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Περίληψη 
 Οι Φυσικές Επιστήµες κατείχαν πάντα σταθερό ρόλο στην εκπαίδευση και 
υπήρξαν βασικά µαθήµατα σχεδόν σε όλες τις βαθµίδες. Από το Μεσαίωνα όπου οι 
κυριαρχούν οι µεταφράσεις από τα Ελληνικά έως τους Μεγάλους Παιδαγωγούς του 
16ου-19ου αιώνα, οι Φυσικές Επιστήµες αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι της 
εκπαίδευσης. Οι σύγχρονες διδακτικές τάσεις, αποτυπώνονται στα εθνικά αναλυτικά 
προγράµµατα των χωρών αλλά και σε εθνικές µελέτες και διεθνή προγράµµατα 
αξιολόγησης όπως το Pisa που τοποθετεί στην Ευρώπη, την Αγγλία και τη 
Φινλανδία, στην κορυφή της εκπαιδευτικής αριστείας για τα µαθήµατα των Φυσικών 
Επιστηµών. Στην παρούσα εργασία αναλύονται τα παραδείγµατα της Αγγλίας και της 
Φινλανδίας και δίνονται µελλοντικές προοπτικές διδασκαλίας των Φυσικών 
Επιστηµών. 

Λέξεις κλειδιά: Φυσικές Επιστήµες, Γεωγραφία, Εκπαίδευση. 

Εισαγωγή 
 Τα εκπαιδευτικά συστήµατα των χωρών διαµορφώνονται σύµφωνα µε τα κριτήρια 
που ορίζει η κάθε χώρα και τους εκπαιδευτικούς στόχους που θέλει να επιτύχει. Τα 
συστήµατα αυτά κρίνονται άλλοτε επιτυχηµένα κι άλλοτε όχι. Το ∆ιεθνές Πρόγραµµα 
Pisa για την αξιολόγηση των µαθητών, διεξάγεται κάθε τρία χρόνια και λειτουργώντας 
ως βαρόµετρο εκπαιδευτικής αριστείας έχει σαν στόχο να αξιολογήσει το εύρος των 
γνώσεων και των δεξιοτήτων των µαθητών που βρίσκονται στο τέλος της 
υποχρεωτικής τους εκπαίδευσης.  
 Ξεκινώντας από ένα κοινά καθορισµένο και αποδεκτό πλαίσιο εργασίας το 
Πρόγραµµα Pisa συλλέγει πληροφορίες για τις επιδόσεις των δεκαπεντάχρονων 
µαθητών και την ίδια στιγµή ανιχνεύει την αποτελεσµατικότητα των εκπαιδευτικών 
συστηµάτων των χωρών που λαµβάνουν µέρος. Ως εκ τούτου, Κάθε συµµετέχουσα 
χώρα έχει τη δυνατότητα να αντλεί µέσω του Προγράµµατος αυτού χρήσιµα στοιχεία 
για το εκπαιδευτικό της σύστηµα να κατανοεί τα θετικά στοιχεία και τις αδυναµίες του 
εκπαιδευτικού της σχεδιασµού κι εν εντέλει, να ανατροφοδοτείται σχετικά µε το 
βαθµό αποτελεσµατικότητας του εκπαιδευτικού της έργου ανακαλύπτοντας 
ταυτόχρονα τις πρακτικές εκπαίδευσης και αγωγής των άλλων συµµετεχουσών 
χωρών.  
 Το Pisa, κατατάσσει στον τοµέα των Φυσικών Επιστηµών πάνω από το µέσο όρο, 
χώρες όπως η Αµερική (Καναδά και Η.Π.Α.), η Φινλανδία, η Αυστραλία , η Κίνα, η 
Ιαπωνία, η Γερµανία, η Αγγλία. Στη συνέχεια µελετώνται οι εκπαιδευτικές πρακτικές 
στα συστήµατα της Φινλανδίας, της Αµερικής, της Αγγλίας, και της Αυστραλίας. 
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1. Το Εθνικό Βρετανικό Αναλυτικό Πρόγραµµα (Αγγλία) 
 Το Εθνικό Αναλυτικό Πρόγραµµα της Αγγλίας έχει συνταχθεί κι έχει εκδοθεί από 
το αντίστοιχο υπουργείο Παιδείας της Αγγλίας, αφορά την ύλη των µαθηµάτων που 
διδάσκονται σε όλα τα σχολεία της Αγγλίας και θέτει ορισµένους εκπαιδευτικούς 
στόχους. Η τελευταία έκδοσή του που ισχύει µέχρι και σήµερα (εν έτη 2017) ήταν 
στις 11 Σεπτεµβρίου του 2013. 
