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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στο πρώτο τµήµα της παρούσας έκθεσης επιχειρείται µία συνολική παρουσίαση των δοµών και των δράσεων
που υπάρχουν στην Ελλάδα σήµερα (2013), όσον αφορά στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών των Φυσικών
Επιστηµών, µε ιδιαίτερη έµφαση στους χηµικούς. Αναφερόµαστε τόσο στην αρχική (ή προ-διορισµού, preservice) όσο και στην εντός-υπηρεσίας (in-service) παρεχόµενη εκπαίδευση (γνωστή και ως επιµόρφωση).
Όσον αφορά στην αρχική (ή προ-διορισµού) εκπαίδευση, γίνεται αναφορά στα προγράµµατα σπουδών των
τµηµάτων Χηµείας και Παιδαγωγικών ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης καθώς και στο ετήσιο πρόγραµµα ΕΠΠΑΙΚ της
ΑΣΠΑΙΤΕ. Όσον αφορά στην εντός-υπηρεσίας εκπαίδευση, γίνεται αναφορά στα παρακάτω: το υποχρεωτικό
πρόγραµµα της «Εισαγωγικής Επιµόρφωσης, τα προαιρετικά προγράµµατα της «Μείζονος Επιµόρφωσης»,
της επιµόρφωσης για τις «Ερευνητικές Εργασίες» (Project) και της επιµόρφωσης (Α’ και Β’ Επιπέδου) για την
«αξιοποίηση και εφαρµογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη», καθώς και τις επιµορφωτικές δραστηριότητες των
Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστηµών (ΕΚΦΕ). Επιπλέον γίνεται αναφορά στα διάφορα Μεταπτυχιακά
Προγράµµατα Ειδίκευσης (Master) τα οποία σχετίζονται µε τη διδακτική των Φυσικών Επιστηµών καθώς και τις
εκπαιδευτικές δραστηριότητες της Ένωσης Ελλήνων Χηµικών, που είναι εκπαιδευτικές δοµές/δράσεις που
απευθύνονται τόσο σε προ-διορισµού όσο και σε εντός-υπηρεσίας εκπαιδευτικούς Χηµείας. Στο δεύτερο τµήµα
της έκθεσης, παρουσιάζεται µία αποτίµηση των δοµών και των δράσεων εκπαίδευσης εκπαιδευτικών των
Φυσικών Επιστηµών στην Ελλάδα στηριζόµενοι σε δηµοσιευµένη βιβλιογραφία και στην ανάλυση του υλικού
του εργαστηρίου (workshop) το οποίο είχε αυτό το αντικείµενο και πραγµατοποιήθηκε µε τη συµµετοχή
εκπαιδευτικών και ειδικών επιστηµόνων. Γίνεται αναφορά τόσο σε θετικές όσο και σε αρνητικές όψεις της
υπάρχουσας κατάστασης. Επιπλέον, αναφερόµαστε στα εµπόδια που συναντούν οι Έλληνες εκπαιδευτικοί
στην προσπάθειά τους να εφαρµόσουν στην πράξη τις δεξιότητες και γνώσεις τους. Επίσης γίνονται
συγκεκριµένες προτάσεις όσον αφορά στο περιεχόµενο και τα χαρακτηριστικά ενός αποτελεσµατικού
προγράµµατος εκπαίδευσης εκπαιδευτικών. Τέλος, στο τρίτο µέρος της παρούσας έκθεσης εξετάζεται ο ρόλος
που το πρόγραµµα «Chemistry is All Around Network” (CIAAN) διαδραµατίζει ή µπορεί να διαδραµατίσει.
Γίνεται αναφορά σε διάφορες πιθανές επιδράσεις του CIAAN, µερικές από τις οποίες είναι η επιλογή της
κατάλληλης εκπαιδευτικής πηγής από τον εκπαιδευτικό, οι τοµείς στους οποίους θα µπορούσαν να
συνεργαστούν δηµιουργικά οι εκπαιδευτικοί και οι ειδικοί επιστήµονες καθώς και συγκεκριµένα ζητήµατα
εκπαιδευτικής πολιτικής και σχεδιασµού τα οποία θα µπορούσαν να υπηρετήσουν το στόχο της προετοιµασίας
και διατήρησης υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικών που διδάσκουν Χηµεία στην Ελλάδα.
1. Εκπαίδευση εκπαιδευτικών: Υφιστάµενη κατάσταση
Στο πρώτο µέρος της έκθεσης, θα επιχειρήσουµε την παρουσίαση της δοµής και οργάνωσης του
Ελληνικού συστήµατoς εκπαίδευσης εκπαιδευτικών εστιάζοντας στους εκπαιδευτικούς Φυσικών Επιστηµών
και ιδιαίτερα στους χηµικούς. Θα αναφερθούµε ξεχωριστά σε εκπαιδευτικούς φορείς και
πρωτοβουλίες/δράσεις που αφορούν στην αρχική (προ-διορισµού) και στην εντός-υπηρεσίας παρεχόµενη
εκπαίδευση, περιγράφοντας συνοπτικά τα χαρακτηριστικά τους, τις χρησιµοποιούµενες µεθόδους και το
περιεχόµενό τους.

1.1 Αρχική (προ-διορισµού) εκπαίδευση εκπαιδευτικών
Στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα, ο βασικός τρόπος για να γίνει κάποιος εκπαιδευτικός Φυσικών
Επιστηµών στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση είναι µέσω της απόκτησης ενός σχετικού τίτλου σπουδών
(πτυχίου) από ένα πανεπιστηµιακό τµήµα. Σχετικοί τίτλοι σπουδών θεωρούνται συγκεκριµένα εκείνοι οι οποίοι
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απονέµονται από τα πανεπιστηµιακά τµήµατα Φυσικής, Χηµείας, Βιολογίας και Γεωλογίας, τα οποία ανήκουν
στη Σχολή Θετικών Επιστηµών. Οι σπουδές στα τµήµατα αυτά είναι τετραετείς και µέχρι πρόσφατα (2010)
όλοι οι αντίστοιχοι πτυχιούχοι (δηλ. Φυσικοί, Χηµικοί, Βιολόγοι, Γεωλόγοι) θεωρούνταν ότι διαθέτουν
«καθηγητικό» πτυχίο που τους έδινε αυτόµατα το δικαίωµα να εργαστούν ως εκπαιδευτικοί Φυσικών
Επιστηµών στη δηµόσια (ή ιδιωτική) δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Παρ’ όλα αυτά, καθώς οι διαθέσιµες κενές
θέσεις στα δηµόσια σχολεία είναι κατά πολύ λιγότερες από τους πτυχιούχους θετικών επιστηµών, όλοι οι
κάτοχοι ενός τέτοιου πτυχίου που ενδιαφέρονται να εργαστούν ως εκπαιδευτικοί στη δηµόσια εκπαίδευση,
πρέπει να λάβουν µέρος σε έναν εθνικό διαγωνισµό επιλογής. Ο διαγωνισµός αυτός οργανώνεται από το
Ανώτατο Συµβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) και συνήθως πραγµατοποιείται κάθε δύο χρόνια (ο
πρώτος έλαβε χώρα το 1998 και ο πιο πρόσφατος το 2009). Στον διαγωνισµό αυτό, οι τέσσερις
προαναφερθείσες ειδικότητες ανταγωνίζονται ξεχωριστά. Εντούτοις, οι τελικοί επιτυχόντες έχουν δικαίωµα (και
συνήθως τους ζητείται) να διδάξουν όλα τα µαθήµατα που σχετίζονται µε τις φυσικές επιστήµες (δηλ. φυσική,
χηµεία, βιολογία, γεωλογία και γεωγραφία) στο δηµόσιο σχολείο όπου θα τοποθετηθούν Έτσι συµβαίνει συχνά
το µάθηµα της Χηµείας να µην διδάσκεται από χηµικό.
Από το Μάιο 2010, ένας νέος νόµος ψηφίστηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο (Νόµος υπ’ αριθ. 3848/2010) ο
οποίος καθιέρωσε την κατοχή «Πιστοποιητικού ∆ιδακτικής Επάρκειας» (Π∆Ε) ως προαπαιτούµενο για την
απόκτηση του δικαιώµατος άσκησης του καθηγητικού επαγγέλµατος. Σύµφωνα µε τη νέα νοµοθεσία, όλα τα
πανεπιστηµιακά τµήµατα τα οποία ανήκουν στη Σχολή των Θετικών Επιστηµών, χρειάζεται να επιφέρουν
συγκεκριµένες αλλαγές στα προγράµµατα σπουδών τους ενσωµατώνοντας έναν ελάχιστο αριθµό µαθηµάτων
(µε θεωρητικό και εργαστηριακό µέρος όπου απαιτείται) τα οποία να σχετίζονται µε την εκπαίδευση/διδακτική
του αντίστοιχου αντικείµενου. Αυτή η αλλαγή πρέπει να πραγµατοποιηθεί αν φυσικά τα εν λόγω τµήµατα
ενδιαφέρονται να εφοδιάσουν τους αποφοίτους τους και µε το Πιστοποιητικό ∆ιδακτικής Επάρκειας»
ταυτόχρονα µε τη λήψη του πτυχίου. Εναλλακτικά, ένας πτυχιούχος σε µία από τις Φυσικές Επιστήµες µπορεί
να αποκτήσει το Π∆Ε ολοκληρώνοντας επιτυχώς ένα πρόγραµµα µεταπτυχιακών σπουδών στον τοµέα της
Εκπαίδευσης/∆ιδακτικής. Χρειάζεται εντούτοις να σηµειώσουµε ότι η νέα νοµοθεσία δεν έχει ακόµα
εφαρµοστεί. Στην πραγµατικότητα απαιτείται ακόµα η έκδοση αρκετών διευκρινιστικών εγκυκλίων για την ορθή
και πλήρη εφαρµογή της από τα πέντε πανεπιστηµιακά τµήµατα Χηµείας που υπάρχουν στην Ελλάδα.
Στο επόµενο τµήµα της παρούσας έκθεσης θα αναφερθούµε στα µαθήµατα που προσφέρονται από τα
διάφορα τµήµατα Χηµείας των ελληνικών πανεπιστηµίων και τα οποία σχετίζονται µε την χηµική
εκπαίδευση/διδακτική. Πηγή πληροφόρησης είναι οι επίσηµοι ιστότοποι των παρακάτω πανεπιστηµίων:
Πανεπιστήµιο Αθηνών, Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, Πανεπιστήµιο Πατρών και
Πανεπιστήµιο Κρήτης. Σηµειώνουµε ότι για τα προσφερόµενα µαθήµατα θα χρησιµοποιούµε µέσα σε
παρένθεση τα σύµβολα Θ, Ε και Φρ. τα οποία θα αντιστοιχούν στο Θεωρητικό, Εργαστηριακό και
Φροντιστηριακό τµήµα κάθε µαθήµατος.
Αρχίζοντας µε το πρόγραµµα σπουδών του τµήµατος Χηµείας του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου
Θεσσαλονίκης (AUTH, ΑΠΘ) (ενεργό από το 2010) [1], παρατηρούµε ότι υπάρχουν επτά µαθήµατα τα οποία
ο
συνδέονται άµεσα ή έµµεσα µε τη χηµική εκπαίδευση και προσφέρονται όλα κατά το τελευταίο (4 ) έτος
σπουδών. Στην πλειονότητά τους, οι διαλέξεις (θεωρητικό µέρος) συνοδεύονται από εργαστηριακό ή/και
φροντιστηριακό µέρος. Αυτά τα επτά µαθήµατα είναι τα παρακάτω: ∆όµηση, Παρουσίαση και ∆ιάδοση
Χηµικής Πληροφορίας (Θ-Ε), Ιστορία και Επιστηµολογία Φυσικών Επιστηµών (Θ), Παιδαγωγικά (Θ),
Ψυχολογία (Θ), Ανάπτυξη πολυµεσικού υλικού στη Χηµεία - ∆ιδασκαλία µε Χρήση Τηλεκπαιδευτικών ∆ικτύων
(Θ–Ε), ∆ιδακτική της Χηµείας και το Πείραµα στη ∆ιδασκαλία της Χηµείας (Θ-Ε), Πληροφορική στο Χηµικό
Εργαστήριο (Θ-Φρ-Ε). Τα παραπάνω επτά µαθήµατα απαρτίζουν (µε επτά επιπλέον µαθήµατα) την
κατεύθυνση µε τίτλο «Θεωρητική Χηµεία και Χηµική Εκπαίδευση», η οποία είναι µία από τις τέσσερις
κατευθύνσεις που καλούνται να επιλέξουν οι τεταρτοετείς φοιτητές Χηµείας του ΑΠΘ. Οι φοιτητές πρέπει να
εξεταστούν µε επιτυχία σε 8 (από τα συνολικά προσφερόµενα 14) µαθήµατα της κατεύθυνσης που έχουν
επιλέξει, προκειµένου να αποκτήσουν το πτυχίο Χηµείας. Αξίζει να αναφερθεί ότι το ΑΠΘ είναι το µόνο
ελληνικό πανεπιστήµιο του οποίου το τµήµα Χηµείας προσφέρει προπτυχιακά µία επίσηµη κατεύθυνση η
οποία είναι άµεσα συνδεδεµένη µε την χηµική εκπαίδευση
Στη συνέχεια θα αναφερθούµε στο πρόγραµµα σπουδών του τµήµατος Χηµείας του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών (UOA, ΕΚΠΑ) [2]. Σηµειώνουµε ότι για την κτήση του πτυχίου οι
φοιτητές πρέπει να εξεταστούν µε επιτυχία σε ένα σύνολο 32 µαθηµάτων, από τα οποία τα 23 είναι
υποχρεωτικά και τα υπόλοιπα 9 επιλεγόµενα από ένα σύνολο 34 επιλογών. Τα επιλεγόµενα µαθήµατα είναι
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οργανωµένα σε 11 θεµατικούς κύκλους. Ένας από τους θεµατικούς κύκλους φέρει τον τίτλο «Χηµεία και
Εκπαίδευση» και προσφέρει τέσσερα µαθήµατα: ∆ιδακτική της Χηµείας (Θ), Ψυχολογία της Μάθησης –
Γνωστική Ψυχολογία (Θ), Εισαγωγή στην Παιδαγωγική (Θ), Ιστορία των Φυσικών Επιστηµών (Θ). Χρειάζεται
όµως να επισηµάνουµε ότι µόνο το πρώτο από τα τέσσερα αυτά µαθήµατα ανήκουν στον επίσηµο κατάλογο
των 34 επιλεγόµενων µαθηµάτων που προσφέρονται από το τµήµα Χηµείας και στα οποία έχει αποδοθεί ένας
συγκεκριµένος αριθµός διδακτικών µονάδων. Τα υπόλοιπα τρία µαθήµατα του εν λόγω θεµατικού κύκλου
προσφέρονται από άλλα τµήµατα του ΕΚΠΑ και παρ’ όλο που µπορούν να επιλεγούν από τους
ενδιαφερόµενους φοιτητές Χηµείας, δεν λαµβάνονται υπόψη για την συµπλήρωση των 9 επιλεγόµενων
µαθηµάτων για τη λήψη του πτυχίου. Επίσης, αν και ο βαθµός που θα επιτύχουν οι εξεταζόµενοι φοιτητές σε
αυτά τα τρία µαθήµατα εµφανίζεται στο επίσηµο τελικό Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθµολογίας, εντούτοις δεν
λαµβάνεται υπόψη στον υπολογισµού του βαθµού πτυχίου.
Συνεχίζουµε µε το πρόγραµµα σπουδών του τµήµατος Χηµείας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων (UOI, Π.Ι.)
[3] όπου διαπιστώνουµε µία κατάσταση παρόµοια µε αυτή του ΕΚΠΑ. Οι φοιτητές χρειάζονται να
συµπληρώσουν 233 διδακτικές µονάδες για τη λήψη του πτυχίου. Υπάρχει µόνο ένα µάθηµα που σχετίζεται µε
χηµική εκπαίδευση και φέρει τον τίτλο «∆ιδακτική της Χηµείας» (Θ) στο οποίο αντιστοιχούν 3 διδακτικές
µονάδες και που µπορεί να επιλεγεί από τους φοιτητές από µία οµάδα 4 συνολικά διαθέσιµων µαθηµάτων
επιλογής. Στην ίδια οµάδα µαθηµάτων επιλογής υπάρχει επίσης και ένα µάθηµα το οποίο φέρει τον τίτλο
«Ιστορία της Χηµείας» (Θ). Κατά συνέπεια, οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τόσο το
µάθηµα της ∆ιδακτικής όσο και εκείνο της Ιστορίας της Χηµείας, δεν έχουν κίνητρο να το κάνουν καθώς µόνο
οι διδακτικές µονάδες του ενός µπορούν να προσµετρηθούν για την συµπλήρωση του απαιτούµενου
ελάχιστου αριθµού των 233, για τη λήψη του πτυχίου.
Το τµήµα Χηµείας του Πανεπιστηµίου Πατρών (UPAT, Π.Π.) [4] ακολουθεί ένα σύστηµα παρόµοιο µε το
ΕΚΠΑ και το Π.Ι., όσον αφορά στα µαθήµατα που σχετίζονται µε τη χηµική εκπαίδευση. Πιο συγκεκριµένα, το
Π.Π. παρέχει στους φοιτητές τη δυνατότητα παρακολούθησης ενός µαθήµατος επιλογής µε τίτλο «∆ιδακτική
των Φυσικών Επιστηµών» (Θ). Το µάθηµα αυτό ανήκει σε µία οµάδα 9 µαθηµάτων από τα οποία οι φοιτητές
καλούνται να επιλέξουν 2, κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων χρόνων του προγράµµατος σπουδών. Τέλος,
ύστερα από προσεκτική διερεύνηση της επίσηµης ιστοσελίδας του τµήµατος Χηµείας του Πανεπιστηµίου
Κρήτης (UOC, Π.Κ.) [5] δεν φαίνεται να προσφέρεται στους εκκολαπτόµενους Χηµικούς κάποιο µάθηµα
σχετικό µε τη χηµική εκπαίδευση.
Στο σηµείο αυτό πρέπει να γίνει µία ειδική αναφορά σε ένα αρχικό (προ-διοριµού) πρόγραµµα εκπαίδευσης
εκπαιδευτικών που προορίζονται να διδάξουν Χηµεία στη Β’θµια εκπαίδευση αλλά δεν διαθέτουν καθηγητικό
πτυχίο (δηλ. δεν είναι Φυσικοί, Χηµικοί, Βιολόγοι ή Γεωλόγοι). Ένα τέτοιο µη-καθηγητικό πτυχίο είναι εκείνο
του Χηµικού Μηχανικού. Οι πτυχιούχοι Χηµικοί Μηχανικοί είναι υποχρεωµένοι να παρακολουθήσουν µε
επιτυχία αυτό το ειδικό πρόγραµµα εκπαίδευσης, προκειµένου να έχουν δικαίωµα να εξασκήσουν το
επάγγελµα του καθηγητή Χηµείας στη Β’θµια εκπαίδευση. Αυτό το πρόγραµµα χρηµατοδοτείται από τον
κρατικό προϋπολογισµό και προσφέρεται από Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
(ΑΣΠΑΙΤΕ). Ονοµάζεται Ετήσιο Πρόγραµµα Παιδαγωγικής Κατάρτισης και είναι γνωστό µε το ακρωνύµιο
ΕΠΠΑΙΚ [6]. Έχει διάρκεια ενός έτους (20 ώρες/εβδοµάδα) και περιλαµβάνει µαθήµατα σχετικά µε ψυχολογία,
παιδαγωγικά, αξιολόγηση µαθητών και διδακτική µεθοδολογία. Η κατάρτιση είναι κυρίως θεωρητική αλλά
περιέχει και πρακτικές ασκήσεις (σε ποσοστό περίπου 25%). Τα θεωρητικά µαθήµατα προσφέρονται µέσω
µίας µεικτής διδακτικής προσέγγισης (διαλέξεις σε συνδυασµό µε επικοινωνία από απόσταση για τη
διεκπεραίωση διαφόρων γραπτών εργασιών). Τα πρακτικά µαθήµατα σχετίζονται µε εκπαιδευτική τεχνολογία
και πολυµεσικές εφαρµογές (multimedia) και επίσης περιλαµβάνουν µικροδιδασκαλίες οι οποίες γίνονται από
τους εκπαιδευόµενους και συνοδεύονται µε συζήτηση ανατροφοδότησης από τον εκπαιδευτή και τους
εκπαιδευόµενους. Το περιεχόµενο των προσφερόµενων µαθηµάτων επικεντρώνεται κυρίως σε γενικές αρχές
και λιγότερο σε εξειδικευµένα θέµατα σχετιζόµενα µε χηµική εκπαίδευση. Σύµφωνα µε την πρόσφατη
νοµοθεσία (Nόµος 3848/2010) η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράµµατος ΕΠΠΑΙΚ της ΑΣΠΑΙΤΕ οδηγεί στη
λήψη του «Πιστοποιητικού ∆ιδακτικής Επάρκειας».
