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Αφηρηµένο 

Το εργαστήριο προσφέρει µια σύντοµη ανασκόπηση των ικανοτήτων Science ∆ευτεροβάθµια 
εκπαιδευτικοί που εργάζονται στην Ισπανία πρέπει να αποκτήσουν, καθώς και µια περιγραφή του 
ισχύοντος συστήµατος των προγραµµάτων αρχικής κατάρτισης των εκπαιδευτικών », µαζί µε κάποιες 
αξιολογικές παρατηρήσεις σχετικά µε αυτό το σύστηµα µετά το πρώτο έτος εφαρµογής του. Μετά την 
ανάλυση των εκπαιδευτικών µας »αρχική εκπαίδευση, η κριτική για τη δια βίου εκπαίδευση, µέσω της 
εκπαιδευτικής έρευνας παρέχεται η οποία επικεντρώνεται σε ένα) κύριες δυσκολίες που βρέθηκαν από 
τους δασκάλους και β) των εκπαιδευτικών αναγκών για την εκπαίδευση στις ΤΠΕ, προκειµένου να τα 
χρησιµοποιήσουν στην τάξη σωστά και όχι µόνον ως µέρος της αρχικής τους κατάρτισης αλλά και στην 
καθηµερινή πρακτική. 

1. Εισαγωγή 

Κατάλληλη προετοιµασία και γνώση της επιστήµης των εκπαιδευτικών θεωρούνται ως ζητήµατα 
πρώτης σηµασίας για την εκπαιδευτική έρευνα και το σχεδιασµό των προγραµµάτων αρχικής 
κατάρτισης. Ωστόσο, τι γνώσεις θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί να έχουν Science, προκειµένου να 
διασφαλιστεί η βέλτιστη πρακτική κατά τη διδασκαλία; Οι περισσότεροι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι 
ένας δάσκαλος επιστήµη πρέπει να έχει βαθιά γνώση του περιεχοµένου του θέµατος (αυτές που 
περιλαµβάνονται στο βιβλίο του µαθητή). Ωστόσο, η γνώση δεν είναι αρκετή, δεδοµένου ότι η 
εκπαίδευση τους πρέπει να περιλαµβάνει περιεχόµενο για την ιστορία των επιστηµονικών ιδεών πάρα 
πολύ [7]. Οι διαδικασίες οικοδόµησης της γνώσης, ή τις αλληλεπιδράσεις µε άλλα θέµατα καθώς και 
διαµονή ενηµέρωση µε την επιστηµονική και τεχνολογική πρόσφατες εξελίξεις είναι επίσης αξίζει να 
αναφερθεί. 

Όντας πραγµατικά γνωρίζουν το περιεχόµενο δεν είναι αρκετό. Μερικά παιδαγωγική κατάρτιση που 
µπορεί να επιτρέπουν στους εκπαιδευτικούς να προβληµατιστούν σχετικά µε την πρακτική τους και να 
συµµετέχουν στην εκπαιδευτική καινοτοµία και ερευνητικές εργασίες είναι επίσης αναγκαία. Ορισµένοι 
συγγραφείς υποστηρίζουν ότι η εκπαίδευση των µελλοντικών εκπαιδευτικών θα πρέπει να 
περιλαµβάνει τη διδασκαλία της φύσης της επιστήµης από µία σαφή και στοχαστική προσέγγιση [1]. 
Από την άλλη πλευρά, οι περισσότεροι συγγραφείς προτείνουν ότι η συµπερίληψη του περιεχοµένου 
που σχετίζονται µε τη διδακτική επιστήµες »[4], προωθεί τη διδασκαλία των χαρακτηριστικών του 
επιστηµονικού έργου ή εργαστηριακής πρακτικής, καθώς και την αξιολόγηση των µαθητών και τη 
στάση τους απέναντι στην επιστήµη και τη µάθηση του. 

2. Προγράµµατα Αρχικής Κατάρτισης για Εκπαιδευτικούς 

Η ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Καθηγητών Πρόγραµµα Εκπαίδευσης στην Ισπανία έχει βασιστεί σε 
ένα γενικό νόµο που χρονολογείται από το 1970 µέχρι το ακαδηµαϊκό έτος 2009/2010,? Η λεγόµενη 
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Εκπαιδευτικό Σεµινάριο επάρκειας (ΚΓΠ). Το µάθηµα αυτό παρουσιάζονται διάφορα µειονεκτήµατα, 
όπως το περιορισµένο χρονικό διάστηµα που αφιερώνεται σε συγκεκριµένες πρακτικές διδασκαλίας, 
το γεγονός ότι θεωρητικά µαθήµατα και πρακτική διδασκαλία είναι ταυτόχρονη ή η έλλειψη της 
κατάλληλης εποπτείας για την πρακτική φάση. 

