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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η ενσωμάτωση κοινωνικοεπιστημονικών ζητημάτων σε μαθήματα φυσικών 

επιστημών μέσα από σύγχρονα επιστημονικά αντικείμενα που βρίσκονται στην αιχμή της 

έρευνας αναφέρεται στην βιβλιογραφία ότι όχι μόνο συμβάλλει στην αύξηση του 

ενδιαφέροντος και του κινήτρου των μαθητών για τις φυσικές επιστήμες αλλά παράλληλα ότι 

με αυτό τον τρόπο το επιστημονικό περιεχόμενο αποκτά νόημα για τους μαθητές και την 

καθημερινή τους ζωή.  

Παράλληλα στη βιβλιογραφία αναφέρεται ότι τόσο οι εν ενεργεία όσο και οι 

μελλοντικοί εκπαιδευτικοί συναντούν ποικίλες δυσκολίες κατά την διαπραγμάτευση αυτών 

των ζητημάτων στην τάξη.  Τα τελευταία χρόνια όμως διερευνάται ο ρόλος της  Υπεύθυνης 

Έρευνας και Καινοτομίας (YEK) ως ένα πλαίσιο διδασκαλίας των κοινωνικοεπιστημονικών 

ζητημάτων, το οποίο παρέχει στους εκπαιδευτικούς κατάλληλα εργαλεία για την διαχείριση 

αυτών των θεμάτων στην τάξη.  

Με δεδομένο όλα τα παραπάνω και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η ανάπτυξη 

επιστημονικών εκθεμάτων είναι μια διαδικασία που συμβάλλει στην εμπλοκή και ενεργό 

μάθηση των μαθητευόμενων, στην παρούσα εργασία διερευνάται ο τρόπος με τον οποίο 

φοιτητές παιδαγωγικού τμήματος αναπτύσσουν επιστημονικά εκθέματα με σκοπό να 

κοινοποιήσουν βασικές πτυχές της ΥΕΚ σε μαθητές.  

Τα αποτελέσματα της έρευνας παρέχουν στοιχεία για τις πτυχές της ΥΕΚ στις οποίες 

δίνουν έμφαση οι φοιτητές, τον τρόπο με τον οποίο επιλέγουν να κοινοποιήσουν αυτές τις 

πτυχές σε μαθητές ως μελλοντικοί εκπαιδευτικοί, καθώς και για τις δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν κατά την ανάπτυξη των διαδραστικών εκθεμάτων που στοχεύουν στην 

εξοικείωση των μαθητών με τις διαστάσεις της ΥΕΚ.  

 

Λέξεις κλειδιά: 

κοινωνικοεπιστημονικά ζητήματα, υπεύθυνη έρευνα και καινοτομία, εκπαίδευση 

εκπαιδευτικών, ανάπτυξη επιστημονικών εκθεμάτων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

ABSTRACT 

 

The integration of socioscientific issues (SSI) in science courses through 

contemporary science subjects at the cutting edge of research is proven that not only 

contributes to augmenting students' interest and motivation for science but also that in this 

way scientific content is meaningful to students and their everyday life. 

Alongside, in the literature it is stated that both in service and pre service teachers 

encounter a variety of difficulties while negotiating such issues in classroom. In recent years, 

however, the role of Responsible Research and Innovation (RRI) has been investigated as a 

framework for teaching socioscientific issues, which provides teachers with the appropriate 

tools to manage these issues in classroom. 

Given all this and in conjunction with the fact that the development of scientific 

exhibits is a process that contributes to the engagement and active learning of learners, in the 

present work we investigate the way in which pre service teachers develop scientific exhibits 

in order to communicate key aspects of RRI to students. 

The results give insights into the RRI aspects that pre service teachers focus on, how 

they choose to communicate these aspects to students as future teachers, and the difficulties 

they face when developing interactive exhibits in order to familiarizing students with RRI 

dimensions. 

 

Keywords: 

socioscientific issues, responsible research and innovation, teacher training, scientific exhibits 

development 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η ραγδαία ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας και η συνεχής δημιουργία 

επιστημονικών και τεχνολογικών καινοτομιών έχουν ως αποτέλεσμα την εμφάνιση ποικίλων 

κοινωνικών διλημμάτων τα οποία συνδέονται κυρίως με αμφιλεγόμενα επιστημονικά θέματα 

όπως είναι η κλωνοποίηση, τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα, η νανοτεχνολογία, οι 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κλπ. Πολλές από τις καινοτομίες αυτές έχουν μεγάλη επιρροή 

στην καθημερινή ζωή των πολιτών, οι οποίοι έρχονται αντιμέτωποι με την ανάγκη για 

βαθύτερη κατανόηση των επιστημονικών αρχών και διαδικασιών προκειμένου να λάβουν 

αποφάσεις για την καθημερινή τους ζωή. Συνεπώς, η κοινωνική διάσταση της επιστήμης δεν 

θα μπορούσε να απουσιάζει από την ιδέα του επιστημονικού γραμματισμού καθώς όλοι οι 

μαθητές, ως μελλοντικοί πολίτες, καλούνται να διαθέτουν το κατάλληλο επιστημονικό 

υπόβαθρο ώστε να μπορούν να συμμετέχουν σε επιστημονικούς διαλόγους και συζητήσεις 

και παράλληλα να μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις βασιζόμενοι σε επιστημονικά στοιχεία 

και δεδομένα (DeBoer, 2000 & Millar, 2006).  

Με βάση όλα τα παραπάνω, αναδύεται η αναγκαιότητα για μια σύγχρονη 

επιστημονική εκπαίδευση που να είναι συμβατή με τις τρέχουσες εξελίξεις και τις κοινωνικές 

απαιτήσεις και ταυτόχρονα να ενισχύει το ενδιαφέρον των μαθητών για την επιστήμη και την 

τεχνολογία. Με άξονα αυτό, τονίζεται ιδιαίτερα στη διεθνή βιβλιογραφία η αξία της 

διαχείρισης κοινωνικοεπιστημονικών ζητημάτων στην τάξη. Η διαπραγμάτευση τέτοιων 

ζητημάτων συμβάλλει ώστε οι μαθητές να καλλιεργήσουν δεξιότητες επιχειρηματολογίας, να 

κατανοήσουν καλύτερα πτυχές της φύσης της επιστήμης αλλά και να κατανοήσουν βαθύτερα 

το επιστημονικό περιεχόμενο (Sadler, Amirshokoohi, Kazempour & Allspaw, 2006; Zeidler, 

Sadler, Simmons & Howes, 2005; Sadler, Romine & Topçu, 2016).  

Παρόλα αυτά παρατηρείται μια ιδιαίτερη δυσκολία από την πλευρά των 

εκπαιδευτικών ως προς την διαχείριση αυτών των ζητημάτων. Στο πλαίσιο αυτό, διερευνάται 

και ο ρόλος της Υπεύθυνης Έρευνας και Καινοτομίας (ΥΕΚ)1 ως πλαίσιο-οδηγός για την 

διδασκαλία των κοινωνικοεπιστημονικών ζητημάτων καθώς μπορεί να αποτελέσει για τους 

εκπαιδευτικούς ένα λειτουργικό διδακτικό εργαλείο (Blonder, Zemler & Rosenfeld, 2016). 

Παράλληλα, για την αντιμετώπιση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί, 

δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη διαμόρφωσης προγραμμάτων που στοχεύουν στην 

επαγγελματική τους ανάπτυξη. 

Επιπρόσθετα, στα παραπάνω αξίζει να επισημανθεί, η αξία της ανάπτυξης 

επιστημονικών εκθεμάτων από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς. Η σχεδίαση επιστημονικών 

εκθεμάτων είναι ένα μέσο προκειμένου οι εκπαιδευτικοί, αλλά και οι μαθητές, να 

μετασχηματίσουν την οπτική τους απέναντι στην επιστήμη. Η διαδικασία αυτή αποτελεί μια 

καινοτόμα ιδέα που όχι μόνο δίνει κίνητρο για απόκτηση περισσότερων γνώσεων σε διάφορα 

επιστημονικά αντικείμενα αλλά παράλληλα βοηθάει ώστε ο εκάστοτε δημιουργός του 

εκθέματος να εξοικειωθεί με την εύρεση έγκυρων και αξιόπιστων πηγών, να αναπτύξει 

διερευνητικές δεξιότητες αλλά και να μπορέσει να κοινοποιήσει αποτελεσματικά με διάφορα 

μέσα τη γνώση (D’Acquisto & Scatena, 2006). Αυτή η πολυτροπικότητα στην παρουσίαση 

                                                           
1 Ο όρος Υπεύθυνη Έρευνα και Καινοτομία αντιστοιχεί στον αγγλικό όρο Responsible Research and Innovation 

και χρησιμοποιείται για να δηλώσει την Υπευθυνότητα στην διαδικασία της Έρευνας και της Καινοτομίας. 
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των πληροφοριών πάνω στο έκθεμα κινητοποιεί τους μαθητές και παράλληλα συμβάλλει 

στην κατανόηση και εμπλοκή τους σε θέματα σύγχρονης επιστήμης και κοινωνικού 

προβληματισμού (Kampschulte & Parchmann, 2015). Έτσι, η δημιουργία εκθεμάτων με θέμα 

την ΥΕΚ θα μπορούσε να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για το μάθημα των Φυσικών 

Επιστημών (ΦΕ) δεδομένου ότι παρουσιάζονται επίκαιρα θέματα επιστήμης που βρίσκονται 

στην αιχμή της έρευνας. 

Με άξονα λοιπόν όλα τα παραπάνω, η παρούσα εργασία αποτελείται από δύο μέρη, το 

θεωρητικό και το εμπειρικό. Το θεωρητικό μέρος περιλαμβάνει τα δύο πρώτα κεφάλαια. 

Συγκεκριμένα στο πρώτο κεφάλαιο αναλύονται βιβλιογραφικά (α) η αξία και οι δυσκολίες 

ένταξης κοινωνικοεπιστημονικών ζητημάτων στο μάθημα των ΦΕ, (β) η Παιδαγωγική Γνώση 

Περιεχομένου (ΠΓΠ) των εκπαιδευτικών και οι διαδικασίες που στοχεύουν στην 

επαγγελματική τους ανάπτυξη, (γ) η ΥΕΚ ως πλαίσιο διδασκαλίας αυτών των ζητημάτων (δ) 

ο ρόλος των εκθεμάτων στην διαδικασία της μάθησης καθώς και η αξία σχεδιασμού και 

ανάπτυξης επιστημονικών εκθεμάτων και τέλος (ε) οριοθετείται το πρόβλημα και θέτονται τα 

ερευνητικά ερωτήματα. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται το θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο 

βασίζεται η έρευνα.  

Το εμπειρικό μέρος περιλαμβάνει τα επόμενα τέσσερα κεφάλαια. Ειδικότερα στο 

τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το πλαίσιο διεξαγωγής της  έρευνας καθώς και μια λεπτομερής 

καταγραφή της πορείας της έρευνας. Στο τέταρτο κεφάλαιο περιγράφεται η διαδικασία 

συλλογής και ανάλυσης των δεδομένων ενώ στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα. Τέλος, στο έκτο κεφάλαιο διατυπώνονται τα συμπεράσματα και δίνονται 

προτάσεις για περαιτέρω έρευνα.  
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Α΄ ΜΕΡΟΣ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
 

1. ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ 

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

 

1.1  Τα Κοινωνικοεπιστημονικά Ζητήματα στη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών 

 

Επιστημονικός Γραμματισμός και Κοινωνικοεπιστημονικά Ζητήματα  

 

Ο επιστημονικός γραμματισμός θεωρείται αναπόσπαστο κομμάτι της γενικής 

εκπαίδευσης και κουλτούρας των πολιτών σε παγκόσμια κλίμακα. Επανέρχεται στις μέρες ως 

αναγκαιότητα λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης της επιστήμης και της τεχνολογίας, γεγονός που 

οδηγεί την εκπαιδευτική κοινότητα στον επαναπροσδιορισμό της σχολικής εκδοχής της 

επιστήμης, ώστε ο μαθητής, ως μελλοντικός πολίτης, να μπορέσει να ανταποκριθεί στις 

απαιτήσεις του 21ου αιώνα δηλαδή να μπορέσει να παρακολουθεί και να συμμετέχει στις 

εξελίξεις και τις καινοτομίες της έρευνας. Έτσι κρίνεται αναγκαίο οι μαθητές, μέσα από τα 

μαθήματα των ΦΕ (α) να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις για τον τρόπο με τον οποίο 

λειτουργεί ο φυσικός κόσμος, (β) να μπορούν χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες πληροφορίες 

να χειρίζονται θέματα τα οποία σχετίζονται με την αλληλεξάρτηση επιστήμης και κοινωνίας, 

(γ) να επηρεάζουν πολιτικές που αφορούν στην επίδραση της επιστήμης στην κοινωνία, (δ) 

να κατανοούν τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται αποφάσεις αλλά και (ε) να έχουν τις 

κατάλληλες δεξιότητες ώστε και οι ίδιοι να μπορούν να διερευνούν και να λαμβάνουν 

αποφάσεις για την καθημερινή τους ζωή βασιζόμενοι σε επιστημονικά στοιχεία και δεδομένα 

(DeBoer, 2000). Φαίνεται επομένως από τα παραπάνω ότι η κοινωνική διάσταση της 

επιστήμης αποτελεί βασικό άξονα του επιστημονικού γραμματισμού, ο οποίος αποτελεί και 

τον πρωταρχικό σκοπό και στόχο της διδασκαλίας των ΦΕ. Με αυτόν τον τρόπο, η 

εκπαίδευση στις ΦΕ αποκτά έναν πιο κοινωνικό χαρακτήρα καθώς δεν αφορά μόνο μαθητές 

που θα ακολουθήσουν κάποιον τομέα των ΦΕ ως επάγγελμα αλλά αφορά όλους τους μαθητές 

-science for all- (NRC,1996) οι οποίοι θα κληθούν στο μέλλον να πάρουν αποφάσεις και να 

συμμετέχουν σε συζητήσεις σχετικές με επιστημονικά ζητήματα. 

Στον άξονα αυτό, έρευνες έχουν δείξει ότι η κοινωνική διάσταση του επιστημονικού 

γραμματισμού μπορεί να προωθηθεί κατά την εκπαιδευτική διαδικασία μέσα από την 

διαχείριση κοινωνικοεπιστημονικών ζητημάτων στη διδασκαλία των ΦΕ (Kolstø 2001; 

Ratcliffe & Grace, 2003; Sadler, 2004; Zeidler et al., 2005; Levinson, 2006; Hofstein, Eilks & 

Bybee, 2011). Λέγοντας  κοινωνικοεπιστημονικά ζητήματα εννοούνται προβληματικές 

καταστάσεις ανοικτού τύπου οι οποίες δεν επιδέχονται μια μονοσήμαντα ορθή απάντηση. 

Πρόκειται για αμφισβητήσιμα ζητήματα στα οποία εμπλέκονται ταυτόχρονα αντιτιθέμενες 

και αμφιλεγόμενες πληροφορίες και προσεγγίσεις. Έτσι τα ζητήματα αυτά υπόκεινται σε 

ποικίλες οπτικές, απόψεις και λύσεις οι οποίες ενσωματώνουν τόσο επιστημονικές διαστάσεις 

όσο και  οικονομικές, κοινωνικές και ηθικές πτυχές (Sadler & Zeidler, 2005). Συνεπώς για να 

καθοριστούν πλήρως τα κοινωνικοεπιστημονικά ζητήματα απαιτείται η διαχείριση όχι μόνο 
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επιστημονικών εκτιμήσεων, αρχών και θεωριών αλλά και μιας ποικιλίας κοινωνικών 

παραγόντων – πολιτικών, οικονομικών, ηθικών κ.α. (Sadler, 2011) (Σχήμα 1). Τα θέματα 

αυτά, χαρακτηρίζονται επομένως από τον κεντρικό ρόλο τόσο των κοινωνικών όσο και των 

επιστημονικών παραγόντων που τα καθορίζουν. O όρος κοινωνικοεπιστημονικά ζητήματα 

(socioscientific issues) βέβαια δεν υπονοεί ότι η κοινωνία και η επιστήμη αντιπροσωπεύουν 

διαφορετικές οντότητες, αλλά ότι όλες οι πτυχές της επιστήμης είναι άρρηκτα συνδεδεμένες 

με την κοινωνία από την οποία προκύπτουν (Sadler, 2004). 

 

 

Σχήμα 1. Κοινωνικοεπιστημονικά Ζητήματα 

 

Η πρόταση βέβαια για ένταξη στη διδασκαλία ΦΕ ζητημάτων που αναδεικνύουν την 

άρρηκτη σχέση επιστήμης, τεχνολογίας και κοινωνίας δεν είναι καινούρια. Ήδη από το 1970, 

πολλοί ερευνητές της διδακτικής των ΦΕ, επικεντρώθηκαν στη διαμόρφωση μιας 

προσέγγισης μέσα από την οποία θα μπορούσε να προκύψει η  αλληλεπίδραση της 

επιστήμης, της τεχνολογίας, και της κοινωνίας (Επιστήμη – Τεχνολογία – Κοινωνία / Science - 

Technology -Society ή STS).   

Η βασική ιδέα αυτής της προσέγγισης ήταν ότι η επιστήμη θα είχε πιο πολύ νόημα για 

τους εκπαιδευόμενους αν τοποθετηθεί σε ένα ευρύτερο πλαίσιο όπου θα ήταν φανερός ο 

τρόπος με τον οποίο η επιστήμη επηρεάζει την τεχνολογία καθώς και ο τρόπος με τον οποίο η 

τεχνολογία «καθοδηγεί» και επηρεάζει με την σειρά της την κοινωνία  (Zeidler et al., 2005). 

Πρόκειται επομένως για μια προσέγγιση η οποία δίνει έμφαση στις βασικές ιδέες και 

δεξιότητες της παραδοσιακής φυσικής και παράλληλα ενσωματώνει το επιστημονικό 

περιεχόμενο σε κοινωνικά και τεχνολογικά πλαίσια που έχουν νόημα για τους μαθητές 

(Aikenhead, 1994).  

Παρόλα αυτά, πολλοί ερευνητές τονίζουν την ασάφεια και τη γενικότητα που 

χαρακτηρίζει αυτή την προσέγγιση, χωρίς να έχει κάποιο ισχυρό θεωρητικό υπόβαθρο 

(Zeidler et al., 2005; Hughes, 2000). Βασική αδυναμία θεωρείται η έλλειψη δυνατότητας 

διαπραγμάτευσης των ηθικών ζητημάτων με τα οποία συνδέεται η διαδικασία λήψης 

αποφάσεων για αμφιλεγόμενα επιστημονικά ζητήματα. Ενώ δηλαδή τονίζεται η ύπαρξη 

ηθικών διλημμάτων και αντικρουόμενων απόψεων αναφορικά με τη σχέση της επιστήμης, 

της τεχνολογίας και  της κοινωνίας, δεν δίνεται έμφαση στις δυνατότητες που προσφέρουν 

αυτά τα ζητήματα για διάλογο, επιχειρηματολογία και συζήτηση. Έτσι σταδιακά η 
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συγκεκριμένη προσέγγιση περιθωριοποιείται τόσο στην πράξη όσο και στο ίδιο το αναλυτικό 

πρόγραμμα (Zeidler et al., 2005). Επιπλέον, για την εκπαίδευση μέσω αυτής της προσέγγισης, 

ο Zeidler και οι συνεργάτες του (2005) αναφέρουν ότι αρκετοί ερευνητές ήταν αντίθετοι 

καθώς η επιστήμη προβάλλονταν ως κάτι έτοιμο και συγκεκριμένο και όχι ως κάτι συνεχώς 

εξελισσόμενο και συνδιαμορφούμενο με τη κοινωνία.  

Μέσα από αυτή την προβληματική λοιπόν, διαμορφώθηκε η προσέγγιση που έχει στο 

κέντρο της τα Κοινωνικοεπιστημονικά Ζητήματα τα οποία λειτουργούν ως γέφυρες ανάμεσα 

στην επιστήμη και την κοινωνία (Sadler, 2004) και τα οποία σε αντίθεση με προηγούμενες 

προσεγγίσεις δίνουν τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους όχι μόνο να αναστοχάζονται για 

θέματα επιστήμης και να τα συνδέουν με προσωπικές εμπειρίες αλλά και να λαμβάνουν 

αποφάσεις σε σχέση με τα τρέχοντα κοινωνικά ζητήματα συνειδητοποιώντας ότι πολλές 

φορές οι αποφάσεις αυτές καθορίζονται με άξονα τις ηθικές αρχές και αξίες  (Zeidler et al., 

2005). 

Αξία διαπραγμάτευσης κοινωνικοεπιστημονικών ζητημάτων στη διδασκαλία ΦΕ  

 

Στις μέρες μας το μάθημα των ΦΕ  χαρακτηρίζεται συνήθως από υπερφόρτωση 

περιεχομένου το οποίο μάλιστα παρατίθεται αποσπασματικά παραλείποντας οποιαδήποτε 

ουσιαστική σύνδεση με σχετικές εφαρμογές της καθημερινής ζωής των μαθητών (Osborne & 

Dillon, 2008). Ως αποτέλεσμα οι μαθητές αδυνατούν να κάνουν συνδέσεις ανάμεσα στα 

διδασκόμενα φαινόμενα και τις ιδέες που απαιτούνται για την εφαρμογή τους, 

αποτυγχάνοντας έτσι να αναγνωρίσουν τη συνάφεια αυτών που διδάσκονται με την 

καθημερινή τους ζωή (Hofstein et al., 2011). Επομένως, κρίνεται αναγκαίο οι μαθητές να 

μαθαίνουν το επιστημονικό περιεχόμενο σε ένα πλαίσιο και με ένα τρόπο που να έχει νόημα 

για αυτούς. Προς αυτή την κατεύθυνση κινούνται οι προσεγγίσεις που προωθούν τη μάθηση 

μέσα σε συγκεκριμένα πλαίσια (Context – based Learning). Στις προσεγγίσεις αυτές σκοπός 

είναι (α) η βαθιά εννοιολογική κατανόηση ορισμένων θεμελιωδών ιδεών του επιστημονικού 

περιεχομένου (β) η βελτίωση της σύνδεσης αυτού του επιστημονικού περιεχομένου με την 

καθημερινότητα των μαθητών καθώς και (γ) η αύξηση της ενεργού εμπλοκής και συμμετοχής 

των μαθητών (King & Ritchie, 2012). Αυτή η προσέγγιση βρίσκει εφαρμογή στη διδασκαλία 

των ΦΕ μέσα από ποικίλες προσεγγίσεις όπως είναι η διερευνητική μάθηση (inquiry – based 

learning), η μάθηση μέσω project (project-based learning) καθώς και η εστίαση στη σύνδεση 

της επιστήμης, της τεχνολογίας και της κοινωνίας (Science-technology-society /approaches 

based on socioscientific issues), οι οποίες επιδιώκουν να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον 

μάθησης που να έχει νόημα για τους μαθητές. ((King & Ritchie, 2012). 

Η ενσωμάτωση επομένως κοινωνικοεπιστημονικών ζητημάτων στη διδασκαλία των 

ΦΕ θεωρείται ότι συμβάλει στη διαμόρφωση ενός πλαισίου όπου αυξάνεται το ενδιαφέρον 

και το κίνητρο των μαθητών για τις ΦΕ, καθώς τονίζεται η σχέση του διδασκόμενου 

επιστημονικού περιεχόμενου με την καθημερινή ζωή και την κοινωνία. Μια 

κοινωνικοεπιστημονική προσέγγιση στη διδασκαλία των ΦΕ, συμβάλλει επίσης ώστε οι 

μαθητές να εξοικειώνονται με τις διαφορετικές δράσεις και προθέσεις των εμπλεκόμενων 

φορέων όπως είναι οι επιστήμονες, οι πολιτικοί, οι βιομηχανίες κλπ. οι οποίες συχνά 

καθορίζουν τη διαδικασία της έρευνας και της καινοτομίας (Marks & Eilks, 2009). Εξάλλου, 

ζητήματα όπως είναι τα κοινωνικοεπιστημονικά, βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο των 
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πολιτικών συζητήσεων και παράλληλα έχουν αποτελέσει αναπόσπαστο κομμάτι του 

καθημερινού λεξιλογίου των πολιτών (Sadler, 2004).    

Επιπρόσθετα, αναφέρεται στην βιβλιογραφία ότι η διαπραγμάτευση τέτοιων 

ζητημάτων στη διδασκαλία των ΦΕ μπορεί να συνεισφέρει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων 

επιχειρηματολογίας των μαθητών ειδικότερα στις περιπτώσεις όπου το θέμα προωθεί 

συνδέσεις με τις προσωπικές τους εμπειρίες (Sadler, 2004; Zohar & Nemet, 2002). Οι 

μαθητές καλούνται να διαμορφώσουν ισχυρισμούς με επαρκή αιτιολόγηση και παράλληλα να 

υποστηρίξουν τις θέσεις τους έναντι άλλων αντίθετων απόψεων.   

