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Σημαντικότητα των Φυσικών Επιστημών 

 Οι Φυσικές Επιστήμες διαδραματίζουν κρίσιμο 
ρόλο στην εκπαίδευση: 

 
 συμβάλλουν στην ανάπτυξη επιστημονικής γνώσης και στη 

διαμόρφωση διευρυμένης σκέψης 
 συμβάλλουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που αφορούν στις 

ανάγκες της αγοράς εργασίας  
 συμβάλλουν στην ανάπτυξη της ενεργού ιδιότητας του 

πολίτη, της κοινωνικής ένταξης και της προσωπικής 
ολοκλήρωσης των μαθητών (European Commission, 2015) 

 



Το Πρόβλημα 

 Πρόσφατες έρευνες δείχνουν πως η αντιμετώπιση 
των χαμηλών επιδόσεων και των αρνητικών στάσεων 
στις Φυσικές Επιστήμες εξακολουθεί να αποτελεί 
πρόκληση στην Ευρώπη (Miller, Eagly & Linn, 2014). 

 
  Ακόμη μεγαλύτερη πρόκληση αποτελεί το θέμα αυτό 

για το κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα σύμφωνα με 
αποτελέσματα από διεθνείς έρευνες (PISA, 2012).  
 



Ανάγκη για μεταρρύθμιση Φ.Ε - Ευρώπη 

 Φυσικές Επιστήμες για Υπεύθυνους Πολίτες (Αύγουστος, 
2015) 
 Έμφαση σε μαθησιακά αποτελέσματα σε σχέση με τις γνώσεις 

και δεξιότητες των ατόμων να είναι υπεύθυνοι πολίτες (π.χ., 
κοινωνικο-επιστημονικά θέματα,  

 Σύνδεση Φ.Ε με άλλα αντικείμενα (π.χ. Τεχνολογία, 
Μαθηματικά)  

 Συνεργασία σχολείου με φορείς που προσφέρουν άτυπες 
μορφές μάθησης (π.χ., Φεστιβάλ Επιστήμης, Μουσεία 
Επιστήμης, Περιβαλλοντικές εκδρομές, συνεργασίες με 
επιστήμονες) 

 Έμφαση στις κοινωνικές ανάγκες αλλά και σύνδεση με εξελίξεις 
σε διεθνές επίπεδο (π.χ. Μετακίνηση πληθυσμών, φτώχεια)  
 



Τι σημαίνει αυτό για το Α.Π;  

 Η προοπτική αυτή επιβάλλει την ανασύνταξη του 
περιεχομένου του Α.Π με στόχο: 
  την διεύρυνση των εμπειριών των μαθητών για τη φύση 

και την τεχνολογία αναβαθμίζοντας την πρακτική τους 
δραστηριότητα προσανατολίζοντάς την όμως, όχι στην 
αυστηρή και επιστημονικά άψογη εργαστηριακή διδασκαλία, 
αλλά στην μελέτη του άμεσου φυσικού και τεχνολογικού 
περιβάλλοντός τους, όπως αυτό είναι άμεσα προσιτό σε 
αυτούς. (Avraamidou & Roth, 2015) 

 



Υφιστάμενη κατάσταση  

 Αναλυτικό Κουμάρα 
 Χρήση δεικτών (Ιούλιος, 2015) 
 Ανάπτυξη ενδιάφεροντος για Φ.Ε 
 Διερεύνηση 
 Σχέση Φ.Ε με καθημερινή ζωή 
 Φυσικά φαινόμενα, δημιουργία σύμπαντος, κ.α 

 Διαδικασίες αναθεώρησης Α.Π και συγγραφής νέων 
ενοτήτων με βάση τους δείκτες 



Ανάγκη για εκσυχρονισμό Α.Π 

 Παραγωγή χρήσιμης γνώσης 
 Διασύνδεση Φ.Ε με κοινωνία και τεχνολογία 
 Κοινωνικο-επιστημονικά θέματα (π.χ. κλωνοποίηση 

ανθρώπινων εμβρύων, χρήση του κώδικα DNA, 
καλλιέργεια και κατανάλωση βιοτεχνολογικών 
προϊόντων) 

 Χρήση σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων (π.χ. ipad) 
 Ενσωμάτωση άτυπων μορφών εκπαίδευσης (π.χ., 

περιβαλλοντικά κέντρα εκπαίδευσης, επισκέψεις σε 
μουσεία, συνεργασίες με επιστήμονες) 

 Ανάγκη για επαναπροσδιορισμό των Φ.Ε μέσα από μία 
πολυποτισμικη προοπτική 

 Φυσικές Επιστήμες για την ειρήνη και κοινωνική 
δικαιοσύνη με στόχο τη διαβαση πολιτισμικων οριων 
 
 



Ωρες;  

 Α, Β, Γ, και Δ ταξη  
 2 ωρες Φυσικες Επιστημες και Τεχνολογια 
 Συνολο 8 

 Ε, Στ’ ταξη  
  2 ωρες τη βδομαδα 
 Συνολο 4 

Συνολο ωρων 12  
 -Μαθηματικα 40 
 - Θρησκευτικα 12 
 - Τεχνη 12 

 



