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Εκ µέρους της οργανωτικής επιτροπής, σας καλωσορίζω στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο 

"∆ιδακτική Φυσικών Επιστηµών και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση".  Το 1
ο
 Συνέδριο 

έγινε στη Θεσσαλονίκη το 1998 και ακολούθησαν η Λευκωσία (2000), το Ρέθυµνο (2002) 

και η Αθήνα (2004).  

 

Οι στόχοι του συνεδρίου 

 

Η έρευνα στη διδακτική των φυσικών επιστηµών (∆ΦΕ) «εστιάζει στην κατανόηση και στη 

βελτίωση της µάθησης των φυσικών επιστηµών (φ.ε.) µέσω της µελέτης µεταβλητών 

σχετικών µε το τι κάνει ο µαθητής µέσα σε περιβάλλον µάθησης» (Bunce & Robinson 1997, 

Herron & Nurrenburn 1999). ∆ιαλαµβάνει µια «πολύπλοκη αλληλεξάρτηση της πιο γενικής 

θεώρησης των κοινωνικών επιστηµών (δηλαδή της διαδικασίας της µάθησης) και της πιο 

αναλυτικής θεώρησης των φ.ε. (δηλαδή του περιεχοµένου)».  

Σύµφωνα τώρα µε τον Hurd de Hart (1991), δεν υπάρχει σηµαντικός λόγος να κάνει 

κανείς έρευνα στη διδακτική, εκτός και αν υπάρχει ένα αντίκρισµα στη σχολική τάξη. Κατά 

συνέπεια, το συνέδριό µας φιλοδοξεί να συνεχίσει την πορεία που χάραξαν τα προηγούµενα 

συνέδρια, έχοντας θέσει ως βασικούς στόχους: 

 

1. Να µεταφέρει στους Έλληνες εκπαιδευτικούς όλων των βαθµίδων της εκπαίδευσης 

κατά απλό τρόπο τα ευρήµατα και πορίσµατα των σύγχρονων ερευνών και τις 

συνέπειές τους για τη διδακτική πράξη. 

2. Να φέρει σε επαφή µεταξύ τους τούς Έλληνες ερευνητές της διδακτικής και των νέων 

τεχνολογιών (και ιδιαίτερα τους µεταπτυχιακούς σπουδαστές).  

 

Σηµαντική τοµή στην πορεία µας και στην προσφορά µας στην εκπαίδευση των φ.ε. 

αποτελεί η δηµιουργία από πέρσι του διαδικτυακού τόπου ΚΟΜΒΟΣ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗΣ 

ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Κο∆ιΦΕΕΤ), στις 

ιστοσελίδες του οποίου περιλαµβάνεται αρχειακό υλικό για τα προηγούµενα και οι 

ανακοινώσεις γι’ αυτό το συνέδριο. Ιδιαίτερη σηµασία και αξία θα έχει η τοποθέτηση στον 

Κο∆ιΦΕΕΤ, µέσα στο 2007, των πρακτικών του συνεδρίου µας, ενώ στόχος µας είναι η 

τοποθέτηση και των πρακτικών των προηγούµενων συνεδρίων.  
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Πίστη µας αποτελεί ότι η εξέλιξη της επιστήµης και της γνώσης πρέπει να είναι άµεσα 

και δωρεάν προσβάσιµη σε όλους και το ∆ιαδίκτυο προσφέρεται κατεξοχήν για την 

υλοποίηση αυτής της πίστης. Γι’ αυτό, τα πάντα στον Κο∆ιΦΕΕΤ είναι δωρεάν προσβάσιµα 

στους πάντες.  

 

Το κεντρικό θέµα του Συνεδρίου 

 

Συνηθίζεται τα συνέδρια να επιλέγουν ένα κεντρικό θέµα ως πόλο ενδιαφέροντος, έµφασης 

και αναφοράς. Το θέµα του Συνεδρίου µας είναι "Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών και 

Παιδαγωγική Γνώση Περιεχοµένου". Θα αναφερθώ σύντοµα στο σκεπτικό µας.  

Σε µια µετα-ανάλυση ερευνών για τις στάσεις των µαθητών ως προς τα σχολικά 

µαθήµατα, οι Haladyna, Olsen & Shaughnessy (1982) ταξινόµησαν τις µεταβλητές σε  

 

1. µεταβλητές σχετικές µε τους µαθητές 

2. µεταβλητές σχετικές µε τους δασκάλους 

3. µεταβλητές σχετικές µε το περιβάλλον µάθησης.  

 

Σε διάφορα σεµινάρια και συναντήσεις µε εκπαιδευτικούς, έχω επανειληµµένα θέσει 

το ερώτηµα για τους διάφορους παράγοντες-µεταβλητές της εκπαίδευσης και το ποια 

µεταβλητή είναι κατά τη γνώµη τους η πιο σηµαντική. Οι µεταβλητές που αναφέρονται στους 

µαθητές θεωρούνται υψίστης σηµασίας, αλλά είναι κατά µέγα µέρος εκτός του άµεσου 

ελέγχου των εκπαιδευτικών. Αντίθετα, οι µεταβλητές που αναφέρονται στους εκπαιδευτικούς 

υπόκεινται περισσότερο σε έλεγχο και µεταβολή, και αυτό µπορεί να έχει σηµαντική 

επίδραση στις στάσεις των µαθητών απέναντι στις φ.ε. και τα άλλα µαθήµατα (Simpson & 

Oliver 1990).  

