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EDMUSE 
Εκπαίδευση και Μουσείο: Η Πολιτιστική Κληρονομιά στη Μάθηση Φυσικών Επιστημών 

 
ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ 

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 
στις χώρες του προγράμματος- Ιταλία, Ελλάδα και Πορτογαλία 

 
Περίληψη:  
 

Η παρούσα έκθεση παρουσιάζει τα κύρια ευρήματα έρευνας που διεξήγαγε η ομάδα του 
Erasmus+ KA2 EDMUSEπρότζεκτ προκειμένου να διερευνήσει την τρέχουσα κατάσταση στις 
συμμετέχουσες χώρες- Ιταλία, Ελλάδα, Πορτογαλία- σχετικά με τη χρήση των μουσειακών πόρων 
στην εκπαίδευση για τις φυσικές επιστήμες. Η έρευνα αναζήτησε ιδιαίτερα τη διαθεσιμότητα 
ψηφιακών πόρων εκ μέρους των μουσείων για την εκπαίδευση στις φυσικές επιστήμες παιδιών 8-
12 ετών. Βρέθηκε ένας αριθμός διαφορετικών απόψεων. Τις ομαδοποιήσαμε σε επτά κύρια σημεία: 

 
1. Διαφορετικά Εκπαιδευτικά Συστήματα 
 
Σε κάθε χώρα που μελετήθηκε, η ομάδα στόχος ανήκει σε δύο διαφορετικούς κύκλους, αλλά o 
χρόνος εναλλαγής είναι διαφορετικός (4ος, 5ος ή 6ος). Αυτό μπορεί να έχει αντίκτυπο στους 
μαθησιακούς στόχους και στις υποδείξεις της διδακτέας ύλης, διότι οι μαθητές της ίδιας ηλικίας σε 
διαφορετικές χώρες μπορεί να θεωρηθούν περισσότερο ή λιγότερο ικανοί και ώριμοι για να 
αντιληφθούν ένα ανώτερο επίπεδο πολυπλοκότητας. 
 
2. Καμιά ρητή υπόδειξη 
 

Καμιά ρητή υπόδειξη ή αναφορά δεν δίδεται επισήμως για τη χρήση της πολιτιστικής 
κληρονομιάς και/ή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση για τις φυσικές επιστήμες στις συνεργαζόμενες 
χώρες.  

 
3. Μεμονωμένες πρωτοβουλίες 
 

Υπάρχουν πολλές ενδιαφέρουσες πρωτοβουλίες που προωθούν τη δημιουργία διαθεματικών 
διδακτικών ενοτήτων στις χώρες-στόχους του προγράμματος. Έχουν δύο κοινές πτυχές:  

1) Οι πρωτοβουλίες ποικίλουν από ρομποτική μέχρι εκθέσεις π.χ. διαφέρουν πολύ στο θέμα 
με το οποίο ασχολούνται και στην προσέγγιση που υιοθετούν. 

2) Είναι όλες μεμονωμένες π.χ. δεν είναι ενταγμένες στο εκπαιδευτικό σύστημα. 
 

4. Ζητήματα Δομών 
 

Η εκπαίδευση των δασκάλων (οι ψηφιακές ικανότητες των δασκάλων γενικά) και η 
διαθεσιμότητα πόρων αναγνωρίζονται ως σοβαρά εμπόδια που παρεμποδίζουν ή περιορίζουν την 
υιοθέτηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και/ή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση των φυσικών επιστημών 
στις συνεργαζόμενες χώρες. Οι κατευθύνσεις της πολιτικής μπορεί επίσης να έχουν κάποια 
επίδραση. 

 
5. Ζητήματα Υποδομών 
Εδώ συναντάται ένα παράδοξο, κοινό σε πολλές καινοτόμες διαδικασίες: Το να χρησιμοποιείς ΤΠΕ 
για την εκπαίδευση στις φυσικές επιστήμες χωρίς ΤΠΕ μπορεί να είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο. Το 
δίλημμα θα μπορούσε να λυθεί με την υιοθέτηση μιας BYOD (BringYourOwnDevice) προσέγγισης, 
αλλά κάτι τέτοιο δεν επιτρέπεται σε πολλά σχολεία. Πρόκειται και πάλι για ένα πρόβλημα 
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επενδύσεων και πολιτικών κατευθύνσεων. 
 
6. Οργανωτικά Ζητήματα 
 

Η διαθεσιμότητα χρόνου εντός ή εκτός ωρολογίου προγράμματος είναι ένα από τα πιο 
σοβαρά οργανωτικά ζητήματα όταν αποφασίζεται η υιοθέτηση ΤΠΕ στην εκπαίδευση για τις 
φυσικές επιστήμες χωρίς να περιλαμβάνεται στο επίσημο πρόγραμμα. Αυτό συνδέεται με άλλα 
αναφερθέντα ζητήματα καθώς και με το γενικό πλαίσιο πολιτικής. 

 
7. Αλλά αξίζειτον κόπο 
 

Η καινοτομία στη διδασκαλία είναι πάντα ένα δύσκολο έργο εξαιτίας των πολλών 
παραγόντων που εμπλέκονται. Αλλά, αξίζει τον κόπο καθώς μπορεί να έχει πολύ θετικό αντίκτυπο 
στα μαθησιακά αποτελέσματα και πράγματι να βελτιώσει την ποιότητα της παρεχόμενης στα παιδιά 
εκπαίδευσης στις φυσικές επιστήμες. Το EDMUSEείναι μια καλή ευκαιρία για να γίνει αυτό. 
 
 
Συντάχθηκε από τη VincenzaFerrara και την AnnamariaCacchione
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Εισαγωγή 
Αυτή η αναφορά επέχει θέση Πνευματικού Παραγώγου αριθ.1 του EdMuseProject, που 

χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+, Πράξη (Κeyaction) 2: Στρατηγικές Συμπράξεις, 
Τομέας Σχολείων (Αριθμός Συμφωνίας: 2015-1-ITO2-KA201-015013). Αυτή η αναφορά 
περιλαμβάνει τα καίρια ευρήματα από τις εθνικές αναφορές που συντάχθηκαν από τους συνεργάτες 
και δεν μπορεί να θεωρηθεί μια εξαντλητική μελέτη για το εξεταζόμενο θέμα. Μάλλον αποτελεί μια 
κριτική περίληψη όλων των πληροφοριών και ευρημάτων που συνελλέγησαν. 
 

Για την καλύτερη κατανόηση των ακόλουθων τμημάτων, μια λεξιλογική διασαφήνιση 
μπορεί να είναι χρήσιμη. Ο όρος κληρονομιάεδώ, ακόμα κι αν χρησιμοποιείται χωρίς κανένα άλλο 
επίθετο, αναφέρεται σε μερικές κατηγορίες αντικειμένων. Μπορούμε να υιοθετήσουμε τον 
ακόλουθο ορισμό της Unesco: ( http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/illicit-trafficking-of-
cultural-property/unesco-database-of-national-cultural-heritage-laws/frequently-asked-
questions/definition-of-the-cultural-heritage/): 
 
Τι σημαίνει ο όρος “πολιτιστική κληρονομιά”; 
Ο όρος πολιτιστική κληρονομιά περικλείει μερικές κύριες κατηγορίες κληρονομιάς: 
Πολιτιστική κληρονομιά 
Απτή πολιτιστική κληρονομιά: 
Κινητή πολιτιστική κληρονομιά (πίνακες ζωγραφικής, γλυπτά, νομίσματα, χειρόγραφα) 
Ακίνητη πολιτιστική κληρονομιά ( μνημεία, αρχαιολογικοί τόποι κλπ) 
Υποβρύχια πολιτιστική κληρονομιά ( ναυάγια πλοίων, υποβρύχια ερείπια και πόλεις) 
 
Άυλη πολιτιστική κληρονομιά: προφορικές παραδόσεις, δρώμενα, τελετουργικά) 
 
