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Επιστημονικός εγγραμματισμός (Scientific Literacy) ή Εγγραμματισμός της 

επιστήμης (Science literacy);  

Οι δυο Οπτικές (Vision I, Vision II) του επιστημονικού εγγραματισμού 

Ορίζοντας τον επιστημονικό εγγραμματισμό (Ε.Ε.) 

Tα 4 προγράμματα αξιολόγησης του Ε.Ε. 

Συμπεράσματα-Συζήτηση  

 



«Επιστημονικός Πολιτισμός» (scientific culture και la culture scientifique, όπου ο 

τελευταίος όρος χρησιμοποιείται εκτενέστερα στην γαλλόφωνη περιοχή του Καναδά).  

                                                                                                                  Solomon, 1998 

«Κατανόηση επιστήμης από την κοινωνία» (Public understanding of science, PUS,      

     Αγγλία )                                                                 ο Μiller (1992), Ο Durant (1994) και οι Μillar & Hunt (2000)  

«Η σύνδεση της κοινωνίας με την επιστήμη» (Public engagement with science) 



(Scientific Literacy)  (Science literacy) 
 

Εστίαση στο περιεχόμενο της  

κάθε επιστήμης δηλαδή στο  

γνωστικό αντικείμενο  

Εστίαση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων  

ανεξάρτητα από το περιεχόμενο του  

κάθε επιστημονικού κλάδου.  



 

Επιστημονικός Εγγραμματισμός ( SL) 
Οπτική Ι  

(Vision I) 

Oπτική ΙΙ 

(Vision II ) 

«Επιστήμη για την Επιστήμη» «Γύρω από την επιστήμη» 



 

 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ  

ΕΓΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ  

(ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΜΟΦΩΝΙΑΣ) 

ΕΠΙΠΕΔΑ ΚΑΙ ΤΥΠΟΙ  

(ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ) 

 ΕΓΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ  

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ  

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ  

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 



 

Σλόγκαν (slogan) 

 Όχι πρακτική εφαρμογή του σχεδιασμού των αναλυτικών προγραμμάτων στην οργάνωση της 

διδασκαλίας και στον σχεδιασμό της αξιολόγησης του Ε.Ε των μαθητών. 

Σλόγκαν  Αυστηρός ορισμός  

Ερμηνεία  

Ποικιλία ορισμών 

 Ο Milton Pella (1966) και οι συνεργάτες του:  

 Άτομο επιστημονικά εγγράμματο :  

 θεμελιώδεις έννοιες της επιστήμης,  

 την φύση της επιστήμης  

 την ηθική που καθορίζει την δουλειά και την έρευνα των επιστημόνων, 

την αλληλεξάρτηση της επιστήμης με την κοινωνία,  

 την αλληλεξάρτηση των φυσικών επιστημών με τις ανθρωπιστικές επιστήμες 

 τις διαφορές μεταξύ επιστήμης και τεχνολογίας.  

Παρόμοιες προσπάθειες τους Gabel (1976) και Agin (1974)  



 

Τρείς τύποι Ε.Ε.:  Πρακτικός (Practical): Γνωση για επίλυση πρακτικών προβλημάτων  

Κοινωνικός (Civic): Γνώση της επιστήμης   

Πολιτισμικός (Cultural): Επιθυμία για αέναη μάθηση για την επιστήμη 

Shen (1995) 

Shamos (1995): Πολιτισμικός (Cultural SL), Λειτουργικός (Functional SL), Πραγματικός (True SL)  

  

  

 

Bybee  (1997): Ονομαστικός (Νominal SL), Εννοιολογικός και Διαδικαστικός Εγγραμματισμός 

(Conceptual and procedural literacy), Πολυδιάστατος Εγγραμματισμός (Multidimensional 

iteracy) 

  Millar (1996): 1) Οικονομικά (economic), 2) Ωφέλιμα (utility), 3) Δημοκρατικά ( democratic), 4) 

Πολιτισμικά/κοινωνικά (cultural/social).  

 

 

    

Συμμετοχή στην κοινωνία 

Αγγλία  

Ryder (2001): 6 κυρίως περιοχές εστιάζοντας λιγότερο στην κοινωνικο-πολιτισμική διάσταση 

Sjoberg (1997) &Jenkins (1997): εισάγουν την έννοια της τεχνολογίας  

                                                           και του τεχνολογικού εγγραμματισμού  

 

 

 

 



 

Laugksch (2000)  

 οι ερευνητές που ασχολούνται με την διδακτική των φυσικών επιστημών καθώς και οι φορείς χάραξης 

πολιτικής σχετικά με την εκπαίδευση, που αναφέρονται κυρίως στον Ε.Ε. των παιδιών και των εφήβων  

 οι κοινωνικοί επιστήμονες και οι ερευνητές της κοινής γνώμης  που ενδιαφέρονται για επιστημονικά και 

τεχνολογικά θέματα πολιτικής  και αναφέρονται σε άτομα όπως στους ενήλικους.  

