ΔΟΜΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«Σύγχρονες προσεγγίσεις και πειράµατα στη Διδασκαλία της Φυσικής και της Χηµείας στη
Δευτεροβάθµια και Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση»
http://diaviou.auth.gr/physics_and_chemistry_edu
Στο πλαίσιο της Δοµής Δια Βίου Μάθησης του ΑΠΘ θα υλοποιηθεί κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2016-2017
Πρόγραµµα Επιµόρφωσης µε τίτλο

«Σύγχρονες προσεγγίσεις και πειράματα στη Διδασκαλία της
Φυσικής και της Χημείας στη Δευτεροβάθμια και Πρωτοβάθμια
Εκπαίδευση».
Σκοπός του προγράµµατος είναι οι συµµετέχοντες-εκπαιδευτικοί να εµβαθύνουν σε απαραίτητα
στοιχεία θεωριών µάθησης και σε βασικές θεωρητικές γνώσεις του γνωστικού αντικειµένου τα οποία θα
τους βοηθήσουν στην επιλογή διδακτικών στρατηγικών και προσεγγίσεων ή συνδυασµό αυτών,
κατά τη διδασκαλία τους στην τάξη. Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί στην κατασκευή και χρήση απλών
πειραµατικών διατάξεων για τις ανάγκες της εκπαιδευτικής διαδικασίας και στο σχεδιασµό, εκτέλεση
και αξιολόγηση πειραµατικών διαδικασιών, ώστε να ενθαρρυνθούν οι συµµετέχοντες στην
ενσωµάτωση της πειραµατικής διαδικασίας κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας τους. Επιπλέον, οι
συµµετέχοντες θα ενηµερωθούν για τον τρόπο δηµιουργίας και οργάνωσης απλού σχολικού
εργαστηρίου Φυσικών Επιστηµών (σκεύη, αναλώσιµα, υλικά), όπως και για τη διαδικασία
επιλογής κατάλληλου διδακτικού υλικού. Τέλος θα εκπαιδευτούν στη συγγραφή εργαστηριακής
αναφοράς σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα.
Στο πρόγραµµα θα διδάξουν µέλη ΔΕΠ µε Ειδίκευση στη Διδακτική του Τµήµατος Φυσικής του ΑΠΘ, του
Τοµέα Φυσικοχηµείας του Τµήµατος Χηµείας του ΑΠΘ, καθώς και εξωτερικοί συνεργάτες, όπως:
διδάσκοντες σε άλλα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, σχολικοί σύµβουλοι, υποψήφιοι διδάκτορες.
Τα σεµινάρια απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς Α’θµιας και Β’θµιας εκπαίδευσης ΠΕ04, ΠΕ70, ΠΕ60,
διορισµένους, αναπληρωτές ή πτυχιούχους των αντίστοιχων Τµηµάτων που θεωρούν ότι έχουν την
ανάγκη επιµόρφωσης:
•

Στο γνωστικό αντικείµενο

•

Στην εφαρµογή διδακτικών προσεγγίσεων της Φυσικής και της Χηµείας
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και κυρίως
•

Στο σχεδιασµό, εκτέλεση και αξιολόγηση πειραµατικών διαδικασιών καθώς και

•

Στην επιλογή κατάλληλου διδακτικού υλικού.

Τα σεµινάρια θα διεξαχθούν σε τρεις ενότητες (Α, Β και Γ).
Το συγκεκριµένο εκπαιδευτικό πρόγραµµα είναι διάρκειας 150 ωρών, έξι µηνών και περιλαµβάνει
διδασκαλία και ανάλογη πρακτική άσκηση στα εργαστήρια του Τοµέα Φυσικοχηµείας του Τµήµατος
Χηµείας του ΑΠΘ. Οι θεωρητικές και εφαρµοσµένες γνώσεις κατανέµονται χρονικά, περίπου, ισόποσα
στα αντικείµενα που αναφέρονται περιληπτικά και περιλαµβάνονται στις ακόλουθες τρεις θεµατικές
ενότητες (Α, Β & Γ):

