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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

2

Εισαγωγή
ΠΩΣ ΝΑ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ
ΤΟ ΠΑΡ Ω Ν
ΕΓΓΡΑΦΟ

Αυτό το Μάθημα Εξερεύνησης των Θετικών Επιστημών και της
Τεχνολογίας σχεδιάστηκε έτσι ώστε να μπορεί να παραδοθεί από
πανεπιστημιακό προσωπικό και εθελοντές φοιτητές ως εξωσχολική
δραστηριότητα σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Ιδανικά, πρέπει να περιλαμβάνει μια προ-δραστηριότητα που θα
μπορούσε να είναι μια συζήτηση μέσα στην τάξη σχετικά με τις
μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται στην επιστήμη (επιστημονική
μέθοδος) ή/και τη ζωή μεγάλων επιστημόνων. Η παρακολούθηση μιας
ταινίας για τη ζωή ενός μεγάλου επιστήμονα είναι επίσης μια πολύ καλή
προ-δραστηριότητα που θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες μαθητές
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να προετοιμαστούν για το μάθημα.
Τα επιστημονικά θέματα που καλύπτονται σε αυτή τη δραστηριότητα
σχετίζονται με την επιστημονική μέθοδο γενικά και την προσαρμογή της
σε διάφορους επιστημονικούς κλάδους ανάλογα με το πανεπιστημιακό
προσωπικό/καθηγητές/μαθητές που συμμετέχουν.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Η γενική ιδέα των δραστηριοτήτων και το σχέδιο μαθήματος

ΘΕΜΑ ΤΟΥ
Μ ΑΘΗΜ ΑΤΟΣ

Αυτό το μάθημα έχει σχεδιαστεί για να εισαγάγει τους μαθητές στην
επιστημονική μέθοδο επίλυσης προβλημάτων και να παρέχει μια γενική
εισαγωγή στην επιστήμη και το έργο των επιστημόνων.
Προσπαθήσαμε να αναπτύξουμε ένα εκπαιδευτικό υλικό που θα είναι
χρήσιμο τόσο για τους μαθητές σε σχολεία με έμφαση στα STEM όσο
και για τους μαθητές σε σχολεία όπου οι κοινωνικές επιστήμες είναι πιο
εφαρμόσιμες. Γνωρίζουμε τις αντιπαραθέσεις σχετικά με την εφαρμογή
της επιστημονικής μεθόδου στις κοινωνικές επιστήμες. Γνωρίζουμε
επίσης ότι πολλοί επιστήμονες της φυσικής είναι πεπεισμένοι ότι η
κοινωνική επιστημονική έρευνα δεν μπορεί καν να πλησιάσει την
επιστημονική μέθοδο. Ωστόσο, ακολουθώντας - στο μέτρο του δυνατού τα βασικά βήματα και κανόνες της επιστημονικής μεθόδου εξακολουθεί
να θεωρείται ο χρυσός κανόνας στην επικρατούσα κοινωνική έρευνα. Για
το λόγο αυτό, παρουσιάσαμε την επιστημονική μέθοδο στην πιο γενική
μορφή της, επιτρέποντας στα υλικά να είναι άμεσα εφαρμοστέα τόσο στις
ακριβείς επιστήμες όσο και στις κοινωνικές επιστήμες.

ΕΠΙΠΕΔΟ
ΔΥΣΚΟΛΙ ΑΣ /
ΗΛΙ ΚΙ ΑΣ ΤΩ Ν
Μ ΑΘΗΤΩ Ν

Η δραστηριότητα απευθύνεται σε μαθητές της ανώτερης δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης ηλικίας 16-17 ετών (τελευταία δύο χρόνια γυμνασίου). Η
δυσκολία μπορεί να προσαρμοστεί, αν χρειαστεί, ανάλογα με την ηλικία
των μαθητών και το θέμα και τους στόχους της πρακτικής
δραστηριότητας. Ωστόσο, τα υλικά δεν θα ήταν κατάλληλα για τους
περισσότερους μαθητές κάτω των 15 ετών.

ΑΠ ΑΙ ΤΟΥΜ Ε ΝΕ Σ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ
ΓΝΩΣΕΙΣ

Μια ευρεία διαισθητική κατανόηση της επιστήμης θεωρείται ως
προηγούμενη γνώση για να μπορέσει να αντιληφθεί τα θέματα που
περιλαμβάνονται στην εννοιολογική κατάρτιση. Ωστόσο, η
εννοιολογική/θεωρητική κατάρτιση μπορεί επίσης να προσαρμοστεί στις
πραγματικές προηγούμενες γνώσεις των μαθητών.

ΑΠ ΑΙ ΤΟΥΜ Ε ΝΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ

Ο απόλυτος ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος είναι 2 ακαδημαϊκές ώρες
(μία συνεδρία, περίπου 90 λεπτά). Ωστόσο, για την εξασφάλιση της
πλήρους και αποτελεσματικής μάθησης, συνιστάται τουλάχιστον 4
ακαδημαϊκές ώρες, με τουλάχιστον 2 ακαδημαϊκές ώρες αφιερωμένες σε
εννοιολογικές και θεωρητικές εξηγήσεις. Η εκπαίδευση θα μπορούσε να
επεκταθεί σε αρκετές συνεδρίες, συμπεριλαμβανομένης μιας πιο
εμπεριστατωμένης εννοιολογικής /θεωρητικής εκπαίδευσης και πιο
εκτεταμένων πρακτικών δραστηριοτήτων. Η πρακτική δραστηριότητα
μπορεί να περιλαμβάνει την ανάπτυξη γραπτής αναφοράς ή μιας
δημιουργικής δραστηριότητας. Στην περίπτωση αυτή, η υλοποίηση
πρέπει να προγραμματιστεί για ένα επαρκή αριθμό συνεδριών. Το
θεωρητικό εκπαιδευτικό υλικό που προσφέρουμε περιλαμβάνει τμήματα
που συνιστώνται ειδικά για πιο εξελιγμένους μαθητές ή για πιο φιλόδοξες
εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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ΔΙΔ ΑΣΚΟΝΤΕΣ

Δεν υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις σχετικά με τις δεξιότητες του
εμπλεκόμενου πανεπιστημιακού προσωπικού. Η μόνη προϋπόθεση είναι
ότι κατανοούν και είναι σε θέση να εξηγήσουν την επιστημονική μέθοδο
χρησιμοποιώντας παραδείγματα που είναι κατάλληλα για την ηλικία και
την προηγούμενη γνώση των μαθητών λυκείου.
Από αυτή την άποψη, οι καλές δεξιότητες πάνω στην επικοινωνία της
επιστήμης θα είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Ωστόσο, δεν αποτελούν
προϋπόθεση για την επιτυχία της δραστηριότητας, καθώς η
δραστηριότητα έχει ένα ισχυρό εκπαιδευτικό στοιχείο.

ΑΠΟΚΤΩΜΕΝΗ
ΓΝΩ ΣΗ ΚΑΙ
ΑΝ ΑΠΤΥΞΗ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Μ ΑΘΗΤΕ Σ

Οι συμμετέχοντες μαθητές θα αναπτύξουν διάφορες ικανότητες, όπως:
- Συλλέξουν, ερμηνεύσουν και αναλύσουν πληροφορίες για την επίλυση
προβλημάτων
- Προσδιορίσουν και χρησιμοποιήσουν αποδεικτικά στοιχεία για να
υποστηρίξουν ιδέες και προτεινόμενες λύσεις
- Ερωτήσεις και αποδείξεις κριτικής που παρουσιάζονται από άλλους
- Κατανοήσουν τις επιστημονικές πληροφορίες και τις επιστημονικές
παρουσιάσεις
- Να ασχοληθούν με την επιστήμη και να αναπτύξουν δεξιότητες για να
ασκήσουν επιστημονική υπηκοότητα (citizenship)
Οι μαθητές θα αποκτήσουν βασικές γνώσεις της επιστήμης και της
επιστημονικής μεθόδου. Θα είναι σε θέση να κατανοήσουν τη σημασία
της επιστημονικής μεθόδου και να μάθουν να σκέφτονται και να ενεργούν
σαν επιστήμονες για την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων. Θα
καταλάβουν επίσης τι είναι η επιστημονική σκέψη και ποιοι είναι οι
κίνδυνοι της σκέψης με τρόπο που δεν είναι θεμελιωμένος στη λογική και
την παρατήρηση.

ΑΠΟΚΤΩΜΕΝΗ
ΓΝΩ ΣΗ ΚΑΙ
ΑΝ ΑΠΤΥΞΗ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ –
Δ ΑΣΚ ΑΛ ΟΙ

Οι εκπαιδευτικοί θα αναπτύξουν τις διδακτικές τους ικανότητες,
ειδικότερα στην εξήγηση και τη διδασκαλία της βασικής επιστήμης. Θα
αποκτήσουν δεξιότητες για να προωθήσουν την επιστημονική
ευαισθητοποίηση και το ενδιαφέρον για την επιστήμη με έναν
αφοσιωμένο τρόπο και να διευκολύνουν τους μαθητές τους στην
εκμάθηση να σκέφτονται και να ενεργούν σαν επιστήμονες αντί να
απομνημονεύουν απλώς γεγονότα και τύπους από επιστημονικά
εγχειρίδια.

