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Πανεπιστήµιο της Ναµούρ 
 

 
Αφηρηµένο 

 
  

 
∆εδοµένου ότι η δυσαρέσκεια για επιστηµονικό και τεχνολογικό πεδίο έχει αρχίσει να 
εκφράζει τη λύπη του, έχουν πολλές εθνικές και διεθνείς µελέτες έχουν αφιερωµένο στην 
ανάλυση των κατ 'ανάγκην διάφορες αιτίες αυτού του φαινοµένου. 
 
Η χαµηλή ελκυστικότητα της Ε & Τ τοµείς 

 
Η εικόνα της επιστήµης έχει εξελιχθεί από µια "κύριο µέσο για την επίτευξη προόδου προς 
την αιτία των κινδύνων για την υγεία, µαζικής καταστροφής και υποβάθµισης του 
περιβάλλοντος". 
 
Επιπλέον, οι νέοι επιλέγουν την τριτοβάθµια εκπαίδευση τους βασίζεται σε δύο κύριους 
παράγοντες: πρώτον, το ενδιαφέρον τους για ένα συγκεκριµένο θέµα και, δεύτερον, την ιδέα 
τους για τις προοπτικές σταδιοδροµίας σε αυτόν τον τοµέα. Οι νέοι τότε στον πειρασµό να 
ακολουθήσουν κάποια πιο µοντέρνα κλάδων στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και / ή την 
κοινωνία (επικοινωνία, την ψυχολογία, τις επιχειρήσεις, τη χρηµατοδότηση, τον αθλητισµό, 
...), οι τοµείς που θεωρούνται ως λιγότερο απαιτητική και πιο ελπιδοφόρα όµως όσον αφορά 
την καριέρα και µισθούς. Αλλά µπορούν επίσης να επιλέξουν τις σπουδές που θεωρούνται 
µακρύς και δύσκολος, αλλά στη συνέχεια, εστιάζοντας σε τοµείς που θεωρούνται πιο 
επικερδείς για µακροπρόθεσµα (ιατρική, τη διαχείριση ...). 
 
Νέοι φοιτητές εξακολουθούν να αντιµετωπίζουν αρνητικά στερεότυπα. Έτσι, τα κορίτσια δεν 
είναι λίγο ή ενθαρρύνονται από το περιβάλλον του σχολείου τους (δάσκαλος, σύµβουλοι 
επαγγελµατικού προσανατολισµού ...) και στην οικογένεια επιλέγοντας µια επιστηµονική 
σταδιοδροµία. Ένα ερευνητικό πρόγραµµα στη γνωστική ψυχολογία σε προκαταλήψεις, που 
πραγµατοποιήθηκε από τις υπηρεσίες της ψυχολογίας στο Χάρβαρντ, Βιρτζίνια και 



 

   

   518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW 

  

   2 

Ουάσιγκτον Πανεπιστήµια, έδειξε ότι "οι άνδρες έχουν δυσκολίες να συνδέσει τις γυναίκες και 
την καριέρα ή την γυναίκα και την επιστήµη, αλλά έτσι έχουν οι γυναίκες". 
 
 
 

∆ιδασκαλία 
 

Το ενδιαφέρον και το κίνητρο για την επιστήµη που συνδέεται άµεσα µε τον τρόπο που 
διδάσκονται. Παρατηρήθηκε ότι το προγενέστερο η επαφή µε την επιστήµη γίνεται στο 
αναλυτικό πρόγραµµα (σε βασικό επίπεδο), τόσο περισσότερο το κίνητρο για αυτά τα θέµατα 
είναι σηµαντικά: "Η γεύση για την επιστήµη πρέπει να ασκηθεί πριν από την νεολαία 
βρίσκονται αντιµέτωποι µε την επιλογή των θεµάτων ". 
 
 
 
∆ιορθωτικά µέτρα 

 
2.1 Βελτίωση της εικόνας της επιστήµης και της τεχνολογίας 
 
Επανεξετάζοντας 2,2 διδασκαλία των φυσικών επιστηµών από την πρωτοβάθµια στη 
δευτεροβάθµια εκπαίδευση 
 
2,3 Επανεξετάζοντας το περιεχόµενο και τα προγράµµατα Ε & Τ 
 
Χρησιµοποιώντας υπολογιστικά εργαλεία για την ενίσχυση της επιστηµονικής εκπαίδευσης.  
 