Από την ακαδηµαϊκή πορεία 2009/2010 και µετά, ένα νέο πρόγραµµα σπουδών εισάγεται [10], [11]. Το 
νέο πρόγραµµα που έχει σχεδιαστεί για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών είναι ένα 60 ECTS (1500 
ώρες) Μεταπτυχιακό πίστωσης. Πριν από την εφαρµογή του ∆ασκάλου, µια σειρά από συναντήσεις 
και συνέδρια πραγµατοποιήθηκαν προκειµένου να εντοπίσουν εκείνες τις πτυχές που πρέπει να 
βελτιωθούν κατά την εισαγωγή αυτού του προγράµµατος [13], από µια νέα προοπτική διδασκαλίας. Οι 
πιο αξιόλογες προτάσεις που διατυπώθηκαν ήταν α) η ανάγκη για συνοχή µεταξύ των προσεγγίσεων 
των µαθηµάτων και µελλοντικές στρατηγικές οι εκπαιδευτικοί πρέπει να χρησιµοποιούν µε τους 
µαθητές τους, β) η αξιολόγηση τόσο της εργασίας όσο και τα µαθήµατα των µαθητών που 
ακολουθούνται κατά την περίοδο της εκπαίδευσής τους και γ) στενή διασύνδεση µεταξύ οι εποπτικές 
αρχές για την πρακτική φάση και τις ειδικές διδασκαλίες του πλοιάρχου. 

Ο ∆άσκαλος ήταν τελικά διαρθρώνεται σε τρεις ενότητες: 

Το πρώτο ή το γενικό µάθηµα (12 πιστωτικές µονάδες ECTS) είναι αφιερωµένο σε γενικό 
περιεχόµενο, συµπεριλαµβανοµένων, σύµφωνα µε τον ισπανικό Επίσηµο ∆ελτίο (BOE), τα εξής: 

- Μάθηση και την ανάπτυξη της προσωπικότητας: η ενότητα αυτή έχει ως στόχο την εκµάθηση 
για τα χαρακτηριστικά των µαθητών, υπόβαθρα και τα κίνητρά τους, καθώς και την κατανόηση 
της ανάπτυξης της προσωπικότητάς τους και τις πιθανές δυσλειτουργίες που ενδέχεται να 
επηρεάσουν διαδικασία της µάθησης τους. 
 

- Εκπαιδευτικές διαδικασίες και πλαίσια: στόχος του είναι να αποκτήσει µια σειρά από 
αρµοδιότητες που σχετίζονται µε τις διαδικασίες της επικοινωνίας στο πλαίσιο των 
διαδικασιών τάξη, η επικοινωνία στο σχολείο και την επίλυση προβληµάτων. 
 

- Κοινωνία, την οικογένεια και την εκπαίδευση: εκπαίδευση και κοινωνικά περιβάλλοντα 
συνδέονται σε αυτή την ενότητα, η οποία αντιµετωπίζει επίσης το εκπαιδευτικό αντίκτυπο της 
οικογένειας και της κοινότητας του µαθητή σχετικά µε την απόκτηση των ικανοτήτων που 
σχετίζονται µε σεβασµό και ίσα δικαιώµατα και υποχρεώσεις. 

Η δεύτερη ενότητα (14 πιστωτικές µονάδες ECTS) είναι αφιερωµένο σε συγκεκριµένο περιεχόµενο 
συµπεριλαµβανοµένων των εξής: 

- Συµπληρώµατα για ειδικότητες κατάρτισης: µελλοντικών εκπαιδευτικών πρέπει να µάθουν 
πώς να µεταδώσει µια δυναµική προβολή του θέµατός τους, µέσα από την ιστορία, οι 
πρόσφατες εξελίξεις, καθώς και τις καταστάσεις και πλαίσια στα οποία διδάσκονται 
περιεχόµενα του αναλυτικού προγράµµατος. 
 

- Μάθηση και διδασκαλία του κάθε συγκεκριµένου θέµατος: αυτό το τµήµα είναι αφιερωµένο 
στην απόκτηση γνώσεων σχετικά µε θεωρητικές και πρακτικές περιεχόµενο του θέµατος και 
πώς να µετατρέψει προγράµµατα σπουδών σε δραστηριότητα και τα προγράµµατα εργασίας. 
Περιλαµβάνει, επίσης, α) ο σχεδιασµός και η επιλογή των κατάλληλων εκπαιδευτικών υλικών, 
β) η συµπερίληψη των στρατηγικών και τεχνικών αξιολόγησης και γ) την κατάρτιση στα 
πολυµέσα και τα οπτικοακουστικά µέσα στη διαδικασία της µάθησης-διδασκαλίας. 
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- ∆ιδασκαλία της καινοτοµίας και την εισαγωγή στην εκπαιδευτική έρευνα: το µέλλον των 

εκπαιδευτικών θα πρέπει να µάθουν να τεθεί σε εφαρµογή καινοτόµων παιδαγωγικών µέσων 
σχετικά µε του / της θέµα, της βασικής έρευνας και των τεχνικών αξιολόγησης, καθώς και η 
ανάπτυξη της έρευνας, της καινοτοµίας και σχέδια αξιολόγησης. 

