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Συνέδριο με σύστημα κριτών
Όλες οι εργασίες του συνεδρίου κρίθηκαν με διπλά τυφλή κρίση από δύο κριτές. Οι κριτές ήταν
όλοι μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου.
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Περίληψη
0 φορέας των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) δημιουργήθηκε για να στηρίξει κοινωνικές
ομάδες που είχαν εγκαταλείψει το σχολείο και που στην εξέλιξη της ζωής τους -ως ενήλικες- δεν
μπορούσαν να ανταπεξέλθουν στις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις της προσωπικής, εργασιακής
και κοινωνικής τους ζωής. Ο επιστημονικός γραμματισμός των εκπαιδευομένων θεωρείται
αναπόσπαστο κομμάτι του προγράμματος σπουδών των σχολείων αυτών. Στην παρούσα έρευνα
παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης 11 συνεντεύξεων εκπαιδευτικών των Σ.Δ.Ε.
σχετικά με τις αντιλήψεις που έχουν για τον επιστημονικό γραμματισμό των ενηλίκων
εκπαιδευομένων τους (τι σημαίνει για αυτούς εγγραμματισμός των εκπαιδευομένων στις
φυσικές επιστήμες) και τις πρακτικές τους κατά το σχεδιασμό αναλυτικών προγραμμάτων (τι
στόχους θέτουν και μέσα από ποιο περιεχόμενο τους υλοποιούν).
Abstract
The institution of Second Chance Schools was established as an effort to combat the social
exclusion of adults who were unable to complete their compulsory education and as a consequence
they do not have the necessary qualifications and skills to adapt at the requirements of the modern
society. The scientific literacy of students in this context is an integral part of their education. This
study presents the results of a qualitative analysis of eleven semi-structured interviews with science
teachers (designers of science curriculum) of Second Chance Schools concerning their views on the
meaning of scientific literacy in this context and the development of a curriculum suitable for the
needs of their students.
Εισαγωγή: Ο θεσμός των σχολείων δεύτερης ευκαιρίας
Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) είναι καινοτόμα σχολεία εκπαίδευσης ενηλίκων που
αποσκοπούν στην ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και στον εγγραμματισμό
πολιτών που ζουν στο κοινωνικό περιθώριο, προκειμένου να τους βοηθήσει να επανενταχθούν
στη σύγχρονη «Κοινωνία της Γνώσης». Ο επιστημονικός γραμματισμός αποτελεί βασική πτυχή
της ταυτότητας του σύγχρονου πολίτη και η θέση αυτή λαμβάνεται υπόψη στο πρόγραμμα
σπουδών των Σ.Δ.Ε. (Ι.Δ.ΕΚ.Ε., 2003).
Οι διαφοροποιήσεις που υπάρχουν στα ηλικιακά, πολιτισμικά, εργασιακά και κοινωνικά
χαρακτηριστικά των εκπαιδευομένων στα σχολεία των Σ.Δ.Ε. δημιουργούν την ανάγκη
ανάπτυξης
τοπικών
αναλυτικών
προγραμμάτων
προσαρμοσμένων
στα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά του κάθε πληθυσμού (οι εκπαιδευόμενοι στα σχολεία αυτά είναι: φυλακισμένοι,
Ρομά, Μουσουλμανικές μειονότητες, μετανάστες, άτομα μεγάλης ηλικίας που άφησαν νωρίς το
σχολείο λόγω οικονομικών ή κοινωνικών συνθηκών, αλλά και νέοι που επιστρέφουν στα θρανία
για να συνεχίσουν στο Λύκειο). Έτσι οι εκπαιδευτικοί της κάθε σχολικής μονάδας, που είναι είτε
αποσπασμένοι από την τυπική εκπαίδευση είτε ωρομίσθιοι, στα πλαίσια του μαθήματος του
επιστημονικού γραμματισμού έχουν την ελευθερία αλλά και την υποχρέωση, α) να θέσουν τους
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Η παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί απο την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθ\ικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια
Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) - Ερευνητικό
Χρηματοδοτούμενο Εργο: Ηράκλειτος II. Επένδυση στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού Ταμείου.
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στόχους που είναι πιο κατάλληλοι για τις ανάγκες του πληθυσμού τους και β) να διαμορφώσουν
το περιεχόμενο του προγράμματος που αντικατοπτρίζει καλύτερα τη σχέση της επιστήμης με την
προσωπική, εργασιακή και κοινωνική ζωή των εκπαιδευομένων τους.
Το γεγονός της πρόσληψης, στα σχολεία αυτά, εκπαιδευτικών που προέρχονται από την
τυπική εκπαίδευση, όπου κατά κανόνα δε συντάσσουν αναλυτικά προγράμματα και δεν
