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Ποιες είναι οι απαιτήσεις της κοινωνίας από την εκπαίδευση µετά το τέλος της 

πρώτης δεκαετίας του 21ου αιώνα; Όλοι και σε όλο τον κόσµο φαίνεται να συµφωνούν πως 

οι απόφοιτοι της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης πρέπει να είναι εγγράµµατοι πολίτες. 

Εγγράµµατοι όσον αφορά τη γλώσσα, τα µαθηµατικά και τις φυσικές επιστήµες, µία από τις 

οποίες είναι και η Χηµεία. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του επιστηµονικά εγγράµµατου 

πολίτη;  Πως µπορεί να υλοποιηθεί µια τέτοια απαίτηση; ∆ηλαδή, τι πρέπει να αλλάξει στα 

Αναλυτικά Προγράµµατα και ειδικότερα της Χηµείας που µας αφορά; Η παρούσα εισήγηση 

περιέχει κάποιες σχετικές µε τα ερωτήµατα αυτά σκέψεις, υπό το πρίσµα των απαιτήσεων της 

κοινωνίας την εποχή της κρίσης …οικονοµικής αλλά όχι  µόνο. 

Τα επιθυµητά χαρακτηριστικά για τον χηµικά εγγράµµατο πολίτη σε αντιστοιχία µε 

τον επιστηµονικά εγγράµµατο είναι να αναγνωρίζει σε κάποιο βαθµό την «οµορφιά» και το 

«θαύµα» της Χηµείας, να έχει επαρκείς γνώσεις Χηµείας για να συµµετέχει σε δηµόσιες 

συζητήσεις σχετικές µε συναφή θέµατα, να είναι προσεκτικός αποδέκτης των χηµικών και 

τεχνολογικών πληροφοριών που σχετίζονται µε την καθηµερινή του ζωή, να είναι σε θέση να 

συνεχίσει να µαθαίνει για την Χηµεία µετά από την αποφοίτησή του από το σχολείο, και να 

έχει τις απαιτούµενες δεξιότητες για να ακολουθήσει σταδιοδροµία της επιλογής του και 

στους τοµείς της Χηµείας, των άλλων Φυσικών Επιστηµών (ΦΕ), της µηχανικής, και της 

τεχνολογίας.[1] 

Για να βρούµε πως θα υλοποιηθεί αυτή η απαίτηση θα πρέπει να αρχίσουµε να 

ξετυλίγουµε το κουβάρι µε τις διαπιστώσεις για την σηµερινή κατάσταση της χηµικής 

εκπαίδευσης στη χώρα µας και όχι µόνο. Ενήλικες πτυχιούχοι της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης 

σκιαγραφούν µε γκρίζα χρώµατα την εµπειρία τους από το µάθηµα της Χηµείας στο σχολείο. 

Το περιγράφουν ως βαρετό και δύσκολο µάθηµα, µε γλώσσα που δεν καταλάβαιναν, µε 

έµφαση στη θεωρία, µε απαίτηση αποµνηµόνευσης και µε σχολικά εγχειρίδια µε 

δύσκολες/αφηρηµένες έννοιες και ασκήσεις. Μόνο στα εργαστήρια, όσοι έκαναν, εύρισκαν 

ενδιαφέρον.[2] Οι χηµικοί που διδάσκουν το µάθηµα αντιµετωπίζουν δυσκολίες µε τον 

περιορισµένο χρόνο διδασκαλίας για την κάλυψη της ύλης και την διεξαγωγή των 

απαιτούµενων πειραµάτων, µε την ποιότητα της ύλης (µεγάλη σε έκταση που εµποδίζει τη 

διδασκαλία σε βάθος, δεν έχει µεγάλη σχέση µε την καθηµερινή ζωή των µαθητών, και είναι 

δύσκολη για τους µαθητές) και, τέλος, µε το µη ενδιαφέρον των µαθητών και την αντίληψή 
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τους ότι η Χηµεία αποτελεί δευτερεύον µάθηµα.[2] Το βιβλίο του καθηγητή της Χηµείας Β΄ 

Γυµνασίου αναφέρει «Όσοι διδάσκουµε το µάθηµα της Χηµείας συνειδητοποιούµε όλο και 

περισσότερο ότι οι µαθητές µας, ενώ µπορούν να απαντούν σωστά σε τυποποιηµένες 

απαντήσεις, δεν κατανοούν τις έννοιες και τους όρους που χρησιµοποιούν».  