Επισηµαίνουµε ότι η ΑΣΠΑΙΤΕ µε την παρούσα ονοµασία της ιδρύθηκε επίσηµα τα 2002, αποτελεί εντούτοις
τη φυσική συνέχεια της σχολής γνωστής µε το ακρωνύµιο ΣΕΛΕΤΕ η οποία ιδρύθηκε το 1959. Οι κεντρικές
εγκαταστάσεις της ΑΣΠΑΙΤΕ βρίσκονται στο Μαρούσι στην ευρύτερη µητροπολιτική περιοχή της
πρωτεύουσας Αθήνας. Εντούτοις, η Σχολή διαθέτει επτά παραρτήµατα σε ισάριθµες ελληνικές πόλεις
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(Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ιωάννινα, Βόλος, Ηράκλειο Κρήτης, Σάπες Ροδόπης και Ρόδος), παρέχοντας έτσι τη
δυνατότητα παιδαγωγικής κατάρτισης σε κατόχους µη-καθηγητικών πτυχίων σε όλη την Ελληνική Επικράτεια.
Εκτός από τα προπτυχιακά προγράµµατα σπουδών των πανεπιστηµιακών τµηµάτων Χηµείας και το
πρόγραµµα ΕΠΠΑΙΚ της ΑΣΠΑΙΤΕ, υπάρχουν αρκετά µεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών που
οργανώνονται από διάφορα ελληνικά πανεπιστήµια και οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος
Ειδίκευσης (Μ∆Ε, Master) σχετιζόµενου (άµεσα ή έµµεσα) µε την χηµική εκπαίδευση. Στη συνέχεια θα γίνει
µία επιγραµµατική αναφορά αυτών των προγραµµάτων, τα οποία είναι µη-υποχρεωτικά και διαθέσιµα σε
καθηγητές τόσο πριν όσο και µετά από το διορισµό τους. Τα µεταπτυχιακά προγράµµατα στα οποία θα
αναφερθούµε είναι είτε εξειδικευµένα στη χηµική εκπαίδευση είτε έχουν λίγο γενικότερο αντικείµενο και
αναφέρονται στη διδακτική των φυσικών επιστηµών. ∆εν θα αναφερθούµε σε µεταπτυχιακά προγράµµατα τα
οποία είναι εξειδικευµένα στη διδακτική/εκπαίδευση κάποιας άλλης θετικής επιστήµης όπως για παράδειγµα
της Φυσικής. Η έρευνά µας κατέληξε στην ταυτοποίηση των παρακάτω 9 προγραµµάτων µεταπτυχιακών
σπουδών (σε 11 τµήµατα από 7 διαφορετικά ελληνικά πανεπιστήµια) τα οποία οδηγούν σε ειδίκευση είτε
αποκλειστικά στη χηµική εκπαίδευση είτε στη διδακτική των φυσικών επιστηµών.
1) «∆ιδακτική της Χηµείας και Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες» µε δύο κατευθύνσεις: «∆ιδακτική της Χηµείας»
και «Σύγχρονοι Μέθοδοι ∆ιδασκαλίας της Χηµείας». Αυτό το µεταπτυχιακό πρόγραµµα, γνωστό µε το
ακρωνύµιο ∆ΙΧΗΝΕΤ, συνδιοργανώνεται από δύο πανεπιστηµιακά τµήµατα Χηµείας (ΕΚΠΑ και ΑΠΘ) και από
το τµήµα Χηµικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ). [7,8].
2) «Νέες Τεχνολογίες Χηµικής Εκπαίδευσης» προσφερόµενο από το τµήµα Χηµείας του Π.Ι. [9].
3) «Φυσικές Επιστήµες στην Εκπαίδευση» που οργανώνεται από το Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής
Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ [10].
4) «∆ιδακτική των Θετικών Επιστηµών» που οργανώνεται από το Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής
Εκπαίδευσης του ΑΠΘ [11].
5) «Θετικές Επιστήµες στην Εκπαίδευση» που οργανώνεται από το Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής
Εκπαίδευσης του Π.Ι. [12].
6) «∆ιδακτική Θετικών Επιστηµών, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Νέες Τεχνολογίες» που οργανώνεται από το
Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης (∆ΠΘ) [13].
7) «Θετικές Επιστήµες και Νέες Τεχνολογίες» µε δύο εξειδικεύσεις («∆ιδακτική Μαθηµατικών» και «∆ιδακτική
Φυσικών Επιστηµών») που οργανώνεται από το Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης του
Πανεπιστηµίου ∆υτικής Μακεδονίας (Π∆Μ) [14].
8) «∆ιδακτική των Θετικών Επιστηµών: ∆ιδακτικές διαδικασίες, Εκπαιδευτικά προγράµµατα, Αξιολόγηση και
Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση» που οργανώνεται από το τµήµα
Επιστηµών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Π.Π. [15].
9) «∆ιδακτική Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών» που οργανώνεται από το Παιδαγωγικό Τµήµα
∆ηµοτικής Εκπαίδευσης του Π.Π. [16].
Επισηµαίνουµε ότι στα παραπάνω µεταπτυχιακά προγράµµατα τυπικής διάρκειας 2 ετών, γίνεται δεκτός ένας
πολύ περιορισµένος αριθµός υποψηφίων κάθε χρόνο (λιγότεροι από 50). Η πλειονότητα των παραπάνω
προγραµµάτων Master προσφέρεται κάθε χρόνο, εντούτοις αυτή η συχνότητα έχει µειωθεί τα τελευταία 5
χρόνια (από το 2008 έως σήµερα) λόγω της οξείας οικονοµικής κρίσης.
Σε όλα τα παραπάνω µεταπτυχιακά προγράµµατα ακολουθείται ένα µεικτό µοντέλο εκπαίδευσης. Κατά
κανόνα υπάρχει ένας συνδυασµός της παραδοσιακής διάλεξης, πρακτικών ασκήσεων που εµπεριέχουν και
βιωµατική µάθηση, εξ-αποστάσεως επικοινωνίας εκπαιδευτή-εκπαιδευόµενου καθώς και προσωπικών
συναντήσεων. Ο εκπαιδευτικός που κατέχει ένα Μ∆Ε στο πεδίο της διδακτικής των φυσικών επιστηµών, εκτός
από την επιπλέον γνώση, έχει και άλλα πρακτικά οφέλη: Λαµβάνει επιπλέον µόρια στο διαγωνισµό επιλογής
εκπαιδευτικών (ΑΣΕΠ) και στην περίπτωση που είναι ήδη διορισµένος λαµβάνει επιπλέον µόρια κατά την
αξιολόγησή του για κάποια θέση ευθύνης (πχ. ∆ιευθυντής Σχολικής Μονάδας, Σχολικός Σύµβουλος,
Υπεύθυνος ΕΚΦΕ, κοκ). Οι υποψήφιοι µεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να πληροφορηθούν
σχετικά µε τις εξελίξεις της εκπαιδευτικής έρευνας και της γνωστικής επιστήµης. Η πληροφόρηση σχετικά µε
τις τελευταίες επιστηµονικές εξελίξεις στον τοµέα της Χηµείας (ή κάποιας άλλης από τις Φυσικές Επιστήµες)
δεν εµπίπτει στους στόχους των προαναφερόµενων προγραµµάτων µεταπτυχιακών σπουδών.
Τέλος επισηµαίνουµε (όπως φαίνεται και από τα παραπάνω) ότι η πλειονότητα των προγραµµάτων Master
στο πεδίο της εκπαίδευσης/διδακτικής των Φυσικών Επιστηµών οργανώνεται από πανεπιστηµιακά
Παιδαγωγικά Τµήµατα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης. Είναι γεγονός ότι στην Ελλάδα η κύρια ερευνητική
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δραστηριότητα σε αυτό το πεδίο πραγµατοποιείται από ακαδηµαϊκό προσωπικό που υπηρετεί σε
πανεπιστηµιακά τµήµατα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης. Με το σχόλιο αυτό, περνάµε στο επόµενο τµήµα αυτής της
ενότητας, όπου θα γίνει µία σύντοµη αναφορά στα προπτυχιακά προγράµµατα σπουδών των συνολικά 9
Παιδαγωγικών Τµηµάτων ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, επικεντρώνοντας την προσοχή µας στα
προσφερόµενα µαθήµατα που σχετίζονται µε την εκπαίδευση/διδακτική των Φυσικών Επιστηµών.
Στο Ελληνικό ∆ηµοτικό Σχολείο, το οποίο διαρκεί έξι χρόνια, η Χηµεία δεν διδάσκεται ως ξεχωριστό µάθηµα
αλλά ως τµήµα ενός γενικού µαθήµατος φυσικών επιστηµών («Φυσικά») και µόνο στα δύο τελευταία έτη. Για
να γίνει κάποιος εκπαιδευτικός πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, απαιτείται αποκλειστικά η κατοχή πτυχίου από
Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤ∆Ε, που ανήκει στην Σχολή Επιστηµών της Αγωγής). Οι
σπουδές στα ΠΤ∆Ε είναι τετραετείς και οι πτυχιούχοι αποκτούν αυτόµατα το δικαίωµα άσκησης του
διδασκαλικού επαγγέλµατος και στις έξι τάξεις του ∆ηµοτικού Σχολείου. Κατ’ αυτό τον τρόπο, τους ζητείται (και
η
η
έχουν το δικαίωµα) να διδάξουν και το µάθηµα των «Φυσικών» στην 5 και 6 τάξη του ∆ηµοτικού Σχολείου.
Όπως συµβαίνει και στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, όλοι οι πτυχιούχοι ενός πανεπιστηµιακού τµήµατος
ΠΤ∆Ε χρειάζεται να συµµετάσχουν σε εθνικό διαγωνισµό επιλογής (ΑΣΕΠ) προκειµένου να διδάξουν σε
κάποιο ∆ηµόσιο ∆ηµοτικό Σχολείο. Τα παρακάτω εννέα ελληνικά πανεπιστήµια προσφέρουν προπτυχιακό
πρόγραµµα σπουδών στη ∆ηµοτική Εκπαίδευση: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών (ΕΚΠΑ),
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), Πανεπιστήµιο Πατρών (Π.Π.), Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων
(Π.Ι.), Πανεπιστήµιο ∆υτικής Μακεδονίας (Π∆Μ), Πανεπιστήµιο Κρήτης (Π.Κ.), Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας
(Π.Θ.), Πανεπιστήµιο Αιγαίου (Π.ΑΙ.) και ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης (∆ΠΘ).
Η πλειονότητα (8 από τα 9) των παραπάνω τµηµάτων ΠΤ∆Ε προσφέρουν (τουλάχιστον) ένα υποχρεωτικό
µάθηµα σχετικό µε τη ∆ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών και τέσσερα από τα παραπάνω τµήµατα
προσφέρουν µέχρι και τέσσερα µαθήµατα επιλογής σχετιζόµενα µε το ίδιο αντικείµενο. Το µοναδικό τµήµα στο
οποίο το µάθηµα της ∆ιδακτικής των Φυσικών Επιστηµών δεν είναι υποχρεωτικό, προσφέρει 2 σχετιζόµενα
µαθήµατα επιλογής.
Όσον αφορά στο γνωστικό αντικείµενο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην
Εκπαίδευση (και/ή ειδικά στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών), η κατάσταση είναι παρόµοια.
Συγκεκριµένα, η πλειονότητα (8 από τα 9) των τµηµάτων ΠΤ∆Ε προσφέρουν 1 ή 2 σχετιζόµενα υποχρεωτικά
µαθήµατα και αρκετά (µέχρι και 8) σχετιζόµενα µαθήµατα επιλογής. Το µοναδικό τµήµα που δεν προσφέρει
υποχρεωτικό µάθηµα, προσφέρει 2 µαθήµατα επιλογής σχετιζόµενα µε ΤΠΕ στην Εκπαίδευση. Τέλος,
σηµειώνουµε ότι όλα τα τµήµατα προσφέρουν ένα (τουλάχιστον) µάθηµα σχετιζόµενο µε περιβαλλοντική
εκπαίδευση (συνήθως ως µάθηµα επιλογής).
Από τα παραπάνω προκύπτει το συµπέρασµα ότι τα τµήµατα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης συνολικά προσφέρουν
συστηµατική (όχι απαραίτητα επαρκή) προπτυχιακή εκπαίδευση στο αντικείµενο της διδακτικής των Φυσικών
Επιστηµών. Από την πλευρά όµως, το ζήτηµα της ανεπαρκούς γνώσης του αντικειµένου των Φυσικών
Επιστηµών (αντιλήψεις των εκπαιδευτικών και έλλειψη ουσιαστικής κατανόησης διαφόρων φυσικοχηµικών
φαινοµένων) έχει αναδειχθεί ως υπαρκτό πρόβληµα µέσα από διάφορες επιστηµονικές µελέτες Ελλήνων
ερευνητών (δες Ενότητα 2.2 παρακάτω), παρ’ όλο που στα τµήµατα ΠΤ∆Ε προσφέρονται πάντα κάποια
υποχρεωτικά µαθήµατα (συνήθως µέχρι 3) σχετικά µε αρχές φυσικής, χηµείας και βιολογίας.
Στο τελικό τµήµα αυτής της ενότητας, θα αναφερθούµε στις εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες που αναλαµβάνει
η Ένωση Ελλήνων Χηµικών (ΕΕΧ. [17]). Η ΕΕΧ ιδρύθηκε το 1988 και είναι Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου
∆ικαίου. Ένα από τα επτά επιστηµονικά της τµήµατα είναι το τµήµα Παιδείας και Χηµικής Εκπαίδευσης.
Επιπλέον, έχει 10 περιφερειακά (γεωγραφικά) τµήµατα τα οποία καλύπτουν όλη τη χώρα. Ένας από τους
πολλούς στόχους της ΕΕΧ είναι να «…φροντίζει για την επιστηµονική πρόοδο, ενηµέρωση, επιµόρφωση και
συνεχιζόµενη εκπαίδευση των µελών (της)…». Έτσι αναλαµβάνει διάφορες πρωτοβουλίες που εξυπηρετούν
αυτό τον στόχο. Αυτές οι πρωτοβουλίες έχουν συνήθως τη µορφή εκπαιδευτικών εργαστηρίων, ηµερίδων ή
σεµιναρίων, όπου συχνά γίνεται χρήση της βιωµατικής διδακτικής προσέγγισης και απευθύνονται σε όλους
τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν Χηµεία (προ-διορισµού και εντός-υπηρεσίας). Πραγµατοποιούνται κατά
κανόνα τη χρονική περίοδο µεταξύ Οκτωβρίου και Μαΐου µε µία συχνότητα 4-6 δραστηριότητες ανά έτος και µε
αυστηρά ελεγχόµενο αριθµό συµµετεχόντων (συνήθως λιγότεροι από 40). Στο τέλος κάθε δραστηριότητας οι
συµµετέχοντες λαµβάνουν βεβαίωση παρακολούθησης η οποία µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως επιπλέον
προσόν κατά τη διάρκεια µίας µελλοντικής προσωπικής αξιολόγησης για κατοχή κάποιας θέσης ευθύνης. Τα
θέµατα των εκπαιδευτικών δράσεων της ΕΕΧ σχετίζονται µε αντικείµενα όπως διδακτική µεθοδολογία
(εφαρµογές ΤΠΕ καθώς και εργαστηριακή διδασκαλία) και αξιολόγηση του µαθητή. Μερικές φορές, οι
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πρωτοβουλίες της ΕΕΧ αποσκοπούν στην ενηµέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας σχετικά µε τις τελευταίες
εξελίξεις της επιστηµονικής έρευνας καθώς και σχετικά µε νέες εφαρµογές διάφορων πειραµατικών µεθόδων
(για παράδειγµα στο χώρο της χηµικής ανάλυσης, δες στην [18] για ένα πρόσφατο παράδειγµα). Η
ενηµέρωση πραγµατοποιείται µε ενεργό συµµετοχή ενός εκπροσώπου της ακαδηµαϊκής/ερευνητικής
κοινότητας. Αυτού του είδους οι εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες προάγουν τη συνεργασία µεταξύ εκπαιδευτικών
και ειδικών επιστηµόνων.

1.2 Εκπαίδευση εκπαιδευτικών εντός-υπηρεσίας (επιµόρφωση)
Όσον αφορά στην εντός-υπηρεσίας εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα, έχουµε ήδη αναφερθεί
(στην προηγούµενη ενότητα) σε δύο δυνατότητες/πρωτοβουλίες και συγκεκριµένα από τη µία πλευρά τα
υπάρχοντα µεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών τα οποία σχετίζονται µε τη χηµική εκπαίδευση ή γενικότερα
µε την διδακτική των φυσικών επιστηµών και από την άλλη τις δράσεις που οργανώνονται από την Ένωση
Ελλήνων Χηµικών. Οι παραπάνω δύο εκπαιδευτικές δοµές/δραστηριότητες είναι προαιρετικές και διαθέσιµες
τόσο στους υπηρετούντες εκπαιδευτικούς Φυσικών Επιστηµών όσο και σε µη-υπηρετούντες (προ-διορισµού).
Στη
συνέχεια,
θα
αναφερθούµε
επιπρόσθετα
σε
πέντε
εκπαιδευτικά
επιµορφωτικά
προγράµµατα/πρωτοβουλίες διαθέσιµα αποκλειστικά σε εκπαιδευτικούς οι οποίοι είναι εντός-υπηρεσίας,
δίνοντας κατ’ αυτό τον τρόπο µία συνολική επισκόπηση των υπαρχουσών δυνατοτήτων εκπαίδευσης των
υπηρετούντων εκπαιδευτικών των Φυσικών Επιστηµών στην Ελλάδα. Αναλυτικά θα γίνει αναφορά στα
παρακάτω προγράµµατα: (α) Εισαγωγική Επιµόρφωση, (β) Μείζονα Επιµόρφωση, (γ) Αξιοποίηση και
Εφαρµογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη, (δ) Επιµόρφωση για τις Ερευνητικές εργασίες (Project) και (ε)
Εκπαιδευτικά προγράµµατα των Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστηµών (ΕΚΦΕ).
Στην Ελλάδα, η οργάνωση των προγραµµάτων επιµόρφωσης εκπαιδευτικών που υπηρετούν στην
πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευσης γίνεται υπό την εποπτεία του «Οργανισµού Επιµόρφωσης
Εκπαιδευτικών (ΟΕΠΕΚ, ιδρύθηκε το 2002, [19]) σε συνδυασµό µε την επιστηµονική συνεργασία και
υποστήριξη του πρόσφατα ιδρυθέντος (2011) «Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής» (ΙΕΠ, [20]). Και οι δύο
οργανισµοί είναι Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου εποπτευόµενα από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων. Τα τέσσερα πρώτα από τα πέντε προγράµµατα που αναφέραµε παραπάνω, οργανώνονται
µε την ευθύνη του ΟΕΠΕΚ/ΙΕΠ µε χρηµατοδότηση που προέρχεται στο µεγαλύτερο τµήµα της από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο.
