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Παιδαγωγική Γνϊςη Περιεχομζνου
Με τον όρο Παιδαγωγικι Γνϊςθ Περιεχομζνου (ΠΓΠ) εκφράηεται ο ςυνδυαςμόσ
του περιεχομζνου με τθν παιδαγωγικι γνϊςθ, ζτςι ϊςτε ζνα ςυγκεκριμζνο κζμα
ι πρόβλθμα που πρόκειται να διδαχκεί, να μεταςχθματίηεται και να οργανϊνεται
με βάςθ το πλαίςιο διδαςκαλίασ.

Διδακτικζσ μζκοδοι και
εργαλεία

Ζννοιεσ, αντικείμενα,
φαινόμενα, μοντζλα

Υλικοτεχνικι υποδομι,
εναλλακτικζσ ιδζεσ
μακθτϊν

Διδακτική πρακτική - Μοντζλο των 5Ε
Μοντζλο 5Ε
Εκπαιδευτικόσ
Μαθητζσ
Engagement πρόςβαςθ ςτισ πρότερεσ γνϊςεισ των χριςθ ςφντομων δραςτθριοτιτων που επάγουν
(Ενεργοποίηςη
μακθτϊν
τθν περιζργεια και εκμαιεφουν τθν πρότερθ
-Εμπλοκή)
γνϊςθ.

Exploration
(Εξερεφνηςη)

βοθκθτικόσ ρόλοσ

υλοποιοφν απλζσ δραςτθριότθτεσ 
διευκολφνεται θ εννοιολογικι αλλαγι.
χρθςιμοποιοφν τθν πρότερθ γνϊςθ τουσ 
παράγουν νζεσ ιδζεσ, διερευνοφν ερωτιματα
και πικανότθτεσ, ςχεδιάηουν και διεξάγουν μία
προκαταρκτικι ζρευνα.

Explanation
(Επεξήγηςη)

ειςάγει άμεςα μία ζννοια, μία
διεργαςία ι μία δεξιότθτα.
Επεξθγεί για βακφτερθ κατανόθςθ.

εςτιάηουν ςτισ εμπειρίεσ που απζκτθςαν κατά
τθν ‘ενεργοποίθςθ’ και τθν ‘εξερεφνθςθ’.

Elaboration
(Επεξεργαςία)

προκαλεί και επεκτείνει τθν
εννοιολογικι κατανόθςθ και τισ
δεξιότθτεσ των μακθτϊν του.

εφαρμόηουν τθν εννοιολογικι κατανόθςθ που
πζτυχαν, διεξάγοντασ επιπλζον δραςτθριότθτεσ

Evaluation
(Εκτίμηςη)

αξιολογεί τθν πρόοδο των μακθτϊν–
επίτευξθ διδακτικϊν ςτόχων

αξιολογοφν ό,τι ζχουν κατανοιςει και τισ
ικανότθτεσ που απζκτθςαν

τόχοσ

Χριςθ των ΤΠΕ και εφαρμογι του μοντζλου 5Ε,
προκειμζνου να αποκαλυφκοφν ςτοιχεία τθσ διδακτικισ
(παρανοιςεισ, κατάλλθλεσ διδακτικζσ ςτρατθγικζσ, κτλ)
που κα ενιςχφουν τθν ατομικι ΠΓΠ των εκπαιδευτικϊν ςχετικά
με το κζμα του εμμθνορυςιακοφ κφκλου.

Μεθοδολογία-Ροή διδαςκαλίασ

• Το διδακτικό ςενάριο εφαρμόςτθκε το ςχολικό ζτοσ 2017-2018
• 2 τμιματα του 2ου Πειραματικοφ Γενικοφ Λυκείου Ακθνϊν
• 54 μακθτζσ/μακιτριεσ (29 αγόρια, 25 κορίτςια θλικίασ 15 ετϊν)

• Δφο διδακτικζσ ϊρεσ
• Στο εργαςτιριο πλθροφορικισ
• Ομάδεσ δφο ατόμων (κορίτςι-αγόρι)

Ροή διδαςκαλίασ
1.Εμπλοκι
• Ειςαγωγικι-αναγνωριςτικι ςυηιτθςθ προκειμζνου να
παρουςιαςτοφν οι υπάρχουςεσ γνϊςεισ και ςτάςεισ των
μακθτϊν.
• Κακορίηεται ζνα ξεκάκαρο πλαίςιο:
μπορεί να ςυηθτθκεί οτιδιποτε αφορά το κζμα, όμωσ κα
πρζπει να χρθςιμοποιοφνται μόνο οι επιςτθμονικοί όροι, που
είτε γνωρίηουν είτε κα διδαχκοφν κατά τθ διάρκεια τθσ
παρζμβαςθσ.

