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Κεφάλαιο 1 
Συνοπτική παρουσίαση της διδακτορικής διατριβής 

 
1.1 Εισαγωγή 

Αφετηρία για την εκπόνηση αυτής της διδακτορικής διατριβής αποτέλεσε, 
αφενός μεν η προσωπική μας εμπειρία ότι διδάσκοντες και μαθητές∗ αντιμετωπίζουν 
σημαντικές δυσκολίες να λειτουργήσουν συνεργατικά και διερευνητικά, αφετέρου δε 
το αίτημα των υποστηριχτών των σύγχρονων κοινωνικοεποικοδομητικών και 
κοινωνικοπολιτισμικών προσεγγίσεων ότι στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών στην 
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση απαιτείται η δημιουργία συνεργατικών και διερευνητικών 
συνθηκών μάθησης, όπου να λαμβάνεται υπόψη η κοινωνικοπολιτισμική προέλευση 
των μαθητών. Έτσι στο πλαίσιο αυτής της διατριβής θέσαμε ως στόχο να 
ερευνήσουμε την αναγκαιότητα δημιουργίας συνεργατικών διερευνητικών συνθηκών 
μάθησης, καθώς επίσης και τη διερεύνηση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι 
εκπαιδευτικοί στην πράξη, όταν επιχειρούν να τις υλοποιήσουν και τέλος τις 
στρατηγικές και τα εργαλεία που χρειάζεται να έχουν διδάσκοντες και μαθητές στη 
διάθεσή τους για να υλοποιήσουν με τη μεγαλύτερη επιτυχία συνεργατικά διερευνητικά 
μαθησιακά περιβάλλοντα.  

Η παρούσα διατριβή εντάσσεται στην κατηγορία των ερευνών των οποίων η 
μεθοδολογική τους προσέγγιση είναι η συνεργατική έρευνα δράσης (συνεργασία 
ερευνητή και οκτώ δασκάλων ερευνητών) με τα χαρακτηριστικά της αναπτυξιακής 
εργασίας έρευνας (developmental work research - βλ. κεφ. 4, ενότ. 4.4.3).  

Βασιζόμενοι στη θεωρητική και ερευνητική εργογραφία υιοθετούμε την 
υπόθεση ότι η μαθησιακή διαδικασία μπορεί να θεωρηθεί και να μελετηθεί ως ένα 
κοινωνικοπολιτισμικό σύστημα δραστηριοτήτων και η μάθηση των Φυσικών 
Επιστημών ως οικειοποίηση-μετασχηματισμός της γνώσης μέσω συμμετοχής σε 
κατάλληλα καθοδηγούμενους και σταδιακά εξελισσόμενους λόγους και πρακτικές.  
 
1.2 Η δομή της διατριβής 

Η διατριβή αποτελείται από επτά κεφάλαια.  
Το πρώτο κεφάλαιο είναι το εισαγωγικό κεφάλαιο της διατριβής, όπου 

παρουσιάζεται το πλαίσιο και το πρόβλημα της έρευνας, η αναγκαιότητά της, καθώς 
επίσης διατυπώνονται οι θεωρητικές παραδοχές που υιοθετούνται στο πλαίσιο της 
διατριβής και παρουσιάζεται το ερευνητικό ερώτημα.  

Ακολουθούν δύο κεφάλαια που αποτελούν το θεωρητικό μέρος τη διατριβής. 
Στο δεύτερο κεφάλαιο ερευνούμε πώς στις μέρες μας οδηγούμαστε προς 
κοινωνικοπολιτισμικές θεωρήσεις της έρευνας και της μαθησιακής διαδικασίας στην 
εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες και μελετούμε το νόημα του «επιστημονικού 
αλφαβητισμού» που υιοθετούμε στο πλαίσιο αυτής της διατριβής. Ασχολούμαστε 
επίσης με έρευνες και διδακτικές προσεγγίσεις που είναι προσανατολισμένες στο 
λόγο (discourse) και στη συνεργατική διερεύνηση.  

Στο τρίτο κεφάλαιο ερευνάται η συνεργατική φύση της γνωστικής διαδικασίας 
καθώς και η στροφή και ο προσανατολισμός προς τον παραγόμενο «λόγο» στα 
                                                 
∗ Για λόγους ευκολίας στην ανάγνωση της παρούσας διατριβής και μόνο υιοθετήθηκε 
συμβατικά η χρήση του επικρατέστερου γραμματικά γένους (αρσενικού - δηλαδή ο δάσκαλος 
αντί για ο/η δάσκαλος/α, ο μαθητής αντί για ο/η μαθητής/τρια κ.λπ.). 
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διάφορα επιστημονικά πεδία που «φωτίζουν» τη διδακτική πράξη. Πιο συγκεκριμένα, 
εξετάζεται η δυνατότητα οικειοποίησης και μετασχηματισμού της γνώσης μέσω 
συνεργατικών διερευνητικών δραστηριοτήτων και αναδεικνύεται ο ρόλος της 
γλώσσας και της κοινωνικής αλληλεπίδρασης στη μαθησιακή διαδικασία, καθώς και 
η αναγκαιότητα για μια προσανατολισμένη εξέταση των λόγων/επικοινωνιακών 
δράσεων, όταν μελετούμε οποιαδήποτε ανθρώπινη δραστηριότητα, όπως αυτή της 
μαθησιακής διαδικασίας στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών. 

Ακολουθούν τρία κεφάλαια (4ο, 5ο και 6ο) που αποτελούν το ερευνητικό 
μέρος τη διατριβής. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η μεθοδολογική προσέγγιση 
της διατριβής που είναι η συνεργατική έρευνα δράσης με τα χαρακτηριστικά της 
αναπτυξιακής εργασίας έρευνας (developmental work research). Παρουσιάζονται το 
περίγραμμα της αναπτυξιακής εργασίας έρευνας, με τις δράσεις και τις υποδράσεις 
της, καθώς και οι μέθοδοι συλλογής και ανάλυσης του εμπειρικού υλικού της 
έρευνας. 

Το πέμπτο κεφάλαιο αφορά τις δράσεις, τις προσανατολισμένες στη λογική 
της συνεργατικής έρευνας δράσης για τη μελέτη και το σταδιακό μετασχηματισμό 
των διαλόγων δασκάλου-μαθητών, ενταγμένες στην προσπάθεια να οδηγηθούμε σε 
πιο συνεργατικά διερευνητικά περιβάλλοντα στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών. 
Στο πρώτο μέρος του 5ου κεφαλαίου παρουσιάζονται τα εργαλεία ανάλυσης λόγου 
που αξιοποιήθηκαν από τον ερευνητή σε συνεργασία με τους δασκάλους-ερευνητές 
για να αναλύσουν τους λόγους τους και ο τρόπος με τον οποίο η χρήση τους μπορεί 
να βοηθήσει στη «χαρτογράφηση» των πρακτικών των διδασκόντων, στην κριτική 
εξέτασή τους και πιθανόν, στο μετασχηματισμό τους προς πιο συνεργατικές 
διερευνητικές συνθήκες σε μια τάξη Φυσικών Επιστημών. Στο δεύτερο μέρος του 
κεφαλαίου επικεντρώνουμε την προσοχή μας σε έναν συγκεκριμένο δάσκαλο - 
ερευνητή, για να εξετάσουμε /διαπιστώσουμε, μέσα κυρίως από το μικρόκοσμο των 
επικοινωνιακών δράσεών του, το σταδιακό μετασχηματισμό των λόγων και των 
πρακτικών του στην εξέλιξη της συνεργατικής έρευνας δράσης. 

Το έκτο κεφάλαιο αφορά, αντίστοιχα, τις δράσεις για τη μελέτη και το 
σταδιακό μετασχηματισμό των μαθητικών διαλόγων των ομάδων στην προσπάθειά 
μας να οδηγηθούμε σε πιο συνεργατικά διερευνητικά περιβάλλοντα στο μάθημα των 
Φυσικών Επιστημών. Στο πρώτο μέρος του 6ου κεφαλαίου εστιάζουμε την προσοχή 
μας στην ανάδειξη των εργαλείων ανάλυσης λόγου που χρησιμοποιήσαμε και στο 
πώς η χρήση τους μπορεί να βοηθήσει στην εκτίμηση της φύσης και του είδους των 
διαλόγων των μαθητικών ομάδων και πιθανόν στην επιδίωξη για το μετασχηματισμό 
τους. Στο δεύτερο μέρος του κεφαλαίου επικεντρώνουμε την προσοχή μας σε μια 
συγκεκριμένη ομάδα μιας συγκεκριμένης τάξης επιδιώκοντας να παρακολουθήσουμε 
την ιστορία της και το μετασχηματισμό της από το ξεκίνημα της αναπτυξιακής 
εργασίας έρευνας.  

Στο έβδομο και τελευταίο κεφάλαιο διατυπώνονται τα βασικά συμπεράσματα, 
οι περιορισμοί της διατριβής και οι προτάσεις μας για την εφαρμογή συνεργατικών 
διερευνητικών προσεγγίσεων προσανατολισμένων στο λόγο, καθώς και η ανάδειξη 
των ζητημάτων που χρήζουν περαιτέρω έρευνας και μελέτης. 
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1.3 Το πλαίσιο και το πρόβλημα της έρευνας 
Το θέμα του επιστημονικού αλφαβητισμού έχει κυριαρχήσει στις συζητήσεις 

για τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήμες για 
δεκαετίες (π.χ. Bybee & Ben-Zvi 19981; Laugksch, 20002). Αποτέλεσμα της στροφής 
αυτής είναι ότι όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα επιδιώκουν πλέον τη δημιουργία 
των κατάλληλων συνθηκών για την απόκτηση από τους μαθητές του επιστημονικού 
αλφαβητισμού (π.χ. AAAS, 20013, Fensham, 20024). Οι θέσεις και οι απόψεις για τον 
επιστημονικό αλφαβητισμό μελετώνται διεξοδικά στην ενότητα 2.6.4. 

Παρόλα αυτά το επίπεδο διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών είναι μη 
ικανοποιητικό. Η εκπαιδευτική πραγματικότητα δείχνει και οι έρευνες 
επιβεβαιώνουν πως στις τάξεις, όπου διδάσκεται το μάθημα των Φυσικών Επιστημών 
αλλά και έξω από αυτές, υπάρχει μικρή κατανόηση των Φυσικών Επιστημών και της 
φύσης τους από τους μαθητές και συνεπώς υπάρχει ένας μυστικισμός γύρω από τις 
Φυσικές Επιστήμες και τη γνώση τους (π.χ. Driver, Leach, Millar, & Scott, 1996)5. 
Επίσης οι έρευνες δείχνουν ότι πολλοί διδάσκοντες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 
αποφεύγουν να διδάσκουν Φυσικές Επιστήμες, ενώ και η πλειοψηφία των μαθητών 
σταδιακά αποξενώνεται από αυτές (π.χ. Fensham, 19986). Στις μέρες μας, όπου η 
απομνημόνευση παραμένει το επικρατούν είδος λόγου στις σχολικές τάξεις, η 
μαθησιακή διαδικασία στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών βασίζεται εν πολλοίς σε 
ένα δασκαλοκεντρικό μεταδοτικό μοντέλο επικοινωνίας (Newton, Driver, & Osborne, 
1999)7. 

Η παραπάνω μη ικανοποιητική εκπαιδευτική πραγματικότητα αναφορικά με 
τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών είναι σε απόλυτη αναντιστοιχία με 
σύγχρονες θεωρητικές και ερευνητικές κατευθύνσεις της Διδακτικής των Φυσικών 
Επιστημών. Τις δυο τελευταίες δεκαετίες έχουν αναδειχτεί από ερευνητές της 
εκπαίδευσης των Φυσικών Επιστημών αλλά και από ένα ευρύ φάσμα θεωρητικών 
μελετών, ο κοινωνικός χαρακτήρας της γνωστικής διαδικασίας και ο καθοριστικός 
ρόλος της γλώσσας και της λεκτικής αλληλεπίδρασης στο μετασχηματισμό και στην 
οικειοποίηση της γνώσης (π.χ. Wertsch, 19918; Lemke, 20019). Με βάση την 

                                                 
1 Bybee, R. & Ben-Zvi, N. (1998). Science curriculum: Transforming Goals to Practices. In 
B.J. Fraser & K.G. Tobin (Eds.), International Handbook of Science Education.(pp.39-52) 
Dordrecht, Boston, London: Kluwer Academic Publishers. 
2 Laugksch, D. (2000) Scientific Literacy: A Conceptual Overview. Science Education, 84, 
71-94 
3 American Association for the Advancement of Science. (2000). Designs for science literacy 
[Project 61]. New York: Oxford University Press. 
4 Fensham, P. J. (2002). Time to change drivers for scientific literacy. Canadian Journal of 
Science, Mathematics & Technology Education, 2(1), 9-24. 
5 Driver, R., Leach, J., Millar, R., & Scott, P. (1996). Young people’s images of science. 
Buckingham, England: Open University Press. 
6 Fensham, P.J. (1998). The politics of legitimating and marginalising companion meanings. 
In D. Roberts & L. Ostman (Eds.), The many meanings of science curriculum (pp. 178-192). 
New York: Teachers College Press. 
7 Newton, P., Driver, R., & Osborne, J. (1999). The place of argumentation in the pedagogy 
of school science. International Journal of Science Education, 21(5), 553-576. 
8 Wertsch, J. (1991). Voices on the Mind: Α Socio-Cultural Approach to Mediated Action. 
Cambridge: Cambridge University Press.  
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παραπάνω θεωρητική παραδοχή αλλά και τα αποτελέσματα ερευνών που εξετάζουν 
το είδος και την ποιότητα της αλληλεπίδρασης που λαμβάνει χώρα στις τάξεις των 
Φυσικών Επιστημών (π.χ. Lemke, 199010; Gallas, 199511; Mortimer & Wertsch, 
200312) οι υποστηριχτές κοινωνικοεποικοδομητικών και κοινωνικοπολιτισμικών 
προσεγγίσεων∗ υποστηρίζουν, πως το σχολείο θα πρέπει να προσφέρει περισσότερες 
ευκαιρίες στους μαθητές (σε σχέση με την τρέχουσα πραγματικότητα) για να 
διαπραγματεύονται στο πλαίσιο το δικό τους αλλά και στο πλαίσιο της επιστήμης, να 
επιχειρηματολογούν, να καταλήγουν σε συμφωνίες και να εκτιμούν τις απόψεις των 
άλλων, εμπλεκόμενοι σε κατάλληλα σχεδιασμένες συνεργατικές δραστηριότητες που 
βασίζονται σε προβλήματα και διερευνήσεις ερωτημάτων (π.χ. Roth, 199813, Wells, 
199914).  

Τα τελευταία χρόνια και στη χώρα μας έχει αναπτυχθεί ένας σημαντικός 
αριθμός προσπαθειών, ώστε να αλλάξει το πλαίσιο μάθησης και διδασκαλίας των 
Φυσικών Επιστημών στο Δημοτικό σχολείο (εποικοδομητική προσέγγιση σε ένα 
συνεργατικό περιβάλλον μάθησης - π.χ. Κόκκοτας, 199815, Σταυρίδου, 200016), έτσι 
ώστε οι μαθητές να είναι ενεργοί και συμμέτοχοι στην όλη εκπαιδευτική διαδικασία, 
ενώ βαρύτητα δίνεται στη διαμαθητική επικοινωνία που αναπτύσσεται στο πλαίσιο 
εργασίας των παιδιών σε ομάδες. ΄Έτσι, στις μέρες μας δίνεται όλο και περισσότερη 
σημασία στην επικοινωνιακή διάσταση των λόγων δασκάλων και μαθητών και έχουν 
αναπτυχθεί ερευνητικές μέθοδοι (με βασικότερη την ανάλυση λόγου) και 
παιδαγωγικές προσεγγίσεις προσανατολισμένες στο λόγο και στη συνεργασία. Οι 
προσεγγίσεις αυτές μελετούν τους λόγους δασκάλων και μαθητών, για να 
διαμορφώσουν άποψη εάν οι λόγοι αυτοί «θέτουν εμπόδια» ή «διευκολύνουν» τη 
μαθησιακή διαδικασία και εάν βοηθούν στη δημιουργία των επιθυμητών 
συνεργατικών διερευνητικών συνθηκών. Ο όρος «συνεργατική διερεύνηση» 
διευκρινίζεται διεξοδικά στο θεωρητικό μέρος της διατριβής και πιο συγκεκριμένα 
στα κεφάλαια 2 και 3. Εξαρχής μπορούμε να σημειώσουμε ότι η χρήση του όρου δεν 
παραπέμπει αποκλειστικά στην κοινωνική οργάνωση της τάξης και στην από κοινού 
                                                                                                                                            
9 Lemke, J. L. (2001). Articulating communities: sociocultural perspectives on science 
education. Journal of Research in Science Teaching, 38, 296–316. 
10 Lemke, J. L. (1990). Talking Science: Language, Learning and Values. Norwood, NJ: 
Ablex Publishing Company. 
11 Gallas, K. (1995). Talking their way into science. New York: Teachers College Press. 
12 Mortimer, E. & Wertsch J. (2003). The Architecture and Dynamics of Intersubjectivity in 
Science Classrooms. Mind, Culture, and Activity, Vol. 10, No. 3, p. 230-244. 
∗ Από εδώ και στο εξής στη διατριβή θα χρησιμοποιούμε τον όρο κοινωνικοπολιτισμικές 
προσεγγίσεις, καθώς τα περισσότερα κοινωνικοεποικοδομητικά ρεύματα μπορούν να 
ενταχθούν και αυτά στο κοινωνικοπολιτισμικό προσανατολισμό, αφού αναγνωρίζουν την 
κοινωνική διάσταση της γνώσης και τον καθοριστικό ρόλο της γλώσσας στην εκπαιδευτική 
διαδικασία, ενώ ταυτόχρονα αντιμετωπίζουν κριτικά τις θεωρήσεις που βασίζονται 
αποκλειστικά και μόνο σε στρατηγικές εννοιολογικής αλλαγής. 
13 Roth, W.-M. (1998). Designing communities. Dordrecht, Netherlands: Kluwer Academic 
Publishers. 
14 Wells, G. (1999). Dialogic Inquiry. Toward a Sociocultural Practice and Theory in 
Education, Cambridge University Press. 
15 Κόκκοτας, Π., (1998). Διδακτική Φυσικών Επιστημών: Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη 
Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών. Αθήνα: Γρηγόρης. 
16 Σταυρίδου, Ε. (2000). Συνεργατική μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες. Πανεπιστημιακές 
Εκδόσεις Θεσσαλίας, Βόλος. 
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αναζήτηση απαντήσεων σε ερωτήματα που τίθενται από το διδάσκοντα, το σχολικό 
εγχειρίδιο ή τους μαθητές. Για μας συνεργατική διερεύνηση είναι μια πολυσύνθετη 
διαδικασία που, εκτός των παραπάνω, μπορεί να καθοριστεί από μια σειρά 
παραμέτρους της μαθησιακής διαδικασίας, όπως τη φύση της μαθησιακής 
διαδικασίας (μεταδοτική - διευκολυντική, μη αλληλεπιδραστική - αλληλεπιδραστική), 
τη φύση των λόγων του δασκάλου (προσκαλούν σε συμμετοχή - αποξενώνουν τους 
μαθητές από το μάθημα των Φ.Ε.), τη φύση των λόγων των μαθητών, τη φύση των 
μαθησιακών δραστηριοτήτων, κ.λπ.  

Μολονότι αναγνωρίζεται ο σημαντικός ρόλος των πράξεων και των λόγων 
των διδασκόντων στην υποστήριξη και εμπλοκή των μαθητών στα πλαίσια 
συνεργατικών διερευνητικών δραστηριοτήτων (Scott, 199817; Mortimer & Scott, 
200318), οι διδάσκοντες στη μεγάλη τους πλειοψηφία δε διαθέτουν στον επιθυμητό 
βαθμό συνεργατικές και διαλογικές δεξιότητες ή, για να θέσουμε διαφορετικά το 
θέμα, δεν έχουν οικειοποιηθεί το επιθυμητό για το πλαίσιό μας πολιτισμικό 
ρεπερτόριο, έτσι ώστε να μπορούν να δημιουργήσουν στο μάθημα των Φυσικών 
Επιστημών συνεργατικά διερευνητικά περιβάλλοντα (π.χ. Kelly & Crawford 199719; 
Klaassen & Lijnse 199620; Πήλιουρας κ.ά., 200021). Αυτό κατά την άποψή μας, όπως 
και για άλλους ερευνητές που ασχολούνται με την επιμόρφωση εκπαιδευτικών 
(Putnam & Borko, 2000)22, είναι απολύτως φυσιολογικό γιατί ποτέ οι ίδιοι δεν 
βίωσαν είτε ως φοιτητές είτε κατά τη διάρκεια της υπηρεσιακής τους σταδιοδρομίας 
τους, αντίστοιχες συνεργατικές εμπειρίες. Για αυτό, όπως διαπιστώσαμε στις έρευνές 
μας που έγιναν στο πρώτο στάδιο της προσπάθειάς μας (π.χ. Πήλιουρας κ.ά., 2002)23, 
είναι λίγες οι περιπτώσεις των διδασκόντων που εμπλέκουν τους μαθητές τους σε 
συνθήκες συνεργατικής διερεύνησης στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών, σε ένα 
πραγματικά αυθεντικό διαλογικό πλαίσιο, ακόμα και όταν η κοινωνική οργάνωση της 
τάξης είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, δηλαδή οι μαθητές κάθονται σε ομάδες. 
Δηλαδή, ακόμα και σε τάξεις που οι μαθητές κάθονταν σε ομάδες, το μάθημα των 
                                                 
17 Scott, P. (1998). Teacher Talk and meaning making in science classrooms: A Vygotskian 
analysis and review. Studies in Science education, 32, 45-80. 
18 Mortimer, E. & Scott, Ph. (2003). Meaning Making in secondary science classrooms, 
Maidenhead-Philadelphia: Open University Press. 
19 Kelly, G. J. & Crawford, T. (1997). An ethnographic investigation of the discourse 
processes of school science. Science Education, 81, 5, pp. 533–559.  
20 Klaassen, & Lijnse (1996). Interpreting students' and teachers' discourse in science classes: 
An underestimated problem?. Journal of Research in Science Teaching, 33, pp. 115–134.  
21 Πήλιουρας Π., Θεοδωρίδου Σ., Μαλαμίτσα Κ., Φισφή Αλ., Κόκκοτας Π. (2000). 
«Αντιλήψεις και στάσεις Ελλήνων εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τη 
συνεργατική μάθηση στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών» (Τόμος ΙΙ, σελ. 86-97 ). 
Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Η Διδακτική των Φυσικών Επιστημών και η εφαρμογή 
των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση», Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο 
Κύπρου, Λευκωσία. 
22 Putnam, R. T., & Porko, H. (2000). What do new views of knowledge and thinking have to 
say about research on teacher learning? Educational Researcher, 29(1), 4-15.  
23 Πήλιουρας, Π., Κόκκοτας, Π., Χατζή, Μ., Ριζάκη, Αικ., Ντάλης, Στ., Παπαελευθερίου, Α. 
(2002β). «Το επίπεδο διαλόγου και συζήτησης στη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών του 
Δημοτικού Σχολείου». (σελ 494-500). Επιμ. Κόκκοτας Π. Βλάχος Ι., Πήλιουρας Π. & 
Πλακίτση Αικ.: Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή της Ένωσης για 
τη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών «Η Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στην 
Κοινωνία της Πληροφορίας» Αθήνα, 18-21 Απριλίου 2002. 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6W5S-4319NTF-1&_user=275166&_coverDate=04%2F01%2F2001&_rdoc=1&_fmt=full&_orig=browse&_srch=%23toc%236578%232001%23999879997%23250608!&_cdi=6578&_sort=d&_docanchor=&wchp=dGLbVlz-lSztW&_acct=C000006498&_version=1&_urlVersion=0&_userid=275166&md5=676edcfcdcb93938a76269b0d67d2805#bbib36
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6W5S-4319NTF-1&_user=275166&_coverDate=04%2F01%2F2001&_rdoc=1&_fmt=full&_orig=browse&_srch=%23toc%236578%232001%23999879997%23250608!&_cdi=6578&_sort=d&_docanchor=&wchp=dGLbVlz-lSztW&_acct=C000006498&_version=1&_urlVersion=0&_userid=275166&md5=676edcfcdcb93938a76269b0d67d2805#bbib38
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Φυσικών Επιστημών στις περισσότερες περιπτώσεις εξακολουθούσε να διαθέτει τα 
μονολογικά, μονοδιάστατα, μονολιθικά χαρακτηριστικά της παραδοσιακής 
μετωπικής διδασκαλίας. Ό,τι ισχύει για τους διδάσκοντες ισχύει και για τους μαθητές. 
Κι αυτοί συνήθως δεν είναι εξοικειωμένοι με τα απαραίτητα συνεργατικά και 
διαλογικά ρεπερτόρια που θα τους επιτρέψουν να συμμετάσχουν με επιτυχία σε από 
κοινού δραστηριότητες στο πλαίσιο του μαθήματος των Φυσικών Επιστημών. Έτσι, 
οργανώνοντας τους μαθητές σε ομάδες δε σημαίνει ότι θα λειτουργήσουν αυτοί 
συνεργατικά, με αποτέλεσμα, όχι μόνο να μην επιτυγχάνονται τα επιθυμητά 
αποτελέσματα, αλλά να έχουμε συχνά και αποτελέσματα αρνητικότερα από ό,τι αν οι 
μαθητές εργάζονταν σύμφωνα με το παραδοσιακό μοντέλο (Johnson & Johnson, 
1999)24. Για παράδειγμα, αυτό μπορεί να συμβεί όταν οι μαθητές μιας ομάδας 
αδυνατούν να συνεργαστούν στοιχειωδώς. Έτσι, είναι πολλές οι περιπτώσεις 
δασκάλων που κατανέμουν τους μαθητές σε ομάδες, όντας ενημερωμένοι θεωρητικά 
για τα πλεονεκτήματα της συνεργατικής έναντι της μετωπικής διδασκαλίας, αλλά 
μετά από λίγο καιρό συμβαίνει να παραιτούνται της προσπάθειας και να επιστρέφουν 
στη μετωπική διάταξη της τάξης.  

 
1.4 Οι αιτίες του προβλήματος 

Θα μπορούσε κάποιος να διερωτηθεί, γιατί η πραγματικότητα είναι τόσο 
διαφορετική στις περισσότερες περιπτώσεις από αυτά που υποστηρίζουν οι 
θεωρητικοί αλλά και οι ερευνητές για τη σημασία και την αξία των συνεργατικών 
διερευνητικών προσεγγίσεων στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών; Γιατί οι λόγοι 
του διδάσκοντος, αντί να προάγουν τη συνεργασία και τη διερεύνηση, λειτουργούν 
στην αντίθετη, μη επιθυμητή, κατεύθυνση; Γιατί τα μέλη των μαθητικών ομάδων 
αδυνατούν να συνεργαστούν και ο περισσότερος διαθέσιμος χρόνος της ομαδικής 
ενασχόλησης να αναλώνεται σε συζητήσεις μη σχετικές με το μαθησιακό έργο; Κατά 
την άποψή μας, αυτό στις περισσότερες περιπτώσεις συμβαίνει, διότι διδάσκοντες και 
μαθητές, μην έχοντας συμμετάσχει σε σχετικές και κατάλληλες πρακτικές δεν έχουν 
οικειοποιηθεί στη διαδρομή της ζωής τους τα απαραίτητα συνεργατικά και διαλογικά 
ρεπερτόρια. Ο Sutton (2002)25 υποστηρίζει πως για να μάθουν τα παιδιά Φυσικές 
Επιστήμες θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στα φυσικά φαινόμενα και στα πολιτισμικά 
εργαλεία των Φυσικών Επιστημών, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να συμμετέχουν σε 
συζητήσεις, όπου λαμβάνει χώρα διαπραγμάτευση νοημάτων σχετικών με τα φυσικά 
φαινόμενα. Τέλος, η διαπραγμάτευση των νοημάτων, όπως διαπιστώσαμε σε μια 
πλειάδα διαλόγων που καταγράψαμε στο αρχικό στάδιο της έρευνάς μας (Πήλιουρας 
κ.ά., 2003)26, και έχει διαπιστωθεί σε μια σειρά άλλων ερευνών (π.χ. Shepardson, 

                                                 
24 Johnson, D. & Johnson, R. (1999). Learning Together and Alone, Allyn & Bacon. 
25 Sutton, C. (2002). Οι Λέξεις, οι Φυσικές Επιστήμες και η Μάθηση, επιμ. Π. Κόκκοτας, 
μτφρ: Μ. Κασούτας – Δ. Λαθούρης, Εκδόσεις Τυπωθήτω, Αθήνα. 
26 Πήλιουρας, Π., Κόκκοτας, Π., Παπαελευθερίου, Α., Βερβιάδη, Χρ. (2003). «Αναζητώντας 
συνοδευτικά νοήματα στους διαλόγους που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια του μαθήματος 
των Φυσικών Επιστημών. Η συμβατότητά τους με τις επιδιώξεις του Αναλυτικού 
Προγράμματος». 5ο Ετήσιο Συνέδριο της Μονάδας Μεθοδολογίας και Προγραμμάτων 
Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Πατρών με 
θέμα: «Ο εκπαιδευτικός και το Αναλυτικό Πρόγραμμα». Πάτρα, 9-11 Μαΐου 2003 (Βιβλίο 
Περιλήψεων, σελ. 55). 
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199627), φαίνεται ότι δε συμβαίνει συχνά ούτε στο πλαίσιο συζητήσεων στην 
ολομέλεια της τάξης ούτε όταν οι μαθητές εργάζονται στις ομάδες τους.  

Σύμφωνα με τον Bruner (1990, σελ. 32)28: «Όταν κάποιος με την 
αυθεντία/εξουσία του δασκάλου περιγράφει τον κόσμο κι εσύ δεν είσαι μέσα, 
υπάρχει μια στιγμή ψυχικής ανισορροπίας, σαν εσύ να κοιτάς σε έναν καθρέφτη και 
να μην βλέπεις τίποτα». Ενώ ο Lemke (1995, σελ. 4)29 έχει υποστηρίξει: «Κανένας δε 
βλέπει τον κόσμο, όπως είναι. Βλέπουμε τον κόσμο, όπως οι κοινότητες μας μάς 
διδάσκουν να τον βλέπουμε και οι κόσμοι οι οποίοι φτιάχνουμε, είναι πάντοτε 
λιγότερο ή περισσότερο μοναδικοί, μέσα όμως στο πλαίσιο που έχουμε διδαχτεί». Οι 
θέσεις του Lemke και του Bruner αποτυπώνουν την αιτία για την οποία οι μαθητές 
αποξενώνονται σταδιακά, όσο ανεβαίνουν τις κλίμακες του εκπαιδευτικού 
συστήματος, από τις Φυσικές Επιστήμες. Μια βασική αιτία είναι οι επικρατούσες 
πρακτικές λόγου κατά τη διάρκεια του μαθήματος των Φυσικών Επιστημών, οι 
οποίες δεν οδηγούν σε από κοινού διερευνήσεις δασκάλου και μαθητών αλλά σε 
μονολογικές δασκαλοκεντρικές συνθήκες. Κοινωνιολόγοι και κοινωνικοί 
γλωσσολόγοι, όπως ο Bourdieu (1991)30, ο Bernstein (1991)31 και αρκετοί ερευνητές 
της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών, (π.χ. Lemke, 199032, Barab & Plucker, 
200233) απορρίπτουν την άποψη ότι η σχολική αποτυχία οφείλεται στην έλλειψη 
ταλέντου, σε μη επαρκείς ικανότητες, σε χαμηλή νοημοσύνη και προτείνουν 
εναλλακτικές εξηγήσεις αναφορικά με το ότι πολλοί μαθητές δεν τα καταφέρνουν 
στις ακαδημαϊκές σπουδές, συμπεριλαμβανομένων των Φυσικών Επιστημών. Οι 
εξηγήσεις αυτές έχουν να κάνουν με το λόγο του μαθήματος των Φυσικών 
Επιστημών και το λόγο της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης γενικότερα.  

Κατά την άποψή μας, όταν οι διδάσκοντες επιχειρούν να διαμορφώσουν 
συνεργατικές διερευνητικές συνθήκες και οι μαθητές καλούνται να συμμετάσχουν σε 
μαθησιακές δραστηριότητες που προϋποθέτουν μια νέα μαθησιακή κουλτούρα, και οι 
μεν και οι δε αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες. Καθοριστικές παράμετροι για 
την υλοποίηση/ διαμόρφωση ενός συνεργατικού μαθησιακού περιβάλλοντος στο 
μάθημα των Φυσικών Επιστημών, είναι οι συνεργατικές και διαλογικές δεξιότητες 
και μεταδεξιότητες που αποκτούν σταδιακά δάσκαλοι και μαθητές μέσα από την 
εμπλοκή τους στη μαθησιακή διαδικασία. Έτσι στο πλαίσιο της έρευνάς μας 
δημιουργήθηκε η ανάγκη της υλοποίησης στρατηγικών που θα συνέβαλαν σταδιακά 
ώστε διδάσκοντες και μαθητές να οικειοποιηθούν επιθυμητές συνεργατικές και 
διαλογικές δεξιότητες και μεταδεξιότητες.  

                                                 
27 Shepardson, D. (1996). Social interactions and the mediation of science learning in two 
small groups of first-graders. Journal of Research in Science Teaching, 33, 2, 159-178.  
28 Bruner, J. (1990/1997). Πράξεις νοήματος, Η. Ρόκου & Γ. Καλομοίρης (Μτφρ.), Αθήνα: 
Ελληνικά Γράμματα. 
29 Lemke, J. (1995). ό.π. 
30 Bourdieu, P. (1999). Γλώσσα και συμβολική εξουσία. Μτφρ. Κ. Καψαμπέλη. Εκδόσεις 
Ινστιτούτο του Βιβλίου - Α. Καρδαμίτσα: Αθήνα. 
31 Bernstein, B.(1991). Παιδαγωγικοί Κώδικες και Κοινωνικός έλεγχος. Εισαγωγή, μτφρ, 
Σολομών, Ι. Αθήνα: Αλεξάνδρεια. 
32 Lemke, J. (1990). ό.π. 
33 Barab, A. S. & Plucker, A. J. (2002). Smart People or Smart Contexts? Cognition, Talent 
Development in an Age of Situated Approaches Knowing and Learning, Educational 
Psychologist, 37(3), 165–182. 
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Μολονότι υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός ερευνών που αποδεικνύουν τη 
θετική επίδραση της από κοινού γνωστικής διαδικασίας (π.χ. Resnick, Levine & 
Teasley 199134; Roggof 199835) και της κοινωνικής αλληλεπίδρασης στην ατομική 
μάθηση (π.χ. Scott 199836; Wegerif et al, 199937; Ματσαγγούρας, 200038), φαίνεται 
πως οι διαλογικές αλληλεπιδράσεις κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων δε 
διαμορφώνουν πάντοτε αποτελεσματικές μαθησιακές διαδικασίες. Σε πάρα πολλές 
περιπτώσεις το είδος των διαλόγων που αναπτύσσονται μέσα στις τάξεις των 
Φυσικών Επιστημών είναι μονοδιάστατο και δασκαλοκεντρικό και η ποιότητα των 
διαλόγων δασκάλων - μαθητών και μαθητών - μαθητών έχει πολλά αρνητικά 
χαρακτηριστικά (π.χ. οι μαθητές σπανίως συζητούν σχετικά με έννοιες των Φυσικών 
Επιστημών και ο λόγος τους είναι στην καλύτερη περίπτωση συσσωρευτικός και όχι 
διερευνητικός). Οι μαθητές αδυνατούν να συνεργαστούν και να επικοινωνήσουν 
αποτελεσματικά γιατί ίσως οι διδάσκοντες δε θέτουν σε εφαρμογή τις κατάλληλες 
παιδαγωγικές και επικοινωνιακές στρατηγικές. 

Μια άλλη αιτία του προβλήματος είναι ότι στη χώρα μας παρέχεται μικρή 
καθοδήγηση στους δασκάλους ως προς τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να 
ενσωματώσουν στην καθημερινή πρακτική των τάξεών τους παιδαγωγικές 
/διδακτικές στρατηγικές για τη βελτίωση του επιπέδου και της ποιότητας των 
διαλόγων που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια του μαθήματος των Φυσικών 
Επιστήμων, όταν οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες (Πήλιουρας κ.ά., 2000)39, όπως 
επίσης υπάρχει έλλειψη του κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού που θα βοηθήσει τα 
παιδιά να κατακτήσουν τις απαραίτητες συνεργατικές, διαλογικές δεξιότητες.  

Από την άλλη πλευρά, στο χώρο της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών στη 
χώρα μας έχει γίνει προσπάθεια ανάπτυξης ολοκληρωμένων Αναλυτικών 
Προγραμμάτων που, υιοθετώντας εποικοδομητικές υποθέσεις για την μαθησιακή 
διαδικασία, είχαν ως στόχο τη βελτίωση της κατανόησης επιστημονικών εννοιών (για 
παράδειγμα, Βλάχος, 199940: σωματιδιακή δομή της ύλης; Πλακίτση, 200141; η 
έννοια του χρόνου, Πιλάτου, 200342: ηλεκτρικό ρεύμα) και προσπάθειες που 

                                                 
34 Resnick, B. L. & J. Levine & S. Teasley (Eds.) (1991). Perspectives on socially shared 
cognition. Washington, DC: APA. 
35 Rogoff, B. (1998). Cognition as a collaborative process. In W. Damon (Ed.): Handbook of 
Child Psychology (5 ed.). New York: J. Wiley. 
36 Scott, P. (1998). Teacher Talk and meaning making in science classrooms: A Vygotskian 
analysis and review. Studies in Science Education, 32, 45-80. 
37 Wegerif, R., Rojas-Drummond, S. and Mercer, N. (1999). Language for the social 
construction of knowledge: comparing classroom talk in Mexican pre-schools, Language and 
Education, Vol. 13, No. 2, pp. 133-150. 
38 Ματσαγγούρας, Η. (2000). Ομαδοσυνεργατική Διδασκαλία και Πράξη, Γρηγόρηs, Αθήνα. 
39 Πήλιουρας, Π., Θεοδωρίδου, Σ., Μαλαμίτσα, Κ., Φισφή, Α., Κόκκοτας, Π. (2000). ό.π. 
40 Βλάχος Ι. (1999). Εποικοδομητική προσέγγιση της διδασκαλίας της σωματιδιακής δομής της 
ύλης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, Αδημοσίευτη Διδακτορική Διατριβή. 
41 Πλακίτση, Αικ. (2001). Οι αντιλήψεις των μαθητών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την 
έννοια του χρόνου και οι επιπτώσεις τους στην κατανόηση εννοιών των Φυσικών Επιστημών. 
Μια πρόταση για διαθεματική διδακτική διαμεσολάβηση. Αδημοσίευτη Διδακτορική Διατριβή. 
42 Πιλάτου, Β. (2003). Μελέτη της εξέλιξης των αντιλήψεων και των αναπαραστάσεων των 
μαθητών/τριών της Ε΄ και Στ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου, για το ηλεκτρικό ρέυμα και τις 
ηλεκτρικές οικιακές συσκευές, σε ένα περιβάλλον συνεργατικής μάθησης. Αδημοσίευτη 
Διδακτορική Διατριβή. 
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υιοθετώντας το θεωρητικό πλαίσιο της εποικοδόμησης επεδίωξαν τη χαρτογράφηση 
των εναλλακτικών αντιλήψεων των μαθητών για έννοιες και φαινόμενα των Φυσικών 
Επιστημών (για παράδειγμα, Χατζηνικήτα, 199643: οι μεταβολές της ύλης, 
Χρηστίδου, 200044: αντιλήψεις των μαθητών για τη μείωση του όζοντος και το 
φαινόμενο του θερμοκηπίου). Οι παραπάνω προσπάθειες εστιάστηκαν κυρίως στη 
διαπίστωση των εναλλακτικών ιδεών των μαθητών και στην αλλαγή τους, 
απευθυνόμενες κυρίως στη γνωστική διάσταση της μάθησης (Χατζηγεωργίου, 
2003)45. Δεν έχουν υπάρξει προσπάθειες εξέτασης της φύσης και του είδους των 
διαλόγων που λαμβάνουν χώρα στις τάξεις των Φυσικών Επιστημών καθώς επίσης 
και προσπάθειες διαμόρφωσης πιο συνεργατικών διερευνητικών περιβαλλόντων. 
Εξαίρεση, προς αυτή την κατέυθυνση, αποτελεί η ερευνητική προσπάθεια της Ε. 
Σταυρίδου με τίτλο «Η συνεργατική Μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες»46 που 
πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια των ΣΕΠΠΕ και των συνεργατών της 
(Μαρινόπουλος, 200347; Πιλάτου, 200348). 

Συνεπώς, με βάση την παραπάνω προβληματική θεωρήσαμε σημαντικό να 
πραγματοποιήσουμε μια συνεργατική έρευνα δράσης που βασικούς στόχους της 
έθεσε την απόκτηση των απαραίτητων, αλλά και τη βελτίωση των υπαρχουσών 
συνεργατικών και διαλογικών δεξιοτήτων δασκάλων και μαθητών, καθώς και την 
αναζήτηση στρατηγικών που θα μπορούσαν να βοηθήσουν προς αυτή την 
κατεύθυνση.  

Βασική στρατηγική, όπως αποδείχτηκε στην εξέλιξη της συνεργατικής 
έρευνας δράσης για το σταδιακό μετασχηματισμό των διαμαθητικών και 
δασκαλομαθητικών διαλόγων (των 8 τάξεων που έλαβε χώρα η έρευνά μας) προς το 
επιθυμητό για τις παραδοχές μας πλαίσιο, ήταν η χρήση της ανάλυσης λόγου όχι μόνο 
ως ερευνητικού, αλλά και ως επιμορφωτικού και αναστοχαστικού εργαλείου από τους 
δασκάλους-ερευνητές αλλά και τους μαθητές. Την ανάλυση λόγου και πώς αυτή 
αξιοποιήθηκε αναδεικνύουμε ιδιαίτερα στα δυο ερευνητικά κεφάλαια της διατριβής 
(κεφ. 5 και 6). 

 

                                                 
43 Χατζηνικήτα, Β. (1996). Οι αναπαραστάσεις των μαθητών του Δημοτικού για τις μεταβολές 
της ύλης. Είδη, αιτιακές σχέσεις και μηχανισμοί.. Αδημοσίευτη Διδακτορική Διατριβή. 
44 Χρηστίδου, Β. (2000). Μελέτη των Αντιλήψεων των Μαθητών του Δημοτικού Σχολείου 
για τη Μείωση του Όζοντος και το Φαινόμενο του Θερμοκηπίου. Αδημοσίευτη Διδακτορική 
Διατριβή. 
45 Χατζηγεωργίου, Γ. (2002). Oι Φυσικές Επιστήμες από μία Ολιστική-Οικολογική Προοπτική 
και Ορισμένοι Προβληματισμοί σχετικοί με τους Σκοπούς και τα Περιεχόμενα των Αναλυτικών 
Προγραμμάτων. (σελ 221-229). Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή 
της Ένωσης για τη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών «Η Διδασκαλία των Φυσικών 
Επιστημών στην Κοινωνία της Πληροφορίας», Αθήνα, 18-21 Απριλίου 2002. 
46 Σταυρίδου, Ε. (2000). ό.π. 
47 Μαρινόπουλος, Δ. (2003). Οι ιδέες και οι αντιλήψεις των μαθητών/ριών της Ε΄ και Στ΄ 
τάξης του Δημοτικού Σχολείου, για τη ρύπανση του αέρα και την όξινη βροχή. Σχεδιασμός, 
εφαρμογή και αξιολόγηση ενός καινοτομικού προγράμματος συνεργατικής μάθησης, 
Αδημοσίευτη Διδακτορική Διατριβή. 
48 Πιλάτου, Β. (2003). ό.π. 
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1.5 Η αναγκαιότητα της έρευνας - Θεωρητικές παραδοχές της διατριβής 
«Η κοινωνική αλληλεπίδραση δε διευκολύνει απλά τη νοητική ανάπτυξη αλλά 
τη δημιουργεί» (Vygotsky, 1981)49 

Κατά την άποψή μας, η αναγκαιότητα της έρευνας σχετίζεται με την ανάδυση 
στις μέρες μας μιας σειράς κοινωνικοπολισμικών υποθέσεων και παραδοχών από 
πολλά ανεξάρτητα επιστημονικά πεδία (π.χ. Ψυχολογία, Κοινωνική Σημειωτική, 
Πολιτισμική Ανθρωπολογία, Κοινωνιολογία), που εμπλουτίζουν το πεδίο της 
Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και ανοίγουν νέα πεδία έρευνας και μελέτης στη 
διδασκαλία και στη μάθηση (βλ. κεφ. 3).  

Για την υπόθεση της κοινωνικοπολιτισμικής προσέγγισης της γνώσης γίνεται 
παραδεκτό ότι, καθώς σταδιακά κάποιος εισάγεται στις ατραπούς των διαφόρων 
επιστημονικών πεδίων που σχετίζονται με την εκπαιδευτική και τη μαθησιακή 
διαδικασία, διαπιστώνει ότι στις μέρες μας υπάρχει μια ουσιαστική αλλαγή στο 
λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται από αυτά. Η ορολογία των νοητικών σχημάτων 
(mental schemes), των παρανοήσεων (misconceptions) και των γνωστικών 
συγκρούσεων (cognitive conflicts), εμπλουτίζεται σταδιακά με διατυπώσεις που 
αναφέρονται σε λόγους (discourses) και δραστηριότητες (activities), σε 
επικοινωνιακές δράσεις (communicative actions), σε μοτίβα αλληλεπιδράσεων 
(patterns of interaction), σε διαδικασίες δημιουργίας νοήματος (meaning making) σε 
συνεργατικές και διαλογικές διερευνήσεις (collaborative/dialogic inquiries) που 
λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο κοινοτήτων μάθησης (learning communities). Ενώ τα 
προγενέστερα θεωρητικά κείμενα επιμένουν κυρίως σε όρους ατομικής απόκτησης 
της γνώσης, τα μεταγενέστερα, παρ΄ όλο που δεν παραγνωρίζουν την ατομική 
παράμετρο, δίνουν πρωτεύουσα σημασία στην κοινωνική διάσταση της μάθησης και 
την παρουσιάζουν ως μια διαδικασία συμμετοχής σε κοινότητες μάθησης. 
Εκπρόσωποι των διαφόρων κοινωνικοπολιτισμικών θεωρήσεων αναφέρονται στη 
μάθηση ως «περιφερειακή συμμετοχή σε μια κοινότητα πρακτικής» - («peripheral 
participation in a community of practice», Lave & Wenger, 1991)50, ως «σταδιακά 
βελτιούμενη συμμετοχή σε ένα αλληλεπιδραστικό σύστημα» - («an improved 
participation in an interactive system», Greeno, 1997)51, ως «μύηση σ’ ένα λόγο» - 
(«initiation to a discourse», Harre & Gillett, 1994)52, ως «αναδιοργάνωση μιας 
δραστηριότητας – («a reorganization of an activity», Cobb, 1998)53, ως «αποτέλεσμα 
της συμμετοχής σε κοινότητες» - («the result of participation in communities», 
Rogoff, 2003)54. 

Οι βασικές παραδοχές της κοινωνικοπολιτισμικής προσέγγισης είναι οι εξής: 

                                                 
49 Vygotsky, L. S. (1981). The genesis of higher mental functions. In J. Wertsch (Ed.), The 
concept of activity In Soviet Psychology (pp134-143). Armonk, NQ: Sharpe. 
50 Lave, J. & Wenger, E. (1991). Situated Learning: Legitimate peripheral participation. New 
York: Cambridge University Press. 
51 Greeno J. G. (1997). Response: On claims that answer the wrong questions. In Educational 
Researcher, 26: 5–17. 
52 Harre, R. & Gillet, G. (1994). The Discursive Mind. London: Sage.  
53 Cobb, P. (1998). Learning from distributed theories of intelligence. In Mind, Culture, and 
Activity 5(3), 187-204. 
54 Rogoff, B. (2003). The cultural nature of human development. University Press: Oxford. 
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1. Η αναγνώριση του κοινωνικοπολιτισμικού χαρακτήρα της γνωστικής διαδικασίας 
(π.χ. Vygotsky, 199355; Wertsch, Del Rio & Alvarez, 199556). Αυτή η παραδοχή 
προσανατολίζει και καθοδηγεί τις επιλογές μας στη μαθησιακή και στην ερευνητική 
διαδικασία. Υποδηλώνει ότι πρέπει να επιδιώκεται η ανάπτυξη ενός συνεργατικού 
μαθησιακού περιβάλλοντος, όπου θα προάγεται η διατύπωση απόψεων και η 
διερεύνηση ερωτημάτων/προβλημάτων. Οι κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις 
δέχονται τους συμμετέχοντες στη μαθησιακή διαδικασία, όχι ως μια συλλογή 
μεμονωμένων ατόμων, αλλά ως μια κοινότητα που εργάζεται να επιτύχει κοινούς 
στόχους. Η αποτελεσματικότητα της μαθησιακής διαδικασίας εξαρτάται σε μεγάλο 
βαθμό από το επίπεδο συνεργασίας που επιτυγχάνεται. Σε αυτό το πλαίσιο η μάθηση 
αντιμετωπίζεται ως βαθμιαία αλλά όχι συσσωρευτική διαδικασία 
απόκτησης/ανάπτυξης εξειδίκευσης, μέσω της συμμετοχής σε κατάλληλα 
σχεδιασμένες συνεργατικές δραστηριότητες, οι οποίες προσφέρουν τη δυνατότητα 
για προοδευτική οικοδόμηση/οικειοποίηση, εφαρμογή και μετασχηματισμό της 
γνώσης. Μάλιστα, ενώ οι γνωστικά προσανατολισμένες προσεγγίσεις θεωρούν τη 
γνωστική διαδικασία ως μια δραστηριότητα που λαμβάνει χώρα αποκλειστικά στο 
νου των ατόμων, οι κοινωνικοπολιτισμικές θεωρήσεις δε διαχωρίζουν τη γνωστική 
διαδικασία από το κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο αυτή λαμβάνει χώρα και για αυτό την 
εξετάζουν πάντοτε στο πλαίσιο μιας συγκεκριμένης κοινωνικής δράσης. Για 
παράδειγμα, μελετούν τους διαλόγους που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια της 
μαθησιακής διαδικασίας και δεν αρκούνται μόνο σε ατομικές, πριν και μετά την 
ερευνητική παρέμβαση, δοκιμασίες. 
2. Η μάθηση στο πλαίσιο των κοινωνικοπολιτισμικών προσεγγίσεων λογίζεται ως 
μετασχηματισμός της συμμετοχής σε συνεργατικές μαθησιακές δραστηριότητες (Rogoff, 
200357; Wells & Claxton, 200258). Η μάθηση που προκύπτει από τη συνεργασία και 
την από κοινού γνωστική διαδικασία δεν περιλαμβάνει τη στείρα λήψη ή μετάδοση 
γνώσεων από κάποιο εξωτερικό πρότυπο. Αυτό σημαίνει ότι δάσκαλοι και μαθητές, 
συμμετέχοντας στις μαθησιακές διαδικασίες, οικειοποιούνται πρακτικές ενώ 
ταυτόχρονα βάζουν τη δική τους σφραγίδα και μετασχηματίζουν αυτές τις 
δραστηριότητες ανάλογα με την ιστορία τους. Με βάση αυτή τη θεώρηση η μάθηση/ 
ανάπτυξη δεν είναι ένα στατικό αλλά ένα δυναμικό φαινόμενο κι έτσι πρέπει να 
αντιμετωπίζεται, να μελετάται και να ερευνάται. Αν οι μαθητές δεν έχουν εργαστεί 
ποτέ ομαδικά ή αν οι διδάσκοντες δεν έχουν καθοδηγήσει ποτέ συνεργατικά κάποια 
τάξη τους, με βάση το πλαίσιο αυτό, μάλλον σημαίνει ότι δεν έχουν συμμετάσχει 
ποτέ σε αυτές στις πρακτικές και άρα δεν θα πρέπει να κατηγορούνται, επειδή δεν τις 
κατέχουν.  
3. Ο ρόλος της γλώσσας και της λεκτικής αλληλεπίδρασης στο μετασχηματισμό και στην 
οικειοποίηση της γνώσης θεωρούνται ότι αποτελούν βασική συνιστώσα στη μάθηση 
(Lemke, 200159; Wells, 199960; Mortimer & Scott, 2003)61. Για αυτό, ένα βασικός 
                                                 
55 Vygotsky, L. S. (1993). Σκέψη και Γλώσσα (μτφρ. Α. Ροδή), Εκδόσεις Γνώση, Αθήνα. 
56 Wertsch, J., Del Rio, P. & Alvarez, A. (1995). Sociocultural studies: history, action and 
mediation, in Wertsch J., Del Rio P. and Alvarez A. (eds) Sociocultural Studies of mind. 
Cambridge: Cambridge University Press. 
57 Rogoff, B. (2003). ό.π. 
58 Wells, G. & Claxton, G. (Eds.), (2002). Learning for life in the 21st century: Sociocultural 
perspectives on the future of education. London: Blackwells. 
59 Lemke, J. L. (2001). ό.π. 
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προσανατολισμός αυτής της θεώρησης είναι η μελέτη του λόγου (discourse analysis), 
καθώς όντας ένας από τους βασικούς διαμεσολαβητικούς μηχανισμούς της 
μαθησιακής διαδικασίας, μας δίνει τη δυνατότητα να συσχετίσουμε τη μάθηση με τη 
συμμετοχή και τις πρακτικές μιας μαθησιακής κοινότητας. Για τις 
κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις, η ενεργός συμμετοχή των μανθανόντων στις 
αλληλεπιδράσεις και το είδος των αλληλεπιδράσεων που λαμβάνουν χώρα κατά τη 
διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας, είναι καθοριστικοί παράγοντες για το είδος της 
μάθησης που αυτοί θα οικειοποιηθούν. Αυτή η παραδοχή οδηγεί τη μαθησιακή και 
την ερευνητική διαδικασία προς μια προσέγγιση που πρέπει να είναι 
προσανατολισμένη στην εξέταση των λόγων/επικοινωνιακών δράσεων των 
διδασκόντων και των μαθητών στις τάξεις των Φυσικών Επιστημών (βλ. ερευνητικά 
κεφ. 5 και 6). 
4. Το νόημα του επιστημονικού αλφαβητισμού που υιοθετούν οι κοινωνικοπολιτισμικές 
προσεγγίσεις (π.χ. Hodson, 199962; Lee & Roth63; Χατζηγεωργίου, 200364) θεωρείται 
βασική συνιστώσα της μάθησης. Για τους υποστηριχτές τους η ανάπτυξη του 
επιστημονικού αλφαβητισμού προϋποθέτει συνθήκες κοινωνικής διαπραγμάτευσης 
της γνώσης και δημιουργία διερευνητικών κοινοτήτων μάθησης που είναι άμεσα 
εξαρτημένες από το πλαίσιο της διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας. Σε ένα 
τέτοιο πλαίσιο, υποστηρίζουμε ότι οι στόχοι για επιστημονικό αλφαβητισμό 
προχωρούν πέρα από την απόκτηση βασικών γνώσεων που αφορούν την κατανόηση 
εννοιών και φυσικών διαδικασιών και την εξοικείωση με τις επιστημονικές 
δεξιότητες και τις μεθόδους που χρησιμοποιούν οι επιστήμονες και 
συμπεριλαμβάνουν στόχους μεταεπιστημονικού περιεχομένου καθώς και σε άλλες 
μετά-δεξιότητες, όπως είναι η συνεργασία, η ικανότητα του διαλέγεσθαι και η κριτική 
δράση στο πλαίσιο της τοπικής κοινότητας. Σε αυτή τη δεύτερη σειρά στόχων, χωρίς 
βέβαια να παραγνωρίζουμε τη σημασία των προσεγγίσεων που αφορούν τη 
διαδικασία πρόσκτησης γνώσεων και κατανόησης εννοιών, δώσαμε έμφαση στη 
ερευνητική μας προσπάθεια. Μάλιστα, θεωρούμε την εξοικείωση διδασκόντων και 
μαθητών με συνεργατικές και διαλογικές δεξιότητες και μεταδεξιότητες ως 
προϋπόθεση για τη δημιουργία ευνοϊκότερων συνθηκών να επιτύχουμε με πολύ 
μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα τους επιθυμητούς γνωστικούς στόχους. 

 
1.6 Το ερευνητικό ερώτημα 

Κατά τη γνώμη μας, για να επιτύχει ο ερευνητής το μετασχηματισμό ενός 
μαθησιακού περιβάλλοντος (προς την κατεύθυνση και τις θεωρητικές παραδοχές που 
υιοθετούνται σε μια έρευνα), είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη μια σειρά από 
παραμέτρους που υπεισέρχονται στη μαθησιακή διαδικασία. Από την άλλη πλευρά 
όμως, μια έρευνα καλό είναι να είναι εντοπισμένη και εστιασμένη σε μια από αυτές. 
                                                                                                                                            
60 Wells, G. (1999). ό.π. 
61 Mortimer, E. & Scott, Ph. (2003). ό.π. 
62 Hodson, D. (1999). Going beyond cultural pluralism: Science education for sociopolitical 
action. Science Education, 83, 775–796. 
63 Lee, S. & Roth, W.-M. (2002). Learning science in the community. In W.-M. Roth & J. 
D´esautels (Eds.), Science education for/as socio-political action (pp. 37–64). New York: 
Peter Lang. 
64 Χατζηγεωργίου, Γ. (2003). Πρόταση για ένα Σύγχρονο Αναλυτικό Πρόγραμμα: Μια 
Ολιστική Προοπτική. Αθήνα: Ατραπός. 
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Αν και η προσπάθεια για τη διαμόρφωση ενός συνεργατικού διερευνητικού 
περιβάλλοντος μπορεί να περιλαμβάνει δράσεις και παρεμβάσεις σε μια σειρά από 
παραμέτρους της μαθησιακής διαδικασίας (κάτι που αναδεικνύεται στο θεωρητικό 
μέρος της διατριβής), εμείς επικεντρώσαμε το ενδιαφέρον και εστιάσαμε τις 
προσπάθειές μας στους λόγους (discourses) που λάμβαναν χώρα στις τάξεις των 
Φυσικών Επιστημών και στο σταδιακό μετασχηματισμό τους προς το επιθυμητό, 
σύμφωνα με τις παραδοχές που υιοθετούμε, πλαίσιο (κάτι που αναδεικνύεται 
ιδιαίτερα στο ερευνητικό μέρος της διατριβής). Έτσι, στην προσπάθεια μας για τη 
δημιουργία πιο συνεργατικών διερευνητικών συνθηκών σε οκτώ (8) τάξεις Φυσικών 
Επιστημών επικεντρώσαμε την προσοχή μας, στη μελέτη και στην προσπάθεια για 
μετασχηματισμό των λόγων των δασκάλων και των μαθητών που συμμετείχαν στη 
συνεργατική έρευνα δράσης. Η μελέτη μας είναι μια προσπάθεια προσανατολισμένη 
στον παραγόμενο λόγο στο πλαίσιο μαθησιακών κοινοτήτων. 

Το βασικό ερευνητικό ερώτημα της διατριβής είναι το ακόλουθο:  
Μπορεί και σε ποιο βαθμό μια συνεργατική έρευνα δράσης, με τα χαρακτηριστικά της 
αναπτυξιακής εργασίας έρευνας (developmental work research) να οδηγήσει στο 
μετασχηματισμό της φύσης και του είδους των λόγων που λαμβάνουν χώρα κατά τη 
διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών, έτσι ώστε 
να διαμορφωθούν πιο συνεργατικές διερευνητικές συνθήκες (σε οκτώ τάξεις Ε΄ και Στ΄ 
τάξης του Δημοτικού Σχολείου); 

Το βασικό ερώτημα μπορεί να αναλυθεί σε υποερωτήματα:  
• Είναι η αλληλεπίδραση των μελών μιας ομάδας πάντοτε επωφελής για τη 

μαθησιακή διαδικασία; Η εργασία των μαθητών σε ομάδες στο μάθημα των 
Φυσικών Επιστημών αρκεί από μόνη της για να δημιουργήσει συνεργατικά 
διερευνητικά χαρακτηριστικά; 

• Ποιος είναι ο ρόλος των δασκάλων και πιο συγκεκριμένα ο ρόλος των λόγων τους 
στη δημιουργία περιβαλλόντων με συνεργατικά διερευνητικά χαρακτηριστικά στο 
μάθημα των Φυσικών Επιστημών; 

• Μπορεί και πώς η χρήση και η αξιοποίηση εργαλείων ανάλυσης λόγου από τους 
δασκάλους-ερευνητές και ο σχεδιασμός κατάλληλων στρατηγικών με βάση τα 
συμπεράσματα που προκύπτουν από αυτές τις αναλύσεις να οδηγήσουν στο 
σταδιακό μετασχηματισμό της φύσης και του είδους των λόγων των δασκάλων-
ερευνητών, έτσι ώστε να χαρακτηρίζονται από πιο συνεργατικά διερευνητικά 
χαρακτηριστικά; 

• Μπορεί και πώς η χρήση και η αξιοποίηση εργαλείων ανάλυσης λόγου από τους 
δασκάλους-ερευνητές αλλά και από τους μαθητές και ο σχεδιασμός κατάλληλων 
στρατηγικών με βάση τα συμπεράσματα που προκύπτουν από αυτές τις αναλύσεις 
να οδηγήσουν στο σταδιακό μετασχηματισμό της φύσης και του είδους των 
διαλόγων των μαθητικών ομάδων, έτσι ώστε να χαρακτηρίζονται από πιο 
συνεργατικά διερευνητικά χαρακτηριστικά; 

• Μπορεί και σε ποιο βαθμό μια συνεργατική έρευνα δράσης με τα χαρακτηριστικά 
της αναπτυξιακής εργασίας έρευνας να δημιουργήσει συνεργατικές διερευνητικές 
συνθήκες στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών, αναπτύσσοντας ταυτόχρονα 
επιθυμητές δεξιότητες και μεταδεξιότητες διδασκόντων και μαθητών; 

Στα παραπάνω ερωτήματα γίνεται προσπάθεια να δοθεί απάντηση στην 
παρούσα διατριβή. 
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Κεφάλαιο 2 
Προς μια κοινωνικοπολιτισμική θεώρηση της έρευνας και της 

μαθησιακής διαδικασίας στην εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες 
 

2.1 Εισαγωγή 
Οι στόχοι / επιδιώξεις του κεφαλαίου αυτού είναι: 

• Να ερευνηθεί η άποψη ότι είναι απαραίτητο στο πεδίο της έρευνας και της 
διδασκαλίας στην εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες να περάσουμε από 
θεωρήσεις που εστιάζουν αποκλειστικά και μόνο σε γνωστικές διαστάσεις της 
μαθησιακής διαδικασίας και σε θεωρήσεις που υιοθετούν απόψεις για τη 
μαθησιακή διαδικασία ως σταδιακού μετασχηματισμού λόγων και πρακτικών.  

• Να αναδειχτεί η αναγκαιότητα της ανάδυσης και η σημασία των 
κοινωνικοπολιτισμικών θεωρήσεων στο πεδίο των Φυσικών Επιστημών και 
στην εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες. 

• Να συζητηθούν τα βασικά στοιχεία των κοινωνικοπολιτισμικά 
προσανατολισμένων θεωρήσεων για το νόημα του επιστημονικού 
αλφαβητισμού και να διατυπωθεί τελικά η θέση που υιοθετούμε για αυτόν στο 
πλαίσιο της διατριβής.  
Όπως θα υποστηρίξουμε, οι επιδιώξεις μας αυτές εντάσσονται σ’ ένα πλαίσιο 

της έρευνας και της διδασκαλίας της εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήμες που εκτός 
από τις κοινωνικοεποικοδομητικές προσεγγίσεις, λαμβάνει υπόψη του τις 
αναδυόμενες, κυρίως την τελευταία εικοσαετία, κοινωνικοπολιτισμικές θεωρήσεις. 

 
2.2 Η στροφή της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών προς νέα πεδία έρευνας 

Η ανάπτυξη της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών μπορούμε να 
υποστηρίξουμε ότι ουσιαστικά άρχισε από τη δεκαετία του 1960. Τότε άρχισε να 
εκφράζεται ανησυχία για τις επιδόσεις και τα ποσοστά συμμετοχής των μαθητών στις 
Φυσικές Επιστήμες (Κόκκοτας, 2001)1. Η σημαντικότερη απάντηση σε αυτόν τον 
προβληματισμό ήταν η εφαρμογή της ανακαλυπτικής μάθησης και της ερευνητικής 
μεθόδου διδασκαλίας. Ένα κλασσικό παράδειγμα είναι η ανάπτυξη των 
προγραμμάτων Nuffield της Βρετανίας τα οποία επεδίωξαν τη σταδιακή εισαγωγή 
μαθητοκεντρικών προσεγγίσεων στα βρετανικά Δημοτικά Σχολεία (Matthews, 
1994)2.  

Η έρευνα στο πεδίο της Διδακτικής πυροδοτήθηκε μετά τη διαπίστωση της 
μερικής μόνο επιτυχίας των καινοτόμων Αναλυτικών Προγραμμάτων της δεκαετίας 
του ’60 και την αναγνώριση της σημασίας για τη μάθηση των προϋπαρχουσών 
απόψεων των μαθητών τις δεκαετίες ’80 και ’90 (Κόκκοτας, 20043; Χατζηνικήτα & 

                                                 
1 Κόκκοτας, Π. (2001). «Το είναι και το γίγνεσθαι της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών». 
Κόκκοτας, Π. & Βλάχος, Ι. (Επιμ.). Η διδασκαλία των Φ.Ε στις αρχές του 21ου αιώνα. 
Προβλήματα και Προοπτικές. Αθήνα: Εκδ. Γρηγόρης, σελ. 15-34. 
2 Matthews, M. (1994). “Science Teaching. The Role of History and Philosophy of Science”. 
Routledge, New York-London. 
3 Κόκκοτας, Π. (2004). Διδακτική των Φυσικών Επιστημών. Μέρος ΙΙ. Σύγχρονες 
Προσεγγίσεις στη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών, Αθήνα.  
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Χρηστίδου, 20014). Σταδιακά, ένας σημαντικός αριθμός ερευνητών, έστρεψε τα 
ερευνητικά του ενδιαφέροντα στα ζητήματα διδασκαλίας και μάθησης των Φυσικών 
Επιστημών (Βλάχος, 1999)5. Δημιουργήθηκε διεθνώς ένα πολύ ισχυρό ρεύμα στο 
πλαίσιο του οποίου αναζητήθηκαν απαντήσεις για ένα μεγάλο φάσμα προβλημάτων 
με κυριότερο αρχικά αυτό της μελέτης των αναπαραστάσεων, εννοιών και 
φαινομένων των Φυσικών Επιστημών στη σκέψη των παιδιών. Από τις αρχές της 
δεκαετίας του ’80 η ερευνητική αυτή κοινότητα προχώρησε στην πραγματοποίηση 
δικών της συνεδρίων και στην έκδοση νέων ειδικών περιοδικών. Μετά από μια 
εντυπωσιακή ανάπτυξη τις δυο τελευταίες δεκαετίες, που συνοδεύτηκε από πλήθος 
ερευνών και καινοτομιών, η Διδακτική των Φυσικών Επιστημών διαμορφώθηκε ως 
ένα ξεχωριστό επιστημονικό πεδίο. Έτσι διαμορφώθηκε και στη χώρα μας μια νέα 
επιστημονική κοινότητα (π.χ. Κόκκοτας, 19986; Κουλαϊδής, 19957; Σταυρίδου, 
20008; Χατζηνικήτα, 19959; Κουμαράς 198910; Κουλαϊδής 200111; Χαλκιά, 199512; 
Ραβάνης, 199913; Βλάχος, 200414, κ.ά.), η κοινότητα των ερευνητών της Διδακτικής 
των Φυσικών Επιστημών με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας των 
Φυσικών Επιστημών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Αυτός ο 
μετασχηματισμός της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών σε ένα ξεχωριστό 
επιστημονικό πεδίο σχετίστηκε με την εδραίωση μιας ευρείας αποδοχής 
κονστρουκτιβιστικών θέσεων.  

Η έρευνα στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών αντιμετωπίζει το σύνθετο 
φαινόμενο της διδασκαλίας και της μάθησης των Φυσικών Επιστημών από 
διαφορετικές οπτικές γωνιές συγχρόνως: των Φυσικών Επιστημών, της Ψυχολογίας, 
της Κοινωνιολογίας, της Ιστορίας των Φυσικών Επιστημών, της Γλωσσολογίας, της 
                                                 
4 Χατζηνικήτα, Β. & Χρηστίδου, Β. (2001). Σημασία της έρευνας σχετικά με τις αντιλήψεις 
των μαθητών, στο: Κουλαϊδής, Β., (Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος), Διδακτική των Φυσικών 
Επιστημών, Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Τόμος Α', σ.51-75.  
5 Βλάχος, Ι. (1999). Εποικοδομητική προσέγγιση της διδασκαλίας της σωματιδιακής δομής της 
ύλης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, Αδημοσίευτη Διδακτορική Διατριβή 
6 Κόκοτας, Π. (1998). Διδακτική Φυσικών Επιστημών. Εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα. 
7 Κουλαϊδής, Β. (Επιμ.) (1995). Αναπαραστάσεις του φυσικού κόσμου. Εκδόσεις. Gutenberg, 
Αθήνα. 
8 Σταυρίδου, Ε. (2000). Συνεργατική μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες: Μια εφαρμογή στο 
Δημοτικό Σχολείο, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, Βόλος. 
9 Χατζηνικήτα, Β. (1995). Οι αναπαραστάσεις των μαθητών του Δημοτικού για τις μεταβολές 
της ύλης, είδη, αιτιακές σχέσεις και μηχανισμοί. Αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή, 
Πανεπιστήμιο Πατρών  
10 Κουμαράς, Π. (1989). Μελέτη της εποικοδομητικής προσέγγισης στην πειραματική 
διδασκαλία του ηλεκτρισμού. Διδακτορική διατριβή, Θεσσαλονίκη. 
11 Κουλαϊδής, Β. (επιμ.) (2001). Διδακτική των Φυσικών Επιστημών, τόμοι Α΄ & Β., ΕΑΠ: 
Πάτρα. 
12 Χαλκιά, Κρ. (1995). Οι Έλληνες εκπαιδευτικοί της Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης 
απέναντι στο μάθημα της Φυσικής. Διερεύνηση των απόψεων και των στάσεων των Ελλήνων 
εκπαιδευτικών που διδάσκουν Φυσική, μελέτη των συνεπειών τους στην εκπαιδευτική 
διαδικασία και διατύπωση σχετικών προτάσεων. Αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή, 
Πανεπιστήμιο Αθηνών. 
13 Ραβάνης, Κ. (1999). Οι Φυσικές Επιστήμες στη Προσχολική Εκπαίδευση, Διδακτική και 
γνωστική προσέγγιση. Εκδόσεις Τυπωθήτω. 
14 Βλάχος, Ι. (2004). Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες. Η πρόταση της Εποικοδόμησης. 
Εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα.  
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Σημειωτικής, της Ανθρωπολογίας, της Φιλοσοφίας, της Επιστημολογίας και πολλών 
άλλων επιστημονικών πεδίων. Τα τελευταία χρόνια αυτή η ερευνητική κοινότητα 
χαρακτηρίζεται από μια ποικιλομορφία, αφού όσοι ασχολούνται με την εκπαίδευση 
στις Φυσικές Επιστήμες δεν προέρχονται μόνο από το χώρο της εκπαίδευσης, αλλά 
και από άλλους χώρους και μελετούν το φαινόμενο της διδασκαλίας και τις μάθησης 
στις Φυσικές Επιστήμες μέσα από το πρίσμα διαφόρων επιστημονικών πεδίων. Έτσι 
στα πλαίσια της διατριβής πιστεύουμε πως το θέμα θα πρέπει να διερευνηθεί και να 
φωτιστεί μέσα από όλα τα πεδία, κάτι που κάνουμε στο επόμενο (3ο) κεφάλαιο της 
διατριβής.  

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια διεύρυνση -σε σχέση με την υιοθέτηση 
αποκλειστικά κονστρουκτιβιστικών προσεγγίσεων- των θέσεων και των υποθέσεων 
που υιοθετούνται από τους ερευνητές της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών. 
Ενδεικτικά από τον Χατζηγεωργίου (2002, σελ. 221)15 αναφέρονται: α) οι 
προσπάθειες για την προσέγγιση της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών μέσα στο 
πλαίσιο Επιστήμη-Κοινωνία-Τεχνολογία (π.χ. Solomon & Aikenhead, 1994)16, β) οι 
προσπάθειες για την ένταξη της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών σε ένα 
πολυπολιτισμικό πλαίσιο (π.χ. Cobern & Loving, 2001)17 γ) η χρήση και ο ρόλος της 
αφήγησης (Bruner, 1986)18, δ) η εισαγωγή στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών 
θεμάτων και καταστάσεων προβληματισμού από την ιστορία των Φυσικών 
Επιστημών (π.χ. Seroglou & Koumaras, 200119; Koliopoulos & Constantinou 
200520), ε) η έμφαση στην πολλαπλότητα του κόσμου των μαθητών (π.χ. Costa, 
1995)21, στ) η συμπερίληψη συναισθηματικών και αισθητικών στοιχείων (Jenkins, 
1994)22. Στις παραπάνω αλλαγές μπορούμε να προσθέσουμε και άλλες, όπως: α) οι 
προσπάθειες για δημιουργία συνεργατικών διερευνητικών περιβαλλόντων μάθησης 

                                                 
15 Χατζηγεωργίου, Γ. (2002). Oι Φυσικές Επιστήμες από μία Ολιστική-Οικολογική Προοπτική 
και Ορισμένοι Προβληματισμοί σχετικοί με τους Σκοπούς και τα Περιεχόμενα των Αναλυτικών 
Προγραμμάτων. (σελ 221-229). Επιμ. Κόκκοτας Π., Βλάχος Ι., Πήλιουρας Π., Πλακίτση Αικ.: 
Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή της Ένωσης για τη Διδακτική 
των Φυσικών Επιστημών «Η Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στην Κοινωνία της 
Πληροφορίας» Αθήνα, 18-21 Απριλίου 2002. 
16 Solomon, J. & Aikenhead, G. (1994). “STS Education: International Perspectives on 
Reform”, Teachers College Press, New York. 
17 Cobern, W. & Loving, C. (2001). Defining "science" in a multicultural world: implications 
for science education. Science Education, 85(1): 50 - 67. 
18 Bruner, J. (1986). Actual minds, possible worlds. Cambridge, Mass.: Harvard University 
Press.  
19 Seroglou, F. & Koumaras, P., (2001). The contribution of the history of Physics in Physics 
Education: A Review. Science & Education, 10(1-2), 152-172. 
20 Koliopoulos D. & Constantinou C. (2005). An Analysis of the Treatment of the Simple 
Pendulum in Greek and Cypriot Science Curricula. In M. Matthews, C. Gauld & A. Stinner 
(eds.): The Pendulum: Scientific, Historical, Philosophical & Educational Perspectives, 
Springer, Dordrecht. 
21 Costa, V. (1995). When science is “another world”: Relationships between the worlds of 
family, friends, school and science. Science Education, 79, 313-333. 
22 Jenkins, E. (1994). HPS and school science education: Remediation or reconstruction? 
International Journal of Science Education, 16, 613-623. 
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στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών (π.χ. Kaartinen & Kumpulainen, 2002)23, β) οι 
προσπάθειες που εξετάζουν ζητήματα, όπως το πώς ο «εξουσιαστικός» λόγος του 
δασκάλου ή το πώς το φύλο επηρεάζει τη μαθησιακή διαδικασία (π.χ. Alexopoulou & 
Driver, 1997)24, γ) οι προσπάθειες που βασιζόμενες σε κοινωνικοπολιτισμικές 
θεωρήσεις, υιοθετούν ως βασικό ερευνητικό εργαλείο την ανάλυση λόγου (π.χ. 
Mortimer & Scott, 2003)25, δ) οι προσπάθειες που εκπορεύονται από 
κοινωνικοπολιτισμικές ανθρωπολογικές θεωρήσεις (π.χ. Kelly & Chen, 1999)26. Ένα 
χαρακτηριστικό γνώρισμα τέτοιων προσπαθειών, όπως αναφέρει ο Aikenhead 
(2003)27, είναι η αναγνώριση της κοινωνικοπολιτισμικής και ανθρωπιστικής 
διάστασης των Φυσικών Επιστημών, η οποία εμπλέκεται τόσο στην ακαδημαϊκή 
επιστημονική έρευνα όσο και στην ίδια τη διαδικασία της διδασκαλίας. Ένα άλλο 
στοιχείο, κατά την άποψή μας, είναι η έμφαση που δίνουν στην αναγνώριση του 
καθοριστικού ρόλου της γλώσσας στη μαθησιακή διαδικασία του μαθήματος των 
Φυσικών Επιστημών, ενώ ένα τρίτο είναι η σταθερή επιδίωξη ώστε το ευρύτερο 
πλαίσιο στο οποίο λαμβάνει χώρα η μαθησιακή διαδικασία να είναι συνεργατικό. 
Τους παραπάνω αυτούς σύγχρονους προσανατολισμούς λάβαμε σοβαρά υπόψη για τη 
διαμόρφωση των παραδοχών που υιοθετούμε σε αυτή τη διατριβή. 

 
2.3 Η σταδιακή αλλαγή της εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήμες και ως 
αποτέλεσμα της σταδιακής αλλαγής των απόψεών μας για τη φύση των 
Φυσικών Επιστημών  

Οι μεθοδολογικές προσεγγίσεις που εφαρμόζονται στην εκπαίδευση στις 
Φυσικές Επιστήμες δεν είναι σταθερές αλλά μεταβάλλονται. Αλλάζουν γιατί έχουν 
άμεση διασύνδεση με τις ανάγκες και την ανάπτυξη της κοινωνίας της οποίας η 
εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες είναι ένα μέρος της, αλλάζουν ανάλογα με τις 
επικρατούσες απόψεις για τη διδασκαλία και τη μάθηση, τις εκάστοτε θέσεις που 
υιοθετούνται για τη φύση των Φυσικών Επιστημών και τέλος ανάλογα με την 
ανάπτυξη του ίδιου του επιστημονικού πεδίου των Φυσικών Επιστημών και των 
τεχνολογικών του εφαρμογών (Κόκκοτας, 2004)28.  

Η πιο σημαντική αλλαγή που λαμβάνει χώρα στο χώρο των Φυσικών 
Επιστημών και μας υποχρεώνει να αλλάξουμε κατευθύνσεις στην εκπαίδευση που 

                                                 
23 Kaartinen, & Kumpulainen (2002). Collaborative inquiry and the construction of 
explanations in the learning of science. Learning and Instruction, 12: 189–212. 
24 Alexopoulou, E., Driver, R. (1997). Gender differences in small group discussion in 
physics. International Journal of Science Education 19: 393-406. 
25 Mortimer, E. & Scott, Ph. (2003). Meaning Making in secondary science classrooms, 
Maidenhead-Philadelphia: Open University Press. 
26 Kelly, G.J. & Chen, C. (1999). The sound of music: Constructing science as sociocultural 
practices through oral and written discourse. Journal of Research in Science Teaching 36, pp. 
883–915.  
27 Aikenhead, G. (2003). Review of Research on Humanistic Perspectives in Science 
Curricula. A paper presented at the European Science Education Research Association 
(ESERA) Conference, Noordwijkerhout, The Netherlands, August 19-23, 2003. 
28 Κόκκοτας, Π. (2004). ό.π.  
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προσφέρουμε σε αυτές και για αυτές είναι η σταδιακή αλλαγή της ίδιας της φύσης 
των Φυσικών Επιστημών (Κόκκοτας, 2003)29.  

Παραδοσιακά, η έρευνα στις Φυσικές Επιστήμες, έχει αντιμετωπιστεί ως μια 
διαδικασία για να δοκιμαστεί ή να αναζητηθεί μια εξήγηση ενός φυσικού 
φαινομένου. Με βάση αυτή τη θεώρηση, οι Φυσικές Επιστήμες θεωρήθηκαν ότι είναι 
μια συστηματική, ορθολογική και μεθοδολογικά οργανωμένη πνευματική 
δραστηριότητα που αποβλέπει στην κατανόηση, την εξήγηση και την πρόβλεψη των 
φυσικών φαινομένων. Κατά τη διάρκεια του περασμένου αιώνα, η διδασκαλία των 
Φυσικών Επιστημών, έχοντας υιοθετήσει αυτή τη θέση, για τη φύση των Φυσικών 
Επιστημών είχε εστιάσει τις προσπάθειές της στη γνωριμία και την εξοικείωση των 
μαθητών με τις μεθόδους της επιστημονικής έρευνας, κάτι που θεωρούμε και στις 
μέρες μας ως απαραίτητο στόχο. Ο πρωτεύων σκοπός, όμως, ήταν οι μαθητές και 
αργότερα οι ενήλικοι πολίτες να σκέφτονται ως επιστήμονες, η εκπαίδευση δηλαδή 
στις Φυσικές Επιστήμες είχε ως κύριο προσανατολισμό τη δημιουργία επιτυχημένων 
επιστημόνων (Aikenhead, 2003)30. Ωστόσο αναρωτιόμαστε, συμφωνώντας με μια 
σειρά άλλων ερευνητών (π.χ. Hanrahan, 199831; Lederman, 200132), πόσοι είναι 
αυτοί που μέσα από μια τέτοια διαδικασία μαθαίνουν πραγματικά Φυσικές Επιστήμες 
και πόσοι είναι αυτοί που σταδιακά υιοθετούν μια όχι και τόσο θετική στάση για το 
αντικείμενο;  

Τα τελευταία χρόνια, σταδιακά, όπως υποστηρίζει ο Hurd (1997)33, το πλαίσιο 
έρευνας των Φυσικών Επιστημών αλλάζει, καθώς όλο και περισσότερο αναζητούνται 
λύσεις σε κοινωνικό επίπεδο (π.χ. περιβαλλοντικά προβλήματα) και δεν παραμένει 
αποκλειστική μέριμνα η εστίαση του ενδιαφέροντος στη διατύπωση νέων θεωριών 
για το φυσικό κόσμο. Επίσης, η σημερινή επιστημονική έρευνα δεν αποτελεί ένα 
μοναχικό εγχείρημα, αλλά πραγματοποιείται από ομάδες επιστημόνων, ενώ επιπλέον, 
η εργασία των ερευνητικών ομάδων υποστηρίζεται από τη χρήση των νέων 
τεχνολογιών που βοηθούν σημαντικά στην πραγματοποίηση πιο «λεπτομερών» 
παρατηρήσεων, στην καταγραφή, στην κατηγοριοποίηση και στην επεξεργασία των 
δεδομένων (Knorr-Cetina, 1999)34. Τα παραπάνω, κατά την άποψή μας, φωτίζουν και 
τη δομή του μαθησιακού περιβάλλοντος μιας τάξης Φυσικών Επιστημών. 

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’80 υιοθετήθηκαν μια σειρά από νέες 
παραδοχές για τη φύση των Φυσικών Επιστημών και τη φύση της γνώσης. Η 
εναλλακτική πρόταση την οποία εισήγαγε η εποικοδομητική θεώρηση με το να 

                                                 
29 Κόκκοτας, Π. (2003). «Η φύση της επιστήμης ως παράγοντας διαμόρφωσης των Αναλυτικών 
Προγραμμάτων των Φυσικών Επιστημών» (σελ. 87-98). Επιμ. Σκορδούλης Κ. & Χαλκιά Κρ.: 
Πρακτικά 2ου Πανελλήνιο Συνεδρίου με θέμα: «Η συμβολή της Ιστορίας και Φιλοσοφίας των 
Φυσικών Επιστημών στη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών», Εκδόσεις Leader Books. 
30 Aikenhead, S. G. (2003). Chemistry and physics instruction: Integration, ideologies, and 
choices. Chemical Education: Research and Practice.  
31 Hanrahan, M. (1998). The effects of learning environment on students' motivation and 
learning. International Journal of Science Education, 20(6), 737-753. 
32 Lederman, N. G. (1992). Students' and teachers' conceptions of the nature of science: A 
review of the research. Journal of Research in Science Teaching, 29 (4), 331-359. 
33 Hurd, P. (1997). Inventing science education for the new Millennium. New York: Teachers 
College Press. 
34 Knorr-Cetina, K. (1999). Epistemic cultures: How the sciences make knowledge. 
Cambridge, MA: Harvard University Press. 
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υιοθετεί την άποψη της οικοδόμησης της γνώσης από τους επιστήμονες (Berger & 
Luckmann, 1966)35, αλλά και αντίστοιχες θέσεις για τη φύση της μάθησης ως μιας 
διαδικασίας προσωπικής και ταυτόχρονα κοινωνικής κατασκευής νοημάτων 
(Solomon, 1993)36 προσέφεραν τη δυνατότητα επανεξέτασης της τρέχουσας 
διδακτικής πρακτικής των Φυσικών Επιστημών. Η ενσωμάτωση στη διδακτική 
πρακτική της εποικοδομητικής άποψης της γνώσης δημιούργησε την ανάγκη 
ανάπτυξης νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων, που επιφύλαξαν νέους ρόλους για τους 
διδάσκοντες και τους μαθητές, ενώ άλλαξε και η φύση της λειτουργίας της 
διδασκαλίας. Αντιπροσωπευτικά αυτής της αλλαγής θέσεων και παραδοχών είναι τα 
προγράμματα: «Η μάθηση των μαθητών στις Φυσικές Επιστήμες - Children's 
Learning In Science Project (CLIS)», «Φυσικές Επιστήμες και Κοινωνία - Science 
and Society» και το πρόγραμμα «Οι Φυσικές Επιστήμες στο Κοινωνικό τους Πλαίσιο 
- Science in its Social Context (SISCON)».  

Οι McComas κ.ά (1998, σελ. 6-7)37, μελετώντας επτά σύγχρονα Αναλυτικά 
Προγράμματα Φυσικών Επιστημών, εντόπισαν και κατέγραψαν παραδοχές για τη 
φύση των Φυσικών Επιστημών, που, όπως υποστηρίζουν στις μέρες μας γίνονται από 
την ερευνητική κοινότητα ευρύτερα αποδεκτές και θα πρέπει να χαρακτηρίζουν κάθε 
Αναλυτικό Πρόγραμμα Φυσικών Επιστημών. Μερικές από αυτές είναι (Κόκκοτας, 
2003)38: 

 Η επιστημονική γνώση παρότι χαρακτηρίζεται από διάρκεια έχει ένα 
προσωρινό, μη βέβαιο χαρακτήρα. 

 Η επιστημονική γνώση βασίζεται σε μεγάλο βαθμό, αλλά όχι απολύτως, στην 
παρατήρηση, στα πειραματικά δεδομένα και στα τεκμηριωμένα επιχειρήματα. 

 Δεν υπάρχει η μέθοδος για να κάνεις Φυσικές Επιστήμες. 
 Οι Φυσικές Επιστήμες είναι ένα εγχείρημα εξήγησης των φυσικών 
φαινομένων, αν και για κάποιους άλλους είναι περισσότερο ένα εγχείρημα 
περιγραφής των φυσικών φαινομένων. 

 Άνθρωποι από όλες τις κουλτούρες συνεισφέρουν στο εγχείρημα των 
Φυσικών Επιστημών. 

 Η νέα γνώση πρέπει να αρθρώνεται με επιχειρήματα και αποδεικτικά στοιχεία 
και να είναι ανοικτή στην κριτική και τον έλεγχο. 

 Οι παρατηρήσεις αναφορικά με τα φυσικά φαινόμενα εδράζονται στα 
θεωρητικά πιστεύω των ερευνητών. 

 Η Ιστορία των Φυσικών Επιστημών μας αποκαλύπτει πως την επιστήμη 
χαρακτηρίζουν εξελικτικές αλλά και ανατρεπτικές περίοδοι. 

 Οι Φυσικές Επιστήμες συνυφαίνονται αδιαχώριστα με τις κοινωνικές και 
πολιτισμικές παραδόσεις. 

 Φυσικές Επιστήμες και Νέες Τεχνολογίες αλληλεπιδρούν και επηρεάζονται 
αμοιβαία. 

                                                 
35 Berger, P. L. & Luckmann, T. (1967). The social construction of reality. Garden 
36 Solomon, J. (1993). The Social construction of children’s scientific knowledge. In P. J. 
Black & A. M. Lucas (Eds.): Children’s informal ideas in science. New York: Routledge.  
37 McComas, Clough & Almazroa (1998). The Role and Character of the Nature of Science in 
Science Education. In W. McComas (Ed.): The Nature of Science in Science Education. 
Rationales and Strategies. Dordrecht, Boston, London: Kluwer Academic Publishers. 
38 Κόκκοτας, Π. (2003). ό.π. 
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Έτσι, κατά την άποψή μας, η κατανόηση της πλουραλιστικής και όχι 
μονοδιάστατης και μονολιθικής φύσης των Φυσικών Επιστημών και η εκπαίδευση σε 
αυτές και για αυτές απαιτεί μια στοχεύση που ξεπερνά τα όρια της μοναχικής 
άσκησης στους χώρους ενός εργαστηρίου και της ατομικής/μετωπικής διδασκαλίας. 
Ενώ το εργαστήριο κάποτε χρησιμοποιείτο για να επιβεβαιωθεί ένα γεγονός, ένας 
νόμος, μια αρχή ή μια θεωρία, οι τρέχουσες τάσεις μας οδηγούν στην άποψη ότι το 
εργαστήριο-τάξη αλλά και οποιοδήποτε μαθησιακό περιβάλλον στο οποίο λαμβάνει 
χώρα το μάθημα των Φυσικών Επιστημών (π.χ. μουσειακοί χώροι) θα πρέπει να 
αξιοποιούνται ως χώροι συνεργατικής διερεύνησης. Δηλαδή, υποστηρίζουμε ότι θα 
πρέπει να αξιοποιούνται ως χώροι, όπου οι μαθητές υπό τη καθοδήγηση του 
διδάσκοντος και συνεργαζόμενοι θα χρησιμοποιούν τις γνώσεις και τις δεξιότητές 
τους για να επιλύουν προβλήματα, να απαντούν σε ερωτήματα, να συμμετέχουν σε 
δραστηριότητες και σταδιακά να οικειοποιούνται επιστημονικούς λόγους και 
πρακτικές.  

Την άποψή μας αυτή τη στηρίζουμε σε μια σειρά κατευθύνσεων και 
θεωρήσεων της εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήμες, οι υποστηρικτές των οποίων 
όταν αναφέρονται στη φύση των Φυσικών Επιστημών αλλά και στη διδασκαλία τους, 
ενώ δεν παραβλέπουν τη σημαντική θέση του πειράματος, μας καλούν να τις 
αντιμετωπίσουμε επιπρόσθετα ως πεδίο: 

• προσπάθειας δημιουργίας νοήματος (π.χ. Lemke, 200139; Mortimer & Scott, 
200340), 

• συνεργατικής επίλυσης προβλημάτων (π.χ. Roth, 1995)41, 
• επιχειρηματολογίας (π.χ. Khun, 199342; Osborne et al, 200143; Boulter & 

Gilbert, 199544), 
• πολιτισμικής πρακτικής (π.χ. Latour & Woulgar, 197945; Hodson, 199946), 
• διερεύνησης (π.χ. Ogborn et al, 1996)47 και συνεργατικής διερεύνησης (π.χ. 

Wells, 1999) 48, 

                                                 
39 Lemke, J. L. (2001). Articulating Communities: Sociocultural Perspectives on Science 

Education. Journal of Research on Science Teaching, 38 (3): 296-316. 
40 Mortimer, E. & Scott, Ph. (2003). Meaning Making in secondary science classrooms, 
Maidenhead-Philadelphia: Open University Press. 
41 Roth (1995) Authentic school science: knowing and learning in open-inqiry laboratories, 
Dortrecht, Netherlands: Kluwer Academic Publishers. 
42 Kuhn, D. (1993). Science as argument: implications for teaching and learning scientific 
thinking. Science Education, 77, 319-337. 
43 Osborne, Eruran, Simon, Monk (2001). Enhancing the quality of argument in School 
science. School Science Review, 82(301), 63-70. 
44 Boulter, C. J. & Gilbert, J. Κ. (1995). Argument and Science Education. Ιn Costello and 
Mitchell (Εds). Competing and consensual voices: the theory and practice of argumentation. 
Clevedon. Multilingual Matters.  
45 Latour, B. & Woolgar, S. (1986). Laboratory life: The construction of scientific facts. 
Princeton: Princeton University Press. 
46 Hodson, D. (1999). Going beyond cultural pluralism: Science education for sociopolitical 
action. Science Education, 83, 775–796. 
47 Ogborn, J., Kreiss, G., Martins, I. and McGillicuddy, K. (1996). Explaining Science in the 
Classroom. Buckingham: Open University Press. 
48 Wells, G. (1999). Dialogic inquiry: Towards a sociocultural practice and theory of 
education. New York: Cambridge University Press. 
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• σημειωτικής (π.χ. Halliday, 197849; Lemke, 199050) και πολυσημειωτικής 
διαδικασίας (π.χ. Kress et al, 200151). 
Όλα τα παραπάνω αποτελούν βασικές τάσεις στην εκπαίδευση στις Φυσικές 

Επιστήμες στις μέρες μας και κατ’ την άποψή μας, μια διδακτική προσέγγιση θα 
πρέπει να επιδιώκει να τις εμπεριέχει.  

 

2.4 Οι σύγχρονες τάσεις για επανακαθορισμό του περιεχομένου του μαθήματος 
των Φυσικών Επιστημών 

Αναφερόμενοι στη συνέχεια στις προσεγγίσεις καθορισμού του περιεχομένου 
του μαθήματος των Φυσικών Επιστημών, επιδιώκουμε να εντοπίσουμε και να 
αναδείξουμε με έναν έμμεσο τρόπο τους σύγχρονους προσανατολισμούς για 
επιστημονικό αλφαβητισμό, αλλά και να βοηθηθούμε στον καθορισμό των δικών μας 
επιδιώξεων στο πλαίσιο της ερευνητικής μας προσπάθειας. Κατά τον (Fensham, 
2001)52 οι προσεγγίσεις που μπορούν να ακολουθηθούν για τον καθορισμό του 
περιεχομένου∗ του μαθήματος των Φυσικών Επιστημών είναι οι ακόλουθες:  

 
o Ο καθορισμός από τους ειδικούς του τι είναι σημαντικό να διδαχτεί 

Η πρώτη προσέγγιση καθορισμού του περιεχομένου του μαθήματος των 
Φυσικών Επιστημών στηρίζεται στη σύνθεση των απόψεων που διατυπώνονται και 
υποστηρίζονται από ειδικούς. Για παράδειγμα, το Project 2061 στις ΗΠΑ ξεκίνησε 
αναθέτοντας σε 100 σημαντικούς επιστήμονες από όλο τον κόσμο, που ασχολούνταν 
με την έρευνα και τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών, να καταρτίσουν μια λίστα 
με όλες εκείνες τις «σημαντικές» γνώσεις που κατά την άποψή τους, θα έπρεπε να 
κατακτήσουν σταδιακά οι μαθητές (AAAS, 1989)53.  

 
o Η διατήρηση της ουσιώδους επιστημονικής γνώσης 

Μια δεύτερη προσέγγιση αναπτύχθηκε στα πλαίσια της Τρίτης Διεθνούς 
Μελέτης για τα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες (TIMSS - Trends in 
International Mathematics and Science Study). Η μελέτη αυτή, που ως στόχο είχε την 
αξιολόγηση παγκοσμίως των μαθητών που βρίσκονταν στην τελευταία τάξη της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προσπάθησε να οριοθετήσει ένα νόημα για τον 
επιστημονικό αλφαβητισμό, έτσι ώστε να προβεί στη δημιουργία των κατάλληλων 
ερευνητικών εργαλείων αξιολόγησης. Η Τρίτη Διεθνής Μελέτη για τα Μαθηματικά 
και τις Φυσικές Επιστήμες κατέληξε στο συμπέρασμα, πως για να επιτευχθεί 

                                                 
49 Halliday, M.A.K. (1978). Language as social semiotic. London: Edward Arnold. 
50 Lemke, J. L. (1990). Talking Science: Language, Learning and Values. Norwood, New 
Jersey: Ablex Publishing. 
51 Kress, G., Jewitt, C., & Ogborn, J. (2001). Multimodal teaching and learning: The 
rhetorics of the science classroom. London and New York: Continuum International. 
52 Fensam, P. (2000). Providing suitable content in the “science for all” curriculum. In Millar, 
Leach and Osborn (Eds): Improving Science Education, Buckingham-Philadelphia: Open 
University Press, p. 147-164 
∗ Όπως θα δούμε στη συνέχεια το νόημα της λέξης «περιεχόμενο» του μαθήματος έχει 
διευρυνθεί στις μέρες μας τόσο ώστε να μην περιλαμβάνει μόνο γνώσεις αλλά και δεξιότητες 
και μεταδεξιότητες. 
53 AAAS (1989). Science for all Americans. New York: Oxford University Press. 
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μαθηματικός και επιστημονικός αλφαβητισμός, θα πρέπει το Αναλυτικό Πρόγραμμα 
να εστιάζει την προσοχή του στη νοητική (εννοιολογική) και κοινωνική ιστορική 
πορεία των επιστημονικών επιτευγμάτων, σε νοητικές διεργασίες που απορρέουν από 
την ενεργή συμμετοχή του υποκειμένου, σε πρακτικές δραστηριότητες και σε 
στρατηγικές που δίνουν έμφαση στην καλλιέργεια νοητικών δεξιοτήτων.  

 
o Η έμφαση στην πρακτική πλευρά της επιστημονικής γνώσης 

Η προσέγγιση αυτή προέρχεται από τις έρευνες για τη δημόσια κατανόηση της 
επιστήμης, με πρωτοπόρους τον Layton και τους συνεργάτες του (Layton, 199154; 
Κουλαϊδής κ.ά., 200255). Ένα ενδιαφέρον συμπέρασμα αυτών των ερευνών είναι η 
διατύπωση μιας σειράς κριτηρίων που έχουν γίνει ευρέως γνωστά ως πρακτικές όψεις 
της επιστημονικής γνώσης (practical science knowledge in-action). Μερικές από 
αυτές είναι: η αξία που έχει η γνώση για ένα συγκεκριμένο άτομο, ο βαθμός που αυτή 
συμφωνεί με την προσωπική εμπειρία του υποκειμένου, ο βαθμός που σχετίζεται με 
άλλες κοινωνικές γνώσεις, η αξιοπιστία της πηγής της γνώσης, ο μετασχηματισμός 
της επιστημονικής γνώσης, έτσι ώστε να επιτευχθεί αποτελεσματική επικοινωνία.  

 
o Η έμφαση στην ανάπτυξη ανώτερων γνωστικών δεξιοτήτων  

Αυτή η προσέγγιση επιλογής του περιεχομένου, αναπτύχθηκε τη δεκαετία του 
΄90. Η προσέγγιση αυτή απομακρύνεται από τη θέση της αποκλειστικής έμφασης 
στον καθορισμό των επιστημονικών εννοιών και θέτει ως προτεραιότητα την 
ανάπτυξη των ανώτερων νοητικών δεξιοτήτων της επιστημονικής σκέψης. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιας προσέγγισης είναι η τελευταία διεθνής 
ερευνητική προσπάθεια που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο δράσεων του ΟΟΣΑ 
(Program for International Student Assessment-PISA), που έδωσε εξίσου έμφαση και 
στην εννοιολογική κατανόηση και σε δεξιότητες επιστημονικών διαδικασιών, όπως η 
δεξιότητα της επικοινωνίας και τη διατύπωσης συμπερασμάτων, η αναγνώριση των 
επιστημονικών ερευνητικών ερωτημάτων, η αναγνώριση αποδεικτικών στοιχείων και 
δεδομένων μιας επιστημονικής διερεύνησης και η εξαγωγή ή αξιολόγηση 
συμπερασμάτων. 

 
o Η έμφαση στην ανάπτυξη συνεργατικών και διαλογικών δεξιοτήτων και 

μεταδεξιοτήτων 
Μια τελευταία θεώρηση καθορισμού του περιεχομένου του Αναλυτικού 

Προγράμματος είναι αυτή που έχει αναδυθεί από τις κοινωνικοπολιτισμικές 
θεωρήσεις (π.χ. Wells, 1999)56, που εμφανίστηκαν στο προσκήνιο τα τελευταία 
χρόνια. Οι προσεγγίσεις αυτές θεωρούν ότι το Αναλυτικό Πρόγραμμα θα πρέπει να 
διαμορφώνεται με βάση προβλήματα / ερωτήματα (π.χ. περιβαλλοντικά προβλήματα 
- Hodson, 199957), που θα επιτρέπουν στους μαθητές να εργάζονται συνεργατικά και 
                                                 
54 Layton, D. (1991). Science education and praxis: The relationship of school science to 
practical action. Studies in Science Education, 19, 43–79. 
55 Κουλαϊδής, Β., Δημόπουλος, Κ., Σκλαβενίτη, Σ., Χρηστίδου, Β. (2002). Τα κείμενα της 
Tεχνο-επιστήμης στον δημόσιο χώρο, Εκδόσεις Μεταίχμιο: Αθήνα. 
56 Wells, G. (1999). ό.π. 
57 Hodson, D. (1999). Going beyond cultural pluralism: Science education for sociopolitical 

action. Science Education, 83, 775–796.  
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διερευνητικά, να συμμετέχουν και να οικειοποιούνται σταδιακά λόγους και 
πρακτικές των Φυσικών Επιστημών, αναπτύσσοντας ταυτόχρονα συνεργατικές και 
διαλογικές δεξιότητες και μεταδεξιότητες. Ένα τέτοιο Αναλυτικό Πρόγραμμα και οι 
διδάσκοντες που το υλοποιούν, θα πρέπει να φροντίζουν για τη γεφύρωση του λόγου 
των Φυσικών Επιστημών με τους λόγους των μαθητών και της τοπικής τους 
κοινότητας. Χαρακτηριστικός είναι ο τίτλος βιβλίου του Applebee (1996)58 «Το 
Αναλυτικό Πρόγραμμα ως συζήτηση», που είναι υποστηρικτής των 
κοινωνικοπολιτισμικών θεωρήσεων. 

Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι σταδιακά έχουμε μια μετατόπιση από 
προσεγγίσεις που επικεντρώνουν αποκλειστικά στο περιεχόμενο και στο γνωστικό 
πεδίο (γνώσεις, γνωστικές δεξιότητες και μεταδεξιότητες) σε προσεγγίσεις που 
επιδιώκουν επιπλέον την ανάπτυξη ερευνητικών, διαλογικών και συνεργατικών 
δεξιοτήτων και μεταδεξιοτήτων. Υποστηρίζουμε ότι η δημιουργία των κατάλληλων 
συνθηκών στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών, ώστε οι μαθητές να οικειοποιηθούν 
σταδιακά τις δεύτερες (που θα μπορούσαμε να τις χαρακτηρίσουμε ως δεξιότητες 
μεταεπιστημονικού περιεχομένου) θα ανοίξει διάπλατα το δρόμο και θα 
δημιουργήσει ευνοϊκότερες συνθήκες για να οικειοποιηθούν (σε διαφορετικό βαθμό ο 
καθένας) και τις πρώτες. Με άλλα λόγια θεωρούμε την απόκτηση συνεργατικών και 
διαλογικών δεξιοτήτων και μεταδεξιοτήτων από τους διδάσκοντες και τους μαθητές, 
ως προϋπόθεση για αποτελεσματικότερη μάθηση και στο γνωστικό πεδίο και αυτό 
θέσαμε ως επιδίωξή μας στο πλαίσιο αυτής της διατριβής. 

 
2.5 Από τις αποκλειστικά προσανατολισμένες στην εννοιολογική αλλαγή στις 
κοινωνικοεποικοδομητικές και κοινωνικοπολιτισμικές θεωρήσεις  

Ένα τρόπος κατανόησης των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι μαθητές όταν 
επιδιώκουν να κατακτήσουν μια επιστημονική έννοια είναι να θεωρήσουμε ότι αυτό 
είναι ένα ζήτημα εννοιολογικής αλλαγής (Halden, 1999)59. Με βάση αυτό το πλαίσιο 
οι προσεγγίσεις που επεδίωκαν την εννοιολογική αλλαγή έγιναν το επικρατούν 
παράδειγμα τις δυο προηγούμενες δεκαετίες στην εκπαίδευση στις Φυσικές 
Επιστήμες (π.χ. Limon & Mazon, 200260; Schnotz, Vosniadou & Carretero, 199961).  

Η έρευνα της θεώρησης της εννοιολογικής αλλαγής κατά τη διάρκεια του ’80 
αλλά και στη συνέχεια (π.χ. Posner, Strike, Hewson & Hertzog, 198262; Driver, 
Guesne & Tiberghien, 198563; Strike & Posner, 199264; Vosniadou, 199465; Duit, 

                                                 
58 Applebee, A. (1996). Curriculum as conversation. Transforming traditions of teaching and 
learning. Chicago and London: The university of Chicago Press, σελ 3. 
59 Halden (1999). Conceptual Change and Contextualization. In Schnotz, Vosniadou & 
Carretero(Eds.): New Perspectives on Conceptual Change. Oxford:Elsevier.  
60 Limon, & Mason (Eds.)(2002). Reconcidering conceptual change–Issues in theory and 
practice. Dordrecht:Kluwer. 
61 Schnotz, W., Vosniadou, S. & Carretero ,M. (Eds.) (1999). New Perspectives on 
Conceptual Change. Oxford: Elsevier.  
62 Posner, G. J., Strike, K. A., Hewson, P. W. & Gertzog, W. A. (1982). Accommodation of a 
scientific conception: Toward a theory of conceptual change. Science Education, 66(2), 211-
27. 
63 Driver, R., Guesne, E., & Timberghien, A. (Eds) (1985). Childrens’ ideas in science, Open 
University. 
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199966) έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του πεδίου της Διδακτικής των 
Φυσικών Επιστημών. Ερευνητές, εργαζόμενοι στο πλαίσιο αυτής της παράδοσης, 
ερεύνησαν το βαθμό κατανόησης των μαθητών αναφορικά με πολλές θεματικές 
ενότητες του Αναλυτικού Προγράμματος σε ένα μεγάλο εύρος ηλικιών (π.χ. 
Hatzinikita & Koulaidis, 199667; Driver et al, 199868) αλλά και το βαθμό κατανόησης 
των διδασκόντων (π.χ. Kokkotas, Vlachos, & Koulaidis, 199869). Αυτές οι έρευνες 
επηρέασαν καθοριστικά τις εκπαιδευτικές πολιτικές, αφού ανέδειξαν το πρόβλημα 
της κατανόησης και κατάκτησης της επιστημονικής γνώσης από ένα πολύ μικρό 
ποσοστό μαθητών (5-20%) στην πλειοψηφία των τάξεων των Φυσικών Επιστημών 
(Anderson, Holland, Palinscar, 1997)70. 

Δημιουργώντας εκπαιδευτικό υλικό που περιλάμβανε κατάλληλες 
δραστηριότητες, που λάμβανε υπόψη του τις απόψεις των μαθητών και βοηθούσε 
τους διδάσκοντες να κατανοήσουν ότι οι μαθητές κατέχουν εναλλακτικές απόψεις, 
χρήσιμες ως προς την εκκίνηση της μαθησιακής διαδικασίας αλλά και ως βάση της 
οικοδόμησης της νέα γνώσης, ερευνητές της θεώρησης της εννοιολογικής αλλαγής 
κατόρθωσαν να δημιουργήσουν μαθησιακά περιβάλλοντα, όπου οι διδάσκοντες ήταν 
ενήμεροι για το πώς θα αναδείκνυαν τις απόψεις των μαθητών και για το πώς θα 
αξιοποιούσαν τις απαντήσεις τους κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας. 
Ανέπτυξαν επίσης πλήθος στρατηγικών εννοιολογικής αλλαγής (Driver et al, 199271) 
Οι έρευνες έδειξαν ότι η δημιουργία συνθηκών για την επιδίωξη εννοιολογικής 
αλλαγής απέφεραν πιο σημαντικά αποτελέσματα σε σχέση με πιο παραδοσιακές 
προσεγγίσεις (π.χ. Driver, 198972; Limon & Mason, 200273).  

                                                                                                                                            
64 Strike, K. A., & Posner, G. J. (1992). A revisionist theory of conceptual change. In R. 
Duschl & R. Hamilton (Eds.), Philosophy of Science, Cognitive Psychology, and Educational 
Theory and Practice (pp. 147-176). Albany, NY:SUNY. 
65 Vosniadou, S. (1994). Capturing and modeling the process of conceptual change. Learning 
and Instruction, 4: 45-69. 
66 Duit, R. (1999). Conceptual change approaches in science education. In W. Schnotz, S. 
Vosniadou, & M. Carretero (Eds.), New Perspectives on Conceptual Change (pp. 263-282). 
Oxford: Pergamon. 
67 Hatzinikita, V. & Koulaidis, V. (1996). Pupils' models of explanations on changes of 
matter, στο: Proceedings, III ECRICE Conference, University of  Lublin. 
68 Driver, R., Sqires A., Rushworth, P., Robinson, V. (1998). Οικο-δομώντας τις έννοιες των 
Φυσικών Επιστημών. Π. Κόκκοτας (Επ.), Μ. Χατζή μεταφρ., Αθήνα: Τυπωθήτω. 
69 Kokkotas, P., Vlachos, I., & Koulaidis, V. (1998). Teaching the topic of the particulate 
nature of matter in prospective teachers' training courses, International Journal of Science 
Education, vol.20 no.3. 
70 Anderson, C. A., Holland, D. & Palincsar, A. S. (1997). Canonical and sociocultural 
approaches to research and reform in science education: The story of Juan and his group. 
Elementary School Journal, 97, 357-381. 
71 Scott, P., Asoko, H. & Driver, R. (1992). Teaching for conceptual change: A review of 
strategies. In R. Duit, F. Goldberg and H. Niederer (Eds.) Research in Physics Learning: 
Theoretical Issues and Empirical Studies. Kiel: Institute for Science Education at University 
of Kiel, pp. 310-329. 
72 Driver, R. (1989). The construction of scientific knowledge in school classrooms. In R. 
Millar (Ed.), Doing science: Images of science in science education (pp. 83-106). London: 
Falmer Press. 
73 Limon, & Mason (Eds.). (2002). ό.π. 
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Οι Anderson et al (1997)74 αναφέρουν πως η θεώρηση της εννοιολογικής 
αλλαγής ως παιδαγωγικής στρατηγικής είχε σημαντικά θετική επίδραση στις 
εκπαιδευτικές πολιτικές και πρακτικές. Μερικές από αυτές είναι οι ακόλουθες: 

• Αναγνώριση της σημασίας της διαπραγμάτευσης από κοινού με τους μαθητές 
σχετικά με τη γνώση τους και την κατανόησή τους ως διδακτικής στρατηγικής 
αλλά και ως στρατηγικής ανάπτυξης του Αναλυτικού Προγράμματος. 

• Έμφαση στην ποιοτική κατανόηση εννοιών των Φυσικών Επιστημών ως 
προαπαιτούμενο για την κατανόηση μαθηματικών μοντέλων. 

• Ξεκάθαρος διαχωρισμός της κάλυψης συγκεκριμένου περιεχομένου ύλης και 
της πραγματικής κατανόησής του από τους μαθητές. 

• Αναγνώριση της ανάγκης για μείωση του περιεχομένου και του αντίστοιχου 
αριθμού των βασικών εννοιών. 

• Αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων για την αλλαγή των απόψεων 
των μαθητών ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη εξοικείωση με τον επιστημονικό 
λόγο και σταδιακή υιοθέτησή του από αυτούς. 
Όμως, από τα μέσα περίπου της δεκαετίας του 1990, ξεκίνησε κριτική σε 

κάποιες θέσεις της εποικοδόμησης και ιδιαίτερα στη στρατηγική της εννοιολογικής 
αλλαγής (π.χ. Solomon, 199475; Osborne, 199676; Phillips, 199577; Jenkins, 200178). 
Όπως υποστηρίζεται από μερίδα ερευνητών (π.χ. Anderson et al, 1997)79 οι 
αποκλειστικά προσανατολισμένες στην εννοιολογική αλλαγή θεωρήσεις «πέφτουν 
στην παγίδα» αυτού που ο Aikenhead (2003)80 και πολλοί άλλοι ερευνητές 
χαρακτηρίζουν ως κανονιστικό επιστημονικό αλφαβητισμό. Όλοι οι μαθητές θα 
πρέπει να κατακτήσουν ένα συγκεκριμένο, προκαθορισμένο σώμα γνώσης για το 
πεδίο των Φυσικών Επιστημών και είναι αυτό το μέτρο με το οποίο αξιολογούνται 
μετά την ολοκλήρωση μιας εκπαιδευτικής έρευνας που υιοθετεί τη θεώρηση της 
εννοιολογικής αλλαγής. Η αποκλειστική επικέντρωση στη στρατηγική της 
εννοιολογικής αλλαγής επιλύει μερικώς «προβλήματα», κυρίως γνωστικής φύσης, 
ενώ άλλα, επίσης πολύ σημαντικά, δεν τα προσεγγίζει. Με δεδομένο ότι οι 
εναλλακτικές απόψεις των επιτυχόντων και αποτυχόντων μαθητών είναι συχνά κοινές 
το πρόβλημα εντοπίζεται στο γιατί αυτοί ανταποκρίνονται στη διδασκαλία τόσο 
διαφορετικά. Σε αυτό το ερώτημα, κατά την άποψή μας, αποκλειστικά 
προσανατολισμένες στην εννοιολογική αλλαγή προσεγγίσεις που δε λαμβάνουν 
υπόψη τους το εκάστοτε κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο δε μπορούν να δώσουν 
ολοκληρωμένες απαντήσεις. Υπάρχει μια σημαντική μερίδα ερευνητών στο πλαίσιο 
των εποικοδομητικών προσεγγίσεων, που θεωρούν την αποκλειστική εστίαση στο 
                                                 
74 Anderson et al (1997). ό.π. 
75 Solomon, J. (1994). The rise and fall of constructivism. Studies in Science Education, 23, 1-
19.  
76 Osborne, J. (1996). Beyond constructivism. Science Education, 80(1), 53-82.  
77 Phillips, D. C. (1995). The good, the bad, and the ugly: The many faces of constructivism. 
Educational Researcher, 24, 5–12. 
78 Jenkins, E.W. (2001). Constructivism in School Science education: Powerful Model or the 
Most Dangerous Intellectual Tendency? In Bevilacqua, F., Giannetto, E. and Matthews, M.R., 
Science Education and Culture: The Contribution of History and Philosophy of Science, 
Dordrecht, Kluwer, pp.153-64. 
79 Anderson et al (1997). ό.π. 
80 Aikenhead, G. (2003). ό.π. 
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μανθάνοντα ως μια θεώρηση, η οποία παραμελεί άλλες σημαντικές παραμέτρους της 
μαθησιακής διαδικασίας, όπως είναι ο διδάσκων και το μαθησιακό περιβάλλον (π.χ., 
Duit & Treagust, 1998)81. Τα τελευταία χρόνια, έχει στραφεί το ενδιαφέρον σε 
θεωρήσεις της μάθησης ως κοινωνικού και πολιτισμικού φαινομένου. 
Κοινωνικοεποικοδομητικές και πιο πρόσφατα κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις 
μας καλούν να εστιάσουμε στις κοινωνικές διαδικασίες μιας τάξης Φυσικών 
Επιστημών στο πλαίσιο της οποίας ο δάσκαλος προωθεί μια κοινότητα λόγου μέσω 
τη οποίας οι μαθητές συνοικοδομούν τη γνώση (Tytler, 2002)82. 

Έτσι, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια μετακίνηση από θέσεις που 
υιοθετούν αποκλειστικά ατομικές εποικοδομητικές θεωρήσεις για τη μάθηση (π.χ. 
Von Glasersfeld, 199583) προς κοινωνικοεποικοδομητικές (π.χ. Solomon, 199384; 
Driver, 199585) και κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις∗ (π.χ. Lemke 200186; Wells, 
199987). Στον πίνακα 2.1 που ακολουθεί παρουσιάζονται οι διάφορες θεωρίες για τη 
μάθηση και αντίστοιχες τάσεις στην έρευνα της διδασκαλίας και της εκπαίδευσης 
στις Φυσικές Επιστήμες. Παρατηρώντας τον, διαπιστώνουμε, ότι τα τελευταία χρόνια 
αναδύονται νέες ψυχολογικές θεωρήσεις που συγκαταλέγονται στις 
κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις (βλ. κεφ. 3), και που, προτείνοντας νέες ή 
ασκώντας κριτική στις ατομικές εποικοδομητικές θεωρήσεις ή στηριζόμενες σε 
κοινωνικοεποικοδομητικές θέσεις, διευρύνουν τους ορίζοντες και τις προοπτικές της 
ερευνητικής διαδικασίας αλλά και το πλαίσιο και το νόημα της εκπαίδευσης στις 
Φυσικές Επιστήμες. Αδιαμφισβήτητο γεγονός είναι πως για παραπάνω από δυο 
δεκαετίες η εποικοδομητική θεώρηση άσκησε και συνεχίζει να ασκεί σημαντική 
επίδραση στη θεωρία και την πρακτική της εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήμες. Και 
μολονότι ο όρος εποικοδόμηση σε διάφορα πεδία (εκπαίδευση, επιστημολογία, 
κοινωνιολογία των Φυσικών Επιστημών) έχει τις δικές του καταβολές (Matthews, 
2001)88, κατά τη γνώμη μας τρία χαρακτηριστικά τουλάχιστον φαίνεται και στις 
μέρες μας να αποτελούν θεμελιώδεις παιδαγωγικές αρχές. Είναι οι ακόλουθες: 

α) η μαθησιακή διαδικασία είναι αποτελεσματική όταν εξασφαλίζει την ενεργό 
συμμετοχή του μαθητή,  

                                                 
81 Duit, R. & Treagust, D. (1998). Learning in Science – From Behaviorism Towards Social 
Constructivism and Beyond. In Fraser and Tobin (Eds). International Handbook of Science 
Education, Dordrecht, Boston, London: Kluwer Academic Publishers. 
82 Tytler, R. (2002). Australian Science Teachers Journal, 48(3), 14-21.  
83 Von Glasersfeld (1995). A constructivist approach to teaching. In Steffe, L. & Gale, J. 
(Ed.), Constructivism in Education. (pp.3-16 ) Hillsdale, N. J.: LEA. 
84 Solomon, J. (1993). The Social construction of children’s scientific knowledge. In P.J. 
Black & A.M. Lucas (Eds.), Children’s informal ideas in science. New York: Routledge.  
85 Driver, R. (1995). Constructivist approaches to science teaching. In Steffe, L. & Gale, J. 
(Ed.), Constructivism in Education. (pp.385-400) Hillsdale, N. J.: LEA 
∗ Όπως αναφέραμε και στο εισαγωγικό κεφάλαιο τα περισσότερα κοινωνικοεποικοδομητικά 
ρεύματα μπορούν να ενταχθούν και αυτά στο κοινωνικοπολιτισμικό προσανατολισμό, αφού 
αναγνωρίζουν την κοινωνική διάσταση της γνώσης και τον καθοριστικό ρόλο της γλώσσας 
στην εκπαιδευτική διαδικασία, ενώ ταυτόχρονα αντιμετωπίζουν κριτικά τις θεωρήσεις που 
βασίζονται αποκλειστικά και μόνο σε στρατηγικές εννοιολογικής αλλαγής. 
86 Lemke, J. (2001). ό.π.  
87 Wells, G. (1999). ό.π. 
88 Matthews, M. (2000). ό.π. 
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β) οι προϋπάρχουσες απόψεις του μαθητή είναι καθοριστικές για τη μάθηση των 
εννοιών/σημασιών των επιστημονικών λέξεων, 
γ) η γνώση δε μεταδίδεται αλλά οικοδομείται σταδιακά από τα υποκείμενα στα 
πλαίσια συνεργατικών δράσεων.  
Στην εργασία μας στηριζόμενοι στις εργασίες ενός σημαντικού αριθμού 

ερευνητών (π.χ. Lemke 1990, 200189; Mortimer & Scott 200390; Wells, 199991; Roth, 
199892) - που θα μπορούσαμε να τις εντάξουμε σ’ ένα μεταεποικοδομητικό∗ 
θεωρητικό και ερευνητικό πλαίσιο- υποστηρίζουμε την άποψη, ότι οι 
κοινωνικοπολιτισμικά προσανατολισμένες προσεγγίσεις μπορούν να προσφέρουν ένα 
γόνιμο πλαίσιο για τη μελέτη του φαινομένου της διδασκαλίας και της μάθησης στο 
μάθημα των Φυσικών Επιστημών (Piliouras & Kokkotas, 2004)93. Η 
κοινωνικοπολιτισμική θεώρηση για τη μελέτη της μαθησιακής διαδικασίας, όπως θα 
γίνει προσπάθεια να τεκμηριωθεί στη συνέχεια, ενσωματώνει βασικές αρχές της 
εποικοδόμησης (οπωσδήποτε τις τρεις που αναφέρθηκαν προηγούμενα), αλλά 
προχωρά ανοίγοντας, κατά την άποψή μας, και νέους δρόμους στη διδασκαλία και τη 
μάθηση των Φυσικών Επιστημών. Στη συνέχεια αυτού του κεφαλαίου, αλλά και μέσα 
από τη διαπραγμάτευση των ερευνητικών κεφαλαίων, θα φανεί ο λόγος για τον οποίο 
η κοινωνικοπολιτισμική θεώρηση μπορεί να δώσει λύση ή να λειτουργήσει 
συμπληρωματικά σε «αδυναμίες» των ατομικών εποικοδομητικών προσεγγίσεων, 
όπως η τοποθέτηση σημαντικών θεμάτων (πολιτισμική οικειοποίηση, γλώσσα, 
ταυτότητες συμμετεχόντων, πολιτικές/δύναμη) στο προσκήνιο και όχι στο 
παρασκήνιο της μαθησιακής διαδικασίας (βλ. για παράδειγμα ανάλυση στιχομυθίας 7 
στο ερευνητικό κεφάλαιο 5 και ανάλυση στιχομυθιών 1 και 2 στο ερευνητικό 
κεφάλαιο 6). Έτσι, θα λέγαμε ότι διανύουμε σήμερα μια περίοδο, όπου αναδύονται 
διάφορες κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις. Κατά τη γνώμη μας, για τις 
αναδυόμενες κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις στο πεδίο της Διδακτικής των 
Φυσικών Επιστημών (π.χ. Barab, 200294; Roth & Désautels, 200295; Roth & Tobin, 
200296), το πρόβλημα δεν είναι η αναζήτηση αποκλειστικά και μόνο τρόπων για την 
                                                 
89 Lemke, J. L. (1990, 2001), ό.π. 
90 Mortimer, & Scott 2003). ό.π. 
91 Wells, G. (1999). ό.π. 
92 Roth, W.-M. (1998). Designing communities. Dordrecht, Netherlands: Kluwer Academic 
Publishers. 
∗ Μεταεποικοδομητικό πλαίσιο υπό την έννοια ότι περιέχουν κάποιες κοινές θέσεις με τις 
εποικοδομητικές προσεγγίσεις, αλλά και τις ασκούν κριτική, διαφοροποιούμενες από αυτές 
έχοντας ως αφετηρία (όχι πάντα) διαφορετικές επιστημολογικές και οντολογικές υποθέσεις 
[βλ. Packer M. & Goicoechea J. (2000). Sociocultural and Constructivist Theories of 
Learning: Ontology, Not Just Epistemology, Educational Psychologist, 35(4), 227–241]. 
93 Piliouras, P. Kokkotas, P. (2004). “Co-inquiring with teachers the way of teaching science. 
From a conceptual change to a discourse change perspective”. 4th European Symposium on 
Conceptual Change, May 19-23, 2004, Delphi, Greece ((Book of Abstracts, p. 58-60). 
94 Barab, A. S. (2002). Using Activity Theory to Understand the Systemic Tensions 
Characterizing a Technology-Rich Introductory Astronomy Course. Mind, Culture, and 
Activity, 9(2), 76–107. 
95 Roth W-M. & Désautels J. (Eds.), (2002). Science education as/for sociopolitical action. 
New York: Peter Lang  
96 Roth, W.-M. & Tobin, K. (2002). Redesigning an "urban" teacher education program: An 
activity theory perspective. Mind, Culture, & Activity, 9 (2), 108-131. 
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επίτευξη εννοιολογικής αλλαγής, αλλά μάλλον η δημιουργία καταστάσεων, όπου οι 
κατάλληλα επιλεγμένες επιστημονικές ιδέες και πρακτικές θα έλθουν στο προσκήνιο 
και θα αποτελέσουν αντικείμενο πραγμάτευσης και ενασχόλησης. Σύμφωνα με τον 
Saljo (1999)97 η δυσκολία του μανθάνοντος να εφαρμόσει τις επιστημονικές έννοιες 
δεν οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στις εναλλακτικές απόψεις ή στις παρανοήσεις 
που αυτός έχει, αλλά και στη μη επαρκή πρόσβαση σε αυθεντικές πρακτικές λόγου, 
στις οποίες αυτές οι έννοιες είναι λειτουργικές. Η θεώρηση αυτή προσφέρει μια 
ερμηνεία, συμπληρωματική της κλασσικής εννοιολογικής αλλαγής, αντιμετωπίζοντας 
την εμπειρία όχι ως «γιγνώσκειν» αλλά ως «ερμηνεύειν» και άρα ως κάτι που 
διαμορφώνεται μέσω της γλώσσας (Halliday & Matthienssen, 1999)98. 

 
2.6 Κοινωνικοπολιτισμικές θεωρήσεις και εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες 

Στην εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες, αλλά και στο ευρύτερο πλαίσιο της 
ερευνητικής και θεωρητικής εργογραφίας που αφορά την εκπαιδευτική διαδικασία, οι 
τρέχουσες συζητήσεις είναι επηρεασμένες σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό από 
κοινωνικοπολιτισμικές θεωρήσεις για τη γνωστική και μαθησιακή διαδικασία, οι 
οποίες περιγράφονται με μια ποικιλία όρων, όπως κοινωνική γνωστική διαδικασία 
(social cognition - Resnick, 199199; Salomon & Perkins, 1998100), κοινωνική 
εποικοδομητική άποψη για τη μάθηση (a “social constructivist” view of learning – 
Driver et al, 1994101), εγκατεστημένη στο πλαίσιο μάθηση (situated cognition - Lave 
& Wenger, 1991102), μαθητεία (apprenticeship - Rogoff, 1990)103, καθοδηγούμενη 
συμμετοχή (guided participation - Rogoff, 1990) και καθοδηγούμενη οικειοποίηση 
(participatory appropriation - Rogoff, 1990), κατανεμημένη γνωστική διαδικασία 
(distributed cognition - Salomon, 1993104), πράξη διαμεσολάβησης (mediated action - 
Wertsch, 1991105) και δραστηριότητες λόγου (discursive activities - Harre & Gillet, 
1994106). Οι διάφορες τάσεις έχουν αναπτυχθεί στα πλαίσια διαφορετικών 
επιστημονικών πεδίων. Εκείνο όμως που είναι βασικό και αξιοσημείωτο σε κάθε 
περίπτωση, είναι ότι οι κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις τονίζουν με έμφαση τον 

                                                 
97 Saljo (1999). ό.π. 
98 Halliday, M.,  Matthienssen, C. (1999). Construing Experience Through Meaning: A 
Language-based Approach to Cognition, Continuum International Publishing Group. 
99 Resnick, L. (1991). Shared cognition: thinking as a social practice, in L. Resnick, J. Levine 
and S. Teasley (eds): Perspectives on socialy shared cognition. Washington, DC: American 
Psyvhological Association. 
100 Salomon, G. and Perkins, D. (1998). Individual and social aspects of learning. Review of 
Research in Education, 23: 1-24. 
101 Driver, R., Asoko, H., Leach, J., Mortimer, E. and Scott, P. (1994). Constructing scientific 
knowledge in the classroom. Educational Researcher, 23 (7): 5-12 
102 Lave, J. and Wenger, E. (1991). Situated Learning: Legitimate Peripheral Participation. 
Cambridge Univercity Press.  
103 Rogoff, B. (1990). Apprenticeship in thinking. Cognitive development in Social Context. 
NY, Oxford: Oxford University Press. 
104 Salomon, G. (1993). Distributed cognitions: Psychological and Educational 
considerations. New York: Cambridge Univercity Press.  
105 Wertch, J. (1991). Voices on the Mind: Α Socio-Cultural Approach to Mediated Action, 
Cambridge: Cambridge University Press. 
106 Harre, R. & Gillet, G. (1994). The Discursive Mind. London: Sage.  
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καθοριστικό ρόλο της γλώσσας, της αλληλεπίδρασης και της συνεργατικής 
διερεύνησης στη μαθησιακή διαδικασία. 

 
2.6.1 Η ανάδειξη κοινωνικοπολιτισμικών θεωρήσεων στο πεδίο των Φυσικών 
Επιστημών: Η επιστήμη ως κουλτούρα 

Θα κάνουμε μια σύντομη αναφορά στις απόψεις και τις προσεγγίσεις που 
δείχνουν την κοινωνικοπολιτισμική στροφή στο πεδίο των Φυσικών Επιστημών. 

Ο θετικισμός υιοθετεί απόψεις που υποστηρίζουν την εγκυρότητα της 
επιστημονικής γνώσης, την επιστημονική αλήθεια, την αντικειμενικότητα και την 
ορθολογικότητα (Σκορδούλης, 2001)107. Η άποψη αυτή αντικρούστηκε από 
επιστημολόγους, όπως ο Popper και ο Bachelard. Αμφισβητήθηκε, όμως, ριζικά από 
τη «νέα φιλοσοφία της επιστήμης» τη δεκαετία του ’60.  

Στην αντίληψη και τις συγκεκριμένες παραδοχές του ορθολογισμού η οποίες 
απαιτούν την απόλυτη διάκριση παράδοσης και ορθού λόγου και τη συνεπακόλουθη 
θέση καθολικών και ουδέτερων κριτηρίων εγκυρότητας, ο Khun από την πλευρά της 
Ιστορίας και ο Wittgenstein από το χώρο της Φιλοσοφίας προέβαλλαν τις αντιρρήσεις 
τους και έδειξαν έναν άλλο τρόπο αντιμετώπισης του ζητήματος. H Κιντή (1995, σελ 
18)108 αναφέρει: «Ο Khun εμμέσως και ο Wittgenstein με φιλοσοφική ενάργεια 
έδειξαν πως δεν υπάρχει Ορθολογικότητα, Νόημα, Αλήθεια Πρόοδος, Επιστήμη, δεν 
υπάρχουν δηλαδή έννοιες καθαρές, οι οποίες ίπτανται υπεράνω των συγκεκριμένων 
πρακτικών των ανθρώπων και των κοινοτήτων τους». Κατά τον Kuhn (1970)109 η 
επιστημονική ορθολογικότητα θα πρέπει να εξετάζεται στη βάση μελέτης 
πραγματικών επεισοδίων της ιστορίας των Φυσικών Επιστημών. Κατά τον ίδιο, η 
επιστημονική γνώση κατασκευάζεται μέσω κοινωνικής διαπραγμάτευσης και 
μηχανισμών επίτευξης κοινής συναίνεσης με διάλογο και συνεργασία. Όπως 
αναφέρει η Κιντή (1995, σελ 19)110, απέναντι στην ουσιοκρατική αντίληψη των 
θετικιστών για την επιστήμη, ο Kuhn προέβαλε την ιστορικιστική του οπτική, η οποία 
συλλαμβάνει το επιστημονικό φαινόμενο όχι στατικά αλλά δυναμικά, στρέφεται 
δηλαδή όχι προς τη νεκρή, απολιθωμένη φύση των επιστημονικών θεωριών, αλλά 
προς τη ζωντανή κοινωνικοπολιτισμική πρακτική και ιστορία των επιστημών.  

Πριν από τον Kuhn, στο ευρύτερο χώρο της φιλοσοφίας της επιστήμης, ο 
Hanson, ο Polanyi, ο Toulmin, ο Quine είχαν αμφισβητήσει με το έργο τους τις 
βεβαιότητες του θετικισμού. Στο χώρο της ιστορίας των Φυσικών Επιστημών 
ανάλογες θέσεις με τον Khun, είχαν διατυπωθεί από τους Butterfield, Koyre και 
Konant. Οι θέσεις των Kuhn, Wittgenstein και άλλων έδωσαν το έναυσμα σε 
κοινωνιολόγους και κοινωνιολογικά προσανατολισμένους ιστορικούς της επιστήμης 
να εξετάσουν τις πρακτικές των επιστημόνων χωρίς τις προκαταλήψεις του τι είναι 

                                                 
107 Σκορδούλης, Κ. (2001). Η πολιτισμική στροφή στην επιστήμη. Επιμ. Π. Κουμαράς, Φ. 
Σέρογλου και Κ. Σκορδούλης. Πρακτικά συμποσίου: «Η συμβολή της Ιστορίας και της 
Φιλοσοφίας των Φυσικών Επιστημών στη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών». 
Θεσσαλονίκης. 
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Επαναστάσεων. Σμίλη: Αθήνα. 
109 Kuhn, Τ. (1981). Η δομή των Επιστημονικών Επαναστάσεων. Δ΄ έκδοση. Επιμ. Β. Κάλφας, 
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110 Κιντή, Β. (1995). ό.π. 
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επιστημολογικά επιτρεπτό και του τι όχι. Ένα βασικό επίτευγμα στην Κοινωνιολογία 
και στη Φιλοσοφία των Φυσικών Επιστημών τις τελευταίες δυο δεκαετίες είναι η 
αναγνώριση ότι η επιστήμη είναι μια μορφή κουλτούρας με τις δικές της πρακτικές, 
τη δική της γλώσσα, τις δικές της θεωρίες, τις αντιλήψεις και τα πιστεύω της. Έτσι, η 
άποψη ότι η επιστήμη αντιπροσωπεύει μια απόλυτα έγκυρη προσέγγιση στη γνώση, 
ανεξάρτητη και ουδέτερη από τα κοινωνικά ιδρύματα στα οποία παράγεται, την 
πολιτική τους, και τις ευρύτερες πολιτιστικές πεποιθήσεις και αξίες αμφισβητήθηκε 
έντονα από πολλές έρευνες της ιστορίας της επιστήμης (π.χ Shapin & Schaffer, 
1985111), της κοινωνιολογίας της επιστήμης (π.χ. Latour, 1987112; Lynch & Woolgar, 
1990113) και από μελέτες της πολιτισμικής ανθρωπολογίας (π.χ. Hutchins, 1980114). 
Ιστορικοί, κοινωνιολόγοι και πολιτισμικοί ανθρωπολόγοι άρχισαν να υιοθετούν 
κοινωνικοπολιτισμικά προσανατολισμένες απόψεις, όπως παραδείγματος χάρη ότι η 
επιστήμη έπρεπε να γίνει κατανοητή ως μια ανθρώπινη δραστηριότητα της οποίας η 
εστίαση του ενδιαφέροντος και οι θεωρητικές κατευθύνσεις σε οποιαδήποτε ιστορική 
περίοδο στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον καθορίζονται κατά ένα πολύ μεγάλο 
μέρος από τα κυρίαρχα πολιτισμικά και πολιτικά ενδιαφέροντα.  

Σε αυτό το πλαίσιο έχουμε την εμφάνιση δυο διακριτών ερευνητικών 
προγραμμάτων: 
Μακρο-αναλυτικές προσεγγίσεις: αυτές σχετίζονται με το αποκαλούμενο ισχυρό 
πρόγραμμα της κοινωνιολογίας της επιστημονικής γνώσης. Θεωρούν τις κοινωνικές 
σχέσεις ως εξωτερική, ανεξάρτητη μεταβλητή και τις επιστημονικές αποφάνσεις και 
το περιεχόμενό τους ως εξαρτημένες μεταβλητές (μελετητές που σχετίζονται με αυτό 
το πρόγραμμα: Bloor, 1976115, Collins, 1985116, κ.ά.).  
Μικρο-αναλυτικές προσεγγίσεις ή Σπουδές του εργαστηρίου: αυτές αποκηρύσσουν το 
διαχωρισμό του κοινωνικού πλαισίου από την επιστημονική πρακτική και εστιάζουν 
στις κοινωνικές σχέσεις που διαμορφώνονται στο εσωτερικό των επιστημονικών 
ερευνητικών προγραμμάτων και κοινοτήτων. Σύμφωνα με τη θεώρηση αυτή η 
αναζήτηση της επιστημονικής γνώσης θα πρέπει να θεωρηθεί ως διαδικασία 
κατασκευαστική και όχι ως διαδικασία περιγραφική (Knorr-Cetina, 1995)117. 
Εμπειρικές μελέτες της επιστήμης «σε δράση» (science in action - π.χ. Latour, 
1987)118 έχουν εξετάσει τις πολιτισμικές πρακτικές των μελών μιας επιστημονικής 
κοινότητας και τον τρόπο με τον οποίο μέσω αυτών των πολιτισμικών πρακτικών 
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αναγνωρίζεται, επικυρώνεται, μετασχηματίζεται ή απορρίπτεται η επιστημονική 
γνώση.  

Μια άλλη κατηγόρια ερευνών είναι αυτές που εστιάζουν το ενδιαφέρον τους 
στη φύση της παραγωγής της επιστημονικής γνώσης, για παράδειγμα την παραγωγή 
γνώσης βασιζόμενης σε γεγονότα τα οποία με βάση την πολλαπλή ερμηνεία 
συμβάντων απορρέουν από τεχνολογικές μηχανές, σχετικές υποθέσεις και 
ανθρώπινες δράσεις (Roth & McGinn, 1998)119. Αυτές οι μελέτες φέρνουν στο 
προσκήνιο το σημαντικό ρόλο των επικοινωνιακών δράσεων στην οικοδόμηση της 
επιστημονικής γνώσης. Με βάση την εργασία σταθμό του Kuhn (1981)120 οι 
ερευνητές συσχέτισαν την επιστημονική κουλτούρα με συγκεκριμένες κοινωνικές, 
υλικές, γλωσσολογικές και ρητορικές πρακτικές. Συνεπώς ένας ολοένα αυξανόμενος 
αριθμός ερευνητών επικεντρώνει το ενδιαφέρον του στη μελέτη του ρόλου της 
γλώσσας στην οικοδόμηση επιστημονικής κουλτούρας (π.χ. Bazerman, 1988)121. 

Επίσης ερευνητές από το χώρο των Φυσικών Επιστημών έχουν εξετάσει το 
ρόλο της συζήτησης και του διαλόγου στην κατασκευή της επιστημονικής γνώσης και 
των επιστημονικών πρακτικών, παρατηρώντας και μελετώντας επιστήμονες «σε 
δράση» και σε διάφορα πλαίσια. Η εργασία των Gilbert & Mulkay (1984)122 για τη 
μελέτη των διαδικασιών διαλόγου, που λαμβάνουν χώρα σε επιστημονικά πλαίσια, 
ανάδειξε τους τρόπους με τους οποίους η διαδικασία διαπραγμάτευσης νοημάτων 
επηρεάζει τη δόμηση και την αναδόμηση των επιστημονικών θέσεων. Για 
παράδειγμα, διαπίστωσαν ότι οι επιστήμονες, όταν αναφέρονται στην δική τους 
εργασία, τεκμηριώνουν τις θέσεις τους αναφέροντας συγκεκριμένα πειράματα και 
στοιχεία. Ωστόσο, δεν τεκμηριώνουν τα επιχειρήματά τους με εμπειρικά στοιχεία, 
όταν αναφέρονται στην εργασία άλλων επιστημόνων. Οι Gilbert & Mulkay 
υποστηρίζουν πως το νόημα από μια κοινωνική δράση δεν μπορεί να καθοριστεί 
ισότιμα στο σύνολο των δράσεων που λαμβάνουν χώρα, αλλά γίνεται αντιληπτό με 
διαφορετικούς τρόπους από τους συμμετέχοντες σε ένα επιστημονικό διάλογο 
παράγοντας διαφορετικές ερμηνείες σε διαφορετικά κοινωνικά πλαίσια. Ο Latour 
(1993)123 διατυπώνοντας τη θεωρία του (Actant-Network Theory) υποστήριξε πώς οι 
άνθρωποι αλληλεπιδρούν σημειωτικά με άλλους ανθρώπους αλλά και με άλλα 
πολιτισμικά τεχνουργήματα, διαμορφώνοντας δίκτυα πρακτικών.  

Συμπερασματικά, κοινωνιολογικές και ανθρωπολογικές μελέτες για την 
ανάπτυξη επιστημονικών πρακτικών και της επιστημονικής γνώσης έχουν δείξει ότι 
αυτό που για την επιστημονική κοινότητα θεωρείται ως ένα έγκυρο πείραμα, και που 
με τη σειρά του οδηγεί στη θεμελίωση μιας αποδεκτής επιστημονικής γνώσης, 
διαμορφώνεται διαμέσου ποικιλίας αλληλεπιδραστικών πρακτικών λόγου (π.χ. χρήση 
προφορικού λόγου και γραπτού λόγου, γραπτές ανασκοπήσεις, δημοσίευση κειμένων 
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- Bazerman, 1988124; Collins, 1985125; Traweek, 1988126). Όπως υποστηρίζεται οι 
επιστήμονες παράγουν κείμενα τα οποία υπόκεινται σε έλεγχο από τη στιγμή της 
παραγωγής τους (Latour & Woolgar, 1986127; Latour, 1987128). Έτσι, μεταξύ των 
πεδίων που μελετούν τις επιστημονικές πρακτικές, υιοθετείται η άποψη ότι η 
επιστημονική γνώση είναι δημόσια, μέσω της ανταλλαγής επιχειρημάτων υπόκειται 
σε διεξοδική εξέταση, αξιολόγηση και έλεγχο και τελικά αναγνωρίζεται ως έγκυρη ή 
απορρίπτεται ως λανθασμένη από την επιστημονική κοινότητα (Duschl, 1990129; 
Longino, 1990130). Σε μια ανασκόπηση της κοινωνιολογίας της επιστήμης διαφόρων 
σχολών σκέψης ο Zuckerman (1988, σελ. 556)131 αναφέρει τα εξής: «Η επιστημονική 
γνώση είναι δημόσια και όχι ιδιωτική και οι διάφορες θέσεις που διατυπώνονται, δεν 
θεμελιώνονται ως επιστημονικές εάν αυτές δεν γίνουν δημόσιες και δεν τύχουν 
αξιολόγησης και επιδοκιμασίας από διακεκριμένους ειδικούς». Ένα σημαντικό 
συμπέρασμα των παραπάνω προσεγγίσεων και ερευνών είναι η διαλογική φύση των 
επιστημονικών πρακτικών (Knorr-Cetina, 1995)132.  

Οι παραπάνω θέσεις δεν έχουν μείνει χωρίς απάντηση και κριτική. Έχουν 
χαρακτηριστεί ως ανορθολογικές και αντιρεαλιστικές και έχουν υποστεί κριτική από 
φιλοσόφους, όπως ο Lary Laudan, o Alvin Goldman, o Philip Kitcher, o James Brown 
κ.ά. (Longino, 2002, σελ. 6)133. Παρόλα αυτά είτε τις ενστερνίζεται και τις υιοθετεί 
κάποιος είτε όχι, έχουν επηρεάσει σημαντικά τα δρώμενα στο εσωτερικό της 
επιστήμης και των μελετητών αυτής. Στις μέρες μας υπάρχει μια γενική τάση 
(Σπουδές της Επιστήμης - Science Studies) και μια στροφή των ενδιαφερόντων από 
τη μελέτη της επιστημονικής θεωρίας στη μελέτη της επιστημονικής πρακτικής, των 
επιστημονικών οργάνων και των πειραμάτων (Hacking, 2002)134. Σύμφωνα με αυτή 
την προσέγγιση, «η επιστήμη (μέσα ή έξω από το εργαστήριο) συγκροτείται ως 
πολιτισμικός σχηματισμός με συγκεκριμένες κοινωνικές πρακτικές, γλωσσικές 
παραδόσεις, εγκαθίδρυση ταυτοτήτων και κοινοτήτων και εξελίσσεται ιστορικά μέσα 
σε μεταβαλλόμενα κοινωνικά πλαίσια» (Σκορδούλης, 2001)135.  

 Αυτές οι κοινωνικοπολιτισμικά προσανατολισμένες προσεγγίσεις στο πεδίο 
των Φυσικών Επιστημών, κατά την άποψή μας, δείχνουν το δρόμο για την εφαρμογή 
κοινωνικοπολιτισμικών προσεγγίσεων και στην εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες 
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(σε παιδαγωγικό και ερευνητικό επίπεδο). Για να οικειοποιηθούν οι μαθητές λόγους 
και πρακτικές (τους λόγους και τις πρακτικές ο Gee τους αποκαλεί Λόγους με 
κεφαλαίο Λ – Discourses, Gee, 1999136) των Φυσικών Επιστημών θα πρέπει να 
συνεργαστούν, να ερευνήσουν, να αλληλεπιδράσουν, να ανταλλάξουν επιχειρήματα, 
να συζητήσουν για την πλουραλιστική φύση των Φυσικών Επιστημών και της 
μεθοδολογίας τους, για τη φύση της γλώσσας των Φυσικών Επιστημών κ.λπ. 
(παιδαγωγικό επίπεδο). Επίσης, για να μελετήσουμε τη δυναμική της μαθησιακής 
διαδικασίας, δε θα πρέπει να εστιάζουμε μόνο στα προϊόντα (τι έμαθαν οι μαθητές) 
αλλά, όπως μας υποδεικνύουν οι κοινωνιολογικά και ανθρωπολογικά 
προσανατολισμένες προσεγγίσεις, να παρακολουθήσουμε τις υβριδικές (ως προς τις 
Φυσικές Επιστήμες) δασκαλομαθητικές πρακτικές (πολιτικές και κοινωνικές αξίες 
που αναδύονται κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας, διαλογικά και 
συνεργατικά πολιτισμικά ρεπερτόρια δασκάλων και μαθητών, ταυτότητες δασκάλων 
και μαθητών) στην εξέλιξή τους, αξιοποιώντας κατάλληλα μεθοδολογικά εργαλεία, 
όπως η «ανάλυση λόγου» (ερευνητικό επίπεδο - βλ. ερευνητικά κεφ. 5 και 6). 

 
2.6.2 Η κοινωνικοπολιτισμική θεώρηση στην εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες 

Μπορεί κάποιος να θέσει το ερώτημα: Τι σημαίνει και τι επιπτώσεις μπορεί να 
έχει η υιοθέτηση της κοινωνικοπολιτισμικής θεώρησης στην εκπαίδευση στις 
Φυσικές Επιστήμες; Ο Lemke (2001)137 υποστηρίζει πως υιοθέτηση 
κοινωνικοπολιτισμικών θεωρήσεων σημαίνει «τη θεώρηση των Φυσικών Επιστημών, 
της εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήμες και της έρευνας για την εκπαίδευση στις 
Φυσικές Επιστήμες ως ανθρώπινων κοινωνικών δραστηριοτήτων που λαμβάνουν 
χώρα μέσα σε συγκεκριμένα θεσμικά και πολιτισμικά πλαίσια». Η θεώρηση των 
παραπάνω ως «κοινωνικών δραστηριοτήτων» φέρνει στο προσκήνιο τη θεμελιώδη 
για τη μάθηση σημασία της γλώσσας και το ρόλο που διαδραματίζει η κοινωνική 
αλληλεπίδραση στη διαδικασία της διδασκαλίας και της μάθησης στις Φυσικές 
Επιστήμες. Ομοίως, όσον αφορά τη μελέτη του φυσικού κόσμου, σημαίνει την 
επιστημονική μελέτη του κόσμου ως εγχειρήματος αδιαχώριστου από την κοινωνική 
οργάνωση των δραστηριοτήτων των επιστημόνων, όπως υποστηρίζουν στις εργασίες 
τους ο Latour (1993138) και άλλοι σύγχρονοι κοινωνιολόγοι και ιστορικοί των 
Φυσικών Επιστημών (π.χ. Lynch & Woolgar, 1990139; Shapin & Schaffer, 1985140).  

Με βάση την κοινωνικοπολιτισμική θεώρηση, η μάθηση είναι αποτέλεσμα της 
συμμετοχής σε κοινότητες. Η συμμετοχή εμπεριέχει την εμπλοκή σε πρακτικές της 
κοινότητας και διαμεσολαβείται από συμβολικά συστήματα, όπως ο λόγος 
(Vygotsky, 1993)141. Οι κοινωνικοπολιτισμικές θεωρήσεις δίνουν ουσιαστικό 
θεωρητικό βάρος στο ρόλο της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, ακολουθώντας τη 
βιγκοτσκιανή παράδοση (π.χ. Rogoff, 1990142; Wertsch & Toma, 1995143; Cole, 
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1996144). Ο Bruner (1990)145, συμφωνώντας με αυτή τη θέση, υποστήριξε πως είναι 
αδύνατο να κατανοήσουμε τον τρόπο που σκέπτεται, συμπεριφέρεται και επικοινωνεί 
ένα άτομο, αν δε λάβουμε υπόψη μας ότι αποτελεί θέμα επιβίωσης για εκείνο να 
προσδώσει νόημα στις πράξεις του, σε αυτό που είναι, σ΄ αυτά που του συμβαίνουν 
και να μοιραστεί το νόημα αυτό με τους συνανθρώπους του. Κατά τη γνώμη μας, με 
βάση τις κοινωνικοπολιτισμικές θεωρήσεις η αλληλεπίδραση ανάγεται ως κεντρικό, 
θεμελιώδες και απαραίτητο δεδομένο της μαθησιακής διαδικασίας και όχι απλά ως 
ένα συμπληρωματικό επικουρικό στοιχείο. Για το λόγο αυτό, στα πλαίσια αυτής της 
διατριβής, εστιάζουμε την προσοχή μας στη δημιουργία πιο συνεργατικών 
διερευνητικών συνθηκών μάθησης και επιδιώκουμε να τις μελετήσουμε και τελικά να 
τις μετασχηματίσουμε. 

Σύμφωνα με τις απόψεις θεωρητικών, όπως ο Gee, που υιοθετούν 
κοινωνικοπολιτισμικά προσανατολισμένες προσεγγίσεις, ο τρόπος που μαθαίνουμε, 
μιλάμε, γράφουμε για/στις Φυσικές Επιστήμες κ.λπ. είναι μοναδικός, ξεχωριστός και 
συγκεκριμένος σε κάθε περίπτωση, αλλά ταυτόχρονα έχει επηρεαστεί καθοριστικά 
από τους ανθρώπους με τους οποίους συμβιώνουμε, με τους οποίους συνδεόμαστε 
τοπικά και χρονικά, με τους οποίους μοιραζόμαστε το φύλλο, την κοινωνική τάξη, τη 
φυλετική καταγωγή, την ηλικία, την κοινή πολιτισμική μας κληρονομιά (1999, σελ. 
7)146.  

Με βάση τις κοινωνικοπολιτισμικές υποθέσεις η διαδικασία της μάθησης 
διαμεσολαβείται από τον πολιτισμό και λαμβάνει χώρα πάντα σε κάποιο 
συγκεκριμένο κοινωνικό πλαίσιο (Rogoff, 2003)147. Ο ρόλος του κοινωνικού 
πλαισίου είναι να προσφέρει σκαλωσιές μάθησης στο μανθάνοντα, όπως επίσης να 
του προσφέρει τις κατάλληλες νύξεις και βοήθειες έτσι ώστε να οικειοποιείται και να 
μετασχηματίζει την προσωπική του γνώση, αλληλεπιδρώντας ταυτόχρονα με άλλα 
μέλη της κοινωνίας. Η σύγχρονη ερευνητική εργογραφία δείχνει πως τόσο η 
αναγνώριση της σημασίας του κοινωνικού πλαισίου της μαθησιακής διαδικασίας όσο 
και του κοινωνικοπολιτισμικού υπόβαθρου του μανθάνοντος κατά τη διαδικασία της 
διδασκαλίας και μάθησης στις Φυσικές Επιστήμες, είναι καθοριστική για τα 
επιτεύγματα των μαθητών (π.χ. Cobern, 1994148; Ogawa, 1995149).  

Η κοινωνικοπολιτισμική θεώρηση της εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήμες 
αναγνωρίζει πως οι παραδοσιακές προσεγγίσεις είναι προσπάθειες μετάδοσης προς 
τους μαθητές της επιστημονικής κουλτούρας. Όμως, όπως αναφέρει ο Aikenhead 
(2001)150, η πολιτισμική μετάδοση μπορεί να είναι υποστηρικτική για κάποιους, 
μάλλον λίγους μαθητές ή και να επιφέρει αντίθετα, αρνητικά δηλαδή αποτελέσματα, 
                                                                                                                                            
143 Wertsch, & Toma (1995). ό.π. 
144 Cole, M. (1996). Cultural psychology. Cambridge, MA: Harvard University Press. 
145 Bruner, J. (1997). Πράξεις νοήματος, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 
146 Gee, J. P. (1999). ό.π. 
147 Rogoff, B. (2003). The cultural nature of human development. New York: Oxford 
University Press. 
148 Cobern, W.W. (1996). Worldview theory and conceptual change in science education. 
Science Education, 80, 579-610. 
149 Ogawa, M. (1995). Science education in a multi-science perspective. Science Education, 
79(5), 583-593. 
150 Aikenhead, G. (2001). Students’ easy in crossing cultural borders into school science. 
Science Education, 85, 180-188. 
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κάτι που κατά την άποψή μας, συμβαίνει συχνά. Σύμφωνα με τον ίδιο, εάν η 
κουλτούρα της επιστήμης σε γενικές γραμμές είναι σύμφωνη με την κουλτούρα των 
μαθητών και τις κοσμοαντιλήψεις τους, τότε η διδασκαλία τείνει να υποστηρίζει τις 
κοσμοαντιλήψεις των μαθητών για τον κόσμο. Αυτή η διαδικασία έχει αποκληθεί με 
τον όρο πολιτισμική οικειοποίηση (enculturation). Εάν όμως συμβαίνει το αντίθετο, η 
διδασκαλία λειτουργεί διασπαστικά ως προς τις κοσμοαντιλήψεις των μαθητών, 
τείνοντας να τις αφομοιώσει ή και να τις περιθωριοποιήσει. Η πολιτισμική 
οικειοποίηση από τη μια και η αφομοίωση της κουλτούρας της επιστήμης ως τύπου 
πολιτισμικής μετάδοσης από την άλλη είναι κεντρικά ζητήματα για μια 
κοινωνικοπολιτισμική θεώρηση της εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήμες. Όπως έχει 
υποστηριχτεί, η πολιτισμική οικειοποίηση μπορεί να λάβει χώρα κυρίως για τους 
μαθητές που είναι θετικά προδιατεθειμένοι στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών, 
ενώ το αφομοιωτικό μοντέλο επιχειρεί να κυριαρχήσει στη σκέψη των μαθητών 
(Jegede & Aikenhead, 1999151; Aikenhead & Jegede, 1999152). 

Με βάση τις κοινωνικοπολιτισμικές παραδοχές, κάθε άτομο είναι μέλος 
διάφορων κοινωνικών σχηματισμών ή ομάδων, μερικές από τις οποίες είναι 
μακροπρόθεσμες, ενώ άλλες είναι μόνο προσωρινές. Κατά συνέπεια, το σύνολο της 
πολιτισμικής γνώσης του κάθε ατόμου είναι μοναδικό, απεικονίζοντας και 
μεταφέροντας τις ιδιαίτερες ιδιότητες της ομάδας ή των «λόγων» στους οποίους 
συμμετέχει. Με βάση αυτή την προβληματική οι μαθητές μιας τάξης (κοινωνικής 
ομάδας) έχουν ο καθένας ένα ιδιαίτερο προσωπικό πλαίσιο κατανόησης, αλλά και ένα 
μοναδικό σύνολο πολιτισμικής γνώσης, για κάθε μάλιστα σχολικό αντικείμενο το 
οποίο διδάσκονται, άρα και για τις Φυσικές Επιστήμες.  

Ένας συγκεκριμένος εκπαιδευτικός στόχος (π.χ. του μαθήματος των Φυσικών 
Επιστημών) θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του τα ιδιαίτερα «πλαίσια εκμάθησης» που 
υπάρχουν για κάθε μαθητή. Η εκτίμηση της μοναδικότητας των προσωπικών 
πλαισίων εκμάθησης μπορεί, κατά την άποψή μας, να δώσει απαντήσεις σχετικά με 
την αιτία για την οποία μερικοί μαθητές «μαθαίνουν» επιτυχώς, ενώ άλλοι, που έχουν 
προφανώς ίσες «δυνατότητες», τα καταφέρνουν λιγότερο καλά, ακόμη και σε όμοια 
διδακτικά περιβάλλοντα. Η διδασκαλία δεν μπορεί παρά να είναι μια σύνθετη, 
πολύπλοκη, κοινωνικοπολιτισμική δραστηριότητα. Τα στοιχεία που παίζουν ρόλο 
στον προσωπικό προσανατολισμό κατά τη μαθησιακή διαδικασία των Φυσικών 
Επιστημών είναι διάφορα. Μεταξύ άλλων είναι: οι απόψεις του μαθητή για το 
σχολείο, για τις Φυσικές Επιστήμες, τη φύση τους και τις δραστηριότητες που 
συνδέονται με την εκμάθηση τους. Σημαντικό ρόλο παίζουν ακόμη οι σχέσεις με τους 
συμμαθητές, τους δασκάλους αλλά και την οικογένεια, οι προτιμήσεις σε 
συγκεκριμένες διδακτικές στρατηγικές καθώς επίσης και άλλες πτυχές της 
μεταγνωστικής συνειδητοποίησης και της εικόνας που έχει κανείς για τον εαυτό του, 
οι φιλοδοξίες και οι αξίες του (Shapiro, 1992)153. Τα στοιχεία αυτά καθορίζουν τη 
γενικότερη στάση του μαθητή στη μαθησιακή διαδικασία στις Φυσικές Επιστήμες και 
                                                 
151 Jegede, O. & Aikenhead, G. (1999). Transcending cultural borders: Implications for 
science teaching. Research in Science and Technology Education, 17, 45-66. 
152 Aikenhead, G. & Jegede, O. J (1999). “Cross-cultural science education: A cognitive 
explanation of a cultural phenomenon», Journal of Research in Science Teaching, 36, 269-
287 
153 Shapiro, B. L. (1992). ό.π. 



Κεφάλαιο 2: Προς μια κοινωνικοπολιτισμική θεώρηση της έρευνας και της μαθησιακής διαδικασίας στην 
εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες 

 38

η εστίαση αποκλειστικά και μόνο στις γνωστικές παραμέτρους της μαθησιακής 
διαδικασίας είναι, κατά την άποψή μας, μια μονοδιάστατη προσέγγιση. Στο 
ερευνητικό μέρος της διατριβής μπορεί ο αναγνώστης να διαπιστώσει, πώς η εξέταση 
μιας σειράς ζητημάτων, όπως τα νοήματα που διαμορφώνονται από τους λόγους των 
δασκάλων για τη φύση της επιστήμης, της μάθησης, της διδασκαλίας και της 
γλώσσας και οι αντίστοιχες απόψεις των μαθητών για αυτά, μπορούν να προσφέρουν 
σημαντικά στην κατανόηση των μαθησιακών περιβαλλόντων στο μάθημα των 
Φυσικών Επιστημών, αλλά και πώς η ενσυνείδητη μελέτη τους μπορεί να οδηγήσει 
στο μετασχηματισμό τους προ πιο επιθυμητές συνεργατικές διερευνητικές συνθήκες. 

Σύμφωνα με την κοινωνικοπολιτισμική θεώρηση, ο καθοριστικότερος 
παράγοντας στη μαθησιακή διαδικασία των Φυσικών Επιστημών είναι η κατάλληλη 
επιλογή κοινωνικά οικειοποιούμενων πολιτιστικών παραδόσεων, όπως 
παραδείγματος χάρη τα είδη συζήτησης, πρακτικών και αναπαραστάσεων που είναι 
χρήσιμα και ο τρόπος χρησιμοποίησής τους πολύ περισσότερο από οποιαδήποτε 
θεώρηση για τους μηχανισμούς που λαμβάνουν χώρα στον εγκέφαλο του 
μανθάνοντος, κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας (Applebee, 1996)154.  

Τα πρώτα βήματα της κοινωνικοπολιτισμικής προσέγγισης στην εκπαίδευση 
στις Φυσικές Επιστήμες ξεκίνησαν στις αρχές της δεκαετίας του ’90. Οι προσεγγίσεις 
αυτές υιοθετούν απόψεις, όπως αυτή του O’Loughlin (1992)155, για ένα 
κοινωνικοπολιτισμικό μοντέλο διδασκαλίας και μάθησης, (socio-cultural model of 
teaching and learning) που εξετάζει τις σχέσεις εξουσίας που διαμορφώνονται σε μια 
τάξη, ποιος είναι ο λόγος (discourse) και ποια η κουλτούρα των τάξεων των Φυσικών 
Επιστημών. Η Shapiro (1992)156 μιλά για μια κοινωνικοπολιτισμική οικολογική 
θεώρηση (socio-cultural ecology) και το κοινωνικοπολιτισμικό παράδειγμα του 
Jegede (1994)157 ασχολούμενο με μαθητές μη δυτικών χωρών, αναδεικνύει τα 
προβλήματα που αυτοί αντιμετωπίζουν, όταν διδάσκονται Φυσικές Επιστήμες οι 
οποίες έρχονται σε αντίθεση με την κουλτούρα τους. Οι Rosebery, Warren & Conant, 
(1992)158 υιοθετούν κι αυτοί μια κοινωνικοπολιτισμική προσέγγιση την οποία 
ονομάζουν συνεργατική διερεύνηση, που έχει ως θεωρητική βάση το έργο του 
Vygotsky (1993)159.  

                                                 
154 Applebee, A. (1996). Curriculum as conversation. Transforming traditions of teaching 
and learning. Chicago and London: The university of Chicago Press, σελ 10. 
155 O'Loughlin, M. (1992). Rethinking science education: Beyond Piagetian constructivism 
toward a sociocultural model of teaching and learning. Journal of Research in Science 
Teaching, 29, 791-820.  
156 Shapiro, B. (1992). A life of science learning: An approach to the study of personal, social 
and cultural features in the initiation to school science. In G.L.C. Hills (Ed.), History and 
philosophy of science in science education Vol. II (pp. 429-447). Kingston, Ontario, Canada: 
Faculty of Education, Queen's University. 
157 Jegede, O. (1994). African cultural perspective and the teaching of science. In J. Solomon 
& G. Aikenhead (Eds.): STS education: International perspectives on reform (pp. 120-130). 
New York: Teachers College Press. 
158 Rosebery, A. S., Warren, B., & Conant, F. R. (1992). Appropriating scientific discourse: 
Findings from language minority classrooms. The Journal of the Learning Sciences, 2(1), 61-
94. 
159 Vygotsky, L. S. (1993).ό.π. 



Κεφάλαιο 2: Προς μια κοινωνικοπολιτισμική θεώρηση της έρευνας και της μαθησιακής διαδικασίας στην 
εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες 

 39

Οι εργασίες των παραπάνω ερευνητών αλλά και πολλών άλλων (π.χ. Wertsch, 
del Rio & Alvarez, 1995160; Wells, 1997161; Tobin, 1998162), σε αντιστοιχία με τις 
φωνές που ασκούσαν κριτική στις αποκλειστικά προσανατολισμένες στην 
εννοιολογική αλλαγή μεθόδους και στις ατομικιστικές εποικοδομητικές προσεγγίσεις, 
έφεραν στο προσκήνιο και τις κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις στην εκπαίδευση 
στις Φυσικές Επιστήμες.  

 
2.6.3 Η στροφή προς το λόγο και τις συνεργατικές διερευνήσεις στην εκπαίδευση 
στις Φυσικές Επιστήμες 

Τα τελευταία χρόνια η έρευνα στην εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες 
στράφηκε στη μελέτη του τρόπου με τον οποίο οι μαθητές μαθαίνουν να μιλούν και 
να γράφουν τις γλώσσες των Φυσικών Επιστημών εμπλεκόμενοι σε συνεργατικές 
δραστηριότητες (π.χ. πειραματισμός, επίλυση προβλημάτων) και πρακτικές (από 
κοινού εξαγωγή συμπερασμάτων, ταξινόμηση στοιχείων, κατασκευή γραφικών 
παραστάσεων κ.λπ.) που έχουν νόημα για τους ίδιους, εγκαταλείποντας τον αυστηρά 
ατομικό γνωστικό κονστρουκτιβισμό. Αυτός ο προσανατολισμός προς το λόγο και τις 
συνεργατικές διερευνήσεις, όπως είδαμε σε προηγούμενη ενότητα, προέκυψε, ως 
αποτέλεσμα μελετών για την κοινωνική κατασκευή και το μετασχηματισμό της 
γνώσης μέσα σε επιστημονικές κοινότητες.  

Επακόλουθο των παραπάνω ήταν πολλοί ερευνητές στο πλαίσιο της 
εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήμες να πραγματοποιήσουν «γλωσσική στροφή» και 
να αρχίσουν να μελετούν τον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές μαθαίνουν να μιλούν και 
να γράφουν τη γλώσσα των Φυσικών Επιστημών εμπλεκόμενοι σε πλούσιες 
νοημάτων συνεργατικές δραστηριότητες και πρακτικές [π.χ. «Μαθαίνοντας από 
κοινού» - Dawes, Mercer & Wegerif, 2000163; «Διαλογική διερεύνηση» - Wells, 
1999164, «Μετασχηματιστική επικοινωνία» - Polman & Pea 2001165, «Αυθεντική 
Επιστήμη» - Roth, 1995166; Gallas, 1995167, κ.λπ.] 

Όπως αναφέραμε και στο εισαγωγικό κεφάλαιο, με βάση αυτή τη θεώρηση 
αλλά και τα αποτελέσματα ερευνών που εξετάζουν το είδος και την ποιότητα της 
αλληλεπίδρασης που λαμβάνει χώρα στις τάξεις των Φυσικών Επιστημών, 

                                                 
160 Wertsch, del Rio, & Alvarez A. (Eds), (1995). Sociocultural Studies of Mind. Cambridge: 
Cambridge.  
161 Wells, G. (1997). A sociocultural perspective on classroom discourse. In B. Davies & D. 
Corson (Eds.): The Encyclopedia of Language and Education, Vol.3. Oral discourse and 
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162 Tobin, K. (1998). Sociocultural perspectives on the teaching of science. In B. J. Fraser and 
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164 Wells, G. (1999). ό.π. 
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166 Roth, W.-M. (1995). ό.π. 
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κοινωνικοεποικοδομητικές (π.χ. Driver et al, 1996168) και κοινωνικοπολιτισμικές (π.χ. 
Lemke, 2001169) προσεγγίσεις υποστηρίζουν πως το σχολείο θα πρέπει να προσφέρει 
περισσότερες ευκαιρίες στους μαθητές να διαπραγματεύονται στο πλαίσιο το δικό 
τους αλλά και στο πλαίσιο της επιστήμης, να επιχειρηματολογούν, να καταλήγουν σε 
συμφωνίες και να εκτιμούν τις απόψεις των άλλων εμπλεκόμενοι σε κατάλληλα 
σχεδιασμένες δραστηριότητες που βασίζονται στην επίλυση προβλημάτων και στις 
διερευνήσεις ερωτημάτων (problem-based activities - Roth, 1995170; inquiry-based 
activities - Wells, 1999171). Οι υποστηριχτές αυτών των απόψεων μας προτρέπουν να 
μελετήσουμε τις λειτουργίες της γλώσσας στα πλαίσια της κοινωνικής 
αλληλεπίδρασης και θεωρούν τη γλώσσα των Φυσικών Επιστημών ως πολιτισμικά 
οικειοποιούμενο εργαλείο. 

Σύμφωνα με αυτή τη θεώρηση, όπως και άλλοι ερευνητές (Driver et al, 
2000172; Boulter & Gilbert, l995173), υποστηρίζουμε ότι οι κατάλληλα 
καθοδηγούμενες συζητήσεις και λόγοι -στο πλαίσιο συνεργατικών διερευνήσεων- 
θα πρέπει να είναι στην καρδιά της εκπαίδευσης των Φυσικών Επιστημών 
(Πήλιουρας & Κόκκοτας, 2003)174. Ο Sutton (2002, σελ. 191)175 θέλοντας να 
τονίσει τη σημασία της συζήτησης και του διαλόγου αναφέρει: «Εκπαιδευτικοί και 
μαθητές πιστεύουν ότι το να χειρίζονται τα πράγματα στον εργαστηριακό πάγκο είναι 
η κύρια πηγή κατανόησης. Η θέση μου είναι ότι το κύριο αντικείμενο μελέτης θα 
πρέπει να είναι συλλογές από ιδέες…Η συζήτηση σχετικά με αυτές τις ιδέες και ο 
προβληματισμός πάνω σε αυτές θα έπρεπε να είναι ο πυρήνας των μαθημάτων». Στις 
μέρες μας μια σημαντική μερίδα ερευνητών που ασχολούνται με τη διδασκαλία και 
τη μάθηση των Φυσικών Επιστημών υιοθετούν ως ευρύτερο πλαίσιο τη συνεργατική 
διερεύνηση είτε στο επίπεδο της διδακτικής παρέμβασης είτε στο επίπεδο της 
ερευνητικής προσπάθειας, όπως επίσης υιοθετούν προσανατολισμένες στο λόγο 
προσεγγίσεις. Σε παρόμοιο κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο με τον Sutton, κινούνται 
και οι εργασίες των Mortimer και Scott (π.χ. Mortimer, 1998176; Scott, 1998177). Η 
εργασία τους, όπως δηλώνουν, «εμπεριέχει μια ουσιώδη μετακίνηση από την εστίαση 
                                                 
168 Driver, R., Leach, J., Millar, R., & Scott, P. (1996). Young people’s images of science. 
Buckingham, UK: Open University Press. 
169 Lemke, L. J. (2001). ό.π. 
170 Roth,W.-M. (1995). ό.π. 
171 Wells, G. (1999). ό.π. 
172 Driνer, R., Newton, P., & Osborne, J. (2000). Establishing the norms of scientific 
argument in the classroom. Science Education, 84, 287–312.. 
173 Boulter, & Gilbert (1995). ό.π. 
174 Πήλιουρας, Π. Κόκκοτας, Π. (2003). «Η διαλογική φύση των Φυσικών Επιστημών και η 
στροφή προς μια διαδικασία διαλόγου στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών». (σελ. 454-
460). Επιμ. Σκορδούλης Κ. & Χαλκιά Κρ.: Πρακτικά 2ου Πανελλήνιο Συνεδρίου που 
οργάνωσε το ΠΤΔΕ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα: «Η 
συμβολή της Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Φυσικών Επιστημών στη Διδασκαλία των 
Φυσικών Επιστημών», Αθήνα, Εκδόσεις Leader Books. 
175 Sutton, C. (2002). Οι Λέξεις, οι Φυσικές Επιστήμες και η Μάθηση, επιμ. Π. Κόκκοτας, 
μτφρ: Μ. Κασούτας - Δ. Λαθούρης, Εκδόσεις Τυπωθήτω, Αθήνα. 
176 Mortimer, E. F. (1998). Multivoicedness and univocality in classroom discourse: An 
example from theory of matter. International Journal of Science Education, 20(1), 67-82. 
177 Scott, P. (1998). Teacher Talk and meaning making in science classrooms: A Vygotskian 
analysis and review. Studies in Science education, 32, 45-80. 
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στη μελέτη των εναλλακτικών απόψεων των μαθητών, προς την διερεύνηση του πώς 
δημιουργείται το νόημα στις τάξεις των Φυσικών Επιστημών» (Mortimer & Scott, 
2003, σελ. 4)178. Οι Mortimer και Scott υιοθετούν την άποψη του Vygotsky (βλ. ενότ. 
3.2.1), ότι η ανάπτυξη και η μάθηση εμπεριέχουν το πέρασμα από το κοινωνικό 
πλαίσιο στην ατομική κατανόηση και, βασιζόμενοι στον Bakhtin (βλ. κεφ. 3.), 
υποστηρίζουν ότι η μαθησιακή διαδικασία είναι μια διαλογική διαδικασία, μια 
διαδικασία δημιουργίας νοημάτων. Συμφωνώντας μαζί τους, μπορούμε να 
σημειώσουμε ότι οι διαδικασίες της μάθησης και της ανάπτυξης και πιο 
συγκεκριμένα, η διαδικασία εξέλιξης των εννοιών των Φυσικών Επιστημών, δεν είναι 
κάτι που μεταδίδεται αυτόματα από το δάσκαλο στο μαθητή, αλλά εμπεριέχει, για 
κάθε συμμετέχοντα, μια συνεχόμενη σύγκριση και έλεγχο των δικών του απόψεων με 
τις ιδέες που ερευνούνται και αναδύονται στο κοινωνικό επίπεδο. Αυτή η διαδικασία 
εξέλιξης των εννοιών ή των σημασιών των λέξεων απαιτεί την ανάπτυξη μιας σειράς 
λειτουργιών, όπως της εκούσιας προσοχής, της σύγκρισης και της διαφοροποίησης 
προϋποθέτει δηλαδή, την ολόπλευρη συμμετοχή του μαθητή σε κατάλληλα 
σχεδιασμένους και καθοδηγούμενους από έναν ενήμερο διδάσκοντα λόγους. Είναι 
αυτή τη διαδικασία της ανάδειξης, της σύγκρισης και της διαφοροποίησης των 
νοημάτων που την αποκαλούμε συνεργατική διερεύνηση. 

Ο Roth (1995)179, υποστηρικτής της προσέγγισης της συνεργατικής επίλυσης 
προβλημάτων, τονίζει και αυτός τον καθοριστικό ρόλο της γλώσσας στη μαθησιακή 
διαδικασία (όταν οι μαθητές λύνουν προβλήματα από κοινού) και σημειώνει πως οι 
δραστηριότητες θα πρέπει να διαμορφώνονται έτσι, ώστε να επιτρέπουν την ανάδυση 
μαθητοκεντρικών γλωσσικών παιχνιδιών (child-centered language games) που θα 
προσφέρουν τη δυνατότητα στους μαθητές να χρησιμοποιήσουν τη γλώσσα 
κατάλληλα. Ο Wells με τη σειρά του υποστηρίζει «τη δημιουργία μιας συνεργατικής 
κοινότητας πρακτικής, στην οποία, διαμέσου υποβοηθούμενης συμμετοχής σε 
κατάλληλες δραστηριότητες, οι μαθητές βιώνουν μια διαδικασία σημειωτικής 
μαθητείας (semiotic apprenticeship), καθώς αναδομούν (reconstruct) τα πολιτισμικά 
εργαλεία, με στόχο μια υπεύθυνη και δημιουργική ζωή στα δεδομένα τοπικά και τα 
ευρύτερα κοινωνικά πλαίσια» (1999, σελ. 137)180. Η Lee (1997)181 έχει διατυπώσει 
την ιδέα της «διδακτικής συνταύτισης» («instructional congruence»). Κι αυτή η 
θεωρητική πρόταση, αφορά στην ανάδειξη της διαδικασίας σταδιακής οικειοποίησης 
από τους μαθητές του επιστημονικού λόγου. Οι Lee και Fradd (1997)182 ορίζουν τη 
διδακτική συνταύτιση ως «τη διαδικασία που διαμεσολαβεί τη φύση του 
ακαδημαϊκού περιεχομένου με τη γλώσσα των μαθητών και την πολιτισμική τους 
εμπειρία, έτσι ώστε να γίνει αυτό το περιεχόμενο προσβάσιμο, σχετικό και με νόημα» 

                                                 
178 Mortimer, E. & Scott, Ph. (2003). Meaning Making in secondary science classrooms, 
Maidenhead-Philadelphia: Open University Press. 
179 Roth, W.-M. (1995). Authentic School Science. Dordrecht, Boston, London: Kluwer 
Academic Publishers.  
180 Wells, G. (1999). ό.π. 
181 Lee, O. (1997). Scientific literacy for all: What is it, and how can we achieve it? Journal of 
Research in Science Teaching, 34, 219–222. 
182 Lee, O., & Fradd, S. H. (1997). Science for all: Including students from non-English 
language backgrounds. American Association for Educational Research Convention, Chicago, 
IL. 
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(σελ. 12). Έτσι, είναι στην ευθύνη του δασκάλου να διαμεσολαβήσει την ακαδημαϊκή 
γλώσσα έτσι ώστε να την κάνει προσβάσιμη στο πολιτισμικό υπόβαθρο των 
μαθητών. Να, επιδιώξει δηλαδή ο διδάσκων τη δημιουργία, όπως αναφέρει η Hicks, 
ποικίλων επικοινωνιακών χώρων (creation of diverse communicative spaces - Hikcs, 
1996183) ή, όπως αναφέρει ο Kamberelis, τη δημιουργία υβριδικών διαλόγων (hybrid 
dialogues - Kamberelis, 2001184). Τέλος οι Wickman και Ostman, έχουν προτείνει τη 
θεώρηση της μαθησιακής διαδικασίας στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών ως 
αλλαγής λόγων (learning as discourse change) αντί της εννοιολογικής αλλαγής 
(learning as conceptual change) (Wickman & Ostman, 2001)185. 

Ένας σημαντικός αριθμός ερευνητών έχει στρέψει το ενδιαφέρον του στην 
ανάπτυξη δεξιοτήτων επιχειρηματολογίας (argumentation) των μαθητών (Newton et 
al, 1999186; Driver et al, 2000187; Simon et al, 2002188; Duschl, 2001189). Ο κεντρικός 
ρόλος της επιχειρηματολογίας υποστηρίζεται από ψυχολόγους (π.χ. Kuhn D., 
1993)190, από φιλοσόφους των Φυσικών Επιστημών (π.χ. Billing, 1996191) και από 
ερευνητές της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών που μελετούν τα διαλεκτικά είδη 
σκέψης (discourse patterns of reasoning) στις τάξεις των Φυσικών Επιστημών (π.χ. 
Boulter & Gilbert, 1995)192. Οι ερευνητές αυτοί θεωρούν απαραίτητη την ενεργό 
συμμετοχή των μαθητών στους λόγους που διαμορφώνονται στο μάθημα των 
Φυσικών Επιστημών και επιδιώκουν την ανάπτυξη κατάλληλων διδακτικών 
πρακτικών (Osborne et al, 2001)193. Όπως υποστηρίζουν, οι συζητήσεις των μαθητών 
στην ομάδα αλλά και στην ολομέλεια της τάξης δίνουν ευκαιρίες για διατύπωση 
εικασιών, επιχειρημάτων και την αντίκρουση τους. Είναι σημαντικό, επομένως, κατά 
την άποψή μας, να αφιερώνεται χρόνος για την ανάπτυξη πρακτικών 
επιχειρηματολογίας. Στην ερευνητική μας προσπάθεια επιδιώξαμε την ανάπτυξη από 

                                                 
183 Hicks, D. (1996). Contextual inquiries: a discourse-oriented study of classroom learning. 
In D. Hicks (ed.) Discourse, Learning, and Schooling (Cambridge: Cambridge 
UniversityPress), 104-141. 
184 Kamberelis, G. (2001). Producing of heteroglossic classroom (micro)cultures through 
hybrid discourse practice. Linguistics and Education, 12, 85-125. 
185 Wickman, & Ostman (2001). Learning as Discourse Change:A Sociocultural Mechanism, 
Science Education, 86:601–623. 
186 Newton, P., Driver R. & Osborne J. (1999). The place of argumentation in the pedagogy of 
school science International Journal of Science Education, Vol. 21, No. 5, 553– 576. 
187 Driver, R., Newton, P., & Osborne, J. (2000). Establishing the norms of scientific 
argumentation in classrooms. Science Education, 84(3), 287-312. 
188 Simon S., Erduran S., Osborne J. (2002). Enhancing the quality of argumentation in school 
science. Paper presented at the Annual Meeting of the National Association for Research in 
Science Teaching, April 7-10,2002 New Orleans,USA. 
189 Duschl, R. & Ellenbogen, K. (2001). “Middle school science students’ dialogic 
argumentation” ESERA: Research and the Quality in Science Education, The Netherlands, 
August 19-23, 2003, p 206. 
190 Kuhn, D. (1993). Science as argument: implications for teaching and learning scientific 
thinking. Science Education, 77, 319-337. 
191 Billig, M. (1996). Arguing and thinking : a rhetorical approach to social psychology. 
Cambridge University Press. 
192 Boulter, C. J. and Gilbert J. K. (1995). ό.π. 
193 Osborne, Erduran, Simon, & Monk (2001). Enhancing the Quality of Argument in School 
Science School Science Review, 82 (301),63-70..  
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μέρους των μελών των μαθητικών ομάδων επιθυμητών διαλογικών δεξιοτήτων που 
μπορούν να χαρακτηριστούν και ως επιθυμητές δεξιότητες επιχειρηματολογίας (βλ. 
κεφ. 6, ενότ. 6.5 και 6.6). 

Όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια μελέτες στην εκπαίδευση (π.χ. Hicks, 
1995194; O' Donnell & King, 1999195; Kumpulainen & Wray, 2002196) και πιο 
συγκεκριμένα στην εκπαίδευση των Φυσικών Επιστημών (π.χ. Lazarowitz & Hertz 
Lazarowitz, 1998197; Mortimer & Scott, 2003198) έχουν στρέψει την προσοχή τους 
στην μελέτη των λόγων και των πράξεων των συμμετεχόντων σε αυτούς, καθώς 
μαθητές και διδάσκοντες αλληλεπιδρούν κατά τη διάρκεια του μαθήματος των 
Φυσικών Επιστήμων. Βασική θέση των ερευνητών αυτών είναι ότι οι εκπαιδευτικές 
καταστάσεις οικοδομούνται διαμέσου ανθρωπίνων αλληλεπιδράσεων (Kelly & 
Brown, 2000)199. Οι προσανατολισμένες στη συνεργασία και στο λόγο προσεγγίσεις 
στην εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες τονίζουν το σημαντικό ρόλο της φύσης και 
του είδους των επικοινωνιακών αλληλεπιδράσεων στη μαθησιακή διαδικασία και 
χρησιμοποιώντας ως βασικό εργαλείο την ανάλυση λόγου - μεθοδολογικό εργαλείο 
που αξιοποιήσαμε κι εμείς στην έρευνά μας - εξετάζουν τις αλληλεπιδράσεις αυτές 
πολυδιάστατα (γνωστικές, κοινωνικές, κατασκευές ατομικών ταυτοτήτων, κ.λπ.).  

Με βάση τα παραπάνω μπορούμε να υποστηρίξουμε, ότι η επιδίωξη για 
οικειοποίηση από δασκάλους και μαθητές επιθυμητών συνεργατικών διερευνητικών 
μορφών λόγου ή διαφορετικά, συνεργατικών και διαλογικών γλωσσικών ρεπερτορίων 
είναι πολύ σημαντικό ζήτημα για τη διαμόρφωση πιο επιθυμητών μαθησιακών 
περιβάλλων στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών. Στην έρευνά μας στα ζητήματα 
ανάπτυξης αυτών των ρεπερτορίων δώσαμε πρωτεύουσα θέση. 

 
2.6.4 Κοινωνικοπολιτισμικά προσανατολισμένες θεωρήσεις για το νόημα του 
επιστημονικού αλφαβητισμού 

Στο πέρασμα των χρόνων οι σκοποί της εκπαίδευσης έχουν αλλάξει ριζικά. 
Σταδιακά η εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες διευρύνει τους ορίζοντες της και 
αναθεωρεί τους σκοπούς της. Η αλλαγή στις θέσεις που υιοθετούνται για το νόημα 
του επιστημονικού αλφαβητισμού τα τελευταία 30-40 χρόνια αποτυπώνονται 
ξεκάθαρα στα πάμπολλα συνθήματα που έχουν αναδυθεί στο επίκεντρο του 
ενδιαφέροντας: «Γίνε επιστήμονας για μια μέρα» - «Being a Scientist for a Day» (από 
τα πρώτα προγράμματα του Nuffield στη Μεγάλη Βρετανία), «Μαθαίνω κάνοντας» - 

                                                 
194 Hicks, D. (1995). Discourse, learning and teaching. Review of Research in Education 21: 
49–95. 
195 O' Donnell, A. M., & King, A. (Eds.). (1999). Cognitive perspecitves on peer learning. 
Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Inc. 
196 Kumpulainen, K. & Wray, D. (eds) (2002). Classroom interaction and social learning. 
From theory to practice. Routledge Falmer, London. 
197 Lazarowitz, & Hertz Lazarowitz (1998). Cooperative learning in the science curriculum. In 
B. Fraser, & K. Tobin (Eds), International Handbook of Science Education, (G.B.: Kluwer 
Academic Publishers) 449- 469. 
198 Mortimer, E. & Scott, P. (2003). Meaning Making in secondary science classrooms, 
Maidenhead-Philadelphia: Open University Press. 
199 Kelly, & Brown, (2000). Communicative Demands of Learning Science Through 
Technological Design: Third Grade Students’ Construction of Solar Energy Devices, 
Linguistics and Education 13(4): 483–532. 
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«Learning by Doing», «Διαδικασίες, όχι προϊόντα» - «Processes, not Products», 
«Επιστήμη για όλους» - «Science for All», «Τα παιδιά δημιουργούν νοήματα για τον 
κόσμο» - «Children Making Sense of the World». Από τα μέσα της δεκαετίας του 
1990, ο όρος - σύνθημα που έχει επικρατήσει, είναι αυτός του επιστημονικού 
αλφαβητισμού ή επιστημονικού γραμματισμού/εγραμματισμού («scientific 
literacy»)∗.  

 Όμως, όπως αναφέρεται (Jenkins, 1999200; Eisenhart et al, 1996201), ενώ ο 
επιστημονικός αλφαβητισμός θεωρείται από όλους τους εμπλεκόμενους στην 
εκπαιδευτική διαδικασία ως επιθυμητός στόχος, υπάρχει ελάχιστη σαφήνεια για το 
νόημά του και μικρή συμφωνία για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να εκπληρωθεί 
στα πλαίσια ενός Αναλυτικού Προγράμματος, εξαιτίας της ποικιλίας και των 
αποκλίσεων των θέσεων που έχουν διατυπωθεί για αυτόν. Για αυτό, κατά την άποψή 
μας, σε κάθε ερευνητική προσπάθεια θα πρέπει ρητά να δηλώνεται το νόημα και το 
πλαίσιο του επιστημονικού αλφαβητισμού που υιοθετείται.  

Μπορεί κάποιος να διερωτηθεί: Μπορούμε άραγε να πετύχουμε ένα κοινό 
επίπεδο επιστημονικού αλφαβητισμού για όλους τους μαθητές; Όπως για παράδειγμα 
ορίζεται από τους συγγραφείς του Benchmarks for Scientific Literacy: 

«Οι άνθρωποι που είναι ικανοί να χρησιμοποιούν συνήθειες του μυαλού και 
γνώσεις Φυσικών Επιστημών, Μαθηματικών και Νέων Τεχνολογιών που έχουν 
αποκτήσει για να στοχάζονται σχετικά και να δημιουργούν νοήματα για ιδέες, 
ισχυρισμούς και γεγονότα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινή τους ζωή» 
(AAAS, 1993, σελ. 332)202.  

Ή όπως ορίζεται από το πρόγραμμα PISA (Programme for International 
Student Achievement) του ΟΟΣΑ; 

«Το επιστημονικά εναλφάβητο άτομο είναι ικανό να συνδυάζει επιστημονική 
γνώση με ικανότητες για να εξαγάγει συμπεράσματα βασισμένα σε αποδείξεις 
με σκοπό να κατανοήσει και να οδηγηθεί σε λήψη αποφάσεων σχετικών με το 
φυσικό κόσμο και τις αλλαγές που αυτός υφίσταται ως αποτέλεσμα των 
ανθρώπινων δραστηριοτήτων» (OECD/PISA, 1998, σελ. 5)203.  

Υποστηρίζεται ότι η επιδίωξη για έναν “παγκόσμιο” (κοινά αποδεκτό) 
επιστημονικό αλφαβητισμό είναι ένα μάταιος στόχος διότι οι διαστάσεις που 
εμπεριέχει είναι τόσο ευρείες που δεν μπορούν να επιτευχθούν (Shamos, 1995)204. 
Επιπλέον, η γνώση του περιεχομένου σε όλο το εύρος του δεν είναι εντελώς 
                                                 
∗ Ο όρος «scientific literacy» στα ελληνικά έχει αποδοθεί από τους ερευνητές ως 
επιστημονικός γραμματισμός/εγγραμματισμός (π.χ. Χαλκιά Κ., Δημόπουλος Κ., Κουλαϊδής 
Β. κ.ά.) και ως επιστημονικός αλφαβητισμός (π.χ. Κόκκοτας Π., Κουμαράς Π. κ.ά). 
200 Jenkins, E. (1999). School science, citizenship and the public understanding of science. 
International Journal of Science Education, 21, 703–710. 
201 Eisenhart, M., Finkel, E., & Marion, S. F. (1996). Creating the conditions for scientific 
literacy: A re-examination. American Educational Research Journal, 33, 261–295. 
202 American Association for the Advancement of Science - AAAS (1993). Benchmarks for 
Scientific Literacy. Oxford: Oxford University Press.  
203 Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) (1998). Instrument 
Design: A Framework for Assessing Scientific Literacy. Report of Project Managers Meeting. 
Arnhem, Netherlands: Programme for International Student Assessment (PISA). 
204 Shamos, M. (1995). The Myth of Scientific Literacy. New Brunswick, NJ: Rutgers 
University Press.  
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απαραίτητη, αφού οι περισσότεροι άνθρωποι επιτυγχάνουν στη ζωή έχοντας 
κατακτήσει βασικές επιστημονικές γνώσεις. Εκφράζοντας παρόμοιες θέσεις οι 
Layton et al (1993)205 περιγράφουν ένα πολύ διαφορετικό είδος επιστημονικού 
αλφαβητισμού, που τον αποκαλούν “πρακτική γνώση σε συνθήκες δράσης» 
(«practical knowledge in action»). Όπως υποστηρίζουν, η γνώση των Φυσικών 
Επιστημών που χρειάζεται κάποιος για την καθημερινή ζωή του είναι πολύ 
διαφορετικής μορφής από αυτή που περιλαμβάνεται στα Αναλυτικά Προγράμματα. 
Αυτή η λογική επιχειρημάτων οδήγησε τον Fensham (2002)206 να διατυπώσει την 
άποψη πως: «είναι καιρός να αλλάξουμε τον προσανατολισμό του επιστημονικού 
αλφαβητισμού και να εγκαταλείψουμε τους παραδοσιακούς τρόπους καθορισμού των 
σχολικών Αναλυτικών Προγραμμάτων».  

