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Η παρουσίαση γίνεται στο πλαίσιο του 
προγράμματος“ΑΡΙΣΤΕΙΑ II", δράση: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ" 
Το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού 

προγράμματος"Education and Lifelong 
Learning" και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

και την Ελλάδα



ΣΚΟΠΟΣ STED

• Η μελέτη της εκπαίδευσης υπηρετούντων 
εκπαιδευτικών στις φυσικές επιστήμες, με 
κύρια χαρακτηριστικά:

• Συμμετοχικό/ συνεργατικό χαρακτήρα

• Αναστοχασμό και Ανατροφοδότηση

• Ενσωμάτωση νέων τάσεων της ΔΦΕ:

Διερεύνηση - Χρήση ΤΠΕ

Αξιοποίηση ιδεών μαθητών

Μη τυπική εκπαίδευση



ΣΤΟΧΟΙ STED

• Διεύρυνση διδακτικών απόψεων και πρακτικών 
εκπαιδευτικών καθώς και των αλλαγών τους 
(διεύρυνση)

• Μελέτη των παραγόντων / συνθηκών που 
ευνοούν τη διεύρυνση

• Ανάπτυξη καλών διδακτικών πρακτικών (ΔΜΑ)

• Ανάπτυξη ενός Προγράμματος Σπουδών για την 
εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στις ΦΕ



• 10 μεταπτυχιακοί

• 13 εκπαιδευτικοί

• 5 προσωπικό 
υποστήριξης

• 9 Καθηγητές 
(ΠΔΜ - ΑΠΘ)

• 5 σχολικοί 
σύμβουλοι

• 4 υποψήφιοι  
Διδάκτορες 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ



Διδασκαλία και μάθηση των ΦΕ
στην υποχρεωτική εκπαίδευση στην Ελλάδα

• PISA αξιολόγηση οι Έλληνες μαθητές στις χαμηλότερες 
θέσεις της κατάταξης (PISA 2010)

• Πιθανοί λόγοι: 

- Τύπος και περιεχόμενο των Προγραμμάτων Σπουδών (ΠΣ)

- Ιδιαιτερότητες  σχολείου / μαθητών, κίνητρα, …..

- Εκπαίδευση εκπαιδευτικών και διδασκαλία

(μετάδοση αντί οικοδόμηση της γνώσης, συμμόρφωση με 
το σχολικό εγχειρίδιο, απουσία μετα-γνωστικών 
διεργασιών, δηλωτική γνώση με απουσία διαδικαστικής  
επιστημονικής και επιστημολογικής γνώσης, απουσία 
σύνδεσης της σχολικής γνώσης με ζητήματα της 
καθημερινής ζωής …)



Εκπαίδευση εκπαιδευτικών (1) 

• top-down (σχολιοποιημένα) προγράμματα 
εκπαίδευσης υπηρετούντων εκπαιδευτικών  μη 
αποτελεσματική

• Νέες προσεγγίσεις υποστηρίζουν:

- την αυτονομία των εκπαιδευτικών  

- τη συνεργατική έρευνα δράσης

- ανταλλαγή ιδεών και την κριτική ιδεών και πρακτικών 
των ομοβάθμων τους

- Την αναγνώριση των ψυχολογικών αναγκών των 
μαθητών (αυτονομία, συνεργασία, σχετικότητα, ..)

- ενίσχυση του αναστοχασμού



Εκπαίδευση εκπαιδευτικών (2) 

• Απαιτείται ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης μέσα από 
το οποίο οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να 
σχεδιάσουν τη διδασκαλία τους στις Φυσικές 
Επιστήμες (ΦΕ) βασισμένοι σε παράγοντες όπως :

- Διερεύνηση φαινομένων

- Μετασχηματισμός περιεχομένου

- Καθημερινή ζωή / Τεχνολογία / Περιβάλλον

- Αξιοποίηση αρχικών/ εναλλακτικών ιδεών των 
μαθητών

- Αξιοποίηση των ψυχολογικών αναγκών των μαθητών

- Χρήση ΤΠΕ



Βιβλιογραφική επισκόπηση (1)

Πρόσφατα ΠΣ όπως:

 Science Education NOW 2007, 

 (Science beyond 2000), Millar & Osborn 1998, 

Unesco Project 2000+ & - Project 2061 (USA)

εστιάζουν 

• στον επιστημονικό και τεχνολογικό εγγραμματισμό,    

• στην εκπαίδευση εκπαιδευτικών στις ΦΕ, Τεχνολογία και 
Περιβάλλον ως ένα ενιαίο περιεχόμενο 

• στην επίλυση πραγματικών, τεχνολογικών, κοινωνικών 
και περιβαλλοντικών προβλημάτων.   