παράγουν εκπαιδευτικό υλικό, καθώς και το γεγονός ότι η εκπαίδευση στα σχολεία αυτά αφορά
έναν εντελώς διαφορετικό πληθυσμό, εγείρει καίριας σημασίας ερωτήματα για τους στόχους που
θέτουν οι εκπαιδευτικοί των Σ.Δ.Ε. για τον επιστημονικό γραμματισμό και τον τρόπο που
μετασχηματίζουν την επιστημονική γνώση σε γνώση περιεχομένου για τους εκπαιδευόμενους
στα αναλυτικά τους προγράμματα. Για τη διερεύνηση των εν λόγω ερωτημάτων μελετήθηκαν
καταρχήν και παρουσιάζονται στη συνέχεια οι προσεγγίσεις της διεθνούς βιβλιογραφίας για τον
όρο «επιστημονικός γραμματισμός».
Θεωρητικό περιεχόμενο: Ο όρος επιστημονικός γραμματισμός
Ο όρος «επιστημονικός γραμματισμός» χρησιμοποιείται προκειμένου να υποδηλώσει «όλα όσα
πρέπει να γνωρίζει το ευρύ κοινό για τις φυσικές επιστήμες» (Durant, Evans & Thomas, 1993)Παρά το γεγονός ότι ο ορισμός αυτός είναι πολύ γενικός -και εν πολλοίς ασαφής- ο επιστημονικός
γραμματισμός των πολιτών αποτελεί διαχρονική προτεραιότητα για τη γενική εκπαίδευση των
πολιτών, καθώς τα κράτη βασίζουν την ανάπτυξη της έρευνας και της οικονομίας τους σε αυτό το
ανθρώπινο κεφάλαιο (Evans, 1997)- Έτσι διεθνώς παρατηρούνται αλλαγές στη σχολική
κουλτούρα της επιστήμης και στον τρόπο δόμησης αναλυτικών προγραμμάτων (Aikenhead,
2002). Ο Douglas Roberts, σε μια εκτενή επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας, αναγνωρίζει δύο
διαφορετικές προσεγγίσεις στα αναλυτικά προγράμματα που δομούνται με στόχο τον
επιστημονικό γραμματισμό (Roberts, 2007):
Οπτική Ι) Αναλυτικά προγράμματα που ταυτίζουν τον όρο με τον εγγραμματισμό στην ίδια
την επιστήμη, στις έννοιες της και τις δεξιότητες που καλλιεργεί.
Οπτική II) Αναλυτικά προγράμματα που προσεγγίζουν τον εγγραμματισμό των
εκπαιδευομένων ως τον εγγραμματισμό σε καθημερινές καταστάσεις σχετικές με την
επιστήμη.
Σύμφωνα με τον Bulte το ζητούμενο είναι η μετάβαση των αναλυτικών προγραμμάτων από
αυτά που στοχεύουν στον επιστημονικό γραμματισμό μέσα από τις έννοιες σε αυτά που
στοχεύουν στον γραμματισμό μέσα από καθημερινές καταστάσεις σχετικές με την επιστήμη
(Bulte, 2007). To 21st Century Science Project αποτελεί μία πρόταση σε αυτή την κατεύθυνση. Τα
θέματα που επιλέγονται στο πρόγραμμα αυτό συμβαδίζουν με τα θέματα που προβάλουν τα
Μ.Μ.Ε. αφού αυτά, σύμφωνα με το Millar, αποτελούν έναν καλό οδηγό για τις καταστάσεις που
αντιμετωπίζει ο πολίτης στην καθημερινότητα του (Millar 2006).
Οι Roth και Barton, έχοντας εργαστεί με ομάδες περιθωριοποιημένων ενηλίκων, επισημαίνουν
πάντως πως στα αναλυτικά προγράμματα έχει σημασία να επιλέγονται καταστάσεις που
αφορούν το συγκεκριμένο πλαίσιο που ζει το άτομο στην τοπική κοινωνία (Roberts, 2007). Αυτές
οι καταστάσεις αντικατοπτρίζουν καλύτερα τις ανάγκες του ατόμου και συνεπώς αναδεικνύουν
τη χρησιμότητα και το νόημα της επιστημονικής γνώσης στη ζωή του. Οι ερευνητές προσεγγίζουν
«μικροσκοπικά» τον εγγραμματισμό (από τη σκοπιά του ατόμου) και όχι από μία
«μακροσκοπική» σκοπιά με βάση τις ανάγκες που αναγνωρίζει ένα ευρύτερο σύστημα για την
ενσωμάτωση του ατόμου στις τάξεις του (Laugksch, 2000).
Υιοθετώντας την άποψη αυτή, ο Layton αναπτύσσει ένα αναλυτικό πρόγραμμα για ενηλίκους
που το ονομάζει «επιστήμη για συγκεκριμένους κοινωνικούς σκοπούς». Πυρήνας της πρότασης
είναι η εργασιακή ζωή των ανθρώπων, οι γνώσεις τους και τα ενδιαφέροντα τους μέσα σε αυτό
το πλαίσιο (Layton, Davey & Jenkins, 1986). Σε μια πιο ευρεία προσέγγιση εγγραμματισμού, οι Roth
και Lee αντλούν θέματα από τις «διαφορετικές ταυτότητες» του ατόμου στις διάφορες εκφάνσεις
της ζωής του. Περιλαμβάνουν δηλαδή από ζητήματα που αφορούν τις αποφάσεις του στα
προβλήματα που αντιμετωπίζει στην προσωπική του ζωή, την ποιότητα ζωής του και τα
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ενδιαφέροντα του έως την οργανωμένη διαμαρτυρία για κοινωνικά ζητήματα και τον ακτιβισμό.
Το πρόγραμμα τους χρησιμοποιεί ως εργαλείο τη δραστηριοποίηση του ατόμου σε πραγματικές
καταστάσεις της καθημερινότητας (και όχι σε εικονικές δραστηριότητες όπως χρησιμοποιούνται
συνήθως στην διδασκαλία) και την κοινωνική αλληλεπίδραση με τελικό σκοπό την κοινωνική
επανένταξη του. (Roth & Lee, 2004).
Πίνακας ΐ: Προσεγγίσεις σε σχέση με τον επιστημονικό γραμματισμό.
Ανηληνη γιο τον επιστημονικό
γραμματισμό

