνλίδεηαη ζηνλ ηίηιν ηεο 

ελόηεηαο. Με βάζε ηηο εθηηκήζεηο ζην ζηάδην 1, νη καζεηέο νδεγνύληαη λα 

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ όηη ζηεξνύληαη ηηο επηζηεκνληθέο ηδέεο, νη νπνίεο είλαη 

ζεκαληηθέο γηα κηα πεξηζόηεξν εηο βάζνο ζπδήηεζε.  

Σηάδην 2: Οη επηζηεκνληθέο ηδέεο, ηα πξνο ιύζε πξνβιήκαηα θαη νη ζρεηηθέο 

δηαδηθαζηηθέο δεμηόηεηεο ελζσκαηώλνληαη ηώξα ζηε δηδαζθαιία.  Σν ζηάδην 2 είλαη, 

νπζηαζηηθά, θαζαξά επηζηεκνληθό, ρσξίο λα παξαβιέπεη όκσο ηελ αλάπηπμε 

εθπαηδεπηηθώλ δεμηνηήησλ, όπσο ζπλεξγαηηθή  κάζεζε, ιύζε πξνβιεκάησλ, θξηηηθή 

ζθέςε.  

Σηάδην 3: Ίζσο ην ζεκαληηθόηεξν ζηάδην: νη καζεηέο κεηαθέξνπλ ηελ επηζηεκνληθή 

ηνπο γλώζε  ζε επέπεδν δσήο, ηερλνινγίαο θαη θνηλσλίαο. Μέζσ ηεο ζπδήηεζεο θαη 

ηνπ ζπιινγηζκνύ, ιακβάλνπλ κηα θνηλσληθν-επηζηεκνληθή απόθαζε. Απηό ην ζηάδην 

πεξηιακβάλεη ηηο δεμηόηεηεο ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο θαη ηεο εγεζίαο, ηελ αλάπηπμε 

ηεο επηθνλσλίαο κε ηνλ ιόγν, ρξεζηκνπνηώληαο ηηο πγηείο ηδέεο ηεο επηζηήκεο θαη 

                                                 
1
 Σα ηδξύκαηα απηά είλαη ηα εμήο: 1) Ηλζηηηνύην IPN Kiel, Γεξκαλία,  2) Διεύζεξν Παλεπηζηήκην 

Βεξνιίλνπ (Freie Universität Berlin), Γεξκαλία, 3) Παλεπηζηήκην Syddansk, Odense, Γαλία, 4) 

Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ, 5) Παλεπηζηήκην Tartu, Δζζνλία, 6) International Council of Associations of 

Science Education  (ICASE) 7) Iλζηηηνύην Weizman Institut, Rehovot, Ηζξαήι, 8) Παλεπηζηήκην 

Ληζαβόλαο, Πνξηνγαιία, 9) Παλεπηζηήκην Lund, νπεδία.  
2
 Ζ δηεύζπλζε ηνπ ηζηνηόπνπ ηνπ PARSEL είλαη: http://www.parsel.uni-kiel.de/cms/  

Mαζήκαηα ζηα ειιεληθά: http://www.parsel.uni-kiel.de/cms/index.php?id=126/  
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ηζνξξνπώληαο απηέο ζε ζρέζε κε ηα ζρεηηθά πξνβιήκαηα, όπσο εζηθά, 

πεξηβαιινληηθά, θνηλσληθά, πνιηηηθά θαη νηθνλνκηθά. 

 

 

ΔΠΙΛΔΓΜΔΝΔ ΔΝΟΣΗΣΔ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ PARSEL ΣΗ 

ΠΑΡΟΤΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ 
ηα πιαίζηα ηεο πξαθηηθήο εθαξκνγήο/δνθηκαζίαοηνπ πξνγξάκκαηνο PARSEL ζε 

ειιεληθά ζρνιεία, εθαξκόζηεθαλ θαηά ην ζρνιηθό έηνο 2008-2009, νη παξαθάησ 

ηέζζεξηο ζεκαηηθέο ελόηεηεο: 

1. Καιιηέξγεηα ησλ θπηώλ -  Έρεη ην ρώκα ζεκαζία; (αλαπηύρζεθε από ην 

Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ) 

2. Γάια: δηαηεξήζηε ην, ζην ςπγείν (Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ) 

3. Πνπ θνξλ: έλα πξόρεηξν θαγεηό  (ζλαθ) ρσξίο ιηπαξά (Ηλζηηηνύην Weizmann) 

4. Θα έπξεπε ηα θπηηθά έιαηα λα ρξεζηκνπνηνύληαη σο θαύζηκα; (βηνληίδει) 

(ICASE). 

