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Επιστημονική επιτροπή 

Πρακτικά του 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Διδακτικής των 
Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση

Αντί Προλόγου

Πέτρος Π. Καριώτογλου
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας pkariotog@uowm.gr 

Εισαγωγή

Ο ηλεκτρονικός αυτός τόμος αποτελεί τα Πρακτικά του 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου 
Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών (ΔΦΕ) και Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση. Είναι μια 
προσπάθεια που άρχισε το 1997 με μια συνάντηση των ειδικών στη Διδακτική των 
Φυσικών Επιστημών στο ΠΤΔΕ Αθήνας που οδήγησε σε μια σειρά έξι  μέχρι στιγμής 
Πανελληνίων Συνεδρίων (Θεσσαλονίκη, Κύπρος, Κρήτη, Αθήνα, Ιωάννινα, Φλώρινα).

Ο σκοπός των συνεδρίων ήταν και παραμένει, αφενός να παρουσιασθεί και συζητηθεί 
η ερευνητική εργασία των ειδικών της ΔΦΕ και των εκπαιδευτικών και οι δυνατότητες 
αξιοποίησής της στην εκπαιδευτική πράξη και αφετέρου η συγκρότηση αρχικά και η 
ανάπτυξη σήμερα του αντίστοιχου επιστημονικού χώρου στην Ελλάδα, ως συνέχεια 
αντίστοιχων ευρωπαϊκών διαδικασιών τρία χρόνια νωρίτερα στο Leeds της Αγγλίας. 

Πριν  από  το  5ο  συνέδριο  δημιουργήθηκε  δικτυακός  κόμβος  (ΚΟΔΙΦΕΕΤ  =  Κόμβος 
Διδακτικής  των  Φυσικών  Επιστημών  και  Εκπαιδευτικής  Τεχνολογίας, 
http://www.kodipheet.gr), στον οποίο αναρτήθηκαν όλα τα Πρακτικά των μέχρι τώρα 
συνεδρίων, ενώ φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα εύκολα προσβάσιμο βήμα διαλόγου και 
ανταλλαγής απόψεων των επιστημόνων του χώρου. 

Πλαίσιο και σκοποί του συνεδρίου

Τα τελευταία 50 χρόνια, ερευνητικά, η ΔΦΕ, και ιδιαίτερα οι διδακτικές προσεγγίσεις 
που  μας  ενδιαφέρουν  λόγω της  θεματικής  του  συνεδρίου,  παρουσίασε  σημαντικές 
εξελίξεις σε σχέση με το περιεχόμενο, τους στόχους και τις μεθόδους διδασκαλίας των 
ΦΕ στην Α’ και Β’ βάθμια εκπαίδευση και ίσως και πέραν αυτών. Έτσι πέρασε από την 
συμπεριφοριστική προσέγγιση, τη διαδικασία μεταφοράς της γνώσης και τον απόλυτο 
σεβασμό του περιεχομένου των ΦΕ, σε πιο μαθητοκεντρικές και ομαδοσυνεργατικές 
προσεγγίσεις.  Δηλαδή στην ιδέα της ανακάλυψης,  που έδωσε σημαντικά αναλυτικά 
προγράμματα και βιβλία (innovative curricula) (1960  1970), επιτυχία στο επίπεδο των–  
συναισθηματικών  και  ψυχοκινητικών  στόχων,  για  τους  μαθητές,  αλλά  όχι  και  των 
γνωστικών, κυρίως λόγω μη επιλογής του περιεχομένου, αλλά και του γεγονότος ότι 
δεν  έδωσε  βαρύτητα  στην  διαισθητική  γνώση  των  μαθητών.   Έτσι  φθάσαμε  στην 
εποχή του εποικοδομητισμού και της έμφασης στις ιδέες των μαθητών και του ρόλου 
τους στη διδασκαλία και μάθηση που κυριάρχησαν στις δεκαετίες 1980 και 1990, αλλά 
συνεχίζουν και σήμερα να επιδρούν στην έρευνα και τη πράξη της διδασκαλίας και 
μάθησης των ΦΕ.  
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Σήμερα, αξιοποιούνται οι παλιότερες προσεγγίσεις ανακαλυπτικού τύπου, οι οποίες 
διευρύνονται στη μάθηση μέσω διερεύνησης ή/και μοντελοποίησης, που οδηγούν στη 
μάθηση  των  επιστημονικών  μοντέλων,  αλλά  και  στη  μύηση  στις  επιστημονικές 
διαδικασίες.  Οι  ιδέες  της  διερεύνησης  και  μοντελοποίησης  ευνοούνται  και  από  την 
ραγδαία  ανάπτυξη  των  ΤΠΕ,  οι  οποίες  προσφέρουν  κατάλληλα  εργαλεία  και 
υποστήριξη. Παράλληλα εμφανίζονται και νέες ιδέες όπως η έννοια του επιστημονικού 
γραμματισμού  με  ασαφή  και  τον  ορισμό  του  και  τις  μεθόδους  επίτευξής  του, 
διαπολιτισμικές  ή  και  διαθεματικές  προσεγγίσεις,  όπως  και  προσεγγίσεις  για  την 
εκπαίδευση ειδικών ομάδων μαθητών.  Το ενδιαφέρον στοιχείο  βρίσκεται  στο ότι  σε 
αντίθεση  με  προηγούμενες  απόπειρες  αλλαγής,  1960  ή  1980  φαίνεται  ότι  οι  νέες 
προσεγγίσεις  ενσωματώνουν  σε  μεγάλο  βαθμό  παλιότερες  ιδέες,  όπως  π.χ.  η 
αξιοποίηση  των  αρχικών  ιδεών  των  μαθητών  και  η  επέκταση  της  έννοιας  της 
ανακάλυψης.  Σήμερα,  η  επιστημονική  κοινότητα  της  ΔΦΕ,  στην  ωρίμανσή  της, 
αναζητεί  την  κατάλληλη  διδακτική  προσέγγιση,  που  απαιτεί  το  προς  διδασκαλία 
περιεχόμενο, σε συνδυασμό βέβαια με τους συγκεκριμένους στόχους και διαθεσιμότητα 
υλικών.  Αυτό  σε  αντίθεση  με  προηγούμενες  προσεγγίσεις  που  αναγνώριζαν  την 
ύπαρξη ιδανικής διδακτικής μεθόδου που έπρεπε να εφαρμόζεται  ανεξάρτητα των 
άλλων  μεταβλητών  του  διδακτικού  σχεδιασμού,  όπως  π.χ.  το  προς  διδασκαλία 
περιεχόμενο.

Στο  επίπεδο  της  εκπαιδευτικής  πράξης,  στην  χώρα  μας  γίνονται  προσπάθειες  να 
ενσωματωθούν  ορισμένες  από  τις  προηγούμενες  καινοτομίες.  Αυτό  έχει  ως 
αποτέλεσμα την ανάπτυξη νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων και σχολικών βιβλίων και 
τη  δημιουργία  σημαντικών  εργαστηριακών  υποδομών  ιδιαίτερα  στα  Λύκεια.  Στο 
επίπεδο  της  διδασκαλίας,  αν  και  γίνεται  προσπάθεια  για  πειράματα  και  πιο 
ομαδοσυνεργατικές προσεγγίσεις, δεν φαίνεται να υποχωρεί σημαντικά η παραδοσιακή 
διδασκαλία, λόγω και της περιορισμένης (μετ)εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών.

Στο πλαίσιο που περιγράφηκε, το Συνέδριο αυτό σκοπεύει:

• να φέρει κοντά ώριμους και νέους ερευνητές, εκπαιδευτικούς, υπηρετούντες και 
φοιτητές, καθώς και ανθρώπους που διαμορφώνουν την εκπαιδευτική πολιτική 
στην περιοχή των ΦΕ, για να συζητήσουν καινούργιες και παλιότερες ιδέες που 
αφορούν την Εκπαίδευση στις ΦΕ.

• να παρουσιασθεί και συζητηθεί η δουλειά των ερευνητών και οι δυνατότητες 
αξιοποίησής της στην εκπαιδευτική πράξη 

• να συζητηθούν τα προβλήματα της  εκπαίδευσης των ΦΕ και  να προταθούν 
ιδέες και λύσεις βελτίωσης και αποτελεσματικότητάς της.

Για  το  λόγο  αυτό  στο  Συνέδριο  προτάθηκε  να  παρουσιασθούν  και  συζητηθούν 
παλιότερες και νεότερες προσεγγίσεις όπως:

• Διδασκαλία και Μάθηση ΦΕ
• Μοντέλα και Μοντελοποίηση στη Διδασκαλία και Μάθηση ΦΕ
• Επιστημονικός και τεχνολογικός γραμματισμός
• Η χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία ΦΕ
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• Διαθεματικές και διαπολιτισμικές προσεγγίσεις στη Διδασκαλία και Μάθηση ΦΕ 
 Εκπαίδευση ειδικών ομάδων–

• Άτυπες προσεγγίσεις στη Διδασκαλία και Μάθηση ΦΕ
• Φύση και Ιστορία της Επιστήμης στην Εκπαίδευση
• Εκπαίδευση και Επιμόρφωση εκπαιδευτικών ΦΕ
• Αναλυτικά Προγράμματα και Βιβλία ΦΕ
• Οικολογικές και Περιβαλλοντικές εκπαιδευτικές προσεγγίσεις

Η προετοιμασία του συνεδρίου

Το συνέδριο προκηρύχθηκε στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2007-8 (1η ανακοίνωση 
Ιούλιος), με τη δημιουργία ιστοσελίδας http://www.uowm.gr/kodifeet/, αλλά ουσιαστικά 
στοιχεία δόθηκαν στην 2η ανακοίνωση τον Σεπτέμβριο 2008. Το web site του συνεδρίου 
αποδείχτηκε ο σημαντικότερος φορέας διαφήμισης του συνεδρίου με 3000 περίπου 
επισκέψεις. Παράλληλα στάλθηκαν σε όλα τα Παιδαγωγικά Τμήματα και τα Τμήματα 
Θετικών  Επιστημών  αφίσες  του  συνεδρίου.  Σε  όλα  τα  σχολεία  Α’  και  Β’  βάθμιας 
εκπαίδευσης στάλθηκε ενημέρωση ενώ ζητήθηκε η διασύνδεση της ιστοσελίδας του 
συνεδρίου με γνωστές εκπαιδευτικές ιστοσελίδες όπως το www.sch.gr, αυτά των ΕΚΦΕ 
και ΠΛΗΝΕΤ κλπ. Παράλληλα δημιουργήσαμε και αγγλική έκδοση της ιστοσελίδας που 
είχε  σημαντική  επισκεψιμότητα,  περίπου  700  επισκέψεις  για  να  διαφημίσουμε  το 
συνέδριο εκτός Ελλάδας κυρίως στους φοιτητές και επιστήμονες Ελληνικής καταγωγής 
που εργάζονται  στο εξωτερικό,  αλλά και  στους αλλοδαπούς συναδέλφους με τους 
οποίους  οι  Έλληνες  συνάδελφοι  συνεργάζονται  σε  Ευρωπαϊκά  προγράμματα  ή  και 
συναντώνται σε διεθνή συνέδρια. 

Μια καινοτομία του προηγούμενου συνεδρίου που συνεχίζουμε είναι η πρόσκληση για 
την οργάνωση εργαστηρίων, που αφορούν πειραματική διδασκαλία, εφαρμογές των 
ΤΠΕ, διδακτικό σχεδιασμό κλπ. Τα εργαστήρια απευθύνονται κυρίως στους τοπικούς 
εκπαιδευτικούς Α’  και Β’  βάθμιας εκπαίδευσης και  έχουν επιμορφωτικό χαρακτήρα, 
δρώντας ως αντίβαρο στον ερευνητικό χαρακτήρα των περισσοτέρων εργασιών του 
συνεδρίου. 

Ένα  άλλο  καινοτομικό  στοιχείο  είναι  η  πρόσκληση  για  οργάνωση  στρογγυλών 
τραπεζιών για θέματα που αφορούν την εκπαίδευση στις φυσικές Επιστήμες και την 
αντίστοιχη  εκπαιδευτική  πολιτική.  Έτσι  οργανώνονται  στρογγυλά  τραπέζια  για  το 
ρόλο των σχολικών συμβούλων στην εκπαίδευση των ΦΕ, το ρόλο των ιστολογίων στην 
διάδοση  ή  και  εκλαΐκευση  της  επιστημονικής  γνώσης,  καθώς  και  για  το  διάλογο 
Φυσικών και Μαθηματικών στην εκπαίδευση. 

Όλες οι εργασίες κρίθηκαν με το σύστημα της διπλής  τυφλής κρίσης, από δυο κριτές.–  
Μικρός  αριθμός  εργασιών,  με  χαμηλή  βαθμολογία  και  απόρριψη και  από τους  δυο 
κριτές δεν έγιναν δεκτές, ενώ στις περισσότερες εργασίες προτάθηκαν μικρές ή μεγάλες 
αλλαγές  που  πραγματοποιήθηκαν  όπως  έδειξε  ο  τελικός  έλεγχος  της  τοπικής 
οργανωτικής επιτροπής. 
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Ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των εργασιών 

Τελικά  στο  συνέδριο  προσκλήθηκαν  5  ομιλητές  /τριες  (2  ξένοι  και  3  Έλληνες),  ενώ 
εγκρίθηκαν για παρουσίαση 93 εργασίες, 3 συμπόσια (με 11 εργασίες), 4 στρογγυλά 
τραπέζια, 6 εργαστήρια (3 Α’βάθμια, 2 Β’ βάθμια και 1 προσχολικής)  και 10 πόστερ. 

Οι θεματικές κατηγορίες στις οποίες κατανέμονται οι 93 εργασίες, με τις συχνότητες 
εμφάνισης σε παρένθεση είναι οι εξής:

• Η χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία ΦΕ (16)
• Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών (12) 
• Μοντέλα και μοντελοποίηση στη διδασκαλία και μάθηση ΦΕ  (8)
• Επιστημονικός και τεχνολογικός γραμματισμός (8)
• Φύση και ιστορία της επιστήμης στην εκπαίδευση (5)
• Διαθεματικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία και μάθηση ΦΕ (8)
• Οικολογικές και περιβαλλοντικές εκπαιδευτικές προσεγγίσεις (4)
• Διδασκαλία και μάθηση στη χημεία (8)
• Διδασκαλία και μάθηση ΦΕ - μαθησιακές δυσκολίες (8)
• Διδασκαλία και μάθηση ΦΕ στην  Β’ βάθμια (4)
• Διδασκαλία και μάθηση ΦΕ στην Α’ βάθμια (4)
• Διδασκαλία και μάθηση ΦΕ (4)
• Διδασκαλία των ΦΕ και κοινωνία (4)

Η πολυπληθέστερη κατηγορία αφορά στη χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία ΦΕ (16) που 
δείχνει  τη  σημαντική  επίδραση  της  τεχνολογίας  στη  διδασκαλία  των  ΦΕ,  ενώ 
ακολουθούν  οι  πιο  παραδοσιακές  κατηγορίες:  εκπαίδευση  εκπαιδευτικών  και 
διδασκαλία και μάθηση των ΦΕ στις διάφορες εκδοχές της, όπως Α’- ή Β’-βάθμια, με 12 
εργασίες η κάθε μια. Στη συνέχεια παρατηρούμε τις πιο σύγχρονες προσεγγίσεις που 
αφορούν  τα  μοντέλα  και  μοντελοποίηση  στη  διδασκαλία  και  μάθηση  ΦΕ,  τον 
επιστημονικό  και  τεχνολογικό  γραμματισμό,  τις  διαθεματικές  προσεγγίσεις  και  τη 
διδασκαλία και μάθηση ΦΕ - μαθησιακές δυσκολίες με 8 εργασίες η κάθε κατηγορία. 
Μικρή συμμετοχή  παρατηρείται  στις  οικολογικές  και  περιβαλλοντικές  εκπαιδευτικές 
προσεγγίσεις (4), πιθανόν γιατί υπάρχουν εξειδικευμένα συνέδρια που αφορούν την 
περιβαλλοντική  εκπαίδευση.  Τη  φύση  και  ιστορία  της  επιστήμης  στην  εκπαίδευση 
αφορούν 5 εργασίες,  ενώ 4 εργασίες τη διδασκαλία των ΦΕ και κοινωνία. Τέλος θα 
πρέπει να αναφέρουμε ότι δεν κατατέθηκαν εργασίες που αφορούν τις άτυπες μορφές 
μάθησης ΦΕ αν και την είχαμε ως προτεινόμενη κατηγορία. Η διεθνής εμπειρία είναι 
διαφορετική και η Ελληνική περίπτωση πιθανόν οφείλεται στην έλλειψη παράδοσης και 
στον περιορισμένο αριθμο Τεχνο-επιστημονικών Μουσείων. Αυτός είναι και ένας από 
τους λόγους που προσκαλέσαμε ειδικούς στα ιστολόγια (blogs) σε στρογγυλό τραπέζι, 
θεωρώντας  την  ως  μια  σύγχρονη  μορφή  διάδοσης  της  επιστήμης  και  πιθανόν  και 
επιμόρφωσης.  

Επίλογος 

Αποτιμώντας το 6ο Συνέδριο  του ΚοΔιΦΕΕΤ  καθεαυτό,  αλλά και  ως συνέχεια των 
αντίστοιχων  Συνεδρίων,  θεωρούμε  ότι  υπάρχει  ένας  συγκροτημένος  επιστημονικός 
χώρος που περιλαμβάνει ώριμους και νέους ερευνητές, με συγκεκριμένες θεματικές και 
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μεθοδολογικές  προσεγγίσεις.  Αυτές  παρακολουθούν  σε  γενικές  γραμμές  τις  αλλαγές 
που συμβαίνουν σε Ευρωπαϊκό, αλλά και Παγκόσμιο επίπεδο, ενώ ασχολούνται και με 
τα θέματα που αφορούν την Ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα. Χαρακτηριστικό 
της κοινότητας αυτής είναι η πολυσυλλεκτικότητα που αφορά βαθμίδες εκπαίδευσης, 
θεματικές, μεθοδολογίες κλπ.  

Η προοπτική του χώρου αντιμετώπιζε και  αντιμετωπίζει  ένα σημαντικό πρόβλημα 
που θα μπορούσε να θεωρηθεί ως το δίλημμα θεωρίας  πράξης. Φαίνεται δηλ. να–  
υπάρχει μια διάσταση μεταξύ έρευνας και εκπαιδευτικής πράξης. Η πρώτη ακολουθεί 
σε  γενικές  γραμμές  τη  διεθνή  τάση,  ενώ  η  δεύτερη  φαίνεται  να  απέχει  από  την 
αντίστοιχη των αναπτυγμένων χωρών, γεγονός που φαίνεται και από διεθνείς εκθέσεις 

 αξιολογήσεις.   Η προσέγγιση των δυο πλευρών μπορεί  να  γίνει  και  από τις  δυο–  
κατευθύνσεις.  Οι  ερευνητές να ασχοληθούν πιο συστηματικά με την εφαρμογή της 
εκπαιδευτικής πολιτικής κάνοντας και σχετικές επισημάνσεις  υποδείξεις, αλλά και οι–  
εκπαιδευτικοί  Α’-  και  Β’-  βάθμιας εκπαίδευσης να μετεκπαιδευτούν συστηματικά σε 
παλιότερες και πιο σύγχρονες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις, πλησιάζοντας έτσι και τα 
ενδιαφέροντα των ερευνητών.

Ολοκληρώνοντας αυτό το εισαγωγικό σημείωμα στον τόμο των πρακτικών θα πρέπει 
να επισημανθεί η αναγκαιότητα ενός μόνιμου και περιοδικού βήματος διαλόγου, π.χ. 
ηλεκτρονικό περιοδικό, με πολλαπλές στοχεύσεις όπως η θεωρία, η αντίστοιχη 
εκπαιδευτική  πολιτική, οι  εφαρμογές της τάξης και όποια άλλη καινοτόμα ιδέα έχουν 
οι συνάδελφοι που θα συζητούν. Μια τέτοια προοπτική σημαίνει αναβάθμιση του 
ΚοΔιΦΕΕΤ.
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Student ownership of physics learning

Niedderer H.
Malardalens University, Sweden; University of Bremen, Germany, 

http://www.idn.uni-bremen.de/mitarbeiter_eng.php?id=27

The  theoretical  framework  student  ownership  of  learning  (SOL)  was  developed  both 
theoretically related to self-determination theory (SDT) and with qualitative research from 
physics teaching. In the talk, I will give examples and case studies from physics teaching to 
show how SOL can help for better motivation and learning. These examples are taken from 
upper secondary and university level. The role of SOL in some teaching strategies will be 
analysed.

Introduction
The theoretical framework student ownership of learning (SOL) was developed both theoretic-
ally and with qualitative research. The metaphor ownership is related to the process towards 
meaning making and understanding and is seen as relevant especially to improve physics in-
struction. The dimension group ownership of learning refers to the groups’ actions of choice and 
control of the management of the task; how the task is determined, performed and finally repor-
ted. The other dimension, the individual student ownership of learning, refers to an individual 
student’s own question/idea that comes from own experiences, interests or anomalies of under-
standing; an idea/question that comes back several times during learning activities and leads to 
new insights. As a consequence, we argue for use of the framework student ownership of learn-
ing as a way to identify an optimal level of ownership for better learning and higher motivation 
in physics teaching.

One example1

The example comes from group work with acceleration in grade 11 (age 17). After some tradi-
tional teaching, especially on acceleration and how to measure it, the students got the following 
task: 

What causes acceleration? a = f(???). Design your own experiment to find out!

Students were first asked to write down their first ideas and expectations, then to look for equip-
ment in the lab to do their experiment. During the next lesson they did their experiments and fi-
nally wrote a report.

Here are some of the specific questions and aims that the groups developed:
- How does acceleration of a small car on an inclined plane depend on its weight?
- How does acceleration of a model locomotive depend on the inclination of the tracks?
- How does the acceleration of a body depend on air resistance? 
- How does acceleration depend on the surface condition of a road? (For this purpose dif-

ferent sorts of sand were put on the track).
- How does acceleration depend on the height of a car on an inclined plane?

In this example, I want to focus on the third question and the group work done with it: ”How 
does the acceleration of a body depend on air resistance?” Students fastened a sail to a small car. 
This car was set into motion and then braked by an electric hairdryer. Measurement was taken 

1  More examples will be given during the talk

15



  6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής των Φ.Ε. και Ν.Τ. στην Εκπαίδευση

how acceleration depends on the power of the hairdryer and on its distance. Students developed 
ownership to their work in the following way: First, the whole question was their  own idea. 
Second, they brought  their own heir dryer from home. Third, the detailed design of what and 
how to measure was developed by themselves; the teacher tried to help them but carefully made 
sure not to change their own ideas.

From a strictly physical view their results were not very good; they mainly found a proportional 
relation between their negative acceleration and the position of the hair dryer switch (1, 2 or 3). 
But from a motivational view it was incredibale: These students (three girls) had the lowest 
grades in the class, and in spite of that had fun with doing an experiment in physics. – One of 
the three students two years later by chance met the teacher while working in his garden. She 
spontaneously talked about her experience with this experiment and how nice it was.

Theoretical background
The theoretical background for the study is based on earlier studies on ownership of learning 
within a constructivist perspective (Milner-Bolotin, 2001; Savery, 1996). Milner-Bolotin defined 
ownership in physics education in a problembased learning environment with small-group work, 
as the intersection between taking responsibility, finding a personal value and feeling in control; 
she measured the individual status of ownership with a questionnaire. Studies using ownership 
as a theoretical framework can be found in research in different areas such as language learning, 
teacher education, science education in urban settings and in instructional systems technology. 
Only more recently, this concept was applied to science education; in physics education at uni-
versity level it was used by Milner-Bolotin (2001), Enghag (2006) and Enghag & Niedderer 
(2008). Other researchers think in the same direction, and find a need for increased student 
autonomy: “Further support to this is lent by our work (Osborne & Collins, 2000) that found pu-
pils desired more opportunities in science for practical work, extended investigations and oppor-
tunities for discussion - all of which provide an enhanced role for personal autonomy (Osborne, 
2003, p. 1074). Motivation, performance and development will be maximized within social con-
texts that provide people with the opportunity to satisfy their basic psychological needs for com-
petence, relatedness, and autonomy (Ryan & Deci, 2000, p. 57).
Ownership is  mainly defined by actions of choice and control taken by the students during 
group work. This is called student ownership of learning (SOL). Some of these actions are obvi-
ously more related to the group, e.g. to determine the common understanding of the task, to de-
cide on how to organise the work or how to organise the presentation. Others are more related to 
one individual student, e.g. to have a special question or idea. So it seems natural to define stu-
dent ownership of learning in two dimensions: as group ownership of learning (SOL-g) and as 
individual student ownership of learning (SOL-i).

Relation to student-oriented teaching strategies
In an instructional setting that includes small-group work, the success of the lesson is connected 
to the choice of the task. Who decides the task, its level of difficulty and if it is open-ended or 
has a specific answer? Can students influence the mathematical level of the task, or the connec-
tion towards everyday life and real world problems? How are plans and performance executed 
and what responsibilities have the students to make progress, and how is the final product as-
sessed? Does the group take these kinds of actions to make choices and get control? We refer to 
these issues as to the group ownership of learning (SOL-g).
Some choices are not taken by the whole group; they are taken by single individuals in the 
group. We found that individual student ownership of learning (SOL-i) means that a single stu-
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dent asks a unique question that initiates a learning process, recurs and develops and finally 
gives some new insights to the student. For us, the opportunity to choose a task, as in this study 
with a miniproject, does not necessarily mean that students invent a task themselves, instead, is 
it more likely that the teacher proposes open-ended tasks including driving questions that trigger 
and draw out student-generated questions, which then become the basis of individual student 
ownership of learning (SOL-i), see the example above.

In student-oriented teaching in front of the whole class it sometimes happens that in a certain 
moment many students come up with different ideas. This would be an excellent possibility to 
let them work in groups on their own ideas, thus letting them develop ownership and motiva-
tion.

A case study: Mattias’ individual ownership of learning (SOL-i)
Mattias starts group work with a mini project from a special experience by his son:

Mattias:  I was thinking on this... and than I found something I did not understand. Well, the  
transformer.... it started with my son, he got hurt because of a torn transformer..
Then the group makes a choice out of a list of possible mini projects given by the teacher. They 
decide to work on how an electric transformer can be explained. This choice is influenced by 
Mattias. During the group work he comes back to his initial experience and develops ownership 
by reformulating his original question:

Mattias: There have to be losses somewhere.
And later:

Mattias: Yes, but my point was to show that there are energy losses even when the lamp is off...
In his part of the final report, he focuses also on the same aspect:

Mattias: … Then we go to the reflections of the group. Does the transformer change voltage and  
current without losses? Theory said it should. … In the practical experiments we have seen that  
this is not the whole truth. There are losses somewhere. These were also some of my thoughts,  
when I had found at home, in the beginning, that transformers get warm. I took this instrument 
home with me (shows the instrument to the class) to measure the power in Watts. …
So he came several times back to his first own idea, and he has adapted it to the new knowledge 
they got; he thus has developed ownership.
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Choosing ICT: a matter of learning about learning Science
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From the last two decades and with an increasing and continuous presence, we have new 
resources for Science teaching: the information and communication tools (ICT). There is a 
proliferation of ICT and, nowadays, our job is to choose the one that best suit our interest 
in each moment. It is necessary to think about the process of learning and in the intended 
goals of the school at each level to decide which is the best ICT to be used to achieve such 
goals. It is appropriate to do some reflection about the possibilities and limits of each ICT 
and do not take for granted that using them good achievements can be obtained 

Within different  international  spheres increasingly acknowledged  is  the relevance of science 
education because, as we already know, it is considered that in many situations, problems en-
countered by individuals in their daily lives require some understanding of science and techno-
logy before these problems can be fully appreciated, understood or addressed. It is also con-
sidered that a good scientific education leads to more and better scientists and technicians for a 
society in which technology is seen as a source of economic progress and the base for social 
welfare. Therefore, science needs to be learnt and used lifelong by all; everybody needs some 
scientific literacy.

Nowadays, the community of science educators have a diversity of proposals for improving the 
learning of science, coming from the analysis of different aspects: teachers’ discourse, teachers’ 
beliefs,  students’ understanding,  students’ interactions,  class resources,  materials,  equipment, 
and so forth. Particular resources for science teaching have been the information and communic-
ation technologies (ICTs) with a continuous presence over the last two decades. 

There is a general consensus among science educators that ICT can radically improve the pos-
sibilities for meaningful learning. However, in many studies, we continuously evidence a scarce 
use of ICTs in most school courses and, in fact, the process of using them needs some reflections 
(Osborne & Hennessy, 2003).

In a presentation to introduce about any ICT for teaching use, we usually can hear the multiple 
possibilities it offers but, very rarely do we hear how to make an efficient use of it in order for 
students to learn something specific with it. It seems that educational technologists assume that a 
well designed lesson using ICT, when shown to students, will generate automatic learning. It is 
taken for granted that using it for teaching, students will learn. Unfortunately, this is not the real 
situation. Our assumption, coincident with Jonassen’s (2006) view, is that students don’t learn 
from technologies, they learn from thinking. The considerations about the benefits for the stu-
dents or for the teachers using the introduced ICT do not appear as the most relevant in such 
presentations.  The use of ICT in teaching is usually well seen in families, where the fashionable 
aura associated with  these technologies  seems to  justify their  usefulness.  However,  the real 
obstacles for the implementation in classes are usually ignored. What is evident is the disregard 
of the big gap between the teacher’s action of teaching and the students’ process of learning.
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The European Commission (2005) proclaimed that ICTs have to enable learning anywhere, any-
time and anyhow. However, very little is said about whether what is intended to be taught is ac-
tually meaningfully learnt or not. It is not generally the case, either, to establish what can be 
learnt from each technology. To reflect on the benefits that we can obtain from the use of each 
ICT can give us criteria to select the most appropriate ICT for each learning situation. This re-
quires us to think about what we want our students to learn and what it means to learn.
Then, the first step is to answer the following questions:

• What do we mean by learning? When can we say that students have learnt?
• What is intended to be taught in school? Which kind of contents are the targets in the 

school? 
What do we mean by learning? When can we say that students have learnt?
To answer these questions, it is necessary to have a model or mental representation of learning, 
that is, a model of the process leading to learning. After knowing the answers to both questions, 
we can decide on which kind of ICT is useful for what to be learnt.
At present, many researchers agree that a meaningful learning supposes learning with under-
standing (Bransford, Brown, & Cocking, 1999). Meaningful learning requires that a learner put 
new information  into  an  existing  cognitive  structure  in  a  nonverbatim or  non-rote  manner, 
thereby allowing better use and retention of the knowledge. In contrast, rote learning is arbitrary, 
verbatim, and not related to experience with events or objects, and lacks affective commitment 
on the part of the learner to relate to new and prior knowledge (Chin & Brown, 2000).
Agreeing with the  National Research Council (2005), we assume the three fundamental  and 
well-established principles of learning as follows:

1. Students come to the classroom with preconceptions about how the world works. If their 
initial understanding is not engaged, they may fail to grasp the new concepts and informa-
tion, or they may learn them for purposes of a test but revert to their preconceptions out-
side the classroom. The understandings that children bring into the classroom, even before 
the start of formal schooling, will significantly shape how they make sense of what they 
are taught. 

2. To develop competence in an area of inquiry, students must (a) have a deep foundation of 
factual knowledge, (b) understand facts and ideas in the context of a  conceptual frame-
work, and (c) organize knowledge in ways that facilitate its retrieval and applications. In-
formation stored in memory, if organized around core concepts, can be much more effect-
ively retrieved and applied than isolated pieces of information. The reason that experts in a 
field remember more than do novices is that the former see information as organized sets 
of ideas and novices see it as separate pieces. The experience of learning topics as isolated 
chunks of knowledge is less useful, more difficult and a lot less inspiring than a learning 
experience that reflects the conceptual integration that characterizes science (Taber, 2008).

3. A “metacognitive” approach to instruction can help students learn to take control of their 
own learning by defining learning goals and monitoring their progress in achieving them. 
Metacognition refers to people’s knowledge about themselves as information processors. 
This includes knowledge about what we need to do in order to learn and remember in-
formation and, the ability to monitor our current understanding to make sure we under-
stand the information. It is said that some teachers introduce the idea of metacognition to 
their students by saying, “You are the owners and operators of your own brain, but it came 
without an instruction book” (National Research Council, 2005, p. 11). The concept of 
metacognition includes thus an awareness of the need to ask how new knowledge relates 
to or challenges what one already knows.

20



Προσκεκλημένες ομιλίες 

We will not develop such principles in-depth. However, we find it appropriate in the present 
context to take especially into account the second principle when considering the selection of 
ICTs. Which kind of ICT will facilitate students’ learning to develop their competence in an area 
of inquiry that they need:

2. to have a deep foundation of factual knowledge?
3. to understand facts and ideas in the context of a conceptual framework?
4. to rely on the new concepts in a conceptual core of concepts? 
5. to organize information?. 

Research has evidenced that when students are taught according to such three principles, they 
are able to transfer new knowledge to new contexts, different from that which has been taught 
(Snyder, 2000). If a new concept is learnt, then it is organized/structured in the individual’s mind 
and linked to other concepts, and also individuals identify easily other elements of knowledge 
that can be related to it. As a consequence, teachers should promote strategies or use resources 
having the goal to scaffold students to abstract general principles that lead to such flexible trans-
fer. 
We know that some students are more successful than others in learning science and this can be 
interpreted to be due to differences in the way they learn (Chin & Brown, 2000) “When students 
use a deep approach to learning science, they venture their ideas more spontaneously; give  
more elaborate explanations which describe mechanisms and cause – effect relationships; ask  
questions which focused on explanations and causes, on predictions..”(p. 109). On the contrary, 
students using a surface approach give explanations that are reformulations of the questions, a 
“black box” variety which does not refer to a mechanism, or macroscopic descriptions which 
refer only to what is visible. Their questions only refer to more basic factual or procedural in-
formation. This is not what we commonly expect in students’ achievements and hence we will 
have to choose strategies and resources for a deep approach of learning. Adequate activities and 
strategies will be oriented to encourage students to ask questions, to make predictions, or to give 
consistent explanations.

Such views should be applied when we have to select the appropriate ICT for whatever learning 
situations.
Selecting an ICT for some purpose
When presented any ICT addressed to teaching, at first look, we can easily recognize an under-
lying conception of learning. Which ICT to choose in order to favour a deep approach of learn-
ing? We can go through different kinds of ICT and analyse their underlying ideas about learning.

ICT and associations
There are ICTs whose purpose is that students associate an answer with a question. In some 
cases, the association to be done is to guess a rule, to match a couple of words, to fill in some 
gaps, to order some sentences, and so on. Being able to rightly make associations of some words 
do not mean any gains in knowledge. Similarly,  being able to use the right definitions of a 
concept does not mean to understand the concept or to have learnt it. Research has not evid-
enced that a deep learning has occurred when such behaviour of rightly associating answers to 
questions has been successful.
In such cases, the use of the ICT cannot be considered to have as its goal to promote students’ 
deep learning of some scientific content, but merely to match some names, to link some images 
to some words, to associate some sentences to be repeated, and so on. Within this sort of teach-
ing approach, learning by rote can be expected from the users of this type of ICT.
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ICTs as organizing tools
In the assumed paradigm, helping students structuring information is a way to help their under-
standing and learning. There are good tools to help students to organize information, tools that 
allow putting each piece of information into categories and hierarchies. The linear texts could 
show to students how the written information is organized. However it is not done and the or-
ganizing principles are not explicit, Only some teachers intend to help students to be aware of 
the knowledge structure by proposing the realisation of charts or any kind of diagrams to high-
light the organisation of the information of the text.
Especially  helpful  for  students  in  restructuring  knowledge  are  the  applications  for  making 
concept maps and organisation charts. If people have an available core of information where the 
new concepts can be hooked to the previously learnt ones, all the pieces of information can be 
effectively learnt throughout their life, irrespective of their age.

ICT and visualizing 
A big information processing step was given by the tools designed to show moving pictures on 
the screen, representing a variety of processes and objects as happen in animations, simulations, 
applets and many internet resources: the dynamic visual representations. They can be valuable 
tools for exploring physical (even virtual) worlds, adding to the classical methods of experi-
menting and doing exercises. But, what could be the role of these tools in school? 