Α’ θεματική ενότητα (Διδακτική των Φυσικών Επιστημών)
Στην Α΄ ενότητα οι εκπαιδευόµενοι θα παρακολουθήσουν µια σύντοµη εισαγωγή για το τι περιλαµβάνει η
γνώση στις Φυσικές Επιστήµες και µια αναφορά στους σκοπούς και τους στόχους της διδασκαλίας
(θεωρητικού και πειραµατικού µέρους της).
Στη συνέχεια θα ενηµερωθούν για τις θεωρίες µάθησης που περιγράφουν τους τρόπους µε τους οποίους
οι θεωρητικοί πιστεύουν ότι οι άνθρωποι µαθαίνουν νέες ιδέες και έννοιες και για τα διδακτικά µοντέλα
τα οποία µπορούν να θεωρηθούν κατευθυντήριες γραµµές ή σετ στρατηγικών στις οποίες βασίζονται οι
προσεγγίσεις των εκπαιδευτικών στη διδασκαλία. Ένα µέρος επίσης θα αφιερωθεί στους τύπους
ερωτήσεων του εκπαιδευτικού (κατά τη διερεύνηση και την πειραµατική διαδικασία) που βοηθούν στη
µάθηση αλλά και στο χειρισµό των ερωτήσεων των µαθητών από τον εκπαιδευτικό, ενώ θα
περιλαµβάνονται κατευθύνσεις που θα αφορούν το σχεδιασµό µαθήµατος, τη λογική για το
σχεδιασµό µιας δραστηριότητας (διερευνητικής και πειραµατικής) και την επιλογή και σχεδιασµό του
διδακτικού υλικού και των διδακτικών εργαλείων. Επίσης θα διερευνηθούν ιδέες που θα ήταν χρήσιµες
για την υλοποίηση της παρέµβασης και για πρωτοβουλίες εκπαιδευτικού.
Τέλος, οι εκπαιδευόµενοι θα ασχοληθούν µε την απαραίτητη για τη διδασκαλία γνώση του
εκπαιδευτικού (την ΠΓΠ). Τον ορισµό της, τις βασικές συνιστώσες της, τις µεταξύ τους σχέσεις και τους
πιθανούς τρόπους ανάπτυξής της ή βελτίωσής της όπως και µε την παρουσίαση και συζήτηση
διδακτικών παρεµβάσεων στην ολοµέλεια.

Β’ θεματική ενότητα (Το πείραμα στις Φυσικές Επιστήμες)
Στα πλαίσια της ενότητας «Το Πείραµα στις Φυσικές Επιστήµες» θα παρουσιασθεί µια παλέτα
πειραµάτων για τις θεµατικές ενότητες της Φυσικής και της Χηµείας του αναλυτικού προγράµµατος
της Πρωτοβάθµιας και της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης µε υλικά χαµηλού κόστους και άµεσα
προσβάσιµα σε όλους τους εκπαιδευτικούς. Οι εκπαιδευόµενοι θα κληθούν στη συνέχεια να
επαναλάβουν την κατασκευή απλών πειραµατικών διατάξεων, την εκτέλεση των πειραµάτων, να
σχεδιάσουν, να αναπτύξουν και να προτείνουν νέες πειραµατικές διαδικασίες σύµφωνα µε τις
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ανάγκες του διδακτικού τους έργου και να τις εντάξουν στη διδασκαλία τους. Τέλος, θα δηµιουργήσουν
διδακτικά σενάρια τα οποία θα εφαρµόσουν σε πραγµατική τάξη.

Γ’ θεματική ενότητα (Θέματα Φυσικής Χημείας για Διδασκαλία)
Στην ενότητα “Θέµατα Φυσικής-Χηµείας για Διδασκαλία”, για µεν τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθµιας
εκπαίδευσης θα αναπτυχθούν θέµατα Φυσικής και Χηµείας που άπτονται των απαιτήσεων του
Αναλυτικού Προγράµµατος των δύο βαθµίδων από τους τοµείς Μηχανική, Ενέργεια, Δοµή της ύλης,
Ηλεκτρισµός, Χηµικά στοιχεία και χηµικές ενώσεις κατάλληλα µετασχηµατισµένα για το επίπεδο της
εκπαίδευσης στην οποία θα χρησιµοποιηθούν, αλλά και οργανωµένα έτσι ώστε να αποτελούν
σπονδυλωτές σειρές που προάγουν την εννοιολογική κατανόηση. Τα θέµατα αυτά θα συνοδεύονται από
τις αντίστοιχες κατάλληλες πειραµατικές διαδικασίες καθώς και την πληροφορία για τη θέση της
διδακτικής διαδικασίας στην οποία αυτές θα ήταν χρονικά κατάλληλο να ενσωµατωθούν.

Με τον ίδιο σκοπό θα αναπτυχθούν και αντικείµενα του Αναλυτικού Προγράµµατος της Δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης που οι ίδιοι οι συµµετέχοντες θα δηλώσουν ότι δυσκολεύονται στη διαχείριση τους
(Σύγχρονες θεωρίες της Φυσικής, Ηλεκτροχηµεία, κ.α.)
Περισσότερες λεπτοµέρειες µπορείτε να ζητήσετε από τους υπεύθυνους πληροφόρησης του
προγράµµατος.(πληφοφορίες παρακάτω).

Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί κατά την περίοδο αρχές Οκτωβρίου 2016 –τέλος Φεβρουαρίου
2017.
Κατά τη διάρκεια του προγράµµατος οι συµµετέχοντες θα λάβουν:
•

Σηµειώσεις και παρουσιάσεις των εισηγητών τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική µορφή.(πχ
http://www.chem.auth.gr/index.php?st=112)

•

Προτάσεις βιβλίων που σχετίζονται τόσο µε τη θεωρία όσο και µε την εργαστηριακή πρακτική
(Πειράµατα Χηµείας σε µικροκλίµακα και µακροκλίµακα)-Εργαστηριακοί οδηγοί.

•

Έντυπες οδηγίες για την ασφάλεια στο Σχολικό εργαστήριο.

•

Οδηγίες ασφαλούς χειρισµού Χηµικών Αντιδραστηρίων-Ανακύκλωσης χηµικών αντιδραστηρίων.

•

Βιβλιογραφία (δηµοσιευµένες εργασίες σε συνέδρια, διπλωµατικές εργασίες προπτυχιακών και
µεταπτυχιακών φοιτητών στο πεδίο της Διδακτικής της Χηµείας και της Φυσικής).

•

Βιβλιογραφία για την χρήση του Excel και του SPSS στην έρευνα της Διδακτικής της Χηµείας.

•

Ηλεκτρονικό υλικό από το διαδίκτυο – Videos πειραµάτων.

Η αξιολόγηση των εκπαιδευοµένων θα βασιστεί σε
•

Ενεργό Συµµετοχή κατά τη διάρκεια των θεωρητικών µαθηµάτων
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•

Αποκτηθείσα Εργαστηριακή –Πειραµατική δεξιότητα

•

Τεστ -Quiz

•

Εργασίες

•

Παρουσιάσεις

•

Αξιολόγηση Εφαρµογής στη Σχολική Τάξη

Στο τέλος του προγράµµατος, οι συµµετέχοντες θα είναι σε θέση να διδάξουν µε µεγαλύτερη ευκολία
αντικείµενο πέραν εκείνου του πτυχίου τους (ΠΕ04), να αντιληφθούν αντιλήψεις, δυνατότητες και ανάγκες
των µαθητών τους, να εντάξουν διδακτικές στρατηγικές και αναπαραστάσεις στη διδασκαλία τους και να
σχεδιάσουν και ενσωµατώσουν πειραµατικές διαδικασίες σε αυτή.
Στο τέλος της εκπαίδευσης οι συµµετέχοντες θα λάβουν:
α)Βεβαίωση συµµετοχής για την παρακολούθηση όλων των ενοτήτων.
β)Πιστοποιητικό επιµόρφωσης µόνον όσοι από τους συµµετέχοντες παρακολουθήσουν το πρόγραµµα
και επιτύχουν στις τελικές εξετάσεις.
Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 10/6 έως 31/7/2016 και µόνον ηλεκτρονικά.
Την αίτηση θα τη βρείτε http://diaviou.auth.gr/application_form_physics_and_chemistry_edu
Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά σε ένα αρχείο zip:
1. Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα στην ελληνική γλώσσα
2. Τίτλοι Σπουδών
Η τελική επιλογή θα πραγµατοποιηθεί µετά από συνέντευξη των ενδιαφεροµένων στις αρχές
Σεπτεµβρίου. Αριθµός συµµετεχόντων 30 µε δυνατότητα αύξησης µέχρι τους 45.
Το πρόγραµµα, κατά το µεγαλύτερο µέρος του, θα διεξαχθεί στα εργαστήρια και τις αίθουσες διδασκαλίας
του Τµήµατος Χηµείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης.
Προκειµένου να δοθεί η δυνατότητα στους εργαζοµένους να παρακολουθήσουν τα σεµινάρια, αυτά θα
πραγµατοποιούνται Παρασκευή απόγευµα και Σάββατο πρωί. Οι ακριβείς ώρες θα αποφασισθούν
ανάλογα µε τις δυνατότητες των εκπαιδευοµένων και των εκπαιδευτών. Η έναρξη των µαθηµάτων θα
πραγµατοποιηθεί κατά την 1η εβδοµάδα του Οκτωβρίου 2016.
Το κόστος συµµετοχής στο πρόγραµµα, και για τις δύο ενότητες, ανέρχεται στο ποσό των 700 ευρώ και
περιλαµβάνει τα µαθήµατα (θεωρία και εργαστήρια), έντυπο υλικό σχετικό µε τις παρουσιάσεις, καθώς και
το κόστος των οργάνων, υλικών, σκευών και αντιδραστηρίων που θα χρησιµοποιηθούν στα εργαστήρια.
Η εξόφληση του παραπάνω ποσού θα γίνει σε τρεις δόσεις: η πρώτη δόση των 250 Ευρώ θα πρέπει να
έχει καταβληθεί πριν την έναρξη του Προγράµµατος, η δεύτερη των 250 € µέχρι την 15η Νοεµβρίου 2016
και η τρίτη των 200 € µέχρι τη 15η Δεκεµβρίου 2016.
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Τα ποσά θα κατατίθενται σε λογαριασµό της Επιτροπής Ερευνών του ΑΠΘ, ο οποίος θα κοινοποιηθεί
στους εκπαιδευόµενους.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνούν ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά
µε τον επιστηµονικά υπεύθυνο του προγράµµατος καθηγητή του Τµήµατος Χηµείας κ. Π. Γιαννακουδάκη
(panjian@chem.auth.gr), τηλ. επικοινωνίας: 2310-997724, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες ή µε τον
υποψήφιο διδάκτορα Άγγελο Σοφιανίδη, MsEdu τηλ. 6932440101 (asofiani@auth.gr).

Ο Πρόεδρος της

Ο Επιστηµονικά Υπεύθυνος

Επιτροπής Διά Βίου Μάθησης

του Προγράµµατος

καθηγητής Στ. Ανδρέου

καθηγητής Π. Γιαννακουδάκης
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