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Σηραηηγικές ανηιμεηώπιζης ηων ανηιλήψεων ηων μαθηηών  

ζηο μάθημα ηων Φσζικών Επιζηημών
1
 

Νίκος Σ. Αρβανίτης 

Περίληψη 

Η αλαγλώρηζε ηες ζεκαζίας ηφλ αληηιήυεφλ ηφλ καζεηώλ ζστλά έρτεηαη ζε αληίζεζε 

κε ηης σποδεηθλσόκελες κεζοδοιογηθές πραθηηθές θαη ηο περηετόκελο ηφλ δηδαθηηθώλ 

εγτεηρηδίφλ, ποσ εζηηάδοσλ ζηε δηδαζθαιία ηφλ επηζηεκοληθώλ ελλοηώλ  σπό κορθή 

ορηζκώλ, λόκφλ θαη ηύπφλ ποσ οη καζεηές πρέπεη λα αποκλεκολεύζοσλ. Η εργαζία 

ασηή αποηειεί έλα ηέηοηο παράδεηγκα, όποσ ε επηζηεκοιογηθή θαη κεζοδοιογηθή πιαη-

ζίφζε ηοσ δηδαθηηθού σιηθού, ελώ θαηλοκεληθά αλαγλφρίδεη ηε ζεκαζία ηφλ αληηιή-

υεφλ, ηειηθώς ζηο επίπεδο ηφλ προηεηλόκελφλ δραζηερηοηήηφλ ιεηηοσργεί τφρίς ασ-

ηές. 

 

Ειζαγωγή 

Οη ζχγρξνλεο ηάζεηο ζηε δηδαζθαιία ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ αλαδεηθλχνπλ ηε ζε-

καζία ησλ αληηιήςεσλ ησλ καζεηψλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία (Κφθθνηαο, 2001) 

(Κνπιατδήο & Φαηδεληθήηα, 2001). Απνδερφκελνη ινηπφλ πσο απηφ πνπ νη καζεηέο 

ήδε γλσξίδνπλ ζπληζηά ζεκαληηθφηαην παξάγνληα γηα ηελ πεξαηηέξσ κάζεζή ηνπο, 

νξίδνπκε σο ζηφρν ηεο παξνχζεο εξγαζίαο ηε δηεξεχλεζε ηνπ ηξφπνπ παξνπζίαζεο 

ηεο έλλνηαο ηεο δχλακεο ζην δηδαθηηθφ βηβιίν ηεο Φπζηθήο Β γπκλαζίνπ ζε ζρέζε κε 

ηελ αμηνπνίεζε ή φρη ησλ αληηιήςεσλ ησλ καζεηψλ. Ο ζηφρνο απηφο εμεηδηθεχεηαη σο 

εμήο: 

i. Σηε δηεξεχλεζε ηεο επηζηεκνινγηθήο θαη κεζνδνινγηθήο πιαηζίσζεο ηνπ δη-

δαθηηθνχ πιηθνχ, φπσο απηή απνηππψλεηαη ζην βηβιίν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

(ΒηΔ) πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ βηβιίνπ ηνπ καζεηή. 

ii. Σηε κειέηε ζπγθεθξηκέλσλ ελνηήησλ ηνπ βηβιίνπ ηνπ καζεηή (ΒηΜ) θαη ηνπ 

ζπλνδεπηηθνχ δηδαθηηθνχ πιηθνχ θαη ζηε δηαθξίβσζε ηεο εγγχηεηαο ή ηεο θα-

ηάηαμήο ηνπο σο πξνο κηα εθ ησλ ζηξαηεγηθψλ αληηκεηψπηζεο ησλ αληηιήςε-

σλ ησλ καζεηψλ. 

