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«Αυτό ποφ επζρχεται προςφζρεται ςτθ διακεςιμότθτά μασ, 

μασ ανοίγεται όταν του ανοιγόμαςτε και διατρζχει όλεσ τισ 

μεταμορφϊςεισ του, τισ μεταμορφϊςεισ μασ … Ιςχυρότερα 

από όλα όςα μερικϊσ επζρχονται, είναι το ακζατο κζντρο τουσ. 

Τι κζντρο αυτό – το κεντρικό παιχνίδι – … ηθτάει και προκαλεί 

το δικό μασ άνοιγμα.»    Κϊςτασ Αξελόσ
1
 

Περίλθψθ 

Στο ΦΕΚ 303, τ.Β’/13-3-2003,  ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ Δθμοτικοφ - Γυμναςίου, ιδθ από το 2003, αναγνωρίηεται πωσ 

«οι ποικίλεσ κοινωνικζσ, πολιτικζσ, οικονομικζσ και πολιτιςμικζσ ςυνκικεσ τθσ εποχισ μασ ζχουν ωσ κφριο 

χαρακτθριςτικό τθ ρευςτότθτα, θ οποία επιτείνεται από τθ ραγδαία επιςτθμονικι και τεχνολογικι 

ανάπτυξθ» (Γενικό Μζροσ, 1. Ειςαγωγι, ςελ. 3733). Δεκατρία χρόνια μετά, εν ζτθ 2016 και εν μζςω –όχι 

μόνο οικονομικισ– κρίςθσ, μποροφμε να επιχειρθματολογιςουμε ιςχυρά πωσ υπάρχει πρόδθλθ θ ανάγκθ για 

ζνα καρραλζο, επιςτθμονικό άνοιγμα ςτο επερχόμενο κακϊσ υφίςτανται οι αναγκαίεσ προχποκζςεισ για τθν 

επικαιροποίθςθ των Προγραμμάτων Σπουδϊν (Σπυροποφλου και ά. 2012): α) υπάρχουν ανάγκεσ τθσ 

κοινωνίασ που καλείται το εκπαιδευτικό ςφςτθμα να ικανοποιιςει άμεςα – λ.χ. ςτθν Ευρϊπθ κα 

‘απαιτθκοφν’ 1,000,000 επιπλζον ερευνθτζσ STEM μζχρι το 2020, β) υπάρχουν νζεσ κεωρίεσ για τθ 

διδαςκαλία και τθ μάκθςθ – π.χ. Cognitive-Affective Theory of Learning with Media – CATLM (Park, B., et al., 

2013) και γ) εξακολουκοφν να είναι υπαρκτά τα ‘ηζοντα’ ηθτιματα του εκπαιδευτικοφ μασ ςυςτιματοσ που 

πρζπει να επιλυκοφν – λ.χ. το γεγονόσ ότι «μόνο ζνασ ςτουσ τρεισ μακθτζσ/τριεσ (31%) ζχει υλοποιιςει 

τουλάχιςτον ζνα πρόγραμμα Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ ςε όλθ τθ μακθτικι του ηωι» (Σπυροποφλου και 

ά. 2008) και τθν ‘πτϊςθ’ από τθν 31θ κζςθ το 2009 ςτθ 42θ το 2012 κατά τθν αξιολόγθςθ PISA. Οι διδακτικζσ 

ανάγκεσ του γράφοντοσ για μια μακθςιογόνο εκπαιδευτικι διαδικαςία θ οποία απευκφνεται πρωτίςτωσ, 

αλλά όχι μόνο, ςε μακθτζσ με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ ι/και αναπθρία και θ αλλθλεπίδραςθ με το 

Ευρωπαϊκό γίγνεςκαι ςτο χϊρο τθσ καινοτόμου διδαςκαλίασ των φυςικϊν επιςτθμϊν, κατζδειξαν τθν 

ανάγκθ για μία εκπαιδευτικι «μετατόπιςθ» προσ τθ κεματικι μάκθςθ και τθ ςυμπερίλθψθ. Παρουςιάηονται 

ζτςι καινοτόμεσ διδακτικζσ προτάςεισ διδαςκαλίασ των φυςικϊν επιςτθμϊν, οι οποίεσ είτε υλοποιικθκαν 

και διακρίκθκαν είτε βρίςκονται ‘εν εξελίξει’, οδθγϊντασ ςε προτάςεισ για το μζλλον των ΑΠΣ οι οποίεσ 

δφνανται να διαμορφϊςουν το πϊσ και το ποφ μποροφν να διδαχκοφν και να επιτευχκοφν  όχι μόνο ςτόχοι 
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αλλά και δεξιότθτεσ όπωσ θ δθμιουργικότθτα και θ καινοτομία, θ ςυνεργαςία και θ κριτικι ςκζψθ και θ 

αποτελεςματικι χριςθ τθσ τεχνολογίασ κ.λπ.  

λζξεισ κλειδιά: αναλυτικά προγράμματα ςπουδϊν, δεξιότθτεσ του 21ου αιϊνα, ειδικι αγωγι, κεματικι 

μάκθςθ, φυςικι 

 

1. Ειςαγωγι 

Εν ζτθ 2003 τα ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ Δθμοτικοφ – Γυμναςίου2 αναγνωρίηουν πωσ «οι ποικίλεσ 

κοινωνικζσ, πολιτικζσ, οικονομικζσ και πολιτιςμικζσ ςυνκικεσ τθσ εποχισ μασ ζχουν ωσ κφριο 

χαρακτθριςτικό τθ ρευςτότθτα, θ οποία επιτείνεται από τθ ραγδαία επιςτθμονικι και 

τεχνολογικι ανάπτυξθ»3. Σφντομα ακολοφκθςε θ οικονομικι κρίςθ, που ακόμθ διανφουμε, 

επιφζροντασ αλλαγζσ ςτο παγκόςμιο (FCIC 2011) και ςτο Ευρωπαϊκό περιβάλλον (Emmerson & 

Tetlow 2015). Τα αίτια και οι ςθμαντικζσ ςυνζπειεσ τθσ κρίςθσ  απαίτθςαν  να παρκοφν 

ςοβαρζσ και αποτελεςματικζσ αποφάςεισ τόςο βραχυπρόκεςμα, για το άμεςο μζλλον, όςο και 

για ζναν μακροπρόκεςμο ςχεδιαςμό, ο οποίοσ κα διατρζχει όλουσ τουσ τομείσ τθσ ηωισ των 

Ευρωπαίων πολιτϊν (EC 2014). Η εκπαίδευςθ, φυςικά, δεν αποτελεί εξαίρεςθ ςτθ ηοφερι 

πραγματικότθτα (UNESCO 2011) που βιϊνουμε, υποκείμενθ καταρχιν ςε ςαφϊσ αρνθτικά 

μζτρα – λόγου χάριν, περικοπζσ ςτισ κρατικζσ δαπάνεσ για τθν εκπαίδευςθ, μείωςθ των 

μιςκϊν των εκπαιδευτικϊν κ.λπ., (OECD 2013, EC 2009) – δίνοντασ όμωσ πικανά, ςε δεφτερο 

χρόνο, το απαραίτθτο κίνθτρο για ζνα καρραλζο, επιςτθμονικό άνοιγμα ςτο επερχόμενο 

κακϊσ θ ‘καλφτερθ’ απάντθςθ ςτθν κρίςθ είναι θ ίδια θ εκπαίδευςθ (vanDamme 2013). 

