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Τίηινο Εξεπλεηηθνύ Έξγνπ: Γηεξεύλεζε θαη ζπζρέηηζε απόςεσλ θαη πξαθηηθώλ εθπαηδεπηηθώλ 

πνπ δηδάζθνπλ Φπζηθέο Δπηζηήκεο ζε ηππηθά θαη κε καζεζηαθά πεξηβάιινληα 

Πνζό Φξεκαηνδόηεζεο: 148.500 Δπξώ 

 

Δηάξθεηα Φξεκαηνδόηεζεο: 20-1-2020 

σο 20-1-2023 

 

 

Επηζηεκνληθόο Υπεύζπλνο: Πέηξνο Καξηώηνγινπ 

 

Φηιηθόο πξνο ηνλ αλαγλώζηε ηίηινο: Απόςεηο θαη 

Πξαθηηθέο Δθπαηδεπηηθώλ γηα ηε Γηεξεύλεζε  

 

Επηζηεκνληθή Πεξηνρή: Κνηλσληθέο Δπηζηήκεο 

 

Φνξέαο Πξνέιεπζεο θαη Φώξα: Παλεπηζηήκην 

Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, Διιάδα 

 

Φνξέαο Υπνδνρήο: Παλεπηζηήκην Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο 

 

Σπλεξγαδόκελνο Φνξέαο: Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην 

Θεζζαινλίθεο, ΚΓΔΜΤ-ΝΟΗΣΙΣ 

 

Ιζηνζειίδα πξνβνιήο ηνπ Έξγνπ: 

https://sti.web.uowm.gr/  

https://sti.web.uowm.gr/
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Σύλνςε Εξεπλεηηθνύ Έξγνπ 

 

Τα ζύγρξνλα Πξνγξάκκαηα Σπνπδώλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ Φπζηθώλ Επηζηεκώλ (ΦΕ) πηνζεηνύλ ηε 

δηεξεύλεζε σο βαζηθό ζπζηαηηθό ησλ πξνηάζεώλ ηνπο, δει. σο θπξίαξρε πξόηαζε δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο, 

ελώ ηαπηόρξνλα δίλνπλ έκθαζε ζηε κε ηππηθή αιιά θαη ζηε κηθηή εθπαίδεπζε. Σε απηή ηε ινγηθή ζρεδηάζακε 

έλα εξεπλεηηθό πξόγξακκα κε ζθνπό λα πξνηείλνπκε ηξόπνπο ελίζρπζεο ησλ δηεξεπλεηηθώλ πξαθηηθώλ 

θνηηεηώλ θαη ππεξεηνύλησλ εθπαηδεπηηθώλ ΦΕ, όπσο θαη δηεπθνιπληώλ, ζε πεξηβάιινληα κε ηππηθήο 

εθπαίδεπζεο ΦΕ θαη Τερλνινγίαο.  

 

Σην εξεπλεηηθό απηό πξόγξακκα ζα δηεξεπλεζνύλ απόςεηο θαη πξαθηηθέο κειινληηθώλ θαη ππεξεηνύλησλ 

εθπαηδεπηηθώλ ζε ζρέζε κε ηε δηεξεύλεζε ζηελ πεξηνρή δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο ησλ ΦΕ. Επηπιένλ, ζα 

επηρεηξήζνπκε λα ζπζρεηίζνπκε απόςεηο θαη πξαθηηθέο, δει. λα εμεηάζνπκε αλ νη απόςεηο θαζνδεγνύλ ηηο 

πξαθηηθέο ή ην αληίζηξνθν ή δελ ππάξρεη θάπνηα ζρέζε.  