Η κοινωνική και εκπαιδευτική πραγματικότητα της εποχής μας, παγκοσμίως, 
έχει οδηγήσει πολλούς ερευνητές να επανεξετάσουν το πλαίσιο της εκπαίδευσης 
γενικά, και των Φυσικών Επιστημών ειδικότερα και να προτείνουν μια νέα 
κουλτούρα για την εκπαίδευση σ’ αυτές (π.χ. Hurd, 1997207; Millar & Osborne, 
1998208). Η ανάδυση των κοινωνικοπολιτισμικών προσεγγίσεων δημιούργησε την 
ανάγκη επανακαθορισμού του νοήματος της έννοιας «επιστημονικός αλφαβητισμός».  
  Ένα πρώτο βασικό χαρακτηριστικό της έννοιας «επιστημονικός 
αλφαβητισμός», όπως σηματοδοτείται από τις κοινωνικοπολιτισμικές θεωρήσεις, 
είναι ότι η μαθησιακή διαδικασία στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών λογίζεται ως 
συμμετοχή σε κατάλληλα διαμορφωμένους λόγους και πρακτικές, με καθοριστικό και 
θεμελιώδη το ρόλο της γλώσσας. Ο Lemke (1990, σελ. 129-30)209 χαρακτηριστικά 
αναφέρει: «Πώς η διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών καταφέρνει να αποξενώσει 
τόσους πολλούς μαθητές από τις Φυσικές Επιστήμες; …Αυτό οφείλεται σε μια 
συγκεκριμένη αιτία. Η γλώσσα που μιλιέται στις τάξεις των Φυσικών Επιστημών 
δημιουργεί τη διαβρωτική και εσφαλμένη αντίθεση μεταξύ ενός κόσμου 
αντικειμενικών, εξουσιαστικών, απρόσωπων επιστημονικών γεγονότων και έναν 
κανονικό, προσωπικό κόσμο ανθρώπινων αβεβαιοτήτων, κρίσεων, αξιών και 
ενδιαφερόντων». Η άποψη αυτή του Lemke, αν και διατυπώθηκε δεκαπέντε χρόνια 
πριν είναι επίκαιρη και στις μέρες μας και εκφράζει, κατά την άποψή μας, με 
ενάργεια την αιτία για την οποία οι μαθητές «αποτυγχάνουν» στο μάθημα των 
Φυσικών Επιστημών. Ο βασικός λόγος, κατά τη γνώμη μας, είναι πως δεν τους 
δίνεται η δυνατότητα να συμμετάσχουν σε κατάλληλα διαμορφωμένους λόγους και 
πρακτικές. Μάλιστα οι μαθητές στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών συμμετέχουν 
σε λόγους και πρακτικές που τις περισσότερες φορές «εμποδίζουν» παρά 
«διευκολύνουν» τη μαθησιακή διαδικασία (βλ. ανάλυση στιχομυθιών - κεφ. 5). Η 
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207 Hurd, P. (1997). ό.π. 
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Hanrahan (2002)210 συμφωνεί με τον Lemke και υποστηρίζει πως η αποξένωση των 
παιδιών από τις Φυσικές Επιστήμες συνδέεται με τους επικρατούντες λόγους κατά τη 
διάρκεια του μαθήματος των Φυσικών Επιστημών. Και παρά την αναδυόμενη 
συμφωνία σχετικά με τον κοινωνικοπολιτισμικό χαρακτήρα της γλώσσας και της 
συνεργασίας, οι έρευνες δείχνουν ότι η μαθησιακή διαδικασία εξακολουθεί να 
στηρίζεται στο μεταδοτικό και απομνημονευτικό μοντέλο επικοινωνίας, όπως 
υποστηρίζουν οι Nystrand et al (1997, σελ. xiv)211. Ο Hodson (2002)212, 
συμφωνώντας με τους παραπάνω, υποστηρίζει με τη σειρά του ότι «τα Αναλυτικά 
Προγράμματα των Φυσικών Επιστημών δε διδάσκουν πολλά στους μαθητές για την 
επιστήμη ως ένα σύστημα κοινωνικών πρακτικών, αλλά η επιστήμη παρουσιάζεται 
εξιδανικευμένα, σαν μία αγνή και αφηρημένη μεθοδολογία συγκεκριμένων 
ενεργειών, αποστασιοποιημένη από τις επιλογές, τις αξίες και τους θεσμούς που 
παρακινούν, αλλά και συγκροτούν τις ενέργειες αυτές».  

Με βάση την κριτική των κοινωνικοπολιτισμικά προσανατολισμένων 
ερευνητών μπορούμε να διατυπώσουμε την άποψη ότι πολλές σύγχρονες 
μεταρρυθμιστικές προσπάθειες υιοθέτησαν τελικά κανονιστικούς ορισμούς για τον 
επιστημονικό αλφαβητισμού αγνοώντας την κοινωνικοπολιτισμική φύση της 
μαθησιακής διαδικασίας. Πώς ορίζεται όμως ο επιστημονικός αλφαβητισμός από 
τους κοινωνικοπολιτισμικά προσανατολισμένους ερευνητές; 

Αρκετοί ερευνητές - υποστηριχτές της κοινωνικοπολιτισμικής θεώρησης - 
έχουν ορίσει τον επιστημονικό αλφαβητισμό, ως τη σταδιακή οικειοποίηση του 
επιστημονικού λόγου (appropriation of scientific discourse – π.χ. Anderson & 
Palincsar, 1997213; Rosebery, Warren, and Conant, 1992214; Hanrahan 2002215), σε 
αντίθεση με τον κανονιστικό επιστημονικό αλφαβητισμό που εμπεριέχεται στα 
περισσότερα τρέχοντα Αναλυτικά Προγράμματα των επιχειρούμενων 
μεταρρυθμιστικών προσπαθειών (π.χ. AAAS, 1993216; National Research Council, 
1996217). Οι Rosebery et al (1992, σελ. 65)218, όπως και ο Hodson (1998)219, 
υποστηρίζουν πως η υιοθέτηση της θέσης της επιστήμης ως λόγου (science as a 
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discourse) μας οδηγεί να θεωρήσουμε τον επιστημονικό αλφαβητισμό όχι απλά ως 
την πρόσκτηση συγκεκριμένων γεγονότων και την εξοικείωση με συγκεκριμένες 
επιστημονικές διαδικασίες ή ακόμη την εκλεπτυσμένη βελτίωση κάποιων νοητικών 
μοντέλων, αλλά την κοινωνική και πολιτισμική διαμόρφωση ενός τρόπου σκέπτεσθαι 
και γιγνώσκειν με τα δικά του χαρακτηριστικά γνωρίσματα, τρόπους ομιλίας, σκέψης, 
δράσης και ιστορίας. Οι απόψεις του Gee (1999, σελ. 25-27)220 συμπληρώνουν 
περαιτέρω τις παραπάνω θέσεις. Ο Gee υποστηρίζει πως ένας κοινωνικά χρήσιμος 
ορισμός για τον αλφαβητισμό πρέπει να στηρίζεται στην έννοια του Λόγου και το 
διαχωρισμό μεταξύ του πρωτογενούς και των δευτερογενών Λόγων. Ο ίδιος ορίζει 
τον επιστημονικό αλφαβητισμό ως ικανότητα χειρισμού ή ως ευχέρεια συμμετοχής σε 
δευτερογενείς Λόγους. Ο ορισμός του Gee, όπως και οι απόψεις του Lemke κ.ά., μας 
βοηθούν να εξηγήσουμε γιατί σε πολλές περιπτώσεις είναι δύσκολο να γεφυρωθεί το 
χάσμα μεταξύ του λόγου των Φυσικών Επιστημών και της πρωτογενούς γλώσσας των 
μαθητών. Είναι φανερό ότι η δυνατότητα χειρισμού επιθυμητών γλωσσικών 
ρεπερτορίων αλλά και πρακτικών απαιτεί χρόνο και επιτελείται σταδιακά μέσω της 
ενεργού εμπλοκής του μανθάνοντος στους δευτερογενείς λόγους, όπως ο σχολικός 
μετασχηματισμένος λόγος των Φυσικών Επιστημών. 

Με βάση την αποδοχή των παραπάνω κοινωνικοπολιτισμικών θέσεων, εάν 
δηλαδή θεωρηθούν οι Φυσικές Επιστήμες ως σύστημα λόγου ή ως ένας δευτερογενής 
λόγος, τότε η διδασκαλία τους μπορεί να θεωρηθεί ως διαδικασία συμμετοχής σε 
συγκεκριμένους, κατάλληλα καθοδηγούμενους λόγους. Αυτή την επιλογή υιοθετούμε 
στη διατριβή.  

Ένα δεύτερο βασικό χαρακτηριστικό της έννοιας «επιστημονικός 
αλφαβητισμός», όπως σηματοδοτείται από τις κοινωνικοπολιτισμικές θεωρήσεις, 
είναι η κοινωνικοπολιτισμική φύση της μαθησιακής διαδικασίας. Σύμφωνα με τους 
Eisenhart, Finkel και Marion (1996)221, οι στόχοι για επιδίωξη επιστημονικού 
αλφαβητισμού των τρεχουσών επίσημων μεταρρυθμίσεων διαφόρων χωρών, όπως 
για παράδειγμα του Project 2061, δε φαίνεται να λαμβάνουν υπόψη τους τις 
διαφορετικές υποκοινότητες μαθητών που έχουν την ανάγκη μιας ευρύτερης, 
διαφοροποιημένης ανάλογα με τις ατομικές ανάγκες και κοινωνικά υπεύθυνης 
κουλτούρας για τις Φυσικές Επιστήμες. Με τις θέσεις των παραπάνω συμφωνούν και 
οι Roth και Lee (2000)222 που υποστηρίζουν πως συζητήσεις περί επιστημονικού 
αλφαβητισμού συχνά στηρίζονται σε τρεις αβάσιμες υποθέσεις: α) ο επιστημονικός 
αλφαβητισμός είναι μια ιδιότητα που χαρακτηρίζει τα άτομα, β) η επιστήμη είναι 
ένας παραδειγματικός τρόπος για τη λογική ανθρώπινη συμπεριφορά, και γ) η 
σχολική γνώση μεταφέρεται στη ζωή μετά από το σχολείο. Αυτό, κατά την άποψή 
τους, οδηγεί στην εντελώς λανθασμένη κατεύθυνση, να συνεχίζουν τα μαθήματα των 
Φυσικών Επιστημών να επιδιώκουν την εισαγωγή των μαθητών στον κόσμο των 
επιστημόνων χωρίς να τους βοηθούν να γνωρίσουν τον κόσμο που τους περιβάλλει. 
Και είναι φυσικό, θα προσθέσουμε εμείς, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι ανάγκες των 
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διαφορετικών μαθητικών ομάδων - εκτός από μια συγκεκριμένη μειοψηφία, αυτή των 
μαθητών που τα «καταφέρνουν» στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών- να μην 
ικανοποιούνται, με επακόλουθο την αποξένωση από τις Φυσικές Επιστήμες και τη 
διδασκαλία τους.  

Ένα τρίτο χαρακτηριστικό της έννοιας επιστημονικός αλφαβητισμός, όπως 
σηματοδοτείται από τι κοινωνικοπολιτισμικές θεωρήσεις είναι η θεώρησή του ως 
χαρακτηριστικού συλλογικών κοινωνικών καταστάσεων (Roth & Lee, 2003)223 και 
συνεργατικών διερευνήσεων (π.χ. Rosebery, Warren, and Conant, 1992224; Wells, 
1999225) καθώς και ως δια βίου συμμετοχή και μάθηση μέσα σε/σχετικά με/για τα 
συλλογικά κοινοτικά ζητήματα (Roth & Lee, 2003)226. 

Τέλος ένα άλλο βασικό χαρακτηριστικό των κοινωνικοπολιτισμικών 
προσεγγίσεων σε σχέση με τον επιστημονικό αλφαβητισμό είναι η έμφαση που 
αποδίδεται στην κριτική και αναστοχαστική φύση της μαθησιακής διαδικασίας. Πολλοί 
ερευνητές και θεωρητικοί υποστηρίζουν ότι η εκπαιδευτική διαδικασία θα πρέπει να 
επιδιώκει έναν κριτικό αλφαβητισμό. Ο Kyle (1996, σελ.1)227 αναφέρει: «Η 
εκπαίδευση θα πρέπει να μετασχηματιστεί από τον παθητικό, τεχνικό, απολιτικό 
προσανατολισμό της προς μια ενεργή, κριτική, πολιτικοποιημένη δια βίου 
προσπάθεια που ξεπερνά τα όρια της τάξης και του σχολείου». Βασικός σκοπός της 
θεώρησης για κριτικό αλφαβητισμό, σύμφωνα με τον Lemke (2002)228, είναι η 
ενδυνάμωση των μαθητών, ώστε να καταστούν ικανοί να αμφισβητούν κριτικά την 
εγκυρότητα των γραπτών κειμένων και των επικρατούντων λόγων, τοποθετώντας 
τους στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο και εξετάζοντας ποιος ωφελείται και πως η 
εξουσία και τα προνόμια είναι εγκατεστημένα σε αυτά, πώς δηλαδή πειραματικά, 
αναλυτικά και αναπαραστατικά εργαλεία των Φυσικών Επιστημών λειτουργούν εντός 
της κοινωνίας και όχι αποστασιοποιημένα από την κοινωνία. Στο επίπεδο του 
Δημοτικού Σχολείου αυτός ο προσανατολισμός μπορεί, κατά την άποψή μας, να 
εκπληρωθεί, όταν δίνονται οι ευκαιρίες στους μαθητές να συζητήσουν για τη φύση 
των Φυσικών Επιστημών και τον τρόπο με τον οποίο αυτή παρουσιάζεται (π.χ. από 
τα σχολικά εγχειρίδια) και για τη φύση των μαθησιακών δραστηριοτήτων, για τη 
φύση της γλώσσας και των σκοπών των Φυσικών Επιστημών, για τους τρόπους που 
αυτοί και οι συμμαθητές τους εργάστηκαν και συνεργάστηκαν κατά τη διάρκεια των 
μαθησιακών δραστηριοτήτων και για το πώς αυτοί οι τρόποι επηρεάζουν την εν γένει 
μαθησιακή διαδικασία. 

Βασιζόμενοι κυρίως στις κοινωνικοπολιτισμικές θεωρήσεις (έτσι όπως 
αναδύονται από μια σειρά πεδία - βλ κεφ. 3), υποστηρίζουμε την άποψη πως η 
ανάπτυξη του επιστημονικού αλφαβητισμού προϋποθέτει συνθήκες κοινωνικής 
διαπραγμάτευσης της γνώσης, δημιουργία διερευνητικών κοινοτήτων μάθησης και 
συμμετοχή σε προοδευτικά εξελισσόμενους, κατάλληλα καθοδηγούμενους λόγους και 
πρακτικές ή Λόγους κατά Gee. Για να διαμορφωθεί ένα μαθησιακό περιβάλλον που θα 
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δημιουργεί τις παραπάνω επιθυμητές συνθήκες, θεωρούμε ότι οι διδάσκοντες θα 
πρέπει να είναι καλά ενημερωμένοι για τον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές 
δημιουργούν νοήματα και απόψεις για τις έννοιες των Φυσικών Επιστημών και για 
τον τρόπο με τον οποίο συζητούν με αυτές και για αυτές. Επίσης θα πρέπει να είναι 
ενημερωμένοι και «εξοπλισμένοι» με τις απαραίτητες διδακτικές στρατηγικές και 
πρακτικές. Το ίδιο επίσης ισχύει και για τους μαθητές που θα πρέπει να είναι 
ενήμεροι για μια σειρά από ζητήματα ώστε να οικειοποιούνται σταδιακά 
συνεργατικές και διαλογικές δεξιότητες και μεταδεξιότητες.  

Υποστηρίζουμε, ότι η διδακτική και μαθησιακή διαδικασία θα πρέπει να 
οργανώνεται γύρω από θέματα που προσφέρονται για συνεργατική διερεύνηση και 
συνθήκες προβληματισμού που δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές να 
συνειδητοποιήσουν πως τα νοήματα δεν αποτελούν μια σταθερά αλλά ένα προϊόν 
διαπραγμάτευσης στα πλαίσια μιας κοινότητας, στην περίπτωση των Φυσικών 
Επιστημών της επιστημονικής κοινότητας, ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύουν τη σχέση 
ανάμεσα στην επιστημονική γνώση και στον κόσμο στον οποίο ζούνε. Με βάση μια 
τέτοια θεώρηση, οι στόχοι για επιστημονικό αλφαβητισμό προχωράνε πέρα από την 
απόκτηση βασικών γνώσεων που αφορούν την κατανόηση εννοιών και φυσικών 
διαδικασιών (που πάντως δεν μπορεί να είναι η ίδια για όλους τους μαθητές) και την 
εξοικείωση με τις επιστημονικές δεξιότητες και τις μεθόδους που χρησιμοποιούν οι 
επιστήμονες αλλά συμπεριλαμβάνουν και στόχους μεταεπιστημονικού περιεχομένου 
καθώς και άλλες μετά-δεξιότητες, όπως είναι οι συνεργατικές, οι διαλογικές και η 
κριτική και αναστοχαστική δράση. 
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Κεφάλαιο 3  
Συνεργατική διερεύνηση, γλωσσική αλληλεπίδραση και μάθηση 

 
3.1 Εισαγωγή 

Ο στόχοι αυτού του κεφαλαίου είναι: 
 Η θεωρητική τεκμηρίωση της αναγκαιότητας για τη διαμόρφωση μαθησιακών 
περιβαλλόντων που προάγουν τη συνεργατική διερεύνηση. 

 Η ανάδειξη του ρόλου της γλώσσας και της κοινωνικής αλληλεπίδρασης στη 
μαθησιακή διαδικασία. 

 Η τεκμηρίωση της αναγκαιότητας για εξέταση των λόγων/ επικοινωνιακών 
δράσεων, όταν μελετούμε οποιαδήποτε ανθρώπινη δραστηριότητα, όπως αυτή 
της μαθησιακής διαδικασίας στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών.∗ 

 Η συγκριτική παρουσίαση κοινωνικοπολιτισμικά προσανατολισμένων 
θεωρήσεων από τα πεδία της ψυχολογίας, της κοινωνικής σημειωτικής, της 
κοινωνικής γλωσσολογίας και της ανθρωπολογίας με βάση τις οποίες 
μελετήσαμε τους δασκαλομαθητικούς και διαμαθητικούς λόγους που έλαβαν 
χώρα στις οκτώ (8) τάξεις που συμμετείχαν στη συνεργατική έρευνα δράσης. 

Πιο συγκεκριμένα, στο κεφάλαιο αυτό αρχικά πραγματοποιούμε μια αναδρομή 
στο έργο των υποστηρικτών της συνεργατικά αναπτυσσόμενης γνωστικής 
διαδικασίας (cognition as a collaborative process) στα πλαίσια κυρίως ψυχολογικών 
θεωρήσεων και τεκμηριώνουμε το λόγο για τον οποίο στις μέρες μας είναι 
απαραίτητη η θεώρηση και η μελέτη της γνωστικής διαδικασίας ως συνεργατικής 
διαδικασίας (ενοτ. 3.2).  

Στη συνέχεια προσεγγίζουμε το τρίπτυχο συνεργασία - γλώσσα [νόημα -
γλωσσική αλληλεπίδραση] - μάθηση μέσα από τις οπτικές διαλογικών, 
γλωσσολογικών, σημειωτικών, κοινωνιολογικών και ανθρωπολογικών θεωρήσεων 
(ενοτ. 3.3), για να ολοκληρώσουμε με τη συγκριτική παρουσίαση /εξέταση 
σύγχρονων κοινωνικοπολιτισμικών προσεγγίσεων (ενοτ. 3.4).  

Μέσα από αυτή τη θεωρητική αναζήτηση γίνεται προσπάθεια να αναδειχτεί η 
άποψη ότι συνεργασία - γλώσσα - μάθηση είναι έννοιες αλληλένδετες, αφού η 
μάθηση /ανάπτυξη είναι μια διαδικασία πολιτισμικής οικειοποίησης που 
διευκολύνεται μέσω της συνεργασίας (ασύμμετρης και σύμμετρης)∗∗ και 
διαμεσολαβείται μέσω της γλώσσας που είναι το θεμελιωδέστερο πολιτισμικό 
εργαλείο. Η θεωρητική αναζήτησή μας μάς οδήγησε στη διαμόρφωση συγκεκριμένων 
απόψεων για τη συνεργασία και τη διερεύνηση, που επιδιώξαμε να αξιοποιήσουμε 
παιδαγωγικά, επιμορφωτικά και ερευνητικά στο πλαίσιο της συνεργατικής έρευνας 
δράσης (βλ. ενοτ. 3.5).  

 
3.2 Θεωρήσεις για τη γνωστική διαδικασία ως συνεργατικής διαδικασίας 

Η άποψη πως η γνωστική διαδικασία είναι μια διαδικασία που εμπεριέχει την 
εμπλοκή περισσότερων του ενός ατόμων, έχει εμφανιστεί στο προσκήνιο από τις 

                                                 
∗ Η συγκεκριμένη διάσταση αναδεικνύεται ιδιαίτερα στο ερευνητικό μέρος της διατριβής. 
∗∗ Σύμμετρη μπορεί να χαρακτηριστεί η συνεργασία στην οποία οι μετέχοντες είναι ισότιμοι 
ως προς την επίδοση, την κοινωνική θέση, την ηλικία και άλλα χαρακτηριστικά. 
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αρχές του 20ου αιώνα, άρχισε να συζητείται εντονότερα στις δεκαετίες του ’70 και 
του ’80, και έγινε ευρύτερα γνωστή στη δεκαετία του ’90∗∗∗.  

Οι κλασσικές θεωρητικές προσεγγίσεις για τη μελέτη και τη θεώρηση της 
γνωστικής διαδικασίας ως συνεργατικής διαδικασίας οι οποίες αναδύθηκαν τον 20ο 
αιώνα είναι:  
α) Η κοινωνικοπολιτισμική θεωρία (cultural /historical theory) των Vygotsky, 
Leont’ev και συνεργατών τους που υποστήριξαν πως η ατομική ανάπτυξη είναι μια 
διάσταση της πολιτισμικής/ιστορικής δραστηριότητας (cultural/historical activity) και  
β) οι θέσεις του Piaget ότι η γνωστική ανάπτυξη πραγματοποιείται διαμέσου της 
συνεργασίας των ατόμων καθώς αυτά προσπαθούν να επιλύσουν τις συγκρουόμενες 
απόψεις που υιοθετούν.  

Οι επιδράσεις των δυο αυτών προσεγγίσεων είναι σημαντικές στις προσπάθειες 
για τη θεώρηση και την τεκμηρίωση της γνωστικής διαδικασίας ως συνεργατικής 
διαδικασίας (Cole & Wertsch, 1997)1. Μια από τις βασικές ομοιότητες των δυο 
προσεγγίσεων είναι η έμφαση που δίνουν στην επιδίωξη για από κοινού σκέψη και 
αμοιβαία κατανόηση των συμμετεχόντων σε μια δραστηριότητα. Η έννοια της 
αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ ατόμων που επικοινωνούν έχει αποδοθεί με τον όρο 
διϋποκειμενικότητα (intersubjectivity), μια διαδικασία ισομερής μεταξύ ατόμων, 
ώστε να μην μπορεί να αποδοθεί στο ένα ή στο άλλο άτομο κατά τη διάρκεια της 
επικοινωνίας (Rommetveit, 1985)2. Vygotsky και Piaget έδωσαν έμφαση στην από 
κοινού γνωστική διαδικασία καθώς για αυτούς το σύνολο της μάθησης λαμβάνει 
χώρα σε ένα κοινωνικό πλαίσιο. Ακόμα και η ατομική μάθηση είναι για αυτούς 
«κοινωνική», αφού απαιτεί συστήματα συμβόλων, τρόπους σκέψης και έρευνας και 
κίνητρα που εξαρτώνται αναπόφευκτα από τη συμμετοχή μέσα σε μια ευρύτερη 
κοινωνική ομάδα. Έτσι, οι θέσεις τους φωτίζουν σημαντικά τη μαθησιακή διαδικασία 
αλλά και εμπλουτίζουν το νόημα της έννοιας «συνεργασία». 

Στην ενότητα αυτή θα κάνουμε, επίσης, σύντομη αναφορά στις θέσεις των 
Dewey και Bruner, οι οποίες, κατά την άποψή μας, βοηθούν να τεκμηριώσουμε την 
πρότασή μας για συνεργατικές διερευνήσεις στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών. 
Οι θέσεις τους έχουν υιοθετηθεί και έχουν αξιοποιηθεί από υποστηριχτές των 
κοινωνικοπολιτισμικών προσεγγίσεων. 

 

                                                 
∗∗∗ Σχετικές, αλλά και ετερογενείς, κοινωνικοπολιτισμικές προτάσεις που υιοθετούν θέσεις 
περί συνεργατικής κοινωνικής διαδικασίας, έχουν διατυπωθεί από τους ακόλουθους 
θεωρητικούς ή ερευνητές: Bruner, 1990; Cole, 1990, 1996; Engestrom, 1990; Goodnow, 
1990; Heath, 1983; Hutchins, 1991; John-Steiner, 1985; Laboratory of Comparative Human 
Cognition, 1983; Lave & Wenger, 1991; Lemke 1990, 2001, Ochs, 1988, 1996; Rogoff, 
1990,1998; Roth 1995, 1998; Schieffelin, 1991; Scribner, 1985, 1997; Shweder,1991; 
Shweder, Goodnow, Hatano, LeVine, Markus, & Miller, 1998; Valsiner, 1987, 1994, 2000; 
Wells 1999, Wenger, 1999; Wertsch, 1991. 
1 Cole, M. & Wertsch, J. V. (1997). Beyond the individual-social antimony in discussions of 
Piaget and Vygotsky, Web site: http://www.massey.ac.nz/ALock/virtual/colevyg.htm. 
Πρόσβαση 24/5/05. 
2 Rommetveit, R. (1985). Language acquisition as increasing linguistic structuring of 
experience and symbolic behavior control. In J. Wertsch (Ed.), Culture, Communication, and 
Cognition: Vygotskian Perspectives. Cambridge: Cambridge University Press. 
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3.2.1 Η πολιτισμική-ιστορική θεωρία των Vygotsky, Leont’ev και των συνεργατών 
τους 

Οι σύγχρονες κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις (συγκριτικά παρουσιάζονται 
στην ενότητα 3.4) έχουν πολλές απ’ τις ρίζες τους σε ιδέες που αναπτύχθηκαν από το 
σοβιετικό ψυχολόγο, σημειωτικό και παιδαγωγό Vygotsky (19933; 19974), καθώς και 
από συναδέλφους και μαθητές του (π.χ. Leont’ev, 19815; Luria, 19766). Η βασική 
θέση της ρωσικής πολιτισμικής-ιστορικής σχολής (cultural /historical theory) είναι 
ότι η δόμηση και ανάπτυξη των ανθρωπίνων ψυχολογικών διαδικασιών αναδύονται 
διαμέσου των πολιτισμικά διαμεσολαβημένων και ιστορικά αναπτυσσόμενων 
πρακτικών δραστηριοτήτων (Cole, 1996, σελ. 108)7.  

Σε αντίθεση με την παραδοσιακή έρευνα της ανάπτυξης του παιδιού, που 
εστίασε στο άτομο ως μονάδα ανάλυσης (προσανατολισμό που υιοθέτησε στις 
έρευνές του και ο Piaget), η πολιτισμική-ιστορική θεωρία υποστήριξε πως η ατομική 
ανάπτυξη είναι μια λειτουργία που διαμορφώνεται από τη συμμετοχή του ατόμου 
(στο πέρασμα του χρόνου) στις πολιτισμικές/ιστορικές, όπως επίσης και στις 
φυλογενετικές διαδικασίες (Rogoff, 1998, σελ. 682)8. Ο Vygotsky υποστήριξε ότι 
αντί να προσπαθούμε να ερμηνεύουμε τις ψυχολογικές διαδικασίες με βάση τα 
ατομικά χαρακτηριστικά, λαμβάνοντας υπόψη και κάποιες δευτερογενείς κοινωνικές 
επιδράσεις, η ανάλυση θα πρέπει να εστιάζεται στις κοινωνικές, πολιτισμικές και 
ιστορικές διαδικασίες στις οποίες αναπτύσσεται το άτομο που συμμετέχει (Vygotsky, 
1993, σελ.131)9.  

Οι εργασίες του Vygotsky και των συνεργατών του, επηρέασαν σημαντικά τον 
τρόπο που αντιμετωπίζουμε τη διαδικασία της μάθησης, εστιάζοντας στην κοινωνική 
διάσταση των επικοινωνιακών αλληλεπιδράσεων που λαμβάνουν χώρα σε ένα 
μαθησιακό περιβάλλον. Η έμφαση που έδωσαν στο ρόλο της επικοινωνίας και στη 
φύση του κοινωνικού περιβάλλοντος μας οδήγησαν στη συνειδητοποίηση της θετικής 
ή και αρνητικής επίπτωσης που μπορεί να έχει η δασκαλομαθητική και η διαμαθητική 
επικοινωνιακή συνεργασία στη μαθησιακή διαδικασία (βλ. ερευνητικά κεφάλαια 5 
και 6). Σε αντίθεση με τις προσεγγίσεις που εστιάζουν στο ατομικό και στο κοινωνικό 
ή στο πολιτισμικό πλαίσιο ως ξεχωριστές οντότητες, η πολιτισμική-ιστορική 
προσέγγιση υιοθετεί την άποψη ότι η ατομική ανάπτυξη πρέπει να ειδωθεί μέσα και 
όχι ξεχωριστά από το πολιτισμικό-ιστορικό πλαίσιο. Οι προσπάθειες των ατόμων δεν 
μπορεί να ειδωθούν ξεχωριστά από το είδος των δραστηριοτήτων στις οποίες 
εμπλέκονται και το είδος των ιδρυμάτων στα οποία αναπτύσσονται. Με βάση αυτή τη 
                                                 
3 Vygotsky, L. S. (1993). Σκέψη και Γλώσσα. Μετάφραση Ρόδη Α., Εκδ. Γνώση, Αθήνα. 
4 Vygotsky, L. S. (1997). Νους στην Κοινωνία. Η ανάπτυξη ανώτερων ψυχολογικών 
διαδικασιών. Βοσνιάδου Σ. (επιμ.). Μπίμπου Α. και Βοσνιάδου Σ. (Μεταφρ.). Αθήνα: 
Gutenberg. 
5 Leont'ev, A. N. (1981). Problems of the development of the mind. Moscow: Progress 
Publishers.  
6 Luria, A. R. (1976). Cognitive development, its cultural and social foundations. Cambridge, 
MA: Harvard University Press. 
7 Cole, M. (1996). Cultural psychology. Cambridge, MA: Harvard University Press.. 
8 Rogoff, B. (1998). Cognition as a collaborative process. In: Kuhn, D. & Siegler, R. (Volume 
eds.), The Handbook Of Child Psychology, 5th Edition, Volume 2: Cognition, Perception, and 
Language. p. 679-744. New York, NY: John Wiley And Sons. 
9 Vygotsky, L. S. (1993). ό.π.. 
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θεώρηση, η ανάπτυξη της σκέψης εμπεριέχει τη μάθηση της χρήσης συμβολικών και 
υλικών πολιτισμικών εργαλείων με τρόπους συγκεκριμένους με τις εκάστοτε 
πρακτικές. Τα παιδιά μαθαίνουν να χρησιμοποιούν τα πολιτισμικά εργαλεία σκέψης 
(όπως για παράδειγμα τις έννοιες των Φυσικών Επιστημών) διαμέσου των 
αλληλεπιδράσεων με ισότιμους και ικανότερους άλλους. Δια μέσου της εμπλοκής 
τους αυτής, τα παιδιά γίνονται ικανά να πραγματοποιούν σταδιακά τις διαδικασίες 
σκέψης ανεξάρτητα, μετασχηματίζοντας τα πολιτισμικά εργαλεία σκέψης για δικούς 
τους σκοπούς.  
 
3.2.1.α Οι κοινωνικές καταβολές της γνωστικής διαδικασίας: Ο ρόλος και η σημασία 
της συνεργασίας και της κοινωνικής αλληλεπίδρασης στη μάθηση 

Ο Vygotsky πίστευε ότι «… η κοινωνική διάσταση της συνείδησης, 
ουσιαστικά, προηγείται της ατομικής, χρονικά…η ατομική διάσταση της συνείδησης 
είναι παράγωγη και δευτερεύουσα» (Vygotsky, 1979, σελ. 30)10. Σύμφωνα με τον 
ίδιο (1981, σελ. 164)11 «ακόμα και όταν στρεφόμαστε στις νοητικές (εσωτερικές) 
διαδικασίες, η φύση τους παραμένει ημι-κοινωνική», δηλαδή ακόμη και στην ατομική 
τους σφαίρα οι άνθρωποι διατηρούν τις λειτουργίες της κοινωνικής επικοινωνίας. 
Έτσι, αντί να ξεκινά τη μελέτη από το άτομο, εστίασε στη διαμεσολαβημένη δράση 
(mediated action) ως μονάδα ανάλυσης, ξεπερνώντας την αντινομία ατόμου-
κοινωνίας που χαρακτήριζε τις κοινωνικές επιστήμες (Wertsch, 1995)12. Στην 
ανάλυσή του τα πολιτισμικά εργαλεία και ειδικά η γλώσσα εξετάζονται ως οι βασικοί 
παράμετροι που εκπλήρωναν λειτουργίες της κοινωνίας αλλά και των ατόμων.  

Σύμφωνα με τον Vygotsky ένα χαρακτηριστικό στοιχείο της ανθρώπινης 
νοητικής λειτουργίας (και στο ενδονοητικό και στο εξωνοητικό επίπεδο) είναι ότι 
αυτή διαμεσολαβείται ή ρυθμίζεται από τεχνουργήματα (artefacts) και σημεία (signs). 
Το διαμεσολαβητικό μέσο που κατέλαβε θεμελιώδη ρόλο στην προσέγγιση του 
Vygotsky ήταν η γλώσσα. Πιο συγκεκριμένα αναφέρει: «Όλες οι ανώτερες ψυχικές 
λειτουργίες περιέχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό ότι είναι διαμεσολαβημένες 
διαδικασίες…στο πρόβλημα της διαμόρφωσης των εννοιών ένα τέτοιο σημείο είναι η 
λέξη που εμφανίζεται ως μέσον διαμόρφωσης μιας έννοιας και αργότερα γίνεται το 
σύμβολό της.» (Vygotsky, 1993, σελ. 141)13. Ο Vygotsky υποστηρίζει ότι αυτός και 
οι συνεργάτες του βρήκαν στη σημασία της λέξης τη μονάδα ανάλυσης που 
αντανακλά την ενότητα νόησης και γλώσσας. «Στη σημασία της λέξης είναι ριζωμένη 
η επιμέρους ενότητα που ονομάζουμε γλωσσικά αρθρωμένη νόηση…η γλώσσα είναι 
πάνω από όλα ένα μέσο κοινωνικής επικοινωνίας, ένα μέσο της γνωστοποίησης και 
της κατανόησης» (Vygotsky, 1993, σελ. 20-21)14. Δηλαδή για τον Vygotsky η 
γλώσσα, που αποτελεί το βασικό διαμεσολαβητικό εργαλείο, επιτελεί ταυτόχρονα 
δυο βασικές λειτουργίες, τόσο της λειτουργίας της επικοινωνίας όσο και της νόησης, 
και άρα, σε αυτήν πρέπει να εστιάζουμε, όταν μελετάμε μαθησιακές και 
                                                 
10 Vygotsky, L. S. (1979). Consciousness as a problem in the psychology of behavior. Soviet 
Psychology, 17(4), 3-35.  
11 Vygotsky, L. S. (1981). The genesis of higher mental functions. In J. V. Wertsch (Ed.), The 
concept of activity in Soviet Psychology. Armonk, NY: Sharpe.  
12 Wertsch, J. V. (1998). Mind as action. NY. Oxford University Press. 
13 Vygotsky, L. S. (1993). ό.π. 
14 Vygotsky, L. S. (1993). ό.π.  
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αναπτυξιακές διαδικασίες. Η βασική αυτή θέση του Vygotsky για εστίαση στη 
διαμεσολαβημένη δράση, που είναι και βασική θέση των σύγχρονων 
κοινωνικοπολιτισμικών προσεγγίσεων, αποτέλεσε οδηγό για να στραφούμε στη 
διατριβή αυτή στη μελέτη, στην ανάλυση και, όπου αυτό ήταν απαραίτητο, στην 
προσπάθεια για μετασχηματισμό των λόγων δασκάλων και μαθητών. Η θεωρητική 
σύλληψη της διαμεσολάβησης, όπως αναφέρει ο Engeström (1999, σελ. 28)15 «δεν 
είναι απλά μια ψυχολογική ιδέα. Είναι μια ιδέα που γκρέμισε τα καρτεσιανά τείχη του 
δυϊσμού που διαχώριζαν τον ατομικό νου από την κουλτούρα και την κοινωνία». 

Ο Vygotsky θεωρούσε ότι η αλληλεπίδραση του ατόμου με το 
κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον επηρεάζει καθοριστικά την ανάπτυξη της 
γλώσσας και της σκέψης και περιέγραψε μια διαδικασία, όπου το άτομο ερμηνεύει 
τον κόσμο, αλλά η ερμηνεία αυτή πραγματοποιείται μέσα από μια 
διαπραγμάτευση με τους άλλους. Ο Vygotsky δηλαδή θεωρούσε, ότι το κοινωνικό 
πλαίσιο καθορίζει το περιεχόμενο και την κατεύθυνση της ανάπτυξης του ατόμου 
προκειμένου αυτό να υιοθετήσει και να οικειοποιηθεί τις συλλογικές συλλήψεις. 
Σε μια από τις εργασίες του αναφέρει (Vygotsky, 1981)16:  

«...οποιαδήποτε λειτουργία στη γνωστική ανάπτυξη του παιδιού εμφανίζεται 
δυο φορές ή σε δυο επίπεδα. Αρχικά εμφανίζεται στο κοινωνικό και μετά στο 
ψυχολογικό επίπεδο…. Οι κοινωνικές σχέσεις, οι σχέσεις μεταξύ των 
ανθρώπων, αποτελούν γενετικά τη βάση όλων των λειτουργιών υψηλότερου 
επιπέδου και των σχέσεων μεταξύ τους.» (γενετικός νόμος της πολιτισμικής 
ανάπτυξης)  
Ο παραπάνω γενικός γενετικός νόμος της πολιτιστικής ανάπτυξης του 

Vygotsky, κατά την άποψή μας, δε βεβαιώνει απλά ότι η νοητική λειτουργία στο 
άτομο προκύπτει από τη συμμετοχή στην κοινωνική ζωή, αλλά συνεπάγεται έναν 
επαναπροσδιορισμό της ίδιας της έννοιας της νοητικής λειτουργίας, αφού καλεί για 
μια θεώρηση της γνωστικής ανάπτυξης ως μιας συνεργατικής λειτουργίας. Τα σαφή 
όρια, που η κλασσική ψυχολογία υποθέτει ότι υπάρχουν ανάμεσα σε δύο άτομα και 
ανάμεσα στις ατομικές και κοινωνικές διαδικασίες, δεν είναι μέρος της προσέγγισης 
του Vygotsky. Οι ίδιες νοητικές λειτουργίες εμφανίζονται στο ατομικό και στο 
κοινωνικό επίπεδο. Αυτό δε σημαίνει, βέβαια, ότι το ατομικό επίπεδο είναι απλό και 
απευθείας αντίγραφο του κοινωνικού.  

Η πλήρως διαμορφωμένη ώριμη πνευματική δραστηριότητα, σύμφωνα με τον 
Vygotsky, δεν είναι μόνο αποτέλεσμα ωρίμανσης και εξατομικευμένης εμπειρίας. 
Καθορίζεται, επίσης, μέσα από την ατομική εμπλοκή σε κοινωνικές δραστηριότητες 
και αλληλεπιδράσεις, διαμεσολαβούμενη από τη χρήση σημειολογικών εργαλείων. Ο 
Vygotsky θεωρεί ότι η κοινωνική αλληλεπίδραση δε διευκολύνει απλά τη νοητική 
ανάπτυξη, αλλά ότι τη δημιουργεί (Vygotsky, 1997, σελ. 52-61)17. Κατά την άποψη 
μας, η θέση του αυτή, που είναι θεμελιώδης για τη μελέτη της μαθησιακής 
διαδικασίας γενικά, είναι εξίσου σημαντική και για το μάθημα των Φυσικών 

                                                 
15 Engeström, Y. (1999). Activity theory and individual and social transformation (π. 19-38). 
In Engeström, Y., Miettinen, R. & Punamäki, R-L. (Eds.): Perspectives on activity theory. 
Cambridge: Cambridge University Press. 
16 Vygotsky, L. S. (1981). ό.π. 
17 Vygotsky, L. S. (1997). ό.π. 
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Επιστημών. Η άποψή του αυτή μας οδηγεί να διερωτηθούμε ποιες κοινωνικές 
αλληλεπιδράσεις διευκολύνουν και ποιες όχι τη μαθησιακή διαδικασία στο μάθημα 
των Φυσικών Επιστημών και πώς μπορούμε τις μη ικανοποιητικές αλληλεπιδράσεις, 
για το πλαίσιο που υιοθετούμε, να τις μετασχηματίσουμε (βλ. ερευνητικά κεφ. 5 και 
6). Μια πρώτη απάντηση, με βάση τις απόψεις του Vygotsky, είναι ότι η μαθησιακή 
διαδικασία διευκολύνεται από αλληλεπιδράσεις που ενθαρρύνουν τη συμμετοχή, τη 
διερεύνηση και τη σύγκριση των σημασιών των λέξεων σε διάφορα πλαίσια. 

Βασική θέση στη θεωρία του Vygotsky είναι η ιδέα πως η συμμετοχή των 
παιδιών υπό την καθοδήγηση άλλων, στις πολιτισμικές δραστηριότητες, παρέχει σ’ 
αυτά τη δυνατότητα να εσωτερικοποιήσουν τα εργαλεία σκέψης της κοινότητας 
(Vygotsky, 1997, σελ. 97-105)18. Συνεπώς, οι προσπάθειες για ερμηνεία της 
ανθρώπινης ανάπτυξης θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τις κοινωνικές 
καταβολές, τα εργαλεία σκέψης της κοινότητας και τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις 
που λαμβάνουν χώρα σε κάθε συγκεκριμένη κοινότητα. Στην περίπτωσή μας, η 
προσπάθεια για ερμηνεία και μετασχηματισμό μονολογικών μαθησιακών 
περιβαλλόντων προς πιο συνεργατικά και διαλογικά, επέβαλε, με βάση τις θέσεις του 
Vygotsky, τη μελέτη των δασκαλομαθητικών και διαμαθητικών επικοινωνιακών 
δράσεων. Επίσης, η ιστορική εξελικτική διάσταση της προσέγγισης του μας παρέχει 
ένα εξηγητικό πλαίσιο στην αιτία για την οποία η απλή οργάνωση των μαθητών (που 
δεν έχουν πρότερες συνεργατικές εμπειρίες) σε ομάδες δε σημαίνει ότι αυτοί θα 
λειτουργήσουν συνεργατικά.  

Θα πρέπει να σημειώσουμε πως, για τον Vygotsky η εσωτερικοποίηση 
(internalization) δεν είναι απλά μια στατική, αλλά αντίθετα μια δυναμική διαδικασία 
κατά τη διάρκεια της οποίας το άτομο μετασχηματίζει τα εργαλεία σκέψης της 
κοινότητας με βάση το ατομικό του δυναμικό. Ο Bakhtin, όπως αναφέρει η Hicks 
(1996)19, για την ίδια διαδικασία θα χρησιμοποιήσει τον όρο οικειοποίηση 
(appropriation), ενώ ο Leont’ev (1981, σελ. 57)20 θα μιλήσει για μια διαλεκτική 
διαδικασία η οποία «δεν είναι άμεσο παράγωγο (transferal) μιας εξωτερικής 
δραστηριότητας σε ένα προϋπάρχον εσωτερικό πεδίο συνείδησης: είναι μια 
διαδικασία κατά την οποίο το πεδίο διαμορφώνεται». Αυτό, κατά την άποψή μας, 
σημαίνει ότι, για να οικειοποιηθούν οι μαθητές συγκεκριμένες σημασίες λέξεων στο 
μάθημα των Φυσικών Επιστημών, θα πρέπει να τους δίνονται οι ευκαιρίες να τις 
χρησιμοποιούν με το δικό τους τρόπο. Σημαίνει, επίσης, πως η γλωσσικά αρθρωμένη 
νόηση δεν αποτελεί μια φυσική, αλλά μια κοινωνική (γιατί η κοινωνική 
αλληλεπίδραση είναι καθοριστική), ιστορική (γιατί τα πολιτισμικά πλαίσια που 
εξελίσσονται τη «σημαδεύουν») μορφή συμπεριφοράς. Αυτό έχει συγκεκριμένες 
επιπτώσεις στη διδασκαλία, η οποία θα πρέπει να προάγει τη συνεργασία, την ενεργό 
συμμετοχή και την αλληλεπίδραση των συμμετεχόντων (συνεργατική διερεύνηση). 

                                                 
18 Vygotsky, L. S. (1997). ό.π. 
19 Hicks, D. (1996). Contextual inquiries: a discourse-oriented study of classroom learning. In 
D. Hicks (ed.) Discourse, Learning, and Schooling (Cambridge: Cambridge University 
Press), 104-141. 
20 Leont’ev (1981). ό.π. 
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Όπως αναφέρει ο Stahl (2003)21, οι απόψεις για τη μάθηση που διατυπώθηκαν 
από τον Vygotsky και τους συνεργάτες του, σύμφωνα με τις οποίες το 
κοινωνικοπολιτισμικό εσωτερικοποιείται για να γίνει ατομικό, ήταν μια εφαρμογή 
των θεωριών του Marx, ο οποίος, με τη σειρά του, είχε αναπτύξει περαιτέρω τις 
απόψεις του Hegel. Ο Hegel υποστήριζε πως το νόημα δημιουργείται κοινωνικά και 
ερμηνεύεται βάση ενός συγκεκριμένου πολιτισμικού πλαισίου. Με βάση τις απόψεις 
των Hegel, Marx και Vygotsky, το νόημα μπορεί να παρουσιάζεται αρχικά ως μια 
αναδυόμενη ιδιότητα της δραστηριότητας, που ξεκινά ως μια διάσταση της 
συνεργατικής αλληλεπίδρασης και σταδιακά μετασχηματίζεται σε ένα γεγονός από 
μόνο του. 

Ολοκληρώνοντας το θεωρητικό του σχήμα ο Vygotsky, πρότεινε μια σύλληψη 
που θεωρείται πολύ σημαντική για την εκπαιδευτική διαδικασία, τη «ζώνη της 
επικείμενης ανάπτυξης» (zone of proximal development). «Ένα ουσιαστικό 
χαρακτηριστικό της μάθησης είναι ότι δημιουργεί τη ζώνη της επικείμενης 
ανάπτυξης, δηλαδή, η μάθηση αφυπνίζει μια ποικιλία εσωτερικών αναπτυξιακών 
διαδικασιών οι οποίες είναι δυνατό να λειτουργήσουν μόνο όταν το παιδί 
αλληλεπιδρά με ανθρώπους στο περιβάλλον του και σε συνεργασία με τους 
συνομηλίκους του» (Vygotsky, 1993, σελ. 290)22. Στον ορισμό αυτό του Vygotsky 
αναδεικνύεται το τρίπτυχο συνεργασία - γλώσσα - μάθηση με τον πιο ουσιώδη, κατά 
την άποψή μας, τρόπο. Η δεύτερη διάσταση του τριπτύχου, η γλώσσα, αν και δεν 
αναφέρεται ρητά, σχετίζεται με τη φύση και την ποιότητα των αλληλεπιδράσεων, ως 
το βασικό, σύμφωνα με τον Vygotsky, διαμεσολαβητικό πολιτισμικό εργαλείο. Η 
ζώνη της επικείμενης ανάπτυξης αναπαριστά τη δυνατότητα νοητικής ανάπτυξης ενός 
ατόμου σε οποιοδήποτε τομέα, και η οποία πραγματώνεται με τη διαμεσολαβητική 
υποστήριξη του περιβάλλοντος. Αναφέρεται, δηλαδή, στην απόσταση μεταξύ του 
κατεχόμενου επίπεδου ανάπτυξης σε μια γνωστική περιοχή και του επιπέδου εκείνου, 
στο οποίο το άτομο είναι εν δυνάμει σε θέση να αναπτυχθεί, επιλύνοντας 
προβλήματα με την καθοδήγηση και συνεργασία ικανότερων ενηλίκων και 
συνομηλίκων. Ο Vygotsky υποστήριξε ότι το κοινωνικό πλαίσιο της μάθησης μπορεί 
να χρησιμοποιείται για να επεκτείνει τη «ζώνη επικείμενης ανάπτυξης», ώστε οι 
μαθητές να μπορούν να είναι πιο αποτελεσματικοί από ό,τι όταν μαθαίνουν μόνοι 
τους. Όπως αναφέρει: «Το παιδί από κοινού με άλλους με καθοδήγηση ή βοήθεια 
μπορεί να αποδίδει περισσότερα και να επιλύει δυσκολότερα προβλήματα.» 
(Vygotsky, 1993, σελ. 291)23. Κατά τους Wood, Bruner και Ross (1976)24 ο ρόλος 
του κοινωνικού πλαισίου είναι να δημιουργήσει σκαλωσιές (scaffolding) για το 
μαθητή, παρέχοντας οδηγίες, και να βοηθήσει, ώστε οι μαθητές να μπορούν να 
προοδεύσουν περισσότερο από ότι θα μπορούσαν χωρίς αυτή τη βοήθεια. Κατά την 
άποψή μας, η παροχή των κατάλληλων σκαλωσιών μάθησης, όπως, για παράδειγμα, 
η στρατηγική της γεφύρωσης της πρωτογενούς γλώσσας των μαθητών με τη 
                                                 
21 Stahl, G. (2003). Meaning and Interpretation in Collaboration. In B. Wasson, S. Ludvigsen 
and U. Hoppe (Eds.), Designing For Change in Networked Learning Environments (pp. 523-
532). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. 
22 Vygotsky, L. (1993). ό.π. 
23 Vygotsky, L. (1993). ό.π. 
24 Wood, D., Bruner, J. & Ross, G. (1976). The role of tutoring in problem-solving. Journal of 
Child Psychology and Child Psychiatry, 17, 89-100.  
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δευτερογενή γλώσσα των Φυσικών Επιστημών (διδακτική στρατηγική που 
εκπορεύεται από κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις), θα πρέπει να είναι βασικό 
χαρακτηριστικό ενός συνεργατικού διερευνητικού περιβάλλοντος. Άρα, μια δεύτερη 
απάντηση στο ερώτημα ποιες αλληλεπιδράσεις διευκολύνουν τη μαθησιακή 
διαδικασία, μπορεί να εξαχθεί από τις απόψεις του Vygotsky. Σύμφωνα μ’ αυτόν 
είναι οι αλληλεπιδράσεις που δημιουργούν τις συνθήκες για τις απαραίτητες 
σκαλωσιές μάθησης και είναι αυτές που δίνουν μια ακόμα εναλλακτική διάσταση 
στην «έννοια» συνεργασία. Κατά την άποψή μας, ένας διδάσκων ή ένας ικανότερος 
συνομήλικος, όταν προσφέρει σκαλωσιές μάθησης σε ένα μαθητή, προάγει τη 
συνεργασία και τη διερεύνηση του προβλήματος ή του θέματος. Οι αλληλεπιδράσεις 
στη ζώνη επικείμενης ανάπτυξης επιτρέπουν στους μαθητές να συμμετάσχουν σε 
δραστηριότητες που θα ήταν αδύνατο να φέρουν σε πέρας μόνοι τους, 
μετασχηματίζοντας ταυτόχρονα τα πολιτισμικά εργαλεία που διαθέτουν στις ανάγκες 
της εκάστοτε περίστασης. 

 
3.2.2 Ανάπτυξη διαμέσου της εμπειρίας και της συνεργατικής διερεύνησης 
πραγματικών προβλημάτων: Η άποψη του Dewey 

Η θεωρία του John Dewey (191625, 193526) λειτούργησε συμπληρωματικά στις 
θέσεις του Vygotsky και των συνεργατών του και βοήθησε αυτούς που υιοθετούν 
κοινωνικοπολιτισμικές θεωρήσεις να αναπτύξουν περαιτέρω τη θεωρία του 
Vygotsky, ιδιαίτερα στο πεδίο της εκπαίδευσης, προτείνοντας συνεργατικές 
διερευνητικές προσεγγίσεις (π.χ. Wells, 1999)27. Σύμφωνα με τον Dewey (1916)28, ο 
βασικός σκοπός της εκπαίδευσης είναι να βοηθήσει τους μαθητές να διαμορφώσουν 
τη ζωή τους με βάση αξιόλογες εμπειρίες. Η θεωρία του για την ανάπτυξη διαμέσου 
της εμπειρίας αναπτύχθηκε παράλληλα με αυτή του Vygotsky και είχε τις ίδιες 
θεωρητικές καταβολές. Ο Dewey έδωσε έμφαση στη μετατόπιση από το άτομο στο 
γεγονός (event), ως τη βασική μονάδα ανάλυσης. Η πρόταση αυτή είναι σύμφωνη με 
τις κοινωνικοπολιτισμικές θεωρήσεις που δίνουν έμφαση στις διαμεσολαβητικές 
διαδικασίες (π.χ. επικοινωνιακές αλληλεπιδράσεις) και στη δραστηριότητα (activity) 
ως μονάδες ανάλυσης. Και οι δυο αυτές - εναλλακτικές της κλασσικής ψυχολογίας - 
προσεγγίσεις δίνουν έμφαση στη δυναμική μελέτη της γνωστικής διαδικασίας και στη 
θεώρηση μαθητών και διδασκόντων ως ενεργών συμμετεχόντων σε από κοινού 
(συνεργατικά) εγχειρήματα της σχολικής κοινότητας και τονίζουν πως η ατομική 
γνωστική διαδικασία εξαρτάται από την εμπλοκή των ατόμων σε αυτές τις 
δραστηριότητες αλλά και από το είδος της επιλεγμένης μαθησιακής διαδικασίας. 
Χαρακτηριστικά ο Dewey αναφέρει: 

«Το κοινωνικό περιβάλλον ...κρίνεται εάν είναι πραγματικά παιδαγωγικό από 
την επίδρασή του στο βαθμό εμπλοκής ή συμμετοχής ενός ατόμου σε μια 
δραστηριότητα που πραγματοποιείται από κοινού. Συμμετέχοντας και 
συμβάλλοντας στην από κοινού δραστηριότητα, το άτομο οικειοποιείται 

                                                 
25 Dewey, J. (1916). Democracy and education. New York: Macmillan.  
26 Dewey, J. (1938/1980). Εμπειρία και Εκπαίδευση (μτφ. Λ. Πολενάκης). Γλάρος, Αθήνα. 
27 Wells, G. (1999). Dialogic Inquiry. Toward a Sociocultural Practice and Theory in 
Education, Cambridge University Press. 
28 Dewey, J. (1916). ό.π.  
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(appropriate - όρος που χρησιμοποίησε και ο Bakhtin) το στόχο της 
δραστηριότητας, εξοικειώνεται με τη μεθοδολογία και το περιεχόμενό της, 
αποκτά τις απαιτούμενες δεξιότητες, εμποτίζεται συναισθηματικά...» (Dewey, 
1916, σελ. 26) 29  
Η παραπάνω διατύπωση, μπορούμε να πούμε ότι φέρνει στο προσκήνιο και 

αναδεικνύει το δίπτυχο συνεργασία - μάθηση. Ποια όμως είναι η άποψη του Dewey 
για τη γλώσσα, αφού στην παραπάνω διατύπωση δεν μπορούμε να εντοπίσουμε 
άμεσα ή έμμεσα συνοδευτικά νοήματα για αυτή; Το παρακάτω απόσπασμα των 
θέσεων του Dewey, που συγκλίνει με τις αντίστοιχες θέσεις του Vygotsky, είναι 
χαρακτηριστικό: 

«Εάν δεν είχαμε μιλήσει ποτέ σε άλλους και δεν είχαν μιλήσει αυτοί ποτέ σ’ εμάς, 
ποτέ δεν θα μπορούσαμε να συνομιλήσουμε με τον εαυτό μας . . . Δια μέσου της 
ομιλίας το άτομο αποκτά εν δυνάμει δυνατότητες για πράξεις και ενέργειες…O 
νους αναδύεται». (Dewey, 1925, σελ. 170)30 
Και για τον Dewey, λοιπόν, το τρίπτυχο συνεργασία - γλώσσα - μάθηση είναι 

πρωταρχικής σημασίας.  
Επιπλέον, μια βασική θέση του Dewey, που επηρεάζει καθοριστικά μέχρι τις 

μέρες μας τις σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις, είναι η θέση του ότι το 
μαθησιακό περιβάλλον θα πρέπει να προσφέρει στους μαθητές δυνατότητες να 
εμπλέκονται σε διερευνήσεις και σε επίλυση πραγματικών προβλημάτων (Dewey, 
1916)31. Σύμφωνα με τον ίδιο, σκοπός του σχολείου είναι να δίνει τις ευκαιρίες στα 
παιδιά να επιλύουν προβλήματα της καθημερινής ζωής, τα οποία ανακύπτουν κατά 
την επαφή τους με το φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον. Η απαίτηση του Dewey 
να συνεργάζονται οι άνθρωποι για να ερευνούν και να επιλύουν πραγματικά 
προβλήματα σημαίνει ότι ως άτομα έχουν αποκτήσει ικανότητες για ελεύθερη, 
δημιουργική και κριτική σκέψη, για διατύπωση και αξιολόγηση σκοπών και για 
αποφασιστική και συνεργατική δράση.  

Τα παραπάνω μας οδηγούν στη διατύπωση της θέσης, ότι η συνεργατική 
διερεύνηση προβλημάτων /ερωτημάτων είναι μια διδακτική στρατηγική που 
«επιβάλλεται». Βέβαια, όπως θα δούμε στο ερευνητικό μέρος, η εμπλοκή δασκάλων 
και μαθητών στις συνεργατικές διερευνητικές δραστηριότητες δεν εξασφαλίζει 
πάντοτε τις καλύτερες συνεργατικές και διαλογικές συνθήκες. Μας υποδεικνύουν, 
επίσης, και μια άλλη παράμετρο των εννοιών συνεργασία και διερεύνηση. Η φύση 
της συνεργασίας και της διερεύνησης, σύμφωνα με τον Bruner, εξαρτώνται από το 
είδος και τη φύση της δραστηριότητας. Μια κατάλληλα επιλεγμένη δραστηριότητα, 
από τη φύση της, μπορεί να κινητοποιεί και να δραστηριοποιεί τους μαθητές και τις 
μαθητικές ομάδες - να τους «προσκαλεί» σε συνεργατική διερεύνηση -και το 
αντίθετο. Μια τέτοια κατηγορία δραστηριοτήτων, όπως συμπεράναμε από τα στοιχεία 
της έρευνά μας, είναι τα ανοιχτά προβλήματα στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών 
που επιλύονται συνεργατικά. 

 

                                                 
29 Dewey, J. (1916). ό.π. 
30 Dewey, J. (1925). Experience and nature. Chicago: Open Court Publishing Co. 
31 Dewey, J. (1916). ό.π. 
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3.2.3 Μάθηση/ανάπτυξη μέσω συνεργασίας: Η άποψη του Piaget 
Κατά τους Doise και Mugny (1987)32, η κλασσική θεωρία του Piaget για την 

ανάπτυξη είχε κι αυτή με τη σειρά της σημαντική συνεισφορά στη θεώρηση της 
γνωστικής διαδικασίας ως συνεργατικής διαδικασίας, παρότι η κύρια συμβολή του 
Piaget στη ψυχολογία υπήρξε η γενική περιγραφή των προοδευτικών νοητικών 
συγκροτήσεων με τη βοήθεια των λογικομαθηματικών ερμηνευτικών προτύπων. 
Μολονότι η θέση του Piaget για το ρόλο της συνεργασίας στη γνωστική ανάπτυξη 
δεν είναι κεντρική στη θεωρία του - βασικά επικέντρωσε το ενδιαφέρον του στη 
μελέτη διαμόρφωσης των γνωστικών ατομικών δομών ως συλλογών σχημάτων με 
βάση τις διαδικασίες της αφομοίωσης (assimilation) και της τακτοποίησης 
(accomodation), θεώρηση στην οποία στηρίχτηκε η ανάπτυξη της προσέγγισης του 
ατομικού κονστρουκτιβισμού και το μεγαλύτερο μέρος των μελετών για την 
εννοιολογική αλλαγή στο πεδίο της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών (Κόκκοτας 
2003, σελ. 43)33 - προσέφερε σημαντικές συμπληρωματικές ιδέες στις θέσεις των 
κοινωνικοπολιτισμικών θεωρήσεων και στις απόψεις του Dewey. Πάντως, κατά τον 
Vygotsky, η θεωρία του Piaget για την πνευματική ανάπτυξη έχει σοβαρά 
ελαττώματα, καθώς ο Piaget αγνόησε την επίδραση που μπορεί να έχουν οι διαφορές 
στην κοινωνικοπολιτισμική εμπειρία στην ανάπτυξη των παιδιών. Όπως αναφέρει ο 
ίδιος, οι αναπτυξιακές ομοιομορφίες που καθιέρωσε ο Piaget «δεν είναι αιώνιοι νόμοι 
της φύσης αλλά ιστορικοί και κοινωνικοί νόμοι…Εάν το παιδί μιλά εγωκεντρικά ή 
κοινωνικά εξαρτάται όχι μόνο από την ηλικία του αλλά και από τις συνθήκες στις 
οποίες βρίσκεται» (Vygotsky, 1993, σελ. 94)34. 

Έχει υποστηριχτεί, πως ο Piaget έδωσε μικρή σημασία ή και αγνόησε τον 
κοινωνικό χαρακτήρα της ανθρώπινης ανάπτυξης. Όμως αρκετοί ερευνητές 
υποστηρίζουν πως ο Piaget έχει δεχτεί μια άδικη κριτική για τις θέσεις του, αφού και 
αυτός αναφέρθηκε πολύ συχνά στη κοινωνική διάσταση της αναπτυξιακής 
διαδικασίας (Matusof & Hayes, 2000)35. Ο von Glasersfeld (1995)36 αναφέρει πως, 
αν κάποιος μελετήσει τις αυθεντικές εργασίες του Piaget με την απαραίτητη προσοχή, 
θα διαπιστώσει ότι σχεδόν σε κάθε βιβλίο του επαναλαμβάνει με έμφαση πως οι 
καλύτερες συνθήκες/ευκαιρίες τακτοποίησης προκύπτουν μέσω κοινωνικής 
αλληλεπίδρασης.  

Ο Piaget επικέντρωσε το ενδιαφέρον του στην ανάπτυξη της ικανότητας 
κατανόησης και ανταπόκρισης στις απόψεις των άλλων. Για τον ίδιο, το μανθάνων 
υποκείμενο αποκτά αρχικά πρακτική επικυριαρχία πάνω στα συστήματα των δικών 
του πρακτικών ενεργειών με το να ελέγχει και να συντονίζει τις δικές του ενέργειες 
σε σχέση με τις ενέργειες των άλλων ατόμων και κατόπιν να εξατομικεύει και να 
εσωτερικοποιεί αυτά τα συντονισμένα συστήματα ενεργειών μέσα στη σκέψη του 

                                                 
32 Doise, W. & Mugny, G. (1987). Η κοινωνική ανάπτυξη της νοημοσύνης. Επιμ. Γ. 
Παπαμιχαήλ, μτφρ. Ν. Ράπτης & Κ. Κουρεμένος, Αθήνα: Πατάκης 
33 Κόκκοτας, Π. (2003). ό.π. 
34 Vygotsky, L. (1993). ό.π. 
35 Matusov, E., & Hayes, R. (2000). Sociocultural critique of Piaget and Vygotsky. In New 
Directions in Psychology, 18(2-3): 215-239. 
36 Von Glasersfeld (1995). A constructivist approach to teaching. In Steffe, L. & Gale, J. 
(Ed.), Constructivism in Education. (pp.3-16 ) Hillsdale, N. J.: LEA. 
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(Doise & Mugny 1987, σελ 25)37. Οι θέσεις του Piaget ότι η σκέψη είναι ένας 
εσωτερικοποιημένος διάλογος μοιάζουν με την αρχή του Vygotsky ότι οι ανώτερες 
δεξιότητες σκέψης εσωτερικοποιούνται διαμέσου της κοινωνικής αλληλεπίδρασης.  

«Η σκέψη είναι ένας εσωτερικός διάλογος… Σε συνθήκες κοινωνικής 
σύγκρουσης γεννιέται η συζήτηση, στην αρχή απλά ως αμφισβήτηση 
/φιλονικία, και κατόπιν ως συζήτηση που καταλήγει σε ένα συμπέρασμα. Είναι 
αυτή η τελευταία πράξη η οποία εσωτερικοποιείται και αυτοεφαρμοζόμενη, 
γίνεται σκέψη» (Piaget, 1977 σελ. 219, όπως αναφέρεται από τη Rogoff - 
1998)38.  
Μόνο που για τον Piaget η φύση της πετυχημένης συνεργασίας είναι 

διαφορετική από αυτή που υιοθετούσε ο Vygotsky. Ο Piaget μίλησε για ισότιμους 
άλλους, ενώ ο Vygotsky και για ικανότερους άλλους. Ο Piaget υποστήριζε πως τα 
υψηλά επίπεδα συμβολικής και αφαιρετικής σκέψης δεν είναι δυνατό να επιτευχθούν 
αναπτυξιακά χωρίς τη συνεργασία ισότιμων άλλων. Αυτού του είδους η συνεργασία, 
πίστευε ο Piaget, μπορεί να προσφέρει στο παιδί τη δυνατότητα πρόσβασης στις 
διαφορετικές απόψεις άλλων, να προωθήσει τον αναστοχασμό και το συντονισμό με 
τις πράξεις και τις απόψεις άλλων και να βοηθήσει στην επίλυση αντιφάσεων μεταξύ 
των αντιλήψεων και των θέσεων των συμμετεχόντων, αυτή που χαρακτηριστικά 
ονομάζει «κοινωνιογνωστική σύγκρουση» (“socio-cognitive conflict”) (Piaget, 
1977)39. To πιαζετιανό μοντέλο της αποτελεσματικής κοινωνικής αλληλεπίδρασης 
ικανοποιείται, όταν λαμβάνει χώρα συνεργασία μεταξύ ισοτίμων άλλων που 
προσπαθούν να θέσουν τις βάσεις για αμοιβαία κατανόηση των θέσεων/ απόψεων 
που διατυπώνουν και υποστηρίζουν. Ο Piaget θεωρούσε τη συνεργασία ως μια λογική 
διαδικασία κατά τη διάρκεια της οποίας τα παιδιά ανταλλάσσουν προτάσεις/ 
επιχειρήματα που προκαλούν γνωστική σύγκρουση. Η λογική απόληξη αυτής της 
σύγκρουσης μέσω της ανταλλαγής προτάσεων και αντιπροτάσεων είναι τελικά η 
ισορροπία. Σύμφωνα με τον ίδιο, η συνεργασία θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα 
διατύπωσης ποικίλλων ατομικών απόψεων, συνεργατικό αναστοχασμό των ατομικών 
εμπειριών, κριτικό διάλογο και έλεγχο των απόψεων που διατυπώνουν οι 
συμμετέχοντες, κοινωνιογνωστική σύγκρουση και την επίλυσή της, και τελικά 
ανάπτυξη λειτουργικής αμοιβαιότητας των δομών των συμμετεχόντων (Piaget, 
2001)40.  

Ο Piaget υποστηρίζει ότι όσο μεγαλώνουν οι μαθητές γίνονται ικανοί να 
αντιλαμβάνονται διαφορές και διενέξεις και στη συνέχεια να χρησιμοποιούν αυτές τις 
συγκρούσεις για να οδηγηθούν στην οικοδόμηση περισσότερο σύνθετων ιδεών 
(Piaget, 2001)41. Έτσι, για αυτόν, η συνεργατική μάθηση ωφελεί τους μαθητές, όταν 
η διένεξη προσδιορίζεται και λύνεται. Ο ίδιος αναγνώρισε το ρόλο του κύρους, ως 
αυτού που αποτρέπει ενδεχομένως τη σύγκρουση, και υποστήριξε ότι οι ομάδες 
ισοτίμων άλλων είναι πιθανότερο να βοηθήσουν τον καθένα να μάθει καλύτερα από 
ό,τι οι ομάδες που αποτελούνται από άτομα διαφορετικού κύρους. Βέβαια, η 
                                                 
37 Doise, W. & Mugny, G. (1987). ό.π.  
38 Rogoff, B. (1998). ό.π.  
39 Piaget, J. (1977). The Development of Thought: Equilibrium of Cognitive Structures, Basic 
Books, New York.  
40 Piaget, J. (2001). Η γλώσσα και η σκέψη του παιδιού. Εκδόσεις Καστανιώτη. 
41 Piaget, J. (2001). ό.π. 
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ερμηνεία σύγχρονων ερευνητικών δεδομένων που εκπορεύονται κυρίως από 
εφαρμογές κοινωνικοπολιτισμικών προσεγγίσεων στην εκπαίδευση στις Φυσικές 
Επιστήμες, μας οδηγεί σε διαφορετικά συμπεράσματα (π.χ. Mortimer & Scott, 
2003)42. 

Ο Piaget αναφέρεται σε τρεις συνθήκες κάτω από τις οποίες επιτυγχάνεται 
ισορροπία κατά τη διάρκεια διαπροσωπικής επικοινωνίας (Piaget, 1977)43. 

• Οι συνεργάτες χρειάζεται να έχουν ένα κοινό σύστημα επικοινωνίας και 
ιδεών, κάτι που θα τους επιτρέψει να «μεταφράζουν» τις διαφορετικές 
απόψεις. 

• Οι συνεργάτες εντοπίζουν τις διαφορές στις απόψεις και προσπαθούν να τις 
επιλύσουν. 

• Υπάρχει αμοιβαιότητα μεταξύ των συνεργατών και οι προτάσεις/συμβολές 
στη συζήτηση αντιμετωπίζονται ισότιμα. 

Ο Piaget υποστήριζε πως το κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον δομεί και 
καθορίζει τις πράξεις του ατόμου. Ωστόσο, υποστήριζε επίσης, πως έως ότου το παιδί 
αποκτήσει την ικανότητα να συνεργάζεται (για τον Piaget αυτή την ικανότητα 
αποκτούν τα παιδιά σε ηλικία περίπου επτά ετών), το περιβάλλον δεν επηρεάζει 
θετικά τη δομή των παιδικών δράσεων, άλλα μάλλον τις παρεμποδίζει. Με βάση τα 
λόγια του Piaget το παιδί: «... κοινωνικοποιείται με τον ίδιο τρόπο που 
προσαρμόζεται στο εξωτερικό φυσικό περιβάλλον: το άτομο προσθέτει ένα 
αυξανόμενο αριθμό από αποκτημένους μηχανισμούς στους ήδη επίκτητους 
μηχανισμούς που διαθέτει, με μόνη διαφορά πως στο κοινωνικό πεδίο αυτές οι 
κατακτήσεις είναι αποτέλεσμα της επιβολής/ πίεσης άλλων ατόμων και όχι 
περιορισμοί ή εμπόδια που θέτει το φυσικό περιβάλλον» (Piaget, 1995, σελ. 218)44. 

Παρόμοια με τον Piaget, ο Vygotsky για το ίδιο θέμα (μολονότι πολύ πιο 
γρήγορα από την ηλικία που υποστήριζε ο Piaget στη θεωρία του), υποστηρίζει πως 
στην ηλικία των 2-3 ετών του παιδιού η «φυσική» (natural) ανάπτυξη συνυφαίνεται 
με την κοινωνική (Vygotsky, 1993)45. Για τον Vygotsky, η κοινωνικοπολιτισμική 
ανάπτυξη λαμβάνει χώρα στη ζώνη επικείμενης ανάπτυξης, όταν το παιδί εργάζεται 
και συνεργάζεται με ικανότερους συνομηλίκους ή ενήλικες ή απλά εμπλέκεται σε 
πολιτισμικά πολυσύνθετες δραστηριότητες. Με το παραπάνω σημείο πιθανόν να 
διαφωνούσε ο Piaget, ο οποίος πίστευε πως η συμμετοχή του παιδιού σε μια 
δραστηριότητα με ένα πιο ικανότερο εταίρο κατά κύριο λόγο επιβάλλει την άποψη 
του ικανού άλλου και δεν επηρεάζει τις δομές που χαρακτηρίζουν τις γνωστικές 
ενέργειες του παιδιού. Θεωρούμε ότι η άποψη του Vygotsky είναι η πιο σωστή. Μια 
ομάδα ισότιμων μαθητών που δυσκολεύεται να επιλύσει ένα πρόβλημα, είναι 
δύσκολο να προχωρήσει προς τη λύση του, αν δεν υπάρξει η καθοδήγηση, αν δεν 
προσφερθούν σκαλωσιές μάθησης από έναν ικανότερο άλλο. 

Μια βασική διαφορά των θεωρήσεων του Piaget και του Vygotsky, πιστεύουμε, 
είναι ότι η πρώτη επικεντρώνει την προσοχή της κυρίως στο διαπροσωπικό επίπεδο 
                                                 
42 Mortimer, E. & Scott, Ph. (2003). Meaning Making in secondary science classrooms, 
Maidenhead-Philadelphia: Open University Press. 
43 Piaget, J. (1977). ό.π. 
44 Piaget (1995). In I. Smith, Sociological studies (2nd ed.). (Smith, et al., Trans.) London, 
New York: Routledge. 
45 Vygotsky, L. S. (1993). ό.π. 
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χωρίς να λαμβάνει υπόψη της το πολιτισμικό ή το ιστορικό πλαίσιο που λαμβάνει 
χώρα η γνωστική ανάπτυξη του ατόμου. Επίσης, η προσέγγιση του Piaget διαφέρει 
από αυτή του Vygotsky στο ότι επικέντρωνε το ενδιαφέρον της στο άτομο ως μονάδα 
αλλαγής και άρα και ανάλυσης σε ερευνητικό επίπεδο. Είναι χαρακτηριστική η 
κριτική που ασκεί ο Vygotsky στις θέσεις του Piaget:  

«Το παιδί δεν αντιμετωπίζεται ως ένα μέρος του κοινωνικού όλου, ως ένα 
υποκείμενο κοινωνικών σχέσεων. Δεν αντιμετωπίζεται ως ον που συμμετέχει 
στην κοινωνική ζωή ενός όλου που αποτελεί αδιαχώριστο κομμάτι της. Το 
κοινωνικό αντιμετωπίζεται (εννοεί από τον Piaget) ως κάτι έξω από το παιδί» 
(Vygotsky, 1987, σελ. 83)46.  

 Τη δεκαετία του 1980, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι έρευνες της 
ψυχολογίας επικέντρωσαν τη προσοχή τους στο αν η καθοδήγηση από ικανότερους 
συνομήλικους (ζώνη επικείμενης ανάπτυξης του Vygotsky) ή η συνεργασία με 
ισότιμους (κοινωνιογνωστική σύγκρουση του Piaget) μπορούν να δημιουργήσουν 
ευνοϊκότερες συνθήκες μάθησης και ανάπτυξης (π.χ. Rogoff & Wertsch, 1984)47. 
Τελικά, υποστηρίζεται ότι ο Vygotsky, όταν διατύπωνε τη ζώνη επικείμενης 
ανάπτυξης, είχε κατά νου ή συμπεριλάμβανε και τις από κοινού δραστηριότητες που 
εμπλέκουν ισότιμους συμμετέχοντες (αυτό που ο Piaget περιγράφει ως «πραγματική» 
συνεργασία) (Newman, Griffin & Cole, 1989)48. Κατά την άποψή μας, δεν υπάρχει 
ζήτημα υπεροχής της μιας προσέγγισης σε σχέση με την άλλη. Τασσόμενοι με τις 
παραδοχές του Vygotsky, υποστηρίζουμε ότι οποιοδήποτε κοινωνικοπολιτισμικό 
μαθησιακό σκηνικό μπορεί να προάγει τη συνεργασία και τη διερεύνηση υπό 
προϋποθέσεις, όσο ασύμμετρες κι αν είναι οι σχέσεις των μετεχόντων. Η βασικότερη 
προϋπόθεση, κατά την άποψή μας, είναι η ενημερότητα που πρέπει να διαθέτουν οι 
μετέχοντες για τις συνέπειες των συνεισφορών τους στην από κοινού 
δραστηριότητα.∗  

Υπάρχουν επίσης «δυσκολίες» που η θεώρηση της «πραγματικής συνεργασίας» 
κατά τον Piaget δεν μπορεί να «ξεπεράσει». Τι θα γίνει αν μέσα από μια ιδανική 
συνεργασία μαθητών - μαθητικών ομάδων - δασκάλου στο μάθημα των Φυσικών 
Επιστημών οι μαθητές δεν οδηγηθούν στην επιστημονική άποψη; Η 
κοινωνικοπολιτισμική διάσταση της γνώσης (με βάση τη θεώρηση του Vygotsky), 
δίνει απάντηση στο πρόβλημα που η θεώρηση του Piaget δυσκολεύεται να 
απαντήσει. Η αποδεκτή επιστημονική άποψη θα πρέπει να παρουσιαστεί από το 
διδάσκοντα με σεβασμό προς τις απόψεις των μαθητών. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει 
ότι θα πρέπει οι μαθητές να διδάσκονται τα πάντα. Το τι θα διδάσκονται καθορίζεται 

                                                 
46 Vygotsky, L. S. (1987). The collected works of L.S. Vygotsky. Vol. 1. Problems of general 
psychology (Rieber, R.S. & Carton, A.S. Eds.;. N. Minick Trans). NY: Plenum Press. 
47 Rogoff, B. & J. V. Wertsch (Eds.) (1984). Children’s learning in the zone of proximal 
development, San Fransisco: Jossey-Bass. 
48 Newman, D., Griffin, P., & Cole, M. (1989). The construction zone: Working for cognitive 
change in school. Cambridge: Cambridge University Press. 
∗ Aυτό στη διατριβή το έχουμε αποκαλέσει συνεργατικές και διαλογικές μεταδεξιότητες - για 
ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα βλ. στο ερευνητικό μέρος τα όσα υποστηρίζει μια μαθήτρια 
μετά στο τελικό στάδιο της συνεργατικής έρευνας δράσης - ενότ. 7.3.4. 
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από τις εμπειρικές έρευνες, που στο πλαίσιο των εποικοδομητικών προσεγγίσεων, 
μας έχουν προσφέρει χρήσιμα πορίσματα. 

Συμπερασματικά, Piaget και Vygotsky δίνουν έμφαση στο ρόλο της κοινωνίας, 
της κουλτούρας και των μορφωτικών ιδρυμάτων στην ανάπτυξη του παιδιού. 
Ωστόσο, δίνουν διαφορετική έμφαση στους ρόλους τους: συσχετιστικός ρόλος για 
τον Piaget, διαμεσολαβητικός ρόλος για τον Vygotsky. O Piaget εστίασε περισσότερο 
στο ρόλο των σύμμετρων και ασύμμετρων σχέσεων στην προώθηση ή στην 
παρεμπόδιση της ατομικής ανάπτυξης, ενώ ο Vygotsky εστίασε περισσότερο στη 
σημειωτική και εργαλειακή διαμεσολάβηση ως τρόπων με τους οποίους η κουλτούρα 
και τα μορφωτικά ιδρύματα διαμορφώνουν την ανάπτυξη του παιδιού. Εμείς 
πιστεύουμε ότι ο συσχετιστικός ρόλος της κουλτούρας και των μορφωτικών 
ιδρυμάτων στην ανάπτυξη του παιδιού του Piaget μπορεί ενσωματωθεί στην άποψη 
του Vygotsky περί διαμεσολάβησης που θεωρούμε ότι είναι πιο λειτουργική και 
ερμηνεύει συνολικότερα το φαινόμενο της μάθησης/ανάπτυξης. Έτσι μπορούμε να 
ρωτήσουμε. Το παιδί μαθαίνει από τη μητέρα μέσα από σχέσεις σύμμετρες ή 
ασύμμετρες; Ή για να χρησιμοποιήσουμε ένα αντιπαράδειγμα. Δυο ισότιμοι 
συνεργαζόμενοι μαθητές πώς θα οικειοποιηθούν την κοινωνικοπολιτισμική γνώση 
των Φυσικών Επιστημών, χωρίς να αλληλεπιδράσουν με ικανότερους άλλους (είτε 
αυτοί είναι γονείς, δάσκαλοι, ικανότεροι φίλοι, σχολικά εγχειρίδια); Αν όμως 
δεχτούμε ότι η έννοια συμμετρία έχει πολλές διαστάσεις στη μαθησιακή διαδικασία 
και επιδέχεται πολλαπλές ερμηνείες, μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι η θέση του 
Piaget έχει σημαντικές εφαρμογές στη μαθησιακή διαδικασία, αν αυτή δεν 
αναφέρεται στις γνώσεις των συμμετεχόντων (συμμετρία γνώσεων - που είναι 
αδύνατο να είναι ισότιμες, το αντίθετο μάλιστα είναι απαραίτητο για να έχουμε τη 
δημιουργία συνθηκών προσφοράς σκαλωσιών μάθησης), αλλά σε μια σειρά άλλες 
διαστάσεις της, όπως οι ακόλουθες: 

o το σεβασμό και την αναγνώριση όλων των απόψεων,  
o την ενεργό συμμετοχή όλων των συμμετεχόντων στη μαθησιακή διαδικασία,  
o την αναγνώριση και το σεβασμό των ταυτοτήτων όλων των συμμετεχόντων,  
o τον ενσυνείδητο έλεγχο των νοημάτων που αναδύονται κατά τη διάρκεια των 

διαμαθητικών ή δασκαλομαθητικών αλληλεπιδράσεων και μπορεί να αφορούν 
το ποιος έχει τη δύναμη, ποιος κατέχει την αυθεντία, ποιος δικαιούται να 
ομιλεί στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών κ.λπ. 

  Σε αυτό το πλαίσιο συνεργασίας και αλληλεπίδρασης σε ένα μαθησιακό 
περιβάλλον, κατά την άποψή μας, οι φράσεις «συνεργασία ισότιμων άλλων» και 
«προσφορά στη ζώνη επικείμενης ανάπτυξης» μπορεί να θεωρηθούν σύμμετρες.  

Με βάση το παραπάνω ερμηνευτικό πλαίσιο, οι θέσεις του Piaget για τη 
συνεργασία στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών μπορούν να ειδωθούν μέσα από 
έναν κοινωνικοπολιτισμικό προσανατολισμό, και μπορούν να αναδιατυπωθούν ως 
ακολούθως: 

• Οι συνεργαζόμενοι (μαθητές-μαθητικές ομάδες-δάσκαλοι) χρειάζεται να είναι 
ενήμεροι, έτσι ώστε να επιδιώκουν πάντα τη δημιουργία ενός γεφυρωτικού 
συστήματος επικοινωνίας και ιδεών, κάτι που θα τους επιτρέψει να 
«μεταφράζουν» τις διαφορετικές απόψεις. 

• Οι συνεργαζόμενοι χρειάζεται να εντοπίζουν τις διαφορές στις απόψεις τους 
και να προσπαθούν να τις πραγματευτούν στο πλαίσιο το δικό τους υπό την 
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καθοδήγηση του διδάσκοντα ή/και ικανότερων συνομηλίκων και στο πλαίσιο 
της επιστήμης.  

• Είναι απαραίτητο να υπάρχει αμοιβαιότητα μεταξύ των συνεργατών και οι 
προτάσεις/συμβολές στη συζήτηση να αντιμετωπίζονται ισότιμα. 

Τη μαθησιακή διαδικασία που χαρακτηρίζεται σε ικανοποιητικό βαθμό από τα 
παραπάνω καθώς και άλλα στοιχεία που θα αναδειχτούν στη συνέχεια, αποκαλούμε 
συνεργατική διερεύνηση (και στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών).  
 
3.2.4 Αλληλεπίδραση και ο ρόλος του πολιτισμού στη δημιουργία νοημάτων: Η 
άποψη του Bruner 

Ένας ένθερμος υποστηριχτής των κοινωνικοπολιτισμικών προσεγγίσεων, αν και 
πολλοί θα υποστήριζαν το αντίθετο, είναι ο Bruner. Στις σημαντικότατες εργασίες 
του των τελευταίων χρόνων αναδεικνύει τη σημασία και τη σχέση του τριπτύχου 
συνεργασία - γλώσσα - μάθηση και τονίζει τον πολιτισμικό χαρακτήρα της 
μαθησιακής διαδικασίας (Bruner, 198649; 199750; 199651). 

 Χαρακτηριστικά σε ένα από τα βιβλία του αναφέρει: «Στις μέρες μας τα 
μεγάλα ερωτήματα της ψυχολογίας τίθενται για άλλη μια φορά. Πρόκειται για 
ερωτήματα που αφορούν τη φύση του νου και τις διεργασίες του, ερωτήσεις για το 
πώς οικοδομούμε τα νοήματα και τις πραγματικότητές μας, και ερωτήματα για τη 
διαμόρφωση του νου μέσω της ιστορίας και του πολιτισμού». (Bruner, 1997, σελ. 
26)52. 

Μελετώντας τις θέσεις του, διαπιστώνουμε ότι ο Bruner τοποθετεί στο 
επίκεντρο της ψυχολογίας το ζήτημα της κατασκευής του νοήματος. Συμφωνώντας 
με τον Geertz (1973)53 που υποστήριζε πως η ανθρώπινη φύση δεν μπορεί να 
εξεταστεί ανεξάρτητα από την κουλτούρα, ο Bruner, αναδεικνύοντας το ρόλο της 
συνεργασίας και των επικοινωνιακών δράσεων υποστηρίζει ότι η συμμετοχή του 
ανθρώπου στην κουλτούρα και η πραγμάτωση των νοητικών του δυνάμεων μέσω 
αυτής καθιστούν αδύνατη τη δημιουργία μιας ψυχολογίας που να βασίζεται μόνο στο 
άτομο. Όπως αναφέρει: «Η ένταξη του παιδιού στη ζωή της ομάδας που ανήκει, δεν 
αποτελεί ένα ιδιωτικό και αυτιστικό άθλημα πρωτογενών διεργασιών… Το παιδί 
εντάσσεται στη ζωή της ομάδας περισσότερο ως συμμέτοχος σε μια ευρύτερη δημόσια 
διαδικασία, στα πλαίσια της οποίας διαμορφώνονται δημόσια νοήματα.» (Bruner 1996, 
σελ. 37)54. Αυτό σημαίνει, ότι ο πολιτισμικά προσδιορισμένος τρόπος ζωής μας 
εξαρτάται από τα νοήματα και τις έννοιες που μοιραζόμαστε (συνεργασία) αλλά και 
από τα κοινώς αποδεκτά πρότυπα λόγου με τα οποία διαπραγματευόμαστε 
(αλληλεπίδραση), καθώς και τις διαφορές στο νόημα και την ερμηνεία που 
εντοπίζουμε (μάθηση).  

                                                 
49 Bruner, J. (1986). Actual minds, possible words. Cambridge, Massachusetts: Harvard 
University Press.  
50 Bruner, J. (1990/1997). Πράξεις νοήματος, Η. Ρόκου & Γ. Καλομοίρης (Μτφρ.), Αθήνα: 
Ελληνικά Γράμματα.. 
51 Bruner, J. (1996). The culture of education. Cambridge, Massachusetts, London, England: 
Harvard University Press. 
52 Bruner, J. (1997). ό.π..  
53 Geertz, C. (1973). The interpretation of culture. New York: Basic Books.. 
54 Bruner, J. (1997). ό.π. 
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Στο βιβλίο του «Πράξεις νοήματος» (Bruner, 1997), εξετάζει τη φύση του 
νοήματος, το ρόλο του πολιτισμού στη δημιουργία του και την κεντρική θέση που 
αυτή η δημιουργία του νοήματος κατέχει στην ανθρώπινη πράξη. Μιλά για την 
αναγκαιότητα μια πολιτισμικής ψυχολογίας που ως στόχο της θα πρέπει να έχει το 
ξεπέρασμα των συμβατικών στόχων της θετικιστικής επιστήμης, της επιστήμης που 
ιδανικό της είναι η απλοποίηση, η εξήγηση και η πρόβλεψη. Ο ίδιος θα υποστηρίξει 
πως: 

«…είναι αδύνατο να κατανοήσουμε τον τρόπο που σκέπτεται, συμπεριφέρεται 
και επικοινωνεί ένα ανθρώπινο ον, αν δε λάβουμε υπόψη μας ότι αποτελεί 
θέμα επιβίωσης να προσδώσει νόημα στις πράξεις του, σε αυτό που είναι σ΄ 
αυτά που του συμβαίνουν, και να μοιραστεί το νόημα αυτό με τους 
συνανθρώπους του. Αυτή η πανανθρώπινη ανάγκη για νόημα παίρνει πολύ 
διαφορετικές μορφές από τη μια ιστορική περίοδο στην άλλη, από τη μια 
κουλτούρα στην άλλη, ακόμα και από ένα άτομο στο άλλο (Bruner, 1997, σελ 
55).  
Κατά την άποψή μας η προσανατολισμένη στο νόημα θεώρηση του Bruner 

εμπεριέχει ενοποιημένο το τρίπτυχο συνεργασία - γλώσσα - μάθηση και 
αποτυπώνεται με ενάργεια στο παραπάνω απόσπασμα. Σύμφωνα με τον Gergen 
(1997) 56 η πρόταση του Bruner να τοποθετηθεί στο επίκεντρο της Ψυχολογίας το 
ζήτημα της κατασκευής του νοήματος, συνιστά μια κίνηση ιστορικής σημασίας για το 
σύνολο των ανθρωπιστικών επιστημών. Όπως ο ίδιος αναφέρει, αυτή η επιλογή του 
Bruner σημαδεύει το τέλος μιας αλαζονικής αντίληψης της επιστήμης, η οποία έχει 
την τάση να αποδίδει την ανθρώπινη συμπεριφορά σε εξωτερικά αίτια, όπως είναι, 
π.χ. το περιβάλλον για το συμπεριφορισμό, οι κοινωνικές δομές για τις διάφορες 
εκδοχές του κοινωνικού ντετερμινισμού ή ακόμα, να εξομοιώνει την ανθρώπινη 
σκέψη με το συνδυασμό λογικών μηχανισμών κατά το πρότυπο του υπολογιστή.  

Συγκρίνοντας τις θέσεις του Piaget με τις θέσεις του Bruner μπορούμε να πούμε 
ότι διαφοροποιούνται σημαντικά. Ενώ και οι δύο, όπως και ο Vygotsky, θεωρούν την 
αλληλεπίδραση ως βασικό μέσο της κατασκευής της πραγματικότητας, δεν την 
ορίζουν με τον ίδιο τρόπο. Ο Piaget μελετά κυρίως τις αλληλεπιδράσεις του παιδιού 
με τα συγκεκριμένα ή αφηρημένα αντικείμενα του εξωτερικού κόσμου και καταλήγει 
στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν ενιαίες δομές οργάνωση της ανθρώπινης γνώσης, που 
αναδύονται μέσα από την πράξη και είναι ανεξάρτητες από τα διάφορα πλαίσια 
εφαρμογής τους (Piaget & Inhelder, 1969)57. Αντιθέτως, ο Bruner δίνει μεγαλύτερη 
έμφαση στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ανθρώπων και καταλήγει σε άλλο 
συμπέρασμα. Αφού οι σχέσεις με τους άλλους εξαρτώνται από τους πολιτισμικούς 
κώδικες που ισχύουν σ' ένα δεδομένο πλαίσιο, η κατασκευή της πραγματικότητας 
διαφοροποιείται, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του κάθε πλαισίου. Επομένως, αυτοί 
οι δυο σημαντικοί θεωρητικοί και ερευνητές προτείνουν δύο διαφορετικές και μάλλον 
συμπληρωματικές αντιλήψεις για τον άνθρωπο. 'Όταν ο πρώτος μιλά για λογικο-
μαθηματικές δομές της σκέψης, ο δεύτερος ενδιαφέρεται για τους κανόνες σύνταξης 
των αφηγήσεων (narratives), χάρη στις οποίες ένας πολιτισμός ή ένα άτομο 

                                                 
55 Bruner, J. (1997). ό.π. 
56 Gergen, Κ. (1997). Ο κορεσμένος εαυτός. Μτφρ. Ζώτος Α., Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.. 
57 Piaget, J. & Inhelder, B. (1969). The Psychology of the Child. New York:Basic Books.  
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αναγνωρίζει τον εαυτό του. Αυτοί οι κανόνες σύνταξης των αφηγήσεων είναι 
χαρακτηριστικοί και πιθανόν διαφορετικοί για κάθε τάξη Φυσικών Επιστημών ή 
ακόμα και για κάθε ομάδα της ίδιας τάξης αφού τάξεις και ομάδες αποτελούν 
διαφορετικούς κοινωνικοπολιτισμικούς μικρόκοσμους. Αυτή η παραδοχή μπορεί να 
εξηγήσει την αιτία για την οποία δυο ομάδες της ίδια τάξης στο μάθημα των Φυσικών 
Επιστημών ακολουθούν εντελώς διαφορετικούς κανόνες σύνταξης των αφηγήσεων 
τους (βλ. ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα στο ερευνητικό μέρος - ενότ. 6.4.3) 

Με το να υπογραμμίζει το ρόλο του ευρύτερου πλαισίου των ανθρώπινων 
συμπεριφορών, ο Bruner αναπροσανατολίζει την ψυχολογία που είχε από τη σύστασή 
της ως επιστημονικού κλάδου έναν κανονιστικό χαρακτήρα. Η πολιτισμικά 
προσανατολισμένη θεώρησή του μας καλεί να υιοθετήσουμε την παραδοχή, ότι όχι 
μόνο οι άνθρωποι δε σκέπτονται αναγκαστικά με τον ίδιο τρόπο, σε βάση τοπική ή 
χρονική, αλλά ότι ο καθένας μπορεί να σκέπτεται διαφορετικά, ανάλογα με τους 
σκοπούς ή τα κίνητρά του, σε μια συγκεκριμένη στιγμή, αλλά και τους λόγους και τις 
πρακτικές στις οποίες έχει συμμετάσχει. Έτσι για παράδειγμα, φτωχοί Βραζιλιάνοι 
μαθητές που αδυνατούσαν να συμμετάσχουν με επιτυχία στο μάθημα των 
Μαθηματικών, μπορούσαν με αποτελεσματικό τρόπο να χειρίζονται τις ίδιες 
μαθηματικές έννοιες σε παζάρια στα οποία εργάζονταν ως πωλητές (Saxe, 1991)58. 
Οποιαδήποτε ανθρώπινη πράξη ή σκέψη υποκινείται από κάποιο σκοπό, παίρνει τη 
σημασία της σε σχέση με το ευρύτερο πλαίσιο. Με βάση τη θεώρησή του η 
ανθρώπινη φύση είναι αδιαχώριστη από τον πολιτισμό.  

 
3.2.5 Από τις ατομοκεντρικές στις κοινωνικοπολισμικές θεωρήσεις 

Συμπερασματικά στην ενότητα αυτή (3.2) μελετήσαμε συγκριτικά μια σειρά 
από θεωρήσεις της γνωστικής διαδικασίας ως συνεργατικής διαδικασίας. Σχεδόν όλες 
(εκτός από αυτή του Piaget) τονίζουν την κοινωνικοπολιτισμική βάση των 
ψυχολογικών και. των κοινωνικών φαινομένων και θέτουν σε αμφισβήτηση την 
ατομοκεντρική προσέγγιση της ψυχολογίας αλλά και ολόκληρης της θετικιστικής 
δυτικής σκέψης. Σύμφωνα με τις κοινωνικοπολιτισμικά προσανατολισμένες 
προσεγγίσεις οι νοητικές κατασκευές μας, οι απόψεις μας, δεν είναι αποκλειστικά 
απόληξη εξατομικευμένων λογικών συνειρμών, αλλά το αποτέλεσμα της συλλογικής 
έκφρασης των πολιτισμικών μας εμπειριών, της επικοινωνίας και του λόγου. Όπως 
υποστηρίζει ο Gergen (1997)59, ο οποίος συγκαταλέγεται στους βασικούς 
εκπροσώπους του κοινωνικού κονστρουξιονισμού (social constructionism), η γνώση 
είναι το διύλυσμα επικοινωνιακών διασυνδέσεων και βιωμάτων, δηλαδή σταδιακή 
οικειοποίηση προοδευτικά εξελισσόμενων λόγων και πρακτικών.  

Στις μέρες μας, επιστήμονες και ερευνητές που υιοθετούν γνωστικά 
προσανατολισμένες θεωρήσεις (π.χ. Vosniadou, 199960; Gardner, 199361) 
προσπαθώντας να συνδυάσουν τα νέα κοινωνικοπολιτισμικά δεδομένα, αλλά και να 
                                                 
58 Saxe, G. (1991). Culture and cognitive development. Hillsdale, NJ: Erlbaum. 
59 Gergen, J. K. (1997). ό.π. 
60 Vosniadou, S. (1999). Conceptual Change Research: State of Art and Future Directions. In 
Schnotz, Vosniadou & Carretero (Eds.): New Perspectives on Conceptual Change. Oxford: 
Elsevier.  
61 Gardner, H. (1993). Multiple Intelligences: The Theory In Practice. New York, NY: Basic 
Books. 
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αμυνθούν στην κριτική που δέχονται οι θέσεις τους, συνεχίζουν να τονίζουν τη 
σημασία/αξία της μελέτης των εσωτερικών λειτουργιών, αναγνωρίζοντας, όμως 
ταυτόχρονα πως το κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο επηρεάζει καθοριστικά τη 
γνωστική δραστηριότητα.  

Για πολλούς, ακόμα και στις μέρες μας, φαίνεται πολύ δύσκολο να θεωρήσουμε 
τη γνωστική διαδικασία ως κάτι που μπορεί να είναι και πέρα από μια ατομική 
δραστηριότητα. Όπως αναφέρει η Rogoff (1998, σελ. 680)62 πολλοί ερευνητές απλά 
προσθέτουν κάποιους κοινωνικούς παράγοντες στην εξ’ ορισμού μονάδα ανάλυσης - 
το άτομο/μαθητή - χρησιμοποιώντας επιφανειακά αλλά όχι εφαρμόζοντας 
δημιουργικά κάποιες κοινωνικοπολιτισμικές ιδέες που μας καλούν σε μια μετατόπιση 
από τη θεώρηση του ατόμου, στη θεώρηση της κοινωνικοπολιτισμικής 
δραστηριότητας, ως βασικής μονάδας ανάλυσης μιας έρευνας. Η θέση της, κατά την 
άποψή μας, ισχύει σε μεγάλο βαθμό, αφού η μελέτη της ερευνητικής εργογραφίας 
δείχνει ότι πολλοί ερευνητές που υποστηρίζουν ότι υιοθετούν ένα 
κοινωνικοεποικοδομητικό πλαίσιο μετατοπίζονται σε μια καθαρά θετικιστική 
ερευνητική οπτική με αποκλειστική μονάδα ανάλυσης την εννοιολογική κατανόηση 
των μαθητών (σημαντική παράμετρο της μαθησιακής διαδικασίας αλλά όχι 
μοναδική). Εμείς, για να μελετήσουμε τον επιδιωκόμενο μετασχηματισμό των 
μαθησιακών περιβαλλόντων σε πιο συνεργατικά διερευνητικά περιβάλλοντα, 
επιλέξαμε ως βασική μονάδα ανάλυσης στη διατριβή τις δασκαλομαθητικές και 
διαμαθητικές γλωσσικές αλληλεπιδράσεις, που αποτελούν βασικό διαμεσολαβητικό 
εργαλείο της γνώσης σύμφωνα με τις κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις.  

 
3.3 Γλωσσική αλληλεπίδραση, νόημα και μάθηση: διαλογικές, γλωσσολογικές, 
ανθρωπολογικές, κοινωνιολογικές και σημειωτικές θεωρήσεις  

Δεν είναι μόνο οι εργασίες στο πεδίο της ψυχολογίας που θέτουν σε 
αμφισβήτηση τις ατομοκεντρικές προσεγγίσεις και μας οδηγούν στην επιδίωξη της 
διαμόρφωσης μαθησιακών περιβαλλόντων που θα επιδιώκουν στο μέγιστο βαθμό τη 
συνεργατική διερεύνηση (το νόημα που προσδίδουμε στη φράση προσεγγίσαμε στην 
ενότητα 3.2, και διευκρινίζεται περαιτέρω στη συνέχεια) και την προσεκτική μελέτη 
των γλωσσικών αλληλεπιδράσεων. Πλειάδα θεωρητικών ρευμάτων σε μια σειρά από 
επιστημονικά πεδία (κοινωνική γλωσσολογία, κοινωνική ανθρωπολογία, κοινωνική 
σημειωτική, ψυχολογία του λόγου, κ.ά.) θέτουν και αυτά σε αμφισβήτηση τα 
οντολογικά θεμέλια του ατομικισμού (και ταυτόχρονα, κατά την άποψή μας, 
προσφέρουν λειτουργικά εργαλεία μελέτης και ανάλυσης της μαθησιακής 
διαδικασίας). Στο επίκεντρο της προσοχής όλων αυτών των θεωρήσεων είναι η 
γλώσσα, το βασικότερο πολιτισμικό εργαλείο, και ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι 
δημιουργούν νοήματα μέσω των αλληλεπιδράσεων που λαμβάνουν χώρα στο 
εκάστοτε κοινωνικοπολιτισμικό σκηνικό. Αυτή η αναγνώριση του σημαντικού ρόλου 
των επικοινωνιακών δράσεων/αλληλεπιδράσεων στα νοήματα που διαμορφώνουν οι 
συμμετέχοντες σε αυτές (στην περίπτωσή μας διδάσκοντες και μαθητές στη 
μαθησιακή διαδικασία των Φυσικών Επιστημών) μας οδήγησε να μελετήσουμε 
διεπιστημονικά τα ζητήματα της γλώσσας, της συνεργασίας, και της δημιουργίας 
νοήματος και να επιλέξουμε να ακολουθήσουμε στο ερευνητικό εγχείρημά μας μια 
                                                 
62 Rogoff, B. (1998). ό.π.  
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προσέγγιση προσανατολισμένη στο λόγο, με βασικό ερευνητικό και 
μετασχηματιστικό εργαλείο - των επικρατούντων μονολογικών πρακτικών λόγου 
προς πιο συνεργατικές διερευνητικές συνθήκες - την ανάλυση λόγου (βλ. ερευνητικά 
κεφ. 5 και 6). 

Η πολιτισμική προσέγγιση, όπως προτάθηκε από τον Bruner (ενότ. 3.2.4), και 
εν γένει οι κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις επιτρέπουν την επικοινωνία ανάμεσα 
σε διάφορους κλάδους, οι οποίοι ήταν απομονωμένοι για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό 
διάστημα, όπως για παράδειγμα η ανθρωπολογία με την ψυχολογία. Μια βασική 
παραδοχή αυτών των κοινωνικοπολιτισμικά προσανατολισμένων προσεγγίσεων σε 
όλα τα πεδία είναι η θεώρηση των νοημάτων ως δυναμικών και όχι ως στατικών. Η 
άποψη που υποστηρίζεται από τους υποστηριχτές αυτών των θεωρήσεων είναι πως ο 
λόγος που αρθρώνεται μέσω της γλώσσας και μιας σειράς άλλων σημειωτικών 
εργαλείων, είναι κάτι περισσότερο από ένα όχημα που μεταφέρει με ακρίβεια την 
πληροφορία. Παρόλα αυτά ακόμα και στις μέρες μας σε πολλούς τομείς της ζωής μας 
επικρατεί η ιδέα του ατομικού στοχαστή που βρίσκεται στο κέντρο της γνώσης και 
της λήψης αποφάσεων.  

Για πολλά χρόνια η διάσταση του λόγου οποιασδήποτε μορφής ως κοινωνικής, 
συνεργατικής και αλληλεπιδραστικής δραστηριότητας ήταν σε μεγάλο ποσοστό 
αγνοημένη. Αντίθετα ο λόγος αντιμετωπιζόταν κυρίως ως το προϊόν μιας αυτόνομης 
πνευματικής λειτουργίας, ή απλά αντιμετωπιζόταν ως μια ανθρώπινη έκφανση με 
συγκεκριμένα γλωσσολογικά χαρακτηριστικά (Lemke 1995, σελ. 21)63. Τα τελευταία 
χρόνια όμως έχουν αναδυθεί θεωρήσεις προσανατολισμένες στην εξέταση του λόγου 
σε διάφορα επιστημονικά πεδία.  

Στη συνέχεια ακολουθεί η πραγμάτευση ζητημάτων που σχετίζονται με τη 
γλωσσική αλληλεπίδραση και τη διαμόρφωση νοημάτων των μετεχόντων σε μια 
κοινωνικοπολιτισμική δραστηριότητα με βάση διαλογικές, γλωσσολογικές, 
ανθρωπολογικές, κοινωνιολογικές και κοινωνικοσημειωτικές θεωρήσεις.  

Βασικοί στόχοι μας σε αυτή την ενότητα είναι:  
α) Η τεκμηρίωση της αναγκαιότητας της διαμόρφωσης συνεργατικών διερευνητικών 
περιβαλλόντων στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών.  
β) Η περαιτέρω τεκμηρίωση της θέσης που υιοθετήσαμε στο 2ο κεφάλαιο της 
διατριβής ως προς τη θεώρηση της μαθησιακής διαδικασίας στο μάθημα των 
Φυσικών Επιστημών ως συμμετοχής σε σταδιακά εξελισσόμενους και κατάλληλα 
καθοδηγούμενους λόγους και πρακτικές. 
γ) Η τεκμηρίωση της αναγκαιότητας μιας προσέγγισης προσανατολισμένης στην 
εξέταση των λόγων/ επικοινωνιακών δράσεων, όταν μελετούμε ή/ και επιδιώκουμε το 
μετασχηματισμό οποιασδήποτε κοινωνικοπολιτισμικής δραστηριότητας, όπως είναι 
αυτή της μαθησιακής διαδικασίας στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών.  
 

                                                 
63 Lemke, J. L. (1995). Textual Politics: Discourse and Social Dynamics. London: 
Taylor & Francis. 
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3.3.1 Διαλογικές θεωρήσεις και συνεργατική διερεύνηση: σχέσεις γλωσσικής 
αλληλεπίδρασης και διαμόρφωσης νοημάτων 

 Τον όρο «διαλογικός» (dialogic), εισήγαγε ο Ρώσος θεωρητικός Bakhtin 
(1981)64, ο οποίος υποστηρίζει πως το νόημα μιας λέξης ή μιας πρότασης δεν είναι 
ποτέ μονοσήμαντο, αλλά δημιουργείται με βάση τις αλληλεπιδράσεις που λαμβάνουν 
χώρα μεταξύ διαφορετικών φωνών και διαφορετικών προσεγγίσεων θέασης. Στο ίδιο 
διαλογικό πλαίσιο, μπορούμε να τοποθετήσουμε και τις απόψεις του ύστερου 
Wittgenstein (1953/1977)65, που υποστήριξε πως η κατανόηση και το νόημα μπορεί 
να μελετηθούν, μόνο εάν εξετάσουμε τι πραγματικά οι άνθρωποι εννοούν 
χρησιμοποιώντας λέξεις ή άλλα συμβολικά συστήματα. Οι παραδοχές των 
διαλογικών θεωρήσεων είναι βασικές για τις θέσεις που υιοθετούμε στη διατριβή για 
τέσσερις τουλάχιστον βασικούς λόγους. Πρώτον, γιατί από αυτές απορρέει ότι είναι 
αναγκαία η συνεργατική διερεύνηση των νοημάτων που αποδίδουμε στις λέξεις (στην 
περίπτωσή μας στις λέξεις των Φυσικών Επιστημών) για να πραγματοποιήσουμε 
συγκρίσεις και τελικά να προσεγγίσουμε το νόημα που αποδίδεται σε αυτές στο 
πλαίσιο της επιστήμης. Δεύτερον, γιατί σύμφωνα με αυτές η διαμόρφωση 
συγκεκριμένων νοημάτων από τους μαθητές απαιτεί τη διαπραγμάτευση στο πλαίσιο 
το δικό τους και στο πλαίσιο των Φυσικών Επιστημών καθώς και την ενεργό 
συμμετοχή τους (συμμετοχή σε κατάλληλα καθοδηγούμενους διαλόγους και 
πρακτικές, «γλωσσικά παιχνίδια» τα αποκαλεί ο Wittgenstein). Τρίτον, γιατί 
αναγνωρίζουν ότι οι επικοινωνιακές δράσεις είναι ταυτόχρονα και κοινωνικά 
γεγονότα που συνεισφέρουν στη διαμόρφωση συγκεκριμένων μαθησιακών 
περιβαλλόντων και ως τέτοια θα πρέπει να εξετάζονται και να αναλύονται κριτικά. 
Και τέταρτον, μας πληροφορούν ότι η διαμόρφωση συγκεκριμένων νοημάτων 
(εννοιών των Φυσικών Επιστημών) είναι μια δυναμική διαδικασία (υβριδοποίηση την 
αποκαλεί ο Bakhtin, 198166), που απαιτεί συνεργατική διερεύνηση και ενεργό 
συμμετοχή των μαθητών. 

Ο Bakhtin ήταν από τους πρώτους που προσπάθησε να δημιουργήσει μια 
κοινωνική θεωρία για το λόγο, ενώ την ίδια εποχή ο Vygotsky διερευνούσε τα 
κοινωνικά όρια της σκέψης. Διαφοροποιούμενος από πολλούς σύγχρονούς του 
θεωρητικούς μελετητές της γλώσσας, που θεωρούσαν ως αντικείμενο ανάλυσης τη 
γλωσσική μορφή και το νόημά της, αποπλαισιωμένο από τις πραγματικές συνθήκες 
χρήσης της γλώσσας, ο Bakhtin εστίασε τις προσπάθειές του στη μελέτη της μονάδας 
λόγου (utterance) που, κατά την άποψή του, είναι «η πραγματική μονάδα της 
γλωσσικής επικοινωνίας" (1986, σελ. 71)67. Για τον Bakhtin τα κύρια στοιχεία της 
γλώσσας ως ενός κοινωνικού φαινομένου, η πραγματική διάσταση της γλώσσας, δεν 
είναι τα αφηρημένα γλωσσικά σχήματα (π.χ. λέξεις, προτάσεις), αλλά το κοινωνικό 
γεγονός της λεκτικής αλληλεπίδρασης (η μονάδα λόγου), μέσα σ΄ ένα πλαίσιο ή 
πλαίσια αναφοράς. Μια μονάδα λόγου, μια στιγμή διαλόγου, είναι ένα κοινωνικό 
γεγονός που συνεισφέρει στην κοινωνική δράση του διαλόγου (Lemke, 1995, σελ 

                                                 
64 Bakhtin, M. (1981). The Dialogic Imagination. Austin: University of Texas Press.  
65 Wittgenstein, L. (1977). Φιλοσοφικές έρευνες. Μτφρ. Π. Χριστοδουλίδης, Αθήνα: Εκδ. 
Παπαζήση. 
66 Bakhtin, M. M. (1981). ό.π. 
67 Bakhtin, M. M. (1986). Speech genres. Austin: University of Texas Press. 
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22)68. Σύμφωνα με αυτή τη θεώρηση, κάθε μονάδα λόγου που αναδύεται στο μάθημα 
των Φυσικών Επιστημών συνεισφέρει στην κοινωνική δράση, συνεισφέρει στη 
διαμόρφωση ή μη ενός συνεργατικού διερευνητικού περιβάλλοντος και θα πρέπει να 
εξετάζεται ως προς αυτή τη διάσταση. Επίσης, κάθε μονάδα λόγου θα πρέπει να 
εξετάζεται ως ένα κοινωνικό γεγονός που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι μιας 
συγκεκριμένης σε δεδομένο χώρο και χρόνο μαθησιακής δραστηριότητας. Αυτό 
σημαίνει ότι η ίδια πρόταση, ως προς τη γλωσσική της μορφή, μπορεί να παράγει 
εντελώς διαφορετικά «κοινωνικά γεγονότα» σε διαφορετικές μαθησιακές 
περιστάσεις. 

Ο Bakhtin, αντίθετος προς τις ατομοκεντρικές προσεγγίσεις, θεωρεί πως τα 
νοήματα δεν αναδύονται στη σφαίρα της ατομικής δράσης της βούλησης με βάση την 
οποία τα άτομα καθορίζουν με ακρίβεια το νόημα των λόγων τους, αλλά μια λεκτική 
πράξη αναπόφευκτα καθορίζεται από προηγούμενες χρήσεις της σε ίδια ή σε 
διαφορετικά πλαίσια από ίδια ή άλλα άτομα (Bakhtin 1986, σελ 95) 69. Η θέση αυτή 
του Bakhtin μπορεί να μας δώσει επαρκή ερμηνεία για το γεγονός ότι δεν είναι τόσο 
απλό τοποθετώντας τους μαθητές σε ομάδες στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών, 
δάσκαλοι και μαθητές να συνεργαστούν αποτελεσματικά, εκδηλώνοντας 
συνεργατικές και διαλογικές δεξιότητες λόγου, ακόμα κι αν είναι ενήμεροι σε 
θεωρητικό επίπεδο (τουλάχιστον οι διδάσκοντες σε πολλές περιπτώσεις είναι). 
Σύμφωνα με τον Bakhtin, οι λεκτικές πράξεις/ επικοινωνιακές δράσεις που 
εκδηλώνουν οι συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια μιας αλληλεπίδρασης σχετίζονται 
άμεσα με προηγούμενες λεκτικές πράξεις στις οποίες τα ίδια άτομα είχαν 
συμμετάσχει.  

Ο Bakhtin (1981)70 διατυπώνει την άποψη ότι κάθε μονάδα λόγου 
χαρακτηρίζεται από μια αδιάλειπτη σχέση μεταξύ δυο πόλων που αποκαλούνται από 
τον ίδιο πολυφωνικότητα (multi-voicedness) και διαλογικότητα (dialogicality). Έτσι, η 
διαδικασία της επικοινωνίας θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ένα δημόσιο πεδίο 
στην οποία τα νοήματα τυγχάνουν πραγμάτευσης αλλά και διαπραγμάτευσης. Ο 
Bakhtin περιγράφει τη διαδικασία του να συντάξει κανείς μια μονάδα λόγου, να την 
κάνει δική του, να την τοποθετήσει μέσα σε ένα νέο περιεχόμενο, ως ένα νέο 
κοινωνικό γεγονός που είναι τόσο δικό μας όσο και των άλλων. Το απόσπασμα που 
ακολουθεί είναι χαρακτηριστικό των απόψεών του: 

«Η λέξη μιας γλώσσας ανήκει κατά το ήμισυ σε κάποιους άλλους. Γίνεται 
κτήμα κάποιου, όταν αυτός δημιουργεί και χρησιμοποιεί τη λέξη εμπρόθετα, 
την εκφέρει με τη δική του προφορά, όταν αυτός οικειοποιείται αυτή τη λέξη, 
προσαρμόζοντάς τη στο δικό του σημειολογικό, εννοιολογικό και εκφραστικό 
δυναμικό. Μέχρι εκείνο το στάδιο της οικειοποίησης, η λέξη δεν υπάρχει σε 
μια ουδέτερη και απρόσωπη γλώσσα (δεν αντλεί, δηλαδή, ο ομιλητής τις λέξεις 
του από ένα δεδομένο λεξικό), αλλά μάλλον αυτή υπάρχει στα στόματα άλλων 
ανθρώπων, σε άλλα ανθρώπινα πλαίσια, εξυπηρετώντας προθέσεις άλλων: 

                                                 
68 Lemke, J. L. (1995). Textual politics, discourse and social dynamics. London: Taylor & 
Francis.  
69 Bakhtin, M. M. (1986). ό.π. 
70 Bakhtin, M. M. (1981). ό.π. 
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είναι από εκεί που κάποιος θα πάρει τη λέξη και θα την κάνει δική του». 
(Bakhtin 1981, σ. 293–294)71 
Σύμφωνα, λοιπόν με τον Bakhtin, η γλώσσα μαθαίνεται μέσα από (κατάλληλα 

καθοδηγούμενες θα προσθέταμε εμείς για το πλαίσιό μας) κοινωνικές 
αλληλεπιδράσεις. Όταν μιλούμε για χρήση της γλώσσας, αναφερόμαστε σε μια 
συγκεκριμένη οπτική, σε ένα περιεχόμενο που απευθύνεται σε ένα κοινό. Δεν 
υπάρχει γλωσσική χρήση που να μην είναι διαλογική, ιδεολογική, συνεκδοχική. Οι 
Edwards και Potter (1992, σελ. 2)72, σε συμφωνία με τις θέσεις του Bakhtin, 
υποστηρίζουν ότι «αντί οι κατασκευές λόγου να θεωρούνται ως εκφράσεις που 
αντιπροσωπεύουν γνωστικά σχήματα, αυτές πρέπει να εξετάζονται στο πλαίσιο του 
συγκεκριμένου συμβάντος, υπό το πρίσμα των νοημάτων που δημιουργούν στους 
συμμετέχοντες και τις κοινωνικές δράσεις που αυτές επιτελούν». Έτσι, κατά την 
άποψή μας, αν επιθυμούμε να μετασχηματίσουμε ένα μαθησιακό περιβάλλον θα 
πρέπει να εξετάσουμε/αναλύσουμε τη γλώσσα που μιλιέται, τις οπτικές και τις 
θεωρήσεις που παρουσιάζονται ως σωστότερες έναντι άλλων, τις ιδεολογίες που 
εκθέτονται οι μαθητές, τις ταυτότητες που αναδύονται, και εν τέλει, μέσα απ’ αυτή τη 
διαδικασία να διατυπώσουμε συμπεράσματα για τη φύση του μαθησιακού 
περιβάλλοντος. Τη δυνατότητα αυτή, κατά την άποψή μας, μπορεί να μας προσφέρει 
η αξιοποίηση κατάλληλων εργαλείων ανάλυσης λόγου (βλ. ερευνητικά κεφάλαια 5 
και 6). 

Με τη θέση του Bakhtin, σύμφωνα με την οποία για να οικειοποιηθεί κάποιος 
συγκεκριμένες σημασίες μιας λέξης θα πρέπει να συμμετάσχει ενεργά σε 
κατάλληλους λόγους, συμφωνεί και ο Wittgenstein. Στο δεύτερο βιβλίο του, τις 
«Φιλοσοφικές έρευνες», ο Wittgenstein απορρίπτει τις θέσεις που ο ίδιος είχε 
υιοθετήσει στο πρώτο του βιβλίο «Tractatus Logico-Philosophicus», που αποτέλεσε 
τη βίβλο της λογικής ανάλυσης που δέσποσε τη δεκαετία του 1930, αλλά και 
καθιέρωσε τη στροφή προς τη γλώσσα ως το καθεαυτό αντικείμενο της φιλοσοφικής 
έρευνας. Για τον ίδιο, έτσι όπως το διατυπώνει στις εφτά κύριες θέσεις του, στο 
δεύτερο βιβλίο του, σκέψη είναι η πρόταση με νόημα και το νόημα μιας έκφρασης 
είναι η χρήση της. Χαρακτηριστικά αναφέρει: 

“Δεν μπορεί κανείς να μαντέψει πως λειτουργεί μια λέξη. Πρέπει να κοιτάξει 
τη χρήση της και από αυτήν να μάθει». ( Wittgenstein, 1977, σελ. 24) 73 
Η θέση του αυτή, που είναι σύμφωνη με τις απόψεις του Bakhtin, υιοθετήθηκε 

στη συνέχεια από θεωρητικούς και ερευνητές και είναι ισχυρή μέχρι τις μέρες μας (η 
πρόταση ως γλώσσα σε χρήση – sentence as language in use – π.χ. Schriffin, 200274; 
Gee, 199975; Fairclough, 188976). Με βάση τη θέση αυτή, οι μαθητές στο μάθημα των 
Φυσικών Επιστημών δεν μπορούν να μάθουν τη λειτουργία μιας λέξης όντας θεατές. 

                                                 
71 Bakhtin, M. M. (1981). ό.π. 
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Πρέπει αντίθετα να είναι ενεργοί και συμμέτοχοι στη μαθησιακή διαδικασία, να 
βιώσουν ο ίδιοι τη χρήση της λέξης στο επιθυμητό πλαίσιο για να προσεγγίσουν την 
επιστημονική σημασία της και είναι αυτή η διαδικασία που μπορούμε, κατά την 
άποψή μας, να την ονομάσουμε «συνεργατική διερεύνηση».  

Ακολουθεί ένα ακόμα χαρακτηριστικό απόσπασμα, ενδεικτικό των απόψεών 
του Wittgenstein, για το συνεργατικό, διερευνητικό χαρακτήρα της φύσης της 
γλώσσας και του νοήματος. Γράφει: 

 «Αν πάψουμε να ψάχνουμε την κρυμμένη ουσία της γλώσσας και ερευνήσουμε 
την πραγματική λειτουργία της, θα δούμε πως η ονομασία δεν αποτελεί το 
αναγκαίο θεμέλιο της σχέσης της γλώσσας με τον κόσμο. Αντίθετα αυτή 
προϋποθέτει ένα σωρό πράγματα, όπως τη γνώση των περιστάσεων και το 
πλαίσιο αναφοράς για την εφαρμογή της λέξης ή της πρότασης. Ακόμα κι αν η 
λέξη είναι ένα είδος εικόνας θα πρέπει να ξέρουμε πως θα τη 
χρησιμοποιήσουμε. Η έννοια «νόημα» είναι όπως η έννοια «παιχνίδι». Τα 
παιχνίδια είναι πολλών και διαφόρων ειδών και δεν έχουν όλα ένα γνώρισμα 
που τα κάνει παιχνίδια. Το ίδιο και οι χρήσεις της γλώσσας παρουσιάζουν 
ακόμα μεγαλύτερη ποικιλομορφία» (Wittgenstein 1977, σελ. 24)77. 
Οι απόψεις του Wittgenstein, είναι σημαντικές για τον τρόπο που θα πρέπει να 

γίνεται το μάθημα των Φυσικών Επιστημών (κατά την άποψή μας, για τις παραδοχές, 
τις σχετικές με τη φύση της γλώσσας και τη λειτουργία της, θα πρέπει να είναι 
ενήμεροι οι διδάσκοντες). Όπως αναφέρει, είναι απαραίτητη η γνώση των 
περιστάσεων και το πλαίσιο αναφοράς για την εφαρμογή της λέξης ή της πρότασης. 
Για να συμβεί αυτό (η κατανόηση της χρήσης μιας λέξης και του νοήματός της σε ένα 
συγκεκριμένο πλαίσιο, για παράδειγμα στο πλαίσιο των Φυσικών Επιστημών) είναι 
απαραίτητο το άτομο να συμμετάσχει σε σχετικούς διαλόγους με αυτές τις λέξεις, να 
συμμετάσχει δηλαδή σε συνεργατικές διερευνήσεις. Για να υπογραμμίσει αυτή την 
αναγκαιότητα της διερεύνησης των νοημάτων μιας λέξης μέσα από τις διάφορες 
χρήσης της, ο Wittgenstein «πλάθει» τον όρο «γλωσσικό παιχνίδι». 

«Μπορούμε και να φανταστούμε την όλη διαδικασία της χρήσης των 
λέξεων...σαν ένα από εκείνα τα παιχνίδια με τα οποία τα παιδιά μαθαίνουν τη 
μητρική τους γλώσσα. Αυτά τα παιχνίδια θα τα ονομάσω «γλωσσικά 
παιχνίδια»...Θα μπορούσε κανείς ακόμη να ονομάσει γλωσσικά παιχνίδια και 
τις διαδικασίες του να δίνουμε ονόματα σε υλικά και τις διαδικασίες 
επανάληψης της λέξης από κάποιον άλλο...Θα ονομάσω επίσης «γλωσσικό 
παιχνίδι» το σύνολο που αποτελείται από τη γλώσσα και τις δραστηριότητες με 
τις οποίες είναι συνυφασμένη». (Wittgenstein, 1977, σελ 28) 
Σύμφωνα με τον Wittgenstein, προκειμένου να κατανοήσει και να αξιολογήσει 

κανείς το νόημα της γλώσσας σε κάθε συγκεκριμένη χρήση, είναι απαραίτητο (όπως 
συμβαίνει και με τα παιχνίδια) να γνωρίζει τι είδους χρήση είναι αυτή, καθώς και 
τους κανόνες που ακολουθεί και τους σκοπούς της (Λαγόπουλος, 2004, σελ. 10)78. 
Χρησιμοποιώντας τον όρο «γλωσσικά παιχνίδια» ο Wittgenstein θέλει να τονίσει ότι 
η σημασία μια λέξης ή το νόημα μιας έκφρασης σχετίζονται πάντα με ένα πλαίσιο, με 

                                                 
77 Wittgenstein, L. (1977). ό.π.  
78 Λαγόπουλος, Α. (2004). Επιστημολογίες του νοήματος. Δομισμός και σημειωτική. 
Παρατηρητρής: Θεσσαλονίκη. 
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κανόνες εφαρμογής, με υποδείγματα. Στη διατριβή, αξιοποιώντας τις απόψεις του, 
προχωρήσαμε προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση. Δάσκαλοι και μαθητές 
χρησιμοποίησαν συγκεκριμένα εργαλεία ανάλυσης λόγου με βασική επιδίωξη να 
οικειοποιηθούν συγκεκριμένους κανόνες εφαρμογής του γλωσσικού παιχνιδιού (που 
μπορούμε να ονομάσουμε «διαλόγους στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών») και 
συγκεκριμένα επιθυμητά για το πλαίσιό μας υποδείγματα (διαλογικές και 
συνεργατικές στρατηγικές λόγου ή διαλογικά και συνεργατικά ρεπερτόρια λόγου). 

Όπως αναφέρει ο Gergen (1997, σελ 79)79 «τα γλωσσικά παιχνίδια δεν είναι 
προκαταρκτικές μελέτες για μια μελλοντική ρύθμιση της γλώσσας. Τα γλωσσικά 
παιχνίδια είναι μάλλον αντικείμενα σύγκρισης, η οποία πρέπει να φωτίσει τις 
καταστάσεις της γλώσσας μέσα από την ομοιότητα και την ανομοιότητα». Μια 
προσέγγιση στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών προσανατολισμένη στο λόγο 
πρέπει να δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να συμμετάσχουν στο «γλωσσικό 
παιχνίδι» των Φυσικών Επιστημών. Θα πρέπει επίσης να «φωτίζει» το νόημα των 
λέξεων στο πλαίσιο των Φυσικών Επιστημών, να το συγκρίνει και να το διακρίνει 
ταυτόχρονα από άλλα γνωστά στους μαθητές πλαίσια. Είναι αυτού του είδους τη 
μαθησιακή διαδικασία, που κατά την άποψή μας, μπορούμε να την ονομάσουμε 
«συνεργατική διερεύνηση». 

Για τον Wittgenstein, όπως επίσης και για τον Bakhtin και τον Vygotsky, η 
γλώσσα δεν μπορεί να μελετηθεί ανεξάρτητα από το κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο 
του οποίου είναι αναπόσπαστο μέρος της. Χαρακτηριστικά αναφέρει: «.. γεννιούνται 
καινούριοι τύποι γλώσσας, καινούργια γλωσσικά παιχνίδια, όπως θα μπορούσαμε να 
πούμε, και άλλοι παλιώνουν και ξεχνιούνται (μια προσεγγιστική εικόνα για αυτό 
μπορούν να μας δώσουν οι μεταβολές στα Μαθηματικά ή στις Φυσικές Επιστήμες). 
Εδώ η έκφραση «γλωσσικό παιχνίδι» έχει προορισμό να τονίσει ότι το να μιλάμε μια 
γλώσσα είναι μέρος μιας δραστηριότητας, ή μιας μορφής ζωής (life form)». 
(Wittgenstein, 1977, σελ 28). Ο θεωρητικός όρος «μορφή ζωής» του Wittgenstein 
σχετίζεται με τον όρο «κοινωνικές γλώσσες» που χρησιμοποιεί Bakhin. Όπως 
υποστηρίζει ο Bakhtin (1981, 1986)80, κάθε άτομο επικοινωνεί/ αλληλεπιδρά με άλλα 
άτομα σύμφωνα με κάποιες κοινωνικές γλώσσες (social languages) και υιοθετεί 
ποικίλα λεκτικά ύφη, τα οποία είναι οι χαρακτηριστικοί τρόποι έκφρασης των 
ιδιαίτερων ομάδων της κοινωνίας, στην οποία ανήκει. Επειδή η ομιλία είναι 
κοινωνικοπολιτισμική κατασκευή, κάθε ύφος φέρει κοινές υποθέσεις, ερμηνείες και 
αξίες της ομάδας στην οποία η κοινωνική γλώσσα αναπτύσσεται. Σύμφωνα με τον 
ίδιο, η γλωσσική σημασία μια δεδομένης μονάδας λόγου γίνεται κατανοητή έναντι 
του συνολικού υπόβαθρου της γλώσσας που, όπως και για τον Vygotsky, έχει μια 
ιστορική και πολιτισμική διαδρομή. Το πραγματικό νόημα μιας μονάδας λόγου 
γίνεται κατανοητό συγκρινόμενο με το υπόβαθρο άλλων μονάδων λόγου που 
ανήκουν στο ίδιο θέμα, ένα υπόβαθρο που διαμορφώνεται από αντίθετες γνώμες, 
απόψεις, και κρίσεις αξιών (Bakhtin 1981, σ. 281)81. Αυτή η θεώρηση «μελέτης του 
νοήματος» που εισήγαγε ο Bakhtin, στη συνέχεια ονομάσθηκε αρχή της 
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διακειμενικότητας (principle of intertextuality, π.χ. Lemke, 198582), γιατί προσεγγίζει 
το νόημα κάθε μονάδας λόγου ή αποσπάσματος διαλόγου ως αποτέλεσμα των 
σχέσεων μεταξύ των λεχθέντων και των κοινωνικών πραγματικοτήτων και όχι ως 
αποτέλεσμα σχέσεων αποκλειστικά μεταξύ γλωσσικών μορφών ή μεταξύ ομιλητών 
ως ατόμων. Αποδίδουμε νοήματα σε κάθε λέξη, μονάδα λόγου ή πράξη σε σχέση 
πάντα με άλλες λέξεις μονάδες λόγου και πράξεις του ίδιου είδους. Ένας μαθητής στο 
μάθημα των Φυσικών Επιστημών αποδίδει συγκεκριμένα νοήματα σε συγκεκριμένες 
λέξεις ανάλογα με τους διαλόγους στους οποίους έχει συμμετάσχει στη διαδρομή της 
ζωής του. Έτσι μαθητές που προέρχονται από κοινωνικοπολιτισμικά περιβάλλοντα 
που τους έδωσαν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε σχετικούς με τις Φυσικές 
Επιστήμες λόγους, μπορούν με μεγαλύτερη ευκολία να συμμετάσχουν και να 
οικειοποιηθούν τους λόγους των μαθημάτων των Φυσικών Επιστημών. 

  Θέλοντας να αναδείξει την πολυμέρεια που χαρακτηρίζει τη φύση της 
γλώσσας, ο Bakhtin χρησιμοποίησε τον όρο ετερογλωσσία (Bakhtin 1981)83.. Ο 
Bakhtin διέκρινε τη διαφοροποίηση της γλώσσας, τον τρόπο που οι μονάδες λόγου 
ανθρώπων διαφορετικών χρόνων, τόπων και κοινωνικών θέσεων είναι συστηματικά 
διαφορετικές. Αυτό ο Bakhtin το ονομάζει «κοινωνικές γλώσσες της ετερογλωσσίας» 
(social languages of heteroglossia) και «κοινωνικές φωνές» (social voices). Μια 
συγκεκριμένη κοινωνική γλώσσα ανήκει πάντοτε σε ένα αναγνωρίσιμο άτομο ή 
κοινωνική ομάδα και διακρίνεται από άλλα, γιατί χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένα 
κοινωνικοπολιτισμικά χαρακτηριστικά (για παράδειγμα η γλώσσα των Φυσικών 
Επιστημών). Οι «κοινωνικές γλώσσες» που φέρει μαζί του κάθε μαθητής στο μάθημα 
των Φυσικών Επιστημών ή διαφορετικά τα είδη ομιλίας που ήδη έχει οικειοποιηθεί 
είναι καθοριστικά για το πόσο εύκολα ή δύσκολα θα οικειοποιηθεί τη γλώσσα των 
Φυσικών Επιστημών. 

Οι κοινωνικές γλώσσες είναι συγκεκριμένες μορφές ομιλίας και δράσης 
χαρακτηριστικές κάποιων κοινωνικών ομάδων μέσω των οποίων διαμορφώνoνται οι 
απόψεις, οι αξίες, τα πιστεύω των ομάδων αυτών και των μελών τους. Σύμφωνα με τη 
θεώρηση του Bakhtin, σχηματίζουμε τους λόγους μας μέσα από μια συγκεκριμένη 
κοινωνική θέση μέσα από ένα πολιτισμικό σύστημα απόψεων, αξιών και 
ενδιαφερόντων, όχι ως μεμονωμένα άτομα αλλά ως μέλη της κοινότητας. Μιλούμε με 
τις φωνές της κοινότητάς μας και στο βαθμό που εμείς έχουμε ατομική φωνή, αυτή 
έχει διαμορφωθεί από τις διαθέσιμες κοινωνικές φωνές μέσα από μια διαδικασία 
σταδιακής οικειοποίησης. Με βάση τη θεώρηση αυτή ως διδάσκοντες μιλούμε με μια 
ποικιλία τρόπων με βάση συγκεκριμένες κοινωνικές γλώσσες που υιοθετούν 
συγκεκριμένες τοποθετήσεις (πολιτικές, επιστημολογικές, κοινωνιολογικές) για τον 
κόσμο. Τα συνοδευτικά νοήματα των λόγων μας έχουν σημαντική επίδραση στις 
απόψεις που θα διαμορφώσουν οι μαθητές μας για τη φύση των Φυσικών Επιστημών, 
για τη φύση της μάθησης και της διδασκαλίας (βλ. ενότ. 6.4.6). 

Μια άλλη πολύ σημαντική συνεισφορά του Bakhtin είναι το νόημα που έδωσε 
στη λέξη υβριδοποίηση (hybridization). Για τον ίδιο «η γλώσσα (ως ενιαία 
αφηρημένο γραμματικό σύστημα από κανονιστικές φόρμες) και οι γλώσσες (ως 
ετερογλωσσικές μορφές λόγου), ιστορικά αλλάζουν κυρίως μέσω της 

                                                 
82 Lemke, J. (1985). Using language in the classroom. Oxford University Press, Hong Kong. 
83 Bakhtin, M. M. (1981). ό.π. 



Κεφάλαιο 3: Συνεργατική διερεύνηση, γλωσσική αλληλεπίδραση και μάθηση 

 76

υβριδοποίησης…το χωνευτήριο αυτής της αλληλεπίδρασης, πάντοτε παραμένει η 
μονάδα λόγου» (Bakhtin, 1981, σελ. 85). Για παράδειγμα, οι διάλογοι που λαμβάνουν 
χώρα σε μια τάξη Φυσικών Επιστημών ως ετερογλωσσικές μορφές λόγου είναι 
υβριδικοί. Οι μαθητές, με βάση τις απόψεις του Bakhtin, όταν ολοκληρώνεται, για 
παράδειγμα, η ενότητα του ηλεκτρισμού, έχοντας συμμετάσχει σε ένα συνεχιζόμενο 
διάλογο κατά τη διάρκεια της ενότητας, μπορούν να μιλούν υβριδικά εμπλέκοντας 
στο λόγο τους και όρους του ηλεκτρισμού. Ο τρόπος με τον οποίο μιλούν δεν 
εξαρτάται μόνο από το πώς διδάχτηκαν (σίγουρα, κατά την άποψή μας, θα μιλούν 
καλύτερα με όρους του ηλεκτρισμού αν τους δόθηκε η ευκαιρία συνεργατικά και 
διερευνητικά να προσεγγίσουν τα νοήματα των συγκεκριμένων όρων) αλλά και πώς 
μιλούσαν πριν ξεκινήσει η ενασχόλησή τους με την ενότητα. Για το πλαίσιο αυτό δεν 
σημαίνει ότι θεωρείται αποτυχία ότι δεν μιλούν ολόσωστα και όλοι με τον ίδιο τρόπο. 
Αυτό, όμως που θα πρέπει να επιδιώκουμε είναι να εμπλέκουμε τους μαθητές στη 
μαθησιακή διαδικασία, να τους δίνουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τις 
λέξεις να προσεγγίσουν το «επιστημονικό» νόημά τους στο πλαίσιο όλο και πιο 
αυθεντικών δραστηριοτήτων. 

 Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι διαλογικές θέσεις των 
Bakhtin, Wittgestein κ.ά. ήταν καθοριστικές για τον προσανατολισμό προς το λόγο 
πολλών επιστημονικών πεδίων (π.χ. ψυχολογία του λόγου - discoursive psychology - 
Harré & Gillett, 199484) αλλά και για την περαιτέρω θεωρητική τεκμηρίωση 
κοινωνικοπολιτισμικά προσανατολισμένων συνεργατικών διερευνητικών 
προσεγγίσεων στην εκπαίδευση γενικά και στην εκπαίδευση των Φυσικών 
Επιστημών ειδικότερα. 
  
3.3.2 Λειτουργικές και γνωστικές γλωσσολογικές θεωρήσεις: η μάθηση ως 
συμμετοχή σε λόγους και πρακτικές (Λόγους) 

 Οι υποστηρικτές της λειτουργικής και γνωστικής προσέγγισης της γλώσσας 
συγκλίνουν στην υιοθέτηση της θέσης, που υποστήριξε και ο Wittgenstein, πως η 
γλώσσα θα πρέπει να μελετάται σε σχέση με το πλαίσιο της χρήσης της. Οι βασικές 
απόψεις αυτών των θεωρήσεων μας οδηγούν στην υιοθέτηση της παραδοχής της 
μάθησης ως συμμετοχής σε σταδιακά εξελισσόμενους και κατάλληλα 
καθοδηγούμενους λόγους και πρακτικές, ενώ υποδεικνύουν ότι, εφόσον επιθυμούμε 
το μετασχηματισμό των διαλόγων και των πρακτικών στις τάξεις των Φυσικών 
Επιστημών προς πιο διαλογικές διερευνητικές συνθήκες, θα πρέπει να επιδιώξουμε τη 
μελέτη της γλώσσας και της χρήσης της. Οι θέσεις που υποστηρίζονται και οι 
παραδοχές που υιοθετούνται τεκμηριώνουν περαιτέρω τις απόψεις μας για την 
υιοθέτηση συνεργατικών διερευνητικών προσεγγίσεων στο μάθημα των Φυσικών 
Επιστημών, αλλά και την αναγκαιότητα προς ερευνητικές μεθοδολογικές 
προσεγγίσεις προσανατολισμένες στην κριτική και αναστοχαστική εξέταση των 
λόγων των συμμετεχόντων στη μαθησιακή διαδικασία. 

Η γλώσσα σύμφωνα με τον Gee, βασικό εκπρόσωπο των γνωστικών 
γλωσσολογικών προσεγγίσεων, ο οποίος συνήθως εστιάζει τις αναλύσεις του σε 
γλωσσικές όψεις της διδασκαλίας του μαθήματος των Φυσικών Επιστημών, έχει μια 
πολύ σημαντική ιδιότητα. Όπως αναφέρει «όταν ομιλούμε προσπαθούμε να 
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προσαρμόσουμε τη γλώσσα στη συγκεκριμένη κατάσταση ή στο πλαίσιο (π.χ. 
μαθησιακή δραστηριότητα στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών), ταυτόχρονα όμως 
η γλώσσα με τη σειρά της βοηθά να δημιουργηθεί μια συγκεκριμένη ή μια άλλη 
κατάσταση» (Gee, 1999, σελ. 11)85. Αυτό σημαίνει, όπως υποστηρίζει ο Fairclough 
(1995)86, ο οποίος συμφωνεί με τον Gee, πως η γλώσσα και οι δραστηριότητες που 
σχετίζονται με αυτή διαμορφώνονται και επιδρούν αμοιβαία σε δεδομένα 
χωροχρονικά πλαίσια. Με βάση τις απόψεις τους, που είναι σύμφωνες με τις 
κοινωνικοπολιτισμικές θεωρήσεις, μπορούμε να υποστηρίξουμε πώς η γλώσσα των 
συμμετεχόντων σε μια μαθησιακή δραστηριότητα στο μάθημα των Φυσικών 
Επιστημών, τα συγκεκριμένα γλωσσικά ρεπερτόρια, βοηθούν στη δημιουργία 
λιγότερο ή περισσότερο συνεργατικών διερευνητικών συνθηκών ανάλογα με τα 
χαρακτηριστικά τους. Συμβαίνει όμως, όπως υποστηρίζεται, και το αντίθετο, δηλαδή 
η φύση της δραστηριότητας βοηθά προς τη διαμόρφωση συγκεκριμένων λόγων. Για 
παράδειγμα, στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών, αν τοποθετήσουμε τους μαθητές 
μετωπικά δημιουργούμε εξ αρχής τις συνθήκες διαμόρφωσης μονολογικών και όχι 
διαλογικών συνθηκών, ενώ το αντίθετο συμβαίνει, όταν τοποθετούμε εξ αρχής τους 
μαθητές σε ομάδες. Βέβαια, η κατά ομάδες κατανομή των μαθητών από μόνη της δεν 
είναι αρκετή να συμβάλει στη δημιουργία του κατάλληλου διαλογικού 
περιβάλλοντος, αν οι συμμετέχοντες δεν εκδηλώνουν μετέχοντας σε αυτές τις 
δραστηριότητες, το επιθυμητό συνεργατικό και διαλογικό ρεπερτόριο, κάτι που 
διαπιστώσαμε στο αρχικό στάδιο της δικής μας συνεργατικής έρευνας δράσης (βλ. 
κεφ. 6).  

Συμβατές με το συνεργατικό διερευνητικό μας πλαίσιο είναι και οι θέσεις του 
Halliday, που συγκλίνουν με τις απόψεις του Vygotsky. Η θεωρία για το λόγο του 
Halliday, που, θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε πως όπως και του Bakhtin, είναι μια 
κοινωνική θεωρία, υποστηρίζει ότι οι χρήσεις της γλώσσας είναι αδιαχώριστες από 
τις κοινωνικές λειτουργίες, τα κοινωνικά περιεχόμενα των δράσεων και τις σχέσεις 
της γλώσσας με αυτά (Halliday, 1978)87. Ο ίδιος θεωρεί τη μάθηση ως μια 
σημειωτική διαδικασία: μάθηση σημαίνει να μάθεις να εννοείς και να επεκτείνεις τις 
εννοιολογικές σου δυνατότητες. O Wells (1999)88, στηριζόμενος στις απόψεις αυτές 
αλλά και τις απόψεις των Brown, Collins και Diguid (1989)89, έχει υποστηρίξει τη 
θέση της μάθησης ως σημειωτικής μαθητείας (semiotic apprentiship). Οι θέση του 
Halliday για τη μάθηση ως σημειωτικής διαδικασίας μας οδηγεί και αυτή σε 
προσεγγίσεις για τη μαθησιακή διαδικασία συμμετοχικές, διερευνητικές και 
προσανατολισμένες στο λόγο.  

Ο Halliday προτείνει τη θεώρηση της γλώσσας ως ενός συστήματος πόρων, 
ενός συστήματος που μπορεί να οδηγήσει στην ανάδυση ποικιλίας νοημάτων που 
δύνανται να κατασκευαστούν. Με αυτό τον τρόπο προσεγγίζει τη γλώσσα ως 
κοινωνικό σημειωτικό πόρο που αναπτύσσεται και χρησιμοποιείται για κοινωνικούς 
                                                 
85 Gee, J. P. (1999). ό.π.  
86 Fairclough, N. (1995). Critical Discourse Analysis: the critical study of language, London, 
Longman. 
87 Halliday, M.A.K. (1978). Language as social semiotic. London: Edward Arnold. 
88 Wells, G. (1999). ό.π.  
89 Brown, J.S., Collins, A. & Duguid, P. (1989). Situated Cognition and the Culture of 
Learning. Educational Researcher, 18, 32-42.  
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σκοπούς και εξετάζει τα είδη των νοημάτων που δημιουργούνται συσχετίζοντάς τα με 
συγκεκριμένες ανθρώπινες δραστηριότητες και συμμετέχοντες. Όπως αναφέρει ο 
Lemke (1995, σελ. 27)90, ο Halliday εισάγει ένα ενδιάμεσο θεωρητικό εργαλείο 
μεταξύ της μονάδας λόγου και του κοινωνικού συστήματος: τα συστήματα των 
γλωσσικών ιδιωμάτων (registers) που μπορούμε να συναντήσουμε στις διάφορες 
εκφάνσεις μιας κοινότητας. Με την εισαγωγή αυτής της θεωρητικής σύλληψης -
αντίστοιχης της «κοινωνικής γλώσσας» του Bakhtin- οδηγεί και αυτός με τη σειρά 
του στην αλλαγή της θεώρησης του ορισμού μιας κοινότητας ως συστήματος που 
αποτελεί άθροισμα διαφόρων τύπων ατόμων (ατομικιστική προσέγγιση), προς τη 
θεώρησή της ως αθροίσματος διακριτών συστημάτων δραστηριοτήτων και 
κοινωνικών πρακτικών (κοινωνικοπολιτισμική προσέγγιση).  

Αλλά και ο Gee στις εργασίες του χρησιμοποιεί και επεξεργάζεται έναν 
παραπλήσιο θεωρητικό όρο με τα «γλωσσικά ιδιώματα» που χρησιμοποίησε ο 
Halliday. Είναι ο όρος Λόγοι (Discourses). Λόγοι με κεφαλαίο «Λ» για τον Gee 
(1999)91 είναι «όλοι εκείνοι οι διαφορετικοί τρόποι που οι άνθρωποι 
συνενώνουν/συνδυάζουν τη γλώσσα με μη γλωσσικά στοιχεία, όπως είναι οι 
διαφορετικοί τρόποι στοχασμού, δράσης, αλληλεπίδρασης, αποτίμησης, αίσθησης, 
πίστης, χρήσης συμβόλων, εργαλείων και αντικειμένων στο σωστό χρόνο και στο 
σωστό μέρος, έτσι ώστε να δημιουργούν και να αναγνωρίζουν διαφορετικές 
ταυτότητες και δραστηριότητες, να δίνουν στον υλικό κόσμο συγκεκριμένα νοήματα, 
να διανέμουν τα κοινωνικά αγαθά με ένα συγκεκριμένο τρόπο, να πραγματοποιούν 
συνδέσεις συγκεκριμένων νοημάτων με την εμπειρία μας και να αναδεικνύουν 
προνομιακά συγκεκριμένα συμβολικά συστήματα και τρόπους γνώσης σε σχέση με 
άλλους» (σελ. 17). Όλοι αυτοί οι τρόποι, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να 
αναδείξει κάποιος την ταυτότητά του ως μέλους κάποιας συγκεκριμένης κοινωνικής 
ομάδας ή «κοινωνικού δικτύου» (social network), όπως θα σημείωνε ο Bourdieu 
(1990) 92. Ο Gee χρησιμοποιεί τη λέξη «λόγος» με μικρό «λ» για να δηλώσει τη 
γλώσσα-σε-χρήση (language-in-use) αντιδιαστέλλοντάς τη με την ευρύτερη έννοια 
«Λόγος», όπως ορίστηκε σύμφωνα με το παραπάνω απόσπασμα. Άρα οι Λόγοι για 
τον Gee περιλαμβάνουν τη γλώσσα μαζί με όλα τα άλλα στοιχεία που αναφέρθηκαν, 
αυτό που o Wittgenstein ονόμαζε μορφές ζωής. Υπάρχουν αμέτρητοι Λόγοι, έτσι το 
να είσαι δάσκαλος, ή μαθητής στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών σημαίνει να 
είσαι μέρος και να συμμετέχεις σε ένα διακριτό Λόγο. 

Ο Gee, σε συμφωνία με τον Bakhtin, διαχωρίζει τον πρωτογενή Λόγο (primary 
Discourse), που εκπορεύεται από την οικογένεια και τους δευτερογενείς Λόγους 
(secondary Discourses), όπως αυτούς για παράδειγμα των σχολικών δραστηριοτήτων 
που αφορούν τις Φυσικές Επιστήμες. Σύμφωνα με τον Gee και άλλους θεωρητικούς, 
όπως ο Bakhtin, ο Bernstein και ο Bourdieu, όσο πιο μεγάλο είναι το χάσμα μεταξύ 
του πρωτογενή και του δευτερογενή Λόγου τόσο πιο δύσκολο είναι αυτό να 
γεφυρωθεί. Αναφέρεται επίσης στη φύση του κατάλληλου, κατά την άποψή του, 
περιβάλλοντος για την οικειοποίηση ενός λόγου: «Απλά, θέλω να τονίσω ότι είναι 

                                                 
90 Lemke, J. L. (1995). ό.π.  
91 Gee, J. P. (1999). ό.π. 
92 Bourdieu, P. (1990). The logic of practice (trans. R. Nice). Stanford, CA: Stanford 
University Press. 
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απαραίτητη η σταδιακή ολόπλευρη εμπλοκή στις ενυπάρχουσες πρακτικές 
(immersion in situated practices), εάν θέλουμε να διδάξουμε μια νέα κοινωνική 
γλώσσα.» (Gee 1999, σελ. 30)93. Θα μπορούσαμε να το διατυπώσουμε διαφορετικά: 
είναι απαραίτητη η ενεργός συμμετοχή των μαθητών σε σταδιακά εξελισσόμενους 
και κατάλληλα καθοδηγούμενους λόγους και πρακτικές στο μάθημα των Φυσικών 
Επιστημών, ώστε να έχουμε αποτελεσματική μαθησιακή διαδικασία.  

Η θεωρητική σύλληψη του Gee περί Λόγων, αναδεικνύει την αιτία για την 
οποία είναι τόσο δύσκολο για τους μαθητές να οικειοποιηθούν τη γλώσσα και τις 
πρακτικές (Λόγο) των Φυσικών Επιστημών. Η εξοικείωση με τη γλώσσα, τα 
σύμβολα, τα εργαλεία και τις πρακτικές των Φυσικών Επιστημών δεν είναι ζήτημα 
θέασης αλλά ενεργού συμμετοχής στους Λόγους αυτούς. Ο Gee (1999)94, 
συντασσόμενος απόλυτα με τον Bakhtin, υποστηρίζει ότι είναι χρήσιμο να 
σκεφτόμαστε τα κοινωνικά ζητήματα, όπως είναι η μαθησιακή διαδικασία στο 
μάθημα των Φυσικών Επιστημών, σαν να μην ήταν μόνο οι μετέχοντες μαθητές και ο 
δάσκαλος που μιλούν και αλληλεπιδρούν, αλλά μάλλον οι Λόγοι, που οι άνθρωποι 
δημιουργούν και νομιμοποιούν και των οποίων είναι οι φορείς. Πρόσφατες έρευνες 
των Σπουδών της Επιστήμης δείχνουν ότι αυτό ακριβώς συμβαίνει με τους 
επιστήμονες, δηλαδή δείχνουν ότι η γνώση των Φυσικών Επιστημών είναι 
κατανεμημένη αλλά και καταγεγραμμένη στα διάφορα επιστημονικά όργανα, σε 
συμβολικά συστήματα, σε βιβλία, σε περιοδικά, ιδρύματα, πρακτικές κ.λπ. και όχι 
αποκλειστικά στα «κεφάλια» των επιστημόνων (π.χ. Latour, 198795). Έτσι, ο τρόπος 
που μιλά ένας διδάσκων και το συνεργατικό ή όχι περιβάλλον που δημιουργεί, δε 
μπορεί να χρεωθεί αποκλειστικά στον ίδιο, αλλά σύμφωνα με τον Gee, στους Λόγους 
στους οποίους έχει συμμετάσχει και οικειοποιηθεί ο ίδιος και οι μαθητές του. Μπορεί 
για παράδειγμα ένας διδάσκων, που έχει συμμετάσχει κατά τη διάρκεια της 
διαδρομής της ζωής του σε μονολιθικής, μονολογικής, μεταδοτικής φύσης λόγους/ 
συζητήσεις, να μιλήσει στους μαθητές τους διαφορετικά; Όχι τόσο εύκολα, 
υποστηρίζει ο Gee, ακόμα κι αν ο ίδιος το επιθυμεί (βλ. ερευνητικό κεφ. 5). Μπορεί, 
υποστηρίζουμε εμείς υπό την προϋπόθεση ότι ο διδάσκων είναι ενήμερος για τον 
τρόπο με τον οποίο μπορεί να αναλύει και να μελετά τους ίδιους του τους λόγους. 

Σύμφωνα με τον Gee, αυτό που μπορούμε να θέσουμε ως ερώτημα «τι ο 
μαθητής γνωρίζει» είναι η ικανότητα να συντονίζει αλλά και να συντονίζεται στο 
«δυναμικό» των εκφράσεων, των ενεργειών, των αντικειμένων, των ανθρώπων σε 
ένα συγκεκριμένο μάθημα - στην περίπτωσή μας στο μάθημα των Φυσικών 
Επιστημών (Gee 1999, σελ. 19)96. Σε συμφωνία με τον Halliday, αναφέρει πως ο 
μαθητής, όπως και ο επιστήμονας, είναι ταυτόχρονα φορέας δράσης (συντονίζοντας 
άλλους ανθρώπους και διάφορα εργαλεία, τεχνολογίες, και συμβολικά συστήματα) 
και αποδέκτης της δράσης (συντονιζόμενος από τα παραπάνω στοιχεία). Κατά την 
άποψή μας, οι θέσεις του Gee διευρύνουν δημιουργικά τα νοήματα που δίνουμε στη 
λέξη μάθηση ως μιας δυναμικής, έμφυτα κοινωνικής (συνεργατικής) διαδικασίας που 
διαμεσολαβείται από μια σειρά πολιτισμικών εργαλείων, όπως η γλώσσα, και δεν 

                                                 
93 Gee, J. P. (1999). ό.π. 
94 Gee, J. P. (1999). ό.π. 
95 Latour, B. (1987). Science in action. Cambridge, MA: Harvard University Press. 
96 Gee, J. P. (1999). ό.π. 
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εντοπίζεται αποκλειστικά στο γνωστικό πεδίο, αφού περιλαμβάνει διαμόρφωση 
αξιών, πολιτικών, ταυτοτήτων κ.λπ. Από τις παραδοχές του Gee συμπεραίνουμε, πως 
αυτός θεωρεί τους Λόγους ταυτόχρονα ως κοινωνικές πρακτικές, ως νοητικές 
οντότητες, αλλά και ως υλικές πραγματικότητες. 

Ο Fairclough έχει κι αυτός διατυπώσει απόψεις που είναι σύμφωνες με αυτές 
του Gee. Σύμφωνα λοιπόν με τον Fairclough τα κοινωνικά γεγονότα, ή σε ένα πιο 
αφηρημένο επίπεδο, οι κοινωνικές πρακτικές μπορούν να θεωρηθούν ως εκφάνσεις/ 
συνθέσεις διαφορετικών τύπων κοινωνικών δεδομένων (2000)97. Αυτά τα στοιχεία 
συνδυάζουν σημειωτικά εργαλεία, όπως η γλώσσα, με άλλα μη σημειωτικά και είναι 
τα ακόλουθα:  

• πράξεις και αλληλεπιδράσεις,  
• κοινωνικές σχέσεις, άτομα (με πιστεύω, στάσεις, ιστορίες κ.ά.),  
• ο υλικός κόσμος,  
• η σημείωση (simiosis).  
Για παράδειγμα, ένα μαθησιακό περιβάλλον αρθρώνεται με βάση 

συγκεκριμένους τρόπους χρήσης της γλώσσας (από μέρους των δασκάλων και των 
μαθητών), με συγκεκριμένους τρόπους πράξεων, αλληλεπιδράσεων και κοινωνικών 
σχέσεων των μετεχόντων στη διαδικασία, με συγκεκριμένη δομή και χρήση της 
τάξης, ως φυσικού χώρου όπου λαμβάνει χώρα η μαθησιακή διαδικασία. Ο 
Fairclough (1995)98 είναι υποστηρικτής μιας κριτικής ανάλυσης του λόγου. Η 
ανάλυση αυτή αναδεικνύει ποιος έχει τη δύναμη και πώς και τι είδους νοήματα 
δημιουργούνται, όταν λαμβάνουν χώρα επικοινωνιακές αλληλεπιδράσεις. 
Υιοθετώντας μια τέτοια θεώρηση, μπορούμε να εξετάσουμε ένα κείμενο ή μια 
αλληλεπίδραση υπό το φως των κοινωνικών πρακτικών και των πρακτικών λόγου 
που χρησιμοποιούνται. Διαφορετικά μαθησιακά περιβάλλοντα μπορούν να 
διαμορφώσουν εν δυνάμει, πάντοτε βέβαια και με τους εκάστοτε συμμετέχοντες στη 
διαδικασία, πολύ διαφορετικούς λόγους και διαλόγους, επιθυμητούς ή μη ανάλογα με 
το πλαίσιο που υιοθετούμε.  

Αλλά και ο Gee δεν έχει περιοριστεί στη διατύπωση θεωρητικών θέσεων, αλλά 
έχει προχωρήσει στη διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων για τη μελέτη και 
ανάλυση των Λόγων. Σύμφωνα με τον ίδιο πάντοτε, χρησιμοποιούμε τον προφορικό, 
όπως και το γραπτό λόγο, για να δημιουργήσουμε ή να οικοδομήσουμε των «κόσμο» 
των δραστηριοτήτων (π.χ. διδακτικές συναντήσεις στο μάθημα των Φυσικών 
Επιστημών) και τα ιδρύματα (σχολείο) που υπάρχουν στην κοινωνία. Ωστόσο, χάρη 
στην ιστορία και στον πολιτισμό, οι δραστηριότητες ή τα ιδρύματα φαίνεται να 
υπάρχουν ανεξάρτητα της γλώσσας και της χρήσης που αυτή έχει. Στην 
πραγματικότητα δε συμβαίνει έτσι, γιατί οι δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα οι 
δραστηριότητες μιας τάξης Φυσικών Επιστημών, διαρκώς προσαρμόζονται στα 
δεδομένα τοπικά και χωρικά πλαίσια. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει: «Το νόημα 
είναι πάντα συνταιριασμένο με τοπικές, πλαισιακές, κοινωνικές και πολιτισμικές 
πρακτικές» (Gee1999, σελ. 63) 99. Αυτό, κατά την άποψή μας, σημαίνει πως έχουμε 

                                                 
97 Fairclough, N. (2000). Language and power (2nd ed.). New York: Longman. 
98 Fairclough, N. (1995). Critical Discourse Analysis: the critical study of language, London, 
Longman. 
99 Gee, J. P. (1999). ό.π.  
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αλλαγές, μετασχηματισμούς και διαφορετικά όρια δύναμης της γλώσσας στη χρήση 
της σε διάφορες τάξεις Φυσικών Επιστημών. Σύμφωνα με τον Gee, συνεχώς και 
ενεργά οικοδομούμε και επανοικοδομούμε τους κόσμους μας, όχι μόνο μέσω της 
γλώσσας, αλλά και μέσω της γλώσσας σε συνεργασία με τις πράξεις μας, μέσω 
αλληλεπιδράσεων, μέσω μη γλωσσολογικών συμβολικών στοιχείων, μέσω της 
χρήσης αντικειμένων, εργαλείων, τεχνολογιών, μέσω διακριτών τρόπων σκέψης, 
αποτίμησης, αίσθησης και πίστης. Οποτεδήποτε μιλάμε ή γράφουμε, πάντοτε και 
ταυτόχρονα οικοδομούμε «έξι περιοχές της πραγματικότητας» (Gee, 1999, σελ. 
12)100: 

1. Το νόημα και την αξία των πτυχών του υλικού κόσμου (the meaning and 
value of aspects of the material world), π.χ. Ο δάσκαλος νομιμοποιείται να 
στέκεται σε μια θέση ή σε μια άλλη. 

2. Δραστηριότητες (activities), π.χ, ο δάσκαλος και οι μαθητές μιλούν και δρουν 
με ένα συγκεκριμένο τρόπο που παραπέμπει σε μετωπική διδασκαλία. 

3. Ταυτότητες και σχέσεις (identities and relationships), π.χ. μέσα στην τάξη 
κατά τη διάρκεια του μαθήματος των Φυσικών Επιστημών, ο μαθητής Α είναι 
ο ηγέτης στην ομάδα του, στο διάλειμμα όμως είναι απλά ένας από τους 
παίκτες της ομάδας. 

4. Πολιτική (politics) - η κατανομή των κοινωνικών αγαθών, π.χ. ο δάσκαλος 
είναι «αυστηρός», όταν μιλά δυνατά και απότομα σε ένα μαθητή, ενώ ένας 
μαθητής με αντίστοιχη συμπεριφορά είναι «αναιδής». 

5. Συνδέσεις (connections), π.χ. ο δάσκαλος μιλά με ένα συγκεκριμένο τρόπο 
γιατί έχει μια συγκεκριμένη ιστορία. 

6. Σημειολογία (semiotics), π.χ. χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια του 
μαθήματος των Φυσικών Επιστημών ο απλός καθημερινός λόγος, ο λόγος των 
Φυσικών Επιστημών ή αξιοποιούνται και οι δυο συνδυαστικά. 
 

3.3.3 Γλωσσολογικές ανθρωπολογικές θεωρήσεις για την αλληλεπίδραση και τη 
μάθηση 

Ανθρωπολογικές έρευνες, που έχουν μελετήσει τις σχέσεις ενηλίκων-παιδιών 
σε πολλές και διαφορετικές κουλτούρες, υποστηρίζουν την άποψη ότι η μάθηση είναι 
μια διαδικασία του σκέπτεσθαι (apprenticeship in thinking), μια εισαγωγή σε τρόπους 
ομιλίας και σκέψης, η οποία επιτυγχάνεται διαμέσου της συμμετοχής σε λόγους (π.χ. 
Heath, 1983101; Wells, 1986102). Οι έρευνες αυτής της κατεύθυνσης έχουν αναδείξει 
τους «μηχανισμούς» με τους οποίους η μάθηση των ατόμων διαμορφώνεται από τα 
κοινωνικά και θεσμικά πλαίσια στα όποια συμμετέχουν και υποστηρίζεται από τη 
χρήση ποικίλων πολιτισμικών εργαλείων και τεχνουργημάτων (Lave, 1988)103.  

Έτσι, διαπιστώνουμε ότι και στο πεδίο της ανθρωπολογίας και ειδικότερα στο 
πεδίο της γλωσσολογικής ανθρωπολογίας, υιοθετούνται κοινωνικοπολιτισμικά 
                                                 
100 Gee, J. P. (1999). ό.π. 
101 Heath, S.B. (1983). Ways with words: Language, life, and work in communities and 
classrooms. New York: Cambridge University Press.  
102 Wells, G. (1986). The meaning makers: Children learning language and using language to 
learn. Portsmouth, NH: Heinemann. 
103 Lave, J. (1988). Cognition in Practice: Mind, Mathematics and Culture in Everyday Life 
(Cambridge: Cambridge University Press). 
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προσανατολισμένες παραδοχές που αναδεικνύουν το τρίπτυχο συνεργασία 
(κοινωνική διάσταση της μαθησιακής διαδικασίας) - γλωσσική αλληλεπίδραση - 
μάθηση. Η Tomasello, στο βιβλίο της «Η πολιτισμική φύση της γνωστικής 
διαδικασίας», αναφέρει: «Οι άνθρωποι “ζουν” στον κόσμο της γλώσσας, των 
μαθηματικών, της εκπαίδευσης, των Φυσικών Επιστημών… Αυτά τα είδη των 
κοινωνικών θεσμών /παραδόσεων και συμβάσεων δημιουργούνται και διατηρούνται 
με βάση συγκεκριμένους τρόπους αλληλεπίδρασης και σκέψης μεταξύ των ομάδων 
των ανθρώπων» (Tomasello 1999, σελ. 216)104. Σύμφωνα με την ίδια, η γλώσσα δε 
δημιουργεί νέες γνωστικές διαδικασίες από το τίποτα, αλλά, όταν τα παιδιά 
αλληλεπιδρούν με άλλα άτομα και υιοθετούν τις επικοινωνιακές τους πρακτικές, αυτή 
η κοινωνική διαδικασία δημιουργεί μια νέα μορφή γνωστικών αναπαραστάσεων. 
Αυτές οι γλωσσολογικές πρακτικές έχουν δυο χαρακτηριστικά: είναι διϋποκειμενικές 
(intersubjective) και εκπορεύονται από μια συγκεκριμένη προοπτική (perspectival) 
(Tomasello, 1999, σελ. 213)105.  

Για τις κοινωνικοπολιτισμικά προσανατολισμένες ανθρωπολογικές θεωρήσεις, 
των οποίων οι θέσεις είναι εμφανώς επηρεασμένες από τις θεωρήσεις του Vygotsky, 
η ανθρώπινη γνωστική διαδικασία διαμορφώνεται φυλογενετικά, ιστορικά και 
οντογενετικά. Σύμφωνα με αυτές (π.χ. Rogoff, 2003106, Cole, 1996107), οι άνθρωποι 
μεγαλώνουν και αναπτύσσονται σε ένα πεδίο που διαθέτει συγκεκριμένα κοινωνικά 
και ιστορικά διαμορφωμένα τεχνουργήματα και παραδόσεις, τα οποία τους 
προσφέρουν τη δυνατότητα: (α) να ωφεληθούν από τη συσσωρευμένη γνώση και τις 
δεξιότητες των κοινωνικών ομάδων στις οποίες συμμετέχουν, (β) να αποκτήσουν και 
να χρησιμοποιήσουν γνωστικές αναπαραστάσεις με τη μορφή γλωσσολογικών 
συμβόλων αλλά και αναλογιών και μεταφορών οικοδομημένων με βάση αυτά τα 
σύμβολα, καθώς οι γνωστικές αυτές αναπαραστάσεις βασίζονται στις συγκεκριμένες 
θεωρήσεις των ομάδων στις οποίες είναι μέλη, (γ) να εσωτερικεύσουν 
συγκεκριμένους τύπους γλωσσικών αλληλεπιδράσεων μετασχηματίζοντάς τες σε 
μεταγνωστικές, αναπαραστατικές και διαλογικές δεξιότητες. Οι παραπάνω θέσεις 
αναδεικνύουν με τη σειρά τους την κοινωνική και συνεργατική φύση της μάθησης 
/ανάπτυξης που είναι εστιασμένη στα συγκεκριμένα κοινωνικοπολιτισμικά πλαίσια 
και το σπουδαίο ρόλο της γλωσσικής αλληλεπίδρασης σε αυτή τη διαδικασία.  

Για αυτές τις θεωρήσεις, όπως και για μια σειρά άλλων προσεγγίσεων 
προσανατολισμένων στο λόγο, η φύση των αλληλεπιδράσεων είναι καθοριστική για 
τη φύση των κοινωνικών θεσμών και των παραδόσεων που δημιουργούνται. Για 
παράδειγμα στη δική μας κοινωνία οι αλληλεπιδράσεις που λαμβάνουν χώρα 
προάγουν και οδηγούν συνήθως στη δημιουργία ατομικιστικών, ανταγωνιστικών, μη 
συνεργατικών θεσμών. Τέτοιοι θεσμοί μπορεί να είναι μεγάλου εύρους, όπως αυτός 
του εκπαιδευτικού μας συστήματος αλλά και πολύ μικρότερου, όπως αυτός της 
λειτουργίας μιας σχολικής τάξης κατά τη διάρκεια του μαθήματος των Φυσικών 
Επιστημών. 

                                                 
104 Tomasello, M. (1999). The cultural origins of human cognition. Cambridge, MA: Harvard 
University Press.  
105 Tomasello, M. (1999). ό.π. 
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Οι Gumperz και Levinson (1996, σελ. 11)108, θέλοντας να τονίσουν τον 
κεφαλαιώδη ρόλο των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των ατόμων σημειώνουν: «Εάν το 
νόημα αναδύεται από τις ερμηνευτικές πρακτικές και αυτές είναι εγκατεστημένες σε 
κοινωνικά δίκτυα στα οποία το άτομο κοινωνικοποιείται, οι «φέρουσες μονάδες 
κουλτούρας» και οι «φέρουσες μονάδες γλώσσας» ("culture" and "language" bearing 
units) δεν είναι τα έθνη ούτε οι ομάδες ή κάποιες μονάδες, αλλά μάλλον τα δίκτυα 
των αλληλεπιδρόντων ατόμων…». Ενώ, ο Hanks (1996)109 τονίζει την αναγκαιότητα 
για εμπλοκή των ατόμων σε συνεργατικές δραστηριότητες, αφού αυτές δίνουν τη 
δυνατότητα στα άτομα να έχουν πρόσβαση σε ποικιλία απόψεων, δηλαδή τους δίνουν 
τις ευκαιρίες να εκτίθενται σε αντιλήψεις, αξίες και πιστεύω, οι οποίες με τη σειρά 
τους συμβάλλουν στην ερμηνεία και στην οικοδόμηση νοημάτων.  

Οι γλωσσολογικές ανθρωπολογικές προσεγγίσεις, έχουν οδηγήσει και αυτές, 
όπως και οι θέσεις του Bakhtin, σε πιο διαλογικές και πλαισιακές θεωρήσεις για τον 
τρόπο με τον οποίο δημιουργούνται τα νοήματα ως ερμηνευτικές προσπάθειες των 
αλληλεπιδρώντων ατόμων.  
 
3.3.4 Κοινωνιολογικές θεωρήσεις: Ο ρόλος της γλώσσας και του 
κοινωνικοπολιτισμικού πλαισίου στη διαμόρφωση συνεργατικών διερευνητικών ή 
μη συνθηκών 

Η κοινωνικοπολιτισμική στροφή στην εκπαιδευτική διαδικασία και η 
αναγκαιότητα υλοποίησης προσεγγίσεων προσανατολισμένων στο λόγο 
τεκμηριώνεται και από θέσεις στο πεδίο της κοινωνιολογίας, όπως των Bourdieu και 
Bernstein. 

Ο γάλλος κοινωνιολόγος Bourdieu ήταν από τους πρώτους που υποστήριξε τη 
σημασία της κουλτούρας/πολιτισμού στη μάθηση και διατύπωσε απόψεις για τον 
τρόπο που αυτή επιδρά στην εκπαίδευση (Blackledge & Hunt, 1995, σελ. 225)110. 
Συγκεκριμένα, με το έργο του θεμελιώνει και καθιστά αντιληπτό το γεγονός ότι το 
εκπαιδευτικό σύστημα λειτουργεί ως μέσο κοινωνικής και πολιτισμικής 
αναπαραγωγής. Οι Bourdieu και Passeron υποστηρίζουν ότι στο σχολείο 
συναντώνται και αλληλεπιδρούν δυο τύποι κουλτούρας: η νομιμοποιημένη 
κουλτούρα του σχολείου, η οποία αποτελεί παραλλαγή της κουλτούρας των 
κυρίαρχων κοινωνικών ομάδων, και οι διαφοροποιημένες κουλτούρες που το κάθε 
παιδί έχει αποκτήσει αβίαστα στο πλαίσιο της οικογένειας (Λάμνιας, 2001, σελ. 
156)111.  

Έτσι, όπως είναι φυσικό, τα παιδιά που προέρχονται από τα κυρίαρχα 
στρώματα είναι εξοικειωμένα με την κουλτούρα του σχολείου και μπορούν 
ευκολότερα να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του και να επιτύχουν. Αντίθετα, τα 
παιδιά, που στο πλαίσιο της οικογένειας (αλλοδαποί, παιδιά αγροτών, εργατών κ.λπ.) 
βιώνουν ένα διαφορετικό τύπο κουλτούρας, αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα. 
Για τον Bourdieu, οι δυνατότητες που ένα παιδί έχει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις 

                                                 
108 Gumperz, J., & Levinson, S. (Eds.). (1996). Rethinking linguistic relativity. Cambridge, 
England: Cambridge University Press.  
109 Hanks, W. (1996). Language and communicative practices. Boulder, CO: Westview Press.  
110 Blackledge, D. & Hunt B. (1995). Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης. Αθήνα: εκδ. Έκφραση.  
111 Λάμνιας, Κ. (2001). Κοινωνιολογική θεωρία και εκπαίδευση. Αθήνα: Μεταίχμιο.  
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του σχολείου εξαρτώνται από την κουλτούρα ή όπως την αποκαλεί από το 
«πολιτισμικό κεφάλαιο» που έχει κληρονομήσει από την οικογένειά του και, κατ’ 
επέκταση, από το άμεσο κοινωνικό του περιβάλλον. Για αυτό, κατά την άποψή μας, 
θα πρέπει να είναι άμεση προτεραιότητα του σχολείου -στο πλαίσιο συνεργατικών 
διερευνήσεων- να δίνει πρωτεύουσα σημασία στην ενεργό συμμετοχή σε κατάλληλα 
διαμορφωμένους λόγους και πρακτικές όλων των μαθητών και ιδιαίτερα αυτών που 
δεν είναι «προικισμένοι» από την οικογένειά τους με το επιθυμητό πολιτισμικό 
κεφάλαιο. Να επιδιώκει δηλαδή μέσω συνεργατικών διερευνήσεων τη γεφύρωση των 
πολιτισμικών πραγματικοτήτων (κουλτουρών κατά Bourdieu). 

Επίσης, οι Bourdieu και Passeron υποστηρίζουν ότι η νομιμοποίηση, 
αποκλειστικά και μόνο, της κουλτούρας των κυρίαρχων κοινωνικών ομάδων από το 
σχολείο και ο μη σεβασμός της διαφορετικής κουλτούρας ή της διαφορετικότητας, 
λειτουργεί ως επιβολή πάνω στους μαθητές, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για την 
απόδοσή τους στο σχολείο, αλλά και τις αντιλήψεις και απόψεις που διαμορφώνουν 
για τον εαυτό τους και τους άλλους. Την παραπάνω διαδικασία «επιβολής» οι 
Bourdieu και Passeron την χαρακτηρίζουν με τον όρο «συμβολική βία» (Bourdieu & 
Passeron, 1977)112. Η συμβολική βία ορίζεται ως «αυθαίρετη» επιβολή «σημασιών», 
δηλαδή αντιλήψεων, ερμηνειών και αξιολογήσεων. Η ενημέρωση των διδασκόντων 
αναφορικά με τη «συμβολική βία» μπορεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις - με τη 
βοήθεια και της αναστοχαστικής λειτουργίας της ανάλυσης λόγου του διδάσκοντος 
από τον ίδιο (βλ. ερευνητικό κεφ. 5) - για την εκδήλωση πιο συνεργατικών 
διερευνητικών ρεπερτορίων λόγου στη μαθησιακή διαδικασία.  

Ο Bernstein, από το τέλος της δεκαετίας του ’50, άρχισε να αναπτύσσει τους 
προβληματισμούς του, δίνοντας έμφαση στη γλώσσα και στο ρόλο της στη σχολική 
επίδοση των μαθητών. Οι απόψεις του Bernstein διαφοροποιούνται από τις απόψεις 
του Bourdieu στο σημείο ότι ο πρώτος δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην επικοινωνία 
μεταξύ των ατόμων, η οποία ωστόσο εμπεριέχει έμμεσα τον καθοριστικό ρόλο που 
διαδραματίζει η κουλτούρα του κάθε μαθητή προσδιορισμένη από το κοινωνικό και 
πολιτισμικό του περιβάλλον. Η γλώσσα αποτελεί βασικό στοιχείο του πολιτιστικού 
κεφαλαίου. Για τον Bernstein η γλώσσα ως κώδικας «μεταδίδεται» και 
«προσλαμβάνεται» μέσα από αλληλεπιδράσεις που είναι πολιτισμικά συγκεκριμένες 
και διαπιστώνει το γεγονός πως το σχολείο νομιμοποιεί μια συγκεκριμένη μορφή της. 
(Bernstein, 1991)113. Η νομιμοποιημένη γλώσσα του σχολείου αντιπροσωπεύει αυτό, 
που ο Bernstein αποκαλεί επεξεργασμένο κώδικα επικοινωνίας, και είναι διαφορετική 
από αυτή του περιορισμένου γλωσσικού κώδικα (Bernstein, 1990)114 που φέρουν 
πολλοί μαθητές είτε κατά τη διάρκεια των πρώτων σχολικών χρόνων είτε και 
αργότερα εξαιτίας του διαφορετικού κοινωνικού ή πολιτισμικού περιβάλλοντος. Ο 
περιορισμένος γλωσσικός κώδικας διαφέρει από τον επεξεργασμένο τόσο στην 
συντακτική δομή όσο και στη λειτουργία, δηλαδή τα άτομα που τον χρησιμοποιούν 
δεν έχουν τη δυνατότητα της άνετης κίνησης σε κάποιο άλλο πλαίσιο επικοινωνίας με 
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πιο επεξεργασμένες μορφές έκφρασης κατάλληλες να αντιμετωπιστούν σύνθετες 
καταστάσεις στο χώρο της μάθησης (Κόκκοτας, 2004, σελ. 89)115.  

Όπως γίνεται αντιληπτό από τα παραπάνω η σημασία της γλώσσας έχει 
ιδιαίτερη βαρύτητα, όταν η εκπαίδευση καλείται να αντιμετωπίσει μαθητές από 
διαφορετικά κοινωνικά και πολιτισμικά περιβάλλοντα. Αυτό το στοιχείο πρέπει να το 
λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τους οι ερευνητές, οι διδάσκοντες και οι συντάκτες 
Αναλυτικών Προγραμμάτων. Ένας διδάσκων στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών 
θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής των μαθητών σε συνεργατικές 
διερευνητικές δραστηριότητες, ώστε αυτοί να οδηγηθούν από τη χρήση 
περιορισμένου γλωσσικού κώδικα, με τη βοήθεια του διδάσκοντος και ικανότερων 
συνομηλίκων, σε πιο εξεργασμένους γλωσσικούς κώδικες της σχολικής γνώσης των 
Φυσικών Επιστημών. 

 
3.3.5 Οι θεωρήσεις της κοινωνικής σημειωτικής και των κοινωνικών δυναμικών 
οικοσυστημάτων: η κατασκευή νοήματος μέσω κοινωνικών αλληλεπιδράσεων  

Η κοινωνική σημειωτική, που βασίζεται κατά ένα μεγάλο μέρος στην 
κοινωνική διαλογική προσέγγιση του Bakhtin και τη λειτουργική σημασιολογία του 
Halliday, εστιάζει όχι μόνο στη μορφή, αλλά και στην κοινωνική λειτουργία της 
γλώσσας. Σύμφωνα με τον Lemke (1990, σελ. ix)116, η γλώσσα δεν είναι μόνο 
λεξιλόγιο και γραμματική, αλλά είναι ένα σύστημα πόρων/ πληροφοριών για τη 
δημιουργία νοημάτων. Με βάση αυτή την παραδοχή, η επικοινωνία στο πλαίσιο του 
μαθήματος των Φυσικών Επιστημών, όπως και σε οποιοδήποτε άλλο πλαίσιο, είναι 
μια κοινωνική διαδικασία, δηλαδή δεν επικοινωνούμε μέσω της «μετάδοσης» μόνο 
σημείων ή σημάτων, αλλά μέσω της δημιουργίας και του κατάλληλου χειρισμού 
κοινωνικών καταστάσεων. Όπως ο ίδιος αναφέρει: «Η γλώσσα δε λειτουργεί σε 
απομόνωση. Σε συγκεκριμένα πλαίσια παράγονται συγκεκριμένα νοήματα, όπου 
κοινωνικές προσδοκίες και μη γλωσσικά συμβόλαια παίζουν καθοριστικό ρόλο» 
(Lemke 1995, σ. 7)117. 

Η άποψη αυτή δίνει μια εξήγηση στο γεγονός ότι δεν είναι τόσο απλό να 
μετασχηματιστεί ένα μονολογικό μαθησιακό περιβάλλον σε ένα πιο συνεργατικό και 
διαλογικό. Η δημιουργία επιθυμητών συνεργατικών και διαλογικών ρεπερτορίων δεν 
μπορεί να προέλθει, επειδή κάποιος είναι απλά ενήμερος θεωρητικά. Δάσκαλοι και 
μαθητές έχουν ιστορίες συγκεκριμένων χειρισμών κοινωνικών καταστάσεων που δεν 
μπορούν να μετασχηματιστούν αυτόματα, αφού λειτουργούν σε ένα ευρύτερο 
κοινωνικό πλαίσιο με συγκεκριμένα μονολογικά χαρακτηριστικά. 

Για τον Halliday (1978, σελ. 2-3)118, μια κοινωνική πραγματικότητα ή μια 
κουλτούρα είναι από μόνη της μια σημειωτική κατασκευή. Ένα πλαίσιο ομιλίας είναι 
από μόνο του ένα σημειωτικό κατασκεύασμα με μορφή, η οποία επιτρέπει στους 
συμμετέχοντες να προβλέπουν στοιχεία του ισχύοντος τρόπου ομιλίας και, με βάση 
αυτόν, να ερμηνεύουν ο ένας τον άλλο, καθώς η ομιλία εξελίσσεται. Όπως 
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χαρακτηριστικά αναφέρει «μπορούμε συνεπώς να πούμε ότι η ατομική μας ανάπτυξη 
λαμβάνει χώρα διαμέσου των άλλων … Η ατομική ανάπτυξη διαμορφώνεται με βάση 
αυτό που το άτομο παράγει για τους άλλους» (Halliday, σελ. 161-162)119. Εμείς θα 
προσθέταμε ότι η ατομική ανάπτυξη εξαρτάται από τη φύση της συνεργασίας με τους 
άλλους. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο η απόδοση νοημάτων προσεγγίζεται ως κοινωνική 
πρακτική, εντάσσεται μέσα στην κοινωνία και δεν αντιμετωπίζεται ως κάτι αυτόνομο, 
που σχετίζεται αποκλειστικά με την ατομική σκέψη. Έτσι, με βάση αυτό το πλαίσιο, 
στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών μέσα από τις καθημερινές ενέργειές τους, οι 
άνθρωποι (μαθητές-διδάσκων) δημιουργούν ένα μοναδικό κοινωνικό οικοδόμημα, 
βεβαιώνοντας τις δικές τους θέσεις και ρόλους, ενισχύοντας και διαμορφώνοντας 
προνομιακές συνθήκες για συγκεκριμένα συστήματα ταυτοτήτων, αξιών και 
γνώσεων. Αυτό σημαίνει ότι, εάν κριθεί με κάποιον τρόπο (στην περίπτωση μας με τη 
χρήση και αξιοποίηση εργαλείων ανάλυσης λόγου) ότι τα συγκεκριμένα συστήματα 
χρειάζονται μετασχηματισμό (π.χ. οι μονολογικοί στη φύση τους λόγοι των 
δασκάλων-ερευνητών στο πρώτο στάδιο της έρευνάς μας), αυτό δεν είναι μια 
καθόλου εύκολη υπόθεση και απαιτεί μια προσπάθεια προσανατολισμένη στην 
εξέταση και στο μετασχηματισμό των λόγων που λαμβάνουν χώρα στο συγκεκριμένο 
πλαίσιο.  

Ένα βασικό ερώτημα στο οποίο προσπαθεί να απαντήσει η κοινωνική 
σημειωτική είναι: το πώς μια πράξη αποκτά νόημα μέσα στην κοινωνία ή, στην 
περίπτωσή μας, στη μικροκοινωνία μιας τάξης Φυσικών Επιστημών. Η απάντηση 
είναι ότι κάθε πράξη αποκτά νόημα, αν τοποθετηθεί σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. 
Τοποθετούμε κάθε πράξη ή γεγονός σε διάφορα πλαίσια με σκοπό να αποκτήσουν 
νόημα και το νόημα που βγάζουμε από μια πράξη ή ένα γεγονός συγκροτείται από τις 
σχέσεις που κατασκευάζουμε μεταξύ αυτής και των πλαισίων της. Ο Lemke (του 
οποίου τη μελέτη για τα πλαίσια αξιοποιήσαμε στην έρευνά μας - βλ. ενότ. 6.7.2) 
αναφέρεται σε τριών ειδών πλαίσια (1990, σελ. 188)120. Τα πλαίσια μέσα στα οποία 
οποιαδήποτε πράξη (ή πράγμα, γεγονός, λέξη) τοποθετείται, αποτελώντας έτσι ένα 
μέρος τους, είναι τα συνταγματικά πλαίσια (syntagmatic contexts). Τα πιο 
συνηθισμένα είδη συνταγματικών πλαισίων είναι οι διαδοχικές πράξεις, οι οποίες 
είναι από τη φύση τους οικοδομημένες σε μικρή ακολουθία, κι αυτές με τη σειρά τους 
ανήκουν σε ευρύτερες ακολουθίες. Η δομή των δραστηριοτήτων μέσα σε μια τάξη, 
όπως για παράδειγμα, ο τριαδικός διάλογος, ανήκει στα συνταγματικά πλαίσια αυτού 
του είδους. Όλες οι σημειωτικές δομές μπορούν να αναλυθούν ως δομές 
δραστηριότητας και αυτό συμβαίνει, διότι όλες αποτελούν αποτέλεσμα σημειωτικών 
πρακτικών, συνέπειες της διαδοχής των κοινωνικών πράξεων. Πέρα από τα 
συνταγματικά πλαίσια υπάρχουν και τα παραδειγματικά (paradigmatic contexts). 
Αποτελούνται από άλλες λέξεις ή ενέργειες που θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν 
τη λέξη που ειπώθηκε ή την πράξη που πραγματοποιήθηκε στα ίδια συνταγματικά 
πλαίσια. Δηλαδή, ποιες άλλες λέξεις θα ήταν δυνατό να χρησιμοποιηθούν αντί για 
αυτές, που τελικά χρησιμοποιήθηκαν. Υπάρχουν επίσης και αυτά που αποκαλούμε 
ενδεικτικά πλαίσια (indexical contexts). Είναι κοινωνικά πλαίσια που σχετίζονται, 
κατά κάποιο τρόπο, με μια πράξη σε μια συγκεκριμένη κοινωνία. Με έναν ορισμένο 

                                                 
119 Halliday, M.A.K. (1978). ό.π. 
120 Lemke, J. L. (1990). ό.π. 
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βαθμό πιθανότητας, η δράση και το πλαίσιο «συντάσσουν» το ένα το άλλο. 
Παραδείγματος χάρη, υπάρχουν κάποιες ενέργειες, οι οποίες αναδεικνύουν τον 
εκπαιδευτικό ως το πρόσωπο που τις εκτελεί (λ.χ. αξιολόγηση) και άλλες που 
αφορούν περισσότερο του μαθητές (λ.χ. ανάκληση προηγούμενης εμπειρίας). Οι 
περισσότερες ενέργειες μπορούν να γίνουν από τον οποιονδήποτε, αλλά το νόημα 
τους θα είναι εντελώς διαφορετικό ανάλογα με την ιδιότητα του εν λόγω ατόμου (π.χ. 
όταν ο δάσκαλος θέτει ερώτηση οι μαθητές πιστεύουν ότι αυτός γνωρίζει την 
απάντηση, ενώ όταν θέτει ένας μαθητής το ερώτημα, θεωρείται ότι αυτός δε γνωρίζει 
την απάντηση). Υπάρχει μια πολύ σημαντική περίπτωση ενδεικτικής πλαισίωσης, τα 
θεματικά πλαίσια (thematic contexts). Μια τάξη κατά τη διάρκεια του μαθήματος των 
Φυσικών Επιστημών, χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένες ενέργειες όσον αφορά την 
πραγμάτευση του θεματικού περιεχομένου του μαθήματος και εκ μέρους του 
διδάσκοντος και εκ μέρους των μαθητών. Κατά την άποψή μας, τα θεωρητικά 
εργαλεία της κοινωνικής σημειωτικής μπορούν να αξιοποιηθούν με σημαντικά 
αποτελέσματα σε προσεγγίσεις προσανατολισμένες στο λόγο. 

Πολύ ενδιαφέρουσα είναι και η θεώρηση των κοινωνικών δυναμικών 
οικοσυστημάτων. Στο βιβλίο του «Textual Politics», ο Lemke (1995)121 βασιζόμενος 
στον Wilden, που το 1972 ανέπτυξε ένα μοντέλο ανθρώπινης επικοινωνίας ως 
συμβολικής και υλικής ανταλλαγής μέσα σε οικοσυστημικά πλαίσια, αλλά και θέσεις 
που εκπορεύονται από τις θεωρίες αυτοοργάνωσης πολύπλοκων συστημάτων, 
διατυπώνει τη θέση πως «…οι κοινότητες είναι υλικά οικοσυστήματα. Σύμφωνα με 
τον ίδιο, οι κοινότητες δε δημιουργούνται από τα άτομα, αλλά μάλλον από 
διαπολιτισμικά, ετερογλωσσικά ρεπερτόρια των κοινωνικών πρακτικών, όπως θα 
συμφωνούσε και ο Bakhtin. Αν θέλαμε να μεταφέρουμε την προοπτική αυτή στη 
μαθησιακή διαδικασία, όπως ο Lemke αναφέρει, θα λέγαμε, πως «οι τάξεις μπορούν 
να θεωρηθούν ως “δυναμικά ανοικτά οικοσυστήματα” (“self-organizing dynamic 
open ecosystems”), δηλαδή ως χώροι, όπου μαθητές και διδάσκοντες επιδίδονται σε 
υλικές/ενεργειακές/συμβολικές ανταλλαγές ως ένα μέρος της επιτελούμενης 
εργασίας, που είναι η παραγωγή λόγου και κοινωνικού κεφαλαίου» (1995, σ. 168). 
Σύμφωνα με τη θεώρηση των κοινωνικών δυναμικών οικοσυστημάτων η ανθρώπινη 
μάθηση και ανάπτυξη λαμβάνουν χώρα ως όψεις της συμμετοχής μας στις 
διαδικασίες αυτοοργάνωσης των οικοσυστημάτων και το ίδιο συμβαίνει με τις 
κοινωνικές και πολιτισμικές αλλαγές. Έτσι η κοινότητα ως ένα σύστημα πρακτικών 
δημιουργίας νοήματος και ταυτόχρονα ως ένα αυτοοργανούμενο δυναμικό ανοικτό 
σύστημα υλικών αλληλεπιδράσεων τείνει να διατηρείται σταθερή και ταυτόχρονα να 
μετασχηματίζεται και να αλλάζει. 