Το εκπαιδευτικό ςφςτθμα καλείται να ικανοποιιςει ανάγκεσ τθσ κοινωνίασ τόςο ςε εκνικό όςο 

και ςε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Επί παραδείγματι, διαφαίνεται πωσ «τα εκπαιδευτικά ιδρφματα κα 

πρζπει ςτα επόμενα χρόνια να κάνουν περιςςότερα με λιγότερα μζςα»  (OECD 2013a). Επίςθσ 

ςφμφωνα με το European Schoolnet4, για να διατθρθκεί θ ευρωπαϊκι οικονομία ςε τροχιά 

ανάπτυξθσ, κα ‘απαιτθκοφν’ 1,000,000 επιπλζον  ερευνθτζσ ςτον τομζα τθσ επιςτιμθσ, τθσ 

τεχνολογίασ, τθσ μθχανικισ και των μακθματικϊν (Science, Technology, Engineering & 

Mathematics – STEM) μζχρι το 2020. Αναγνωρίηοντασ πωσ δεξιότθτεσ STEM γίνονται ολοζνα 

και πιο ςθμαντικό μζροσ τθσ βαςικισ παιδείασ ςτθ ςθμερινι οικονομία τθσ γνϊςθσ, θ 

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ υποςτθρίηει και υλοποιεί μια πλθκϊρα ςθμαντικϊν προγραμμάτων5,  λ.χ. 
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3
 Γενικό Μζροσ, 1. Ειςαγωγι, ςελ. 3733 

4
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Scientix, Ιnspiring Science Εducation (iSe), GoLab κ.λπ. Ήδθ από το τζλοσ του 20ου αιϊνα 

διαφάνθκε θ επικείμενθ ανάγκθ για ςθμαντικζσ αλλαγζσ που ζπρεπε να λάβουν χϊρα ςτον 

χϊρο τθσ εκπαίδευςθσ – και ςτο ςυγκεκριμζνο οικονομικοπολιτικό πλαίςιο. Τρείσ 

πρωτοβουλίεσ, από τθν UNESCO (Delors και ά. 1996), τον OECD (Ananiadou & Claro 2009, 

OECD 2013b) και τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι (Gordon και ά. 2009), ‘άνοιξαν’ τθν ςυηιτθςθ για 

ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςτθν εκπαίδευςθ των ανεπτυγμζνων χωρϊν. Επιπλζον, οι διαρκρωτικζσ 

αλλαγζσ ςτθν αγορά εργαςίασ ςε ζνα ρευςτό παγκόςμιο –τεχνικό– γίγνεςκαι υποςτιριηαν τθν 

ανάγκθ για τισ αλλαγζσ αυτζσ (Griffi κ.ά. 2012, Care & Griffin 2014). 

Το 2008 τρεισ μεγάλεσ εταιρείεσ τεχνολογίασ, θ Cisco (www.cisco.com), θ Intel (www.intel.com) 

και Microsoft (www.microsoft.com) ‘εξζφραςαν’ τισ ανθςυχίεσ τουσ πωσ οι απόφοιτοι 

ςχολείων και πανεπιςτθμίων που ειςζρχονται ςτο εργατικό τουσ δυναμικό, δεν ζχουν τισ 

απαραίτθτεσ, για τθν απαςχόλθςθ ςτθ «νζα» ψθφιακι εποχι, δεξιότθτεσ (Griffin, Care, 2015, 

ςελ. 3). Εντόπιςαν επίςθσ, τθν ανάγκθ να εςτιάςουν ςτισ ονομαηόμενεσ δεξιότθτεσ του 21ου 

αιϊνα (Griffi κ.ά. 2012, ςελ 1-15) και τθν αναδυόμενθ ανάγκθ να αλλάξουν τα δεδομζνα για 

τθν πρόςλθψθ και απόλυςθ των εργαηομζνων τουσ. Ζτςι προζκυψε θ πρωτοβουλία 

Assessment and Teaching of 21st Century Skills (ATC21SΤΜ). Αξίηει να ςθμειωκεί πωσ θ μζριμνα 

τθσ ATC21SΤΜ δεν ιταν μόνο (κακ)οριςμόσ των δεξιοτιτων του 21ου αιϊνα (Εικόνα 1), αλλά και 

ο προςδιοριςμόσ των κατάλλθλων μεκόδων για τθν αξιολόγθςθ αυτϊν, τα είδθ των 

τεχνολογιϊν τισ οποίεσ αυτζσ απαιτοφν και τισ διδακτικζσ προςεγγίςεισ που κα μποροφςαν να 

αναπτυχκοφν και, τζλοσ, οι ςυνζπειζσ τουσ για τισ πολιτικζσ που πρζπει να χαραχκοφν (Care & 

Griffin 2014). Συγκριτικά τισ πρωτοβουλίεσ και τισ κατθγορίεσ των δεξιοτιτων μπορείτε να τισ 

δείτε ςτο Παράρτθμα Α.  

 

Εικόνα 1. Δεξιότθτεσ του 21ου αιϊνα (Binkley και ά. 2012) 
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Εδϊ αξίηει να αναφζρουμε πωσ, εκτόσ από τισ μεγάλεσ πολυεκνικζσ εταιρίεσ, ανάλογθ 

πρακτικι ζχουν υιοκετιςει και οι λεγόμενεσ ‘απελευκερωμζνεσ’ εταιρείεσ (liberated 

companies), όπου δεν υπάρχει ςφςτθμα ιεραρχίασ και οι εργαηόμενοι καλοφνται να εργαςτοφν 

ςυλλογικά, να πάρουν αποφάςεισ  και να αναλάβουν ευκφνεσ (Wellers 2014 , Thomsen 2014, 

Rayasam 2015, Carney & Getz 2009). Και ςτισ εταιρείεσ αυτζσ, θ απαςχόλθςθ του εργατικοφ 

δυναμικοφ απαιτεί, όλο και περιςςότερο, δεξιότθτεσ κριτικισ ςκζψθσ, ςφνκετων μορφϊν 

επικοινωνίασ και δεξιότθτεσ διαχείριςθσ τθσ πλθροφορίασ. Ζτςι, οι μακθτζσ κα πρζπει, από τθ 

μία, να είναι προετοιμαςμζνοι για τισ νζεσ μορφζσ εργαςίασ και επαγγζλματα που ακόμθ δεν 

ζχουν δθμιουργθκεί6 και, από τθν άλλθ, να είναι εξοικειωμζνοι με νζα εργαλεία και νζεσ 

τεχνολογίεσ (Griffin & Care 2015, ςελ. vii & 57).  