Η έκθεση Science Education in Europe: Critical Reflections αναφέρει πως στο σύνολο 

των ευρωπαϊκών κρατών η διδασκαλία των Φ.Ε., εποµένως και της Χηµείας, δεν πέτυχε τους 

στόχους της, τόσο αυτούς που αφορούν στη γενική παιδεία όλων των µαθητών όσο και τους 

σχετικούς µε την προετοιµασία των µελλοντικών επιστηµόνων. Οι συντάκτες της έκθεσης 

σηµειώνουν ότι όλα τα προγράµµατα σπουδών στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ουσιαστικά 

παρεµφερή ως προς τη φύση τους µε κοινά χαρακτηριστικά, όπως: (α) εµφανίζονται 

ως «κατάλογος» διακριτών ιδεών, που τους λείπει η συνοχή και συνάφεια, (β) δίνουν 

υπερβολική έµφαση στο περιεχόµενο που συχνά διδάσκεται έξω από τα πλαίσια εκείνα που 

θα µπορούσαν να του δώσουν σηµασία και νόηµα, (γ) ο σκοπός  και οι στόχοι της 

διδασκαλίας δεν είναι ούτε εµφανείς, αλλά ούτε και προφανείς στους µαθητές, και (γ) η 

αξιολόγηση γίνεται µε ασκήσεις και δραστηριότητες που βασίζονται σε µεγάλο βαθµό στην 

αποµνηµόνευση και την ανάκληση γνώσεων.[3] 

Στις Η.Π.Α, τον Ιούλιο του 2011, εκδίδεται το Conceptual Framework for New 

Science Education Standards στο οποίο αναφέρεται ότι «Επί του παρόντος, η διδασκαλία των 

ΦΕ στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση στις Ηνωµένες Πολιτείες, αποτυγχάνει να επιτύχει τους 

στόχους της, επειδή δεν είναι οργανωµένη συστηµατικά ώστε να υπάρχει συνοχή του 

προγράµµατος σε όλα τα χρόνια του σχολείου, τονίζει διακριτά γεγονότα επικεντρώνοντας στην 

σε πλάτος και όχι σε βάθος επεξεργασία τους, και δεν παρέχει στους µαθητές τις ευκαιρίες να 

βιώσουν, µε τη συµµετοχή τους, το πώς γίνεται πραγµατικά η επιστήµη».[1] 

Προς τα πού λοιπόν πρέπει να κινηθούµε για να απαλλαχτούµε από τους κοινούς µας 

δαίµονες, ποιοι είναι οι «Γόρδιοι δεσµοί» που πρέπει να λύσουµε για να φτάσουµε στην 

άκρη. Ίσως µπορούµε να συµφωνήσουµε σε πολύ λίγα πράγµατα: 

Α. Πως ο κύριος στόχος της χηµικής εκπαίδευσης στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση δεν 

µπορεί να είναι η παραγωγή της επόµενης γενιάς επιστηµόνων. Τα µαθήµατα Χηµείας των 

οποίων ο στόχος είναι να παρέχουν µια βασική εκπαίδευση για µελλοντικούς επιστήµονες και 

µηχανικούς θα πρέπει να είναι προαιρετικά. 

Β. Πως χρειάζεται να καθοριστούν οι βασικές/θεµελιώδεις γνώσεις  και δεξιότητες της 

Χηµείας και γενικότερα των ΦΕ για τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Στις Η.Π.Α. το έργο αυτό 

χρειάστηκε προσπάθειες σχεδόν δύο δεκαετιών. Για να µη χρειαστούµε ανάλογο χρόνο ας 

αξιοποιήσουµε το συµπέρασµα τους: ότι η διδασκαλία των Φ.Ε. (Φυσικής και Χηµείας, 
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Βιοεπιστηµών, και Επιστηµών της Γης και του ∆ιαστήµατος) στη  δευτεροβάθµια 

εκπαίδευση θα πρέπει: να επικεντρωθεί σε έναν περιορισµένο αριθµό βασικών εννοιών ανά 

επιστήµη και εγκάρσιων εννοιών και κοινών πρακτικών (Πίνακας 1).  

Πίνακας 1. Θεµελιώδεις, εγκάρσιες έννοιες και κοινές πρακτικές των Φ.Ε. 