Υποστηρίζουμε πως οι παραπάνω θέσεις τεκμηριώνουν την αναγκαιότητα μιας 
προσέγγισης προσανατολισμένης στην εξέταση των λόγων/ επικοινωνιακών 
δράσεων, όταν μελετούμε ή/και επιδιώκουμε το μετασχηματισμό οποιασδήποτε 
κοινωνικοπολιτισμικής δραστηριότητας, όπως είναι αυτή της μαθησιακής 
διαδικασίας στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών. Υποστηρίζουμε, επίσης, πως η 
μελέτη των σημειωτικών πρακτικών των κοινωνικών οικοσυστημάτων είναι 
αναγκαία για τον κριτικό μετασχηματισμό τους. 

 
                                                 
121 Lemke, J.L. (1995). ό.π. 
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3.4 Σύγχρονες κοινωνικοπολιτισμικές θεωρήσεις: συνεργατική διερεύνηση, 
κριτική εξέταση των λόγων και μετασχηματισμός της συμμετοχής 

Σε αυτή την ενότητα, βασιζόμενοι και στο περιεχόμενο των προηγούμενων 
ενοτήτων, θα αναφερθούμε σε βασικές θέσεις των σύγχρονων 
κοινωνικοπολιτισμικών προσεγγίσεων σχετικά με τη συνεργασία, τη γλώσσα και τη 
μάθηση. 

 Οι θεωρητικές απόψεις και ειδικότερα οι θέσεις για τις λειτουργικές 
κοινωνικές, πραξιακές, συλλογικές και διαλογικές λειτουργίες της γλώσσας και οι 
απόψεις για τη φύση της συνεργασίας και της μάθησης /ανάπτυξης, όπως 
διατυπώθηκαν από ανθρωπολογικές, κοινωνικοσημειωτικές, κοινωνικο-
γλωσσολογικές, κοινωνιολογικές και κοινωνικοσημειωτικές θεωρήσεις (βλ. 
προηγούμενη ενότητα), έχουν επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τις σύγχρονες 
ψυχολογικές θεωρήσεις για την εκπαίδευση αναδεικνύοντας την κοινωνική φύση της 
μαθησιακής διαδικασίας.  

Οι σύγχρονες κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις122 προσφέρουν μια ολιστική 
προσέγγιση για την ανθρώπινη ανάπτυξη. Σύμφωνα με αυτές, οι άνθρωποι 
συνεισφέρουν στη διαδικασία μετασχηματισμού των κοινωνικοπολιτισμικών 
δραστηριοτήτων (π.χ. μαθησιακές δραστηριότητες στο μάθημα των Φυσικών 
Επιστημών), την ίδια στιγμή που οι ίδιοι, συμμετέχοντας σε αυτές, οικειοποιούνται 
πρακτικές που επινοήθηκαν από άλλους. Όπως αναφέρει η Rogoff (2003, σελ. 44)123, 
γνωστικές, κοινωνικές, αντιληπτικές, φυσιολογικές, συναισθηματικές και άλλες 
διαδικασίες θεωρούνται όλες όψεις της κοινωνικοπολιτισμικής δραστηριότητας παρά 
ξεχωριστές ανεξάρτητες ικανότητες ή ταλέντα. Μια ολιστική προσέγγιση, κατά την 
άποψή μας, κάνει ευκολότερη την κατανόηση της αιτίας για την οποία η γνωστική 
διαδικασία εμπεριέχει τις κοινωνικές σχέσεις και την πολιτισμική εμπειρία, χωρίς τον 
τεχνητό χωρισμό της πραγματικότητας σε όψεις. Στην καρδιά αυτών των θεωρήσεων 
είναι ο προσανατολισμός προς τη γλώσσα και η κριτική εξέταση του τρόπου που αυτή 
χρησιμοποιείται ως θεμελιώδες διαμεσολαβητικό εργαλείο και ο καθοριστικός ρόλος 
της επικοινωνίας και της αλληλεπίδρασης στη μαθησιακή διαδικασία. 
  
3.4.1 Η συνεργατική και διερευνητική φύση της μαθησιακής διαδικασίας  

Για τις σύγχρονες κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις το είδος της μάθησης 
που οδηγεί στην επιθυμητή ανάπτυξη λαμβάνει χώρα δια μέσου ενεργού συμμετοχής 
σε πλήρεις νοήματος συνεργατικές δραστηριότητες.  

Οι υποστηρικτές της θεωρίας της επεξεργασίας πληροφοριών υιοθέτησαν 
θέσεις για τη μάθηση και τη γνώση ως αποκλειστικά γνωστικών διαδικασιών που 

                                                 
122 Αυτές οι προσεγγίσεις συναντώνται στη διεθνή βιβλιογραφία με την ακόλουθη 
ονοματολογία:  

o κοινωνικο-ιστορική θεωρία της δραστηριότητας (Cole et al, 1997),  
o κοινωνικοπολιτισμική προσέγγιση - διαμεσολαβημένη δράση (Wertsch, 1991; 

Wertsch et al, 1995),  
o προσέγγιση του μετασχηματισμού της συμμετοχής (Rogoff, 1998),  
o προσέγγιση της εγκατεστημένης μάθησης (Lave, 1996) 
o προσέγγιση της κατανεμημένης γνωστικής διαδικασίας (Salomon, 1993)  
o θεωρία της δραστηριότητας (Engestrom, 1987).  

123 Rogoff, B. (2003). ό.π.  
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λαμβάνουν χώρα στο μυαλό των ατόμων (π.χ. Newell & Simon, 1972)124. Αντίθετα, 
οι Brown, Collins & Duguid (1989)125 υποστηρίζουν ότι πρέπει να εγκαταλείψουμε 
την ιδέα ότι οι έννοιες είναι αυτόνομες και αφηρημένες οντότητες, τις οποίες 
καλούνται τα άτομα να κατακτήσουν. Απεναντίας, είναι κυρίως προϊόν κοινωνικών 
και πολιτισμικών δραστηριοτήτων. Για αυτούς η μάθηση, όπως και για πολλούς 
άλλους θεωρητικούς και ερευνητές, που αναφέρουμε στην προηγούμενη ενότητα 
(π.χ. Gee, Halliday, Lemke), δεν αποτελεί μια ατομική λειτουργία της ανθρώπινης 
νόησης, αλλά μια κοινωνικοπολιτισμική λειτουργία που λαμβάνει χώρα μέσω 
επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης με άλλους ανθρώπους.  

Σύμφωνα με τον Salomon (1993)126, «...μια καλύτερη εικόνα για την ανθρώπινη 
γνωστική διαδικασία μπορεί να αποκτηθεί αν βασιστούμε στην άποψη ότι η γνωστική 
διαδικασία είναι κατανεμημένη (distributed cognition) μεταξύ των ατόμων και ότι η 
γνώση δομείται ή καλύτερα μετασχηματίζεται κοινωνικά δια μέσου συλλογικών/ 
συνεργατικών προσπαθειών για την επίτευξη κοινών σκοπών σε συγκεκριμένα 
πολιτισμικά πλαίσια» (σελ. i). Η άποψη για τη φύση της γνωστικής διαδικασίας ως 
κατανεμημένης μεταξύ των ατόμων, οδηγεί, κατά την άποψή μας, στην υιοθέτηση 
συνεργατικών διερευνήσεων και στο επίπεδο της μαθησιακής διαδικασίας. Η 
σημασία της θέσης ότι η γνωστική διαδικασία ως ένα φαινόμενο που εκτείνεται πέρα 
από το άτομο, αναδύεται κατά τη διάρκεια συμμετοχικών δραστηριοτήτων, οφείλει 
τη γέννησή της στη θέση του Vygotsky (βλ. ενότ. 3.2.1) ότι το διαπροσωπικό 
προηγείται του ατομικού. Οι ανθρωπολόγοι (βλ. ενότ. 3.3.3) υιοθέτησαν τη θέση 
αυτή και υποστήριξαν την κοινωνική και κατανεμημένη φύση της γνωστικής 
διαδικασίας, θεωρώντας την κουλτούρα ως «αποθήκη» των συσσωρευμένων 
γνωστικών πόρων.  

Για κοινωνικοπολιτισμικά προσανατολισμένους ανθρωπολόγους, όπως ο 
Hutchins, η κατανεμημένη γνωστική διαδικασία αποτελεί χαρακτηριστικό της 
ανθρώπινης λειτουργίας: «Οι ανθρώπινες κοινωνίες έρχονται αντιμέτωπες με 
γνωστικά έργα που ξεπερνούν τις δυνατότητες οποιουδήποτε από τα άτομα μέλη 
τους. … Η διεκπεραίωση αυτών των γνωστικών έργων ξεπερνά τις ικανότητες 
μεμονωμένων ατόμων και διαμορφώνεται πάντοτε από μια κοινωνικά οργανωμένη 
γνωστική διαδικασία. Η ανθρώπινη πράξη χωρίς την κοινωνική οργάνωση της 
κατανεμημένης γνωστικής διαδικασίας δεν μπορεί να υπάρξει.» (Hutchins, 1995, σελ. 
262)127. Από τις διατυπώσεις του Hutchins, αναδύεται μια πολύ σημαντική παραδοχή 
της θεώρησης περί κατανεμημένης γνωστικής διαδικασίας. Η γνωστική διαδικασία 
δεν κατανέμεται απλά μεταξύ των ανθρώπων, αλλά και μεταξύ των πολιτισμικών 
πόρων που αυτοί έχουν στη διάθεσή τους. Με βάση τη θεώρηση αυτή, τα μαθησιακά 
περιβάλλοντα θα πρέπει να δομούνται με τέτοιο τρόπο, ώστε να προσφέρουν 
πρόσβαση σε ποικίλους πολιτισμικούς πόρους. Υπό αυτή την έννοια, μπορούμε να 
υποστηρίξουμε ότι η προσφορά πολλαπλών πολιτισμικών πόρων υπό προϋποθέσεις 
οδηγεί σ’ ένα περιβάλλον πιο συνεργατικό και διερευνητικό. Αυτό σημαίνει πως η 
                                                 
124 Newell, A., & Simon, H. A. (1972). Human problem solving. Englewood Cliffs, NJ: 
Prentice Hall. 
125 Brown, A. L., Collins, A., & Duiguid, P. (1989). Situated cognition and the culture of 
learning. Educational Researcher, 18, 32-42. 
126 Salomon, G. (1993). ό.π. 
127 Hutchins, E. (1995). Cognition in the Wild, Cambridge, MA: MIT Press. 
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συνεργατική κοινωνική δομή των μαθησιακών περιβαλλόντων είναι μια στρατηγική 
προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά όχι η μοναδική. Οτιδήποτε χρησιμοποιείται και 
αξιοποιείται στη μαθησιακή διαδικασία πρέπει να οδηγεί προς τη συνεργατική 
διερεύνηση. Αυτό μπορεί να είναι για παράδειγμα: οι λόγοι που συνεισφέρουν οι 
συμμετέχοντες στη μαθησιακή διαδικασία, τα μαθησιακά έργα, το εποπτικό υλικό, τα 
σχολικά εγχειρίδια, το εκπαιδευτικό λογισμικό.  

Οι εργασίες των Lave και Wenger (1991)128, υποστηριχτών της προσέγγισης της 
εγκατεστημένης μάθησης, έχουν επηρεάσει καθοριστικά τις προσεγγίσεις 
συνεργατικών διερευνητικών προσανατολισμών στη μαθησιακή διαδικασία. Οι Lave 
και Wenger μελέτησαν την εκπαίδευση που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια μιας 
περιόδου μαθητείας (apprenticeship training) και διαμόρφωσαν μια θεώρηση για τη 
μάθηση ως ένα είδος μαθητείας μέσα σε περιβάλλοντα κοινωνικής πρακτικής. 
Σύμφωνα με τους ίδιους η έννοια της ενεργούς συμμετοχής μέσα σε ένα πλαίσιο 
κοινωνικής πρακτικής, ο ρόλος της δράσης σε ένα αυθεντικό μαθησιακό περιβάλλον 
και η δυναμική των κοινοτήτων δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες οικειοποίησης 
της γνώσης μέσω της πρακτικής εργασίας. Έτσι για το μάθημα των Φυσικών 
Επιστημών, θα μπορούσαμε να πούμε, πως είναι απαραίτητη η δημιουργία 
συνεργατικών κοινοτήτων, όπου τα μέλη τους μέσω ενεργού συμμετοχής σε 
αυθεντικές, όσο το δυνατόν, δραστηριότητες οικειοποιούνται επιθυμητές πρακτικές.  

Συνεπώς, για τις κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις η μαθησιακή διαδικασία 
γίνεται αντιληπτή ως ενεργός συμμετοχή στις δραστηριότητες κοινοτήτων, ενώ η 
γνώση ενυπάρχει στις δράσεις των ατόμων και των ομάδων, που συναποτελούν την 
κοινότητα. Ένα μαθησιακό περιβάλλον είναι αποτελεσματικό στο βαθμό που 
διευκολύνει τη συνεργασία και τη διερεύνηση των απόψεων. Για να δημιουργήσουμε 
τις συνθήκες για αποτελεσματικότερη μάθηση θα πρέπει να εξετάζουμε τη φύση της 
συνεργασίας και της διερεύνησης και να επιδιώκουμε πάντα να τη μετασχηματίσουμε 
προς πιο επιθυμητές συνθήκες. Τον στόχο αυτό επιδιώξαμε συστηματικά μέσω της 
συνεργατικής έρευνας δράσης στο πλαίσιο αυτής της διατριβής (βλ. ερευνητικά κεφ. 
5 και 6) 
 
3.4.2 Η αναγκαιότητα για κριτική, αναστοχαστική εξέταση των διαμεσολαβητικών 
πολιτισμικών εργαλείων 

Η ανθρώπινη ανάπτυξη εξαρτάται από την οικειοποίηση και τη σταδιακή 
εισαγωγή κάθε ατόμου στα εργαλεία του πολιτισμού μας, με πιο βασικό από αυτά τη 
γλώσσα. Η μαθησιακή διαδικασία, όπως υποστήριξαν ο Vygotsky και οι συνεργάτες 
του, διαμεσολαβείται από τα πολιτισμικά εργαλεία. Εξαιτίας αυτής της βασικής 
θέσης, μια σύγχρονη κοινωνικοπολιτισμική ερευνητική προσέγγιση είναι αυτή της 
διαμεσολαβημένης δράσης (mediated action) (Wertsch, 1991)129. Η διαμεσολαβημένη 
δράση αφορά ένα άτομο που δρα ή λειτουργεί με διαμεσολαβητικά μέσα. Για 
παράδειγμα, ένα εργαλείο, όπως ο λόγος, διαμεσολαβεί ανάμεσα σε ένα υποκείμενο 
που ενεργεί και το αντικείμενο της ενέργειάς του. Βασικό πολιτισμικό εργαλείο της 
διαμεσολαβημένης δράσης είναι η γλώσσα και για αυτό η μελέτη και η εξέτασή της 

                                                 
128 Lave, & Wenger (1991). Situated learning: Legitimate peripheral participation. 
Cambridge, England: Cambridge University Press 
129 Wertsch, J. (1991). ό.π.  
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είναι απαραίτητη για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο μέσα από τις 
μαθησιακές διαδικασίες αναπαράγονται συγκεκριμένα κοινωνικά, πολιτισμικά και 
κοινωνικά σκηνικά. Στη δική μας περίπτωση οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ δασκάλων-
μαθητών και μαθητών στις μαθητικές ομάδες ή στην ολομέλεια της τάξης 
διαμεσολαβώντας αναπόφευκτα συνεισφέρουν στη μάθηση αλλά ταυτόχρονα θέτουν 
σημαντικούς περιορισμούς σε σχέση με το αν διαμορφώνουν ή όχι τις επιθυμητές 
συνεργατικές και διερευνητικές συνθήκες. Για αυτό, με βάση τη θεώρηση της 
διαμεσολαβημένης δράσης, μια προσπάθεια μετασχηματισμού ενός μαθησιακού 
περιβάλλοντος (όπως αυτό μιας τάξης Φυσικών Επιστημών - από μονολογικές σε πιο 
συνεργατικές διερευνητικές συνθήκες) είναι απαραίτητο να επικεντρώνει στο πιο 
βασικό διαμεσολαβητικό εργαλείο, στη γλώσσα, και πιο συγκεκριμένα στις 
δασκαλομαθητικές και διαμαθητικές αλληλεπιδράσεις.  

Ο Wertsch, βασιζόμενος στο Vygotsky, υποστηρίζει ότι «η ανάπτυξη συχνά 
συμβαίνει δια μέσου της χρήσης ενός πολιτισμικού εργαλείου χωρίς ο μανθάνων να 
έχει πραγματικά κατανοήσει τι είναι αυτό το εργαλείο και πώς λειτουργεί» (Wertsch, 
1998, σελ.132)130 και θεωρεί τον ενσυνείδητο στοχασμό ως ένα σημαντικό στοιχείο 
της μαθησιακής ανάπτυξης μέσω διαμεσολαβημένης δράσης. Στην ερευνητική μας 
προσπάθεια αξιοποιήσαμε τη θέση αυτή, επιδιώκοντας τον ενσυνείδητο στοχασμό για 
τη χρήση του βασικότερου διαμεσολαβητικού εργαλείου της μαθησιακής 
διαδικασίας, της γλώσσας, εμπλέκοντας διδάσκοντες και μαθητές στην ανάλυση των 
ίδιων των λόγων τους. 

 
3.4.3 Η μαθησιακή διαδικασία ως καθοδηγούμενη συμμετοχή και ταυτόχρονα 
μετασχηματισμός της συμμετοχής 

Η κοινωνικοπολιτισμική παραδοχή ότι η μάθηση είναι μετασχηματισμός της 
συμμετοχής ατόμων που εμπλέκονται σε από κοινού εγχειρήματα, «ξεπερνάει» τις 
ιδέες ότι ο κοινωνικός κόσμος είναι εξωτερικός από το άτομο και ότι ανάπτυξη 
σημαίνει απόκτηση αποκλειστικά γνωστικών δεξιοτήτων. Ένα άτομο αναπτύσσεται 
διαμέσου της συμμετοχής του σε μια δραστηριότητα και οι αλλαγές που λαμβάνουν 
χώρα αφορούν και τις εν εξελίξει δραστηριότητες και την προετοιμασία του ατόμου 
για να εμπλακεί αργότερα σε παρόμοιες δραστηριότητες. Μάλιστα αυτός ο 
μετασχηματισμός της συμμετοχής προς επιθυμητά πολιτισμικά ρεπερτόρια, όπως 
στην περίπτωσή μας η οικειοποίηση από μέρους δασκάλων-ερευνητών και μαθητών 
επιθυμητών συνεργατικών και διαλογικών ρεπερτορίων στο μάθημα των Φυσικών 
Επιστημών, επιτυγχάνεται καλύτερα όταν υπάρχει και η απαραίτητη καθοδήγηση από 
ικανότερους συνομήλικους.∗ Επίσης, επιτυγχάνεται καλύτερα, όταν οι συμμετέχοντες 
σε μια μαθησιακή δραστηριότητα προβαίνουν σε κριτική εξέταση των 
διαμεσολαβητικών επικοινωνιακών αλληλεπιδράσεων και ρυθμίζουν ανάλογα τα 
επικοινωνιακά τους ρεπερτόρια. 

                                                 
130 Wertsch, J. (1998). Mind as action. NY: Oxford University Press. 
∗ Για να επιτυγχάνεται και στο ερευνητικό και το διδακτικό επίπεδο συνεργατική διερεύνηση 
και πιο συγκεκριμένα η καθοδήγηση των δασκάλων-ερευνητών από τον ερευνητή στο 
ερευνητικό επίπεδο και η καθοδήγηση των μαθητών από τους σταδιακά όλο και πιο 
ενημερωμένους δασκάλους - ερευνητές και ικανούς συμμαθητές στο διδακτικό επίπεδο. 



Κεφάλαιο 3: Συνεργατική διερεύνηση, γλωσσική αλληλεπίδραση και μάθηση 

 92

Η καθοδηγούμενη συμμετοχή προσφέρει μια προοπτική, που μπορεί να μας 
βοηθήσει να εστιάσουμε στους διάφορους τρόπους με τους οποίους τα παιδιά 
μαθαίνουν, καθώς αυτά συμμετέχουν, και αλληλεπιδρούν κατά τη διάρκεια μιας 
μαθησιακής δραστηριότητας. Η έννοια της καθοδηγούμενης συμμετοχής είναι 
κεντρική στις κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις, καθώς θεωρούν ότι η μάθηση 
είναι μια διαδικασία αλλαγής της συμμετοχής στις δραστηριότητες της κοινότητας, 
είναι μια διαδικασία ανάληψης νέων ρόλων και ευθυνών. Σύμφωνα με τις 
κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις δυο είναι οι βασικές διαδικασίες της 
καθοδηγούμενης συμμετοχής: 

Η αμοιβαία γεφύρωση νοημάτων: Η αμοιβαία κατανόηση λαμβάνει χώρα 
μεταξύ ανθρώπων κατά τη διάρκεια αλληλεπιδράσεων και δεν μπορεί να αναχθεί στο 
ένα ή στο άλλο άτομο. Η επικοινωνία και ο συντονισμός, κατά τη διάρκεια της από 
κοινού συμμετοχής, είναι οι λέξεις κλειδιά για τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι 
αναπτύσσονται (Rogoff, 2003, σελ. 285131; Gee 1999, σελ. 19132). Οι δυο αυτές 
διαδικασίες είναι θα λέγαμε ρυθμίσεις μεταξύ συμμετεχόντων με ποικίλους, 
συμπληρωματικούς ή και ασύμβατους ρόλους, για να διαμορφώσουν μια κοινή 
κατανόηση που θα ταιριάζει στις νέες προοπτικές του συλλογικού εγχειρήματος. 
Καθώς οι συμμετέχοντες προσαρμόζονται στο πλαίσιο επικοινωνίας και συνεργασίας, 
οι νέες προοπτικές που υιοθετούν εμπεριέχουν υψηλότερου βαθμού κατανόηση. 
Αυτό, κατά την άποψή μας, μπορεί να συμβαίνει, στη διαδικασία της επιδιωκόμενης 
συνεργατικής διερεύνησης που περιγράφουμε στη διατριβή. 

Η αμοιβαία οικοδόμηση της συμμετοχής: Το μαθησιακό περιβάλλον δεν 
οικοδομείται μόνο με βάση τις προθέσεις των σχεδιαστών του, αλλά και με βάση τις 
συνεισφορές των συμμετεχόντων. Παραδείγματος χάρη, μια δραστηριότητα του 
μαθήματος των Φυσικών Επιστημών μπορεί να εξεταστεί ως προς το βαθμό που οι 
συμμετέχοντες επιθυμούν να συμμετάσχουν σε αυτή, τις δεξιότητες που έχουν 
αποκτήσει από τη συμμετοχή τους σε σχετικές πρακτικές κ.λπ. (βλ. ερευνητ. κεφ. 6). 
Η κοινωνικοπολιτισμική θέση περί αμοιβαίας οικοδόμησης της συμμετοχής 
(Budwing, Uzgiris, Wertsch, 2000)133, είναι κατά την άποψή μας, αποκαλυπτική των 
δυσκολιών που αντιμετωπίζει ο διδάσκων, όταν επιχειρεί να εργαστούν οι μαθητές 
του συνεργατικά και διερευνητικά. Ακόμα κι αν έχει τις καλύτερες προθέσεις, δε θα 
επιτύχει, αν δε φροντίσει μεθοδικά για την οικοδόμηση της συμμετοχής. 

Κατά την άποψή μας, με βάση την προσέγγιση του μετασχηματισμού της 
συμμετοχής, η μάθηση που προκύπτει από τη συνεργασία και την από κοινού 
γνωστική διαδικασία δεν περιλαμβάνει τη στείρα λήψη ή μετάδοση από κάποιο 
εξωτερικό πρότυπο. Αντίθετα, συμμετέχοντας σε κοινά εγχειρήματα 
κοινωνικοπολιτισμικών δραστηριοτήτων, τα άτομα εμπλέκονται σε μια διαδικασία 
ανάπτυξης της σταδιακής κατανόησης. Στο πλαίσιο της διαδικασίας της συμμετοχής, 
το άτομο αλλάζει και, στη μετέπειτα εμπλοκή του σε παρόμοιες δραστηριότητες, 
είναι πιθανό να εκδηλώσει και να αξιοποιήσει αυτές τις αλλαγές. Για παράδειγμα, αν 
                                                 
131 Rogoff, B. (2003). ό.π. 
132 Gee, J. P. (1999). ό.π. 
133 Budwing, N., Urziris, I., Wertsch, J. (2000). Introduction - Communication, Meaning, an 
Development : Interdisciplinary Perspectives. In Budwing N., Urgiris I., Wertsch J. (Eds) 
Communication: an arena of development, Advances in Applied Developmental Psychology 
19 (I. Sigel, series editor) Stanford, Connecticut: Ablex Publishing Corporation.. 
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εστιάσουμε στη χρήση της γλώσσας, θα διαπιστώσουμε ότι ο μαθητής στο μάθημα 
των Φυσικών Επιστημών οικειοποιείται σταδιακά το λεξιλόγιο τους και σε 
μελλοντικές δραστηριότητες το αξιοποιεί (βέβαια για να συμβεί αυτό θα πρέπει να 
του έχουν δοθεί οι ευκαιρίες να συμμετάσχει ενεργά σε αυτές τις δραστηριότητες, 
δηλαδή να έχει εμπλακεί στις δραστηριότητες συνεργατικά και διερευνητικά). Αυτό 
σημαίνει ότι η συμμετοχή στην κοινωνικοπολιτισμική δραστηριότητα δεν εμπεριέχει 
απλά την αντιγραφή αυτού που ήδη υπάρχει αλλά είναι μια δημιουργική διαδικασία 
προς νέα νοήματα. Ο Leont'ev (1981)134 τόνισε τη δημιουργική φύση αυτής της 
διαδικασίας, όταν ισχυρίστηκε ότι το νοητικό δυναμικό του ατόμου αλλάζει, καθώς 
αυτό συμμετέχει στην πρακτική δραστηριότητα που διαμορφώνεται στο 
συγκεκριμένο ανθρώπινο κοινωνικό σκηνικό. Την ικανότητα για συμμετοχή ατόμων 
και ομάδων σε παρόμοιες δραστηριότητες o Hatano (1993)135 την έχει αποκαλέσει 
προσαρμοστική εξειδίκευση (adaptive expertise). Η ανάπτυξη της προσαρμοστικής 
εξειδίκευσης υποστηρίζεται από το βαθμό κατανόησης από τα άτομα των στόχων των 
δραστηριοτήτων στις οποίες αυτά συμμετέχουν.  

Τα παραπάνω προσφέρουν ένα γόνιμο, κατά την άποψή μας, ερμηνευτικό 
πλαίσιο για τη μαθησιακή διαδικασία στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών. Με 
βάση τη θεώρηση αυτή η μαθησιακή διαδικασία μπορεί να θεωρηθεί ως σταδιακός 
μετασχηματισμός της συμμετοχής των μαθητών σε μαθησιακές δραστηριότητες. Τι 
είδους μαθησιακές δραστηριότητες όμως; Έχουμε μελετήσει ήδη την αναγκαιότητα 
εμπλοκής των μαθητών σε συνεργατικής διερευνητικής φύσης δραστηριότητες καθώς 
και την αναγκαιότητα της κριτικής εξέτασης των λόγων που αναδύονται κατά τη 
διάρκεια αυτών των δραστηριοτήτων. Κατά τη διάρκεια της συνεργατικής έρευνας 
δράσης αναπτύξαμε μια σειρά αναστοχαστικών πρακτικών (π.χ. ανάλυση λόγου από 
τους δασκάλους-ερευνητές και από τους μαθητές των ίδιων τους των λόγων - βλ. κεφ. 
5 και 6) στην επιδίωξή μας για δημιουργία πιο συνεργατικών διερευνητικών 
συνθηκών στις τάξεις των Φυσικών Επιστημών, όπου υλοποιήσαμε την έρευνα. 

 
3.4.4 Η θεώρηση της κοινωνικοπολιτισμικής δραστηριότητας ως εργαλείου 
ανάλυσης 

Ενώ για το μικροεπίπεδο των αλληλεπιδράσεων η θεωρία της 
διαμεσολαβημένης δράσης είναι γόνιμη, για την ανάλυση της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας είναι απαραίτητο και ένα θεωρητικό εργαλείο που να βοηθάει στην 
ανάλυσή της σε μέσο και μακροεπίπεδο. 

Η κοινωνικοπολιτισμικά εμπορευόμενη θεωρία της δραστηριότητας (activity 
theory) είναι μια ψυχολογική και ταυτόχρονα μια διεπιστημονική θεωρία που 
προσφέρει ένα πλαίσιο για την περιγραφή μιας κοινωνικοπολιτισμικής 
δραστηριότητας, όπως για παράδειγμα της μαθησιακής διαδικασίας στο μάθημα των 
Φυσικών Επιστημών, ως ενός συνόλου πρακτικών που διασυνδέουν το ατομικό με το 

                                                 
134 Leont'ev, A.N. (1981). Problems of the development of the mind. Moscow: Progress 
Publishers.  
135 Hatano, G. (1993). Time to merge Vygotskian and constructivist conceptions of 
knowledge acquisition. In E. Forman, N. Minick and C. A. Stone (eds), Contexts for 
Learning: Sociocultural Dynamics in Children’ s Development (New York: Oxford 
University Press), 153–166. 
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Υποκείμενο/α

Κανόνες Κοινότητα Κατανομή εργασίας

Διαμεσολαβητικά τεχνουργήματα  
Εργαλεία και σημείαΣχ. 3.1 Μοντέλο 

θεωρίας της 
δραστηριότητας 

2ης γενιάς

Δημιουργία

νοήματος
Αποτέλεσμα

Αντικείμενο

κοινωνικό επίπεδο (Cole & Engeström, 1993136; Nardi, 1996137). Με βάση τη θεωρία 
της δραστηριότητας, οι ανθρώπινες πράξεις πάντα εξελίσσονται και συνεπώς 
εντάσσονται σε ένα πλαίσιο, εκτός του οποίου είναι αδύνατο να γίνουν κατανοητές. 
Η βασική μονάδα ανάλυσης της θεώρησης αυτής είναι η δραστηριότητα. Τα 
διαμεσολαβητικά συστατικά της δραστηριότητας είναι τα εργαλεία (εννοιολογικά και 
φυσικά), η κοινότητα, οι κανόνες, και ο καταμερισμός εργασίας (σχ. 3.1, μοντέλο 2ης 
γενιάς της θεωρίας της δραστηριότητας - Engeström, 1987)138. Αυτό το συλλογικό 
σύστημα διαμορφώνει το ελάχιστο πλαίσιο μελέτης μέσω του οποίου μπορεί να γίνει 
κατανοητή η ανθρώπινη πράξη. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ένα βασικό χαρακτηριστικό της θεωρίας αυτής είναι η αναγνώριση ότι κάθε 

τρέχον σύστημα δραστηριότητας εμπεριέχεται φυσικά, κοινωνικά και ιστορικά μέσα 
σε άλλα ευρύτερα συστήματα δραστηριοτήτων.  

Η θεωρία της δραστηριότητας μπορεί συνοπτικά να παρουσιαστεί με βάση 
πέντε αρχές (Engestrom, 1999α, σελ. 4-5)139:  

1) Ένα συλλογικό, διαμεσολαβούμενο μέσω τεχνουργημάτων∗ και 
προσανατολισμένο στο αντικείμενο σύστημα δραστηριότητας, εξετάζεται μέσα στο 
δίκτυο των σχέσεων με άλλα συστήματα δραστηριοτήτων και λογίζεται ως η 
πρωταρχική μονάδα ανάλυσης. Ατομικοί στόχοι, δράσεις των ομάδων, αυτόματες 

                                                 
136 Cole, M., & Engestrom, Y. (1993). A cultural-historical approach to distributed cognition. 
In G. Salomon (Ed.), Distributed cognitions: Psychological and educational considerations 
(pp. 1–46). New York: Cambridge University Press. 
137 Nardi, B. (Ed.) (1996). Context and consciousness: Activity theory and human-computer 
interaction. Cambridge: The MIT Press. 
138 Engestrom, Y. (1987). Learning by expanding: An activity-theoretical approach to 
developmental research. Helsinki: Orienta-Konsultit.. 
139 Engestrom (1999α). Innovative Learning in Work Teams: Analyzing Cycles of Knowledge 
Creation in Practice. In: Y. Engestrom, R. Miettinen and R. Punamaki, Eds., Perspectives on 
Activity Theory. Cambridge: Cambridge University Press. 377-404. 
∗ Με τη λέξη τεχνουργήματα μεταφράζουμε την αγγλκή λέξη artifacts. Σύμφωνα με τη θεωρία της 
δραστηριότητας μια δραστηριότητα εμπρεριέχει διάφορα τεχνουργήματα, όπως εργαλεία 
(instruments), σύμβολα (signs), διαδικασίες, μηχανές, μεθόδους κ.λπ. 
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λειτουργίες που μπορούν να αποτελέσουν δεύτερης τάξης μονάδες ανάλυσης, είναι 
πλήρως κατανοητές, μόνο εάν ερμηνευτούν έναντι όλων των διαστάσεων της 
δραστηριότητας. 

2) Η πολυφωνικότητα των συστημάτων δραστηριοτήτων. Ένα σύστημα 
δραστηριοτήτων είναι πάντα μια κοινότητα από πολλαπλές οπτικές, παραδόσεις και 
ενδιαφέροντα. Είναι ταυτόχρονα μια πηγή προβλημάτων και μια πηγή καινοτομιών 
απαιτώντας δράσεις μετάφρασης και διαπραγμάτευσης. 

3) Τα συστήματα δραστηριοτήτων παίρνουν μορφή και μετασχηματίζονται σε 
βάθος χρόνου (να θεωρήσουμε για παράδειγμα το σύστημα δραστηριότητα του 
μαθήματος των Φυσικών Επιστημών). Τα προβλήματα και οι δυνατότητές τους 
μπορούν να κατανοηθούν, μόνο αν λάβουμε υπόψη μας και μελετήσουμε την ιστορία 
τους. 

4) Ο κεντρικός ρόλος των αντιφάσεων (contradictions) ως πηγών (τοποχρονικά) 
αλλαγής και ανάπτυξης μιας δραστηριότητας.  

5) Η πιθανότητα για εκτεταμένους μετασχηματισμούς (expancive 
transformations) μέσα σε ένα σύστημα δραστηριότητας.  

 Το σύστημα δραστηριότητας χρησιμοποιήσαμε στο κεφ. 4 για να 
περιγράψουμε το σύστημα: «συνεργατική έρευνα δράσης», ενώ την πρόταση του 
Engestrom περί αναπτυξιακής εργασίας έρευνας (developmental work research), που 
εκπορεύεται από τη θεωρία της δραστηριότητας (βλ. κεφ. 4), αξιοποιήσαμε για να 
διαμορφώσουμε τη μεθοδολογική μας προσέγγιση (συνεργατική έρευνα δράσης με τα 
χαρακτηριστικά της αναπτυξιακής εργασίας έρευνας) στο πλαίσιο αυτής της 
διατριβής. 
 
3.4.5 Μια κριτική θεώρηση των μονάδων ανάλυσης των σύγχρονων 
κοινωνικοπολιτισμικών προσεγγίσεων  

Σε αυτή την ενότητα μελετάμε βασικές θέσεις των σύγχρονων 
κοινωνικοπολιτισμικών θεωρήσεων που υιοθετούν την παραδοχή του κοινωνικά 
προσδιορισμένου σχηματισμού του ατομικού νου και έχουν αναπτυχθεί στη βάση των 
εργασιών του Vygotsky και των συνεργατών του, αλλά έχουν επηρεαστεί και από τις 
θέσεις επιστημονικών πεδίων που παρουσιάστηκαν στην ενότητα 3.4. Θα 
μπορούσαμε να υποστηρίξουμε πως δεν αποτελούν διακριτές προσεγγίσεις, αλλά 
τείνουν να συμπληρώνουν η μια την άλλη, αναδεικνύοντας τον καθοριστικό ρόλο των 
πολιτισμικών εργαλείων στην μάθηση /ανάπτυξη του ατόμου με πιο σημαντικό τη 
γλώσσα και τη συνεργατική διερευνητική φύση της μαθησιακής διαδικασίας. Παρόλα 
αυτά, καθεμία τους δίνει έμφαση σε συγκεκριμένες όψεις της θεωρητικής 
κληρονομιάς του Vygotsky και των συνοδοιπόρων του. 

Βασική έννοια και μονάδα ανάλυσης στην προσέγγιση του Wertsch είναι αυτή 
της διαμεσολαβημένης δράσης. Η έμφαση στη σημειωτική και αλληλεπιδραστική 
φύση της γνωστικής διαδικασίας είναι ολοφάνερα παραγωγική, όπως αναφέρει ο 
(Engesrtom, 1999β)140. Άλλα όπως ο ίδιος ισχυρίζεται, η έμφαση αυτή αποδεικνύεται 
προβληματική, όταν επιδιώκουμε να κατανοήσουμε το πλαίσιο. Σύμφωνα με τον ίδιο, 
τα άτομα δρουν μέσα σε συλλογικές πρακτικές, κοινότητες και ιδρύματα και, όταν η 

                                                 
140 Engestrom Y., & Miettinen, R. (1999β). Intrduction. In Engestrom Y. Miettinen R. & 
Punamaki R. (eds): Perspectives on Activity Theory, Cambridge University Press. 
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ατομική δράση είναι η προνομιακή μονάδα ανάλυσης, η συλλογική πρακτική μπορεί 
να προστεθεί εκ των υστέρων, γεγονός που δημιουργεί προβλήματα σε μια ανάλυση 
κοινωνικοπολιτισμικά προσανατολισμένη.  

Βασική έννοια και μονάδα ανάλυσης στην προσέγγιση της εγκατεστημένης 
γνωστικής διαδικασίας των Lave και Wenger (1991)141 είναι η κοινότητα πρακτικής 
(community of practice), όπως για την Rogoff (1994)142 είναι η κοινότητα 
μανθάνοντων (community of learners). Ενώ στην προσέγγιση αυτή αναγνωρίζεται η 
σημασία των διαμεσολαβητικών μέσων, η μονάδα ανάλυσης είναι πολύ πιο ευρεία 
από τη δράση του ατόμου. Μπορούμε να πούμε ότι η κοινότητα πρακτικής είναι πολύ 
ευρύτερη μονάδα ανάλυσης από ότι η διαμεσολαβημένη δράση, έτσι ώστε να 
λαμβάνονται υπόψη οι κοινωνικές και ιστορικές όψεις μιας κοινωνικοπολιτισμικής 
δραστηριότητας. Μια κριτική που μπορούμε να ασκήσουμε στη θεώρηση των 
κοινοτήτων πρακτικής είναι ότι παρουσιάζει τη μαθησιακή διαδικασία ως μια 
μονοκατευθυνόμενη διαδικασία (από την περιφέρεια που βρίσκονται οι αρχάριοι, 
προς το κέντρο που βρίσκονται οι έμπειροι και ικανοί μια δεδομένης πρακτικής. Αυτό 
που φαίνεται να λείπει είναι η κίνηση προς την αντίθετη κατεύθυνση σύμφωνα με τις 
θέσεις της Rogoff (1998)143 και των Cole και Engestrom (εξωτερικοποίηση - 
externalization - 1993)144. Η αμφισβήτηση της αυθεντίας, η κριτική στάση, η 
καινοτομία, η έναρξη μιας αλλαγής είναι μερικές όψεις των κοινωνικοπολιτισμικών 
πρακτικών που εκπορεύονται, όχι πάντα από αυτούς που οι κοινότητες θεωρούν 
«έμπειρους» και «ικανούς». 

Τέλος, η θεωρία της δραστηριότητας προσπαθεί να ενσωματώσει τα 
«αρνητικά» των παραπάνω θεωρήσεων και συνεχώς εκλεπτύνεται. Βέβαια γίνεται και 
διαρκώς πιο πολύπλοκη, αλλά πάντως προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο, αν 
επιλεγεί για την ανάλυση κοινωνικοπολιτισμικών σκηνικών, όπως είναι τα 
μαθησιακά περιβάλλοντα.  

Στην έρευνά μας, συντασσόμενοι με τις θέσεις περί σημειωτικής και 
αλληλεπιδραστικής φύσης της μαθησιακής διαδικασίας, εστιάσαμε και θεωρήσαμε 
ως μονάδα ανάλυσης τους λόγους δασκάλων και μαθητών (μονάδα ανάλυσης η 
διαμεσολαβημένη δράση), αναπαριστώντας ταυτόχρονα το ευρύτερο πλαίσιο της 
έρευνάς μας με βάση το σύστημα ανάλυσης της θεωρίας της δραστηριότητας. 

 
3.5 Η μάθηση ως συνεργατική διερεύνηση και συμμετοχή σε σταδιακά 
εξελισσόμενους και κατάλληλα καθοδηγούμενους λόγους και πρακτικές. Μια 
προσέγγιση προσανατολισμένη στο λόγο. 

Στη συνέχεια θα προσπαθήσουμε να συνοψίσουμε τις αλλαγές σε σχέση με το 
τρίπτυχο συνεργασία - γλώσσα - μάθηση σε μια σειρά από επιστημονικά πεδία που 
μελετήσαμε σε αυτό το κεφάλαιο και τις παραδοχές που υιοθετούμε με βάση αυτές.  

Ο πίνακας 3.1 που αποτελεί μια ανασκόπηση των όσων συζητήσαμε σε αυτό το 
κεφάλαιο, περιλαμβάνει ενδεικτικά, κάποιες από αυτές τις αλλαγές - στις θέσεις των 

                                                 
141 Lave, & Wenger (1991). ό.π. 
142 Rogoff, B. (1994). Developing understanding of the idea of communities of learners. 
Mind, Culture, and Activity, 1, 209-229.  
143 Rogoff, B. (1998). ό.π. 
144 Cole, & Engestrom (1993). ό.π. 
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διαφόρων επιστημονικών πεδίων - σε μια σειρά ζητήματα που φωτίζουν τη 
μαθησιακή διαδικασία: 

 
Πίνακας 3.1 Αλλαγές στις θέσεις των διαφόρων επιστημονικών πεδίων 

 
Η μάθηση είναι μια καθαρά 
ατομική διαδικασία  

 η μάθηση Η μάθηση εμπεριέχει κοινωνικές και 
πολιτισμικές διεργασίες 

Η γνωστική διαδικασία ως 
ιδιότητα/χαρακτηριστικό των 
ατόμων  

η γνωστική 
διαδικασία 

Η γνωστική διαδικασία ως μια 
διάσταση της ανθρώπινης 
κοινωνικοπολιτισμικής δραστηριότητας

Το νόημα ως κάτι απλό και 
μόνο δηλωτικό «αλήθειας» 

 
 

το νόημα 

Το νόημα δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι 
είναι μόνο εγκατεστημένο σε λεκτικές ή 
μη λεκτικές μορφές, αλλά μάλλον 
πρέπει να μελετηθεί σε σχέση με τις 
κοινωνικές πρακτικές μέσα από τις 
οποίες αναδύεται 

Η γνώση του εξωτερικού 
κόσμου αποτελεί κατάκτηση 
του ατομικού νου και οι λέξεις 
χρησιμεύουν σαν εξωτερικές 
εκφράσεις του εσωτερικού 
κόσμου 

 
 

ο λόγος 

Ο λόγος δεν αναπαριστά μια δοσμένη 
πραγματικότητα, αλλά μάλλον και με 
βάση συγκεκριμένες γλωσσολογικές 
μορφές βοηθά στη διαμόρφωση μιας 
συγκεκριμένης φύσης της εμπειρίας 

Η θεώρηση του ατόμου, ως 
βασικής μονάδας ανάλυσης 
μιας έρευνας 

η μονάδα 
ανάλυσης 

Η θεώρηση της κοινωνικοπολιτισμικής 
δραστηριότητας και της διαμεσολα-
βημένης δράσης ως βασικών στοιχείων 
της μονάδας ανάλυσης μιας έρευνας 

 
Μπορούμε επίσης να σχολιάσουμε τη σύγκλιση σε μια σειρά από πεδία, τα 

οποία ως βασική παραδοχή υιοθετούν την άποψη ότι η ανθρώπινη μάθηση/ ανάπτυξη 
είναι μια κοινωνική, συνεργατική διαδικασία /συμμετοχή σε εξελισσόμενους λόγους 
και πρακτικές ή σε Λόγους. Για αυτά τα πεδία η ανάπτυξη /μάθηση είναι μια 
διαδικασία μετασχηματισμού της συμμετοχής σε κοινωνικοπολιτισμικές 
δραστηριότητες της κοινότητας ή σε δυναμικά ανοικτά οικοκοινωνικά συστήματα. 
Αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι αυτοί που συνεισφέρουν σε αυτήν τη 
διαδικασία των κοινωνικοπολιτισμικών δραστηριοτήτων οικειοποιούνται την ίδια 
στιγμή πρακτικές που επινοήθηκαν από άλλους. 

Όλες οι προσεγγίσεις που εξετάσαμε αναγνωρίζουν τη συνεργατική, 
συμμετοχική, πραξιακή φύση της ανάπτυξιακής /μαθησιακής διαδικασίας. Επίσης, 
αντιμετωπίζουν τη γνωστική διαδικασία ως κάτι περισσότερο από την απόκτηση 
γνώσεων και δεξιοτήτων. Ένα άτομο αναπτύσσεται μέσω της συμμετοχής του σε μια 
δραστηριότητα, γιατί, στην ουσία, εμπλέκεται σε αυτή τη δραστηριότητα με δυο 
τρόπους: το άτομο προετοιμάζεται για μια μελλοντική παρόμοια συμμετοχή ενώ 
ταυτόχρονα μετασχηματίζει με τη σειρά του την ίδια τη δραστηριότητα. Έτσι η 
εστίαση είναι στον ενεργό συμμετοχικό μετασχηματισμό της κατανόησης και της 
εμπλοκής σε δραστηριότητες της κοινότητας.  

Επίσης, οι θεωρήσεις στις οποίες αναφερθήκαμε, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο 
αναγνωρίζουν τον κεφαλαιώδη ρόλο της γλώσσας, ως του πρωταρχικού 
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διαμεσολαβητικού εργαλείου στην οικειοποίηση και το μετασχηματισμό της 
ατομικής αλλά και της συλλογικής γνώσης. Η σημαίνουσα θέση που δίνουν οι 
κοινωνικοπολιτισμικές, και όχι μόνο, προσεγγίσεις στη γλώσσα και στο λόγο, μας 
οδήγησαν να υιοθετήσουμε μια προσέγγιση προσανατολισμένη σ’ αυτόν. 
Μελετώντας τους λόγους που διαμορφώνονται κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων στο 
μάθημα των Φυσικών Επιστημών μπορούμε να εξαγάγουμε χρήσιμα συμπεράσματα 
για το είδος μάθησης που λαμβάνει χώρα και να κάνουμε προσπάθεια να 
μετασχηματίσουμε πιθανόν τις δραστηριότητες αυτές (βλ. κεφ. 5 και 6). 

Στον πίνακα 3.2 που ακολουθεί στη συνέχεια συνοψίζουμε μια σειρά από 
βασικές κοινωνικοπολιτισμικά προσανατολισμένες αρχές σε σχέση με τη μελέτη και 
την ανάπτυξη επιθυμητών μαθησιακών περιβαλλόντων. 

 
Πίνακας 3.2: Κοινωνικοπολιτισμικές αρχές και μαθησιακά περιβάλλοντα 

Η μάθηση είναι πλαισιακή: Η γνωστική διαδικασία και η μάθηση έχουν νόημα για το 
μανθάνοντα μέσα σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα. Η μάθηση και η γνωστική διαδικασία 
είναι εγκατεστημένες σε συγκεκριμένα πλαίσια.  
Κοινότητες πρακτικής: Οι άνθρωποι δρουν και οικοδομούν νοήματα μέσα σε 
κοινότητες πρακτικής. Αυτές οι κοινότητες είναι δυναμικές «αποθήκες» και φορείς 
νοημάτων. Οι κοινότητες οικοδομούν και διαμορφώνουν συγκεκριμένες πρακτικές 
λόγου.  
Η μάθηση ως ενεργός συμμετοχή: Η μάθηση μπορεί να ειδωθεί ως διαδικασία 
ανήκειν και συμμετέχειν σε κοινότητες πρακτικής. Με βάση αυτή τη θεώρηση η μάθηση 
λογίζεται ως μια διαλεκτική διαδικασία αλληλεπίδρασης με άλλους ανθρώπους, 
εργαλεία και το φυσικό κόσμο. Για να κατανοήσουμε το είδος μάθησης που λαμβάνει 
χώρα θα πρέπει να μελετήσουμε τι επιτυγχάνεται ως μάθηση κάθε φορά στο πλαίσιο 
μιας συγκεκριμένης δραστηριότητας. 
Η μάθηση ως μετασχηματισμός της συμμετοχής: η μάθηση που προκύπτει από την 
συνεργασία και την από κοινού γνωστική διαδικασία δεν περιλαμβάνει τη στείρα λήψη 
ή μετάδοση από κάποιο εξωτερικό πρότυπο. Αντίθετα, συμμετέχοντας σε κοινά 
εγχειρήματα κοινωνικοπολιτισμικών δραστηριοτήτων, τα άτομα εμπλέκονται σε μια 
διαδικασία συνεχούς ανάπτυξης και χρήσης της σταδιακής κατανόησής τους. 
Η μάθηση ως πράξη: Η μάθηση είναι «εγκατεστημένη» στις πράξεις των ατόμων και 
των ομάδων που αυτά πραγματοποιούν και στις συνθήκες διαντίδρασης στις οποίες 
αυτά συμμετέχουν. Η γνώση αναπτύσσεται καθώς τα άτομα διαπραγματεύονται και 
συμμετέχουν σε συγκεκριμένες συνεργατικές δραστηριότητες.  
Η διαμεσολάβηση μέσω τεχνουργημάτων: Η ανάπτυξη της γνωστικής διαδικασίας 
(που όπως αναφέρθηκε δεν εντοπίζεται πάντα στο άτομο) εξαρτάται από τη χρήση μιας 
ποικιλίας μέσων και εργαλείων, με πιο βασικό τη γλώσσα. Αυτά τα εργαλεία και τα 
περιβάλλοντα (π.χ. ένα δίκτυο υπολογιστών) είναι καθοριστικά για τη φύση της 
μαθησιακής διαδικασίας που θα λάβει χώρα. 
Τα εργαλεία ως πολιτισμικοί πόροι: Τα εργαλεία περιέχουν ενσωματωμένη την 
ιστορία μιας κουλτούρας. Έτσι, άλλοτε διευκολύνουν και άλλοτε περιορίζουν τα όρια 
της σκέψης των ατόμων. Επίσης λειτουργούν ως δυναμικά εργαλεία «μετάδοσης» της 
κουλτούρας και ταυτόχρονα σταδιακού μετασχηματισμού της από τα άτομα που 
μετέχουν σε αυτήν. Για παράδειγμα στην περίπτωσή μας τα συνεργατικά και διαλογικά 
ρεπερτόρια δασκάλων και μαθητών που βιώνουν και δρουν σε μια ατομικιστική 
κοινωνία, έρχονταν σε αντίθεση με την επιδίωξη μας για την ανάπτυξη πιο 
συνεργατικών διερευνητικών συνθηκών στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών.  
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Κανόνες, πρότυπα, πιστεύω: κάθε λόγος ή κοινότητα πρακτικής έχει τους δικούς 
του/της κανόνες, πρότυπα, πιστεύω, αξίες και συγκεκριμένους αποδεκτούς τρόπους 
διατύπωσης λόγων και δράσης. Χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο, όπως η γλώσσα, με 
διαφορετικούς τρόπους, δίνεται η δυνατότητα ανάδυσης συγκεκριμένων νοημάτων για 
τους κανόνες τα πρότυπα και τα πιστεύω μιας κοινότητας. 
Ιστορία: Οι δραστηριότητες έχουν νόημα μέσα σ΄ ένα συγκεκριμένο ιστορικό πλαίσιο, 
συμπεριλαμβανομένων και των παρελθοντικών εμπειριών και αλληλεπιδράσεων των 
συμμετεχόντων καθώς και των προσδοκώμενων αναγκών και μελλοντικών στόχων. Η 
κουλτούρα διαμέσου των εργαλείων της και των πρακτικών λόγου κωδικοποιεί, 
ενσωματώνει και μεταφέρει τα συσσωρευμένα νοήματα του παρελθόντος. 
Κλίμακες μελέτης της γνωστικής διαδικασίας: Η γνωστική διαδικασία μπορεί να 
μελετηθεί καλύτερα όταν γίνει κατανοητή η δυναμική σχέση μεταξύ του ατομικού και 
του κοινωνικού επιπέδου, η μικροκλίμακα των αλληλεπιδράσεων με τη μακροκλίμακα 
της επικρατούσας κουλτούρας. Η εστίαση σε ένα μόνο επίπεδο, με το άλλο θεωρούμενο 
σταθερό ή προβλέψιμο, αποτελεί εν δυνάμει κίνδυνο αυθαίρετης διατύπωσης ερμηνειών 
και συμπερασμάτων.  
Αλληλεπίδραση: Όπως οι δραστηριότητες διαμορφώνουν την ατομική γνωστική 
διαδικασία έτσι και η ατομική σκέψη και δράση διαμορφώνει τη δραστηριότητα. Αυτή η 
αμοιβαία αλληλεπίδραση διαμορφώνει μια πιθανοκρατική αντίληψη και μας 
απομακρύνει από τις γραμμικές αντιλήψεις αιτιότητας της μελέτης των μαθησιακών 
φαινομένων. 
Οι ταυτότητες και η δόμηση του εαυτού: Η αντίληψη για τη μια και μοναδική 
ταυτότητα του ατόμου έρχεται σε αντίθεση με την κοινωνικοπολιτισμική θέση ότι το 
άτομο οικειοποιείται και εκδηλώνει πολλαπλές ταυτότητες, ανάλογα με τους λόγους 
στους οποίους συμμετέχει και που μπορεί σε διαφορετικά πλαίσια να χρησιμεύουν ως 
εναλλακτικά εργαλεία σκέψης και δράσης.  
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Κεφάλαιο 4 

Συν-ερευνώντας με τους δασκάλους: Μια συνεργατική έρευνα 
δράσης 

 
 

4.1 Εισαγωγή 
Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται η μεθοδολογική μας προσέγγιση, που είναι η 

συνεργατική έρευνα δράσης με τα χαρακτηριστικά της αναπτυξιακής εργασίας έρευνας 
(developmental work research - βλ. ενότ. 4.4.3). Αφού πρώτα πραγματοποιούμε μια 
σύντομη αναδρομή στην αναγκαιότητα μετακίνησης από τις ποσοτικές προς πιο 
ποιοτικές μεθόδους έρευνας (ενότ. 4.3) και στην ανάπτυξη της έρευνας δράσης ως 
αναστοχαστικού εργαλείου για το σταδιακό μετασχηματισμό των μαθησιακών 
περιβαλλόντων (ενότ. 4.4), παρουσιάζουμε το περίγραμμα της αναπτυξιακής 
εργασίας έρευνας δράσης με τις δράσεις και τις υποδράσεις της, δηλαδή το σχεδιασμό 
και τα στάδια υλοποίηση της έρευνας καθώς και τις μεθόδους συλλογής και 
ανάλυσης του εμπειρικού υλικού της διατριβής (ενότ. 4.5). 
 
4.2 Η συνεργατική διερεύνηση όχι μόνο στο παιδαγωγικό αλλά και στο 
ερευνητικό επίπεδο: ο δάσκαλος ως ερευνητής 

Στα τρία προηγούμενα θεωρητικά κεφάλαια, βασιζόμενοι στη θεωρητική και 
ερευνητική εργογραφία, υιοθετήσαμε και υποστηρίξαμε την παραδοχή ότι η 
μαθησιακή διαδικασία μπορεί να θεωρηθεί και να μελετηθεί ως ένα 
κοινωνικοπολιτισμικό σύστημα δραστηριοτήτων και η μάθηση των Φυσικών 
Επιστημών ως οικειοποίηση-μετασχηματισμός μέσω συμμετοχής σε σταδιακά 
εξελισσόμενους και κατάλληλα καθοδηγούμενους λόγους και πρακτικές. Για να 
επιτευχθεί αυτό θα πρέπει το μαθησιακό περιβάλλον να είναι, όπως υποστηρίξαμε, 
συνεργατικής διερευνητικής φύσης και να είναι προσανατολισμένο στο λόγο. Ένα 
τέτοιο περιβάλλον θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένες αρχές και να 
διαθέτει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Τα πιο βασικά είναι η διερευνητική, η 
συμμετοχική, η συνεργατική και αναστοχαστική/κριτική κατεύθυνση της έρευνας. 

Κατά την άποψή μας, όποιες αρχές ισχύουν για τη μάθηση/ ανάπτυξη των 
μαθητών, ισχύουν σε μεγάλο βαθμό και για τη μάθηση/ ανάπτυξη των δασκάλων. Οι 
προτάσεις του Engeström για μια αναπτυξιακή εργασία έρευνας (developmental work 
research, 1999)1, καθώς και ερευνητών στο πεδίο της Διδακτικής των Φυσικών 
Επιστημών μας δείχνουν την κατεύθυνση για τη μεθοδολογική μας προσέγγιση. Ο 
Wells (2002)2 διατυπώνει την άποψη: «Βασικό προαπαιτούμενο, για να γίνει ένας 
δάσκαλος καθοδηγητής μιας συνεργατικής διερευνητικής κοινότητας, είναι να γίνει 

                                                 
1 Engeström, Y. (1999). Activity theory and individual and social transformation. In Y. 
Engestrom, R. Miettinen, & R. L. Punamaki (Eds.), Perspectives on Activity Theory, 
Cambridge University Press, Cambridge, UK, pp. 19-38.  
2 Wells, G. (2002). Inquiry as an orientation for learning, teaching and Teacher education (p. 
197-210. In G. Wells & G. Claxton (Eds.): Learning for Life in the 21st Century. Blackwell 
Publishing.  
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και ο ίδιος ερευνητής», ενώ ο Roth (2005)3 υποστηρίζει: «…η ερμηνευτική 
διερεύνηση (interpretive inquiry), όπως και κάθε ανθρώπινη πρακτική, δε μπορεί να 
γίνει αντικείμενο μάθησης μέσω ομιλίας ή διαβάσματος ζητημάτων σχετικών με 
αυτή, απαιτεί τη συμμετοχή σε σχετικές πρακτικές».  

Επιδιώκουμε το σταδιακό μετασχηματισμό της φύσης και του είδους των 
διαλόγων που λαμβάνουν χώρα στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών. Πώς θα γίνει 
αυτό, αν στην έρευνά του ο ερευνητής επιβάλλει εκ των άνω ένα πλήρως κανονιστικό 
πλαίσιο; Αν επιφυλάσσει για τους δασκάλους και τους μαθητές το ρόλο αυτών που θα 
εφαρμόσουν έτοιμες «συνταγές»; Όπως έχει υποστηριχτεί (Fullan, 1992)4, αλλαγές 
καθοδηγούμενες από πάνω προς τα κάτω δε μπορούν να πραγματοποιηθούν, χωρίς 
την ενεργό συμμετοχή, την υιοθέτηση, την αποδοχή τους και το δημιουργικό 
μετασχηματισμό τους από τους ίδιους τους δασκάλους. Σύμφωνα με την 
κοινωνικοπολιτισμική θεώρηση, οι συμμετέχοντες σε πρακτικές δεν αλλάζουν μόνο 
οι ίδιοι, αλλά μετασχηματίζουν δημιουργικά αυτές τις πρακτικές. Στο 
κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο, που υιοθετούμε, η έρευνα μπορεί να θεωρηθεί μια 
δραστηριότητα με ένα συγκεκριμένο αντικείμενο, η οποία οικοδομείται και 
μετασχηματίζεται σταδιακά, μέσω μιας στοχαστικής διαδικασίας όλων των 
εμπλεκόμενων σε αυτή (Roth et al, 2003)5. Υιοθετώντας την άποψη ότι η μάθηση/ 
ανάπτυξη εμπεριέχει μετασχηματισμό διαμέσου της συμμετοχής σε συλλογικά/ 
συνεργατικά εγχειρήματα, επιλέξαμε την αναπτυξιακή εργασία έρευνας (Engeström, 
1999)6 και την εμπλοκή μέσω συνεργατικής διερεύνησης των ίδιων των 
συμμετεχόντων (δασκάλων και μαθητών) στην εκπαιδευτική διαδικασία, ως 
ερευνητική μέθοδο. Όπως επιδιώκουμε τη δημιουργία «μαθητικών κοινοτήτων» 
(Rogoff, Matusov, & White, 19967) ή «κοινοτήτων πρακτικών» (Lave & Wenger, 
19918, Wenger, 19989) στο επίπεδο της τάξης, καλούμαστε να επιδιώκουμε τη 
δημιουργία «κοινοτήτων ερευνητών» (Wells, 2001)10 στο ερευνητικό επίπεδο. Έτσι 
προχωρήσαμε στην υλοποίηση μιας συνεργατικής έρευνας δράσης.  

Τα οφέλη που αποκομίζουν οι δάσκαλοι-ερευνητές -αλλά και οι ερευνητές, κατά 
την άποψή μας - έχουν σημειωθεί και αναδειχτεί από μια σειρά δημοσιεύσεων των 

                                                 
3 Roth, W.-M. (2005). http://www.educ.uvic.ca/faculty/mroth/teaching/580-03Win/ 
Πρόσβαση:15-1-05 
4 Fullan, M. (1992). Successful school improvement: The implementation perspective and 
beyond. Toronto: OISE Press. 
5 Roth, W-M. & Breuer, F. (2003, May). Reflexivity and Subjectivity: A Possible Road Map 
for Reading the Special Issues [17 paragraphs]. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: 
Qualitative Social Research [On-line Journal], 4(2). Available at: http://www.qualitative-
research.net/fqs-texte/2-03/2-03intro-2-e.htm [Date of Access: 17-1-05]. 
6 Engeström, Y. (1999). ό.π. 
7 Rogoff, B., Matusov, E., & White, C. (1996). Models of teaching and learning: Participation 
in a community of learners. In D. Olson & N. Torrance (Eds.), Handbook of education and 
human development: New models of learning, teaching, and schooling. London: Basil 
Blackwell. 
8 Lave, J., & Wenger, E. (1991). Situated learning. Legitimate peripheral participation. 
Cambridge: Cambridge University Press.  
9 Wenger, E. (1998). Communities of practice. Learning, meaning and identity. Cambridge: 
Cambridge University Press.  
10 Wells, G. (Ed.) (2001). Talk, text and inquiry. New York: Teachers College Press.  
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τελευταίων χρόνων που αφορούν την έρευνα δράσης (π.χ. Carr & Kemmis, 199711; 
Schön, 198712; Newman, 199813; Noffke, 199714; Μπαγάκης, 200115; Wells, 200216; 
Wells, 200117). Αυτό βέβαια δε σημαίνει πως οι έρευνες δράσης είναι πανάκεια, αφού 
πολλές, όπως αναφέρει ο Wells (2002)18, χαρακτηρίζονται από μια μάλλον 
εργαλειακή, τεχνοκρατική φιλοσοφία, αγνοώντας στην ουσία τις απόψεις και την 
κουλτούρα των δασκάλων-ερευνητών.  
 
4.3 Από τις ποσοτικές στις ποιοτικές, συνεργατικές και αναστοχαστικές 
ερευνητικές πρακτικές 

Η επικρατούσα για χρόνια άποψη θεωρούσε τα ερευνητικά προϊόντα 
ανεξάρτητα από τα χαρακτηριστικά της ερευνητικής διαδικασίας και τους ερευνητές. 
Εμείς, με βάση και τη μελέτη της διεθνούς εργογραφίας, και για να είμαστε συνεπείς 
με το θεωρητικό πλαίσιό μας, υιοθετήσαμε μια συνεργατική αναστοχαστική ποιοτική 
κοινωνική έρευνα την οποία θα προσπαθήσουμε να υποστηρίξουμε στη συνέχεια. 

Αν η τεκμηρίωση της συνεργατικής διερεύνησης στο ερευνητικό πεδίο 
εκπορεύεται από την κοινωνικοπολιτισμική θεώρηση που υιοθετεί την άποψη ότι η 
μάθηση εμπεριέχει μετασχηματισμό της συμμετοχής σε συλλογικά εγχειρήματα, 
υπάρχει και μια άλλη παράδοση - το ποιοτικό ερευνητικό παράδειγμα - που 
τεκμηριώνει την έρευνα ως συνεργασία και διερεύνηση στο ερευνητικό επίπεδο, αλλά 
και την ενεργό εμπλοκή των διδασκόντων στην ερευνητική διαδικασία. 

Μέχρι πρόσφατα η εκπαιδευτική έρευνα στηριζόταν βασικά στην ψυχολογική 
παράδοση που βασιζόταν στο θετικιστικό παράδειγμα (Jacob, 1998)19. Έχει 
υποστηριχτεί όμως, ότι το δυϊστικό πλαίσιο του θετικιστικού παραδείγματος δεν 
μπορεί να μας βοηθήσει να «παρακολουθήσουμε» τους μετασχηματισμούς που 
λαμβάνουν χώρα σε μια υπό μελέτη κοινωνικοπολιτισμική δραστηριότητα 
(Engeström, 1991)20. Ο Lemke (1995)21 υποστηρίζει την αναγκαιότητα μιας 
προσέγγισης που να μπορεί διαλεκτικά να συνδέσει το ατομικό με το κοινωνικό, τους 
μικρο με τους μακρο κοινωνικούς σχηματισμούς. Αυτό το αίτημα εκπληρώνουν οι 

                                                 
11 Carr, W. & Kemmis, S. (1997). Για μια κριτική εκπαιδευτική θεωρία. Εκπαίδευση, γνώση 
και έρευνα δράσης. Εκδόσεις Κώδικας: Αθήνα (Εκδοση προτωτύπου 1986) 
12 Schön, D. (1987). Educating the Reflective Practitioner. San Francisco: Jossey-Bass 
Publishers. 
13 Newman, J. M. (Ed.). (1998). Tensions of teaching: beyond tips to critical reflection. New 
York: Teachers College Press.  
14 Noffke, S. (1997). Professional, personal, and political dimensions of action research. In M. 
Apple (Ed.), Review of research in education (pp. 305-343). Washington, DC: American 
Educational Research Association.  
15 Μπαγάκης, Γ. (Επιμ.), (2001). Ο εκπαιδευτικός ως ερευνητής. Μεταίχμιο, Αθήνα. 
16 Wells, G. (2002). Inquiry as an orientation for learning, teaching and teacher education (p. 
197-210. In G. Wells & G. Claxton (Eds.): Learning for Life in the 21st Century. Blackwell 
Publishing.  
17 Wells, G. (Ed.) (2001). Talk, text and inquiry. New York: Teachers College Press.  
18 Wells G. (2002), ό.π.  
19 Jacob E. (1998). Clarifying educational research. A focus on traitions. Educational 
Researcher, Vol 17, No1, 16-24. 
20 Engeström, Y. (1991). Activity theory and individual and social transformation. Activity 
Theory, 7/8.  
21 Lemke, J. L. (1995). ό.π. 
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κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις που υιοθετούν την ποιοτική έρευνα ως βασικό 
ερευνητικό εργαλείο. Η πρόταση του Geertz είναι αντιπροσωπευτική της κριτικής που 
δέχεται το θετικιστικό ερευνητικό παράδειγμα: 

«Η περίεργη ιδέα πως η πραγματικότητα έχει ένα μοναδικό τρόπο να εκφραστεί 
και με βάση την οποία αυτή (η πραγματικότητα) προτιμά να 
περιγραφεί…οδηγεί σε μια ακόμα πιο περίεργη ιδέα, ότι αν η πίστη στην κατά 
γράμμα ερμηνεία χαθεί, αυτό αποτελεί γεγονός.». (Geertz, 1998, σελ. 140)22 
Η ποιοτική έρευνα (qualitative research) είναι ένα δυναμικό εργαλείο που 

αξιοποιείται όλο και περισσότερο από τους ερευνητές. Για τους Denzin και Lincoln 
(1994)23 η ποιοτική έρευνα είναι «μια πολύπλοκη και αλληλοσυνδεόμενη οικογένεια 
όρων, εννοιών και υποθέσεων». Σύμφωνα με τον Holloway (1997)24 είναι μια 
κοινωνική έρευνα (social inquiry) που εστιάζει στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι 
ερμηνεύουν και δημιουργούν νοήματα για τις εμπειρίες τους και τον κόσμο στον 
οποίο ζουν. Η ποιοτική έρευνα εμφανίζεται στη βιβλιογραφία και με άλλα ονόματα, 
όπως νατουραλιστική έρευνα (naturalistic inquiry), έρευνα πεδίου (field research), 
ερμηνευτική έρευνα (interpretive ή interpretative), εθνογραφική έρευνα 
(ethnography), μεταμοντέρνα έρευνα. Φυσικά, οι προαναφερθείσες προσεγγίσεις 
παρουσιάζουν και σημαντικές διαφορές. Έτσι για παράδειγμα, αυτές της 
μεταμοντέρνας προοπτικής έχουν κατηγορηθεί μερικές φορές, όχι άδικα κατά την 
άποψή μας, για ακραίο σχετικισμό. Η ποιοτική έρευνα προϋποθέτει εξέταση των 
διαδικασιών και των νοημάτων, στοιχείων που δε βρίσκονταν στο επίκεντρο του 
ενδιαφέροντος των ποσοτικών μεθόδων.  

Με βάση τις σύγχρονες θέσεις για τη φύση της ερευνητικής διαδικασίας, 
υποστηρίζεται ότι η ποιοτική έρευνα είναι μια σύνθετη διαδικασία παρά μια απλή 
εκτέλεση κάποιων συγκεκριμένων βημάτων (Κόκκοτας 2004, σελ. 398-399)25. Στις 
κοινωνικές επιστήμες, με βάση το θετικιστικό παράδειγμα, ο όρος ερευνητική 
μεθοδολογία έχει συνδεθεί κυρίως με στατιστικούς δείκτες με τους οποίους δίνεται 
έμφαση στον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιηθούν οι υπολογισμοί για να 
αναλυθούν σωστά τα ερευνητικά δεδομένα. Σε αντίθεση με την θετικιστική 
ερευνητική μεθοδολογία, η ποιοτική έρευνα σπάνια οδηγεί στην επιλογή και την 
υλοποίηση αποκλειστικά παραδοσιακών ποσοτικών τεχνικών. Υποστηρίζουμε ότι για 
την επιτυχή υλοποίηση μιας σύγχρονης έρευνας απαιτείται συνδυασμός ποιοτικών και 
ποσοτικών μεθόδων. Σε αντίθεση με το παραδοσιακό σχεδιασμό (σχήμα 4.1, 
Κόκκοτας 2004, σελ. 39826), μια σύγχρονη εκπαιδευτική έρευνα θα πρέπει να 
επανεξετάζεται και πιθανόν να αναθεωρείται αρκετές φορές, καθώς επίσης και κάθε 
φάση της να διασυνδέεται λειτουργικά με τις άλλες φάσεις (σχήμα 4.2, Κόκκοτας 
2004, σελ. 39927). 

 
                                                 
22 Geertz, C. (1998). Works and lives: The anthropologist as Author, Stanford, CA: Stanford 
University Press. 
23 Denzin, K. N. & Lincoln, S. Y. (Eds.), (2000). Handbook of qualitative research (2nd ed), 
Thousand Oaks, CA: Sage.. 
24 Holloway, I. (1997). Basic Concepts for Qualitative Research. Blackwell Science 
25 Κόκκοτας Π. (2004). Διδακτική των Φυσικών Επιστημών. Μέρος ΙΙ. Σύγχρονες 
Προσεγγίσεις στη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών, Αθήνα.  
26 Κόκκοτας, Π. (2004). ό.π. 
27 Κόκκοτας, Π. (2004). ό.π. 
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Ορισμός ερευνητικού ερωτήματος 
 

Σχεδιασμός πειράματος 
 

Συλλογή δεδομένων 
 

Ανάλυση δεδομένων 
 

Σχήμα 4.1: Οι τέσσερις φάσεις της παραδοσιακής πειραματικής έρευνας 
 

Ορισμός  
 ερευνητικού ερωτήματος            σχεδιασμός έρευνας 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ανάλυση δεδομένων             Συλλογή δεδομένων 
Σχήμα 4.2: Ο σχεδιασμός μιας σύγχρονης έρευνας 

 
Κατά τη διάρκεια της ερευνητικής μας προσπάθειας, διαπιστώσαμε στην πράξη 

πως η εκπαιδευτική έρευνα είναι μια πολύπλοκη, αναστοχαστική και 
μετασχηματιστική διαδικασία που απαιτεί συνεχείς αναπροσαρμογές (σχήμα 4.2) και 
όχι μια μονολιθική, σειριακή διαδικασία (σχήμα 4.1) 

Οι Denzin και Lincoln (2000)28 αναφέρουν ότι οι ερευνητές της ποιοτικής 
έρευνας τονίζουν την «κοινωνικά» κατασκευασμένη φύση της πραγματικότητας. Ενώ 
οι Cohen και Manion (2000)29 υποστηρίζουν πως «…η ελπίδα για μια καθολική 
θεωρία που χαρακτηρίζει την κανονιστική, θετικιστική αντίληψη, εκπίπτει σε 
πολυπρισματικές εικόνες της ανθρώπινης συμπεριφοράς, οι οποίες έχουν τόσες 
παραλλαγές, όσες και οι καταστάσεις και τα πλαίσια στα οποία είναι 
εγκαθιδρυμένες».  

Υποστηρίζεται ότι βάση της ποιοτικής έρευνας είναι η ερμηνευτική προσέγγιση 
της κοινωνικής πραγματικότητας (Holloway, 1997)30. Βέβαια, οι Carr και Kemmis 
(1997) υποστηρίζουν ότι η ερμηνευτική φύση της εκπαιδευτικής έρευνας είναι 
επιθυμητή αλλά όχι αρκετή: 
                                                 
28 Denzin, K. N. & Lincoln, S. Y. (Eds.), (2000). ό.π. 
29 Cohen, & Manion, (2000). Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής έρευνας. Μετφρ. Μητσοπούλου, 
Χρ. & Φιλοπούλου, Μ., Αθήνα: Εκδόσεις Μεταίχμιο. 
30 Holloway, I. (1997). ό.π.  
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«η εκπαιδευτική θεωρία πρέπει να αποδεχτεί την ανάγκη χρησιμοποίησης των 
ερμηνευτικών κατηγοριών των δασκάλων…αλλά…και να παρέχει τρόπους 
διάκρισης των ιδεολογικά διαστρεβλωμένων ερμηνειών από τις μη 
διαστρεβλωμένες απόψεις». (Carr & Kemmis, 1997, σελ. 174-175)31 

Bασιζόμενοι στην κριτική κοινωνική επιστήμη του Habermas (1990)32, οι Carr 
και Kemmis προτείνουν το δρόμο του κριτικού παραδείγματος που θεωρεί την 
εκπαιδευτική έρευνα συμμετοχική και συνεργατική (1997, σελ. 208)33. Αν και 
υιοθετούμε τις θέσεις τους για την κριτική και αναστοχαστική φύση της ερευνητικής 
και μαθησιακής διαδικασίας και δεχόμαστε ότι αυτή λειτουργεί συμπληρωματικά της 
ερμηνευτικής διάστασης, θα διαφωνήσουμε στην αναζήτησή τους για «μη 
διαστρεβλωμένη αλήθεια». Η πρότασή τους, περί αναζήτησης της μη 
διαστρεβλωμένης αλήθειας «εκπέμπει» θετικιστικά συνοδευτικά μηνύματα. 

Οι Gubrium και Holstein (1997)34 αναφέρονται στα κοινά χαρακτηριστικά των 
ποιοτικών ερευνών: σκεπτικισμός, υποχρέωση για λεπτομερή έρευνα, εστίαση στις 
διαδικασίες, αναζήτηση των «ποιοτήτων» της κοινωνικής ζωής, εκτίμηση της 
υποκειμενικότητας, ανοχή στην πολυπλοκότητα. Η ερευνητική προσέγγιση που 
προτείνουν είναι η ερευνητική ή διερευνητική πρακτική (interpretative practice), κι 
αυτό γιατί η κατασκευή της πραγματικότητας είναι μια πρακτική δραστηριότητα. Η 
πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγισή τους, που βασίζεται σε θέσεις του Marx (praxis), του 
Durkheim (σύνδεση του νοήματος με τις καθημερινές πράξεις), του Foucault (“οι 
λόγοι είναι πρακτικές που συστηματικά διαμορφώνουν τα αντικείμενα για τα οποία 
μιλάμε») και του Garfinkel (η αλληλεπιδραστική διαμόρφωση της πραγματικότητας), 
πιστεύουμε ότι έχει κοινά σημεία με την κοινωνικοπολιτισμική θεώρηση που 
υιοθετούμε, αφού, όπως σημειώνουν, επιδίωξή τους είναι ένα λειτουργικό 
μεθοδολογικό εργαλείο που θα δημιουργήσει μια διαλεκτική σχέση μεταξύ της 
πραγματικότητας και των αναπαραστάσεων, του μακρο- και μικρο- κοινωνικό 
επιπέδου, των υποκειμένων και των αντικειμένων. Στο ίδιο πνεύμα κινείται και η 
πρόταση που διατυπώνουν οι Breuer και Roth (2003)35, που υποστηρίζουν μια 
αναστοχαστική ποιοτική κοινωνική έρευνα (reflexive qualitative social research). Οι 
ίδιοι αναφέρονται στον ενσωματωμένο ερευνητή (embodied researcher), δηλαδή στον 
ερευνητή που φέρει συγκεκριμένα κοινωνικά, ιστορικά, κοινωνιολογικά, και 
βιογραφικά χαρακτηριστικά και που αλληλεπιδρά και παρεμβαίνει στο ερευνητικό 
του αντικείμενο (αντικείμενο υπό την έννοια της θεωρίας της δραστηριότητας).  

 

                                                 
31 Carr, W. & Kemmis, S. (1997). ό.π. 
32 Habermas, J. (1990). Κείμενα Γνωσιοθεωρίας και Κοινωνικής Κριτικής. Πλέθρο, Αθήνα. 
33 Carr W. & Kemmis S. (1997). ό.π. 
34 Gubrium, J. και Holstein, J. (1997). The new Language of Qualitative Method. Oxford 
University Press. 
35 Breuer, F. & Roth, W-M. (2003). Subjectivity and Reflexivity in the Social Sciences: 
Epistemic Windows and Methodical Consequences [30 paragraphs]. Forum Qualitative 
Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research [On-line Journal], 4(2). Available at: 
http://www.qualitative-research.net/fqs-texte/2-03/2-03intro-3-e.htm [Date of Access: 17-1-
2005]. 
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4.4 Συνεργατική έρευνα δράσης και αναπτυξιακή εργασία έρευνας 
4.4.1 Ορισμοί της έρευνας δράσης 

Στην έρευνα δράσης οι δάσκαλοι-ερευνητές μελετούν τις δικές τους πρακτικές 
διδασκαλίας. Μερικοί ορισμοί αναφορικά με την έρευνα δράσης είναι οι ακόλουθοι: 
Η έρευνα δράσης είναι ένας λειτουργικός τρόπος να εξετάσει κάποιος την πρακτική 
του, με στόχο να την ελέγξει σε σχέση με το πρότυπο που επιδιώκει και στη συνέχεια 
να τη βελτιώσει (McNiff, 1995)36. Έρευνα δράσης είναι η μελέτη μιας κοινωνικής 
κατάστασης με σκοπό τη βελτίωση της δράσης μέσα σ’ αυτήν (Elliott, 1991)37. Τα 
τελευταία χρόνια έχουμε ορισμούς που αναδεικνύουν τη συνεργατική και συλλογική 
φύση της έρευνας δράσης. Κατά τον Heron (1996)38, η συνεργατική έρευνα δράσης/ 
διερεύνηση είναι μια μορφή συμμετοχικής έρευνας, η οποία πραγματοποιείται από 
κοινού με τους δασκάλους ερευνητές και όχι σε αυτούς ή για αυτούς. Ο Dick (1999)39 
αναφέρει πως η έρευνα δράσης μπορεί να περιγραφεί ως μια οικογένεια ερευνητικών 
μεθοδολογιών, οι οποίες ταυτόχρονα επιδιώκουν τη δράση (αλλαγή) και την έρευνα 
(κατανόηση). Στις περισσότερες των περιπτώσεων η έρευνα αυτής της μορφής 
παίρνει μια κυκλική ή σπειροειδή μορφή η οποία χαρακτηρίζεται από τη συνεχή 
εναλλαγή δράσεων και το μετασχηματισμό των στόχων. Κατά την εξέλιξη της 
έρευνας οι μέθοδοι, τα δεδομένα και οι ερμηνευτικές προσπάθειες αναπτύσσονται 
σταδιακά. Με αυτό τον τρόπο η έρευνα δράσης είναι μια αναδυόμενη ερευνητική 
διαδικασία, που οδηγεί προς μορφές μεγαλύτερης κατανόησης. Στις περισσότερες 
των περιπτώσεων είναι συμμετοχική και ποιοτική.  

Έτσι ένας ορισμός που διαμορφώσαμε για τη συνεργατική έρευνα δράσης 
(collaborative action research), με βάση τη βιβλιογραφία αλλά και την εμπειρία μας, 
είναι ότι μπορεί να θεωρηθεί ως μια συστηματική έρευνα που πραγματοποιείται σε 
συνεργασία ερευνητών και δασκάλων-ερευνητών που συνεργάζονται ως ισότιμοι 
εταίροι και που ο καθένας έχει τη δική του εξειδίκευση και συνεισφορά στο 
ερευνητικό εγχείρημα. Με βάση αυτή τη θεώρηση, η συνεργατική έρευνα δράσης 
είναι μια συστηματική μορφή έρευνας που είναι συλλογική, αναστοχαστική, κριτική 
και πραγματοποιείται από τους ίδιους τους συμμετέχοντες σε ένα πλαίσιο πρακτικών. 

H συνεργατική έρευνα δράσης, που υιοθετήσαμε ως μεθοδολογική προσέγγιση 
στην έρευνά μας, ανήκει στο ποιοτικό ερευνητικό παράδειγμα (Newman, 1998)40. 
Στη βιβλιογραφία συναντήσαμε την έρευνα δράσης με μια σειρά συγγενών 
ορολογιών, όπως, αναστοχαστική πρακτική (reflective practice - Schon, 1991)41, 
πρακτική ως έρευνα (practice-as-inquiry - Newman, 1998)42, αφηγηματική 

                                                 
36 McNiff, J. (1995). Teaching as learning: An action research approach. London: Routledge. 
37 Elliott, J. (1991). Action research for educational change. Milton Keynes, UK: Open 
University Press.  
38 Heron, J. (1996). Co-operative Inquiry: Research into the Human Condition, Sage 
Publications. 
39 Dick, B. (1999). What is action research? Available on line at 
http://www.scu.edu.au/schools/gcm/ar/whatisar.html 
40 Newman, J. (1998). Tensions of Teaching: Beyond Tips to Critical Reflection. Toronto/New 
York: Canadian Scholars' Press/Teachers College Press. 
41 Schön, D. A. (1991). The Reflective Turn: Case Studies In and On Educational Practice, 
New York: Teachers Press, Columbia University. 
42 Newman, J. (1998). ό.π.  
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διερεύνηση (narrative inquiry), κριτική διερεύνηση (critical inquiry), μελέτη 
περίπτωσης (case study). 

 
4.4.2 Η συνεργατική έρευνα δράσης ως ερευνητική μεθοδολογία 

Κατά τον Aikenhead (2003)43: «Η πιο πολλά υποσχόμενη κατευθυντήρια 
γραμμή για το μέλλον είναι η έρευνα δράσης που σημείο εκκίνησης έχει την 
ερευνητική στάση των ίδιων των εκπαιδευτικών», ενώ οι Karr και Kemmis (1997)44 

υποστηρίζουν πως η εκπαιδευτική έρευνα δεν είναι αποκλειστικά πεδίο δράσης των 
«ειδικών» και πως η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών προϋποθέτει την 
υιοθέτηση από την πλευρά τους μιας ερευνητικής στάσης σχετικά με την πρακτική 
τους. Σ’ ένα τέτοιο πλαίσιο, η ερευνητική μελέτη είναι προσανατολισμένη στη 
δράση, είναι κοινωνική και πολιτική. Ο Stenhouse (1975)45 υποστήριξε, πως «…είναι 
οι δάσκαλοι, που τελικά θα αλλάξουν τον «κόσμο» της τάξης τους, προσπαθώντας να 
τον κατανοήσουν». Η έρευνα δράσης είναι μια προσπάθεια για αποκάλυψη των 
υποθέσεων που υιοθετούμε, καθώς και η αναζήτηση βελτίωσης των εκπαιδευτικών 
μας πρακτικών (Newman, 1987)46. Ο Schön (1991)47 θεωρεί ότι η πρακτική ως 
έρευνα (practice-as-inquiry) μπορεί να φωτίσει και να αλλάξει τις επαγγελματικές 
πρακτικές. Για το Schön η έρευνα λαμβάνει χώρα όταν ο ερευνητής της πράξης 
στοχάζεται, ενώ εμπλέκεται σε κάποια δράση και ταυτόχρονα αναστοχάζεται επί 
αυτής. 

Ο Λάμνιας (2000)48 χρησιμοποιεί ένα απόσπασμα από τον Φρέιρε (1977: 62-
63), το οποίο υποστηρίζει: «Η συνείδηση για την πραγματικότητα και η επέμβαση 
στην πραγματικότητα αποτελούν … αδιαχώριστα συστατικά της μετασχηματιστικής 
πράξης με την οποία οι άνθρωποι γίνονται όντα ικανά για σχέσεις». Για τον Giddens 
(1991)49 η νεωτερικότητα αναπαριστά μια διαδικασία που αναζητά συνεχώς το 
σπάσιμο των δεσμών με την παράδοση διαμέσου της αναστοχαστικής αναζήτησης 
και ανάπτυξης του «νέου». Ο Giroux (1992)50, στο πλαίσιο της θεωρίας της 
αντίστασης, υποστηρίζει ότι το στοιχείο της ανθρώπινης δράσης μπορεί να 
αμφισβητήσει την παντοδυναμία των δομών. Η έννοια της αντίστασης του Giroux 
σχετίζεται με την έννοια της χειραφέτησης του Habermas (1990)51 και μπορεί να 
λειτουργήσει με τέτοιο τρόπο, ώστε να αποκαλύψει τις δομές της καταπίεσης και της 
κυριαρχίας που εκδηλώνονται στο εσωτερικό της εκπαίδευσης. Ο Marx έχει αναδείξει 

                                                 
43 Aikenhead, G. (2003). Review of Research on Humanistic Perspectives in Science 
Curricula. A paper presented at the European Science Education Research Association 
(ESERA) Conference, Noordwijkerhout, The Netherlands, August 19-23, 2003. 
44 Carr, W. & Kemmis, S. (1997). ό.π. 
45 Stenhouse, L. (1975). An introduction to curriculum research and development. London: 
Heinemann. 
46 Newman, J. (1987). Learning to teach by uncovering our assumptions. Language Arts, 
64(7): 727-737. 
47 Schön, D. A. (1991). ό.π. 
48 Λάμνιας, Κ. (2001). Κοινωνιολογική θεωρία και εκπαίδευση. Αθήνα: Μεταίχμιο.  
49 Giddens, A (1991). Modernity and Self-identity: Self and Society in the Late Modern Age. 
Cambridge: Polity Press 
50 Giroux, H. (1992). Border crossings: Cultural workers and the politics of education. New 
York: Routledge. 
51 Habermas, J. (1990). ό.π. 
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τη σημασία της ενεργητικής και συνειδητής δράσης των ανθρώπων. Όπως αναφέρει 
«ένα βασικό χαρακτηριστικό του ανθρώπου είναι η τάση του και η δυνατότητά του 
να παρεμβαίνει και να μετασχηματίζει το περιβάλλον, το οποίο, με τη σειρά του, 
επηρεάζει τους ανθρώπους» (Craib, 2000, σελ. 417)52, ενώ, σύμφωνα με τον Gramsci 
οι αλλαγές στην κοινωνία απαιτούν την ενεργητική και συνειδητή δράση των 
ανθρώπων (Blackledge και Hunt, 1995, σελ. 165)53.  

Οι κοινωνικοεποικοδομητικές θεωρήσεις φωτίζουν και αυτές με τη σειρά τους 
όψεις για τον τρόπο με τον οποίο οι δάσκαλοι μαθαίνουν μέσα από τη δική τους 
έρευνα. Ο Richardson (1996)54 αναφέρει πως η προσωπική εμπειρία της δοκιμής 
νέων ιδεών στην πράξη και ο στοχασμός πάνω στα πραγματικά γεγονότα σε σχέση με 
τις υπάρχουσες απόψεις για τη φύση της διδασκαλίας και της μάθησης μπορούν να 
οδηγήσουν στην κριτική εξέταση των τρεχουσών πρακτικών. Η συνεργασία με 
άλλους δασκάλους-ερευνητές μπορεί να προσφέρει την υποστήριξη που ένας 
δάσκαλος χρειάζεται, κι αυτό γιατί δίδονται οι ευκαιρίες προσφοράς και ανταλλαγής 
βοήθειας και επισταμένης συζήτησης πάνω στις απόψεις του καθενός (Briscoe & 
Peters, 1997)55. 

Πολλές έρευνες δείχνουν ότι ο πιο καθοριστικός παράγοντας στην 
εκπαιδευτική διαδικασία είναι οι στάσεις, οι αντιλήψεις και οι γνώσεις των ίδιων των 
εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί δε ακολουθούν πιστά απλά το Αναλυτικό 
Πρόγραμμα. Το αναπτύσσουν, το προσδιορίζουν και το ερμηνεύουν ανάλογα με το 
παιδαγωγικό και διδακτικό τους υπόβαθρο. Όπως υποστηρίζεται, είναι αυτό που 
σκέφτονται, πιστεύουν και πράττουν οι εκπαιδευτικοί στο επίπεδο της αίθουσας, που 
διαμορφώνει τελικά το είδος μάθησης που λαμβάνουν οι μαθητές (Hargreaves, 
1995)56. Συνεπώς η κατανόηση της καθημερινής πρακτικής και, πιθανώς, ο 
μετασχηματισμός αυτού που πραγματικά συμβαίνει στην πράξη, απαιτεί 
συμμετοχικές, κριτικές, ερευνητικές διαδικασίες και την ενεργό ερευνητική εμπλοκή 
δασκάλων και μαθητών, όπου αυτό είναι δυνατόν, κάτι που εφαρμόσαμε στην ερευνά 
μας (βλ. ερευνητικά κεφάλαια 5 και 6, όπου στο πρώτο παρουσιάζεται η πολύπλευρη 
εμπλοκή στην ερευνητική διαδικασία των δασκάλων-ερευνητών και στο δεύτερο 
παρουσιάζεται η «ερευνητική» εμπλοκή των μαθητών).  

Τα τελευταία χρόνια έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε προσεγγίσεις, που 
υιοθετούν την έρευνα δράσης ως στρατηγική επαγγελματικής ανάπτυξης των 
εκπαιδευτικών (π.χ. Altrichter, Posch, & Somekh, 200157; Feldman & Minstrell, 
200058; Kemmis & McTaggart, 200059). Από τη μελέτη των εργασιών αυτών 

                                                 
52 Craib, I. (2000). Σύγχρονη κοινωνική θεωρία : από τον Πάρσονς στον Χάμπερμας. 
Mετάφραση Μαριάννα Τζιαντζή - Παντελής Ε. Λέκκας -- Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 
53 Blackledge, D. & Hunt, B. (1995). Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης. Αθήνα: εκδ. Έκφραση.  
54 Richardson, V. (1996). The case for formal research and practical inquiry in teacher 
education. In F. Murray (Ed.), The teacher educator’s handbook (pp. 715–737). San 
Francisco: Jossey-Bass. 
55 Briscoe, C. & Peters, J. (1997).Teacher collaboration across and within schools: Supporting 
individual change in elementary science teaching. Science Education, 81(1), 51–66. 
56 Hargreaves, A. (1995). Changing teachers, Changing times. London: Cassell. 
57 Altrichter, Posch, & Somekh (2001). Οι εκπαιδευτικοί ερευνούν το έργο τους. Μια εισαγωγή 
στις μεθόδους της έρευνας δράσης. Μτφρ. Μαρία Δεληγιάννη, Μεταίχμιο: Αθήνα. 
58 Feldman, A., & Minstrell, J. (2000). Action research as a research methodology for the 
study of the teaching and learning of science. In E. Kelly & R. Lesh (Eds.), "Handbook of 
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προκύπτει ότι, όταν η έρευνα δράσης πληροί βασικές προϋποθέσεις, όπως να έχει 
συμμετοχικό και συνεργατικό χαρακτήρα, να διαπλέκεται αρμονικά η θεωρία με την 
πράξη, να είναι στοχαστική και κριτική, τότε έχει μια σειρά από επιθυμητά 
αποτελέσματα, όπως:  

• οι δάσκαλοι είναι πιο έτοιμοι για την εφαρμογή αποτελεσματικών διδακτικών 
πρακτικών,  

• παρουσιάζεται ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους στην εφαρμογή διδακτικών 
στρατηγικών, 

• ανανεώνεται το ενδιαφέρον τους για την εκπαιδευτική διαδικασία,  
• αυξάνεται το ενδιαφέρον τους για ενημέρωση σε θέματα διδασκαλίας και 

μάθησης,  
• αυξάνεται η αυτογνωσία τους. 
Όλες οι μορφές έρευνας δράσης περιλαμβάνουν τέσσερα βασικά στοιχεία: την 

ενδυνάμωση των συμμετεχόντων, τη συνεργασία διαμέσου της συμμετοχής, την 
απόκτηση δεξιοτήτων και γνώσης και την επιδίωξη για κοινωνική αλλαγή. 

Θα ολοκληρώσουμε την ενότητα αναφέροντας ότι η χρήση της έρευνας δράσης 
είναι καλά τεκμηριωμένη στο πεδίο της έρευνας και διδασκαλίας των Φυσικών 
Επιστημών. Βασικά έχει αξιοποιηθεί με θετικά αποτελέσματα σε τρεις τομείς της 
εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήμες:  

• ως βασικό επιμορφωτικό εργαλείο στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και 
στην επαγγελματική τους ανάπτυξη (π.χ. Τabachnick & Zeichner, 199960; van 
Zee,199861; Briscoe & Wells, 200262; Keys & Lynn 200163; Feldman, 199664; 
Wells, 199565; Wells, 200266). 

                                                                                                                                            
research design in mathematics and science education." Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum 
Associates.  
59 Kemmis, S. and McTaggart, R. (2000). Participatory Action Research. Handbook of 
Qualitative Research. 2nd edition. N.K. Denzin and Y. S. Lincoln. Sage, Thousand Oaks. 
567-605.  
60 Τabachnick, R. Zeichner Κ. (1999). Idea and Action: Action Research and the 
Development of Conceptual Change Teaching of Science, Science Education, 83:309–322, 
1999. 
61 van Zee, E. H. (1998). Fostering elementary teachers' research on their science teaching 
practices. Journal of Teacher Education, 49(4), 245-254.  
62 Briscoe, C. & Wells E. (2002). Reforming Primary Science Assessment Practices: A Case 
Study of One Teacher’s Professional Development Through Action Research, Science 
Education, 86: 417–435. 
63 Keys, C. & Lynn, B. (2001). Co-constructing inquiry-based science with teachers: Essential 
research for lasting reform, Journal of Research in Science Teaching, 38: 631-645. 
64 Feldman, A. (1996). Enhancing the practice of physics teachers: Mechanisms for the 
generation and sharing of knowledge and understanding in collaborative action research. 
Journal of Research in Science Teaching, 33(5), 513-540.  
65 Wells, G. (1995). Language and the inquiry – oriented curriculum. Curriculum inquiry, 25 
(3), 233 – 269.  
66 Wells, G. (2002). Inquiry as an orientation for learning, teaching and Teacher education (p. 
197-210. In G. Wells & G. Claxton (Eds.): Learning for Life in the 21st Century. Blackwell 
Publishing.  
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• Ως ερευνητικό μεθοδολογικό εργαλείο για τη μελέτη της διδασκαλίας και της 
μάθησης στις Φυσικές Επιστήμες (π.χ. Solomon, Duveen, & Scot, 199267; 
Feldman & Minstrell, 200068)  

• Ως μεθοδολογική προσέγγιση για την ανάπτυξη και εφαρμογή Αναλυτικών 
Προγραμμάτων (π.χ. Hodson & Bencze, 199869; Βλάχος, 199970; Πλακίτση, 
200171). 

Η δική μας συνεργατική έρευνα δράσης, με βάση αυτή την κατηγοριοποίηση, 
σχετίζεται με τους δύο πρώτους τομείς. 

  
4.4.3 Η θεωρία της δραστηριότητας και η προσέγγιση της «αναπτυξιακής 
εργασίας έρευνας»  

Στην έρευνά μας προσπαθήσαμε να συνδυάσουμε θέσεις των ερευνητών για την 
έρευνα δράσης με αυτές που υποστηρίζονται από τις κοινωνικοπολιτισμικές 
θεωρήσεις που εμφανίστηκαν μεταγενέστερα. Θεωρούμε ότι οι 
κοινωνικοπολιτισμικές θεωρήσεις και ιδιαίτερα η θεωρία της δραστηριότητας 
μπορούν να εμπλουτίσουν περαιτέρω τις προσανατολισμένες στη δράση έρευνες και 
όπως αναφέρει η Edwards (2000)72, να συμπληρώσουν δημιουργικά τις κατευθύνσεις 
της συνεργατικής έρευνας δράσης. Όπως υποστηρίζει η Kuuti (1999, σελ. 373)73, «η 
θεωρία της δραστηριότητας είναι παρεμβατική (interventionist) στη μεθοδολογική 
της προσέγγιση. Υιοθετώντας την άποψη των ανθρώπων ως δημιουργών των δικών 
τους πλαισίων δραστηριοτήτων, στοχεύει στο μετασχηματισμό των πλαισίων των 
πρακτικών, έτσι ώστε οι άνθρωποι να μην αντιμετωπίζονται μόνο ως αντικείμενα ή 
εξαρτημένα μέρη, αλλά να ξανακερδίσουν το ρόλο τους ως δημιουργοί». Ο Shotter 
(1993, σελ. 111)74 υποστηρίζει ότι είναι βασικά οι κοινωνικοπολιτισμικές 
προσεγγίσεις που έστρεψαν την προσοχή μας στη μελέτη του τρόπου με τον οποίο οι 
άνθρωποι (στην περίπτωσή μας διδάσκοντες και μαθητές), διαμέσου της συμμετοχής 
σε κοινωνικές δραστηριότητες, μετασχηματίζουν σταδιακά τις συνθήκες των 
                                                 
67 Solomon, J., Duveen, J., & Scot, L. (1992). Teaching about the nature of science through 
inquiry: Action research in the classroom. Journal of Research in Science Teaching, 29(4), 
409-421.  
68 Feldman, A., & Minstrell, J. (2000). Action research as a research methodology for the 
study of the teaching and learning of science. In E. Kelly & R. Lesh (Eds.), Handbook of 
research design in mathematics and science education. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum 
Associates.  
69 Hodson, D., & Bencze, L. (1998). Becoming critical about practical work: Changing views 
and changing practice through action research. International Journal of Science Education, 
20(6), 683-694.  
70 Βλάχος, Ι. (1999). Εποικοδομητική προσέγγιση της διδασκαλίας της σωματιδιακής δομής της 
ύλης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, Αδημοσίευτη Διδακτορική Διατριβή. 
71 Πλακίτση, Αικ. (2001). Οι αντιλήψεις των μαθητών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την 
έννοια του χρόνου και οι επιπτώσεις τους στην κατανόηση εννοιών των Φυσικών Επιστημών. 
Μια πρόταση για διαθεματική διδακτική διαμεσολάβηση. Αδημοσίευτη Διδακτορική Διατριβή. 
72 Edwards, A. (2000). Looking at Action Research through the Lenses of Sociocultural 
Psychology and Activity Theory Educational Action Research, Volume 8, Number 1., p. 195-
204. 
73 Kuutti, K. (1999). Activity theory, transformation of work, and information systems design. 
In Y. Engeström, R. Miettinen, & R.-L. Punamäki (Eds.), Perspectives on activity theory (pp. 
360-376). Cambridge, England: Cambridge University Press. 
74 Shotter, J. (1993). Cultural Politics of Everyday Life. Buckingham: Open University Press. 
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δραστηριοτήτων στις οποίες συμμετέχουν. Ταυτόχρονα είναι αυτές που δίνουν 
έμφαση στη μελέτη των σχέσεων μεταξύ της πράξης (στην περίπτωσή μας οι 
μαθησιακές δραστηριότητες του μαθήματος των Φυσικών Επιστημών) από τη μία 
πλευρά και των πολιτισμικών, θεσμικών και ιστορικών καταστάσεων μέσα στις 
οποίες αυτές λαμβάνουν χώρα από την άλλη (Wertsch et al, 1996, σελ. 11)75.  

Οι κλασσικές συνεργατικές έρευνες δράσεις δε λαμβάνουν σε μεγάλο βαθμό 
υπόψη τους την ιστορική-πολιτισμική φύση της ερευνητικής διαδικασίας. Ο 
Engeström ήδη από το 1987 έχει υποστηρίξει μια παρεμβατική (interventionist) 
ερευνητική μεθοδολογία στο πλαίσιο της θεωρίας της δραστηριότητας, η οποία όπως 
δηλώνει θα πρέπει να στοχεύει στη διαμεσολάβηση, στην καταγραφή και στην 
ανάλυση κύκλων εκτατικής γνώσης σε τοπικά συστήματα δραστηριοτήτων 
(Engeström, 1999)76. Μια από τις βασικές χρήσεις του συστήματος δραστηριότητας 
είναι η κατανόηση των αντιφάσεων (contradiction) που, σύμφωνα με τη θεωρία της 
δραστηριότητας εμφανίζονται ανάμεσα στα στοιχεία ενός συστήματος 
δραστηριοτήτων. Η ερευνητική αυτή προσέγγιση, που ο Engeström (1987)77 ονομάζει 
αναπτυξιακή εργασία έρευνας (Developmental Work Research), είναι συμμετοχική, 
εξελικτική, πλαισιακή, ολιστική και αναπτυξιακή (Engeström, 199378, Engeström, 
199679), και μπορεί να εμπλουτίσει δημιουργικά, κατά την άποψή μας, μια 
συνεργατική έρευνα δράσης, τονίζοντας βασικά την ιστορική της διάσταση, αλλά και 
αναδεικνύοντας τις αντιφάσεις ενός συστήματος δραστηριοτήτων. 

Η αναπτυξιακή εργασία έρευνας80 χαρακτηρίζεται από τη σπειροειδή επέκταση 
γνώσης, όπου κοινότητες μάθησης ή ερευνητών μπορούν να θεωρηθούν ως 
συστήματα δραστηριοτήτων (Virkkunen & Kuutti, 2000)81. O Engeström (1999)82 
παραθέτει τα στάδια μιας εκτατικής προσέγγισης μάθησης (expansive learning 
approach) - μετασχηματιστικής θα προσθέταμε εμείς - στο πεδίο της κοινωνικής 
έρευνας, ως ακολούθως: 

1. Η πρώτη δράση είναι η μελέτη, η κριτική εξέταση ή η απόρριψη μερικών 
όψεων των τρεχουσών πρακτικών.  

2. Η δεύτερη δράση είναι η ανάλυση της κατάστασης. Η ανάλυση αυτή 
περιλαμβάνει την ανάλυση των λόγων και των πρακτικών της δραστηριότητας 
που επιδιώκεται να μετασχηματιστεί, με σκοπό να εντοπιστούν αιτίες 

                                                 
75 Wertsch, J., del Rio, P. & Alvarez, A. (1996). Sociocultural Studies; history, action and 
mediation, in J. Wertsch, P. del Rio & A. Alvarez (Eds) Sociocultural Studies of Mind. 
Cambridge: Cambridge University Press. 
76 Engeström, Υ. (1999). ό.π. 
77 Engeström, Υ. (1987). ό.π. 
78 Engeström, Y. (1993). Developmental studies of work as a testbench of activity theory: 
Analyzing the work of general practitioners. In S. Chaiklin & J. Lave (Eds.), Understanding 
practice: Perspectives on activity and context. Cambridge: Cambridge University Press. 
79 Engeström, Y. (1996). Developmental work research as educational research: Looking ten 
years back and into the zone of proximal development. Nordisk Pedagogik/Journal of Nordic 
Educational Research, 16, 131-143. 
80 Συναφής με την προσέγγιση του Engeström είναι η θεωρία των δικτύων των δρώντων του 
Latour. 
81 Virkkunen, J. & Kuutti, K. (2000). Understanding organizational learning by focusing on 
”activity systems”. Accounting Management and Information Technologies. 10 (2000), 291-
319. 
82 Engestrom, Y. (1999). ό.π. 
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(«γιατί») και να διατυπωθούν εξηγητικοί μηχανισμοί. Ένας τύπος ανάλυσης 
είναι ο ιστορικός-γενετικός (historical-genetic), όπου αναζητείται η εξήγηση 
της κατάστασης με βάση την προέλευση και την εξέλιξή της. Ένας άλλος 
τύπος ανάλυσης είναι ο τρέχων-εμπειρικός (actual-empirical), όπου 
αναζητείται η εξήγηση της υπάρχουσας κατάστασης μέσα από τη διαμόρφωση 
μιας εικόνας για τις σχέσεις που αναπτύσσονται εντός αυτής.  

3. Η τρίτη δράση είναι η προτυποποίηση (modeling), δηλαδή η δημιουργία ενός 
συγκεκριμένου μοντέλου που (ίσως) μπορεί να προσφέρει λύση στην 
προβληματική κατάσταση. 

4. Η τέταρτη δράση είναι η εξέταση του μοντέλου, δηλαδή η δοκιμή της 
λειτουργίας του και ο πειραματισμός επί αυτού, με σκοπό τον έλεγχο της 
δυναμικής του, των δυνατοτήτων και των αδυναμιών του.  

5. Η πέμπτη και τελευταία δράση είναι η εφαρμογή του μοντέλου, η 
συγκεκριμενοποίηση του μέσω των πρακτικών εφαρμογών του, ο 
εμπλουτισμός του και η δυναμική επέκτασή του. 

Με βάση τα στάδια της εκτατικής προσέγγισης μάθησης του Engeström 
σχεδιάσαμε και επανασχεδιάσαμε τις δράσεις και τις υποδράσεις της δικής μας 
συνεργατικής έρευνας δράσης (ενότ. 4.5.4). 

 
4.5 Παρουσίαση της συνεργατικής έρευνας δράσης 
4.5.1 Η ταυτότητα της έρευνας  

Η μελέτη της ερευνητικής εργογραφίας, της σχετικής με την έρευνα δράσης και 
οι θέσεις του Engeström για αναπτυξιακή ερευνητική εργασία, μας βοήθησαν να 
διαμορφώσουμε τις δικές μας θέσεις για μια συνεργατική έρευνα δράσης που θα έχει, 
όσο το δυνατόν συμμετοχική, συνεργατική, μετασχηματιστική και αναστοχαστική φύση, 
ενώ ταυτόχρονα θα αποφεύγει να είναι τεχνοκρατική και επιβαλλόμενη εκ των άνω, 
χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δε θα είναι καθοδηγούμενη.  

Υιοθετώντας την άποψη ότι η μάθηση/ανάπτυξη εμπεριέχει μετασχηματισμό 
διαμέσου τις συμμετοχής σε συλλογικά/συνεργατικά εγχειρήματα, επιλέξαμε τη 
συνεργατική διερεύνηση και ως ερευνητική μεθοδολογία. Έτσι προχωρήσαμε στην 
υλοποίηση μιας συνεργατικής έρευνας δράσης με τα χαρακτηριστικά της αναπτυξιακής 
ερευνητικής εργασίας. Η συνεργατική έρευνα δράσης που υλοποιήσαμε μπορεί να 
παρουσιαστεί με τα ακόλουθα δύο σχήματα (σχ. 4.3 και σχ. 4.4). Το πρώτο αποτελεί 
ένα κλασικό περίγραμμα της συνεργατικής έρευνας δράσης, ενώ το δεύτερο (έτσι 
όπως έχει προταθεί από τον Engeström, 1987)83 αποτυπώνει τη συνεργατική έρευνα 
δράσης ως μια κοινωνικοπολιτισμική δραστηριότητα μετασχηματιζόμενη στο χρόνο. 

 
 
 
 
 

                                                 
83 Engestrom, Y. (1987). ό.π. 
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Σχήμα 4.3: Ένα κλασικό περίγραμμα της συνεργατικής έρευνας δράσης 
 

Δάσκαλοι-Ερευνητές
+ Ερευνητής

• Κανόνες συνεργασίας
• Ηθικοί ερευνητικοί 
κανόνες κ.λπ.

•Ερευνητική κοινότητα
•Εκπαιδευτική κοινότητα
•Σχολικό περιβάλλον

Κατανομή εργασίας
• Καθοδήγηση, επιμόρφωση, 

κεντρικός σχεδιασμός 
(ερευνητής)

• Εφαρμογή, ενεργός εμπλοκή 
στην ερευνητική εργασία κ.λ.π. 

(Δάσκαλοι – ερευνητές) 

θεωρητικό υπόβαθρο, ερευνητικά 
εργαλεία, μέσα καταγραφής κ.ά

Δραστηριότητα:

Συνεργατική 
έρευνα δράσης

Η διαμόρφωση ενός 
μαθησιακού 
περιβάλλοντος 
συνεργατικής 
διερευνητικής φύσης.

 
Σχήμα 4.4: Το σύστημα δραστηριότητας της συνεργατικής έρευνας δράσης 

 

 

Εξέταση των 
τρεχουσών πρακτικών 

Εφαρμογή 

Υλοποίηση μιας 
συνεργατικής έρευνας 
δράσης με σκοπό το 

μετασχηματισμό της φύσης 
και του είδους των 

διαλόγων που λαμβάνουν 
χώρα σε τάξεις όπου 

διδάσκεται το μάθημα των 
ΦΕ.  

 

Πραγματοποίηση 
έρευνας στην 
τάξη 

Λήψη 
αποφάσεων 

Αναστοχασμός 

Σχεδιασμός 

Προσπάθειες 
μετασχηματισμού του 

μαθησιακού περιβάλλοντος

Ερμηνεία 

Σχεδιασμός 

δράση 

Αναστοχασμός 

παρατήρηση 

• Συμμετοχική & 
συνεργατική 

• Αλληλεπίδραση 
των διπόλων 
ερεύνα-δράση, 
θεωρία-πράξη 

• Αναστοχαστική 

• Ενεργητική και 
βιωματική 

• Ποιοτική  
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Υπό το πρίσμα της αναπτυξιακής εργασίας έρευνας, ο σκοπός της έρευνάς μας 
είναι ο μετασχηματισμός του αντικειμένου σε αποτέλεσμα, δηλαδή η οικειοποίηση 
επιθυμητών στρατηγικών και δεξιοτήτων (εναλλακτικών πολιτισμικών συνεργατικών 
και διαλογικών ρεπερτορίων) από δασκάλους-ερευνητές και μαθητές για τη 
δημιουργία πιο συνεργατικών διερευνητικών περιβαλλόντων στο μάθημα των 
Φυσικών Επιστημών (σχ. 4.4). Όπως μπορούμε να δούμε στο σχήμα 4.4 η 
προσανατολισμένη προς το αντικείμενο (ερευνητικό σκοπό) δραστηριότητα 
διαμεσολαβείται από μια σειρά από «τεχνουργήματα»∗ (στην περίπτωσή μας το 
θεωρητικό υπόβαθρο, τα ερευνητικά εργαλεία, τα μέσα καταγραφής κ.ά.) κι έχει ως 
υποκείμενο την ομάδα που αποτελείται από τον ερευνητή και τους δασκάλους- 
ερευνητές, καθώς επίσης διαμορφώνεται με βάση την ευρύτερη εκπαιδευτική 
κοινότητα αλλά και την κατανομή εργασίας της ερευνητικής ομάδας.  

 
5.5.2 Οι δάσκαλοι - ερευνητές 

Για την υλοποίηση της συνεργατικής έρευνας δράσης, που διήρκεσε πέραν των 
τριών ετών, δημιουργήθηκε μια ομάδα οκτώ δασκάλων-ερευνητών, που εργάζονταν σε 
Δημοτικά Σχολεία της ευρύτερης περιοχής του νομού Αττικής. Οι δάσκαλοι αυτοί 
ενδιαφέρθηκαν να συνεργαστούν μαζί μας με σκοπό τη δημιουργία πιο συνεργατικών 
διερευνητικών περιβαλλόντων στις τάξεις τους κατά τη διάρκεια του μαθήματος των 
Φυσικών Επιστημών στο Δημοτικό Σχολείο (ανάπτυξη-τεκμηρίωση ενός θεωρητικού 
σκεπτικού και των αντιστοίχων πρακτικών). Τα σχολεία στα οποία εφαρμόστηκε η 
έρευνα ήταν τα ακόλουθα: 17ο Δημοτικό Σχολείο Γαλατσίου (ένας δάσκαλος), 13ο 
Δημοτικό Σχολείο Αμαρουσίου (ένας δάσκαλος), 6ο Δημοτικό σχολείο 
Αργυρούπολης (ένας δάσκαλος), 4ο Δημοτικό Σχολείο Βούλας (ένας δάσκαλος), 3ο 
Δημοτικό Σχολείου Περιστερίου (ένας δάσκαλος), Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια 
Διαμαντοπούλου (δυο δάσκαλοι), Εκπαιδευτήρια Γεωργίου Ζώη (ένας δάσκαλος). 

Κατά τη φάση της αναζήτησης των δασκάλων που θα επιθυμούσαν να 
συνεργαστούν μαζί μας, κάναμε προσπάθεια, ώστε να εξασφαλιστεί η συμμετοχή όχι 
μόνο έμπειρων αλλά και με μικρότερη εμπειρία διδασκόντων Με αυτό τον τρόπο 
επιδιώκαμε να εξασφαλίζεται η αλληλεπίδραση και η ανταλλαγή εμπειριών είτε στο 
πλαίσιο των προγραμματισμένων συναντήσεων κατά τη διάρκεια της συνεργατικής 
έρευνας δράσης είτε στο πλαίσιο της παρακολούθησης, μελέτης, ανάλυσης και 
σύγκρισης των μαγνητοσκοπημένων διδασκαλιών. Η επιλογή μας αυτή αποδείχτηκε 
κρίσιμη και χρήσιμη, αφού οι διδάσκοντες που κατείχαν ήδη επιθυμητές δεξιότητες 
και παιδαγωγικές πρακτικές για τη διαμόρφωση πιο συνεργατικών διερευνητικών 
συνθηκών, βοήθησαν σημαντικά τους δασκάλους-ερευνητές με μικρότερη σχετική 
πρακτική εμπειρία.  
Η εμπλοκή των δασκάλων ερευνητών στη συνεργατική έρευνα δράσης ήταν 
πολύπλευρη σε όλη τη διάρκεια της έρευνας (σχ. 4.5 - βλ. και παρουσίαση των 
δράσεων και υποδράσεων στην ενότητα 4.5.4).  

Η συμμετοχή των συμμετεχόντων μπορεί να συνοψιστεί με βάση τις τέσσερις 
παρακάτω διαστάσεις: 

 

                                                 
∗ Με τη λέξη τεχνουργήματα μεταφράζουμε την αγγλκή λέξη artifacts. Σύμφωνα με τη θεωρία της 
δραστηριότητας μια δραστηριότητα εμπεριέχει διάφορα τεχνουργήματα, όπως εργαλεία (instruments), 
σύμβολα (signs), διαδικασίες, μηχανές, μεθόδους κ.λπ. 
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• Θεωρητική ενημέρωση-τεκμηρίωση: αρχική ενημέρωση και στη συνέχεια συν-
διαμόρφωση θεωρητικού πλαισίου για τις συνεργατικές διερευνητικές και τις 
προσανατολισμένες στο λόγο προσεγγίσεις, βιβλιογραφική ανασκόπηση για 
τις δασκαλομαθητικές και διαμαθητικές κοινωνικές αλληλεπιδράσεις γενικά 
και ειδικότερα στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών. 

• Συλλογικές συζητήσεις ανά δεκαπενθήμερο των μαγνητοσκοπημένων 
διδασκαλιών του μαθήματος των Φυσικών Επιστημών και των σχετικών με την 
έρευνα δραστηριοτήτων των δασκάλων-ερευνητών: συζητήσεις για το 
μετασχηματισμό δραστηριοτήτων, συζητήσεις σχετικές με τα προβλήματα 
που αντιμετώπιζαν στις τάξεις τους οι δάσκαλοι-ερευνητές, παρακολουθήσεις 
διδασκαλιών, ανάλυση δασκαλομαθητικών και διαμαθητικών διαλόγων. 

• Υλοποίηση προτάσεων και αποφάσεων με βάση την εξέλιξη της ερευνητικής 
διαδικασίας: συζήτηση και συνδιαμόρφωση απόψεων για την υλοποίηση 
συνεργατικών και διαλογικών στρατηγικών, σχεδιασμός φύλλων εργασίας και 
φύλλων αυτοαξιολόγησης. 

• Συστηματική έρευνα: ατομική και ομαδική ανάλυση διαλόγων των 
βιντεοσκοπήσεων και των μαγνητοφωνήσεων από τους ίδιους σε συνεργασία 
με τον ερευνητή, χρήση ημερολογίου - όπου σημειώνονταν παρατηρήσεις, 
προτάσεις, σκέψεις κ.λπ. - πραγματοποίηση άτυπων συνεντεύξεων με τους 
μαθητές, συλλογή πρωτοκόλλων. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Η επιμόρφωση ως μαθητεία στη 
συνεργατική έρευνα. Μια προσέγγιση 

προσανατολισμένη στο λόγο 
Δ1  Δ2  Δ3  ….  Δ8  

• Θεωρητική ενημέρωση 

• Εξοικείωση με τη μεθοδολογία έρευνας 
δράσης 

• Εμπλοκή στην ερευνητική διαδικασία 

• Βελτιώνοντας τις ήδη υπάρχουσες-
σχεδιάζοντας και εφαρμόζοντας και νέες 

διδακτικές στρατηγικές 

• Χρήση εργαλείων ανάλυσης διαλόγου 

• Σχεδιασμός μαθησιακών έργων  
 

 
Σκοπός 

Η διαμόρφωση πιο 
συνεργατικών 
διερευνητικών 
συνθηκών στις 
τάξεις των 
δασκάλων 
ερευνητών στο 
μάθημα των Φ.Ε. 

Η διδασκαλία 
και η μάθηση 
ως δυναμική 
διαδικασία 
σταδιακής 
οικειοποίησης 
επιθυμητών 
και κατάλληλα 
καθοδηγού-
μενων λόγων 
και πρακτικών 
 
Δi: δάσκαλοι-
ερευνητές 

Σχήμα 4.5: Συνεργατική Έρευνα Δράσης
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4.5.3 Συλλογή δεδομένων 

Στον πίνακα 4.1 παρουσιάζεται η φύση των δεδομένων που συλλέχθηκαν κατά 
τη διάρκεια της έρευνας. 
Βιντεοσκοπήθηκαν μαθήματα 
των οκτώ δασκάλων-
ερευνητών (από την αρχική, 
την ενδιάμεση και την τελική 
φάση της έρευνας), και 
αντίστοιχα μαγνητοφωνήθηκαν 
διάλογοι μαθητικών ομάδων 
και από τις οκτώ τάξεις 
(δόθηκε έμφαση στην 
καταγραφή των στιχομυθιών 
μιας ομάδας από κάθε τάξη από την αρχική την ενδιάμεση και την τελική φάση της 
έρευνας). Οι διάλογοι της ολομέλειας και των μαθητικών ομάδων 
απομαγνητοφωνούνταν σταδιακά από την ομάδα των δασκάλων-ερευνητών και τον 
ερευνητή για περαιτέρω επεξεργασία.  

Ο ερευνητής κατέγραφε παρατηρήσεις των μαθημάτων που παρακολουθούσε, 
πραγματοποιούσε συνεντεύξεις με τους δασκάλους-ερευνητές, τους μαθητές και τις 
ομάδες. Ταυτόχρονα οι δάσκαλοι-ερευνητές πραγματοποιούσαν άτυπες συνεντεύξεις, 
οι οποίες μαζί με τις παρατηρήσεις τους και άλλες σχετικές πληροφορίες 
καταγράφονταν σε προσωπικό ημερολόγιο. 

Η εμπειρία από τη συγκεκριμένη έρευνα μας έδειξε ότι μια ποιοτικά 
προσανατολισμένη έρευνα είναι απαραίτητο να εξασφαλίζει, όσο το δυνατό, 
περισσότερα δεδομένα για να μπορεί να «φωτίσει» όλα τα επίπεδα της 
δραστηριότητας του μαθήματος των Φυσικών Επιστημών. Από το μακροεπίπεδο της 
ολομελείας της τάξης έως το μικροεπίπεδο των σταδιακά εξελισσόμενων 
αλληλεπιδράσεων. Έτσι στην έρευνά μας συλλέξαμε πολλά δεδομένα 
(απομαγνητοφωνήσεις διδασκαλιών, στιχομυθίες μαθητικών ομάδων, πρωτόκολλα 
[π.χ. ομαδικές αυτοαξιολογήσεις], απομαγνητοφωνημένες συνεντεύξεις). Από αυτό 
το υλικό, που είναι πολύ μεγάλο σε όγκο, αξιοποιήσαμε αυτό που κρίναμε 
απαραίτητο ότι θα σκιαγραφήσει καλύτερα την ερευνητική μας προσπάθεια.  

 
4.5.4 Περιγραφή και εξέλιξη της συνεργατικής έρευνας δράσης με βάση την 
αναπτυξιακή ερευνητική προσέγγιση 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται, με βάση τα βήματα της αναπτυξιακής 
ερευνητικής εργασίας του Engeström, οι δράσεις που πραγματοποιήθηκαν στα 
πλαίσια της συνεργατικής έρευνας δράσης.  

Στο χρονοδιάγραμμα του πίνακα 4.2 που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά 
οι δράσεις της αναπτυξιακής ερευνητικής δραστηριότητας [δράσεις 1, 2, 3, 4] και οι 
υποδράσεις της. Οι υποδράσεις κάθε δράσης∗ αφορούν, οι μεν [υποδράσεις 1α, 2α, 3α, 

                                                 
∗ Επειδή οι δράσεις της έρευνας αφορούσαν την εξέταση των πρακτικών λόγου και των 
δασκάλων και των μαθητών, όταν αυτοί εργάζονταν σε ομάδες, επιλέξαμε για την καλύτερη 
παρουσίασή της να τη χωρίσουμε σε δυο διαφορετικές υποδράσεις οι οποίες παρουσιάζονται 

Πίνακας 4.1: Δεδομένα έρευνας 
• Μαγνητοσκοπημένα μαθήματα -

απομαγνητοφωνημένο υλικό 
• Μαγνητοφώνηση ομαδικών δραστηριοτήτων - 

απομαγνητοφωνημένο υλικό 
• Παρατηρήσεις ερευνητή 
• Συνεντεύξεις ερευνητή (με δασκάλους-

ερευνητές και μαθητές) 
• Πρωτόκολλα μαθητών 
• Ημερολόγια δασκάλων-ερευνητών 
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4α- βλ. κεφ. 5] τις προσπάθειες μελέτης και μετασχηματισμoύ των διαλόγων 
δασκάλου-μαθητών, οι δε [υποδράσεις 1β, 2β, 3β, 4β - βλ. κεφ. 6] τις προσπάθειες 
μελέτης και μετασχηματισμoύ των διαλόγων των μαθητικών ομάδων.  

 
Πίνακας 4.2: Χρονοδιάγραμμα αναπτυξιακής εργασίας έρευνας και τρόποι συλλογής 

δεδομένων 
Δράση 1: Ανασκόπηση της ερευνητικής εργογραφίας και 
μακροσκοπική μελέτη της ελληνικής σχολικής πραγματικότητας∗ 
Υποδράση 1α: Μελέτη της ερευνητικής εργογραφίας σχετικά με τις 
αλληλεπιδράσεις δασκάλου - μαθητών (κεφ. 5) 
Υποδράση 1β: Μελέτη της ερευνητικής εργογραφίας σχετικά με τις 
αλληλεπιδράσεις που αφορούν τις μαθητικές ομάδες (κεφ. 6) 
 

 
 

7/9/2001 - 
31/6/2004 

 
 

                                                                                                                                            
στα δύο ερευνητικά κεφάλαια που ακολουθούν. Το πρώτο κεφάλαιο αφορά τους δασκάλους 
και το δεύτερο τους μαθητές, μέλη των μαθητικών ομάδων. 
∗ Η μακροσκοπική μελέτη της ελληνικής σχολικής πραγματικότητας περιελάμβανε τέσσερις 
έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο αρχικό στάδιο της διατριβής. Οι έρευνες αυτές 
αφορούσαν τις απόψεις των Ελλήνων εκπαιδευτικών για τη συνεργατική μάθηση στο μάθημα 
των Φυσικών Επιστημών και τη μελέτη του επιπέδου συνεργασίας και διαλόγου δασκάλου-
μαθητών και μαθητών-μαθητών στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών στο Δημοτικό 
Σχολείο:  
Πήλιουρας, Π., Θεοδωρίδου, Σ., Μαλαμίτσα, Κ., Φισφή, Αλ., Κόκκοτας, Π. (2000) 
«Αντιλήψεις και στάσεις ελλήνων εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τη 
συνεργατική μάθηση στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών» (Τόμος ΙΙ, σελ. 86-97 ). 
Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου “Η Διδακτική των Φυσικών Επιστημών και η 
εφαρμογή των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση”, Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 
Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία. 
Πήλιουρας, Π., Κόκκοτας, Πλακίτση, Α., Γρίλλιας, Α. (2001). «Η διαμαθητική επικοινωνία 
σε ένα πλαίσιο συνεργατικής εποικοδόμησης της γνώσης στο μάθημα των Φυσικών 
Επιστημών». (Τόμος ΙΙ, σελ. 82-95 ). Επιμέλεια Καψάλης Γ. & Κατσίκης Α.: Πρακτικά 
Πανελλήνιου Συνεδρίου «Σχολική Γνώση και Διδασκαλία στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση», 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Σχολή Επιστημών Αγωγής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής 
Εκπαίδευσης, Ιωάννινα, 3-6, Μαΐου 2001. 
Πήλιουρας, Π., Κόκκοτας, Π., Γεωργίου, Α., Νικολάου, Χρ. (2002). «Συγκριτική μελέτη των 
απόψεων των Ελλήνων και Κυπρίων Εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τη 
συνεργατική μάθηση». (σελ 721-727). Επιμ. Κόκκοτας Π. Βλάχος Ι., Πήλιουρας Π. & 
Πλακίτση Αικ.: Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Συνέδριου με διεθνή συμμετοχή της Ένωσης για 
τη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών «Η Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στην 
Κοινωνία της Πληροφορίας» Αθήνα, 18-21 Απριλίου 2002. 
Πήλιουρας, Π., Κόκκοτας, Π., Χατζή, Μ., Ριζάκη, Αικ., Ντάλης, Στ., Παπαελευθερίου, Α. 
(2002). «Το επίπεδο διαλόγου και συζήτησης στη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών του 
Δημοτικού Σχολείου». (σελ 494-500). Επιμ. Κόκκοτας Π. Βλάχος Ι., Πήλιουρας Π. & 
Πλακίτση Αικ.: Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή της Ένωσης για 
τη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών «Η Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στην 
Κοινωνία της Πληροφορίας» Αθήνα, 18-21 Απριλίου 2002. 
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Δράση 2: Η ανάλυση/κριτική εξέταση 
των τρεχουσών δραστηριοτήτων 
λόγου: Αποτύπωση της φύσης και του 
είδους των διαλόγων. 
Υποδράση 2α: Πώς μιλούμε στην 
τάξη μας; (κεφ. 5) 
Υποδράση 2β: Πώς συζητούν οι 
μαθητές στις ομάδες τους; (κεφ. 6)  

• 16 μαγνητοσκοπήσεις 
μαθημάτων (2 σε κάθε τάξη 
-8 τάξεις) 

• μαγνητοφωνήσεις ομάδων  
• καταγραφή παρατηρήσεων 
• συνεντεύξεις 
• συγκέντρωση 
πρωτοκόλλων 

• ημερολόγιο δασκάλων-
ερευνητών 

7/9/2001 - 
31/12/2003 

Δράση 3: Η προτυποποίηση των δραστηριοτήτων λόγου 
Υποδράση 3α: Πώς θα μπορούσαμε να μιλούμε στην τάξη μας; 
Καθορισμός των επιθυμητών πρακτικών λόγου. (κεφ. 5) 
Υποδράση 3β: Συναποφασίζοντας για τον τρόπο με τον οποίο θα 
μπορούσαμε να μιλούμε στην ομάδας μας. (κεφ. 6) 

 
1/9/2002 - 
31/12/2003 

 
 
Δράση 4:  
Α) Η εξέταση των αναδυόμενων 
μετασχηματισμένων πρακτικών λόγου 
Β) Υβριδικές συνεργατικές 
διερευνητικές κοινότητες μάθησης. 
 
Υποδράση 4α: Εξέταση των 
αναδυόμενων μετασχηματισμένων 
πρακτικών λόγου και η σταδιακή 
προτυποποίησή τους. (κεφ. 5) 
 
Υποδράση 4β: Αναλύουμε διαλόγους 
μαθητικών ομάδων. Πώς ομιλούμε 
στην ομάδα μας; (κεφ. 6) 

• 16 μαγνητοσκοπήσεις 
μαθημάτων (2 σε κάθε 
τάξη) 

• μαγνητοφωνήσεις ομάδων  
• καταγραφή παρατηρήσεων 
• συνεντεύξεις 
• συγκέντρωση 
πρωτοκόλλων 

• ημερολόγιο δασκάλων-
ερευνητών 

 
• 18 μαγνητοσκοπήσεις 
μαθημάτων (2 τάξεις επί 9 
μαθήματα) 

• μαγνητοφωνήσεις ομάδων  
• καταγραφή παρατηρήσεων 
• συνεντεύξεις 
• συγκέντρωση 
πρωτοκόλλων 

• ημερολόγιο δασκάλων-
ερευνητών 

 
1/1/2004 - 
1/6/2004 

 
5.5.4.α Δράση 1: Ανασκόπηση της ερευνητικής εργογραφίας και μακροσκοπική 
μελέτη της ελληνικής πραγματικότητας 

Η πρώτη δράση της έρευνάς μας αφορούσε την ανασκόπηση της ερευνητικής 
εργογραφίας και συνεχίστηκε έως και τους τελευταίους μήνες συγγραφής της 
ερευνητικής εργασίας. Η ανασκόπηση πραγματοποιήθηκε βασικά από τον ερευνητή, 
όμως στη δράση ενεπλάκησαν ενεργά -μέσω ενημέρωσης, επιμόρφωσης και 
συζητήσεων προβληματισμού- και οι δάσκαλοι-ερευνητές. Η ανασκόπηση αφορούσε 
τη μελέτη της ερευνητικής εργογραφίας σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις δασκάλου-
μαθητών (υποδράση 1α, κεφ. 5) και σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις εντός των 
μαθητικών ομάδων (υποδράση 1β, κεφ. 6).  
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Στο αρχικό στάδιο της έρευνας η συνεργατική ομάδα δράσης συναντιόταν ανά 
δεκαπενθήμερο. Στόχος των πρώτων συναντήσεων ήταν η παρουσίαση από τον 
ερευνητή και η σταδιακή εξοικείωση των δασκάλων ερευνητών με μια σειρά από 
θέματα που αφορούσαν τη συνεργατική διερεύνηση στο μάθημα των Φυσικών 
Επιστημών και τις προσανατολισμένες στο λόγο προσεγγίσεις [στην ουσία 
παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν όλα όσα περιλαμβάνονται στο θεωρητικό μέρος 
της διατριβής, όπως για παράδειγμα, οι διάφορες θεωρήσεις (διαλογικές, 
γλωσσολογικές, ανθρωπολογικές, σημειωτικές) για τη γλωσσική αλληλεπίδραση, το 
νόημα και τη μάθηση].  

Στις συναντήσεις αυτές, μεταξύ άλλων, παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν μια 
σειρά από ερευνητικά προγράμματα προσανατολισμένα στη συνεργατική διερεύνηση 
και στο λόγο [«μαθαίνοντας από κοινού», «κοινότητες μάθησης», «διαλογική 
διερεύνηση», «συλλογική επιχειρηματολογία», «συνεργατική διερεύνηση» κ.ά.], οι 
διδακτικές στρατηγικές που υιοθετούνται και οι ρόλοι που επιφυλάσσονται στους 
μαθητές και στους διδάσκοντες. Μέσα από αυτές τις συναντήσεις και την εφαρμογή 
αντίστοιχων στρατηγικών στην τάξη οι διδάσκοντες διαμόρφωσαν σταδιακά τις δικές 
τους απόψεις για το νόημα και τις πρακτικές εφαρμογής συνεργατικών διερευνητικών 
προσεγγίσεων. 
 
4.5.4.β Δράση 2: Η ανάλυση/κριτική εξέταση των τρεχουσών δραστηριοτήτων 
λόγου: Αποτύπωση της φύσης και του είδους των διαλόγων  

Μετά τις πρώτες συναντήσεις της ομάδας και, αφού διαμορφώθηκε σταδιακά 
ένα πρώτο κοινό πλαίσιο συνεννόησης, προχωρήσαμε στην καταγραφή των διαλόγων 
που ελάμβαναν χώρα κατά τη διάρκεια του μαθήματος των Φυσικών Επιστημών στις 
8 τάξεις που καθοδηγούνταν από τους δάσκαλους-ερευνητές. Στην αρχική αυτή φάση 
της έρευνας, εστιάσαμε το ενδιαφέρον μας στις συζητήσεις στην ολομέλεια της τάξης 
και στις συζητήσεις των μαθητικών ομάδων. Βιντεοσκοπήσαμε αρκετά μαθήματα για 
κάθε δάσκαλο ερευνητή και μαγνητοφωνήσαμε τους αντιστοίχους διαλόγους των 
μαθητικών ομάδων. Τις διδασκαλίες παρακολουθούσε ο ερευνητής, ο οποίος 
κρατούσε και σημειώσεις. Στη συνέχεια δυο διδασκαλίες κάθε δασκάλου-ερευνητή 
και διάλογοι των ομάδων των οκτώ τάξεων από αυτές τις διδασκαλίες 
απομαγνητοφωνήθηκαν και μελετήθηκαν από την ερευνητική ομάδα.  

Οι υποδράσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της δράσης αυτής είναι οι 
ακόλουθες: 

 
Υποδράση 2α: Πώς μιλούμε στην τάξη μας (κεφ. 5): Οι δάσκαλοι-ερευνητές σε 
συνεργασία με τον ερευνητή χρησιμοποιώντας εργαλεία ανάλυσης λόγου - που είτε 
αντλήθηκαν από τη διεθνή ερευνητική εργογραφία είτε δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο 
της συνεργατικής έρευνας δράσης (αναλυτική παρουσίασή τους γίνεται στο 
ερευνητικό κεφάλαιο 5, ενότ. 5.4) - μελέτησαν και ανέλυσαν τους 
δασκαλομαθητικούς διαλόγους που ελάμβαναν χώρα κατά τη διάρκεια της αρχικής 
φάσης της έρευνάς μας. Η εστίαση της ανάλυσης εντοπίστηκε στους λόγους των 
διδασκόντων και στον τρόπο με τον οποίο αυτοί διευκόλυναν και έθεταν τις 
προϋποθέσεις ή όχι για τη δημιουργία συνεργατικών διερευνητικών συνθηκών κατά 
τη διάρκεια του μαθήματος των Φυσικών Επιστημών. Για να θέσουμε διαφορετικά το 
ζήτημα με ένα ερώτημα: Σε ποιο βαθμό οι διδάσκοντες διέθεταν το επιθυμητό 



Κεφάλαιο 4: Συν-ερευνώντας με τους δασκάλους: Μια συνεργατική έρευνα δράσης 

 121

συνεργατικό και διαλογικό πολιτισμικό ρεπερτόριο και εφάρμοζαν επιθυμητές μη 
μονολογικές στρατηγικές κατά τη διάρκεια του μαθήματος των Φυσικών Επιστημών;  
 
Υποδράση 2β: Πώς συζητούν οι μαθητές στις ομάδες τους (κεφ. 6): Οι δάσκαλοι- 
ερευνητές σε συνεργασία με τον ερευνητή αναλύσαμε διαλόγους των ομάδων που 
έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της αρχικής φάσης της έρευνάς μας. Μέσα από αυτή 
τη διαδικασία προσπαθήσαμε να δώσουμε απάντηση σε ερωτήματα όπως: Τι 
στρατηγικές χρησιμοποιούσαν οι μαθητές για να πραγματευτούν μια ομαδική 
δραστηριότητα; Τι είδους διαπραγμάτευση ή ποια ήταν η φύση των 
αλληλεπιδράσεων που λάμβανε χώρα κατά τη διάρκεια των ομαδικών 
δραστηριοτήτων; Μπορούσαν οι μαθητές να συνεργαστούν μεταξύ τους; Τι ενδείξεις 
συνεργατικών και διαλογικών δεξιοτήτων και μεταδεξιοτήτων υπήρχαν; (βλ. 
αναλυτική παρουσίαση ερευνητικό κεφάλαιο 6, ενότ. 6.4)  

 
4.5.4.γ Δράση 3: Η προτυποποίηση των δραστηριοτήτων λόγου 

Η ανάλυση/ κριτική εξέταση των τρεχουσών δραστηριοτήτων λόγου και η 
ανάλυση των προβλημάτων που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια της δεύτερης 
δράσης, μας οδήγησε στην επόμενη δράση που θα μπορούσαμε να την ονομάσουμε 
προτυποποίηση των δραστηριοτήτων λόγου. Στην φάση αυτή εστιάσαμε το 
ενδιαφέρον μας στον εντοπισμό, την καταγραφή αλλά και την πραγμάτευση 
επιθυμητών συνεργατικών και διαλογικών ρεπερτορίων που επιθυμούσαμε να 
εκδηλώνουν διδάσκοντες και μαθητές κατά τη διάρκεια των από κοινού 
διερευνήσεων στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών.  

Η εργασία που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της δράσης αυτής μπορεί 
να χωριστεί σε δυο υποδράσεις: 

 
Υποδράση 3α: Πώς θα μπορούσαμε να μιλούμε στην τάξη μας; Καθορισμός των 
επιθυμητών πρακτικών λόγου: Στο πλαίσιο αυτό αξιοποιήθηκαν οι 
μαγνητοσκοπημένες διδασκαλίες και οι απομαγνητοφωνημένοι δασκαλομαθητικοί 
διάλογοι της προηγούμενης φάσης, αφού μέσω της διαδικασίας ανάλυσής τους 
εντοπίσαμε και καταγράψαμε επιθυμητές στρατηγικές που ακολουθούνταν ήδη από 
κάποιους διδάσκοντες-ερευνητές, ενώ αξιοποιήθηκαν και τα εργαλεία ανάλυσης 
λόγου αλλά και το υλικό που είχε συγκεντρωθεί από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση 
των συνεργατικών διερευνητικών προγραμμάτων. (βλ. ενότ. 5.5)  
 
Υποδράση 3β: Συναποφασίζοντας για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαμε να 
μιλούμε στην ομάδα μας: στο πλαίσιο της υποδράσης αυτής οι μαθητικές ομάδες 
διαμόρφωσαν τους δικούς τους κανόνες συνεργασίας. (βλ. ενότ 6.5)  

 
4.5.4.δ Δράση 4: Η εξέταση των αναδυόμενων μετασχηματισμένων πρακτικών 
λόγου  

 Στην τελευταία δράση συνεχίσαμε την ανάλυση των δασκαλομαθητικών και 
των διαμαθητικών διαλόγων για να διαπιστώσουμε το βαθμό που αυτοί 
μετασχηματίστηκαν σε πιο συνεργατικοί.  

Κατά τη διάρκεια της δράσης προχωρήσαμε στην καταγραφή, την 
απομαγνητοφώνηση και την ανάλυση των διαλόγων που λάμβαναν χώρα κατά τη 
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διάρκεια του μαθήματος των Φυσικών Επιστημών στις 8 τάξεις (16 
μαγνητοσκοπήσεις μαθημάτων 2 σε κάθε τάξη). Για να μελετήσουμε ακόμα πιο 
επικεντρωμένα και να δώσουμε απάντηση στα ερευνητικά μας ερωτήματα, στην 
τελευταία φάση της έρευνάς μας παρακολουθήσαμε για μια ολόκληρη ακολουθία 
μαθημάτων 2 από τις 8 τάξεις (2 τάξεις επί 9 μαθήματα - 18 μαγνητοσκοπήσεις 
μαθημάτων και αντίστοιχα μαγνητοφωνήσεις ομάδων και συνεντεύξεις με τα μέλη 
τους). Για τις συγκεκριμένες τάξεις εφαρμόσαμε μια ακολουθία οκτώ μαθημάτων 
στην ενότητα των δυνάμεων∗. Στα φύλλα εργασίας που εφαρμόστηκαν στο πλαίσιο 
αυτής της παρέμβασης ενσωματώσαμε αναστοχαστικά ερωτήματα που απευθύνονταν 
στους μαθητές και αφορούσαν συνεργατικές και διαλογικές δεξιότητες (βλ. 
ενδεικτικά φύλλα εργασίας ενότητας δυνάμεων στο παράρτημα). 

Η εργασία που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της δράσης αυτής μπορεί 
να χωριστεί σε δυο υποδράσεις: 
Υποδράση 4α: Εξέταση των μετασχηματισμένων πρακτικών λόγου και η 
σταδιακή προτυποποίησή τους: κατά τη διάρκεια της υποδράσης αυτής οι 
δάσκαλοι-ερευνητές ανέλυσαν τους δικούς τους μετασχηματισμένους λόγους (ενότ. 
5.6). 
 
Υποδράση 4β: Αναλύουμε διαλόγους μαθητικών ομάδων. Πώς μιλούμε στην 
ομάδα μας; στο πλαίσιο της υποδράσης αυτής οι μαθητές ανέλυσαν οι ίδιοι 
διάλογους έχοντας στη διάθεση τους απλοποιημένα εργαλεία ανάλυσης λόγου στη 
μορφή φύλλων εργασίας (ενότ. 6.6). 

 
4.5.5 Ανάλυση των δεδομένων της έρευνας 

Η επιλογή των ερευνητικών εργαλείων της έρευνας βασίστηκε στην 
κοινωνικοπολιτισμική προσέγγιση. Αυτή αντιμετωπίζει την κοινωνική 
πραγματικότητα υπό το πρίσμα ενός κοινωνικοπολιτισμικού γεγονότος που 
αναλύεται στις διάφορες παραμέτρους του, ενώ ταυτόχρονα εστιάζει το ενδιαφέρον 
της στη γλώσσα και την αλληλεπίδραση των συμμετεχόντων στην υπό μελέτη 
κοινωνικοπολιτισμική δραστηριότητα. Έτσι στην έρευνά μας χρησιμοποιήσαμε και 
αξιοποιήσαμε: 

 την ανάλυση λόγου (discourse analysis) 
 τη συνέντευξη 
 τη συστηματική παρατήρηση (από τον ερευνητή)  
 τα πρωτόκολλα των μαθητών. 

Η συλλογή πολλών δεδομένων διαφορετικής φύσης μας έδωσε τη δυνατότητα 
να πραγματοποιήσουμε λεπτομερείς αναλύσεις λόγου των διαλόγων που έλαβαν 
χώρα κατά τη διάρκεια του μαθήματος των Φυσικών Επιστημών. 

 

                                                 
∗ Τα φύλλα εργασίας που εφαρμόστηκαν, μετασχηματισμένα για τις ανάγκες της έρευνας, 
βασίζονται κυρίως στα φύλλα εργασίας του σχολικού εγχειριδίου «Φυσικές Επιστήμες, Ε΄ 
Δημοτικού» αλλά και στο σχολικό εγχειρίδιο «Ανακαλύπτω την Επιστήμη, Ε΄ Δημοτικού» 
ενώ ένα φύλλο εργασίας (το 5ο) - ανοικτό πρόβλημα - σχεδιάστηκε από τον ερευνητή. Δυο 
από τα φύλλα αυτά, το 4ο και το 5ο καθώς και ένα πρόβλημα που δόθηκε προς 
διαπραγμάτευση στην ενότητα της θερμότητας, επισυνάπτονται στο παράρτημα. 
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4.5.5.α Η ανάλυση λόγου ως ερευνητικό εργαλείο  
Στην έρευνα μας υιοθετήσαμε την ανάλυση λόγου ως το βασικό μας ερευνητικό 

εργαλείο. Μάλιστα, στη πορεία της έρευνας δράσης, αξιοποιήσαμε την ανάλυση 
λόγου, όχι μόνο ως εργαλείο μελέτης της κοινωνικής σχολικής πραγματικότητας, 
αλλά και ως επιμορφωτικό και αναστοχαστικό εργαλείο και μεταεργαλείο (βλ. 
ερευνητικά κεφάλαια 5 και 6).  

Η «στροφή προς το λόγο» (“discourse turn” - Lemke 200184, Lerman 200185), 
έχει πυροδοτήσει την ανάπτυξη μια σειράς μελετών και έχει εδραιώσει την ανάλυση 
λόγου ως μια από τις βασικές μεθοδολογικές ερευνητικές πρακτικές. Η ανάλυση 
λόγου είναι ένα ευρύ επιστημονικό πεδίο. Οι θεμελιώδεις αρχές του στηρίζονται σε 
μια ποικιλία προσεγγίσεων και θεωριών για τη δημιουργία νοήματος τόσο 
εκτεταμένη όσο και οι θεωρίες που έχουν να κάνουν με την ανθρώπινη συμπεριφορά 
και την ανθρώπινη κουλτούρα (Lemke, 1998)86. Η «στροφή προς το λόγο», όπως 
παρουσιάσαμε στο κεφάλαιο 3, έχει παρατηρηθεί σε μια σειρά ποικίλλων 
θεωρητικών πεδίων, παραδόσεων και θεωρήσεων. Ο συνδετικός κρίκος όλων αυτών 
των προσεγγίσεων είναι ότι, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, όλες χρησιμοποιούν την 
ανάλυση κειμένου ή λόγου ως θεμελιώδες μεθοδολογικό εργαλείο. Όπως 
υποστηρίζουν, αυτό που επιδιώκουν είναι η κατανόηση του λόγου των 
συμμετεχόντων. Οι προσεγγίσεις αυτές μελετούν τους διαφορετικούς ρόλους που 
υιοθετούν τα άτομα κατά τη διάρκεια επικοινωνιακών δράσεων και μελετούν τον 
τρόπο με τον οποίο οικοδομείται το νόημα και θεωρούν την ερμηνεία ως τη βασική 
διαδικασία αναπαράστασης και κατανόησης της επικοινωνίας. 

Η ανάλυση λόγου ειδικότερα στην εκπαιδευτική διαδικασία έχει διαδρομή 
τριάντα και πλέον χρόνων με πιο σημαντικούς σταθμούς τις εργασίες των Sinclair και 
Coultard (1975)87, των Edwards και Mercer (1987)88, του Cazden (1988)89, του 
Lemke (1990)90 κ.ά. Τις δυο τελευταίες δεκαετίες η μελέτη του λόγου έχει γίνει μια 
σημαντική θεωρητική προσέγγιση για αυτούς που εμπλέκονται στη μελέτη της 
μάθησης σε διάφορα κοινωνικά πλαίσια. Έτσι, σύμφωνα με τον Luke (1995)91, η 

                                                 
84 Lemke, J. (2001). Discursive technologies and the social organization of meaning. Folia 
Linguistica 35 (1-2) 79-96. [Special issue: "Critical Discourse Analysis and Cognition", R. 
Wodak, issue editor]. 
85 Lerman, S. (2001). Cultural, Discursive Psychology: A Sociocultural Approach to Studying 
the Teaching and Learning of Mathematics, Educational Studies in Mathematics,Volume 46, 
Issue 1-3, pp. 87-113. 
86 Lemke, J. (1998). Analyzing Verbal Data: Principles, Methods and Problems. In Fraser and 
Tobin (Eds). International Handbook of Science Education, (pp. 1175-1189) Dordrecht, 
Boston, London: Kluwer Academic Publishers, pp.1175. 
87 Sinclair, Mc. H. & Coultard, R. M. (1975). Towards an analysis of Discourse: The English 
Used by Pupils and Teachers. Oxford University Press: London. 
88 Edwards, D. A., & Mercer, N. (1987). Common knowledge: The development of 
understanding in the classroom. New York: Routledge.  
89 Cazden, C. B. (1988). Classroom Discourse: The Language of Teaching and Learning. 
Portsmouth, NH: Heinemann. 
90 Lemke, J. L. (1990). Talking Science: Language, Learning and Values. Norwood, New 
Jersey: Ablex Publishing. 
91 Luke, A. (1995). Text and discourse in education: An introduction to critical discourse 
analysis. In M. Apple (ed.), Review of research in education, 21 (pp. 3-48). Washington, DC: 
American Educational Research Association. 
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ανάλυση λόγου είναι μια σύγχρονη προσέγγιση στη μελέτη της γλώσσας και των 
λόγων που σχετίζονται με διάφορους κοινωνικούς θεσμούς και ιδρύματα. Δηλαδή, η 
ανάλυση λόγου εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο οι κοινωνικές σχέσεις, η ταυτότητα, 
η γνώση και η εξουσία δομούνται σε γραπτά και προφορικά κείμενα μέσα σε 
κοινότητες, σχολεία ή τάξεις. Ο ορισμός που δίνουν οι Gee και Green (1998)92 δε 
διαφέρει πολύ από αυτόν του Luke. Σύμφωνα με αυτούς η ανάλυση λόγου εξετάζει 
τρόπους με τους οποίους η γνώση είναι κοινωνικά δομημένη στις σχολικές τάξεις και 
σε άλλα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Κατά τους ίδιους, η ανάλυση λόγου προσφέρει 
ερμηνείες των τρόπων με τους οποίους οι ευκαιρίες για μάθηση οικοδομούνται σε 
σχέση με το χρόνο, τις ομάδες και τα γεγονότα. Η ανάλυση λόγου, σύμφωνα με τον 
Lemke (1985)93 βασίζεται, ρητά ή άρρητα, στην αρχή του γενικού συσχετισμού 
κειμένων (intertextuality), αφού η δημιουργία των νοημάτων λαμβάνει χώρα με βάση 
προηγούμενα νοήματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί και μοιράζονται από την 
κοινότητα. Με βάση τους παραπάνω ορισμούς παρατηρούμε πως η ανάλυση λόγου 
μπορεί να προσεγγίζεται με διαφορετική οπτική από κάθε ερευνητή, αλλά όλοι 
συμφωνούν πως η βάση της βρίσκεται στην κοινωνική δόμηση της γλώσσας μέσα 
στις σχολικές τάξεις ή και σε άλλα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. 

Η Schiffrin (2002, σελ. 416)94 υποστηρίζει ότι παρά τις διαφορές τους όλες οι 
προσεγγίσεις ανάλυσης λόγου συμφωνούν σε κάποιες συγκεκριμένες βασικές αρχές 
που είναι οι ακόλουθες: 

1) Η ανάλυση λόγου είναι εμπειρική διαδικασία. 
2) Ο λόγος δεν είναι απλά μια ακολουθία γλωσσικών εκφάνσεων, η 
συνεκτικότητά του δεν μπορεί να γίνει κατανοητή αν περιορίσουμε την 
προσοχή μας μόνο στη γλωσσολογική του μορφή και το νόημα. 
3) Οι γλωσσολογικές μορφές και τα νοήματα των οποίων είναι φορείς 
συμπλέκονται με τα συγκεκριμένα κοινωνικά, πολιτισμικά και ερμηνευτικά 
πλαίσια για να δημιουργήσουν μοναδικούς και ανεπανάληπτους λόγους.  
4) Οι δομές, τα νοήματα και οι δράσεις ενός διαλόγου διαμορφώνονται 
αλληλεπιδραστικά.  
5) Όσα λέγονται, εννοούνται και πράττονται είναι ιστορικά προσδιορισμένα, 
δηλαδή οι προτάσεις παράγονται και ερμηνεύονται μέσα στα τοποχρονικά 
πλαίσια συγκεκριμένων συζητήσεων και λόγων.  
6) Ο τρόπος με τον οποίο κάτι λέγεται, εννοείται και γίνεται - η επιλογή και 
χρήση από τους ομιλητές συγκεκριμένων κάθε φορά γλωσσολογικών 
εκφάνσεων ως εναλλακτικών τρόπων ομιλίας - καθοδηγείται από παραμέτρους, 
όπως οι προθέσεις του ομιλητή, η χρήση συμβατικών στρατηγικών για να 
γίνονται αναγνωρίσιμες οι προθέσεις, τα νοήματα και οι λειτουργίες των 
γλωσσολογικών μορφών μέσα στα πλαίσια που αναδύονται, το κοινωνικό 
πλαίσιο - οι ταυτότητες και οι σχέσεις των συνομιλητών, η δομή της περίστασης 
- κ.λπ. 

 

                                                 
92 Gee, J. P. & Green, L. J. (1998). Discourse analysis, learning, and social practice: A 
methodological study. Review of Research in Education, 23, pp. 119–169.  
93 Lemke, J. (1985). Using language in the classroom. Oxford University Press, Hong Kong. 
94 Schiffrin, D. (2002). Approaches to Discourse. Oxford, Cambridge: Blackwell. 
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4.5.5.β Τα εργαλεία ανάλυσης που χρησιμοποιήσαμε στην έρευνά μας 
Στην έρευνά μας χρησιμοποιήσαμε ποικιλία εργαλείων ανάλυσης λόγου 

(πίνακας 4.3) κι αυτό γιατί στην εξέλιξή της διαπιστώσαμε ότι αυτά μπορούν να 
λειτουργήσουν όχι μόνο ως ερευνητικά αλλά και ως επιμορφωτικά και 
αναστοχαστικά εργαλεία και μεταεργαλεία στην επιδίωξή μας για μετασχηματισμό 
των 8 τάξεων στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών προς πιο συνεργατικές 
διερευνητικές συνθήκες. 

 
Πίνακας 4.3: Εργαλεία ανάλυσης λόγου 

• Η μονοφωνική και η πολυφωνική λειτουργία της γλώσσας (univocal and 
dialogic function of texts - Wertscth & Toma, 199595; Mortimer, 199896) 

• Οι 4 κατηγορίες επικοινωνιακών προσεγγίσεων (“The four classes of 
communicative approach” - Mortimer & Scott, 2003)97 

• Μονολογική και διαλογική λειτουργία διαλόγων δασκάλου και μαθητών 
(Gutierez’s pattern of teacher-student interaction, monologic recitation and 
dialogic exhanges) (Gutierez, 199498) 

•  Κριτική ανάλυση διαλόγων - (critical discourse analysis - Luke, 199599; 
Fairclough, 1995100) 

• Διερευνητική, σωρευτική και ομιλία αμφισβήτησης (Mercer, 1995)101 
• Κανόνες συνεργασίας στην ομάδα (Dawes, Mercer, Wegerif, 2000)102 
• Επιθυμητοί και μη επιθυμητοί κοινωνιογνωστικοί ρόλοι μαθητών κατά τη 

διάρκεια συνεργατικών δραστηριοτήτων (Hogan, 1999)103 
• Η γνωστική, η λειτουργική και η κοινωνική διάσταση της γλώσσας 

(Kumpulainen & Mutanen, 2000)104 
• Η φύση των αλληλεπιδράσεων (Shepardson, 1996)105 

                                                 
95 Wertsch, J. & Toma, C. (1995). Discourse and learning in the classroom: A sociocultural 
approach. In L. Steffe & J. Gale (Eds.), Constructivism in education (pp. 159-174). Mahwah, 
NJ: LEA. 
96 Mortimer, E. F. (1998). Multivoicedness and univocality in classroom discourse: an 
example from theory of matter. International Journal of Science Education, 20, 67-82. 
97 Mortimer, E. & Scott, Ph. (2003). Meaning Making in secondary science classrooms, 
Maidenhead-Philadelphia: Open University Press. 
98 Gutierrez, K. (1994). How talk, context and script shape contexts for learning: A cross-case 
comparison of journal sharing. Linguistics and Education, 5, 335-365. 
99 Fairclough, N. (1995). Critical Discourse Analysis: the critical study of language, London, 
Longman. 
100 Luke, A. (1995). Text and discourse in education: An introduction to critical discourse 
analysis. In M. Apple (ed.), Review of research in education, 21 (pp. 3-48). Washington, DC: 
American Educational Research Association. 
101 Mercer, N. (1995). The guided construction of knowledge. (Clevedon UK: Multilingual 
Matters).  
102 Dawes, L., Mercer, N. and Wegerif, R. (2000). Thinking Together: activities for teachers 
and children at Key Stage 2. Birmingham; Questions Publishing Co.  
103 Hogan K. (1999). Sociocognitive roles in science group discourse, International Journal of 
Science Education, vol. 21, No 8:855-882. 
104 Kumpulainen, K., & Mutanen, M. (2000). Mapping the dynamics of peer group 
interaction: A method of analysis of socially shared learning processes. 
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Τα περισσότερα εργαλεία ανάλυσης αντλήθηκαν από τη διεθνή 
κοινωνικοπολιτισμική ερευνητική εργογραφία και, αφού μετασχηματίστηκαν 
αξιοποιήθηκαν στην έρευνά μας. Επίσης, κατά την εξέλιξη της έρευνας 
διαμορφώσαμε κι ένα δικό μας πλαίσιο ανάλυσης που αποδείχτηκε εξίσου χρήσιμο 
με τα άλλα (βλ. ενότ. 5.4.4). Στον πίνακα 4.3 αναφέρονται εργαλεία ανάλυσης λόγου 
αλλά και κανονιστικά πλαίσια που έχουν διατυπωθεί από ερευνητές και αξιοποιήσαμε 
-άλλα λιγότερο και άλλα περισσότερο- στη μελέτη των δασκαλομαθητικών και 
διαμαθητικών διαλόγων. Αναλυτική παρουσίαση αυτών που αξιοποιήθηκαν πιο 
συστηματικά γίνεται στα ερευνητικά κεφάλαια που ακολουθούν (κεφ. 5 και 6). 

Κλείνοντας το κεφάλαιο θα πρέπει να σημειώσουμε ότι στο πλαίσιο μιας 
συνεργατικής έρευνας δράσης η οποία διαρκεί τρία χρόνια παράγεται ένας πολύ 
μεγάλος όγκος δεδομένων. Συνολικά το υλικό που συλλέξαμε είναι αδύνατο να 
αξιοποιηθεί στη συγγραφή μιας και μοναδικής ερευνητικής εργασίας. Για αυτό 
κάναμε τις επιλογές μας. Επιλέξαμε την παρουσίαση δυο όψεων των προσπαθειών 
μας για ανάπτυξη πιο συνεργατικών διερευνητικών συνθηκών στις 8 τάξεις των 
δασκάλων-ερευνητών κατά τη διάρκεια του μαθήματος των Φυσικών Επιστημών. Η 
μια όψη αφορά τη μελέτη και την προσπάθεια μετασχηματισμoύ των διαλόγων 
δασκάλου-μαθητών προς πιο συνεργατικές διερευνητικές συνθήκες στο μάθημα των 
Φυσικών Επιστημών (κεφ. 5) και η δεύτερη, αντίστοιχα τη μελέτη και προσπάθεια 
μετασχηματισμού των διαλόγων των μαθητικών ομάδων (κεφ. 6). 

 
 
 

                                                                                                                                            
105 Shepardson, D. (1996). Social interactions and the mediation of science learning in two 
small groups of first-graders. Journal of Research in Science Teaching, 33, 2, 159-178. 
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Κεφάλαιο 5: 
Προσπάθεια μετασχηματισμoύ των διαλόγων δασκάλου-μαθητών 
προς πιο συνεργατικές διερευνητικές μορφές διδασκαλίας στο 

μάθημα των Φυσικών Επιστημών 
 

5.1 Εισαγωγή 
Αυτό το κεφάλαιο αφορά τις υποδράσεις της συνεργατικής έρευνας δράσης για 

τη μελέτη και το σταδιακό μετασχηματισμό των διαλόγων δασκάλων-μαθητών κατά 
τη διάρκεια της προσπάθειάς μας να οδηγηθούμε σε πιο συνεργατικά διερευνητικά 
περιβάλλοντα στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών. Πιο συγκεκριμένα, συν-
ερευνώντας με τους δασκάλους-ερευνητές, προσπαθήσαμε να υλοποιήσουμε 
στρατηγικές που θα οδηγούσαν προοδευτικά στην αλλαγή της φύσης και του είδους 
των δασκαλομαθητικών διαλόγων που λάμβαναν χώρα στις 8 τάξεις των δασκάλων-
ερευνητών κατά τη διάρκεια του μαθήματος των Φυσικών Επιστημών και κατ’ 
επέκταση και των αντίστοιχων πρακτικών. Η προσπάθειά μας απέβλεπε στο να 
επιτύχει μια προσέγγιση κριτική και αναστοχαστική, δηλαδή μας ενδιέφερε όχι μόνο 
η εξέταση των λόγων και των πρακτικών δασκάλων-ερευνητών και μαθητών αλλά 
και ο σταδιακός μετασχηματισμός αυτών που έρχονταν σε αντίθεση με τους στόχους 
που θέταμε.  

Υποστηρίζουμε ότι οι επικοινωνιακές δράσεις του δασκάλου συνεισφέρουν 
καθοριστικά στη διαμόρφωση απόψεων από τους μαθητές για τη φύση των Φυσικών 
Επιστημών, τη φύση της μάθησης και της διδασκαλίας τους, τη φύση της γλώσσας 
τους, των σκοπών της εκπαίδευσής τους στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών και 
τελικά το είδος της μάθησης που λαμβάνει χώρα αναφορικά με αυτές (Πήλιουρας 
κ.ά., 2003)1.  

Το βασικό ερώτημα αυτού του κεφαλαίου είναι: 
Μπορεί και πώς η χρήση και η αξιοποίηση εργαλείων ανάλυσης λόγου από 
τους δασκάλους-ερευνητές και ο σχεδιασμός κατάλληλων στρατηγικών με βάση 
τα συμπεράσματα που προκύπτουν από αυτές τις αναλύσεις να οδηγήσουν στο 
σταδιακό μετασχηματισμό της φύσης και του είδους των λόγων των δασκάλων-
ερευνητών, έτσι ώστε να χαρακτηρίζονται από πιο συνεργατικά διερευνητικά 
χαρακτηριστικά; 
Η δομή του ερευνητικού κεφαλαίου είναι η ακόλουθη: 
Στο πρώτο μέρος του παρουσιάζονται αναλυτικά οι υποδράσεις της 

συνεργατικής αναπτυξιακής εργασίας έρευνας που αφορούν την προσπάθεια για 
κριτική μελέτη και πιθανή προσπάθεια για μετασχηματισμό των διαλόγων δασκάλων-
μαθητών. Σε αυτό το μέρος εστιάζουμε στην ανάδειξη των εργαλείων ανάλυσης 
λόγου που χρησιμοποιήσαμε και στον τρόπο με τον οποίο η χρήση τους μπορεί να 

                                                 
1 Πήλιουρας, Π., Κόκκοτας, Π., Παπαελευθερίου, Α., Βερβιάδη, Χρ. (2003). «Αναζητώντας 
συνοδευτικά νοήματα στους διαλόγους που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια του μαθήματος 
των Φυσικών Επιστημών. Η συμβατότητά τους με τις επιδιώξεις του Αναλυτικού 
Προγράμματος». 5ο Ετήσιο Συνέδριο της Μονάδας Μεθοδολογίας και Προγραμμάτων 
Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Πατρών με 
θέμα: «Ο εκπαιδευτικός και το Αναλυτικό Πρόγραμμα». Πάτρα, 9-11 Μαΐου 2003 (Βιβλίο 
Περιλήψεων, σελ. 55). 
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βοηθήσει στη «χαρτογράφηση» των πρακτικών μας, στην κριτική εξέτασή τους και, 
πιθανόν (όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο), στην επιδίωξη για μετασχηματισμό τους. 
Η παρουσίαση των εργαλείων συνοδεύεται και από τη χρήση και την ανάδειξη 
συγκεκριμένων στρατηγικών (πίνακας 5.1) που αναδύθηκαν κατά τη διάρκεια της 
έρευνας, και οι οποίες μας βοήθησαν να μετασχηματίσουμε σταδιακά τις θέσεις μας 
και να διαμορφώσουμε τελικά μια πρόταση για μια προσανατολισμένη στο λόγο 
δράση. Στο πρώτο μέρος οι διάλογοι που χρησιμοποιούνται για ανάλυση είναι 
επιλεγμένοι, έτσι ώστε να αναδεικνύουν κυρίως τη χρήση του εκάστοτε εργαλείου 
λόγου χωρίς να δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην περιγραφή του 
κοινωνικοπολιτισμικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο λαμβάνουν χώρα. 
 

Πίνακας 5.1: Στρατηγικές της συνεργατικής έρευνας δράσης 
Κριτική ανάλυση λόγων: Ανάλυση λόγου από τον ερευνητή σε συνεργασία με τους 
δασκάλους-ερευνητές. (ενότ. 5.4, 5.6, 5.7) 

 
Εντοπισμός «προβλημάτων» στη μαθησιακή διαδικασία και καθορισμός 
στρατηγικών για την επίλυσή τους (ενότ. 5.5) 

 
Κριτική ανασύσταση των λόγων του δασκάλου: Πώς ένας διάλογος θα μπορούσε να 
ανασυσταθεί, ώστε να «οδηγεί» στη δημιουργία πιο επιθυμητών συνεργατικών 
διερευνητικών συνθηκών; (ενότ. 5.5) 

 
Στο δεύτερο μέρος του κεφαλαίου επικεντρώνουμε την προσοχή μας σε έναν 

από τους οκτώ δασκάλους-ερευνητές που συμμετείχαν στην έρευνα. Παρουσιάζουμε 
ως μελέτη περίπτωσης ένα συγκεκριμένο δάσκαλο-ερευνητή, προσπαθώντας να 
παρακολουθήσουμε μέσα κυρίως από το μικρόκοσμο των επικοινωνιακών 
αλληλεπιδράσεων δασκάλου-μαθητών το σταδιακό μετασχηματισμό λόγων και 
πρακτικών του κατά τη διάρκεια της εξέλιξης της συνεργατικής έρευνας δράσης. 

 
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ 

5.2 Υποδράσεις της συνεργατικής έρευνας δράσης που αφορούν τους 
δασκάλους-ερευνητές 

Η ερευνητική μας προσπάθεια εστιάζεται στο να κάνουμε πράξη την 
προσανατολισμένη στην ανάλυση λόγου παραδοχή ότι ο κριτικός αναστοχασμός των 
τρόπων με τους οποίους διαμορφώνουμε νοήματα μπορεί να μας δώσει τη 
δυνατότητα να εξετάσουμε και να αναζητήσουμε πιθανούς εναλλακτικούς τρόπους 
επικοινωνιακών δράσεων κατά τη διάρκεια του μαθήματος των Φυσικών Επιστημών.  

Υιοθετώντας την προσέγγιση της συνεργατικής έρευνας δράσης με τα 
χαρακτηριστικά της αναπτυξιακής εργασίας έρευνας (βλ. κεφ. 4, ενότ. 4.4) και 
χρησιμοποιώντας εργαλεία ανάλυσης λόγου προερχόμενα κυρίως από την 
κοινωνικοπολιτισμική εκπαιδευτική παράδοση, προσπαθήσαμε, εμπλέκοντας ενεργά 
τους δασκάλους-ερευνητές στην ανάλυση των δικών τους πρακτικών λόγου, να 
μετασχηματίσουμε τους βασικά μονολογικούς στη φύση επικρατούντες λόγους των 
δασκαλομαθητικών αλληλεπιδράσεων προς πιο συνεργατικούς και διερευνητικούς.  

Το πρώτος μέρος του κεφαλαίου περιλαμβάνει τις υποδράσεις της έρευνας 
δράσης που είναι οι εξής: 
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 Υποδράση 1α: Μελέτη της ερευνητικής εργογραφίας σχετικά με τις 
αλληλεπιδράσεις δασκάλου-μαθητών 

 Υποδράση 2α: Πώς μιλούμε στην τάξη μας; 
 Υποδράση 3α: Πώς θα μπορούσαμε να μιλούμε στην τάξη μας; Καθορισμός των 
επιθυμητών πρακτικών λόγου.  

 Υποδράση 4α: Εξέταση των αναδυόμενων μετασχηματισμένων πρακτικών 
λόγου και η σταδιακή προτυποποίησή τους. 
Ακολουθεί η παρουσίαση των υποδράσεων. 

 
5.3 ΥΠΟΔΡΑΣΗ 1α: Μελέτη της ερευνητικής εργογραφίας 

Στο πλαίσιο της υποδράσης αυτής πραγματοποιήσαμε ανασκόπηση της 
ερευνητικής εργογραφίας που αφορά τις επικοινωνιακές δράσεις δασκάλων-μαθητών 
κατά τη διάρκεια του μαθήματος των Φυσικών Επιστημών∗. Τα τελευταία χρόνια 
υπάρχει όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον των ερευνητών για τη μελέτη των 
δασκαλομαθητικών επικοινωνιακών αλληλεπιδράσεων από κοινωνικο-
εποικοδομητικές (π.χ. Hogan, Nastasi & Pressley 19992), κοινωνικοπολιτισμικές (π.χ. 
Kelly & Chen, 19993; Kelly & Green, 19984; Mortimer & Scott, 20005) 
εθνογραφικές, ανθρωπολογικές (π.χ. Kelly & Crawford, 19976; Kelly, Chen & 
Crawford, 19987), κοινωνικοσημειωτικές (π.χ. Lemke 19858, 19909) και άλλες 
θεωρήσεις (π.χ. Kamen et al, 199710; Martin & Veel 199811; Βιτσάκη & Ραβάνης, 
200212) (βλ. και θεωρητικά κεφάλαια 2 & 3). Από τη μελέτη της ερευνητικής 
                                                 
∗ Στοιχεία αυτής της ανασκόπησης περιλαμβάνονται στο κεφ. 2 ενότ. 2.6. 
2 Hogan, K., Nastasi, K., & Pressley, M. (1999). Discourse patterns and collaborative 
Scientific Reasoning in Peer and Teacher-Guided Discussions. Cognition and Instruction, 
17(4), 379-432. 
3 Kelly, G. J., & Chen, C. (1999). The sound of music: Constructing science as sociocultural 
practices through oral and written discourse. Journal of Research in Science Teaching, 36, 
883–915. 
4 Wells, G. (2000). Modes of meaning in a science activity. Linguistics and Education, 10(3), 
307-334. 
5 Mortimer, E. & P. Scott (2000). Analyzing discourse in the science classroom. In Millar, 
Leach and Osborn (Eds.) Improving Science Education, Buckingham-Philadelphia: Open 
University Press, p126-140. 
6 Kelly, G. & Crawford, T. (1997). An ethnographic investigation of the discourse processes 
of school science. Science Education, 81, 533–559. 
7 Kelly, G. J., Chen, C. & Crawford, T. (1998). Methodological considerations for studying 
science-in-the-making in educational settings. Research in Science Education, 28(1), 23–49. 
Special Issue on Science and Technology Studies and Science Education, Wolff-Michael 
Roth (Guest Ed.). 
8 Lemke, J. (1985). Using language in the classroom. Oxford University Press, Hong Kong. 
9 Lemke, J. (1990). Talking science: Language, learning and values. Norwood, NJ: Ablex. 
10 Kamen, M., Roth, W.-M., Flick, L., Shapiro, B., Barden, L., Kean, E., Marble, S. & Lemke, 
J. (1997). A multiple perspective analysis of the role of language in inquiry science learning: 
To build a tower. Electronic Journal of Science Education.  
11 Martin, J. R. & Veel, R. (Eds.). (1998). Reading science: Critical and functional 
perspectives on discourses of science. London: Routledge. 
12 Βιτσάκη, Ζ. & Ραβάνης, Κ. (2002). Μικρο-ανάλυση διδακτικών αλληλεπιδράσεων: Η 
περίπτωση ενός εισαγωγικού μαθήματος για τα ηλεκτρικά κυκλώματα (σελ 418-427). Επιμ. 
Κόκκοτας Π. Βλάχος Ι., Πήλιουρας Π. & Πλακίτση Αικ.: Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου 
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εργογραφίας προκύπτει ότι ένα βασικό εμπόδιο για τη δημιουργία πιο συνεργατικών 
διερευνητικών συνθηκών σε μια τάξη Φυσικών Επιστημών είναι οι πρακτικές λόγου 
που αναπτύσσονται μεταξύ δασκάλου-μαθητών (π.χ. Moje, 199513; Mortimer & 
Machado, 200014). Έτσι οδηγηθήκαμε στην άποψη ότι ο μετασχηματισμός των μη 
επιθυμητών, μονολογικών στην πλειοψηφία λόγων δασκάλου-μαθητών, που 
διαπιστώσαμε στο αρχικό στάδιο της διατριβής σε πιλοτική έρευνα μας σε 14 τάξεις 
κατά τη διάρκεια του μαθήματος των Φυσικών Επιστημών (Πήλιουρας κ.ά., 2002)15, 
μπορούσε ίσως να επιτευχθεί με μια συνεργατική έρευνα δράσης που θα εμπλέκει 
ενεργά τους δασκάλους-ερευνητές στην ερευνητική διαδικασία.  

Επίσης, η μελέτη της ερευνητικής εργογραφίας μας «εξόπλισε» με μια σειρά 
από εργαλεία ανάλυσης λόγου αλλά και κανονιστικά πλαίσια∗. Αυτά τα εργαλεία και 
τα πλαίσια (άλλα σε μεγαλύτερο και άλλα σε μικρότερο βαθμό) τα μετασχηματίσαμε 
και τα αξιοποιήσαμε στην έρευνά μας. Όπως ήδη έχει αναφερθεί χρησιμοποιήθηκαν 
σε ένα πρώτο επίπεδο για την ενημέρωση /επιμόρφωση των δασκάλων ερευνητών και 
σε ένα δεύτερο (μεταδιδακτικό επίπεδο) στην από κοινού προσπάθειά μας να 
εξετάσουμε κριτικά τις πρακτικές μας και να επιδιώξουμε το μετασχηματισμό των 
μαθησιακών δραστηριοτήτων.  

 
5.4 ΥΠΟΔΡΑΣΗ 2α: Πώς μιλούμε στην τάξη μας 

Η προσανατολισμένη στο λόγο θεώρηση, που υιοθετήσαμε μας οδήγησε στην 
επιλογή αξιοποίησης περισσότερων του ενός εργαλείων ανάλυσης λόγου.  

Η επιλογή περισσότερων εργαλείων ανάλυσης λόγου εκ πρώτης όψεως θα 
μπορούσε να θεωρηθεί αδόκιμη, στην έρευνά μας όμως αποδείχτηκε αρκετά γόνιμη, 
όπως θα προσπαθήσουμε να τεκμηριώσουμε στη συνέχεια. Η γλώσσα και η 

                                                                                                                                            
Συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή της Ένωσης για τη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών «Η 
Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στην Κοινωνία της Πληροφορίας» Αθήνα, 
18-21 Απριλίου 2002. 
13 Moje, E. (1995). Talking about science: An interpretation of the effects of teacher talk in a 
high school classroom. Journal of Research in Science Teaching, 32(4), 349-371. 
14 Mortimer, E. F., & Machado, A. H. (2000). Anomalies and conflicts in classroom 
discourse. Science Education 84(4), 429-444. 
15 Πήλιουρας Π., Κόκκοτας Π., Χατζή Μ., Ριζάκη Αικ., Ντάλης Στέλιος, Παπαελευθερίου Α. 
(2002). «Το επίπεδο διαλόγου και συζήτησης στη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών του 
Δημοτικού Σχολείου». (σελ 494-500). Επιμ. Κόκκοτας Π. Βλάχος Ι., Πήλιουρας Π. & 
Πλακίτση Αικ.: Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή της Ένωσης για 
τη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών «Η Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στην 
Κοινωνία της Πληροφορίας» Αθήνα, 18-21 Απριλίου 2002. 
∗ Με τον όρο κανονιστικά πλαίσια εννοούμε για παράδειγμα, μια σειρά από διδακτικές 
στρατηγικές, που έχουν προκύψει από εμπειρικές μελέτες, και υποστηρίζεται (από τον ή τους 
ερευνητές) ότι προάγουν τη συζήτηση και το διάλογο ή ότι δημιουργούν πιο διαλογικές 
συνθήκες σε μια τάξη κ.λπ. Αξιοποιώντας σε ένα δεύτερο επίπεδο αυτές τις στρατηγικές -
κάτι που κάναμε στην έρευνά μας - μπορεί κάποιος να μελετήσει ένα μαθησιακό περιβάλλον 
(λαμβάνοντας βέβαια υπόψη του ότι μελετά ένα διαφορετικό μαθησιακό περιβάλλον απ’ 
αυτό που μελέτησε ο ερευνητής ή οι ερευνητές για να διατυπώσουν το κανονιστικό πλαίσιο). 
Αυτό είναι που ονομάζουμε κανονιστικά πλαίσια, όντας ενήμεροι ότι αυτά δεν είναι απόλυτες 
«αλήθειες» αλλά οδηγοί μελέτης και σύγκρισης που μπορούν να διαφοροποιηθούν, να 
βελτιωθούν, ακόμα και να ανατραπούν. 
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αλληλεπίδραση που λαμβάνει χώρα μέσω αυτής κατά τη διάρκεια του μαθήματος των 
Φυσικών Επιστημών είναι ένα πολυσύνθετο φαινόμενο και μπορεί να νοηθεί ως μια 
όψη της ανθρώπινης κοινωνικής συμπεριφοράς, ως ένας επικοινωνιακός κώδικας, ως 
ένα διαμεσολαβητικό μέσο σε μια δραστηριότητα, ως ένα κεφαλαιώδες πολιτισμικό 
εργαλείο, ως ένα εργαλείο για κοινωνική δράση, ως σημειωτικό σύστημα κ.λπ. 
(Kamen et al, 1997)16. Αυτό σημαίνει, κατά την άποψή μας, ότι η προσανατολισμένη 
στο λόγο ανάλυση θα πρέπει να είναι πολυδιάστατη, έτσι ώστε να καλύπτει όλο το 
εύρος των όψεων της κοινωνικοπολιτισμικής πρακτικής της μαθησιακής διαδικασίας 
στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών.  

Η διαπίστωση αυτή μας οδήγησε να χρησιμοποιήσουμε αρχικά για την ανάλυση 
λόγου των δασκαλομαθητικών (κεφ. 5) και των διαμαθητικών (κεφ. 6) απλούστερα 
εργαλεία (σταδιακή εξοικείωση των δασκάλων ερευνητών με μια διαφορετική 
θεωρητική και ερευνητική κουλτούρα) για να προχωρήσουμε σταδιακά προς πιο 
σύνθετα μεθοδολογικά εργαλεία. Όπου κρίνεται απαραίτητο, τα εργαλεία ανάλυσης 
λόγου συνοδεύονται από σύντομο συνοδευτικό θεωρητικό πλαίσιο. Κι αυτό γιατί ένα 
εργαλείο, κατά την άποψη μας, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί λειτουργικά αν αυτός 
που θα το χρησιμοποιήσει δεν είναι ενήμερος για την «ιστορία του» και το πλαίσιο 
χρήσης του. 

Τα υποερωτήματα για αυτή την υποδράση (που αφορά στο αρχικό στάδιο της 
έρευνας) ήταν τα ακόλουθα: 

• Εμφανίζονταν κατά τη διάρκεια ενός μαθήματος Φυσικών Επιστημών, στο 
οποίο οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες, επιθυμητά συνεργατικά διερευνητικά 
χαρακτηριστικά; 

• Τι συνεργατικές στρατηγικές και στρατηγικές λόγου ακολουθούσαν οι 
διδάσκοντες; Σε ποιο βαθμό μπορούσαν να δημιουργήσουν συνεργατικές 
διερευνητικές συνθήκες; 

• Τι συνοδευτικά νοήματα δημιουργούσαν οι διάλογοι που ανέπτυσσαν οι 
δάσκαλοι με τους μαθητές τους για τη φύση των Φυσικών Επιστημών, τη 
φύση της μάθησης, της διδασκαλίας και της γλώσσας και τους σκοπούς της 
διδασκαλίας του μαθήματος των Φυσικών Επιστημών; 

 
5.4.1 Επιλογή εργαλείων ανάλυσης λόγου 

Στη διεθνή ερευνητική εργογραφία αναζητήσαμε εργαλεία ανάλυσης λόγου, 
κανονιστικά πλαίσια και στρατηγικές λόγου που θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν 
στην επιδίωξή μας για μετασχηματισμό προς πιο συνεργατικά διερευνητικά 
περιβάλλοντα (βλ. πίνακα 4.6: εργαλεία ανάλυσης λόγου). 

Όλα τα εργαλεία ανάλυσης λόγου και οι συνεργατικές και στρατηγικές λόγου 
αξιοποιήθηκαν άλλα λιγότερο και άλλα περισσότερο, σ’ ένα πρώτο επίπεδο για την 
ενημέρωση και την επιμόρφωση των δασκάλων-ερευνητών. Ένα από αυτά 
μετασχηματισμένο (βλ. ενότ. 5.4.2), μαζί με ένα που διαμορφώσαμε κατά τη διάρκεια 
της έρευνάς μας (βλ. ενότ. 5.4.4), χρησιμοποιήθηκαν συστηματικά σε όλη τη 
διάρκεια της έρευνα δράσης για να εξετάσουμε τους λόγους που αφορούσαν τις 
                                                 
16 Kamen, M., Roth, W.-M., Flick, M., Shapiro, B., Barden, L., Kean, E., Marble, S., Lemke, 
J. (1997). A Multiple Perspective Analysis of the Role of Language in Inquiry Science 
Learning: To Build a Tower, Electronic Journal of science Education, Vol. 2 No.1 
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δασκαλομαθητικές επικοινωνιακές αλληλεπιδράσεις. Τα εργαλεία ανάλυσης λόγου 
είναι τα εξής:  

• Η μονολογική και διαλογική λειτουργία των λόγων του δασκάλου (ενότητα 
5.4.2). 

• «Πέντε κατηγορίες συνοδευτικών νοημάτων από τους λόγους του δασκάλου» 
(ενότητα 5.4.4). 

Κατά τη διάρκεια της έρευνάς μας διαπιστώσαμε ότι τα εργαλεία αυτά 
λειτούργησαν όχι μόνο ως εργαλεία ανάλυσης λόγου αλλά και ως εργαλεία 
επιμόρφωσης και μετασχηματισμού των λόγων και των πρακτικών των 
συμμετεχόντων στην έρευνα δασκάλων-ερευνητών. 

 
5.4.2 Η μονολογική και η διαλογική λειτουργία των λόγων του δασκάλου ως 
εργαλείο ανάλυσης 

Το πρώτο εργαλείο ανάλυσης που χρησιμοποιήσαμε με τους δασκάλους-
ερευνητές για να μελετήσουμε τους λόγους μας ήταν ένα κανονιστικό-περιγραφικό 
πλαίσιο της Gutierrez (1994)17. Η Gutierrez, με βάση εθνογραφικές μελέτες σε 
μεγάλο αριθμό τάξεων, διαμόρφωσε ένα κανονιστικό πλαίσιο με το οποίο μια υπό 
μελέτη διδασκαλία και οι επικοινωνιακές δράσεις αυτής μπορεί να χαρακτηριστεί ως 
(κυρίως) απομνημονευτική - μονολογική διδασκαλία (recitation or monologically 
organized instruction) ή (κυρίως) διαλογική διδασκαλία (dialogic exchanges) με βάση 
τα χαρακτηριστικά της δομής των δραστηριοτήτων της (που εξάγονται μέσω 
συστηματικής παρατήρησης και μελέτης των λόγων που λαμβάνουν χώρα στο υπό 
μελέτη μαθησιακό περιβάλλον). Όπως υποστηρίζει η ίδια «…η ταυτόχρονη ανάλυση 
της δομής της δραστηριότητας και του λόγου είναι κρίσιμη για την κατανόηση του 
πώς οι τάξεις οικοδομούνται και πώς τέτοιες κατασκευές διαμορφώνουν την 
πρόσβαση των μαθητών στη μάθηση.» (Gutierrez, 1994)18. 

Με βάση τις μελέτες της Gutierrez, τα πιο αντιπροσωπευτικά χαρακτηριστικά 
της μονολογικής και αντίστοιχα της διαλογικής λειτουργίας των αλληλεπιδράσεων 
δασκάλου-μαθητών [απαντητικές-συνεργατικές επικοινωνιακές δράσεις (responsive-
collaborative scripts) αποκαλεί αυτές τις αλληλεπιδράσεις] κατά τη διάρκεια της 
μαθησιακής διαδικασίας φαίνονται στους ακόλουθους πίνακες 5.3 και 5.4. 

 
Πίνακας 5.3: Μονολογική λειτουργία του λόγου του δασκάλου (monologic recitation) 
• Η ομιλία στην τάξη ακολουθεί αυστηρά/αποκλειστικά το μοτίβο του τριαδικού 

διαλόγου∗. 

                                                 
17 Gutierrez, K. (1994). How talk, context and script shape contexts for learning: A cross-case 
comparison of journal sharing. Linguistics and Education, 5, 335-365. 
18 Gutierrez, K. (1994). ό.π. 
∗ Ο τριαδικός διάλογος «triadic dialogue» (Lemke, 1990), που είναι γνωστός και ως Έναρξη-
Απάντηση-Αξιολόγηση (IRE-Initiation-Replay-Evaluation) ή Έναρξη-Απάντηση-
Ανατροφοδότηση (IRE-Initiation-Replay-Evaluation) (Mehan, 1979) ή Αίτημα (αξίωση) - 
Ανταπόκριση - Αποδοχή (Demand -Response - Accept) Halliday (1984) είναι μια στρατηγική 
κατά την οποία ο δάσκαλος ελέγχει απόλυτα την ακολουθία των επικοινωνιακών 
αλληλεπιδράσεων, παρέχοντας πάντα μετά τις αποκρίσεις των μαθητών απαντήσεις του 
τύπου «σωστά», «λάθος», αποθαρρύνοντας τη συμμετοχή συνήθως των μαθητών που δε 
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• Ο δάσκαλος επιλέγει τους μαθητές που θα μιλήσουν.  
• Ο δάσκαλος δείχνει μικρή ή καθόλου αναγνώριση στις προσωπικές 

επιλογές/πρωτοβουλίες των μαθητών. 
• Ο δάσκαλος εισάγει τα υποθέματα. 
• Ο δάσκαλος αποθαρρύνει ή αγνοεί τις προσπάθειες των μαθητών του να 

εισαγάγουν ένα υπόθεμα. 
• Οι απαντήσεις των μαθητών είναι συνήθως μικρές (μια λέξη/μια φράση). Ο 

δάσκαλος δεν ενθαρρύνει την περαιτέρω επεξεργασία των απαντήσεων, ενώ 
υπάρχει μικρή επέκταση των απαντήσεων των μαθητών από το δάσκαλο 
(δηλαδή δεν τις αναδιατυπώνει κατάλληλα, ούτε τις εκμεταλλεύεται 
δημιουργικά, απλά προσθέτει μικρής έκτασης συμπληρωματικά στοιχεία). 

• Ο δάσκαλος εισάγει εξεταστικού τύπου ερωτήσεις (test-like questions) για τις 
οποίες στις περισσότερες των περιπτώσεων υπάρχει μια σωστή απάντηση (έτσι 
εμπεδώνει το μη επιθυμητό συνοδευτικό νόημα πως υπάρχουν μοναδικές 
σωστές απαντήσεις). 
 

Πίνακας 5.4: Διαλογική λειτουργία του λόγου του δασκάλου (dialogic exchanges) 
• Τα όρια μεταξύ των δραστηριοτήτων, της συζήτησης και του διαλόγου είναι 

σημαντικά πιο χαλαρά, με το χαρακτηριστικό να παρουσιάζονται περισσότερες 
απαντήσεις μεταξύ της ερώτησης του δασκάλου και της αξιολόγησης των 
απαντήσεων. Επίσης, οι απαντήσεις των μαθητών συνήθως οικοδομούνται στη 
βάση των απαντήσεων των προηγούμενων μαθητών και συνεισφέρουν στην από 
κοινού οικοδόμηση γνώσης. 

• Ο δάσκαλος θέτει το γενικότερο πλαίσιο και διευκολύνει την έναρξη και την 
υλοποίηση της δραστηριότητας και μπορεί να είναι στη διάθεση των μαθητών ή 
των ομάδων κάθε στιγμή αλλά κρατά το επίπεδο προσφοράς προτάσεων και 
παρεμβάσεων στο ελάχιστο επίπεδο που μπορεί. 

• Σε κάποιες περιπτώσεις ο δάσκαλος επιλέγει να δώσει το λόγο ενώ σε άλλες 
περιπτώσεις οι μαθητές αναλαμβάνουν αυτή την πρωτοβουλία 
(αυτοεπιλέγονται). 

• Δάσκαλοι και μαθητές διαπραγματεύονται τα υποθέματα. 
• Ο διδάσκων επιδιώκει τη δημιουργία ενός μαθησιακού περιβάλλοντος που 

βασικός σκοπός είναι η ανάπτυξη από κοινού γνώσης, αλλά σίγουρα δίνεται 
βαρύτητα στην ορθή τη δεδομένη στιγμή πληροφορία (π.χ. οι επιστήμονες 
υποστηρίζουν αυτό...). 

• Δάσκαλοι και μαθητές εισαγάγουν ερωτήματα που δεν έχουν μια σωστή 
απάντηση, όπως και ερωτήματα που αναδύονται από προηγούμενες απαντήσεις 
των μαθητών. 

• Ο δάσκαλος μερικές φορές αναγνωρίζει και αποδέχεται τις επεκτάσεις θεματικού 
περιεχομένου που προτείνονται από τους μαθητές. 