 Σύµφωνα µε αυτό, µιας υψηλής ποιότητας εκπαίδευση στις φυσικές επιστήµες, 
στην αντίστοιχη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, πρέπει να θέτει τα θεµέλια για την 
κατανόηση του κόσµου. Η επιστήµη έχει αλλάξει σηµαντικά τη ζωή µας και είναι 
απαραίτητη για την ευηµερία της ανθρωπότητας γι’ αυτό και όλοι οι µαθητές πρέπει 
να αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις για τις µεθόδους, τις διαδικασίες και της χρήσεις 
της επιστήµης. Επίσης, οι µαθητές θα πρέπει να µάθουν να δίνουν λογικές εξηγήσεις 
για τα φυσικά φαινόµενα και να αισθάνονται την περιέργεια για να τα ερµηνεύσουν. Η 
εκπαίδευση στις φυσικές επιστήµες θα πρέπει να τους ενθαρρύνει να εξηγούν τι 
συµβαίνει, να προβλέπουν την εξέλιξη των φαινοµένων και να αναλύουν τις αιτίες 
(https://www.gov.uk/government/publications/national-curriculum-in-england-science-
programmes-of-study/national-curriculum-in-england-science-programmes-of-
study#contents επισκέψιµο την 5/10/2017 στο κεφάλαιο Purpose of Study). 
 Όσον αφορά τη Γεωλογία, οι µαθητές θα πρέπει ήδη από το δηµοτικό σχολείο να 
είναι θέση να συγκρίνουν και να κατηγοριοποιούν διάφορα είδη πετρωµάτων βάσει 
της εµφάνισης και απλών φυσικών ιδιοτήτων, να περιγράφουν µε απλούς όρους τη 
διαδικασία σύµφωνα µε την οποία δοµήθηκαν τα απολιθώµατα παγιδευµένα µέσα 
στα διάφορα πετρώµατα και να αναγνωρίζουν ότι τα εδάφη είναι δοµηµένα από 
ορυκτά και οργανικό υλικό. Συνδεόµενη µε τη Γεωγραφία, οι µαθητές θα πρέπει να 
αναγνωρίζουν τα ορυκτά µέσα στο φυσικό τους περιβάλλον και να διερευνούν το 
πώς διαφοροποιήθηκαν µέσα στο χρόνο˙ χρησιµοποιώντας µεγεθυντικό φακό ή 
µικροσκόπιο µπορούν να ταξινοµούν πετρώµατα βάση της κοκκοµετρίας ή ανάλογα 
µε το αν περιέχουν απολιθώµατα. 
(https://www.gov.uk/government/publications/national-curriculum-in-england-
science-programmes-of-study/national-curriculum-in-england-science-programmes-
of-study#contents επισκέψιµο την 24/10/2017 στο κεφάλαιο Key Stage 2: Rocks.) . 
 Στο γυµνάσιο, αρχής γενοµένης από το Key stage 3: ηλικίες 11-14, οι µαθητές θα 
πρέπει να αποκτήσουν µια βαθύτερη γνώση των φυσικών επιστηµών και της 
επιστηµονικής σκέψης. Οι καθηγητές θα πρέπει να έχουν την ελευθερία να 
επιλέγουν τα διάφορα παραδείγµατα που θα διδάξουν για να προωθήσουν τους 
επιστηµονικούς σκοπούς της εκπαίδευσης, από το πώς οι επιστηµονικές ιδέες 
γεννήθηκαν ιστορικά µέχρι το πώς εξελίχθηκαν και χρησιµοποιούνται σε σύγχρονες 
εφαρµογές. Οι µαθητές θα πρέπει να µάθουν να χρησιµοποιούν επιστηµονικό 
λεξιλόγιο, ονοµατολογία και µαθηµατικές αναπαραστάσεις. 