ΑΠΟΚΤΩΜΕΝΗ
ΓΝΩ ΣΗ ΚΑΙ
ΑΝ ΑΠΤΥΞΗ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ
Π ΑΝΕ ΠΙ ΣΤΗΜ ΙΟΥ Ή
ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Το πανεπιστημιακό προσωπικό και οι φοιτητές που συμμετέχουν στην
υλοποίηση της δραστηριότητας θα βελτιώσουν τις δεξιότητές τους τόσο
στη διδασκαλία όσο και για την επικοινωνία της επιστήμης Ειδικότερα,
θα αποκτήσουν δεξιότητες για την απομυθοποίηση και την επικοινωνία
των βασικών ιδεών της επιστήμης και της επιστημονικής μεθόδου στους
μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με έναν ελκυστικό τρόπο.
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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ΑΠ ΑΙ ΤΟΥΜ Ε ΝΟ
ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΔΙΕΚΠΕΡ ΑΙ Ω ΣΗ ΤΩ Ν
ΔΡ ΑΣΤΗΡ Ι ΟΤΗΤΩ Ν

- Ασπροπίνακα για την σχεδίαση διαγραμμάτων και την περίληψη της
συζήτησης.
- Χαρτί και στυλό για τους μαθητές για να σημειώνουν και να
τεκμηριώνουν τις σκέψεις τους.
- Χαρτί και χρωματιστό στυλό ή μαρκαδόρους, ενδεχομένως σημειώσεις
sticky.
- Υπολογιστές, φορητοί υπολογιστές ή ταμπλέτες (τουλάχιστον 1 ανά
ομάδα) μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μακρύτερες εκπαιδευτικές
συνεδρίες, εάν η αναμενόμενη απόδοση της δραστηριότητας είναι μια
ηλεκτρονική παρουσίαση ή μια γραπτή έκθεση.
- Η δραστηριότητα δεν απαιτεί εξειδικευμένο εξοπλισμό. Μπορεί να
πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας πόρους που είναι διαθέσιμοι σε κάθε
σχολείο.

Κ ΑΤ ΑΝΟΜ Η
ΔΡ ΑΣΤΗΡ Ι ΟΤΗΤΩ Ν

Το μάθημα χωρίζεται σε 3 μέρη:
1. Ενημερωτική ομιλία / Διάλεξη (θεωρητική κατάρτιση): Κατά τη
διάρκεια αυτού του μέρους, τα κύρια βήματα της επιστημονικής μεθόδου
παρουσιάζονται από το πανεπιστημιακό προσωπικό και εξηγούνται οι
βασικές έννοιες
2. Πρακτική δραστηριότητα: Κατά τη διάρκεια αυτού του μέρους, οι
μαθητές θα κληθούν να:
a) εντοπίσουν ένα πρόβλημα που είναι σημαντικό για την κοινότητά τους
b) εφαρμόσουν την επιστημονική μέθοδο για να βρουν μια λύση στο
πρόβλημα που εντοπίστηκε (και ενδεχομένως να αναπτύξουν μια έκθεση
για την επίλυση του προβλήματος): Με τη διευκόλυνση του προσωπικού
του ΙΤΕ, οι συμμετέχοντες μαθητές λυκείου θα συζητήσουν το πώς να
επιλύσουν το πρόβλημα που εντοπίστηκε και θα προτείνουν ιδέες, οι
οποίες θα καταγραφούν στον ασπροπίνακα.
3. Προβληματισμός από τη μεριά των μαθητών: Μετά την
ολοκλήρωση της έκθεσης, οι μαθητές καλούνται να προβληματιστούν για
τον τρόπο με τον οποίο κατανοούν και εφαρμόζουν την επιστημονική
μέθοδο. Καλούνται επίσης να επικρίνουν άλλες πιθανές λύσεις του
προβλήματος με βάση τη συνάφειά τους με την επιστημονική μέθοδο. Οι
ερωτήσεις για προβληματισμό μπορεί να περιλαμβάνουν (αλλά δεν
πρέπει να περιορίζονται σε αυτές):
- Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της χρήσης της επιστημονικής μεθόδου;
- Υπάρχουν κάποια μειονεκτήματα που συνδέονται με τη χρήση της
επιστημονικής μεθόδου;
- Πώς μπορεί η επιστημονική μέθοδος να βοηθήσει τις πολιτικές
αποφάσεις και πώς μπορεί να προωθήσει την ορθολογική κριτική;

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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ΧΡΗΣΙΜΟΙ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΤΟ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Khan
Academy,
“The
Scientific
Method”
https://www.khanacademy.org/science/high-school-biology/hsbiology-foundations/hs-biology-and-the-scientific-method/a/thescience-of-biology
The
Scientific
Method,
video
https://www.youtube.com/watch?v=yi0hwFDQTSQ

-

presentation:

Problem Solving: The Scientific Method, video presentation:
https://www.youtube.com/watch?v=RQmqW0q85q0
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ
ΥΛΙΚΟΓΙΑ
ΠΕΡ ΑΙ ΤΕΡΩ
ΑΝ ΑΓΝΩΣΗ

Λεπτομέρειες σχετικά με την Επιστημονική Μέθοδο μπορούν να
βρεθούν στο αντίστοιχο λήμμά της Βικιπαίδειας:
https://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_method: σε αυτό το λήμμά, η
επιστημονική μέθοδος περιγράφεται ως μια εμπειρική μέθοδος
απόκτησης γνώσης που συνεπάγεται προσεκτική παρατήρηση,
διατυπώνοντας υποθέσεις, μέσω επαγωγής, με βάση τέτοιες
παρατηρήσεις. πειραματικές δοκιμές και μέτρηση των συμπερασμάτων
που προέρχονται από τις υποθέσεις. και εκλέπτυνση (ή εξάλειψη) των
υποθέσεων που βασίζονται στα πειραματικά ευρήματα.
Πολλές παραλλαγές μπορούν να γίνουν στα παραπάνω βήματα. Μια
λεπτομερής γραφική παράσταση (με ανάλυση της ροής εργασίας και
βοήθεια σε κάθε βήμα της διαδικασίας βρίσκεται στο:
https://www.sciencebuddies.org/science-fair-projects/sciencefair/steps-of-the-scientific-method.
Μια κριτική για την επιστημονικής μεθόδου, που υποστηρίζει ότι η
«επιστημονική σκέψη» ταιριάζει καλύτερα σε αυτό που κάνουν οι
επιστήμονες (ένας κύκλος 3 φάσεων (παρατηρήστε, εξηγήστε,
προβλέψτε),
μπορείτε
να
βρείτε
στο:
https://www.youtube.com/watch?v=j12BBcKSgEQ.

ΠΗΓΕΣ ΠΟΥ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚ ΑΝ ΓΙ Α ΤΗΝ
ΑΝ ΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ

https://www.thoughtco.com/steps-of-the-scientific-method-p2606045
https://layers-of-learning.com/a-simple-introduction-to-the-scientificmethod/
Πρόσθετες πηγές αναφέρονται στα παρακάτω κείμενα.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
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των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
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Φύλλο βασικών γνώσεων
ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Συγγραφείς: Gergana Cisarova-Dimitrova (European Center for
Quality, Bulgaria) and Nektarios Moumoutzis (Technical University of
Crete, Greece)

ΕΙ ΣΑΓΩ ΓΗ ΣΤΟ
ΘΕΜΑ

Για τους περισσότερους ανθρώπους, η επιστήμη είναι το σώμα της
γνώσης που συσσωρεύεται μέσα από ανακαλύψεις. Για ένα μαθητή, η
επιστήμη είναι συχνά μια συλλογή απομονωμένων γεγονότων που
περιλαμβάνονται στο βιβλίο της. Ωστόσο, η επιστήμη είναι επίσης μια
διαδικασία ανακάλυψης και μια μέθοδος απόκτησης έγκυρης γνώσης για
το πώς λειτουργεί ο κόσμος - μια επιστημονική μέθοδος απόκτησης
γνώσης. Σε αντίθεση με τους μη επιστημονικούς τρόπους απόκτησης
γνώσης, η επιστημονική μέθοδος απαιτεί μια συστηματική προσέγγιση
της παρατήρησης και της συνεπούς εφαρμογής της τυπικής λογικής. Η
εφαρμογή της είναι αυτό που συνήθως ονομάζουμε "έρευνα".

ΣΗΜ ΑΝΤΙ ΚΟΤΗΤΑ
ΣΤΗΝΚ ΑΘΗΜ ΕΡΙ ΝΗ
ΖΩΗ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
/ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η σπουδαιότητα της επιστημονικής μεθόδου και η ευρεία εφαρμογή της
πηγάζουν από το γεγονός ότι προσπαθεί να ελαχιστοποιήσει την
ανθρώπινη προκατάληψη (π.χ. τις προκαταλήψεις των ατόμων που
εμπλέκονται σε επιστημονικά πειράματα, τις προσωπικές τους απόψεις
ή/και πεποιθήσεις, πολιτιστικές πεποιθήσεις κλπ.). Έτσι, επιτρέπει στην
επιστήμη να βρει αποτελεσματικές λύσεις σε ποικίλα κοινωνικά
προβλήματα, εξαλείφοντας - ή τουλάχιστον ελαχιστοποιώντας - τις
επιπτώσεις του ανθρώπινου λάθους και των κοινωνικών παραγόντων όπως
ο πολιτισμός και η θρησκεία.
Η προκατάληψη των μη επιστημονικών λύσεων προκύπτει από το
γεγονός ότι οι άνθρωποι συνήθως φιλτράρουν ή ερμηνεύουν πληροφορίες
βάσει της δικής τους εμπειρίας και έτσι είναι πολύ πιθανό ότι θα
προτιμήσουν ένα αποτέλεσμα έναντι ενός άλλου για λόγους που δεν
σχετίζονται με την αποτελεσματικότητα ή την αξιοπιστία. Εάν η γνώση
πρέπει να είναι χρήσιμη για την κοινωνία και εάν τα επιστημονικά
αποτελέσματα πρέπει να εφαρμοστούν σε μια ευρεία ποικιλία πλαισίων,
πρέπει να αποφευχθεί η προκατάληψη.
Η επιστημονική μέθοδος παρέχει μια αντικειμενική, τυποποιημένη
προσέγγιση για το σχεδιασμό και την εφαρμογή πειραμάτων και τη
διεξαγωγή παρατηρήσεων. Έτσι βελτιώνει τα αποτελέσματα που
προκύπτουν από αυτά τα πειράματα και τις παρατηρήσεις.
Χρησιμοποιώντας ένα κοινό πρότυπο στην εργασία τους, οι επιστήμονες
μπορούν να είναι σίγουροι ότι θα ερμηνεύσουν τα γεγονότα με τρόπο
που συμβάλλει στην ανάπτυξη αντικειμενικών γνώσεων και ελαχιστοποιεί
τις προσωπικές επιρροές.
Στην πραγματικότητα, οι επιστήμονες μπορούν πάντα να κάνουν
μικρότερα ή σοβαρότερα λάθη κατά την εφαρμογή της επιστημονικής
μεθόδου. Τέτοια λάθη μπορεί να περιλαμβάνουν σφάλματα μέτρησης,
αγνοώντας δεδομένα που δεν υποστηρίζουν την υπόθεσή τους ή
χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα προηγούμενων αναξιόπιστων
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
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ερευνών. Για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, η επιστημονική
μέθοδος προάγει τον σκεπτικισμό, ακόμη και για το δικό του
επιστημονικό έργο. Ο Alhazen (ο οποίος θεωρείται ως ένας από τους
ιδρυτές της επιστημονικής μεθόδου) έγραψε ότι: «Το καθήκον του
ανθρώπου που διερευνά τα συγγράμματα των επιστημόνων, εάν το να
μαθαίνει την αλήθεια είναι ο στόχος του, είναι να γίνει ο εχθρός όλων
όσων διαβάζει και ... επιτίθεται από κάθε πλευρά, πρέπει επίσης να
υποψιάζεται ο ίδιος καθώς εκτελεί την κριτική του εξέταση, ώστε να
αποφύγει να πέσει σε προκαταλήψεις ή επιείκεια ». (δείτε περισσότερα για
το Alhazen από το αντίστοιχο λήμμα της Wikipedia στη διεύθυνση:
https://en.wikipedia.org/wiki/Ibn_al-Haytham). Η κατανόηση της
επιστημονικής μεθόδου ως μια γενική διαδικασία θα βοηθούσε τον
μαθητή να καταλάβει τη βάση της ορθολογικής σκέψης και τι σημαίνει
«να εργαστεί ως επιστήμονας».
ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ
Π ΑΡ ΟΥΣΙ ΑΣΗ ΣΤΟ
ΘΕΜΑ