Ξεκινώντας µε την Εισαγωγική Επιµόρφωση, σηµειώνουµε ότι από το 1992 είναι ένα υποχρεωτικό
πρόγραµµα επιµόρφωσης για όλους τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς Φυσικών Επιστηµών (κατά συνέπεια
και για τους χηµικούς) στη δηµόσια δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Πραγµατοποιείται κατά τη διάρκεια του
πρώτου έτους υπηρεσίας σε 16 διαφορετικά Περιφερειακά Επιµορφωτική Κέντρα (ΠΕΚ) σε όλη τη χώρα. Το
πρόγραµµα της Εισαγωγικής Επιµόρφωσης έχει διάρκεια 100 ωρών και διαιρείται σε τρεις φάσεις: Η Φάση Α
(45 ώρες) πραγµατοποιείται κατά κανόνα τον Σεπτέµβριο δηλ. στην αρχή του σχολικού έτους. Η Φάση Β (35
ώρες) πραγµατοποιείται συνήθως το Νοέµβριο και η Φάση Γ (20 ώρες) τον Ιούνιο δηλ. στο τέλος του σχολικού
έτους. Κατά τη διάρκεια των πρώτων 12 χρόνων εφαρµογής του, το πρόγραµµα της Εισαγωγικής
Επιµόρφωσης ήταν κυρίως θεωρητικό υπό µορφή διαλέξεων σε διάφορα εκπαιδευτικά/παιδαγωγικά θέµατα.
Από το 2004 και µετά, όπως σηµειώνεται στον Οδηγό Επιµορφούµενου του 2011-12 [21], «η έµφαση
µετατοπίστηκε από τη θεωρία στη διδακτική πράξη και εµπλουτίστηκε µε εικονικές και δειγµατικές
διδασκαλίες».
Τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα του προγράµµατος (όπως περιγράφονται στο [21]), συµπεριλαµβάνουν
µεταξύ άλλων τα παρακάτω: ανάπτυξη των απαιτούµενων δεξιοτήτων έτσι ώστε οι εκπαιδευτικοί να
σχεδιάζουν τη διδασκαλία σύµφωνα µε τη φιλοσοφία του Νέου Σχολείου (αξιοποίηση των ΤΠΕ στην
εκπαιδευτική διαδικασία, διαφοροποίηση της διδασκαλίας, κλπ), σφαιρική αντιµετώπιση όλων των
παιδαγωγικών ζητηµάτων που µπορεί να προκύψουν, εφαρµογή των κατάλληλων µεθόδων αξιολόγησης,
αξιοποίηση όλων των διαθέσιµων διδακτικών εργαλείων για την αντιµετώπιση προβληµάτων συµπεριφοράς
των µαθητών και την πρόληψη της σχολικής αποτυχίας, διαχείριση της αβεβαιότητας η οποία είναι εγγενής
στο επάγγελµα του εκπαιδευτικού και απαιτεί από αυτόν να είναι διαρκώς ανοικτός σε αλλαγές.
Η πρώτη φάση (Φάση Α) του προγράµµατος περιλαµβάνει επιµόρφωση κυρίως µέσω εργαστηρίων
βιωµατικού χαρακτήρα στα παρακάτω έξι θεµατικά πεδία: (i) Αρχές διοίκησης και οργάνωσης της
εκπαίδευσης, (ii) Αρχές διαχείρισης σχολικής τάξης, (iii) Προγραµµατισµός και οργάνωση διδακτέας ύλης και
εκπόνηση σχεδίου µαθήµατος – διδακτικές προσεγγίσεις και στρατηγικές που ευνοούν την ενεργό συµµετοχή
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και αυτενέργεια του µαθητή, (iv) Σύγχρονες µέθοδοι διδασκαλίας (ερευνητικές εργασίες, οµαδοσυνεργατική
προσέγγιση, εικονικές διδασκαλίες, κλπ), (v) Αξιολόγηση (µαθητή, διδακτικού έργου, αυτοαξιολόγηση
εκπαιδευτικού) και (vi) Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών (ΤΠΕ) στη διδακτική διαδικασία.
Η δεύτερη φάση (Φάση Β) της Εισαγωγικής Επιµόρφωσης αφορά στην παρακολούθηση δειγµατικών
διδασκαλιών στα σχολεία. Περιλαµβάνει µία φάση προετοιµασίας, τη φάση της κυρίως παρακολούθησης και
τη φάση της αξιολόγησης/συζήτησης/αξιοποίησης µετά την παρακολούθηση.
Τέλος, η τρίτη φάση (Φάση Γ) είναι κυρίως αναστοχαστική. Προβλέπει την ενεργό συµµετοχή των
νεοδιόριστων εκπαιδευτικών µε συζήτηση και κριτική αποτίµηση των εµπειριών τους κατά τον πρώτο χρόνο
εκπαιδευτικής
υπηρεσίας
(δυσκολίες
που
αντιµετώπισαν,
παραδείγµατα
καλών
πρακτικών,
επαναξιολόγηση/επαναπροσδιορισµός των προσωπικών αντιλήψεων, πεποιθήσεων και παραδοχών, κλπ).
Οι επιµορφωτές στο πρόγραµµα της Εισαγωγικής Επιµόρφωσης είναι κατά κανόνα έµπειροι εκπαιδευτικοί µε
πρόσθετη εξειδίκευση (σε επίπεδο Master ή/και Ph.D.) σε κάποιο πεδίο σχετιζόµενο µε την
εκπαίδευση/διδακτική. Τέλος, αναφέρουµε ότι το εν λόγω πρόγραµµα χρησιµοποιεί διάφορες επιµορφωτικές
τεχνικές προκειµένου να επιτύχει τους στόχους του: Εισήγηση, Συζήτηση, Οµάδες εργασίας, Καταιγισµός
ιδεών, Εκτέλεση προσχεδιασµένης εργασίας, Προσοµοίωση/παιχνίδι ρόλων, Μελέτη περίπτωσης/Επίλυση
προβλήµατος.
Στη συνέχεια, θα γίνει µία σύντοµη παρουσίαση του επιµορφωτικού προγράµµατος που είναι γνωστό µε το
όνοµα «Μείζονα Επιµόρφωση» [22]. Πρόκειται για προαιρετικό επιµορφωτικό πρόγραµµα διαθέσιµο για
διάφορες ειδικότητες εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη δηµόσια εκπαίδευση, µεταξύ αυτών και τους
εκπαιδευτικούς των Φυσικών Επιστηµών. Μέχρι σήµερα, έχει πραγµατοποιηθεί µόνο µία φορά (σε πιλοτική
βάση) την περίοδο Ιούνιος – ∆εκέµβριος 2011. Οργανώθηκε από το Ελληνικό Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, το
οποίο ως νοµική οντότητα αντικαταστάθηκε πρόσφατα (∆εκέµβριος 2012) από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής
Πολιτικής (ΙΕΠ). Το πρόγραµµα ολοκληρώθηκε µε επιτυχία από ένα σύνολο 8000 περίπου εκπαιδευτικών
Α’θµιας και Β’θµιας Εκπαίδευσης από τους οποίους 842 ήταν εκπαιδευτικοί Φυσικών Επιστηµών (δηλ.
Φυσικοί, Χηµικοί, Βιολόγοι και Γεωλόγοι). Το πρόγραµµα είχε συνολική διάρκεια 200 ωρών που µοιράστηκαν
µεταξύ φυσικών συναντήσεων (55 ώρες) και εκπαίδευσης από απόσταση (οι υπόλοιπες 145 ώρες). Οι
φυσικές συναντήσεις (σεµινάρια) πραγµατοποιήθηκαν σε τρεις διακριτές χρονικές περιόδους διάρκειας τριών
η
η
η
συνεχόµενων ηµερών η καθεµία (1 περίοδος: Ιούνιος, 2 περίοδος: Σεπτέµβριος, 3 περίοδος:
Νοέµβριος/∆εκέµβριος). Η περίοδος των 40-60 ηµερών που µεσολαβεί µεταξύ των φυσικών συναντήσεων
δίνεται προκειµένου ο επιµορφούµενος να αλληλεπιδράσει µε το επιµορφωτικό υλικό (έκτασης περίπου 500
σελίδων), να επιχειρήσει να το εφαρµόσει στην πράξη µέσα στη σχολική τάξη, για κριτική
αξιολόγηση/αποτίµηση και για την προετοιµασία γραπτών εργασιών.
Το πρόγραµµα της Μείζονος Επιµόρφωσης πραγµατοποιήθηκε σε 57 επιµορφωτικά κέντρα (25 ∆ηµοτικά
Σχολεία και 32 ΕΚΦΕ) σε ολόκληρη τη χώρα. Στο τέλος του προγράµµατος, ζητήθηκε από τους
επιµορφούµενους να συµπληρώσουν και να καταθέσουν ηλεκτρονικά ερωτηµατολόγια αξιολόγησης. Τα
αποτελέσµατα αυτής της αξιολόγησης δεν έχουν γίνει µέχρι στιγµής γνωστά. Τέλος, έγινε παραγωγή και
συλλογή καλών διδακτικών πρακτικών από τους επιµορφούµενους. Μερικές από αυτές τις καλές πρακτικές
είναι ήδη διαθέσιµες σε διαδικτυακή βάση δεδοµένων [23]. Μέχρι στιγµής, δεν έχει οριστεί νέα ηµεροµηνία για
την επανάληψη του προγράµµατος της Μείζονος Επιµόρφωσης σε οµάδα νέων εκπαιδευτικών.
Σύµφωνα µε το δηµοσιευµένο πλαίσιο αναφοράς [24], η Μείζονα Επιµόρφωση στηρίζεται στις παρακάτω
αρχές: ενεργητική συµµετοχή του επιµορφούµενου, ευρετική πορεία προς τη γνώση µε αξιοποίηση των ΤΠΕ
και της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, άµεση εφαρµογή των επιµορφωτικών εµπειριών στη σχολική τάξη,
ευελιξία (στην αλληλεπίδραση επιµορφωτή-επιµορφούµενου, στη χρήση του επιµορφωτικού υλικού) και
κοινωνική αλληλεπίδραση (οµαδοσυνεργατικές δραστηριότητες και συµµετοχικές εκπαιδευτικές τεχνικές).
Τα κύρια κίνητρα συµµετοχής στη Μείζονα Επιµόρφωση είναι τα ακόλουθα: η µοριοδότηση και η απόκτηση
του πιστοποιητικού παιδαγωγικής κατάρτισης (για κατάληψη µίας θέσης ευθύνης), η ανταπόκριση του
προγράµµατος στις πραγµατικές ανάγκες των εκπαιδευτικών και η µεγάλη ευελιξία του προγράµµατος όσον
αφορά στο χώρο, το χρόνο και το ρυθµό µάθησης.
Η «Αξιοποίηση και εφαρµογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη» (εν συντοµία «ΤΠΕ στην εκπαίδευση») είναι
το τρίτο διαθέσιµο προαιρετικό πρόγραµµα επιµόρφωσης για υπηρετούντες εκπαιδευτικούς που οργανώνεται
από τον ΟΕΠΕΚ/ΙΕΠ [25]. Το πρόγραµµα αυτό διαιρείται σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση (Επίπεδο Α) διαρκεί
48 ώρες και έχει ως στόχο την απόκτηση βασικών δεξιοτήτων ΤΠΕ (κειµενογράφος Word, χειρισµός φύλλων
Excel, προγράµµατα παρουσιάσεων/Powerpoint και ∆ιαδίκτυο). Στο τέλος της Φάσης Α, οι εκπαιδευτικοί
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απαιτείται να συµµετάσχουν µε επιτυχία στις αντίστοιχες εξετάσεις πιστοποίησης. Έχοντας λάβει της
πιστοποίηση Α’ Επιπέδου, οι εκπαιδευτικοί µπορούν να αιτηθούν να συµµετάσχουν στο πρόγραµµα «ΤΠΕ
στην εκπαίδευση» Β’ Επιπέδου, το οποίο είναι διάρκειας 96 ωρών. Για να γίνουν δεκτοί στο Επίπεδο Β, οι
εκπαιδευτικοί πρέπει να έχουν µόνιµη θέση σε δηµόσιο ή ιδιωτικό σχολείο και να υπηρετούν σε σχολείο κατά
την επιµορφωτική περίοδο, καθώς ένα σηµαντικό τµήµα της επιµορφωτικής διαδικασίας είναι η παράλληλη
εφαρµογή στην πράξη (δηλ. στην τάξη τους) των αποκτούµενων γνώσεων και δεξιοτήτων. Η επιµόρφωση Β’
Επιπέδου σε «ΤΠΕ στην εκπαίδευση» είναι διαθέσιµη για τους εκπαιδευτικούς που διαθέτουν ένα από τα
παρακάτω πτυχία: Φυσικές Επιστήµες (Φυσική, Χηµεία, Βιολογία ή Γεωλογία), Μαθηµατικά, Ελληνική
Φιλολογία, Αγγλική/Γαλλική/Γερµανική Φιλολογία, Πληροφορική, Παιδαγωγικού τµήµατος ∆ηµοτικής
Εκπαίδευσης, Προσχολικής Αγωγής.
Το πρόγραµµα «ΤΠΕ στην εκπαίδευση» Β’ Επιπέδου ξεκίνησε το 2009 και µέχρι το τέλος του 2013,
αναµένεται να το έχουν παρακολουθήσει περισσότεροι από 27000 εκπαιδευτικοί των προαναφερόµενων
ειδικοτήτων σε τουλάχιστον τέσσερις διαφορετικές επιµορφωτικές περιόδους. Όλοι οι επιµορφούµενοι
λαµβάνουν βεβαίωση παρακολούθησης, εντούτοις χρειάζεται να διαγωνιστούν επιτυχώς προκειµένου να
λάβουν επίσηµη πιστοποίηση για χρήση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη σε προχωρηµένο επίπεδο (Επίπεδο
Β’). Αυτή η εξέταση πραγµατοποιείται συνήθως µερικούς µήνες µετά την ολοκλήρωση της παρακολούθησης
του προγράµµατος και περιλαµβάνει κυρίως πρακτικές ασκήσεις/δραστηριότητες προκειµένου να ελεγχθούν οι
αντίστοιχες δεξιότητες σε ΤΠΕ στην εκπαίδευση (για παράδειγµα σχεδιασµός διδασκαλίας µίας ενότητας µε
ένα διδακτικό σενάριο βασισµένο στη χρήση ΤΠΕ).
Οι κύριοι στόχοι του προγράµµατος «ΤΠΕ στην εκπαίδευση – Β’ Επίπεδο» µπορούν να συνοψιστούν ως εξής:
κατανόηση των προϋποθέσεων και των δυνατοτήτων παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση,
αποδοτική χρήση των ΤΠΕ για την ενεργό συµµετοχή εκπαιδευτικών και µαθητών σε κοινότητες µάθησης,
απόκτηση συνολικής εποπτείας του υπάρχοντος εκπαιδευτικού λογισµικού, διαφόρων υπηρεσιών και
εργαλείων του διαδικτύου (κοινωνικά δίκτυα, wikis, blogs, podcasts, rss feeds κλπ), συστηµάτων διαχείρισης
εκπαιδευτικού περιεχοµένου και ασύγχρονης εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, χρησιµοποίηση του κατάλληλου
λογισµικού και διαφόρων εργαλείων ΤΠΕ για τη διδασκαλία µαθηµάτων της εκάστοτε ειδικότητας, κατανόηση
των αρχών σχεδιασµού µίας εκπαιδευτικής δραστηριότητας µε τη χρήση ΤΠΕ, αποδοτική χρησιµοποίηση του
διαδραστικού πίνακα στην εκπαιδευτική διαδικασίας, ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας και συνεργασίας
(τόσο µε µαθητές όσο και µε συναδέλφους εκπαιδευτικούς) µε τη βοήθεια τεχνολογιών στηριζόµενων στο web.
Η δυνατότητα λήψης µίας θετικής προσωπικής αξιολόγησης και επιπλέον µοριοδότησης για άνοδο στην
εκπαιδευτική ιεραρχία παραµένει το πιο βασικό κίνητρο συµµετοχής και στο εν λόγω πρόγραµµα
επιµόρφωσης. Εντούτοις, ακόµα και εκπαιδευτικοί που δεν ενδιαφέρονται για την κατάληψη µίας θέσης
ευθύνης, συχνά κάνουν αίτηση για να παρακολουθήσουν και να πιστοποιηθούν στις «ΤΠΕ στην εκπαίδευση»
σε Β’ Επίπεδο, καθώς οι ΤΠΕ αποτελούν ένα από τα σηµαντικότερα και χρησιµότερα εργαλεία για την
εξάσκηση του εκπαιδευτικού επαγγέλµατος σύµφωνα µε τις αρχές και τη φιλοσοφία του «Νέου Σχολείου». Το
«Νέο Σχολείο» θέτει τον µαθητή στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας προωθώντας την
εξατοµικευµένη διδασκαλία και την ενεργό συµµετοχή του µαθητή στη µαθησιακή διαδικασία. Η φιλοσοφία του
«Νέου Σχολείου» εισήχθηκε πρόσφατα στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα (Νόµος 3848, ΦΕΚ Α’ 71/19-052010). Η πρακτική εφαρµογή των αρχών που το διέπουν µπορεί να αποβεί µία µακρόχρονη διαδικασία,
καθώς απαιτούνται σχετικά δραστικές αλλαγές στο σχεδιασµό και το περιεχόµενο των προγραµµάτων
εκπαίδευσης εκπαιδευτικών (τόσο προ-διορισµού όσο και εντός-υπηρεσίας).
Η επιµόρφωση για τις ερευνητικές εργασίες (Project) είναι το τέταρτο κατά σειρά επιµορφωτικό πρόγραµµα
στο οποίο θα αναφερθούµε και το οποίο επίσης οργανώνεται από τον ΟΕΠΕΚ/ΙΕΠ [26]. Πρόκειται για ένα
προαιρετικό επιµορφωτικό πρόγραµµα που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς διαφόρων ειδικοτήτων (µεταξύ
αυτών και χηµικούς) που διδάσκουν στο Λύκειο και που είτε ήδη έχουν διδάξει είτε ενδιαφέρονται να
εµπλακούν στη διδασκαλία του νέου µαθήµατος που φέρει τον τίτλο «Ερευνητική Εργασία (Project)». Το νέο
αυτό µάθηµα εισήχθηκε για πρώτη φορά στο επίσηµο αναλυτικό πρόγραµµα της Α’ Λυκείου το 2010 και
αποτελεί την αρχή της προσπάθειας εφαρµογής των αρχών του «Νέου Σχολείου». Ο στόχος του Project είναι
η εµπλοκή µίας µικρής οµάδας (ιδανικά το πολύ 10) ενδιαφερόµενων µαθητών στο σχεδιασµό, την εκτέλεση
και παρουσίαση µίας µικρής ερευνητικής εργασίας µέσω οµαδικής δουλειάς. Παρ’ όλο που το Project είναι
αποτέλεσµα οµαδικής προσπάθειας, κάθε µαθητής αξιολογείται ατοµικά από τον εκπαιδευτικό ανάλογα µε το
βαθµό και την ποιότητα της συµβολής του. Η ερευνητική εργασία µπορεί να σχετίζεται µε διάφορα θέµατα ή
και µε συνδυασµό θεµάτων (διαθεµατικό) και κατά συνέπεια και µε τις φυσικές επιστήµες. Το Project
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διδάσκεται-καθοδηγείται από έναν εκπαιδευτικό ή από µία µικρή οµάδα εκπαιδευτικών (2 ή 3). Η εργασία
πρέπει να έχει ολοκληρωθεί µέσα σε ένα σχολικό τετράµηνο και αν χρειαστεί µπορεί να παραταθεί για άλλο
ένα.
