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Τα σύγχρονα Προγράμματα Σπουδών (ΠΣ) στην εκπαίδευση των Φυσικών Επιστήμων (ΦΕ) 

υιοθετούν τη διερεύνηση ως βασικό συστατικό των προτάσεών τους, δηλ. ως κυρίαρχη 

πρόταση διδασκαλίας και μάθησης, ενώ ταυτόχρονα δίνουν έμφαση στη μη τυπική εκδοχή 

της εκπαίδευσης, αλλά και στη μικτή εκπαίδευση (μίγμα τυπικής και μη εκπαίδευσης). Οι 

συγγραφείς που συμμετέχουν στο συμπόσιο θα παρουσιάσουν αποσπάσματα από την έρευνα 

που διεξάγεται στο πλαίσιο του προγράμματος Επαγγελματικής Ανάπτυξης (ΕΑ) 

εκπαιδευτικών με τίτλο «Διερεύνηση και συσχέτιση απόψεων και πρακτικών εκπαιδευτικών 

που διδάσκουν Φυσικές Επιστήμες σε τυπικά και μη μαθησιακά περιβάλλοντα», το οποίο έχει 

στόχο τον εμπλουτισμό των απόψεων και πρακτικών των συμμετεχόντων με τις τρέχουσες 

τάσεις διδακτικής ΦΕ με επίκεντρο την υιοθέτηση της διερευνητικής προσέγγισης. Απώτερος 

στόχος του προγράμματος είναι η παραγωγή διδακτικών υλικών και μεθόδων που αναμένεται 

να βοηθήσουν στην υιοθέτηση τέτοιων πρακτικών.  

Συγκεκριμένα, στην πρώτη εργασία με τίτλο «Η επίδραση των πεποιθήσεων μελλοντικών 

Νηπιαγωγών στην πρόθεσή τους να ενσωματώσουν διερευνητικές διδακτικές μεθόδους στη 

διδασκαλία τους» ο συγγραφέας Αναστάσιος Ζουπίδης διερευνά τις πεποιθήσεις μελλοντικών 

Νηπιαγωγών, με βάση τις οποίες επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν στη διδασκαλία τους 

διερευνητικές διδακτικές μεθόδους, ως αποτέλεσμα ενός εξαμηνιαίου μαθήματος βασισμένου 

στη διερεύνηση. Η πρόθεσή τους να χρησιμοποιήσουν την μέθοδο στη διδασκαλία τους 

διερευνήθηκε στο πλαίσιο της θεωρίας της προγραμματισμένης συμπεριφοράς. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι η συμμετοχή των μελλοντικών Νηπιαγωγών στο μάθημα 

διαμόρφωσε διαφοροποιημένες προθέσεις. 

Στην δεύτερη εργασία, με τίτλο «Εξέλιξη πρακτικών εκπαιδευτικών για τη λεκτική 

αλληλεπίδραση ως αποτέλεσμα προγράμματος Επαγγελματικής Ανάπτυξης», οι συγγραφείς 

Χριστίνα Τσαλίκη, Πηνελόπη Παπαδοπούλου και Γεώργιος Μαλανδράκης παρουσιάζουν τις 

πρακτικές λεκτικής αλληλεπίδρασης (ΛΑ), ως περίπτωση διερευνητικής μάθησης,  τεσσάρων 

εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως αυτές διαμορφώθηκαν 

κατά τη συμμετοχή τους στο  πρόγραμμα ΕΑ, καθώς και ένα χρόνο μετά από αυτό. Τα 

αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι ο δασκαλοκεντρικός χαρακτήρας της ΛΑ που εμφανίστηκε 

στους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας, υποχώρησε σημαντικά μετά την ολοκλήρωση του 

προγράμματος, ενώ η καινοτομική ΛΑ διατηρήθηκε για τον ένα από τους δύο εκπαιδευτικούς 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Τέλος, στην τρίτη εργασία με τίτλο «Απόψεις και πρακτικές διευκολυντών για τη διερεύνηση 

στην μη τυπική εκπαίδευση» οι συγγραφείς Μαρία Καρνέζου και Πέτρος Καριώτογλου 

μελετούν τις απόψεις και πρακτικές τεσσάρων διευκολυντών στο ΝΟΗΣΙΣ. Τα εργαλεία 

συλλογής δεδομένων είναι ένας οδηγός συνέντευξης και ένα πρωτόκολλο παρατήρησης για 

την μελέτη των απόψεων και των πρακτικών αντίστοιχα. Στην εργασία περιγράφονται με 
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λεπτομέρεια η ανάπτυξη και το περιεχόμενο των δυο εργαλείων, καθώς και τα αποτελέσματα 

από την ανάλυση των συνεντεύξεων. 

Ο Βασίλης Τσελφές, στον ρόλο του συζητητή του συμποσίου, θα σχολιάσει τις εργασίες, θα 

αναδείξει τα χαρακτηριστικά στοιχεία των τριών αυτών παράλληλων ερευνών και θα 

βοηθήσει τους συγγραφείς να αναγνωρίσουν τα δυνατά σημεία καθώς και τις αδυναμίες των 

ερευνών τους, επηρεάζοντας με αυτόν τον τρόπο την πορεία του προγράμματος ΕΑ.  