Περιεχόμενο

Βιβλιογραφία

ι

ΐ-γγραμματισμο: στις έννοιες ίων
ουοικων επιστήμων

Θέιηπίί που δίνουν έμφϋση στην κατανόηση τη: επιστημονική; γνώσης
και του τρόπου που λειτουργεί ο ουσικυ: κόσμα: Οι ουοικύ επίστησε: or.
αυτό το πλαίσιο έχουν auruiia (π χ νομοί του Νεύτωνα)

AJ1.
τυπικού
σχολείου

Ì

ίγγραμματισμός σε καθημερινές
[αταστάσεις σχετικές με την επιστήμη

Καθημερινά Οεματα σχετικά με την επιστήμη και την τεχνολογία. Uvai
θέματα γενικού ενδιαφέροντος (δεν αοορουν έναν εξειδικευμένο
πληθυσμό) και αοορουν «μακροσκοπικά» κοινωνικά ή περιβαλλοντικά
ζητήματα (π.χ. ποιότητα αέρα) η Οεματα που συναντά ο μέσος άνθρωπο:
στην προσωπική του ζωή (π.χ. διατηρούμαι υγιής).

Millar

}

εγγραμματισμό: σε καθημερινές
καταστάσεις σχετικές με την επιστήμη
α. εμοαση στο πλαίσιο της τοπικής
κοινωνίας που ζει ο οεπαιοευομενος.

1) Θέματα που πηγάζουν από την εργασιακή ζωη των ανθρώπων (π χ η
Χημείο στην αγροτική ζωή)

Laylon

Robcrl»
Οτζικη I

Roberts

ΟπιχηΙΙ

Β) Θέματα που πηναζρυν οπό την προσωπική και κοινωνική ζωη των Roth &. Lee
»Όρωπων στο πλαίσιο τη: τοπική: κανω\·ιης (πχ η δημιουργία ΧΥΤΑ σε
έναν δήμο)

Συνοψίζοντας τις παραπάνω θεωρητικές προσεγγίσεις σε σχέση με τον επιστημονικό
γραμματισμό, συμπεραίνουμε ότι η διεθνής βιβλιογραφία καταδεικνύει τον τρόπο όπου η
διδασκαλία των φυσικών επιστημών μπορεί να συνεισφέρει στον σκοπό της κοινωνικής
ενσωμάτωσης του ατόμου. Για πληθυσμούς που συνήθως ζουν στο κοινωνικό περιθώριο, όπως
είναι ο πληθυσμός στόχος των Σ.Δ.Ε., υιοθετούνται προσεγγίσεις που δε δίνουν ανταί,ία στην
επιστημονική γνώση, αλλά αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα ενός πλαισίου διαπραγμάτευσης. Το
ιδιαίτερο, μάλιστα, τοπικό πλαίσιο ζωής και οι εξειδικευμένες ανάγκες του εκάστοτε πληθυσμού
είναι καθοριστικές για τη νοηματοδότηση της επιστημονικής γνώσης και την αναγνώριση της
χρησιμότητας της στη ζωή των ανθρώπων. Οι φυσικές επιστήμες δηλαδή δεν πρέπει να
αντιμετωπίζονται μεμονωμένα, αλλά ως στοιχείο αδιαίρετο από την ανθρώπινη ζωή που
ενυπάρχει σε ζητήματα που αντιμετωπίζει το άτομο στην καθημερινότητα του στην τοπική
κοινωνία. Τελικός σκοπός αυτών των προσεγγίσεων είναι η εξοικείωση και δραστηριοποίηση του
ατόμου ως ενεργό μέλος στη σύγχρονη κοινωνία.
Μεθοδολογία της έρευνας
Στα Σ.Δ.Ε., όπως ήδη περιγράψαμε, δεν υπάρχει ενιαίο αναλυτικό πρόγραμμα. Οι
εκπαιδευτικοί σε κάθε σχολική μονάδα διαμορφώνουν το αναλυτικό πρόγραμμα που είναι πιο
κατάλληλο για τις ανάγκες του πληθυσμού τους. Η λειτουργία αυτή συνάδει με τις τάσεις της
διεθνούς βιβλιογραφίας για αναλυτικά προγράμματα με τοπικά χαρακτηριστικά, προϋποθέτει
όμως τη δυνατότητα του εκπαιδευτικού να συναισθάνεται τις συνθήκες ζωής και τις ανάγκες των
εκπαιδευομένων του, καθώς επίσης και τη δεξιότητα του να τις λαμβάνει υπόψη του επιλέγοντας
σωστά και μετασχηματίζοντας κατάλληλα το περιεχόμενο ενός αναλυτικού προγράμματος.
Στη βάση αυτή, το ερευνητικό ερώτημα που τέθηκε ήταν το εξής:
Ποιες διαστάσεις του επιστημονικού γραμματιαμου και ποιες ανάγκες των εκπαιδευομένων
θεωρούν καίριες οι εκπαιδευτικοί των Σ.Δ.Ε. όταν σχεδιάζουν αναλυτικά προγράμματα για το
συγκεκριμένο πλαίσιο;
Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήσαμε 11 ημιδομημένες συνεντεύξεις με εκπαιδευτικούς
(διάρκειας περίπου ι ώρας) προκειμένου να διερευνηθούν σε βάθος οι αντιλήψεις και οι
πρακτικές τους κατά το σχεδιασμό των αναλυτικών προγραμμάτων.
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Το δείγμα της έρευνας (σκόπιμη δειγματοληψία) περιελάμβανε εκπαιδευτικούς:
• που εργάζονται σε Σ.Δ.Ε. με διαφορετικά τοπικά, πολιτισμικά και εργασιακά
χαρακτηριστικά του πληθυσμού (συμπεριλαμβανομένου και των σχολείων φυλακών).
Έτσι στην έρευνα πήραν μέρος 5 εκπαιδευτικοί από την Αθήνα και 6 από επαρχιακές
πόλεις από όλη την Ελλάδα (από την Κρήτη έως τη Οράκη). Δύο εκπαιδευτικοί
υπηρετούσαν σε σχολεία φυλακών (ένας στην Αθήνα και ένας στη θεσσαλονίκη).
• όλων των ειδικοτήτων των φυσικών επιστημών που διδάσκουν στα Σ.Δ.Ε. το μάθημα
του επιστημονικού γραμματισμού (6 Φυσικοί, 2 Χημικοί, 2 Γεωλόγοι και 1 Βιολόγος) και
• με διαφορετική διδακτική εμπειρία στο θεσμό (6 αποσπασμένοι με εμπειρία στα Σ.Δ.Ε.
και 5 ωρομίσθιοι με μικρή ή καθόλου εμπειρία).
Οι συνεντεύξεις των εκπαιδευτικών απομαγνητοφωνήθηκαν και εν συνεχεία αναλύθηκαν. Για
την ανάλυση του περιεχομένου των συνεντεύξεων ακολουθήθηκε η θεμελιακή θεωρία (grounded
theory) των Glaser and Strauss σύμφωνα με την οποία, μέσα από μια επαγωγική διαδικασία,
ανακαλύπτεται και αναπτύσσεται η θεωρία αυτή που «ταιριάζει» καλύτερα στα δεδομένα της εν
λόγω έρευνας (Strauss & Corbin, 199°)· Κατά την εφαρμογή της μεθοδολογίας αναζητήσαμε στο
περιεχόμενο των συνεντεύξεων κανονικότητες στους σκοπούς που θέτουν οι εκπαιδευτικοί, στις
ενότητες που επιλέγουν και στους παράγοντες που τους επηρεάζουν σε αυτές τους τις επιλογές.
Με αυτό τον τρόπο οδηγηθήκαμε στο συσχετισμό (α) του προφίλ των εκπαιδευτικών με (β) το
είδος του αναλυτικού προγράμματος που συντάσσουν.
(α) Η έννοια του προφίλ του εκπαιδευτυ<ού περιλαμβάνει το πεδίο σπουδών, την εμπειρία και
το επίπεδο ενσυναίσθησης του εκπαιδευτικού (βλ. Πίνακα 2).
(β) Για την ταυτοποίηση του είδους του αναλυτικού προγράμματος που αναπτύσσει κάθε
εκπαιδευτικός χρησιμοποιήθηκε μια κατηγοριοποίηση που έχει αναπτύξει ο D. Roberts σχετικά με
το που δίνει έμφαση ένα αναλυτικό πρόγραμμα (Roberts, 1982). Στην παρούσα έρευνα έχουμε
αναλυτικά προγράμματα που δίνουν έμφαση: t. στην επιστημονική γνώση, 2. στην ανάπτυξη
δεξιοτήτων επιστημονικής διερεύνησης, 3· σ τ Π ν ιστορία της επιστήμης, 4· στη διαχείριση
καθημερινότητας, 5- ατη λήψη προσωπικών αποφάσεων και 6. στη λήψη αποφάσεων για θέματα
κοινωνικοεπιατημονικά.
Πίνακας 2: Το προφίλ των εκπαιδευτικών.
Πμοφίλ του εκπαιδευτικού
Λ) το πεδίο
σπουδών του