Ροή διδαςκαλίασ
2. Εξερεφνθςθ
• Ηθτείται από τουσ μακθτζσ να παρουςιάςουν όλεσ τισ απορίεσ
τουσ ςχετικά με τθ λειτουργία του γυναικείου αναπαραγωγικοφ
ςυςτιματοσ και τθν ςφλλθψθ αποτελϊντασ το κίνθτρο για τθν
χρθςιμοποίθςθ του animation και του φφλλου εργαςίασ.
• Καταγράφονται όλεσ οι απορίεσ προκειμζνου να ςυηθτθκοφν
ςτο τζλοσ τθσ δραςτθριότθτασ και να υπάρξει ανατροφοδότθςθ.

Ροή διδαςκαλίασ
3.Επεξιγθςθ – 4.Επεξεργαςία
•Οι μακθτζσ χωρίηονται ςε ομάδεσ των 2 ατόμων (διαφορετικοφ
φφλου) και ςυμπλθρϊνουν το φφλλο εργαςίασ με τθ βοικεια του
animation.Οι ομάδεσ δίνουν τα φφλλα εργαςίασ ςτον
διδάςκοντα.
•Τθ δεφτερθ διδακτικι ϊρα επιςτρζφεται το φφλλο εργαςίασ και
ςυμπλθρϊνεται με βάςθ και το δεφτερο animation.
•Τα φφλλα εργαςίασ δίνονται ςτον διδάςκοντα και ακολουκεί
ςυηιτθςθ ςχετικά με τισ απαντιςεισ που δόκθκαν

Ροή διδαςκαλίασ
5.Εκτίμθςθ
• Οι ίδιοι οι μακθτζσ προςπακοφν να απαντιςουν ςτισ
ερωτιςεισ που είχαν κζςει ςτθν αρχι του μακιματοσ και δεν
απαντικθκαν ςτο φφλλο εργαςίασ.
• Ο εκπαιδευτικόσ αποτιμά τθν επίτευξθ των ςτόχων

Animation
• http://www.sumanasinc.com/webcontent/animations/conten
t/ovarianuterine.html

Ροή διδαςκαλίασ
Στόχοι- Animation-Φύλλο Εργασίας
•Να αναγνυπίζοςν οι μαθηηέρ ηα όπγανα ηος γςναικείος αναπαπαγυγικού ζςζηήμαηορ
(γνυζηικόρ).
•Να αποκηήζοςν δεξιόηηηερ ζηη σπήζη ηηρ αγγλικήρ-διεθνούρ επιζηημονικήρ
οπολογίαρ (δεξιοηήηυν).

Ροή διδαςκαλίασ
Στόχοι-Animation-Φύλλο Εργασίας
•Να καηανοήζοςν ηη λειηοςπγία ηος γςναικείος αναπαπαγυγικού ζςζηήμαηορ
(παπαγυγή υαπίυν- έμμηνορ πύζη) και πώρ ζσεηίζεηαι με ηην πιθανόηηηα ζύλλητηρ
(γνυζηικόρ).
•Να ανακαλύτοςν πιθανέρ αιηίερ γςναικείαρ ζηειπόηηηαρ (γνυζηικόρ).