Η εκπαίδευςθ λοιπόν, καλείται να προετοιμάςει τουσ μακθτζσ για να αντιμετωπίςουν τισ 

ραγδαίεσ μεταβολζσ ςτον τομζα τθσ απαςχόλθςθσ, εφοδιάηοντάσ τουσ με νζουσ τρόπουσ 

ςκζψθσ που ςυνδζονται με τθ δθμιουργικότθτα, τθν κριτικι ανάλυςθ, τθν επίλυςθ 

προβλθμάτων τθ λιψθ αποφάςεων κ.λπ. (Griffin & Care, 2015, ςελ. vii). Δεκατρία χρόνια μετά, 

τα ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ Δθμοτικοφ – Γυμναςίου, εν ζτθ 2016 και εν μζςω –όχι μόνο οικονομικισ– 

κρίςθσ, μποροφμε να επιχειρθματολογιςουμε ιςχυρά πωσ υπάρχει πρόδθλθ θ ανάγκθ για τθν 

επικαιροποίθςθ των Προγραμμάτων Σπουδϊν κακϊσ, κατά πρϊτον, υφίςτανται οι ανάγκεσ τθσ 

κοινωνίασ (Σπυροποφλου και ά. 2012) ςτισ οποίεσ καλείται το εκπαιδευτικό ςφςτθμα να 

ανταποκρικεί άμεςα επιλζγοντασ, προςανατολιςμό, όραμα, μζςα και εργαλεία βαςιηόμενοι 

ςε επιςτθμονικά - ερευνθτικά δεδομζνα.  

 

2. Φυςικζσ Επιςτιμεσ ςτθν Ειδικι Αγωγι 

«Όλοι οι Ζλλθνεσ ζχουν δικαίωμα δωρεάν παιδείασ, ςε όλεσ τισ βακμίδεσ τθσ, ςτα κρατικά 

εκπαιδευτιρια. Tο Kράτοσ ενιςχφει τουσ ςπουδαςτζσ που διακρίνονται, κακϊσ και αυτοφσ που 

ζχουν ανάγκθ από βοικεια ι ειδικι προςταςία, ανάλογα με τισ ικανότθτζσ τουσ.» (Σφνταγμα 

των Ελλινων, Άρκρο 16, §2). Επιπροςκζτωσ, ςφμφωνα με τθ Σφμβαςθ για τα Δικαιϊματα των 

Ατόμων με Αναπθρία7 οφείλουμε τθν παροχι εφλογθσ προςαρμογισ. Η διδαςκαλία ςτθν 

Ειδικι Αγωγι & Εκπαίδευςθ είναι μία πρόκλθςθ. Για να επιτευχκοφν οι εκπαιδευτικοί ςτόχοι 

                                                           
6
 Δείτε  http://wp.me/p3oRiZ-nc 

7
 Η Σφμβαςθ για τα Δικαιϊματα των Ατόμων με Αναπθρία αποτελεί πλζον Νόμο του Ελλθνικοφ κράτουσ (Ν. 4074/2012) 

«Εφλογθ προςαρμογι» ςθμαίνει αναγκαία και κατάλλθλθ τροποποίθςθ και προςαρμογζσ οι οποίεσ δεν επιβάλλουν 

δυςανάλογο ι αδικαιολόγθτο βάροσ, όπου χρειάηεται ςε μια ειδικι περίπτωςθ, προκειμζνου να διαςφαλίςει ςτα ΑμεΑ τθν 

απόλαυςθ ι άςκθςθ ςε ίςθ βάςθ με τουσ άλλουσ όλα τα δικαιϊματα και τισ κεμελιϊδεισ ελευκερίεσ,»  
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κάκε μακθτι8 και να υποςτθριχκεί ςτο κατάλλθλο εκπαιδευτικό πλαίςιο9 πρζπει να 

ςχεδιαςτοφν και να υλοποιθκοφν εκπαιδευτικζσ παρεμβάςεισ οι οποίεσ κα λάβουν υπόψθ α) 

τθν δυςκολία των μακθτϊν να ςυνδζςουν βαςικζσ ζννοιεσ τθσ επιςτιμθσ με τισ μακθματικζσ 

αναπαράςταςθσ και τθ μεταφορά τθσ αποκτθκείςασ γνϊςθσ ςε διαφορετικό πλαίςιο 

(Padeliadou & Chideridou 2013), β)  τισ αναπαραςτάςεισ των μακθτϊν, οι οποίεσ είναι 

παγκόςμιεσ και δφςκολο να τροποποιθκοφν (Driver 1994, Heywood 2010) και γ) τισ δυςκολίεσ 

ςτισ μνθμονικζσ διεργαςίεσ (βραχφχρονθ, εργαηόμενθ και μακρόχρονθ μνιμθ) (Παντελιάδου & 

Μπότςασ 2007). Για παράδειγμα, οι μακθτζσ με διαταραχζσ του αυτιςτικοφ φάςματοσ 

μακαίνουν καλφτερα μζςω τθσ οπτικισ οδοφ (strong visual learners) ενϊ μπορεί να 

δυςκολευτοφν περιςςότερο ςτο να επεξεργαςτοφν πλθροφορίεσ μζςω μόνο τθσ λεκτικισ οδοφ 

(Goldstein & Naglieri 2013).  

Παίρνοντασ τθν ςκυτάλθ από τισ δραςτθριότθτεσ τθσ περςινισ ςχολικισ χρονικάσ (Nerantzis & 

Riviou 2015, Riviou  2015), ςχεδιάςαμε και υλοποιιςαμε διδακτικζσ παρεμβάςεισ, ςτο 

Δθμόςιο Ειδικό Γυμνάςιο Θεςςαλονίκθσ10, οι οποίεσ βαςίςτθκαν  και ςυμπεριζλαβαν τθ 

διερευνθτικι μάκθςθ (7E open IBSE – Levy και ά 2014), τισ «Μεγάλεσ Ιδζεσ τθσ Επιςτιμθσ»11, 

μεταμνθμονικζσ ςτρατθγικζσ (Maats & O'Brien 2015,  Paynter και ά. 2009), τισ ΤΠΕ, αναλογίεσ 

(Aubusson και ά. 2006, Περδίκθσ 2006), online αποκετιρια  (όπωσ το iSe, το UDLnet και το  

GoLab), διεκνείσ ‘καλζσ πρακτικζσ’ (Staver 2007) και ‘προςκζτοντασ’   επιπλζον τθ ςυνιςτϊςα 

τθσ τζχνθσ12 ςτθν εκπαίδευςθ STEAM.  

