ΔΙΙΔΡΤΜΑΣΙΚΟ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ

«ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΧΗΜΕΙΑ, ΝΕΕ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
ΔιΧηΝΕΤ-ΕΑΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ»

ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΣΟΙΥΔΙΩΝ ΦΑΚΔΛΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ηοισεία Μαθήμαηορ
Σίηλορ

Γηδαθηηθή ηεο Υεκείαο I

Δξάμηνο

Α΄

Γιδ. ώπερ

3 ώξεο αλά εβδνκάδα

ςνηονίζηπια

άιηα Καηεξίλα

Γιδάζκοςζερ

Κνπθά Άλλα, άιηα Καηεξίλα, Υαιθηά Κξπζηαιιία

η-Σάξη

https://eclass.uoa.gr/courses/CHEM261/

1. Πεπιγπαθή

Σν κάζεκα αλαπηύζζεηαη γύξσ από ηα ζεκειηώδε δεηήκαηα πνπ δηεμάγεηαη ε
έξεπλα θαη ε ζπδήηεζε κεηαμύ ησλ κειώλ ηεο δηεζλνύο θνηλόηεηαο ηεο
Γηδαθηηθήο ηεο Υεκείαο. Κάπνηα από ηα δεηήκαηα απηά νη εξεπλεηέο ηεο
Γηδαθηηθήο ηεο Υεκείαο ηα κνηξάδνληαη κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο ηεο
Γηδαθηηθήο ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ ηόζν ζηελ Διιάδα, όζν θαη δηεζλώο.

2. κοπόρ

Να εθπαηδεύζεη ηνπο θνηηεηέο ζε ζέκαηα δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο ηεο
Υεκείαο έηζη ώζηε λα θαηαξηηζηνύλ ζε βάζνο σο (κειινληηθνί) δηδάζθνληεο
ζην Διιεληθό ρνιείν θαη παξάιιεια λα πξνζαλαηνιηζηνύλ ζηελ
επηζηεκνληθή έξεπλα ζην πεδίν ηεο Γηδαθηηθήο ηεο Υεκείαο.

3. ηόσοι

Οι υοιτητές να μελετήσουν


Σνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν δηαθνξεηηθά γλσζηηθά πεδία ζπκβάιινπλ ζηε
δηακόξθσζε ηνπ πεδίνπ ηεο Γηδαθηηθήο ηεο Υεκείαο



ύγρξνλεο θαη παιαηόηεξεο ζεσξίεο κάζεζεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδνληαη ηα

δηάθνξα κνληέια δηδαζθαιίαο ζηα καζήκαηα Υεκείαο


Σνλ επνηθνδνκηζκό σο κία από ηηο θπξίαξρεο πξνζεγγίζεηο ζην ρώξν ηεο
Γηδαθηηθήο ηεο Υεκείαο.



Σηο δπζθνιίεο ησλ καζεηώλ κε έλλνηεο ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ κε
έκθαζε ζηηο έλλνηεο ηεο Υεκείαο θαζώο θαη ηηο αηηίεο ηνπο.



Μνληέια θαη κνληεινπνίεζε ζηε Υεκεία.



Σελ ηδηαίηεξε «γιώζζα» ηεο Υεκείαο



Αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα θαη δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηα καζήκαηα ησλ
Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ θαη ηεο Υεκείαο.

Οι υοιτητές να είναι ικανοί


Να

ζρεδηάδνπλ

δηδαζθαιίεο

ρξεζηκνπνηώληαο

δηάθνξα

κνληέια

δηδαζθαιίαο, λα δηαθξίλνπλ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη λα
ειέγρνπλ ηελ απνηειεζκαηηθόηεηά ηνπο.


Να αμηνπνηνύλ θαη λα ζπλδπάδνπλ θαηάιιεια δηδαθηηθά εξγαιεία γηα λα
ζρεδηάδνπλ εθπαηδεπηηθό πιηθό γηα ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ηνπ
καζήκαηνο ηεο Υεκείαο.



Να αμηνπνηνύλ ηα απνηειέζκαηα εξεπλώλ ζην πεδίν ηεο Γηδαθηηθήο ησλ
Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ θαη ηεο Υεκείαο γηα λα βειηηώλνπλ ηε δηδαζθαιία
θαη λα ζέηνπλ λέα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα.

4. Θεμαηικέρ

ΘΔ 1. Διζαγωγή ζηη Γιδακηική ηηρ Υημείαρ

Δνόηηηερ

ΘΔ 2. Πωρ μαθαίνοςν οι μαθηηέρ: Ανάπηςξη ηος εποικοδομηηικού
μονηέλος
ΘΔ 3. Ιδέερ ηων μαθηηών και εννοιολογική αλλαγή
ΘΔ 4. Η θύζη ηηρ Υημείαρ και η σημική εκπαίδεςζη
ΘΔ 5. Αναλςηικά ππογπάμμαηα - Γιδακηικά επγαλεία - Γιδακηικέρ
πποζεγγίζειρ