Αυτό το εξειδικευµένο πρόγραµµα επιµόρφωσης διαρκεί 12 ώρες οι οποίες κατανέµονται σε δύο διαδοχικές
µέρες. Πραγµατοποιείται στις εγκαταστάσεις των ΠΕΚ και µέχρι στιγµής έχει λάβει χώρα δύο φορές (Ιούνιος
και Σεπτέµβριος 2011) µε τη συµµετοχή περίπου 1000 εκπαιδευτικών κάθε φορά. Οι εκπαιδευτικοί ανήκαν σε
διαφορετικές ειδικότητες, µε τους Χηµικούς να είναι µία από αυτές. Το περιεχόµενο της επιµόρφωσης
περιλαµβάνει τα παρακάτω θέµατα: σχεδιασµός της ερευνητικής εργασίας, ο ρόλος του εκπαιδευτικού κατά
τον συντονισµό, την υποστήριξη και την αξιολόγηση του Project και των µαθητών, η συλλογική λειτουργία της
οµάδας και οι διαδικασίες διεξαγωγής της έρευνας, η διαδικασία της αξιολόγησης (τόσο του συλλογικού έργου
όσο και της ατοµικής συµβολής κάθε µαθητή ξεχωριστά) και τέλος η βιωµατική προσέγγιση ορισµένων
ενδεικτικών Project τα οποία είναι διαθέσιµα στον Οδηγό του Καθηγητή που είναι διαθέσιµος on-line για όλους
τους επιµορφούµενους.
Αυτή η ενότητα της παρούσας έκθεσης θα ολοκληρωθεί µε µία αναφορά στην επιµόρφωση που
προσφέρεται στους υπηρετούντες εκπαιδευτικούς Φυσικών Επιστηµών από τα Εργαστηριακά Κέντρα
Φυσικών Επιστηµών (ΕΚΦΕ). Το ΕΚΦΕ είναι µία εκπαιδευτική δοµή που ιδρύθηκε το 2002 (Νόµος
2986/2002, ΦΕΚ Α’ 24/19-02-2002). Αυτή τη στιγµή, λειτουργούν 58 ΕΚΦΕ σε όλη τη χώρα. Ο κύριος σκοπός
του ΕΚΦΕ είναι η ενεργός υποστήριξη της εφαρµογής της εργαστηριακής διδασκαλίας των Φυσικών
Επιστηµών σε όλους τους εκπαιδευτικούς των αντίστοιχων ειδικοτήτων οι οποίοι υπηρετούν σε κάποιο από τα
σχολεία που ανήκουν γεωγραφικά στην περιοχή της δικαιοδοσίας του. Επισηµαίνεται ότι παρ’ όλο που ο
ρόλος των ΕΚΦΕ εφαρµόζεται κυρίως στα σχολεία δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, τα ΕΚΦΕ σύµφωνα µε το
νόµο έχουν δικαιοδοσία να υποστηρίζουν διδακτικά και τα ∆ηµοτικά Σχολεία της περιοχής δικαιοδοσίας τους
και συγκεκριµένα τους δασκάλους-εκπαιδευτικούς που εµπλέκονται στη διδασκαλία των «Φυσικών» στις δύο
µεγαλύτερες τάξεις. Το ΕΚΦΕ επανδρώνεται µε έναν εκπαιδευτικό που δρα ως Υπεύθυνος και µία µικρή
οµάδα (συνήθως µέχρι 5) αποσπασµένων εκπαιδευτικών Β’θµιας εκπαίδευσης διάφορων ειδικοτήτων
σχετικών µε τις Φυσικές Επιστήµες και (σπανίως) αποσπασµένων εκπαιδευτικών Α’θµιας εκπαίδευσης. Ο
Υπεύθυνος του ΕΚΦΕ είναι κατά κανόνα ένας έµπειρος εν ενεργεία εκπαιδευτικός κάποιας από τις τέσσερις
ειδικότητες Φυσικών Επιστηµών ο οποίος έχει πρόσθετα ακαδηµαϊκά ή επαγγελµατική προσόντα (κάτοχος
Master ή/και ∆ιδακτορικού διπλώµατος, πιστοποιηµένος στις «ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» σε Β’ Επίπεδο, κλπ).
Η υποστήριξη που παρέχεται από τα ΕΚΦΕ περιλαµβάνει τόσο το τεχνικό µέρος (πχ. δανεισµός οργάνων,
αναπαραγωγή-διανοµή εκπαιδευτικών CD-ROM) καθώς και το αµιγώς εκπαιδευτικό µέρος (διεξαγωγή
«ζωντανών» πειραµάτων σε οµάδες εκπαιδευτικών µε πρακτικές συµβουλές για την επιτυχή υλοποίησή τους
στη σχολική τάξη, κα). Το ΕΚΦΕ λειτουργεί ως ένα πρότυπο – δείγµα οργάνωσης ενός σχολικού εργαστηρίου
Φυσικών Επιστηµών και δρα ως κέντρο πληροφόρησης και διαρκούς ενηµέρωσης/επιµόρφωσης των
εκπαιδευτικών για τις νέες εκπαιδευτικές πηγές και εργαλεία (συµπεριλαµβανοµένων και εφαρµογών
εικονικών εργαστηρίων). Η πλειονότητα των ΕΚΦΕ έχει ενεργές ιστοσελίδεs ενώ αρκετά ΕΚΦΕ κάνουν χρήση
διαφόρων σύγχρονων εργαλείων/υπηρεσιών διαδικτυακής επικοινωνίας (wikis, blogs, κα).
Οι επιµορφωτικές δράσεις των ΕΚΦΕ πραγµατοποιούνται µε συχνότητα η οποία εξαρτάται από διάφορους
παράγοντες (πχ χρονική περίοδος, δραστηριοποίηση του προσωπικού του ΕΚΦΕ, τεχνικές ή/και
γραφειοκρατικές δυσκολίες, κλπ). Εντούτοις, η φιλοσοφία που διέπει τα ΕΚΦΕ είναι η λειτουργία τους ως ένα
διαρκές επιµορφωτικό κέντρο για τους εκπαιδευτικούς των Φυσικών Επιστηµών.

2. Αποτίµηση της Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών Φυσικών Επιστηµών
Σε αυτό το τµήµα της έκθεσης, θα γίνει µία προσπάθεια αποτίµησης της εκπαίδευσης (τόσο προ-διορισµού
όσο και εντός-υπηρεσίας) που παρέχεται στους Έλληνες εκπαιδευτικούς Φυσικών Επιστηµών (εστιάζοντας
κατά το δυνατόν στους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν Χηµεία) χρησιµοποιώντας τις παρακάτω πηγές
πληροφόρησης: (α) την ανασκόπηση δηµοσιεύσεων (publications) από έλληνες συγγραφείς, το άρθρο (paper)
της ελληνικής οµάδας του προγράµµατος “Chemistry is All Around Network” (CIAAN) και τα σχετικά
αναρτηµένα σχόλια από εκπαιδευτικούς και ειδικούς επιστήµονες άλλων χωρών (διαθέσιµα στο επίσηµο portal
του προγράµµατος) και (β) το υλικό του εργαστηρίου (workshop) µε θέµα “Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών».

2.1 Ανάλυση των ελληνικών δηµοσιεύσεων
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Στο τµήµα αυτό θα παρουσιάσουµε µία αποτίµηση της εκπαίδευσης που παρέχεται στους έλληνες
εκπαιδευτικούς που διδάσκουν Χηµεία, χρησιµοποιώντας τις πληροφορίες που υπάρχουν στη σχετική
βιβλιογραφία (δηµοσιεύσεις ελλήνων συγγραφέων και ελληνικό άρθρο, όλα διαθέσιµα στην ενότητα “Teacher
Training” του επίσηµου portal του CIAAN καθώς και τα σχετιζόµενα αναρτηµένα σχόλια). Η ανασκόπηση
επιλεγµένων διεθνών επιστηµονικών δηµοσιεύσεων (µη αναφερόµενων στην ελληνική πραγµατικότητα) [2732], οδηγεί στην επισήµανση µερικών από τους κύριους παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα και την
αποδοτικότητα ενός προγράµµατος εκπαίδευσης εκπαιδευτικών Χηµείας. Αυτοί είναι οι παρακάτω: (α) η
διάρκεια του προγράµµατος• η έρευνα υποδεικνύει ότι η επεισοδιακή, αποσπασµατική εκπαιδευτική
προσέγγισης της «µίας φοράς» (one-shot) δεν ευνοεί την ορθή και σωρευτική µάθηση, (β) η εστίαση της
εκπαίδευσης στη γνώση του περιεχοµένου (δηλ. η βελτίωση και η εµβάθυνση της γνώσης της επιστήµης της
Χηµείας), (γ) η δυνατότητα για ενεργητική µάθηση (πρακτικές δραστηριότητες, ενεργός και ουσιαστική
εµπλοκή του εκπαιδευτικού στη διδακτική πράξη), (δ) η προαγωγή της συνοχής (συµβατότητα του
προγράµµατος εκπαίδευσης µε τους στόχους του εκπαιδευτικού, ενθάρρυνση της διαρκούς επικοινωνίας
µεταξύ των εκπαιδευτικών, ενσωµάτωση του προγράµµατος εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών στην
καθηµερινή σχολική πραγµατικότητα και σε µία οργανωµένη προσπάθεια αναµόρφωσης του σχολείου), (ε) η
διάθεση χρόνου στους εκπαιδευτικούς για την εφαρµογή των αποκτηθέντων γνώσεων και παροχή τεχνικής
βοήθειας και υποδοµών.
Στη συνέχεια, όσον αφορά στην ελληνική πραγµατικότητα, επισηµαίνουµε αρχικά ότι η ερευνητική
δραστηριότητα στο πεδίο της εκπαίδευσης εκπαιδευτικών των Φυσικών Επιστηµών επικεντρώνεται σε δύο
τοµείς: τις επιµορφωτικές δράσεις που σχετίζονται µε τις εφαρµογές των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και την
εκπαίδευση των εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης (τόσο προ-διορισµό όσο και εντός-υπηρεσίας).
Όσον αφορά στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ, η έρευνα έχει δείξει ότι παρά τις πολλές
εκπαιδευτικές µεταρρυθµίσεις και τον αυξανόµενο αριθµό αυτών των επιµορφωτικών προγραµµάτων, οι
ανάγκες των εκπαιδευτικών παραµένουν ακάλυπτες σε µεγάλο βαθµό [33]. Στο άρθρο επισκόπησης των
Βοσνιάδου και Κόλλια [34] εξετάζονται οι µαρτυρίες διαφόρων µελετών αξιολόγησης της αποτελεσµατικότητας
των προγραµµάτων εκπαίδευσης στις ΤΠΕ καθώς και της επίδρασής του στη διδακτική πρακτική και στις
στάσεις των εκπαιδευτικών. Ένα από τα βασικά συµπεράσµατα αυτού του άρθρου είναι ότι «η
πραγµατικότητα υποδεικνύει ότι η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση δεν έχει επιφέρει σηµαντικές αλλαγές
στις διδακτικές πρακτικές που εφαρµόζονται στο Ελληνικό σχολείο». Οι συγγραφείς επισηµαίνουν ότι σε
εκείνες τις περιπτώσεις σχολείων όπου γίνεται χρήση των ΤΠΕ, η καινοτοµία συνήθως µένει στο περιθώριο
και δεν «αγγίζει» την καθηµερινή «παραδοσιακή» µέθοδο διδασκαλίας της προβλεπόµενης ύλης. Η
«παραδοσιακή» µέθοδος διδασκαλίας χαρακτηρίζεται από ένα περιβάλλον δασκαλοκεντρικό και κυριαρχείται
από µία φιλοσοφία µετάδοσης της γνώσης και την αντίληψη-ανάγκη του εκπαιδευτικού «να µη χάσει τον
έλεγχο της τάξης» και «να βγάλει την ύλη». Η δηµοσίευση καταλήγει µεταξύ άλλων στο ότι ένας από τους
λόγους που οι υπολογιστές απέτυχαν να επιφέρουν τις επιθυµητές αλλαγές στην εκπαίδευση, είναι το γεγονός
ότι οι τεχνολογικές καινοτοµίες δεν συνοδεύτηκαν από σαφώς καθορισµένους εκπαιδευτικούς στόχους. Κατ’
αυτό τον τρόπο, οι συγγραφείς προτείνουν ότι προκειµένου να αξιοποιηθούν όλα τα πλεονεκτήµατα που
προσφέρουν οι ΤΠΕ στην εκπαίδευση, εκείνο που απαιτείται, εκτός από αλλαγές στα προγράµµατα
εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών, είναι ταυτόχρονες δραστικές αλλαγές στους εθνικούς στόχους για την
παιδεία και στα αναλυτικά προγράµµατα. Πιο συγκεκριµένα, προτείνονται οι παρακάτω βασικές αρχές στις
οποίες πρέπει να στηριχθούν οι όποιες αλλαγές: (α) εργασίες και γνώσεις οι οποίες να έχουν σηµασία για τους
µαθητές, (β) σχολεία τα οποία είναι πιο κοντά στην πραγµατική καθηµερινή ζωή, (γ) αναλυτικά προγράµµατα
µε λιγότερη έκταση και περισσότερο βάθος, (δ) εξέταση της ικανότητας κατανόησης και όχι αποµνηµόνευσης,
(ε) περισσότερο αποκεντρωµένο εκπαιδευτικό σύστηµα και τέλος (στ) περισσότερη ελευθερία στον
εκπαιδευτικό για να επιτελέσει το έργο του.
Όσον αφορά στα προγράµµατα αρχικής εκπαίδευσης των υποψηφίων εκπαιδευτικών Φυσικών
Επιστηµών, πρόσφατη έρευνα [35] που πραγµατοποιήθηκε µεταξύ φοιτητών Παιδαγωγικού τµήµατος
∆ηµοτικής Εκπαίδευσης έδωσε, µεταξύ άλλων, τα παρακάτω αποτελέσµατα: η προπτυχιακή εκπαίδευση των
εκπαιδευτικών χαρακτηρίζεται από την αποσπασµατική φύση των προσφερόµενων µαθηµάτων και από τις
µάλλον µεγάλες διαφορές στις παιδαγωγικές προσεγγίσεις µαθηµάτων που σχετίζονται µε την εξειδικευµένη
γνώση της εκάστοτε φυσικής επιστήµης (πχ. Γενική Χηµεία) και µαθηµάτων που σχετίζονται µε την διδακτική
των φυσικών επιστηµών. Κατά συνέπεια, οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί συχνά εµφανίζονται να είναι «σε
σύγχυση» και να θεωρούν ότι η προπτυχιακή τους εκπαίδευση δεν τους παρέχει επαρκή εφόδια έτσι ώστε να
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µπορούν να επιλέξουν και να θέσουν σε εφαρµογή µία συγκεκριµένη στρατηγική διδασκαλίας ακολουθώντας
σαφή κριτήρια. Οι συγγραφείς [35], υποστηρίζουν την ανάγκη οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί Φυσικών Επιστηµών
να κατέχουν επαρκή γνώση τόσο του εξειδικευµένου περιεχοµένου (πχ. Χηµείας, Φυσικής, Βιολογίας,
Γεωλογίας) όσο και της παιδαγωγικής και επίσης να έχουν επίγνωση των µεταξύ τους σχέσεων. Ως ένα θετικό
βήµα προς αυτή την κατεύθυνση προτείνεται η χρησιµοποίηση συγκεκριµένων «ακολουθιών διδασκαλίαςµάθησης» (teaching-learning sequences, TLS) κατά την προπτυχιακή εκπαίδευση των υποψήφιων
εκπαιδευτικών.
Σε µία άλλη ερευνητική δηµοσίευση επίσης σχετιζόµενη µε την αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών [36],
γίνεται αναφορά στο σχεδιασµό, την εφαρµογή και την αξιολόγηση ενός εργαστηριακού εκπαιδευτικού
προγράµµατος µε θέµα την «Αέρια Ρύπανση». Πρόκειται για ένα σύντοµο εκπαιδευτικό πρόγραµµα που
εφαρµόστηκε µία µόνο φορά σε 78 φοιτητές ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης και στηρίζεται σε ένα συνδυασµό
πειραµατικής µελέτης και χρήσης εκπαιδευτικού λογισµικού. Η σηµασία ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος
αυτού του τύπου έγκειται αφενός στη διαθεµατική φύση όλων των θεµάτων που σχετίζονται µε το περιβάλλον
και στην ανάδειξη της ανάγκης για σφαιρική εκπαίδευση προκειµένου να επιτευχθεί κατανόηση των εννοιών
και των αρχών που διέπουν τις φυσικές επιστήµες. Η έρευνα έδειξε ότι, µέσω του συγκεκριµένου
προγράµµατος επιτεύχθηκε σηµαντική πρόοδος όσον αφορά στην κατανόηση του φαινοµένου της αέριας
ρύπανσης από τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς. Πιο συγκεκριµένα, το εκπαιδευτικό πρόγραµµα επέφερε
βελτίωση στην ορθή χρήση των όρων και στην ακρίβεια της επιστηµονικής περιγραφής, καθώς οι
εκπαιδευόµενοι ήταν σε θέση να αναφέρουν συγκεκριµένες µορφές αέριας ρύπανσης καθώς και ονόµατα
ρύπων, µετά το τέλος της εκπαίδευσης. Εντούτοις, σε ορισµένες περιπτώσεις παρατηρήθηκαν ιδιαίτερα
χαµηλά ποσοστά σωστών απαντήσεων (στο τεστ αξιολόγησης µετά το πέρας της εκπαίδευσης),
υποδεικνύοντας έτσι το ζήτηµα των επίµονων επιστηµονικών αντιλήψεων των εκπαιδευτικών ή/και της
έλλειψης κατανόησης. Η ύπαρξη συγκεκριµένων επίµονων αντιλήψεων των εκπαιδευτικών για διάφορα
φυσικοχηµικά φαινόµενα µπορεί να αποβεί ιδιαίτερα ζηµιογόνος για την επίτευξη µάθησης από την πλευρά
του µαθητή. Προκειµένου να µειωθεί αυτό το πρόβληµα, οι συγγραφείς προτείνουν για τους υποψήφιους
εκπαιδευτικούς «µεγαλύτερη εξάσκηση σε πρακτικές πειραµατικές δραστηριότητες» και «πρόσθετο χρόνο
στην διδασκαλία κάθε περιβαλλοντικού προβλήµατος ξεχωριστά». Από την εργασία αυτή, είναι εµφανές, όπως
έχει δείξει και η διεθνής εµπειρία, ότι το επεισοδιακό εκπαιδευτικό πρόγραµµα της «µίας φοράς» είναι απλά
ανεπαρκές.
Η έλλειψη ενός ικανοποιητικού επιπέδου γνώσης και κατανόησης βασικών χηµικών εννοιών καθώς και η
ύπαρξη συγκεκριµένων αντιλήψεων µεταξύ των εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης (δασκάλων) παρά
την ηλικία και την εµπειρία τους οι οποίες στη συνέχεια υιοθετούνται και από τους µαθητές τους, έχουν
επισηµανθεί και από άλλους έλληνες ερευνητές [37, 38]. Σε µία από αυτές τις δηµοσιεύσεις [37], εξετάστηκε η
επίδραση ενός επιµορφωτικού προγράµµατος στην κατανόηση τεσσάρων χηµικών φαινοµένων από
υπηρετούντες δασκάλους. Τα τέσσερα χηµικά φαινόµενα ήταν η καύση του υδρογόνου, η οξείδωση
(σκούριασµα) του σιδήρου, η καύση του κεριού και η θέρµανση της ζάχαρης. Το επιµορφωτικό πρόγραµµα
περιελάµβανε τη µελέτη των παραπάνω τεσσάρων χηµικών φαινοµένων µέσω πειραµάτων τα οποία
πραγµατοποιήθηκαν από τον εκπαιδευτή και στη συνέχεια την ενεργό συµµετοχή όλων των επιµορφούµενων
σε συζητήσεις αναφορικά µε τις πειραµατικές παρατηρήσεις και την εξήγηση των φαινοµένων. Η εκπαιδευτική
αυτή παρέµβαση φάνηκε να βελτιώνει σηµαντικά την ικανότητα των δασκάλων στην επαρκή περιγραφή και
εξήγηση των φαινοµένων. Εντούτοις, η πρόοδος δεν ήταν οµοιόµορφη για όλα τα υπό µελέτη φαινόµενα.