Συνάφεια Επιστήμης 

 Βασικός στόχος των διεθνών μεταρρυθμίσεων (NGSS, 
RRI) που σχετίζονται με τη διδασκαλία των φυσικών 
επιστημών είναι: 

 
 Η αύξηση του ενδιαφέροντος εκ μέρους των μαθητών 

(συνάφεια επιστήμης– relevance of science), 
 
 Η ανάπτυξη δεξιοτήτων που θα βοηθήσουν τους μαθητές στη 

λήψη αποφάσεων, 
 

 Βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων (δεξιότητες και 
έννοιες) 



Συνάφεια Επιστήμης 

 

Presenter
Presentation Notes
Τι σημαίνει συνάφεια επιστήμης;Θα μιλήσω για το μοντέλο των Stuckey et al..(2013) για relevance in science και στη συνέχεια θα κάνω τη σύνδεση με κάποιο από τα μαθήματα του Engage σε αντίθεση με ένα από τα μαθήματα του ΝΑΠ. Σύμφωνα με Stuckey et al..(2013)  η επιστήμη είναι σχετική για τους μαθητές αν έχει θετικές συνέπειες στη ζωή των μαθητών στις ατομικές, κοινωνικές και εργασιακές πτυχές που φαίνονται στο μοντέλο, είτε τώρα είτε στο μέλλον. 



Συνάφεια Επιστήμης 

 Για τις Φ.Ε το μοντέλο αυτό σημαίνει ότι η Επιστήμη 
πρέπει να συμβάλει: 
 Στην διανοητική ανάπτυξη του μαθητή,  
 
 Στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

από τους μαθητές/πολιτες τώρα και στο μέλλον,  
 
 Στην ανάπτυξη δεξιοτήτων ή και κατανόησης επαγγελμάτων 

που μπορούν να αξιοποιηθούν στο μέλλον.  



Παράδειγμα μαθήματος με συνάφεια Επιστήμης 

 https://www.engagingscience.eu/cy/ 



    

Presenter
Presentation Notes
Στόχος του μαθήματος αυτού είναι να κατανοήσουν οι μαθητές ότι τα έντομα μπορούν να αποτελέμσουν τροφή για τον άνθρωπο αφού έχουν θρεπτικές ουσίες, έχουν μικρότερο carbon footprint από το κρέας, περιέχουν περισσότερη πρωτεϊνή, είναι πιο φτηνά από το κρέας και έτσι μπορούν να βοηθήσουν στην καταπολέμηση της πείνας σε χώρες τρίτου κόσμου και στη μείωση του carbon footprint. Έννοιες: τροφικές αλυσίδες, τορφικά πλέγματα, διατροφική αλυσίδα, carbon footprint, 



Συνάφεια Επιστήμης 

 

Presenter
Presentation Notes
Επαναφέρω το μοντέλο για να εξηγήσω πως το μάθημα του Engage προσφέρει συνάφεια με την επιστημή. 



Μαθήματα Επιστήμης Δημοτικού (ΝΑΠ) 

 Οι έννοιες που αναπτύσσονται στο μάθημα του 
Engage (τροφικές αλυσίδες, τροφικό πλέγμα, 
διατροφή) παρουσιάζονται στο ΝΑΠ από την Α-Δ 
τάξη Δημοτικού.  

 
 Δεν είναι εμφανής ο στόχος για συνάφεια της 

Επιστήμης στα μαθήματα Φ.Ε.στο δημοτικό σχολείο.  



Μαθήματα Επιστήμης Δημοτικού (ΝΑΠ) 

Presenter
Presentation Notes
Εδώ μπορείτε να δείτε δύο παραδείγματα στόχων από τα μαθήματα των ΝΑΠ επιστήμης δημοτικού. Αν και είναι εμφανής η προσπάθεια να εντάξουμε στα μαθήματα τις δεξιότητες, εντούτοις ο σημαντικό στόχος της συνάφειας της επιστήμης (όπως αυτή έχει επεξηγηθεί) δεν φαίνεται. 



Μαθήματα Επιστήμης Δημοτικού (ΝΑΠ) 

Presenter
Presentation Notes
Επαναφέρω το μοντέλο Εδώ μπορείτε να δείτε δύο παραδείγματα στόχων από τα μαθήματα των ΝΑΠ επιστήμης δημοτικού. Αν και είναι εμφανής η προσπάθεια να εντάξουμε στα μαθήματα τις δεξιότητες, εντούτοις ο σημαντικό στόχος της συνάφειας της επιστήμης (όπως αυτή έχει επεξηγηθεί) δεν φαίνεται. να εξηγήσω πως το μάθημα του Engage προσφέρει συνάφεια με την επιστημή. 



Συνάφεια Επιστήμης 

Σύμφωνα με τον Schwab (1993) ένα εκπαιδευτικό γεγονός ή μάθημα 
πρέπει να έχει συνάφεια για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς: 
• Μαθητές 
• Εκπαιδευτικούς 
• Εκπαιδευτικό πλαίσιο 
• Κοινωνικό περιβάλλον 

ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 
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