It is a rather common belief that observing a process or visualizing a phenomenon results in im-
ages that are created remaining strongly in our memory so that the process or phenomenon is 
understood and learnt. For graphic or animation designers, such vision is very frequent. The old 
Chinese saying “a picture is worth a thousand words” is only right if the information that the 
picture conveys can be “read” by the learner. Njoo and Yong (1993) found that learners have 
problems in making sense of information from computer simulations, such as discerning relev-
ant variables or interpreting the results of experiments. Many researchers have evidenced that 
images are not ‘transparent’, and that the meaning of an image is structured through quite com-
plex and subtle organizations (Kress & van Leeuwen, 1996; Halkia & Theodoridis, 2001; Pinto 
& Ametller, 2002; Stylianidou, 2002).
Observing the dynamism of virtual images on the screen is generally amusing but, obviously, it 
does not mean learning. We already know well that after having observed a phenomenon or pro-
cess (observed the reality), it is necessary to find an adequate explanation of it, to construct a 
conceptual model giving reason for such phenomenon or to apply an existent model to justify 
what has been observed. Therefore, we should take into account that visualizing is not explain-
ing: visualizing is not building nor applying any conceptual model. 
Furthermore, when we visualize or observe a phenomenon or a process we are already interpret-
ing it and this can only be done through our “own lens”. From research, we know that our obser-
vation  is  always  guided  by our  prior  knowledge and so,  the  observed images  will  be  read 
through such lens.  We can only perceive what we have enough theoretical  background that 
makes possible its perception, since any observation is impregnated with theory (Glynn & Duit, 
1995). This should be the first warning when talking about the use of dynamic visual representa-
tions as a resource for teaching

Moreover, sometimes, the opportunity offered from most ICT tools of visualizing images of pro-
cesses or phenomena seems to have revived the pedagogically poor idea of “learning by ob-
serving or by visualizing” (a fashionable idea in the 1930s). As it was believed that “more col-
oured attractive pictures, more powerful tools for learning”, therefore, pieces of different col-
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oured chalks were used to write on the blackboards. Again, more recently, some of the commer-
cial presentations about new digital class blackboards seem to support such a view and it should 
be taken into account.

When can dynamic visual representations support learning?
Seeing does not mean understanding; however, research tells us that the realistic images that 
simulations, animations, applets and so forth offer can help students “to understand facts and 
ideas in the context of a conceptual framework” if teachers make the efforts for students to de-
code the information that images convey and interpret them. The meaning of images (their con-
text and elements) and the meaning of the represented process (its parallelism or analogy to a 
real situation) should be interpreted.

Some research studies have evidenced (Monaghan & Clement, 1999, Evagorou et al.2009) that 
simulations could be useful tools to assist students in their process of building mental represent-

ations of scientific phenomena. Being able to build a right mental representation―of the way a 

phenomenon is developed, a system behaves or a model runs―seems to be a necessary step for 
students’ understanding and learning. Simulations or animations can provide this support to stu-
dents so that these tools become meaningful when used by students, especially for those without 
high mathematical skills. Forming a visual model as a representation that is more general than 
single examples, but not as abstract as mathematical formalism is considered by many to be 
central in the thinking of practising scientists. And now, there is growing evidence that such 
visual model may also be central for understanding within science students (Monaghan & Clem-
ent, 1999). 
When students are able to understand the meaning conveyed by images of a simulation, it can be 
adequate to display such meaning through the multiple representation of the same phenomenon 
or the same system. It is frequent to find applications that employ in the same screen a variety of 
representations (pictures, animation, graphs, vectors and numerical data displays) of a process. 
However, we can wonder if the multi-representationality of a single fact makes any sense for 
learning or if it is simply an exhibition of the technical possibility of the application. The answer 
is not firmly round but we can make mention of our framework of learning: something (concept, 
theory, phenomenon) is learnt when individuals are able to transfer such knowledge to a differ-
ent  context.  Being  able  to  interpret  different  representations  corresponding to  a  single  phe-
nomenon as a mere change of language, means being able to integrate different pieces of in-
formation. Then, a degree of agility is necessary for such transfer: observing and describing a 
single fact using different lenses and languages would be analogous to observing and describing 
it using different models. So, the multi-representationality can be seen as another potentiality of 
simulations, of which we can take advantage in supporting student learning. In such situations 
they could help students in understanding the underlying concepts, relationships and processes.

Nevertheless, even though a simulation can be designed for the purpose of showing simultan-
eously different representations of a particular process by means of vectorial representations, 
different graphical representations, numerical representations, pictures and so on, the integration 
of the different representations is not obvious (Saez & Pintó, 2005, 2007).
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What scientific literacy should students learn? 
We can explore more the potentialities of the ICTs taking into account the contents to be learnt 
in school.In the previous paragraphs we have clarified what we understand by learning and the 
different sorts of learning in which some Information and Communication Technologies can en-
gage the user. However, nothing has been said about what should be learnt/taught for real sci-
entific literacy. 

There is a general consensus that students at school should develop scientific literacy, which, ac-
cording to Programme for International Student Assessment (PISA, 2006), is the ability to use sci-
entific knowledge and processes,  not only to understand the natural world but also to participate in 
decisions that affect it. 

1. To use  scientific knowledge or concepts needs a  foundation of knowledge facts and a 
conceptual framework for understanding and interpreting them. 

2. To use  scientific processes requires the ability to obtain, interpret and act upon evidence 
through
1. describing, explaining and predicting scientific phenomena
2. understanding scientific investigation, and 
3. interpreting scientific evidence and conclusion 

Acquiring scientific processes
More specifically, when referring to simulations or applets the process that is expected from stu-
dents is to be able to interact with them modifying certain parameters. A simulation can lead stu-
dents to questions of “what if...?” That is, students can be engaged in an inquiry process. The 
use of sliders can allow students to explore the role of each of the parameters. This is a relevant 
scientific process to be able to identify and control variables affecting a phenomenon: the inter-
action student-application can encourage mastering it. However, it is not easy that students sys-
tematically use the sliders or controllers and, on the contrary students often have a tendency to 
run simulations by trial and error without reflection.
In fact, we observed (Pinto & Garcia 2004) relevant two main problems in using simulations. 
First, the discovery role assigned to the simulations. Some teachers envisage “again” (as in the 
1960s) that teaching by discovery leads to real learning. Sometimes when students manipulate 
the computer they assign values to certain parameters, and they conclude that they have tested 
some law. This, of course, could never happen since students are “exploring a world” through 
the simulation with the rules introduced by its designer. These rules contain the mathematical 
models of physics, chemistry or biology (e.g., energy conservation is not evidenced using any 
simulation). Nothing extra is created when running a simulation. Only the issues contemplated 
by the designer can be visualized! The same can be said for any application where students can 
interact with the computer.

In the second place, the substitute role assigned to the simulations. Simulations allow students to 
show and sometimes to investigate phenomena which are difficult to experience or to analyse in 
depth in a classroom or a laboratory due to extreme complexity, technical difficulty or a risk of 
danger, or due to its rapid, time-consuming or expensive nature. They allow imitating experi-
ments, which can be used to get quantitative results with a computer under idealized conditions. 
Such “virtual experiments”, in contrast with real laboratory experiments, have the particularity 
that all disturbing influences are eliminated from the beginning and that laboratory conditions 
are both fixed to suitability and stability.  However, this idealised settings are not idyllic for 
teaching and learning: there is the risk, evidenced in the following teacher’s comment:  Many 
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students in my lab group appear to be easily frustrated if they take time to build a circuit to test  
an idea and it does not work as expected. In contrast, the students in the simulation group ap-
pear excited, perhaps because it takes relatively less time to test new ideas and concepts and  
they receive immediate accurate feedback (Pinto et al., 2007). Not doing experimental work, 
that is, working only in ideal situations as simulations do, could tend to disguise the reality. Stu-
dents might confuse reality with virtual reality. 

ICT and real experimental work
Other specific ICT tools are addressed to analyse real phenomena capturing data with great ac-
curacy. Datalogging or  microcomputer-based laboratory (MBL) become especially interesting 
for promoting the students’ gains in acquiring scientific processes such as interpreting graphics, 
thinking critically, or linking real phenomena with their graphical representations. Sensors and 
interfaces connected to a computer can provide measuring data to analyse processes developing 
in time. They offer real-time data and different modalities of representation with minimum ef-
fort. This display of representations enables students to visualize the course of the experiments 
where changes of temperature, level of sound, intensity of light, pressure, force and so forth take 
place. We benefit from the computer facilities to process data taken along the time and to ana-
lyse digital data, converted through an interface from analogical measurements. Such technolo-
gies offer very accurate data from phenomena that happen very quickly and otherwise can not be 
taken. Measuring becomes an easy, quick and precise exercise. And, what is most relevant is that 
the time for practical work can be mostly devoted to analysing results of measurements and to 
discussing about them, instead of to spending a long period for taking data as in traditional lab-
work. 

Due to these different possibilities of allocating class time, it is plausible to give a pedagogical 
direction to the labwork with MBL that favours a deep approach of learning scientific content. 
Thus, MBL can be a very useful technology to promote both the learning of scientific know-
ledge and learning of scientific processes (Russell et al., 2004). 
However, it is necessary to be aware of some epistemological problems that may rise often in 
the use of MBL. During the rapid process of capturing data many particulars can occur and the 
graphs obtained can be very different from the expected ones (mathematical functions of the 
ideal models). The causes of the unexpected graphics can be an erroneous configuration of the 
software (i.e., capturing too high number of data per second), an inadequate arrangement of the 
experimental equipment with respect of the sensor, certain hardware problems (i.e., wrong calib-
ration of sensors) and so on. However the most common cause is the high sensitivity of the 
sensors capturing real data. In front of such “distorted” graphs, different solutions usually are 
adopted for the teachers. We could observe (Pintó, 2007) different behaviours:  to ask students to 
repeat the data gathering until they obtain a “neat” graph, to provide an electronic file with a 
“correct graph” to the students or to eliminate the parts of the graphs not having the expected 
shape. When the graphs are adjusted to smooth their “disturbances”, in fact we are forcing the 
graphs to show an idealized pattern of the phenomenon analysed. We subconsciously intend to 
make a real phenomenon appear as a simple mathematical function even though the reality is 
usually very much more complex. This epistemological precaution should be taken. In a re-
search study (Pintó, 2007), when observing many classes of students using MBL, we could not 
find any situation where the shape of graphs was analysed and discussed taking into account 
their distortions. In fact, the results were very embarrassing for teachers to manage and make 
understandable the causes of the distorted shape of complex graphs that appeared on the com-
puter screen. However, as we have said, if working with simulations has the risk of giving the 
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impression of working with natural phenomena, MBLs have the risk of provoking confusions 
between the reality and the ideal.

Undertaking real-time experiments with MBL technology is supposed to be able to overcome 
hardware problems of calibration or robustness (connexions, battery, etc.) and software prob-
lems. Therefore, teachers should be always ready to surmount surprises that can arise in any mo-
ment and so, the inexperienced teachers easily felt uncertain (Sassi et al., 2005). Moreover, the 
time constraints and the pressure sensation to cover a lot of topics influence the ways of teach-
ing proceedings. Another important constraint is the space in the lab. In most of the lab sessions 
we have observed, teachers organised students in groups of 4-5 students. In the research study 
carried out in 2006-07, a high range of classes with teachers having a strong or low control of 
students work was also observed. We could evidence that a teacher’s style and his/her experi-
ence with MBL played an important role in teaching. In the firmly controlled groups, teachers 
discussed the results and conclusions with the whole class. On the contrary, teachers with a mea-
gre control did not hold general discussion of the results. The extreme situation was seen in the 
case of a teacher not even allowing students to use the MBL equipment.

Modelling as a process of learning and modelling as a software
As previously mentioned, an important task for a scientist after having observed a phenomenon 
or process is to find its  adequate explanation by either  constructing a model or applying an 
existent model to  justify what  has been observed (Clement  2000).  The model will  be more 
powerful if it has predictive possibilities for explaining more phenomena. Much of the success 
of physics lies in its  power to predict  the behaviour of increasingly more complex material 
systems by constructing models.

The  teaching  of  models  and  modelling  has  become  a  frequent  theme  in  science  education 
research  (Lijnse,  2006).  It  has  been  proposed  reiteratively  that  students  need  a  better 
understanding about the process of modelling and the role of models in science to understand 
the nature of science (e.g., Gilbert & Boulter, 1998). 

The relevance of building models as a way to understand the production of scientific models has 
led to produce more and more specific computer tools. Using these computer tools, learners can 
understand the structure of models, even though some tools have their mathematical formalism 
hidden.  Ogborn  (2002)  suggested  that  pupils  since  primary  school  can  make  models  using 
objects and events to express their own representations of their world. In the first steps, pupils 
can construct environments where objects obey some rules (i.e.,  through  Worldmaker,  Stage 
Cast,  etc.).  Later  they could build  models with relationships  among them (VnR).  The more 
complex computing modelling software packages are those where students can use calculus and 
algebra to design iterative computational models. Such kind of applications run according to the 
rules,  relationships  or  mathematical  equations  imposed  (mathematical  modelling).  Students 
construct the model writing the relationships or mathematical equations that objects or images 
should “obey”. After it, students verify its correctness running the model and proving that it 
behaves as the modellised phenomena would do in the real world. In this stepped introduction of 
building  models,  the  ability  of  modelling  will  be  enhanced  from  the  first  stages.  Science 
education approaches based on enhancing the modelling process have been found to be efficient 
procedures of teaching; and there has also been much evidenced that building models of subject 
content using technology-based modelling tools facilitates the process of learning. 
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With modelling software, students can construct a model, while using the simulations they run a 
model constructed by the designer. In both cases, during teaching students are usually impelled 
to reflect on possible scenarios:  what would happen if…, I am wondering what results will be  
like if I change… However, the cognitive demand on students when designing a model for a 
process  or  phenomenon consists  on analysing  all  the components  of  a  system,  the  rules  of 
relationships among them and also expressing them through a  computer  application.  While, 
using a simulation requires decoding some images and relating its dynamism to some known 
scientific rules, laws, or principles. Therefore, the cognitive demand on students when using a 
simulation, due having an already designed model, is lower than in the former case when they 
have to construct their own model.

Conclusions and implications
With ICT tools we can encourage students to develop skills, some of them highly recognised, 
such  as:  capacity of  decision-making,  capacity of  gathering and analysing data,  capacity of 
presenting  information  and  so  on.  With  the  use  of  ICTs  we  can  also  extend  the  “learning 
community” beyond the classroom or school walls. In this sense, what is really interesting is to 
use the ICTs as  catalysts  to  promote students’ acquisition and development  of  higher  order 
cognitive skills, and not only as fashionable tools for implementing the curriculum.
We have also seen that there are ICTs whose role in facilitating learning, particularly in higher 
order learning skills or in learning science, is very minor or negligible. This has made us wonder 
if their use in the science classroom is justified.

Obviously,  the  use  of  new  technologies  cannot  guarantee  more  successful  and  interesting 
teaching, in the same way that a new game does not guarantee users better game playing. The 
most  brilliant  resources  do not  necessarily improve learning  per se in  our classes.  The key 
element are the pedagogical approaches followed when using the ICTs. First, it is necessary to 
select  the ICT and clarify the goals  that  are  intended to  achieve by taking into account  its 
potentials and limits. In the second place, it is essential to decide the approach that favours the 
sort of intended learning. These are the irreplaceable responsibilities of teachers using ICTs in 
the classroom. 

In a knowledge–based society, for citizens to be able to use all kind of technological tools is 
indispensable. In order to introduce these tools in schools, the critical  point is that  teachers 
should  be  able  to  select  the  most  appropriate  one for  each  learning  situation  and to  use  it 
competently for any real learning of their students. Teachers are pushed to achieve better student 
learning outcomes using ICTs but as well they should be provided with more time and consistent 
access to resources, encouragement and support.  Moreover, they should also receive specific 
guidance to adopt a constructivist view of teaching since this is essential for more effective and 
deeper learning. 
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Η Επιστημονική Διερώτηση ως ένα Πλαίσιο Διδασκαλίας και Μάθησης 
στις Φυσικές Επιστήμες

Κωνσταντίνου Κ.
Ερευνητική Ομάδα Μάθησης στις Φυσικές και Περιβαλλοντικές Επιστήμες, 

Πανεπιστήμιο Κύπρου
c.p.constantinou@ucy.ac.cy

Η διερώτηση ως ένα πλαίσιο διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών έχει προσελκύσει 
διάχυτο ενδιαφέρον  σε  κύκλους  εκπαιδευτικής  πολιτικής,  αρχικά στις  ΗΠΑ και  πιο 
πρόσφατα στην Ευρώπη. Σε αυτή την εργασία θα επιχειρήσω να αποσαφηνίσω τον 
όρο  διερώτηση  απευθυνόμενος  στο  ζήτημα  της  προέλευσης  και  των  θεμελιωδών 
γνωρισμάτων αυτού του προτύπου. Θα απευθυνθώ σε ερωτήματα του είδους, Πώς 
προέκυψε η διερώτηση στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών, τι σημαίνει και ποιες 
είναι  οι  επιπτώσεις  αυτού  του  πλαισίου  για  την  έρευνα,  την  εκπαίδευση  και  τη 
διδασκαλία;  Θα  περιγράψω  συγκεκριμένα  παραδείγματα  πρωτοτυπικών 
εκπαιδευτικών επινοήσεων που επιχείρησαν να δώσουν ώθηση σε αυτό το πρότυπο. 
Τέλος, θα αναδείξω τη σημασία της συνεχιζόμενης έρευνας στη Διδακτική των Φυσικών 
Επιστημών ως προς τις αναγκαίες ρυθμίσεις που χρειάζονται να επέλθουν στο πλαίσιο 
της διερώτησης ώστε να έχει τη δυνατότητα να επιφέρει ουσιαστικές επιπτώσεις στη 
σχολική διδασκαλία και μάθηση των φυσικών επιστημών.
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Προβληματισμοί σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση των χημικών 
αλλαγών

Παπαγεωργίου Γ.
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, gpapageo@eled.duth.gr

Παρά το γεγονός ότι οι χημικές αλλαγές διδάσκονται σε αρκετές τάξεις στο σύνολο των 
βαθμίδων της εκπαίδευσης, οι μαθητές εμφανίζονται να έχουν πολλές δυσκολίες, τόσο 
στην  ερμηνεία,  όσο  και  στην  αναγνώρισή  τους.  Η  εργασία  θέτει  προβληματισμούς 
σχετικά με τους λόγους που οδηγούν στο να υπάρχει σήμερα ένας αυξημένος βαθμός 
δυσκολίας,  τόσο  στην  κατανόηση,  όσο  και  στη  διδακτική  προσέγγιση  των  χημικών 
αλλαγών και αναζητά διεξόδους.

Εισαγωγή

Στο  σύνολο  των  φαινομένων  που  διαχειρίζεται  διδακτικά  ο  χώρος  των  Φυσικών 
Επιστημών, τα χημικά φαινόμενα εμφανίζονται να έχουν ένα μεγάλο βαθμό δυσκολίας, τόσο ως 
προς την ερμηνεία τους, όσο και ως προς την απλή αναγνώρισή τους από τους μαθητές ή και 
τους φοιτητές σχεδόν όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης. Ακόμη και αυτή καθαυτή η ιδέα της 
χημικής  αλλαγής  φαίνεται  να  είναι  απόμακρη  για  τους  περισσότερους  μαθητές,  ιδιαίτερα 
αυτούς των πρώτων βαθμίδων της εκπαίδευσης. 

Αν και οι δυσκολίες των μαθητών στην κατανόηση των χημικών αλλαγών, όπως αυτές 
παρουσιάζονται στις αντίστοιχες έρευνες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια (π.χ.  Andersson 
1990, Johnson 2002, Papageorgiou et al. 2009), δεν είναι πάντα συνάρτηση της ηλικίας, ωστόσο 
θα μπορούσε κανείς να τις καταγράψει και να τις μελετήσει προσεγγιστικά σε μια ηλικιακή 
βάση. Έτσι, στις μικρές ηλικίες (περίπου 11-12 ετών) διαπιστώνεται γενικά ότι η χημική αλλαγή 
δεν αναγνωρίζεται καν από τους μαθητές. Τα παιδιά,  είτε δεν δέχονται ότι  άλλαξε κάτι στη 
διάρκεια ενός τέτοιου φαινομένου, είτε αν το δεχθούν, αυτό περιορίζεται σε φαινομενολογικά 
στοιχεία,  όπως  το  χρώμα  του  υλικού  ή  το  σχήμα  του  αντικειμένου  που  το  περιέχει.  Σε 
μεγαλύτερες  ηλικίες,  oι  μαθητές  «αντιλαμβάνονται»  ότι  κάτι  άλλαξε  κατά  τη  διάρκεια  των 
χημικών αλλαγών, αλλά αυτό συνήθως έχει σχέση με κάποια φυσική αλλαγή. Οι προσεγγίσεις 
που κάνουν οι  μαθητές  σ’ αυτό  το στάδιο είναι  περιγραφικές  και  όχι  ερμηνευτικές.  Σ’ ένα 
επόμενο στάδιο οι μαθητές προχωρούν σε ερμηνείες, αλλά και πάλι αυτές κινούνται στο χώρο 
των  φυσικών  αλλαγών.  Προσεγγίσεις  που  ερμηνεύουν  τις  χημικές  αλλαγές  πράγματι  ως 
χημικές,  εμφανίζονται  σιγά  -  σιγά,  αλλά  πρόκειται  συνήθως  για  ελλιπείς  και  μονόπλευρες 
ερμηνείες. Οι χημικές ουσίες για παράδειγμα, που λαμβάνουν μέρος σε ένα χημικό φαινόμενο 
και  μακροσκοπικά  δεν  γίνονται  εύκολα  αντιληπτές  (π.χ.  το  οξυγόνο  στις  καύσεις),  δεν 
συμμετέχουν συνήθως στα ερμηνευτικά σχήματα των μαθητών. Όσο για την πλήρη ερμηνεία 
των χημικών φαινομένων, αυτή συνήθως απουσιάζει ακόμη και από προσεγγίσεις μαθητών της 
τελευταίας τάξης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Solsona et al., 2003). Ακόμη και φοιτητές 
που έχουν διδαχθεί Χημεία στο Πανεπιστήμιο, φτάνουν σ’ αυτό το ερμηνευτικό επίπεδο μόνο σ’ 
ένα μικρό ποσοστό (Ahtee & Varjola, 1998).

Η έννοια της ερμηνείας μιας χημικής αλλαγής 

Μέσα από αυτή την ηλικιακή προσέγγιση, η ίδια η έννοια της ερμηνείας μιας χημικής 
αλλαγής  φαίνεται  να  μην  είναι  απόλυτη.  Δεν  μπορεί  δηλαδή,  να  περιμένει  κανείς  την  ίδια 
προσέγγιση από ένα μαθητή δημοτικού και από ένα φοιτητή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση – 
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διαφέρει το συνολικό πλαίσιο προσέγγισης, τα σημεία εστίασης, το επίπεδο ανάλυσης, κ.λ.π 
(π.χ. Τaber 2001, Coll & Treagust 2001, Cokelez et al. 2008, Johnson & Papageorgiou 2009). Αν 
και  σ’  αυτήν  την  περίπτωση,  επίσης  δεν  υπάρχουν  σαφείς  διαχωριστικές  γραμμές,   θα 
μπορούσαμε  να θεωρήσουμε τρία βασικά επίπεδα προσέγγισης:

• Σ’ ένα πρώτο εισαγωγικό επίπεδο, που αναφέρεται στις μικρότερες από τις ηλικίες που 
μπορεί  να  διδαχθεί  η  χημική  αλλαγή,  το  επίκεντρο  είναι  η  ίδια  η  ιδέα  της  χημικής 
αλλαγής.  Μια  ικανοποιητική  ερμηνεία  θα  έπρεπε  να  συνδυάζει  τις  μακροσκοπικές 
αλλαγές που συμβαίνουν στις ιδιότητες των ουσιών που μετέχουν στο φαινόμενο, με τις 
αντίστοιχες  μικροσκοπικές  αλλαγές  που  συμβαίνουν  στις  δομές  τους.   Στο 
μακροσκοπικό  επίπεδο  η  έμφαση  είναι  στην  κατανόηση  της  μετατροπής  των 
προϋπαρχόντων  ουσιών  σε  άλλες  νέες  ουσίες.  Στο  μικροσκοπικό  επίπεδο  δεν 
ασχολούμαστε με την υπόσταση του ατόμου ή του ιόντος, αυτών καθαυτών, αλλά με την 
αναδιοργάνωσή τους. Οι έννοιες του μορίου και της γιγάντιας δομής δεν έχουν ιδιαίτερο 
νόημα.

• Σ’ ένα δεύτερο επίπεδο προσέγγισης,  που περισσότερο ταιριάζει με τα δεδομένα της 
ελληνικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι χημικές αλλαγές προσεγγίζονται πέρα από το 
μακροσκοπικό  επίπεδο,  στο  μικροσκοπικό  και  το  ηλεκτρικό  επίπεδο.  Η  έμφαση 
βρίσκεται στα δύο τελευταία, από τα οποία, το ηλεκτρικό προσεγγίζεται με βάση απλά 
πρότυπα για τη δομή του ατόμου (Bohr). Το άτομο και το ιόν αντιμετωπίζονται πλέον ως 
χωριστές οντότητες. Δίνεται έμφαση στους δεσμούς και στη διάκρισή τους σε ιοντικούς 
και μοριακούς. Οι έννοιες του μορίου και των γιγάντιων δομών έχουν πλέον νόημα.

• Σ’ ένα τρίτο επίπεδο που σχετίζεται πιο πολύ με την τριτοβάθμια εκπαίδευση, οι χημικές 
αλλαγές  εστιάζονται  περισσότερο  στις  ενεργειακές  μεταβολές  των  δεσμών  που 
υπολογίζονται  με βάση τη σύγχρονη κβαντική θεώρηση, όπως για παράδειγμα,  στην 
περίπτωση της δημιουργίας μοριακών τροχιακών από ατομικά τροχιακά. 

Οι  μαθητές,  τόσο  της  πρωτοβάθμιας,  όσο  και  της  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης, 
δυσκολεύονται να ερμηνεύσουν τις χημικές αλλαγές ακόμη και σε σχέση με το πρώτο από τα 
παραπάνω επίπεδα προσέγγισης. Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά οι Liu και  Lesniak (2006), 
μπορεί η ιδέα της χημικής αλλαγής να αρχίσει να αναπτύσσεται από την ηλικία περίπου των 11 
ετών, αλλά η ικανότητά των μαθητών να ερμηνεύουν χημικά φαινόμενα, έστω και στοιχειωδώς, 
δεν  ξεκινά  νωρίτερα  από  τα  14  τους  χρόνια.  Θεωρώντας  λοιπόν,  το  πρώτο  αυτό  επίπεδο 
ερμηνείας ως ουσιώδους σημασίας, θα αναπτυχθεί στη συνέχεια ένας προβληματισμός σχετικά 
με τις δυσκολίες που υπάρχουν στη διδακτική προσέγγιση των χημικών αλλαγών σε σχέση με 
αυτό το επίπεδο.  

Δυσκολίες στη διδασκαλία των χημικών αλλαγών

Γιατί λοιπόν, ενώ οι μαθητές διδάσκονται στις δύο πρώτες βαθμίδες της εκπαίδευσης τις 
χημικές  αλλαγές,  η  διδασκαλία  αυτή  δεν  φαίνεται  να  είναι  αποτελεσματική  ως  προς  την 
ικανοποιητική ερμηνεία των αλλαγών, ακόμη και σε σχέση με το πρώτο από τα παραπάνω 
επίπεδα;

1. Αδυναμία συστηματικής ομαδοποίησης
 Η μεγαλύτερη ίσως διαφορά μεταξύ χημικών και φυσικών αλλαγών σε σχέση με τον 
τρόπο  διδασκαλίας  τους,  είναι  ότι  στις  χημικές  αλλαγές  δεν  υπάρχουν  σαφή  πλαίσια 
ομαδοποίησής τους και ένας ενιαίος συστηματικός τρόπος προσέγγισής τους. Για παράδειγμα, 
το σύνολο των φυσικών αλλαγών που διδάσκονται στις δύο πρώτες βαθμίδες της εκπαίδευσης 
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μπορεί  να  ομαδοποιηθεί  σε:  αλλαγές  κατάστασης  (τήξη-πήξη,  εξάτμιση,  βρασμός  και 
συμπύκνωση), διάλυση και λιγότερο συστολή-διαστολή. Κάτι αντίστοιχο δεν μπορεί να γίνει με 
τις  χημικές  αλλαγές.  Στη  δευτεροβάθμια  εκπαίδευση  γίνεται  βέβαια  μια  προσπάθεια, 
ταξινομώντας  τις  χημικές  αντιδράσεις  σε  σύνθεσης,  αποσύνθεσης,  απλής  αντικατάστασης, 
διπλής αντικατάστασης και πολύπλοκης μορφής. Αυτή όμως η ταξινόμηση δε διευκολύνει στην 
ουσία, γιατί αφορά μόνο απλές χημικές αλλαγές (χημικές αντιδράσεις), γίνεται στην πράξη με 
κριτήριο  την  μορφή  της  αντίστοιχης  εξίσωσης  (κάτι  που  επιπλέον  προϋποθέτει  χρήση 
συμβολισμού),  ενώ  οι  αντιδράσεις  που  χαρακτηρίζονται  ως  πολύπλοκης  μορφής  και  δεν 
εντάσσονται σε κανένα ενιαίο σχήμα, είναι και η πλειονότητα. 

2. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε χημικής αλλαγής
Αφού λοιπόν κάθε χημική αλλαγή χρειάζεται μια ιδιαίτερη διδακτική προσέγγιση, από 

ποια  θα  ήταν  σκόπιμο  να  ξεκινήσει  κανείς  σε  μια  πρώτη  προσπάθεια  ερμηνείας;  Αν 
ανατρέξουμε σε αντίστοιχες προσπάθειες διδακτικών προσεγγίσεων που έχουν κατά καιρούς 
γίνει σε ερευνητικό επίπεδο (π.χ. Αbraham et al. 1992,  Ahtee & Varjola, 1998,  Johnson 2002, 
Solsona et al. 2003, Ardac & Akaygun 2005, Παπαγεωργίου & Γκαβάκη, 2008), μπορούμε να 
έχουμε μια γενική εικόνα για τις χημικές αλλαγές που συνήθως χρησιμοποιούνται και για τα 
αντίστοιχα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους.
 Η πιο συνηθισμένη περίπτωση είναι η μελέτη της καύσης με τη χρήση ενός κεριού. Στην 
περίπτωση αυτή, οι αλλαγές γίνονται σε μοριακές ουσίες, κάτι που διευκολύνει στην ερμηνεία 
τους, αλλά η συνολική πορεία είναι πολύπλοκη περιλαμβάνοντας αρκετές επιμέρους φυσικές 
και χημικές αλλαγές. 

Μια άλλη συχνά μελετώμενη περίπτωση είναι αυτή της οξείδωσης ενός μετάλλου, με 
πιο συνηθισμένη το σκούριασμα του σιδήρου (συνήθως σε καρφί). Αν και το φαινόμενο της 
δημιουργίας  σκουριάς  είναι  στην  ουσία  περίπλοκο,  συνήθως  παρουσιάζεται 
υπεραπλουστευμένο  ως  μια  απλή  οξείδωση.  Ακόμη  όμως  και  σ’ αυτήν  την  προσέγγιση,  η 
δυσκολίες είναι πολλές, αφού θα πρέπει κανείς να διαχειριστεί έννοιες ιοντικών κρυστάλλων. 
Για να παρακαμφτεί αυτό,  μπορεί βέβαια να δουλέψει  με μεμονωμένες δομικές μονάδες σε 
επίπεδο  ατόμων,  χάνοντας  όμως  έτσι  στην  ολότητα  του  φαινομένου.  Παρόμοιες  είναι  οι 
περιπτώσεις της οξείδωσης του χαλκού και της καύσης του μαγνησίου.
 Η  θέρμανση  της  ζάχαρης  είναι  μια  ακόμη  χρησιμοποιούμενη  περίπτωση  χημικής 
αλλαγής. Και στην περίπτωση αυτή, το συνολικό φαινόμενο είναι περίπλοκο, περιλαμβάνοντας 
αντιδράσεις καραμελοποίησης, αλλά συνήθως εξετάζεται η απλοποιημένη θερμική διάσπασή 
της  σε  άνθρακα και  νερό.  Οι  αλλαγές  που  περιλαμβάνονται  σ’ αυτήν την  περίπτωση είναι 
μοριακές, αλλά η ίδια η ζάχαρη ως δομή δεν είναι απλή, ενώ η συνολική πορεία περιλαμβάνει 
και παράλληλα φυσικά φαινόμενα.

Δύο  ακόμη  χημικές  αλλαγές,  που  μάλιστα  χρησιμοποιήθηκαν  σε  βιβλία  της 
πρωτοβάθμιας  εκπαίδευσης  στο  παρελθόν,  είναι  η  σύνθεση  του  θειούχου  σιδήρου  και  η 
ηλεκτρόλυση του νερού. Πρόκειται για αλλαγές που μπορούν να περιγραφούν ως απλές χημικές 
αντιδράσεις,  αλλά  στην  ουσία  έχουν  αυξημένη  πολυπλοκότητα.  Η  πρώτη  περιλαμβάνει  τη 
δημιουργία ιοντικών κρυστάλλων, ενώ ο μηχανισμός της δεύτερης είναι ιδιαίτερα περίπλοκος.

Παρά  το  γεγονός  ότι  οι  παραπάνω  περιπτώσεις  αντιδράσεων  είναι  απλούστερες  σε 
σχέση  με  άλλες  που  μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  σε  δεύτερο  χρόνο  (αντιδράσεις 
εξουδετέρωσης, επιδράσεις οξέων σε μέταλλα, κ.λ.π.), κοινός τόπος για όλες είναι, ότι έχουν 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, γεγονός που καθιστά την καθεμιά τους μια ανεξάρτητη περίπτωση.
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3. Οι πολλές προϋποθέσεις σε πρότερες γνώσεις
Πέρα  από  τα  ιδιαίτερα  χαρακτηριστικά  της  κάθε  χημικής  αλλαγής,  η  συνολική 

προσέγγισή τους προαπαιτεί αρκετές ακόμη γνώσεις. Καταρχήν, για να καταλάβει κανείς τις 
αλλαγές  στη δομή των ουσιών που συμβαίνουν στη διάρκεια των χημικών φαινομένων,  θα 
πρέπει πρώτα να έχει καταλάβει την ίδια τη δομή των ουσιών. Πέρα από αυτό όμως, θα πρέπει 
να κατανοήσει και τα φυσικά φαινόμενα που συνήθως εξελίσσονται πριν ή και παράλληλα με 
τα  χημικά.  Ακόμη,  με  εξαίρεση  ίσως  τις  περιπτώσεις  διάσπασης,  μια  διαδικασία  ανάμιξης 
προηγείται  πάντα των χημικών φαινομένων.  Επομένως, η πορεία προσέγγισης των χημικών 
αλλαγών  περνάει  μέσα  από θέματα  δομής  των  ουσιών,  θέματα  που  αφορούν  στις  αλλαγές 
κατάστασης  των  ουσιών,  θέματα  μίξης  των  ουσιών  (διαφοροποίηση  μίγματος  και  χημικής 
ένωσης) και καταλήγει στις ίδιες τις αλλαγές των ουσιών. 

Ακόμη,  σημαντικό  είναι  να  αναλογιστεί  κανείς,  ότι  η  όποια  ερμηνεία  μιας  χημικής 
αλλαγής, ακόμη και σ’ ένα πρώτο επίπεδο, προϋποθέτει διδακτική προσέγγιση σε μικροσκοπικό 
επίπεδο με βάση την αναδιοργάνωση των ατόμων (σωματιδίων γενικότερα).  Αυτό σημαίνει 
πρακτικά, ότι θα πρέπει να μιλήσει κανείς για κατάργηση και δημιουργία δεσμών, έννοιες που 
προβληματίζουν ιδιαίτερα τους μαθητές. Η δημιουργία μάλιστα ενός νέου δεσμού φαίνεται να 
είναι ακόμη πιο απόμακρη έννοια συγκριτικά με την κατάργηση ενός προϋπάρχοντος δεσμού, 
γεγονός που αντανακλά και τη δυσκολία των μαθητών στην ιδέα της δημιουργίας νέων ουσιών 
κατά τη διάρκεια μιας χημικής αλλαγής (Παπαγεωργίου & Γκαβάκη, 2008).

