
 
518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW 

 

1 

 

Διδασκαλία Χημείας με ένα νέο μοντέλο συνεργασίας στην 

τάξη 
 

Antonio Torres Jesús Gil 

Colegio de Santo Tomás Villanueva. CECE.  

Γρανάδα / Ισπανία 

ajtorresgil@agustinosgranada.es  
 

 

Αφηρημένο  
Κατά τα τελευταία λίγα χρόνια, έχει υπάρξει μια μείωση στον αριθμό των φοιτητών Επιστήμης, καθώς 

και προς το συμφέρον των μαθητών στη Χημεία και τη Φυσική. Ως αποτέλεσμα, οι εκπαιδευτικοί έχουν 

αρχίσει να χρησιμοποιούν διαφορετικές μεθοδολογικές στρατηγικές στην τάξη με στόχο τη βελτίωση 

της ακαδημαϊκής αποτελέσματα και τα κίνητρα των μαθητών. Δύο από τις πιο γνωστές προσεγγίσεις 

είναι "πλαισιωμένη Science» και συνεργατική μάθηση. Αυτό το έγγραφο παρέχει μια σύντομη 

ανασκόπηση των προαναφερθέντων προσεγγίσεων και αυτών των έργων που σχετίζονται με τέτοιου 

είδους προσεγγίσεις που έχουν αναπτυχθεί στην Ισπανία και οι νέες τεχνικές των μέσων μαζικής 

ενημέρωσης που χρησιμοποιείται. 

 

1. Εισαγωγή 
Παρά τη γενική συναίνεση σχετικά με τη σημασία της Επιστημονικής εκπαίδευσης, τα τελευταία χρόνια 

έχει παρατηρηθεί μια μείωση του ενδιαφέροντος για τις μελέτες επιστήμης εκ μέρους των μαθητών. Ο 

αριθμός των φοιτητών που έχουν επιλέξει ένα βαθμό σχετίζεται με Επιστημών έχει μειωθεί και 

φαίνεται ότι το γεγονός αυτό έχει άμεση σχέση με τον τρόπο που διδάσκεται η επιστήμη. 

Σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί διαμαρτύρονται για την τρέχουσα 

Επιστημών προγράμματα σπουδών. Από τη μία πλευρά, οι μαθητές θεωρούν ότι Επιστημονικά 

θέματα είναι δύσκολο, εξαιρετικά θεωρητική και ελάχιστα συνδέεται με την πραγματική ζωή [11], [16]. 

Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς, είναι δύσκολο να τους εμπλεκομένους στην καινοτομία και την 

έρευνα στη διδακτική επιστήμη, λόγω έλλειψης χρόνου, της εκπαίδευσης και των τόκων που δεν 

θεωρούν εκπαιδευτική έρευνα ως μέρος των καθηκόντων τους. 

Καθίσταται ολοένα και πιο σαφές ότι ένας από τους κύριους λόγους για την έλλειψη ενδιαφέροντος 

από την πλευρά των μαθητών μας είναι η διδακτική προσέγγιση που χρησιμοποιείται σε αυτά τα 

θέματα, δεδομένου ότι δείχνει 1) μια επίσημη, ακαδημαϊκή και εγωκεντρική εικόνα της Επιστήμης? 2) α 

έλλειψη σύνδεσης με το είδος της επιστήμης παρόντες στην καθημερινή ζωή και τα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης? 3) έλλειψη υπόψη πτυχές που σχετίζονται με τη φύση της επιστήμης [4]. Στο πλαίσιο 

αυτό και με ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που εμπλέκονται όλο και περισσότερο στον τομέα των ΤΠΕ, 

υπάρχει ένα ανανεωμένο ενδιαφέρον για ορισμένες από τις διδακτικές μεθοδολογίες Επιστήμη και 

προσεγγίσεις με σκοπό την επίλυση των προβλημάτων αυτών. Εμείς θα ασχοληθούμε με δύο από 

αυτές τις προσεγγίσεις. 