Φυσική κληρονομιά: φυσικοί τόποι με πολιτιστικές πτυχές, όπως πολιτιστικά τοπία, φυσικοί, βιολογικοί ή 
γεωλογικοί σχηματισμοί 
 
Κληρονομιά κατά τις ένοπλες συρράξεις 
 
 

Για τους σκοπούς μας η πρώτη και η δεύτερη σημασία ( πολιτιστική και φυσική κληρονομιά) 
είναι σχετικές. Αυτή η διασαφήνιση είναι χρήσιμη επειδή η πλειοψηφία των πρωτοβουλιών και των 
πρότζεκτ που στοχεύουν σε καινοτόμο εκπαίδευση για τις φυσικές επιστήμες, μέσω της 
αξιοποίησης της μουσειακής κληρονομιάς, εστιάζει συχνά σε μοντέρνες, ήδη ψηφιοποιημένες, 
πηγές. Προσφέρουν εκπαιδευτικούς πόρους που έχουν δημιουργηθεί μόνο για εκπαιδευτικούς 
σκοπούς, όχι εκπαιδευτικούς πόρους που προέρχονται από αντικείμενα (πολιτιστική κληρονομιά) 
που δημιουργήθηκαν για μη εκπαιδευτικούς σκοπούς (όπως τα αρχαιολογικά ευρήματα). 
Το EdMuse, που οικοδομήθηκε πάνω στην προηγούμενη εμπειρία της πλατφόρμας MUSED, φέρνει 
την πολιτιστική κληρονομιά στη σύγχρονη ζωή και παρέχει στους νεαρούς μαθητές την 
καταπληκτική ευκαιρία να βιώσουν τη μουσειακή κληρονομιά με έναν τρόπο ενεργητικό και 
βασισμένο στην έρευνα. Αυτό συνεπάγεται μια πλήρη αλλαγή της προοπτικής και της προσέγγισης 
και ενεργοποιεί ένα πολύπλοκο σετ ικανοτήτων και δεξιοτήτων στους δασκάλους, τους ερευνητές 
και τους επιμελητές. 
 

Στις ακόλουθες σελίδες, θα κάνουμε μια περίληψη των δεδομένων που συνελέγησαν από 
τους συνεργάτες του πρότζεκτ EdMuseσχετικά με τις καλές πρακτικές που γνωρίζουν στις περιοχές 
των Νέων Τεχνολογιών και της μουσειακής κληρονομιάς για την εκπαίδευση στις φυσικές 
επιστήμες, με σκοπό να αναγνωρίσουν τις δυνατές και τις αδύνατες πτυχές  και να επιλέξουν 
σημεία κλειδιά στα οποία θα εστιάσουν για την ανάπτυξη των επόμενων παραγόμενων. 
 
Η αναφορά είναι οργανωμένη ως εξής: 
 

http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/illicit-trafficking-of-cultural-property/unesco-database-of-national-cultural-heritage-laws/frequently-asked-questions/definition-of-the-cultural-heritage/
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/illicit-trafficking-of-cultural-property/unesco-database-of-national-cultural-heritage-laws/frequently-asked-questions/definition-of-the-cultural-heritage/
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/illicit-trafficking-of-cultural-property/unesco-database-of-national-cultural-heritage-laws/frequently-asked-questions/definition-of-the-cultural-heritage/
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- Το πρώτο τμήμα περιγράφει τη συνολική μεθοδολογία για τη συγκέντρωση και επεξεργασία των 
δεδομένων (αναφορές των χωρών και γενική αναφορά) 
 
-Το δεύτερο τμήμα διαρθρώνεται σε επτά παραγράφους, που η καθεμιά  επεξηγεί ένα σημείο κλειδί 
που προέκυψε  από την ανάλυση των αναφορών των χωρών. 
 
- Το τρίτο τμήμα προσφέρει μερικά συμπεράσματα και συστάσεις 
 
-Στο τέλος της αναφοράς υπάρχουν πέντε συγκριτικοί πίνακες που απεικονίζουν εκ παραλλήλου το 
βασικό περιεχόμενο των αναφορών των τριών χωρών. 
 
- Τέλος, υπάρχουν αναφορές για τις μελέτες και τα δεδομένα που αναφέρθηκαν. 
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Μεθοδολογική προσέγγιση για την εκτέλεση της Έρευνας 
 
Η μεθοδολογική προσέγγιση (Ο1-Α1) σε αυτή την ανάλυση βασίστηκε σε μια desktopέρευνα  και 
σε μια πλήρη διερεύνηση των εγγράφων, ντοκουμέντων και ιστοσελίδων με διπλή εστίαση: 
1: στη διαθεσιμότητα ψηφιακών πόρων από τα μουσεία 
2: στην εκπαίδευση στις φυσικές επιστήμες στους χαμηλότερους εκπαιδευτικούς κύκλους. 
 
Η περιγραφή της υπάρχουσας κατάστασης όπως παρουσιάζεται στο επόμενο τμήμα επιχειρεί να 
σκιαγραφήσει ένα πορτρέτο του τρέχοντος σεναρίου ( πραγματικότητας) στις συμμετέχουσες χώρες 
για τη χρήση των μουσειακών πόρων για την εκπαίδευση στις φυσικές επιστήμες, λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι ομάδες στόχοι συντίθενται από παιδιά ηλικίας 8-12 ετών. 
Η γενική μεθοδολογική προσέγγιση που εφαρμόστηκε, συζητήθηκε με τους συνεργάτες κατά την 
εναρκτήρια συνάντηση στη Ρώμη. 
Για να διευκολυνθεί η συλλογή πληροφοριών παρασχέθηκε στους συνεργάτες το ακόλουθο 
σχεδιάγραμμα που αναπτύχθηκε από το DigilabSapienza (συντονιστής του πρότζεκτ και 
συντονιστής αυτής της πράξης) 
 
 
Κάθε συνεργάτης πρέπει να συλλέξει εμπειρίες και συστάσεις από τη χώρα του για τα ακόλουθα 
σημεία- παρακαλώ λάβετε υπόψη σας ότι όλα τα περιεχόμενα πρέπει να αναφέρονται σε μαθητές 
ηλικίας 8-12 ετών: 
1) Περιγραφή του εκπαιδευτικού συστήματος κάθε χώρας και του αντίστοιχου σχολικού επιπέδου 
για τα έτη 8-12 και το σχετικό αναλυτικό πρόγραμμα ( ως μία σελίδα) 
2) Εθνικές συστάσεις και οδηγίες για την προετοιμασία και την εφαρμογή του υλικού του 
αναλυτικού προγράμματος ( ως 2 σελίδες) 
3) Εμπειρίες ή συστάσεις  σχετικά με τη χρήση της πολιτιστικής κληρονομιάς- ειδικά αν δίνονται 
από μουσεία επιστημών- και σχετικά με τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών από δασκάλους φυσικών 
επιστημών (ως 1 σελίδα) 
4) Εμπειρίες και υλικά για τη δημιουργία διαθεματικών διδακτικών ενοτήτων( ως 1 σελίδα) 
5) Εμπειρίες από καινοτόμες πρακτικές στη διδασκαλία φυσικών επιστημών και στην αξιολόγηση 
του αντίκτυπου στη βελτίωση της μάθησης 
6) Πιθανά ζητήματα και προβληματισμοί 
7) Γνωρίζετε κάποια συγκεκριμένη περίπτωση μουσείου που χρησιμοποιεί/ μοιράζεται το υλικό του, 
και διαδικτυακά, για να βοηθήσει το δάσκαλο να διδάξει φυσικές επιστήμες? Αν ναι, παρακαλώ 
περιγράψτε και παρέχετε αναφορές. 
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Όλοι οι συνεργάτες έχουν διεξαγάγει την DesktopΈρευνα μέσα στην επικράτεια της χώρας τους. Τα 
δεδομένα, λοιπόν, συνελέγησαν για την Ιταλία, την Ελλάδα και την Πορτογαλία από τους 
ακόλουθους: 
 