 Για τη γη και την ατµόσφαιρα θα πρέπει να γνωρίσουν τη σύσταση της γης 
και τη δοµή της αλλά και τη διαδικασία σχηµατισµού των πυριγενών, ιζηµατογενών 
και των µεταµορφωµένων πετρωµάτων. Επιπλέον, θα πρέπει να διδαχθούν την αξία 
των φυσικών πόρων και τη δυναµική της ανακύκλωσης, τη σύσταση της 
ατµόσφαιρας και την παραγωγή του διοξειδίου του άνθρακα από την ανθρώπινη 
δραστηριότητα αλλά και την επίδραση αυτής της παραγωγής στο κλίµα. Επίσης, θα 
πρέπει να διδαχθούν για τη δύναµη της βαρύτητας που είναι διαφορετική στους 
διάφορους πλανήτες, τις βαρυτικές δυνάµεις µεταξύ γης και Σελήνης και µεταξύ γης 
και ήλιου, τον ήλιο ως άστρο, τα υπόλοιπα αστέρια του γαλαξία και τους άλλους 
γαλαξίες˙ τις εποχές και το πώς σχετίζονται µε την κλίση της γης, την διάρκεια της 
ηµέρας στις διάφορες εποχές του χρόνου, στα διάφορα ηµισφαίρια, τα έτη φωτός ως 
µονάδα µέτρησης της αστρονοµικής απόστασης. 
(https://www.gov.uk/government/publications/national-curriculum-in-england-
science-programmes-of-study/national-curriculum-in-england-science-programmes-
of-study#contents επισκέψιµο την 24/10/2017 στα κεφάλαια Key Stage 3: 
Chemistry: Earth and Atmosphere και Key Stage 3: Physics: space physics). 
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 Στο επόµενο στάδιο, δηλαδή στις ηλικίες µεταξύ 14 και 16, key stage 4, οι 
µαθητές θα πρέπει να αναζητήσουν τις αποδείξεις για τη σύσταση και την εξέλιξη της 
ατµόσφαιρας της γης από τη στιγµή του σχηµατισµού της, να ερευνήσουν τις 
ανθρωπογενείς αιτίες της κλιµατικής αλλαγής και τις ενδεχόµενες επιδράσεις των 
αυξηµένων επιπέδων του διοξειδίου του άνθρακα και του µεθανίου στο παγκόσµιο 
κλίµα και να αναζητούν τρόπους µετριασµού τους, να µελετούν τους συνήθεις 
ρυπαντές της γης όπως το διοξείδιο του Θείου, των οξειδίων του Αζώτου, των 
µικροσωµατιδίων και των πηγών τους. Επίσης, θα πρέπει να διδαχθούν για τα 
αποθέµατα νερού και τρόπους αυτό να καταστεί πόσιµο αλλά και τα κύρια 
χαρακτηριστικά του ηλιακού συστήµατος.  
(https://www.gov.uk/government/publications/national-curriculum-in-england-
science-programmes-of-study/national-curriculum-in-england-science-programmes-
of-study#contents επισκέψιµο την 19/11/2017 στα κεφάλαια Key Stage 4: Chemistry: 
Earth and Atmospheric science και Key Stage 4: Physics: Space physics) 
 Ειδικά όσον αφορά τη Γεωγραφία, σύµφωνα µε το εθνικό πρόγραµµα σπουδών, 
διδάσκεται έως και το στάδιο 3 (key stage 3) δηλαδή µέχρι και την ηλικία των 14 και 
η γνώση που θα πρέπει να λαµβάνουν οι µαθητές, εκτείνεται από την χωρική γνώση 
που περιλαµβάνει τις χώρες του κόσµου κι επικεντρώνεται στις περιοχές µε 
περιβαλλοντικό ενδιαφέρον, όπως και ερήµους και πολικές περιοχές, αλλά και στα 
ανθρώπινα χαρακτηριστικά και στις κύριες πόλεις. 
(https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/f
ile/239087/SECONDARY_national_curriculum_-_Geography.pdf 
επισκέψιµο την 19/11/2017). 
 Επίσης, οι µαθητές θα πρέπει να αντιλαµβάνονται τις γεωγραφικές οµοιότητες, 
διαφορές και δεσµούς µεταξύ των τόπων δια µέσω της µελέτης της 
ανθρωπογεωγραφίας και της φυσικής γεωγραφίας. Επιπλέον, θα πρέπει να 
κατανοούν τη φυσική γεωγραφία που σχετίζεται µε το γεωλογικό χρόνο, την τεκτονική 
των πλακών, τα πετρώµατα, τα εδάφη, την αποσάθρωση, τα καιρικά φαινόµενα και 
τις εναλλαγές τους από την εποχή των παγετώνων έως σήµερα, τους παγετώνες, την 
υδρολογία και τη µορφολογία των ακτές. 
(https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/23908
7/SECONDARY_national_curriculum_-_Geography.pdf επισκέψιµο την 19/11/2017). 