 

2. Συμφραζόμενα Επιστήμη  
Συμφραζόμενα επιστήμη έχει αποκτήσει τα τελευταία χρόνια ένα πολύ σημαντικό ρόλο στη διδασκαλία 

των Φυσικών Επιστημών. Αποτελείται από τον καθορισμό των σχέσεων μεταξύ επιστήμης και των 

μαθητών παρόν και το μέλλον της καθημερινής ζωής. Συμφραζόμενα επιστήμη είναι στενά 
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συνδεδεμένη με τη διδακτική προσέγγιση STS Επιστήμη και την επιστημονική παιδεία του πολίτη. 

Παρ 'όλα αυτά, θα πρέπει να διακρίνουμε δύο διαφορετικές οπτικές γωνίες CTS της Διδακτικής των 

Φυσικών Επιστημών: ένα από αυτά ξεκινά από τις έννοιες τότε ερμηνεύσει και να εξηγήσει το πλαίσιο, 

ενώ η λεγόμενη συμφραζόμενα επιστήμη ξεκινά από το πλαίσιο για να εξηγήσει το περιεχόμενο [7]. 

Η καθημερινή ζωή είναι επίσης παρούσα στα σχολικά εγχειρίδια. Στην πραγματικότητα, μερικά 

κομμάτια της έρευνας υπογραμμίζουν το ρόλο των συμφραζομένων Χημείας στα σχολικά εγχειρίδια. 

Στην παραδοσιακή και σύγχρονη διδασκαλία, ως μέρος της θεωρίας του ή απλά ως ένα συναρπαστικό 

στοιχείο, η συμπερίληψη της καθημερινής ζωής είναι χρήσιμη? Φέρνει τη θεωρία πιο κοντά στην 

πραγματικότητα και βοηθά επίσης να διαγράψει την εσφαλμένη ιδέα ότι η χημεία υπάρχει μόνο σε 

εργαστήρια [5]. 

Η εμφάνιση παραδείγματα και εμπειρίες της καθημερινής Χημείας και ακόμη και ψυχαγωγικές χημεία 

στην τάξη δεν είναι κάτι καινούργιο, αν είναι να πάρει ένα σημαντικό ρόλο πρόσφατα. Από τις αρχές 

της δεκαετίας του 1980, υπήρξαν πόρους με βάση τα συμφραζόμενα επιστήμη, όπως τα μαθήματα για 

μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου που ονομάζεται "Salters Advanced Chemistry" και "Salters Horners 

Προχωρημένης Φυσικής". Αυτά τα βιβλία έχουν δημοσιευθεί στη Βρετανία που επιθυμούν να κάνουν 

αυτούς τους κλάδους, πιο ελκυστικό για τους μαθητές. Η έρευνα δείχνει ότι τα συμφραζόμενα 

επιστήμη και η εφαρμογή της CTS περιεχομένου στα θετά τάξη θετική στάση των μαθητών απέναντι 

Επιστημών και αποδεικνύουν ότι η εξέλιξη του επιπέδου κατανόησης των επιστημονικών ιδεών 

μπορεί να συγκριθεί με εκείνη που λαμβάνεται με τη βοήθεια συμβατικών προσεγγίσεων. Η 

μακροβιότητα των εν λόγω έργων αποδεικνύει ότι η συμπερίληψή τους στο πρόγραμμα σπουδών 

υπήρξε επιτυχής. [1]. 

Από τετραδιεύθυνσης υποδηλώνουν συνεισφορών στα έργα Salters τήρηση του προγράμματος 

σπουδών προτάσεις για A-levels στην Ισπανία και ότι οι CTS περιεχόμενο ήταν μια ενδιαφέρουσα 

συμβολή, μια ομάδα εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και το Πανεπιστήμιο διαλέξεις από 

τη Βαρκελώνη, τη Μαδρίτη και τη Βαλένθια προσαρμοστεί το έργο αυτό με τη διδασκαλία της Χημεία 

στην Ισπανία το χρονικό διάστημα 1995-2000. Μεταξύ των στόχων του έργου αυτού, το οποίο 

παρουσιάζει Χημείας σε μια πλαισιωμένη δρόμο για το επίπεδο ισοδύναμο με A-levels μας, μπορούμε 