Ροή διδαςκαλίασ
Στόχοι-Animation-Φύλλο εργασίας
•Να ενιζσύζοςν ηην παπαηηπηηικόηηηα ηοςρ και ηην ικανόηηηα ηοςρ ζηον ζςνδςαζμό
γεγονόηυν-πληποθοπιών για ηην εξαγυγή
επιζηημονικών ζςμπεπαζμάηυν
(δεξιοηήηυν).
•Να καηανοήζοςν οι μαθηηέρ-ηπιερ όηι ζηο ανθπώπινο ζώμα ζςνηελούνηαι ζςνεσώρ μια
ζειπά από ακούζιερ λειηοςπγίερ απαπαίηηηερ για ηη διαηήπηζη ηηρ ζυήρ και ηη
διαιώνιζη ηος είδοςρ (αλλαγήρ ζηάζευν και ζςμπεπιθοπών).

Σο ψηφιακό υλικό - Προςτιθζμενη αξία
•
•
•
•

Οπτικοποίθςθ ενόσ βιολογικοφ φαινόμενου (εμμθνορυςιακόσ κφκλοσ) μζςω
διςδιάςτατων αναπαραςτάςεων  ςφνδεςθ εννοιϊν με ςυγκεκριμζνεσ
απεικονίςεισ
Αναπαράςταςθ του ωοκθλακικοφ και του ενδομιτριου κφκλου, είτε ξεχωριςτά
είτε ςε ςυνδυαςμό
Αφιγθςθ ι παρουςίαςθ των γεγονότων ςε βιματα  δίνεται ο απαιτοφμενοσ
χρόνοσ ςτο χριςτθ να εξοικειωκεί με τισ ζννοιεσ και τα γεγονότα του
φαινομζνου.
Δυνατότθτα πολλαπλϊν επαναλιψεων και άμεςθσ ανατροφοδότθςθσ

Παρανοήςεισ- Αρχικζσ θεωρήςεισ
• Θ γυναίκα μπορεί να ςυλλάβει όλεσ
εμμθνορυςιακοφ κφκλου.
• Το αίμα τθσ περιόδου είναι ακάκαρτο.
• Όλεσ οι γυναίκεσ ζχουν πολφ ζντονο πόνο
κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου.
• Τα δίδυμα παιδιά γεννιοφνται όταν δφο
γονιμοποιιςουν ζνα ωάριο.
• Μετισ ςφγχρονεσ μεκόδουσ τθσ ιατρικισ
άντρεσ να κυοφοριςουν ζνα ζμβρυο.

τισ θμζρεσ του

και πολλά νεφρα
ςπερματοηωάρια
μποροφν και οι

Αποτελζςματα
Οι μακθτζσ:
• ζχουν περιοριςμζνεσ και πολλζσ φορζσ εςφαλμζνεσ απόψεισ για
τθ λειτουργία του γυναικείου αναπαραγωγικοφ ςυςτιματοσ, ενϊ
υπάρχουν ακόμα μακθτζσ (αγόρια) που δεν γνωρίηουν τι είναι θ
ζμμθνοσ ρφςθ ι τθν φπαρξθ του παρκενικοφ υμζνα
• αν και παρακολουκοφν το animation, απαντοφν εςφαλμζνα με
βάςθ τισ προθγοφμενεσ πεποικιςεισ τουσ.

o
o
o

o

Ενδεικτικζσ λανκαςμζνεσ απαντιςεισ
Θ γυναίκα παράγει εκατομμφρια ωάρια κατά τθ διάρκεια τθσ ηωισ
τθσ.
Θ γονιμοποίθςθ γίνεται ςτθ μιτρα.
Το τοίχωμα τθσ μιτρασ κρζφει το ζμβρυο για αυτό δεν
αποδομείται κατά τθ διάρκεια τθσ κφθςθσ.
Το τζλοσ τθσ εμμθνου ρφςθσ ςθματοδοτεί τθν ζναρξθ του
επόμενου εμμθνορυςιακοφ κφκλου.