Αθνινπζεί ζύληνκε πεξηγξαθή ησλ ηεζζάξσλ ελνηήησλ, ησλ αληηθεηκεληθώλ ηνπο 

ζηόρσλ θαη ησλ ζπλζεθώλ πξαγκαηνπνίεζήο ηνπο. Γηα θάζε ελόηεηα, ε πνξεία ησλ 

καζεκάησλ πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην δηαδηθηπαθό ηόπν ηνπ PARSEL . 

 

Καιιηέξγεηα θπηώλ - Έρεη ην ρώκα ζεκαζία; 

Δλόηεηα καζεκάησλ  πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο κε ζέκα ηα δηαθνξεηηθά είδε 

ρώκαηνο (θπζηθή εκθάληζε, ηθαλόηεηα πδαηνζπγθξάηεζεο, ηδεκαηαπόζεζεο, pH). 

Αληηθεηκεληθνί ζηόρνη: 1) Οη καζεηέο λα ζπιιέμνπλ, λα αλαγλσξίζνπλ, λα 

παξαζθεπάζνπλ δηάθνξα δείγκαηα μεξνύ ρώκαηνο θαη λα θαηαγξάςνπλ ηηο 

παξαηεξήζεηο ηνπο. 2) Να θαηαλνήζνπλ ηνλ ζεκαληηθό ξόιν ηνπ pH ηνπ ρώκαηνο. 3) 

Να απνθηήζνπλ ηε γλώζε θαη ηελ ηθαλόηεηα λα πξνζδηνξίδνπλ ην pH ελόο ρώκαηνο 

θαη λα ην ηξνπνπνηνύλ. 4) Να πεηξακαηηζηνύλ θαη λα απνθηήζνπλ ηελ πξαθηηθή 

εκπεηξία ηεο εμέηαζεο ηεο επίδξαζεο ηνπ pH ζηελ αλάπηπμε ελόο ζπγθεθξηκέλνπ 

είδνπο (θαζνιηνύ). 

Δίδνο εξγαζίαο: ην εξγαζηήξην θαη ζηελ ηάμε, ζε νκάδεο 3-4 καζεηώλ. 

Πξνβιεπόκελνο ρξόλνο: 4 δηδαθηηθέο ώξεο ζην ζρνιείν, ζπλ ρξόλνο ζην ζπίηη θαη 

εμσηεξηθά γηα ηε ζπιινγή πιηθνύ θαη πιεξνθνξηώλ. 

Πξναπαηηνύκελε γλώζε: Υεκεία δηαιπκάησλ, νμέα, βάζεηο. 

 

Γάια: Γηαηεξήζηε ηo ζην ςπγείν 

Δλόηεηα καζεκάησλ  ρεκείαο α-β΄ ιπθείνπ κε ζέκα ην γάια, ηα είδε γάιαθηνο, ηνπο 

ηξόπνπο ζπληήξεζήο ηνπ θαη πξντόληα ηνπ γάιαθηνο όπσο ην γηανύξηη.  

Αληηθεηκεληθνί ζηόρνη: 1) Οη καζεηέο λα κάζνπλ ηε ζύλζεζε ηνπ γάιαθηνο, λα 

αλαγλσξίζνπλ ηα δηάθνξα είδε ηνπ θαη λα θαηαγξάςνπλ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο. 2) 

Να θαηαλνήζνπλ ηνλ ζεκαληηθό ξόιν ηεο νμύηεηαο γηα ηελ θαζίδεζε ηνπ γάιαθηνο. 

3) Να κάζνπλ ηε ζεκαζία ηνπ γάιαθηνο θαη ηνπ γηανπξηηνύ ζηελ δηαηξνθή. 4) Να 

παξαζθεπάζνπλ γηανύξηη. 5) Να γίλνπλ ελεκεξσκέλνη πνιίηεο πνπ ζα κπνξνύλ λα 

δηαθξίλνπλ ηηο πγηεηλέο από ηηο κε πγηεηλέο ηξνθέο. 

Δίδνο εξγαζίαο: ην ζπίηη θαη ζηελ ηάμε. 

