Κύπρος: Περιπτωσιολογική Μελέτη

Ποιες δραστηριότητες χρησιμοποιήσατε;
Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης στο πλαίσιο της Ενότητας 1, το CARDET
και η INNOVADE χρησιμοποίησαν το εκπαιδευτικό υλικό που ετοιμάστηκε
για το σκοπό αυτό. Παρουσιάστηκε μια εισαγωγή του έργου SciFUN και στην
συνέχεια οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν την
υφιστάμενη κατάσταση στο πεδίο των Φυσικών Επιστήμων στις χώρεςεταίρους, τις κατευθυντήριες γραμμές καθώς και τα διαδικτυακά εργαλεία
τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να κάνουν την διδασκαλία της
διδακτικής της επιστήμης διασκεδαστική για τους μαθητές. Οι
συμμετέχοντες επίσης πειραματίστηκαν με το Linoit, το Kahoot, το Formative
και το Edmodo, για να δουν πώς δουλεύουν και να τα εισάγουν στα
μαθήματα τους. Περαιτέρω, έγινε ανάλυση των διαθεματικών ενοτήτων του
εγχειριδίου και συζήτηση με τους συμμετέχοντες σχετικά με τις προκλήσεις
που αντιμετωπίζουν, το πρόγραμμα σπουδών και τα ενδιαφέροντα των
μαθητών. Παρουσιάστηκε επίσης το εγχειρίδιο και οι εκπαιδευτικοί έκανα
εγγραφή στην διαδικτυακή πλατφόρμα. Κατά τη διάρκεια της Ενότητας 2, οι
συμμετέχοντες διερεύνησαν την διαδικτυακή πλατφόρμα και ολοκλήρωσα
κάποιες από τις δραστηριότητες. Κατά τη διάρκεια της τελικής ενότητας, οι
εκπαιδευτικοί συζήτησαν για τα ερωτήματα που προέκυψαν κατά την
εξερεύνηση του εγχειρίδιου, τις πιθανές χρήσεις στην τάξη και τέλος
παρουσίασαν τις διαθεματικές ενότητες που σχεδίασαν.

Ποιες δραστηριότητες δουλέψαν καλύτερα
και γιατί;
Κατά τη διάρκεια της κατάρτισης, οι εκπαιδευτικοί εξέφρασαν μεγάλο
ενδιαφέρον για τη χρήση των εργαλείων Web 2.0, όπως το Edmodo και το
Formative. Είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις γνώσεις τους με τρόπο
διασκεδαστικό και να μπουν στα παπούτσια των μαθητών για να πάρουν μια
ιδέα για το πώς μπορούν να συμπεριλάβουν καλύτερα αυτές τις δραστηριότητες
στα μαθήματα τους. Ο σημαντικότερος λόγος ήταν το γεγονός ότι αυτές οι
δραστηριότητες ήταν διαδραστικές.
Οι δάσκαλοι έκαναν επίσης θετικά σχόλια σχετικά με τη διεξαγωγή της
κατάρτισης σε μια μικρή ομάδα, λέγοντας ότι είχαν την ευκαιρία να
συνεργάζονται εύκολα και να επικοινωνούν αποτελεσματικά με τους
συναδέλφους και τους εκπαιδευτές τους.
Η παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης των φυσικών επιστήμων σε όλη
την Ευρώπη και την Κύπρο προκάλεσε το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών, οι
οποίοι προέβησαν σε συγκρίσεις και εξέφρασαν τις απόψεις τους για ορισμένα
γεγονότα.
Βρήκαν ενδιαφέρον την ιδέα να εγγραφούν στην πλατφόρμα και να
εξερευνήσουν όλες τις ενότητες του διαδικτυακού εγχειρίδιου. Είπαν επίσης ότι
ο τρόπος με τον οποίο οι ενότητες χωρίστηκαν σε τρία διαφορετικά τμήματα
ήταν χρήσιμο για να εξοικειωθούν πρώτα με μερικές έννοιες και στη συνέχεια
να μετακινηθούν σε άλλα τμήματα.
Η συνεργασία τους με άλλους εκπαιδευτικούς για την υλοποίηση όλων των
ιδεών που ελήφθησαν από τις 2 ενότητες, για να σχεδιάσουν μια νέα ενότητα
με τις ομάδες τους και να την παρουσιάσουν ήταν επίσης μια μεγάλη εμπειρία
για αυτούς.