 
Βασικό ερώτημα που επιδιώξαμε να απαντήσουμε μέσα από τη μελέτη 

επικοινωνιακών δράσεων δασκάλου-μαθητών με τη χρήση του συγκεκριμένου 
εργαλείου ήταν:  

                                                                                                                                            
γνωρίζουν τις «σωστές» απαντήσεις και δυσκολεύοντας τη συνεργατική διερεύνηση 
απόψεων, θέσεων προτάσεων μαθητών και μαθητικών ομάδων. 
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o Μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μονολογικός ή διαλογικός ο λόγος των 
δασκάλων-ερευνητών με βάση το κανονιστικό πλαίσιο της Gutierrez; (βλ. 
αναλύσεις στις ενότ. 5.4.2, 5.6.1, 5.7.2, 5.7.3, 5.7.4) 

 
Α) Ανάλυση λόγου στιχομυθίας 1 

Η στιχομυθία που ακολουθεί αποτελεί απομαγνητοφωνημένο υλικό 
(απόσπασμα επικοινωνιακών αλληλεπιδράσεων δασκάλου-μαθητών) από την αρχική 
φάση της έρευνάς μας, κατά την οποία οι δάσκαλοι ερευνητές απλά και μόνο είχαν 
ενημερωθεί για το πλαίσιο της έρευνας. Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας οι μαθητές 
ήταν κατανεμημένοι σε ομάδες και το διδακτικό εγχειρίδιο που χρησιμοποίησαν 
περιείχε φύλλα εργασίας κατάλληλα για την υλοποίηση συνεργατικών συνθηκών 
μάθησης (Κόκκοτας κ.ά., 2001)20. Ο συγκεκριμένος δάσκαλος-ερευνητής είχε 
δηλώσει ότι είχε μικρή θεωρητική ενημέρωση για τον τρόπο με τον οποίο 
διαμορφώνεται ένα συνεργατικό διερευνητικό περιβάλλον και καθόλου πρακτική 
βιωματική εμπειρία, ενώ είχε επιχειρήσει λιγοστές φορές να εφαρμόσει στρατηγικές 
συνεργατικές μάθησης σε όλη τη 12-χρονη επαγγελματική του πορεία.  

 
«Τι φαίνεται σιγά σιγά στον πίνακα. Φαίνεται;…» 

Στο συγκεκριμένο αλληλεπιδραστικό επεισόδιο ο δάσκαλος-ερευνητής καλεί 
κάποιους μαθητές κοντά του για να συνεργαστούν μαζί του και να πραγματοποιήσουν 
ένα πείραμα που αφορά το αποτέλεσμα της ευθύγραμμης διάδοσης του φωτός όταν 
αυτό συναντά αδιαφανή σώματα (δημιουργία σκιάς). Δεν υπάρχουν τα απαραίτητα 
υλικά στις ομάδες, οπότε η διδασκαλία πραγματοποιείται στην ολομέλεια με τη 
συνεργασία κάποιων μαθητών από τις ομάδες. Σημειώνουμε ότι στις αναλύσεις που 
ακολουθούν λαμβάνονται υπόψη στοιχεία και δεδομένα από όλη τη διάρκεια της 
διδασκαλίας (απομαγνητοφωνημένη διδασκαλία, μαγνητοσκοπημένα στιγμιότυπα 
διδασκαλίας, καταγεγραμμένες παρατηρήσεις). 

 
 Στιχομυθία 1: Μονολογική-διαλογική λειτουργία λόγου δασκάλου - μαθητών (φύση 
αλληλεπίδρασης) 
Ενότητα:  
«Το φως» 

Φύλλο εργασίας 4: «Το φως και οι σκιές 
των σωμάτων» (σελ. 45-49) 
Βιβλίο: «Φυσικές Επιστήμες»-Ε΄ Τάξη 

Δραστηριότητα:  
«Δημιουργούμε σκιές»  

Ημερομηνία: 25/2/02
1 Δάσκαλος: Για να σηκωθεί στον πίνακα ο Σάββας. Σήκω και εσύ Ηρακλή. 

Κάτσε Ηρακλή μπροστά απ’ τον πίνακα, κοίτα τον πίνακα, πάρε 
Σάββα το φακό, πήγαινε πίσω απ’ τον Ηρακλή και φώτισέ τον (τον 
κινεί προς τον πίνακα). Πιο κοντά στον πίνακα, πιο κοντά να δούμε 
θα φανεί πιο κοντά… (του παίρνει το χέρι και το κινεί). 
Τι φαίνεται εδώ πέρα; Ποιος θα’ ρθει να δει τι φαίνεται. Για έλα 
Παναγιώτη να παρατηρήσεις τι θα φανεί εδώ. Τι φαίνεται σιγά σιγά 
στον πίνακα. Φαίνεται;… Για σήκωσε το χέρι σου. (κινεί το χέρι 
του Ηρακλή) Τι φαίνεται; Το βλέπετε; (ο δάσκαλος παίρνει το φακό 
απ’ το Σάββα και φωτίζει το χέρι του Ηρακλή) Για να δούμε λίγο τη 
σκιά του. Για κοιτάξτε εδώ πέρα. Τι φαίνεται στον πίνακα εκεί που 

                                                 
20 Κόκοτας, Π., Ριζάκη, Αικ., Χαβιάρης, Π., Χατζή, Μ. (2001). Φυσικές Επιστήμες Ε΄ Τάξης, 
ΟΕΔΒ, Αθήνα. 
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χτυπάει το φως; Πες Γρηγόρη. 
2 Γρηγόρης: Η σκιά του. 
3 Δάσκαλος: Η σκιά του χεριού του Ηρακλή. Πώς έγινε αυτό; Ποιος μπορεί να 

μου πει πώς δημιουργήθηκε η σκιά; Ποιος μπορεί να φανταστεί 
πως δημιουργήθηκε αυτή η σκιά; 

4 Χριστίνα: Επειδή εκεί δεν υπάρχει φως, δεν μπορεί να περάσει φως. 
5 Δάσκαλος: Πολύ σωστά. 
6 Θανάσης: Είναι αδιαφανές. 
7 Δάσκαλος: Μπράβο, συμπληρώσαμε. Λέγε Μαριαλένα, δεν μπορεί να περάσει 

το φως από πού; 
8 Μαριαλένα: Από αδιαφανές σώμα. 
9 Δάσκαλος: Ποιο ήταν εδώ το αδιαφανές σώμα; 
10 Μαριαλένα: Το χέρι.  
11 Δάσκαλος: Άρα μπορούμε να καταλάβουμε το πώς δημιουργείται η σκιά απ’ 

αυτό που είδαμε; Που είδαμε λίγο γιατί δεν είναι αρκετά σκοτεινή 
η αίθουσα. Τι μπορούμε να καταλάβουμε για το πώς 
δημιουργήθηκε η σκιά στον πίνακα; Μας το είπατε λίγο η 
Μαριλένα, λίγο ο Αργύρης, λίγο όλοι. Ποιος θα μου το κάνει τώρα 
μια ωραία πρόταση. Για λέγε Μιχάλη. 

12 Μιχάλης: Πέφτοντας πάνω στο χέρι μου μια φωτεινή πηγή. 
13 Δάσκαλος: ….. 

 
Σχολιασμός-ανάλυση της στιχομυθίας από τον ερευνητή  

Μπορούμε να ξεκινήσουμε την ανάλυσή μας παραθέτοντας κάποιες γενικές 
παρατηρήσεις που αφορούν το σύνολο της διδασκαλίας της οποίας ο συγκεκριμένος 
διάλογος αποτελεί αντιπροσωπευτικό απόσπασμα.  

Καταρχάς, ενώ οι μαθητές κάθονταν σε ομάδες, σε όλη τη διάρκεια του 
μαθήματος εργάζονταν ατομικά. Τους ανατέθηκε λιγοστές φορές και σε περιορισμένο 
χρόνο κατά τη διάρκεια των μαθησιακών δραστηριοτήτων να εργαστούν στις ομάδες 
τους, να συνεργαστούν και να συμφωνήσουν σε κάτι από κοινού. Από την 
παρατήρηση ολόκληρης της διδασκαλίας προέκυψε ότι ο δάσκαλος δε διέθετε 
απαραίτητες συνεργατικές δεξιότητες για να δημιουργήσει συνθήκες συνεργατικής 
διερευνητικής μάθησης. Συνολικά με τους λόγους του και τις πράξεις του ο δάσκαλος 
διαμόρφωσε, σύμφωνα με το πλαίσιο της Gutierrez, μια απομνημονευτική-
μονολογικά προσανατολισμένη διδασκαλία, παρότι οι μαθητές κάθονταν σε ομάδες. 

Πιο αναλυτικά, η ομιλία στην τάξη ακολουθούσε αποκλειστικά το μοτίβο του 
τριαδικού διαλόγου (βλ. π.χ. σειρές 3-4-5, σειρές 9-10-11). Η στρατηγική του 
τριαδικού διαλόγου που ακολουθούσε ο δάσκαλος-ερευνητής ερχόταν σε αντίθεση με 
τις εκπαιδευτικές επιδιώξεις μας για την ενθάρρυνση της συμμετοχής, της 
ενεργητικής εμπλοκής και της συνεργασίας των μαθητών. Όλες οι αποκρίσεις των 
μαθητών φιλτράρονταν από το δάσκαλο για να αναγνωριστούν και να επικυρωθούν.  

Μια από τις μικροστρατηγικές που ο διδάσκων θα μπορούσε να υλοποιεί για να 
«σπάει» την ακολουθία ερώτηση - απάντηση - ανατροφοδότηση, θα μπορούσε να 
ήταν η ενθάρρυνση διαλόγου μεταξύ περισσότερων μαθητών ή ομάδων στο 
ενδιάμεσο στάδιο. Στη συγκεκριμένη διδασκαλία που αναλύουμε, αυτό δεν 
παρατηρήθηκε σε καμιά στιγμή της διδασκαλίας. Κατά την άποψή μας, αυτό είναι 
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αποτέλεσμα της μη ενημέρωσης του δασκάλου για τέτοιου είδους μικροστρατηγικές 
αλλά και της μαθητείας του σε όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσής του και της 
επαγγελματικής του σταδιοδρομίας σε περιβάλλοντα (κυρίως) μονολογικά.  

Μια δεύτερη διαλογική στρατηγική, για την οποία ο διδάσκων φαίνεται να μην 
ήταν ενήμερος, είναι η φύση και το είδος των ερωτήσεων-ενάρξεων που θα μπορούσε 
να ενεργοποιήσει. Στη συγκεκριμένη διδασκαλία απουσίασαν ενάρξεις που θα 
μπορούσαν να δώσουν μια εποικοδομητική διάσταση στη φύση της μαθησιακής 
διαδικασίας. Συγκεκριμένα απουσίαζαν ερωτήσεις που αφορούσαν την ανάδειξη των 
απόψεων των μαθητών, την υποστήριξη απόψεων με επιχειρήματα, τη διατύπωση 
αντίθετων απόψεων.  

Τέλος, μια τρίτη εξίσου σημαντική διδακτική μεταστρατηγική ενός διδάσκοντος 
είναι η ενημέρωση του για τους εναλλακτικούς διαλογικούς τρόπους μέσα από τους 
οποίους είναι επιθυμητό να διατυπώνονται οι ανατροφοδοτήσεις ή οι αξιολογικές 
κρίσεις. Η φύση των ανατροφοδοτήσεων αυτών είναι που θα διευκολύνει ή όχι την 
παραπέρα διερεύνηση ερωτημάτων/ απόψεων/ θέσεων, είναι αυτή που θα 
αποθαρρύνει ή θα ενθαρρύνει τη συμμετοχή μαθητών και ομάδων στη μαθησιακή 
διαδικασία. Η μελέτη των επικοινωνιακών αλληλεπιδράσεων δασκάλου-μαθητών της 
συγκεκριμένης διδασκαλίας έδειξε ότι οι ανατροφοδοτήσεις/ αξιολογήσεις του 
δασκάλου (π.χ. γραμμή 5: «Πολύ σωστά.», γραμμή 7: «Μπράβο, συμπληρώσαμε») 
«δυσκόλευαν» τη συμμέτοχη των μαθητών που «δε γνώριζαν» και ενθάρρυναν τη 
συμμετοχή των μαθητών «που ήταν σίγουροι ότι γνώριζαν». 

Τέλος, στο συγκεκριμένο απόσπασμα παρατηρούμε ότι η στρατηγική του 
τριαδικού διάλογου χρησιμοποιείται ακόμη και κατά την πραγματοποίηση μιας 
καθαρά πρακτικής /πειραματικής δραστηριότητας που θα μπορούσε να είναι 
αποκλειστική ευθύνη των μαθητικών ομάδων, έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους 
μαθητές να συνεργαστούν, να συζητήσουν και τελικά να διατυπώσουν τις απόψεις 
τους σε ένα καθοδηγούμενο μεν από το δάσκαλο, πιο ανοικτό δε μαθησιακό 
περιβάλλον. Παρατηρούμε, για παράδειγμα, ότι στη γραμμή 1 ο δάσκαλος καθοδηγεί 
«ασφυκτικά» τον Ηρακλή, «αφαιρώντας» του κάθε πρωτοβουλία.  

Ο δάσκαλος δε διευκολύνει απλά την έναρξη και την υλοποίηση της 
δραστηριότητας αλλά την καθοδηγεί απόλυτα, πιάνοντας ακόμα και τα χέρια των 
μαθητών. Μετρώντας το πλήθος των λέξεων της στιχομυθίας 1 στις σειρές 1 (134 
λέξεις) και 11 (58 λέξεις) που αφορούν επικοινωνιακές δράσεις του δασκάλου 
παρατηρούμε ότι δε δίνεται η ευκαιρία στους μαθητές (στο συγκεκριμένο 
αλληλεπιδραστικό επεισόδιο, στον Ηρακλή, στον Σάββα και στον Παναγιώτη) να 
αυτενεργήσουν και να αναλάβουν πρωτοβουλίες. Φυσικά δεν είναι απαγορευτικό ο 
δάσκαλος να καθοδηγεί τους μαθητές, δε σημαίνει όμως ότι, όταν υπάρχουν 
εναλλακτικοί τρόποι καθοδήγησης, που μπορούν να αναπτύξουν επιθυμητές 
δεξιότητες των μαθητών, δεν πρέπει να αξιοποιούνται. Εδώ, για παράδειγμα, ο 
δάσκαλος, θα μπορούσε να καλέσει άλλους μαθητές να καθοδηγήσουν τον Ηρακλή 
εμπλέκοντάς τους πιο ενεργά στη δραστηριότητα. 

Ένα χαρακτηριστικό της συγκεκριμένης διδασκαλίας, που μας οδηγεί να την 
χαρακτηρίσουμε κυρίως μονολογική, είναι ότι όλα τα υποθέματα κατά τη διάρκεια 
του μαθήματος εισάγονταν από το διδάσκοντα. Για την ακρίβεια, αυτός εισήγαγε τα 



Κεφάλαιο 5: Προσπάθεια μετασχηματισμoύ των διαλόγων δασκάλου-μαθητών προς πιο συνεργατικές 
διερευνητικές μορφές διδασκαλίας στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών 

 

 137

υποθέματα που περιλαμβάνονταν στο σχολικό εγχειρίδιο. Η επιλογή του επόμενου 
ομιλητή γινόταν πάντα από το δάσκαλο, ενώ οι ελάχιστες προσπάθειες κάποιων 
μαθητών να εισαγάγουν κάποιο υπόθεμα αποθαρρύνθηκαν. 

Αυτό όμως που είναι πολύ ευδιάκριτο και προκύπτει από τη μελέτη των 
απομαγνητοφωνημένων διαλόγων όλης της διδασκαλίας είναι ότι συνήθως οι 
επικοινωνιακές δράσεις των μαθητών, κατά τη διάρκεια του μαθήματος, ήταν μικρές 
(8 λέξεις ανά Επικοινωνιακή Δράση [Ε.Δ.]) σε σύγκριση με του δασκάλου που ήταν 
πολύ μεγαλύτερες (27 λέξεις ανά Ε.Δ.) (πίνακας 5.5). Μάλιστα το 43% των 
επικοινωνιακών δράσεων των μαθητών είναι μέχρι τρεις λέξεις (πίνακας 5.6), πράγμα 
που σημαίνει ότι οι μαθητές δίνουν μικρές απαντήσεις, χωρίς να αιτιολογούν τα 
λεγόμενα τους είτε γιατί έχουν συνηθίσει σε αυτό το είδος λόγου (μονολεκτικές 
αποκρίσεις) είτε γιατί ο δάσκαλος δε θέτει τις κατάλληλες ερωτήσεις ή δε ζητά συχνά 
τις επιθυμητές διευκρινίσεις. Έτσι επιβεβαιώνονται οι θέσεις του Bernstein (1990, 
σελ. 709)21 που αναφέρει ότι, όπου η ακολουθία εξέλιξης της διδασκαλίας είναι 
ασφυκτική από μέρους του δασκάλου και αυστηρή, θα συναντήσουμε ένα γλωσσικό 
παιδαγωγικό κώδικα μονολεκτικών ή πολύ σύντομων μαθητικών απαντήσεων, 
τυπικών ενός μαθησιακού περιβάλλοντος, που δε δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές 
να αναπτύξουν το δικό τους ερμηνευτικό γλωσσικό κώδικα, «αδικώντας» ιδιαίτερα 
παιδιά που δεν είναι «προικισμένα» με το επιθυμητό για τη σχολική μαθησιακή 
διαδικασία πολιτισμικό κεφάλαιο. 

 
Πίνακας 5.5: Ποσοτικά στοιχεία επικοινωνιακών δράσεων (Ε.Δ.) δασκάλου-μαθητών 

σε όλη τη διάρκεια της διδασκαλίας. 
Ταυτότητα στιχομυθίας: «Τι φαίνεται σιγά σιγά στον πίνακα. Φαίνεται;…» 

Αριθμός επικοινωνιακών δράσεων δασκάλου 156 Ε.Δ. 48 % 
Αριθμός επικοινωνιακών δράσεων μαθητών 169 Ε.Δ. 52 % 

Σύνολο 325 Ε.Δ. 100% 
  

Συνολικός αριθμός λέξεων στις επικοινωνιακές 
δράσεις του δασκάλου 

4.150 λέξεις 75 % 
 

Συνολικός αριθμός λέξεων στις επικοινωνιακές 
δράσεις των μαθητών 

1.413 λέξεις 25 % 
 

Σύνολο 5.563 λέξεις 100 % 
 

ΜΟ λέξεων ανά επικοινωνιακή δράση του 
δασκάλου:  

27 λέξεις ανά Ε.Δ. 

ΜΟ λέξεων ανά επικοινωνιακή δράση των μαθητών: 8 λέξεις ανά Ε.Δ. 
 
Ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι ο αριθμός των επικοινωνιακών 

δράσεων του δασκάλου (156 Ε.Δ.) είναι ισοδύναμος περίπου με τον αριθμό 
επικοινωνιακών δράσεων των μαθητών (169 Ε.Δ.), που σημαίνει ότι ακολουθείται  

                                                 
21 Bernstein, B. (1990). The Structuring of Pedagogic Discourse. 4. Class, codes and control 
(Vol. IV). London: Routledge. 
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αυστηρά το μοτίβο του τριαδικού διαλόγου με το διδάσκοντα να αρθρώνει τριπλάσιο 
περίπου αριθμό λέξεων απ’ όλους τους μαθητές μαζί. 

 
Πίνακας 5.6: Αριθμός λέξεων στις επικοινωνιακές δράσεις των μαθητών σε όλη τη 

διάρκεια της διδασκαλίας 
1 
λέξη 

2 
λέξεις 

3 
λέξεις 

4 
λέξεις 

5 
λέξεις 

6 
λέξεις 

7 
λέξεις 

πάνω από 
8 λέξεις 

 
Σύνολο 

27 35 10 16 12 9 8 52 169 Ε.Δ. 
16% 21% 6% 9% 7% 5% 5% 31 % 100% 

 
Η ομιλία του δασκάλου στο συγκεκριμένο μάθημα ακολουθούσε σχεδόν 

αποκλειστικά το μοτίβο του τριαδικού διαλόγου, ο δάσκαλος επέλεγε πάντα τους 
μαθητές που θα μιλήσουν, έδειχνε μικρή αναγνώριση στις πρωτοβουλίες των 
μαθητών, εισήγαγε πάντοτε τα υποθέματα προς πραγμάτευση και οι απαντήσεις των 
μαθητών ήταν συνήθως μικρές. Αν όμως μια αποτελεσματική μαθησιακή διαδικασία 
είναι, όπως υποστηρίζουμε, συμμετοχή σε κατάλληλα καθοδηγούμενους 
εξελισσόμενους λόγους και πρακτικές, μιας τέτοιας φύσης διδασκαλία έχρηζε 
μετασχηματισμού. 

 
Β) Ανάλυση λόγου στιχομυθίας 2 

Χρησιμοποιώντας το ίδιο εργαλείο ανάλυσης λόγου, δηλαδή τη μονολογική και 
τη διαλογική λειτουργία των λόγων του δασκάλου, θα αναλύσουμε και τη στιχομυθία 
2. Και αυτή η στιχομυθία αποτελεί απομαγνητοφωνημένο υλικό από την αρχική φάση 
της έρευνάς μας. Ο συγκεκριμένος δάσκαλος-ερευνητής, με δυο χρόνια υπηρεσίας, 
έχει αρκετή θεωρητική ενημέρωση για τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται ένα 
συνεργατικό διερευνητικό περιβάλλον και κάποια πρακτική βιωματική εμπειρία στο 
τελευταίο έτος των ακαδημαϊκών του σπουδών. Στο συγκεκριμένο αλληλεπιδραστικό 
επεισόδιο ο δάσκαλος-ερευνητής υλοποιεί από κοινού με τους μαθητές μια 
δραστηριότητα του σχολικού εγχειριδίου (δραστηριότητα ονοματοδότησης των 
μερών της ρίζας).  

 
«Το ξεχάσαμε από πέρσι» 

 Στιχομυθία 2: Μονολογική-διαλογική λειτουργία λόγου δασκάλου-μαθητών (φύση 
αλληλεπίδρασης) 
Ενότητα:  
«Φυτά» 

Μάθημα 3: «Η ρίζα» (σελ. 27-29) 
Βιβλίο:  
«Ερευνώ και ανακαλύπτω»-Ε΄ Τάξη22 

Δραστηριότητα:  
«Τα μέρη της ρίζας»  
Ημερομηνία: 22/9/03

1 Δάσκαλος: Λοιπόν για κοιτάξτε λίγο τη φωτογραφία σελίδα είκοσι εφτά. 
2 Μαθητές: Την κοιτάμε. 
3 Δάσκαλος: Ποιο είναι το πρώτο που βλέπουμε; Που είναι και σημειωμένο. 

Πώς το ονομάσαμε το πρώτο - πρώτο. Ιωάννα; 
4 Ιωάννα: Κύρια ρίζα. 
5 Δάσκαλος: Κύρια ρίζα. Άρα στο πρώτο κουτάκι γράφουμε κύρια ρίζα που 

                                                 
22 Αποστολάκης, κ.ά. (2001). Ερευνώ και ανακαλύπτω, ΟΕΔΒ, Αθήνα. 
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είναι η συνέχεια ποιου, η ρίζα; [δείχνει στο φυτό που έχει στα 
χέρια του] 

6 Μαθητές: Του βλαστού. 
7 Δάσκαλος: Πες το Τάνια. 
8 Τάνια: Του βλαστού. 
9 Δάσκαλος: Του βλαστού. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Το δεύτερο κουτάκι. 

Πως τα ονομάσατε όλα αυτά; 
10 Γιώργος: Κύριε. 
11 Δάσκαλος Γιώργο; 
12 Γιώργος:  Τα παράρριζα. 
13 Δάσκαλος: Παράρριζα. Που είναι τι; Τα μικρά τριχίδια που είναι αριστερά 

και δεξιά από πού; 
14 Γιώργος:  Εεε. 
15 Αγγελική: Από το βλαστό. 
16 Δάσκαλος: Όχι από το βλαστό. 
17 Αγγελική: Από την κεντρική ρίζα. 
18 Δάσκαλος: Από την κεντρική ρίζα. Για προσέξτε τώρα κάτι το οποίο δε 

φαίνεται καλά ούτε με το φακό και πρέπει να είναι και το φυτό, 
να είναι εμφανές. Βλέπετε ότι χαμηλά, κοιτάξτε τη φωτογραφία 
και παρατηρήστε καλά. Χαμηλά στη φωτογραφία είναι κάποια 
σαν κυκλάκια, σαν δοντάκια. Σαν μικρά δόντια. Εντάξει; Στο 
τέλος της κύριας ρίζας και των παράρριζων υπάρχουν κάποια, 
που είναι σαν δοντάκια. Εντάξει; Κοιτάξτε τη φωτογραφία σας 
γιατί εδώ δε φαίνεται καλά. Το βλέπετε στη φωτογραφία; 

19 Μαθητές:  Ναι. 
20 Δάσκαλος: Ωραία. Αυτά λοιπόν τα μικρά δοντάκια που είναι στην άκρη των 

τριχιδίων που δε φαίνονται, που δεν το παρατηρήσατε εσείς, 
ονομάζονται καλύπτρες. Άρα λοιπόν. Καλύπτρες. Το είχατε 
μάθει πέρσι; 

21 Μαθητές:  Ναι. 
22 Δάσκαλος: Μμμ, και το ξεχάσαμε από πέρσι ε; Για γράψτε λοιπόν στο τρίτο 

κουτάκι. Καλύπτρες. 
23 Γιώργος: Κύριε το “λι” με ύψιλον; 
24 Δάσκαλος: Το “λι” με ύψιλον ναι. 
25 Μαρία: Κύριε αυτό να σας το φέρω εκεί; 
26 Δάσκαλος Κράτησέ το. Λοιπόν. Άρα, για πες Χρήστο απ’ την αρχή τα 

κύρια μέρη της ρίζας ποια είναι; 
27 Χρήστος: Η κύρια ρίζα, τα παράρριζα. 
28 Δάσκαλος: Τα παράρριζα. 
29 Χρήστος:  Και οι καλύπτρες 
30 Δάσκαλος: Και οι καλύπτρες. Πάρα πολύ ωραία. Γυρίζουμε σελίδα πάμε 

είκοσι οκτώ. Διάβασε Μαριάννα. 
 

Σχολιασμός-ανάλυση της στιχομυθίας από τον ερευνητή  
Ξεκινάμε την ανάλυσή μας παραθέτοντας κάποιες γενικές παρατηρήσεις που 

αφορούν το σύνολο της διδασκαλίας, της οποίας η συγκεκριμένη στιχομυθία αποτελεί 
απόσπασμα. Οι μαθητές, παρότι ήταν κατανεμημένοι σε ομάδες, εργάζονταν κυρίως 
ατομικά. Σε αυτό συνέβαλλε, κατά την άποψή μας, όχι μόνο η μη εξοικείωση του 
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διδάσκοντος με τις απαραίτητες συνεργατικές δεξιότητες, αλλά και η μη εξοικείωση 
των μαθητών με επιθυμητές συνεργατικές και διαλογικές δεξιότητες (ήταν αρχή 
σχολικής χρονιάς και η πρώτη χρονιά που οι μαθητές της συγκεκριμένης τάξης 
εργάζονταν σε ομάδες). Ο συγκεκριμένος δάσκαλος που διέθετε κάποιες γνώσεις και 
δεξιότητες επιχείρησε ένα μικρό αλλά κρίσιμο μετασχηματισμό της δραστηριότητας 
(η διατύπωση της δραστηριότητας στο σχολικό εγχειρίδιο ήταν η ακόλουθη: με τη 
βοήθεια της δασκάλας ή του δασκάλου σου σημείωσε τα βασικά μέρη της ρίζας) 
Ζήτησε σε ένα πρώτο στάδιο οι μαθητές να συζητήσουν για τις ονομασίες των μερών 
σε ομαδικό επίπεδο, για να δοθεί στους μαθητές η δυνατότητα να διατυπώσουν τις 
δικές τους απόψεις και εμπειρικές και βιωματικές γνώσεις, να δώσουν τις δικές τους 
ονομασίες στα μέρη της ρίζας που παρατήρησαν και στη συνέχεια ακολούθησε στην 
ολομέλεια η συζήτηση στην τάξη (στιχομυθία 2). 

Από τη μελέτη ολόκληρης της διδασκαλίας προέκυψε ότι ο δάσκαλος με τους 
λόγους του και τις πράξεις του διαμόρφωσε, με βάση το πλαίσιο της Gutierrez, μια 
κυρίως μονολογική διδασκαλία, αν και σε σχέση με τη διδασκαλία που αποτέλεσε 
αντικείμενο ανάλυσης της προηγούμενης παραγράφου, σε ένα πρώτο μακροσκοπικό 
επίπεδο εντοπίσαμε περισσότερα διαλογικά στοιχεία. Μερικά από αυτά είναι:  

 
• Ο μικρομετασχηματισμός των δραστηριοτήτων, ώστε να ανταποκρίνονται 

στην ομαδική κοινωνική οργάνωση της τάξης.  
• Η εμπλοκή των μαθητών όχι μόνο ως μονάδων αλλά και ως εκπροσώπων 

των ομάδων στη μαθησιακή διαδικασία.  
• Η ανάδειξη και αξιοποίηση των απόψεων και των εμπειρικών και 

βιωματικών γνώσεων των μαθητών. 
 
Παρά όμως τους επιθυμητούς χειρισμούς από μέρους του διδάσκοντος, με βάση 

το πλαίσιό μας, δεν έλειψαν από τη διδασκαλία πολλά από τα μη επιθυμητά 
περιγραφικά χαρακτηριστικά των δομών των δραστηριοτήτων. 

Όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε και στη στιχομυθία 2, η ομιλία στην 
ολομέλεια της τάξης ακολουθούσε αποκλειστικά το μοτίβο του τριαδικού διαλόγου. 
Ο δάσκαλος δεν ενθάρρυνε την περαιτέρω επεξεργασία των απαντήσεων, ενώ 
συνήθως υπήρχε μικρή επέκταση των απαντήσεων των μαθητών από το δάσκαλο με 
μικρής έκτασης συμπληρωματικά στοιχεία. Δεν παρατηρήθηκαν στιχομυθίες που 
ξεκίνησαν από την ερώτηση ενός μαθητή, διάλογος δασκάλου-μαθητών σε μια 
σχετικά ισότιμη βάση, διαμαθητικός ή διομαδικός διάλογος, που θα έκαναν τα όρια 
μεταξύ των ερωτήσεων /εκκινήσεων και των ανατροφοδοτήσεων πιο «χαλαρά» και 
θα έδιναν ευκαιρίες για συμμετοχή σε περισσότερους μαθητές. 

Από τα ποσοτικά στοιχεία των πινάκων 5.7 και 5.8 μπορούμε να βγάλουμε 
χρήσιμα συμπεράσματα, αλλά και να κάνουμε συγκρίσεις με την προηγούμενη 
ανάλυση.  
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Πίνακας 5.7: Ποσοτικά στοιχεία επικοινωνιακών δράσεων (Ε.Δ.) δασκάλου-μαθητών 
σε όλη τη διάρκεια της διδασκαλίας 

Ταυτότητα στιχομυθίας: «Το ξεχάσαμε από πέρσι;» 
Συνολικός αριθμός λέξεων στις επικοινωνιακές 
δράσεις του δασκάλου 

2520 λέξεις 65% 
 

Συνολικός αριθμός λέξεων στις επικοινωνιακές 
δράσεις των μαθητών 

1348 λέξεις 35% 
 

Σύνολο 3.868 λέξεις 100% 
   
Αριθμός επικοινωνιακών δράσεων δασκάλου: 147 Ε.Δ. 47% 

 
Αριθμός επικοινωνιακών δράσεων μαθητών: 167 Ε.Δ. 53% 

Σύνολο 314 100% 
 
ΜΟ λέξεων ανά επικοινωνιακή δράση του 
δασκάλου:  

17 λέξεις ανά Ε.Δ. 

ΜΟ λέξεων ανά επικοινωνιακή δράση των μαθητών: 8 λέξεις ανά Ε.Δ. 
 
Στον πίνακα 5.7 παρατηρούμε ότι και στην περίπτωση αυτή οι επικοινωνιακές 

δράσεις δασκάλου (147 Ε.Δ.) και μαθητών (163 Ε.Δ.) είναι περίπου ισοδύναμες σε 
αριθμό, κάτι που σημαίνει ότι κι εδώ κυριάρχησε το τριαδικό μοτίβο διαλόγου, όπως 
αποτυπώνεται, για παράδειγμα, στις σειρές της στιχομυθίας 14-15-16-17-18. 

 
Πίνακας 5.8: Αριθμός λέξεων στις επικοινωνιακές δράσεις των μαθητών 

1 
λέξη 

2 
λέξεις 

3 
λέξεις 

4 
λέξεις 

5 
λέξεις 

6 
λέξεις 

7 
λέξεις

πάνω από 
8 λέξεις 

 
Σύνολο 

27 31 12 19 12 7 10 49 167 Ε.Δ. 
17% 19% 7% 11% 7% 4% 6% 29% 100% 

 
Επίσης, τα δεδομένα του πίνακα 5.8 δείχνουν ότι οι απαντήσεις των μαθητών 

είναι μικρής έκτασης (έως τέσσερις λέξεις), κάτι μη επιθυμητό, αφού αυτό συμβαίνει 
σε εξαιρετικά υψηλό ποσοστό 44%. Βέβαια, σε σύγκριση με την προηγούμενη 
διδασκαλία αυτή διαφοροποιείται ως προς τον αριθμό των λέξεων που αρθρώνονται 
από το δάσκαλο και τους μαθητές (διπλάσιος περίπου αριθμός του δασκάλου από των 
μαθητών κι όχι τριπλάσιος). Αυτό το στοιχείο πρέπει να αξιολογηθεί συνολικότερα 
σε σχέση και με άλλες παραμέτρους. Αυτό που μπορούμε με βεβαιότητα να 
υποστηρίξουμε είναι ότι η δυνατότητα που δόθηκε στους μαθητές να συζητήσουν 
στις ομάδες τους, μείωσε το χρόνο που μίλησε ο δάσκαλος σε σχέση με την 
προηγούμενη διδασκαλία της ίδιας περίπου διάρκειας.  

 Έτσι, στο πλαίσιο της προς ανάλυση διδασκαλίας δόθηκαν περισσότερες 
ευκαιρίες στους μαθητές να συνομιλήσουν μεταξύ τους στο μάθημα των Φυσικών 
Επιστημών, κάτι που ως βασική αρχή ήταν επιδίωξη της παρέμβασή μας.∗ Αυτό όμως 
                                                 
∗ Να θυμίσουμε εδώ την άποψη του Bakhtin για το συγκεκριμένο θέμα αλλά και τις θέσεις 
μιας σειράς θεωρητικών και ερευνητών προσανατολισμένων στο λόγο. 
«Η λέξη μιας γλώσσας ανήκει κατά το ήμισυ σε κάποιους άλλους. Γίνεται κτήμα κάποιου, όταν 
αυτός δημιουργεί και χρησιμοποιεί τη λέξη εμπρόθετα, την εκφέρει με τη δική του προφορά, 
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δε σημαίνει ότι η συζήτηση στην ομάδα από μόνη της είναι πανάκεια. Στο επόμενο 
κεφάλαιο παρουσιάζουμε διεξοδικά τις απόψεις μας, και αναλύουμε μαθητικούς 
διαλόγους που καταγράψαμε κατά τη διάρκεια της συνεργατικής αναπτυξιακής 
εργασίας έρευνας. Να σημειώσουμε ότι ένας μαθητικός διάλογος, όπως άλλωστε και 
ένας δασκαλομαθητικός διάλογος, όπως διαπιστώσαμε στις αναλύσεις των 
στιχομυθιών 1 και 2, δεν είναι εξ’ ορισμού ο πιο κατάλληλος για να έχουμε 
αποτελεσματική μαθησιακή διαδικασία. 

Στις συναντήσεις/ συζητήσεις μας με τους δασκάλους-ερευνητές, στην αρχική 
φάση της έρευνάς μας, και αφού είχαμε αναλύσει αρκετές διδασκαλίες με βάση τη 
μονολογική και τη διαλογική λειτουργία της γλώσσας, προσπαθήσαμε να δώσουμε 
κάποιες εξηγήσεις στο ερώτημα: Γιατί οι λόγοι των δασκάλων ερευνητών ήταν 
κυρίως μονολογικής φύσης;  

Ένας τύπος ανάλυσης μια δραστηριότητας σύμφωνα με τον Engestrom 
(1996)24, όπως έχει αναφερθεί στο κεφάλαιο 4, είναι ο ιστορικός-γενετικός, όπου 
αναζητείται η εξήγηση της κατάστασης με βάση την προέλευση και την εξέλιξή της. 
Άρα μια βασική εξήγηση της φύσης των επικοινωνιακών δράσεων που 
διαμορφώνουμε ως διδάσκοντες είναι η «ιστορική» μας πορεία. Σε όλη τη διαδρομή 
μας (μαθητική, φοιτητική, επαγγελματική) συμφωνήσαμε ότι έχουμε βιώσει 
μονολογικές προσεγγίσεις. Έτσι είναι πολύ δύσκολο, έστω και ενημερωμένοι 
θεωρητικά, μη έχοντας συμμετάσχει σε κατάλληλους /σχετικούς λόγους και 
πρακτικές, να θέσουμε σε εφαρμογή συνεργατικές διερευνητικές, μη οικείες δηλαδή 
σε εμάς, διδακτικές /μαθησιακές στρατηγικές. 

 
5.4.3 Η ανάλυση των στιχομυθιών των δασκάλων-ερευνητών ως στρατηγική 
επιμόρφωσης 

Από το ξεκίνημα σχεδόν της χρήσης εργαλείων ανάλυσης των λόγων 
δασκάλου-μαθητών και αντίστοιχα (βλ. κεφ. 6) των εργαλείων ανάλυσης λόγου των 
διαλόγων των ομάδων διαπιστώσαμε μια σημαντική πτυχή της συνεργατικής 
ερευνητικής μας προσπάθειας. Η μελέτη των λόγων μας όχι μόνο μας βοηθούσε να 
τους αναλύσουμε και να γίνουμε περισσότερο ενήμεροι για αυτούς και τη φύση τους, 
αλλά μας όπλισε με μια πολύ χρήσιμη διδακτική στρατηγική.  

Συνειδητοποιήσαμε ότι μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία 
ανάλυσης ως μεταδιδακτικά εργαλεία. Έτσι, με το δεδομένο μεθοδολογικό εργαλείο, 
της Gutierrez συγκεκριμένα, για να διαμορφώσουμε ένα περιβάλλον πιο διαλογικής 
φύσης, θα έπρεπε να μετασχηματίσουμε τα χαρακτηριστικά της δομής των 
δραστηριοτήτων που λάμβαναν χώρα στις τάξεις των Φυσικών Επιστημών και στην 
ουσία να οικειοποιηθούμε σταδιακά μικροστρατηγικές που θα διευκολύνουν την 
εμφάνιση χαρακτηριστικών διαλογικής λειτουργίας του λόγου του δασκάλου. Έτσι, όπως 
φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί) μετατρέψαμε τις περιγραφικές προτάσεις της 

                                                                                                                                            
όταν αυτός οικειοποιείται αυτή τη λέξη, προσαρμόζοντας τη στο δικό του σημειολογικό, 
εννοιολογικό και εκφραστικό του δυναμικού». (Bakhtin 1981, σ. 293–294) 
24 Engeström, Y. (1996). Developmental work research as educational research: Looking ten 
years back and into the zone of proximal development. Nordisk Pedagogik/Journal of Nordic 
Educational Research, 16, 131-143. 
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Gutierrez σε μικροστρατηγικές και επιδιώξαμε τη σταδιακή υλοποίησή τους στις 
επόμενες φάσεις της έρευνάς μας.  

 
Περιγραφικό πλαίσιο  Μικροστρατηγικές διδάσκοντα 

Ο δάσκαλος μερικές φορές 
αναγνωρίζει και αποδέχεται τις 
επεκτάσεις θεματικού περιεχομένου 
που προτείνονται από τους μαθητές. 

 Αναγνωρίζουμε και αποδεχόμαστε (στο 
μέτρο του δυνατού) τις επεκτάσεις που 
προτείνονται από τους μαθητές. 

Τα όρια μεταξύ των δραστηριοτήτων, 
της συζήτησης και του διαλόγου είναι 
σημαντικά πιο χαλαρά, με το 
χαρακτηριστικό να παρουσιάζονται 
περισσότερες απαντήσεις μεταξύ της 
ερώτησης του δασκάλου και της 
αξιολόγησης των απαντήσεων. 

 Φροντίζουμε για το σπάσιμο της 
ακολουθίας ερώτηση - απάντηση - 
ανατροφοδότηση επιδιώκοντας στο 
ενδιάμεσο στάδιο να ακούγεται η άποψη 
ή να αναπτύσσεται διάλογος μεταξύ 
περισσότερων μαθητών ή ομάδων. 

 
Δάσκαλοι και μαθητές εισαγάγουν 
ερωτήματα που δεν έχουν μια σωστή 
απάντηση, όπως και ερωτήματα που 
αναδύονται από προηγούμενες 
απαντήσεις των μαθητών. 

 Χρησιμοποιούμε ποικιλία ερωτήσεων-
ενάρξεων που μπορούν να οδηγήσουν 
στο σπάσιμο του τριαδικού διαλόγου, 
καθώς και ποικιλία εναλλακτικών 
ανατροφοδοτήσεων (π.χ. φροντίζουμε η 
ανατροφοδότηση να δίνεται από άλλους 
μαθητές ή άλλες μαθητικές ομάδες (αντί 
από το διδάσκοντα). 

 
5.4.4 Το πλαίσιο «Πέντε κατηγορίες συνοδευτικών νοημάτων από τους λόγους του 
δασκάλου» ως εργαλείο ανάδειξης των συνοδευτικών νοημάτων των λόγων των 
δασκάλων 

Στην ενότητα αυτή εισάγουμε μια άλλη προσέγγιση ανάλυσης λόγου που 
διαμορφώσαμε σε συνεργασία με τους δασκάλους-ερευνητές κατά τη διάρκεια της 
έρευνάς μας. Πρόκειται περί της αναζήτησης συνοδευτικών νοημάτων στους λόγους 
των δασκάλων. Με τη φράση συνοδευτικά νοήματα αναφερόμαστε σε όλα εκείνα τα 
νοήματα, που αναδύονται από /είναι εγκατεστημένα στους λόγους του διδάσκοντα 
και άλλοτε είναι περισσότερο σαφή, ενώ άλλες φορές δεν εκφράζονται άμεσα αλλά 
υπονοούνται (Sjøberg 1995)25. Παρόλα αυτά, κατά την άποψή μας, είναι καθοριστικά 
για τις απόψεις που υιοθετούν οι μαθητές για τη φύση των Φυσικών Επιστημών, για 
τη φύση της μάθησης και της μαθησιακής διαδικασίας, για τη φύση της γλώσσας, των 
δραστηριοτήτων και των σκοπών της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών.  

Μέσα από το λόγο των σχολικών εγχειριδίων των Φυσικών Επιστημών και των 
δασκάλων τους οι μαθητές διδάσκονται πολύ περισσότερα από ότι για το νόημα 
εννοιών, αρχών, νόμων και θεωριών. Οι μαθητές, για παράδειγμα, μέσω των 
συνοδευτικών νοημάτων που αναδύονται από αυτούς τους λόγους διδάσκονται για το 
ποιος έχει την εξουσία και την αυθεντία της γνώσης. Επίσης διδάσκονται τι και ποιου 
είδους γνώση αξίζει κανείς να γνωρίζει και εάν αυτή τη γνώση μπορεί να την 

                                                 
25 Sjøberg (1995). Meanings and ideologies, the shaping of school science: New trends - or 
new interest for old criticism? Journal of Nordic Educational Research, (Nordisk 
Pedagogik), no 4. 
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κατακτήσει και σε ποιο βαθμό. Επίσης οι μαθητές στο μάθημα των Φυσικών 
Επιστημών διδάσκονται πως να τοποθετήσουν τον εαυτό τους σε σχέση με το φυσικό 
κόσμο αλλά και ποια στάση να κρατήσουν απέναντι σε αντικείμενα ή γεγονότα αυτού 
του κόσμου. Τα περισσότερα από αυτά τα νοήματα διδάσκονται με ένα διαφορετικό 
τρόπο, αφού συνήθως υπονοούνται και δεν εκθέτονται ξεκάθαρα (Roberts & Ostman, 
1998, σελ. ix)26.  

Υποστηρίζουμε πως κάθε επικοινωνιακή δράση του διδάσκοντος δημιουργεί 
νοήματα επιθυμητά ή μη για τη διαμόρφωση ενός συνεργατικού διερευνητικού 
περιβάλλοντος. Έτσι αποφασίσαμε να μελετήσουμε περαιτέρω αυτό το ζήτημα που 
στην ερευνητική εργογραφία το συναντήσαμε με τον όρο συνοδευτικά νοήματα 
(companion meanings - Roberts & Östman, 1998)27 αλλά και με τον όρο 
εγκατεστημένα νοήματα (situated meanings∗ - Gee, 1999)29 και να αναλύσουμε τους 
λόγους μας με βάση αυτά.  
 
Α) Λόγος δασκάλου και συνοδευτικά νοήματα: το πλαίσιο ανάλυσης 

Κατά την άποψή μας, ο πιο καθοριστικός παράγοντας στη διαμόρφωση 
συνοδευτικών νοημάτων, που οικειοποιούνται οι μαθητές μέσω των διαλόγων που 
λαμβάνουν χώρα στις τάξεις των Φυσικών Επιστημών είναι οι στάσεις, οι αντιλήψεις 
και οι γνώσεις των ίδιων των εκπαιδευτικών. Υιοθετώντας την παραδοχή της 
μαθησιακής διαδικασίας των Φυσικών Επιστημών ως συμμετοχή σε κατάλληλους και 
σταδιακά εξελισσόμενους λόγους εξετάσαμε το χαρακτήρα των δασκαλομαθητικών 
επικοινωνιακών δράσεων που λάμβαναν χώρα προσπαθώντας να εντοπίσουμε τα 
συνοδευτικά νοήματα που αναδύονταν από τους λόγους των διδασκόντων. Κατά τους 
Bartholomew, Osborne & Ratcliffe (200430), όταν μελετούμε τη διδακτική πρακτική 
ενός δασκάλου μπορούμε να εστιάσουμε την προσοχή μας σε πέντε βασικές 
διαστάσεις της. Αναλυτικότερα μπορούμε να μελετήσουμε την «εικόνα» που 
δημιουργείται (από το διδάσκοντα, το διδακτικό εγχειρίδιο, τους μαθητές) κατά τη 
διάρκεια μιας διδασκαλίας για 1) τη φύση των Φυσικών Επιστημών 2) τη φύση της 
διδασκαλίας και της μάθησης 3) τη φύση της γλώσσας 4) τους σκοπούς της 
διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών 5) τη φύση των μαθησιακών δραστηριοτήτων. 
Μετασχηματίζοντας τις διαστάσεις αυτές φτιάξαμε ένα πλαίσιο ανάλυσης πέντε 
κατηγοριών το οποίο αξιοποιήσαμε για τον εντοπισμό συνοδευτικών νοημάτων στους 
λόγους των δασκάλων - ερευνητών (πίνακας 5.11). 

                                                 
26 Roberts, & Ostman (1998). Problems of meanings in science curriculum. New York & 
London: Teachers College Press. 
27 Roberts, & L. Östman (Eds.) (1998). ό.π. 
∗ Σύμφωνα με τον Gee, τα εγκατεστημένα νοήματα (situated meanings – Gee, 1999, σελ. 80) 

είναι εικόνες, τρόποι ή μοτίβα που διαμορφώνουμε κατά τη διάρκεια μιας επικοινωνιακής 
δράσης που λαμβάνει χώρα σ’ ένα συγκεκριμένο πλαίσιο με βάση τους περιορισμούς του 
πλαισίου αλλά και τις προηγούμενες εμπειρίες μας. Τα εγκατεστημένα νοήματα δεν 
εντοπίζονται απλά στο νου ενός ατόμου αλλά πολύ συχνά, όπως υποστηρίζει ο Gee, 
αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης των επικοινωνιακών αλληλεπιδράσεων.  
29 Gee, J. (1999). An introduction to discourse analysis. NY: Routledge. 
30 Bartholomew, H., Osborne, J. F., Ratcliffe, M. (2004). Teaching Students ‘‘Ideas-About-
Science”: Five Dimensions of Effective Practice, Science Education, 1 - 28. 
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Πίνακας 5.11 
Πέντε κατηγορίες συνοδευτικών νοημάτων από τους λόγους του δασκάλου 
Συνοδευτικά νοήματα για τη φύση των Φυσικών Επιστημών  

Από τους λόγους του 
δασκάλου δημιουργούνται 
στατικά, μονολιθικά και 
μονοδιάστατα νοήματα για 

τη φύση των Φ.Ε.  

 Από τους λόγους του 
δασκάλου δημιουργούνται 

πλουραλιστικά νοήματα για τη 
φύση των Φ.Ε. 

Συνοδευτικά νοήματα για τη φύση της μαθησιακής διαδικασίας, το ρόλο του 
δασκάλου και των μαθητών 

Από τους λόγους του 
δασκάλου δημιουργούνται 
νοήματα για τη μάθηση ως 
μεταδοτικής διαδικασίας 
και για το ρόλο του 

δασκάλου ως 
διανεμητή της γνώσης. 

 Από τους λόγους του 
δασκάλου δημιουργούνται 
νοήματα για τη μάθηση ως 
οικειοποίηση, ερμηνεία και 

κατασκευή και για το ρόλο του 
δασκάλου ως διευκολυντή της 
μαθησιακής διαδικασίας. 

Συνοδευτικά νοήματα για τη φύση της γλώσσας 
Από τους λόγους του 

δασκάλου δημιουργούνται 
νοήματα για τη γλώσσα ως 

ένα σύστημα 
ονοματοδοσίας που απαιτεί 

ξεκάθαρη και 
αποτελεσματική μεταφορά 
από τον εκπαιδευτικό στο 
μαθητή (ο μαθητής είναι 

καλός αποδέκτης).  

 Από τους λόγους του 
δασκάλου δημιουργούνται 

νοήματα για τη γλώσσα ως ένα 
ερμηνευτικό σύστημα 

(πρωτεύουσας σημασίας η 
ενεργός ερμηνεία και η 

έκφραση των απόψεων όλων 
των μετεχόντων στη 

μαθησιακή διαδικασία). 
 

Συνοδευτικά νοήματα για τη φύση των σκοπών της διδασκαλίας των Φυσικών 
Επιστημών 

Από τους λόγους του 
δασκάλου δημιουργούνται 
νοήματα για τους σκοπούς 

των Φ.Ε. ως 
προσανατολισμένους 
αποκλειστικά στο 
περιεχόμενο. 

 Από τους λόγους του 
δασκάλου δημιουργούνται 

νοήματα για τους σκοπούς των 
Φ.Ε. ως προσανατολισμένους 

επίσης στην ανάπτυξη 
δεξιοτήτων και 

μεταδεξιοτήτων επίλυσης 
προβλημάτων, συνεργατικών 

και διαλογικών. 
Συνοδευτικά νοήματα για τη φύση των μαθησιακών δραστηριοτήτων 

Από τους λόγους του 
δασκάλου δημιουργούνται 
νοήματα, όπως ότι οι 

«έγκυρες» δραστηριότητες 
εκπορεύονται πάντοτε από 
το βιβλίο ή το διδάσκοντα. 

 Από τους λόγους του 
δασκάλου δημιουργούνται 
νοήματα, όπως ότι οι 

«έγκυρες» δραστηριότητες 
μπορεί να εκπορεύονται και 

από τους μαθητές. 
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Η ανάλυση λόγου με βάση το πλαίσιο των πέντε κατηγοριών συνοδευτικών 
νοημάτων από τους λόγους του δασκάλου προϋπόθετε θεωρητική εξοικείωση των 
δασκάλων ερευνητών με όψεις των διαστάσεων του πλαισίου.∗ Δεν κάνουμε 
εκτεταμένη αναφορά στις διαστάσεις αυτές, για τις οποίες οι δάσκαλοι- ερευνητές 
ενημερώθηκαν διεξοδικά, γιατί το θέμα έχει καλυφθεί σε μεγάλο βαθμό στο 
θεωρητικό μέρος της εργασίας μας. Για παράδειγμα στο 2ο κεφάλαιο έχουμε 
αναφερθεί διεξοδικά στις ευρύτερα αποδεκτές απόψεις για την πλουραλιστική φύση 
των Φυσικών Επιστημών και στα νοήματα του επιστημονικού αλφαβητισμού και 
τους σκοπούς της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών ανάλογα με τις αντίστοιχες 
θεωρήσεις.  

Βασικό ερώτημα που επιδιώξαμε να απαντήσουμε μέσα από την ανάλυση 
λόγου των επικοινωνιακών δράσεων δασκάλου-μαθητών με την χρήση του 
συγκεκριμένου εργαλείου ήταν:  

• Τι συνοδευτικά νοήματα αναδύονται από τους λόγους του δασκάλου σχετικά 
με τη φύση των Φυσικών Επιστημών, τη φύση της μαθησιακής διαδικασίας, 
το ρόλο του διδάσκοντος και των μαθητών, τη φύση της γλώσσας, του 
επιστημονικού αλφαβητισμού και των μαθησιακών δραστηριοτήτων; 

 
Β) Οι δάσκαλοι ερευνητές αναλύουν τους λόγους τους 

Μέχρι τώρα παρουσιάσαμε αναλύσεις οι οποίες διαμορφώθηκαν με βάση την 
αλληλεπίδραση ερευνητή και δασκάλων-ερευνητών κατά τη διάρκεια της 
αναπτυξιακής εργασίας έρευνας.∗ Στην ανάλυσή με βάση το πλαίσιο «Πέντε 
κατηγορίες συνοδευτικών νοημάτων από τους λόγους του δασκάλου» ακολουθούμε ένα 
διαφορετικό δρόμο. Παρουσιάζουμε δυο αναλύσεις στιχομυθιών που έκαναν οι ίδιοι 
δάσκαλοι-ερευνητές για τους λόγους τους, έτσι όπως διαμορφώθηκαν και 
παρουσιάστηκαν στις συναντήσεις/ολομέλειες της ερευνητικής ομάδας. Τη 
μεταδιδακτική αυτή στρατηγική ονομάσαμε κριτική ανάλυση λόγου από τους ίδιους 
τους δασκάλους-ερευνητές. Στην εξέλιξη της έρευνας μας αυτή η στρατηγική 
αποδείχτηκε καθοριστική για το σταδιακό μετασχηματισμό των λόγων και των 
πρακτικών των δασκάλων-ερευνητών. 
 
Β1) Ανάλυση λόγου στιχομυθίας 3 

«Τι έπρεπε να βρείτε λοιπόν;» 
Επιλέγουμε ως πρώτο αντιπροσωπευτικό παράδειγμα κριτικής ανάλυσης λόγου 

από τους ίδιους τους δασκάλους- ερευνητές τη στιχομυθία 3. Στη συγκεκριμένη 
στιχομυθία μαθητές της Ε΄ τάξης μιας συγκεκριμένης ομάδας με την καθοδήγηση του 
δασκάλου ανακοινώνουν τα αποτελέσματα των μετρήσεων τους σε ένα πείραμα που 
αφορά την τριβή σε διάφορα είδη επιφανειών. Ο συγκεκριμένος δάσκαλος-ερευνητής 
έχει αρκετή θεωρητική ενημέρωση για τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται ένα 

                                                 
∗ Αυτό επιδιώχτηκε να επιτευχθεί στο μέτρο του δυνατού από τα πρώτα στάδια της 
επιμόρφωσης των δασκάλων-ερευνητών, παρόλο που στα πλαίσια μιας συνεργατικής έρευνας 
δράσης η επιμορφωτική διαδικασία συνεχίζεται σε όλη τη διάρκεια της. 
∗ Η διαδικασία της συνεργατικής ανάλυσης λόγου τέτοιων στιχομυθιών (ομάδων 
συνεργατικής έρευνας δράσης) μπορεί, κατά την άποψή μας, να αποτελέσει από μόνη της ένα 
πολύ ενδιαφέρον ερευνητικό θέμα. 
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συνεργατικό διερευνητικό περιβάλλον αλλά μικρή πρακτική βιωματική εμπειρία. Οι 
μαθητές από την αρχή της χρονιάς εργάζονται σε ομάδες, χωρίς γενικά να κατέχουν 
στον επιθυμητό βαθμό συνεργατικές και διαλογικές δεξιότητες, αν και όταν λαμβάνει 
χώρα η στιχομυθία 3, έχουν γίνει οι πρώτες παρεμβάσεις (βλ. κεφ. 6).  
 
 Στιχομυθία 3: Πέντε κατηγορίες συνοδευτικών νοημάτων από τους λόγους του 
δασκάλου 
Κεφάλαιο:  
«Οι δυνάμεις» 

Φύλλο εργασίας 7: «Από τι εξαρτάται 
η δύναμη της τριβής;» (σελ. 74-76) 
Βιβλίο: «Φυσικές Επιστήμες»-Ε΄ 
Τάξη31 

Δραστηριότητα:  
«Δοκιμάζουμε να 
αυξήσουμε ή να 
ελαττώσουμε τη δύναμη της 
τριβής»  

Ημερομηνία: 17/3/02
1 Δάσκαλος: Εσείς; (απευθύνεται στην ομάδα) 
2 Μαρία:  (ως εκπρόσωπος της ομάδας) Εμείς βρήκαμε ότι το γυαλόχαρτο 

είναι 75 και η πλαστελίνη ότι είναι πάλι 75 και στην κρέμα 75 
ξανά. 

3 Δάσκαλος: Το ίδιο και στην κρέμα; (με έντονο ύφος) 
4 Μαρία: Εεε… ναι. 
5 Δάσκαλος: Δεν άλλαξε η επιφάνεια; 
6 Μαρία: Εμ …ναι. 
7 Δάσκαλος: Τι θα έπρεπε να βρείτε λοιπόν; Περισσότερο ή λιγότερο; 
8 Άρης: Λιγότερο. 
9 Δάσκαλος: Λιγότερο; Αλλά δεν ξέρουμε πόσο. Άρα κάνατε λάθος κάπου (ο Δ 

στη συνέχεια συνεχίζει με την επόμενη ομάδα). 
 
Αν χρησιμοποιήσουμε ως κριτήριο τις απόψεις των Van Zee και Minstrell 

(1997)32 περί στοχαστικής ομιλίας (reflective discourse) για την εξέταση των τρόπων 
ομιλίας σε μια τάξη, όπου διδάσκεται το μάθημα των Φυσικών Επιστημών, θα 
μπορούσαμε να πούμε ότι το περιβάλλον που διαμόρφωνε ο συγκεκριμένος δάσκαλος 
ήταν σε μικρό βαθμό στοχαστικό. Έτσι ενώ δόθηκε η δυνατότητα στους μαθητές να 
εκφράσουν απόψεις, σκέψεις, ενέργειες ατομικά και ομαδικά (χαρακτηριστικό μιας 
εποικοδομητικού τύπου διδασκαλίας), δεν παρατηρήθηκαν δυο άλλα επιθυμητά 
χαρακτηριστικά. Δάσκαλοι και μαθητές δε συμμετείχαν σε εκτεταμένες ανταλλαγές 
απόψεων, ενώ δεν υπήρξαν και πολλές επικοινωνιακές αλληλεπιδράσεις μεταξύ 
μαθητών.  

Ακολουθεί η ανάλυση λόγου της στιχομυθίας από τον ίδιο το δάσκαλο-
ερευνητή∗ που συμμετείχε σε αυτή (πίνακας 5.12). 
                                                 
31 Κόκοτας, Π., Ριζάκη, Αικ., Χαβιάρης, Π., Χατζή, Μ. (2001). ό.π.  
32 Van Zee, E. H. and Minstrell, J. (1997). Reflective discourse: developing shared 
understandings in a physics classroom. International Journal of Science Education, 19, 209–
228. 
∗ Σημειώνουμε ότι όταν οι δάσκαλοι-ερευνητές πραγματοποιούσαν τις αναλύσεις είχαν στη 
διάθεσή τους θεωρητικό υλικό αλλά και εργαλεία ανάλυσης λόγου και περιγραφικά πλαίσια, 
τα οποία στις αναλύσεις τους τα αξιοποιούσαν, ο καθένας, με το δικό του τρόπο. Η τελική 
ανάλυση της στιχομυθίας προέκυπτε ύστερα από συζήτηση με την ομάδα της συνεργατικής 
έρευνας δράσης. 
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Πίνακας 5.12: Πέντε κατηγορίες συνοδευτικών νοημάτων από τους λόγους του 
δασκάλου - ανάλυση στιχομυθίας 3 

 
 

Συνοδευτικά 
νοήματα για τη 
φύση των Φ.Ε. 

Δάσκαλος: Εμείς βρήκαμε ότι το γυαλόχαρτο είναι: Οι μαθητές 
δίνουν αποκλειστικά αριθμούς χωρίς να μπορούν να αποδείξουν 
λογικά τα συμπεράσματά τους. Η αξιολόγηση της διαδικασίας 
γίνεται με τη μορφή κλειστών ερωτήσεων. Δε ζήτησα από τους 
μαθητές να διατυπώσουν επιχειρήματα και αποδεικτικά στοιχεία. 
Δεν προσπάθησα στη διαδικασία να συμμετάσχουν και οι άλλες 
ομάδες ώστε να αναπτυχθεί κριτική και έλεγχος. 
Δάσκαλος: Τι θα έπρεπε: Συγκεκριμένες απαντήσεις με 
συγκεκριμένο τρόπο έρευνας.  
Δάσκαλος:…Περισσότερο ή λιγότερο: Η καθοδήγηση μου 
υποδεικνύει την άποψη ότι υπάρχουν συγκεκριμένες απαντήσεις 
και συγκεκριμένοι τρόποι για την εύρεση του «σωστού» 
συμπεράσματος. 
Η φύση των Φυσικών Επιστημών παρουσιάζεται ως στατική και 
μονολιθική. 

Συνοδευτικά 
νοήματα για τη 

φύση της 
μαθησιακής 

διαδικασίας, το 
ρόλο του 

δασκάλου και 
των μαθητών 

Δάσκαλος: Τι θα έπρεπε/ Δεν άλλαξε η επιφάνεια; /Περισσότερο 
ή λιγότερο: Ερωτήσεις κλειστού τύπου με σκοπό να βοηθηθούν οι 
μαθητές. Προσπαθώ να γίνω διευκολυντής γνώσης. Όμως οι 
απαντήσεις που ζητώ από τους μαθητές με τον τρόπο που ρωτάω 
είναι πασιφανείς, γι’ αυτό και ουσιαστικά λειτουργώ έμμεσα ως 
διανεμητής της γνώσης. 
Έχω την πρόθεση να διαπραγματευτώ το λάθος των μαθητών γι’ 
αυτό ξεκινώ και διάλογο μαζί τους, έστω κι αν αυτός περιέχει 
κλειστού τύπου ερωτήσεις.  

 
 

Συνοδευτικά 
νοήματα για τη 

φύση της 
γλώσσας 

Δάσκαλος: Εμείς βρήκαμε ότι το γυαλόχαρτο είναι: Ο μαθητής 
απαντά όπως υποδεικνύει το βιβλίο. 
Δάσκαλος: Τι θα έπρεπε…: Ο μαθητής πρέπει να απαντήσει με 
ένα συγκεκριμένο γλωσσικό κώδικά ίσως και συγκεκριμένες λέξεις. 
Δημιουργούνται συνοδευτικά νοήματα για τη γλώσσα «ως σύστημα 
ονοματοδοσίας». 
Δάσκαλος: ..Περισσότερο ή λιγότερο: Γενικές έννοιες. Μόνο δυο 
επιλογές: Ο μαθητής δίνει άμεσα απάντηση χωρίς απαραίτητα να 
μπορεί να την αιτιολογήσει. Η παρέμβασή μου δείχνει την πρόθεση 
μου να διαπραγματευτούμε μαζί με τους μαθητές τη λανθασμένη 
απάντηση. 
Δάσκαλος: Τι θα έπρεπε/ Δεν άλλαξε η επιφάνεια; /Περισσότερο 
ή λιγότερο: 
Ερωτήσεις κλειστού τύπου και μονολεκτικές απαντήσεις μαθητή. 
Πρόκληση διαλόγου, ο οποίος είναι έντονα κατευθυνόμενος από 
εμένα, το διδάσκοντα. 
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Συνοδευτικά 
νοήματα για τους 
σκοπούς της 

διδασκαλίας των 
Φ.Ε. 

Μαθητής: Εμείς βρήκαμε ότι το γυαλόχαρτο είναι: Οι δεξιότητες 
που θα κατακτήσουν οι μαθητές συνδέονται στενά με το 
περιεχόμενο του βιβλίου. Αυτό δεν πιστεύω στη συγκεκριμένη 
περίπτωση ότι είναι μη επιθυμητό αφού η δραστηριότητα ήταν 
κατάλληλη για συνεργατική διερεύνηση. 

Συνοδευτικά 
νοήματα για τη 
φύση των 
μαθησιακών 

δραστηριοτήτων 

 
Μαθητής: Εμείς βρήκαμε ότι το γυαλόχαρτο είναι: Το μάθημα 
είναι στενά συνδεδεμένο με τα πειράματα του βιβλίου. Το βιβλίο 
καθορίζει τις δραστηριότητες. 

 
Β2) Ανάλυση λόγου στιχομυθίας 1 

 «Τι φαίνεται σιγά σιγά στον πίνακα. Φαίνεται;…» 
Ως δεύτερο παράδειγμα θα παρουσιάσουμε την ανάλυση από άλλο δάσκαλο-

ερευνητή της στιχομυθίας 1 (βλ. ενότ. 5.4.2). Θυμίζουμε ότι στο συγκεκριμένο 
αλληλεπιδραστικό επεισόδιο, ο δάσκαλος-ερευνητής καλεί κάποιους μαθητές κοντά 
του για να συνεργαστούν μαζί του και να πραγματοποιήσουν ένα πείραμα που αφορά 
το αποτέλεσμα της ευθύγραμμης διάδοσης του φωτός, όταν αυτό συναντά αδιαφανή 
σώματα. Ακολουθεί η ανάλυση από τον ίδιο το δάσκαλο-ερευνητή (πίνακας 5.13): 

 
Πίνακας 5.13: Πέντε κατηγορίες συνοδευτικών νοημάτων από τους λόγους του 

δασκάλου - ανάλυση στιχομυθίας 1 
 
 

Συνοδευτικά 
νοήματα για τη 
φύση των Φ.Ε. 

Με τους λόγους μου δημιουργώ στατικά και μονολιθικά 
νοήματα για τη φύση των Φυσικών Επιστημών. 
Οι πολλές προστακτικές που χρησιμοποιώ υποδεικνύουν στους 
μαθητές συγκεκριμένο πεδίο δράσης. 
Χωρίς να το επιδιώκω, προσπαθώ να προσανατολίσω τους 
μαθητές στην απάντηση που περιμένω. Δημιουργώ το νόημα ότι 
οι απαντήσεις είναι πάντα πολύ συγκεκριμένες. Με την 
καθοδήγησή μου δείχνω ότι υπάρχει μια και μόνη συγκεκριμένη 
πορεία στην εκτέλεση του πειράματος. 

 
 

Συνοδευτικά 
νοήματα για τη 

φύση της 
μαθησιακής 

διαδικασίας, το 
ρόλο του 

δασκάλου και των 
μαθητών 

Βασικά λειτουργώ ως διανεμητής της γνώσης.  
Η καθοδήγηση που προσφέρω σε όλο το διάλογο είναι πολύ 
έντονη κι αυτό φαίνεται σε πολλά σημεία του (π.χ. Κάτσε 
Ηρακλή μπροστά απ’ τον πίνακα, κοίτα τον πίνακα, πάρε 
Σάββα το φακό, πήγαινε πίσω απ’ τον Ηρακλή και φώτισέ τον 
(τον κινώ προς τον πίνακα). Πιο κοντά στον πίνακα, πιο κοντά 
να δούμε θα φανεί πιο κοντά… (του παίρνω το χέρι και το 
κινώ). 
Επιλέγω μαθητές που θέλουν να μιλήσουν και οι οποίοι είναι 
πιο πιθανό να γνωρίζουν την απάντηση. Οι μαθητές 
χρησιμοποιούνται για να διανείμουν τη γνώση στους 
υπόλοιπους κι όχι για να εμπλουτίσουν τη διδασκαλία έστω και 
με λανθασμένες απαντήσεις. Μιλούν όσοι ξέρουν. 
«Πες Γρηγόρη/ Για έλα Παναγιώτη…»: Επιλέγω 
συγκεκριμένους μαθητές που είναι πιο πιθανόν να γνωρίζουν. 

 
 

Δίνω πολλές οδηγίες με τρόπο που δεν αφήνω περιθώρια 
συμμετοχής και πρωτοβουλιών στους μαθητές. Οι απαντήσεις 
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Συνοδευτικά 
νοήματα για τη 

φύση της γλώσσας 

τους είναι μονολεκτικές.  
Οι ερωτήσεις που θέτω είναι κλειστού τύπου και επιζητούν μια 
συγκεκριμένη απάντηση. 
«Σήκω, κοίτα, πήγαινε, φώτισε…»: Πολλές συνεχόμενες 
προστακτικές. Καθοδηγώ ασφυκτικά την πειραματική 
διαδικασία 
«Τι φαίνεται εδώ πέρα; Ποιος θα’ ρθεί να δει τι φαίνεται;»: 
Χρησιμοποιώ πολλές συνεχόμενες ερωτήσεις, προκειμένου να 
προσανατολίσω τους μαθητές στην απάντηση που περιμένω.  
Δε δημιούργησα τις συνθήκες, ώστε να υπάρξει η διαδικασία της 
ενεργού ερμηνείας και της έκφρασης των ιδεών των μαθητών. 

Συνοδευτικά 
νοήματα για τους 
σκοπούς της 

διδασκαλίας των 
Φ.Ε. 

Περιορίζομαι αποκλειστικά σε σκοπούς που αφορούν το 
περιεχόμενο. 

 
Συνοδευτικά 
νοήματα για τη 
φύση των 
μαθησιακών 

δραστηριοτήτων 

Η δραστηριότητα είναι αυτή του σχολικού βιβλίου χωρίς κάποια 
επέκταση είτε από εμένα είτε από τους μαθητές. «Κάτσε 
Ηρακλή μπροστά απ’ τον πίνακα, κοίτα τον πίνακα, πάρε 
Σάββα το φακό, πήγαινε πίσω απ’ τον Ηρακλή και φώτισέ 
τον…». Το πείραμα διεξάγεται με ένα συγκεκριμένο τρόπο, 
όπως ακριβώς το δείχνω εγώ. Μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις 
πιάνω και μετακινώ τους μαθητές ενώ θα μπορούσα να είχα 
ζητήσει καθοδήγηση από άλλους συμμαθητές τους. 

 
5.4.5 Μια αποτίμηση της χρήσης του πλαισίου ανάλυσης «Πέντε κατηγορίες 
συνοδευτικών νοημάτων από τους λόγους του δασκάλου»  

Συνολικά στην αρχική φάση της έρευνάς μας, από τη μελέτη και την ανάλυση 
των διαλόγων με βάση το πλαίσιο ανάλυσης «Πέντε κατηγορίες συνοδευτικών 
νοημάτων από τους λόγους του δασκάλου» προέκυψε ότι οι περισσότεροι δάσκαλοι-
ερευνητές δημιουργούσαν συνοδευτικά νοήματα για τη φύση των Φυσικών 
Επιστημών ως στατικής και καθιερωμένης, παρά ως δυναμικής και ανοικτής σε 
αναθεωρήσεις και μετασχηματισμούς (Πήλιουρας κ.ά., 2003)33. Δίδασκαν και 
παρουσίαζαν στους μαθητές τις Φυσικές Επιστήμες όχι ως έναν τρόπο ομιλίας 
σχετικά με τη φύση, αλλά ως έναν τρόπο του πώς είναι η φύση. Αυτά τα συνοδευτικά 
νοήματα έρχονταν σε αντίθεση με απόψεις που υιοθετούνται ευρύτατα στις μέρες μας 
για τη φύση των Φυσικών Επιστημών.  

Όσον αφορά τη φύση της διδασκαλίας, λειτουργούσαν, παρότι αυτό γινόταν 
κυρίως μέσα από διαλόγους και όχι μονολόγους, ως διανεμητές της γνώσης. Κάποιοι 
από τους δασκάλους-ερευνητές καθοδηγούσαν ασφυκτικά τη μαθησιακή διαδικασία 
(όπως, για παράδειγμα, διαπιστώσαμε στη στιχομυθία 3), ενώ αντίθετα κάποιοι άλλοι 
προσέφεραν ελάχιστη καθοδήγηση με αποτέλεσμα οι ομάδες να «πελαγοδρομούν». 
Στην πλειοψηφία τους επίσης δε διέθεταν τις απαραίτητες συνεργατικές και 
διαλογικές δεξιότητες που θα παρακινούσαν τους μαθητές σε συμμετοχή, σε 
ανταλλαγή απόψεων και επιχειρημάτων, σε συνεργατική διερεύνηση. Συνήθως οι 
                                                 
33 Πήλιουρας, Π., Κόκκοτας, Π., Παπαελευθερίου, Ν., Βερβιάδη, Χρ. (2003). ό.π. 
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περισσότερες ερωτήσεις που έθεταν ήταν κλειστού τύπου και επιζητούσαν μια 
συγκεκριμένη απάντηση, δημιουργώντας μονοδιάστατα συνοδευτικά νοήματα για τη 
φύση της γλώσσας. Τέλος οι δάσκαλοι-ερευνητές προσανατολίζονταν κυρίως στην 
επίτευξη στόχων που αφορούσαν αποκλειστικά και μόνο το περιεχόμενο του 
μαθήματος (κάτι που κατά την άποψή μας είναι επιθυμητό άλλα όχι αρκετό) και 
στηρίζονταν εξ’ ολοκλήρου στις δραστηριότητες των σχολικών εγχειριδίων.  

Διαβάζοντας τις αναλύσεις των δάσκαλων-ερευνητών στους πίνακες 5.12 και 
5.13, διαπιστώνουμε πώς οι ίδιοι αντιμετωπίζουν κριτικά τους λόγους τους και τις 
πρακτικές τους. Ο Wertsch (1998)34 θεωρεί τον ενσυνείδητο στοχασμό ως ένα 
σημαντικό στοιχείο της ανάπτυξης μέσω διαμεσολαβημένης δράσης, ενώ δια μέσου 
του αναστοχασμού, όπως υποστηρίζουν οι Kincheloe και McLaren (2000, σελ. 
292)35, τα άτομα καθίστανται ενήμεροι και διαμέσου της κριτικής ανάλυσης των 
πρακτικών τους διαμορφώνονται οι συνθήκες να τις μετασχηματίσουν. Στην 
περίπτωσή μας έχουμε τον κριτικό στοχασμό των λόγων των δασκάλων από τους 
ίδιους με οδηγό ένα πλαίσιο πέντε διαστάσεων που στην πράξη αποδείχτηκε πολύ 
χρήσιμη ερευνητική, επιμορφωτική και μεταδιδακτική διαδικασία. Σταδιακά οι 
διδάσκοντες απέκτησαν τη μεταδεξιότητα να μπορούν ενσυνείδητα να διαμορφώνουν 
και να καθοδηγούν διαλόγους που δημιουργούσαν πιο επιθυμητά νοήματα για τη 
φύση των Φυσικών Επιστημών, τη φύση της μάθησης και της διδασκαλίας και τη 
φύση της γλώσσας. Μελετώντας τις αναλύσεις των δασκάλων-ερευνητών 
παρατηρούμε και ένα άλλο σημαντικό στοιχείο. Οι δάσκαλοι-ερευνητές 
«αναγκάστηκαν» να μελετήσουν θεωρητικά κείμενα, προκειμένου να κάμουν την 
αυτοαξιολόγησή τους στην ανάλυση που έκαμαν. Μέσω αυτής της εμπλοκής 
ενημερώθηκαν για τις επιπτώσεις και οικειοποιήθηκαν εκφράσεις που αφορούσαν 
επιθυμητές διδακτικές στρατηγικές (π.χ. «οι απαντήσεις είναι πασιφανείς, γι’ αυτό και 
ουσιαστικά λειτουργώ έμμεσα ως διανεμητής της γνώσης», «δημιουργούνται 
συνοδευτικά νοήματα για τη γλώσσα ως σύστημα ονοματοδοσίας», «δεν δημιούργησα 
τις συνθήκες ώστε να υπάρξει η διαδικασία της ενεργούς ερμηνείας και της έκφραση 
των ιδεών των μαθητών»).  

Στο πλαίσιο της έρευνάς μας, η πρώτη προσέγγιση ανάλυσης λόγου 
(μονολογική και διαλογική λειτουργία των λόγων του δασκάλου), παρότι χρήσιμη και 
αποδοτική, δεν προσέφερε ένα σταθερό προσανατολισμό σε συγκεκριμένες 
διαστάσεις της διδακτικής-μαθησιακής διαδικασίας. Το 5-πλό πλαίσιο ανάλυσης 
αποδείχτηκε χρήσιμο εργαλείο προς αυτή την κατεύθυνση. Κι αυτό γιατί αποτέλεσε 
ένα εύχρηστο πλαίσιο εξέτασης του λόγου και των πρακτικών των δασκάλων- 
ερευνητών μετασχηματιζόμενο σταδιακά σε χρήσιμο μεταδιδακτικό εργαλείο.  

 

                                                 
34 Wertsch, J. V. (1998). Mind as action. NY: Oxford University Press.  
35 Kincheloe, J. L. & McLaren, P. (2000). Rethinking Critical Theory and Qualitative 
Research (p. 279-313). In N.K. Denzin and Y. S. Lincoln (eds): Handbook of Qualitative 
Research (2nd edition). Sage, Thousand Oaks.  
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5.5 ΥΠΟΔΡΑΣΗ 3α: Πώς θα μπορούσαμε να μιλούμε στην τάξη μας; 
Καθορισμός των επιθυμητών πρακτικών λόγου 

Η μελέτη των δεδομένων της 2ης υποδράσης, που αφορούσε την εξέταση από 
τους δασκάλους-ερευνητές των ίδιων τους των λόγων, όπως είδαμε στην 
προηγούμενη ενότητα, ανέδειξε μια σειρά από προβλήματα στην επιδίωξή μας για τη 
δημιουργία πιο συνεργατικών διερευνητικών συνθηκών στις τάξεις των Φυσικών 
Επιστημών. Συνολικά, στις περισσότερες τάξεις κυριαρχούσαν περισσότερο 
μονολογικά παρά συνεργατικά διερευνητικά χαρακτηριστικά, δηλαδή τα νοήματα 
που δημιουργούνταν κατά τη διάρκεια των επικοινωνιακών αλληλεπιδράσεων για τη 
φύση των Φυσικών Επιστημών, για τη φύση της μάθησης, της διδασκαλίας και της 
γλώσσας δεν ήταν τα επιθυμητά για τη διαμόρφωση ενός συνεργατικού 
διερευνητικού περιβάλλοντος. 

Οι δάσκαλοι-ερευνητές παρότι σταδιακά ενημερώνονταν θεωρητικά για τα 
χαρακτηριστικά των συνεργατικών διερευνητικών περιβαλλόντων (π.χ. η διερεύνηση 
ως οργανωτική αρχή των μαθησιακών δραστηριοτήτων, η καθοδηγούμενη 
συμμετοχή, η χρήση στρατηγικών λόγου που θα προσφέρουν σκαλωσιές μάθησης 
κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας) δε μπορούσαν να μετασχηματίσουν 
«αυτόματα» αυτό το επιμορφωτικό υλικό και να το εφαρμόσουν στις καθημερινές 
τους διδακτικές πρακτικές. Έτσι, κρίναμε απαραίτητο (η συνεργατική ομάδα δράσης) 
να καταγράψουμε αυτά τα «προβλήματα»∗ και να αναζητήσουμε, να καθορίσουμε 
και να συμφωνήσουμε σε στρατηγικές (κυρίως επιθυμητών πρακτικών λόγου και όχι 
μόνο), που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη δημιουργία πιο επιθυμητών 
συνεργατικών συνθηκών. 
 
5.5.1 Τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε και οι λύσεις που δώσαμε 

Τα βασικά «προβλήματα»/εμπόδια (όσον αφορά τους δασκάλους-ερευνητές) 
στη διαμόρφωση πιο συνεργατικών διερευνητικών συνθηκών στο μάθημα των 
Φυσικών Επιστημών που εντοπίσαμε μελετώντας και αναλύοντας δασκαλο-
μαθητικούς διαλόγους αλλά και άλλα δεδομένα της έρευνας (παρατηρήσεις, 
μαγνητοσκοπημένες διδασκαλίες) είναι τα ακόλουθα: 

•  Μη εκμετάλλευση και αξιοποίηση των απόψεων και των προτάσεων των 
μαθητών. 

•  Οι δάσκαλοι-ερευνητές δε διέθεταν στον επιθυμητό βαθμό δεξιότητες για να 
δημιουργήσουν ένα συνεργατικό μαθησιακό περιβάλλον  

•  Οι δάσκαλοι-ερευνητές δε γνώριζαν ή δεν ήταν εξοικειωμένοι με μια σειρά 
από συνεργατικές στρατηγικές λόγου. 

•  Οι δάσκαλοι-ερευνητές δε γεφύρωναν την καθημερινή γνώση των μαθητών 
με τη γνώση των Φυσικών Επιστημών  

•  Οι δάσκαλοι ερευνητές με τους λόγους τους, παρά τη θέλησή τους, 
«επικοινωνούσαν»/δημιουργούσαν μη επιθυμητά νοήματα για τη φύση των 
Φυσικών Επιστημών, για τη φύση της μάθησης και της διδασκαλίας, για τη 
φύση της γλώσσας, για τη φύση των σκοπών της διδασκαλίας των Φυσικών 
Επιστημών και των δραστηριοτήτων. 

                                                 
∗ Προβλήματα σε σχέση με το συνεργατικό διερευνητικό πλαίσιο που επιδιώκαμε να 
δημιουργήσουμε. 
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•  Προσκόλληση αποκλειστικά στο σχολικό εγχειρίδιο  
Για να αντιμετωπίσουμε καθένα από τα προβλήματα αυτά διαμορφώσαμε 

στρατηγικές και μικροστρατηγικές (πίνακας 5.14) και συμφωνήσαμε να επιδιώξουμε 
την υλοποίησή τους με στόχο τη δημιουργία πιο συνεργατικών διερευνητικών 
συνθηκών.  

 
Πίνακας 5.14: Εντοπισμός «προβλημάτων» και καθορισμός στρατηγικών για 

την επίλυσή τους 
α1. Μη εκμετάλλευση των απόψεων των μαθητών 
Στόχος της εφαρμογής της 

στρατηγικής 
Αναγνώριση ότι οι μαθητές 
έχουν απόψεις, εξοικείωση με 
την ανάδειξη των απόψεων 
αυτών και αξιοποίησή τους 
κατά τη διάρκεια της 

μαθησιακής διαδικασίας 

Στρατηγικές 
• Χρήση ποικιλίας τρόπων ανάδειξης των 

απόψεων που έχουν οι μαθητές για έννοιες των 
Φυσικών Επιστημών.  

• Ενημέρωση για τις απόψεις που έχουν οι 
μαθητές για έννοιες των Φυσικών Επιστημών, 
για τη φύση των Φυσικών Επιστημών, για τη 
φύση της μάθησης, για τη φύση της γλώσσας. 

• Αξιοποίηση των απόψεων των μαθητών. 
Λύση που δώσαμε - Αναλύσαμε τις επιθυμητές στρατηγικές στις ακόλουθες 
μικροστρατηγικές και συμφωνήσαμε να προσπαθήσουμε να τις υλοποιήσουμε: 

 Διαθέτουμε ικανό χρόνο για να αναδείξουμε τις απόψεις των μαθητών. 
 Χρησιμοποιούμε ατομικούς και ομαδικούς τρόπους ανάδειξης των απόψεων των 
μαθητών. 

 Επιδιώκουμε τη γεφύρωση των απόψεων των μαθητών με την αποδεκτή 
επιστημονική άποψη.  

 Προσφέρουμε τις ευκαιρίες στους μαθητές ως άτομα, στις ομάδες τους αλλά και 
στην ολομέλεια, να μιλήσουν με το δικό τους τρόπο, αξιοποιώντας όμως τα 
αποδεκτά επιστημονικά νοήματα.  

 Εισάγουμε σταδιακά με την εξέλιξη της διδασκαλίας την επιστημονική άποψη 
(επιστημονική ιστορία/ αφήγηση) με σεβασμό προς τις απόψεις των μαθητών 
(διαλογική μονοφωνικότητα). 

 
α2. Οι δάσκαλοι-ερευνητές δε διέθεταν στον επιθυμητό βαθμό δεξιότητες για να 
δημιουργήσουν συνεργατικά μαθησιακά περιβάλλοντα∗ 
Στόχος της εφαρμογής της 

στρατηγικής 
 

Η σταδιακή δημιουργία πιο 
συνεργατικών διερευνητικών 

συνθηκών 

Στρατηγικές 
• Σε βάθος θεωρητική ενημέρωση για τις 

συνεργατικές διερευνητικές προσεγγίσεις και τις 
προσεγγίσεις τις προσανατολισμένες στο λόγο. 

• Ανασκόπηση με τη συνεργασία των δασκάλων-
ερευνητών της σχετικής ερευνητικής 
εργογραφίας. 

• Παρακολούθηση και ανάλυση 
μαγνητοσκοπημένων διδασκαλιών με 
συνεργατικά διερευνητικά χαρακτηριστικά. 

                                                 
∗ Αυτό το «πρόβλημα» συνδέεται και σχετίζεται με όλα τα άλλα προβλήματα. Έτσι και αλλιώς 
πρόκειται για έναν εντελώς τεχνικό χωρισμό. 
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Λύση που δώσαμε - Αναλύσαμε τις επιθυμητές στρατηγικές στις ακόλουθες 
μικροστρατηγικές και συμφωνήσαμε να προσπαθήσουμε να τις υλοποιήσουμε: 

 Ενημέρωση για/και υλοποίηση τεχνικών οργάνωσης, συγκρότησης μιας τάξης 
σε ομάδες. 

 Εξοικείωση με τεχνικές καθοδήγησης και συντονισμού των ομάδων 
• παρέχουμε τις απαραίτητες οδηγίες και διευκρινίσεις ανάλογα με το 

είδος (πολλά υλικά-λίγα υλικά, πρακτική δραστηριότητα ή κάτι άλλο) 
και τη φύση της δραστηριότητας (εύκολη-δύσκολη) 

• ανακοινώνουμε το χρόνο που έχουν οι ομάδες στη διάθεσή τους για 
να πραγματοποιήσουν μια δραστηριότητα 

• κινούμαστε κοντά στις ομάδες κατά τη διάρκεια της ομαδικής 
δραστηριότητας, έτσι ώστε να λειτουργούμε ως ένα επιπλέον μέλος 
της ομάδας 

• επιδιώκουμε τη σύνθεση των απόψεων στην ολομέλεια της τάξης είτε 
κατά τη διάρκεια της φάσης της ανάδειξης των απόψεων των 
μαθητών είτε κατά τη φάση πραγματοποίησης των μαθησιακών 
δραστηριοτήτων. 

 Εξοικείωση με το σχεδιασμό και την εφαρμογή μαθησιακών δραστηριοτήτων 
κατάλληλων για συνεργατική μάθηση. Φροντίζουμε ώστε οι δραστηριότητες: 

• να προκαλούν το ενδιαφέρον και να ανταποκρίνονται στις ικανότητες 
των μαθητών  

• να είναι επαρκώς ανοικτής φύσης, έτσι ώστε να επιδέχονται 
πολλαπλών θεωρήσεων και προσεγγίσεων 

• να εξασφαλίζουν στο μέγιστο βαθμό τη συμμετοχή των μαθητών  
• να ενθαρρύνουν και τη συνεργατική ομαδική εργασία και την ατομική 

προσπάθεια 
 Εξοικείωση με τεχνικές αξιολόγησης σε συνθήκες συνεργατικής μάθησης. 

 
α3. Οι δάσκαλοι-ερευνητές δεν ήταν εξοικειωμένοι με συνεργατικές στρατηγικές 
λόγου. 
Στόχος της εφαρμογής της 

στρατηγικής 
 
Η σταδιακή εξοικείωση των 
δασκάλων με το επιθυμητό 

για το πλαίσιο μας 
συνεργατικό διερευνητικό 

ρεπερτόριο λόγου 

Στρατηγικές 
• Εξοικείωση με ερωτήσεις που προσφέρουν 

σκαλωσιές μάθησης στους μαθητές και στις 
ομάδες, διευκολύνουν τη συμμετοχή και 
δημιουργούν τις συνθήκες για συνεργατική 
διερεύνηση θέσεων, απόψεων, ερωτημάτων, 
προβλημάτων. 

• Δημιουργική αξιοποίηση του μοτίβου του 
τριαδικού διαλόγου. 

• Ενημέρωση για τη φύση των παρεμβάσεων του 
διδάσκοντα στο επίπεδο της αλληλεπίδρασης. 

Λύση που δώσαμε - Αναλύσαμε τις επιθυμητές στρατηγικές στις ακόλουθες 
μικροστρατηγικές και συμφωνήσαμε να προσπαθήσουμε να τις υλοποιήσουμε: 

 Επικεντρώνουμε το ενδιαφέρον των μαθητών στην επιδιωκόμενη εκδοχή της 
δραστηριότητας. 

 Κάνουμε προσπάθειες μείωσης των βημάτων που χρειάζονται για την επίλυση 
ενός προβλήματος, έτσι ώστε να απλοποιηθεί η κατάσταση με τέτοιο τρόπο που 
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οι μαθητές να μπορούν να χειριστούν τα επιμέρους βήματα της διαδικασίας. 
 Υποστηρίζουμε τη δραστηριότητα των μαθητών, ενώ εκείνοι προσπαθούν να 
επιτύχουν ένα συγκεκριμένο στόχο, ενθαρρύνοντας και καθοδηγώντας τις 
ενέργειές τους. 

 Αναδεικνύουμε τα σημαντικά στοιχεία της δραστηριότητας.  
 Λειτουργούμε ως πρότυπο/μοντέλο, των δεξιοτήτων και των πρακτικών που 
επιδιώκεται να οικειοποιηθούν οι μαθητές. 

 Προωθούμε την επιστημονική γνώση επιλέγοντας κατάλληλα τις απαντήσεις των 
μαθητών. 

 Εξασφαλίζουμε, δίνοντας τις απαραίτητες οδηγίες κάθε φορά, το συντονισμό και 
τη συνοχή των μαθησιακών δραστηριοτήτων. 

 Πραγματοποιούμε ανασκοπήσεις των απόψεων που ακούστηκαν και των 
θέσεων που υιοθετήθηκαν. 

 Καθοδηγούμε κατάλληλα τους μαθητές, ώστε αυτοί να συγκρίνουν απόψεις και 
να πραγματοποιούν συνδέσεις. 

 Καθοδηγούμε κατάλληλα για να αποκαταστήσουμε την επικοινωνία μεταξύ των 
μελών μίας ομάδας ή μεταξύ των ομάδων στην ολομέλεια. 

 Προσφέρουμε διευκρινίσεις και νύξεις για τις δραστηριότητες που λαμβάνουν 
χώρα. 

 Εμπλέκουμε όλα τα μέλη μιας ομάδας και όλες τις ομάδες στη διερεύνηση. 
 Εισάγουμε την κατάλληλη στιγμή το λόγο των Φυσικών Επιστημών. 
 Διατυπώνουμε ερωτήσεις που προάγουν τη διερεύνηση θέσεων, απόψεων, 
νοημάτων.  

 Αποφεύγουμε ερωτήσεις που «απαιτούν» από τους μαθητές να μαντέψουν την 
απάντηση που ο δάσκαλος επιθυμεί να δοθεί.  

 Καθιστούμε τις απόψεις διαθέσιμες σε όλους τους μαθητές της τάξης. 
 Ζητούμε διευκρινίσεις από τους μαθητές ή τις ομάδες που διατύπωσαν τις 
απόψεις τους, ζητούμε από μαθητές ή ομάδες να καταγράψουν τις απόψεις τους 
και να τις υποστηρίξουν με επιχειρήματα. 

 Ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή των μαθητών στην εμπλοκή σε συνεργατικής 
διερευνητικής φύσης δραστηριότητες. 

 
α4. Οι δάσκαλοι-ερευνητές δε γεφύρωναν τη εμπειρικοβιωματική γνώση των 
μαθητών με τη γνώση των Φυσικών Επιστημών. 
Στόχος της εφαρμογής της 

στρατηγικής 
Η γεφύρωση της εμπειρικής και 
βιωματικής γνώσης και του 
λόγου των μαθητών με το λόγο 
των Φυσικών Επιστημών 

Στρατηγικές 
• Προσφέρουμε ευκαιρίες για σύνδεση της 

γλώσσας των μαθητών με τη γλώσσα των 
Φυσικών Επιστημών.  

• Φτιάχνουμε «γέφυρες» μεταξύ της 
καθομιλουμένης και της επιστημονικής 
γλώσσας. 

Λύση που δώσαμε - Αναλύσαμε τις επιθυμητές στρατηγικές στις ακόλουθες 
μικροστρατηγικές και συμφωνήσαμε να προσπαθήσουμε να τις υλοποιήσουμε: 

 Ενθαρρύνουμε και αναγνωρίζουμε τις επικοινωνιακές συνεισφορές όλων των 
συμμετεχόντων στη μαθησιακή διαδικασία. 

 Δίνουμε πρωτεύουσα σημασία στις απόψεις τις σχετικές με τα φυσικά φαινόμενα 
που έχουν μαθητές και ομάδες.  

 Διευθύνουμε το διάλογο έτσι ώστε να λαμβάνει χώρα και στο πλαίσιο των 
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μαθητών και στο πλαίσιο της επιστήμης, αναζητώντας μαζί με τους μαθητές 
ομοιότητες και διαφορές των δυο πλαισίων. 

 Φροντίζουμε όταν παρουσιάζουμε τις επιστημονικές απόψεις να 
αντιμετωπίζουμε με σεβασμό τις διαφορετικές απόψεις των μαθητών λόγω 
εμπειρίας, κοινωνικής καταγωγής, θρησκευτικής πίστης ή πολιτισμικής 
προέλευσης. 

 Καθοδηγούμε τους μαθητές ή τις ομάδες για τον τρόπο με τον οποίο θα 
συνδυάσουν σωστά επιστημονικές έννοιες για να διατυπώσουν προτάσεις. 

 Δίνουμε ευκαιρίες στους μαθητές ή στις ομάδες να μιλήσουν για το ίδιο 
φαινόμενο στο πλαίσιο της καθομιλουμένης και της επιστημονικής γλώσσας και 
υποδεικνύουμε ξεκάθαρα πότε συμβαίνει αυτό. 

 Συζητούμε με τους μαθητές σχετικά με τον τυπικό επιστημονικό τρόπο ομιλίας 
και γραφής, αλλά παράλληλα χρησιμοποιούμε και μη τυπικές προσεγγίσεις για 
να εισαγάγουμε τους μαθητές σε διάφορα επιστημονικά θέματα.  

 Αξιοποιούμε τις υπάρχουσες γλωσσικές δυνατότητες των μαθητών. 
 Προσφέρουμε ευκαιρίες για τη δημιουργία νέων γλωσσικών δυνατοτήτων. 

 
α5. Οι δάσκαλοι-ερευνητές δημιουργούσαν μη επιθυμητά νοήματα. 
Οι δάσκαλοι-ερευνητές με τους λόγους τους, παρά τη θέλησή τους, 
«επικοινωνούσαν» μη επιθυμητά νοήματα για τη φύση των Φυσικών Επιστημών, για 
τα φύση της μάθησης και της διδασκαλίας, για τη φύση της γλώσσας, για τη φύση των 
σκοπών της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών και των δραστηριοτήτων. 

 
 

Στόχος της 
εφαρμογής της 
στρατηγικής 

 
 
Η ανάπτυξη στις 
οκτώ τάξεις πιο 
συνεργατικών 
διερευνητικών 

λόγων 

Μεταδιδακτικές στρατηγικές 
Ο δάσκαλος υιοθετεί πλουραλιστικές απόψεις για τη φύση των 
Φυσικών Επιστημών και είναι ενήμερος για τα νοήματα που 
δημιουργούνται (σχετικά με τη φύση των Φυσικών 
Επιστημών) με τους λόγους του και τις πρακτικές του κατά τη 
διάρκεια του μαθήματος. 
Ο δάσκαλος υιοθετεί κοινωνικοπολιτισμικά 
προσανατολισμένες παραδοχές για τη φύση της μάθησης και 
της διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας. 
Ο δάσκαλος υιοθετεί κοινωνικοπολιτισμικές παραδοχές για τη 
φύση του λόγου και του διαλόγου. 
Ο δάσκαλος υιοθετεί κοινωνικοπολιτισμικές απόψεις για το 
νόημα του επιστημονικού αλφαβητισμού. 

 
5.5.2 Κριτική ανασύσταση των στιχομυθιών 

Μια άλλη χρήσιμη στρατηγική που αναδύθηκε, κατά τη διάρκεια αυτής της 
υποδράσης, στην προσπάθειά μας να μετασχηματίσουμε τους λόγους μας σε πιο 
συνεργατικούς διερευνητικούς είναι αυτή της κριτικής ανασύστασης των στιχομυθιών. 
Ένα βασικό ερώτημα που προέκυψε κατά τη διάρκεια των συναντήσεων της 
συνεργατικής έρευνας δράσης ήταν: Πώς οι διάλογοι που αναλύαμε θα μπορούσαν να 
ανασυσταθούν, ώστε να χαρακτηρίζονται από συνεργατικά διερευνητικά 
χαρακτηριστικά; Αφού μελετούσαμε συγκεκριμένες στιχομυθίες αναζητούσαμε κάθε 
φορά τρόπους, όπου «μη επιθυμητές» επικοινωνιακές δράσεις θα μπορούσαν να 
αναδιατυπωθούν, έτσι ώστε να οδηγούν στη διαμόρφωση πιο συνεργατικών 
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διερευνητικών πρακτικών. Ακολουθεί στη συνέχεια η κριτική ανασύσταση της 
στιχομυθίας 3 (πίνακας 5.15). 

 
Πίνακας 5.15: Κριτική ανασύσταση των επικοινωνιακών δράσεων του δασκάλου-

στιχ. 3 
Η στιχομυθία που έλαβε  

χώρα στην τάξη 
Αναπλαισιωμένη διατύπωση των 

επικοινωνιακών δράσεων του δασκάλου 
1. Δάσκαλος: Εσείς; (απευθύνεται 
στην ομάδα)  
2. Μαρία: (ως εκπρόσωπος της 
ομάδας): Εμείς βρήκαμε ότι το 
γυαλόχαρτο είναι 75 και η πλαστελίνη 
ότι είναι πάλι 75 και στην κρέμα 75 
ξανά. 
3. Δάσκαλος: Το ίδιο και στην κρέμα; 
(με έντονο ύφος) 
4. Μαρία: Εεε… ναι. 
5. Δάσκαλος: Δεν άλλαξε η 
επιφάνεια; 
6. Μαρία: Εμ …ναι. 
7. Δάσκαλος: Τι θα έπρεπε να βρείτε 
λοιπόν; Περισσότερο ή λιγότερο; 
8. Άρης: Λιγότερο. 
9. Δάσκαλος: Λιγότερο; Άλλα δεν 
ξέρουμε πόσο. Άρα κάνατε λάθος 
κάπου (ο Δ συνεχίζει με την επόμενη 
ομάδα). 

Δάσκαλος: Για να ανακοινώσει αυτή η 
ομάδα τις μετρήσεις της. 
Μαθητής:……………………………......... 
Δάσκαλος: Βρήκατε ότι σε όλες τις 
επιφάνειες εμφανίζεται ακριβώς η ίδια 
τριβή; Υπάρχουν ομάδες όμως που 
διατύπωσαν εντελώς διαφορετική άποψη. Τι 
έχετε να τους πείτε; 
Μαθητής:…………………………… 
…….. 
Δάσκαλος: Χρησιμοποιήσατε γυαλόχαρτο, 
πλαστελίνη και κρέμα, δηλαδή 
διαφορετικές επιφάνειες και βρήκατε την 
ίδια τριβή. Πώς το εξηγείτε αυτό; Ποια 
είναι η άποψη των άλλων ομάδων; 
Μαθητής:…………………………………
… …………… 
Δάσκαλος: Με βάση όσα συζητήσαμε, 
απαντάμε αν εξαρτάται η τριβή από την 
επιφάνεια του υλικού.  
Μαθητής:…………………… …………. 

 
Η επιλογή της κριτικής ανασύσαστασης των λόγων αποδείχτηκε μια χρήσιμη 

διαδικασία κατά τη διάρκεια της έρευνας δράσης, αφού μας βοηθούσε να 
αντιμετωπίζουμε κριτικά τις επικοινωνιακές δράσεις των λόγων μας (δηλαδή, των 
λόγων των δασκάλων-ερευνητών) και να συζητήσουμε και να προτείνουμε 
εναλλακτικές στρατηγικές που θα μπορούσαν να βοηθήσουν (πιθανόν) στη 
δημιουργία πιο επιθυμητών συνεργατικών διερευνητικών συνθηκών. Να θυμίσουμε 
ότι αυτός ο κριτικός αναστοχασμός είναι το ζητούμενο πολλών ερευνητών 
προσανατολισμένων στο λόγο (π.χ. Wertsch, 199136, Lemke, 199537). 

Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, στο πλαίσιο της προσπάθειας 
μετασχηματισμού των λόγων των δασκάλων-ερευνητών με βάση τη στρατηγική της 
κριτικής ανασύστασης, παρακολουθήσαμε μαγνητοσκοπημένες διδασκαλίες και 
καταγράψαμε συγκεκριμένες φράσεις /εκφράσεις που αυτοί θα μπορούσαν να 
συνεισφέρουν στις συζητήσεις στις τάξεις για να δημιουργηθούν πιο συνεργατικές 
διερευνητικές συνθήκες. Όπως έχουμε αναφέρει, δεν είναι αρκετό κανείς να είναι 
ενήμερος για στρατηγικές ή μικροστρατηγικές, αλλά και να διαθέτει το επιθυμητό 
                                                 
36 Wertsch, J. (1991). Voices of the mind. Cambridge, MA: Harvard University Press. 
37 Lemke, J. (1995). ό.π. 
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ρεπερτόριο λόγου που θα τον βοηθήσει να τις κάνει πράξη. Ο πίνακας (5.16) που 
ακολουθεί είναι αποτέλεσμα της προσπάθειας μας, ώστε οι δάσκαλοι-ερευνητές να 
ενημερωθούν και σταδιακά να οικειοποιηθούν επιθυμητά για την ανάπτυξη 
συνεργατικών διερευνητικών συνθηκών ρεπερτόρια λόγου. 
 
Πίνακας 5.16: Μικροστρατηγικές και παραδείγματα επικοινωνιακών δράσεων για τη 

δημιουργία πιο συνεργατικών διερευνητικών συνθηκών 
Ρόλος Δασκάλου Μικροστρατηγικές Παραδείγματα 

 
Προτρεπτικός 

(παρακινεί 
κατάλληλα) 

• Προκαλεί σε συμμετοχή, 
επιχειρηματολογία και 
κριτική 

• Φέρνει στο προσκήνιο 
όλες τις απόψεις 

«Συμφωνείτε ή διαφωνείτε;» 
«Τι θα προτείνατε εσείς;» 
«Είστε βέβαιοι;» 
«Θα θέλατε να ρωτήσετε 
κάτι;» 
«Τι σκέφτεστε σχετικά με…» 

 
 
 
 
 

Καθοδηγητικός 

• Θέτει ερωτήματα και 
προβλήματα στους 
μαθητές ή τις ομάδες  

• Προσανατολίζει 
κατάλληλα 

• Παρέχει πληροφόρηση, 
όταν κρίνει ότι χρειάζεται 

• Ρυθμίζει τη φύση και το 
ρυθμό των 
αλληλεπιδράσεων 
ανάλογα με τις ανάγκες 
των μαθητών 

«Πώς συμβαίνει αυτό;» 
«Λάβατε υπόψη σας αυτό που 
ανέφερε η Χ ομάδα;» 
«Αξιοποιήσατε τα υλικά που 
έχετε στη διάθεσή σας;» 
«Τι γνωρίζουμε ήδη για αυτό 
το θέμα, που μπορούμε να το 
αξιοποιήσουμε;» 
«Για να ακούσουμε και την 
άποψη του Γιώργου που δε 
μίλησε.» 

 
 
 
 
 

Διαμεσολαβητικός 

 
• Βοηθά τους μαθητές να 

συνδυάσουν τις νέες 
πληροφορίες με τις 
εμπειρίες τους 

• Ενθαρρύνει τους μαθητές 
να διατυπώσουν και να 
επεκτείνουν τις σκέψεις 
τους 

• Συνθέτει τις απόψεις των 
μαθητών και των ομάδων 

«Αυτό που εσείς αναφέρατε ως 
θερμοσίφωνα, πώς το 
ονομάζουν οι επιστήμονες;» 
«Ας ακούσουμε τις απόψεις 
όλων των ομάδων» 
«Ποια ομάδα επιθυμεί να 
προσθέσει κάτι στην άποψη 
που ακούστηκε;» 
«Διαφωνείτε ή συμφωνείτε;» 
«Μπορούμε να συμφωνήσουμε 
και να διατυπώσουμε μια θέση 
με βάση τις απόψεις που 
ακούστηκαν;» 

 
 
 
 
 

Διευκολυντικός 

 
• Επαναδιατυπώνει 

ερωτήματα και ερμηνείες 
• Εισάγει την επιστημονικά 

αποδεκτή άποψη και 
πρακτική 

• Συνθέτει απόψεις 
• Λειτουργεί ως πρότυπο 

«Για ακούστε την άποψη 
αυτής της ομάδας». 
«Έχουν κάτι κοινό οι απόψεις 
που διατύπωσαν οι ομάδες;» 
«Αυτό που εσείς είπατε 
ανεκδήλωτη ενέργεια οι 
επιστήμονες το ονομάζουν 
δυναμική ενέργεια.» 
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σκέψης και δράσης 
 

«Είμαστε σίγουροι κάνοντας 
μόνο μια μέτρηση...Μου 
φαίνεται πως όχι.» 

 
 
 
 

Συλλογικός 

• Υπενθυμίζει τους κανόνες 
συνεργασίας 

• Προάγει τη συλλογική 
ευθύνη 

• Προάγει το διάλογο 
μεταξύ των ομάδων 

• Ενθαρρύνει την ενεργό 
συμμετοχή στην από 
κοινού γνωστική 
διαδικασία 

«Σεβόμαστε και συζητούμε 
όλες τις απόψεις.» 
«Μπορούμε να πούμε ότι το 
έκανες εσύ όταν 
συνεργαστήκατε για να 
πραγματοποιήσετε τη 
δραστηριότητα;» 
«Μαρία συμφωνείς με την 
άποψη του Γιάννη;» 
«Τι σκέφτεσαι Γιώργο;» 
«Υπάρχει κάποια ομάδα που 
διαφωνεί;» 

 
 
Αξιολογητικός 
-Παρωθητικός 

• Επιβραβεύει τις 
συνεισφορές των ατόμων 
ή των ομάδων στην 
συλλογική εργασία 

• Υποστηρίζει την 
αλληλεπίδραση και καλεί 
συχνά σε σύγκριση και 
αξιολόγηση των απόψεων 

«Πολύ καλή παρατήρηση. 
Υπάρχουν κάποιες άλλες 
προτάσεις;» 
 
«Ας περιμένουμε λίγο το 
Γιώργο να διατυπώσει την 
άποψή του.» 
 
«Υπάρχει διαφορετική 
άποψη;» 

 
5.6 ΥΠΟΔΡΑΣΗ 4α: Εξέταση των μετασχηματισμένων πρακτικών λόγου και η 
σταδιακή προτυποποίησή τους. 

Στην υποδράση αυτή που αφορά την τελευταία φάση της έρευνά μας 
συνεχίσαμε την ανάλυση των δασκαλομαθητικών στιχομυθιών, για να διαπιστώσουμε 
το βαθμό που αυτοί μετασχηματίστηκαν σε πιο συνεργατικούς διερευνητικούς. Στη 
συνέχεια αναλύουμε 3 συγκεκριμένους στιχομυθίες που έλαβαν χώρα στη διάρκεια 
αυτής της φάσης της έρευνάς μας. 
 
5.6.1 Ανάλυση λόγου στιχομυθίας 4 με το εργαλείο ανάλυσης μονολογική και 
διαλογική λειτουργία των λόγων του δασκάλου  

Η στιχομυθία που ακολουθεί αποτελεί απομαγνητοφωνημένο υλικό 
(απόσπασμα επικοινωνιακών αλληλεπιδράσεων δασκάλου-μαθητών) από την τελική 
φάση της έρευνάς μας. Έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια πραγμάτευσης της ενότητας 
των δυνάμεων∗.  

                                                 
∗ Στα φύλλα εργασίας που εφαρμόστηκαν στην ενότητα των δυνάμεων αξιοποιήσαμε 
δραστηριότητες από τα βιβλία «Φυσικές Επιστήμες, Ε΄ Δημοτικού» και «Ανακαλύπτω την 
Επιστήμη, Ε΄ Δημοτικού» μαζί με κάποιες δικές μας δραστηριότητες, ενώ ενσωματώσαμε 
αναστοχαστικά ερωτήματα που απευθύνονταν στους μαθητές και αφορούσαν συνεργατικές 
και διαλογικές δεξιότητες (βλ. στο Παράρτημα δύο φύλλα εργασίας από την ενότητα των 
δυνάμεων). 
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«Ε, να το δούμε κύριε!» 
Στο συγκεκριμένο αλληλεπιδραστικό επεισόδιο (στιχομυθία 4) ο δάσκαλος-

ερευνητής βασιζόμενος στη συνεισφορά ενός μαθητή (του Στάθη), σε αντίθεση με 
ό,τι συνέβαινε στο αρχικό στάδιο της έρευνας, όπου δεν ελάμβανε υπόψη του τις 
εισαγωγές υποθεμάτων από τους μαθητές ή τις ομάδες, καλεί τις ομάδες να 
εξετάσουν αν ισχύει η άποψη που διατύπωσε ο Στάθης. Ο συγκεκριμένος δάσκαλος-
ερευνητής πριν συμμετάσχει στη συνεργατική έρευνα δράσης είχε μόνο θεωρητική 
ενημέρωση για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να δημιουργήσει συνεργατικές 
συνθήκες σε μια τάξη. 

 
 Στιχομυθία 4: Μονολογική-διαλογική λειτουργία λόγου δασκάλου - μαθητών (φύση 
αλληλεπίδρασης) 
Κεφάλαιο:  
«Δυνάμεις» 

Φύλλο εργασίας 7: «Πώς αυξάνουμε 
ή ελαττώνουμε τη δύναμη της 
τριβής;» (σελ. 74-76) 
 
Ε΄ Τάξη 

Δραστηριότητα:  
«Δοκιμάζουμε να 
αυξήσουμε ή να 
ελαττώσουμε τη δύναμη 
της τριβής»  

Ημερομηνία: 15/3/04
1 Δάσκαλος: Για να μας πει μια ομάδα λοιπόν. Πως καταφέρατε να αυξήσετε 

την τριβή; Να αυξήσετε την τριβή; 
2 Μαρία: (ως εκπρόσωπος της ομάδας) Με το γυαλόχαρτο. 
3 Δάσκαλος: Γυαλόχαρτο. Υπήρχε κάποιο άλλο υλικό από αυτά που 

υπάρχουν πάνω στο θρανίο με το οποίο θα μπορούσατε να 
αυξήσετε την τριβή; 

4 Μαρία: (η ίδια ως εκπρόσωπος της ομάδας) Με την πλαστελίνη. 
5 Δάσκαλος: Με την πλαστελίνη. Για μισό λεπτό, γιατί ο Στάθης είχε μερικές 

αντιρρήσεις προηγουμένως για την πλαστελίνη. Πες μας, Στάθη, 
τι έλεγες. 

6 Στάθης: Κύριε, άμα την κάναμε σαν το μολύβι δηλαδή να είναι σε σχήμα 
κυλίνδρου, μπορούσε να γυρίσει το ξύλο. Ενώ άμα ήταν έτσι 
σταθερή η τριβή, θα ήταν πολύ μεγαλύτερη (η τριβή). 

7 Δάσκαλος: Άμα την είχαμε πατήσει δηλαδή, λες τώρα. 
8 Στάθης:  Ναι. 
9 Δάσκαλος: Λέει ο Στάθης ότι για να αυξήσουμε την τριβή λέει, στην πλάκα 

του ξύλου με την πλαστελίνη, δεν είναι δυνατό να την κάνουμε 
έτσι την πλαστελίνη, γιατί έτσι λέει δε θα την αυξήσουμε, λέει ο 
Στάθης. Αν όμως την πατήσω τελείως και την κάνω έτσι και την 
κολλήσω πάνω, στην πλάκα του ξύλου, τότε λέει θ’ αυξήσω. 
Εσείς τι πιστεύετε; 

10 Χριστίνα: (μέλος άλλης ομάδας) Ε, να το δούμε κύριε! 
11 Δάσκαλος: Ορίστε κάντε το. 
12 Γιώργος: (μέλος άλλης ομάδας) Εμείς το’ χουμε κάνει. 
13 Δάσκαλος: Κάντε ένα τέτοιο και κάντε και ένα τέτοιο (ο δάσκαλος 

υποδεικνύει στις ομάδες τι μορφή θα μπορούσαν να δώσουν στην 
πλαστελίνη). 

14 Σταύρος: (μέλος της ομάδας του Στάθη) Έλα το πατάω (το κομμάτι της 
πλαστελίνης). 
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15 Δάσκαλος: (απευθυνόμενος στην ομάδα του Στάθη) Έλα τα’ χετε έτοιμα 
εδώ. 

16 Γεωργία: (μέλος της ομάδας του Στάθη) Να βάλουμε δύο ρολάκια. 
17 Στάθης: Τρία θα βάλουμε. Για να μπορεί για να δείτε που προχωράει.  
18 Σταύρος:  Γεωργία βάλ’ το πάνω εδώ.  
18 Στάθης: Περιμένετε, περιμένετε! 
20 Γεωργία:  Έλα ξεκινάμε…(οι ομάδες εργάζονται για να ερευνήσουν εάν 

ισχύει ο ισχυρισμός του Στάθη) 
21 Δάσκαλος: … (απευθυνόμενος στην ομάδα του Στάθη) Εσείς τι 

διαπιστώσατε; Είχε δίκιο σε αυτό που υποστήριζε ο Στάθης; 
22 Κώστας: (μέλος ομάδας Στάθη) Η τριβή ήταν μεγάλη όταν η πλαστελίνη 

ήταν πατημένη (εννοεί επίπεδη) και πολύ μικρότερη όταν την 
κάναμε σαν μολύβια. 

23 Δάσκαλος: Δηλαδή της δώσατε σχήμα κυλινδρικό…. 
 
Σχολιασμός-ανάλυση της στιχομυθίας από τον ερευνητή  

Θα ξεκινήσουμε την ανάλυσή μας παραθέτοντας κάποιες γενικές παρατηρήσεις 
που αφορούν το σύνολο της διδασκαλίας της οποίας ο συγκεκριμένος διάλογος 
αποτελεί αντιπροσωπευτικό απόσπασμα. Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους οι 
μαθητικές ομάδες λειτουργούσαν όλο και καλύτερα από ότι στην αρχική φάση της 
έρευνάς μας και ο δάσκαλος-ερευνητής σταδιακά εξοικειωνόταν όλο και περισσότερο 
με τις συνθήκες λειτουργίας μιας τάξης σε ομάδες. Συνολικά, κατά τη διάρκεια της 
διδασκαλίας, με τους λόγους του και τις πράξεις του ο δάσκαλος διαμόρφωσε μια 
διαλογικά προσανατολισμένη διδασκαλία.  

 
Πίνακας 5.17: Ποσοτικά στοιχεία επικοινωνιακών δράσεων δασκάλου-μαθητών σε 

όλη τη διάρκεια της διδασκαλίας. 
Ταυτότητα στιχομυθίας: «Ε, να το δούμε κύριε!» 

Αριθμός επικοινωνιακών δράσεων δασκάλου 180 Ε.Δ. 
 

41 % 
 

Αριθμός επικοινωνιακών δράσεων μαθητών 261 Ε.Δ. 59 % 
Σύνολο 441 Ε.Δ. 100% 

  
Συνολικός αριθμός λέξεων στις επικοινωνιακές 
δράσεις του δασκάλου 

3.544 λέξεις 57 % 
 

Συνολικός αριθμός λέξεων στις επικοινωνιακές 
δράσεις των μαθητών 

2.610 λέξεις 43 % 
 

Σύνολο 6.154 λέξεις 100 % 
 

ΜΟ λέξεων ανά επικοινωνιακή δράση του 
δασκάλου:  

20 λέξεις ανά Ε.Δ. 

ΜΟ λέξεων ανά επικοινωνιακή δράση των μαθητών: 10 λέξεις ανά Ε.Δ. 
 
Κατά τη διάρκεια τη διδασκαλίας η ομιλία στην τάξη δεν ακολουθούσε 

αποκλειστικά το μοτίβο του τριαδικού διαλόγου που αποτελεί στοιχείο μονολογικής 
διδασκαλίας. Όπως δείχνουν τα δεδομένα του πίνακα 5.17, οι επικοινωνιακές δράσεις 
των μαθητών ήταν περισσότερες από αυτές του δασκάλου (δάσκαλος: 180 Ε.Δ. - 
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Μαθητές: 261 Ε.Δ.), κάτι που σημαίνει ότι δόθηκε η ευκαιρία σε άτομα και ομάδες 
να «σπάσουν» το απόλυτο της επιλογής και της μονοδιάστατης καθοδήγησης του 
διδάσκοντα. Επίσης πολύ ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι έχουμε 10 λέξεις κατά μέσο 
όρο ανά επικοινωνιακή δράση των μαθητών (ο δάσκαλος είχε 20 λέξεις κατά μέσο 
όρο ανά επικοινωνιακή δράση). Η Gutierrez υποστηρίζει (και το διαπιστώσαμε κι 
εμείς στην αρχική φάση της έρευνάς μας - βλ. ενότητα 5.4.2 Υποδράση 2α) ότι στο 
μονολογικό πλαίσιο οι απαντήσεις των μαθητών είναι συνήθως μικρές (μια λέξη /μια 
φράση) και ότι ο δάσκαλος δεν ενθαρρύνει την περαιτέρω επεξεργασία των 
απαντήσεων, ενώ υπάρχει και μικρή επέκταση των απαντήσεων των μαθητών από τον 
δάσκαλο. Εδώ παρατηρούμε πως ο μέσος όρος των λέξεων ανά επικοινωνιακή δράση 
των μαθητών είναι αρκετά υψηλότερος, που σημαίνει ότι δόθηκαν οι ευκαιρίες στους 
μαθητές να μιλήσουν με το δικό τους τρόπο, όπως υποστηρίζει ο Bakhtin. Βέβαια το 
ζήτημα δεν είναι απλά να μιλήσουν, αλλά και να συμμετάσχουν σε κατάλληλα 
καθοδηγούμενους λόγους, όπου διερευνούνται νοήματα εννοιών και φαινομένων των 
Φυσικών Επιστημών (π.χ. γραμμή 6: Στάθης: Κύριε άμα την κάναμε σαν το μολύβι 
δηλαδή να είναι σε σχήμα κυλίνδρου, μπορούσε να γυρίσει το ξύλο. Ενώ άμα ήταν 
έτσι σταθερή η τριβή θα ήταν πολύ μεγαλύτερη (η τριβή). 

Επίσης, κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας παρατηρήσαμε ότι ο δάσκαλος 
αναδιατύπωνε κατάλληλα και επεξέτεινε τις συνεισφορές των μαθητών. Μπορούμε 
να δούμε, για παράδειγμα στη γραμμή 9 της στιχομυθίας, τον τρόπο με τον οποίο 
αναδιατυπώνει κατάλληλα τις συνεισφορές του Στάθη (γραμμές 6 και 8), 
προσθέτοντας διευκρινιστικά στοιχεία (γραμμή 9. Δάσκαλος: Λέει ο Στάθης ότι για 
να αυξήσουμε την τριβή, στην πλάκα του ξύλου, με την πλαστελίνη … Αν όμως την 
πατήσω τελείως και την κάνω έτσι και την κολλήσω πάνω, στην πλάκα του ξύλου 
τότε λέει θ’ αυξήσω. Εσείς τι πιστεύετε;) 

Ένα άλλο διαλογικό χαρακτηριστικό της διδασκαλίας είναι ότι τα όρια μεταξύ 
των δραστηριοτήτων, της συζήτησης και του διαλόγου είναι σημαντικά πιο χαλαρά, 
με το χαρακτηριστικό να παρουσιάζονται περισσότερες απαντήσεις μεταξύ της 
ερώτησης του δασκάλου και της αξιολόγησης/ ανατροφοδότησης των απαντήσεων. 
Στη στιχομυθία 5 για παράδειγμα, παρατηρούμε πως ο δάσκαλος διακόπτει τη 
συζήτηση στην ολομέλεια για να δώσει χρόνο στις ομάδες να ερευνήσουν την 
πρόταση του Στάθη για να επανέλθουν με νέα στοιχεία στην ολομέλεια. Ακολουθεί 
ένα μικροεπεισόδιο με τη στιχομυθία που έλαβε χώρα στην ομάδα του Στάθη, ενώ 
παρατηρούμε ότι η καθοδήγηση του δασκάλου-ερευνητή είναι διακριτική αλλά 
συγχρόνως ουσιαστική.  
15 Δάσκαλος: (απευθυνόμενος στην ομάδα του Στάθη) Έλα τα’ χετε έτοιμα 

εδώ. 
16 Γεωργία: (μέλος της ομάδας του Στάθη) Να βάλουμε δύο ρολάκια. 
17 Στάθης: Τρία θα βάλουμε. Για να μπορεί για να δείτε που προχωράει.  
18 Σταύρος: Γεωργία βάλτο πάνω εδώ.  
18 Στάθης: Περιμένετε, περιμένετε! 
20 Γεωργία:  Έλα ξεκινάμε…(οι ομάδες εργάζονται για να ερευνήσουν εάν 

ισχύει ο ισχυρισμός του Στάθη) 
21 Δάσκαλος: … (απευθυνόμενος στην ομάδα του Στάθη) Εσείς τι 

διαπιστώσατε; Είχε δίκιο σε αυτό που υποστήριζε ο Στάθης; 
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Στην παραπάνω στιχομυθία παρατηρούμε πως ο δάσκαλος θέτει το γενικότερο 
πλαίσιο, διευκολύνει την έναρξη και την υλοποίηση της δραστηριότητας και είναι στη 
διάθεση των ομάδων κάθε στιγμή δημιουργώντας τις επιθυμητές, για το πλαίσιο μας, 
συνθήκες συνεργατικής διερεύνησης. Έτσι υλοποιείται και μια άλλη προϋπόθεση για 
το πλαίσιό μας, οι δάσκαλοι και οι μαθητές να διαπραγματεύονται από κοινού τα 
υποθέματα που δεν εισάγονται πάντοτε αποκλειστικά από το διδάσκοντα ή το 
σχολικό εγχειρίδιο. 

Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι ο δάσκαλος-ερευνητής κατά τη 
διάρκεια της διδασκαλίας αυτής, επεδίωξε να «σπάσει» σε κάποιες στιγμές ή και να 
μετασχηματίσει το μοτίβο του τριαδικού διαλόγου, ενθαρρύνοντας τη 
διαπραγμάτευση υποθεμάτων που ως εκκίνηση είχαν συνεισφορές μαθητών, 
καθοδηγώντας κατάλληλα το διαμαθητικό και το διομαδικό διάλογο. Παρατηρούμε, 
για παράδειγμα, ότι πολλές από τις επικοινωνιακές δράσεις του διδάσκοντος (όπως 
αυτές που ακολουθούν) διευκόλυναν τη διερεύνηση και ενθάρρυναν τη συμμετοχή 
μαθητών και ομάδων στη μαθησιακή διαδικασία.  

 
3 Δάσκαλος: Γυαλόχαρτο. Υπήρχε κάποιο άλλο υλικό από αυτά που 

υπάρχουν πάνω στο θρανίο με το οποίο θα μπορούσατε να 
αυξήσετε την τριβή; 

5 Δάσκαλος: Με την πλαστελίνη. Για μισό λεπτό, γιατί ο Στάθης είχε μερικές 
αντιρρήσεις προηγουμένως για την πλαστελίνη. Πες μας, Στάθη, 
τι έλεγες. 

9 Δάσκαλος: Λέει ο Στάθης ότι για να αυξήσουμε την τριβή στην πλάκα του 
ξύλου με την πλαστελίνη δεν είναι δυνατό να την κάνουμε έτσι 
την πλαστελίνη, γιατί έτσι λέει δε θα την αυξήσουμε…. Αν 
όμως την πατήσω τελείως και την κάνω έτσι και την κολλήσω 
πάνω, στην πλάκα του ξύλου, τότε λέει θ’ αυξήσω. Εσείς τι 
πιστεύετε; 

11 Δάσκαλος: Ορίστε κάντε το. 
21 Δάσκαλος: … (απευθυνόμενος στην ομάδα του Στάθη) Εσείς τι 

διαπιστώσατε; Είχε δίκιο σε αυτό που υποστήριζε ο Στάθης; 
 
Μιας τέτοιας φύσης διδασκαλία, με βάση το θεωρητικό πλαίσιο που 

υιοθετούμε, περιέχει σε επιθυμητό βαθμό συνεργατικά διερευνητικά χαρακτηριστικά. 
Μπορούμε να αναρωτηθούμε για την αιτία για την οποία αυτά τα χαρακτηριστικά 
αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της έρευνάς μας. Κατά την άποψή μας, η θεωρητική 
ενημέρωση των δασκάλων ερευνητών δε θα ήταν αρκετή. Ήταν η ενεργός εμπλοκή, 
πιστεύουμε, των ίδιων των δασκάλων-ερευνητών στην αναστοχαστική, κριτική 
εξέταση/ ανάλυση των λόγων τους που τους κατέστησε ενήμερους και σταδιακά τους 
«εξόπλισε» με μετασυνεργατικές και μεταδιαλογικές δεξιότητες που με τη σειρά τους 
τούς βοηθούσαν να υλοποιούν τα μαθήματα των Φυσικών Επιστημών στην τάξη τους 
πιο συνεργατικά και διερευνητικά ή, σύμφωνα με την ορολογία της Gutierrez, πιο 
διαλογικά.  

 



Κεφάλαιο 5: Προσπάθεια μετασχηματισμoύ των διαλόγων δασκάλου-μαθητών προς πιο συνεργατικές 
διερευνητικές μορφές διδασκαλίας στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών 

 

 164

5.6.2 Ανάλυση λόγου στιχομυθίας 5 με το εργαλείο ανάλυσης «Πέντε κατηγορίες 
συνοδευτικών νοημάτων από τους λόγους του δασκάλου» 

Την προηγούμενη στιχομυθία (4) από την τελική φάση της έρευνας την 
αναλύσαμε με βάση το πλαίσιο «μονολογική και διαλογική λειτουργία της γλώσσας». 
Στη συνέχεια θα αναλύσουμε μια άλλη στιχομυθία (5) από την ίδια φάση, με βάση το 
πλαίσιο «Πέντε κατηγορίες συνοδευτικών νοημάτων από τους λόγους του δασκάλου», 
που αφορά συνοδευτικά νοήματα για τη φύση των Φυσικών Επιστημών, για τη φύση 
της μαθησιακής διαδικασίας και το ρόλο του δασκάλου και των μαθητών, για τη 
φύση της γλώσσας, για τη φύση των σκοπών των Φυσικών Επιστημών και για τη 
φύση των μαθησιακών δραστηριοτήτων. Η στιχομυθία είναι ένα παράδειγμα 
επιθυμητής διαλογικής λειτουργίας κατά τη διάρκεια της εισαγωγικής φάσης του 
μαθήματος, όπου θα πρέπει να αναδειχθούν και να συζητηθούν οι απόψεις των 
μαθητών. 

 
«Τι είναι για σας ο θερμοσυσσωρευτής;» 

Η στιχομυθία 5 που ακολουθεί έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια δραστηριότητας 
ανάδειξης απόψεων των μαθητών στο κεφάλαιο της ενέργειας στο ξεκίνημα του 
μαθήματος. Πρόκειται για διάλογο ενός δασκάλου-ερευνητή και μαθητών (για την 
ακρίβεια του δασκάλου με τους εκπροσώπους των μαθητικών ομάδων). Ο δάσκαλος-
ερευνητής έχει πλέον οικειοποιηθεί το επιθυμητό συνεργατικό και διαλογικό 
ρεπερτόριο που είναι απαραίτητο για τη δημιουργία ενός συνεργατικού διερευνητικού 
περιβάλλοντος στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών. Στη συγκεκριμένη 
δραστηριότητα της ανάδειξης των απόψεων ο δάσκαλος διέθεσε στις ομάδες 
συνολικό χρόνο έξι λεπτών για να συζητήσουν από κοινού, ενώ κατά τη διάρκεια της 
συζήτησης πλησίαζε στις ομάδες και έδινε οδηγίες, ζητούσε διευκρινήσεις και 
παρακινούσε τα μέλη των ομάδων να συμμετάσχουν στη διαδικασία.  

 
Στιχομυθία 5: Πέντε κατηγορίες συνοδευτικών νοημάτων από τους λόγους του 
δασκάλου 
Κεφάλαιο:  
«Η ενέργεια» 

Φύλλο εργασίας 3: «Οι μετατροπές 
της ενέργειας ΙΙ» (σελ. 37-42) 
 
Στ΄ Τάξη38 

Δραστηριότητα:  
«Ανάδειξη των απόψεων 
των μαθητών για τη 
λειτουργία του 
θερμοσυσσωρευτή»  

Ημερομηνία: 22/4/04
1 Δάσκαλος: Συνεχίζουμε την κουβέντα μας. Θέλω να θυμίσει κάποιος από 

το εισαγωγικό σημείωμα που κοιτάξατε, ποιος θα πιαστεί. 
Κατερίνα. 

2 Κατερίνα: Ο ήλιος. 
3 Δάσκαλος: Ο ήλιος. Τι είναι....εε που θα τον πιάσει τον ήλιο;...Κώστα. 
4 Κώστας: Στο θερμοσυσσωρευτή. 
5 Δάσκαλος: Τι είναι....εε πώς τον χαρακτηρίζει τον θερμοσυσσωρευτή; 
6 Κώστας: Σαν...κουτί μοντέρνο. 
7 Δάσκαλος: Σαν κουτί μοντέρνο. Τι είναι για σας ο θερμοσυσσωρευτής; 

                                                 
38 Κόκκοτας, Π., Ριζάκη, Αικ., Χαβιάρης, Π., Χατζή, Μ. (2000). ό.π.  
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8 Μαθητής: (παίρνει το λόγο με νεύμα του δασκάλου) Ο ηλιακός 
θερμοσίφωνας. 

9 Δάσκαλος: Ο ηλιακός θερμοσίφωνας (επιδοκιμαστικά). Για να δούμε 
λιγάκι, να μου θυμίσει κάποιος πώς δουλεύει ο ηλιακός 
θερμοσίφωνας. 
(αφήνεται χρόνος στους μαθητές)…Μαρίλη. 

10 Μαρίλη: Οι ακτίνες του ήλιου πέφτουν πάνω στη γυάλινη πλάκα, που 
έχει μαύρο χρώμα και τις μαζεύει. 

11 Δάσκαλος: Μάλιστα. Συζητήστε το και γράψτε μου, εκεί που λέει (εννοεί 
το βιβλίο) «περιγράφουμε τον τρόπο λειτουργίας του» 
(διατύπωση του βιβλίου) πώς λειτουργεί ο 
θερμοσυσσωρευτής… Συζητήστε και γράψτε εκεί που λέει 
«περιγράφω τον τρόπο λειτουργίας του», πώς λειτουργεί ο 
ηλιακός θερμοσίφωνας. 
(αφήνεται κάποιος χρόνος στις ομάδες. Ο δάσκαλος πλησιάζει 
τις ομάδες και τις καθοδηγεί κατάλληλα. Σε μια στιγμή 
ακούγεται να λέει στα μέλη μιας ομάδας) 
Όλοι μαζί! (ενώ πλησιάζοντας σε μια άλλη) Γράψτε αυτό που 
συμφωνήσατε. (στη συνέχει πλησιάζει στην τρίτη ομάδα, ενώ 
δεν ασχολείται καθόλου με τη τέταρτη) Κάθε ομάδα που 
τελειώνει ανακοινώνει τι γράφει....Αγγελική σε ακούω. 

12 Αγγελική: (ως εκπρόσωπος ομάδας) Ο ηλιακός θερμοσίφωνας 
συγκεντρώνει τις ακτίνες του ηλίου πάνω σε μια μαύρη 
γυάλινη επιφάνεια και ζεσταίνει το νερό. 

13 Δάσκαλος:  Μάλιστα. (Περνά λίγος χρόνος αφού ο δάσκαλος διαπιστώνει 
ότι οι άλλες τρεις ομάδες δεν έχουν τελειώσει) 
Αλέξανδρε, σε ακούω, τι γράψαμε;  

14 Αλέξανδρος: (ως εκπρόσωπος ομάδος) Ο ηλιακός θερμοσίφωνας δεσμεύει 
την ηλιακή ενέργεια πάνω στη γυάλινη μαύρη επιφάνεια και 
ζεσταίνει το νερό. 

15 Δάσκαλος: Ο ηλιακός θερμοσίφωνας, λέει αυτή η ομάδα, Βίκυ, δεσμεύει 
με τη μαύρη γυάλινη επιφάνεια και ζεσταίνει το νερό. 
(Απευθύνεται στην 3η ομάδα). Οδυσσέα σε ακούω. 

16 Οδυσσέας: (ως εκπρόσωπος ομάδος) Ο ηλιακός..., ο ηλιακός 
θερμοσίφωνας μαζεύει ηλιακή ενέργεια και την κάνει σε 
θερμική και ζεσταίνει το νερό. 

17 Δάσκαλος: Μάλιστα. Εδώ Γεωργία. (απευθύνεται στην 4η ομάδα) 
18 Γεωργία: Ο ηλιακός θερμοσίφωνας μαζεύει τελικά τις ακτίνες του ήλιου 

σε μια μαύρη γυάλινη πλάκα και ζεσταίνει το νερό. 
18 Δάσκαλος: Ωραία… 

 
Η στιχομυθία 6 μπορεί να χαρακτηριστεί ως μια επιθυμητή συνεργατικής 

διερευνητικής φύσης στιχομυθία, που αφορά την αρχική φάση του μαθήματος. Κατά 
τη διάρκεια αυτής της φάσης της διδασκαλίας είναι επιθυμητό να επιδιώκουμε, όπως 
και ο συγκεκριμένος δάσκαλος με επιτυχία έκανε, την ανάδειξη των απόψεων των 
ομάδων, για να αξιοποιηθούν στη συνέχεια της διδασκαλίας. 
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Ακολουθεί η ανάλυση λόγου της στιχομυθίας από τον ίδιο το δάσκαλο-
ερευνητή∗ που συμμετείχε σε αυτή (πίνακας 5.18). 

Πίνακας 5.18: Πέντε κατηγορίες συνοδευτικών νοημάτων από τους λόγους του 
δασκάλου - ανάλυση στιχομυθίας 6 

 
 
 

Συνοδευτικά 
νοήματα για τη 
φύση των Φ.Ε. 

Δάσκαλος: Τι είναι για σας ο θερμοσυσσωρευτής; 
Με τους λόγους μου επιδιώκω να δημιουργήσω μη στατικά 
νοήματα για τη φύση των Φυσικών Επιστημών. Αποδέχομαι τις 
συνεισφορές όλων των ομάδων που έτσι κι αλλιώς κινούνται 
προς τη σωστή κατεύθυνση. Προσπαθώ να διατυπώσω την 
ερώτηση με έναν τρόπο που να φανερώνει σεβασμό και 
αποδοχή στη διαφορετικότητα των απόψεων των μαθητών. 
Επιδιώκω οι μαθητές να εκφραστούν χωρίς το φόβο της 
«σωστής» απάντησης. Η επιστήμη δεν έχει την προνομιακή 
θέση να περιγράφει με το μοναδικά αποδεκτό τρόπο.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Συνοδευτικά 
νοήματα για τη 

φύση της 
μαθησιακής 

διαδικασίας, το 
ρόλο του 

δασκάλου και των 
μαθητών 

Δάσκαλος: Συνεχίζουμε την κουβέντα μας... 
Στο ξεκίνημα του μαθήματος προσπαθώ να παρουσιάσω τα 
μαθήματα ως μια συνεχή προσπάθεια, ως μια εξελισσόμενη 
δυναμική μαθησιακή διαδικασία. Βρισκόμαστε στο ξεκίνημα του 
μαθήματος και, λειτουργώντας διευκολυντικά, προσπαθώ να 
αναδείξω τις απόψεις των μαθητικών ομάδων για τη λειτουργία 
του θερμοσίφωνα (π.χ.… Τι είναι για σας ο 
θερμοσυσσωρευτής;) 
 
Δάσκαλος: Αλέξανδρε, σε ακούω, τι γράψαμε; 
Απευθύνομαι στους μαθητές ως εκπροσώπους ομάδων και 
επικροτώ τις συνεισφορές τους, χωρίς σε αυτή τη φάση του 
μαθήματος να τις χαρακτηρίζω θετικά ή αρνητικά (Δάσκαλος: 
Ωραία!). Μάλιστα, αποφεύγω πλέον (κάτι που δεν το 
καταφέρνω βέβαια πάντα) να χρησιμοποιώ τις λέξεις «σωστό» 
και «λάθος». 
 
Δάσκαλος: Ο ηλιακός θερμοσίφωνας, λέει αυτή η ομάδα, 
Βίκυ, δεσμεύει με τη μαύρη γυάλινη επιφάνεια και ζεσταίνει 
το νερό.  
Καθοδηγώ το διάλογο στην τάξη προσπαθώντας να προαγάγω 
τη συνεργασία και τη διερεύνηση των απόψεων όλων των 
ομάδων. Διαθέτω αρκετό χρόνο στις ομάδες να εργαστούν και 
δίνω στη συνέχεια την ευκαιρία σε όλες τις ομάδες να 
εκφράσουν τις απόψεις τους. Ταυτόχρονα επιδιώκω να 
επαναφέρω «στην τάξη» κάποιους μαθητές («…λέει αυτή η 
ομάδα, Βίκυ,…») χωρίς να διακόψω τη ροή της 

                                                 
∗ Σημειώνουμε ότι όταν οι δάσκαλοι-ερευνητές πραγματοποιούσαν τις αναλύσεις είχαν στη 
διάθεσή τους θεωρητικό υλικό αλλά και εργαλεία ανάλυσης λόγου και περιγραφικά πλαίσια, 
τα οποία στις αναλύσεις τους τα αξιοποιούσαν, ο καθένας, με το δικό του τρόπο. Η τελική 
ανάλυση της στιχομυθίας προέκυπτε ύστερα από συζήτηση με την ομάδα της συνεργατικής 
έρευνας δράσης. 
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δραστηριότητας. 
 
Δάσκαλος: Αλέξανδρε, σε ακούω, τι γράψαμε; 
Ένα αρνητικό στοιχείο στη στιχομυθία είναι ότι χρησιμοποιώ 
πρώτο ενικό πρόσωπο δημιουργώντας μη επιθυμητά νοήματα 
για το ρόλο του διδάσκοντα (ο δάσκαλος αυθεντία). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Συνοδευτικά 
νοήματα για τη 

φύση της γλώσσας 

Συζητήστε το και γράψτε μου, εκεί που λέει (εννοεί το βιβλίο) 
«περιγράφουμε τον τρόπο λειτουργίας του» (διατύπωση του 
βιβλίου) πώς λειτουργεί ο θερμοσυσσωρευτής… Συζητήστε 
και γράψτε εκεί που λέει «περιγράφω τον τρόπο λειτουργίας 
του», πώς λειτουργεί ο ηλιακός θερμοσίφωνας. 
Επιδιώκω τη γεφύρωση της γλώσσας των Φυσικών Επιστημών 
με την καθημερινή γλώσσα των μαθητών. Κάποιος μαθητής 
μίλησε για ηλιακό θερμοσίφωνα. Έτσι διατυπώνω την ερώτησή 
μου και με την ορολογία την επιστημονική και με τον όρο που 
χρησιμοποίησε ο μαθητής και είναι πιο οικείος στα παιδιά.  
Προσπαθώ να βοηθήσω προς την κατεύθυνση της ομαλής 
συνέχειας του διαλόγου στην ολομέλεια, ενθαρρύνοντας τους 
εκπροσώπους των ομάδων να διατυπώσουν τις απόψεις τους.  
Επιτρέπω στις μαθητικές ομάδες να εκφραστούν με το δικό τους 
τρόπο [ο ηλιακός θερμοσίφωνας συγκεντρώνει (1η ομάδα)- 
δεσμεύει (2η ομάδα) μαζεύει (3η ομάδα)- μαζεύει (4η ομάδα) 
τις ακτίνες του ήλιου] επιδιώκοντας αυτό που ο Bakhtin 
ονομάζει πολυφωνία, ενώ έμμεσα υποδεικνύω, αφού μου δίνει 
την ευκαιρία η τρίτη μαθητική ομάδα, πώς η διαδικασία 
διατυπώνεται στο πλαίσιο της επιστήμης. Το πετυχαίνω αυτό 
επαναλαμβάνοντας και ο ίδιος τη διατύπωση της τρίτης ομάδας 
(15: Δάσκαλος: Ο ηλιακός θερμοσίφωνας, λέει αυτή η ομάδα 
Βίκυ, δεσμεύει με τη μαύρη γυάλινη επιφάνεια και ζεσταίνει 
το νερό…), χωρίς άλλα αξιολογικά σχόλια. Δηλαδή, 
επιδοκιμάζω έμμεσα τη διατύπωση της τρίτης ομάδας 
επαναλαμβάνοντας τη λέξη που χρησιμοποιούν οι επιστήμονες 
(δεσμεύει).  

 
 

Συνοδευτικά 
νοήματα για τους 
σκοπούς της 

διδασκαλίας των 
Φ.Ε. 

Κάνω προσπάθεια να αναδειχτούν οι απόψεις των μαθητών και 
να δείξω ότι είναι σημαντικές για την μαθησιακή διαδικασία. Σε 
αυτές τις απόψεις στηρίχτηκα στη συνέχεια για να γεφυρώσω τις 
απόψεις των μαθητών με την επιστημονική άποψη για τον 
τρόπο λειτουργίας του ηλιακού θερμοσίφωνα. Προσπαθώ να 
δημιουργήσω το νόημα ότι η μαθησιακή διαδικασία είναι 
σταδιακή συμμετοχή σε λόγους και πρακτικές. Έτσι καλώ τους 
μαθητές και τις ομάδες να εκφραστούν με το δικό τους τρόπο 
και να συνεισφέρουν τις απόψεις τους στη μαθησιακή 
διαδικασία. 

Συνοδευτικά 
νοήματα για τη 
φύση των 
μαθησιακών 

δραστηριοτήτων 

Η δραστηριότητα υπάρχει στο σχολικό εγχειρίδιο. Είναι όμως 
μια δραστηριότητα κατάλληλη για συνεργατική διερεύνηση, 
αφού είναι δραστηριότητα ανάδειξης των απόψεων των 
μαθητών. 
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Να σημειώσουμε ότι στους λόγους του δασκάλου αυτής της στιχομυθίας 
δυσκολευόμαστε να εντοπίσουμε αρνητικά στοιχεία για το συνεργατικό διερευνητικό 
πλαίσιό μας. Όμως ένα στοιχείο, που σημειώνει και ο ίδιος, είναι το πρώτο ενικό 
πρόσωπο που χρησιμοποιεί συχνά (π.χ. σε ακούω, να μου θυμίσει). Η συχνή χρήση 
του πρώτου ενικού πρόσωπου δημιουργεί μη επιθυμητά συνοδευτικά νοήματα, όπως 
για παράδειγμα το νόημα ότι η επικύρωση της γνώσης πρέπει πάντα να περνάει από 
το διδάσκοντα αυθεντία. Το ερώτημα που δημιουργείται είναι, πώς ο δάσκαλος, όντας 
ενήμερος -στην τελική φάση της έρευνας- για τις συνέπειες των λόγων του, 
χρησιμοποιεί πρώτο ενικό πρόσωπο; Η απάντηση, κατά την άποψή μας, είναι απλή 
και έχει σχέση με την ιστορία του δασκάλου. Έχοντας ο δάσκαλος συμμετάσχει για 
χρόνια σε μονοφωνικούς, δασκαλοκεντρικούς διαλόγους χρειάζεται χρόνο για να 
απαγκιστρωθεί από αυτούς και να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο μιλά.  
 
5.6.3 Ανάλυση λόγου στιχομυθίας 6 με το εργαλείο ανάλυσης «Πέντε κατηγορίες 
συνοδευτικών νοημάτων από τους λόγους του δασκάλου» 

Στη συνέχεια ακολουθεί η ανάλυση μιας ακόμα στιχομυθίας από την τελική 
φάση της έρευνάς μας, που έκαναν οι ίδιοι οι δάσκαλοι-ερευνητές με βάση το πλαίσιο 
ανάλυσης «Πέντε κατηγορίες συνοδευτικών νοημάτων από τους λόγους του 
δασκάλου».  

 
«Τι συμβαίνει; Γιατί κάποιες ομάδες βρήκανε άλλο και κάποιες άλλες 

διαφορετικό;» 
Η στιχομυθία 6 αφορά συζήτηση στην ολομέλεια της τάξης μετά την 

ενασχόληση των ομάδων με το ακόλουθο ανοικτό πρόβλημα που τους έχει τεθεί. 
«Ποιο από τα αντικείμενα που έχουμε στη διάθεσή μας (μπαταρία, κομμάτι 
πλαστελίνης) έχει το μεγαλύτερο βάρος;» 

 Οι ομάδες έχοντας στη διάθεσή τους διάφορα υλικά (ψαλίδι, συνδετήρα, 
λαστιχάκι, χάρακα, ταινία, ελατήριο, σπάγκο) έχουν σχεδιάσει τα δικά τους 
«δυναμόμετρα» και «ζυγαριές» και έχουν συγκρίνει το βάρος μιας μπαταρίας και 
ενός κομματιού ξύλου. Στη στιχομυθία που ακολουθεί οι ομάδες ανακοινώνουν τα 
αποτελέσματά τους, για να διαπιστώσουν ότι αυτά δε «συμφωνούν».  

 
Στιχομυθία 6: Πέντε διαστάσεις της διδακτικής πράξης και συνοδευτικά νοήματα 
στο λόγο του δασκάλου 
Κεφάλαιο:  
«Δυνάμεις» 

Φύλλο εργασίας 5: 
«Ανοικτό ρόβλημα» 
Ε΄ Τάξη∗ 

Δραστηριότητα:  
«Ποιο από τα αντικείμενα που έχουμε στη 
διάθεσή μας (μπαταρία, κομμάτι ξύλου) έχει 
το μεγαλύτερο βάρος;» 
                                     Ημερομηνία: 8/3/04 

1 Δάσκαλος: Για να ανακοινώσουν λιγάκι οι ομάδες τ’ αποτελέσματά τους 
μέχρι αυτή τη στιγμή. Να ξεκινήσουμε εδώ, Παύλο, η δική σας 
ομάδα, είχατε μία μπαταρία και ένα ξύλο. Μπορείς να μας πεις, 
ποιο από τα δύο βρήκατε εσείς ότι έχει το μεγαλύτερο βάρος; 

                                                 
∗ Το φύλλο εργασίας αφορά την επίλυση ενός ανοικτού προβλήματος σύγκρισης του βάρους 
δυο σωμάτων που σχεδιάσαμε από κοινού με δυο δασκάλους-ερευνητές. 
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2 Παύλος: Το ξύλο είναι βαρύτερο απ’ ό,τι είναι η μπαταρία. 
3 Δάσκαλος: Το ξύλο βρήκε αυτή η ομάδα ότι είναι βαρύτερο. Η δική σας 

ομάδα; 
4 Μαριλέα: Όχι, εμείς βρήκαμε ότι είναι η μπαταρία! 
5 Δάσκαλος: Η μπαταρία. Εσείς; 
6 Μαθητης: Κι εμείς! 
7 Δημητρης Η μπαταρία. 
8 Δάσκαλος: Η μπαταρία. Εδώ εσείς; 
9 Μαθητής: Εμείς το ξύλο. 
10 Δάσκαλος: Το ξύλο. Τι συμβαίνει; 
11 Μαθήτρια: Η μπαταρία κύριε είναι. 
12 Δάσκαλος: Τι συμβαίνει; Γιατί κάποιες ομάδες βρήκανε άλλο και κάποιες 

άλλες διαφορετικό; 
13 Μαθητης: Να πω; 
14 Δάσκαλος: Συζητήστε στις ομάδες σας και πείτε γιατί η άλλη ομάδα βρήκε 

το ξύλο πιστεύετε βαρύτερο και γιατί η άλλη ομάδα βρήκε τη 
μπαταρία. Για να δείτε γιατί. 

15 Μαθητής: Εμείς είχαμε ξύλο τρία σε ένα. Εμείς είχαμε ξύλο τρία σε ένα. 
16 Δάσκαλος: Που σημαίνει αυτό; Συζητήστε το. 
17 Μαθήτρια: Που σημαίνει ότι είναι πιο βαρύ από το άλλο. 
18 Μαριλέα: Εσείς έχετε μεγαλύτερο ξύλο. Εμείς έχουμε αυτό. (σηκώνει στο 

χέρι της και δείχνει το κομμάτι ξύλου που έχουν στο θρανίο τους) 
Αυτό έχουμε. Κύριε έχουν τρία ξύλα γι’ αυτό το βρήκαν 
μεγαλύτερο. 

19 Δάσκαλος: Για ν’ ακούσουμε τις ομάδες. Τι λένε οι ομάδες; Δανάη; Κάτι μου 
έλεγες, κάτι έλεγες όταν ήρθα εγώ κοντά. Για ποιο λόγο 
πιστεύετε, εσείς βρήκατε τη μπαταρία βαρύτερη, ενώ κάποιοι 
άλλοι το ξύλο; 

20 Δανάη: Επειδή το ξύλο μπορεί να’ ταν κούφιο. 
21 Δάσκαλος: Μπορεί λέει το ξύλο το δικό τους να’ ταν κούφιο… 
22 Μαθητής: Κύριε να πω εγώ; 
23 Δανάη: Όχι το δικό μας, εμείς το ξύλο βρήκαμε περισσότερο (εννοεί 

βαρύ). 
24 Δάσκαλος: Ωραία. Άλλοι. Ορίστε, Αποστόλη 
25 Αποστόλης: Μπορεί το ξύλο της άλλης ομάδας να ήταν πιο ελαφρύ απ’ το 

δικό μας. 
26 Δάσκαλος: Το ξύλο της άλλης ομάδας πιο ελαφρύ απ’ το δικό μας λέει. 

Εσείς; 
27 Άρης: Μπορεί το ξύλο της άλλης ομάδας να είναι, ή μπορεί το δικό μας 

ξύλο να είναι πιο βαρύτερο επειδή να είναι ενωμένα τρία ξύλα 
μαζί. 

28 Δάσκαλος: Πολύ ωραία. Άρα δε βρήκατε λάθος μετρήσεις. Βρήκατε αυτό 
που έπρεπε. Υπήρχε διαφορά, διαφορά στις … διαφορά στις 
ομάδες, στα αντικείμενα. 

 
Ακολουθεί η ανάλυση λόγου της στιχομυθίας από τον ίδιο το δάσκαλο-

ερευνητή που συμμετείχε σε αυτή (πίνακας 5.19). 
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Πίνακας 5.19: Πέντε κατηγορίες συνοδευτικών νοημάτων από τους λόγους του 
δασκάλου - ανάλυση στιχομυθίας 6 

 
 

Συνοδευτικά 
νοήματα για τη 
φύση των Φ.Ε. 

Με τους λόγους μου επιδιώκω να δημιουργήσω μη στατικά 
νοήματα για τη φύση των Φυσικών Επιστημών. 
Με τους λόγους μου προσπαθώ να δημιουργήσω νοήματα ότι 
δεν υπάρχει μία και μοναδική «λύση» στο πρόβλημα. Ότι 
μπορούν να υπάρξουν διαφορετικές προσεγγίσεις και πορείες 
επίλυσης ενός προβλήματος. (π.χ. Τι συμβαίνει; Γιατί κάποιες 
ομάδες βρήκανε άλλο και κάποιες άλλες διαφορετικό; 
Συζητήστε στις ομάδες σας και πείτε γιατί η άλλη ομάδα 
βρήκε ξύλο πιστεύετε βαρύτερο και γιατί η άλλη ομάδα βρήκε 
μπαταρία. … Πολύ ωραία. Άρα δε βρήκατε λάθος μετρήσεις.) 

 
Συνοδευτικά 
νοήματα για τη 

φύση της 
μαθησιακής 

διαδικασίας, το 
ρόλο του 

δασκάλου και των 
μαθητών 

Προσπαθώ να λειτουργήσω ως διευκολυντής της μαθησιακής 
διαδικασίας αποφεύγοντας να δώσω έτοιμες απαντήσεις στους 
μαθητές (π.χ. Η μπαταρία… Το ξύλο. Τι συμβαίνει;… Τι 
συμβαίνει; Γιατί κάποιες ομάδες βρήκανε άλλο και κάποιες 
άλλες διαφορετικό;) 
Καθοδηγώ το διάλογο στην τάξη προσπαθώντας να προάγω τη 
συνεργασία και τη διερεύνηση των απόψεων που ακούστηκαν 
(π.χ. Το ξύλο της άλλης ομάδας πιο ελαφρύ απ’ το δικό μας 
λέει. Εσείς;) 
Απευθύνομαι και σε άτομα και σε ομάδες δημιουργώντας, 
πιστεύω, τις προϋποθέσεις γα συνεργατική μάθηση μέσα στην 
τάξη (π.χ. Η μπαταρία. Εσείς;… Μπορεί λέει το ξύλο το δικό 
τους να’ ταν κούφιο… Το ξύλο της άλλης ομάδας πιο ελαφρύ 
απ’ το δικό μας λέει. Εσείς;) 

 
 
 

Συνοδευτικά 
νοήματα για τη 

φύση της γλώσσας 

Δίνω οδηγίες που ως στόχο έχουν τη συνεργασία των μελών 
των ομάδων και τη διερεύνηση των απόψεων. Οι ερωτήσεις που 
θέτω δεν είναι αποκλειστικά κλειστού τύπου που θα περιόριζαν 
το πεδίο δράσης των μαθητών και των ομάδων. Απεναντίας 
επιδιώκω να είμαι ανοικτός και διαλογικός. 
«Δάσκαλος: Για ν’ ακούσουμε τις ομάδες. Τι λένε οι ομάδες; 
Δανάη; Κάτι μου έλεγες, κάτι έλεγες όταν ήρθα εγώ κοντά. 
Για ποιο λόγο πιστεύετε, εσείς βρήκατε τη μπαταρία 
βαρύτερη, ενώ κάποιοι άλλοι το ξύλο;»  
Προσπαθώ να δημιουργήσω τις συνθήκες, ώστε να υπάρξουν 
διαδικασίες ενεργούς ερμηνείας και έκφρασης των ιδεών των 
μαθητών. 

Συνοδευτικά 
νοήματα για τους 
σκοπούς της 

διδασκαλίας των 
Φ.Ε. 

Δεν περιορίζομαι αποκλειστικά σε σκοπούς που αφορούν το 
περιεχόμενο. Προσπαθώ οι μαθητές να ασκηθούν σε 
συνεργατικές και διαλογικές δεξιότητες και να οικειοποιηθούν 
μη στατικές απόψεις για τη φύση των Φυσικών Επιστημών. 

Συνοδευτικά 
νοήματα για τη 
φύση των 
μαθησιακών 

δραστηριοτήτων 

Η δραστηριότητα είναι σχεδιασμένη από τον ερευνητή με τη 
συνεργασία και τη δική μου. Δώσαμε τη δυνατότητα στους 
μαθητές να σχεδιάσουν διαφορετικές λύσεις του προβλήματος 
και επίσης τους δώσαμε ευκαιρίες συνεργασίας και διερεύνησης.
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5.6.4 Μια αποτίμηση της ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 4α 
Συνολικά, στην τελική φάση της έρευνάς μας, από τη μελέτη και την ανάλυση 

των διαλόγων με βάση τα πλαίσια ανάλυσης που αξιοποιήσαμε προέκυψε ότι οι 
δάσκαλοι-ερευνητές δημιουργούσαν σε ικανοποιητικό βαθμό επιθυμητές 
συνεργατικές διερευνητικές συνθήκες. Σταδιακά οικειοποιήθηκαν απαραίτητες 
συνεργατικές και διαλογικές δεξιότητες που παρακινούσαν τους μαθητές σε 
συμμετοχή, σε ανταλλαγή απόψεων και επιχειρημάτων, σε συνεργατική διερεύνηση. 
Απόφευγαν συνήθως να χρησιμοποιούν μόνο ερωτήσεις κλειστού τύπου και 
επεδίωκαν τη δημιουργία επιθυμητών, για το πλαίσιό μας, νοημάτων για τη φύση των 
Φυσικών Επιστημών.  

Όσον αφορά τη φύση της διδασκαλίας, λειτουργούσαν περισσότερο ως 
διευκολυντές παρά ως διανεμητές της γνώσης. Καθοδηγούσαν κατάλληλα τη 
μαθησιακή διαδικασία και δημιουργούσαν επιθυμητά νοήματα για το ρόλο της 
γλώσσας και τους σκοπούς των Φυσικών Επιστημών. Τέλος οι δάσκαλοι-ερευνητές 
δεν προσανατολίζονταν μόνο στην επίτευξη στόχων που αφορούσαν το περιεχόμενο 
του μαθήματος, αλλά επεδίωκαν και την ανάπτυξη δεξιοτήτων και μεταδεξιοτήτων 
και δε στηρίζονταν εξ’ ολοκλήρου στις δραστηριότητες των σχολικών εγχειριδίων. 
Μια κρίσιμη αλλαγή σε σχέση με το τελευταίο ήταν ότι συχνά εκμεταλλεύονταν 
δημιουργικά την εισαγωγή υποθεμάτων που προτείνονταν από τους μαθητές. 

Συμπερασματικά, η εμπλοκή των δασκάλων-ερευνητών στην έρευνα δράσης 
και ειδικότερα στην ανάλυση των ίδιων τους των λόγων και στην ανάλυση των 
τρόπων που εργάζονταν, συνεργάζονταν και καθοδηγούσαν τους μαθητές τους στο 
μάθημα των Φυσικών Επιστημών αποδείχτηκε στην πράξη μια εκπαιδευτικά 
δημιουργική και επιμορφωτικά αποτελεσματική διαδικασία.  

 
ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ 

5.7 Ο μετασχηματισμός λόγων και πρακτικών ενός συγκεκριμένου δασκάλου 
Στη συνέχεια του κεφαλαίου επικεντρώνουμε την προσοχή μας και την 

ανάλυσή μας σε ένα συγκεκριμένο δάσκαλο επιδιώκοντας να παρακολουθήσουμε την 
ιστορία του και το μετασχηματισμό των λόγων και των πρακτικών του από το 
ξεκίνημα της συνεργατικής έρευνας δράσης ως την ολοκλήρωσή της. Θεωρούμε πολύ 
σημαντικό, ύστερα από την παρουσίαση των εργαλείων ανάλυσης λόγου και το 
«ξεδίπλωμα» των στρατηγικών της συνεργατικής ερευνάς δράσης, να αναδείξουμε 
πώς η όλη συνεργατική έρευνα δράσης βοήθησε στο σταδιακό μετασχηματισμό των 
λόγων των δασκάλων-ερευνητών επικεντρώνοντας την προσοχή μας σε έναν από 
αυτούς. Η απόφασή μας να δώσουμε έμφαση στο μικροεπίπεδο της ερευνητικής μας 
δραστηριότητας, εστιάζοντας και μελετώντας διεξοδικότερα τους λόγους και τις 
πρακτικές ενός συγκεκριμένου δασκάλου, εκπορεύεται από την 
κοινωνικοπολιτισμικά προσανατολισμένη παραδοχή ότι για να μελετήσουμε 
πραγματικά μια οποιοδήποτε κοινωνικοπολιτισμική δραστηριότητα (στην περίπτωσή 
μας τους λόγους ενός δασκάλου) θα πρέπει να παρακολουθήσουμε τον 
μετασχηματισμό της στον χρόνο. 
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5.7.1 Η ιστορία του συγκεκριμένου δασκάλου  
Ο συγκεκριμένος δάσκαλος-ερευνητής, που τους λόγους του και τις πρακτικές 

του από το ξεκίνημα ως και την ολοκλήρωση της συνεργατικής έρευνας δράσης θα 
μελετήσουμε διεξοδικότερα, είχε στην αρχή της έρευνας διδακτική εμπειρία δυο 
χρόνων. Όπως μας δήλωσε, διέθετε αρκετή θεωρητική ενημέρωση για τον τρόπο με 
τον οποίο διαμορφώνεται ένα συνεργατικό διερευνητικό περιβάλλον και μικρή 
πρακτική βιωματική εμπειρία στο τελευταίο ακαδημαϊκό έτος των φοιτητικών του 
σπουδών. Στις αρχικές μας συναντήσεις δήλωσε πώς δεν είχε βιώσει ως μαθητής ή ως 
φοιτητής συνεργατικές προσεγγίσεις, αλλά πίστευε ότι θα μπορούσε να τις 
εφαρμόσει, αφού ένιωθε επαρκώς θεωρητικά καταρτισμένος.  

Στη συνέχεια θα μελετήσουμε τρεις ωριαίες διδασκαλίες και αντίστοιχες 
στιχομυθίες από αυτές, που προέρχονται από τα σχολικά έτη 2002-2003 και 2003-
2004. Τις δυο αυτές σχολικές χρονιές ο δάσκαλος-ερευνητής ανέλαβε να διδάξει στην 
Ε΄ τάξη. Οι μαθητές και των δυο τάξεων που ανέλαβε δεν είχαν τα προηγούμενα 
χρόνια εργαστεί σε ομάδες. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι το έργο του δασκάλου να 
δημιουργήσει συνεργατικές διερευνητικές συνθήκες ήταν πολύ δύσκολο, αφού σε 
τέτοιες περιπτώσεις, υπάρχει μικρή πιθανότητα κάποιοι από τους μαθητές μια τάξης 
που δεν έχει λειτουργήσει συνεργατικά να διαθέτουν επιθυμητές συνεργατικές και 
διαλογικές δεξιότητες, πόσο μάλλον μεταδεξιότητες. 

Οι τρεις διδασκαλίες που μελετούμε και οι στιχομυθίες που αναλύουμε έλαβαν 
χώρα, η 1η στο ξεκίνημα της συνεργατικής έρευνας δράσης (σχολικό έτος 2002-2003, 
όταν δεν είχαν ξεκινήσει οι παρεμβάσεις στο πλαίσιο της ερευνητικής μας 
προσπάθειας), η 2η στη μέση της περίπου (στο ξεκίνημα του σχολικού έτους 2003-
2004, όταν οι δάσκαλοι ερευνητές είχαν αναλύσει τους λόγους τους χρησιμοποιώντας 
συγκεκριμένα εργαλεία ανάλυσης λόγου, είχαμε συζητήσει στις συναντήσεις μας για 
τα «προβλήματα» στην προσπάθειά μας για τη διαμόρφωση συνεργατικών συνθηκών 
και είχαμε προχωρήσει στον καθορισμό και στην υλοποίηση στρατηγικών για την 
ανάπτυξη επιθυμητών πρακτικών λόγου) και η 3η προς το τέλος της ερευνητικής 
προσπάθειας (άνοιξη σχολικού έτους 2003-2004, όπου οι δάσκαλοι-ερευνητές, 
έχοντας λειτουργήσει κριτικά και αναστοχαστικά σε όλη τη διάρκεια της έρευνας, 
είχαν πλέον αποκτήσει ενημερότητα όλων των διαστάσεων ενός συνεργατικού 
μαθησιακού περιβάλλοντος στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών). 
 
5.7.2 Μελέτη και ανάλυση διδασκαλίας από την αρχική φάση της έρευνας - «Θα 
επικοινωνήσουμε λίγο;» 

 Όπως αναφέρθηκε ήδη, η πρώτη διδασκαλία του δασκάλου-ερευνητή που 
μελετούμε και αναλύουμε μαγνητοσκοπήθηκε το Δεκέμβριο του 2002-2003 στο 
ξεκίνημα της συνεργατικής έρευνας δράσης, όταν δεν είχαν ξεκινήσει οι παρεμβάσεις 
στο πλαίσιο της ερευνητικής μας προσπάθειας. Οι μαθητές με το ξεκίνημα της 
συνεργατικής έρευνας δράσης τοποθετήθηκαν και εργάζονταν σε ομάδες, κάτι που 
για αυτούς ήταν μια εντελώς νέα εμπειρία, όπως επίσης και για το δάσκαλο-ερευνητή, 
παρά τη θεωρητική του ενημέρωση. 



Κεφάλαιο 5: Προσπάθεια μετασχηματισμoύ των διαλόγων δασκάλου-μαθητών προς πιο συνεργατικές 
διερευνητικές μορφές διδασκαλίας στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών 

 

 173

 Η συγκεκριμένη διδασκαλία αφορούσε το μάθημα της Ε΄ τάξης «Τα στερεά, 
τα υγρά και τα αέρια Ι»39. Θα ξεκινήσουμε την ανάλυσή μας σχολιάζοντας τα 
ποσοτικά στοιχεία των επικοινωνιακών δράσεων δασκάλου-μαθητών σε όλη τη 
διάρκεια της διδασκαλίας, για να περάσουμε στην ανάλυση μιας συγκεκριμένης 
δασκαλομαθητικής στιχομυθίας από αυτή τη διδασκαλία και στη συνέχεια στην 
πραγμάτευση ορισμένων ευδιάκριτων μη επιθυμητών, για το πλαίσιό μας, 
χαρακτηριστικών της. 

 
Πίνακας 5.20: Ποσοτικά στοιχεία επικοινωνιακών δράσεων (Ε.Δ.) δασκάλου-

μαθητών σε όλη τη διάρκεια της διδασκαλίας. 
Ταυτότητα διδασκαλίας: «Τα στερεά, τα υγρά και τα αέρια ΙΙ» - διάρκεια διδ.: 47:15 
Αριθμός επικοινωνιακών δράσεων δασκάλου 202 Ε.Δ. 

 
49 % 

 
Αριθμός επικοινωνιακών δράσεων μαθητών 207 Ε.Δ. 51 % 

Σύνολο 409 Ε.Δ. 100% 
  

Συνολικός αριθμός λέξεων στις επικοινωνιακές 
δράσεις του δασκάλου 

3.245 λέξεις 81 % 
 

Συνολικός αριθμός λέξεων στις επικοινωνιακές 
δράσεις των μαθητών 

781 λέξεις 19 % 
 

Σύνολο 4.026 λέξεις 100 % 
   
ΜΟ λέξεων ανά επικοινωνιακή δράση του 
δασκάλου:  

16 λέξεις ανά Ε.Δ. 

ΜΟ λέξεων ανά επικοινωνιακή δράση των μαθητών: 3 λέξεις ανά Ε.Δ. 
 

 Όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε στον πίνακα 5.20, οι επικοινωνιακές 
δράσεις δασκάλου και μαθητών είναι περίπου ίσες (202 Ε.Δ. δασκάλου και 207 Ε.Δ. 
μαθητών), κάτι που κατά πάσα πιθανότητα σημαίνει ότι επικρατεί το μοτίβο του 
τριαδικού διαλόγου. Παρατηρούμε επίσης ότι οι επικοινωνιακές δράσεις της 
ολομέλειας της τάξης (202 Ε.Δ. δασκάλου + 207 Ε.Δ. μαθητών = 409 Ε.Δ.) είναι 
πάρα πολλές∗. Αυτό σημαίνει ότι, παρότι η κοινωνική οργάνωση της τάξης ήταν κατά 
ομάδες, τον περισσότερο χρόνο της διδασκαλίας έλαβαν χώρα συζητήσεις στην 
ολομέλεια (όχι επιθυμητής φύσης, όπως θα δούμε στη συνέχεια) και αφέθηκε πολύ 
λίγος χρόνος στις ομάδες να εργαστούν, να συνεργαστούν και να αλληλεπιδράσουν. 
Ένα δεύτερο στοιχείο είναι ότι ο διδάσκων μονοπωλεί το λόγο και τη συζήτηση, 
διατυπώνοντας μεγάλες προτάσεις σε σχέση με τους μαθητές. Πιο συγκεκριμένα 
μετρώντας τον αριθμό των λέξεων που άρθρωσε στο πλαίσιο επικοινωνίας και 
αλληλεπίδρασης με τους μαθητές στην ολομέλεια, διαπιστώσαμε ότι αυτό 
αντιπροσωπεύει το 81 % των αλληλεπιδράσεων που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια 

                                                 
39 Κόκκοτας, Π., Ριζάκη, Αικ., Χαβιάρης, Π., Χατζή, Μ. (2000). ό.π. 
∗ Σε σύγκριση με αυτές τις επικοινωνιακές δράσεις που λαμβάνουν χώρα συνήθως κατά τη 
διάρκεια μιας ωριαίας διδασκαλίας στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών όταν επικρατούν 
συνεργατικές διερευνητικές συνθήκες (για παράδειγμα, βλ. ενότ. 5.7.3 και 5.7.4 που 
ακολουθούν). 
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της συγκεκριμένης διδασκαλίας. Όλοι οι μαθητές μαζί σε σχέση με το διδάσκοντα 
μίλησαν ελάχιστα (συνολικός αριθμός λέξεων στις Ε.Δ. του δασκάλου=3.245 λέξεις - 
συνολικός αριθμός λέξεων στις Ε.Δ. των μαθητών =781 λέξεις). Αυτό σημαίνει ότι 
δεν προσφέρθηκαν από το διδάσκοντα ευκαιρίες στους μαθητές να μιλήσουν με το 
δικό τους τρόπο για τις προς μελέτη έννοιες και φαινόμενα. Κατά κανόνα, οι 
επικοινωνιακές δράσεις των μαθητών κατά τη διάρκεια του μαθήματος ήταν μικρές (3 
λέξεις ανά Ε.Δ.) σε σύγκριση με του δασκάλου που ήταν πολύ μεγαλύτερες (16 λέξεις 
ανά Ε.Δ.) (πίνακας 5.20). Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας οι μαθητές έδιναν μικρές 
απαντήσεις, χωρίς να αιτιολογούν τα λεγόμενά τους. Αυτό μπορεί να αποδοθεί σε 
πολλούς λόγους, κατά την άποψή μας. Μερικοί από αυτούς μπορεί να είναι ότι οι 
μαθητές είχαν συνηθίσει σε αυτό το είδος λόγου (μονολεκτικές αποκρίσεις) 
συμμετέχοντας σε δασκαλοκεντρικούς διαλόγους, ότι ο δάσκαλος δεν έθετε τις 
κατάλληλες ερωτήσεις ή δε ζητούσε τις απαραίτητες διευκρινίσεις.  

Ως γενικές παρατηρήσεις που αφορούν τη διδασκαλία, πριν προχωρήσουμε 
στην λεπτομερέστερη ανάλυση, μπορούμε να αναφέρουμε τα ακόλουθα: 
• Ο δάσκαλος-ερευνητής έχοντας μια κακώς εννοούμενη άποψη για την 

αυτονομία των ομάδων και μη ενήμερος για τον καθοριστικό ρόλο του 
διδάσκοντα στην καθοδήγηση και την προσφορά σκαλωσιών μάθησης στην 
εργασία των μαθητικών ομάδων δεν πλησιάζει συχνά κοντά τους για να 
ενημερωθεί, να συμμετάσχει ή να καθοδηγήσει τις εργασίες τους.  

• Δε φαινόταν εξοικειωμένος με τις απαραίτητες συνεργατικές και διαλογικές 
δεξιότητες καθώς και με τεχνικές καθοδήγησης και συντονισμού των ομάδων. 
Για παράδειγμα ο διδάσκων δε διέθετε τον απαραίτητο χρόνο στις ομάδες να 
εργαστούν και να συνεργαστούν. 

• Καθοδηγούσε απόλυτα τη μαθησιακή διαδικασία λειτουργώντας ως διανεμητής 
και όχι ως διευκολυντής της γνώσης. 

• Συνεργαζόταν με ορισμένους μαθητές και με ορισμένες ομάδες. 
• Δημιουργούσε μη επιθυμητά συνοδευτικά νοήματα για σχεδόν όλες τις 

διαστάσεις της μαθησιακής διαδικασίας. 
• Οι μαθητές δεν ήταν εξοικειωμένοι με καταστάσεις συνεργατικής μάθησης κι 

έτσι δημιουργούνταν επιπλέον «προβλήματα» στην ομαλή εξέλιξη της 
μαθησιακής διαδικασίας. 
Η στιχομυθία που ακολουθεί -που αναλύουμε με βάση το πλαίσιο «Πέντε 

κατηγορίες συνοδευτικών νοημάτων από τους λόγους του δασκάλου»- αποτελεί ένα 
χαρακτηριστικό δείγμα 
των λόγων που έλαβαν 
χώρα κατά τη διάρκεια 
της διδασκαλίας. Η 
στιχομυθία αφορά 
δραστηριότητα του 
σχολικού εγχειριδίου. 
Συγκεκριμένα ο 
δάσκαλος ζητά από τους 
μαθητές να διαβάσουν 
την εκφώνηση μιας 
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δραστηριότητας, την οποία τη χαρακτηρίζει ως «άσκηση» και να ανακοινώσουν τι 
χρειάζεται να κάνουν για την πραγματοποίησή της («1: Δάσκαλος:...Τι ζητάει η 
άσκηση, διαβάστε και πείτε μου.»).  

Η στιχομυθία που έλαβε χώρα στην τάξη με αφορμή το ερώτημα του δασκάλου 
είναι η ακόλουθη: 
Στιχομυθία 7: Πέντε κατηγορίες συνοδευτικών νοημάτων από τους λόγους του 
δασκάλου 
Ενότητα:  
«Τα στερεά, τα 
υγρά, και τα αέρια 
σώματα» 

Μάθημα: «Τα στερεά, τα υγρά, και 
τα αέρια ΙΙ» 
Βιβλίο:  
«Φυσικές Επιστήμες»-Ε΄ Τάξη40 
 

Δραστηριότητα:  
«Πειραματιζόμαστε για 
να ανακαλύψουμε και 
άλλες ιδιότητες των 
υγρών»  

Ημερομηνία: 15/12/02
1 Δάσκαλος: Ποιος θα μου πει τι ζητάει αυτή η ρημάδα η εργασία. Τι ζητάει 

η άσκηση, διαβάστε και πείτε μου. Εσύ τι θέλεις; 
(απευθυνόμενος σε έναν εκπρόσωπο ομάδας). 

2 Μαθητής: Τα δοχεία. 
3 Δάσκαλος: Α, έλα, έλα. [6δ] (δίνει ο Δ στο Μ έναν ογκομετρικό σωλήνα) 

Έλα το καλύτερο παίρνετε. Το πιο βρώμικο! Τι ζητάει η 
άσκηση; Διαβάστε λίγο τα βήματα της ενότητας και ρωτήστε 
τι ζητάει η άσκηση. Ρωτάω για να μου απαντήσετε. 
Επωνυμάκης. (απευθύνεται σε μαθητή με το επώνυμό του) 

4 Επωνυμάκης: Αδειάζουμε- 
5 Δάσκαλος: (διακόπτει) Τι σου ζητάει ρε; Άστο το αδειάζουμε. Τι σου 

ζητάει να κάνεις; 
6 Επωνυμάκης: Ζητάει… 
7 Δάσκαλος: Ναι. Να πάρεις το νερό που είναι στο ένα δοχείο και να το 

κάνεις τι;  
8 Επωνυμάκης: Να το…και να το ρίξω… 
9 Δάσκαλος: Ποιος μπορεί να μου πει; (απευθυνόμενος στην τάξη - είναι η 

δεύτερη φορά που κάνει το ίδιο πράγμα - όταν ο Μ δεν απαντά, 
απομακρύνεται «απαξιωτικά» και απευθύνεται σε άλλο 
μαθητή). Έλα! 

10 Θανάσης: Και να …να ρίξουμε το … 
11 Δάσκαλος: Κάντε ησυχία εκεί, εδώ εδώ!  
12 Επωνυμάκης: (συνεχίζει) και να βρούμε το σχήμα… 
13 Δάσκαλος: Νίκο (κάνει παρατήρηση σε Μ διακόπτοντας πάλι το 

Θανάση)… Δεν σου πέσε, άσε τα γυρίσματα πίσω. Σε 
κουρεύω, Έε.. (απομακρύνεται από την ομάδα του Θανάση που 
προσπαθούσε να αρθρώσει άποψη - επιστρέφει στην ομάδα που 
είναι στο μπροστινό μέρος της τάξης με την οποία 
«συνεργάζεται» τον περισσότερο χρόνο) 

14 Αγγελική: Να δούμε το σχήμα που παίρνει το νερό; 
15 Δάσκαλος: Ζητάει να πάρετε αυτό (δείχνει το δοχείο) και να το κάνετε τι; 

                                                 
40 Κόκκοτας, Π., Ριζάκη, Αικ., Χατζή, Μ., Χαβιάρης , Π. (2000). όπ. 
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Να πάρετε. Πες το! 
16 Αγγελική: Ε… 
17 Δάσκαλος: Και να το ρίξουμε… (φορτικά) 
18 Αγγελική: Να το ρίξουμε στα τρία διαφανή δοχεία. 
19 Δάσκαλος: Και να το ρίξετε λοιπόν. Είναι ήδη στο ένα, να το ρίξετε 

δηλαδή στα άλλα δυο και στη συνέχεια να παρατηρήσετε τι; 
Να σου πω…[3δ] θα επικοινωνήσουμε λίγο; Στη συνέχεια σας 
ζητάει να παρατηρήσετε τι, Γεωργία; 

20 Γεωργία: Το σχήμα που παίρνει το νερό σε κάθε δοχείο. 
21 Δάσκαλος: Ωραία! Προχωρήστε στη δραστηριότητα. (γυρίζει προς την 

έδρα αφήνοντας τις ομάδες να εργαστούν) 
 
Σχολιασμός-ανάλυση της στιχομυθίας από τον ερευνητή  

Να ξεκινήσουμε κατά αρχήν το σχολιασμό σημειώνοντας ότι η στιχομυθία έχει 
ως εκκίνηση την πρόθεση του δασκάλου (επιθυμητή συνεργατική δεξιότητα για 
διδάσκοντα) να δοθούν οι επιθυμητές διευκρινήσεις, για να υλοποιηθεί με 
αποτελεσματικό τρόπο η δραστηριότητα από τους μαθητές. Προσπαθεί, δηλαδή, ο 
δάσκαλος να εστιάσει την προσοχή των μαθητών στο στόχο της δραστηριότητας που 
είναι να παρατηρήσουν το σχήμα που θα παίρνει το νερό, όταν το μεταγγίζουν οι 
μαθητές από δοχείο σε δοχείο.  

Οι διαλογικές πρακτικές όμως του διδάσκοντα συνολικά παραπέμπουν σε μια 
δασκαλοκεντρική διδασκαλία με πολλά «αρνητικά» χαρακτηριστικά, που έρχονταν 
σε αντίθεση με τις επιδιώξεις μας για δημιουργία συνεργατικών διερευνητικών 
συνθηκών στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών. Κατά την άποψή μας, οι λόγοι του 
σε συνδυασμό με τις πρακτικές του δημιουργούσαν μη επιθυμητά νοήματα για όλες 
τις διαστάσεις της μαθησιακής διαδικασίας, όπως αναλύουμε στον πίνακα 5.21. 

Πίνακας 5.21: Πέντε κατηγορίες συνοδευτικών νοημάτων από τους λόγους του 
δασκάλου - ανάλυση στιχομυθίας 7 

 
 
 
 

Συνοδευτικά 
νοήματα για τη 
φύση των Φ.Ε. 

(διακόπτει) Τι σου ζητάει ρε; Άστο το αδειάζουμε. Τι σου 
ζητάει να κάνεις; …Να σου πω…[3δ] θα επικοινωνήσουμε 
λίγο; 
Οι λόγοι του δασκάλου δημιουργούν στατικά και μονοδιάστατα 
νοήματα για τη φύση των Φυσικών Επιστημών. Επιζητούνται 
από τους μαθητές συγκεκριμένες απαντήσεις και συγκεκριμένοι 
τρόποι έρευνας. Αυτή η πιεστική καθοδήγηση του να ειπωθεί 
αυτό που ο διδάσκων επιθυμεί υποδηλώνει την άποψη ότι 
υπάρχουν συγκεκριμένες απαντήσεις και συγκεκριμένοι τρόποι 
για την εύρεση του «σωστού» συμπεράσματος. Εκπρόσωποι της 
έγκυρης επιστημονικής γνώσης είναι ο διδάσκων και το σχολικό 
εγχειρίδιο.  

 
 
 
 
 
 
 

Ο δάσκαλος λειτουργεί ως διανεμητής της γνώσης που κατέχει ο 
ίδιος και το σχολικό εγχειρίδιο και θα πρέπει και οι μαθητές να 
συντονιστούν στο «δικό τους μήκος κύματος». Με τους λόγους 
του και τις πράξεις του δεν προάγει τη συνεργασία στην τάξη και 
τη διερεύνηση των απόψεων. 
Τι σου ζητάει ρε; Άστο το αδειάζουμε. Τι σου ζητάει να 
κάνεις;…Ζητάει…Ναι. Να πάρεις το νερό που είναι στο ένα 
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Συνοδευτικά 
νοήματα για τη 

φύση της 
μαθησιακής 

διαδικασίας, το 
ρόλο του 

δασκάλου και των 
μαθητών 

δοχείο και να το κάνεις τι; … Πες το! 
Ο δάσκαλος καθοδηγεί απόλυτα τη συζήτηση. Απαιτεί από τους 
μαθητές να του πουν αυτό που ακριβώς ο ίδιος επιθυμεί. 
Απαιτεί οι μαθητές να ερμηνεύουν αυτά που διαβάζουν, όπως 
ακριβώς και αυτός τα ερμηνεύει, δημιουργώντας μη επιθυμητά 
νοήματα για τη φύση της μαθησιακής διαδικασίας ως στατικής 
και μονοδιάστατης, αλλά και για το ρόλο του δασκάλου ως 
αυτού που κατέχει την ορθή άποψη με την οποία θα πρέπει να 
είναι σύμφωνοι και οι μαθητές.  
Ποιος μπορεί να μου πει; Έλα!..Και να …να ρίξουμε το 
…Ζητάει να πάρετε αυτό (δείχνει το δοχείο) και να το κάνετε 
τι; Να πάρετε. Πες το! 
Ο δάσκαλος με τους λόγους του αλλά και με τις πράξεις του 
αποθαρρύνει τη συνεργατική διερεύνηση. Όταν η απάντηση δεν 
τον ικανοποιεί ή δεν υπάρχει άμεση απάντηση στρέφεται σε 
άλλους μαθητές, επιζητώντας να ακούσει την απάντηση που 
αυτός επιθυμεί. 
Ποιος θα μου πει τι ζητάει… Ρωτάω για να μου απαντήσετε; 
Χρησιμοποιεί πρώτο ενικό πρόσωπο υποδεικνύοντας την άποψη 
ότι οι απαντήσεις των μαθητών θα πρέπει να φιλτράρονται για 
την ορθότητά τους πάντα από το διδάσκοντα, αυθεντία της 
τάξης.  

 
 
 
 
 
 

Συνοδευτικά 
νοήματα για τη 

φύση της γλώσσας 

Τι σου ζητάει ρε; Άστο το αδειάζουμε. Τι σου ζητάει να 
κάνεις;…Ζητάει…Ναι. Να πάρεις το νερό που είναι στο ένα 
δοχείο και να το κάνεις τι; …Ποιος μπορεί να μου πει; 
Έλα!...Ζητάει να πάρετε αυτό (δείχνει το δοχείο) και να το 
κάνετε τι; Να πάρετε. Πες το! 
Ο δάσκαλος-ερευνητής φαίνεται πως πιστεύει ότι διαβάζοντας 
οι μαθητές την εκφώνηση της δραστηριότητας θα πρέπει να 
δημιουργήσουν απαραιτήτως τα ίδια ακριβώς νοήματα που 
δημιουργεί και ο ίδιος, δημιουργώντας στατικά, μη επιθυμητά 
νοήματα για τη φύση της γλώσσας. 
Να σου πω…[3δ] θα επικοινωνήσουμε λίγο;  
Με τους λόγους του δημιουργεί νοήματα για τη γλώσσα ως 
σύστημα ονοματοδοσίας (Sutton, 2002)41. Αυτή η άποψη 
απαιτεί ξεκάθαρη και αποτελεσματική μεταφορά από τον 
εκπαιδευτικό στο μαθητή. Ο μαθητής θα πρέπει να είναι καλός 
«αποδέκτης», για να κατανοεί άμεσα τον πολύ σημαντικό λόγο 
του δασκάλου. 

Συνοδευτικά 
νοήματα για τους 
σκοπούς της 

διδασκαλίας των 
Φ.Ε. 

Ο διδάσκων δημιουργεί μη επιθυμητά νοήματα για τη φύση των 
Φυσικών Επιστημών, τη φύση της διδασκαλίας και της μάθησης 
και τη φύση της γλώσσας.  

                                                 
41 Sutton, C. (2002). Οι Λέξεις, οι Φυσικές Επιστήμες και η Μάθηση, επιμ. Π. Κόκκοτας, 
μτφρ: Μ. Κασούτας – Δ. Λαθούρης, Εκδόσεις Τυπωθήτω, Αθήνα. 
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Συνοδευτικά 
νοήματα για τη 
φύση των 
μαθησιακών 

δραστηριοτήτων 

Ποιος θα μου πει τι ζητάει αυτή η ρημάδα η εργασία. Τι ζητάει 
η άσκηση, διαβάστε και πείτε μου. Εσύ τι θέλεις; 
(απευθυνόμενος σε έναν εκπρόσωπο ομάδας)… (διακόπτει) Τι 
σου ζητάει ρε; Άστο το αδειάζουμε. Τι σου ζητάει να κάνεις; 
Αναφέροντας ο δάσκαλος τη λέξη «ρημάδα» (πιθανόν 
προσπαθώντας να απευθυνθεί με ένα λόγο πιο οικείο στους 
μαθητές του) δημιουργεί ίσως αρνητικά νοήματα για την υπό 
πραγμάτευση δραστηριότητα. Ενώ και η λέξη «άσκηση» 
δημιουργεί νοήματα που σχετίζονται με μονότονες και μη 
δημιουργικές δραστηριότητες. 

 
Έχοντας στην ενότητα 5.5 καθορίσει σε συνεργασία ερευνητής και δάσκαλοι-

ερευνητές μια σειρά από επιθυμητές διδακτικές στρατηγικές για τη δημιουργία 
συνεργατικών διερευνητικών συνθηκών μάθησης στο μάθημα των Φυσικών 
Επιστημών, μπορούμε να επιλέξουμε κάποιες από αυτές, για να μελετήσουμε στο 
βαθμό που αυτές εντοπίζονται ή όχι στην διδασκαλία που μελετούμε. Μελετώντας τη 
στιχομυθία όλης της διδασκαλίας βασικά εντοπίσαμε μη επιθυμητές για το πλαίσιό 
μας διδακτικές στρατηγικές. Πιο συγκεκριμένα ο δάσκαλος: 

 
• Αποθάρρυνε αντί να ενθαρρύνει την έκφραση των απόψεων από τους 

μαθητές ή τις ομάδες. 
Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα οι γραμμές, 5, 7, 9 της στιχομυθίας 8 που 

αναλύσαμε. 
 

• Δε διέθετε σε μαθητές και ομάδες τον απαραίτητο χρόνο να 
διατυπώσουν τις απόψεις τους. Διέκοπτε τους μαθητές την ώρα που 
μιλούσαν. 

Μαθητής:  Θα το βάλουμε στον ογκομετρικό- 
Δάσκαλος: Σήκωσε κάποιος χέρι να πει (σηκώνουν χέρι). Έλα, Μαρία. 
Μαθήτρια:  Θα το βάλουμε- 
Δάσκαλος: Στον ογκομετρικό κύλινδρο. (δεν την άφησε να ολοκληρώσει τι ήθελε 

να πει) Και τι παρατηρείτε; Τι θέλει να παρατηρήσετε; Τι θέλει να 
κοιτάξετε στον ογκομετρικό κύλινδρο; Έλα, Δημήτρη. 

 
• Μονοπωλούσε τη συζήτηση και το διάλογο 

Μαθήτρια: «Ρίχνουμε το νερό στο δοχείο των 400 κ.εκ. μέχρι την ένδειξη 200 
κ.εκ.» (διαβάζει απόσπασμα από το σχολικό εγχειρίδιο) 

Δάσκαλος: Να σας πω εγώ τι εννοεί. Έχετε αυτό εδώ, εντάξει; (δείχνει το δοχείο) 
Ρίχνετε, μάλλον συγνώμη, ρίχνετε νερό. Κοιτάξτε όλοι εδώ, γιατί δεν 
θα καταλάβετε. Μέχρι την ένδειξη 200 στο ποτήρι αυτό εδώ, μέχρι 
την ένδειξη 200. Το υπόλοιπο νερό, επειδή θα περισσέψει, το ρίχνετε 
εδώ (δείχνει ένα άλλο δοχείο που το παίρνει από μια ομάδα) Ωραία; 
Μην το πίνετε όμως. Με ακούτε όλοι; Μέχρι την ένδειξη 200. (δείχνει 
το δοχείο των 400 κ.εκ.) Το υπόλοιπο νερό, γιατί, γιατί θα περισσέψει, 
εδώ! (δείχνει το δοχείο των 200 κ.εκ.) Στη συνέχεια τι θα κάνετε με 
αυτό το νερό; (δείχνει το δοχείο των 400 κ.εκ.) Το νερό σας αυτό τι θα 
το κάνετε; Δείτε την εικόνα. 
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• Επιδίωκε τη διατύπωση από τους μαθητές συγκεκριμένων απαντήσεων. 

