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Το PARRISE αποτελεί μια διεπιστημονική
κοινοπραξία που έχει ως στόχο να
διευκολύνει τις δραστηριότητες δικτύωσης
μεταξύ εκπαιδευτικών, εκπαιδευτών και
ερευνητών στις Φυσικές και Περιβαλλοντικές
Επιστήμες σε 18 ιδρύματα, σε 11 χώρες. Τα
μέλη της κοινοπραξίας έχουν σημαντική
εμπειρία στα θέματα μάθησης με διερώτηση
και μάθησης μέσω κοινωνικο-επιστημονικών
θεμάτων στο πλαίσιο της επαγγελματικής
ανάπτυξης εκπαιδευτικών.
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“ Αναπτύσσοντας την επίγνωση των
νέων για την Υπεύθυνη Έρευνα και
Καινοτομία μέσω της Μάθησης με
Διερώτηση στις Φυσικές και
Περιβαλλοντικές Επιστήμες”
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Το πλαίσιο της κοινωνικοεπιστημονικης μάθησης
με διερώτηση

Κοινωνικοεπιστημονικά θέματα
Διερώτηση
Κοινωνικο-επιστημονική
μάθηση με διερώτηση

Για το PARRISE
Ο στόχος του προγράμματος PARRISE
έγκειται στη σύζευξη επιστήμης και κοινωνίας
στο σχολείο. Με τον τρόπο αυτό, αναμένεται
ότι οι νέοι θα ενεργοποιηθούν περαιτέρω στο
πλαίσιο των φυσικών και περιβαλλοντικών
επιστημών, εξετάζοντας κριτικά την
κοινωνική τους επίδραση. Μέσα από τον
επιστημονικό γραμματισμό, οι νέοι πολίτες
εφοδιάζονται καλύτερα, ώστε να μετέχουν στη
διαδικασία της επιστημονικής καινοτομίας.
Το PARRISE αναπτύσσει και διαμοιράζεται
βέλτιστες πρακτικές επαγγελματικής
ανάπτυξης των εκπαιδευτικών φυσικών και
περιβαλλοντικών επιστημών στην
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση
σ’ ολόκληρη την Ευρώπη. Οι πρακτικές αυτές
ενσωματώνουν δύο παιδαγωγικές
προσεγγίσεις: τη μάθηση με διερώτηση
(IBSE) και τη μάθηση μέσω κοινωνικοεπιστημονικών θεμάτων. Η συνδυαστική αυτή
προσέγγιση ονομάζεται κοινωνικοεπιστημονική μάθηση με διερώτηση (SSIBL).
Η προσέγγιση αυτή, εισάγει τις προκλήσεις
της Υπεύθυνης Έρευνας και Καινοτομίας
στην εκπαίδευση.

Συνολικός στόχος του προγράμματος
PARRISE είναι η συλλογή κι ο διαμοιρασμός
βέλτιστων πρακτικών σε όλη την Ευρώπη.
Επιπρόσθετα, το πρόγραμμα αναπτύσσει
μαθησιακά εργαλεία, υλικό και μαθήματα
επαγγελματικής ανάπτυξης για τους
εκπαιδευτικούς φυσικών και
περιβαλλοντικών επιστημών με βάση το
πλαίσιο κοινωνικο-επιστημονικής μάθησης με
διερώτηση. Το PARRISE θα οικοδομηθεί στη
βάση των πιο πρόσφατων θεωρήσεων για τη
μάθηση με διερώτηση και θα προωθήσει την
εφαρμογή της μάθησης με διερώτηση στην
εκπαιδευτική πρακτική.
Η κοινοπραξία του PARRISE

www.parrise.eu

Στόχοι PARRISE
Να παρέχει ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό
πλαίσιο για την κοινωνικο-επιστημονική
μάθηση με διερώτηση σε τυπικά και μη
τυπικά μαθησιακά περιβάλλοντα
Να προσδιορίσει παραδείγματα βέλτιστων
πρακτικών που αντικατοπτρίζουν την
κοινωνικο-επιστημονική μάθηση με
διερώτηση
Να οικοδομήσει διακρατικές κοινότητες από
εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές, άτομα που
εστιάζουν στην επικοινωνία της επιστήμης,
ειδικούς στα αναλυτικά προγράμματα και
στην εκπαίδευση για πολιτότητα, με στόχο
την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών στο
πλαίσιο της κοινωνικο-επιστημονικής
μάθησης με διερώτηση
Να αναπτύξει δεξιότητες κοινωνικοεπιστημονικής μάθησης με διερώτηση στους
εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη
Να διαχύσει βέλτιστες πρακτικές μέσα από
την ιστοσελίδα του PARRISE, ψηφιακές και
έντυπες εκδόσεις, και πρόσωπο-μεπρόσωπο μαθήματα, τα οποία θα
οργανωθούν τόσο από εθνικά όσο και από
διεθνή δίκτυα
Να αξιολογήσει την επιτυχία των
εκπαιδευτικών αξιοποιώντας βέλτιστες
πρακτικές κοινωνικο-επιστημονικής
μάθησης με διερώτηση με εν ενεργεία
εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτικούς προυπηρεσιακής κατάρτισης.