Τι πρέπει να αναθεωρηθεί ή να βελτιωθεί;
Πώς ανταποκρίθηκαν οι εκπαιδευτικοί στις δραστηριότητες;
Οι εκπαιδευτικοί ήταν ενθουσιασμένοι με τη χρήση των Linoit, Kahoot,
Formative και Edmodo. Ήταν ενήμεροι για κάποια από τα εργαλεία, παρόλα
αυτά τους άρεσαν οι εκπαιδευτικές ιδέες για την ενσωμάτωση αυτών των
εργαλείων στα μαθήματά τους, ούτως ώστε οι μαθητές να ενδιαφερθούν
περισσότερο και να συμμετέχουν. Ενδιαφέρθηκαν επίσης, για τα σχέδια
μαθήματος και υπήρξε μια συζήτηση για τον τρόπο εφαρμογής τους. Όλοι οι
εκπαιδευτικοί συμφώνησαν ότι μια διεπιστημονική προσέγγιση είναι η
καλύτερη επιλογή που θα επέλεγαν για να διδάξουν την επιστήμη, ωστόσο,
λόγω του αναλυτικού προγράμματος, εξέφρασαν τη σκέψη ότι θα ήταν πολύ
χρήσιμο για αυτούς να πάρουν κάποιες δραστηριότητες από τα σχεδία
μαθήματος ή να εμπνευστούν από αυτά και να σχεδιάσουν το δικό τους
μάθημα χρησιμοποιώντας τα διαδικτυακά εργαλεία που αναφέρονται.
Επιπλέον, οι δάσκαλοι ανέφεραν ότι υπάρχουν πολλές προκλήσεις κατά την
διδασκαλία ώστε να την κάνουν διασκεδαστική για τους μαθητές (όπως η
έλλειψη εργαστηρίων και εξοπλισμού), ωστόσο ήταν πολύ ικανοποιημένοι
με το να έχουν τα πάντα σε λίστες για να έχουν εύκολη πρόσβαση και να
βρίσκουν εναλλακτικές λύσεις , όπως τα ηλεκτρονικά εργαστήρια. Σε γενικές
γραμμές, όλοι οι εκπαιδευτικοί συμφώνησαν ότι το εγχειρίδιο είναι ένας
χρήσιμος οδηγός για να τους βοηθήσει να σχεδιάσουν τα μαθήματά τους.

Tι εισηγήσεις έκαναν οι δάσκαλοι;
Οι δάσκαλοι έδειξαν ενδιαφέρον για να ανακαλύψουν τι έχει να
προσφέρει το εγχειρίδιο. Εντούτοις, πρότειναν ότι ίσως ήταν πιο χρήσιμο
εάν το έργο είχε υλοποιηθεί στα σχολεία, λόγω του γεγονότος ότι οι
εκπαιδευτικοί ενδέχεται να χρειαστούν περισσότερη βοήθεια κατά τη
διάρκεια της πραγματικής εφαρμογής.
Μια ισχυρή εισήγηση ήταν να συμπεριληφθούν περισσότερα ψηφιακά
εργαλεία στη δική τους τοπική γλώσσα. Φυσικά, υπάρχει έλλειψη αυτών
των εργαλείων, αλλά η ανάγκη αυτή συζητήθηκε έντονα κατά τη
διάρκεια της κατάρτισης.
Οι δάσκαλοι ανέφεραν επίσης ότι το πρόγραμμά τους είναι πολύ έντονο
και δύσκολα βρίσκουν χρόνο για τέτοιες εκπαιδεύσεις. "... το βρήκα
πολύ ενδιαφέρον, αλλά ήταν δύσκολο για μένα να έρθω στην
εκπαίδευση ..." Επομένως, τονίστηκε η ανάγκη για την εκπαίδευση ως
μέρος της σχολικής τους ώρας.
Ένας δάσκαλος εξέφρασε την άποψη να χωριστούν τα μέρη του
εγχειρίδιου και να ταξινομηθούν ως διαφορετικά τμήματα στη
ιστοσελίδα για να έχουν ευκολότερη πρόσβαση οι εκπαιδευτικοί. "Θα
ήταν εξαιρετικά χρήσιμο για μένα να επισκεφθώ την ιστοσελίδα σας και
να κάνω κλικ κατευθείαν στις οδηγίες ή ό, τι χρειάζομαι για να δω".