Θεωρούσε ως προνομιακές τις απαντήσεις κάποιων μαθητών. 
Δάσκαλος: Κάτσε, μιλάμε για τον όγκο. Ο χώρος που καταλαμβάνει το υγρό, το 

νερό μας, στο ένα δοχείο και στο άλλο δοχείο. 
Μαθητής: Έχουν τον ίδιο χώρο. 
Δάσκαλος: Είναι; Παραμένει τι; (καθοδηγεί τη μαθήτρια να πει τα λόγια που 

περιμένει) 
Μαθητής: […] 
Δάσκαλος: Είναι λοιπόν; Ο όγκος που καταλαμβάνει;  
Μαθητής: […] 
Δάσκαλος: Είναι λοιπόν; Ο όγκος που καταλαμβάνει το υγρό και στα δύο δοχεία, 

τι είναι; 
Μαθητής: […] 
Δάσκαλος: Πες το ρε Νίκο. Πες το. Τι είναι ο όγκος που καταλαμβάνει και στα 

δύο δοχεία; 
 
• Καθοδηγούσε ασφυκτικά τη μαθησιακή διαδικασία 
Απόσπασμα α: 

Δάσκαλος: Καταγράψατε όλοι; 
Μαθητές: Όχι! Κύριε, όχι δεν βλέπουμε, γυαλίζει (ο πίνακας). 
Δάσκαλος: Τι θες να βλέπεις, δεν τα συζητήσαμε; Ο όγκος του νερού και στα δυο 

σχήματα τι είναι; Ίσος. Πες το δυνατά. 
Μαθητής: Ίσος.  
Δάσκαλος: Και το σχήμα; Το σχήμα. Τι σχήμα παίρνει το νερό σε κάθε - 
Μαθητής: Του δοχείου. 
Δάσκαλος: Το σχήμα του…. 
Μαθητής: Του δοχείου. 
Δάσκαλος: Έ, άντε! Γιατί χρειάζεται να το δείτε από τον πίνακα; (ουσιαστικά οι 

Μ στο συμπέρασμα είπαν τις λέξεις «ίσος» και «του δοχείου») 
 
Απόσπασμα β: 

Δάσκαλος: Τι παρατηρούμε λοιπόν για το χώρο που καταλαμβάνει η πέτρα μέσα 
στο δοχείο και στο ένα και στο άλλο; (δε σηκώνουν χέρι πολλοί και 
ξαναρωτά για να ενθαρρύνει) Πόσο χώρο πιάνει η πέτρα μέσα στο 
καθένα από τα δύο δοχεία; (Οι μαθητές σηκώνουν χέρια) 

Μαθητής: Από 5…από 5 κ.εκ. 
Δάσκαλος: Δηλαδή; 
Μαθητής: Ότι ανέβηκε το νερό. 
Δάσκαλος:  Τι συμπέρασμα βγάζουμε για τον όγκο της πέτρας, δηλαδή γα το 

χώρο που παίρνει η πέτρα σε καθένα από τα δύο δοχεία; (οι μαθητές 
σηκώνουν χέρια) Παραμένει ίδιος; Αλλάζει ο όγκος; (οι μαθητές 
σηκώνουν χέρια) Δημήτρη! 

Δημήτρης: Ο όγκος της πέτρας πιάνει 5 εκ. και στις δύο περιπτώσεις και [2δ]- 
Δάσκαλος: Δηλαδή; Ο όγκος, αλλάζει; Αλλάζει ο όγκος της πέτρας; (στην τάξη) 
Μαθητές: Όχι! 
Δάσκαλος: Από δοχείο σε δοχείο αλλάζει ο όγκος της πέτρας; 
Μαθητές: Όχι! 
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Δάσκαλος: Παραμένει λοιπόν; 
Μαθητές: Ίδιος! 
Δάσκαλος: Στα-θεεε; 
Μαθητές: ρόοος! 

 
Βέβαια μελετώντας τη διδασκαλία εντοπίσαμε και κάποιες επιθυμητές 

διδακτικές στρατηγικές, όπως ότι ο διδάσκων: 
• Προσπάθησε να εμπλέξει στη μαθησιακή διαδικασία όχι μόνο άτομα 

αλλά και ομάδες 
Δάσκαλος: (σε άλλη ομάδα) Το έκανες; Ή ακόμα. Δεν το κάνατε; Το κάνατε; 

Συζητήσατε; Ωραία! Λοιπόν τι παρατηρήσατε ως προς την ένδειξη; 
(απευθύνεται σε όλη την τάξη) Η αρχική ένδειξη ήταν 200 κ.εκ. Η 
ένδειξη στον ογκομετρικό κύλινδρο πόσο είναι; Ζητάω από τους 
εκπροσώπους των ομάδων να απαντήσουν. Η ένδειξη στον 
ογκομετρικό κύλινδρο πόσο είναι. (δίνει το λόγο σε μια μαθήτρια) 

Μαθήτρια: Η ένδειξη στον ογκομετρικό κύλινδρο είναι 300 κ.εκ. 
Δάσκαλος: Η ένδειξη στον ογκομετρικό κύλινδρο είναι 300 κ.εκ. Εδώ η ομάδα 

τι λέει; 
Μαθητής: (άλλη ομάδα) Το νερό πήρε το σχήμα του δοχείου. 

 
• Προσπάθησε να εισάγει το λόγο των Φυσικών Επιστημών, 

γεφυρώνοντάς τον με το λόγο των μαθητών 
Βαγγέλης: Να το ρίξεις εκεί. (στον ογκομετρικό σωλήνα) 
Δάσκαλος: Και να ελέγξεις τι; 
Βαγγέλης: Πόσο φτάνει. 
Δάσκαλος: Τη στάθμη. Την ένδειξη εκεί που θα φτάσει. 

 
• Σε κάποιες περιπτώσεις ενθάρρυνε την επέκταση των απόψεων που 

διατυπώθηκαν 
Δάσκαλος: Ωραίο αυτό που μου λες. Κάποιος να μου το προεκτείνει λίγο με 

βάση τα δοχεία; 
 
Συμπερασματικά, με τους λόγους του και τις πράξεις του ο δάσκαλος-

ερευνητής, παρότι είχε τις καλύτερες προθέσεις, συνολικά δεν προήγαγε τη 
συνεργατική διερεύνηση στο συγκεκριμένο μάθημα.  

Ποιοι μπορούσαν να είναι οι λόγοι αυτής της «δυσκολίας»; Παρότι είχε 
δηλώσει πως ήταν θεωρητικά ενημερωμένος, φαίνεται ότι δεν ήταν όσο χρειαζόταν. 
Αλλά αυτό, κατά την άποψή μας, δεν ήταν το πιο σημαντικό «πρόβλημα». Αυτό που 
φαίνεται καθοριστικό είναι ότι ο δάσκαλος δεν ήταν ενήμερος για τις συνέπειες που 
έχουν για τη μαθησιακή διαδικασία οι λόγοι και οι πράξεις του. Ενώ υιοθετούσε, 
όπως υποστήριζε, τις επιθυμητές -για το πλαίσιό μας- απόψεις για τη φύση της 
διδασκαλίας και της μάθησης, με τη διδασκαλία του επιτύγχανε το ακριβώς αντίθετο 
αποτέλεσμα. Πώς μπορεί να συνέβαινε αυτό; Ποια ήταν η εξήγηση; Κατά την άποψή 
μας, η εξήγηση προέρχεται βασικά από την ιστορία του δασκάλου. Ο διδάσκων, 
έχοντας συμμετάσχει σε όλη του τη ζωή σε δασκαλοκεντρικούς λόγους, αδυνατούσε 
να λειτουργήσει διαφορετικά γιατί δεν ήταν εξοικειωμένος με τα επιθυμητά 
συνεργατικής διερευνητικής φύσης ρεπερτόρια και τις αντίστοιχες πρακτικές. Μια 
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δεύτερη εξήγηση ήταν ότι ο διδάσκων δεν ήταν ενήμερος για τις επιπτώσεις των 
λόγων του στη μαθησιακή διαδικασία, δεν ήταν με άλλα λόγια ενήμερος για μια 
σειρά κρίσιμες μεταδιδακτικές στρατηγικές. Δεν ήταν ενήμερος ότι με τους λόγους 
του δημιουργεί συγκεκριμένα μη επιθυμητά (στην πλειονότητά τους) νοήματα για τη 
φύση των Φυσικών Επιστημών, της μάθησης, της διδασκαλίας, της γλώσσας, των 
σκοπών της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών και των μαθησιακών 
δραστηριοτήτων. Έτσι, στην εξέλιξη της συνεργατικής έρευνας δράσης, θέσαμε σε 
εφαρμογή όλες εκείνες τις στρατηγικές που θεωρήσαμε ότι θα μπορούσαν να 
οδηγήσουν στο σταδιακό μετασχηματισμό των δραστηριοτήτων της τάξης αυτής και 
κατ’ επέκταση στη σταδιακή οικειοποίηση από μέρους του δασκάλου πιο 
συνεργατικών διερευνητικών πρακτικών. 
 
5.7.3 Μελέτη και ανάλυση διδασκαλίας από την ενδιάμεση φάση της έρευνας -
«Εγώ είπα συζητάμε ομαδικά.» 

Η δεύτερη διδασκαλία του δασκάλου-ερευνητή που μελετούμε και αναλύουμε 
μαγνητοσκοπήθηκε στο ξεκίνημα του σχολικού έτους 2003-2004, όταν οι δάσκαλοι- 
ερευνητές είχαν αναλύσει λόγους τους χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα εργαλεία 
ανάλυσης λόγου, είχαμε συζητήσει στις συναντήσεις μας για τα «προβλήματα» και 
τις δυσκολίες δημιουργίας πιο συνεργατικών διερευνητικών συνθηκών και είχαμε 
προχωρήσει στον καθορισμό και την υλοποίηση στρατηγικών για την ανάπτυξη 
επιθυμητών πρακτικών λόγου. Οι μαθητές της τάξης δεν είχαν τα προηγούμενα 
χρόνια εργαστεί σε ομάδες και αυτό το γεγονός ήταν καθοριστικό για τον τρόπο που 
εργάζονταν, συνεργάζονταν και συμμετείχαν στα πρώτα μαθήματα του μαθήματος 
των Φυσικών Επιστημών (ξεκίνημα σχολικού έτους), όπου καλούνταν να 
λειτουργήσουν σε ένα εντελώς διαφορετικό πλαίσιο. Δηλαδή, παρότι κάθονταν σε 
ομάδες λειτουργούσαν συνήθως ατομικά, μιλούσαν μεταξύ τους πολύ συχνά για 
άσχετα θέματα αντί να συνεργάζονται για να πραγματοποιήσουν το έργο που τους 
είχε ανατεθεί, αναγκάζοντας συχνά το διδάσκοντα να διακόπτει τις εργασίες του 
μαθήματος και να παρεμβαίνει. 

 
Δάσκαλος: Εγώ είπα συζητάμε ομαδικά. Δε σηκώνουμε χέρι όπου να ’ναι […] 

(οι μαθητές συζητούν - σε μια ομάδα παίζουν μ’ ένα μολύβι - στην 
άλλη ομάδα μετρούν τις δραστηριότητες που ακολουθούν. Σ’ αυτήν 
την ομάδα πλησιάζει ο δάσκαλος) Γιατί λοιπόν παιδιά, μιας και 
είχαμε την απορία, […] Για ποιο λόγο κάναμε αυτό το πείραμα; 

 
Αυτό βέβαια σήμαινε ότι το έργο του δασκάλου να δημιουργήσει συνεργατικές 

διερευνητικές συνθήκες ήταν πολύ δυσκολότερο. Παρά όμως αυτή τη «δυσκολία» η 
μελέτη των δεδομένων της διδασκαλίας (μαγνητοσκοπημένο και 
απομαγνητοφωνημένο υλικό, παρατηρήσεις ερευνητή) δείχνει ότι συνολικά ο 
δάσκαλος, σε σχέση με την αρχική φάση της έρευνας, έχει οικειοποιηθεί σε κάποιο 
βαθμό δεξιότητες που οδηγούν στη διαμόρφωση πιο συνεργατικών διερευνητικών 
συνθηκών. Αυτό δε σημαίνει βέβαια ότι με τους λόγους του και τις πρακτικές του δε 
δημιουργούσε και μονολογικά συνοδευτικά νοήματα ή σε κάποιες φάσεις της 
διδασκαλίας δεν καθοδηγούσε ασφυκτικά τους μαθητές και τις μαθητικές ομάδες. 



Κεφάλαιο 5: Προσπάθεια μετασχηματισμoύ των διαλόγων δασκάλου-μαθητών προς πιο συνεργατικές 
διερευνητικές μορφές διδασκαλίας στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών 

 

 182

Ενδεικτικό παράδειγμα της προσπάθειας του δασκάλου για δημιουργία πιο 
συνεργατικών διερευνητικών συνθηκών αλλά και από την άλλη η «ιστορία» του, που 
τον «ακολουθεί» και «αναδύεται» μέσα από τις πρακτικές και τους λόγους του, είναι 
η ακόλουθη φράση του από τη συγκεκριμένη διδασκαλία: «Εγώ είπα συζητάμε 
ομαδικά».  

Η συγκεκριμένη διδασκαλία αφορούσε το μάθημα της Ε΄ τάξης, με τίτλο «Η 
ρίζα»42. Θα ξεκινήσουμε την ανάλυσή μας σχολιάζοντας τα ποσοτικά στοιχεία των 
επικοινωνιακών δράσεων δασκάλου-μαθητών σε όλη τη διάρκεια της διδασκαλίας, 
για να περάσουμε στην ανάλυση μιας συγκεκριμένης δασκαλομαθητικής στιχομυθίας 
από αυτή τη διδασκαλία και στη συνέχεια στην πραγμάτευση ορισμένων ευδιάκριτων 
επιθυμητών αλλά και μη επιθυμητών, για το πλαίσιό μας, χαρακτηριστικών της. 

 
Πίνακας 5.22: Ποσοτικά 
στοιχεία επικοινωνιακών 
δράσεων δασκάλου-
μαθητών σε όλη τη 

διάρκεια των διδασκαλιών 

Ταυτότητα διδασκαλίας: 
«Τα στερεά, τα υγρά και τα 
αέρια ΙΙ» - διάρκεια διδ.: 

47:15 
Αρχική φάση 

Ταυτότητα διδασκαλίας: 
«Η ρίζα» - διάρκεια 
διδασκαλίας 52:49 

 
Ενδιάμεση φάση 

Αριθμός επικοινωνιακών 
δράσεων δασκάλου 202 Ε.Δ. 49 % 165 Ε.Δ. 48 % 

Αριθμός επικοινωνιακών 
δράσεων μαθητών 207 Ε.Δ. 51 % 175 Ε.Δ. 52 % 

Σύνολο 409 Ε.Δ. 100% 340 Ε.Δ. 100% 
   

Συνολικός αριθμός λέξεων 
στις επικοινωνιακές 
δράσεις του δασκάλου 

3.245 λέξεις 
 

81 % 
 

2.807 λέξεις 
 

74 % 
 

Συνολικός αριθμός λέξεων 
στις επικοινωνιακές 
δράσεις των μαθητών 

781 λέξεις 
 

19 % 
 

998 λέξεις 26 % 

Σύνολο 4.026 λέξεις 100 % 3.805 λέξεις 100 % 
   

ΜΟ λέξεων ανά 
επικοινωνιακή δράση του 
δασκάλου:  

16 λέξεις ανά Ε.Δ. 17 λέξεις ανά Ε.Δ. 

ΜΟ λέξεων ανά 
επικοινωνιακή δράση των 
μαθητών:  

3 λέξεις ανά Ε.Δ. 6 λέξεις ανά Ε.Δ. 

 
Όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε στο συγκριτικό πίνακα 5.22, οι 

επικοινωνιακές δράσεις δασκάλου και μαθητών είναι περίπου ίσες (165 Ε.Δ. 
δασκάλου και 175 Ε.Δ. μαθητών), κάτι που πιθανότατα σημαίνει ότι επικρατεί και σε 
αυτή τη διδασκαλία το μοτίβο του τριαδικού διαλόγου. Όμως το άθροισμα των 
επικοινωνιακών δράσεων δασκάλου και μαθητών στη διδασκαλία αυτή (340 Ε.Δ.) 
είναι πολύ μικρότερο από το άθροισμα των επικοινωνιακών δράσεων της 

                                                 
42 Αποστολάκης, κ.ά. (2001). ό.π. 
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προηγούμενης διδασκαλίας (409 Ε.Δ.), αν και οι δυο διδασκαλίες είχαν την ίδια 
περίπου διάρκεια. Αυτό σημαίνει ότι, σε σύγκριση με τη διδασκαλία της αρχικής 
φάσης, διατέθηκε περισσότερος χρόνος στις ομάδες να συνεργαστούν και να 
συζητήσουν. Επίσης, στον πίνακα 5.22 παρατηρούμε ότι ο λόγος του διδάσκοντα 
εξακολουθεί να επικρατεί έναντι του λόγου των μαθητών (74% των λέξεων έχουν 
ειπωθεί από το δάσκαλο έναντι 26% από τους μαθητές) αν και σε αυτή την 
παράμετρο διακρίνουμε μια μικρή υποχώρηση της επικράτησης του δασκάλου σε 
σχέση με τη διδασκαλία από την αρχική φάση της έρευνας (81% των λέξεων έχουν 
ειπωθεί από το δάσκαλο έναντι 19% από τους μαθητές). Οι επικοινωνιακές δράσεις 
των μαθητών κατά τη διάρκεια του μαθήματος ήταν μικρότερες (6 λέξεις ανά Ε.Δ.) 
σε σύγκριση με του δασκάλου που ήταν πολύ μεγαλύτερες (17 λέξεις ανά Ε.Δ.), αλλά 
και πάλι παρατηρούμε μια αύξηση σε σχέση με τη διδασκαλία της αρχικής φάσης 
(μαθητές: 3 λέξεις ανά Ε.Δ. δάσκαλος: 16 λέξεις ανά Ε.Δ.). Έτσι η μελέτη των 
ποσοτικών δεδομένων του πίνακα δείχνει ότι, σε σχέση με τη διδασκαλία της αρχικής 
φάσης, προσφέρθηκαν από το διδάσκοντα περισσότερες ευκαιρίες στους μαθητές να 
μιλήσουν με το δικό τους τρόπο για τις προς μελέτη έννοιες και φαινόμενα, κάτι που 
είναι επιθυμητό -αλλά όχι από μόνο του αρκετό, αφού έχει σημασία και η φύση, το 
είδος και η ποιότητα των λόγων των μαθητών - για το πλαίσιό μας. 

Ως γενικές παρατηρήσεις που σημείωσε ο ερευνητής κατά τη διάρκεια της 
διδασκαλίας και αφορούν τη συγκεκριμένη διδασκαλία, πριν προχωρήσουμε στη 
λεπτομερέστερη ανάλυση, μπορούν να αναφερθούν τα ακόλουθα: 
• Ο δάσκαλος-ερευνητής προσπαθεί να εργάζεται πολύ περισσότερο με ομάδες, 

παρά με άτομα. Πλησιάζει πολλές φορές στις ομάδες σε αντίθεση με τις 
διδασκαλίες της αρχικής φάσης της έρευνας. 

• Ο δάσκαλος-ερευνητής φαινόταν πιο εξοικειωμένος με τις απαραίτητες 
συνεργατικές και διαλογικές δεξιότητες καθώς και με τεχνικές καθοδήγησης και 
συντονισμού των ομάδων. Για παράδειγμα, πριν πραγματοποιηθεί μια 
δραστηριότητα φρόντιζε για τις απαραίτητες διευκρινίσεις.  

• Συνεργαζόταν με όλες τις ομάδες, ενθάρρυνε και αναγνώριζε (ως ένα βαθμό) τις 
επικοινωνιακές συνεισφορές των συμμετεχόντων στη μαθησιακή διαδικασία. 
Όμως, ταυτόχρονα ο δάσκαλος-ερευνητής: 

• Συνέχιζε να καθοδηγεί απόλυτα τη μαθησιακή διαδικασία, άλλοτε 
λειτουργώντας ως διανεμητής και άλλοτε ως διευκολυντής της γνώσης. 

• Με τις πρακτικές και τους λόγους του δημιουργούσε επιθυμητά αλλά και (πολύ 
συχνά) μη επιθυμητά συνοδευτικά νοήματα για τις διάφορες διαστάσεις της 
μαθησιακής διαδικασίας (π.χ. τη φύση της γλώσσας).  

• Επίσης, και οι μαθητές δεν ήταν εξοικειωμένοι με καταστάσεις συνεργατικής 
μάθησης κι έτσι δημιουργούνταν επιπρόσθετα «προβλήματα» στην ομαλή 
εξέλιξη της μαθησιακής διαδικασίας. 
Η στιχομυθία που ακολουθεί -που αναλύουμε με βάση το πλαίσιο «Πέντε 

κατηγορίες συνοδευτικών νοημάτων από τους λόγους του δασκάλου»- αποτελεί ένα 
αντιπροσωπευτικό δείγμα των λόγων που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της 
διδασκαλίας. Η στιχομυθία αφορά δραστηριότητα του σχολικού εγχειριδίου. 
Συγκεκριμένα, ο δάσκαλος ζητά από τους μαθητές να παρατηρήσουν προσεκτικά 
ρίζες φυτών και να τις ταξινομήσουν σε σχέση με τα χαρακτηριστικά τους (π.χ. 
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περιγραφή στο βιβλίο ρίζας μιας κατηγορίας: αποτελείται από μια κεντρική ρίζα με 
πολλά παράρριζα).  

Η στιχομυθία που έλαβε χώρα στην τάξη, με αφορμή το ερώτημα του 
δασκάλου, είναι η ακόλουθη: 
 
Στιχομυθία 8: Πέντε κατηγορίες συνοδευτικών νοημάτων από τους λόγους του 
δασκάλου 
Ενότητα:  
«Φυτά» 

Μάθημα: «Η ρίζα» 
Βιβλίο: «Ερευνώ και ανακαλύπτω»- 
Ε΄ Τάξη43 

Δραστηριότητα:  
«Ταξινομούμε ρίζες φυτών» 

Ημερομηνία: 24/9/03
1 Δάσκαλος: Χρησιμοποιώντας, εντάξει και το φυτό που έχετε στα χέρια σας, 

αυτό το πραγματικό φυτό (το δείχνει) και κοιτώντας αυτά τα οποία 
έχουμε στο βιβλίο, στις εικονίτσες, τα οχτώ φυτά, θα τα βάλετε 
στην κατάλληλη κατηγορία. Εδώ έχει μια περιγραφή της ρίζας, 
από τη δεξιά στήλη, μια περιγραφή της ρίζας, από αυτήν την 
πλευρά, που λέει δηλαδή το πώς είναι και από εδώ θα γράψετε τα 
φυτά που πιστεύετε ότι ανήκουν σε κάποια κατηγορία. Θα 
πάρουμε ένα παράδειγμα, απλά για να βοηθήσουμε: «Αποτελείται 
από μια κεντρική ρίζα με πολλά παράρριζα». 

2 Μαθητής: Κύριε! 
3 Δάσκαλος: Κάποιος να δώσει ένα τέτοιο παράδειγμα, για να βοηθήσει. 
4 Μαθητής: (ο ίδιος) Κύριε να πω; 
5 Δάσκαλος: Ένα από τα φυτά που αποτελούνται από μια κεντρική ρίζα και 

πολλά παράρριζα. Ανδριάνα. 
6 Μαθητής: Αμυγδαλιά. 
7 Δάσκαλος: Αμυγδαλιά. Σημειώστε. Τα υπόλοιπα συζητήστε ομαδικά και 

καταγράψτε. (Οι μαθητές συζητούν στις ομάδες. Ο δάσκαλος 
περιφέρεται στις ομάδες, διαβάζει τις απαντήσεις τους, συζητά μαζί 
τους. Πάει στον Ηλία. Ο Ηλίας είναι ο «ανήσυχος» της τάξης και ο 
δάσκαλος τον πλησιάζει συχνά για να τον καθοδηγεί κατάλληλα.) 
Έλα δω, έλα δω, πες μου. Εκτός από την αμυγδαλιά, με την 
αμυγδαλιά… 

8 Ηλίας: Ναι. 
9 Δάσκαλος: Ποιο άλλο μοιάζει ως προς τη ρίζα. Εδώ είναι η κεντρική του 

ρίζα, εδώ είναι τα παράρριζα. Ποιο άλλο μοιάζει ως προς τη ρίζα. 
Εδώ είναι η κεντρική του ρίζα, εδώ είναι τα παράρριζα. Ποιο άλλο 
μοιάζει, έχει μια κεντρική […] να τη η κεντρική. Ποιο άλλο έχει 
τέτοια κεντρική ρίζα, πιο κεντρική από τα παράρριζα. Αφού τα 
ξέρεις, γιατί δε γράφεις; Γράφε αμυγδαλιά, μαργαρίτα, φασολιά, 
έλα. 

10 Μαθητής: (άλλης ομάδας) Κύριε! (πηγαίνει προς αυτόν - συζητάει με την 
ομάδα του) […] (επιστρέφει στις άλλες ομάδες) 

11 Δάσκαλος: […] Μόνο η αμυγδαλιά και η φασολιά έχουνε κεντρική ρίζα; 
12 Μαθητής: (μέλος της ομάδας που συζητά μαζί της) Και οι μαργαρίτες. 
13 Δάσκαλος: Και η μαργαρίτα. Σημειώστε και τη μαργαρίτα. 

                                                 
43 Αποστολάκης, κ.ά. (2001). ό.π. 
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14 Μαθήτρια: (άλλης ομάδας) Κύριε. 
15 Δάσκαλος: (πλησιάζει στην ομάδα από την οποία τον καλούν, την ομάδα του 

Ηλία) Έλα…  
16 Μαθήτρια: Αυτά είναι. Αυτά δεν είναι; 
17 Δάσκαλος: Αυτά είναι μπράβο. Τώρα μπορείς ν’ αρχίσεις που αποτελούνται 

από πολλές λεπτές ρίζες που δεν έχουν αυτό το κεντρικό. Ηλία για 
πες μου το πρώτο. 

18 Ηλίας: Εεε! Το ρύζι! 
19 Δάσκαλος: Μπράβο! (τον σκουντάει με επιβραβευτικό και αστείο τρόπο) 

 
Σχολιασμός-ανάλυση της στιχομυθίας από τον ερευνητή  

Στη στιχομυθία αυτή αποτυπώνονται οι προσπάθειες του διδάσκοντα για τη 
δημιουργία ενός πιο συνεργατικού διερευνητικού περιβάλλοντος στο μάθημα των 
Φυσικών Επιστημών. Ο δάσκαλος αναθέτει ένα έργο και φροντίζει με την ενεργό 
συμμετοχή των μαθητών να δοθούν οι απαραίτητες διευκρινίσεις, ενώ στη συνέχεια 
περιφέρεται στις ομάδες και φροντίζει για την καθοδήγησή τους. Βέβαια, παρά την 
προσπάθειά του, είναι ολοφάνερο ότι συνεχίζει να επικρατεί και να καθοδηγεί 
ασφυκτικά τη μαθησιακή διαδικασία. Κατά την άποψή μας, οι λόγοι του σε 
συνδυασμό με τις πρακτικές του, σε σχέση με την προηγούμενη διδασκαλία από την 
αρχική φάση, δημιουργούσαν πιο επιθυμητά νοήματα για κάποιες διαστάσεις της 
μαθησιακής διαδικασίας (βλ. πίνακα 5.23). 

Πίνακας 5.23: Πέντε κατηγορίες συνοδευτικών νοημάτων από τους λόγους του 
δασκάλου - ανάλυση στιχομυθίας 8 

 
 
 
 
 

Συνοδευτικά 
νοήματα για τη 
φύση των Φ.Ε. 

Οι λόγοι του δασκάλου σε κάποιες περιπτώσεις δημιουργούν 
στατικά και μονοδιάστατα νοήματα για τη φύση των Φυσικών 
Επιστημών, αλλά σε κάποιες άλλες, όχι όσο αυτοί της πρώτης 
φάσης της έρευνας. Παρότι ο δάσκαλος επιζητά συγκεκριμένες 
απαντήσεις από τους μαθητές δεν το κάνει με τον πιεστικό και 
φορτικό τρόπο που είδαμε στη στιχομυθία 8 (που προέρχεται 
από την αρχική φάση της έρευνας).  
 
Δάσκαλος: Κάποιος να δώσει ένα τέτοιο παράδειγμα, για 
να βοηθήσει. 
Επίσης, ο δάσκαλος κάνει μια προσπάθεια να εμπλέξει και 
μαθητές αντί να κάνει ο ίδιος την πρώτη ταξινόμηση, κάτι που 
δημιουργεί το επιθυμητό για το πλαίσιό μας νόημα ότι δεν είναι 
ο διδάσκων και το σχολικό εγχειρίδιο οι μοναδικοί εκπρόσωποι 
της έγκυρης επιστημονικής γνώσης.  

 
Συνοδευτικά 
νοήματα για τη 

φύση της 
μαθησιακής 

διαδικασίας, το 
ρόλο του 

δασκάλου και των 
μαθητών 

Ο δάσκαλος με τους λόγους του σε κάποιες στιγμές προάγει τη 
συνεργατική διερεύνηση, ενώ σε κάποιες άλλες λειτουργεί 
μεταδοτικά. Καθοδηγεί τη μαθησιακή διαδικασία, άλλοτε 
λειτουργώντας ως διανεμητής (Δάσκαλος: Αφού τα ξέρεις, 
γιατί δε γράφεις; Γράφε αμυγδαλιά, μαργαρίτα, φασολιά, 
έλα…) και άλλοτε ως διευκολυντής της γνώσης (Δάσκαλος: 
Κάποιος να δώσει ένα τέτοιο παράδειγμα, για να βοηθήσει.). 
 
Δάσκαλος: […] Μόνο η αμυγδαλιά και η φασολιά έχουνε 



Κεφάλαιο 5: Προσπάθεια μετασχηματισμoύ των διαλόγων δασκάλου-μαθητών προς πιο συνεργατικές 
διερευνητικές μορφές διδασκαλίας στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών 

 

 186

κεντρική ρίζα;  
Μαθητής: (μέλος της ομάδας που συζητά μαζί της) Και οι 
μαργαρίτες. 
Δάσκαλος: Και η μαργαρίτα. Σημειώστε και τη μαργαρίτα. 
Ο δάσκαλος-ερευνητής πλησιάζει και καθοδηγεί τις ομάδες και 
φαίνεται πιο εξοικειωμένος με τις απαραίτητες συνεργατικές και 
διαλογικές δεξιότητες. 
Μαθήτρια:Αυτά είναι. Αυτά δεν είναι; 
Δάσκαλος:Αυτά είναι μπράβο. Τώρα μπορείς ν’ αρχίσεις που 
αποτελούνται από πολλές λεπτές ρίζες που δεν έχουν αυτό το 
κεντρικό. Ηλία για πες μου το πρώτο. 
Ενθαρρύνει τις επικοινωνιακές συνεισφορές των 
συμμετεχόντων στη μαθησιακή διαδικασία. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Συνοδευτικά 
νοήματα για τη 

φύση της γλώσσας 

Δάσκαλος: …εδώ θα γράψετε τα φυτά που πιστεύετε ότι 
ανήκουν σε κάποια κατηγορία. 
Με λόγους όπως ο παραπάνω δημιουργούνται επιθυμητά 
νοήματα για το ρόλο και τη φύση της γλώσσας. Η παραπάνω 
φράση, δημιουργεί κατά την άποψή μας το νόημα ότι ο 
διδάσκων σέβεται και εμπιστεύεται τις απόψεις των μαθητών. 
 
Αμυγδαλιά. Σημειώστε. Τα υπόλοιπα συζητήστε ομαδικά και 
καταγράψτε. (οι μαθητές συζητούν στις ομάδες) (ο δάσκαλος 
περιφέρεται στις ομάδες, διαβάζει τις απαντήσεις τους, συζητά 
μαζί τους) 
Με τις επικοινωνιακές του συνεισφορές ο δάσκαλος προσπαθεί 
να δημιουργήσει συνθήκες συνεργατικές διερεύνησης των 
απόψεων, δημιουργώντας ταυτόχρονα και επιθυμητά για το 
πλαίσιό μας νοήματα. 
Παρόλα αυτά σε άλλα σημεία της διδασκαλίας ο δάσκαλος, 
όπως έκανε και στις διδασκαλίες της αρχικής φάσης της 
έρευνας, δημιουργούσε μη επιθυμητά στατικά και μονολογικά 
συνοδευτικά νοήματα για τη φύση της γλώσσας. Για 
παράδειγμα:  
Δάσκαλος: Τι σου λέει να, ας το, μη μου το διαβάζεις να μου 
πεις τι λέει. 
Μ: Κύριε το ξαναλέτε; 
Δ: Γιατί να το ξαναπώ, δεν το παρατήρησες μόνος σου; 

Συνοδευτικά 
νοήματα για τους 
σκοπούς της 

διδασκαλίας των 
Φ.Ε. 

Δάσκαλος: Αμυγδαλιά. Σημειώστε. Τα υπόλοιπα συζητήστε 
ομαδικά και καταγράψτε.  
Ο δάσκαλος διαθέτει χρόνο στις ομάδες ώστε να συζητήσουν 
και να αλληλεπιδράσουν και δεν επικεντρώνεται αποκλειστικά 
στις γνωστικές διαστάσεις της δραστηριότητας. 

Συνοδευτικά 
νοήματα για τη 
φύση των 
μαθησιακών 

δραστηριοτήτων 

Με τους λόγους του και τις πρακτικές του ο δάσκαλος 
δημιουργεί το μη επιθυμητό για το πλαίσιο μας συνοδευτικό 
νόημα ότι έγκυρες είναι αποκλειστικά και μόνο οι 
δραστηριότητες του σχολικού εγχειριδίου. (π.χ. Δάσκαλος: 
Σωστά όλα. Γυρίζουμε στην επόμενη σελίδα. Σελίδα 30. 
Σελίδα 30, διαβάζει διαβάζει καθαρά η Ανδριάνα, σσς!) 
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Από την ανάλυση της διδασκαλίας (που έλαβε χώρα στην ενδιάμεση φάση της 
έρευνας) προκύπτει κάτι πολύ ενδιαφέρον. Παρατηρούμε το δάσκαλο ερευνητή -μέσα 
από τους λόγους του- να κινείται στα όρια της μονολογικότητας και της 
διαλογικότητας. Μελετώντας τη στιχομυθία όλης της διδασκαλίας εντοπίσαμε πολλά 
μη επιθυμητά αλλά και πολλά επιθυμητά για το πλαίσιό μας χαρακτηριστικά. Πιο 
συγκεκριμένα, μερικά από τα μη επιθυμητά χαρακτηριστικά ήταν, ότι ο δάσκαλος: 

 
• Συνέχιζε να καθοδηγεί απόλυτα τη μαθησιακή διαδικασία, να διακόπτει 

συχνά τους μαθητές την ώρα που μιλούσαν και να θέτει μη στοχαστικές 
στην πλειοψηφία τους ερωτήσεις. 

 
Δάσκαλος: Μόνο το φυτό παίρνει θρεπτικές ουσίες; 
Μαθητής: Και τα δέντρα. 
Δάσκαλος: Μόνο… και τα δέντρα δεν είναι φυτά; 
Μαθητής: Είναι. 
Δάσκαλος: Ποιοι άλλοι χρειάζονται αυτά τα στοιχεία. Μόνο τα φυτά; 
Μαθητής: Όχι καλέ. 
Δάσκαλος: Ε, όχι καλέ. (δείχνει ένα μαθητή) 
Μαθητής: Οι άνθρωποι. 
Δάσκαλος: Οι άνθρωποι. Μόνο οι άνθρωποι και τα φυτά; 
Μαθητής: Και τα ζώα. 
Δάσκαλος: Πολύ ωραία. Όλοι λοιπόν οι ζωντανοί οργανισμοί. Λοιπόν. …. 

 
• Βασιζόταν αποκλειστικά στην ακολουθία δραστηριοτήτων του σχολικού 

εγχειριδίου. 
 

Δάσκαλος: Βασικά δεν είναι μόνο ρίζα, είναι ολόκληρο το φυτό. Γυρίστε στη 
σελίδα 28. Σσς! (Οι μαθητές γυρίζουν σελίδα – Ο δάσκαλος πηγαίνει 
σε μια ομάδα). Ποιος διάβαζε πριν; Ποιος διάβαζε πριν;… Διάβασε 
Μάριε. Μάριε διάβασε στη σελίδα 28… 

Δάσκαλος: Σωστά όλα. Γυρίζουμε στην επόμενη σελίδα. Σελίδα 30. Σελίδα 30, 
διαβάζει διαβάζει καθαρά η Ανδριάνα, σσς! 

 
• Για να καταλήξει στο συμπέρασμα που επιθυμούσε, συχνά κατέφευγε 

στους «καλούς» μαθητές, ενώ κάποιες φορές βιαζόταν ο ίδιος να 
απαντήσει στα ερωτήματα τα δικά του ή του βιβλίου αποθαρρύνοντας 
έτσι τη συμμετοχή μαθητών και ομάδων. 

 
Δάσκαλος: Πες μου Ανδριάνα. Τι κάνει η ρίζα στο φυτό; 
Ανδριάνα: Τραβάει νερό. 
Δάσκαλος: Παίρνει νερό και τις θρεπτικές ουσίες και τι άλλο κάνει η ρίζα στο 

φυτό; 
Μαθητής:  […] 
Δάσκαλος: Το στηρίζει (Πάει σε άλλη ομάδα) Που ’ναι το[…]; Εδώ; […] 

τροφή και νερό και τι άλλο; 
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Στην απομαγνητοφωνημένη διδασκαλία μπορούμε να εντοπίσουμε και αρκετές 
επιθυμητές πρακτικές του δασκάλου-ερευνητή, όπως: 

• Προσπαθούσε να προάγει τη συνεργατική διερεύνηση και το διάλογο. 
 

Δάσκαλος: Λοιπόν, θέτει το βιβλίο σας στην πρώτη παραγραφούλα ένα 
ερώτημα, σημαντικό πολύ. Σε τι χρησιμεύουν οι ρίζες στα φυτά. 
Συζητήσαμε ομαδικά μερικά πράγματα στα οποία πιστεύετε εσείς 
ότι χρησιμεύουν οι ρίζες στα φυτά. Ομαδικά. 

…………… ……………………………………………………………………… 
Ηλίας: Κύριε, ραπανάκι και ρύζι είναι; Και καρότο; 
Δάσκαλος: Πηγαίνει κοντά του. Ε, δεν βλέπω και οι άλλοι να συμφωνούν. 

Γιατί το λες έτσι; Και στην τελευταία κατηγορία ποιο είναι; 
…………… ……………………………………………………………………… 

 
• Περνούσε από όλες στις ομάδες για να ενημερωθεί, αλλά και να τις 

καθοδηγήσει. 
 

Δάσκαλος: (Πάει στην ομάδα 2) (απευθύνεται σε όλους) Περνώντας από όλες 
τις ομάδες άκουσα κάποια πράγματα. Ένας εκπρόσωπος από 
κάποια ομάδα τώρα, λίγο πολύ μου είπατε τα ίδια, ας μου πει, τι 
πιστεύετε ότι κάνει το φυτό με τις ρίζες, γιατί είναι τόσο χρήσιμες. 
… Έλα…. 

 
• Φρόντιζε για τη γεφύρωση του λόγου των μαθητών με το λόγο των 

Φυσικών Επιστημών. 
 

Δάσκαλος: Παίρνει λοιπόν… Είστε πολύ ανήσυχοι και οι δύο ομάδες 
ησυχάστε, ησυχάστε. Παίρνει λοιπόν το νερό και… 

Μαθητής: Το φαΐ. 
Δάσκαλος: Ε, το φαί πως θα μπορούσαμε να το πούμε λίγο πιο… 
Μαθητής: Α, να το πω; Θρεπτικές ουσίες. 

 
• Παρείχε τις απαραίτητες διευκρινήσεις για την πραγματοποίηση των 

δραστηριοτήτων επιδιώκοντας να εμπλέκει στη διαδικασία μαθητές και 
ομάδες.  

 
Δάσκαλος: Χρησιμοποιώντας, … θα τα βάλετε στην κατάλληλη κατηγορία. 

Εδώ έχει μια περιγραφή της ρίζας, από τη δεξιά στήλη, μια 
περιγραφή της ρίζας, από αυτήν την πλευρά, που λέει δηλαδή το 
πώς είναι και από εδώ θα γράψετε τα φυτά που πιστεύετε ότι 
ανήκουν σε κάποια κατηγορία. Θα πάρουμε ένα παράδειγμα, απλά 
για να βοηθήσουμε: «Αποτελείται από μια κεντρική ρίζα με πολλά 
παράρριζα». 

Μαθητής 1: Κύριε! 
Δάσκαλος: Κάποιος να δώσει ένα τέτοιο παράδειγμα, για να βοηθήσει. 

 
Συμπερασματικά, για τη διδασκαλία αυτή που είναι από την ενδιάμεση φάση 

της έρευνάς μας, μπορούμε να πούμε ότι παρατηρήσαμε μια ευδιάκριτη μετακίνηση 
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του δασκάλου-ερευνητή προς πιο συνεργατικές διερευνητικές πρακτικές. Ο δάσκαλος 
ερευνητής προσπάθησε να αξιοποιήσει σε αρκετές περιπτώσεις τις απόψεις και τις 
συνεισφορές των μαθητών και έδειξε να έχει οικειοποιηθεί σε κάποιο βαθμό 
δεξιότητες για να δημιουργήσει ένα πιο συνεργατικό διερευνητικό περιβάλλον. 
Βέβαια «εμπόδιο» στην προσπάθειά του αυτή ήταν η μη εξοικείωση των μαθητών 
του με το επιθυμητό για το πλαίσιό μας ρεπερτόριο συνεργατικών πρακτικών. 
Επίσης, «εμπόδιο» στην προσπάθεια του αυτή ήταν η «ιστορία» του και οι 
μονολογικές, δασκαλοκεντρικές πρακτικές με τις οποίες ήταν εξοικειωμένος σε 
αντίθεση με τις συνεργατικές διερευνητικές πρακτικές που ήταν αναγκαίο να 
αναπτύξει και για τις οποίες ήταν σε αρκετό βαθμό ενημερωμένος (όχι μόνο 
θεωρητικά αλλά και ερευνητικά, όντας εμπλεκόμενος ως αναλυτής των δικών του 
λόγων αλλά και των άλλων δασκάλων- ερευνητών) αλλά όχι, όπως φάνηκε και στην 
πράξη, τόσο αποτελεσματικά εξοικειωμένος. Έτσι παρότι ο δάσκαλος ήταν ενήμερος 
για τις συνέπειες που έχουν για τη μαθησιακή διαδικασία οι λόγοι και οι πράξεις του, 
σε πολλές περιπτώσεις δεν απέφευγε τη δημιουργία μη επιθυμητών συνοδευτικών 
νοημάτων για τη φύση των Φυσικών Επιστημών, τη φύση της μαθησιακής 
διαδικασίας και το ρόλο του δασκάλου και των μαθητών, τη φύση της γλώσσας. 

 
5.7.4 Μελέτη και ανάλυση διδασκαλίας από την τελική φάση της έρευνας - «…για 
να φτάσω λοιπόν στη λύση ενός προβλήματος, δε χρειάζεται ν’ ακολουθήσω ένα 
δρόμο, κι ούτε υπάρχει ένας μόνο σωστός δρόμος» 

Η τρίτη διδασκαλία του δασκάλου-ερευνητή που αναλύουμε 
μαγνητοσκοπήθηκε την άνοιξη του σχολικού έτους 2003-2004, κατά τη διάρκεια της 
τελικής φάσης της έρευνας. Σε αυτή τη φάση, οι δάσκαλοι-ερευνητές είχαν 
συμμετάσχει ολόπλευρα σε όλες τις δράσεις της συνεργατικής έρευνας. Εν τω μεταξύ 
και οι μαθητές της συγκεκριμένης τάξης (παρότι ήταν η πρώτη χρονιά που 
εργάζονταν σε ομάδες), ύστερα από την εφαρμογή των σχετικών υποδράσεων που 
αφορούσαν τους μαθητές (βλ. κεφ. 6), είχαν οικειοποιηθεί σε επιθυμητό βαθμό τις 
απαραίτητες για το πλαίσιό μας συνεργατικές και διαλογικές δεξιότητες και 
μεταδεξιότητες, διευκολύνοντας σημαντικά το έργο του δασκάλου. Η μελέτη των 
δεδομένων της διδασκαλίας δείχνει ότι ο δάσκαλος, συγκριτικά με τις προηγούμενες 
φάσεις της έρευνας, έχει οικειοποιηθεί περαιτέρω πολιτισμικά ρεπερτόρια που 
οδηγούσαν στη διαμόρφωση πιο συνεργατικών διερευνητικών συνθηκών.  

Η συγκεκριμένη διδασκαλία αφορά τη συνεργατική επίλυση από τους μαθητές 
ενός ανοικτού προβλήματος στην ενότητα των δυνάμεων. Όπως έχουμε ήδη 
αναφέρει, υποστηρίζουμε ότι, για να διαμορφωθεί ένα συνεργατικό διερευνητικό 
περιβάλλον, είναι απαραίτητο να ικανοποιούνται μια σειρά από παράμετροι. Μια από 
αυτές, πολύ σημαντική κατά την άποψή μας, είναι το είδος των δραστηριοτήτων στο 
οποίο εκτίθενται οι μαθητές∗. Στο συγκεκριμένο μάθημα δόθηκε το παρακάτω 
ανοικτό πρόβλημα, το οποίο οι ομάδες κλήθηκαν να το λύσουν συνεργατικά:  

                                                 
∗ Βλέπε στο παράρτημα δυο ενδεικτικά ανοικτά προβλήματα (ένα στη θεματική ενότητα της 
θερμότητας και ένα άλλο στην ενότητα των δυνάμεων) που οι μαθητές κλήθηκαν να 
επιλύσουν συνεργατικά. 
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«Ποιο από τα αντικείμενα που έχουμε στη διάθεσή μας (μπαταρία, κομμάτι 
πλαστελίνης) έχει το μεγαλύτερο βάρος;» 
 
Όργανα – Υλικά 

• Μπαταρία (4,5 V) 
• Μεγάλο κομμάτι 

πλαστελίνης 
 

 Ψαλίδι 
 Συνδετήρας 
 Λαστιχάκι 
 Χάρακας 

 Ταινία 
 Ελατήριο  
 Σπάγκος 

 
Θα ξεκινήσουμε την ανάλυσή μας σχολιάζοντας τα ποσοτικά στοιχεία των 

επικοινωνιακών δράσεων δασκάλου-μαθητών σε όλη τη διάρκεια της διδασκαλίας, 
για να περάσουμε στην ανάλυση μιας συγκεκριμένης δασκαλομαθητικής στιχομυθίας 
και στη συνέχεια στην πραγμάτευση επιθυμητών στην πλειοψηφία τους, για το 
πλαίσιό μας, χαρακτηριστικών της. 

Όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε στο συγκριτικό πίνακα 5.24, οι 
επικοινωνιακές δράσεις δασκάλου και μαθητών είναι περίπου ίσες (89 Ε.Δ. δασκάλου 
και 91 Ε.Δ. μαθητών). Επίσης, παρατηρούμε ότι ο διδάσκων εξακολουθεί να 
επικρατεί έναντι του λόγου των μαθητών (67% των λέξεων έχουν ειπωθεί από το 
δάσκαλο έναντι 33% από τους μαθητές).  

Όμως, σε σύγκριση με τις δυο προηγούμενες διδασκαλίες, παρατηρούμε ότι η 
αναλογία των λέξεων που εκφέρει ο δάσκαλος σε σύγκριση με τους μαθητές τείνει να 
εξισορροπηθεί περαιτέρω (αρχική φάση-1η διδασκαλία: 81% των λέξεων έχουν 
ειπωθεί από το δάσκαλο έναντι 19% από τους μαθητές, ενδιάμεση φάση - 2η 
διδασκαλία: 74% των λέξεων έχουν ειπωθεί από το δάσκαλο έναντι 26% από τους 
μαθητές). Αν λάβουμε μάλιστα υπόψη μας ότι οι επικοινωνιακές δράσεις της 
ολομέλειας είναι μειωμένες σημαντικά (αρχική φάση-1η διδασκαλία: 409 Ε.Δ. στην 
ολομέλεια, ενδιάμεση φάση - 2η διδασκαλία: 340 Ε.Δ. στην ολομέλεια, τελική φάση - 
3η διδασκαλία: 180 Ε.Δ. στην ολομέλεια) αυτό σημαίνει ότι διατέθηκε αρκετός 
χρόνος στις μαθητικές ομάδες για συνεργατική διερεύνηση απόψεων και ανταλλαγή 
επιχειρημάτων.  

Επίσης ένα ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι αυξάνεται ακόμα περισσότερο ο 
αριθμός κατά μέσο όρο των λέξεων που εκφέρουν οι μαθητές ανά επικοινωνιακή 
δράση (αρχική φάση-1η διδασκαλία: 3 λέξεις ανά Ε.Δ., ενδιάμεση φάση - 2η 
διδασκαλία: 6 λέξεις ανά Ε.Δ., τελική φάση - 3η διδασκαλία: 10 λέξεις ανά Ε.Δ.). 
Αυτό το στοιχείο κατά την άποψή μας είναι πολύ σημαντικό και φανερώνει το 
μετασχηματισμό των δραστηριοτήτων της τάξης που μελετάμε (ταυτόχρονα και των 
μαθητών της και του δασκάλου της) προς πιο συνεργατικές διερευνητικές συνθήκες. 
10 λέξεις ανά επικοινωνιακή δράση σημαίνει ότι οι μαθητές είτε ως άτομα είτε ως 
εκπρόσωποι ομάδων δεν απαντούν μονολεκτικά αλλά υποστηρίζουν, διευκρινίζουν 
επιχειρηματολογούν για τις απόψεις και τις προτάσεις τους. 
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Πίνακας 5.24: 
Ποσοτικά στοιχεία 
επικοινωνιακών 

δράσεων δασκάλου-
μαθητών σε όλη τη 

διάρκεια των 
διδασκαλιών 

Ταυτότητα 
διδασκαλίας: «Τα 
στερεά, τα υγρά 
και τα αέρια ΙΙ» - 

διάρκεια 
διδασκαλίας: 

47:15 
Αρχική φάση 

 
Ταυτότητα 

διδασκαλίας: «Η 
ρίζα» - διάρκεια 
διδασκαλίας 52:49 

 
 

Ενδιάμεση φάση 

Ταυτότητα 
στιχομυθίας: «…για 
να φτάσω στη λύση 
ενός προβλήματος, δε 

χρειάζεται ν’ 
ακολουθήσω ένα 
δρόμο» - διάρκεια 
διδασκαλίας: 46:34 

Τελική φάση 
Αριθμός επικοινωνιακών 
δράσεων δασκάλου 

 
202 Ε.Δ. 

 

 
49 % 

 

 
165 Ε.Δ. 

 

 
48 % 

 
89 Ε.Δ. 49 % 

Αριθμός επικοινωνιακών 
δράσεων μαθητών 207 Ε.Δ. 51 % 175 Ε.Δ. 52 % 91 Ε.Δ. 51 % 

Σύνολο 409 Ε.Δ. 100% 340 Ε.Δ. 100% 180 Ε.Δ. 100% 
   

Συνολικός αριθμός 
λέξεων στις 
επικοινωνιακές δράσεις 
του δασκάλου 

 
3.245 
λέξεις 

 
81 % 

 

 
2.807 
λέξεις 

 
74 % 

 
1826 λέξεις 

 
67 % 

 

Συνολικός αριθμός 
λέξεων στις 
επικοινωνιακές δράσεις 
των μαθητών 

 
781 
λέξεις 

 
19 % 

 

 
998 
λέξεις 

 
26 % 

 

 
878 
λέξεις 

 
33 % 

 

Σύνολο 4.026 
λέξεις 100 % 3.805 

λέξεις 100 % 2.704 
λέξεις 100 % 

 
ΜΟ λέξεων ανά 
επικοινωνιακή δράση 
του δασκάλου:  

16 λέξεις ανά Ε.Δ. 17 λέξεις ανά Ε.Δ. 
 

21 λέξεις ανά Ε.Δ. 

ΜΟ λέξεων ανά 
επικοινωνιακή δράση 
των μαθητών:  

3 λέξεις ανά Ε.Δ. 6 λέξεις ανά Ε.Δ. 
 

10 λέξεις ανά Ε.Δ. 

 
Πριν προχωρήσουμε στην περαιτέρω ανάλυση της διδασκαλίας μπορούμε να 

αναφέρουμε, με βάση τις παρατηρήσεις μας κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, τα 
ακόλουθα γενικά χαρακτηριστικά της: 
• Ο δάσκαλος-ερευνητής, όπως και οι μαθητές στην πλειοψηφία τους, ήταν πλέον 

αρκετά εξοικειωμένοι με επιθυμητές συνεργατικές και διαλογικές δεξιότητες. 
• Ο δάσκαλος-ερευνητής ήταν καλά εξοικειωμένος με τεχνικές καθοδήγησης και 

συντονισμού των ομάδων.  
• Ο δάσκαλος-ερευνητής κατηύθυνε τη μαθησιακή διαδικασία λειτουργώντας 

κυρίως ως διευκολυντής και όχι ως απόλυτος διανεμητής της γνώσης. 
• Με τις πρακτικές και τους λόγους του δημιουργούσε κυρίως επιθυμητά 

συνοδευτικά νοήματα για τις διάφορες διαστάσεις της μαθησιακής διαδικασίας 
(π.χ. φύση των Φυσικών Επιστημών).  
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• Προσέφερε τις ευκαιρίες στους μαθητές ως άτομα, στις ομάδες τους αλλά και 
στην ολομέλεια, να μιλήσουν με το δικό τους τρόπο, αξιοποιώντας όμως τα 
αποδεκτά επιστημονικά νοήματα.  

• Επιδίωκε τη σύνθεση των απόψεων στην ολομέλεια της τάξης. 
• Υποστήριζε τις προσπάθειες των μαθητών, ενθαρρύνοντας και καθοδηγώντας 

τις ενέργειές τους. 
Η στιχομυθία που ακολουθεί -και την αναλύουμε με βάση το πλαίσιο «Πέντε 

κατηγορίες συνοδευτικών νοημάτων από τους λόγους του δασκάλου»- είναι ένα 
αντιπροσωπευτικό δείγμα των δασκαλομαθητικών λόγων που έλαβαν χώρα κατά τη 
διάρκεια της διδασκαλίας. Στη συγκεκριμένη στιχομυθία οι μαθητικές ομάδες, αφού 
έχουν συζητήσει και έχουν δώσει συγκεκριμένες λύσεις για το πρόβλημα που τους 
δόθηκε, καλούνται από το δάσκαλο να ανακοινώσουν τις λύσεις που προτείνουν στην 
ολομέλεια της τάξης. Η στιχομυθία που έλαβε χώρα στην τάξη, στο πλαίσιο αυτής 
της διαδικασίας, είναι η ακόλουθη: 
 
Στιχομυθία 9: Πέντε κατηγορίες συνοδευτικών νοημάτων από τους λόγους του 
δασκάλου 
Ενότητα:  
«Δυνάμεις» 

Μάθημα 5: «Ανοικτό 
πρόβλημα σύγκρισης 
του βάρους δυο 
σωμάτων».  
 

Δραστηριότητα:  
«Ποιο από τα αντικείμενα που έχουμε 
στη διάθεσή μας (μπαταρία, κομμάτι 
πλαστελίνης) έχει το μεγαλύτερο 
βάρος;»  

Ημερομηνία: 22/3/2004
1 Δάσκαλος: Μια, δυο, τρεις, τέσσερις ομάδες που έχετε τελειώσει, δε μιλάτε 

καθόλου. Έναν εκπρόσωπο κι από εδώ. Κυκλικά είπαμε ο 
εκπρόσωπος. Λοιπόν ας ξεκινήσουμε (λέει το όνομα ενός 
παιδιού). Όλοι ακούμε τι λέει κάθε ομάδα. 

2 Μαθητής: (ως εκπρόσωπος ομάδας) Θα δέσουμε στο ελατήριο το σπάγκο 
από τη μια άκρη του (παράλληλα δείχνει με τα υλικά τι θα 
κάνουν) θα βάλω το συνδετήρα από την άλλη. Στην άλλη άκρη 
του σπάγκου θα βάλουμε το συνδετήρα από την άλλη πλευρά 
και μετά θα προσθέσουμε το συνδετήρα στο σώμα που θέλουμε 
να μετρήσουμε. 

3 Δάσκαλος: Πες το μου απλά! Πες το στα παιδιά απλά. Τι θα κάνεις; Πώς; Τι 
πρόκειται να κοιτάζεις για να δεις ποιο είναι πιο βαρύ; 

4 Μαθητής 1: (συμπληρώνοντας-βοηθώντας τον εκπρόσωπο της ομάδας του) 
Θα κοιτάξω το μήκος του ελατηρίου. 

5 Δάσκαλος: Θα βάλει λοιπόν τα αντικείμενα που; Πάνω στο…; Στην άκρη 
του…; 

6 Μαθητής 1: Σε …του συνδετήρα. 
7 Δάσκαλος: Ωραία! Εκεί. Ωραία! Πώς θα μετρήσεις το μήκος του ελατηρίου 

που λες; 
8 Μαθητής: (μιλάει ο εκπρόσωπος της ομάδας) Πόσο…πόσο περισσότερο, 

όταν τεντώνεται το ελατήριο θα το μετρήσουμε με τον χάρακα. 
9 Δάσκαλος: Και σε ποια περίπτωση είναι πιο βαρύ ένα σώμα; Όταν 

τεντώνεται το ελατήριο περισσότερο ή λιγότερο;  
10 Μαθητής 1: Περισσότερο. (δάσκαλος και μαθητές μιλούν σε πρώτο ενικό 
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πρόσωπο) 
11 Δάσκαλος: Λοιπόν πάμε ν’ ακούσουμε μια τελείως διαφορετική άποψη από 

αυτή την ομάδα. Ποιος θα διαβάσει τα βήματα που σχεδιάσατε 
να κάνετε για να λύσετε το πρόβλημα; 

12 Μαθήτρια: (ως εκπρόσωπος της ομάδας) Θα φτιάξουμε μια ζυγαριά. Θα 
περά… 

13 Δάσκαλος: Ακούω, πιο δυνατά λιγάκι. 
14 Μαθητής: (μιλάει πιο δυνατά) Θα περάσουμε τη μια θηλειά του σπάγκου 

στο χάρακα. Έπειτα, θα βάλουμε την πλαστελίνη στο ένα άκρο 
του χάρακα και την μπαταρία στο άλλο άκρο. Ύστερα, θα 
σηκώσουμε το σπάγκο και θα δούμε πιο είναι πιο βαρύ. (ο 
μαθητής τα διαβάζει από το φύλλο εργασίας, όπως τα είχε 
συμπληρώσει η ομάδα, Αναφέρεται σε πρώτο πληθυντικό 
πρόσωπο.) 

15 Δάσκαλος: Να το δούμε λίγο αυτό; Να το κάνουμε; Είναι μια διαφορετική 
ιδέα. Εεε; Σηκωθείτε τρία παιδιά από την ομάδα όρθια. Να 
δούμε και κατά πόσο εφαρμόζεται η ιδέα μας, έτσι; (τα παιδιά 
σηκώνονται – ο δάσκαλος απευθύνεται στην ομάδα) 

16 Μαθητής: (από άλλη ομάδα) Αυτό θα κάνουμε κι εμείς, κύριε. 
17 Δάσκαλος: Εσείς είχατε πει μια άλλη ιδέα την οποία καταγράψατε. Εκείνη 

θα δούμε από σας… 
 

Σχολιασμός-ανάλυση της στιχομυθίας από τον ερευνητή  
Η στιχομυθία 9 χαρακτηρίζεται από αρκετά συνεργατικά διερευνητικά 

χαρακτηριστικά που δεν εντοπίσαμε στις δυο προηγούμενες στιχομυθίες (στιχ. 7 και 
8). Μπορούμε να παρατηρήσουμε, για παράδειγμα, τις εκτεταμένες συνεισφορές των 
μαθητών (ως εκπρόσωπων των μαθητικών ομάδων), τις στοχαστικές ερωτήσεις του 
δασκάλου-ερευνητή, την αυτοματοποίηση συνεργατικών και διαλογικών δεξιοτήτων 
δασκάλων και μαθητών. Αναλυτικότερα, μπορούμε να «παρακολουθήσουμε» τη 
στιχομυθία και τα συνοδευτικά νοήματα που ερμηνεύουμε ότι δημιουργούνται από 
τους λόγους του δασκάλου στον πίνακα 5.25 που ακολουθεί. 

Πίνακας 5.25: Πέντε κατηγορίες συνοδευτικών νοημάτων από τους λόγους του 
δασκάλου- ανάλυση στιχομυθίας 9 

 
 
 
 
 

Συνοδευτικά 
νοήματα για τη 
φύση των Φ.Ε. 

Δάσκαλος: Λοιπόν πάμε ν’ ακούσουμε μια τελείως 
διαφορετική άποψη από αυτή την ομάδα. 
Δάσκαλος: Εσείς είχατε πει μια άλλη ιδέα την οποία 
καταγράψατε. Εκείνη θα δούμε από σας… 
Οι λόγοι του δασκάλου, σε αντίθεση με τις προηγούμενες 
στιχομυθίες, δημιουργούν μη στατικά νοήματα για τη φύση των 
Φυσικών Επιστημών. Ο δάσκαλος όχι μόνο δεν επιζητά 
συγκεκριμένες απαντήσεις από τους μαθητές, αλλά τους 
προτρέπει να αναφερθούν σε εναλλακτικές λύσεις, τονίζοντας 
βέβαια ότι αυτές (οι λύσεις) θα πρέπει να εφαρμόζονται 
(Δάσκαλος: …να δούμε και κατά πόσο εφαρμόζεται η ιδέα 
μας έτσι;). Έτσι δημιουργεί επιθυμητά νοήματα για τη φύση των 
Φυσικών Επιστημών όπως: 

 δεν υπάρχει μια μέθοδος για να κάνεις Φυσικές 
Επιστήμες. 
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 οι λύσεις που προτείνονται πρέπει να αρθρώνονται με 
επιχειρήματα και αποδεικτικά στοιχεία και να είναι 
ανοικτές στην κριτική και στον έλεγχο  

 
 
 
 
 
 
 
 

Συνοδευτικά 
νοήματα για τη 

φύση της 
μαθησιακής 

διαδικασίας, το 
ρόλο του 

δασκάλου και των 
μαθητών 

Δάσκαλος: Έναν εκπρόσωπο κι από εδώ. Κυκλικά είπαμε ο 
εκπρόσωπος. Λοιπόν ας ξεκινήσουμε. 
Ο δάσκαλος με τους λόγους του προάγει τη συνεργατική 
διερεύνηση και λειτουργεί ως διευκολυντής της γνώσης. 
Καθοδηγεί κατάλληλα τις ομάδες και φαίνεται πολύ πιο 
εξοικειωμένος με τις απαραίτητες συνεργατικές και διαλογικές 
δεξιότητες. 
Δάσκαλος: Λοιπόν πάμε ν’ ακούσουμε μια τελείως 
διαφορετική άποψη από αυτή την ομάδα. Ποιος θα διαβάσει 
τα βήματα που σχεδιάσατε να κάνετε για να λύσετε το 
πρόβλημα; 
Η συνεισφορά των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία 
θεωρείται εξίσου σημαντική με αυτήν του διδάσκοντος. 
Δάσκαλος και βιβλίο δεν είναι οι μοναδικοί έγκυροι πόροι 
γνώσης. Εξίσου σημαντικές για τη μαθησιακή διαδικασία είναι 
οι απόψεις των μαθητών που αναδεικνύονται και 
αξιοποιούνται. 
Δάσκαλος: Ωραία! Εκεί. Ωραία! Πώς θα μετρήσεις το μήκος 
του ελατηρίου που λες;… 
Και σε ποια περίπτωση είναι πιο βαρύ ένα σώμα; Όταν 
τεντώνεται το ελατήριο περισσότερο ή λιγότερο; 
Ο δάσκαλος ερευνητής αξιοποιεί τις απόψεις των ομάδων 
επιζητώντας περαιτέρω διευκρινίσεις, εμπλουτίζοντας 
ταυτόχρονα το κλασσικό τριαδικό μοτίβο λόγου. Διατυπώνει 
ερωτήσεις που προάγουν τη διερεύνηση θέσεων, απόψεων, 
νοημάτων. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Συνοδευτικά 
νοήματα για τη 

φύση της γλώσσας 

Δάσκαλος: Να το δούμε λίγο αυτό; Να το κάνουμε; Είναι μια 
διαφορετική ιδέα. Εεε; Σηκωθείτε τρία παιδιά από την ομάδα 
όρθια. Να δούμε και κατά πόσο εφαρμόζεται η ιδέα μας έτσι; 
(τα παιδιά σηκώνονται – ο δάσκαλος απευθύνεται στην 
ομάδα) 
Με τις επικοινωνιακές του συνεισφορές ο δάσκαλος-ερευνητής 
επιδιώκει τη διερευνητική προσέγγιση του προβλήματος. 
Επιδιώκει την ανάδειξη των λύσεων που έχουν προτείνει οι 
ομάδες και την αξιολόγησή τους, δημιουργώντας επιθυμητά για 
το πλαίσιό μας νοήματα. 
Δάσκαλος: Ωραία! Εκεί. Ωραία! Πώς θα μετρήσεις το μήκος 
του ελατηρίου που λες; 
Ο δάσκαλος-ερευνητής θέτει ερωτήσεις που προάγουν τη 
διερεύνηση των απόψεων και των προτάσεων /λύσεων που 
διατυπώνονται από τις ομάδες και δε δέχεται άκριτα και χωρίς 
να ζητά διευκρινίσεις τις διατυπωθείσες απόψεις, όπως έκανε 
συνήθως στην αρχική φάση της έρευνας. 
Δάσκαλος: Πες το μου απλά! Πες το στα παιδιά απλά; Τι θα 
κάνεις; Πώς; Τι πρόκειται να κοιτάζεις για να δεις ποιο είναι 
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πιο βαρύ; 
Ενθαρρύνει τις επικοινωνιακές συνεισφορές των 
συμμετεχόντων στη μαθησιακή διαδικασία. Ζητά διευκρινίσεις 
από τους μαθητές ή τις ομάδες που διατύπωσαν τις απόψεις 
τους. Καθοδηγεί κατάλληλα για να εξασφαλίσει την επικοινωνία 
όλων των μελών και των ομάδων της τάξης. 

 
Συνοδευτικά 

νοήματα για τους 
σκοπούς των Φ.Ε. 

Ο διδάσκων δημιουργεί επιθυμητά νοήματα για τη φύση των 
Φυσικών Επιστημών, τη φύση της διδασκαλίας, τη φύση της 
μάθησης και τη φύση της γλώσσας. Ο δάσκαλος διαθέτει χρόνο 
στις ομάδες, ώστε να συζητήσουν και να αλληλεπιδράσουν και 
δεν επικεντρώνεται αποκλειστικά στις γνωστικές διαστάσεις της 
δραστηριότητας. 

Συνοδευτικά 
νοήματα για τη 
φύση των 
μαθησιακών 

δραστηριοτήτων 

Το ανοικτό πρόβλημα έδωσε την ευκαιρία στις μαθητικές 
ομάδες να προτείνουν, όπως θα δούμε στη συνέχεια, τέσσερις 
διαφορετικές λύσεις, δημιουργώντας επιθυμητά νοήματα για τη 
φύση των δραστηριοτήτων.  

 
Μελετώντας τη στιχομυθία όλης της διδασκαλίας εντοπίσαμε βασικά 

επιθυμητά, για το πλαίσιό μας, χαρακτηριστικά. Μερικά από αυτά είναι τα ακόλουθα: 
• Οι μαθητικές ομάδες εργάζονταν ουσιαστικά, ενώ ο δάσκαλος 

περιφερόταν στις ομάδες καθοδηγώντας κατάλληλα. 
 

Δάσκαλος: Παιδιά, ρυθμό, να γράψετε την άποψή σας να τη συζητήσουμε, με 
όλες τις ομάδες και μετά να εκτελέσουμε, όποτε γράψτε σας 
παρακαλώ αυτά που μου είπατε. (περιφέρεται στις ομάδες ενώ αυτές 
γράφουν) 

 
• Ο δάσκαλος ενθάρρυνε τη διατύπωση των απόψεων, των ιδεών και των 

λύσεων που πρότειναν οι μαθητές ή οι μαθητικές ομάδες. 
 

Δάσκαλος: Ποιο, ποιο θέλεις; Για έλα! Άμα έχετε κάποια ιδέα για να τη δούμε! 
Ίσως πρέπει να το σφίξετε εδώ περισσότερο. (σε άλλη ομάδα) Για να 
δω. 

…………… …………………………………………………………………………. 
Δάσκαλος: Ναι! Τι είδαμε όμως τώρα; Μισό λεπτό, μισό λεπτό, που είναι το 

κέντρο (εννοεί του χάρακα – οι μαθητές του δείχνουν μια άλλη λύση) 
Ωραία εδώ! Για να δω αν ισορροπεί τώρα, να δω αν ισορροπεί. (Ο 
χάρακας γέρνει προς την πλαστελίνη) Ωραία! (πιάνει τα υλικά, 
επαναλαμβάνει το πείραμα) Ωραία! (απομακρύνεται) 

 
• Παρείχε τις απαραίτητες διευκρινήσεις για την πραγματοποίηση των 

δραστηριοτήτων επιδιώκοντας να εμπλέκει στη διαδικασία μαθητές και 
ομάδες.  

 
Δάσκαλος: Θα πρέπει να σκεφτείτε ομαδικά. Αυτό τι λέει εδώ; Συζητάτε στην 

ομάδα. Συζητάτε στην ομάδα σας ποιος είναι ο ποιο κατάλληλος 
τρόπος για να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα, δηλαδή με ποιον τρόπο 
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θα βρείτε ποιο από τα δυο σώματα έχει το μεγαλύτερο βάρος, 
χρησιμοποιώντας μονάχα τα υλικά που αναγράφονται στο πείραμα...  

 
• Προσπαθούσε να προάγει τη συνεργατική διερεύνηση και το διάλογο 

δίνοντας κατάλληλες οδηγίες και θέτοντας κατάλληλες ερωτήσεις που 
επιζητούσαν αιτιολογήσεις και διατύπωση επιχειρημάτων. 

 
Δάσκαλος: Αυτό που λέτε είναι μια πάρα πολύ ωραία ιδέα, πολύ ωραία! Τώρα 

θέλω, αυτό, δοκιμάστε το. Γράψτε όμως πρώτα, πρώτα εδώ να 
γράψετε (δείχνει το φύλλο εργασίας) το τι σκοπεύετε να 
πραγματοποιήσετε. (απομακρύνεται) 

…………… ………………………………………………………………………… 
Δάσκαλος: Ωραία! Εκεί. Ωραία! Πώς θα μετρήσεις το μήκος του ελατηρίου που 

λες; 
Μαθητής:  Πόσο…πόσο περισσότερο, όταν τεντώνεται το ελατήριο θα το 

μετρήσουμε με το χάρακα. 
Δάσκαλος: Και σε ποια περίπτωση είναι πιο βαρύ ένα σώμα; 

 
• Φρόντιζε για τη γεφύρωση του λόγου των μαθητών με το λόγο των 

Φυσικών Επιστημών, δημιουργώντας ταυτόχρονα επιθυμητά νοήματα 
για τη φύση των Φυσικών Επιστημών. 

 
Δάσκαλος: Ωραία: Ζυγαριά, δυναμόμετρο ουσιαστικά. Ζυγαριά κι ελατήριο. 

Λοιπόν, για να φτάσω λοιπόν στη λύση ενός προβλήματος, δε 
χρειάζεται ν’ ακολουθήσω ένα δρόμο, κι ούτε υπάρχει ένας μόνο 
σωστός δρόμος. Ποιο είναι το βασικό πράγμα που μάθαμε σήμερα; 
Λοιπόν, πολλές διαφορετικές λύσεις είναι δυνατόν να είναι όλες 
σωστές. 

…………… …………………………………………………………………………. 
Δάσκαλος: Υπάρχει κάποια ομάδα η οποία διαφωνεί με αυτό το πόρισμα. 

Ωραία, συνεπώς από ότι βλέπω, όλοι συμφωνούμε να ρωτήσω όμως 
κάτι; 
Λοιπόν, όλοι την προσοχή μου. Όλοι καταλήξαμε στο ίδιο 
συμπέρασμα με τον ίδιο τρόπο; 

Μαθητές:  Όχι!…Με διαφορετικούς… 
 
Στη διδασκαλία αυτή που είναι από την τελική φάση της έρευνάς μας, 

διαπιστώσαμε μια ευδιάκριτη μετακίνηση του δασκάλου-ερευνητή αλλά και των 
μαθητών του προς πιο συνεργατικές διερευνητικές πρακτικές. Ο δάσκαλος-ερευνητής 
καθοδήγησε κατάλληλα και έδωσε χρόνο στις μαθητικές ομάδες να εργαστούν, να 
αλληλεπιδράσουν τα μέλη τους και να διαμορφώσουν τις δικές τους λύσεις. Ένα πολύ 
ενδιαφέρον στοιχείο της διδασκαλίας ήταν ότι οι ομάδες εργαζόμενες συνεργατικά 
και διερευνητικά χρησιμοποίησαν τα υλικά με διαφορετικό τρόπο η καθεμία για να 
καταλήξουν, όμως βασικά, σε δυο κατηγορίες λύσεων. Κατασκεύασαν, συνδυάζοντας 
τα υλικά με διαφορετικούς τρόπους, διαφόρους τύπους δυναμόμετρων και ζυγαριών. 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται δυο στιχομυθίες και οι λύσεις που 
προτάθηκαν για το πρόβλημα από δυο ομάδες της τάξης. 
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Στιχομυθία που αφορά την 1η κατηγορία 
λύσεων: κατασκευή δυναμόμετρου 

Στιχομυθία που αφορά τη 2η 
κατηγορία λύσεων: κατασκευή 

ζυγαριάς 
Μαθητής: Θα δέσουμε στο ελατήριο το 
σπάγκο από τη μια άκρη του (παράλληλα 
δείχνει με τα υλικά τι θα κάνουν) θα βάλω 
τον συνδετήρα από την άλλη. Στην άλλη 
άκρη του σπάγκου θα βάλουμε το 
συνδετήρα από την άλλη πλευρά και μετά 
θα προσθέσουμε το συνδετήρα στο σώμα 
που θέλουμε να μετρήσουμε. 
Δάσκαλος: Πες το μου απλά! … Τι θα 
κάνεις; Πώς; Τι πρόκειται να κοιτάζεις για 
να δεις ποιο είναι πιο βαρύ; 
Μαθητής: Θα κοιτάξω το μήκος του 
ελατηρίου. 
Δάσκαλος: Θα βάλεις λοιπόν τα 
αντικείμενα που; Πάνω στο…; Στην άκρη 
του…; 
Μαθητής: Σε …του συνδετήρα. 
Δάσκαλος: Ωραία! Εκεί. Ωραία! Πώς θα 
μετρήσεις το μήκος του ελατηρίου που λες; 
Μαθητής: Πόσο…πόσο περισσότερο, όταν 
τεντώνεται το ελατήριο θα το μετρήσουμε 
με το χάρακα. 
Δάσκαλος: Και σε ποια περίπτωση είναι 
πιο βαρύ ένα σώμα; Όταν τεντώνεται το 
ελατήριο περισσότερο ή λιγότερο; 
Μαθητής: Περισσότερο. 

Δάσκαλος: Λοιπόν, θα δούμε κι 
όμως άλλα πειράματα σχετικά. Ας 
κάτσει εδώ η ομάδα (τα παιδιά 
κάθονται στα θρανία τους). Είδαμε 
και εκτέλεση από εδώ live. 
(απευθύνεται σε άλλη ομάδα) Λοιπόν 
εκπρόσωπος από εδώ. Βασιλική. 
Βασιλική: Θα περάσουμε το 
ελατήριο στη μέση του σπάγκου. 
Δάσκαλος: Μισό, μισό, μισό, μισό 
(σιωπά για να συγκεντρωθούν όλοι οι 
μαθητές στην ολομέλεια)…τώρα. 
Βασιλική: Θα περάσουμε το 
ελατήριο στη μέση του σπάγκου και 
θα στερεώσουμε τις δυο άκρες του, 
του σπάγκου, το χάρακα. Στο ένα 
άκρο του χάρακα τοποθετούμε την 
μπαταρία…(κάτι πέφτει από ένα 
μαθητή, ο δάσκαλος γυρίζει και τον 
κοιτάει, στέκεται σιωπηλός μπροστά 
του) στο άλλο την πλαστελίνη, έτσι 
[…] μια ζυγαριά. 

 
Συμπερασματικά, από τη μελέτη των δεδομένων της διδασκαλίας προκύπτει ότι 

αυτή διαφοροποιείται σημαντικά από τις δυο προηγούμενες. Αυτό, κατά την άποψή 
μας, έχει να κάνει με μια σειρά από παραμέτρους, όπως η θεωρητική ενημέρωση του 
διδάσκοντος, η σταδιακή εξοικείωσή του με συνεργατικές διερευνητικές στρατηγικές 
αλλά το πιο βασικό, η κριτική, αναστοχαστική στάση του διδάσκοντος απέναντι 
στους λόγους του, που οδήγησαν σταδιακά στο μετασχηματισμό των δραστηριοτήτων 
των Φυσικών Επιστημών στην τάξη του και φυσικά ταυτόχρονα στο μετασχηματισμό 
των δικών του πρακτικών. Με βάση τα λόγια του ίδιου του δασκάλου-ερευνητή: 
«Χρησιμοποιώντας τα εργαλεία της ανάλυσης λόγου ανακάλυψα όψεις των 
διδακτικών πρακτικών μου για τις οποίες δεν ήμουν καθόλου ενήμερος. Δεν 
μπορούσα να φανταστώ τη δύναμη των λόγων μας.» 

 
5.8 Τελικά σχόλια κεφαλαίου 

Ολοκληρώνοντας το ερευνητικό κεφαλαίο μπορούμε να σημειώσουμε ότι η 
εμπλοκή των δασκάλων που συμμετείχαν στην ερευνητική διαδικασία και η ανάλυση 
των λόγων τους από τους ίδιους βοήθησε στο σταδιακό μετασχηματισμό των τάξεων 
τους προς πιο συνεργατικές διερευνητικές συνθήκες.  
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Η μελέτη και η ανάλυση των δεδομένων που πραγματοποιήσαμε με την ενεργό 
συμμετοχή των δασκάλων-ερευνητών δείχνει πως, πριν εξοικειωθούν αλλά και πριν 
αναπτύξουν το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο (αρχικό στάδιο της έρευνας), δε 
διέθεταν σε ικανοποιητικό βαθμό, τις απαραίτητες δεξιότητες για να διαμορφώσουν 
ένα συνεργατικό διερευνητικό περιβάλλον. Αυτό, βέβαια, σε πολύ μεγάλο βαθμό είχε 
να κάνει με την ιστορία του κάθε διδάσκοντα και τη συμμετοχή του σε όλη τη 
διάρκεια της ζωής του σε μονολογικούς και μονολιθικούς στην πλειοψηφία τους 
λόγους και πρακτικές. Οι περισσότεροι δάσκαλοι με τις επικοινωνιακές συνεισφορές 
τους και τις πρακτικές τους διαμόρφωναν ένα μονοφωνικό, επιτακτικό λόγο, ένα μη 
συνεργατικό διερευνητικό περιβάλλον. Τα συνοδευτικά νοήματα που 
δημιουργούνταν ρητά ή άρρητα κατά τη διάρκεια των δασκαλομαθητικών διαλόγων 
σε σχέση με τη φύση της επιστήμης, της μάθησης, της διδασκαλίας, του ρόλου της 
γλώσσας, δεν ήταν τα επιθυμητά για τη διαμόρφωση ενός συνεργατικού 
διερευνητικού περιβάλλοντος. Η φύση των επικοινωνιακών αλληλεπιδράσεων ήταν 
μονοδιάστατη και μονολιθική.  

Σταδιακά, με την εξέλιξη της έρευνάς μας, τα μαθησιακά περιβάλλοντα στις 
τάξεις των δασκάλων-ερευνητών μετασχηματίστηκαν προς πιο συνεργατικές 
διερευνητικές συνθήκες. Η ανάλυση και μελέτη των δεδομένων της ενδιάμεσης και 
τελικής φάσης της έρευνας, έδειξε πως δάσκαλοι και μαθητές μπορούν να 
αναπτύξουν με βάση την υλοποίηση συγκεκριμένων στρατηγικών -έτσι όπως 
αναπτύχθηκαν στο κεφάλαιο- επιθυμητές συνεργατικές και διαλογικές δεξιότητες και 
μεταδεξιότητες. Η βασικότερη από τις στρατηγικές που αξιοποιήθηκε κατά τη 
διάρκεια της συνεργατικής έρευνας δράσης ήταν η ανάλυση λόγου, όχι μόνο ως 
εργαλείο μελέτης της κοινωνικής σχολικής πραγματικότητας, αλλά και ως 
επιμορφωτικό, αναστοχαστικό και μεταδιδακτικό εργαλείο (Piliouras & Kokkotas, 
2005)44. Το επιθυμητό, για μας, συνεργατικό διερευνητικό περιβάλλον δε φτιάχνεται, 
επειδή ερευνητής και δάσκαλοι ερευνητές είναι ενημερωμένοι σχετικά με κάποιες 
επιθυμητές πρακτικές. Τα κανονιστικά πλαίσια, παρότι χρήσιμα, δεν αρκούν. Είναι 
απαραίτητη η ενεργός συμμετοχή σε ερευνητικό /μεταδιδακτικό επίπεδο των 
δασκάλων, ως κρίσιμης και συμπληρωματικής παραμέτρου της βιωματικής 
επιμόρφωσής τους. Συνεργατικές και διαλογικές δεξιότητες και μεταδεξιότητες 
μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο πραγμάτευσης και διαπραγμάτευσης από τους 
ίδιους τους διδάσκοντες και αυτή η αναστοχαστική διαδικασία μπορεί - όπως 
προκύπτει από την έρευνά μας - να οδηγήσει στο σταδιακό μετασχηματισμό του 
μαθησιακού περιβάλλοντος στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών. Όμως ο 
μετασχηματισμός της φύσης, του είδους αλλά και της ποιότητας των 
αλληλεπιδράσεων δεν μπορεί να γίνει από τη μια στιγμή στην άλλη και σίγουρα δεν 
είναι ίδιος για όλους τους διδάσκοντες και για όλες τις τάξεις. Η 
κοινωνικοπολιτισμική προσέγγιση μας καθιστά ενήμερους ότι οι μετέχοντες στο 

                                                 
44 Piliouras, P. & Kokkotas, P. (2005). Discourse analysis as a metadidactical transformative 
tool to more collaborative inquiry environments in elementary science classrooms. 1st ISCAR 
Congress: “Acting in changing worlds: Learning, communication, and minds in intercultural 
activities”, Seville 20-24 September 2005 (Book of Abstracts, p. 369-370) 
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κοινωνικοπολιτισμικό γεγονός δε μετασχηματίζονται παθητικά αλλά το 
μετασχηματίζουν και οι ίδιοι βάζοντας τη δική τους σφραγίδα στις 
κοινωνικοπολιτισμικές δραστηριότητες. 
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Κεφάλαιο 6  
«Πώς συζητάμε στην ομάδα»: Προσπάθεια μετασχηματισμού των 

διαλόγων των μαθητικών ομάδων προς πιο συνεργατικές 
διερευνητικές συνθήκες στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών 

 
6.1 Εισαγωγή 

Αυτό το κεφάλαιο αφορά τις υποδράσεις της συνεργατικής έρευνας δράσης για 
τη μελέτη και το σταδιακό μετασχηματισμό των διαλόγων των μαθητικών ομάδων 
στην επιδίωξή μας να οδηγηθούμε σε πιο συνεργατικά διερευνητικά περιβάλλοντα 
στις τάξεις που αναπτύχθηκε η ερευνητική μας προσπάθεια.  

Η ερευνητική εργασία του κεφαλαίου στηρίζεται στην υπόθεση ότι η λεκτική 
αλληλεπίδραση στο πλαίσιο της ομάδας, δηλαδή η φύση και το είδος των 
διαμαθητικών επικοινωνιακών δράσεων, είναι κρίσιμες και καθοριστικές παράμετροι 
για το είδος μάθησης που θα επιτευχθεί στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών. 
Αρκετές έρευνες έχουν δείξει ότι διδάσκοντας τους μαθητές πώς να συζητούν στο 
πλαίσιο της ομάδας, μπορούμε να τους οδηγήσουμε σε βελτίωση της σκέψης τους και 
της μάθησή τους (π.χ. Wegerif, Mercer & Dawes, 19991; Mercer, 20022; 
Kumpulainen & Kaartinen, 20033). Επιπλέον, άλλοι ερευνητές έχουν τονίσει την 
ανάγκη εξέτασης της χρήσης του λόγου από τους μαθητές στο μάθημα των Φυσικών 
Επιστημών και της επιδίωξης δημιουργίας επιθυμητών προϋποθέσεων για τη 
συμμετοχή τους στις μαθησιακές δραστηριότητες (Kelly & Brown, 2000)4. 

Το βασικό ερώτημα αυτού του κεφαλαίου είναι: 
Μπορεί και πώς η χρήση και η αξιοποίηση εργαλείων ανάλυσης λόγου από 
τους δασκάλους-ερευνητές αλλά και από τους μαθητές καθώς και ο σχεδιασμός 
κατάλληλων στρατηγικών με βάση τα συμπεράσματα που προκύπτουν από 
αυτές τις αναλύσεις να οδηγήσουν στο σταδιακό μετασχηματισμό των 
μαθησιακών δραστηριοτήτων τους μαθήματος των Φυσικών Επιστημών και, 
συνεπώς, στο μετασχηματισμό της φύσης και του είδους των διαλόγων των 
μαθητικών ομάδων, έτσι ώστε να χαρακτηρίζονται από πιο συνεργατικά 
διερευνητικά χαρακτηριστικά; 
Για να απαντήσουμε στο ερώτημα αυτό, στη συνεργατική έρευνας δράσης που 

πραγματοποιήσαμε, ως ερευνητές λειτούργησαν όχι μόνο οι δάσκαλοι-ερευνητές 
αλλά και οι μαθητές (βλ. ενότ. 6.6). Στη συνέχεια του κεφαλαίου γίνεται προσπάθεια 
να αναδειχτεί η όλη ερευνητική διαδικασία και ο σταδιακός μετασχηματισμός του 
τρόπου που εργάζονταν οι μαθητικές ομάδες προς πιο συνεργατικές διερευνητικές 
συνθήκες ως ακολούθως: 

                                                 
1 Wegerif, R., Mercer, N., & Dawes, L. (1999). From social interaction to individual 
reasoning: An empricial investigation of a possible socio-cultural model of cognitive 
development. Learning and Instruction, 9, 493-516. 
2 Mercer, N. (2002). Developing dialogues. In Gordon Wells & Guy Claxton (eds): Learning 
for life in the twenty-first century: sociocultural perspectives on the future of education, 
Blackwell. 
3 Kumpulainen, K. & Kaartinen, S. (2003). The interpersonal dynamics of collaborative 
reasoning in peer interactive dyads. Journal of Experimental Education. 
4 Kelly, & Brown (2000). Communicative Demands of Learning Science Through 
Technological Design: Third Grade Students’ Construction of Solar Energy Devices, 
Linguistics and Education 13(4): 483–532. 
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Στο πρώτο μέρος του κεφαλαίου (ενότ. 6.2 έως 6.6) παρουσιάζονται οι 
υποδράσεις της συνεργατικής αναπτυξιακής εργασίας έρευνας που αφορούν την 
προσπάθεια για κριτική μελέτη και πιθανή προσπάθεια για μετασχηματισμό των 
διαλόγων των μαθητικών ομάδων. Δηλαδή, οι δάσκαλοι-ερευνητές αλλά και οι 
μαθητές μελέτησαν και ανέλυσαν διαλόγους μαθητικών ομάδων, με σκοπό όχι μόνο 
να καταστούν ενήμεροι για τη φύση και το είδος των επικοινωνιακών 
αλληλεπιδράσεων που ελάμβαναν χώρα στις τάξεις τους, αλλά και να αποκτήσουν 
σταδιακά μέσα απ’ αυτή τη διαδικασία επιθυμητά συνεργατικά και διαλογικά 
ρεπερτόρια και πρακτικές. Σε αυτό το πρώτο μέρος εστιάζουμε την προσοχή μας 
στην ανάδειξη των εργαλείων ανάλυσης λόγου που χρησιμοποιήσαμε και στον τρόπο 
με τον οποίο η χρήση τους μπορεί να βοηθήσει στην εκτίμηση της φύσης και του 
είδους των διαλόγων των μαθητικών ομάδων και πιθανόν στην επιδίωξη για 
μετασχηματισμό τους. Στο πρώτο μέρος οι διάλογοι που χρησιμοποιούνται για 
ανάλυση είναι επιλεγμένοι, έτσι ώστε να αναδεικνύουν τη χρήση του εκάστοτε 
εργαλείου λόγου χωρίς να δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην περιγραφή του 
κοινωνικοπολιτισμικού περιβάλλοντος εντός του οποίου λαμβάνουν χώρα. 

Η παρουσίαση των εργαλείων συνδυάζεται με την ταυτόχρονη παρουσίαση 
συγκεκριμένων στρατηγικών που αναδύθηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνάς μας, 
όπως: 

• ανάλυση διαλόγων των μαθητικών ομάδων από τους δασκάλους-ερευνητές 
(ενότ. 6.4), 

• ανάλυση διαλόγων άλλων μαθητικών ομάδων από τους μαθητές μιας ομάδας 
(ενότ. 6.6), 

• ανάλυση διαλόγων της μαθητικής ομάδας από τους μαθητές της ίδιας της 
ομάδας (ανάλυση των δικών τους λόγων) (ενότ. 6.6), 

• διαμόρφωση και εφαρμογή συγκεκριμένων κανόνων επικοινωνίας από τις 
μαθητικές ομάδες (ενότ. 6.5), 

• εισαγωγή μαθησιακών δραστηριοτήτων κατάλληλων για συνεργατική 
διερεύνηση. 

Στο δεύτερο μέρος του κεφαλαίου (ενότ. 6.7) επικεντρώνουμε την προσοχή μας 
σε μια συγκεκριμένη ομάδα μιας συγκεκριμένης τάξης, επιδιώκοντας να 
παρακολουθήσουμε την ιστορία της και το μετασχηματισμό της προς πιο 
συνεργατικές διερευνητικές συνθήκες από το ξεκίνημα της αναπτυξιακής εργασίας 
έρευνας.  

 
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ 

6.2 Υποδράσεις της συνεργατικής έρευνας δράσης που αφορούν τις μαθητικές 
ομάδες 

Υιοθετώντας την προσανατολισμένη στην ανάλυση λόγου θεώρηση και 
χρησιμοποιώντας εργαλεία ανάλυσης λόγου προερχόμενα από την 
κοινωνικοεποικοδομητική και κοινωνικοπολιτισμική εκπαιδευτική παράδοση, 
προσπαθήσαμε, εμπλέκοντας ενεργά τους δασκάλους-ερευνητές αλλά και τους 
μαθητές στην ανάλυση των πρακτικών λόγου των μαθητικών ομάδων, να 
μελετήσουμε και να μετασχηματίσουμε τους λόγους των μαθητικών ομάδων, έτσι 
ώστε να διαμορφώσουμε πιο επιθυμητές συνεργατικές διερευνητικές συνθήκες. Στην 
προσπάθειά μας αυτή εκτός από την ανάλυση λόγου χρησιμοποιήσαμε και μια σειρά 
άλλων παιδαγωγικών στρατηγικών που αναδύθηκαν κατά τη διάρκεια της 
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ερευνητικής προσπάθειας από την προσανατολισμένη στο λόγο ερευνητική πρακτική 
μας αλλά και με βάση την αξιοποίηση της σχετικής ερευνητικής εργογραφίας (βλ. 
ενοτ. 6.5). 

Οι υποδράσεις της αναπτυξιακής εργασίας έρευνας που υλοποιήθηκαν με 
σκοπό τη μελέτη και το σταδιακό μετασχηματισμό της φύσης και του είδους των 
διαλόγων των μαθητικών ομάδων που λάμβαναν χώρα στο πλαίσιο συνεργατικών 
διερευνητικών δραστηριοτήτων στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών είναι οι 
ακόλουθες: 

 Υποδράση 1β: Μελέτη της ερευνητικής εργογραφίας σχετικά με τις 
αλληλεπιδράσεις στις μαθητικές ομάδες. 

 Υποδράση 2β: Πώς μιλούν οι μαθητές στις ομάδες τους; 
Οι δάσκαλοι-ερευνητές αναλύσαμε διαλόγους των ομάδων που έλαβαν χώρα 

κατά τη διάρκεια του μαθήματος των Φυσικών Επιστημών στις οκτώ τάξεις που 
πραγματοποιήθηκε η έρευνά μας. 

 Υποδράση 3β: Συναποφασίζοντας για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαμε 
να μιλούμε στην ομάδα μας.  
Οι μαθητικές ομάδες διαμόρφωσαν τους δικούς τους κανόνες συνεργασίας.  

 Υποδράση 4β: Αναλύουμε διαλόγους μαθητικών ομάδων. Πώς μιλούμε στην 
ομάδα μας; 

Οι μαθητικές ομάδες, χρησιμοποιώντας κατάλληλα διαμορφωμένο το ίδιο 
πλαίσιο ανάλυσης που χρησιμοποιήθηκε και από τους ερευνητές, ανέλυσαν 
διάλογους άλλων ομάδων που εργάζονταν στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών. 
Τέλος, οι μαθητικές ομάδες μελέτησαν και ανέλυσαν τους δικούς τους διάλογους. 

Ακολουθεί η παρουσίαση των υποδράσεων. 
 

6.3 ΥΠΟΔΡΑΣΗ 1β: Μελέτη της ερευνητικής εργογραφίας σχετικά με τις 
αλληλεπιδράσεις στις μαθητικές ομάδες 

Κατά τη διάρκεια της υποδράσης αυτής μελετήσαμε την ερευνητική 
εργογραφία που αφορά τις επικοινωνιακές δράσεις των μαθητικών ομάδων στα 
πλαίσια του μαθήματος των Φυσικών Επιστημών. Στην ανασκόπησή μας επιλέξαμε 
μελέτες που εστιάζουν στις αλληλεπιδράσεις στις μαθητικές ομάδες και στον 
καθοριστικό τους ρόλο στη μαθησιακή διαδικασία. Οι μελέτες αυτές στο πλαίσιο 
βασικά κοινωνικοεποικοδομητικών και κοινωνικοπολιτισμικών προσεγγίσεων 
αφορούν ένα ευρύ φάσμα διαστάσεων των αλληλεπιδράσεων που λαμβάνουν χώρα 
στις μαθητικές ομάδες στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών, όπως∗: 

• Ο ρόλος του διαλόγου των μαθητικών ομάδων στην οικοδόμηση και το 
μετασχηματισμό της γνώσης (π.χ. Kittleson & Southerland, 20045). 

• Η διαμόρφωση των ευκαιριών για μάθηση δια μέσου των διαλόγων των 
μαθητικών ομάδων (π.χ. Kelly, Crawford & Green, 20016; Moje et al 20017).  

                                                 
∗ Η κατηγοριοποίηση των διαστάσεων που ακολουθούν έγινε από τον ερευνητή με βασικό 
κριτήριο τις όψεις που κατά την άποψή του εστιάζουν οι εργασίες στις οποίες γίνεται 
αναφορά. Οι εργασίες αυτές -κατά κύριο λόγο ερευνητικές- τέθηκαν και στη διάθεση των 
δασκάλων-ερευνητών και αποτέλεσαν ένα άτυπο επιμορφωτικό υλικό. 
5 Kittleson, J. & Southerland, S. (2004). The Role of Discourse in Group Knowledge 
Construction: A Case Study of Engineering Students, Journal of Research in Science 
Teaching, Vol. 41, No. 3, pp. 267–293. 
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• Η δυναμική των μαθητικών ομάδων και ο τρόπος με τον οποίο αυτή 
επηρεάζει τη μάθηση (π.χ. Alexopolou & Driver, 19968). 

• Συνεργασία στην ομάδα και οικοδόμηση εννοιών (π.χ. Hogan, 20029).  
• Συνεργασία στην ομάδα, διαμόρφωση από κοινού εξηγήσεων (π.χ. Woodruff 

& Meyer, 199710) και διαμόρφωση συμπερασμάτων (Σαχινίδου & Σταυρίδου, 
2005)11. 

• Μελέτη των νοημάτων που αναδύονται κατά τη διάρκεια μαθητικών 
αλληλεπιδράσεων (π.χ. Richmond & Striley, 199612; Wells, 200013). 

• Μελέτη των διαδικασιών λόγου σε σχέση με τα συγκεκριμένα 
κοινωνικοπολιτισμικά πλαίσια (π.χ. Crawford, Kelly & Brown, 200014) και οι 
επιπτώσεις που φέρουν οι αλλαγές σε αυτά (π.χ. McRobbie & Thomas, 
200015). 

• Οι ρόλοι και οι ταυτότητες των μαθητών και ο μετασχηματισμός τους κατά τη 
διάρκεια των αλληλεπιδράσεων (π.χ. Moje & Shepardson, 199816; Hogan, 
199917).  

                                                                                                                                            
6 Kelly, G. J., Crawford, T., & Green, J. (2001). Common task and uncommon knowledge: 
Dissenting voices in the discursive construction of physics across small laboratory groups. 
Linguistics & Education, 12(2), 135–174. 
7 Moje, B. E., Collazo, T., Carrillo, R., & Marx, W. R. (2001). “Maestro, what is quality?”: 
Language, literacy, and discourse in project-based science. Journal of Research in Science 
Teaching, 38 (4), 469 - 498. 
8 Alexopoulou, E, Driver, R. (1996). Small-group discussion in physics: peer interaction 
modes in pairs and fours. Journal of Research in Science Teaching 33: 1099-1114.  
9 Hogan, K. (2002). Small groups' ecological reasoning while making an environmental 
management decision. Journal of Research in Science Teaching 39: 341-368.  
10 Woodruff, E. & Meyer, K. (1997). Explanations from intra- and inter-group discourse: 
students building knowledge in the science classroom. Research in Science Education 27: 25-
39.  
11 Σαχινίδου, Ν. & Σταυρίδου, Ε. (2005). Συνεργατικός προφορικός λόγος και η διαδικασία 
διαμόρφωσης συμπερασμάτων για το φαινόμενο της ελεύθερης πτώσης των σωμάτων στο 
Δημοτικό σχολείο. (σελ. 103-111). Επιμ. Δ. Κολιόπουλος & Α. Βαβουράκη: Διδακτική 
Φυσικών Επιστημών: Οι προκλήσεις του 21ου αιώνα. Ένωση για τη Διδακτική των Φυσικών 
Επιστημών, Αθήνα. 
12 Richmond, G. & Striley, J. (1996). Making meaning in classrooms: Social processes in 
small group discourse and scientific knowledge building. Journal of Research in Science 
Teaching, 33, 839–858. 
13 Wells, G. (2000). Modes of meaning in a science activity. Linguistics and Education, 10(3), 
307-334. 
14 Crawford T., Kelly G. & Brown, C. (2000). Ways of knowing beyond facts and laws: An 
ethnographic investigation of student engagement in scientific practices. Journal of Research 
in Science Teaching, Vol. 37, No. 3, pp. 237-258. 
15 Mcrobbie, C. J. & Thomas, G. P. (2000). Changing the learning environment to enhance 
exploring and understanding in a Year 12 chemistry. Classroom Learning Environments 
Research, 3, 209–227. 
16 Moje, E. B., & Shepardson, D. P. (1998). Social interactions and children’s changing 
understanding of electric circuits: Exploring unequal power relations in “peer”-learning 
groups. In B. Guzzetti & C. Hynd (Eds.), Perspectives on conceptual change: Multiple ways 
to understand knowing and learning in a complex world (pp. 225–234). Mahwah, NJ: 
Lawrence Erlbaum Associates. 
17 Hogan, K. (1999). Sociocognitive roles in science group discourse, International Journal of 
Science Education, 1999, vol. 21, No 8:855-882. 
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• Μελέτη συνεργατικών διερευνητικών περιβαλλόντων, επιδίωξη για τη 
δημιουργία επιθυμητών μαθησιακών προϋποθέσεων σε συνθήκες 
συνεργατικής διερεύνησης (π.χ. Kaartinen & Kumpulainen, 200218). 

• Είδη ομιλίας κατά τη διάρκεια μαθητικών αλληλεπιδράσεων (π.χ. Wegerif et 
al, 199919; Πήλιουρας & Κόκκοτας, 200120).  

Η ποικιλία των ερευνητικών εργασιών που έχουν θέμα τις αλληλεπιδράσεις στο 
πλαίσιο της ομάδας στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών δείχνει το σημαντικό ρόλο 
που η φύση και το είδος της συνεργασίας, η σύνθεση των μελών της ομάδας και μια 
σειρά άλλων παραγόντων έχουν στη μαθησιακή διαδικασία. Η μελέτη αυτών των 
εργασιών βοήθησε στη σφαιρική ενημέρωση των δασκάλων-ερευνητών γύρω από τα 
θέματα των αλληλεπιδράσεων και των λόγων που αρθρώνονται κατά τη διάρκεια 
αυτών των αλληλεπιδράσεων, καθώς και στη διαμόρφωση της δική μας ερευνητικής 
πρότασης.∗ 

 
6.4 ΥΠΟΔΡΑΣΗ 2β: Πώς συζητούν οι μαθητές στις ομάδες τους; 

Υποστηρίζεται ότι μια σημαντική συνεισφορά της ανάλυσης λόγου είναι η 
δυνατότητα που αυτή μας προσφέρει να μελετήσουμε τους τρόπους με τους οποίους 
οι δραστηριότητες παράγουν και αναπαράγουν λόγους και συστήνουν κοινότητες 
καθώς επίσης και τους τρόπους με τους οποίους με τη σειρά τους οι δραστηριότητες 
καθορίζονται από τους λόγους και τις κοινότητες αυτές (Bourdieu, 1985)21. Με βάση 
το πλαίσιο αυτό, μπορούμε να θέσουμε το ερώτημα: Πώς οι δραστηριότητες σε μια 
μαθητική ομάδα κατά τη διάρκεια του μαθήματος των Φυσικών Επιστημών και τα 
άτομα που συμμετέχουν σε αυτές παράγουν και διαμορφώνουν ένα συγκεκριμένο 
μαθησιακό πλαίσιο και πώς αυτό το πλαίσιο με τη σειρά του συνεισφέρει στη 
διαμόρφωση των δραστηριοτήτων και στην οικειοποίηση ή όχι γνώσεων και 
δεξιοτήτων από τους μαθητές; Είναι η ανάλυση των λόγων που λαμβάνουν χώρα 
κατά τη διάρκεια των ομαδοσυνεργατικών δραστηριοτήτων, όπως υποστηρίζει ο Gee, 
που μπορεί να «φωτίσει» το ερώτημα αυτό (Gee, 1999)22. 

Υιοθετώντας μια προσανατολισμένη στο λόγο προσέγγιση, ερευνητής και 
δάσκαλοι-ερευνητές αναλύσαμε σε όλη τη διάρκεια της ερευνητικής μας 
προσπάθειας, διαλόγους των ομάδων που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του 
μαθήματος των Φυσικών Επιστημών στις οκτώ τάξεις που πραγματοποιήθηκε η 

                                                 
18 Kaartinen, S. & Kumpulainen, K. (2002). Collaborative inquiry and the construction of 
explanations in the learning of science. Learning and Instruction, 12: 189–212. 
19 Wegerif, R., Rojas-Drummond, S. & Mercer, N. (1999). Language for the social 
construction of knowledge: comparing classroom talk in Mexican pre-schools. Language and 
Education, Vol. 13, No. 2, pp. 133-150. 
20 Πήλιουρας Π., Κόκκοτας Π. (2002). «Η συνεργατική μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες. Μια 
έρευνα για τους κοινωνιογνωστικούς ρόλους των μαθητών». Διδασκαλία των Φυσικών 
Επιστημών. Έρευνα και Πράξη, Άνοιξη 2002, Τεύχος 1, σελ.35-44. 
∗ Ένα στοιχείο που διαφοροποιεί τη δική μας πρόταση από αρκετές άλλες είναι ότι εμπλέξαμε 
και τους δασκάλους-ερευνητές στην ανάλυση των λόγων τους, ενώ ένα στοιχείο που 
διαφοροποιεί τη δική μας πρόταση από όλες τις άλλες -όσες τουλάχιστον γνωρίζουμε- είναι 
ότι εμπλέξαμε και τους μαθητές στην ανάλυση των λόγων τους. 
21 Bourdieu, P. (1999). Γλώσσα και συμβολική εξουσία. Μτφρ. Κ. Καψαμπέλη. Εκδόσεις 
Ινστιτούτο του Βιβλιόυ - Α. Καρδαμίτσα: Αθήνα. 
22 Gee, J. P. (1999). An Introduction to Discourse Analysis: Theory and Method, London, 
Routledge. 
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έρευνά μας. Στη διαδικασία ανάλυσης των λόγων τους εμπλέξαμε στο τελικό στάδιο 
της έρευνας (υποδράση 4β) και τους ίδιους τους μαθητές. 

 
6.4.1 Επιλογή εργαλείων ανάλυσης λόγου 

Στο κεφάλαιο 5 περιγράψαμε αναλυτικά τις υποδράσεις της αναπτυξιακής 
εργασίας έρευνας που αφορούσαν την προσπάθεια μελέτης και μετασχηματισμού των 
επικοινωνιακών δράσεων των διδασκόντων με τη χρήση εργαλείων ανάλυσης λόγου 
και εφαρμογής επιλεγμένων στρατηγικών. Σ’ αυτό το κεφάλαιο, βασισμένοι στο ίδιο 
πλαίσιο, παρουσιάζουμε τα εργαλεία ανάλυσης λόγου που είναι κατάλληλα για τη 
μελέτη των μαθητικών ομάδων καθώς και τις παιδαγωγικές στρατηγικές που 
αποφασίστηκαν και εφαρμόστηκαν σε όλη τη διάρκεια της παρέμβασής μας.  

Στη διεθνή ερευνητική εργογραφία αναζητήσαμε εργαλεία ανάλυσης λόγου, 
κανονιστικά πλαίσια και συνεργατικές διερευνητικές στρατηγικές που θα μπορούσαν 
να μας βοηθήσουν στην επιδίωξή μας για το μετασχηματισμό της λειτουργίας των 
μαθητικών ομάδων και κατ’ επέκταση των τάξεων στις οποίες πραγματοποιήθηκε η 
έρευνα προς πιο συνεργατικές διερευνητικές συνθήκες. Μεταξύ άλλων εντοπίσαμε τα 
ακόλουθα εργαλεία και κανονιστικά πλαίσια: 

• Διερευνητική, σωρευτική και ομιλία αμφισβήτησης (Mercer, 1995)23 
• Κανόνες συνεργασίας στην ομάδα (Dawes, Mercer, Wegerif, 2000)24 
• Επιθυμητοί και μη επιθυμητοί κοινωνιογνωστικοί ρόλοι μαθητών κατά τη 

διάρκεια ομαδοσυνεργατικών δραστηριοτήτων (Hogan, 1999a)25 
• Γνωστική, λειτουργική και κοινωνική λειτουργία της γλώσσας (Kumpulainen 

& Mutanen, 2000)26 
• Φύση των αλληλεπιδράσεων (Shepardson, 1996)27 
Τα εργαλεία ανάλυσης λόγου και τα κανονιστικά πλαίσια αξιοποιήθηκαν σ’ ένα 

πρώτο επίπεδο για την ενημέρωση και την επιμόρφωση των δασκάλων-ερευνητών. Σ’ 
ένα δεύτερο επίπεδο τα χρησιμοποιήσαμε συστηματικά για να μελετήσουμε τη φύση, 
το είδος και την ποιότητα των αλληλεπιδράσεων στο πλαίσιο των μαθητικών ομάδων. 
Στην πράξη αποδείχτηκε, όπως θα φανεί στη συνέχεια, ότι αυτά λειτούργησαν όχι 
μόνο ως ερευνητικά αλλά και ως επιμορφωτικά, αναστοχαστικά και 
μετασχηματιστικά εργαλεία. 

Τα ερευνητικά ερωτήματα που διαμορφώσαμε από κοινού με τους οκτώ 
δασκάλους-ερευνητές κατά τη διάρκεια των πρώτων συναντήσεων της συνεργατικής 
έρευνας δράσης είναι τα ακόλουθα: 

                                                 
23 Mercer, N. (1995). The guided construction of knowledge. (Clevedon UK: Multilingual 
Matters).  
24 Dawes, L., Mercer, N. and Wegerif, R. (2000). Thinking Together: activities for teachers 
and children at Key Stage 2. Birmingham; Questions Publishing Co.  
25 Hogan, K. (1999a). ό.π. 
26 Kumpulainen, K., & Mutanen, M. (2000). Mapping the dynamics of peer group interaction: 
a method of analysis of socially shared knowledge processes. In H. Cowie, & G. Van der 
Aalsvoort (Eds.), Social interaction in learning and instruction (pp. 141-161). Amsterdam: 
Pergamom. 
27 Shepardson, D. (1996). Social interactions and the mediation of science learning in two 
small groups of first-graders. Journal of Research in Science Teaching, 33, 2, 159-178. 
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• Τι στρατηγικές χρησιμοποιούσαν για να πραγματευτούν μια ομαδική 
δραστηριότητα ή διαφορετικά τι κοινωνιογνωστικούς ρόλους ανέπτυσσαν οι 
μαθητές των οκτώ μελετούμενων τάξεων κατά τη διάρκεια μιας 
δραστηριότητας; Ποιoι από αυτούς τους ρόλους διευκόλυναν και ποιοι 
εμπόδιζαν τη συνεργατική διερεύνηση θέσεων, απόψεων, προτάσεων και κατ’ 
επέκταση τη μαθησιακή διαδικασία (βλ. ενότ. 6.4.3 & 6.6); 

• Τι είδους διαπραγμάτευση ή ποια ήταν η φύση των αλληλεπιδράσεων που 
λάμβανε χώρα κατά τη διάρκεια των ομαδικών δραστηριοτήτων (βλ. ενότ. 
6.4.3 & 6.6); 

• Πώς θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν οι διάλογοι που λάμβαναν χώρα ως 
προς το είδος τους; α) ως ομιλία αμφισβήτησης, β) ως σωρευτική ομιλία ή 3) 
ως διερευνητική ομιλία (βλ. ενότ. 6.4.3 & 6.6); 

• Μπορούσαν οι μαθητές να συνεργαστούν μεταξύ τους; Τι ενδείξεις 
συνεργατικών και διαλογικών δεξιοτήτων και μεταδεξιοτήτων υπήρχαν; Τι 
μπορούσε να γίνει (παρεμβάσεις, στρατηγικές) για να οικειοποιηθούν 
σταδιακά οι μαθητές τέτοιου είδους δεξιότητες (βλ. ενότ. 6.2.1.α2 & 6.2.2.β); 

• Ποια ήταν η λειτουργική και η κοινωνική διάσταση των λόγων των μελών 
των μαθητικών ομάδων κατά τη διάρκεια των αλληλεπιδράσεών τους (βλ. 
ενότ. 6.2.2.γ); 

• Τι είδους προβλήματα αντιμετωπίζουν οι μαθητές κατά τη διάρκεια της 
συνεργασίας τους; Είναι αξεπέραστα ή υπάρχουν τρόποι να διαμορφωθεί ένα 
καλύτερο κλίμα στην ομάδα (βλ. ενότ. 6.4.4 & 6.6); 

Για να απαντήσουμε στα ερωτήματα αυτά -με βάση τα εργαλεία ανάλυσης 
λόγου και τα κανονιστικά πλαίσια που αντλήσαμε από τη διεθνή βιβλιογραφία - 
διαμορφώσαμε: 

Ι) Ένα πλαίσιο ανάλυσης λόγου - «Πώς συζητά η ομάδα» (πίνακας 6.1) - 
αποτελούμενο από 4 μικροπλαίσια: 1) κοινωνιογνωστικοί ρόλοι 2) κανόνες 
συνεργασίας της ομάδας 3) το είδος της διαπραγμάτευσης 4) το είδος των διαλόγων 
(βλ. ενοτ. 6.4.2). 

ΙΙ) Αξιοποιήσαμε μετασχηματισμένο ένα πλαίσιο ανάλυσης αλληλεπιδράσεων 
των Kumpulainen και Mutanen (2000)28 για να μελετήσουμε τη λειτουργική και την 
κοινωνική διάσταση της λόγων των μελών των μαθητικών ομάδων κατά τη διάρκεια 
των αλληλεπιδράσεών τους (βλ. ενοτ. 6.4.4). 

 
Πίνακας 6.1: «Πώς συζητά η ομάδα»: Τα 4 μικρο-πλαίσια ανάλυσης 

1. Οι κοινωνιογνωστικοί ρόλοι των μαθητών 
Ρόλοι μαθητών που διευκολύνουν τη μαθησιακή 
διαδικασία: 
  Ζητούν πληροφορίες και διευκρινίσεις από τα άλλα 
μέλη της ομάδας 
  Προσφέρουν πληροφορίες και ιδέες στην ομάδα 
  Ενθαρρύνουν τη συμμετοχή όλων των μελών 
  Είναι σε θέση μέσα από τις διαφωνίες να 
συνθέτουν νέες θέσεις 
  Αναθεωρούν την αρχική τους άποψη, αν χρειαστεί 
  Αξιολογούν τις ιδέες που προσφέρονται με βάση 
συγκεκριμένα κριτήρια 

2. Οι κανόνες συνεργασίας  
ΚΣ1: Όλες οι σχετικές πληροφορίες 
μοιράζονται από κοινού. 
ΚΣ2: Ισχυρισμοί και απόψεις 
υποστηρίζονται με επιχειρήματα 
και στηρίζονται σε δεδομένα. 
ΚΣ3: Προτάσεις και απόψεις 
κρίνονται και συζητιούνται. 
ΚΣ4: Πριν παρθεί μια απόφαση 
λαμβάνονται υπόψη και 
αξιολογούνται όλες οι εναλλακτικές 
προτάσεις. Καλείται κάθε μέλος να 

                                                 
28 Kumpulainen, K., & Mutanen, M. (2000). ό.π. 



Κεφάλαιο 6 «Πώς συζητάμε στην ομάδα»: Προσπάθεια μετασχηματισμού των διαλόγων των μαθητικών 
ομάδων προς πιο συνεργατικές διερευνητικές συνθήκες στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών 

 

 208

  Ενθαρρύνουν με τη στάση και τις αντιδράσεις τους 
άλλους να εκφράσουν την άποψή τους 
 
Ρόλοι μαθητών που θέτουν εμπόδια στη μαθησιακή 
διαδικασία 
  Συνεργάζονται μόνο με ορισμένα μέλη της ομάδας 
  Χαρακτηρίζουν αρνητικά τις προσφερόμενες ιδέες 
  Αποφεύγουν να συμμετάσχουν στη συλλογική 
δραστηριότητα 
  Απορρίπτουν ιδέες και λύσεις, χωρίς να 
αιτιολογούν την απόρριψή τους 
  Δημιουργούν εντάσεις στην ομάδα  

εκφράσει την άποψή του. 
ΚΣ5: Ενθαρρύνεται η έκφραση 
απόψεων από όλα τα μέλη της 
ομάδας. 
ΚΣ6: Η ομάδα προσπαθεί έτσι ώστε 
να καταλήγει σε συμφωνία. 
ΚΣ7: Όλα τα μέλη της ομάδας 
αποδέχονται την συλλογική ευθύνη 
των αποφάσεων που λαμβάνονται 
και των πράξεων στις οποίες 
οδηγούν αυτές οι αποφάσεις. 

3. Η φύση της διαπραγμάτευσης στο μάθημα των 
Φυσικών Επιστημών  

 Διαπραγμάτευση σχετική με τον έλεγχο της 
δραστηριότητας: ένα αλληλεπιδραστικό επεισόδιο 
μεταξύ Μ-Μ για τη ρύθμιση της πρωτοβουλίας κατά τη 
διάρκεια της ομαδικής δραστηριότητας. 
  Διαπραγμάτευση σχετική με δράση: ένα 
αλληλεπιδραστικό επεισόδιο μεταξύ Μ-Μ κατά τη 
διάρκεια του οποίου η δράση κάποιου μέλους της 
μαθητικής ομάδας υποκινεί τη δράση ενός άλλου 
μέλους. 
  Διαπραγμάτευση σχετική με το χειρισμό υλικών: 
ένα αλληλεπιδραστικό επεισόδιο μεταξύ Μ-Μ κατά το 
οποίο οι συμμετέχοντες ρυθμίζουν τη διανομή ή το 
χειρισμό των υλικών. 
  Διαπραγμάτευση σχετική με νοήματα: ένα 
αλληλεπιδραστικό επεισόδιο μεταξύ Μ-Μ κατά το 
οποίο οι συμμετέχοντες διατυπώνουν, τεκμηριώνουν, 
επιχειρηματολογούν σχετικά με έννοιες και φαινόμενα 
των Φυσικών Επιστημών 
  Άλλο: αλληλεπιδράσεις που δεν μπορούν να 
καταχωρηθούν στις παραπάνω κατηγορίες. Π.χ. 
αλληλεπιδράσεις εκτός του πλαισίου της 
δραστηριότητας. 

4. Το είδος της ομιλίας 
 
Ομιλία αμφισβήτησης: 
χαρακτηρίζεται από διαφωνία και 
εξατομικευμένη λήψη αποφάσεων.  
 
Σωρευτική ομιλία:  
οι ομιλητές δομούν θετικά την 
ομιλία τους, αλλά χωρίς να ασκούν 
κριτική πάνω σε ότι έχει πει ο 
συνομιλητής. Η σωρευτική ομιλία 
χαρακτηρίζεται από επαναλήψεις 
και επιβεβαιώσεις. 
 
Συνεργατική διερευνητική ομιλία: 
 οι συνεργαζόμενοι μαθητές 
συμμετέχουν στη δραστηριότητα 
συζητώντας ο ένας τις ιδέες του 
άλλου κριτικά αλλά 
εποικοδομητικά. Οι δηλώσεις και 
οι προτάσεις των μελών της 
ομάδας τίθενται στην κρίση όλων.  

 
6.4.2 Τα τέσσερα μικροπλαίσια ως εργαλεία ανάλυσης λόγου («Πώς συζητά η 
ομάδα;») 

Στην ενότητα αυτή κάνουμε μια σύντομη παρουσίαση των 4 μικροπλαισίων 
που χρησιμοποιήσαμε για την ανάλυση λόγου των μαθητικών στιχομυθιών. Αυτά τα 
τέσσερα μικροπλαίσια τα αποδώσαμε συνολικά με τον τίτλο «Πώς συζητά η ομάδα;» 
(πίνακας 6.1), γιατί, όπως θα φανεί στη συνέχεια στην πράξη, μας έδωσαν 
συνδυαστικά τη δυνατότητα να αξιολογήσουμε τη φύση, το είδος και την ποιότητα 
των αλληλεπιδράσεων που λάμβαναν χώρα στις μαθητικές ομάδες κατά τη διάρκεια 
του μαθήματος των Φυσικών Επιστημών. 
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■ Μικροπλαίσιο 1: Επιθυμητοί και μη επιθυμητοί κοινωνιογνωστικοί ρόλοι 
των μαθητών κατά τη διάρκεια ομαδοσυνεργατικών δραστηριοτήτων 
Το πρώτο μικροπλαίσιο ανάλυσης λόγου των μαθητικών ομάδων που 

χρησιμοποιήσαμε είναι αυτό των επιθυμητών και μη επιθυμητών κοινωνιογνωστικών 
ρόλων. Με βάση τη συμβατική προσέγγιση, για να φέρουν οι μαθητές σε πέρας μια 
συνεργατική μαθησιακή δραστηριότητα, αναλαμβάνουν και εκτελούν με 
υπευθυνότητα συγκεκριμένους ρόλους (καταγραφέας, χρονομέτρης, υπεύθυνος της 
ομάδας, κ.λπ.) (Cohen, 199429; Jonhson & Jonhson, 199930; Ματσαγγούρας, 200031). 
Τα τελευταία χρόνια οι ερευνητές αναφέρονται στην αναποτελεσματικότητα 
λειτουργίας των ομάδων με βάση αποκλειστικά τους παραπάνω ρόλους και τονίζεται 
η σημασία που έχουν για τη μαθησιακή διαδικασία οι ποικίλοι κοινωνιογνωστικοί 
ρόλοι (sociocognitive roles) που εκδηλώνουν τα μέλη κάθε ομάδας κατά τη διάρκεια 
συνεργατικών δραστηριοτήτων (Hogan, 1999)32.  

Μελέτες για τη δυναμική που αναπτύσσεται στο πλαίσιο της ομαδικής εργασίας 
στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών τονίζουν τη σημασία των κοινωνιογνωστικών 
ρόλων και τον τρόπο με τον οποίο αυτοί διευκολύνουν ή παρακωλύουν τη μαθησιακή 
διαδικασία (Richmond & Striley, 199633). Οι Alexopolou και Driver (1996)34 σε 
έρευνά τους διαπίστωσαν ότι οι πιο λειτουργικές ομάδες σε σχέση με τη μαθησιακή 
διαδικασία χαρακτηρίζονταν από τη συμμετοχή όλων των μελών και την επιθυμία να 
εξεταστούν και να συζητηθούν όλες οι απόψεις. Το αντίθετο συνέβαινε με ομάδες 
που δεν ήταν παραγωγικές, όπου υπήρχε μια απροθυμία για ανταλλαγή απόψεων και 
έλλειψη συνοχής των μελών τους. Στη μελέτη τους οι Richmond και Striley (1996) 
εντόπισαν τρία ηγετικά στυλ σε μια μαθητική ομάδα. Το πιο διευκολυντικό για τη 
μαθησιακή διαδικασία, που χαρακτηρίζουν συν-περιεχτικό (inclusive), ήταν αυτό στο 
οποίο ο ηγέτης της ομάδας επεδίωκε την εμπλοκή όλων των μελών της. Το πειστικό 
(persuasive) στυλ είναι αυτό που ο ηγέτης έχει τον πρώτο λόγο σε όλη τη διάρκεια 
της δραστηριότητας και πείθει τους άλλους να τον ακολουθούν. Το στυλ αυτό, όπως 
αναφέρουν, μπορεί να αποτελεί μια επικερδή μαθησιακή εμπειρία για το 
συγκεκριμένο μαθητή αλλά όχι και για τα άλλα μέλη της ομάδας. Τέλος είναι το 
αποξενωτικό στυλ (alienating style), όπου γίνεται προσπάθεια από το μαθητή-ηγέτη 
της ομάδας να υποβιβάζει το μαθησιακό έργο μειώνοντας τις ευκαιρίες για 
αλληλεπίδραση και μάθηση.  

Η Hogan (1999)35 σε έρευνά της διαπίστωσε και ανέδειξε μια σειρά από 
κοινωνιογνωστικούς ρόλους. Κάποιοι από αυτούς τους ρόλους προσέφεραν 
σημαντικά στην οικοδόμηση από κοινού νοημάτων των μελών των ομάδων, ενώ 
κάποιοι άλλοι εμπόδιζαν τις διαδικασίες που λάμβαναν χώρα στα πλαίσια των 
ομαδικών δραστηριοτήτων, κάτι που διαπιστώσαμε κι εμείς σε έρευνές μας 
(Πήλιουρας κ.ά., 200136; Πήλιουρας & Κόκκοτας, 200237). Με βάση τους 
                                                 
29 Cohen (1994). ό.π. 
30 Jonhson, & Jonhson (1999). ό.π. 
31 Ματσαγγούρας, Η. (2000). Ομαδοσυνεργατική Διδασκαλία και Πράξη, Γρηγόρηs, Αθήνα. 
32 Hogan, K. (1999). ό.π. 
33 Richmond, & Striley (1996). ό.π. 
34 Alexopolou, & Driver (1996). ό.π. 
35 Hogan, K. (1999). ό.π. 
36 Πήλιουρας, Π., Κόκκοτας, Πλακίτση, Α., Γρίλλιας, Α. (2001). «Η διαμαθητική επικοινωνία 
σε ένα πλαίσιο συνεργατικής εποικοδόμησης της γνώσης στο μάθημα των Φυσικών 
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κοινωνιογνωστικούς ρόλους της Hogan και τις δικές μας έρευνες διαμορφώσαμε μια 
κατηγοριοποίηση επιθυμητών και μη επιθυμητών κοινωνιογνωστικών ρόλων, δηλαδή 
ρόλων που προάγουν τη συνεργατική διερεύνηση και συνεισφέρουν θετικά στον 
καμβά της μαθησιακής διαδικασίας και άρα θα πρέπει να ενθαρρύνονται από τους 
διδάσκοντες και ρόλων που δεν προάγουν τη συνεργατική διερεύνηση και που οι 
διδάσκοντες θα πρέπει να εντοπίζουν και να προσπαθούν για την σταδιακή μείωση 
της εκδήλωσής τους από τα μέλη των ομάδων. Οι ρόλοι αυτοί περιγράφονται στον 
πίνακα 6.1. 

Ερευνητής και δάσκαλοι-ερευνητές αξιοποιήσαμε το κανονιστικό αυτό πλαίσιο 
των επιθυμητών και μη επιθυμητών κοινωνιογνωστικών ρόλων, σ’ ένα πρώτο επίπεδο 
για να εκτιμήσουμε την ποιότητα των αλληλεπιδράσεων στις ομάδες και το βαθμό 
που σε αυτές επικρατούν επιθυμητοί ή μη επιθυμητοί κοινωνιογνωστικοί ρόλοι και σ΄ 
ένα δεύτερο επίπεδο για να προσπαθήσουμε να μετασχηματίσουμε αυτούς τους 
ρόλους. 

 
■ Μικροπλαίσιο 2: Κανόνες συνεργασίας στην ομάδα 

Το δεύτερο μικροπλαίσιο ανάλυσης λόγου των μαθητικών ομάδων που 
χρησιμοποιήσαμε είναι ο εντοπισμός των κανόνων συνεργασίας που χαρακτήριζαν 
τις ομάδες κατά τη διάρκεια του μαθήματος των Φυσικών Επιστημών. 

Για να επιτευχθεί αποτελεσματική επικοινωνία και μάθηση στο πλαίσιο της 
ομάδας, είναι απαραίτητο οι μαθητές να μοιράζονται κοινούς στόχους και να 
συνεργάζονται αρμόνικα (Τριλιανός, 2004)38. Στην πράξη, όπως υποστηρίζουν οι 
Barns και Todd (1995, σελ. 21)39, η διαδικασία της συνεργασίας δεν μπορεί να 
διαχωριστεί από την από κοινού ανάπτυξη νέων τρόπων σκέψης σχετικών με το υπό 
μελέτη θέμα. Σε αυτή τη διαδικασία της από κοινού γνωστικής διαδικασίας των 
μελών μιας ομάδας απαιτούνται μια σειρά από συνεργατικές δεξιότητες που 
διευκολύνουν τη μαθησιακή διαδικασία, όπως η εισαγωγή του θέματος ή των 
υποθεμάτων, η επέκταση και συμπλήρωση απόψεων, η διατύπωση επιχειρημάτων, η 
διατύπωση διευκρινιστικών ερωτημάτων, η ανάδειξη απόψεων και η αξιολόγησή 
τους. Απαιτούνται επίσης μια σειρά από κοινωνικές δεξιότητες όπως η 
διαπραγμάτευση των σχέσεων των μελών της ομάδας και η θέληση για συμμετοχή 
(Barns & Todd, 1995, σελ. 54).  

Οι Dawes, Mercer & Wegerif (2000)40, βασισμένοι στις εργασίες πολλών 
πρωτοπόρων μελετητών των αλληλεπιδράσεων των μαθητών κατά τη διάρκεια της 

                                                                                                                                            
Επιστημών». (Τόμος ΙΙ, σελ. 82-95 ). Επιμέλεια Καψάλης Γ. & Κατσίκης Α.: Πρακτικά 
Πανελλήνιου Συνεδρίου «Σχολική Γνώση και Διδασκαλία στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση», 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Σχολή Επιστημών Αγωγής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής 
Εκπαίδευσης, Ιωάννινα.. 
37 Πήλιουρας, Π., Κόκκοτας, Π. (2002). «Η συνεργατική μάθηση στις Φ.Ε. Μια έρευνα για 
τους κοινωνιογνωστικούς ρόλους των μαθητών». Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών. 
Έρευνα και Πράξη, Άνοιξη 2002, Τεύχος 1, σελ.35-44. 
38 Τριλιανός, Θ. (2004). Μεθοδολογία της Σύγχρονης Διδασκαλίας: Καινοτομικές 
επιστημονικές προσεγγίσεις στη Διδακτική Πράξη (3η έκδοση). Αθήνα.  
39 Barnes, D & Todd, F. (1995) Communication and Learning Revisited. Portsmouth, N.H. 
40 Dawes, Mercer, & Wegerif (2000). ό.π. 
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μαθησιακής διαδικασίας (π.χ. Barnes & Todd, 197741; Edwards & Mercer 198742; 
Cazden 198843; Norman 199244), διαμόρφωσαν μια σειρά από κανόνες καλής 
συνεργασίας και με βάση αυτούς ανέπτυξαν συγκεκριμένο εκπαιδευτικό υλικό. Εμείς 
μελετήσαμε την εργασία τους και διαμορφώσαμε τη δική μας πρόταση η οποία είναι 
προσαρμοσμένη στις δυνατότητες των Ελλήνων μαθητών που φοιτούν στις 
τελευταίες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου. Έτσι μια ομαδική δραστηριότητα είναι 
πιο πιθανό να είναι παραγωγική και αποτελεσματική, εάν η λειτουργία της ομάδας 
βασίζεται στους παρακάτω κανόνες, για τους οποίους οι μαθητές δε θα πρέπει να 
είναι μόνο ενήμεροι αλλά και σύμφωνοι: 

ΚΣ1: Όλες οι σχετικές πληροφορίες μοιράζονται από κοινού. 
ΚΣ2: Ισχυρισμοί και απόψεις υποστηρίζονται με επιχειρήματα και στηρίζονται 

σε δεδομένα. 
ΚΣ3: Προτάσεις και απόψεις κρίνονται και συζητιούνται. 
ΚΣ4: Πριν παρθεί μια απόφαση λαμβάνονται υπόψη και αξιολογούνται όλες οι 

εναλλακτικές προτάσεις. Καλείται κάθε μέλος να εκφράσει την άποψή του. 
ΚΣ5: Ενθαρρύνεται η έκφραση απόψεων από όλα τα μέλη της ομάδας. 
ΚΣ6: Η ομάδα προσπαθεί, έτσι ώστε να καταλήγει σε συμφωνία. 
ΚΣ7: Όλα τα μέλη της ομάδας αποδέχονται τη συλλογική ευθύνη των 

αποφάσεων που λαμβάνονται και των πράξεων στις οποίες οδηγούν αυτές οι 
αποφάσεις. 

Αξιοποιήσαμε το κανονιστικό αυτό πλαίσιο για να εκτιμήσουμε το βαθμό που 
οι μαθητές μπορούν να συνεργαστούν μεταξύ τους, ενώ ζητήσαμε από τους μαθητές 
μέλη των μαθητικών ομάδων να διαμορφώσουν τους δικούς τους κανόνες 
συνεργασίας και να τους επικαλούνται κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους, έτσι 
ώστε σταδιακά αυτοί να μετατραπούν σε συνεργατικές μεταδεξιότητες. 

 
■ Μικροπλαίσιο 3: Η φύση της διαπραγμάτευσης των μελών μιας ομάδας  

Το τρίτο μικροπλαίσιο ανάλυσης λόγου των μαθητικών ομάδων ήταν αυτό του 
εντοπισμού της φύσης της διαπραγμάτευσης των μελών μιας ομάδας. 

Τι ακριβώς κάνουν οι μαθητές κατά τη διάρκεια των αλληλεπιδραστικών 
επεισοδίων μιας ομαδικής δραστηριότητας; Πoια είναι η φύση της διαπραγμάτευσης 
των μικροεπεισοδίων που συναποτελούν μια εκτεταμένη στιχομυθία; Σε μια έρευνα 
τους με τη μεθοδολογία της παρατήρησης οι Newton et al. (1999)45 διαπίστωσαν ότι 
η συζήτηση από τους μαθητές σχετικά με το υπό συζήτηση θέμα των Φυσικών 
Επιστημών δεν ήταν και τόσο συνηθισμένη. Ακόμη κι αν η δραστηριότητα ήταν μια 
επιθυμητή διερεύνηση, οι μαθητές εργάζονταν με τέτοιο τρόπο που σπάνια 
διαμορφωνόταν μια ουσιαστική συζήτηση. Παρόμοια, σε μια μελέτη τους σχετικά με 
την επιχειρηματολογία για μαθητές του Λυκείου οι Jimenez-Aleixandre et al. 

                                                 
41 Barnes, D. & Todd, F. (1977). Communicating and learning in small groups. London: 
Routledge & Kegan Paul. 
42 Edwards, D. A., & Mercer, N. (1987). Common knowledge: The development of 
understanding in the classroom. New York: Routledge. 
43 Cazden, C. B. (1988). Classroom discourse: The language of teaching and learning. 
Portsmouth, NH: Heinemann.  
44 Norman, K. (Ed.) (1992). Thinking Voices. London: Hodder and Stoughton. 
45 Newton, P., Driver, R., and Osborne, J. (1999). ό.π. 
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(2000)46 διέκριναν δυο τρόπους διεξαγωγής του μαθήματος που τους ονόμασαν: 
«κάνοντας το μάθημα» («doing the lesson») και «κάνοντας επιστήμη» («doing 
science»). Στη μελέτη τους διαπίστωσαν ότι υπερίσχυε κατά πολύ το πρώτο μοτίβο 
λειτουργίας της ομάδας, δηλαδή στο μεγαλύτερο μέρος του χρόνου της διαμαθητικής 
επικοινωνίας οι μαθητές απλά μιλούσαν για το ποιο είναι το έργο (π.χ. τι θα 
κάνουμε;, τι πρέπει να γράψουν χωρίς να το έχουν διαπραγματευτεί κ.λπ.). Την τάση 
των μαθητικών ομάδων να εστιάζουν σε διαδικαστικά κυρίως θέματα (π.χ. ποιος θα 
κάνει τι) έχουν τονίσει σε έρευνά τους και οι Richmond & Striley (1996)47. 

Βασισμένοι σε εργασία του Shepardson (1996)48, ο οποίος μελέτησε τη φύση 
των αλληλεπιδράσεων δυο μαθητικών ομάδων, διαμορφώσαμε την παρακάτω 
κατηγοριοποίηση σχετικά με τη φύση της διαπραγμάτευσης που μπορεί να λάβει 
χώρα σε μια ομάδα στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών: 

 
Πίνακας 6.2: Η φύση των αλληλεπιδράσεων των μελών της ομάδας 

Διαπραγμάτευση 
σχετική με τον 
έλεγχο της 

δραστηριότητας 

Αλληλεπιδραστικό επεισόδιο μεταξύ Δ-Μ ή Μ-Μ για τη ρύθμιση 
της πρωτοβουλίας κατά τη διάρκεια της ομαδικής 
δραστηριότητας. 

Διαπραγμάτευση 
σχετική με δράση 

Αλληλεπιδραστικό επεισόδιο μεταξύ Δ-Μ ή Μ-Μ κατά τη 
διάρκεια του οποίου η δράση του δασκάλου ή κάποιου μέλους 
της μαθητικής ομάδας υποκινεί την δράση ενός άλλου μέλους. 

Διαπραγμάτευση 
σχετική με το 

χειρισμό υλικών 

Αλληλεπιδραστικό επεισόδιο μεταξύ Δ-Μ ή Μ-Μ κατά το οποίο 
οι συμμετέχοντες ρυθμίζουν τη διανομή ή το χειρισμό των 
υλικών. 

Διαπραγμάτευση 
σχετική με νοήματα 

Αλληλεπιδραστικό επεισόδιο μεταξύ Δ-Μ ή Μ-Μ κατά το οποίο 
οι συμμετέχοντες διατυπώνουν, τεκμηριώνουν, 
επιχειρηματολογούν σχετικά με έννοιες και φαινόμενα των 
Φυσικών Επιστημών. 

Άλλο 
Αλληλεπιδράσεις που δεν μπορούν να καταχωρηθούν στις 
παραπάνω κατηγορίες. Για παράδειγμα αλληλεπιδράσεις εκτός 
πλαισίου της δραστηριότητας, παρατηρήσεις διδάσκοντος κ.λπ. 

 
Ερευνητής και δάσκαλοι ερευνητές αξιοποιήσαμε το κανονιστικό αυτό πλαίσιο 

σ’ ένα πρώτο επίπεδο για να εκτιμήσουμε το είδος της διαπραγμάτευσης που λάμβανε 
χώρα κατά τη διάρκεια των ομαδικών δραστηριοτήτων και σ΄ ένα δεύτερο επίπεδο 
για να επιδιώξουμε την αύξηση της συχνότητας επιθυμητών ειδών διαπραγμάτευσης, 
όπως, για παράδειγμα, της διαπραγμάτευσης σχετικά με νοήματα. 

 
■ Μικροπλαίσιο 4: Συνεργατική διερευνητική, σωρευτική και ομιλία 

αμφισβήτησης  
Ένα άλλο εργαλείο το οποίο αξιοποιήσαμε για να μελετήσουμε τους 

μαθητικούς διαλόγους, είναι αυτό των τριών ειδών ομιλίας που αναπτύσσονται, όταν 

                                                 
46 Jimenez-Aleixandre, M. P., Rodriguez A. B., Duschl, R. A. (2000). 'Doing the lesson' or 
'doing science': argument in high school genetics. Science and Education 84: 757-92.  
47 Richmond, & Striley (1996). ό.π. 
48 Shepardson (1996). ό.π. 



Κεφάλαιο 6 «Πώς συζητάμε στην ομάδα»: Προσπάθεια μετασχηματισμού των διαλόγων των μαθητικών 
ομάδων προς πιο συνεργατικές διερευνητικές συνθήκες στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών 

 

 213

οι μαθητές εργάζονται από κοινού. Οι Dawes, Mercer & Wegerif (2000)49, 
βασιζόμενοι και επεκτείνοντας τις εργασίες άλλων ερευνητών (Barnes 199250; Barnes 
και Todd 199551) που αναφέρονται σε δυο είδη ομιλίας (exploratory και 
presentational talk), προτείνουν την παρακάτω κατηγοριοποίηση, για την ανάλυση 
του τρόπους ομιλίας και σκέψης συλλογικών δραστηριοτήτων μιας ομάδας: 

1. Ο πρώτος τρόπος ομιλίας είναι η ομιλία αμφισβήτησης (disputational talk) που 
χαρακτηρίζεται από διαφωνία και εξατομικευμένη λήψη αποφάσεων.  

2. Ο δεύτερος τρόπος ομιλίας είναι η σωρευτική ομιλία (cumulative talk) στην 
οποία οι ομιλητές δομούν θετικά την ομιλία τους, αλλά χωρίς να ασκούν 
κριτική πάνω σε ότι έχει ειπωθεί από άλλον ομιλητή. Η σωρευτική ομιλία 
χαρακτηρίζεται από επαναλήψεις, επιβεβαιώσεις και μη επεξεργασμένες 
διατυπώσεις. 

3. Ο τρίτος τύπος ομιλίας είναι η διερευνητική ομιλία (explarotary talk) [εμείς 
την ονομάζουμε συνεργατική διερευνητική ομιλία], στην οποία οι 
συνεργαζόμενοι μαθητές συμμετέχουν στην κοινή δραστηριότητα συζητώντας 
ο ένας τις ιδέες του άλλου κριτικά αλλά εποικοδομητικά. Οι δηλώσεις και οι 
προτάσεις των μελών της ομάδας τίθενται στην κρίση όλων.  

Αυτή η προσέγγιση της ανάλυσης των συζητήσεων των μαθητών είναι 
επηρεασμένη από την εργασία των Edwards και Mercer (1987)52, οι οποίοι 
ενδιαφέρονταν περισσότερο για τη σχέση μεταξύ της συζήτησης και της οικοδόμησης 
νοημάτων από τους μαθητές παρά για τα φωνολογικά και γλωσσολογικά 
χαρακτηριστικά της συζήτησης.  

Αξιοποιήσαμε το μικροπλαίσιο των παραπάνω ειδών ομιλίας σε ένα πρώτο 
επίπεδο για να εκτιμήσουμε το είδος των συζητήσεων που λάμβαναν χώρα κατά τη 
διάρκεια των επικοινωνιακών αλληλεπιδράσεων στις ομάδες και σ΄ ένα δεύτερο 
επίπεδο για να επιδιώξουμε την ανάπτυξη της επιθυμητής συνεργατικής 
διερευνητικής ομιλίας. 

 
6.4.3 Ανάλυση στιχομυθιών με βάση το πλαίσιο: «Πώς συζητά η ομάδα»  
Στιχομυθίες 1 & 2: Ζωγραφίζουμε με το μολύβι μας τα καλώδια 

Οι στιχομυθίες 1 και 2 που αναλύουμε στη συνέχεια αποτελούν 
απομαγνητοφωνημένο υλικό από την αρχική φάση της έρευνάς μας. Πρόκειται για 
στιχομυθίες δυο μαθητικών ομάδων από την ίδια τάξη, στην ενότητα «Ηλεκτρισμός», 
μάθημα «Το απλό ηλεκτρικό κύκλωμα». Είναι η πρώτη χρονιά που οι συγκεκριμένοι 
μαθητές εργάζονται σε ομάδες. Ο δάσκαλος-ερευνητής που καθοδηγεί τις εργασίες 
των ομάδων έχει δυο χρόνια διδακτική εμπειρία, αρκετή θεωρητική ενημέρωση αλλά 
μικρή πρακτική-βιωματική εμπειρία στο συντονισμό και στη διαχείριση μαθητικών 
ομάδων. 

Οι στιχομυθίες 1 και 2 αφορούν και οι δυο την ίδια δραστηριότητα του 
σχολικού εγχειριδίου. Συγκεκριμένα, ο δάσκαλος ζητά από τους μαθητές να 
συζητήσουν για το πώς θα ζωγραφίσουν με το μολύβι τους καλώδια, για να 
συνδέσουν ένα λαμπάκι και μια μπαταρία (που απεικονίζονται στο βιβλίο), έτσι ώστε 

                                                 
49 Dawes, Mercer, & Wegerif (2000). ό.π. 
50 Barnes, D. (1992). The role of talk in learning. In K. Norman (ed): Thinking voices: the 
work of the National Oracy Project. London: Hodder & Stoughton.  
51 Barnes, & Todd (1995). ό.π.  
52 Edwards, A. D. & Mercer, N. (1987). Common knowledge, Methuen, London.  
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το λαμπάκι να φωτοβολεί (καλούνται δηλαδή να δημιουργήσουν ένα υποθετικό 
κλειστό κύκλωμα, για να δοκιμάσουν στη συνέχεια να το φτιάξουν με πραγματικά 
υλικά). Η δραστηριότητα είναι διατυπωμένη στο σχολικό εγχειρίδιο ως εξής: 

«Στην παρακάτω εικόνα βλέπεις μια μπαταρία κι ένα λαμπάκι στερεωμένο σε 
μια λυχνιολαβή. Σχεδίασε δυο καλώδια, που να συνδέουν τη μπαταρία με τη 
λυχνιολαβή, έτσι ώστε το λαμπάκι να φωτίζει.» 

 
Α) Ανάλυση στιχομυθίας 1 

Η στιχομυθία που έλαβε χώρα στη μια ομάδα, με αφορμή το παραπάνω 
ερώτημα είναι η ακόλουθη: 

 
 Στιχομυθία 1: «Πώς συζητά η ομάδα»- αρχική φάση 
Ενότητα:  
«Ηλεκτρισμός» 

Μάθημα 3: «Ένα απλό κύκλωμα» (σελ. 
175-180) 
 «Ερευνώ και ανακαλύπτω»-Ε΄ Τάξη53 

Δραστηριότητα:  
«Σχεδιασμός 
καλωδίων απλού 
κυκλώματος»  
Ημερομηνία: 22/1/03

1 Δάσκαλος: Πρέπει να ζωγραφίσετε με το μολύβι σας καλώδια. Πριν τα 
φτιάξετε, θα συζητήσετε στις ομάδες σας, πώς πρέπει να είναι τα 
καλώδια, από πού πρέπει να ξεκινάνε, πού πρέπει να 
καταλήγουν και μετά θα τα ζωγραφίσετε. Πρώτα το συζητάτε 
και μετά το ζωγραφίζετε. 

2 Νίκος: Εδώ στις βίδες πάνε τα καλώδια (οι βίδες βρίσκονται στη βάση 
του λαμπτήρα). 

3 Μαρία: (χαμηλόφωνα) Κοίτα από κάτω από τις βίδες. 
4 Νίκος: Πάνω από τις βίδες (με έντονο ύφος). 
5 Θανάσης: Πω πω, σκάστε μωρέ, όλο. 
6 Τασία: Ε, τι αντιδράς.  
7 Θανάσης: Έχω νευριάσει! Σταματήστε ρε! Όλο μιλάτε! 
8 Τασία: Είσαι πολύ βλάκας. 
9 Θανάσης: Ε, τι ρε.. Καλά, ναι.. 
10 Μαρία: Πώς κάνεις έτσι παιδί μου; Ηρέμησε. Χαλαρά... 
11 Θανάσης: Ε, τι ρε; Όποιος θέλει κάτι, έρχεται στο θρανίο μου; Κοιτάω, 

άντε αντιγράψτε, για πεντακόσιες. 
12 Δάσκαλος: Ζωγραφίστε λοιπόν καλώδια, από τη μπαταρία, στους πόλους 

από το λαμπάκι, που όμως τι λαμπάκι είναι αυτό; 
13 Μαθητές: Βιδωτό! 
14 Δάσκαλος: Άρα οι πόλοι του, που είναι; 
15 Τασία: Πάνω στις βίδες. 
16 Δάσκαλος: Ο ένας είναι κάτω και ο άλλος στο γύρω- γύρω. Πώς το λέμε το 

γύρω - γύρω;  
17 Μαρία: Αυτό μπορεί να πάει εδώ. 
18 Νίκος: Τι λες βρε; Είπε ο κύριος ότι αυτό, πρέπει να πάει εδώ πάνω. 

Αυτό, να πάει εδώ (δείχνει το κάτω μέρος της ξύλινης βάσης που 
βρίσκεται ο λαμπτήρας). 

19 Θανάσης: Πάει, μέσα, αυτό εδώ το πραγματάκι, ρε άσχετε! (δείχνει το 
κάτω μέρος της ξύλινης βάσης) 

                                                 
53 Αποστολάκης, κ.ά. (2001). Ερευνώ και ανακαλύπτω, ΟΕΔΒ, Αθήνα. 
 



Κεφάλαιο 6 «Πώς συζητάμε στην ομάδα»: Προσπάθεια μετασχηματισμού των διαλόγων των μαθητικών 
ομάδων προς πιο συνεργατικές διερευνητικές συνθήκες στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών 

 

 215

20 Νίκος: Ε, ναι!  
21 Θανάσης: Είσαι βλάκας! 
22 Τασία: Εσύ είπες να το βάλουμε εδώ πέρα; (απευθυνόμενη στο Νίκο) 
23 Νίκος: Ναι, θα περάσει από κάτω το καλώδιο... 
24 Τασία: Απ’ το ξύλο; 
25 Μαρία: Τι μας λες τώρα; 
26 Τασία Κύριε, εξηγήστε εδώ πέρα (καλεί τον δάσκαλο). 
27 Μαρία: Αυτό δεν έχει εδώ πέρα..; 
28 Τασία: Νίκο, κοίτα εδώ. Βάζεις το ένα, πάει αυτό έτσι, πάει αυτό εδώ 

(δείχνοντας τη σωστή σύνδεση). 
29 Νίκος: Εδώ όχι, αυτό είναι συρματάκι και πηγαίνει και ακουμπάει εδώ. 
30 Μαρία: Και πάει εδώ. Και το άλλο πάει και από κάτω (δείχνοντας τη 

σωστή σύνδεση). 
31 Θανάσης: (απευθυνόμενος στο Νίκο) Αυτό είναι ένα άλλο συρματάκι που 

ακουμπάει και στην τέτοια και ακουμπάει κάτω. Τούβλο. 
Σκέφτεσαι λίγο; 

32 Νίκος: Καλά, εντάξει. Καλά, εγώ δεν κάνω παρέα με εσάς. 
33 Θανάσης: Σκασίλα μας. Καλύτερα….. 

 
Μέλη της ομάδας είναι η Μαρία, ο Νίκος, ο Θανάσης και η Τασία. 

Διαβάζοντας τη στιχομυθία μπορούμε εξαρχής (μακροσκοπικά) να εκτιμήσουμε, ότι 
αν και οι επικοινωνιακές συνεισφορές των μελών της είναι ισόρροπες (Πίνακας 6.3: 
Μαρία - 6 Επικοινωνιακές Δράσεις (Ε.Δ.), Νίκος - 7 Ε.Δ., Θανάσης - 8 Ε.Δ., Τασία - 
6 Ε.Δ.), δηλαδή στη συζήτηση συμμετέχουν όλα τα μέλη της ομάδας, ο διάλογος που 
διεμήφθη μεταξύ των μαθητών δε διευκολύνει στη μαθησιακή διαδικασία τη 
συνεργατική διερεύνηση απόψεων και την από κοινού διαμόρφωση νοημάτων. 

 
Πίνακας 6.3:  

Ποσοτικά στοιχεία επικοινωνιακών δράσεων (Ε.Δ.) μελών της ομάδας - Στιχομυθία 1 
Αριθμός επικοινωνιακών 

δράσεων 
 
 

Συνολικός αριθμός λέξεων στις 
επικοινωνιακές δράσεις 

 

Ν % Ν % 
Μαρία 6 22 % 37 20 % 
Νίκος 7 26 % 55 30 % 

Θανάσης 8 30 % 60 32 % 
Τασία 6 22 % 35 18 % 

Σύνολο 27 100 % 

 

187 100 % 
 
Πώς όμως μπορούμε να τεκμηριώσουμε με επιχειρήματα αυτή την άποψη; Και 

κάτι ακόμα πιο σημαντικό, ποια ακριβώς είναι τα προβλήματα της συνεργασίας; Τι 
πρέπει να γνωρίζει ένας δάσκαλος που επιθυμεί να εφαρμόσει συνεργατικές 
διερευνητικές προσεγγίσεις στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών; Και τι μπορεί να 
κάνει για να ξεπεραστούν τα προβλήματα αυτά; Αρκεί η θεωρητική γνώση για να 
υλοποιήσει με επιτυχία συνεργατικά μαθησιακά περιβάλλοντα; Είδαμε ότι 
υποστηριχτές της ανάλυσης λόγου, όπως ο Gee, o Green, ο Lemke, ο Fairclough, η 
Hicks (κεφ. 3) υποστηρίζουν ότι η ανάλυση λόγου είναι ένα σημαντικό εργαλείο στα 
χέρια του ερευνητή και όπως τεκμηριώσαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, και στα 
χέρια του δασκάλου. Έτσι με τη συνεργασία των δασκάλων-ερευνητών, 
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χρησιμοποιήσαμε τα τέσσερα περιγραφικά πλαίσια (μικροπλαίσια ανάλυσης τα 
ονομάσαμε) για να «εισχωρήσουμε στον κόσμο» των μικροαλληλεπιδράσεων των 
μαθητικών ομάδων.  

 
Μικροπλαίσιο 1: Επιθυμητοί και μη επιθυμητοί κοινωνιογνωστικοί ρόλοι των 
μαθητών (στιχομυθία 1) 

Στη στιχομυθία 1 χρησιμοποιώντας το κανονιστικό περιγραφικό πλαίσιο των 
επιθυμητών και μη επιθυμητών κοινωνιογνωστικών ρόλων μπορούμε να 
παρακολουθήσουμε το επίπεδο συνεργασίας των μελών της συγκεκριμένης ομάδας, 
κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας (πώς θα ζωγραφίσουν με το μολύβι τους 
καλώδια για να συνδέσουν ένα λαμπάκι και μια μπαταρία, έτσι ώστε το λαμπάκι να 
φωτοβολεί).  

Καταρχήν υπάρχει ένα μέλος, ο Θανάσης, που μπορούμε να πούμε ότι 
επικρατεί στην ομάδα και προσπαθεί να επιβληθεί και σε όλους τους άλλους: (11. 
Θανάσης: Ε, τι ρε; Όποιος θέλει κάτι, έρχεται στο θρανίο μου; Κοιτάω, άντε 
αντιγράφτε, για πεντακόσιες.) Συνεισφέρει στην ομάδα το μεγαλύτερο αριθμό 
επικοινωνιακών δράσεων (8 Ε.Δ. - 60 λέξεις), πόσο όμως προσφέρει προς την 
κατεύθυνση της από κοινού διερεύνησης; Απομονώνοντας τις λεκτικές συνεισφορές 
του - που βέβαια στην πραγματικότητα συνοδεύονταν και από μια σειρά κινήσεις του 
σώματος, χειρονομίες, μορφασμούς - διαπιστώνουμε ότι Θανάσης με τις συνεισφορές 
του εκδηλώνει όχι έναν αλλά ένα φάσμα μη επιθυμητών κοινωνιογνωστικών ρόλων 
(πίνακας 6.4). Επίσης παρατηρούμε ότι οι συνεισφορές επιτελούν ταυτόχρονα 
περισσότερους από έναν ρόλους. Έτσι για παράδειγμα όταν ο Θανάσης χαρακτηρίζει 
αρνητικά τις ιδέες του Νίκου, ταυτόχρονα δημιουργεί εντάσεις στην ομάδα. 

 
Πίνακας 6.4  Στιχ.1: Λεκτικές συνεισφορές Θανάση Κοινωνιογνωστικοί ρόλοι 
5 Πω πω, σκάστε μωρέ, όλο. Δημιουργεί εντάσεις στην ομάδα 
7 Έχω νευριάσει! Σταματήστε ρε! Όλο μιλάτε! Δημιουργεί εντάσεις στην ομάδα 
9 Ε, τι ρε.. Καλά, ναι.. Δημιουργεί εντάσεις στην ομάδα 
11 Ε, τι ρε; Όποιος θέλει κάτι, έρχεται στο θρανίο 

μου; Κοιτάω, άντε αντιγράψτε, για 
πεντακόσιες. 

Αποφεύγει να συμμετάσχει στην 
συλλογική δραστηριότητα 

19 Πάει, μέσα, αυτό εδώ το πραγματάκι, ρε 
άσχετε! (δείχνει το κάτω μέρος της ξύλινης 
βάσης) 

Χαρακτηρίζει αρνητικά τις 
προσφερόμενες ιδέες 

21 Είσαι βλάκας! Χαρακτηρίζει αρνητικά άλλο 
μέλος της ομάδας 

31 (απευθυνόμενος στο Νίκο) Αυτό είναι ένα άλλο 
συρματάκι που ακουμπάει και στην τέτοια και 
ακουμπάει κάτω. Τούβλο. Σκέφτεσαι λίγο;  

Χαρακτηρίζει αρνητικά τις 
προσφερόμενες ιδέες 
Χαρακτηρίζει αρνητικά άλλο 
μέλος της ομάδας 

33 Σκασίλα μας. Καλύτερα….. Συνεργάζεται μόνο με ορισμένα 
μέλη της ομάδας 

 
Ο λόγος του Θανάση επιτελεί ταυτόχρονα δυο λειτουργίες. Μια έχει να κάνει 

με το μοτίβο λόγου που αναπτύσσεται και η άλλη με το θεματικό περιεχόμενο του 
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λόγου (Lemke, 1990)54. Οι συνεισφορές του Θανάση και στα δυο αυτά επίπεδα 
δημιουργούν αξεπέραστα προβλήματα στην ομάδα. Στο επίπεδο του μοτίβου του 
λόγου γιατί διαρκώς θέτουν εμπόδια στη δημιουργική αλληλεπίδραση των μελών 
(αποτροπή συμμετοχής κάποιων μελών της ομάδας) και στο επίπεδο του θεματικού 
περιεχομένου, γιατί προκαλούν αποπροσανατολισμό από το υπό διαπραγμάτευση 
ζήτημα. Σύμφωνα με την (κοινωνικοπολιτισμική) θεώρηση που υιοθετούμε μια 
μονάδα λόγου είναι ένα κοινωνικό γεγονός που συνεισφέρει στην κοινωνική δράση 
του διαλόγου (Bakhtin, 1891)55. Σε τι είδους κοινωνική δράση οδηγούν οι 
συνεισφορές του Θανάση; Πάντως όχι σε συνεργατική διερεύνηση θέσεων και 
απόψεων. Με βάση την κατηγοριοποίηση των Richmond και Striley (1996)56 για τα 
ηγετικά στυλ που μπορεί να εμφανίζονται σε μια ομάδα, η συνεισφορά του Θανάση 
θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως αποξενωτική. Ο Θανάσης υποβιβάζει και 
απαξιώνει το μαθησιακό έργο των άλλων, μειώνοντας τις ευκαιρίες για 
αλληλεπίδραση και μάθηση στην ομάδα.  

Αντίθετα τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας φαίνεται να είναι περισσότερο 
προσηλωμένα στο στόχο της δραστηριότητας. Στον πίνακα 7.5 μπορούμε να δούμε 
μια ερμηνεία των συνεισφορών του Νίκου. 

 
Πίνακας 6.5 Στιχ.1: Λεκτικές συνεισφορές Νίκου Κοινωνιογνωστικοί ρόλοι 
2 Εδώ στις βίδες πάνε τα καλώδια (οι βίδες 

βρίσκονται στη βάση του λαμπτήρα). Καταθέτει απόψεις στην ομάδα 

4 Πάνω από τις βίδες (με έντονο ύφος). Καταθέτει απόψεις στην ομάδα 
Δημιουργεί εντάσεις στην ομάδα 

18 Τι λες βρε; Είπε ο κύριος ότι αυτό, πρέπει να πάει 
εδώ πάνω. Αυτό, να πάει εδώ (δείχνει το κάτω 
μέρος της ξύλινης βάσης που βρίσκεται ο 
λαμπτήρας). 

Δημιουργεί εντάσεις στην ομάδα 
Καταθέτει απόψεις στην ομάδα 

20 Ε, ναι!  Καταθέτει απόψεις στην ομάδα 
23 Ναι, θα περάσει από κάτω το καλώδιο... Καταθέτει απόψεις στην ομάδα 
29 Εδώ όχι, αυτό είναι συρματάκι και πηγαίνει και 

ακουμπάει εδώ. Καταθέτει απόψεις στην ομάδα 

32 Καλά, εντάξει. Καλά, εγώ δεν κάνω παρέα με εσάς. Συνεργάζεται μόνο με ορισμένα 
μέλη της ομάδας 

 
Ο Νίκος κάνει προσπάθειες να συμμετάσχει από κοινού με τα άλλα μέλη της 

ομάδας στη δραστηριότητα, καταθέτοντας απόψεις και πληροφορίες. Κάποιες 
στιγμές, όμως, με το ύψος της φωνής του ή τα λεγόμενα του δημιουργεί εντάσεις 
στην ομάδα, ενώ από την τελευταία πρόταση φαίνεται ότι έχει πρόβλημα 
συνεργασίας όχι μόνο με τον Θανάση που συχνά τον «μειώνει» (Θανάσης: Τούβλο…. 
Σκέφτεσαι λίγο; Είσαι βλάκας!) αλλά και με τα άλλα μέλη της ομάδας. 

Η Μαρία (πίνακας 6.6) που έχει μικρότερη συμμετοχή στο συγκεκριμένο 
διάλογο από τον Νίκο και τον Θανάση επιτελεί μια σειρά από επιθυμητούς 
κοινωνιογνωστικούς ρόλους. Προσπαθεί να αποτρέψει τις εντάσεις στην ομάδα, 
καταθέτει απόψεις και, όταν κάποια στιγμή εκφράζει διαφωνία κάνει προσπάθεια να 
                                                 
54 Lemke, J. (1990). ό.π. 
55 Bakhtin, M. (1981). The Dialogic Imagination. Austin: University of Texas Press.  
56 Richmond, & Striley (1996). ό.π. 
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την αιτιολογήσει αν και διακόπτεται από την Τασία. Φαίνεται ότι είναι η πιο 
προσηλωμένη από τα μέλη της ομάδας στο στόχο της συγκεκριμένης 
δραστηριότητας. 

 
Πίνακας 6.6 Στιχ.1: Λεκτικές συνεισφορές Μαρίας Κοινωνιογνωστικοί ρόλοι 
3 (χαμηλόφωνα) Κοίτα από κάτω από τις βίδες. Καταθέτει απόψεις στην ομάδα 
10 Πώς κάνεις έτσι παιδί μου; Ηρέμησε. Χαλαρά... Προσπαθεί να αποτρέψει εντάσεις 

στην ομάδα 
17 Αυτό μπορεί να πάει εδώ. Καταθέτει απόψεις στην ομάδα 
25 
27 

Τι μας λες τώρα; 
Αυτό δεν έχει εδώ πέρα; 

Εκφράζει διαφωνία … 
και προσπαθεί να την 
αιτιολογήσει 

30 Και πάει εδώ. Και το άλλο πάει και από κάτω 
(δείχνοντας τη σωστή σύνδεση). Καταθέτει απόψεις στην ομάδα 

  
Τέλος και η Τασία επιτελεί περισσότερο επιθυμητούς παρά μη επιθυμητούς 

ρόλους (πίνακας 6.7). Μάλιστα κάνει κάτι που σε αυτόν το διάλογο δεν 
παρατηρήθηκε από τα άλλα μέλη της ομάδας. Σε δυο περιπτώσεις (σειρές 22 και 24) 
ζητά διευκρινίσεις από άλλα μέλη της ομάδας για την άποψη που διατύπωσαν. 
 

Πίνακας 6.7 Στιχ.1: Λεκτικές συνεισφορές Τασίας Κοινωνιογνωστικοί ρόλοι 
6 Ε, τι αντιδράς.  Προσπαθεί να αποτρέψει εντάσεις 

στην ομάδα 
8 Είσαι πολύ βλάκας. Χαρακτηρίζει αρνητικά άλλο 

μέλος της ομάδας  
15 Πάνω στις βίδες. Καταθέτει απόψεις στην ομάδα 
22 Εσύ είπες να το βάλουμε εδώ πέρα; 

(απευθυνόμενη στο Νίκο) 
Ζητά διευκρινίσεις από άλλο 
μέλος της ομάδας 

24 Απ’ το ξύλο; Ζητά διευκρινίσεις από άλλο 
μέλος της ομάδας 

26 Κύριε, εξηγήστε εδώ πέρα (καλεί τον δάσκαλο). Ζητά την καθοδήγηση του 
δασκάλου 

28 Νίκο, κοίτα εδώ. Βάζεις το ένα, πάει αυτό έτσι, 
πάει αυτό εδώ (δείχνοντας τη σωστή σύνδεση). Καταθέτει απόψεις στην ομάδα 

 
Μελετώντας τις μονάδες λόγου της στιχομυθίας 1 ως προς τους 

κοινωνιογνωστικούς ρόλους διαπιστώσαμε ότι εμφανίζονται μια σειρά από 
επιθυμητούς αλλά και από μη επιθυμητούς ρόλους. Οι μη επιθυμητοί ρόλοι 
εμφανίζονται με μεγάλη συχνότητα (πίνακας 6.8) θέτοντας αξεπέραστα εμπόδια στη 
συνεργασία και τη λειτουργία της ομάδας. Όπως έχουμε τεκμηριώσει στο θεωρητικό 
μέρος όλα τα κείμενα δημιουργούνται σε συγκεκριμένα κοινωνικά πλαίσια. 
Επομένως για να είναι ικανοί οι συμμετέχοντες να συνοικοδομούν το κείμενο θα 
πρέπει να φτιάξουν μια ερμηνεία αναγνωρίσιμη σε όλους τους συμμετέχοντες και 
αυτό δε συμβαίνει στην συγκεκριμένη ομάδα, στην οποία επικρατούν οι μη 
επιθυμητοί κοινωνιογνωστικοί ρόλοι.  
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Πίνακας 6.8: Επιθυμητοί και μη επιθυμητοί κοινωνιογνωστικοί ρόλοι - Στιχ. 1 

Επιθυμητοί  
κοινωνιογνωστικοί  

ρόλοι 

Θανάσης
ν1 

Νίκος 
ν2 

Μαρία 
ν3 

Τασία 
ν4 

Σνi 

Καταθέτει απόψεις στην ομάδα  - 6 3 2 11 
Ζητά πληροφορίες /διευκρινίσεις 
από τα άλλα μέλη της ομάδας  - - - 2 2 

Εκφράζει διαφωνία και υποστηρίζει 
τις απόψεις του/της με επιχειρήματα - - 1 - 1 

Ζητά την καθοδήγηση του 
δασκάλου  - - - 1 1 

Προσπαθεί να αποτρέψει εντάσεις 
στην ομάδα - - 1 1 2 

Μη επιθυμητοί κοινωνιογνωστικοί 
ρόλοι 

Θανάσης 
κ1 

Νίκος 
κ2 

Μαρία 
κ3 

Τασία 
κ4 

Σκi 

Χαρακτηρίζει αρνητικά άλλο μέλος 
της ομάδας 2 - - 1 3 

Συνεργάζεται μόνο με ορισμένα 
μέλη της ομάδας 1 1 - - 2 

Χαρακτηρίζει αρνητικά τις 
προτάσεις άλλου μέλους  2 - - - 2 

Δημιουργεί εντάσεις στην ομάδα  3 2 - - 5 
Αποφεύγει να συμμετάσχει στη 
συλλογική δραστηριότητα 1 - - - 1 

 
Μελετώντας και ερμηνεύοντας τη στιχομυθία 1 δεν εντοπίσαμε αρκετούς 

επιθυμητούς ρόλους. Δεν εντοπίσαμε μέλη της ομάδας που ενθάρρυναν τη συμμετοχή 
όλων των μελών, που ήταν σε θέση μέσα από τις διαφωνίες να συνθέτουν νέες θέσεις, 
να αναθεωρούν την αρχική τους άποψη αφού πείστηκαν με επιχειρήματα, να 
αξιολογούν τις ιδέες που προσφέρονταν με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, να 
ενθαρρύνουν με τη στάση και τις αντιδράσεις τους άλλους να εκφράσουν την άποψή 
τους, να προσφέρουν βοήθεια στα άλλα μέλη της ομάδας. Η θεώρηση της 
μάθησης/ανάπτυξης, που έχουμε υιοθετήσει, ως συμμετοχής σε συγκεκριμένους 
λόγους και πρακτικές μπορεί να μας δώσει μια ερμηνεία για την απουσία τέτοιων 
ρόλων. Οι συγκεκριμένες δεξιότητες και οι μεταδεξιότητες, τα συγκεκριμένα 
επιθυμητά πολιτισμικά ρεπερτόρια πρακτικών (cultural repertoires of practice) όπως 
τα αποκαλούν οι Rogoff και Gutierrez (2004)57, δεν αποκτώνται από το τίποτα. 
Αποκτώνται μέσω της συμμετοχής σε κατάλληλα καθοδηγούμενους, όπως έχουμε 
υποστηρίξει στο θεωρητικό μέρος, εξελισσόμενους λόγους και πρακτικές. Τα 
συγκεκριμένα μέλη της ομάδας δεν έχουν εργαστεί τα προηγούμενα σχολικά έτη σε 
ομάδες. Άρα εκδηλώνουν συγκεκριμένες (επιθυμητές και μη επιθυμητές ως προς την 
επιδίωξή μας για τη διαμόρφωση συνεργατικού διερευνητικού περιβάλλοντος στο 
μάθημα των Φυσικών Επιστημών) συνεργατικές και διαλογικές δεξιότητες που έχουν 
να κάνουν με τους λόγους και τις πρακτικές στους οποίους έχουν συμμετάσχει είτε 

                                                 
57 Gutierrez, K., & Rogoff, B. (2004). Cultural ways of learning: Individual traits or 
repertoires of practice. Educational Researcher.  
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στο πλαίσιο της μετωπικής διδασκαλίας της τυπικής εκπαίδευσης τους είτε εκτός της 
τυπικής εκπαίδευσης στην καθημερινή τους ζωή (λόγοι σχολικής τυπικής 
εκπαίδευσης, λόγοι οικογενειακού περιβάλλοντος, λόγοι συνομήλικων /παρέας κ.λπ.). 
Αυτό σημαίνει ότι, για να υιοθετήσουν οι μαθητές επιθυμητούς για το πλαίσιο μας 
κοινωνιογνωστικούς ρόλους, θα πρέπει να είναι ενήμεροι για τις επιπτώσεις των 
επικοινωνιακών τους δράσεων (βλ. ενότητα 6.6). Να οικειοποιηθούν δηλαδή 
συνεργατικές και διαλογικές δεξιότητες και μεταδεξιότητες, ώστε να γνωρίζουν τις 
επιπτώσεις των συνεισφορών τους στον καμβά της συνεργατικής μαθησιακής 
διαδικασίας. 
 
Μικροπλαίσιο 2: Κανόνες συνεργασίας στην ομάδα (στιχομυθία 1) 

Το περιγραφικό πλαίσιο των κανόνων συνεργασίας διευρύνει την ανάλυσή μας, 
αφού κι αυτό σχετίζεται με επιθυμητές συνεργατικές και διαλογικές δεξιότητες 
λειτουργώντας συμπληρωματικά στο κανονιστικό πλαίσιο των κοινωνιογνωστικών 
ρόλων με βάση το οποίο στην προηγούμενη ενότητα εξετάσαμε τη στιχομυθία 1. 

Έτσι με βάση τους κανόνες μπορούμε να αναρωτηθούμε αν στη συγκεκριμένη 
μαθητική ομάδα κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας: 

 ΚΣ 1: μοιράστηκαν οι σχετικές πληροφορίες από κοινού, 
 ΚΣ 2: ισχυρισμοί και απόψεις υποστηρίχτηκαν με επιχειρήματα και 
στηρίχτηκαν σε δεδομένα, 
 ΚΣ 3: κρίθηκαν και συζητήθηκαν οι προτάσεις και απόψεις, 
  ΚΣ 4: πριν παρθεί κάποια απόφαση ελήφθησαν υπόψη και αξιολογήθηκαν 
όλες οι εναλλακτικές προτάσεις,  
 ΚΣ 5: κλήθηκε κάθε μέλος να εκφράσει την άποψή του, 
  ΚΣ 6: ενθαρρύνθηκε η έκφραση απόψεων από όλα τα μέλη της ομάδας, 
  ΚΣ 7: κατέβαλε η ομάδα προσπάθεια έτσι ώστε να καταλήξει σε συμφωνία, 
 ΚΣ 8: αποδέχτηκαν όλα τα μέλη της ομάδας τη συλλογική ευθύνη των 
αποφάσεων που ελήφθησαν και των πράξεων που οδήγησαν σε αυτές. 
Έχοντας ήδη προχωρήσει στην ανάλυση της στιχομυθίας με βάση τους 

κοινωνιογνωστικούς ρόλους μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι η απάντηση στα 
περισσότερα από τα παραπάνω ερωτήματα είναι αρνητική. Τα μέλη της ομάδας 
(αφού, όταν πραγματοποιούμε αυτή την ανάλυση, δεν είναι ενήμερα περί κανόνων 
συνεργασίας) δε φαίνεται να «ακολουθούν» τους περισσότερους από τους παραπάνω 
κανόνες που αποτελούν χαρακτηριστικά συνεργατικών διερευνητικών περιβαλλόντων 
μάθησης. Από τους κανόνες συνεργασίας ικανοποιήθηκαν σε κάποιο βαθμό οι 1 και 
3, δηλαδή, οι μαθητές αντάλλαξαν κάποιες πληροφορίες από κοινού και συζήτησαν 
ως ένα βαθμό τις απόψεις που κατατέθηκαν. Η συνεργασία της ομάδας στο πλαίσιο 
της συγκεκριμένης δραστηριότητας δεν είναι η επιθυμητή για την επίτευξη 
ικανοποιητικής και δημιουργικής από κοινού διατύπωσης θέσης/άποψης/δράσης. Τα 
μέλη δεν καταβάλλουν προσπάθεια για να καταλήξουν σε συμφωνία, δεν 
ενθαρρύνουν την έκφραση άλλων μελών της ομάδας, δεν υποστηρίζουν τις απόψεις 
τους με επιχειρήματα. Ο βαθμός πραγματικής συνεργασίας, με την έννοια της από 
κοινού αξιολόγησης των πληροφοριών, της διατύπωσης υποθέσεων και της λήψης 
αποφάσεων ή ακόμα και της παραδοχής σχολίων, συμβουλών ή υποδείξεων που 
δίνονται στη συγκεκριμένη ομάδα είναι ελάχιστος. Οι κανόνες «συνεργασίας» της 
συγκεκριμένης ομάδας έρχονται σε αντίθεση με τους επιθυμητούς, παρ’ ότι ένας 
μαθητής (η Μαρία) κάνει προσπάθειες για να βελτιώσει τη λειτουργία της ομάδας.  
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Ερευνητές έχουν υποστηρίξει ότι οι κανόνες για τη συμπεριφορά κατά τη 
διάρκεια των μαθημάτων, οι συμβάσεις σχετικά με ποιος μπορεί να μιλήσει και τι 
μπορεί να συζητηθεί καθώς και η ιδιαίτερη μορφή της σχολικής συζήτησης, 
επιβάλλει ένα σύνολο συμβάσεων και περιορισμών που μπορούν να είναι τόσο 
ιδιαίτεροι, ώστε πολλά παιδιά να αποτραπούν από την πρόσβαση στο πεδίο των 
Φυσικών Επιστημών (Gee 199958, Hanrahan 200159). Αυτό παρατηρούμε να 
συμβαίνει και στην συγκεκριμένη ομάδα. Ο Νίκος «βαπτίζεται» ιδιαίτερα από τον 
Γιώργο, με στερεότυπες εκφράσεις (π.χ. τούβλο) που αργά η γρήγορα θα τον 
οδηγήσουν να αποτραβηχτεί από τη συμμετοχή στην ομάδα και από την συμμετοχή 
στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών. 

Σύμφωνα με την Rogoff, η επικοινωνία και ο συντονισμός κατά τη διάρκεια της 
συμμετοχής σε από κοινού εγχειρήματα είναι θεμελιώδεις παράμετροι για τον τρόπο 
με τον οποίο οι άνθρωποι αναπτύσσονται. Για να επιτευχθεί βέβαια συντονισμός και 
συνεργατική διερεύνηση σε μια ομάδα, απαιτείται κάτι περισσότερο από την απλή 
εμφάνιση επιθυμητών ρόλων από τα μέλη της ομάδας, όπως συμβαίνει στη 
στιχομυθία 1. Απαιτείται η εκδήλωση, κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας, από όλα 
τα μέλη της ομάδας, εάν αυτό είναι δυνατό, μιας σειράς επιθυμητών συνεργατικών-
διαλογικών πρακτικών. Έλλειψη των επιθυμητών πολιτισμικών πρακτικών 
(«κανόνων») από μέρους της ομάδας σήμαινε ότι δεν υπάρχει αποτελεσματική 
επικοινωνία και συντονισμός στο πλαίσιο λειτουργίας της. Υπήρχε η ανάγκη για 
προσπάθεια μετασχηματισμού του τρόπου που εργάζονταν και συνεργάζονταν τα 
μέλη της ομάδας καθώς και η ανάγκη ενημέρωσής τους για τους επιθυμητούς για το 
πλαίσιό μας κανόνες συνεργασίας (ενότ. 6.5 & 6.6). 
 
Μικροπλαίσιο 3: Η φύση της διαπραγμάτευσης των μελών της ομάδας (στιχ. 1) 

Το τρίτο μικροπλαίσιο ανάλυσης, αυτό της φύσης της διαπραγμάτευσης των 
μελών μιας ομάδας, μας επιτρέπει να μελετήσουμε εκτεταμένες συζητήσεις στην 
ομάδα, να επιλέξουμε αποσπάσματα αυτών και να τα χαρακτηρίσουμε ως προς τη 
φύση τους. Αυτό που θα πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι μπορεί τα αποσπάσματα 
των στιχομυθιών να εκπληρώνουν περισσότερες από μια λειτουργίες. Να αφορούν 
για παράδειγμα διαπραγμάτευση σχετική με δράση και ταυτόχρονα διαπραγμάτευση 
σχετική με νοήματα. 

Στον πίνακα 6.9∗ που ακολουθεί παρατηρούμε ότι στη στιχομυθία 1 η 
επικρατούσα φύση αλληλεπίδρασης με βάση την ερμηνεία μας είναι η 
«διαπραγμάτευση σχετικά με τον έλεγχο της δραστηριότητας». Επικρατεί βέβαια μια 
μη επιθυμητή λειτουργία. Τα μέλη της ομάδας διαφωνούν και λογομαχούν για το 
ποιος θα έχει τον έλεγχο της δραστηριότητας, χωρίς να επιλύουν τις διαφορές που 
ανακύπτουν και τις διαφωνίες τους.  

 
 

                                                 
58 Gee, J. (1999). ό.π. 
59 Hanrahan, M. (2001). Literacy learning as involving both skills and relationships: 
Implications for the development of science literacy. Paper presented at the Annual 
conference of the Australasian Science Education Research Association, Sydney. 
∗ Ο ίδιος πίνακας, που όμως περιλαμβάνει και τη στιχομυθία παρουσιάζεται στο παράρτημα 
(πίνακας 6.9α). 
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Πίνακας 6.9: Στιχομυθία 1 - Η φύση των αλληλεπιδράσεων 
Σειρές 1-5 Διαπραγμάτευση σχετική με δράση 
Σειρές 5-10 Διαπραγμάτευση σχετική με τον έλεγχο της δραστηριότητας 
Σειρά 11 Διαπραγμάτευση σχετική με τον έλεγχο της δραστηριότητας 
Σειρές 12-17 Διαπραγμάτευση σχετική με νοήματα 

Σειρές 18-21 Διαπραγμάτευση σχετική με τον έλεγχο της δραστηριότητας 
Διαπραγμάτευση σχετική με δράση 

Σειρές 21-30 Διαπραγμάτευση σχετική με δράση 
Σειρές 31-33 Διαπραγμάτευση σχετική με τον έλεγχο της δραστηριότητας 

 
Υπάρχουν βέβαια και αποσπάσματα της στιχομυθίας 1 που αφορούν 

«διαπραγμάτευση σχετική με δράση». Όπως όμως έδειξε και η ανάλυση ως προς τους 
κανόνες συνεργασίας και τους κοινωνιογνωστικούς ρόλους η διαπραγμάτευση που 
αφορούσε τη δράση ήταν επιφανειακή. Παρότι υπήρχαν κάποια μέλη που κατέθεταν 
τις απόψεις τους στην ομάδα, η αλληλεπίδραση των μελών παρέμεινε στο επίπεδο της 
διαφωνίας ή της συμφωνίας του πώς τελικά θα ζωγραφίσουν τα καλώδια. Οι μαθητές 
δε διατύπωσαν συχνά διευκρινιστικές ερωτήσεις, δεν υποστήριξαν τις απόψεις τους 
με επιχειρήματα για τον τρόπο με τον οποίο έπρεπε να σχεδιάσουν τα καλώδια, δεν 
αξιολόγησαν απόψεις για να καταλήξουν σε κοινά αποδεκτές αποφάσεις.  

 Παρατηρούμε επίσης ότι μόνο ένα απόσπασμα της στιχομυθίας μπορεί να 
χαρακτηριστεί ως «διαπραγμάτευση σχετική με νοήματα». Μάλιστα για να 
χαρακτηριστεί αυτό το απόσπασμα ως διαπραγμάτευση σχετική με νοήματα 
καθοριστική είναι η παρέμβαση του διδάσκοντα. Χαρακτηριστικό είναι το 
απόσπασμα που ακολουθεί. 

12 Δάσκαλος: Ζωγραφίστε λοιπόν καλώδια, από τη μπαταρία, στους πόλους 
από το λαμπάκι, που όμως τι λαμπάκι είναι αυτό; 

13 Μαθητές: Βιδωτό! 
14 Δάσκαλος: Άρα οι πόλοι του, που είναι; 

Είναι ο δάσκαλος που με τις λεκτικές του συνεισφορές θα εισαγάγει για πρώτη 
φορά στη συζήτηση της ομάδας (λειτουργώντας ως μέλος της) τις λέξεις μπαταρία, 
πόλοι, λαμπάκι, λέξεις δηλαδή που είναι επιθυμητό να συναντήσουμε σε έναν τέτοιο 
διάλογο στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο 
δάσκαλος λειτουργεί και ως δάσκαλος της γλώσσας (Sutton, 2002)60. Ο Lemke έχει 
υποστηρίξει ότι, για να μάθουν οι μαθητές Φυσικές Επιστήμες, πρέπει να μιλήσουν 
και να συζητήσουν με όρους Φυσικών Επιστημών και αυτό στη συγκεκριμένη ομάδα 
συνέβη μόνο κατά τη στιγμή που πλησίασε και παρενέβη ο δάσκαλος. Αυτό το 
εύρημα, το οποίο διαπίστωσε και ο Shepardson (1996), και η εμπειρία από μια σειρά 
αναλύσεις διαλόγων διαφόρων ομάδων από τις τάξεις που συμμετείχαν στην έρευνα, 
μας οδηγεί να υποστηρίξουμε πως οι μαθητικές ομάδες χωρίς τη διαμεσολαβητική 
βοήθεια του δασκάλου στο έργο τους, αλλά και μη διαθέτοντας οι μαθητές στον 
επιθυμητό βαθμό μια σειρά από συνεργατικές και διαλογικές δεξιότητες και 
                                                 
60 Sutton, C. (2002). Οι εκπαιδευτικοί των Φυσικών Επιστήμων ως εκπαιδευτικοί γλώσσας. 
1ο Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή της Ένωσης για τη Διδακτική των Φυσικών 
Επιστημών «Η Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στην Κοινωνία της Πληροφορίας» 
Αθήνα, 18-21 Απριλίου. 
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μεταδεξιότητες, δεν μπορούν εύκολα να διαπραγματευτούν έννοιες και νοήματα των 
Φυσικών Επιστημών, όπως είναι απαραίτητο και επιθυμητό για μια αποτελεσματική 
διδασκαλία στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών. 

Επίσης, όπως προκύπτει από την ανάλυση της στιχομυθίας, π.χ. γραμμές 12-14, 
η εμφάνιση του δασκάλου και η παρέμβασή του προσανατόλισε τους μαθητές ξανά 
προς τους στόχους της δραστηριότητας. Ο δάσκαλος, λειτουργώντας ως ικανός 
συνομήλικος, ως μέλος της ομάδας, επιτέλεσε επιθυμητούς κοινωνιογνωστικούς 
ρόλους (ζήτησε πληροφορίες και διευκρινίσεις από τα άλλα μέλη της ομάδας, 
ενθάρρυνε με τη στάση του τα μέλη της να εκφράσουν την άποψή τους) και βοήθησε 
προς την κατεύθυνση διαπραγμάτευσης σχετικής με δράση και νοήματα.  

 
Μικροπλαίσιο 4: Συνεργατική διερευνητική, σωρευτική και ομιλία αμφισβήτησης 
(στιχομυθία 1) 

Η στιχομυθία 1 δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως συνεργατική διερευνητική 
ομιλία, αφού τα μέλη της ομάδας δε συμμετέχουν στη δραστηριότητα συζητώντας ο 
ένας τις ιδέες και τις απόψεις του άλλου εποικοδομητικά και οι δηλώσεις και οι 
προτάσεις των μελών της ομάδας δεν τίθενται στην καλόπιστη κριτική των μελών 
της. Πρόκειται, όπως καταλήξαμε, όταν αναλύσαμε τη στιχομυθία από κοινού με 
τους δασκάλους ερευνητές, για μια περίπτωση στιχομυθίας που περιέχει 
χαρακτηριστικά και ομιλίας αμφισβήτησης και σωρευτικής ομιλίας. Αφενός είναι 
ομιλία αμφισβήτησης γιατί χαρακτηρίζεται από πολλές διαφωνίες που δεν επιλύονται 
και στην περίπτωση του Θανάση για εξατομικευμένη λήψη αποφάσεων, αφετέρου δε 
είναι σωρευτική, γιατί στα σημεία που οι ομιλητές δομούν θετικά την ομιλία τους, το 
κάνουν χωρίς να ασκούν κριτική με επιχειρήματα και αντεπιχειρήματα ή να ζητούν 
διευκρινήσεις πάνω σε ο,τι έχει ειπωθεί από άλλα μέλη της ομάδας. Μάλιστα κάποια 
στιγμή τα τρία μέλη της ομάδας καταλήγουν σε μια αποδεκτή άποψη για το σχέδιο 
που τους ζητείται, αγνοώντας τελικά τον Νίκο που αρχικά φαίνεται να μην πείθεται 
και στο τέλος της στιχομυθίας να απογοητεύεται από τη λειτουργία της ομάδας. 

Για να χαρακτηρίσουμε τη στιχομυθία ως συνεργατική διερευνητική ή μη 
μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και ποσοτικά κριτήρια. Ερευνητές έχουν προτείνει 
την εξέταση της ύπαρξης και της συχνότητας λέξεων ή φράσεων δεικτών για να 
χαρακτηριστεί ένας διάλογος διερευνητικός ή όχι (π.χ. Wegerif & Dawes, 199761; 
Wegerif, Mercer & Dawes, 199962). Επεκτείνοντας την πρότασή τους∗ θεωρήσαμε 
ότι τέτοιοι δείκτες είναι:  

• Ερωτήσεις: Ερωτηματικές προτάσεις που χρησιμοποιούνται για να 
λειτουργήσουν υποστηρικτικά στην ανάπτυξη του διαλόγου και της 

                                                 
61 Wegerif, R. & Dawes, L. (1999). Computers, talk and learning: an intervation study. 
London: Routledge. In R. Wegerif & P. Scrimshaw (Eds.): Computers and Talk in the 
Primary Classroom (p. 226-238).. Clevedon: Multilingual Matters.  
62 Wegerif, R., Mercer, N. & Dawes, L. (1999). From social interaction to individual 
reasoning: an empirical investigation of a possible socio-cultural model of cognitive 
development. Learning and Instruction. 9 (5): 493-516. 
∗ Οι Wegerif, Mercer και Dawes αναφέρονται σε ερωτήσεις της μορφής «γιατί» (why) και 
ερωτήσεις της μορφής «τι πιστεύεις» και «συμφωνείς», και στις λέξεις κλειδιά «γιατί» 
(because/cos) και «μπορεί/πρέπει/θα πρέπει» (could/would). Κατά τη διάρκεια της ανάλυσης 
των μαθητικών διαλόγων, εντοπίσαμε κι άλλες λέξεις που εκπληρώνουν παρόμοιους στόχους 
και λειτουργούν υποστηριχτικά στην ανάπτυξη διερευνητικών μαθητικών διαλόγων. 
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αντιπαράθεσης επιχειρημάτων, όπως για παράδειγμα «Τι πιστεύεις/ετε 
εσύ/εσείς;», «Τι σκέφτεσαι εσύ/εσείς;», «Τι έχεις/τε να πεις/τε;», 
«Συμφωνείς/τε;», «Διαφωνείς/είτε;», και ερωτήσεις της μορφής «Γιατί», όπως 
για παράδειγμα «Γιατί διαφωνείς/είτε;», «Γιατί συμφωνείς/είτε με τον …;», 
«Γιατί το υποστηρίζεις/ετε αυτό;» κ.λπ. Επίσης εκφράσεις που ενθαρρύνουν 
τη συμμετοχή, όπως «πες μας», «λοιπόν» κ.λπ. 

• «Εάν»: Υποθετικές προτάσεις, όπου ένα επιχείρημα, μια θέση, μια άποψη 
υποστηρίζεται με έναν ισχυρισμό. 

• «Διότι/γιατί»: αιτιολογικές προτάσεις, όπου ένα επιχείρημα, μια θέση, μια 
άποψη αιτιολογείται με έναν ισχυρισμό. 

• «Αφού», «αφού…άρα/πρέπει», «πρέπει», «θα πρέπει», «ίσως» κ.λ.π. 
• «Συμφωνώ/Διαφωνώ»: καταφατικές προτάσεις που μπορεί να συνοδεύονται 

(αυτό είναι και το επιθυμητό) από την απαραίτητη αιτιολόγηση. 
• «Υποστηρίζω», «πιστεύω», «σκέφτομαι»: καταφατικές προτάσεις που μπορεί 

να συνοδεύονται (αυτό είναι και το επιθυμητό) από την απαραίτητη 
αιτιολόγηση. 

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα 6.10 η ύπαρξη τέτοιων δεικτών στη 
στιχομυθία 1, ενδεικτικών συνεργατικής διερευνητικής ομιλίας, είναι ανύπαρκτη. 
Μάλιστα η μια και μοναδική επιθυμητή ερώτηση προς την κατεύθυνση διαμόρφωσης 
διερευνητικής ομιλίας τέθηκε από μέρους του διδάσκοντος (Δάσκαλος: Άρα οι πόλοι 
του, που είναι;) 

 
Πίνακας 6.10: Χρήση λέξεων και φράσεων - ενδεικτικών συνεργατικού 

διερευνητικού διαλόγου 
ερωτήσεις («τι πιστεύεις/ετε εσύ/εσείς;», «συμφωνείς/τε;», 
«διαφωνείς/είτε;», «γιατί διαφωνείς/είτε», «γιατί το υποστηρίζεις/ετε 
αυτό;» κ.λπ. 

1 

«εάν», «αν» 0 
«διότι», «γιατί», «επειδή» 0 
«αφού», «αφού…άρα/πρέπει», «πρέπει…για να», «θα πρέπει», «ίσως» 0 
«συμφωνώ/διαφωνώ» 0 
«υποστηρίζω», «πιστεύω», «σκέφτομαι» 0 

Σύνολο λέξεων στιχομυθίας 1 187 
 
Συμπερασματικά, η χρήση των 4 μικροπλαισίων ανάλυσης μας βοήθησε να 

μελετήσουμε τι συμβαίνει στο επίπεδο των μικροαλληλεπιδράσεων και να 
εκτιμήσουμε εάν οι συνεισφορές των μελών της ομάδας έθεταν εμπόδια ή 
διευκόλυναν τη διαμόρφωση ενός συνεργατικού διερευνητικού περιβάλλοντος. Όσον 
αφορά τη συγκεκριμένη ομάδα, η εκτίμηση ήταν πως η μη κατοχή από μέρους των 
μελών της μιας σειράς συνεργατικών και διαλογικών δεξιοτήτων δημιουργούσε 
αξεπέραστα εμπόδια στη λειτουργία της και φυσικά συνέτεινε στην αναγκαιότητα 
μετασχηματισμού των επικοινωνιακών αλληλεπιδράσεων των μελών της.  