 

 

                                                           
8
  Π.Δ. 409/1994. Άρκρο 1, § 3 «Η αξιολόγθςθ, ωσ εξατομικευμζνθ εκτίμθςθ τθσ επίδοςθσ του μακθτι … ςε καμία περίπτωςθ 

δεν προςλαμβάνει χαρακτιρα ανταγωνιςτικό ι επιλεκτικό. Επιπροςκζτωσ, ςφμφωνα με τθν Εγκφκλιο του Υπουργείου Παιδείασ 

Θ.Π. & Α. «Αξιολόγθςθ των μακθτϊν ςτα νζα διδακτικά αντικείμενα ςτα ςχολεία με ΕΑΕΠ, , Φ.7Α/709/138775/Γ1, 2 Δεκ. 2011: 

«…βαςικόσ ςτόχοσ τθσ αξιολόγθςθσ του μακθτι είναι θ ανατροφοδότθςθ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ και ο εντοπιςμόσ των 

μακθςιακϊν ελλείψεων με ςκοπό τθ βελτίωςθ τθσ προςφερόμενθσ ςχολικισ εκπαίδευςθσ, κατά δε τθν αξιολόγθςθ 

λαμβάνονται υπόψθ τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά και ο ατομικόσ τρόποσ και ρυκμόσ μάκθςθσ των 4 μακθτϊν…» και «…Οι 

μακθτζσ με αναπθρίεσ (ΑΜΕΑ) αξιολογοφνται δίνοντασ ιδιαίτερθ προςοχι ςτισ δυνατότθτεσ που αναπτφςςουν και αξιοποιοφν 

ςε ςχζςθ με τθν κακθμερινι ηωι…» και με διαφοροποίθςθ τθσ διδαςκαλίασ - ΦΕΚ 24, τ.Βϋ, 30.01.2013, Άρκρο 39, § 4 ε) ββ) 

9
 Τυπικι τάξθ, Τμιματα Ζνταξθσ, ΣΜΕΑΕ - ΦΕΚ 3699, τ. Αϋ/ 2-10-2008, Νόμοσ 3699/08, Άρκρο 6 – Φοίτθςθ, § 1 γ) αα) 

10
 https://eidgymthess.wordpress.com/ 

11
 Big Ideas of Science  (GoLab 2015): «ζνα ςφνολο διακεματικϊν/διεπιςτθμονικϊν  εννοιϊν που περιγράφουν τον κόςμο γφρω 

μασ. – δείτε ςτο www.golabz.eu/big-ideas 

12
 STEM +  Art component =  STEAM 
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2.1 Πωσ το φωσ …πθδά (How light …Jumps). 

Η εν λόγω δραςτθριότθτα13 αποτελεί μζροσ από το “Lasers & Bubbles”- μία από τισ πζντε 

φιναλίςτ διδακτικζσ προτάςεισ του διαγωνιςμοφ iSe 2015 Contest “Learning with light”14 

(Nerantzis & Mandiliotis 2015). Οι μακθτζσ, ςαν φωτόνια, ζπρεπε να πάρουν μία απόφαςθ 

ςχετικά με ε το ποφ να ςτραφοφν διαχωριςμοφ: αριςτερά ι δεξιά ςτθ «διαχωριςτικι γραμμι» 

δφο διαφορετικϊν υλικϊν. Η αναλογία αναδεικνφει τθν ικανότθτα του φωτόσ να «πθδά» από 

άτομο ςε άτομο προκειμζνου να περάςει μζςα από ζνα κρφςταλλο υλικό - όπωσ ακριβϊσ 

πθδάμε πάνω ςε βράχουσ για να περάςουμε ζνα ποτάμι. Η δραματοποίθςθ αποδείχκθκε μια 

πολφ ευχάριςτθ δραςτθριότθτα και παρουςιάςτθκε με αφίςα ςτο ςυνζδριο CREAT-IT 2015 

“Inquiry Based Learning and Creativity In Science Education” (http://www.scientix.ea.gr/). 

 

Εικόνα 2. Η Αφίςα από τθ δραςτθριότθτα “How light …Jumps!”. 

 

2.2 Διακεματικζσ Δραςτθριότθτεσ Αςτρονομίασ     

Όλοι οι μακθτζσ και οι διδάςκοντεσ (ςε κυκλικό πρόγραμμα) ενεπλάκθςαν: α) ςτθν προβολι 

μοναδικϊν εικόνων των διαςτιματοσ ςτο κινθτό πλανθτάριο STARLAB15 κακϊσ, μετά από 

πρόςκλθςθ του Συλλόγου Διδαςκόντων,  το κινθτό πλανθτάριο STARLAB ιρκε ςτο χϊρο του 

ςχολείου μασ και θ κα Πανταηι παρουςίαςε ςε μακθτζσ και διδάςκοντεσ τα …μυςτικά του 

νυκτερινοφ ουρανοφ, β) ςτθν προβολι των ακόλουκων βίντεο: Journey to the end of the 

                                                           
13

 Δείτε https://4myfiles.wordpress.com/2015/12/03/sep-nov-2015/, http://wp.me/p3oRiZ-hu & http://wp.me/p3oRiZ-h9. 

14
 Δείτε εδϊ http://wp.me/p3oRiZ-h9 και http://wp.me/ p6Hte2-14 

15
 http://www.planitario.gr/tholos-starlab-classic-standard.html 
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universe , Rosetta update, The Solar System , Ambition the film – ςτο χϊρο τθσ βιβλιοκικθσ 

από τουσ διδάςκοντεσ των Φυςικϊν Επιςτθμϊν του ςχολείου, οι οποίοι και ενθμζρωςαν 

μακθτζσ και διδάςκοντεσ για το θλιακό ςφςτθμα, τον αποςτολι Rosetta, το ςφμπαν κ.λπ., και 

γ) ςε δραςτθριότθτεσ όπωσ το Meet our home, Meet our neighbours16 και το δθμιουργία 

πλανθτϊν17 ςτθν αίκουςα ταν καλλιτεχνικϊν. Οι εν λόγω δραςτθριότθτεσ είχαμε τθν χαρά να 

ενταχκοφν ςτο πρόγραμμα Cosmic Light Edu Kit / International Year of Light 2015 ! 