 Ταυτόχρονα θα πρέπει να διδάσκονται και την ανθρωπογεωγραφία που 
συνδέεται µε τον πληθυσµό και την αστικοποίηση, τη διεθνή ανάπτυξη, την 
οικονοµική δραστηριότητα του πρωτογενούς, δευτερογενούς, τριτογενούς και 
τεταρτογενούς τοµέα και τη διαχείριση των φυσικών πόρων. Οι µαθητές θα πρέπει 
να κατανοούν το πώς οι φυσικές κι ανθρωπογενείς διαδικασίες αλληλεπιδρούν, 
επηρεάζουν και διαφοροποιούν τα φυσικά τοπία, τα περιβάλλοντα και το κλίµα και 
πώς η ανθρώπινη δραστηριότητα στηρίζεται στην αποτελεσµατική λειτουργία του 
φυσικού συστήµατος. 
(https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/2390
87/SECONDARY_national_curriculum_-_Geography.pdf επισκέψιµο την 
19/11/2017). 
 Τέλος, σύµφωνα πάντα µε το αναλυτικό πρόγραµµα σπουδών της 
Βρετανίας, όσον αφορά τις δεξιότητες που θα πρέπει να αποκτήσουν οι µαθητές, 
αλλά και την εργασία υπαίθρου, θα πρέπει να είναι σε θέση να αξιοποιούν τις 
γνώσεις τους για την υδρόγειο, τους χάρτες και τους άτλαντες στη τάξη και στο 
ύπαιθρο, να ερµηνεύουν τους χάρτες της χαρτογραφικής υπηρεσίας στην τάξη και 
στο πεδίο χρησιµοποιώντας όλες σωστά την κλίµακα και τις αναφορές δικτύου, την 
τοπογραφική και άλλη θεµατική χαρτογραφία και τις δορυφορικές αεροφωτογραφίες. 
Επίσης, θα πρέπει να είναι σε θέση να χρησιµοποιούν τα γεωγραφικά συστήµατα 
πληροφοριών και να εκτιµούν, να αναλύουν και να ερµηνεύουν τόπους και 
δεδοµένα. Οι µαθητές θα πρέπει να χρησιµοποιούν την εργασία πεδίου σε 
αντιπαραβαλλόµενες τοποθεσίες και να συλλέγουν, να αναλύουν και σκιαγραφούν 
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συµπεράσµατα από τα γεωγραφικά δεδοµένα χρησιµοποιώντας τις πολλαπλές 
πηγές της συνεχούς αυξανόµενης σύνθετης πληροφορίας. 
(https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/f
ile/239087/SECONDARY_national_curriculum_-_Geography.pdf 
επισκέψιµο την 19/11/2017). 
 

1.2.6.iii. Το Φινλανδικό Εκπαιδευτικό Σύστηµα (Φιλανδία) 
 Πολύς λόγος γίνεται για την επιτυχία του Φινλανδικού µοντέλου εκπαίδευσης το 
οποίο θεωρείται το καλύτερο της Ευρώπης και βρίσκεται στις πρώτες θέσεις 
κατάταξης στον διαγωνισµό PISA (Programme for International Student 
Assessment) του ΟΟΣΑ (Οργανισµός για την Οικονοµική Συνεργασία και Ανάπτυξη, 
Αγγλικά: OECD, Γαλλικά: OCDE). Ο στόχος των προγραµµάτων σπουδών είναι η 
συνεχής προσπάθεια για τη βελτίωση της εκπαίδευσης που άρχισε από τη δεκαετία 
του 1970.  
 Η υποχρεωτική εκπαίδευση είναι εννεαετής, παρέχεται δωρεάν και ξεκινά από την 
ηλικία των 7 ετών και λήγει στην ηλικία των 16. Παρέχεται σε µία και µόνο δοµή, δεν 
υπάρχει διαχωρισµός µεταξύ δηµοτικού και γυµνασίου ενώ υπάρχει διαχωρισµός 
µέσα στην ίδια δοµή σε κατώτερο επίπεδο (1η-6η τάξη) και σε ανώτερο επίπεδο (7η-
9η τάξη). Η διδασκαλία γίνεται από έναν εκπαιδευτικό τα έξι πρώτα χρόνια και από 
καθηγητές ειδικοτήτων τα τρία τελευταία. Ο κορµός του αναλυτικού προγράµµατος 
είναι καθορισµένος από το Υπουργείου Παιδείας της Φινλανδίας και περιέχει τους 
εκπαιδευτικούς στόχους, τις αρχές τις αξιολόγησης και οδηγίες προς τους 
εκπαιδευτικούς, ενώ οι εκπαιδευτικοί σχεδιάζουν το δικό τους αναλυτικό πρόγραµµα 
µέσα στο πλαίσιο του υπουργείου. Η αξιολόγηση είναι καθηµερινή ως µέρος της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας, ενώ τελικός σκοπός της είναι οι µαθητές να αναπτύξουν 
την ικανότητα για αυτοαξιολόγηση (Sahlberg 2017: 15-7). 
