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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
ATLAS είναι το ακρωνύµιο για τη φράση A Teaching and Learning Approach for Science δηλαδή 
«Μια προσέγγιση της διδασκαλίας και µάθησης για τις φυσικές επιστήµες». Πρόκειται για ένα 
δίγλωσσο δικτυακό τόπο (στην ελληνική και αγγλική γλώσσα) ο οποίος έχει σχεδιαστεί για να 
υποστηρίξει τη διδασκαλία των φυσικών επιστηµών για την εκπαίδευση του πολίτη και είναι 
δοµηµένος σε τρία επίπεδα επικοινωνίας µε τον χρήστη. Στο πρώτο επίπεδο περιέχει διδακτικό 
υλικό, υλοποιηµένες προτάσεις διδασκαλίας, διαθεµατικές προσεγγίσεις, παιχνίδια, συνδέσεις µε 
άλλες σχετικές ιστοσελίδες και ένα forum συζήτησης, ανταλλαγής πληροφοριών και ανάδρασης µε 
τους µελλοντικούς και εν ενεργεία δασκάλους στους οποίους απευθύνεται. Στο δεύτερο επίπεδο 
περιέχει διαθεµατικούς χάρτες εννοιών σχεδιασµένους από µελλοντικούς και εν ενεργεία δασκάλους 
ενώ στο τρίτο επίπεδο περιέχει ανάλυση των διδακτικών στρατηγικών καθώς και µια ανάλυση στη 
γνωστική, µεταγνωστική και συναισθηµατική διάσταση της διδασκαλίας και µάθησης των 
περιπτώσεων εφαρµογής και των προτάσεων διδασκαλίας που παρουσιάζονται στο πρώτο επίπεδο. 
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: δικτυακός τόπος, διδακτικό υλικό, διδασκαλία των φυσικών επιστηµών για 
την εκπαίδευση του πολίτη 
 
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
Η διδασκαλία των φυσικών επιστηµών πραγµατοποιεί µια στροφή επιχειρώντας να ενταχθεί 

στο ευρύτερο πλαίσιο της εκπαίδευσης του πολίτη. Φαίνεται να εγκαταλείπει τη µέχρι στιγµής  
εσωστρέφειά της όσον αφορά τη διαπραγµάτευση θεµάτων για διδασκαλία (έννοιες και φαινόµενα 
φυσικής, χηµείας, βιολογίας, γεωλογίας) και τον πληθυσµό επιστηµόνων που µέχρι τώρα στόχευε 
να δηµιουργήσει ή να διατηρήσει. Η διδασκαλία των φυσικών επιστηµών γίνεται περισσότερο 
διαθεµατική γεφυρώνοντας το «χάσµα» ανάµεσα στις φυσικές επιστήµες και σε πεδία γνώσης 
όπως ο πολιτισµός, η ηθική, η πολιτική, η τεχνολογία και η επιστήµη, ενώ ταυτόχρονα 
απευθύνεται σε όλους τους πολίτες (Σέρογλου 2003α). Η διαθεµατική αυτή προσέγγιση της 
διδασκαλίας των φυσικών επιστηµών αφορά µια διδασκαλία γύρω από ένα κεντρικό θέµα στο 
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πλαίσιο της οποίας µπορεί να υλοποιούνται στόχοι της διδασκαλίας και µάθησης των επιµέρους 
µαθηµάτων όπως παραδοσιακά ορίζονται και διαχωρίζονται στα αναλυτικά προγράµµατα αλλά 
και υπέρ-στόχοι οι οποίοι αφορούν την καλλιέργεια δεξιοτήτων και στάσεων που συµβάλλουν στο 
προφίλ του σύγχρονου ενεργού δηµοκρατικού πολίτη που είναι επιστηµονικά εγγράµµατος. Ο 
εγγράµµατος πολίτης στις φυσικές επιστήµες θα µπορούσε να οριστεί ως αυτός που όταν 
αντιµετωπίζει γνώσεις από τις φυσικές επιστήµες είτε στα πλαίσια µιας µαθησιακής διαδικασίας 
είτε στην καθηµερινή του ζωή, µπορεί να διαµορφώσει ταυτόχρονα άποψη για τη φύση των 
γνώσεων αυτών, για τον τρόπο που γίνεται η διαχείριση των γνώσεων αυτών στην κοινωνία και 
για τις στάσεις που διαµορφώνουν οι γνώσεις αυτές (Seroglou 2002, Σέρογλου 2003β). 