4. Η αυξημένη πολυπλοκότητα των χημικών αλλαγών
Όπως  ήδη  αναφέρθηκε,  ακόμη  και  οι  απλούστερες  από  τις  συχνότερα 

χρησιμοποιούμενες  διδακτικά  χημικές  αλλαγές  έχουν  πολλές  ιδιαιτερότητες,  που  τις 
περισσότερες φορές τις καθιστούν πολύπλοκες. Για παράδειγμα, η πιο συνηθισμένη περίπτωση 
της καύσης του κεριού έχει μια αυξημένη πολυπλοκότητα, ακόμη κι αν θεωρήσουμε την απλή 
περίπτωση με 18 άνθρακες στην αλυσίδα του μορίου του κεριού.  Αυτή καταρχήν οφείλεται 
στην  εξέλιξη  των  αλλαγών  κατάστασης  του  κεριού  (από  την  στερεή  μέχρι  και  την  αέρια 
κατάσταση) και την ανάμιξη των ατμών του με το οξυγόνο του αέρα, πριν από την καθαυτή 
διαδικασία της καύσης. Ακόμη, το γεγονός ότι το οξυγόνο του αέρα είναι κάτι που ο μαθητής 
δεν μπορεί να δει, έχει πολύ συχνά ως αποτέλεσμα τον μη συνυπολογισμό του στη διαδικασία 
της  αλλαγής  (Liu &  Lesniak 2006,  Papageorgou et al.  2009).  Επιπλέον,  ο  αριθμός  των 
διαφορετικών δεσμών που προϋπάρχουν (άνθρακα- άνθρακα, άνθρακα-υδρογόνου και οξυγόνο-
οξυγόνο)  στα  μόρια  του  κεριού  και  του  οξυγόνου,  σε  σχέση  με  τους  δεσμούς  οξυγόνου-
υδρογόνου και άνθρακα-οξυγόνου στα μόρια νερού, διοξειδίου ή μονοξειδίου του άνθρακα που 
δημιουργούνται (ανάλογα, για τις περιπτώσεις τέλειας ή ατελούς καύσης) ή και την παραγωγή 
αιθάλης (άνθρακα), δυσκολεύουν τους μαθητές (Παπαγεωργίου & Γκαβάκη, 2008).

Γενικότερα  υπάρχει  μια  δυσκολία  στην  επιλογή  απλών  χημικών  αλλαγών  για 
διδακτικούς σκοπούς, εξαιτίας αυτής της πολυπλοκότητας. Αν κάποιος επιλέξει χημικές αλλαγές 
που  μπορεί  να  εντάσσονται  στις  καθημερινές  εμπειρίες  ενός  μαθητή  (όπως  το  παραπάνω 
παράδειγμα  της  καύσης  του  κεριού)  ή  στις  οποίες  περιλαμβάνονται  γνωστές/προσιτές  στο 
μαθητή ουσίες (όπως η περίπτωση της θέρμανσης της ζάχαρης), αυτές συνήθως εξελίσσονται με 
πολύπλοκο τρόπο. Αν πάλι επιλέξει απλές χημικές αντιδράσεις (όπως η σύνθεση του θειούχου 
σιδήρου), τόσο οι ουσίες, όσο και η όλη διαδικασία δεν είναι συνήθως οικεία στους μαθητές, 
κάτι που τους κάνει να τις βλέπουν αποκομμένα από την καθημερινότητα, δυσκολεύοντας έτσι 
την προσέγγισή τους.
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Πιθανολογώντας διεξόδους
Αν  αναζητήσει  κανείς  διεξόδους  διαφυγής  από  την  κατάσταση  που  περιγράφεται 

παραπάνω, είναι σίγουρο ότι δεν θα βρει «μαγικές συνταγές». Ωστόσο, είναι σημαντικό να γίνει 
κατανοητό  ότι  οι  χημικές  αλλαγές  είναι  το  απώτερο  στάδιο  μιας  πιθανής  διδακτικής 
προσέγγισης που αναφέρεται στη δομή των ουσιών και των αλλαγών τους. Το πρωταρχικό είναι 
η κατάκτηση της ίδια της έννοιας της ουσίας, ενώ η κατανόηση των φυσικών αλλαγών είναι 
επίσης προαπαιτούμενο. Από την άλλη, αν η προσέγγιση αυτή θέλουμε να περιέχει σημαντικά 
ερμηνευτικά χαρακτηριστικά, θα πρέπει να είναι συνυφασμένη με την ανάλυση του φαινομένου 
σε  μικροσκοπικό  επίπεδο  και  την  αντιστοίχηση  των  αλλαγών  των  μικροσκοπικών 
συμπεριφορών με τις αλλαγές στις ιδιότητες των ουσιών. 

Συνεπώς,  αυτό  που  ενδεχομένως  θα  βοηθούσε,  είναι  ίσως  ένα  ανασχεδιασμένο 
αναλυτικό  πρόγραμμα  των  δύο  πρώτων  βαθμίδων  της  εκπαίδευσης,  που  θα  ξεκινά  με  την 
μακροσκοπική - μικροσκοπική προσέγγιση της ίδιας της έννοιας της ουσίας από μικρή ηλικία. 
Έτσι,  θα  μπορούσαν  να  ερμηνευτούν  αρχικά  οι  ιδιότητες  των  διαφόρων  ουσιών  και  στη 
συνέχεια  να  χρησιμοποιηθούν  αυτές  για  να  γίνουν  ερμηνείες  φυσικών  φαινομένων.  Στη 
συνέχεια θα μπορούσε να γίνει και μια πρώτη ερμηνευτική προσέγγιση των χημικών αλλαγών 
πριν από την αποχώρηση του μαθητή από την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Αν η προσέγγιση 
αυτή συνεχιζόταν σταδιακά και στις πρώτες τάξεις της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με όσο το 
δυνατόν περισσότερες αναλύσεις χημικών αλλαγών, τότε οι πιθανότητες να γίνουν κατανοητές 
οι χημικές αλλαγές θα ήταν ιδιαίτερα αυξημένες. 
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Οι πολλαπλές προσεγγίσεις της διδασκαλίας και της μάθησης της 
χημείας: έμφαση στο μακρο-επίπεδο και ο ρόλος της πρακτικής 

εργασίας

Τσαπαρλής Γ.
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Χημείας, gtseper@cc.uoi.gr

To χημικό εργαστήριο και άλλες πρακτικές δραστηριότητες συνιστούν αναπόσπαστο 
τμήμα  της  χημικής  εκπαίδευσης.  Σε  αυτήν  την  εισήγηση,  η  προσοχή  μας 
συγκεντρώνεται  σε  εναλλακτικές  προς  την  παραδοσιακή  μορφές  πειραματικής 
διδασκαλίας,  η  οποία  έχει  επικριθεί  ότι  δίνει   λίγη  έμφαση  στη  σκέψη.  Ειδικότερα 
εξετάζουμε  τις  παρακάτω  μορφές  εργαστηρίου:   μέσω  διερώτησης   (inquiry), 
βασισμένο  σε  εργασίες  τύπου  πρότζεκτ,  βασισμένο  στην  επίλυση  προβλημάτων, 
βασισμένο στη σύνδεση της χημείας με τη ζωή και τέλος τις συνεργατικές πρακτικές 
δραστηριότητες. Η γνώση του περιεχομένου αλλά και η κατάλληλη παρατήρηση των 
φαινομένων είναι κεντρικά στην εργαστηριακή εργασία. Τα πειράματα επίδειξης είναι 
ιδιαίτερα  χρήσιμα  για  να  κατευθύνουν  την  προσοχή  των  μαθητών  στα  σημαντικά 
παρατηρησιακά ερεθίσματα των πειραμάτων. H εννοιολογική κατανόηση της χημείας 
παρέχεται τελικά μέσω του υπομικροσκοπικού και του συμβολικού επιπέδου. Όμως, η 
σύνδεση  του  μακροεπιπέδου  με  τα  άλλα  δύο  επίπεδα  είναι  αναπόσπαστο  αλλά 
δύσκολο  εγχείρημα.  Η  ιστορία  της  επιστήμης  μπορεί  να  έχει  μεγάλη  αξία  εδώ.  Η 
εισήγηση ολοκληρώνεται με μερικές μελλοντικές προοπτικές για την πρακτική εργασία.

Εισαγωγή

Η  μελέτη  της  χημείας  ασχολείται  ουσιαστικά  με  τρεις  κύριες  πτυχές:  τη  μακροσκοπική 
προσέγγιση,  την  αναπαραστασιακή/συμβολική  διάσταση  και  το  υπομικροσκοπικό  επίπεδο 
σκέψης  (Johnstone,  1991,  2007).  Στην   ομιλία  αυτή  εξετάζουμε  κυρίως  τον  ρόλο  της 
μακροσκοπικής συνιστώσας, λαμβάνοντας όμως επίσης υπόψη και τα άλλα δύο επίπεδα. 

Η πρόωρη εισαγωγή στη χημική εκπαίδευση άλλων επιπέδων εκτός από το μακροσκοπικό 
θεωρείται υπεύθυνη για τη φτωχή μάθηση της χημείας από τους νέους μαθητές και για την κακή 
εικόνα  που  σχηματίζουν  για  την  επιστήμη  αυτή.  Ο  Tsaparlis (1997)  έχει  χρησιμοποιήσει 
διάφορες θεωρήσεις της διδακτικής των φυσικών επιστημών  (φ.ε.) (θεωρία του Piaget για τη 
γνωσιακή ανάπτυξη, θεωρία του Ausubel για τη νοηματική μάθηση, εναλλακτικές αντιλήψεις 
των  μαθητών  και  μοντέλο  επεξεργασίας  πληροφοριών)  για  να  δείξει  ότι  η  αντίληψη  των 
αφηρημένων εννοιών της ατομικής και μοριακής δομής είναι ένα πολύ δύσκολο έργο για τους 
μαθητές. Πρέπει να παραμείνουμε στο μακροεπίπεδο έως ότου οι μαθητές διαμορφώσουν τις 
νέες  έννοιες  προτού,   προσπαθήσουμε  να  εισαγάγουμε  «εξηγήσεις»  βασισμένες  σε 
υπομικροσκοπικές θεωρήσεις (Johnstone, 2007). Η εισαγωγή των δύο άλλων επιπέδων πρέπει 
να γίνει με μια βαθμιαία διαδικασία, που θα οδηγήσει τους μαθητές στον κόσμο του χημικού. 
Μια  τέτοια  προσέγγιση  είναι  σύμφωνη με  τον  εποικοδομισμό και  ακολουθεί  την  αρχή  της 
επαγωγής με τη μετάβαση από το μάκρο στο υπομίκρο επίπεδο. Σημειωτέον ότι η  αντίθετη 
προσέγγιση,  που  αρχίζει  από  τη  δομή  της  ύλης  και  ακολουθεί  ένα  μοντέλο 
παραγωγικής/παραληπτικής μάθησης, είναι πολύ συνηθισμένη στη χημική εκπαίδευση.

Οι Georgiadou και Tsaparlis (2000) πρότειναν και δοκίμασαν μια μέθοδο τριών κύκλων, η 
οποία πραγματεύεται χωριστά  το μάκρο, το αναπαραστασιακό και το υπομίκρο επίπεδο. Στον 
μακροσκοπικό κύκλο, οι μαθητές εξοικειώθηκαν με τις χημικές ουσίες και τις ιδιότητές τους. 
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Κεντρική εδώ ήταν η χρήση του πειράματος, ενώ η χημική εξίσωση καθώς επίσης και τα άτομα 
και  τα  μόρια  δεν  περιελήφθησαν.  Εφαρμόζοντας  το  σπειροειδές  πρόγραμμα  σπουδών,  ο 
αναπαραστασιακός κύκλος κάλυψε το ίδιο υλικό του μαθήματος, με προσθήκη των χημικών 
τύπων και των χημικών εξισώσεων. Τέλος, ο υπομικροσκοπικός  κύκλος  έφερε στο παιχνίδι τα 
άτομα και τα μόρια. Η αξιολόγηση της μεθόδου, μέσω της τελικής ανακεφαλαιωτικής εξέτασης 
του μαθήματος στο τέλος του σχολικού έτους, καθώς επίσης και η επανάληψη των ίδιων τεστ 
στην αρχή του επόμενου σχολικού έτους, έδειξαν ότι η μέθοδος των τριών κύκλων είχε θετική 
επίδραση.
      Οι Toomet, DePierro, και Garafalo (2001) ανέπτυξαν ένα καινούργιο πρόγραμμα σπουδών 
χημείας, στο οποίο το θέμα της ατομικής δομής καθυστερεί μέχρι το δεύτερο εξάμηνο. Στην 
ίδια  γραμμή,  ο  Nelson  (2002)  συζήτησε  έναν  τρόπο  για  να  διδάξει  τη  χημεία  σταδιακά, 
αρχίζοντας από τις παρατηρήσεις σε μακροσκοπικό επίπεδο, ερμηνεύοντάς τις στο ατομικό και 
στο  μοριακό  επίπεδο,  και  έπειτα  στο  ηλεκτρονικό  και  στο  πυρηνικό  επίπεδο.  Τέλος,  οι 
Κολιούλης  και  Τσαπαρλής  (2007)  συνέγραψαν  ένα  εγχειρίδιο  για  τη  χημεία  της  β΄  τάξης 
γυμνασίου,  με  έμφαση  στα  μακροσκοπικά  φαινόμενα  και  τις  έννοιες  που  αντιμετωπίζονται 
ποιοτικά,  χρησιμοποιώντας  μεθόδους  εποικοδομικής  και  νοηματικής   μάθησης,  ενώ  οι 
σωματιδιακές έννοιες εισάγονται στο τέλος.

Η χημεία είναι βασικά μια πειραματική επιστήμη και για τον λόγο αυτόν η επαφή, ειδικά 
μέσω  του  εργαστηρίου  και  της  πρακτικής  εργασίας,  με   συγκεκριμένα  παραδείγματα  των 
ουσιών,  των  αντιδράσεών  τους,  και  των  άλλων  ιδιοτήτων  τους,  είναι  ένα  απαραίτητο  και 
αναπόσπαστο τμήμα της χημικής εκπαίδευσης.  Το εργαστήριο είναι  επομένως η κατάλληλη 
θέση για να κρατηθεί η χημεία απτή. 

Ο σκοπός και οι στόχοι της εργαστηριακής εργασίας

Οι όροι  εργαστηριακή εργασία και πρακτική εργασία χρησιμοποιούνται στη βιβλιογραφία χωρίς 
ακριβή ορισμό για να συμπεριλάβουν τις πολυάριθμες δραστηριότητες κατά την διδασκαλία 
των φ.ε.  Σύμφωνα με τον Hodson (1990), ο όρος «πρακτική εργασία» σημαίνει έργα  κατά τα 
οποία  οι  μαθητές  παρατηρούν  ή  χειρίζονται  μόνοι  τους  (ατομικά  ή  σε  μικρές  ομάδες) 
πραγματικά αντικείμενα ή υλικά  ή παρακολουθώντας πειράματα επίδειξης από τον καθηγητή. 
Υπό μια εκτεταμένη έννοια, η πρακτική εργασία περιλαμβάνει όχι μόνο την εργασία στο τυπικό 
εργαστήριο ή πειράματα επίδειξης χημείας, αλλά και οποιοδήποτε τύπο δραστηριότητας που 
περιλαμβάνει απτά αντικείμενα και παρέχει στους μαθητές την ευκαιρία να χειριστούν και να 
αλληλεπιδράσουν  με  τις  χημικές  ουσίες  και  να  παρατηρήσουν  τη  χημεία  εν  δράσει.  Κατά 
συνέπεια,  συμπεριλαμβάνονται  επίσης  τα  κιτ  εκτέλεσης  πειραμάτων  από τους  μαθητές  στο 
σπίτι, καθώς και  οι προσομοιώσεις  πειραμάτων στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. 
    Η διατύπωση των σκοπών και των στόχων των εργαστηριακών δραστηριοτήτων είναι πολύ 
χρήσιμη για τους σχεδιαστές μαθημάτων και για τους εκπαιδευτικούς. Γενικά γίνεται αποδεκτό 
ότι οι κύριοι σκοποί της εργαστηριακής εργασίας είναι να διδάξουν χειρωνακτικές δεξιότητες 
και  να δείξουν τη σχετική θεωρία.  Αφετέρου,  οι  στόχοι  μιας  τέτοιας  εργασίας  μπορούν να 
ταξινομηθούν σε δύο κατηγορίες:  (ι)  να διδάξουν το περιεχόμενο της επιστήμης (ii)  και να 
διδάξουν τις μεθόδους της  επιστήμης. Σύμφωνα με τον Hodson (1990), η πρακτική εργασία 
μπορεί: να παρακινήσει τους μαθητές με την πρόκληση του ενδιαφέροντος και της απόλαυσης, 
να  διδάξει  τις  εργαστηριακές  δεξιότητες,  να  ενισχύσει  την  εκμάθηση  της  επιστημονικής 
γνώσης, να επιδείξει την επιστημονική μέθοδο και να αναπτύξει την ικανότητα χρήσης της, να 
αναπτύξει «επιστημονικές στάσεις» , όπως η ευρύτητα σκέψης και η αντικειμενικότητα. 
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Σημαντικοί  είναι  επίσης  και  οι  συναισθηματικοί  στόχοι:  ενδιαφέρον  για  το  μάθημα, 
απόλαυση του μαθήματος, αίσθηση της πραγματικότητας για τα φαινόμενα που συζητιούνται 
στη  θεωρία.  Περαιτέρω,  κάποιος  πρέπει  να  διακρίνει  μεταξύ  των  στάσεων  απέναντι  στην 
επιστήμη και των επιστημονικών στάσεων. Οι στάσεις απέναντι στην επιστήμη περιλαμβάνουν 
το ενδιαφέρον για το μάθημα, την απόλαυση του μαθήματος, την ικανοποίηση από το μάθημα, 
την  εμπιστοσύνη  και  τα  κίνητρα.  Οι  επιστημονικές  στάσεις  αναφέρονται   σε  μορφές  της 
σκέψης,  όπως  η  αντικειμενικότητα,  η  κριτική  σκέψη,  ο  σκεπτικισμός  και  η  προθυμία  να 
λαμβάνονται υπόψη τα δεδομένα. 
     Μια  ανάλυση  περιεχομένου  11  εργαστηριακών  οδηγών  γενικής  χημείας  που 
πραγματοποιήθηκε  από  τον  Domin  (1999a)  κατέληξε  στο  συμπέρασμα  ότι  η  πλειονότητα 
απαιτούν  από  τους  εκπαιδευόμενους  να  αναπτύξουν  δραστηριότητες  κυρίως  στα  τρία 
χαμηλότερα γνωσιακά επίπεδα ταξινόμησης του  Bloom (γνώση, κατανόηση, και εφαρμογή), 
αφήνοντας έξω τα τρία υψηλότερα επίπεδα, την ανάλυση, τη σύνθεση και  την αξιολόγηση. 
Κατά τον Domin (1999b), η έρευνα πρέπει να εξετάσει όχι μόνο τα επιτεύγματα των μαθητών, 
αλλά  και  τα  ακόλουθα  συγκεκριμένα  μαθησιακά  αποτελέσματα:  εννοιολογική  κατανόηση, 
συγκράτηση της γνώσης περιεχομένου, ικανότητες επιστημονικού συλλογισμού, υψηλότερου 
επιπέδου  γνώση,  εργαστηριακές  χειρωνακτικές  δεξιότητες,  καλύτερη  στάση  απέναντι  στην 
επιστήμη και καλύτερη κατανόηση της φύσης της επιστήμης. 

Τύποι εργαστηριακής διδασκαλίας 

Σημαντικά  προβλήματα  επισημαίνονται  στη  βιβλιογραφία  της  διδακτικής  των  φ.ε.  για  τα 
εργαστηριακά/πρακτικά  μαθήματα,  και  ιδιαίτερα  για  την  αναποτελεσματικότητα  της 
εργαστηριακής διδασκαλίας για την ενίσχυση της εννοιολογικής κατανόησης (Hofstein, 2004 
Hofstein  &  Lunetta,  1982,  2004).  Ο  τύπος  της  εργαστηριακής  διδασκαλίας  διαδραματίζει 
βεβαίως έναν σημαντικό ρόλο σε αυτήν την ανεπάρκεια.
    Υπάρχουν διάφοροι τύποι ευδιάκριτων μορφών εργαστηριακής διδασκαλίας (Domin, 1999b): 
περιγραφική  (expository),  διερώτησης  (inquire),  ανακαλυπτική  (discovery),  και βασισμένη  σε 
προβλήματα  (problem-based).  Σύμφωνα  με  τον  Domin,  οι  μορφές  αυτές  μπορεί  να 
διαφοροποιηθούν από: (i) το αποτέλεσμά τους (ii) την προσέγγισή τους και (iii) τη διαδικασία 
τους. Το αποτέλεσμα  οποιασδήποτε εργαστηριακής δραστηριότητας είναι είτε προκαθορισμένο 
είτε ακαθόριστο. Τυπικά, οι περιγραφικές και οι βασισμένες σε προβλήματα δραστηριότητες 
ακολουθούν  μια  παραγωγική  προσέγγιση,  ενώ  οι  ανακαλυπτικές  δραστηριότητες  και  οι 
δραστηριότητες διερώτησης είναι επαγωγικές. Ο Lunetta (1998) διακρίνει τις διάφορες μορφές 
σύμφωνα με δύο πτυχές: (1) την έκταση της εξωτερικής καθοδήγησης από τον εκπαιδευτικό 
και/ή  το  εγχειρίδιο,  που  οδηγεί  (i)  σε  δομημένες  μορφές  με  λεπτομερή  συνταγή  των 
δραστηριοτήτων των μαθητών, ή (ii) σε ανοικτές μορφές που επιτρέπουν στους μαθητές την 
ενεργητική  προσωπική  εμπλοκή  τους.  (2)  Το  φάσμα  των  δραστηριοτήτων  που  μπορεί  να 
ποικίλει από το απλό στήσιμο του πειράματος έως την συμπερίληψη μιας πλήρους ακολουθίας 
διερώτησης.

Το παραδοσιακό επεξηγηματικό εργαστήριο
Ο συνηθέστερα εφαρμοζόμενος  τύπος  εργαστηριακής  διδασκαλίας  είναι  το  περιγραφικό,  το 
οποίο είναι δασκαλοκεντρικό. Ο εκπαιδευόμενος πρέπει απλώς να ακολουθήσει τις οδηγίες του 
καθηγητή ή τη διαδικασία (από το εγχειρίδιο). Το αποτέλεσμα  είναι προκαθορισμένο από τον 
καθηγητή  και  μπορεί  επίσης  να  είναι  εκ  των  προτέρων  γνωστό  στον  εκπαιδευόμενο.  Τα 
αποτελέσματα των πειραμάτων συγκρίνονται με τα αναμενόμενα αποτελέσματα, κι  έτσι δεν 
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υπάρχει  η πρόκληση της πρόβλεψης.  Το περιγραφικό εργαστήριο ικανοποιεί  την ανάγκη να 
ελαχιστοποιούνται οι απαιτούμενοι πόροι και ιδίως ο χρόνος, ο χώρος, ο εξοπλισμός και το 
προσωπικό.
       Παρά αυτήν την αποτελεσματικότητα, η περιγραφική διδασκαλία έχει επικριθεί διότι δίνει 
λίγη έμφαση στη σκέψη: έχει τα χαρακτηριστικά ενός ‘βιβλίου μαγειρικής’ υπογραμμίζοντας  τη 
μηχανική ακολουθία συγκεκριμένων διαδικασιών για τη συλλογή δεδομένων, προκειμένου να 
επιβεβαιωθούν ή να καταδειχθούν οι αρχές που περιγράφονται στα εγχειρίδια. Κατ’ αυτόν τον 
τρόπο,  είναι  ένας  ατελέσφορος  τρόπος  να  δομηθούν  έννοιες,  και  μη  ρεαλιστικός  στην 
απεικόνιση του επιστημονικού πειραματισμού, ενώ ελάχιστη εννοιολογική μάθηση μπορεί να 
πραγματοποιηθεί. Τέτοια εργαστηριακή εμπειρία διευκολύνει την ανάπτυξη κατώτερης τάξεως 
γνωσιακών  ικανοτήτων,  όπως  η  αποστήθιση  και  η  αλγοριθμική  επίλυση  προβλημάτων. 
Επιπλέον, «έχουν λίγη σχέση με την πραγματική ζωή και αποτυγχάνουν έτσι να προαγάγουν 
στους μαθητές ένα γνήσιο ενδιαφέρον και κίνητρα για την πρακτική εργασία» (Johnstone & Al-
Shuaili, 2001, σ. 49). 

Εργαστήριο διερώτησης (ανοικτή διερώτηση)
Οι βασισμένες σε διερώτηση δραστηριότητες έχουν μια ακαθόριστη έκβαση και απαιτούν από 
τους  εκπαιδευόμενους  να  παραγάγουν  τις  δικές  τους  διαδικασίες.  Οι  μαθητές  πρέπει  να 
ασχοληθούν με ένα επιστημονικό πρόβλημα, για τη λύση του οποίου πρέπει να σχεδιάσουν και 
να διεξαγάγουν μια πειραματική έρευνα και να συναγάγουν ένα συμπέρασμα, το οποίο πρέπει 
να κοινολογήσουν κατά κάποιο τρόπο. Επομένως, το εργαστήριο διερώτησης είναι περισσότερο 
μαθητοκεντρικό και,  σε σχέση με την παραδοσιακή μορφή εργαστηρίου,  περιέχει   λιγότερη 
καθοδήγηση και δίνει  στο μαθητή περισσότερη υπευθυνότητα για την επιλογή των δυνατών 
διαδικασιών.  Δίνει  ουσιαστικά  στους  μαθητές  την  αίσθηση  ιδιοκτησίας  της  εργαστηριακής 
δραστηριότητας,  η  οποία  μπορεί  να  οδηγήσει  στην  παρουσίαση  βελτιωμένης  στάσης  των 
μαθητών απέναντι στα εργαστήρια. Τέτοια ιδιοκτησία απαιτεί από τους εκπαιδευομένους  να 
διατυπώσουν το πρόβλημα, να συνδέσουν την έρευνα με  προηγούμενες σχετικές εργασίες, να 
δηλώσουν  τον  σκοπό  της  έρευνας,  να  προβλέψουν  το  αποτέλεσμα,  να  προσδιορίσουν  τη 
διαδικασία  και  να  εκτελέσουν  την  έρευνα.  Επιπλέον,  αυτός  ο  τύπος  εργαστηρίου  έχει  τη 
δυνατότητα  να  αναπτύξει  στους  μαθητές  ικανότητες  και  δεξιότητες  όπως  οι  παρακάτω:  να 
διατυπώνουν ερωτήσεις επιστημονικά ορθές, να διαμορφώνουν υποθέσεις, να σχεδιάζουν και 
να  διεξάγουν   επιστημονικές  έρευνες,  να  διατυπώνουν  και  να  αναθεωρούν  επιστημονικές 
εξηγήσεις και να είναι σε θέση να ανακοινώνουν  και να υπερασπίζονται  τα επιστημονικά τους 
επιχειρήματα.
       Μερικές σχετικές εργασίες για το εργαστήριο χημείας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που 
χρησιμοποίησαν το εργαστήριο τύπου διερώτησης και/ή συνεργατική μάθηση διαπίστωσαν εν 
γένει  ότι  οι  προτεινόμενες  μέθοδοι  ήταν  αποτελεσματικές.  Για  παράδειγμα,  οι  φοιτητές 
φάνηκαν να αναπτύσσουν κριτική ικανότητα στο να σχεδιάζουν και να εκτελούν  την εργασία 
τους,  κέρδισαν  αυτοπεποίθηση  και  δεξιότητες  στη  χρήση  των  οργάνων  και  ανέπτυξαν  τις 
δυνατότητες στο τεχνικό γράψιμο. Ακόμη, θετικότερη στάση προς το εργαστήριο και προς τη 
χημεία σε τμήματα συνεργατικής μάθησης, ενδιαφέρον και κίνητρα καθώς επίσης και βαθύτερη 
σκέψη  για  τα  πειράματα  προτού  να  πραγματοποιηθούν  και  βαθύτερο  αναστοχαστικό 
συλλογισμό  ως  προς  τα  αποτελέσματα από ό,τι  συνήθως  γινόταν  με  τις  διαδικασίες  τύπου 
‘συνταγής’. 
      Συνολικά τα περιγραφικά εργαστήρια χάνουν μερικούς από τους επιθυμητούς στόχους της 
εργαστηριακής εργασίας, ανήκοντας στις παραληπτικές μορφές διδασκαλίας και μάθησης. Το 
κίνημα αναμόρφωσης της εκπαίδευσης στις φ.ε., το οποίο  είναι βασισμένο σε πρότυπα (stand-
ards)  (National Research Council,  1996;  2000),  συνιστά να  ξεκόψουμε από   αποκλειστικά 
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παραληπτικές  μορφές  διδασκαλίας.  Από  την  άλλη,  η  βασισμένη  στη  διερώτηση   πρακτική 
εργασία είναι χρονοβόρος, δυνάμει δαπανηρή και πολύ απαιτητική για εκείνους που πρέπει να 
οργανώσουν  μεγάλα  εργαστηριακές  τάξεις  μαθητών.  Επομένως,  τα  καθ’   ολοκληρίαν 
εργαστήρια διερώτησης είναι αυτήν την περίοδο πιθανώς ανέφικτα όχι μόνο στα σχολεία αλλά 
και στα πανεπιστήμια. Εντούτοις, οι  Johnstone και Al-Shuaili  (2001, σ. 49) υποστήριξαν τη 
χρήση της από καιρό σε καιρό και σε όλα τα  επίπεδα: έτσι,  «ένας πυρήνας περιγραφικών 
εργαστηρίων με ουσιαστικά ένθετα τύπου διερώτησης θα συμβάλουν  αρκετά στην επίτευξη 
των επιθυμητών στόχων της εργαστηριακής εργασίας».

Εργαστηριακή διδασκαλία βασισμένη σε εργασίες τύπου project
Οι περιορισμοί του συμβατικού περιγραφικού εργαστηρίου καθώς επίσης και οι δυσκολίες στην 
πραγματοποίηση  των  βασισμένων  σε  διερώτηση  δραστηριοτήτων  μπορούν  να  ξεπεραστούν 
μέσω εργαστηριακής διδασκαλίας βασισμένης σε εργασίες τύπου project. Αυτές  δεν απαιτούν 
νέες διαδικασίες αλλά απαιτούν από τους μαθητές να δοκιμάσουν ένα μοντέρνο πείραμα.
      Οι   Tsaparlis  και  Gorezi  (2005,  2007)  προσέθεσαν σε ένα συμβατικό επεξηγηματικό 
πανεπιστημιακό  εργαστήριο  φυσικοχημείας  ένα  τμήμα  τύπου  project,  χρησιμοποιώντας 
πειράματα από το περιοδικό Journal of Chemical Education. Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης 
των  πειραμάτων,  οι  φοιτητές  ήταν  αφοσιωμένοι,   υπομονετικοί,  και  ενθουσιώδεις.  Η 
αξιολόγηση της εργασίας από τους μαθητές μέσω γραπτών ερωτηματολογίων έδειξε ότι  μια 
μεγάλη πλειονότητα ήταν υπέρ της συλλογικής εργασίας. Η εργασία σε ομάδες των τεσσάρων 
ατόμων ήταν αποδεκτή. Από την άλλη, η άνιση κατανομή των μελών της ομάδας φάνηκε να 
είναι  ένα  σοβαρό  πρόβλημα.  Η  εργασία  με  project κρίθηκε  ανώτερη  για  την  ανάπτυξη 
ικανοτήτων επικοινωνίας των μαθητών (αναζήτηση και χρήση αγγλικής βιβλιογραφίας, δημόσια 
παρουσίαση,  συνεργασίας,  κ.λπ.)  και  ικανοτήτων σχετικών με  την ψυχολογία της  μάθησης. 
Τέλος, πολύ ελκυστική αποδείχτηκε  η σύνδεση της χημείας με την καθημερινή ζωή και τις 
σύγχρονες εφαρμογές (όπως οι μπαταρίες λιθίου, τα σαπούνια εμπορίου και η διάβρωση των 
μετάλλων).  Να προστεθεί  ότι  για  να  είναι  αποτελεσματική  η εργασία  με  project πρέπει  να 
επεκταθεί σε όλα πρακτικά μαθήματα.

Υποκείμενη παιδαγωγική για αποτελεσματικές πρακτικές δραστηριότητες

Σήμερα  γίνεται  ευρέως  αποδεκτό  ότι  η  διδακτική  των  φ.ε.  υποστηρίζει  μια  εποικοδομική 
προσέγγιση  στη  διδασκαλία   και  τη   μάθηση.  Σύμφωνα  με  τον  Vygotsky  (1962),  ο 
εκπαιδευόμενος  κατασκευάζει ενεργά τη γνώση του/της, αλλά αυτή η διαδικασία υποβοηθείται 
πολύ από τις  αλληλεπιδράσεις  με  τους  συνομήλικους  και  με  τον  δάσκαλο που ενεργεί  στη 
λεγόμενη  ζώνη εγγύτατης ανάπτυξης των μαθητών. Ένα πλαίσιο κοινωνικού εποικοδομισμού 
έχει κατεξοχήν δυναμική να καθοδηγήσει τη διδασκαλίας στο εργαστήριο. Επιπλέον, μπορεί να 
ενισχύσει  τις  θετικές  στάσεις  και  τη  γνωσιακή  ανάπτυξη.  Σημειωτέον  ότι  το  κοινωνικό 
περιβάλλον σε ένα εργαστήριο είναι συνήθως λιγότερο τυπικό από ό, τι σε μια συμβατική τάξη 
ή ένα συμβατικό διδακτικό αμφιθέατρο.       

Φάσεις της εργαστηριακής διδασκαλίας

Ο  Lunetta  (1998)  έχει  προτείνει  μια  ακολουθία  τεσσάρων  φάσεων  για  την  εργαστηριακή 
διδασκαλία: (1) προγραμματισμός και σχεδιασμός, (2) εκτέλεση του πειράματος, (3) ανάλυση 
και  ερμηνεία  των  δεδομένων  και  (4)  εφαρμόζοντας  την  αποκτηθείσα  εννοιολογική  και 
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διαδικαστική  γνώση  στις  νέες  ερευνητικές  ερωτήσεις.  Σε  μια  παρόμοια  προσέγγιση  οι 
προηγούμενες  τελευταίες  δύο  φάσεις  ενώνονται,  με  συνέπεια  να  έχουμε  τρεις  φάσεις:  (1) 
προπειραματική, (ii) πειραματική, (iii) μεταπειραματική.

Ιδιαίτερης σπουδαιότητας είναι οι προπειραματικές δραστηριότητες και η ικανότητα του 
σχεδιασμού πειραμάτων, που τα συμβατικά εργαστήρια τείνουν να παραλείπουν. Η παρακάτω 
σειρά  πέντε  διαδικαστικών  βημάτων  κρίνονται  απαραίτητα  για  την  προπειραματική  φάση: 
Παρατήρηση/φαινόμενο→ Πρόσβαση της προγενέστερης γνώσης  → Επιστημική ερώτηση (ή 
ερωτήσεις) → Προβλεπόμενη απάντηση /απαντήσεις→ Σχεδιασμός για τη λήψη μαρτυρίας. 
        Τέλος, ύψιστης σημασίας για την κατάλληλη ερμηνεία των παρατηρήσεων στο εργαστήριο 
είναι  η  γνώση  της  σχετικής  θεωρίας.  Ο  Hodson  (1986)  υποστήριξε  ότι  οι  παρατηρήσεις 
εξαρτώνται από τη  θεωρία και επομένως υπόκεινται σε σφάλμα και είναι προκατειλημμένες. 
Ακόμη  και  οι  επιστήμονες  οι  ίδιοι  έχουν  προκατειλημμένες  απόψεις   για  τον  τρόπο  που 
λειτουργεί  από  άποψη  φυσικής  ο  κόσμος,  και  αυτές  οι  απόψεις  έχουν  επιπτώσεις  στη 
δυνατότητά  τους  να  κάνουν  παρατηρήσεις  («παρατηρήσεις  επιβαρημένες  από  τη  θεωρία»). 
Σύμφωνα με τους Johnstone και Al-Shuaili  (2001, σ. 47) «η έρευνα εξαρτάται πολύ από τη 
γνώση και δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ένα κενό γνώσης». Κατά συνέπεια, «οι μαθητές 
που στερούνται το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο δεν ξέρουν πού να κοιτάξουν ή πώς να 
κοιτάξουν, προκειμένου να κάνουν παρατηρήσεις κατάλληλες για το υπό εκτέλεση έργο ή πώς 
να ερμηνεύσουν αυτό που βλέπουν» (σ. 44). 

Λύση προβλημάτων στο εργαστήριο 

Είναι γνωστό ότι  η λύση προβλημάτων είναι μια σύνθετη δραστηριότητα που περιλαμβάνει 
διάφορες γνωσιακές λειτουργίες, εξαρτώμενες από τον αριθμό και την ποιότητα των διαθέσιμων 
λειτουργικών σχημάτων στη μακρόχρονη η μνήμη και από την χωρητικότητα της εργαζόμενης 
μνήμης (Stamovlasis & Tsaparlis, 2001, Tsaparlis, 1998, Tsaparlis & Angelopoulos, 2000). Ένα 
πραγματικό/νέο  πρόβλημα  απαιτεί  από  αυτόν  που  θα  το  λύσει   να  είναι  σε  θέση  να 
χρησιμοποιήσει  ό,  τι  έχει  περιγραφεί  ως  ανώτερης  τάξεως  γνωσιακές  ικανότητες  (HOCS) 
(Tsaparlis  &  Zoller,  2003,  Zoller,  1993,  Zoller  &  Tsaparlis,  1997).  Μια  πιο  λεπτομερής 
ταξινόμηση των τύπων προβλημάτων έχει γίνει από τον Johnstone (Johnstone, 1993; Tsaparlis 
& Angelopoulos, 2000). 