Πξνβιεπόκελνο ρξόλνο: 2 δηδαθηηθέο ώξεο ζην ζρνιείν, ζπλ ρξόλνο ζην ζπίηη θαη 

εμσηεξηθά γηα ηε ζπιινγή πιηθνύ θαη πιεξνθνξηώλ. 

Πξναπαηηνύκελε γλώζε: Βαζηθή νξγαληθή ρεκεία, νμέα, βάζεηο 

 

Πνπθνξλ: έλα πξόρεηξν θαγεηό (ζλαθ) ρσξίο ιηπαξά 

Δλόηεηαο καζεκάησλ βαζηθήο επηζηήκεο γηα όινπο. 
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 Αληηθεηκεληθνί ζηόρνη: 1) Οη καζεηέο λα αλαγλσξίζνπλ δηάθνξα είδε πνπθνξλ θαη λα 

θαηαγξάςνπλ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο. 2) Να θαηαλνήζνπλ ηνλ ζεκαληηθό ξόιν ηεο 

ζεξκνθξαζίαο γηα ηε παξαζθεπή ηνπ πνπθνξλ. 3) Να παξαζθεπάζνπλ πνπθνξλ. 3) 

Να κάζνπλ εάλ ε ρξήζε βνπηύξνπ ή ιαδηνύ (ιηπώλ) είλαη αλαγθαία πξνθεηκέλνπ λα 

παξαζθεπάζνπλ ην πνπθνξλ. 4) Να γίλνπλ ελεκεξσκέλνη πνιίηεο πνπ ζα κπνξνύλ λα 

δηαθξίλνπλ ηηο πγηεηλέο από ηηο κε πγηεηλέο ηξνθέο. 

Δίδνο εξγαζίαο: ην ζπίηη θαη ζηελ ηάμε. 

Πξνβιεπόκελνο ρξόλνο: 4-5 ώξεο, 2 δηδαθηηθέο ώξεο ζην ζρνιείν, ζπλ 2 ώξεο  ζην 

ζπίηη θαη εμσηεξηθά γηα ηελ ζπιινγή πιηθνύ θαη πιεξνθνξηώλ. 

Πξναπαηηνύκελε γλώζε:  κε απαξαίηεηε. 

 

Θα έπξεπε ηα θπηηθά έιαηα λα ρξεζηκνπνηνύληαη σο θαύζηκα;( βηνληίδει) 

Δλόηεηα καζεκάησλ ρεκείαο πιηθώλ, γηα ηελ παξαζθεπή θαη ηνλ έιεγρν ησλ 

βηνθαπζίκσλ σο θαύζηκεο ύιεο. Πεξαηηέξσ, ε εξγαζία κειεηά ην εζηθό δίιεκκα ηεο 

ρξήζεο θαγώζηκσλ πιηθώλ γηα ηελ παξαζθεπή θαύζηκεο ύιεο.  

Αληηθεηκεληθνί ζηόρνη: 1) Οη καζεηέο λα κπνξνύλ νη καζεηέο λα δηαηππώζνπλ 

θνηλσληθν-επηζηεκνληθά επηρεηξήκαηα ζε ζρέζε κε ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα 

κεηνλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο θπηηθώλ ειαίσλ σο θαύζηκεο ύιεο θαη λα δηακνξθώλνπλ 

κηα δηθαηνινγεκέλε απόθαζε. 2) Να είλαη ηθαλνί λα αθνινπζήζνπλ δηαδηθαζίεο γηα 

ηελ πεηξακαηηθή παξαζθεπή ηνπ βηνληίδει, ρξεζηκνπνηώληαο ζπλεζηζκέλα θαη 

δηαζέζηκα θπηηθά έιαηα. 3) Να δνθηκάζνπλ ηελ θαηαιιειόηεηα σο θαπζίκνπ ηνπ 

βηνληίδει πνπ παξαζθεύαζαλ. 3) Να εμεγήζνπλ ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ην πεηξέιαην 

ληίδει θαη ην βηνληίδει είλαη ηθαλά λα δξάζνπλ σο θαύζηκα ζε κηα κεραλή 

εζσηεξηθήο θαύζεσο. 4) Να ζπλεξγαζηνύλ σο κέιε κίαο νκάδαο ζηελ εθηέιεζε ησλ 

πεηξακαηηθώλ δηαδηθαζηώλ θαη λα ζπδεηήζνπλ ηα πιενλεθηήκαηα-κεηνλεθηήκαηα ηεο 

ρξήζεο ησλ θπηηθώλ ειαίσλ. 5) Να θαηαλνήζνπλ ηνλ ζρεκαηηζκό θαη ηελ πδξόιπζε 

ησλ εζηέξσλ.   