   

Εικόνα 3. Φωτογραφίεσ από τισ  Διακεματικζσ Δραςτθριότθτεσ  

Αςτρονομίασ(http://wp.me/p6Hte2-1I) 

Τθν θμζρα μετά από τισ δραςτθριότθτεσ, κάναμε μια "μικρι" ζρευνα: οι μακθτζσ 

ςυμπλιρωςαν ζνα ζντυπο αξιολόγθςθσ (Εικόνα 4). Λάβαμε 30 απαντιςεισ, από το ιμιςυ 

δθλαδι των μακθτϊν του ςχολείου μασ, και ςτο Σχιμα 4, μπορείτε να δείτε μια "μικρι" αλλά 

ςθμαντικι αποτφπωςθ. Οι δραςτθριότθτεσ κα παρουςιαςτοφν και μια αφίςα ςτθν EGU Γενικι 

Συνζλευςθ *26+. Θζλουμε να τονίςουμε ότι hands-on δραςτθριότθτεσ για τουσ μακθτζσ είναι 

hands-off δραςτθριότθτεσ για εκπαιδευτικοφσ και προάγουν τθ  μεταγιγνϊςκειν *24+. 

 

                                                           
16

 Δείτε http://astroedu.iau.org και http://nuclio.org/astroneighbours/resources/ 

17
 Γεωλογία-Γεωγραφία Αϋ Γυμν. Τετράδιο Εργαςιϊν, ςελ.15 

http://astroedu.iau.org/
http://nuclio.org/astroneighbours/resources/
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Εικόνα 4. Από τισ Ερωτιςεισ μετά τισ  Διακεματικζσ Δραςτθριότθτεσ 

Αςτρονομίασ (http://wp.me/p6Hte2-2q) 

 

2.3 Ζκρθξθ θφαιςτείου & «Μεγάλεσ Ιδζεσ τθσ Επιςτιμθσ» 

Εδϊ μπορείτε να δείτε μια δραςτθριότθτα για το μάκθμα τθσ Γεωλογίασ/Γεωγραφίασ, με τθν 

χριςθ αφίςασ ωσ εκπαιδευτικό υλικό (Nerantzis 2014), προκειμζνου να ςυνδεκεί ζνα 

φαινόμενο τθσ «πραγματικισ ηωισ» (οι θφαιςτειακζσ εκριξεισ) με τισ «Μεγάλεσ ιδζεσ τθσ 

Επιςτιμθσ». Η αφίςα δθμιουργικθκε για τον διαγωνιςμό του Scientix, «Media in STEM», και 

ιταν θ νικιτρια αφίςα για τθν κατθγορία «graphics»18. Οι μακθτζσ μασ ζπρεπε να ερευνιςουν 

για τα θφαίςτεια (μζςω διαδικτφου & τθ χριςθ του διαδραςτικοφ πίνακα) και να 

αντιςτοιχιςουν τισ φάςεισ του θφαιςτείου Α, Β, Γ, Δ (αριςτερά) με, όςο το δυνατόν 

περιςςότερεσ, Μεγάλεσ Ιδζεσ τθσ Επιςτιμθσ (ςτα δεξιά). Μζςα από αυτι τθν 

πολυαιςκθτθριακι προςζγγιςθ κζλουμε να υπογραμμίςουμε τθν ενότθτα τθσ επιςτιμθσ με 

ςκοπό τθ μνιμθ και τθν «αντιλθπτικι ευχζρεια» των μακθτϊν μασ (Paynter και ά. 2009).  

 

Εικόνα 5. Η αφίςα “Volcanic Eruption and the Big Ideas” (http://wp.me/p3oRiZ-mv) 

Οι αφίςεσ είναι ζνα οπτικό εργαλείο που ‘τραβοφν’ τθν προςοχι, και δφνανται να είναι μζροσ 

πολλϊν ςχεδίων και δραςτθριοτιτων με διάφορεσ λειτουργίεσ (π.χ. ωσ προκαταβολικοί  
                                                           
18

 Δείτε εδϊ http://goo.gl/kIcmmm και αυτό το post facebook https://goo.gl/2bQ7qs. 
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οργανωτζσ, κοινό ςθμείο αναφοράσ, υλικό επανάλθψθσ κλπ) μεγιςτοποιϊντασ τθν επίτευξθ 

των εκπαιδευτικϊν ςτόχων που ζχουν τεκεί. Οι αφίςεσ είναι κατάλλθλο μζςο για να διδάξουμε 

βαςικζσ επιςτθμονικζσ. Επιπλζον μζςω αυτϊν μποροφμε να ενεργοποιιςουμε τουσ μακθτζσ 

μασ να ςχεδιάςουν, να εφαρμόςουν και να αξιολογιςουν ζνα μάκθμα (Nerantzis 2014, 

Τςιμπουκζλθ 2015). 

 

2.4 Θζατρο Επιςτιμθσ  

Κατά τθ τρζχουςα ςχολικι χρονιά, ςτο πλαίςιο του Προγράμματοσ Σχολικϊν Δραςτθριοτιτων 

Περιβαλλοντικισ Αγωγισ «Σχολικόσ Κιποσ – Ανακφκλωςθ / Περιβάλλον & Εκπαίδευςθ STEM», 

και με τθν αρωγι τθσ Δρ Ελευκερίασ Μπάκα (Θεατρολόγου - Συγγραφζα) , υλοποιιςαμε 

κεατρικι παράςταςθ βαςιςμζνθ ςτο βιβλίο «Ο Τηζικ ςτθ κάλαςαςα» του Γιο Σομζι των 

Εκδόςεων Σφγχρονοι Ορίηοντεσ19. Μζςω αυτισ τθσ δράςθσ, τονίςαμε τθν αξία τθσ 

βιοποικιλότθτασ και του περιβάλλοντοσ.  Επιπλζον, θ Θεατρικι Αγωγι χρθςιμοποιικθκε ωσ 

μζςο ενίςχυςθσ τθσ αυτοαντίλθψθσ και τθσ  αυτοεκτίμθςθσ των μακθτϊν και 

ςυμπεριλιφκθκαν και τα αποτελζςματα και το παιδαγωγικό πλαίςιο του Ευρωπαϊκοφ 

Προγράμαμτοσ CREAT-IT20. Η παράςταςθ παρουςιάςτθκε ςτθ ςχολικι κοινότθτα και 

ςυμμετζχει ςτθ δράςθ «Μακαίνοντασ επιςτιμθ μζςα από το κζατρο» για το ςχολικό ζτοσ 

2015-201621. 

 

                                                           
19

 Shomei Y., Jake in the Sea [in Greek], Edt. Σφγχρονοι Ορίηοντεσ (http://s-orizontes.blogspot.gr/p/blog-page_4729.html), ISBN 

960-7984-28-5, ISBN-13 2005 978-960-7984-28-9; 2005- Δυςτυχϊσ το βιβλίο ςτα Ελλθνικά ζχει εξαντλθκεί. 

20
 http://www.creatit-project.eu και http://goo.gl/afHTE5 

21
 Η οποία τελεί υπό τθν αιγίδα του Υπουργείου Παιδείασ Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων με το υπ’αρικμ. πρωτ. 