Ο ζηφρνο δηαηππψλεηαη ππφ κνξθή εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ σο αθνινχζσο: 

i. Οη αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ ηίζεληαη σο ζηνηρείν ηεο επηζηεκνινγηθήο 

πιαηζίσζεο ηνπ ΒηΔ;  

ii. Πνηα είλαη ε ζηξαηεγηθή αληηκεηψπηζεο ησλ αληηιήςεσλ ησλ καζεηψλ 

ζην πεξηερφκελν ησλ δηδαθηηθψλ εγρεηξηδίσλ, ΒηΜ θαη ηεηξάδην εξγα-

ζηψλ (ΤΔ); 
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Η κειέηε καο δηεπξχλεηαη πέξα απφ ηα εγρεηξίδηα ηνπ καζεηή θαη ζην ΒηΔ, 

θαζψο ζεσξνχκε πσο απηφ ζπληζηά ην βαζηθφ πεδίν δηακεζνιάβεζεο κεηαμχ ηεο 

ζηνρνζεζίαο ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Σπνπδψλ (ΑΠΣ), ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ 

θαη ησλ κεζνδνινγηθψλ επηινγψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Γεδνκέλσλ δε ησλ εξεπλεηη-

θψλ ζηνηρείσλ πνπ θαηαδεηθλχνπλ ηελ ειιηπή αμηνπνίεζε ησλ ΑΠΣ εθ κέξνπο ησλ 

Διιήλσλ εθπαηδεπηηθψλ ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο 

(Βέηθνπ, Βαξέζε, & Παηνχλα, 2008), ην ΒηΔ αλαδεηθλχεηαη σο ην κφλν ζηνηρείν 

ζχλδεζεο δηδαθηηθψλ ζηφρσλ θαη κεζνδνινγηθψλ επηινγψλ. 

Η εξγαζία απηή δνκείηαη ζε δχν θεθάιαηα. Σην α’ θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ελ 

ζπληνκία ην ζεσξεηηθφ πιαίζην γχξσ απφ ηηο ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο ησλ αληη-

ιήςεσλ ησλ καζεηψλ θαζψο θαη νη κεζνδνινγηθέο επηινγέο πνπ αθνινπζήζακε ζηελ 

αλάιπζε ηνπ εκπεηξηθνχ πιηθνχ. Σην β’ θεθάιαην αθνινπζεί ε αλάιπζε ηνπ πιηθνχ  

θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο κειέηεο καο. 

1 Θεωρηηική πλαιζίωζη 

1.1 Σηραηηγικές ανηιμεηώπιζης ηων ανηιλήψεων ηων μαθηηών 

Οη αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ απνηεινχλ ηκήκα ηεο πξαθηηθν-βησκαηηθήο γλψζεο πνπ 

έρνπλ απνθηήζεη έμσ απφ ην ζρνιηθφ πιαίζην κε βάζε ηηο αηζζεηεξηαθέο ηνπο εκπεη-

ξίεο απφ ην θπζηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. Η αληηκεηψπηζή ηνπο ζηα πιαίζηα ηεο 

δηδαθηηθήο ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ επεξεάδεηαη απφ ηηο πηνζεηνχκελεο θαηά πεξί-

πησζε ζεσξίεο κάζεζεο θαη πξνζδηνξίδεη ηφζν ηνλ ηξφπν ζρεδηαζκνχ ησλ ΑΠΣ φζν 

θαη ηηο δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ αθνινπζεί ν εθπαηδεπηηθφο, ηελ νξγάλσζε ηεο 

ηάμεο, ηηο ηερληθέο αμηνιφγεζεο θ.ιπ. (Σθνπκηφο, 2013). 