Κατά τη διάρκεια της ερευνητικής διαδικασίας, οι επιστήμονες
συλλέγουν μετρήσιμα εμπειρικά (παρατηρήσιμα) στοιχεία μέσω μιας
παρατήρησης ή ενός πειράματος βασισμένου σε μια υπόθεση, με
απώτερο σκοπό να υποστηρίξουν ή να αντικρούσουν μια θεωρία. Η
εφαρμογή της επιστημονικής μεθόδου συνήθως περιλαμβάνει διάφορα
βήματα.
Βήμα 1: Κάντε μια παρατήρηση σε σχέση με ένα φαινόμενο
Βήμα 2: Διατυπώνοντας την ερευνητική ερώτηση – καθορίζει το τι
θέλει να μάθει η έρευνα
Βήμα 3: Καταγραφή μιας προσωρινής εξήγησης της παρατήρησης (η
απάντηση στην ερευνητική ερώτηση), που ονομάζεται υπόθεση. Στις
ακριβείς επιστήμες, η υπόθεση παίρνει συχνά τη μορφή ενός
αιτιολογικού μηχανισμού ή μιας μαθηματικής σχέσης.
Μια υπόθεση είναι μια δοκιμαστέα πρόβλεψη ή μια προτεινόμενη
(συνήθως αιτιολογική) σχέση μεταξύ των φαινομένων που απαντούν
πειστικά στην ερευνητική ερώτηση. Μπορεί να διατυπωθεί ως δήλωση
"αν ... τότε ...". Μια λέξη κλειδί εδώ είναι "η δοκιμαστέα". Η υπόθεση
έχει σκοπό να δοκιμαστεί και δεν έχει καμία υπόθεση αλήθειας.
Βήμα 4: Κάνοντας προβλέψεις που προκύπτουν από την επιλεγμένη
υπόθεση
Η επιστημονική μέθοδος συνεπάγει πάντοτε το συμπερασμό χρησιμοποιώντας αυτό που ήδη γνωρίζουμε για να μάθουμε κάτι που δεν
γνωρίζουμε ακόμα. Αυτό που γνωρίζουμε ήδη το χρησιμοποιούμε ως
εμπειρικά δεδομένα. Αυτό που θέλουμε να γνωρίζουμε είναι το θέμα των
υποθέσεων και των θεωριών μας.
Η υπόθεση θα πρέπει να οδηγήσει σε προβλέψεις που μπορούν να
δοκιμαστούν μέσω ενός πειράματος ή παρατήρησης. Αυτές οι
προβλέψεις θα καθορίζουν βασικά τα στοιχεία που πρέπει να βρεθούν για
να αποδειχθεί ή να απορριφτεί μια υπόθεση. Μια καλή υπόθεση θα
πρέπει να είναι σε θέση να δημιουργήσει πολλές προβλέψεις, καθώς αυτό
θα μας επέτρεπε να τη ελέγξουμε αυστηρά.
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
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GΟι καλές υποθέσεις βασίζονται σε μεταβλητές. Κάθε έρευνα θα πρέπει
να χρησιμοποιεί τουλάχιστον τρεις τύπους μεταβλητών:
 Επεξηγηματική (ανεξάρτητη) μεταβλητή
αίτιο σε μια αιτιολογική σχέση

–υποτιθέμενο

 Εξαρτημένη μεταβλητή – το φαινόμενο που θέλουμε να
εξηγήσουμε: το αποτέλεσμα σε μια αιτιολογική σχέση
 Μεταβλητή (ές) ελέγχου – πιθανές άλλες αιτίες του ίδιου
αποτελέσματος.
Βήμα 5: Δοκιμή των προβλέψεων με παρατηρήσεις ή πειράματα που
μπορούν να αναπαραχθούν
Για να δοκιμάσουν μια υπόθεση, οι επιστήμονες κάνουν συστηματική
σύγκριση μεταξύ των επιπέδων της ανεξάρτητης μεταβλητής και των
επιπέδων της εξαρτώμενης μεταβλητής σε κάθε διαφορετική περίπτωση,
προσπαθώντας να προσδιορίσουν εάν οι αλλαγές στην ανεξάρτητη μεταβλητή
(η αιτία) επιφέρουν μια συνεπή αλλαγή στην εξαρτημένη μεταβλητή (το
αποτέλεσμα). Αν αυτό συμβαίνει πράγματι, τότε η δοκιμή θα έδειχνε ότι υπάρχει
μια αιτιολογική σχέση.
Βήμα 6: Ανάλυση των δεδομένων και εξαγωγή συμπερασμάτων με
στόχο την αποδοχή ή την απόρριψη της υπόθεσης ή την
τροποποίηση της
Βήμα 7: Αναπαράγετε τα βήματα 4, 5 και 6, μέχρι να μην υπάρχουν
αποκλίσεις μεταξύ παρατηρήσεων/πειραμάτων και υποθέσεων. Όταν
επιτευχθεί η συνέπεια, η υπόθεση γίνεται θεωρία.
Μια λεπτομερής πηγή γνώσης που θα καθοδηγήσει τους εκπαιδευτές
στην παρουσίαση αυτού του θέματος παρέχεται στο Annex 1.
Κ ΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΓΙ Α
ΤΗ ΔΙΕΞ ΑΓΩ ΓΗ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ
ΛΟΓΟΥ
ΣΕΔΙ ΔΑΣΚΟΝΤΕ Σ

- Το θέμα αυτού του μαθήματος χαρακτηρίζεται από υψηλό επίπεδο
αφαίρεσης και απαιτεί ισχυρές λογικές και αναλυτικές ικανότητες. Μπορεί
να είναι δύσκολο για τους μαθητές να κατανοήσουν τα πάντα εάν η
περίοδος κατάρτισης είναι σύντομη. Παρουσιάστε το θεωρητικό υλικό με
σαφή, απλό και αδιαμφισβήτητο τρόπο, χωρίς να το παραμορφώσετε ή
απλοποιώντας το σε βαθμό που τον καθιστά παραπλανητικό. Εστίαση
στη χρήση παραδειγμάτων. Τα παραδείγματα που παρέχονται στο
εισαγωγικό κείμενο απευθύνονται σε μαθητές με ισχυρή ικανότητα
STEM. Εάν διδάσκετε αυτό το μάθημα σε μαθητές χωρίς αυτήν την
ικανότητα, ίσως χρειαστεί να πάρετε ένα λιγότερο «επιστημονικά ισχυρό»
παράδειγμα (όπως το απλό πείραμα σχεδίων άρδευσης, βλ. Σελ. 8 της
θεωρητικής εισαγωγής).
- Μην είστε "απλά άλλος ένας δάσκαλος" – μη διδάσκετε απλά.
Μοιραστείτε με τους μαθητές σας το πάθος σας για την επιστήμη. Αυτό
συνήθως θα συμπεριλάμβανε να τους πείτε πώς εισαχθήκατε στην
επιστήμη ή γιατί θέλετε να ασχολείστε με την επιστήμη.
- Δημιουργήστε μια πιο προσωπική σχέση με τους μαθητές. Αυτό
συνήθως συνεπάγεται να τους πείτε κάτι για τον εαυτό σας ή να κάνετε
αστεία κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας.
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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- Όταν είναι δυνατόν, δώστε παραδείγματα που δείχνουν πως η επιστήμη
είναι σημαντική και επηρεάζει τη ζωή των μαθητών. Κάντε το αυτό
ακόμη και στο θεωρητικό μέρος (η πρακτική δραστηριότητα είναι όλη
σχετική με αυτή ούτως ή άλλως).
- Προσπαθήστε να κάνετε τους μαθητές να ενδιαφερθούν για την
επιστήμη - να πείτε κάτι για το μέλλον (στο εγγύς μέλλον, τα σπίτια μας
θα φαίνονται τελείως διαφορετικά ...), κάτι μυστηριώδες (Ποιος ξέρει τι
θα μπορούσαμε να ανακαλύψουμε αν αρχίσουμε να ερευνάμε ... .. ").
- Μπορείτε να προσπαθήσετε να προκαλέσετε στους μαθητές σας να
θυμούνται και να διαδίδουν μερικά από αυτά που έχουν μάθει,
μοιράζοντας με αυτούς κάποιο επιστημονικό γεγονός που δεν είναι
ευρέως γνωστό ή είναι πραγματικά παράξενο, απροσδόκητο ή απλά
"διαμοιρασμένο στο Facebook" (για παράδειγμα, στο στάδιο όπου
εξηγείτε ποια είναι η υπόθεση, ίσως να θέλετε να αναφέρετε κάποια
περίεργη υπόθεση που έχετε ακούσει).
- Εάν χρησιμοποιείτε παρουσιάσεις, επικεντρωθείτε στην συμπερίληψη
εικόνων και σχημάτων (προσπαθώντας να δημιουργήσετε ασυμμετρία
στη σελίδα για να προκαλέσετε προσοχή) αντί για μια μεγάλη λίστα με
κουκκίδες. Καλές Creative Commons εικόνες μπορούν να
μεταφορτωθούν από το Flickr (https://www.flickr.com/). Όταν
χρησιμοποιείτε κουκκίδες, να αφιερώνετε πάντοτε μια διαφάνεια σε μία
μόνο ιδέα ή μήνυμα η οποία, ποτέ να μην περιλαμβάνει περισσότερα
από 5 έως 6 σημεία. Γράψτε το κείμενο σε μέγεθος που δεν είναι
μικρότερο από 28.
- Αν χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε γραφήματα, προσπαθήστε να τα
περιορίσετε σε διαγράμματα φυσαλίδων (τα οποία είναι πιο εύκολα
αντιληπτά από τα ραβδογράμματα), ραβδογράμματα με λίγες ράβδους,
πίτες ή ντόνατς και να τονίζετε το κύριο μήνυμα χρησιμοποιώντας μια
μεγαλύτερη γραμματοσειρά.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
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Φύλλο σχεδίασης διάλεξης
ΣΤΟΧΟΣ

