
 
Οδεγόο γηα ηελ νξγάλσζε εθπαηδεπηηθνύ πεξηερνκέλνπ κε βάζε ην 
αλαθαιππηηθό κνληέιν κάζεζεο, πξνζαξκνζκέλν ζηηο αλάγθεο ηεο 

επίζθεςεο ζε κνπζείν ή θέληξν δηάδνζεο ηεο επηζηήκεο ζην πιαίζην ηνπ 
καζήκαηνο. 

 
Οδεγίεο πξνεηνηκαζίαο  
 
Οδεγίεο από ην δεκηνπξγό ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδξνκήο ζρεηηθά κε ηηο δηεπζεηήζεηο πνπ κπνξεί 
λα ρξεηάδεηαη λα γίλνπλ, πξηλ ηελ έλαξμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα επόκελα 
ηκήκαηα. 
 
 
Πξηλ ηελ επίζθεςε 
 
Δηδαθηηθή Φάζε 1: Δξαζηεξηόηεηεο Εθκαίεπζεο Εξσηήζεσλ 
 
1.1 Πξόθιεζε ηεο πεξηέξγεηαο 
Πεξηγξάςηε ηξόπνπο θαη πιηθά (πόξνπο πνπ δηαηίζεληαη ζηελ Πύιε OSR, ή άιινπο), ηα νπνία ν 
δάζθαινο ζα παξνπζηάζεη ζηνπο καζεηέο ζηελ ηάμε γηα λα ζηξέςεη ηελ πξνζνρή ηνπο ζην 
δηδαζθόκελν αληηθείκελν. Βεβαησζείηε όηη απηά είλαη εύθνια δηαζέζηκα ζηνλ ελδηαθεξόκελν 
ρξήζηε κέζα ζηελ Πύιε OSR (ή αιινύ) θαη δώζηε νδεγίεο γηα ηελ εύξεζή ηνπο. Δάλ 
ελδείθλπηαη, κπνξείηε λα ελζσκαηώζεηε ηα πιηθά απηά ζε έλαλ εληαίν, πξαθηηθό πόξν κε ηελ 
θαηάιιειε κνξθή (π.ρ. κηα παξνπζίαζε δηαθαλεηώλ). 
 
1.2 Πξνζδηνξηζκόο εξσηήζεσλ κε βάζε ηελ πθηζηάκελε γλώζε 
Γηαηππώζηε ηηο εξσηήζεηο ηηο νπνίεο ν δάζθαινο ζα παξνπζηάζεη ζηνπο καζεηέο, γηα λα 
πξνθαιέζεη ηε ζθέςε ηνπο πάλσ ζην δηδαζθόκελν αληηθείκελν βάζεη ηεο πθηζηάκελεο γλώζεο 
ηνπο. Οη εξσηήζεηο απηέο ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκεο ζε ςεθηαθή θαη εύθνιε πξνο ρξήζε 
κνξθή. Γηα παξάδεηγκα, κπνξείηε λα ηηο εληάμεηε ζηα πιηθά πνπ πεξηγξάθνληαη ζην 
πξνεγνύκελν βήκα. 
 
 
Δηδαθηηθή Φάζε 2: Ελεξγή δηεξεύλεζε 
 
2.1 Πξόηαζε πξνθαηαξθηηθώλ εμεγήζεσλ ή ππνζέζεσλ 
Πεξηγξάςηε ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο ν δάζθαινο κπνξεί λα ελζαξξύλεη ηνπο καζεηέο λα 
πξνηείλνπλ πηζαλέο εμεγήζεηο ζρεηηθέο κε ηα εξσηήκαηα πνπ πξνέθπςαλ από ηελ πξνεγνύκελε 
δξαζηεξηόηεηα. Ο δάζθαινο θαιό ζα ήηαλ λα θαζνδεγεζεί, ώζηε λα εληνπίζεη πηζαλέο 
παξαλνήζεηο ζηε ζθέςε ησλ καζεηώλ. Δάλ ελδείθλπηαη, κπνξείηε λα εληνπίζεηε ή λα δηαζέζεηε 
ζρεηηθό βνεζεηηθό πιηθό ζηελ Πύιε OSR θαη λα δώζεηε νδεγίεο γηα ηελ εύξεζή ηνπ. Δπίζεο, 
κπνξείηε λα ελζσκαηώζεηε ηα πιηθά απηά ζε έλαλ εληαίν, πξαθηηθό πόξν κε ηελ θαηάιιειε 
κνξθή (π.ρ. κηα παξνπζίαζε δηαθαλεηώλ). 
 