 οι κοινωνιολόγοι της επιστήμης που επικεντρώνονται σε μια κοινωνιολογική προσέγγιση του εγγραμματισμού 

και αναφέρονται στο ίδιο κοινό με την δεύτερη ομάδα  

 αυτοί που σχετίζονται μη τυπικά με την επιστήμη όπως οι συγγραφείς επιστημονικών περιοδικών, τα 

προγράμματα τηλεόρασης και Μ.Μ.Ε. που ασχολούνται με θέματα επιστήμης, διάφορα μουσεία φυσικών 

επιστημών κ.α. και αναφέρονται σε όλους παιδιά, έφηβους, ενήλικους.   

Ο καταρτισμένος (literate as learned), Ο επαρκής στις γνώσεις (literate as competent), ικανότητα 

να δρα και να λειτουργεί κατ’ ελάχιστον ως ενεργός πολίτης (literate as able to function minimally 

in society)  

 

  



Bailey (1998)  

Προσαρμογή (literacy as Adaptation):  

Ισχύ (literacy as Power):  

Ευλογία (literacy as State of Grace): 

 

Πρακτική αξία των δεξιοτήτων που κατέχει ένας εγγράμματος πολίτης που 

του επιτρέπει να λειτουργεί αποτελεσματικά σε διάφορες καταστάσεις στην 

καθημερινή του ζωή  

Η απελευθερωτική δύναμη που παρέχει η μόρφωση  και δίνει την δυνατότητα να 

μπορεί κανείς να διεκδικεί την θέση του στην κοινωνία ανεξάρτητα από την 

οικονομική ή κοινωνική του κατάσταση  

Τάση πολλών κοινωνιών να προσδίδουν ειδικές αρετές σε άτομα 

που θεωρούνται καλλιεργημένοι και αντλούν το νόημα της ζωής 

μέσα από την γνώση ως ύψιστο αγαθό της ανθρωπότητας. 



 

Επιστημονικά εγγράμματος αυτός που:  

Αναγνωρίζει ότι η επιστήμη, τα μαθηματικά και η τεχνολογία είναι 

αλληλοεξαρτώμενα ανθρώπινη πνευματική δραστηριότητα με κανόνες που έχουν την 

δική τους ισχύ αλλά και σαφείς περιορισμούς,  

κατανοεί έννοιες και βασικούς κανόνες της επιστήμης, είναι εξοικειωμένος με τον 

φυσικό κόσμο 

Αναγνωρίζει την ποικιολομορφία που έγκειται στην διαφορετικότητα και ταυτόχρονα 

η αίσθηση του αδιάσπαστου και του ενιαίου 

Χρησιμοποιεί την επιστημονική γνώση και σκέψη για κοινωνικούς και ατομικούς 

σκοπούς.  

Ρroject, 2061, American Association for the Advancement 

of Science ή AAAS 

Οπτική Ι 



Solomon (1998)  

 

Μarshall, Scheppler, & Palmisano, 2003 

«Πολιτιστικό προϊόν» (cultural product) ομορφιάς και κομψότητας  

Ακαδημαϊκός» Ε.Π. (academic)  

θα πρέπει να καλλιεργείται για αυτούς που ενδιαφέρονται για επιστημονική καριέρα 

Επαγγελματική προετοιμασία σε θέματα που σχετίζονται με την επιστήμη ( 

μηχανολογία, ιατρική, πληροφορική κ.α. 

«Λαικός Ε.Ε.» (popular scientific culture) 

η ευρεία προώθηση του επιστημονικού και τεχνολογικού πολιτισμού 

για όλους τους μαθητές έτσι ώστε να εκτιμήσουν τις νέες εξελίξεις 

στην επιστήμη και να μπορούν να τις αξιολογήσουν 

Οπτική ΙΙ 



Σε μια δημοκρατική κοινωνία θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη  όλες οι επιστημονικές 

προσεγγίσεις για να αντιμετωπιστεί ένα αμφιλεγόμενο ή επείγον περιστατικό.   

Ο μαθητής μαθαίνει μέσα από την εμπειρία της κάθε κατάστασης το κατάλληλο επιστημονικό 

περιεχόμενο  

Γίνεται ενεργό μέλος της κοινωνίας, ενθαρρύνοντας τον να συνεχίσει έτσι και στην μετέπειτα 

πορεία της ζωής του.  