Δίδνο εξγαζίαο: Παξαζθεπή βηνληίδει, αλάπηπμε ηερληθώλ δηαρσξηζκνύ, ζρεδηαζκόο 

θαη εθηέιεζε κειέηεο ηεο ζεξκηδηθήο αμίαο θαπζίκνπ, ζπκκεηνρή ζε ζπδήηεζε 

ζρεηηθά κε ην θαηά πόζν ηα θπηηθά έιαηα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη σο θαύζηκα. 

Δλαιιαθηηθό ζελάξην ζε πεξίπησζε έιιεηςεο εξγαζηεξίνπ ή αδπλακίαο 

πξαγκαηνπνίεζεο ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο: πξνβνιή βίληεν κε ηηο 

δξαζηεξηόηεηεο,  

Πξνβιεπόκελνο ρξόλνο: 5 δηδαθηηθέο ώξεο ζην ζρνιείν, ζπλ ρξόλνο ζην ζπίηη θαη 

εμσηεξηθά γηα ηελ ζπιινγή πιηθνύ θαη πιεξνθνξηώλ. 

Πξναπαηηνύκελε γλώζε: Οξγαληθή ρεκεία, εζηέξεο, εζηεξνπνίεζε, βηνληίδει, 

θαηαιύηεο, ζεξκηδηθή αμία ησλ θαπζίκσλ. 

 

 

ΜΔΘΟΓΟ 
Γείγκα 

Οη δηδαζθαιίεο ησλ αληίζηνηρσλ ελνηήησλ ηνπ PARSEL πινπνηήζεθαλ από ηελ 

πξώηε ζπγγξαθέα ζε δείγκα 38 καζεηώλ εληαίνπ ιπθείνπ, ζε εκηαζηηθή πεξηνρή ηεο 

Νόηηαο Κέξθπξαο, ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο ηεο ηερλνινγίαο θαη ησλ 

πξνγξακκάησλ πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο, αγσγήο πγείαο θαη αγσγήο 

θαηαλαισηή. Γεληθά, νη καζεηέο ήηαλ κέηξηαο επίδνζεο.  Ο Πίλαθαο 1 δίλεη αξηζκνύο 

θαη θύιν καζεηώλ γηα θάζε δηδαρζείζα ελόηεηα. 
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Πίνακας 1.  Αξηζκνί θαη θύιν καζεηώλ γηα θάζε δηδαρζείζα ελόηεηα. 

 

Α/Α Δλόηεηα Αξηζκόο 

καζεηώλ 

Αγόξηα Κνξίηζηα 

1 Έδαθνο 9 4 5 

2 Γάια 10 2 8 

3 Πνπ-θνξλ 9 4 5 

4 βηνληίδει 10 4 6 

 Σύλνια 38 14 24 

 

Τξόπνο αμηνιόγεζεο - Καηεγνξηνπνίεζε ησλ εξσηήζεσλ 

Ζ αμηνιόγεζε ησλ εθαξκνγώλ έγηλε κέζα από ηε απάληεζε-ζπκπιήξσζε από ηνπο 

καζεηέο εξσηεκαηνινγίνπ ζε θιίκαθα ζεκαληηθήο δηαθνξνπνίεζεο (semantic 

differential scale): γλώκεο ησλ καζεηώλ γηα ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε ησλ 

θπζηθώλ επηζηεκώλ πξηλ από θαη κεηά από ηε δηδαζθαιία ηεο ελόηεηαο (module). Σν 

εξσηεκαηνιόγην πξνέξρνληαη από ηελ εθαξκνγή ηνπ PARSEL ζην Ηζξαήι θαη 

απνηεινύληαη από 20 εξσηήζεηο. Δθαξκόζηεθε δύν θνξέο, κία ακέζσο πξηλ από ηελ 

εθαξκνγή ηνπ PARSEL θαη κία ακέζσο κεηά ηελ εθαξκνγή. Σν πεξηερόκελν ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα. Λακβάλνληαο ππόςε όηη νη 

εξσηήζεηο 2, 5, 8, 12, 15 θαη 20 μεθηλάλε από ηελ πιήξε άξλεζε θαη θαηαιήγνπλ 

ζηελ πιήξε θαηάθαζε, ζηελ επεμεξγαζία καο θάλακε γη’ απηέο αλαζηξνθή ηεο 

ζεηξάο. 