Επιπλέον, αρκετοί ερευνητές έχουν διερευνήσει τη σχέση ανάμεσα στις ιδέες για τη 

φύση της επιστήμης (Nature of Science ή NoS) και τη διαπραγμάτευση 

κοινωνικοεπιστημονικών ζητημάτων (Sadler, Chambers & Zeidler, 2004; Zeidler,  Walker, 

Ackett & Simmons, 2002). Συγκεκριμένα ο Zeidler και οι συνεργάτες του (2002) μελέτησαν 

τις αντιλήψεις των μαθητών για τη φύση της επιστήμης σε σχέση με τη συλλογιστική τους για 

κοινωνικοεπιστημονικά ζητήματα όταν τους παρουσιάζονται πληροφορίες αντίθετες με τις 

προϋπάρχουσες απόψεις τους. Έτσι οι μαθητές ήρθαν αντιμέτωποι με πληροφορίες και 

δεδομένα που προκαλούσαν αμφισβήτηση στα αρχικά τους πιστεύω. Τα αποτελέσματα της 

έρευνας έδειξαν ότι οι μαθητές που έχουν απλοϊκές αντιλήψεις για την επιστήμη συχνά 

αντιμετωπίζουν την επιστημονική γνώση ως κάτι μη απαραίτητο στη διαδικασία λήψης 

απόφασης για κοινωνικοεπιστημονικά ζητήματα καθώς τείνουν να στρεβλώνουν δεδομένα, 

στοιχεία και γνώσεις που τους είναι διαθέσιμα, ώστε να υποστηρίξουν μια ήδη καθορισμένη 

άποψη. Συγχέουν επομένως τον ρόλο των δεδομένων στην διαμόρφωση επιστημονικών 

ισχυρισμών με το ρόλο των προσωπικών απόψεων και ιδεών. Προκειμένου όμως να 

μπορέσουν οι μαθητές να λάβουν αποφάσεις βασιζόμενοι σε επιστημονικά στοιχεία κρίνεται 

αναγκαίο να τους παρέχουμε μαθησιακές εμπειρίες που θα τους επιτρέψουν να εξοικειωθούν 

με τη διαδικασία της αξιολόγησης τόσο προσωπικών απόψεων όσο και διαθέσιμων 

επιστημονικών δεδομένων.   

Τέλος, ποικίλες έρευνες παρέχουν εμπειρικά δεδομένα που υποστηρίζουν ότι οι 

κοινωνικοεπιστημονικές προσεγγίσεις συμβάλλουν σημαντικά στην μάθηση του 

επιστημονικού περιεχομένου  (Venville & Dawson, 2010; Sadler et al., 2016). Αποτελέσματα 

από αυτές τις έρευνες δείχνουν ότι οι μαθητές που διαχειρίζονται κοινωνικοεπιστημονικά 

ζητήματα μέσα στην τάξη μπορούν να έχουν σημαντικά οφέλη ως προς την κατανόηση των 

επιστημονικών αρχών και ιδεών καθώς καλούνται να σκεφτούν και να αναλύσουν 

επιστημονικά δεδομένα σχετικά με το υπό εξέταση ζήτημα ώστε να ενισχύσουν την 

επιχειρηματολογία τους.  

 

Πλαίσιο διδασκαλίας κοινωνικοεπιστημονικών ζητημάτων 

 

Με δεδομένη την προαναφερθείσα αξία της διαπραγμάτευσης κοινωνικο-

επιστημονικών ζητημάτων στην διδασκαλία των ΦΕ, η σημασία ένταξης τέτοιων ζητημάτων 

στην τάξη αναγνωρίζεται διεθνώς στη βιβλιογραφία με αποτέλεσμα να έχουν αναπτυχθεί 

αρκετά μοντέλα κοινωνικοεπιστημονικών προσεγγίσεων (Sadler et al., 2016). Τα 

περισσότερα από αυτά τα μοντέλα βασίζονται σε κοινούς άξονες και έχουν κοινά 

χαρακτηριστικά καθώς θέτουν στο επίκεντρο των διδασκαλιών επιστημονικά θέματα με 



16 
 

κοινωνικές προεκτάσεις, επιδιώκουν την εμπλοκή των μαθητών σε νοητικές διεργασίες όπως 

είναι η διαμόρφωση επιχειρηματολογίας και η λήψη αποφάσεων βασισμένων σε 

επιστημονικά δεδομένα και παράλληλα αναφέρονται ρητά και ισόρροπα τόσο στις 

επιστημονικές όσο και στις κοινωνικές διαστάσεις του κεντρικού ζητήματος. Γενικότερα 

αναφέρεται στην βιβλιογραφία (Marks & Eilks, 2009) ότι το πλαίσιο που επιλέγεται για τη 

διαχείριση κοινωνικοεπιστημονικών ζητημάτων πρέπει (α) να είναι αυθεντικό και να 

συναντάται στην καθημερινή ζωή των μαθητών, (β) να είναι σχετικό με τη ζωή τους και να 

ασκεί επιρροή σε αυτήν, (γ) να επιτρέπει την ανοικτή συζήτηση, (δ) να καθορίζεται από 

ποικίλους παράγοντες όπως είναι οι αποφάσεις πολιτικών, ερευνητών – επιστημόνων, άλλων 

φορέων κλπ και τέλος (ε) να προκαλεί ερωτήματα τα οποία απαντώνται μόνο μέσα από την 

ανάλυση επιστημονικών αρχών και δεδομένων. 

Σε αντιστοιχία με τα παραπάνω, σύμφωνα με τον Presley κ.α. (2013) μια 

κοινωνικοεπιστημονική προσέγγιση στην διδασκαλία που στοχεύει στα μέγιστα δυνατά 

εκπαιδευτικά οφέλη πρέπει να φέρνει σε ισορροπία τρία βασικά στοιχεία – τον σχεδιασμό, τις 

μαθησιακές εμπειρίες και τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών – μέσα στο στενό πλαίσιο 

της τάξης και το ευρύτερο πλαίσιο της κοινωνίας (Σχήμα 2) (Presley, Sickel, Muslu, Merle-

Johnson, Witzig, Izci, & Sadler, 2013). Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το μοντέλο – πλαίσιο 

των Presley κ.α. (2013), οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να χρησιμοποιούν κατάλληλες 

δραστηριότητες ώστε να εμπλέκουν τους μαθητές σε απαιτητικές νοητικές διαδικασίες και 

μαθησιακές εμπειρίες έχοντας ως αφετηρία και επίκεντρο ένα ελκυστικό, κοινωνικό ζήτημα. 

Σε μια κοινωνικοεπιστημονική προσέγγιση στη διδασκαλία θα πρέπει επομένως στους 

μαθητές να δίνεται η δυνατότητα να συλλέγουν και να αναλύουν δεδομένα, να έρχονται 

αντιμέτωποι με επιστημονικές ιδέες, αρχές και θεωρίες και παράλληλα να βασίζονται σε αυτά 

τα στοιχεία ώστε να καλλιεργήσουν δεξιότητες επιχειρηματολογίας, συλλογιστικής και 

λήψης αποφάσεων. Το πλαίσιο αυτό δίνει παράλληλα ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο των 

εκπαιδευτικών κατά την παραπάνω διαδικασία. Ουσιαστικά τονίζεται ότι οι εκπαιδευτικοί 

οφείλουν να είναι εξίσου εξοικειωμένοι τόσο με το επιστημονικό περιεχόμενο όσο και με 

τους κοινωνικούς παράγοντες που επιδρούν στο προς μελέτη ζήτημα και ταυτόχρονα να 

αποδέχονται τους γνωστικούς τους περιορισμούς και να είναι πρόθυμοι να αντιμετωπίσουν 

στην τάξη τις αβεβαιότητες με τις οποίες είναι συνυφασμένα τα ζητήματα αυτά.  

 

Σχήμα 2 . Πλαίσιο κοινωνικοεπιστημονικών προσεγγίσεων στην διδασκαλία  
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1.2 Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών και Κοινωνικοεπιστημονικά Ζητήματα 

 

Τύποι εκπαιδευτικών με βάση τον τρόπο διαχείρισης κοινωνικοεπιστημονικών ζητημάτων 

 

Όπως περιγράφεται παραπάνω (ενότητα 1.1), οι Presley κ.α. (2013) στο πλαίσιο που 

προτείνουν δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στα χαρακτηριστικά που οφείλει να έχει ο 

εκπαιδευτικός ώστε η διαπραγμάτευση των κοινωνικοεπιστημονικών ζητημάτων να έχει τα 

μέγιστα εκπαιδευτικά οφέλη για τους μαθητές. Επομένως, προκύπτει ότι ο ρόλος του 

εκάστοτε εκπαιδευτικού έχει ιδιαίτερη σημασία για τη διαχείριση αυτών των ζητημάτων 

καθώς η υιοθέτηση διαφορετικού ρόλου έχει ως αποτέλεσμα διαφοροποιήσεις στον τρόπο 

διαπραγμάτευσης. 

Συγκεκριμένα, στην βιβλιογραφία περιγράφονται τέσσερα διαφορετικά προφίλ 

εκπαιδευτικών ανάλογα τον τρόπο με τον οποίο επιλέγουν να διαπραγματευτούν τέτοιου 

είδους ζητήματα στην τάξη (Oulton, Dillon & Grace, 2004; Kilinic et al., 2017). 

Συγκεκριμένα έρευνες εντοπίζουν (α) τον εκπαιδευτικό ο οποίος είναι απρόθυμος να 

εξωτερικεύσει προσωπικές ιδέες και απόψεις (sticker to facts), (β) τον εκπαιδευτικό ο οποίος 

προσπαθεί να επιβάλλει τις προσωπικές απόψεις και πιστεύω στους μαθητές του (imposer), 

(γ) τον εκπαιδευτικό ο οποίος επιδιώκει να παρουσιάζονται κατά την εκπαιδευτική 

διαδικασία όλες οι πιθανές απόψεις και οπτικές προσπαθώντας να διατηρήσει μια ισορροπία 

και ουδετερότητα (democracy advocator) και τέλος (δ) τον εκπαιδευτικό ο οποίος θεωρεί ότι 

πρέπει να παρέχονται στους μαθητές όλες οι διαφορετικές οπτικές ανάμεσα σε αυτές και η 

δική του προσωπική άποψη (committed impartialists).  

Οι εκπαιδευτικοί της πρώτης κατηγορίας θεωρούν ότι δεν είναι αρμοδιότητα τους να 

θίγουν ηθικά ζητήματα σε ένα μάθημα ΦΕ και τονίζουν ότι η διδασκαλία οφείλει να είναι 

αξιακά ουδέτερη (Levinson, 2001; Sadler, Amirshokoohi, Kazempour & Allspaw, 2006). 

Αντίστοιχα, οι εκπαιδευτικοί της δεύτερης κατηγορίας παρουσιάζουν τις προσωπικές τους 

απόψεις ως δεδομένα δείχνοντας με έμμεσο τρόπο όπως εκφράσεις προσώπου και 

χειρονομίες την προτίμησή τους σε συγκεκριμένα στοιχεία που τις επιβεβαιώνουν (Ratcliffe 

& Grace, 2003). Ακόμη στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται και εκπαιδευτικοί οι οποίοι 

θεωρούν ότι υπάρχουν κοινά αποδεκτά  ηθικές αξίες στην κοινωνία τις οποίες οφείλουν να 

διδάξουν ρητά κατά την εκπαιδευτική διαδικασία ακόμη και αν οι ίδιοι δεν είναι απόλυτα 

σύμφωνες με αυτές (Oulton et al., 2004). Οι εκπαιδευτικοί που αντιπροσωπεύουν το τρίτο 

προφίλ εκπαιδευτικού θεωρούν ότι πρέπει να παρέχεται στους μαθητές μια ισορροπία 

δεδομένων από όλες τις πιθανές οπτικές επιτρέποντας έτσι στους μαθητές να διαμορφώσουν 

τις δικές τους ιδέες και το δικό τους αξιακό σύστημα. Θεωρούν ουσιαστικά ότι παρέχοντας 

μια ισορροπία στην ποιότητα και στην ποσότητα των πληροφοριών επιτυγχάνουν τη 

διατήρηση της ουδετερότητας. Τέλος, οι εκπαιδευτικοί της τελευταίας κατηγορίας που 

επιδιώκουν επίσης να παρέχουν στους μαθητές διαφορετικές οπτικές, επειδή θεωρούν ότι 

είναι δύσκολο να διατηρηθεί η ουδετερότητα και να μην είναι εμφανείς οι προσωπικές 

απόψεις και αξίες, επεξηγούν τις δικές τους θέσεις όχι με τρόπο επιβλητικό αλλά δείχνοντας 

τον τρόπο με τον οποίο ένας ενήλικας διαμορφώνει προσωπικά επιχειρήματα και αποφάσεις. 

Υποστηρίζουν ότι αν πραγματικά επιθυμούμε οι μαθητές να είναι ανοικτοί και να εκφράζουν 
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ανεμπόδιστα τις απόψεις και τα συναισθήματά τους, καλό θα ήταν και οι ίδιοι οι 

εκπαιδευτικοί να μοιράζονται τα πιστεύω τους και τον τρόπο σκέψης τους με τρόπο ανοικτό 

και ειλικρινή.  

Περαιτέρω έρευνα αναφορικά με το ρόλο των εκπαιδευτικών κατά την εφαρμογή 

κοινωνικοεπιστημονικών προσεγγίσεων στην διδασκαλία των ΦΕ έδειξε ότι η πλειοψηφία 

των εκπαιδευτικών ακολουθεί τακτικές και χρησιμοποιεί επιχειρήματα που αντιστοιχούν 

κυρίως στις δύο πρώτες κατηγορίες (Kilinic, 2017).  

Δυσκολίες εκπαιδευτικών στην διαχείριση κοινωνικοεπιστημονικών ζητημάτων 

 

Η δυσκολία των εκπαιδευτικών, τόσο μελλοντικών όσο και εν ενεργεία, να 

ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του ρόλου τους αναφορικά με τη διαχείριση 

κοινωνικοεπιστημονικών ζητημάτων στη διδασκαλία ΦΕ, έχει ως αποτέλεσμα οι 

κοινωνικοεπιστημονικές προσεγγίσεις κατά την εκπαιδευτική διαδικασία να είναι αρκετά 

περιορισμένες (Sadler et al., 2016).  

Ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες που αναφέρεται στη βιβλιογραφία ότι 

εμποδίζουν την εφαρμογή κοινωνικοεπιστημονικών προσεγγίσεων κατά τη διδασκαλία ΦΕ 

αποτελούν τα προσωπικά πιστεύω των εκπαιδευτικών καθώς και ο τρόπος με τον οποίο οι 

ίδιοι αντιλαμβάνονται τον ρόλο τους (Hofstein et al., 2011). Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί 

επιθυμούν να ακολουθούν μια αξιακά ουδέτερη προσέγγιση στην διδασκαλία τους και αυτός 

είναι ο λόγος για τον οποίο περιορίζονται σε μια διδασκαλία επικεντρωμένη σε επιστημονικά 

δεδομένα και επιστημονικό περιεχόμενο (Forbes & Davis, 2008).  

Ένας ακόμη σημαντικός παράγοντας που δρα περιοριστικά για τους εκπαιδευτικούς 

είναι η διεπιστημονικότητα των κοινωνικοεπιστημονικών ζητημάτων (Forbes & Davis, 

2008). Οι εκπαιδευτικοί, με σκοπό να είναι πιο αποτελεσματικοί κατά τη διδασκαλία τους 

οφείλουν όχι απλώς να γνωρίζουν επαρκώς επιστημονικό περιεχόμενο αλλά επίσης οφείλουν 

να κατέχουν γνώσεις από ποικίλους τομείς όπως η οικονομία, η πολιτική, το περιβάλλον κλπ. 

Επιπρόσθετα, αξίζει να σημειωθεί ότι η βιβλιογραφία τονίζει την αδυναμία των 

εκπαιδευτικών να διαχειριστούν τους παράλληλους μαθησιακούς στόχους με τους οποίους 

συνδέεται μια  κοινωνικοεπιστημονική προσέγγιση (Forbes & Davis, 2008). Οι εκπαιδευτικοί 

θα πρέπει να αντιμετωπίσουν στόχους γνωστικού περιεχομένου και ταυτόχρονα να 

καλλιεργήσουν δεξιότητες επιχειρηματολογίας και τακτικές λήψης αποφάσεων.  

Τέλος, ο Kolstø (2001) τονίζει ότι βασικός ανασταλτικός παράγοντας στην διαχείριση 

κοινωνικοεπιστημονικών ζητημάτων στην τάξη αποτελεί το γεγονός ότι τα ζητήματα αυτά 

είναι αρκετά γενικά και χωρίς σαφή όρια. Επομένως, η έλλειψη συγκεκριμενοποίησης αυτών 

των θεμάτων δρα αποτρεπτικά για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι δεν μπορούν να επιλέξουν 

σε ποιες αξίες και σε ποιες πτυχές αυτών των ζητημάτων να δώσουν έμφαση.  

 

Ανάγκη για εκπαίδευση εκπαιδευτικών πάνω στα κοινωνικοεπιστημονικά ζητήματα 

 

Έρευνες στη διδακτική των ΦΕ έχουν αναδείξει ποικίλα προβλήματα κατά τη 

διδασκαλία και μάθηση. Κυρίαρχη αιτία αποτελούν τα υπερφορτωμένα με επιστημονικό 
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περιεχόμενο Αναλυτικά Προγράμματα τα οποία δεν προωθούν συνδέσεις με τις καθημερινές 

εφαρμογές και την καθημερινή ζωή των μαθητών (Osborne & Dillon, 2008).  

Ως λύση στα προβλήματα αυτά προτείνεται στη διεθνή βιβλιογραφία η υιοθέτηση 

διερευνητικών, κοινωνικοεπιστημονικών κλπ. προσεγγίσεων καθώς οι προσεγγίσεις αυτές 

προσφέρουν ένα κατάλληλο πλαίσιο και παράλληλα θέτουν ως βασικό τους στόχο τη 

διαμόρφωση επιστημονικά εγγράμματων πολιτών. Παρόλα αυτά η υιοθέτηση τέτοιων 

προσεγγίσεων στη διδασκαλία των ΦΕ συχνά συνοδεύεται από ποικίλες δυσκολίες  οι οποίες 

δρουν περιοριστικά.  

 Βλέπουμε επομένως ότι η διδασκαλία είναι μία πολύπλοκη διαδικασία που έχει 

κάποιες προϋποθέσεις. Σίγουρα απαιτεί γνώσεις του επιστημονικού περιεχομένου (van Driel, 

Beijaard & Verloop, 2001), γνώσεις γενικών παιδαγωγικών και γνώσεις σε σχέση µε το 

εκπαιδευτικό περιβάλλον (Lewthwaite, 2006). Αυτές οι τρεις διαστάσεις είναι 

προαπαιτούμενες αλλά χωρίς την Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου (ΠΓΠ) που θα τις 

«πλέξει» κατάλληλα δεν αποτελούν ικανή συνθήκη διδασκαλίας. Ο Shulman (1987) είχε 

ορίσει την ΠΓΠ ως «το χαρακτηριστικό αμάλγαμα περιεχομένου και παιδαγωγικής που ανήκει 

αποκλειστικά στους εκπαιδευτικούς και οδηγεί στην επαγγελματική τους κατανόηση». 

Προκύπτει επομένως ότι οι νέες απαιτήσεις και εκπαιδευτικές καινοτομίες, που 

οδηγούν με τη σειρά τους σε αλλαγές των εκπαιδευτικών πρακτικών, καθιστούν αναγκαία 

την αναθεώρηση τόσο των γνώσεων όσο και των πιστεύω των εκπαιδευτικών (van Driel, 

Meirink, van Veen & Zwart, 2012). Η αλλαγή αυτή μπορεί να επιτευχθεί μέσα από 

Προγράμματα Επαγγελματικής Ανάπτυξης των Εκπαιδευτικών (Professional Development 

Programs). Ειδικά μαθήματα ή επιμορφώσεις που στοχεύουν στην επαγγελματική τους 

ανάπτυξη αποδεικνύεται πως έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν την ανάπτυξη της ΠΓΠ 

(Garet, Porter, Desimone, Birman & Yoon, 2001) καθώς τα προγράμματα αυτά αφορούν σε 

διαδικασίες και δραστηριότητες όπου σχεδιάζονται με απώτερο σκοπό τον εμπλουτισμό της 

επαγγελματικής γνώσης, των δεξιοτήτων και των στάσεων των εκπαιδευτικών οι οποίοι με τη 

σειρά τους καλούνται να βελτιώσουν και να εξελίξουν την μάθηση των μαθητών τους  

(Guskey, 2003).  

Βέβαια τα προγράμματα αυτά δεν πρέπει να στοχεύουν στο να επιμορφωθούν οι 

εκπαιδευτικοί στην εκτέλεση έτοιμων, καινοτόμων ιδεών οι οποίες έχουν διαμορφωθεί από 

σχεδιαστές Αναλυτικών Προγραμμάτων, ερευνητές κλπ. καθώς κάτι τέτοιο θα οδηγούσε 

αναπόφευκτά στην αποτυχία της εφαρμογής τους στην τάξη (van Driel et al., 2012). Έτσι 

μέσα από ποικίλες έρευνες έχουν προκύψει κάποιες βασικές αρχές που κρίνεται σημαντικό να 

διέπουν τον σχεδιασμό των Προγραμμάτων Επαγγελματικής Ανάπτυξης των εκπαιδευτικών 

ώστε αυτά να έχουν το μέγιστο βαθμό αποτελεσματικότητας. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι 

τα ακόλουθα (van Driel et al., 2012; Jeanpierre, Oberhauser & Freeman, 2005): 

 Εστίαση (Focus) στις διαδικασίες διδασκαλίας και μάθησης ενός συγκεκριμένου 

αντικειμένου που συνιστά μέρος της ΠΓΠ των εκπαιδευτικών. 

 Δραστηριότητες που να προωθούν την ενεργό και διερευνητική μάθηση (active and 

inquiry-based learning) των εκπαιδευτικών παρέχοντας ταυτόχρονα την ευκαιρία για 

διαμόρφωση συνδέσεων ανάμεσα στη δική τους διαδικασία μάθησης και την 

διδασκαλία στην τάξη. 
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 Προώθηση της συνεργατικής μάθησης (collaborative learning), χαρακτηριστικό το 

οποίο συνδέεται με την ενεργό μάθηση και εμπλοκή των εκπαιδευτικών στην 

διαδικασία της επιμόρφωσής τους. Η συνεργασία ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς ίδιας 

σχολικής μονάδας, ίδιας βαθμίδας, ίδιου αντικειμένου ή ακόμη και μεταξύ 

εκπαιδευτικών και ειδικών σε συγκεκριμένους τομείς προωθεί τη διαρκή 

αλληλεπίδραση και το διάλογο μεταξύ τους καθιστώντας την εκπαίδευση των 

εκπαιδευτικών πιο αποτελεσματική.  

 Σημαντικό παράγοντα που επηρεάζει την αποτελεσματικότητα ενός προγράμματος 

επαγγελματικής ανάπτυξης αποτελεί η διάρκεια του. Είναι δύσκολο να καθοριστεί ο 

ακριβής χρόνος που απαιτείται για να μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητα ενός 

προγράμματος καθώς η διάρκεια είναι ένας παράγοντας που καθορίζεται από τους 

στόχους του προγράμματος και το είδος των δραστηριοτήτων. 

 Καθοριστικός παράγοντας της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων 

επαγγελματικής ανάπτυξης  εκπαιδευτικών αποτελεί επίσης η συνοχή των 

προγραμμάτων τόσο με τα Αναλυτικά Προγράμματα και τις εκπαιδευτικές 

μεταρρυθμίσεις όσο και η συνάφεια του σχεδιασμού του προγράμματος με τους 

επιδιωκόμενους στόχους.  

 Τέλος η αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων επηρεάζεται συχνά και από τους 

ίδιους τους επιμορφωτές, οι οποίοι κρίνεται σημαντικό να δημιουργούν υψηλές 

προσδοκίες και παράλληλα να διευκολύνουν τις πολύπλευρες διερευνητικές εμπειρίες.  

Προκύπτει επομένως από τα παραπάνω ότι η έρευνα στον τομέα της διδακτικής των 

ΦΕ έχει φέρει στο προσκήνιο ποικίλες νέες προσεγγίσεις οι οποίες αποτελούν πρόκληση για 

τους εκπαιδευτικούς, η εκπαίδευση των οποίων αποτελεί αναγκαιότητα ώστε οι προσεγγίσεις 

αυτές να αποτελέσουν πραγματικότητα κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. Έτσι προτείνεται 

στη βιβλιογραφία η διαμόρφωση προγραμμάτων επαγγελματικής ανάπτυξης των 

εκπαιδευτικών η αποτελεσματικότητα των οποίων επηρεάζεται από ποικίλους παράγοντες και 

κυρίως από τον βαθμό εστίασης του προγράμματος σε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο καθώς 

και τον βαθμό ενεργού εμπλοκής και συνεργασίας των εκπαιδευόμενων στις διάφορες 

δραστηριότητες του προγράμματος.   

1.3. Αντικείμενα σύγχρονης έρευνας – Υπεύθυνη Έρευνα και Καινοτομία (ΥΕΚ) 

 

Όπως αναφέρεται παραπάνω (ενότητα 1.1), σύμφωνα με το πλαίσιο των Presley κ.α. 

(2013) συστατικό στοιχείο μιας κοινωνικοεπιστημονικής προσέγγισης στην διδασκαλία 

αποτελεί η επιλογή ενός σύγχρονου και σχετικού με την κοινωνία θέματος το οποίο να 

προάγει ισότιμα τόσο τις επιστημονικές όσο και τις κοινωνικές διαστάσεις ενός ζητήματος. 