1. ΙΤΑΛΙΑ: DIGILAB Universita La Sapienza di Roma, Val Maggia School, Galileo Museum: 
Vincenza Ferrara, Sonia Sapia, FiorentinoSarro, Marco Berni 
2. ΕΛΛΑΔΑ: Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Τμήμα Πολιτιστικών Θεμάτων, 46ο 
Δημοτικό Σχολείο Πατρών: Ανδρεάννα Κουφού, Μαρία Γκοτσοπούλου 
3. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ: School Cluster Coimbra Centro: Manuela Carvalho, Piedade Vaz- Rebelo and 
Roza Doran 
 
 
Οι αναφορές των χωρών ακολούθως συγκεντρώθηκαν από τη συντονίστρια, η οποία 
επεξεργάστηκε τα δεδομένα και έγραψε αυτή τη γενική, συγκριτική αναφορά η οποία έχει 
εξεταστεί και αξιολογηθεί από την κοινοπραξία πριν δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του πρότζεκτ. 
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Επτά σημεία για την κατανόηση του σεναρίου 
 
8. Διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα 
Γνωρίζοντας τις διαφορές μεταξύ των συνεργαζόμενων χωρών σχετικά με την οργάνωση του 
εκπαιδευτικού συστήματος (ηλικιακά επίπεδα και ομαδοποίηση μαθητών), το πρώτο σημείο προς 
εξέταση ήταν το εκπαιδευτικό πλαίσιο της ομάδας- στόχος (μαθητές 8-12 ετών) στις 
συνεργαζόμενες χώρες. 
Η κατάσταση είναι ελαφρά διαφοροποιημένη ανάμεσα στις χώρες που μας ενδιαφέρουν: σε 
καθεμιά από τις χώρες που ερευνήθηκαν η ομάδα-στόχος ανήκει σε δύο διαφορετικούς κύκλους, 
αλλά η χρονιά εναλλαγής από τον ένα κύκλο στον άλλο είναι διαφορετική. Ο πρώτος κύκλος- που 
αναφέρεται ως δημοτικό σχολείο ή πρώτος κύκλος της βασικής εκπαίδευσης- μπορεί να διαρκεί 4 
χρόνια, όπως στην Πορτογαλία, 5 χρόνια όπως στην Ιταλία ή 6 χρόνια όπως στην Ελλάδα. Από την 
άλλη μεριά, ο πρώτος χρόνος αυτού του κύκλου αντιστοιχεί στον έκτο χρόνο ηλικίας για κάθε χώρα. 
Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τις διαφορές και τις ομοιότητες: 
Χώρα Κύκλοι Σχολικά έτη Ηλικία 
Πορτογαλία 1ος κύκλος 1ο- 4ο 6-10 ετών 
Ιταλία 1ος κύκλος 1ο- 5ο 6-11 ετών 
Ελλάδα 1ος κύκλος 1ο- 6ο 6-12 ετών 
    
Πορτογαλία 2ος κύκλος 5ο- 6ο 2ος Βασικός Κύκλος 

10-12 ετών 
Ιταλία 2ος κύκλος 5ο-6ο Δευτεροβάθμιο σχολείο 

πρώτου επιπέδου  
11-13 ετών 

Ελλάδα 2ος κύκλος 7ο-9ο Γυμνάσιο 
12-15 ετών 

 
Αυτή η διαφορά στο χρόνο ολοκλήρωσης του κύριου κύκλου μπορεί να έχει αντίκτυπο 

στους μαθησιακούς στόχους και στις υποδείξεις των αναλυτικών προγραμμάτων για τα υπό 
συζήτηση θέματα, διότι οι μαθητές μπορούν να θεωρηθούν λιγότερο ή περισσότερο ώριμοι για να 
κατανοήσουν ένα υψηλότερο επίπεδο πολυπλοκότητας. Επιπροσθέτως, η γνώση των υποδείξεων 
των αναλυτικών προγραμμάτων θα μπορούσε να συμβάλει στην αναγνώριση του τρόπου που τα 
υπό συζήτηση θέματα αντιμετωπίζονται σε διαφορετικό πλαίσιο. Γι αυτό το λόγο η δεύτερη 
ερώτηση αφορούσε το περιεχόμενο των αναλυτικών προγραμμάτων. 
 

Όπως φαίνεται στο Συγκριτικό Πίνακα 1 ( βλέπε παρακάτω στο τέλος της αναφοράς), τα 
εθνικά συστήματα μπορεί να διαφοροποιούνται στην προσέγγιση του μαθησιακού περιεχομένου, 
ποικίλοντας από μια γενική προσέγγιση- όπως η Ιταλία, εστιασμένη σε γενικές υποδείξεις για την 
ανάγκη δημιουργίας μιας επιστημονικής στάσης στα παιδιά- μέχρι  μια πιο εστιασμένη προσέγγιση 
που ταυτοποιεί αντικείμενα και θέματα λεπτομερώς. Αυτή η διαφορά δεν αντανακλά τη διαφορά 
στη διάρθρωση των εκπαιδευτικών κύκλων, όπως περιγράφηκε προηγουμένως. 
Και στις τρεις περιπτώσεις, τα αντικείμενα που μελετήθηκαν περιλαμβάνουν Φυσική, Χημεία, 
Βιολογία και Γεωλογία/Γεωγραφία. 
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9. Καμιά ρητή υπόδειξη 
 

Αυτό το αντικείμενο ήταν ένα από τα πλέον κεντρικά όλης της έρευνας. Ζητήθηκε να 
γνωστοποιήσουν ποιες επίσημες υποδείξεις παρασχέθηκαν από τα εθνικά αναλυτικά προγράμματα 
σχετικά με τη χρήση της πολιτιστικής κληρονομιάς και/ ή των Νέων Τεχνολογιών για την 
εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες. Και οι τρεις συνεργάτες συνέκλιναν στο να δηλώσουν ότι δεν 
παρέχονται συγκεκριμένες υποδείξεις ή αναφορές γι αυτά τα θέματα. Υπάρχουν μερικές υποδείξεις 
στην Ιταλία για τις ψηφιακές ικανότητες σε αυτό το πλαίσιο, καθώς επίσης υπάρχουν διάφορες 
δηλώσεις για τη σπουδαιότητα της εθνικής κληρονομιάς, αλλά καμιά ειδική, συγκεκριμένη 
υπόδειξη δεν παρέχεται για τον ένα ή και τους δύο αυτούς παράγοντες σε σχέση με την 
εκπαίδευση στις φυσικές επιστήμες. 
 

Τα παραδείγματα καίριων πρωτοβουλιών που ελήφθησαν σε αυτόν τον τομέα είναι του 
ίδιου τύπου: αυτές οι πρωτοβουλίες, όπως το πορτογαλικό πρότζεκτ PATRIMONIO, αφορούν μόνο 
ένα από τα υπό συζήτηση θέματα- μόνο την πολιτιστική κληρονομιά στην περίπτωση του 
προαναφερθέντος πρότζεκτ. Σε αυτό το πλαίσιο και απ΄όσο γνωρίζουμε από την παρούσα έρευνα, η 
εμπειρία του ιταλικού πρότζεκτ MUSED, φαίνεται να είναι μοναδική, διότι είναι το μόνο που 
αυστηρώς ενοποιεί τη μουσειακή κληρονομιά με τις Νέες Τεχνολογίες για τους σκοπούς της 
διδασκαλίας των φυσικών επιστημών. Επιπλέον, σε αντίθεση με την πλειοψηφία των μουσείων που 
προσφέρουν υποστήριξη σε δασκάλους φυσικών επιστημών, το MUSEDπαρέχει πρόσβαση σε μη 
ψηφιακά- φυσικά αντικείμενα, όπως αρχαιολογικά ευρήματα που ψηφιοποιήθηκαν επί τούτου και 
έγιναν διαθέσιμα για εκπαιδευτική χρήση και αξιοποίηση. Αυτός είναι, από την άλλη μεριά, ο 
λόγος  που από την εμπειρία του MUSEDπροέκυψε το EDMUSEEUπρότζεκτ. 
 