Αλάινγα κε ην αλ απηέο αγλννχληαη ή ιακβάλνληαη ππφςε, δηαθξίλνληαη νη 

αθφινπζεο ζέζεηο (Κνπιατδήο & Φαηδεληθήηα, 2001): 

Α) Αγλόεζε ή αποθσγή: Η ζέζε απηή αληηκεησπίδεη ηηο αληηιήςεηο σο δπζιεη-

ηνπξγηθά ζηνηρεία ηεο κάζεζεο ηα νπνία αλ δελ αγλνεζνχλ εληειψο, πξέπεη ηνπιάρη-

ζηνλ λα αθαηξεζνχλ, θαζψο είλαη πνιχπινθεο, κπεξδεκέλεο, πνηθίιεο θαη δπλεηηθά 

επηδήκηεο γηα ηηο αληηιήςεηο ησλ ππφινηπσλ καζεηψλ. Καηά ηελ άπνςε απηή ν εθπαη-

δεπηηθφο είλαη ν θπξίαξρνο ξπζκηζηήο ηεο δηδαζθαιίαο, πξνηείλνληαο ηηο θαηάιιειεο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη δίδνληαο έκθαζε ζηε ζπζζψξεπζε θαη ζηε αλαπαξαγσγή ηεο 

γλψζεο, ελψ ην ΑΠΣ ζρεδηάδεηαη κε γλψκνλα ηηο επηζηεκνληθέο γλψζεηο πνπ πξέπεη 

λα κεηαδνζνχλ. Καη’ νπζίαλ ε ζέζε απηή ζπληζηά κηα παξαδνζηαθή κνξθή δηδαζθα-

ιίαο πνπ εζηηάδεη ζην αληηθείκελν ηεο κάζεζεο θαη ηελ επηζηεκνληθή γλψζε, ππν-

βαζκίδνληαο ή θαη αγλνψληαο ην ππνθείκελν ηεο κάζεζεο (Φαηδεληθήηα & 

Φξεζηίδνπ, 2001, ζζ. 51-52) 

Β) Γλώζε ηφλ αληηιήυεφλ ηφλ καζεηώλ: Η εμαζθάιηζε ζπλαίλεζεο κεηαμχ 

ησλ εξεπλεηψλ σο πξνο ηελ αλαγλψξηζε ηεο ζεκαζίαο ησλ αληηιήςεσλ, δελ αληαλα-

θιάηαη θαη ζην επίπεδν ηεο δηδαθηηθήο πξαθηηθήο, φπνπ δηακνξθψλνληαη νη αθφινπ-

ζεο ζηξαηεγηθέο: 
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i. Λεηηοσργώληας «καδί» κε ηης αληηιήυεης: Αλαγλσξίδεηαη ε ζπλέρεηα κε-

ηαμχ πξαθηηθν-βησκαηηθήο θαη επηζηεκνληθήο γλψζεο, ππφ ηελ έλλνηα 

πσο ε κάζεζε ζπλίζηαηαη ζηνλ εκπινπηηζκφ ησλ ππαξρνπζψλ αληηιή-

ςεσλ κέζσ ησλ αηνκηθψλ επεμεξγαζηψλ, ηεο πξνζσπηθήο δειαδή δφ-

κεζεο ηεο γλψζεο. 

ii. Λεηηοσργώληας «ελάληηα»  ζηης αληηιήυεης: Οη εκπεηξηθέο γλψζεηο αλα-

γλσξίδνληαη κε ζηφρν φκσο ηελ εμάιεηςε ή ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπο, θα-

ζψο παξαηεξείηαη αζπλέρεηα κεηαμχ πξαθηηθν-βησκαηηθήο θαη επηζηε-

κνληθήο γλψζεο. Αλαδεηθλχνληαη νη αληηθάζεηο θαη νη απνθιίζεηο κε-

ηαμχ αληηιήςεσλ θαη «ζσζηψλ» γλψζεσλ, κέζα απφ δηαδηθαζίεο θνη-

λσληθνγλσζηηθήο ζχγθξνπζεο φπνπ ζπκκεηέρεη ε καζεηηθή νκάδα 

(Σθνπκηφο, 2013, ζ. 121), κε ζηφρν ηελ αλαδηήγεζε θαη ηελ έθθξαζε 

ησλ αληηιήςεσλ κε φξνπο θαζεκεξηλήο γιψζζαο. 