Όπως σηµειώνεται από τους συγγραφείς, «ύστερα από την παρέµβαση, οι εκπαιδευτικοί φάνηκαν ικανότεροι
να διαχειριστούν την καύση του υδρογόνου και τη θέρµανση της ζάχαρης, σε αντίθεση µε την καύση του
κεριού…». Τα ερευνητικά αποτελέσµατα υποδεικνύουν ότι οι εκπαιδευτικοί που είχαν κατανοήσει καλύτερα τη
σωµατιδιακή φύση της ύλης είχαν µεγαλύτερες πιθανότητες να κατανοήσουν τις πραγµατοποιούµενες χηµικές
µεταβολές σε µακροσκοπικό επίπεδο. Παρά τα ενθαρρυντικά αποτελέσµατα της εν λόγω εκπαιδευτικής
παρέµβασης, οι συγγραφείς καταλήγουν, σε συµφωνία και µε άλλες µελέτες [39], ότι µία µεµονωµένη δράση
δεν είναι αρκετή και προτείνουν «συνεχή και µακράς διάρκειας επιµορφωτικά προγράµµατα» λαµβάνοντας
υπόψη ότι παράγοντες όπως «διάρκεια, επιλογή χρονικού σηµείου και συχνότητα» επηρεάζουν αποφασιστικά
την αποτελεσµατικότητά τους.
Τέλος, είναι δυνατό να γίνει µε έµµεσο τρόπο αποτίµηση των κύριων στόχων και περιορισµών των
προγραµµάτων προπτυχιακών σπουδών των διάφορων πανεπιστηµιακών τµηµάτων που οδηγούν στη λήψη
καθηγητικών πτυχίων, αναλύοντας τις ικανότητες/δεξιότητες οι οποίες εξετάζονται στους διαγωνισµούς
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επιλογής προσωπικού (ΑΣΕΠ). Σε µία πρόσφατη µελέτη [40], χρησιµοποιήθηκε ποιοτική και ποσοτική
ανάλυση περιεχοµένου σε ένα σύνολο 1081 θεµάτων εξετάσεων σχετικών µε παιδαγωγικά και διδακτική. Όλα
τα θέµατα εξετάσεων που αναλύθηκαν, είχαν τεθεί σε διαγωνισµούς επιλογής εκπαιδευτικών δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης (ΑΣΕΠ) πριν από το 2007. Η ανάλυση έδειξε ότι οι παιδαγωγικές ικανότητες που κυρίως
αποτιµώνται σχετίζονται µε τα παρακάτω: γενικές γνώσεις παιδαγωγικής, διδακτική µεθοδολογία µε έµφαση
στο σχέδιο µαθήµατος και την επιλογή κατάλληλων διδακτικών στόχων και αξιολόγηση του µαθητή. Από την
άλλη πλευρά, υπάρχουν αρκετές παιδαγωγικές ικανότητες οι οποίες εξετάζονται ελάχιστα στους διαγωνισµούς
ΑΣΕΠ και κατά συνέπεια φαίνεται ότι θεωρούνται ήσσονος σηµασίας στα αντίστοιχα προπτυχιακά
προγράµµατα προετοιµασίας των νέων εκπαιδευτικών. Αυτές οι ικανότητες είναι οι ακόλουθες: η κατανόηση
των αναγκών των µαθητών, η παιδαγωγική προσέγγιση του δασκάλου για τη διδασκαλία ενός θέµατος, η
αξιολόγηση του αναλυτικού προγράµµατος και του χρησιµοποιούµενου σχολικού εγχειριδίου, δεξιότητες
σχετιζόµενες µε την ικανότητα παρέµβασης στο αναλυτικό πρόγραµµα και την προσαρµογή του σχολικού
βιβλίου στις ανάγκες και εµπειρίες των µαθητών, διαπολιτισµική εκπαίδευση και ειδική αγωγή.

2.2 Ανάλυση του υλικού του Εργαστηρίου (Workshop) µε θέµα «Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών»
Θα συνεχίζουµε µε µία αποτίµηση της εκπαίδευσης εκπαιδευτικών που διδάσκουν Χηµεία στην Ελλάδα,
εστιάζοντας στην ανάλυση του υλικού του εργαστηρίου των εµπλεκόµενων εκπαιδευτικών. Το εργαστήριο µε
θέµα «Εκπαίδευση εκπαιδευτικών» πραγµατοποιήθηκε το Μάιο 2013 και σχεδιάστηκε έτσι ώστε να
ενθαρρύνει την αλληλεπίδραση µεταξύ εκπαιδευτικών και ειδικών επιστηµόνων. Συµµετείχαν συνολικά 15
άτοµα, εκ των οποίων 10 ήταν εκπαιδευτικοί και 5 ειδικοί επιστήµονες. Οι συµµετέχοντες χωρίστηκαν σε 3
οµάδες των 5 ατόµων η κάθε µία. Σε κάθε οµάδα υπήρχε τουλάχιστον ένας ειδικός επιστήµονας. Τα µέλη των
οµάδων κλήθηκαν να συζητήσουν µεταξύ τους κάποιο συγκεκριµένο θέµα σχετικό µε την εκπαίδευση των
εκπαιδευτικών. Αρχικά, δόθηκε χρόνος (περίπου 20 λεπτά) για ελεύθερη αλληλεπίδραση µεταξύ των πέντε
µελών κάθε οµάδας. Στη συνέχεια, ένας εκπρόσωπος από κάθε οµάδα πήρε το λόγο και πραγµατοποίησε µία
ολιγόλεπτη (5-8 λεπτά) παρουσίαση των κύριων συµπερασµάτων στα οποία τα µέλη της οµάδας είχαν
καταλήξει αναφορικά µε το υπό συζήτηση θέµα. Τα τρία κύρια θέµατα συζήτησης ήταν τα παρακάτω: α)
Σηµασία της εκπαίδευσης/επιµόρφωσης εκπαιδευτικών µε βάση τις προσωπικές εµπειρίες και τις
πληροφορίες των πηγών της βάσης δεδοµένων του portal (Άρθρα – ∆ηµοσιεύσεις), β) Εφαρµογή
διαφορετικών διδακτικών προσεγγίσεων ενός θέµατος Χηµείας και γ) Προτάσεις για την εκπαίδευση των
εκπαιδευτικών εστιάζοντας σε θέµατα όπως το αντικείµενο, το είδος και ο φορέας της επιµόρφωσης.
Όσον αφορά στην αρχική (πριν το διορισµό) εκπαίδευση, η πλειονότητα των συµµετεχόντων ανέφεραν ότι
κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών τους σπουδών έλαβαν συστηµατική και σε βάθος εκπαίδευση στο
αντικείµενο της ειδικότητάς τους (Χηµεία, Φυσική, Βιολογία, Χηµική Μηχανική) αλλά πολύ περιορισµένη
εκπαίδευση σχετική µε ψυχολογία, παιδαγωγικά ή χηµική εκπαίδευση. Τα µαθήµατα που σχετίζονταν µε αυτά
τα τελευταία αντικείµενα ήταν λίγα και πάντα προσφέρονταν ως µαθήµατα επιλογής ή στην καλύτερη
περίπτωση ως επιλογής-υποχρεωτικά. Μερικοί από τους συµµετέχοντες είχαν την ευκαιρία να εκτεθούν στο
αντικείµενο της διδακτικής µέσω παρακολούθησης κάποιων εκπαιδευτικών σεµιναρίων/ηµερίδων σε
εθελοντική βάση, και όλοι δήλωσαν ότι εισήλθαν στο επάγγελµα του εκπαιδευτικού έχοντας ως πρότυπο τους
δικούς τους καθηγητές στα µαθήµατα των Φυσικών Επιστηµών όταν οι ίδιοι ήταν µαθητές.
Χρειάζεται σε αυτό το σηµείο να επισηµανθεί η αναφορά από τους συµµετέχοντες στην χρησιµότητα του
προγράµµατος ΕΠΠΑΙΚ της ΑΣΠΑΙΤΕ [6], το οποίο είναι ετήσιας διάρκειας και η επιτυχής παρακολούθηση και
ολοκλήρωσή του είναι υποχρεωτική για όλους όσους δεν κατέχουν πτυχίο «καθηγητικής» σχολής (για
παράδειγµα απόφοιτοι Πολυτεχνείων και ΤΕΙ) αλλά επιθυµούν να εργαστούν ως εκπαιδευτικοί στη Β’θµια
εκπαίδευση. Όπως αναφέρθηκε στο εργαστήριο, το πρόγραµµα ΕΠΠΑΙΚ αποδείχθηκε πολύ χρήσιµο για την
αντιµετώπιση των προκλήσεων της διδασκαλίας, παρ’ όλο που οι παρεχόµενες γνώσεις ήταν γενικές και όχι
άµεσα σχετικές µε τη χηµική εκπαίδευση. Εντούτοις, είναι σηµαντικό να αναφέρουµε ότι οι διαθέσιµες θέσεις
στο πρόγραµµα ΕΠΠΑΙΚ είναι πάρα πολύ λίγες σε σχέση µε τη ζήτηση και επίσης ότι το πρόγραµµα δεν είναι
ανοικτό για παρακολούθηση από τους πτυχιούχους των κλασικών «καθηγητικών» σχολών ούτε και σε
εθελοντική βάση.
Σε γενικές γραµµές, οι συµµετέχοντες εξέφρασαν την άποψη ότι η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στην
Ελλάδα αντιµετωπίζεται µε µία «ελαφρότητα» και µε «επιφανειακή» προσέγγιση. Η άποψη αυτή στηρίζεται στο
γεγονός ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει ένα επίσηµα θεσµοθετηµένο σύστηµα µέσω του οποίου να παρέχεται
πιστοποίηση για την άσκηση του εκπαιδευτικού επαγγέλµατος. Στηρίζεται επίσης στην αποτίµησή τους όσον

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW

αφορά στην εντός-υπηρεσίας παρεχόµενη εκπαίδευση των εκπαιδευτικών (επιµόρφωση) και στο γεγονός ότι
το µάθηµα της Χηµείας είναι υποβαθµισµένο στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα όπως µαρτυρούν και οι λίγες
κατανεµηµένες ώρες διδασκαλίας στο ωρολόγιο πρόγραµµα.
Όσον αφορά στην εκπαίδευση εντός-υπηρεσίας (επιµόρφωση), οι συµµετέχοντες στο εργαστήριο
αναφέρθηκαν τόσο σε θετικές όσο και σε αρνητικές εµπειρίες. Η υποχρεωτική «Εισαγωγική Επιµόρφωση» στα
Περιφερειακά Επιµορφωτικά Κέντρα (ΠΕΚ) αποτιµήθηκε γενικά ως «όχι ιδιαίτερα χρήσιµη» επειδή παρείχε
κυρίως θεωρητική πληροφόρηση.
∆ύο επιπλέον επιµορφωτικές πρωτοβουλίες (και οι δύο προαιρετικές) οι οποίες συζητήθηκαν από τους
συµµετέχοντες είναι οι παρακάτω: α) Τα πρακτικά µαθήµατα/σεµινάρια που οργανώνονται από τα ΕΚΦΕ και
β) το πρόγραµµα «ΤΠΕ στην Εκπαίδευση». Εκφράστηκε η άποψη ότι και τα δύο αυτά επιµορφωτικά
προγράµµατα είναι χρήσιµα για την περαιτέρω επαγγελµατική ανάπτυξη, αλλά δεν φαίνεται να είναι
εστιασµένα σε σαφείς εκπαιδευτικούς στόχους.
Πιο συγκεκριµένα, όσον αφορά στην επιµόρφωση που παρέχεται στα ΕΚΦΕ, οι συµµετέχοντες αναφέρθηκαν
µε θετικά σχόλια στη δυνατότητα παρακολούθησης «ζωντανών» πειραµάτων από έµπειρους συναδέλφους,
προτού οι ίδιοι αναλάβουν την πρωτοβουλία να τα δείξουν στους µαθητές τους. Από την άλλη πλευρά
ανέφεραν και µερικούς παράγοντες που τείνουν κάποιες φορές να µειώνουν την αποτελεσµατικότητα της
επιµορφωτικής δράσης των ΕΚΦΕ: η περιορισµένη έκταση της δράσης, η έλλειψη ενεργού συµµετοχής του
εκπαιδευόµενου (στις περισσότερες περιπτώσεις) και το περιεχόµενο της επιµόρφωσης (τα παρουσιαζόµενα
πειράµατα συχνά δεν συνοδεύονται από την κατάλληλη διδακτική προσέγγιση).
Όσον αφορά στην επιµόρφωση στις «ΤΠΕ στην Εκπαίδευση», οι συµµετέχοντες εξέφρασαν την άποψη ότι
ιδιαίτερα η δεύτερη φάση (Β’ Επίπεδο) ήταν πολύ χρήσιµη. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δίνεται η ευκαιρία
στον εκπαιδευτικό να µάθει να χρησιµοποιεί τον διαδραστικό πίνακα, να πληροφορηθεί για την ύπαρξη
διαφόρων τύπων εκπαιδευτικού λογισµικού και για τις µεθόδους αξιοποίησής τους στην τάξη. Ως αρνητικά
σηµεία αυτού του προγράµµατος αναφέρθηκαν τα εξής: η προαιρετικότητα, ο περιορισµένος αριθµός
διαθέσιµων θέσεων και η σποραδικότητα (δεν προσφέρεται µε µία σταθερή συχνότητα).
Το πρόγραµµα της «Μείζονος Επιµόρφωσης» είναι επίσης ένα προαιρετικό επιµορφωτικό πρόγραµµα το
οποίο είχε παρακολουθηθεί από την πλειονότητα των συµµετεχόντων στο εργαστήριο και για το οποίο υπήρξε
κατά βάση θετική αποτίµηση. Επισηµάνθηκε ιδιαίτερα ότι αυτό το πρόγραµµα είχε σαφείς στόχους και
προσανατολισµό που σχετίζονταν κυρίως µε την οµαδοσυνεργατική διδακτική προσέγγιση και θέµατα
διαχείρισης της οµάδας. Εντούτοις, το εν λόγω πρόγραµµα είναι ακόµα στη φάση της ανάπτυξης και µέχρι
στιγµής έχει προσφερθεί µόνο µία φορά σε πιλοτική βάση και µε ένα περιορισµένο αριθµό επιµορφούµενων
(περίπου 850 εκπαιδευτικούς από όλες τις ειδικότητες των Φυσικών Επιστηµών).
Τέλος, χρειάζεται να γίνει µία ειδική επισήµανση αναφορικά µε την εκπαίδευση η οποία προσφέρεται µέσω της
παρακολούθησης και επιτυχούς ολοκλήρωσης του µεταπτυχιακού προγράµµατος µε τίτλο «∆ιδακτική της
Χηµείας και Νέες Εκπαιδευτικής Τεχνολογίες» (γνωστό µε το ακρωνύµιο ∆ΙΧΗΝΕΤ). Ένα µεγάλο µέρος των
συµµετεχόντων στο εργαστήριο έχουν ήδη ολοκληρώσει τις σπουδές τους σε αυτό το πρόγραµµα και το
αποτιµούν συνολικά ως µία ιδιαίτερα χρήσιµη και ικανοποιητική εµπειρία. Αυτό το µεταπτυχιακό πρόγραµµα
είναι αφιερωµένο στην χηµική εκπαίδευση και προσφέρει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση τόσο στο θεωρητικό
όσο και στο επίπεδο της εφαρµογής. Το µοναδικό του µειονέκτηµα φαίνεται να είναι ο πολύ µικρός αριθµός
διαθέσιµων θέσεων (περίπου 20 εκπαιδευτικοί το χρόνο αυτή τη στιγµή, 2013), λόγω της µειωµένης κρατικής
χρηµατοδότησης.
Εκτός από την αποτίµηση των προγραµµάτων εκπαίδευσης εκπαιδευτικών (πριν και µετά το διορισµό), το
εργαστήριο παρείχε αξιόλογη πληροφόρηση σχετικά µε το ζήτηµα των εµποδίων που συναντούν οι
εκπαιδευτικοί στην προσπάθειά τους να θέσουν σε εφαρµογή τις γνώσεις και δεξιότητές που απέκτησαν κατά
την εκπαίδευση/επιµόρφωσή τους στην καθηµερινή διδακτική πρακτική. Αυτό είναι ένα ζήτηµα κεντρικής
σηµασίας, καθώς ακόµα και ο καλύτερα εκπαιδευµένος και προσοντούχος εκπαιδευτικός χρειάζεται το
κατάλληλο «περιβάλλον» για να µπορέσει να θέσει σε εφαρµογή µε επιτυχία τις γνώσεις και δεξιότητές του. Τα
κύρια εµπόδια των εκπαιδευτικών στην προσπάθειά τους να χρησιµοποιήσουν νέες διδακτικές τεχνικές και
προσεγγίσεις µέσα στην τάξη, έτσι όπως ταυτοποιήθηκαν από την ανάλυση του υλικού του εργαστηρίου, είναι
τα παρακάτω:
(α) η σύνδεση και ο προσανατολισµός του Λυκείου µε τις Πανελλήνιες εξετάσεις για την εισαγωγή στην
Τριτοβάθµια Εκπαίδευση στερεί από τους µαθητές το κίνητρο για ενασχόληση µε τις Φυσικές Επιστήµες για τη
χαρά της µάθησης
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(β) το κλειστό αναλυτικό πρόγραµµα και µέθοδος αξιολόγησης του µαθητή τα οποία επιβάλλονται οριζόντια σε
όλα τα Λύκεια και Γυµνάσια της χώρας. Οι εκπαιδευτικοί τελούν υπό διαρκεί πίεση για να «βγάλουν την ύλη»
που εµπεριέχεται σε σαφώς ορισµένες σελίδες του µοναδικού σχολικού βιβλίου
(γ) η συχνά ανταγωνιστική και συγκρουσιακή συνύπαρξη του επίσηµου σχολείου και του ιδιωτικού
συστήµατος διδασκαλίας (Φροντιστήριο). Στην Ελλάδα, η παράλληλη παρακολούθηση Φροντιστηριακών
µαθηµάτων είναι ιδιαίτερα δηµοφιλής για όλους τους τύπους µαθητών, ιδιαίτερα για τα Μαθηµατικά και τα
µαθήµατα των Φυσικών Επιστηµών. Στο Φροντιστήριο οι µαθητές κυρίως εκπαιδεύονται σε τρόπους επίλυσης
προβληµάτων προκειµένου να επιτύχουν καλή βαθµολογία στα σχολικά διαγωνίσµατα
(δ) η έλλειψη βασικών υλικών από την µεγάλη πλειοψηφία των εργαστηρίων φυσικών επιστηµών στα δηµόσια
σχολεία.
Η ανάλυση του υλικού του εργαστηρίου παρείχε διάφορες προτάσεις για την εκπαίδευση των
εκπαιδευτικών για θέµατα όπως το αντικείµενο της επιµόρφωσης, τα επιθυµητά χαρακτηριστικά ενός
προγράµµατος επιµόρφωσης και τους φορείς επιµόρφωσης.
