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Περίληψη 

Η συγκεκριµένη εργασία επιχειρεί να διερευνήσει τους µηχανισµούς 
εκείνους µε τους οποίους η διαδικασία αναστοχασµού εφοδιάζει τους 
σπουδαστές του Ετήσιου Προγράµµατος Παιδαγωγικής Κατάρτισης 
(ΕΠΠΑΙΚ) µε µεταγνωστικές δεξιότητες και τους ωθεί σε 
αυτοαξιολόγηση. Συγκεκριµένα, περιγράφονται τρεις  µελέτες  
περίπτωσης σπουδαστών του Ετήσιου Προγράµµατος Παιδαγωγικής 
Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και 
Τεχνολογικής Κατάρτισης (Α.Σ.Π.ΑΙ.Τ.Ε.) αναφορικά µε τη 
διαδικασία αναστοχασµού κατά τη φάση µετάβασης από το 
σχεδιασµό της πρώτης πρακτικής άσκησης διδασκαλίας στην επόµενη 
ΠΑ∆. Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι η διαδικασία  αναστοχασµού 
συµβάλλει α) στη βελτίωση του σχεδιασµού πρακτικής άσκησης 
διδασκαλίας, β) στην αυτό-αξιολόγηση των σπουδαστών αλλά γ) δε 
συµβάλει σηµαντικά στην αυτό-παρακολούθηση της διαδικασίας 
µάθησης από τους σπουδαστές.  
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Εισαγωγή 

Η µεταγνώση ορίζεται ως η γνώση και κατανόηση που έχει κάποιος για το επίπεδο 
και τις δυνατότητες της σκέψης του, του προσωπικού συστήµατος επεξεργασίας 
των πληροφοριών και οικοδόµησης της γνώσης του (Koutselini, 1995). Μεταγνώση 
επίσης, σηµαίνει συνειδητοποίηση και έλεγχος, όχι µόνο των γνωστικών 
διαδικασιών, αλλά και των συναισθηµάτων και των κινήτρων (Ματσαγγούρας, 
1995). 
 
Μεταγνωστικές ∆εξιότητες  
Οι µεταγνωστικές δεξιότητες περιλαµβάνουν στρατηγικές προσανατολισµού, 
σχεδιασµού, παρακολούθησης, ρύθµισης, αξιολόγησης οι οποίες εφαρµόζονται από 
τη στιγµή που εµφανίζεται το έργο µέχρι και µετά την ολοκλήρωση του. 
Ονοµάζονται δεξιότητες διότι η χρήση στρατηγικών υπόκειται σε άσκηση και σε 
βελτίωση. Οι Κωσταρίδου-Ευκλείδη (2005) και Ματσαγγούρας (2003) αναφέρουν 
ως  βασικές µεταγνωστικές δεξιότητες τις παρακάτω: 

�  αναγνώριση προβλήµατος, 

�  επιλογή κατάλληλων διεργασιών και στρατηγικών για την επίλυσή του, 

�  κατάλληλη διευθέτηση χρόνου και δραστηριοτήτων, 

�  παρακολούθηση πορείας επίλυσης προβλήµατος, 

�  ευαισθησία σε ανατροφοδοτήσεις, 

�  διορθωτική παρέµβαση στο αρχικό σχέδιο δράσης, 

�  ολοκλήρωση σχεδίου δράσης. 

 

Αναστοχασµός  
Αναστοχαστική θεωρείται η διαδικασία εκείνη, κατά τη οποία ο εκπαιδευόµενος 
ξανασκέφτεται πάνω στη διαδικασία επίλυσης ενός προβλήµατος. Οι 
εκπαιδευόµενοι χρησιµοποιούν τον αναστοχασµό επί της διαδικασίας µάθησης και 
αυτοαξιολογούνται πάνω στην προσωπική τους µάθηση. Εποµένως, η διαδικασία 
του αναστοχασµού αποτελεί στοιχείο ορισµού της µεταγνωστικής δραστηριότητας 
(Schraw  & Dennison, 1994).  
Έχει αποδειχθεί ερευνητικά ότι γενικού τύπου προτροπές, της µορφής «στάσου και 
σκέψου» δηµιουργούν µια ατµόσφαιρα αναστοχασµού που διαχέεται σε όλη τη 
διαδικασία µάθησης, είναι πιο παραγωγικές και αποτελεσµατικές και βοηθούν τον 
εκπαιδευόµενο να αναδείξει και να κρίνει τις ιδέες του, να αναδιοργανώσει τη 
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γνώση του και να αναπτύξει µια πιο συνεπή και λογική κατανόηση για τα 
φαινόµενα (Davis, 2003; Loizidou, & Koutselini, 2007).  
Ο αναστοχασµός φαίνεται να είναι περισσότερο παραγωγικός, όταν οι 
εκπαιδευόµενοι διευρύνουν το ρεπερτόριο των ιδεών, ανακαλύπτουν την αδυναµία 
της γνώσης τους, συνδυάζουν διαδικασίες ενσωµάτωσης της προσωπικής τους 
γνώσης και εµπρόθετα ενσωµατώνουν τη καινούρια γνώση στην προηγούµενη 
(Davis, 2003).  
 
Περιγραφή συστήµατος ΠΑ∆ 
Το σύστηµα Πρακτικής Άσκησης ∆ιδασκαλίας είναι ένα οργανωµένο πλέγµα 
εφαρµοσµένων δραστηριοτήτων, που συµβάλλουν στην ολοκλήρωση της 
κατάρτισης των σπουδαστών/στριών των Προπτυχιακών Τµηµάτων και των 
Προγραµµάτων Παιδαγωγικής Κατάρτισης και Επιµόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.  