Τα κύρια ευρήματα γι αυτό το θέμα συνοψίζονται στον πίνακα 2. 
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10. Μεμονωμένες Πρωτοβουλίες 
Ένα άλλο αντικείμενο του σχεδιαγράμματος αφορούσε τις πρωτοβουλίες που προάγουν τη 

δημιουργία διαθεματικών διαδακτικών ενοτήτων στις υπό μελέτη χώρες. Οι συνεργάτες παρείχαν 
δεδομένα για διάφορα πρότζεκτ (Πίνακες 3 και 4 συνοψίζουν τα ευρήματα), αλλά μόνο πολύ λίγα 
από αυτά μπορούν να θεωρηθούν σχετικά με τους σκοπούς της έρευνας, διότι οι στόχοι του 
πρότζεκτ μόνο γενικευτικά συνδέονται με την εστίαση του πρότζεκτ. 

Ο πορτογάλος συνεργάτης, για παράδειγμα, ανέφερε ένα πρότζεκτ ρομποτικής και ένα άλλο 
(INQUIRYπρότζεκτ) που προωθεί υπαίθριες δραστηριότητες για τις έρευνες (στο μάθημα)των 
φυσικών επιστημών. Αυτό το τελευταίο πρότζεκτ έδωσε την ευκαιρία να αναφερθεί 
ρητά η μέθοδος IBSE ( (Inquiry Based Science Education:Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες 
Βασισμένη στην Έρευνα), που μπορούν να θεωρηθούν στρατηγικής σημασίας για την 
συνολική προσέγγιση του EDMUSE. 

Ο Ιταλός εταίρος ανέφερε τρία βασικά διαδικτυακά αποθετήρια, χρήσιμα για τη δημιουργία 
διαθεματικών διδακτικών ενοτήτων, αλλά όχι  άμεσα εντοπισμένα σε αυτό (τον σκοπό), ούτε έχει 
μια στενή σχέση με την πολιτιστική κληρονομιά και τις Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία των 
φυσικών επιστημών. 

Ο Έλληνας εταίρος ανέφερε ένα τοπικό δίκτυο σχολείων, με στόχο τη δημιουργία 
διαθεματικών διδακτικών ενοτήτων, με βάση διάφορα εκθέματα του μουσείου. Αυτή η 
πρωτοβουλία φαίνεται να ικανοποιεί όλα τα καθορισμένα κριτήρια -διαθεματικότητα, την 
πολιτιστική κληρονομιά, τις Νέες Τεχνολογίες - αλλά  χρειαζόμαστε περισσότερες λεπτομέρειες. 
Όσον αφορά την αξιολόγηση του αντίκτυπου στη βελτίωση της μάθησης, μόνο ο πορτογάλος 
εταίρος θα μπορούσε να μας παρέχει  κάποιες πληροφορίες σχετικά με μια εθνική πρωτοβουλία 
που ονομάζεται «Διαχείριση Αναλυτικού Προγράμματος: Πειραματική Διδασκαλία Φυσικών 
Επιστημών»και στόχευε στην παρακολούθηση της εξέλιξης της πειραματικής διδασκαλίας των 
φυσικών επιστημών στην τάξη και στην αξιολόγηση του αντίκτυπου στους μαθητές. Κατά τη 
στιγμή της σύνταξης της έκθεσης της χώρας η έρευνα ήταν ακόμη σε εξέλιξη, οπότε δεν υπάρχουν 
διαθέσιμα στοιχεία γι αυτό. 

Συμπερασματικά, μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι πρότζεκτ και  πρωτοβουλίες σε αυτόν 
τον τομέα είναι πράγματι διαθέσιμες, αλλά αντιπροσωπεύουν μεμονωμένες περιπτώσεις, δηλαδή 
όχι ολοκληρωμένες και συστηματικές και ως επί το πλείστον καλύπτουν μόνο εν μέρει τα υπό 
συζήτηση θέματα. 
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11. Θέματα Δομών 
 

Όταν τους ζητήθηκε να προσδιορίσουν κρίσιμες πτυχές σχετικά με το υπό συζήτηση θέμα 
(δείτε τον συγκριτικό πίνακα 5), ο Ιταλός και ο Πορτογάλος εταίρος συνέκλιναν στη θεώρηση της 
κατάρτισης των εκπαιδευτικών στρατηγική και κρίσιμη. 
Αξίζει να διαβάσει κανείς τα δικά τους λόγια, καθώς μπορούν να απεικονίζουν αποτελεσματικά την 
κατάσταση, τονίζοντας ταυτόχρονα τις βασκές πτυχές . Ο Ιταλός εταίρος επικεντρώνεται στην 
έλλειψη ομοιομορφίας στις ψηφιακές δεξιότητες των εκπαιδευτικών: 
 

Δεν είναι όλα τα σχολεία εξοπλισμένα με  τεχνολογίες και εργαστήρια πολυμέσων και, αν είναι, 
δεν έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί  τις δεξιότητες για τη διαχείριση των Νέων Τεχνολογιών. Μέχρι 
σήμερα, υπάρχει σοβαρή έλλειψη ομοιομορφίας στην ικανότητα των εκπαιδευτικών να ελέγξουν τη 
χρήση των νέων τεχνολογιών (Ιταλική Έκθεση, σελίδα 8) 
 

Ως τον κύριο λόγο γι αυτό το χάσμα, ο Πορτογάλος εταίρος επισημαίνει την έλλειψη πόρων: 
μείωση των επενδύσεων, πρώτα απ 'όλα, αλλά και μια μείωση του διαθέσιμου χρόνου, λόγω  
πολιτικών επιλογών υψηλότερου επιπέδου, που πριμοδοτούν άλλα αντικείμενα: 
 
[...] Αξίζει να αναφερθεί επίσης ότι η αρχική και ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση των εκπαιδευτικών 
μόλις και μετά βίας προσφέρει εξειδικευμένα μαθήματα για το σχολικό πλαίσιο, ιδίως για τις 
Κοινωνικές Επιστήμες, και οι τεχνολογικοί πόροι που είναι διαθέσιμοι στα σχολεία του πρώτου 
κύκλου του AECC (και των άλλων σχολείων και συγκροτημάτων) δεν είναι αρκετοί για να 
διασφαλίσουν τη συστηματική χρήση τους από τους μαθητές (πορτογαλική έκθεση, σελίδα 5) 
[...] 

Συνοψίζοντας, κατά την τελευταία δεκαετία, η διδακτική διαδικασία  στον Α Κύκλο έχει 
εστιάσει το ενδιαφέρον όλο και περισσότερο στην εκμάθηση της Πορτογαλικής και των Μαθηματικών, 
κυρίως λόγω της πίεσης των εξετάσεων, η οποία οδήγησε στη μείωση των επενδύσεων στις άλλες 
θεματικές περιοχές,όσον αφορά την εκπαίδευση, το χρόνο που διατίθεται και τους υλικούς πόρους. 
Για παράδειγμα, οι εκπαιδευτικές επισκέψεις σε μουσεία και άλλους πολιτιστικούς χώρους έχουν 
μειωθεί. Επί του παρόντος, κάθε ομάδα-τάξη επισκέπτεται ένα πολιτιστικό χώρο μία φορά το χρόνο 
(ibid). 
 

