
Οι επιστημονικοί αγώνες αντιλογίας “Odyssey” και η 
καλλιέργεια μαθητικών δεξιοτήτων στην εκπαίδευση 

STEM. Αρχικά ευρήματα.
Φωτεινή Εγγλέζου, ΣΕΕ ΠΕ70 στο 6ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής, Πρόεδρος του Ινστιτούτου 

Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας (Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.)

Με τη συνεργασία:



Σκοπός και στόχοι του προγράμματος Erasmus+ 

KA2 “Odyssey: Oxford debates για νέους στη 

διδακτική των Φυσικών Επιστημών»

Να βελτιωθούν οι επιχειρηματολογικές και συλλογιστικές δεξιότητες στις Φυσικές 

Επιστήμες μέσω της συμμετοχής σε αγώνες αντιλογίας Odyssey των μαθητών (13-

19 ετών) μέσα από τη συμμετοχή 32 τουλάχιστον σχολείων σε τέσσερις χώρες: 

Πολωνία, Εσθονία, Σερβία και Ελλάδα κατά τη διάρκεια του προγράμματος. 

Επιπρόσθετοι στόχοι:

1) Να αυξηθεί το ενδιαφέρον των μαθητών για τις μαθηματικές, φυσικές, 

περιβαλλοντικές επιστήμες. 

2) Να αναπτύξουν οι μαθητές τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες στη μητρική 

γλώσσα και τη δεξιότητα δημόσιας ομιλίας.

3) Να αξιοποιηθεί η αντιλογία ως μέσο διδασκαλίας των θετικών και 

περιβαλλοντικών επιστημών.



Πιλοτική φάση του προγράμματος

 Στην Ελλάδα, η πιλοτική φάση του προγράμματος Odyssey ξεκίνησε τον Οκτώβριο του
2019 και τελείωσε τον Ιούνιο του 2020 με τη συμμετοχή 11 σχολείων (9 Γενικών
Λυκείων και 2 Γυμνασίων) και 126 μαθητών.

 Συμμετέχοντα σχολεία

 4ο ΓΕΛ Λαμίας

 2ο ΓΕΛ Καλλιθέας

 6ο ΓΕΛ Καλλιθέας

 52ο ΓΕΛ Αθήνας

 53ο ΓΕΛ Αθήνας

 ΓΕΛ Φιλοθέης

 Άγιος Παύλος Δελασάλ

 Πολύτροπη Αρμονία

 Ιόνιος Σχολή

 7ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης

 13ο Γυμνάσιο Αθηνών               «Φιλικός αγώνας αντιλογίας Odyssey στο ΓΕΛ Φιλοθέης»



Το πρόγραμμα αναδεινύει τη διττή φύση της 

Επιστήμης τόσο ως σώμα γνώσης όσο και ως 

διαδικασία (Millar, 2004:1)

Πνευματικό προϊόν 08 – Η επιστήμη ως 

γνώση
Βιοτεχνολογία: Υγεία και Περιβάλλον (+ 

βίντεο)

Νανοτεχνολογία: Υγεία και Περιβάλλον (+ 

βίντεο)

Ενεργειακό Ζήτημα (+ βίντεο)

Εξερεύνηση του διαστήματος

(Βίντεο)

Πρόσβαση στο διαδίκτυο και ανάπτυξη (+ 

βίντεο) O3: Εθνικός 

Μεθοδολογικός οδηγός 

για την εφαρμογή των 

προγράμματος στη 

σχολική πρακτική –

Οδηγός εκπαιδευτικών

O4: Mεθοδολογικός 

Οδηγός για 

εκπαιδευτικούς για τα  

Oxford Debates

Η επιστήμη ως διαδικασία



Τι αποκόμισαν οι μαθητές

 α) την αξία των γεγονότων και αποδεικτικού υλικού στο επιστημονικό 
πειδίο για τη λήψη αποφάσεων (Osborne, 2014; Berland et al., 2016), 

 β)την υπάρξη μη ξεκάθαρα θεμελιωμένων επιστημονικών θεωριών και 

απόψεων λόγω της παρουσίασης αντιθετικών αποδείξεων και αντι-

παραδειγμάτων, 

 γ) τη θέση της επιστήμης μέσα στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο και την 

επίδρασή της σε αυτό, 

 δ) τη σημασία της επιστημονικής επιχειρηματολογικής διαδικασίας, η 

οποία αποσκοπεί να «αποσπάσει όση περισσότερη πληροφορία και 

κατανόηση της κατάστασης» χάρη στη χρήση λογικών και εναλλακτικών 

επιστημονικών απόψεων (Duschl et al., 2007:32). 



Ολοκλήρωση πιλοτικής φάσης – Φάση 

διάχυσης

 Προ-ημιτελικοί και τελικοί αγώνες αντιλογίας on-line (10 Ioυνίου 2020).

 Διεξαγωγή συνεδρίου (μέχρι τον Μάρτιο 2021), όπου θα συμμετέχουν τα σχολεία και

θα συζητήσουν τον ρόλο των αγώνων αντιλογίας στην εκπαίδευση.

 Eπιμορφωτικά σεμινάρια διάχυσης του προγράμματος για εκπαιδευτικούς, ώστε να

γνωρίσουν τα υλικά του προγράμματος.