iii. Λεηηοσργώληας «καδί» θαη «ελάληηα»  ζηης αληηιήυεης: Σηελ πεξίπησζε 

απηή νη αληηιήςεηο αλαδεηθλχνληαη κε ζηφρν λα δηεξεπλεζεί ε ιεη-

ηνπξγηθφηεηα θαη ε εγθπξφηεηά ηνπο, κέζα απφ ηε δεκηνπξγία γλσζηη-

θψλ ζπγθξνχζεσλ. Η αιιαγή ησλ αληηιήςεσλ πξνυπνζέηεη ηελ αιια-

γή ηνπ «πξσηνθφιινπ» αλάιπζεο ηνπ θφζκνπ ησλ καζεηψλ, θαζψο 

γηα ηνπο ηειεπηαίνπο απηέο απνηεινχλ ηα βαζηθά εξγαιεία απνθσδη-

θνπνίεζεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. 

1.2 Μεθοδολογία 

Οη ζηξαηεγηθέο απηέο θαζνξίδνπλ ηηο δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ (π.ρ. 

δηάιεμε, εξσηήζεηο, πείξακα επίδεημεο), ηελ νξγάλσζε ηεο ηάμεο (αηνκηθή-

νκαδνζπλεξγαηηθή εξγαζία, δηάηαμε ζξαλίσλ, ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ηνπ ιάζνπο), 

ηε ζπγθξφηεζε ησλ ΑΠΣ (ζηνρνζεζία ζε επίπεδν γλψζεσλ, ή ζηάζεσλ & δεμηνηή-

ησλ, έκθαζε ζε θαλφλεο θαη νξηζκνχο). Η δηεξεχλεζή ηνπο κπνξεί λα γίλεη ηφζν ζε 

επηζηεκνινγηθφ επίπεδν (π.ρ. επηζηεκνινγηθέο παξαδνρέο ζηα βηβιία ησλ εθπαηδεπηη-

θψλ) φζν θαη ζε εκπεηξηθφ κέζσ ηεο κειέηεο: 

i. Τσλ κεζνδνινγηθψλ επηινγψλ ηνπ δηδάζθνληα 

ii. Τσλ εξσηεκάησλ ηνπ βηβιίνπ 

iii. Τσλ εηθφλσλ 

iv. Τσλ πεηξακαηηθψλ δηαηάμεσλ 

v. Τσλ εξγαζηψλ-δξαζηεξηνηήησλ γηα ηνπο καζεηέο. 

Απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία ην ζηνηρείν i δελ είλαη εξεπλήζηκν ζηελ παξνχζα 

κειέηε, νπφηε ε εθηίκεζε σο πξνο ηηο πηνζεηνχκελεο ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο ζα 

ζηεξηρηεί ζηα ππφινηπα ζηνηρεία ηεο ιίζηαο (ii-v). 
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2 Ανάλσζη εμπειρικού σλικού 

2.1 Περίπηωζη Α  

Ανηίληψη: Αδσλακία θαηαλόεζες όηη ε δύλακε κεηαβάιιεη ηελ θηλεηηθή θαηά-

ζηαζε ηφλ ζφκάηφλ 

Ενόηηηα: 3.6 «Γύλακε θαη κεηαβοιή ηες ηατύηεηας» 

Σην Βηβιίν ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ (ΒηΔ, ζει. 66) νξίδεηαη σο ζηφρνο ν καζεηήο «λα π-

πνζηεξίδεη κέζσ παξαδεηγκάησλ φηη ε κεηαβνιή ηεο ηαρχηεηαο ελφο ζψκαηνο είλαη 

αλάινγε ηεο ζπληζηακέλεο δχλακεο πνπ αζθείηαη ζε απηφ». Πξνηείλεηαη επίζεο ζηνλ 

εθπαηδεπηηθφ λα πξαγκαηνπνηήζεη δξαζηεξηφηεηεο κέζα ζηελ ηάμε, αμηνπνηψληαο 

παξαδείγκαηα απφ ηελ θαζεκεξηλή δσή γηα λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο απηφο. Ωζηφζν ην 