Τέτοια θέματα θα μπορούσαν να θεωρηθούν τα σύγχρονα επιστημονικά θέματα, τα οποία 

βρίσκονται στην αιχμή της έρευνας. Η ένταξη της επιστήμης και τεχνολογίας αιχμής στα 

μαθήματα των ΦΕ παρέχει τη δυνατότητα να βιώσουν οι μαθητές την εμπειρία της επιστήμης 

εν τη γενέσει της, αντί της «έτοιμης», «άκαμπτης» επιστήμης που συνήθως διδάσκονται, και 

να εξερευνήσουν συναρπαστικά, πραγματικά παραδείγματα επιστημονικών εφαρμογών, 

καθιστώντας το μάθημα πιο ελκυστικό και ενδιαφέρον (Schank, Krajcik & Yunker, 2007). 

Γύρω από την τρέχουσα έρευνα υπάρχουν ερωτήματα που είναι ακόμα ανοιχτά και στα οποία 
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η επιστημονική κοινότητα δεν έχει καταλήξει σε ομόφωνα αποδεκτές απαντήσεις. Το γεγονός 

αυτό, μπορεί να εμπλέξει τους μαθητές σε μια συζήτηση γύρω από το πώς παράγεται η 

επιστημονική γνώση, αλλά και για τα όρια και τους περιορισμούς της επιστημονικής έρευνας 

(Schank, Wise, Stanford & Rosenquist, 2009). Η ύπαρξη δε επιστημονικής διχογνωμίας γύρω 

από κοινωνικοεπιστημονικά ζητήματα δίνει ακόμα περισσότερες δυνατότητες παιδαγωγικής 

αξιοποίησης.  

Μια σύγχρονη τάση σχετικά με τη διαχείριση σύγχρονων κοινωνικοεπιστημονικών 

ζητημάτων στη διδασκαλία των ΦΕ αφορά στην αξιοποίηση των διαστάσεων της ΥΕΚ ως 

πλαίσιο διαπραγμάτευσης καθώς όλες οι διαστάσεις της συναντώνται στην βιβλιογραφία των 

κοινωνικοεπιστημονικών ζητημάτων αλλά με όχι με συστηματικό τρόπο  (Blonder et al., 

2016). Παράλληλα, οι πτυχές της ΥΕΚ θα μπορούσαν να αποτελέσουν και ένα πλαίσιο 

συγκεκριμενοποίησης αυτών των ζητημάτων, τα οποία συχνά θεωρούνται ασαφή και γενικά.  

Η ΥΕΚ είναι μια διαδραστική διαδικασία που αποσκοπεί α) στην ενίσχυση της θέσης 

κοινωνικών, ηθικών και περιβαλλοντικών ζητημάτων στη διαδικασία της έρευνας και β) στη 

δημιουργία μιας κοινής αντίληψης για το ποια είναι η ορθή στάση και πρακτική όλων των 

εμπλεκόμενων φορέων ενώπιον της οικοδόμησης της εμπιστοσύνης του κοινού στη 

διαδικασία και τα προϊόντα της καινοτομίας (Sutcliffe, 2011; von Schomberg, 2013). Η ΥΕΚ 

διαμορφώνεται από τις ακόλουθες 6 πτυχές (European Commission, 2012): 

 Την Ενεργό εμπλοκή όλων των κοινωνικών φορέων (ερευνητών, βιομηχανίας, 

πολιτικών και κοινωνίας) και την από κοινού συμμετοχή τους στην 

προσανατολισμένη στις ευρωπαϊκές αξίες διαδικασία της έρευνας και της 

καινοτομίας. Ένα τέτοιο πλαίσιο προϋποθέτει ότι οι κοινωνικές προκλήσεις ορίζονται 

στη βάση ευρέως αντιπροσωπευτικών κοινωνικών, οικονομικών και ηθικών 

ζητημάτων και κοινών αρχών. Επίσης απαιτείται αμοιβαία μάθηση και πρακτικές για 

να αναπτυχθούν από κοινού λύσεις στα κοινωνικά προβλήματα και για να 

προληφθούν πιθανές αποτυχίες εδραίωσης των μελλοντικών καινοτομιών. 

 Την Ισότητα φύλων. Η υποαντιπροσώπευση των γυναικών οφείλει να αντιμετωπιστεί. 

Τα ερευνητικά ιδρύματα πρέπει να εκσυγχρονιστούν ειδικά σε επίπεδο διαχείρισης 

ανθρώπινων πόρων. H διάσταση αυτή πρέπει να ενσωματωθεί και στο περιεχόμενο 

της έρευνας και της καινοτομίας. 

 Την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες. Η Ευρώπη δεν πρέπει μόνο να αυξήσει τον 

αριθμό των ερευνητών, αλλά και να ενισχύσει την τρέχουσα εκπαιδευτική διαδικασία 

ώστε να εξοπλίσει τους μελλοντικούς ερευνητές και άλλους κοινωνικούς φορείς με 

την απαραίτητη γνώση και τα εργαλεία για να μπορούν να συμμετέχουν πλήρως και 

να αναλαμβάνουν ευθύνη στη διαδικασία της έρευνας και της καινοτομίας. Ακόμα 

υπάρχει μεγάλη ανάγκη να στραφεί το ενδιαφέρον των παιδιών και των νέων προς τα 

μαθηματικά, τις φυσικές επιστήμες και την τεχνολογία, έτσι ώστε να γίνουν οι 

ερευνητές του αύριο, και να συμβάλλουν στην οικοδόμηση μιας επιστημονικά 

εγγράμματης κοινωνίας. Η δημιουργική σκέψη χρειάζεται την εκπαίδευση στις 

φυσικές επιστήμες ως ένα μέσο για την πραγματοποίηση της αλλαγής. 

 Την Ελεύθερη πρόσβαση. Για να υπάρχει υπευθυνότητα, η έρευνα και η καινοτομία 

πρέπει να είναι διαυγείς και προσιτές. Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο απαιτείται η 

δυνατότητα ελεύθερης διαδικτυακής πρόσβασης στα αποτελέσματα ερευνών που 

χρηματοδοτούνται από το δημόσιο (δημοσιεύσεις και δεδομένα). Αυτό θα προωθήσει 
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την καινοτομία και θα αυξήσει περαιτέρω τη χρήση επιστημονικών αποτελεσμάτων 

από όλους τους κοινωνικούς φορείς. 

 Την Ηθική δεοντολογία. Η ευρωπαϊκή κοινωνία βασίζεται σε κοινές αξίες. Για να 

ανταποκριθούμε επαρκώς στις κοινωνικές προκλήσεις η έρευνα και η καινοτομία 

πρέπει να σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τα υψηλότερα πρότυπα 

δεοντολογίας. Πέρα από τις υποχρεωτικές νομικές πτυχές, κάτι τέτοιο στοχεύει στην 

διασφάλιση αυξημένης σημασίας και αποδοχής από την κοινωνία των αποτελεσμάτων 

της έρευνας και της καινοτομίας. Η ηθική δεοντολογία δεν πρέπει να θεωρείται ως 

ένας περιορισμός στην έρευνα και την καινοτομία, αλλά ως ένας τρόπος διασφάλισης 

υψηλών αποτελεσμάτων ποιότητας. 

 Την ορθή διαχείριση/ διακυβέρνηση. Οι πολιτικοί έχουν ευθύνη να αποτρέπουν τις 

επιβλαβείς και ανήθικες διαστάσεις της καινοτομίας και της έρευνας. 

Με στόχο τη διαπραγμάτευση πτυχών της ΥΕΚ στη διδασκαλία ΦΕ έχουν αναπτυχθεί 

και ποικίλα Ευρωπαϊκά Προγράμματα όπως τα “Ark of Inquiry”,  “Engage”, “Irresistible”, 

“Parris” κλπ.  

 

1.4. Άτυπες Μορφές Μάθησης και Κοινωνικοεπιστημονικά Ζητήματα 

 

Τυπική και άτυπη εκπαίδευση 

 

Ως τυπική εκπαίδευση (Formal Learning) λαμβάνεται η εκπαίδευση που καθορίζεται 

από τους σχετικούς φορείς της πολιτείας και υλοποιείται σε θεσμοθετημένα εκπαιδευτικά 

ιδρύματα – σχολεία (Eshach, 2007). Οι πηγές μάθησης που δεν ανήκουν στο χώρο της 

τυπικής εκπαίδευσης διακρίνονται σε (Eshach, 2007): 

 Πηγές άτυπης εκπαίδευσης (Informal Llearning) , όπου η μάθηση προκύπτει σε 

προσωπική βάση έξω από ένα οργανωμένο σύστημα εκπαίδευσης. 

 Πηγές μη τυπικής μάθησης (Non – Formal Learning), όπου η μάθηση προκύπτει μέσα 

από οργανωμένα σχήματα εκπαίδευσης, όπως για παράδειγμα μουσεία, κέντρα 

επιστήμης, πλανητάρια κλπ 

 

Ο ρόλος των εκθεμάτων ως μέσο ενεργού μάθησης 

Είναι δεδομένο ότι οι άνθρωποι δεν έρχονται σε επαφή με πτυχές της επιστήμης 

μονάχα μέσα στα αυστηρά πλαίσια της τυπικής εκπαίδευσης αλλά παράλληλα και σε πλαίσια 

μη τυπικής ή άτυπης εκπαίδευσης όπως είναι τα μουσεία, τα κέντρα επιστημών ή ακόμη και 

μέσω των ΜΜΕ. Τα μουσεία και τα κέντρα επιστήμης ως μέρη μη τυπικής εκπαίδευσης έχει 

αποδειχθεί ότι ενισχύουν την κατανόηση επιστημονικών αρχών μέσα από πρακτικές 

δραστηριότητες (hands –on activities) οι οποίες υποστηρίζουν την σύνδεση ανάμεσα στις 

πραγματικές εμπειρίες και τους αντίστοιχους επιστημονικούς όρους (Hauan, DeWitt & 

Kolstø, 2017). Το σίγουρο βέβαια είναι ότι τόσο σε τυπικά ή άτυπα περιβάλλοντα μάθησης 
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προβάλλονται ταυτόχρονα με το επιστημονικό περιεχόμενο  πτυχές της φύσης της επιστήμης 

(Dijk, 2011) καθώς και κοινωνικές προεκτάσεις του εκάστοτε αντικειμένου. Συγκρίνοντας 

όμως τα πλαίσια τυπικής εκπαίδευσης με τα μουσεία και τα κέντρα επιστημών τα τελευταία 

παρέχουν την δυνατότητα στους μαθητές να βιώσουν μια πιο «ενεργή» διάσταση της 

επιστήμης και παράλληλα να καλλιεργήσουν την περιέργεια και την προθυμία τους για 

μάθηση (Ramey‐Gassert & Walberg, 1994). 

Αναφορικά με την χρήση των εκθεμάτων ως μέσο μάθησης σε περιβάλλοντα μη 

τυπικής ή άτυπης εκπαίδευσης, το μεγαλύτερο μέρος της έρευνας που έχει διεξαχθεί παρέχει 

εμπειρικά δεδομένα σχετικά την αξιοποίηση εκθέσεων σε μουσεία. Ένας από τους 

παράγοντες που επηρεάζουν την μάθηση στα μουσεία αφορά στην ποικιλία των 

δραστηριοτήτων και των αντικειμένων τα οποία επιτρέπουν στους μαθητές να επιλέγουν οι 

ίδιοι το αντικείμενο στο οποίο επιθυμούν να εντρυφήσουν, αναλαμβάνοντας ουσιαστικά την 

ευθύνη της προσωπικής τους μάθησης (Chin, 2004).  Ένας άλλος παράγοντας που επιδρά 

στην μάθηση των επισκεπτών σε ένα μουσείο είναι επίσης η δυνατότητα που παρέχεται για 

τη μεταξύ τους συνεργασία. H αλληλεπίδραση αυτή μάλιστα καθιστά την απόκτηση γνώσεων 

ένα κοινωνικό ζήτημα. Τέλος, η συναισθηματική διάσταση της μάθησης είναι κεντρικής 

σημασίας για την εκμάθηση και την κατανόηση της επιστήμης από πλευράς των επισκεπτών 

ιδιαίτερα σε εκθέσεις μουσείων που εξετάζουν σύγχρονη και συχνά αμφιλεγόμενη επιστήμη 

και τεχνολογικά ζητήματα (Pedretti, 2002). Η έμφαση στη συναισθηματική αυτή διάσταση 

της μάθησης σε ένα χώρο μη τυπικής εκπαίδευσης συμβάλλει παράλληλα και στην 

καλλιέργεια θετικής στάσης απέναντι στην επιστήμη και την τεχνολογία (Escach, 2007).  

Ως προς τον προσδιορισμό των στοιχείων που αλληλεπιδρούν κατά τη μάθηση που 

λαμβάνει χώρα στο μουσείο ή το ερευνητικό κέντρο ο Εshach (2007) συνδύασε το 

Συγκείμενο Μοντέλο (Contextual Model) των Falk και Dierking (2000) και το Μοντέλο των 

τριών παραγόντων (Three Factors Model) των Orion και Hofstein (1994) και κατέληξε ότι η 

μάθηση σε πλαίσια «έξω από το σχολείο» (out of school contexts) επηρεάζεται από τους 

ακόλουθους παράγοντες: 

 Προσωπικοί οι οποίοι περιλαμβάνουν τις προϋπάρχουσες γνώσεις των μαθητών, τις 

στάσεις τους απέναντι στην επιστήμη αλλά και τις προσωπικές τους προσδοκίες όταν 

πρόκειται να επισκεφτούν ένα μουσείο. 

 Κοινωνικοί που αφορούν στην αλληλεπίδραση των μαθητών μεταξύ τους αλλά και με 

τα υπόλοιπα άτομα που συμμετέχουν σε μια επίσκεψη καθώς και στην 

αλληλεπίδραση με τα «προϊόντα» των περιβαλλόντων άτυπης μάθησης όπως είναι τα 

εκθέματα στα μουσεία.  

 Φυσικοί που σχετίζονται με την αισθητική των εκθεμάτων και του περιβάλλοντος 

χώρου.  

 Μεθοδολογικοί που κυρίως αφορούν τον τρόπο με τον οποίο ένας εκπαιδευτικός 

χειρίζεται μια επίσκεψη πριν και μετά από αυτήν ώστε οι μαθητές του να έχουν το 

μέγιστο κέρδος (Eshach, 2007; Anderson, Lucas, & Ginns, 2003). 

Οι παράγοντες αυτοί επομένως δείχνουν ότι η μαθησιακή εμπειρία που συντελείται σε 

ένα χώρο μη τυπικής εκπαίδευσης είναι αποτέλεσμα των προγενέστερων εμπειριών του 

επισκέπτη καθώς και της αλληλεπίδρασής του τόσο με τους άλλους όσο και με το περιβάλλον 

του ίδιου του μουσείου (Cox‐Petersen, Marsh, Kisiel & Melber, 2003). Μάλιστα ποικίλες 

έρευνες έχουν δείξει την αλληλεξάρτηση των χαρακτηριστικών των εκθεμάτων ενός 
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μουσείου με την μάθηση που συντελείται στο μουσείο (Anderson, Lucas, Ginns & Dierking, 

2000;  DeWitt & Osborne, 2010; Bamberger & Tal, 2008; Cox-Petersen et al., 2003). 

Συγκεκριμένα αναφέρεται στη βιβλιογραφία ότι τα χαρακτηριστικά ενός εκθέματος όπως 

είναι η διαδραστικότητα, οι ενσωματωμένες απεικονίσεις, οι παρεχόμενες δυνατότητες για 

διερεύνηση και συνεργασία καθώς και οι συνδέσεις με την καθημερινή ζωή, συμβάλλουν 

στην αύξηση του επιπέδου της εμπλοκής των επισκεπτών και επακόλουθα και στην αύξηση 

των γνωστικών και συναισθηματικών κερδών των μαθητών. Ταυτόχρονα, η ίδια η απλή 

αλληλεπίδραση ενός μαθητή με ένα έκθεμα σε ένα ευχάριστο πλαίσιο θα μπορούσε να 

χαρακτηριστεί ως επιστημονική διεργασία όταν εμπεριέχει τη διερεύνηση του τρόπου 

λειτουργίας και των πτυχών του εκθέματος (Rix & McSorley, 1999). 

 

Ενσωμάτωση κοινωνικοεπιστημονικών ζητημάτων σε χώρους μη τυπικής εκπαίδευσης 

 

Η Pedretti (2002) στην έρευνα της για την εξέλιξη του χαρακτήρα των μουσείων στην 

διάρκεια του χρόνου ως χώροι μάθησης, τονίζει ότι τις τελευταίες δεκαετίες τα μουσεία έχουν 

σημειώσει σημαντικά βήματα αναφορικά με την ενεργό εμπλοκή των επισκεπτών και έχουν 

απομακρυνθεί από το μοντέλο της απλής επίδειξης των αντικειμένων. Παρόλα αυτά οι 

εκθέσεις των μουσείων συχνά εξακολουθούν να αντανακλούν την επιστήμη ως μια 

«άκαμπτη» δομή η οποία διαμορφώνεται μονάχα από τους εκάστοτε επιστήμονες – 

ερευνητές, εστιάζοντας στις επιστημονικές αρχές και όχι στις επιστημονικές διαδικασίες 

(Bradburne, 1998). Στον ίδιο άξονα η Rennie, (2007) επισημαίνει ότι η βασική αδυναμία που 

χαρακτηρίζει τα μουσεία είναι ότι παρουσιάζουν την επιστήμη ως τελικό προϊόν πέρα και 

έξω από το πλαίσιο της καθημερινής ζωής και όχι ως αποτέλεσμα μιας συνεχούς και 

αδιάλειπτης διαδικασίας.   

Σύμφωνα με την Pedretti (2002) όμως η νέα γενιά μουσείων και κέντρων επιστήμης 

σημειώνουν μια μετατόπιση προς την κοινοποίηση σύγχρονων αντικειμένων της έρευνας 

τονίζοντας παράλληλα το κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο συντελείται η 

έρευνα. Επομένως είναι αναπόφευκτο ότι θίγονται ταυτόχρονα με τα σύγχρονα θέματα 

επιστήμης και τα αντίστοιχα κοινωνικοεπιστημονικά ζητήματα που συνδέονται με αυτά. 

Πολλές τέτοιου είδους εκθέσεις μουσείων επομένως, παρέχουν στους επισκέπτες την 

ευκαιρία να συμμετέχουν ενεργά μέσω διαδραστικών και πρακτικών δραστηριοτήτων, να 

προβληματίζονται για κοινωνικοεπιστημονικά ζητήματα και να βιώνουν τη φύση και τις 

πρακτικές της επιστήμης και της τεχνολογίας ως διαδικασία. Η ενσωμάτωση βέβαια 

κοινωνικοεπιστημονικών θεμάτων σε μια μουσειακή έκθεση προϋποθέτει την δυνατότητα οι 

επισκέπτες να μπορούν να υιοθετήσουν έναν πιο ενεργό ρόλο και παράλληλα να μπορούν να 

αφήνουν το αποτύπωμά τους στο εκάστοτε έκθεμα προσθέτοντας γνώσεις, αξίες, προσωπικές 

εμπειρίες κλπ. (Kollmann, Reich, Bell & Goss, 2013). 

Ένα παράδειγμα μιας τέτοιας σύγχρονης μουσειακής προσέγγισης εφαρμόστηκε στο 

μουσείο επιστημών της Βοστόνης όπου οι δημιουργοί προσπάθησαν να αναπτύξουν ένα 

πρόγραμμα το οποίο θα καλλιεργούσε τις δεξιότητες του κοινού αναφορικά με τη συμμετοχή 

του σε συζητήσεις για σύγχρονα θέματα επιστήμης και τεχνολογίας. Ο Kollmann (2012) στα 

πλαίσια της αξιολόγησης αυτής της προσέγγισης διαπίστωσε ότι η αλληλεπίδραση με τα 
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εκθέματα ενίσχυσε τις δεξιότητες επιχειρηματολογίας των επισκεπτών και ταυτόχρονα 

συνέβαλε ώστε οι επισκέπτες να κατανοήσουν σε μεγαλύτερο βαθμό ζητήματα σύγχρονης 

επιστημονικής έρευνας και των διαδικασιών της.  

 

Διαδικασία ανάπτυξης εκθεμάτων ως μέσο μάθησης 

Τα τελευταία χρόνια, πέρα από την μελέτη της αξίας της αλληλεπίδρασης των 

επισκεπτών με εκθέματα σε ένα περιβάλλον μη τυπικής ή άτυπης εκπαίδευσης, μελετάται η 

εκπαιδευτική αξία της διαδικασίας ανάπτυξης εκθεμάτων από τους ίδιους τους 

εκπαιδευόμενους. Σύμφωνα με τις D’Acquisto & Scatena (2006) η δημιουργία εκθεμάτων 

αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο που ενισχύει την ενεργό εμπλοκή και μάθηση των 

μαθητευόμενων καθώς τους εμπλέκει σε διαδικασίες σχεδιασμού και υλοποίησης έρευνας 

καθώς επίσης και σε διαδικασίες επίλυσης προβλημάτων, κοινοποίησης της γνώσης και 

συνεργασίας. 

 Μέσα από την εμπειρία της στο σχεδιασμό μιας σχολικής έκθεσης μουσείου η 

D’Acquisto σημειώνει  ότι η εμπλοκή των εκπαιδευόμενων σε μια διαδικασία κατασκευής 

εκθεμάτων λειτουργεί ως κίνητρο για αυτούς οι οποίοι αποκτούν περισσότερες γνώσεις για το 

σχετικό αντικείμενο αναλύοντας, συνθέτοντας και συνοψίζοντας τις πληροφορίες από 

διάφορες πηγές . 

Πιο συγκεκριμένα η διαδικασία ανάπτυξης ενός εκθέματος από τους εκπαιδευόμενους 

έχει ως αφετηρία την επιλογή  ενός θέματος και την αναζήτηση πληροφοριών από ποικίλες 

πηγές τις οποίες οι εκπαιδευόμενοι αναλύουν και συνθέτουν ανάλογα το κεντρικό ζήτημα του 

εκθέματός τους. Έπειτα χρησιμοποιούν τη γνώση που απέκτησαν, την μετασχηματίζουν ώστε 

να είναι κατάλληλη για το σκοπό του εκθέματός και καταλήγουν στη διαμόρφωσή του. 

Τέλος, η νεοαποκτηθείσα γνώση μοιράζεται και κοινοποιείται στο κοινό μέσω του εκθέματος 

(D’Acquisto, 2010) (Σχήμα 3). 

 

Σχήμα 3. Διαδικασία ανάπτυξης εκθεμάτων (D’Acquisto, 2010)  
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Σύμφωνα με τους Kampschulte & Parchmann (2015) πέρα από τα ξεκάθαρα γνωστικά 

οφέλη που προσφέρει η εμπλοκή των εκπαιδευόμενων σε μια διαδικασία ανάπτυξης 

εκθεμάτων παράλληλα οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να αναζητήσουν αξιόπιστες πηγές, να 

διαχωρίσουν την σημαντική πληροφορία από τον τεράστιο όγκο πληροφοριών που έχουν 

στην διάθεση τους και ταυτόχρονα καλούνται να την αναπαραστήσουν με έναν τρόπο 

ελκυστικό και ενδιαφέρον για τον επισκέπτη. Αντίστοιχα, οι Sleeper & Sterling (2004) 

επισημαίνουν ότι μέσα από τον σχεδιασμό και την κατασκευή εκθεμάτων οι μαθητευόμενοι 

αναπτύσσουν διερευνητικές δεξιότητες καθώς διαμορφώνουν ερωτήματα, παρατηρούν, 

αναζητούν και χρησιμοποιούν δεδομένα προκειμένου να φτάσουν σε επιστημονικές 

επεξηγήσεις, αναλύουν εναλλακτικές ερμηνείες  και καταλήγουν σε επιστημονικά 

συμπεράσματα. Τέλος, οι Marsee & Davies-Wilson (2014) χρησιμοποιώντας παρόμοιες 

προσεγγίσεις στην ανάπτυξη εκθεμάτων, καταλήγουν ότι τέτοιου είδους δραστηριότητες όχι 

μόνο εμπλέκουν τους εκπαιδευόμενους και τους βάζουν σε μια διαδικασία να αναλάβουν την 

πρωτοβουλία για την μάθηση τους αλλά επίσης τους δίνουν την ευκαιρία να βιώσουν την 

επιτυχία και την ικανοποίηση μέσα από την παρουσίαση των γνώσεων τους στο κοινό.  

 

 1.5. Σκοποί και Στόχοι παρούσας έρευνας – Ερευνητικά Ερωτήματα 

 

Από όλα τα παραπάνω, είναι φανερό ότι λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης της επιστήμης 

και της τεχνολογίας, προκύπτουν σημαντικά κοινωνικά διλήμματα τα οποία οι πολίτες 

καλούνται να διαχειριστούν και για τα οποία καλούνται να επιχειρηματολογήσουν. 