 



 
2.2 Σρεδηαζκόο θαη πινπνίεζε απιήο δηεξεύλεζεο 
Πεξηγξάςηε ηξόπνπο θαη πιηθά (πόξνπο πνπ δηαηίζεληαη ζηελ Πύιε OSR, ή άιινπο), πνπ κπνξεί 
λα ρξεζηκνπνηήζεη ν δάζθαινο γηα λα δηεπθνιύλεη ηνπο καζεηέο λα εζηηάζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο 
ζε ζηνηρεία ηα νπνία κπνξνύλ λα ρξεζηκεύζνπλ σο πεγή απαληήζεσλ ζε επηζηεκνληθά 
εξσηήκαηα. Σε απηή ηε θάζε νη καζεηέο πξνεηνηκάδνληαη γηα ηελ αθόινπζε θάζε ηεο ζπιινγήο 
ζηνηρείσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαηήξεζεο. Δληνπίζηε ή δηαζέζηε ζρεηηθό βνεζεηηθό πιηθό 
ζηελ Πύιε OSR θαη δώζηε νδεγίεο γηα ηελ εύξεζή ηνπ. Δάλ ελδείθλπηαη, κπνξείηε λα 
θαζνδεγήζεηε ηνλ εθπαηδεπηηθό λα ρξεζηκνπνηήζεη ζε απηή ηε θάζε πόξνπο ηνπ OSR κε 
ραξαθηεξηζηηθά "εθζέκαηνο" (εθζέκαηα, πξνζνκνηώζεηο, πεηξάκαηα, θηι.). Σηελ πεξίπησζε απηή, 
ε δξαζηεξηόηεηα απηή θαιό ζα ήηαλ λα κεηαθηλεζεί ζην ηκήκα "Δπίζθεςε" ηεο εθπαηδεπηηθήο 
δηαδξνκήο (βι. παξαθάησ). Σεκεηώλεηαη όηη ε ρξήζε θπζηθήο παξαηήξεζεο επηθεληξώλεηαη 
θπξίσο ζηελ επόκελε δηδαθηηθή θάζε ηεο "Γεκηνπξγίαο", ζην ηκήκα "Δπίζθεςε" ηεο 
εθπαηδεπηηθήο δηαδξνκήο. 
 
 
Επίζθεςε 
 
Δηδαθηηθή Φάζε 3: Δεκηνπξγία 
 
3.1 Σπιινγή ζηνηρείσλ κέζσ παξαηήξεζεο 
Απηό είλαη ην θεληξηθό ζηνηρείν ηεο θάζεο ηεο "Δπίζθεςεο", ην νπνίν κπνξεί λα πινπνηεζεί είηε 
κέζα ζηελ ηάμε/ζην εξγαζηήξην, ρξεζηκνπνηώληαο εμ απνζηάζεσο καζεζηαθνύο πόξνπο πνπ 
δηαζέηνπλ ηα κνπζεία/θέληξα δηάδνζεο ηεο επηζηήκεο ζην δηαδίθηπν, είηε θαηά ηε δηάξθεηα κηαο 
πξαγκαηηθήο επίζθεςεο πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε ςεθηαθώλ πόξσλ. Δληνπίζηε ηνλ 
θαηάιιειν πόξν ζηελ Πύιε OSR. Δμεγήζηε ζην δάζθαιν ηε ρξήζε ηνπ θαη δώζηε πξόζβαζε ζε 
ηπρόλ δηαζέζηκν ζρεηηθό ππνζηεξηθηηθό πιηθό. Ο επηιεγκέλνο πόξνο (π.ρ. κηα πξνζνκνίσζε, έλα 
πείξακα, έλα θηλνύκελν ζρέδην, έλα γξάθεκα, ή άιιν παξόκνην έθζεκα) ζα πξέπεη λα πξνζθέξεη 
ζηνπο καζεηέο ηελ επθαηξία λα ζπιιέμνπλ ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο εξσηήζεηο πνπ δηαηππώζεθαλ 
ζε πξνεγνύκελα ζηάδηα, κέζσ ηεο άκεζεο ή έκκεζεο παξαηήξεζεο θαηλνκέλσλ ηνπ θπζηθνύ 
θόζκνπ. Γώζηε θαζνδήγεζε ζηνλ εθπαηδεπηηθό, ώζηε λα νξγαλώζεη θαη λα δηαρεηξηζηεί ηε 
δξαζηεξηόηεηα όζν ην δπλαηόλ πην απνηειεζκαηηθά θαη απνδνηηθά. Πξνηείλεηαη λα εηζαρζεί ζην 
ζεκείν απηό ε νκαδηθή εξγαζία. Καζνδεγήζηε ην δάζθαιν λα δηαηξέζεη ηνπο καζεηέο ζε νκάδεο, 
ε θάζε κία από ηηο νπνίεο ζα δηεπθνιπλζεί από ηνλ εθπαηδεπηηθό λα δηαηππώζεη θαη λα 
αμηνινγήζεη εμεγήζεηο ζρεηηθέο κε ηα επηζηεκνληθά εξσηήκαηα, βάζεη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζα έρεη 
ζπιιέμεη. Δάλ ελδείθλπηαη, εληνπίζηε ή δηαζέζηε ζρεηηθό ππνζηεξηθηηθό πιηθό ζηελ Πύιε OSR θαη 
δώζηε νδεγίεο γηα ηελ εύξεζή ηνπ. 
 