Η Πρακτική Άσκηση ∆ιδασκαλίας (ΠΑ∆) αποβλέπει στην ενσωµάτωση της 
θεωρίας στην πράξη, καταδεικνύοντας ότι η διδασκαλία είναι ενιαία, ανοιχτή, µη 
τυποποιηµένη διαδικασία, η οποία όµως έχει ανάγκη από προγραµµατισµό, 
σχεδιασµό και προετοιµασία, αρχικά σε ασφαλές και ελεγχόµενο περιβάλλον 
(Εργαστήρια ΠΑ∆) και στη συνέχεια σε πραγµατικές συνθήκες (Σχολικές 
Μονάδες). 

Οι επιµέρους δραστηριότητες του συστήµατος ΠΑ∆ εντάσσονται σε σειριακή 
κλίµακα διαβαθµισµένης δυσκολίας, σε δύο είδη, την Εσωτερική Πρακτική 
Άσκηση ∆ιδασκαλίας (πραγµατοποίηση και παρακολούθηση Μικροδιδασκαλιών 
και Προκαταρκτικών ∆ιδασκαλιών) και την Εξωτερική Πρακτική Άσκηση 
∆ιδασκαλίας (πραγµατοποίηση Τελικής και Πτυχιακής ∆ιδασκαλίας σε Σχολική 
Μονάδα και παρακολούθηση διδασκαλιών εκπαιδευτικών της Σχολικής Μονάδας):  

Παρούσα µελέτη 
Στη συγκεκριµένη έρευνα διερευνήθηκε η αναστοχαστική µεταγνωστική 
διαδικασία που αξιοποιείται από τους σπουδαστές από τη µετάβαση της πρώτης 
διδασκαλίας σε επόµενο σχεδιασµό και εκτέλεση διδασκαλίας. Oι σπουδαστές 
αφού είχαν πραγµατοποιήσει τις ΠΑ∆, έπρεπε να εµπλακούν σε µια διαδικασία 
αναστοχασµού (reflection) σχετικά µε τον τρόπο που σχεδίασαν σε διαφορετικές 
χρονικές στιγµές δύο διδασκαλίες στο πλαίσιο των Πρακτικών Ασκήσεων 
∆ιδασκαλίας (ΠΑ∆-Α και ΠΑ∆-Β), προκειµένου να εντοπίσουν, να περιγράψουν 
και να τεκµηριώσουν την ύπαρξη ή µη µεταβολής του τρόπου αυτού. Στη συνέχεια 
κλήθηκαν να καταγράψουν προσωπικές σκέψεις και προβληµατισµούς που 
αποκόµισαν κατά την αξιολόγηση τους στη συζήτηση που είχαν µε τους επόπτες 
των µικροδιδασκαλιών και µέλη της οµάδας τους και να αναστοχαστούν επί της 
διαδικασίας σχεδιασµού µίας επόµενης ΠΑ∆. 
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Ερευνητικά ερωτήµατα 
Τα ερωτήµατα της έρευνας ήταν τα εξής: αν η διαδικασία του αναστοχασµού έχει 
άµεση επίδραση στους σπουδαστές όσον αφορά: α) στην εκδήλωση 
µεταγνωστικών διεργασιών επί της διαδικασίας σχεδιασµού πρακτικής άσκησης 
διδασκαλίας, β) την αυτό-παρακολούθηση της διαδικασίας µάθησης από τους 
ίδιους σπουδαστές, γ) την αυτό-αξιολόγηση των σπουδαστών. Οι µεταγνωστικές 
αυτές εµπειρίες υπάγονται σύµφωνα µε τους Schraw & Dennison, (1994) στη 
γνώση και τη ρύθµιση της γνωσιακής διαδικασίας. 

 
Μεθοδολογία Έρευνας  
 
Συµµετέχοντες 
Στην παρούσα µελέτη πήραν µέρος 80 σπουδαστές του ΕΠΠΑΙΚ.  
 
∆ιαδικασία 
Οι σπουδαστές του ΕΠΠΑΙΚ είχαν να περιγράψουν και  να αναλύσουν τη 
διαδικασία προετοιµασίας, δόµησης, παρουσίασης και αυτοαξιολόγησης δύο 
προσωπικών τους ΠΑ∆. Ενθαρρύνθηκαν να επιλέξουν δύο ΠΑ∆ την πρώτη και 
την επόµενη, ή την πρώτη και την τελευταία του Α΄εξαµήνου. Στην περίπτωση 
αυτή έπρεπε να καταγράψουν τον τρόπο που προσωπικά οι ίδιοι εργάστηκαν για 
να σχεδιάσουν τις ΠΑ∆ µεταβαίνοντας από τη µία ΠΑ∆ στην άλλη και να 
εντοπίσουν µε κριτικό αναστοχασµό τυχόν µεταβολές κατά το σχεδιασµό. Οι 
σπουδαστές έπρεπε να καταγράψουν την τυχόν διαφορά στον τρόπο που 
εργάστηκαν για το σχεδιασµό τους. Στην περίπτωση που δεν υπήρχε διαφορά στον 
τρόπο εργασίας των σπουδαστών τότε θα χρειαζόταν να τεκµηριώσουν γιατί 
διατηρήθηκε ο ίδιος τρόπος σχεδιασµού από την πλευρά τους.  
 
Οδηγίες στους συµµετέχοντες 
Στους συµµετέχοντες σπουδαστές δόθηκαν οι παρακάτω οδηγίες: «Προκειµένου 
να οργανώσετε καλύτερα τη διαδικασία: 

• Παρουσιάστε τον αναστοχασµό  ανά τµήµα των αντίστοιχων εντύπων 
(π.χ., στόχοι, µέθοδοι διδασκαλίας, αξιολόγηση κλπ.)   