Βηβιίν ηνπ Μαζεηή (ΒηΜ) θέξεη δχν παξαδείγκαηα έμσ απφ ηε βησκαηηθή γλψζε 

ησλ καζεηψλ (εηθφλα 3.36). Τν έλα απφ ην κηθξφθνζκν (ε δχλακε πνπ αζθεί ν ππξή-

λαο ζην ειεθηξφλην) θαη έλα απφ ην καθξφθνζκν (ε ειθηηθή δχλακε ηνπ ήιηνπ σο 

αίηην ηεο κεηαβαιιφκελεο ηαρχηεηαο πεξηθνξάο ηεο γεο). Οη εηθφλεο πνπ ππνηίζεηαη 

πσο κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ σο εξεζίζκαηα γηα ηε δηαηχπσζε ππνζέζεσλ εθ κέ-

ξνπο ησλ καζεηψλ, δελ είλαη θαηάιιειεο θαζψο είλαη έμσ απφ ην πεδίν ηεο βησκαηη-

θήο ηνπο γλψζεο θαζψο θαη απφ ην επίπεδν ηεο άκεζνπ ρεηξηζκνχ ησλ ζπγθεθξηκέ-

λσλ αληηθεηκέλσλ.  

Η πεηξακαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο εηθφλαο 3.38 ηνπ ΒηΜ πνπ επηδηψθεη ηε 

ζπζρέηηζε ηεο κεηαβνιήο ηεο ηαρχηεηαο ελφο αληηθεηκέλνπ κε ηε δχλακε πνπ αζθεί-

ηαη επί απηνχ δελ επηηξέπεη ζην ειάρηζην ηε δηαηχπσζε ππνζέζεσλ θαη ην ρεηξηζκφ 

ησλ αληηθεηκέλσλ θαη ησλ κεηαβιεηψλ απφ ηνπο καζεηέο, ψζηε αξρηθά λα αλαδεη-

ρζνχλ νη αληηιήςεηο ηνπο θαη αθνινχζσο απηέο λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν επεμεξ-

γαζίαο θαη ελδερνκέλσο αλαδφκεζεο. Η ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα, φπσο πξνηεί-

λεηαη, δελ εμαζθαιίδεη νχηε θαη’ ειάρηζην ηε ιεηηνπξγία ελφο πεηξάκαηνο επίδεημεο 

σο κέζνπ πξνζέιθπζεο ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηψλ (Σθνπκηφο, 2013, ζ. 2), ελψ 

πξνηάζζεηαη ζαθψο ε ζεκαζία ηεο ζεσξίαο έλαληη ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο, 

άπνςε επξχηαηα δηαδεδνκέλε κεηαμχ ησλ θπζηθψλ ηεο  δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο  

(Καλδεξάθεο, 2013, ζ. 37). 

Τν ΒηΜ ζέηεη εξσηήκαηα, π.ρ. «Με πνηνλ ηξφπν ζπλδέεηαη ε δχλακε κε ηε 

κεηαβνιή ηεο ηαρχηεηαο;» (ζει. 55), ην νπνία απαληάηαη ζηελ ακέζσο επφκελε 

γξακκή, κε ηελ πξνζζήθε πιεξνθνξηαθνχ θαη εγθπθινπαηδηθνχ ηχπνπ γλψζεσλ γηα 

ην δεχηεξν λφκν ηνπ Νεχησλα, ηελ εμέηαζε ηνπ νπνίνπ παξαπέκπεη ζε «κεγαιχηεξε 

ηάμε». 