Βασικός στόχος: να εισαγάγει τους μαθητές στην επιστημονική
μέθοδο, εστιάζοντας στις κύριες έννοιες και τα βήματα
και στον τρόπο οργάνωσης της έρευνας

ΣΚΗΝΙΚΟ

- Το μάθημα μπορεί να υλοποιηθεί με το βέλτιστο τρόπο, με όχι
περισσότερους από 25 μαθητές. Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, όλοι
οι μαθητές παραμένουν στον ίδιο χώρο, χωρίς να σχηματίζουν ομάδες.
- Δεν υπάρχουν απαιτήσεις σχετικά με την οργάνωση του χώρου
- Η διάρκεια αυτής της φάσης είναι τουλάχιστον 45 λεπτά

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ
ΟΜ ΙΛΙ ΑΣ / ΔΙ ΑΛ ΕΞΗΣ

Σχολική τάξη

ΠΙΘ ΑΝΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ
ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗ
ΔΡ ΑΣΤΗΡ Ι ΟΤΗΤΑ

Οι φοιτητές μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτή τη δραστηριότητα ως
συν-διδάσκοντες (μπορούν να παρουσιάσουν μέρος της διάλεξης). Η
συμμετοχή των νέων φοιτητών αναμένεται να έχει θετική επίδραση στους
εκπαιδευόμενους καθώς θα αμβλύνει την ανησυχία τους, που σχετίζεται
με την αντιληπτή δυσκολία της μαθησιακής ύλης.

ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ &
ΣΥΝΟΨΗ

Αρ.Φάσης

Περιγραφή της φάσης

Διατιθέμενος
Χρόνος

1

Καλώς Όρισμα και Επισκόπηση

1 λεπτά.

Παρουσίαση από τον εκπαιδευτή
2

Εξηγώντας τη διαφορά μεταξύ της 5 λεπτά
επιστημονικής και της μη επιστημονικής
γνώσης
Παρουσίαση από τον εκπαιδευτή

3

Η επιστημονική μέθοδος: βήματα 1 έως 5 λεπτά.
3
Παρουσίαση από τον εκπαιδευτή

4

Η επιστημονική μέθοδος: βήματα 4 έως 24-29 λεπτά
7
Παρουσίαση από τον εκπαιδευτή

5

Συζήτηση και ερωτήσεις αποσαφήνισης

10-15 λεπτά

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
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Φύλλο πρακτικής δραστηριότητας/σχεδίασης πειράματος
ΣΤΟΧΟΣ

Βασικός στόχος: επιτρέψτε στους μαθητές να εφαρμόσουν την
επιστημονική μέθοδο αναπτύσσοντας μια αναφορά για την επίλυση ενός
προσδιορισμένου προβλήματος.

ΣΚΗΝΙΚΟ

- 10 έως 25 μαθητές (κανονική τάξη) που οργανώνονται σε ομάδες των 57. Κάθε ομάδα προσπαθεί να εντοπίσει ένα πρόβλημα και στη συνέχεια
να προτείνει μια εξήγηση γι 'αυτό και ενδεχομένως μια λύση.
Εναλλακτικά, ένα πρόβλημα μπορεί να εντοπιστεί για όλες τις ομάδες
(πιθανώς από τον εκπαιδευτή της τάξης) και στην επόμενη φάση κάθε
ομάδα εργάζεται για την εξήγηση
- Ο χώρος θα πρέπει να χωριστεί έτσι ώστε οι ομάδες να μπορούν να
εργαστούν αρκετά μακριά ο ένας από τον άλλο ώστε να αισθάνονται
άνετα και παραγωγικά. Ο εκπαιδευτής της τάξης θα πρέπει να έχει
εύκολη πρόσβαση σε όλες τις ομάδες. Εάν οι ομάδες βρίσκονται σε
χωριστά δωμάτια, τα δωμάτια πρέπει να βρίσκονται κοντά το ένα με το
άλλο.
- Στην ιδανική περίπτωση, πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένας βοηθός
που έχει ανατεθεί σε κάθε ομάδα (το καθήκον του βοηθού είναι
κατάλληλο για τους φοιτητές και τους δασκάλους που συνοδεύουν τις
ομάδες των μαθητών).
- Η διάρκεια αυτής της φάσης είναι τουλάχιστον 45 λεπτά

ΤΟΠΟΘΕ ΣΙ Α Κ ΑΙ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Τοποθεσία: σχολική αίθουσα διδασκαλίας.
Εξοπλισμός: χαρτί flipchart, περισιο χαρτί και στυλό, καθώς και
ενδεχομένως και αυτοκόλλητες σημειώσεις, για την οργάνωση των
εργασιών μέσα στις ομάδες. flipchart απαραίτητο για την τελευταία
φάση.
Για μακρύτερες εκπαιδευτικές συνεδρίες, οι μαθητές μπορεί να
ενθαρρύνονται να εργάζονται σε ηλεκτρονικές παρουσιάσεις των
αναπτυγμένων εξηγήσεων / λύσεων τους ή σε γραπτές εκθέσεις. Αυτό θα
απαιτούσε την παροχή ηλεκτρονικών υπολογιστών ή ταμπλέτων,
τουλάχιστον. 1 ανά ομάδα ..

ΠΙΘ ΑΝΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ
ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗ
ΔΡ ΑΣΤΗΡ Ι ΟΤΗΤΑ

Οι φοιτητές μπορούν να εργαστούν σε αυτή τη δραστηριότητα ως
βοηθοί μιας ομάδας. Είναι σημαντικό να έχουν προετοιμαστεί επαρκώς
πριν από την υλοποίηση της δραστηριότητας, ώστε να γνωρίζουν τι
πρέπει να κάνουν και πώς θα διευκολύνουν το έργο και την
αλληλεπίδραση των ομάδων των μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ
ΠΡ ΑΚΤΙ ΚΗΣ
ΔΡ ΑΣΤΗΡ Ι ΟΤΗΤΑΣ

Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, οι συμμετέχοντες μαθητές
ενθαρρύνονται να εντοπίσουν ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει η τοπική
κοινότητα ή αναμένεται να αντιμετωπίσει στο άμεσο μέλλον και να
προσπαθήσουν να σκεφτούν πώς η επιστημονική μέθοδος θα μπορούσε
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να τους βοηθήσει να κατανοήσουν και να αντιμετωπίσουν αυτό το
πρόβλημα.
Το πρόβλημα μπορεί να σχετίζεται με περιβαλλοντικά ζητήματα όπως η
μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, η μολυσμένη λίμνη, οι
φυσικές καταστροφές και ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να
προληφθούν ή και να προβλεφθούν, στη δημόσια υγεία στο σχολείο (πώς
θα μπορούσε να μειωθεί η εξάπλωση της κοινής γρίπης κατά τους
χειμερινούς μήνες) κ.λπ.
Η υποκείμενη ιδέα είναι οι μαθητές να αντιμετωπίσουν αυτό το
πρόβλημα χρησιμοποιώντας την επιστημονική μέθοδο, δηλαδή να
προσδιορίσουν τρόπους κατανόησης και ενδεχομένως να λύσουν το
πρόβλημα που θα μπορούσε να διαμορφωθεί με τη μορφή δοκιμαστικών
υποθέσεων.
Οι μαθητές αναμένεται να δημιουργήσουν μια σύντομη
έκθεση/πρόγραμμα εργασίας για το πώς θα αντιμετωπίσουν αυτό το
πρόβλημα με τρόπο που να συνάδει με την επιστημονική μέθοδο. Αυτή
η αναφορά θα μπορούσε να είναι προφορική ή γραπτή, ανάλογα με το
χρόνο που αφιερώνεται στην εκπαίδευση. Η προφορική έκθεση θα πρέπει
να είναι πάντοτε με τη μορφή μιας σύντομης προφορικής παρουσίασης,
χρησιμοποιώντας κατά προτίμηση το flip-chart για να απεικονίσει τις
αναπτυγμένες ιδέες. Η γραπτή έκθεση θα μπορούσε να λάβει τη μορφή
πρότασης προς τις τοπικές αρχές, ένα άρθρο για τον τοπικό Τύπο ή μια
παρουσίαση διαφανειών.
Βλέπε Annex II για ένα υπόδειγμα φύλλου πρακτικών δραστηριοτήτων:
Εκφοβισμός στο σχολείο (κοινωνικές επιστήμες).
ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ &
ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ
ΠΡ ΑΚΤΙ ΚΗΣ
ΔΡ ΑΣΤΗΡ Ι ΟΤΗΤΑΣ

Αρ.Φάσης

Περιγραφή της φάσης

Διατιθέμενος
Χρόνος

1

Επισκόπηση

3-5 λεπτά.

Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να ενημερώσει τους
μαθητές για το ποιος είναι ο στόχος της
δραστηριότητας και πώς θα την υλοποιήσουν. Οι
μαθητές πρέπει να καταλάβουν τι αναμένεται να
κάνουν.
Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να επικεντρωθεί στην
παρουσίαση του σχεδίου εργασίας και να τονίσει
πώς θα ακολουθηθούν τα βήματα της
επιστημονικής μεθόδου.
2

Περιγραφή του πραγματικού
προβλήματος που πρέπει να
αντιμετωπιστεί

Έως 5 λεπτά.