Επομένως, κρίνεται σημαντική η ένταξη κοινωνικοεπιστημονικών ζητημάτων στην 

διδασκαλία των ΦΕ καθώς με αυτό τον τρόπο οι μαθητές, ως μελλοντικοί πολίτες, δεν θα 

κατανοήσουν απλώς την αλληλεξάρτηση της επιστήμης, της τεχνολογίας και της κοινωνίας 

αλλά θα εκπαιδευτούν ώστε να διαχειρίζονται αποτελεσματικά επιστημονικά θέματα που 

διαμορφώνουν το σύγχρονο κόσμο και να λαμβάνουν αποφάσεις βασιζόμενοι σε 

επιστημονικά στοιχεία και δεδομένα.  

Ταυτόχρονα, όμως παρατηρείται δυσκολία από την πλευρά των εκπαιδευτικών να 

εντάξουν και να διαπραγματευτούν τέτοια ζητήματα κατά τη διδασκαλία. Έτσι, τα τελευταία 

χρόνια διερευνάται ο ρόλος των πτυχών της ΥΕΚ ως πλαίσιο-οδηγός που συμβάλλει στην 

αποτελεσματική αυτή ένταξη και διαπραγμάτευση.  

Παράλληλα η διαδικασία ανάπτυξης εκθεμάτων θα μπορούσε να αποτελέσει ένα 

πλαίσιο εκπαίδευσης εκπαιδευτικών σε τέτοιου είδους ζητήματα καθώς συμβάλλει στο να 

καλλιεργηθούν όλες οι δεξιότητες που συνοδεύουν μια διερευνητική προσέγγιση και 

προσφέρει δυνατότητες ενεργού μάθησης των εκπαιδευόμενων, στοιχεία τα οποία αποτελούν 

βασικές αρχές για την αποτελεσματικότητα ενός προγράμματος επαγγελματικής ανάπτυξης 

εκπαιδευτικών.  

Ως εκ τούτου η παρούσα έρευνα επικεντρώνει στην εκπαίδευση φοιτητών 

Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης σε θέματα Υπεύθυνης Έρευνας και 

Καινοτομίας καθώς οι πτυχές της ΥΕΚ συγκεκριμενοποιούν τους άξονες διαχείρισης 

κοινωνικοεπιστημονικών ζητημάτων στη διδασκαλία ΦΕ. Επιπλέον η εκπαίδευση των 
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φοιτητών σε ζητήματα Υπεύθυνης Έρευνας και Καινοτομίας γίνεται μέσω της δημιουργίας 

εκθεμάτων. Ειδικότερα τα ερευνητικά ερωτήματα της έρευνας είναι τα ακόλουθα: 

 

1. Σε ποιες πτυχές της ΥΕΚ επικεντρώνουν οι φοιτητές στα επιστημονικά εκθέματα που 

αναπτύσσουν; 

 

2. Με ποιους τρόπους επιλέγουν οι φοιτητές να κοινοποιήσουν τις πτυχές της ΥΕΚ στα 

εκθέματα που αναπτύσσουν; 

 

3. Ποιες δυσκολίες συνάντησαν οι φοιτητές κατά την διαπραγμάτευση πτυχών της ΥΕΚ 

μέσω των εκθεμάτων που ανέπτυξαν, ώστε να κοινοποιήσουν νέα επιστημονική 

γνώση στους μαθητές τους; 

 

 

2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  

 

2.1 Μοντέλο της Διδακτικής Αναδόμησης (Model of Educational Reconstruction) 

 

Το μεθοδολογικό πλαίσιο της διεξαγόμενης έρευνας βασίζεται στο «Μοντέλο της 

Διδακτικής Αναδόμησης» - Model of Educational Reconstruction (MER) (Duit, Gropengieβer 

& Kattmann, 2005; Duit, Gropengießer, Kattmann, Komorek & Parchmann, 2012).  

Το μοντέλο αυτό έχει αναπτυχθεί ως ένα θεωρητικό πλαίσιο για έρευνες που μελετούν 

την εκπαιδευτική αξία και τη δυνατότητα διδασκαλίας συγκεκριμένων επιστημονικών 

εννοιών και αρχών της επιστήμης, με κύριο στόχο την ανάπτυξη διδακτικών μαθησιακών 

σειρών φέρνοντας σε ισορροπία τη δομή του επιστημονικού περιεχομένου και τις ανάγκες 

των μαθητευόμενων (Σταύρου, 2013; 2015).  

Η κυρίαρχη αρχή του μοντέλου είναι ότι οποιαδήποτε επιστημονική ενότητα για να 

διδαχτεί πρέπει να μετασχηματιστεί, δηλαδή η δομή του επιστημονικού περιεχομένου πρέπει 

να τροποποιηθεί σε δομή περιεχομένου για διδασκαλία και μάλιστα οι δύο αυτές δομές θα 

πρέπει να είναι εντελώς διαφορετικές. Με τον όρο μετασχηματισμό βέβαια δεν εννοείται μια 

«απλοποίηση» αλλά μια διαδικασία ανάλυσης του επιστημονικού περιεχομένου με βάση τους 

γενικούς σκοπούς και ανάγκες της διδασκαλίας των ΦΕ, τις αντιλήψεις μαθητών και 

εκπαιδευτικών, οι οποίες επίσης ερευνώνται και λαμβάνονται υπόψη ώστε να σχεδιαστούν 

αποτελεσματικές μαθησιακές δραστηριότητες. Συμπληρωματικά οι δραστηριότητες 

τροφοδοτούν με δεδομένα την ανάλυση τόσο του περιεχομένου όσο και των αντιλήψεων με 

αποτέλεσμα να  ξεκινάει ένας νέος κύκλος βαθύτερης κατανόησης και δημιουργίας 

αποτελεσματικότερων δραστηριοτήτων.  

Το μοντέλο αυτό στηρίζεται σε τρία βασικά σημεία τα οποία είναι (Duit et al, 2012): 

1. Ανάλυση του επιστημονικού περιεχομένου και της εκπαιδευτικής του αξίας. Στη 

φάση αυτή η έννοια αναλύεται με βάση τα επιστημονικά βιβλία, άρθρα κλπ. 

λαμβάνοντας υπόψη τους γενικούς σκοπούς και στόχους της διδασκαλίας ΦΕ. Έτσι 

προσδιορίζονται τα βασικά στοιχεία της διδακτικής ενότητας από άποψη 



28 
 

επιστημονικού περιεχομένου και μετασχηματίζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι 

διαχειρίσιμα από τους μαθητές.  

2. Έρευνα των αντιλήψεων εκπαιδευτικών και μαθητών. Οι αντιλήψεις, τα ενδιαφέροντα 

και οι διαδικασίες μάθησης των μαθητών λαμβάνονται εξίσου υπόψη. Τα στοιχεία 

αυτά επηρεάζουν τον τρόπο ανάλυσης του επιστημονικού περιεχομένου και 

αντίστροφα η ανάλυση του επιστημονικού περιεχομένου μας βοηθά στην βαθύτερη 

κατανόηση του τρόπου σκέψης των μαθητών. Όμοια λαμβάνονται υπόψη και οι 

αντιλήψεις των εκπαιδευτικών καθώς οι αντιλήψεις και τα πιστεύω τους επηρεάζουν 

κάθε εκπαιδευτική διαδικασία.  

3. Σχεδιασμός και αξιολόγηση του περιβάλλοντος μάθησης. Το διδακτικό υλικό τέλος, 

το οποίο προκύπτει μέσα από την ανάλυση και αναδόμηση του επιστημονικού 

περιεχομένου και τη μελέτη των αντιλήψεων μαθητών και εκπαιδευτικών 

λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους της διδασκαλίας ΦΕ τροφοδοτεί με επιπρόσθετα 

εμπειρικά δεδομένα την όλη διαδικασία. 

 

Οι τρεις αυτές συνιστώσες αλληλοεπιδρούν και αλληλεξαρτώνται μιας και 

οποιαδήποτε εμπειρική γνώση για τη μια τροφοδοτεί με δεδομένα την άλλη όπως φαίνεται 

και στο παρακάτω σχήμα (Σχήμα 4) (Σταύρου, 2013; 2015) : 

 

Σχήμα 4. Το Μοντέλο της Διδακτικής Αναδόμησης 

 

 

 
 

Κατά αναλογία με το Μοντέλο της Διδακτικής Αναδόμησης έχει δημιουργηθεί ένα 

μοντέλο για το σχεδιασμό της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών, το οποίο περιλαμβάνει τις 

έρευνες για την Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου (ΠΓΠ) των εκπαιδευτικών (Van Dijk & 

Kattmann, 2007).  

Το «Μοντέλο της Διδακτικής Αναδόμησης για Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών» - Model 

of Educational Reconstruction for Teacher Education (ERTE) ενσωματώνει τις τρεις 

διαστάσεις του MER προσθέτοντας σε αυτές την ΠΓΠ των εκπαιδευτικών και το σχεδιασμό 

3. Σχεδιασμός και Αξιολόγηση 

Περιβαλλόντων Μάθησης 
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της εκπαίδευσης εκπαιδευτικών. Η έρευνα για την ΠΓΠ των εκπαιδευτικών χρειάζεται να 

απαντάει σε τρία ερωτήματα και συγκεκριμένα (1) Ποια γνώση του αντικειμένου για 

διδασκαλία έχουν οι εκπαιδευτικοί;, (2) Τι αντίληψη έχουν οι εκπαιδευτικοί σε σχέση με τις 

προϋπάρχουσες αντιλήψεις των μαθητών τους ως προς το συγκεκριμένο αντικείμενο; και (3) 

Ποια η αντίληψη των εκπαιδευτικών σε σχέση με το πώς οφείλει να είναι ένα περιβάλλον 

μάθησης και που να αποσκοπεί; 

Στο μοντέλο αυτό, το οποίο διατηρεί την τριγωνική μορφή του μοντέλου της διδακτικής 

αναδόμησης και στοχεύει στην διατύπωση κατευθυντήριων γραμμών για την εκπαίδευση 

εκπαιδευτικών, τα στοιχεία βρίσκονται σε διαρκή αλληλεπίδραση μεταξύ τους, όπως 

απεικονίζεται στο παρακάτω σχήμα (Σχήμα 5): 

 

Σχήμα 5. Το Μοντέλο της Διδακτικής Αναδόμησης για την  Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών  
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Β΄ ΜΕΡΟΣ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

 

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

3.1 Δείγμα – Χρόνος διεξαγωγής της έρευνας 

Στην έρευνα συμμετείχαν δώδεκα φοιτητές του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 

Εκπαίδευσης  Κρήτης οι οποίοι βρίσκονταν στο τρίτο έτος των σπουδών τους. Η εκπαίδευσή 

τους πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια ενός σεμιναρίου με τίτλο «Πειραματική Φυσική και 

Χημεία» κατά το χειμερινό εξάμηνο του 2016-2017. Απαραίτητη προϋπόθεση για την 

συμμετοχή των φοιτητών στο συγκεκριμένο σεμινάριο ήταν να έχουν περάσει τα 

υποχρεωτικά μαθήματα ΦΕ που διδάσκονται στο ΠΤΔΕ Κρήτης (Βασικές Έννοιες Φυσικής 

και Μεθοδολογία της Διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών στο Δημοτικό Σχολείο). Οι 

φοιτητές χωρίστηκαν σε έξι δυάδες και κάθε ομάδα ανέλαβε να κοινοποιήσει μέσω ενός 

εκθέματος που κατασκεύασε κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου ένα σύγχρονο επιστημονικό 

θέμα ταυτόχρονα με τους κοινωνικούς προβληματισμούς που αυτό εγείρει. Συγκεκριμένα, τα 

θέματα με τα οποία ασχολήθηκαν οι φοιτητές ήταν τα εξής: 

 Νανοτεχνολογία (ΝΕΤ) 

 Κάπνισμα – Ηλεκτρονικό τσιγάρο 

 Αναπαραγωγή – Κληρονομικότητα 

 Μητρικό γάλα 

 Κινητά τηλέφωνα 

 Γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα (ΓΤΤ) 

 

 

3.2 Πορεία της έρευνας  

 

Η εκπαίδευση των φοιτητών υλοποιήθηκε σε δώδεκα τρίωρες εβδομαδιαίες 

συναντήσεις. Το μοντέλο με βάση το οποίο δομήθηκε η διαδικασία ανάπτυξης των 

εκθεμάτων κατά την εκπαίδευση των φοιτητών είναι αυτό που προτείνεται από την 

D’Acquisto (2010) και για το οποίο γίνεται εκτενής αναφορά στην ενότητα 1.4 της παρούσας 

εργασίας ( Σχήμα 3). Έχοντας λοιπόν ως άξονα το μοντέλο αυτό, στην συγκεκριμένη έρευνα 

ακολουθήθηκαν τα εξής στάδια: 

 

1. Εισαγωγή (1η συνάντηση) 

 

Κατά τη διάρκεια του εισαγωγικού μαθήματος παρουσιάστηκαν στους φοιτητές 

σύγχρονα επιστημονικά θέματα τα οποία βρίσκονται στην αιχμή της έρευνας και έχουν 

κοινωνικό ενδιαφέρον. Συγκεκριμένα παρουσιάστηκαν τα ακόλουθα θέματα: 
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 ΝΕΤ 

 Γενετική – Αναπαραγωγή - Κληρονομικότητα 

 Κλιματική αλλαγή 

 Μικροπλαστικά 

 Ενέργεια – Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

 Μητρικό γάλα 

 ΓΤΤ 

 Κάπνισμα – Ηλεκτρονικό τσιγάρο 

 Κινητά τηλέφωνα 

Έπειτα οι φοιτητές κλήθηκαν να επιλέξουν ένα από αυτά τα θέματα βασιζόμενοι στα 

ενδιαφέροντά τους (ενότητα 3.1) και να αναζητήσουν πληροφορίες με στόχο την εξοικείωσή 

τους με το αντίστοιχο επιστημονικό περιεχόμενο. 

 

2. Εξοικείωση με τις πτυχές της ΥΕΚ και το επιστημονικό περιεχόμενο (2η – 4η 

συνάντηση) 

Στις επόμενες τρεις συναντήσεις οι φοιτητές μέσα από ποικίλες δραστηριότητες 

γνώρισαν τις πτυχές της ΥΕΚ και εξοικειώθηκαν με αυτές. Ειδικότερα, αφότου έγινε ρητή 

διδασκαλία των έξι πτυχών της ΥΕΚ ακολούθησαν οι εξής δραστηριότητες: 

Δραστηριότητα 1 

Σε κάθε δυάδα φοιτητών δόθηκαν δύο άρθρα από εφημερίδες σχετικά με το θέμα που 

είχαν επιλέξει. Οι φοιτητές κλήθηκαν να διαβάσουν τα άρθρα, να εντοπίσουν κοινωνικά 

διλήμματα που ίσως προκύπτουν με αφορμή  αυτά τα θέματα και να κάνουν συνδέσεις με τις 

πτυχές της ΥΕΚ (Εικόνα 1). Σκοπός της δραστηριότητας αυτής ήταν οι φοιτητές να 

συνειδητοποιήσουν ότι θέματα επιστημονικά που βρίσκονται στην αιχμή της έρευνας έχουν 

άμεσες κοινωνικές προεκτάσεις και επιδράσεις στην καθημερινή ζωή των πολιτών.  

Εικόνα 1. Δραστηριότητα 1 – Ανάγνωση άρθρων από εφημερίδες 
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Δραστηριότητα 2 

 

Στους φοιτητές δόθηκαν ποικίλες προτάσεις – δηλώσεις και τους ζητήθηκε να βρουν 

ποια από τις έξι πτυχές της ΥΕΚ αντιπροσωπεύει η κάθε μια. Χαρακτηριστικά παραδείγματα 

τέτοιων προτάσεων – δηλώσεων είναι τα εξής: 

 

 Τα ερευνητικά ιδρύματα θα πρέπει να συζητούν με τους εκπροσώπους της κοινωνίας 

(όπως ΜΚΟ για την προστασία της φύσης, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα 

δικαιώματα των καταναλωτών) πριν καθορίσουν τα ερευνητικά θέματα με τα οποία 

πρόκειται να ασχοληθούν. 

 Όταν οι επιστήμονες σχεδιάζουν την έρευνά τους, θα είναι καλύτερο να προσλάβουν 

άνδρες φοιτητές που είναι διαθέσιμοι να εργάζονται περισσότερες ώρες. 

 Μία από τις ευθύνες της χώρας θα πρέπει να είναι η ενθάρρυνση των νέων για 

σπουδές πάνω σε θέματα επιστήμης και τεχνολογίας ώστε στο μέλλον αυτοί να 

εργαστούν σε αυτούς τους τομείς. 

 Οι επιστήμονες θα προσπαθήσουν να παρουσιάσουν την έρευνά τους σε δημοφιλείς 

διαλέξεις για το ευρύ κοινό. 

 Οι επιστήμονες θα πρέπει να έχουν αίσθηση της κοινωνικής ευθύνης και ως εκ 

τούτου θα πρέπει να σταματήσουν τη διεξαγωγή της έρευνας, όταν είναι σαφές ότι 

έχει αρνητικές συνέπειες για την κοινωνία ή / και το περιβάλλον. 

 Η κυβέρνηση έχει την ευθύνη για την πρόληψη των επιβλαβών ή ανήθικων 

εξελίξεων της έρευνας και της καινοτομίας. 

Σκοπός ήταν μέσα από αυτές τις προτάσεις - δηλώσεις που δόθηκαν στους φοιτητές 

να μπορέσουν οι ίδιοι να κατανοήσουν το περιεχόμενο κάθε πτυχής και να διακρίνουν τις 

πτυχές μεταξύ τους.  

Δραστηριότητα 3 

Στην δραστηριότητα αυτή δόθηκε στους φοιτητές ένα ζάρι όπου κάθε πλευρά 

αντιστοιχούσε σε μια από τις έξι πτυχές της ΥΕΚ καθώς και κάρτες με τα επιλεγμένα θέματα. 

Κάθε φοιτητής τραβούσε μια κάρτα, έριχνε το ζάρι και προσπαθούσε να συνδέσει το θέμα 

που του είχε τύχει με την πτυχή της ΥΕΚ που έδειχνε το ζάρι. Για παράδειγμα, αν τύχαινε 

στο ζάρι η πτυχή της ισότητας φύλων και ο φοιτητής τραβούσε μια κάρτα με το θέμα 

«Μητρικό Γάλα» προσπαθούσε να σκεφτεί και να διατυπώσει ιδέες που παρουσιάζουν τη 

σύνδεση της ισότητας φύλων με το συγκεκριμένο θέμα.   

Σκοπός της δραστηριότητας αυτής ήταν οι φοιτητές να συνδέσουν ρητά τα επιλεγμένα 

επιστημονικά θέματα με τις πτυχές της ΥΕΚ και έτσι με αυτό τον τρόπο να προετοιμάσουν το 

περιεχόμενο του εκθέματός τους.  

Παράλληλα με τις δραστηριότητες αναφορικά με την εξοικείωση των φοιτητών με τις 

πτυχές της ΥΕΚ, κατά τη διάρκεια των τριών αυτών συναντήσεων οι φοιτητές έκαναν μικρές 

έρευνες αναζητώντας τις κατάλληλες πληροφορίες και το κατάλληλο επιστημονικό 

περιεχόμενο για το θέμα που είχαν επιλέξει. Τις πληροφορίες που έβρισκαν τις παρουσίαζαν 
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σε κάθε συνάντηση (Εικόνα 2) στην υπόλοιπη ομάδα και έπαιρναν την ανάλογη 

ανατροφοδότηση.   

Εικόνα 2. Παρουσιάσεις επιστημονικού περιεχομένου 

 

 
 

3. Ανάπτυξη εκθεμάτων (5η – 9η συνάντηση) 

 

Στην πέμπτη συνάντηση παρουσιάστηκαν στους φοιτητές τα χαρακτηριστικά των 

διαδραστικών εκθεμάτων καθώς και παραδείγματα επιστημονικών εκθεμάτων που είχαν 

δημιουργηθεί από μαθητές στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “IRRESISIBLE” 

(Alexopoulos, Michailidi, Sgouros, Kalaitsidaki & Stavrou, 2016). Έπειτα οι φοιτητές 

προετοίμασαν τα προσχέδια των εκθεμάτων τους και στην έκτη συνάντηση πήραν 

ανατροφοδότηση από τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας. Κατά τη διάρκεια των τριών επόμενων 

συναντήσεων κάθε ομάδα φοιτητών ανέπτυξε το δικό της  έκθεμα (Εικόνα 3). 

Εικόνα 3. Κατασκευή εκθεμάτων 
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4. Εφαρμογή (10η – 12η συνάντηση) 

Στις τελευταίες τρεις συναντήσεις οι φοιτητές κλήθηκαν να παρουσιάσουν τα 

εκθέματά τους σε περίπου εξήντα μαθητές πέμπτης και έκτης δημοτικού  που επισκέφτηκαν 

το Εργαστήριο Διδακτικής Θετικών Επιστημών (ΕΔΘΕ) του Πανεπιστημίου Κρήτης. Σε κάθε 

επίσκεψη συμμετείχαν περίπου είκοσι μαθητές και η κάθε μια διήρκησε περίπου τρεις ώρες. 

Οι μαθητές χωρισμένοι σε τριάδες, ήρθαν σε επαφή με τα εκθέματα των φοιτητών, 

αλληλεπίδρασαν για περίπου είκοσι λεπτά με το κάθε έκθεμα και διαπραγματεύτηκαν τις 

πτυχές της ΥΕΚ που αυτά κοινοποιούσαν (Εικόνα 4).  

Εικόνα 4. Επισκέψεις μαθητών 

 

 
 

Ο ακόλουθος πίνακας (Πίνακας 1) συνοψίζει την επιμόρφωση των φοιτητών σε θέματα 

ΥΕΚ μέσα από τη διαδικασία ανάπτυξης των εκθεμάτων: 

Πίνακας 1.  Η διαδικασία επιμόρφωσης των φοιτητών 

 

1η  

Συνάντηση 
Εισαγωγή 

 Παρουσίαση σύγχρονων επιστημονικών 

θεμάτων  

 Επιλογή θεμάτων  

2η – 4η  

συνάντηση 

Εξοικείωση με τις 

πτυχές της ΥΕΚ και 

το επιστημονικό 

περιεχόμενο 

 Συζήτηση για τις πτυχές της ΥΕΚ μέσα 

από ποικίλες δραστηριότητες 

 Παρουσιάσεις φοιτητών αναφορικά με το 

επιστημονικό περιεχόμενο 

5η – 9η  

συνάντηση 
Ανάπτυξη εκθεμάτων 

 Παρουσίαση των χαρακτηριστικών των 

διαδραστικών εκθεμάτων 

 Παραδείγματα εκθεμάτων μαθητών 

 Προετοιμασία – παρουσίαση προσχέδιων 

 Ανατροφοδότηση από την υπόλοιπη 

ομάδα 

 Κατασκευή τελικών εκθεμάτων 

10η – 12η 

συνάντηση 
Εφαρμογή 

 Διαπραγμάτευση των πτυχών της ΥΕΚ με 

μαθητές-επισκέπτες μέσω των τελικών 

εκθεμάτων 
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3.3 Περιγραφή εκθεμάτων  

 

Οι φοιτητές χωρισμένοι σε έξι ομάδες των δυο, δημιούργησαν συνολικά έξι εκθέματα 

τα οποία ήταν εστιασμένα, όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω, στα ακόλουθα σύγχρονα 

επιστημονικά θέματα: (1) Νανοτεχνολογία (ΝΕΤ), (2) Κινητά τηλέφωνα, (3) Κάπνισμα με 

ηλεκτρονικό τσιγάρο, (4) Μητρικό γάλα, (5) Αναπαραγωγή – Κληρονομικότητα και (6) 

Γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα (ΓΤΤ). Ειδικότερα, τα χαρακτηριστικά του κάθε εκθέματος 

ήταν τα εξής: 

Το έκθεμα της νανοτεχνολογίας (Εικόνα 5) αποτελείται από ένα επιτραπέζιο παιχνίδι 

και μια μικρή αφίσα περιεχομένου. Οι επισκέπτες πρώτα έρχονται σε επαφή με την αφίσα και 

παίρνουν κάποιες πληροφορίες για το μέγεθος και την κλίμακα στην νανοκλίμακα. Έπειτα 

γνωρίζουν κάποια προϊόντα καθημερινής χρήσης που περιέχουν νανοσωματίδια όπως είναι η 

οδοντόκρεμα, τα καλλυντικά, τα αντηλιακά, τα αυτοκαθαριζόμενα ρούχα και ο κάθε 

επισκέπτης επιλέγει ένα από αυτά. Στη συνέχεια οι επισκέπτες οδηγούνται στο επιτραπέζιο 

παιχνίδι που περιέχει ερωτήσεις οι οποίες συνδέουν την νανοτεχνολογία με πτυχές της ΥΕΚ 

όπως είναι η ελεύθερη πρόσβαση, η εκπαίδευση στις ΦΕ και η ηθική και στις οποίες 

απαντούν με ναι ή όχι. Για παράδειγμα στο έκθεμα συμπεριλαμβάνονται ερωτήσεις όπως 

«Πιστεύεις ότι οι επιστήμονες πρέπει να ενημερώνουν τους πολίτες για τα αποτελέσματα των 

ερευνών τους; Ναι ή όχι;» και «Οι φυσικές επιστήμες που διδάσκεσαι στο σχολείο (φυσική, 

χημεία, βιολογία) θα σου κινούσαν το ενδιαφέρον να γίνεις ερευνητής ή ερευνήτρια; Ναι ή 

Όχι;» οι οποίες αναφέρονται στην ελεύθερη πρόσβαση  και την εκπαίδευση στις ΦΕ 

αντίστοιχα. Στο επιτραπέζιο υπάρχουν επίσης κάποια σημεία όπου αν τύχει ο παίκτης – 

επισκέπτης θα πρέπει με παντομίμα ή ζωγραφική να δώσει στον συμπαίκτη του πληροφορίες, 

οι οποίες αναγράφονται πάνω σε ειδικές κάρτες, για το νανοπροϊόν της καθημερινής ζωής 

που είχε επιλέξει στην αρχή της επαφής του με το έκθεμα. Τέλος, το έκθεμα αρχίζει και 

τελειώνει με έναν προβληματισμό αναφορικά με την χρήση νανοπροϊόντων στην καθημερινή 

ζωή. Συγκεκριμένα ο αρχικός προβληματισμός για το αν χρησιμοποιώ νανοπροϊόντα στην 

καθημερινή ζωή αντικαθίσταται με τον τελικό προβληματισμό για το αν θα επέλεγα να 

χρησιμοποιώ νανοπροϊόντα στην καθημερινή ζωή.   