2,4 Επιµόρφωση εκπαιδευτικών καλύτερα 
 
Ενηµέρωση του 2,5 νεολαία καλύτερα 
 
Η δηµιουργία ενός δικτυακού τόπου της Γαλλικής Κοινότητας του Βελγίου για την τριτοβάθµια 
εκπαίδευση, ανεξάρτητα από την κατηγορία (δηµόσια και δωρεάν σχολεία), θα πρέπει να 
εξετάζεται. Αυτός ο ιστότοπος θα συγκεντρώσει εκπαιδευτικών (που απευθύνονται σε 
εκπαιδευτικούς µε την ευρεία έννοια του όρου), καθώς και περιγραφική και κατατοπιστική 
δεδοµένων (τύπος κατάρτισης, οργάνωση πρακτική, ευκαιρίες απασχόλησης ...) για όλα τα 
τριτοβάθµια εκπαίδευση δυνατότητες κατάρτισης. 
 
2,6 Βελτίωση της διάδοσης της επιστηµονικής κουλτούρας 
 
Το εκπαιδευτικό κόσµο µπορεί να υπολογίζει σε µουσεία, εκθέσεις, το PASS (επιστήµη 
θεµατικό πάρκο στο Βέλγιο), πολιτιστικοί σύλλογοι, η Βασιλική Ακαδηµία Επιστηµών, 
οργανώσεις όπως essenscia ή της Βασιλικής Εταιρείας Χηµείας ή. 
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Συµπέρασµα 
 

Η επιστήµη είναι ένα ποτέ δεν τελειώνει το θέµα νεωτερικότητας και της προόδου. Τώρα είναι 
στην καρδιά των πιο προηγµένες καινοτοµίες και τα πιο φλέγοντα κοινωνικά ζητήµατα. Για 
τους δύο αυτούς λόγους, η επιστήµη της εκπαίδευσης πρέπει να επανεξεταστεί από πάνω 
προς τα κάτω, ιδίως για να καταστεί προσιτή σε όλους. 
 
Για να δοθεί ένα προφανές παράδειγµα, το περιβάλλον έχει γίνει η παγκόσµια ζήτηµα που 
επηρεάζει τη µελλοντική του πληθυσµού του πλανήτη µας. Και την παγκόσµια ειρήνη 
προκύπτει άµεσα από αυτό. Αυτό είναι ό, τι η Επιτροπή Νόµπελ προσπάθησε να τονίσει 
όταν ανατεθεί το βραβείο Νόµπελ το 2007 µε τη ∆ιακυβερνητική Επιτροπή για την Αλλαγή 
του Κλίµατος (IPCC) και πρώην αντιπρόεδρος Αλ Γκορ για το ρόλο τους δωρητές 
προειδοποίησης για θέµατα κλιµατικής αλλαγής. Τώρα, η επιστήµη και η τεχνολογία 
βρίσκονται στο επίκεντρο αυτού του ζητήµατος, τόσο ως εργαλεία για να κατανοήσει και να 
περιγράψει φαινόµενα και τεχνολογικές λύσεις, όπως υποστηρίζουν να αναπτυχθούν. 
Συνεπώς, είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι δεν έχουν οι νέοι έχουν ενηµερωθεί για το 
θέµα αυτό κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, έστω και µόνο για να αναπτύξουν την κριτική 
τους ιθαγένεια βάσει των πληροφοριών επιχείρησης. Έχοντας επίγνωση του θέµατος και των 
επιστηµονικών και τεχνολογικών χαρακτηριστικών του, νέοι άνθρωποι θα µπορούσε 
πιθανότατα να στραφούν περισσότερο προς την κατεύθυνση συχνά Ε & Τ τοµείς, έχοντας 
επίγνωση της µεγάλης και τρέχοντα κοινωνικά ζητήµατα τους. 