2.2 Περίπηωζη Β 

Ανηίληψη: Αδσλακία αλαγλώρηζες ηοσ γεγολόηος όηη ζε θάζε δύλακε (δράζε) 

εκθαλίδεηαη θαη κηα άιιε δύλακε (αληίδραζε) 

Ενόηηηα 3.1 «Η έλλνηα “Γχλακε”» &  Ενόηηηα 3.7 «Γύλακε θαη αιιειεπί-

δραζε» 



5 

 

Σην ΒηΔ αλαθέξεηαη σο ζηφρνο ν καζεηήο «λα ζπζρεηίδεη ηνλ ηξίην λφκν ηνπ Νεχησ-

λα κε ηελ έλλνηα ηεο αιιειεπίδξαζεο δχν ζσκάησλ [..] γηα λα δείρλεη φηη νη δπλάκεηο 

εκθαλίδνληαη πάληα σο δεχγε» (ζει. 66). Δπίζεο πξνηείλεη σο δξαζηεξηφηεηα ηελ α-

λάδεημε ησλ ελαιιαθηηθψλ αληηιήςεσλ ησλ καζεηψλ γηα ηε δξάζε-αληίδξαζε (φ.π. 

ζει. 67). Ωζηφζν ζηελ ελφηεηα 3.1 ηνπ ΒηΜ φπνπ επηρεηξείηαη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο 

έλλνηαο «δχλακε» ηα παξαδείγκαηα πνπ αμηνπνηνχληαη ζηηο εηθφλεο 3.1 θαη 3.2 νξην-

ζεηνχλ εμαξρήο ιαλζαζκέλα ηελ έλλνηα, θαζψο απεηθνλίδνπλ γξαθηθά κε δηάλπζκα ηε 

δχλακε λα αζθείηαη κνλνκεξψο. Δλψ νη ζπγθεθξηκέλεο εηθφλεο ζα κπνξνχζαλ λα αμη-

νπνηεζνχλ σο εξεζίζκαηα γηα ηελ αλάδεημε ησλ αληηιήςεσλ ησλ καζεηψλ θαη ηε δηα-

ηχπσζε ζρεηηθψλ ππνζέζεσλ, δηεπθνιχλνληαο έηζη κηα επνηθνδνκεηηθή πξνζέγγηζε, 

ζηελ νπζία ιεηηνπξγνχλ απφιπηα θαηεπζπληηθά. Καη ζε απηή ηελ πεξίπησζε νη απα-

ληήζεηο δίδνληαη άκεζα απφ ην βηβιίν, θαη κάιηζηα εκθαίλνληαη κε έληνλε γξαθή, 

ελψ δελ απεηθνλίδεηαη γξαθηθά κε δηάλπζκα ε αιιειεπίδξαζε. 

Όηαλ πξνζεγγίδεηαη ε έλλνηα ηεο αιιειεπίδξαζεο ζε άιιν ρσξίν ηεο ίδηαο ε-

λφηεηαο (ΒηΜ, ζει. 44), απηή απεηθνλίδεηαη ππφ κνξθή δηαγξάκκαηνο πνπ ζηελ νπ-

ζία επηρεηξεί λα νπηηθνπνηήζεη ηε ιεθηηθή δηαηχπσζε ηνπ ηξίηνπ λφκνπ ηνπ Νεχησλα. 

Καη πάιη φκσο ην βηβιίν πξνρσξά ζε κηα δεισηηθνχ ηχπνπ δηαηχπσζε ηεο γλψζεο, 

ρσξίο λα εκπιέθεη ζην ειάρηζην ην καζεηή, πεξηνξίδνληαο ηε δηδαζθαιία ζε κηα ζηεί-

ξα δηαδηθαζία κεηαθνξάο γλψζεσλ εθ κέξνπο ηνπ δηδάζθνληα ηηο νπνίεο ν καζεηήο 

νθείιεη αμησκαηηθά λα απνκλεκνλεχζεη θαη λα αλαθαιέζεη, φηαλ ηνπ δεηεζεί.  