 
Β) Ανάλυση στιχομυθίας 2 

Μέλη της ομάδας στη στιχομυθία 2 είναι η Άννα, ο Γιώργος, η Κική και ο 
Κώστας. H ομάδα αυτή πραγματεύεται το ίδιο ερώτημα με το οποίο ασχολήθηκε και 
η ομάδα της στιχομυθίας 1. Επιλέξαμε να παρουσιάσουμε τη λειτουργία μιας άλλης 
ομάδας από την ίδια τάξη εργαζόμενης στο ίδιο έργο για να πραγματοποιήσουμε 
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συγκρίσεις και να αναδείξουμε το βαθμό κατά τον οποίο το ανθρωπογενές πλαίσιο 
μιας ομάδας (ακόμα κι αν τα μέλη της στο πλαίσιο της τυπικής εκπαίδευσης δεν 
έχουν εργαστεί συνεργατικά, όπως άλλωστε και η προηγούμενη ομάδα) μπορεί να 
επηρεάσει τη λειτουργία της και το επίπεδο συντονισμού της κατά τη διάρκεια του 
μαθήματος των Φυσικών Επιστημών. Η στιχομυθία που έλαβε χώρα σε αυτή την 
ομάδα με αφορμή το ίδιο ερώτημα είναι η ακόλουθη:  
 Στιχομυθία 2: «Πώς συζητά η ομάδα»- αρχική φάση 
Ενότητα:  
«Ηλεκτρισμός» 

Μάθημα 3: «Ένα απλό κύκλωμα» 
(σελ. 175-180) 
 «Ερευνώ και ανακαλύπτω»-Ε΄ Τάξη63

Δραστηριότητα:  
«Σχεδιασμός καλωδίων 
απλού κυκλώματος»  
Ημερομηνία: 22/1/03

1 Δάσκαλος: Πρέπει να ζωγραφίσετε με το μολύβι σας, καλώδια τα οποία. Σε 
ομάδες. Μισό λεπτάκι. Πριν το φτιάξετε, θα συζητήσετε στις 
ομάδες σας, πώς πρέπει να είναι τα καλώδια, από πού πρέπει να 
ξεκινάνε, πού πρέπει να καταλήγουν και μετά θα τα 
ζωγραφίσετε. Πρώτα το συζητάτε και μετά το ζωγραφίζετε. 

2 Άννα: Περιμένετε λίγο (απευθυνόμενη στην Κική που ξεκινά να 
σχεδιάζει τα καλώδια). 

3 Γιώργος: Το συζητάμε πρώτα. 
4 Κική: Έκανα λάθος. Ναι, ένα λεπτό να το σβήσω. 
5 Γιώργος: Εγώ πιστεύω, αφού η λυχνιολαβή… 
6 Άννα: Λοιπόν; 
7 Γιώργος: Κάτσε λίγο. Αφού η λυχνιολαβή. Λοιπόν, αφού η λυχνιολαβή, 

πρόσεξε εδώ πέρα, το δείχνει πιο καθαρά. Ρε παιδί μου, αυτό 
εδώ, θα πρέπει να πάει εδώ. Και αυτό, πρέπει να πάει εδώ. 
Αρκεί όμως, επειδή αυτό είναι συνδεδεμένο με τον ένα πόλο και 
αυτό, με τον άλλο πόλο, πρέπει αυτά τα δύο εδώ.. 

8 Κώστας: Στο θετικό και στο αρνητικό. 
9 Άννα:  Αυτά τα δύο εδώ που λες, να ακουμπάνε εδώ πέρα. 
10 Κική: Αυτό λέω κι εγώ. 
11 Γιώργος: Ε, ναι. Μ’ ένα καλώδιο. Αφού αυτό είναι συνδεδεμένο με τον 

πρώτο πόλο κι αυτό με τον άλλο. Γιατί λέμε ότι, εδώ πέρα, αφού 
αυτός είναι ο πρώτος πόλος της μπαταρίας.. 

12 Κώστας: Άρα είναι το συν, αυτό.  
13 Γιώργος: Όχι. Δεν έχει σημασία, πού ακουμπάνε, στο συν και πλην. Αυτό, 

πρέπει να πάει εδώ, αυτό, πρέπει να πάει εδώ. Ή το αντίθετο. 
Αυτό να πάει εδώ, αυτό να πάει εδώ. 

14 Κική: Ότι πρέπει να είναι σε διαφορετικούς πόλους για να... 
15 Γιώργος: (διακόπτοντας την Κική) Ναι, να πω κάτι άλλο. Εδώ πέρα, δεν 

έχει ενωθεί το δεύτερο καλώδιο. 
16 Άννα: Ακουμπάει στη βίδα. Η βίδα είναι σιδερένια. Μεταδίδει τον 

ηλεκτρισμό. 
17 Γιώργος: Ναι. Ωραία, αλλά πρέπει να συνδεθεί. 
18 Άννα: Να το ζωγραφίσουμε τώρα! 

Για τη στιχομυθία 2 μακροσκοπικά μπορούμε να εκτιμήσουμε, αν και οι 
επικοινωνιακές συνεισφορές των μελών της αυτή τη φορά δεν είναι ισόρροπες 

                                                 
63 Αποστολάκης, κ.ά. (2001). Ερευνώ και ανακαλύπτω, ΟΕΔΒ, Αθήνα. 
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(πίνακας 7.11 Άννα - 5 Ε.Δ., Γιώργος - 7 Ε.Δ., Κική - 3 Ε.Δ., Κώστας - 2 Ε.Δ.), ότι ο 
διάλογος που έλαβε χώρα μεταξύ των μαθητών έχει αρκετά χαρακτηριστικά ενός 
συνεργατικού διερευνητικού λόγου. Ποια όμως είναι αυτά αλλά και τι πραγματικά 
συμβαίνει στο μικροεπίπεδο των αλληλεπιδράσεων; Η ανάλυση που ακολουθεί με 
βάση τα τέσσερα μικροπλαίσια «φωτίζει» διαστάσεις που αφορούν τη φύση, το είδος 
και την ποιότητα της συνεργασίας στην ομάδα. 

Πίνακας 6.11:  
Ποσοτικά στοιχεία επικοινωνιακών δράσεων (Ε.Δ.) μελών της ομάδας -Στιχομυθία 2 

Αριθμός επικοινωνιακών 
δράσεων 

 
 

Συνολικός αριθμός λέξεων στις 
επικοινωνιακές δράσεις 

 

Ν % Ν % 
Άννα 5 29 % 27 13 % 

Γιώργος 7 41 % 142 71 % 
Κική 3 18 % 21 11 % 

Κώστας 2 12 % 10 5 % 
Σύνολο 17 100 % 

 

200 100 % 
 

Μικροπλαίσιο 1: Επιθυμητοί και μη επιθυμητοί κοινωνιογνωστικοί ρόλοι των 
μαθητών (στιχομυθία 2) 

Αναλύοντας τη στιχομυθία 2 με βάση το κανονιστικό περιγραφικό πλαίσιο των 
επιθυμητών και μη επιθυμητών κοινωνιογνωστικών ρόλων, παρατηρούμε ότι η φύση 
συνεργασίας μεταξύ των μελών της συγκεκριμένης ομάδας είναι πολύ διαφορετική σε 
σύγκριση με τη στιχομυθία 1. Οι ομάδες ανήκουν στον «κόσμο» της ίδια τάξης και 
πραγματοποιούν την ίδια δραστηριότητα υπό την καθοδήγηση του ίδιου δάσκαλου. 
Παρόλα αυτά το ανθρωπογενές πλαίσιο της ομάδας και οι συνεργατικές και 
διαλογικές δεξιότητες που εκδηλώνουν τα μέλη της διαμορφώνουν ένα πολύ πιο 
επιθυμητό μαθησιακό μικροπεριβάλλον. Έτσι στη στιχομυθία 2 εντοπίσαμε, σε 
αντίθεση με τη στιχομυθία 1, στην πλειοψηφία τους επιθυμητούς 
κοινωνιογνωστικούς ρόλους όπως φαίνεται στο συγκεντρωτικό πίνακα 6.12.∗  

 
Πίνακας 6.12: Επιθυμητοί και μη επιθυμητοί κοινωνιογνωστικοί ρόλοι - Στιχ. 2 

Επιθυμητοί  
Κοινωνιογνωστικοί ρόλοι 

Άννα 
ν1 

Γιώργος 
ν2 

Κική 
ν3 

Κώστας 
ν4 

Σνi 

Καταθέτει απόψεις στην ομάδα  2 6 2 2 12 
Αναθεωρεί τις απόψεις του/της  - - 1 - 1 
Αξιολογεί τις απόψεις που 
κατατίθενται  - 1 - - 1 

Καθοδηγεί τις εργασίες της ομάδας 1 - - - 1 
Ενθαρρύνει τη συμμετοχή όλων των 
μελών 2 1 - - 3 

Μη επιθυμητοί κοινωνιογνωστικοί 
ρόλοι 

Άννα  
κ1 

Γιώργος 
κ2 

Κική 
κ3 

Κώστας 
κ4 

Σκi 

Διακόπτει άλλο μέλος πριν 
ολοκληρώσει τη διατύπωσή του - 1 - - 1 

                                                 
∗ Αναλυτική πραγμάτευση των λεκτικών συνεισφορών όλων των μελών της ομάδας και των 
αντίστοιχων κοινωνιογνωστικών ρόλων που επιτελεί το καθένα παραθέτουμε στο 
παράρτημα, πίνακες 6.12α – 6.12δ). 
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Ας εξετάσουμε στη συνέχεια αναλυτικά τη συνεισφορά κάθε μέλους της 
ομάδας.  

Η Άννα έχει συνολικά 5 λεκτικές συνεισφορές στο πλαίσιο της στιχομυθίας και 
εκτιμούμε ότι όλες τους επιτελούν επιθυμητούς κοινωνιογνωστικούς ρόλους (πίνακας 
6.12α-παράρτημα). Μάλιστα στη σειρά 2 της στιχομυθίας εντοπίζουμε ένα ρόλο που 
η Hogan δεν τον εντόπισε στην έρευνά της. Κάποιο μέλος της ομάδας (η Κική) 
ξεκινά να φτιάξει το σχέδιο στο βιβλίο, ενώ ο δάσκαλος είχε ζητήσει πριν σχεδιάσουν 
τα καλώδια να συζητήσουν και να συμφωνήσουν. Η Άννα λοιπόν παρενέβη για να 
βοηθήσει να πραγματοποιηθεί η δραστηριότητα σύμφωνα με τις οδηγίες του 
δασκάλου και η Κική συμφώνησε. Μπορούμε να δούμε επίσης ότι η Άννα ενθάρρυνε 
τη συμμετοχή και των άλλων μελών στην ομάδα (ρόλο που δεν εντοπίσαμε στη 
στιχομυθία 1), διατύπωσε απόψεις και λειτούργησε ως πόρος πληροφοριών (Άννα: 
Ακουμπάει στη βίδα. Η βίδα είναι σιδερένια. Μεταδίδει τον ηλεκτρισμό. - ρόλο που 
επίσης δεν εντοπίσαμε στη στιχομυθία 1). 

Περνάμε τώρα στους κοινωνιογνωστικούς ρόλους που θεωρούμε ότι 
εκπληρώνει ο Γιώργος (πίνακας 6.12β-παράρτημα). Όπως φαίνεται στον πίνακα 6.11 
ο Γιώργος (7 Ε.Δ. - 142 λέξεις) -όπως αντίστοιχα και ο Θανάσης στη στιχομυθία 1- 
επικρατεί στην ομάδα. Αντίθετα όμως από την περίπτωση του Θανάση, ο Γιώργος 
λειτουργώντας ως ικανότερος συνομήλικος συνεισφέρει σημαντικά στην ομάδα και 
ως προς το μοτίβο του λόγου (π.χ. Γιώργος: το συζητάμε πρώτα) που αναπτύσσεται 
και ως προς το θεματικό περιεχόμενο του (π.χ. Γιώργος: Όχι. Δεν έχει σημασία, πού 
ακουμπάνε, στο συν και πλην…). Ενθαρρύνει τη συμμετοχή όλων των μελών, 
προσφέρει απόψεις και πληροφορίες στην ομάδα, αλλά και αξιολογεί με ένα θετικό 
τρόπο τις απόψεις που κατατίθενται (Γιώργος: Όχι. Δεν έχει σημασία, πού ακουμπάνε, 
στο συν και πλην...). Συμπερασματικά, ο Γιώργος εκδήλωνε αρκετούς επιθυμητούς 
κοινωνιογνωστικούς ρόλους ταυτόχρονα, κάτι που ήταν επιθυμητό, αφού μέσω της 
συμμετοχής σε τέτοιους διαλόγους και άλλα μέλη της ομάδας σταδιακά θα 
οικειοποιούνταν επιθυμητές δεξιότητες. Με βάση την κατηγοριοποίηση των 
Richmond και Striley (1996)64 θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε το ηγετικό στυλ 
του Γιώργου, ως πειστικό. Βέβαια αυτό που μας προβλημάτισε ως προς τη συνολική 
αποτίμηση της συνεισφοράς του Γιώργου ήταν η πλήρης επικράτησή του στην ομάδα 
(73% των λέξεων στις επικοινωνιακές δράσεις ήταν δικές του στο σύνολο της 
στιχομυθίας). Αποτέλεσμα αυτής της επικράτησης είναι, πιστεύουμε, κι ένας μη 
επιθυμητός ρόλος που εντοπίσαμε στη συγκεκριμένη στιχομυθία και έχει να κάνει με 
το ότι ο Γιώργος εκτός του ότι επικρατούσε στη δραστηριότητα παρενέβη μια φορά 
και διέκοψε την Κική, πριν ολοκληρώσει την άποψή της. 

 Η Κική και ο Κώστας αν και μίλησαν πολύ λιγότερο από το Γιώργο 
συνεισέφεραν και αυτοί θετικά στη διαδικασία εκδηλώνοντας επιθυμητούς ρόλους 
(πίνακες 6.12γ και 6.12δ -παράρτημα). Μάλιστα η Κική αναθεωρεί τον τρόπο που είχε 
αποφασίσει να δράσει ύστερα από την παρέμβαση του Γιώργου και της Άννας.  

Μπορούμε να θέσουμε το ερώτημα: Σε τι κοινωνική δράση οδηγούν οι 
συνεισφορές των μελών της ομάδας στη στιχομυθία 2; Σε αντίθεση με τη στιχομυθία 
1 εντοπίσαμε μια ποικιλία επιθυμητών κοινωνιογνωστικών ρόλων (πίνακας 6.12) και 
ένα μόνο μη επιθυμητό που όμως οδήγησαν προς την κατεύθυνση του συντονισμού 

                                                 
64 Richmond & Striley (1996). ό.π 
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της επικοινωνίας και άρα της συνεργατικής διερεύνησης θέσεων και απόψεων. Τα 
μέλη της ομάδας είναι προσηλωμένα στο στόχο της δραστηριότητας και καταβάλουν 
προσπάθεια να συμμετάσχουν από κοινού σε αυτή καταθέτοντας απόψεις και 
πληροφορίες. Τελικά καταλήγουν και συμφωνούν σε μια άποψη για τον τρόπο με τον 
οποίο θα ζωγραφίσουν τα καλώδια και αποφασίζουν να τον εφαρμόσουν.  

Τα συγκεκριμένα μέλη της ομάδας, παρότι δεν έχουν εργαστεί τα προηγούμενα 
σχολικά έτη σε ομάδες, εκδηλώνουν σε ικανοποιητικό βαθμό επιθυμητές 
συνεργατικές και διαλογικές δεξιότητες - επιθυμητά πολιτισμικά ρεπερτόρια 
πρακτικών που έχουν να κάνουν με τους λόγους και τις πρακτικές στις οποίες έχουν 
συμμετάσχει, αλλά ίσως και με το μοναδικό μαθησιακό περιβάλλον που 
διαμορφώνεται κάθε φορά, όταν καλούμε 3 ή 4 μαθητές να εργαστούν και να 
συνεργαστούν. Αυτό βέβαια δε σήμαινε πως δεν υπήρχε περιθώριο περαιτέρω 
εξοικείωσης με επιθυμητές συνεργατικές και διαλογικές πρακτικές ή, ακόμη 
περισσότερο, η ανάγκη μιας προσέγγισης που θα καθιστούσε ενήμερους τους 
μαθητές για τις επιπτώσεις/ επιδράσεις των επικοινωνιακών δράσεών τους (βλ. ενότ. 
6.6) 
 
Μικροπλαίσιο 2: Κανόνες συνεργασίας στην ομάδα (στιχομυθία2) 

Στη στιχομυθία 2 φαίνεται ότι τα μέλη της ομάδας εφαρμόζουν ως ένα βαθμό 
πολλούς από τους κανόνες συνεργασίας που είναι επιθυμητό να χαρακτηρίζουν ένα 
συνεργατικό διερευνητικό μαθησιακό περιβάλλον (πίνακας 6.13). 

Πίνακας 6. 13: Αναζητώντας την ύπαρξη κανόνων συνεργασίας στην ομάδα - 
Στιχομυθία 2 

ΚΣ 1: Μοιράστηκαν οι σχετικές 
πληροφορίες από κοινού. 

16. Άννα: Ακουμπάει στη βίδα. Η βίδα είναι 
σιδερένια. Μεταδίδει τον ηλεκτρισμό.  
17. Γιώργος: Ναι. Ωραία, αλλά πρέπει να 
συνδεθεί. 

ΚΣ 2: Ισχυρισμοί και απόψεις 
υποστηρίχτηκαν με επιχειρήματα και 
στηρίχτηκαν σε δεδομένα. 

16. Άννα: Ακουμπάει στη βίδα. Η βίδα είναι 
σιδερένια. Μεταδίδει τον ηλεκτρισμό. 

ΚΣ 3: Κρίθηκαν και συζητήθηκαν οι 
προτάσεις και απόψεις.  

12. Κώστας: Άρα είναι το συν, αυτό.  
13. Γιώργος: Όχι. Δεν έχει σημασία, πού 
ακουμπάνε, στο συν και πλην … 

 ΚΣ 4: Ελήφθησαν υπόψη και 
αξιολογήθηκαν όλες οι εναλλακτικές 
προτάσεις πριν παρθεί κάποια 
απόφαση.  

8. Κώστας: Στο θετικό και στο αρνητικό. 
9. Άννα: Αυτά τα δύο εδώ που λες, να 
ακουμπάνε εδώ πέρα. 
10. Κική: Αυτό λέω κι εγώ. 
11. Γιώργος: Ε, ναι. 
12. Κώστας: Άρα είναι το συν, αυτό. 

 ΚΣ 7: Η ομάδα κατέβαλε 
προσπάθεια έτσι ώστε να καταλήξει 
σε συμφωνία. 

8. Κώστας: Στο θετικό και στο αρνητικό.  
9. Άννα: Αυτά τα δύο εδώ που λες, να 
ακουμπάνε εδώ πέρα.  
10. Κική: Αυτό λέω κι εγώ. 
11. Γιώργος: Ε, ναι. 

ΚΣ 8: Αποδέχτηκαν όλα τα μέλη της 
ομάδας την συλλογική ευθύνη των 
αποφάσεων που ελήφθησαν και των 
πράξεων που οδήγησαν σε αυτές. 

17. Γιώργος: Ναι. Ωραία, αλλά πρέπει να 
συνδεθεί. 
18. Άννα: Να το ζωγραφίσουμε τώρα 
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Θα πρέπει όμως να παρατηρήσουμε ότι παρά την εφαρμογή των περισσότερων 
επιθυμητών κανόνων έλειψε η εφαρμογή δύο βασικών. Κάποια μέλη (Κική, Κώστας) 
της ομάδας είχαν πολύ μικρή συμμετοχή. Σύμφωνα με τη θεώρηση που έχουμε 
υιοθετήσει η μάθηση/ανάπτυξη διαμορφώνεται με βάση τη συμμετοχή των ατόμων 
στις κοινωνικοπολιτισμικές δραστηριότητες της κοινότητας και τη συνεργασία 
ικανότερων άλλων (συνομηλίκων, δασκάλου κ.λπ.). Και ενώ το δεύτερο αιτούμενο 
(συνεργασία με και καθοδήγηση από ικανότερους άλλους) εκπληρώνεται στο πλαίσιο 
αυτής της στιχομυθίας χρειάζονται προσπάθειες για μεγαλύτερη συμμετοχή κάποιων 
μελών της ομάδας. Αυτό σημαίνει πως θα έπρεπε απαραιτήτως κάθε μέλος της 
ομάδας να καλείται να εκφράσει την άποψή του (ΚΣ 5) και να ενθαρρύνεται και να 
διευκολύνεται η έκφραση απόψεων από όλα τα μέλη της ομάδας (ΚΣ 6). 

 
Μικροπλαίσιο 3: Η φύση της διαπραγμάτευσης των μελών μιας ομάδας 
(στιχομυθία 3) 

Στη στιχομυθία 2 εντοπίσαμε δυο μικρότερα αποσπάσματα με συγκεκριμένα 
χαρακτηριστικά. Το πρώτο απόσπασμα (σειρές 1-4) μπορούμε να το θεωρήσουμε ως 
διαπραγμάτευση σχετική με δράση ενώ το δεύτερο εκτεταμένο και αρκετά 
συγκροτημένο θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε ως διαπραγμάτευση σχετική με 
δράση και νοήματα (πίνακας 6.14) ∗. 

 
Πίνακας 6.14: Στιχομυθία 1 - Η φύση των αλληλεπιδράσεων 

Σειρές 1-4 Διαπραγμάτευση σχετική με δράση 

Σειρές 5-18 Διαπραγμάτευση σχετική με νοήματα 
Διαπραγμάτευση σχετική με δράση 

 
Στο δεύτερο απόσπασμα (σειρές 5-18) τα μέλη της ομάδας καταθέτουν τις 

απόψεις τους και τις αξιολογούν για να καταλήξουν τελικά σε μια κοινά αποδεκτή 
απόφαση (π.χ. σειρά 7: Γιώργος: …Αρκεί όμως, επειδή αυτό είναι συνδεδεμένο με τον 
ένα πόλο και αυτό, με τον άλλο πόλο, πρέπει αυτά τα δύο εδώ... Κώστας: Στο θετικό 
και στο αρνητικό.). Σε αυτή την ομάδα δεν πλησίασε ο δάσκαλος για να λειτουργήσει 
ως πρόσθετο μέλος της. Παρόλα αυτά η συχνότητα της εμφάνισης στο λόγο των 
μαθητών μιας σειράς λέξεων δείχνει ότι οι μαθητές συζήτησαν με όρους Φυσικών 
Επιστημών, συζήτησαν για νοήματα λέξεων και προσπάθησαν από κοινού για αυτό 
(πίνακας 6.15). Ενώ, την ίδια ώρα, ακριβώς δίπλα τους η ομάδα της στιχομυθίας 1 
αναλωνόταν σε διαφωνίες και τσακωμούς. 

Πίνακας 6.15: Λέξεις σχετικές με τον ηλεκτρισμό - 
Στιχομυθία 2 

λυχνιολαβή 

πόλος 

θετικός 

συν 

αρνητικός 

πλην 

καλώ
διο 

σιδερένιος 

μπαταρία 

μεταδίδει 

ηλεκτρισμός 

 
3 

 
5 

 
1 

 
2 

 
1 

 
1 

 
2 

 
1 

 
1 

 
1 1 

                                                 
∗ Ο ίδιος πίνακας, που όμως περιλαμβάνει και τη στιχομυθία παρουσιάζεται στο παράρτημα 
(πίνακας 6.14α) 
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Στη στιχομυθία 2 ικανοποιείται η πρόταση του Bakhtin (1981)65 που 
υποστηρίζει ότι για να κάνει δική του κάποιος μια λέξη (στην περίπτωσή μας λέξεις 
σχετικές με τον ηλεκτρισμό) θα πρέπει να συμμετάσχει σε υβριδικούς διαλόγους, να 
τη χρησιμοποιήσει εμπρόθετα, να την εκφέρει με τη δική του προφορά, 
προσαρμόζοντας τη στο δικό του σημειολογικό, εννοιολογικό και εκφραστικό του 
δυναμικό. Ικανοποιείται επίσης η θέση του Wittgenstein περί συμμετοχής σε 
γλωσσικά παιχνίδια και μια σειράς άλλων που μιλούν για τρίτους χώρους, για 
επικοινωνιακούς χώρους, για προοδευτικά εξελισσόμενους λόγους κ.λπ. (βλ. 
θεωρητικό μέρος, κεφ. 2 & 3). 

Σημειώνουμε ότι στη στιχομυθία δεν εντοπίσαμε διαπραγμάτευση σχετικά με 
τον έλεγχο της δραστηριότητας, αφού τα μέλη της ομάδας εργάστηκαν και 
συνεργάστηκαν αρμονικά. 

 
Μικροπλαίσιο 4: Συνεργατική διερευνητική, σωρευτική και ομιλία αμφισβήτησης 
(στιχομυθία 2) 

Ύστερα από την ανάλυση που προηγήθηκε με βάση τα τρία μικροπλαίσια, 
μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι η στιχομυθία 2 μπορεί να χαρακτηριστεί βασικά ως 
συνεργατική διερευνητική ομιλία, αφού τα μέλη της ομάδας συμμετείχαν στην 
δραστηριότητα συζητώντας ο ένας τις απόψεις του άλλου κριτικά αλλά 
εποικοδομητικά και οι δηλώσεις και οι προτάσεις τους τέθηκαν στη δημιουργική 
κριτική των μελών της. Ένα «αρνητικό» στοιχείο της στιχομυθίας είναι ότι οι 
μαθητές δε συμμετείχαν ισορροπημένα στην επικοινωνιακή δραστηριότητα, αλλά 
αυτό δε φαίνεται να δημιουργεί σημαντικά προβλήματα, αφού τα άλλα μέλη 
αποδέχονται την καθοδήγηση και την «επιβολή» του Γιώργου (π.χ. όταν διακόπτει). 
Αυτό όμως δε σημαίνει ότι δε θα έπρεπε να γίνουν προσπάθειες για περισσότερη 
συμμετοχή των τριών άλλων μελών στις ομαδικές δραστηριότητες, με ταυτόχρονη 
επιδίωξη για διατήρηση όλων εκείνων των θετικών χαρακτηριστικών που η 
συγκεκριμένη ομάδα είχε αναπτύξει αυτοοργανούμενη ως «κοινωνικό δυναμικό 
οικοσύστημα» (Lemke, 1995)66. 

Η εξέταση της ύπαρξης και της συχνότητας λέξεων και φράσεων δεικτών που 
παρουσιάσαμε στην ανάλυση της στιχομυθίας 1 μας οδηγεί να υποστηρίξουμε ότι 
πρόκειται για στιχομυθία με συνεργατικά διερευνητικά στοιχεία (πίνακα 6.16).  

 
Πίνακας 6.16 

Χρήση λέξεων και φράσεων – ενδεικτικών συνεργατικού διερευνητικού διαλόγου 
ερωτήσεις («τι πιστεύεις/ετε εσύ/εσείς;», «συμφωνείς/τε;», 
«διαφωνείς/ειτε;», «γιατί διαφωνείς/είτε», «γιατί το υποστηρίζεις/ετε 
αυτό;» κ.λπ. 

1 

«εάν», «αν» 0 
«διότι», «γιατί», «επειδή» 2 
«αφού», «αφού…άρα/πρέπει», «πρέπει…για να», «θα πρέπει», «ίσως» 13 
«συμφωνώ/διαφωνώ» 0 
«υποστηρίζω», «πιστεύω», «σκέφτομαι» 1 

Σύνολο λέξεων στιχομυθίας 2 187 

                                                 
65 Bakhtin, Μ. Μ. (1981). ό.π. 
66 Lemke, J. L. (1995). ό.π. 
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Μελετώντας τη στιχομυθία 2 παρατηρούμε ότι στην πλειοψηφία τους τις 
επιθυμητές αυτές λέξεις/φράσεις κλειδιά για τη διαμόρφωση συνεργατικού 
διερευνητικού λόγου συνεισφέρει ο Γιώργος (Γιώργος: Αφού αυτό…. Γιατί λέμε … 
επειδή αυτό είναι συνδεδεμένο με τον ένα πόλο και αυτό, με τον άλλο πόλο, πρέπει… 
Δεν έχει σημασία, πού ακουμπάνε, στο συν και πλην. Αυτό, πρέπει να πάει εδώ.). Μια 
επιθυμητή επιδίωξη θα ήταν τέτοιες συνεισφορές να γίνουν σταδιακά πιο συχνές και 
από τα άλλα μέλη της ομάδας. 

Συμπερασματικά η χρήση του πλαισίου «Πώς συζητά ή ομάδα;» μας οδηγεί να 
υποστηρίξουμε ότι η φύση, το είδος και η ποιότητα των αλληλεπιδράσεων των μελών 
της ομάδας που συμμετέχουν στη στιχομυθία 2 κινούνται προς την κατεύθυνση των 
επιθυμητών συνεργατικών διερευνητικών χαρακτηριστικών.  

 
6.4.4 Η λειτουργική και η κοινωνική διάσταση της γλώσσας ως εργαλείου 
ανάλυσης λόγου  

Για την ανάλυση των διαμαθητικών αλληλεπιδράσεων στις ομάδες 
μετασχηματίσαμε και αξιοποιήσαμε και ένα περιγραφικό σύστημα ανάλυσης λόγου 
τριών διαστάσεων -η λειτουργική, η κοινωνική και η γνωστική διάσταση της 
γλώσσας- των Kumpulainen και Mutanen (1999)67. Στην ενότητα αυτή 
παρουσιάζουμε ένα περιγραφικό σύστημα δύο διαστάσεων, το οποίο αφορά τη 
λειτουργική και την κοινωνική διάσταση της γλώσσας και αναλύουμε με βάση αυτό 
μια συγκεκριμένη στιχομυθία μαθητών. Στην ενότητα 6.7 το αξιοποιούμε 
(αναλύοντας στιχομυθίες μιας συγκεκριμένης ομάδας από το αρχικό και από το 
τελικό στάδιο της έρευνας) για να παρακολουθήσουμε το μετασχηματισμό των 
δραστηριοτήτων της μαθητικής ομάδας και ταυτόχρονα τον μετασχηματισμό των 
διαλογικών και συνεργατικών δεξιοτήτων των μαθητών που την αποτελούσαν. 

Με βάση αυτό το πλαίσιο ανάλυσης, η κοινωνική αλληλεπίδραση 
αντιμετωπίζεται ως μια δυναμική διαδικασία στην οποία η γλώσσα και άλλα 
σημειωτικά εργαλεία χρησιμοποιούνται ως διαμεσολαβητικά μέσα επικοινωνίας και 
μάθησης. Στην ανάλυσή μας εστιάσαμε σε δυο λειτουργίες της γλώσσας: στις 
λεκτικές αλληλεπιδράσεις/λεκτικά χαρακτηριστικά της, και στη φύση των 
κοινωνικών λειτουργιών της.  

Θεωρήσαμε χρήσιμο να αξιοποιήσουμε το εργαλείο ανάλυσης για δυο λόγους: 
• ως χρήσιμο επιμορφωτικό και ως μεταδιδακτικό εργαλείο στη διάθεση των 

δασκάλων-ερευνητών 
• ως εργαλείο που μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά στην -πιο 

μακροσκοπική στη φύση της μέθοδο «πώς συζητά η ομάδα»- ανάλυση λόγου 
των μαθητικών διαλόγων. 

Οι δυο αλληλοσχετιζόμενες λειτουργίες του περιγραφικού συστήματος 
ανάλυσης είναι οι ακόλουθες:  
 
Διάσταση 1: Λειτουργική ανάλυση της λεκτικής αλληλεπίδρασης  

 Η λειτουργική ανάλυση της λεκτικής αλληλεπίδρασης, βασισμένη στις θέσεις 
της λειτουργικής γραμματικής του Halliday (βλ. ενότ. 3.2.2), εστιάζει στους σκοπούς 
για τους οποίους χρησιμοποιείται η προφορική γλώσσα σε ένα δεδομένο πλαίσιο και 

                                                 
67 Kumpulainen, K. & Mutanen, M. (1999). The situated dynamics of peer group interaction: 
an introduction to an analytic framework. Learning and Instruction, 9, 449-473. 
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εξετάζει τις επικοινωνιακές στρατηγικές που εφαρμόζονται από κάθε μαθητή 
ξεχωριστά καθώς παίρνει μέρος σε μια αλληλεπίδραση. Η πρώτη διάσταση των 
λειτουργιών της γλώσσας (language functions) που χρησιμοποιείται από έναν μαθητή 
μπορεί μεταξύ άλλων να περιλαμβάνει τις παρακάτω κατηγορίες/λειτουργίες: 

 
            Λειτουργίες                            Ο μαθητής 

• Πληροφοριακή → παρέχει πληροφορίες 
• Συλλογιστική → πραγματοποιεί προφορικό συλλογισμό 
• Αξιολογική → αξιολογεί την εργασία ή τη δράση 
• Ερωτηματική → κάνει ερωτήσεις 
• Απαντητική → απαντά σε ερωτήσεις 
• Οργανωτική → οργανώνει και ελέγχει συμπεριφορά 
• Κριτική → εκφράζει συμφωνία ή διαφωνία 
• Δικαιολογητική → δικαιολογεί πληροφορίες (πράξη/συμπεριφορά) 
• Συνθετική → δημιουργεί κείμενα 
• Αναθεωρητική → αναθεωρεί κείμενα 
• Υπαγορευτική → υπαγορεύει (παρακινεί, υποδεικνύει, συμβουλεύει) 
• Αναγνωστική → διαβάζει κείμενα 
• Επαναληπτική → επαναλαμβάνει προφορικό λόγο 
• Εμπειρική → εκφράζει προσωπικές εμπειρίες 
• Συναισθηματική → εκφράζει συναισθήματα 

 
Διάσταση 2: Ανάλυση της κοινωνικής λειτουργίας  

 Η ανάλυση της κοινωνικής λειτουργίας έχει ως στόχο να χαρακτηρίσει τις 
κοινωνικές σχέσεις και τους τύπους συμμετοχής στη μαθητική ομάδα. Οι κοινωνικές 
λειτουργίες που μπορούμε να εντοπίσουμε μελετώντας επικοινωνιακές δράσεις 
μαθητικών ομάδων είναι οι ακόλουθες.  

• Συνεργατική → Ομαδική δραστηριότητα η οποία χαρακτηρίζεται από την 
ισότιμη συμμετοχή και οικοδόμηση από κοινού νοημάτων. Μπορεί να είναι: 

 Διδακτική → Μαθητές της ομάδας βοηθούν και εξηγούν σε 
άλλους μαθητές. 

 Επιχειρηματολογική → αποτελεσματική αλληλεπίδραση κατά 
την οποία οι μαθητές διαπραγματεύονται τις διαφορετικές τους 
κατανοήσεις επί του θέματος με ένα λογικό τρόπο εκφράζοντας 
κρίσεις και δίνοντας εξηγήσεις (οδηγεί συχνά σε μια από κοινού 
διαμόρφωση νοημάτων προς τη σωστή κατεύθυνση). 

• Ατομική → Οι μαθητές αναπτύσσουν τις ιδέες τους όχι ομαδικά αλλά 
δουλεύοντας εξατομικευμένα μέσα στην ομάδα. 

• Κυριαρχική → Κάποιο μέλος «κυριαρχεί» της ομαδικής δραστηριότητας και 
έτσι παρατηρείται άνιση συμμετοχή στο πλαίσιο υλοποίησής της. 

• Συγκρουσιακή → Συγκρούσεις που αφορούν την πραγμάτευση των στόχων 
της δραστηριότητας οι οποίες συχνά παραμένουν άλυτες. 

• Σύγχυσης → Έλλειψη κοινής κατανόησης, οι μαθητές δεν καταλαβαίνουν 
τους στόχους ή τις οδηγίες της δραστηριότητας ή του διδάσκοντα ή δε 
συντονίζονται ο ένας με τον άλλο. 

• Αποξενωτική → Οι μαθητές είναι εντελώς αδιάφοροι για το μαθησιακό έργο. 
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Α) Ανάλυση στιχομυθίας 3 
Η στιχομυθία που αναλύουμε με βάση το πλαίσιο «Η λειτουργική και η 

κοινωνική διάσταση της γλώσσας» έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια ενός μαθήματος για 
τον ήχο και τη διάδοσή του, στο αρχικό στάδιο της έρευνάς μας. Συγκεκριμένα, το 
μάθημα είχε τίτλο «Το ταξίδι του ήχου (Ι)», φύλλο εργασίας 2 της ενότητας «Ο ήχος» 
(Κόκκοτας κ.ά., 2001)68. Οι μαθητές ασχολήθηκαν την περισσότερη ώρα του 
μαθήματος με πειραματική δραστηριότητα που αναφερόταν στο «πώς ταξιδεύει ο 
ήχος;».  

Παρουσιάζουμε επιγραμματικά τον τρόπο με τον οποίο υλοποιήθηκε η 
μαθησιακή διαδικασία, στηριζόμενοι στα όσα έπραξε δάσκαλος - ακολουθώντας σε 
μεγάλο βαθμό το σχολικό εγχειρίδιο - για να ενεργοποιήσει τη συμμετοχή και τη 
συνεργασία των μαθητών του. Το μάθημα πραγματοποιήθηκε σε τρεις φάσεις: 

Α) Στην πρώτη, οι μαθητές έμειναν για λίγο σιωπηλοί για να ακούσουν ήχους 
από το περιβάλλον. Συζήτησαν σε ομάδες και απάντησαν σε ερωτήσεις. 

 (Β) Στη δεύτερη, οι μαθητές εκτέλεσαν σε ομάδες ένα πείραμα για το πώς 
«ταξιδεύει» ο ήχος με υλικά που τέθηκαν στη διάθεσή τους.  

(Γ) Στην τελευταία φάση, ο δάσκαλος παρότρυνε τις μαθητικές ομάδες να 
σχολιάσουν το αποτέλεσμα της προηγούμενης πειραματικής δραστηριότητας και να 
απαντήσουν σε ερωτήσεις του βιβλίου. 

Η στιχομυθία της τετραμελούς ομάδας που αναλύουμε στη συνέχεια (βλ. 
δεύτερη στήλη, πίνακας 6.17 έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια του πρώτου κύκλου όπου 
οι μαθητές κλήθηκαν να απαντήσουν στα ερωτήματα [Δραστηριότητα: «Μένουμε 
σιωπηλοί για να ακούσουμε ήχους από το περιβάλλον», ημερομηνία: 15/1/03]: 

 Από που προέρχονται οι ήχοι που ακούσατε;  
 Τι υπάρχει ανάμεσα σε σας και τα σώματα που παρήγαγαν τους ήχους;  
Κατά τη διάρκεια της εργασίας των μαθητών στην ομάδα κρατήσαμε γραπτές 

παρατηρήσεις, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας θέσαμε και κάποια 
ερωτήματα στα μέλη της ομάδας. Οι ερωτήσεις μας αποσκοπούσαν στο να 
εκτιμήσουμε το βαθμό επίτευξης των διδακτικών στόχων και το βαθμό συνεργασίας 
και αλληλεπίδρασης των μαθητών, έτσι όπως οι ίδιοι τον βίωναν και τον ερμήνευαν. 
Οι συμπεριφορές που ανέπτυξαν κατά τη διάρκεια τη συνεργασίας τους σε αυτό το 
αλληλεπιδραστικό επεισόδιο αναλύθηκαν τελικά, βάσει τόσο των 
απομαγνητοφωνημένων δεδομένων από τις κασέτες, όσο και των γραπτών μας 
παρατηρήσεων κατά τη διάρκεια του μαθήματος και των σύντομων συνεντεύξεων 
που ακολούθησαν. 

Με οδηγό το πλαίσιο ανάλυσης «Η λειτουργική και η κοινωνική διάσταση της 
γλώσσας» δημιουργήσαμε τον αναλυτικό πίνακα 6.17 που ακολουθεί και στον οποίο 
παρουσιάζονται - με αφετηρία την ερμηνεία των δεδομένων από την ομάδα των 
δασκάλων-ερευνητών - οι λειτουργικές και κοινωνικές διαστάσεις της στιχομυθίας 
της ομάδας των τεσσάρων μαθητών: του Παναγιώτη, του Γιώργου, του Πέτρου και 
του Βαγγέλη. Οι μαθητές συζητούν μεταξύ τους με σκοπό να απαντήσουν στα δυο 
ερωτήματα που τους τέθηκαν. 

 
 
 

                                                 
68 Κόκκοτας, κ.ά. (2001). ό.π. 
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Πίνακας 6.17: Αναλυτικός πίνακας αλληλεπιδράσεων - Στιχομυθία 3 

Συμμετέχοντες Στιχομυθία ομάδας Λειτουργική 
διάσταση 

Κοινωνική 
διάσταση 

Σημειώσεις-
Παρατηρήσεις 

Πέτρος Άντε, πες τίποτα. Υπαγορευτική 
Βαγγέλης Τα παιδιά… Συλλογιστική 

Έναρξη 
συνεργασίας 

Παναγιώτης Παιδικές φωνές που 
προέρχονται από την αυλή. Συλλογιστική 

 

Κώστας Τι είπες; Ερωτηματική (ζητά 
πληροφορίες) 

Παναγιώτης Παιδικές φωνές που 
προέρχονται από την αυλή. 

Απαντητική 
(υπαγορευτική) 

Πέτρος Ρε τι είπες, τι είπες; Ερωτηματική 
(πληροφορική) 

Τα μέλη της 
ομάδας ζητούσαν 
από τον Παναγιώτη 
να τους 
υπαγορεύσει τι να 
γράψουν. 

Παναγιώτης Παιδικές φωνές που 
προέρχονται από την αυλή. 

Απαντητική 
(υπαγορευτική) και 
Επαναληπτική 

Διδακτική 

Του απάντησε 
θυμωμένα και 
άμεσα. 

Πέτρος Ήμουν αφηρημένος. Συναισθηματική, 
Δικαιολογητική 

Παναγιώτης Μονίμως είσαι. Συναισθηματική 

Κοινωνική 
σύγκρουση 

 

Παναγιώτης Τι υπάρχει ανάμεσα σε 
εμάς και στα σώματα που 
παράγουν τους ήχους;… 
Μμμ… 

Ερωτηματική 
(διαβάζει δυνατά) 
και Συλλογιστική 

Ατομική 

Διαβάζει δυνατά, 
χωρίς να δίνει 
σημασία στους 
υπόλοιπους. 

Πέτρος Μας παίρνει η κάμερα! Συναισθηματική 
Παναγιώτης Ε και; Συναισθηματική 

Κοινωνική 
σύγκρουση 

 

Κώστας Κατάλαβες τι μας είπε ο 
κύριος; 

Ερωτηματική 
(πληροφορική) Συνεργασία 

…    

Προσπαθεί να 
καταλάβει τι πρέπει 
να κάνουν. 

Πέτρος Παιδικές φωνές που… Συλλογιστική και 
Επαναληπτική 

Κώστας …προέρχονται από τα 
παιδιά. 

Συλλογιστική και 
Επαναληπτική 

Παναγιώτης Παιδικές φωνές το 
είπαμε…Μετά; Οργανωτική 

 

Κώστας Ωραία… Τι υπάρχει 
ανάμεσα σε σας και τα 
σώματα που παρήγαγαν 
τους ήχους; 

Συναισθηματική, 
Ερωτηματική 

(διαβάζει δυνατά) 
και Οργανωτική 

Συνεργασία 

Παναγιώτης Παιδικές φωνές, το 
ακούσαμε. Επαναληπτική 

Διαβάζει την 
ερώτηση από το 
βιβλίο, ώστε να 
καταλάβουν τι 
πρέπει να κάνουν. 

Κώστας Τι; Ερωτηματική 
Σύγχυση 

Παναγιώτης Αυτό το είπα. Απαντητική 
Κώστας Τι άλλες φωνές; Ερωτηματική 
Παναγιώτης Παιδικές φωνές…  Απαντητική 

(παρέχει 
πληροφορίες) 

Σύγχυση 

Ο Παναγιώτης δεν 
δίνει σημασία στον 
Κώστα με 
αποτέλεσμα να μην 
συνεννοούνται 

Πέτρος Τι λέμε; Ερωτηματική 
(πληροφορική) 

Κώστας 
 

Αυτά. Απαντητική 

Σύγχυση Ο Πέτρος 
προσπαθεί να 
καταλάβει τι 
κάνουν. Του απαντά 
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Πέτρος 
 

Παιδικές φωνές που… Επαναληπτική 

…   

μόνο ο Κώστας 
χωρίς όμως να του 
εξηγήσει τι λένε. 

Παναγιώτης Αν όλοι ήμασταν έξω στο 
δρόμο, ας πούμε, θα 
ακούγαμε αυτοκίνητα… 

Συλλογιστική Ατομική 

Κώστας Αυτό γίνεται το πρωί στο 
δρόμο… Συλλογιστική Προσπάθεια 

συνεργασίας 
Παναγιώτης Εάν… Συλλογιστική Ατομική 

Κάνει κάποιους 
συλλογισμούς 
μεγαλόφωνα, αλλά 
δεν περιμένει να 
τον βοηθήσουν οι 
άλλοι. 

Πέτρος Δώδεκα; Ωραία! Έχουμε 
ακόμα 35 λεπτά. Τι ωραία! 
Πολλή ώρα… Αχ πεινάω. 

Συναισθηματική Σύγχυση 
 

Κώστας Εμείς τώρα τι κάνουμε ρε 
παιδιά; 

Ερωτηματική 
(πληροφορική), 
Οργανωτική 

Αποξενωτική 
Ο Κώστας παίζει 
με το ρολόι του. 

Πέτρος Εμείς;… 
[Χασμουριέται]… 
Περιμένουμε. 

Απαντητική 
(συναισθηματική) Αποξενωτική 

Πέτρος Εμείς ακούσαμε… τίποτα. Επαναληπτική Σύγχυση 

Ο Πέτρος δε 
συνεισφέρει 
εποικοδομητικά 

 
Μελετώντας τον αναλυτικό πίνακα των αλληλεπιδράσεων της ομάδας 

μπορούμε να εξάγουμε χρήσιμα συμπεράσματα για τις δύο διαστάσεις της γλώσσας 
ως προς τις οποίες μελετούμε τη συγκεκριμένη στιχομυθία. Όπως δείχνει ο διάλογος 
μεταξύ των μαθητών, ο Παναγιώτης φαίνεται να κυριαρχεί στην ομάδα όσον αφορά 
το γνωστικό τομέα. Στον κοινωνικό όμως τομέα η ομάδα χαρακτηρίζεται από 
έλλειψη συνεργασίας. Η απουσία προγραμματισμού και ο μη προσανατολισμός στον 
στόχο της εργασίας οδηγεί την ομάδα στη σύγχυση. Οι μαθητές δε 
διαπραγματεύονται και δεν οικοδομούν από κοινού νοήματα και δεν καταλήγουν σε 
μια κοινή/συμφωνημένη διατύπωση απόψεων για τα δυο ερωτήματα που τους 
δόθηκαν να πραγματευτούν. 

Από το ξεκίνημα της στιχομυθίας ο Πέτρος περιμένει από τους άλλους μαθητές 
και συγκεκριμένα από τον Παναγιώτη να φέρει σε πέρας τη δραστηριότητα. Ο 
Παναγιώτης κάνει κάποιους συλλογισμούς για την πρώτη ερώτηση, τους οποίους εν 
συνεχεία υπαγορεύει στους υπόλοιπους συμμαθητές του.  

 
3 Παναγιώτης: Παιδικές φωνές που προέρχονται από την αυλή. 
4 Κώστας: Τι είπες; 
5 Παναγιώτης: Παιδικές φωνές που προέρχονται από την αυλή. 

 
Ο Κώστας ζητά από τον Παναγιώτη να τον βοηθήσει να καταλάβει το στόχο 

της δραστηριότητας, αλλά δεν παίρνει καμιά απάντηση. Στη συνέχεια ο Κώστας 
προσανατολίζεται στο στόχο και προσπαθεί να οργανώσει την ομάδα διαβάζοντας 
δυνατά την ερώτηση, επιδιώκοντας έτσι τη συζήτηση και τη συνεργασία στην ομάδα.  

 
17 Παναγιώτης: Παιδικές φωνές το είπαμε…Μετά; 
18 Κώστας: Ωραία… Τι υπάρχει ανάμεσα σε σας και τα σώματα που 

παρήγαγαν τους ήχους; 
19 Παναγιώτης: Παιδικές φωνές, το ακούσαμε. 
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Ο Παναγιώτης, όμως μάλλον φαίνεται να σκέφτεται μεγαλόφωνα παρά να 
στοχεύει στην ομαδική επίτευξη διαμόρφωσης θέσεων/ απαντήσεων στα υπό 
συζήτηση θέματα. Η έλλειψη κοινής κατανόησης μπορεί να παρατηρηθεί από την 
ασυνέχεια στη λεκτική αλληλεπίδραση των μελών της ομάδας και από την αδυναμία 
να καταλήξει η ομάδα σε μια από κοινού διαμορφωμένη άποψη. 

Η μελέτη της κοινωνικής λειτουργίας των αλληλεπιδράσεων των μελών της 
ομάδας δείχνει πως κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας δεν υπήρχε σε μεγάλο 
βαθμό προσανατολισμός της στην επίτευξη του στόχου. Αντίθετα φαίνεται ότι 
υπάρχει έλλειμμα συνεργασίας, ελάχιστη προσπάθεια για από κοινού διαμόρφωση 
θέσεων και σύγχυση. Αναλυτικότερα: 

 
 Ο ρόλος που εκδήλωνε ο Παναγιώτης στην ομάδα ήταν κατά βάση ατομικός. 
Παρόλο που φαίνεται να διαθέτει αρκετές δεξιότητες, πράγμα που 
αναγνωρίζουν και αποδέχονται τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, δεν εκδηλώνει 
επιθυμητούς ρόλους. Υπαγορεύει στους υπόλοιπους να γράψουν τις απόψεις 
του, απόψεις τις οποίες όμως αναπτύσσει όχι ομαδικά αλλά εξατομικευμένα. 
Αυτό που φαίνεται να συμβαίνει είναι ότι σκέφτεται περισσότερο 
μεγαλόφωνα (εργαζόμενος ως άτομο) παρά ότι προσπαθεί να επιτύχει τον 
προκαθορισμένο στόχο συνεργατικά. Κρατά κάποια απόσταση από τους 
συμμαθητές του στην ομάδα και συχνά έρχεται σε σύγκρουση (κοινωνικής 
φύσεως) με τον Πέτρο αντιμετωπίζοντάς τον υπεροπτικά και υποτιμητικά. 

 
 Ο Κώστας στην αρχή ήταν προσανατολισμένος στο στόχο της 
δραστηριότητας και έδειξε ενδιαφέρον για την απάντηση των ερωτημάτων. 
Έκανε κάποια προσπάθεια να εμπλακεί ερευνητικά και να οργανώσει την 
ομάδα προσανατολίζοντας την στο στόχο, αλλά η έλλειψη κοινής κατανόησης 
και συνεννόησης με τον Παναγιώτη καθώς και η μη συγκέντρωση του Πέτρου 
στη δραστηριότητα, τον έκαναν να αποσυρθεί τελικά από τη δραστηριότητα. 

 
 Ο Πέτρος έδειξε από την αρχή πως αναγνωρίζει την κυρίαρχη θέση του 
Παναγιώτη στην ομάδα. Περιμένει από τον Παναγιώτη να βρει τη λύση του 
προβλήματος και στη συνέχεια να του υπαγορεύει τι να γράψει. Κάνει κάποιες 
απόπειρες να εμπλακεί στη συζήτηση, αλλά η επιθετική αντιμετώπιση του 
Παναγιώτη και η αρνητική στάση του Κώστα - ο οποίος δεν τον βοηθά και 
δεν του δίνει εξηγήσεις, ενώ αυτός ζητά πληροφορίες - τον οδηγούν στο να 
αποδεχτεί το ρόλο του αδύνατου μαθητή εκδηλώνοντας και την αντίστοιχη 
συμπεριφορά. Τις περισσότερες φορές η προσοχή του δεν εστιάζεται στη 
δραστηριότητα και κάνει σχόλια εκτός στόχου, σχολιάζει την ύπαρξη της 
κάμερας, βλέπει το ρολόι και περιμένει να περάσει η ώρα. 

 
 Ο Βαγγέλης είναι το αφανές μέλος της ομάδας. Πολύ ήσυχος, δε συμμετέχει 
σχεδόν καθόλου στη δραστηριότητα και αφήνει τους υπόλοιπους να κάνουν 
ότι είναι να κάνουν. Ο ρόλος του στην ομάδα είναι κατά βάση παθητικός. 

 
Συμπερασματικά, διαπιστώνουμε πως στην ομάδα αυτή δεν υπάρχει από κοινού 

ανάπτυξη/οικόδομηση νοημάτων/απόψεων/θέσεων, αλλά ακόμη πιο σημαντικό και 
προϋπόθεση των παραπάνω είναι ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον και προσανατολισμός 
στο στόχο της δραστηριότητας. Η σύντομη συζήτηση που ακολούθησε την 
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ολοκλήρωση της δραστηριότητας, όταν ο δάσκαλος πλησίασε στην ομάδα, είναι 
χαρακτηριστική. 

 
Ενότητα:  
«Ο ήχος» 

Μάθημα 3: «Το ταξίδι του ήχου (Ι)» (σελ. 
14-16) 
 
Βιβλίο: «Φυσικές Επιστήμες»-Ε΄ Τάξη69 

Δραστηριότητα:  
«Μένουμε σιωπηλοί για 
να ακούσουμε ήχους από 
το περιβάλλον»  

Ημερομηνία: 15/1/03
1 Πέτρος: Εμείς ακούσαμε τις παιδικές φωνές των παιδιών… 
2 Κώστας: …που προέρχονται από τα παιδιά. 
3 Δάσκαλος: Και τι άλλο; 
4 Πέτρος: Αυτό. 
5 Δάσκαλος: Και τι υπάρχει ανάμεσα στα παιδιά και σε σας; 
6 Κώστας: Ο τοίχος. 
7 Πέτρος: Ακοή. 
8 Δάσκαλος: Ο τοίχος. Τι άλλο; 
9 Πέτρος: Ααα. Αυτό; 
10 Δάσκαλος: Μόνο αυτό; Άμα ανοίξω την πόρτα; 
11 Πέτρος: Πάω να το αδειάσω. 
12 Παναγιώτης: Ο αέρας. 
13 Κώστας: Ο αέρας 

 
Όπως φαίνεται από το διάλογο που ακολούθησε με το διδάσκοντα και από τις 

απαντήσεις του Κώστα και του Πέτρου, η ομάδα δεν είχε φτάσει καν ούτε σε μια 
στοιχειώδη συνεννόηση για τους ήχους του περιβάλλοντος που ακούγονται στην 
τάξη. Με βάση επίσης τις ανακοινώσεις της ομάδας στην ολομέλεια μετά την 
ολοκλήρωση της συζήτησης, μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι η συζήτηση που 
διήρκεσε τουλάχιστον 4 λεπτά δεν προσέφερε και πάρα πολλά πράγματα και ίσως να 
είναι και περιττή σε ένα τέτοιο πλαίσιο ασυνεννοησίας, μη συντονισμού και 
σύγχυσης. Να δημιουργεί δηλαδή κωλύματα παρά να διευκολύνει τη μαθησιακή 
διαδικασία.  

Παρατηρούμε, επίσης, ότι χρειάστηκε η παρέμβαση του δασκάλου με 
κατάλληλες και κατευθυντήριες ερωτήσεις, ώστε τελικά ο Κώστας και ο Παναγιώτης 
να διατυπώσουν μια αποδεκτή θέση για το δεύτερο ερώτημα, κάτι το οποίο δεν 
κατάφεραν όλη την ώρα που συζητούσαν μεταξύ τους.  

Η ανάλυση αυτή για άλλη μια φορά μας έκανε να βεβαιωθούμε πως 
τοποθετώντας τους μαθητές σε ομάδες δε σημαίνει ότι αυτομάτως εξασφαλίσαμε 
συνεργατικές διερευνητικές συνθήκες. Στη συγκεκριμένη ομάδα συνέβαινε το 
εντελώς αντίθετο, επικρατούσε δηλαδή «συνεργατική σύγχυση». Αντίθετα, ήταν η 
παρέμβαση του δασκάλου που βοήθησε προς την κατεύθυνση της συνεργατικής 
διερεύνησης των υπό μελέτη ερωτημάτων. 

                                                 
69 Κόκκοτας, κ.ά. (2001). ό.π. 
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Γραφική Παράσταση 6.1: Λειτουργική ανάλυση της λεκτικής αλληλεπίδρασης-

στιχομυθία 3. 
  

Η λειτουργική ανάλυση της λεκτικής αλληλεπίδρασης μεταξύ των μαθητών 
(γραφ. παρ. 6.1) δείχνει πως οι αλληλεπιδράσεις της ομάδας χαρακτηρίζονταν κυρίως 
από συναισθηματικές, συλλογιστικές, ερωτηματικές και επαναληπτικές λειτουργίες, 
ενώ απουσίαζαν μια σειρά από επιθυμητές λειτουργίες όπως η αξιολογική, η κριτική, 
η συνθετική, η αναθεωρητική.  

Η γραφική παράσταση καταδεικνύει επίσης τις διαφορές στις επικοινωνιακές 
στρατηγικές των μαθητών και τη φύση της συμμετοχής τους. Από τα δεδομένα 
φαίνεται ότι ο Παναγιώτης κάνει τους περισσότερους μεγαλόφωνους συλλογισμούς 
(συλλογιστική λειτουργία) σε σχέση με τον Κώστα, τον Πέτρο και τον Βαγγέλη 
(συχνότητα f = 4/2/1/1). Επίσης υπαγορεύει στους άλλους, για να γράψουν αυτά που 
είπε (f = 2/0/1/0), και δίνει απαντήσεις στις ερωτήσεις των συμμαθητών του (f = 
4/1/1/0) πιο συχνά από ότι ο Κώστας, ο Πέτρος και ο Βαγγέλης. Ο Κώστας έθεσε τις 
περισσότερες ερωτήσεις στην ομάδα (f = 6/1/2/0) στην προσπάθεια του να 
προσανατολίσει την ομάδα στο στόχο και προσπάθησε να οργανώσει την ομάδα (f = 
2/1/0/0) πιο συχνά από τον Παναγιώτη, τον Πέτρο και το Βαγγέλη. Ο Πέτρος από την 
άλλη εκφράζεται συναισθηματικά (f = 4/2/1/0) και επαναλαμβάνει τα λόγια των 
συμμαθητών του στην ομάδα (f = 3/2/1/0) περισσότερο συχνά από τον Παναγιώτη, 
τον Κώστα και τον Βαγγέλη, υιοθετώντας την πιο παθητική στάση κατά τη διάρκεια 
της δραστηριότητας.  

Οι διαφορές στις επικοινωνιακές στρατηγικές και στους τύπους συμμετοχής, 
όπως είδαμε και σε προηγούμενες αναλύσεις είναι αποτέλεσμα των ατομικών 
διαφορών των μαθητών και των λόγων και των πρακτικών που έχουν οικειοποιηθεί 
κατά τη διάρκεια της τυπικής ή της άτυπης εκπαίδευσής τους. Οι συγκεκριμένοι 
μαθητές εργάζονταν για πρώτη χρονιά σε ομάδες και φυσικά δεν είχαν διδαχτεί ποτέ, 
τουλάχιστον στο πλαίσιο της τυπικής εκπαίδευσης, τον τρόπο αλλά και την αξία του 
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να εργάζονται συνεργατικά. Στη συγκεκριμένη ομάδα αυτές οι επικοινωνιακές 
στρατηγικές ήταν αγεφύρωτες, κάτι που οδηγούσε στην έλλειψη συνεργασίας και 
συντονισμού. Πλησιάζοντας ο δάσκαλος στην ομάδα δεν έκανε τίποτε άλλο από το 
να επιτελέσει μέσω του λόγου, ορισμένες επιθυμητές λεκτικές και ταυτόχρονα 
γνωστικές και κοινωνικές λειτουργίες της γλώσσας και να βοηθήσει προς την 
κατεύθυνση της συνεργασίας και της από κοινού διαμόρφωσης άποψης. 

Τα δεδομένα που συλλέξαμε από τις σύντομες συνεντεύξεις που πήραμε από 
τους μαθητές της ομάδας μάς δίνουν ελαφρώς διαφορετικά στοιχεία για τη φύση της 
συνεργασίας των μαθητών στην ομάδα και την κοινή προσπάθεια απάντησης 
ερωτημάτων από ότι αυτά στα οποία καταλήξαμε αναλύοντας στιγμή προς στιγμή τις 
αλληλεπιδράσεις των μελών της κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Σύμφωνα με τους 
μαθητές το επίπεδο συνεργασίας τους ήταν καλό και η εργασία σε ομάδες τους 
βοηθούσε να λύνουν ευκολότερα τα προβλήματα που τους έβαζε ο δάσκαλος. 
Αναγνώριζαν επίσης ότι ο Παναγιώτης ήταν ο καλός μαθητής της ομάδας και 
υποστήριξαν πως περίμεναν τη βοήθειά του. Αυτό όμως που μάλλον περίμεναν ήταν 
ο Παναγιώτης να φέρει σε πέρας μόνος του τη δραστηριότητα. 

Ολοκληρώνοντας τη χρήση και την ανάλυση της στιχομυθίας με το 
συγκεκριμένο εργαλείο είμαστε σε θέση να κάνουμε κάποια σχόλια για την 
αποτελεσματικότητά του. Το περιγραφικό αυτό εργαλείο αποδείχτηκε χρήσιμο στον 
εντοπισμό των διαφόρων λειτουργιών της γλώσσας που χρησιμοποιούσαν οι μαθητές 
κατά τη διάρκεια ομαδικών δραστηριοτήτων. Μας έδωσε τη δυνατότητα να 
εστιάσουμε στο μικροεπίπεδο των επικοινωνιακών αλληλεπιδράσεων και σε 
λεπτομέρειες που δεν μας επέτρεπε το πλαίσιο ανάλυσης «πώς συζητά η ομάδα». 
Μας έδωσε επίσης τη δυνατότητα, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ποσοτικοποίησης 
των δεδομένων μιας στιχομυθίας. Για να περάσει όμως κανείς στην αξιοποίησή του, 
ιδιαίτερα όταν ο στόχος είναι να γίνει εργαλείο στα χέρια του δασκάλου-ερευνητή, θα 
πρέπει πρώτα να χρησιμοποιήσει πιο απλά εργαλεία. Έτσι στην προσπάθειά μας να 
χρησιμοποιηθούν τα εργαλεία ανάλυσης λόγου ως επιμορφωτικά και μεταδιδακτικά 
εργαλεία, το πέρασμα από τα πιο απλά στα πιο σύνθετα εργαλεία ανάλυσης λόγου 
ήταν μια απαραίτητη διαδικασία. Το μειονέκτημα του συγκεκριμένου εργαλείου είναι 
ότι χρειάζεται πολύ χρόνο και κόπο για να αναλύσει κανείς μια 3-λεπτη, 4-λεπτη 
στιχομυθία μιας ομάδας. Αντίθετα, το πλεονέκτημά του είναι ότι μπορεί να 
«χαρτογραφήσει» το είδος των στιγμή προς στιγμή λειτουργικών και κοινωνικών 
διαστάσεων των μαθητικών αλληλεπιδράσεων. 

 
6.4.5 Μια αποτίμηση της αρχικής φάσης ανάλυσης λόγου των μαθητικών ομάδων 
- Η ανάλυση λόγου των στιχομυθιών των ομάδων από τους δασκάλους-ερευνητές 

Κατά την αρχική φάση της ερευνητικής μας προσπάθειας, όπου δεν είχαμε 
προβεί σε καμία παρέμβαση ως προς τις συνεργατικές και διαλογικές δεξιότητες των 
μαθητών, εκτός βέβαια από το ότι οι δάσκαλοι-ερευνητές σταδιακά οικειοποιούνταν 
δεξιότητες και πρακτικές μέσω της εμπλοκής τους στην ερευνητική προσπάθεια 
(θεωρητική ενημέρωση, ενεργό συμμετοχή στην ανάλυση διαλόγων) και άρα υπήρχε 
ένας ευδιάκριτος μετασχηματισμός της συμπεριφοράς τους στην τάξη που 
«επηρέαζε» με τη σειρά του τη λειτουργία των ομάδων (βλ. κεφ. 5), διαπιστώθηκε ότι 
οι περισσότερες μαθητικές ομάδες σε όλες τις τάξεις που μελετήσαμε δε 
λειτουργούσαν ικανοποιητικά. Στις περισσότερες των περιπτώσεων η κοινωνική και 
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η γνωστική διάσταση των αλληλεπιδράσεων δεν ήταν η επιθυμητή. Οι μαθητές στην 
πλειοψηφία τους (κάτι φυσιολογικό άλλωστε αφού η εξοικείωση με αυτές απαιτεί 
συμμετοχή σε κατάλληλα διαμορφωμένους διαλόγους και πρακτικές) δε διέθεταν σε 
ικανοποιητικό βαθμό τις απαραίτητες συνεργατικές και διαλογικές δεξιότητες. 
Επίσης, ακόμα και όταν οι ομάδες λειτουργούσαν ικανοποιητικά (σε ένα συνεργατικό 
διερευνητικό πλαίσιο), θεωρήσαμε ότι θα ήταν απαραίτητο τα μέλη τους να 
διαμορφώσουν απόψεις για το λόγο για τον οποίο συγκεκριμένες επικοινωνιακές 
στρατηγικές είναι προτιμότερες από άλλες, να καταστούν δηλαδή ενήμεροι (να 
εφαρμόσουμε δηλαδή αυτό που έχει αποκληθεί άμεση διδασκαλία [overt instruction: 
The New London Group (1996)70 και explicit instruction: Duschl, 200071; Schwartz et 
al, 200472). 

Στην έρευνά μας εντοπίσαμε μαθητές που ανέπτυξαν ρόλους επιθυμητούς, όπως 
το να προσφέρουν πληροφορίες και ιδέες στην ομάδα, να ζητούν πληροφορίες και 
διευκρινήσεις από άλλα μέλη της ομάδας, να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή άλλων 
μελών, να αναθεωρούν τις αρχικές τους απόψεις όταν χρειάζονταν και να 
προσφέρουν βοήθεια στα άλλα μέλη της ομάδας. Εντοπίσαμε όμως και ρόλους που 
εμπόδισαν καθοριστικά τη μαθησιακή διαδικασία. Στις περισσότερες των 
περιπτώσεων διαπιστώσαμε πως οι κοινωνιογνωστικοί ρόλοι που ανέπτυσσαν οι 
μαθητές εμπόδιζαν παρά διευκόλυναν το έργο των ομάδων (Πήλιουρας & Κόκκοτας, 
2002)∗. Από την ανάλυση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των μαθητών προέκυψε πως 
η πλειοψηφία των αλληλεπιδράσεων αφορούσε διαπραγμάτευση σχετική με τον 
έλεγχο της δραστηριότητας, διαπραγμάτευση σχετική με το χειρισμό των υλικών και 
διαπραγμάτευση σχετική με δράση. Αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μαθητών που 
αφορούσαν τη διαπραγμάτευση νοημάτων δεν εμφανίζονταν συχνά και όπου 
εμφανίζονταν, οφειλόταν στο ότι επενέβαινε ο διδάσκων για να επαναπροσανατολίσει 
τη συζήτηση προς το στόχο της δραστηριότητας, αλλά και να «εισαγάγει» σε αυτή 
λέξεις των Φυσικών Επιστημών. Οι περισσότεροι διάλογοι των μαθητικών ομάδων 
θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως ομιλίες αθροιστικές και ομιλίες αμφισβήτησης 
και πολύ λιγότεροι ως συνεργατικές διερευνητικές συζητήσεις.  

Να μερικά αρνητικά χαρακτηριστικά που εντοπίσαμε κατά τη διάρκεια των 
αναλύσεων της αρχικής φάσης και θα έπρεπε να κάνουμε προσπάθεια για το 
μετασχηματισμό τους. 

• Πολλοί μαθητές επέμεναν στην αρχική τους άποψη και δε δέχονταν να 
διαλεχτούν με τους συμμαθητές τους και μέσα από ανταλλαγή επιχειρημάτων 
να καταλήξουν σε μια κοινά συμφωνημένη άποψη.  

                                                 
70 The New London Group (1996). A pedagogy of multiliteracies: Designing social futures. 
Harvard Educational Review, 66, 60-92. 
71 Duschl, R. (2000). Making the nature of science explicit. In R. Millar, J. Leech & J. 
Osborne (Eds.) Improving Science Education: The contribution of research. 
Philadelphia:Open University Press. pp 187-206. 
72 Schwartz R. S., Lederman N. G., Crawford B. A. (2004). Developing views of nature of 
science in an authentic context: An explicit approach to bridging the gap between nature of 
science and scientific inquiry. Science Education, Vol. 88, No. 4, pp. 610-645. 
∗ Αποτελέσματα από ευρήματα σχετικής πιλοτικής έρευνας που προηγήθηκε της παρούσας 
παρουσιάζονται στην εργασία: Πήλιουρας Π. & Κόκκοτας Π. «Η συνεργατική μάθηση στις 
Φ.Ε. Μια έρευνα για τους κοινωνιογνωστικούς ρόλους των μαθητών». Διδασκαλία των 
Φυσικών Επιστημών. Έρευνα και Πράξη, Άνοιξη 2002, Τεύχος 1, σελ.35-44. 

http://www.citeulike.org/user/florine/author/Schwartz
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• Σε πολλές περιπτώσεις γινόταν αποδεκτή η άποψη του μαθητή με το 
μεγαλύτερο κύρος που όμως δεν ήταν πάντα και η πιο «σωστή». Πολλές 
φορές μάλιστα παρατηρήσαμε ότι αυτό το κύρος στην τάξη των Φυσικών 
Επιστημών μπορεί να προέρχεται από επιτυχία σε άλλους τομείς παρά από 
εξοικείωση με τις Φυσικές Επιστήμες.  

• Οι συνεργατικές δραστηριότητες πολλές φορές διευκόλυναν την τάση 
ορισμένων μαθητών να είναι ανενεργοί ή στην καλύτερη περίπτωση να 
παρακολουθούν τις ομαδικές δραστηριότητες, χωρίς όμως να συμμετέχουν 
και να συνεισφέρουν, αφού κάποιος άλλος εργαζόταν και για αυτούς. 

•  Εντοπίσαμε στερεότυπα σχετικά με το ρόλο του κάθε μαθητή στην ομάδα 
(π.χ. ποιος έχει τις καλύτερες ιδέες, ποιος θα πρέπει να εκτελεί τις 
δραστηριότητες) γεγονός που μείωνε συχνά στο ελάχιστο τις πιθανότητες να 
συμμετέχουν όλα τα μέλη ενεργά και να προσφέρουν ο καθένας με βάση τις 
δυνατότητές του.  

Παρόλα αυτά εντοπίσαμε και ομάδες, όπως αυτή της στιχομυθίας 2, που το 
ανθρωπογενές τους πλαίσιο είχε οδηγήσει στην αυτοοργάνωση ενός οικοκοινωνικού 
συστήματος με συνεργατικά διερευνητικά χαρακτηριστικά. Ο εντοπισμός τέτοιων 
ομάδων, επιθυμητών «παραδειγμάτων» θα λέγαμε μας βοήθησε να καταλάβουμε 
ακόμα καλύτερα τη λειτουργία μιας ομάδας, αλλά και να διαμορφώσουμε την άποψη 
ότι η δημιουργία επιθυμητών μικροοικοκοινωνικών συστημάτων (Lemke 1995)73 στις 
τάξεις των Φυσικών Επιστημών είναι μια εφικτή αλλά ταυτόχρονα και μια 
πολυπαραμετρική διαδικασία. 

Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση της αρχικής φάσης της έρευνας όσον αφορά 
στην ανάλυση των διαλόγων των μαθητών θέλουμε να σημειώσουμε ότι με τους 
δασκάλους-ερευνητές αναλύσαμε διαλόγους από την αρχική (παρουσιάσαμε τρεις 
αντιπροσωπευτικούς διαλόγους) από την ενδιάμεση και την τελική φάση της έρευνας. 
Επιλέξαμε να μην παρουσιάσουμε στο δεδομένο σημείο διαλόγους από την τελική 
φάση, αλλά σε επόμενη ενότητα (ενότ. 6.3) όπου θα ασχοληθούμε με μια 
συγκεκριμένη ομάδα και τους διαλόγους που αναπτύχθηκαν από αυτή στο πλαίσιο 
εργασίας της σε όλες τις φάσεις του προγράμματος. 

 
6.5 ΥΠΟΔΡΑΣΗ 3β: Συναποφασίζοντας πώς θα μπορούσαμε να μιλούμε στην 
ομάδας μας.  

Η μελέτη των δεδομένων της αρχικής φάσης της 1ης υποδράσης μας οδήγησε 
στην υιοθέτηση και την εφαρμογή νέων στρατηγικών για τον παραπέρα 
μετασχηματισμό των διαλόγων των μαθητικών ομάδων προς πιο συνεργατικές 
διερευνητικές συνθήκες, με κεντρική αυτή της συναπόφασης στις ομάδες και στη 
συνέχεια στην ολομέλεια της τάξης κανόνων συνεργασίας. Κάποιες στρατηγικές 
εφαρμόστηκαν με βάση τα συμπεράσματα της προηγούμενης φάσης αλλά και τη 
διεθνή ερευνητική εργογραφία, ενώ κάποιες αναδύθηκαν ως εγγενείς ανάγκες των 
ίδιων των μαθητικών ομάδων. Οι στρατηγικές που υιοθετήθηκαν και υλοποιήθηκαν 
είναι οι ακόλουθες: 

 
α. Διαμόρφωση κανόνων συνεργασίας 

Η εμπειρία από την ανάλυση των λόγων της αρχικής φάσης αλλά και η μελέτη 
ερευνητικών προγραμμάτων με παρόμοιο προσανατολισμό, μας οδήγησαν στην 
                                                 
73 Lemke, J. (1995). ό.π. 



Κεφάλαιο 6 «Πώς συζητάμε στην ομάδα»: Προσπάθεια μετασχηματισμού των διαλόγων των μαθητικών 
ομάδων προς πιο συνεργατικές διερευνητικές συνθήκες στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών 

 

 242

απόφαση να ζητήσουμε από τις μαθητικές ομάδες με την καθοδήγηση των 
δασκάλων-ερευνητών να διαμορφώσουν τους δικούς τους κανόνες συνεργασίας.  

Η άμεση διδασκαλία των συνεργατικών και διαλογικών κανόνων έχει πολλούς 
υποστηριχτές: 

• Σύμφωνα με τους Dawes, Mercer και Wegerif (2000)74, μια ομαδική 
δραστηριότητα είναι πιο πιθανό να είναι παραγωγική και αποτελεσματική, εάν 
η λειτουργία της ομάδας βασίζεται σε συμφωνημένους κανόνες, για τους 
οποίους οι μαθητές δε θα πρέπει να είναι απλά ενήμεροι αλλά και σύμφωνοι. 

• Οι Brown και Renshaw (Brown & Renshaw, 2000)75 βασιζόμενοι στην 
κοινωνικοπολιτισμική θεώρηση ανέπτυξαν μια προσέγγιση (συνεργατική 
επιχειρηματολογία) της οποίας χαρακτηριστικά της είναι η συνεργασία, η 
συλλογική οικοδόμηση και η άμεση διδασκαλία των κανόνων και των 
πρακτικών. 

• Η Hanrahan υποστηρίζει την άμεση διδασκαλία των κανόνων των γλωσσικών 
πρακτικών στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών (Hanrahan, 200176). 

• Η Βοσνιάδου (2005)77 αναφέρει «Η δημιουργία μιας παραγωγικής και 
συνεργατικής ατμόσφαιρας αποτελεί ουσιαστικό κομμάτι της μάθησης στο 
σχολείο. Η έρευνα έχει δείξει ότι η κοινωνική συνεργασία μπορεί να 
βελτιώσει τις επιδόσεις των μαθητών, υπό τον όρο ότι τα είδη των 
αλληλεπιδράσεων που ενθαρρύνονται συμβάλλουν στη μάθηση». Ενώ και ο 
Ματσαγγούρας (2000, σελ. 73)78 είναι υποστηριχτής της άμεσης διδασκαλίας 
των συνεργατικών δεξιοτήτων.  

Έτσι οι δάσκαλοι-ερευνητές έθεσαν στους μαθητές το ζήτημα της δημιουργίας 
κανόνων συνεργασίας για την καλύτερη λειτουργία των ομάδων στο μάθημα των 
Φυσικών Επιστημών. Ενδεικτικά παραθέτουμε τους κανόνες που διαμόρφωσαν οι 
ομάδες δυο τάξεων με την καθοδήγηση του δασκάλου τους. 

 
Κανόνες συνεργασίας - Τάξη Α  Κανόνες συνεργασίας - Τάξη Β  

α) Συνεργαζόμαστε όλοι μαζί 
αρμονικά. 

β) Συμμετέχουμε στη συζήτηση όλα τα 
μέλη της ομάδας. 

γ) Προσφέρουμε ιδέες και 
πληροφορίες στην ομάδα. 

δ) Καλούμε κάθε μέλος να εκφράσει 
και να υποστηρίξει την άποψή του.  

ε) Δε διακόπτουμε τον άλλον όταν λέει 
την άποψή του. 

στ) Να μην είναι οι απαντήσεις μας 

 α) Να λέμε όλοι την άποψή μας, 
ανεξάρτητα αν αυτή είναι σωστή ή 
λάθος. 

β) Να μη βιαζόμαστε να καταλήξουμε σε 
συμπεράσματα, χωρίς να 
ανταλλάξουμε απόψεις , ιδέες και 
επιχειρήματα.  

γ) Να μη διακόπτουμε το μέλος της 
ομάδας το οποίο λέει τη γνώμη του. 

δ) Να προσφέρει ο ένας βοήθεια στον 
άλλο.  

                                                 
74 Dawes, L., Mercer, N. & Wegerif, R. (2000). ό.π. 
75 Brown, R. & Renshaw, P. (2000) Collective argumentation: A Sociocultural Approach to 
Reframing Classroom Teaching and Learning (pp. 52-66). In Cowie E. & G. van der 
Aalsvoort (Eds.): Social interaction in learning and instruction. The meaning of discourse for 
the construction of knowledge, Pergamon. 
76 Hanrahan, M. (2001). ό.π. 
77 Βοσνιάδου, Στ. (2005). "Πώς μαθαίνουν οι μαθητές", Διεθνές Γραφείο Εκπαίδευσης της 
Unesco, http://www.e-yliko.gr/genarticle003.htm, Πρόσβαση 20/7/05. 
78 Ματσαγγούρας, Η. (2000). ό.π..  
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μονολεκτικές.  
ζ) Δεν επιμένουμε στην αρχική μας 
άποψη, αν δεν είμαστε σίγουροι. 

στ) Να μην απορρίπτουμε ιδέες και 
απόψεις των άλλων, χωρίς να έχουμε 
κάποια επιχειρήματα. 

ζ) Να συμμετέχουμε όλοι στις εργασίες 
της ομάδας. 

 
Οι κανόνες συνεργασίας κάθε ομάδας κολλήθηκαν στα θρανία και επιτελούσαν 

πολλαπλή λειτουργία, όπως οι ακόλουθες (κάποιες από αυτές συνοδεύονται από 
σύντομα ενδεικτικά αποσπάσματα στιχομυθιών μαθητικών ομάδων): 

• Τα μέλη της ομάδας ήταν ενήμερα για τους κανόνες που τα ίδια με την 
καθοδήγηση του δασκάλου είχαν διαμορφώσει. 

• Τα μέλη της ομάδας ήταν «υποχρεωμένα» να επικαλούνται τους κανόνες 
για να επιτύχουν την ομαλή τελικά λειτουργία της. 

 
Μάριος: Παρατηρούμε ότι η στάθμη του νερού ανέβηκε πιο πολύ. Συμφωνείς 

εσύ; 
Πέτρος: Ναι συμφωνώ. 
Μάριος: Πες κι εσύ κάτι. 
Δέσποινα: Λοιπόν γράφουμε. Παρατηρούμε ότι η στάθμη του ανέβηκε. 

 
Γιώργος: Εσύ Ελένη για πες την άποψή σου. 
Ελένη: Το ίδιο. 
Παναγιώτης: Άρα συμφωνούμε όλοι. 

 
• Συμφωνήθηκε οι δάσκαλοι ερευνητές να «ενισχύουν» αυτούς τους κανόνες 

συνεργασίας: 
i) στην ολομέλεια της τάξης με κατάλληλες παραινέσεις και ερωτήσεις.  
 
Δάσκαλος: Θέλω να καθίσετε στις ομάδες σας και να συζητήσετε, επαναλαμβάνω, 

να καθίσουμε στην ομάδα μας και να συζητήσουμε, να συζητήσουμε 
για ποιο λόγο το ελατήριο του Θεοχάρη ήτανε πιο μεγάλο από το δικό 
μου το ελατήριο. Στην ομάδα σας. Στην ομάδα μας συζητάμε για ποιο 
λόγο το ελατήριο του Θεοχάρη είναι πιο μακρύ από το δικό μου το 
ελατήριο. Συζητήστε και αιτιολογήστε την άποψή σας. 

  
Δάσκαλος: Τα ελατήρια στην εικόνα που βλέπετε είναι ίδια. Ποιο από τα σώματα 

που βλέπετε έχει μεγαλύτερο βάρος; Και να εξηγήσετε την απάντησή 
σας. Γιατί λέτε είναι εκείνο ή το άλλο; Συζητήστε το. 

…………… ………………………………………………………………………….
Δάσκαλος: Συζητήστε το στην ομάδα, συμφωνήστε και γράψτε το. 

 
ii) Κατά τη διάρκεια των ομαδικών δραστηριοτήτων λειτουργώντας ως ικανά 
μέλη των ομάδων με επιθυμητές συνεργατικές και διαλογικές δεξιότητες.  
 
Δάσκαλος:  Να ακούω αν κάποιος έχει απορίες, να το συζητάτε. Όχι να λέει κάποιος 

κάτι και κατευθείαν ν’ αρχίζετε να γράφετε. (Μετά από λίγο...) Για ν’ 
ακούσω στην ομάδα σας, τί έχετε αποφασίσει και τί έχετε γράψει. Για να 
πάμε να δούμε λιγάκι. Αποστόλη, τι λέτε. 

…………… …………………………………………………………………………. 
Δάσκαλος:  Συζητήστε το, αποφασίστε το και γράψτε το. Ορίστε, πρώτα στη 
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συζήτηση όμως. Δε μετέχεις στη συζήτηση. Γράφεις ό,τι θέλεις. Ορίστε. 
Συζητήστε το. (πηγαίνει σε άλλη ομάδα) Το συζητήσατε; Μην το λέτε σε 
μένα. Ορίστε. Ό,τι αποφασίσετε εδώ, στην παρατήρηση εδώ. 

  
Στην ενότητα 6.7 σχολιάζουμε αποσπάσματα συνεντεύξεων μαθητών που τους 

ζητήθηκε να διατυπώσουν τις απόψεις τους για τη χρησιμότητα αυτών των κανόνων 
και τους τρόπους που επηρέασαν τη συνεργασία της ομάδας τους.  
 
β. Το ημερολόγιο της 
ομάδας 

Μια δεύτερη 
στρατηγική που 
υλοποιήθηκε είναι η 
προαιρετική συμπλήρωση 
από τις μαθητικές ομάδες 
ημερολόγιου με σχόλια και 
παρατηρήσεις για το 
επίπεδο συνεργασίας της 
ομάδας και τη βελτίωση ή 
μη της συνεργασίας των 
μελών της. Η 
συγκεκριμένη στρατηγική προτάθηκε αρχικά από μια ομάδα μέσα από την ανάγκη 
των μελών της να εντοπίσουν και να προσπαθήσουν να ξεπεράσουν τα εμπόδια που 
παρουσιάζονταν στη συνεργασία τους κατά τη διάρκεια του μαθήματος των Φυσικών 
Επιστημών.  

 
γ. Οι διδάσκοντες ως «μοντέλα» επιθυμητών για το πλαίσιο μας συνεργατικών 
και διαλογικών ρεπερτορίων 

Συμφωνήθηκε οι διδάσκοντες να πλησιάζουν συχνά στις ομάδες και να 
λειτουργούν ως «μοντέλα», δηλαδή ως ένα ισότιμο μέλος της ομάδας που διαθέτει 
όλες εκείνες τις απαραίτητες συνεργατικές και διαλογικές δεξιότητες. Έτσι σταδιακά 
επιδιώξαμε να εφαρμόσουμε αυτό που η Rogoff (1990)79 ονομάζει μαθητεία και ο 
Wells (1999)80 σημειωτική μαθητεία. Στη στιχομυθία που ακολουθεί παρατηρούμε το 
δάσκαλο να εκδηλώνει επιθυμητούς κοινωνιογνωστικούς ρόλους, όπως να παρακινεί 
τα μέλη της ομάδας να ασχοληθούν με το έργο, να θέτει διευκρινιστικές ερωτήσεις, 
να παρακινεί σε συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων και διατύπωση ερωτημάτων. Με 
βάση τις παραδοχές των κοινωνικοπολιτισμικών προσεγγίσεων αναμένεται οι 
μαθητές -συμμετέχοντας σε αυτούς τους κατάλληλα καθοδηγούμενους λόγους- να 
οικειοποιηθούν με το δικό τους τρόπο κάποιους από αυτούς τους ρόλους και σε 
επόμενες συνεργατικές δραστηριότητες να εκδηλώσουν με το δικό τους μοναδικό 
τρόπο κάποια επιθυμητά για το πλαίσιό μας ρεπερτόρια. 

 
Δάσκαλος:  Συζητάτε στην ομάδα σας τι συμβαίνει τη στιγμή που ασκούμε δύναμη 

στην πλαστελίνη. Είμαστε στην πλαστελίνη. Που είναι η πλαστελίνη; 
                                                 
79 Rogoff, B. (1990). Apprenticeship in thinking: cognitive development in social context. 
New York: Oxford University Press.  
80 Wells, G. (1999). Dialogic inquiry. London: Cambridge University Press.  
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Ορίστε. 
Σάκης:  Μεγαλώνει. 
Δάσκαλος:  Τι συμβαίνει; Ορίστε. [δείχνει το μαθητή που ήδη έδωσε την απάντηση] 
Σάκης: Μεγαλώνει. 
Δάσκαλος:  Ορίστε. Για συζητήστε το. Συμφωνήσατε; 
 [σε άλλη ομάδα η Δανάη παραπονιέται για κάτι] 
Δάσκαλος:  Λέτε όλοι τη γνώμη μας στην ομάδα. 
Αλεξία:  Περιμένετε… 

 
δ. Το είδος και η διαχείριση των δραστηριοτήτων 

Συμφωνήθηκε με τους δασκάλους-ερευνητές, όπου αυτό είναι δυνατό, τα 
μαθησιακά έργα που περιέχονται στα σχολικά εγχειρίδια να μετασχηματίζονται, έτσι 
ώστε να είναι κατάλληλα για συνεργατική διερεύνηση. Συμφωνήσαμε δηλαδή με 
τους δασκάλους-ερευνητές να δίνονται οι κατάλληλες οδηγίες και να τροποποιούνται 
ανάλογα τα υλικά για να επιτυγχάνονται στο βαθμό που αυτό είναι δυνατό 
συνεργατικές διερευνητικές συνθήκες. Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής στην 
τελική φάση της έρευνάς μας διαμορφώσαμε με βάση τα σχολικά εγχειρίδια μια 
ενότητα (ενότητα δυνάμεων)∗ στην οποία προσπαθήσαμε να εντάξουμε -με ρητές 
αναφορές - τις συνεργατικές δεξιότητες, αλλά και προβλήματα-ερωτήματα που 
έχρηζαν συνεργατικής διερεύνησης (βλ. φύλλα εργασίας στο παράρτημα).  

 
ε. Παρεμβάσεις στη σύνθεση των ομάδων 

Με βάση τα δεδομένα της ανάλυσης των διαλόγων, της συστηματικής 
παρατήρησης αλλά και άτυπες συνεντεύξεις με μέλη των ομάδων, με την 
ολοκλήρωση της αρχικής φάσης πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις στη σύνθεση 
κάποιων ομάδων. Πρώτη βασική προϋπόθεση που επιδιώξαμε να ικανοποιηθεί ήταν 
τα μέλη της ομάδας να χαρακτηρίζονται από ανομοιογένεια ως προς την επίδοση, το 
φύλο και τις δεξιότητες. Μια δεύτερη ήταν η κάθε ομάδα να περιλαμβάνει έναν δυο 
μαθητές που μπορούσαν να γράφουν και να διαβάζουν καλά, καθώς και να 
κατανοούν γραπτές οδηγίες. Επιδιώχθηκε επίσης σε κάθε ομάδα να τοποθετηθούν 
μαθητές που διέθεταν σε ικανοποιητικό βαθμό συνεργατικές και διαλογικές 
δεξιότητες. Τέλος, οι δάσκαλοι-ερευνητές συμφωνήσαμε (με βάση την εμπειρία της 
αρχικής φάσης) πως η φιλία μπορεί να μην είναι το πιο ισχυρό κριτήριο για να 
τοποθετούνται δυο μαθητές στην ίδια ομάδα, γιατί σε αυτή την περίπτωση οι μαθητές 
τείνουν να συμφωνούν, χωρίς να κάνουν την απαραίτητη κριτική, ενώ συχνά 
δημιουργούν μια μικρότερη υποομάδα, «εμπόδιο» στη λειτουργία της ομάδας. 

 
6.6 ΥΠΟΔΡΑΣΗ 4β: Αναλύουμε διαλόγους μαθητικών ομάδων. Πώς μιλούμε 
στην ομάδα μας; 

Η θετική εμπειρία της ανάλυσης των λόγων των δασκάλων-ερευνητών από τους 
ίδιους (κεφ. 5) αλλά και οι παραδοχές των κοινωνικοπολιτισμικών προσεγγίσεων περί 
αναστοχαστικών προσανατολισμένων στο λόγο μαθησιακών στρατηγικών μας 
οδήγησαν σε μια πρωτότυπη δράση, αυτή της ανάλυσης λόγου των λόγων τους από 
τους ίδιους τους μαθητές. Βασικός στόχος της στρατηγικής αυτής ήταν οι μαθητές, 
από κοινού στα πλαίσια της ομάδας, να αναλύσουν αρχικά λόγους άλλων ομάδων και 
                                                 
∗ Αντιπροσωπευτικά φύλλα εργασίας, έτσι όπως προτάθηκαν από τον ερευνητή (βέβαια στη 
συνέχεια διαμορφώθηκαν με βάση τις ανάγκες κάθε τάξης) παρατίθενται στο παράρτημα. 
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στη συνέχεια δικούς τους λόγους. Η στρατηγική αυτή που υλοποιήσαμε είναι 
πρωτότυπη υπό την έννοια ότι δεν τη συναντήσαμε στην εκτεταμένη διεθνή 
εργογραφία στην οποία πραγματοποιήσαμε ανασκόπηση, παρότι, όπως δείχνουν οι 
παρακάτω θέσεις, η αναγκαιότητά της έχει από λιγότερους θεωρητικούς και 
ερευνητές κατηγορηματικά και από περισσότερους μάλλον έμμεσα προταθεί:  

• «Οι επικοινωνιακές απαιτήσεις (communicative demands) στο μάθημα των 
Φυσικών Επιστημών ξεπερνούν την απλή εκμάθηση κανόνων σωστής 
συμπεριφοράς. Οι μαθητές θα μπορούσαν να ανταποκριθούν στις 
επικοινωνιακές απαιτήσεις, κατανοώντας ως ένα βαθμό τις πολύπλοκες 
κοινωνικές συμπεριφορές, τα είδη των αλληλεπιδράσεων, τα δικαιώματα και 
τις υποχρεώσεις ακροατών και ομιλητών» (Kelly & Brown, 2000)81.  

• Οι Dawes, Mercer και Wegerif (2000)82 υποστηρίζουν ότι διδάσκοντας τους 
μαθητές πώς να χειρίζονται το λόγο, ώστε να σκέπτονται από κοινού, 
βελτιώνουμε ταυτόχρονα τη μάθηση μέσω συνεργασίας και τους 
προσφέρουμε τα μέσα (διαμεσολαβητικά εργαλεία, θα προσθέσουμε) να 
διαπραγματεύονται τις ιδέες και τις απόψεις τους συνεργατικά. 

• Ο Wertsch (1998)83 θεωρεί τον ενσυνείδητο στοχασμό ως ένα σημαντικό 
στοιχείο της ανάπτυξης μέσω διαμεσολαβημένης δράσης. Επίσης αναφέρει 
ότι «τα διαμεσολαβητικά εργαλεία» (στην περίπτωσή της έρευνάς μας 
λεκτικές εκφράσεις που εμείς αναγνωρίζουμε ως συνεργατικές και διαλογικές 
δεξιότητες) συχνά χρησιμοποιούνται με μικρή ή καθόλου συναίσθηση. Στην 
πραγματικότητα είναι, όταν κάποιος έρθει αντιμέτωπος με ένα αντίστοιχο 
παράδειγμα, που θα μπορέσει να γίνει ενήμερος για εναλλακτικούς τρόπους 
συμπεριφοράς. Αυτή η ενσυνείδητη γνώση, όπως αναφέρει «είναι ένα από τα 
πιο δυναμικά εργαλεία για την αναγνώριση και το μετασχηματισμό τύπων 
διαμεσολάβησης που συχνά έχουν μη ηθελημένες και απρόβλεπτες 
συνέπειες» (Wertsch, 1991, σελ. 126)84. 

• «Η συμμετοχή στο διάλογο - ακόμα και στο μικροεπίπεδο των θεωρούμενων 
προσωπικών επιλογών - δεν είναι απλά ένα ζήτημα επιλογής. Οι λεκτικές 
μονάδες που διαμορφώνουν ένα υπό εξέλιξη διάλογο είναι ήδη δεδομένες (ή 
όχι) στο πλαίσιο της ενημέρωσης για τις αντιδράσεις και επιδράσεις που θα 
προκαλέσουν (πραγματικές, προσδοκώμενες ή φανταστικές) στους άλλους 
συμμετέχοντες. Όσο περισσότερο κάποιος αξιοποιεί την ανάλυση λόγου τόσο 
περισσότερο καταλαβαίνει ότι οι πιθανότητες διαλογικών συνθηκών 
διαμορφώνονται από τη δυναμική των αλληλεπιδράσεων στην ομάδα και δεν 
είναι απλά κάτι που μπορεί να επιτευχθεί αλλάζοντας τις επιλογές και τις 
πράξεις των ατόμων» (Burbules & Bruce, 2001)85. 

                                                 
81 Kelly & Brown (2000). Communicative Demands of Learning Science Through 
Technological Design: Third Grade Students’ Construction of Solar Energy Devices, 
Linguistics and Education 13(4): 483–532. 
82 Dawes, Mercer & Wegerif (2000). ό.π. 
83 Wertsch, J. V. (1998). Mind as action. NY: Oxford University Press.  
84 Wertsch, J. (1991). Voices of the mind: A sociocultural approach to mediated action. 
Harvard University Press, Cambridge, MA. 
85 Burbules, N. & Bruce, B. (2001). Theory and research on teaching as dialogue, 1102 - 
1121. In: Richardson, Virginia (ed) 2001. Handbook of research on teaching. USA: American 
Educational Research Association. 
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• «Μια σημαντική διάσταση σχετικά με τα πολιτισμικά ρεπερτόρια είναι ο 
καθορισμός στο ποια προσέγγιση από αυτά τα εναλλακτικά ρεπερτόρια είναι 
κατάλληλη κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες» (Rogoff, 2003)86. 

• Οι Anderson κ.ά. (1997)87, όπως και ο Roth (1997)88, σε εργασίες τους 
υποστηρίζουν την ανάγκη για καθοδήγηση σχετικά με τους κοινωνικούς 
κανόνες και τους τρόπους συμμετοχής στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών. 

Συμφωνώντας με τις παραπάνω κοινωνικοπολιτισμικά προσανατολισμένες 
θέσεις επιχειρήσαμε οι μαθητές να λειτουργήσουν ως ερευνητές και να αναλύσουν 
αρχικά λόγους άλλων μαθητικών ομάδων και στη συνέχεια λόγους της δικής τους 
μαθητικής ομάδας. Όλες οι στιχομυθίες που ακολουθούν προέρχονται από την ίδια 
τάξη. Ο διδάσκων της τάξης είχε αρκετή εμπειρία στην εφαρμογή συνεργατικών 
προσεγγίσεων, τόσο θεωρητική όσο και πρακτική. Δε συνέβαινε όμως το ίδιο με τους 
μαθητές που για δεύτερη μόλις χρονιά εργάζονταν σε ομάδες. Το επίπεδο 
συνεργασίας σε αυτές δεν ήταν το επιθυμητό. 

 
6.6.1 Ανάλυση από τους μαθητές διαλόγων άλλων μαθητικών ομάδων 

Για να υλοποιήσουμε τη διαδικασία ανάλυσης λόγου από τους ίδιους τους 
μαθητές δομήσαμε δυο φύλλα εργασίας (βλ. παράρτημα) στα οποία ενσωματώσαμε 
το πλαίσιο ανάλυσης «Πώς συζητά η ομάδα;». Τα πρώτο φύλλο εργασίας αφορούσε 
την ανάλυση λόγου στιχομυθιών άλλων ομάδων, ενώ το δεύτερο την ανάλυση 
στιχομυθιών της ίδιας της ομάδας. Τα φύλλα εργασίας συνοδεύονταν και από 
διαλόγους μαθητικών ομάδων. Βασικός στόχος της εφαρμογής τους ήταν οι 
μαθητικές ομάδες καθοδηγούμενες να πραγματευτούν τους επιθυμητούς και μη 
επιθυμητούς ρόλους που αναδύονται κατά τη διάρκεια συζήτησης σε μια ομάδα στο 
μάθημα των Φυσικών Επιστημών, το είδος των διαλόγων που μπορεί να αναπτυχθεί 
και τους κανόνες συνεργασίας που πρέπει να διέπουν την εκπόνηση μιας 
δραστηριότητας. Θεωρήσαμε ότι, εμπλέκοντας τους μαθητές σε μια τέτοια κριτική 
αναστοχαστική διαδικασία, θα ήταν ακόμα περισσότερο ενήμεροι για όψεις της 
συνεργασίας και σταδιακά επιθυμητές συνεργατικές και διαλογικές δεξιότητες θα 
μπορούσαν να μετασχηματιστούν σε μεταδεξιότητες.  

Ακολουθούν αποσπάσματα διαλόγων και ο σχολιασμός τους, έτσι όπως έλαβαν 
χώρα στην ολομέλεια μιας τάξης κατά τη διάρκεια μελέτης του φύλλου εργασίας,. 

 
Θέμα συζήτησης: ένας επιθυμητός ρόλος - η προσφορά πληροφοριών 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι μαθητικές ομάδες έχουν κληθεί να εντοπίσουν 
στους προς μελέτη μαθητικούς διαλόγους επιθυμητούς και μη επιθυμητούς ρόλους 
που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια της ομαδικής διαπραγμάτευσης της 
δραστηριότητας. Στο απόσπασμα που ακολουθεί η συζήτηση αφορά έναν επιθυμητό 
ρόλο, αυτόν της προσφοράς πληροφοριών από μέρους κάποιου μέλους της ομάδας. 

 

                                                 
86 Rogoff, B. (2003). The cultural nature of human development. New York: Oxford 
University Press. 
87 Anderson, W. C., Holland, D. J., & Palincsar, S. A. (1997). Canonical and sociocultural 
approaches to research and reform in science education: The story of Juan and his group. The 
Elementary School Journal, 97 (4), 359 – 383.  
88 Roth, W.-M. (1997). Interactional structures during a grade 4–5 open-design engineering 
unit. Journal of Research in Science Teaching, 34, 273–302. 
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Δάσκαλος:  Για να ψάξετε και να βρείτε μέσα από το διάλογο που είχε η κάθε 
ομάδα, ποιες ήταν εκείνες οι προτασούλες που φαίνεται πώς κάποιοι 
μαθητές δίνουν πληροφορίες στην ομάδα; … 

Δημήτρης:  Εμείς βάλαμε στο δεκαέξι (οι λεκτικές συνεισφορές του κάθε μέλους 
ήταν αριθμημένες), ήταν, να σας διαβάσω από μέσα. 

Δάσκαλος:  Διάβασέ το. 
Δημήτρης:  «Ακουμπάει στη βίδα. Η βίδα είναι σιδερένια. Μεταδίδει τον 

ηλεκτρισμό» (αναφέρεται σε πρόταση που εντόπισε η ομάδα του στο 
διάλογο). 

Δάσκαλος:  Μάλιστα. Κι αυτό ήταν μια πληροφορία στο διάλογο που διαβάσατε 
εσείς. Άλλη ομάδα, άλλη πληροφορία, ορίστε. Εδώ. Ακούμε. 
Μαριλέα, έλα. 

Μαριλέα:  «Πλεονεκτήματα που βοηθάνε τον άνθρωπο…» (αναφέρεται σε 
πρόταση που εντόπισε η ομάδας της στο διάλογο). 

Δάσκαλος:  Για ποιο λόγο είναι σωστό να δίνουμε πληροφορίες στην ομάδα και 
γιατί θεωρούμε ότι είναι επιθυμητός ρόλος αυτός; 

Αποστόλης:  Να δίνουμε πληροφορίες, επειδή μερικοί μπορεί να μην ξέρουν τι 
είναι αυτό που ζητάμε… 

Ιωάννα:  Είναι για κάποιους που μπορεί να μην ξέρουνε, να δίνουμε 
πληροφορίες για να πετύχουν, και έτσι μπορούν να πούνε από αυτό 
που καταλάβαμε και έτσι κάνουμε και εμείς την εργασία που αυτό 
ονομάζεται ομάδα… 

Δημήτρης:  Θα διευκολύνουμε τους άλλους και θα βγούμε σ’ ένα πιο σωστό 
συμπέρασμα… 

Στη στιχομυθία παρατηρούμε πως οι μαθητές μπορούν να τα καταφέρουν σε 
ένα μαθησιακό έργο ερευνητικής φύσης, δηλαδή να μελετούν διαλόγους με βάση ένα 
συγκεκριμένο πλαίσιο ανάλυσης λόγου και μάλιστα με αποτελεσματικότητα να 
εντοπίζουν αυτό που τους ζητείται. Ταυτόχρονα κατά τη διάρκεια αυτής της 
διαπραγμάτευσης δίνεται η ευκαιρία στο διδάσκοντα να συζητήσει για αυτούς τους 
ρόλους και να τους φέρει στο προσκήνιο του ενδιαφέροντος. 

 
Θέμα συζήτησης: ένας επιθυμητός ρόλος - η ενθάρρυνση της συμμετοχής όλων 
των μελών 

Στο απόσπασμα που ακολουθεί η συζήτηση αφορά έναν άλλο επιθυμητό ρόλο, 
αυτόν της ενθάρρυνσης της συμμετοχής όλων των μελών της ομάδας. 

 
Δάσκαλος:  Στους διαλόγους τους οποίους είδαμε, βρήκατε κάποιες προτάσεις οι 

οποίες ενθάρρυναν τη συμμετοχή όλων των μελών; 
Μαθήτρια:  Όχι. 
Μαθήτρια:  Ναι. 
Δάσκαλος:  Συζητήστε το να δούμε αν βρήκατε. Αν έχετε βρει στα φυλλάδια. 
Μαθητής:  Πολλές, πολλές κύριε. 
Μαθήτρια:  Να ενθαρρύνουν. 
Θεοχάρης:  [ξεφυλλίζοντας τα φυλλάδια] Όχι δεν έχει… 
Δάσκαλος:  Λοιπόν για πάμε λιγάκι στις ομάδες τώρα. Σας ακούω. Για ν’ 

ακούσουμε λιγάκι τι λέει η Ελισάβετ. Ελισάβετ, ψάχνουμε να βρούμε 
εάν υπήρχε ενθάρρυνση στο να μιλήσουν όλοι μέσα στην ομάδα. Τι 
λες; 

Ελισάβετ:  «Πες δυνατά» (αναφέρεται σε πρόταση που εντόπισε η ομάδα της στο 



Κεφάλαιο 6 «Πώς συζητάμε στην ομάδα»: Προσπάθεια μετασχηματισμού των διαλόγων των μαθητικών 
ομάδων προς πιο συνεργατικές διερευνητικές συνθήκες στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών 

 

 249

διάλογο). 
Δάσκαλος:  Πες δυνατά. Πες δυνατά που λέει ο ένας συμμαθητής σε κάποιον 

άλλο. Πες δυνατά. Δεν του δίνει έτσι κίνητρο να ξεκινήσει να 
μιλήσει; 

Μαθητές:  Ναι. 
Δάσκαλος:  Άλλη ομάδα. Υπήρχε κάπου αλλού; Σοφία, σε ακούμε. 
Σοφία:  Λέει κάποιος στην παρακάτω σειρά ότι έχει τη συμμετοχή όλων των 

μελών. 
Δάσκαλος:  Ότι; 
Αποστόλης:  Αυτό λες, αυτό. [ο Αποστόλης δείχνει στη Σοφία το σχετικό 

απόσπασμα της στιχομυθίας] 
Σοφία:  [διαβάζει] «Μαρία, Κώστα, πες κι εσύ τη γνώμη σου. Δε σ’ 

ακούσαμε να μιλάς». (αναφέρεται σε πρόταση που εντόπισε η ομάδα 
της στο διάλογο). 

 
Έτσι μέσα από τη διαδικασία ανάλυσης των διαλόγων άλλων μαθητικών 

ομάδων οι μαθητές ενημερώθηκαν για θέματα που σχετίζονται με τη φύση και το 
είδος των διαλόγων, συζήτησαν για την ποιότητα αυτών των διαλόγων, 
διαμορφώνοντας ταυτόχρονα άποψη για το ποιες είναι οι επιπτώσεις της χρήσης 
συγκεκριμένων επικοινωνιακών και συνεργατικών στρατηγικών. Υποστηρίζουμε ότι 
μέσα από τέτοιες διαδικασίες οι μαθητές απόκτησαν σταδιακά μεταδεξιότητες 
συνεργασίας και επικοινωνίας, δεξιότητες που θεωρούμε για το πλαίσιό μας πολύ 
σημαντικές.  

 
6.6.2 «Πώς εργαστήκαμε στην ομάδα μας;»- Ανάλυση από τους μαθητές των 
διαλόγων τους 

Έχοντας στη διάθεσή τους οι μαθητικές ομάδες το φύλλο εργασίας «Πώς 
εργαστήκαμε στην ομάδα μας;» (βλ. παράρτημα) και στιχομυθίες από διαλόγους της 
ομάδας τους∗ κλήθηκαν να τους αναλύσουν.  

Κατά τη διάρκεια της ανάλυσης των διαλόγων από τις μαθητικές ομάδες αλλά 
και στην ολομέλεια έλαβαν χώρα ενδιαφέροντες διάλογοι. Ακολουθούν δυο 
στιχομυθίες διαφορετικής φύσης από τις δυο προηγούμενες (έλαβαν χώρα στην ίδια 
τάξη). Εδώ ήδη οι μαθητές έχουν ανακοινώσει σημεία από τις στιχομυθίες, όπου 
κάποιοι προσέφεραν πληροφορίες. Ο δάσκαλος προχωρά τη συζήτηση και σε ένα 
παραπέρα επίπεδο, ένα μεταεπίπεδο, σ’ αυτό του σχολιασμού του λόγου για τον 
οποίο η προσφορά πληροφοριών είναι ένας επιθυμητός ρόλος. 

 
Δάσκαλος:  Για ποιο λόγο είναι σωστό να δίνουμε πληροφορίες στην ομάδα στο 

μάθημα των Φυσικών Επιστημών και γιατί θεωρούμε ότι είναι 
επιθυμητός ρόλος αυτός; 

Αποστόλης:  [χαμηλόφωνα] Να δίνουμε πληροφορίες, επειδή μερικοί μπορεί να 
μην ξέρουν (τι είναι αυτό που ζητάμε)… 

Δάσκαλος:  Να συζητήσετε μεταξύ σας για ποιο λόγο είναι επιθυμητό το να 
κάνουμε, και να δίνουμε πληροφορίες στην ομάδα μας, όταν 
συζητάμε. 

                                                 
∗ Να σημειώσουμε ότι παρότι δώσαμε στους μαθητές να αναλύσουν δικούς τους διαλόγους 
κρίναμε ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχουν στη στιχομυθία τα ονόματά τους. Να αναφέρουμε 
επίσης ότι κατά την υλοποίηση του φύλλου εργασίας δεν παρουσιάστηκαν προβλήματα. 
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Μαθητής:  Το συζητήσαμε κύριε. 
Δάσκαλος:  Λοιπόν, για ν’ ακούσω λοιπόν τι λέει η ομάδα σας. Γιατί είναι 

σωστό να δίνουμε πληροφορίες όταν συζητάμε στις ομάδες. Ορίστε. 
Γεωργία:  Είναι για κάποιους που μπορεί να μην ξέρουνε, να δίνουμε 

πληροφορίες για να πετύχουν, και έτσι μπορούν να πούνε από αυτό 
που καταλάβαμε και έτσι κάνουμε και εμείς την εργασία που αυτό 
ονομάζεται ομάδα. 

Δάσκαλος:  Ωραία, πολύ ωραία. 
Δάσκαλος:  Άλλο. Ορίστε Δημήτρη. 
Δημήτρης:  Θα διευκολύνουμε τους άλλους και θα βγούμε σ’ ένα σωστό 

συμπέρασμα. 
Δάσκαλος:  Μάλιστα. Θα διευκολύνετε, θα διευκολύνουμε και τους άλλους, με 

σκοπό να βρούμε ένα σωστό συμπέρασμα. Αποστόλη. 
Αποστολης:  Όταν προσφέρουμε πληροφορίες, οι άλλοι μπορεί να μην ξέρουνε 

πληροφορίες γι’ αυτό το πράγμα και έτσι μπορούμε, κι έτσι αν 
έχουνε πάρει πληροφορίες από εμάς, θα μπορούν να μας ρωτήσουν. 

Δάσκαλος:  Πολύ καλά. Για να πάμε κάπου αλλού. Άρα, το να ζητάμε 
πληροφορίες και διευκρινήσεις ή να προσφέρουμε εμείς 
πληροφορίες είναι σωστό πράγμα. Είναι ένας επιθυμητός ρόλος. 

 
Και όσο η συζήτηση στην τάξη σχετικά με τις συνεργατικές και διαλογικές 

δεξιότητες συνεχίζεται τόσο αναδύονται και συζητούνται οι δυσκολίες, αλλά και οι 
μαθητές γίνονται περισσότερο ενήμεροι σχετικά με συνεργατικές και διαλογικές 
δεξιότητες, κάτι πολύ σημαντικό κατά την άποψή μας. Η παρακάτω εκτεταμένη 
στιχομυθία είναι χαρακτηριστική: 

 
Δάσκαλος:  Για συζητήστε το στην ομάδα. Γιατί είναι σωστό να δίνουμε σε 

όλους την ευκαιρία να μιλάνε στο μάθημα των Φυσικών 
Επιστημών; 

Δάσκαλος:  Έλα Βαλάντη. Τι λέει η ομάδα; Α, Σωτηρία, έλα. 
Σωτήρια:  Για ν’ ακούσουμε και τις γνώμες των άλλων. 
Δάσκαλος:  Για ν’ ακούσουμε λέει και τις γνώμες των άλλων. Μία άποψη. 

Δημήτρη. 
Δημήτρης:  Ν’ ακούσουμε τις απόψεις των άλλων, για να συνδυάσουμε κι αυτά 

που έχουμε στο μυαλό μας, για να βγάλουμε ένα συμπέρασμα 
σωστό. 

Δάσκαλος:  Να συνδυάσουμε λέει τις απόψεις των άλλων, μαζί μ’ αυτά που 
’χουμε στο μυαλό μας, για να βγάλουμε ένα συμπέρασμα σωστό για 
τη δραστηριότητα που μας έχουν πει. Άλλο. 

Σάρα:  Να πω; 
Δάσκαλος:  Ναι. 
Σάρα:  Γιατί, όταν, ας πούμε ο άλλος λέει, ας πούμε, μια πρόταση μπορεί 

να μη μετράει (γι’ αυτό λέγεται ομάδα). 
Δάσκαλος:  Εγώ θέλω να μου πείτε - 
Άρης:  Μπορεί να είναι σωστή. 
Δάσκαλος:  Βεβαίως και μπορεί να είναι σωστή. Εγώ θέλω να πείτε, ορισμένες 

φορές βλέπω ορισμένους μέσα στην ομάδα κατά τη διάρκεια του 
μαθήματος των Φυσικών Επιστημών και δε μιλάνε. 

Μαθήτρια:  Όπως η Δέσποινα. 
Μαθητής:  Όπως ο Θεοχάρης. 
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Αποστόλης:  Εμείς εδώ πέρα όλοι μιλάμε. Μόνο ο Παύλος δε μιλάει πολύ. 
Δάσκαλος:  Για να πούμε. Για ποιο λόγο δε μιλάνε ορισμένοι; Δε θέλω να μου 

πούνε αυτοί που δε μιλάνε. 
Άρης:  Μπορεί να μην είναι σίγουροι ή μπορεί να μην το ξέρουν. 
Μαθήτρια:  Μπορεί να μην κατάλαβαν. 
Δάσκαλος:  Μπορεί να μην είναι σίγουροι. Τι πρέπει να κάνουμε, άμα κάποιος 

δεν είναι σίγουρος; 
Άρης:  Να τον ρωτήσουμε και να του εξηγήσουμε. 
Δάσκαλος:  Να τον ρωτήσουμε, να του εξηγήσουμε. Αυτό σημαίνει - 
Μαθήτρια:  Να τον ενθαρρύνουμε. 
Δάσκαλος:  [συνεχίζει] ενθαρρύνουμε την συμμετοχή των άλλων. 
Αποστόλης:  Και μπορεί κύριε, αν πούνε κι οι άλλοι, μπορεί να μεγαλώσουμε την 

πρόταση. 
Δάσκαλος:  Βεβαίως. Ωραία. 

 
Στην παραπάνω στιχομυθία βλέπουμε πώς απόψεις όπως του Αποστόλη 

(Αποστόλης: αν πούνε κι οι άλλοι, μπορεί να μεγαλώσουμε την πρόταση.) και του 
Δημήτρη (Δημήτρης: Ν’ ακούσουμε τις απόψεις των άλλων για να συνδυάσουμε κι 
αυτά που έχουμε στο μυαλό μας για να βγάλουμε ένα συμπέρασμα σωστό.) αλλά και οι 
κατάλληλοι χειρισμοί του δασκάλου (Δάσκαλος: Μπορεί να μην είναι σίγουροι. Τι 
πρέπει να κάνουμε άμα κάποιος δεν είναι σίγουρος; Άρης: Να τον ρωτήσουμε και να 
του εξηγήσουμε.) φέρνουν στο προσκήνιο ζητήματα που αφορούν την αξία μιας 
συγκεκριμένης επικοινωνιακή δράσης.  

Θα ολοκληρώσουμε την παρουσίαση στιχομυθιών από αυτή την υποδράση με 
μια πολύ ενδιαφέρουσα στιχομυθία που θα μπορούσαμε να της δώσουμε τον τίτλο «Η 
Σοφία που δε συμμετέχει στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών» (στην επόμενη 
ενότητα του κεφαλαίου θα επικεντρώσουμε στην ομάδα της Σοφίας, για να 
παρακολουθήσουμε το μετασχηματισμό της, καθώς οι δραστηριότητες στην τάξη 
μετασχηματίζονται κι αυτές από την αρχή της έρευνας δράσης). 

 
Δάσκαλος:  … Εράλντα η ομάδα σας, συνεργάζεται μόνο με ορισμένα μέλη της 

ομάδας σας ή με όλα τα μέλη; Τι λέτε; 
Εράλντα:  Με όλα τα μέλη. 
Δάσκαλος:  Με όλα τα μέλη της ομάδας συνεργάστηκε η ομάδα εκείνη, λέει. 

Άλλη ομάδα, για να δούμε. Ορίστε Αποστόλη, τι λέει η δική σας 
ομάδα; 

Αποστόλης:  Όχι, κύριε, γιατί η Σοφία κύριε κάθεται και μας κοιτάζει. 
Μαθήτρια:  Δε ξέρει πού βρισκόμαστε γενικά σε ορισμένα πράγματα. 
Δάσκαλος:  Άρα με ορισμένα μέλη της ομάδας. 
Αποστόλης:  (προσπαθεί να δικαιολογήσει αυτή τη στάση της ομάδας τους) Ναι, δε 

μιλάει καθόλου. Κάθεται και μας κοιτάει. 
Δάσκαλος:  Εσείς λοιπόν σαν ομάδα πρέπει να ψάξετε πρώτα τους εαυτούς σας 

και μετά και τη Σοφία για να τη βάλετε να μιλάει. Να πει και η 
Σοφία την άποψή της. 

Μαθήτρια:  Να την πει τώρα. 
Δάσκαλος:  Σοφία. [2 δ] Μη μου πεις δεν έχω άποψη. Αποκλείεται. Ξέρω καλά 

– καλά ότι παραέχεις. Σε βλέπω στο διάλειμμα τι γίνεται. 
Αποστόλης:  Κύριε κάθεται και μας κοιτάζει. Λέω εγώ, μόνο εγώ με τη Σωτηρία 

και τον Παύλο μιλάμε. 
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Δάσκαλος:  Γιατί δε μιλάς λοιπόν στην ομάδα; Είναι θέμα ντροπής; 
Αποστόλης:  Θα πει βλακείες. 
Δάσκαλος:  Δεν έχει σημασία τι θα πει και δε θα πει. Το θέμα είναι ότι πρέπει να 

συμμετάσχει. Εδώ η ομάδα, εδώ. Τι λέτε; Συμμετέχουν όλοι ή 
ορισμένα μέλη; 

Σάρα:  Όλοι. 
Άρης:  Σχεδόν όλοι. Ο Γιώργος δε συμμετέχει επειδή δεν τα κατάλαβε. 
Δάσκαλος:  Όχι τώρα, γενικά στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών, όχι σήμερα. 

Ο Γιώργος έλειπε όταν το κάναμε αυτό το μάθημα. 
Άρης:  Συμμετέχουν λίγο - πολύ όλοι. 
Δάσκαλος:  Λίγο - πολύ όλοι. Εδώ. 
Σάκης:  Μόνο εμείς οι τρεις κύριε μιλάμε. Οι άλλοι – 
Μαριλέα:  Οι άλλοι κάθονται. 
Αλεξία:. Ναι κύριε 
Θεοχάρης:  [γελάει] Εμείς ακούμε. 
Δάσκαλος:  Για ν’ ακούσουμε λιγάκι Θεοχάρη γιατί δε συμμετέχεις στην ομάδα; 
 Μαριλέα:  Βαριέται να μιλήσει. 
Αλεξία:  Ναι κύριε. 
Σάκης:  Ή θα κάτσει έτσι ή θα ... Ναι, καλά. 
Δάσκαλος:  Άρα λοιπόν από εδώ και πέρα, πρώτον εσύ ο ίδιος πρέπει να 

συμμετέχεις και δεύτερον θα του ζητάτε τη γνώμη οι υπόλοιποι. 
Αλεξία:  Κύριε του το, τους ρωτάμε και δε μιλάνε κύριε! 
Θεοχάρης:  Αφού δεν έχω. Τι να πω; 
…  
Δάσκαλος:  Αποστόλη! Για να μιλάει η Σοφία λοιπόν, τι πρέπει να κάνουν οι 

άλλοι της ομάδας; 
Μαρία:  Να τη ρωτάμε. Να την παρακινούμε. 
Δάσκαλος:  Να την ενθαρρύνετε, όχι να την αποθαρρύνετε. 
Σωτήρια:  Σ’ ενθαρρύνω, για πες τώρα! (απευθυνόμενη στη Σοφία) 

 
Στην παραπάνω στιχομυθία «βλέπουμε» πώς μέσα από τη διαδικασία 

διαπραγμάτευσης επιθυμητών και μη επιθυμητών ρόλων που εμφανίζουν οι μαθητές 
στις ομάδες τους αναδύονται ενδιαφέροντα ζητήματα που με τους «προσεκτικούς 
χειρισμούς» του διδάσκοντος είναι δυνατόν να διευθετηθούν. Ακόμα και αν η 
Σωτηρία λέει ειρωνικά το «Σ’ ενθαρρύνω, για πες τώρα», μετά από αυτή τη συζήτηση 
είναι ενήμερη, όπως και τα άλλα μέλη της ομάδας, ότι για να συμμετάσχει η Σοφία 
μπορούν και αυτοί να κάνουν κάτι. 

 Μετά την εφαρμογή των δυο φύλλων εργασίας που αφορούσαν την ανάλυση 
λόγου των ομάδων, οι δάσκαλοι-ερευνητές αποφασίσαμε με βάση αυτά να 
διαμορφώσουμε ένα φύλλο ομαδικής αυτοαξιολόγησης με τίτλο: «Πώς συζητάμε 
στην ομάδα μας;» ώστε μια φορά το μήνα για το υπόλοιπο της σχολικής χρονιάς οι 
μαθητές να καλούνται στην ομάδα τους να το συμπληρώσουν και στη συνέχεια να το 
παρουσιάζουν στην τάξη και να το τεκμηριώνουν. 
 
6.6.3 Μια αποτίμηση αυτής της υποδράσης 

Συμπερασματικά, η εμπλοκή των μαθητών στην ανάλυση των λόγων τους, στην 
ανάλυση των τρόπων που εργάζονται και συνεργάζονται στο μάθημα των Φυσικών 
Επιστημών, αποδείχτηκε στην πράξη μια εποικοδομητική διαδικασία. Οι μαθητές 
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ενημερώθηκαν ως ένα βαθμό για αυτό που οι Kelly και Brown (200)89 ονομάζουν 
επικοινωνιακές απαιτήσεις (communicative demands) στο μάθημα των Φυσικών 
Επιστημών. Σε συνδυασμό με την εφαρμογή των κανόνων συνεργασίας που 
διαμόρφωσαν και εφάρμοσαν από κοινού, απόκτησαν, μπορούμε να υποστηρίξουμε, 
ως ένα βαθμό αυτό που ο Wertsch (1998)90 ονομάζει ενσυνείδητο στοχασμό 
διαμεσολαβητικών συνεργατικών και διαλογικών στρατηγικών που μπορούν να 
εκδηλώσουν κατά τη διάρκεια του μαθήματος των Φυσικών Επιστημών και γνώρισαν 
και μελέτησαν συνεργατικά και διαλογικά εναλλακτικά πολιτισμικά ρεπερτόρια 
(Rogoff, 2003)91 και πιθανές συνέπειές τους. 

Η υποδράση αυτή ολοκληρώθηκε με την πραγματοποίηση ημιδομημένων 
συνεντεύξεων των μαθητών ανά άτομο ή ανά δυο. Τα ερωτήματα αφορούσαν τις 
απόψεις τους για το μάθημα των Φυσικών Επιστημών και για τον τρόπο συνεργασίας 
τους στις ομάδες. Τα αποσπάσματα που παρουσιάζουμε στη συνέχεια θεωρούμε ότι 
υποστηρίζουν τον ισχυρισμό μας ότι η προηγούμενη υποδράση [Υποδράση 3: 
Συναποφασίζοντας πώς θα μπορούσαμε να μιλούμε στην ομάδας μας] αλλά και αυτή 
[Υποδράση 4: Αναλύουμε διαλόγους μαθητικών ομάδων. Πώς μιλούμε στην ομάδα 
μας;] βοήθησαν στη δημιουργία πιο συνεργατικών διερευνητικών συνθηκών κατά τη 
διάρκεια του μαθήματος των Φυσικών Επιστημών στις συγκεκριμένες τάξεις. Βέβαια 
οι συνεντεύξεις είναι ένα στοιχείο, αλλά δεν αρκούν, καθώς είναι οι εγκατεστημένοι 
στην πράξη διάλογοι και η ανάλυσή τους που θεωρούμε ότι επιβεβαιώνουν τους 
ισχυρισμούς μας.  

Η Σάρα απαντά σε ερώτηση που αφορά τη διαδικασία ανάλυσης διαλόγων από 
τους ίδιους τους μαθητές: 

 
Ερευνητής:  Λοιπόν. Πες μου καταρχήν. Αυτές τις δραστηριότητες που κάναμε 

σήμερα και προχτές, αν θεωρείς ότι είναι χρήσιμες. 
Σάρα:  Ναι για μια ομάδα είναι πολύ χρήσιμες. 
Ερευνητής:  Για ποιους λόγους; 
Σάρα:  Γιατί όταν έλεγε, κάποια πράγματα ήταν σωστά που βρήκαμε, έτσι 

βοηθάει την ομάδα να κάνει μια συνεργασία. Ενώ αυτά που 
βρήκαμε ότι είναι λάθος θα προσπαθήσει η ομάδα να μην τα κάνει. 

Ερευνητής:  Πιστεύεις ότι θα τα καταφέρετε; 
Σάρα:  Μάλλον. Με πολύ προσπάθεια και λίγο υπομονή. 

 
Η Σωτηρία συγκρίνει πώς συνεργάζονταν στο Μάθημα των Φυσικών 

Επιστημών στην αρχή της χρονιάς και πώς μετά και την ολοκλήρωση των 
υποδράσεων 3 και 4. 

 
Ερευνητής:  Ωραία. Για προσπάθησε να θυμηθείς στην αρχή της χρονιάς τον 

τρόπο που συνεργαζόσασταν στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών 
τότε και σύγκρινέ τον με τον τωρινό. 

Σωτήρια:  Ναι. Στην παλιά ομάδα που ήμουνα πιο πολύ μιλούσα εγώ και ο 
Σάκης. Οι άλλοι καθόντουσαν και άκουγαν. Τώρα σε αυτή την 
ομάδα μιλάμε γενικά όλοι. Ενώ στην προηγούμενη - 

                                                 
89 Kelly & Brown (2000). ό.π. 
90 Wertsch, J. V. (1998). ό.π. 
91 Rogoff, B. (2003). ό.π. 
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Ερευνητής:  Δηλαδή τα μέλη της ομάδας διαθέτουν περισσότερες δεξιότητες; 
Σωτήρια:  Ναι περισσότερες απ’ την παλιά. 
Ερευνητής:  Ποιος πιστεύεις ότι είναι ο λόγος αυτής της βελτίωσης; Ή οι λόγοι; 
Σωτήρια:  Τι να πω τώρα; [3 δ] Ότι μάλλον είναι καλύτερη. Ότι η άλλη ομάδα 

έχει περισσότερη εμπειρία στις Φυσικές Επιστήμες. 
Ερευνητής:  Ένας λόγος αυτός. Άλλος; 
Σωτήρια:  Ε, τους φαίνεται πιο εύκολο μάθημα μάλλον και θέλουν να 

εκφράσουν την άποψή τους. Αυτό. 
Ερευνητής:  Το ότι κάνατε κάποια συζήτηση για τους ρόλους και πώς συζητούν 

είναι κι αυτό; 
Σωτήρια:  Ναι είναι κι αυτό. 
Ερευνητής:  Τι άποψη έχεις για τη συνεργασία, δηλαδή να δουλεύει κανείς 

συνεργατικά στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών; Είναι καλό ή 
όχι; Ή θα προτιμούσες να δουλεύεις, να εργάζεσαι ατομικά; 

Σωτήρια:  Πιστεύω ότι, όταν εργαζόμαστε όλοι μαζί, λέει ο καθένας την 
άποψή του και αισθάνεται όμορφα. Ενώ άμα λέει ένας συνέχεια και 
δεν μπορεί να πει ο άλλος, δεν είναι τόσο καλό. Είναι καλύτερο να 
λέει ο καθένας την άποψή του. 

 
Η Αλεξία συγκρίνει πώς συνεργάζονταν στο Μάθημα των Φυσικών Επιστημών 

στην αρχή της χρονιάς και πώς μετά την ολοκλήρωση των υποδράσεων 3 και 4. 
 

Ερευνητής:  Ωραία. Πριν λίγο καιρό είχατε συμφωνήσει στο μάθημα των 
Φυσικών Επιστημών σε κάποιους κανόνες συνεργασίας που τους 
είχατε κολλήσει επάνω στα θρανία ή κάνω λάθος; 

Αλεξία:  Ναι. 
Ερευνητής:  Σας βοήθησαν αυτοί οι κανόνες ή όχι; 
Αλεξία:  Μας βοήθησαν. 
Ερευνητής:  Πως σας βοήθησαν; Με ποιον τρόπο; 
Αλεξία:  Ε, στο να συνεργαζόμαστε όλοι, να λέει ο καθένας τη γνώμη του, τι 

άλλο; 
Ερευνητής:  Σας θύμιζαν δηλαδή πράγματα έτσι δεν είναι; Αφού τους είχατε 

εκεί. 
Αλεξία:  Ναι. 
Ερευνητής:  Ωραία. Προσπάθησε να θυμηθείς την αρχή της χρονιάς και να τη 

συγκρίνεις με το τώρα. Πώς συνεργαζόσασταν στο μάθημα των 
Φυσικών Επιστημών, όταν δουλεύατε στην ομάδα; Τότε 
συνεργαζόσασταν καλύτερα ή τώρα; 

Αλεξία:  Τώρα που έχουμε τους κανόνες. 
Ερευνητής:  Τώρα. Ποιος είναι ο λόγος; Οι κανόνες, τι άλλο; 
Αλεξία:  Ότι ο καθένας λέει τη γνώμη του και ακούει ο άλλος και μαθαίνει 

άλλα πράγματα. 
Ερευνητής:  Στην αρχή, δεν μπορούσατε να συνεργαστείτε; 
Αλεξία:  Ε, λίγο. 

 
Οι απόψεις του Δημήτρη και του Παύλου (που είναι μέλη διαφορετικών 

ομάδων) για τους κανόνες συνεργασίας και για τον τρόπο που εργάζονται οι ομάδες: 
 

Ερευνητής:  Πέστε μου, είχατε συζητήσει πριν λίγο καιρό για τους κανόνες 
συνεργασίας 
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Δημήτρης:  Τους είχαμε γράψει και σ’ ένα χαρτάκι. 
Ερευνητής:  Ωραία. Πέστε μου αν σας βοήθησαν. Δηλαδή αν βελτίωσαν το 

επίπεδο συνεργασίας στην ομάδα σας. 
Δημήτρης:  Αρκετά. Εγώ πιστεύω αρκετά. Γιατί λένε όλοι τις απόψεις τους και 

βγαίνουνε σ’ ένα συμπέρασμα. Και είτε σωστό είτε λάθος. Πάντως 
βγαίνουνε σ’ ένα συμπέρασμα ομαδικά. 

Παύλος:  Μ’ αυτούς τους κανόνες που κολλήσαμε στο θρανίο, πιστεύω ότι 
στην αρχή χωρίς αυτούς τους κανόνες δε λειτουργούσαμε καλά, ενώ 
μ’ αυτούς τους κανόνες που φτιάξαμε λειτουργούμε καλύτερα σαν 
ομάδα. 

Ερευνητής:  Προσπαθήστε να θυμηθείτε στην αρχή της χρονιάς, τον τρόπο που 
συνεργαζόσασταν τότε. Και να τον συγκρίνετε με τον τωρινό. 
Υπάρχουν διαφορές; 

Δημήτρης:  Λοιπόν. Υπάρχουν πάρα πολλές. Στην αρχή ο κύριος μας είπε να 
κάνουμε ομαδικά και τέτοια αλλά δε μας είχε βάλει συγκεκριμένες 
οδηγίες για να κάνουμε τα, αυτά που μας έλεγε, να’ μαστε ομαδικοί 
και τα λοιπά, ενώ τώρα μ’ αυτούς τους κανόνες θα πρέπει να τους 
τηρήσουμε κι έτσι μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι. 

Παύλος:  Στην αρχή δε μιλούσαν όλα τα μέλη της ομάδας, ενώ με τους 
κανόνες μιλάνε όλα τα μέλη της ομάδας και ακούμε περισσότερες 
απόψεις. 

Ερευνητής:  Άρα λοιπόν υπάρχει αλλαγή του τρόπου που συνεργάζεστε. Έτσι; 
Δημήτρης:  Φυσικά. Ναι. Μεγάλη. Κατά πενήντα τοις εκατό θα έλεγα. [Ο 

Παύλος τον κοιτάει και γελάει] 
Ερευνητής:  Ωραία. Εσύ; Τι θέλεις να πεις, γιατί γελάς; 
Παύλος:  Τίποτα… Με το πενήντα τοις εκατό του Δημήτρη. 
Δημήτρης:  Ε, τι; Ψέματα είναι; 
Παύλος:  Όχι… 

  
 Μπορούμε να δούμε στη συνέχεια το μετασχηματισμό των απόψεων του 

Δημήτρη και του Παύλου για τη φύση της συνεργασίας. 
 

Ερευνητής:  Για πέστε μου, τι άποψη έχετε για τη συνεργασία στην ομάδα, 
δηλαδή για τη συνεργατική μάθηση. Είχατε την ίδια άποψη στην 
αρχή της χρονιάς και την ίδια τώρα ή όχι; 

Δημήτρης:  Κατά κάποιον τρόπο εμείς κάναμε την ίδια συνεργασία, λέγαμε 
απόψεις αλλά σχεδόν όχι όλα τα μέλη. Μερικά. Γιατί μερικά δε 
μιλούσαν κι ήμασταν σε διαφορετικές ομάδες. Μετά ήρθαν αυτά τα 
χαρτάκια (εννοεί τους κανόνες συνεργασίας που κολλήθηκαν στα 
θρανία) που μας βοήθησαν να τα κατανοήσουμε πιο εύκολα αυτά 
και να τα κάνουμε. 

Παύλος:  Στην αρχή της χρονιάς δε μιλούσαν όλα τα μέλη της ομάδας για να 
βγούμε σε μια γνώμη για να κάνουμε αυτό το πείραμα, ενώ τώρα 
μπορούμε και λειτουργούμε καλύτερα και μιλάνε όλα τα μέλη της 
ομάδας. 

Ερευνητής:  Θέλω να μου πείτε για την άποψη τη δική σας για τη συνεργατική 
μάθηση, δηλαδή τι άποψη είχατε τότε και τι άποψη έχετε σήμερα. 

Δημήτρης:  Εγώ νομίζω πως και πριν και τώρα ήταν καλή, αλλά τώρα έχει μια 
διαφορά. Είναι αυτοί οι κανόνες που μας άλλαξαν, κατά τα μισά 
τη συνεργασία. Πριν μας είχε δώσει τις οδηγίες ο κύριος, αλλά δεν 
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μπορούσαμε να τις εμπεδώσουμε καλά στο μυαλό μας, ενώ τώρα 
μπορούμε να τα καταφέρουμε καλύτερα. 

Ερευνητής:  Μάλιστα. Βλέπω λοιπόν ότι επιμένετε πάρα πολύ στους κανόνες ότι 
έθεσαν τη βάση για ένα διαφορετικό είδος συνεργασίας πιο… 

Δημήτρης:  Αποτελεσματικό… 
 
Επίσης μπορούμε να «δούμε» τις επιστημολογικές τους απόψεις για τη φύση 

της γνώσης που έχουν σταδιακά, όπως ισχυριζόμαστε, διαμορφώσει συμμετέχοντας 
σε ένα περιβάλλον που σταδιακά γίνεται πιο συνεργατικό διερευνητικό. 

 
Ερευνητής:  Ωραία. Είναι πάντα σωστές οι αποφάσεις σας, τώρα που μου δίνεις 

αφορμή; Που παίρνετε; 
Δημήτρης:  Όχι μπορεί κάποιες φορές να είναι και λάθος. 
Παύλος:  Μπορεί μερικές φορές να είναι λάθος. 
Δημήτρης:  Δεν είμαστε κι αλάθητοι. Όλοι κάνουν λάθη. 
Παύλος:  Όλοι κάνουν λάθη στην ομάδα, δεν μπορεί να είναι όλοι τέλειοι. 
Δημήτρης:  Αλάθητοι. 

 
Μέσα από τις συνεντεύξεις μπορούμε να δούμε πώς οι μαθητές απόκτησαν μια 

συνειδητοποίηση των επιθυμητών συνεργατικών και διαλογικών πρακτικών [η φράση 
του Δημήτρη (μετά ήρθαν αυτά τα χαρτάκια που μας βοήθησαν να τα κατανοήσουμε 
πιο εύκολα αυτά και να τα κάνουμε) επιβεβαιώνει την πρόταση του Wertsch για 
ενσυνείδητη δράση], αλλά και κάτι επίσης εξίσου σημαντικό πώς επιθυμητές 
δεξιότητες που ήδη κατείχαν οι μαθητές έγιναν πλέον μεταδεξιότητες. Και πάλι η 
απάντηση του Δημήτρη (Είναι αυτοί οι κανόνες που μας άλλαξαν, κατά τα μισά τη 
συνεργασία) είναι χαρακτηριστική: 

Η όλη προσπάθεια μας οδηγεί να υποστηρίξουμε ότι, καθιστώντας τους 
μαθητές ενήμερους για τις συνεργατικές και διαλογικές δεξιότητες, μπορούμε να 
οδηγηθούμε σε πιο συνεργατικά διερευνητικά περιβάλλοντα, όπου σταδιακά οι 
μαθητές εσωτερικοποιούν και οικειοποιούνται αυτές τις δεξιότητες, για να 
οδηγηθούμε τελικά σ΄ ένα επίπεδο αυτοματισμού εκδήλωσης αυτών των δεξιοτήτων 
(Hutchins, 1997)92. Αν το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον δεν προσφέρει στους 
μαθητές την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε συνεργατικούς διερευνητικούς λόγους, 
υποστηρίζουμε πως πρέπει να το επιδιώκει η τυπική εκπαίδευση.  

Να και η άποψη του δασκάλου ερευνητή αυτή της συγκεκριμένης τάξης 
σχετικά με το θέμα, μετά την ολοκλήρωση της υποδράσης 4: 

«Κατά τη διάρκεια της χρονιάς και μέχρι σήμερα παρατηρήθηκε σημαντική 
βελτίωση στον τρόπο που οι μαθητές συνδιαλέγονται. Έχουν πλέον κάνει 
βίωμα τους κανόνες που συμφώνησαν, χωρίς να χρειάζεται να τους 
παραπέμπω. Η συζήτηση στις ομάδες είναι πια για τις έννοιες και τις 
δραστηριότητες των Φυσικών Επιστημών που πραγματεύονται και όχι για 
άσχετα θέματα (τσακωμοί, ασυμφωνία χωρίς να καταλήγουν κάπου…). Η 
προσωπική μου εμπειρία από την συμμετοχή μου στην έρευνα είναι ότι ο 
τρόπος του, πώς οι μαθητές συζητούν, είναι τελικά ο σημαντικότερος λόγος για 

                                                 
92 Hutchins, E. (1997). Mediation and automatization. In Cole, Engestrom and Vasquez 
(Eds.), Mind, culture, and activity: Seminal papers from the Laboratory of Comparative 
Human Cognition (Cambridge: Cambridge University Press) 338-353. 
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την επιτυχία της ομαδοσυνεργατικής μάθησης. Δε λείπουν βέβαια και 
προβλήματα, αφού οι μαθητές δεν έχουν φτάσει όλοι ακόμη σε σημείο να 
συζητούν κριτικά και διερευνητικά, αλλά πιστεύω ότι είναι το επόμενο βήμα για 
την ολοκληρωτική επίτευξη του στόχου να φτάσουν οι μαθητές στη 
διερευνητική συζήτηση.» 

 
ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ  
6.7 Ο μετασχηματισμός και η οικειοποίηση διαλόγων και πρακτικών μιας 
συγκεκριμένης ομάδας  

Στο πρώτο μέρος του κεφαλαίου παρουσιάστηκαν οι υποδράσεις της 
συνεργατικής αναπτυξιακής εργασίας έρευνας που αφορούσαν στην προσπάθειά μας 
για κριτική μελέτη και για μετασχηματισμό των διαλόγων των μαθητικών ομάδων. 
Έτσι βασικά εστιάσαμε την προσοχή μας στην ανάδειξη των εργαλείων ανάλυσης 
λόγου που χρησιμοποιήσαμε και στον τρόπο με τον οποίο η χρήση τους μπορεί να 
βοηθήσει στην εκτίμηση της φύσης και του είδους των διαλόγων των μαθητικών 
ομάδων στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών και πιθανόν στη διαπίστωση της 
αναγκαιότητας για μετασχηματισμό τους. Επίσης, εκτός της ανάλυσης λόγου, 
παρουσιάστηκαν και όλες οι άλλες στρατηγικές που υιοθετήθηκαν και υλοποιήθηκαν:  

• διαμόρφωση κανόνων συνεργασίας,  
• το ημερολόγιο της ομάδας,  
• οι διδάσκοντες ως «μοντέλα» επιθυμητών για το πλαίσιό μας συνεργατικών 

και διαλογικών ρεπερτορίων  
• το είδος και η διαχείριση των δραστηριοτήτων,  
• παρεμβάσεις στη σύνθεση των ομάδων. 
Σε αυτό το δεύτερο μέρος του κεφαλαίου επικεντρώνουμε την προσοχή μας σε 

μια συγκεκριμένη ομάδα μιας συγκεκριμένης τάξης της Ε΄ Δημοτικού επιδιώκοντας 
να παρακολουθήσουμε την ιστορία της και το μετασχηματισμό της κατά τη διάρκεια 
των μαθημάτων των Φυσικών Επιστημών από το ξεκίνημα της αναπτυξιακής 
εργασίας έρευνας.  

 
6.7.1 Η ιστορία της ομάδας και του δασκάλου της τάξης 

Στο ξεκίνημα του σχολικού έτους την ομάδα αποτελούν: ο Αποστόλης, ο 
Βαγγέλης, ο Βαλάντης, ο Παύλος, η Μαρία και η Αλεξία. Οι συγκεκριμένοι μαθητές, 
όπως και όλοι οι μαθητές της τάξης, έχουν εργαστεί συνεργατικά και το προηγούμενο 
σχολικό έτος (στη Δ΄ τάξη Δημοτικού). Ο δάσκαλος-ερευνητής που καθοδηγεί τις 
εργασίες των ομάδων έχει 17 χρόνια διδακτική εμπειρία, αρκετή θεωρητική 
ενημέρωση αλλά και μεγάλη πρακτική-βιωματική εμπειρία στο συντονισμό και στη 
διαχείριση μαθητικών ομάδων στο πλαίσιο εποικοδομητικών προσεγγίσεων.  

Οι στιχομυθίες της συγκεκριμένης ομάδας που θα αναλυθούν είναι τρεις και 
έλαβαν χώρα, η 1η στην αρχή της σχολικής χρονιάς 2003-2004 (όταν δεν είχαν 
ξεκινήσει οι παρεμβάσεις στο πλαίσιο της ερευνητικής μας προσπάθειας), η 2η στη 
μέση της περίπου (οι δάσκαλοι-ερευνητές είχαν αναλύσει διαλόγους των μαθητικών 
ομάδων και οι μαθητικές ομάδες είχαν διαμορφώσει και έκαναν προσπάθεια να 
εφαρμόσουν τους κανόνες συνεργασίας στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών) και η 
3η προς το τέλος του σχολικού έτους (οι μαθητές είχαν αναλύσει τους λόγους των 
μελών της ομάδας τους και τους λόγους άλλων ομάδων, είχαν συμπληρώσει ανά 
τακτά χρονικά διαστήματα το φύλλο αυτοαξιολόγησης «Πώς εργαστήκαμε στην 
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ομάδας μας» και γενικά ήταν ενήμεροι για το ρεπερτόριο επιθυμητών συνεργατικών 
και διαλογικών δεξιοτήτων στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών). 

Θα πρέπει να σημειώσουμε επίσης ότι στο μεσοδιάστημα μεταξύ της 1ης και της 
2ης στιχομυθίας η σύνθεση της ομάδας τροποποιήθηκε. Ο δάσκαλος-ερευνητής με 
βάση την ανάλυση των στιχομυθιών των τεσσάρων ομάδων της συγκεκριμένης τάξης 
αλλά και την εμπειρία του πραγματοποίησε παρέμβαση στη σύνθεση τους. Έτσι από 
την ομάδα της οποίας τις στιχομυθίες αναλύουμε έφυγαν η Αλεξία, ο Βαγγέλης και η 
Μαρία για να έρθουν τρία νέα μέλη η Δανάη, η Σωτηρία και η Σοφία. Έτσι στη 
συνέχεια την ομάδα αποτελούν: ο Αποστόλης, η Σωτηρία, ο Βαλάντης, ο Παύλος, η 
Δανάη και η Σοφία. 

 
6.7.2 Ανάλυση στιχομυθίας 4: «Το σιτάρι που πάει;…Α, καλά!» - Αρχική φάση της 
έρευνας 

Η στιχομυθία 4 που ακολουθεί αποτελεί, όπως αναφέρθηκε, 
απομαγνητοφωνημένο υλικό από την αρχική φάση της έρευνας. Πρόκειται για 
στιχομυθία της μαθητικής ομάδας στην ενότητα «Φυτά», μάθημα «Ο βλαστός». Η 
στιχομυθία αφορά δραστηριότητα του σχολικού εγχειριδίου. Συγκεκριμένα ο 
δάσκαλος ζητά από τους μαθητές να παρατηρήσουν τους βλαστούς που 
απεικονίζονται στην εικόνα του σχολικού εγχειριδίου και να συζητήσουν στην ομάδα, 
για να αποφασίσουν και να τους ταξινομήσουν στις ακόλουθες πέντε κατηγορίες: 
σκληρός βλαστός (αμυγδαλιά, τριανταφυλλιά) βλαστός κούφιος στο εσωτερικό του 
(σιτάρι, καλαμιά), μαλακός βλαστός (παπαρούνα, μαργαρίτα), βλαστός που 
αναρριχάται (κισσός), βλαστός που απλώνεται στο έδαφος (κολοκυθιά).  

Η στιχομυθία που έλαβε χώρα στην ομάδα, με αφορμή το ερώτημα, είναι η 
ακόλουθη: 

 
 Στιχομυθία 4: «Πώς συζητά η ομάδα» 
Ενότητα:  
«Ηλεκτρισμός» 

Μάθημα 3: «Ο βλαστός» (σελ. 33-39)
Βιβλίο: «Ερευνώ και ανακαλύπτω»-
Ε΄ Τάξη93 

Δραστηριότητα:  
«Ταξινόμηση βλαστών»  
Ημερομηνία: 24/9/2003 

1 Δάσκαλος: Στον παρακάτω πίνακα, να κάνετε ταξινόμηση των φυτών που 
έχετε μπροστά σας. 

2 Αποστόλης: Αμυγδαλιά, κισσός. 
3 Μαρία: Όχι, όχι. 
4 Αποστόλης: Εντάξει μωρέ…..Αμυγδαλιά, καλάμι 
5 Παύλος: Κισσός, μαργαρίτα. 
6 Μαρία: Μαλακός βλαστός είναι το σιτάρι και η μαργαρίτα. 
7 Αποστόλης: Όχι, στο μαλακό βλαστό τι βάζεις; 
8 Μαρία: Τη μαργαρίτα και το σιτάρι. 
9 Παύλος: Μαργαρίτα, παπαρούνα και κισσός. 
10 Μαρία: Και σιτάρι και κισσός. 
11 Αποστόλης: Όχι ο κισσός πάει στα αναρριχόμενα. 
12 Βαλάντης: Το σιτάρι που πάει; Η κολοκυθιά; 
13 Παύλος: Η κολοκυθιά είναι ο βλαστός που απλώθηκε στο έδαφος. 

                                                 
93 Αποστολάκης, κ.ά. (2001). Ερευνώ και ανακαλύπτω, ΟΕΔΒ, Αθήνα. 
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14 Μαρία: Η καλαμιά που πάει; 
15 Αποστόλης: Η τριανταφυλλιά; 
16 Αλεξία: Πού μωρέ; 
17 Παύλος: Η τριανταφυλλιά; 
18 Μαρία: Μαζί με την αμυγδαλιά. 
19 Παύλος: Ναι, αφού έχει σκληρό βλαστό. 
20 Αποστόλης: Κύριε τελειώσαμε.  
21 Μαρία: Δεν τελειώσαμε….αυτά που απλώνονται στο έδαφος; 
22 Αποστόλης: Η κολοκυθιά. 
23 Μαρία: Το σιτάρι που πάει; 
24 Αποστόλης: Α, καλά!  
25 Δάσκαλος: Το βλαστό της φασολιάς πού θα τον βάζατε; 
26 Παύλος: Πανεύκολο…αναρριχόμενο. 
27 Αποστόλης: Τι λες μωρέ. 
28 Αλεξία: Τι λες μωρέ, μόνο άμα τον βάλεις σε ξύλο. 
29 Βαλάντης: Ρε άμα τον βάλεις σε καλάμι μόνο. 
30 Παύλος: Ναι, αλλιώς είναι κάτω. 
31 Αποστόλης: Άκουσες Βαλάντη, το κανονικό πως είναι; (με ειρωνικό ύφος) 

Κάτω είναι η κολοκυθιά. 
 
Μέλη της ομάδας είναι ο Αποστόλης, ο Βαγγέλης, ο Βαλάντης, ο Παύλος, η 

Μαρία και η Αλεξία. Διαβάζοντας τη στιχομυθία μπορούμε εξαρχής (μακροσκοπικά) 
να εκτιμήσουμε ότι:  

• Όπως βλέπουμε στον πίνακα 6.21 οι επικοινωνιακές συνεισφορές των μελών 
της ομάδας δεν είναι καθόλου ισόρροπες. Στη συζήτηση ουσιαστικά 
συμμετέχουν 3 από τα 6 μέλη της ομάδας, ο Αποστόλης (10 Ε.Δ. - 39 λέξεις) 
η Μαρία (8 Ε.Δ. - 38 λέξεις) και ο Παύλος (7 Ε.Δ. - 28 λέξεις). Ο Βαλάντης 
και η Αλεξία συνεισφέρουν από 2 Ε.Δ., ενώ ο Βαγγέλης δε συμμετέχει 
καθόλου, είναι απλός παρατηρητής της συζήτησης. 

• Τα περισσότερα μέλη της ομάδας, παρότι έχουν εργαστεί και την 
προηγούμενη σχολική χρονιά σε ομάδες, δε φαίνεται να διαθέτουν στον 
επιθυμητό βαθμό συνεργατικές και διαλογικές δεξιότητες για να 
διαμορφώσουν ένα συνεργατικό διερευνητικό περιβάλλον. 

 
Πίνακας 6.18 

Ποσοτικά στοιχεία επικοινωνιακών δράσεων (Ε.Δ.) μελών της ομάδας - Στιχομυθία 4 
Αριθμός επικοινωνιακών 

δράσεων 
 
 

Συνολικός αριθμός λέξεων στις 
επικοινωνιακές δράσεις 

 

Ν % Ν % 
Αποστόλης 10 34 % 39 30 % 
Αλεξία 2 7 % 11 9 % 
Βαγγέλης  0 0 % 0 0 % 
Βαλάντης  2 7 % 13 10 % 
Μαρία  8 28 % 38 29 % 
Παύλος 7 24 % 28 22 % 

Σύνολο 29 100 % 

 

129 100 % 
 
Στη συνέχεια αξιοποιώντας το πλαίσιο ανάλυσης λόγου «Πώς συζητά η 

ομάδα;» (με τα 4 μικροπλαίσια) θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε τις δυσκολίες 
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που παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια της συνεργατικής δραστηριότητας της ομάδας, 
να αναδείξουμε τους ρόλους κάθε μέλους της, να εκτιμήσουμε το είδος και την 
ποιότητα των επικοινωνιακών αλληλεπιδράσεων και τελικά το βαθμό που εργάζεται 
συνεργατικά και διερευνητικά όσο διαρκεί η στιχομυθία 4. 

Πριν όμως ξεκινήσουμε την ανάλυση θα σχολιάσουμε την ομαδική συνέντευξη 
που πήραμε από τους μαθητές της ομάδας μετά το τέλος του συγκεκριμένου 
μαθήματος (ολόκληρη τη συνέντευξη παραθέτουμε στο παράρτημα στην ενότητα που 
αφορά τους πίνακες αναλύσεων της στιχομυθίας 4). Οι ερωτήσεις αφορούσαν τα 
χαρακτηριστικά ενός καλού μαθήματος των Φυσικών Επιστημών (ρόλος δασκάλου 
και μαθητών, είδος δραστηριοτήτων) και τις απόψεις των μαθητών για τη 
συνεργασία. Μελετώντας τη συνέντευξη μπορούμε να εξαγάγουμε συμπεράσματα για 
μια σειρά καθοριστικών παραμέτρων της μαθησιακής διαδικασίας, όπως οι απόψεις 
των μαθητών για τη φύση της διδασκαλίας στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών, για 
το ρόλο του διδάσκοντος και των μαθητών, για τη φύση των δραστηριοτήτων και για 
το νόημα και τη σημασία της συνεργασίας (Shapiro, 1994)94. Επίσης αναδεικνύοντας 
αυτά που αναφέρουν οι μαθητές στο ξεκίνημα της ερευνητικής μας προσπάθειας και 
αυτά που αναφέρουν κατά τη διάρκειά της και με την ολοκλήρωσή της, μπορούμε να 
συμπεράνουμε (σε συνδυασμό με τη μελέτη και ανάλυση αυθεντικών στιχομυθιών 
αλλά και την παρατήρηση των μαγνητοσκοπημένων στιγμιότυπων), εάν υπάρχει η όχι 
μετασχηματισμός των απόψεών τους σε σχέση με αυτά τα ζητήματα, που κατά την 
άποψή μας, συνδέονται άμεσα με τα μαθησιακά περιβάλλοντα που βιώνουν οι 
μαθητές. Πιο αναλυτικά μελετώντας τη συνέντευξη που πήραμε από τα μέλη της 
ομάδας μπορούμε να εξαγάγουμε συμπεράσματα για παραμέτρους όπως: 

 
α. Απόψεις των μελών της ομάδας για τη φύση της διδασκαλίας του μαθήματος 
των Φυσικών Επιστημών. 
 

 Μπορούμε να σημειώσουμε φράσεις όπως «σωστά πειράματα», «ρωτάει ο 
δάσκαλος», που αναφέρει ο Αποστόλης. Τα νοήματα που αναδύονται από το λόγο του 
για τη φύση της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών είναι μονοδιάστατα και 
δασκαλοκεντρικά. Αναδεικνύονται η πρωτοκαθεδρία του «σωστού» και η αυθεντία 
του δασκάλου όχι μόνο από τη συγκεκριμένη πρόταση του Αποστόλη αλλά και από 
αυτές των άλλων μελών της ομάδας, όπως φαίνεται από παρόμοιες διατυπώσεις 
άλλων μελών της ομάδας (π.χ. Βαγγέλης: Να ξέρουμε ό,τι μας λέει ο κύριος, να 
μαθαίνουμε σπίτι μας, ό,τι μας λέει ο κύριος. Να ξέρουμε τα μαθήματα.) 

 
β. Απόψεις των μελών της ομάδας για το ρόλο του δασκάλου. 
 

 Μπορούμε να σημειώσουμε ότι προτάσεις όπως αυτή που συνεισφέρουν κατά 
τη διάρκεια της ομαδικής συνέντευξης η Αλεξία (Να μας εξηγεί -ο δάσκαλος- το κάθε 
ένα πράγμα ξεχωριστά), η Μαρία (Ο κύριος να, μας, καταρχήν τα παιδιά να κάνουν 
ησυχία για να μπορούμε να καταλαβαίνουμε, τι μας λέει ο κύριος, κι έτσι εγώ πιστεύω 
θα είναι ένα ιδανικό μάθημα.) και ο Αποστόλης (Και να μας εξηγεί το κάθε ένα 

                                                 
94 Shapiro, B. (1994). What children bring to light: A constructivist perspective on children's 
learning in science. New York: Teachers College Press.  
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πείραμα ξεχωριστά, ώστε να το καταλαβαίνουμε και να μπορούμε να το επαναλάβουμε) 
φανερώνουν, πως στο αρχικό στάδιο της έρευνας, οι μαθητές υιοθετούν την άποψη 
ότι η μαθησιακή διαδικασία είναι μετάδοση εννοιών και όχι διαπραγμάτευση 
νοημάτων, οικοδόμηση ή οικειοποίηση και μετασχηματισμός.  

 
γ. Απόψεις των μελών της ομάδας για το ρόλο των μαθητών. 
 
Φράσεις όπως, «να είμαστε ήσυχοι, ν’ ακούμε το δάσκαλό μας» (Παύλος), «Να 

ξέρουμε ό,τι μας λέει ο κύριος, να μαθαίνουμε σπίτι μας, ό,τι μας λέει ο κύριος» 
(Βαγγέλης) δημιουργούν την εντύπωση ότι οι μαθητές μέσα από τη συμμετοχή τους 
σε διάφορους λόγους έχουν διαμορφώσει την άποψη του κενού δοχείου για τον εαυτό 
τους (ως υποκειμένων μάθησης), που σταδιακά θα «γεμίσει» με γνώσεις.  

 
δ. Απόψεις των μελών της ομάδας για τη φύση των δραστηριοτήτων. 
 

«Διάβασμα» και «πείραμα» είναι οι λέξεις που επικρατούν στους λόγους των 
μελών της ομάδας κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. Το πείραμα είναι βασικό και 
αναπόσπαστο στοιχείο του τρόπου που εργάζονται οι επιστήμονες των Φυσικών 
Επιστημών, το ίδιο όμως συμβαίνει και με τη συζήτηση και το διάλογο. Δεν 
αναφέρθηκαν ούτε μια φορά από τους μαθητές λέξεις ή φράσεις που να έχουν σχέση 
με τη συνεργασία, το διάλογο, με την ενεργητική συμμετοχή από μέρους τους και τη 
λήψη πρωτοβουλιών. Επίσης, κάτι πολύ σημαντικό, από όλες τις προτάσεις των 
μαθητών αναδύονται απόψεις για μονολογική και όχι διαλογική φύση της γλώσσας.  

 
ε. Απόψεις των μελών της ομάδας για τη συνεργασία. 
 
Από τις φράσεις «Όταν κάποιος δεν ξέρει κάτι, τον βοηθάει κάποιος άλλος» 

(Βαλάντης), «Συνεργάζονται όλοι μαζί κι έτσι βοηθάει ο ένας τον άλλο» (Παύλος) 
μπορούμε να συμπεράνουμε ότι οι μαθητές, μολονότι έχουν θετική στάση για τη 
συνεργασία, δεν έχουν μια επεξεργασμένη και τεκμηριωμένη άποψη για το ρόλο της 
στη μάθησή τους. Επίσης, τα μέλη της ομάδας πιστεύουν ότι γενικά συνεργάζονται 
καλά (σε αντίθεση με αυτά που «αποκαλύπτει» η ανάλυση της στιχομυθίας που 
ακολουθεί) αν και από την άλλη πλευρά πιστεύουν ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα 
συνεργασίας που δεν μπορούν να τα προσδιορίσουν. 

 
Α. Ανάλυση στιχομυθίας 4 με το πλαίσιο «Πώς συζητά η ομάδα;» 
Μικροπλαίσιο 1: Επιθυμητοί και μη επιθυμητοί κοινωνιογνωστικοί ρόλοι των 
μαθητών (στιχομυθία 4) 

Μελετώντας τη στιχομυθία 4 διαπιστώνουμε ότι στην ουσία συμμετέχουν 
ενεργά σε αυτή τρία μέλη της ομάδας (πίνακας 6.19)∗. Ο Αποστόλης που συνεισφέρει 
στην ομάδα το μεγαλύτερο αριθμό επικοινωνιακών δράσεων και είναι αυτός που έχει 
αναλάβει έναν άτυπο ηγετικό ρόλο στην ομάδα, όχι μόνο γιατί μιλάει περισσότερο, 

                                                 
∗ Αναλυτική πραγμάτευση των λεκτικών συνεισφορών όλων των μελών της ομάδας και των 
αντίστοιχων κοινωνιογνωστικών ρόλων που επιτελεί το καθένα παραθέτουμε στο 
παράρτημα, πίνακες 6.19α - 6.19ε). 
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αλλά και γιατί απορρίπτει σε δυο περιπτώσεις τις προτάσεις άλλων μελών χωρίς να 
αιτιολογεί την άποψή του, χαρακτηρίζει αρνητικά προτάσεις άλλων μελών, ενώ καλεί 
το δάσκαλο, όταν θεωρεί ότι η ομάδα ολοκλήρωσε το έργο της. Φυσικά, (βλέπε 
αναλυτικότερα τον πίνακα 6.19α στο παράρτημα) εκδηλώνει και επιθυμητούς 
κοινωνιογνωστικούς ρόλους (προσφέρει πληροφορίες στην ομάδα και ενθαρρύνει τη 
συμμετοχή άλλων μελών).  

 
Πίνακας 6.19: Επιθυμητοί και μη επιθυμητοί κοινωνιογνωστικοί ρόλοι - Στιχ. 4 

 
Επιθυμητοί  

κοινωνιογνωστικοί  
ρόλοι 

Α
ποστόλης 

Μ
αρία 

Π
αύλος 

Β
αλάντης 

Α
λεξία 

Β
αγγέλης 

 

 ν1 ν2 ν3 ν4 ν5 ν6 Σνi 
Καταθέτει απόψεις στην ομάδα  4 4 4 - - - 12 
Ενθαρρύνει τη συμμετοχή όλων των 
μελών 1 1 - - - - 2 

Ζητά πληροφορίες από τα άλλα μέλη της 
ομάδας  1 2 1 1 1 - 6 

Αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο στην ομάδα  1 - - - - - 1 
Υποστηρίζει τις απόψεις του/της με 
επιχειρήματα  - - 1 1 1 - 3 

Αναθεωρεί την αρχική του/της άποψη  - - 1 - - - 1 
 

Μη επιθυμητοί κοινωνιογνωστικοί 
ρόλοι 

Α
ποστόλης 

Μ
αρία 

Π
αύλος 

Β
αλάντης 

Α
λεξία 

Β
αγγέλης 

 

 κ1 κ2 κ3 κ4 κ5 κ6 Σκi 
Δεν αιτιολογεί την άποψή του/της  2 3 3 - - - 8 
Απορρίπτει προτάσεις χωρίς να 
αιτιολογεί το λόγο  2 1 - - - - 2 

Χαρακτηρίζει αρνητικά προτάσεις άλλου 
μέλους  2 - - - - - 2 

Δημιουργεί εντάσεις στην ομάδα  - - - - 1 - 1 
 
Η Μαρία (βλ. πίνακα 6.19 και πίνακα 6.19β-παράρτημα) θα λέγαμε ότι σε 

σύγκριση με τον Αποστόλη συνεισφέρει περισσότερο προς την επιθυμητή 
συνεργατική κατεύθυνση λειτουργίας μιας ομάδας (καταθέτει πληροφορίες στην 
ομάδα, ζητά πληροφορίες και διευκρινίσεις από άλλα μέλη της ομάδας, ενθαρρύνει με 
τη στάση της άλλα μέλη να εκφράσουν την άποψή τους), αν και αυτή με τους λόγους 
της εκδηλώνει και μη επιθυμητούς κοινωνιογνωστικούς ρόλους. Όμως ενώ προσφέρει 
πληροφορίες στην ομάδα, όπως και ο Αποστόλης, δε σημαίνει ότι αυτές είναι σωστές 
και ακόμη δεν είναι εξοικειωμένη να τεκμηριώνει τις θέσεις της με επιχειρήματα. 

Η συνεισφορά του Παύλου κινείται στο ίδιο πλαίσιο με της Μαρίας με αρκετά 
επιθυμητά ως προς τους ρόλους στοιχεία (βλ. πίνακα 6.19 και πίνακα 6.19γ-
παράρτημα). Σε μια περίπτωση αναθεώρησε την άποψή του. Βέβαια κι αυτός ενώ 
κατέθεσε απόψεις, αιτιολόγησε την άποψή του μόνο μια φορά.  
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Η Αλεξία και ο Βαλάντης κάνουν προσπάθεια να συμμετάσχουν και να 
συνεισφέρουν στην ομάδα (βλ. πίνακες 6.19δ και πίνακα 6.19ε-παράρτημα). Η 
πληθωρική παρουσία των τριών συμμαθητών τους πιθανόν εμποδίζει την παραπάνω 
συμμετοχή τους. Ταυτόχρονα, η Αλεξία εκδήλωνε σε κάθε της επικοινωνιακή 
συνεισφορά ένα επιθετικό μη επιθυμητό ύφος λόγου. Τέλος ένα πρόσθετο 
χαρακτηριστικό που παρατηρήσαμε ήταν ότι τα τρία μέλη (Βαλάντης, Αλεξία και 
Βαγγέλης) δυσκολεύονταν να συγκεντρωθούν και να παρακολουθήσουν το διάλογο 
της ομάδας. Χαρακτηριστική είναι η προτροπή του Αποστόλη στον Βαλάντη 
(Αποστόλης: Άκουσες Βαλάντη, το κανονικό πως είναι; Κάτω είναι η κολοκυθιά.) που 
είναι αυτός (που όπως σημειώσαμε στις επί τόπου παρατηρήσεις μας) αποσπόταν 
εύκολα από τους στόχους των δραστηριοτήτων. 

Συμπερασματικά, μελετώντας τις μονάδες λόγου της στιχομυθίας 4 ως προς 
τους κοινωνιογνωστικούς ρόλους, διαπιστώσαμε ότι υπάρχει μια ισορροπημένη 
εμφάνιση επιθυμητών και μη επιθυμητών ρόλων (πίνακας 6.19). Τα συγκεκριμένα 
μέλη της ομάδας έχουν εργαστεί άλλη μια χρονιά σε ομάδες. Φαίνεται ότι αυτό -όπως 
ίσως για κάποιους, όπως ο Παύλος και το πολιτισμικό τους κεφάλαιο- τους βοηθούσε 
να εκδηλώνουν κάποιους από τους επιθυμητούς ρόλους στην επιδίωξή μας για τη 
διαμόρφωση ενός πιο συνεργατικού διερευνητικού περιβάλλοντος στο μάθημα των 
Φυσικών Επιστημών. Όμως εκδήλωναν και μια σειρά από μη επιθυμητούς ρόλους, 
όπως, π.χ. το γεγονός ότι σχεδόν ποτέ δεν αιτιολογούσαν την άποψή τους με 
αποτέλεσμα να φαίνονται οι επιλογές (των φυτών) ως ένα παιχνίδι επιλογών στην 
τύχη, απέρριπταν προτάσεις χωρίς λόγο, χαρακτήριζαν αρνητικά προτάσεις άλλων 
μελών. Τέλος, δεν ενθάρρυναν τη συμμετοχή των μελών της ομάδας που δε 
συμμετείχαν στη διαδικασία με αποτέλεσμα να υπάρχει μια μεγάλη ανισορροπία ως 
προς αυτό το ζήτημα. Εφόσον έχουμε υιοθετήσει την άποψη ότι η μάθηση/ ανάπτυξη 
είναι συμμετοχή σε κατάλληλα διαμορφωμένους λόγους, θα έπρεπε να επιδιώξουμε 
περισσότερη συμμετοχή για τα μέλη της ομάδας αλλά και σταδιακή υιοθέτηση 
περισσότερων επιθυμητών και λιγότερο μη επιθυμητών κοινωνιογνωστικών ρόλων. 

 
Μικροπλαίσιο 2: Κανόνες συνεργασίες στην ομάδα (στιχομυθία 4) 

Μελετώντας τη στιχομυθία 4 διαπιστώνουμε ότι τα μέλη της ομάδας, άρρητα 
βέβαια (αφού δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η παρέμβαση μας στο πλαίσιο της έρευνας), 
ακολουθούν ελάχιστα τους κανόνες συνεργασίας, που θα βοηθούσαν στη 
διαμόρφωση των επιδιωκόμενων συνεργατικών διερευνητικών συνθηκών. 

Ο μόνος εμφανής κανόνας που φαίνεται να εφαρμόζεται ως ένα βαθμό είναι 
αυτός της κατάθεσης απόψεων, όχι από όλα, αλλά από κάποια μέλη της ομάδας (ΚΣ1) 
[βλ. ανταλλαγή επικοινωνιακών δράσεων, σειρές στιχομυθίας 7-8-9-10). 

Όμως κατά τη διάρκεια της στιχομυθίας ισχυρισμοί και απόψεις δεν 
υποστηρίχτηκαν με επιχειρήματα στις περισσότερες των περιπτώσεων (ΚΣ2) ούτε 
κρίθηκαν από τα άλλα μέλη της ομάδας (ΚΣ4), δεν κλήθηκαν επίσης όλα τα μέλη να 
εκφράσουν τις απόψεις τους (ΚΣ5), και δεν ενθαρρύνθηκε στον επιθυμητό βαθμό η 
έκφραση απόψεων από όλα τα μέλη της ομάδας (ΚΣ6). Αυτό σημαίνει ότι η 
συνεργασία της ομάδας στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δραστηριότητας δεν είναι η 
επιθυμητή για την επίτευξη ικανοποιητικής και δημιουργικής από κοινού διατύπωσης 
ταξινόμησης των βλαστών, που θα έχει προέλθει από τη δημιουργική αλληλεπίδραση 
των απόψεων όλων των μελών της.  
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Όπως αναφέραμε και σε προηγούμενη ανάλυση, η έλλειψη των επιθυμητών 
πολιτισμικών πρακτικών («κανόνων») από μέρους της ομάδας σήμαινε ότι δεν 
υπάρχει αποτελεσματική επικοινωνία και συντονισμός στο πλαίσιο λειτουργίας της. 
Αυτό υποδήλωνε την ανάγκη για προσπάθεια μετασχηματισμού του τρόπου που 
εργάζονταν και συνεργάζονταν τα μέλη της ομάδας καθώς και την ανάγκη 
ενημέρωσής τους για τους επιθυμητούς κανόνες συνεργασίας, πράγμα που όπως 
είδαμε στις ενότητες 6.5 (Υποδράση 3: Συναποφασίζοντας πώς θα μπορούσαμε να 
μιλούμε στην ομάδας μας) και 6.6 (Υποδράση 4: Αναλύουμε διαλόγους μαθητικών 
ομάδων. Πώς μιλούμε στην ομάδα μας;) υλοποιήθηκε. 

 
Μικροπλαίσιο 3: Η φύση της διαπραγμάτευσης των μελών της ομάδας 
(στιχομυθία 4) 

Στη στιχομυθία 4, με βάση την ερμηνεία μας, επικρατούσα φύση 
αλληλεπίδρασης είναι η «διαπραγμάτευση σχετικά με νοήματα» (βλ. πίνακες 6.19στ 

και 6.19ζ). Σε όλη τη διάρκεια της στιχομυθίας τα μέλη της ομάδας (όσα συμμετέχουν 
ενεργά στη συζήτηση, βασικά ο Αποστόλης, η Μαρία και ο Παύλος) είναι 
συγκεντρωμένα στο στόχο της δραστηριότητας που είναι η ταξινόμηση των βλαστών. 
Στη μεγαλύτερη διάρκειά της όμως αυτή η διαπραγμάτευση νοημάτων είναι 
«ανεπαρκής», αφού δομείται με μια ακολουθία επικοινωνιακών δράσεων που είναι 
μη εποικοδομητικές. Κατά τη διάρκεια της στιχομυθίας δε διατυπώνονται 
επιχειρήματα και αντεπιχειρήματα και δε ζητούνται διευκρινίσεις.  

Στο μόνο σημείο της στιχομυθίας που η διαπραγμάτευση νοημάτων παίρνει μια 
επιθυμητή μορφή είναι εκεί που συνεισφέρουν στη συζήτηση η Αλεξία με τον 
Βαλάντη, για να διαφωνήσουν και να υποστηρίξουν με επιχειρήματα το λόγο για τον 
οποίο διαφωνούν (σειρές στιχομυθίας 4: 25-31). Η Αλεξία όμως και ο Βαλάντης 
συνεισέφεραν στην ομαδική συζήτηση με μόνο δυο επικοινωνιακές δράσεις ο 
καθένας. Μάλιστα για να συμβεί αυτό, φαίνεται πως ήταν καθοριστική η παρέμβαση 
του δασκάλου ερευνητή που λειτουργώντας ως μέλος της ομάδας ενθαρρύνει με τη 
στάση του τα μέλη της να εκφράσουν τις απόψεις τους (Δάσκαλος: Το βλαστό της 
φασολιάς πού θα τον βάζατε;). 

Η μη εμφάνιση στη συγκεκριμένη στιχομυθία άλλης φύσης αλληλεπιδράσεων 
(π.χ. διαπραγμάτευση σχετική με δράση ή σχετική με το χειρισμό υλικών) μας δίνει 
την ευκαιρία να σημειώσουμε πόσο καθοριστικός είναι και ο ρόλος της φύσης της 
δραστηριότητας που εμπλέκονται οι μαθητές στην αλληλεπίδραση που θα λάβει χώρα 
στη συνέχεια (η συγκεκριμένη δεν απαιτούσε τον χειρισμό υλικών). Διαπιστώσαμε 
στην έρευνα μας, όπως θα το διαπιστώσουμε και στη στιχομυθία 5 της ίδιας ομάδας 
που ακολουθεί - ότι οι δραστηριότητες στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών που 
απαιτούν τον χειρισμό υλικών δημιουργούν πρόσθετες δυσκολίες στη λειτουργία μιας 
ομάδας.  

 
Μικροπλαίσιο 4: Συνεργατική διερευνητική, σωρευτική και ομιλία αμφισβήτησης 
(στιχομυθία 4) 

Με βάση την ανάλυση των 3 μικροπλαισίων που προηγήθηκαν μπορούμε να 
υποστηρίξουμε ότι η στιχομυθία 4 μπορεί να χαρακτηριστεί βασικά ως αθροιστική 
ομιλία. Οι ομιλητές δόμησαν θετικά τις επικοινωνιακές τους δράσεις, χωρίς όμως να 
ασκήσουν εποικοδομητική κριτική στις απόψεις που διατυπώθηκαν και χωρίς να 
διατυπώσουν επιχειρήματα. Αυτό συνέβη μόνο για λίγο (γραμμές 26-30 της 
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στιχομυθίας) και αφού ο δάσκαλος πλησίασε στην ομάδα και συνεισέφερε στη 
συζήτηση.  

Ένα «αρνητικό» στοιχείο της στιχομυθίας είναι ότι οι μαθητές δε συμμετείχαν 
ισορροπημένα στην επικοινωνιακή δραστηριότητα. Αυτό σήμαινε ότι θα έπρεπε να 
γίνουν προσπάθειες για περισσότερη συμμετοχή των τριών μελών στις ομαδικές 
δραστηριότητες με ταυτόχρονη επιδίωξη για διατήρηση όλων εκείνων των θετικών 
χαρακτηριστικών που η συγκεκριμένη ομάδα είχε αναπτύξει αυτοοργανούμενη ως 
κοινωνικό δυναμικό οικοσύστημα, αλλά και ανάπτυξη των κοινωνιογνωστικών 
ρόλων που η εμφάνισή τους δεν εντοπίστηκε συχνά (π.χ. αξιολόγηση προσφερόμενων 
απόψεων ή πληροφοριών, κατάθεση απόψεων με επιχειρήματα). 

Η εξέταση της ύπαρξης και της συχνότητας λέξεων και φράσεων δεικτών της 
στιχομυθίας 4 μας οδηγεί να υποστηρίξουμε ότι πρόκειται για μια στιχομυθία που 
έχει κάποια (λίγα) διερευνητικά συνεργατικά διερευνητικά στοιχεία (πίνακας 6.20).  

 
Πίνακας 6.20 

Χρήση λέξεων και φράσεων - ενδεικτικών συνεργατικού διερευνητικού 
διαλόγου 

ερωτήσεις («τι πιστεύεις/ετε εσύ/εσείς;», «συμφωνείς/τε;», 
«διαφωνείς/ειτε;», «γιατί διαφωνείς/είτε», «γιατί το 
υποστηρίζεις/ετε αυτό;» κ.λπ.) ή τέτοιου τύπου αλλά με άλλη 
διατύπωση 

5 

«εάν», «αν», «άμα» 1 
«διότι», «γιατί», «επειδή», «γιατί…αλλιώς» 1 
«αφού», «αφού…άρα/πρέπει», «πρέπει…για να», «θα πρέπει», 
«ίσως» 

1 

«συμφωνώ/διαφωνώ» 0 
«υποστηρίζω», «πιστεύω», «σκέφτομαι» 0 

Σύνολο λέξεων στιχομυθίας 4 129 
  
Αξίζει να σημειώσουμε ότι θα έπρεπε να γίνει προσπάθεια, ώστε τα ερωτήματα 

των μαθητών (που όντως βοηθούσαν στην προαγωγή του διαλόγου και της 
αλληλεπίδρασης των απόψεων) να διατυπώνονται μ’ έναν πιο διαλογικό τρόπο. Θα 
έπρεπε να επιδιωχτεί δηλαδή να μετασχηματιστεί: 

• η ακολουθία των επικοινωνιακών δράσεων των μελών της ομάδας (αυτό που 
ο Lemke αποκαλεί αλλαγή συνταγματικών πλαισίων - syntagmatic contexts - 
1990, σελ. 188)95. 

• ο τρόπος που διατυπώνουν τις ερωτήσεις τους τα μέλη της ομάδας [οι 
ερωτήσεις των μελών να γίνουν πιο επεξεργασμένες και διερευνητικές - αυτό 
που ο Lemke αποκαλεί αλλαγή παραδειγματικών πλαισίων (paradigmatic 
contexts) (1990, σελ. 188)96 κι εμείς έχουμε αποκαλέσει κριτική ανασύσταση 
λόγου (βλ. πίνακα 5.15). 

Στον πίνακα 6.21 που ακολουθεί μπορούμε να παρακολουθήσουμε μια 
εναλλακτική διατύπωση των επικοινωνιακών συνεισφορών των μελών της ομάδας 
ομάδων.  

 

                                                 
95 Lemke, J. L. (1990). ό.π. 
96 Lemke, J. L. (1990). ό.π. 
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Πίνακας 6.21: Κριτική ανασύσταση των ερωτήσεων των μελών της μαθητικής 

ομάδας 
Οι ερωτήσεις που 

διατυπώθηκαν από τα 
μέλη της ομάδας 

Αναπλαισιωμένη διατύπωση ερωτήσεων 
(Αλλάζοντας συνταγματικά και παραδειγματικά 

πλαίσια) 
7. Αποστόλης: Όχι, στο 
μαλακό βλαστό τι βάζεις; 

7. Αποστόλης: Διαφωνώ (με την άποψή σας). Στην 
κατηγορία μαλακός βλαστός ποιοι βλαστοί πιστεύετε ότι 
μπορούν να μπουν. 
8. … 
9. Αποστόλης: Συμφωνώ ή Διαφωνώ, γιατί το 
υποστηρίζετε αυτό; 

12. Βαλάντης: Το σιτάρι 
που πάει; Η κολοκυθιά; 

12. Βαλάντης: Τι σκέφτεστε για το σιτάρι. Πού μπορεί 
να πηγαίνει η κολοκυθιά  

14. Μαρία: Η καλαμιά 
που πάει; 

14. Μαρία: Ποια είναι η γνώμης σας για την καλαμιά; 

15. Παύλος: Η 
τριανταφυλλιά; 

15. Παύλος: Πού πιστεύετε ότι πάει η τριανταφυλλιά 

 
Συμπερασματικά, μελετώντας τη στιχομυθία 4 μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι 

εντοπίσαμε κάποια επιθυμητά συνεργατικά διερευνητικά χαρακτηριστικά αλλά 
υπήρχαν περιθώρια για επιδίωξη και μετασχηματισμό και των παραδειγματικών και 
των συνταγματικών πλαισίων, ώστε σταδιακά να οδηγηθούμε σ’ ένα διαφορετικό 
ενδεικτικό πλαίσιο για τη συγκεκριμένη ομάδα, ένα πλαίσιο που θα βοηθά στην 
ανάδυση πιο συνεργατικών διερευνητικών πολιτισμικών ρεπερτορίων κατά τη 
διάρκεια του μαθήματος των Φυσικών Επιστημών. 

 
Β. Ανάλυση στιχομυθίας 4 με το εργαλείο ανάλυσης «Η λειτουργική και η 
κοινωνική διάσταση της γλώσσας» 

Με βάση το πλαίσιο ανάλυσης «Η λειτουργική και η κοινωνική διάσταση της 
γλώσσας» δημιουργήσαμε τον αναλυτικό πίνακα 6.21α (βλ. παράρτημα). Μελετώντας 
τον αναλυτικό πίνακα των αλληλεπιδράσεων της ομάδας μπορούμε να αντλήσουμε 
πληροφορίες και να διατυπώσουμε συμπεράσματα και για τις δυο λειτουργίες της 
γλώσσας, ως προς τις οποίες μελετούμε τη στιχομυθία 4.  

Η μελέτη της κοινωνικής λειτουργίας των αλληλεπιδράσεων των μελών της 
ομάδας δείχνει πως κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας υπήρχε ως ένα βαθμό 
προσανατολισμός της ομάδας (αυτών των μελών που συμμετείχαν) στην επίτευξη του 
στόχου. Ωστόσο, φαίνεται ότι κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας παρουσιάζονται 
λίγες προσπάθειες για από κοινού διαμόρφωση θέσεων, ενώ η συζήτηση που 
αναπτύσσεται δείχνει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις κάποια μέλη της ομάδας φαίνεται 
να βρίσκονται σε σύγχυση.  

Η λειτουργική ανάλυση της λεκτικής αλληλεπίδρασης μεταξύ των μαθητών 
δείχνει πως οι αλληλεπιδράσεις της ομάδας χαρακτηρίζονται κυρίως από 
συναισθηματικές, πληροφοριακές, ερωτηματικές λειτουργίες, ενώ απουσιάζουν μια 
σειρά από επιθυμητές λειτουργίες όπως η αξιολογική, η συνθετική και η 
αναθεωρητική. Ο γραφική παράσταση 2 αποτυπώνει τις επικοινωνιακές στρατηγικές 
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που χρησιμοποιήθηκαν από τους μαθητές κατά τη διάρκεια της λεκτικής 
αλληλεπίδρασής τους. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γραφική Παράσταση 6.2: Λειτουργική ανάλυση της λεκτικής αλληλεπίδρασης-στιχ. 4.  
 

Ο πίνακας καταδεικνύει τις διαφορές στις επικοινωνιακές στρατηγικές των 
μαθητών και τη φύση της συμμετοχής τους. Από τα δεδομένα του πίνακα φαίνεται ότι 
ο Παύλος είναι εκείνος που συμβάλλει περισσότερο στην οργάνωση της ομαδικής 
εργασίας σε σχέση με τον Αποστόλη και τη Μαρία (συχνότητα f = 2/1/1/0/0/0), ενώ 
συνεισφέρει εξίσου με τη Μαρία προτάσεις που μπορούν να χαρακτηριστούν 
συλλογιστικές (συχνότητα f = 1/1/0/0/0/0). Τις περισσότερες πληροφορίες δίνουν ο 
Αποστόλης, ο Παύλος και η Μαρία (συχνότητα f = 2/2/2/0/0/0), ενώ τις περισσότερες 
ερωτήσεις διατυπώνουν και πάλι Αποστόλης, ο Παύλος και η Μαρία (συχνότητα f = 
2/2/2/1/0/0). Συναισθηματικά εκφράζονται κυρίως ο Αποστόλης και η Αλεξία 
(συχνότητα f = 1/1/0/0/0/0). 

Συμπερασματικά, διαπιστώνουμε πως στην ομάδα δεν υπάρχει από κοινού 
ανάπτυξη/οικόδομηση νοημάτων/απόψεων/θέσεων. Αναλυτικότερα: 

 Ο Αποστόλης είναι δυναμικός και διεκδικεί το ρόλο του αρχηγού χωρίς να το 
επιτυγχάνει πάντα. Η συμπεριφορά του πολλές φορές δείχνει ότι θέλει να 
κυριαρχήσει μέσα στην ομάδα και για αυτό το λόγο δημιουργεί προστριβές με 
τους συμμαθητές του, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις στην προσπάθειά του να 
κυριαρχήσει συγχέει καταστάσεις και στόχους. 

 Η Μαρία είναι κυρίως καθοδηγητική, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις 
προσπαθεί να κυριαρχήσει έναντι των συμμαθητών. Ωστόσο δείχνει πιο ήπια 
συμπεριφορά σε σχέση με τον Αποστόλη. 

 Ο Παύλος προσπαθεί κι αυτός να προσφέρει καθοδήγηση στην ομάδα, χωρίς 
να φαίνεται ότι επιθυμεί αρχηγικό ρόλο. Μάλλον έχει ρόλο διευκολυντή στη 
συζήτηση. 

 Η Αλεξία και ο Βαλάντης έχουν μικρή συμμετοχή στη συζήτηση, ενώ ο 
Βαγγέλης απέχει της διαδικασίας. 
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7.7.3 Ανάλυση στιχομυθίας 5: «Όχι, φέρ’ το εδώ!...Δώσε εδώ» - Ενδιάμεση φάση 
της έρευνας 

Η στιχομυθία 5 που ακολουθεί αποτελεί, όπως αναφέρθηκε, 
απομαγνητοφωνημένο υλικό από την ενδιάμεση φάση της έρευνας. Στο δεδομένο 
χρόνο της φάσης αυτής οι δάσκαλοι-ερευνητές είχαν αναλύσει διαλόγους των 
μαθητικών ομάδων και οι μαθητικές ομάδες είχαν διαμορφώσει και έκαναν 
προσπάθεια να εφαρμόσουν τους κανόνες συνεργασίας στο μάθημα των Φυσικών 
Επιστημών. Έτσι έχει ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε τις συνεισφορές των μελών 
της ομάδας και το πλαίσιο λειτουργίας της καθώς και πιθανά στοιχεία/δείκτες 
μετασχηματισμού της λειτουργίας της σε σχέση με την αρχική φάση. 

Πρόκειται για στιχομυθία της μαθητικής ομάδας στην ενότητα «Φως» (μάθημα: 
«Φως και σκιές»). Η στιχομυθία αφορά δραστηριότητα του σχολικού εγχειριδίου. 
Συγκεκριμένα οι μαθητές, έχοντας στη διάθεσή τους φακό, πλαστελίνη, κερί, λευκό 
χαρτόνι και μια κιμωλία, καλούνται ακολουθώντας τις οδηγίες του σχολικού 
εγχειριδίου να στήσουν μια πειραματική διάταξη, για να ερευνήσουν την εξάρτηση 
του μεγέθους της σκιάς από την απόσταση του αντικειμένου (κιμωλία) από την 
φωτεινή πηγή. 

Στη συνέχεια ακολουθεί ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα της στιχομυθίας∗ που 
έλαβε χώρα στην ομάδα, κατά τη διάρκεια προετοιμασίας του πειράματος: 

 
 Απόσπασμα στιχομυθίας 5: «Πώς συζητά η ομάδα» 
Ενότητα:  
«Φως» 

Μάθημα 3: «Φως και 
σκιές» (σελ. 231-236) 
Βιβλίο: «Ερευνώ και 
ανακαλύπτω»-Ε΄ Τάξη97 

Δραστηριότητα:  
«Ερευνώντας το μέγεθος της σκιάς ενός 
αντικειμένου σε σχέση με την απόσταση του 
από τη φωτεινή πηγή» Ημερομηνία: 
8/2/2004 

1 
Δάσκαλος: 

Παίρνει ένας να διαβάσει και δίνει οδηγίες στους άλλους και 
τοποθετείστε και οργανώστε το πείραμα. Οργανώνετε το 
πείραμα σύμφωνα με τις οδηγίες. … 

2 Παύλος: Διάβασε! [2 δ] Φέρ’ το χαρτόνι! 
3 Σωτηρία: Περίμενε. 
4 Δανάη: Στερέωσε στο θρανίο σου με πλαστελίνη ένα αναμμένο κερί. 

Πώς θα το στερεώσουμε; 
5 Παύλος: Ο Βαλάντης. 
6 Αποστόλης: Όχι, φέρ’ το εδώ. Ε, πως θα τοοο; Δώσε εδώ. 
7 Σωτηρία: Κύριε πώς θα το στερεώσουμε; 
8 Βαλάντης: Έτσι θα το - (στερεώσουμε). 
9 Δάσκαλος: Το κερί είναι στερεωμένο. Νάτο. 
10 Σωτηρία: Λέει με πλαστελίνη. 
… ………… ……………………………………………………………………

……… 
15 Δάσκαλος: Με πλαστελίνη να στερεώσετε μια κιμωλία κάπου στη μέση. 

Την κιμωλία με την πλαστελίνη να τη στερεώσετε εδώ στη 
μέση. Για να σας δω. 

                                                 
∗ Ολόκληρη η στιχομυθία (συνολικά 85 Ε.Δ.) υπάρχει στο παράρτημα.  
97 Αποστολάκης, κ.ά. (2001). Ερευνώ και ανακαλύπτω, ΟΕΔΒ, Αθήνα. 
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16 Παύλος: Πιο κάτω. Πες κι άλλο. 
17 Αποστόλης: Εδώ να τη στερεώσω πάνω; 
18 Σωτηρία: Περίμενε, περίμενε, περίμενε. 
19 Παύλος: Τι λέει; 
20 Αποστόλης: Στερέωσε με πλαστελίνη, πλαστελίνη ρε! 
21 Σωτηρία: Α, περίμενε. Περίμενε. 
22 Δανάη: Στερέωσε με πλαστελίνη μια κιμωλία. 
23 Αποστόλης: Κιμωλία στερεώνεται από πλαστελίνη; Do you know? 
24 Βαλάντης: Έτσι (ο Βαλάντης δείχνει τον τρόπο). 
25 Παύλος: Κολλητά (από κάτω). 
26 Αποστόλης: Κράτα ρε Βαλάντη. 
27 Σωτηρία: Να το κάνω εγώ ρε παιδιά; 
28 Δανάη: Έτσι ναι. 
29 Αποστόλης: Κοίτα, κοίτα. 
30 Σωτηρία: Ακόοομα. Ρε Αποστόλη έτσι (γίνεται) αυτό; Α, το κάνεις 

κυκλικά. 
31 Αποστόλης: Εγώ το κάνω. 
32 Σοφία: Ο κύριος σας το’ πε; 
33 Σωτηρία: Έλα ρε εγώ την έχω την πλαστελίνη. Τελείωνε! 
… …………… ………………………………………………………………….. 
81 Δάσκαλος: Τώρα δεν τη βλέπετε, εγώ τη βλέπω καμπάνα. 
82 Σωτηρία: Ναι, ναι. 
83 Βαλάντης: Ναι, κύριε. 
84 Παύλος: Κι εγώ. 
85 Δάσκαλος: Θέλω να μετρήσετε. Θέλω όταν δείτε τη σκιά, να μου βάλετε το 

ύψος το οποίο φθάνει με μία γραμμούλα. 
 