Γηα ηελ πιήξε θαη αθξηβή απνηύπσζε ηεο ζεκαληηθήο δηαθνξνπνίεζεο 

αθνινπζήζεθε  ε εμήο δηαδηθαζία: Αξρηθά ε εξεπλήηξηα έθαλε κηα πξώηε 

νκαδνπνηήζε ησλ 20 εξσηήζεσλ. Έπεηηα από εθηελή ζπδήηεζε ηεο εξεπλήηξηαο κε 

ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή, νδεγεζήθακε ζε βειηησκέλε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ 

εξσηήζεσλ ζε ηέζζεξηο νκάδεο, σο εμήο: α) σο πξνο ηνλ γλσζηηθό ηνκέα (καζαίλσ), 

νη εξσηήζεηο 2, 6, 13, 18, 20, β) σο πξνο ηνλ ζπλαηζζεκαηηθό ηνκέα (ηθαλνπνίεζε), νη 

εξσηήζεηο 3, 5, 10, γ) σο πξνο ηελ ρξεζηηθόηεηα γηα ηελ δσή, νη εξσηήζεηο 1, 4, 12, 

14, 17, 19 θαη ηέινο δ) σο πξνο ηελ δηδαθηηθή κέζνδν, νη εξσηήζεηο 7, 8, 9, 11, 15, 16. 

 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 
Ο Πίλαθαο 2 δίλεη ηνπο ζπλνιηθνύο αξηζκνύο ζεηηθώλ, αξλεηηθώλ θαη νπδέηεξσλ 

γλσκώλ ησλ καζεηώλ, πξηλ από θαη κεηά από ηηο εθαξκνγέο ησλ δηδαζθαιηώλ 

PARSEL.  Οη γλώκεο δείρλνληαη θαηαλεκεκέλεο ζηνπο ηέζζεξηο εμεηαδόκελνπο 

ηνκείο θαη ζην ζύλνιν, ρσξηζηά γηα θαζεκηά από ηηο ηέζζεξηο δηδαρζείζεο ελόηεηεο.  

Ο Πίλαθαο 3 δίλεη αζξνηζηηθά   ηηο γλώκεο ζπλνιηθά γηα ηηο ηέζζεξηο δηδαρζείζεο 

ελόηεηεο. 
Πίνακας 2.  πλνιηθνί αξηζκνί ζεηηθώλ, αξλεηηθώλ θαη νπδέηεξσλ γλσκώλ ησλ καζεηώλ, 

πξηλ από θαη κεηά από ηηο εθαξκνγέο ησλ δηδαζθαιηώλ PARSEL. ε θάζε θειιί, νη ηέζζεξηο 

αξηζκνί αληηζηνηρνύλ ζηηο ηέζζεξηο δηδαρζείζεο ελόηεηεο (βι. Πίλαθα 1).  Οη γλώκεο 

δείρλνληαη θαηαλεκεκέλεο ζηνπο ηέζζεξηο εμεηαδόκελνπο ηνκείο θαη ζην ζύλνιν, γηα ηηο 

ηέζζεξηο δηδαρζείζεο ελόηεηεο.   

 
Σνκέαο Γλώκεο καζεηώλ 

 Πξν PARSEL Μεηά PARSEL 

Θεηηθέο Αξλεηηθέο Οπδέη. Θεηηθέο Αξλεηηθέο Οπδέη. 