Η τρίτη ενότητα (16 πιστωτικές µονάδες ECTS) αντιστοιχεί µε την πρακτική άσκηση, κύριος στόχος 
του οποίου είναι ότι το µέλλον των εκπαιδευτικών να αποκτήσουν κάποια εµπειρία στο σχεδιασµό, τη 
διδασκαλία και την αξιολόγηση των θεµάτων που ειδικεύονται in εκπαιδευτικοί πρέπει να αποδειχθεί 
επαρκής εντολές της γραπτής και προφορικής έκφρασης κατά τη διδασκαλία, καθώς και όπως των 
δεξιοτήτων που µπορούν να διευκολύνουν τη µάθηση και τη συµβίωση. Περιλαµβάνει επίσης µια 
τελική διατριβή η οποία πρέπει να αποδείξει τις ικανότητες που αποκτήθηκαν σε όλη τη διαδικασία 
κατάρτισης. 

Οι µελέτες που πραγµατοποιήθηκαν µετά το πρώτο έτος της εφαρµογής του Master [2] προσδιορίζει 
τα βασικά πλεονεκτήµατα του προγράµµατος τη θετική στάση και το υψηλό επίπεδο συµµετοχής των 
µαθητών και των εκπαιδευτικών. Μεταξύ των αδυναµιών που εντοπίστηκαν σε αυτές τις µελέτες, η 
έλλειψη συντονισµού µεταξύ των θεσµικών οργάνων και του διδακτικού προσωπικού, καθώς και το 
γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί κριτήρια επιλογής δεν ήταν απαιτητικό επισηµαίνονται. Επιπλέον, τα νέα 
προγράµµατα σπουδών δεν λαµβάνουν υπόψη την ανάγκη για την προώθηση ειδικής κατάρτισης και 
άλλες πτυχές, όπως το περιεχόµενο χρονική κατανοµή, την οργάνωση και την ανάπτυξη του 
∆ασκάλου και της αξιολόγησής της θα πρέπει να βελτιωθεί. 

Επιστηµονική κατάρτιση των εκπαιδευτικών δεν θα πρέπει να µειωθεί σε τέτοιο αρχικής κατάρτισης. 
Πράγµατι, ένας από τους στόχους του πλοιάρχου θα πρέπει να είναι να κάνουν τους µαθητές να 
συνειδητοποιήσουν την ανάγκη για δια βίου και συλλογική εκπαίδευση που βασίζεται στην έρευνα και 
την καινοτοµία, όταν είναι δυνατόν.  

3. ∆ια Βίου Κατάρτιση µέσω της έρευνας και ΤΠΕ 

Λαµβάνοντας υπόψη το ποσό των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών πρέπει να αποκτήσουν, δια βίου 
εκπαίδευση γίνεται µια ουσιαστική ανάγκη. Η δια βίου κατάρτιση επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να 
διευρύνουν τις γνώσεις τους για το περιεχόµενο της διδασκαλίας, καθώς και διδακτικές πτυχές τους. 
Βοηθά επίσης να µάθουν πώς να σχεδιάσουν σπουδών σχέδια και να αναπτυχθούν πιο κρίσιµη και 
συνεργατική διδακτικές πρακτικές. ∆ια βίου κατάρτιση θα πρέπει να προσεγγίσει τη διδακτική 
διαδικασία από µια κονστρουκτιβιστική άποψη, όπως συµβαίνει µε τα προγράµµατα σπουδών µε 
βάση το σχεδιασµό και την ανάπτυξη, ή εκείνες που βασίζονται στην έρευνα σχετικά µε την πρακτική 
διδασκαλία [12]. Πράγµατι, η συµµετοχή των εκπαιδευτικών στην εκπαιδευτική έρευνα είναι ζωτικής 
σηµασίας για τη βελτίωση της διδασκαλίας και πρακτικής, δεδοµένου ότι βοηθούν τους εκπαιδευτικούς 
να σκέφτονται σχετικά µε τη διδασκαλία τους και να ενθαρρύνει µια µόνιµη και προοδευτική αλλαγή. 