Έρευνες έχουν δείξει ότι σηµαντικές µεταβλητές που επηρεάζουν τις στάσεις των 

µαθητών απέναντι στις φ.ε. σχετίζονται µε τους εκπαιδευτικούς (Myers & Fouts 1992) και ότι 

η αντιλαµβανόµενη ποιότητα της διδασκαλίας των φ.ε. είναι ένας από τους σηµαντικούς 

παράγοντες που επηρεάζουν τους µαθητές. Οι παράγοντες που έχουν αναγνωριστεί ότι 

συµβάλλουν στην ποιότητα της διδασκαλίας των φ.ε. περιλαµβάνουν το να διακατέχονται οι 

εκπαιδευτικοί από ενθουσιασµό για τις φ.ε., να συνδέουν τις φ.ε. µε την καθηµερινή ζωή των 

µαθητών, και να διεξάγουν τα µαθήµατά τους κατά καλώς οργανωµένο και ενθουσιαστικό 

για τους µαθητές τρόπο (Woolnough 1995). Σηµαντικά συµβάλλει και η χρήση από τους 

εκπαιδευτικούς µιας ποικιλίας διδακτικών µεθόδων. Ειδικά για τις φ.ε. σηµαντικός είναι ο 

ρόλος του πειράµατος και η χρήση των νέων τεχνολογιών.   

Είναι φανερό ότι ο σηµαντικότερος παράγοντας της εκπαίδευσης είναι ο 

εκπαιδευτικός. Βέβαια κοµίζουµε γλαύκα εις Αθήνας λέγοντας αυτό. ∆ιότι για την 

εκπαιδευτική διαδικασία ισχύει κατεξοχήν αυτό που έχει πει ο Βακχυλίδης: Ανέκαθεν ο 

καθένας µαθαίνει από τη σοφία των άλλων (Έτερος εξ ετέρου σοφός το γε πάλαι το γε νυν), 

και που η λαϊκή σοφία έχει εκφράσει παραστατικά µε τη ρήση «µε όποιον δάσκαλο καθίσεις  

τέτοια γράµµατα θα µάθεις». Παρόλα αυτά τι µπορεί να σηµαίνει η πεποίθηση 11 

διακεκριµένων Αµερικανών πανεπιστηµιακών και επιστηµόνων, που δηµοσιεύθηκε το 2004 

στο µεγίστου κύρους περιοδικό Science, οι οποίοι, αναφερόµενοι στην πανεπιστηµιακή 

διδασκαλία τονίζουν; 

 

«έχει επέλθει ο χρόνος για ‘επιστηµονική διδασκαλία’ στα πανεπιστήµια, κατά την οποία η 

διδασκαλία θα προσεγγίζεται µε την ίδια αυστηρότητα όπως η επιστήµη στην καλύτερη 

εκδοχή της. Η επιστηµονική διδασκαλία διαλαµβάνει συστηµατικά δοκιµασµένες 

στρατηγικές ενεργού µάθησης που έχει βρεθεί ότι είναι αποτελεσµατικές για µια ευρεία 

ποικιλία σπουδαστών».    
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Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα 

 

Εστιάζοντας στην ελληνική πραγµατικότητα, αναρωτάται κανείς: αν η παιδεία θεωρείται 

ορθώς ως η καλύτερη επένδυση για το µέλλον µιας χώρας, πόσο καλή είναι η επένδυση αυτή 

όταν βασίζεται σε ακατάρτιστους εκπαιδευτικούς;  

Η γνώση των ευρηµάτων της έρευνας της διδακτικής των φυσικών επιστηµών (∆ΦΕ) 

είναι απαραίτητη στον εκπαιδευτικό, επιτυγχάνοντας τη σύνδεση της γνώσης του 

περιεχοµένου µε την παιδαγωγική γνώση και οδηγώντας έτσι στην παιδαγωγική γνώση 

περιεχοµένου (ΠΓΠ). Σηµαντικότατη ΠΓΠ αποκτάται βέβαια µε τη διδακτική εµπειρία. 

Πρέπει όµως αυτή να είναι µηδενική στο ξεκίνηµα της καριέρας ενός εκπαιδευτικού, κάτι 

που είναι ο κανόνας στον τόπο µας; Η κατάλληλη βασική κατάρτιση των µελλόντων 

εκπαιδευτικών αποτελεί πλέον γεγονός στις περισσότερες άλλες χώρες. Εδώ βρίσκεται 

εποµένως η µεγάλη ευθύνη της πολιτείας και των πανεπιστηµίων στον τόπο µας: να 

προετοιµάζουν κατάλληλους εκπαιδευτικούς, κάτι που µπορεί να γίνεται, αλλά δυστυχώς δεν 

γίνεται τουλάχιστον για τη µέση εκπαίδευση. 