Αντίθετα, ο Έλληνας εταίρος τονίζει ότι οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 
στην Ελλάδα είναι συστηματικά εκπαιδευμένοι στις ΤΠΕ. Πρώτα απ 'όλα υπάρχουν σχετικά 
μαθήματα κατά τη διάρκεια των σπουδών τους σε όλα τα ελληνικά πανεπιστήμια. Επίσης, το 
Υπουργείο Παιδείας έχει οργανώσει ειδικά ετήσια σεμινάρια στις ΤΠΕ, Α ΕΠΙΠΕΔΟΥ και Β 
ΕΠΙΠΕΔΟΥ κατά τη διάρκεια των τελευταίων 15 χρόνων. 

 
Σε κάθε περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη τις συλλεχθείσες πληροφορίες γι αυτή τη 

συγκεκριμένη πτυχή, δύο από τους τρεις συνεργάτες δηλώνουν ότι αυτό αποτελεί ένα κρίσιμο 
ζήτημα. Οι παρατηρήσεις αυτές έρχονται σε σύγκρουση με τη γενική αντίληψη και αίσθηση ότι οι 
ΤΠΕ και οι ψηφιακές ικανότητες είναι ζωτικής σημασίας: 
 

Η κατάρτιση των εκπαιδευτικών για τα εργαλεία των ΤΠΕ (δείτε τα αποτελέσματα μιας 
ευρωπαϊκής έρευνας που παρουσίασε η Silvia Costa κατά τη Διάσκεψη για την Εκπαίδευση στην 
Ψηφιακή Εποχή http://www.openeducationeuropa.eu/en/news/video-recordings-and-materials-
education-digital-era-conference-now-online): 70% των εκπαιδευτικών θεωρούν σημαντικό να 
χρησιμοποιούν  ψηφιακά εργαλεία και πόρους στις τάξεις τους, αλλά μόνο το 20% των μαθητών 
διδάσκονται από δασκάλους με εμπιστοσύνη στις ψηφιακές τους ικανότητες (σελίδα 12) 
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12. Θέματα Υποδομών 
 

Όσα διαβάζουμε παραπάνω - τα δύο πρώτα αποσπάσματα που αναφέρθηκαν παραπάνω από 
την ιταλική και την πορτογαλική έκθεση- αναφέρονται σε μια άλλη πτυχή του προβλήματος, 
δηλαδή τη σπανιότητα του εξοπλισμού – των υπολογιστών, ειδικότερα. 
Είναι σαφές ότι οι πτυχές αυτές σε μεγάλο βαθμό συνδέονται μεταξύ τους: η έλλειψη των 
επενδύσεων αντανακλά την ανεπαρκή κατάρτιση των εκπαιδευτικών και τον ανεπαρκή ή / και 
απαρχαιωμένο εξοπλισμό ΤΠΕ. Όμως, όπως έχει ήδη επισημανθεί, μπορεί να αποδοθεί σε δύο 
διαφορετικών ειδών λόγους: στην ανεπαρκή κατανομή των πόρων- στην πραγματικότητα, μπορεί 
να είναι η συνέπεια ενός συγκεκριμένου πολιτικού προσανατολισμού- αλλά επίσης και στην 
έλλειψη χρηματοδότησης καθεαυτής, παρά τη θετική πολιτική επιλογή. Ως εκ τούτου, πρέπει να 
γίνει διάκριση μεταξύ των δύο πτυχών στο πλαίσιο των καταστάσεων που πρέπει να αναλύσουμε. 
Φυσικά, η κατάσταση μπορεί να είναι ακόμα πιο περίπλοκη, όπως μπορεί να φανεί από 
τα δεδομένα που συλλέξαμε: μια γενική δήλωση για τη σπουδαιότητα των ΤΠΕ, των ψηφιακών 
δεξιοτήτων και της καινοτομίας στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών, που έρχεται σε 
αντιδιαστολή με την έλλειψη συγκεκριμένων οδηγιών και με μια γενική έλλειψη πόρων. Αυτό 
μπορεί να σημαίνει, επίσης, μια όχι και τόσο ισχυρή πολιτική δέσμευση σε αυτόν τον τομέα. 
 

Υπάρχει και μια άλλη πτυχή που πρέπει να ληφθεί υπόψη, και ετέθη από τον πορτογάλο 
εταίρο, ο οποίος τόνισε το γεγονός ότι οι μεθοδολογίες BYOD ( BringYourOwnDevice: Φέρε τη 
δική σου συσκευή) - δεν επιτρέπονται στα σχολεία γενικότερα. Δεν έχουμε παρόμοια στοιχεία από 
τους άλλους δύο εταίρους, αλλά μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι η κατάσταση είναι αρκετά 
παρόμοια σε όλες τις χώρες της ΕΕ: BYOD επιτρέπεται μόνο σε πολύ λίγες περιπτώσεις, π.χ. για 
συγκεκριμένα έργα ή πρωτοβουλίες. Κατά συνέπεια, οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να βασίζονται 
σε προσωπικές συσκευές για να ξεπεράσουν  την έλλειψη εξοπλισμού. 
Από μεθοδολογική άποψη, η BYOD προσέγγιση συνεπάγεται μια συνολική αναθεώρηση της 
διδακτικής καθώς και την πρόθεση να ξεπεραστεί «η εμμονή με την ιδιοποίηση”. Από την άλλη 
πλευρά, η δυνατότητα της τόσο εκτενούς χρήσης ΤΠΕ από τους νεότερους μαθητές μπορεί να 
αμφισβητηθεί με πολλούς τρόπους. 
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13. Οργανωτικά θέματα 
Μπορούμε να αναφερθούμε σε οργανωτικά θέματα ώστε να ληφθούν υπόψη τα προβλήματα, 

που ήδη αναφέρθηκαν, σχετικά με την κατανομή του χρόνου - και την επακόλουθη οργάνωση του 
προγράμματος της τάξης - και σχετικά με την εκπαιδευτική πολιτική, τόσο σε γενικό όσο και σε 
τοπικό επίπεδο. 

Μπορούμε επίσης να λάβουμε υπόψη άλλου είδους προβλήματα, όπως εκείνα που 
προσδιορίζονται από τον Έλληνα εταίρο: νομικά ζητήματα που αφορούν τα δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας και τα πιθανά προβλήματα που σχετίζονται με την επεξεργασία του 
περιεχομένου. 
Τα ζητήματα πνευματικών δικαιωμάτων πρέπει πάντα να λαμβάνονται υπόψη όταν αποφασίζεται 
να χρησιμοποιηθούν ψηφιακά αντικείμενα από τον κυβερνοχώρο. Αυτός είναι ο λόγος που έχει 
δημιουργηθεί μια τέτοια πλατφόρμα, όπως η ιταλική DIA  (βλέπε Πίνακα 3). Σε γενικές γραμμές, 
όταν ένα ίδρυμα παρέχει πρόσβαση στη δική του κληρονομιά για εκπαιδευτικούς σκοπούς, 
εξασφαλίζει επίσης τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί το περιεχόμενο των πνευματικών 
δικαιωμάτων δωρεάν, αλλά οι όροι χρήσης πρέπει να εξεταστούν προσεκτικά ούτως ή άλλως. 
Το παρακάτω επισημαίνεται από τον Έλληνα εταίρο ως θέμα που σχετίζεται με την επεξεργασία 
του περιεχομένου: 
 

Θα μπορούσαν οι διάφορες περιοχές που τείνουμε να ενσωματώσουμε σε μια (διαθεματική) 
διδακτική ενότητα να αντιφάσκουν; π.χ .: Διδάσκοντας 8χρονα για τη ζύμωση, δηλαδή τη χημική 
διαδικασία η οποία μετατρέπει μούστο (από τα σταφύλια) σε κρασί, θα μπορούσε αναφορά μας στην 
Μυθολογία και στο Διόνυσο να αποπροσανατολίσει τους μαθητές από το στόχο μας να ξεπεράσουμε 
τις μυθικές εξηγήσεις και να επικεντρωθούμε στην επιστημονική εξήγηση; 
(πηγή:Http://www.necsi.edu/research/management/education/teachandlearn.htm, βλ. (ελληνική 
έκθεση, σ. 6) 
 

Το θέμα αφορά την πιθανή σύγκρουση και την επακόλουθη παρανόηση ορισμένων 
περιεχομένων όταν αποφασίζουμε να χρησιμοποιήσουμε κληρονομιά για εκπαιδευτικούς σκοπούς. 
Στην περίπτωση που αναφέρθηκε, μυθολογικές εξηγήσεις είναι δυνατό να αποπροσανατολίσουν 
τους μαθητές και να τους αποτρέψουν από μια επιστημονική κατανόηση του θέματος.Ακόμα κι αν, 
περιπτώσεις σαν αυτές, μπορεί να συμβούν, ειδικά όταν ασχολείται κανείς με την αρχαία 
κληρονομιά, μια συνολικά δυνατή μεθοδολογική προσέγγιση μπορεί να εξασφαλίσει την  ορθή 
μεταχείριση των περιεχομένων – και αυτή με τη σειρά της μπορεί να προσφέρει, μια πλουσιότερη 
εμπειρία στους μαθητές μας και να συμβάλλει ώστε να γίνουν πιο ανοιχτόμυαλοι και να είναι σε 
θέση να κατανοήσουν την ποικιλομορφία στο χρόνο, το χώρο και τον πολιτισμό. 
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14. Και όμως αξίζει 
 

Στις προηγούμενες ενότητες,έχει παρασχεθεί μια περίληψη των βασικών εκτιμήσεων 
σχετικά με τα  υπό συζήτηση θέματα. Οι περισσότερες παρατηρήσεις αφορούν ζητήματα και 
προβληματισμούς που τείνουν να μειώσουν την πιθανή θετική επίδραση πρωτοβουλιών, όπως 
αυτές που προτείνονται. Πάνω απ 'όλα, υπάρχουν προβλήματα χρηματοδότησης και πολιτικής, όχι 
κατ' ανάγκην αλληλεξαρτώμενα. Όμως, παρά τα αρνητικά σημεία που επισημάνθηκαν, η κοινή 
αίσθηση και βεβαιότητα είναι ότι το να συνεχίσουμε να επενδύουμε - αν όχι τα χρήματα, 
τουλάχιστον χρόνο και αφοσίωση - στην πειραματική εφαρμογή νέων μεθόδων και προσεγγίσεων 
για την εκπαίδευση στις φυσικές επιστήμες, στην ενσωμάτωση των ΤΠΕ και της μουσειακής 
κληρονομιάς, εξακολουθεί να αξίζει πάρα πολύ, γιατί μπορεί πραγματικά να συμβάλλει στην 
καινοτομία στη γενική διδακτική των φυσικών επιστημών και να επιδράσει θετικά στα μαθησιακά 
αποτελέσματα. 

 
Να πώς ο Ιταλός εταίρος περιγράφει τον θετικό αντίκτυπο της προσέγγισης της πλατφόρμας 

MUSEDστη διδασκαλική κοινότητα και στους μαθητές: Η προτεινόμενη προσέγγιση καθιστά 
δυνατό να αντισταθμίσει κανείς την παρακμή των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων και την έκπτωση του 
κύρους των εκπαιδευτικών με την ανύψωση του επαγγελματισμού τους. Παράλληλα, στοχεύει να 
παρέχει στους μαθητές μια πολιτιστική πρόταση περισσότερο κατάλληλη για την εποχή μας, σε ένα 
ευρωπαϊκό πλαίσιο. Υποστηρίζει την πιο αποτελεσματική μάθηση 
andexpendableinthecomplexityofthecompany, σε μια προοπτική μεγαλύτερης ευθύνης των 
εμπλεκομένων. (Ιταλική έκθεση, σελίδα 8). 

 
Το συμπέρασμα αυτό δεν αρνείται τα προβλήματα. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχει η ανάγκη να 

διευρυνθεί η επίδραση των πρωτοβουλιών που διεξάγονται σε τοπικό επίπεδο με την κλιμάκωση 
τους σε ανώτερο, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Με αυτή την προοπτική, η έρευνα επιβεβαίωσε μια 
κοινή τάση μεταξύ των χωρών της νότιας Ευρώπης, που πάσχουν από μια πιο σοβαρή έλλειψη 
πόρων. 
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Μερικές Συμπερασματικές Παρατηρήσεις και Συστάσεις 
 

Από τα δεδομένα που συνελέγησαν και τη συζήτησή τους, μπορούμε να προτείνουμε 
ορισμένα συμπεράσματα και συστάσεις για μελλοντικές πρωτοβουλίες και επερχόμενες πολιτικές. 
Πρώτα απ 'όλα, υπάρχει μια ευρέως διαδεδομένη έλλειψη ομοιομορφίας στην κατανομή των πόρων, 
στους κανονισμούς και στις υποδείξεις. Υπάρχουν πολλές πρωτοβουλίες σε τοπικό επίπεδο, αλλά 
τείνουν να παραμένουν απομονωμένες και όχι να ενσωματώνονται σε ένα κοινό πλαίσιο. Αυτό το 
θέμα επηρεάζει αρνητικά την κατάρτιση των εκπαιδευτικών και την επαγγελματική εξέλιξη, επειδή 
διαδικασίες βελτίωσης και καινοτομίας τείνουν να επαφίενται σε τοπικές, μεμονωμένες 
πρωτοβουλίες και στην καλή θέληση των ατόμων. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να προωθηθούν 
διακρατικές και εθνικές κοινές υποδείξεις που να ενσωματωθούν στα εθνικά προγράμματα 
σπουδών. 
 

Υπάρχει μια γενική έλλειψη συστημάτων παρακολούθησης και αξιολόγησης σε εθνικό και 
διεθνές επίπεδο, έτσι ώστε είναι πολύ δύσκολο να μετρηθεί η πραγματική επίδραση των έργων και 
δραστηριοτήτων και να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητά τους. Ένα κοινό σύνολο δεικτών, 
καθώς και μια κοινή και αξιόπιστη βάση δεδομένων, θα πρέπει να δημιουργηθεί και να 
εξαπλωθεί μεταξύ των φορέων χάραξης πολιτικής, των εκπαιδευτικών και άλλων ενδιαφερόμενων 
φορέων. Αυτή η βάση δεδομένων θα μπορούσε να ενσωματωθεί στη βάση δεδομένων της PISA. 
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Μαθησιακοί Στόχοι στην Εκπαίδευση για τις Φυσικές Επιστήμες 
Συγκριτικός Πίνακας 1 

 Βασικές αρχές της εκπαίδευσης 
στις φυσικές επιστήμες 

Ομάδα 1  
ηλικίες: 6 ή 8-10 

Ομάδα 2  
           ηλικίες: 10-12 

Διδακτικά Αντικείμενα 
(G2) 

Ιταλία Μέθοδος έρευνας βασισμένη 
στην έρευνα, την παρατήρηση 

των γεγονότων και στην 
ερμηνεία τους 

(γενικά για τα παιδιά όλων των 
ηλικιών) 

• ανάπτυξη στάσης περιέργειας 
• να εξερευνούν φαινόμενα με μια 

επιστημονική προσέγγιση 
(παρατήρηση και περιγραφή 
γεγονότων) 

• να πραγματοποιούν μικρά 
πειράματα 

• να αναγνωρίζουν ποσοτικές και 
ποιοτικές όψεις στα φαινόμενα 

• να αναγνωρίζουν τα κύρια 
χαρακτηριστικά της ζωής των 
ζώων και των φυτών 

• να γνωρίζουν τη δομή του 
ανθρωπίνου σώματος 

• να φροντίζουν το σώμα τους και 
το περιβάλλον 

• να χρησιμοποιούν κατάλληλη 
γλώσσα για να περιγράψουν την 
εμπειρία τους 

• να βρίσκουν πληροφορίες και 
εξηγήσεις από διάφορες πηγές 

• να εξερευνούν, να 
πειραματίζονται με τα 
φαινόμενα και να 
επαληθεύουν τα αίτια 