1 ) βασικέ* σπουδές και
2) μεταπτυχιακή σπουδές σχετικά; με την εκπαίδευση ενηλίκαιν. τη
διδακτική φυσικών επιστήμων η την ανάπτυξη οναλυτΛών προγραμμάτων

1 ) αποσπασμένος η ωρομίσθιος,
Β) τη»
εκπαιδευτική του 2) πολλά (πάνω από 2) ή λίγα χρόνια εμπειρίας στα ΣΛ.Εεμπειρία

«.χ Βιολόγο; με σχετικές μεταπτυχιακέ^
οπουοέ^
β.χ Αποσπασμένος με λίγα χρονιά εμπειρίας

Ε\Όΐ»ναίσθηοη ορίστηκε η £>υνατότητο του εκπαιδευτικού να αντιλαμβάνεται. Γθ επιχεδο ενσνναισϋησης του εκπαιδευτικού
I) τοος *.&/ους και ης υνσκΡ'.ης των εκπαιδευόμενων για να επιστρέφουν στο αςιολε>γήΟηκε ως
tr/œxio,
(0 χαμ/μά ότα\ αναφερόταν ή περιέγραφε 2
y ns" χροοόοκιες ιονς αχό τα £Λ. Ε και τις ριχιικές επιστήμες.
η λίγότερους άίονες ως παραμέτρους που
Γ) το επίπεδο Ì) ης συνθήκες ζωής και ηζ α\Ότ/κες χους (χροσωπικες. επα~,·/εΑ^ατϊ«ν η
τον επηρεάζουν κατά τη δόμηση του
εν συναίσθησης
κοινωνικές).
ονα/.υττκοϋ του προγράμματος,
του
4) ta ιδιαίτερα χο/.ιιιαμίκα ή κοηχυνικα τους χαρακτηριστικά.
(Π) μέτριο αν αναφερόταν σε 3 έως και 5
εκπαιδευτικού
iilüvj-.. και
5) τη στάση ται»ς απεναπϊ σης φυσικές επιστήμες,
61 ra θέματα κον τους ενδιαφέρουν ή τους αρεοον\
71 τη σχέση των θεαατων πον επιλέγει μτ την καθημερι\·ή Qui) tau ra
επαγ/ε/4ΐατα εκπαιδευόμενα^