 Στη Φινλανδία, το µάθηµα της «Επιστήµης» διαιρείται σε µαθήµατα «Φυσικής», 
«Χηµείας», «Γεωγραφίας», «Βιολογίας» και «Αγωγής Υγείας». Το πρόγραµµα 
σπουδών της «Επιστήµης», είναι δοµηµένο έτσι ώστε να ικανοί οι µαθητές µετά τη 
διδασκαλία να αντιµετωπίζουν τις προκλήσεις του 21ου αιώνα ενώ παράλληλα να 
αποκτήσουν τις σχετικές ικανότητες για έρευνα κι επίλυση προβληµάτων στον τοµέα 
της επιστήµης και της µάθησης αλλά και κριτική σκέψη και δηµιουργικές δεξιότητες 
(Niemi et al., 2016:128). 
 Οι κύριοι στόχοι του µαθήµατος «Επιστήµη» είναι: να βοηθήσουν τους µαθητές 
να αντιληφθούν τη φύση της επιστήµης, να µάθουν νέες επιστηµονικές έννοιες, 
αρχές και µοντέλα, να αναπτύξουν δεξιότητες στην πειραµατική διαδικασία και να 
διεγείρουν το ενδιαφέρον των µαθητών για τη µελέτη των φυσικών επιστηµών. Τα 
περιεχόµενα της Βιολογίας, της Χηµείας, της Φυσικής και της Φυσικής Γεωγραφίας 
εστιάζονται ιδιαίτερα στα φυσικά συστήµατα, στα ζωντανά συστήµατα, στη Γη και 
στα διαστηµικά και στα τεχνολογικά συστήµατα. Επίσης, στις ιδιότητες των υλικών, 
στα βασικά στοιχεία της αστρονοµίας, στους ανθρώπους και τους πληθυσµούς, στα 
οικοσυστήµατα, στην ιστορία της Γης, στο χώρο και στις µεταβολές των συστηµάτων 
της Γης (Niemi et al., 2016:130-1). 
 Το εθνικό πρόγραµµα σπουδών της Φινλανδίας απαιτεί από τους µαθητές να 
αποκτήσουν δεξιότητες επιστηµονικών διαδικασιών, ως εκ τούτου, η πρακτική 
εργασία και οι επιδείξεις των πειραµάτων έγιναν από καιρό αποδεκτές ως 
αναπόσπαστο µέρος της διδασκαλίας για την εκµάθηση θεµάτων της επιστήµης˙ έτσι 
αντί για τις έννοιες «έρευνα» και «ανακάλυψη» χρησιµοποιούνται οι όροι «πρακτική 
εργασία» και «επίδειξη». Η έννοια «µέθοδος διδασκαλίας» χρησιµοποιείται στη 
Φινλανδία ως συνώνυµο µιας µάθησης, µεθόδου ή µοντέλου ή στρατηγικής ή 
δραστηριότητας των µαθητών που προσανατολίζεται στο στόχο και τονίζει την 
κοινωνική αλληλεπίδραση µεταξύ των µαθητών και των εκπαιδευτικών αλλά και 
µεταξύ των µαθητών (Niemi et al., 2016:133). 
 Το περιεχόµενο των στόχων του Φιλανδικού προγράµµατος -που σχετίζεται σε 
πολλά σηµεία µε το πλαίσιο του PISA για τα θέµατα των Φυσικών Επιστηµών- στα 
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επίπεδα 5-9 είναι να κατανοήσουν, οι µαθητές, τις βασικές έννοιες της Βιολογίας, 
Χηµείας, Φυσικής και Φυσικής Γεωγραφίας, να µάθουν να χρησιµοποιούν στη 
Φυσική τις ποσότητες και τις µονάδες στην περιγραφή των φυσικών φαινοµένων, να 
κάνουν παρατηρήσεις και µετρήσεις και να βγάζουν συµπεράσµατα, να ερµηνεύουν 
τα αποτελέσµατα και να αναγνωρίζουν τις αιτιώδεις σχέσεις που συνδέονται µε τις 
ιδιότητες των φυσικών φαινοµένων, να παρουσιάζουν και να ελέγχουν την ορθότητα 
µιας υπόθεσης, να εφαρµόζουν την επιστηµονική γνώση σε διαφορετικές 
καταστάσεις ζωής, να κατασκευάζουν απλά µοντέλα για να εξηγούν τα φυσικά 
φαινόµενα και να διεξάγουν απλά πειράµατα που διασαφηνίζουν τις ιδιότητες των 
φαινοµένων (Niemi et al., 2016:141-2). 