• Καταγράψετε σε µορφή λίστας τα σηµεία µεταβολής ώστε να είναι σαφώς 
προσδιορισµένα. 

• Συλλέξτε όσα στοιχεία µπορούν να αξιοποιηθούν για την τεκµηρίωση της 
µεταβολής.  
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Μέθοδος 

Επιλέχτηκε για την ανάλυση του παραδοτέου φακέλου των σπουδαστών η 
µέθοδος της ανάλυσης περιεχοµένου. Έγινε ανάλυση περιεχοµένου σε τρεις 
αξιολογήσεις. 

 

 

Αποτελέσµατα  

Η ανάλυση περιεχοµένου που έγινε στις αυτό-αξιολογήσεις των σπουδαστών του 
ΕΠΠΑΙΚ βασίστηκε σε εννέα (9) ερωτήµατα (βλ. πίνακας 3) τα οποία 
δηµιουργήσαµε για να κατηγοριοποιήσουµε τις απαντήσεις των σπουδαστών για 
την πρώτη και την επόµενη διδασκαλία. Από την κατηγοριοποίηση των 
απαντήσεων και µε βάση τα ερευνητικά µας ερωτήµατα προέκυψαν αντίστοιχα 
εννέα άξονες αναστοχασµού (βλ. πίνακας 3). 
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  Περίπτωση 1  ΠΑ∆ 1  ΠΑ∆ 2 
Ερωτήµατα 

αναστοχασµού 
ΘΕΜΑ: Ενδονοσοκοµειακές λοιµώξεις: Αρχές 
πρόληψης και    περιορισµού. 

ΘΕΜΑ: ∆ιάγνωση της εγκυµοσύνης & 
υγιεινή της εγκύου 

Γιατί διάλεξα αυτό το 
θέµα; 

Έχει άµεση σχέση µε την καθηµερινότητα, άρα 
κατάλληλο θέµα για ανάπτυξη βιωµατικών και 
συναισθηµατικών δεξιοτήτων.  
Επίσης πιστεύω ότι µε τις νέες γνώσεις που θα 
έχουν τα παιδιά, ειδικά στο στάδιο της 
εφαρµογής, θα καταφέρω να ενεργοποιήσω την 
κριτική σκέψη, και να τους ενθαρρύνω να µπουν 
σε διαδικασίες αναστοχασµού. 
 

Ίσως όλοι έχουν να διηγηθούν κάποια 
προσωπική εµπειρία και έτσι να υπάρχει 
περισσότερη εµπλοκή των µαθητών στη 
διδασκαλία και µε αυτό τον τρόπο να πετύχω 
ανάπτυξη συναισθηµατικών δεξιοτήτων. 
 

Γιατί επέλεξα να 
συµπεριλάβω αυτές τις 
δραστηριότητες στο 
µάθηµά µου; 

Προετοιµασία: για να υπάρχει συµµετοχή των 
παιδιών, επέλεξα να βρω πληροφορίες από το 
διαδίκτυο, να τις δώσω στα παιδιά και µε αυτόν 
τον τρόπο και να εκµαιεύσω το θέµα από αυτούς 
και παράλληλα  να δώσω πληροφορίες για το 
θέµα που θα µιλήσουµε. 
Παρουσίαση:Στο στάδιο της παρουσίασης 
επέλεξα σαν µέθοδο διδασκαλίας την εισήγηση, 
την επίδειξη και την συζήτηση, θεωρώντας ότι 
ειδικά µε την δεύτερη και τρίτη µέθοδο θα 
ανέπτυσσα τις βιωµατικές δεξιότητες των 
παιδιών. Σαν µέσα χρησιµοποίησα διαφάνειες και 
έντυπα µε εικόνες και επιπλέον πληροφοριακό 
υλικό, για να προσελκύσω το ενδιαφέρον αλλά 
και την προσοχή των µαθητών. 

Προετοιµασία:Για εισαγωγή στο µάθηµα 
επέλεξα µια εικόνα ενός εµβρύου και ένα 
ποίηµα που βρήκα στο διαδίκτυο. Έχοντας 
την εµπειρία από την προηγουµένη ΠΑ∆, 
θεώρησα ότι και τώρα θα προσελκύσω την 
προσοχή τω παιδιών. 
Παρουσίαση:Σαν µεθόδους διδασκαλίας 
διάλεξα την εισήγηση και τις ερωταπαντήσεις 
και σαν µέσα διδασκαλίας µια παρουσίαση 
power point. Την παρουσίαση αυτή, την 
εµπλούτισα µε πολλές φωτογραφίες και 
λιγότερα λόγια, πιστεύοντας ότι έτσι γίνεται 
πιο ελκυστική. Φρόντισα το φωτογραφικό 
υλικό να είναι έτσι δοµηµένο ώστε και να 
µπορούν οι µαθητές να είναι ενεργοί στη 
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 διδασκαλία χωρίς την από µέρους µου οµιλία, 
όπως άλλωστε µου είχε επισηµανθεί και στη 
προηγούµενη ΠΑ∆. 

Πού δυσκολεύτηκα; Η διαµόρφωση του σχεδίου µαθήµατος και το 
στάδιο της προετοιµασίας, καθώς δεν ήξερα αν 
αυτό που σχεδίαζα να κάνω τελικά θα το 
πραγµατοποιούσα. Επίσης δεν ήξερα αν θα 
µπορούσα να υλοποιήσω όσα ήθελα  στο χρόνο 
που είχα στην διάθεση µου. 
 