(πι) υψη*ό αν αναφερεόταν σε 6 ή 7 αϊρνεζ

Οι τρεις πρώτες κατηγορίες αναγνωρίζουν την ίδια την επιστήμη ως τον απώτερο σκοπό της
διδασκαλίας και συνεπώς αντιστοιχούν στα αναλυτικά προγράμματα Οπτικής Ι (πρώτο επίπεδο
πίνακα ι). Στις υπόλοιπες τρεις κατηγορίες (4, 5 και 6) το πλαίσιο που παρουσιάζεται είναι πιο
σημαντικό από την ίδια την επιστήμη που εμπεριέχει (Οπτική II). Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία
όμως, έχει αξία σε αυτό το σημείο να εντοπιστεί και το είδος του πλαισίου που χρησιμοποιούν οι
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εκπαιδευτικοί, αν δηλαδή πρόκειται για ένα γενικό πλαίσιο που αφορά ευρύτερα κοινωνικά ή
περιβαλλοντικά προβλήματα και καταστάσεις που ένας «μέσος» άνθρωπος συναντά στην
προσωπική του ζωή («μακροσκοπική» θέαση - δεύτερο επίπεδο του πίνακα ι), ή αν αυτό
ενσωματώνει στοιχεία από την ιδιαίτερη προσωπική, εργασιακή και κοινωνική ζωή των
εκπαιδευομένων στο τοπικό πλαίσιο («μικροσκοπική» θέαση - τρίτο επίπεδο πίνακα ι).
Αποτελέσματα και συζήτηση
Κατά τη βιβλιογραφική επισκόπηση του όρου υιοθετήσαμε απόψεις που προσεγγίζουν τον
επιστημονικό γραμματισμό ως ένα πλαίσιο εκπαίδευσης που δίνει τα απαραίτητα εφόδια στον
εκπαιδευόμενο για να κατανοεί και να διαχειρίζεται τη σύγχρονη ζωή στα πολλαπλά πλαίσια με
τα οποία έρχεται αντιμέτωπος. Στις πρακτικές των εκπαιδευτικών διακρίνει κανείς την ολοένα
και μεγαλύτερη προσέγγιση αυτού του επιθυμητού πλαισίου όσο αυξάνει το επίπεδο εμπειρίας
και ενσυναίσθησης των εκπαιδευτικών (βλ. πίνακα 3 και 4)·
Οι εκπαιδευτικοί με την μικρότερη εμπειρία από το θεσμό, στην πλειοψηφία τους ωρομίσθιοι
εκπαιδευτικοί, δομούν αναλυτικά προγράμματα με στόχο τις έννοιες των φυσικών επιστημών
έχοντας ως οδηγό το αναλυτικό πρόγραμμα του Γυμνασίου. Η μέχρι τώρα εκπαιδευτική τους
εμπειρία, τους καθοδηγεί να αναγνωρίζουν την ίδια την επιστήμη ως ένα σώμα που έχει ιδιαίτερη
αξία. Η διδασκαλία των εννοιών, σύμφωνα με τις απόψεις τους, δίνει τη δυνατότητα στους
εκπαιδευόμενους να κατανοούν τον κόσμο γύρω τους και η ανάπτυξη δεξιοτήτων επιστημονικής
έρευνας ή επίλυσης ασκήσεων συνεπάγεται μεθοδικότητα στην διαχείριση προβλημάτων της
καθημερινής ζωής. θεωρούν ότι η κατάκτηση των εννοιών είναι καθοριστική τόσο για τη
καθημερινότητα του εκπαιδευόμενου όσο και για τις περαιτέρω σπουδές του στο Λύκειο,
στοιχείο που κρίνους ως πολύ σημαντικό αφού η απόκτηση του απολυτηρίου θα σημάνει τελικά
και την κοινωνική επανένταξη του ατόμου, (επίπεδο 1 πίνακα ι)
Πίνακας y Αναλυτικά προγράμματα που δίνουν έμφαση στη διδασκαλία των εννοιών και
διαδικασιών των φυσικών επιστημών (Οπτική Ι).
:·'••·- \» · ; /

-1-J. ι

h..' 'u-JtiiniT'ij
1 Αναλυτι»(ΐ
spor ράμματα
•m αποσκοπούν
JTTTV κΐοΗΧίωβη με
arvoin; των
ϊπστημων
Hpo κειμένου οι
ϋΐίίητέςνη
(τυνεχίασυν στο
λύκου

2. Αναλυτικά.
ζρσγραμματα που
ϊτυσκοπουν στην
ΜΟΚΤηση
ιπκτημονικοΛ
ôcilOtTTTOJV

Βασικοί στόχοι ποτ ttrrouv
irti \ Il
«Να αποκτήσουν ραονκε-,
[%τιΚΗ3^ νια it; Φυσικές
Επιστήμες για να συνεχίσουν
ατο Λύκεια»
* Να εςοικπωΟσυν με τη
αγιότητα να ακολουθούν μια
μεοοόολογία επίλυσης
ασκήσεων, άστε να
αποκτήσουν cvav τρόπο
Ζ σ 0
ΤΟ1>
σνενης
**°
· Ρσηθα να
aval κριτικοί απέναντι σε
κάποια πράγματα»
«Να έρθουν σε επαοή με την
επ.ατημονική με&οόο κα· τον
Επιστημονυα> τρόπο σκένης»·
«Να κατανοούν ραινόμενσ
μέσω τκ εσαρμογη. τη:
ρειστημονικής μεθόδου«·

Προουλ εκπαιάευττκών

11ίριτ>ομενο Α-II.

Επηρεάζονται κατά τη δόμηση τοι> V i l

•Ωρομίσθιοι χωρίς
σχετικέ; ΑιΑακηκ'ίς
:μπε^ρ1ες

•Πορηνας πκ, μαθησιακής τους
οιαοιΜκηας είναι οι έννοιες και οδηγός για
τον τρόπο son θα τις οιαπραγματίΛΐΐουν
είνοι το αναλυτικό πρόγραμμα τον

•Επηρεάζονται απύ το πεόίο οπουοω*. ιοος
και τις πρότερες εμπειρίες τους στην
α α α Α υ σ η (σροντνττήρια, τυπική
εκπαίδευση J.