 

Εκμάθηση της επιστήμης μέσα από κοινωνικές καταστάσεις που 

σχετίζονται άμεσα με αυτήν (Οπτική ΙΙ) 

Έμφαση στην συλλογική παρά στην ατομική δραστηριότητα 

 

 

 

Roth & Lee (2002, 2004) 

«Επιστήμη για  συγκεκριμένους κοινωνικούς σκοπούς» (Science for specific social purposes ή 

SSSP)  
Layton, Davey & Jenkins (1986) 

η κατάσταση ενός κοινωνικο-επιστημονικού θέματος επηρεάζεται έντονα 

από την σκοπιά της κάθε πλευράς που εμπλέκεται σε αυτό 



 

 Miller  Οπτική Ι  

Οπτική ΙΙ 

Τα δύο πρώτα μέρη μετρούν την κατανόηση των 

κανόνων και διαδικασιών της επιστήμης και το 

γνωστικό αντικείμενο των σημαντικών 

επιστημονικών πεδίων (Οπτική Ι)  

Η τρίτη διάσταση : επίγνωση της επίδρασης της επιστήμης και της τεχνολογίας στην κοινωνία  

 (Οπτική ΙΙ)  

Durant και οι συνεργάτες του 

Χρησιοποίησαν  την Οπτική ΙΙ για να προσδιορίσουν τον όρο  PUS 

Δύο ανεξάρτητες μεταβλητές: οικειότητα με τις έννοιες της επιστήμης, τις διαδικασίες και 

τα προϊόντα της επιστήμης.  

Τρίτη ανέξαρτητη μεταβλήτη: «ενδιαφέρον για την επιστήμη» (interest in science)  



Αξιολόγηση του E.Μ.E (MSL) στην Τρίτη διεθνή μελέτη των μαθηματικών και της 

επιστήμης (ΤΙΜSS) 

 
Mαθητές: Τελευταία τάξη του γυμνασίου και τα θέματα στα οποία εξετάζονται δεν είναι απαραίτητα 

μέσα στα όρια του αναλυτικού προγράμματος. 

Σκοπός: να θυμούνται οι μαθητές, φεύγοντας από το σχολείο, τα μαθηματικά και την επιστήμη που 

έχουν διδαχτεί και να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν την γνώση αυτή κατάλληλα στις προκλήσεις της 

ζωής. 

Θέματα «δικαιολόγησης και κοινωνικής χρησιμότητας των μαθηματικών, της επιστήμης και της 

τεχνολογίας (RSU) (Οπτική ΙΙ)  

Θέματα με καθαρά επιστημονικό περιεχόμενο (Οπτική Ι) 

 PISA (Programme for International Student Assessment) του Οργανισμού Οικονομικής 

Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) 

Κάθε τρία χρόνια 

Μαθητές 15 χρονών  

Τρία γνωστικά αντικείμενα: Κατανόηση Κειμένου, Μαθηματικά και Φυσικές Επιστήμες, 

καθώς και τις δεξιότητες των μαθητών στην Λύση Προβλήματος  

το 2006 αφιερωμένο στον Ε.Ε 

 



PISA (Programme for International Student Assessment) του Οργανισμού Οικονομικής 

Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) 

Η ικανότητα του ατόμου να χρησιμοποιεί την επιστημονική γνώση, να 

αναγνωρίζει ερωτήματα και να βγάζει συμπεράσματα που βασίζονται σε 

επιστημονικά δεδομένα, έτσι ώστε να κατανοεί τον φυσικό κόσμο που τον 

περιβάλλει και να συμβάλλει στην λήψη αποφάσεων για τις αλλαγές που η 

ανθρώπινη δραστηριότητα επιφέρει σε αυτόν 

Ένα Ε.Ε. άτομο θα πρέπει:  

να γνωρίζει και να κατανοεί τις επιστημονικές έννοιες και διαδικασίες 

που είναι απαραίτητες για την συμμετοχή τους στην κοινωνία τώρα και 

στο μέλλον,  

να θέτει ερωτήσεις και να βρίσκει απαντήσεις για ερωτήματα που 

αναδύονται από την καθημερινότητα του  

θέληση να ασχολείται με επιστημονικά θέματα ως στοχαζόμενος πολίτης 

(Οπτική ΙΙ).  



 

Κύρια Προβλήματα της Οπτικής Ι (Όχι αέναη προσπάθεια πειραματων,λαθών,κ.α.,      

   μια οπτική για τα θέματα 

Κίνδυνος εστίασης είτε στην Οπτική Ι είτε στην Οπτική ΙΙ στο αναλυτικό πρόγραμμα 

Η αξιολόγηση της Οπτικής ΙΙ αν και ενδιαφέρουσα επηρεάζεται απο πολιτισμικό  

χαρακτήρα των διάφορων εθνών και από ψυχομετρικούς παράγοντες 

Σιωπηλός στόχος ο Ε.Ε. σε διάφορα αναλυτικά προγράμματα 

Διαμόρφωση διδασκαλίας των φυσικών επιστημών και το περιεχόμενο των 

καταστάσεων σχετικών με την επιστήμη ανάλογα με τον πολιτισμό του κάθε κράτους. 

Ίσως οχι τοσο μεγάλη σημασία η επιτευξη ομοφωνης απόφασης όσο η ανάδειξη 

ποικίλων ενδιαφέρων απόψεων   




