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Αφηρηµένο  

Τα τελευταία χρόνια, έχουµε παρατηρήσει χαµηλό κίνητρο των µαθητών για θέµατα επιστήµης, ενώ 
έχουµε ήδη αποδείξει την ανάγκη για επιστηµονική παιδεία στην κοινωνία µας. Αυτό αντικατοπτρίζεται 
στον µειωµένο αριθµό των εγγεγραµµένων φοιτητών στην επιστήµη και την αρνητική άποψη που έχουν 
για το θέµα αυτό. Οι λύσεις που παρέχονται από τους εµπειρογνώµονες και τους δασκάλους 
περιλαµβάνουν έναν αυξανόµενο αριθµό των contextualization των θεµάτων της επιστήµης µέσα από 
τον πειραµατισµό και την ένταξη των ΤΠΕ στη διδασκαλία και τη µάθηση. 

1. Εισαγωγή 

Σήµερα, η κοινωνία µας βιώνει µια πολύ γρήγορη αλλαγή της τεχνολογίας και της επιστήµης. 
Ανάπτυξη της τεχνολογίας υλικών, ή γενετική απαιτεί συνεχή ενηµέρωση των εκπαιδευτικών σχετικά 
µε το περιεχόµενο της επιστήµης. Παράλληλα, ζούµε σε µια κοινωνία που βασίζεται στην απόκτηση 
γνώσεων που χρειάζεται αλλαγές στον τρόπο που διδάσκουµε. 

Επιπλέον, µερικές έρευνες της ΕΕ, όπως "Έκθεση Rocard: Επιστήµη Εκπαίδευση Τώρα: Μια νέα 
παιδαγωγική για το µέλλον της Ευρώπης". ∆είχνουν µια µείωση του ενδιαφέροντος των νέων για την 
επιστήµη Λόγω αυτής της κατάστασης, µια αλλαγή στη µεθοδολογία διδασκαλίας της επιστήµης, είναι 
επείγον, σε µια στιγµή κατά την οποία θα πρέπει να λύσουµε την ανάγκη για επιστηµονική παιδεία 
στην κοινωνία µας. 

2. Το πρόβληµα της επιστήµης της εκπαίδευσης  

Το σηµερινό εκπαιδευτικό σύστηµα στην Ισπανία βασίζεται σε LOE (θεµελιώδους νόµου της Παιδείας). 
Το σύστηµα αυτό αποτελείται από τέσσερα επίπεδα. Προσχολική (Educación Infantil, Segundo Ciclo) - 
3 έως 6 ετών, ∆ηµοτικό Σχολείο (Educación primaria) έξι χρόνια σχολικής εκπαίδευσης - 6 έως 12 
ετών, υποχρεωτική ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση (educación secundaria Obligatoria, ESO) τέσσερα έτη 
της φοίτησης - 12 έως 16 ετών. Μετα-υποχρεωτική εκπαίδευση (Bachillerato) δύο έτη φοίτησης - 16 
έως 18 ετών, ένας µη-υποχρεωτική εκπαίδευση χωρίζεται σε τρεις επιλογές: Τεχνών, Επιστηµών και 
Τεχνολογίας, και Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστηµών. 

Οι φοιτητές Φυσικής και Χηµείας µελέτη ως υποχρεωτικό µάθηµα στην τρίτη του ΕΟΤ (2 ώρες / 
εβδοµάδα), και ως προαιρετικό µάθηµα στο 4ο του ΕΟΤ (3 ώρες / εβδοµάδα) και των πρώτων 
Bachillerato (4 ώρες / εβδοµάδα). Στο 2ο του Bachillerato περισσότεροι από τους µαθητές της 
επιστήµης πρέπει να επιλέξουν µεταξύ Φυσικής (προσανατολισµένη προς Τεχνικών Επιστηµών) ή 
Χηµεία (προσανατολισµένη προς Επιστηµών Υγείας), σε ένα θέµα-4 ώρες την εβδοµάδα. 

Στην Ισπανία, Φυσικής και Χηµείας (ως ένα ενιαίο θέµα για τα περισσότερα έτη) δεν θεωρείται ως 
βασικό θέµα, όπως Μαθηµατικά ή την ισπανική γλώσσα. Οι µαθητές µπορούν να µελετήσουν αντί του 
σπουδές σε άλλους τοµείς όπως η Μουσική, Σχέδιο και Πληροφορική. Εργαστηριακές πρακτικές δεν 
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είναι πάντα συµπεριληφθεί στον επίσηµο προγράµµατα σπουδών και δεν είναι υποχρεωτική. Η 
παρουσία της STS περιεχόµενο (Επιστήµη, Τεχνολογία και Κοινωνία), όπως Ιστορία Επιστήµες, 
αυξάνεται τα τελευταία χρόνια, αλλά εξακολουθεί να είναι ανεπαρκής. Ένα µεγάλο ποσοστό των 
καθηγητές διδάσκουν Φυσικής και Χηµείας σε µια πολύ τυπική και ποσοτικό τρόπο, και αυτό 
αντανακλάται σε πολλά σχολικά βιβλία. Με τον τρόπο αυτό, οι θεσµικές εξετάσεις, όπως η πρόσβαση 
στο Πανεπιστήµιο είναι προσανατολισµένες στο ίδιο επίσηµο τρόπο. Ιδιαίτερα, η χηµεία διαµόρφωση 
παρουσιάζεται σαν ορολογίας γλώσσα και όχι ως µια ερµηνευτική γλώσσα (Solbes, 2007).  

Αυτά τα γεγονότα κάνουν οι µαθητές να µην γνωρίζουν πόσο σηµαντική είναι η επιστήµη. Ενώ οι 
περισσότεροι από τους µαθητές µας θεωρούν Φυσικής και Χηµείας βαρετό και δύσκολα θέµατα, που, 
παράλληλα, πιστεύουµε ότι είναι πολύ θεωρητικά µαθήµατα µε ελάχιστες πιθανότητες επιτυχίας λόγω 
difficultness τους. Κάνουν δεν αισθάνονται έλξη για επιστηµονικές εργασίες, µαζί µε µια σαφή 
περιφρόνηση του ρόλου των γυναικών στην επιστήµη. 

Πρόσφατες µελέτες δείχνουν ότι ο αριθµός των φοιτητών στις επιστήµες, ειδικότερα ο αριθµός των 
κοριτσιών είναι χαµηλή. Μερικοί συγγραφείς υπερασπίσει την υπόθεση ότι οι νέοι άνθρωποι 
σκέφτονται τα θέµατα της επιστήµης σαν κάτι ελκυστικό και αδιαφορία τους για την επιστήµη είναι 
υψηλότερη από ό, τι σε άλλα θέµατα και να συµφωνούν ότι είναι ένα σύνθετο φαινόµενο µε 
πολλαπλές αιτίες (Solbes, 2011). 

3. Ψάχνετε για µια λύση 

Οι συστάσεις των εµπειρογνωµόνων περιλαµβάνει την αλλαγή της προσέγγισης διδασκαλίας µε βάση 
την έρευνα, την προώθηση της πρακτικής εργασίας, και τα έργα του οµίλου. Πρέπει επίσης να 
υποστηρίξουν, εκπαιδεύσουν και να ενδιαφερθούν οι εκπαιδευτικοί µέσα από την ανάπτυξη των 
δικτύων των εκπαιδευτικών. Ζητούν επίσης για τη συµµετοχή στη διαδικασία αυτή των πόλεων, των 
τοπικών κοινοτήτων, καθώς και µια ευρωπαϊκή Συµβουλευτικής Εκπαιδευτικής Επιστήµης 
συµβουλίου, το οποίο περιλαµβάνει εκπροσώπους όλων των ενδιαφεροµένων (Rocard, 2007).   

Μερικοί συγγραφείς υποστηρίζουν την υπόθεση ότι τα κίνητρα των µαθητών θα πρέπει να 
ενσωµατωθούν σε όλη τη διαδικασία διδασκαλίας-µάθησης συµπεριλαµβανοµένου CTS, οι 
τεχνολογικές εφαρµογές της επιστήµης και της σχέσης του µε το περιβάλλον, δίνοντας ιδιαίτερη 
προσοχή στην ιστορία των επιστηµών και για τη διαδικασία κατασκευής της γνώσης. (Furió, 2006).  

Επιπλέον, όλοι συµφωνούν ότι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να λάβουν Επιστήµης τον κύριο ρόλο αυτής 
της αλλαγής. Είναι τώρα ασχολείται µε την ανάπτυξη των βασικών δεξιοτήτων και πρέπει να 
ξεπεραστεί η δυσκολία των θεµάτων contextualizing όπως Φυσικής ή Χηµείας. Είναι σαφές όλο και 
περισσότερο την ανάγκη για µεθοδολογικές προσεγγίσεις που βασίζονται σε µοντέλο, συνεργατική 
µάθηση, εκπαίδευση από οµοτίµους ή πειραµατική µάθηση. Η συναισθηµατική κίνητρο είναι ένας 
άλλος παράγοντας του οποίου η αξία αυξάνεται, και είναι σηµαντικό ότι οι εκπαιδευτικοί µεταδίδουν 
τον ενθουσιασµό τους για τους σπουδαστές τους.  

Αλλά δεν είναι ικανοποιηµένοι από καθηγητές και εκπαιδευτικούς του σήµερα. Ισχυρίζονται για 
µεγαλύτερο αριθµό στον αριθµό των ωρών των βασικών θεµάτων Επιστήµης στο πρόγραµµα 
σπουδών, και να αναζητήσει µια λύση για την παροχή κινήτρων µέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών 
(ANQUE, 2005). ∆ιαµαρτύρονται επειδή δεν έχουν χρόνο, ειδική εκπαίδευση, είτε θεσµική υποστήριξη 
για όλες τις νέες µεθοδολογικές προσεγγίσεις και την ενσωµάτωση των ΤΠΕ πόρων στην τάξη µε 
προγράµµατα κατάρτισης, προώθηση και τη διδασκαλία των εργαστηριακών εµπειριών και κοινωνικές 
πτυχές της επιστήµης που δεν ξεχνά το ρόλο των γυναικών στην επιστήµη σε όλη την ιστορία.  

Με τη δέσµευση των κυβερνήσεων, και την ενηµέρωση των εκπαιδευτικών, θα πάρετε µια πιο 
ελκυστική και πλαισιοστραφείς ∆ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών το οποίο θα ανοίξει διαύλους 
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επικοινωνίας µεταξύ των επιστηµόνων και των σχολείων και µια µόνιµη ανταλλαγή των ιδεών και των 
πόρων µέσω του κυβερνοχώρου. Έργα, στην οποία θα χρησιµοποιήσει όλες τις δυνατότητες που 
προσφέρει το Internet για να µας, θα µας δώσει µια πιο ελκυστική ενόψει της Επιστήµης στους 
µαθητές µας και το καλύτερο κανάλι για τη διδασκαλία της επιστήµης. 
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