ή
Involving students in discussion to
agree on a common problem
Συμμετοχή των μαθητών στη συζήτηση
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για να συμφωνήσουν σε ένα κοινό
πρόβλημα
ή
Παροχή χρόνου σε κάθε ομάδα ώστε να
καθορίσει το πρόβλημα που θέλει να
αντιμετωπίσει
Σημείωση: η συμμετοχή των μαθητών στη
συζήτηση για τον προσδιορισμό ενός κοινού
προβλήματος μπορεί εύκολα να οδηγήσει σε
μεγαλύτερη καθυστέρηση. Οι εκπαιδευτές
καλούνται να το εξετάσουν κατά τον
προγραμματισμό της δραστηριότητας.
3

Δημιουργία ομάδων

2 λεπτά.

4

Εργασία σε ομάδες

15 λεπτά.

Το προσωπικό του Πανεπιστημίου / φοιτητές ή
οι συνοδεύοντες εκπαιδευτικοί λειτουργούν ως
βοηθοί. Ο εκπαιδευτής συνεργάζεται με κάθε
ομάδα με τη σειρά της.
5

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων από
κάθε ομάδα

Έως 5 λεπτά.
Ανά ομάδα,
Η παρουσίαση πρέπει να επικεντρωθεί στις μεγ. 10
εναλλακτικές υποθέσεις, στη διαδικασία των λεπτά.
δοκιμών και στις προτεινόμενες λύσεις (εάν σύνολο
υπάρχουν). Οι μαθητές θα πρέπει να
ενθαρρύνονται να παρουσιάζουν οπτικό υλικό
(είτε ηλεκτρονική παρουσίαση είτε σχέδιο
ζωγραφικής).

6

Προβληματισμός και συζήτηση

10 λεπτά.

Ο Διδάσκων καλεί τους μαθητές να
αναλογιστούν
πώς
κατανόησαν
και
χρησιμοποίησαν την επιστημονική μέθοδο.
Καλούνται επίσης να επικρίνουν τα
αποτελέσματα των άλλων ομάδων με βάση την
επιστημονική μέθοδο.
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Annex I: Knowledge Resource

THE SCIENTIFIC METHOD
Editor: Gergana Cisarova-Dimitrova, European Center for Quality, Bulgaria
SCIENTIFIC KNOWLEDGE VS. NON-SCIENTIFIC KNOWLEDGE

“Smart people (like smart lawyers) can come up with very good explanations for
mistaken points of view."
Richard Feynman, Physicist

In order to understand the scientific method, we first need to consider the non-scientific way of
gaining knowledge. All of us – scientists and non-scientists – need knowledge. All of us need to
“know” things in our daily lives. We all decide, several times a day, that something is true or false.
The difference between the scientists and the non-scientists is the source of knowledge and the
process through which knowledge is gained. A scientist and a non-scientist would typically need
very different “proofs” and would typically go through a very different reasoning process before
they accept an explanation or a statement as true or false.
Non-scientists use many sources of knowledge but most of them – such as beliefs and intuition –
are subjective, unverifiable, ineffective and sometimes plain wrong. Suppose Anna strongly
believes that eating one apple per day will keep her healthy. She wants to prove that this is indeed
true. What would be a solid proof?
Surely, her personal belief is not any proof at all. Indeed, her classmate Peter thinks that apples
contain too much sugar and are not so good for health. Instead, he believes he should eat
broccoli to be healthy. Who is right?
Anna and Peter decide to collect the opinions and beliefs of others, count them, and so find if there is a
consensus on the apple-broccoli dilemma. They go around school asking other students what they
think. If they find out that more students believe apples are healthier, does this consensus prove
that Anna is right? Probably not. How will Anna explain why some people nevertheless believe
broccoli is healthier? How will Anna and Peter know when they have counted enough opinions
to now conclude that they know the truth? And why would they ask only students; should they
not ask also teachers, parents or even passers-by?
Anna and Peter therefore decide to look for the opinion of “knowledge authorities”. They both sit
on the Internet looking for articles from doctors, nutrition experts or public health officials. Is
this a good way to find evidence for their claims? Not really. While Anna finds 100 articles
praising the health benefits of apples, Peter finds other 100 articles that say similar things about
broccoli. Experts, politicians and other knowledgeable individuals (or institutions) that claim to
be “knowledge authorities” usually have more information and experience but they may also have
a personal stake in getting their view to be accepted. For example, how can we be sure that the
article that praises the health benefits of apples has not been sponsored by a big company that
wants to convince people to buy more apple juice? To make things worse, even widely accepted
“authoritative” views often turn out to be wrong. Let us not forget that for centuries everyone –
including the world’s brightest minds – claimed that the Earth was the center of the universe.
Anna and Peter agree to look for stronger evidence by making casual observations. Anna (who has
been eating an apple a day) observes that during the last one year she was ill less often than Peter
(who has been eating broccoli every day). She claims on this basis to have solved the applebroccoli dilemma. Peter disagrees and claims that Anna has selected her observations so that they
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would prove her belief. Peter says Anna has counted only the times when they were so sick that
they had to stay in bed and skip classes, but she has overlooked the number of times when they
felt unwell but did not skip classes. He says she has also conveniently disregarded the fact that
Peter lives in a bigger family and is thus in close contact with more people who can transmit a
virus. If Peter had to fight more viruses than Anna during the year, then apples and broccoli were
never on an even playing field. Anna has also forgotten that she regularly takes vitamin
supplements while Peter doesn’t. Could these supplements have helped apples improve her
health?
Still unable to agree on who is right, Anna and Peter decide to use informal logical reasoning to
support their claims. Peter refers to the Vitamin C content of apples and broccoli and reasons
that broccoli is better because it has more Vitamin C, which is known to be good for health.
Anna counter-reasons that apples have phytonutrients and flavonoids, which bring their own
health benefits. In fact, such informal reasoning would always be prone to a great number of
fallacies and inconsistencies. There may be fruits and vegetables with better vitamin and mineral
content scores than apples and broccoli. There are many different vitamins and minerals that
have been associated with improved health and the health benefits of their combination in apples
or broccoli may be impossible to measure through “reasoning”. Anna and Peter may also fail to
account for many other factors such as the absorption rate of minerals and vitamins from apples
and broccoli. There is no direct causality between a higher intake of a particular vitamin or
mineral and general health, etc.
This – initially simple – example shows the complexity of the knowledge gaining process. Casual
observation can be a good place to start when looking for clues about phenomena that interest
us. Logical reasoning is also a good place to start when finding possible explanations. But neither
casual observation nor logical reasoning alone are enough for gaining reliable, consistent and
unbiased knowledge. How then, could humankind ever get an accurate representation of the
world and accurate understanding of the phenomena around us?
SCIENCE AND THE SCIENTIFIC METHOD

“Truth has nothing to do with the conclusion, and everything to do with the
methodology.”
Stefan Molyneux, podcaster and YouTuber

During the process of research, scientists collect measurable empirical (observable) evidence
through observation or an experiment based on a hypothesis, with the ultimate aim to support
or contradict a theory. The application of the scientific method usually involves several steps.
 Step 1
Making an observation about a phenomenon
 Example
The scientific world has observed that the number of children diagnosed with autism has been
increasing dramatically since the 1990s. In the 1970s and 1980s, around one in 2,000 children was
diagnosed with autism spectrum disorder. In contrast, 2018 data released by the Center for
Disease Control and Prevention suggests that 1 in 59 children in the US have autism.
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 Step 2
Asking the research question – determine what you want to know
Scientists have to follow certain rules when defining their research question:
 The research question should concern something that is important in the real world
 Even if the research question relates to some important real-world phenomenon, it
always needs to also make a contribution to existing scientific knowledge. This ensures
that the efforts of the individual scientist are part of the collective scientific endeavor
that helps the development of humankind. It also ensures that scientists are aware of
what others have done before them
 The research question should better avoid normative questions and questions that
depend on particular cultural values1
 The research question should be specific and concrete. If initially the research
question is too broad, it is advisable to divide it in elements, focus it and narrow it
down.
 Example
In our example, having observed the increasing rate of autism diagnosis among children,
researchers are trying to answer an important question: What is causing this increase?
 Step 3
Inventing a tentative explanation of the observation (the answer to the research
question), called a hypothesis. In the exact sciences, the hypothesis often takes the form of a
causal mechanism or a mathematical relation.
A hypothesis is a testable prediction or a proposed (usually causal) relationship between
phenomena that tentatively answers the research question. It can be formulated as a
“if…then…” statement. A key word here is “testable”. The hypothesis is meant to be tested and
carries no assumption of truth.
 Example
In our example, while scientists are still grappling with the explanation, they have already
formulated several hypotheses, including:
-

The incidence of autism is rising due to an environmental cause, such as exposure to
pesticides or mercury

-

The incidence of autism is rising due to the increasing ages of mothers and fathers,
related to the fact that people nowadays delay childbearing until they are older

-

The incidence of autism is not rising; it is only the incidence of diagnosis that is rising.
Children nowadays are not more likely to be autistic; they are simply more likely to be
diagnosed with autism than they were before. The rise in the incidence of diagnosis is
related to increased awareness of the condition, increased medical surveillance and
broadening of the definition of autism.