Οι  Kampourakis και  Tsaparlis (2003) χρησιμοποίησαν μια εργαστηριακή δραστηριότητα 
που περιλαμβάνει το γνωστό πείραμα «το συντριβάνι της αμμωνίας», προκειμένου να ελέγξουν 
αν αυτό μπορεί να συμβάλει στη λύση ενός απαιτητικού προβλήματος χημείας στους νόμους 
των  αερίων.  Επιπλέον,  μελέτησαν  τον  βαθμό  στον  οποίο  η  πρακτική  δραστηριότητα  (που 
εκτελέσθηκε  από  τους  μαθητές  εργαζομένους  σε  μικρές  ομάδες),  μαζί  με  την 
συζήτηση/ερμηνεία που ακολούθησε στην τάξη, θα μπορούσε να συμβάλει στη βελτίωση της 
ικανότητας των μαθητών για λύση προβλημάτων. Σημειώθηκε σχετικά μικρή βελτίωση στην 
επίδοση  για  πολλούς  μαθητές  και  αυτό  εξηγήθηκε  από  το  γεγονός  ότι  το  πείραμα  ήταν 
περίπλοκο,  υπερφορτώνοντας  την  εργαζόμενη  μνήμη  των  μαθητών.  Επίσης,  το  αρκετά 
δραματικό φαινόμενο μπορεί να μην επέτρεψε στους μαθητές να κατανοήσουν πάρα πολύ τα 
υποκείμενα φυσικά και χημικά γεγονότα. Δύο άλλοι παράγοντες που πρέπει να συνέβαλαν στη 
χαμηλή επίδοση ήταν το γεγονός ότι οι μαθητές δεν είχαν καμιά προηγούμενη εμπειρία στο να 
χειρίζονται τις χημικές ουσίες και να πραγματοποιούν ή ακόμη και να παρατηρούν πειράματα, 
ενώ δεν είχαν κατανοήσει καλά τις έννοιες που αφορούσαν την εξίσωση του ιδανικού αερίου. 
Το συμπέρασμα είναι ότι η θεωρία της χημείας και τα πειράματα χημείας μπορεί να αποτελούν 
δύο ελάχιστα επικαλυπτόμενους χώρους, ειδικά στην περίπτωση πολύπλοκων πειραμάτων. 
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Η  απλούστευση  της  οργάνωσης  του  πειράματος,  με  τη  χρήση  έτοιμης  υγροποιημένης 
αμμωνίας (από μια φιάλη συνδεδεμένη με ένα μανόμετρο) μπορεί να βοηθήσει στο να μειώσει 
το ‘θόρυβο’ και να κάνει τους μαθητές να επικεντρωθούν στα πραγματικά σχετικά φαινόμενα. 
Από την άλλη, η χρήση των προσομοιώσεων σε ηλεκτρονικό υπολογιστή είναι ελπιδοφόρος για 
τέτοια προβλήματα. Εν πάση περιπτώσει, οι εκπαιδευτικοί χημικοί πρέπει να λάβουν υπόψη τις 
διαθέσιμες  δυνατότητες  και  να  επιλέξουν  προσεκτικά  τα  πειράματά  τους,  έτσι  ώστε 
χρησιμοποιούν αρχικά απλά πειράματα που περιλαμβάνουν λίγες έννοιες.

Εργαστήριο και επεξεργασία πληροφοριών
 

Αυτό που είχε περισσότερο ενδιαφέρον στη μελέτη των Καμπουράκη  και Τσαπαρλή (2003) 
ήταν το γεγονός ότι η επιλεγείσα πρακτική δραστηριότητα ήταν περίπλοκη. Το «συντριβάνι της 
αμμωνίας»  είναι  πράγματι  ένα  θεαματικό  και  εντυπωσιακό  πείραμα,  αλλά  αυτό  το 
χαρακτηριστικό γνώρισμα μπορεί να είναι η αιτία της αποτυχίας των περισσότερων μαθητών να 
δώσουν προσοχή στα σχετικά με το πρόβλημα ερεθίσματα. Πράγματι, κάποιος θα μπορούσε να 
υποστηρίξει ότι τα  σχετικά με το πρόβλημα ερεθίσματα δεν ήταν τα κυρίαρχα ερεθίσματα του 
πειράματος.  Συγκεκριμένα  ,  η  παραγωγή  της  αμμωνίας  στη  φιάλη  προκάλεσε  επίσης 
υπερφόρτωση της εργαζόμενης μνήμης των μαθητών .
     Τα εργαστηριακά πειράματα και τα πειράματα επίδειξης είναι συχνά περίπλοκα, θέτοντας 
μια μεγάλη απαίτηση από την ικανότητα του μαθητή να επεξεργαστεί τις πληροφορίες. Για να 
εισαγάγουν  την  έννοια  της  χημικής  αντίδρασης,  οι   de  Vos  και  Verdonk  (1985,  σ.  238) 
πρότειναν ότι τα πειράματα χρειάζεται να «μπορούν  να διεγείρουν ουσιαστικά το ενδιαφέρον 
από την αλλαγή των ουσιών σε άλλες ουσίες, χωρίς  όμως  να αποσπούν την προσοχή με άλλα 
εντυπωσιακά συνοδά φαινόμενα. (Αντίθετα), οι μαθητές συναρπασμένοι (και τυφλωμένοι) από 
το φωτεινό φως του καψίματος του μαγνησίου, απέτυχαν να παρατηρήσουν την άσπρη σκόνη 
που αφήνεται πίσω με τη διαδικασία.»       

Ο  Al-Shuaili (αναφέρεται σε Johnstone & Al-Shuaili, 2001, σ. 44) έδειξε ότι «το κυρίαρχο 
ερέθισμα μπορεί να χρειαστεί να μειωθεί αν υποβαθμίζει άλλες σημαντικές παρατηρήσεις. Αυτό 
δεν υπονοεί ότι ο δάσκαλος πρέπει να δώσει όλες τις απαντήσεις πριν από το εργαστήριο, αλλά 
μάλλον να προετοιμάζει  τις  παρατηρησιακές ικανότητες  για  αυτό που είναι  να έρθει.»  Μια 
περαιτέρω περιπλοκή στην παρατήρηση είναι ότι η συσκευή καλύπτει συχνά ένα φαινόμενο. Οι 
Johnstone και Al-Shuaili (2001) σύστησαν ότι οι καθηγητής πρέπει να εξηγεί τις συσκευές έτσι 
ώστε η τάξη να μπορεί να εστιάσει την προσοχή της στο φαινόμενο. 

Μοντέλο επεξεργασίας πληροφοριών
Ιδιαίτερα  σχετικός  με  την  παραπάνω  συζήτηση  είναι  ο  τρόπος  με  τον  οποίο  αρχικά  οι 
εκπαιδευόμενοι χειρίζονται τις εισερχόμενες πληροφορίες, όπως αυτές που παρουσιάζονται σε 
ένα μάθημα, ένα πείραμα επίδειξης,  ή κατά τη διάρκεια της εργαστηριακής διδασκαλίας. Οι 
νέες  πληροφορίες  γίνονται  αντιληπτές  και  φιλτράρονται  αναφορικά με αυτά που ο μαθητής 
ξέρει ήδη και μπορεί να καταλάβει. Κατά συνέπεια, οι πληροφορίες δεν μεταφέρονται άθικτες 
από το μυαλό του δασκάλου στο μυαλό του μαθητή. Υποβάλλονται σε μια αρχική διαδικασία 
επιλογής (διήθηση) και ό, τι αναγνωρίζεται θα ποικίλει από πρόσωπο σε πρόσωπο. Μαθητές με 
ένα παρόμοιο υπόβαθρο θα τείνουν να επιλέξουν με παρόμοιο, αλλά όχι  ταυτόσημο τρόπο 
(Johnstone, 2007). Ένα μοντέλο επεξεργασίας πληροφοριών  παρουσιάζεται στο Σχήμα 1.
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Σχήμα 1. Το μοντέλο επεξεργασίας πληροφοριών  (από Johnstone, 2007, κατόπιν αδείας).

Οι πληροφορίες που αναγνωρίζονται μέσω του φίλτρου πηγαίνουν στο  χώρο εργασίας (ή την 
εργαζόμενη μνήμη), το μέρος του μυαλού όπου οι νέες πληροφορίες αλληλεπιδρούν συνειδητά 
με αυτό που είναι ήδη γνωστό και κατανοητό, με στόχο να υποστεί επεξεργασία έτσι ώστε να 
είναι  σε μια  μορφή που να μπορεί  να αποθηκευτεί  για  μεταγενέστερη χρήση (ή μπορεί  να 
απορριφθεί  μη  όντας  καμίας  περαιτέρω χρήσης  επειδή  δεν  έχει  κανένα  νόημα).  Εντούτοις, 
αυτός ο χώρος εργασίας έχει ένα αυστηρό όριο στην ποσότητα πληροφοριών που μπορεί να 
φυλάξει  και  να  επεξεργαστεί  σε  οποιαδήποτε  χρονική  στιγμή.  Για  τους  περισσότερους 
ανθρώπους, ο μέγιστος αριθμός πληροφοριών ή διαδικασιών, που μπορεί να χειριστεί επιτυχώς 
συγχρόνως, είναι πέντε. Εν κατακλείδι, υπάρχει ένας αριθμός μηνυμάτων από την έρευνα που, 
αν  εφαρμόζονταν,  θα  καθιστούσαν  την  εμπειρία  των  μαθητών  από  την  εργαστηριακή 
διδασκαλία  πιο  νοηματική,  ευχάριστη  και  παρ’  όλα  αυτά  νοητικώς  απαιτητική  και  να 
ικανοποιητική (Johnstone, 2007):

• Ό, τι μαθαίνουμε ελέγχεται από ό, τι γνωρίζουμε ήδη.
• Οι μαθητές μπορούν να επεξεργαστούν μόνο έναν ορισμένο αριθμό   πληροφοριών κάθε 

φορά.
• Οι  έννοιες υφίστανται σε περισσότερα από ένα  νοητικά επίπεδα.
• Πολλές έννοιες των φ.ε.  είναι διαφορετικές από τις καθημερινές έννοιες.
• Οι μαθητές πρέπει να ξεκινούν με ‘απτές’ εμπειρίες που θα αναπτυχθούν αργότερα ώστε 

να περιλάβουν επαγόμενες έννοιες. 

Προσεγγίσεις που βασίζονται  στη  σύνδεση της πρακτικής εργασίας με την καθημερινή 
ζωή  

Οι προσεγγίσεις που βασίζονται στη  σύνδεση της πρακτικής εργασίας με την καθημερινή ζωή 
(σύνδεση με  το  συγκείμενο)  για  τη διδασκαλία  και  τη  μάθηση της  χημείας,  χρησιμοποιούν 
εφαρμογές ως αφετηρίες από τις  οποίες  αναπτύσσεται το θέμα. Η επιτυχία-τους αποδίδεται, 
τουλάχιστον εν μέρει, στα υψηλά επίπεδα ενδιαφέροντος και κινήτρων των μαθητών, μαζί με 
την αντίληψη των μαθητών για τη σχετικότητα των θεμάτων για τη ζωή τους. Οι πειραματικές 
δραστηριότητες  αποτελούν  αναπόσπαστο  τμήμα  όλων  των  συνδεδεμένων  με  τη  ζωή 
προγραμμάτων σπουδών χημείας.  

Σε ειδικό τεύχος του περιοδικού International Journal of Science Education (2006, Vol. 28, 
Number 9)  έγινε ανασκόπηση  των βασισμένων στο  συγκείμενο προγράμματα σπουδών που 
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αναπτύχθηκαν σε πέντε χώρες.  Ο Schwartz (2006)  πραγματεύτηκε την αμερικανική εμπειρία 
στα  ChemCom: Chemistry in the Community, και κυρίως στο  Chemistry in Context (CiC). Οι 
Bennett και Lubben (2006) παρουσίασαν το Salters Advanced Chemistry που αναπτύχθηκε στη 
Μεγάλη Βρετανία. Οι Hofstein και Kesner (2006) έκαναν έκθεση σχετικά με το ισραηλινό υλικό 
εστιάζοντας στη βιομηχανική χημεία ως το κύριο θέμα της σχολικής χημείας.  Οι  Parchmann 
και συν. (2006) εξέτασαν τη γερμανική εκδοχή του συγκειμένου, Chemie im Kontext  (ChiK). 
Τέλος,  οι  Βulte και  συν.  (2006)  έκαναν  έκθεση  σχετικά  με  μια  ολλανδική  ερευνητική 
προσέγγιση  χρησιμοποιώντας  αυθεντικές  πρακτικές  ως  συγκείμενο.  Είναι  αξιοσημείωτο  ότι 
κάποιες από τις παραπάνω προσεγγίσεις έχουν υιοθετηθεί σε διάφορες άλλες χώρες. 

Από τον Σεπτέμβριο του 1997, το  Journal of Chemical Education (JCE) δημοσιεύει  σε 
τακτική βάση τη "δραστηριότητα στην τάξη", που βρίσκεται χωριστά σε ένα σκληρό φύλλο 
εργασίας, το οποίο περιλαμβάνει εκτός από την δραστηριότητα των μαθητών (στην μία πλευρά) 
και ένα φύλλο εργασίας με πληροφορίες για τον εκπαιδευτικό (στην πίσω πλευρά). Αυτές οι 
δραστηριότητες  έχουν  ως  σκοπό  να  ασχοληθούν  ενεργά  οι  μαθητές,  ενώ  τα  θέματα  που 
πραγματεύονται  συνδέονται  συνήθως με την καθημερινή ζωή και  τις  εφαρμογές  (π.χ.  όξινη 
βροχή,  αφριστικά  μπάνιου,  οδοντόκρεμες,  φιλτράρισμα  του  νερού,  ανθοκυανίνες,  αφανή 
δακτυλικά αποτυπώματα, κ.λπ.). Οι Λιάπη και Τσαπαρλής (2007) χρησιμοποίησαν τρεις από 
αυτές τις δραστηριότητες (όξινη βροχή, αφριστικά μπάνιου, οδοντόκρεμες) από κοινού με δύο 
σχετικές  εργαστηριακές  δραστηριότητες  από  τον  σχολικό  εργαστηριακό  οδηγό  (μερικές 
ιδιότητες των οξέων/μερικές ιδιότητες των βάσεων) σε μια τάξη της τρίτης Γυμνασίου στην 
Ελλάδα.  Η  αξιολόγηση  των  μαθητών  παρουσίασε  ένα  πολύ  θετικό  συμπέρασμα  υπέρ  των 
δραστηριοτήτων  του  JCE:  συνδέονται  με  τη  ζωή  και  διαλαμβάνουν  δημιουργικότητα  από 
μέρους των μαθητών (Σχήμα 2).  

Σχήμα 2. Ένα παράδειγμα από το πείραμα με την οδοντόκρεμα (αριστερά). Μία ενθουσιώδης μαθήτρια 
(δεξιά)  παρουσιάζει  στους  μαθητές  μιας  άλλης  ομάδας  το  αποτέλεσμα  του  πειράματός  της  με  τα 
αφριστικά μπάνιου. (Φωτογραφίες του συγγραφέα.) 

Tο ευρωπαϊκό πρόγραμμα PARSEL

To ευρωπαϊκό πρόγραμμα PARSEL έχει αναπτύξει και παρέχει με ελεύθερη πρόσβαση, μέσω 
του ιστοτόπου του,  παιδαγωγικά σύγχρονο διδακτικό υλικό που στοχεύει στον επιστημονικό 
αλφαβητισμό των μαθητών, επιδιώκοντας να κάνει τις φυσικές επιστήμες σχετικές με τη ζωή 
και  δημοφιλείς:  Popularity Αnd Relevance of Science Education for scientific Literacy 
(Επιστημονικός Αλφαβητισμός μέσω δημοφιλών και σχετικών με τη ζωή Μαθημάτων Φυσικών 
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Επιστημών) [http://www.parsel.uni-kiel.de/cms].  Στο  πρόγραμμα  συνεργάστηκαν  6 
πανεπιστήμια, 2 ερευνητικά ινστιτούτα και 1 διεθνής οργανισμός από 8 ευρωπαϊκές χώρες.

Τα μαθήματα-ενότητες  (modules)  καλύπτουν  ένα  ευρύτατο  φάσμα  των  φ.ε.  (φυσικής. 
χημείας, βιολογίας-βιοχημείας, γεωγραφίας και αστρονομίας) και χαρακτηρίζονται από σύνδεση 
με  τη  ζωή  και  το  περιβάλλον  και  από  διεπιστημονικότητα.  Η  δοκιμαστική  εφαρμογή 
μαθημάτων στις συμμετέχουσες στο πρόγραμμα χώρες χαρακτηρίστηκε από εκπαιδευτικούς και 
μαθητές ως επιτυχής.  Η χημεία αντιπροσωπεύεται σε μεγάλη έκταση στα μαθήματα, ενώ οι 
τίτλοι  της  ελληνικής  συμμετοχής  στο  PARSEL μέσω  του  Πανεπιστημίου  Ιωαννίνων  (που 
εστιάζουν περισσότερο στη χημεία) είναι οι εξής: 

1. Το αέριο που «πίνουμε» – Το διοξείδιο του άνθρακα σε ανθρακούχα αναψυκτικά. 
2. Αλάτι – Το ωραίο, το κακό και το νόστιμο. 
3. Τα αφριστικά μπάνιου και η χημεία. 
4. Βουρτσίζοντας τα δόντια μας με τη βοήθεια της χημείας. 
5. Γάλα – Διατηρείτε το στο ψυγείο. 
6. Καλλιέργεια φυτών – Παίζει ρόλο το χώμα; 

Πειράματα επίδειξης 

Κατά τη διάρκεια της πειραματικής εργασίας συμβαίνει συχνά ζωτικής σημασίας παρατηρήσεις 
να κρύβονται από ισχυρά, αλλά λιγότερο σημαντικά ερεθίσματα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, τα 
πειράματα επίδειξης,  παρά η ατομική  εργαστηριακή εργασία,  μπορούν να αποτελέσουν την 
καλύτερη διαδικασία. Σε ένα πείραμα επίδειξης ο καθηγητής έχει  τον έλεγχο και μπορεί να 
στρέψει την προσοχή στις πιο αξιοσημείωτες παρατηρήσεις. 

Συνεργατική πρακτική εργασία των μαθητών 

Ένα  σημαντικό  συμπέρασμα  της  έρευνας  της  διδακτικής  των  φ.ε.  είναι  ότι  οι  ενεργητικές 
μέθοδοι  διδασκαλίας  και  μάθησης πρέπει  να αντικαταστήσουν τις  παραδοσιακές  διδακτικές 
μεθόδους. Η ενεργητική μάθηση μπορεί να εφαρμοστεί από μαθητές που εργάζονται από μόνοι 
τους (υπό την παρατήρηση και την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού), αλλά αποτελεσματικότερα 
από τους μαθητές  που συνεργάζονται  σε μικρές ομάδες:  τεσσάρων ή πέντε ατόμων,  για  να 
πραγματοποιήσουν μια ανατεθείσα κοινή εργασία /  στόχο μάθησης.  Σύμφωνα με τον  Byers 
(2002, σ. 32), "η συζήτηση ανάμεσα σε όμοιες ομάδες κατά τη διάρκεια των προεργαστηριακών 
και  μεταεργαστηριακών περιόδων ενθαρρύνει  τη βαθύτερη σκέψη για τα πειράματα προτού 
αυτά  πραγματοποιηθούν και  βαθύτερη σκέψη για  τα  αποτελέσματα σε  σχέση με  αυτή  που 
υπάρχει συνήθως στις διαδικασίες που ακολουθούν συνταγή." 
Οι  ενεργητικές  και  συνεργατικές  μέθοδοι  μάθησης  είναι  σύμφωνες  με  τον 
κοινωνικό/πολιτιστικό  εποικοδομισμό,  παρέχουν  καλύτερο  μαθησιακό  περιβάλλον  και 
συμβάλλουν  στη  βαθύτερη κατανόηση και  ανάπτυξη  των  μαθησιακών  ικανοτήτων.  Αυτή  η 
μορφή  μάθησης  χρησιμοποιείται  παραδοσιακά  στην  εργαστηριακή  εργασία.  Ένα  κρίσιμο 
ζήτημα στη συνεργατική εργασία είναι η  δυναμική  μέσα στην ομάδα (Stamovlasis, Dimos, & 
Tsaparlis, 2006), όπου κάθε άτομο που ασχολείται με τέτοια εργασία μπορεί να διαδραματίσει 
τρεις ρόλους: τον  μαθητή, τον  μεσολαβητή και τον  καθοδηγητή.  
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Σύνδεση του μακρόκοσμου με τον μικρόκοσμο στο εργαστήριο  

Πολυάριθμες μελέτες έχουν δείξει ότι οι μαθητές έχουν μεγάλες δυσκολίες όταν προσπαθούν να 
συλλάβουν έννοιες όπως αυτές του μορίου και του ατόμου, δηλαδή κατά την προσπάθειά τους 
να  μεταφερθούν  από  το  μακροσκοπικό  στο  υπομικροσκοπικό  επίπεδο  και  αντίστροφα.  Οι 
Herron  (1978),  Johnstone  (1991),  και  Τσαπαρλής  (1997)  έχουν  διατυπώσει  τη  θέση  ότι  οι 
μαθητές έχουν δυσκολίες με έννοιες και θέματα σχετικά με τη δομή της ύλης. 

Η εργαστηριακή εκπαίδευση παρουσιάζεται συχνά στο μακροσκοπικό επίπεδο, με βασικό 
στόχο  να  περιγραφούν  οι  νόμοι  και  τα  φαινόμενα.  Στην  συνέχεια  η  θεωρία  και  το 
υπομικροσκοπικό  επίπεδο  καλούνται  να  εξηγήσουν  τις  παρατηρήσεις  στο  μακροσκοπικό 
επίπεδο, αλλά λείπουν τα πειράματα που καταδεικνύουν άμεσα τη σύνδεση του μακροσκοπικού 
με  το  υπομικροσκοπικό  επίπεδο.  Η  σύνδεση  μεταξύ  των  τριών  επιπέδων  της  χημείας  θα 
συμβάλει  αρκετά  στην  ανάπτυξη  των  ικανοτήτων  σκέψης  των  μαθητών  (Γεωργιάδου  & 
Τσαπαρλής, 1998, Georgiadou & Tsaparlis, 2000, Johnstone, 2000), αλλά αυτή η σύνδεση είναι 
δύσκολη εργασία, όπως καταδεικνύουν τα ακόλουθα ανέκδοτα στοιχεία από ένα μάθημα για το 
οξυγόνο στους μαθητές της δευτέρας γυμνασίου σε ένα ελληνικό αστικό σχολείο. Ο καθηγητής 
έβαλε φωτιά σε μια ποσότητα θείου σε ένα πορσελάνινο χωνευτήριο πύρωσης και κάλεσε τον 
μαθητή να περιγράψει τι είχε παρατηρήσει: 

Μαθητής: Το θείο έπιασε φωτιά και δημιουργήθηκε  καπνός. 
Καθηγητής: Μπορείς  να  γράψεις  στον  πίνακα  τη  χημική  εξίσωση  της 
αντίδρασης; 

Ο  μαθητής  έπειτα  έγραψε  S+...,  ο  καθηγητής  πρόσθεσε  Ο2,  και  ο  μαθητής  ολοκλήρωσε 
επιτυχώς την εξίσωση  → SO 2. 

Καθηγητής:  Πολύ  καλά.  Θα  μπορούσες  να  περιγράψεις  πάλι  αυτό  που 
παρατήρησες    προηγουμένως;
Μαθητής: Το θείο έπιασε φωτιά, και το οξυγόνο πήγε μαζί, και... 

Απαιτείται  πραγματικά  εκτενής  και  προσεκτικός  πειραματισμός  για  να  φανεί  η  εμπλοκή,  η 
απομόνωση και η ταυτοποίηση των αερίων στις χημικές αντιδράσεις.  

Τα αέρια και η σημασία της ιστορίας της χημείας 
Τα παραπάνω στοιχεία  μάς  οδηγούν  στη  σημασία  του  πειραματισμού  με  τα  αέρια  για  την 
κατανόηση της χημείας και την επιθυμητή σύνδεση με το αναπαστασιακό/συμβολικό και το 
υπομικροσκοπικό επίπεδο. Εδώ είναι ύψιστης σημασίας η ιστορία της χημείας. 

Οι περισσότεροι χημικοί δεν ασχολήθηκαν με τα αέρια από τα χρόνια της αλχημείας ως τις 
αρχές  του  δέκατου  όγδοου  αιώνα.  Χρειάστηκαν  πολλά  χρόνια  και  η  ιδιοφυΐα  διαφόρων 
επιστημόνων  για  να  πάρουν  τα  αέρια  όχι  μόνο  την  κατάλληλη  θέση  τους  στη  μελέτη  της 
χημείας, αλλά και για να παρέχουν τα μέσα για τη χημική επανάσταση και τη καθιέρωση της 
χημείας ως πραγματικής επιστήμης. 

Κατασκευή του μοριακού μοντέλου της ύλης: μάκρο-μίκρο σχέσεις 
Πολλές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές αρχίζοντας την χημεία, πηγάζουν από την 
ανεπαρκή κατανόηση του ατομικού μοντέλου και πώς αυτό χρησιμοποιείται για να εξηγήσει τη 
φαινομενολογία και τους νόμους της χημείας. Οι Meheut και Chomat (1990) προσπάθησαν να 
διδάξουν σε παιδιά ηλικίας 13-14 ετών πώς να κατασκευάσουν ένα μοριακό μοντέλο της ύλης 
με την επεξεργασία μιας ακολουθίας πειραματικών δεδομένων, ξεκινώντας από τις ιδιότητες 
των αερίων (συμπίεση, διάχυση), προχωρώντας στα στερεά και αφήνοντας στο τέλος τα υγρά. 
Από την άλλη πλευρά, ο Millar (1990) έδωσε έμφαση στη χρήση συγκειμένων (με βάση την 
προσέγγιση  Salter:  Hills et al.,  1989),  χρησιμοποιώντας,  παραδείγματος  χάριν,  ένα  κομμάτι 
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υφάσματος (φτιαγμένο από πανί, φτιαγμένο από νήματα, φτιαγμένο από ίνες) για να κινηθεί 
από το μακροσκοπικό προς το υπομικροσκοπικό επίπεδο.1  Ο Millar πρότεινε ότι μπορεί να είναι 
ενδεδειγμένο  να  αρχίσουμε  με  τα  στερεά  και  να  αναβάλουμε  τη  μελέτη  των  αερίων  για 
αργότερα: πολλά παιδιά χρειάζονται χρόνο και εμπειρία  για να εκτιμήσουν ότι τα αέρια είναι 
πραγματικά  ύλη.  Τέλος,  σε έναν συλλογικό  τόμο,  ο  Nussbaum (1998),  αφού έκανε  κριτικό 
απολογισμό των διαφόρων σχετικών προτάσεων από το διεθνές σεμινάριο του 1990, συνέδεσε 
την ιστορία και φιλοσοφία της επιστήμης με την εποικοδομητική διδασκαλία των σωματιδιακών 
θεωριών. Η φυσική του κενού είναι, σύμφωνα με τον Nussbaum, η σωστή αφετηρία για τη 
σωματιδιακή φυσική. Μόνο η ύπαρξη του κενού μπορεί να δικαιολογήσει την ασυνέχεια της 
ύλης, και κατά συνέπεια τη σωματιδιακή της φύση. Επιπλέον, το κενό επιτρέπει την κίνηση των 
μορίων. Ο Nussbaum στήριξε την εισαγωγή του σωματιδιακού μοντέλου στη μελέτη του αέρα 
και  των άλλων αερίων και  υποστήριξε  ότι  η  μελέτη  του σωματιδιακού μοντέλου είναι  μια 
μακροχρόνια διαδικασία εννοιολογικής αλλαγής, στην οποία οι λανθασμένες ιδέες των μαθητών 
μπορούν να παίξουν θετικό ρόλο.     

Αν και επιδοκιμάζω τη θέση του Nussbaum ότι η έννοια του κενού είναι κεντρική για την 
εννοιολογική κατανόηση των σωματιδιακών εννοιών για τους νεότερους μαθητές, είμαι υπέρ 
τού να αρχίσουμε με τα στερεά και τα υγρά, τα οποία είναι συγκεκριμένα και απτά, και να 
αφήσουμε τα  αέρια  στο τέλος  (σε  συμφωνία  με  τον  Millar).  Έμφαση πρέπει  να  δοθεί  στη 
συζήτηση των προαπαιτούμενων εννοιών και τεχνικών της φυσικής που κρίνονται απαραίτητες 
για την πραγματοποίηση του παραπάνω στόχου.   Σχετικό με αυτό το θέμα είναι το πειραματικό 
βιβλίο για τη χημεία της δευτέρας γυμνασίου των Κολιούλη και Τσαπαρλή (2007), στο οποίο οι 
σωματιδιακές έννοιες αναβάλλονται μέχρι το τελευταίο τρίτο του βιβλίου και αναπτύσσονται σε 
επτά μαθήματα, ήτοι: η έννοια του μορίου στα στερεά και στα υγρά, αεικίνητα μόρια, η έννοια 
του μορίου στα αέρια, οι πρώτοι δύο νόμοι της χημείας [διατήρηση της ύλης (Lavoisier) και των 
σταθερών αναλογιών (Proust)], η έννοια του ατόμου (ατομική θεωρία τουDalton), νόμος των 
πολλαπλών αναλογιών, πείραμα των Gay-Lussac, υπόθεση του Avogadro), χημικοί τύποι και η 
έννοια του mole, η έννοια της χημικής εξίσωσης. 

Συζήτηση και προοπτικές για το μέλλον  

Η σημασία των πρακτικών δραστηριοτήτων για τη χημεία
Ένα  μεγάλο  μέρος  ερευνητικών  εργασιών  έχουν  εξετάσει  την  αποτελεσματικότητα  της 
εργαστηριακής εργασίας για τη διδακτική των φ.ε. και ειδικότερα για την επίτευξη γνωστικών, 
συναισθηματικών και πρακτικών στόχων (Hofstein  & Mamlok-Naaman, 2007).  Μια θλιβερή 
διαπίστωση είναι ότι η έρευνα έχει αποτύχει να παρουσιάσει απλοϊκές σχέσεις ανάμεσα στις 
εργαστηριακές  εμπειρίες   και  τα  μαθησιακά  αποτελέσματα  (Hofstein  &  Mamlok-Naaman, 
2007).  
Αναμένεται ότι στο μέλλον θα δοθεί περισσότερη έμφαση στην έρευνα και στις προσεγγίσεις 
που βασίζονται στο εργαστήριο μέσω διερώτησης, στο εργαστήριο με εργασίες τύπου  project 
και στο εργαστήριο που βασίζεται στα συγκείμενα.  Οι μορφές συνεργατικής εργαστηριακής 
διδασκαλίας πρέπει σίγουρα να εξερευνηθούν περαιτέρω και συστηματικά, λαμβάνοντας υπόψη 
τις  συστάσεις  που  βασίζονται  στην  έρευνα.   Τα  πειράματα  επιδείξεως,  σχεδιασμένα  και 
εκτελεσμένα αποτελεσματικά, θα είναι επίσης χρήσιμα.  Άλλες μη συμβατικές μέθοδοι μπορούν 
να  υιοθετηθούν  αποτελεσματικά,  όπως  η  χρήση  εργαστηριακών  κιτ  για  την  εκτέλεση 

1  Η χρήση μιας ίνας υφάσματος (η ¨«δομική μονάδα» ενός υφάσματος) , όπως και ενός τούβλου (η «δομική 
μονάδα» ενός τοίχου) είναι ανάλογα της δομικής μονάδας της ύλης και έχει χρησιμοποιηθεί επίσης από τον 
Τσαπαρλή (Tsaparlis, 1989).     

48



Προσκεκλημένες ομιλίες 

πειραμάτων  στο  σπίτι,  για  τη  διδασκαλία  της  γενικής  χημείας  μέσω  της  εκπαίδευσης  από 
απόσταση (Kennepohl, 2007).  

Εργαστηριακές  δραστηριότητες  του  συμβατικού/περιγραφικού  τύπου  θα  συνεχίσουν  να 
είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη των βασικών πειραματικών δεξιοτήτων των μαθητών, παρά 
την αναποτελεσματικότητά τους στο να παρέχουν ένα ρεαλιστικό επιστημονικό περιβάλλον και 
να προωθούν τη χρήση γνωσιακών ικανοτήτων ανώτερης τάξεως. Ακόμη και οι υποστηρικτές 
του  συμβατικού  τύπου  εργαστηρίου  και  του  εργαστηριακού  εγχειριδίου/οδηγού   δεν 
υποστηρίζουν  ότι  πάντα  χρησιμοποιούνται  ορθά,  ούτε  υποστηρίζουν  ότι  πρέπει  να 
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά (Ault, 2002, 2004).  Εντούτοις, το κυριότερο πρόβλημα είναι 
ότι  παρά  το  γεγονός  ότι  η  έρευνα  έχει  δείξει  την  ανωτερότητα  των  εργαστηριακών 
δραστηριοτήτων  τύπου  διερώτησης  σε  σχέση  με  τις  εργαστηριακές  δραστηριότητες 
επαλήθευσης/επιβεβαίωσης της θεωρίας, οι εργαστηριακές δραστηριότητες που είναι γραμμένες 
σαν  μαγειρική   συνταγή  επικρατούν  ακόμη  σε  πολλά  σχολεία  μέσης  εκπαίδευσης  και  στο 
πανεπιστήμιο.

Η συμβολή της τεχνολογίας στην πρακτική εργασία στη χημεία 
Η χρήση της τεχνολογίας,  και ειδικά των υπολογιστών, μπορεί να συμβάλει στην καλύτερη 
διδασκαλία και μάθηση. Γενικά αναμένεται ότι η χρήση των μοντέλων, προσομοιώσεων και 
τεχνικές οπτικοποίησης μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές να έρθουν σε αντίθεση και να 
ξεπεράσουν τις κοινές παρανοήσεις.  Το Journal of Chemical Education  (JCE) παρέχει μια 
μεγάλη ποικιλία εκπαιδευτικού υλικού με Η/Υ, συμπεριλαμβανομένων των υπολογισμών και 
των οπτικοποιήσεων μέσω του Διαδικτύου.  

Η σημασία του συναισθηματικού τομέα  
Οι  εκπαιδευτικοί δίνουν συνήθως έμφαση στους γνωσιακούς στόχους της πρακτικής εργασίας. 
Ισάξιας σημασίας είναι εντούτοις και οι παράγοντες του συναισθηματικού τομέα.  

Η αξιολόγηση και τα πρότυπα (τα στάνταρ) αξιολόγησης στην πρακτική εργασία στη χημεία 
Ένα  πολύ  σημαντικό  ζήτημα  που  δεν  εξετάσαμε  σε  αυτό  την  εισήγηση  είναι  αυτό  της 
αξιολόγησης  της  πρακτικής  εργασίας.  Σίγουρα  υπάρχει  η  ανάγκη  για  την  ουσιαστική 
αξιολόγηση των πρακτικών εμπειριών όλων των ειδών, επειδή αν οι μαθητές ξέρουν ότι θα 
αξιολογηθούν σε αυτές, θα δώσουν περισσότερη προσοχή. Ο Kempa (1986) έχει θεωρήσει ότι 
τα  ακόλουθα  χαρακτηριστικά  πρέπει  να  ληφθούν  υπόψη  στα  σχήματα  αξιολόγησης  των 
πρακτικών δυνατοτήτων: (1) αναγνώριση και διατύπωση ενός προβλήματος, (2) σχεδιασμός και 
προγραμματισμός των πειραματικών διαδικασιών, (3) στήσιμο και εκτέλεση της πειραματικής 
εργασίας (χειρισμός),  (4) ικανότητες παρατήρησης και μέτρησης (συμπεριλαμβανομένης της 
καταγραφής  των  δεδομένων  και  των  παρατηρήσεων),  (5)  ερμηνεία  και  αξιολόγηση  των 
πειραματικών  δεδομένων  και  παρατηρήσεων.  Η  διαμορφωτική  αξιολόγηση  είναι 
καταλληλότερη, ώστε να μπορούμε να θεωρήσουμε ότι η συνολική/τελική αξιολόγηση  είναι 
περιττή.         