Στο στάδιο της ανακεφαλαίωσης, καθώς ότι 
και αν έγραφα µου φαινόταν ότι δεν είναι 
επαρκές. Κατέληξα να φτιάξω µια 
ανακεφαλαίωση µε µια εικόνα και κάποια 
λόγια που στόχευαν στο συναίσθηµα των 
παιδιών. 
 

Πώς ήταν η παρουσίαση; Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης ένιωθα ότι 
όλα εξελίσσονται περίπου όπως τα είχα 
σχεδιάσει.  Πιο συγκεκριµένα ήµουν ήρεµη, 
γνώριζα τι πρέπει να πω καθώς και µε ποιο 
τρόπο. Επίσης είχα ανταπόκριση και ενδιαφέρον 
από τα παιδιά και ένιωθα ότι και ο επόπτης µε 
παρακολουθούσε όχι µόνο για το πώς λέω το 
κάθε τι, αλλά και για το τι λέω. Είχα την αίσθηση 
όµως ότι δεν εφάρµοζα δύο από τα 
αναγραφόµενα στο σχέδιο µαθήµατος: το χρόνο  
και τη συζήτηση σαν µέσο διδασκαλίας.    

Γενικά όλη η παρουσίαση ήταν καλή, καθώς 
γνώριζα το θέµα και είχα λεκτική ευχέρεια 
και άνεση. Νοµίζω ότι αυτό το καταλάβαιναν 
οι µαθητές και αποκρίνονταν µε σχόλια και 
ερωτήµατα σε όλες τις φάσεις της 
παρουσίασης και ιδιαίτερα στην εφαρµογή. 
Επειδή και εµένα µου άρεσε το θέµα και 
έβλεπα την συµµετοχή των παιδιών παρέµεινα 
σε κάποια στάδια πιο πολύ χρόνο. 
 

Ποια ήταν τα σχόλια των 
µαθητών; 

Οι µαθητές είπαν ότι ήταν µια πολύ ωραία 
παρουσίαση που τους κέντρισε το ενδιαφέρον, 
δεν τους άφησε να βαρεθούν, να ξεφύγουν από 
ότι λεγόταν. Επίσης είπαν ότι η εφαρµογή ήταν η 
καλύτερη στιγµή, µιας και αυτό που έµαθαν θα 
το εφάρµοζαν αµέσως στο διάλλειµα. Τα σχόλιά 
τους µε βοήθησαν να καταλάβω ότι κάποιους 

Εκείνο που τους άρεσε πιο πολύ, ήταν οι 
φωτογραφίες και το πώς οι ίδιοι πήραν µέρος 
στην διδασκαλία µέσα από αυτές. 
Μέσα από τα σχόλια τους κατάλαβα ότι 
µερικές φορές η εικόνα σε συνδυασµό µε τις 
σκέψεις που κάνουν οι µαθητές πάνω σε 
αυτές, µπορούν να έχουν περισσότερη δύναµη 
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στόχους µου τους είχα πετύχει. από τα λόγια. 
 

Ποια ήταν τα σχόλια του 
επόπτη; 

Το σχέδιο µαθήµατος ήταν καλά δοµηµένο, ότι 
είχα επιτυχηµένη εισαγωγή µε χρήση της 
επαγωγικής µεθόδου, ότι η εφαρµογή ήταν καλή 
και ότι κατάφερα να αναπτύξω βιωµατικές 
δεξιότητες στους µαθητές. Όµως είχα ξεφύγει 
από το χρόνο και σε κάποια σηµεία δεν 
κατάφερα να έχω τη συµµετοχή των µαθητών 
καθώς µιλούσα και δεν τους έδωσα την ευκαιρία 
για συµµετοχή. Επίσης ενώ έκανα ερωτο-
απαντήσεις στο σχέδιο µαθήµατος είχα γράψει 
συζήτηση. 

Η παρουσίαση ήταν πολύ καλή µε πλούσιο 
φωτογραφικό υλικό, καλά δοµηµένη, µε 
συµµετοχή των παιδιών, και καλή εισαγωγή 
και εφαρµογή. Τόνισε όµως ότι η 
συγκεκριµένη διδασκαλία θα µπορούσε να 
γίνει µε χρήση της οµαδοσυνεργατικής 
µεθόδου και µου εξήγησε πώς. 
Γιατί δεν το σκέφτηκα αυτό; Πραγµατικά 
τώρα βλέπω ότι το µάθηµα ήταν ιδανικό για 
µια νέα µέθοδο διδασκαλίας, αλλά είµαι 
διστακτική στη χρήση της γιατί δεν νοµίζω 
ότι έχω τις γνώσεις για να το 
πραγµατοποιήσω. Μου είπε επίσης ότι ήµουν 
επικοινωνιακή, άνετη, ότι είχα λεκτική 
ευχέρεια και ότι πραγµατοποίησα όλα τα 
στάδια ξεφεύγοντας όµως και πάλι από το 
χρόνο. 

Τι θα µπορούσα να 
αποφύγω; 

Έπρεπε σε κάποια σηµεία να είµαι πιο συνοπτική 
στην εισήγησή µου επιλέγοντας πιο µικρή 
ενότητα και έτσι να δώσω την ευκαιρία στους 
µαθητές να συµµετέχουν περισσότερο. 

Να χρησιµοποιήσω και πάλι µια συµβατική 
µορφή διδασκαλίας, και να δοκιµάσω κάτι πιο 
σύγχρονο. Επίσης στο θέµα του χρόνου θα 
µπορούσα να είµαι πιο προσεκτική. 