 

Σπγθεθξηκέλα, ζα κειεηεζνύλ νη απόςεηο θνηηεηώλ Τκεκάησλ Νεπηαγσγώλ γηα ζέκαηα δηεξεύλεζεο, πξηλ θαη 

κεηά από εξγαζηεξηαθό κάζεκα ΦΕ, ζην νπνίν ζα δηδαρζεί ξεηά ε κέζνδνο ειέγρνπ κεηαβιεηώλ. Επίζεο, ζα 

δηεξεπλεζνύλ θαη ζπζρεηηζζνύλ απόςεηο γηα ηε δηεξεύλεζε θαη αληίζηνηρεο πξαθηηθέο εθπαηδεπηηθώλ πνπ 

δηδάζθνπλ ΦΕ θαη ζπκκεηείραλ παιαηόηεξα ζε πξόγξακκα επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο. Σηόρνο είλαη λα 

δηεξεπλήζνπκε αλ νη πξαθηηθέο πνπ απνθηήζεθαλ ζηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο δηαηεξήζεθαλ δύν ρξόληα 

κεηά ηε ιήμε ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

 

Επηπιένλ, ζην πιαίζην ηεο δηεξεύλεζεο, ζα κειεηεζνύλ νη απόςεηο θαη πξαθηηθέο δηεπθνιπληώλ πνπ 

νξγαλώλνπλ θαη πινπνηνύλ πξνγξάκκαηα ΦΕ θαη Τερλνινγίαο ζε κε ηππηθά πεξηβάιινληα κάζεζεο, όπσο ην 

ΝΟΗΣΙΣ. Αλακέλνπκε όηη ε δηεξεύλεζε θαη ζπζρέηηζε ησλ απόςεσλ θαη ησλ πξαθηηθώλ ζα αλαδείμεη 

δηδαθηηθέο πξνηάζεηο γηα ηελ ελίζρπζε ησλ δηεξεπλεηηθώλ πξαθηηθώλ θνηηεηώλ, εθπαηδεπηηθώλ θαη 

δηεπθνιπληώλ, όηαλ ζρεδηάδνπλ θαη δηδάζθνπλ ΦΕ. 
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Πξσηνηππία ηνπ Εξεπλεηηθνύ Έξγνπ 

 

• Ο ζπλδπαζκόο ξεηήο θαη κε δηδαζθαιίαο ηεο Σηξαηεγηθήο Διέγρνπ Μεηαβιεηώλ 

(ΣΔΜ) (δηεξεύλεζε) βξίζθεηαη ζηελ αηρκή ηεο έξεπλαο ηεο δηδαθηηθήο κε απώηεξν 

ζηόρν ηελ θαιύηεξε εθπαίδεπζε θνηηεηώλ/ηξηώλ κειινληηθώλ εθπαηδεπηηθώλ. 

Ιδηαίηεξα γηα ηα παηδαγσγηθά ηκήκαηα ππάξρεη πεξηνξηζκέλε βηβιηνγξαθία (1ε 

Δλόηεηα) 

 

• Η κειέηε ησλ δηεξεπλεηηθώλ πξαθηηθώλ ππεξεηνύλησλ εθπαηδεπηηθώλ είλαη ζεζκηθά 

δύζθνιε σο αδύλαηε ιόγσ ηεο απαγόξεπζεο βηληενζθόπεζεο δηδαζθαιηώλ – ΙΔΠ) 

θαη εξεπλεηηθά πεξίπινθε ιόγσ ηεο δπζθνιίαο απνηύπσζεο θαη θσδηθνπνίεζεο ησλ 

πξαθηηθώλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ (2ε Δλόηεηα) 

 

• Η κειέηε ησλ δηεξεπλεηηθώλ πξαθηηθώλ δηεπθνιπληώλ ζην  πιαίζην ηεο κε ηππηθήο 

εθπαίδεπζεο είλαη πεξηνξηζκέλε έσο αλύπαξθηε ζηε βηβιηνγξαθία (3ε Δλόηεηα)   

 