•Μέτριας ή χπμηΑης
ΓΛΠΪνσ ι σθηαης.

upwtn

• Επηρεάς>νται από ioA.il του Γυμνασίου.
•Διδάσκουν κυρίαρχα Φυσική κοι Χημεία
και εστιάζουν or ασκήσεις.
•Λεν επηρεάζονται ακό την κουλτούρα ή t o
προοΟ. των εκπαιόευομέναιν (π.χ Ρομο,
?υλακτσμέν·οι_.ί

ΚϊρομΙσοκΐ!. μ ι εμπειρίες •fcoTialoin Γτην ισαρμογη τ η : πορεία.;
•Επηρεάζονται από την ειόικότητά τους και
axò εκπαίδευση ενηλίκων ΟψΊΤηρηοη- >·9'Άοη-Χΐίραμα -/ηπιζέραοιια το περιεχόμενο σπουδών το*ς.
προκειμένου οι εκπαιδευόμενοι να
εξοικειωθούν με ΐσ\ επιστημονικό τρόπο
•Δεν επηρεαό>νται απο την κουλτούρα η το
•Φυσικό. που εχσυι
ρκένης κα: \σ μαθού* να ερμηνεύουν τα
-.ροσιλ ran- εκπαιΟΓ.κ>μενων (μικρή. η
ιαιρσκοΑουθήη α
ΛτγάΑη. ηλικία: άνθρωποι. ουλακισμενοι.. ».
^τταπτυχακυ Γ, μαθήματα φυσικά oaivoucva
τχετικα υε to ρολό του
πειράματος στη
αιάασναΛία.
•Ββαιδευεικοί μέτριου
αοπέδου ενουναίοβηβΓ,ί

•νίε αφορμή ιστορικά σττγμιοτυππ και
^.Να καταλάβουν τη λειτουργία ••Εκπαιδευτικοί με
του ουαικαυ κόσμου»
σχετικές σπουδές
θεμελίωση ερωτήματα για τη )χττσυργία
ίέμζειροι ήάπειροΟ
ίου oviKDù κόσμου επιχειρούν να
ρ*»ρψτα μ* πτυχές •Να άχουν άπονη Υ»β ω **κ
αοάγοίΛ' συοτκές έννοιες.
DK wiopwic ΓΤΚ
το a oi'rti Γ,ϊελίγθηκαν τιι
•Εκπαιδευτικοί μέτριου η
ιπνστημη
πράγματα e t αυτό που
n/ηλου επτπεόου
4 Αναπτυςη ενοτήταιν σχετικών με την
πιατηκτομε σήμερα η έχουμε
^συναίσθησης.
<σμη. Λειτουργία και ε^έλώΐ του ρικηκου
Κατακτήσει ακ, τεχντ>λογικτί
κόσμου απο το μακρόκοσμο στον
ί—χτεντίιατ ο ·
μικρόκοσμο (δημιουργία και στην ε^ΕλιΛη
row σύμπαντος. του ηλιακού συστήματος,
της Γ τις και της »ιβήν πβνοι οχ αυτήν V.
1 Αναλυτικά

αγράμματα nw
smsRoov στην

• Επηρεάζονται απο την α τ ο ν ί που έχουν
5ϊαμίι; ν<ι>σε: απύ τι, σπςηιόε^ TOJ, για το
ivw^ του κηΟΡΙΜΜ •-'.αίσιοι» στην κπτανσηση
rwv rvvoumr
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ΤΤροφορικές εργαδίες
Πίνακας 4= Αναλυτικά προγράμματα που δίνουν έμφαση στη διαχείριση της καθημερινότητας
και στη λήψη προσωπικών και κοινωνικών αποφάσεων (Οπτική II).
Είδος Αναλυτικού Βασικοί στόχοι που Βέτουν στο
Προγράμματα» A-IL
4 Ιιρετγραμματα «Να ερμηνεύουν την
μεστΰχοτην
ωΟημερινύτητα μέσα οπό TIC Φ L »
ερμηνεία και
5ιαχΓαριση της
"Να αντιλαμβάνονται πληρυυυρυχ
οιΟη μ£ρι νοτη ϊας, που ακούν στο ρσχίιύφμινο %α\ την
Εηλεόραση·*

Ι Ιροφίλ εκπαιδευτικών ΙΙεριεχόμενο AJ1.
;>ι περισσότεροι
ΓΛΜίιδεπτΓΤκοί θέτουν
ιυτον τον στόχο.

Επηρεά-ονται κατίι τη δόμηση
:υΐ· Λ. 11.
•ί-πηρεάΐονται απο τα θέματα
Γης επικαιρότητας που
τνδιαφέρσιτν τους
εκπα ιόευόμενους.