187000/Δ2/19.11.15 ζγγραφο καιζχει θν  υποςτιριξθ των Ευρωπαϊκϊν ζργων CREAT-IT  και  CREATIONS (δείτε εδϊ: 

http://lstt2.weebly.com.) 



10 

 

Εικόνα 6. Από τθ ςχολικι παράςταςθ «Ο Τηζικ ςτθ κάλαςςα» (see http://wp.me/p3oRiZ-n9) 

 

«Αυτό που ονομάηουμε τζχνθ είναι ζνασ προνομιακόσ 

αςτεριςμόσ του κόςμου, δθλαδι του φπατου 

ανοίγματοσ, αυτοφ που, πάντοτε μετζωρο, μασ κζτει τθν 

ερϊτθςθ.» K. Αξελόσ
22

 

3. Συηιτθςθ -Προτάςεισ 

«H παιδεία αποτελεί βαςικι αποςτολι του Kράτουσ και ζχει ςκοπό τθν θκικι, πνευματικι, 

επαγγελματικι και φυςικι αγωγι των Eλλινων, τθν ανάπτυξθ τθσ εκνικισ και κρθςκευτικισ 

ςυνείδθςθσ και τθ διάπλαςι τουσ ςε ελεφκερουσ και υπεφκυνουσ πολίτεσ»23. Επιπροςκζτωσ, 

«το ςχολείο καλείται να ςυμβάλλει πρωτίςτωσ ςτθ διαμόρφωςθ προςωπικοτιτων με ςτζρεεσ 

θκικζσ αρχζσ και ιςχυρι αυτοαντίλθψθ και να δϊςει βαρφτθτα ςτθν ικανοποίθςθ του ςυνόλου 

των ςυναιςκθματικϊν και νοθτικϊν αναγκϊν και ενδιαφερόντων του μακθτι». Επιπλζον, «Ο 

*εκπαιδευτικόσ+ ςχεδιαςμόσ πρζπει να οδθγεί ςτθ διαμόρφωςθ ενόσ εκπαιδευτικοφ 

ςυςτιματοσ το οποίο πρζπει να ανταποκρίνεται ςτθ δυναμικι των καιρϊν και να απαντά ςτισ 

προκλιςεισ τισ εποχισ μασ *…+ απαιτεί γενναίεσ προςαρμοςτικζσ αλλαγζσ.» 24 

Θζτοντασ ωσ ςτόχο τον εκςυγχρονιςμό και τθν εδραίωςθ τθσ καινοτομίασ, τον –τουλάχιςτον – 

μεςοπρόκεςμο ςχεδιαςμό ςτθ ςυνολικι ανάπτυξθ μιασ ςχολικισ μονάδασ με δράςεισ οι 

οποίεσ κα προςδίδουν εκπαιδευτικι προςτικζμενθ αξία, εμπλζκοντασ μακροπρόκεςμα 

μακθτζσ, δαςκάλουσ και γονείσ/κθδεμόνεσ, αναδφεται θ ανάγκθ για μία μετακίνθςθ από τουσ 

ςτόχουσ ςτισ δεξιότθτεσ και από τθν «παραδοςιακι» διδαςκαλία ςτθ κεματικι μάκθςθ. Εδϊ 

και πολφ καιρό, πλικοσ εκπαιδευτικϊν ζχουν ‘μετακινθκεί’ από τθν ταξινομία του Bloom 

(1956), που προτείνουν τα ΑΠΣ/ΔΕΠΠΣ, προσ άλλεσ ταξινομίεσ – όπωσ θ ανακεωρθμζνθ 

ταξινομία του Bloom, του Gagne (1985) και του Des Cortes (1995)25, οι ςτόχοι τεςςάρων 

                                                           
22

 Αξελόσ Κ., (2009) Το Άνοιγμα ςτο Επερχόμενο & Το Αίνιγμα τθσ Τζχνθσ. Εκδ. Νεφζλθ. – ςελ. 35 

23
 Σφνταγμα των Ελλινων, Άρκρο 16, §2 

24
 ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ Δθμοτικοφ – Γυμναςίου, Γενικό Μζροσ, 1. Ειςαγωγι, ςελ. 3733. 

25
 Για τουσ ςτόχουσ και τα διδακτικά πρότυπα δείτε ςυνοπτικά το διδακτικό εγχειρίδιο τθσ Χθμείασ Γϋ Γυμναςίου, ςτο βιβλίο 

Εκπ/κοφ, ΟΕΔΒ Ακθνα / Θεοδωρόπουλοσ Π., Παπακεοφάνουσ  Π., Σιδζρθ Φ.  http://www.pi-

schools.gr/books/gymnasio/xhmeia_c/kath/1-120.biblio%20kathigiti.pdf] ISBN 960-06-2044-X, 2008, ςελ. 15,17   
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επιπζδων τθσ UNESCO26 κ.λπ. Παράλλθλα υπάρχουν νζεσ κεωρίεσ για τθ διδαςκαλία και τθ 

μάκθςθ – π.χ. Cognitive-Affective Theory of Learning with Media – CATLM (Park και ά. 2013) 

και ATC21STM (Griffi κ.ά. 2012) – και όλο περιςςότερεσ διδακτικζσ παρεμβάςεισ, για μακθτζσ 

τυπικισ και μθ ανάπτυξθσ, ενςωματϊνουν και ςτθρίηονται ςε διδακτικζσ μεκόδουσ και 

τεχνικζσ όπωσ θ εκπαίδευςθ μζςα από τθν τζχνθ, τα ςχζδια εργαςίασ (projects), θ ςυνεργατικι 

επίλυςθ προβλιματοσ, οι ΤΠΕ κ.λπ. 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τα παραπάνω κακϊσ και δεδομζνα όπωσ ότι «μόνο ζνασ ςτουσ τρεισ 

μακθτζσ/τριεσ (31%) ζχει υλοποιιςει τουλάχιςτον ζνα πρόγραμμα Περιβαλλοντικισ 

Εκπαίδευςθσ ςε όλθ τθ μακθτικι του ηωι» (Σπυροποφλου και ά. 2008) και τθν ‘πτϊςθ’ τθσ 

Ελλάδοσ από τθν 31θ κζςθ το 2009 ςτθ 42θ το 2012 κατά τθν αξιολόγθςθ PISA (), μποροφμε να 

επιχειρθματολογιςουμε ιςχυρά πωσ εξακολουκοφν να είναι υπαρκτά τα ‘ηζοντα’ ηθτιματα του 

εκπαιδευτικοφ μασ ςυςτιματοσ που πρζπει να επιλυκοφν. Επιπλζον α) οι ανάγκεσ τθσ 

κοινωνίασ που καλείται το εκπαιδευτικό ςφςτθμα να ικανοποιιςει άμεςα, β) οι νζεσ κεωρίεσ 