 Ειδικά για τη Γεωγραφία –η οποία συνδέεται µε τη διδασκαλία της Βιολογίας στα 
επίπεδα 5-6 στο Φιλανδικό πρόγραµµα σπουδών- οι µαθητές µαθαίνουν να 
παρακολουθούν και να ερευνούν τη φύση σε εξωτερικούς χώρους, να αναγνωρίζουν 
την κυριότερη χλωρίδα και πανίδα στις γύρω περιοχές, να συγκρίνουν και να 
ταξινοµούν παρατηρήσεις, µετρήσεις και συµπεράσµατα, µαθαίνουν να 
χρησιµοποιούν και να ερµηνεύουν φυσικούς και θεµατικούς χάρτες και άλλες πηγές 
των γεωγραφικών πληροφοριών όπως τα διαγράµµατα, τα στατιστικά στοιχεία, τη 
λογοτεχνία, πηγές ειδήσεων, ηλεκτρονικά µηνύµατα και φωτογραφίες 
συµπεριλαµβανοµένης της εναέριας και δορυφορικής φωτογραφίας. Επίσης, 
µαθαίνουν να κατανοούν τις επιπτώσεις των πλανητικών γεγονότων στη Γη, να 
διεξάγουν απλά επιστηµονικά πειράµατα που διασαφηνίζουν τις ιδιότητες των 
φαινοµένων, τους οργανισµούς, τις ουσίες και τα αντικείµενα καθώς και τις 
συσχετίσεις µεταξύ τους (Niemi et al., 2016:142). 
 Η γεωγραφική διδασκαλία για τα επίπεδα 7-9 εστιάζει στον κόσµο και στις 
διάφορες περιοχές του και στα τοπικά φαινόµενα. Στόχος είναι να αναπτυχθεί η 
γεωγραφική αντίληψη του µαθητή για τον κόσµο, η ικανότητά του να εξετάσει το 
φυσικό, το χτισµένο και το κοινωνικό περιβάλλον και την αλληλεπίδραση µεταξύ των 
ανθρώπων και του περιβάλλοντος από τοπικό σε παγκόσµιο επίπεδο. Οι µαθητές, 
όπως και στο προηγούµενο επίπεδο, θα µάθουν να χρησιµοποιούν φυσικούς και 
θεµατικούς χάρτες και άλλες πηγές πληροφοριών (Niemi et al., 2016:143). 
 Στο Φινλανδικό σύστηµα, υπάρχει η πρόβλεψη για την εκπαίδευση όσων η 
µητρική γλώσσα δεν είναι η Φιλανδική και διαµένουν στο κράτος της Φιλανδίας. Σε 
αυτό το παράλληλο σύστηµα, επίσης συναντώνται τα µαθήµατα των Φυσικών 
Επιστηµών στα οποία υπάρχει και η ανάλογη διάρθρωση. Συγκεκριµένα, τα 
µαθήµατα των Φυσικών Επιστηµών εµβαθύνουν στη γνώση που περιλαµβάνεται 
στο βασικό αναλυτικό πρόγραµµα. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στη γνώση της 
επιστηµονικής ορολογίας του κάθε κλάδου. Με τη διδασκαλία οι µαθητές 
εξασκούνται στις τεχνικές µάθησης που απαιτούνται για τη µελέτη των Φυσικών 
Επιστηµών και το αναλυτικό πρόγραµµα αξιολογείται από τους ίδιους τους µαθητές. 
Συγκεκριµένα, τα µαθήµατα της Γεωγραφίας-Βιολογίας εκτελούνται µε διαθεµατικό 
τρόπο µαζί µε το µάθηµα των Φιλανδικών ως ξένη γλώσσα. Οι µέθοδοι διδασκαλίας 
περιλαµβάνουν ασκήσεις µε ορισµούς εννοιών, ερµηνεία χαρτών, διαγράµµατα και 
γραφήµατα καθώς και παραγωγή κειµένων από τους µαθητές υπό την καθοδήγηση 
του διδάσκοντα (National Core For Preparatory Education, 2014:27-8).  
