ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ποιες δραστηριότητες χρησιμοποιήσατε;
Στις ενότητες της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών που πραγματοποιήθηκαν δια
ζώσης, χρησιμοποιήσαμε τις παρουσιάσεις και τις δραστηριότητες ομαδικής
εργασίας που αναπτύχθηκαν για το σχετικό πρόγραμμα. Οι δραστηριότητες
περιλάμβαναν την κατάρτιση ενός καταλόγου με οδηγίες για την αύξηση της
κινητροδότησης των μαθητών και την ιεράρχηση των οδηγιών αυτών σύμφωνα με
τη σημασία που τους αποδίδουν οι ίδιοι, τη χρήση από τους εκπαιδευτικούς του
εργαλείου Kahoot για να δημιουργήσουν το δικό τους κουίζ, την εργασία των
εκπαιδευτικών σε ομάδες για να αναλύσουν και να σχολιάσουν τα διαθεματικά
σχέδια μαθήματος που έχουν δημιουργηθεί και τελικά την εργασία τους σε
ομάδες για τη δημιουργία του δικού τους διαθεματικού σχεδίου μαθήματος. Σε
όλες τις δραστηριότητες υπήρξε εκτενής συζήτηση μεταξύ επιμορφωτών και
εκπαιδευτικών. Στο τέλος της ενότητας 1 υπήρξε η απαραίτητη εισαγωγή στην
ενότητα 2 που αφορούσε τη εγγραφή των συμμετεχόντων και τη χρήση της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
Στην ενότητα που διενεργήθηκε εξ αποστάσεως, οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποίησαν
την πλατφόρμα Moodle για να περιηγηθούν στην εργαλειοθήκη του SciFUN και να
εξοικειωθούν με αυτήν, να δουν τα προτεινόμενα ψηφιακά εργαλεία και να
μελετήσουν πιο στενά τα διαθεματικά σχέδια μαθήματος που έχουν
δημιουργηθεί. Στη συνέχεια, χρησιμοποίησαν το φόρουμ για να παρουσιάσουν τις
απόψεις και τις ιδέες τους σχετικά με το Toolkit και τις σχετικές δραστηριότητες.
Στο τέλος της επιμόρφωσης υπήρξε μακρά συζήτηση σχετικά με τις πιθανές
χρήσεις του SciFUN Toolkit στην τάξη.

Ποιες δραστηριότητες λειτούργησαν
καλύτερα και γιατί;
Σε όλους τους εκπαιδευτικούς άρεσε η παρουσίαση σχετικά με τα
ερευνητικά αποτελέσματα που αφορούν την εκπαίδευση στις φυσικές
επιστήμες και τα ευρήματα που παρουσιάστηκαν πυροδότησαν
ενδιαφέρουσες συζητήσεις, στις οποίες έγινε σύγκριση των
αποτελεσμάτων της έρευνας και της εμπειρίας στις ελληνικές αίθουσες
διδασκαλίας.
Στους εκπαιδευτικούς φάνηκε να αρέσουν πολύ τα διάφορα ψηφιακά
εργαλεία που μπορούν να βρουν μέσα στην εργαλειοθήκη. Κατά τη
διάρκεια της επιμόρφωσης οι περισσότεροι φάνηκε να απολαμβάνουν
και να δουλεύουν ιδιαίτερα καλά με το Kahoot. Εργάστηκαν σε ομάδες,
δημιούργησαν τα δικά τους κουίζ και σκέφτηκαν πιθανές χρήσεις του
Kahoot στην τάξη.
Οι εκπαιδευτικοί φάνηκαν να απολαμβάνουν ιδιαίτερα τη συνεργασία
τους με άλλους συναδέλφους, προκειμένου να δημιουργήσουν τα δικά
τους διαθεματικά σχέδια μαθήματος.
"Νομίζω ότι η συζήτηση δούλεψε πολύ καλά σε όλες τις ενότητες και
μου άρεσε ιδιαίτερα η συνεργασία με άλλους συναδέλφους για να
δημιουργήσουμε ένα διαθεματικό σχέδιο μαθήματος. Μακάρι να είχαμε
περισσότερο χρόνο να δοκιμάσουμε όλα τα ψηφιακά εργαλεία που
βρέθηκαν στην εργαλειοθήκη του SciFUN " Ε.Π.