Ως αποτέλεσμα της έρευνας της διδακτικής των φ.ε., μια νέα εποχή μεταρρύθμισης στην 
διδασκαλία των φ.ε. έχει αρχίσει με τον νέο αιώνα. Νέα πρότυπα (στάνταρ) έχουν καθοριστεί 
(National Research Council, 1996, 2000). Το πρότυπα του  National Science Education Stand-
ards (National Research Council, 1996) και το πρόγραμμα 2061 της American Association for 
the Advancement of Science  (1989, 1990)  θεωρούν ότι  η έρευνα γενικά και  η  έρευνα στο 
πλαίσιο της πρακτικής εργασίας στην  διδακτική των φ.ε. είναι κεντρική στην επίτευξη του 
επιστημονικού αλφαβητισμού (Hofstein & Ramlok-Naaman, 2007).  
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Οι  πρακτικές  δραστηριότητες  πρέπει  να  ενσωματώσουν  όσο  καλύτερα  γίνεται  τις 
επιστημονικές  διαδικασίες  που έχουν καθοριστεί  από την  American Association for the Ad-
vancement of Science:  παρατήρηση,  ταξινόμηση,  αριθμητικές  σχέσεις,  μετρήσεις,  σχέσεις 
χρόνου-χώρου, επικοινωνία (προφορική, εικονογραφική, γραπτή), παραγωγή συμπερασμάτων, 
πρόβλεψη  ("τι  θα  συνέβαινε  εάν  ....  "),  διατύπωση  υποθέσεων,  παραγωγή  λειτουργικών 
ορισμών, ταυτοποίηση και έλεγχος μεταβλητών, το πείραμα και η εξήγηση των πειραματικών 
δεδομένων. 

Βελτίωση της έρευνας στις πρακτικές δραστηριότητες  
Τέλος,  οι  Hofstein και Mamlok-Naaman (2007) και οι  Lunetta,  Hofstein και  Clough (2007) 
έχουν  διατυπώσει  διάφορες  συστάσεις  για  τους  μελλοντικούς   ερευνητές  των  πρακτικών 
δραστηριοτήτων που μπορούν να αναπτύξουν την ποιότητα της έρευνας και  τη δυνατότητα 
εφαρμογής  των  αποτελεσμάτων  της.  Οι  προς  δημοσίευση  ερευνητικές  εργασίες  πρέπει  να 
παρέχουν  λεπτομερή  περιγραφή  της  χρησιμοποιηθείσας  μεθόδου,  των  μαθητών  που 
συμμετέχουν  (του  αριθμού  και  του  ρόλου  τους),  των  καθηγητών,  των  τάξεων  και  των 
περιεχομένων  του  προγράμματος  σπουδών.  Πρέπει  να  αναφέρουν  αν  είναι  μακροχρόνια  ή 
βραχυχρόνια έρευνα, το χρονικό διάστημα που χρειάστηκαν οι μαθητές για τις εργαστηριακές 
δραστηριότητες  και  πώς  αυτές  ενσωματώθηκαν  ή  διαχωρίστηκαν  από  άλλη  εργασία  στο 
μάθημα των φ.ε. Οι ακόλουθες ερωτήσεις πρέπει επίσης να εξεταστούν: Τι αντιλαμβάνονται οι 
μαθητές  ότι  πρέπει  να  φέρουν  εις  πέρας  με  την  εργαστηριακή  δραστηριότητα;  Πώς 
αντιλαμβάνονται  ότι  η  εργαστηριακή  επίδοσή  τους  θα  αξιολογηθεί;  Πόσο  σημαντικές 
αντιλαμβάνονται  οι  μαθητές  και  οι  καθηγητές  ότι  είναι  οι  εργαστηριακές  δραστηριότητες; 
Άλλες μεταβλητές περιλαμβάνουν: στόχους μάθησης, φύση των οδηγιών που παρέχονται από 
τον καθηγητή και τον εργαστηριακό οδηγό, υλικά και εξοπλισμό διαθέσιμα για χρήση στην 
εργαστηριακή μελέτη, τη φύση των δραστηριοτήτων και τις αλληλεπιδράσεις μαθητή-μαθητή 
και καθηγητή-μαθητών κατά τη διάρκεια της εργαστηριακής εργασίας, ζητήματα αξιολόγησης, 
εργαστηριακές  εκθέσεις  μαθητών,  προετοιμασία,  στάσεις,  γνώση  και  συμπεριφορά  των 
καθηγητών. 
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Κουν, Λάκατος, νεοπιαζετιανές αντιλήψεις για την εννοιολογική αλλαγή

Καρέλλα Κ.
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Εργαστήριο Διδακτικής & Επιστημολογίας ΦΕ και 

Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, ckarella@primedu.uoa.gr

Η θεώρηση για την εννοιολογική αλλαγή του Kuhn, που παρουσιάζεται στη Δομή των 
Επιστημονικών  Επαναστάσεων  και  σε  μία  σειρά  άρθρων  της  δεκαετίας  του  1980, 
εστιάζει στο χώρο των φυσικών επιστημών. Θεωρείται εξαιρετικής σημασίας για την 
επιρροή που είχε τόσο στο χώρο της διδακτικής των επιστημών όσο και αυτόν της 
γνωσιακής ψυχολογίας του παιδιού. Εξετάζουμε εάν το σχήμα του Kuhn μπορεί  να 
μεταφερθεί  στην  ιστορία  και  φιλοσοφία των μαθηματικών,  και  τη  συνεισφορά του 
Lakatos  σε  αυτό  το  ερώτημα.  Κατόπιν  η  θεώρηση  του  Kuhn  συγκρίνεται  με  την 
εννοιολογική  αλλαγή στο  έργο  του  Piaget  και  τίθεται  το  ερώτημα κατά πόσο  είναι 
συμβατές  οι  δύο  θεωρίες.  Προκρίνεται  δε  η  άποψη  ότι  κάτω  από  ορισμένες 
προϋποθέσεις η αντίληψη του Piaget είναι συμβατή με αυτή του Kuhn.

Εισαγωγή

Η εννοιολογική αλλαγή είναι αντικείμενο μελέτης που μοιράζονται η γνωσιακή ψυχολογία απο 
τη μία πλευρά, η ιστορία και φιλοσοφία των επιστημών από την άλλη. Και στους δύο κλάδους 
οι ρίζες της θεματολογίας βρίσκονται στο έργο του Thomas Kuhn και ιδιαίτερα στο βιβλίο του 
Η δομή των επιστημονικών επαναστάσεων του 1962. Το έργο του Kuhn επηρέασε μία ολόκληρη 
γενιά ερευνητών, οι περισσότεροι απο τους οποίους ειδικεύονται στο χώρο των «γνωσιακών 
επιστημών». Τα ονόματα της H. Andersen, N. Nersessian, και P. Thagard είναι τα πρώτα που 
έρχονται στο νου. Το ίδιο έργο προσδιόρισε ουσιαστικά τη νέα γραμμή στην φιλοσοφία των 
επιστημών,  με  τη  σύνδεση  της  ιστορίας  αλλα  και  ιστοριογραφίας  με  την  παραδοσιακή 
επιστημολογία. 
Είναι όμως στις δημοσιεύσεις μετά τη Δομή, που ο Kuhn εκφράζει το έντονο ενδιαφέρον του για 
την εννοιολογική αλλαγή, ή, όπως ονομάζει την ορολογία κάθε επιστημονικής κοινότητας (και 
τα θέματα δημιουργίας, εκμάθησης και τροποποίησης της ορολογίας), το «lexicon». Οπως το 
θέτει  και  ο  ίδιος  προσηλώνεται  στην  «ασυμετρία  και  την  φύση  της  εννοιολογικής 
διαφοροποίησης  ανάμεσα  σε  εξελικτικά  στάδια  που  χωρίζονται  από  (...)  “επιστημονικές 
επαναστάσεις”» (Kuhn 2000). 
Στο ίδιο πνεύμα και επηρεασμένος από τα γραπτά του Kuhn αλλά και του Popper (αν και η 
διαμάχη  ανάμεσα στους  δύο είναι  πλέον  κλασσική  για  τους  ιστορικούς  των επιστημών),  ο 
Lakatos πρεσβεύει ότι «η φιλοσοφία των επιστημών χωρίς την ιστορία των επιστημών είναι 
άδεια, η ιστορία των επιστημών χωρίς την φιλοσοφία είναι τυφλή». Για τον Imre Lakatos η 
εννοιολογική αλλαγή γίνεται κατανοητή ως «σημασιολογική προέκταση» (semantic stretching) 
του  αρχικού  όρου,  που  πρέπει  να  αλλάξει  για  να  απορροφηθεί  κάποιο  αντεπιχείρημα  ή 
παράδειγμα αντίθετο από το αναμενόμενο (counterexample).  Οι διαφορές ανάμεσα στις δύο 
προσεγγίσεις  δεν  είναι  μόνο  αποτέλεσμα  των  φιλοσοφικών  (προ-)  υποθέσεων  των  δύο 
συγγραφέων.  Εχουν  να  κάνουν  και  με  το  αντικείμενο  μελέτης  του  καθενός:  ο  μεν  Kuhn 
επικεντρώνει το ενδιαφέρον του στις φυσικές επιστήμες, ο δε Lakatos στα μαθηματικά. Στο 
κείμενο που ακολουθεί θα παρουσιάσουμε τις δύο προσεγγίσεις, θα αναφερθούμε αναπόφευκτα 
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στην  δυνατότητα  εφαρμογής  (applicability)  της  ορολογίας  του  Kuhn  στα  μαθηματικά  (για 
πολλούς  είναι  αρκετά προβληματική),  πριν  περάσουμε στο ερώτημα της  χρησιμότητας  των 
αναλύσεων των Kuhn και Lakatos στην εκπαίδευση. 

I.

Στις δημοσιεύσεις του μετα τη Δομή, ο Kuhn στρέφει την προσοχή του όλο και περισσότερο στο 
πρόβλημα του Lexicon, ή όπως το θέτει και ο ίδιος (Kuhn 1993), «τον τρόπο με τον οποίο τα 
μέλη μίας επιστημονικής κοινότητας διατηρούν τους ειδικούς όρους της κοινότητας». Η έννοια-
κλειδί  στα πρώτα γραπτά του,  το «“παράδειγμα” της  εκάστοτε επιστημονικής κοινότητας  » 
αποδείχθηκε διφορούμενη αν όχι προβληματική. Με το «λεξικό» οι όροι που χρησιμοποιεί ο 
Kuhn  γίνονται  όλο  και  ειδικότεροι,  στοχεύεται  συγκεκριμένα  η  γνωσιακή  και  γραμματική 
αλλαγή, το βάρος μετατοπίζεται από την γενική ιστορία των επιστημών στη γλώσσα και την 
εξέλιξή της, στα νοήματα των βασικών όρων και τις αλλαγές που έχουν παρατηρηθεί. 
Αν και ο ορισμός ακόμα της εννοιολογικής αλλαγής εξακολουθεί να ειναι αντικείμενο μελέτης, 
μπορούμε να ξεχωρίσουμε κάποιες γενικές κατηγορίες. 
Συγκεκριμένα, στα έργα του Kuhn (1983a), (1990), (1991a), η εννοιολογική αλλαγή αναλύεται 
ως: 
Η  αναδιοργάνωση  και  προσαρμογή  ενός  ήδη  υπάρχοντα  όρου  ώστε  να  αποροφηθούν  νέες 
πληροφορίες. Για παράδειγμα, η έννοια της μάζας στη νευτώνεια μηχανική δεν είναι η ίδια με 
τη μάζα στη θεωρία της σχετικότητας. Για αυτόν τον τύπο αλλαγής η Nersessian χρησιμοποιεί 
την έκφραση «εννοιολογικοί απόγονοι» των προηγούμενων. 
Η απλή δημιουργία νέων όρων, νέων εννοιών. Το παράδειγμα του «spin» στη φυσική. 
Η εξαφάνιση παλαιότερων όρων. Το παράδειγμα του «phlogiston» στη χημεία. 
Η απορρόφηση εννοιών από άλλους όρους. Έτσι, ενώ κάποιοι όροι δεν χρησιμοποιούνται πια 
από  την  επιστημονική  κοινότητα,  υπάρχουν  μέρη,  κομμάτια  της  σημασίας  τους  που  έχουν 
απορροφηθεί από άλλους. Ο αιθέρας για παράδειγμα. 
Και εδώ πρέπει να τονίσουμε τη διαφορά του ύστερου Kuhn από τον Kuhn της Δομής. Όσο κι 
αν  παρουσιάστηκε  τότε  ως  αντίθετος  στις  θέσεις  του  λογικού  θετικισμού  των  Carnap, 
Reichenbach, Hempell,  οι οποίοι εξέταζαν την επιστήμη ως στατικό φαινόμενο (και όχι στα 
πλαίσια  της  ιστορικής  της  εξέλιξης),  με  μόνο εργαλείο  τη  λογική  ανάλυση του λόγου,  και 
θεωρούσαν  ότι  η  επιστημονική  πρόοδος  δεν  είναι  άλλο  από  αύξηση  των  ήδη  κεκτημένων 
γνώσεων ή πρόσθεση νέων γνώσεων στις παλιές, ο πρώιμος Kuhn μοιραζόταν ακόμα τότε μαζί 
τους  μία  κατανόηση  του  φιλοσοφικού  όρου  «concepts»  (έννοιες).  Σύμφωνα  με  αυτήν,  η 
σημασία,  το νόημα ενός  όρου,  προσδιορίζεται  από το σύνολο των αναγκαίων και  αρκετών 
συνθηκών που τον ορίζουν. Είναι όμως σχεδόν αδύνατον να μιλήσει κανείς για εννοιολογική 
αλλαγή  με  αυτή  την  προσέγγιση.  Είναι  δηλαδή  σχεδόν  αδύνατον  –τουλάχιστον  εξαιρετικά 
δύσκολο—  να  προσαρμόσει  το  ένα  (τύπους  αλλαγής)  στο  άλλο  (σε  αυτό  τον  ορισμό  του 
νοήματος). Ένα κλασσικό παράδειγμα είναι η ανάλυση του νοήματος της λέξης «εργένης», η 
οποία περιλαμβάνει τις έννοιες «άντρας», και «ανύπαντρος». Βλέπουμε πως θα μπορούσε να 
γίνει εννοιολογική αλλαγή σε αυτή την περίπτωση. 
Δεν  είναι  εφικτό  όμως  να  γίνει  το  ίδιο  με  όρους  του  lexicon  :  πως  για  παράδειγμα  να 
αναλύσουμε τις αλλαγές στον όρο «μάζα», ή «spin» στη φυσική με τον ίδιο τρόπο; 
Ο ύστερος Kuhn υοθετεί μία άλλη προσέγγιση του νοήματος γενικότερα, και θυμίζει σε αρκετά 
σημεία  τον Wittgenstein. 
Σε γενικές γραμμές μπορούμε να πούμε ότι στη διάρκεια της καριέρας του ο Kuhn υποστήριξε 
τρεις θέσεις για την εννοιολογική αλλαγή στην ιστορία των επιστημών:
την αδυναμία μετάφρασης από το ένα παράδειγμα στο άλλο
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την δυνατότητα επικοινωνίας ανάμεσα σε διαφορετικά παραδείγματα και τέλος, 
την αναδόμηση θεωριών μετά από περιόδους κρίσης. 
Ο P. Kitcher (1988) ξεχωρίζει τις εξής: 
1)  Υπάρχουν  επεισόδια  στην  ιστορία  των  επιστημών  τέτοια  ώστε  οι  γλώσσες  που 
χρησιμοποιούν οι επιστήμονες του ίδιου χώρου στην αρχή και στο τέλος του οποιουδήποτε 
τέτοιου επεισοδίου δεν είναι αμοιβαίως μεταφράσιμες.
2) Παρόλ’αυτά, σε τέτοια επεισόδια, οι υποστηρικτές διαφορετικών θέσεων εξακολουθούν να 
επικοινωνούν «σχετικά» μεταξύ τους, και έχουν τη δυνατότητα να συζητούν τις διαφορές τους.
3) Επιπλέον, ακόμα και όταν οι ίδιες έννοιες διατηρηθούν στη διάρκεια τέτοιων επεισοδίων, οι 
εν λόγω έννοιες «αποκτούν νέες σχέσεις», έτσι ώστε, τελικά, οι σχέσεις ανάμεσα στις έννοιες 
(ανάμεσα στους όρους) να είναι πολύ διαφορετικές απ’ότι ήταν στην αρχή.
Ως εδώ είδαμε την ανάλυση του Kuhn για την εννοιολογική αλλαγή στις φυσικές επιστήμες. Ο 
Lakatos υιοθετεί τα γενικά πλαίσια της θεωρίας του Kuhn και την εφαρμόζει στα μαθηματικά. 
Κατά πόσον όμως είναι εφικτή η χρήση αυτών των όρων στην ιστορία των μαθηματικών; Το 
θέμα πήρε τη μορφή ενός διαλόγου στη δεκαετία του 70 ανάμεσα σε δύο ερευνητές, το M. 
Crowe και τον D. Dauben, οι οποίοι διαφώνησαν ως προς το εάν η θεωρία του Kuhn μπορεί να 
μεταφερθεί από το χώρο των φυσικών επιστημών στα μαθηματικά, και πιο συγκεκριμένα εάν η 
έννοια – κλειδί της φιλοσοφίας του, η «επιστημονική επανάσταση» έχει νόημα στην ιστορία 
των μαθηματικών. Δηλαδή, εφ’όσον δεν έχουμε ούτε ένα παράδειγμα μαθηματικής θεωρίας, 
αρκετά  δυνατής  και  αποδεκτής  από  την  επιστημονική  κοινότητα  ώστε  να  θεωρείται 
«παράδειγμα» (paradigm) με την έννοια τουν Kuhn, η οποία κάποια στιγμή να απορρίφθηκε 
από  την  επιστημονική  κοινότητα,  και  να  αντικαταστάθηκε  από  κάποια  άλλη,  πώς  τότε  να 
μιλήσουμε για επαναστάσεις; Αντίστοιχα προβλήματα τίθενται και για άλλες κεντρικές ιδέες της 
φιλοσοφίας του Kuhn, αυτό όμως είναι το βασικότερο. 
Δεν θα επεκταθούμε στα θέματα ερμηνείας των όρων «ασυμμετρία» («incommensurability»), 
«επιστημονική επανάσταση», «περίοδος κρίσης». Θα περιοριστούμε στην εξής παρατήρηση: 
ότι  δηλαδή  αναλόγως  με  την  ανάλυση  που  κάνει  ο  καθένας  στον  όρο  «επιστημονική 
επανάσταση», και το πως καταλαβαίνει κανείς την παρομοίωση με την πολιτική επανάσταση, 
και  οι  δύο  ερμηνείες  είναι  αποδεκτές.  Ο Crowe,  σύμφωνα με  τον  οποίο  δεν  μπορούμε να 
μιλήσουμε για  «επαναστάσεις» στην ιστορία των μαθηματικών,  αντιλαμβάνεται  τον όρο ως 
οριστική, ολοκληρωτική και αμετάκλητη αντικατάσταση ενός συστήματος από ένα άλλο (και 
στον  πολιτικό  και  στον  επιστημονικό  χώρο).  Αντίθετα  ο  Dauben,  ο  οποίος  δίνει  πολλά 
παραδείγματα  επεισοδίων  στην  ιστορία  των  μαθηματικών  που  θεωρεί  «επαναστάσεις»,  την 
αντιλαμβάνεται  ως  πέρασμα  από  ένα  σύστημα  σε  ένα  άλλο,  αλλά  με  τη  δυνατότητα  να 
διατηρηθούν στοιχεία από το παλιό. Το κλασσικό (πολιτικό) παράδειγμα που χρησιμοποιεί για 
να εξηγήσει το σημείο αυτό στην επιστημολογία είναι η αγγλική μοναρχία. Σαφώς και υπήρξε 
επανάσταση, υπήρχε ένα «πριν» και ένα «μετά», η μοναρχία όμως παρέμεινε, αλλά με τη θέση 
και το ρόλο της ριζικά τροποποιημένα. 

ΙΙ.

Κατά κάποιο τρόπο η ιστορία απάντησε στα ερωτήματα των Crowe και  Dauben. Χωρίς να 
χρησιμοποιεί πάντα τις ίδιες λέξεις, ο σύγχρονος του Kuhn, Lakatos εκφράζει παραπλήσιες αν 
όχι  ταυτόσημες  έννοιες  αυτή  τη  φορά στο  χώρο των  μαθηματικών.  Το έργο του  επηρέασε 
πολλούς φιλοσόφους των επιστημών και αποτελεί πλέον σημείο αναφοράς στην ιστορία και 
φιλοσοφία των μαθηματικών. Το  Αποδείξεις και Ανασκευές πρωτοεκδόθηκε το 1972, και ήταν 
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και  μία  απάντηση στην  τότε  διαμάχη ανάμεσα στον  T.  Kuhn και  τον  K.  Popper,  που  είχε 
ξεκινήσει από το 1965. Στο έργο του συμφιλιώνεται η ιστορικότητα των επιστημών (και  των 
φορμαλιστικών)  με την έννοια της «διαψευσημότητας» του Popper. 
 Ο Lakatos αναγνωρίζει ο ίδιος τρεις πηγές έμπνευσης για τη φιλοσοφία των μαθηματικών που 
αναπτύσσει:  την  διαψευσημότητα  του  Popper,  την  ευρετική  μέθοδο  του  Polya,  και  την 
διαλεκτική του Hegel. Εκεί που για τον Popper οι επιστημονικές θεωρίες δεν μπορούν ποτέ να 
επαληθευθούν παρά μόνο να διαψευθούν, με τον Lakatos το ίδιο ισχύει και για τα μαθηματικά. 
Εφαρμόζοντας αυτό το σύστημα στα μαθηματικά περνά από την  εικόνα μίας εξιδανικευμένης 
μαθηματικής  επιστήμης  που  προχωρά  προσθέτοντας  τη  μία  ανακάλυψη  στην  άλλη,  σε  μία 
δραστηριότητα,  στους  μαθηματικούς  που  ερευνούν,  αναλύουν,  αποδέχονται,  ή  απορρίπτουν 
προτάσεις. 
Οι  ερευνητές  σ’αυτό  το  πλαίσιο  προχωρούν  δοκιμάζοντας,  ψάχνοντας,  διατυπώνοντας 
υποθέσεις εργασίας, για να τις επαληθεύσουν ή να τις διαψεύσουν.  
Αν και ο Lakatos δανείζεται πολλα στοιχεία από τη φιλοσοφία του Popper, έρχεται σε αντίθεση 
με  μία  βασική  θέση  του  ύστερου  Popper  σχετικά  με  τη  φύση  και  το  αντικείμενο  της 
επιστημολογίας. Αναφέρουμε μία χαρακτηριστική φράση του τελευταίου από τον πρώτο τόμο 
του  Post-scriptum στην  Λογική της Επιστημονικής Ανακάλυψης: «Διότι το εμπειρικό ερώτημα, 
ψυχολογικού και ιστορικού τύπου ‘πως φτάνουμε στις  θεωρίες μας;’,  όσο ενδιαφέρον κι αν 
είναι αυτό καθ’αυτό, δεν έχει καμία σχέση με το λογικό, μεθοδολογικό, και επιστημολογικό 
ερώτημα της εγκυρότητας».
Και  κατά  κάποιο  τρόπο  είναι  στους  αντίποδες  της  συγκεκριμένης  αυτής  της  ιδέας  που  θα 
μπορούσαμε  να  τοποθετήσουμε  αρχικά  τη  σύζευξη  που  κάνει  ο  Lakatos  ανάμεσα  στη 
φιλοσοφία και την ιστορία των επιστημών. 
Ο  Imre  Lakatos  στο  βιβλίο  του  Αποδείξεις  και  Ανασκευές παρουσιάζει  την  πρόοδο  στα 
μαθηματικά  ως  εξελιξημότητα,  απόδειξη,  επανεξέταση,  αντίρηση.  Σε  αντίθεση  με  την  πιο 
συντηρητική  θεώρηση  της  μαθηματικής  γνώσης  και  προόδου,  η  οποία  πρεσβεύει  ότι  τα 
μαθηματικά αποτελούνται από αιώνιες αλήθειες που δεν αποτελούν αντικείμενο αμφισβήτησης 
και κριτικής, δίνει ένα εναλλακτικό πρότυπο που βασίζεται στον εμπειρισμό ως φιλοσοφία των 
μαθηματικών. Και εδώ το βασικό ερώτημα είναι εάν πρόκειται για απλό εμπλουτισμό γνώσεων 
(προσθέτουμε νέες έννοιες, ένα καινούριο θεώρημα, μία απόδειξη, κλπ, στην προϋπάρχουσα 
γνώση, ενώ αυτή η τελευταία παραμένει απαράλλακτη) ή εάν πρόκειται για κάτι πιο σύνθετο. 
Η εννοιολογική αλλαγή σ’αυτό το πλαίσιο γίνεται κατανοητή ως «σημασιολογική προέκταση» 
(semantic stretching) όπου η έννοια, το νόημα του όρου αλλάζει για να απορροφηθεί κάποιο 
αντεπιχείρημα ή αντίθετο παράδειγμα (counter example). Η έννοια, ας δεχθούμε ότι πρόκειται 
για μία κεντρική έννοια σε κάποια θεωρία ή επιχείρημα, χρειάζεται να τροποποιηθεί μετά από 
την ανακάλυψη κάποιου είδους «ανωμαλίας» σε σχέση με τα αναμενόμενα αποτελέσματα.  Εάν 
η  γενικότερη  θεωρία  είναι  σωστή,  τότε  ένας  από  τους  κεντρικούς  όρους  θα  πρέπει  να 
τροποποιηθεί,  από το νόημά του δηλαδή να αφαιρεθούν οι ιδέες, τα μέρη, τα νοήματα που 
προκαλούν την ανωμαλία. Το σύνολο ιδεών, εννοιών, που αποτελούν το νόημα ενός όρου (Χ), 
λειτουργεί  και  ως  σύνολο  προϋποθέσεων  για  τα  αντικείμενα  (Ψ1,  Ψ2,  ...)  που  θα  τις 
ικανοποιήσουν ή όχι, για να μπορούμε να πούμε ότι το Ψ είναι Χ.  Αφαιρώντας μέρη από τις 
προϋποθέσεις,  επεκτείνουμε  αναπόφευκτα  το  σύνολο  των  αντικειμένων  (Ψ1,  Ψ2,...)  που 
ικανοποιούν αυτές που έμειναν. Και γι’αυτό το λόγο μιλάμε για «σημασιολογική επέκταση». 
Όπως αναφέρει ο Lakatos, η χρήση που κάνει ο Cauchy κοίλων και κυρτών πολυέδρων είναι 
ένα κλασσικό παράδειγμα τέτοιου είδους «επέκτασης».    
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ΙΙΙ. 

Χρησιμοποιήσαμε  επανειλημένως  ως  εδώ  την  λέξη  «πρόοδος»  αναφερόμενοι  στην 
επιστημονική ανάπτυξη. Η ίδια λέξη χρησιμοποιείται και στην διδακτική των επιστημών, και 
αυτό δεν είναι  τυχαίο.  Βασισμένοι  στην υπόθεση μίας  συνέχειας ανάμεσα στη δουλειά του 
επιστήμονα που ανακαλύπτει κάτι  καινούριο (βλ.  αναφορά Nersessian) και  του μαθητή που 
επίσης  ανακαλύπτει  μαθαίνοντας,  οι  γνωσιακοί  ψυχολόγοι  και  παιδαγωγοί  προεκτείνουν  τη 
θεωρία των Kuhn και Lakatos στην εκπαίδευση. Η γενιά ερευνητών που ήταν κάποτε φοιτητές 
του Thomas  Kuhn,  όπως  η H.  Andersen,  S.  Carey και  N.  Nersessian,  έχει  εγκαινιάσει  τον 
διεπιστημονικό χώρο των γνωσιακών επιστημών όπου γίνονται οι περισσότερες έρευνες για την 
εννοιολογική  αλλαγή  ή  τροποποίηση  στην  εκπαίδευση.  Η  «υπόθεση  της  συνέχειας», 
θεμελιώδης  για  τις  γνωσιακές  επιστήμες,  εκφράζεται  έτσι  από  την  N.  Nersessian:  «Η 
υπαινισσόμενη προϋπόθεση είναι ότι οι τρόποι επίλυσης προβλημάτων που αναπτύχθηκαν είναι 
πολύ εξελιγμένες και λεπτές απόρροιες των καθημερινών συλλογισμών και αντιλήψεων». Έχει 
τις  ρίζες  της  στο  έργο  του  J.  Hadamard,  ο  οποίος,  σε  μία  πλέον  διάσημη  μελέτη  που 
πρωτοδημοσιεύθηκε το 1945, μελετά το ρόλο της ψυχολογίας, των ψυχολογικών φαινομένων 
στα  μαθηματικά,  πιο  συγκεκριμένα  στη  μαθηματική  ανακάλυψη,  και  κατ’επέκταση  στην 
εξέλιξη ή πρόοδο στα μαθηματιικά, πράγμα που συμπεριλαμβάνει και το μαθητή. Γράφει το 
εξής, δίνοντας έτσι τις βάσεις για τη σχολή της γνωσιακής προσέγγισης: «Η περίπτωση του 
φοιτητή στα μαθηματικά ανήκει  και  αυτή στο αντικείμενο της  έρευνάς  μας.  Ανάμεσα στην 
εργασία ενός φοιτητή που προσπαθεί να λύσει ένα πρόβλημα Γεωμετρίας ή Άλγεβρας και σε 
μία μαθηματική ανακάλυψη, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η διαφορά δεν είναι παρά βαθμίδας ή 
επιπέδου, αλλά ότι η φύση των δύο είναι ανάλογη.»  Ο μαθητής δεν θεωρείται ότι ξεκινάει ως 
μία «tabula rasa» στην οποία προστίθεται όλο και περισσότερη γνώση, κάτι που θα ήταν το 
εκπαιδευτικό ανάλογο της φιλοσοφίας του λογικού θετικισμού. Η προυπάρχουσα θεωρία των 
παιδιών λαμβάνεται υπ’όψη, και η πρόοδος επιτυγχάνεται μέσω της ανα-δόμησης των εννοιών 
και της επαναθεώρησης. 

Ιστορικά.

Ιστορικά αυτή η σχολή έχει τις ρίζες της από τη μία στον Kuhn και τους «φιλοσόφους της 
ιστορίας – ιστορικότητας των επιστημών», από την άλλη στο έργο του Piaget για τον οποίο τα 
πράγματα είναι διαφορετικά. Το πρότυπο του Piaget βάζει και αυτό την εννοιολογική αλλαγή 
στο κέντρο της έρευνάς του, αλλά προτείνει την αλλαγή αυτή στα παιδιά – στους μαθητές, ως 
μοντέλο για την μελέτη και κατανόηση της εννοιολογικής αλλαγής στην επιστημονική έρευνα, 
και  όχι  το αντίστροφο.  Πρόκειται  για  το λεγόμενο πρόγραμμα «γενετικής  επιστημολογίας». 
Κυρίως  όμως  διαχωρίζεται  από  την  παραπάνω  σχολή  με  την  άποψη  ότι  η  μελέτη  της 
εννοιολογικής  αλλαγής  δεν  μπορεί  να έχει  συνεχή χαρακτήρα από την επιστημολογία στην 
ψυχολογία. Κατά πόσο είναι συμβατή η ανάλυση του Piaget με αυτή του Kuhn; Το κεντρικό 
επιχείρημα  της  κριτικής  μιας  τέτοιας  σύνθεσης  είναι  ότι  οι  καθημερινές  αντιλήψεις  και 
πεποιθήσεις,  όπως αυτές  των παιδιών,  δεν  είναι  ανάλογες  με  το  εννοιολογικό  πλαίσιο μιας 
επιστημονικής  θεωρίας.  Δεν  είναι  συστηματικές  θεωρίες,  οι  όροι  –  οι  έννοιες  δεν 
αλληλοπροσδιορίζονται, δεν υπάρχει ερευνητικό πρόγραμμα για την ανάπτυξη γνώσεων, και η 
ανάπτυξη ή πρόοδος δεν ακολουθεί συγκεκριμένο πρωτόκολλο έρευνας ή πειραμάτων. 
Παρόλ’αυτά, και ενώ το ενδιαφέρον του καθενός επικεντρώνεται σε διαφορετικά σημεία (ο μεν 
Kuhn  εστιάζει  στην  ιστορία  και  φιλοσοφία  των  επιστημών,  ο  δε   Piaget  στην  ψυχολογική 
εξέλιξη  των  παιδιών),  ο  ίδιος  ο  Kuhn  αναγνωρίζει  στον  πρόλογό  του  στην  Δομή:  «  Μία 
υποσημείωση που βρήκα τυχαία με οδήγησε στα πειράματα με τα οποία ο Piaget διαφώτησε και 
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τους διάφορους κόσμους του παιδιού στην ανάπτυξη, και τις διαδικασίες μετάβασης από τον 
ένα στον άλλο.» (  Kuhn 1962, σ. viii).  Και λίγο πιο κάτω: «Για ποιό λόγο να κληθεί ένας 
ιστορικός των επιστημών να μιλήσει σε ένα ακροατήριο παιδοψυχολόγων πάνω στην εξέλιξη 
αιτιακών εννοιών στη φυσική; Μία πρώτη απάντηση είναι γνωστή σε όλους όσους γνωρίζουν 
την έρευνα του Jean Piaget. Οι μελέτες του πάνω σε θέματα όπως οι παιδικές αντιλήψεις για το 
χώρο, το χρόνο, την κίνηση, ή τον κόσμο τον ίδιο επανειλλημένως αποκάλυψαν εντυπωσιακούς 
παραλληλισμούς με τις αντιλήψεις που είχαν ενήλικες επιστήμονες προηγούμενων εποχών.» (σ. 
21). Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το κοινό σημείο ανάμεσα στους δύο είναι η προσέγγιση ή η 
μέθοδος,  που  αποτελείται  από  μία  νέα  προοπτική  σχετικά  με  την  εξέλιξη.  Όπως  ο  Piaget 
προσπάθησε να προσεγγίσει φυλές από τη δική τους οπτική γωνία, και να μελετήσει τα παιδιά, 
την παιδική ψυχολογία και επιστημολογία με το ερώτημα :  από τη δική τους πλευρά, τί νόημα 
έχουν οι αντιλήψεις τους, έτσι και ο Kuhn σταμάτησε να θεωρεί ότι ξεπερασμένα συστήματα 
(για  παράδειγμα  η  Αριστοτέλεια  φυσική)  είναι  απλά  λανθασμένα  συστήματα,  και  να  τα 
μελετήσει ως διαφορετικά. Συγκλίνουν λοιπόν στην εγκατάλειψη της μίας και αποκλειστικής 
οπτικής γωνίας: αυτή του ενήλικα στην ψυχολογία, αυτή του σύγχρονου δυτικού επιστήμονα 
στην ιστορία και επιστημολογία. 

Η έρευνα σήμερα.