Εικόνα 5. Έκθεμα νανοτεχνολογίας 

 

 

  



36 
 

Το έκθεμα για τα κινητά τηλέφωνα (Εικόνες 6 & 7) αποτελείται από μια μακέτα και 

μια ιστοσελίδα που φτιάχτηκε από τους ίδιους τους φοιτητές.  Στην μακέτα υπάρχει ένας 

σταθμός βάσης ο οποίος αποτυπώνει την μετάδοση των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, ένα 

σχολείο, στο οποίο οι επισκέπτες αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις 

αναφορικά με τη λειτουργία των κινητών τηλεφώνων και ένα πάρκο στο οποίο καλούνται να 

σχολιάσουν τρόπους χρήσης των κινητών τηλεφώνων αλλά και να διαμορφώσουν τη δική 

τους ταυτότητα ως χρήστες  αξιοποιώντας τις γνώσεις που πήραν βγαίνοντας από το σχολείο 

(Εικόνα 6). Χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες εικόνες για σχολιασμό (Εικόνα 7) και δίνοντας 

τη δυνατότητα στους επισκέπτες να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις που απέκτησαν κατά την 

αλληλεπίδρασή τους με το σχολείο, οι φοιτητές θίγουν πτυχές της ΥΕΚ και κυρίως την 

αναγκαιότητα για εκπαίδευση στις ΦΕ καθώς και ζητήματα ηθικής δεοντολογίας. Η 

ιστοσελίδα που δημιουργήθηκε λειτουργεί συμπληρωματικά με τη μακέτα και παρέχει στους 

επισκέπτες επιπρόσθετο επιστημονικό υλικό για τη λειτουργία και τη χρήση των κινητών 

τηλεφώνων.  

Εικόνα 6. Έκθεμα κινητών τηλεφώνων 

 

 

Εικόνα 7. Εικόνες σχολιασμού και εικόνες για διαμόρφωση ταυτότητας χρήστη 

 

 
 

Το έκθεμα για το κάπνισμα αποτελείται από δύο αλληλένδετα μέρη (Εικόνες 8 & 9) 

και θίγει ζητήματα ορθής διακυβέρνησης και ηθικής αναφορικά με το παθητικό κάπνισμα. 

Ειδικότερα, το πρώτο μέρος αποτελείται από ένα βιβλίο αλληλεπιδραστικών δραστηριοτήτων 

και προβληματισμών που δημιουργήθηκε από τους ίδιους τους φοιτητές (Εικόνα 8). 

Συγκεκριμένα, το βιβλίο περιέχει δραστηριότητες και θίγει προβληματισμούς αναφορικά με 
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τη νομοθεσία γύρω από το συμβατικό και το ηλεκτρονικό τσιγάρο ενώ παράλληλα θίγεται το 

ζήτημα του παθητικού καπνίσματος και της νομοθεσίας που έχει θεσπιστεί σχετικά με αυτό. 

Στο τέλος του βιβλίου υπάρχει ένα ερωτηματολόγιο που ανάλογα με τις απαντήσεις που δίνει 

ο επισκέπτης οδηγείται στο δεύτερο μέρος του εκθέματος το οποίο αποτελείται από δύο 

διαδραστικές αφίσες (Εικόνα 9). Οι αφίσες αυτές απεικονίζουν τον οργανισμό ενός 

ενεργητικού και ενός παθητικού καπνιστή αντίστοιχα. Οι επισκέπτες ανάλογα τις απαντήσεις 

που έδωσαν στο ερωτηματολόγιο του βιβλίου καλούνται να τοποθετήσουν πάνω στις αφίσες 

ανθρώπινα όργανα των οποίων το χρώμα δίνει μια αίσθηση για την επίδραση που έχει το 

κάπνισμα – ενεργητικό ή παθητικό – στον ανθρώπινο οργανισμό. Η αλληλεπίδραση του 

επισκέπτη με το έκθεμα ολοκληρώνεται με δύο τελευταίους προβληματισμούς αναφορικά με 

το αν “Τα μέτρα της κυβέρνησης γύρω από το κάπνισμα είναι επαρκή;” και “Η επιλογή του να 

καπνίζεις έχει συνέπειες στον οργανισμό σου. Γιατί να έχει όμως και στον οργανισμό όσων δεν 

έχουν επιλέξει να καπνίζουν;”.  

Εικόνα 8. Έκθεμα για το κάπνισμα – το βιβλίο 
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Εικόνα 9. Έκθεμα για το κάπνισμα – οι αφίσες 

 

 

Το έκθεμα για το μητρικό γάλα (Εικόνες 10 & 11) αποτελείται από μια αφίσα, η οποία 

περιέχει δηλώσεις έξι μητέρων ορισμένες από τις οποίες είχαν και άλλες όχι θηλάσει τα μωρά 

τους, εξαιτίας ποικίλων λόγων. Συγκεκριμένα οι δηλώσεις των μητέρων ήταν οι εξής: 

 “Εγώ θήλασα αποκλειστικά το μωρό μου, γιατί γνώριζα ότι το μητρικό γάλα μπορεί 

να προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα και οφέλη στο μωρό μου αλλά και σε μένα.” 

 “Εγώ θήλαζα το μωρό μου όταν έβρισκα χρόνο, επειδή κάποιες ώρες της ημέρας 

δούλευα. Έτσι σε συνδυασμό με το δικό μου γάλα του έδινα και γάλα σε σκόνη.” 

 “Εγώ δεν θήλασα το μωρό μου γιατί είχα ένα πρόβλημα υγείας και έπαιρνα 

φάρμακα. Ο γιατρός μου σύστησε λοιπόν για την υγεία του μωρού μου να μην το 

θηλάσω και μου πρότεινε ένα καλό γάλα σε σκόνη. Ευτυχώς που υπήρχε και αυτό 

γιατί αλλιώς δεν ξέρω τι θα έκανα.” 

 “Εγώ δεν θήλασα το μωρό μου επειδή δεν είχα γάλα. Ο γιατρός μου είπε ότι ίσως 

είναι από το άγχος που είχα. Όπως και να έχει ευτυχώς που υπάρχει το γάλα σε 

σκόνη…Δεν ξέρω τι θα έκανα αλλιώς…” 

 “Εγώ έδωσα στο μωρό μου γάλα σε σκόνη. Μου το είχε συστήσει ο γιατρός μου και 

μου είχε δώσει δείγμα. Μου είπε ότι ήταν και εμπλουτισμένο. Επομένως τον 

εμπιστεύτηκα και έδωσα στο μωρό μου αυτό το γάλα.” 

 “Εγώ δεν θήλασα γιατί φοβόμουν ότι με το θηλασμό θα είχα επιπτώσεις στην 

εμφάνιση μου. Έτσι επέλεξα να δώσω στο μωρό μου γάλα σε σκόνη που μου 

πρότεινε ο γιατρός μου.” 

Το έκθεμα συνοδεύεται επίσης από ειδικές καρτέλες που περιέχουν πληροφορίες για 

τα οφέλη και τα μειονεκτήματα του μητρικού γάλακτος καθώς και για κάποιες περιπτώσεις 

σκανδάλων αναφορικά με υποκατάστατα του μητρικού γάλακτος (Εικόνα 11). Οι επισκέπτες 

του εκθέματος διαβάζουν τις δηλώσεις των μητέρων παράλληλα με τις πληροφορίες που 

βρίσκονται στις ειδικές καρτέλες και καλούνται να σχολιάσουν και να εκφράσουν την άποψη 

τους για ζητήματα ηθικής και ισότητας φύλων. Οι κυρίαρχοι προβληματισμοί που τίθενται 

στον επισκέπτη είναι οι εξής: “Μπορείς να φανταστείς το λόγο που πολλοί γιατροί και 

νοσοκόμες προωθούν υποκατάστατα μητρικού γάλακτος ακόμη και σε μητέρες που έχουν τη 

δυνατότητα και μπορούν να θηλάσουν;” και “Φαντάσου ότι είσαι επιχειρηματίας και μια 

μητέρα που γέννησε πρόσφατα σου ζητάει επιπλέον άδεια για να μπορεί να θηλάζει το μωρό 
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της. Θα έδινες επιπλέον άδεια ή  θα προσπαθούσες να βρεις άλλη λύση;”. Τις απόψεις τους για 

τους συγκεκριμένους προβληματισμούς οι επισκέπτες τις καταγράφουν και τις τοποθετούν σε 

ένα κουτί – κάλπη.  

Εικόνα 10. Έκθεμα για το μητρικό γάλα – η αφίσα 

 

 
 

Εικόνα 11. Έκθεμα για το μητρικό γάλα- οι ειδικές καρτέλες 

 

 

Το έκθεμα για την αναπαραγωγή και την κληρονομικότητα (Εικόνες 12 & 13) ήταν 

ένα αυτοσχέδιο βιβλίο – κόμικς μεγάλων διαστάσεων με ήρωες τα μέλη μιας οικογένειας που 

επισκέφτηκαν ένα γιατρό ώστε να ακολουθήσουν γονιδιακή θεραπεία. Μέσα στις σελίδες του 

βιβλίου οι επισκέπτες συναντούν επίσης μια μητέρα που ήθελε να κάνει εξωσωματική 

γονιμοποίηση και άλλη μια που ήθελε να καθορίσει το φύλο και το χρώμα ματιών του 

παιδιού της. Με αφορμή αυτές τις τρεις διαφορετικές περιπτώσεις παρουσιάζεται σύντομα  

στους επισκέπτες το επιστημονικό περιεχόμενο για τη γενετική και την κληρονομικότητα ενώ 

ταυτόχρονα θίγονται ζητήματα ηθικής και ορθής διακυβέρνησης. Συγκεκριμένα οι επισκέπτες 

καλούνται να διαπραγματευτούν ερωτήσεις με ηθικές διαστάσεις όπως “Γιατί οι μελλοντικοί 

γονείς διαλέγουν να ακολουθήσουν τεχνητή γονιμοποίηση που είναι μια δύσκολη και επίπονη 

διαδικασία και όχι να υιοθετήσουν ένα παιδάκι;” καθώς και ερωτήσεις αναφορικά με τη 

νομοθεσία που προστατεύει τους πολίτες από τις αυθαιρεσίες των γιατρών όπως “Υπάρχει 

κάποιος που να ελέγχει το έργο και τους σκοπούς των γιατρών;”. Έπειτα, μετά την 
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αλληλεπίδραση με το κόμικς οι επισκέπτες καλούνται να αφήσουν το αποτύπωμά τους σε μια 

μεγάλη αφίσα (Εικόνα 13) απαντώντας σε διλήμματα όπως “Aν ήσασταν κληρονομικός 

φορέας θα επιλέγατε τεχνητή γονιμοποίηση ή υιοθεσία;” ή “Αν νοσούσατε θα ακολουθούσατε 

γονιδιακή θεραπεία; Ναι ή Όχι;”.  

 

Εικόνα 12. Έκθεμα για αναπαραγωγή και κληρονομικότητα – το κόμικς 
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Εικόνα 13. Έκθεμα για αναπαραγωγή και κληρονομικότητα – η αφίσα 

 

 

Το έκτο έκθεμα, τέλος, αφορά στα Γενετικά Τροποποιημένα Τρόφιμα (ΓΤΤ) και 

αποτελείται από τρία διακριτά μέρη (Εικόνες 14, 15,16 & 17). Στο πρώτο μέρος γίνεται 

παρουσίαση του επιστημονικού περιεχομένου μέσω ενός βίντεο για την παραγωγή των ΓΓΤ 

αλλά και ενός tan gram σε σχήμα καλαμποκιού όπου οι επισκέπτες καλούνται να 

συναρμολογήσουν (Εικόνα 14). Μόλις ολοκληρωθεί η συναρμολόγηση αποκαλύπτονται 

πληροφορίες για τα ΓΓΤ. Το δεύτερο μέρος του εκθέματος είναι ένα παιχνίδι ρόλων όπου οι 

επισκέπτες καλούνται να τοποθετήσουν στο κεφάλι τους κάρτες-ρόλους όπως εκπρόσωπος 

κυβέρνησης, διευθυντής εταιρίας παραγωγής, καταναλωτής, ερευνητής-επιστήμονας κλπ. 

(Εικόνα 15) και να συζητήσουν δίνοντας επιχειρήματα για τα πλεονεκτήματα και τα 

μειονεκτήματα των ΓΤΤ (Εικόνα 16) λαμβάνοντας υπόψη πιθανά συμφέροντα της κάθε 

πλευράς. Συγκεκριμένα καλούνται να σχολιάσουν τις εξής προτάσεις αναφορικά με τα ΓΤΤ: 

 

 Τα ΓΤΤ πριν καταναλωθούν πλένονται σχολαστικά. 

Τα μη ΓΤΤ ψεκάζονται με πολλά χημικά – παρασιτοκτόνα. 

 Η επιπλέον τροφή που παράγεται με την καλλιέργεια ΓΤΤ διοχετεύεται στις φτωχές 

χώρες του πλανήτη; 

Με τη καλλιέργεια ΓΤΤ επιτυγχάνεται αυξημένη παραγωγή για τις διατροφικές 

ανάγκες του πλανήτη. 

 Έρευνες έδειξαν ότι αρουραίοι που έφαγαν αραβόσιτο από ΓΤΤ καλαμπόκι 

παρουσίασαν σημάδια τοξικής επίδρασης στο συκώτι και τα νεφρά. 

Επειδή το καλαμπόκι παράγει το δικό του παρασιτοκτόνο, οι γεωργοί 

χρησιμοποιούν λιγότερα φυτοφάρμακα. 

 Επιστήμονες ανακάλυψαν ότι τα κομμάτια του DNA που είχαν μεταφερθεί από τα 

ΓΤΤ ζουν στο έντερο μερικών ανθρώπων. 

Οι επιστήμονες έχουν αναπτύξει κάποια ΓΤΤ με οφέλη για την υγεία. 

Στο τελευταίο μέρος οι επισκέπτες καλούνται να αφήσουν το αποτύπωμά τους σε μια 

αφίσα - πιάτο απαντώντας στην ερώτηση “Θα έβαζες στο πιάτο σου ΓΤΤ ή μη ΓΤΤ;” (Εικόνα 

17). 
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Εικόνα 14. Έκθεμα για ΓΓΤ – tan gram 

 

 
 

Εικόνα 15. Έκθεμα για ΓΓΤ – παιχνίδι ρόλων 
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Εικόνα 16. Έκθεμα για ΓΓΤ – προτάσεις σχολιασμού για  ΓΓΤ 

 

 

 
 

Εικόνα 17. Έκθεμα για ΓΓΤ – αφίσα 
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4. ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

4.1 Μέσα συλλογής δεδομένων  

 

 Τα εργαλεία συλλογής δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα έρευνα ήταν 

ένα αρχικό ερωτηματολόγιο, οι εβδομαδιαίες αναφορές των φοιτητών, οι ηχογραφήσεις των 

εβδομαδιαίων συναντήσεων, τα προσχέδια και  τα τελικά εκθέματα των φοιτητών καθώς και 

μια τελική συνέντευξη ανά ομάδας εργασίας. Τα εργαλεία αυτά παρουσιάζονται συνοπτικά 

στον πίνακα 2 και περιγράφονται αναλυτικότερα παρακάτω.  

 

Πίνακας 2. Μέσα συλλογής δεδομένων 

 

  

ΜΕΣΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

 

 Αρχικό ερωτηματολόγιο ανοικτού τύπου (βλ. Παράρτημα Ι) 

 Εβδομαδιαίες αναφορές των φοιτητών (βλ. Παράρτημα ΙΙ) 

 Ηχογραφήσεις των εβδομαδιαίων συναντήσεων 

 Προσχέδια και τελικά εκθέματα των ομάδων εργασίας (βλ. Ενότητα 3.3) 

 Τελική συνέντευξη (βλ. Παράρτημα ΙΙΙ) 

 

 

Το ερωτηματολόγιο που δόθηκε στους φοιτητές κατά την έναρξη της διαδικασίας 

επιμόρφωσής τους ήταν χωρισμένο σε δύο ενότητες. Η πρώτη ενότητα αφορούσε στις 

γενικότερες απόψεις των φοιτητών για το ρόλο των εκθεμάτων και των μουσείων στην 

εκπαιδευτική διαδικασία ενώ η δεύτερη ενότητα σχετιζόταν με τις γενικότερες απόψεις τους 

για την εμπλοκή κοινωνικοεπιστημονικών ζητημάτων στην διδασκαλία ΦΕ καθώς και για 

συγκεκριμένες πτυχές της ΥΕΚ. Μέσω του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου έγινε μια πρώτη 

σκιαγράφηση των αρχικών απόψεων που είχαν οι φοιτητές για τα κεντρικά ζητήματα της 

επιμόρφωσή τους.  

Οι εβδομαδιαίες αναφορές που συμπλήρωναν οι φοιτητές στο διάστημα ανάμεσα στις 

δια ζώσης συναντήσεις περιείχαν ερωτήσεις εστιασμένες τόσο στη συζήτηση που είχε 

προηγηθεί κατά την συνάντηση όσο και ερωτήσεις που αφορούσαν τον τρόπο με τον οποίο 

εργάστηκαν οι φοιτητές στο μεσοδιάστημα των δύο συναντήσεων. Τις αναφορές αυτές οι 

φοιτητές καλούνταν να τις στείλουν ηλεκτρονικά πριν από κάθε προγραμματισμένη 

συνάντηση.  

Κάθε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε ηχογραφήθηκε και έπειτα ακολούθησε η 

απομαγνητοφώνηση αυτών των συναντήσεων. Οι απομαγνητοφωνήσεις αυτές αποτελούν και 

την κύρια πηγή δεδομένων για την παρούσα έρευνα.  
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Επιπρόσθετα σημαντική πηγή δεδομένων αποτέλεσαν τα προσχέδια αλλά και τα 

τελικά εκθέματα των φοιτητών στα οποία αποτυπώνεται η κατανόησή τους για το 

περιεχόμενο και τη διαχείριση των πτυχών της ΥΕΚ ως πλαίσιο διδασκαλίας 

κοινωνικοεπιστημονικών ζητημάτων. Ενισχυτικά προς τα τελικά εκθέματα, κρατήθηκαν 

επίσης σημειώσεις κατά την αλληλεπίδραση μαθητών –επισκεπτών με αυτά, οι οποίες ήταν 

ιδιαίτερα βοηθητικές αναφορικά με την ανάλυση των  δραστηριοτήτων κάθε εκθέματος.  

Τέλος, έπειτα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας έλαβαν χώρα ημιδομημένες 

συνεντεύξεις ανά δυάδα εργασίας. Κεντρικός άξονας των συνεντεύξεων ήταν οι δυσκολίες 

που συνάντησαν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσής τους αλλά και η σύνδεση του 

επιστημονικού περιεχομένου με τα κοινωνικοεπιστημονικά ζητήματα και τα ζητήματα ΥΕΚ 

σε ένα μάθημα ΦΕ. 

 

4.2 Ανάλυση δεδομένων 

 

Για την ανάλυση των δεδομένων, λόγω του διερευνητικού χαρακτήρα της έρευνας, 

χρησιμοποιήθηκαν ποιοτικές μέθοδοι ανάλυσης (Mayring, 2015). Αναπτύχθηκαν κατηγορίες 

με βάση μια αλληλεπίδραση θεωρητικών και εμπειρικών δεδομένων όπως αυτά 

καταγράφηκαν µέσω των εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν για τη συλλογή των δεδομένων. 

Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στη συνέχεια γίνονται µε βάση τις κατηγορίες που 

αναπτύχθηκαν.  

 

Πτυχές της ΥΕΚ στις οποίες επικεντρώνουν οι φοιτητές 

 

Η κοινωνικοεπιστημονική διάσταση των εκθεμάτων αναλύθηκε με άξονα τις έξι 

πτυχές της ΥΕΚ όπως αυτές παρουσιάζονται στην ενότητα 1.3 της παρούσας  εργασίας. 

Συγκεκριμένα, οι έξι πτυχές της ΥΕΚ αποτέλεσαν τις έξι κατηγορίες με βάση τις οποίες 

αναλύθηκαν οι προβληματισμοί και τα ερωτήματα που αποτυπώνονται στα εκθέματα 

αναφορικά με την κοινωνική διάσταση του εκάστοτε σύγχρονου επιστημονικού αντικειμένου  

( Πίνακας 3). 

Πίνακας 3. Κατηγοριοποίηση της κοινωνικοεπιστημονικής διάστασης των εκθεμάτων 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 

Ενεργός 

εμπλοκή 

 Ρόλος ποικίλων φορέων  

 Δυνατότητα πολιτών για 

συνδιαμόρφωση καταστάσεων 

 

“Ο κάθε επισκέπτης παίρνει έναν 

από τους ρόλους του καταναλωτή, 

του επιστήμονα, του πολιτικού ή του 

διευθυντή εταιρίας…” 

 

Ισότητα φύλων 

 Ισότιμοι ρόλοι στα ποικίλα 

πλαίσια της καθημερινότητας 

πχ οικογένεια, εργασία κλπ 

 Αναγνώριση των γυναικείων 

δικαιωμάτων  

“Θεωρείς ότι θα έπρεπε να επιτρέπεται 

σε μια γυναίκα να θηλάζει στη δουλεία 

της;” 
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Τρόπος κοινοποίησης Θεμάτων ΥΕΚ 

 

Στη συνέχεια, μελετήθηκε ο τρόπος με τον οποίο οι φοιτητές επιλέγουν να 

κοινοποιήσουν θέματα ΥΕΚ μέσα από τα εκθέματά τους. Μέσα από τη μελέτη των 

εκθεμάτων προέκυψαν τέσσερις τύποι παρουσίασης θεμάτων ΥΕΚ, στους οποίους μάλιστα 

ποικίλει και ο βαθμός εμπλοκής των μαθητών – επισκεπτών: 

 

Εκπαίδευση 

στις ΦΕ 

 Αναγκαιότητα εκπαίδευσης στις 

ΦΕ για λήψη αποφάσεων που 

βασίζονται σε επιστημονικά 

δεδομένα 

 Καλλιέργεια ενδιαφέροντος και 

θετικής στάσης απέναντι στις 

ΦΕ 

 Προετοιμασία μαθητών ως 

μελλοντικοί επιστήμονες – 

ερευνητές 

 

“Μια μαμά θήλαζε το μωρό της 

αποκλειστικά από όταν αυτό 

γεννήθηκε. Όμως, αυτήν την 

περίοδο, η μαμά αρρώστησε και ο 

γιατρός της έδωσε φαρμακευτική 

αγωγή για έναν μήνα. Της 

συνέστησε, επίσης, για αυτό το 

χρονικό διάστημα να διακόψει το 

θηλασμό. Αυτή όμως δεν θέλει γιατί 

πιστεύει ότι το  μητρικό γάλα είναι 

καλύτερο σε κάθε περίπτωση. Εσείς 

τι θα τη συμβουλεύατε να κάνει και 

γιατί;” 

 

Ελεύθερη 

πρόσβαση 

 Δημοσίευση των 

αποτελεσμάτων των ερευνών  

 Δυνατότητα πρόσβασης των 

πολιτών στα αποτελέσματα 

ερευνών 

 

“Πιστεύεις ότι οι ερευνητές 

δημοσιεύουν στο κοινό όλες τις 

έρευνες και τα αποτελέσματά 

τους; Ναι ή Όχι;” 

 

Ηθική 

δεοντολογία 

 Κώδικας αρχών εμπλεκόμενων 

φορέων και πολιτών 

 Ηθική ως πλαίσιο περιορισμού 

των αυθαιρεσιών 

 

 

“Μπορείς να φανταστείς το λόγο 

που πολλοί γιατροί και 

νοσοκόμες προωθούν 

υποκατάστατα μητρικού 

γάλακτος, ακόμη και σε μητέρες 

που έχουν τη δυνατότητα να 

θηλάσουν;” 

 

Ορθή 

διακυβέρνηση 

 Ρόλος της  εκάστοτε 

κυβέρνησης 

 Νομοθετικά πλαίσια για έλεγχο 

και περιορισμό  αυθαιρεσιών 

 

“Τι κάνει η κυβέρνηση 

προκειμένου να περιορίσει τις 

αρνητικές συνέπειες του τόσο 

του παθητικού όσο και του 

ενεργητικού καπνίσματος;” 
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1. Άμεσες Ερωτήσεις. Ως άμεσες ερωτήσεις θεωρήθηκαν οι ερωτήσεις εκείνες που 

αποτυπώνουν επιφανειακά κάποια πτυχή της ΥΕΚ και οι οποίες δεν καλούν το μαθητή – 

επισκέπτη να συζητήσει σε βάθος τα διάφορα ζητήματα καλλιεργώντας του έτσι 

δεξιότητες επιχειρηματολογίας και συλλογιστικής. Για παράδειγμα η ερώτηση 

“Εφαρμόζει η κυβέρνηση τους νόμους που έχει θεσπίσει;” αποτυπώνει τη διάσταση της 

ορθής διακυβέρνησης αλλά δεν προωθεί την ανάπτυξη της επιχειρηματολογίας των 

μαθητών και την βαθύτερη εμπλοκή τους. Παράλληλα ως άμεσες ερωτήσεις θεωρήθηκαν 

και τα ερωτήματα εκείνα που καλούσαν το μαθητή –επισκέπτη να διατυπώσει με ναι ή όχι 

αν συμφωνεί ή διαφωνεί με διάφορες προτάσεις. Για παράδειγμα  το ερώτημα “Πρέπει να 

αναφέρουν οι εταιρείες και τις θετικές και τις αρνητικές πλευρές των  προϊόντων τους; Ναι 

ή Όχι;” καλεί το μαθητή –επισκέπτη να συμφωνήσει ή όχι με την ιδέα οι εταιρίες να 

παρουσιάζουν και τα θετικά και τα αρνητικά των προϊόντων τους χωρίς όμως να τον 

καλεί να αιτιολογήσει την άποψή του.  