Δηδαθηηθή Φάζε 4: Σπδήηεζε 
 
4.1 Εμήγεζε βαζηζκέλε ζηα ζηνηρεία ηεο παξαηήξεζεο 
Καζνδεγήζηε ηνλ εθπαηδεπηηθό λα πξνζθέξεη ηε ζσζηή εμήγεζε γηα ην εξεπλώκελν ζέκα. 
Πεξηγξάςηε ηξόπνπο θαη πιηθά (πόξνπο ηεο Πύιεο OSR, ή άιινπο) πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη 
γηα ην ζθνπό απηό θαη δώζηε νδεγίεο γηα ηελ εύξεζή ηνπο. Δάλ ελδείθλπηαη, κπνξείηε λα 
ελζσκαηώζεηε ηα πιηθά απηά ζε έλαλ εληαίν, πξαθηηθό πόξν κε ηελ θαηάιιειε κνξθή (π.ρ. κηα 
παξνπζίαζε δηαθαλεηώλ). 
 



 
 
4.2 Θεώξεζε άιισλ εμεγήζεσλ 
Καζνδεγήζηε ηνλ εθπαηδεπηηθό λα δηεπθνιύλεη ηηο νκάδεο ησλ καζεηώλ λα αμηνινγήζνπλ ηηο 
δηθέο ηνπο εμεγήζεηο ζε ζρέζε κε άιιεο ελαιιαθηηθέο εμεγήζεηο, ηδηαίηεξα εθείλεο πνπ δείρλνπλ 
επηζηεκνληθή θαηαλόεζε. Πεξηγξάςηε ηξόπνπο θαη πιηθά (πόξνπο ηεο Πύιεο OSR, ή άιινπο) πνπ 
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ν εθπαηδεπηηθόο γηα ην ζθνπό απηό θαη δώζηε νδεγίεο γηα ηελ εύξεζή 
ηνπο. Δάλ ελδείθλπηαη, κπνξείηε λα ελζσκαηώζεηε ηα πιηθά απηά ζε έλαλ εληαίν, πξαθηηθό πόξν 
κε ηελ θαηάιιειε κνξθή (π.ρ. κηα παξνπζίαζε δηαθαλεηώλ). 
 
 
Μεηά ηελ επίζθεςε 
 
Δηδαθηηθή Φάζε 5: Αλαζθόπεζε 
 
5.1 Εμήγεζε 
Καζνδεγήζηε ηνλ εθπαηδεπηηθό λα δηεπθνιύλεη θάζε νκάδα καζεηώλ, ώζηε απηνί λα πξνβνύλ ζε 
αλαζθόπεζε ησλ πξνεγνύκελσλ εκπεηξηώλ θαη λα ζπγγξάςνπλ κηα αλαθνξά κε ηα επξήκαηα ηεο 
νκάδαο, ζηελ νπνία ζα παξνπζηάδνπλ θαη ζα δηθαηνινγνύλ πξνο ηηο άιιεο νκάδεο θαη ην δάζθαιν 
ηηο εμεγήζεηο πνπ πξνηείλνπλ. Γηαζέζηε ή θαηεπζύλεηε πξνο πιηθό (πόξνπο ηεο Πύιεο OSR, ή 
άιινπο) πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ν εθπαηδεπηηθόο γηα λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα 
εμνηθεησζνύλ κε ηνλ αθαδεκατθό γξαπηό ιόγν θαη λα γίλνπλ απνηειεζκαηηθνί ρξήζηεο ηνπ. 
 
Άιιν 
Δξαζηεξηόηεηεο θαη πιηθά γηα επόκελεο δξαζηεξηόηεηεο 
Πεξηγξάςηε θαη θαηεπζύλεηε ην ρξήζηε ζε επόκελεο δξαζηεξηόηεηεο ή πιηθά πνπ κπνξνύλ λα 
ρξεζηκνπνηεζνύλ, γηα λα νινθιεξσζεί ε εκπεηξία ηεο επίζθεςεο. Τέηνηα ζα κπνξνύζαλ λα είλαη 
πιηθά αμηνιόγεζεο ηεο κάζεζεο ή/θαη πιηθά ππελζύκηζεο (π.ρ. θνπίδ, παηρλίδηα, άιια «θηιηθά» 
ηεζη), ηδέεο γηα πεξαηηέξσ δξαζηεξηόηεηεο, πξνηάζεηο γηα άιιεο ζρεηηθέο επηζθέςεηο, θηι. 
 