Γλσζηηθόο ηνκέαο 

 

13 

19 

15 

21 

15 

21 

23 

16 

17 

10 

7 

13 

23 

35 

36 

29 

7 

11 

8 

11 

15 

4 

1 

10 



 

7 

 

πλαηζζεκαηηθόο 

ηνκέαο 

11 

7 

8 

11 

9 

16 

11 

10 

7 

7 

8 

9 

7 

18 

22 

15 

6 

11 

1 

7 

14 

1 

4 

8 

Υξεζηηθόηεηα 

 

11 

22 

23 

20 

30 

18 

12 

24 

13 

20 

19 

16 

27 

39 

46 

31 

15 

10 

4 

11 

12 

11 

4 

18 

Γηδαθηηθή κέζνδνο 

 

15 

22 

23 

27 

28 

23 

13 

23 

11 

15 

18 

10 

30 

31 

34 

35 

12 

20 

17 

15 

12 

9 

3 

10 

ύλνια 

αλά ελόηεηα 

50 

70 

69 

79 

82 

78 

59 

73 

48 

52 

52 

48 

87 

123 

138 

110 

40 

52 

30 

44 

53 

25 

12 

46 

 
Πίνακας 3.  πλνιηθνί αξηζκνί ζεηηθώλ, αξλεηηθώλ θαη νπδέηεξσλ γλσκώλ ησλ καζεηώλ, 

πξηλ από θαη κεηά από ηηο εθαξκνγέο ησλ δηδαζθαιηώλ PARSEL ζπλνιηθά γηα ηηο ηέζζεξηο 

δηδαρζείζεο ελόηεηεο. 

 
Σνκέαο Γλώκεο καζεηώλ 

 Πξν PARSEL Μεηά PARSEL 

Θεηηθέο Αξλεηηθέο Οπδέη. Θεηηθέο Αξλεηηθέο Οπδέη. 

Γλσζηηθόο ηνκέαο 68 75 47 123 37 30 

πλαηζζ/θόο ηνκέαο 37 46 31 62 25 27 

Υξεζηηθόηεηα 76 84 68 143 40 45 

Γηδαθηηθή κέζνδνο 87 87 54 130 64 34 

Γεληθό ζύλνιν 268 292 200 458  166 136 

Σηαηηζηηθή επεμεξγαζία θαη επξήκαηα 

Γηα λα θαηαδεηρζεί ε απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ εθαξκνγώλ ηνπ PΑRSEL, 

πξνρσξνύκε ζε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ηεο θαηαλνκήο ησλ γλσκώλ ησλ καζεηώλ κε 

ην ζηαηηζηηθό θξηηήξην ρ². Λόγσ ησλ πνιύ κηθξώλ δεηγκάησλ ζηα επηκέξνπο 

δηδαρζείζεο ελόηεηεο, πεξηνξηδόκαζηε ζην άζξνηζκα ησλ γλσκώλ θαη γηα ηηο ηέζζεξηο 

ελόηεηεο (Πίλαθαο 3). Ο Πίλαθαο 4 δίλεη ηα απνηειέζκαηα ηεο ζηαηηζηηθήο 

επεμεξγαζίαο. 

Παξαηεξνύκε ηελ πνιύ κεγάιε δηαθνξά ησλ ηηκώλ γηα κεηά από ηελ εθαξκνγή 

ηνπ PΑRSEL ζε ζρέζε κε πξηλ από ηελ εθαξκνγή. Ζ θξίζηκε ηηκή ηνπ ρ² γηα (3-1 =) 

2 βαζκνύο ειεπζεξίαο είλαη 5,99 γηα επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο p = 0,05 θαη 9,21 γηα p 

= 0,01. ε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο, ε ππεξνρή ησλ ζεηηθώλ γλσκώλ είλαη ζπληξηπηηθή 

κεηά από ηελ εθαξκνγή, ελώ όπσο θαίλεηαη από ηηο θαηαλνκέο (Πίλαθαο 3), δελ 

ππάξρεη νπζηαζηηθή δηαθνξά κεηαμύ αξλεηηθώλ θαη νπδέηεξσλ γλσκώλ. ε ζρέζε κε 

ηνπο εμεηαδόκελνπο ηνκείο, από ηα απνηειέζκαηα πξνθύπηεη όηη ν γλσζηηθόο ηνκέαο 

θαη ε ρξεζηηθόηεηα πξνεγνύληαη, αθνινπζεί ε δηδαθηηθή κέζνδνο θαη ηειεπηαίνο 

έξρεηαη ν ζπλαηζζεκαηηθόο ηνκέαο.   