Σηελ ελφηεηα 3.7 φπνπ πξνζεγγίδεηαη αλαιπηηθά ε έλλνηα ηεο αιιειεπίδξα-

ζεο ησλ δπλάκεσλ, απηέο απεηθνλίδνληαη δηαλπζκαηηθά κε αληίξξνπα βέιε (εηθφλεο 

3.40 & 3.41). Έηζη νη εηθφλεο δελ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ 

αληηιήςεσλ ησλ καζεηψλ, ηε δηαηχπσζε ππνζέζεσλ θαη ηελ ελδερφκελε γλσζηηθή 

θαη θνηλσληθή ζχγθξνπζε ζηα φξηα ηεο καζεηηθήο νκάδαο 23-24 (Σθνπκηφο, 2012, 

ζζ. 23-24). Οη εθαξκνγέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην ΒηΜ (ζει. 58-59) είλαη πέξα απφ 

ηα φξηα ηεο πξαθηηθν-βησκαηηθήο γλψζεο ησλ καζεηψλ θαζψο θαη απφ ηε δπλαηφηεηα 

ηνπ άκεζνπ εκπεηξηθνχ ή πεηξακαηηθνχ ηνπο ειέγρνπ. Ωο εθ ηνχηνπ νη καζεηέο πεξη-

νξίδνληαη ζηελ αμησκαηηθή απνδνρή ηνπο, ηδηαίηεξα αλ ζπλππνινγηζηεί πσο ε θαηα-

λφεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο έλλνηαο «έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ θνηλή ινγηθή ησλ κα-

ζεηψλ» (Κνινθνηξψλεο & Σνινκσλίδνπ, 2003, ζζ. 683-684).  

Τέινο, ηα θχιια εξγαζίαο ησλ πξνηεηλφκελσλ εξγαζηεξηαθψλ αζθήζεσλ ζην 

Τεηξάδην Δξγαζηψλ (ΤΔ) ηνπ καζεηή δελ πεξηιακβάλνπλ θακία ζρεηηθή δξαζηεξηφ-

ηεηα πνπ λα κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ζηελ θαηεχζπλζε κηαο επνηθνδνκεηηθήο δηδαθηη-

θήο πξνζέγγηζεο.  Πξφθεηηαη γηα δξαζηεξηφηεηεο εζηηαζκέλεο σο επί ην πιείζηνλ 

ζηελ εθαξκνγή καζεκαηηθψλ ηχπσλ θαη θαλφλσλ. Τν ίδην ζπκβαίλεη θαη ζηηο εξσηή-

ζεηο θαη ηηο αζθήζεηο εθαξκνγήο πνπ πιαηζηψλνπλ ηηο ζρεηηθέο ελφηεηεο ηνπ ΒηΜ 

(ζει. 59-63). Δδψ επηρεηξείηαη ν έιεγρνο ησλ γλψζεσλ πνπ αλακέλεηαη λα έρνπλ αθν-

κνηψζεη νη καζεηέο, κέζσ ηεο απάληεζεο ζε ζρεηηθέο εξσηήζεηο. Ωζηφζν πνιιέο απφ 

ηηο εξσηήζεηο απνηεινχλ απιή επαλάιεςε εξσηεκάησλ πνπ έρνπλ ηεζεί θαη έρνπλ 

απαληεζεί ήδε απφ ην ζρνιηθφ βηβιίν. Δλδεηθηηθά ε εξψηεζε 1 ηεο ζει. 60 έρεη ήδε 

ηεζεί θαη απαληεζεί ζηε ζει. 55 ηνπ βηβιίνπ. Οκνίσο ε εξψηεζε 12 ζηε ζει. 61 έρεη 
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απαληεζεί ζηηο ζει. 58-59 θαη ε εξψηεζε 16 έρεη απαληεζεί ζηε ζειίδα 58 (εηθφλα 

3.43). 

