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Το επιστημολογικό θέμα

Eliot, T. S. (1888-1965) Νομπελίστας 

 Πού είναι η γνώση που χάσαμε μέσα στην πληροφορία; 

 Πού είναι η σοφία που χάσαμε μέσα στη γνώση;

 Πού είναι η ζωή που χάσαμε ζώντας; 

 Where is the knowledge we have lost in information? 

 Where is the wisdom we have lost in knowledge?

 Where is the Life we have lost in living? 

 Knowledge of words, and ignorance of the World. 



Σκοπός της μάθησης 

Δημόκριτος

Να αλλάξει την προοπτική θέασης του 

κόσμου!



Πληροφόρηση (δεδομένα και πληροφορίες), 

Γνώση με κατανόηση,   Κρίση 

 Δεδομένα: Αισθητηριακά Ερεθίσματα και Οργανωμένα 

Σύμβολα, όπως παρατηρήσεις, μετρήσεις, 

απαριθμήσεις, πίνακες, στατιστικά γραφήματα, κώδικες, 

ταξινομήσεις, περιοδικοί πίνακες και δηλώσεις 

γεγονότων, χωρίς όμως συσχετίσεις. 

 Πληροφορίες: Παραγωγή Πληροφοριών μέσα από την 

αξιοποίηση των Δεδομένων, που εκφράζεται με την 

ανάδειξη αμοιβαίων σχέσεων μεταξύ δύο δεδομένων, 

χωρίς περαιτέρω προεκτάσεις. Είναι περιορισμένης 

κλίμακας σχέσεις, αλλά υψηλής βεβαιότητας. 
 (Ματσαγγούρας, 2003)



Γνώση με κατανόηση: Οι πληροφορίες 

εντάσσονται σε πλέγμα σχέσεων αιτιωδών και 

άλλων μορφών  σχέσεων, που διασφαλίζουν τη 

βαθιά κατανόηση του φυσικού και κοινωνικού 

κόσμου.  Ο μαθητής αναζητά τις σχέσεις!

Κρίση με σοφία: Η σοφία με τα παραπάνω 

προσδιοριστικά παρέχει δυνατότητες για την 

βαθύτερη κατανόηση προβληματικών 

καταστάσεων με ασαφή δομή, αντιφάσεις και 

διλημματικές καταστάσεις.

(Ματσαγγούρας, 2003)



ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ

 Το Σχήμα 1 δείχνει την αλλαγή της στάθμης της Λίμνης Τσαντ, στη 

Σαχάρα της Βόρειας Αφρικής. Η Λίμνη Τσαντ εξαφανίστηκε τελείως 

γύρω στο 20.000 π.Χ., κατά τη διάρκεια της τελευταίας εποχής των 

παγετώνων. Γύρω στο 11.000 π.Χ. επανεμφανίστηκε. Σήμερα, η 

στάθμη της είναι περίπου στο ίδιο επίπεδο που ήταν το 1000 μ.Χ.

Σχήμα 1. 



Το Σχήμα 2 δείχνει τις βραχογραφίες (αρχαία σχέδια 

ή ζωγραφιές που βρέθηκαν στους τοίχους των 

σπηλαίων) της Σαχάρας και την εξέλιξη της πανίδας.

 Σχήμα 2

 Πηγή: Copyright Bartholomew Ltd 1988. Ανατύπωση από το The Times Atlas of Archaeology κατόπιν 

αδείας των Harper Collins Publishers.



Ερώτηση 1: ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ

Ποιο είναι το βάθος της Λίμνης Τσαντ σήμερα; 

Κυκλώστε τη σωστή απάντηση.

A. Δύο μέτρα περίπου.

Β. Δεκαπέντε μέτρα περίπου.

Γ. Πενήντα μέτρα περίπου.

Δ. Έχει εξαφανιστεί τελείως.

Ε. Δεν δίνεται η πληροφορία.    