Πώς ανταποκρίθηκαν οι εκπαιδευτικοί στις δραστηριότητες;
Οι εκπαιδευτικοί έδειξαν ιδιαίτερη προθυμία να ενημερωθούν για το έργο
και τα εργαλεία που μπορούν να βρουν μέσα στην εργαλειοθήκη του SciFUN.
Εξέφρασαν επίσης περιέργεια για τα διαθεματικά σχέδια μαθήματος και το
πώς αυτά μπορούν να εφαρμοστούν στην τάξη. Οι περισσότεροι από αυτούς,
θεώρησαν τα σχέδια μαθημάτων που δημιουργήθηκαν πολύ καλά και
ενδιαφέροντα. Ανέφεραν ότι τους αρέσει η ιδέα της δημιουργίας
διaθεματικών μαθημάτων. Σε ορισμένες περιπτώσεις χρειάστηκαν
διευκρινίσεις ως προς τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να εκτελέσουν
ένα τέτοιο σχέδιο μαθήματος - για παράδειγμα, αν θα χρειαζόταν να
συνεργαστούν με άλλους συναδέλφους (άλλων ειδικοτήτων) προκειμένου να
επιτευχθεί η διαθεματική προσέγγιση.
Οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι κατά την εφαρμογή στην τάξη τους μπορεί να
προκύψουν κάποιες δυσκολίες. Ωστόσο, πιστεύουν ότι το έργο SciFUN
προσφέρει πολλούς πόρους, όπως η δεξαμενή των ψηφιακών εργαλείων,
που μπορούν να χρησιμοποιήσουν λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς
κάθε σχολείου. Πιστεύουν ότι το ζήτημα της κινητοποίησης (ενίσχυσης του
ενδιαφέροντος) των μαθητών είναι ζωτικής σημασίας.
"Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό το ότι το πρόγραμμα επικεντρώνεται στην
κινητοποίηση των μαθητών για την εκπαίδευση στις φυσικές επιστήμες"
M.E.

Ποιες ήταν οι προτάσεις των εκπαιδευτικών;
Οι εκπαιδευτικοί βρήκαν πολλές ενδιαφέρουσες πληροφορίες στο SciFUN Toolkit
και σκέφτονται ότι αυτό θα ισχύει αντίστοιχα και για άλλους εκπαιδευτικούς.
Κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης και ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των
συζητήσεων και της εργασίας σε ομάδες, οι εκπαιδευτικοί σκέφτηκαν πολλές
χρήσεις του υλικού σε συνδυασμό με άλλες τεχνικές που ήδη χρησιμοποιούν,
όπως είναι οι εκπαιδευτικές επισκέψεις σε μουσεία και εκθέσεις.
Ανέφεραν επίσης ότι η σύνδεση της σχολικής επιστήμης με την καθημερινή ζωή
είναι πολύ σημαντική για την ενίσχυση του ενδιαφέροντος και της κατανόησης
των μαθητών.
"Θα πρότεινα οι εκπαιδευτικοί να επιλέξουν και να χρησιμοποιήσουν τα
προτεινόμενα εργαλεία έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν τις εναλλακτικές ιδέες των
μαθητών για τα θέματα που θα διδαχθούν. Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές θα
έχουν περισσότερες πιθανότητες να χρησιμοποιήσουν τη γνώση που αποκτήθηκε
στην τάξη για να ερμηνεύσουν άλλα φαινόμενα που συμβαίνουν στην
καθημερινή τους ζωή. Ο στόχος είναι να μεταφερθούν και να εφαρμοστούν όσα
έχουν μάθει σε νέες καταστάσεις της καθημερινής ζωής». Ε.Π.