 

Παιδαγωγικό Τµήµα Θετικών Επιστηµών 

H βέλτιστη λύση που θα προτείνω είναι η δηµιουργία σε κάθε σχολή θετικών επιστηµών 

(ΣΘΕ) παιδαγωγικού τµήµατος, αντίστοιχου του γενικού τµήµατος των πολυτεχνικών 

σχολών. Έτσι οι σχολές αυτές θα πάψουν να είναι κατ΄ ευφηµισµόν και θα γίνουν ουσιαστικά 

και καθηγητικές σχολές. (Οι φιλοσοφικές σχολές έχουν βέβαια το τµήµα ΦΠΨ, αλλά και σ’ 

αυτές απαιτείται η ενίσχυση αν όχι αυτονόµηση της παιδαγωγικής τους συνιστώσας.)  

Το παιδαγωγικό τµήµα της ΣΘΕ θα είναι αυτοδύναµο τµήµα, δεν θα δίνει όµως δικό 

του πτυχίο. Αποστολή του θα είναι αφενός η υποστήριξη των τµηµάτων της σχολής µε γενικά 

και ειδικά παιδαγωγικά µαθήµατα που θα οδηγούν στο «Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και 

∆ιδακτικής Επάρκειας», αφετέρου η διεξαγωγή εκπαιδευτικής έρευνας µέσω οργανωµένων 

µεταπτυχιακών σπουδών.  

Το ανθρώπινο δυναµικό, η όρεξη και ο ενθουσιασµός για τη δηµιουργία τέτοιων 

τµηµάτων είναι εδώ. Τα µόνα εµπόδια είναι αφενός οι κατεστηµένες συντηρητικές 

νοοτροπίες, αφετέρου το οικονοµικό κόστος. Αλλά όταν λέµε αύξηση των δαπανών για την 

παιδεία, τι εννοούµε και πώς την υλοποιούµε; Ιδού η Ρόδος ιδού και το πήδηµα.         

 

Επίλογος 

 

Το Συνέδριό µας, τόσο µέσα από σχετικές ανακοινώσεις και συµπόσια όσο και µε µία 

συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, θα ασχοληθεί µε το θέµα της εκπαίδευσης των 

εκπαιδευτικών τόσο σε επίπεδο δευτεροβάθµιας όσο και πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. 

Περαιτέρω µέσα από το σύνολο των 10 κεντρικών οµιλιών από διακεκριµένους ξένους και 

Έλληνες επιστήµονες, των 125 επιστηµονικών ανακοινώσεων και των 7 εργαστηρίων 

φιλοδοξεί να εµπλουτίσει τόσο την παιδαγωγική γνώση περιεχοµένου όσο και τη γνώση των 

εκπαιδευτικών για ποικίλες διδακτικές µεθόδους. Θα πρέπει ακόµη να επισηµάνω  τον 

σηµαντικό αριθµό (πάνω από το 1/3) των εργασιών που καταπιάνονται µε την εφαρµογή στην 

εκπαίδευση των νέων τεχνολογιών, µια συνιστώσα που πολύ σοφά περιλαµβάνεται εξ αρχής 

στον τίτλο των συνεδρίων αυτών.  

Ευχαριστώ: (α) όλους τους συνέδρους και ιδιαίτερα τους συγγραφείς εργασιών, (β) 

τους χορηγούς του συνεδρίου, (γ) τον Πρύτανη του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων καθηγητή 

Ιωάννη Γεροθανάση για την πολύπλευρη υποστήριξή του προς το συνέδριο,  και (δ) τα µέλη 

της οργανωτικής επιτροπής και όλους όσοι συµβάλλουν στην διεξαγωγή του συνεδρίου. 

Ακόµη θα αποτελούσε παράλειψη αν δεν απέδιδα και τη δέουσα αναφορά στους 
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συναδέλφους, µέλη και µη µέλη της επιστηµονικής επιτροπής του συνεδρίου,  που έκριναν τις 

εργασίες και συνέβαλαν µε τις παρατηρήσεις και υποδείξεις τους τόσο στην αξιολόγησή τους 

όσο και στην ουσιαστική βελτίωση σε πάρα πολλές περιπτώσεις, συµβάλλοντας έτσι στην 

υψηλή ποιότητα του συνεδρίου.  

Τελειώνοντας, ευχαριστώ τους εκπροσώπους των πολιτικών και λοιπών αρχών, καθώς 

και του Πανεπιστηµίου µας που τίµησαν µε την παρουσία τους την έναρξη του συνεδρίου.  

Ευχαριστώ και τους συνέδρους και εύχοµαι σε όσους ήλθαν από µακριά καλή διαµονή στην 

όµορφη πόλη µας  και σε όλους καλή δουλειά.      
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