Ερώτηση 2: Με ποια χρονολογία περίπου 

αρχίζει η γραφική παράσταση στο Σχήμα 1;  

Ερώτηση 3: Γιατί ο συγγραφέας επέλεξε να 

αρχίζει η γραφική παράσταση με τη 

χρονολογία που επιλέξατε στην προηγούμενη 

ερώτηση;



Ερώτηση 4:

Το Σχήμα 2 βασίζεται στην υπόθεση ότι:

 A. τα ζώα της βραχογραφίας ζούσαν στην 

περιοχή την εποχή που σχεδιάστηκαν.

 Β. οι καλλιτέχνες που σχεδίασαν τα ζώα ήταν 

πολύ ταλαντούχοι.

 Γ. οι καλλιτέχνες που σχεδίασαν τα ζώα 

μπορούσαν να ταξιδεύουν μακριά.

 Δ. δεν έγινε καμιά προσπάθεια να 

εξημερωθούν τα ζώα τα οποία απεικονίζονταν 

στη βραχογραφία.



Ερώτηση 5: Για να απαντήσετε σ’ αυτή την 

ερώτηση, χρειάζεται να αντλήσετε πληροφορίες 

από τα Σχήματα 1 και 2.

Η εξαφάνιση των ρινόκερων, των ιπποπόταμων ή 

των βισόνων από τις βραχογραφίες της Σαχάρας 

συνέβη:

 A. στην αρχή της πιο πρόσφατης εποχής των 

παγετώνων.

 Β. στο μέσο της περιόδου που η Λίμνη Τσαντ ήταν στο 

υψηλότερο σημείο της στάθμης της.

 Γ. μετά τη σταδιακή υποχώρηση της στάθμης της Λίμνης 

Τσαντ που διήρκεσε για περισσότερο από 1000 χρόνια.

 Δ. στην αρχή μιας συνεχούς περιόδου ξηρασίας.

 Σημείωση. Από Διεθνές Πρόγραμμα για την Αξιολόγηση των Μαθητών- PISA (σελ.115-117), από 

Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας, 2007, Αθήνα: Επτάλοφος Α.Β.Ε.Ε. (προσαρμογή)



Ερωτήσεις  γνωσιακές και κριτικές 

 Ποιες είναι οι συνέπειες της παγετώδους και της 

μεσοπαγετώδους περιόδου στον πλανήτη; 

 Ποιες οι πιθανές ασχολίες των κατοίκων γύρω από 

τη Λίμνη Τσάντ και σε ποιο βαθμό είχαν καθοριστεί  

από αυτή;

 Ποιες πιθανές οικονομικές και κοινωνικές 

συνέπειες  είχε η μείωση της στάθμης του νερού 

της Λίμνης στους κατοίκους της γύρω περιοχής;

 Έρευνα για τους οικολογικούς  και οικονομικούς 

πρόσφυγες. 



Σκοπός της μάθησης στις Φυσικές Επιστήμες 

 Μαθητές/τριες “επιστημονικά εγγράμματοι”:

 ενημερωμένοι, ευαισθητοποιημένοι, 
ενεργοί,

που θα παίρνουν αποφάσεις 

σε προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο 

στηριγμένοι σε αντικειμενικά δεδομένα και

ορθολογική σκέψη.



Η διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στη 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:

Αναδεικνύεται ως πρωτεύον και 
καθοριστικό μέρος μιας Ανθρωπιστικής 
Παιδείας,  από την οποία διαμορφώνεται 

και στον τομέα των γνώσεων και στον τομέα

των αξιών 

ο δημοκρατικός πολίτης 



ο δημοκρατικός πολίτης με 

 Σεβασμό της ζωής στο σύνολο των εκδηλώσεών 
της.

 Σεβασμό στο περιβάλλον.

 Αναγνώριση της μοναδικότητας και αποδοχή της 

διαφορετικότητας στο φύλο, στο χρώμα, στη 
γλώσσα, στις πεποιθήσεις κάθε ανθρώπου.

 Ενημέρωση, γνώση με κατανόηση και κρίση με 
σοφία για τα σύγχρονα επιστημονικά επιτεύγματα 
και τις συνέπειές τους.