Αποτελζςματα
• Θ χριςθ του animation βοθκά ςτθν καλφτερθ κατανόθςθ του
φαινομζνου κακϊσ είναι πιο παραςτατικι θ παρουςίαςι του.
• Θ δυνατότθτα πρόβλεψθσ των αιτιϊν ςτειρότθτασ (1θ διδακτικι
ϊρα) είναι περιοριςμζνθ και ςτθρίηεται κυρίωσ ςτισ εικόνεσ που
ζχουν δει ςτο animation, χωρίσ να υπάρχει θ ικανότθτα για μια πιο
ςφνκετθ απάντθςθ, όπωσ π.χ μθχανικά ι ορμονικά αίτια. Οι
απαντιςεισ που δίνονται ςυνικωσ είναι:
– Αδυναμία παραγωγισ ωαρίων χωρίσ εξιγθςθ τθσ αιτίασ.
– Αδυναμία ωορθξίασ.
• Μετά τθ χριςθ του δεφτερου animation (2θ διδακτικι ϊρα) οι
μακθτζσ/μακιτριεσ αρχίηουν να κατανοοφν τθ ςφνδεςθ των
ορμονϊν με τθ λειτουργία του αναπαραγωγικοφ ςυςτιματοσ και
να προβλζπουν και άλλεσ αιτίεσ ςτειρότθτασ.
.

Αποτελζςματα
• Το αναπαραγωγικό ςφςτθμα και θ αναπαραγωγι αποτελοφν
ακόμα κζμα-ταμποφ

• Θ ομάδα των δφο ατόμων αντίκετου φφλου αρχικά προκαλεί μια
αμθχανία (κυρίωσ ςτα αγόρια), ςτθ ςυνζχεια όμωσ βοθκά ςε μια
πιο κετικι και απενοχοποιθμζνθ ςτάςθ των μακθτϊν/μακθτριϊν.
• Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ δραςτθριότθτασ εγείρονται ςτουσ
μακθτζσ/μακιτριεσ πολλά ερωτιματα ςχετικά:
– με τθ διατιρθςθ τθσ καλισ λειτουργίασ του γυναικείου
αναπαραγωγικοφ ςυςτιματοσ
– τθν αντιςφλλθψθ
– τθ ςχζςθ διατροφισ και γενικά του τρόπου ηωισ με τα επίπεδα
των ορμονϊν ςτο ςϊμα
– τθ ςχζςθ ορμονϊν και ςυμπεριφοράσ

υμπεράςματα
•

Animation: αξιόπιςτθ αναπαραγωγι του εμμθνορυςιακοφ κφκλου
που οπτικοποιεί φαινόμενα που εξελίςςονται ςτον μικρόκοςμο.

• Ο ςυνδυαςμόσ του animation και του φφλλου εργαςίασ,
1) πιο διαδραςτικόσ τρόποσ διδαςκαλίασ
2) διατθρεί τουσ μακθτζσ πιο ενεργοφσ
3) επιτρζπει τθν κατανόθςθ ςφνκετων εννοιϊν και φαινομζνων ςε
ςυντομότερο χρόνο από ότι ο κλαςικόσ τρόποσ μετωπικισ
διδαςκαλίασ.
• Οι μακθτζσ/μακιτριεσ
1) ςυνειδθτοποιοφν από μόνοι τουσ παρανοιςεισ
2) είναι ςε κζςθ αυτόνομα να ανακαλφψουν τθ νζα γνϊςθ,
μεταςχθματίηοντασ ταυτόχρονα προγενζςτερεσ γνϊςεισ
3)ςυνειδθτοποιοφν τθ λειτουργία του ανκρϊπινου ςϊματοσ ωσ όλο
4) παρουςιάηουν αλλαγι τθσ ςτάςθσ τουσ (κυρίωσ των αγοριϊν) ςε
προκαταλιψεισ-ιδζεσ που αφοροφν το γυναικείο ςϊμα και τθ
γυναικεία ςυμπεριφορά

Σην επόμενη ςχολική χρονιά

1) κα πραγματοποιθκεί το προτεινόμενο διδακτικό ςενάριο ςε
μεγαλφτερο αρικμό μακθτϊν/μακθτριϊν προκειμζνου να
γίνει και ποςοτικι αποτίμθςθ των παραμζτρων που ζχουν
εξεταςτεί μζχρι ςτιγμισ ποιοτικά.
2) κα γίνει αναδόμθςθ του φφλλου εργαςίασ με βάςθ τθν
ποςοτικι ανάλυςθ κακϊσ τθν αξιολόγθςθ και τισ προτάςεισ
των μακθτϊν/μακθτριϊν.