2. Παιχνίδι Ρόλων. Στα παιχνίδια ρόλων οι μαθητές – επισκέπτες καλούνται να πάρουν 

κάποιο ρόλο όπως αυτόν του επιστήμονα, του επιχειρηματία, του πολιτικού, του γιατρού, 

του πολίτη κλπ και να λάβουν αποφάσεις ανάλογα τον εκάστοτε ρόλο και πλαίσιο. Για 

παράδειγμα η ερώτηση “Αν ήσασταν υπουργός υγείας θα λαμβάνατε περισσότερα μέτρα 

κατά του καπνίσματος; Ναι ή Όχι;”  αν και είναι διλημματικού χαρακτήρα καλεί το 

μαθητή - επισκέπτη να πάρει μια απόφαση ως υπουργός υγείας.  

3. Διλήμματα. Τα διλήμματα αντιπροσωπεύουν διλημματικές καταστάσεις  όπου δίνεται η 

δυνατότητα στους μαθητές – επισκέπτες να εκφράσουν τις απόψεις τους, να 

αναστοχαστούν πάνω σε αυτές  και να υιοθετήσουν μια συγκεκριμένη στάση βασιζόμενοι 

στις απόψεις και τα πιστεύω τους. Μέσα από τα διλήμματα οι μαθητές – επισκέπτες 

καλούνται επομένως να εκφράσουν τι θα έπρατταν σε μια συγκεκριμένη κατάσταση. Για 

παράδειγμα οι μαθητές – επισκέπτες καλούνται να πάρουν μια απόφαση στο δίλημμα 

“Τοποθετώ το κινητό δίπλα μου όταν κοιμάμαι ή δεν τοποθετώ το κινητό δίπλα μου όταν 

κοιμάμαι;” βασιζόμενοι στις επιστημονικές γνώσεις που απέκτησαν για τα κινητά 

τηλέφωνα.  

4. Debate. Στο debate, τέλος, μέσα από διάφορα ερεθίσματα όπως εικόνες, ερωτήσεις κλπ, 

οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν για τα πλεονεκτήματα και τα 

μειονεκτήματα πιθανών επιλογών ώστε να καταλήξουν σε κάποιο συμπέρασμα. Στις 

δραστηριότητες debate οι μαθητές καλούνται να δομήσουν ισχυρισμούς με επαρκή 

αιτιολόγηση και ταυτόχρονα να υποστηρίξουν την άποψή τους απέναντι σε αντίθετες 

θέσεις. Για παράδειγμα η ερώτηση “Γιατί οι μελλοντικοί γονείς διαλέγουν να 

ακολουθήσουν τεχνητή γονιμοποίηση που είναι μια δύσκολη και επίπονη διαδικασία και όχι 

να υιοθετήσουν ένα παιδάκι;” δίνει τη δυνατότητα οι μαθητές – επισκέπτες να 

συζητήσουν, να δομήσουν επιχειρήματα και μέσω αυτών να αιτιολογήσουν τις απόψεις 

και τις θέσεις τους.  

Δυσκολίες Φοιτητών αναφορικά με τη Διαχείριση της ΥΕΚ 

Τέλος, για τον προσδιορισμό των δυσκολιών που αντιμετώπισαν οι φοιτητές  κατά τη 

διαπραγμάτευση θεμάτων ΥΕΚ μέσα από τη διαδικασία δημιουργίας των εκθεμάτων 

αναλύθηκαν τα δεδομένα που προέκυψαν από τις απομαγνητοφωνήσεις των συναντήσεων 
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και των τελικών συνεντεύξεων. Αρχικά αναπτύχθηκαν κάποιες κατηγορίες με βάση τις 

δυσκολίες που αναφέρεται στη βιβλιογραφία (Hofstein et al., 2011; Forbes & Davis, 2008) 

ότι συναντούν οι εν ενεργεία και οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί κατά τη διαπραγμάτευση 

κοινωνικοεπιστημονικών ζητημάτων στην τάξη και οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στην 

ενότητα 1.2 της παρούσας εργασίας. Οι κατηγορίες αυτές στη συνέχεια προσαρμόστηκαν 

κατάλληλα με βάση τα νέα εμπειρικά δεδομένα. Ειδικότερα,  στον πίνακα 4 περιγράφονται οι 

κατηγορίες που αναπτύχθηκαν καθώς και τα κριτήρια στα οποία στηρίχθηκε η 

κατηγοριοποίηση.  

Πίνακας 4.  Κατηγοριοποίηση των δυσκολιών στην διαπραγμάτευση θεμάτων ΥΕΚ 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 

Περιεχόμενο  

 Περιεχόμενο από 

διάφορους τομείς πχ 

οικονομικά, πολιτική 

κλπ 

 Δυσκολία επιστημονικού 

αντικειμένου 

“Εμένα με δυσκόλεψε να 

μάθω καινούριες έννοιες 

πίσω από τις οποίες κρύβεται 

αρκετή φυσική και χημεία και 

παράλληλα με τόσες συνδέσεις 

με την καθημερινή ζωή…” 

Όγκος 

πληροφοριών 
 Πληθώρα πληροφοριών 

“Εμείς χαθήκαμε στον όγκο 

των πληροφοριών που έχουμε 

βρει…” 

Εγκυρότητα 

Πληροφοριών 

 Αντικρουόμενα 

αποτελέσματα ερευνών -

έλλειψη ομοφωνίας 

μεταξύ επιστημόνων 

 Ανάγκη εύρεσης 

έγκυρων και αξιόπιστων 

πηγών 

“Από την έρευνα που έχω 

κάνει, εγώ καταλαβαίνω ότι 

οι έρευνες πιο πολύ 

συγκλίνουν προς το υπέρ (για 

το ηλεκτρονικό τσιγάρο). 

Επειδή όμως υπάρχουν 

πολλές έρευνες κατά, ούτε 

εμείς ξέρουμε να τους πούμε 

τι είναι σωστό και τι 

λάθος…” 

Μαθησιακοί 

στόχοι 

 Εστίαση παράλληλα 

τόσο στο επιστημονικό 

περιεχόμενο όσο και 

στους κοινωνικούς 

προβληματισμούς και 

διλήμματα 

 

“Θέλουμε στο έκθεμα να 

υπάρχουν δραστηριότητες που θα 

ελέγχουμε αν τα παιδιά έχουν 

μάθει κάτι από αυτά που θα τους 

δείξουμε. Έχω στο μυαλό μου ότι 

χρειάζεται να παιδιά φεύγοντας 

από το έκθεμα να έχουν μάθει 

πέντε πράγματα… Απλά τώρα 

λέμε να εστιάσουμε και στον 

προβληματισμό… Άρα να 

δώσουμε προβληματισμούς και ας 

μην μάθουν;” 
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5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας όπως αυτά 

προέκυψαν από την ανάλυση των δεδομένων με βάση τις κατηγορίες που περιγράφονται στην 

ενότητα 4.2 της παρούσας εργασίας. Τα αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται χωρισμένα σε 

ενότητες που αντιστοιχούν στα ερευνητικά ερωτήματα που μελετήθηκαν (ενότητα 1.5).  

 

5.1 Αποτελέσματα αναφορικά με τις πτυχές της ΥΕΚ που αποτυπώνονται στα εκθέματα 

 

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα αναφορικά με το σε ποιες 

πτυχές τις ΥΕΚ επιλέγουν να επικεντρώσουν οι φοιτητές προκειμένου να θίξουν τις 

κοινωνικές προεκτάσεις των σύγχρονων επιστημονικών αντικειμένων που μελετούν. Τα 

αποτελέσματα αυτά προέκυψαν μέσα από την ανάλυση του περιεχομένου των 

δραστηριοτήτων των τελικών εκθεμάτων και αποτυπώνονται στο πίνακα 5. 

Πίνακας 5. Οι πτυχές της ΥΕΚ στα εκθέματα 

 

ΠΤΥΧΕΣ ΤΗΣ ΥΕΚ ΝΕΤ 
Κινητά 

τηλέφωνα 

Κάπνισμα- 

Ηλεκτρονικό 

τσιγάρο 

Μητρι-

κό γάλα 

Αναπαρα- 

γωγή / 

Κληρονομι-

κότητα 

ΓΓΤ 

Σύνολο 

εμφάνισης 

πτυχών  

Ενεργός Εμπλοκή      x 1 

Ισότητα φύλων    x   1 

Εκπαίδευση στις ΦΕ x x  x   3 

Ελεύθερη πρόσβαση x      1 

Ηθική δεοντολογία x x x x x x 6 

Ορθή διακυβέρνηση    x  x  2 

Σύνολο πτυχών ανά 

έκθεμα 
3 2 2 3 2 2  

 

Προκύπτει επομένως από τον παραπάνω πίνακα ότι όλα τα εκθέματα εστίαζαν μέσα 

από τις δραστηριότητες και τα ερωτήματα που περιείχαν  σε ζητήματα ηθικής δεοντολογίας 

και ταυτόχρονα είχαν ενσωματώσει μια ή δύο ακόμη πτυχές της ΥΕΚ. Συγκεκριμένα το 

έκθεμα για τη νανοτεχνολογία εκτός από την ηθική δεοντολογία, έθιγε την ανάγκη για 

εκπαίδευση στις ΦΕ και την ελεύθερη πρόσβαση στα δεδομένα. Το έκθεμα που αφορούσε 

στα κινητά τηλέφωνα περιελάβανε δραστηριότητες  για την ηθική δεοντολογία και την 

εκπαίδευση στις ΦΕ, ενώ τα εκθέματα για το κάπνισμα και την αναπαραγωγή και την 

κληρονομικότητα πέρα από την ηθική διαπραγματεύονταν και ζητήματα ορθής 

διακυβέρνησης. Το έκθεμα για το μητρικό γάλα ενσωμάτωνε προβληματισμούς αναφορικά 

με την ισότητα φύλων, την ανάγκη για εκπαίδευση στις ΦΕ και την ηθική ενώ τέλος το 

έκθεμα για τα ΓΤΤ είχε ενσωματώσει πέρα από ζητήματα ηθικής και την πτυχή αναφορικά με 

την ενεργό εμπλοκή. Επομένως, εκτός από την πτυχή της ηθικής δεοντολογίας που 
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εμφανίζεται σε όλα τα εκθέματα, η πτυχή για την εκπαίδευση στις ΦΕ ενσωματώνεται σε τρία 

εκθέματα, η ορθή διακυβέρνηση σε δύο ενώ οι πτυχές της ενεργού εμπλοκής, της ισότητας 

φύλων και της ελεύθερης πρόσβασης εμφανίζονται σε ένα έκθεμα η κάθε μία. Πιο 

συγκεκριμένα αναφορικά με την κάθε μία από τις έξι πτυχές της ΥΕΚ προκύπτουν τα 

ακόλουθα: 

Ενεργός εμπλοκή: Οι φοιτητές φαίνεται να δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην συμμετοχή 

και συνεργασία όλων των φορέων όπως οι πολιτικοί, οι επιστήμονες, οι μη κυβερνητικές 

οργανώσεις, οι επιχειρήσεις, οι πολίτες κλπ. στη διαδικασία της έρευνας και της καινοτομίας. 

Για παράδειγμα στο έκθεμα για τα ΓΤΤ η ενεργός εμπλοκή αποτυπώθηκε μέσα από μια 

δραστηριότητα όπου οι μαθητές-επισκέπτες καλούνται να πάρουν τον ρόλο του καταναλωτή, 

του διευθυντή εταιρίας παραγωγής, του εκπροσώπου της κυβέρνησης ή του ερευνητή και να 

επιχειρηματολογήσουν υπέρ ή κατά κάποιων προτάσεων σχετικά με τα ΓΤΤ ανάλογα το ρόλο 

τους (Εικόνες 15 & 16). 

Ισότητα φύλων: Αυτή η πτυχή εμφανίζεται μόνο στο έκθεμα για το μητρικό γάλα 

καθώς αυτό το θέμα εγείρει εύκολα συζητήσεις για τα οικογενειακά και εργασιακά 

δικαιώματα των νέων μητέρων καθώς επίσης και για το δικαίωμά τους σε δημόσιο θηλασμό. 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα προβληματισμών αναφορικά με αυτή την πτυχή στα οποία 

κλήθηκαν να απαντήσουν οι μαθητές-επισκέπτες είναι τα ακόλουθα:  

 “Πιστεύεις ότι η απόφαση για την τροφή του μωρού (γάλα) αφορά μόνο τη μητέρα ή και τον 

πατέρα του παιδιού; Αιτιολόγησε την απάντησή σου. ”  

 “Φαντάσου ότι είσαι επιχειρηματίας και στην εταιρεία δουλεύουν έξι άντρες και έξι 

γυναίκες από τις οποίες οι δυο γέννησαν. Εσύ τους είχες δώσει δύο μήνες άδεια μητρότητας 

στην καθεμιά. Όμως αυτές όταν επέστρεψαν στη δουλειά σου ζητάνε επιπλέον άδειες 

λέγοντάς σου ότι θέλουν να θηλάσουν τα μωρά τους. Εσύ τι θα έκανες; Θα τους έδινες την 

επιπλέον άδεια ή θα προσπαθούσες να βρεις άλλη λύση; Αν ναι τι λύση;” 

 “Θα σου έκανε εντύπωση αν έβλεπες μια μητέρα να θηλάζει το μωρό της σε δημόσιο 

χώρο;” 

Εκπαίδευση στις ΦΕ: Παρόλο που το επιστημονικό περιεχόμενο έχει κυρίαρχη θέση 

σε όλα τα εκθέματα, σε τρία από αυτά η συγκεκριμένη πτυχή πήρε διαστάσεις συνδεδεμένες 

με τους σκοπούς και στόχους του επιστημονικού γραμματισμού αναφορικά με την 

αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης στην λήψη αποφάσεων στην καθημερινή ζωή. 

Συγκεκριμένα, τα εκθέματα για την νανοτεχνολογία, τα κινητά τηλέφωνα και το μητρικό 

γάλα περιλαμβάνουν όχι μόνο επιστημονικές αρχές και γνώσεις αλλά εστιάζουν και στις  

συνδέσεις ανάμεσα σε αυτές τις γνώσεις και την αναγκαιότητά τους στην καθημερινή ζωή. 

Επίσης τονίζουν ότι μέσα από τη διδασκαλία των σύγχρονων αντικειμένων της φυσικής 

καλλιεργείται μια θετική στάση απέναντι στις ΦΕ καθώς και το ενδιαφέρον των μαθητών για 

μελλοντική ενασχόληση τους με αυτά τα αντικείμενα.  

Για παράδειγμα στο έκθεμα για τα κινητά τηλέφωνα δίνεται με έμμεσο τρόπο έμφαση 

στην αναγκαιότητα για εκπαίδευση στις ΦΕ καθώς οι μαθητές – επισκέπτες καλούνται να 

πάρουν αποφάσεις για την καθημερινή τους ζωή χρησιμοποιώντας όσα έμαθαν από την 

αλληλεπίδραση τους με το σχολείο και την ιστοσελίδα (Εικόνες 6 & 7). Καλούνται δηλαδή οι 

μαθητές – επισκέπτες να διαμορφώσουν το δικό τους μονοπάτι ως χρήστες κινητών 
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τηλεφώνων αποφασίζοντας ανάμεσα σε διάφορες επιλογές όπως “Το κινητό μου βρίσκεται 

συνήθως στην τσάντα μου ή στην τσέπη μου;” και “Χρησιμοποιώ το κινητό στο ασανσέρ ή το 

αυτοκίνητο ή δεν μιλάω στο ασανσέρ και στο αυτοκίνητο”, τις οποίες και αιτιολογούν 

βασιζόμενοι στο επιστημονικό περιεχόμενο με το οποίο ήρθαν σε επαφή.  

Άλλα χαρακτηριστικά παραδείγματα που δείχνουν τις διαστάσεις της αναγκαιότητας 

και της καλλιέργειας ενδιαφέροντος για την εκπαίδευση στις ΦΕ είναι τα ακόλουθα: 

 “Μια μαμά θήλαζε το μωρό της αποκλειστικά από όταν αυτό γεννήθηκε. Όμως, αυτήν την 

περίοδο, η μαμά αρρώστησε και ο γιατρός της έδωσε φαρμακευτική αγωγή για έναν μήνα. 

Της συνέστησε, επίσης, για αυτό το χρονικό διάστημα να διακόψει το θηλασμό. Αυτή όμως 

δεν θέλει γιατί πιστεύει ότι το  μητρικό γάλα είναι καλύτερο σε κάθε περίπτωση. Εσείς τι θα 

τη συμβουλεύατε να κάνει και γιατί;” όπου φαίνεται η λήψη αποφάσεων είναι μια 

διαδικασία που πρέπει να βασίζεται σε επιστημονική γνώση και δεδομένα ώστε να είναι 

ορθή για την ζωή των πολιτών.  

 Θα σου άρεσαν περισσότερο οι φυσικές επιστήμες (φυσική, χημεία, βιολογία) αν σου 

δίδασκαν θέματα όπως η νανοτεχνολογία; Ναι ή Όχι; 

 Μελετώντας την νανοτεχνολογία και τις εφαρμογές της ωθείσαι να ασχοληθείς με την 

έρευνα και την επιστήμη; Ναι ή Όχι; 

Ελεύθερη Πρόσβαση: Η συγκεκριμένη πτυχή της ΥΕΚ εμφανίζεται μόνο στο έκθεμα 

της νανοτεχνολογίας όπου οι φοιτητές έδωσαν κυρίως έμφαση στην αναγκαιότητα να υπάρχει 

πρόσβαση στα αποτελέσματα ερευνών προκειμένου να μπορούν οι πολίτες να αναγνωρίζουν 

πιθανούς κινδύνους από τη χρήση επιστημονικών καινοτομιών αλλά και στη δημοσίευση των 

αποτελεσμάτων από πλευράς ερευνητών. Για παράδειγμα θίγουν προβληματισμούς όπως:  

 “Αν είχες πρόσβαση στις διάφορες έρευνες, θα τις μελετούσες πριν αγοράσεις ένα 

νανοπροϊόν; Ναι ή Όχι;” 

 “Αν δεν υπήρχαν έρευνες στις οποίες να είχες πρόσβαση για ένα νανοπροϊόν, θα το 

αγόραζες; Ναι ή Όχι;” 

 “Πιστεύεις ότι οι ερευνητές δημοσιεύουν στο κοινό όλες τις έρευνες και τα αποτελέσματά 

τους; Ναι ή Όχι;” 

Ηθική Δεοντολογία: Η ηθική δεοντολογία, όπως έχει ήδη αναφερθεί, είναι η πτυχή της 

ΥΕΚ στην οποία εστίασαν όλοι οι φοιτητές. Έδωσαν στην ηθική την ιδέα του κοινού 

συνόλου κανόνων, αρχών και αξιών το οποίο εμποδίζει τον εκάστοτε επιστήμονα, 

επιχειρηματία, πολιτικό ή ακόμα και πολίτη από το να δρα βασιζόμενος στα δικά του 

προσωπικά συμφέροντα και προτιμήσεις. Η έλλειψη αυτού του κοινού κώδικα από τους 

εμπλεκόμενους φορείς έχει ως αποτέλεσμα αυθαίρετες πράξεις και συμπεριφορές. Ο κώδικας 

αυτός κυρίως βασίζεται στην ειλικρίνεια και την πρόθεση για κοινό καλό και όφελος.  

Για παράδειγμα τα ερωτήματα “Πρέπει να αναφέρουν οι εταιρείες και τις θετικές και 

τις αρνητικές πλευρές των  προϊόντων τους; Ναι ή Όχι;” ,“Θεωρείς ότι οι επιστήμονες μας 

ενημερώνουν για όλους τους πιθανούς κινδύνους της νανοϋλικών; Ναι ή Όχι;” και “Μπορείς 

να φανταστείς το λόγο που πολλοί γιατροί και νοσοκόμες προωθούν υποκατάστατα μητρικού 

γάλακτος, ακόμη και σε μητέρες που έχουν τη δυνατότητα να θηλάσουν;” αναφέρονται στην 

ηθική των εταιριών, των επιστημόνων και των γιατρών αντίστοιχα καθώς έχουν παρατηρηθεί 
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φαινόμενα όπου η επιθυμία για επιδίωξη μέγιστου κέρδους επικρατεί έναντι του γενικού 

καλού.  

Αντίστοιχα ερωτήματα όπως “Η επιλογή του να καπνίζεις έχει συνέπειες στον 

οργανισμό σου. Γιατί να έχει όμως και στον οργανισμό όσων δεν έχουν επιλέξει να 

καπνίζουν;”, “Θα καπνίζατε μέσα σε αμάξι όταν βρίσκονται και άλλα άτομα μέσα; Ναι ή Όχι;” 

και “Γιατί οι μελλοντικοί γονείς διαλέγουν να ακολουθήσουν τεχνητή γονιμοποίηση που είναι 

μια δύσκολη και επίπονη διαδικασία και όχι να υιοθετήσουν ένα παιδάκι;”  εστιάζουν στην 

ηθική και τις προθέσεις των ίδιων των πολιτών. 

Ορθή διακυβέρνηση: Οι φοιτητές φαίνεται να αντιλαμβάνονται την συγκεκριμένη 

πτυχή ως ένα νομοθετικό πλαίσιο που λειτουργεί προστατευτικά για τους πολίτες και 

περιοριστικά ως προς τις αυθαιρεσίες επιχειρηματιών και άλλων φορέων. Επιπλέον συχνά 

τονίζουν το ρόλο των εκάστοτε κυβερνήσεων και των αποφάσεων τους . Χαρακτηριστικά 

παραδείγματα είναι τα ακόλουθα: 

 “Τι κάνει η κυβέρνηση προκειμένου να περιορίσει τις αρνητικές συνέπειες του τόσο του 

παθητικού όσο και του ενεργητικού καπνίσματος;” 

 “Αν ήσασταν υπουργός υγείας θα λαμβάνατε περισσότερα μέτρα κατά του καπνίσματος; Ναι 

ή Όχι;” 

 “Υπάρχει κάποιος που να ελέγχει το έργο και τους σκοπούς των γιατρών;” 

   5.2.  Τύποι παρουσίασης των πτυχών της ΥΕΚ 
 

Το έκθεμα ως τελική κατασκευή λειτούργησε για τους φοιτητές ως ένα μέσο 

προκειμένου να εξοικειωθούν οι μαθητές - επισκέπτες με επιστημονικό περιεχόμενο που 

θεωρούν σημαντικό για την καθημερινή τους ζωή. Ταυτόχρονα μέσα από το έκθεμα 

διαπραγματεύτηκαν πτυχές της ΥΕΚ επιδιώκοντας να αυξήσουν τη συμμετοχή και την 

αλληλεπίδραση των μαθητών - επισκεπτών τόσο με το ίδιο το έκθεμα όσο και μεταξύ  τους.  

 Ο τρόπος με τον οποίο προσπάθησαν να κοινοποιήσουν τις πτυχές της ΥΕΚ 

διαφοροποιείται στα διάφορα εκθέματα ανάλογα την κάθε πτυχή (Πίνακας 6).  