Τι καινούριο έµαθα; Γνώρισα καλύτερα κάποιες µεθόδους 
διδασκαλίας, όπως την επαγωγική, που 
αγνοούσα, τις ερωταπαντήσεις που θεωρούσα ότι 

Να χρησιµοποιώ την οµαδοσυνεργατική 
µέθοδο που είναι µια σύγχρονη µέθοδος και 
πώς να φτιάχνω την ανακεφαλαίωση. 
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είναι ίδια µε τη συζήτηση. Επίσης ότι στους 
στόχους του σχεδίου µαθήµατος πρέπει να είναι 
και η εφαρµογή και η αξιολόγηση. Τέλος µέσα 
από τα σχόλια όλων γνώρισα καλύτερα τον 
τρόπο διδασκαλίας µου και τα θετικά στοιχεία 
της όπως, την επικοινωνία µε τους µαθητές, την 
λεκτική και γνωστική ευχέρεια. 

Πώς νοιώθω; «Ικανοποίηση», Μετά από αυτή τη ΠΑ∆ νοιώθω 
ότι έχω οργανώσει τη σκέψη µου καλύτερα και 
πως είµαι πιο έτοιµη γνωστικά για την επόµενη.   

Πάλι ικανοποίηση ίσως και περισσότερο 
τώρα, γιατί κατάφερα να επιτύχω τους 
στόχους µου και ταυτόχρονα να 
πραγµατοποιήσω αρκετές από τις 
παρατηρήσεις που είχα στην προηγούµενη 
ΠΑ∆.  
Επίσης ενώ έχω καλή επικοινωνία µε τους 
µαθητές, αυτό γίνεται µέσα από συµβατικές 
διδασκαλίες. Θα καταφέρω να 
χρησιµοποιήσω µια πιο σύγχρονη µέθοδο;  
Και µε το χρόνο τι θα γίνει; Θα καταφέρω να 
τον ακολουθήσω πιστά; Αυτά τα δύο 
ερωτήµατα µε απασχολούν πολύ, γιατί ακόµα 
και µετά τις δύο ΠΑ∆ δεν έχω ΄΄ξεκάθαρη΄΄ 
εικόνα για τη σωστή χρησιµοποίησή τους. 
Επίσης ακόµα δεν έχω κατανοήσει µε 
συγκεκριµένα παραδείγµατα πως γίνεται η 
ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και των 
µεταγνωστικών δεξιοτήτων. 
 

Πίνακας 1: Περίπτωση 1ου αναστοχασµού σπουδάστριας του ΕΠΠΑΙΚ στην πρώτη και την επόµενη ΠΑ∆. 
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  Περίπτωση 2 ΠΑ∆ 1  ΠΑ∆ 2 
Ερωτήµατα 

αναστοχασµού 
ΘΕΜΑ: Ονοµατολογία φαρµάκων– 
Φαρµακοτεχνικές µορφές – Οδοί χορήγησης 

ΘΕΜΑ: Τύποι δόσεων φαρµάκων – Συνταγές 

 
Γιατί διάλεξα αυτό το θέµα; Σηµασία της ορθής χρήσης των διαφόρων 

φαρµακοτεχνικών µορφών προκειµένου να 
υπάρχει ανταπόκριση στη φαρµακευτική θεραπεία 
των ασθενών. 

Το θέµα σχετίζεται µε τις έννοιες των τύπων 
των φαρµακευτικών δόσεων καθώς και µε τους 
τρόπους της συνταγογράφησης των φαρµάκων 
και των ιατρικών συνταγών. 

 
Γιατί επέλεξα να 
συµπεριλάβω αυτές τις 
δραστηριότητες στο 
µάθηµά µου; 

Προετοιµασία: Επέλεξα να προσελκύσω τους 
µαθητές στο πρώτο µάθηµα µε τη βοήθεια 
χιουµοριστικού video µέσα από Powerpoint. Το 
video αυτό, απόσπασµα από τη γνωστή 
τηλεοπτική σειρά «Dr. House», το ανακάλεσα στη 
µνήµη µου µε την ευκαιρία της ΠΑ∆ λόγω του 
χιουµοριστικού τρόπου προσέγγισης ενός 
ιδιαίτερα ακανθώδους θέµατος στην ιατρική και 
φαρµακευτική επιστήµη, ήτοι της µη ορθής και 
αποτελεσµατικής χρήσης των φαρµάκων εξαιτίας 
της έλλειψης κατανόησης του ασθενούς του 
είδους και του τρόπου χρήσης της 
φαρµακοτεχνικής µορφής ενός φαρµάκου. 

Παρουσίαση: Στη συνέχεια, χρησιµοποιώντας 
εναλλαγή των δύο βασικών µεθόδων της διάλεξης 