να επισημάνουμε τα ακόλουθα: δείχνει τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται από την επιστήμη, καθώς 

και οι πιο σημαντικοί τομείς της έρευνας, τονίζοντας τη σχέση μεταξύ της Χημείας και την καθημερινή 

ζωή και, διευρύνοντας το φάσμα των δραστηριοτήτων μάθησης που χρησιμοποιούνται στη φυσική και 

χημεία της διδασκαλίας με την προϋπόθεση ότι οι δραστηριότητες αυτές υλοποιούνται με αυστηρό 

τρόπο ώστε να παρέχουν την απαραίτητη βάση για να ακολουθήσει με επιτυχία πανεπιστημιακές 

σπουδές [14], [2].   

Ωστόσο, ορισμένοι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα των 

πολλών καθημερινά γεγονότα της ζωής, το πλαίσιο μπορεί να μην είναι αρκετό. Ως εκ τούτου, 

προτείνουν συνδυάζοντας τα συμφραζόμενα Επιστήμης παράλληλα με την επιστημονική 

μοντελοποίηση. Τέτοιου είδους μοντέλα μπορεί να οριστεί ως η ομάδα συμβόλων από τις βασικές 

ιδέες που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εξηγήσει κάποια παρατηρήσιμα φαινόμενα και να 

επιτρέψει τη μεταφορά στις νέες συνθήκες [8]. Υπό την έννοια αυτή, η διαδικασία της μάθησης στην 

τάξη θα πρέπει να αποτελείται από την εκπόνηση μιας σειράς των νοητικών μοντέλων των μαθητών 

που θα προσεγγίσουν Επιστημονικές μεθόδους του σχολείου σταδιακά [3]. 

Η παρουσία της ICTS σε συμφραζόμενα προσέγγιση επιστήμη είναι συνηθισμένο στις μέρες μας. Η 

χρήση των υπολογιστών για να αναδημιουργήσουν χημικούς μετασχηματισμούς ή απεικονίσει τα 

υλικά και ατομικής μοριακή δομή τους είναι αρκετά κοινό στην τάξη. Στο διαδίκτυο, μπορούμε να 

βρούμε τα blogs και ιστοσελίδες Χημείας ανταλλαγή ειδήσεων, εκπαιδευτικές εμπειρίες και εξηγήσεις 

για την καθημερινή ζωή φαινομένων με άφθονο οπτικοακουστικό περιεχόμενο. Οι πόροι αυτοί 

ενημερώσει και να εντάξουμε αυτά τα περιεχόμενα που προσφέρονται από τα σχολικά βιβλία. Οι 
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περισσότεροι από αυτούς που εκπονήθηκε από τους καθηγητές εν υπηρεσία της ομάδας των 

εκπαιδευτικών, οι οποίες επιτρέπουν συνεχή ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών μεταξύ των 

εκπαιδευτικών και αποτελεί ένα χρήσιμο οδηγό για τους νέους εκπαιδευτικούς. 

 

3. Συνεργατική εργασία στο Επιστημονικό Τάξη 

Συνεργατική εργασία θεωρείται ως ένα βασικό εργαλείο για μια κονστρουκτιβιστική προσανατολισμό 

των Επιστημών της μάθησης και είναι μια καλά εδραιωμένη προσέγγιση της μάθησης μεταξύ των 

παιδαγωγικών κινήσεις ενημέρωσης. Συνεργατική εργασία βασίζεται στο σχηματισμό ετερογενείς 

ομάδες, θετική αλληλεξάρτηση μεταξύ των μελών της ομάδας και την ατομική ευθύνη, η οποία 

προκαλεί ότι το έργο της ομάδας εξαρτάται από την ατομική εργασία κάθε μέλους [9]. Στον τομέα των 

Βιολογικών Επιστημών, αυτό το είδος της εργασίας είναι συνήθως με βάση τη μελέτη των 

προβληματικών καταστάσεων, την εκπόνηση της υπόθεσης, τον έλεγχο τους και την μετέπειτα 

συζήτηση των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται. Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει πολλά πράγματα: 

τους μαθητές »δραστηριότητες είναι πιο κοντά στην επιστημονική δραστηριότητα, ουσιαστική μάθηση 

επιτυγχάνεται, και οι μαθητές« ενδιαφέρον για την επιστημονική καλλιέργεια αυξάνεται. 