ε p = 0,05, νη ηηκέο ηνπ ρ² πξηλ από ηελ εθαξκνγή είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

γηα ηνλ γλσζηηθό ηνκέα, ηε δηδαθηηθή κέζνδν θαη ην γεληθό ζύλνιν, ελώ ζε p = 0,01 ε 

ηηκή ηνπ ρ² είλαη νξηαθά ζεκαληηθή γηα ηε δηδαθηηθή κέζνδν θαη ζεκαληηθή γηα ην 

ζύλνιν. Όπσο όκσο θαίλεηαη από ηνλ Πίλαθα 3, πξηλ από ηελ εθαξκνγή, δελ 

ππάξρνπλ κεγάιεο δηαθνξέο κεηαμύ ζεηηθώλ θαη αξλεηηθώλ γλσκώλ ζε όιεο ηηο 

πεξηπηώζεηο, ελώ ζηηο πεξηπηώζεηο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο απηή νθείιεηαη ζηνλ 
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κηθξόηεξν αξηζκό ησλ νπδέηεξσλ γλσκώλ ζε ζρέζε κε ηηο ζεηηθέο θαη ηηο αξλεηηθέο 

γλώκεο.  

 
Πίνακας 4.  Σηκέο ζηαηηζηηθνύ ρ² γηα ηελ ζύγθξηζε ηεο θαηαλνκήο ησλ γλσκώλ ησλ καζεηώλ 

πξηλ από θαη κεηά από ηηο εθαξκνγέο ησλ δηδαζθαιηώλ PARSEL ζπλνιηθά γηα ηηο ηέζζεξηο 

δηδαρζείζεο ελόηεηεο.* 

 
Σνκέαο Σηκέο ζηαηηζηηθνύ ρ² 

 Πξν PARSEL Μεηά PARSEL 

Γλσζηηθόο ηνκέαο 6,71  84,71  

πλαηζζ/θόο ηνκέαο 3,00 22,79 

Υξεζηηθόηεηα 1,68 88,76 

Γηδαθηηθή κέζνδνο 9,55 63,47 

Γεληθό ζύλνιν 17,98 249,80 

*Κξίζηκεο ηηκέο ρ² (β.ε. = 2): 5,99 ( p = 0,05) θαη 9,21 (p = 0,01). 

 

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ  
Από ηελ επεμεξγαζία ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πξηλ από θαη κεηά από ηελ εθαξκνγή 

ησλ ηεζζάξσλ ελνηήησλ ηνπ PARSEL, πξνθύπηεη όηη πξάγκαηη ην πξόγξακκα κπνξεί 

λα επηηύρεη ηνπο ζηόρνπο ηνπ, ζεκεηώλνληαο ζαθή ππεξνρή έλαληη ησλ 

παξαδνζηαθώλ δηδαθηηθώλ πξνζεγγίζεσλ ηνπ ειιεληθνύ ζρνιείνπ θαη  

πξνδηαζέηνληαο ηνπο καζεηέο ζεηηθά ζε όινπο ηνπο ηνκείο, ηνλ γλσζηηθό,  ηνλ 

ζπλαηζζεκαηηθό, ηε ρξεζηηθόηεηα θαη ηε δηδαθηηθή κέζνδν.  

Όηαλ ε αδηαθνξία κεηαηξέπεηαη ζε ελδηαθέξνλ, όηαλ ε έιιεηςε θαηαιιειόηεηαο 

θαη ρξεζηηθόηεηαο επηζηεκνληθώλ γλώζεσλ δηαθνξνπνηείηαη ζε θηλεηνπνίεζε θαη ζε 

εξεπλεηηθή δηεξγαζία θαη αλαδήηεζε, θαη όηαλ νη επηζηεκνληθέο γλώζεηο αγγίδνπλ ηε 

ζθαίξα ηεο θαζεκεξηλόηεηαο, ηόηε ππάξρνπλ ζαθείο ελδείμεηο όηη νη καζεηέο (θαη 

πξνθαλώο θαη νη εθπαηδεπηηθνί) κπνξνύλ λα απνιακβάλνπλ ηε δηδαζθαιία θαη ηε 

κάζεζε.  