Κάθε πολίτης καλείται να πάρει θέση για 
ζητήματα, όπως:

 Ρύπανση του περιβάλλοντος και συνέπειές της 
(ακτινοβολίες, υπερθέρμανση του πλανήτη, τρύπα 
του όζοντος, ευτροφισμός, όξινη βροχή κ.ά.),

 Ανάγκη για ήπιες και ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, 
 Χρήση πυρηνικής ενέργειας,
 Ανάγκη για αειφορία και βιώσιμη ανάπτυξη,
 Νέες ιατρικές προσεγγίσεις και νέα φάρμακα,
 Γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα,
 Κλωνοποίηση,
 Διατροφικές κρίσεις,
 Διαχείριση φυσικών πόρων, διαχείριση υδάτων
 Διαχείριση απορριμμάτων. 



Κατευθυντήριοι σκοποί μάθησης

 Εννοιολογική γνώση: Απόκτηση γνώσεων –
εννοιολογική κατανόηση για νόμους, αρχές, 
φαινόμενα.

 Διερευνητική μάθηση: 
Ικανότητα ερμηνείας καταστάσεων και φαινομένων, 
που αφορούν τον ίδιο το μαθητή και το περιβάλλον 
του                              
Εξοικείωση με τον επιστημονικό τρόπο σκέψης

 Συνεργατική μάθηση: Δυνατότητα για επικοινωνία
και συνεργασία με άλλα άτομα ή ομάδες. 



Μαθησιακό περιβάλλον 

 για να  αναπτύξει ο μαθητής “νέα  κατανόηση”
και “νέο νόημα“ σε σχέση με τις ΦΕ στο σχολείο;

Με  μεσολαβητή και  υποστηρικτή  το  δάσκαλο:





Σχεδιασμός και Οργάνωση σύγχρονου 

μαθησιακού περιβάλλοντος

 Εναλλακτικές και Διαφοροποιημένες 
διδακτικές προτάσεις (προσαρμοσμένες 
στο γνωστικό και ψυχολογικό προφίλ των 
μαθητών).

 Σύνθεση ομάδων εργασίας και οργάνωση 
επικοινωνίας μέσα στην ομάδα και ανάμεσα 
στις ομάδες με διαδικασίες σχεδιασμού,  
διερεύνησης επεξεργασίας/ανάλυσης,  
σύνθεσης και παρουσίασης αποτελεσμάτων.



Σχεδιασμός δραστηριοτήτων 
με στόχο την   ενεργοποίηση της σκέψης,

οι οποίες
 να είναι σχετικές  με τα ενδιαφέροντα και 

τα βιώματα των μαθητών/τριών

 να συνδέουν την επιστημονική γνώση με 
την καθημερινή ζωή και τα προβλήματά 
της μέσα από διερεύνηση

 να επιδιώκουν την ενεργή συμμετοχή των 
μαθητών



 Χρήση ποικίλων εργαλείων, όπως φύλλα 
εργασίας, πείραμα, Η/Υ, άρθρα εφημερίδων.

 Γνωριμία με νέα επιστημονικά και (βιο-) 
τεχνολογικά επιτεύγματα και 

 Αξιολόγησή τους.



Η Βιοτεχνολογία και 

το Περιβάλλον

 καθορίζουν ολοένα και πιο 

αποφασιστικά την καθημερινή

ζωή  

 έχουν εισέλθει δυναμικά στο δημόσιο πεδίο και 

 έχουν γίνει αντικείμενο έντονης κριτικής από το 
κοινό 

για τη συμβολή τους στη δημιουργία διαφόρων 

νέων κινδύνων για την υγεία και την οικολογική

ισορροπία στον πλανήτη. 



Τελευταία
έχει αναπτυχθεί τόσο στην Αμερική όσο και την Ευρώπη το

κίνημα του

«επιστημονικού εγγραμματισμού».

Αυτό  στοχεύει στη βελτίωση του επιπέδου της κατανόησης του 

κοινού για την Επιστήμη, έτσι ώστε το κοινό  να καταστεί ικανό

 είτε να αποφασίζει για αμφιλεγόμενα ζητήματα 

 είτε να επιλέγει ποιόν ειδικό θα εμπιστευθεί.  