Προετοιµασία: ∆εδοµένης της απήχησης που 
είχε στο προηγούµενο µάθηµα το video, 
επέλεξα να προσελκύσω τους µαθητές και 
αυτή τη φορά µε το ίδιο χιουµοριστικό video 
µόνο που τώρα σκέφτηκα και αντιµετώπισα το 
πρόβληµα της έλλειψης ήχου στην τάξη. 
Συγκεκριµένα ηχογράφησα τον ήχο του βίντεο 
στο κινητό µου τηλέφωνο και κατόπιν 
συγχρόνισα τον ήχο µε το video ζωντανά στην 
τάξη. Αυτό απέδωσε την οφειλόµενη 
αυθεντική εντύπωση του συγκεκριµένου 
αποσπάσµατος στους µαθητές οι οποίοι 
έδειξαν και πάλι να το απολαµβάνουν 
εξαιρετικά (όπως και ο επόπτης). Αυτή τη 
φορά ως «ηθικό δίδαγµα» (κοινωνικός-
συναισθηµατικός στόχος) του video δόθηκε η 
σηµασία που έχει η παραλαβή από τον ασθενή 
της ακριβούς δόσης που του έχει 
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και των ερωταπαντήσεων προεκειµένου να 
διατηρώ το ενδιαφέρον της τάξης σε υψηλό 
επίπεδο, κατάφερα να εξηγήσω στους µαθητές τις 
απαραίτητες επιστηµονικές έννοιες προκειµένου 
να επιτευχθούν οι στόχοι α,β,γ και στο τέλος να 
προκαλέσω την κριτική σκέψη των µαθητών ώστε 
να επιτευχθεί και ο στόχος δ. Στην επίτευξη των 
παραπάνω βοήθησε πιστεύω σηµαντικά η επιλογή 
µιας εφαρµογής µε πρακτικό (αληθινές 
συσκευασίες φαρµάκων) και οµαδοσυνεργατικό 
χαρακτήρα (βλ. σχέδιο ΠΑ∆) καθώς και η 
ανάθεση εργασίας που είχε έντονο βιωµατικό 
χαρακτήρα µε στοιχεία που θα προέρχονταν από 
το οικογενειακό περιβάλλον των µαθητών. 

συνταγογραφηθεί από το θεράποντα ιατρό του 
καθώς και οι σύνοδες κατάλληλες οδηγίες οι 
οποίες πρέπει να αναγράφονται στην ιατρική 
συνταγή. 

Παρουσίαση: Έτσι επιτεύχθηκε οµαλά το 
πέρασµα στη διδασκαλία των επιστηµονικών 
εννοιών: δόση  - δοσολογία, τύποι 
φαρµακευτικών δόσεων, απαραίτητα στοιχεία 
ιατρικών συνταγών, φάρµακα που απαιτούν 
ειδικές ιατρικές συνταγές, όλα µέσα από µια 
διαρκή εναλλαγή των βασικών διδακτικών 
µεθόδων (διάλεξη & ερωταπαντήσεις) µε 
τελική εκπλήρωση των τεθέντων στόχων.  

Εφαρµογή: Στην επίτευξη του στόχου β 
υποβοήθησε σηµαντικά και πάλι η επιλογή 
µιας εφαρµογής µε πρακτικό (πραγµατικές 
ιατρικές συνταγές) και οµαδοσυνεργατικό 
χαρακτήρα (βλ. σχέδιο ΠΑ∆) καθώς και η 
ανάθεση εργασίας η οποία είχε έντονο 
βιωµατικό χαρακτήρα αφού προέβλεπε 
συνεργασία µε το οικογενειακό περιβάλλον 
των µαθητών. 
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Πού δυσκολεύτηκα; Το βίντεο έπαιξε κανονικά στην τάξη χωρίς όµως 
τη δυνατότητα ήχου λόγω της απρόσµενης 
σχετικής αδυναµίας (απουσία κάρτας ήχου) του 
υπολογιστή που χρησιµοποιείται για τις 
παρουσιάσεις των ΠΑ∆. Επιδεικνύοντας 
στοιχειώδη διδακτική ετοιµότητα, κατάφερα και 
παρέκαµψα το πρόβληµα αναλαµβάνοντας να 
απαγγείλω εγώ τους διαλόγους στα ελληνικά. Το 
αποτέλεσµα ήταν σχεδόν το ίδιο µε το 
αναµενόµενο κρίνοντας από τη ζωηρή 
ανταπόκριση της τάξης (µαθητών και επόπτη) 
µέσω ξέφρενων γέλιων από την απροσδόκητη 
εξέλιξη της υπόθεσης του video! 

 

Πώς ήταν η παρουσίαση; Έµεινα µε τη συνολική εντύπωση ότι επρόκειτο 
για µια πολύ καλή παρουσίαση. 

 

Ποια ήταν τα σχόλια του 
επόπτη; 

Πολύ θετικά σχόλια της επόπτριας η οποία τόνισε 
και τη σηµαντική αναδιοργάνωση που έκανα στον 
τρόπο παρουσίασης της διδακτέας ύλης σε σχέση 
µε τον σύνθετο και λιγότερο εύληπτο τρόπο 
ανάπτυξης του αντίστοιχου κεφαλαίου στο βιβλίο. 
Μοναδικές παρατηρήσεις του επόπτη ήταν η 
επιλογή στο µέλλον λίγο µεγαλύτερης και πιο 
ευανάγνωστης γραµµατοσειράς στις διαφάνειες 
και η πιο αναλυτική περιγραφή στο φύλλο ΠΑ∆ 

Συγκράτησα δύο προφορικές παρατηρήσεις, 
καλό θα είναι να αποφεύγουµε ξενόγλωσσες 
προσλαµβάνουσες παραστάσεις προς τα παιδιά 
(το video ήταν στην αγγλική γλώσσα) και ότι 
θα πρέπει να αποφεύγεται ο προσδιορισµός της 
οικογένειας µε τις λέξεις γονείς, πατέρας, 
µητέρα και να χρησιµοποιείται αντ’ αυτού ο 
όρος στενό οικογενειακό περιβάλλον για 
ευνόητους συναισθηµατικούς λόγους. Τη 
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των προς έλεγχο στόχων κατά τη διαδικασία της 
εφαρµογής και του ελέγχου. 

δεύτερη παρατήρηση είχα την ευκαιρία να την 
υλοποιήσω άµεσα στην επόµενη 3η ΠΑ∆. 