Βιβλιογραφική επισκόπηση (2)

• Στην πλειοψηφία αυτά τα ΠΣ υποστηρίζουν τη 
διερεύνηση ως διδακτική μέθοδο. Η υλοποίηση 
της διερεύνησης στην τάξη διακρίνεται σε: 

• “Διερεύνηση ως μέσο” (IBSE) 

• “Διερεύνηση ως σκοπός” 

(Abd-El-Khalick et al. 2004) 



Διδακτικός σχεδιασμός

• Διδακτικές Μαθησιακές Ακολουθίες 
(Teaching Learning Sequences) – Ευρωπαϊκή 
προσέγγιση: Μικρής κλίμακας ΑΠ, 5-15 ωρών 
(Meheut & Psillos 2004)

• Design Based Research – Αμερικάνικη 
προσέγγιση: συνδυάζει την εμπειρική 
εκπαιδευτική έρευνα με το σχεδιασμό 
μαθησιακού περιβάλλοντος βάσει της 
θεωρίας (Design-Based Research Collective 
2003).



Η πρότασή μας

Αλλαγή απόψεων και πρακτικών

Ή 

Διεύρυνση? 

“O εκπαιδευτικός ως αναστοχαζόμενος

επαγγελματίας”

ή 

“Ο εκπαιδευτικός ως σχεδιαστής?”



Η πρότασή μας: 
τρεις μελέτες περίπτωσης

A) Προσχολική Εκπαίδευση
(5 εκπαιδευτικοί)

Β) Α’βάθμια Εκπαίδευση (4 εκπαιδευτικοί)

Γ) Εκπαίδευση εκτός Σχολικού 
Περιβάλλοντος 
(Α’ και Β’ βάθμια, 2 + 2 εκπαιδευτικοί)



Το πρόγραμμα συνοπτικά

Κλείδα παρατήρησης

1η Φάση 2η Φάση 3η Φάση

Καταγραφή 

πεποιθήσεων, 

πρακτικών, αναγκών 

εκπαιδευτικών 

Σχεδιασμός ΔΜΑ 

από ερευνητές 

Μελετούν, 

μετασχηματίζουν, 

εφαρμόζουν, 

αξιολογούν  νέα ΔΜΑ

Εκπαιδευτικοί και 

ερευνητές

Οι ερευνητές βοηθούν

Οι εκπαιδευτικοί 

σχεδιάζουν, 

εφαρμόζουν 

αξιολογούν τη δική 

τους ΔΜΑ

Ημιδομημένη
συνέντευξη Ημιδομημένα ημερολόγια εκπαιδευτικών & 

ερευνητών



Ενδεικτικά Αποτελέσματα

• Κυρίως θετικά, όπου δόθηκε έμφαση, 
λιγότερο θετικά σε άλλες

• Ποιος το λέει?

Βάσει δηλώσεων μαθητών

Βάσει δηλώσεων εκπαιδευτικών

Βάσει εμπειρικών δεδομένων
• 30 περίπου ανακοινώσεις σε διεθνή και τοπικά 

συνέδρια, με 5 συμπόσια. Εργασίες στα Πρακτικά.



Εκπαίδευση εκπαιδευτικών:               
προϋποθέσεις θετικής επίδρασης

• Συμμετοχικός χαρακτήρας

• Οι εκπαιδευτικοί δρώντα πρόσωπα και όχι απλοί 
αποδέκτες μιας επιμορφωτικής πορείας

• Εκ νέου νοηματοδότηση των πρακτικών υπό το 
πρίσμα μιας θεωρητικής προσέγγισης

• Ενίσχυση της τεκμηρίωσης για τη λήψη αποφάσεων 
και τον αναστοχασμό πάνω στην πράξη

• Ανάγκη συστηματικής υποστήριξης

• Συνεργασία σε ένα πλαίσιο κοινότητας μάθησης



Δυσκολίες  Υλοποίησης Προγράμματος

• Περιορισμένος χρόνος (1,5 έτος)

• Διαχείριση των δεδομένων

• Εγκυρότητα Εργαλείων και Αναλύσεων των 
Δεδομένων

• Τριγωνοποίηση των ευρημάτων

• Δύο κυρίως οπτικές δεδομένων:

Τι λένε-κάνουν οι εκπαιδευτικοί

Τι βλέπουν οι ερευνητές

• Δυσκολίες έκθεσης ή «οι πρακτικές δεν 
αξιολογούνται αλλά διερευνώνται με στόχο τη 

συστηματική υποστήριξή τους»



ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

• Μπορούν να εφαρμοσθούν μαζικά?

• Ίσως σε μικρές ομάδες επιθυμούντων

• Σημαντικός ο ρόλος Σχολικών Συμβούλων ως 
Πολλαπλασιαστών

• Ανάγκη υλικών και εργαλείων καλών 
πρακτικών (αφού κατατεθούν τα παραδοτέα 
θα τα αναρτήσουμε)



ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ


