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Abstract: This study suggests a training programme for in-service science teachers. The
programme is based on active learning and aims to guide trainee teachers to engage active
learning methods in their classroom practices. Research studies in the international literature
appear to indicate the need for teachers to move away from traditional teaching approaches in
order to engage students as active learners in the classroom. Furthermore, contemporary
education has to face efficiently the needs of an increasingly diverse student population.
Active learning methods could be efficiently taught to teachers by the use of these methods in
their education. Thus, the student teachers not only hear and read about them, but they also
experience them. The use of educational techniques that enhance active participation raises
trainee teachers' reflection, increasing the chances of accepting new knowledge. Active
learning theories stress the social elements of learning, e.g. the importance of cooperative
action and collaborative problem solving, as tools of attaining deeper processes of learning
and also achieving better results. Lesson study is an active learning method that ensures
trainee teachers' engagement to the process, allowing them to construct personal and
collective understanding. It permits teachers to collaboratively experiment with classroom
practices while keeping students at the forefront of the procedure.
Key words: Teacher Education, Science, Research Learning, Active Learning, Lesson Study.

Πεπίλητη: Σε απηή ηελ εξγαζία πξνηείλεηαη έλα επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα γηα θαζεγεηέο
Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ. Τν πξφγξακκα βαζίδεηαη ζηελ ελεξγεηηθή κάζεζε θαη ζηνρεχεη λα
θαζνδεγήζεη ηνπο επηκνξθσλφκελνπο εθπαηδεπηηθνχο λα ρξεζηκνπνηνχλ ελεξγεηηθέο
κεζφδνπο δηδαζθαιίαο ζηε ζρνιηθή ηάμε. Έξεπλεο ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία δείρλνπλ πσο
είλαη αλαγθαία ε κεηαθίλεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηελ παξαδνζηαθή δαζθαινθεληξηθή
δηδαζθαιία πξνο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο πνπ εληζρχνπλ ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ
καζεηψλ. Η ζχγρξνλε εθπαίδεπζε, εθηφο ησλ άιισλ, πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα
αληηκεησπίδεη απνηειεζκαηηθά ηηο αλάγθεο ελφο καζεηηθνχ πιεζπζκνχ κε απμαλφκελε
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θνηλσληθή θαη πνιηηηζκηθή πνηθηινκνξθία. Η δηδαζθαιία ησλ ελεξγεηηθψλ παηδαγσγηθψλ
πξαθηηθψλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο κπνξεί λα γίλεη απνηειεζκαηηθά κε ηελ εθαξκνγή απηψλ
ησλ πξαθηηθψλ θαηά ηελ επηκφξθσζή ηνπο. Έηζη, νη εθπαηδεπφκελνη δελ αθνχλ απιψο γηα ηηο
παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο, αιιά απνθηνχλ εκπεηξίεο απφ ηελ εθαξκνγή ηνπο. Η ρξήζε
εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ πνπ εληζρχνπλ ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή, πξνθαιεί ην ζηνραζκφ ησλ
εθπαηδεπφκελσλ, απμάλνληαο ηηο πηζαλφηεηεο απνδνρήο ηεο λέαο γλψζεο. Οη ζεσξίεο
ελεξγεηηθήο κάζεζεο ηνλίδνπλ πσο ηα θνηλσληθά ζηνηρεία ηεο γλψζεο, φπσο ε νκαδηθή
δξάζε θαη ε ζπλεξγαηηθή επίιπζε πξνβιεκάησλ, κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο εμαηξεηηθά
εξγαιεία γηα ηελ επίηεπμε βαζχηεξεο γλψζεο κε θαιχηεξα καζεζηαθά απνηειέζκαηα. Η
κειέηε καζήκαηνο είλαη κηα δηδαθηηθή κέζνδνο ελεξγεηηθήο κάζεζεο πνπ εμαζθαιίδεη ηελ
ελεξγφ εκπινθή ησλ εθπαηδεπφκελσλ ζηε δηεξγαζία, επηηξέπνληαο ηνπο λα δνκήζνπλ ηε
γλψζε ζε πξνζσπηθφ θαη ζπιινγηθφ επίπεδν. Δπηηξέπεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα
πεηξακαηηζηνχλ ζπλεξγαηηθά, πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλήζνπλ ηηο παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο,
έρνληαο ηνπο καζεηέο ζε πξψην πιάλν ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηεξγαζίαο.
Λέξειρ κλειδιά: Δπηκφξθσζε Δθπαηδεπηηθψλ, Φπζηθέο Δπηζηήκεο, Δξεπλεηηθή Μάζεζε,
Δλεξγεηηθή Μάζεζε, Μειέηε Μαζήκαηνο.

Διζαγυγή
Η αθνζίσζε ζηε ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη
απαξαίηεηε, αλ ζηφρνο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο είλαη ε επηηπρήο εθπαηδεπηηθή
κεηαξξχζκηζε θαη ελαξκφληζε ζην ζπλερέο κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ, ε βειηίσζε ηεο
δηδαζθαιίαο θαη, πξνθαλψο, ηεο καζεηηθήο επίδνζεο (Lee Bae, Hayes, Seitz, O’Connor, &
DiStefano, 2016· Σαθθνχιεο, Αζεκάθε & Βεξγίδεο, 2017· Φξαγθνχιεο & Αλάγλνπ, 2014·
Γνπγνπιάθεο, 2017).
Σχκθσλα κε έξεπλεο, νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ηελ ηάζε λα πξνζθνιιψληαη ζε εθπαηδεπηηθέο
κεζφδνπο πνπ έρνπλ βηψζεη σο καζεηέο ή θνηηεηέο, γεγνλφο πνπ πξνθαιεί δπζθνιίεο
πξνζαξκνγήο ζε λέεο ηερληθέο πνπ απνθιίλνπλ απφ ηηο πξνυπάξρνπζεο αληηιήςεηο ηνπο
(Tryggvason, 2009· Rogers, 1998). Δπηπιένλ αληηζηάζεηο πξνθαινχληαη απφ ηελ
επαγγεικαηηθή ξνπηίλα ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηηο δπζθνιίεο αλαηξνπήο ηεο, αιιά θαη απφ ην
θφβν ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο έθζεζεο πνπ ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε ακθηζβήηεζε ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δνπιεηάο ηνπο θαη ηνπ επαγγεικαηηθνχ ηνπο θχξνπο (Γνχιαο,
Καξαιήο, Κφθθνο, Κνπιανπδίδεο, Κνπηζνχξεο, & Μάγνο, 2008· Rogers, 1998).
Αλαπφθεπθηα, απηέο νη δηεξγαζίεο θξαηνχλ ηελ θνπιηνχξα ηεο δαζθαινθεληξηθήο –
παζεηηθήο κάζεζεο, θπξίαξρε (Niemi, 2002). Σχκθσλα κε ηε γλσζηηθή ςπρνινγία, νη
δηεξγαζίεο απηέο είλαη αζπλείδεηεο θαη γηα ην ιφγν απηφ πξνθαινχλ πνιχ κεγάιεο
αληηζηάζεηο (Tryggvason, 2009).
Οη θαζεγεηέο Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ πξέπεη λα αληηιεθζνχλ πσο, παξφηη νη ίδηνη έκαζαλ κε
επηηπρία Φπζηθέο Δπηζηήκεο, γηα ηελ πιεηνλφηεηα ησλ καζεηψλ ηνπο δελ ηζρχεη ην ίδην. Καηά
ηε δηδαζθαιία ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ζηε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα, αληηκεησπίδνληαη
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πξνβιήκαηα, ηφζν ιφγσ ελλνηνινγηθψλ δπζθνιηψλ, φζν θαη ιφγσ κεησκέλνπ ελδηαθέξνληνο
ησλ καζεηψλ (Berry & Van Driel, 2012).
Ο πην άκεζνο ηξφπνο λα απμεζεί ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ γηα ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο είλαη
λα εθηεζνχλ ζε πςειήο πνηφηεηαο ελεξγεηηθή – επηζηεκνληθή κάζεζε ζηα ζρνιεία. Σχκθσλα
κε ηελ έξεπλα PISA 2015 ηνπ Οξγαληζκνχ Οηθνλνκηθήο Σπλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο
(ΟΟΣΑ), νη καζεηέο πνπ έρνπλ δηδαρζεί ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο κε δηδαθηηθέο ηερληθέο
πξνζαξκνζκέλεο ζηηο αλάγθεο ηνπο, παξνπζηάδνπλ πςειφηεξεο επηδφζεηο ηηο Φπζηθέο
Δπηζηήκεο θαη έρνπλ πην ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ αμία ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο
(OECD, 2016). Οη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα αιιειεπηδξνχλ κε ηνπο καζεηέο ηνπο σο
ζπλεξγάηεο ζηε κάζεζε, ρξεζηκνπνηψληαο ελεξγεηηθέο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο, κε ηξφπν πνπ
λα απμάλεη ην ελδηαθέξνλ ηνπο θαη λα πξνάγεη ηελ θξηηηθή ζθέςε (O’Grady, Simmie, &
Kennedy, 2014· Γνπγνπιάθεο, 2017· Γαβαιάο, 2014). Πξέπεη λα πηνζεηήζνπλ κία δηδαζθαιία
βαζηζκέλε ζηελ έξεπλα θαη ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ (Gore, 2001).
Σθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα πξνηείλεη έλα επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα πνπ
απεπζχλεηαη ζε θαζεγεηέο Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ, είλαη ζηεξηγκέλν ζηελ ελεξγεηηθή –
εξεπλεηηθή κάζεζε θαη ζηνρεχεη λα θαζνδεγήζεη ηνπο επηκνξθσλφκελνπο λα αλαπηχμνπλ ηηο
απαξαίηεηεο γλψζεηο, δεμηφηεηεο, ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα
ζρεδηάδνπλ θαη λα πινπνηνχλ δηδαζθαιίεο βαζηζκέλεο ζε ελεξγεηηθή – εξεπλεηηθή κάζεζε
(Tryggvason,2009).
Σηελ εξγαζία αλαπηχζζεηαη ε δηδαθηηθή κεζνδνινγία ηνπ πξνηεηλφκελνπ πξνγξάκκαηνο
επηκφξθσζεο, ην νπνίν ζηεξίδεηαη ζηε κειέηε καζήκαηνο (Lee Bae et al., 2016· Vrikki,
Warwick, Vermunt, Mercer, & Van Halem, 2017), κηα δηδαθηηθή κέζνδν ελεξγεηηθήο
κάζεζεο πνπ απνηειεί κνξθή έξεπλαο δξάζεο (Creswell, 2011· Γνχιαο θ.ά., 2008·
Σαθθνχιεο θ.ά., 2017). Σηε ζπλέρεηα, επηζεκαίλεηαη ε θξηζηκφηεηα ηνπ ξφινπ ηνπ
επηκνξθσηή, ν νπνίνο, εθηφο απφ επηζηεκνληθή θαζνδήγεζε, πξέπεη λα παξέρεη ελζάξξπλζε
θαη ππνζηήξημε πξνο φινπο ηνπο επηκνξθσλφκελνπο, ψζηε λα ηνπο βνεζήζεη λα πηνζεηήζνπλ
ηνπο θαηλνχξηνπο ξφινπο ησλ ελεξγψλ εθπαηδεπφκελσλ (Rogers, 1998). Τέινο, πξνηείλεηαη ε
αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζχκθσλα κε ην κνληέιν ηεο αληαπνδνηηθήο θαη ηνλ ηχπν ηεο
εζσηεξηθήο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο (Βεξγίδεο & Καξαιήο, 2008).

1. κοπόρ ηος Ππογπάμμαηορ Δπιμόπθυζηρ
Η ελεξγεηηθή κάζεζε βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ηεο επξσπατθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο,
θαζψο πεξηθιείεη ηελ έλλνηα ηεο θνηλσλίαο πνπ καζαίλεη. Σεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο
ηειεπηαίαο έλλνηαο είλαη ε αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ θαη ππνρξεψζεσλ απφ ην άηνκν, σο
ηκήκα ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ, ζρεηηθά κε ηελ πξνζσπηθή ηνπ πξφνδν (Niemi, 2002·
Σαθθνχιεο θ.ά., 2017). Σηηο ζχγρξνλεο νηθνλνκίεο, εμάιινπ, ηα άηνκα επηβξαβεχνληαη, φρη
γηα απηά πνπ γλσξίδνπλ, αιιά γηα απηά πνπ κπνξνχλ λα θάλνπλ κε απηά πνπ γλσξίδνπλ
(OECD, 2016). Η δηδαζθαιία ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ζην ζχγρξνλν ζρνιείν πξέπεη λα
είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζε κηα δηαδηθαζία ζπιινγήο, αλάιπζεο θαη εξκελείαο δεδνκέλσλ
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απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο, κε ηε βνήζεηα ησλ θπζηθψλ λφκσλ θαη φρη ζηελ απιή ιήςε
πιεξνθνξηψλ απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, σο κηα δηαπηζηεπκέλε πεγή (Huffman, 2006·
Φξαγθνχιεο & Αλάγλνπ, 2014· Γνπγνπιάθεο, 2017). Οη γλψζεηο ησλ καζεηψλ ηεο
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο δελ πξέπεη λα έρνπλ ηε ζηελή έλλνηα ησλ αθαδεκατθψλ
πξνζφλησλ, αιιά πξέπεη λα επεθηείλνληαη θαη ζε θνηλσληθέο δεμηφηεηεο (Gore, 2001·
Γνπγνπιάθεο, 2017).
Οη ελεξγεηηθέο κέζνδνη δηδαζθαιίαο πξνάγνπλ ηελ θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο κάζεζεο, πνπ
είλαη απνιχησο απαξαίηεηε ζε κία ζχγρξνλε ηάμε Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ, φπνπ απαηηείηαη ε
ζπλεξγαζία θαη ε αιιειεπίδξαζε κε ζθνπφ ηε δηεξεχλεζε, ηνλ πεηξακαηηζκφ, ηε δηαηχπσζε
θαη ηνλ έιεγρν ππνζέζεσλ. Οδεγνχλ ηνπο καζεηέο ζε αιιειεπίδξαζε κε ηνπο ζπκκαζεηέο
ηνπο, πξνθαιψληαο δηακνηξαζκφ ησλ ηδεψλ, θαζψο επηρεηξεκαηνινγνχλ γηα ηελ εξκελεία ησλ
θπζηθψλ θαηλνκέλσλ. Απηή ε ελεξγφο εκπινθή, κέζσ ελφο ζπλφινπ δηαλνεηηθψλ,
θνηλσληθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ δηεξγαζηψλ, νδεγεί ζε βαζχηεξε απφθηεζε γλψζεο θαη
δεκηνπξγία λνήκαηνο γηα ηηο έλλνηεο ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ (O’Grady et al., 2014), αιιά
θαη ζηελ απνθπγή ηεο άδηθεο κεηαρείξηζεο καζεηψλ απφ δηαθνξεηηθά νηθνλνκηθά, θνηλσληθά
θαη πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα, πνπ αλακθηζβήηεηα πξέπεη λα απνηειεί ζηφρν ελφο
πξνγξάκκαηνο επηκφξθσζεο εθπαηδεπηηθψλ (Gore, 2001· OECD, 2016).
Τν ζχγρξνλν ζρνιείν απαηηεί εθπαηδεπηηθνχο κε ηθαλφηεηα λα νξγαλψλνπλ δηεξγαζίεο
ελεξγεηηθήο κάζεζεο γηα καζεηέο κε δηαθνξεηηθά γλσζηηθά επίπεδα θαη πνηθίιεο
πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο θαη εκπεηξίεο (Darling-Hammond, 2000). Τν έξγν ησλ
εθπαηδεπηηθψλ γίλεηαη πην θξίζηκν απφ πνηέ, θαζψο νη παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο πξέπεη λα
βειηηψλνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο κάζεζεο, λα πξνσζνχλ ηελ ηζφηεηα ησλ επθαηξηψλ θαη λα
βνεζνχλ ζηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ (Niemi, 2002).
Έξεπλεο έδεημαλ πσο, παξφηη νη θαζεγεηέο Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ είλαη ελήκεξνη ζρεηηθά κε ηηο
εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο πνπ εληζρχνπλ ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ,
ρξεζηκνπνηνχλ πνιχ ζπάληα απηέο ηηο ηερληθέο ζηε ζρνιηθή ηάμε (O’Grady et al., 2014). Τα
αλνηρηά καζεζηαθά πεξηβάιινληα, πνπ ελζαξξχλνπλ ηελ πξσηνβνπιία, ηνλ πεηξακαηηζκφ θαη
ηε ζπλεξγαζία ησλ καζεηψλ, ζπαλίδνπλ αθφκε θαη ζηα ζρνιεία επξσπατθψλ ρσξψλ πνπ
πξσηνπνξνχλ ζηελ εθπαηδεπηηθή θαηλνηνκία (Niemi, 2002). Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηε δαζθαινθεληξηθή δηδαζθαιία είλαη κηα πξαθηηθή
ζπλπθαζκέλε κε ηελ επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ηελ εθπαίδεπζή ηνπ θαη
ηε ζρνιηθή θνπιηνχξα Δπνκέλσο, ε κεηαθίλεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε εθπαηδεπηηθέο
ηερληθέο πνπ εληζρχνπλ ηελ ελεξγεηηθή κάζεζε είλαη έλα ζχλζεην πξφβιεκα πνπ δελ κπνξεί
λα ιπζεί κε απιή ηερληθή θαηάξηηζε. Φαίλεηαη πσο αλ δελ πεηζηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί γηα ηελ
αμία ηεο ελεξγεηηθήο κάζεζεο, δχζθνια ζα ηε ζπκπεξηιάβνπλ ζηελ θαζεκεξηλή
εθπαηδεπηηθή ηνπο πξαθηηθή (O’Grady et al., 2014).
Η επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξέπεη λα εζηηάδεη ζηελ πξνεηνηκαζία ηνπο, ψζηε λα
κπνξνχλ λα ππνζηεξίδνπλ εξεπλεηηθή κάζεζε, ζέηνληαο πςεινχο ζηφρνπο θαη
ελζαξξχλνληαο ην καζεηή λα δξα θαη λα αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο (Gore, 2001), αιιά θαη
λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ έξεπλα σο εξγαιείν γηα ηελ αλάπηπμε ηεο δηδαζθαιίαο θαη
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ηεο κάζεζεο (Niemi & Nevgi, 2014). Οη αξρέο ηεο ελεξγεηηθήο κάζεζεο, παξφηη
παξνπζηάδνληαη ζηα πεξηζζφηεξα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο θαη επηκφξθσζεο
εθπαηδεπηηθψλ, ζπλήζσο δελ εθαξκφδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηεξγαζίαο,
κε απνηέιεζκα νη εθπαηδεπφκελνη λα ληψζνπλ αβεβαηφηεηα σο πξνο ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ
κεζφδσλ ζηηο δηθέο ηνπο ζρνιηθέο ηάμεηο (Niemi, 2002· Σαθθνχιεο θ.ά., 2017). Έλα
πξφγξακκα επηκφξθσζεο εθπαηδεπηηθψλ πξέπεη λα παξέρεη απζεληηθέο καζεζηαθέο εκπεηξίεο,
νη νπνίεο λα ζπλδένπλ ηε δεκηνπξγία γλψζεο, κε ηνλ επαγγεικαηηθφ ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ.
Γηα λα επηηεπρζεί θάηη ηέηνην απαηηνχληαη εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο ελεξγεηηθήο κάζεζεο πνπ
βάδνπλ ηνλ εθπαηδεπφκελν ζην θέληξν ηεο καζεζηαθήο δηεξγαζίαο (Niemi & Nevgi, 2014·
Σαθθνχιεο θ.ά., 2017). Οη εθπαηδεπφκελνη πνπ έρνπλ ελεξγφ εκπινθή ζηελ εθπαηδεπηηθή
δηεξγαζία, απνθηνχλ εξεπλεηηθέο δεμηφηεηεο πςεινχ επηπέδνπ, θαζψο θαη ηελ ηθαλφηεηα λα
νηθνδνκνχλ ηε γλψζε κε ζπλερή ηξφπν, ελαξκνλίδνληαο ηε λέα κε ηελ πξνυπάξρνπζα, κε
ζηνραζκφ θαη έιεγρν ηεο πξνζσπηθήο ηνπο καζεζηαθήο δηεξγαζίαο (Niemi & Nevgi, 2014).
Απφ έξεπλεο πξνέθπςε πσο νη εθπαηδεπηηθνί θξίλνπλ απφιπηα ζεηηθέο ηηο φπνηεο εκπεηξίεο
ελεξγεηηθήο κάζεζεο είραλ σο εθπαηδεπφκελνη, ηνλίδνληαο επηπιένλ πσο ζα πξνηηκνχζαλ
απηέο νη εκπεηξίεο λα ήηαλ πνιχ πεξηζζφηεξεο (Niemi, 2002). Δθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ
ζπκκεηάζρεη ζε πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο, εθθξάδνληαη ζεηηθά γηα ηε ζπκβνιή ησλ
ελεξγεηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ θαηά ηελ επηκφξθσζή ηνπο. Θεσξνχλ πσο νη
ελεξγεηηθέο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο νδεγνχλ ζηελ αλαθάιπςε ηεο γλψζεο θαη φρη ζηελ
πξνζθνξά ηεο απφ θάπνηα δηαπηζηεπκέλε πεγή, κε απνηέιεζκα ηελ αμηνπνίεζε ησλ
δηαθνξεηηθψλ ηξφπσλ κάζεζεο ησλ εθπαηδεπφκελσλ. Νηψζνπλ πσο ηνπο βνεζνχλ λα
βξίζθνληαη ζην επίθεληξν ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, δίλνληάο ηνπο ελεξγεηηθφ ξφιν ζηε
δηεξγαζία ηεο κάζεζεο. Πηζηεχνπλ πσο ηνπο παξέρνπλ δπλαηφηεηεο γηα αλάπηπμε θξηηηθήο
ζθέςεο θαη επθαηξίεο γηα επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία, ηφζν κε ηνπο ζπλεθπαηδεπφκελνπο,
φζν θαη κε ηνπο εθπαηδεπηέο. Γηαηππψλνπλ, ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο, ηελ άπνςε πσο ε ρξήζε
ελεξγεηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ ζπκβάιιεη ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ηδηαίηεξσλ
ελδηαθεξφλησλ ηνπο, αιιά θαη ησλ εκπεηξηψλ ηνπο, ζεσξψληαο παξάιιεια πσο νη
ελεξγεηηθέο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο δεκηνπξγνχλ ην θαηάιιειν πεξηβάιινλ γηα ηελ αλάδεημε
θαηλνηφκσλ εθπαηδεπηηθψλ πξαθηηθψλ (Φξαγθνχιεο & Αλάγλνπ, 2014).
Έλα πξφγξακκα επηκφξθσζεο εθπαηδεπηηθψλ πνπ πινπνηείηαη κε ελεξγεηηθέο εθπαηδεπηηθέο
ηερληθέο κπνξεί λα βαζίδεηαη ζηελ έξεπλα δξάζεο, ην βαζηθφ κνληέιν ηεο νπνίαο έρεη ηε
κνξθή ζπείξαο θαη εμειίζζεηαη ζε ηέζζεξηο θάζεηο: 1. ην ζρεδηαζκφ, 2. ηε δξάζε, 3. ηελ
παξαηήξεζε θαη 4. ην ζηνραζκφ, πνπ ζεκαηνδνηεί ην ηέινο ελφο θχθινπ θαη ηελ έλαξμε ηνπ
επφκελνπ (Creswell, 2011· Γνχιαο θ.ά., 2008· Σαθθνχιεο θ.ά., 2017). Η θηινζνθία ηεο
έξεπλαο δξάζεο ζηεξίδεηαη ζηελ πινχζηα εκπεηξία πνπ κεηαθέξνπλ νη επηκνξθσλφκελνη
εθπαηδεπηηθνί (Γνχιαο θ.ά., 2008). Παξφηη κέρξη ζήκεξα ζηελ Διιάδα ε έξεπλα δξάζεο έρεη
αμηνπνηεζεί ζε πεξηνξηζκέλν βαζκφ ζε πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο εθπαηδεπηηθψλ, ηα
απνηειέζκαηα ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ αλέδεημαλ ηε ζπκβνιή ηεο ζηελ απφθηεζε
γλψζεσλ, δεμηνηήησλ, ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ ησλ επηκνξθσλφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ
νδήγεζαλ ζηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο εθπαηδεπηηθήο ηνπο πξαθηηθήο (νπ.π.).
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Τν πξνηεηλφκελν πξφγξακκα επηκφξθσζεο θαζεγεηψλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ έρεη δηάξθεηα 54
ψξεο θαη βαζίδεηαη ζηελ ελεξγεηηθή – εξεπλεηηθή κάζεζε, θαζψο ζρεδηάζηεθε κε ζθνπφ λα
θαζνδεγήζεη ηνπο επηκνξθσλφκελνπο λα αλαπηχμνπλ ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο, δεμηφηεηεο,
ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο, ψζηε λα είλαη θαη νη ίδηνη ζε ζέζε λα ζρεδηάδνπλ θαη λα πινπνηνχλ
δηδαζθαιίεο κε θέληξν ην καζεηή, πνπ βαζίδνληαη ζε ελεξγεηηθή – εξεπλεηηθή κάζεζε
(Tryggvason,2009).

2. Δκπαιδεςηικοί ηόσος ηος Ππογπάμμαηορ Δπιμόπθυζηρ
Οη εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο επηκφξθσζεο θαζνξίδνληαη κε βάζε ηηο γλψζεηο,
ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο ζηάζεηο πνπ αλακέλεηαη λα έρνπλ απνθηήζεη νη εθπαηδεπφκελνη κεηά ην
ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο (Rogers, 1998· Βεξγίδεο & Καξαιήο, 2008· Κφθθνο & Ληνλαξάθεο,
1998).
2.1

ηόσοι ζε Δπίπεδο Γνώζευν

Μεηά ην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο νη εθπαηδεπφκελνη ζα κπνξνχλ λα:
 αλαγλσξίδνπλ ηηο ελεξγεηηθέο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο.
 επηιέγνπλ ηελ θαηάιιειε ελεξγεηηθή εθπαηδεπηηθή ηερληθή γηα ηε δηδαζθαιία ηνπο.
2.2

ηόσοι ζε Δπίπεδο Γεξιοηήηυν

Μεηά ην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο νη εθπαηδεπφκελνη ζα κπνξνχλ λα:
 ζρεδηάδνπλ καζήκαηα ζηεξηγκέλα ζε ελεξγεηηθή κάζεζε.
 ρξεζηκνπνηνχλ ελεξγεηηθέο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο ζηε δηδαζθαιία ηνπο.
2.3

ηόσοι ζε Δπίπεδο ηάζευν

Μεηά ην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο νη εθπαηδεπφκελνη ζα:
 απνδέρνληαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ελεξγεηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ.
 παξνηξχλνπλ ηνπο καζεηέο ηνπο λα ζπλεξγάδνληαη.
 ππνζηεξίδνπλ ηνπο καζεηέο ηνπο ζε εξεπλεηηθή δηεξγαζία κάζεζεο.

3. Μελέηη Μαθήμαηορ
Τν πξνηεηλφκελν πξφγξακκα επηκφξθσζεο ησλ θαζεγεηψλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ζηεξίδεηαη
ζηε κειέηε καζήκαηνο (lesson study), κηα δηδαθηηθή κέζνδν ελεξγεηηθήο κάζεζεο πνπ
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πξνέξρεηαη απφ ηελ Ιαπσλία θαη πινπνηείηαη κε ηνπο επηκνξθσλφκελνπο εθπαηδεπηηθνχο λα
εξγάδνληαη ζε νκάδεο κε ζθνπφ λα ζρεδηάζνπλ, λα πξαγκαηνπνηήζνπλ εξεπλεηηθά καζήκαηα
θαη λα πξνβιεκαηηζηνχλ πάλσ ζε απηά (Lee Bae et al., 2016· Vrikki et al., 2017).
Η κειέηε καζήκαηνο απνηειεί κηα κνξθή έξεπλαο δξάζεο, θαζψο είλαη έλαο πξαθηηθφο
ηξφπνο πνπ επηηξέπεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα εμεηάζνπλ θαη λα αμηνινγήζνπλ ηε δξάζε
ηνπο, δειαδή ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε (Creswell, 2011). Πξφθεηηαη
γηα κηα κνξθή απηνζηνραζηηθήο δηεξεχλεζεο πνπ νδεγεί ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα
θαηαλνήζνπλ ζε βάζνο θαη λα βειηηψζνπλ ηηο εθπαηδεπηηθέο ηνπο πξαθηηθέο (Creswell, 2011·
Γνχιαο θ.ά., 2008). Κπξίαξρα ραξαθηεξηζηηθά ηεο έξεπλαο δξάζεο είλαη ν ζπλδπαζκφο
ζεσξίαο θαη πξάμεο, ν ζηνραζκφο πάλσ ζηελ εκπεηξία κε ζπκκεηνρηθή θαη ζπλεξγαηηθή
δηάζηαζε, πνπ νδεγνχλ ζε ζπεηξνεηδή κάζεζε, κε ηειηθφ ζηφρν ηελ αμηνπνίεζε ησλ
απνηειεζκάησλ ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Γνχιαο θ.ά., 2008). Τν
κνληέιν ηεο έξεπλαο δξάζεο ζηεξίδεηαη ζηνλ θχθιν ηεο κάζεζεο ηνπ Kolb (Γνχιαο θ.ά.,
2008· Κφθθνο, 2005), αιιά εκπεξηέρεη θαη θνηλσληθή δηάζηαζε (Κφθθνο, 2005), θαζψο είλαη
απνδεθηφ απφ φιεο ηηο καζεζηαθέο ζεσξίεο πνπ έρνπλ θνηλσληθή πξννπηηθή ζεψξεζεο πσο ε
δηεξγαζία ηεο κάζεζεο εκπεξηέρεη ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε, κε ηελ έλλνηα φηη ε γλψζε
δελ ραξαθηεξίδεηαη ηφζν απφ πξνζσπηθή θαηνρή, αιιά δηακνηξάδεηαη θνηλσληθά θαη
πξνθχπηεη κέζα απφ ζπκκεηνρή ζε δξαζηεξηφηεηεο (Niemi & Nevgi, 2014· Niemi, 2002).
Η κειέηε καζήκαηνο απνηειείηαη απφ ηξία ζηάδηα. Αξρηθά γίλεηαη ν ζρεδηαζκφο ηνπ
εξεπλεηηθνχ καζήκαηνο απφ νκάδεο επηκνξθσλφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ. Σηε ζπλέρεηα, κία απφ
ηηο νκάδεο πινπνηεί, ζε καζεηέο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ην κάζεκα πνπ ζρεδηάζηεθε,
ελψ νη ππφινηπνη επηκνξθσλφκελνη ιεηηνπξγνχλ σο παξαηεξεηέο. Μεηά ηε δηεμαγσγή θαη ηελ
παξαηήξεζε ηνπ εξεπλεηηθνχ καζήκαηνο, νη επηκνξθσλφκελνη εξγάδνληαη ζε νκάδεο κε
ζθνπφ λα θάλνπλ θξηηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ ζρεηηθά κε ηε
καζεζηαθή δηεξγαζία, θαζψο θαη λα πξνηείλνπλ βειηησηηθέο αιιαγέο ηεο δηδαζθαιίαο. Τέινο,
γίλεηαη ζπδήηεζε θαη ζηνραζκφο κε θχξην ζέκα ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ καζεηψλ θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ εξεπλεηηθνχ καζήκαηνο (Lee Bae et al., 2016· Vrikki et al., 2017).
Η νινκέιεηα ησλ επηκνξθσλφκελσλ απνηειείηαη απφ 3 νκάδεο, ψζηε λα πξνσζείηαη ε
δηεξγαζία: ζέζε – αληίζεζε – ζχλζεζε. Κάζε νκάδα απνηειείηαη απφ 5 άηνκα κεηθηήο
ζχλζεζεο απφ άπνςε εκπεηξηψλ, ειηθίαο θαη θχινπ (Κφθθνο & Ληνλαξάθεο, 1998). Τν
πξφγξακκα επηκφξθσζεο πεξηιακβάλεη 9 θχθινπο καζεκάησλ. Κάζε θχθινο έρεη δηάξθεηα 6
ψξεο θαη απνηειείηαη απφ ηξία ηκήκαηα:
1. ζρεδηαζκφο ηνπ εξεπλεηηθνχ καζήκαηνο (2 ψξεο),
2. πξαγκαηνπνίεζε θαη παξαηήξεζε ηνπ εξεπλεηηθνχ καζήκαηνο (2 ψξεο) θαη,
3. αμηνιφγεζε ηνπ εξεπλεηηθνχ καζήκαηνο (2 ψξεο).
Με απηφλ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, θάζε νκάδα επηκνξθσλφκελσλ πξαγκαηνπνηεί 3 θαη
παξαηεξεί 6 εξεπλεηηθά καζήκαηα.
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Πξηλ ηελ έλαξμε θάζε θχθινπ, νη επηκνξθσλφκελνη εθπαηδεπηηθνί ελζαξξχλνληαη λα
εξεπλήζνπλ ηε βηβιηνγξαθία γηα κειέηεο ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ
ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ηηο ζηάζεηο ησλ καζεηψλ απέλαληη ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο,
αιιά θαη ηηο ζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζηηο δηδαθηηθέο ηερληθέο, θαζψο ε
ηθαλφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ λα εξκελεχεη θαη λα ρξεζηκνπνηεί ηα απνηειέζκαηα εξεπλψλ
είλαη απφ ηα απαηηνχκελα πξνζφληα ηνπ επαγγέικαηνο (Niemi & Nevgi, 2014).
Καηά ζπλέπεηα, ε κειέηε καζήκαηνο πεξηιακβάλεη πνιιά απφ ηα ζηνηρεία πνπ ζεσξνχληαη
ζεκαληηθά γηα ηελ επαγγεικαηηθή εμέιημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, φπσο ε επίιπζε πξαθηηθψλ
πξνβιεκάησλ, ε ελεξγεηηθή θαη εξεπλεηηθή κάζεζε θαηά ηελ επηκφξθσζή ηνπο, θαζψο θαη ε
εζηίαζε ηνπο ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο (Vrikki et al.,
2017). Σηε ζπλέρεηα πεξηγξάθνληαη ηα ηξία ζηάδηα απφ ηα νπνία απνηειείηαη θάζε θχθινο
ηνπ πξνγξάκκαηνο επηκφξθσζεο, δειαδή ν ζρεδηαζκφο ηνπ εξεπλεηηθνχ καζήκαηνο, ε
πξαγκαηνπνίεζε θαη παξαηήξεζε ηνπ εξεπλεηηθνχ καζήκαηνο θαη ηέινο, ε αμηνιφγεζε ηνπ
εξεπλεηηθνχ καζήκαηνο.
3.1

σεδιαζμόρ ηος Δπεςνηηικού Μαθήμαηορ

Σθνπφο ηεο ζπλάληεζεο ησλ εθπαηδεπφκελσλ είλαη ν ζρεδηαζκφο εξεπλεηηθνχ καζήκαηνο γηα
κία ζεκαηηθή ελφηεηα ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Ο
θαηαηγηζκφο ηδεψλ είλαη ίζσο ε θαηαιιειφηεξε ηερληθή γηα ηελ έλαξμε ηεο ζπλάληεζεο. Οη
εθπαηδεπφκελνη κπνξνχλ λα ππνθηλεζνχλ λα εθθξάζνπλ απζφξκεηα ηηο ηδέεο ηνπο ζρεηηθά κε
ηα βαζηθά ζεκεία ηεο ππφ εμέηαζε ελφηεηαο, ηηο ελλνηνινγηθέο δπζθνιίεο πνπ πηζαλά
αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο, θαζψο θαη γηα ηηο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο πνπ κπνξνχλ λα
απμήζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο. Με ηνλ θαηαηγηζκφ ηδεψλ επηηπγράλεηαη ζπλήζσο πςειφο
βαζκφο ζπκκεηνρήο, αμηνπνίεζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ησλ εκπεηξηψλ ησλ
ζπκκεηερφλησλ, κε απνηέιεζκα ηελ πνιπεπίπεδε εμέηαζε ηνπ ζέκαηνο (Κφθθνο &
Ληνλαξάθεο, 1998· Βατθνχζε, Βαιάθαο, Γηαλλαθνπνχινπ, Γθηάζηαο, & Τζηκπνπθιή, 2008).
Σηε ζπλέρεηα, νη εθπαηδεπφκελνη εξγάδνληαη ζε νκάδεο πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηξψζνπλ έλα
ζρέδην καζήκαηνο, σο κειέηε πεξίπησζεο. Έηζη δηεηζδχνπλ ζην δήηεκα κέζα απφ ηελ πξάμε
θαη φρη κε αθξφαζε (Κφθθνο & Ληνλαξάθεο, 1998). Δλεξγνπνηνχληαη, ζπλεξγάδνληαη θαη
εμαζθνχληαη ζηελ θξηηηθή θαη αλαιπηηθή ζθέςε. Δπεμεξγάδνληαη γλψζεηο, πιεξνθνξίεο θαη
παξάγνπλ λέα γλψζε νκαδηθά θαη ζπιινγηθά (Niemi & Nevgi, 2014).
Τέινο, θάζε νκάδα – κέζσ ηνπ εθπξνζψπνπ ηεο – παξνπζηάδεη ζηελ νινκέιεηα ην ζρέδην
καζήκαηνο πνπ έρεη θαηαζηξψζεη (Κφθθνο & Ληνλαξάθεο, 1998). Η παξνπζίαζε γίλεηαη κε
ηελ ηερληθή ηεο ρηνλνζηηβάδαο, ψζηε λα κπνξεί λα επηηεπρζεί ζχλζεζε ησλ απφςεσλ κε ηελ
ηαπηφρξνλε δηεχξπλζε ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ γχξσ απφ ην δήηεκα (νπ.π.). Μεηά ηελ
νινθιήξσζε ηεο ζχλζεζεο ησλ απφςεσλ θαη ηε δεκηνπξγία ηνπ ηειηθνχ ζρεδίνπ καζήκαηνο,
νξίδεηαη ε νκάδα πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζεη ην εξεπλεηηθφ κάζεκα ηεο επφκελεο ζπλάληεζεο.
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3.2

Ππαγμαηοποίηζη και Παπαηήπηζη ηος Δπεςνηηικού Μαθήμαηορ

Σθνπφο ηεο ζπλάληεζεο είλαη ε πξαγκαηνπνίεζε θαη ε ηαπηφρξνλε παξαηήξεζε ηνπ
εξεπλεηηθνχ καζήκαηνο πνπ ζρεδηάζηεθε, ζε καζεηέο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Η
νινκέιεηα ησλ εθπαηδεπφκελσλ πεξηνξίδεηαη ζηα 15 άηνκα, ψζηε λα ειαρηζηνπνηεζεί ε
ελφριεζε ησλ καζεηψλ απφ ηνπο παξαηεξεηέο ηνπ εξεπλεηηθνχ καζήκαηνο.
Η νκάδα πνπ πξαγκαηνπνηεί ηε δηδαζθαιία εμαζθείηαη ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ζηελ
εθαξκνγή ελεξγεηηθψλ δηδαθηηθψλ ηερληθψλ, ελψ ηαπηφρξνλα ε ππφινηπε νινκέιεηα
εμαζθείηαη ζηελ έξεπλα θαηαγξάθνληαο πνηνηηθά θαη πνζνηηθά δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηε
ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ, ζε εηδηθά δηακνξθσκέλα θχιια παξαηήξεζεο (Αλδξνχζνπ &
Πεηξνγηάλλεο, 2008). Η παξαηήξεζε ησλ καζεηψλ ζην θπζηθφ ηνπο ζρνιηθφ πεξηβάιινλ
είλαη κία πνιχ ρξήζηκε ηερληθή γηα ηε ζπιινγή ζηνηρείσλ θαη δεδνκέλσλ γηα ηα καζεζηαθά
επηηεχγκαηα θαη ηελ ςπρνθηλεηηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά (νπ.π.). Ταπηφρξνλα αλαπηχζζεη ηηο
εξεπλεηηθέο δεμηφηεηεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα ζηνράδεηαη (Niemi &
Nevgi, 2014· Niemi, 2002), θαζψο θαη λα δηαθξίλεη ηηο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο πνπ πξνθαινχλ
ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ.
3.3

Αξιολόγηζη ηος Δπεςνηηικού Μαθήμαηορ

Σθνπφο ηεο ζπλάληεζεο είλαη ε αμηνιφγεζε ηνπ εξεπλεηηθνχ καζήκαηνο ζρεηηθά κε ηελ
επίηεπμε ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ πνπ είραλ ηεζεί, αιιά θαη ν γεληθφηεξνο πξνβιεκαηηζκφο
ζρεηηθά κε ηελ αληαπφθξηζε ησλ καζεηψλ ζηηο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ.
Η νινκέιεηα ρσξίδεηαη ζε δχν νκάδεο εξγαζίαο, ηελ «νκάδα δξάζεο», πνπ απνηειείηαη απφ
ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ ην εξεπλεηηθφ κάζεκα, θαη ηελ «νκάδα
παξαηήξεζεο», πνπ απνηειείηαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ ιεηηνχξγεζαλ σο παξαηεξεηέο
ηνπ εξεπλεηηθνχ καζήκαηνο (Vrikki et al., 2017· Βατθνχζε θ.ά., 2008· Γνχιαο θ.ά., 2008·
Κφθθνο & Ληνλαξάθεο, 1998).
Η «νκάδα δξάζεο» ζπζθέπηεηαη κε ζθνπφ λα θάλεη απνινγηζκφ ηεο δξάζεο θαη
απηναμηνιφγεζε ηνπ εξεπλεηηθνχ καζήκαηνο πνπ πξαγκαηνπνίεζε, θαζψο θαη λα πξνηείλεη
βειηησηηθέο θηλήζεηο γηα ηα επφκελα εξεπλεηηθά καζήκαηα. Παξάιιεια, ε «νκάδα
παξαηήξεζεο» ζπζθέπηεηαη κε ζθνπφ λα ζπληάμεη αηηηνινγεκέλε αμηνιφγεζε ηνπ
εξεπλεηηθνχ καζήκαηνο σο κειέηε πεξίπησζεο (Βεξγίδεο & Καξαιήο, 2008· Κφθθνο &
Ληνλαξάθεο, 1998).
Αξρηθά, ν εθπξφζσπνο ηεο «νκάδαο δξάζεο» παξνπζηάδεη ζηελ νινκέιεηα ηελ
απηναμηνιφγεζε ηνπ εξεπλεηηθνχ καζήκαηνο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε νκάδα ηνπ. Σηε
ζπλέρεηα, ν εθπξφζσπνο ηεο «νκάδαο παξαηήξεζεο» (Κφθθνο & Ληνλαξάθεο, 1998),
παξνπζηάδεη ζηελ νινκέιεηα ηελ αηηηνινγεκέλε αμηνιφγεζε ηνπ εξεπλεηηθνχ καζήκαηνο πνπ
παξαθνινχζεζε ε νκάδα ηνπ, εληαγκέλε ζηελ ηππνινγία ηεο ζπιινγηθήο εζσηεξηθήο –
δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο (Βεξγίδεο & Καξαιήο, 2008).
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Η ζπλάληεζε θιείλεη κε ηελ ηερληθή ηεο ζπδήηεζεο ζηελ νινκέιεηα, κε ζέκα ηα πνξίζκαηα
ησλ αμηνινγήζεσλ ησλ δχν νκάδσλ θαη ζθνπφ ηελ αληαιιαγή απφςεσλ, ψζηε λα πξνθχςνπλ
ζπκπεξάζκαηα θαη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο, αιιά θαη λα εληζρπζεί ε ηθαλφηεηα ζπλεξγαζίαο ησλ
εθπαηδεπφκελσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε δεηεκάησλ (Κφθθνο & Ληνλαξάθεο, 1998· Βατθνχζε
θ.ά., 2008). Ο δηάινγνο, σο εθπαηδεπηηθή ηερληθή, παξέρεη κεραληζκνχο γηα θξηηηθή ζθέςε
θαη ζηνραζκφ ζε έλα πιαίζην παξαγσγηθήο ζπλεξγαζίαο θαη επηθνηλσλίαο, νδεγψληαο ζηελ
απφθηεζε ησλ επηζπκεηψλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ (Vrikki et al., 2017). Καζψο ηα
δεδνκέλα ηνπ δηαιφγνπ αληινχληαη απφ ηελ εξεπλεηηθή δηδαζθαιία, πνπ απνηειεί ξεαιηζηηθφ
παξάδεηγκα απφ ηελ πξαθηηθή άζθεζε ησλ εθπαηδεπφκελσλ, δηεπθνιχλεηαη ε νηθνδφκεζε
λέαο γλψζεο απφ ην ζηνραζκφ πάλσ ζηελ εκπεηξία (Tryggvason, 2009).

4. Ο Ρόλορ ηος Δκπαιδεςηή
Όια ηα κέιε ηεο καζεζηαθήο νκάδαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ εθπαηδεπηή, ζα παίμνπλ
θάπνην ξφιν ζηε ιεηηνπξγία ηεο. Η ελαζρφιεζε κε ηελ θαηλνχξηα δηδαθηηθή κέζνδν, ζηελ
νπνία βαζίδνληαη νη καζεζηαθέο αιιαγέο, ζα απαηηήζεη θάζε κέινο λα αλαιάβεη θαηλνχξηνπο
ξφινπο, αξρηθά ζε ζρέζε κε ηε δηδαθηηθή κέζνδν θαη ζηε ζπλέρεηα κε ηα άιια κέιε ηεο
νκάδαο. Ο εθπαηδεπηήο πξέπεη λα ιεηηνπξγήζεη ελζαξξπληηθά θαη ππνζηεξηθηηθά πξνο φινπο
ηνπο εθπαηδεπφκελνπο, ψζηε λα ηνπο βνεζήζεη λα πηνζεηήζνπλ ηνπο θαηλνχξηνπο ξφινπο,
αιιά θαη λα εξκελεχζνπλ ηνπο παιηνχο ξφινπο κε λένπο ηξφπνπο (Rogers, 1998).
Κπξίσο θαηά ηελ έλαξμε, αιιά θαη ζε άιιεο θάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο, είλαη πηζαλφ λα
ηίζεληαη απφ ηνπ επηκνξθσλφκελνπο δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε δνκή ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη
ην ξφιν ηνπο σο ελεξγνί εθπαηδεπφκελνη, θαζψο ην ζεκαληηθφ εξψηεκα πνπ ηνπο απαζρνιεί
είλαη αλ ζα κπνξέζνπλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο επηκφξθσζεο.
Τν δήηεκα απηφ έρεη άκεζε ζρέζε κε ην επίπεδν απηνεθηίκεζεο ησλ δηδαζθφκελσλ (Κφθθνο
& Ληνλαξάθεο, 1998). Ο εθπαηδεπηήο πξέπεη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο λα
ζηνρεχεη ζηελ ηφλσζε – θαη ηελ εδξαίσζε αλ είλαη δπλαηφλ – ηεο απηνεθηίκεζεο ησλ
εθπαηδεπφκελσλ. Πξέπεη λα ηνπο ελζαξξχλεη λα αλαγλσξίδνπλ ηηο ειιείςεηο θαη ηηο αδπλακίεο
ηνπο, λα πξνζπαζνχλ λα ηηο αληηκεησπίζνπλ, αιιά λα κελ έρνπλ αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα γηα
απηέο. Να εθθξάδνπλ ηηο αλάγθεο θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπο. Να κελ ακχλνληαη απέλαληη ζηελ
αιιαγή, λα είλαη αλνηρηνί ζε λέεο θαηαζηάζεηο. Να επηδηψθνπλ λα απνθηνχλ ζπλερψο λέεο
πιεξνθνξίεο, γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο (νπ.π.).
Η θξηζηκφηεηα ηνπ ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηή θαηά ηελ επηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ, θαζψο θαη ε
αλάγθε γηα ηελ επαξθή γλψζε θαη θαηάξηηζε πνπ πξέπεη λα έρεη ζηε ρξήζε ζπκκεηνρηθψλ
εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ, ηνλίζηεθαλ απφ εθπαηδεπηηθνχο πνπ έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζε
πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο (Φξαγθνχιεο & Αλάγλνπ, 2014). Ο εθπαηδεπηήο ελεξγψλ
εθπαηδεπφκελσλ απνθηά έλα λέν παηδαγσγηθφ ξφιν. Λεηηνπξγεί σο δηακεζνιαβεηήο ζηε
καζεζηαθή δηεξγαζία δίλνληαο πεξηζζφηεξεο ππεπζπλφηεηεο ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο (Niemi,
2002· Κφθθνο, 2005). Γηα λα έρεη επηηπρία ε εθαξκνγή ησλ βησκαηηθψλ ηερληθψλ, πξέπεη ν
εθπαηδεπηήο λα θαηέρεη ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν θαη ηηο δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπο, αιιά
Σειίδα 43 απφ 165

Δπηζηεκνληθφ Δθπαηδεπηηθφ Πεξηνδηθφ “eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο”
Τφκνο 6, Τεχρνο 1, 2018 © eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο ISSN: 2241-4576

θαη λα κπνξεί λα ηηο πξνζαξκφδεη ζηηο αλάγθεο θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο νκάδαο
ησλ εθπαηδεπφκελσλ (Φξαγθνχιεο & Αλάγλνπ, 2014). Ο εθπαηδεπηήο δελ είλαη κπξνζηά απφ
ηνπο εθπαηδεπφκελνπο, αιιά νχηε θαη ζην θέληξν ηεο ηάμεο. Λεηηνπξγεί σο έλαο εηδηθφο πνπ
θπθινθνξεί αλάκεζα ζηηο νκάδεο εξγαζίαο θαη πξνζπαζεί λα δψζεη φζν ην δπλαηφλ
πεξηζζφηεξν ρψξν ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο. Βιέπεη ηνλ θάζε εθπαηδεπφκελν σο πεγή γλψζεο
γηα ηνπο ππφινηπνπο, αιιά θαη γηα ηνλ ίδην (Niemi, 2002· Βατθνχζε θ.ά., 2008· Κφθθνο,
2005· Rogers, 1998). Δθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζε πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο,
ζεσξνχλ πσο νη ζπκκεηνρηθέο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο δίλνπλ ζηνλ επηκνξθσηή ην ξφιν ηνπ
«δηακνηξαζηή καζεζηαθψλ πφξσλ» θαη ηνλ απνκαθξχλνπλ απφ ην ξφιν ηνπ «κεηαδφηε
γλψζεσλ», κε άκεζε ζπλέπεηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ παξερφκελνπ επηκνξθσηηθνχ
έξγνπ (Φξαγθνχιεο & Αλάγλνπ, 2014, ζ.61).
Καζψο νη εθπαηδεπφκελνη εμαζθνχληαη ζε έξεπλα δξάζε, ν εθπαηδεπηήο έρεη ην ξφιν ηνπ
δηεπθνιπληή, πνπ ζπδεηά καδί ηνπο ην ζεσξεηηθφ πιαίζην, πξνηείλεη ηα θαηάιιεια
κεζνδνινγηθά εξγαιεία θαη παξέρεη ηελ απαξαίηεηε αλαηξνθνδφηεζε (Γνχιαο θ.ά., 2008). Ο
δηεπθνιπληήο ηεο έξεπλαο δξάζεο ππνζηεξίδεη ηελ ελεξγεηηθή κάζεζε, ρσξίο λα ππαγνξεχεη
ηα απνηειέζκαηά ηεο. Φξνληίδεη γηα ηε δεκηνπξγία πεξηβάιινληνο κάζεζεο, φπνπ επηθξαηεί
αηκφζθαηξα εκπηζηνζχλεο, ακνηβαηφηεηαο θαη ελζάξξπλζεο (νπ.π.). Ο ξφινο ηνπ
δηεπθνιπληή ηεο έξεπλαο δξάζεο είλαη θαηαιπηηθφο ζην κεηαζρεκαηηζκφ ηεο εκπεηξίαο ησλ
εθπαηδεπφκελσλ κέζσ ηνπ αλαζηνραζκνχ (Γνχιαο θ.ά., 2008· Βατθνχζε θ.ά., 2008). Τα
εκπφδηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δπζθνιίεο ππέξβαζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο ξνπηίλαο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ, αιιά θαη ηνπο θφβνπο ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο έθζεζεο, είλαη κεγάια
(Tryggvason, 2009) θαη θαζηζηνχλ ην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηή – δηεπθνιπληή θξίζηκν, θαζψο
εθηφο απφ επηζηεκνληθφο θαζνδεγεηήο, ρξεηάδεηαη λα ιεηηνπξγήζεη σο ππνζηεξηθηήο θαη
εκςπρσηήο ηεο καζεζηαθήο δηεξγαζίαο (Κφθθνο, 2005). Η θαιιηέξγεηα ζρέζεο εκπηζηνζχλεο
θαη αιιεινεθηίκεζεο, θαζψο θαη ε παξνρή έγθαηξεο θαη θαηάιιειεο αλαηξνθνδφηεζεο, είλαη
κεξηθέο απφ ηηο ελέξγεηεο πνπ κπνξεί λα θάλεη ν εθπαηδεπηήο – δηεπθνιπληήο, ψζηε λα
ππνζηεξίμεη θαη λα εκςπρψζεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο (Γνχιαο θ.ά., 2008· Βατθνχζε θ.ά.,
2008), θαζψο ε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπφκελσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηεξγαζία εληζρχεηαη απφ
ηελ χπαξμε ππνζηεξηθηηθήο αηκφζθαηξαο, ελψ ε ηζνηηκία αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο
βαζίδεηαη ζηνλ ακνηβαίν ζεβαζκφ (Niemi, 2002).

5. Αξιολόγηζη ηος Ππογπάμμαηορ Δπιμόπθυζηρ
Η αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο επηκφξθσζεο πξνηείλεηαη λα γίλεη ζχκθσλα κε ην κνληέιν
ηεο αληαπνδνηηθήο αμηνιφγεζεο, θαζψο ε επηηπρία εθαξκνγήο ηεο λέαο δηδαθηηθήο κεζφδνπ
πξνυπνζέηεη:
 ηελ επαλαδηαπξαγκάηεπζε ηνπ πξνγξάκκαηνο κε βάζε ηα πξνβιήκαηα πνπ αλαδεηθλχνληαη
θαηά ηελ αλάπηπμή ηνπ,
 ηελ επηθέληξσζε ηεο αμηνιφγεζεο πεξηζζφηεξν ζηηο ελέξγεηεο, παξά ζηνλ αξρηθφ
ζρεδηαζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο,
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 ηελ αληαπφθξηζε ησλ αμηνινγεηψλ ζηα αηηήκαηα ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα πιεξνθφξεζε
ζρεηηθά κε ηε πνξεία ηνπ πξνγξάκκαηνο,
(Βεξγίδεο & Καξαιήο, 2008).
Παξφηη ην πξφγξακκα δελ είλαη κεγάιεο δηάξθεηαο (54 ψξεο), ε δνκή ηνπ (απνηειείηαη απφ 9
θχθινπο) επλνεί ηνλ ηχπν ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο, κε ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ λα
γίλεηαη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηελ αλαηξνθνδφηεζε λα γίλεηαη ζην ηέινο
θάζε θχθινπ (νπ.π.). Πξνηείλεηαη, επίζεο, ε αμηνιφγεζε λα είλαη εζσηεξηθή ζπιινγηθή,
δειαδή λα νξγαλσζεί απφ ηνπο ζπληειεζηέο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηνπο επηκνξθσλφκελνπο
(νπ.π.), ψζηε νη αμηνινγεηέο λα κπνξνχλ εχθνια λα αληιήζνπλ πιεξνθνξίεο, λα
ελδηαθέξνληαη γηα ηελ εμέιημε ηνπ πξνγξάκκαηνο, αιιά θαη λα είλαη ζε ζέζε λα εθαξκφζνπλ
ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο ζε κειινληηθά πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο εθπαηδεπηηθψλ
κε ηε κνξθή ηεο κειέηεο καζήκαηνο (νπ.π.).
Σθνπφο ηεο αμηνιφγεζεο είλαη ε ελεκέξσζε θαη ε ελεξγνπνίεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ησλ
απνδεθηψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο (νπ.π.). Δπηκέξνπο ζηφρνη ηεο αμηνιφγεζεο είλαη:
 ν εληνπηζκφο ησλ απνθιίζεσλ ζε ζρέζε κε ηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ,
 ε δηαηχπσζε πξνηάζεσλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ αξρηθψλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ,
 ε αλάδεημε ησλ πηζαλψλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ ζε ζρέζε κε απηέο πνπ έρνπλ αθνινπζεζεί,
αιιά αμηνινγήζεθαλ σο αλεπαξθείο,
 ε αλάπηπμε ζπλερνχο δηαιφγνπ αλάκεζα ζηνπο αμηνινγεηέο θαη ηνπο ζπληειεζηέο ηνπ
πξνγξάκκαηνο,
(Βεξγίδεο & Καξαιήο, 2008· Rogers, 1998).
Η ζπιινγή δεδνκέλσλ πξνηείλεηαη λα γίλεη κε έξεπλα δξάζεο (Βεξγίδεο & Καξαιήο, 2008),
ε νπνία, σο κέζνδνο αμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, απνζθνπεί ζηε
βειηίσζε ηεο πξαθηηθήο, ζηελ θαηαλφεζε θαη ηνλ αλαζηνραζκφ απηήο ηεο πξαθηηθήο, ζηελ
επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ επηκνξθσλφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ζηε γεληθφηεξε βειηίσζε
ηεο θαηάζηαζεο, κέζα ζηελ νπνία πινπνηνχληαη νη παξεκβάζεηο (νπ.π.). Η ζπκκεηνρηθή
παξαηήξεζε θαη ην εκεξνιφγην εξγαζίαο απνηεινχλ πξνηεηλφκελεο κεζφδνπο ζπιινγήο
δεδνκέλσλ, ελψ ε αλαηξνθνδφηεζε κπνξεί λα αθνινπζεί ζην ηέινο θάζε θχθινπ (νπ.π.).
Σχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ε θαηεγνξία ηεο ζπκκεηνρηθήο αμηνιφγεζεο θαίλεηαη λα είλαη ε
θαηαιιειφηεξε γηα ην πξφγξακκα επηκφξθσζεο, θαζψο ζηελ νκάδα αμηνιφγεζεο ζα
ζπκκεηέρνπλ ηζφηηκα επηζηήκνλεο, κέιε ηνπ θνξέα νξγάλσζεο, αιιά θαη ηεο νκάδαο
ζπκκεηερφλησλ ζην πξφγξακκα (Βεξγίδεο & Καξαιήο, 2008· Σαθθνχιεο θ.ά., 2017). Γεληθά
θξηηήξηα πνηφηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνηείλεηαη λα ζεσξεζνχλ: ε βησζηκφηεηα θαη ε
δηάξθεηα ησλ επηδξάζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηνπο επηκνξθσλφκελνπο εθπαηδεπηηθνχο, αιιά
θαη ε πνιιαπιαζηαζηηθφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο φπνπ δηδάζθνπλ
(Βεξγίδεο & Καξαιήο, 2008).
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ςμπεπάζμαηα
Η επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απαηηεί πξνζαλαηνιηζκφ πνπ αλαδεηθλχεη ηηο
πνιππινθφηεηεο ηεο καζεζηαθήο δηεξγαζίαο. Πξέπεη λα πξνζθέξεη ζηνπο επηκνξθσλφκελνπο
ηηο απαηηνχκελεο δεμηφηεηεο, ψζηε θαη απηνί κε ηε ζεηξά ηνπο λα ππνζηεξίδνπλ ηνπο καζεηέο
ηνπο ζηελ απφθηεζε καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ πςειήο πνηφηεηαο. Οη θαζεγεηέο Φπζηθψλ
Δπηζηεκψλ έξρνληαη ζηα καζήκαηα επηκφξθσζεο κε πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο θαη αληηιήςεηο
ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ. Απηέο, θαηά θχξην ιφγν,
απνξξένπλ απφ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο εκπεηξίεο σο καζεηέο ή θνηηεηέο, θαζψο θαη απφ ηελ
εξγαζηαθή ηνπο ξνπηίλα, αιιά ελδέρεηαη λα κελ είλαη απνηειεζκαηηθέο γηα ηνπο καζεηέο πνπ
πξφθεηηαη λα δηδάμνπλ.
Η απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ εμαξηάηαη απφ ηελ ηθαλφηεηα
ηνπο λα καζαίλνπλ λέεο δηδαθηηθέο κεζφδνπο, αιιά θπξίσο απφ ηελ εηνηκφηεηά ηνπο λα
επαλεθηηκνχλ ηε δηδαθηηθή ηνπο θνπιηνχξα. Η βησκαηηθή εθπαίδεπζε πνπ δίλεη έκθαζε ζηηο
βηνγξαθίεο ησλ εθπαηδεπφκελσλ, κε ζθνπφ ηε δηεχξπλζε ησλ αληηιήςεψλ ηνπο ζρεηηθά κε
ηελ έλλνηα ηεο δηδαζθαιίαο, κπνξεί λα δψζεη πνιχ ζεηηθά απνηειέζκαηα. Σεκαληηθή
ζπλεηζθνξά ηεο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη ε αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο ηνπο λα
εμεηάδνπλ ηε δηδαζθαιία απφ ηε ζθνπηά ηνπ καζεηή, ν νπνίνο κπνξεί λα θέξλεη πνιππνίθηιεο
εκπεηξίεο θαη πιαίζηα αλαθνξάο ζηε ζρνιηθή ηάμε.
Οη επηκνξθσηέο θαζεγεηψλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ πξέπεη λα ελζσκαηψζνπλ κία πξννπηηθή
επνηθνδνκεηηθήο δηδαθηηθήο ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε. Πξέπεη λα έρνπλ σο
βαζηθφ ζηφρν λα δηεγείξνπλ ηνπο επηκνξθσλφκελνπο θαζεγεηέο λα πινπνηνχλ θαηλνηφκεο
εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο, κε ζηφρν λα θάλνπλ ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο πην θαηαλνεηέο θαη
ειθπζηηθέο ζηνπο καζεηέο, αιιά θαη λα ηνπο παξνηξχλνπλ λα αλαγλσξίζνπλ πσο ε
αιιειεπίδξαζε κε ηνπο καζεηέο ηνπο είλαη ζεκειηψδνπο ζεκαζίαο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή
δηδαζθαιία ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ. Γηα λα επηηεπρζεί απηφ πξέπεη λα δνζεί έκθαζε ζε
ηερληθέο ελεξγεηηθήο κάζεζεο, δηφηη, θαζψο ν εθπαηδεπφκελνο βηψλεη κηα εθπαηδεπηηθή
ηερληθή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηκφξθσζήο ηνπ, κπνξεί, ζε έλα πξψην επίπεδν ζηνραζκνχ, λα
αμηνινγήζεη ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηά ηεο.
Η επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ελεξγεηηθέο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο εκπεξηέρεη, βέβαηα,
πνιιέο δπζθνιίεο πνπ απνξξένπλ θπξίσο απφ ηελ πξνζθφιιεζε ησλ επηκνξθσλφκελσλ ζηελ
παζεηηθή κάζεζε, αιιά θαη ην θφβν ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο έθζεζεο. Δπηπιένλ επηθπιάμεηο
ζρεηηθά κε ηελ επηηπρεκέλε νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο απνξξένπλ απφ ηελ
επαγγεικαηηθή ξνπηίλα ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αιιά θαη ην επίπεδν απηνεθηίκεζήο ηνπο,
παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ δπζθνιίεο πξνζαξκνγήο ζε λέεο ηερληθέο πνπ
απνθιίλνπλ απφ ηηο πξνυπάξρνπζεο αληηιήςεηο ηνπο. Τέηνηνπ είδνπο αζπλείδεηεο δηεξγαζίεο
ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ κεγάιεο αληηζηάζεηο ζηε ιεηηνπξγία ησλ επηκνξθσλφκελσλ σο
ελεξγψλ εθπαηδεπφκελσλ.
Οη δπζθνιίεο απηέο αλαδεηθλχνπλ ηελ θξηζηκφηεηα ηνπ ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηή – δηεπθνιπληή,
ν νπνίνο εθηφο απφ επηζηεκνληθφο θαζνδεγεηήο, ρξεηάδεηαη λα ιεηηνπξγεί σο ππνζηεξηθηήο
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θαη εκςπρσηήο ηεο καζεζηαθήο δηεξγαζίαο. Πξέπεη επηπιένλ λα θξνληίδεη γηα ηελ
θαιιηέξγεηα ζρέζεο εκπηζηνζχλεο θαη αιιεινεθηίκεζεο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο καζεζηαθήο
νκάδαο, θαζψο ε ηζνηηκία αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο βαζίδεηαη ζηνλ ακνηβαίν
ζεβαζκφ.
Η κειέηε καζήκαηνο θαίλεηαη λα παξέρεη κία ιεηηνπξγηθή πιαηθφξκα ελεξγεηηθήο κάζεζεο
γηα ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θαζψο πξφθεηηαη γηα έλα δηδαθηηθφ κνληέιν πνπ
ζηεξίδεηαη ζηε ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ζηφρν ην ζρεδηαζκφ, ηελ πινπνίεζε θαη
ηελ αμηνιφγεζε εξεπλεηηθψλ καζεκάησλ. Γίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα
πεηξακαηηζηνχλ θαη λα ζηνραζηνχλ πάλσ ζηηο πξαθηηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ, αλαιχνληαο ηηο
ζπκπεξηθνξέο ησλ καζεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξεπλεηηθήο δηδαζθαιίαο. Η κειέηε
καζήκαηνο απνηειεί κνξθή έξεπλαο δξάζεο, φπνπ νη επηκνξθσλφκελνη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ
ελεξγφ ξφιν θαη ζπλεξγάδνληαη κε ηνλ εθπαηδεπηή, ν νπνίνο ιεηηνπξγεί κφλν δηεπθνιπληηθά
θαη ζπκβνπιεπηηθά. Κεληξηθφ ζεκείν ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ν ζηνραζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ
πάλσ ζηηο πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνχλ, κε ζθνπφ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο εμέιημε. Η έξεπλα
δξάζε επηηξέπεη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα ιεηηνπξγήζεη σο εξεπλεηήο, θάλνληαο ζπζηεκαηηθή
παξαηήξεζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ ηνπ, ζε ζπλεξγαζία κε ζπλαδέιθνπο, κέζσ
πεηξακαηηθήο εθαξκνγήο δηαθφξσλ ζεσξηψλ ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο ηνπ.
Η ελεξγεηηθή – εξεπλεηηθή κάζεζε θαηά ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ δελ είλαη απιά
κηα κέζνδνο δηδαζθαιίαο, αιιά κηα ζεκειηψδεο έλλνηα γηα ην επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ.

Βιβλιογπαθικέρ Αναθοπέρ
Ξενόγλυζζερ
Berry, A. & Van Driel, J. H. (2012). Teaching About Teaching Science: Aims, Strategies, and
Backgrounds of Science Teacher Educators. Journal of Teacher Education, 64(2),
117–128. doi: 10.1177/0022487112466266.
Darling-Hammond, L. (2000). How teacher education matters. Journal of Teacher Education,
51(3), 166–173.
Gore, J. M. (2001). Beyond our differences: A reassembling of what matters in teacher
education. Journal of Teacher Education, 52(2), 124–135.
Huffman, D. (2006). Reforming Pedagogy: Inservice Teacher Education and Instructional
Reform. Journal of Science Teacher Education, 17(2006), 121–136.
doi: 10.1007/s10972-006-9014-7.
Lee Bae, C., Hayes, K. N., Seitz, J., O’Connor, D., & DiStefano, R. (2016). A coding tool for
examining the substance of teacher professional learning and change with example
cases from middle school science lesson study. Teaching and Teacher Education,
60(2016), 164–178. doi: 10.1016/j.tate.2016.08.016.
Niemi, H. (2002). Active learning – a cultural change needed in teacher education and
schools. Teaching and Teacher Education, 18(2002), 763–780.
Σειίδα 47 απφ 165

Δπηζηεκνληθφ Δθπαηδεπηηθφ Πεξηνδηθφ “eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο”
Τφκνο 6, Τεχρνο 1, 2018 © eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο ISSN: 2241-4576

Niemi, H. & Nevgi, A. (2014). Research studies and active learning promoting professional
competences in Finnish teacher education. Teaching and Teacher Education,
43(2014), 131–142. doi: 10.1016/j.tate.2014.07.006.
OECD (2016). PISA 2015 Results in Focus. Retrieved June 22, 2017, from OECD website:
www.oecd.org/pisa/pisa-2015-results-in-focus.pdf
O’Grady, A., Simmie, G. M., & Kennedy, T. (2014). Why change to active learning? Preservice and in-service science teachers’ perceptions. European Journal of Teacher
Education, 37(1), 35–50. doi: 10.1080/02619768.2013.845163.
Tryggvason, M. T. (2009). Why is Finnish teacher education successful? Some goals Finnish
teacher educators have for their teaching. European Journal of Teacher Education,
32(4), 369–382. doi: 10.1080/02619760903242491.
Vrikki, M., Warwick, P., Vermunt, J. D., Mercer, N., & Van Halem, M. (2017). Teacher
learning in the context of Lesson Study: A video-based analysis of teacher
discussions. Teaching and Teacher Education, 61(2017), 211–224.
doi: 10.1016/j.tate.2016.10.014.
Δλληνόγλυζζερ
Αλδξνχζνπ, Α., & Πεηξνγηάλλεο, Κ. (2008). Δκπαιδεςηική Έπεςνα ζηην Ππάξη. Η
Παπαηήπηζη ζηην Δκπαιδεςηική Έπεςνα. Πάηξα: ΔΑΠ.
Βατθνχζε, Γ., Βαιάθαο, Ι., Γηαλλαθνπνχινπ, Δ., Γθηάζηαο, Ι., Κφθθνο, Α., & Τζηκπνπθιή, Α.
(2008). Διζαγυγή ζηην Δκπαίδεςζη Δνηλίκυν. Σόμορ Γ. Δκπαιδεςηικέρ Μέθοδοι –
Ομάδα Δκπαιδεςομένυν. Πάηξα: ΔΑΠ.
Βεξγίδεο, Γ. & Καξαιήο, Α. (2008). Διζαγυγή ζηην Δκπαίδεςζη Δνηλίκυν. Σόμορ Γ.
σεδιαζμόρ, Οπγάνυζη και Αξιολόγηζη Ππογπαμμάηυν. Πάηξα: ΔΑΠ.
Γαβαιάο, Γ. (2014, Ννέκβξηνο). Ανακαλςπηική Μάθηζη ζηο ςνεσέρ Ηλεκηπικό Ρεύμα.
Αλαθνίλσζε ζην Σπλέδξην: «Αλαθαιππηηθή Μάζεζε ζηελ Δθπαηδεπηηθή Πξάμε»,
ΙSBN:978-960-9457-25-5, Κνκνηελή.
Γνπγνπιάθεο, Π. (2017). Γηδάζθνληαο Γηδαθηηθή! – Έ(γ)λνηεο θαη πξάμε ηεο επαγγεικαηηθήο
θαηάξηηζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Δκπαιδεςηικόρ κύκλορ, ISSN:2241-4576. 5(1) 69-85,
http://www.educircle.gr
Γνχιαο, Χ., Καξαιήο, Α., Κφθθνο, Α., Κνπιανπδίδεο, Γ., Κνπηζνχξεο, Α., & Μάγνο, Κ.
(2008). Διζαγυγή ζηην Δκπαίδεςζη Δνηλίκυν. Σόμορ Δ. Ότειρ ηηρ Ππαγμαηικόηηηαρ.
Θευπηηικέρ και Δμπειπικέρ Πποζεγγίζειρ. Πάηξα: ΔΑΠ.
Creswell, J. W. (2011). Η Έπεςνα ζηην Δκπαίδεςζη. σεδιαζμόρ, Γιεξαγυγή και Αξιολόγηζη
ηηρ Ποζοηικήρ και Ποιοηικήρ έπεςναρ (κεηάθξαζε: Κνπβαξάθνπ, Ν.). Αζήλα:
Ίσλ/Έιιελ (έηνο έθδνζεο ηνπ πξσηνηχπνπ 2008).
Κφθθνο, A. (2005). Δκπαίδεςζη Δνηλίκυν. Ανισνεύονηαρ ηο πεδίο. Αζήλα: ΜΔΤΑΙΧΜΙΟ.
Κφθθνο, Α. & Ληνλαξάθεο, Α. (1998). Ανοισηή και εξ αποζηάζευρ εκπαίδεςζη. σέζειρ
διδαζκόνηυν – διδαζκομένυν. Σόμορ Β. Πάηξα: ΔΑΠ.

Σειίδα 48 απφ 165

Δπηζηεκνληθφ Δθπαηδεπηηθφ Πεξηνδηθφ “eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο”
Τφκνο 6, Τεχρνο 1, 2018 © eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο ISSN: 2241-4576

Rogers, A. (1998). Η Δκπαίδεςζη Δνηλίκυν (κεηάθξαζε: Παπαδνπνχινπ, Μ. & Τφκπξνπ,
Μ.). Αζήλα: ΜΔΤΑΙΧΜΙΟ (έηνο έθδνζεο ηνπ πξσηνηχπνπ 1996).
Σαθθνχιεο, Γ., Αζεκάθε, Α. & Βεξγίδεο, Γ. (2017). Η επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ:
δεηήκαηα νξηζκνχ θαη ηππνινγίαο. Η ειιεληθή εκπεηξία θαη νη δηεζλείο ηάζεηο.
Δκπαιδεςηικόρ κύκλορ, ISSN:2241-4576. 5(1) 104-122, http://www.educircle.gr
Φξαγθνχιεο, Ι. & Αλάγλνπ, Δ. (2014). Απφςεηο εθπαηδεπηηθψλ ζε ζρέζε κε ηελ αμηνπνίεζε
βησκαηηθψλ ηερληθψλ ζην πιαίζην ζπκκεηνρήο ηνπο ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα.
Δκπαιδεςηικόρ κύκλορ, ISSN:2241-4576. 2(1) 49-61, http://www.educircle.gr

Σειίδα 49 απφ 165