5. Πεπιεσόμενο

ΘΔ 1. Διζαγωγή ζηη Γιδακηική ηηρ Υημείαρ

Θεμαηικών

Ο δύζθνινο δξόκνο ηνπ επηζηήκνλα πνπ ζέιεη λα γίλεη «δάζθαινο» ησλ

Δνοηήηων

θπζηθώλ επηζηεκώλ.
Η θαζεκεξηλή γλώζε έλαληη ηεο επηζηεκνληθήο γλώζεο – Οη ηδέεο ησλ
καζεηώλ/ηξηώλ γηα ηηο έλλνηεο θαη ηα θαηλόκελα πνπ πξαγκαηεύνληαη νη
θπζηθέο επηζηήκεο.
Δηδαθηηθή ηεο Χεκείαο: ε αλάπηπμε ελόο δηεπηζηεκνληθνύ θιάδνπ θαη ε
ζρέζε ηνπ κε ηε Δηδαθηηθή ησλ Φπζηθώλ Επηζηεκώλ.
ΘΔ 2. Πωρ μαθαίνοςν οι μαθηηέρ: Ανάπηςξη ηος εποικοδομηηικού
μονηέλος
Σύγθξηζε «παξαδνζηαθήο» θαη επνηθνδνκεηηθήο πξνζέγγηζεο γηα ηε
δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε. Τν κεηαξξπζκηζηηθό ξεύκα ζηηο δεθαεηίεο ’50
θαη ’60.
Από ηνλ Piaget θαη Vygotsky έσο σο ηηο ζύγρξνλεο απόςεηο γηα ηε κάζεζε.
Εηζαγσγή ζηελ Ελλνηνινγηθή Αιιαγή.
ΘΔ 3. Ιδέερ ηων μαθηηών και εννοιολογική αλλαγή
Παξαλνήζεηο ησλ καζεηώλ-παξαιιειηζκνί κε ηελ ηζηνξία ηεο Επηζηήκεο.
Ελλνηνινγηθή αιιαγή ζηε Χεκεία.
ΘΔ 4. Η θύζη ηηρ Υημείαρ και η σημική εκπαίδεςζη
Μνληέια θαη κνληεινπνίεζε ζηηο Φπζηθέο Επηζηήκεο.

Η «γιώζζα» ηεο Χεκείαο.
ΘΔ 5. Αναλςηικά ππογπάμμαηα - Γιδακηικά επγαλεία - Γιδακηικέρ
πποζεγγίζειρ
Μειέηε ησλ αλαιπηηθώλ πξνγξακκάησλ ηεο Χεκείαο ζε δηάθνξεο ρώξεο
θαη ε ζύγθξηζή ηνπο κε ην ειιεληθό Α.Π.
Πσο καζαίλνπκε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηεξηαθώλ αζθήζεσλ Χεκείαο
θαη από ηα απνηειέζκαηά ηνπο.
Δηδαθηηθή πξνζέγγηζε κέζσ γλσζηηθήο ζύγθξνπζεο. Η γλσζηηθή ζύγθξνπζε
είλαη απνηειεζκαηηθή γηα ηελ πξνώζεζε ηεο ελλνηνινγηθήο αιιαγήο;
Σρεδηαζκόο θαη εθαξκνγή κηαο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο.

6. Σπόπορ



Γηάιεμε

διδαζκαλίαρ



Δηζεγήζεηο θαη ζπδήηεζε



Δξγαζηεξηαθή, βησκαηηθή κέζνδνο

Δπηδηώθεηαη ε νπζηαζηηθή εκπινθή ησλ θνηηεηώλ κέζα από επεμεξγαζία
ζεκάησλ θαη βίσζε απζεληηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο ζρνιηθήο ηάμεο .

7. Σπόπορ

1. Κάζε θνηηεηήο ζα πξαγκαηνπνηήζεη 1 εξγαζία πνπ άπηεηαη ησλ
ζεκαηηθώλ

εξέηαζηρ

ελνηήησλ

ηνπ

καζήκαηνο

ζε

θαζεκία

από

ηηο

δηδάζθνπζεο. Μεηά ηελ νινθιήξσζή ηεο ε εξγαζία ζα παξνπζηαζηεί
πξνθνξηθά ή/θαη ζα παξαδνζεί γξαπηά κε ηε κνξθή επηζηεκνληθνύ
άξζξνπ.
2. Γξαπηή εμέηαζε κε αλνηθηά βηβιία ζηε ιήμε ηνπ εμακήλνπ.
3. Η βαζκνινγία ζα πξνθύςεη από ην ζπλδπαζκό επίδνζεο ζηηο
εξγαζίεο θαη ηε γξαπηή εμέηαζε.

8. Δκπαιδεςηικό



ςλικό

Παλεπηζηεκηαθά ζπγγξάκκαηα Γηδαθηηθήο ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ
θαη ηεο Υεκείαο



εκεηώζεηο ησλ δηδαζθόλησλ



Δξεπλεηηθέο δεκνζηεύζεηο ζε πεξηνδηθά



ρεηηθέο ηζηνζειίδεο ζην δηαδίθηπν

9. Απαιηήζειρ ζε



Βηληενπξνβνιέαο ζπλεξγαδόκελνο κε Η/Τ

εξοπλιζμό κ.α.



Κιαζζηθόο πίλαθαο αλαγξαθήο δεδνκέλσλ



Η/Τ



Φσηνηππηθό κεράλεκα
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