Τι καινούριο έµαθα;  α) Οι ηλεκτρονικές διαφάνειες είχαν ελάχιστο 
font 18pt και γραµµατοσειρά τύπου «Arial» 
αντί «Times New Roman» µε αποτέλεσµα το 
κείµενο να είναι πιο ευανάγνωστο. 
β)Πραγµατοποιήθηκε καλύτερη αποτύπωση 
στο φύλλο ελέγχου της ΠΑ∆ των προς 
επίτευξη στόχων τόσο µέσω του φύλλου 
ελέγχου όσο και κατά τη διαδικασία της 
εφαρµογής στην τάξη.   γ) Συνεχίσθηκε η 
προσοχή - ορθή τήρηση του χρόνου 
διδασκαλίας (15-16min) µε καλή κατανοµή 
του σε όλα τα στάδια της διδασκαλίας. δ) 
Παρά το έντονο τεχνοκρατικό ύφος των 
διδακτικών ενοτήτων κατεβλήθη προσπάθεια 
να αναζητηθούν συναισθηµατικοί και 
κοινωνικοί στόχοι. Το αποτέλεσµα ήταν 
εµφανές στην 3η ΠΑ∆, όπου όµως 
προσφερόταν και το είδος του θέµατος: 
φάρµακα, εθισµός, εξάρτηση. 

Πίνακας 2: Περίπτωση 2ου αναστοχασµού σπουδαστή του ΕΠΠΑΙΚ στην πρώτη και την επόµενη ΠΑ∆. 
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Από την ανάλυση περιεχοµένου τριών αναστοχαστικών καταγραφών φαίνεται ότι 
οι σπουδαστές αναστοχάστηκαν κυρίως στις ακόλουθες θεµατικές περιοχές: κριτήρια 
επιλογής θεµατικής ενότητας, στοχοθεσία, πορεία διδασκαλίας (αν και σε ποιο βαθµό 
ακολουθήθηκε), επιλογή διδακτικών µεθόδων. Καταθέτουν ως σηµεία στα οποία 
δυσκολεύτηκαν κατά τη διαµόρφωση του σχεδίου µαθήµατος τη φάση 
προετοιµασίας, και τη διάρκεια χρόνου.  
 

Ερωτήµατα 
Αναστοχασµού  

Άξονες Αναστοχασµού 

Γιατί διάλεξα αυτό 
το θέµα; 

Κριτήρια Επιλογής θεµατικής ενότητας. 

Γιατί επέλεξα να 
συµπεριλάβω αυτές 
τις δραστηριότητες 
στο µάθηµά µου;  

Κριτήρια επιλογής δραστηριοτήτων διδακτικών τεχνικών & 
εποπτικών µέσων σε κάθε στάδιο. 

Πού δυσκολεύτηκα; Σηµεία δυσκολίας κατά τη διαµόρφωση του σχεδίου µαθήµατος 
(φάση προετοιµασίας, διάρκεια χρόνου). 

Πώς ήταν η 
παρουσίαση;  

Παρουσία εκπαιδευτικού βάσει σχεδιασµού. Χρόνος και 
αξιοποίηση τεχνικών. 

Ποια ήταν τα σχόλια 
των µαθητών;  

Επίτευξη συµµετοχής σπουδαστών, στόχων, πραγµατοποίηση 
σταδίων, αξιοποίηση διδακτικών τεχνικών. 

Ποια ήταν τα σχόλια 
του επόπτη;  

∆οµή σχεδίου µαθήµατος, πραγµατοποίηση σταδίων, χρήση 
µεθόδων, καλλιέργεια δεξιοτήτων, συνέπεια χρόνου, 
συµµετοχή µαθητών, ανταπόκριση αναγραφόµενων και 
χρησιµοποιούµενων τεχνικών. 

Τι θα µπορούσα να 
αποφύγω;  

Ταύτιση χρόνου και έκτασης εισήγησης (παρουσίασης). 

Τι καινούριο έµαθα;  Αξιοποίηση Μεθόδων, Σχεδιασµό στόχων αναφορικά µε τα 
στάδια επιλεγµένης διδακτικής πορείας. 

Πώς νοιώθω;  Αναφορικά µε τους στόχους, το χρόνο, µεθόδους. 

Πίνακας 3: Ερωτήµατα και άξονες αναστοχασµού που προέκυψαν από την 
ανάλυση περιεχοµένου τριών αναστοχαστικών περιπτώσεων. 
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Ο αναστοχασµός 
συµβάλλει :  

1 2 3 

α) Βελτίωση του 
σχεδιασµού 
πρακτικής 
άσκησης 
διδασκαλίας 

Μετακίνηση στις 
τεχνικές 
διδασκαλίας, 
αξιοποιούνται 
τεχνικά και 
εποπτικά µέσα.  

Η αξιολόγηση από τον 
επόπτη εφοδιάζει τους 
σπουδαστές µε 
γνωστικές δεξιότητες, 
συστατικό της δόµησης 
κριτικής σκέψης που 
αποτελεί τον κυρίαρχο 
στόχο της διδασκαλίας 
ΠΑ∆.  

∆ίνεται µεγάλη 
βαρύτητα από το 
σπουδαστή στην 
εµπλοκή των 
εκπαιδευοµένων στη 
µαθησιακή 
διαδικασία.  

β)Αυτό-
αξιολόγηση 
µάθησης 
αναφορικά µε 
πορεία 
διδασκαλίας 

Επιλογή 
θεµατικών 
ενοτήτων που 
συνδέουν τη 
γνώση που 
διαχειρίζονται µε 
την πραγµατική 
ζωή 

Εφοδιάζονται µε 
δεξιότητες 
αυτοαξιολόγησης.  