Συνεργατική εργασία συμβάλλει επίσης στην αυτόματη ρύθμιση της μάθησης και στη βελτίωση των 

επικοινωνιακών ικανοτήτων [17]. Ωστόσο, είναι σημαντικό να σχεδιάσει προσεκτικά το πρόγραμμα 

εργασίας, αν θέλουμε τέτοιο έργο να συμβάλει στην οικοδόμηση της επιστημονικής γνώσης. Οι 

εκπαιδευτικοί πρέπει να υποθέσουμε ότι ο ρόλος τους θα καθορίσει αν η ομάδα λειτουργεί σωστά, 

καθώς και την κατάλληλη επίτευξη των στόχων. Ως εκ τούτου, είναι ζωτικής σημασίας κατάλληλη 

εκπαίδευση των μελλοντικών εκπαιδευτικών, συμπεριλαμβανομένων των μεθοδολογικές βάσεις της 

συνεργατικής μάθησης στην αρχική τους κατάρτιση. [10]. 

Κατά τα τελευταία λίγα χρόνια, αυτό το είδος της μεθοδολογίας έχει βρεθεί στη χρήση των ΤΠΕ ένα 

νέο περιβάλλον μάθησης. Από τη μία πλευρά, εικονικές τάξεις που βασίζονται σε πλατφόρμες όπως 

Moodle, Επιτρέπουν στους εκπαιδευτικούς να εφοδιάσει τους μαθητές με πληροφορίες σε διάφορες 

μορφές και να διευκολύνουν τις εργασίες από την πλευρά των μαθητών, οι οποίοι συμμετέχουν ενεργά 

στην οικοδόμηση της δικής τους γνώσης [6]. Από την άλλη πλευρά, η εφαρμογή των κοινωνικών 

δικτύων γίνεται ολοένα και πιο συχνή και αυτό έχει ως αποτέλεσμα σε μια νέα ευκαιρία μάθησης η 

οποία είναι οικεία σε αυτούς. 

Σε πανεπιστημιακό επίπεδο, υπάρχουν έργα, όπως το λεγόμενο «GNOSS University 2.0", το οποίο 

προσφέρει τη δυνατότητα εφαρμογής συνεργατικών μεθόδων μάθησης, μοιράστηκαν τη γνώση και 

την εφαρμογή ενεργών μεθοδολογίες, όπως η συμμετοχή των μαθητών στην εκπόνηση του 

περιεχομένου και την αξιολόγηση των πόρων παρέχονται από τους συνομηλίκους τους. [12]. 

 

4. Συμπεράσματα 

Η χρήση της καθημερινής ζωής στην τάξη και την υλοποίηση των συνεταιριστικών εμπειρίες 

αυξάνονται στα σχολεία μας τα τελευταία χρόνια. Πιθανώς, ένας από τους κύριους λόγους για τους 

οποίους οι εν λόγω αύξηση είναι το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών να φέρει την επιστήμη πιο κοντά 

στους φοιτητές και ψάχνουν για νέες προσεγγίσεις που μπορούν να κάνουν επιστήμη κοντά και 

ελκυστικό για τους μαθητές. Ωστόσο, πρέπει να έχουμε κατά νου ότι ο ρόλος των εκπαιδευτικών 

παραμένει απαραίτητη για να πάρει τους μαθητές που εμπλέκονται ή ενδιαφέρονται για την επιστήμη. 

Ο ενθουσιασμός, η ανθρώπινη ποιότητα, κοινωνικές ικανότητες και η δημιουργία ενός ευνοϊκού 

ατμόσφαιρα στην τάξη κατά πάσα πιθανότητα θα συνεχίσει να είναι ουσιώδη στοιχεία για την επίτευξη 

κίνητρα των μαθητών στο μέλλον. 
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