Γενικά οι συμμετέχοντες είχαν καλά σχόλια όσον αφορά την παρεχόμενη
εκπαίδευση.
Όλοι εξέφρασαν καλή γνώμη για το εγχειρίδιο και τις πολλαπλές χρήσεις
τους. Οι μόνες προκλήσεις που αναφέρθηκαν αφορούσα την δυσκολία για
αυτούς να παρακολουθήσουν την κατάρτιση λόγω του γεγονότος ότι ήταν
εκτός του σχολικού τους χρόνου ("... έχουμε τόσα πολλά καθήκοντα μετά
την ολοκλήρωση της σχολικής ημέρας και ήταν δύσκολο να έρθουμε εδώ
και να μελετήσουμε σωστά ... "). Επιπλέον, ανέφεραν ότι θα ήταν
προτιμότερο το έργο και συγκεκριμένα ορισμένες ενότητες που
αναπτύχθηκαν να υλοποιούνταν άμεσα από τους εταίρους στα σχολεία και
να έδινα λίγο χρόνο στους μαθητές να μιλήσουν και να δώσουν
ανατροφοδότηση. Επίσης, ανέφεραν ότι το Υπουργείο Παιδείας και
Πολιτισμού θα έπρεπε να έχει ενημερωθεί καλύτερα σχετικά με τέτοιου
είδους προγράμματα, προκειμένου να καθιερωθεί αυτό το είδος
εκπαίδευσης και να διευκολυνθεί η συμμετοχή τους.

Ποιοι πόροι θα ήταν επωφελείς;
Οι δάσκαλοι ανέφεραν ότι το εγχειρίδιο περιλαμβάνει πολλούς χρήσιμους
πόρους για να τους εφαρμόσουν στην τάξη. Συγκεκριμένα, τους άρεσα οι
κατευθυντήριες γραμμές για να σχεδιάσουν την δική τους δραστηριότητα και
οι εκπαιδευτικές προσεγγίσεις που πρέπει να χρησιμοποιήσουν στην τάξη
ώστε να μπορούν να καλύψουν όλες τις ανάγκες των μαθητών.
Τα ψηφιακά εργαλεία προσέλκυσα επίσης την προσοχή τους και όλοι
συμφώνησαν ότι μπορούν να αποτελέσουν μια πραγματική ενίσχυση στις
προσπάθειές τους να κάνουν το μάθημα διαδραστικό, διασκεδαστικό και
χρήσιμο για τους μαθητές.
Οι ενότητες ήταν ίσως η πιο χρήσιμη πηγή για αυτούς, καθώς είπαν ότι τους
εξοικονομεί χρόνο και ενέργεια με το να πάρουν κάτι έτοιμο και να το
εφαρμόσουν, είτε πρόκειται για δραστηριότητα, είτε για σχέδιο μαθήματος
είτε για την πλήρη ενότητα.
"Αυτό το εγχειρίδιο είναι πολύ χρήσιμο για τους εκπαιδευτικούς, ειδικά όταν
είναι αρχάριοι στη διδασκαλία της επιστήμης, είναι πολύ χρήσιμο και μεγάλο
βοήθημα για αυτούς!"

Ποιες συμβουλές θα δίνατε σε άλλους εκπαιδευτικούς;
Οι δάσκαλοι δήλωσαν ότι κάποιες από τις συμβουλές τους, θα ήταν οι εκπαιδευτικοί να είναι
υπομονετικοί με όλες τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν καθημερινά και να διαβάσουν
προσεκτικά το εγχειρίδιο για να αποκτήσουν όλες τις χρήσιμες συμβουλές που έχει να
προσφέρει. Μερικά πράγματα είναι ευκολά και ταιριάζουν με το συγκείμενο τους και άλλα
είναι ίσως λίγο πιο δύσκολα για έναν δάσκαλο να τα εφαρμόσει. Διευκρίνισαν ότι όλοι οι
εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν στα ίδια μαθήματα διδασκαλίας, καθώς ο
καθένας έχει δικό του διδακτικό ύφος και φυσικά διαφορετικό κοινό.
"Λοιπόν, θα πάρω σίγουρα πολλά πράγματα από εδώ. Όχι τις ενότητες στο σύνολό τους, αλλά
σιγουρά ορισμένες δραστηριότητες. Πρέπει να είστε προσεκτικοί με τα ψηφιακά εργαλεία, και
να τα διαβάσετε προσεκτικά, μπορείτε να ανακαλύψετε μερικά εκπληκτικά εργαλεία εκεί! "