•Ίΐμσικα Ocparu κατανόησης ιου
φυσικού τους περιβάλλοντος και τα
πιοια σχετίζονται με την
ιπαγγελματική ΰο»η των
•Έμπειροι εκπαιδευτικοί ικπαιώετκίμενων (αγρότες;
f\ εκπιιιΟΓπικοι με
ιτμοσφαιρικα οαινόμενα. χημεία »ϋτηρΐαςονται αχο τα
σχετικέ; σπεΛίδες.
λιπάσματα, βιολογία - Ctoa, <ρυτώ) ή μεδιαγγέλματα των
εην επικαιρότητα (σεισμοί.
εκπαιδευομένων
•tgcxuictrinKDi μέτριου η ί>αδεενέργεια. κκλείι/εις. ανανεώσιμες
υνηλού επίπεδου
πηγές ενέργειας 1
+Επ»ΐρεαΖον·ται από την
^νσυναισΟησης,
Ηθικότητα τους.
•Τεχνολογία και η σχέση τη» με την
Λίατημη
5. ΙΙρογρειμμεΓτα κΗβ αποκτήσουν κάπου-:
•ΕκπαιοευηκοΙ αυλακών •Χρησιμοποιούν θέματα των
•επηρεα^νται από την
it στΰχρ τη λήψη Ϊεραιοτητες και επαΟ^ρες
έμπειροι ή άπειροι, χωρίς φυσικών επιστήμων στα οποία οι
αΐυλτοϋρα των εκπαιδευμένων
ιροοεαπικων
Οντιληνεις με ρασετ evuv δομημένο τχεηκες mvo&tc.
Εκπαιδευόμενοι έχουν' οΤέρεοτυπυεες [τον μη ορθολογικό τρόπο
xxoococarv
cui ορΟολετγνκώ τρόπο ετκτψης>
απόψεις (π χ εξέλιςη τη; > : ) και
σκέψης και την έλλειψη;
4 Υψηλού επυτέδου
επυοητρωνουν τη διδαοκίε) ui στο\
-πιχεψηματολογιας που
"Να σικτττμοτοποιησουν την σκέψη ενσυναιοΟηοης
ιροπο όομηση επιχειρημάτων
αναπτύσσουν οι εκπαιδευόμενοι
τους ί να αποκτήσουν αιτιακους
[ρασύομαι σε δεδομένα) 1ε trorö τον σης συζητήσβν;)
συλλογισμούς) μέσω της επιστήμης
ιρόπο σκέψης Οεα>ρού\ οτι μπορούν
ως εφόδιο αντιμΓΡ^πτσης
να στηριχθούν οι εκπαιδευόμενοι στη
προβλημάτων της καθημερινότητας
!ωή τους για να αντιμετωπίζουν τα
τους και εύρεσης δουλειάς όταν
ιτροβληματά τους.
βγουν από τη ετυλσκή»
5. Αναλυτικά
«Να μπορου\ να παίρνουν
•Έμπειροι εκπαιδευτικοί
φσγράμματα με οπυοααεις σχετικέ, με την επιστήμη
~:vy\< '\
και την οινολογία*
•Υψηλού επιπεοου
δημιουργία
ΕνσυναίσΟτιοης,
ενεργευν πολιτών «Να ασχολούνται με θέματα της
(του μπορούν να καθημερινότητας μέσα από TU μάτια
συμμετέχουν στον ενός ενεργιπ» πολίτη»
α»ι\-ωνΛκώ διάλογο
fia τη λήψη
ίποσάσεαη σε
,ητηματα σχετικό
Λ£ την επιστήμη
cai την
τεχνολιτγΐα.

Ηιλάχιστα κοινταντκυεπιστημονικα
&ματο τελικά ενσεοματωνσυν στα
Α. il τους για την επίτευξη του
άκοπου αυτού (πλεονεκτήματα
μειονεκτήματα χρήσης τεχνολογιών.
ινεργειακές πηγές, πυρηνική
ενέργεια)

4 Επηρεάζονται απο την
ϊνηληψη που έχουν en ίδιοι για
ιυ\ κοινοΛίκό ρολό που πρέπει
να έχει η εκπαίδευση τατν
.τοσικων επιστήμων
•Δεν επηρεάζονται απο τα
ιδιαίτερα κυνωνικοεπιστημονικύ
ΐΓροβλημοτα της ομάάας των
εκπαιδευομένων τους.