για τθ διδαςκαλία και τθ μάκθςθ και γ) τα ‘ηζοντα’ ηθτιματα του εκπαιδευτικοφ μασ 

ςυςτιματοσ, αποτελοφν ικανζσ και αναγκαίεσ προχποκζςεισ για τθν επικαιροποίθςθ των 

Προγραμμάτων Σπουδϊν (Σπυροποφλου και ά. 2012) με ζνα επιςτθμονικό άνοιγμα ςτο 

επερχόμενο. Παρεμβάςεισ και καινοτομίεσ πρζπει να εξεταςτοφν και να προτακοφν ςε πολλά 

μζτωπα. Επί παραδείγματι: 

Θεςμικό πλαίςιο: Το πλαίςιο των κυρϊςεων ςε μία ςχολικι μονάδα κακορίηεται ακόμθ από το 

Προεδρικό Διάταγμα 104 του… 1979 (!).  Το κζμα τθσ επικαιροποίθςθσ των μζςω 

διαπαιδαγϊγθςθσ μζςω ςχολικϊν κυρϊςεων ζχει τεκεί πολλάκισ (Συνιγορόσ του Πολίτθ 

201027). Από τθν ‘επίπλθξθ’ μζχρι τθν ‘αποβολι’ υπάρχει ζνα τεράςτιοσ χϊροσ που μπορεί 

(ςυςτθματικά και ςτοχευμζνα) να πλθρωκεί28 διαδοχικά με ςυηιτθςθ, εξωλεκτικι παρζμβαςθ, 

χειρονομία , φυςικι προςζγγιςθ, αγνόθςθ,  ερϊτθςθ προσ τον μακθτι,  επιλεκτικι κετικι 

ενίςχυςθ & διακριτικι διαφορικι ενίςχυςθ, βιωματικι προςζγγιςθ, project, 

αλλθλεπιδραςτικζσ προςεγγίςεισ, αλλαγι ςκθνικοφ, προβολι προτφπων,  εκπαιδευτικό 

ςυμβόλαιο. Οι παρεμβάςεισ αυτζσ μποροφν να κάνουν περιττι τθν τιμωρία. Σθμειϊνουμε πωσ 

θ τιμωρία διαταράςςει τθν παιδαγωγικι ςχζςθ, ζχει εφιμερο χαρακτιρα ςτθν πάταξθ τθσ 

κακισ ςυμπεριφοράσ και δεν διδάςκει τθν κατάλλθλθ ςυμπεριφορά.  

                                                           
26

 Μείηον Πρόγραμμα Επιμόρφωςθσ Εκπ/κϊν, Βαςικό Επιμορφωτικό Υλικό, Τόμοσ Β’: Ειδικό Μζροσ ΠΕ70, Δάςκαλοι, 2011 

Παιδαγωγικό Ινςτιτοφτο, ςελ. 2-3 

27
 Δείτε http://www.neolaia.gr/2010/09/09/synigoros-tou-politi-antikatastasi-apobolis-me-ergasia/ και Επιςτολι Αρικμ. 

Πρωτ.28/11.05.10, Θζμα: Το μζτρο τθσ αλλαγισ ςχολικοφ περιβάλλοντοσ ςτθν Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ  

28
 Δείτε ςυνοπτικά εδϊ https://4myfiles.files.wordpress.com/2014/03/psyxopaidagwgika.pdf, ςελ 207. 

http://www.neolaia.gr/2010/09/09/synigoros-tou-politi-antikatastasi-apobolis-me-ergasia/
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Ωρολόγιο Πρόγραμμα: Η ‘αυςτθρότθτα’ του ωρολόγιο προγράμματοσ δεν αφινει δθμιουργικά 

περικϊρια για τθν ενςωμάτωςθ διδακτικϊν πρακτικϊν που κα μεγιςτοποιοφςαν τθν ενεργι 

εμπλοκι και τθ δθμιουργικι διαντίδραςθ των μακθτϊν. Ακόμθ και τα Προγράμματα Σχολικϊν 

Δραςτθριοτιτων ι οι Μακθτικοί Όμιλοι29  λαμβάνουν χϊρα εκτόσ διδακτικοφ ωαρίου και με 

ζνα μόνο μζροσ των μακθτϊν. Θα μποροφςε κάλλιςτα να προβλεφκεί ζνασ ικανόσ αρικμόσ 

διδακτικϊν ωρϊν (εντόσ διδακτικοφ ωραίου) για τθν υλοποίθςθ από το ςφνολο του μακθτικοφ 

πλθκυςμοφ διακεματικϊν/διεπιςτθμονικϊν προγραμμάτων.  

  

   

Εικόνα 7. Η STEM τάξθ του μζλλοντοσ (http://fcl.eun.org/ &  http://wp.me/p3oRiZ-mv) 

Στο ςχολείο: Παραπάνω παρουςιάςτθκαν καινοτόμεσ διδακτικζσ προτάςεισ διδαςκαλίασ των 

φυςικϊν επιςτθμϊν οδθγϊντασ ςε προτάςεισ για το μζλλον των ΑΠΣ οι οποίεσ δφνανται να 

διαμορφϊςουν το πϊσ και το ποφ μποροφν να διδαχκοφν και να επιτευχκοφν  όχι μόνο ςτόχοι 

αλλά και δεξιότθτεσ όπωσ θ δθμιουργικότθτα και θ καινοτομία, θ ςυνεργαςία και θ κριτικι 

ςκζψθ, θ αποτελεςματικι χριςθ τθσ τεχνολογίασ κ.λπ. Οι χϊροι διδαςκαλίασ (ςχολικζσ 

αίκουςεσ, διάδρομοι, αφλειοσ χϊροσ κ.λπ) μποροφν να διαμορφωκοφν κατάλλθλα ϊςτε να 

προάγουν τισ ‘νζεσ’ μακθςιογόνεσ πρακτικζσ τθσ διδαςκαλίασ. Στθ διεκνι βιβλιογραφία και 

πρακτικι μποροφν να βρεκοφν πλικοσ παραδειγμάτων30 με πρωτοπόρο για τθν εκπαίδευςθ 

                                                           
29

 Nόµοσ 3966/2011, άρκρο 45, §2-4  

30
 Δείτε https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1584697235183106&id=100009285343907, 

http://goo.gl/R6Rdv4, http://goo.gl/3c718U, http://goo.gl/v3FMbp, http://goo.gl/IErjwN, http://goo.gl/91pjaL, 

http://goo.gl/pGzBo1, http://goo.gl/hRjdfK,  

http://fcl.eun.org/
http://wp.me/p3oRiZ-mv
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1584697235183106&id=100009285343907
http://goo.gl/R6Rdv4
http://goo.gl/3c718U
http://goo.gl/v3FMbp
http://goo.gl/IErjwN
http://goo.gl/91pjaL
http://goo.gl/pGzBo1
http://goo.gl/hRjdfK
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STEM τθν πρόταςθ του Future Classroom (Εικόνα 7). Ασ μθν ξεχνάμε επίςθσ, τθ δυνατότθτα 

χρθματοδότθςθσ τζτοιων προςπακειϊν από μεγάλα κοινωφελι ιδρφματα. 

