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Υποστηρίζοντας Εκπαιδευτικούς της
Προσχολικής Εκπαίδευσης στη Διδασκαλία
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Σκοπός της παρουσίασης
Παρουσιάζουμε:
• Τη διαδικασία και τα αποτελέσματα της ετήσιας
συνεργασίας της Παιδαγωγικής Σχολής με
Εκπαιδευτικούς της Προσχολικής Εκπαίδευσης (ΕΠΕ) η
οποία στόχευε στην υποστήριξη του σχεδιασμού σειράς
διδασκαλιών Φυσικών Επιστημών (Διδακτικών
Μαθησιακών Ακολουθιών) για τις μικρές ηλικίες με
κύρια χαρακτηριστικά την διερεύνηση και την
καλλιέργεια των επιστημονικών.
• Τις αλλαγές στις πεποιθήσεις και τις πρακτικές των
συνεργαζόμενων ΕΠΕ καθ’ όλη τη διάρκεια του
προγράμματος.

Αφετηριακό σημείο 1: Οι Φυσικές Επιστήμες
(ΦΕ) ως διαδικασία
• Αλλαγή στη διδασκαλία των ΦΕ: Επικέντρωση στη
μάθηση της επιστημονικής διαδικασίας και των
σχετιζόμενων δεξιοτήτων (Διαδικαστική γνώση)
• Η ρητή διδασκαλία των επιστημονικών δεξιοτήτων
και η εφαρμογή τους σε διαφορετικά πλαίσια και
θέματα είναι σημαντική και αναγκαία για την
βελτίωση του επιστημονικού γραμματισμού
(Spektor-Levy et al., 2009).
• Στα Αναλυτικά Προγράμματα της Προσχολικής
Εκπαίδευσης (τρέχον – πιλοτικό) δίνεται κάποια
έμφαση στις επιστημονικές δεξιότητες

Αφετηριακό σημείο 2: Οι πεποιθήσεις και οι
πρακτικές των ΕΠΕ
• Απόκλιση ανάμεσα στο προτεινόμενο και στο
εφαρμοζόμενο αναλυτικό πρόγραμμα στο
νηπιαγωγείο: οι ΕΠΕ παρέχουν περιορισμένες
ευκαιρίες στα παιδιά ώστε να αναπτύξουν τις
επιστημονικές δεξιότητες και να εμπλακούν σε
διερευνητικές διαδικασίες στις (Kallery & Psillos, 2002)
• Απόκλιση μεταξύ των πεποιθήσεων και των
πρακτικών των εκπαιδευτικών (Avgitidou,
Papadopoulou & Alexiou, 2015, Mansour, 2013)

• Η διδασκαλία των επιστημονικών δεξιοτήτων στις
μικρές ηλικίες είναι εφικτή (Gelman, Brenneman,
Macdonald & Moisés, 2010, Τεμερτζίδου,
Παπαδοπούλου, Καριώτογλου 2014)

Αφετηριακό σημείο 3: Η υποστήριξη των εκπαιδευτικών
Α) Αναστοχαζόμενοι επαγγελματίες
Συνειδητοποιούν και επανεξετάζουν
τις πεποιθήσεις τους και τις
παραδοχές που υπόκεινται (Cranton,
1994, Mezirow, 1997)

B) Ερευνητές
Εξετάζουν κριτικά τον τρόπο που
δουλεύουν με τα παιδιά και τα
μαθησιακά αποτελέσματα των
δραστηριοτήτων τους + χρησιμοποιούν
αυτή τη γνώση για να βελτιώσουν την
πρακτική τους. (Easton 2008: 757,
Whitcomb, Borko & Liston 2009: 209)
C) Σχεδιαστές και ενεργοί
μαθητευόμενοι
Σε μια κοινότητα πρακτικής
(εκπαιδευτικοί και εμψυχωτές) (Frost
et.al., 2010) καθοδηγούμενη από την
θεωρία και την εμπειρία

ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Ομαδικές συναντήσεις, συζητήσεις
της θεωρίας με βάση παραδείγματα,
εργαστήρια, ημερολόγια,
αναστοχαστικές συζητήσεις.
(Θεωρητική επίγνωση και αυτόεπίγνωση)
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Ημερολόγια που υποστηρίζουν την
αυτοπαρατήρηση του εκπαιδευτικού.
Κοινοποίηση και σύγκριση των
εμπειριών στις συναντήσεις
Συνεντεύξεις με τα παιδιά πριν και μετά
την εφαρμογή των ΔΜΑ.

ΣΤΑΔΙΑΚΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ
Επίγνωση των θεωρητικών αρχών.
Μετασχηματισμός έτοιμου σχεδιασμού
Σχεδιασμός και αξιολόγηση της δικής
τους ΔΜΑ.

Το ερευνητικό πλαίσιο
• Το πρόγραμμα Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών στις
ΦΕ (STED)
• Συνεργασία Πανεπιστημίου και Εκπαιδευτικών –
αμοιβαία συνεισφορά στο πρόγραμμα
• Ερευνητές (διευκολυντές) - Εκπαιδευτικοί
(ενεργές ερευνήτριες και αναστοχαζόμενες
επαγγελματίες)
• 5 ΕΠΕ της ΠΕ Φλώρινας
• Πρόγραμμα αναπτυξιακό / υποστήριξη
διάρκειας ενός έτους

Το πρόγραμμα συνοπτικά
Καταγραφή
πεποιθήσεων,
πρακτικών, αναγκών
εκπαιδευτικών

Σχεδιασμός ΔΜΑ
από ερευνητές

1η Φάση
Ημιδομημένη
συνέντευξη

Εκπαιδευτικοί και
ερευνητές
Μελετούν,
μετασχηματίζουν,
εφαρμόζουν,
αξιολογούν νέα ΔΜΑ

2η Φάση

Οι εκπαιδευτικοί
σχεδιάζουν,
εφαρμόζουν
αξιολογούν τη δική
τους ΔΜΑ
Οι ερευνητές βοηθούν

3η Φάση

Κλείδα παρατήρησης
Ημιδομημένα ημερολόγια εκπαιδευτικών &
ερευνητών

Αρχικές πεποιθήσεις και πρακτικές
• Οι ΕΠΕ δίνουν έμφαση στην απόκτηση
διαδικαστικής γνώσης από τα παιδιά.
• Καταγράφεται απόκλιση μεταξύ των στόχων που
θέτουν οι εκπαιδευτικοί και των δράσεων που
αναμένουν από τα παιδιά καθώς συχνά οι
εκπαιδευτικοί δεν περιγράφουν πώς υλοποιούν τους
στόχου τους
• Τα κριτήρια αξιολόγησης που αναφέρουν πιο συχνά
έχουν κανονιστική και μεταβιβαστική διάσταση. Για
παράδειγμα η ανταπόκριση των παιδιών σε
μετωπικές δραστηριότητες, αν τα παιδιά θυμούνται
το περιεχόμενο κλπ
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Aναστοχαστική συζήτηση– αναγνώριση των
αρχικών διαφορών στη νοηματοδότηση
Εκπαιδευτικός 2:

• “Έπρεπε να διαβάσω τι είναι η διαδικαστική γνώση, το
έψαξα για να καταλάβω τι είναι”.
• “Προσπάθησα να καταλάβω τι εννοείται εσείς με τη
διερεύνηση και πώς την εννοούμε εμείς”.
«Αυτά εδώ (το ημερολόγιο) δεν τα έχουμε μάθει εμείς με αυτόν
τον τρόπο. Είναι κάτι καινούριο, το αντιλαμβάνομαι σαν ενήλικας
αλλά δεν ξέρω πώς εσείς το εννοείτε μέσα στην τάξη. Αυτό μόνο
με δυσκόλεψε στο ημερολόγιο. Αν ήξερα τι είναι το κάθε τι,
δηλαδή έψαξα για να δω αν είναι αυτό και να το βάλω στο
ημερολόγιο, αν ήξερα το κάθε τι θα έδινα και σημασία σε αυτό
την ώρα της διδασκαλίας μου. Γιατί το αντιλαμβάνομαι σαν όρο
αλλά στην πράξη δυσκολευόμουν να το βρω».