 Η έντονη εμπλοκή του κοινού δημιουργεί την αναγκαιότητα της

εισαγωγής των σύγχρονων κοινωνικών ζητημάτων που 

σχετίζονται με τη Βιο-Τεχνολογία και την Επιστήμη και στα 

Αναλυτικά Προγράμματα των Φυσικών Επιστημών.



Πώς τα τεχνολογικά επιτεύγματα μπορούν να 

βοηθήσουν σημαντικά τις Φυσικές Επιστήμες στο 

σχολείο;

 Αφενός αποτελούν εφαρμογή της επιστημονικής γνώσης 

και βοηθούν στην κατανόηση φαινομένων και εννοιών 

της Επιστήμης,  

 αφετέρου συμβάλλουν στην 

ενημέρωση και στην ανάπτυξη

της κριτικής σκέψης του 

ενεργού πολίτη (Layton, 2004).



Τι μπορεί να συμβάλει στην κατεύθυνση αυτή;

Η επιλογή και η διαθεματική επεξεργασία κατάλληλων

επιστημονικο-τεχνολογικών  άρθρων και μελέτη

περίπτωσης, σχετικών με τα 

σύγχρονα προβλήματα, που απειλούν

 την υγεία του ανθρώπου, 

 την ποιότητα ζωής και              

 την οικολογική ισορροπία, 

όπως η  διαταραχή του φαινομένου του θερμοκηπίου,

η δημιουργία του φωτοχημικού νέφους, που οφείλονται

στην ατμοσφαιρική ρύπανση λόγω των ανθρώπινων

δραστηριοτήτων, η λειψυδρία κ.άλ.



Το ζητούμενο;

Μέσα από διδακτικές δραστηριότητες οι μαθητές 
καλούνται: 

 να αιτιολογήσουν τα αποτελέσματα των 
παρεμβάσεων του ανθρώπου στους 
οργανισμούς και στο  περιβάλλον, 

 να αναγνωρίσουν την αναγκαιότητα για 
επιστημονικό σχεδιασμό και έλεγχο των 
παρεμβάσεων αυτών με τη βοήθεια της 
Τεχνολογίας και της Βιοτεχνολογίας

 να υιοθετήσουν στάσεις και συμπεριφορές 
που να βοηθούν στην πρόληψη ή στην 
αντιμετώπιση  προβλημάτων. 



Ένταξη του άρθρου – μελέτης περίπτωσης

στη διδακτική πράξη

Πορεία

1. να προκληθεί το ενδιαφέρον 

των  μαθητών (αφόρμηση), 

2. να  διατυπωθούν οι διδακτικοί 

στόχοι,

3. να γίνει ανάλυση-επεξεργασία του άρθρου, να 

διατυπωθούν ερωτήματα-προβληματισμοί, να 

γίνει συζήτηση

4. να γίνει αξιολόγηση.



1.  Αφόρμηση

 Η ομαλή είσοδος στη νέα ενότητα γίνεται με την αφόρμηση ή 

πρόκληση ενδιαφέροντος.

 Τα σύγχρονα επιστημονικά θέματα όπως παρουσιάζονται 

μέσα από άρθρα εφημερίδων κεντρίζουν το ενδιαφέρον των 

μαθητών (Layton, 2004). 

 Το  άρθρο από την εφημερίδα πρέπει να διαβαστεί από τους 

μαθητές και να συσχετισθεί  με τις ενότητες του βιβλίου, που  

έχουν διδαχτεί στο προηγούμενο μάθημα ώστε να έχουν το 

γνωστικό υπόβαθρο για τη συζήτηση, που θα ακολουθήσει.



2. Στόχοι – προάγοντας την κριτική

σκέψη!