• Η απόπεηξα ζπζρέηηζεο απόςεσλ θαη πξαθηηθώλ: νη απόςεηο νδεγνύλ ηηο πξαθηηθέο, 

αληίζηξνθα ή κήπσο δελ ζρεηίδνληαη; Απνηειεί πξνζπάζεηα θαηαλόεζεο ηεο  

δπζεπίιπηεο ζπζρέηηζεο ζεσξίαο (απόςεηο) θαη πξάμεο (πξαθηηθέο) (4ε Δλόηεηα) 
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Αλακελόκελα απνηειέζκαηα & Αληίθηππνο ηνπ 

Εξεπλεηηθνύ Έξγνπ 
 

• Η αλάδεημε κεζόδσλ θαη πιηθώλ εθπαίδεπζεο θαη επηκόξθσζεο θνηηεηώλ θαη 

ππεξεηνύλησλ εθπαηδεπηηθώλ, σο πξντόλ ηεο ίδηαο ηεο πξνηεηλόκελεο εθπαηδεπηηθήο 

έξεπλαο είλαη πξσηόηππε θαη αλακέλεηαη λα ζπκβάιεη ζηε ρξήζε ηέηνησλ πξαθηηθώλ, 

ζην κέιινλ, από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο.  

 

• Τα ζπκπεξάζκαηα θαη ηα πιηθά πνπ ζα πξνθύςνπλ από ηελ έξεπλα αλακέλεηαη λα 

εκπινπηίζνπλ ηελ πεηξακαηηθή δηδαζθαιία ησλ θνηηεηώλ ζην παλεπηζηήκην ώζηε λα 

πξνεηνηκάδνληαη θαηάιιεια νη κέιινληεο εθπαηδεπηηθνί ζηε ρξήζε ηέηνησλ πξαθηηθώλ.  

 

• Δπηπιένλ,  ζα εκπινπηίζνπλ ηα πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο 

ππεξεηνύλησλ εθπαηδεπηηθώλ ζε ηππηθά θαη κε πεξηβάιινληα κάζεζεο κε εκπεηξηθά 

ζηνηρεία πνπ ζα δηεπθνιύλνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπόκελσλ εθπαηδεπηηθώλ. 
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Η ζεκαζία ηεο ρξεκαηνδόηεζεο 

 

Η ρξεκαηνδόηεζε εξεπλεηηθώλ έξγσλ από θνξείο όπσο ην ΔΛ.ΙΓ.Δ.Κ.: 

 

• Βνεζνύλ ηα κέιε ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο λα ιύζνπλ πξνβιήκαηα πιηθώλ θαη 

κέζσλ, απαξαίηεησλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο έξεπλάο ηνπο, πνπ δελ 

κπνξεί λα ηνπο παξάζρεη ην ίδξπκα ηνπο. 

 

• Βνεζά ηα κέιε ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο, εηδηθά ηα λεόηεξα, λα παξνπζηάζνπλ 

ηελ έξεπλα ηνπο ζε πεξηνδηθά (έμνδα δεκνζίεπζεο) θαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζε 

δηεζλή ζπλέδξηα (εγγξαθή – έμνδα),  ζηα νπνία ζα αμηνινγεζεί ε δνπιεηά ηνπο 

θαη ζα ελεκεξσζνύλ γηα παξόκνηεο έξεπλεο. 

 

• Σπκβάιεη ζηελ νξγάλσζε ζπλεδξίσλ θαη ζεκηλαξίσλ δηάρπζεο ή θαη εθαξκνγήο 

/ αμηνιόγεζεο ησλ επξεκάησλ ηεο έξεπλαο. 

 

• Δληζρύεη νηθνλνκηθά ηνπο εξεπλεηέο, εηδηθά ηνπο λεόηεξνπο, αλαγλσξίδνληάο ηελ 

πξνζθνξά ηνπο ζε πξσηόηππεο θαη θαηλνηόκεο έξεπλεο. 
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210 64 12 410, 420 

communication@elidek.gr 
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