This requirement has been disputed in the social sciences. However, for mainstream social science research, this
still remains a sensible rule.
1
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For advanced or ambitious students
“This isn’t right. It isn’t even wrong”
Attributed to Wolfgang Pauli, physicist

A hypothesis is only scientific if it complies with two important requirements:
 The hypothesis has to be empirically testable: it should be possible
to collect empirical or physical evidence or observations that will either
support or contradict the predictions derived from this hypothesis
 Example:
In the example above, a working hypothesis is that the mother’s exposure to
pesticides during pregnancy is increasing the child’s risk of developing autism. The
researchers, focusing on a manageable number of research participants (mothers and
their children), have made sure that they can collect data on the location of the
mothers’ homes, the location of pesticides application sites, the types of pesticides
applied and the timing and frequency of their application, as well as the medical data
on the children. A hypothesis for which no concrete empirical evidence could be
collected would not be a good one. For example, if we hypothesize that mothers
who worry a lot during pregnancy are more likely to have children with autism, we
would find ourselves unable to generate objective empirical evidence to determine
how much each mother worried during pregnancy and thus the research would be
questionable.
 The hypothesis should be falsifiable: The hypothesis should be
formulated in such a way that it can in principle be rejected through
empirical research or experiments. If it is not possible to reject a
hypothesis, then it does not allow scientists to test it and it cannot
contribute to the advancement of science. A hypothesis that is able to be
wrong would be precise and narrow. Hypotheses that contain truisms,
broad statements, tautological statements, normative assertions or
statements derived from values and beliefs, do not have a place in
science.
 Example
Let us assume that our hypothesis is: “No human being can live forever”. Anyone
trying to disprove our hypothesis will need to observe all human beings forever. So,
falsifying this statement will take forever. In fact, proving this statement is also not
possible because we can only point to lack of evidence that someone has ever lived
forever. But, again, in order to be sure that this lack of evidence proves our
statement, we have to observe all human beings forever. While it is in all probability
true, this hypothesis does not belong to science. It is not a matter of investigation or
research.
A falsifiable hypothesis can read for example: “Human beings die before they reach
the age of 130 years”. To prove it, we can examine life expectancy statistics and
show that all people for whom statistics is available died before the age of 130. As
soon as someone finds a human being who is 131 years old, this hypothesis will be
proven wrong. Like with the unfalsifiable statement above, we will never be able to
prove this falsifiable statement with absolute certainty because we cannot have
statistics for all people who have ever lived and will ever live in the future. But the
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hypothesis can be regarded as belonging to science and as a valid one, because it has
never been disproved even though it can be disproved.
 Step 4
Making predictions derived from the chosen hypothesis
The scientific method always involves inference - using what we already know to learn something
that we do not yet know. What we already know we use as empirical data. What we want to know
is the subject of our hypotheses and theories.
The hypothesis should lead to predictions that we can test through experiment or observation.
These predictions would basically specify the evidence that we need to find in order to prove or
falsify a hypothesis. A good hypothesis will be able to generate many predictions, and it will be a
good one because it will allow us to test it rigorously (KKV 1994: 11-19).
 Example
In our example, one of the alternative hypotheses is that the mother’s exposure to pesticides
during pregnancy is increasing the child’s risk of developing autism. If the hypothesis is valid, we
would expect that the children of mothers who lived near agricultural areas where pesticides were
used would be more likely to be diagnosed with autism than the children of mothers that lived in
environmentally clean areas or in cities. Moreover, we would expect that the closer the homes of
the mothers are to the pesticide area, the higher the incidence of autism among their children will
be.

For students interested the social sciences
 => Additional example
The ‘democratic peace theory’ hypothesizes that democratic countries rarely or never go to
war with each other, but are likely to go to war with non-democratic countries. In order to
prove or disprove this hypothesis, we need to collect historical data about the incidence of
war. For the data to support the hypothesis, it should for example show:
 a very low rate of incidence of armed conflict between democratic countries
and a relatively high rate of incidence of armed conflict between nondemocratic and democratic countries
 countries have been less likely to engage in armed conflict with another
democracy during the periods when they were governed as a democracy and
more likely to do it during the periods when they were not democracies.
If actual historical data fits these predictions, the hypothesis would be supported. If actual
historical data contradicts these predications, the hypothesis would be rejected.
 Step 5
Testing the predictions by observations or experiments that can be reproduced
Step 6
Analysing the data and drawing conclusions with the goal to accept or reject the
hypothesis or to modify it
 Variables
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Good hypotheses are based on variables. The variable is the aspect of reality that we study. Every
research should make use of at least three types of variables:
 Explanatory (independent) variable – the hypothesized cause in a causal
relationship
 Dependent variable – the phenomenon that we want to explain: the outcome in a
causal relationship
 Control variable(s) –potential other causes of the same outcome. We will discuss
them below.

For advanced or ambitious students
Good research would consider not just the dependent, independent and control
variables, but also:
 Intervening variable(s) – phenomena that are an inextricable part of the
causal explanation. The problem with these phenomena is that they bring
additional complexity as they may be affected by other causes, too.
 Condition variable(s) – phenomena that are prior conditions for the causal
relationship to happen (van Evera, 1997: 11)
 Example
Assume that we hypothesize the following: “Large national markets bring economies of
scale which increase the profit of foreign investors. In this way, large market size
contributes to attracting more foreign direct investment in the national economy”. The
independent variable here is market size. It is the cause of changing levels of foreign
direct investment. The level of foreign direct investment in the country is the dependent
variable. Economies of scale will be an intervening variable (they are part of the
explanatory mechanism). At the same time, there are several preconditions for the causal
relationship to work, e.g. stable political situation in the country, country’s openness to
international trade and investment, etc. If those preconditions were not met, most
foreign investors would not invest in the country regardless of the size of its market.
 Data
Data always relates to the variables that we have chosen to study. The variable is a measurable
concept constructed by the researcher, and it is called “variable” because it will take different
values in different cases (van Evera, 1997: 10). In quantitative research, these values would be
numeric, such as size, distance, share, degree, etc. In qualitative research, the values can be
descriptive (e.g. level of development, degree of dependence, category or type). In both styles of
research, however, it holds that researchers should avoid variables that are difficult to measure or
observe2.
Scientists collect data by recording the different values of the variables in a preselected number of
cases. Depending on what they are studying, the cases could be individuals, cells, physical
Social science research faces much more serious issues of measurability and observability of the variables than
research in the natural sciences. Social science research involves studying variables that are not directly observable and
cannot be measured directly or quantified (ideological or religious beliefs, perceptions of policymakers, consumer
preferences, etc.). In such situations, it is the task of the researchers to come up with an observable or measurable
indicator (a manifestation) of the phenomenon they study (e.g. ideological beliefs in the society can be determined
through voting patterns, perceptions of policymakers can be determined on the basis of their public statements or
interviews, etc.). Tacking this issue is an essential part of the work of the social scientist.
2
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substances, countries, firms, economic sectors, geographical regions, cities, time series, events,
etc. (KKV 1994, 51). The data can be collected by observation of what is happening in the real
world or by conducting experiments. What is important is that the chosen cases are relevant to
the phenomenon that scientists are examining and that they are sufficient in number. The
number of cases is crucial for judging the validity of the conclusions because a hypothesis that
holds in a small number of cases is more likely to be wrong than a hypothesis that holds in a large
number of cases.
 Using data on the dependent and the independent variables to test the hypothesis
In order to test a hypothesis, scientists make a systematic comparison between the levels of the
independent variable and the levels of the dependent variable in each different case, trying to
determine whether changes in the independent variable (the cause) are bringing a consistent change in the
dependent variable (the outcome). If this is indeed the case, then the test would suggest that there is a
causal relationship.
It is important that the research or the experiment is constructed so that the values of the
independent variable change across the cases. If the independent variable remains the same, it
would be impossible to show that it is causing the outcome. However, if the dependent variable
(the outcome) changes across cases in which the independent variable (the cause) remains the
same, this means that something else is causing the outcome.
 Example
In our example, several studies have been carried out in which researchers used pesticide-use
reports and compared autistic children with non-autistic children, noting whether their mothers
lived near agricultural chemical application sites or not. The participants have been categorized
into zones depending on the distance between the mother’s home and the application site or
depending on the types of pesticides applied (see for example, Shelton et al. 2014; Samson, 2007).
The units they studied were a particular number of children, some of whom were diagnosed with
autism and others who were not diagnosed with autism. The dependent variable was “diagnosis
of autism”. The independent variable was “exposure to pesticides during prenatal development”
(measured by the distance between the home of the mother to a pesticide application site and the
frequency of pesticide application).
The hypothesis would be strongly supported if it turns out that within the group of autistic
children, most of the mothers lived near a pesticide application site, while within the group of
non-autistic children most of the mothers lived far from such a site. The stronger the association,
the more substantial the impact of the independent variable would be. If within the autism group
90% of the mothers lived near a pesticide application site, then the impact of pesticides can be
argued to be very strong. If within the autism group only 60% of the mothers lived near a
pesticide application site, then the impact would not be that strong.

For the curious
In our example, most of the studies concluded that the children of mothers who lived
near agricultural chemical application sites had higher risk of autism. For example, one
of the studies has concluded that pregnant women who live within 1.5 km of
agricultural land where chemical pesticides are applied experience a 60% increased risk
of having an autistic child or a child with developmental delay. The risk was shown to
be higher the closer the mother lived to an application site. Different types of
pesticides were shown to have different effects, also depending on when during the
pregnancy the exposure happened: organophosphates exposure during the last 3
months of pregnancy and chlorpyrifos exposure in the 4th, 5th and 6th month of
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pregnancy were shown to be most closely associated with increased risk of autism
(Shelton et al., 2014).

For students in the natural or exact sciences
In the natural or exact sciences, researchers often use controlled experiments to test
the hypothesis. In a controlled experiment, the researcher essentially manipulates the
value of the independent variable in order to observe the effect is has on the
dependent variable. In the meantime, the experiment has to be set in such a way that
other variables would not interfere with the outcome. If the experiment is planned and
performed well, it actually makes it easier for the researcher to reach valid conclusions,
because she does not have to collect such a great number of observations from the real
(non-manipulated) world.
 Example
If we want to test the effect of irrigation on plant growth, the amount of water poured
on the plant would be the independent variable and the height of the plant would be
the dependent variable. Control variables can include air temperature, amount of
sunlight, plant species, soil type, amount of fertilizers used, etc. In a simple controlled
experiment, we can use 10 identical plants growing in identical soil in the same room
(thus ensuring that temperature and sunlight are the same for all of them). We would
consistently, for a period of time, water the 10 plants using different amounts of water
(but always using the same amount of water on the same plant), and we would observe
how the 10 different plans grow. On the basis of the quantitative results achieved – the
height of each plant and the corresponding amount of water which we used to irrigate
it – we can conclude what is the optimal amount of water that should be used to
irrigate this plant species if we want it to achieve maximum height.
 Testing for alternative explanations
In the complex natural and social world there are often several variables that can be causing the
same outcome. Therefore, scientists need to study not just the relationship between their chosen
dependent and independent variables, but also the effects of other potential explanatory variables
called ‘control variables’ (KKV 1994, 77). In order to isolate the relationship between the
dependent and the independent variables from the effects of a control variable, the hypothesis
needs to be tested on cases in which the values of the control variable remain the same - if the
control variable does not vary, then it obviously cannot cause any variation in the outcome. This
is usually done by creating a subsample of the larger sample of cases, ensuring that the control
variables are constant in the subsample (della Porta, 2008: 201).
 Example
To go back to our example, in order to ensure that it is not genetic factors that are actually
causing autism, researchers may decide to study the association between prenatal pesticides
exposure and autism in a subsample of children who do not have genetic predisposition to
autism (e.g. there is no other family member with autism). If the association holds in this
subsample, too, then the impact of prenatal exposure to pesticides on the child’s risk of
developing autism is independent of any genetic factors.