1. η ανάδειξη των αντιλήψεων των μαθητών για τη  σχέση 
Επιστήμης - Τεχνολογίας - Κοινωνίας

2. η δυνατότητα αξιολόγησης των επιστημονικών και 
τεχνολογικών εφαρμογών, ώστε ο μαθητής, ως πολίτης, 
να είναι ικανός 

 να τοποθετείται κριτικά απέναντί τους και 

 να αποφαίνεται για τις θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις 
τους στην ατομική και κοινωνική υγεία, τη διαχείριση των 
φυσικών πόρων και το περιβάλλον και  

 να συμμετέχει στις προσπάθειες για την επίλυση 
κοινωνικών προβλημάτων αξιοποιώντας τις γνώσεις 
και τις δεξιότητες που έχει αποκτήσει,

3. η διαπίστωση της συμβολής της Τεχνο- και 
Βιοτεχνολογίας  στην ποιότητα  ζωής του ανθρώπου. 



3.   Επεξεργασία

 Προτεινόμενη διδακτική δραστηριότητα

Μια διδακτική δραστηριότητα, στην οποία θα 

μπορούσαν να εμπλακούν οι μαθητές/τριες για 

να επεξεργαστούν το κείμενο-άρθρο, αφού 

πρώτα το διαβάσουν, 

είναι η αναζήτηση επιχειρημάτων λόγου και 

αντιλόγου με 

το παιχνίδι ρόλων.



Τι επιδιώκεται με το παιχνίδι ρόλων;

 Η ανάλυση συγκρουσιακών καταστάσεων και 

 η ανάδειξη αντιπαραθέσεων. 

Οι μαθητές σύμφωνα με  το κείμενο-άρθρο, καλούνται 

να ορίσουν τις εμπλεκόμενες κοινωνικές ομάδες, 

να κάνουν διανομή ρόλων ανάλογα με αυτές, 

να υποδυθούν και να επεξεργαστούν σε μικρές ομάδες 
των 4-5 ατόμων  τους ρόλους που συνδέονται με την 
εξεταζόμενη κατάσταση, 

να σχεδιάσουν και να διαμορφώσουν την 
επιχειρηματολογία των θέσεών τους  και 

να οδηγηθούν σε συμπεράσματα και προτάσεις. 



4. Αξιολόγηση

Για την αξιολόγηση της διαδικασίας και για να αναδειχθούν

οι αλληλεπιδράσεις   Κοινωνίας, Επιστήμης, Τεχνολογίας, 

διατυπώνονται ερωτήσεις:

 Ποια ήταν η ομάδα, που ανέπτυξε 
εμπεριστατωμένα και πιο πειστικά επιχειρήματα για 
να υπερασπίσει τις απόψεις της;

 Υπήρχαν  επιχειρήματα, που  δεν ακούστηκαν από 
τις δύο ομάδες;  Ποια ήταν αυτά;

 Ποια επιχειρήματα από αυτά που ακούστηκαν  
λαμβάνει υπόψη της η κοινωνία σήμερα και ποια 
δεν λαμβάνει;



 Γιατί τα πανεπιστήμια και οι ερευνητές διεξάγουν 

σήμερα έρευνα;

 Εξυπηρετεί η έρευνα τις ανάγκες της κοινωνίας; 

 Ποια στάση πρέπει να έχει η κοινωνία απέναντι 

στα νέα τεχνολογικά και επιστημονικά 

επιτεύγματα;



Προάγοντας τη δημιουργική σκέψη

 «Να βρούμε πολλές λύσεις για…» 

 «Τι θα συνέβαινε, αν…»

Δημιουργική επίλυση προβλήματος:

Εντοπισμός του και συλλογή δεδομένων

(Τι, ποιος, πώς, πού, πότε και γιατί;)

Διατύπωση του προβλήματος (η μισή λύση)

Παραγωγή και αξιολόγηση προτεινόμενων ιδεών-

λύσεων

Αποδοχή λύσης/εων–Δράση (Ι. Ν. Παρασκευόπουλος, 2009)