Τι χρειάζεται να αναθεωρηθεί ή να βελτιωθεί;
Οι εκπαιδευτικοί βρήκαν ικανοποιητική την επιμόρφωση και ανέφεραν ότι το υλικό
θα είναι πολύ χρήσιμο. Θεωρούν ότι προσφέρει τόσες πολλές ιδέες και πόρους που
μπορεί να είναι πρόβλημα εάν δεν υπάρχει αρκετός χρόνος για να μελετήσουν το
υλικό. Μια πρόταση που έγινε ήταν να προβλευθεί περισσότερος χρόνος στην
εκπαίδευση για να μελετήσουν το υλικό και τα διαθεματικά σχέδια μαθήματος,
καθώς και να υπάρχει περισσότερος χρόνος μεταξύ της πρώτης και τρίτης ενότητας
της επιμόρφωσης, ώστε να υπάρχει αρκετός χρόνος να περιηγηθούν οι
εκπαιδευόμενοι σε όλο το υλικό. Η χρονική στιγμή κατά την οποία θα γίνει η
κατάρτιση μέσα στο σχολικό έτος είναι επίσης πολύ σημαντική.
"Η μόνη μου πρόταση θα ήταν να γίνεται αυτή η κατάρτιση των εκπαιδευτικών σε
περιόδους στις οποίες έχουν λιγότερες υποχρεώσεις και λιγότερο αυστηρά
χρονοδιαγράμματα, για παράδειγμα τον Ιούνιο μετά το τέλος του σχολείου. Με
αυτόν τον τρόπο θα είναι σε θέση να αφιερώσουν περισσότερο χρόνο στη μελέτη
των υλικών που προσφέρονται και να αποκομήσουν το μέγιστο όφελος από την
εκπαίδευση " Ε.Π.

Τι θεωρούν ότι θα είναι χρήσιμο;
Οι εκπαιδευτικοί βρήκαν πολύ χρήσιμες τις πηγές της εργαλειοθήκης
του SciFUN. Ανέφεραν ειδικότερα τον κατάλογο των ψηφιακών
εργαλείων, όπου πιστεύουν ότι μπορούν να βρουν μια μεγάλη ποικιλία
εργαλείων για πολλές διαφορετικές ανάγκες. Οι κατευθυντήριες
γραμμές που υπάρχουν στην εργαλειοθήκη αναφέρθηκαν επίσης ως
πολύ επωφελείς.
Πιστεύουν ότι τα διαθεματικά σχέδια μαθήματος που έχουν σχεδιαστεί
είναι πολύ ενδιαφέροντα και φέρνουν την ελλείπουσα πτυχή της
διασύνδεσης των επιστημονικών κλάδων. Αυτό θα μπορούσε να
βοηθήσει τους μαθητές να έχουν μια πιο ρεαλιστική εικόνα της
επιστήμης.
"Νομίζω ότι τα ψηφιακά εργαλεία που προσφέρονται είναι πολύ
χρήσιμα στη διδασκαλία της επιστήμης" Χ.Τ.
"Θεωρώ ότι όλα τα υλικά που μπορούν να βρεθούν στο SciFUN Toolkit
και στην ιστοσελίδα είναι πολύ χρήσιμα για την τάξη" Ε.Π.

Τι συμβουλές θα έδιναν σε άλλους εκπαιδευτικούς που θέλουν
να χρησιμοποιήσουν την εργαλειοθήκη του SciFUN;
Οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι το SciFUN Toolkit προσφέρει πολύτιμους πόρους για χρήση στην τάξη.
Πιστεύουν ότι προσφέρει πολλές καλές ιδέες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως έχουν ή ως βάση για
να δημιουργηθεί κάτι που θα προσαρμόζεται από κάθε εκπαιδευτικό στις ανάγκες της τάξης.
"Θα συμβούλευα τους εκπαιδευτικούς να μελετήσουν πιο στενά όλα τα διαθεματικά σχέδια
μαθήματος, σε συνδυασμό με όλα τα ψηφιακά εργαλεία που περιέχονται στην εργαλειοθήκη, και να
προσπαθήσουν να ενσωματώσουν κάποια από αυτά, όσα φαίνονται πιο χρήσιμα και εφικτά,
λαμβάνοντας υπόψη το αναλυτικό πρόγραμμα των φυσικών επιστημών και τη λειτουργία της
πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης" Ε.Π.