Αναφορικά µε το αντικείµενο της επιµόρφωσης, οι συµµετέχοντες στο εργαστήριο θεωρούν ότι ένα
πρόγραµµα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών Χηµείας πρέπει να περιλαµβάνει τα παρακάτω θέµατα:
(α) εργαστηριακές τεχνικές και µέθοδοι ενεργητικής µάθησης κατάλληλη για κάθε ηλικιακή οµάδα, µαζί µε
πρακτικές συµβουλές για επιτυχή εφαρµογή (για παράδειγµα όσον αφορά στη διαχείριση οµάδων)
(β) χρήση ΤΠΕ στην εκπαίδευση – αποτελέσµατα σχετικών ερευνών – αξιολόγηση αυτών των µεθόδων
(γ) παιδαγωγική διάσταση της διδασκαλίας µε βάση τα ευρήµατα της πρόσφατης εκπαιδευτικής έρευνας
(δ) ψυχολογική διάσταση της διδασκαλίας (ψυχολογία εφήβου, γνωστικό επίπεδο µαθητή και τρόποι
προσέγγισης διαφορετικών τύπων µαθητών)
(ε) ∆ιαθεµατικότητα (σχέσεις µεταξύ Χηµείας και άλλων φυσικών επιστηµών όπως η φυσική και η βιολογία)
(στ) Ενηµέρωση για τις νέες επιστηµονικές εξελίξεις και τάσεις – Μετασχηµατισµός της
επιστηµονικής/ακαδηµαϊκής γνώσης σε σχολική γνώση η οποία να µπορεί να είναι διδακτικά εφαρµόσιµη σε
µία πραγµατική σχολική τάξη.
Αναφορικά µε το είδος της επιµόρφωσης που επιθυµούν οι εκπαιδευτικοί, διατυπώθηκαν οι παρακάτω
προτάσεις: Η επιµόρφωση πρέπει να είναι συνεχής και να οργανώνεται συστηµατικά µε σταθερή συχνότητα
(πχ για µία εβδοµάδα κάθε χρόνο). Πρέπει να είναι προσανατολισµένη κυρίως στην ενεργό συµµετοχή του
επιµορφούµενου και όχι στην παθητική µεταφορά θεωρητικών γνώσεων. Λαµβάνοντας υπόψη το φαινόµενο
της επαγγελµατικής εξουθένωσης το οποίο είναι συχνό στο επάγγελµα του εκπαιδευτικού, είναι προτιµότερο η
επιµόρφωση να µην πραγµατοποιείται παράλληλα µε την εργασία. Στο ίδιο πλαίσιο, προτείνεται οι
εκπαιδευτικοί να έχουν τη δυνατότητα λήψης ειδικής εκπαιδευτικής άδειας για µερικές εβδοµάδες (ή και µήνες)
κάθε µερικά χρόνια προκειµένου να συµµετάσχουν σε οργανωµένα επιµορφωτικά προγράµµατα µακράς
διάρκειας. Επιπλέον, συστήνεται η προσφορά της δυνατότητας στους εκπαιδευτικούς για ενηµέρωση σχετικά
µε τις τρέχουσες επιστηµονικές τάσεις και ερευνητικές εξελίξεις µέσω της συµµετοχής τους σε ειδικά
επιµορφωτικά προγράµµατα τα οποία θα γίνονται σε συνεργασία µε ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήµια ή
µέσω διεθνών προγραµµάτων ανταλλαγής.
Αναφορικά µε το ποιος φορέας θα έπρεπε να είναι υπεύθυνος για την οργάνωση των προγραµµάτων
επιµόρφωσης, οι προτάσεις που διατυπώθηκαν είναι οι παρακάτω: ∆εν είναι απαραίτητο να υπάρχει ή να
δηµιουργηθεί ένας ξεχωριστός φορέας ή οργανισµός αποκλειστικά υπεύθυνος για την επιµόρφωση των
εκπαιδευτικών. Η ουσιαστική συνεργασία και δέσµευση των υφιστάµενων δοµών (πχ Πανεπιστήµια και
Σχολεία) θα µπορούσε να οδηγήσει σε καλύτερα αποτελέσµατα. Φυσικά είναι σηµαντικό αυτή η συνεργασία να
πραγµατοποιείται µέσα σε ένα συγκεκριµένο πλαίσιο ακολουθώντας σαφείς κατευθυντήριες οδηγίες. Ακόµα
και στην περίπτωση που για διάφορους λόγους (πχ διαχειριστικούς) η ύπαρξη κάποιου ξεχωριστού φορέα
είναι αναγκαία, ο βασικός του στόχος πρέπει να είναι η διασφάλιση της ουσιαστικής συνεργασίας µεταξύ των
ήδη υφιστάµενων δοµών.
Η ενότητα αυτή ολοκληρώνεται µε δύο πρόσθετες προτάσεις που έγιναν από τους συµµετέχοντες στο
εργαστήριο και που σχετίζονται µε την διδακτική πράξη και τις προϋποθέσεις επιτυχούς εφαρµογής στην
πράξη των δεξιοτήτων και γνώσεων που αποκτούνται από τους εκπαιδευτικούς κατά εκπαίδευσή τους:
(α) Έµφαση στην καλή γνώση του περιεχοµένου και την αλλαγή των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών. Συχνά οι
αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για διάφορα φυσικοχηµικά φαινόµενα είναι ιδιαίτερα επίµονες και περνούν και
στους µαθητές, όπως δείχνουν πρόσφατες έρευνες µεταξύ εκπαιδευτικών Α’θµιας εκπαίδευσης [37-39].
Επίσης, όπως αναφέρθηκε από τους συµµετέχοντες «οι µαθητές εκτιµούν έναν καθηγητή που γνωρίζει το
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αντικείµενό του και η συνεπαγόµενη αυτοπεποίθηση του καθηγητή µπορεί να δράσει ως παράγοντας
κινητοποίησης για µάθηση από τους µαθητές».
(β) Αναδιοργάνωση του ελληνικού αναλυτικού προγράµµατος τόσο ως προς τον σχεδιασµό όσο και ως προς
το περιεχόµενο. Χρειάζεται να συµπεριλάβει εφαρµογές της Χηµείας οι οποίες να είναι σύγχρονες και
συνδεδεµένες µε την πραγµατική ζωή. Στην παρούσα κατάσταση, οι µαθητές δεν µπορούν να κατανοήσουν
γιατί πρέπει να µάθουν τη συγκεκριµένη ύλη και ταυτόχρονα οι εκπαιδευτικοί δεν είναι σε θέση να βοηθήσουν
τους µαθητές να συνειδητοποιήσουν τις συνδέσεις των διαφόρων κοµµατιών της σχολικής γνώσης τόσο
µεταξύ τους όσο και µε την καθηµερινή πραγµατικότητα. Σύµφωνα µε τους συµµετέχοντες στο εργαστήριο, η
έµφαση πρέπει να δοθεί στη γνώση σε µεγαλύτερο βάθος και όχι στην προσπάθεια µάθησης «λίγο απ’ όλα».
Είναι αναγκαίο η ποιότητα να προτιµηθεί έναντι της ποσότητας.

3. Ο ρόλος του προγράµµατος CIAAN στην Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών
Σε αυτό το τµήµα της έκθεσης θα επιχειρήσουµε να περιγράψουµε το δυνητικό κυρίως ρόλο του
προγράµµατος CIAAN στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Αρχικά θα αναφερθούµε στο ρόλο του στους
άµεσα εµπλεκόµενους εκπαιδευτικούς και στη συνέχεια στον προσδοκώµενο ρόλο του στη χώρα.

3.1 Ο ρόλος του CIAAN στους εµπλεκόµενους εκπαιδευτικούς
Για να περιγράψουµε το ρόλο του προγράµµατος CIAAN στους άµεσα εµπλεκόµενους εκπαιδευτικούς θα
χρησιµοποιήσουµε τις παρακάτω πηγές πληροφόρησης: το υλικό του εργαστηρίου, τα σχόλια που
αναρτήθηκαν από τους έλληνες εκπαιδευτικούς (και ειδικούς επιστήµονες) στις δηµοσιεύσεις-άρθραεκπαιδευτικές πηγές άλλων χωρών, τη χρήση από τους εµπλεκοµένους του υλικού του portal και τέλος τις
πρωτοβουλίες συνεργασίας που ήδη έχουν αναληφθεί µεταξύ εκπαιδευτικών και ειδικών επιστηµόνων.
Η επιλογή της κατάλληλης διδακτικής προσέγγισης προκειµένου να αυξηθεί η αποτελεσµατικότητα της
εκπαιδευτικής διαδικασίας ήταν ένα από τα κύρια θέµατα συζήτησης στο εργαστήριο και αποτελεί έναν τοµέα
στον οποίο το πρόγραµµα φαίνεται να έχει ή να µπορεί να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο. Συγκεκριµένα
αναδείχθηκαν οι παρακάτω προτάσεις/ιδέες:
(α) Ευελιξία: Οι συµµετέχοντες στο εργαστήριο συµφώνησαν στην ανάγκη επιµόρφωσης στην εναλλασσόµενη
χρήση µίας ποικιλίας διδακτικών προσεγγίσεων και εργαλείων για τη διδασκαλία του ίδιου θέµατος. Αυτό
οφείλεται σε δύο παράγοντες: Από τη µία πλευρά, καµµία µέθοδος διδασκαλίας δεν είναι τέλεια και µε τη
χρήση περισσότερων από µία είναι δυνατό τα µειονεκτήµατα της µίας να αντισταθµιστούν από τα
πλεονεκτήµατα της άλλης. Από την άλλη πλευρά, οι µαθητές τείνουν να βαριούνται εύκολα και να χάνουν το
ενδιαφέρον τους. Έτσι ο εκπαιδευτικός χρειάζεται να προσπαθεί διαρκώς να τους κρατά σε εγρήγορση και να
τους κινητοποιεί µε διάφορες διδακτικές προσεγγίσεις (διερευνητική, επίλυση προβλήµατος, νοητικός χάρτης,
παραδοσιακή) και διδακτικά εργαλεία (προσοµοιώσεις (κατά προτίµηση διαδραστικές), εργαστήριο,
διαδραστικός και κλασικός πίνακας).
(β) Χρήση εκπαιδευτικών πηγών που στηρίζονται στις ΤΠΕ: Η διαθεσιµότητα µίας πλειάδας εκπαιδευτικών
πηγών που στηρίζονται στις ΤΠΕ στο portal του CIAAN φαίνεται να αποτελεί µία σηµαντική πηγή έµπνευσης
για τους εµπλεκόµενους εκπαιδευτικούς. Τόσο οι εκπαιδευτικοί που ήδη έχουν κάνει χρήση τέτοιων εργαλείων
στην τάξη τους (πχ. την εφαρµογή Phet) καθώς και εκείνοι που µέχρι στιγµής δεν έχουν σχετική εµπειρία, όλοι
µαζί εκφράζουν την προθυµία τους να εκπαιδεύσουν τον εαυτό τους έτσι ώστε να ενσωµατώσουν αυτές τις
δραστηριότητες στην διδακτική τους πρακτική όσο το δυνατόν περισσότερο. Μερικές από τις εκπαιδευτικές
πηγές οι οποίες επισηµάνθηκαν από τους εκπαιδευτικούς για άµεση εφαρµογή είναι οι παρακάτω: Phet, The
Chemistry of Things, An Introduction to Chemistry, Jmol, JuniorLAB, The Wonderful World of Chemistry,
ChemVLab+, Virtual Chemistry Experiments (by Prof. David Blauch). Εκτός από την αυτοεπιµόρφωση, οι
εµπλεκόµενοι εκπαιδευτικοί επεσήµαναν την ανάγκη για ειδική καθοδήγηση και επιµόρφωση στον σχεδιασµό
της διδασκαλίας (µε χρήση ΤΠΕ) και στη διαχείριση οµάδων. Η χρήση ΤΠΕ συχνά δίνει την εντύπωση στους
µαθητές ότι απλά παίζουν ένα παιχνίδι και ότι δεν χρειάζεται να εµπλακούν σε κάποια διαδικασία µάθησης.
Επιπλέον, οι µαθητές που έχουν µεγαλύτερο ενδιαφέρον για τους υπολογιστές ή περισσότερη σχετική
εµπειρία, τείνουν να ολοκληρώνουν πολύ γρήγορα την εργασία που τους ανατίθεται µέσα στην τάξη µε
αποτέλεσµα να βαριούνται εύκολα.
(γ) Οµαδοσυνεργατική διδακτική προσέγγιση: Προκειµένου η χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της Χηµείας να
είναι αποτελεσµατική, οι εκπαιδευτικοί χρειάζεται να επιµορφωθούν συστηµατικά στην οµαδοσυνεργατική
µέθοδο. Αυτή η µέθοδος είναι απαραίτητη και για την αποτελεσµατικότητα της εργαστηριακής διδασκαλίας
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(δες παρακάτω). Ένα από τα βασικά αποτελέσµατα του εργαστηρίου είναι η συνειδητοποίηση µεταξύ όλων
των εµπλεκόµενων εκπαιδευτικών για την ανάγκη επιµόρφωσής τους στη διαχείριση οµάδων. Οι µαθητές
τείνουν να µαθαίνουν γρηγορότερα και ευκολότερα όταν συνεργάζονται, εντούτοις αυτό µπορεί να επιτευχθεί
µόνο µέσω της επιτυχούς εφαρµογής της οµαδοσυνεργατικής διδακτικής προσέγγισης.
(δ) Εργαστηριακή διδασκαλία: Παρ’ όλο που η χρήση εικονικού εργαστηρίου µπορεί να είναι πολύ χρήσιµη σε
αρκετές περιπτώσεις (ανεπαρκείς υποδοµές, άπειρος εκπαιδευτικός που ανησυχεί για την ασφάλεια των
µαθητών, εγγενώς επικίνδυνα πειράµατα), η αποτελεσµατικότητα της µάθησης µέσω της πραγµατικής
εργαστηριακής διδασκαλίας, αν εφαρµοστεί κατάλληλα, παραµένει αξεπέραστη. Το πρόγραµµα έχει
προσφέρει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να εµπλουτίσουν τις γνώσεις τους σχετικά µε τις
εργαστηριακές διδακτικές εφαρµογές. Υπάρχουν αρκετές εργαστηριακές εφαρµογές στην βάση δεδοµένων
«Εκπαιδευτικές Πηγές» του portal οι οποίες προτείνουν ενδιαφέροντα πειράµατα µε χρήση φθηνών, ασφαλών
και πολύ κοινών καθηµερινών υλικών. Αρκετά τέτοια πειράµατα αναφέρθηκαν και συζητήθηκαν κατά τη
διάρκεια του εργαστηρίου από εκπαιδευτικούς που ήδη τα είχαν δοκιµάσει στις τάξεις τους (για παράδειγµα
µέτρηση του σηµείου τήξης κοινών υλικών όπως το κερί, το βούτυρο ή η σοκολάτα). Οι πειραµατικές
δραστηριότητες αυτού του είδους επιτρέπουν την ενεργό συµµετοχή των µαθητών, οι οποίοι στη συνέχεια
µπορούν πιο εύκολα να κινητοποιηθούν για να αναλύσουν, να συζητήσουν και να παρουσιάσουν τα
πειραµατικά δεδοµένα που µόνοι τους έχουν συλλέξει. Η καθοδήγηση των µαθητών σε ενεργό πειραµατισµό
µε χρήση φθηνών και ασφαλών υλικών, είναι ένα καλό σηµείο εκκίνησης για να αρχίσει ο εκπαιδευτικός να
αναθεωρεί το ρόλο του. Ο εκπαιδευτικός µπορεί να αρχίσει να «βλέπει» τον εαυτό του περισσότερο ως το
άτοµο που καθοδηγεί και διευκολύνει το µαθητή στην κατάκτηση της γνώσης και λιγότερο ως το άτοµο που
µεταδίδει τη γνώση.
Τα σχόλια που αναρτήθηκαν από τους εκπαιδευτικούς και ειδικούς επιστήµονες σε δηµοσιεύσεις και άρθρα
άλλων χωρών αναδεικνύουν τα επόµενα θέµατα και τοµείς στους οποίους το πρόγραµµα φαίνεται να
διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο:
(α) Το πρόγραµµα έχει προσφέρει µία µοναδική ευκαιρία αυτοεπιµόρφωσης στους εκπαιδευτικούς µέσω των
πληροφοριών, ιδεών, συµβουλών και απόψεων που εκφράζονται µέσα σε συγκεκριµένες δηµοσιεύσεις, άρθρα
ή/και εκπαιδευτικές πηγές. Αυτό έχει επισηµανθεί ιδιαίτερα από τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθµιας
εκπαίδευσης οι οποίοι συχνά «δεν έχουν µεγάλη αυτοπεποίθηση όταν διδάσκουν Φυσικές Επιστήµες», όπως
αναφέρεται σε ένα από τα αναρτηµένα σχόλια.
(β) Συνειδητοποίηση των προσωπικών πεποιθήσεων και στάσεων: Οι εµπλεκόµενοι εκπαιδευτικοί έχουν
αντιληφθεί τη σηµασία συνειδητοποίησης του πως οι ίδιοι αντιλαµβάνονται το ρόλο τους ως εκπαιδευτικοί που
διδάσκουν Χηµεία. Πρόσφατη σχετική έρευνα υποδεικνύει, ότι αυτή η επίγνωση είναι ένα καλό σηµείο
εκκίνησης για προσωπικό προβληµατισµό και αυτοβελτίωση.
(γ) Συνειδητοποίηση των προσωπικών αντιλήψεων και έλλειψης πλήρους κατανόησης (σε θέµατα Φυσικών
Επιστηµών): Οι εµπλεκόµενοι εκπαιδευτικοί αναµένεται να αποκτήσουν αυξηµένη συναίσθηση των
προβληµάτων που µπορούν να δηµιουργηθούν λόγω των προσωπικών τους αντιλήψεων και της έλλειψης
πλήρους κατανόησης σε διάφορα θέµατα Φυσικών Επιστηµών από την πλευρά τους. Τα προβλήµατα αυτά
συνδέονται µε µειωµένη αποτελεσµατικότητα της διδασκαλίας, µειωµένη αυτοπεποίθηση του εκπαιδευτικού
και αρνητική επίδραση στην εικόνα των µαθητών για τον εκπαιδευτικό.
(δ) Η ανάγκη καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας και συνεχούς ενηµέρωσης: Η έκθεση των εµπλεκόµενων
εκπαιδευτικών σε µία µεγάλη συλλογή χρήσιµου και ενδιαφέροντος υλικού (εκπαιδευτικές πηγές, ευρήµατα
εκπαιδευτικής έρευνας κλπ) διαθέσιµου κυρίως στην Αγγλική γλώσσα έχει αναδείξει την ανάγκη για καλή
γνώση της Αγγλικής, χωρίς να υπάρχει καµµία διάθεση υποβάθµιση της εγγενούς αξίας οποιασδήποτε εθνικής
γλώσσας. Εντούτοις, η Αγγλική είναι η πιο συχνά χρησιµοποιούµενη γλώσσα επικοινωνίας µεταξύ των µελών
της παγκόσµιας επιστηµονικής κοινότητας. Επιπλέον, µε την καλή γνώση της Αγγλικής ο στόχος της διαρκούς
ενηµέρωσης για τις εξελίξεις στο χώρο της έρευνας και της τεχνολογίας θα είναι πιο εύκολα
πραγµατοποιήσιµος.
Όσον αφορά στον ρόλο του προγράµµατος µέσω του αναρτηµένου υλικού στην ενότητα «Εκπαιδευτικές
Πηγές» του portal, µπορούµε να αναφέρουµε τα παρακάτω:
(α) Προσφέρεται η ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς να λάβουν γνώση και να δοκιµάσουν στη διδακτική πράξη
νέες εκπαιδευτικές πηγές που έχουν διαθεµατικές εφαρµογές καθώς και εφαρµογές σχετικές µε τη χηµεία στην
καθηµερινή ζωή.