 Τα βασικά περιεχόµενα των φυσικών µαθηµάτων είναι η µελέτη του αέρα και του 
νερού, οι πρώτες ύλες και η παραγωγή, η φύση και η κοινωνία και δεξιότητες που 
αφορούν τη µελέτη της φύσης. Όσον αφορά τη Γεωγραφία-Βιολογία, στόχοι του 
µαθήµατος είναι οι µαθητές να εξοικειωθούν µε τα βασικά φαινόµενα και τις έννοιες 
που χρησιµοποιούνται για να τα περιγράψουν και µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 
φύσης και του περιβάλλοντος, ενώ τα βασικά περιεχόµενα του µαθήµατος 
περιλαµβάνουν ερευνητικές και µαθησιακές δεξιότητες για τη Βιολογία, τη φύση και 
το οικοσύστηµα, τη ζωή και την εξέλιξη, το ανθρώπινο είδος, το κοινό περιβάλλον, 
γεωγραφικές δεξιότητες, ανάλυση και κατανόηση του κόσµου, τη µελέτη της 
Ευρώπης µε έµφαση στη Φιλανδία και δεξιότητες στη µελέτη της φύσης (National 
Core For Preparatory Education, 2014:27-8). 
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Συµπεράσµατα 
 Οι Φυσικές Επιστήµες υπήρξαν ανέκαθεν αντικείµενο µελέτης και βασικό µάθηµα 
στην εκπαίδευση. Ο Dewey (1916), αναφέρει ότι η Επιστήµη αντιπροσωπεύει τη 
σανίδα σωτηρίας του ανθρώπινου είδους ενάντια στη φυσική του κλίση προς την 
καταστροφή. Παρατηρείται ότι οι µέθοδοι διδασκαλίας που προτείνονται από τους 
µεγάλους παιδαγωγούς για τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών 
διαφοροποιήθηκαν ελάχιστα στα εκπαιδευτικά προγράµµατα τους τελευταίους 
αιώνες (χωρίς απαραίτητα να εφαρµόζονται), επίσης τα αντικείµενα διδασκαλίας και 
προβληµατισµού είναι τα ίδια και µάλιστα η γνώση που επικοινωνείται απευθύνεται 
σε περιορισµένο αριθµό µαθητών, γεγονός που ορισµένοι (Σέρογλου & Agustin-
Bravo, 2017 στο Μαρκοπουλος & Σέρογλου, 2017) το αποδίδουν ακόµη και σε 
πολιτική σκοπιµότητα. Οι κοινότητες των εκπαιδευτικών που διδάσκουν Φυσικές 
Επιστήµες ήταν αποµονωµένες και σπάνια έδιναν προσοχή σε ζητήµατα έξω από 
τον τοµέα τους που ήταν µάλιστα ήταν κι εξαιρετικά περιορισµένη στα παιδαγωγικά 
και διδακτικά ζητήµατα των Φυσικών Επιστηµών (Bevilacqua & Gianetto, 2008). 
 Από τον Αιµίλιο του Ρουσσώ έως και σήµερα ο παιδαγωγός καλείται να εγείρει 
κάθε φορά τις αισθήσεις και να κάνει την παρατήρηση βασικό µέσο µάθησης, διότι η 
εκµάθηση δια µέσω των εµπειριών ανακαλείται ευκολότερα (Rousseau, 1762). Ο 
Rousseau, συχνά, απευθυνόµενος στους παιδαγωγούς χρησιµοποιούσε την 
έκφραση «παρακολουθήστε τη φύση, παρατηρήστε προσεκτικά το µαθητή σας, πριν 
του πείτε την πρώτη λέξη» (Houssaye, 2000) και πιστεύει ακράδαντα ότι για να 
καταλάβει το παιδί τη φύση θα πρέπει πρώτα να την αισθανθεί και ο δάσκαλός του 
να είναι αρωγός σε αυτή την προσπάθεια χωρίς να του αποκαλύπτει όλη την αλήθεια 
αλλά να την αντιλαµβάνεται δια µέσω της παρατήρησης. Παρόµοιο σκεπτικό έχει και 
ο Reif, (1995) που υποστηρίζει ότι η βασική γνώση των φυσικών επιστηµών πρέπει 
να αποκτάται µέσα από τις διαδικασίες τις οποίες ο παιδαγωγός πρέπει να επεξηγεί 
µε απόλυτη σαφήνεια και να µορφώνει τις αόριστες ιδέες που έχουν οι µαθητές για 
την φύση της επιστήµης.  