 
Ακολουθώντας αυτή τη σύγχρονη τάση για επιστηµονικό αλφαβητισµό έχει σχεδιαστεί και 

διδάσκεται από το 2001 στο Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης του ΑΠΘ το µάθηµα 
«Φυσικές επιστήµες για την εκπαίδευση του πολίτη» που σκοπεύει να εκπαιδεύσει τους 
µελλοντικούς δασκάλους σε µια τρισδιάστατη γνωστική, µεταγνωστική και συναισθηµατική 
προσέγγιση της διδασκαλίας των φυσικών επιστηµών. Η γνωστική διάσταση αφορά τη γνώση, η 
µεταγνωστική διάσταση αφορά τη φύση της γνώσης και τη διαχείριση της γνώσης στην κοινωνία 
και η συναισθηµατική διάσταση αφορά τις στάσεις που διαµορφώνει η γνώση (Σέρογλου 2003β). 
Παράλληλα από το 2003 σχεδιάστηκε και σταδιακά αναπτύσσεται ένας δικτυακός τόπος 
(http://atlas.eled.auth.gr) που σκοπεύει να υποστηρίξει τη διδασκαλία των φυσικών επιστηµών για 
την εκπαίδευση του πολίτη προσπαθώντας ταυτόχρονα να καλύψει τις ανάγκες του σύγχρονου 
χρήστη δικτυακών τόπων επιχειρώντας να πετύχει µια συνάντηση των προσδοκιών των 
επισκεπτών του δικτυακού τόπου µε τους στόχους των σχεδιαστών του (Tillotson 2002, Sowards 
1997, Collings & Pearce 2002).  
 
ΣΧΕ∆ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ∆ΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ http://atlas.eled.auth.gr 

ATLAS είναι το ακρωνύµιο για τη φράση A Teaching and Learning Approach for Science 
δηλαδή «Μια προσέγγιση της διδασκαλίας και µάθησης για τις φυσικές επιστήµες». Η προσέγγιση 
αυτή εκφράζεται µέσα από το σχεδιασµό τόσο του µαθήµατος «Φυσικές επιστήµες για την 
εκπαίδευση του πολίτη» όσο και από τον δικτυακό τόπο http://atlas.eled.auth.gr.  Πρόκειται για 
ένα δίγλωσσο δικτυακό τόπο (στην ελληνική και αγγλική γλώσσα) ο οποίος είναι δοµηµένος σε 
τρία επίπεδα επικοινωνίας µε τον χρήστη. Στο πρώτο επίπεδο περιέχει διδακτικό υλικό, 
υλοποιηµένες προτάσεις διδασκαλίας, διαθεµατικές προσεγγίσεις, παιχνίδια, συνδέσεις µε άλλες 
σχετικές ιστοσελίδες και ένα forum συζήτησης, ανταλλαγής πληροφοριών και ανάδρασης µε τους 
µελλοντικούς και εν ενεργεία δασκάλους στους οποίους απευθύνεται. Στο δεύτερο επίπεδο 
περιέχει διαθεµατικούς χάρτες εννοιών σχεδιασµένους από µελλοντικούς και εν ενεργεία 
δασκάλους ενώ στο τρίτο επίπεδο περιέχει ανάλυση των διδακτικών στρατηγικών καθώς και µια 
ανάλυση στη γνωστική, µεταγνωστική και συναισθηµατική διάσταση της διδασκαλίας και 
µάθησης των περιπτώσεων εφαρµογής και των προτάσεων διδασκαλίας που παρουσιάζονται στο 
πρώτο επίπεδο. Ο δικτυακός αυτός έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίξει τη διδασκαλία των 
φυσικών επιστηµών για την εκπαίδευση του πολίτη και είναι πολυεπίπεδα δοµηµένος µε αυτόν 
τον τρόπο ώστε να δίνει κάθε φορά στον µελλοντικό ή εν ενεργεία δάσκαλο που τον επισκέπτεται 
το κοµµάτι της πληροφορίας που τον ενδιαφέρει ξεκινώντας από τα πιο πρακτικά ζητήµατα τα 
οποία βρίσκονται στο πρώτο επίπεδο και απαντώντας στις περαιτέρω αναζητήσεις των 
εκπαιδευτικών καθώς αυτοί περνούν στο δεύτερο και τρίτο επίπεδο και εµβαθύνουν όλο και 
περισσότερο σε θεωρητικά ζητήµατα και σε θέµατα που αφορούν την έρευνα στη διδακτική των 
φυσικών επιστηµών. 
 
