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Πρόλογος
Η Διδακτική των Φυσικών Επιστημών, ως επιστημονικός κλάδος
που μελετά τα ζητήματα τα οποία σχετίζονται με τη διδασκαλία και
τη μάθηση των Φυσικών Επιστημών, αναγνωρίζεται σήμερα ως ένας
τομέας των Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής, οι οποίες
με τη σειρά τους εντάσσονται στον ευρύτερο χώρο των Κοινωνικών
και Ανθρωπιστικών Επιστημών.
Η ανάπτυξη της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών, ως αυτόνομης επιστημονικής περιοχής διεθνώς, συνοδεύτηκε από μια αύξηση των προσδοκιών για τη βελτίωση της διδασκαλίας σε όλες τις
βαθμίδες του εκπαιδευτικού συστήματος, προσδοκίες οι οποίες, μέχρι σήμερα τουλάχιστον, δεν φαίνεται να εκπληρώνονται σε ικανοποιητικό βαθμό. Τις τελευταίες όμως δεκαετίες σημειώθηκαν σημαντικές και ενδιαφέρουσες εξελίξεις καθώς, πέραν των αρχικών
ερευνητικών προσπαθειών, οι οποίες στρέφονταν προς την ανίχνευση και την καταγραφή των αντιλήψεων των μαθητών για έννοιες
και φαινόμενα της σχολικής εκδοχής της φυσικο-επιστημονικής
γνώσης, ένα μεγάλο φάσμα πρωτοβουλιών στο πλαίσιο της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών σχετίζεται με το σχεδιασμό και την
υλοποίηση διδακτικού έργου σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες.
Το υλικό που ακολουθεί συγκεντρώθηκε και επεξεργάστηκε
ανάμεσα από πολλές εργασίες επιστημόνων με μακρά πορεία στον
χώρο της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών. Χρησιμοποιήθηκε σε
διαδικασίες επιμόρφωσης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια της θητείας των συγγραφέων του υλικού ως
Σχολικών Συμβούλων στις Εκπαιδευτικές Περιφέρειες όπου υπηρέτησαν.
Αποτελείται από δύο μέρη, στις ενότητες των οποίων γίνεται
προσπάθεια να παρουσιαστούν κάποια βασικά θέματα της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών.
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Διδακτική Φυσικών Επιστημών
Επιμορφωτικός Οδηγός

Στις ενότητες του Α΄ μέρους γίνεται σχολιασμός των αντιλήψεων των μαθητών για έννοιες και φαινόμενα των Φυσικών Επιστημών. Οι εναλλακτικές ιδέες αναφέρονται στον διαισθητικό τρόπο
σκέψης των μαθητών, όπως αυτός οικοδομείται στο πλαίσιο της καθημερινής ζωής. Συνήθως αποτελούν εμπόδιο στη διαδικασία μάθησης της επιστημονικής γνώσης, διότι συχνά είναι ασύμβατες με
τις αντίστοιχες επιστημονικές έννοιες. Αναπτύσσονται τεχνικές αναγνώρισης και ανάδειξης των εναλλακτικών ιδεών των μαθητών και
προτείνονται τρόποι χειρισμού τους.
Στις ενότητες του Β΄ μέρους παρουσιάζονται και αναλύονται παραδείγματα των κυρίαρχων διδακτικών μοντέλων διδασκαλίας, παρέχονται αναλυτικές οδηγίες για τη δημιουργία σχεδίου μαθήματος
και διδακτικού σεναρίου βασιζόμενα στην κονστρουκτιβιστική διδασκαλία.
Το υλικό ολοκληρώνεται με την παρουσίαση διδακτικών σεναρίων και με την χρήση των ΤΠΕ.
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