 H επιστροφή στο πεδίο και η παρατήρηση είναι επιτακτική ανάγκη διότι ένα παιδί 
«διαβάζει» καλύτερα το «βιβλίο της φύσης» και η κρίση του, που υπερέχει της 
µνήµης, είναι αυτή που το βοηθά να αποφασίζει ορθότερα˙ ο εκπαιδευτικός θα 
πρέπει να κάνει τον µαθητή να προσέξει τα φαινόµενα της φύσης και µε αυτόν τον 
τρόπο θα τον κάνει περίεργο, ενώ δεν θα πρέπει να του διδάξει επιστήµη αλλά να 
τον κάνει να την ανακαλύψει (Rousseau, 1762). 
 Η παραπάνω πρακτική όµως, αν και είναι ευρέως αποδεκτή για την 
αποτελεσµατικότητά της, γενικότερα δεν εφαρµόζεται στις σχολικές τάξεις˙ ο Duschl 
(2008) στο Millan et al. (2008) υποστηρίζει ότι στα σηµερινά προγράµµατα 
αφιερώνεται πολύ λίγος χρόνος στην εξέταση και ανάλυση του προβλήµατος που 
µελετάται, η διδασκαλία εξαντλείται στην εκτέλεση µε την προβληµατική να είναι 
απούσα, µε αποτέλεσµα να εκλείπει η οικοδόµηση της γνώσης που θα βοηθούσε 
στην ανάπτυξη υψηλού επιπέδου συλλογιστικής και συνδυαστικής σκέψης και καλεί 
την εκπαιδευτική κοινότητα σε µια ριζοσπαστική αλλαγή της υπάρχουσας 
κατάστασης. O Lijnse (2008) στο Millan et al. (2008), επίσης, συµφωνεί ότι υπάρχει 
κενό µεταξύ θεωρίας και πρακτικής στον τοµέα της εκπαίδευσης των Φυσικών 
Επιστηµών που οφείλεται, µεταξύ άλλων, στην άγνοια των δασκάλων και καθηγητών 
των ευρηµάτων της έρευνας αλλά και των Φυσικών των παιδαγωγικών 
µεθοδολογιών και της εκπαιδευτικής ψυχολογίας.  
 Τα τελευταία χρόνια, όµως, πολλές χώρες στον κόσµο αναζητούν τρόπους να 
διδάξουν Φυσικές Επιστήµες, έτσι ώστε να γίνουν ενδιαφέρουσες και κατανοητές στο 
σύνολο της τάξης µιας και η παραίτηση παιδιών κι εφήβων από τις Φυσικές 
Επιστήµες είναι γεγονός κι αντικείµενο µελέτης πολλών ερευνών (Angell et al., 2004, 
Kortemeyer 2007, Logan & Skamp 2008, OECD 2006 στο Μαρκόπουλος & 
Σέρογλου, 2017). Ουσιαστικά πρόκειται για µια ενεργή αναπλαισίωση των Φυσικών 
Επιστηµών ως επιστηµονικού κλάδου ως αντικειµένου διδασκαλίας και ως δηµόσιας 
εικόνας στο ευρύ κοινό. Η προοπτική αυτή µπορεί να πραγµατοποιηθεί εάν 
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διαφορετικοί επιστηµονικοί κλάδοι, όπως η Φυσικές Επιστήµες, η παιδαγωγική, η 
ψυχολογία και οι επιστήµες των ψηφιακών µέσων συναντηθούν και συνεργαστούν 
και να ορίσουν νέους διεπιστηµονικούς τόπους και να παράγουν θεωρίες και 
µεθοδολογικά εργαλεία για τη µελέτη της διδασκαλίας και µάθησης των Φυσικών 
Επιστηµών µε στόχο τη βελτίωση της παιδείας. Επιλέγοντας ένα συγκεκριµένο 
περιεχόµενο από τις Φυσικές Επιστήµες (έννοιες, θεωρίες, µοντέλα, ερµηνείες 
φαινοµένων κλπ.) και τοποθετώντας το στο ευρύτερο πλαίσιο της κοινωνίας, της 
ιστορίας και του πολιτισµού της ανθρωπότητας, οι Φυσικές Επιστήµες µπορούν να 
αποµυθοποιηθούν και να αποκτήσει η διδασκαλία µέσα στην τάξη νόηµα κι 
ενδιαφέρον αποδοµώντας τη θετικιστική εικόνα της εξειδίκευσης που είχε 
επικρατήσει στο παρελθόν (Σέρογλου & Agustin-Bravo, 2017 στο Μαρκόπουλος & 
Σέρογλου, 2017). 
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