• να αναπτύσσουν απλές 
σχηματοποιήσεις και 
μοντελοποιήσεις των 
γεγονότων 

• να αναγνωρίζουν στο 
σώμα τους δομές και 
λειτουργίες 

• να έχουν μια άποψη της 
πολυπλοκότητας της 
φύσης 

• να συνδέουν την ανάπτυξη 
της επιστήμης με την 
ανάπτυξη της ανθρώπινης 
ιστορίας 

• περιέργεια και ενδιαφέρον 
για τα κύρια προβλήματα 
που συνδέονται με τη 
χρήση της επιστήμης στην 
περιοχή της επιστημονικής 
και τεχνολογικής 
ανάπτυξης 

Φυσική 
 

Χημεία 
 

Βιολογία 
 

Αστρονομία 
 

Γεωλογικές Επιστήμες 
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Ελλάδα Στόχος 1:παρατήρηση, έρευνα, 
ερμηνεία διάφορων φαινομένων 
με διεπιστημονική προσέγγιση 

Στόχος 2: 
βασικές γνώσεις και εκτίμηση 

του ρόλου των Φυσικών 
Επιστημών στον ανθρώπινο 

πολιτισμό 
 

“Μελέτη Περιβάλλοντος” 
• φυτά και ζώα 
• η κίνηση του ήλιου και της 

σελήνης 
• η λειτουργία του 

ανθρωπίνου σώματος 
• η ενέργεια 
• τα μείγματα 
• το φως 
• το έδαφος 
• η γεωγραφία της Ελλάδας, η 

χρήση των χαρτών και τα 
ελληνικά οικοσυστήματα 

“Φυσικά: Ερευνώ και 
ανακαλύπτω” 
 
          Ηλικίες10-11: 

• Ιδιότητες της ύλης 
• Διαλύματα 
• Μόρια και Άτομα 
• Το κύτταρο 
• Κίνηση και Δυνάμεις 
• Γεωλογία 
• Βάρος και Μάζα 
• Το ανθρώπινο σώμα 
• Ενέργεια 
• Φως 

 
Ηλικίες 11-12: 

• Οξέα, Βάσεις, Άλατα 
• Μορφές ενέργειας 
• Ορυκτοί άνθρακες 
• Φυσικό αέριο 
• Η Ενέργεια στα φυτά- 

Οικοσυστήματα 
• Αναπνευστικό 

σύστημα και όραση 
• Ηλεκτρομαγνητισμός 

Φυσική 
Χημεία 

Βιολογία 
Γεωγραφία 

Πορτογαλία Στόχος 1: 
[...]να συμβάλλουν στην 

προοδευτική κατανόηση της 
αλληλεπίδρασης μεταξύ Φύσης 

και Κοινωνίας 
 

Σχετικά με τη Μελέτη 
Περιβάλλοντος:[...] 

Μελέτη Περιβάλλοντος 
 

• Η Εξερεύνηση του Εαυτού 
• Εξερευνώντας τους Άλλους 

και τους Θεσμούς 
• Εξερευνώντας το Φυσικό 

Περιβάλλον 

 Φυσική 
Χημεία 

Βιολογία 
Αστρονομία 

Γεωλογία 
Ιστορία 

Αγωγή του Πολίτη 
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διαφοροποιημένες και 
ουσιαστικές εμπειρίες μάθησης 

για να εξασφαλιστεί άμεση 
επαφή με το περιβάλλον 

 
Στόχος 2: 

[...]μια προσέγγιση “μαθαίνω 
κάνοντας”.Οι οδηγίες του 

αναλυτικού προγράμματος που 
είναι σχετικές με τις Φυσικές 

Επιστήμες ιδιαίτερα αναφέρουν 
την αξία των πειραματικών 

έργων διαφόρων ειδών. 

• Εξερευνώντας την 
Αλληλεπίδραση 

•   των Χώρων 
• Εξερευνώντας Υλικά και 

Αντικείμενα 
• Εξερευνώντας την 

Αλληλεπίδραση Φύσης και 
Κοινωνίας 
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Εμπειρίες και Συστάσεις για την πολιτιστική κληρονομιά και τις Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση για τις Φυσικές 
Επιστήμες 

Συγκριτικός Πίνακας 2 
 

 Στην ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

Στις ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Βασικές Παρατηρήσεις Βασικές 
Εμπειρίες 

ΙΤΑΛΙΑ Καμιά ιδιαίτερη 
υπόδειξη 
 
MUSED 

Γενικές υποδείξεις 
για την ψηφιακή επάρκεια 

• Αμοιβαία μάθηση 
• Εκτός των τειχών 
• Νέα μέσα 
• Δημιουργικοί τρόποι 

MUSED 
Η πλατφόρμα επιτρέπει να 
περιηγηθείτε στον κατάλογο των 
Musei του Πανεπιστημίου Sapienza 
και να παράγετε υπερκείμενα που 
σχετίζονται με την επιστημονική 
κληρονομιά. 
 
 
 
 

ΕΛΛΑΔΑ Δεν υπάρχουν ειδικές 
ενδείξεις 

Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες 
ενδείξεις 

Πολλά έργα  αναφέρονται, αλλά 
κανένα δεν  επικεντρώνεται 
αυστηρά στην πολιτιστική 
κληρονομιά ή τις ΤΠΕ για την 
εκπαίδευση στις φυσικές επιστήμες 

 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ Καμιά ιδιαίτερη ένδειξη 
 
Σε ένα εθνικό επίπεδο 
το έργο 
HERITAGE 
(Patrimonio) 

Γενικές ενδείξεις για την 
ψηφιακή επάρκεια 

 
Παρά τις διάφορες πρωτοβουλίες, 
έργα και δραστηριότητες γύρω από 
την εκπαίδευση για τις φυσικές 
επιστήμες και την πολιτιστική 
κληρονομιά, εξακολουθούν να μην 
υπάρχουν συστηματικές ενέργειες. 

 
Patrimonio 
για την προώθηση της Εκπαίδευσης 
για την Πολιτιστική Κληρονομιά 
μέσω της διεξαγωγή μιας σειράς 
κοινών πρωτοβουλιών, και 
συγκεκριμένα το σχολικό διαγωνισμό 
«Το σχολείο μου αναλαμβάνει ένα 
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μουσείο, ένα παλάτι, ένα μνημείο ...", 
το KitIntangibleHeritageCollection 
και η διάδοση στην εκπαιδευτική 
κοινότητα των πληροφοριών του 
National Treasures of Museums da 
DGPC. 
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Πρωτοβουλίες που προωθούν διαθεματικές διδακτικές ενότητες 
Συγκριτικός Πίνακας 3 
 Πρωτοβουλία 1 Πρωτοβουλία 2 Βασικές Παρατηρήσεις 
ΙΤΑΛΙΑ   Η DIA είναι μια βάση δεδομένων εικόνων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

σε πολλές διαφορετικές δραστηριότητες για σχολεία και πανεπιστήμια, για 
διεπιστημονική έρευνα και, τέλος, ως ένας ιδιαίτερος πόρος για τη διδασκαλία 
με πολυμέσα. http://www.indire.it/dia/cosa_generale.php 
 