Τα θέματα που κυριαρχούν στα αναλυτικά προγράμματα των εκπαιδευτικών αφορούν
καταστάσεις από την προσωπική ζωή του εκπαιδευόμενου. Στην πλειοψηφία τους πάντως τα
θέματα αυτά είναι γενικά, είναι ζητήματα δηλαδή που μπορεί να ενδιαφέρουν ένα «μέσο»
άνθρωπο (π.χ. ραδιενέργεια, ανθρώπινο σώμα) και τα οποία δεν περιλαμβάνουν στοιχεία από το
ιδιαίτερο τοπικό πλαίσιο ζωής των εκπαιδευόμενων. Εδώ οι πιο έμπειροι εκπαιδευτικοί
προκειμένου να θέσουν ένα πλαίσιο νοηματοδότησης της γνώσης χρησιμοποιούν συχνά άρθρα
επιστήμης ή ντοκιμαντέρ και εξετάζουν την επιστημονική γνώση που απαιτείται για την ερμηνεία
του προς διαπραγμάτευση θέματος. Οι πιο άπειροι εκπαιδευτικοί ακολουθούν αντίστροφη
πορεία εισάγοντας πρώτα τις απαραίτητες έννοιες - εκτός πλαισίου - προκειμένου να οδηγηθούν
στην ερμηνεία των φαινομένων της καθημερινότητας. Για παράδειγμα αναπτύσσουν πρώτα
κεφάλαια όπως η δομή της ύλης ή οι δυνάμεις για να διαπραγματευτούν στη συνέχεια ενότητες
όπως ηλεκτρισμός ή οι σεισμοί. Ο χειρισμός αυτός όμως αποκόπτει τις επιστημονικές έννοιες από
τα φαινόμενα της καθημερινής ζωής, που αποτελεί τον τελικό σκοπό τους. (έμπειροι
εκπαιδευτικοί: επίπεδο 2 πίνακα 1 - άπειροι εκπαιδευτικοί: επίπεδο 1 πίνακα ι)
Πηγή άντλησης θεμάτων αποτελεί και η εργασιακή ζωή των εκπαιδευομένων. Διαφαίνεται
πως ακόμη και για τους έμπειρους εκπαιδευτικούς είναι πιο εύκολο να διεισδύσουν στην
εργασιακή ζωή των εκπαιδευομένων, αναγνωρίζοντας και ενσωματώνοντας στοιχεία από αυτήν
στο περιεχόμενο σπουδών, παρά στα ιδιαίτερα προσωπικά, πολιτισμικά ή κοινωνικά πλαίσια
ζωής των εκπαιδευομένων τους. Τον άξονα αυτόν φαίνεται να τον διαχειρίζονται πιο
αποτελεσματικά οι εκπαιδευτικοί που έχουν και άλλου είδους εμπειρίες από εκπαίδευση
ενηλίκων (π.χ. σε Ι.Ε.Κ.) (επίπεδο ^Α πίνακα ι)
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Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι οι εκπαιδευτικοί των φυλακών φαίνεται να αναγνωρίζουν
κάποιες ιδιαίτερες πτυχές της κουλτούρας των εκεί εκπαιδευομένων. Συγκεκριμένα, θεωρούν ότι
οι εκπαιδευόμενοι έχουν ιδιαίτερη δυσκολία να προσεγγίζουν θέματα της καθημερινής τους ζωής
με έναν ορθολογικό τρόπο σκέψης. Λαμβάνοντας υπόψιν αυτή την παράμετρο, επιλέγουν να
αναπτύξουν ένα αναλυτικό πρόγραμμα με σκοπό να συστηματοποιήσουν την σκέψη τους
προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα τους όταν τελικά βγουν από τη φυλακή
(«μικροσκοπική» προσέγγιση). Στο πλαίσιο αυτό ασκούν τους εκπαιδευόμενους στον τρόπο
δόμησης επιχειρημάτων για την ερμηνεία φυσικών φαινομένων (σχέση αιτίας - αποτελέσματος),
χωρίς όμως να επιχειρούν να μεταφέρουν αυτό τον τρόπο σκέψης σε κοινωνικά φαινόμενα ή
άλλα προβλήματα της καθημερινής ζωής που είναι και το ζητούμενο, (ασυμβατότητα στόχων και
περιεχομένου - στόχος: επίπεδο 3 πίνακα 1, υλοποίηση στη διδακτική πράξη: επίπεδο ι πίνακα ι)
Τέλος οι εκπαιδευτικοί με την μεγαλύτερη εμπειρία και δυνατότητα να συναισθάνονται τις
συνθήκες ζωής και τα προβλήματα των εκπαιδευομένων θέτουν στόχους που συσχετίζουν την
επιστήμη με την κοινωνική ζωή. Παρόλα αυτά τα αποτελέσματα αναδεικνύουν τη δυσκολία τους
να αναπτύξουν ένα συνεπές αναλυτικό πρόγραμμα με βάση το στόχο τους, αφού πρακτικά
περιλαμβάνουν ελάχιστα κοινωνικά ή περιβαλλοντικά θέματα και αυτά δεν ενσωματώνουν
καταστάσεις σχετικές με τα συγκεκριμένα κοινωνικά προβλήματα της ομάδας των
εκπαιδευομένων τους. Τα θέματα που κυριαρχούν εδώ είναι και πάλι θέματα της επικαιρότητας
(π.χ. σεισμοί), (ασυμβατότητα στόχων και περιεχομένου - στόχος: επίπεδο 3ß πίνακα ι, υλοποίηση
στη διδακτική πράξη: επίπεδο 2 πίνακα ι)
Συμπεράσματα
Η έρευνα αυτή επιχείρησε να διερευνήσει τις προσεγγίσεις των εκπαιδευτικών και το κατά
πόσον αυτές λαμβάνουν υπόψιν τους τις ιδιαίτερες ανάγκες των εκάστοτε εκπαιδευομένων των
Σ.Δ.Ε. Οι πιο έμπειροι εκπαιδευτικοί, όπως αντανακλάται στους στόχους που θέτουν, εστιάζουν
στην αναγκαιότητα των ανθρώπων να διαχειρίζονται προβλήματα της καθημερινής τους ζωής,
να κατανοούν θέματα της επικαιρότητας που αφορούν επιστημονικά ή κοινωνικοεπιστημονικά
ζητήματα και να συμμετέχουν με αυτοπεποίθηση σε συζητήσεις σχετικά με αυτά. Οι προσεγγίσεις
τους όμως σε αυτά τα θέματα δεν είναι από τη σκοπιά του ατόμου (μικροσκοπικές), καθώς
αφενός οι εκπαιδευτικοί δείχνουν να έχουν σημαντική δυσκολία να αντιληφθούν τα ιδιαίτερα
κοινωνικοπολιτισμικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευομένων, αφετέρου -ακόμη και αυτοί που
έχουν υψηλό επίπεδο ενσυναίσθησης και περιγράφουν σημαντικές πτυχές από τη ζωή και τη
κουλτούρα των εκπαιδευομένων- δυσκολεύονταν να μετασχηματίσουν τελικά αυτά τα στοιχεία
σε περιεχόμενο αναλυτικού προγράμματος.
Από την άλλη πλευρά οι πιο άπειροι εκπαιδευτικοί (που αποτελούν πλέον σημαντικό κομμάτι
του γενικού πληθυσμού) εστιάζουν στη διδασκαλία εννοιών των φυσικών επιστημών,
αναγνωρίζοντας ως βασική ανάγκη των εκπαιδευόμενων τη συνέχιση των σπουδών τους στο
Λύκειο (ανεξαρτήτως των χαρακτηριστικών της πληθυσμιακής ομάδας που έχουν απέναντι
τους).
Είναι σαφές συνεπώς ότι προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να εισαχθούν στην ιδιαίτερη
λειτουργία και φιλοσοφία του φορέα χρειάζονται ως υποστήριξη μια διαδικασία εκπαίδευσης
που να λαμβάνει υπόψη της αφενός τις προτάσεις της βιβλιογραφίας σχετικά με τη δόμηση
αναλυτικών προγραμμάτων για επιστημονικό γραμματισμό, αφετέρου να εστιάζει στις πρακτικές
δυσκολίες και δεξιότητες τους. Με αυτό τον τρόπο μπορεί να τους βοηθήσει να αφουγκράζονται
και να αξιοποιούν τα διαφορετικά κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευομένων
προκειμένου αυτή η εκπαίδευση να έχει νόημα για τη μετέπειτα ζωή των ανθρώπων και να τους
δίνει αληθινές δεύτερες ευκαιρίες για ενσωμάτωση στην κοινωνία.
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