Θεµελιώδεις Έννοιες 

Φυσικής και Χηµείας 

Εγκάρσιες Έννοιες Φυσικής, 

Χηµείας, Βιοεπιστηµών, 

Επιστηµών Γης και 

∆ιαστήµατος 

Κοινές Πρακτικές Φυσικής, 

Χηµείας, Βιοεπιστηµών, 

Επιστηµών Γης και 

∆ιαστήµατος 

Ύλη και αλληλεπιδράσεις 

της. 
Μοτίβα (patterns) 

∆ιατύπωση ερωτηµάτων και 

καθορισµός προβληµάτων  

Κίνηση και σταθερότητα: 

∆υνάµεις και αλληλεπιδρά

σεις 

Αίτια και αποτέλεσµα:  

Μηχανισµός και επεξήγηση 
Ανάπτυξη και χρήση µοντέλων 

Ενέργεια 
Κλίµακα, αναλογία, και 

ποσότητα 

Σχεδιασµός και διεξαγωγή 

ερευνών 

Κύµατα και εφαρµογές 

τους στον τοµέα των 

τεχνολογιών για τη 

µεταφορά πληροφοριών 

Συστήµατα και µοντέλα του 

συστήµατος 

Ανάλυση και 

ερµηνεία δεδοµένων 

 
Ενέργεια και ύλη: Ροή, 

κύκλοι και διατήρηση 

Χρήση µαθηµατικών 

και υπολογιστικής σκέψης 

 ∆οµή και λειτουργία 
Κατασκευή εξηγήσεων και 

σχεδιασµός λύσεων 

 Σταθερότητα και µεταβολή 
Επιχειρηµατολογία στηριγµένη

 σε στοιχεία 

  
Απόκτηση, αξιολόγηση, 

κοινοποίηση πληροφοριών 

 

Γ. Πως πρέπει να αξιοποιήσουµε τη γνώση που έχουµε σήµερα για το πώς µαθαίνουν οι 

µαθητές, δηλαδή τη Γνωσιακή Επιστήµη, την Παιδαγωγική και τη ∆ιδακτική. Και στους 

τρεις αυτούς επιστηµονικούς κλάδους κυριαρχούν οι υποθέσεις του κοινωνικού 

εποικοδοµητισµού [4, 5] σύµφωνα µε τις οποίες η γνώση οικοδοµείται από τους µαθητές µε 

βάση τις προϋπάρχουσες ιδέες, πεποιθήσεις και εµπειρίες τους και µάλιστα µέσα στο 

κοινωνικό πλαίσιο µε τη διαµεσολάβηση του εκπαιδευτικού. Για το λόγο  αυτό θα πρέπει να 

αξιοποιηθούν δραστηριότητες στα πλαίσια οµάδας µαθητών, µε τον εκπαιδευτικό να έχει 

οργανωτικό, και υποστηρικτικό ρόλο. Οι δραστηριότητες στις οποίες θα εµπλέκονται οι 

µαθητές να είναι διαφορετικών τύπων (κατασκευές, χρήση οπτικών αναπαραστάσεων, 

σχεδίαση γραφικών παραστάσεων, παιχνίδι, κ.α.) προκειµένου να ταιριάζουν στους 

πολλαπλούς τύπους ευφυΐας των µαθητών και να βοηθήσουν την ανάπτυξη αυτών [6].  
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Αντί συµπεράσµατος 

Αν υπάρχει ένα µήνυµα που προκύπτει από  τα παραπάνω είναι ότι τα προβλήµατα 

των αναλυτικών προγραµµάτων Χηµείας δεν επιδέχονται απλές, βραχυπρόθεσµες λύσεις. Οι 

µαθητές µας ζουν σε µια κοινωνία τελείως διαφορετική από αυτήν που µεγαλώσαµε εµείς και 

οι δάσκαλοί µας. Ο κύριος όγκος των πληροφοριών σήµερα φτάνει στον καθένα µε την 

µορφή εικόνας και όχι κειµένου και αυτό έχει µεταβάλει τον τρόπο που προσεγγίζουµε τα 

κείµενα, πως διαβάζουµε και πως γράφουµε, πως επικοινωνούµε και πως συζητούµε.     

Η µεγαλύτερη από τις προκλήσεις της εποχής µας είναι η ανεύρεση νέων οραµάτων 

για τη ζωή, την κοινωνία, την εκπαίδευση γενικότερα και τη χηµική εκπαίδευση που 

συζητάµε σήµερα. Για να βρεθούν αυτά χρειάζεται ένας ειλικρινής διάλογος  µεταξύ όλων 

των ενδιαφερόµενων πλευρών (Χηµικά Τµήµατα, Χηµικοί Εκπαιδευτικοί, Ένωση Ελλήνων 

Χηµικών, Κρατικοί Φορείς) χωρίς αποκλεισµούς κανενός και το κυριότερο χωρίς τη δράση 

των γνωστών-αγνώστων που εδώ και δεκαετίες δρουν και αποφασίζουν χωρίς εµάς για εµάς. 
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