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(β) Ένα από τα ελληνικά συνεργαζόµενα σχολείο, το 1 Γυµνάσιο Ηλιούπολης, έχει οργανώσει ένα project µε
µία επιλεγµένη οµάδα µαθητών δοκιµάζοντας την πρακτική εφαρµογή διάφορων εκπαιδευτικών πηγών
διαθέσιµων στο portal. Αυτή η πρωτοβουλία οργανώθηκε µε την παρότρυνση της ∆ιευθύντριας του Σχολείου
και υπό την καθοδήγηση των δύο εκπαιδευτικών που έχουν οριστεί ως υπεύθυνοι (contact persons). Οι
µαθητές συµµετείχαν εθελοντικά, έδειξαν µεγάλο ενδιαφέρον και ενθουσιασµό και θεώρησαν αυτή τη
δραστηριότητα πρωτότυπη. Κατά τη διάρκεια του project τους ζητήθηκε να εργαστούν σε µικρές οµάδες
προκειµένου να ενδυναµώσουν τις γνώσεις τους στη Χηµεία µέσω εκπαιδευτικών εργαλείων που κάνουν
χρήση ΤΠΕ.
ο
(γ) Ένα επιπλέον συνεργαζόµενο σχολείο (1 ΕΠΑΛ Υµηττού) σκοπεύει να οργανώσει µία ερευνητική εργασία
(project) ενός τετραµήνου µε τη συµµετοχή περίπου 12 µαθητών, όπου θα γίνει χρήση συγκεκριµένων
«Εκπαιδευτικών Πηγών» του CIAAN στις οποίες προτείνονται απλά πειράµατα Χηµείας τα οποία µπορούν να
πραγµατοποιηθούν µε απλά καθηµερινά υλικά ακόµα και από τον µη-ειδικό. Τα πειράµατα αυτά αναδεικνύουν
την παρουσία της Χηµείας στην καθηµερινή ζωή.
Εκτός από τις δύο παραπάνω πρωτοβουλίες, αξίζει να σηµειώσουµε ότι όλοι οι εµπλεκόµενοι εκπαιδευτικοί
αναµένεται να δοκιµάσουν στην τάξη τους τουλάχιστον µία από τις εκπαιδευτικές πηγές της σχετικής βάσης
δεδοµένων του portal κατά τη διάρκεια του τρέχοντος σχολικού έτους (2013-14), µε βάση ένα συγκεκριµένο
εκπαιδευτικό σενάριο. Οι εµπειρίες τους και η γραπτή τους αποτίµηση θα χρησιµοποιηθούν προκειµένου να
παραχθεί ένας συνοπτικός συµβουλευτικός οδηγός για την επιτυχή εφαρµογή ενός εκπαιδευτικού εργαλείου
που στηρίζεται στις ΤΠΕ στην εκπαιδευτική πράξη.
Τέλος, αναφορικά µε τις πρωτοβουλίες συνεργασίας µεταξύ εµπλεκόµενων εκπαιδευτικών και ειδικών
επιστηµόνων που έχουν ήδη αναληφθεί, µπορούν να γίνουν οι παρακάτω επισηµάνσεις:
Η αλληλεπίδραση των δύο οµάδων συµµετεχόντων έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα αποδοτική. Όλοι οι ειδικοί
επιστήµονες έχουν προσφερθεί να διαθέσουν τα ερευνητικά τους εργαστήρια σε επισκέψεις µικρών οµάδών
µαθητών µε τους καθηγητές τους, οι οποίοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν µία εµπειρία ενός αυθεντικού
περιβάλλοντος έρευνας σχετικής µε φυσικές επιστήµες. Επιπλέον, µερικοί από τους ειδικούς επιστήµονες
έχουν προσφέρει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης µικρής διάρκειας (πχ 2-4 εβδοµάδες) στα ερευνητικά τους
εργαστήρια για κάθε ενδιαφερόµενο εκπαιδευτικό. Τέλος, µερικοί από τους συµµετέχοντες ειδικούς
επιστήµονες έχουν αποφασίσει να εµπλακούν ενεργά στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που οργανώνονται
από τα Ιδρύµατά τους και σχετίζονται µε την εκλαΐκευση και τη διάχυση των κατακτήσεων των Φυσικών
Επιστηµών στην κοινωνία.

3.2 Ο προσδοκώµενος ρόλος του CIAAN στην εκπαίδευση εκπαιδευτικών στην Ελλάδα
Σε αυτή την ενότητα θα αναφερθούµε στον προσδοκώµενο ρόλο του προγράµµατος CIAAN στην
εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα στηριζόµενοι στο ενδιαφέρον που έχει µέχρι τώρα εκδηλωθεί για
την αξιοποίηση των αποτελεσµάτων του προγράµµατος, τα σχόλια των Ελλήνων εκπαιδευτικών και ειδικών
επιστηµόνων στα άρθρα και τις δηµοσιεύσεις άλλων χωρών και στο υλικό του εργαστηρίου. Επίσης θα
αναφερθούµε σε µερικές συγκεκριµένες προτάσεις σχετικά µε τους τρόπους που η συνεργασία εκπαιδευτικών
και επιστηµόνων µπορεί να βοηθήσει στη γεφύρωση του χάσµατος µεταξύ του ακαδηµαϊκού χώρου και του
χώρου του σχολείου.
Το πρόγραµµα έχει ήδη αρχίσει να διαδραµατίζει κάποιο ρόλο στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και έξω
από τον στενό πυρήνα των εµπλεκόµενων σχολείων και φορέων. Για παράδειγµα το Εργαστηριακό Κέντρο
Φυσικών Επιστηµών του Ν. Λακωνίας (ΕΚΦΕ Λακωνίας) στη Σπάρτη επικοινώνησε εθελοντικά µε τον
ελληνική οµάδα έχοντας πρώτα περιηγηθεί στο portal του προγράµµατος, προκειµένου να διερευνηθούν
διάφοροι τρόποι αξιοποίησης των αποτελεσµάτων του προγράµµατος για την επιµόρφωση των
εκπαιδευτικών. Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα σε αυτή την έκθεση, ο ρόλος των ΕΚΦΕ συνδέεται κυρίως µε
παροχή πρακτικής στήριξης και επιµόρφωσης σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης που διδάσκουν φυσικές επιστήµες, προκειµένου να εφαρµόσουν µε επιτυχία στις τάξεις τους την
εργαστηριακή διδακτική προσέγγιση. Τα ΕΚΦΕ Λακωνίας και Αµπελοκήπων (Α’ Αθήνας) έχουν ήδη εµπλακεί
στο πρόγραµµα ως Συνεργαζόµενοι Εταίροι και αναµένεται να διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο στη διάδοση
του προγράµµατος και στην αύξηση της επιρροής του στον τοµέα της εκπαίδευσης εκπαιδευτικών Φυσικών
Επιστηµών. Επιπλέον και το ΕΚΦΕ Χανίων έχει δηµιουργήσει έναν σύνδεσµο από την ιστοσελίδα του προς το
portal του προγράµµατος. Γενικά, αναµένεται ότι καθώς το πρόγραµµα θα ωριµάζει, όλο και περισσότερα
ΕΚΦΕ θα εµπλακούν στην αξιοποίηση των αποτελεσµάτων του.
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Εκτός από τα ΕΚΦΕ, διάφορα περιφερειακά τµήµατα της Ένωσης Ελλήνων Χηµικών εκφράζουν σταδιακά το
ενδιαφέρον τους για το πρόγραµµα. Έτσι το περιφερειακό τµήµα Πελοποννήσου και ∆υτικής Ελλάδας έχει ήδη
εµπλακεί ως Συνεργαζόµενος Εταίρος ενώ και το αντίστοιχο τµήµα στην Κρήτη έχει δείξει ζωηρό ενδιαφέρον
προς την ίδια κατεύθυνση. Η Ένωση Ελλήνων Χηµικών είναι ιδιαίτερα ενεργή στον τοµέα της εκπαίδευσης
των εκπαιδευτικών που διδάσκουν Χηµεία (υπηρετούντων και µη).
Τα αποτελέσµατα του προγράµµατος αναµένεται επίσης να αξιοποιηθούν από ιδρύµατα τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης τα οποία άµεσα ή έµµεσα συνδέονται µε την εκπαίδευση εκπαιδευτικών Χηµείας (και Φυσικών
Επιστηµών γενικότερα). Για παράδειγµα, ειδικοί επιστήµονες οι οποίοι εµπλέκονται στο διατµηµατικό
µεταπτυχιακό πρόγραµµα «∆ιδακτική της Χηµείας και Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες» πρόκειται να
εποπτεύσουν διπλωµατικές εργασίες σε θέµατα στα οποία θα χρησιµοποιηθεί το υλικό που είναι διαθέσιµο
στο portal του CIAAN (για παράδειγµα συστηµατική δοκιµή και αξιολόγηση επιλεγµένων εκπαιδευτικών
πηγών). Επίσης αναµένεται αξιοποίηση του προγράµµατος από τα πανεπιστηµιακά Παιδαγωγικά τµήµατα
∆ηµοτικής Εκπαίδευσης, καθώς σε αυτά υπάρχουν αρκετά µέλη ∆.Ε.Π. τα οποία εµπλέκονται είτε στη
διδασκαλία µαθηµάτων σχετικών µε διδακτική των φυσικών επιστηµών καθώς και µε σχετική εκπαιδευτική
έρευνα.
Από την ανάλυση των σχολίων σε άρθρα-δηµοσιεύσεις άλλων χωρών και από το υλικό του εργαστηρίου,
αναδείχθηκαν µερικά σηµαντικά ζητήµατα τα οποία θα µπορούσαν (και πιθανόν να έπρεπε) να ληφθούν
υπόψη για τη αναµόρφωσης της εκπαιδευτικής πολιτικής της σχετιζόµενης µε τον σχεδιασµό και το
περιεχόµενο των προγραµµάτων εκπαίδευσης εκπαιδευτικών Φυσικών Επιστηµών (τόσο της αρχικής όσο και
της επιµόρφωσης):
(α) Το ζήτηµα των προσωπικών πεποιθήσεων, θεωριών και γνώσεων των εκπαιδευτικών Χηµείας σχετικά µε
το ρόλο τους. Η έρευνα έχει δείξει ότι αυτές οι πεποιθήσεις υποσυνείδητα επηρεάζουν τις αποφάσεις και
επιλογές τους µέσα στην τάξη. Κατά συνέπεια, είναι αναγκαίο να ταυτοποιηθούν και να ληφθούν υπόψη τόσο
από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς όσο και για τον ορθό σχεδιασµό ενός προγράµµατος εκπαίδευσης
εκπαιδευτικών.
(β) Το ζήτηµα των αναγκών των εκπαιδευτικών: Η γνώση αυτών των αναγκών µπορεί να αποτελέσει ένα
σηµείο εκκίνησης για τον σχεδιασµό πιο αποτελεσµατικών προγραµµάτων εκπαίδευσης εκπαιδευτικών. Στα
πλαίσια του CIAAN έγινε µία προσπάθεια εύρεσης αυτών των αναγκών µέσω της ανάλυσης του υλικού του
εργαστηρίου.
(γ) Το ζήτηµα των επίµονων αντιλήψεων των εκπαιδευτικών σε διάφορα θέµατα Χηµείας (όχι µόνο Γενικής
Χηµείας αλλά και πιο εξειδικευµένων θεµάτων όπως Οργανικής Χηµείας): Έχει γίνει µεγάλη συζήτηση σχετικά
µε αυτό το ζήτηµα σε διάφορες πτυχές του CIAAN (εργαστήριο, δηµοσιεύσεις, κα). Ο σχεδιασµός τόσο των
προπτυχιακών προγραµµάτων σπουδών όσο και των επιµορφωτικών προγραµµάτων είναι απαραίτητο να
δώσει ιδιαίτερη έµφαση στην κατά το δυνατό εξάλειψη αυτών των αντιλήψεων.
(δ) Ο σχεδιασµός του σχήµατος της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών: Θα έπρεπε η σπουδή στα εκπαιδευτικά
αντικείµενα (διδακτική, παιδαγωγικά, ψυχολογία, κλπ) να πραγµατοποιείται ταυτόχρονα µε την σπουδή στο
αντικείµενο της Χηµείας ή θα έπρεπε να αποτελεί ένα ανεξάρτητο πρόγραµµα σπουδών που θα ακολουθεί; Το
σηµαντικό αυτό ζήτηµα δεν έχει διερευνηθεί και συζητηθεί επαρκώς στην Ελλάδα, πράγµα που επίσης είναι
άµεσα συνυφασµένο µε το γεγονός ότι στη χώρα µας δεν υπάρχει επίσηµα θεσπισµένο σύστηµα
πιστοποίησης για την άσκηση του εκπαιδευτικού επαγγέλµατος.
(ε) Θεσµοθέτηση του µέντορα-εκπαιδευτικού και συστηµατικής εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας πριν το
διορισµό: Η επιτυχής εφαρµογή του θεσµού του µέντορα-εκπαιδευτικού στην Ιρλανδία θα πρέπει να
χρησιµοποιηθεί ως παράδειγµα καλής πρακτικής που είναι αναγκαίο να εφαρµοστεί και στην Ελλάδα. Στην
πραγµατικότητα, η συζήτηση για το θεσµό αυτό άρχισε στην Ελλάδα το 2009 αλλά παρέµεινε σε θεωρητικό
επίπεδο. Εκτός από τον µέντορα-εκπαιδευτικό, µία άλλη καλή πρακτική (επίσης ήδη δοκιµασµένη στην
Ιρλανδία) που είναι αναγκαίο να θεσπιστεί και εφαρµοστεί και στην Ελλάδα είναι η υποχρεωτική πρακτική
διδακτική άσκηση (εκπαίδευση στο χώρο εργασίας) για όλους τους υποψηφίους εκπαιδευτικούς. Αναµένεται
το πρόγραµµα CIAAN να διαδραµατίσει κάποιο ρόλο στην επαναφορά της συζήτησης για αυτά τα δύο
κεντρικής σηµασίας ζητήµατα. Χρειάζεται να σηµειώσουµε ότι η επιτυχής εφαρµογή και των δύο αυτών
πρακτικών απαιτεί και την ενεργό εµπλοκή και ουσιαστική συνεργασία των σχετιζόµενων πανεπιστηµιακών
τµηµάτων. Τα Πανεπιστήµια χρειάζεται να εκπαιδεύσουν τους εκπαιδευτικούς που πρόκειται να αναλάβουν το
ρόλο του µέντορα και επίσης να δρουν ως σύνδεσµος µεταξύ του µέντορα και του εποπτευόµενου
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εκπαιδευτικού. Επίσης τα Πανεπιστήµια αναµένεται να εποπτεύουν συστηµατικά την πρακτική διδακτική
άσκηση των υποψήφιων εκπαιδευτικών.
(στ) Συνεργασία µεταξύ των εκπαιδευτικών: Η θετική επίδραση της συνεργασίας µεταξύ εκπαιδευτικών στην
αποτελεσµατικότητα της εκπαιδευτικής πράξης έχει επιδειχθεί σε εκπαιδευτικά συστήµατα άλλων χωρών (πχ.
Πορτογαλία). Κατά συνέπεια, η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών σε συνεργατικές µεταξύ τους δράσεις είναι
επίσης ένα ζήτηµα που χρειάζεται να συµπεριληφθεί στα αντίστοιχα προγράµµατα επιµόρφωσης.
(ζ) Αύξηση της αναλογίας πρακτικών έναντι θεωρητικών µαθηµάτων: Ακολουθώντας το παράδειγµα άλλων
χωρών (Πολωνία, Ιρλανδία) όπως φαίνεται µέσα από τα αντίστοιχα άρθρα, δηµοσιεύσεις και αναρτηµένα
σχόλια στο portal του CIAAN, είναι αναγκαίο και στην Ελλάδα να δοθεί έµφαση στην αύξηση των πρακτικών
ασκήσεων και εργαστηριακών ωρών στα µαθήµατα που σχετίζονται µε διδακτική της Χηµείας, Παιδαγωγικά
και Ψυχολογία, τόσο στα προπτυχιακά όσο και στα επιµορφωτικά προγράµµατα σπουδών.
Η αλληλεπίδραση µεταξύ εκπαιδευτικών και ειδικών επιστηµόνων προωθείται µέσω του CIAAN και
αναµένεται να επηρεάσει το ρόλο που µπορεί να διαδραµατίσει το πρόγραµµα. Στηριζόµενοι στο υλικό του
εργαστηρίου και τα αναρτηµένα σχόλια σε άρθρα, δηµοσιεύσεις και εκπαιδευτικές πηγές, προκύπτουν οι
παρακάτω τρόποι επιρροής του CIAAN λόγω αυτής της αλληλεπίδρασης/συνεργασίας:
(α) Η σύνδεση της χηµείας που διδάσκεται στο σχολείο µε εφαρµογές στην πραγµατική ζωή είναι ένα πεδίο
όπου η συνεργασία µεταξύ αυτών των δύο οµάδων µπορεί να επιφέρει θετικά αποτελέσµατα. Όπως
συζητήθηκε διεξοδικά στο εργαστήριο, η ανάδειξη αυτής της σύνδεσης είναι δεδοµένο ότι διεγείρει το
ενδιαφέρον των µαθητών, εντούτοις συχνά απαιτεί πολύ εξειδικευµένη γνώση από τον εκπαιδευτικό καθώς
πολλά πραγµατικά φυσικοχηµικά φαινόµενα εµπεριέχουν ιδιαίτερα πολύπλοκη χηµεία. Τέτοια είναι για
παράδειγµα τα πεδία της βιοχηµείας/ιατρικής χηµείας και της χηµείας περιβάλλοντος. Παρ’ όλο που υπάρχουν
κάποιες εύκολες καθηµερινές εφαρµογές της χηµείας (πχ. κοινά υλικά τα οποία δρουν ως οξέα ή βάσεις)
εντούτοις, εκείνο που χρειάζεται να γίνει είναι µία συστηµατική συνεργασία µεταξύ ειδικών επιστηµόνων και
εκπαιδευτικών προκειµένου η προχωρηµένη σύνθετη ακαδηµαϊκή γνώση να µετασχηµατιστεί σε σχολική
γνώση η οποία να είναι διδακτικά αξιοποιήσιµη στην τάξη.
(β) Ένα άλλο πεδίο όπου η συνεργασία εκπαιδευτικών – ειδικών επιστηµόνων µπορεί να διαδραµατίσει
σηµαντικό ρόλο είναι εκείνο του σχεδιασµού και της ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού µε χρήση ΤΠΕ το οποίο
όµως να στηρίζεται σε συγκεκριµένα εκπαιδευτικά σενάρια και αρχές της παιδαγωγικής και να είναι σε
συµφωνία µε το επίσηµο αναλυτικό πρόγραµµα. Αυτό είναι ένα θεµελιώδες ζήτηµα, καθώς υπάρχουν πολλές
τέτοιες εκπαιδευτικές πηγές µε υψηλή ποιότητα και επιστηµονική ακρίβεια, οι οποίες όµως συχνά στερούνται
του εκπαιδευτικού σχεδιασµού ώστε να είναι κατάλληλες για άµεση εφαρµογή στην σχολική τάξη. Ζητήµατα
όπως οι µέθοδοι αξιολόγησης των µαθητών για την αποκτηθείσα γνώση και η σύνδεση του υλικού µε το
αναλυτικό πρόγραµµα είναι αναγκαίο να αντιµετωπιστούν.