Μέλη της ομάδας είναι πλέον ο Αποστόλης, η Σωτηρία, ο Βαλάντης, ο Παύλος, 

η Σοφία και η Δανάη, δηλαδή στο πλαίσιο της στρατηγικής των αλλαγών των μελών 
των ομάδων με στόχο να βελτιωθεί η λειτουργία τους, έφυγαν από την ομάδα η 
Μαρία (που είχε κατά κύριο λόγο θετική συνεισφορά στη συνεργατική λειτουργία της 
ομάδας), ο Βαγγέλης (που συμμετείχε ελάχιστα στις εργασίες της ομάδας) και η 
Αλεξία (που δημιουργούσε εντάσεις στην ομάδα) και ήρθαν η Σωτηρία και η Δανάη 
(που στις προηγούμενες ομάδες που συμμετείχαν είχαν κατά κύριο λόγο συνεισφορές 
προσανατολισμένες στη συνεργασία) και η Σοφία (που συμμετείχε ελάχιστα έως 
καθόλου στις δραστηριότητες του μαθήματος των Φυσικών Επιστημών).  

Στον πίνακα 6.22 παρατηρούμε ότι οι επικοινωνιακές συνεισφορές των μελών 
της ομάδας είναι πιο ισόρροπες σε σχέση με τη στιχομυθία 4 (Αποστόλης - 16 Ε.Δ., 
Δανάη - 11 Ε.Δ., Σωτηρία - 18 Ε.Δ., Βαλάντης - 9 Ε.Δ., Σοφία - 2 Ε.Δ. Πάυλος - 15 
Ε.Δ.). Στη συζήτηση συμμετέχουν ενεργά 5 από τα 6 μέλη της ομάδας. Μόνο η Σοφία 
δε συμμετέχει στη συζήτηση που μαζί με την Σωτηρία και την Δανάη είναι τα νέα 
μέλη της ομάδας. Ο Βαλάντης, που στην αρχική φάση της έρευνας συμμετείχε 
ελάχιστα στις εργασίες της ομάδας, σιγά σιγά συνεισέφερε όλο και περισσότερο. Η 
στιχομυθία 5 σε σχέση με την 4 έχει και μια άλλη διαφορά. Στη συγκεκριμένη 
συζήτηση είναι σημαντική η συνεισφορά του διδάσκοντος ως ικανού μέλους της 
ομάδας, στρατηγική -οι δάσκαλοι ερευνητές ως «μοντέλα»- που αποφασίστηκε να 
εφαρμοστεί στο πλαίσιο της εφαρμογής της υποδράσης 3 (ο δάσκαλος-ερευνητής 
συνεισφέρει συνολικά στη στιχομυθία που μελετούμε 14 Ε.Δ.).  
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Πίνακας 6.22 

Ποσοτικά στοιχεία επικοινωνιακών δράσεων (Ε.Δ.) μελών της ομάδας - Στιχομυθία 5 
Αριθμός επικοινωνιακών 

δράσεων 
 
 

Συνολικός αριθμός λέξεων στις 
επικοινωνιακές δράσεις 

 

Ν % Ν % 
Αποστόλης 16 19 % 112 21 % 
Δανάη 11 12 % 81 15 % 
Σωτηρία 18 21 % 84 16 % 
Βαλάντης  9 11 % 35 6 % 
Σοφία 2 2 % 6 1 % 
Παύλος 15 18 % 49 9 % 
Δάσκαλος 14 17 % 173 32 % 
Σύνολο 85 100 % 

 

540 100 % 
 
Πριν προχωρήσουμε στην ανάλυση, να σημειώσουμε ότι όταν λαμβάνει χώρα 

αυτός ο διάλογος, οι μαθητές με την καθοδήγηση του δασκάλου έχουν διαμορφώσει 
τους δικούς τους κανόνες συνεργασίας και έχουν συμφωνήσει να τους επικαλούνται 
(υποδράση 3 βλ. ενότ. 6.5.α).  

 
Α. Ανάλυση στιχομυθίας 5 με το πλαίσιο «Πώς συζητά η ομάδα;» 
Μικροπλαίσιο 1: Επιθυμητοί και μη επιθυμητοί κοινωνιογνωστικοί ρόλοι των 
μαθητών (στιχομυθία 5) 

Στη στιχομυθία 5 συμμετέχουν ενεργά τα πέντε από τα έξι μέλη της ομάδας -δε 
συμμετέχει η Σοφία- αλλά και ο δάσκαλος-ερευνητής∗, για αυτό θα τον θεωρήσουμε 
ως μέλος της ομάδας και θα τον συμπεριλάβουμε στην ανάλυσή μας.  

Η συνεισφορά των δασκάλων-ερευνητών, όπως διαπιστώσαμε από την 
ανάλυση των διαλόγων κατά τη διάρκεια της έρευνας, είναι καθοριστική για τη φύση 
των δραστηριοτήτων των μαθητικών ομάδων κατά τη διάρκεια του μαθήματος των 
Φυσικών Επιστημών. Είναι αυτοί που χαράσσουν την επιστημολογική γραμμή, αλλά 
και αυτοί που, κατά την άποψή μας, με τις επικοινωνιακές συνεισφορές τους και τις 
κατάλληλες παρεμβάσεις τους θα δημιουργήσουν πιο συνεργατικές διερευνητικές 
συνθήκες σε μια τάξη είτε κατά τη διάρκεια εργασίας στην ολομέλεια είτε κατά τη 
διάρκεια εργασίας στις ομάδες. 

Έτσι, στη στιχομυθία 5 μπορούμε να διαπιστώσουμε πώς ο δάσκαλος-
ερευνητής, ενήμερος για τη σημαντική σημασία των συνεισφορών του, λειτουργεί ως 
ένα μέλος της ομάδας που εκδηλώνει επιθυμητούς κοινωνιογνωστικούς ρόλους 
βοηθώντας και προάγοντας το έργο της ομάδας (πίνακας 6.23). Και μάλιστα όχι μόνο 
της συγκεκριμένης αλλά όλων των ομάδων της τάξης - αφού ταυτόχρονα 
παρακολουθεί και καθοδηγεί το έργο όλων των ομάδων - για αυτό, κατά την άποψή 
μας, είναι σημαντικό να έχει αναλύσει ο ίδιος διαλόγους των ομάδων του για να 
γνωρίζει και να ρυθμίζει το επίπεδο των συνεισφορών του ανάλογα. 

 
 

                                                 
∗ Οι δάσκαλοι-ερευνητές, στη ενδιάμεση πλέον φάση της έρευνάς μας, ήταν ενήμεροι για τη 
σπουδαιότητα του καθοδηγητικού τους ρόλου κι έτσι κατά τη διάρκεια των ομαδικών 
δραστηριοτήτων περιφέρονταν από ομάδα σε ομάδα λειτουργώντας ως ικανά μέλη τους.  
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Πίνακας 
6.23 

Στιχ. 5: Λεκτικές συνεισφορές 
δασκάλου Κοινωνιογνωστικοί ρόλοι 

1 

Παίρνει ένας να διαβάσει και δίνει οδηγίες 
στους άλλους και τοποθετείστε και οργανώστε 
το πείραμα. Οργανώνετε το πείραμα σύμφωνα 
με τις οδηγίες. Η Δανάη διαβάζει και τους 
δίνεις οδηγίες για να εκτελούνε το πείραμα. 
Διάβασέ τους Δανάη εδώ. 

Ενθαρρύνει τη συμμετοχή 
των μελών. 
 
Καθοδηγεί τις εργασίες της 
ομάδας. 

9 Το κερί είναι στερεωμένο. Νάτο. Προσφέρει πληροφορίες 
στην ομάδα. 

11 
Άστο. Αυτό το’ χουμε έτοιμο, γιατί έχει βάση 
το δικό μας το κερί, δε χρειάζεται. Προχωράτε. 
Τι άλλο λέει; 

Ενθαρρύνει τη συμμετοχή 
των μελών. 
Καθοδηγεί τις εργασίες της 
ομάδας. 

13 Ορίστε. Θα το κρατάει κάποιος εδώ. Καθοδηγεί τις εργασίες της 
ομάδας. 

15 

Με πλαστελίνη να στερεώσετε μια κιμωλία 
κάπου στη μέση. Την κιμωλία με την 
πλαστελίνη να τη στερεώσετε εδώ στη μέση. 
Για να σας δω. 

Ενθαρρύνει τη συμμετοχή 
των μελών. 
Προσφέρει πληροφορίες 
στην ομάδα. 
Καθοδηγεί τις εργασίες της 
ομάδας. 

45 Φτιάξαμε όλο αυτό. Τι άλλο ζητάει να κάνουμε 
τώρα; 

Ενθαρρύνει με τη στάση 
του τα μέλη της ομάδας να 
εκφραστούν. 

47 Διαβάστε τα παρακάτω. Διαβάστε τα 
παρακάτω, τις οδηγίες που δίνει. 

Καθοδηγεί τις εργασίες της 
ομάδας 

53 Αναμμένο, θα τ’ ανάψουμε. Καθοδηγεί τις εργασίες της 
ομάδας. 

71 Την έφερε την κιμωλία από πίσω; Για 
παρατηρήστε καλά να τη δείτε. 

Ενθαρρύνει τη συμμετοχή 
των μελών. 
Καθοδηγεί τις εργασίες της 
ομάδας. 
Επιδιώκει τη συμμετοχή 
όλων των μελών. 

74 Κράτα το, τη βλέπετε τη σκιά της; 
76 Έλα βρε, δεν τη βλέπεις τώρα. 
78 Για να το μετακινήσω εγώ λιγάκι. 
81 Τώρα δεν τη βλέπετε, εγώ τη βλέπω καμπάνα. 

Καθοδηγεί τις εργασίες της 
ομάδας. 

85 

Θέλω να μετρήσετε [διακόπτει και απευθύνεται 
σε όλους] Θέλω όταν δείτε τη σκιά, να μου 
βάλετε το ύψος το οποίο φθάνει με μία 
γραμμούλα. 

Ενθαρρύνει τη συμμετοχή 
των μελών. 
Καθοδηγεί τις εργασίες της 
ομάδας. 

 
Στον πίνακα 6.23 παρατηρούμε ότι βασικά οι επικοινωνιακές συνεισφορές του 

διδάσκοντος αφορούν την καθοδήγηση της ομάδας στο στήσιμο του πειράματος και 
στην ενθάρρυνση των μελών να συμμετάσχουν ενεργά στη δραστηριότητα. Ο πρώτος 
από τους παραπάνω δύο ρόλους δε συμπεριλαμβάνεται σε αυτούς που εντόπισε η 
Hogan στις έρευνές της, αλλά εμείς διαπιστώσαμε πως είναι σημαντικός. Και αυτό 
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γιατί τα πειράματα που περιλαμβάνουν χειρισμό υλικών, διαπιστώσαμε πως 
δημιουργούν μια επιπλέον δυσκολία στη συνεργασία των ομάδων, αποσπώντας την 
προσοχή των μελών τους από το στόχο της μαθησιακής δραστηριότητας. Η 
διαμεσολάβηση του διδάσκοντος για την αντιμετώπιση αυτής της δυσκολίας είναι 
σημαντική. Μάλιστα στην αρχική φάση διαπιστώσαμε πως η καθοδήγηση των 
εργασιών των ομάδων θα πρέπει να είναι πιο στενή και στο βαθμό που οι μαθητές 
οικειοποιούνται απαραίτητες δεξιότητες θα πρέπει, κατά την άποψή μας, να γίνεται 
ολοένα και πιο διακριτική (αυτό που η Rogoff έχει αποκαλέσει fading στο μοντέλο 
της για την καθοδηγούμενη συμμετοχή). 

 
Πίνακας 6.24: Επιθυμητοί και μη επιθυμητοί κοινωνιογνωστικοί ρόλοι - Στιχ. 5 

 
Επιθυμητοί  

κοινωνιογνωστικοί  
ρόλοι 

Δάσκαλος 

Α
ποστόλης 

Σω
τηρία 

Δανάη 

Β
αλάντης 

Π
αύλος 

Σοφία 

 

 ν1 ν2 ν3 ν4 ν5 ν6 ν7 Σνi

Ενθαρρύνει τη συμμετοχή των 
μελών  5 2 - 1 3 2 - 14 

Καθοδηγεί τις εργασίες της 
ομάδας  9 7 9 - 2 6 - 33 

Προσφέρει πληροφορίες στην 
ομάδα  2 2 3 8 - 3 - 18 

Ζητά πληροφορίες και 
διευκρινίσεις από άλλα μέλη 
της ομάδας  

- 1 3 1 - - 1 6 

Επικροτεί την άποψη άλλου 
μέλους της ομάδας  - - 1 1 - - - 2 

Προσπαθεί να επιλύσει τα 
«προβλήματα» που 
δημιουργούνται στην ομάδα 

- - - - - 1 - 1 

Αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο 
στην ομάδα - 1 - - - - - 1 

Επιδιώκει τη συμμετοχή όλων 
των μελών 1 - - - 1 - - 2 

 
Μη επιθυμητοί 

κοινωνιογνωστικοί ρόλοι 

Δάσκαλος 

Α
ποστόλης 

Σω
τηρία 

Δανάη 

Β
αλάντης 

Π
αύλος 

Σοφία 

 

 κ1 κ2 κ3 κ4 κ5 κ6 κ7 Σκi

Δημιουργεί εντάσεις στην 
ομάδα  - 5 1 - - 1 - 7 

Προσπαθεί να επικρατήσει 
στην ομάδα - 1 - - - - - 1 

 
Και στη στιχομυθία 5 ο Αποστόλης έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, αυτή τη φορά 

μαζί με την Σωτηρία (Αποστόλης -16 Ε.Δ., Σωτηρία - 18 Ε.Δ.). Έτσι ερμηνεύοντας 
τις συνεισφορές του Αποστόλη (πίν. 6.24, πίν. 6.24α - παράρτημα) υποστηρίζουμε ότι 
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ενώ καθοδηγεί ως ένα βαθμό τις δραστηριότητες της ομάδας και ενθαρρύνει τη 
συμμετοχή του Βαλάντη στην ομαδική δραστηριότητα, ταυτόχρονα συνεχίζει να 
δημιουργεί εντάσεις και να επιδιώκει τη μονοπώληση από τον ίδιο της διεξαγωγής 
της πειραματικής δραστηριότητας. Οι παρεμβάσεις του δασκάλου είναι καθοριστικές 
για την άρση αυτής της δυσκολίας. Από τη φράση του Αποστόλη (62: Πω ρε ομάδα 
είμαστε ρε!) αναδεικνύεται πως σιγά σιγά η λειτουργία της ομάδας αποκτά συνοχή 
και αποτελεσματικότητα. 

Στη στιχομυθία 5 πρωταγωνιστικό ρόλο έχει και η Σωτηρία, που είναι ένα νέο 
μέλος της ομάδας. Η Σωτηρία (πίν. 6.24, πίν. 6.24β - παράρτημα) εκδηλώνει μια 
σειρά από επιθυμητούς ρόλους, όπως καθοδηγεί τις εργασίες της ομάδας, προσφέρει 
πληροφορίες στην ομάδα, ζητά πληροφορίες και διευκρινίσεις, επικροτεί τις απόψεις 
άλλων μελών. Προσπαθεί και αυτή να κυριαρχήσει στη δραστηριότητα με ένα θα 
λέγαμε διαφορετικό πιο διαλογικό τρόπο από ότι ο Αποστόλης ([27-Σωτηρία: Να το 
κάνω εγώ ρε παιδιά;] [31-Αποστόλης: Εγώ το κάνω!]). 

Η Δανάη είναι κι αυτή ένα νέο μέλος της ομάδας. Ο δάσκαλος της ζήτησε να 
διαβάσει την εκφώνηση της δραστηριότητας για να στήσουν την πειραματική 
δραστηριότητα τα άλλα μέλη της ομάδας. Η συνεισφορά της στη διαδικασία είναι 
θετική καθώς ενθαρρύνει με τη στάση της και τις αντιδράσεις της τα άλλα μέλη της 
ομάδας και είναι φιλική και συνεργάσιμη (πίν. 6.24, πίν. 6.24γ - παράρτημα). 

Ο Βαλάντης ήταν αυτός που στην αρχική φάση της έρευνας συμμετείχε 
ελάχιστα στις εργασίες της ομάδας, όχι μόνο γιατί δεν του επέτρεπαν τα άλλα μέλη 
της αλλά και γιατί όπως διαπιστώναμε από τις επί τόπου παρατηρήσεις μας δε 
«συγκεντρωνόταν» εύκολα στις από κοινού δραστηριότητες του μαθήματος των 
Φυσικών Επιστημών. Σταδιακά αυτό άλλαξε. Ο σταδιακός μετασχηματισμός των 
δραστηριοτήτων της ομάδας οδήγησε στο μετασχηματισμό της συμμετοχής του 
Βαλάντη. Έτσι παρατηρούμε στη συγκεκριμένη στιχομυθία, ο Αποστόλης και ο 
Παύλος, κάνοντας πράξη τους κανόνες συνεργασίας που τα μέλη της ομάδας είχαν 
συμφωνήσει, να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή του Βαλάντη στη δραστηριότητα ([5 - 
Παύλος: Ο Βαλάντης.] [26 – Αποστόλης: Κράτα ρε Βαλάντη.] και ο Βαλάντης να 
ανταποκρίνεται. Έτσι μπορούμε να υποστηρίξουμε μελετώντας τις συνεισφορές του, 
ότι συμμετέχει πια ενεργά στις εργασίες της ομάδας προσφέρονται ιδέες και 
πληροφορίες, καθοδηγώντας τις εργασίες και επιδιώκοντας τη συμμετοχή όλων των 
μελών της ομάδας (πίν. 6.24, πίν. 6.24δ-παράρτημα). 

Η συμμετοχή της Σοφίας που κι αυτή είναι νέο μέλος της ομάδας είναι η 
ελάχιστη (1 Ε.Δ.). Παρατηρώντας τις κινήσεις της για αρκετές διδακτικές 
συναντήσεις διαπιστώσαμε ότι η Σοφία δυσκολευόταν να παρακολουθήσει τις 
εργασίες της ομάδας. Στην ενότητα 6.6.2 σχολιάσαμε μια στιχομυθία - που αφορούσε 
και τη Σοφία - και έλαβε χώρα στην ολομέλεια, όταν οι μαθητικές ομάδες ανέλυσαν 
τους δικούς τους διαλόγους. Σε εκείνη τη στιχομυθία είχε αναδειχτεί στην ολομέλεια 
της τάξης το «πρόβλημα» της μη συμμετοχής της Σοφίας στις εργασίες της ομάδας 
της. Στην στιχομυθία 6 που ακολουθεί (που έλαβε χώρα στο στάδιο της έρευνας που 
είχαν ολοκληρωθεί όλες οι παρεμβάσεις), αλλά και από συνέντευξη της Σοφίας που 
πραγματοποιήθηκε προς το τέλος του έτους θα διαπιστώσουμε, πώς συζητήσεις στην 
τάξη όπως η παραπάνω αλλά και η εφαρμογή και των άλλων στρατηγικών (βλ. 
υποδράσεις 3 και 4), βοήθησαν στον παραπέρα μετασχηματισμό της λειτουργίας της 
ομάδας και ταυτόχρονα στο μετασχηματισμό της συμμετοχής τη Σοφίας αλλά και των 
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απόψεών της για θέματα, όπως η συνεργασία και η μάθηση στο μάθημα των Φυσικών 
Επιστημών. 

Τέλος, ο Παύλος (πίν. 6.24, πίν. 6.24στ-παράρτημα), όπως και στη στιχομυθία 4, 
έχει συνολικά πολύ θετική συνεισφορά στις εργασίες της ομάδας. 

Συμπερασματικά μελετώντας τις μονάδες λόγου της στιχομυθίας 5 ως προς 
τους κοινωνιογνωστικούς ρόλους διαπιστώνουμε ότι υπερτερεί η εμφάνιση 
επιθυμητών κοινωνιογνωστικών ρόλων (πίνακας 6.24). Αυτό κατά την άποψη μας 
οφείλεται στη συμμετοχή του διδάσκοντος ως ικανού μέλους στις εργασίες της 
ομάδας, στη διαμόρφωση από τους μαθητές και στην υιοθέτηση των δικών τους 
κανόνων συνεργασίας αλλά και στη τροποποίηση της σύνθεσης της ομάδας. Ένα 
σημαντικό πρόβλημα παρέμενε βέβαια η μη συμμετοχή της Σοφίας στις εργασίες της 
ομάδας. 

 
Μικροπλαίσιο 2: Κανόνες συνεργασίες στην ομάδα (στιχομυθία 5) 

Στη στιχομυθία 5 μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι τα μέλη της ομάδας φαίνεται 
να εφαρμόζουν σε ικανοποιητικό βαθμό τους κανόνες συνεργασίας που έχουν 
συμφωνήσει, αφού η στιχομυθία αυτή διαμείβεται μετά την ολοκλήρωση της 
υποδράσης 3. Έτσι παρατηρούμε ότι κατά τη διάρκεια της στιχομυθίας τα μέλη της 
ομάδας μοιράζονται από κοινού πληροφορίες (ΚΣ1), προτάσεις και απόψεις 
συζητιούνται (ΚΣ3), καλούνται να συμμετάσχουν στη δραστηριότητα (ΚΣ5), 
ενθαρρύνεται η έκφραση των απόψεων τους από άλλα μέλη της ομάδας (ΚΣ6). Σε 
αυτό συμβάλλουν τα περισσότερα μέλη της ομάδας αλλά και οι παρεμβάσεις του 
διδάσκοντος. Μοναδική «παραφωνία» ο Αποστόλης που επιμένει κάποιες στιγμές να 
επιδιώκει την πρωτοκαθεδρία στην πραγματοποίηση της δραστηριότητας. Όμως οι 
ενέργειές του δε μένουν «αναπάντητες». Τα υπόλοιπα μέλη δε φαίνονται 
διατεθειμένα να του επιτρέψουν αυτή την προνομιακή συμπεριφορά. 

Από την άλλη πλευρά, κατά τη διάρκεια της στιχομυθίας 5 ισχυρισμοί και 
απόψεις δεν υποστηρίχτηκαν με επιχειρήματα (ΚΣ2) και κατά συνέπεια δεν κρίθηκαν 
από τα άλλα μέλη της ομάδας (ΚΣ4). Αυτό ίσως έχει να κάνει και με τη φύση της 
συγκεκριμένης δραστηριότητας που ήταν βασικά το στήσιμο της πειραματικής 
διάταξης και ως ένα βαθμό δεν «προσφερόταν» για την ανάπτυξη επικοινωνιακών 
δράσεων σχετικών με επιχειρήματα και αντεπιχειρήματα. Αυτό που διαπιστώσαμε, 
απομαγνητοφωνώντας και αναλύοντας δεκάδες στιχομυθίες από δραστηριότητες είτε 
στην ολομέλεια είτε των μαθητικών ομάδων στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών, 
είναι ότι η στιχομυθία που θα λάβει χώρα εξαρτάται όχι μόνο από το συγκεκριμένο 
ανθρωπογενές πλαίσιο μιας τάξης ή μιας ομάδας αλλά και από το είδος του 
μαθησιακού έργου στο πλαίσιο του οποίου πραγματοποιείται. Η φύση της 
δραστηριότητας επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τη φύση και το είδος των 
αλληλεπιδράσεων που θα λάβουν χώρα κατά τη διάρκεια της σε μια μαθητική ομάδα.  

 
Μικροπλαίσιο 3: Η φύση της διαπραγμάτευσης των μελών της ομάδας 
(στιχομυθία 5) 

Στη στιχομυθία 5 εντοπίσαμε αποσπάσματα που μπορούμε να τα 
χαρακτηρίσουμε ως διαπραγμάτευση σχετική με τον έλεγχο της δραστηριότητας (π.χ. 
σειρές 2-6, 19-27 και 31-38), διαπραγμάτευση σχετική με δράση (π.χ. σειρές 2-6 και 
19-27) και διαπραγμάτευση σχετική με το χειρισμό των υλικών (π.χ. σειρές 31-38) 
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(πίνακας 6.24ζ-παράρτημα). Η διαπραγμάτευση μεταξύ των μελών της ομάδας και 
υπό την καθοδήγηση του δασκάλου γίνεται, όπως είδαμε στις δυο προηγούμενες 
παραγράφους, σε ένα αρκετά διαλογικό πλαίσιο, παρότι «τα προβλήματα» δε 
λείπουν. Δεν εμφανίζεται καθόλου διαπραγμάτευση σχετική με νοήματα. Μια 
εξήγηση για αυτό μπορεί να είναι ότι η φύση της δραστηριότητας δε δημιουργεί τις 
προϋποθέσεις.  

 
Μικροπλαίσιο 4: Συνεργατική διερευνητική, σωρευτική και ομιλία αμφισβήτησης 
(στιχομυθία 5) 

Η στιχομυθία 5 περιέχει στοιχεία αθροιστικής αλλά και διερευνητικής ομιλίας. 
Οι ομιλητές δόμησαν θετικά τις επικοινωνιακές τους δράσεις και επεδίωξαν τη 
συμμετοχή των μελών της ομάδας για την πραγματοποίηση τη δραστηριότητας. Η 
φύση της δραστηριότητας δεν επέτρεπε τη διατύπωση απόψεων και έτσι δε δόθηκε η 
δυνατότητα διατύπωσης επιχειρημάτων και αντεπιχειρημάτων.  

 
7.3.4 Ανάλυση στιχομυθίας 6: «Ο κύριος είπε να μετρήσει η Σοφία αυτή τη φορά!» 
- Τελική φάση της έρευνας 

Η στιχομυθία 6, που ακολουθεί, αποτελεί απομαγνητοφωνημένο υλικό από την 
τελική φάση της έρευνάς μας, όπου οι δάσκαλοι ερευνητές είχαν αναλύσει διαλόγους 
των μαθητικών ομάδων, οι μαθητικές ομάδες είχαν διαμορφώσει και εφάρμοζαν τους 
κανόνες συνεργασίας και οι ίδιοι οι μαθητές είχαν λειτουργήσει ως ερευνητές 
αναλύοντας διαλόγους δικούς τους και άλλων ομάδων. Και σε αυτή τη στιχομυθία θα 
παρακολουθήσουμε τις συνεισφορές των μελών της ομάδας και το πλαίσιο 
λειτουργίας της καθώς και πιθανούς δείκτες μετασχηματισμού της λειτουργίας της. 

Πρόκειται για στιχομυθία της μαθητικής ομάδας που έλαβε χώρα κατά τη 
διάρκεια της ενότητας «Δυνάμεις». Στο συγκεκριμένο μάθημα δόθηκε το ακόλουθο 
ανοικτό πρόβλημα, το οποίο οι ομάδες κλήθηκαν να το λύσουν συνεργατικά: «Ποιο 
από τα αντικείμενα που έχουμε στη διάθεσή μας (μπαταρία, κομμάτι πλαστελίνης) έχει 
το μεγαλύτερο βάρος;»∗ 

Ένα απόσπασμα της στιχομυθίας που έλαβε χώρα στην ομάδα, κατά τη 
διάρκεια πραγμάτευσης της δραστηριότητας, ακολουθεί στη συνέχεια. Να 
σημειώσουμε ότι ο Παύλος, ο Αποστόλης και η Δανάη, όσο ο δάσκαλος δίνει οδηγίες 
στις ομάδες για την πραγματοποίηση της δραστηριότητας, δίνουν μια λύση στο 
πρόβλημα (προφανώς από περιέργεια) κάνοντας στα γρήγορα και τη διαδικασία 
μέτρησης. 

 
 Στιχομυθία 6: «Πώς συζητά η ομάδα» - Τελική φάση 
Ενότητα:  
«Δυνάμεις» 

Μάθημα 5: «Ανοικτό 
πρόβλημα σύγκρισης του 
βάρους δυο σωμάτων».  
 

Δραστηριότητα:  
«Ποιο από τα αντικείμενα που έχουμε 
στη διάθεσή μας (μπαταρία, κομμάτι 
ξύλου) έχει το μεγαλύτερο βάρος;»  

Ημερομηνία: 26/3/2004
1 Δανάη: Εμείς τα κάναμε έτσι. 
2 Βαλάντης: Εγώ δεν παρακολούθησα, δεν έκανα το πείραμα. 
3 Σοφία: Ούτε εγώ τα’ χω κάνει μέχρι τώρα. 

                                                 
∗

 Ολόκληρο το φύλλο εργασίας υπάρχει στο παράρτημα. 
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4 Σωτηρία: Να το κάνουμε από την αρχή για να παρακολουθούμε όλοι. 
Δένουμε το ξύλο στο ελατήριο και μετράμε το ελατήριο (οι 
μαθητές δένουν το ξύλο στο ελατήριο). 

5 Δανάη: Ε! Μετράμε τώρα (καλώντας τα μέλη της ομάδας να 
συμμετάσχουν). 

6 Παύλος; Είναι είκοσι εκατοστά (το μήκος του ελατηρίου όταν οι μαθητές 
κρέμασαν το ξύλο) 

7 Σωτηρία: Μετρήσαμε σωστά; 
8 Δάσκαλος: (εμφανίζεται ο δάσκαλος και ρωτά) Γράψατε πόσα εκατοστά 

είναι εδώ; 
9 Δανάη: Το ελατήριο; 
10 Αποστόλης: Το μήκος του ελατηρίου είναι – 
11 Σοφία: Εγώ δεν το μέτρησα. 
12 Βαλάντης: Το ελατήριο είναι είκοσι εκατοστά. 
13 Αποστόλης: Είκοσι εκατοστά. 
14 Δάσκαλος: Σε ποια περίπτωση; Αναγράψατε σε ποια περίπτωση; 
15 Δανάη: Όταν σηκώσαμε το ξύλο. 
16 Δάσκαλος: Είπαμε να καταγράψετε τις ενέργειες, το ξύλο. Ωραία γράψατε 

όταν σηκώσατε το ξύλο; 
17 Σοφία: Όχι ακόμα. 
18 Δάσκαλος: Πολύ ωραία. Πάμε. Καταγράψτε αυτό που βρήκατε και βάλτε 

στο ελατήριο το άλλο αντικείμενο.…(οι μαθητές αφού γράφουν 
ξεκινούν να βάλουν το άλλο αντικείμενο στο ελατήριο). 

19 Δανάη: Βάλε τώρα τη μπαταρία πάνω στο ελατήριο Σωτηρία.  
20 Παύλος; Πάρε τη μπαταρία. 
21 Σωτηρία: Όπα, που το βάζουμε; 
22 Δάσκαλος: Βάλτο πάνω. Πάρτε το χάρακα, Σοφία να μετρήσεις το πόσο 

είναι η επιμήκυνση του ελατηρίου τώρα. 
23 Αποστόλης: Δεκαεννιά μισό το είχαμε βρει (αναφέρεται στη μέτρηση που 

έκαναν πριν συμμετάσχουν όλοι στη δραστηριότητα). 
24 Δανάη: Εγώ τώρα. Εγώ θα μετρήσω. 
25 Βαλάντης: Ο κύριος είπε να μετρήσει η Σοφία αυτή τη φορά! 
26 Σωτηρία: Έλα, Σοφία, μέτρα το ελατήριο. 
27 Βαλάντης: Σήκωσέ το, παιδάκι μου (απευθύνεται στη Σωτηρία που κρατά το 

σύστημα ελατήριο μπαταρία). 
28 Δανάη: Να το κρατάω; 
29 Σωτηρία: Άστο! 
30 Βαλάντης: Άστο λίγο την μπαταρία. Θέλω να το δω λίγο. 
31 Σοφία: Δεκαεννιά. 
32 Παύλος; Ναι είναι δεκαεννιά. 
33 Αποστόλης: Να το γράψουμε. 
34 Δανάη: Κάναμε την ίδια διαδικασία και για τη μπαταρία και βρήκαμε 

19. 
35 Σοφία: Δεν έχω καταλάβει τίποτα. 
36 Αποστόλης: Σοφία, βάλαμε τα αντικείμενα στο ελατήριο και μετρήσαμε το 

μήκος τους με το χάρακα. 
37 Βαλάντης: Βρήκαμε στην πρώτη περίπτωση 20 εκατοστά και στη δεύτερη 

19. 
38 Δάσκαλος: (παρεμβαίνει ο δάσκαλος) Τα γράφουμε όλα αυτά είπαμε, όλες 

τις ενέργειες που κάνατε. Βρήκαμε τι είχε εδώ; Αφού 
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καταγράψατε όλοι την επιμήκυνση του ελατηρίου στο ξύλο και 
στη μπαταρία θέλω να περάσετε στη δεύτερη σελίδα πίσω και 
να πάμε, να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε, ποιο από τα 
δύο αντικείμενα, το ξύλο ή η μπαταρία έχει το μεγαλύτερο και 
ποιο το μικρότερο βάρος. 

39 Παύλος; Βάρος; Πώς θα το μετρήσουμε το βάρος; 
40 Δάσκαλος: Τι κάνατε τόση ώρα; Όχι πόσο είναι, ποιο είναι το μεγαλύτερο 

βάρος. 
41 Παύλος: Ποιο έχει παιδιά το μεγαλύτερο βάρος (απευθυνόμενος στην 

ομάδα);  
42 Δανάη: Το ελατήριο είναι είκοσι εκατοστά στο μήκος με το ξύλο και 19 

με τη μπαταρία. 
43 Παύλος: Άρα τι σημαίνει όταν είναι σ’ αυτό (δείχνει το ξύλο) μεγαλύτερο 

το μήκος; 
44 Βαλάντης: Το ξύλο (εννοεί είναι βαρύτερο), αφού τεντώθηκε περισσότερο 

το ελατήριο. 
45 Παύλος; Το ξύλο, συμφωνώ. 
46 Αποστόλης: Το ξύλο είναι βαρύτερο και η μπαταρία ελαφρύτερη. 

Συμφωνούμε όλοι; 
47 Σοφία: Συμφωνώ. Να το γράψουμε; 
48 Αποστόλης: Το ξύλο είναι βαρύτερο και η μπαταρία ελαφρύτερη. 

(επαναλαμβάνει το συμπέρασμα της ομάδας για να γραφτεί) 
49 Σωτηρία: [γράφοντας] Το ξύλο είναι το πιο βαρύ αντικείμενο; 
50 Αποστόλης: Είναι βαρύτερο από τη μπαταρία. 
51 Σωτηρία: Το ξύλο είναι βαρύτερο απ’ ότι είναι η μπαταρία. Τελειώσαμε, 

κύριε. 
52 Δανάη: Να σας πούμε, τι κάναμε; 
53 Δάσκαλος: Για να ανακοινώσουμε λιγάκι οι ομάδες, τα αποτελέσματά τους 

μέχρι αυτή τη στιγμή στο πρόβλημα το οποίο είχαμε. Να 
ξεκινήσουμε εδώ, Παύλο, η δική σας ομάδα. Είχατε μία 
μπαταρία και ένα ξύλο. Μπορείς να μου πεις, ποιο από τα δύο 
βρήκατε εσείς ότι έχει το μεγαλύτερο βάρος; 

54 Παύλος: Το ξύλο είναι βαρύτερο απ’ ότι είναι η μπαταρία……… 
 

Α. Ανάλυση στιχομυθίας 6 με το πλαίσιο «Πώς συζητά η ομάδα;» 
Μέλη της ομάδας συνεχίζουν να είναι ο Αποστόλης, η Δανάη, η Σωτηρία, ο 

Βαλάντης, η Σοφία και ο Παύλος. Διαβάζοντας τη στιχομυθία μπορούμε να 
σημειώσουμε ότι:  

• Οι επικοινωνιακές συνεισφορές των μελών της ομάδας είναι ισόρροπες 
(πίνακας 6.25: Αποστόλης – 8 Επικοινωνιακές Δράσεις, Δανάη - 10 Ε.Δ., 
Σωτηρία - 7 Ε.Δ., Βαλάντης - 7 Ε.Δ., Σοφία - 6 Ε.Δ., Παύλος - 8 Ε.Δ.). Όλοι 
συνεισφέρουν στη διαδικασία και συμμετέχουν ενεργά (και η Σοφία). 

• Τα μέλη της ομάδας εκδηλώνουν επιθυμητές για το πλαίσιό μας συνεργατικές 
και διαλογικές δεξιότητες. 
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Πίνακας 6.25 
Ποσοτικά στοιχεία επικοινωνιακών δράσεων (Ε.Δ.) μελών της ομάδας - Στιχομυθία 6 

 
Αριθμός επικοινωνιακών 

δράσεων 
 

 
 

Συνολικός αριθμός λέξεων στις 
επικοινωνιακές δράσεις 

 

Ν % Ν % 
Αποστόλης 8 15 % 52 11 % 
Δανάη 10 18 % 60 14 % 
Σωτηρία 7 13 % 50 11 % 
Βαλάντης  7 13 % 52 11 % 
Σοφία 6 11 % 22 5 % 
Παύλος 8 15 % 44 10 % 
Δάσκαλος 8 15 % 173 38 % 
Σύνολο 54 100 % 

 

453 100 % 
 

Μικροπλαίσιο 1: Επιθυμητοί και μη επιθυμητοί κοινωνιογνωστικοί ρόλοι των 
μαθητών (στιχομυθία 6) 

Στη στιχομυθία 6 συμμετέχουν ενεργά όλα τα μέλη της ομάδας και επιπρόσθετα 
ο δάσκαλος-ερευνητής.  

Και στη στιχομυθία αυτή, όπως και στην 5, η συνεισφορά του δασκάλου 
ερευνητή είναι σημαντική για τη δημιουργία πιο συνεργατικών διερευνητικών 
συνθηκών στη λειτουργία της ομάδας. Ο ενημερωμένος θεωρητικά και βιωματικά 
πλέον εξοικειωμένος με διαλογικές και συνεργατικές στρατηγικές και 
μεταστρατηγικές δάσκαλος (θεωρούμε σημαντική σε αυτό τον τομέα τη συνεισφορά 
της εμπλοκής του στην ανάλυση των ίδιων του των λόγων αλλά και των διαλόγων 
των μαθητικών ομάδων) λειτουργεί ως ένα μέλος της ομάδας που εκδηλώνει 
επιθυμητούς κοινωνιογνωστικούς ρόλους, βοηθώντας και προάγοντας το έργο της 
ομάδας. 

 Έτσι, όπως μπορούμε να δούμε και από τις επικοινωνιακές συνεισφορές του 
(πίν. 6.26, πιν. 6.26α - παράρτημα), ενθαρρύνει τη συμμετοχή των μελών της ομάδας, 
ζητά πληροφορίες και διευκρινίσεις από τα μέλη της, καθοδηγεί τις εργασίες της.  

Σε αυτό το διάλογο μπορούμε να δούμε πώς μπορεί να βοηθήσει η ανάλυση 
λόγου από το διδάσκοντα αλλά και από τους μαθητές στην υιοθέτηση στρατηγικών 
που μπορούν να συμβάλουν στην κατεύθυνση της συνεργατικής διερευνητικής 
λειτουργίας της ομάδας. Είδαμε στην ενότητα 6.6.2 πως κατά τη διάρκεια ανάλυσης 
διαλόγων από τους ίδιους τους μαθητές αναδείχτηκε το «πρόβλημα» της μη 
συμμετοχής της Σοφίας. Σε αυτό το αλληλεπιδραστικό επεισόδιο διαπιστώνουμε πως, 
όντας πλέον ο δάσκαλος ενήμερος αλλά και οι μαθητές, ρυθμίζουν κατάλληλα τη 
συμπεριφορά τους. (22: Δάσκαλος: Βάλτο πάνω. Πάρτε το χάρακα, Σοφία να 
μετρήσεις το πόσο είναι η επιμήκυνση του ελατηρίου τώρα…25: Βαλάντης: Ο κύριος 
είπε να μετρήσει η Σοφία αυτή τη φορά! 26: Σωτηρία: Έλα Σοφία μέτρα το ελατήριο.) 
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Πίνακας 6.26: Επιθυμητοί και μη επιθυμητοί κοινωνιογνωστικοί ρόλοι - Στιχ. 6 
 

Επιθυμητοί  
κοινωνιογνωστικοί  

ρόλοι 

Δάσκαλος 

Α
ποστόλης 

Σω
τηρία 

Δανάη 

Β
αλάντης 

Π
αύλος 

Σοφία 
 

 ν1 ν2 ν3 ν4 ν5 ν6 ν7 Σνi 
Ενθαρρύνει τη συμμετοχή των μελών  3 2 2 2 1 4 - 14 
Καθοδηγεί τις εργασίες της ομάδας  7 4 3 2 2 1 - 19 
Προσφέρει πληροφορίες στην ομάδα  - 4 1 4 2 2 2 15 
Ζητά πληροφορίες και διευκρινίσεις από 
άλλα μέλη της ομάδας  3 - 3 2 - 3 2 13 

Καταθέτει την άποψή του στην ομάδα 
και την υποστηρίζει με επιχειρήματα - 1 1 - 1 2 1 6 

Επιδιώκουν τη συμμετοχή τους στην 
ομάδα. - - - - 1 - 2 3 

 
Η συνεισφορά του Αποστόλη στη δραστηριότητα επίλυσης του προβλήματος, 

έτσι όπως αποτυπώνεται στη στιχομυθία 6, είναι διαφοροποιημένη σε σχέση με τις 
στιχομυθίες 4 και 5. Ο Αποστόλης (8 Ε.Δ.) που, όπως και στις προηγούμενες 
συμμετέχει ενεργά στη δραστηριότητα της ομάδας, συνεισφέρει στη συζήτηση με 
επιθυμητούς κοινωνιογνωστικούς ρόλους (πίν. 6.26, πιν. 6.26β - παράρτημα: 
προσφέρει πληροφορίες στην ομάδα, καθοδηγεί τις εργασίες της ομάδας, ενθαρρύνει 
τη συμμετοχή άλλων μελών). Δεν εντοπίσαμε, πράγμα που έγινε στις προηγούμενες 
στιχομυθίες, επικοινωνιακές συνεισφορές του Αποστόλη που θα μπορούσαν να 
χαρακτηριστούν ως μη επιθυμητές, όπως η δημιουργία εντάσεων και η επιδίωξη 
μονοπώλησης των δραστηριοτήτων της ομάδας. 

Στη στιχομυθία 6, όπως και στη στιχομυθία 5, η Σωτηρία (7 Ε.Δ.) συνεισφέρει 
θετικά και ουσιαστικά στη δραστηριότητα επίλυσης του προβλήματος εκδηλώνοντας 
μια σειρά από επιθυμητούς κοινωνιογνωστικούς ρόλους (πίν. 6.26, πιν. 6.26γ – 
παράρτημα). Καθοδηγεί τις εργασίες της ομάδας, προσφέρει πληροφορίες και ιδέες, 
ζητά πληροφορίες και διευκρινίσεις από άλλα μέλη και ενθαρρύνει με τη στάση της 
άλλα μέλη να εκφράσουν την άποψή τους. Επιπλέον, δε φαίνεται να επιδιώκει να 
κυριαρχήσει στις εργασίες της ομάδας τις σχετικές με τη δραστηριότητα, όπως στη 
στιχομυθία 5. 

Η Δανάη έχει συνεισφέρει στη συζήτηση το μεγαλύτερο αριθμό 
επικοινωνιακών δράσεων (10 Ε.Δ.). Όπως και στη στιχομυθία 5 η συνεισφορά της 
Δανάης στο συγκεκριμένο αλληλεπιδραστικό επεισόδιο και στις εργασίες της ομάδας 
είναι θετική καθώς ενθαρρύνει τη συμμετοχή όλων των μελών της ομάδας, προσφέρει 
πληροφορίες και ιδέες στην ομάδα, ζητά πληροφορίες και διευκρινίσεις από άλλα 
μέλη και καθοδηγεί τις εργασίες της (πίν. 6.26, πιν. 6.26δ παράρτημα). 

Μελετώντας συγκριτικά τις στιχομυθίες 4, 5 και 6 μπορούμε να διαπιστώσουμε 
πως ο σταδιακός μετασχηματισμός των δραστηριοτήτων της ομάδας οδηγεί στο 
σταδιακό μετασχηματισμό της συμμετοχής του Βαλάντη, όπως άλλωστε και των 
άλλων μελών της ομάδας. Βέβαια για το Βαλάντη, όπως και για τη συνεισφορά της 
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Σοφίας στις ομαδικές δραστηριότητες, αυτός ο μετασχηματισμός είναι πιο 
ευδιάκριτος και ποσοτικά και ποιοτικά. Στο ξεκίνημα της έρευνας αξιολογώντας 
μακροσκοπικά τη συμπεριφορά του Βαλάντη θα μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε 
ως ταυτόσημη με αυτή που έχουμε συνηθίσει να αποκαλούμε συμπεριφορά 
«αδιάφορου» μαθητή. Όμως η μελέτη των μικροαλληλεπιδράσεων της ομάδας, αλλά 
και οι στρατηγικές/παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν, ανέτρεψαν αυτή την «εικόνα». Ο 
Βαλάντης στη στιχομυθία 6 συνεισφέρει ισότιμα με τα άλλα μέλη της ομάδας (7 
Ε.Δ.). Ενώ στην αρχική φάση της έρευνας διαπιστώσαμε ότι συμμετείχε ελάχιστα 
στις εργασίες της ομάδας στο τελικό στάδιο μετατράπηκε σε πρωταγωνιστή των 
δραστηριοτήτων της ομάδας. Μάλιστα μετατράπηκε σε αυτόν που έθετε 
ενδιαφέροντα ερωτήματα στην τάξη και κατέθετε εναλλακτικές πρωτότυπες απόψεις. 
Να ένα μικρό απόσπασμα από συνέντευξη με το Βαλάντη μετά την ολοκλήρωση της 
ερευνητικής διαδικασίας. 

 
Ερευνητής:  Πες μου, Βαλάντη, καταρχήν αν σ’ αρέσει το μάθημα των 

Φυσικών Επιστημών. 
Βαλάντης:  
 

Μ’ αρέσει επειδή περισσότερο κάνουμε πειράματα και λέω, όταν 
μεγαλώσω, να γίνω, φυσικός πειραματικός και πυρηνικός... 

Ερευνητής:  Ναι, εννοώ πως είναι η κατάσταση (συνεργασία); Τώρα και τότε. 
Είναι καλύτερη; 

Βαλάντης:  Καλύτερη ναι. 
Ερευνητής:  Τι ήταν αυτό που βοήθησε στη βελτίωση; 
Βαλάντης:  
 

Ε, στη, βελτίωση βοήθησε να, μερικές, ο… στην αρχή δε 
συμμετείχα εγώ πολύ, γιατί δεν τα είχα καταλάβει. Όπως κι η 
Σοφία. Στην αρχή δε συμμετέχει. Στην αρχές. Τώρα συμμετέχει. 
Συμμετέχω κι εγώ. Και το’ χω καταλάβει καλύτερα και σχεδόν … 

Ερευνητής:  Βοήθησαν αυτοί οι κανόνες; 
Βαλάντης:  Αρκετά. 

 
Μπορούμε να υποστηρίξουμε ερμηνεύοντας το λόγο του Βαλάντη, πως μέσω 

των στρατηγικών που εφαρμόστηκαν στο πλαίσιο της αναπτυξιακής εργασίας 
έρευνας (ανάλυση διαλόγων, διαμόρφωση και εφαρμογή κανόνων συνεργασίας) είναι 
ενήμερος για διάφορα ζητήματα όπως το «πρόβλημα» για την ομάδα του της μη 
συμμετοχής της δικής του και της Σοφίας. Επίσης υποστηρίζουμε ότι από τα 
λεγόμενά του μπορούμε να συμπεράνουμε πως ο Βαλάντης, μέσα από τις 
στρατηγικές που υλοποιήθηκαν, έχει αποκτήσει συνεργατικές μεταδεξιότητες [αυτό 
που ο Wertsch (1998)98 έχει αποκαλέσει ενσυνείδητο στοχασμό]. 

Στον πίνακα. 6.26 (βλ, και πίν. 6.26ε - παράρτημα) μπορούμε να δούμε τις 
θετικές συνεισφορές του Βαλάντη στη συγκεκριμένη δραστηριότητα της ομάδας. Να 
σημειώσουμε κάτι θετικό που συνήθιζε ο Βαλάντης, τουλάχιστον στο τελευταίο 
στάδιο της έρευνας μας - και δεν το εντοπίσαμε ως δεξιότητα σε πολλούς μαθητές 
που ήταν μέλη των μαθητικών ομάδων στις οποίες διεξήχθη η έρευνα μας - ήταν η 
διατύπωση από μέρους του απόψεων που συνοδεύονταν με επιχειρήματα (44: 
Βαλάντης: Το ξύλο (εννοεί είναι βαρύτερο), αφού τεντώθηκε περισσότερο το ελατήριο). 
Αυτό, κατά την άποψή μας επιβεβαιώνει και τα ευρήματα ερευνητών που 

                                                 
98 Wertsch, J. V. (1998). ό.π. 
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υποστηρίζουν την αναγκαιότητα της άμεσης διδασκαλίας των επιχειρηματολογικών 
δεξιοτήτων (π.χ. Osborne, Erduran, Simon, Monk, 2001)99.  

Στη στιχομυθία 6 δώσαμε τον τίτλο «Ο κύριος είπε να μετρήσει η Σοφία αυτή 
τη φορά!» γιατί είναι αντιπροσωπευτικό απόσπασμα των προσπαθειών της ομάδας 
και του δασκάλου (μετά το γνωστό αλληλεπιδραστικό επεισόδιο «Η Σοφία που δε 
μιλάει» που παρουσιάσαμε στην ενότητα 6.6.2) να βοηθήσουν τη Σοφία (που είναι 
ελληνορουμανικής καταγωγής) να συμμετάσχει στους διαλόγους και τις πρακτικές 
της ομάδας. Παρατηρούμε στη στιχομυθία 6 ότι η Σοφία στην πραγματικότητα 
δυσκολεύεται να παρακολουθήσει τις εργασίες της ομάδας (35: Σοφία: Δεν έχω 
καταλάβει τίποτα), μα αν η υπόθεση μας για τη μαθησιακή διαδικασία ως συμμετοχής 
σε σταδιακά εξελισσόμενους διαλόγους και πρακτικές έχει βάση, τότε και αυτή η 
συμμετοχή της Σοφίας είναι πολύ σημαντική. Θα πρέπει να αναρωτηθούμε τι θα 
συνέβαινε, αν δεν είχαν προηγηθεί όλες οι προσπάθειες στο πλαίσιο της έρευνας 
ώστε να «δείξουν» όλοι (δάσκαλος, μαθητές, ερευνητής) ότι η Σοφία μπορεί και 
πρέπει να συμμετάσχει στις δραστηριότητες του μαθήματος των Φυσικών Επιστημών 
είτε στο πλαίσιο της ολομελείας είτε στο πλαίσιο της ομάδας. Υποστηρίζουμε ότι η 
Σοφία θα αποξενωνόταν όλο και περισσότερο από το μάθημα των Φυσικών 
Επιστημών, υιοθετώντας για τον εαυτό της την άποψη ότι δεν τα καταφέρνει σε 
αυτές. Η τελική συνέντευξη με την Σοφία επιβεβαιώνει την «εικόνα» που μας έδωσαν 
και οι αναλύσεις. Ακολουθεί ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα:∗ 

 
Ερευνητής:  Η ομάδα; Με την ομάδα, πως τα πας, με την ομάδα σου; 
Σοφία:  Αρκετά καλά. 
Ερευνητής:  Πότε συνεργαζόσασταν καλύτερα; Στην αρχή που ξεκινήσατε ή 

τώρα; 
Σοφία:  Τώρα. 
Ερευνητής:  Υπάρχει διαφορά; 
Σοφία:  Ναι, γιατί παλιά εγώ δεν είχα ιδέα, αλλά μετά που συγκεντρώθηκα 

και άρχισα και καταλάβαινα. 
Ερευνητής:  Συγκεντρώθηκες ή άρχισες να καταλαβαίνεις; Τι πιστεύεις; 
Σοφία:  Και καταλάβαινα και συγκεντρωνόμουνα και έδινα κι εγώ τις 

απαντήσεις μου. Τότε τα παιδιά μίλαγαν περισσότερο. 
Ερευνητής:  Γιατί δε μιλούσες εσύ; 
Σοφία:  Γιατί έλεγε ο Αποστόλης, γράφαμε. 
Ερευνητής:  Μάλιστα. Και πίστευες εσύ ότι αφού το λέει ο Αποστόλης πρέπει να 

το γράψουμε. 
Σοφία:  Ε ναι. 
Ερευνητής:  Τώρα το πιστεύεις; 
Σοφία:  Όχι. [γελώντας] 
Ερευνητής:  Δηλαδή; 
Σοφία:  Γιατί καμιά φορά κάνει και κανένα λάθος και λέω κι εγώ κάτι…. 

 

                                                 
99 Osborne, J., Erduran, S., Simon, S., Monk, M. (2001). Enhancing the quality of argument in 
school science. School Science Review 82: 63-70.  
∗ Ολόκληρη η συνέντευξη υπάρχει στο παράρτημα που αφορά το κεφάλαιο 6.  



Κεφάλαιο 6 «Πώς συζητάμε στην ομάδα»: Προσπάθεια μετασχηματισμού των διαλόγων των μαθητικών 
ομάδων προς πιο συνεργατικές διερευνητικές συνθήκες στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών 

 

 282

Στη συνέντευξη με τη Σοφία αναδεικνύεται σε αδρές γραμμές η ιστορία και ο 
μετασχηματισμός της ομάδας αλλά και ο μετασχηματισμός των απόψεών της Σοφίας 
για διάφορα ζητήματα όπως: 

• Την αυτοεικόνα της για τις «δυνατότητές» της στο μάθημα των Φυσικών 
Επιστημών. 

• Τη φύση της συνεργασίας στην ομάδα. 
• Τις επιστημολογικές απόψεις της σχετικά με το νόημα του «σωστού» και 

του «λάθους» (από στατικές σε πιο δυναμικές). 
• Τις απόψεις της για την «αξία» της συνεργασίας. 
Μελετώντας τη στιχομυθία 6 μπορούμε να διαπιστώσουμε πως η Σοφία 

επιδιώκει με αγωνία τη συμμετοχή της στην ομάδα και την υποστήριξη των μελών 
της, και πως στη συγκεκριμένη περίπτωση που τα μέλη της ομάδας είναι ενήμερα, 
αυτή η υποστήριξη είναι καθοριστική για την ενεργό εμπλοκή της στις εργασίες της 
δραστηριότητας (Δανάη: Εγώ τώρα. Εγώ θα μετρήσω. Βαλάντης: Ο κύριος είπε να 
μετρήσει η Σοφία αυτή τη φορά! Σωτηρία: Έλα Σοφία μέτρα το ελατήριο.) 

Ο Παύλος (πίν. 6.26, πιν. 6.26ζ - παράρτημα), όπως και στις στιχομυθίες 5 και 
6, εκδηλώνει μια σειρά από επιθυμητούς κοινωνιογνωστικούς ρόλους. Η συνεισφορά 
του είναι ουσιαστική και στις τρεις στιχομυθίες. Είναι μάλιστα αυτός που σε κάθε 
στιχομυθία εκδηλώνει δυο σημαντικούς κοινωνιογνωστικούς ρόλους (ζητά 
πληροφορίες και διευκρινίσεις από άλλα μέλη της ομάδας, ενθαρρύνει με τη στάση του 
και τις αντιδράσεις του τα άλλα μέλη να εκφράσουν την άποψή τους) θέτοντας 
κατάλληλα ερωτήματα. Ο Παύλος, όπως φάνηκε, διέθετε σε ικανοποιητικό στο 
κοινωνικοπολιτισμικό «ρεπερτόριό» του τις επιδιωκόμενες (από την ερευνητική 
προσπάθεια) συνεργατικές και διαλογικές πρακτικές. Πιστεύουμε όμως ότι και για 
τον Παύλο η συνεργατική έρευνα δράσης είχε να προσφέρει κάτι. Να τον καταστήσει 
ενήμερο για την ποικιλία των πολιτισμικών ρεπερτορίων κατά τη διάρκεια 
συνεργατικών δραστηριοτήτων στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών και την «αξία» 
τους. 

Ολοκληρώνοντας την ανάλυση της στιχομυθίας 6 ως προς τους 
κοινωνιογνωστικούς ρόλους, μπορούμε να σημειώσουμε ότι δεν εντοπίσαμε ούτε μια 
συνεισφορά από τα μέλη της ομάδας ή το δάσκαλο που θα μπορούσε να 
χαρακτηριστεί ως εκδήλωση ενός μη επιθυμητού κοινωνιογνωστικού ρόλου. Αυτό 
βέβαια δε σημαίνει ότι πετύχαμε να «εξαλείψουμε» την εκδήλωση μη επιθυμητών 
κοινωνιογνωστικών ρόλων. Αυτό, κατά την άποψή μας, είναι αδύνατο και το 
διαπιστώσαμε (μέσω της μελέτης και ανάλυσης διαλόγων και στην τελική φάση της 
έρευνας). Μπορούμε να υποστηρίξουμε όμως ότι από την αρχική ως την τελική φάση 
υπήρξε ένας ευδιάκριτος μετασχηματισμός της λειτουργίας των ομάδων προς πιο 
συνεργατικά διερευνητικά χαρακτηριστικά. Οι στιχομυθίες 4, 5 και 6 της ομάδας της 
Σοφίας, του Βαλάντη και των άλλων παιδιών είναι μια μελέτη περίπτωσης αυτού του 
σταδιακού (για τους μαθητές, το δάσκαλο και τον ερευνητή) μετασχηματισμού. 

 
Μικροπλαίσιο 2: Κανόνες συνεργασίες στην ομάδα (στιχομυθία 6) 

Στη στιχομυθία 6 τα μέλη της ομάδας φαίνεται να εφαρμόζουν σε πολύ 
ικανοποιητικό βαθμό τους κανόνες συνεργασίας, που είχαν για ένα μεγάλο διάστημα 
κολλημένους στα θρανία τους, και είχαν συμφωνήσει να τους εφαρμόζουν και να 
τους επικαλούνται, όποτε το έκριναν απαραίτητα. Στις συνεντεύξεις της τελικής 
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φάσης διατυπώνουν θετικά σχόλια για τη χρησιμότητα δημιουργίας και εφαρμογής 
τέτοιων κανόνων. Ενδεικτικές της στάσης των μαθητών απέναντι στους κανόνες 
συνεργασίας αλλά και την στρατηγική ανάλυσης διαλόγων από τους ίδιους τους 
μαθητές είναι οι απόψεις που διατυπώνει η Δανάη: 

 
Ερευνητής:  Για τη συγκεκριμένη στιγμή με βάση αυτά που γνωρίζετε, για πες 

μου. Να συγκρίνεις πώς δουλεύατε στην αρχή της χρονιάς στην 
ομάδα σας και πώς δουλεύετε τώρα. 

Δανάη:  Καλύτερα νομίζω. 
Ερευνητής:  Πιστεύεις ότι αυτές οι δραστηριότητες που κάνατε, βοήθησαν; Που 

μελετήσατε τους διαλόγους των μαθητών; 
Δανάη:  Ναι, νομίζω πως ναι βοήθησαν. 
Ερευνητής:  Με ποιον τρόπο βοήθησαν; 
Δανάη:  Να, επειδή, ας πούμε, μερικές φορές βλέπαμε κάποια πράγματα και 

γελάγαμε, ας πούμε, λέγαμε τώρα αν κάνουνε κλήρο τα παιδιά και 
μπορεί να φτάσουμε στη στιγμή να κάνουμε κι εμείς. Και 
προσπαθούμε να μην το φτάσουμε. Γελάγαμε μ’ αυτά και θα το 
κάνουμε κι εμείς;… 

Ερευνητής:  Πες μου κάτι. Στην αρχή της χρονιάς, αυτά τώρα που ξέρεις, τους 
ρόλους των μαθητών σε μια ομάδα, τους ήξερες; Ήσουν ενήμερη γι’ 
αυτούς; 

Δανάη:  Όχι… Όταν μας έδωκε, βοήθησε και το χαρτάκι που μας είχε δώσει ο 
κύριος να κολλήσουμε στο θρανίο μας. 

Ερευνητής:  Οι κανόνες συνεργασίας σας βοήθησαν; 
Δανάη:  Ναι. Εγώ, εμένα πάντως με βοήθησαν, δεν ξέρω για τ’ άλλα 

παιδιά….Γιατί πριν, τ’ άλλα παιδιά λέγανε μόνο την άποψή τους κι 
εγώ δεν μπορούσα να, να συνεργαστώ. … 

 
Η θετικές απόψεις των μαθητών για την αποτελεσματικότητα εφαρμογής των 

δύο στρατηγικών σε συνδυασμό με τη ανάλυση των στιχομυθιών 4, 5 και 6 στηρίζουν 
τον ισχυρισμό μας για την ανάγκη άμεσης διδασκαλίας των κανόνων συνεργασίας, 
όταν οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών. 

Μελετώντας τη συγκεκριμένη στιχομυθία μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι τα 
μέλη της ομάδας μοιράστηκαν από κοινού όλες τις σχετικές πληροφορίες (ΚΣ1), 
ισχυρισμοί και απόψεις υποστηρίχτηκαν από κάποια μέλη με επιχειρήματα (ΚΣ2), 
προτάσεις και απόψεις συζητήθηκαν (ΚΣ3), κλήθηκαν μέλη της ομάδας από άλλα 
μέλη να συμμετάσχουν στη δραστηριότητα (ΚΣ5), ενθαρρύνθηκε η έκφραση των 
απόψεων των μελών της ομάδας (ΚΣ6) και έχουμε δείγματα ότι, πριν καταγράψουν το 
συμπέρασμα τα μέλη της ομάδας, κατέβαλαν προσπάθεια ώστε να συμφωνήσουν 
(ΚΣ7).  

Η μελέτη της συγκεκριμένης στιχομυθίας, όπως και άλλες αυτής της φάσης, 
έδειξαν ότι οι μαθητές οικειοποιήθηκαν αυτούς τους κανόνες σε ικανοποιητικό βαθμό 
(αυτό που o Hutchins -1997- έχει αποκαλέσει αυτοματοποίηση πολιτισμικών 
πρακτικών). Έτσι κατά τη διάρκεια των αλληλεπιδράσεων στην ομάδα εκδήλωναν 
αβίαστα μια σειρά από επιθυμητές επικοινωνιακές /διαλογικές πρακτικές που είναι 
σύμφωνες με τους κανόνες συνεργασίας. Ενδεικτικά σημειώνουμε μερικές στον 
πίνακα που ακολουθεί και αφορούν ερωτήματα που προκαλούν τη συμμετοχή και την 
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εμπλοκή άλλων μελών, προτάσεις που αφορούν τη διατύπωση απόψεων και την 
επιβεβαίωση ή την απόρριψή τους κ.λπ. 

Πίνακας 6.27:  
Αναζητώντας την ύπαρξη κανόνων συνεργασίας στην ομάδα - Στιχομυθία 6 

5 Δανάη: Ε! Μετράμε τώρα (καλώντας τα μέλη της ομάδας 
να συμμετάσχουν). ΚΣ5 

7 Σωτηρία: Μετρήσαμε σωστά; ΚΣ6 
41 Παύλος: Ποιο έχει παιδιά το μεγαλύτερο βάρος; 

(απευθυνόμενος στην ομάδα)  ΚΣ5, ΚΣ6 

43 Παύλος: Άρα τι σημαίνει όταν είναι σ’ αυτό (δείχνει το 
ξύλο) μεγαλύτερο το μήκος; 

45 Παύλος; Το ξύλο, συμφωνώ. 
ΚΣ7 

46 Αποστόλης: Το ξύλο είναι βαρύτερο και η μπαταρία 
ελαφρύτερη. Συμφωνούμε όλοι; ΚΣ7 

47 Σοφία: Συμφωνώ. Να το γράψουμε; ΚΣ7 
49 Σωτηρία: [γράφοντας] Το ξύλο είναι, το πιο βαρύ 

αντικείμενο; ΚΣ5, ΚΣ6 

50 Αποστόλης: Είναι βαρύτερο από τη μπαταρία. ΚΣ1 
 

Μικροπλαίσιο 3: Η φύση της διαπραγμάτευσης των μελών της ομάδας 
(στιχομυθία 6) 

Σε όλη τη διάρκεια της στιχομυθίας τα 6 μέλη της ομάδας ασχολούνται ενεργά 
με τη δραστηριότητα. Στο πρώτο μέρος της στιχομυθίας (γραμμές 1-37) η 
αλληλεπίδραση θα μπορούσε να χαρακτηριστεί βασικά ως διαπραγμάτευση σχετική 
με δράση και ταυτόχρονα διαπραγμάτευση σχετική με το χειρισμό των υλικών, ενώ 
σε κάποια σημεία εμφανίζεται και διαπραγμάτευση σχετικά με τον έλεγχο της 
δραστηριότητας (π.χ. γραμμές 24-26) (βλ. και πίν. 6.27α – παράρτημα). Μπορούμε να 
υποστηρίξουμε, με βάση τις δύο αναλύσεις που έχουν προηγηθεί (κανόνες 
συνεργασίας, κοινωνιογνωστικοί ρόλοι), ότι αυτές οι επικοινωνιακές 
αλληλεπιδράσεις λαμβάνουν χώρα σε ένα συνεργατικό διερευνητικό πλαίσιο. Εδώ 
μπορούμε να σημειώσουμε κάτι πολύ ενδιαφέρον, που υποστηρίζουν οι Burbules και 
Bruce (2001)100 για το διάλογο, κι εμείς το διαπιστώσαμε στην έρευνά μας. Ένας 
διάλογος δεν είναι εν δυνάμει δημιουργικός, κάτι που πολλοί πιστεύουμε. Έτσι 
είδαμε για παράδειγμα σε προηγούμενη στιχομυθία (π.χ. στη στιχομυθία 1) οι 
μαθητές να διαπραγματεύονται σχετικά με το χειρισμό υλικών με έναν πολύ 
«αρνητικό» για την παιδαγωγική διαδικασία τρόπο. Στη στιχομυθία 6 η 
αλληλεπίδραση σχετικά με το χειρισμό των υλικών και την πρωτοβουλία της δράσης 
λαμβάνει χώρα με έναν πολύ πιο δημιουργικό για την παιδαγωγική διαδικασία τρόπο. 
Αυτό κατά την άποψή μας οφείλεται στο ότι οι μαθητές διαθέτουν πλέον σε 
ικανοποιητικό βαθμό διαλογικές και συνεργατικές δεξιότητες και μεταδεξιότητες 
ρυθμίζοντας ανάλογα με την περίσταση κατάλληλα τη συμπεριφορά τους. 

                                                 

100 Burbules, N. C. & Bruce, B. (2001). Theory and research on teaching as dialogue. In: 
Richardson V. (ed) Handbook of Research on Teaching. Fourth Edition. American 
Educational Research Association, Washington, p. 1102–1121. 
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Χαρακτηριστικό είναι το απόσπασμα της στιχομυθίας από τη σειρά 23 έως 32, όπου 
λαμβάνει χώρα «Διαπραγμάτευση σχετική με δράση», «Διαπραγμάτευση σχετική με 
τον έλεγχο της δραστηριότητας» και ταυτόχρονα «Διαπραγμάτευση σχετική με το 
χειρισμό των υλικών». Σε αυτό το απόσπασμα των δέκα συνολικά επικοινωνιακών 
αλληλεπιδράσεων εμπλέκονται δημιουργικά και τα έξι μέλη της ομάδας με έναν 
ισόρροπο, συμπληρωματικό και αλληλοϋποστηρικτικό τρόπο. 

Στο δεύτερο μέρος του διαλόγου (γραμμές 38-54) έχουμε βασικά 
διαπραγμάτευση σχετική με νοήματα. Να σημειώσουμε ότι για να εκκινήσει 
διαπραγμάτευση σχετική με νοήματα καθοριστική είναι η παρέμβαση του 
διδάσκοντος (γραμμές 38 και 40) που, όντας ενήμερος, καθοδηγεί την ομάδα 
κατάλληλα. Σε αυτό το δεύτερο μέρος της στιχομυθίας, τα μέλη της ομάδας 
καταθέτουν τις απόψεις τους και τις αξιολογούν για να καταλήξουν τελικά σε μια 
κοινά αποδεκτή απόφαση και να καλέσουν το δάσκαλο για να του την ανακοινώσουν. 
Ταυτόχρονα οι μαθητές στο συγκεκριμένο απόσπασμα συζήτησαν με όρους Φυσικών 
Επιστημών (πίνακας 6.28), συζήτησαν για νοήματα λέξεων και προσπάθησαν από 
κοινού για αυτό (και με την συμμετοχή της Σοφίας – 47: Σοφία: Συμφωνώ. Να το 
γράψουμε.)  

Πίνακας 628: Λέξεις σχετικές με το υπό επίλυση 
πρόβλημα - Στιχομυθία 6 

μήκος 

επιμήκυνση 

ελατήριο 

ξύλο 

μπαταρία 

βάρος 

μικρότερο 
μεγαλύτερο

βαρύτερο 
πιο

βαρύ

Αντικείμενο 

Τεντώ
θηκε 

2 
 

1 
 

3 
 

11 9 6 5 
 

9 
 

1 
 

1 
 

 
Μικροπλαίσιο 4: Διερευνητική, σωρευτική και ομιλία αμφισβήτησης (στιχ. 6) 

Ύστερα από την ανάλυση με βάση τα τρία μικροπλαίσια που προηγήθηκαν 
μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι η στιχομυθία 6 έχει αρκετά συνεργατικά 
διερευνητικά χαρακτηριστικά και άρα μπορεί να χαρακτηριστεί ως μια διερευνητική 
ομιλία. Όλα τα μέλη της ομάδας συμμετείχαν ισόρροπα στη δραστηριότητα 
συνεισφέροντας με εποικοδομητικούς κοινωνιογνωστικούς ρόλους. Εφαρμόστηκαν 
σε επιθυμητό βαθμό οι κανόνες συνεργασίας και υπήρξε εποικοδομητική 
διαπραγμάτευση σχετικά με τη δράση της ομάδας, τα υλικά αλλά και 
διαπραγμάτευση σχετική με νοήματα 

Η εξέταση της ύπαρξης και της συχνότητας λέξεων και φράσεων δεικτών στη 
στιχομυθία 6 δείχνει την ύπαρξη αρκετών συνεργατικών διερευνητικών στοιχείων 
(πίνακας 6.29).  

Πίνακας 6.29 
Χρήση λέξεων και φράσεων - ενδεικτικών συνεργατικού διερευνητικού διαλόγου 

ερωτήσεις («τι πιστεύεις/ετε εσύ/εσείς;», «συμφωνείς/τε;», 
«διαφωνείς/ειτε;», «γιατί διαφωνείς/είτε», «γιατί το υποστηρίζεις/ετε 
αυτό;» κ.λπ. και ερωτήσεις που προάγουν τη συνεργασία στην ομάδα. 

8 

«αφού», «αφού…άρα/πρέπει», «πρέπει…για να», «θα πρέπει», «ίσως» 2 
«συμφωνώ/διαφωνώ» 3 

Σύνολο λέξεων στιχομυθίας 6 453 



Κεφάλαιο 6 «Πώς συζητάμε στην ομάδα»: Προσπάθεια μετασχηματισμού των διαλόγων των μαθητικών 
ομάδων προς πιο συνεργατικές διερευνητικές συνθήκες στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών 

 

 286

 
Εδώ μπορούμε να σημειώσουμε τη σχέση που εντοπίσαμε μεταξύ των λέξεων 

φράσεων διερευνητικών δεικτών και τη φύση της αλληλεπίδρασης σε ένα διάλογο. 
Αναλύοντας διαλόγους διαπιστώσαμε ότι τέτοιες λέξεις ή φράσεις δείκτες 
εμφανίζονται κυρίως κατά τη διάρκεια στιχομυθιών που αφορούν διαπραγμάτευση 
σχετική με νοήματα, ενώ μειώνεται η συχνότητα τους, όταν πρόκειται για άλλης 
φύσης διαπραγμάτευση. Όταν όμως η διαπραγμάτευση αφορά χειρισμό υλικών, 
διαπραγμάτευση σχετική με δράση ή τον έλεγχο της δραστηριότητας είναι επιθυμητή, 
κατά την άποψή μας, η συνεισφορά από μέρους των μελών μιας ομάδας, 
εποικοδομητικών ερωτήσεων που προάγουν την εργασία της, κάτι που 
παρατηρήσαμε να συμβαίνει στη στιχομυθία 6 (7: Σωτηρία: Μετρήσαμε σωστά; 39: 
Βάρος: Πώς θα μετρήσουμε το βάρος; 49: Σωτηρία: Το ξύλο είναι το πιο βαρύ 
αντικείμενο;) 

Συμπερασματικά, μελετώντας συγκριτικά τις στιχομυθίες 4, 5 και 6 
διαπιστώσαμε ένα ευδιάκριτο μετασχηματισμό στους κοινωνιογνωστικούς ρόλους 
που εκδήλωναν τα μέλη της ομάδας, στον αριθμό των επικοινωνιακών συνεισφορών 
του κάθε μέλους αλλά και στη φύση και στην ποιότητα της συνεργασίας τους. 
Σταδιακά, δηλαδή, μετασχηματίστηκαν τα συνταγματικά και τα παραδειγματικά 
πλαίσια (Lemke 1990, σελ 188)101 λειτουργίας των δραστηριοτήτων της ομάδας. 
Μετασχηματίστηκε ο τρόπος που δομούνταν οι στιχομυθίες της ομάδας (αλλαγή στο 
συνταγματικό πλαίσιο - π.χ. μια ευδιάκριτη διαφορά από την αρχική φάση είναι οι 
παρεμβάσεις του διδάσκοντος και μια άλλη η αλλαγή τη φύσης των παρεμβάσεων 
του Αποστόλη), όπως επίσης μετασχηματίστηκε ο τρόπος που τα μέλη της ομάδας 
έθεταν τις ερωτήσεις τους ή διατύπωναν τις θέσεις τους (αλλαγή στο παραδειγματικό 
πλαίσιο - π.χ. μια ευδιάκριτη διαφορά είναι η αλλαγή στη φύση των συνεισφορών της 
Σοφίας). Άλλαξαν δηλαδή τα ενδεικτικά πλαίσια της λειτουργίας της ομάδας 
αποκτώντας πιο συνεργατικά διερευνητικά χαρακτηριστικά.  
 
Β. Ανάλυση στιχομυθίας 6 με το εργαλείο ανάλυσης «Η λειτουργική και η 
κοινωνική διάσταση της γλώσσας» 

Με βάση το πλαίσιο ανάλυσης «Η λειτουργική και η κοινωνική διάσταση της 
γλώσσας» δημιουργήσαμε τον αναλυτικό πίνακα 6.30 (βλ. παράρτημα) στον οποίο 
παρουσιάζονται - με βάση την ερμηνεία των δεδομένων από την ομάδα των 
δασκάλων-ερευνητών - οι λειτουργικές και κοινωνικές διαστάσεις της στιχομυθίας 
των μελών της ομάδας για τη στιχομυθία 6. 

Η μελέτη της κοινωνικής λειτουργίας των αλληλεπιδράσεων των μελών της 
ομάδας δείχνει, όπως και η ανάλυση με βάση το πλαίσιο «πώς συζητά η ομάδα;», ότι 
κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας παρουσιάζονται σημαντικές προσπάθειες για 
από κοινού διαμόρφωση θέσεων, ενώ η συζήτηση που αναπτύσσεται είναι 
δημιουργική, περιλαμβάνοντας και επιθυμητές λεκτικές λειτουργίες, όπως π.χ. η 
συλλογιστική και αξιολογική. Αναλυτικότερα:  

• Ο Παύλος προσπαθεί να προσφέρει καθοδήγηση στην ομάδα. Έχει ρόλο 
διευκολυντή στη συζήτηση και φαίνεται να τα καταφέρνει ικανοποιητικά. 

                                                 
101 Lemke, J. L. (1990). ό.π. 
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• Ο Αποστόλης είναι εξίσου καθοδηγητικός, όπως και ο Παύλος, και ιδιαίτερα 
συνεργάσιμος με τους συμμαθητές του. Δεν επιδιώκει να κυριαρχήσει στα 
υπόλοιπα μέλη της ομάδα, όπως επεδίωκε στο ξεκίνημα της σχολικής χρονιάς. 

• Η Δανάη είναι κυρίως καθοδηγητική και παρουσιάζει ιδιαίτερα οργανωτικές 
δεξιότητες. Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μέλος της ομάδας που 
αναλαμβάνει αρκετές πρωτοβουλίες. 

• Ο Βαλάντης συμβάλλει σημαντικά στην πραγματοποίηση της δραστηριότητας 
και με τις απόψεις του διευκολύνει και εξυπηρετεί τους στόχους της ομάδας. 
Παρουσιάζεται ιδιαίτερα διαλεκτικός και συμμετέχει ενεργά στη συζήτηση 
στα πλαίσια της ομάδας. 

• Η Σωτηρία και η Σοφία (που φαίνεται ότι δυσκολεύεται σε ορισμένα σημεία 
να παρακολουθήσει την εργασία της ομάδας) προσπαθούν και συμβάλλουν 
ενεργά στην πραγματοποίηση της δραστηριότητας, προάγοντας το διάλογο 
μέσα στην ομάδα. 

Η λειτουργική ανάλυση της λεκτικής αλληλεπίδρασης μεταξύ των μαθητών 
δείχνει πως οι αλληλεπιδράσεις της ομάδας περιλαμβάνουν μια ποικιλία επιθυμητών 
λειτουργιών σε μια αρκετά ισόρροπη συνεισφορά από όλα τα μέλη της ομάδας. Η 
γραφική παράσταση 6.3 που ακολουθεί αποτυπώνει τις επικοινωνιακές στρατηγικές 
που χρησιμοποιήθηκαν από τους μαθητές κατά τη διάρκεια της στιχομυθίας 6. Η 
γραφική παράσταση καταδεικνύει τις διαφορές στις επικοινωνιακές στρατηγικές των 
μαθητών και στη φύση της συμμετοχής τους. Από τα δεδομένα του πίνακα φαίνεται 
ότι η Δανάη συμβάλλει περισσότερο στην οργάνωση της δραστηριότητας (συχνότητα 
f = 2/0/0/0/1/0). Όλοι οι μαθητές με εξαίρεση τον Αποστόλη παρέχουν πληροφορίες 
(συχνότητα f =1/1/0/1/1/1), ενώ τις περισσότερες ερωτήσεις διατυπώνουν η Δανάη 
και η Σωτηρία (συχνότητα f =3/2/0/1/3/0). Συλλογιστική λειτουργία αναπτύσσουν η 
Δανάη, ο Παύλος και η Σωτηρία (συχνότητα f =1/1/0/0/1/0), ενώ συνθετική 
λειτουργία αναπτύσσουν ο Αποστόλης και ο Βαλάντης (συχνότητα f =0/0/1/0/0/1). 
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Γραφική Παράσταση 6.3: Λειτουργική ανάλυση της λεκτικής αλληλεπίδρασης-στιχ. 6.  
 
Η ομάδα αναπτύσσει σε σημαντικό βαθμό διάλογο που έχει πολύ περισσότερα 

επιθυμητά συνεργατικά διερευνητικά χαρακτηριστικά σε σύγκριση με τη στιχομυθία 
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4, που έλαβε χώρα στο πλαίσιο λειτουργίας αυτής της ομάδας στην αρχή της 
σχολικής χρονιάς. Ο Αποστόλης, ο οποίος στην προηγούμενη περίπτωση 
παρουσιαζόταν με διάθεση κυριαρχίας στα μέλη της ομάδας, ευρισκόμενος συχνά σε 
σύγχυση, τώρα φαίνεται ιδιαίτερα διαλεκτικός και συνεργάσιμος με τους συμμαθητές 
του, αναλαμβάνοντας σημαντικές επιθυμητές λεκτικές λειτουργίες, όπως η 
συνθετική. Ο Παύλος και στις δύο στιχομυθίες φαίνεται να προσπαθεί να προσφέρει 
καθοδήγηση στην ομάδα, ωστόσο στη στιχομυθία 6 οι συνθήκες συνεργασίας που 
διαμορφώνονται στην ομάδα του επιτρέπουν να το κάνει αυτό με μεγαλύτερη 
επιτυχία. Η περίπτωση στην οποία παρατηρήθηκε θεαματικός μετασχηματισμός των 
συνεισφορών ενός μαθητή είναι αυτή του Βαλάντη. Ο Βαλάντης στη στιχομυθία 4 
(τη σχετική με τα φυτά) είχε μηδαμινή συμμετοχή στη συζήτηση και έδειχνε να 
αποδέχεται - όχι πάντα - τις απόψεις των συμμαθητών του. Στη στιχομυθία 6 
συμμετέχει ενεργά βοηθώντας σε ικανοποιητικό επίπεδο την αποτελεσματική 
λειτουργία της ομάδας (συνεισφέρει αξιολογικές και συνθετικές λειτουργίες). 
Συμπερασματικά, μελετώντας συγκριτικά τις στιχομυθίες 4 και 6 ως προς τη 
λειτουργική και την κοινωνική διάσταση της γλώσσας διαπιστώνουμε, όπως και με το 
πλαίσιο ανάλυσης «Πώς συζητά η ομάδα;», ένα ευδιάκριτο επιθυμητό 
μετασχηματισμό στους ρόλους που εκδήλωναν τα μέλη της ομάδας, στον αριθμό των 
επικοινωνιακών συνεισφορών του κάθε μέλους αλλά και στη φύση και στην ποιότητα 
της συνεργασίας τους.  

Θα ολοκληρώσουμε τη μελέτη της ιστορίας μετασχηματισμού της 
συγκεκριμένης ομάδας αναφέροντας ότι οι συνεντεύξεις με τους μαθητές κατά τη 
διάρκεια της τελικής φάσης τεκμηριώνουν πως η όλη ερευνητική μας προσπάθεια, 
εκτός του ότι βοήθησε στη δημιουργία πιο συνεργατικών διερευνητικών 
χαρακτηριστικών στις τάξεις των Φυσικών Επιστημών που εφαρμόστηκε, είχε κι ένα 
δευτερογενές αλλά πολύ σημαντικό κατά την άποψή μας αποτέλεσμα. Βοήθησε στο 
μετασχηματισμό των απόψεων των μαθητών για μια σειρά από βασικά 
επιστημολογικά ζητήματα, όπως η φύση των Φυσικών Επιστημών, η φύση της 
διδασκαλίας και της μάθησης, η φύσης της γλώσσας, η φύση των δραστηριοτήτων 
και των σκοπών των Φυσικών Επιστημών. Να θυμίσουμε ότι στην αρχική φάση της 
έρευνας οι μαθητές της ομάδας αυτής διατύπωναν απόψεις στις οποίες αναδύονταν 
στατικά και μονολιθικά συνοδευτικά νοήματα για τη φύση των Φυσικών Επιστημών, 
έδιναν έμφαση στην πρωτοκαθεδρία του δασκάλου και του βιβλίου, αναφέρονταν 
αποκλειστικά στο πείραμα και όχι και στη σημασία της συζήτησης και του διαλόγου, 
είχαν μη επεξεργασμένες απόψεις για τη συνεργασία (βλ. ενότ. 6.7.2). 

Ακολουθούν μερικά μικρά χαρακτηριστικά αποσπάσματα από τις συνεντεύξεις 
της τελικής φάσης:∗ 

Α. Απόψεις για τη συνεργασία και τη διερευνητική φύση της μαθησιακής 
διαδικασίας. 

 
Ερευνητής:  Η συνεργασία πάει καλά;… Έχει βελτιωθεί; Δηλαδή σύγκρινέ την με 

την αρχή της χρονιάς. 
Αποστόλης:  Ναι έχει βελτιωθεί, τώρα μιλάει κι η Σοφία.  
Ερευνητής:  Ε; Μάλιστα. Βοηθάει αυτό; Ότι συνεργάζεστε καλύτερα; 
Αποστόλης:  Ναι. Για ν’ ακούμε τις απόψεις όλων και να βγάζουμε, ας πούμε, θ’ 

                                                 
∗ Εκτεταμένα αποσπάσματα αυτών των συνεντεύξεων υπάρχουν στο παράρτημα. 
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ακούμε τις απόψεις όλων και τότε θα, θα βρούμε καλύτερο 
αποτέλεσμα… 

 
Ο Αποστόλης που επικρατούσε κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων στο 

ξεκίνημα της σχολικής χρονιάς και προσπαθούσε να καθοδηγεί απόλυτα την ομάδα 
αναγνωρίζει ότι οι αποφάσεις θα πρέπει να είναι ομαδικές και να συμμετέχουν όλοι 
σε αυτές. 

Μπορούμε να παρατηρήσουμε στην παρακάτω στιχομυθία πόσο διαλογικά 
προσεγγίζει η Δανάη το νόημα του «σωστού». 

 
Ερευνητής: …Πώς συνεργάζεστε στην ομάδα σας; 
Δανάη: Μερικές φορές, τσακωνόμαστε μερικές φορές, επειδή ο 

Αποστόλης λέει πάντα ότι, ας πούμε, ό,τι λέει αυτός πρέπει να το 
γράψουμε και τσακωνόμαστε μερικές φορές. 

Ερευνητής: Πώς του απαντάτε, όταν σας λέει ότι πρέπει να το γράψετε αυτό, τι 
του απαντάτε εσείς; 

Δανάη: Ας πούμε μας κάνει, μας λέει την άποψή του και μας κάνει, «αυτό θα 
γράψουμε, αρχίστε». Χωρίς να ρωτήσει τη γνώμη του άλλου, αλλά 
μερικές φορές συνεργαζόμαστε τις πιο πολλές, για να βρούμε ένα 
κοινό αποτέλεσμα που να’ ναι σωστό. Δηλαδή που να νομίζουμε ότι 
θα’ ναι σωστό. 

 
Από τα λόγια της Σωτηρίας που ακολουθούν, και ιδιαίτερα την τελευταία 

φράση, μπορούμε να δούμε τον τρόπο με τον οποίο βίωσε η ίδια το σταδιακό 
μετασχηματισμό της φύσης των δραστηριοτήτων της ομάδας και ταυτόχρονα το 
σταδιακό μετασχηματισμό προς πιο συνεργατικές διερευνητικές πρακτικές των μελών 
της. 

 
Σωτηρία:  Ναι πολύ. Έχει αρχίσει κι η Σοφία τώρα να παίρνει, όπως την 

προηγούμενη φορά που δεν μπορούσε να πει τη γνώμη της, τώρα τη 
λέει πιο άνετα. 

Ερευνητής:  Δηλαδή κάνε μου καταρχήν μια σύγκριση πώς δουλεύατε στην αρχή 
της χρονιάς το μάθημα και πώς δουλεύετε τώρα. 

Σωτηρία:  Στην αρχή της χρονιάς, πιο πολύ μιλούσε ο Αποστόλης. Τώρα όμως 
όλοι έχουμε αρχίσει να λέμε τις απόψεις μας. Μέχρι και η Σοφία που 
δεν μπορούσε… 

Ερευνητής: Πως έγινε αυτό; Ξαφνικά; Το καταλάβατε; Πως; 
Σωτηρία:  Όχι σιγά – σιγά. 
Ερευνητής: Σας το ’πε ο κύριος; 
Σωτηρία:  Αρχίσαμε να λέμε στον Αποστόλη να σταματάει λίγο και μετά λέγαμε 

όλοι την άποψή μας και αρχίσαμε σιγά – σιγά να συνεργαζόμαστε 
όλοι μαζί… 

 
Β. Απόψεις για τον τρόπο εργασίας στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών και 

το ρόλο του δασκάλου. 
Στη στιχομυθία που ακολουθεί ο Αποστόλης αναφέρεται όχι μόνο στην αξία 

της πραγματοποίησης πειραμάτων αλλά και της συζήτησης, ενώ αναφέρεται, όπως 
και ο Βαλάντης στη συνέχεια, στο ρόλο του δασκάλου ως καθοδηγητή και 
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διευκολυντή που διαθέτει χρόνο στους μαθητές του να ερευνήσουν, να 
πειραματιστούν, να συζητήσουν.  

 
Ερευνητής:  Για τον τρόπο εργασίας των μαθητών …. Να δουλεύουνε κατά 

μέτωπο ή σε ομάδες; 
Αποστόλης:  Να τους έχουνε (οργανώσει) σε ομάδα, σε ομάδες, 
Ερευνητής:  Άλλο; 
Αποστόλης:  Και να τους αφήνει να, να τους αφήνει, ας πούμε, αν δεν ξέρουν 

κάτι να τους αφήνει πολύ ώρα. 
Ερευνητής:  Να τους αφήνει να συζητούν, δηλαδή θες να πεις, και να κάνουν 

μόνοι τους τις δραστηριότητες. Άλλο; Τι είδους δραστηριότητες να 
κάνουν;… 

Αποστόλης: Ναι. Στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών πρέπει να κάνουμε το 
πείραμα και να συζητάμε… 

 
Βαλάντης: … να μας βάζει να κάνουμε τα πειράματα εμείς κι όχι όπως τα 

περισσότερα τα κάνει ο κύριος πριν από σας που είχατε έρθει… 
 
Γ. Απόψεις για το μάθημα των Φυσικών Επιστήμων 
Οι στάση των μαθητών της ομάδας ήταν θετική απέναντι στο μάθημα των 

Φυσικών Επιστημών. Έγινε ακόμα πιο θετική στο πλαίσιο της έρευνάς μας. 
 

Ερευνητής: Πες μου πρώτα - πρώτα αν σ’ αρέσει το μάθημα των Φυσικών 
Επιστημών. 

Σωτηρία: Πάρα πολύ… Γιατί κάνουμε πειράματα, μαθαίνουμε με τα φυλλάδια 
που μας βάζει ο κύριος, κάνουμε ωραία πράγματα εκεί. Και γενικά 
όλοι συμμετέχουνε σ’ αυτό το μάθημα, όλοι κάνουνε από κάποια 
δραστηριότητα, εκφράζουν τη γνώμη τους. 

 
Τα αποσπάσματα των συνεντεύξεων των μαθητών αποτυπώνουν με 

χαρακτηριστικό τρόπο το «ταξίδι» και τον μετασχηματισμό της ομάδας στο μάθημα 
των Φυσικών Επιστημών κατά τη διάρκεια μιας ολόκληρης χρονιάς κατά την οποία 
πραγματοποιήθηκε η παρέμβασή μας (όσον αφορά τη συγκεκριμένη ομάδα). 

 
6.8 Τελικά σχόλια κεφαλαίου 

Η μελέτη και η ανάλυση των δεδομένων που πραγματοποιήσαμε με την ενεργό 
συμμετοχή των δασκάλων-ερευνητών δείχνει πως οι περισσότεροι μαθητές, στην 
αρχική φάση της έρευνάς μας, δε διέθεταν στον επιθυμητό βαθμό συνεργατικές και 
διαλογικές δεξιότητες, για να εργαστούν και να διαπραγματευτούν νοήματα και να 
πραγματοποιήσουν δραστηριότητες από κοινού στο μάθημα των Φυσικών 
Επιστημών. Η φύση και το είδος των διαλόγων ήταν αρκετά μακριά από το 
επιδιωκόμενο συνεργατικό διερευνητικό πλαίσιο. Η συνεργασία των μαθητών 
παρέμενε στο επίπεδο της διανομής του χειρισμού των υλικών και της 
διαπραγμάτευσης των κοινωνικών ρόλων στην ομάδα. Η διαπραγμάτευση νοημάτων 
ήταν μη ικανοποιητική. Η ομιλία στις ομάδες ήταν συνήθως συζήτηση αμφισβήτησης 
ή σωρευτική-αθροιστική συζήτηση και όχι πάντως σε ικανοποιητικό βαθμό 
διερευνητική.  
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Μπορεί να διερωτηθεί κανείς αν οι μαθητές έμαθαν καλύτερα /οικειοποιήθηκαν 
και το περιεχόμενο της διδακτέας ύλης του μαθήματος των Φυσικών Επιστημών μέσα 
από την διαδικασία που ακολουθήσαμε. Μπορούμε να απαντήσουμε ότι επιδιώξαμε 
να δημιουργήσουμε τις συνθήκες, ώστε οι μαθητές να συμμετάσχουν ενεργά σε 
επιθυμητές πρακτικές και λόγους των Φυσικών Επιστημών (ένας 
κοινωνικοπολιτισμικός ορισμός για τον επιστημονικό αλφαβητισμό) και 
υποστηρίζουμε ότι με την παρέμβασή μας και την πολύτιμη συνεισφορά των 
δασκάλων-ερευνητών και των μαθητών τους δημιουργήσαμε τις συνθήκες, ώστε ο 
στόχος αυτός να επιτευχθεί με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα για περισσότερους 
μαθητές (π.χ. ο σταδιακός μετασχηματισμός της συμμετοχής της Σοφίας και του 
Βαλάντη αλλά και της ομάδας τους συνολικά). Κατά τη γνώμη μας, η μάθηση στο 
μάθημα των Φυσικών Επιστημών δεν είναι μια στατική διαδικασία αλλά μια 
δυναμική αναπτυξιακή διαδικασία συμμετοχής σε κατάλληλα διαμορφωμένους 
λόγους και πρακτικές, που εξασφαλίζουν την ενεργό και ολόπλευρη συμμετοχή των 
μαθητών, και αυτό είναι που προσπαθήσαμε να επιτύχουμε με την παρέμβασή μας. 

Ολοκληρώνοντας το ερευνητικό κεφαλαίο θα θέλαμε να σημειώσουμε ότι με 
την ολοκλήρωση της έρευνας διαπιστώσαμε με ικανοποίηση ότι οι μαθητές που 
συμμετείχαν σε αυτή όχι μόνο οικειοποιήθηκαν σταδιακά, σε διαφορετικό βαθμό 
φυσικά συνεργατικές και διαλογικές δεξιότητες και μεταδεξιότητες που οδήγησαν 
στο μετασχηματισμό της λειτουργίας των ομάδων σε πιο συνεργατικές διερευνητικές 
συνθήκες, αλλά και ότι η εμπλοκή τους στην ερευνητική διαδικασία (οι μαθητές ως 
ερευνητές) τους έκανε να αγαπήσουν ακόμα περισσότερο τις Φυσικές Επιστήμες και 
τους βοήθησε στο μετασχηματισμό προς πιο δυναμικές και διαλογικές απόψεις 
σχετικά με τη φύση των Φυσικών Επιστημών, τη φύση της μάθησης και της 
διδασκαλίας, τη φύση της γλώσσας και της συνεργασίας. 
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Κεφάλαιο 7: Συζήτηση των αποτελεσμάτων - Συμπεράσματα και 
παιδαγωγικές επιπτώσεις 

 
7.1 Εισαγωγή 

Το κεφάλαιο αυτό, που αποτελεί την ολοκλήρωση της παρούσας διατριβής, 
δομείται σε πέντε ενότητες. Ξεκινάμε με συζήτηση των αποτελεσμάτων στα οποία 
κατέληξε η ανάλυση των δεδομένων και συνεχίζουμε με τη συνοπτική επισκόπηση 
των συμπερασμάτων της παρούσας έρευνας. Η συζήτηση των αποτελεσμάτων και 
των συμπερασμάτων της διατριβής μας οδηγεί στην εξέταση των παιδαγωγικών 
επιπτώσεων με βάση τα συμπεράσματά αυτά. Στη συνέχεια παρουσιάζονται 
ορισμένοι περιορισμοί της έρευνάς μας καθώς και οι προτάσεις μας σχετικά με 
θέματα για περαιτέρω διερεύνηση, για να φθάσουμε στην τελευταία ενότητα που 
συνιστά τον επίλογο της παρούσας εργασίας. 

 
7.2 Συζήτηση των αποτελεσμάτων 

Η μελέτη και η ανάλυση των δεδομένων που πραγματοποιήσαμε με την ενεργό 
συμμετοχή των δασκάλων-ερευνητών έδειξε πως η συνεργατική έρευνα δράσης με τα 
χαρακτηριστικά της αναπτυξιακής εργασίας έρευνας (developmental work research), 
οδήγησε σταδιακά στο μετασχηματισμό της φύσης και του είδους των διαλόγων που 
λάμβαναν χώρα κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας στο μάθημα των 
Φυσικών Επιστημών, με αποτέλεσμα να διαμορφωθούν πιο συνεργατικές 
διερευνητικές συνθήκες στις οκτώ τάξεις Ε΄ και Στ΄ του Δημοτικού Σχολείου, όπου 
πραγματοποιήθηκε η έρευνά μας. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι αυτός ο 
μετασχηματισμός προς πιο συνεργατικές διερευνητικές συνθήκες δεν ήταν ίδιος για 
όλες τις τάξεις, αφού με βάση και τις κοινωνικοπολιτισμικές θεωρήσεις κάθε τάξη 
αποτελούσε ένα μοναδικό μαθησιακό μικροπεριβάλλον με τις ιδιαίτερες 
κοινωνικοπολιτισμικές παραμέτρους του. 

Στη συνέχεια αναφερόμαστε στα υποερωτήματα της έρευνάς μας για να 
συζητήσουμε διεξοδικότερα τα αποτελέσματά της. 

 
• Ήταν η αλληλεπίδραση των μελών μιας ομάδας πάντοτε επωφελής για τη 

μαθησιακή διαδικασία; Η εργασία των μαθητών σε ομάδες στο μάθημα 
των Φυσικών Επιστημών αρκεί από μόνη της για να δημιουργήσει 
συνεργατικά διερευνητικά χαρακτηριστικά; 

Η έρευνα έδειξε ότι υπάρχουν μια σειρά από θετικά αποτελέσματα όταν οι 
μαθητές εργάζονται ομαδικά κατά τη διάρκεια συνεργατικών διερευνήσεων στο 
μάθημα των Φυσικών Επιστημών, όπως για παράδειγμα ότι μια ομάδα μπορεί να 
προσεγγίσει ένα πρόβλημα από διαφορετικές οπτικές και να καταλήξει σε 
περισσότερες από μια λύσεις (βλ. ενότ. 5.7.4), ότι η διαμαθητική επικοινωνία 
λειτουργεί κριτικά στην αξιολόγηση προτάσεων, υποθέσεων στρατηγικών, λύσεων 
παρέχοντας ευκαιρίες για τη συμμετοχή όλων των μελών της ομάδας, ότι μέσα από 
την ομαδική εργασία αναδεικνύεται με αβίαστο τρόπο η προϋπάρχουσα γνώση των 
μαθητών και ότι η συζήτηση στην ομάδα μπορεί να επεκτείνει τη διαθέσιμη γνώση 
των μελών της. 

Επιθυμητά χαρακτηριστικά της συνεργασίας μιας ομάδας όμως, όπως τα 
παραπάνω, μπορούν να επιτευχθούν υπό συγκεκριμένες συνθήκες. Η κοινωνική 
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οργάνωση μιας τάξης σε ομάδες δεν εξασφαλίζει από μόνη της τις προϋποθέσεις για 
τη δημιουργία συνεργατικών διερευνητικών συνθηκών στο μάθημα των Φυσικών 
Επιστημών, παρότι όταν οι μαθητές κάθονται σε ομάδες σίγουρα μιλούν περισσότερο 
και συμμετέχουν σε κάποιους διαλόγους σχετικούς με τις δραστηριότητες στις οποίες 
εμπλέκονται. Ποια όμως είναι η φύση και το είδος αυτών των διαλόγων; Όπως 
έδειξαν οι αναλύσεις του κεφαλαίου 6 και ιδιαίτερα αυτές της δεύτερης υποδράσης 
(αρχική φάση της έρευνας) οι διάλογοι που λάμβαναν χώρα στις μαθητικές ομάδες 
δεν ήταν πάντοτε εποικοδομητικοί για τη μαθησιακή διαδικασία του μαθήματος των 
Φυσικών Επιστημών. Για παράδειγμα, μερικά μη επιθυμητά χαρακτηριστικά ήταν ότι 
πολλές ομάδες χαρακτηρίζονταν από ανυπαρξία ουσιαστικής αλληλεπίδρασης, οι 
μαθητές σπανίως συζητούσαν σχετικά με έννοιες των Φυσικών Επιστημών, η ομιλία 
στις ομάδες στις περισσότερες των περιπτώσεων ήταν ομιλία αμφισβήτησης και 
συσσωρευτική ομιλία και σε πολύ λιγότερες περιπτώσεις διερευνητική ομιλία σχετική 
με έννοιες, με διατύπωση επιχειρημάτων και αντεπιχειρημάτων. Πολύ συχνά οι 
μαθητές -παρότι κάθονταν σε ομάδες- εργάζονταν ατομικά και περιστασιακά 
συνέκριναν τις απαντήσεις τους με τις απαντήσεις των άλλων μελών της ομάδας, 
κάποια μέλη ομάδων άφηναν άλλους να ολοκληρώσουν το έργο της ομάδας και μετά 
αντέγραφαν κ.λπ. 

Συμπερασματικά, η ποιότητα των συζητήσεων που λάμβαναν χώρα κατά τη 
διάρκεια των ομαδικών δραστηριοτήτων στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών 
εξαρτιόταν σε μεγάλο βαθμό από τα χαρακτηριστικά των μελών της κάθε ομάδας. Το 
ανθρωπογενές πλαίσιο μέσα στο οποίο υλοποιούνταν οι μαθησιακές δραστηριότητες, 
λειτουργούσε προς όφελος ή εμπόδιζε καθοριστικά την πρόοδο της μαθησιακής 
διαδικασίας. Έτσι εντοπίσαμε ομάδες που τα μέλη τους αδυνατούσαν να 
συνεργαστούν και ακριβώς δίπλα τους ομάδες που, αναλαμβάνοντας το ίδιο έργο, το 
έφερναν σε πέρας με «επιτυχία». Επίσης διαπιστώθηκε πως οι επικοινωνιακές 
αλληλεπιδράσεις των ομάδων ποίκιλαν και μόνο μερικές από αυτές με συγκεκριμένα 
γνωστικά, κοινωνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά οδηγούσαν σε αμοιβαία 
συνεννόηση και από κοινού διαμόρφωση θέσεων και απόψεων σχετικών με τις 
δραστηριότητες του μαθήματος των Φυσικών Επιστημών. 

Οι κοινωνικοπολιτισμικές θεωρήσεις δεν αρκούνται μόνο στις διαπιστώσεις μια 
κατάστασης αλλά επιδιώκουν και την εξήγησή της. Ποιες είναι οι εξηγήσεις των 
δυσκολιών που αντιμετώπισαν οι μαθητές, όταν κλήθηκαν να συνεργαστούν και να 
ερευνήσουν ή να διαμορφώσουν απόψεις και θέσεις από κοινού στο μάθημα των 
Φυσικών Επιστημών; Το συμπέρασμά μας είναι ότι, όταν ζητείται από μαθητές -που 
έχουν εργαστεί στο σχολείο κατά κύριο λόγο μετωπικά και έχουν αναπτυχθεί σε μια 
ατομοκεντρική κοινωνία, όπως είναι η ελληνική- να συμμετάσχουν σε μαθησιακές 
δραστηριότητες, που προϋποθέτουν μια νέα μαθησιακή κουλτούρα και την εμπλοκή 
τους σε συνθήκες συνεργατικής διερεύνησης, αυτοί αντιμετωπίζουν σημαντικές 
δυσκολίες. Καθοριστικοί παράμετροι στη διαμόρφωση πιο συνεργατικών 
διερευνητικών συνθηκών στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών, κατά την άποψή 
μας, είναι οι απόψεις που υιοθετούν οι μαθητές για τη φύση των Φυσικών 
Επιστημών, για τη μάθηση, τη διδασκαλία, τη συνεργασία και οι συνεργατικές και 
διαλογικές δεξιότητες και μεταδεξιότητες που κατέχουν ή αποκτούν σταδιακά μέσα 
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από την εμπλοκή τους στη μαθησιακή διαδικασία∗. Γι αυτό στα πλαίσια της έρευνας 
επιδιώξαμε και αναπτύξαμε στρατηγικές που βοήθησαν σταδιακά τους μαθητές να 
οικειοποιηθούν επιθυμητές συνεργατικές και διαλογικές δεξιότητες και 
μεταδεξιότητες (ενότητες 6.2.3 & 6.2.4). Ταυτόχρονα επιδιώξαμε και την 
οικειοποίηση από μέρους των διδασκόντων μιας σειράς συνεργατικών και διαλογικών 
δεξιοτήτων, καθώς η εργασία των μαθητών σε ομάδες -ακόμα κι αν αυτές 
λειτουργούν ικανοποιητικά- δεν αρκεί από μόνη της για να δημιουργήσει πάντοτε 
συνεργατικά διερευνητικά χαρακτηριστικά. 

 
• Ποιος είναι ο ρόλος των δασκάλων και πιο συγκεκριμένα ο ρόλος των λόγων 

τους στη δημιουργία περιβαλλόντων με συνεργατικά διερευνητικά 
χαρακτηριστικά στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών; 
Από τη μελέτη και την ανάλυση των δασκαλομαθητικών διαλόγων στις οκτώ 

τάξεις που έλαβε χώρα η έρευνά μας καταλήξαμε στο συμπέρασμα, ότι ο ρόλος των 
συνεργατικών και διαλογικών δεξιοτήτων που κατείχαν ή δεν κατείχαν οι 
διδάσκοντες καθώς και ο ρόλος των απόψεων που αυτοί ρητά ή άρρητα με τους 
λόγους τους «επικοινωνούσαν» (συνοδευτικά νοήματα ονομάσαμε αυτές τις απόψεις) 
στους μαθητές τους για τη φύση των Φυσικών Επιστημών, της διδασκαλίας, της 
μάθησης, της συνεργασίας και της γλώσσας ήταν καθοριστικές παράμετροι για το 
βαθμό διαμόρφωσης των επιδιωκόμενων συνεργατικών διερευνητικών συνθηκών.  

Όπως έδειξαν οι αναλύσεις (κεφ. 5) και ιδιαίτερα αυτές της δεύτερης 
υποδράσης (αρχική φάση της έρευνας) οι περισσότεροι δάσκαλοι-ερευνητές, πριν 
εξοικειωθούν με το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο, δε διέθεταν τα απαραίτητα 
συνεργατικά και διαλογικά πολιτισμικά ρεπερτόρια για να διαμορφώσουν 
συνεργατικές διερευνητικές συνθήκες στον επιθυμητό βαθμό στο μάθημα των 
Φυσικών Επιστημών. Οι δάσκαλοι-ερευνητές με τις επικοινωνιακές συνεισφορές 
τους και τις πρακτικές τους διαμόρφωναν συνήθως ένα περιβάλλον που μπορεί να 
ήταν αλληλεπιδραστικό (αφού έδιναν την ευκαιρία και στους μαθητές να 
συμμετάσχουν), αλλά ταυτόχρονα ήταν μονολογικό και επιτακτικό. Έτσι με ή χωρίς 
τη θέλησή τους δημιουργούσαν, όπως έδειξαν οι αναλύσεις, μη επιθυμητά 
συνοδευτικά νοήματα για το πλαίσιό μας, για τη φύση των Φυσικών Επιστημών, της 
μάθησης, της διδασκαλίας, της γλώσσας, των μαθησιακών δραστηριοτήτων, των 
σκοπών των Φυσικών Επιστημών. Στην πλειοψηφία τους κατά τη διάρκεια της 
πρώτης φάσης, οι διάλογοι που λάμβαναν χώρα στη διάρκεια του μαθήματος των 
Φυσικών Επιστημών καθοδηγούνταν ασφυκτικά από τους διδάσκοντες και ήταν 
συνήθως στη μορφή του τριαδικού διαλόγου. Ο διδάσκοντες καθοδηγούσαν απόλυτα 
τα θέματα συζήτησης και χρησιμοποιούσαν μια ποικιλία επιτακτικών στρατηγικών 
λόγου, για να έχουν τον απόλυτο θεματικό έλεγχο. Οι δάσκαλοι-ερευνητές δεν ήταν 
εξοικειωμένοι και συνεπώς δε χρησιμοποιούσαν ποικιλία στρατηγικών λόγου που θα 
προσέφεραν σκαλωσιές μάθησης στους μαθητές και τις μαθητικές ομάδες. 
Λειτουργούσαν περισσότερο ως διανεμητές γνώσης και λιγότερο ως διευκολυντές και 

                                                 
∗ Παραδείγματος χάρη, στο 6ο ερευνητικό κεφάλαιο είδαμε ότι οι μαθητές αναφέρονταν κατά 
το ξεκίνημα της έρευνας δράσης στην αξία του πειράματος στο μάθημα των Φυσικών 
Επιστημών, όχι όμως και στην καθοριστική σημασία της συζήτησης και του διάλογου, κάτι 
στο οποίο έκαναν αναφορά στις τελικές συνεντεύξεις. 
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διαμεσολαβητές της μαθησιακής διαδικασίας στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών. 
Ήταν «κλειστοί» και όχι «ανοικτοί» και διαλογικοί. Βασίζονταν σε μεγάλο βαθμό 
στην αυθεντία (τη δική τους και του πεδίου των Φυσικών Επιστημών) και 
στηρίζονταν αποκλειστικά στις δραστηριότητες των σχολικών εγχειριδίων, χωρίς να 
εισαγάγουν δικές τους εκδοχές των δραστηριοτήτων ή να αξιοποιούν κάποιες από τις 
εισαγωγές υποθεμάτων των μαθητών τους. Επίσης χρησιμοποιούσαν στην 
πλειοψηφία τους μονολογικές δομές δραστηριοτήτων (όπως αυτές του τριαδικού 
διαλόγου) για να «γεμίσουν» τους μαθητές τους με όλα τα βασικά σημεία, με όλες τις 
σωστές απαντήσεις, για να ελέγξουν το περιεχόμενο, το παιδαγωγικό πλαίσιο του 
μαθήματος, τη συμπεριφορά των μαθητών και τη συμμετοχή τους ρυθμίζοντας 
απόλυτα την εξέλιξη των μαθησιακών δραστηριοτήτων. Έτσι όμως διαμορφωνόταν 
ένα μαθησιακό περιβάλλον που ερχόταν σε αντίθεση με τις θεωρήσεις που 
υιοθετούμε για τη μάθηση ως συμμετοχής σε κατάλληλα καθοδηγούμενους 
εξελισσόμενους λόγους και πρακτικές. 

Από τις αναλύσεις διαπιστώσαμε επίσης ότι ήταν καθοριστικός ο ρόλος και η 
καθοδήγηση του δασκάλου στη λειτουργία των ομάδων. Έτσι στο αρχικό στάδιο της 
έρευνας, οι περισσότεροι δάσκαλοι-ερευνητές πίστευαν ότι έπρεπε να αφήνουν τις 
ομάδες να εργάζονται μόνες τους, για να αυτενεργήσουν. Η ανάλυση έδειξε ότι 
αντίθετα ήταν απαραίτητη και σημαντική η παρουσία και η καθοδήγηση του 
διδάσκοντος ως ικανού άλλου που θα εκπληρώσει ρόλους και δεξιότητες (π.χ. θα 
προσφέρει σκαλωσιές μάθησης, θα εκπληρώσει επιθυμητούς συνεργατικούς και 
διαλογικούς ρόλους) που θα λειτουργήσουν υποστηρικτικά στη λειτουργία της 
ομάδας.  

Ποιες είναι οι εξηγήσεις των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι διδάσκοντες, 
όταν καλούνται να διαμορφώσουν ένα συνεργατικό διερευνητικό μαθησιακό 
περιβάλλον στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών; Αυτό, κατά την άποψή μας, 
σχετίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό με την ιστορία του κάθε διδάσκοντα, το βαθμό 
εξοικείωσής του με συνεργατικά και διαλογικά ρεπερτόρια, τη θεωρητική 
συγκρότηση και την πρακτική του εμπειρία και τις παιδαγωγικές προσεγγίσεις που ο 
ίδιος βίωσε ως μανθάνων. Ο Taylor (1994)1 υποστηρίζει πως οι διδάσκοντες των 
Φυσικών Επιστημών έχουν γενικά εισαχθεί στον «ηγεμονικό» λόγο της εκπαίδευσης 
των Φυσικών Επιστημών και δεν έχουν τους πολιτισμικούς πόρους ή την κοινωνική 
υποστήριξη να θέσουν διαφορετικά σε εφαρμογή ένα Αναλυτικό Πρόγραμμα (για 
παράδειγμα, τον επιδιωκόμενο στο πλαίσιο της έρευνάς μας συνεργατικό 
διερευνητικό λόγο), παρά τις καλές προθέσεις τους. Αυτό σημαίνει ότι το 
«πρόβλημα» είναι πολύ βαθύτερο και οφείλεται στις κυριαρχούσες πρακτικές λόγου 
στις οποίες έχουν εκτεθεί οι διδάσκοντες και εκθέτουν με τη σειρά τους και τους 
μαθητές τους. Όπως παραδείγματος χάρη, με τους Λόγους και τα γλωσσικά παιχνίδια 
στα οποία έχουν συμμετάσχει οι διδάσκοντες, με το πολιτισμικό κεφάλαιο που 
διαθέτουν, με τα οικοκοινωνικά συστήματα των οποίων είναι μέλη, αλλά και με τα 
νοήματα που από μόνες τους φέρουν και δημιουργούν οι λέξεις που 
χρησιμοποιούνται στα πλαίσια ενός μαθήματος των Φυσικών Επιστημών (π.χ. τι 

                                                 
1 Taylor, C. A. (1994). Science as cultural practice: a rhetorical perspective. Technical 
Communication Quarterly, 3, 67-81. 
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συνθήκες -μονολογικές ή συνεργατικές διερευνητικές- δημιουργούν οι πολύ 
συνηθισμένες φράσεις του δασκάλου: «Το καταλάβατε», «ποιος θα μου το πει 
σωστά;») ως ιστορικά διαμορφούμενα πολιτισμικά εργαλεία (κατά τον Bakhtin). 

Αν η κοινωνικοπολιτισμική παραδοχή ότι η μαθησιακή διαδικασία είναι 
συμμετοχή σε κατάλληλα διαμορφωμένους διάλογους και πρακτικές είναι σωστή, 
τότε είναι φυσικό οι διδάσκοντες, έχοντας συμμετάσχει σε όλη τη διάρκεια της 
διαδρομής τους κυρίως σε μονοδιάστατες μεταδοτικές προσεγγίσεις, να αδυνατούν να 
λειτουργήσουν διαφορετικά. «Εμπόδιο» στην προσπάθεια των δασκάλων-ερευνητών 
να δημιουργήσουν συνεργατικές διερευνητικές συνθήκες ήταν η ίδια η «ιστορία» 
τους και οι μονολογικές, δασκαλοκεντρικές πρακτικές με τις οποίες ήταν 
εξοικειωμένοι σε αντίθεση με τις συνεργατικές διερευνητικές πρακτικές που 
«απαιτείτο» να αναπτύξουν, αν και μερικοί από αυτούς ήταν σε αρκετό βαθμό 
ενημερωμένοι θεωρητικά σχετικά με αυτές. Έτσι, ακόμα και στην τελευταία φάση 
της έρευνας, όταν οι δάσκαλοι-ερευνητές ήταν ενήμεροι για τις συνέπειες που είχαν 
για τη μαθησιακή διαδικασία οι λόγοι και οι πράξεις τους, σε πολλές περιπτώσεις δεν 
απέφευγαν τη δημιουργία μη επιθυμητών συνοδευτικών νοημάτων.  

Καθοριστικές επίσης παράμετροι για τη φύση και το είδος των λόγων που θα 
συνεισφέρουν οι διδάσκοντες στη μαθησιακή διαδικασία φαίνεται από την έρευνα ότι 
είναι οι απόψεις που υιοθετούν για τη φύση των Φυσικών Επιστημών, τη μάθηση, τη 
διδασκαλία, τη συνεργασία και το ρόλο της γλώσσας. Έτσι στα πλαίσια της έρευνάς 
μας ενημερώσαμε θεωρητικά τους δασκάλους-ερευνητές, τους εμπλέξαμε 
ερευνητικά, για να καταστούν ενήμεροι των επιπτώσεων των λόγων τους στη 
μαθησιακή διαδικασία στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών και αναπτύξαμε από 
κοινού στρατηγικές που τους βοήθησαν σταδιακά να οικειοποιηθούν επιθυμητές 
συνεργατικές και διαλογικές δεξιότητες και μεταδεξιότητες.  

 
• Μπορεί και πώς η χρήση και η αξιοποίηση εργαλείων ανάλυσης λόγου από 

τους δασκάλους-ερευνητές και ο σχεδιασμός κατάλληλων στρατηγικών με 
βάση τα συμπεράσματα που προκύπτουν από αυτές τις αναλύσεις να 
οδηγήσουν στο σταδιακό μετασχηματισμό της φύσης και του είδους των 
λόγων τους, έτσι ώστε να χαρακτηρίζονται από πιο συνεργατικά 
διερευνητικά χαρακτηριστικά; 
Η παραδοχή που υιοθετήσαμε ότι η εμπλοκή των δασκάλων και ως ερευνητών 

στην όλη διαδικασία μπορούσε να τους καταστήσει ενήμερους για όλες εκείνες τις 
αντιθέσεις - εμπόδια στην επιδίωξή μας για πιο συνεργατικές διερευνητικές συνθήκες 
στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών αποδείχτηκε στην πράξη, όπως δείχνουν τα 
ερευνητικά αποτελέσματα (βλ. ερευνητικό κεφάλαιο 5 και ιδιαίτερα την ενότητα 5.7, 
όπου παρουσιάζονται δεδομένα για το μετασχηματισμό ενός συγκεκριμένου 
δασκάλου), ένας επιτεύξιμος στόχος και όχι μόνο. Η ανάλυση των λόγων τους δε 
λειτούργησε μόνο ως ένα ερευνητικό αναστοχαστικό εργαλείο για τους δασκάλους-
ερευνητές αλλά και ως ένα επιμορφωτικό και μεταδιδακτικό εργαλείο. Αναλύοντας 
τους ίδιους τους λόγους τους, οι δάσκαλοι-ερευνητές δεν εντόπιζαν απλά τα 
συνοδευτικά νοήματα στους λόγους τους, αλλά ταυτόχρονα «οπλίζονταν» με 
χρήσιμες επιθυμητές διαλογικές και συνεργατικές στρατηγικές που με τον καιρό 
μετασχηματίστηκαν και σε μεταστρατηγικές. Να σημειώσουμε ότι ο λόγος για τις 
κοινωνικοπολιτισμικές θεωρήσεις δεν είναι απλά ένα επικοινωνιακό αλλά 
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ταυτόχρονα ένα κοινωνικό γεγονός. Με άλλα λόγια οι δάσκαλοι-ερευνητές, όντας 
ενήμεροι για τις επιπτώσεις των λόγων τους, μετά την εμπλοκή τους στην ανάλυση 
των λόγων τους, συνεισέφεραν επικοινωνιακές δράσεις που διαμόρφωναν πιο 
συνεργατικές διερευνητικές συνθήκες.  

Τα εργαλεία ανάλυσης λόγου που χρησιμοποιήσαμε στην ουσία λειτούργησαν 
ως εργαλεία μετασχηματισμού των δασκάλων-ερευνητών και βέβαια αξιοποιήθηκαν 
από τον καθένα τους διαφορετικά. Οι κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις μας 
καθιστούν ενήμερους ότι οι μετέχοντες στο κοινωνικοπολιτισμικό γεγονός δε 
μετασχηματίζονται παθητικά αλλά μετασχηματίζουν και οι ίδιοι, βάζοντας τη δική 
τους σφραγίδα, στις κοινωνικοπολιτισμικές δραστηριότητες. Έτσι, κατά την άποψή 
μας, επιβεβαιώνεται η κοινωνικοπολιτισμική παραδοχή της μάθησης /ανάπτυξης ως 
δυναμικής εξελικτικής διαδικασίας μέσω της συμμετοχής σε κατάλληλους λόγους και 
πρακτικές. Ο επιδιωκόμενος μετασχηματισμός δεν μπορεί να είναι αποτέλεσμα μιας 
ριζικής αλλαγής, και μάλιστα ίδιας για όλους (έτσι ώστε να τους μετρούμε με ένα 
κοινό «μέτρο», αλλά αποτέλεσμα ολόπλευρης (συνεχιζόμενης για ικανό διάστημα) 
συμμετοχής σε κατάλληλους για το επιθυμητό πλαίσιο (παιδαγωγικούς και 
ερευνητικούς) λόγους και πρακτικές. Η χρήση και αξιοποίηση εργαλείων ανάλυσης 
λόγου από τους δασκάλους-ερευνητές και η εν γένει εμπλοκή τους σε μια 
συνεργατική έρευνα δράσης μπορεί να βοηθήσει στο σταδιακό μετασχηματισμό των 
μαθησιακών δραστηριοτήτων του μαθήματος των Φυσικών Επιστημών και συνεπώς 
στο μετασχηματισμό της φύσης και του είδους των λόγων των δασκάλων, έτσι ώστε 
να χαρακτηρίζονται από πιο συνεργατικά διερευνητικά χαρακτηριστικά. Αλλά αυτό 
δεν είναι μια διαδικασία που γίνεται αυτόματα. Θέλει προσπάθεια και ενσυνείδητη 
δράση από μέρους τους. Μάλιστα να σημειώσουμε ότι, κατά την άποψή μας, ο 
μετασχηματισμός αυτός στα πλαίσια μιας έρευνας δε θα πρέπει να θεωρείται 
πανάκεια. Το πιο σημαντικό ζητούμενο είναι η συνειδητοποίηση του τρόπου που 
ομιλούμε ως διδάσκοντες για να διαμορφώσουμε ένα πιο συνεργατικό διερευνητικό 
περιβάλλον και από εκεί και πέρα υπεισέρχονται και «ιδεολογικές» και «πολιτικές» 
τοποθετήσεις για τον τρόπο με τον οποίο ο κάθε διδάσκων αποφασίζει, όντας 
ενήμερος για τις επιπτώσεις τον λόγων του, να συνομιλήσει και να διαλεχτεί με τους 
μαθητές του.  

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι με τη χρήση και την αξιοποίηση των εργαλείων 
ανάλυσης λόγου των λόγων των δασκάλων-ερευνητών επιτύχαμε τα εξής: 

α) Αναδείξαμε την υπάρχουσα κατάσταση στις τάξεις που μελετήσαμε και το 
βαθμό που αυτές χαρακτηρίζονταν από συνεργατικές διερευνητικές συνθήκες (βλ. για 
παράδειγμα ενότ. 5.4). 

β) Η ίδια η διαδικασία της ανάλυσης λόγου, όπως φάνηκε από τις αναλύσεις, 
λειτούργησε ως κριτικό, αναστοχαστικό, επιμορφωτικό και τελικά ως 
μετασχηματιστικό εργαλείο για τους ίδιους τους δασκάλους-ερευνητές, όχι βέβαια με 
τον ίδιο τρόπο για όλους (βλ. τη μελέτη περίπτωσης ενός δασκάλου στην ενότ. 5.7). 
γ) Μας οδήγησε στην επιλογή και εφαρμογή στις επόμενες φάσεις της συνεργατικής 
έρευνας δράσης συγκεκριμένων στρατηγικών, όπως: 

 κριτική ανασύσταση των επικοινωνιακών δράσεων των δασκάλων-ερευνητών 
(βλ. ενότ. 5.5.2) 

 εντοπισμός «προβλημάτων» στη μαθησιακή διαδικασία και καθορισμός 
στρατηγικών για την «επίλυσή» τους (βλ. ενότ. 5.5.1) 
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 καθορισμός συγκεκριμένων επιθυμητών επικοινωνιακών συνεισφορών των 
δασκάλων-ερευνητών (βλ. ενότ. 5.5.1). 

Συμπερασματικά, η εμπλοκή των δασκάλων-ερευνητών στην ανάλυση των 
λόγων τους οδήγησε σε μια ευδιάκριτη μετακίνησή τους προς πιο συνεργατικές 
διερευνητικές πρακτικές. Η ανάλυση και μελέτη των δεδομένων της ενδιάμεσης και 
τελικής φάσης της έρευνας έδειξε πως οι δάσκαλοι-ερευνητές σταδιακά αξιοποιούσαν 
όλο και περισσότερο τις απόψεις και τις συνεισφορές των μαθητών, ήταν 
περισσότερο διαλογικοί και δημιουργούσαν πιο επιθυμητά για το πλαίσιό μας 
συνοδευτικά νοήματα.  

 
• Μπορεί και πώς η χρήση και η αξιοποίηση εργαλείων ανάλυσης λόγου από 

τους δασκάλους-ερευνητές αλλά και από τους μαθητές και ο σχεδιασμός 
κατάλληλων στρατηγικών με βάση τα συμπεράσματα που προκύπτουν από 
αυτές τις αναλύσεις να οδηγήσουν στο σταδιακό μετασχηματισμό της φύσης 
και του είδους των διαλόγων των μαθητικών ομάδων, έτσι ώστε να 
χαρακτηρίζονται από πιο συνεργατικά διερευνητικά χαρακτηριστικά; 
Τα δεδομένα της έρευνάς μας δείχνουν ότι είναι πολύ σημαντικό να εμπλακούν 

στην ανάλυση των λόγων των μαθητικών ομάδων, κατά τη διάρκεια διαμαθητικών 
αλληλεπιδράσεων στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών, όχι μόνο οι διδάσκοντες 
αλλά και οι μαθητές.  

Πραγματοποιώντας αναλύσεις στιχομυθιών των ομάδων με τους δασκάλους 
ερευνητές στο αρχικό στάδιο της έρευνάς μας διαπιστώσαμε και στην πράξη ότι η 
ανάλυση λόγου είναι πραγματικά χρήσιμο εργαλείο και μεταεργαλείο κατανόησης 
της λειτουργίας και μελλοντικής διαχείρισης συνεργατικών ομαδικών 
δραστηριοτήτων. Χρήσιμο εργαλείο, γιατί μας βοηθούσε να εντοπίσουμε τα 
«προβλήματα» που μπορεί να αντιμετωπίζει μια ομάδα, όταν πραγματεύεται μια 
δραστηριότητα στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών, δηλαδή να τεκμηριώσουμε με 
επιχειρήματα τι πραγματικά συμβαίνει στο μικροπλαίσιο των αλληλεπιδράσεων της 
ομάδας και να αναδείξουμε τα συγκεκριμένα προβλήματα και τις δυσκολίες που 
αντιμετωπίζουν στη συνεργασία τους οι μαθητές. Η ανάλυση λόγου είναι και 
πολύτιμο διδακτικό μεταεργαλείο, γιατί εξόπλιζε τους διδάσκοντες με εγκαθιδρυμένη 
στην πράξη γνώση για τον τρόπο που μια ομάδα λειτουργεί έτσι ή διαφορετικά, αλλά 
και με μικροστρατηγικές με τις οποίες ο διδάσκων μπορούσε να επιδιώξει να θέσει σε 
εφαρμογή και να επιτύχει το μετασχηματισμό της συνεργασίας των ομάδων προς το 
επιθυμητό πλαίσιο, δηλαδή προς πιο αποτελεσματική διαδικασία στο μάθημα των 
Φυσικών Επιστημών. Η εμπλοκή των δασκάλων-ερευνητών στην ανάλυση των 
λόγων των μαθητών τους, τους κατέστησε ενήμερους για όλες εκείνες τις δυσκολίες 
και τα εμπόδια που παρουσιάζονται στη λειτουργία μιας ομάδας και όχι μόνο. 
Ταυτόχρονα τους έδωσε τη δυνατότητα να είναι κοντά σε κάθε ομάδα, και όντας 
ενήμεροι για το επίπεδο συνεργασίας και τις ανάγκες των μελών της και των 
χαρακτηριστικών της, να προβαίνουν στις απαραίτητες δράσεις για τη διαμόρφωση 
πιο συνεργατικών συνθηκών.  

Επίσης, η ανάλυση και η μελέτη των δεδομένων της ενδιάμεσης και τελικής 
φάσης έδειξε πως οι μαθητές μπορούν να αναπτύξουν με βάση την υλοποίηση 
συγκεκριμένων στρατηγικών επιθυμητές συνεργατικές και διαλογικές δεξιότητες και 
μεταδεξιότητες. Η μελέτη των μαγνητοφωνημένων και μαγνητοσκοπημένων 
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δεδομένων δείχνει πως συνεργατικές και διαλογικές δεξιότητες μπορούν να 
αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης από τους ίδιους τους μαθητές, να 
μετατραπούν σταδιακά σε μεταδεξιότητες και να βοηθήσουν σημαντικά στο σταδιακό 
μετασχηματισμό του μαθησιακού περιβάλλοντος στο μάθημα των Φυσικών 
Επιστημών. Όμως, ο μετασχηματισμός της φύσης, του είδους αλλά και της ποιότητας 
των αλληλεπιδράσεων, όπως διαπιστώσαμε στην έρευνά μας, δεν μπορεί να γίνει από 
τη μια στιγμή στην άλλη και σίγουρα δεν είναι ίδιος για όλες τις ομάδες και για όλες 
τις τάξεις. 

Μέσα από τη διαδικασία ανάλυσης των διαλόγων άλλων μαθητικών ομάδων, οι 
μαθητές ενημερώθηκαν για θέματα που σχετίζονται με τη φύση και το είδος των 
διαλόγων, συζήτησαν για την ποιότητα αυτών των διαλόγων, διαμορφώνοντας 
ταυτόχρονα άποψη για τις επιπτώσεις της χρήσης συγκεκριμένων επικοινωνιακών και 
συνεργατικών στρατηγικών. Υποστηρίζουμε ότι μέσα από τέτοιες διαδικασίες οι 
μαθητές απόκτησαν σταδιακά μεταδεξιότητες συνεργασίας και επικοινωνίας, που 
θεωρούμε για το πλαίσιό μας πολύ σημαντικές.  

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι με τη χρήση και την αξιοποίηση των εργαλείων 
ανάλυσης λόγου για την ανάλυση των διαμαθητικών λόγων στις ομάδες επιτεύχθηκαν 
τα ακόλουθα: 

α) Αναδείχτηκε το επίπεδο συνεργασίας της κάθε ομάδας και ο βαθμός κατά 
τον οποίο αυτές χαρακτηρίζονταν από συνεργατικές διερευνητικές συνθήκες (βλ. για 
παράδειγμα ενότ. 6.4). 

β) Η ίδια η διαδικασία της ανάλυσης λόγου, όπως φάνηκε από την έρευνα, 
λειτούργησε ως αναστοχαστικό, επιμορφωτικό και τελικά ως μετασχηματιστικό 
εργαλείο για τους ίδιους τους δασκάλους-ερευνητές αλλά και για τους μαθητές (βλ. 
τη μελέτη περίπτωσης μιας μαθητικής ομάδας, ενότ. 6.7). 

γ) Μας οδήγησε στην επιλογή και εφαρμογή, στις επόμενες φάσεις της 
συνεργατικής έρευνας δράσης, συγκεκριμένων στρατηγικών (βλ. ενότ. 6.5), όπως 
είναι: 

 Η διαμόρφωση και εφαρμογή συγκεκριμένων κανόνων επικοινωνίας από τις 
μαθητικές ομάδες.  

 Το ημερολόγιο της ομάδας. 
 Οι διδάσκοντες να αποτελέσουν ως «μοντέλα» επιθυμητών για το πλαίσιό μας 
συνεργατικών και διαλογικών ρεπερτορίων. 

 Οι παρεμβάσεις στη σύνθεση των ομάδων. 
 Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων κατάλληλων για συνεργατική διερεύνηση. 
Συμπερασματικά, η εμπλοκή όχι μόνο των δασκάλων-ερευνητών αλλά και των 

μαθητών στην ανάλυση των λόγων τους οδήγησε σταδιακά στο μετασχηματισμό της 
φύσης της συνεργασίας των μαθητικών ομάδων προς πιο συνεργατικές διερευνητικές 
συνθήκες.  
 
• Μπορεί και σε ποιο βαθμό μια συνεργατική έρευνα δράσης με τα 

χαρακτηριστικά της αναπτυξιακής εργασίας έρευνας να δημιουργήσει 
συνεργατικές διερευνητικές συνθήκες στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών, 
αναπτύσσοντας ταυτόχρονα επιθυμητές δεξιότητες και μεταδεξιότητες 
διδασκόντων και μαθητών; 
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Τα δεδομένα της έρευνας μας δείχνουν ότι μια συνεργατική έρευνα δράσης με 
τα χαρακτηριστικά της αναπτυξιακής εργασίας έρευνας δημιούργησε τις συνθήκες 
για τη διαμόρφωση πιο συνεργατικών διερευνητικών συνθηκών στις τάξεις όπου 
έλαβε χώρα η έρευνά μας κατά τη διάρκεια του μαθήματος των Φυσικών Επιστημών. 
Με την εξέλιξη των δράσεων της έρευνας οι μαθητικές ομάδες σταδιακά άρχιζαν να 
συνεργάζονται πιο αποτελεσματικά και να διαλέγονται πιο διερευνητικά (για 
παράδειγμα, βλ. τη μελέτη περίπτωσης μιας μαθητικής ομάδας, ενότ. 6.7). Επίσης οι 
διδάσκοντες, που στην αρχική φάση της έρευνας, δεν είχαν στον επιθυμητό βαθμό 
πολλές από τις επιθυμητές συνεργατικές και διαλογικές δεξιότητες, για να 
διαμορφώσουν συνεργατικές διερευνητικές συνθήκες, σταδιακά άρχισαν να 
οικειοποιούνται αρκετές από αυτές (για παράδειγμα, βλ. στην ενότητα 5.6 τις 
στιχομυθίες 4, 5 και 6 και τη μελέτη περίπτωσης ενός δασκάλου ερευνητή, στην 
ενότητα 6.7). Τα δεδομένα της έρευνας δείχνουν ότι είναι πολύ σημαντικό να 
εμπλέκονται στην ερευνητική διαδικασία διδάσκοντες και μαθητές και να τους 
προσφέρονται οι ευκαιρίες και τα εργαλεία για να εκτιμήσουν τη φύση των 
μαθησιακών δραστηριοτήτων, των λόγων τους αλλά και των λόγων των μαθητών και 
συμμαθητών τους. 

Μέσα από την έρευνά μας διαπιστώσαμε ότι η αλλαγή μονολογικών πρακτικών 
προς πιο συνεργατικές διερευνητικές συνθήκες στο μάθημα Φυσικών Επιστημών δεν 
είναι μια εύκολη διαδικασία. Παρότι πολλοί από τους δασκάλους-ερευνητές είχαν 
δηλώσει πως ήταν θεωρητικά ενημερωμένοι για τις συνεργατικές προσεγγίσεις, 
φαίνεται ότι δεν ήταν, όσο χρειαζόταν. Αλλά αυτό, κατά την άποψή μας, δεν ήταν το 
πιο σημαντικό «πρόβλημα». Αυτό που ήταν πιο καθοριστικό, είναι ότι ο δάσκαλοι-
ερευνητές δεν ήταν ενήμεροι για τις συνέπειες που έχουν για τη μαθησιακή 
διαδικασία οι λόγοι και οι πράξεις τους. Ενώ υιοθετούσαν, όπως υποστήριζαν, 
επιθυμητές -για το πλαίσιο μας- απόψεις για τη φύση της διδασκαλίας και της 
μάθησης, με τη διδασκαλία τους επιτύγχαναν το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα. Πώς 
μπορούσε να συμβαίνει αυτό; Ποιες ήταν οι εξηγήσεις; Μια πρώτη εξήγηση, όπως 
ήδη έχουμε αναφέρει, ήταν ότι, έχοντας οι διδάσκοντες συμμετάσχει σε όλη του τη 
ζωή σε δασκαλοκεντρικούς λόγους, αδυνατούσαν να λειτουργήσουν διαφορετικά, 
γιατί δε ήταν εξοικειωμένοι με τα επιθυμητά συνεργατικής διερευνητικής φύσης 
ρεπερτόρια και τις αντίστοιχες πρακτικές. Μια δεύτερη εξήγηση ήταν ότι οι 
διδάσκοντες δεν ήταν ενήμεροι για τις επιπτώσεις των λόγων τους στη μαθησιακή 
διαδικασία. Δεν ήταν ενήμεροι ότι με τους λόγους τους δημιουργούσαν συγκεκριμένα 
μη επιθυμητά (στην πλειονότητα τους) νοήματα για τη φύση των Φυσικών 
Επιστημών, της μάθησης, της διδασκαλίας, της γλώσσας, της συνεργασίας, των 
σκοπών των Φυσικών Επιστημών και των μαθησιακών δραστηριοτήτων. Το ίδιο 
ανενημέρωτοι ήταν και οι μαθητές. 

Τα δεδομένα της έρευνας δείχνουν ότι η διαδικασία μετασχηματισμού των 
μαθησιακών διαδικασιών στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών προς πιο 
συνεργατικές διερευνητικές συνθήκες είναι μια αργή και κοπιαστική διαδικασία που 
απαιτεί από μέρους των διδασκόντων βιωματική εξοικείωση με συνεργατικές και 
διαλογικές στρατηγικές. Υποστηρίζουμε ότι η εμπλοκή των δασκάλων και ως 
ερευνητών στην όλη διαδικασία τους κατέστησε ενήμερους για όλες εκείνες τις 
αντιθέσεις-εμπόδια (π.χ. επιδιώκουμε τη συνεργασία και τη διερεύνηση 
ακολουθώντας μονολογικές πρακτικές λόγου) στην επιδίωξή μας για πιο 
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συνεργατικές διερευνητικές συνθήκες στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών. 
Βασιζόμενοι στα στοιχεία της έρευνας, υποστηρίζουμε ότι οι διδάσκοντες δε μπορούν 
να εξοικειωθούν επαρκώς με συνεργατικές και διαλογικές στρατηγικές, 
συμμετέχοντας απλά σε κάποιες επιμορφωτικές δράσεις, που μάλιστα η φύση τους 
έρχεται σε αντίθεση με το αντικείμενο και το σκοπό τους∗, αλλά αυτοί θα πρέπει να 
εμπλέκονται ενεργά και να ερευνούν τις ίδιες τις πρακτικές τους (βλ. 5.4 και 5.6). 
Μάλιστα αυτή η εμπλοκή τους είναι αποτελεσματική, όταν γίνεται μέσα σ’ ένα 
συνεργατικό πλαίσιο, όπου μπορούν να αλληλεπιδράσουν σε ισότιμη βάση με τον 
ερευνητή και άλλους δάσκαλους-ερευνητές. Αναλυτικότερα τα οφέλη των δασκάλων-
ερευνητών από τη συνεργασία αυτή είναι: 

 Ένας ερευνητής (στο πλαίσιο μιας συνεργατικής έρευνας δράσης) μπορεί να 
προσφέρει την αναλυτική θεωρητική τεκμηρίωση την οποία ο διδάσκων από 
μόνος του είναι δύσκολο να αναζητήσει.  

 Ένας δάσκαλος-ερευνητής που ήδη διαθέτει επιθυμητά για το πλαίσιο μιας 
έρευνας χαρακτηριστικά μπορεί να λειτουργήσει ως «ικανότερος άλλος» και 
ως «μοντέλο» για τα άλλα μέλη της συνεργατικής έρευνας δράσης. 

 Η συνεργασία και οι συναντήσεις της ομάδας της συνεργατικής έρευνας 
δράσης προσφέρουν τη δυνατότητα για δημιουργική αλληλεπίδραση των 
μελών της, για από κοινού ερευνητικές αναλύσεις και προσφορά σκαλωσιών 
μάθησης από τους «ικανότερους» δασκάλους-ερευνητές στους πιο 
«αρχάριους», για συντονισμό δράσεων και διαμόρφωση από κοινού 
πρωτότυπων αποφάσεων (για παράδειγμα, η κριτική ανασύσταση των λόγων 
των δασκάλων ως στρατηγική προέκυψε μέσα από τον προβληματισμό της 
ομάδας δράσης για αναζήτηση εναλλακτικών τρόπων συνεισφοράς 
επικοινωνιακών δράσεων σε ένα δασκαλομαθητικό διάλογο). 

 Η συνεργασία και οι συναντήσεις της ομάδας της συνεργατικής έρευνας 
δράσης προσφέρουν τη δυνατότητα, σε ένα μεταδιδακτικό επίπεδο, να 
συζητηθούν οι δυσκολίες και τα προβλήματα που ανακύπτουν στο πλαίσιο 
μιας ερευνητικής παρέμβασης και να συμφωνηθούν και να παρθούν μέτρα 
που να είναι βασισμένα στις απόψεις των ίδιων των εκπαιδευτικών που 
εφαρμόζουν το πρόγραμμα και όχι μόνο στα μονόπλευρα, ίσως, 
συμπεράσματα του ερευνητή. 

Επίσης η υλοποίηση της συνεργατικής έρευνας δράσης, με τα χαρακτηριστικά 
της αναπτυξιακής εργασίας έρευνας, μας βοήθησε να καταλάβουμε τις αντινομίες που 
υπάρχουν στο πλαίσιο του συστήματος δραστηριότητας «διδασκαλία του μαθήματος 
των Φυσικών Επιστημών» και να δώσουμε εξηγήσεις πιο ικανοποιητικές από τις 
συνηθισμένες. Πιστεύουμε ότι θα δώσουμε πιο πειστικές εξηγήσεις, αν εξετάσουμε 
την ιστορία του κάθε δασκάλου ή μαθητή και το κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο της 
αναπτυξιακής του πορείας. Πολύ συχνά επιζητούμε από τους δασκάλους αλλά και 
από τους μαθητές να κατέχουν δεξιότητες που στη διαδρομή τις ζωής τους δε βίωσαν 
ποτέ. Οι κοινωνικοπολιτισμικές παραδοχές μας οδήγησαν να επιλέξουμε η 
                                                 
∗ Κάτι που γίνεται κατά κόρον στη χώρα μας. Για παράδειγμα η μεγαλύτερη επιμορφωτική δράση των 
τελευταίων χρόνων, το πρόγραμμα «Ακαδημαϊκή και Επιστημονική Αναβάθμιση των Εκπαιδευτικών 
της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης», η γνωστή εξομοίωση, επιδιώκει από την μια πλευρά την εξοικείωση 
των εκπαιδευτικών με σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, εφαρμόζοντας απ΄ την άλλη κυρίως (αν όχι 
αποκλειστικά) μονολογικές, μεταδοτικές και μονοδιάστατες επιμορφωτικές στρατηγικές. 
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παρέμβασή μας να εκταθεί αρκετά στο χρόνο (η έρευνα δράσης είχε διάρκεια πλέον 
των τριών χρόνων). Ο μετασχηματισμός είναι διαδικασία που δεν πραγματοποιείται 
αυτόματα. Με βάση την εμπειρία από την έρευνά μας υποστηρίζουμε, ότι 
παρεμβάσεις που διαρκούν λίγο και επιβάλλονται αποκλειστικά εκ των άνω δεν 
μπορεί εκ των πραγμάτων να είναι επαρκώς αποτελεσματικές. 
 
7.3 Γενικά συμπεράσματα 

Τα γενικά συμπεράσματα της παρούσας διατριβής, όπως προκύπτουν από τη 
μέχρι τώρα συζήτηση, θα μπορούσαν να συνοψιστούν ως εξής: 

 Τοποθετώντας τους μαθητές σε ομάδες στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών δε 
σημαίνει ότι αυτοί θα λειτουργήσουν συνεργατικά και διερευνητικά. Η 
αλληλεπίδραση στις ομάδες δεν είναι πάντοτε επωφελής για τη μαθησιακή 
διαδικασία, αφού σε αρκετές περιπτώσεις (ιδιαίτερα δε, όταν ο δάσκαλος δεν 
είναι ενήμερος και δεν καθοδηγεί κατάλληλα) τα μέλη των ομάδων αδυνατούν 
να συνεργαστούν, λογομαχούν και ασχολούνται ελάχιστα και μη 
αποτελεσματικά με το έργο που τους έχει ανατεθεί.  

 Το επίπεδο συνεργασίας μιας ομάδας στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών 
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα συνεργατικά και διαλογικά ρεπερτόρια των 
μελών της. Έτσι σε ομάδες (ακόμα και στην αρχική φάση της έρευνας), που 
είχαν στη σύνθεσή τους μέλη που ήταν περισσότερο εξοικειωμένα με 
επιθυμητές συνεργατικές και διαλογικές (για το πλαίσιό μας) δεξιότητες, 
εντοπίσαμε στις στιχομυθίες τους περισσότερα συνεργατικά διερευνητικά 
χαρακτηριστικά.  

 Η εμπλοκή των μελών μιας μαθητικής ομάδας στην ανάλυση των ίδιων τους 
των λόγων μπορεί να τους καταστήσει ενήμερους για τη φύση και το είδος της 
συνεργασίας στην ομάδα τους και τους κοινωνιογνωστικούς ρόλους που 
εκπληρώνουν, συμμετέχοντας σε από κοινού δραστηριότητες στο μάθημα των 
Φυσικών Επιστημών.  

 Επιθυμητές συνεργατικές και διαλογικές δεξιότητες μπορούν να αποτελέσουν 
αντικείμενο διαπραγμάτευσης των μαθητικών ομάδων. Η διαπραγμάτευση αυτή 
βοήθησε σημαντικά στο μετασχηματισμό προς πιο συνεργατικές διερευνητικές 
συνθήκες των μαθητικών ομάδων. Ο μετασχηματισμός της φύσης και του 
είδους των επικοινωνιακών αλληλεπιδράσεων των μελών των ομάδων δεν έγινε 
από τη μια στιγμή στην άλλη, δεν ήταν ίδιος για όλες τις ομάδες και για όλες τις 
τάξεις. 

 Η αργή αλλά βαθμιαία οικειοποίηση από μέρους των μαθητών συνεργατικών 
και διαλογικών δεξιοτήτων και μεταδεξιοτήτων. Όταν οι μαθητές καθίστανται 
ενήμεροι για τους κοινωνιογνωστικούς ρόλους που συνεισφέρουν στο πλαίσιο 
της συνεργασίας στην ομάδα και για τον καθοριστικό ρόλο που αυτοί 
διαδραματίζουν στη μαθησιακή διαδικασία στο μάθημα των Φυσικών 
Επιστημών -αλλά, πάντως, όχι όλοι στον ίδιο βαθμό και ούτε με τον ίδιο τρόπο- 
ρυθμίζουν τους λόγους τους και τις πρακτικές τους ανάλογα, με αποτέλεσμα 
σταδιακά να διαμορφώνονται πιο συνεργατικές διερευνητικές συνθήκες. 

 Η εμπλοκή και ενημερότητα των μαθητών στη διαδικασία ανάλυσης των λόγων 
τους και της διαμόρφωσης από τους ίδιους σε συνεργασία με το διδάσκοντα και 
της εφαρμογής κανόνων συνεργασίας οδήγησε στο σταδιακό μετασχηματισμό 
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των απόψεών τους για τη φύση της μάθησης, της διδασκαλίας και της 
συνεργασίας στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών. 

 Ο λόγος του δασκάλου είναι καθοριστικός για τη δημιουργία συνεργατικών 
διερευνητικών περιβαλλόντων στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών: α) ως 
οργανωτή και καθοδηγητή των μαθησιακών δραστηριοτήτων, β) ως 
διαμορφωτή του θεματικού περιεχομένου των λόγων που λαμβάνουν χώρα στο 
μάθημα των Φυσικών Επιστημών και στην ολομέλεια της τάξης αλλά και στις 
ομάδες, γ) ως προτύπου και ως βασικού παράγοντα που χαράσσει την 
επιστημολογική γραμμή - ως προς τη φύση των Φυσικών Επιστημών, τη φύση 
της μάθησης, τη φύση της διδασκαλίας, τη φύση της γλώσσας και του διαλόγου 
και τη φύση των μαθησιακών δραστηριοτήτων.  

 Οι δάσκαλοι-ερευνητές πριν εξοικειωθούν με το θεωρητικό αλλά κυρίως με το 
πρακτικό υπόβαθρο, δε διέθεταν σε ικανοποιητικό βαθμό τα απαραίτητα 
συνεργατικά και διαλογικά πολιτισμικά ρεπερτόρια, για να διαμορφώσουν 
συνεργατικές διερευνητικές συνθήκες στις τάξεις τους. Για αυτό πριν την 
εφαρμογή της παρέμβασή μας διαμόρφωναν συνήθως, ένα περιβάλλον που ναι 
μεν ήταν αλληλεπιδραστικό αλλά ήταν στην ουσία έμμεσα μεταδοτικό. 
Ταυτόχρονα με ή χωρίς τη θέλησή τους δημιουργούσαν μη επιθυμητά 
συνοδευτικά νοήματα για το πλαίσιό μας. 

 Η χρήση των εργαλείων ανάλυσης λόγου οδήγησε στην ενημέρωση των 
δασκάλων-ερευνητών για το βαθμό κατά τον οποίο οι λόγοι τους στο μάθημα 
των Φυσικών Επιστημών δημιουργούσαν τις επιδιωκόμενες συνεργατικές 
διερευνητικές συνθήκες και στη σταδιακή υιοθέτηση πιο συνεργατικών 
διερευνητικών στρατηγικών. Η εμπλοκή των δασκάλων-ερευνητών στην 
ερευνητική διαδικασία μέσω της ανάλυσης λόγου τους (και όχι μια απλή 
εφαρμογή κάποιων συνεργατικών διερευνητικών στρατηγικών και 
δραστηριοτήτων που σχεδίασε ο ερευνητής), τους κατέστησε ενήμερους για μια 
σειρά από κρίσιμα ζητήματα, όπως τι είδους συνοδευτικά νοήματα 
«συνεισφέρουν» οι λόγοι τους για τη φύση των Φυσικών Επιστημών, τη φύση 
της διδασκαλίας και της μάθησης, τη φύση της συνεργασίας, της γλώσσας, των 
σκοπών των Φυσικών Επιστημών, των μαθησιακών δραστηριοτήτων.  

 Η χρήση και η αξιοποίηση εργαλείων ανάλυσης λόγου από τους δασκάλους-
ερευνητές και ο σχεδιασμός στρατηγικών, με βάση τα συμπεράσματα που 
προκύπτουν από αυτές τις αναλύσεις, βοήθησαν στο σταδιακό μετασχηματισμό 
των μαθησιακών δραστηριοτήτων τους μαθήματος των Φυσικών Επιστημών 
στις οκτώ τάξεις που έλαβε χώρα η έρευνά μας και στο μετασχηματισμό της 
φύσης και του είδους των λόγων των δασκάλων-ερευνητών, που 
χαρακτηρίζονταν στο εξής από πιο συνεργατικά διερευνητικά χαρακτηριστικά. 

 Η ιστορία του κάθε δασκάλου καθώς και οι απόψεις του για μια σειρά από 
ζητήματα, όπως για τη φύση της μάθησης και της διδασκαλίας ήταν 
καθοριστικές παράμετροι για το βαθμό στον οποίο οι συμμετέχοντες δάσκαλοι-
ερευνητές οικειοποιήθηκαν συνεργατικές και διαλογικές δεξιότητες και 
μεταδεξιότητες. 

 Συνεργατικές δραστηριότητες (π.χ. του τύπου συνεργατικής επίλυσης 
προβλημάτων), υπό την κατάλληλη καθοδήγηση ενήμερων διδασκόντων, 
δημιουργούν τις προϋποθέσεις της ολόπλευρης συμμετοχής με λόγο και ενεργό 
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δράση σε αυτές, ακόμα και για μαθητές που «παραδοσιακά» απέχουν από τις 
μαθησιακές δραστηριότητες των Φυσικών Επιστημών. 

 
7.4 Παιδαγωγικές προτάσεις: μετασχηματίζοντας τις κοινωνικοπολιτισμικές θεωρήσεις 
σε παιδαγωγικές πρακτικές - επιδιώκοντας τη δημιουργία κοινοτήτων συνεργατικής 
διερεύνησης 

Στα θεωρητικά κεφάλαια βασιζόμενοι στη θεωρητική και ερευνητική 
εργογραφία υποστηρίξαμε την παραδοχή ότι η μαθησιακή διαδικασία μπορεί να 
θεωρηθεί και να μελετηθεί ως ένα κοινωνικοπολιτισμικό σύστημα δραστηριοτήτων 
και η μάθηση των Φυσικών Επιστημών ως οικειοποίηση-μετασχηματισμός μέσω 
συμμετοχής σε σταδιακά εξελισσόμενους, κατάλληλα καθοδηγούμενους, λόγους και 
πρακτικές. Για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει το μαθησιακό περιβάλλον να είναι, όπως 
υποστηρίξαμε, συνεργατικής διερευνητικής φύσης και να είναι προσανατολισμένο 
στην εξέταση των λόγων που διαμείβονται κατά τη διάρκεια της μαθησιακής 
διαδικασίας. Ένα τέτοιο περιβάλλον θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένες 
αρχές και να διακρίνεται για συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Τα πιο βασικά είναι η 
διερευνητική, η συμμετοχική, η συνεργατική και αναστοχαστική/κριτική φύση που θα 
πρέπει να το χαρακτηρίζουν. 

Στην εργασία μας υιοθετήσαμε την παραδοχή ότι η μαθησιακή διαδικασία 
εμπεριέχει μετασχηματισμό της συμμετοχής σε από κοινού (συνεργατικά) 
εγχειρήματα. Αυτή η παραδοχή μας οδηγεί στην επιδίωξη διαμόρφωσης κοινοτήτων 
μάθησης που θα εμπεριέχουν ταυτόχρονα ενεργούς μανθάνοντες και ικανότερους 
συνεργάτες που προσφέρουν καθοδήγηση και είναι παρόντες κατά τη διάρκεια των 
συνεργατικών εγχειρημάτων. Υποστηρίξαμε, επίσης, την άποψη ότι οι ρόλοι των 
συμμετεχόντων στη διαμόρφωση συνεργατικών διερευνητικών κοινοτήτων δεν είναι 
προκαθορισμένοι, αλλά αντίθετα καλό είναι να τυγχάνουν πραγμάτευσης και 
διαπραγμάτευσης, καθώς οι δραστηριότητες εξελίσσονται στο χρόνο. Οι 
συνεργατικές διερευνητικές κοινότητες δε δημιουργούνται στο κενό. Όπως 
διαπιστώσαμε στην έρευνά μας, αυτό που συμβαίνει στις τάξεις στο μάθημα των 
Φυσικών Επιστημών διευκολύνεται και παρεμποδίζεται ταυτόχρονα από τις 
προσδοκίες και τις απόψεις διδασκόντων και μαθητών για μια σειρά από ζητήματα, 
από τα συνεργατικά και διαλογικά πολιτισμικά ρεπερτόρια τους, όπως επίσης από τη 
φύση των δραστηριοτήτων και τη διαθεσιμότητα κατάλληλων πόρων και υλικών. 
Υποστηρίζουμε ότι επιδίωξή μας θα πρέπει να είναι, διαμέσου της εμπλοκής σε 
επιθυμητές συνεργατικές δραστηριότητες, να οδηγηθούμε στη διαμόρφωση ατομικών 
ταυτοτήτων και επιθυμητών συνεργατικών και διαλογικών δεξιοτήτων και 
μεταδεξιοτήτων που σταδιακά μπορούν να γίνουν αξίες της ευρύτερης - 
ατομοκεντρικά προσανατολισμένης προς το παρόν - κοινωνίας μας. 

Για να κρίνουμε το βαθμό που μια μαθησιακή δραστηριότητα στο μάθημα των 
Φυσικών Επιστημών είναι συνεργατική και διερευνητική μπορούμε να εξετάσουμε τη 
φύση και την ποιότητα των λόγων που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο της 
πραγματοποίησής της, και να προσπαθήσουμε να απαντήσουμε σε ερωτήματα, όπως: 
σε τι είδους δράσεις οδηγούν αυτοί οι λόγοι, ποια είναι η φύση, το είδος και η 
ποιότητα της επικοινωνίας, ποια είναι η φύση και το είδος της διαπραγμάτευσης που 
λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια του μαθήματος των Φυσικών Επιστημών. Στο 
πλαίσιο της ερευνητικής μας προσπάθειας επικεντρώσαμε τη μελέτη μας στην 
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ανάλυση δασκαλομαθητικών και διαμαθητικών λόγων και επιδιώξαμε, όπου το 
κρίναμε αναγκαίο, στο σταδιακό μετασχηματισμό τους. Όπως διαπιστώσαμε από 
κοινού με τους δασκάλους-ερευνητές, η διαδικασία αυτή αποτέλεσε μια επίπονη αλλά 
αποτελεσματική, επιμορφωτική και παιδαγωγική διαδικασία. 

Στη συνέχεια θα προχωρήσουμε στις παιδαγωγικές επιπτώσεις και τις 
παιδαγωγικές προτάσεις που απορρέουν από αυτές με βάση τη συνεργατική 
διερευνητική και προσανατολισμένη στο λόγο προσέγγισή μας και τα συμπεράσματα 
που καταλήξαμε στο πλαίσιο αυτής της διατριβής. 
 
7.4.1 Αναθεωρώντας το νόημα της έννοιας «διάλογος» σ’ ένα 
κοινωνικοπολιτισμικό, προσανατολισμένο στο λόγο πλαίσιο 

 Οι κοινωνικοπολιτισμικές, προσανατολισμένες στη συνεργατική διερεύνηση 
και το λόγο, θεωρήσεις (βλ. ενότ. 2.6.3, 3.3, 3.4), αλλά και οι αναλύσεις λόγου που 
πραγματοποιήσαμε στα πλαίσια της διατριβής, μας οδηγούν σε αλλαγή των απόψεων 
για τα νοήματα που σηματοδοτούν οι έννοιες «διάλογος» και «μονόλογος». Έτσι 
οδηγούμαστε στο φαινομενικά παράδοξο (για τις καθιερωμένες απόψεις του 
νοήματος των λέξεων μονόλογος-διάλογος) να μπορούμε να μιλούμε για τη 
μονολογική λειτουργία ενός διαλόγου και για τη διαλογική λειτουργία ενός 
μονολόγου. Και αυτό γιατί μπορεί σε μια τάξη κατά τη διάρκεια του μαθήματος των 
Φυσικών Επιστημών να λαμβάνουν χώρα διάλογοι που μπορούν να αξιολογηθούν ως 
μη επιθυμητοί, αφού μπορεί για παράδειγμα να καθοδηγούνται ασφυκτικά από τους 
διδάσκοντες (αν πρόκειται για δασκαλομαθητικούς διαλόγους) ή από κάποια μέλη 
μιας ομάδας (αν πρόκειται για διαμαθητικούς διαλόγους). Αντίθετα, ένας μονόλογος 
μπορεί να περιλαμβάνει αρκετά διαλογικά στοιχεία, όπως για παράδειγμα ο λόγος του 
δασκάλου, όταν παρουσιάζεται η επιστημονική άποψη, αλλά διατυπώνεται με 
σεβασμό προς τις απόψεις που διατυπώθηκαν από τους μαθητές και επιχειρείται η 
γεφύρωση του «κόσμου» των Φυσικών Επιστημών με τους «κόσμους»/«κουλτούρες» 
των μαθητών. 

Κατά την άποψή μας, το άμεσο νόημα που οι λέξεις μονόλογος και διάλογος 
έχουμε συνηθίσει να υποδηλώνουν, δηλαδή πόσοι είναι οι ομιλητές κάθε φορά, είναι 
αντιπαραγωγική και αποπροσανατολιστική για την παιδαγωγική διαδικασία γενικά 
και τη διδασκαλία του μαθήματος Φυσικών Επιστημών ειδικότερα. Είναι χρήσιμο να 
ρωτήσουμε γιατί οι εκπαιδευτικές «παραδόσεις» θεωρούν συγκεκριμένους τρόπους 
επικοινωνιακής αλληλεπίδρασης ως διάλογο και όχι άλλους; Και γιατί μπορεί να 
χαρακτηρίζεται εκ των προτέρων μια διδακτική προσέγγιση ως «διαλογική»; Όπως 
διαπιστώσαμε από κοινού με τους δασκάλους-ερευνητές, υπήρξαν περιπτώσεις που 
κάποιοι μονόλογοι είχαν πολύ περισσότερα διαλογικά στοιχεία από κάποιους 
διάλογους. Κατά την άποψή μας, μια αποτελεσματική ανάλυση της μαθησιακής 
διαδικασίας θα πρέπει να προχωρά πέρα από απλουστευτικές αξιολογήσεις της 
μορφής «Το δασκαλοκεντρικό μοντέλο είναι “κακό”», «Το διαλογικό μοντέλο είναι 
“καλό”», γιατί και οι δυο προσεγγίσεις συχνά αντικατοπτρίζουν αποπλαισιωμένα 
αφηρημένα νοήματα για τη λειτουργία του λόγου.  

Στη διατριβή ακολουθήσαμε, μια εκπαιδευτική και ερευνητική διαδικασία που 
είναι προσανατολισμένη στο λόγο, δίνοντας έμφαση στη διαλογική λειτουργία της 
γλώσσας, όπως τη διατύπωσε ο Bakhtin (που έχει διαφορετικό νόημα απ’ τη σημασία 
της λέξης διάλογος, έτσι όπως εννοείται στη συνηθισμένη χρήση του) και την 
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αναγκαιότητα για προσεκτική μελέτη από μέρους ερευνητή και δασκάλων-ερευνητών 
των «αλληλεπιδραστικών χώρων» που η εκάστοτε χρήση της δημιουργεί. Έτσι, για 
μας, το νόημα της φράσης η «διδασκαλία ως διάλογος» δεν είναι αυτό που «μας 
έρχεται στο νου» με βάση τις ετυμολογικές καταβολές της λέξης. Διδασκαλία ως 
διάλογος, κατά την άποψή μας, σημαίνει μια προσέγγιση συνεργατική και 
διερευνητική που μπορεί να περιλαμβάνει κάθε είδος λόγου γραπτού ή προφορικού, 
συμβατικού μονολόγου ή διαλόγου, που όμως θα χαρακτηρίζεται από μια επισταμένη 
μελέτη του πώς αυτός ο λόγος λειτουργεί ως κοινωνική και ως επικοινωνιακή 
διαδικασία, ώστε να διευκολύνεται και να προάγεται η μαθησιακή διαδικασία για 
όλους τους συμμετέχοντες σε αυτή. Είναι σε αυτό το πλαίσιο που πλήρους νοήματος 
διαλογικές αλληλεπιδράσεις μπορούν να λάβουν χώρα, υπό την προϋπόθεση ότι ο 
«επικοινωνιακός χώρος» που διαμορφώνεται είναι ανοικτός στις ερωτήσεις και στη 
διαπραγμάτευση ποικιλίας κοινωνικών και πολιτισμικών πρακτικών. Επίσης, ένας 
διάλογος, υπό αυτή την θεώρηση, δεν είναι εξ’ ορισμού εκπαιδευτικά κατάλληλος κι 
ένας μονόλογος αντίστοιχα διδακτικά ακατάλληλος. Μπορεί μάλιστα ο ίδιος διάλογος 
για ένα πλαίσιο να αξιολογηθεί ως εκπαιδευτικά κατάλληλος και για ένα άλλο 
πλαίσιο να αξιολογηθεί ως εκπαιδευτικά ακατάλληλος.  

Υπάρχουν μερικές διαφοροποιήσεις αυτής της διαλογικής άποψης για τη 
μάθηση σε σχέση με αυτές που υιοθετούνται συνήθως. Συγκεκριμένα, αρχικά μια 
τέτοια κίνηση έχει ως αποτέλεσμα, να «τοποθετείται» η μάθηση στις κοινωνικές 
αλληλεπιδράσεις που λαμβάνουν χώρα, παρά αποκλειστικά στα κεφάλια του κάθε 
συμμετέχοντος. Επίσης, οδηγούμαστε σε μια μετακίνηση από την παραδοχή της 
θεώρησης της μάθησης ως αποτελέσματος ή γεγονότος στην παραδοχή της θεώρησης 
της μάθησης ως μιας δυναμικά εξελισσόμενης μετασχηματιστικής διαδικασίας. Και 
τέλος, από τη στιγμή που, σύμφωνα με τον Bakhtin, το νόημα δημιουργείται πάντοτε 
τοπικά και είναι εγκατεστημένο στις συγκεκριμένες πρακτικές, η προοπτική της 
διαλογικότητας μας υποδεικνύει ότι το περιεχόμενο της μάθησης δεν είναι δεδομένο 
αλλά αναδυόμενο-υβριδικό, μη ντεντερμινιστικό και πιθανοκρατικό.  

Οι τάξεις που μελετήσαμε, ακόμα και αυτές που μακροσκοπικά έδειχναν ότι 
λαμβάνει χώρα ένας πλούτος λεκτικών αλληλεπιδράσεων, διαπιστώσαμε (στο 
επίπεδο των μικροαλληλεπιδράσεων) πως εμφάνιζαν πολλά προβλήματα 
επικοινωνίας που μόνο μια ανάλυση των «γλωσσικών παιχνιδιών» /«υβριδικών 
διαλόγων» /«επικοινωνιακών χώρων» μπόρεσε να αναδείξει. Με βάση αυτό το 
πλαίσιο κάθε συγκεκριμένη μορφή πράξης λόγου (ποιος μιλά και πόσο μιλά), πρέπει 
να τη δούμε και να τη μελετήσουμε ως μια εγκατεστημένη κοινωνική πρακτική σε 
ένα πολύπλοκο δίκτυο αλληλεπιδράσεων (όχι μόνο γλωσσικών) που διαμορφώνουν 
τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι πράξεις λόγου εκφράζονται, ακούγονται και 
ερμηνεύονται. Σε ένα τέτοιο δίκτυο αλληλεπιδράσεων είναι αδύνατο να διαμορφώσει 
κανείς ολοκληρωμένη εικόνα της εκπαιδευτικής διαδικασίας μελετώντας επιφανειακά 
τους διαλόγους, μελετώντας δηλαδή απλά τις λέξεις του λόγου που παρήχθη, αλλά 
απαιτείται να εμβαθύνει και σε άλλα στοιχεία. Για παράδειγμα, η φύση των σχέσεων 
των συμμετεχόντων που διαμορφώνονται στα πλαίσια ενός διαλόγου μπορεί να 
διαφέρει δραματικά από τις πραγματικές προθέσεις των συμμετεχόντων στη 
διαδικασία. Μπορεί για παράδειγμα, οι διδάσκοντες να έχουν τις καλύτερες 
προθέσεις, η ερώτηση όμως παραμένει: τι συνοδευτικά νοήματα εντέλει δημιουργούν 
για μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα (π.χ. για τη φύση των Φυσικών Επιστημών) κατά 
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τη διάρκεια τους μαθήματος των Φυσικών Επιστημών; (βλ. ενότ. 5.4.4, «Πέντε 
κατηγορίες συνοδευτικών νοημάτων από τους λόγους του δασκάλου») 

Ολοκληρώνοντας, θα μπορούσαμε να πούμε ότι -με βάση την 
προσανατολισμένη στο λόγο θεώρηση που αναπτύξαμε- είναι προτιμότερο να 
μιλούμε για λόγους που είναι μονολογικοί ή διαλογικοί/ διερευνητικοί, ανεξάρτητα 
του εάν σε ένα συμβατικό πλαίσιο έχουμε συνηθίσει αυτούς τους λόγους να τους 
χαρακτηρίζουμε ως μονολόγους ή διαλόγους. Κατά την άποψή μας, οι επιπτώσεις 
αυτής της παραδοχής είναι πολύ σημαντικές κι αυτό γιατί η εξέταση πολλών 
διαλόγων δείχνει ότι είναι μονολογικής φύσης λόγοι, δηλαδή μη παραγωγικοί 
παιδαγωγικά λόγοι, και μπορεί επίσης κάποιοι λόγοι που έχουμε συνηθίσει να 
χαρακτηρίζουμε μονολόγους, να αποτελούν στην πραγματικότητα τακτικές διαλόγου. 

 
7.4.2 Αναθεωρώντας το νόημα της έννοιας συνεργασία σε ένα 
κοινωνικοπολιτισμικό, προσανατολισμένο στο λόγο πλαίσιο 

Μια βασική παραδοχή των θεωρήσεων που υιοθετήσαμε στη διατριβή είναι η 
αναγνώριση του κοινωνικού χαρακτήρα της γνωστικής διαδικασίας σε οποιοδήποτε 
κοινωνικοπολιτισμικό σκηνικό. Αυτό σημαίνει ότι, όταν η κοινωνική οργάνωση της 
τάξης στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών παραπέμπει σε συνεργασία (οι μαθητές 
κάθονται σε ομάδες), δεν είναι δεδομένο ότι προάγεται απαραίτητα η συνεργατική 
διερεύνηση. Μπορεί να συμβαίνει και ακριβώς το αντίθετο. Η κοινωνική οργάνωση 
της τάξης σε ομάδες στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών είναι μια δράση (κατά την 
άποψή μας αναγκαία) που οδηγεί στην αύξηση των επικοινωνιακών δράσεων και της 
συμμετοχής των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία, αλλά από μόνη της δεν αρκεί. 
Είναι και μια σειρά άλλες παράμετροι εξίσου σημαντικές - όπως προκύπτει, και από 
την έρευνά μας - που «προάγουν» ή «παρακωλύουν» τη συνεργατική διερεύνηση 
απόψεων, ερωτημάτων, προβλημάτων σε μια τάξη Φυσικών Επιστημών. Τέτοιες 
παράμετροι, εκτός από την κοινωνική οργάνωση της τάξης, και μάλιστα 
κεφαλαιώδης, είναι η γλώσσα που μιλούν δάσκαλοι και οι μαθητές, η γλώσσα του 
σχολικού εγχειριδίου, οι δραστηριότητες στις οποίες εμπλέκονται οι μαθητές, το 
μαθησιακό περιβάλλον της τάξης, το περιβάλλον του σχολείου, το ευρύτερο 
κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον και τα πολιτισμικά ρεπερτόρια με τα οποία αυτό 
«προικίζει» τους συμμετέχοντες στη μαθησιακή διαδικασία. 

Ξεκινήσαμε την ερευνητική μας προσπάθεια έχοντας κατά νου να βελτιώσουμε 
τη συνεργασία, όταν οι μαθητές εργάζονταν σε ομάδες στο μάθημα των Φυσικών 
Επιστημών, και τον τρόπο με τον οποίο αυτή η συνεργασία θα μετασχηματιστεί και 
θα βελτιωθεί. Οι προσανατολισμένες στο λόγο προσεγγίσεις μας καθιστούν 
ενήμερους ότι συγκεκριμένες χρήσεις της γλώσσας (π.χ. οι λόγοι του δασκάλου) 
μπορούν να «προσκαλέσουν» ή να «αποξενώσουν» τους μαθητές από τη μαθησιακή 
διαδικασία. Να τους καλέσουν σε «συνεργασία», σε «από κοινού διερεύνηση και 
διαπραγμάτευση νοημάτων» και σε συμμετοχή σε «υβριδικούς» διαλόγους ή να τους 
καταστήσουν αδιάφορους για το μάθημα των Φυσικών Επιστημών. Έτσι οι 
επικοινωνιακές δράσεις του διδάσκοντος ή των μαθητών στο πλαίσιο των ομάδων, 
όπως φάνηκε στην έρευνά μας, είναι καθοριστικές για τη διαμόρφωση ή όχι 
συνεργατικών διερευνητικών συνθηκών. Βέβαια σε συνεργατική διερεύνηση ή όχι 
«προσκαλούν» τους μαθητές και μια σειρά άλλων παραμέτρων ενός μαθησιακού 
περιβάλλοντος, όπως οποιοδήποτε εργαλείο χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της 
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μαθησιακής διαδικασίας (π.χ. το διδακτικό εγχειρίδιο και το είδος των 
δραστηριοτήτων που περιέχει, η γλώσσα με την οποία αυτές διατυπώνονται), το 
μαθησιακό περιβάλλον που διαμορφώνει ο διδάσκων μέσα σε μια συγκεκριμένη τάξη 
(π.χ. οι διδακτικές στρατηγικές που υλοποιεί), το μαθησιακό περιβάλλον που 
διαμορφώνεται μέσα σ΄ ένα συγκεκριμένο σχολείο που ανήκει σε ένα επίσης 
συγκεκριμένο κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο, οι σχέσεις του διδάσκοντος με τους 
γονείς των μαθητών κ.λπ.  

 
7.4.3 Η σημαίνουσα θέση και ο καθοριστικός ρόλος της γλώσσας και της λεκτικής 
αλληλεπίδρασης στο μετασχηματισμό και στην οικειοποίηση της γνώσης - Η 
ανάλυση λόγου βασικό εργαλείο επιμόρφωσης και κριτικού μετασχηματισμού 

Μια άλλη παραδοχή που υιοθετήσαμε στη διατριβή είναι ότι η γλώσσα που 
μιλιέται σε μια τάξη Φυσικών Επιστημών (από δασκάλους, από μαθητές, από 
σχολικά εγχειρίδια) μπορεί να «εμποδίζει ή να διευκολύνει τη συνεργατική 
διερεύνηση» απόψεων, ερωτημάτων και προβλημάτων. Υποστηρίζουμε ότι είναι 
απαραίτητη μια προσέγγιση προσανατολισμένη στο λόγο που θα μπορεί να 
καταστήσει ενήμερους ερευνητές, διδάσκοντες (βλ. κεφ. 5) αλλά και μαθητές (βλ. 
κεφ. 6) για τα συνεργατικά και διαλογικά ρεπερτόρια που χρησιμοποιούν και τα 
συνοδευτικά νοήματα που δημιουργούν μέσω αυτών και μια πιθανή συμφωνία για 
επιδίωξη σταδιακού μετασχηματισμού τους. Για αυτό, είναι αναγκαία η προσεκτική 
μελέτη από μέρους ερευνητών και δασκάλων των «αλληλεπιδραστικών χώρων» που 
η εκάστοτε χρήση της γλώσσας στο μαθήματα των Φυσικών δημιουργεί. Αυτή η 
μελέτη μπορεί να δώσει απαντήσεις σε κρίσιμα ζητήματα για τη μαθησιακή 
διαδικασία στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών, όπως: 

 Τι εγκαθιδρυμένα νοήματα των λέξεων και των φράσεων οικοδομούν οι 
συμμετέχοντες και/ή επικοινωνούν στη δεδομένη διδακτική κατάσταση;  

 Τι θεσμοί/παραδόσεις, κοινότητες πρακτικής και λόγοι παράγονται και 
αναπαράγονται στο πλαίσιο της εξέλιξης αυτής και πώς αυτά 
μετασχηματίζονται στην πράξη; 

 Πότε, πού, με ποιον και υπό ποιες προϋποθέσεις τα μέλη αλληλεπιδρούν 
μεταξύ τους; 

 Πόσος χρόνος και για τι ακριβώς διατίθεται κατά τη διάρκεια της μαθησιακής 
διαδικασίας (π.χ. ποια είναι η επικρατούσα δραστηριότητα στην οποία τα 
μέλη προσανατολίζονται κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας);  

 Τι κανόνες και προσδοκίες, ρόλοι και σχέσεις, δικαιώματα και υποχρεώσεις 
οικοδομούνται και/η σηματοδοτούνται από τους συμμετέχοντες στη 
μαθησιακή δραστηριότητα;  

 Τι προσωπικές, κοινωνικές και πολιτισμικές γνώσεις, πιστεύω, συναισθήματα 
και ταυτότητες (ρόλοι, σχέσεις και θέσεις) φαίνεται να σχετίζονται με τη 
δεδομένη μαθησιακή διαδικασία;  

 Πώς αυτές οι ταυτότητες σηματοδοτούνται από τα μέλη και πώς αυτές 
οικοδομούνται κατά την διάρκεια των επικοινωνιακών δράσεων;  

 Πώς οικοδομούνται αυτές οι ταυτότητες στη διάρκεια και διαμέσου των 
πράξεων, των αποκρίσεων και των συνεισφορών των μελών που συμμετέχουν 
στη μαθησιακή δραστηριότητα (τι εγκαθιδρυμένα νοήματα και πολιτισμικά 
μοντέλα σηματοδοτούν); 
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Με βάση τη μελέτη μιας σειράς θεωρητικών προσεγγίσεων 
προσανατολισμένων στο λόγο (βλ. κεφ. 3), σε συνεργασία με τους 8 δασκάλους-
ερευνητές, υιοθετήσαμε και εφαρμόσαμε με ικανοποιητική επιτυχία -όπως δείχνουν 
τα αποτελέσματα- την ανάλυση λόγου ως βασικό εργαλείο στην προσπάθεια μας για 
το μετασχηματισμό των λόγων και των πρακτικών μας προς πιο συνεργατικές 
διερευνητικές συνθήκες στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών. Με βάση τις 
παραδοχές που υιοθετήσαμε σε αυτή τη διατριβή (οι πρακτικές λόγου ως κοινωνικά 
διαμορφούμενες και ταυτόχρονα διαμορφωτικές ευκαιρίες μάθησης) υποστηρίζουμε 
ότι θα πρέπει να εξετάζουμε την πολυσύνθετη και δυναμική σχέση μεταξύ του λόγου, 
της μάθησης και των κοινωνικών πρακτικών μιας τάξης κατά τη διάρκεια του 
μαθήματος των Φυσικών Επιστημών, για να διαμορφώσουμε άποψη για τη φύση του 
μαθησιακού περιβάλλοντος στο οποίο εκθέτουμε τους μαθητές μας. Με βάση τα 
αποτελέσματα της έρευνάς μας υποστηρίζουμε πως η ανάπτυξη αλφαβητισμού πρέπει 
να βασίζεται στην κριτική ανάλυση από διδάσκοντες και μαθητές των ίδιων τους των 
λόγων.  

Στη διατριβή υιοθετήσαμε την ανάλυση λόγου ως βασικό εργαλείο για τη 
διαμόρφωση συνεργατικών διερευνητικών συνθηκών στις οκτώ τάξεις που 
πραγματοποιήθηκε η έρευνά μας. Η θέση που υποστηρίζουμε με βάση τα 
αποτελέσματα της έρευνάς μας είναι ότι, αν επιθυμούμε να καταλάβουμε τη δομή του 
λόγου που αναπτύσσεται σε μια τάξη κατά τη διάρκεια του μαθήματος των Φυσικών 
Επιστημών και τη σχέση του με τα μαθησιακά αποτελέσματα, τότε θα πρέπει να 
αναλύσουμε και να αξιολογήσουμε τις επικοινωνιακές δράσεις που διαμορφώνουν 
«τη γλώσσα της μάθησης». Η ανάλυση λόγου αποδείχτηκε στην πράξη, όπως ήδη 
έχουμε αναφέρει, εκτός από ερευνητικό εργαλείο και εργαλείο ενημέρωσης, 
επιμόρφωσης και σταδιακού μετασχηματισμού πρωταρχικά των δασκάλων-
ερευνητών αλλά και σε μικρότερο βαθμό των μαθητών μελών των μαθητικών 
ομάδων. Συνολικά μπορούμε να πούμε ότι η ανάλυση λόγου λειτούργησε ως προς τις 
παρακάτω διαστάσεις: 

 Επιμορφωτική διάσταση 
 Πρακτική/παιδαγωγική διάσταση 
 Επιστημολογική διάσταση (π.χ. μελετώντας και κατανοώντας πως 
παρουσιάζαμε οι ίδιοι οι διδάσκοντες τη φύση των Φυσικών Επιστημών ή 
τη φύση της γλώσσας των Φυσικών Επιστημών, κ.λ.π.)  

 Μεταδιδακτική/ αναστοχαστική διάσταση 
Οι αναλύσεις δασκαλομαθητικών και διαμαθητικών διαλόγων από την πρώτη 

φάση της έρευνάς μας έδειξαν την αιτία για την οποία οι μαθητές αποξενώνονται 
σταδιακά από το μάθημα των Φυσικών Επιστημών. Μια βασική αιτία είναι οι 
επικρατούσες πρακτικές λόγου κατά τη διάρκεια του μαθήματος των Φυσικών 
Επιστημών που δεν οδηγούν σε από κοινού διερευνήσεις δασκάλου και μαθητών 
αλλά σε μονολογικές δασκαλοκεντρικές συνθήκες. Μέσω των επικοινωνιακών 
αλληλεπιδράσεων οι μαθητές οικειοποιούνται και υιοθετούν συγκεκριμένες απόψεις 
για τη φύση των Φυσικών Επιστημών, τη γλώσσα που αυτές χρησιμοποιούν και τις 
πρακτικές τους. Δηλαδή, οι λόγοι μας σε μια τάξη Φυσικών Επιστημών 
διαμορφώνουν τις πρακτικές και οι πρακτικές τους λόγους μας. Όπως διαπιστώσαμε, 
οι συνθήκες σε μια τάξη μπορεί μακροσκοπικά να θεωρούνται πολύ καλές, αλλά μια 
κριτική εξέταση στο επίπεδο των δασκαλομαθητικών και διαμαθητικών 



Κεφάλαιο 7: Συζήτηση των αποτελεσμάτων - Συμπεράσματα και παιδαγωγικές επιπτώσεις 

 311

μικροαλληλεπιδράσεων, μπορεί να μας αποκαλύψει ακριβώς το αντίθετο. Έτσι 
υποστηρίζουμε ότι είναι πολύ σημαντικό να μελετούμε τις επικοινωνιακές δράσεις 
(δασκαλομαθητικές και διαμαθητικές), γιατί αυτές επηρεάζουν καθοριστικά τις 
συνολικές πρακτικές του μαθήματος των Φυσικών Επιστημών, καθώς κάτω από 
δεδομένα πλαίσια παράγονται συγκεκριμένης κατεύθυνσης νοήματα.  

 
7.4.4 Η μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες ως συνεργατική διερεύνηση και 
συμμετοχή σε σταδιακά εξελισσόμενους λόγους και πρακτικές  

Υποστηρίζουμε ότι η μάθηση /ανάπτυξη εξαρτάται από την οικειοποίηση και 
τη σταδιακή εισαγωγή κάθε ατόμου στα εργαλεία του πολιτισμού μας μέσω 
κατάλληλων συνεργατικών δραστηριοτήτων. Σε ένα τέτοιο συνεργατικό διερευνητικό 
πλαίσιο, κατά την άποψή μας, η μάθηση λογίζεται ως μια βαθμιαία αλλά όχι 
συσσωρευτική διαδικασία απόκτησης εξειδίκευσης μέσω της συμμετοχής σε 
κατάλληλα σχεδιασμένες δραστηριότητες, οι οποίες προσφέρουν τη δυνατότητα σε 
μαθητές και δασκάλους να συμμετάσχουν σε προοδευτικά εξελισσόμενους λόγους 
και πρακτικές στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών.  

Με βάση το πλαίσιο αυτό, η διαδικασία της μάθησης στο μάθημα των Φυσικών 
Επιστημών δεν είναι θέμα απλής επέκτασης της γνώσης των μαθητών για τα 
φαινόμενα. Απαιτεί κάτι περισσότερο από την επιδίωξη αναδόμησης των ιδεών των 
μαθητών μέσω δραστηριοτήτων που μπορούν να προκαλέσουν γνωστική σύγκρουση. 
Η διαδικασία της μάθησης θα πρέπει να εμπλέκει τους μαθητές σε μια διαδικασία 
σταδιακής εισαγωγής σε ένα διαφορετικό τρόπο θεώρησης και εξήγησης του φυσικού 
κόσμου καθώς και σ’ έναν διαφορετικό τρόπο ομιλίας σχετικά με αυτόν. Με βάση 
αυτή τη θεώρηση, η μαθησιακή διαδικασία εμπεριέχει προσωπικές και κοινωνικές 
διεργασίες. Στο κοινωνικό επίπεδο η διεργασία περιλαμβάνει την εισαγωγή σε λέξεις 
με συγκεκριμένες σημασίες (έννοιες των Φυσικών Επιστημών), σύμβολα και 
συμβάσεις της επιστημονικής κοινότητας, καθώς και σε συγκεκριμένες πρακτικές που 
συνοδεύονται με μια σειρά επικοινωνιακών απαιτήσεων ή πολιτισμικών ρεπερτορίων. 
Οι μαθητές είναι «υποχρεωμένοι» να παρουσιάζουν με ευκρίνεια και να 
υποστηρίζουν με επιχειρήματα τις απόψεις και τις λύσεις που προτείνουν. Αυτή η 
διαδικασία δε γίνεται αυτόματα. Χαρακτηρίζεται από μια ιστορική συνέχεια για το 
κάθε άτομο και εξαρτάται από το κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αυτό 
αναπτύσσεται. Για αυτό η μαθησιακή διαδικασία θα πρέπει να υλοποιείται στη βάση 
κατάλληλα σχεδιασμένων συνεργατικών δραστηριοτήτων που επιπρόσθετα 
καθοδηγούνται κατάλληλα από ενήμερους για όλες τις όψεις της διδασκαλίας των 
Φυσικών Επιστημών διδάσκοντες. Αυτή η κοινωνικοπολιτισμική θεώρηση για τη 
διδασκαλία του μαθήματος των Φυσικών Επιστημών εστιάζει στην προώθηση της 
κουλτούρας των Φυσικών Επιστημών και δεν αφορά μόνο το περιεχόμενό τους αλλά 
και τη γλώσσα τους και τους τρόπους έρευνάς τους. Επίσης αυτή η θεώρηση μας 
οδηγεί στην επιδίωξη για οικειοποίηση από τους μαθητές και στόχων 
μεταεπιστημονικού περιεχομένου, όπως είναι η συνεργασία, η ικανότητα του 
διαλέγεσθαι και η κριτική δράση.  

Με την εξέλιξη της ερευνητικής μας προσπάθειας η φράση «συνεργατική 
διερεύνηση» εμπλουτίστηκε και μετασχηματίστηκε. Έτσι ενώ αρχικά η φράση 
συνεργατική διερεύνηση μπορεί να παραπέμπει επιφανειακά κυρίως στην οργάνωση 
μιας τάξη σε ομάδες, με βάση το πλαίσιό μας που διαμορφώθηκε σταδιακά καθώς 
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αναλύαμε τους λόγους μας και τις πρακτικές μας στο μάθημα των Φυσικών 
Επιστημών, φάνηκε ότι η κοινωνική διάσταση είναι μια παράμετρος από τις πολλές 
που πρέπει να ληφθούν υπόψη για τη διαμόρφωση ενός συνεργατικού διερευνητικού 
περιβάλλοντος. Υπάρχουν και μια σειρά από άλλες δράσεις που θα οδηγήσουν στη 
διαμόρφωση πιο συνεργατικών διερευνητικών συνθηκών, όπως: 

• η απομάκρυνση από μονοδιάστατες και στατικές θέσεις για τη φύση της 
επιστήμης προς πιο πλουραλιστικές θεωρήσεις 

• η μετακίνηση από μεταδοτικές-μονολογικές προς πιο διαλογικές διδακτικές 
προσεγγίσεις, 

• η μετακίνηση προς πιο διερευνητικές χρήσεις της γλώσσας,  
• η υλοποίηση δραστηριοτήτων που εκπορεύονται και από τους μαθητές και όχι 

μόνο από το σχολικό εγχειρίδιο ή το δάσκαλο,  
• η μελέτη και ο σταδιακός μετασχηματισμός των ταυτοτήτων που υιοθετούν οι 

μαθητές για τον εαυτό τους, το δάσκαλό τους και το πεδίο των Φυσικών 
Επιστημών. 

Η συνεργασία δεν εξαντλείται στο κοινωνικό πλαίσιο της λειτουργίας μιας 
τάξης και η διερεύνηση αντίστοιχα στο αν μια δραστηριότητα είναι τέτοια 
(διερευνητική) ή όχι. Η συνεργατική διερεύνηση είναι απαραίτητο να χαρακτηρίζει 
κάθε διάσταση της μαθησιακής διαδικασίας και έχει να κάνει φυσικά με το κοινωνικό 
μαθησιακό πλαίσιο αλλά και με μια σειρά άλλων παραμέτρων, όπως: 

• τη γλώσσα που μιλιέται από τα μέλη της κοινότητας (δάσκαλο και μαθητές), 
• το είδος των μαθησιακών έργων, 
• την ύπαρξη και την ποικιλία κατάλληλων πολιτισμικών εργαλείων, 
• την καθοδήγηση που παρέχεται στους μαθητές από το δάσκαλο, από 

ικανότερους συνομηλίκους, από άλλα τεχνουργήματα και εργαλεία, 
• τη φύση της συνεργασίας και της συμμετοχής των μελών της κοινότητας. 
Είναι όλα μαζί τα παραπάνω που τελικά οδηγούν, κατά την άποψή μας, στη 

διαμόρφωση ενός πιο συνεργατικού διερευνητικού μαθησιακού περιβάλλοντος. Και 
είναι εντέλει η φύση και το είδος των λόγων και των πρακτικών που λαμβάνουν χώρα 
στις τάξεις των Φυσικών Επιστημών που διαμορφώνουν το αντίστοιχο συνεργατικό 
διερευνητικό ή μη μαθησιακό περιβάλλον. Γι αυτό στη συνεργατική έρευνα δράσης 
που υλοποιήσαμε εργαστήκαμε σε δύο επίπεδα. 

Ι) Σε ένα πρώτο επίπεδο επιδιώξαμε την εφαρμογή και υλοποίηση στρατηγικών 
για τη δημιουργία πιο συνεργατικών διερευνητικών συνθηκών στις οκτώ τάξεις των 
Φυσικών Επιστημών στις οποίες πραγματοποιήθηκε η συνεργατική έρευνα δράσης. 

ΙΙ) Σε ένα δεύτερο επίπεδο, ακολουθώντας μια προσέγγιση προσανατολισμένη 
στο λόγο, υιοθετήσαμε την ανάλυση λόγου ως βασικό μεθοδολογικό εργαλείο για να 
εξετάσουμε κριτικά τα μαθησιακά περιβάλλοντα των οκτώ τάξεων. 

 
7.5 Περιορισμοί, θέματα για περαιτέρω διερεύνηση  

Κατά τη διάρκεια της ερευνητικής μας προσπάθειας, διαπιστώσαμε στην πράξη 
πως η εκπαιδευτική έρευνα είναι μια πολύπλοκη, αναστοχαστική και 
μετασχηματιστική διαδικασία που απαιτεί συνεχείς αναπροσαρμογές και όχι μια 
μονολιθική, σειριακή διαδικασία. Κάθε ερευνητική προσπάθεια κινείται μέσα σε 
συγκεκριμένα πλαίσια, τα οποία καθορίζονται από τα ερευνητικά ερωτήματα, τις 
μεθόδους προσέγγισης του ερευνητικού πεδίου και τη φύση και το είδος των 
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συμπερασμάτων στα οποία οδηγούν τα αποτελέσματα της έρευνας. Έτσι και η 
παρούσα έρευνα χαρακτηρίζεται από ορισμένους περιορισμούς, ενώ παράλληλα 
αφήνει μια σειρά από θέματα ανοικτά και ταυτόχρονα φέρνει στο προσκήνιο μια 
σειρά από ζητήματα σχετικά με τη μαθησιακή διαδικασία στο μάθημα των Φυσικών 
Επιστημών. Οι περιορισμοί που τη χαρακτηρίζουν και οι προοπτικές που 
δημιουργούνται, έτσι όπως εμείς τις κατανοούμε, αναπτύσσονται στη συνέχεια. 