Πίνακας 6. Τρόπος κοινοποίησης της ΥΕΚ ανά πτυχή 

ΠΤΥΧΕΣ 

ΤΗΣ ΥΕΚ 
Άμεσες ερωτήσεις  Παιχνίδι ρόλων Διλλήματα  Debate 

Ενεργός 

εμπλοκή  
1 

  

Ισότητα 

φύλων  
1 

 
4 

Εκπαίδευση 

στις ΦΕ 
4 

 
6 1 

Ελεύθερη 

πρόσβαση 
3 

 
2 

 

Ηθική 

δεοντολογία  
5 

 
7 11 

Ορθή 

διακυβέρνηση  
6 1 

  

Σύνολο 18 3 15 16 
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Άμεσες Ερωτήσεις 

 

Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα (Πίνακας 6) οι άμεσες ερωτήσεις ήταν ένας 

τρόπος που χρησιμοποιήθηκε για την κοινοποίηση σχεδόν όλων των  πτυχών της ΥΕΚ και 

αποτέλεσε στα εκθέματα που εμφανίζεται (Πίνακας 7) είτε τον κυρίαρχο τρόπο κοινοποίησης 

της ΥΕΚ είτε επιπρόσθετο - συμπληρωματικό. Οι άμεσες ερωτήσεις αντιπροσωπεύουν 

επαρκώς την εκάστοτε πτυχή  αλλά δεν κινητοποιούν τον μαθητή – επισκέπτη να 

επιχειρηματολογήσει και να αιτιολογήσει την απάντησή του. Ο μαθητής – επισκέπτης  

καλείται απλώς να εκφράσει με ναι ή όχι αν συμφωνεί ή διαφωνεί με την εκάστοτε πρόταση 

και δεν εκφράζει περαιτέρω προβληματισμούς ή απόψεις. Οι ερωτήσεις αυτές επομένως δεν 

συμβάλλουν στην ανάπτυξη ισχυρισμών και επιχειρημάτων από την πλευρά των μαθητών – 

επισκεπτών αλλά αντίθετα τους καλούν να απαντήσουν είτε μονολεκτικά είτε περιγράφοντας 

μια κατάσταση που επικρατεί στην καθημερινότητα τους. Ουσιαστικά δηλαδή δεν προωθούν 

εμπλοκή και εμβάθυνση των μαθητών – επισκεπτών αλλά αποτυπώνουν επιφανειακά τις 

εκάστοτε πτυχές της ΥΕΚ. Χαρακτηριστικά παραδείγματα άμεσων ερωτήσεων που 

εντοπίζονται στα εκθέματα είναι τα ακόλουθα: 

 

 “Τα μέτρα της κυβέρνησης γύρω από το κάπνισμα είναι επαρκή;”  

“Εφαρμόζονται οι νόμοι που έχει θεσπίσει το κράτος;” 

“Υπάρχει κάποιος που να ελέγχει το έργο και τους σκοπούς των γιατρών;” που 

αποτυπώνουν την πτυχή αναφορικά με την ορθή διακυβέρνηση.  

 “Οι φυσικές επιστήμες που διδάσκεσαι στο σχολείο (φυσική, χημεία, βιολογία) θα σου 

κινούσαν το ενδιαφέρον να γίνεις ερευνητής ή ερευνήτρια; Ναι ή Όχι;”, που αποτυπώνει 

την πτυχή αναφορικά με την εκπαίδευση στις ΦΕ. 

 “Πρέπει να αναφέρουν οι εταιρείες και τις θετικές και τις αρνητικές πλευρές των  

προϊόντων τους; Ναι ή Όχι;”, που αποτυπώνει την πτυχή αναφορικά με την ηθική 

δεοντολογία των εταιριών.2 

 

Παιχνίδι Ρόλων 

Το παιχνίδι ρόλων είναι ο δεύτερος τύπος παρουσίασης των πτυχών της ΥΕΚ που 

εμφανίζεται σε ορισμένα εκθέματα (Πίνακας 7). Ο συγκεκριμένος τύπος δραστηριότητας 

έδωσε στους φοιτητές τη δυνατότητα να παρουσιάσουν με πιο ολόπλευρο τρόπο τη 

διαδικασία της έρευνας και της καινοτομίας μέσω των πολλαπλών και συχνά συγκρουόμενων 

απόψεων των ποικίλων φορέων που συμμετέχουν. Ταυτόχρονα  τόνισαν το γεγονός ότι η 

διαδικασία της έρευνας και της καινοτομίας καθορίζεται από διάφορους φορείς αλλά και από 

τον ρόλο του ίδιου πολίτη καθώς με τις εκάστοτε αποφάσεις του ασκεί πίεση και επιρροή. 

Ο τύπος αυτός δραστηριότητας αποτέλεσε το μοναδικό τρόπο διαπραγμάτευσης της 

ενεργού εμπλοκής στο έκθεμα για τα ΓΓΤ. Οι μαθητές – επισκέπτες, όπως έχει ήδη 

περιγράφει, κλήθηκαν να πάρουν το ρόλο του επιστήμονα, του εκπροσώπου της κυβέρνησης, 

                                                           
2 Τα δύο τελευταία παραδείγματα αν και έχουν τη μορφή διλήμματος, δεν κατηγοριοποιήθηκαν στην αντίστοιχη 

κατηγορία διότι ως δίλημμα λαμβάνεται το ερώτημα που καλεί τον μαθητή-επισκέπτη να αποτυπώσει πώς θα 

δρούσε σε μια δεδομένη κατάσταση και όχι απλώς να δηλώσει αν συμφωνεί ή διαφωνεί με κάποιες προτάσεις.  
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του καταναλωτή και του διευθυντή εταιρίας παραγωγής ΓΓΤ και να σχολιάσει ο καθένας από 

τη δική του σκοπιά διάφορες προτάσεις για τα ΓΤΤ (Εικόνες 15 & 16).  

Άλλα χαρακτηριστικά παραδείγματα στα οποία οι μαθητές – επισκέπτες καλούνται να 

πάρουν το ρόλο του υπουργού υγείας ή του επιχειρηματία και να πάρουν αποφάσεις 

βασιζόμενοι στον ρόλο τους είναι τα ακόλουθα: 

 “Αν ήσασταν υπουργός υγείας θα λαμβάνατε περισσότερα μέτρα κατά του καπνίσματος; Ναι 

ή Όχι;” 

 “Φαντάσου ότι είσαι επιχειρηματίας και στην εταιρεία σου δουλεύουν έξι άντρες και έξι 

γυναίκες από τις οποίες οι δυο γέννησαν. Εσύ τους είχες δώσει δύο μήνες άδεια μητρότητας 

στην καθεμιά. Όμως αυτές όταν επέστρεψαν στη δουλειά σου ζητάνε επιπλέον άδειες 

λέγοντάς σου ότι θέλουν να θηλάσουν τα μωρά τους. Εσύ τι θα έκανες; Θα τους έδινες την 

επιπλέον άδεια ή θα προσπαθούσες να βρεις άλλη λύση; Αν ναι τι λύση;” 

Διλλήματα 

Τα διλήμματα αντιπροσωπεύουν τις δραστηριότητες εκείνες οι οποίες καλούν τους 

μαθητές – επισκέπτες να πάρουν μια απόφαση υποθέτοντας πώς θα δρούσαν σε μια 

διλημματική κατάσταση. Τα διλήμματα συναντώνται σε τέσσερα εκθέματα (Πίνακας 7) και 

χρησιμοποιούνται προκειμένου να αποτυπωθεί η ανάγκη για εκπαίδευση στις ΦΕ, η ηθική 

δεοντολογία και η ελεύθερη πρόσβαση. Παραδείγματα διλημμάτων που εντοπίζονται στα 

εκθέματα είναι τα ακόλουθα: 

 “Αν είχες πρόσβαση στις διάφορες έρευνες, θα τις μελετούσες πριν αγοράσεις ένα 

νανοπροϊόν; Ναι ή Όχι;” 

 “Θα καπνίζατε μέσα σε αμάξι όταν βρίσκονται και άλλα άτομα μέσα; Ναι ή Όχι;” 

 “Αν νοσούσατε θα κάνατε γονιδιακή θεραπεία; Ναι ή Όχι;” 

 “Αν ήσασταν κληρονομικός φορέας θα επιλέγατε τεχνητή γονιμοποίηση ή υιοθεσία;” 

 

Debate  

Τέλος, ο τύπος δραστηριότητας “debate” συμπεριλαμβάνει ερεθίσματα όπως εικόνες 

και ερωτήματα τα οποία δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές επισκέπτες να συζητήσουν τα 

πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κάθε πιθανής επιλογής προτού καταλήξουν σε κάποιο 

τελικό συμπέρασμα. Ως τύπος δραστηριότητας εμφανίζεται σχεδόν σε όλα τα εκθέματα 

(Πίνακας 7) για την κοινοποίηση κατά κύριο λόγο της ηθικής δεοντολογίας. Επιπλέον, μέσω 

debate οι φοιτητές διαπραγματεύτηκαν την ισότητα φύλων και την εκπαίδευση στις ΦΕ.  

Οι μαθητές επομένως μέσα από τις δραστηριότητες debate εκφράζουν απόψεις, τις 

αιτιολογούν επαρκώς και τις υποστηρίζουν έναντι άλλων. Έτσι μπορούμε να συμπεράνουμε 

ότι τόσο τα διλήμματα όσο και το debate ενσωματώθηκαν ως δραστηριότητες στα εκθέματα 

με τέτοιο τρόπο ώστε οι μαθητές – επισκέπτες είτε διαμόρφωναν αποφάσεις βασιζόμενοι 

στην νεοαποκτηθείσα γνώση είτε συζητούσαν για τα διάφορα αντικείμενα αντλώντας 

επιχειρήματα από το ηθικό και αξιακό τους σύστημα.  Χαρακτηριστικά παραδείγματα 

δραστηριοτήτων debate είναι τα ακόλουθα:  
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 Στο έκθεμα για τα κινητά τηλέφωνα δίνονταν στους μαθητές-επισκέπτες έξι κάρτες 

(Εικόνα 7) στις οποίες καλούνταν να συζητήσουν και να διατυπώσουν απόψεις 

αναφορικά με το αν είναι σωστό να επιτρέπεται η χρήση κινητών τηλεφώνων σε παιδιά, τα 

οποία λόγω του νεαρού της ηλικίας τους δεν μπορούν να γνωρίζουν τους πιθανούς 

κινδύνους που ελλοχεύουν από τη χρήση τους  καθώς και αν είναι σωστό οι γονείς 

προκειμένου να νιώθουν οι ίδιοι ασφαλείς για τα παιδιά τους να προωθούν την χρήση των 

κινητών τηλεφώνων από μικρή ηλικία.  Σε αυτούς τους προβληματισμούς σκοπός ήταν οι 

μαθητές – επισκέπτες να απαντήσουν σχολιάζοντας τις εικόνες και αναζητώντας τα 

θετικά και τα αρνητικά που προκύπτουν από τη χρήση των κινητών τηλεφώνων. 

 Με το ερώτημα “Μπορείς να φανταστείς το λόγο που πολλοί γιατροί και νοσοκόμες 

προωθούν υποκατάστατα μητρικού γάλακτος, ακόμη και σε μητέρες που έχουν τη 

δυνατότητα να θηλάσουν;” το οποίο συναντάται στο έκθεμα του μητρικού γάλακτος οι 

φοιτητές επιδιώκουν να βάλουν τους μαθητές – επισκέπτες σε μια διαδικασία συζήτησης 

και ανταλλαγής απόψεων αναφορικά με τις αυθαιρεσίες και τα συμφέροντα γιατρών, 

κλινικών, εταιριών παραγωγής υποκατάστατων μητρικού γάλακτος κλπ.  

 Τα ερωτήματα “Γιατί οι μελλοντικοί γονείς διαλέγουν να ακολουθήσουν τεχνητή 

γονιμοποίηση που είναι μια δύσκολη και επίπονη διαδικασία και όχι να υιοθετήσουν ένα 

παιδάκι;” και “Είναι τόσο κακό κάποιος να γεννηθεί με κληρονομικό νόσημα;” προωθούν 

την επιχειρηματολογία των μαθητών – επισκεπτών οι οποίοι πέρα από το ότι εκφράζουν 

τις προσωπικές τους απόψεις για το βαθμό παρέμβασης του ανθρώπου στη φύση 

παράλληλα εμπλέκονται σε μια διαδικασία υποστήριξής τους  έναντι υπόλοιπων 

αντίθετων απόψεων. 

Βλέπουμε επομένως ότι ορισμένοι τύποι δραστηριοτήτων χρησιμοποιούνται για τη 

διαπραγμάτευση συγκεκριμένων πτυχών της ΥΕΚ πιο συχνά σε σχέση με άλλους τύπους 

δραστηριοτήτων. Αξιοσημείωτος είναι και ο τρόπος κοινοποίησης των πτυχών της ΥΕΚ ανά 

έκθεμα (Πίνακας 7). Συγκεκριμένα στο έκθεμα της νανοτεχνολογίας επικρατούν οι άμεσες 

ερωτήσεις, στο έκθεμα για τα κινητά τηλέφωνα και την αναπαραγωγή – κληρονομικότητα 

κυρίαρχη θέση έχουν τα διλήμματα και το debate, στο έκθεμα για τα ΓΓΤ η βασική 

δραστηριότητα ήταν παιχνίδι ρόλων, στο έκθεμα για το μητρικό γάλα κυριαρχούν 

δραστηριότητες debate ενώ στο έκθεμα για το κάπνισμα και το ηλεκτρονικό τσιγάρο 

επικρατούν οι άμεσες ερωτήσεις. Βέβαια αυτή η διαφοροποίηση στον τρόπο κοινοποίησης 

των ζητημάτων της ΥΕΚ ανά έκθεμα σχετίζεται με το γεγονός ότι σε κάθε έκθεμα οι φοιτητές 

εστίασαν σε διαφορετικές πτυχές της ΥΕΚ.  

 

Πίνακας 7. Τρόπος κοινοποίησης της ΥΕΚ ανά έκθεμα 

 

ΕΚΘΕΜΑΤΑ  Άμεσες ερωτήσεις  Παιχνίδι ρόλων Διλήμματα  Debate 

Νανοτεχνολογία 
 

11  
2 

 

Κινητά τηλέφωνα 
 

  
6 6 
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Κάπνισμα– 

Ηλεκτρονικό 

τσιγάρο 

6 1 3 1 

Μητρικό γάλα  
 

 
1 

 
6 

Αναπαραγωγή - 

Κληρονομικότητα  
1 

 
3 2 

ΓΤΤ 
 

1 1 1 

 

5.3 Δυσκολίες φοιτητών στην διαπραγμάτευση θεμάτων ΥΕΚ μέσα από τα εκθέματα  

 

Η ανάλυση των συζητήσεων που λάμβαναν χώρα κατά τη διάρκεια των συναντήσεων 

σε συνδυασμό με την ανάλυση των τελικών συνεντεύξεων και των εβδομαδιαίων αναφορών 

που συμπλήρωναν οι φοιτητές συνέβαλαν στον προσδιορισμό των βασικών δυσκολιών που 

αυτοί αντιμετώπισαν κατά τη διαδικασία ανάπτυξης εκθεμάτων για σύγχρονα επιστημονικά 

αντικείμενα και θέματα ΥΕΚ. Οι δυσκολίες αυτές που αφορούσαν στη δυσκολία του 

περιεχομένου, τον όγκο και την εγκυρότητα των πληροφορίων και τους στόχους του 

εκθέματος, αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 8), ο οποίος περιγράφει πόσες 

φορές διατυπώθηκαν αυτές οι δυσκολίες από τους φοιτητές στις διάφορες φάσεις της 

εκπαίδευσής τους. 

Πίνακας 8. Δυσκολίες φοιτητών 

 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΩΣ 

ΠΡΟΣ: 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ 

Περιεχόμενο 16 

Όγκο 

πληροφοριών 
11 

Εγκυρότητα 

Πληροφοριών 
26 

Στόχους 

Εκθέματος 
12 

 

Εγκυρότητα Πληροφοριών 

 

Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα, η βασική δυσκολία που αντιμετώπισαν οι 

φοιτητές κατά την ανάπτυξη των εκθεμάτων τους, συνδέεται με τον βαθμό εγκυρότητας των 

πληροφοριών που συναντούσαν στις διάφορες πηγές. Ουσιαστικά, η πληθώρα των 

αμφιλεγόμενων πληροφοριών με τις οποίες ήρθαν σε επαφή οι φοιτητές κατά τη διαδικασία 

εξοικείωσής τους με το επιστημονικό περιεχόμενο του αντικειμένου που μελετούσαν 

αποτέλεσε σημαντικό εμπόδιο, καθώς οι φοιτητές δεν μπορούσαν να επιλέξουν ποιες 

πληροφορίες να εντάξουν στο έκθεμα με στόχο η γνώση που θα κοινοποιούσαν να είναι 

έγκυρη και αξιόπιστη. Ήταν δύσκολο για αυτούς να δεχτούν ότι υπάρχουν ποικίλα σύγχρονα 
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επιστημονικά θέματα για τα οποία ούτε οι επιστήμονες – ερευνητές αλλά ούτε οι άλλοι 

εμπλεκόμενοι φορείς έχουν καταλήξει σε ομοφωνία. Έτσι, ήταν δύσκολο να βρουν ισορροπία 

ανάμεσα στις διαφορετικές οπτικές και ταυτόχρονα να αποδεχτούν ότι δεν όφειλαν μέσα από 

το έκθεμα να δώσουν μια και μοναδική «σωστή» απάντηση. Χαρακτηριστικές ενδεικτικές 

εκφράσεις φοιτητών που επιβεβαιώνουν αυτή τη δυσκολία είναι οι ακόλουθες: 

 “Με δυσκολεύει ότι πρέπει να είμαι πολύ σίγουρη για τις πληροφορίες που δίνω και τις 

απόψεις που μεταφέρω καθώς αυτά που διαβάζω δεν είναι με σαφή τρόπο υπέρ ή 

κατά.” 

 “Είχαμε έτοιμη μια ιδέα και ξεκινήσαμε να ψάχνουμε ώστε να την 

υλοποιήσουμε…Όμως πέφταμε πάνω σε έρευνες που άλλα έλεγε η μια και άλλα η 

άλλη…Έτσι δεν ξέραμε τι να γράψουμε γιατί δεν υπάρχει μια μέση λύση, μια μέση 

οδός…Για το συμβατικό κάπνισμα τα δεδομένα είναι στάνταρ μετά από έρευνες τόσων 

χρόνων …Για το ηλεκτρονικό τσιγάρο όμως που είναι κάτι καινούριο δεν μπορούμε να 

πούμε στα παιδιά κάτι με σιγουριά..” 

 “Από την έρευνα που έχω κάνει, εγώ καταλαβαίνω ότι οι έρευνες πιο πολύ συγκλίνουν 

προς το υπέρ (για το ηλεκτρονικό τσιγάρο). Επειδή όμως υπάρχουν πολλές έρευνες 

κατά, ούτε εμείς ξέρουμε να τους πούμε τι είναι σωστό και τι λάθος…” 

 “Δεν ήταν δύσκολο να βρούμε υλικό. Περισσότερο προσπαθήσαμε να εστιάσουμε στην 

εγκυρότητα της πηγής. Ευτυχώς, στη συνέχεια, βρήκαμε αρκετές πληροφορίες μέσα από 

επιστημονικά άρθρα και βιβλία που τεκμηρίωναν επιστημονικά και αντικειμενικά αυτό 

που υποστήριζαν.” 

 “Αυτό που μας δυσκόλεψε αρκετά ήταν η εγκυρότητα των πληροφοριών από το 

ίντερνετ.” 

Βλέπουμε επομένως ότι επιδιώκουν να είναι αντικειμενικοί και ουδέτεροι αναφορικά 

με το περιεχόμενο και τους προβληματισμούς που θέλουν να κοινοποιήσουν μέσω του 

εκθέματος. Βέβαια αυτή η ουδέτερη στάση που προσπαθούν να τηρήσουν συχνά τους οδηγεί 

στη διατύπωση γενικών προβληματισμών και ερωτημάτων αναφορικά με τα κοινωνικά 

διλήμματα που συνδέονται με τα διάφορα θέματα.   

 

Περιεχόμενο 

 

Αναφορικά με τα εμπόδια που συνάντησαν οι φοιτητές φαίνεται ότι αρκετές 

δυσκολίες συνδέονται με το περιεχόμενο. Συγκεκριμένα, το απαιτητικό επιστημονικό 

περιεχόμενο που συνδέεται με τα αντικείμενα σύγχρονης έρευνας σε συνδυασμό με το 

γεγονός ότι η διαπραγμάτευση της ΥΕΚ απαιτεί γνώσεις από ποικίλα πεδία όπως οικονομικά, 

πολιτική, περιβάλλον, υγεία αποτέλεσαν τροχοπέδη για τους φοιτητές οι οποίοι κλήθηκαν να 

αναζητήσουν και να αφομοιώσουν υλικό από διάφορους τομείς. Παράλληλα το περιεχόμενο 

των ίδιων των πτυχών της ΥΕΚ σε πιο αρχικές φάσεις της εκπαίδευσης των φοιτητών 

αποτέλεσε για αυτούς μια επιπρόσθετη δυσκολία καθώς δεν ήταν εξοικειωμένοι με ένα τέτοιο 

πλαίσιο. Ενδεικτικές εκφράσεις των φοιτητών που επιβεβαιώνουν αυτές τις δυσκολίες είναι 

οι ακόλουθες: 
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 “Δυσκολευτήκαμε επίσης με όλα τα άγνωστα πεδία του αντικειμένου που 

σκοπεύαμε να ασχοληθούμε.” 

 “Ήταν ένα δύσκολο θέμα (εννοείται το θέμα με τα ΓΤΤ), με πολλούς όρους και 

συνδέσεις με την καθημερινή ζωή…” 

 “Θα προτιμούσα τα θέματα που ασχοληθήκαμε να ήταν πιο εύκολα γιατί δεν είναι 

εύκολο να διαχειριστείς δύσκολα και δυσνόητα αντικείμενα που δεν γνωρίζεις από 

πριν.” 

 “Ήταν δύσκολο για εμένα να διαφοροποιήσω τις πτυχές της ΥΕΚ καθώς η μι είναι 

αλληλένδετη με την άλλη.” 

Όγκος Πληροφοριών 

Στη συνέχεια αξίζει να σημειωθεί ότι πέρα από τη δυσκολία του αντικειμένου και του 

περιεχομένου των εκθεμάτων γενικά, εμπόδιο για τους φοιτητές αποτέλεσε και ο μεγάλος 

όγκος των πληροφοριών με τις οποίες ήρθαν σε επαφή. Η πληθώρα των πληροφοριών τους 

προκαλούσε επακόλουθα τη δυσκολία επιλογής και εστίασης στο κατάλληλο περιεχόμενο για 

το έκθεμα. Συγκεκριμένα οι φοιτητές ανέφεραν: 

 “Το θέμα έχει πολλές έννοιες και τις θεωρούμε όλες σημαντικές.” 

 “Υπάρχει υπερπληθώρα πληροφοριών κάτι που δυσκολεύει πολύ το φιλτράρισμα.” 

 “Δυσκολευόμαστε γιατί δεν μπορούμε να βάλουμε τόσες πολλές πληροφορίες στο 

έκθεμα.” 

 “Δεν μπορούμε να επιλέξουμε σε ποιες από όλες τις πληροφορίες θα εστιάσουμε.” 

 

Στόχοι Εκθέματος 

Τέλος, τόσο η ανάλυση των τελικών συνεντεύξεων, των εβδομαδιαίων αναφορών και 

των συζητήσεων που λάμβαναν χώρα κατά τις συναντήσεις όσο και η σύγκριση του 

περιεχομένου των δραστηριοτήτων των προσχέδιων εκθεμάτων με αυτές των τελικών 

φανέρωσαν τη δυσκολία των φοιτητών στην παράλληλη κοινοποίηση μέσω του εκθέματος 

τόσο του επιστημονικού περιεχομένου όσο και των θεμάτων ΥΕΚ. Ουσιαστικά οι φοιτητές 

φάνηκε να μην μπορούν εύκολα να βρουν την ισορροπία ανάμεσα στο επιστημονικό 

περιεχόμενο και την ΥΕΚ κάτι που για να αντιμετωπιστεί χρειάστηκε ιδιαίτερη συζήτηση για 

τους σκοπούς και στόχους των εκθεμάτων. Ειδικότερα οι φοιτητές ανέφεραν: 

 “Έχουμε μπερδευτεί… Από τη μια πρέπει να παρουσιάσουμε επιστημονικές 

πληροφορίες για τα κινητά τηλέφωνα και από την άλλη να θέσουμε ερωτήσεις για 

την ανάγκη εκπαίδευσης στις ΦΕ γενικά… Άρα το να συμπεριλάβουμε απλώς τις  

πληροφορίες δεν αρκεί…” 

 “Μας δυσκόλεψε ότι έπρεπε να είναι όλα μαζί ενσωματωμένα… Θεωρούσαμε 

αρχικά ότι θα παρουσιάζαμε το περιεχόμενο και έπειτα τη διαχείριση της ΥΕΚ θα 

την κάναμε στο τέλος, σαν κάτι ανεξάρτητο…” 

 “Θέλουμε στο έκθεμα να υπάρχουν δραστηριότητες που θα ελέγχουμε αν τα παιδιά 

έχουν μάθει κάτι από αυτά που θα τους δείξουμε. Έχω στο μυαλό μου ότι χρειάζεται 

να παιδιά φεύγοντας από το έκθεμα να έχουν μάθει πέντε πράγματα… Απλά τώρα 
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λέμε να εστιάσουμε και στον προβληματισμό… Άρα να δώσουμε προβληματισμούς 

και ας μην μάθουν;” 

 “Πίστευα ότι θα βρίσκαμε πληροφορίες για το μητρικό γάλα, θα τις παρουσίαζα με 

πιο παιχνιδιάρικο τρόπο και αυτό… Δεν είχα σκεφτεί και δυσκολεύτηκα να δείξω 

ότι οι πτυχές της ΥΕΚ είναι απαραίτητες για την ολόπλευρη κατανόηση του 

θέματος.” 