Στο δικτυακό αυτό τόπο προτείνονται και υποστηρίζονται µε διδακτικό υλικό µια σειρά από 

διδακτικές στρατηγικές για τη διδασκαλία των φυσικών επιστηµών για την εκπαίδευση του πολίτη 
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όπως το θέατρο στην τάξη, η αντιπαράθεση επιχειρηµάτων, το παιχνίδι ρόλων, η δηµιουργία 
αφίσας µε τη µέθοδο του κολάζ, η µελέτη και ανάλυση κειµένων φιλοσοφίας, ποίησης και 
λογοτεχνίας, η συζήτηση µε αφορµή άρθρα από την τρέχουσα επικαιρότητα, η σκηνοθεσία µιας 
ιστοσελίδας κ.ά. Οι διδακτικές αυτές στρατηγικές υλοποιούνται στο πλαίσιο περιπτώσεων 
εφαρµογής που αφορούν θέµατα όπως τα ακόλουθα: α) Αλλάζοντας αντίληψη για τον κόσµο, β) 
Ενεργειακά διλήµµατα,  γ)  Επικοινωνίες, δ) Γυναίκες και φυσικές επιστήµες, ε) Βιολογία και 
ρατσισµός, στ) Εκκρεµές. Σε κάθε µια από τις παραπάνω περιπτώσεις εφαρµογής αναπτύσσονται 
µια σειρά από διαθεµατικές προσεγγίσεις της διδασκαλίας των φυσικών επιστηµών. Για 
παράδειγµά για τη διδασκαλία του εκκρεµούς έξι διαφορετικές διδακτικές στρατηγικές 
εφαρµόζονται διαδοχικά εµπλέκοντας διαφορετικές θεµατικές περιοχές ξεναγώντας τους 
επισκέπτες του δικτυακού τόπου σε πορείες όπως το πέρασµα από την υποκειµενικότητα στην 
αντικειµενικότητα και από το εκκρεµές του Γαλιλαίου στην εξιδανίκευση, την εξέλιξη της 
µέτρησης του χρόνου από την αρχαιότητα µέχρι σήµερα καθώς και την επίδραση των πρώτων 
ρολογιών στον πολιτισµό. 
 
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
Μέχρι στιγµής έχει στηθεί και λειτουργεί µια πρώτη έκδοση του δικτυακού τόπου όπου περιέχει 

πλήρως ανεπτυγµένη µια διαθεµατική προσέγγιση της διδασκαλίας του εκκρεµούς µέσα από την 
εφαρµογή έξι διαφορετικών διδακτικών στρατηγικών. Επίσης για τις υπόλοιπες πέντε θεµατικές 
ενότητες ο δικτυακός τόπος προσφέρει αυτή τη στιγµή µία εφαρµογή διδακτικής στρατηγικής 
κάθε φορά. Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δοθεί µέχρι στιγµής από τους σχεδιαστές στη συλλογή 
προτάσεων για διαθεµατικές προσεγγίσεις της διδασκαλίας των φυσικών επιστηµών στο πλαίσιο 
της εκπαίδευσης του πολίτη που προέρχονται από µελλοντικούς και εν ενεργεία δασκάλους και οι 
προτάσεις των εκπαιδευτικών σταδιακά ενσωµατώνονται στον δικτυακό τόπο. Ο δικτυακός τόπος 
φιλοδοξεί να εµπλουτιστεί µε πολλαπλές διαθεµατικές προσεγγίσεις των ήδη ανεπτυγµένων 
θεµατικών ενοτήτων και µε νέες διαθεµατικές προσεγγίσεις νέων θεµατικών ενοτήτων 
καλύπτοντας σιγά-σιγά τα θέµατα φυσικών επιστηµών που διδάσκονται στο δηµοτικό σχολείο και 
να αποτελέσει έναν διαθεµατικό άτλαντα για τη διδασκαλία των φυσικών επιστηµών. 
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