Με εθαξκνγέο όπσο απηέο ηνπ PARSEL, αιιάδνπλ νη ξόινη ζην ζρνιείν, νη 

καζεηέο γίλνληαη ΟΗ πξσηαγσληζηέο θαη νη εθπαηδεπηηθνί νη ζύκβνπινη, νη 

παξαηεξεηέο, νη ζπληνληζηέο, νη θαζνδεγεηέο ησλ καζεηώλ. Οη αιιαγέο δελ αθνξνύλ 

κόλν ηνλ γλσζηηθό ηνκέα, αιιά θαη εθείλνλ πνπ άπηεηαη ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

ζθαίξαο, αθνύ νη καζεηέο απηελεξγώληαο, απνιακβάλνπλ ηελ εζηθή ηθαλνπνίεζε από 

ηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ηνπο θαη αλαδεηήζεώλ ηνπο. Απμάλεηαη ε 

παξαηεξεηηθόηεηα ηνπο θαη ιύλνληαη πνιιά πξνβιήκαηα, ζηακαηάλε  λα ζεσξνύλ 

δεδνκέλα θάπνηα ζηνηρεία, θαη κέζα από ηελ έξεπλα βιέπνπλ ηνλ ζπλδπαζκό 

επηζηήκεο θαη ηερλνινγίαο. Σειηθά είλαη κία δηαδηθαζία από ηελ νπνία βγαίλνπλ όινη 

σθειεκέλνη, άκεζα νη καζεηέο θαη νη εθπαηδεπηηθνί, έκκεζα όιε ε θνηλσλία. 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ: Δξσηεκαηνιόγην ζεκαληηθήο δηαθνξνπνίεζεο (γλώκεο ησλ 

καζεηώλ)  

ζε ζρέζε κε ηε κάζεζε ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ  

πξηλ από θαη κεηά από ηε δηδαζθαιία ηνπ module ηνπ PARSEL 

 
     Γόζεθε ζηνπο καζεηέο πίλαθαο πνπ πεξηιακβάλεη 20 πξνηάζεηο πνπ δεηνύλ ηε γλώκε ηνπ 

καζεηή ζε ζρέζε κε ηνλ ηξόπν πνπ δηδάρζεθε ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα. Ο καζεηήο θαιείηαη 

λα επηιέμεη ελ απάληεζε πνπ αληηζηνηρεί ζηε γλώκε ηνπ, ηνπνζεηώληαο έλα Υ ζηε ζρεηηθή 

ζηήιε: 1:  πνιύ ζεκαληηθή, 2, 3:  ζεκαληηθή, 4:  ΟΥΗ πνιύ ζεκαληηθή, 5:  ΓΔΝ ΔΗΝΑΗ 

ΚΑΘΟΛΟΤ ζεκαληηθή.  
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Οη 20 δειώζεηο.  Ο ηξόπνο πνπ δηδάζθνκαη ή δηδάρζεθα ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα είλαη:  

1.εκαληηθόο γηα κέλα. 2. Μπεξδεκέλνο.  3. Απνιαπζηηθόο.  4. Γείρλεη ζε κέλα ηε ζεκαζία 

ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ. 5. ΟΥΗ ελδηαθέξσλ. 6. Δύθνινο λα 

θαηαιάβσ. 7. Μνπ δίλεη επθαηξίεο λα ζπκκεηάζρσ ζε δξαζηεξηόηεηεο.  8. Κάλσ πεηξάκαηα 

αθνινπζώληαο  ιεπηνκεξείο νδεγίεο. 9. Με ελζαξξύλεη λα αληαιιάμσ ηδέεο κε ηνπο 

ζπκκαζεηέο κνπ ή ηελ νηθνγέλεηά κνπ.  10. Βειηηώλεη ην ελδηαθέξνλ κνπ γηα ηηο θπζηθέο 

επηζηήκεο.  11. Με ελζαξξύλεη λα ππνβάιισ εξσηήζεηο.  12. ΓΔΝ κε βνεζάεη λα απνθαζίδσ 

γηα ηελ αμηνπηζηία ησλ επηζηεκνληθώλ εηδήζεσλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηα κέζα ελεκέξσζεο.  

13. Υξήζηκνο γηα ηε κάζεζή κνπ. 14. Μέζσ ζεκάησλ πνπ ήηαλ ζρεηηθά κε ηε δσή κνπ. 15. 

Διέγρεηαη απνθιεηζηηθά από ηνλ θαζεγεηή. 16. Απνηειείηαη από πνηθίιεο δξαζηεξηόηεηεο. 

17. Με πξνεηνηκάδεη γηα ηε κειινληηθή δσή κνπ. 18. Μαζαίλσ.  19. Με βνεζάεη σο 

κειινληηθό πνιίηε. 20. ΓΔΝ κνπ δίλεη επθαηξίεο λα πάξσ απαληήζεηο ζηηο εξσηήζεηο. 
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