For advanced or ambitious students
The ability to control for all other explanatory variables and for random or intervening
variables in order to ascertain a causal relationship is one of the greatest challenges in
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scientific research. It may take decades of repeated experiments by different research
teams before a causal relationship is regarded as rigorously tested and verified (albeit
never certain). Some of the potential complications during the research process are:
 Random variables
To make matters even more difficult, often there are also ‘random variables’ whose value
may affect the outcome. These variables are best described as “a chance factor” that
cannot be predicted or controlled for.
 Multiple causation
In many cases one outcome is caused by the simultaneous or combined effect of several
explanatory variables. It is possible that if scientists test for the effect of each of these
explanatory variables independently, they would not find any causal relationship because
only a combination of variables can cause that specific outcome to occur.
 Data and data quality
In principle, researchers need to have a formulated hypothesis before they start collecting
data or making experiments in order to test it – otherwise they would not know what
information should be collected or what experiments should be made. However, in
practice, researchers often need to analyse some preliminary data in order to come up
with a reasoned hypothesis in the first place (KKV, 1994: 23). Therefore, the process of
collecting data cannot be clearly separated from the process of constructing theory. The
golden rule is that researchers should strive to avoid the grave mistake of formulating a
hypothesis that perfectly fits the preliminary collected data and then proving this
hypothesis with the same data. It is important that they follow up the hypothesis with
new data collection and rigorous tests (KKV, 1994: 21).
Data collection can rely on a wide range of methods depending on which style of
research the scientist follows. Common methods include statistical models, surveys,
randomized experiments, etc. (KKV 1994, 51). Interviews, ethnographic studies, content
analysis and similar methods can be used in qualitative research only. In order to be valid,
scientific research – whether qualitative or quantitative – should use explicit and public
methods of generating and analysing data. Researchers should record and report the
process through which they collected and processed their data. Ideally, researchers
should also make sure that their experiments, data collection and their analysis of the data
could be replicated by another researcher. If other scholars are not able to assess the
validity and reliability of the data, then they cannot assess the validity and reliability of the
conclusions either (KKV, 1994: 7-9).
 Step 7
Reproduce steps 4, 5 and 6, until there are no discrepancies between
observations/experiments and hypothesis. When consistency is obtained, the hypothesis
becomes a theory
The theory is a reasoned answer to the research question that usually contains several specific
hypotheses. Science tends to be a frustrating field and theories are in fact rarely proven. It is good
to remember that the goal of research is not to support the scientist’s hypothesis. The goal is to
understand a phenomenon better. Results that reject the hypothesis are just as valuable as results
that support it.
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A good theory should also have some prescriptive power (van Evera, 1997: 21). It should be able
to identify causes or conditions that can be controlled or manipulated by scientific activity,
policymakers, individuals or the society in order to avoid negative outcomes or to lead to positive
outcomes. Prescriptive power is especially important for theories that can improve the wellbeing
of society, e.g. economic theories, theories in the field of medicine, theories in the sphere of
security studies, etc. Even before a hypothesis becomes a theory, research often gives important
knowledge and insights about the world and can be used to improve the wellbeing of people.
 Example
In our example about the link between prenatal exposure to pesticides and autism, many more
studies need to be carried out until the hypothesis becomes a theory. Yet, although further
studies are underway, researchers have concluded that caution is warranted for women to avoid
direct contact with pesticides during pregnancy (Shelton et al., 2014).

For advanced students
 Theories and complexity
We all know that reality is complex. Sometimes, it is very complex. Complexity
generally makes scientific research more uncertain but does not diminish the value
and validity of the scientific endeavour. While it may be useful to account as much as
possible for the complexity of reality, sometimes the real value of a theory is that it
can isolate a limited number of variables and outcomes in order to reach a coherent
conclusion and specify a particular and important causal relation3 (KKV, 1994: 9-12).
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ADDI TI ON AL M ATE RI AL (FOR LONGE R TRAI NI NG SESSI ONS OR FOR ADV ANCE D
S TUDE NTS W ITH SPE CIF IC TR AI NI NG NEE DS)

TWO STYLES OF RESEARCH: QUANTITATIVE AND QUALITATIVE
“[T]he only acceptable point of view appears to be the one that recognizes both sides of
reality—the quantitative and the qualitative, the physical and the psychical—as
compatible with each other”
Wolfgang Pauli, physicist

Quantitative research relies on numerical data and measurements and uses statistical methods. It
is generally uninterested in particular cases and instead searches for general trends, causal
relationships and descriptions. It generates a large amount of data on which it bases its
conclusions. Quantitative research is typical for the natural and life sciences, but is also used
widely in the social sciences, for example in economics and political science.
Qualitative research on the other hand generates non-numerical data. It is used in the social
sciences. Instead of searching for general trends and causal relations, it focuses on a few cases of
events and phenomena, and tries to understand the reasons for actions and events. It can rely on
historical material and interviews. Due to the small number of cases, qualitative research is a
valuable exploration into the causes of events but is rarely able to reach conclusive results and
even less able to generalize them.
While the styles of qualitative and quantitative research are different, there are nevertheless some
basic requirements and rules that are common to both. These common requirements and rules
cover many of the elements in the scientific method.
THE ETHICS OF RESEARCH
“Relativity applies to physics, not ethics.”
Albert Einstein

Apart from being methodologically sound, scientific research should also always ensure that it
respects some ethical rules:
 All participants in research (respondents, interviewees, contributors) participate in it
voluntarily and are not harmed by the research process or the research results
 To the extent necessary, anonymity and confidentiality should be respected when
doing research
 Covert methods of research should be avoided
 Researchers should avoid misrepresentation, inventing data, slack referencing and
plagiarism
 Research and its results should not harm human beings
 Researchers should be accountable to the public regarding the process and results of
their research
 There are many norms that govern research in order to ensure that it promotes
important moral and social values, such as social responsibility, human rights and
dignity, animal welfare, law and order, public health and safety.
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THE LIMITATIONS OF SCIENCE
“Science cannot solve the ultimate mystery of nature. And that is because, in the last
analysis, we ourselves are a part of the mystery that we are trying to solve.”
Max Planck, Physicist

Science is useful and important. It is a great human endeavour. It will never reach its “end”. It
will continue to refine and expand our knowledge of the world and the universe, uncovering new
questions and puzzles. However, we should never forget that science, like any other human
endeavour, has its limits (the list below is based on Teaching the Nature of Science,
http://www.indiana.edu/~ensiweb/lessons/unt.n.s.html):
 Observations are confined to the biological limits of our senses and the possibilities
of human-made technology
 Every scientist – event the best one – will always be unconsciously influenced by
previous experiences, which in some cases may result in inaccurate or biased
observations or conclusions
 Science can be performed poorly and can entail mistakes
 It will never be possible to know whether we have observed every possible aspect or
manifestation of a phenomenon, whether we have considered every possible
explanation, or whether we have controlled for every possible factor that may
influence the result of scientific inquiry. Scientific knowledge is based only on the
available evidence and as such it is never an indisputable fact or truth. The history of
science demonstrates that scientific knowledge has been changing over time. Indeed,
most scientific conclusions have been disputed and many have been disproved
 Science is not democratic or fair. The results of science need not necessarily
contribute to building a more just society and they need not necessarily benefit all of
us to the same extent
 Science can be misused.
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Annex II: Model hands-on activity sheet
BULLYING IN OUR SCHOOL
Editor: Gergana Cisarova-Dimitrova, European Center for Quality
Target group: Students interested in the social sciences or studying in high schools with
specialization in social sciences (tourism, economics, finances, etc.).
Objective: Allow students to explore possible explanations of why bullying (physical or
cyberbullying) occurs in their school and what are the possible ways to reduce the incidence of
bullying.
 Variations
There are several possible variations on this theme that instructors may choose if they
feel or know that the change would make the issue more relevant to the particular
students. Such variations are:
-

Explain the incidence of bullying (in general, rather than in this particular
school - higher level of generalization)
What are the effects of bullying on those that are bullied and those that bully
others? What should be done to help those students?
Why is bullying in our school (or country) on the rise?
Why is cyberbullying on the rise in our school (or country)?