Τα αποτελέσματα της έρευνας των δύο σημαντικότερων σχολών που μελετούν την εννοιολογική 
αλλαγή στα παιδιά υποδεικνύουν ότι, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, η αντίληψη του Piaget 
μπορεί  να  συμβαδήσει  με  αυτή  του  Kuhn.  Η  εννοιολογική  αλλαγή  στην  εκπαίδευση  έχει 
εμπνευστεί  από το έργο του Kuhn.  Δεν υποστηρίζει,  ούτε χρειάζεται  να υποθέσει  ότι  ίδιου 
είδους σχήματα εφαρμόζονται και στα παιδιά.  
Η πρώτη σχολή αυτή αντιπροσωπεύεται από την Susan Carey, η οποία υιοθετεί την λεγόμενη 
«ιθαγενή» θεωρία  της  εννοιολογικής  αλλαγής,  δηλαδή δέχεται  ότι  υπάρχουν έννοιες  με  τις 
οποίες γεννιόμαστε, και είναι αποτέλεσμα της εξέλιξης μας ως ανθρώπινο είδος. Κάθε είδους 
πρόοδος βασίζεται και χτίζεται πάνω σε αυτές. Κατά κάποιο τρόπο μπορούμε να πούμε ότι η 
Carey συνεχίζει τη γραμμή έρευνας που ξεκίνησε ο Piaget, και θεωρεί ότι είναι η εννοιολογική 
αλλαγή  στα  παιδιά  και  στην  εκπαίδευση  που λειτουργεί  ως  πρότυπο για  την  εννοιολογική 
αλλαγή στην ιστορία της επιστήμης, και όχι το αντίστροφο.
Η άλλη σχολή χρησιμοποιεί το μοντέλο της Michelene Chi, η οποία  εξετάζει τις έννοιες στο 
βαθμό που ανήκουν σε γενικότερες οντολογικές κατηγορίες, και την εννοιολογική αλλαγή ως 
μετατόπιση του νοήματος του όρου από τη μία κατηγορία στγην άλλη. Η Chi μελετά κυρίως την 
εξέλιξη μαθητών και φοιτητών από το επίπεδο του αρχάριου σε αυτό του καταρτισμένου. Ένα 
από τα κλασσικά της παραδείγματα είναι η κατανόηση από τα παιδιά του όρου «βάρος» και της 
εξίσωσης που εκφράζει το βάρος ενός σώματος σε σχέση με τον όρο «μάζα».
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Παραφράζοντας ασφαλώς τη γνωστή φράση του Καντ: «Σκέψεις χωρίς περιεχόμενο είναι άδειες. Διαισθήσεις χωρίς 
έννοιες είναι άδειες.» (ΚΚΛ, A51).
 Στα αγγλικά οι όροι paradigm και lexicon δεν έχουν το νόημα που έχουν και στα ελληνικά. Εμείς αναγκαστικά θα 
τους  μεταφράσουμε  «λεξικό»  και  «παράδειγμα»,  επισημαίνοντας  κάθε  φορά  που  χρειάζεται  τα  προβλήματα 
ερμηνείας
Μόνο στη Δομή των Επιστημονικών Επαναστάσεων διακρίνουμε πάνω από 20 διαφορετικές, και όχι πάντα κοντινές 
έννοιες του όρου «παράδειγμα».  Χαρακτηριστικά παραδείγματα από τη Δομή:α) μία μεταφυσική εικασία, β) ένα 
δόγμα,  γ)  ένας  μύθος,  δ)  κανόνας,  ε)  οργανωτική  αρχή  που  διέπει  τις  αισθήσεις  μας,  στ)  παγκοσμίως  αν 
γνωρισμένο επιστημονικό επίτευγμα, ή ακόμα κάτι που προσδιορίζει ένα μεγάλο μέρος της πραγματικότητας. 
Παραπέμπουμε  στο  κλασσικό  άρθρο  του  Crowe  («Ten  laws  concerning  patterns  of  change  in  the  history  of 
mathematics»), και αυτό του Dauben («Conceptual revolutions and the history of mathematics: two studies in the 
growth of knowledge»). Και τα δύο επαναδημοσιεύθηκαν το 1992 μαζί με 10 άλλα άρθρα από επιστημολόγους 
όπως ο Mancosu και ο Grey, καθώς και πρόσφατα σχόλια από τους ίδιους τους Crowe και Dauben στο συλλογικό 
τόμο του Donald Gillies Revolutions in Mathematics, Oxford Science Publications (1992). 
Το βιβλίο – σημείο αναφοράς στον τομέα αυτό είναι το Conceptual Change in Childhood της Σ. Κάρεϋ του 1985. 
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Έμφυλες προσεγγίσεις στην ιστορία των φυσικών επιστημών

Κατσιαμπούρα Γ.
Δρ Ιστορίας των Επιστημών, ΣΕΠ Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο

Το ζήτημα του φύλου στην ιστορία των επιστημών εκκινεί  από την παραδοχή της 
ιστορικά  σχεδόν  παντελούς  απουσίας  των  γυναικών  από  το  χώρο  των  φυσικών 
επιστημών, προκαλώντας και τα συνεπαγόμενα κατ’ αρχάς εύλογα ερωτήματα γιατί 
τόσο λίγες οι γνωστές γυναίκες επιστήμονες, και περαιτέρω γιατί τόσο μικρή γυναικεία 
συμμετοχή  στον  κλάδο.  Σήμερα,  με  βάση  τις  θεωρητικές  και  μεθοδολογικές 
προσεγγίσεις  και  τις  μεταβολές  που  σημειώνονται  στον  τομέα  της  ιστορίας  των 
φυσικών επιστημών, το γενικότερο ζήτημα που τίθεται από θεωρητική σκοπιά είναι να 
αναδειχθούν  και  να  αναλυθούν  εξηγητικά  οι  ίδιες  οι  έμφυλες  αντιλήψεις  που 
περιόρισαν την πραγματική παρουσία των γυναικών στον κλάδο ή και διέγραψαν αυτή 
την παρουσία από τις ιστοριογραφικές αναφορές. Περαιτέρω, να δει κανείς την ίδια τη 
διαμόρφωση  της  νεότερης  επιστήμης  για  να  κατανοήσει  τους  ιδεολογικούς 
μηχανισμούς αποκλεισμού που αναπτύσσονται σε αυτήν. Οπότε μπορεί να ερμηνευτεί 
πληρέστερα το γεγονός γιατί υπήρξαν και υπάρχουν τόσο λίγες γυναίκες επιστήμονες 
αλλά και τι προεκτάσεις μπορεί να έχει η έλλειψη αυτή σε επιστημονικό, θεωρητικό 
αλλά και πολιτικό επίπεδο.

Φύλο και φυσικές επιστήμες 
Ο φεμινιστικός κριτικός λόγος στις επιστήμες θεμελιώθηκε στη διττή αρχή ότι τόσο το φύλο 
όσο  και  η  επιστήμη  είναι  κοινωνικά  κατασκευασμένες  κατηγορίες  (Fox  Keller  1985:  3): 
Επιστήμη αποκαλείται ένα σύνολο πρακτικών και γνώσεων περιγραφόμενο από μια κοινότητα, 
μια κοινωνική δραστηριότητα ιστορικά εντοπισμένη, που νοηματοδοτείται στο πλαίσιο όπου 
πραγματοποιείται  (Shapin  2003:  33)  ενώ  η  αρρενωπότητα  (masculine)  και  η  θηλυκότητα 
(feminine)  είναι  κατηγορίες  συγκροτούμενες  και  νοηματοδοτούμενες  από  τους  εκάστοτε 
πολιτισμούς,  όχι  βιολογικές  αναγκαιότητες.  Στη  φεμινιστική  επιστημολογία,  επίδικο  είναι  η 
ανάδειξη  της  συγκρότησης  των  επιστημών  σε  άμεση  σύνδεση  με  την  αρρενωπότητα  και 
ταυτόχρονα  σε  αντιδιαστολή  με  τη  θηλυκότητα,  με  συνέπεια  τις  έμφυλες  διακρίσεις  που 
ισχύουν μέχρι σήμερα (Ρεντετζή 2008: 130). 
Στο πλαίσιο αυτό, σε επιστημολογικό επίπεδο, σημαντική είναι η ανάδειξη των τρόπων με τους 
οποίους  η  μεταφορά  της  αρρενωπότητας  λειτούργησε  στην  κατασκευή  των  ιδεωδών  της 
ορθολογικότητας  και  της  αντικειμενικότητας,  συγκροτητικών  στοιχείων  της  σύγχρονης 
επιστήμης (Bordo 1990,  Lloyd 1994). Παραδειγματικά και επί τροχάδην, ας αναφερθεί εδώ ο 
Φράνσις Μπαίηκον, ο οποίος διεκδικούσε μια επιστήμη «αρρενωπή», ενεργητική, ισχυρή και 
παραγωγική, σε αντίθεση με την αριστοτελική που χαρακτηρίστηκε «θηλυκό τέκνο», δηλαδή 
παθητική, ανίσχυρη κλπ., υποστηρίζοντας ότι η αρρενωπότητα εκφράζει το θερμό και ενεργό 
πνεύμα ενώ η θηλυκότητα την ψυχρή και παθητική ύλη. Ακόμη και σε εικονογραφικό επίπεδο, 
η μέχρι και την Αναγέννηση εικόνα της επιστήμης ως γυναίκας αντικαθίσταται πολύ γρήγορα 
από την εικόνα του μοναχικού άνδρα-επιστήμονα. Σε επίπεδο έκφρασης δε, μία από τις αρχές 
της νεότερης επιστήμης ήταν το αυστηρό ύφος, η ακρίβεια, που θεωρήθηκε ότι εκπροσωπούσε 
τον αντρικό τρόπο σκέψης κατά τον Ρουσώ (Schiebinger 2006). 

65



  6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής των Φ.Ε. και Ν.Τ. στην Εκπαίδευση

Φύλο και ιστορία των επιστημών
Με βάση τη συζήτηση που διεξάγεται στο πλαίσιο της φεμινιστικής επιστημολογίας, τέθηκε και 
το ζήτημα του φύλου στην ιστορία των επιστημών. Το ρεύμα αυτό όπως καταγράφεται στην 
αντίστοιχη επιστημονική κοινότητα εκκινεί από την παραδοχή της ιστορικά σχεδόν παντελούς 
απουσίας  των  γυναικών  από  το  χώρο  των  φυσικών  επιστημών,  προκαλώντας  και  τα 
συνεπαγόμενα  εύλογα  ερωτήματα  γιατί  τόσο  λίγες  οι  γνωστές  γυναίκες  επιστήμονες,  και 
περαιτέρω γιατί τόσο μικρή γυναικεία συμμετοχή στον κλάδο. Αν, ωστόσο, τελευταία η έρευνα 
έχει  αναδείξει  αυτή  τη  μικρή  παρουσία,  ανασύροντάς  την  από  την  αφάνεια,  όπου  είχε 
καταδικαστεί, ως μια άλλη σιωπηρή ιστορία, ωστόσο το κεντρικό ερώτημα παραμένει: Γιατί 
ιστορικά τόσο λίγες γυναίκες, γνωστές ή άγνωστες,  στο χώρο των φυσικών επιστημών; Σε ένα 
περαιτέρω επίπεδο,  η  έμφυλη ανάγνωση της  επιστήμης  στην ιστορική της  συγκρότηση και 
λειτουργία ξεπερνά την ανάδειξη ή όχι των ευάριθμων έτσι κι αλλιώς γυναικών επιστημόνων 
που έδρασαν στους ιστορικούς κοινωνικούς σχηματισμούς και μέχρι και τη σύγχρονη εποχή. 
Σήμερα,  με  βάση  τις  θεωρητικές  και  μεθοδολογικές  προσεγγίσεις  και  τις  μεταβολές  που 
σημειώνονται  στον τομέα της  ιστορίας  των φυσικών επιστημών,  το γενικότερο ζήτημα που 
τίθεται δεν είναι μόνο σε ένα πρώτο επίπεδο να διορθωθεί μια τυχόν ιστοριογραφική «αδικία», 
η καταδίκη των γυναικών επιστημόνων στην αφάνεια,  παρά την οιαδήποτε προσφορά τους, 
αλλά σε ένα σημαντικότερο από θεωρητική σκοπιά επίπεδο να αναδειχθούν και να αναλυθούν 
εξηγητικά  οι  ίδιες  οι  έμφυλες  αντιλήψεις  που  περιόρισαν  την  πραγματική  παρουσία  των 
γυναικών στον κλάδο ή και διέγραψαν αυτή την παρουσία από τις ιστοριογραφικές αναφορές. 
Περαιτέρω, να δει κανείς την ίδια τη διαμόρφωση της νεότερης επιστήμης για να κατανοήσει 
τους ιδεολογικούς μηχανισμούς αποκλεισμού που αναπτύσσονται σε αυτήν. Οπότε μπορεί να 
ερμηνευτεί  πληρέστερα  το  γεγονός  γιατί  υπήρξαν  και  υπάρχουν  τόσο  λίγες  γυναίκες 
επιστήμονες,  ερώτημα  που  απασχόλησε  και  απασχολεί  ιστορικούς  των  επιστημών  και  τη 
φεμινιστική  επιστημολογία  (Rossi  1965),  αλλά  και  να  διεκδικήσει  ένα  ίσως  διαφορετικό 
μέλλον, εκκινώντας κατ’ αρχήν από την ίδια την εκπαίδευση στις φυσικές επιστήμες.
Η προσπάθεια για τη διερεύνηση της θέσης των γυναικών στην ιστορία των επιστημών, θέμα 
που είχε τεθεί με τη μορφή του «γυναικείου ερωτήματος» ήδη από τον 19ο αιώνα σε επίπεδο 
βιολογικού  προσδιορισμού  (Kolhstead  1995),  από  τη  δεκαετία  του  1970  επανήλθε  από  τις 
φεμινίστριες επιστήμονες με πολλαπλές προσεγγίσεις. 
Πρώτη  χρονικά  θα  μπορούσε  να  θεωρηθεί  η  καταγραφή  σε  μορφή  βιογραφίας  των 
επιτευγμάτων γυναικών που το κυρίαρχο ρεύμα της ιστοριογραφίας αγνοεί ή παραποιεί. 
Μια δεύτερη προσέγγιση επικεντρώνεται στη συμμετοχή των γυναικών στους επιστημονικούς 
θεσμούς. 
Τρίτη προσέγγιση είναι εκείνη που εξετάζει πώς οι επιστήμες,  κυρίως βιολογία και ιατρική, 
καθορίζουν  και  ερμηνεύουν  τη  γυναικεία  «φύση»,  οριοθετώντας  κατ’  επέκταση  και  την 
προσήκουσα συμμετοχή των γυναικών στο επιστημονικό γίγνεσθαι. Ενώ μια τέταρτη ερμηνεύει 
τη μειωμένη παρουσία των γυναικών στον επιστημονικό χώρο με εργαλείο την «αρσενική» 
φύση που αποδίδει στις ίδιες τις επιστήμες, τη μεθοδολογία και τις αρχές τους, αφού ήδη από τη 
συγκρότησή τους είχε αποκλεισθεί η γυναικεία συμμετοχή και η οπτική της.

Βιογραφίες
Οι βιογραφικές καταγραφές εμφανίστηκαν με στόχο την πιστοποίηση της ενασχόλησης των 
γυναικών  με  τις  επιστήμες,  αφ’ ενός,  και  η  ανάδειξη  των  εμπειριών  τους  σε  διαφορετικά 
ιστορικά πλαίσια, που επιτρέπει τη συγκριτική ανάλυση, αφ’ ετέρου (Kolhstead 1995). 
Ο κυρίαρχος ιστοριογραφικός κανόνας, μέχρι περίπου τη δεκαετία του 1970, διατυπώθηκε από 
τον Τζίνο Λόρια,  το 1903: Έστω κι αν υπήρχαν διακεκριμένες γυναίκες επιστήμονες,  «ποια 
γυναίκα  μπορεί  να  ανταγωνιστεί  τον  Πυθαγόρα  ή  τον  Αρχιμήδη,  τον  Νεύτωνα  ή  τον 
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Λάιμπνιτς;» (Schiebinger 2006: 49). Οι περιορισμένες αναφορές σε γυναίκες επιστήμονες θα 
εξαντλούνταν  συνήθως  στη  Διοτίμα,  τη  Θεοφανώ και  την  Υπατία,  πρόσωπα στο  μεταίχμιο 
μύθου  και  πραγματικότητας,  στο  πλαίσιο  μιας  ιστοριογραφίας  προσωποκεντρικής  αλλά και 
επικεντρωμένης στην ανάδειξη όσων επιστημονικών ανακαλύψεων θεωρούνταν κομβικές στο 
πλαίσιο μιας αντίληψης γραμμικής προόδου των επιστημών. Στο πλαίσιο δηλαδή που εν μέρει 
καθόριζε η επικράτηση της θετικιστικής αντίληψης τόσο στις φυσικές επιστήμες όσο και στην 
ιστοριογραφία,  από  τα  τέλη  του  19ου  αιώνα  και  μετά,  παρά  την  ύπαρξη  και  κάποιων 
προγενέστερων αναφορών (Κατσιαμπούρα 2008).
Στις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα και τις πρώτες του 20ού, το γυναικείο κίνημα που 
εμφανίστηκε  στην  Ευρώπη  μεταξύ  των  άλλων  έθεσε  και  το  ζήτημα  της  ικανότητας  των 
γυναικών να ασχολούνται με τις επιστήμες, παρά το κυρίαρχο μοντέλο των θεωριών βιολογικού 
προσδιορισμού. Σε αυτό το πλαίσιο, έγιναν κάποιες μεμονωμένες ιστοριογραφικές προσπάθειες 
για  την  ανάδειξη  γυναικών  επιστημόνων  εκτός  μυθολογικών  παραδειγμάτων,  που,  ωστόσο, 
έμειναν περιθωριακές και εκτός κανόνα της ιστορίας των επιστημών, η οποία λίγο αργότερα θα 
συγκροτούσε αυτόνομο γνωστικό πεδίο (1920-1930). Αξίζει να αναφερθούν  οι σαινσιμονιστές, 
που  με  δεδομένη  την  εμπιστοσύνη  τους  στην  αξία  και  το  κύρος  των  επιστημών,  το  1894 
διοργάνωσαν  στο  Παρίσι  το  πρώτο  συνέδριο  με  θέμα  τις  γυναίκες  και  την  επιστήμη,  η 
Γερμανίδα Elise Oelsner και στη Βόρεια Αμερική o John Augustus Zahm, με το ψευδώνυμο 
H.J. Mozans, τo 1913. 
Η  κριτική,  ωστόσο,  που  δέχεται  η  νεότερη  ιστοριογραφική  μορφή  της  βιογραφίας,  όπως 
εμφανίζεται στη δεκαετία του 1970, με βιογραφίες γυναικών όπως η Σοφί Ζερμαίν, η Μαίρη 
Σόμερβιλ, η Σοφία Κοβαλένσκαγια κ.ά. (Bucciarelli, Dworsky  1980, Patterson 1983, Hibner 
Koblitz 1983), είναι ότι αναπαράγει το παραδοσιακό ιστοριογραφικό σχήμα της «ιστορίας των 
μεγάλων  ανδρών»,  εμμένοντας  στην  ανάδειξη  «εξαιρετικών»  γυναικών  παράλληλα με  τους 
«εξαιρετικούς»  άνδρες,  αγνοώντας  και  ρίχνοντας  στη  λήθη  ανώνυμες  γυναίκες  που 
απασχολήθηκαν σε τομείς όπως ο υπολογισμός στα αστεροσκοπεία ή η εικονογράφηση των 
επιστημονικών εκδόσεων (Schiebinger 1987). 
Διαφορετική  προσέγγιση  σε  επίπεδο  βιογραφικής  καταγραφής  βέβαια  εμφανίζεται  από  τη 
δεκαετία του 1980, με προσπάθειες  που μεταφέρουν  το ενδιαφέρον από την ανάδειξη των 
«εξαιρετικών» γυναικών στα περισσότερο διαδεδομένα σχήματα συμμετοχής των γυναικών στις 
επιστήμες (Rossiter 1982), διερευνώντας τη διαλεκτική σχέση μεταξύ κοινωνικών φραγμών και 
των  στρατηγικών  που  μετήρθαν  οι  ίδιες  οι  γυναίκες  για  να  εξασφαλίσουν  μια  ελάχιστη 
συμμετοχή, ή  θέτοντας ζητήματα για την ίδια τη φύση της επιστημονικής γνώσης και των 
παραγόντων που καθορίζουν την ανάπτυξή της (Fox Keller 1983). 

Γυναικεία παρουσία στους επιστημονικούς θεσμούς
Παρά  τα  συγκεκριμένα  όριά  τους,  ένα  από  τα  σημαντικά  ζητήματα  που  αναδεικνύουν  οι 
βιογραφικές καταγραφές  είναι η απουσία των γυναικών από τους επίσημους επιστημονικούς 
θεσμούς ή η περιθωριακή παρουσία τους. Με αυτά τα δεδομένα αναπτύχθηκε μια προσέγγιση 
της ιστορίας των επιστημών που διερευνά την παρουσία των γυναικών επιστημόνων σε θεσμικό 
επίπεδο, με στόχο την ανάδειξη των περιορισμών που δημιουργούσε και δημιουργεί το φύλο 
τόσο στους ιστορικούς κοινωνικούς σχηματισμούς όσο και ακόμη και σήμερα.
Με βασικό ερώτημα «γιατί τόσο λίγες οι γυναίκες επιστήμονες», η προσέγγιση αυτή εκκινεί 
από  τα  δεδομένα  των  ιστορικών  κοινωνικών  σχηματισμών  (Ogilvie,  Harvey  2000, 
Κατσιαμπούρα  2004:  47-53,  Schiebinger  2006:  60  κ.ε.)  για  να  καταλήξει  ότι  πέρα  από 
ελάχιστες εξαιρέσεις, οι γυναίκες ως κοινωνική κατηγορία αποκλείονται σχεδόν ολοκληρωτικά 
από τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια μέχρι και το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, όπως και από τους 
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υπόλοιπους θεσμικά κατοχυρωμένους χώρους όπου ασκείται η επιστημονική έρευνα, ενώ όσες 
γυναίκες  απασχοληθούν  θα  περιοριστούν σε  δευτερεύοντες  ρόλους,  ως  βοηθοί  των ανδρών 
ιεραρχικά ανωτέρων τους. 
Από  την  άλλη,  σε  μια  σειρά  άτυπων  θεσμών  την  περίοδο  της  συγκρότησης  της  νεότερης 
επιστήμης  (salons,  οικογενειακά  αστεροσκοπεία)  (Schiebinger  2006)  η  παρουσία  γυναικών 
συναρτάται με την κοινωνική τάξη και την εξουσία που προέρχεται από αυτήν ή εξαρτιόταν 
άμεσα κυρίως από την οικογένεια ή το στενό κοινωνικό περιβάλλον, σχήμα το οποίο τον 19ο θα 
αντικατασταθεί  από  το  σχήμα  της  ενασχόλησης  των  γυναικών  με  την  υποστήριξη  άνδρα-
μέντορα (Greese 1991).
Τα συμπεράσματα μιας σειράς ερευνών με αντικείμενο τη συμμετοχή των γυναικών σε θεσμικό 
επίπεδο  συμφωνούν  ότι  αυτή  παραμένει  και  σήμερα  εξαιρετικά  μικρή  συγκρινόμενη  με  το 
ποσοστό  των  ανδρών  συναδέλφων  τους.  Ο  προβληματισμός  αφορά  (Rossi  1965)  τους 
κοινωνικούς και ψυχολογικούς παράγοντες που δρουν περιοριστικά στις γυναικείες επιλογές και 
στην ενασχόληση με τις επιστήμες. Η μειωμένη διάθεση των γυναικών να διεκδικήσουν θέσεις 
στον συγκεκριμένο τομέα ερμηνεύεται μέσω βαθιών πολιτισμικών ριζών, ξεκινώντας από το 
απλούστερο, τα παιχνίδια που τους προσφέρονται στην παιδική τους ηλικία, και φτάνοντας στο 
είδος της σχολικής εκπαίδευσης που τους παρέχεται. 
Μια  άλλη  ομάδα  ερευνών  συνδέει  το  χαμηλό  γυναικείο  ποσοστό  συμμετοχής  στον 
επιστημονικό χώρο, τόσο με την ακαδημαϊκή όσο και με την επαγγελματική μορφή της, με 
παράγοντες  όπως  η  οικογένεια  και  οι  μετακινήσεις.  Ωστόσο,  όπως  έχουν  καταδείξει  άλλες 
ερευνητικές εργασίες, ακόμη και οι χωρίς οικογενειακές δεσμεύσεις γυναίκες δεν είναι σίγουρο 
ότι  προωθούνται  στους  συγκεκριμένους  τομείς  όσο  οι  άνδρες,  με  ή  χωρίς  οικογενειακές 
υποχρεώσεις (Marwell, Rosenfeld, Spilerman 1989, Reskin 1978, Rossiter 1981). 
Μια  άλλη  οπτική  είναι  αυτή  που  ερμηνεύει  τις  σχέσεις  μεταξύ  ανδρών  και  γυναικών 
επιστημόνων με βάση την παραδοσιακή μορφή εξαρτησιακών σχέσεων ανδρών-γυναικών, όπου 
αναπαράγονται οι ρόλοι συζύγου, κόρης και αδελφής, με κυρίαρχο το άλλο μέλος του ζεύγους, 
το ανδρικό (Reskin 1978).
Ο αντίλογος που θα μπορούσε να διατυπωθεί σε αυτού του είδους τις προσεγγίσεις, ωστόσο, 
όπως τονίζεται από μια σειρά ιστορικών των επιστημών, είναι ότι φαίνεται να εντοπίζουν το 
πρόβλημα στις ίδιες τις γυναίκες και δεν θέτουν υπό αναρώτηση το αν και πώς οι επιστημονικοί 
θεσμοί  αναδιοργανώνονται  και  ανανοηματοδοτούνται  για  να  περιλάβουν  και  γυναίκες 
(Schiebinger 1987: 322). Οι συγκεκριμένες προσεγγίσεις δε σε κάποιες περιπτώσεις εμμένουν 
στο στερεότυπο κυριαρχίας-υποτέλειας, χρησιμοποιώντας αποϊστορικοποιημένα τις κατηγορίες 
άνδρας-γυναίκα ως καθολικές και σταθερές στο χρόνο, με παγιωμένες και αμετάβλητες σχέσεις 
εξουσίας (Ρεντετζή 2006).

Οι βιολογίζουσες ερμηνείες
Οι βιολογίζουσες απόψεις που μεταφέρονταν από την Αρχαιότητα και θεωρούσαν τις γυναίκες 
ανίκανες να ασχοληθούν με τις επιστήμες λόγω βιολογικών χαρακτηριστικών εμφανίζονται με 
μεγαλύτερη ένταση τον 19ο αιώνα. Υπό την επήρεια των δαρβίνειων θεωριών της εξέλιξης, 
διατυπώθηκαν απόψεις που υποστήριζαν ότι ο γυναικείος οργανισμός είναι ένα πρώιμο στάδιο 
του ανδρικού, που δεν ολοκληρώθηκε η ανάπτυξή του. Στηριζόμενοι σε τέτοιου είδους θεωρίες, 
υπήρξαν  κάποιοι  οι  οποίοι  αποθάρρυναν  τις  γυναίκες  να  αναπτύξουν  επιστημονικά 
ενδιαφέροντα,  καθ’ ότι  τα  οργανικά  τους  χαρακτηριστικά  δεν  θα  τους  το  επέτρεπαν.  Στην 
Ελλάδα, π.χ., το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των παρθεναγωγείων περιλάμβανε μειωμένη σε ώρες 
διδασκαλία  μαθηματικών  και  φυσικών  επιστημών,  αφού  η  κυρίαρχη  αντίληψη  επέμενε  ότι 
μεγαλύτερη  ενασχόληση  με  τέτοιου  είδους  δύσκολα  αντικείμενα  θα  έβλαπτε  τον  γυναικείο 
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οργανισμό (Ζιώγου-Καραστεργίου 1986: 263 κ.ε.). Ακόμη και στον 20ό αιώνα, συνέχισαν να 
διατυπώνονται απόψεις που υποστηρίζουν τις διαφορές των φύλων  επικαλούμενες ορμονικά 
δεδομένα, την κατασκευή του εγκεφάλου κλπ. (Schiebinger 1987: 325). 
Η άποψη αυτή υποστηρίζεται ακόμη και σήμερα, αποδεχόμενη ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ 
ανδρών και γυναικών και οι διαφορές αυτές εδράζονται σε βιολογικές αιτίες.
Μια δεύτερη άποψη σήμερα χρησιμοποιεί  τις  βιολογικές  ομοιότητες  ως  επιχείρημα για την 
κοινωνική ισότητα των φύλων. Στα χνάρια των φεμινιστών που από παλαιότερα αντιτίθεντο 
στον βιολογικό ντετερμινισμό, θεωρεί μυθεύματα τα περί διαφορών που χρησιμοποιήθηκαν για 
να περιορίσουν τα δικαιώματα των γυναικών. 
Από την άλλη, μια σειρά φεμινιστριών βιολόγων αναγνωρίζει διαφορές οφειλόμενες στο φύλο, 
αλλά υποστηρίζει ότι οι διαφορές αυτές είναι ιστορικά κατασκευασμένες κι όχι εκ φύσεως. Οι 
βιολόγοι  αυτές  δίνουν  έμφαση  στη  σχέση  βιολογίας  και  κοινωνίας:  σύμφωνα  με  αυτή  την 
άποψη, ενώ η βιολογία δεν εξηγεί τη διαμόρφωση των κοινωνικών σχηματισμών, ωστόσο η ίδια 
ερμηνεύεται από κοινωνικούς παράγοντες (Bleier 1984, Hubbard, Lowe 1979, Fausto-Sterling 
1985, Birke 1986). 
Εδώ πρέπει  να αναφερθεί  και  η  κριτική  που έχει  ασκήσει  η  μαρξίστρια  Έβελυν Ρηντ  στις 
προκαταλήψεις  που  δημιουργεί  και  διατηρεί  το  δεδομένο  κοινωνικό  σύστημα,  οι  οποίες 
καθορίζουν  πολλές  φορές  το  έργο  σε  επιστημονικούς  τομείς  όπως  η  ανθρωπολογία,  η 
κοινωνιοβιολογία  και  η  πρωτευοντολογία  (Ρηντ  1981),  διαστρεβλώνοντας  τα  ερευνητικά 
δεδομένα ερμηνεύοντάς τα με βάση την κυρίαρχη ανδροκρατική αντίληψη.
Αυτό  που  πρέπει  οπωσδήποτε  να  σημειωθεί  είναι  ότι  αυτού  του  είδους  ο  βιολογικός 
ντετερμινισμός, που υποστηρίζει τις βιολογικές διαφορές των φύλων, χρησιμοποιήθηκε για να 
νομιμοποιήσει την ανδρική κυριαρχία σε οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο. Κι αυτό 
είναι από τα σημαντικότερα εμπόδια που έχει  να αντιμετωπίσει η φεμινιστική επιστημολογία.

Οι έμφυλες επιστήμες
Οι μελέτες των ιστοριογραφικών δεδομένων για τη γυναικεία παρουσία στο χώρο των φυσικών 
επιστημών  και  των  αντιλήψεων  που  διαμορφώθηκαν  σχετικά  με  αυτή  σε  διαφορετικούς 
ιστορικούς σχηματισμούς έθεσαν σε ένα περαιτέρω επίπεδο το ζήτημα του ίδιου του χαρακτήρα 
της νεότερης επιστήμης, της δομής της και των μορφών εξουσίας που αναπτύσσονται στους 
χώρους  άσκησής της.  Θέμα συζήτησης σε ένα δεύτερο επίπεδο αποτέλεσαν οι  μέθοδοι  της 
επιστημονικής πρακτικής και των κανόνων της. Τις τελευταίες δεκαετίες το ζήτημα του φύλου, 
με  την έννοια  της  ιστορικά μεταβαλλόμενης  κοινωνικής  κατασκευής  εισήχθη ως αναλυτικό 
εργαλείο  στις  προσεγγίσεις  ακριβώς  της  ίδιας  της  διαμόρφωσης  των  επιστημών  και  των 
θεσμικών  αποτυπώσεών  τους.  Με  αυτά  τα  δεδομένα,  αναπτύχθηκαν  μια  σειρά  κριτικών 
προσεγγίσεων της επιστημονικής γνώσης, με έμφαση στους κοινωνικούς παράγοντες που την 
καθορίζουν και τη νομιμοποιούν. 
Το  ρεύμα  αυτό,  που  καταγράφεται  ως  φεμινιστική  επιστημολογική  σκοπιά  (Feminist 
epistemological standpoint theory), θέτει το ζήτημα της επιστήμης στο φεμινισμό, δηλαδή κατά 
πόσο μπορεί κανείς να αποδέχεται και να χρησιμοποιεί τις επιστήμες νομιμοποιώντας τις, όταν 
αυτές  ευθυγραμμίζονται  απολύτως με ανδροκεντρικά και  αστικά πρότυπα (Harding 1986) ή 
είναι απαραίτητη μια συνολική επαναθεώρηση των επιστημών με βάση τις κοινωνικές εμπειρίες 
των γυναικών, κι όχι του ενικού υποκειμένου γυναίκα, καθώς αυτό διαμορφώνεται μέσα από 
μια  σειρά  κοινωνικών και  ιστορικών συνθηκών και  επικαθορισμών (τάξη,  φυλή,  εποχή).  Η 
αναθεώρηση  αυτή  είναι  απαραίτητη  για  τη  συγκρότηση  μιας  επιστημονικής  γνώσης 
συνολικότερης, σε αντίθεση με τη μέχρι τώρα μερική, ανδροκεντρική  και διαστρεβλωμένη. 
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Κάτι που θα οδηγήσει σε έναν νέο τρόπο προσέγγισης της φύσης και της κοινωνίας, πληρέστερο 
από τον υπάρχοντα, επανακαθορίζοντας την αντικειμενικότητα και ό,τι θεωρείται ορθολογικό 
με τα έως τώρα συγκεκριμένα ανδροκεντρικά κριτήρια.
Παράλληλα με την πρωτοποριακή προσέγγιση της φεμινιστικής σκοπιάς, μια σειρά φεμινίστριες 
διατυπώνουν  κριτικές  προσεγγίσεις  των  φυσικών  επιστημών,  συνδέοντας  το  φύλο  με  τη 
σύγχρονη καπιταλιστική κοινωνία και την οικονομία της αγοράς, όπου διαμορφώνεται και η 
επιστημονική  γνώση (Hartsock  1983),  συνδέοντας  π.χ.  τα  πνευματικά  ενδιαφέροντα  και  τις 
ικανότητες όχι με βιολογικά χαρακτηριστικά αλλά με τις δραστηριότητες που επιβάλλονται, από 
κοινωνικούς  και  οικονομικούς  παράγοντες,  σε καθένα φύλο.  Αυτές  οι  ιδιαίτερες  ικανότητες 
αναπτύσσονται ανάλογα με τις ανάγκες της δημόσιας ή ιδιωτικής κοινωνικής σφαίρας, στην 
οποία  εντάσσεται  η  δραστηριότητα  κάθε  φύλου  (από  τη  στιγμή  που  ισχύει   η  ιστορικά 
διαμορφωμένη σχέση ανδρικό-δημόσιο,  γυναικείο-ιδιωτικό).  Σύμφωνα με το σχήμα αυτό,  οι 
επιστήμες συγκροτούνται πρωταρχικά στο πεδίο της αρσενικής πολιτισμικής εμπειρίας.
Εκκινώντας από τα προηγούμενα, το ρεύμα του οικοφεμινισμού (Merchant 1983) υποστηρίζει 
ότι  ο  δυτικός  πολιτισμός  συγκροτήθηκε  με  βάση  αντιθέσεις  στις  οποίες  το  πρώτο  σκέλος 
υπερέχει του δεύτερου, όπως αντικειμενικό-υποκειμενικό, αρσενικό-θηλυκό, πολιτισμός-φύση, 
καταλήγοντας στην ιστορικά διαμορφωμένη  σχέση επιστημονικής γνώσης και αρρενωπότητας, 
που είχε ως αποτέλεσμα τη νομιμοποίηση της εκμετάλλευσης και της φύσης και των γυναικών, 
αφού τους αποδόθηκαν τα ίδια χαρακτηριστικά, αξιολογικά κατώτερα.

Προοπτικές
Συμπερασματικά, οι προαναφερθείσες σύγχρονες προσεγγίσεις της ιστορίας των επιστημών με 
βάση  το  φύλο  διανοίγουν  τη  δυνατότητα  μιας  νέας  αντίληψης  για  το  χώρο  των  φυσικών 
επιστημών. Τα χρόνια που μεσολάβησαν από τη δεκαετία του 1970, όταν κεφαλαιοποιήθηκε η 
αμφισβήτηση  καθετί  δεδομένου  στο  χώρο  των  επιστημών  σε  μια  σειρά  μεταθετικιστικών 
προσεγγίσεων που έθεταν εν αμφιβόλω τις επιστημονικές μεθόδους, την έννοια της προόδου και 
της «αντικειμενικότητας» (Μπόκαρης 2007: 21), ταυτόχρονα με την ανάδυση νέων κινημάτων 
κοινωνικής αμφισβήτησης, υπήρξαν πολύ γόνιμα για τη μελέτη της σχέσης φυσικών επιστημών-
φύλου. Έχει γίνει δε σχεδόν αποδεκτή σε ένα μέρος της επιστημονικής κοινότητας η σημασία 
του  να μελετήσει κανείς όχι μόνο στενά το θέμα «γυναίκες επιστήμονες» στην ιστορική και 
ιστοριογραφική του διάσταση, όπως τέθηκε σε μια πρώτη φάση, αλλά ευρύτερα το ζήτημα του 
φύλου στον τομέα των επιστημών, σε μια προσπάθεια να εξηγηθούν τόσο η παρουσία όσο και η 
αγνόηση  συγκεκριμένων  γυναικών-ιστορικών  προσώπων,  μέσω  των  πολιτισμικών  και 
ιστοριογραφικών συνθηκών που καθορίζουν τις αντιλήψεις στους ιστορικούς και σύγχρονους 
κοινωνικούς σχηματισμούς. Η συζήτηση για τη γυναικεία φύση, από την άλλη, είναι ενδεικτική 
για  τις  επιστήμες  και  το  λόγο  περί  επιστήμης  στον  δυτικό  πολιτισμό.  Τα  ερωτήματα  που 
μπορούν  να  τεθούν  προς  διερεύνηση  με  βάση  τη  συζήτηση  αυτή   είναι  σημαντικά  και  η 
απάντησή τους μπορεί να ερμηνεύσει πτυχές του προβλήματος του φύλου στην ιστορία των 
επιστημών.  Ένα από αυτά θα μπορούσε να αφορά τις αιτίες που κάνουν τόσο πειστικό το 
επιχείρημα  για  την  έμφυτη  ανικανότητα  του  γυναικείου  φύλου  να  έχει  επιστημονικά 
ενδιαφέροντα.   Ή γιατί  οι  έμφυλες  βιολογικές  διαφορές  αποτέλεσαν προνομιακό τομέα της 
έρευνας. Ή, ακόμη, πώς οι βιολογικές διαφορές χρησιμοποιήθηκαν για να δικαιολογήσουν τους 
διαφορετικούς κοινωνικούς ρόλους ανδρών και γυναικών.
Με δεδομένα και τα πολιτικά αιτήματα που φέρει μια τέτοια προσέγγιση, και βέβαια την άμεση 
αντανάκλαση στο χώρο της διδακτικής των επιστημών, το πεδίο των ερευνών έχει έναν μεγάλο 
χώρο  να  επεκταθεί,  αναδεικνύοντας  και  επιμέρους  προβλήματα,  με  την  εκτεταμένη  μελέτη 
γεωγραφικών και κοινωνικών χώρων που μέχρι τώρα δεν έχουν ερευνηθεί. 
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Ο ‘Ερνστ Χαίκελ (Ernst Haeckel) είναι ιδιαίτερα γνωστός σήμερα λόγω της συμβολής του 
στη  θεμελίωση  της  επιστήμης  της  Οικολογίας.  Ο  ίδιος  όμως  υπήρξε  ένθερμος 
υποστηρικτής  της  δαρβινικής  θεωρίας  και  εντάσσεται  στο  φιλοσοφικό  ρεύμα  του 
γερμανικού φυσιοκρατικού υλισμού μαζί με τους Φογκτ, Μπύχνερ, Μόλεσχοτ κ.α. οι 
απόψεις των οποίων αποτέλεσαν αντικείμενο σφοδρών αντιπαραθέσεων και κριτικής 
από αντίπαλα φιλοσοφικά ρεύματα. Στην εργασία αυτή μελετάμε την υποδοχή των 
ιδεών του Χαίκελ  στην Ελλάδα κατά το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα και  τις 
αντιδράσεις που προκάλεσε η δημοσίευση των απόψεων του Οι αντιπαραθέσεις κατά 
την  υποδοχή του έργου του Χαίκελ  στην  Ελλάδα εντάσσονται  σε  μια  συνεχιζόμενη 
συζήτηση για την υλιστική προσέγγιση της Φύσης και την αντιπαράθεση θρησκείας και 
επιστήμης.

