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Προαπαιτούµενα

Στόχοι του µαθήµατος
Ο κύριος σκοπός του µαθήµατος είναι ο προσδιορισµός της θέσης και του περιεχοµένου των
µαθηµάτων των Φυσικών Επιστηµών στα σχολικά προγράµµατα της πρωτοβάθµιας και
δευτεροβάθµιας εκπαίδευση. Το µάθηµα στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών/τριών µε
τους τρόπους και τα µοντέλα αξιολόγησης παιδαγωγικού υλικού στις Φυσικές Επιστήµες. Στο
µάθηµα θα παρουσιαστούν ποσοτικά και ποιοτικά µοντέλα αξιολόγησης ενώ θα συζητηθούν
τα όρια της εκάστοτε επιλεγόµενης µεθοδολογίας αξιολόγησης. Επίσης, θα διερευνηθούν
τρόποι αξιολόγησης παιδαγωγικού υλικού σε εργαστηριακές συνθήκες όπως και σε
πραγµατικές συνθήκες χρήσης τους σε χώρους αγωγής και εκπαίδευσης µαθητών δηµοτικής
και µέσης εκπαίδευσης.
Στο πλαίσιο του µαθήµατος θα αξιολογηθεί από τους φοιτητές/τριες το Αναλυτικό Πρόγραµµα
των Φυσικών Επιστηµών στο ∆ηµοτικό Σχολείο και στη Μέση Εκπαίδευση στα ειδικά θέµατα
της Φυσικής και Βιολογίας. Επίσης, σε εργαστηριακές συνθήκες, θα αξιολογηθεί µεγάλο
δείγµα υπάρχοντος έντυπου και ηλεκτρονικού παιδαγωγικού υλικού καθώς και σχετικά
ηλεκτρονικά παιχνίδια και λογισµικά. Η αξιολόγηση παιδαγωγικού υλικού θα γίνει ως προς
τους στόχους του εκάστοτε αναλυτικού και τους στόχους του ίδιου του υλικού, τους στόχους
της διδασκαλίας, τη δράση των διδασκόντων, το προφίλ των µαθητών/τριών, το χώρο και το
χρόνο της παιδαγωγικής παρέµβασης ενώ θα διερευνηθεί ο ρόλος και η εµπλοκή του
διδάσκοντα/ουσα στα διάφορα είδη παιδαγωγικού υλικού.
Μαθησιακά αποτελέσµατα
Με την ολοκλήρωση του µαθήµατος ο φοιτητής/τρια αναµένεται να:
• ορίζει τους παιδαγωγικούς και διδακτικούς στόχους για την παραγωγή έντυπου
παιδαγωγικού υλικού και να παράγουν, σε πειραµατικό επίπεδο, έντυπο παιδαγωγικό υλικό
για τις Φυσικές Επιστήµες στις διάφορες βαθµίδες και θεµατικές (φυσικές επιστήµες,
µελέτη περιβάλλοντος, Φυσική Γυµνασίου-Λυκείου, Βιολογία Γυµνασίου-Λυκείου)

•
•
•
•

αξιολογεί υπάρχον έντυπο παιδαγωγικό υλικό σε πραγµατικές συνθήκες καθώς και στην
αξιολόγηση παιδαγωγικού υλικού που παρήχθηκε πειραµατικά τόσο σε εργαστηριακές
συνθήκες όσο και σε χώρους αγωγής και εκπαίδευσης παιδιών
εφαρµόζει κριτήρια αξιολόγησης, χρησιµοποιώντας και αναδιαµορφώνοντας υπάρχοντα
µοντέλα αξιολόγησης ή/και να προτείνει νέα µοντέλα ποσοτικής και ποιοτικής αξιολόγησης
σχεδιάζει δραστηριότητες για αξιοποίηση διαφόρων των περιβαλλόντων µάθησης (τυπικά
και άτυπα περιβάλλοντα µάθησης) και να µπορεί να τεκµηριώνει θεωρητικά τις επιλογές
αυτές
επανασχεδιάζει προγράµµατα και διδακτικές ενότητες τους ώστε να δίνουν στον κάθε
µαθητή ευκαιρίες βελτίωσης των δυνατοτήτων τους, να προσφέρουν εκπαίδευση σε
περιθωριακές οµάδες µαθητών και να εργαστούν προς µια κοινωνία περισσότερο δίκαιη.

Περιεχόµενο του µαθήµατος
• Προϋποθέσεις ανάπτυξης ενός νέου αναλυτικού προγράµµατος: α) αλλαγή
στην αντίληψη για τη φύση της γνώσης, β) µια καινούρια θεωρία µάθησης και γ) νέες
κοινωνικές απαιτήσεις που να επιβάλλουν στο εκπαιδευτικό σύστηµα να τις
θεσµοθετήσει (π.χ. ανάγκη για επιστηµονικό και τεχνολογικό αλφαβητισµό, για δηµόσια
κατανόηση της επιστήµης και του ιδιαίτερου πολιτισµού της, για αντίληψη των
σχέσεων επιστήµης-τεχνολογίας-κοινωνίας, ανάγκη τέλος, για προγράµµατα που να
απευθύνονται σε όλους).
• Ο κονστρουκτιβισµός ως αναδυόµενο παράδειγµα συγκροτητικού για την ∆ιδακτική και
των Φυσικών Επιστηµών και ως βάση για το σχεδιασµό και την ανάπτυξη Αναλυτικών
Προγραµµάτων και πλαίσιο αναφοράς για την ανάλυση του παιδαγωγικού φαινοµένου
της διδασκαλίας-µάθησης.
• Πρότυπο σχεδιασµού Αναλυτικού Προγράµµατος Εποικοδοµητικής Προσέγγισης
• Το
µοντέλο
της
εκπαιδευτικής
επανοικοδόµησης-ανασυγκρότησης
και
µετασχηµατισµού της επιστηµονικής γνώσης ως µια κυκλική διαδικασία
θεωρητικού συλλογισµού, εννοιολογικής ανάλυσης, και ανάπτυξης αναλυτικού
προγράµµατος
• Ο ρόλος της Ιστορίας των Φυσικών Επιστηµών στη διαµόρφωση των Αναλυτικών
Προγραµµάτων
• Χαρακτηριστικά των Κοινωνικο-εποικοδοµητικών Αναλυτικών Προγραµµάτων
• Χειρισµός των ιδεών των µαθητών σε σχέση µε τους στόχους των Αναλυτικών
Προγραµµάτων και τις διαδικασίες µάθησης
Μαθησιακές δραστηριότητες/διδακτικές µέθοδοι
Ατοµική και οµαδική εργασία, Ατοµική καθοδήγηση, Ανάλυση µελετών περίπτωσης,
Οπτικογραφηµένα προγράµµατα.
Μέθοδοι Αξιολόγησης
∆ιαµορφωτική αξιολόγηση – ανατροφοδότηση, Ατοµική εργασία, Οµαδική εργασία, Τελική
εξέταση.
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