Η ετεροαξιολόγηση 
από τους επόπτες, 
µαθητές 
επανατροφοδοτεί τους 
σπουδαστές και τους 
οδηγεί σε 
βελτιστοποίηση.  

γ) Καλλιέργεια 
συναισθηµατικών 
και κοινωνικών 
δεξιοτήτων.  

Αναφορικά µε 
τους στόχους, το 
χρόνο, µεθόδους. 

Bιώνουν τις δυσκολίες 
που θα συναντήσουν 
όταν θα πρέπει να 
προετοιµάσουν 
διδασκαλίες σε 
πραγµατική τάξη.  

Λάθη- Απροσεξία, 
σύγχυση, 
επιπολαιότητα, 
Σωστό-
ικανοποίηση…..  

Πίνακας 4: Συµβολή αναστοχασµού στη βελτίωση σχεδιασµού ΠΑ∆, στην αυτό-
αξιολόγηση και την καλλιέργεια συναισθηµατικών και κοινωνικών δεξιοτήτων. 
 
 
Παρατηρούµε ότι, η διαδικασία του αναστοχασµού είχε κυρίως τη µορφή αυτό-
αξιολόγησης, µε έµφαση στη διαδικασία σχεδιασµού και υλοποίησης των 
µικροδιδασκαλιών. ∆εν παρατηρούµε να καταθέτουν οι σπουδαστές αναφορές 
αναφορικά µε την αυτό-παρακολούθηση της διαδικασίας µάθησης των ίδιων των 
σπουδαστών (πώς οργανώνουν τις έννοιες µεταξύ τους, πώς οργανώνονται οι νέες 
έννοιες µε τις προηγούµενες γνώσεις, στρατηγικές που χρησιµοποιούν για να µάθουν 
και αναφορές στο πώς νοµίζουν ότι µαθαίνουν οι µαθητές στους οποίους θα 
διδάξουν. ∆εν παρατηρούµε τέλος αναφορές σε γνωστικές συγκρούσεις που τυχόν 
οδήγησαν στην κατανόηση διάφορων εννοιών ή οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή θέµατα 
που δηµιούργησαν αποτυχία ή κενά στην κατανόηση κάποιου θέµατος/ έννοιας/ 
προσέγγισης και πώς αντιµετωπίστηκαν.
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Συζήτηση - Συµπεράσµατα 
Από τα αποτελέσµατα αυτά διαφαίνεται ότι ο αναστοχασµός συµβάλλει α) στη 

βελτίωση του σχεδιασµού πρακτικής άσκησης διδασκαλίας, β) αυτό-αξιολόγηση της 
µάθησης αναφορικά µε την πορεία διδασκαλίας αλλά γ) όχι στην παρακολούθηση 
της διαδικασίας µάθησης. Το δίπολο διδασκαλίας – µάθησης στο πλαίσιο των 
αναστοχαστικών αυτοαναφορών φαίνεται προσανατολισµένο σε µια κατεύθυνση, 
όπου ο σπουδαστής - εκπαιδευτικός επικεντρώνεται κυρίως στα στάδια διδασκαλίας 
αναφορικά µε τη διεξαγωγή τους και την υλοποίηση τους µε βάση τον 
δεκαπεντάλεπτο χρόνο της µικροδιδασκαλίας. ∆ε φαίνεται να προβληµατίζει 
ιδιαίτερα τον εκάστοτε σπουδαστή - εκπαιδευτικό το περιβάλλον µάθησης που θα 
δηµιουργήσει και οι καταστάσεις προβληµατισµού που θα εµπλέξει τους 
σπουδαστές-µαθητές του. Η ερµηνεία που µπορεί να δοθεί είναι πως η διδακτική 
συνήθως απειρία και το άγχος των σπουδαστών ότι αξιολογούνται, τους 
προσανατολίζει περισσότερο στο ρόλο του εκπαιδευτικού εισηγητή παρά στο ρόλο 
του εκπαιδευτικού διευκολυντή της γνώσης και φορέα καινοτόµων διδακτικών 
προσεγγίσεων. 
 

Προτάσεις 

Η διαδικασία αναστοχασµού για να καλλιεργηθεί στους σπουδαστές προαπαιτεί 
µαθησιακά περιβάλλοντα στα οποία διοργανώνονται δραστηριότητες και 
καταστάσεις τέτοιες, ώστε να µετασχηµατίζεται το περιεχόµενο του καθηµερινού 
µαθήµατος σε µορφές που αναπαριστούν αυθεντικές σηµασίες για τους σπουδαστές. 
Η  ικανότητα των σπουδαστών να εντάσσουν και να αξιοποιούν  τη γνώση και την 
κρίση σε ένα πλαίσιο αυθεντικό προσλαµβάνει κάποια από τα παρακάτω 
χαρακτηριστικά:   

• Έµφαση στην ανακάλυψη από τους σπουδαστές της ακολουθούµενης πορείας 
προκειµένου να αντιµετωπιστεί η δεδοµένη, αυθεντική κατάσταση, χωρίς να 
επικεντρώνεται το ενδιαφέρον του στο τελικό αποτέλεσµα. 

• Απαίτηση χρήσης πολύπλοκων νοητικών δεξιοτήτων. 

• Ανάκληση αποτελεσµάτων µάθησης ή δεξιοτήτων. 

• Παρατήρηση πολλών και διαφορετικών όψεων της διαδικασίας µάθησης. 

• Παροχή δυνατότητας στους σπουδαστές να επιλέγουν τρόπους χρήσης όσων 
έµαθαν. 
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