Αν και εκπαιδευτική έρευνα αποτελεί µέρος των προγραµµάτων επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, 
υπάρχουν πολλές δυσκολίες για να πάρει εκπαιδευτικοί που ασχολούνται µε την καινοτοµία και την 
έρευνα στον τοµέα της ∆ιδακτικής των Φυσικών Επιστηµών. Οι δυσκολίες αυτές [8] µπορεί να 
οφείλεται σε διάφορες αιτίες: το σύντοµο χρονικό διάστηµα που διατίθενται από την πλευρά των 
εκπαιδευτικών, εκπαιδευτικές ελλείψεις, η έλλειψη εκπαιδευτικών ενδιαφέροντος στην εκπαιδευτική 
έρευνα, ένα σπάνιο πολιτισµό της συλλογικής εργασίας σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι πολλοί 
εκπαιδευτικοί δεν θεωρούν έρευνα ως µέρος της καθήκοντα που τους ανατίθενται. Ορισµένες έρευνες 
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προτείνουν τη συµπερίληψη της εργασίας των εκπαιδευτικών στα προγράµµατα µεταπτυχιακών 
Επιστηµών ∆ιδακτική [9], αλλά ακόµη και αν η ένταξη λαµβάνει χώρα, κάποιες αµφιβολίες 
ανακύπτουν κατά την επιλογή των ερευνητικών θεµάτων, δεν είναι εύκολο να καθοριστεί το 
αντικείµενο της µελέτης, καθώς και η έλλειψη θεωρητική βάση περιπλέκει τη συγγραφή του έργου. 
Είναι πιθανό ότι οι τρέχουσες ερευνητικές κατευθύνσεις της έρευνας στις Επιστήµες ∆ιδακτικής δεν 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τις ανησυχίες της εργασίας των εκπαιδευτικών. Ως 
εκ τούτου, µια λιγότερο ακαδηµαϊκή προσέγγιση που µπορεί πραγµατικά να βοηθήσει τους 
εκπαιδευτικούς µε τα καθηµερινά προβλήµατα που ενδέχεται να αντιµετωπίσουν απαιτείται. Μερικές 
ενδιαφέρουσες προτάσεις που µπορούν να βρεθούν σε πρόσφατη έρευνα σχετικά µε την εισαγωγή 
της καθηµερινής επιστήµης, κυρίως της χηµείας στην αρχική κατάρτιση των εκπαιδευτικών [14] ή σε 
όλη την πρακτική διδασκαλία [5], παρέχοντας άκρως ικανοποιητικά αποτελέσµατα όσον αφορά 
καθηγητές και οι µαθητές κίνητρα ανησυχεί και είναι ένα σαφές παράδειγµα για την καινοτοµία στην 
τάξη. 

Όσον αφορά τη διά βίου µάθηση, µια σηµαντική πτυχή στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών είναι η 
χρήση των ΤΠΕ στην επαγγελµατική τους activity.The γεγονός ότι είµαστε βυθισµένοι στην εποχή της 
πληροφορίας, σε συνδυασµό µε το τεράστιο ποσό των πόρων που διατίθενται µέσω του ∆ιαδικτύου, 
και οι αλλαγές που λαµβάνουν θέση στο προφίλ των µαθητών κάνουν τις ΤΠΕ και την κατάρτιση 
πληροφοριών πραγµατική ανάγκη τόσο για εκπαιδευτικούς που εργάζονται και αυτών που έχουν 
τελειώσει πρόσφατα το πτυχίο τους. Στην πραγµατικότητα, αυτά παρουσιάζουν συνήθως ενδιαφέρον 
για τη χρήση των ΤΠΕ στη διδακτική πρακτική τους, αν και σε ορισµένες περιπτώσεις, δεν είναι σε 
θέση να τα χρησιµοποιήσουν. Οι δυσκολίες αυτές είναι γενικά λόγω της περιορισµένης παρουσίας των 
ΤΠΕ στην αρχική τους κατάρτιση και την ταχύτητα µε την οποία εισάγονται στην κοινωνία µας [3]. Στο 
πλαίσιο αυτό, ορισµένοι προτείνουν τη συµπερίληψη µιας γενικής και υποχρεωτικό µάθηµα για ΤΠΕ 
στην teachers'training προγράµµατα ως λύση σε αυτό το πρόβληµα [6]. 

Η µελλοντική ένταξη των ΤΠΕ στη διδασκαλία, θα οδηγήσει σε µια αλλαγή του ρόλου των καθηγητών? 
Θα σταµατήσει να είναι µια πηγή πληροφοριών για να γίνει anevaluator και ένας σχεδιαστής 
καταστάσεις µάθησης, καθώς και ως διαµεσολαβητής και κάποιος που παρέχει στους φοιτητές µε 
µαθησιακές πόρους. 
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