 "Μπορεί να κατανοήσαμε το περιεχόμενο εν τέλει αλλά το πώς θα το συνδέαμε με 

θέματα ΥΕΚ μας δυσκόλεψε πιο πολύ από όλα.” 

Η δυσκολία ως προς την παράλληλη κοινοποίηση περιεχομένου και ΥΕΚ που 

αποτυπώνεται στις παραπάνω φράσεις των φοιτητών στις διάφορες φάσεις της εκπαίδευσής 

τους, προκύπτει επίσης και από τη σύγκριση των δραστηριοτήτων των προσχέδιων 

εκθεμάτων με αυτές των τελικών (Γράφημα 1). 

 

Γράφημα 1. Δραστηριότητες επικεντρωμένες στο επιστημονικό περιεχόμενο και θέματα ΥΕΚ 

 

 
 

Η ανάλυση των δραστηριοτήτων που συμπεριλαμβάνονται στα προσχέδια εκθέματα 

έδειξε ότι οι φοιτητές κυρίως εστιάζουν στο επιστημονικό περιεχόμενο. Οι περισσότερες από 

αυτές τις δραστηριότητες αφορούν στις επιστημονικές αρχές και γνώσεις του εκάστοτε 

θέματος. Τα θέματα ΥΕΚ συμπεριλαμβάνονται σε μικρή έκταση χωρίς κάποια ιδιαίτερη 

σύνδεση με το αντίστοιχο επιστημονικό περιεχόμενο το οποίο παρουσιάστηκε.  

Από την άλλη πλευρά, στις δραστηριότητες των τελικών εκθεμάτων τα θέματα ΥΕΚ 

είναι πιο εμφανή καθώς κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους οι φοιτητές  κατάφεραν να 

βρουν μια ισορροπία ανάμεσα στην επιστημονική γνώση και τις ερωτήσεις ΥΕΚ. Αντίθετα 

με τα προσχέδια, στα τελικά εκθέματα οι πτυχές της ΥΕΚ είναι ενσωματωμένες ως 

αναπόσπαστο κομμάτι των εκθεμάτων, υπογραμμίζοντας τη σύνδεση ανάμεσα στην 

απόκτηση επιστημονικής γνώσης και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Σκοπός των φοιτητών 

ήταν οι μαθητές να επιχειρηματολογούν στους προβληματισμούς ΥΕΚ βασιζόμενοι στο 

επιστημονικό περιεχόμενο που παρουσιαζόταν μέσω του εκθέματος.  
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6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

 

6.1 Συζήτηση – Συμπεράσματα 

 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας, παρόλο που 

πολλοί ερευνητές της διδακτικής των ΦΕ υποστηρίζουν την ενσωμάτωση 

κοινωνικοεπιστημονικών ζητημάτων κατά την διδασκαλία (Kolstø, 2001; Ratcliffe & Grace, 

2003; Sadler, 2004; Sadler et al., 2016; Zeidler et al. 2005; Levinson, 2006; Hofstein et al., 

2011), παρατηρείται ότι η ενσωμάτωση αυτή είναι σημαντικά περιορισμένη στην πράξη 

(Sadler et al., 2016). Ένας από τους κυρίαρχους λόγους που αναφέρονται στη βιβλιογραφία 

είναι το γεγονός ότι τα κοινωνικοεπιστημονικά ζητήματα είναι αρκετά γενικά και ασαφή ως 

προς τα όρια τους, επομένως απαιτείται να γίνουν πιο συγκεκριμένα (Kolstø, 2001). Τα 

τελευταία χρόνια μάλιστα διερευνάται ο ρόλος των πτυχών της ΥΕΚ ως πλαίσιο για 

κοινωνικοεπιστημονικές προσεγγίσεις κατά τη διδασκαλία (Blonder et al., 2016). Όπως 

προκύπτει από την παρούσα έρευνα, οι πτυχές της ΥΕΚ αποτελούν για τους εκπαιδευτικούς 

χρήσιμο εργαλείο που προσφέρει συγκεκριμένους άξονες για τη διαπραγμάτευση 

κοινωνικοεπιστημονικών ζητημάτων. Χρησιμοποιώντας τις πτυχές της ΥΕΚ ως 

κατευθυντήριες γραμμές οι φοιτητές κατάφεραν σε μεγάλο βαθμό να προσεγγίσουν σύγχρονα 

επιστημονικά θέματα ολόπλευρα, εξετάζοντάς τα από επιστημονική, κοινωνική, οικονομική, 

ηθική και πολιτική σκοπιά. 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι φοιτητές δίνουν προτεραιότητα στην παρουσίαση 

μέσω του εκθέματος των επιστημονικών αρχών και ιδεών με τις οποίες συνδέεται κάθε θέμα 

παρά στην παρουσίαση των κοινωνικών του προεκτάσεων. Αυτό είναι κυρίως εμφανές μέσα 

από τα προσχέδια των φοιτητών, όπου το επιστημονικό περιεχόμενο ήταν το κυρίαρχο 

στοιχείο και μάλιστα αποκομμένο από τα ζητήματα σχετικά με την ΥΕΚ. Αυτό το γεγονός 

δείχνει την διάκριση που κάνουν οι εκπαιδευτικοί, μελλοντικοί και εν ενεργεία αναφορικά με 

τους μαθησιακούς στόχους ενός μαθήματος ΦΕ καθώς αντιλαμβάνονται τη διδασκαλία για 

την εννοιολογική κατανόηση του περιεχομένου ως κάτι διαφορετικό και ξεχωριστό από τη 

διδασκαλία για τη λήψη αποφάσεων αναφορικά με  κοινωνικοεπιστημονικά ζητήματα. Η 

παρατήρηση αυτή είναι μάλιστα σύμφωνη και με προηγούμενες έρευνες (Forbes & Davis, 

2008 ; Sadler et al., 2006).  Έτσι, παρόλο που οι εκπαιδευτικοί θεωρούν τις ηθικές διαστάσεις 

της επιστήμης πολύ σημαντικές (Sadler et al., 2006) παράλληλα δεν τις  ενσωματώνουν σε 

ικανοποιητικό βαθμό σε ένα μάθημα ΦΕ (Forbes & Davis, 2008).  

Παρόλα αυτά η παρούσα έρευνα έδειξε ότι όταν οι φοιτητές θέτουν ως στόχο την 

επικέντρωση στις κοινωνικές διαστάσεις της επιστήμης ενσωματώνουν στα εκθέματά τους 

συγκεκριμένες πτυχές της ΥΕΚ όπως είναι η ηθική δεοντολογία, η διακυβέρνηση και η 

εκπαίδευση στις ΦΕ πιο συχνά σε σχέση με την ισότητα φύλων, την ενεργό εμπλοκή και την 

ελεύθερη πρόσβαση. Στα εκθέματά τους όλοι οι φοιτητές έδωσαν έμφαση στην ηθική 

γεγονός που μπορεί να ερμηνευθεί με βάση τα ευρήματα προηγούμενων σχετικών ερευνών 

που επισημαίνουν ότι οι ηθικές ανησυχίες και ο αξιακός κώδικας του κάθε ατόμου αποτελούν 

τον πιο σημαντικό παράγοντα που επηρεάζει τη διαδικασία λήψης ατομικών αποφάσεων 

(Zeidler et al., 2002 ; Sadler et al., 2006).  
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Αναφορικά με τους τρόπους με τους οποίους οι φοιτητές προσπάθησαν να 

κοινοποιήσουν τις πτυχές της ΥΕΚ μπορούμε να συμπεράνουμε από τα αποτελέσματα της 

έρευνας ότι ορισμένοι τύποι δραστηριοτήτων είναι πιο κατάλληλοι για τη διαπραγμάτευση 

συγκεκριμένων πτυχών. Για παράδειγμα, η ενεργός εμπλοκή ως πτυχή της ΥΕΚ 

παρουσιάστηκε στα εκθέματα αποκλειστικά μέσα από παιχνίδι ρόλων ενώ η ηθική 

δεοντολογία παρουσιάστηκε κυρίως μέσω διλημμάτων και debate. Τα παιχνίδια ρόλων από 

τη μία παρέχουν στους φοιτητές μια ξεχωριστή δυνατότητα να κοινοποιήσουν μέσω του 

εκθέματος τα συγκρουόμενα συμφέροντα των διάφορων φορέων που κυριαρχούν κατά τη 

διαδικασία της έρευνας και της καινοτομίας. Από την άλλη, οι διλημματικές καταστάσεις και 

το debate κινητοποιούν τους μαθητές – επισκέπτες στο να αναστοχαστούν πάνω σε διάφορες 

καταστάσεις και είτε να καταλήξουν σε κάποια συγκεκριμένη απόφαση είτε να 

υπερασπιστούν τις εκάστοτε επιλογές τους διαμορφώνοντας επιχειρήματα βασιζόμενοι στην 

ηθική τους. Η ελεύθερη πρόσβαση και ορθή διακυβέρνηση κυρίως παρουσιάστηκαν μέσω 

άμεσων ερωτημάτων, τα οποία αντανακλούσαν τα χαρακτηριστικά κάθε πτυχής αλλά δεν 

ενέπλεκαν τους μαθητές σε διαδικασίες όπως η ανάπτυξη επιχειρηματολογίας, η λήψη 

αποφάσεων κλπ. 

Ως προς τις δυσκολίες που συνάντησαν ο φοιτητές στη διαπραγμάτευση 

κοινωνικοεπιστημονικών ζητημάτων και θεμάτων ΥΕΚ κατά την ανάπτυξη των εκθεμάτων 

τους, είναι εμφανές από την ανάλυση των δεδομένων ότι συνδέονται με τη διεπιστημονική 

φύση των κοινωνικοεπιστημονικών ζητημάτων καθώς και με τις αντιλήψεις και τα πιστεύω 

των εκπαιδευτικών για την ενσωμάτωση κοινωνικοεπιστημονικών ζητημάτων σε ένα μάθημα 

ΦΕ. Οι φοιτητές κλήθηκαν να βρουν μια ισορροπία ανάμεσα στο επιστημονικό περιεχόμενο, 

τη γνώση από ποικίλους τομείς όπως πολιτική, οικονομικά κλπ. και τις πτυχές της ΥΕΚ, 

θέματα που ήταν τελείως καινούρια για αυτούς. Ταυτόχρονα, επιθυμούσαν να παρουσιάσουν 

στους μαθητές «εγκαθιδρυμένη» γνώση παρόλο που το στοιχείο της αβεβαιότητας είναι 

έμφυτο με τα σύγχρονα επιστημονικά αντικείμενα που βρίσκονται στην αιχμή της έρευνας. 

Τα συμπεράσματα αυτά επιβεβαιώνονται από τη βιβλιογραφία καθώς επισημαίνεται ότι η 

διδασκαλία ΦΕ εστιάζει στην «εγκαθιδρυμένη» επιστημονική γνώση ενώ όλες οι 

αντιπαραθέσεις και τα ηθικά ζητήματα απουσιάζουν (Hodson, 2003). Έτσι, οι εκπαιδευτικοί 

ΦΕ θεωρούν ότι απλώς καλούνται να διδάξουν γεγονότα και φαινόμενα τα οποία είναι 

γενικώς αποδεκτά (Forbes & Davis, 2008). Παρόλα αυτά η διαπραγμάτευση 

κοινωνικοεπιστημονικών ζητημάτων στη διδασκαλία απαιτεί την ενσωμάτωση ποικίλων 

επιστημονικών αντιλήψεων και επιστημονικών αντιπαραθέσεων. Για αυτό το λόγο τα 

πιστεύω των εκπαιδευτικών αναφορικά με τη διδασκαλία ΦΕ πολλές φορές δρουν 

περιοριστικά για τη βαθύτερη ενασχόληση τους με κοινωνικοεπιστημονικές προσεγγίσεις 

(Hofstein et al., 2011). 

Επομένως, αν και δεν αποτελεί στόχο της παρούσας έρευνας η διαμόρφωση προφίλ 

εκπαιδευτικών, θα μπορούσε να επισημανθεί ότι στη συγκεκριμένη έρευνα οι φοιτητές κατά 

την πρώτη φάση της εκπαίδευσής τους αντανακλούσαν στοιχεία της  πρώτης κατηγορίας 

εκπαιδευτικών (sticker to facts) καθώς επιδίωκαν κυρίως την παρουσίαση του επιστημονικού 

περιεχομένου αποκομμένου από τις κοινωνικές του προεκτάσεις. Κατά τη διάρκεια της 

εκπαίδευσης τους όμως παρατηρήθηκε μια μετατόπιση προς την τρίτη κατηγορία (democracy 

advocators) καθώς επιδίωξαν τελικά να παρουσιάσουν τις διάφορες οπτικές των ζητημάτων 

με ουδέτερο τρόπο θεωρώντας ότι με αυτό τον τρόπο δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές να 
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διαμορφώσουν τη δική τους άποψη αναφορικά με τους προβληματισμούς που έθεταν 

(ενότητα 1.2).  

Αυτό που χρειάζεται να γίνει με σκοπό την προώθηση κοινωνικοεπιστημονικών 

προσεγγίσεων στους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς είναι αρχικά να τους βοηθήσουμε να 

συνειδητοποιήσουν ότι η επιστήμη είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένη με κοινωνικούς, 

πολιτισμικούς και οικονομικούς παράγοντες και ότι δεν περιορίζεται στο επιστημονικό 

περιεχόμενο και τις επιστημονικές αρχές. Επιπλέον απαιτείται ενθάρρυνση ώστε να 

οικοδομήσουν μια ταυτότητα στην οποία η ουδετερότητα και η λογική δεν αποτελούν τα 

μοναδικά απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται για τη διδασκαλία ΦΕ. Το γεγονός αυτό 

εξάλλου επιβεβαιώνεται και από το πλαίσιο που προτείνουν ο Presley και οι συνεργάτες του 

(2013) (ενότητα 1.1) σύμφωνα με το οποίο οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να είναι πρόθυμοι 

αναφορικά με τη διαχείριση της αβεβαιότητας στην τάξη αλλά και να μπορούν να 

αναγνωρίζουν τους γνωστικούς τους περιορισμούς.  

 

6.2 Προτάσεις για περαιτέρω διερεύνηση 

 

Η παρούσα έρευνα εστίασε στον τρόπο με τον οποίο φοιτητές ΠΤΔΕ, ως μελλοντικοί 

εκπαιδευτικοί, σχεδιάζουν και αναπτύσσουν εκθέματα σύγχρονων επιστημονικών 

αντικειμένων με στόχο να προβληματίσουν μαθητές ως προς τις κοινωνικές τους προεκτάσεις 

και ζητήματα ΥΕΚ.  

Μια πρώτη πρόταση για περαιτέρω έρευνα θα μπορούσε να είναι η διεξαγωγή της 

έρευνας σε μεγαλύτερο δείγμα ώστε να αντιμετωπιστούν και όποιοι περιορισμοί προκύπτουν 

αναφορικά με τη γενίκευση των αποτελεσμάτων.  

Αντίστοιχα θα είχε ενδιαφέρον και αξία η διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο 

ανταποκρίνονται σε μια τέτοια διαδικασία εν ενεργεία εκπαιδευτικοί και κυρίως η μελέτη του 

τρόπου με τον οποίο διαχειρίζονται το έκθεμα κατά τη διδασκαλία τους.  

Τέλος, σημαντική αξία θα είχε και η μελέτη του τρόπου με τον οποίο μαθητές 

επιχειρηματολογούν αναφορικά με τους διάφορους προβληματισμούς που θέτουν τα 

εκθέματα.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 

 

ΑΡΧΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 

 

 

1. Θα σχεδιάζατε  επίσκεψη των μαθητών σας σε κάποιο μουσείο επιστημών; Γιατί;  

2. Πώς θα δομούσατε μια τέτοια επίσκεψη και γιατί; 

3. Τι θεωρείτε ότι θα κέρδιζαν οι μαθητές σας από την αλληλεπίδρασή τους με τα εκθέματα 

του μουσείου; 

4. Τι κατά τη γνώμη σας μπορούν να αποκομίσουν οι μαθητές σας αν εμπλακούν σε μια 

διαδικασία δημιουργίας εκθεμάτων. Αιτιολογήστε.   

 

 

 

1. Αναφέρετε τρία κατά τη γνώμη σας σημαντικά κοινωνικοεπιστημονικά ζητήματα, τα 

οποία θεωρείτε ότι απασχολούν την κοινωνία μας σήμερα.   

2. Θα επιλέγατε να εντάξετε στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών 

κοινωνικοεπιστημονικά ζητήματα, σαν αυτά που αναφέρατε; Για ποιους λόγους;  

3. Αναφορικά με θέματα που βρίσκονται στην αιχμή της επιστημονικής έρευνας πώς 

αντιλαμβάνεστε το ρόλο: 

Α) της ηθικής δεοντολογίας των επιστημόνων 

Β) της διακυβέρνησης  

Γ) της εμπλοκής των πολιτών 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΚΘΕΜΑΤΑ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ  ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΥΕΚ) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

 

ΑΝΑΦΟΡΑ 1 

1. Ποιο από τα είδη των εκθεμάτων που συζητήσαμε θα επιλέγατε για το δικό σας 

έκθεμα;  Γιατί; 

2. Με ποιο θέμα επιλέξατε να ασχοληθείτε κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου; 

(Αν αλλάξατε θέμα αναφέρετε και τις αρχικές σας επιλογές και το λόγο που αλλάξατε 

θέμα) 

3. Γιατί επιλέξατε το συγκεκριμένο θέμα; 

4. Θεωρείτε το θέμα σημαντικό για την καθημερινή ζωή; Γιατί; 

5. Από πού αντλήσατε πληροφορίες για το συγκεκριμένο θέμα κατά τις πρώτες σας 

αναζητήσεις; 

6. Τι δυσκολίες συναντήσατε κατά τις πρώτες σας αναζητήσεις γύρω από το θέμα που 

επιλέξατε; 

7. Τι περιμένετε να γνωρίζουν οι μαθητές – επισκέπτες σχετικά με το συγκεκριμένο 

θέμα;  (πριν αλληλοεπιδράσουν με το έκθεμα που θα κατασκευάσετε) 

ΑΝΑΦΟΡΑ 2 

1. Τι θα θέλατε να ρωτήσετε έναν επιστήμονα αν ερχόσασταν σε επαφή μαζί του; 

(Διατυπώστε δύο ερωτήσεις για κάθε μια από τις έξι πτυχές της ΥΕΚ). 

2. Ποια κοινωνικοεπιστημονικά ζητήματα  θεωρείτε ότι εγείρονται αναφορικά με το 

θέμα που έχετε επιλέξει; 

3. Ποιος ο ρόλος της Υπεύθυνης Έρευνας και Καινοτομίας αναφορικά με αυτά τα 

ζητήματα; (Απαντήστε σχολιάζοντας ξεχωριστά το ρόλο των έξι πτυχών της ΥΕΚ). 

4. Υπήρξαν δυσκολίες στην κατανόηση των πτυχών της Υπεύθυνης Έρευνας και την 

Καινοτομίας (ΥΕΚ); Αν ναι, ποιες ήταν αυτές; 

 



71 
 

ΑΝΑΦΟΡΑ 3 

1. Τι σας εντυπωσίασε περισσότερο από αυτά που διαβάσατε για το θέμα σας και γιατί; 

2. Τι πιστεύετε θα ενδιέφερε τον επισκέπτη – μαθητή να μάθει για το θέμα μέσα από το 

έκθεμά σας; 

3. Μέσα από τη συζήτηση στο σεμινάριο άλλαξε καθόλου ο προσανατολισμός σας ως 

προς το σε ποιες πληροφορίες να εστιάσετε τη μελέτη σας; Αν ναι, τι ήταν αυτό που 

σας επηρέασε; 

4. Τι δυσκολίες συναντήσατε κατά την αναζήτηση των πληροφοριών; 

5. Ποια/ες (έως δυο) πτυχές της ΥΕΚ θα θέλατε να εντάξετε στο έκθεμά σας; Για ποιο 

λόγο επιλέξατε αυτές τις πτυχές; 

ΑΝΑΦΟΡΑ 4 

1. Σας επηρέασε η μελέτη πληροφοριών για τη διδακτική του θέματος που επιλέξατε; Αν 

ναι,  ως προς τι σας επηρέασε και με ποιον τρόπο; 

2. Ποια/ες πτυχές της ΥΕΚ θα αποτυπώνονται στο έκθεμά σας (έως δυο); Γιατί; 

3. Ποιους προβληματισμούς θα θέσετε ως προς αυτήν/ες τις πτυχές της ΥΕΚ; 

4. Πώς σκέφτεστε να ενσωματώσετε αυτή/ες τις πτυχές στο έκθεμά σας; 

5. Τι βήματα ακολουθήσατε για το σχεδιασμό του εκθέματος; 

6. Από τι επηρεαστήκατε; 

ΑΝΑΦΟΡΑ 5 

1. Με βάση ποια κριτήρια διαλέξατε το είδος του εκθέματος; 

2. Ποιοι στόχοι θέλετε να υλοποιηθούν μέσα από το έκθεμά σας; Σε ποιο βαθμό 

ανταποκρίνεται ο σχεδιασμός σας σε αυτούς τους στόχους ; 

3. Θεωρείτε ότι οι πτυχές της ΥΕΚ είναι επαρκώς εμφανείς στο έκθεμά σας; 

4. Σε ποιο κομμάτι του εκθέματος εστιάσατε σήμερα κατά την κατασκευή σας; 

5. Ποιες δυσκολίες συναντήσατε; (και ως προς την κατασκευή και ως προς το 

περιεχόμενο). 

6. Πώς τις αντιμετωπίσατε; 

7. Πώς προχώρησε η διαδικασία της κατασκευής κατά το χρονικό διάστημα ανάμεσα 

στις δύο συναντήσεις;  
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ΑΝΑΦΟΡΑ 6 

1. Σε ποιο κομμάτι του εκθέματος εστιάσατε σήμερα κατά την κατασκευή σας; 

2. Ποιες δυσκολίες συναντήσατε; (και ως προς την κατασκευή και ως προς το περιεχόμενο). 

3. Πώς τις αντιμετωπίσατε; 

4. Πώς προχώρησε η διαδικασία της κατασκευής κατά το χρονικό διάστημα ανάμεσα στις δύο 

συναντήσεις;   

ΑΝΑΦΟΡΑ 7 

1. Ποιες δυσκολίες πιστεύετε θα συναντήσουν οι μαθητές – επισκέπτες  κατά την  

διαπραγμάτευση των πτυχών της ΥΕΚ μέσα από το έκθεμα; 

2. Λάβατε υπόψη σας αυτές τις δυσκολίες κατά την κατασκευή του εκθέματος; Αν ναι, 

με ποιον τρόπο; 

3. Σε ποιο κομμάτι του εκθέματος εστιάσατε σήμερα κατά την κατασκευή σας; 

4. Ποιες δυσκολίες συναντήσατε; (και ως προς την κατασκευή και ως προς το 

περιεχόμενο). 

5. Πώς τις αντιμετωπίσατε; 

6. Πώς προχώρησε η διαδικασία της κατασκευής κατά το χρονικό διάστημα ανάμεσα 

στις δύο συναντήσεις;   

ΑΝΑΦΟΡΑ 8 

 

1. Τι δυσκολίες συνάντησαν οι μαθητές κατά την αλληλεπίδρασή τους με το έκθεμα; 

2. Τι αλληλεπίδραση υπήρξε ανάμεσα στον μαθητή – επισκέπτη και το έκθεμα; 

3. Τι αλληλεπίδραση υπήρξε ανάμεσα στους μαθητές – επισκέπτες κατά την 

ενασχόληση τους με το έκθεμα; 

4. Πώς συνέβαλε τελικά το έκθεμα στην υλοποίηση των στόχων που είχατε θέσει; 

5. Τι δυσκολίες συναντήσατε εσείς κατά την παρουσίαση του εκθέματος στους μαθητές 

- επισκέπτες; 

6. Τι αλλαγές θα πραγματοποιούσατε (και ως προς το περιεχόμενο και ως προς την 

κατασκευή); 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  ΤΕΛΙΚΗΣ ΗΜΙΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 

 

Γενικά εκθέματα 

Τι αποκομίσατε κατά τη διαδικασία δημιουργίας ενός εκθέματος με θέμα την Υπεύθυνη Έρευνα και  

Καινοτομία; 

 

Γενικά κοινωνικοεπιστημονικά 

Θα εμπλουτίζατε το μάθημα των Φυσικών Επιστημών με κοινωνικοεπιστημονικά ζητήματα; Αν ναι, 

γιατί; 

Με ποιον τρόπο θα εμπλέκατε κοινωνικοεπιστημονικά ζητήματα στη διδασκαλία των Φυσικών 

Επιστημών; 

 

Ως προς το σεμινάριο 

Ποιες δυσκολίες  συναντήσατε ως προς την κατανόηση των πτυχών της Υπεύθυνης  Έρευνας και 

Καινοτομίας; 

Ποιες δυσκολίες συναντήσατε ως προς την ένταξη των πτυχών αυτών στο έκθεμά σας;  

Τι αποκομίσατε από τις επισκέψεις στο μαθητών σε σχέση με τη αξιοποίηση των εκθεμάτων σας; 

 

Γενικές εντυπώσεις/σχόλια/παρατηρήσεις 

 

 

 