2.3 Σσμπέραζμα 

Δπηρεηξήζακε ηε δηεξεχλεζε ηνπ ηξφπνπ παξνπζίαζεο  ηεο έλλνηαο ηεο δχλακεο ζην 

δηδαθηηθφ παθέην ηεο Β γπκλαζίνπ σο πξνο ηε δηάζηαζε ηεο αλάδεημεο ή φρη ησλ α-

ληηιήςεσλ ησλ καζεηψλ. Σην ΒηΔ νη ελαιιαθηηθέο αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ επηζε-

καίλνληαη ηφζν ζην επίπεδν ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηαο (ζει. 60-61 & 67) φζν θαη 

ζην επίπεδν ησλ πξνηεηλφκελσλ γεληθψλ αξρψλ γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο 

ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο ζχγρξνλεο επηζηεκνληθήο κεζφδνπ (ζει. 9-10). Τν ίζην 

ζπκβαίλεη θαη ζην ΑΠΣ ηνπ καζήκαηνο πνπ αλαγλσξίδεη ηε ζεκαζία ησλ πξνεγνχκε-

λσλ γλψζεσλ θαη εκπεηξηψλ ζηελ επεμεξγαζία ησλ λέσλ ελλνηψλ (Υπνπξγείν Δζληθήο 

Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ, 2003, ζ. 539).  

Ωζηφζν, ζην εγρεηξίδην ηνπ καζεηή ε δνκή θαη ην πεξηερφκελν ησλ ζρεηηθψλ 

ελνηήησλ κέλεη πξνζεισκέλε ζηα φξηα κηαο παξαδνζηαθήο πξνζέγγηζεο πνπ θαη’ 

επίθαζε αμηνπνηεί ηηο αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ, ζηε νπζία φκσο πεξηνξίδεη ηε δηδα-

ζθαιία ζε κηα δηαδηθαζία επαιήζεπζεο ηεο ζεσξίαο, φπνπ νη καζεηέο θαινχληαη λα 

αλαπαξαγάγνπλ φζα δηδάρζεθαλ, ρσξίο λα πξνθαιεί πνπζελά ηε γλσζηηθή θαη θνηλσ-

ληθή ζχγθξνπζε. Η έθηαζε επίζεο ησλ ζρεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζην ηέινο ησλ ελν-

ηήησλ  θαη ε κνξθή απηψλ ζπληζηά δξαζηεξηφηεηεο επαλαιακβαλφκελεο εμάζθεζεο 

κε ζηφρν ηε βειηίσζε ησλ ηθαλνηήησλ απνκλεκφλεπζεο ησλ καζεηψλ, πηζηέο ζε κηα 

ζπκπεξηθνξηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο. Οη ιηγνζηέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπκπε-

ξηιακβάλνληαη θαη ζα κπνξνχζαλ λα αμηνπνηεζνχλ επξεηηθά ζηελ πξνζπάζεηα αλά-

δεημεο ησλ αληηιήςεσλ ησλ καζεηψλ θαη ηεο ηθαλφηεηάο ηνπο γηα θξηηηθή πξνζέγγηζε 

ησλ πξαγκάησλ, ζε κεγάιν βαζκφ έρνπλ ήδε απαληεζεί απφ ην βηβιίν, ελψ ε ζέζε 

ηνπο ζην ηέινο θαη φρη ζηελ αξρή ηεο ελφηεηαο ππνζθάπηεη ηελ φπνηα επξεηηθή δπλα-

κηθή ηνπο, αθνχ νη καζεηέο είλαη πηζαλφηεξν λα ηηο ζπζρεηίζνπλ κε έλλνηεο, θαλφλεο 

θαη πιεξνθνξίεο πνπ εκπεξηέρνληαη ήδε ζην βηβιίν θαη ηηο νπνίεο αληηγξάθνπλ ή α-

λαθαινχλ κε δεισηηθφ θαη φρη δηαδηθαζηηθφ ηξφπν.  

Δλ θαηαθιείδη, ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηεο ην πεξηερφκελν ηνπ ζρνιηθνχ βη-

βιίνπ ιεηηνπξγεί «ρσξίο» ηηο αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ. 
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