Αναστοχαστικές συζητήσεις: αναγνώριση
αλλαγών στις πρακτικές (τέλος 1ης φάσης)
• «Τώρα αντιμετωπίζω τα παιδιά, με αυτό που έκανα
(στο πλαίσιο του «Αριστεία»), διαφορετικά. Δηλαδή
ότι πρέπει δηλαδή, όχι τόσο με παιχνιδάκια και αυτά,
αλλά να τους δώσω κάτι άλλο για να βάλουν το μυαλό
τους να δημιουργήσει, να δραστηριοποιηθεί, να
σκεφτούν άλλα πράγματα. Γιατί τίποτα από αυτά δεν
τους είπα εγώ, δηλαδή για να τους εξηγήσω τι είναι,
μόνα τους τα έβγαλαν, μέσα από τα βίντεο, τη
διαφήμιση, το πείραμα…και μου άρεσε αυτό, γιατί
αντιμετωπίζουμε τα παιδιά πιο σοβαρά και είδα ότι τα
παιδιά μπορούν να ανταποκριθούν σε κάτι τέτοιο, όχι
όλα βέβαια….»

Αλλαγή στη γενική οπτική (τέλος της
2ης φάσης)
• Είναι πολύ σημαντικό για τα παιδιά να μάθουν
να διερευνούν, γιατί είδα πώς ωριμάζουν και
πόσο διαφορετικά δουλεύουν αν και δεν είχαν
αρχίσει από ικανοποιητικό επίπεδο αυτή τη
χρονιά. Πόσο διαφορετικά προσέγγιζαν το κάθε
τι από τον Οκτώβριο μέχρι τώρα. Ακόμη και στη
αυλή τα έβλεπα πώς σκεφτόταν και
ενδιαφερόταν για διάφορα πράγματα. Μπήκαν
στην διαδικασία να ρωτούν «γιατί» συνεχώς,
κάτι που δεν περίμενα. Αυτό σημαίνει ότι έχουν
μάθει από όλη αυτή τη διαδικασία.. Είδα πώς
ρωτούσαν το ένα το άλλο …”

Συμπεράσματα (1)
Η επίγνωση της θεωρίας
• Κατακτήθηκε με τις συνεχείς ευκαιρίες για:
– Αναστοχασμό
– κατανόηση των θεωρητικών αρχών στην πράξη,
– καταγραφή και αποτίμηση της νέας διδακτικής
εμπειρίας
– Εμπλοκή σε μια κοινότητα μάθησης

• Είναι αναγκαία προϋπόθεση για την αλλαγή
πρακτικής
• Απαιτεί χρόνο, υποστήριξη και συνεργασία

Συμπεράσματα (2)
Οι διδακτικές πρακτικές στη εκπαίδευση στις ΦΕ
• Είναι δυνατόν να τροποποιηθούν στην
κατεύθυνση της συστηματικής ενίσχυσης της
διερεύνησης των παιδιών και της καλλιέργειας
των επιστημονικών δεξιοτήτων.
• Ποικίλουν ανεξάρτητα από την υποστήριξη,
καθώς σχετίζονται με το αρχικό προφίλ των
εκπαιδευτικών.
• Σε όλες τις περιπτώσεις οι αλλαγές στην
πρακτική συνδεόταν θετικά με τους σκοπούς
του προγράμματος (STED)
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Conclusions (3)

• Teacher autonomy
• A) is gained gradually as teachers develop
theoretical
awareness,
research
andτουreflection
Η παρουσίαση
γίνεται
στο πλαίσιο
προγράμματος“ΑΡΙΣΤΕΙΑ
II", δράση:
«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
skills
and co-operate with
each other
within
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ"
the teacher
education programme
Το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού
andsupported
Lifelong
• B) is notπρογράμματος"Education
taken for granted but
Learning" και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
• C) is proven by ECE
και teachers’
την Ελλάδα ability to design,
implement, record and evaluate TLS in science
education

Σας ευχαριστούμε θερμά
για την προσοχή σας!

