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Η ζςνεπγαηική διεξαγωγή πειπάμαηορ με 
διαδπαζηική ηηλεδιάζκεψη δηακνξθώλεη 
ζπλζήθεο πξνζνκνίσζεο ηεο δξαζηεξηόηεηαο θαη 
ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ επηζηεκόλσλ 

 
● Βιωμαηικόηηηα: Απνκαθξπζκέλεο νκάδεο → Απζεληηθόηεηα ηεο 

αιιειεπίδξαζεο  

 

● Επηπξόζζεηα παηδαγσγηθά νθέιε: θνηλσληθνπνίεζε, 

ζπλεξγαηηθόηεηα, αιιειεμάξηεζε, ζπιινγηθόο ζηνραζκόο 



Α’ 
ηειεδηάζθεςε
:  
1. Γλσξηκία  

2. Κνηλνί ζηόρνη 

3. Δηακόξθσζε  

κεζνδνινγίαο 



Τν πείξακα: 
 

Μέηξεζε ηνπ Χξόλνπ Αληίδξαζεο κε ηε κέζνδν ηνπ ράξαθα 



Β΄ 
ηειεδηάζθεςε:  

1. Σπλεξγαηηθή 

δηεμαγσγή 

πεηξάκαηνο 

2. Αλάιπζε 

3. Σπδήηεζε 



Υπνινγηζκνί 

(εκπεηξηθά δεδνκέλα) 
Σπγθέληξσζε δεδνκέλσλ ζε 

ζπλεξγαηηθό έγγξαθν ΚΟΙΝΟ θαη 

ζε αιεζηλό ρξόλν 

Εμαγσγή κέζσλ όξσλ θαη ηππηθώλ 

απνθιίζεσλ 

Ταπηόρξνλε δηεμαγσγή 

πεηξάκαηνο 
Αξιολόγηζη  

Επμηνεία δεδομένων 



Η εκπεηξία ησλ ‘εξεπλεηώλ’ 

1. Αμηνιόγεζαλ ηελ πνηόηεηα δεδνκέλσλ θαη ηε κεζνδνινγία έξεπλαο  

2. Επαιήζεπζαλ πξνβιεθζέληα ζθάικαηα, εληόπηζαλ λέεο πεγέο ζθαικάησλ, 

αλαζεώξεζαλ ηε κεζνδνινγία 

3. Πνιύ κεγάιε ηππηθή απόθιηζε, δπζθνιία/αδπλακία ζύγθξηζεο, πξνζκνλή 

4. Απόπεηξεο εξκελείαο = δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία: αλαδήηεζε κνηίβσλ, 

ππνθεηκεληθόηεηα, αιιεινβνήζεηα ή δηαθσλία, θξηηηθή αιιειεπίδξαζε, ελ 

ηέιεη εμάξηεζε πνξηζκάησλ από ηε ζπλαίλεζε 

5. Εηιηθξίλεηα, ακνηβαία θξηηηθή, ελεξγεηηθή αθξόαζε 

 



Προςεγγίςτηκαν βιωματικά οριςμζνα χαρακτηριςτικά 
τησ διαδικαςίασ με την οποία δημιουργείται και 
εγκυροποιείται η επιςτημονική γνώςη: 

● Εμπειπική ηεκμηπίωζη, ανοικηόηηηα ζε κπιηική 

● Εμάξηεζε θαη πεξηνξηζκόο από ηε ζςναίνεζη ηηρ επιζη. κοινόηηηαρ 

● Πνηθηιόηεηα θαη ε μεηαβληηόηηηα μεθόδος 

● Είλαη δημιοςπγική διαδικαζία 

● Έρεη ςποκειμενικό σαπακηήπα  

● Εληζρύεηαη ή πεξηνξίδεηαη από θνηλσληθνύο θαη πνιηηηζκηθνύο παξάγνληεο 

● Σηαθεπή, αλλά πποζωπινή 



Οη καζεηέο είπαλ γηα ηε ΦΕΓ (εξσηεκαηνιόγηα, Ν=80) 

1. ‘Οη δηαθσλίεο κεηαμύ επηζηεκόλσλ: 

● δελ πξνθαινύλ πξνβιήκαηα 

● επλννύλ ηελ εμεύξεζε απαληήζεσλ 

● επλννύλ ηελ αλάπηπμε θαιύηεξσλ κεζόδσλ 

● είλαη θπζηνινγηθέο 

● ζπκβαίλνπλ θαη ζηελ ‘αιεζηλή’ έξεπλα’   

1. O ζρεδηαζκόο εξεπλεηηθήο κεζνδνινγίαο θαη ε εξκελεία ησλ 

δεδνκέλσλ: 

● είλαη θάηη δεκηνπξγηθό 

● είλαη θπζηνινγηθό λα ππόθεηηαη ζε αμηνιόγεζε θαη λα 

πθίζηαηαη κεηαβνιέο 



Αναςτοχαςμόσ (εκπαιδευτικοί) 

1. Επηηστής ως προς ηε βηωκαηηθόηεηα θαη ηε γλωζηηθή αιιαγή 
2. Ιθαλοποηεηηθός ο αλαζηοταζκός γηα ηε ΦΕΓ 
3. Ιδηαίηερα ζεηηθή ζηάζε ζτεηηθά κε ηελ θοηλωληθή αιιειεπίδραζε  
4. Δσζθοιία: 

a. Πηζηόηεηα δηθηύοσ - ποηόηεηα επηθοηλωλίας 
b. Προγρακκαηηζκός θοηλώλ ωρώλ 
c. Πιήζος καζεηώλ 

5. Χρήδεη δηορζώζεωλ: 
a. Δεύηερε κεζοδοιογία έρεσλας δηαζέζηκε 
b. Εργαζηήρηο ΗΥ ηδαληθόηερο περηβάιιολ 
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Εςσαπιζηούμε! 