Εισαγωγή

Ο Έρνστ  Χαίκελ (1834 – 1919)  υπήρξε  ένας  από τους  πιο διάσημους  φυσιογράφους της 
εποχής  του.  Το  έργο  του  όμως  δεν  περιορίστηκε  μόνο  στη  μελέτη  της  φύσης.  Ο  Χαίκελ 
υιοθέτησε τη δαρβινική θεωρία και στηριζόμενος πάνω σ’ αυτήν γίνεται υπέρμαχος του υλικού 
μονισμού. Τα βιβλία του «Η Φυσική Ιστορία της Δημιουργίας» και «Ο Γρίφος του σύμπαντος», 
στα  οποία  εκθέτει  τις  απόψεις  του,  μεταφράζονται  σε  πολλές  γλώσσες  και  έχουν  μεγάλη 
εμπορική επιτυχία. 

Στην εργασία αυτή θα ασχοληθούμε με την υποδοχή των ιδεών του Χαίκελ στην Ελλάδα κατά 
το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα. Για το σκοπό αυτό εξετάσαμε διάφορα βιβλία, άρθρα σε 
περιοδικά,  δημοσιευμένους  λόγους  πανεπιστημιακών  καθηγητών  και  λογίων  που 
αρθρογραφούσαν  για  θέματα  επιστήμης  και  θρησκείας.  Υιοθετώντας  την  άποψη  ότι  η 
πρόσληψη των διαφόρων θεωριών σε μια χώρα μία συγκεκριμένη εποχή καθορίζεται από τις 
επικρατούσες  κοινωνικοπολιτικές  συνθήκες,  αρχίζουμε  την  εργασία  μας  με  τη  συνοπτική 
περιγραφή του ιστορικού πλαισίου του τελευταίου τέταρτου του 19ου αιώνα .

Το ιστορικό και πολιτισμικό υπόβαθρο της υποδοχής των ιδεών του Χαίκελ

Τη χρονική περίοδο 1864 – 1909 η Ελλάδα βρίσκεται σε μία μεταβατική κατάσταση. Είναι μία 
περίοδος  σύγκρουσης  μεταξύ  προκαπιταλιστικών  και  αστικών  στοιχείων  αλλά  και  μεταξύ 
προοδευτικών  και  συντηρητικών  αστικών  στοιχείων.  (Περσιάνης,  2002).  Η  ανάπτυξη  της 
βιομηχανίας  και  η αστικοποίηση είναι  ακόμα περιορισμένες.  Την εποχή αυτή επιχειρείται  ο 
εκσυγχρονισμός  της  Ελλάδας  με  την  εκτέλεση  μεγάλων  έργων  ενώ  η  τεχνολογία  αρχίζει 
σταδιακά να εισάγεται σε όλους τους τομείς της ζωής. Η εξέλιξη αυτή έχει ως αποτέλεσμα την 
ανάδυση των φυσικών επιστημών σε κεντρική κοινωνική αξία  (Τσοκόπουλος 2006). Όμως η 
εκπαίδευση στις  φυσικές επιστήμες  είναι  υποβαθμισμένη.  Η κυρίαρχη κουλτούρα ευνοεί  τα 
φιλολογικά και τα κλασικά μαθήματα (Περσιάνης, 2002). Έτσι, για τη διδασκαλία των φυσικών 
μαθημάτων στη μέση εκπαίδευση αφιερώνεται λιγότερο από το 6,5 % των διδακτικών ωρών 
(Αντωνίου,  1987)  ενώ σύμφωνα  με  το  περιοδικό  «Προμηθεύς»  (12/5/1891)  από τους  3000 
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σπουδαστές του Πανεπιστήμιου μόνο 20 με 30 ασχολούνται με τη σπουδή της φύσης και αυτοί 
ατελώς εξ αιτίας της έλλειψης της κατάλληλης υποδομής. Πολλοί δε από τους φοιτητές αγνοούν 
ότι στο Πανεπιστήμιο λειτουργεί Φυσικό τμήμα.  
Μεγάλη επίδραση στην κοινωνία έχει η εκκλησία. Θρησκευτικοί σύλλογοι όπως η Ανάπλασις 
ασκούν  μεγάλη  επιρροή.  (Βερεμής  &  Κολιόπουλος  2006).  Παρ’ όλα  αυτά  η  πρόοδος  των 
φυσικών επιστημών και η ανάπτυξη της τεχνολογίας έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της πίστης 
στις  εξ  αποκαλύψεως  αλήθειες  και  στην  ανάγκη  ύπαρξης  υπερφυσικού  και  εποπτεύοντος 
δημιουργού. Η δαρβινική θεωρία μάλιστα, η οποία πρωτοεμφανίζεται στην Ελλάδα το 1869 
(Σωτηριάδου,  1990)  χρησιμοποιείται  ως  απόδειξη  για  τη  μη  αναγκαιότητα  της  ύπαρξης 
δημιουργού  (Μοσχάκης,  1883).  Την  περίοδο  αυτή,  κυκλοφορούν  στο  διεθνή  χώρο  πολλά 
εκλαϊκευμένα  συγγράμματα  που  υποστηρίζουν  τον  υλισμό  και  έχουν  ευρεία  αποδοχή 
(Μοσχάκης,  1883).  Μεταξύ  των  συγγραμμάτων  αυτών  περιλαμβάνονται  και  τα  έργα  του 
Χαίκελ με δημοφιλέστερο το βιβλίο του με τίτλο «Η Φυσική Ιστορία της Δημιουργίας». 

Το έργο του Χαίκελ

Ο Χαίκελ, παρόλο που σήμερα είναι γνωστός κυρίως εξ αιτίας του ότι εισήγαγε για πρώτη φορά 
στην επιστημονική βιβλιογραφία τον όρο «οικολογία», εν τούτοις την εποχή εκείνη τόσο ο ίδιος 
όσο και το έργο του έχαιραν μεγάλης δημοτικότητας όχι μόνο στην πατρίδα του τη Γερμανία, 
αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη.  
Το έργο του Χαίκελ μπορούμε να το διακρίνουμε σε καθαρά φυσιογνωστικό και σε φιλοσοφικό 
–  επιστημολογικό.  Οι  δύο  μορφές  του  έργου  του  δεν  είναι  ανεξάρτητες  μεταξύ  τους  και 
αναπτύσσονται έχοντας μια εσωτερική ενότητα. Στο καθαρά φυσιογνωστικό πεδίο, ο Χαίκελ 
ασχολείται  με  την  περιγραφή  και  την  ονομασία  μεγάλου  πλήθους  κατώτερων  θαλάσσιων 
οργανισμών και εισάγει πλήθος νέων όρων όπως οικολογία, φυλογένεση, κ.α. Κάνει γνωστή, 
υποστηρίζει και προωθεί τη δαρβινική θεωρία στη Γερμανία και είναι ο πρώτος που διατυπώνει 
σε γραπτό κείμενο ότι  ο άνθρωπος προέρχεται  από τα κατώτερα ζώα (Καρανδεινός,  2000). 
Αποδεχόμενος  τη  βαθμιαία  ανάπτυξη  όλων  των  οργανισμών  από  κάποιο  ή  κάποια  αρχικά 
απλούστατα  όντα,  αναπτύσσει  το  «βιογενετικό  νόμο»  σύμφωνα  με  τον  οποίο  κατά  την 
εμβρυακή ανάπτυξη του ένας οργανισμός διέρχεται από όλη την πορεία της εξέλιξης του είδους 
του.  Το  νόμο  αυτό  τον  χρησιμοποιεί  για  να  αποδείξει  τη  θεωρία  της  καταγωγής.  Στο  ίδιο 
πλαίσιο,  σκιαγραφεί  ένα  φυλογενετικό  «δέντρο»  όλων  των  οργανισμών,  τοποθετώντας 
υποθετικούς κρίκους στα κενά που υπήρχαν. Από αυτούς τους υποθετικούς κρίκους ορισμένοι 
ανακαλύπτονται  αργότερα  ενώ  άλλοι  όχι.  Επεκτείνοντας  ακόμα  περισσότερο  τις  ιδέες  της 
εξέλιξης  και  της  καταγωγής  ο  Χαίκελ  πιστεύει  στην  διηνεκή  αυτόματη  γένεση  από  την 
ανόργανη ύλη και υιοθετεί τον υλιστικό μονισμό. Έτσι λοιπόν, περνώντας στο φιλοσοφικό και 
επιστημολογικό μέρος του έργου του, ο Χαίκελ πιστεύει στην ενότητα του ανόργανου και του 
οργανικού κόσμου και θεωρεί ότι  όλα τα σώματα στη φύση (οργανικά και ανόργανα) είναι 
έμψυχα και διέπονται από τους ίδιους φυσικούς νόμους. Υποστηρίζει ότι όλα τα φαινόμενα της 
φύσης μπορούν να εξηγηθούν με βάση τις ιδιότητες της ύλης με την εφαρμογή της θεωρίας της 
εξέλιξης την οποία η δαρβινική θεωρία θέτει σε αιτιοκρατική βάση. Η πολιτική, η οικονομία, η 
ηθική, αλλά και γενικότερα οι διάφοροι επιστημονικοί (με την ευρεία έννοια του όρου) κλάδοι 
μπορούν  να  θεωρηθούν  ως  «εφαρμοσμένη  βιολογία».  Ο  Χαίκελ  υιοθετεί  τις  απόψεις  των 
υλιστών σύμφωνα με τις οποίες η ύλη είναι αιώνια και άφθαρτη καθώς και ότι η ύλη και η 
δύναμη (ενέργεια) είναι άρρηκτα συνδεδεμένες. Θεωρεί ότι η πίστη και η επιστήμη δεν έχουν 
κανένα κοινό σημείο μεταξύ τους ενώ εκεί που αρχίζει η πίστη τελειώνει η επιστήμη. Αρνείται 
την ύπαρξη δημιουργού, δχεδιασμού και τέλους (σκοπού) όμως αναγνωρίζει την ενότητα Θεού 
και  φύσης.  Πιστεύει  ότι  οι  διαφορές  του  ανθρώπου  από  τα  ζώα  είναι  ποσοτικές  και  όχι 
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ποιοτικές.  Δεν  δέχεται  την  ύπαρξη  ελεύθερης  βούλησης  στον  άνθρωπο  και  πιστεύει  ότι  οι 
εκδηλώσεις  του  πνεύματος  είναι  η  έκφραση  των  κινήσεων  των  κυττάρων  του  κεντρικού 
νευρικού συστήματος. Τέλος διακρίνει τον υλισμό σε ηθικό και σε φυσιογνωστικό και τάσσεται 
υπέρ του φυσιογνωστικού υλισμού. 

Οι αντιπαραθέσεις στην Ελλάδα

Το  έργο  του  Χαίκελ  «Η  Φυσική  Θεωρία  της  Δημιουργίας»  δεν  κυκλοφόρησε  ποτέ  στα 
ελληνικά.  Όμως  τη  διετία  1890  –  1891  το  εβδομαδιαίο  περιοδικό  «Προμηθεύς»  το  οποίο 
εκδίδεται από τον καθηγητή της γεωλογίας Κ. Μητσόπουλο με σκοπό τη διάδοση των φυσικών 
επιστημών στο ευρύ Ελληνικό κοινό, δημοσιεύει σε μετάφραση ένα εκτενές απόσπασμα από το 
έργο αυτό. 
Το πλαίσιο  για  τη  δημοσίευση της  μετάφρασης των αποσπασμάτων του έργου του Χαίκελ 
διαμορφώθηκε με την κυκλοφορία στα ελληνικά το 1882 του έργου του Βύχνερ «Δύναμις και 
Ύλη» στο οποίο υποστηρίζεται το αλληλένδετο δύναμης και ύλης καθώς και με την κυκλοφορία 
το 1889 του βιβλίου του γιατρού Σίμωνα Αποστολίδη  «Αι Ψυχώσεις». Το βιβλίο αυτό υιοθετεί 
την άποψη ότι η ψυχή, είναι η οντοποίηση της λειτουργίας του εγκεφάλου και επομένως ο 
εγκέφαλος αποτελεί την έδρα ή το όργανο της ψυχής. Επίσης υιοθετεί τη θεωρία της εξέλιξης 
και χρησιμοποιεί το βιογενετικό νόμο του Χαίκελ ως επιχείρημα υπέρ της άποψης ότι η φύση 
των ψυχών όλων των όντων είναι η ίδια και οι ψυχές διαφέρουν μεταξύ τους μόνο στο βαθμό 
τελειοποίησης τους. Τέλος εξαίρει τη μονιστική θεωρία ως μεγαλοπρεπή σύλληψη.  
Αντικρούοντας το βιβλίο του Σίμωνα Αποστολίδη, ο Θ. Μιχαλόπουλος, διδάκτορας φιλοσοφίας 
και καθηγητής φυσικών επιστημών, δημοσιεύει στη «Νέα Εφημερίδα» μία σειρά άρθρων τα 
οποία αργότερα συγκεντρώνει και τα εκδίδει σε ένα βιβλίο με τίτλο  «Προς τι αι  ψυχώσεις;  
Ήτοι  τα  υλιστικά  φιλοσοφήματα  και  αι  φυσικαί  επιστήμαι».  Από  το  βιβλίο  αυτό 
πληροφορούμαστε  ότι  δημιουργήθηκε  εφημεριδογραφικός  θόρυβος  υπέρ  του  βιβλίου  του 
Αποστολίδη από δύο εφημερίδες στις οποίες ο Αποστολίδης ήταν συνεργάτης ενώ τα άρθρα του 
Μιχαλόπουλου με τα οποία ανταπαντούσε στις απόψεις του Αποστολίδη δημοσιεύθηκαν και 
στον  Ελληνικό  τύπο  εκτός  Ελλάδας.  Τα  άρθρα  αυτά  στρέφονται  γενικότερα  εναντίον  του 
υλισμού –χωρίς να γίνεται ονομαστικά αναφορά στον Χαίκελ – και ειδικότερα εναντίον της 
άποψης  που  υποστηρίζει  ο  Αποστολίδης  ότι  την  αιτία  της  ανάπτυξης  των  φαινομένων  της 
διανοητικής και ηθικής τάξης θα πρέπει να την αναζητήσουμε στον εγκέφαλο και τελικά στην 
κίνηση των μορίων της ύλης. 
Εναντίον και των δύο αυτών βιβλίων στράφηκε και ο «νομοφιλόσοφος» όπως τον αποκαλεί ένα 
ημερολόγιο  της  εποχής,  Ι.  Σκαλτσούνης  με  δύο  σειρές  άρθρων  που  δημοσιεύθηκαν  στο 
περιοδικό «Ανάπλασις». Η πρώτη σειρά των άρθρων του Σκαλτσούνη στρέφεται εναντίον των 
ιδεών του Βύχνερ που αναφέρονται  στο έργο του  «Δύναμις  και  ύλη» ενώ η δεύτερη των 
άρθρων στρέφεται εναντίον των απόψεων του Σ. Αποστολίδη που αναφέρονται στο έργο του 
«Αι Ψυχώσεις».  Το σύνολο των πρώτων άρθρων ο Σκαλτσούνης το εξέδωσε υπό τη μορφή 
βιβλίου το 1884 με τον τίτλο «Θρησκεία και επιστήμη» ενώ το σύνολο των άρθρων εναντίον 
του  βιβλίου  του  Αποστολίδη,  το  εξέδωσε  σε  βιβλίο  το  1889  με  τον  τίτλο  «Ψυχολογικαί 
μελέται».  Στα  άρθρα  αυτά  ο  Σκαλτσούνης  στρέφεται  κατά  του  υλισμού  εν  γένει  αλλά  σε 
ορισμένα σημεία περιλαμβάνει και σχόλια για τις απόψεις του Χαίκελ. Κατά τον Σκαλτσούνη η 
αντικατάσταση  της  θεολογικής  άποψης  για  τη  δημιουργία  του  σύμπαντος  και  για  την 
προέλευση  τη  ζωής  με  τον  μονισμό  όπως  πρεσβεύει  ο  Χαίκελ,  στη  ουσία  οδηγεί  στην 
αντικατάσταση ενός μυστηρίου με ένα άλλο, γιατί αν και ο Χαίκελ δέχεται ότι τα πρώτα ζωικά 
όντα εμφανίστηκαν στη θάλασσα εν τούτοις  θεωρεί ότι  δεν μπορούμε να ορίσουμε ούτε το 
χρόνο ούτε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη αυτό και ούτε μπορούμε να αποδείξουμε 
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πειραματικά ότι πράγματι συνέβη. Ο Σκαλτσούνης υποστηρίζει ότι η κοινή καταγωγή των ειδών 
που πρεσβεύουν ο Δαρβίνος και ο Χαίκελ δεν έχει  καμία επιστημονική υπόσταση γιατί δεν 
υπάρχουν  ούτε  πειραματικά  δεδομένα  ούτε  παλαιοντολογικά  ευρήματα  που  να  την 
αποδεικνύουν. Επιπλέον μέμφεται τον Χαίκελ αλλά και τους υπόλοιπους υλιστές ότι εξέλαβαν 
και παρουσίασαν την υπόθεση του Δαρβίνου, παρά τις επιφυλάξεις του ίδιου, ως θεωρία. Ο 
Σκαλτσούνης πιστεύει ότι η διαφορά μεταξύ του ανθρώπου και των ζώων δεν είναι ποσοτική, 
όπως υποστηρίζει ο Χαίκελ, αλλά ποιοτική. Σε άλλο σημείο ο Σκαλτσούνης διατείνεται ότι αν 
υιοθετήσουμε την άποψη του Χαίκελ ότι ο άνθρωπος στερείται την ελευθερία της βούλησης και 
ότι καθοδηγείται μόνο από το ένστικτο, τότε θα έπρεπε ο βαθμός ανάπτυξης και εκπολιτισμού 
όλων των λαών να είναι ο ίδιος γιατί το ένστικτο θα επιδρούσε με τον ίδιο τρόπο σε όλους τους 
κατοίκους  της  γης.  Οι  υλιστικές  απόψεις,  κατά  τον  Σκαλτσούνη,  μείωσαν  το  θρησκευτικό 
συναίσθημα και αποδυνάμωσαν τις βάσεις του καθήκοντος και τα ερείσματα του ηθικού νόμου 
με  αποτέλεσμα  την  ηθική  κατάπτωση  και  την  κοινωνική  αναστάτωση.  Ο  Σκαλτσούνης 
απορρίπτει την πρόταση του Χαίκελ για τη διδασκαλία της θεωρίας της εξέλιξης στα σχολεία 
και επικαλείται την απάντηση του Βίρχοφ στην πρόταση αυτή του Χαίκελ σύμφωνα με την 
οποία οι φυσιοδίφες έχουν καθήκον να διδάσκουν τις αλήθειες εκείνες που έχουν αποδειχθεί 
από μελέτες και πειράματα ως αναμφίβολες και να απέχουν από τη διδασκαλία θεωριών που 
στηρίζονται σε υποθέσεις οι οποίες έχει αποδειχθεί ή μπορεί να αποδειχθεί ότι είναι ψευδείς. Η 
θεωρία  για  την  καταγωγή  του  ανθρώπου  του  Δαρβίνου,  συνεχίζει  ο  Βίρχοφ,  δεν  έχει 
επαληθευτεί ενώ η θεωρία της αυτόματης γένεσης έχει καταρριφθεί μετά από τα πειράματα του 
Παστέρ.  Η  εφαρμογή  της  πρότασης  του  Χαίκελ,  συνεχίζει  ο  Βίρχοφ,  θα  προκαλούσε 
αναστάτωση  στην  ανθρώπινη  συνείδηση  και  θα  διασάλευε  εκ  βάθρων  τα  θεμέλια  του 
θρησκευτικού και του ηθικού βίου. 
Το πλαίσιο για τη δημοσίευση της μετάφρασης του Χαίκελ συμπληρώνεται και από το έργο 
ανθρώπων που σχετίζονται με το Πανεπιστήμιο. Ξεκινώντας από το 1874 και καταλήγοντας στο 
1887 εκδίδονται τα βιβλία «Μελέται κατά του υλισμού» του Σχαϊδεμάχερ μεταφρασμένο στα 
ελληνικά από τον μετέπειτα καθηγητή της Θεολογικής σχολής Ιγνάτιο Μοσχάκη, το βιβλίο του 
υφηγητή  της  θεολογίας  Σπυρίδωνα  Σούγκρα,  με  τίτλο  «Βραχέα  τινά  περί  πίστεως  και 
επιστήμης» καθώς και μία σειρά διαλέξεων και άρθρων του Ι. Μοσχάκη τα οποία επιτίθενται 
εναντίον των υλιστικών απόψεων και ενίοτε και εναντίον της δαρβινικής θεωρίας. Τα παραπάνω 
βιβλία και δημοσιεύματα παρουσιάζουν ορισμένες από τις απόψεις του Χαίκελ και κατακρίνουν 
κυρίως  την  άποψη  του  περί  έλλειψης  ελευθερίας  βούλησης  από  τον  άνθρωπο  με  κύριο 
επιχείρημα το ότι η έλλειψη ελευθερίας βούλησης οδηγεί στην ηθική εξαχρείωση. Κατά τον 
Μοσχάκη, ενώ η δαρβινική θεωρία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την αποκάλυψη του 
μηχανισμού με τον οποίο ο Θεός πραγματοποιεί τους σκοπούς της δημιουργίας, ο Χαίκελ και οι 
υπόλοιποι υλιστές την χρησιμοποιούν για να αναπτύξουν μια μονιστική θεωρία η οποία δεν 
αποδέχεται την ύπαρξη κάποιας δημιουργικής δύναμης και απορρίπτει κάθε τελεολογική και 
συνειδητή ενέργεια. Το 1878 ο καθηγητής της ιστορίας της φιλοσοφίας Ν. Κοτζιάς εκδίδει το 
έργο του «Ιστορία της φιλοσοφίας από των αρχαιοτάτων χρόνων έως των καθ’ ημάς». Στο έργο 
αυτό ο συγγραφέας δεν αναφέρει τίποτα για τον Χαίκελ αλλά χαρακτηρίζει την υλιστική θεωρία 
ως μονομερή και ανίκανη να εξηγήσει τον κόσμο ενώ υποστηρίζει ότι ο κόσμος δεν μπορεί να 
εξηγηθεί με μία μόνο αρχή. Από την ανέκδοτη «Ζωολογία» του καθηγητή της Ζωολογίας στο 
Πανεπιστήμιο  της  Αθήνας  από το  1845 έως το 1892 Ηρ.  Μητσόπουλου,  αποσπάσματα της 
οποίας  δημοσιεύει  το  περιοδικό  «Προμηθεύς»  μετά  το  θάνατο  του,  διαπιστώνουμε  ότι  ο 
συγγραφέας  υιοθετεί  μόνο  τις  απόψεις  του  Χαίκελ  που  είναι  αναμφίβολα  αποδεδειγμένες. 
Αναλυτικότερα ο Ηρ.  Μητσόπουλος  αναφέρει  τον  Χαίκελ  (Αικέλιο  όπως  τον  ονομάζει)  ως 
αυτόν που έδωσε το όνομα σε μία κατηγορία μικροοργανισμών ενώ αναφέρει και πάλι το όνομα 
του όταν επικαλείται την άποψη του σχετικά με τα κύτταρα που δεν έχουν πυρήνα και τα οποία 
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θεωρεί ότι βρίσκονται σε πρότερο στάδιο εξέλιξης σε σχέση με εκείνα τα οποία έχουν. Σε άλλο 
σημείο του έργου του, κάνει αναφορά σε ευρήματα που βρέθηκαν στα βάθη των ωκεανών και 
τα  οποία  αρχικά  είχε  θεωρηθεί  ότι  επιβεβαίωναν  την  ύπαρξη  της  ουσίας  από  την  οποία 
υποστηριζόταν ότι είχαν προέλθει όλα τα ενόργανα όντα, αλλά όπως επισημαίνει ο συγγραφέας, 
η ύπαρξη της τελικά δεν αποδείχθηκε. Ο Ηρ. Μητσόπουλος δεν πιστεύει στην αυτόματη γένεση 
γιατί δεν έχει παρατηρηθεί ποτέ αλλά δέχεται ότι η χημική σύσταση των ενόργανων και των 
ανόργανων  σωμάτων  είναι  παρόμοια  Οι  ιδιαίτερες  ιδιότητες  των  οργανισμών,  αναφέρει  ο 
Μητσόπουλος, οφείλονται στις ιδιότητες των χημικών ενώσεων από τις οποίες αποτελούνται 
αλλά και στον πολύπλοκο τρόπο με τον οποίο αυτές συνδέονται μεταξύ τους. Ταυτόχρονα όμως 
πιστεύει ότι στους οργανισμούς επενεργεί «υψηλοτέρα τις και τελειοτέρα δύναμις» η οποία δεν 
εισάγεται από έξω αλλά ενυπάρχει σ’ αυτούς. Οι γενικές δυνάμεις της φύσης υποτάσσονται στο 
σκοπό της δύναμης αυτής με αποτέλεσμα την  εμφάνιση των φαινομένων της ζωής.  Ο Ηρ. 
Μητσόπουλος αποδέχεται ότι και στα κατώτερα ακόμα ζωύφια υπάρχει η αίσθηση και η θέληση 
αλλά πιστεύει ότι για την εξήγηση των δύο αυτών χαρακτηριστικών θα πρέπει να δεχθούμε την 
ύπαρξη πνευματικής - ψυχικής δύναμης η οποία δεν υπάρχει στα ανόργανα σώματα. Έτσι παρ’ 
όλο που και οι οργανισμοί και τα ανόργανα σώματα αποτελούνται από τα ίδια στοιχεία,  εν 
τούτοις,  ακόμα  και  οι  απλούστεροι  οργανισμοί  δεν  μπορούν  να  προέλθουν  από  ανόργανες 
ουσίες. 
Στο ίδιο πλαίσιο κινούνται και οι απόψεις του διευθυντή του αστεροσκοπείου και αργότερα 
καθηγητή  στο  Πανεπιστήμιο  Δημ.  Αιγινήτη  αλλά  και  του  καθηγητή  της  Φυσικής  Τιμ. 
Αργυρόπουλου. Ο Αιγινήτης πιστεύει στην ύπαρξη ανωτέρας δύναμης εκτός του υλικού κόσμου 
η οποία δημιούργησε την ύλη και της προσέδωσε ενέργεια ενώ ο Αργυρόπουλος αποδεχόμενος 
ότι το παν είναι κίνηση, θεωρεί ότι πρέπει να δεχθούμε τον Θεό ως «πρώτον κινούν». Υπάρχουν 
όμως και  αντίθετες  απόψεις.  Για  παράδειγμα ο καθηγητής  της  Γεωλογίας  Κ.  Μητσόπουλος 
θεωρεί ότι  άνευ ύλης τίποτα δεν μπορεί να υπάρξει και υιοθετώντας τη σχετική άποψη του 
Χαίκελ υποστηρίζει σε έναν λόγο του ότι οι λίθοι και τα ορυκτά κακώς καλούνται νεκρά και 
άψυχα  σώματα.  Επίσης  στην Ιατρική  σχολή,  από τη  δεκαετία  του  1870,  διδάσκεται  ήδη  η 
δαρβινική θεωρία.  
Μέσα στο περιβάλλον αυτό,  δημοσιεύεται  η μετάφραση των αποσπασμάτων του έργου του 
Χαίκελ στον «Προμηθέα». Η δημοσίευση αυτή ξεσηκώνει θύελλα αντιδράσεων κυρίως από 
θρησκευτικούς κύκλους. Κύριοι εκφραστές της πολεμικής εναντίον του Χαίκελ αλλά και των 
συντακτών του «Προμηθέα», είναι ο θεολόγος Απ. Μακράκης μέσα από το περιοδικό «Λόγος» 
και ο Ι. Σκαλτσούνης μέσα από το περιοδικό «Ανάπλασις». Άρθρα εναντίον των απόψεων του 
Χαίκελ δημοσιεύονται και στις «Επιφυλλίδες» των «Καιρών» αλλά και στην «Εφημερίδα των 
Κυριών». Επιπλέον, το 1893, ο Ι. Σκαλτσούνης εκδίδει ένα βιβλίο με τίτλο «Περί γενέσεως του 
ανθρώπου. Αρμονίαι Χριστιανισμού και Επιστήμης» με σκοπό να αντικρούσει τις απόψεις του 
Χαίκελ.  Σε  αρκετές  από  τις  επικρίσεις  εναντίον  των  απόψεων  του  Χαίκελ  απάντησαν  οι 
συντάκτες του «Προμηθέα». 
Ως επιχειρήματα εναντίον της καταγωγής του ανθρώπου από υποδεέστερα ζώα ο Μακράκης 
επικαλείται  την  έλλειψη  ύπαρξης  σχετικών  παλαιοντολογικών  ευρημάτων  αλλά  και  τη  μη 
δυνατότητα  παραγωγής  ενός  ανώτερου όντος  από ένα  κατώτερο.  Επίσης  υποστηρίζει  ότι  η 
λογική και η ελευθερία οι οποίες  διαφοροποιούν τον άνθρωπο από τα ζώα δεν μπορούν να 
έχουν προέλθει από την αλογία και από την ανελευθερία του πιθήκου. Έτσι λοιπόν ο Μακράκης 
θεωρεί πιο λογική την πίστη στο ότι ο κόσμος και ο άνθρωπος είναι κατασκευάσματα του Θεού 
παρά στο ότι οι φυσικοί νόμοι -οι οποίοι δεν μπορούν να υπάρξουν χωρίς νομοθέτη- και οι 
φυσικές δυνάμεις -οι οποίες είναι αδύνατον να δράσουν χωρίς κάποιος νους να κανονίζει τη 
δράση τους- διαμόρφωσαν την ύλη και τη μετασχημάτισαν με κορωνίδα του μετασχηματισμού 
αυτού τον άνθρωπο. Επιπλέον, ο Μακράκης υποστηρίζει ότι αν οι άνθρωποι και τα ζώα είχαν 
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κοινή  καταγωγή  τότε  τα  ζώα  θα  έπρεπε  να  γεννούν  ανθρώπους  και  οι  άνθρωποι  ζώα. 
Αντικρούοντας το τελευταίο επιχείρημα οι συντάκτες του «Προμηθέα» επικαλούνται την άποψη 
του Βύχνερ σύμφωνα με την οποία οι οργανικές μορφές του σύγχρονου κόσμου δεν κατάγονται 
οι  μεν από τις δε αλλά είναι τα ύστατα άκρα κλάδων που δημιουργήθηκαν με την βραδεία 
επενέργεια της φύσης για μυριάδες αιώνες. Ο Μακράκης υποστηρίζει ότι η έννοια της εκ του 
μηδενός θεϊκής δημιουργίας είναι έμφυτη στον άνθρωπο και ότι όπως τα παιδιά γνωρίζουν τους 
γονείς τους, έτσι και η γνώση του θεού - δημιουργού έχει κληρονομηθεί σε όλους τους λαούς. 
Σε άλλο σημείο ο Μακράκης διατείνεται ότι το ζήτημα της αιωνιότητας και της αφθαρσίας της 
ύλης, επειδή ακριβώς σχετίζεται με την αιωνιότητα που υπέρκειται του χρόνου, είναι θέμα της 
φιλοσοφίας και της μεταφυσικής. Ο κόσμος κατά τον Μακράκη δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς 
αιτία και αιτία του κόσμου είναι ο Θεός. Ο Χαίκελ, αναφέρει ο Μακράκης, θεωρεί την ύλη ως 
υπαρκτή και επομένως θα πρέπει να έχει αιτία γένεσης. Στο επιχείρημα αυτό του Μακράκη οι 
συντάκτες του «Προμηθέα» ανταπαντούν λέγοντας ότι  στις φυσικές επιστήμες ως δεδομένα 
εννοούνται γεγονότα τα οποία αποδεχόμαστε ως αληθή είτε αξιωματικά είτε αιτιολογικά. Η 
αξιωματική αποδοχή γεγονότων θεωρείται αναγκαία εξ αιτίας της, όπως υποστηρίζει ο Χαίκελ, 
περιορισμένης γνωστικής ικανότητας του ανθρώπου η οποία οφείλεται στον τρόπο κατασκευής 
των αισθητηρίων του οργάνων και του εγκεφάλου του. Το επιχείρημα του Χαίκελ ότι η ύλη 
είναι  αιώνια  γιατί  κανείς  ποτέ  δεν  μπόρεσε  να  αποδείξει  πειραματικά  την  εμφάνιση ή  την 
εξαφάνιση ακόμη και του ελάχιστου μορίου της ύλης, κατά τον Μακράκη, είναι εσφαλμένο 
γιατί  το επιχείρημα αυτό δεν αποδεικνύει  την αιωνιότητα της ύλης  αλλά αποδεικνύει  ότι  ο 
άνθρωπός δεν είναι δημιουργός όμοιος με τον Θεό. Ανταπαντώντας σ’ αυτό το επιχείρημα του 
Μακράκη οι συντάκτες του «Προμηθέα» αντιλέγουν ότι οι φυσικές επιστήμες στηρίζονται στην 
πειραματική  μέθοδο  και  γι  αυτό  παρέχουν  «πίστιν  και  ασφάλεια».  Κατά  τον  Μακράκη  οι 
υλιστές και οι θετικιστές ανακηρύσσουν ως τελικό όριο της νόησης του ανθρώπου τις αισθήσεις 
και τον αισθητό κόσμο. Όμως ο άνθρωπος έχει ιδέες και γνώσεις που δεν μπορεί να αποκτήσει 
με  τις  αισθήσεις.  Οι  υλιστές  και  οι  θετικιστικές  αποδίδουν  τις  ιδέες  και  τις  γνώσεις  στη 
φαντασία και δέχονται ότι αυτές δεν έχουν αντικειμενική υπόσταση. Αλλά κατά τον Μακράκη η 
φαντασία δεν μπορεί να δημιουργήσει από το μηδέν. Η άρνηση της αποδοχής του Θεού ως 
δημιουργού  του  κόσμου  και  αιτίας  ύπαρξης  της  ζωής  και  της  νόησης  από  τη  μια  και  η 
θεοποίηση  της  ύλης  από  την  άλλη,  διατείνεται  ο  Μακράκης,  είναι  η  αιτία  της 
αντιεπιστημοσύνης,  της  ακολασίας,  η  πηγή  του  μηδενισμού,  του  σοσιαλισμού,  της 
καταστροφής και του ολέθρου της κοινωνίας. Ο υλισμός και ο θετικισμός είναι δύο τέρατα που 
πολεμούν τον ορθό λόγο αλλά τελικά σκοτώνονται από αυτόν. 
Όπως ο Μακράκης έτσι και ο Σκαλτσούνης προσπαθεί να απαξιώσει τις αντιλήψεις του Χαίκελ, 
υποστηρίζοντας ότι έρχονται σε αντίθεση με τις ιδέες του Δαρβίνου και παρουσιάζει τις απόψεις 
διάσημων  φυσιοδιφών  που  απορρίπτουν  τόσο  τη  δαρβινική  θεωρία  όσο  και  την  αυτόματη 
γένεση.  Τα  επιχειρήματα  του  Σκαλτσούνη  εναντίον  των  απόψεων  του  Χαίκελ  εν  πολλοίς 
ταυτίζονται με τα επιχειρήματα που διατύπωσε εναντίον του έργου του Βύχνερ «Δύναμις και 
ύλη»  και  εναντίον  του  έργου  του  Αποστολίδη  «Αι  ψυχώσεις»  και  τα  οποία  αναφέραμε 
προηγουμένως. 
Σε  παρόμοιο  πλαίσιο  με  αυτό  του  Μακράκη  και  του  Σκαλτσούνη είναι  και  η  κριτική  που 
διατυπώνεται από τις «Επιφυλλίδες των Καιρών» και από την «Εφημερίδα των Κυριών». 
Ο Σκαλτσούνης όμως μας δίνει και μια σημαντική πληροφορία σχετικά με την υποδοχή των 
απόψεων  του  Χαίκελ  στην  Ελλάδα.  Έτσι  αναφέρει,  ότι  η  πλειοψηφία  των  φοιτητών  της 
Ιατρικής σχολής και του Φυσικού τμήματος υιοθετεί τις απόψεις του Χαίκελ για την καταγωγή 
του  ανθρώπου  και  θεωρεί  ότι  μόνο  οι  αμαθέστεροι  των  λογίων  πιστεύουν  ακόμη  στη 
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δημιουργία της ζωής από κάποια υπερκόσμια και υπερφυσική δύναμη. Επίσης η πλειοψηφία 
των φοιτητών πιστεύει ότι η επιστήμη μπορεί να επιλύσει όλα τα μυστήρια ενώ στη θρησκεία 
πιστεύουν ακόμη οι αμόρφωτοι. 
Τον Οκτώβριο του 1891 ο «Προμηθεύς» δημοσιεύει μετάφραση αποσπασμάτων ενός άλλου 
έργου του Χαίκελ το οποίο έχει  τίτλο «Αποδείξεις του μεταμορφισμού». Στα κεφάλαια που 
δημοσιεύονται  ξεκαθαρίζονται  οι  όροι  θεωρία  της  εξέλιξης,  θεωρία  της  καταγωγής  και 
δαρβινική  θεωρία  και  υποστηρίζεται  ότι  κάθε  οργανικό  κύτταρο  έχει  ανεξάρτητη  ψυχή.  Η 
δημοσίευση αυτή, απ’ ότι τουλάχιστον μπορέσαμε να διαπιστώσουμε, δεν προκάλεσε κάποια 
ιδιαίτερη αντίδραση. 
Το  1894  ο  γιατρός  Θεοδ.  Τσικόπουλος  εκδίδει  ένα  βιβλίο  με  το  οποίο  ανταπαντά  στο 
σύγγραμμα του Σκαλτσούνη «Περί γενέσεως του ανθρώπου». Στο βιβλίο αυτό ο Τσικόπουλος 
υποστηρίζει ότι η αυτόματη γένεση δεν έχει απορριφθεί με βάση πειραματικές αποδείξεις αλλά 
εξ  αιτίας  του  ότι  η  αποδοχή  της  αυτόματης  γέννησης  αντιστρατεύεται  το  αξίωμα  της 
διατήρησης της ζωής.  Επίσης απορρίπτει ότι  ο μονισμός οδηγεί  στην ηθική κατάπτωση και 
υποστηρίζει ότι τουναντίον ο μονισμός οδηγεί στο μέγιστο βαθμό ηθικότητας. Σύμφωνα με το 
βιβλίο  αυτό  στο  Πανεπιστήμιο  οι  φοιτητές  διδάσκονται  α)ότι  τα  διάφορα  είδη  των  ζώων 
προέρχονται από μία βλεννώδη ουσία που βρίσκεται στους πυθμένες των ωκεανών και η οποία 
δεν είναι τίποτα άλλο παρά η πολυπλοκότερη μορφή της ανόργανης ύλης και β) ότι ο άνθρωπος 
δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας κλάδος του κοινού ζωολογικού δέντρου που αναδύεται μαζί με 
άλλα ζώα από το σημείο του αρχιπηθίκου. 
Το 1895 ο φοιτητής  Φ.  Στεφανίδης,  με  αφορμή την  αυτοκτονία  ενός  φοιτητή  της  Ιατρικής 
σχολής εκδίδει ένα βιβλίο με τίτλο «Αι υποθέσεις του Υλισμού και του Δαρβινισμού και το 
Ελληνικόν  Πανεπιστήμιον».  Στο  βιβλίο  αυτό  ο  Στεφανίδης  επιρρίπτει  ευθύνες  για  την 
αυτοκτονία του συναδέλφου του στους καθηγητές του Πανεπιστημίου οι οποίοι διδάσκουν τον 
μονισμό και τον δαρβινισμό γιατί μέσω αυτών καλλιεργείται η ιδέα ότι η ζωή δεν έχει νόημα. Ο 
Στεφανίδης  μας  πληροφορεί  ότι  η  διδασκαλία  του  μονισμού  και  του  δαρβινισμού  στο 
Πανεπιστήμιο γίνεται δεκτή από το φοιτητικό ακροατήριο με χειροκροτήματα και επευφημίες 
και  μέμφεται  τόσο  την  πολιτεία  όσο  και  την  επίσημη  εκκλησία  για  την  αδιαφορία  που 
επιδεικνύουν στην εξάπλωση των ιδεών αυτών γιατί κατά την άποψη του η διδασκαλία τους 
διαφθείρει  τους  νέους  και  εξασθενεί  το αίσθημα της  φιλοπατρίας.  Και  ναι  μεν,  αναφέρει  ο 
Στεφανίδης,  οι  συγκεκριμένες  θεωρίες  θα  πρέπει  να  διδάσκονται  μια  και  λύνουν  ορισμένα 
προβλήματα, αλλά δεν θα πρέπει να διδάσκονται ως οι μόνες αληθινές και ως αναντίρρητα 
αποδεδειγμένες χωρίς να αναφέρονται και οι αντίθετες απόψεις. Ο Στεφανίδης χαρακτηρίζει τον 
Χαίκελ ως μυθιστοριογράφο και τον κατηγορεί ότι συγχέει τον δαρβινισμό με τον υλισμό. 