Το CulturalItalia προσφέρει ολοκληρωμένη πρόσβαση στον κόσμο του 
ιταλικού πολιτισμού. Ψηφιακές πηγές  παρέχονται άμεσα από εκείνους που 
κατέχουν και  διαχειρίζονται το πολιτιστικό περιεχόμενο. Χρήστες, μέσω του 
πόρταλ, συμβουλεύονται μια βάση  "μεταδεδομένων", η οποία συγκεντρώνει 
και οργανώνει πληροφορίες από όλους τους προμηθευτές που συνδέονται με 
τον πολιτισμό της Ιταλίας. http://www.culturaitalia.it/ 
Η 
ιστοσελίδα της RAI, που επιτρέπει τη δημιουργία των διαλέξεων με τη χρήση 
οπτικοακουστικών μέσων της τηλεόρασης. http://www.raiscuola.rai.it 

ΕΛΛΑΔΑ Το έργο 
FIBONACCIγια τις 
Νέες Τεχνολογίες  στη 
Διδασκαλία των 
φυσικών επιστημών 
στο Νηπιαγωγείο 

 Το Τμήμα Πολιτιστικών Θεμάτων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν.Αχαΐας 
σε συνεργασία με το Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας του 
Πανεπιστημίου Πατρών, οργάνωσε ένα δίκτυο σχολείων για τη δημιουργία 
διαθεματικών διδακτικών ενοτήτων, βασισμένων σε διάφορα εκθέματα του 
μουσείου. 
Πολλές πτυχές της επιστήμης και της τεχνολογίας προσεγγίστηκαν μέσα από 
την τέχνη, το θέατρο και τη μουσική, όπως η λειτουργία ενός υπολογιστή, η 
λειτουργία του τηλεφώνου και του ραδιοφώνου. 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ Το έργο ΕΡΕΥΝΑ 
Ο Βοτανικός Κήπος 
του Πανεπιστημίου της 
Κοΐμπρα (JBUC) 
ανέπτυξε εγχειρίδια, 
εκπαιδευτικούς πόρους 

Το έργο CLOHE 
Χρησιμοποιεί 
μηχανικά, κινούμενα 
παιχνίδια (Αυτόματα) 
ως ένα μαθησιακό 
εργαλείο για μαθητές 

 

http://www.indire.it/dia/cosa_generale.php
http://www.culturaitalia.it/
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και μια σειρά 
μαθημάτων κατάρτισης 
των εκπαιδευτικών 
σχετικά με τη μέθοδο 
IBSE 
( InquiryBasedScience
Education) που 
προωθείται εκτός 
τάξης, όπως οι 
βοτανικοί κήποι, το 
οποίο με τίτλο 
« InquiryProject: 
Eκπαίδευση στη 
βιοποικιλότητα και την 
αειφορία". Οι πόροι 
αυτοί μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν σε 
διάφορους τομείς, όπως 
στη βιολογία, τη 
γεωγραφία, τη 
γεωλογία. 
 

δημοτικών σχολείων 
ώστε να οικοδομήσουν 
κομβικές δεξιότητες. 
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Καινοτόμες Πρακτικές στη Διδασκαλία Φυσικών Επιστημών και στην αξιολόγηση του αντίκτυπου στη μαθησιακή 
βελτίωσηςΣυγκριτικός Πίνακας 4 
 Διδασκαλία Φυσικών 

Επιστημών 
Αξιολογώντας τον 

αντίκτυπο 
Βασικές Παρατηρήσεις 

ΙΤΑΛΙΑ   Δεν υπάρχουν ιδιαίτερες πρωτοβουλίες, μόνο διασταυρούμενα έργα και πόροι 
περιλαμβανομένων μερών/εργαλείων για τη διδασκαλία φυσικών επιστημών 
και/ ή την αξιολόγηση 

ΕΛΛΑΔΑ Βλέπε προηγούμενο 
πίνακα 

@wiki space 
(http://nikolaosmanesis
.wikispaces.com/) 
εκπαιδευτικoί 
πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης της 
Αχαϊας μοιράζονται 
υλικό και 
εκπαιδευτικές 
πρακτικές για τη 
Μεθοδολογία και τη 
Διδακτική της Φυσικής 
(διαθέσιμο μόνο στα 
ελληνικά) 

Διάφορα πρότζεκτ αναφέρονται, αλλά κανένα δεν είναι αυστηρά εστιασμένο 
στην πολιτιστική κληρονομιά ή στις Νέες Τεχνολογίες για τη Διδασκαλία 
Φυσικών Επιστημών. 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ INQUIRE project  Δεν υπάρχουν ακόμη συστηματικά στοιχεία για τo πορτογαλικό εκπαιδευτικό 
σύστημα σχετικά με την επίδραση των διαφορετικών προσεγγίσεων και των 
μεθόδων της διδασκαλίας φυσικών επιστημών 
. 
Ωστόσο, η Γενική Επιθεώρηση διεξάγει μια δραστηριότητα παρακολούθησης 
που ονομάζεται Διαχείριση Αναλυτικού Προγράμματος: Πειραματική 
Διδασκαλία Φυσικών Επιστημών, με σκοπό να παρακολουθεί την εξέλιξη της 
πειραματικής διδασκαλίας των φυσικών επιστημών στην τάξη, να προωθεί τη 
βελτίωση των εκπαιδευτικών πρακτικών και να συμβάλλει στην 
αποτελεσματική διαχείριση του αναλυτικού προγράμματος με θετικό 
αντίκτυπο στα αποτελέσματα των μαθητών. 
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Ζητήματα και Προβληματισμοί 
Συγκριτικός Πίνακας 5 
 
ΙΤΑΛΙΑ Υπάρχουν  θέματα οργάνωσης και υποδομών. Δεν είναι όλα τα σχολεία  

εξοπλισμένα με μέσα τεχνολογίας και εργαστήρια πολυμέσων ούτε έχουν 
όλοι οι εκπαιδευτικοί τις δεξιότητες για τη διαχείριση των ΤΠΕ 

ΕΛΛΑΔΑ Κοινή χρήση του περιεχομένου μουσείων σε ψηφιακές πλατφόρμες δεν 
είναι πάντα δυνατή, λόγω των ζητημάτων που σχετίζονται με τα πνευματικά 
δικαιώματα. 
Θα μπορούσαν οι διάφορες επιστημονικές  περιοχές που έχουμε την τάση 
να ενσωματώνουμε σε μια διδακτική ενότητα να αντιφάσκουν; Π.χ. : 
Διδάσκοντας 8χρονα για τη ζύμωση, δηλαδή τη χημική διαδικασία η οποία 
μετατρέπει το μούστο (από τα σταφύλια) σε κρασί, θα μπορούσε αναφορά 
μας στην Μυθολογία και το Διόνυσο να αποπροσανατολίσει τους μαθητές 
από το στόχο μας να ξεπεράσουμε τις μυθικές εξηγήσεις και να 
επικεντρωθούμε στην επιστημονική; (Πηγή, 
http://www.necsi.edu/research/management/education/teachandlearn.html) 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ Δεν υπάρχουν αρκετοί υπολογιστές. BYOD (BringYourOwnDevice) σε 
γενικές γραμμές δεν επιτρέπεται. Ένα άλλο πρόβλημα είναι οι χρονικοί 
περιορισμοί, λόγω της ανάγκης για επικέντρωση σε ένα πυκνό πρόγραμμα 
σπουδών και  σε ένα σύστημα προσανατολισμένο στις εξετάσεις. Η 
κατάρτισης των εκπαιδευτικών για τα εργαλεία των ΤΠΕ (δείτε τα 
αποτελέσματα μιας ευρωπαϊκής έρευνας που παρουσίασε η Silvia Costa 
κατά τη Διάσκεψη για την Παιδεία στην Ψηφιακή Εποχή 
http://www.openeducationeuropa.eu/en/news/video-recordings-and-
materials-education-digital-era-conference-now-online: 70% των 
εκπαιδευτικών θεωρεί σημαντικό να χρησιμοποιεί ψηφιακά εργαλεία και  
πόρους στις τάξεις τους, αλλά μόνο το 20% των μαθητών διδάσκονται από  
εκπαιδευτικούς με εμπιστοσύνη στις ψηφιακές τους ικανότητες. 
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