Implementation: This model activity presupposes that the class instructor has chosen the topic
for the students. It also in effect means that the instructor has determined the research question,
e.g., “Why does bullying occur in our school?”. The students will therefore be instructed to
organize in groups and work on applying the scientific method to answer the research question
and to then propose actions to reduce the incidence of bullying.
Steps in the activity (it should be kept in mind that the students are working in groups and each
of the steps below needs to be taken by each group):
Phase 1: Students are instructed to develop several alternative hypotheses that explain the
phenomenon. The hypotheses should be in the following forms:
 Bullying occurs because of [cause]
 [Cause] is contributing to the rising incidence (or continuing existence) of bullying in our
school
 Bullying is not a real problem in our school; instead [alternative view, e.g. many students
report that they were bullied because now it is a hot topic but in fact they are just
referring to conflicts that are quite common among people in this age]
Students should be made aware that they have autonomy in developing the working hypotheses
(as long as they are reasonable). In this phase, brainstorming would be a useful method. Students
should be instructed to seek consensus within the team. Between 2 to 5 working hypotheses per
group is an acceptable outcome.
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Phase 2: Students are expected to make predictions derived from each of the developed
hypotheses in the following basic forms:
 If bullying in our school is caused by [cause] we would expect to observe [prediction]
 If bullying in our school is not really a problem but [alternative view], we would expect to
observe [prediction]
Phase 3: Students are expected to plan viable ways of testing the hypotheses (collecting data and
using data to draw conclusions). Facilitators should work with the groups to ensure that they are
applying the scientific method correctly. Among the possible testing approaches (always
depending on the predictions) could be:
-

-

-

Students can develop a survey among students and teachers in their school to test their
hypothesis (e.g. if they hypothesize that playing aggressive video games or seeing violence
in films is causing increasing incidence of bullying; or if they hypothesize that aggressive
behavior and bullying is not sufficiently strongly penalized by teachers or school
authorities; or if they hypothesize that the school has not created proper mechanisms to
report bullying; or if they hypothesize that not enough is done to teach tolerance and
acceptance of those that are ‘different’ and ‘vulnerable’ due to race, ethnicity, sexual
orientation or appearance)
Students can use statistics (e.g. if they hypothesize that bullying is the result of increasing
incidence of dysfunctional families they may use national divorce statistics; if they
hypothesize that bullying is caused by other social problems in the community, such as
increasing poverty or increasing unemployment, they may decide to use statistics about
these problems). It should be noted that using statistics may require a more sophisticated
approach by students, as it may be necessary to compare statistical data across time or
geographic locations (e.g. if they hypothesize that bullying is on the rise due to rising
poverty, they may need to compare current data about bullying and poverty with data
about bullying and poverty during a previous time period, or data for their region with
data from other regions)
Students can use policy analysis (e.g. if they hypothesize that the government is not
addressing adequately the issue of school bullying or other problems in school education
that reduce the time and ability of school authorities or teachers to adequately deal with
this issue).

Phase 3: Students are encouraged to think of possible solutions to mitigate this problem. They
should be instructed to propose alternative solutions for each of the proposed hypothesis, i.e. In
case Hypothesis 1 is supported by the data, what would be the possible solutions? In case
Hypothesis 2 is supported by data, what would be the possible solutions?, etc. This phase would
allow students to grasp the prescriptive aspects of theory and science and to practice the skills to
utilize these aspects in the attempt to improve current situations. In the process, they will learn to
appreciate the importance of science for improving people’s lives (including their own lives) and
solving societal problems. They will also realize the importance of basing both policy and
personal decisions on sound (possibly scientific) evidence. Ultimately, this phase will help
promote scientific citizenship and active citizenship in general.
Phase 4: Students prepare and deliver presentations of their groups’ results
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This phase of the activity should typically focus on sharing the results among the different
working groups. In a short training session, setting more ambitious goals is probably not
advisable as students will simply not have sufficient time. If the short-training format is chosen,
the focus should be on the previous phases, with this phase generally allowing the teams to
benchmark again each other. Students should be encouraged to use visual representation to
communicate their results, notably on flipchart paper. Students should also be instructed to
respect the time limits set for each presentation.
In longer training sessions, more specific attention could be paid to the form and quality of
presentations. Such a focus would be justified in particular for students who have a strong
interest in STEM, as it introduces them to the problem of science communication.
Phase 5: Students are invited to engage in reflection and discussion:
 Students are invited to critique the other groups’ results from the point of view of the
scientific method, pointing out any fallacies and inconsistencies. This phase is extremely
important as it can provide feedback to the participating students. Students should be
made to understand that critique on the basis of normative issues or values (including
such important ones as fairness, equality, justice, citizenship rights, democracy, liberal
economic development, etc.) is only applicable in when critiquing the proposed solutions,
while the critique of the hypotheses and their testing should be based solely on the
scientific validity of the approach and methodology.
 Students should be encouraged to share their experience with applying the scientific
method, focusing on what they perceive as the benefits of this method and what they
perceive are the limitations or drawbacks of this method.
It should be noted that in short training sessions, 10 minutes might be extremely insufficient
for both tasks. Instructors who want to provoke more in-depth discussion on any of those
issues may need to choose to focus on only one of them.
Training support material for facilitators/instructors in longer training sessions:
Designing, carrying out and analyzing surveys
Designing, carrying out and analysing surveys can be an especially valuable skill to develop in
students. Surveys are widely used and many professions require such skills. Below, we
provide introductory theoretical material that instructors and facilitators may need if the
hands-on activity includes survey design.
Surveys allow social scientists to collect or determine the opinions, beliefs or other
characteristics of a section of the population, which is referred to as ‘the sample’. The sample
is selected so that it represents a larger population – this is called the target population.
The implementation of a survey consists of asking questions through structured or semistructured interviews or questionnaires, collecting data on the responses, and reaching
conclusions based on the analysis of this data. On the basis of the collected data, surveys
generalize about the opinions, beliefs or other characteristics of the larger target population
from which the sample was selected.
When designing a survey, social scientists need to consider several aspects:
 What will be the research objective(s) and the research question(s)?
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 Which concepts will be measured and how they are going to be operationalized
through empirical indicators? `
 What will be the specific questions that will be included in the survey questionnaire?
Key elements to consider are: question wording, order of the questions, question
context, choice of response categories, etc. (Leeuw and Hox, 2008: 5)
 What will be the mode of the survey?
-

supervised by the researcher – face-to-face and telephone-based surveys
or

-

unsupervised by the researcher – self-administered questionnaire (mail-back or internetbased) (Johnston, 2008: 386)

 What will be the sample? How will the scientist ensure the representativeness of the
survey sample and the results?
When selecting the sample, the social scientists should consider the target population
and determine how many respondents are enough to achieve a representative sample
of this population, as well as how they should be selected. Avoiding sampling error is a
major challenge because only a portion (sample) of the population is investigated,
while the results need to be generalized for the whole target population. While a
larger sample is always more representative, sample size often needs to be reduced
due to budgetary or time constraints. Depending on the objectives of the survey,
respondents can be chosen randomly or on the basis of more complicated sampling
schemes, such as cluster sampling or stratification (Leeuw and Hox, 2008: 9).
Researchers also need to avoid coverage error that results from choosing the sample in
such a way that some members of the target population have a zero probability of
being included in the sample (Leeuw and Hox, 2008: 7).
Usually, social scientists need to solve two basic problems when designing and
implementing surveys – prior selection bias and nonresponse.
Selection bias affects the initial choice of the sample at the stage of survey design. It can
be the result of under-coverage of a particular group within the survey. For example,
a voter survey may be biased in favour or male voters if the number of male and
female respondents does not reflect the ratio between women and man in the target
population. A selection bias can also result from the chosen mode. For example, if an
internet survey is carried out, there is bias in favour of internet users. Finally, a
selection bias can also be the result of over-representing a type of respondents that
are more likely to give a particular answer. For example, in a survey focused on the
future demand for a product, loyal customers of the firm are more likely to show
interest in the product than other consumers. Selection bias is perhaps the greatest
challenge a researcher faces when designing a survey. It can never be fully eliminated.
A good survey should estimate the selection bias when presenting the results or
should at least describe in detail how the survey was carried out.
Nonresponse is a problem at the stage of implementing the survey. It is of two types:
unit nonresponse (when the unit fails to respond at all) and item nonresponse (when
there is lack of response to a specific question in the survey) (Leeuw and Hox, 2008:
10). Unit nonresponse within an otherwise representative sample essentially has the
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same effect as reducing the sample or making a non-representative sample – it
diminishes the relevance of the results. A significant nonresponse error occurs when
the non-responding units are different from the responding units in a way that could
distort the conclusions from the survey (e.g. if most of the non-respondents are
women, this would in effect mean that the results are non-representative as they
would be distorted in favour of responses given by men).
The response rate is usually affected by how the respondents are contacted. Nonpersonal modes of administering the survey typically achieve lower levels of response
than personal modes, such as a face-to-face interview. Yet personal modes require a
lot of time and effort and therefore they typically have more limited coverage to start
with (Johnston, 2008: 389-340; Silbergh, 2001: 117). A response rate of 80% or above
is indicative of a successful survey (Silbergh, 2001: 117).
 What time period will the survey cover?
Repeated measurement through re-running the survey leads to more reliable results.
However, in conditions of typical time and budgetary constraints, repeated
measurement can be achieved only by reducing the number of respondents, which
limits the representativeness of the sample. Researchers need to consider in each
individual case whether reliability of measurement should be prioritized over sample
representativeness. In terms of the reliability of the conclusions, a one-off survey with
a larger sample would typically be considered superior to repeated measurement
based on a smaller sample.
 Will the survey rely on structured or semi-structured interviews or questionnaires?
Structured interviews and questionnaires ask all respondents to answer the same
questions in the same order. This approach standardizes the stimuli that the
respondents face and can thus ensure that variation in the response is not the result
of the way the survey was administered (Silbergh, 2001: 114). Semi-structured
interviews and questionnaires include a certain number of non-standardized questions
and can complicate interpretation and measurement, but will possibly provide more
valuable and detailed information.
 How will the scientist ensure the representativeness of the responses?
Usually, social scientists need to solve two basic problems in this regard – quality of
the responses and the distribution of responses across the extremes of opinions.
Failure to do this leads to measurement error. Measurement error can result from a
poorly designed survey questionnaire, from failure of the respondents themselves to
provide a quality response and from the method of data collection. The presence of
an interviewer in supervised surveys is an additional source of error (Leeuw and Hox,
2008: 11).
Above all, the questions included in the survey questionnaire have to be clear and
unambiguous so that there cannot be different interpretations of the questions. Mailback and internet surveys fare pretty well in ensuring quality of response. In
supervised interviews, the interviewer can ask for clarification which can significantly
increase response quality, but the very presence of the interviewer can also distort the
results by discouraging ‘socially unacceptable’ responses. The interviewer may
influence the respondent in many other subtle ways or may misinterpret or
misrepresent the questions when providing additional information. The rule of thumb
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is that if the survey includes sensitive questions, non-supervised survey modes are the
better option (Johnston, 2008: 393-395). Open-ended questions, too, may increase the
quality of response by allowing for more detailed and nuanced responses, but at the
price of complicated measurement. They necessitate qualitative evaluation, which
makes such surveys more prone to errors of interpretation (Silbergh, 2001: 114-115).
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