Ειδικι Αγωγι και Εκπαίδευςθ: Η Ειδικι Αγωγι και Εκπαίδευςθ αποτελεί ζνα ‘κομμάτι’ τθσ 

Ελλθνικισ παιδείασ που ζχει πολλά να προςφζρει: τροποποίθςθ διδακτικοφ περιεχομζνου, 

καινοτόμεσ διδακτικζσ παρεμβάςεισ, διαφοροποίθςθ κ.λπ. Οι ανάγκεσ τθσ υποςτιριξθσ 

μακθτϊν με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ ι/και αναπθρία ζχουν πολλαπλαςιαςτεί τα 

τελευταία ζτθ. Σθμαντικό προσ αυτιν τθν κατεφκυνςθ είναι κζςπιςθ οργανικϊν κζςεων 

(εκπαιδευτικϊν ειδικισ αγωγισ & ειδικοφ επιςτθμονικοφ προςωπικοφ) ςε κάκε ςχολείο 

τυπικισ ανάπτυξθσ. Η επιτυχθμζνθ υποςτιριξθ ζγκειται ςτθν  ζγκαιρθ, ςυςτθματικι και 

ςυντονιςμζνθ δράςθ. Επιπλζον, ζχει ςχεδιαςτεί και αναπτυχκεί προςβάςιμο εκπαιδευτικό & 

εποπτικό υλικοφ για μακθτζσ με αναπθρίεσ από το Ι.Ε.Π. (http://www.prosvasimo.gr/el/). Εκεί 

λ.χ. βρίςκεται προσ χριςθ υλικό ςτθν Ελλθνικι Νοθματικι Γλϊςςα. Το υλικό αυτό μπορεί να 

αποτελζςει τθν αφετθρία παραγωγισ νζου εκπαιδευτικοφ υλικοφ. μζςω λ.χ.  ενόσ 

διαγωνιςμοφ για όλα τα ςχολεία.   

 ‘Κάτι αλλάηει’: Πολφ ςυχνά γινόμαςτε μάρτυρεσ καινοτόμων, δθμιουργικϊν και πρωτότυπων 

δράςεων ςχολείων ανά τθν επικράτεια. Ευρωπαϊκά προγράμματα31, Σιμα αειφόρου 

ςχολείου32, Περιβαλλοντικζσ δράςεισ, Ευρωπαϊκό μακθτικό κοινοβοφλιο επιςτιμθσ33, κ.ά., 

ζχουν πάντοτε διακρικείςεσ ςυμμετοχζσ από Ελλθνικά ςχολεία τα οποία ζχουν ‘κερδίςει’ 

πολλά ςε γνϊςεισ και εμπειρίεσ. Υπάρχει όμωσ μία δυςκολία ςτον ‘εντοπιςμό’ αυτϊν των 

ςχολείων και των διάφορων προγραμμάτων, ςχολείων που πολλά είναι …δίπλα μασ. 

Προτείνεται θ δθμιουργία ενόσ ιςτοχϊρου από όπου –με τθν χριςθ πλθροφοριϊν του google 

maps (Εικόνα 8)– να μποροφμε να βλζπουμε, με ετιςια ενθμζρωςθ, τα ςχολεία που …κάτι 

αλλάηει. Η κεκτθμζνθ γνϊςθ των εν λόγω ςχολείων κα βοθκιςει  ϊςτε να γίνουν τα ‘επόμενα 

βιματα’ ςε διάφορα προγράμματα, με τρόπο πιο μαηικό, πιο δθμιουργικό, πιο ςυνεργατικό 

και πιο οργανωμζνο.  

 

                                                           
31

 iSe (https://4myfiles.wordpress.com/2015/05/21/ise-competition-2015/), Scientix (http://wp.me/p3oRiZ-mv), Pathway 

(http://wp.me/p3oRiZ-1R), Odysseus II (https://www.facebook.com/hiotelis.ioannis/posts/10207693517809578), κ.ά. 

32
Δείτε  http://www.aeiforum.eu/index.php/el/aeiforo-sxoleio/sima-aeiforou-sxoleiou 

33
 Δείτε http://to-dialeimma2.blogspot.gr/2016/03/blog-post_31.html 

http://wp.me/p3oRiZ-mv
http://wp.me/p3oRiZ-1R
https://www.facebook.com/hiotelis.ioannis/posts/10207693517809578
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Εικόνα 8. Πλθροφορίεσ ςτο google maps για όλα τα ςχολεία που ‘ζτρεξαν’  

το πείραμα του Ερατοςκζνθ για το 2016 (http://eratosthenes.ea.gr/) 

Οι διδακτικζσ ανάγκεσ του γράφοντοσ για μια μακθςιογόνο εκπαιδευτικι διαδικαςία θ οποία 

απευκφνεται πρωτίςτωσ, αλλά όχι μόνο, ςε μακθτζσ με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ ι/και 

αναπθρία και θ αλλθλεπίδραςθ με το Ευρωπαϊκό γίγνεςκαι ςτο χϊρο τθσ καινοτόμου 

διδαςκαλίασ των φυςικϊν επιςτθμϊν, κατζδειξαν τθν ανάγκθ για μία εκπαιδευτικι 

«μετατόπιςθ» προσ τθ κεματικι μάκθςθ και τθ ςυμπερίλθψθ34. Ο πρϊτοσ πυλϊνασ είναι να 

προςφζρονται ςτουσ μακθτζσ εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ, που διευκολφνουν τθ μάκθςι 

τουσ και να τουσ παρζχουν τισ απαραίτθτεσ εμπειρίεσ για τθ ηωι. Ο δεφτεροσ πυλϊνασ είναι ο 

ςχεδιαςμόσ καινοτόμων εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων, διαδικαςία που ζχει τα μάλλα 

διευκολυνκεί με τθ ςυμμετοχι ςε δίκτυα, όπωσ το ODS, το iSE, το GoLAb και UDLnet, ςε online 

κοινότθτεσ, με τθ ςυμμετοχι ςε εκπαιδευτικοφσ διαγωνιςμοφσ, ςε εργαςτιρια και κερινά 

ςχολεία. Όλα τα παραπάνω αποτελοφν ςτόχουσ ςε μια προςπάκεια για μια εκπαίδευςθ χωρίσ 

αποκλειςμοφσ που αναπτφςςετε με χριςθ υποτροφιϊν με ελεφκερθ πρόςβαςθ πρόςβαςθσ 

και ανοικτϊν εκπαιδευτικϊν πόρων (UN 2014).  
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