Ένας πρώτος περιορισμός της έρευνας σχετίζεται με το μεθοδολογικό της 
χαρακτήρα. Μια συνεργατική έρευνα δράσης που διαρκεί πλέον των τριών χρόνων 
αφήνει «κληρονομιά» στον ερευνητή μια μεγάλη ποσότητα δεδομένων. Από την άλλη 
πλευρά, η υιοθέτηση του ποιοτικού παραδείγματος «απαιτεί» την ενδελεχή μελέτη 
και ανάλυση των δεδομένων. Πόσα από αυτά τα δεδομένα θα πρέπει να 
επαναξιοποιηθούν στο πλαίσιο μιας βασικά ποιοτικά προσανατολισμένης έρευνας; 
Έτσι ενώ στο πλαίσιο της συνεργατικής έρευνας δράσης καταγράψαμε, 
απομαγνητοφωνήσαμε και αναλύσαμε δεκάδες δασκαλομαθητικές και διαμαθητικές 
επικοινωνιακές αλληλεπιδράσεις, στη διατριβή συμπεριλάβαμε ένα, κατά την άποψή 
μας, αντιπροσωπευτικό δείγμα της εργασίας που πραγματοποιήθηκε από τους 
συμμετέχοντες (ερευνητή και δασκάλους-ερευνητές). Αυτή φυσικά η επιλογή, όπως 
και κάθε ερευνητική επιλογή, εμπεριέχει το υποκειμενικό στοιχείο. 

Ένας άλλο περιορισμός σχετίζεται με τον πολυπαραμετρικό χαρακτήρα της 
μαθησιακής διαδικασίας. Ο μετασχηματισμός ενός μαθησιακού περιβάλλοντος (προς 
την κατεύθυνση και τις θεωρητικές παραδοχές που υιοθετούνται σε μια διατριβή) 
απαιτεί ο ερευνητής να λάβει υπόψη του μια σειρά από όψεις/ παραμέτρους που 
υπεισέρχονται στη μαθησιακή διαδικασία, όταν αυτή επιδιώκουμε να διεξάγεται σ’ 
ένα συνεργατικό διερευνητικό πλαίσιο. Από την άλλη πλευρά μια διατριβή είναι καλό 
να είναι εντοπισμένη και εστιασμένη σε μια από αυτές τις παραμέτρους. Αν και η 
προσπάθεια για τη διαμόρφωση ενός συνεργατικού διερευνητικού περιβάλλοντος 
μπορεί να περιλαμβάνει δράσεις και παρεμβάσεις σε μια σειρά από παραμέτρους της 
μαθησιακής διαδικασίας (κάτι που αναδείξαμε, κυρίως, στο θεωρητικό μέρος της 
διατριβής), εμείς επικεντρώσαμε το ενδιαφέρον και εστιάσαμε τις προσπάθειές μας 
στους λόγους που λάμβαναν χώρα στις τάξεις των Φυσικών Επιστημών και στο 
σταδιακό μετασχηματισμό τους προς το επιθυμητό, με τις παραδοχές που υιοθετούμε, 
πλαίσιο (κάτι που αναδείξαμε ιδιαίτερα στο ερευνητικό μέρος της διατριβής). Έτσι, 
στην προσπάθειά μας για τη δημιουργία πιο συνεργατικών διερευνητικών συνθηκών 
στις οκτώ (8) τάξεις στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών, επικεντρώσαμε την 
προσοχή μας στη μελέτη και στην προσπάθεια για μετασχηματισμό των λόγων των 
δασκάλων και των μαθητών που συμμετείχαν στη συνεργατική έρευνα δράσης προς 
πιο συνεργατικές διερευνητικές συνθήκες και δεν ασχοληθήκαμε τόσο συστηματικά 
με μια σειρά άλλων ζητημάτων που είναι επίσης πολύ σημαντικά, όπως, για 
παράδειγμα, με την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου Αναλυτικού Προγράμματος - για 
μια συγκεκριμένη θεματική ενότητα - κατάλληλου για συνεργατική διερευνητική 
προσέγγιση. 

Ένας άλλος περιορισμός έχει να κάνει με τη φύση της συνεργατικής έρευνας 
δράσης. Στο πλαίσιο μιας συνεργατικής έρευνας δράσης δεν μπορεί ο ερευνητής να 
γνωρίζει, αλλά και να καθορίσει απόλυτα εκ των προτέρων, το βαθμό εμπλοκής των 
δασκάλων - ερευνητών στην ερευνητική διαδικασία. Έτσι και στο πλαίσιο της δικής 
μας έρευνας, που διήρκεσε πλέον των τριών χρόνων, παρατηρήθηκε κάποιοι 
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δάσκαλοι-ερευνητές να «δυσκολεύονται» να παρακολουθήσουν όλες τις συναντήσεις 
και τις δράσεις της ερευνητικής ομάδας. Η δυσκολία ξεπεράστηκε σε ένα 
ικανοποιητικό βαθμό με τη χρήση και αξιοποίηση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
Με βάση αυτή μας την εμπειρία μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι οι τεχνολογίες 
επικοινωνίας και ενημέρωσης μπορούν να λειτουργήσουν υποστηρικτικά στην 
αλληλεπίδραση μιας ομάδας δασκάλων-ερευνητών και να βοηθήσουν σημαντικά 
στην ομαλή υλοποίηση μιας συνεργατικής έρευνας δράσης. 

Ένας τελευταίος περιορισμός προκύπτει από την έκταση που μπορεί να έχει η 
γραπτή παρουσίαση/ κοινοποίηση της διατριβής. Για τη διαμόρφωση πιο 
συνεργατικών διερευνητικών συνθηκών στις οκτώ τάξεις που πραγματοποιήθηκε η 
έρευνά μας αποφασίστηκαν και υλοποιήθηκαν μια σειρά από στρατηγικές, εκτός της 
ανάλυσης λόγου των δασκαλομαθητικών και διαμαθητικών διαλόγων (βλ. ενότ. 5.5 
και 6.5). Όλες αυτές οι στρατηγικές είναι αδύνατο να παρουσιαστούν αναλυτικά στο 
πλαίσιο μιας διατριβής. Για αυτό στο ερευνητικό μέρος επικεντρώσαμε και 
αναδείξαμε κυρίως μια διάσταση της έρευνάς μας που θεωρούμε την πιο κρίσιμη, 
ενδιαφέρουσα αλλά και πρωτότυπη, αφού δε συναντήσαμε στη διεθνή βιβλιογραφία, 
έρευνα που να αξιοποιεί συστηματικά την ανάλυση λόγου ως επιμορφωτικό, 
αναστοχαστικό και μεταδιδακτικό εργαλείο∗.  

Θα κλείσουμε την ενότητα αυτή με αναφορά σε μια σειρά από ζητήματα που 
αναδείχτηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας και πιστεύουμε ότι μπορούν να 
αποτελέσουν το στόχο μελλοντικών ερευνών, που θα ασχοληθούν με τη διδασκαλία 
και τη μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες. Τέτοια ζητήματα είναι τα ακόλουθα: 

 Η επισταμένη μελέτη του τρόπου με τον οποίο η κριτική ανασύσταση των 
λόγων των δασκάλων-ερευνητών από τους ίδιους στα πλαίσια μιας 
συνεργατικής έρευνας δράσης μπορεί να βοηθήσει στο μετασχηματισμό των 
απόψεών τους για όψεις της μαθησιακής διαδικασίας στο μάθημα των 
Φυσικών Επιστημών, αλλά και στο σταδιακό μετασχηματισμό του τρόπου 
που διδάσκουν Φυσικές Επιστήμες. 

 Η επικεντρωμένη μελέτη της φύσης και του είδους των μαθησιακών 
δραστηριοτήτων που είναι κατάλληλες για συνεργατική διερεύνηση και ο 
τρόπος με τον οποίο τα διάφορα είδη δραστηριοτήτων επηρεάζουν τα 
χαρακτηριστικά των διαλόγων που λαμβάνουν χώρα στις μαθητικές ομάδες. 

 Η επικεντρωμένη μελέτη της φύσης και του είδους της καθοδήγησης που θα 
πρέπει να δίνεται από το διδάσκοντα στην ολομέλεια και στις ομάδες για τη 
διαμόρφωση επιθυμητών συνεργατικών διερευνητικών συνθηκών στο μάθημα 
των Φυσικών Επιστημών. 

 Η επικέντρωση και η σε βάθος μελέτη των υβριδικών λόγων που λαμβάνουν 
χώρα σε μια μαθητική ομάδα με συνεργατικά διερευνητικά χαρακτηριστικά 

                                                 
∗ Χρήσεις και αξιοποίηση της ανάλυσης λόγου στο πλαίσιο της διατριβής: 

• ως ερευνητικού εργαλείου  
• ως επιμορφωτικού εργαλείου για τους δασκάλους  
• ως αναστοχαστικού εργαλείου από τους δασκάλους  
• ως αναστοχαστικού εργαλείου από τους μαθητές.  
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και η τεκμηρίωση του μετασχηματισμού αυτών των λόγων στο πέρασμα του 
χρόνου. 

 Η επέκταση της χρήσης της ανάλυσης λόγου και για άλλα κρίσιμα ζητήματα 
που αφορούν τη μαθησιακή διαδικασία στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών. 
Ένα θέμα πολύ σημαντικό είναι η μελέτη του τρόπου με τον οποίο οι 
διδάσκοντες παρουσιάζουν και επικοινωνούν στους μαθητές το θεματικό 
περιεχόμενο για μια συγκεκριμένη ενότητα των Φυσικών Επιστημών. 
 

7.6 Εκπαιδευτική σημασία της έρευνας 
Οι σημαντικότερες συμβολές της παρούσας διατριβής στο πεδίο της 

εκπαιδευτικής έρευνας για τις Φυσικές Επιστήμες θα μπορούσαν να συνοψιστούν στα 
ακόλουθα σημεία: 

 Η ανάδειξη του ρόλου της ανάλυσης λόγου ως εν δυνάμει επιμορφωτικού, 
αναστοχαστικού και μετασχηματιστικού εργαλείου για τους διδάσκοντες του 
μαθήματος των Φυσικών Επιστημών. 

 Η ανάδειξη του ρόλου της ανάλυσης λόγου ως εν δυνάμει αναστοχαστικού 
και μετασχηματιστικού εργαλείου για τους μαθητές. 

 Η ανάδειξη της αναγκαιότητας της άμεσης διδασκαλίας συνεργατικών και 
διαλογικών δεξιοτήτων για τους μαθητές στο μάθημα των Φυσικών.  

 Η ανάδειξη της σημασίας της εξοικείωσης των δασκάλων με συνεργατικές και 
διαλογικές δεξιότητες στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών για τη 
διαμόρφωση πιο συνεργατικών διερευνητικών συνθηκών. 

 Η επανοριοθέτηση το νοήματος των λέξεων «διάλογος» και «συνεργασία» με 
βάση τις κοινωνικοπολιτισμικές θεωρήσεις και τα δεδομένα της έρευνάς μας. 

 Η διαμόρφωση και αξιοποίηση από τους δασκάλους-ερευνητές του πλαισίου 
ανάλυσης «Πέντε κατηγορίες συνοδευτικών νοημάτων από τους λόγους του 
δασκάλου».  

 Ένα πλαίσιο στρατηγικών για τη διαμόρφωση πιο συνεργατικών 
διερευνητικών συνθηκών στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών στο Δημοτικό 
Σχολείο: 

- Ανάλυση λόγου από τους διδάσκοντες 
- Ανάλυση λόγου από τους μαθητές 
- Κριτική ανασύσταση λόγων δασκαλομαθητικών και διαμαθητικών 
διαλόγων 

- Πρόταση για την υλοποίηση συγκεκριμένων στρατηγικών λόγου για τη 
διαμόρφωση πιο συνεργατικών διερευνητικών συνθηκών στο μάθημα 
των Φυσικών Επιστημών. 

 Η παρακολούθηση του μετασχηματισμού των δραστηριοτήτων μιας 
συγκεκριμένης τάξης και ο σταδιακός μετασχηματισμός του δάσκαλου ως 
αποτέλεσμα μιας μεσοπρόθεσμης συνεργατικής, βιωματικής και ερευνητικής-
αναστοχαστικής διαδικασίας. 

 Η παρακολούθηση του μετασχηματισμού των δραστηριοτήτων μιας ομάδας 
και ο σταδιακός μετασχηματισμός της λειτουργίας της και των μελών της ως 
αποτέλεσμα μιας μεσοπρόθεσμης παρεμβατικής συνεργατικής έρευνας 
δράσης (από μέρους του ερευνητή και του δασκάλου-ερευνητή) και 
αναστοχαστικής διαδικασίας (από μέρους των μελών της μαθητικής ομάδας). 
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Π 1. Τα εργαλεία ανάλυσης 
 
Μονολογική και διαλογική λειτουργία του λόγου του δασκάλου (κεφάλαιο 5) 

 
Πίνακας 5.3: Μονολογική λειτουργία του λόγου του δασκάλου (monologic recitation) 
• Η ομιλία στην τάξη ακολουθεί αυστηρά/αποκλειστικά το μοτίβο του τριαδικού 

διαλόγου. 
• Ο δάσκαλος επιλέγει τους μαθητές που θα μιλήσουν.  
• Ο δάσκαλος δείχνει μικρή ή καθόλου αναγνώριση στις προσωπικές 

επιλογές/πρωτοβουλίες των μαθητών. 
• Ο δάσκαλος εισάγει τα υποθέματα. 
• Ο δάσκαλος αποθαρρύνει ή αγνοεί τις προσπάθειες των μαθητών του να 

εισαγάγουν ένα υπόθεμα. 
• Οι απαντήσεις των μαθητών είναι συνήθως μικρές (μια λέξη/μια φράση). Ο 

δάσκαλος δεν ενθαρρύνει την περαιτέρω επεξεργασία των απαντήσεων, ενώ 
υπάρχει και μικρή επέκταση των απαντήσεων των μαθητών από το δάσκαλο 
(δηλαδή δεν τις αναδιατυπώνει κατάλληλα, ούτε τις εκμεταλλεύεται 
δημιουργικά, απλά προσθέτει μικρής έκτασης συμπληρωματικά στοιχεία). 

• Ο δάσκαλος εισάγει εξεταστικού τύπου ερωτήσεις (test-like questions) για τις 
οποίες στις περισσότερες των περιπτώσεων υπάρχει μια σωστή απάντηση 
(έτσι εμπεδώνει το μη επιθυμητό συνοδευτικό νόημα πως υπάρχουν μοναδικές 
σωστές απαντήσεις). 
 

Πίνακας 5.4: Διαλογική λειτουργία του λόγου του δασκάλου (dialogic exchanges) 
• Τα όρια μεταξύ των δραστηριοτήτων, της συζήτησης και του διαλόγου είναι 

σημαντικά πιο χαλαρά, με το χαρακτηριστικό να παρουσιάζονται 
περισσότερες απαντήσεις μεταξύ της ερώτησης του δασκάλου και της 
αξιολόγησης των απαντήσεων. Επίσης, οι απαντήσεις των μαθητών συνήθως 
οικοδομούνται στη βάση των απαντήσεων των προηγούμενων μαθητών και 
συνεισφέρουν στην από κοινού οικοδόμηση γνώσης. 

• Ο δάσκαλος θέτει το γενικότερο πλαίσιο και διευκολύνει την έναρξη και την 
υλοποίηση της δραστηριότητας και μπορεί να είναι στη διάθεση των μαθητών 
ή των ομάδων κάθε στιγμή αλλά κρατά το επίπεδο προσφοράς προτάσεων και 
παρεμβάσεων στο ελάχιστο επίπεδο που μπορεί. 

• Υπάρχει ένας περιορισμένος αριθμός επιλογών των μαθητών από μέρους του 
δασκάλου. Οι μαθητές είτε αυτοεπιλέγονται είτε επιλέγουν άλλους 
συμμαθητές τους. 

• Δάσκαλοι και μαθητές διαπραγματεύονται τα υποθέματα. 
• Ο διδάσκων επιδιώκει τη δημιουργία ενός μαθησιακού περιβάλλοντος που 

βασικός σκοπός είναι η ανάπτυξη από κοινού γνώσης, αλλά πάντως υπάρχει 
προτίμηση/δίνεται μια βαρύτητα στην ορθή τη δεδομένη στιγμή πληροφορία 
(π.χ. οι επιστήμονες υποστηρίζουν αυτό...). 

• Δάσκαλοι και μαθητές εισαγάγουν ερωτήματα που δεν έχουν μια σωστή 
απάντηση, όπως και ερωτήματα που αναδύονται από προηγούμενες 
απαντήσεις των μαθητών. 

• Ο δάσκαλος μερικές φορές αναγνωρίζει και αποδέχεται τις επεκτάσεις 
θεματικού περιεχομένου που προτείνονται από τους μαθητές. 
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Πέντε κατηγορίες συνοδευτικών νοημάτων από τους λόγους του δασκάλου 
(κεφάλαιο 5) 

Πίνακας 5.11 
Πέντε κατηγορίες συνοδευτικών νοημάτων από τους λόγους του δασκάλου∗ 
Συνοδευτικά νοήματα για τη φύση των Φυσικών Επιστημών  

Από τους λόγους του 
δασκάλου δημιουργούνται 
στατικά, μονολιθικά και 

μονοδιάστατα νοήματα για τη 
φύση των Φ.Ε.  

 
Από τους λόγους του δασκάλου 
δημιουργούνται πλουραλιστικά 
νοήματα για τη φύση των Φ.Ε. 

Συνοδευτικά νοήματα για τη φύση της μαθησιακής διαδικασίας, το ρόλο του δασκάλου 
και των μαθητών 

Από τους λόγους του 
δασκάλου δημιουργούνται 
νοήματα για τη μάθηση ως 
μεταδοτικής διαδικασίας και 
για το ρόλο του δασκάλου ως 

διανεμητή της γνώσης. 

 Από τους λόγους του δασκάλου 
δημιουργούνται νοήματα για τη 
μάθηση ως οικειοποίησης, 

ερμηνείας και κατασκευής και 
για το ρόλο του δασκάλου ως 
διευκολυντή της μαθησιακής 

διαδικασίας. 
Συνοδευτικά νοήματα για τη φύση της γλώσσας 

Από τους λόγους του 
δασκάλου δημιουργούνται 
νοήματα για τη γλώσσα ως 
ένα σύστημα ονοματοδοσίας 
που απαιτεί ξεκάθαρη και 
αποτελεσματική μεταφορά 
από τον εκπαιδευτικό στο 
μαθητή (ο μαθητής είναι 

καλός αποδέκτης).  

 Από τους λόγους του δασκάλου 
δημιουργούνται νοήματα για τη 
γλώσσα ως ένα ερμηνευτικό 
σύστημα (πρωτεύουσας 

σημασίας η ενεργός ερμηνεία 
και η έκφραση των απόψεων 
όλων των μετεχόντων στη 
μαθησιακή διαδικασία). 

 
Συνοδευτικά νοήματα για τη φύση των σκοπών της διδασκαλίας των Φυσικών 

Επιστημών 

Από τους λόγους του 
δασκάλου δημιουργούνται 
νοήματα για τους σκοπούς 
των Φ.Ε. ότι αυτοί αφορούν 
σχεδόν αποκλειστικά το 

περιεχόμενο. 

 Από τους λόγους του δασκάλου 
δημιουργούνται νοήματα για 

τους σκοπούς των Φ.Ε. ότι αυτοί 
μπορεί να αφορούν και την 
ανάπτυξη δεξιοτήτων και 
μεταδεξιοτήτων επίλυσης 

προβλημάτων, συνεργατικών και 
διαλογικών. 

Συνοδευτικά νοήματα για τη φύση των μαθησιακών δραστηριοτήτων 
Από τους λόγους του 

δασκάλου δημιουργούνται 
νοήματα, όπως ότι οι 

«έγκυρες» δραστηριότητες 
εκπορεύονται πάντοτε από το 

βιβλίο ή το διδάσκοντα  

 Από τους λόγους του δασκάλου 
δημιουργούνται νοήματα, όπως 
ότι οι «έγκυρες» δραστηριότητες 
μπορεί να εκπορεύονται και από 

τους μαθητές. 

                                                 
∗ Τα συνοδευτικά νοήματα μεταβάλλονται μέσα σε ένα συνεχές του οποίου τα δυό άκρα είναι 
αριστερά η παραδοσιακή αντίληψη και δεξιά η σύγχρονη. 
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«Πώς συζητά η ομάδα»: Τα 4 μικρο-πλαίσια ανάλυσης λόγου (κεφάλαιο 6) 

 
Πίνακας 6.1: «Πώς συζητά η ομάδα»: Τα 4 μικρο-πλαίσια ανάλυσης 

1. Οι κοινωνιογνωστικοί ρόλοι των 
μαθητών 

Ρόλοι μαθητών που διευκολύνουν τη 
μαθησιακή διαδικασία: 
  Ζητούν πληροφορίες και διευκρινίσεις από 
τα άλλα μέλη της ομάδας 
  Προσφέρουν πληροφορίες και ιδέες στην 
ομάδα 
  Ενθαρρύνουν τη συμμετοχή όλων των 
μελών 
  Είναι σε θέση μέσα από τις διαφωνίες να 
συνθέτουν νέες θέσεις 
  Αναθεωρούν την αρχική τους άποψη αν 
χρειαστεί 
  Αξιολογούν τις ιδέες που προσφέρονται με 
βάση συγκεκριμένα κριτήρια 
  Ενθαρρύνουν με τη στάση και τις 
αντιδράσεις τους άλλους να εκφράσουν την 
άποψή τους 
 
Ρόλοι μαθητών που θέτουν εμπόδια στη 
μαθησιακή διαδικασία 
  Συνεργάζονται μόνο με ορισμένα μέλη της 
ομάδας 
  Χαρακτηρίζουν αρνητικά τις 
προσφερόμενες ιδέες 
  Αποφεύγουν να συμμετάσχουν στη 
συλλογική δραστηριότητα 
  Απορρίπτουν ιδέες και λύσεις χωρίς να 
αιτιολογούν το γιατί 
  Δημιουργούν εντάσεις στην ομάδα  

2. Οι κανόνες συνεργασίας  
ΚΣ1: Όλες οι σχετικές πληροφορίες 
πρέπει μοιράζονται από κοινού. 
ΚΣ2: Ισχυρισμοί και απόψεις 
πρέπει να υποστηρίζονται με 
επιχειρήματα και να στηρίζονται σε 
δεδομένα. 
ΚΣ3: Προτάσεις και απόψεις πρέπει 
να κρίνονται και να συζητιούνται. 
ΚΣ4: Πριν παρθεί μια απόφαση 
λαμβάνονται υπόψη και 
αξιολογούνται όλες οι 
εναλλακτικές προτάσεις. Καλείται 
κάθε μέλος να εκφράσει την άποψή 
του. 
ΚΣ5: Ενθαρρύνεται η έκφραση 
απόψεων από όλα τα μέλη της 
ομάδας. 
ΚΣ6: Η ομάδα πρέπει να 
καταβάλλει προσπάθεια έτσι ώστε 
να καταλήγει σε συμφωνία. 
ΚΣ7: Όλα τα μέλη της ομάδας 
αποδέχονται την συλλογική ευθύνη 
των αποφάσεων που λαμβάνονται 
και των πράξεων που οδηγούν 
αυτές οι αποφάσεις. 

3. Η φύση της διαπραγμάτευσης στο 
μάθημα των Φυσικών Επιστημών  

 Διαπραγμάτευση σχετική με τον έλεγχο της 
δραστηριότητας: ένα αλληλεπιδραστικό 
επεισόδιο μεταξύ Μ-Μ για τη ρύθμιση της 
πρωτοβουλίας κατά τη διάρκεια της ομαδικής 
δραστηριότητας. 
  Διαπραγμάτευση σχετική με δράση: ένα 
αλληλεπιδραστικό επεισόδιο μεταξύ Μ-Μ 
κατά τη διάρκεια του οποίου η δράση κάποιου 
μέλους της μαθητικής ομάδας υποκινεί τη 
δράση ενός άλλου μέλους. 
  Διαπραγμάτευση σχετική με το χειρισμό 
υλικών: ένα αλληλεπιδραστικό επεισόδιο 

4. Το είδος της ομιλίας 
 
Ομιλία αμφισβήτησης: 
χαρακτηρίζεται από διαφωνία και 
εξατομικευμένη λήψη αποφάσεων.  
 
Σωρευτική ομιλία:  
οι ομιλητές δομούν θετικά την 
ομιλία τους, αλλά χωρίς να ασκούν 
κριτική πάνω σε ότι έχει πει ο 
συνομιλητής. Η σωρευτική ομιλία 
χαρακτηρίζεται από επαναλήψεις 
και επιβεβαιώσεις. 
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μεταξύ Μ-Μ κατά το οποίο οι συμμετέχοντες 
ρυθμίζουν τη διανομή ή το χειρισμό των 
υλικών. 
  Διαπραγμάτευση σχετική με νοήματα: ένα 
αλληλεπιδραστικό επεισόδιο μεταξύ Μ-Μ 
κατά το οποίο οι συμμετέχοντες διατυπώνουν, 
τεκμηριώνουν, επιχειρηματολογούν σχετικά με 
έννοιες και φαινόμενα των Φυσικών 
Επιστημών 
  Άλλο: αλληλεπιδράσεις που δεν μπορούν 
να καταχωριστούν στις παραπάνω κατηγορίες. 
Για παράδειγμα αλληλεπιδράσεις εκτός του 
πλαισίου της δραστηριότητας. 

Συνεργατική διερευνητική ομιλία: 
 οι συνεργαζόμενοι μαθητές 
συμμετέχουν στη δραστηριότητα 
συζητώντας ο ένας τις ιδέες του 
άλλου κριτικά αλλά 
εποικοδομητικά. Οι δηλώσεις και 
οι προτάσεις των μελών της ομάδας 
τίθενται στην κρίση όλων.  
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Η λειτουργική και η κοινωνική διάσταση της γλώσσας ως εργαλείου ανάλυσης 
λόγου (κεφάλαιο 6) 

 
Διάσταση 1: Λειτουργική ανάλυση της λεκτικής αλληλεπίδρασης  
       Λειτουργίες                             Ο μαθητής 

• Πληροφοριακή → παρέχει πληροφορίες 
• Συλλογιστική → πραγματοποιεί προφορικό συλλογισμό 
• Αξιολογική → αξιολογεί την εργασία ή τη δράση 
• Ερωτηματική → κάνει ερωτήσεις 
• Απαντητική → απαντά σε ερωτήσεις 
• Οργανωτική → οργανώνει και ελέγχει συμπεριφορά 
• Κριτική → εκφράζει συμφωνία ή διαφωνία 
• Δικαιολογητική → δικαιολογεί πληροφορίες (πράξη/συμπεριφορά) 
• Συνθετική → δημιουργεί κείμενα 
• Αναθεωρητική → αναθεωρεί κείμενα 
• Υπαγορευτική → υπαγορεύει (παρακινεί, υποδεικνύει, συμβουλεύει) 
• Διαβάζει δυνατά → διαβάζει κείμενα 
• Επαναληπτική → επαναλαμβάνει προφορικό λόγο 
• Εμπειρική → εκφράζει προσωπικές εμπειρίες 
• Συναισθηματική → εκφράζει συναισθήματα 

 
Διάσταση 2: Ανάλυση της κοινωνικής λειτουργίας  

• Συνεργατική → Ομαδική δραστηριότητα η οποία χαρακτηρίζεται από την 
ισότιμη συμμετοχή και οικοδόμηση από κοινού νοημάτων. Μπορεί να είναι: 

 Διδακτική → Μαθητές της ομάδας βοηθούν και εξηγούν σε 
άλλους μαθητές. 

 Επιχειρηματολογική → αποτελεσματική αλληλεπίδραση κατά 
την οποία οι μαθητές διαπραγματεύονται τις διαφορετικές τους 
κατανοήσεις, επί του θέματος, με ένα λογικό τρόπο εκφράζοντας 
κρίσεις και δίνοντας εξηγήσεις (οδηγεί συχνά σε μια από κοινού 
διαμόρφωση νοημάτων προς τη σωστή κατεύθυνση). 

• Ατομική → Οι μαθητές αναπτύσσουν τις ιδέες τους όχι ομαδικά αλλά 
δουλεύοντας εξατομικευμένα μέσα στην ομάδα. 

• Κυριαρχική → Κάποιο μέλος της ομάδας «κυριαρχεί» της ομαδικής 
δραστηριότητας και παρατηρείται άνιση συμμετοχή στο πλαίσιο υλοποίησής 
της. 

• Συγκρουσιακή → Κοινωνικές ή συγκρούσεις που αφορούν την πραγμάτευση 
των στόχων της δραστηριότητας οι οποίες συχνά παραμένουν άλυτες. 

• Σύγχυσης → Έλλειψη κοινής κατανόησης, οι μαθητές δεν καταλαβαίνουν 
τους στόχους ή τις οδηγίες της δραστηριότητας ή του διδάσκοντα ή δε 
συντονίζονται ο ένας με τον άλλο. 

• Αποξενωτική → Οι μαθητές είναι εντελώς αδιάφοροι για το μαθησιακό έργο. 
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Π 2 Στιχομυθίες μαθητών- δασκάλου που αναλύονται στο κεφαλαίο 5 
 

Στιχομυθία 1 
Ενότητα:  
«Το φως» 

Φύλλο εργασίας 4: «Το φως και οι σκιές 
των σωμάτων» (σελ. 45-49) 
Βιβλίο: «Φυσικές Επιστήμες»-Ε΄ Τάξη 

Δραστηριότητα:  
«Δημιουργούμε σκιές»  

Ημερομηνία: 25/2/02
1 Δάσκαλος: Για να σηκωθεί στον πίνακα ο Σάββας. Σήκω και εσύ Ηρακλή. 

Κάτσε Ηρακλή μπροστά απ’ τον πίνακα, κοίτα τον πίνακα, πάρε 
Σάββα το φακό, πήγαινε πίσω απ’ τον Ηρακλή και φώτισέ τον 
(τον κινεί προς τον πίνακα). Πιο κοντά στον πίνακα, πιο κοντά 
να δούμε θα φανεί πιο κοντά… (του παίρνει το χέρι και το κινεί). 
Τι φαίνεται εδώ πέρα; Ποιος θα’ ρθει να δει τι φαίνεται. Για έλα 
Παναγιώτη να παρατηρήσεις τι θα φανεί εδώ. Τι φαίνεται σιγά 
σιγά στον πίνακα. Φαίνεται;… Για σήκωσε το χέρι σου. (κινεί το 
χέρι του Ηρακλή) Τι φαίνεται; Το βλέπετε; (ο δάσκαλος παίρνει 
το φακό απ’ το Σάββα και φωτίζει το χέρι του Ηρακλή) Για να 
δούμε λίγο τη σκιά του. Για κοιτάξτε εδώ πέρα. Τι φαίνεται στον 
πίνακα εκεί που χτυπάει το φως; Πες Γρηγόρη. 

2 Γρηγόρης: Η σκιά του. 
3 Δάσκαλος: Η σκιά του χεριού του Ηρακλή. Πώς έγινε αυτό; Ποιος μπορεί 

να μου πει πώς δημιουργήθηκε η σκιά; Ποιος μπορεί να 
φανταστεί πως δημιουργήθηκε αυτή η σκιά; 

4 Χριστίνα: Επειδή εκεί δεν υπάρχει φως, δεν μπορεί να περάσει φως. 
5 Δάσκαλος: Πολύ σωστά. 
6 Θανάσης: Είναι αδιαφανές. 
7 Δάσκαλος: Μπράβο, συμπληρώσαμε. Λέγε Μαριαλένα, δεν μπορεί να 

περάσει το φως από πού; 
8 Μαριαλένα: Από αδιαφανές σώμα. 
9 Δάσκαλος: Ποιο ήταν εδώ το αδιαφανές σώμα; 
10 Μαριαλένα: Το χέρι.  
11 Δάσκαλος: Άρα μπορούμε να καταλάβουμε το πώς δημιουργείται η σκιά 

απ’ αυτό που είδαμε; Που είδαμε λίγο γιατί δεν είναι αρκετά 
σκοτεινή η αίθουσα. Τι μπορούμε να καταλάβουμε για το πώς 
δημιουργήθηκε η σκιά στον πίνακα; Μας το είπατε λίγο η 
Μαριλένα, λίγο ο Αργύρης, λίγο όλοι. Ποιος θα μου το κάνει 
τώρα μια ωραία πρόταση. Για λέγε Μιχάλη. 

12 Μιχάλης: Πέφτοντας πάνω στο χέρι μου μια φωτεινή πηγή. 
13 Δάσκαλος: ….. 
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Στιχομυθία 2 

Ενότητα:  
«Φυτά» 

Ενότητα 3: «Η ρίζα» (σελ. 27-29) 
Βιβλίο:  
«Ερευνώ και ανακαλύπτω»-Ε΄ Τάξη 

Δραστηριότητα:  
«Τα μέρη της ρίζας»  

Ημερομηνία: 22/9/03
1 Δάσκαλος: Λοιπόν για κοιτάξτε λίγο τη φωτογραφία σελίδα είκοσι εφτά. 
2 Μαθητές: Την κοιτάμε. 
3 Δάσκαλος: Ποιο είναι το πρώτο που βλέπουμε; Που είναι και σημειωμένο. 

Πώς το ονομάσαμε το πρώτο – πρώτο. Ιωάννα; 
4 Ιωάννα: Κύρια ρίζα. 
5 Δάσκαλος: Κύρια ρίζα. Άρα στο πρώτο κουτάκι γράφουμε κύρια ρίζα που 

είναι η συνέχεια ποιου, η ρίζα; [δείχνει στο φυτό που έχει στα χέρια 
του] 

6 Μαθητές: Του βλαστού. 
7 Δάσκαλος: Πες το Τάνια. 
8 Τάνια: Του βλαστού. 
9 Δάσκαλος: Του βλαστού. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Το δεύτερο κουτάκι. Πως 

τα ονομάσατε όλα αυτά; 
10 Γιώργος: Κύριε. 
11 Δάσκαλος Γιώργο; 
12 Γιώργος:  Τα παράρριζα. 
13 Δάσκαλος Παράρριζα. Που είναι τι; Τα μικρά τριχίδια που είναι αριστερά και 

δεξιά από πού; 
14 Γιώργος:  Εεε. 
15 Αγγελική: Από το βλαστό. 
16 Δάσκαλος: Όχι από το βλαστό. 
17 Αγγελική: Από την κεντρική ρίζα. 
18 Δάσκαλος: Από την κεντρική ρίζα. Για προσέξτε τώρα κάτι το οποίο δε 

φαίνεται καλά ούτε με το φακό και πρέπει να είναι και το φυτό, να 
είναι εμφανές. Βλέπετε ότι χαμηλά, κοιτάξτε τη φωτογραφία και 
παρατηρήστε καλά. Χαμηλά στη φωτογραφία είναι κάποια σαν 
κυκλάκια, σαν δοντάκια. Σαν μικρά δόντια. Εντάξει; Στο τέλος 
της κύριας ρίζας και των παράρριζων υπάρχουν κάποια, που είναι 
σαν δοντάκια. Εντάξει; Κοιτάξτε τη φωτογραφία σας γιατί εδώ δε 
φαίνεται καλά. Το βλέπετε στη φωτογραφία; 

19 Μαθητές:  Ναι. 
20 Δάσκαλος: Ωραία. Αυτά λοιπόν τα μικρά δοντάκια που είναι στην άκρη των 

τριχιδίων που δεν φαίνονται, που δεν το παρατηρήσατε εσείς, 
ονομάζονται καλύπτρες. Άρα λοιπόν. Καλύπτρες. Το είχατε μάθει 
πέρσι; 

21 Μαθητές:  Ναι. 
22 Δάσκαλος: Μμμ, και το ξεχάσαμε από πέρσι ε; Για γράψτε λοιπόν στο τρίτο 

κουτάκι. Καλύπτρες. 
23 Γιώργος: Κύριε το “λι” με ύψιλον; 
24 Δάσκαλος: Το “λι” με ύψιλον ναι. 
25 Μαρία: Κύριε αυτό να σας το φέρω εκεί; 
26 Δάσκαλος Κράτησέ το. Λοιπόν. Άρα, για πες Χρήστο απ’ την αρχή τα κύρια 

μέρη της ρίζας ποια είναι; 
27 Χρήστος: Η κύρια ρίζα, τα παράρριζα. 
28 Δάσκαλος: Τα παράρριζα. 
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29 Χρήστος:  Και οι καλύπτρες 
30 Δάσκαλος: Και οι καλύπτρες. Πάρα πολύ ωραία. Γυρίζουμε σελίδα πάμε 

είκοσι οκτώ. Διάβασε Μαριάννα. 
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Στιχομυθία 3 

Κεφάλαιο:  
«Οι δυνάμεις» 

Φύλλο εργασίας 7: «Από τι 
εξαρτάται η δύναμη της τριβής;» 
(σελ. 74-76) 
Βιβλίο: «Φυσικές Επιστήμες»-Ε΄ 
Τάξη 

Δραστηριότητα:  
«Δοκιμάζουμε να αυξήσουμε 
ή να ελαττώσουμε τη δύναμη 
της τριβής»  

Ημερομηνία: 17/3/02
1 Δάσκαλος: Εσείς; (απευθύνεται στην ομάδα) 
2 Μαρία:  (ως εκπρόσωπος της ομάδας) Εμείς βρήκαμε ότι το γυαλόχαρτο 

είναι 75 και η πλαστελίνη ότι είναι πάλι 75 και στην κρέμα 75 ξανά. 
 

3 Δάσκαλος: Το ίδιο και στην κρέμα; (με έντονο ύφος) 
4 Μαρία: Εεε… ναι. 
5 Δάσκαλος: Δεν άλλαξε η επιφάνεια; 
6 Μαρία: Εμ …ναι. 
7 Δάσκαλος: Τι θα έπρεπε να βρείτε λοιπόν; Περισσότερο ή λιγότερο; 
8 Άρης: Λιγότερο. 
9 Δάσκαλος: Λιγότερο; Αλλά δεν ξέρουμε πόσο. Άρα κάνατε λάθος κάπου (ο Δ 

στη συνέχεια συνεχίζει με την επόμενη ομάδα). 
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Στιχομυθία 4 

Κεφάλαιο:  
«Δυνάμεις» 

Φύλλο εργασίας 7: «Πώς αυξάνουμε 
ή ελαττώνουμε τη δύναμη της 
τριβής;» (σελ. 74-76) 
 
Ε΄ Τάξη 

Δραστηριότητα:  
«Δοκιμάζουμε να 
αυξήσουμε ή να 
ελαττώσουμε τη δύναμη 
της τριβής»  

Ημερομηνία: 15/3/04
1 Δάσκαλος: Για να μας πει μια ομάδα λοιπόν. Πως καταφέρατε να αυξήσετε 

την τριβή; Να αυξήσετε την τριβή; 
2 Μαρία: (ως εκπρόσωπος της ομάδας) Με το γυαλόχαρτο. 
3 Δάσκαλος: Γυαλόχαρτο. Υπήρχε κάποιο άλλο υλικό από αυτά που υπάρχει 

πάνω στο θρανίο με το οποίο θα μπορούσατε να αυξήσετε την 
τριβή; 

4 Μαρία: (η ίδια ως εκπρόσωπος της ομάδας) Με την πλαστελίνη. 
5 Δάσκαλος: Με την πλαστελίνη. Για μισό λεπτό γιατί ο Στάθης είχε μερικές 

αντιρρήσεις προηγουμένως για την πλαστελίνη. Πες μας Στάθη τι 
έλεγες. 

6 Στάθης: Κύριε άμα την κάναμε σαν το μολύβι δηλαδή να είναι σε σχήμα 
κυλίνδρου, μπορούσε να γυρίσει το ξύλο. Ενώ άμα ήταν έτσι 
σταθερή η τριβή θα ήταν πολύ μεγαλύτερη (η τριβή). 

7 Δάσκαλος: Άμα την είχαμε πατήσει δηλαδή λες τώρα. 
8 Στάθης:  Ναι. 
9 Δάσκαλος: Λέει ο Στάθης ότι για να αυξήσουμε την τριβή λέει, στην πλάκα 

του ξύλου, με την πλαστελίνη δεν είναι δυνατό να την κάνουμε 
έτσι την πλαστελίνη, γιατί έτσι λέει δε θα την αυξήσουμε, λέει ο 
Στάθης. Αν όμως την πατήσω τελείως και την κάνω έτσι και την 
κολλήσω πάνω, στην πλάκα του ξύλου τότε λέει θ’ αυξήσω. Εσείς 
τι πιστεύετε; 

10 Χριστίνα: (μέλος άλλης ομάδας) Ε, να το δούμε κύριε! 
11 Δάσκαλος: Ορίστε κάντε το. 
12 Γιώργος: (μέλος άλλης ομάδας) Εμείς το’ χουμε κάνει. 
13 Δάσκαλος: Κάντε ένα, τέτοιο και κάντε και ένα τέτοιο (ο δάσκαλος 

υποδεικνύει στις ομάδες τι μορφή θα μπορούσαν να δώσουν στην 
πλαστελίνη). 

14 Σταύρος: (μέλος της ομάδας του Στάθη) Έλα το πατάω (το κομμάτι της 
πλαστελίνης). 

15 Δάσκαλος: (απευθυνόμενος στην ομάδα του Στάθη) Έλα τα’ χετε έτοιμα εδώ. 
16 Γεωργία (μέλος της ομάδας του Στάθη) Να βάλουμε δύο ρολάκια. 
17 Στάθης: Τρία θα βάλουμε. Για να μπορεί, για να δείτε που προχωράει.  
18 Σταύρος  Γεωργία βάλ’ το πάνω εδώ.  
18 Στάθης: Περιμένετε περιμένετε! 
20 Γεωργία:  Έλα ξεκινάμε…(οι ομάδες εργάζονται για να ερευνήσουν εάν ισχύει 

ο ισχυρισμός του Στάθη) 
21 Δάσκαλος: … (απευθυνόμενος στην ομάδα του Στάθη) Εσείς τι διαπιστώσατε; 

Είχε δίκιο σε αυτό που υποστήριζε ο Στάθης; 
22 Κώστας (μέλος ομάδας Στάθη) Η τριβή ήταν μεγάλη όταν η πλαστελίνη 

ήταν πατημένη (εννοεί επίπεδη) και πολύ μικρότερη όταν την 
κάναμε σαν μολύβια. 

23 Δάσκαλος: Δηλαδή της δώσατε σχήμα κυλινδρικό…. 
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Στιχομυθία 5 

Κεφάλαιο:  
«Η ενέργεια» 

Φύλλο εργασίας 3: «Οι 
μετατροπές της ενέργειας ΙΙ» (σελ. 
37-42) 
Στ΄ Τάξη 

Δραστηριότητα:  
«Ανάδειξη των απόψεων 
των μαθητών για τη 
λειτουργία του 
θερμοσυσσωρευτή»  

Ημερομηνία: 22/4/04
1 Δάσκαλος: Συνεχίζουμε την κουβέντα μας. Θέλω να θυμίσει κάποιος από το 

εισαγωγικό σημείωμα που κοιτάξατε, ποιος θα πιαστεί. 
Κατερίνα. 

2 Κατερίνα: Ο ήλιος. 
3 Δάσκαλος: Ο ήλιος. Τι είναι....εε που θα τον πιάσει τον ήλιο;...Κώστα. 
4 Κώστας: Στο θερμοσυσσωρευτή. 
5 Δάσκαλος: Τι είναι....εε πώς τον χαρακτηρίζει τον θερμοσυσσωρευτή; 
6 Κώστας: Σαν...κουτί μοντέρνο. 
7 Δάσκαλος: Σαν κουτί μοντέρνο. Τι είναι για σας ο θερμοσυσσωρευτής; 
8 Μαθητής (παίρνει το λόγο με νεύμα του δασκάλου) Ο ηλιακός 

θερμοσίφωνας. 
9 Δάσκαλος: Ο ηλιακός θερμοσίφωνας (επιδοκιμαστικά). Για να δούμε λιγάκι, 

να μου θυμίσει κάποιος πως δουλεύει ο ηλιακός θερμοσίφωνας. 
(αφήνεται χρόνος στους μαθητές)…Μαρίλη. 

10 Μαρίλη: Οι ακτίνες του ήλιου πέφτουν πάνω στη γυάλινη πλάκα, που 
έχει μαύρο χρώμα και τις μαζεύει. 

11 Δάσκαλος: Μάλιστα. Συζητήστε το και γράψτε μου, εκεί που λέει (εννοεί το 
βιβλίο) «περιγράφουμε τον τρόπο λειτουργίας του» (διατύπωση 
του βιβλίου) πώς λειτουργεί ο θερμοσυσσωρευτής… Συζητήστε 
και γράψτε εκεί που λέει περιγράφω τον τρόπο λειτουργίας του, 
πώς λειτουργεί ο ηλιακός θερμοσίφωνας. 
(αφήνεται κάποιος χρόνος στις ομάδες. Ο δάσκαλος πλησιάζει τις 
ομάδες και τις καθοδηγεί κατάλληλα. Σε μια στιγμή ακούγεται να 
λέει στα μέλη μιας ομάδας) 
Όλοι μαζί! (ενώ πλησιάζοντας σε μια άλλη) Γράψτε αυτό που 
συμφωνήσατε. (στη συνέχει πλησιάζει στην τρίτη ομάδα, ενώ δεν 
ασχολείται καθόλου με τη τέταρτη) Κάθε ομάδα που τελειώνει 
ανακοινώνει τι γράφει....Αγγελική σε ακούω. 

12 Αγγελική: (ως εκπρόσωπος ομάδας) Ο ηλιακός θερμοσίφωνας 
συγκεντρώνει τις ακτίνες του ηλίου πάνω σε μια μαύρη γυάλινη 
επιφάνεια και ζεσταίνει το νερό. 

13 Δάσκαλος:  Μάλιστα. (Περνά λίγος χρόνος αφού ο δάσκαλος διαπιστώνει ότι 
οι άλλες τρεις ομάδες δεν έχουν τελειώσει) 
Αλέξανδρε, σε ακούω, τι γράψαμε;  

14 Αλέξανδρος: (ως εκπρόσωπος ομάδος) Ο ηλιακός θερμοσίφωνας δεσμεύει 
την ηλιακή ενέργεια πάνω στη γυάλινη μαύρη επιφάνεια και 
ζεσταίνει το νερό. 

15 Δάσκαλος: Ο ηλιακός θερμοσίφωνας, λέει αυτή η ομάδα Βίκυ, δεσμεύει με 
τη μαύρη γυάλινη επιφάνεια και ζεσταίνει το νερό. (Απευθύνεται 
στην 3η ομάδα). Οδυσσέα σε ακούω. 

16 Οδυσσέας: (ως εκπρόσωπος ομάδος) Ο ηλιακός..., ο ηλιακός θερμοσίφωνας 
μαζεύει ηλιακή ενέργεια και την κάνει σε θερμική και ζεσταίνει 
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το νερό. 
17 Δάσκαλος: Μάλιστα. Εδώ Γεωργία. (απευθύνεται στην 4η ομάδα) 
18 Γεωργία: Ο ηλιακός θερμοσίφωνας μαζεύει τελικά τις ακτίνες του ήλιου 

σε μια μαύρη γυάλινη πλάκα και ζεσταίνει το νερό. 
18 Δάσκαλος: Ωραία… 
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Στιχομυθία 6 

Κεφάλαιο:  
«Δυνάμεις» 

Φύλλο εργασίας 
5: «Ανοικτό 
πρόβλημα»  
 
Ε΄ Τάξη 

Δραστηριότητα:  
«Ποιο από τα αντικείμενα που έχουμε στη 
διάθεσή μας (μπαταρία, κομμάτι ξύλου) έχει 
το μεγαλύτερο βάρος;»  

Ημερομηνία: 8/3/04
1 Δάσκαλος: Για να ανακοινώσουν λιγάκι οι ομάδες τ’ αποτελέσματά τους 

μέχρι αυτή τη στιγμή. Να ξεκινήσουμε εδώ, Παύλο, η δική σας 
ομάδα, είχατε μία μπαταρία και ένα ξύλο. Μπορείς να μας πεις, 
ποιο από τα δύο βρήκατε εσείς ότι έχει το μεγαλύτερο βάρος; 

2 Παύλος: Το ξύλο είναι βαρύτερο απ’ ό,τι είναι η μπαταρία. 
3 Δάσκαλος: Το ξύλο βρήκαν αυτή η ομάδα ότι είναι βαρύτερο. Η δική σας 

ομάδα; 
4 Μαριλέα: Όχι, εμείς βρήκαμε ότι είναι η μπαταρία! 
5 Δάσκαλος: Η μπαταρία. Εσείς; 
6 Μαθητης: Κι εμείς! 
7 Δημητρης Η μπαταρία. 
8 Δάσκαλος: Η μπαταρία. Εδώ εσείς; 
9 Μαθητής: Εμείς το ξύλο. 
10 Δάσκαλος: Το ξύλο. Τι συμβαίνει; 
11 Μαθήτρια: Η μπαταρία κύριε είναι. 
12 Δάσκαλος: Τι συμβαίνει; Γιατί κάποιες ομάδες βρήκανε άλλο και κάποιες 

άλλες διαφορετικό; 
13 Μαθητης: Να πω; 
14 Δάσκαλος: Συζητήστε στις ομάδες σας και πείτε γιατί η άλλη ομάδα βρήκε 

ξύλο πιστεύετε βαρύτερο και γιατί η άλλη ομάδα βρήκε μπαταρία. 
Για να δείτε γιατί. 

15 Μαθητής: Εμείς είχαμε ξύλο τρία σε ένα. Εμείς είχαμε ξύλο τρία σε ένα. 
16 Δάσκαλος: Που σημαίνει αυτό. Συζητήστε το. 
17 Μαθήτρια: Που σημαίνει ότι είναι πιο βαρύ από το άλλο. 
18 Μαριλέα: Εσείς έχετε μεγαλύτερο ξύλο. Εμείς έχουμε αυτό. (σηκώνει στο 

χέρι της και δείχνει το κομμάτι ξύλου που έχουν στο θρανίο τους) 
Αυτό έχουμε. Κύριε έχουν τρία ξύλα γι’ αυτό το βρήκαν 
μεγαλύτερο. 

19 Δάσκαλος: Για ν’ ακούσουμε τις ομάδες. Τι λένε οι ομάδες; Δανάη; Κάτι μου 
έλεγες, κάτι έλεγες όταν ήρθα εγώ κοντά. Για ποιο λόγο 
πιστεύετε, εσείς βρήκατε τη μπαταρία βαρύτερη, ενώ κάποιοι 
άλλοι το ξύλο; 

20 Δανάη: Επειδή το ξύλο μπορεί να’ ταν κούφιο. 
21 Δάσκαλος: Μπορεί λέει το ξύλο το δικό τους να’ ταν κούφιο… 
22 Μαθητής: Κύριε να πω εγώ; 
23 Δανάη: Όχι το δικό μας, εμείς το ξύλο βρήκαμε περισσότερο (εννοεί 

βαρύ). 
24 Δάσκαλος: Ωραία. Άλλοι. Ορίστε Αποστόλη 
25 Αποστόλης: Μπορεί το ξύλο της άλλης ομάδας να ήταν πιο ελαφρύ απ’ το δικό 

μας. 
26 Δάσκαλος: Το ξύλο της άλλης ομάδας πιο ελαφρύ απ’ το δικό μας λέει. Εσείς;
27 Άρης: Μπορεί το ξύλο της άλλης ομάδας να είναι, ή μπορεί το δικό μας 

ξύλο να είναι πιο βαρύτερο επειδή να είναι ενωμένα τρία ξύλα 
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μαζί. 
28 Δάσκαλος: Πολύ ωραία. Άρα δε βρήκατε λάθος μετρήσεις. Βρήκατε αυτό που 

έπρεπε. Υπήρχε διαφορά, διαφορά στις … διαφορά στις ομάδες, 
στα αντικείμενα. 
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Στιχομυθία 7 

Ενότητα:  
«Τα στερεά, τα 
υγρά, και τα αέρια 
σώματα» 

Μάθημα: «Τα στερεά, τα υγρά, και 
τα αέρια ΙΙ» 
Βιβλίο:  
«Φυσικές Επιστήμες»-Ε΄ Τάξη 
 

Δραστηριότητα:  
«Πειραματιζόμαστε για να 
ανακαλύψουμε και άλλες 
ιδιότητες των υγρών»  

Ημερομηνία: 15/12/02
1 Δάσκαλος: Ποιος θα μου πει τι ζητάει αυτή η ρημάδα η εργασία. Τι ζητάει η 

άσκηση, διαβάστε και πείτε μου. Εσύ τι θέλεις; (απευθυνόμενος 
σε έναν εκπρόσωπο ομάδας). 

2 Μαθητής: Τα δοχεία. 
3 Δάσκαλος: Α, έλα, έλα. [6δ] (δίνει ο Δ στο Μ έναν ογκομετρικό σωλήνα) 

Έλα το καλύτερο παίρνετε. Το πιο βρώμικο! Τι ζητάει η 
άσκηση; Διαβάστε λίγο τα βήματα της ενότητας και ρωτήστε τι 
ζητάει η άσκηση. Ρωτάω για να μου απαντήσετε; Επωνυμάκης. 
(απευθύνεται σε μαθητή με το επώνυμό του) 

4 Επωνυμάκης: Αδειάζουμε- 
5 Δάσκαλος: (διακόπτει) Τι σου ζητάει ρε; Άστο το αδειάζουμε. Τι σου ζητάει 

να κάνεις; 
6 Επωνυμάκης: Ζητάει… 
7 Δάσκαλος: Ναι. Να πάρεις το νερό που είναι στο ένα δοχείο και να το 

κάνεις τι;  
8 Επωνυμάκης: Να το…και να το ρίξω… 
9 Δάσκαλος: Ποιος μπορεί να μου πει; (απευθυνόμενος στην τάξη - είναι η 

δεύτερη φορά που κάνει το ίδιο πράγμα - όταν ο Μ δεν απαντά 
απομακρύνεται «απαξιωτικά» και απευθύνεται σε άλλο μαθητή). 
Έλα! 

10 Θανάσης: Και να …να ρίξουμε το … 
11 Δάσκαλος: Κάντε ησυχία εκεί, εδώ εδώ!  
12 Επωνυμάκης: (συνεχίζει) και να βρούμε το σχήμα… 
13 Δάσκαλος: Νίκο (κάνει παρατήρηση σε Μ διακόπτοντας πάλι το Θανάση)… 

Δεν σου πέσε άσε τα γυρίσματα πίσω. Σε κουρεύω, Έε.. 
(απομακρύνεται από την ομάδα του Θανάση που προσπαθούσε να 
αρθρώσει άποψη - επιστρέφει στην ομάδα που είναι στο 
μπροστινό μέρος της τάξης με την οποία «συνεργάζεται» τον 
περισσότερο χρόνο) 

14 Αγγελική: Να δούμε το σχήμα που παίρνει το νερό; 
15 Δάσκαλος: Ζητάει να πάρετε αυτό (δείχνει το δοχείο) και να το κάνετε τι; 

Να πάρετε. Πες το! 
16 Αγγελική: Ε… 
17 Δάσκαλος: Και να το ρίξουμε… (φορτικά) 
18 Αγγελική: Να το ρίξουμε στα τρία διαφανή δοχεία. 
19 Δάσκαλος: Και να το ρίξετε λοιπόν. Είναι ήδη στο ένα, να το ρίξετε δηλαδή 

στα άλλα δυο και στη συνέχεια να παρατηρήσετε τι; Να σου 
πω…[3δ] θα επικοινωνήσουμε λίγο; Στη συνέχεια σας ζητάει να 
παρατηρήσετε τι Γεωργία; 

20 Γεωργία: Το σχήμα που παίρνει το νερό σε κάθε δοχείο. 
21 Δάσκαλος: Ωραία! Προχωρήστε στη δραστηριότητα. (γυρίζει προς την έδρα 

αφήνοντας τις ομάδες να εργαστούν) 
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Στιχομυθία 8 
Ενότητα:  
«Φυτά» 

Μάθημα: «Η ρίζα» 
Βιβλίο: «Ερευνώ και ανακαλύπτω»- 
Ε΄ Τάξη 

Δραστηριότητα:  
«Ταξινομούμε ρίζες φυτών»  

Ημερομηνία: 24/9/03
1 Δάσκαλος: Χρησιμοποιώντας, εντάξει και το φυτό που έχετε στα χέρια σας, 

αυτό το πραγματικό φυτό (το δείχνει) και κοιτώντας αυτά τα οποία 
έχουμε στο βιβλίο, στις εικονίτσες, τα οχτώ φυτά, θα τα βάλετε 
στην κατάλληλη κατηγορία. Εδώ έχει μια περιγραφή της ρίζας, από 
τη δεξιά στήλη, μια περιγραφή της ρίζας, από αυτήν την πλευρά, 
που λέει δηλαδή το πώς είναι και από εδώ θα γράψετε τα φυτά που 
πιστεύετε ότι ανήκουν σε κάποια κατηγορία. Θα πάρουμε ένα 
παράδειγμα, απλά για να βοηθήσουμε: «Αποτελείται από μια 
κεντρική ρίζα με πολλά παράρριζα». 

2 Μαθητής: Κύριε! 
3 Δάσκαλος: Κάποιος να δώσει ένα τέτοιο παράδειγμα, για να βοηθήσει. 
4 Μαθητής: (ο ίδιος) Κύριε να πω; 
5 Δάσκαλος: Ένα από τα φυτά που αποτελούνται από μια κεντρική ρίζα και 

πολλά παράρριζα. Ανδριάνα. 
6 Μαθητής: Αμυγδαλιά. 
7 Δάσκαλος: Αμυγδαλιά. Σημειώστε. Τα υπόλοιπα συζητήστε ομαδικά και 

καταγράψτε. (οι μαθητές συζητούν στις ομάδες) (ο δάσκαλος 
περιφέρεται στις ομάδες, διαβάζει τις απαντήσεις τους, συζητά μαζί 
τους) Πάει στον Ηλία. (ο Ηλίας είναι ο «ανήσυχος» της τάξης και ο 
δάσκαλος τον πλησιάζει συχνά για να τον καθοδηγεί κατάλληλα) 
Έλα δω, έλα δω, πες μου. Εκτός από την αμυγδαλιά, με την 
αμυγδαλιά… 

8 Ηλίας: Ναι. 
9 Δάσκαλος: Ποιο άλλο μοιάζει ως προς τη ρίζα. Εδώ είναι η κεντρική του ρίζα, 

εδώ είναι τα παράρριζα. Ποιο άλλο μοιάζει ως προς τη ρίζα. Εδώ 
είναι η κεντρική του ρίζα, εδώ είναι τα παράρριζα. Ποιο άλλο 
μοιάζει, έχει μια κεντρική […] να τη η κεντρική. Ποιο άλλο έχει 
τέτοια κεντρική ρίζα, πιο κεντρική από τα παράρριζα. Αφού τα 
ξέρεις, γιατί δε γράφεις; Γράφε αμυγδαλιά, μαργαρίτα, φασολιά, 
έλα. 

10 Μαθητής: (άλλης ομάδας) Κύριε! (πηγαίνει προς αυτόν - συζητάει με την ομάδα 
του) […] (επιστρέφει στις άλλες ομάδες) 

11 Δάσκαλος: […] Μόνο η αμυγδαλιά και η φασολιά έχουνε κεντρική ρίζα; 
12 Μαθητής: (μέλος της ομάδας που συζητά μαζί της) Και οι μαργαρίτες. 
13 Δάσκαλος: Και η μαργαρίτα. Σημειώστε και τη μαργαρίτα. 
14 Μαθήτρια: (άλλης ομάδας) Κύριε. 
15 Δάσκαλος: (πλησιάζει στην ομάδα από την οποία τον καλούν, την ομάδα του 

Ηλία) Έλα…  
16 Μαθήτρια: Αυτά είναι. Αυτά δεν είναι; 
17  Αυτά είναι μπράβο. Τώρα μπορείς ν’ αρχίσεις που αποτελούνται 

από πολλές λεπτές ρίζες που δεν έχουν αυτό το κεντρικό. Ηλία για 
πες μου το πρώτο. 

18 Ηλίας: Εεε! Το ρύζι! 
19 Δάσκαλος: Μπράβο! (τον σκουντάει με επιβραβευτικό και αστείο τρόπο) 
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Στιχομυθία 9 
Ενότητα:  
«Δυνάμεις» 

Μάθημα 5: «Ανοικτό 
πρόβλημα σύγκρισης 
του βάρους δυο 
σωμάτων».  
 

Δραστηριότητα:  
«Ποιο από τα αντικείμενα που έχουμε 
στη διάθεσή μας (μπαταρία, κομμάτι 
πλαστελίνης) έχει το μεγαλύτερο 
βάρος;»  

Ημερομηνία: 22/3/2004
1 Δάσκαλος: Μια, δυο, τρεις, τέσσερις ομάδες που έχετε τελειώσει, δεν μιλάτε 

καθόλου. Έναν εκπρόσωπο κι από εδώ. Κυκλικά είπαμε ο 
εκπρόσωπος. Λοιπόν ας ξεκινήσουμε (λέει το όνομα ενός παιδιού). 
Όλοι ακούμε τι λέει κάθε ομάδα. 

2 Μαθητής: (ως εκπρόσωπος ομάδας) Θα δέσουμε στο ελατήριο το σπάγκο 
από τη μια άκρη του (παράλληλα δείχνει με τα υλικά τι θα κάνουν) 
θα βάλω τον συνδετήρα από την άλλη. Στην άλλη άκρη του 
σπάγκου θα βάλουμε το συνδετήρα από την άλλη πλευρά και μετά 
θα προσθέσουμε το συνδετήρα στο σώμα που θέλουμε να 
μετρήσουμε. 

3 Δάσκαλος: Πες το μου απλά! Πες το στα παιδιά απλά; Τι θα κάνεις; Πώς; Τι 
πρόκειται να κοιτάζεις για να δεις ποιο είναι πιο βαρύ; 

4 Μαθητής 1: (συμπληρώνοντας-βοηθώντας τον εκπρόσωπο της ομάδας του) Θα 
κοιτάξω το μήκος του ελατηρίου. 

5 Δάσκαλος: Θα βάλει λοιπόν τα αντικείμενα που; Πάνω στο…; Στην άκρη 
του…; 

6 Μαθητής 1: Σε …του συνδετήρα. 
7 Δάσκαλος: Ωραία! Εκεί. Ωραία! Πώς θα μετρήσεις το μήκος του ελατηρίου 

που λες; 
8 Μαθητής: (ομιλεί ο εκπρόσωπος της ομάδας) Πόσο…πόσο περισσότερο, 

όταν τεντώνεται το ελατήριο θα το μετρήσουμε με τον χάρακα. 
9 Δάσκαλος: Και σε ποια περίπτωση είναι πιο βαρύ ένα σώμα; Όταν τεντώνεται 

το ελατήριο περισσότερο ή λιγότερο;  
10 Μαθητής 1: Περισσότερο. (δάσκαλος και μαθητές μιλούν σε Α΄ ενικό πρόσωπο) 
11 Δάσκαλος: Λοιπόν πάμε ν’ ακούσουμε μια τελείως διαφορετική άποψη από 

αυτή την ομάδα. Ποιος θα διαβάσει τα βήματα που σχεδιάσατε να 
κάνετε για να λύσετε το πρόβλημα; 

12 Μαθήτρια: (ως εκπρόσωπος της ομάδας) Θα φτιάξουμε μια ζυγαριά. Θα 
περά… 

13 Δάσκαλος: Ακούω, πιο δυνατά λιγάκι. 
14 Μαθητής: (μιλάει πιο δυνατά) Θα περάσουμε τη μια θηλειά του σπάγκου στο 

χάρακα. Έπειτα, θα βάλουμε την πλαστελίνη στο ένα άκρο του 
χάρακα και την μπαταρία στο άλλο άκρο. Ύστερα, θα σηκώσουμε 
το σπάγκο και θα δούμε πιο είναι πιο βαρύ. (ο μαθητής τα διαβάζει 
από το φύλλο εργασίας, όπως τα είχε συμπληρώσει η ομάδα, 
Αναφέρεται σε Α΄ πληθυντικό πρόσωπο.) 

15 Δάσκαλος: Να το δούμε λίγο αυτό; Να το κάνουμε; Είναι μια διαφορετική 
ιδέα. Εεε; Σηκωθείτε τρία παιδιά από την ομάδα όρθια. Να δούμε 
και κατά πόσο εφαρμόζεται η ιδέα μας έτσι; (τα παιδιά 
σηκώνονται – ο δάσκαλος απευθύνεται στην ομάδα) 

16 Μαθητής: (από άλλη ομάδα) Αυτό θα κάνουμε κι εμείς κύριε. 
17 Δάσκαλος: Εσείς είχατε πει μια άλλη ιδέα την οποία καταγράψατε. Εκείνη θα 

δούμε από σας… 
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Π 3 Στιχομυθίες μαθητικών ομάδων που αναλύονται στο κεφαλαίο 6 
 

Στιχομυθία 1 
Ενότητα:  
«Ηλεκτρισμός» 

Μάθημα 3: «Ένα απλό κύκλωμα» (σελ. 
175-180) 
 «Ερευνώ και ανακαλύπτω»-Ε΄ Τάξη 

Δραστηριότητα:  
«Σχεδιασμός καλωδίων 
απλού κυκλώματος»  
Ημερομηνία: 22/1/03

1 Δάσκαλος: Πρέπει να ζωγραφίσετε με το μολύβι σας καλώδια. Πριν τα 
φτιάξετε, θα συζητήσετε στις ομάδες σας, πώς πρέπει να είναι τα 
καλώδια, από πού πρέπει να ξεκινάνε, πού πρέπει να καταλήγουν 
και μετά θα τα ζωγραφίσετε. Πρώτα το συζητάτε και μετά το 
ζωγραφίζετε. 

2 Νίκος: Εδώ στις βίδες πάνε τα καλώδια (οι βίδες βρίσκονται στη βάση 
του λαμπτήρα). 

3 Μαρία: (χαμηλόφωνα) Κοίτα από κάτω από τις βίδες. 
4 Νίκος: Πάνω από τις βίδες (με έντονο ύφος). 
5 Θανάσης: Πω πω, σκάστε μωρέ, όλο. 
6 Τασία: Ε, τι αντιδράς.  
7 Θανάσης: Έχω νευριάσει! Σταματήστε ρε! Όλο μιλάτε! 
8 Τασία: Είσαι πολύ βλάκας. 
9 Θανάσης: Ε, τι ρε.. Καλά, ναι.. 
10 Μαρία: Πως κάνεις έτσι παιδί μου; Ηρέμησε. Χαλαρά... 
11 Θανάσης: Ε, τι ρε; Όποιος θέλει κάτι, έρχεται στο θρανίο μου; Κοιτάω, άντε 

αντιγράφτε, για πεντακόσιες. 
12 Δάσκαλος: Ζωγραφίστε λοιπόν καλώδια, από τη μπαταρία, στους πόλους από 

το λαμπάκι, που όμως τι λαμπάκι είναι αυτό; 
13 Μαθητές: Βιδωτό! 
14 Δάσκαλος: Άρα οι πόλοι του, που είναι; 
15 Τασία: Πάνω στις βίδες. 
16 Δάσκαλος: Ο ένας είναι κάτω και ο άλλος στο γύρω- γύρω. Πως το λέμε το 

γύρω - γύρω;  
17 Μαρία: Αυτό μπορεί να πάει εδώ. 
18 Νίκος: Τι λες βρε; Είπε ο κύριος ότι αυτό, πρέπει να πάει εδώ πάνω. 

Αυτό, να πάει εδώ (δείχνει το κάτω μέρος της ξύλινης βάσης που 
βρίσκεται ο λαμπτήρας). 

19 Θανάσης: Πάει, μέσα, αυτό εδώ το πραγματάκι, ρε άσχετε! (δείχνει το κάτω 
μέρος της ξύλινης βάσης) 

20 Νίκος: Ε, ναι!  
21 Θανάσης: Είσαι βλάκας! 
22 Τασία: Εσύ είπες να το βάλουμε εδώ πέρα; (απευθυνόμενη στο Νίκο) 
23 Νίκος: Ναι, θα περάσει από κάτω το καλώδιο... 
24 Τασία: Απ’ το ξύλο; 
25 Μαρία: Τι μας λες τώρα; 
26 Τασία Κύριε, εξηγήστε εδώ πέρα (καλεί τον δάσκαλο). 
27 Μαρία: Αυτό δεν έχει εδώ πέρα..; 
28 Τασία: Νίκο, κοίτα εδώ. Βάζεις το ένα, πάει αυτό έτσι, πάει αυτό εδώ 

(δείχνοντας τη σωστή σύνδεση). 
29 Νίκος: Εδώ όχι, αυτό είναι συρματάκι και πηγαίνει και ακουμπάει εδώ. 
30 Μαρία: Και πάει εδώ. Και το άλλο πάει και από κάτω (δείχνοντας τη 
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σωστή σύνδεση). 
31 Θανάσης: (απευθυνόμενος στο Νίκο) Αυτό είναι ένα άλλο συρματάκι που 

ακουμπάει και στην τέτοια και ακουμπάει κάτω. Τούβλο. 
Σκέφτεσαι λίγο; 

32 Νίκος: Καλά, εντάξει. Καλά, εγώ δεν κάνω παρέα με εσάς. 
33 Θανάσης: Σκασίλα μας. Καλύτερα….. 
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Στιχομυθία 2 

Ενότητα:  
«Ηλεκτρισμός» 

Μάθημα 2: «Ένα απλό κύκλωμα» 
(σελ. 175-180) 
 «Ερευνώ και ανακαλύπτω»-Ε΄ Τάξη 

Δραστηριότητα:  
«Σχεδιασμός καλωδίων 
απλού κυκλώματος»  

Ημερομηνία: 15/12/02
1 Δάσκαλος: Πρέπει να ζωγραφίσετε με το μολύβι σας, καλώδια τα οποία. Σε 

ομάδες. Μισό λεπτάκι. Πριν το φτιάξετε, θα συζητήσετε στις 
ομάδες σας, πώς πρέπει να είναι τα καλώδια, από πού πρέπει να 
ξεκινάνε, πού πρέπει να καταλήγουν και μετά θα τα ζωγραφίσετε. 
Πρώτα το συζητάτε και μετά το ζωγραφίζετε. 

2 Άννα: Περιμένετε λίγο (απευθυνόμενη στην Κική που ξεκινά να σχεδιάζει 
τα καλώδια). 

3 Γιώργος: Το συζητάμε πρώτα. 
4 Κική: Έκανα λάθος. Ναι, ένα λεπτό να το σβήσω. 
5 Γιώργος: Εγώ πιστεύω, αφού η λυχνιολαβή… 
6 Άννα: Λοιπόν; 
7 Γιώργος: Κάτσε λίγο. Αφού η λυχνιολαβή. Λοιπόν, αφού η λυχνιολαβή, 

πρόσεξε εδώ πέρα, το δείχνει πιο καθαρά. Ρε παιδί μου, αυτό εδώ, 
θα πρέπει να πάει εδώ. Και αυτό, πρέπει να πάει εδώ. Αρκεί όμως, 
επειδή αυτό είναι συνδεδεμένο με τον ένα πόλο και αυτό, με τον 
άλλο πόλο, πρέπει αυτά τα δύο εδώ.. 

8 Κώστας: Στο θετικό και στο αρνητικό. 
9 Άννα:  Αυτά τα δύο εδώ που λες, να ακουμπάνε εδώ πέρα. 
10 Κική: Αυτό λέω κι εγώ. 
11 Γιώργος: Ε, ναι. Μ’ ένα καλώδιο. Αφού αυτό είναι συνδεδεμένο με τον 

πρώτο πόλο κι αυτό με τον άλλο. Γιατί λέμε ότι, εδώ πέρα, αφού 
αυτός είναι ο πρώτος πόλος της μπαταρίας.. 

12 Κώστας: Άρα είναι το συν, αυτό.  
13 Γιώργος: Όχι. Δεν έχει σημασία, πού ακουμπάνε, στο συν και πλην. Αυτό, 

πρέπει να πάει εδώ, αυτό, πρέπει να πάει εδώ. Ή το αντίθετο. 
Αυτό να πάει εδώ, αυτό να πάει εδώ. 

14 Κική: Ότι πρέπει να είναι σε διαφορετικούς πόλους για να... 
15 Γιώργος: (διακόπτοντας την Κική) Ναι, να πω κάτι άλλο. Εδώ πέρα, δεν έχει 

ενωθεί το δεύτερο καλώδιο. 
16 Άννα: Ακουμπάει στη βίδα. Η βίδα είναι σιδερένια. Μεταδίδει τον 

ηλεκτρισμό. 
17 Γιώργος: Ναι. Ωραία, αλλά πρέπει να συνδεθεί. 
18 Άννα: Να το ζωγραφίσουμε τώρα ! 
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Στιχομυθία 3 

Ενότητα:  
«Ήχος» 

Ενότητα 3: ««Το ταξίδι του ήχου 
(Ι)»,» (σελ. 175-180) 
 «Ερευνώ και ανακαλύπτω»-Ε΄ Τάξη 

Δραστηριότητα:  
«Πώς ταξιδεύει ο ήχος;»  

Ημερομηνία: 22/1/03
1 Πέτρος: Άντε, πες τίποτα. 

2 Βαγγέλης: Τα παιδιά… 
3 Παναγιώτης: Παιδικές φωνές που προέρχονται από την αυλή. 
4 Κώστας: Τι είπες; 
5 Παναγιώτης: Παιδικές φωνές που προέρχονται από την αυλή. 
6 Πέτρος: Ρε τι είπες, τι είπες; 
7 Παναγιώτης: Παιδικές φωνές που προέρχονται από την αυλή. 
8 Πέτρος: Ήμουν αφηρημένος. 
9 Παναγιώτης: Μονίμως είσαι. 
10 Παναγιώτης: Τι υπάρχει ανάμεσα σε εμάς και στα σώματα που παράγουν τους 

ήχους;… Μμμ… 
11 Πέτρος: Μας παίρνει η κάμερα! 
12 Παναγιώτης: Ε και; 
13 Κώστας: Κατάλαβες τι μας είπε ο κύριος; 
 …  
14 Πέτρος: Παιδικές φωνές που… 
15 Κώστας: …προέρχονται από τα παιδιά. 
16 Παναγιώτης: Παιδικές φωνές το είπαμε…Μετά; 
17 Κώστας: Ωραία… Τι υπάρχει ανάμεσα σε σας και τα σώματα που 

παρήγαγαν τους ήχους; 
18 Παναγιώτης: Παιδικές φωνές, το ακούσαμε. 
19 Κώστας: Τι; 
20 Παναγιώτης: Αυτό το είπα. 
21 Κώστας: Τι άλλες φωνές; 
22 Παναγιώτης: Παιδικές φωνές…  
23 Πέτρος: Τι λέμε; 
24 Κώστας: Αυτά. 
25 Πέτρος: Παιδικές φωνές που… 
26 …  
27 Παναγιώτης: Αν όλοι ήμασταν έξω στο δρόμο ας πούμε, θα ακούγαμε 

αυτοκίνητα… 
28 Κώστας: Αυτό γίνεται το πρωί στο δρόμο… 
29 Παναγιώτης: Εάν… 
30 Πέτρος: Δώδεκα; Ωραία! Έχουμε ακόμα 35 λεπτά. Τι ωραία! Πολλή 

ώρα… Αχ πεινάω. 
31 Κώστας: Εμείς τώρα τι κάνουμε ρε παιδιά; 
32 Πέτρος: Εμείς;… [Χασμουριέται]… Περιμένουμε. 
33 Πέτρος: Εμείς ακούσαμε… τίποτα. 
34 Πέτρος: Άντε, πες τίποτα. 
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Στιχομυθία 4 

Ενότητα:  
«Ηλεκτρισμός» 

Μάθημα 3: «Ο βλαστός» (σελ. 33-
39) 
Βιβλίο: «Ερευνώ και ανακαλύπτω»-
Ε΄ Τάξη 

Δραστηριότητα:  
«Ταξινόμηση βλαστών»  
Ημερομηνία: 24/9/2003 

1 Δάσκαλος: Στον παρακάτω πίνακα, να κάνετε ταξινόμηση των φυτών που 
έχετε μπροστά σας. 

2 Αποστόλης: Αμυγδαλιά, κισσός. 
3 Μαρία: Όχι, όχι. 
4 Αποστόλης: Εντάξει μωρέ…..Αμυγδαλιά, καλάμι 
5 Παύλος: Κισσός, μαργαρίτα. 
6 Μαρία: Μαλακός βλαστός είναι το σιτάρι και η μαργαρίτα. 
7 Αποστόλης: Όχι, στο μαλακό βλαστό τι βάζεις; 
8 Μαρία: Τη μαργαρίτα και το σιτάρι. 
9 Παύλος: Μαργαρίτα, παπαρούνα και κισσός. 
10 Μαρία: Και σιτάρι και κισσός. 
11 Αποστόλης: Όχι ο κισσός πάει στα αναρριχόμενα. 
12 Βαλάντης: Το σιτάρι που πάει; Η κολοκυθιά; 
13 Παύλος: Η κολοκυθιά είναι ο βλαστός που απλώθηκε στο έδαφος. 
14 Μαρία: Η καλαμιά που πάει; 
15 Αποστόλης: Η τριανταφυλλιά; 
16 Αλεξία: Πού μωρέ; 
17 Παύλος: Η τριανταφυλλιά; 
18 Μαρία: Μαζί με την αμυγδαλιά. 
19 Παύλος: Ναι, αφού έχει σκληρό βλαστό. 
20 Αποστόλης: Κύριε τελειώσαμε.  
21 Μαρία: Δεν τελειώσαμε….αυτά που απλώνονται στο έδαφος; 
22 Αποστόλης: Η κολοκυθιά. 
23 Μαρία: Το σιτάρι που πάει; 
24 Αποστόλης: Α, καλά!  
25 Δάσκαλος: Το βλαστό της φασολιάς πού θα τον βάζατε; 
26 Παύλος: Πανεύκολο…αναρριχόμενο. 
27 Αποστόλης: Τι λες μωρέ. 
28 Αλεξία: Τι λες μωρέ, μόνο άμα τον βάλεις σε ξύλο. 
29 Βαλάντης: Ρε άμα τον βάλεις σε καλάμι μόνο. 
30 Παύλος: Ναι, αλλιώς είναι κάτω. 
31 Αποστόλης: Άκουσες Βαλάντη, το κανονικό πως είναι; (με ειρωνικό ύφος) 

Κάτω είναι η κολοκυθιά. 
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 Στιχομυθία 5: «Πώς συζητά η ομάδα» 
Ενότητα:  
«Φως» 

Μάθημα 3: «Φως και σκιές» (σελ. 
231-236) 
Βιβλίο: «Ερευνώ και ανακαλύπτω»-
Ε΄ Τάξη 

Δραστηριότητα:  
«Ερευνώντας το μέγεθος 
της σκιάς ενός 
αντικειμένου σε σχέση με 
την απόσταση του από τη 
φωτεινή πηγή»  

Ημερομηνία: 8/2/2004
1 

Δάσκαλος: 

Παίρνει ένας να διαβάσει και δίνει οδηγίες στους άλλους και 
τοποθετείστε και οργανώστε το πείραμα. Οργανώνετε το πείραμα 
σύμφωνα με τις οδηγίες. Η Δανάη διαβάζει και τους δίνεις οδηγίες 
για να εκτελούνε το πείραμα. Διάβασέ τους Δανάη εδώ. 

2 Παύλος: Διάβασε! [2 δ] Φέρ’ το χαρτόνι! 
3 Σωτηρία: Περίμενε. 
4 Δανάη: Στερέωσε στο θρανίο σου με πλαστελίνη ένα αναμμένο κερί. Πως 

θα το στερεώσουμε; 
5 Παύλος: Ο Βαλάντης. 
6 Αποστόλης: Όχι, φέρ’ το εδώ. Ε, πως θα τοοο; Δώσε εδώ. 
7 Σωτηρία: Κύριε πως θα το στερεώσουμε; 
8 Βαλάντης: Έτσι θα το - (στερεώσουμε). 
9 Δάσκαλος: Το κερί είναι στερεωμένο. Νάτο. 
10 Σωτηρία: Λέει με πλαστελίνη. 
11 Δάσκαλος: Άστο. Αυτό το’ χουμε έτοιμο γιατί έχει βάση το δικό μας το κερί, 

δε χρειάζεται. Προχωράτε. Τι άλλο λέει; 
12 Δανάη: Ζήτησε από ένα συμμαθητή ή μια συμμαθήτριά σου, να κρατάει 

ένα λευκό χαρτόνι τοποθετημένο καθέτως στο θρανίο σου, σε 
απόσταση περίπου – 

13 Δάσκαλος: Ορίστε. Θα το κρατάει κάποιος εδώ. 
14 Δανάη: Στερέωσε με πλαστελίνη μια κιμωλία ανάμεσα – 
15 Δάσκαλος: Με πλαστελίνη να στερεώσετε μια κιμωλία κάπου στη μέση. Την 

κιμωλία με την πλαστελίνη να τη στερεώσετε εδώ στη μέση. Για 
να σας δω. 

16 Παύλος: Πιο κάτω. Πες κι άλλο. 
17 Αποστόλης: Εδώ να τη στερεώσω πάνω; 
18 Σωτηρία: Περίμενε, περίμενε, περίμενε. 
19 Παύλος: Τι λέει; 
20 Αποστόλης: Στερέωσε με πλαστελίνη, πλαστελίνη ρε! 
21 Σωτηρία: Α, περίμενε. Περίμενε. 
22 Δανάη: Στερέωσε με πλαστελίνη μια κιμωλία. 
23 Αποστόλης: Κιμωλία στερεώνεται από πλαστελίνη; Do you know? 
24 Βαλάντης: Έτσι (ο Βαλάντης δείχνει τον τρόπο). 
25 Παύλος: Κολλητά (από κάτω). 
26 Αποστόλης: Κράτα ρε Βαλάντη. 
27 Σωτηρία: Να το κάνω εγώ ρε παιδιά; 
28 Δανάη: Έτσι ναι. 
29 Αποστόλης: Κοίτα, κοίτα. 
30 Σωτηρία: Ακόοομα. Ρε Αποστόλη έτσι (γίνεται) αυτό; Α, το κάνεις κυκλικά. 
31 Αποστόλης: Εγώ το κάνω. 
32 Σοφία: Ο κύριος σας το’ πε; 
33 Σωτηρία: Έλα ρε εγώ την έχω την πλαστελίνη. Τελείωνε! 
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34 Αποστόλης: Το’ χει δει πάντως ο κύριος. 
35 Παύλος: Ρε, φέρ’ το! 
36 Σωτηρία: Ρε, περίμενε Αποστόλη, εγώ την έχω την πλαστελίνη. 
37 Δανάη: Ωραία κι εγώ έχω την κιμωλία. 
38 Παύλος: Ρε, θα το πω στον κύριο! 
39 Βαλάντης: Ο Αποστόλης έχει την κιμωλία. 
40 Αποστόλης: Εδώ είμαστε. 
41 Σωτηρία: Να εκεί. 
42 Βαλάντης Ο Αποστόλης το είπε. 
43 Δανάη: Σχεδιάστε τη σκιά της κιμωλίας από πάνω. 
44 Αποστόλης: Περιμένετε, μολύβι, μολύβι. 
45 Δάσκαλος: Φτιάξαμε όλο αυτό. Τι άλλο ζητάει να κάνουμε τώρα; 
46 Σωτηρία: Διάβασε πιο κάτω. 
47 Δάσκαλος: Διαβάστε τα παρακάτω. Διαβάστε τα παρακάτω τις οδηγίες που 

δίνει. 
48 Δανάη:  [διαβάζει] Πλησίασε την κιμωλία στο κερί. 
49 Βαλάντης: Να το σηκώσω εγώ; 
50 Δανάη: Πλησίασε την κιμωλία στο κερί, λέει παρακάτω. 
51 Παύλος: Περίμενε θα φύγει. 
52 Αποστόλης: Μα κύριε το κερί πρέπει να’ ναι αναμμένο. Κύριε, το κερί πρέπει 

να είναι αναμμένο. 
53 Δάσκαλος: Αναμμένο, θα τ’ ανάψουμε. 
54 Αποστόλης:  [χαμηλόφωνα] Yes! 
55 Παύλος: Άντε πήγαινε πιο κοντά το χαρτόνι. 
56 Σωτηρία: Κράτα το εκεί. 
57 Αποστόλης: Όχι, μανταλάκια. Κράτα! 
58 Παύλος: Πενήντα εκατοστά. 
59 Σωτηρία: Πρέπει να’ ναι τέτοιο. Άστο λίγο παιδί μου. 
60 Δανάη: Μετά θα τ΄ ανάψει ο κύριος.  
61 Σωτηρία: Θα τ’ ανάψει! Μόλις έρθει! 
62 Αποστόλης: Πω ρε ομάδα είμαστε ρε! 
63 Βαλάντης: Ρε όλα εσύ τα κάνεις Αποστόλη. 
64 Σωτηρία: Θα το, δεν το, θα το ξαναπάω παιδί μου. 
65 Δανάη: Ρε είναι ευθεία. 
66 Βαλάντης: Βάλ’ τη στο […] τώρα. 
67 Αποστόλης: Φτάνει ε, ε, ε! Πως θα πάνε; Φτάνει! [3 δ] Δώσε λίγο το […] να 

δω κάτι. [6 δ] Α, εγώ θα τη σχεδιάσω την, τις [4 δ] Και ξέρεις πως 
φαντάζομαι ότι θα το κάνω; Θα’ ναι κάπως έτσι. 

68 Σωτηρία: Α, έτσι κάτω. 
69 Παύλος: Να το κρατάω. 
70 Σοφία: Από κ-. 
71 Δάσκαλος: Την έφερε την κιμωλία από πίσω; Για παρατηρήστε καλά να τη 

δείτε. 
72 Αποστόλης: Κύριε θα’ ρθετε να δείτε εδώ πέρα; 
73 Σωτηρία: Τι το κουνάς; 
74 Δάσκαλος: Κράτα το, τη βλέπετε τη σκιά της; 
75 Παύλος: Όχι. 
76 Δάσκαλος: Έλα βρε, δεν τη βλέπεις τώρα. 
77 Παύλος: Να τη, εδώ πέρα. 
78 Δάσκαλος: Για να το μετακινήσω εγώ λιγάκι. 
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79 Βαλάντης: Ναι, ναι, ναι. 
80 Παύλος: Α, ναι, ναι, ναι βλέπω. 
81 Δάσκαλος: Τώρα δεν τη βλέπετε, εγώ τη βλέπω καμπάνα. 
82 Σωτηρία: Ναι, ναι. 
83 Βαλάντης: Ναι, κύριε. 
84 Παύλος: Κι εγώ. 
85 Δάσκαλος: Θέλω να μετρήσετε [διακόπτει και απευθύνεται σε όλους] Θέλω 

όταν δείτε τη σκιά, να μου βάλετε το ύψος το οποίο φθάνει με μία 
γραμμούλα. 
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Στιχομυθία 6 

Ενότητα:  
«Δυνάμεις» 

Μάθημα 5: «Ανοικτό 
πρόβλημα σύγκρισης του 
βάρους δυο σωμάτων».  
 

Δραστηριότητα:  
«Ποιο από τα αντικείμενα που έχουμε στη 
διάθεσή μας (μπαταρία, κομμάτι ξύλου) 
έχει το μεγαλύτερο βάρος;»  

Ημερομηνία: 26/3/2004
1 Δανάη: Εμείς τα κάναμε έτσι. 
2 Βαλάντης: Εγώ δεν παρακολούθησα, δεν έκανα το πείραμα. 
3 Σοφία: Ούτε εγώ τα’ χω κάνει μέχρι τώρα. 
4 Σωτηρία: Να το κάνουμε από την αρχή για να παρακολουθούμε όλοι. 

Δένουμε το ξύλο στο ελατήριο και μετράμε το ελατήριο (οι 
μαθητές δένουν το ξύλο στο ελατήριο). 

5 Δανάη: Ε! Μετράμε τώρα (καλώντας τα μέλη της ομάδας να 
συμμετάσχουν). 

6 Παύλος; Είναι είκοσι εκατοστά (το μήκος του ελατηρίου όταν οι μαθητές 
κρέμασαν το ξύλο) 

7 Σωτηρία: Μετρήσαμε σωστά; 
8 Δάσκαλος (εμφανίζεται ο δάσκαλος και ρωτά;) Γράψατε πόσα εκατοστά είναι 

εδώ; 
9 Δανάη: Το ελατήριο; 
10 Αποστόλης: Το μήκος του ελατηρίου είναι - 
11 Σοφία: Εγώ δεν το μέτρησα. 
12 Βαλάντης: Το ελατήριο είναι είκοσι εκατοστά. 
13 Αποστόλης: Είκοσι εκατοστά. 
14 Δάσκαλος: Σε ποια περίπτωση; Αναγράψατε σε ποια περίπτωση; 
15 Δανάη: Όταν σηκώσαμε το ξύλο. 
16 Δάσκαλος: Είπαμε να καταγράψετε τις ενέργειες, το ξύλο. Ωραία γράψατε 

όταν σηκώσατε το ξύλο; 
17 Σοφία: Όχι ακόμα. 
18 Δάσκαλος: Πολύ ωραία. Πάμε. Καταγράψτε αυτό που βρήκατε και βάλτε στο 

ελατήριο το άλλο αντικείμενο.…(οι μαθητές αφού γράφουν 
ξεκινούν να βάλουν το άλλο αντικείμενο στο ελατήριο) 

19 Δανάη: Βάλε τώρα τη μπαταρία πάνω στο ελατήριο Σωτηρία.  
20 Παύλος; Πάρε τη μπαταρία. 
21 Σωτηρία: Όπα, που το βάζουμε; 
22 Δάσκαλος: Βάλτο πάνω. Πάρτε το χάρακα, Σοφία να μετρήσεις το πόσο είναι 

η επιμήκυνση του ελατηρίου τώρα. 
23 Αποστόλης: Δεκαεννιά μισό το είχαμε βρει (αναφέρεται στη μέτρηση που 

έκαναν πριν συμμετάσχουν όλοι στη δραστηριότητα). 
24 Δανάη: Εγώ τώρα. Εγώ θα μετρήσω. 
25 Βαλάντης: Ο κύριος είπε να μετρήσει η Σοφία αυτή τη φορά! 
26 Σωτηρία: Έλα Σοφία μέτρα το ελατήριο. 
27 Βαλάντης: Σήκωσέ το παιδάκι μου (απευθύνεται στη Σωτηρία που κρατά το 

σύστημα ελατήριο μπαταρία). 
28 Δανάη: Να το κρατάω; 
29 Σωτηρία: Άστο! 
30 Βαλάντης: Άστο λίγο την μπαταρία. Θέλω να το δω λίγο. 
31 Σοφία: Δεκαεννιά. 
32 Παύλος; Ναι είναι δεκαεννιά. 
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33 Αποστόλης: Να το γράψουμε. 
34 Δανάη: Κάναμε την ίδια διαδικασία και για τη μπαταρία και βρήκαμε 19. 
35 Σοφία: Δεν έχω καταλάβει τίποτα. 
36 Αποστόλης: Σοφία, βάλαμε τα αντικείμενα στο ελατήριο και μετρήσαμε το 

μήκος τους με το χάρακα. 
37 Βαλάντης: Βρήκαμε στην πρώτη περίπτωση 20 εκατοστά και στην δεύτερη 

19. 
38 Δάσκαλος: (παρεμβαίνει ο δάσκαλος) Τα γράφουμε όλα αυτά είπαμε, όλες τις 

ενέργειες που κάνατε. Βρήκαμε τι είχε εδώ; Αφού καταγράψατε 
όλοι την επιμήκυνση του ελατηρίου στο ξύλο και στη μπαταρία 
θέλω να περάσετε στη δεύτερη σελίδα πίσω και να πάμε, να 
συζητήσουμε και να αποφασίσουμε, ποιο από τα δύο αντικείμενα, 
το ξύλο ή η μπαταρία έχει το μεγαλύτερο και ποιο το μικρότερο 
βάρος. 

39 Παύλος; Βάρος; Πως θα το μετρήσουμε το βάρος; 
40 Δάσκαλος: Τι κάνατε τόση ώρα; Όχι πόσο είναι, ποιο είναι το μεγαλύτερο 

βάρος. 
41 Παύλος: Ποιο έχει παιδιά το μεγαλύτερο βάρος (απευθυνόμενος στην 

ομάδα);  
42 Δανάη: Το ελατήριο είναι είκοσι εκατοστά στο μήκος με το ξύλο και 19 

με τη μπαταρία. 
43 Παύλος: Άρα τι σημαίνει όταν είναι σ’ αυτό (δείχνει το ξύλο) μεγαλύτερο 

το μήκος; 
44 Βαλάντης: Το ξύλο (εννοεί είναι βαρύτερο), αφού τεντώθηκε περισσότερο το 

ελατήριο. 
45 Παύλος; Το ξύλο, συμφωνώ. 
46 Αποστόλης: Το ξύλο είναι βαρύτερο και η μπαταρία ελαφρύτερη. Συμφωνούμε 

όλοι; 
47 Σοφία: Συμφωνώ. Να το γράψουμε; 
48 Αποστόλης: Το ξύλο είναι βαρύτερο και η μπαταρία ελαφρύτερη. 

(επαναλαμβάνει το συμπέρασμα της ομάδας για να γραφτεί) 
49 Σωτηρία: [γράφοντας] Το ξύλο είναι, το πιο βαρύ αντικείμενο; 
50 Αποστόλης: Είναι βαρύτερο από τη μπαταρία. 
51 Σωτηρία Το ξύλο είναι βαρύτερο απ’ ότι είναι η μπαταρία. Τελειώσαμε 

κύριε. 
52 Δανάη: Να σας πούμε, τι κάναμε; 
53 Δάσκαλος: Για να ανακοινώσουμε λιγάκι οι ομάδες, τα αποτελέσματά τους 

μέχρι αυτή τη στιγμή στο πρόβλημα το οποίο είχαμε. Να 
ξεκινήσουμε εδώ, Παύλο, η δική σας ομάδα. Είχατε μία μπαταρία 
και ένα ξύλο. Μπορείς να μου πεις, ποιο από τα δύο βρήκατε 
εσείς, ότι έχει το μεγαλύτερο βάρος; 

54 Παύλος; Το ξύλο είναι βαρύτερο απ’ ότι είναι η μπαταρία……… 
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Π 4 Φύλλα εργασίας 
 

 
 
 
 
Ποια από τα δοχεία που έχουμε στη διάθεσή μας μπορεί να κρατήσει 
ζεστή μια ποσότητα νερού για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα; 
 
Όργανα - υλικά: 

 Δυο δοχεία (1 μεταλλικό, 1 πλαστικό) 
 Δυο θερμόμετρα 
 Ένα ρολόι 
 Ένα δοχείο με ζεστό νερό  
 Ένα βαθμονομημένο δοχείο 
 Χαρτί κουζίνας 

 
Προσοχή: Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας προσέχουμε ώστε να μη χυθεί το ζεστό νερό 
και προκληθεί ατύχημα. 

 
Α Μέρος 

 Συζητάμε στην ομάδα μας και καταγράφουμε τις 
ενέργειες που σκεφτόμαστε να 
πραγματοποιήσουμε για να δώσουμε λύση στο 
πρόβλημα. 

 
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

 Συζητάμε στην ομάδα μας για να αποφασίσουμε 
ποιο δοχείο και για ποιο λόγο/λόγους θα 
κρατήσει ζεστή μια ποσότητα νερού για 

μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. 
………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

Ενθαρρύναμε τη 
συμμετοχή όλων 
των μελών κατά 
τη διάρκεια της 
συζήτησης; 
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Β Μέρος 
1) Πραγματοποιούμε τις ενέργειες που συμφωνήσαμε να κάνουμε 
για να δώσουμε λύση στο πρόβλημα ή δοκιμάζουμε και νέες 
προτάσεις των μελών της ομάδας.  

 Καταγράφουμε τις ενέργειές μας αναλυτικά 
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 
2. Συζητάμε και αποφασίζουμε ποίο δοχείο 
διατήρησε για περισσότερο χρονικό διάστημα ζεστή 
την ποσότητα του νερού.  
 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 
3. Συζητάμε και διατυπώνουμε την άποψή μας γιατί 
το δοχείο αυτό είναι κράτησε την ποσότητα του 
νερού πιο ζεστή. 
 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
Γ Μέρος 
4. Ποιο από τα δοχεία αυτά θα ήταν καταλληλότερο για να 
διατηρήσει περισσότερο χρονικό διάστημα άλιωτο (σε στερεή 
μορφή) ένα παγωτό; 
 
…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 
5. Συζητάμε και διατυπώνουμε την άποψή μας γιατί 
το δοχείο που επιλέξαμε θα κρατήσει την ποσότητα 
παγωτού σε στερεή μορφή περισσότερο χρόνο. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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Δυνάμεις επαφής και δυνάμεις από απόσταση 

 

 
 
Ομαδική εργασία 

• Περιγράφουμε τους τρόπους με τους οποίους ασκήσαμε 
δυνάμεις στα αντικείμενα 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σε ποια περίπτωση το σώμα που άσκησε δύναμη δεν ήρθε σε επαφή 
με τα αντικείμενα; 
Αντιστοιχίζουμε τους τρόπους με τους οποίους ασκήσαμε δυνάμεις στα πράγματα με 
τις φράσεις του πίνακα. 
 

 δύναμη από 
απόσταση  

 δύναμη 
επαφής  

 

Σώμα που άσκησε 
τη δύναμη 

Τρόπος που 
ασκήθηκε η 
δύναμη 

Αντικείμενα που 
τακτοποιήθηκαν 

   

   

   

   

   

«Οι δυνάμεις βάζουν τα πράγματα στη θέση τους». 

ΥΛΙΚΑ 

 Ένα πλαστικό ποτήρι 

που περιέχει σβηστήρες, 

μολύβια, συνδετήρες 

 Μια κασετίνα 

 Ένας μαγνήτης 

 Τοποθετούμε τα 
αντικείμενα του ποτηριού 
στο θρανίο 

 
 Ασκούμε δυνάμεις για να 
τοποθετήσουμε γρήγορα τα 
αντικείμενα στο άδειο κουτί 
και στην κασετίνα 
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Γνωρίζετε άλλες δυνάμεις εκτός από τις μαγνητικές που είναι 
δυνάμεις από απόσταση; 
 

ΥΛΙΚΑ 
 Πλαστικό στυλό 
 Χαρτομάντιλο 
 Μικρά κομμάτια χαρτιού 

 
 

 Τρίβουμε το στυλό με το 
χαρτομάντιλο 

 Πλησιάζουμε το στυλό στα 
χαρτάκια 

 
• Περιγράφουμε τον τρόπο που ασκήθηκε δύναμη 
στα χαρτάκια 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

Για τις δυνάμεις από απόσταση και για τις 

εφαρμογές τους στην καθημερινή μας ζωή 

_____________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

 
 
Πώς θα μπορέσουμε να βγάλουμε την καρφίτσα από το νερό 
χωρίς να βρέξουμε τα χέρια μας και χωρίς να αδειάσουμε το 
ποτήρι; 
 
• Βρίσκουμε τρόπους να δώσουμε λύση στο πρόβλημα 

με βάση όσα ανακαλύψαμε για τις δυνάμεις 
• Δοκιμάζουμε τους τρόπους που επιλέξαμε και 

περιγράφουμε τις ενέργειές μας  
 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 

Προσφέραμε 
πληροφορίες 
και ιδέες στην 

ομάδα; 

Ανακαλύπτουμε κι άλλες δυνάμεις που ασκούνται από απόσταση 

Πρόβλημα 

Ενθαρρύναμε τη 
συμμετοχή όλων 
των μελών κατά 
τη διάρκεια των 
δραστηριοτήτων; 
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Ποιο από τα αντικείμενα που έχουμε στη διάθεσή μας (μπαταρία, 
κομμάτι πλαστελίνης) έχει το μεγαλύτερο βάρος;  
 
 
Όργανα - Υλικά 
 
 

 Μπαταρία (4,5 V) 
 Μεγάλο κομμάτι πλαστελίνης 

 
 

 Ψαλίδι 
 Συνδετήρας 
 Λαστιχάκι 
 Χάρακας 
 Ταινία 
 Ελατήριο  
 Σπάγκος 

 
 

 
 Καταγράφουμε τις ενέργειες που 

σκεφτόμαστε να πραγματοποιήσουμε 
για να δώσουμε λύση στο πρόβλημα. 

 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 
 Πραγματοποιούμε τις ενέργειες που συμφωνήσαμε να κάνουμε ή 
δοκιμάζουμε και νέες προτάσεις των μελών της ομάδας, για να 
δώσουμε λύση στο πρόβλημα. 

 1) Καταγράφουμε τις ενέργειές μας αναλυτικά 
 
_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 
 

Πρόβλημα 

Ενθαρρύναμε 
την έκφραση 
των απόψεων 
όλων των 
μελών της 
ομάδας;  
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 2) Συζητάμε και αποφασίζουμε ποιο αντικείμενο έχει το 
μεγαλύτερο βάρος; 

 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 3) Συζητάμε και καταγράφουμε τι απ’ αυτά που 
γνωρίζουμε για τις δυνάμεις μας βοήθησαν να δώσουμε 
λύση στο πρόβλημα. 

 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 
 4) Ενώνουμε την μπαταρία με την πλαστελίνη για να 

φτιάξουμε ένα σώμα. Πραγματοποιούμε προβλέψεις: 
Πόσο θα τεντωθεί το ελατήριο αυτή τη φορά; Ελέγχουμε 
τις προβλέψεις μας. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Πραγματοποιούμε έρευνα για να σχεδιάσουμε και να κατασκευάσουμε τη 
δική μας ζυγαριά ακριβείας.  
• Στο τέλος της ενότητας «Οι δυνάμεις γύρω μας» θα την παρουσιάσουμε στην 
τάξη 

Κατασκευή 
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Πώς εργάστηκε η ομάδα; 
Α) Έχουμε στη διάθεσή μας έναν απομαγνητοφωνημένο διάλογο μιας μαθητικής 
ομάδας που εργάστηκε στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών.  

 Μελετούμε το διάλογο∗ και σημειώνουμε επιθυμητούς και μη επιθυμητούς 
ρόλους που προσφέρουν στη συζήτηση τα μέλη της ομάδας. 

 Στη συνέχεια συζητάμε στην τάξη για τους ρόλους που εντοπίσαμε. 
 

Επιθυμητοί ρόλοι Μη επιθυμητοί ρόλοι 
 Ζήτησαν πληροφορίες και διευκρινίσεις 
από άλλα μέλη  

 Συνεργάστηκαν μόνο με ορισμένα μέλη 
της ομάδας 

 Προσέφεραν πληροφορίες και ιδέες στην 
ομάδα 

 Χαρακτήρισαν αρνητικά τις 
προτεινόμενες ιδέες ή απόψεις 

 Ενθάρρυναν τη συμμετοχή όλων των 
μελών 

 Απόφυγαν να συμμετάσχουν στη 
συλλογική δραστηριότητα 

 Πέτυχαν μέσα από τις διαφωνίες να 
συνθέσουν τις απόψεις τους 

 Απόρριψαν ιδέες, προτάσεις και λύσεις 
χωρίς να αιτιολογήσουν το γιατί 

 Αναθεώρησαν την αρχική τους άποψη όταν 
πείστηκαν με επιχειρήματα 

 Δημιούργησαν εντάσεις στην ομάδα 
 

 Αξιολόγησαν τις απόψεις που 
διατυπώθηκαν με βάση συγκεκριμένα 
κριτήρια 

 Βιάστηκαν να καταλήξουν σε 
συμπεράσματα χωρίς να ανταλλάξουν 
απόψεις και επιχειρήματα 

 Ενθάρρυναν με τη στάση τους και τις 
αντιδράσεις τους άλλα μέλη της ομάδας να 
εκφράσουν την άποψή τους 

 Κάποιο μέλος ή μέλη της ομάδας 
επικράτησαν στη συζήτηση και δεν 
επέτρεψαν σε κανέναν άλλο να μιλήσει ή 
να χειριστεί τα υλικά της 
δραστηριότητας. 

 Προσέφεραν βοήθεια στα άλλα μέλη της 
ομάδας. 

 

 
Β) Μελετούμε το διάλογο και σημειώνουμε αν τα μέλη της ομάδας εφάρμοσαν 
κάποιους από τους κανόνες συνεργασίας που ακολουθούν.  

 Τα μέλη της ομάδας μοιράστηκαν από κοινού πληροφορίες σχετικές με τη 
δραστηριότητα.  

 Οι απόψεις που διατυπώθηκαν υποστηρίχτηκαν με επιχειρήματα. 
 Οι προτάσεις και οι απόψεις συζητήθηκαν και αξιολογήθηκαν. 
 Πριν πάρουν κάποια απόφαση τα μέλη της ομάδας έλαβαν υπόψη τους και 
αξιολόγησαν όλες τις προτάσεις.  

 Ζητήθηκε από κάθε μέλος της ομάδας να εκφράσει την άποψή του. 
 Ενθαρρύνθηκε η έκφραση απόψεων από όλα τα μέλη της ομάδας. 
 Η ομάδα έκανε προσπάθεια ώστε να καταλήξει σε συμφωνία. 
 Όλα τα μέλη της ομάδας συμφωνούν ότι οι αποφάσεις είναι ευθύνη όλων και όχι 
μόνο αυτού ή αυτών που έκαναν την πρόταση. 

                                                 
∗ Οι μαθητές κλήθηκαν κάθε φορά που θα εντοπίζαν στην (αριθμημένη ανά συνεισφορά) στιχομυθία 
έναν επιθυμητό ή μη επιθυμητό ρόλο να σημειώνουν στη συγκεκριμένη γραμμή του πίνακα με τους 
επιθυμητούς και μη τους μη ειθυμητούς ρλους τον αριθμό της γραμμής που αυτός βρισκόταν. 
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Γ) Μελετούμε το διάλογο για να απαντήσουμε στα ερωτήματα: 
 Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας κατατέθηκαν ιδέες, απόψεις και 
διατυπώθηκαν επιχειρήματα ή τα μέλη της ομάδας ασχολήθηκαν μόνο με 
ζητήματα διαδικασίας και χειρισμού των υλικών; 

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 
 Συζητήθηκαν στην ομάδα σε ικανοποιητικό βαθμό οι έννοιες των Φυσικών 
Επιστημών που είχαν σχέση με τη δραστηριότητα; 

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 
Δ) Αναπτύχθηκε στην ομάδα: 
 

 συζήτηση 
αμφισβήτησης 

 

Η συζήτηση αμφισβήτησης χαρακτηρίζεται από 
τσακωμούς, συχνές διαφωνίες και έλλειψη συνεργασίας 
από τα μέλη της ομάδας. Το κάθε μέλος αποφασίζει 
συνήθως για τον εαυτό του. 

 Σωρευτική συζήτηση 
 

Χαρακτηρίζουμε μια ομιλία σωρευτική όταν τα μέλη 
της ομάδας συνεργάζονται αρκετά καλά και συζητούν 
χωρίς όμως να διατυπώνουν επιχειρήματα και να 
τεκμηριώνουν τις απόψεις τους με στοιχεία. Συνήθως σε 
μια τέτοια συζήτηση τα μέλη της ομάδας συμφωνούν 
αμέσως χωρίς να μελετήσουν τις διάφορες πλευρές της 
δραστηριότητας. Έτσι η συζήτηση της ομάδας 
χαρακτηρίζεται από επαναλήψεις και επιβεβαιώσεις 
χωρίς να ζητούνται διευκρινήσεις, εξηγήσεις και οι 
απόψεις όλων των μελών της ομάδας. 

 Διερευνητική 
συζήτηση 

 

Στη διερευνητική συζήτηση όλα τα μέλη της ομάδας 
συνεργάζονται αρμονικά. Εφαρμόζουν τους κανόνες 
συνεργασίας, διατυπώνουν και συζητούν τις απόψεις 
τους κριτικά αλλά δημιουργικά. Οι δηλώσεις και οι 
προτάσεις των μελών της ομάδας μπαίνουν κάτω από 
την κρίση όλων και παίρνονται με τη συνεργασία και τη 
συμμετοχή όλων, καλά μελετημένες αποφάσεις. 

 
Ε) Με βάση όσα εξετάσαμε παραπάνω τι θα πρέπει να προσπαθήσει να αλλάξει η 
ομάδα για να λειτουργεί καλύτερα στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών; 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….……………………………………
………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………….……………………………………
………………………………………………………………………………………… 
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Πώς εργαστήκαμε στην ομάδα μας; 
 
Α) Έχουμε στη διάθεσή μας έναν απομαγνητοφωνημένο διάλογο της ομάδας μας 
από το μάθημα των Φυσικών Επιστημών.  

 Μελετούμε το διάλογο και σημειώνουμε επιθυμητούς και μη επιθυμητούς 
ρόλους που προσφέραμε στη συζήτηση ως μέλη της ομάδας. 

 Στη συνέχεια συζητάμε στην τάξη για τους ρόλους που εντοπίσαμε. 
 

Επιθυμητοί ρόλοι Μη επιθυμητοί ρόλοι 
 Ζητήσαμε πληροφορίες και διευκρινίσεις 
από άλλα μέλη  

 Συνεργαστήκαμε μόνο με ορισμένα μέλη 
της ομάδας 

 Προσφέραμε πληροφορίες και ιδέες στην 
ομάδα 

 Χαρακτηρίσαμε αρνητικά τις 
προτεινόμενες ιδέες ή απόψεις 

 Ενθαρρύναμε τη συμμετοχή όλων των 
μελών 

 Αποφύγαμε να συμμετάσχουμε στη 
συλλογική δραστηριότητα 

 Πετύχαμε μέσα από τις διαφωνίες να 
συνθέσουμε τις απόψεις μας 

 Απορρίψαμε ιδέες, προτάσεις και λύσεις 
χωρίς να αιτιολογήσουμε το γιατί 

 Αναθεωρήσαμε την αρχική μας άποψη 
όταν πειστήκαμε με επιχειρήματα 

 Δημιουργήσαμε εντάσεις στην ομάδα 
 

 Αξιολογήσαμε τις απόψεις που 
διατυπώσαμε με βάση συγκεκριμένα 
κριτήρια 

 Βιαστήκαμε να καταλήξουμε σε 
συμπεράσματα χωρίς να ανταλλάξουμε 
απόψεις και επιχειρήματα 

 Ενθαρρύναμε με τη στάση μας και τις 
αντιδράσεις μας άλλα μέλη της ομάδας να 
εκφράσουν την άποψή τους 

 Κάποιο μέλος ή μέλη της ομάδας 
επικράτησαν στη συζήτηση και δεν 
επέτρεψαν σε κανέναν άλλο να μιλήσει ή 
να χειριστεί τα υλικά της δραστηριότητας. 

 Προσφέραμε βοήθεια στα άλλα μέλη της 
ομάδας. 

 

 
Β) Μελετούμε το διάλογο και σημειώνουμε αν ως μέλη της ομάδας μας 
εφαρμόσαμε κάποιους από τους κανόνες συνεργασίας που ακολουθούν.  

 Μοιραστήκαμε από κοινού πληροφορίες σχετικές με τη δραστηριότητα.  
 Υποστηρίξαμε με επιχειρήματα τις απόψεις που διατυπώσαμε. 
 Προτάσεις και απόψεις συζητήθηκαν και αξιολογήθηκαν. 
 Πριν πάρουμε μια απόφαση λάβαμε υπόψη μας και αξιολογήσαμε όλες τις 
προτάσεις.  

 Ζητήσαμε από κάθε μέλος της ομάδας να εκφράσει την άποψή του. 
 Ενθαρρύναμε την έκφραση των απόψεων όλων των μελών της ομάδας. 
 Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας κάναμε προσπάθεια ώστε να καταλήξουμε σε 
συμφωνία. 

 Όλα τα μέλη της ομάδας συμφωνούν ότι οι αποφάσεις είναι ευθύνη όλων και όχι 
μόνο αυτού ή αυτών που κάνουν κάθε φορά την πρόταση. 
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Γ) Μελετούμε το διάλογο για να απαντήσουμε στα ερωτήματα: 
 Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας καταθέσαμε ιδέες, απόψεις και 
διατυπώσαμε επιχειρήματα ή ασχοληθήκαμε μόνο με ζητήματα διαδικασίας 
και χειρισμού των υλικών; 

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 
 Συζητήσαμε στην ομάδα μας σε ικανοποιητικό βαθμό για έννοιες των 
Φυσικών Επιστημών που είχαν σχέση με τη δραστηριότητα; 

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 
Δ) Αναπτύξαμε στην ομάδα: 
 

 συζήτηση 
αμφισβήτησης 

 

Η συζήτηση αμφισβήτησης χαρακτηρίζεται από 
τσακωμούς, συχνές διαφωνίες και έλλειψη συνεργασίας 
από τα μέλη της ομάδας. Το κάθε μέλος αποφασίζει 
συνήθως για τον εαυτό του. 

 Σωρευτική συζήτηση 
 

Χαρακτηρίζουμε μια ομιλία σωρευτική όταν τα μέλη 
της ομάδας συνεργάζονται αρκετά καλά και συζητούν 
χωρίς όμως να διατυπώνουν επιχειρήματα και να 
τεκμηριώνουν τις απόψεις τους με στοιχεία. Συνήθως σε 
μια τέτοια συζήτηση τα μέλη της ομάδας συμφωνούν 
αμέσως χωρίς να μελετήσουν τις διάφορες πλευρές της 
δραστηριότητας. Έτσι η συζήτηση της ομάδας 
χαρακτηρίζεται από επαναλήψεις και επιβεβαιώσεις 
χωρίς να ζητούνται διευκρινήσεις, εξηγήσεις και οι 
απόψεις όλων των μελών της ομάδας. 

 Διερευνητική 
συζήτηση 

 

Στη διερευνητική συζήτηση όλα τα μέλη της ομάδας 
συνεργάζονται αρμονικά. Εφαρμόζουν τους κανόνες 
συνεργασίας, διατυπώνουν και συζητούν τις απόψεις 
τους κριτικά αλλά δημιουργικά. Οι δηλώσεις και οι 
προτάσεις των μελών της ομάδας μπαίνουν κάτω από 
την κρίση όλων και παίρνονται με τη συνεργασία και τη 
συμμετοχή όλων, καλά μελετημένες αποφάσεις. 

 
Ε) Με βάση όσα εξετάσαμε παραπάνω τι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να 
αλλάξουμε ή να κάνουμε στην ομάδα μας για να λειτουργεί καλύτερα στο 
μάθημα των Φυσικών Επιστημών; 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….……………………………………
………………………………………………………………………………………… 
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Π 5 Πίνακες αναλύσεων στιχομυθιών κεφαλαίου 6 

Πίνακες αναλύσεων στιχομυθίας 1 
 

Πίνακας 6.9α : Στιχομυθία 1 - Η φύση των αλληλεπιδράσεων 
1 Δάσκαλος: Πρέπει να ζωγραφίσετε με το μολύβι σας 

καλώδια. … Πρώτα το συζητάτε και μετά 
το ζωγραφίζετε. 

2 Νίκος: Εδώ στις βίδες πάνε τα καλώδια (οι βίδες 
βρίσκονται στη βάση του λαμπτήρα). 

3 Μαρία: (χαμηλόφωνα) Κοίτα από κάτω από τις 
βίδες. 

4 Νίκος: Πάνω από τις βίδες (με έντονο ύφος). 

 
 
Διαπραγμάτευση σχετική 
με δράση 
 
 

5 Θανάσης: Πω πω, σκάστε μωρέ, όλο. 
6 Τασία: Ε, τι αντιδράς.  
7 Θανάσης: Έχω νευριάσει! Σταματήστε ρε! Όλο 

μιλάτε! 
8 Τασία: Είσαι πολύ βλάκας. 
9 Θανάσης: Ε, τι ρε.. Καλά, ναι.. 
10 Μαρία: Πως κάνεις έτσι παιδί μου; Ηρέμησε. 

Χαλαρά... 

 
Διαπραγμάτευση σχετική 
με τον έλεγχο της 
δραστηριότητας 
 
 

11 Θανάσης: Ε, τι ρε; Όποιος θέλει κάτι, έρχεται στο 
θρανίο μου; Κοιτάω, άντε αντιγράφτε, για 
πεντακόσιες. 

Διαπραγμάτευση σχετική 
με τον έλεγχο της 
δραστηριότητας 

12 Δάσκαλος: Ζωγραφίστε λοιπόν καλώδια, από τη 
μπαταρία, στους πόλους από το λαμπάκι, 
που όμως τι λαμπάκι είναι αυτό; 

13 Μαθητές: Βιδωτό! 
14 Δάσκαλος: Άρα οι πόλοι του, που είναι; 
15 Τασία: Πάνω στις βίδες. 
16 Δάσκαλος: Ο ένας είναι κάτω και ο άλλος στο γύρω- 

γύρω. Πως το λέμε το γύρω – γύρω;  
17 Μαρία: Αυτό μπορεί να πάει εδώ. 

 
 
 
Διαπραγμάτευση σχετική 
με νοήματα 
 

18 Νίκος: Τι λες βρε; Είπε ο κύριος ότι αυτό, πρέπει 
να πάει εδώ πάνω. Αυτό, να πάει εδώ 
(δείχνει το κάτω μέρος της ξύλινης βάσης 
που βρίσκεται ο λαμπτήρας). 

19 Θανάσης: Πάει, μέσα, αυτό εδώ το πραγματάκι, ρε 
άσχετε! (δείχνει το κάτω μέρος της 
ξύλινης βάσης) 

20 Νίκος Ε, ναι!  
21 Θανάσης Είσαι βλάκας! 

 
Διαπραγμάτευση σχετική 
με τον έλεγχο της 
δραστηριότητας 
 
Διαπραγμάτευση σχετική 
με δράση 
 

22 Τασία Εσύ είπες να το βάλουμε εδώ πέρα; 
(απευθυνόμενη στο Νίκο) 

23 Νίκος: Ναι, θα περάσει από κάτω το καλώδιο... 
24 Τασία: Απ’ το ξύλο; 
25 Μαρία: Τι μας λες τώρα; 
26 Τασία Κύριε, εξηγήστε εδώ πέρα (καλεί τον 

 
 
 
Διαπραγμάτευση σχετική 
με δράση 
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δάσκαλο). 
27 Μαρία: Αυτό δεν έχει εδώ πέρα..; 
28 Τασία: Νίκο, κοίτα εδώ. Βάζεις το ένα, πάει αυτό 

έτσι, πάει αυτό εδώ (δείχνοντας τη σωστή 
σύνδεση).. 

29 Νίκος Εδώ όχι, αυτό είναι συρματάκι και 
πηγαίνει και ακουμπάει εδώ. 

30 Μαρία Και πάει εδώ. Και το άλλο πάει και από 
κάτω (δείχνοντας τη σωστή σύνδεση). 

31 Θανάσης: (απευθυνόμενος στο Νίκο) Αυτό είναι ένα 
άλλο συρματάκι που ακουμπάει και στην 
τέτοια και ακουμπάει κάτω. Τούβλο. 
Σκέφτεσαι λίγο; 

32 Νίκος: Καλά, εντάξει. Καλά, εγώ δεν κάνω 
παρέα με εσάς. 

33 Θανάσης Σκασίλα μας. Καλύτερα….. 

 
 
Διαπραγμάτευση σχετική 
με τον έλεγχο της 
δραστηριότητας 
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Πίνακες αναλύσεων στιχομυθίας 2 
 

Πίνακας 
6.12α  

Στιχ. 2: Λεκτικές συνεισφορές Άννας Κοινωνιογνωστικοί ρόλοι 

2 
Περιμένετε λίγο (απευθυνόμενη στην Κική που 
ξεκινά να σχεδιάζει τα καλώδια). 

Παρεμβαίνει για να βοηθήσει 
προς την κατεύθυνση της 
«σωστής» υλοποίησης της 
δραστηριότητας 

6 Λοιπόν; Ενθαρρύνει τη συμμετοχή 
9  Αυτά τα δύο εδώ που λες, να ακουμπάνε εδώ 

πέρα. Προσφέρει απόψεις στην ομάδα 

16 Ακουμπάει στη βίδα. Η βίδα είναι σιδερένια. 
Μεταδίδει τον ηλεκτρισμό. 

Προσφέρει πληροφορίες στην 
ομάδα 

18 Να το ζωγραφίσουμε τώρα! Ενθαρρύνει τη συμμετοχή όλων 
των μελών 

 
Πίνακας 
6.12β  

Στιχ. 2: Λεκτικές συνεισφορές Γιώργου Κοινωνιογνωστικοί ρόλοι 

3 Το συζητάμε πρώτα. Ενθαρρύνει τη συμμετοχή 
όλων των μελών 

5 Εγώ πιστεύω, αφού η λυχνιολαβή… Προσφέρει απόψεις στην 
ομάδα 

7 Κάτσε λίγο. Αφού η λυχνιολαβή. Λοιπόν, αφού η 
λυχνιολαβή, πρόσεξε εδώ πέρα, το δείχνει πιο 
καθαρά. Ρε παιδί μου, αυτό εδώ, θα πρέπει να πάει 
εδώ. Και αυτό, πρέπει να πάει εδώ. Αρκεί όμως, 
επειδή αυτό είναι συνδεδεμένο με τον ένα πόλο και 
αυτό, με τον άλλο πόλο, πρέπει αυτά τα δύο εδώ.. 

Προσφέρει απόψεις στην 
ομάδα 

11 Ε, ναι. Μ’ ένα καλώδιο. Αφού αυτό είναι 
συνδεδεμένο με τον πρώτο πόλο κι αυτό με τον 
άλλο. Γιατί λέμε ότι, εδώ πέρα, αφού αυτός είναι ο 
πρώτος πόλος της μπαταρίας.. 

Προσφέρει απόψεις στην 
ομάδα 
 

13 Όχι. Δεν έχει σημασία, πού ακουμπάνε, στο συν 
και πλην. Αυτό, πρέπει να πάει εδώ, αυτό, πρέπει 
να πάει εδώ. Ή το αντίθετο. Αυτό να πάει εδώ, 
αυτό να πάει εδώ. 

Προσφέρει απόψεις στην 
ομάδα 
Αξιολογεί τις απόψεις που 
κατατίθενται. 

15 
(διακόπτοντας την Κική) Ναι, να πω κάτι άλλο. Εδώ 
πέρα, δεν έχει ενωθεί το δεύτερο καλώδιο. 

Διακόπτει άλλο μέλος της 
ομάδας πριν ολοκληρώσει 
Προσφέρει απόψεις στην 
ομάδα 

17 Ναι. Ωραία, αλλά πρέπει να συνδεθεί. Προσφέρει απόψεις στην 
ομάδα 

 
Πίνακας 
6.12γ 

Στιχ. 2: Λεκτικές συνεισφορές Κικής Κοινωνιογνωστικοί ρόλοι 

4 Έκανα λάθος. Ναι, ένα λεπτό να το σβήσω. Αναθεωρεί την απόφασή/ 
δράση της  

10 Αυτό λέω κι εγώ. Προσφέρει απόψεις στην 
ομάδα 
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14 Ότι πρέπει να είναι σε διαφορετικούς πόλους για 
να... 

Προσφέρει πληροφορίες και 
απόψεις στην ομάδα 

 
Πίνακας 
6.12δ 

Στιχ. 2: Λεκτικές συνεισφορές Κώστας Κοινωνιογνωστικοί ρόλοι 

8 Στο θετικό και στο αρνητικό. Προσφέρει πληροφορίες και 
απόψεις στην ομάδα 

12 Άρα είναι το συν, αυτό.  Προσφέρει πληροφορίες και 
απόψεις στην ομάδα 

 
Πίνακας 6.14α : Στιχομυθία 2 - Η φύση των αλληλεπιδράσεων 

1 Δάσκαλος: Πρέπει να ζωγραφίσετε με το μολύβι σας, καλώδια τα 
οποία. Σε ομάδες. Μισό λεπτάκι. Πριν το φτιάξετε, θα 
συζητήσετε στις ομάδες σας, πώς πρέπει να είναι τα 
καλώδια, από πού πρέπει να ξεκινάνε, πού πρέπει να 
καταλήγουν και μετά θα τα ζωγραφίσετε. Πρώτα το 
συζητάτε και μετά το ζωγραφίζετε. 

2 Άννα: Περιμένετε λίγο (απευθυνόμενη στην Κική που ξεκινά να 
σχεδιάζει τα καλώδια). 

3 Γιώργος: Το συζητάμε πρώτα. 
4 Κική: Έκανα λάθος. Ναι, ένα λεπτό να το σβήσω. 

 
 
 
Διαπραγμάτευση 
σχετική με 
δράση 
 

5 Γιώργος: Εγώ πιστεύω, αφού η λυχνιολαβή… 
6 Άννα: Λοιπόν; 
7 Γιώργος Κάτσε λίγο. Αφού η λυχνιολαβή. Λοιπόν, αφού η 

λυχνιολαβή, πρόσεξε εδώ πέρα, το δείχνει πιο καθαρά. Ρε 
παιδί μου, αυτό εδώ, θα πρέπει να πάει εδώ. Και αυτό, 
πρέπει να πάει εδώ. Αρκεί όμως, επειδή αυτό είναι 
συνδεδεμένο με τον ένα πόλο και αυτό, με τον άλλο πόλο, 
πρέπει αυτά τα δύο εδώ.. 

8 Κώστας Στο θετικό και στο αρνητικό. 
9 Άννα:  Αυτά τα δύο εδώ που λες, να ακουμπάνε εδώ πέρα. 
10 Κική Αυτό λέω κι εγώ. 
11 Γιώργος Ε, ναι. Μ’ ένα καλώδιο. Αφού αυτό είναι συνδεδεμένο με 

τον πρώτο πόλο κι αυτό με τον άλλο. Γιατί λέμε ότι, εδώ 
πέρα, αφού αυτός είναι ο πρώτος πόλος της μπαταρίας.. 

12 Κώστας Άρα είναι το συν, αυτό.  
13 Γιώργος Όχι. Δεν έχει σημασία, πού ακουμπάνε, στο συν και πλην. 

Αυτό, πρέπει να πάει εδώ, αυτό, πρέπει να πάει εδώ. Ή το 
αντίθετο. Αυτό να πάει εδώ, αυτό να πάει εδώ. 

14 Κική: Ότι πρέπει να είναι σε διαφορετικούς πόλους για να... 
15 Γιώργος: (διακόπτοντας την Κική) Ναι, να πω κάτι άλλο. Εδώ πέρα, 

δεν έχει ενωθεί το δεύτερο καλώδιο. 
16 Άννα: Ακουμπάει στη βίδα. Η βίδα είναι σιδερένια. Μεταδίδει 

τον ηλεκτρισμό. 
17 Γιώργος: Ναι. Ωραία, αλλά πρέπει να συνδεθεί. 
18 Άννα: Να το ζωγραφίσουμε τώρα! 

Διαπραγμάτευση 
σχετική με 
νοήματα 
 
 
 
Διαπραγμάτευση 
σχετική με 
δράση 
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Πίνακες αναλύσεων στιχομυθίας 4 
 
Προηγείται των πινάκων ανάλυσης η ομαδική συνέντευξη που πήραμε από τους 
μαθητές της ομάδας (που συνεισφέρουν στη στιχομυθία 4) μετά το τέλος του 
συγκεκριμένου μαθήματος. Οι ερωτήσεις αφορούσαν τα χαρακτηριστικά ενός καλού 
μαθήματος των Φυσικών Επιστημών (ρόλος δασκάλου και μαθητών, είδος 
δραστηριοτήτων) και τις απόψεις των μαθητών για τη συνεργασία. 

Ερευνητής: Ωραία. Μπορείτε να μου πείτε, πως φαντάζεστε ένα πολύ καλό 
μάθημα, στο μάθημα των φυσικών επιστημών; Δηλαδή, ποιος είναι ο 
ρόλος του δασκάλου, ποιος είναι ο ρόλος ο δικός σας; Πώς πιστεύετε 
πρέπει να γίνεται το μάθημα, έτσι ώστε να είναι πάρα πολύ καλό;  

Αποστόλης: Να κάνουμε σωστά τα πειράματα, να μας ρωτάει ο δάσκαλος, 
να λέμε κι εμείς τις απορίες μας. 

Παύλος: Να… κι αυτό που είπε ο Αποστόλης. 
Ερευνητής: Ποιος πιστεύετε πρέπει να είναι ο ρόλος του δασκάλου; 
Αλεξία: Να μας εξηγεί το κάθε ένα πράγμα ξεχωριστά, στην αρχή θα είναι 

περίπλοκα και θα μας εξηγεί έπειτα για όλη τη φύση. Το μάθημά μας. 
Ερευνητής: Κάτι άλλο; 
Μαρία: Ο κύριος να, μας, καταρχήν τα παιδιά να κάνουν ησυχία για να 

μπορούμε να καταλαβαίνουμε, τί μας λέει ο κύριος, κι έτσι εγώ 
πιστεύω θα είναι ένα ιδανικό μάθημα. 

Αποστόλης: Και να μας εξηγεί το κάθε ένα πείραμα ξεχωριστά ώστε να το 
καταλαβαίνουμε και να μπορούμε να το επαναλάβουμε – 

Μαρία: Στο σπίτι μας. 
Αποστόλης: Ναι και στο σπίτι μας και αν μας ξαναρωτήσει. 
Ερευνητής: Ωραία. Ο δικός σας ρόλος; Εσείς τι θα πρέπει να κάνετε; 
Παύλος: Εμείς θα πρέπει να είμαστε ήσυχοι, ν’ ακούμε το δάσκαλό μας, 

γιατί άμα δε θα καταλάβουμε αυτά, δε θα τα καταλάβουμε ποτέ ξανά. 
Γιατί ανεβαίνουμε στάδιο και μετά θα πρέπει να κάνουμε τα πιο δύσκολα 
που βασίζονται στα πιο εύκολα. 

Μαρία: Ν’ απαντάμε στις ερωτήσεις. 
Ερευνητής: Ν’ απαντάτε. 
Αλεξία: Να’ μαστε καλοί μαθητές. 
Ερευνητής: Να’ στε καλοί μαθητές. 
Βαγγέλης: Να ξέρουμε ό,τι μας λέει ο κύριος, να μαθαίνουμε σπίτι μας, ό,τι 

μας λέει ο κύριος. Να ξέρουμε τα μαθήματα. 
Ερευνητής: Μάλιστα, ωραία. Με τι είδους δραστηριότητες θα πρέπει να 

ασχολείστε για να μαθαίνετε καλύτερα; Τι πρέπει να κάνετε; 
Βαγγέλης: Να διαβάζουμε. 
Ερευνητής: Να διαβάζετε. Τι άλλο; 
Αλεξία: Να διαβάζουμε, να μας αρέσει το μάθημα. 
Βαλάντης: Να κάνουμε πολλά πειράματα. 
Ερευνητής: Άλλο; 
Παύλος: Στο να καταλαβαίνουμε και να ξαναρωτάμε τον κύριο μας ώστε να 

μη λέμε ότι το καταλάβαμε αφού δεν το ‘χουμε καταλάβει. 
Ερευνητής: Σας αρέσει ο τρόπος εργασίας σε ομάδες που τον κάνετε για 

δεύτερη χρονιά; 
Μαθητές: Ναι. 
Ερευνητής: Για ποιους λόγους σας αρέσει; 
Μαρία: Γιατί μπορούμε και συνεργαζόμαστε. 
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Ερευνητής: Τι σημαίνει συνεργασία δηλαδή; Ας μιλήσει ο Βαλάντης και 
μετά ο Παύλος. 

Βαλάντης: Όταν κάποιος δε ξέρει κάτι, τον βοηθάει κάποιος άλλος. 
Παύλος: Συνεργάζονται όλοι μαζί κι έτσι βοηθάει ο ένας τον άλλο. 
Αποστόλης: Το ίδιο κι εγώ. 
Ερευνητής: Κάποιος άλλος, έχει να πει κάτι; 
Αλεξία: Το ίδιο. 
Ερευνητής; Μάλιστα. Αντιμετωπίζετε δυσκολίες στη συνεργασία σας; 
Αποστόλης: Όχι, εντάξει. (Η Αλεξία κοιτάζει επίμονα τον Αποστόλη 
δείχνοντας πως δεν συμφωνεί) 

Παύλος: Ίσως υπάρχουν μερικά προβληματάκια. 
Ερευνητής: Δηλαδή, υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης στην ομάδα σας, τι 

λέτε; 
Βαλάντης: Υπάρχουν. 
Μαρία: Υπάρχουν. 
Ερευνητής: Σε γενικές γραμμές πιστεύετε ότι συνεργάζεστε καλά;  
Μαθητές : Ναι. 
Ερευνητής: Ωραία! Σας ευχαριστώ. 

 
Πίνακας 
6.19α  

Στιχ. 4: Λεκτικές συνεισφορές 
Αποστόλη 

Κοινωνιογνωστικοί ρόλοι 

2 Αμυγδαλιά, κισσός. Καταθέτει απόψεις στην ομάδα 
Δεν αιτιολογεί την άποψή του 

4 Εντάξει μωρέ…..Αμυγδαλιά, καλάμι Καταθέτει απόψεις στην ομάδα 
Δεν αιτιολογεί την άποψή του 

7 Όχι, στο μαλακό βλαστό τι βάζεις; Απορρίπτει προτάσεις χωρίς να αιτιολογεί 
το λόγο 

11 Όχι ο κισσός πάει στα αναρριχόμενα. Καταθέτει απόψεις στην ομάδα 
Απορρίπτει προτάσεις χωρίς να αιτιολογεί 
το λόγο 

15 Η τριανταφυλλιά; Ζητά πληροφορίες από τα άλλα μέλη της 
ομάδας 

20 Κύριε τελειώσαμε.  Αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο στην ομάδα 
22 Η κολοκυθιά. Καταθέτει απόψεις στην ομάδα 
24 Α! καλά,  Χαρακτηρίζει αρνητικά προτάσεις άλλου 

μέλους 
27 Τι λες μωρέ. Χαρακτηρίζει αρνητικά προτάσεις άλλου 

μέλους 
31 Άκουσες Βαλάντη, το κανονικό πως 

είναι; Κάτω είναι η κολοκυθιά. 
Ενθαρρύνει τη συμμετοχή όλων των μελών 

 
Πίνακας 
6.19β 

Στιχ. 4: Λεκτικές συνεισφορές 
Μαρίας 

Κοινωνιογνωστικοί ρόλοι 

3 Όχι, όχι. Απορρίπτει ιδέες και λύσεις χωρίς να 
αιτιολογεί την άποψή της 

6 Μαλακός βλαστός είναι το σιτάρι και 
η μαργαρίτα. 

Καταθέτει απόψεις στην ομάδα 
 

8 Τη μαργαρίτα και το σιτάρι. Καταθέτει απόψεις στην ομάδα 
Δεν αιτιολογεί την άποψή της 
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10 Και σιτάρι και κισσός. Καταθέτει απόψεις στην ομάδα 
Δεν αιτιολογεί την άποψή της 

14 Η καλαμιά που πάει; Ζητά πληροφορίες και διευκρινίσεις από τα 
άλλα μέλη της ομάδας. 

18 Μαζί με την αμυγδαλιά. Καταθέτει απόψεις στην ομάδα 
Δεν αιτιολογεί την άποψή της 

21 Δεν τελειώσαμε….αυτά που 
απλώνονται στο έδαφος; 

Ενθαρρύνει με τη στάση της και τις 
αντιδράσεις της τους άλλους να εκφράσουν 
την άποψή τους 

23 Το σιτάρι που πάει; Ζητά πληροφορίες και διευκρινίσεις από τα 
άλλα μέλη της ομάδας. 

 
Πίνακας 
6.19γ 

Στιχ. 4: Λεκτικές συνεισφορές 
Παύλου 

Κοινωνιογνωστικοί ρόλοι 

5 Κισσός, μαργαρίτα. Καταθέτει απόψεις στην ομάδα 
Δεν αιτιολογεί την άποψή του 

9 Μαργαρίτα, παπαρούνα και κισσός. Καταθέτει απόψεις στην ομάδα 
Δεν αιτιολογεί την άποψή του 

13 Η κολοκυθιά είναι ο βλαστός που 
απλώθηκε στο έδαφος. 

Καταθέτει απόψεις στην ομάδα 
 

17 Η τριανταφυλλιά; Ζητά πληροφορίες και διευκρινίσεις από τα 
άλλα μέλη της ομάδας. 

19 Ναι, αφού έχει σκληρό βλαστό. Υποστηρίζει τις απόψεις του με 
επιχειρήματα 

26 Πανεύκολο…αναρριχόμενο. Καταθέτει απόψεις στην ομάδα 
Δεν αιτιολογεί την άποψή του 

30 Ναι, αλλιώς είναι κάτω. Αναθεωρεί την αρχική του άποψη 
 

Πίνακας 
6.19δ 

Στιχ. 4: Λεκτικές συνεισφορές 
Βαλάντη 

Κοινωνιογνωστικοί ρόλοι 

12 Το σιτάρι που πάει; Η κολοκυθιά; Ζητά πληροφορίες και διευκρινίσεις από τα 
άλλα μέλη της ομάδας. 

29 Ρε άμα τον βάλεις σε καλάμι μόνο. Υποστηρίζει τις απόψεις του με 
επιχειρήματα 

 
Πίνακας 
6.19ε 

Στιχ.4: Λεκτικές συνεισφορές 
Αλεξίας 

Κοινωνιογνωστικοί ρόλοι 

16 Πού μωρέ; Ζητά πληροφορίες και διευκρινίσεις από τα 
άλλα μέλη της ομάδας. 

28 Τι λες μωρέ, μόνο άμα τον βάλεις σε 
ξύλο. 

Υποστηρίζει τις απόψεις του με 
επιχειρήματα 
Δημιουργεί εντάσεις στην ομάδα 

 
Πίνακας 6.19στ : Στιχομυθία 4 - Η φύση της διαπραγμάτευσης 

1 Δάσκαλος: Στον παρακάτω πίνακα, να κάνετε ταξινόμηση 
των φυτών που έχετε μπροστά σας. 

2 Αποστόλης: Αμυγδαλιά, κισσός. 
3 Μαρία: Όχι, όχι. 
4 Αποστόλης: Εντάξει μωρέ…..Αμυγδαλιά, καλάμι 

 
 
 
 
Διαπραγμάτευση 
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5 Παύλος: Κισσός, μαργαρίτα. 
6 Μαρία: Μαλακός βλαστός είναι το σιτάρι και η 

μαργαρίτα. 
7 Αποστόλης: Όχι, στο μαλακό βλαστό τι βάζεις; 
8 Μαρία: Τη μαργαρίτα και το σιτάρι. 
9 Παύλος: Μαργαρίτα, παπαρούνα και κισσός. 
10 Μαρία: Και σιτάρι και κισσός. 
11 Αποστόλης: Όχι ο κισσός πάει στα αναρριχόμενα. 

σχετική με 
νοήματα 

 
Πίνακας 6.19ζ: Στιχομυθία 4 - Η φύση της διαπραγμάτευσης 

25 Δάσκαλος: Το βλαστό της φασολιάς πού θα τον βάζατε; 
26 Παύλος: Πανεύκολο…αναρριχόμενο. 
27 Αποστόλης: Τι λες μωρέ. 
28 Αλεξία: Τι λες μωρέ, μόνο άμα τον βάλεις σε ξύλο. 
29 Βαλάντης: Ρε άμα τον βάλεις σε καλάμι μόνο. 
30 Παύλος: Ναι, αλλιώς είναι κάτω. 
31 Αποστόλης: Άκουσες Βαλάντη, το κανονικό πως είναι; Κάτω 

είναι η κολοκυθιά. 

 
 
 
Διαπραγμάτευση 
σχετική με 
νοήματα 

 
Πίνακας 6.21α : Αναλυτικός πίνακας αλληλεπιδράσεων – Στιχομυθία 4 

Συμμετέχοντες Στιχομυθία ομάδας Λεκτική 
λειτουργία 

Κοινωνική 
λειτουργία 

Δάσκαλος 
Στον παρακάτω πίνακα, να κάνετε 
ταξινόμηση των φυτών που έχετε μπροστά 
σας. 

Πληροφοριακή Καθοδηγητική 

Αποστόλης Αμυγδαλιά, κισσός. Πληροφοριακή Διαλεκτική 
Μαρία Όχι, όχι.   
Αποστόλης Εντάξει μωρέ….Αμυγδαλιά, καλάμι Πληροφοριακή Διαλεκτική 
Παύλος Κισσός, μαργαρίτα. Πληροφοριακή  
Μαρία Μαλακός βλαστός είναι το σιτάρι και η 

μαργαρίτα. 
Συλλογιστική Διαλεκτική 

Αποστόλης Όχι, στο μαλακό βλαστό τι βάζεις; Ερωτηματική  
Μαρία Τη μαργαρίτα και το σιτάρι. Πληροφοριακή Διαλεκτική 
Παύλος Μαργαρίτα, παπαρούνα και κισσός. Πληροφοριακή Διαλεκτική 
Μαρία Και σιτάρι και κισσός. Πληροφοριακή Καθοδηγητική 
Αποστόλης Όχι ο κισσός πάει στα αναρριχόμενα. Κριτική 

(παρουσιάζεται 
διαφωνία) 

Διαλεκτική 

Βαλάντης Το σιτάρι που πάει; Η κολοκυθιά; Ερωτηματική Διαλεκτική 
Παύλος Η κολοκυθιά είναι ο βλαστός που απλώθηκε 

στο έδαφος. 
Απαντητική Καθοδηγητική 

Μαρία Η καλαμιά που πάει; Ερωτηματική Διαλεκτική 
Αποστόλης Η τριανταφυλλιά; Ερωτηματική Διαλεκτική 
Αλεξία Πού μωρέ; Συναισθηματική  
Παύλος Η τριανταφυλλιά; Ερωτηματική  
Μαρία Μαζί με την αμυγδαλιά. Απαντητική Καθοδηγητική 
Παύλος Ναι, αφού έχει σκληρό βλαστό. Συλλογιστική Διαλεκτική 
Αποστόλης Κύριε τελειώσαμε.  Οργανωτική Σύγχυση 
Μαρία Δεν τελειώσαμε….αυτά που απλώνονται στο Οργανωτική – Ανταγωνιστική 
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έδαφος; Ερωτηματική 
Αποστόλης Η κολοκυθιά. Απαντητική Καθοδηγητική 
Μαρία Το σιτάρι που πάει; Ερωτηματική  
Αποστόλης Α! καλά,  Συναισθηματική Σύγχυση 
Δάσκαλος Το βλαστό της φασολιάς πού θα τον βάζατε; Ερωτηματική Διαλεκτική 
Παύλος Πανεύκολο…αναρριχόμενο. Απαντητική  
Αποστόλης Τι λες μωρέ. Κριτική (εκφράζεται 

μια ένσταση) 
Ατομικιστική 

Αλεξία Τι λες μωρέ, μόνο άμα τον βάλεις σε ξύλο. Κριτική (εκφράζεται 
μια ένσταση) 

Διαλεκτική 

Βαλάντης Ρε άμα τον βάλεις σε καλάμι μόνο. Συμφωνία Διαλεκτική 
Παύλος Ναι, αλλιώς είναι κάτω. Συμφωνία Καθοδηγητική 
Αποστόλης Άκουσες Βαλάντη, το κανονικό πως είναι; 

Κάτω είναι η φασολιά. 
Επανάληψη Καθοδηγητική 
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Πίνακες αναλύσεων στιχομυθίας 5 
 

Πίνακας 
6.24α 

Στιχ. 5: Λεκτικές συνεισφορές 
Αποστόλης 

Κοινωνιογνωστικοί ρόλοι 

6 Όχι, φέρ’ το εδώ. Ε, πως θα το; Δώσε 
εδώ. 

Δημιουργεί εντάσεις στην ομάδα 

17 Εδώ να τη στερεώσω πάνω; Ζητά πληροφορίες και διευκρινίσεις 
από άλλα μέλη της ομάδας 

20 Στερέωσε με πλαστελίνη, πλαστελίνη 
ρε! 

Καθοδηγεί τις εργασίες της ομάδας 
Δημιουργεί εντάσεις στην ομάδα 

23 Κιμωλία στερεώνεται από 
πλαστελίνη; Do you know? 

Καθοδηγεί τις εργασίες της ομάδας 
Δημιουργεί εντάσεις στην ομάδα 

26 Κράτα ρε Βαλάντη. Καθοδηγεί τις εργασίες της ομάδας 
Ενθαρρύνει τη συμμετοχή άλλων 
μελών 

29 Κοίτα, κοίτα. Καθοδηγεί τις εργασίες της ομάδας 
31 Εγώ το κάνω. Δημιουργεί εντάσεις στην ομάδα 
34 Το’ χει δει πάντως ο κύριος. 
40 Εδώ είμαστε. 
44 Περιμένετε, μολύβι, μολύβι. 

 
Καθοδηγεί τις εργασίες της ομάδας 

52 Μα κύριε το κερί πρέπει να’ ναι 
αναμμένο. Κύριε, το κερί πρέπει να 
είναι αναμμένο. 

54  [χαμηλόφωνα] Yes! 

 
Προσφέρει πληροφορίες στην ομάδα 

57 Όχι, μανταλάκια. Κράτα! Δημιουργεί εντάσεις στην ομάδα 
Καθοδηγεί τις εργασίες της ομάδας 

62 Πω ρε ομάδα είμαστε ρε! Ενθαρρύνει με τη στάση του και τις 
αντιδράσεις του τα άλλα μέλη της 
ομάδας 

67 Φτάνει ε, ε, ε! Πως θα πάνε; Φτάνει! 
[3 δ] Δώσε λίγο το […] να δω κάτι. [6 
δ] Α, εγώ θα τη σχεδιάσω την, τις [4 
δ] Και ξέρεις πως φαντάζομαι ότι θα 
το κάνω; Θα’ ναι κάπως έτσι. 

 
Καθοδηγεί τις εργασίες της ομάδας 
Προσφέρει πληροφορίες στην ομάδα 
Προσπαθεί να επικρατήσει στην 
ομάδα 

72 Κύριε θα’ ρθετε να δείτε εδώ πέρα; Αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο στην 
ομάδα 

 
Πίνακας 
6.24β 

Στιχ. 5: Λεκτικές συνεισφορές 
Σωτηρίας 

Κοινωνιογνωστικοί ρόλοι 

3 Περίμενε. Καθοδηγεί τις εργασίες της ομάδας 
7 Κύριε πως θα το στερεώσουμε; Ζητά πληροφορίες και διευκρινίσεις 

από άλλα μέλη της ομάδας 
10 Λέει με πλαστελίνη. Προσφέρει πληροφορίες στην ομάδα 
18 Περίμενε, περίμενε, περίμενε. Καθοδηγεί τις εργασίες της ομάδας 
21 Α, περίμενε. Περίμενε. 
27 Να το κάνω εγώ ρε παιδιά; 

Καθοδηγεί τις εργασίες της ομάδας 

30 Ακόοομα. Ρε Αποστόλη έτσι (γίνεται) αυτό; 
Α, το κάνεις κυκλικά. 

Ζητά πληροφορίες και διευκρινίσεις 
από άλλα μέλη της ομάδας 
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33 Έλα ρε εγώ την έχω την πλαστελίνη. 
Τελείωνε! 

Δημιουργεί εντάσεις στην ομάδα 
Καθοδηγεί τις εργασίες της ομάδας 

36 Ρε, περίμενε Αποστόλη, εγώ την έχω την 
πλαστελίνη. 

Καθοδηγεί τις εργασίες της ομάδας 

41 Να εκεί. Καθοδηγεί τις εργασίες της ομάδας 
46 Διάβασε πιο κάτω. Καθοδηγεί τις εργασίες της ομάδας 
56 Κράτα το εκεί. Καθοδηγεί τις εργασίες της ομάδας 
59 Πρέπει να’ ναι τέτοιο. Άστο λίγο παιδί μου. Καθοδηγεί τις εργασίες της ομάδας 
61 Θα τ’ ανάψει! Μόλις έρθει! 
64 Θα το, δεν το, θα το ξαναπάω παιδί μου. 

Προσφέρει πληροφορίες στην ομάδα 

68 Α, έτσι κάτω. Επικροτεί την άποψη άλλου μέλους 
της ομάδας 

73 Τι το κουνάς; Ζητά πληροφορίες και διευκρινίσεις 
από άλλα μέλη της ομάδας 

82 Ναι, ναι. Προσφέρει πληροφορίες στην ομάδα 
 
Πίνακας 
6.24γ 

Στιχ. 5: Λεκτικές συνεισφορές 
Δανάης 

Κοινωνιογνωστικοί ρόλοι 

4 Στερέωσε στο θρανίο σου με 
πλαστελίνη ένα αναμμένο κερί. Πως θα 
το στερεώσουμε; 

Ζητά πληροφορίες και διευκρινίσεις από 
άλλα μέλη της ομάδας 

12 Ζήτησε από ένα συμμαθητή ή μια 
συμμαθήτριά σου, να κρατάει ένα λευκό 
χαρτόνι τοποθετημένο καθέτως στο 
θρανίο σου, σε απόσταση περίπου – 

Προσφέρει πληροφορίες στην ομάδα 

14 Στερέωσε με πλαστελίνη μια κιμωλία 
ανάμεσα – 

Προσφέρει πληροφορίες στην ομάδα 

22 Στερέωσε με πλαστελίνη μια κιμωλία. Προσφέρει πληροφορίες στην ομάδα 
28 Έτσι ναι. Επικροτεί την άποψη άλλου μέλους της 

ομάδας 
37 Ωραία κι εγώ έχω την κιμωλία. Ενθαρρύνει με τη στάση της και τις 

αντιδράσεις της τα άλλα μέλη της ομάδας 
43 Σχεδιάστε τη σκιά της κιμωλίας από 

πάνω. 
Προσφέρει πληροφορίες στην ομάδα 

48  [διαβάζει] Πλησίασε την κιμωλία στο 
κερί. 

Προσφέρει πληροφορίες στην ομάδα 

50 Πλησίασε την κιμωλία στο κερί, λέει 
παρακάτω. 

Προσφέρει πληροφορίες στην ομάδα 

60 Μετά θα τ΄ ανάψει ο κύριος.  Προσφέρει πληροφορίες στην ομάδα 
65 Βρε είναι ευθεία! Προσφέρει πληροφορίες στην ομάδα 
  
Πίνακας 
6.24δ 

Στιχ. 5: Λεκτικές 
συνεισφορές Βαλάντη 

Κοινωνιογνωστικοί ρόλοι 

8 Έτσι θα το - (στερεώσουμε). Προσφέρει ιδέες στην ομάδα 
24 Έτσι. Καθοδηγεί τις εργασίες της ομάδας 
39 Ο Αποστόλης έχει την κιμωλία. 
42 Ο Αποστόλης το είπε. 

Προσφέρει πληροφορίες στην ομάδα 

49 Να το σηκώσω εγώ; Επιδιώκει τη συμμετοχή όλων των μελών 
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63 Ρε όλα εσύ τα κάνεις Αποστόλη. 
66 Βάλ’ τη στο […] τώρα. Καθοδηγεί τις εργασίες της ομάδας 
79 Ναι, ναι, ναι. 
83 Ναι, κύριε. 

Προσφέρει πληροφορίες στην ομάδα 

 
Πίνακας 
6.24ε 

Στιχ. 5: Λεκτικές 
συνεισφορές Σοφίας 

Κοινωνιογνωστικοί ρόλοι 

32 Ο κύριος σας το’ πε; Ζητά πληροφορίες και διευκρινίσεις από 
άλλα μέλη της ομάδας 

70 Από κ-.  
 
Πίνακας 
6.24στ 

Στιχ. 5: Λεκτικές 
συνεισφορές Παύλου 

Κοινωνιογνωστικοί ρόλοι 

2 Διάβασε! [2 δ] Φέρ’ το χαρτόνι! Καθοδηγεί τις εργασίες της ομάδας 
Ενθαρρύνει με τη στάση του τη συμμετοχή 
άλλων μελών 

5 Ο Βαλάντης. Ενθαρρύνει με τη στάση του τη συμμετοχή 
άλλων μελών 

16 Πιο κάτω. Πες κι άλλο. Καθοδηγεί τις εργασίες της ομάδας 
19 Τι λέει; Καθοδηγεί τις εργασίες της ομάδας 
25 Κολλητά (από κάτω). Καθοδηγεί τις εργασίες της ομάδας 

 
35 Ρε, φέρτο! 
38 Ρε, θα το πω στον κύριο! 

Προσπαθεί να επιλύσει τα «προβλήματα» 
που δημιουργούνται στην ομάδα 
Δημιουργεί εντάσεις στην ομάδα 

51 Περίμενε θα φύγει. Καθοδηγεί τις εργασίες της ομάδας 
55 Άντε πήγαινε πιο κοντά το χαρτόνι. Καθοδηγεί τις εργασίες της ομάδας 
58 Πενήντα εκατοστά. Προσφέρει πληροφορίες στην ομάδα 
69 Να το κρατάω.  
75 Όχι. Προσφέρει πληροφορίες στην ομάδα 
77 Να τη, εδώ πέρα. 
80 Α, ναι, ναι, ναι βλέπω. 
84 Κι εγώ. 

Προσφέρει πληροφορίες στην ομάδα 
 

 
Πίνακας 6.24ζ: Στιχομυθία 5 - Η φύση της διαπραγμάτευσης 

2 Παύλος: Διάβασε! [2 δ] Φέρ’ το χαρτόνι! 
3 Σωτηρία: Περίμενε. 
4 Δανάη: Στερέωσε στο θρανίο σου με πλαστελίνη 

ένα αναμμένο κερί. Πως θα το 
στερεώσουμε; 

5 Παύλος: Ο Βαλάντης. 
6 Αποστόλης: Όχι, φέρ’ το εδώ. Ε, πως θα το; Δώσε εδώ. 

Διαπραγμάτευση 
σχετική με δράση 
 
Διαπραγμάτευση 
σχετική με τον έλεγχο 
της δραστηριότητας 

 
19 Παύλος: Τι λέει; 
20 Αποστόλης: Στερέωσε με πλαστελίνη, πλαστελίνη ρε! 
21 Σωτηρία: Α, περίμενε. Περίμενε. 
22 Δανάη: Στερέωσε με πλαστελίνη μια κιμωλία. 
23 Αποστόλης: Κιμωλία στερεώνεται από πλαστελίνη; Do 

 
 
Διαπραγμάτευση 
σχετική με δράση 
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you know? 
24 Βαλάντης: Έτσι. 
25 Παύλος: Κολλητά (από κάτω). 
26 Αποστόλης: Κράτα ρε Βαλάντη. 
27 Σωτηρία: Να το κάνω εγώ ρε παιδιά; 

Διαπραγμάτευση 
σχετική με τον έλεγχο 
της δραστηριότητας 

 
31 Αποστόλης: Εγώ το κάνω. 
32 Σοφία: Ο κύριος σας το’ πε; 
33 Σωτηρία: Έλα ρε εγώ την έχω την πλαστελίνη. 

Τελείωνε! 
34 Αποστόλης: Το’ χει δει πάντως ο κύριος. 
35 Παύλος: Ρε, φέρτο! 
36 Σωτηρία: Ρε, περίμενε Αποστόλη, εγώ την έχω την 

πλαστελίνη. 
37 Δανάη: Ωραία κι εγώ έχω την κιμωλία. 
38 Παύλος: Ρε, θα το πω στον κύριο! 

 
Διαπραγμάτευση 
σχετική με τον έλεγχο 
της δραστηριότητας 
 
Διαπραγμάτευση 
σχετική με το χειρισμό 
των υλικών 
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Πίνακες αναλύσεων στιχομυθίας 6 
Πίνακας 
6.26α 

Στιχ. 6: Λεκτικές συνεισφορές Δασκάλου Κοινωνιογνωστικοί ρόλοι 

8 (εμφανίζεται ο δάσκαλος και ρωτά;) Γράψατε πόσα 
εκατοστά είναι εδώ; 

Ενθαρρύνει τη συμμετοχή των 
μελών 
Καθοδηγεί τις εργασίες της 
ομάδας 

14 Σε ποια περίπτωση; Αναγράψατε σε ποια 
περίπτωση; 

Ζητά πληροφορίες και 
διευκρινίσεις από τα μέλη της 
ομάδας 
Καθοδηγεί τις εργασίες της 
ομάδας 

16 Είπαμε να καταγράψετε τις ενέργειες, το ξύλο. 
Ωραία γράψατε όταν σηκώσατε το ξύλο; 

 
Καθοδηγεί τις εργασίες της 
ομάδας 

18 Πολύ ωραία. Πάμε. Καταγράψτε αυτό που 
βρήκατε και βάλτε στο ελατήριο το άλλο 
αντικείμενο.…(οι μαθητές αφού γράφουν ξεκινούν 
να βάλουν το άλλο αντικείμενο στο ελατήριο) 

Καθοδηγεί τις εργασίες της 
ομάδας 

22 Βάλτο πάνω. Πάρτε το χάρακα, Σοφία να 
μετρήσεις το πόσο είναι η επιμήκυνση του 
ελατηρίου τώρα. 

Ενθαρρύνει τη συμμετοχή των 
μελών 
Καθοδηγεί τις εργασίες της 
ομάδας 

38 (παρεμβαίνει ο δάσκαλος) Τα γράφουμε όλα αυτά 
είπαμε, όλες τις ενέργειες που κάνατε. Βρήκαμε τι 
είχε εδώ; Αφού καταγράψατε όλοι την επιμήκυνση 
του ελατηρίου στο ξύλο και στη μπαταρία θέλω να 
περάσετε στη δεύτερη σελίδα πίσω και να πάμε, να 
συζητήσουμε και να αποφασίσουμε, ποιο από τα 
δύο αντικείμενα, το ξύλο ή η μπαταρία έχει το 
μεγαλύτερο και ποιο το μικρότερο βάρος. 

Ενθαρρύνει τη συμμετοχή των 
μελών 
 
Καθοδηγεί τις εργασίες της 
ομάδας 

40 Τι κάνατε τόση ώρα; Όχι πόσο είναι, ποιο είναι το 
μεγαλύτερο βάρος. 

Ζητά πληροφορίες και 
διευκρινίσεις από τα μέλη της 
ομάδας 

53 Για να ανακοινώσουμε λιγάκι οι ομάδες, τα 
αποτελέσματά τους μέχρι αυτή τη στιγμή στο 
πρόβλημα το οποίο είχαμε. Να ξεκινήσουμε εδώ, 
Παύλο, η δική σας ομάδα. Είχατε μία μπαταρία και 
ένα ξύλο. Μπορείς να μου πεις, ποιο από τα δύο 
βρήκατε εσείς, ότι έχει το μεγαλύτερο βάρος; 

Καθοδηγεί τις εργασίες της 
ομάδας 
 
Ζητά πληροφορίες και 
διευκρινίσεις από τα μέλη της 
ομάδας 

 
Πίνακας 

6.26β 
Στιχ. 6: Λεκτικές συνεισφορές 

Αποστόλης 
Κοινωνιογνωστικοί ρόλοι 

10 Το μήκος του ελατηρίου είναι – Προσφέρει πληροφορίες στην ομάδα 
13 Είκοσι εκατοστά. Προσφέρει πληροφορίες στην ομάδα 
23 Δεκαεννιά μισό το είχαμε βρει (αναφέρεται 

στη μέτρηση που έκαναν πριν συμμετάσχουν 
όλοι στη δραστηριότητα). 

 
Προσφέρει πληροφορίες στην ομάδα  
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33 Να το γράψουμε. Καθοδηγεί τις εργασίες της ομάδας 
36 Σοφία, βάλαμε τα αντικείμενα στο ελατήριο 

και μετρήσαμε το μήκος τους με το χάρακα. 
Προσφέρει πληροφορίες στην ομάδα 
Καθοδηγεί τις εργασίες της ομάδας 
Ενθαρρύνει τη συμμετοχή άλλων 
μελών 

46 Το ξύλο είναι βαρύτερο και η μπαταρία 
ελαφρύτερη. Συμφωνούμε όλοι; 

Καταθέτει την άποψή του στην ομάδα
Ενθαρρύνει με τη στάση του άλλα 
μέλη να εκφράσουν την άποψή τους 

48 Το ξύλο είναι βαρύτερο και η μπαταρία 
ελαφρύτερη. (επαναλαμβάνει το συμπέρασμα 
της ομάδας για να γραφτεί) 

Καταθέτει την άποψή του στην ομάδα
 
Καθοδηγεί τις εργασίες της ομάδας 

50 Είναι βαρύτερο από τη μπαταρία. Καταθέτει την άποψή του στην ομάδα
Καθοδηγεί τις εργασίες της ομάδας 

 
Πίνακας 

6.26γ 
Στιχ. 6: Λεκτικές συνεισφορές 

Σωτηρίας 
Κοινωνιογνωστικοί ρόλοι 

4 Να το κάνουμε από την αρχή για να 
παρακολουθούμε όλοι. Δένουμε το το ξύλο 
στο ελατήριο και μετράμε το ελατήριο (οι 
μαθητές δένουν το ξύλο στο ελατήριο). 

Καθοδηγεί τις εργασίες της ομάδας  
 
Προσφέρει πληροφορίες και ιδέες 
στην ομάδα 

 
7 

 
Μετρήσαμε σωστά; 

Ζητά πληροφορίες και διευκρινίσεις 
από άλλα μέλη της ομάδας 
Ενθαρρύνει με τη στάση της άλλα 
μέλη να εκφράσουν την άποψή τους 

21 Ώπα, που το βάζουμε; Ζητά πληροφορίες και διευκρινίσεις 
από άλλα μέλη της ομάδας 

26 Έλα Σοφία μέτρα το ελατήριο. Ενθαρρύνει με τη στάση της άλλα 
μέλη να εκφράσουν την άποψή τους 

29 Άστο! Καθοδηγεί τις εργασίες της ομάδας 
49  [γράφοντας] Το ξύλο είναι, το πιο βαρύ 

αντικείμενο; 
Ζητά πληροφορίες και διευκρινίσεις 
από άλλα μέλη της ομάδας 

51 Το ξύλο είναι βαρύτερο απ’ ότι είναι η 
μπαταρία. Τελειώσαμε κύριε. 

Καταθέτει την άποψή της στην ομάδα 
Καθοδηγεί τις εργασίες της ομάδας 

 
Πίνακας 

6.26δ 
Στιχ. 6: Λεκτικές 

συνεισφορές Δανάης 
Κοινωνιογνωστικοί ρόλοι 

1 Εμείς τα κάναμε έτσι. Προσφέρει πληροφορίες και ιδέες στην ομάδα 
5 Ε! Μετράμε τώρα (καλώντας τα μέλη 

της ομάδας να συμμετάσχουν). 
Ενθαρρύνει τη συμμετοχή όλων των μελών 
Καθοδηγεί τις εργασίες της ομάδας 

9 Το ελατήριο; Ζητά πληροφορίες και διευκρινίσεις από άλλα 
μέλη της ομάδας 

15 Όταν σηκώσαμε το ξύλο. Προσφέρει πληροφορίες στην ομάδα 
19 Βάλε τώρα τη μπαταρία πάνω στο 

ελατήριο Σωτηρία.  
Καθοδηγεί τις εργασίες της ομάδας 
Ενθαρρύνει τη συμμετοχή άλλων των μελών 

24 Εγώ τώρα. Εγώ θα μετρήσω. 
28 Να το κρατάω; 

Ζητά πληροφορίες και διευκρινίσεις από άλλα 
μέλη της ομάδας 

34 Κάναμε την ίδια διαδικασία και για τη 
μπαταρία και βρήκαμε 19. 

Προσφέρει πληροφορίες στην ομάδα 

42 Το ελατήριο είναι είκοσι εκατοστά  
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στο μήκος με το ξύλο και 19 με τη 
μπαταρία. 

Προσφέρει πληροφορίες στην ομάδα 

52 Να σας πούμε, τι κάναμε; Καθοδηγεί τις εργασίες της ομάδας 
 
Πίνακας 

6.26ε 
Στιχ. 6: Λεκτικές συνεισφορές 

Βαλάντη 
Κοινωνιογνωστικοί ρόλοι 

2 Εγώ δεν παρακολούθησα, δεν έκανα το 
πείραμα. 

Επιδιώκει τη συμμετοχή του στην 
ομάδα 

12 Το ελατήριο είναι είκοσι εκατοστά. Προσφέρει πληροφορίες στην ομάδα 
25 Ο κύριος είπε να μετρήσει η Σοφία αυτή τη 

φορά! 
Ενθαρρύνει με τη στάση του τη 
συμμετοχή άλλων μελών 
Καθοδηγεί τις εργασίες της ομάδας 

27 Σήκωσέ το παιδάκι μου (απευθύνεται στη 
Σωτηρία που κρατά το σύστημα ελατήριο 
μπαταρία). 

30 Άστο λίγο την μπαταρία. Θέλω να το δω λίγο. 

 
Καθοδηγεί τις εργασίες της ομάδας 

37 Βρήκαμε στην πρώτη περίπτωση 20 εκατοστά 
και στην δεύτερη 19. 

Προσφέρει πληροφορίες και 
διευκρινίσεις σε άλλο μέλος της 
ομάδας 

44 Το ξύλο (εννοεί είναι βαρύτερο), αφού 
τεντώθηκε περισσότερο το ελατήριο. 

Καταθέτει την άποψή του 
υποστηρίζοντάς τη με επιχείρημα 

 
Πίνακας 

6.26στ 
Στιχ. 6: Λεκτικές 

συνεισφορές Σοφίας 
Κοινωνιογνωστικοί ρόλοι 

3 Ούτε εγώ τα’ χω κάνει μέχρι τώρα. Επιδιώκει τη συμμετοχή της στην ομάδα 
11 Εγώ δεν το μέτρησα. Επιδιώκει τη συμμετοχή της στην ομάδα 
17 Όχι ακόμα. Προσφέρει πληροφορίες  
31 Δεκαεννιά. Προσφέρει πληροφορίες στην ομάδα 
35 Δεν έχω καταλάβει τίποτα. Ζητά πληροφορίες και διευκρινίσεις από 

άλλα μέλη της ομάδας 
 

47 
 
Συμφωνώ. Να το γράψουμε; 

Καταθέτει την άποψή της στην ομάδα. 
Ζητά πληροφορίες και διευκρινίσεις από 
άλλα μέλη της ομάδας 

 
Πίνακας 

6.26ζ 
Στιχ. 6: Λεκτικές 

συνεισφορές Παύλου 
Κοινωνιογνωστικοί ρόλοι 

6 Είναι είκοσι εκατοστά (το μήκος 
του ελατηρίου όταν οι μαθητές 
κρέμασαν το ξύλο) 

Προσφέρει πληροφορίες στην ομάδα 

20 Πάρε τη μπαταρία. Ενθαρρύνει με τη στάση του τη συμμετοχή άλλων 
μελών 
Καθοδηγεί τις εργασίες της ομάδας 

32 Ναι είναι δεκαεννιά. Προσφέρει πληροφορίες στην ομάδα 
 

39 
 
Βάρος; Πως θα το μετρήσουμε 
το βάρος; 

Ζητά πληροφορίες και διευκρινίσεις από άλλα 
μέλη της ομάδας 
Ενθαρρύνει με τη στάση του και τις αντιδράσεις 
του τα άλλα μέλη να εκφράσουν την άποψή τους 

41 Ποιο έχει παιδιά το μεγαλύτερο 
βάρος (απευθυνόμενος στην 

Ζητά πληροφορίες και διευκρινίσεις από άλλα 
μέλη της ομάδας 
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ομάδα);  Ενθαρρύνει με τη στάση του και τις αντιδράσεις 
του τα άλλα μέλη να εκφράσουν την άποψή τους 

43 Άρα τι σημαίνει όταν είναι σ’ 
αυτό (δείχνει το ξύλο) 
μεγαλύτερο το μήκος; 

Ζητά πληροφορίες και διευκρινίσεις από άλλα 
μέλη της ομάδας 
Ενθαρρύνει με τη στάση του και τις αντιδράσεις 
του τα άλλα μέλη να εκφράσουν την άποψή τους 

45 Το ξύλο, συμφωνώ. Καταθέτει την άποψή του στην ομάδα. 
54 Το ξύλο είναι βαρύτερο απ’ ότι 

είναι η μπαταρία……… 
Καταθέτει την άποψή του στην ομάδα. 

 
Πίνακας 6.27α : Στιχομυθία 6 - Η φύση των αλληλεπιδράσεων των μελών της ομάδας 

23 Αποστόλης: Δεκαεννιά μισό το είχαμε βρει.  
24 Δανάη: Εγώ τώρα. Εγώ θα μετρήσω. 
25 Βαλάντης: Ο κύριος είπε να μετρήσει η Σοφία αυτή τη 

φορά! 
26 Σωτηρία: Έλα Σοφία μέτρα το ελατήριο. 
27 Βαλάντης: Σήκωσέ το παιδάκι μου (απευθύνεται στη 

Σωτηρία που κρατά το σύστημα ελατήριο 
μπαταρία). 

28 Δανάη: Να το κρατάω; 
29 Σωτηρία: Άστο! 
30 Βαλάντης: Άστο λίγο την μπαταρία. Θέλω να το δω 

λίγο. 
31 Σοφία: Δεκαεννιά. 
32 Παύλος; Ναι είναι δεκαεννιά. 

 
 
Διαπραγμάτευση 
σχετική με δράση 
 
Διαπραγμάτευση 
σχετική με τον έλεγχο 
της δραστηριότητας 
 
Διαπραγμάτευση 
σχετική με το χειρισμό 
των υλικών 

 
 Πίνακας 6.30: Αναλυτικός πίνακας αλληλεπιδράσεων - Στιχομυθία 6 

Συμμετέχοντες Στιχομυθία ομάδας Λεκτική 
λειτουργία 

Γνωστική 
λειτουργία 

Κοινωνική 
λειτουργία 

Σημειώσεις-
Παρατηρήσεις 

Δανάη Εμείς τα κάναμε έτσι. Πληροφοριακή    
Βαλάντης Εγώ δεν παρακολούθησα, 

δεν έκανα το πείραμα. 
Απαντητική    

Σοφία Ούτε εγώ τα’ χω κάνει μέχρι 
τώρα. 

Απαντητική    

Σωτηρία Να το κάνουμε από την αρχή 
για να παρακολουθούμε 
όλοι. Δένουμε το ξύλο στο 
ελατήριο και μετράμε το 
ελατήριο  

Συλλογιστική Επεξηγηματική Διαλεκτική (οι μαθητές 
δένουν το 
ξύλο στο 
ελατήριο). 

Δανάη Ε! Μετράμε τώρα  
 

Οργανωτική Διαδικαστική Καθοδηγη-
τική 

(καλώντας τα 
μέλη της 
ομάδας να 
συμμετά-
σχουν) 

Παύλος Είναι είκοσι εκατοστά  Πληροφοριακή  Διαλεκτική (το μήκος του 
ελατηρίου 
όταν οι 
μαθητές 
κρέμασαν το 
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ξύλο) 
Σωτηρία Μετρήσαμε σωστά; Ερωτηματική Διαδικαστική Διαλεκτική  
Δάσκαλος Γράψατε πόσα εκατοστά 

είναι εδώ; 
 

Ερωτηματική   (εμφανίζεται 
ο δάσκαλος 
και ρωτά;) 

Δανάη Το ελατήριο; Ερωτηματική Διαδικαστική   
Αποστόλης Το μήκος του ελατηρίου 

είναι  
Συνθετική  Διαλεκτική  

Σοφία Εγώ δεν το μέτρησα. Κριτική Διαδικαστική   
Βαλάντης Το ελατήριο είναι είκοσι 

εκατοστά. 
Συνθετική Επεξηγηματική Συνεργατική  

Αποστόλης Είκοσι εκατοστά. Επανάληψη    
Δάσκαλος Σε ποια περίπτωση; 

Αναγράψατε σε ποια 
περίπτωση; 

Ερωτηματική    

Δανάη  Όταν σηκώσαμε το ξύλο. Απαντητική Επεξηγηματική   
Δάσκαλος Είπαμε να καταγράψετε τις 

ενέργειες, το ξύλο. Ωραία 
γράψατε όταν σηκώσατε το 
ξύλο; 

Ερωτηματική    

Σοφία Όχι ακόμα. Απαντητική    
Δάσκαλος Πολύ ωραία. Πάμε. 

Καταγράψτε αυτό που 
βρήκατε και βάλτε στο 
ελατήριο το άλλο 
αντικείμενο. 

Οργανωτική   (οι μαθητές 
αφού γράφουν 
ξεκινούν να 
βάλουν το 
άλλο 
αντικείμενο 
στο ελατήριο) 

Δανάη Βάλε τώρα τη μπαταρία 
πάνω στο ελατήριο Σωτηρία.  

Οργανωτική Διαδικαστική Καθοδηγη-
τική 

 

Παύλος Πάρε τη μπαταρία.  Διαδικαστική Καθοδηγη-
τική 

 

Σωτηρία Ώπα, που το βάζουμε; Ερωτηματική  Διαλεκτική  
Δάσκαλος Βάλτο πάνω. Πάρτε το 

χάρακα, Σοφία να μετρήσεις 
το πόσο είναι η επιμήκυνση 
του ελατηρίου τώρα. 

Οργανωτική Επεξηγηματική Καθοδηγη-
τική 

 

Αποστόλης Δεκαεννιά μισό το είχαμε 
βρει  
 

 Επεξηγηματική Διαλεκτική (αναφέρεται 
στη μέτρηση 
που έκαναν 
πριν συμμετά-
σχουν όλοι 
στη 
δραστηριό-
τητα) 

Δανάη Εγώ τώρα. Εγώ θα μετρήσω. Συναισθηματική  Ατομικι-
στική 

 

Βαλάντης Ο κύριος είπε να μετρήσει η 
Σοφία αυτή τη φορά! 

Κριτική Διαδικαστική Διαλεκτική  
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Σωτηρία Έλα Σοφία μέτρα το 
ελατήριο. 

Οργανωτική Διαδικαστική Καθοδη-
γητική 

 

 
 
Βαλάντης 

 
 
Σήκωσέ το παιδάκι μου  

  Καθοδη-
γητική 

(απευθύνεται 
στη Σωτηρία 
που κρατά το 
σύστημα 
ελατήριο 
μπαταρία). 

Δανάη Να το κρατάω; Ερωτηματική    
Σωτηρία Άστο! Απαντητική Επεξηγηματική Καθοδη-

γητική 
 

Βαλάντης Άστο λίγο την μπαταρία. 
Θέλω να το δω λίγο. 

 Επεξηγηματική Καθοδη-
γητική 

 

Σοφία Δεκαεννιά. Πληροφοριακή  Διαλεκτική  
Παύλος Ναι είναι δεκαεννιά. Επανάληψη    
Αποστόλης Να το γράψουμε.     
Δανάη Κάναμε την ίδια διαδικασία 

και για τη μπαταρία και 
βρήκαμε 19. 

Συλλογιστική Διαδικαστική Διαλεκτική  

Σοφία Δεν έχω καταλάβει τίποτα.   Σύγχιση  
Αποστόλης Σοφία, βάλαμε τα 

αντικείμενα στο ελατήριο 
και μετρήσαμε το μήκος τους 
με το χάρακα. 

Συλλογιστική Επεξηγηματική Καθοδη-
γητική 

 

Βαλάντης Βρήκαμε στην πρώτη 
περίπτωση 20 εκατοστά και 
στην δεύτερη 19. 

Πληροφοριακή Επεξηγηματική Διαλεκτική  

Δάσκαλος Τα γράφουμε όλα αυτά 
είπαμε, όλες τις ενέργειες 
που κάνατε. Βρήκαμε τι είχε 
εδώ; Αφού καταγράψατε 
όλοι την επιμήκυνση του 
ελατηρίου στο ξύλο και στη 
μπαταρία θέλω να περάσετε 
στη δεύτερη σελίδα πίσω και 
να πάμε, να συζητήσουμε 
και να αποφασίσουμε, ποιο 
από τα δύο αντικείμενα, το 
ξύλο ή η μπαταρία έχει το 
μεγαλύτερο και ποιο το 
μικρότερο βάρος. 

   (παρεμβαίνει 
ο δάσκαλος) 

Παύλος Βάρος; Πως θα το 
μετρήσουμε το βάρος; 

Ερωτηματική Διαδικαστική Διαλεκτική  

Δάσκαλος Τι κάνατε τόση ώρα; Όχι 
πόσο είναι, ποιο είναι το 
μεγαλύτερο βάρος. 

Ερωτηματική    

Παύλος Ποιο έχει παιδιά το 
μεγαλύτερο βάρος;  

Ερωτηματική  Διαλεκτική (απευθυνό-
μενος στην 
ομάδα) 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 396

Δανάη Το ελατήριο είναι είκοσι 
εκατοστά στο μήκος με το 
ξύλο και 19 με τη μπαταρία. 

Απαντητική Επεξηγηματική Καθοδη-
γητική 

 

Παύλος Άρα τι σημαίνει όταν είναι 
σ’ αυτό (δείχνει το ξύλο) 
μεγαλύτερο το μήκος; 

Διαλεκτική Επεξηγηματική Καθοδη-
γητική 

 

Βαλάντης Το ξύλο (εννοεί είναι 
βαρύτερο), αφού τεντώθηκε 
περισσότερο το ελατήριο. 

Αξιολογική Επεξηγηματική Διαλεκτική  

Παύλος Το ξύλο, συμφωνώ. Κριτική 
(Συμφωνία) 

 Διαλεκτική  

Αποστόλης Το ξύλο είναι βαρύτερο και 
η μπαταρία ελαφρύτερη. 
Συμφωνούμε όλοι; 

Διαλεκτική/ 
Ερωτηματική 

Επεξηγηματική Διαλεκτική  

Σοφία Συμφωνώ. Να το γράψουμε; Ερωτηματική  Διαλεκτική  
Αποστόλης Το ξύλο είναι βαρύτερο και 

η μπαταρία ελαφρύτερη. 
Υπαγόρευση Επεξηγηματική Διαλεκτική  

Σωτηρία Το ξύλο είναι, το πιο βαρύ 
αντικείμενο; 

Ερωτηματική  Διαλεκτική [γράφοντας] 

Αποστόλης Είναι βαρύτερο από τη 
μπαταρία. 

Απαντητική  Διαλεκτική  

Σωτηρία Το ξύλο είναι βαρύτερο απ’ 
ότι είναι η μπαταρία. 
Τελειώσαμε κύριε. 

Απαντητική  Διαλεκτική  

Δανάη Να σας πούμε, τι κάναμε; Ερωτηματική    
 
 
 
 
 
Δάσκαλος 

Για να ανακοινώσουμε 
λιγάκι οι ομάδες, τα 
αποτελέσματά τους μέχρι 
αυτή τη στιγμή στο 
πρόβλημα το οποίο είχαμε. 
Να ξεκινήσουμε εδώ, 
Παύλο, η δική σας ομάδα. 
Είχατε μία μπαταρία και ένα 
ξύλο. Μπορείς να μου πεις, 
ποιο από τα δύο βρήκατε 
εσείς, ότι έχει το μεγαλύτερο 
βάρος; 

 
 
 
 
 

Οργανωτική 

   

Παύλος Το ξύλο είναι βαρύτερο απ’ 
ότι είναι η μπαταρία……… 

Συλλογιστική Επεξηγηματική   
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Π 6 Απομαγνητοφωνημένες συνεντεύξεις 
 

Ακολουθούν αποσπάσματα από τις τελικές συνεντεύξεις με μέλη της ομάδας που 
μελετήσαμε πιο επισταμένα τις εργασίες της και το μετασχηματισμό της στο πλαίσιο 
της συνεργατικής έρευνας δράσης (βλ. κεφ. 6). 

Ακολουθεί ένα εκτεταμένο απόσπασμα της συνέντευξης του Αποστόλη. 
Σημειώνουμε με έντονα γράμματα λέξεις ή φράσεις που αναδύουν διαφορετικά 
συνοδευτικά νοήματα από την αρχική φάση της έρευνας. 

Ερευνητής: Πες μου πώς συνεργάζεστε στην ομάδα σας; 
Αποστόλης: Ε, [χαμογελάει] τι εννοείτε πως συνεργαζόμαστε; 
Ερευνητής: Η συνεργασία πάει καλά; 
Αποστόλης:Ναι. 
Ερευνητής: Έχει βελτιωθεί; Δηλαδή σύγκρινέ τη με την αρχή της χρονιάς. 
Αποστόλης: Ναι έχει βελτιωθεί, τώρα μιλάει κι η Σοφία. [γελάει] 
Ερευνητής: Ε; Μάλιστα. Βοηθάει αυτό; Ότι συνεργάζεστε καλύτερα; 
Αποστόλης: Ναι. Για ν’ ακούμε τις απόψεις όλων και να βγάζουμε ας πούμε, 

θ’ ακούμε τις απόψεις όλων και τότε θα, θα βρούμε καλύτερο 
αποτέλεσμα… 

Αποστόλης: Γιατί (ερχόμαστε) στην ομάδα, καλύτερα είναι να κρατάμε 
φυλλάδια παρά το βιβλίο ….Έχουμε μάθει τη βαρύτητα, έχουμε μάθει την 
τριβή, έχουμε μάθει πώς μετράμε τα σώματα. Ενώ αυτά το βιβλίο μπορεί 
και να μην τα έλεγε. Να έλεγε, να τα έλεγε γρήγορα, πως να σας το πω; 
Ενώ εδώ τα κάνουμε αναλυτικά.… 

Ερευνητής: Για τον τρόπο εργασίας των μαθητών ξέρω’ γω. Να δουλεύουνε 
κατά μέτωπο ή σε ομάδες; 

Αποστόλης: Να τους έχουνε (οργανώσει) σε ομάδα, σε ομάδες,  
Ερευνητής: Άλλο; 
Αποστόλης: Και να τους αφήνει να, να τους αφήνει ας πούμε, αν δεν ξέρουν 

κάτι να τους αφήνει πολύ ώρα. 
Ερευνητής: Να τους αφήνει να συζητούν δηλαδή θες να πεις και να κάνουν 
μόνοι τους τις δραστηριότητες. Άλλο; Τι είδους δραστηριότητες να 
κάνουν;… 

Αποστόλης: Ναι. Στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών πρέπει να κάνουμε το 
πείραμα και να συζητάμε … 

   
Ακολουθεί ένα απόσπασμα από την τελική συνέντευξη με τον Βαλάντη: 
Ερευνητής: …Μάλιστα. Πες ότι έχεις να συμβουλέψεις κάποιον δάσκαλο, πώς 
να κάνει το μάθημα, ε; Και του’ λεγες την άποψή σου. Τι θα του’ λεγες να 
κάνει στην τάξη του; 

Βαλάντης: Θα του έλεγα περισσότερο να είχαμε το μάθημα των Φυσικών 
Επιστημών  

Ερευνητής: Α περισσότερες ώρες εννοείς. 
Βαλάντης: Μμμ. Στο πρώτο δίωρο και μετά να είχαμε κανονικά τα μαθήματα. 
Εεε, άλλο, [3 δ] νααα, να μας βάζει να κάνουμε τα πειράματα εμείς κι 
όχι όπως τα περισσότερα τα κάνει ο κύριος πριν από σας που είχατε 
έρθει, όπως τότε τα κάνουμε κι εμείς. Αυτά… 

 
Ακολουθεί ένα απόσπασμα από την τελική συνέντευξη με τη Δανάη: 
Ερευνητής: …Πώς συνεργάζεστε στην ομάδα σας; 
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Δανάη: Μερικές φορές, τσακωνόμαστε μερικές φορές, επειδή ο Αποστόλης λέει 
πάντα ότι ας πούμε ό,τι λέει αυτός πρέπει να το γράψουμε και 
τσακωνόμαστε μερικές φορές. 

Ερευνητής: Πώς του απαντάτε, όταν σας λέει ότι πρέπει να το γράψετε αυτό, τι 
του απαντάτε εσείς; 

Δανάη: Ας πούμε μας κάνει, μας λέει την άποψή του και μας κάνει, ‘αυτό θα 
γράψουμε, αρχίστε’. Χωρίς να ρωτήσει τη γνώμη του άλλου, αλλά μερικές 
φορές συνεργαζόμαστε τις πιο πολλές, για να βρούμε ένα κοινό 
αποτέλεσμα που να’ ναι σωστό. Δηλαδή που να νομίζουμε ότι θα’ ναι 
σωστό. 

  Μπορούμε να σημειώσουμε εδώ πόσο διαλογικά η Δανάη προσεγγίζει 
το νόημα του σωστού (κοινό αποτέλεσμα…που να νομίζουμε ότι θα 
ναι..σωστό). 
 
   Ακολουθεί ένα απόσπασμα από την τελική συνέντευξη με τη Σωτηρία: 
Ερευνητής: Πες μου πρώτα – πρώτα αν σ’ αρέσει το μάθημα των φυσικών 
επιστημών. 

Σωτηρία: Πάρα πολύ. 
Ερευνητής: Γιατί καλέ τόσο πολύ; 
Σωτηρία: Γιατί κάνουμε πειράματα, μαθαίνουμε με τα φυλλάδια που μας βάζει 
ο κύριος, κάνουμε ωραία πράγματα εκεί. Και γενικά όλοι συμμετέχουνε σ’ 
αυτό το μάθημα, όλοι κάνουνε από κάποια δραστηριότητα, εκφράζουν 
τη γνώμη τους, 

Ερευνητής: Μάλιστα. Σ’ αρέσει πιο πολύ απ’ όλα. Τι σ’ αρέσει σ’ αυτό το 
μάθημα; Μου’ πες τα φυλλάδια κι ότι συμμετέχουν όλοι κι ότι 
συνεργάζεστε; 

Σωτηρία: Ναι πολύ. Έχει αρχίσει κι η Σοφία τώρα να παίρνει, όπως την 
προηγούμενη φορά που δε μπορούσε να πει τη γνώμη της, τώρα τη λέει πιο 
άνετα. 

Ερευνητής: Δηλαδή κάνε μου καταρχήν μια σύγκριση πώς δουλεύατε στην 
αρχή της χρονιάς το μάθημα και πώς δουλεύετε τώρα. 

Σωτηρία: Στην αρχή της χρονιάς, πιο πολύ μιλούσε ο Αποστόλης. Τώρα όμως 
όλοι έχουμε αρχίσει να λέμε τις απόψεις μας. Μέχρι και η Σοφία που δε 
μπορούσε… 

Ερευνητής:Πώς έγινε αυτό; Ξαφνικά; Το καταλάβατε; Πως; 
Σωτηρία: Όχι σιγά – σιγά. 
Ερευνητής:Σας το ’πε ο κύριος; 
Σωτηρία: Αρχίσαμε να λέμε στον Αποστόλη να σταματάει λίγο και μετά 

λέγαμε όλοι την άποψή μας και αρχίσαμε σιγά – σιγά να 
συνεργαζόμαστε όλοι μαζί… 

  Από τα λόγια της Σωτηρίας, και ιδιαίτερα την τελευταία φράση, 
μπορούμε να δούμε πώς βίωσε η ίδια τον σταδιακό μετασχηματισμό της 
φύσης των δραστηριοτήτων της ομάδας και ταυτόχρονα το σταδιακό 
μετασχηματισμό προς πιο συνεργατικές διερευνητικές πρακτικές των μελών 
της. 
   
Ακολουθούν αποσπάσματα από την τελική συνέντευξη με τον Παύλο: 
 
Ερευνητής: … Πώς πάει η συνεργασία στην ομάδα σας; 
Παύλος: Καλά. 
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Ερευνητής: Σύγκρινέ τη με την αρχή όταν ξέρεις, με το ξεκίνημα της χρονιάς. 
Παύλος: Εμμ, τότε δεν ήμασταν τόσο καλά σαν εεε, βοηθοί να βοηθάει ο ένας 
τον άλλο, αλλά τώρα είμαστε, πάμε καλύτερα. 

Ερευνητής: Τι πιστεύεις ήταν αυτό που βοήθησε να λειτουργείτε καλύτερα ως 
ομάδα; Είναι ένα πράγμα, μπορεί να είναι και πολλά. Για πες μου. Μερικά 
που πιστεύεις πως βοήθησαν; 

Παύλος: Μας βοήθησε λίγο ο κύριος, λίγο οι κανόνες που μας είχε κολλήσει 
στο θρανίο, αυτά. 

Ερευνητής: Εφαρμόσατε κάποια απ’ αυτά τα πράγματα που γνωρίσατε; Στην 
πορεία τα εφαρμόσατε; Τα εφαρμόζετε στην ομάδα σας δηλαδή τώρα; Πες 
μου ένα παράδειγμα.  

Παύλος:Εκεί πέρα δεν ενθαρρύναμε πρώτα μερικά παιδιά που δε μιλάγανε 
στην ομάδα – 

Ερευνητής: Μμ μ. Ποιον; 
Παύλος: Τη Σοφία για παράδειγμα ενώ τώρα της, της λέμε να μιλήσει, να πει 
τη γνώμη. … 

Ερευνητής: Σημείο βελτίωσης; Έτσι σημαντικής; 
Παύλος:Ότι τώρα δε μαλώνουμε για να γράψουμε ποια είναι η γνώμη. 
Ερευνητής: Πρώτα μαλώνατε; 
Παύλος:Μαλώναμε μερικές φορές γιατί, δεν ξέραμε ποια γνώμη να βάλουμε, 
ποια γνώμη να γράψουμε και τσακωνόμασταν ποιος θα, για ποιος θα 
γράψει τη γνώμη του. 

Ερευνητής: Τώρα πώς το ξέρετε τι θα γράψετε; Και δεν τσακώνεστε; 
Παύλος: Επειδή τώρα ξέρουμε μερικά πράγματα και ξέρουμε ποια είναι η 
καλύτερη γνώμη, ποια θα μπορούσε να ήταν η καλύτερη γνώμη. 

Ερευνητής: Μάλιστα. Πως τ’ αποφασίζετε ποια είναι η καλύτερη; 
Παύλος: Ακούμε όλες τις γνώμες και σκεφτόμαστε όλα αυτά που έχουμε 

μάθει και λειτουργούμε μετά. 
Ερευνητής:Καταλήγετε πάντα στη σωστή άποψη τελικά;  
Παύλος: Μερικές φορές ναι. 
Ερευνητής:Αυτό είναι κακό; 
Παύλος:Όχι 
Ερευνητής: Το ότι δεν καταλήγετε πάντα στη σωστή; 
Παύλος: Όχι. 
Ερευνητής: Γιατί δεν είναι κακό; 
Παύλος: Εεε, άμα κάνουμε λάθη, τότε μαθαίνουμε περισσότερα πράγματα. 

 
Τα αποσπάσματα των συνεντεύξεων των μαθητών αποτυπώνουν με 

χαρακτηριστικό τρόπο το «ταξίδι» και το μετασχηματισμό της ομάδας στο μάθημα 
των Φυσικών Επιστημών κατά τη διάρκεια μιας ολόκληρης χρονιάς που έλαβε χώρα 
η παρέμβασή μας. 
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