(γ) Όπως αναφέρεται στο άρθρο του Ιταλού εταίρου στην ενότητα «Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών» του portal
[41], «η ανεπαρκής επικοινωνία (λόγω του διαφορετικού γλωσσικού κώδικα) µεταξύ εκπαιδευτικών και
µαθητών», µπορεί να δηµιουργήσει πολλά προβλήµατα στην κατανόηση των φυσικών επιστηµών. Πρόσφατη
έρευνα στον ελληνικό µαθητικό πληθυσµό [42], συµπέρανε ότι τα αφηγηµατικά γλωσσικά στοιχεία που
χρησιµοποιούνται σε εκλαϊκευτικά επιστηµονικά άρθρα του τύπου, διεγείρουν το ενδιαφέρον των µαθητών και
τους κινητοποιούν για περαιτέρω µελέτη. Στην ίδια δηµοσίευση σηµειώνεται επίσης ότι η συναισθηµατική«ποιητική» γλώσσα που κάνει χρήση πολλών µεταφορών και αναλογιών προτιµάται από τους µαθητές, οι
οποίοι τείνουν να αποφεύγουν άρθρα τα οποία παρουσιάζουν τα ευρήµατά τους µε έναν αυστηρό
επιστηµονικό τρόπο. Κατ’ αυτό τον τρόπο, η συνεργασία µεταξύ ειδικών επιστηµόνων και εκπαιδευτικών στον
τοµέα της παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού το οποίο κάνει χρήση µίας γλώσσας η οποία είναι θελκτική και
οικεία στο µαθητή αλλά παράλληλα δεν θυσιάζει την επιστηµονική εγκυρότητα, θα µπορούσε να αποβεί
ιδιαίτερα γόνιµη. Η διερεύνηση των τρόπων µε τους οποίους η επιστήµη του τύπου µπορεί να µετασχηµατιστεί
σε σχολική επιστήµη [43], είναι ένα σύγχρονο πεδίο έρευνας στο οποίο το πρόγραµµα CIAAN θα µπορούσε
να διαδραµατίσει το δικό του ρόλο µέσω της συνεργασίας εκπαιδευτικών και ειδικών επιστηµόνων.
(δ) Η ταυτοποίηση των υφιστάµενων επίµονων αντιλήψεων των εκπαιδευτικών για διάφορα θέµατα χηµείας
απαιτεί συστηµατική ερευνητική προσπάθεια που µπορεί να βοηθηθεί σηµαντικά µέσω της αλληλεπίδρασης
των ερευνητών µε τους εκπαιδευτικούς.
Η δυνατότητα αυτοεπιµόρφωσης που παρέχεται µέσω του υλικού του portal αναµένεται να παίξει
σηµαντικό ρόλο στην ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα (και όχι µόνο στους άµεσα εµπλεκόµενους
εκπαιδευτικούς). Το ίδιο µπορεί επίσης να επιτευχθεί και µέσω της δυνατότητας των εκπαιδευτικών να
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συµµετάσχουν σε διεθνείς πλατφόρµες ανταλλαγής εµπειριών και απόψεων για θέµατα διδασκαλίας και
µάθησης θεµάτων χηµείας τα οποία δηµιουργούν ιδιαίτερες δυσκολίες στους µαθητές (πχ. θέµατα οργανικής
χηµείας).

4. Συµπεράσµατα
Λαµβάνοντας υπόψη την αναλυτική παρουσίαση των τριών παραπάνω ενοτήτων, προκύπτουν τα
παρακάτω βασικά συµπεράσµατα.
Τα κύρια συµπεράσµατα σχετικά µε την υφιστάµενη κατάσταση στην Ελλάδα όσον αφορά στην αρχική
(προ-διορισµού) εκπαίδευση εκπαιδευτικών που διδάσκουν Χηµεία (και άλλες Φυσικές Επιστήµες) είναι τα
παρακάτω:
(α) Η πλειονότητα των πανεπιστηµιακών τµηµάτων Χηµείας προσφέρουν τη δυνατότητα κάποιας αρχικής
εκπαίδευσης στους φοιτητές µέσω µαθηµάτων επιλογής σχετιζόµενων µε τη διδακτική της Χηµείας. Αυτά τα
µαθήµατα περιλαµβάνουν συνήθως τόσο θεωρητικό όσο και εργαστηριακό µέρος. Ως παράδειγµα καλής
πρακτικής, µπορούµε να αναφερθούµε στο τµήµα Χηµείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης,
το οποίο δίνει στους φοιτητές του τη δυνατότητα να επιλέξουν στο τελευταίο έτος κατεύθυνση σπουδών η
οποία είναι άµεσα σχετιζόµενη µε τη χηµική εκπαίδευση. Το υποχρεωτικό ετήσιο πρόγραµµα παιδαγωγικής
κατάρτισης, ΕΠΠΑΙΚ της ΑΣΠΑΙΤΕ είναι επίσης ένα καλό παράδειγµα προγράµµατος εκπαίδευσης
εκπαιδευτικών που εστιάζει σε εκπαιδευτικά θέµατα, αλλά προσφέρεται µόνο σε υποψήφιους εκπαιδευτικούς
Φυσικών Επιστηµών οι οποίοι δεν είναι κάτοχοι «καθηγητικού» πτυχίου.
(β) Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης λαµβάνουν συστηµατική (αλλά όχι απαραίτητα
επαρκή) εκπαίδευση σχετικά µε µεθοδολογία διδακτικής των φυσικών επιστηµών στα εννέα διαφορετικά
πανεπιστηµιακά τµήµατα της χώρας.
(γ) Υπάρχουν αρκετά µεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών µε αντικείµενο σχετικό µε την διδακτική των
φυσικών επιστηµών. Η πλειονότητά τους οργανώνεται από Παιδαγωγικά τµήµατα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης.
Επισηµαίνεται ειδικά το διαπανεπιστηµιακό διατµηµατικό µεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών µε τίτλο
«∆ιδακτική της Χηµείας και Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες» (γνωστό µε το ακρωνύµιο ∆ΙΧΗΝΕΤ) το οποίο
είναι εξειδικευµένο στη χηµική εκπαίδευση και το οποίο οργανώνεται από τα τµήµατα Χηµείας των
Πανεπιστηµίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης και το τµήµα Χηµικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου.
(δ) Η Ένωση Ελλήνων Χηµικών αναλαµβάνει συχνά δράσεις εκπαίδευσης εκπαιδευτικών που διδάσκουν
Χηµεία, οι οποίες µπορούν και να σχετίζονται µε ενηµέρωση αναφορικά µε τις νέες τάσεις και εξελίξεις της
έρευνας και της τεχνολογίας.
Οι επιλογές (γ) και (δ) που αναφέρονται παραπάνω, είναι διαθέσιµες σε εκπαιδευτικούς τόσο πριν όσο και
µετά το διορισµό τους.
Τα κύρια συµπεράσµατα σχετικά µε την υφιστάµενη κατάσταση στην Ελλάδα όσον αφορά στην εντόςυπηρεσίας εκπαίδευση εκπαιδευτικών (επιµόρφωση) που διδάσκουν Χηµεία (και άλλες Φυσικές Επιστήµες)
είναι τα παρακάτω:
(α) Η «Εισαγωγική Επιµόρφωση» είναι υποχρεωτικό πρόγραµµα επιµόρφωσης για όλους τους νεοδιόριστους
εκπαιδευτικούς (κατά συνέπεια και για χηµικούς). Έχει διάρκεια 100 ωρών, πραγµατοποιείται σε τρεις φάσεις
και περιλαµβάνει κυρίων πρακτικές ασκήσεις και δραστηριότητες. Οργανώνεται από το Ινστιτούτο
Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι. Ε. Π.) και συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ).
(β) Υπάρχουν τρία προαιρετικά προγράµµατα επιµόρφωσης εκπαιδευτικών τα οποία επίσης οργανώνονται
από το ΙΕΠ και συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΚΤ και τα οποία στοχεύουν στην παροχή βοήθειας στους
υπηρετούντες εκπαιδευτικούς προκειµένου να εφαρµόσουν τις αρχές του Νέου Σχολείου. Αυτά είναι τα
παρακάτω: Μείζονα Επιµόρφωση, ΤΠΕ στην Εκπαίδευση και Επιµόρφωση για τις ερευνητικές εργασίες
(Project). To πρόγραµµα «ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» έχει δύο επίπεδα µε το δεύτερο να έχει ως στόχο την
ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων για την επιτυχή ενσωµάτωση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική πράξη.
(γ) Μαζί µε την ύπαρξη των διαφόρων προγραµµάτων µεταπτυχιακών σπουδών που σχετίζονται µε τη
διδακτική των φυσικών επιστηµών και τις εκπαιδευτικές δράσεις της Ένωσης Ελλήνων Χηµικών (δες
παραπάνω), τα Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστηµών (ΕΚΦΕ) αποτελούν µία επιπλέον πηγή διαρκούς
επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών που διδάσκουν φυσικές επιστήµες.
Τα κύρια συµπεράσµατα σχετικά µε την αποτίµηση της εκπαίδευσης εκπαιδευτικών Φυσικών Επιστηµών
είναι τα παρακάτω:
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(α) Πρόσφατη έρευνα υποδεικνύει ότι η εισαγωγή των ΤΠΕ στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα τη δεκαετία
του ’90 δεν έφερε τα αναµενόµενα αποτελέσµατα, πράγµα το οποίο οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι η
τεχνολογική καινοτοµία δεν συνοδεύτηκε από σαφώς καθορισµένους εκπαιδευτικούς στόχους.
(β) Πρόσφατη έρευνα που διεξάχθηκε µεταξύ εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης υποδεικνύει την
ύπαρξη διαφόρων επίµονων αντιλήψεων και την έλλειψη πλήρους κατανόησης βασικών χηµικών εννοιών και
φαινοµένων. Ορισµένα πετυχηµένα παραδείγµατα προγραµµάτων εκπαίδευσης εκπαιδευτικών τα οποία
συνδυάζουν διάφορες διδακτικές προσεγγίσεις (πειράµατα και χρήση εκπαιδευτικού λογισµικού) έχουν
αναφερθεί στη βιβλιογραφία. Εντούτοις, σε όλες τις περιπτώσεις επισηµαίνεται ότι η επεισοδιακή εκπαίδευση
της «µίας φοράς» δεν επαρκεί και απαιτείται συστηµατική, συνεχής και µακρόχρονη επιµόρφωση.
(γ) Πρόσφατη έρευνα δείχνει ότι η προπτυχιακή εκπαίδευση των εκπαιδευτικών χαρακτηρίζεται από την
αποσπασµατική φύση των προσφερόµενων µαθηµάτων, που οδηγεί τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς να
θεωρούν ότι η προπτυχιακή τους παιδεία δεν τους παρέχει επαρκή εφόδια έτσι ώστε να µπορούν να
επιλέξουν και να θέσουν σε εφαρµογή µία συγκεκριµένη στρατηγική διδασκαλίας ακολουθώντας συγκεκριµένα
κριτήρια.
(δ) Υπάρχουν ερευνητικές ενδείξεις ότι συγκεκριµένες ιδιότητες-ικανότητες των εκπαιδευτικών θεωρούνται
ήσσονος σηµασία στα προπτυχιακά προγράµµατα σπουδών. Μερικές από αυτές είναι οι παρακάτω:
κατανόηση των αναγκών των µαθητών, αξιολόγηση του αναλυτικού προγράµµατος και παρέµβαση σε αυτό,
προσαρµογή του σχολικού βιβλίου στις ανάγκες των µαθητών.
(ε) Όπως φαίνεται από την ανάλυση του υλικού του εργαστηρίου, οι εκπαιδευτικοί Φυσικών Επιστηµών
θεωρούν ότι στις προπτυχιακές τους σπουδές έλαβαν πολύ περιορισµένη εκπαίδευση σχετική µε θέµατα
διδακτικής/παιδαγωγικής/ψυχολογίας και ότι γενικά στην Ελλάδα η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών Φυσικών
Επιστηµών αντιµετωπίζεται µε µία «ελαφριά» και «επιφανειακή» προσέγγιση. Εντούτοις, αναφέρθηκαν µε
θετικά σχόλια στο µονοετές πρόγραµµα ΕΠΠΑΙΚ της ΑΣΠΑΙΤΕ.
(στ) Αναφορικά µε την εντός υπηρεσίας εκπαίδευση εκπαιδευτικών (ή Επιµόρφωση), η υποχρεωτική
«Εισαγωγική Επιµόρφωση» για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς αποτιµήθηκε ως «όχι ιδιαίτερα χρήσιµη».
Από την άλλη πλευρά, υπήρξε συνολικά θετικά αποτίµηση για τις πρακτικές δραστηριότητες των ΕΚΦΕ, το
πρόγραµµα «ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» (ιδιαίτερα το Β’ Επίπεδο) και για το πρόγραµµα της «Μείζονος
Επιµόρφωσης».
(ζ) Η παρακολούθηση και επιτυχής ολοκλήρωση του προγράµµατος µεταπτυχιακών σπουδών µε τίτλο
«∆ιδακτική της Χηµείας και Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες» επίσης αποτιµάται ιδιαίτερα θετικά.
(η) Είναι αναγκαίο να επισηµανθούν διάφορα εµπόδια τα οποία συναντούν οι εκπαιδευτικοί στην προσπάθειά
τους να εφαρµόσουν στην πράξη τις γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν κατά την εκπαίδευση/επιµόρφωσή
τους. Αυτά είναι κυρίως η σύνδεση του Λυκείου µε τις Πανελλήνιες εξετάσεις για την εισαγωγή στην
Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, το κλειστό αναλυτικό πρόγραµµα και µέθοδος αξιολόγησης του µαθητή, η συχνά
ανταγωνιστική και συγκρουσιακή συνύπαρξη του επίσηµου σχολείου και του ιδιωτικού συστήµατος
διδασκαλίας (Φροντιστήριο) και η έλλειψη βασικών υλικών από την µεγάλη πλειοψηφία των εργαστηρίων
φυσικών επιστηµών στα δηµόσια σχολεία.
Τα κύρια συµπεράσµατα όσον αφορά στο ρόλο που µπορεί να διαδραµατίσει το πρόγραµµα CIAAN στην
εκπαίδευση των εκπαιδευτικών Φυσικών Επιστηµών, είναι τα παρακάτω:
(α) Η επιλογή της κατάλληλης διδακτικής προσέγγισης προκειµένου να αυξηθεί η αποτελεσµατικότητα της
εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι ένας από τους κύριους τοµείς στον οποίο το πρόγραµµα µπορεί να επηρεάσει
τους εµπλεκόµενους εκπαιδευτικούς. Θέµατα όπως η ευελιξία, η χρήση µεθόδων που στηρίζονται στις ΤΠΕ, η
οµαδοσυνεργατική προσέγγιση και η εργαστηριακή διδασκαλία σχετίζονται µε αυτό τον τοµέα επιρροής.
(β) Το πρόγραµµα ασκεί επίσης σηµαντική επιρροή στους εµπλεκόµενους εκπαιδευτικούς και όσον αφορά στα
επόµενα ζητήµατα: δυνατότητα αυτοεπιµόρφωσης, συνειδητοποίηση προσωπικών πεποιθήσεων και
στάσεων, συνειδητοποίηση προσωπικών αντιλήψεων για διάφορα θέµατα Χηµείας, συνειδητοποίηση της
ανάγκης για καλή γνώση της Αγγλικής και για διαρκή ενηµέρωση για τις επιστηµονικές εξελίξεις.
(γ) Το διαθέσιµο υλικό στο portal (ιδιαίτερα οι εκπαιδευτικές πηγές) έχει ήδη αξιοποιηθεί από τους
εµπλεκόµενους εκπαιδευτικούς µε τη µορφή µικρών project µεταξύ µικρών οµάδων µαθητών.
(δ) Έχουν παρουσιαστεί νέες δυνατότητες για ενεργό επικοινωνία και συνεργασία µεταξύ των εµπλεκόµενων
εκπαιδευτικών και ειδικών επιστηµόνων.
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(ε) Εκπαιδευτικές δοµές διαφόρων τύπων (Ιδρύµατα Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, ΕΚΦΕ, Περιφερειακά
Τµήµατα της Ένωσης Ελλήνων Χηµικών) αναµένεται να αξιοποιήσουν τα αποτελέσµατα του προγράµµατος
µε διάφορους τρόπους.
(στ) Έχουν αναδειχθεί µερικά σηµαντικά ζητήµατα τα οποία σχετίζονται µε την αποτελεσµατικότητα των
προγραµµάτων εκπαίδευσης εκπαιδευτικών και τα οποία θα µπορούσαν να ληφθούν υπόψη για την
ανασχεδιασµό της σχετικής εκπαιδευτικής πολιτικής. Αυτά τα ζητήµατα αναφέρονται στα παρακάτω: ανάγκες –
πεποιθήσεις – προσωπικές θεωρίες των εκπαιδευτικών, επίµονες αντιλήψεις εκπαιδευτικών για διάφορα
θέµατα χηµείας, ο σχεδιασµός του σχήµατος της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών, θεσµοθέτηση του µέντοραεκπαιδευτικού και της συστηµατικής πρακτικής άσκησης στο χώρο εργασίας, συνεργασία των εκπαιδευτικών,
αύξηση της αναλογίας των πρακτικών έναντι των θεωρητικών µαθηµάτων στα αναλυτικά προγράµµατα
εκπαίδευσης εκπαιδευτικών.
(ζ) Η συνεργασία µεταξύ εκπαιδευτικών και ειδικών επιστηµόνων αναµένεται να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο
µε τους παρακάτω τρόπους: µετασχηµατισµός της πολύπλοκης ακαδηµαϊκής γνώσης σε σχολική γνώση,
σχεδιασµός και ανάπτυξη εκπαιδευτικών πηγών µε χρήση ΤΠΕ στηριζόµενων σε συγκεκριµένα εκπαιδευτικά
σενάρια και αρχές της παιδαγωγικής, αξιοποίηση του γλωσσικού κώδικα επικοινωνίας που χρησιµοποιείται σε
άρθρα της επιστήµης του τύπου προκειµένου να αυξηθεί η κινητοποίηση των µαθητών για ενασχόληση µε τις
φυσικές επιστήµες.
(η) Η δυνατότητα των εκπαιδευτικών να συµµετάσχουν σε διεθνείς πλατφόρµες ανταλλαγής εµπειριών και
απόψεων για θέµατα διδακτικής της Χηµείας.
Τέλος, προκειµένου να αυξηθεί ο ρόλος που µπορεί να διαδραµατίσει το πρόγραµµα CIAAN στην
εκπαίδευση των εκπαιδευτικών Φυσικών Επιστηµών, διατυπώνονται οι παρακάτω προτάσεις αναφορικά µε
τον προγραµµατισµό των δράσεων του τελευταίου έτους του προγράµµατος:
(α) Οι συµµετέχοντες εκπαιδευτικοί θα δοκιµάσουν εθελοντικά στις τάξεις τουλάχιστον µία εκπαιδευτική πηγή
της επιλογής τους ήδη διαθέσιµη στη βάση δεδοµένων του portal, ακολουθώντας ένα εκπαιδευτικό σενάριο
που θα έχουν σχεδιάσει εκ των προτέρων. Το εκπαιδευτικό σενάριο σε συνδυασµό µε την δική τους
αξιολόγηση και προτάσεις καθώς και την αξιολόγηση των µαθητών, είναι δυνατό να χρησιµοποιηθεί για την
παραγωγή ενός συνοπτικού «Οδηγού του Εκπαιδευτικού» για την επιτυχή εφαρµογή της αντίστοιχης
εκπαιδευτικής πηγής στη σχολική τάξη.
(β) Κατά τη διάρκεια του τρίτου εργαστηρίου (το οποίο θα πραγµατοποιηθεί το χειµώνα του 2014) οι
εκπαιδευτικοί θα ανταλλάξουν τις εµπειρίες τους από την εφαρµογή των εκπαιδευτικών πηγών σε ανοιχτή
συζήτηση. Η επεξεργασία του υλικού του εργαστηρίου θα µπορούσε να οδηγήσει στην παραγωγή ενός
συνοπτικού «Οδηγού» για την επιτυχή εφαρµογή εκπαιδευτικών πηγών που στηρίζονται στις ΤΠΕ, ο οποίος
είναι δυνατό να συµπεριληφθεί στην Εθνική Έκθεση του τρίτου και τελευταίου έτους του προγράµµατος
“Chemistry is All Around Network”.
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