Ο ρόλος του εκπαιδευτικού

Ο εκπαιδευτικός δεν έχει την αποκλειστική 

ιδιοκτησία της γνώσης αλλά

 υποκινεί την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία,

 γίνεται διευκολυντής της ομάδας, 

 υποβοηθά και καθοδηγεί την ερευνητική 

δραστηριότητα





Ο ρόλος του εκπαιδευτικού

Πιο συγκεκριμένα ο εκπαιδευτικός, μέσα από την διδασκαλία της

κοινωνικής διάστασης της Επιστήμης και της Τεχνολογίας και της

αναγνώρισής της ως μέρος της πολιτικής αγωγής των μαθητών,

 τους εμψυχώνει, παροτρύνει   και ενθαρρύνει,  ώστε  να

εκφράσουν  τα συναισθήματα, τις γνώσεις  και τις αντιλήψεις  
τους,

 συμβάλλει  στην  οργάνωση  και  ομαλή  διεξαγωγή  της  
συζήτησης  με την τήρηση των βασικών κανόνων και του χρόνου, 
που έχουν ήδη ορίσει οι ίδιοι οι μαθητές, 

 ενθαρρύνει τη συμμετοχή όλων των μαθητών,

 συμβάλλει στην  τήρηση της ενεργητικής ακρόασης, 

 στη δημιουργία κλίματος σεβασμού και ελεύθερης έκφρασης και 
όπου χρειαστεί

 παρεμβαίνει διακριτικά. 



Οι μαθητές 

 για να καλύψουν σφαιρικά το θέμα και επιπλέον να 

μάθουν να αντιδρούν πολύπλευρα και αντιφατικά 

στα πιθανά επόμενα προβλήματα είναι σημαντικό:

 να ερευνήσουν όλες τις εκφάνσεις των 

κοινωνικών επιδράσεων,

 να συνεκτιμήσουν πολλές παραμέτρους.



 Ένα τεχνολογικό επίτευγμα μπορεί να 
φαίνεται ωφέλιμο ή/και καταστρεπτικό από 
διαφορετική σκοπιά και να δημιουργούνται 
στην κοινωνία μεγάλες αντιπαραθέσεις. 

 Συνεπώς ο εκπαιδευτικός θα πρέπει ούτε να 
αναφέρει ούτε να επιβάλλει τη δική του θέση 
αλλά  να προσπαθεί να αναδείξει  όλες τις 
πλευρές του προβλήματος ακούγοντας τις  
διαφορετικές απόψεις των μαθητών.



 Σε περίπτωση που η τεκμηρίωση των θέσεων των 
ομάδων είναι ελλιπής ο εκπαιδευτικός μπορεί να 
ζητήσει την περαιτέρω επεξεργασία τους. 

 Επίσης βοηθά αναδεικνύοντας πτυχές των ρόλων που 
οι μαθητές  δυσκολεύονται να διακρίνουν. 

 Στο τέλος συνθέτει, συνοψίζει και διατυπώνει τα 
συμπεράσματα. 

Μαθητές και εκπαιδευτικός σχολιάζουν και αξιολογούν 
την εμπειρία τους αλλά και τα συμπεράσματα που 
προέκυψαν (Φλογαΐτη, 2006).



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Οι Φυσικές Επιστήμες στο σχολείο 

επιφορτίζονται και με ένα επιπλέον ρόλο πέρα από

τον επιστημονικό εγγραματισμό (Κουλαϊδής, 2002). 

Οφείλουν να αντιμετωπίζουν τις τεχνολογικές

εφαρμογές μέσα από μια διαθεματική σκοπιά,

ώστε οι μαθητές να χειραφετούνται κοινωνικά για 

 να προβλέπουν και 

 να αξιολογούν τις κοινωνικές επιπτώσεις της

Τεχνολογίας (Layton, 2004). 



ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

- Ένταξη κατάλληλων δραστηριοτήτων μέσα στα ΠΣ

και στα διδασκόμενα γνωστικά αντικείμενα, 

- Εξοικείωση με τεχνικές,

που να προετοιμάζουν τους μαθητές 

γνωσιακά,

κριτικά και

δημιουργικά για τις 

επιστημονικο-τεχνολογικές 

εξελίξεις.



Ευχαριστώ 

για την 

προσοχή σας