Οι αγώνες αντιλογίας Odyssey…

 … αποτέλεσαν την επιστημονική λεκτική αρένα που επικυρώνει την επιστήμη 

ως διαδικασία και συμβάλλει στην κατανόησή της. (National Research Council, 

1996:23).

 Οι μαθητές εξοικειώθηκαν με την ιδέα ότι η «Επιστήμη είναι μια ανθρώπινη 

διαδικασία διάδρασης, δηλαδή μια κοινωνική δραστηριότητα» (Mendelsohn, 

1977:3). 

 Οι μαθητές συμμετείχαν ενεργά στη διαδικασία κοινωνικού εποικοδομισμού 

της επιστημονικής γνώσης. 



Τα πρώτα ερευνητικά αποτελέσματα

Συμμετέχοντες (n=23) εκπαιδευτικοί: δεκαοχτώ (n=18) 

εκπαιδευτικοί STEM  (78%) και πέντε (n=5) εκπαιδευτικοί 

άλλων ειδικοτήτων (22%)



Το ερωτηματολόγιο των εκπαιδευτικών πριν και μετά
Δεξιότητες μαθητών Πολύ χαμηλές Χαμηλές Μάλλον χαμηλές Μάλλον υψηλές Καλές Πολύ καλές

Σύνολο

Συλλογιστική στο STEM (post) 1 9 35 39 29 13
126

Συλλογιστική στο STEM (pre) 7 39 37 29 9 5 126

Επικοινωνία στη μητρική γλώσσα (post) 0 2 22 47 30 25 126

Επικοινωνία στη μητρική γλώσσα (pre) 0 4 37 53 25 7 126
Επιχειρηματολογία (post) 0 5 42 43 27 9 126
Επιχειρηματολογία (pre) 4 33 50 30 8 1 126
Δημόσια παρουσίαση (post) 2 6 28 43 30 17 126
Δημόσια παρουσίαση (pre) 3 22 47 34 16 4 126

Παροχή δηλώσεων σύμφωνα με τη γλωσσική 
κουλτούρα (post) 0 7 39 31 33 16 126

Παροχή δηλώσεων σύμφωνα με τη γλωσσική 
κουλτούρα (pre) 2 16 51 39 12 6 126

Ανάλυση και ερμηνεία 
κειμένων/δεδομένων/υλικών (post) 0 17 17 38 31 23 126

Ανάλυση και ερμηνεία 
κειμένων/δεδομένων/υλικών (pre) 10 14 38 37 19 8 126

Ενδιαφέρον μαθητών στην εκπαίδευση 
STEM (post) 2 3 6 22 66 27 126
Ενδιαφέρον μαθητών στην εκπαίδευση 
STEM (pre) 5 13 30 25 42 11 126





Στατιστικά σημαντική διαφορά 1) στη δεξιότητα 

επικοινωνίας στη μητρική γλώσσα (p=,000<0,05) 



2. ... στις επιχειρηματολογικές δεξιότητες

(p=,000<0,05)



3. ... στις δεξιότητες δημόσιας παρουσίασης

(p=,000<0,05)



4. ... Στην ανάλυση και ερμηνεία δεδομένων

(p=,000<0,05)



5. ... Στην αύξηση του ενδιαφέροντος 

για την εκπαίδευση STEM (p=,000<0,05) 



Mε άλλα λόγια το πρόγραμμα συνέβαλε 

στην καλλιέργεια STEM δεξιοτήτων

 Οι δεξιότητες STEM (Science, Technology, Enginering, Maths)

περιλαμβάνουν:

 “κατανόηση και κριτική ανάλυση εμπειρικών δεδομένων»

 «ικανότητα εφαρμογής κριτικής θεώρησης σύνθετων

προβλημάτων μέσω της εφαρμογής θεωρητικών γνώσεων σε

πρακτικά προβλήματα»

 «ικανότητα επικοινωνίας επιστημονικών ζητημάτων σε άλλα

άτομα»

 «λογικά σκέψη και πρακτική νοημοσύνη» (UK Parliament,

2012 ; UKCES, 2011).



Eνθαρρυντικά τα πρώτα αποτελέσματα, 

αλλά... εντοπίστηκαν προβλήματα όπως...

COVID-19 Πίεση χρόνου

Έλλειψη 
προγενέστερης 

εμπειρίας 
εκπαιδευτικών σε 
αγώνες αντιλογίας

Φόβος δημόσιας 
ομιλίας για τους 

μαθητές



Αναγκαία η ενίσχυση αντίστοιχων προσπαθειών από το θεσμικό 
σχολικό πλαίσιο / μέσα στο θεσμικό πλαίσιο

 Διεύρυνση του επιστημονικού γραμματισμού μαθητών και 
εκπαιδευτικών

 Καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής για τους  μαθητές του 21ου αι.

 Εκπαίδευση καλύτερα προετοιμασμένων STEM επαγγελματιών 
ανά τον κόσμο (Kennedy & Odell, 2014: 247), 

 Συμβολή στη διαμόρφωση δημοκρατικών πολιτών. 



Ε-mail: irese.rhetoric@gmail.com

Web-page: https://www.rhetoricinstitute.edu.gr/

Facebook: https://www.facebook.com

Σας ευχαριστώ!