Συμπεράσματα

Συμπερασματικά λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι οι απόψεις του Χαίκελ άρχισαν να γίνονται 
γνωστές στην Ελλάδα στο πλαίσιο της εισαγωγής της υλιστικής προσέγγισης των έμβιων όντων 
σε μια περίοδο μετασχηματισμού της δομής της ελληνικής κοινωνίας από την προκαπιταλιστική 
μορφή στην αστική. Εξ αιτίας της εξαιρετικής φήμης που έχαιρε ο Χαίκελ την εποχή εκείνη η 
πολεμική εναντίον της εφαρμογής των υλιστικών απόψεων στον οργανικό κόσμο κατευθύνθηκε 
σε μεγάλο βαθμό εναντίον των απόψεων του. Η κύρια αντίδραση προήλθε από θεολογικούς 
κύκλους οι οποίοι επιχειρηματολόγησαν εναντίον του όχι μόνο μέσα στο πλαίσιο της θεϊκής 
πίστης  αλλά  επεχείρησαν  να  αντλήσουν  επιχειρήματα  και  από  τις  φυσικές  επιστήμες.  Οι 
μονιστικές απόψεις του Χαίκελ έγιναν ευρέως αποδεκτές από τους ελάχιστους φοιτητές του 
Φυσικού τμήματος και από τους φοιτητές της Ιατρικής σχολής, παρ’ όλο που ορισμένοι μόνο 
καθηγητές στο Πανεπιστήμιο τις υποστήριζαν ενώ οι υπόλοιποι ή τις απέρριπταν ή κρατούσαν 
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μια  επιφυλακτική  στάση  απέναντί  τους.  Όπως  έχουμε  επισημάνει,  οι  απόψεις  του  Χαίκελ 
εντάσσονται στο ρεύμα του φυσιοκρατικού υλισμού, δηλαδή του υλισμού που στηρίζεται στη 
φυσιολογία των οργανισμών (Θεοδωρίδης, 1955). Το ζήτημα της υποδοχής του φυσιοκρατικού 
υλισμού στην Ελλάδα δεν έχει ακόμη διερευνηθεί πλήρως παρ’ όλο που, όπως διαπιστώνουμε 
από  την  εργασία  αυτή,  υπήρξε  έντονη  διαμάχη  μεταξύ  των  υποστηρικτών  του  και  των 
επικριτών του που σημάδεψε αργότερα τις διαχωριστικές γραμμές μεταξύ των διανοητών στην 
Ελλάδα. Η εργασία αυτή φιλοδοξεί να αποτελέσει συνεισφορά σε αυτή την κατεύθυνση.
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Η φεμινιστική φιλοσοφία της επιστήμης

Πουρνάρη Μ.
Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, mpurnari@cc.uoi.gr

Η  φεμινιστική  φιλοσοφία  των  φυσικών  επιστημών  μελετά  τουs  τρόπους  με  τους 
οποίους το φύλο επηρεάζει την εννοιολόγηση της επιστημονικής γνώσης, αναλύει τις 
πρακτικές  της  επιστημονικής  έρευνας  και  επιχειρεί  τη  δικαιολόγηση  της  ίδιας  της 
φεμινιστικής φιλοσοφίας της επιστήμης. Η φεμινιστική κριτική ενδιαφέρεται να ορίσει 
στον ρόλο των κατάλληλων αξιών στην επιστημονική έρευνα, να αξιολογήσει τα ιδεώδη 
της αντικειμενικότητας και της ορθολογικότητας, καθώς και να αναμορφώσει τις δομές 
της επιστημικής δικαιοδοσίας. Η εργασία αυτή εξετάζει τον χαρακτήρα των εν λόγω 
αλλαγών και διερευνά αν αυτές είναι κοινωνικές ή και γνωσιακές.

Εισαγωγή
Η εγκαινίαση του φεμινιστικού τρόπου κατανόησης της επιστήμης συνδέεται  με μια πρώτη 
σημαντική κίνηση η οποία πραγματοποιείται μέσα στο πλαίσιο της ίδιας της μεταθετικιστικής 
φιλοσοφίας της επιστήμης, αλλά και αργότερα, όταν οι υποστηρικτές της «νέας φιλοσοφίας της 
επιστήμης»  θα  θεωρήσουν  ότι  οι  ταξινομήσεις  των  εννοιών  δεν  αντανακλούν  μια  ήδη 
κατηγοριοποιημένη πραγματικότητα αλλά μάλλον διαμεσολαβούν στις παρατηρήσεις μας για 
τον κόσμο. Ιδιαίτερα στο τέλος της δεκαετίας του 1960, εντός του ίδιου πλαισίου, μια δεύτερη 
φεμινιστική  κίνηση  θα  επιδοθεί  σε  μια  ριζοσπαστική  επιστημονική  κριτική,  η  οποία  θα 
αμφισβητήσει  την  αυστηρή  μαρξική  διάκριση  επιστήμης  και  ιδεολογίας.  H τρίτη  κίνηση 
προέρχεται  από  την  κοινωνιολογία  της  γνώσης,  η  οποία  υποδεικνύει  τους  κοινωνικούς 
παράγοντες ως συγκροτητικά στοιχεία για την παραγωγή επιστημονικής γνώσης (Mannheim 
1960).  Εντούτοις,  οι  έμφυλοι  καθορισμοί  δεν  περιλαμβάνται  ακόμη  στους  παράγοντες  της 
επιστημονικής  γνώσης.  (Rose 1994)  Η  άμεσα  φεμινιστικά  προσανατολισμένη  επιστημονική 
δραστηριότητα θα εκδηλωθεί με σαφή τρόπο, για πρώτη φορά, εν σχέσει με ζητήματα υγείας 
του γυναικείου σώματος και της θεραπείας του, καθώς και ως πολιτική και οικολογική κίνηση 
υπέρ της ειρήνης και εναντίον της πολεμικής τεχνολογίας η οποία θα θεωρηθεί παράγωγη της 
ανδροκρατικής επιστήμης. (Friffin 1978,  Shiva 1989). Σύμφωνα με τη  μεθοδολογική στροφή 
που θα πραγματοποιηθεί η επιστημονική έρευνα θα χρησιμοποιήσει συλλογικές μεθόδους για 
τη δημιουργία μιας από  κοινού γνώσης με τη βοήθεια των απόψεων και των βιωμάτων των 
ίδιων των γυναικών.

Η φεμινιστική κριτική της επιστήμης
Η φεμινιστική κριτική της επιστήμης παρά την ποικιλία των εκδοχών της εκφράζεται από μια 
βασική αδιαμφισβήτητη παραδοχή: ότι  η επιστήμη είναι γένους αρσενικού. Ο σκοπός και η 
χρηματοδότηση της επιστημονικής έρευνας καθορίζεται από τους άνδρες τόσο στην κρατική 
μηχανή όσο και στην αγορά. Η συμμετοχή των γυναικών περιορίζεται μόνο στον ρόλο τους ως 
καταναλωτών. Όμως η επιστημονική δραστηριότητα δεν καθορίζεται ανδροκρατικά μόνον ως 
προς την κατεύθυνση και τον σκοπό της, αλλά και στο επίπεδο των θεωρητικών υποδειγμάτων 
τα οποία παρέχουν τις εξηγήσεις. (Hubbard and Lowe 1979, Hubbard at al. 1982, Harding και 
Hintikka 1983,  B.  McClintock 1983,  Bleier 1984,  Lloyd 1984,  Lewontin,  Rose,  and Kamin 
1984,  Keller 1985,  Bleier 1988, Τuana 1989,  Haraway 1989, 1991α 1991b,  Jordanova 1989, 
Irigaray 1989,  Haraway 1989,  Fausto-Sterling 1989,  Duden 1991,  Oudshoorn 1994,  Gardian, 
March 12, 1996)
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Η εφαρμοσμένη φεμινιστική έρευνα υποστηρίζει ότι οι κυρίαρχες γνωσιακές πρακτικές, 
μεροληπτώντας έναντι των γυναικών διά του απoκλεισμού τους από την έρευνα, έχουν στερήσει 
από  αυτές  την  οφειλόμενη  επιστημική  δικαιοδοσία  (epistemic authority).  Η  παραδεδομένη 
επιστήμη,  απαξιώνοντας  τις  γνωσιακές  ιδιαιτερότητες  των  γυναικών,  έχει  προωθήσει 
αντιλήψεις  οι  οποίες  παρουσιάζουν  το  γυναικείο  φύλο  ως  κατώτερο  ή  παρεκκλίνον  ή 
ανύπαρκτο κατά την παραγωγή επιστημονικής θεωρίας, τεχνολογίας και γνώσης και, με αυτόν 
τον τρόπο, έχει ενισχύσει την έμφυλη μεροληψία υπέρ των κοινωνικών ιεραρχήσεων. Με την 
επιδίωξη  της  ανατροπής  ή  των  επιμέρους  διορθώσεων  αυτών  των  παραμορφώσεων,  η 
φεμινιστική φιλοσοφία της επιστήμης επιδίδεται στο να εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους 
η  παρουσία  και  η  συμμετοχή  των  γυναικών,  αλλά  και  άλλων  φεμινιστών  επιστημόνων, 
προκάλεσε τη διατύπωση νέων ερωτημάτων και την εισαγωγή νέων μεθόδων και θεωριών. Τα 
πορίσματα δείχνουν πώς το  κοινωνικό φύλο (gender)  αλλά και  το βιολογικό φύλο (sex) έχουν 
παίξει ιδιαίτερο ρόλο σε αυτούς τους μετασχηματισμούs.

Η φεμινιστική κριτική αντλεί τα τεκμήριά της, κυρίως, από έρευνες της φυσικής, της 
βιολογίας  και  άλλων  κλάδων  και  εντοπίζει  συγκεκριμένες  έμφυλες  διακρίσεις  οι  οποίες 
νομιμοποιούνται  στο  πλαίσιο  ορισμένων  αντιφεμινιστικών  πρακτικών.  Η  κριτική  παίρνει 
πολλές μορφές: Αφορά το πώς ο αποκλεισμός ή η περιθωριοποίηση των γυναικών επιστημόνων 
εμποδίζει την επιστημονική πρόοδο (Κeller 1983). Περιλαμβάνει μελέτες των τρόπων με τους 
οποίους  οι  εφαρμογές  της  επιστήμης και  της  τεχνολογίας  μειοδοτούν έναντι  των γυναικών, 
όπως  και  άλλων ευάλωτων ομάδων,  παρουσιάζοντας  την  αξία  των ενδιαφερόντων  τους  ως 
λιγότερο σημαντικών (Ηubbard 1990,  Waring 1990).  Τα αρνητικά αποτελέσματα αυτών των 
πρακτικών ανιχνεύονται, ορισμένες φορές, ως επιστημικές ελλείψεις σε ένα λανθάνον επίπεδο 
της  επιστημονικής  πρακτικής  και  αναδεικνύουν  την  αναγκαιότητα  αναθεώρησης  των 
παραδεδομένων θεωριών. Πρόκειται για μελέτες με τις οποίες τεκμηριώνεται ότι το ανδρικό 
γνωσιακό  πρότυπο  (συγκεντρωτισμός,  ιεραρχικό  μοντέλο  ελέγχου  της  μονοπαραγοντικής 
αιτιότητας, αφαιρετική σκέψη, γενίκευση, ατομιστική οντολογία, ποσοτικό), σε αντίθεση με το 
γυναικείο (πλαισιακό, διαδραστικό, διαχυτικό, διαισθητικό, συγκινησιακό, σχεσιακό, ποιοτικό), 
θέτει περιορισμούς στην επιστημονική κατανόηση (Spanier 1995). Ακόμη πρόκειται για μελέτες 
των τρόπων με τους οποίους οι διακρίσεις του βιολογικού φύλου καθιερώνουν στερεότυπα και 
σεξιστικές  πρακτικές,  o οποίες  οδηγούν  σε  συμπεράσματα  τα  οποία  στηρίζονται  σε 
ανεπιβεβαίωτα δεδομένα, σε μικρού μεγέθους δείγματα ή σε μη ελεγμένους συσχετισμούς ή 
(Fausto-Sterling 1985,  Tavris 1992).  Εξάλλου,  η  άσκηση  του  τεχνολογικού  ελέγχου  της 
σύγχρονης  πρακτικής  της  επιστήμης  έχει  έμφυλο  προσανατολισμό  και,  άρα,  περιορίζει  τη 
σκοπιά  της  επιστήμης  και  καθορίζει  ό,τι  εκλαμβάνεται  ως  σημαντική γνώση.  (Lacey 1999, 
Merchant 1980, Tiles 1987)

Τα υποδείγματα της φεμινιστικής επιστήμης
Η φεμινιστική κριτική της Επιστήμης υιοθετεί τις εξής κοινές παραδοχές της μεταθετικιστικής 
φιλοσοφίας:  Την  απόρριψη  του  δεδομένου  χαρακτήρα  της  παρατήρησης,  την  αποδοχή  του 
υποκαθορισμού της θεωρίας από την παρατήρηση, καθώς και την αναγνώριση του ιστορικού 
και  κοινωνικού  καθορισμού της  επιστήμης.  Οι  θέσεις  αυτές  επιτρέπουν την  ανάδειξη  νέων 
διαστάσεων της επιστήμης οι οποίες δεν μπορούσαν να φανερωθούν μέσω των παραδοσιακών 
αναλυτικών  εργαλείων  της  λογικοθετικιστικής  παράδοσης.  Η  επιστήμη  αντανακλά  τους 
σημασιολογικούς πόρους που διαθέτει ο πολιτισμός, τις πρακτικές που γίνονται αποδεκτές ως 
συστατικές  επικυρώσεις  ή  διαψεύσεις  των  επιστημονικών  θεωριών,  καθώς  και  τις  σχέσεις 
ισχύος οι οποίες επιτρέπουν την ενεργό συμμετοχή στους επιστημονικούς θεσμούς. Επομένως, 
ό,τι λογίζεται ως «φύση» σημασιολογείται μέσα από τους παράγοντες αυτούς.
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Κεντρικές  έννοιες  της  φεμινιστικής  επιστημολογίας  είναι  αυτές  του  επιμέρους 
γνωσιακού  υποκειμένου  και  της  γνώσης  του  μέσα  σε  συγκεκριμένες  περιστάσεις (situated 
knowledge), δηλαδή της εν τόπω και χρόνω γνώσης μιας ιδιοκρατικής σκοπιάς. Οι διαφορετικές 
συλλήψεις του τρόπου με τον οποίο το φύλο επηρεάζει τη γνωσιακή διεργασία, καθώς και την 
ίδια  τη  γνώση  ως  περιεχόμενο,  αρθρώνονται  σε  τρεις  βασικές  περιοχές:  τη  θεωρία  της 
φεμινιστικής σκοπιάς, τον φεμινιστικό εμπειρισμό και τον φεμινιστικό μεταμοντερνισμό.  Τα 
ζητήματα γύρω από τα οποία στρέφεται η έρευνα αυτή είναι η δικαιολόγηση της φεμινιστικής 
κριτικής στην παραδεδομένη επιστήμη αλλά και στην ίδια τη φεμινιστική επιστήμη, καθώς και 
ο  ρόλος  των  αξιών  στην  επιστημονική  έρευνα,  ιδιαίτερα  η  αξιολόγηση  των  ιδεωδών  της 
αντικειμενικότητας και της ορθολογικότητας.

Η κριτική εξέταση των τεκμηρίων τα οποία συλλέγονται από μέρους των υπό εξέτασιν 
θεωριών  δεν  αρκούν  για  την  επικύρωση  των  θεωριών  αυτών:  Οι  θεωρίες  υπερβαίνουν  τα 
δεδομένα  τα  οποία  τις  στηρίζουν.  Επομένως,  υποστηρίζεται  ότι  οι  έμφυλες  μεροληψίες 
υπάρχουν  εντός  του  εννοιολογικού  πλαισίου  της  θεωρίας,  αναπαριστώντας  την  έμφυλη 
ταυτότητα ως διχοτομία (Ben 1993). Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις το φύλο εμφανίζεται ως 
αιτία σφάλματος το οποίο εμποδίζει την επίτευξη των επιστημικών στόχων της επιστημονικής 
θεωρίας. Επομένως, η μεροληψία ανιχνεύεται ως σφάλμα στο βαθμό που φαίνεται να προκαλεί 
εννοιολογικές συγχύσεις, όπως η σημασία της έννοιας φύλο ή φυλή, με τις οποίες επιδιώκονται 
βιολογικές  αναγωγές.  Κατά  την  υπεράσπιση  μιας  αντιφεμινιστικής  θεωρίας,  η  μεροληψία 
εναντίον των γυναικών δείχνει, επίσης, να παραβιάζει έγκυρες μεθοδολογικές αρχές, όπως το 
κριτήριο της  εμπειρικής επάρκειας, παρά την έλλειψη επαρκούς τεκμηρίωσής της, ή την αξία 
της  αντικειμενικότητας, κατά την υιοθέτηση μιας θεωρίας, παρά το τεκμηριωμένο κύρος υπέρ 
της ανταγωνιστικής της. (Solomon 1994)

Υποστηρίζεται ότι η μεροληψία ορισμένων ερευνητικών προγραμμάτων αν και μπορεί 
να μην είναι ολοκληρωτικά εσφαλμένη, μπορεί να είναι εν μέρει επισφαλής ως προς ορισμένες 
έννοιες,  μεθόδους  ή  κριτήρια.  Από  μια  κανονιστική  οπτική,  η  φεμινιστική  φιλοσοφία  της 
επιστήμης  υποστηρίζει  το  επιστημικό  ενδιαφέρον  εντοπισμού  και  επιβεβαίωσης  μιας 
κατάλληλης τοπικής μεροληψίας, όταν αυτή δεν καθορίζει ολοκληρωτικά στην έρευνα και δεν 
αποκλείει άλλες μεροληψίες οι οποίες θα μπορούσαν να παραγάγουν ανταγωνιστικές θεωρίες 
με διαφορετική εμπειρική επιτυχία. Αίτημα συνιστά, επομένως, όχι η κατάδειξη του ψεύδους 
των θεωριών (ενδεχομένως στο τέλος αυτές να μπορούσαν να επικυρωθούν εμπειρικώς), αλλά η 
διεύρυνση  του  γνωσιακού  χώρου,  ώστε  αυτός  να  μπορεί  να  υποδεχτεί  εναλλακτικά 
προγράμματα τα οποία προϋποθέτουν αυτές τις δεσμεύσεις.

Οι  υποστηρικτές  της  φεμινιστικής  επιστήμης παραδέχονται  ότι  οι  φεμινιστικές  αξίες 
στηρίζονται  σε  νομιμοποιητικές  μεροληπτικές  παραδοχές,  ωστόσο  θεωρούν  ότι  αυτές  είναι 
οριοθετημένες.  Υποστηρίζουν  ότι,  όπως  δεν  θα  έπρεπε  να  αποκλείονται  άλλοι  τρόποι 
επιστημονικής πρακτικής, για ανάλογους λόγους μπορεί να περιλαμβάνεται και η φεμινιστική 
ανάμεσα  στις  διαθέσιμες  επιλογές  της  έρευνας.  Επομένως,  η  πλουραλιστική  εικόνα  της 
επιστήμης  είναι  δυνατό  να  είναι  συμβατή  ακόμη  και  με  τη  μεταμοντέρνα  απόρριψη  των 
«ολοποιητικών αφηγήσεων» (totalizing narratives), με τη διαφορά ότι ο πλουραλισμός διατηρεί 
το  νόημα  του  μόνο  όταν  αναπτύσσεται  με  ρεαλιστικούς  όρους:  Η  επιστήμη  δεν  είναι 
ενοποιημένη, ακριβώς, επειδή ο κόσμος είναι έμπλεος από πολλαπλά διασταυρωνόμενες  δομές, 
οι οποίες δεν μπορεί συλληφθούν από ένα και μοναδικό σημασιολογικό σύστημα. Διαφορετικές 
κοινότητες έχουν ποικίλα ενδιαφέροντα για διαφορετικές όψεις της πραγματικότητας και αυτό 
δημιουργεί διαφορετικά υποδείγματα για τον κόσμο και τις δομές του. (Harding 1998, Longino 
2001)
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Σε αντίθεση με αυτήν την πλουραλιστική άποψη, η φεμινιστική επιστήμη ορίζεται με 
όρους ειδικής οντολογίας και με βάση μεθοδολογίες οι οποίες εκφράζουν ποικίλα φεμινιστικά 
γνωσιακά υποδείγματα. Υποστηρίζεται ότι το περιεχόμενο μιας θεωρίας θα πρέπει να έχει μια 
σχεσιακή μάλλον παρά ατομιστική οντολογία και να διάκειται υπέρ του επιμέρους παρά του 
καθόλου, του αφηρημένου ή του γενικευτικού. Οι γνωσιακές μέθοδοι οι οποίες χρησιμοποιούν 
τη  διαίσθηση,  τη  συγκινησιακή  δέσμευση,  την  ιδιαίτερη  φεμινιστική  αισθητικότητα 
διαφοροποιούνται  από τα εργαλεία των ποσοτικών μεθόδων.  (Harding 1987)  H φεμινιστική 
επιστήμη  δεν  ορίζεται  από  το  περιεχόμενό  της,  αλλά  μάλλον  από  τα  πραγματιστικά  της 
ενδιαφέροντα τα οποία διατυπώνουν τα ερευνητικά ερωτήματα. Η θέση αυτή συχνά σημαίνει 
ότι διακρίνεται η φεμινιστική επιστήμη από την πρακτική της επιστήμης. Σε κάθε περίπτωση οι 
πλουραλιστές υποστηρίζουν ότι  δεν έχει  δειχτεί  αν οι  φεμινιστικοί  γνωσιακοί  τρόποι  και  οι 
οντολογίες συνιστούν καλύτερο τρόπο ανίχνευσης της αλήθειας. (Longino 1989)

Εάν  η  φεμινιστική  επιστήμη  ταυτίζεται  με  τη  φεμινιστική  πρακτική  της  επιστήμης, 
δηλαδή  την  πραγματοποίηση  της  επιστήμης  για  την  ικανοποίηση  των  φεμινιστικών 
ενδιαφερόντων,  τότε  το  ερώτημα  που  εύλογα  διατυπώνεται  είναι  ποια  είναι  η  ειδοποιός 
κανονιστική διαφορά μεταξύ της φεμινιστικής και της μη φεμινιστικής επιστήμης.

Η απάντηση των υποστηρικτών του πλουραλισμού είναι ότι η πρακτική της επιστήμης 
δεν είναι, ούτως ή άλλως, ενοποιημένη. Υπάρχουν διαφορετικές μέθοδοι, υποθέσεις, παραδοχές, 
πηγές τεκμηρίων, γνωσιακές αξίες ή ερμηνευτικές στρατηγικές. (Longino 2001). Επομένως, η 
προϋπόθεση  της  διχοτομίας  μεταξύ  παραδεδομένης  και  φεμινιστικής  επιστήμης  είναι 
εσφαλμένη. Η φεμινιστική έρευνα ως απάντηση σε φεμινιστικά προβλήματα έχει γεννηθεί με 
βάση διάφορες τοπικές μεθοδολογικές καινοτομίες, ανακαλύψεις νέων πηγών τεκμηρίωσης και 
εναλλακτικών θεωριών (Bell, Caplan and Karim 1993, Haraway 1989, Hays-Gilpin and Whitley 
1998,  Nielsen 1990).  Άρα,  δεν υπάρχει  ένδειξη  η οποία να στηρίζει  τη  θέση ότι  υπάρχουν 
μέθοδοι  ή  τεκμήρια  τα  οποία  εξυπηρετούν  ειδικώς  ορισμένα  φεμινιστικά  γνωσιακά 
ενδιαφέροντα.

Εντούτοις, υπάρχουν ορισμένα μειονεκτήματα στη φεμινιστική επιστημονική πρακτική 
όταν αυτή τείνει να μεροληπτεί υπέρ ορισμένων τύπων αναπαράστασης και εναντίον άλλων 
(Longino 1994).  Ο  φεμινισμός  ενδιαφέρεται  για  πρακτικές  οι  οποίες  αποκαλύπτουν  τις 
λειτουργίες  του  φύλου  και  τις  ευκαιρίες  των  γυναικών  να  αντιστέκονται  και  να 
μετασχηματίζουν  αυτές  τις  πρακτικές.  Ένας  τρόπος  με  τον  οποίο  ενισχύεται  η  έμφυλη 
λειτουργία είναι η διαιώνιση της κατηγοριακής διχοτομικής σκέψης η οποία αναπαριστά την 
αντίθεση  αρσενικότητας  και  θηλυκότητας,  κατά  τρόπον  ώστε  η  θηλυκότητα  να  θεωρείται 
κατωτερότητα,  ασυμβατότητα  και  παρέκκλιση  από  τους  καθιερωμένους  έμφυλους  κανόνες. 
Επίσης, οι έμφυλη μεροληψία θεωρείται ότι ενισχύεται από την εφαρμογή μονοπαραγοντικών 
αιτιακών μοντέλων τα οποία συμβάλλουν στην αναπαράσταση ανδρικών χαρακτηριστικών του 
κοινωνικού  πλαισίου,  σε  αντίθεση  με  ένα  σύνθετο  πλέγμα  αιτιακών  σχέσεων,  στο  οποίο 
συμπεριλαμβάνεται η γυναικεία συμμετοχή. Άλλες φεμινιστικές γνωσιακές αξίες αφορούν στη 
δυνατότητα της πρόσβασης στη γνώση από μέλη υποδεέστερης θέσης ως προς την κατάλληλη 
τεχνογνωσία,  αλλά  και  τη  διαθεσιμότητα  υλικοτεχνικής  υποδομής  της  δαπανηρής  υψηλής 
τεχνολογίας.  Οι  αξίες  αυτές  είναι  φεμινιστικές  υπό  την  έννοια  ότι  προωθούν  τα  γυναικεία 
ενδιαφέροντα,  αλλά  η  χρησιμότητά  τους  δεν  περιορίζεται  στην  ικανοποίηση  μόνο  των 
φεμινιστικών συμφερόντων.  Καμία από αυτές  τις  γνωσιακές  αξίες  δεν αντικαθιστούν ή δεν 
ανταγωνίζονται  την  έρευνα  για  την  αλήθεια,  διότι  η  επιστημονική  πράξη  με  βάση  τα 
φεμινιστικά  ενδιαφέροντα  είναι  τόσο δεσμευμένη  σε  γνωσιακές  αξίες  παραγωγής εμπειρικά 
επαρκών θεωριών όσο και άλλοι κλάδοι επιστημονικής έρευνας. 
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Ωστόσο,  άπαξ  και  αναγνωρίσουμε  ότι  δεν  οφείλεται,  απλώς,  στην  παραγωγή  των 
ιδεολογικά παραμορφωμένων θεωριών το γεγονός ότι η αντίληψη της φύσης διαμεσολαβείται 
από  πολιτισμικές  αξίες,  τότε  ερχόμαστε  αντιμέτωποι  με  επιστημολογικά  προβλήματα.  Οι 
θεωρίες παύουν να αξιολογούνται ως, περισσότερο ή λιγότερο, επαρκείς  αντανακλάσεις  της 
πραγματικότητας και δεν μπορούν να επικαλούνται καθολικούς κανόνες ορθολογικότητας. 

Για ορισμένους μεταμοντέρνους φεμινιστές (Nicholson 1990), η αναγνώριση αυτού του 
είδους οδηγεί στην εγκατάλειψη των παραδοσιακών  επιστημολογικών ζητημάτων που αφορούν 
στη  δικαιολόγηση  της  επιστημονικής  γνώσης.  Κατ’ αυτόν  τον  τρόπο,  η  υπεράσπισή  των 
προτιμώμενων αφηγήσεων συνιστά στρατήγημα προτιμήσεων και μάλιστα μικρής κλίμακας, 
δηλαδή,  η  επιστημονική  γνώση  καθίσταται  δυνατή  μόνο  στο  πλαίσιο  μιας  συμβατικής 
συμφωνίας. Ωστόσω, για άλλους, η αντίληψη αυτή θα θεωρηθεί εξαιρετικά προβληματική, όταν 
για  παράδειγμα  θα  χρειαστεί  να  αναιρεθούν  ορισμένες  θεωρίες,  όπως  εκείνες  που 
χρησιμοποιούν  φυσικοποιητικό  λόγο  για  να  εξηγήσουν  τη  νομιμοποίηση  των  έμφυλων 
διακρίσεων.  Άρα,  η  φεμινιστική  επιστήμη  δεν  μπορεί  παρά  να  προϋποθέτει  αναφορές  στη 
φυσική πραγματικότητα, οι  οποίες  να διευκολύνουν αποτελεσματικές διαμεσολαβήσεις  ή να 
καθιστούν δυνατές ορισμένες πρακτικές μορφές ζωής. Υπό αυτήν την έννοια, η αναγνώριση της 
κειμενικότητας (textuality) και της τοπικότητας (locality) της επιστημονικής γνώσης δεν οδηγεί 
κατ’ ανάγκην  στην  εγκατάλειψη  των  επιστημολογικών  ερωτημάτων  αλλά  αναδεικνύει  τη 
συνθετότητά  τους.  Σύμφωνα  με  την  Haraway,  οι  επιστημονικές  πρακτικές  υποτείνουν  δύο 
φαινομενικά ασύμβατες αλήθειες: Πρώτον, την ιστορική ενδεχομενικότητα της σημασίας της 
έννοιας  «φύση»,  άρα και  τον  ενδεχομενικό χαρακτήρα του επιστημονικού αντικειμένου της 
γνώσης  ως  τεχνήματος,  και,  παράλληλα,  δεύτερον,  ότι  ο  επιστημονικός  λόγος  διατυπώνει 
ισχυρισμούς  φυσικώ  τω  τρόπω.  Με  δύο  λόγια,  ενώ  κάθε  επιστημονική  μελέτη  είναι 
αναπόδραστα  αφηγηματικά  φορτισμένη,  είναι  εξίσου  αληθές  ότι  δεν  είναι  δυνατόν  όλες  οι 
αφηγήσεις  να  είναι  εξίσου  αληθείς.  Ο  συνεπούμενος  ριζικός  σχετικισμός  δεν  είναι  ό,τι 
καλύτερο. (Haraway 1991b)

Παρά τις διαφοροποιήσεις της, η φεμινιστική φιλοσοφία της επιστήμης, όταν εργάζεται 
μέσα στο πλαίσιο του ρεαλισμού, τότε μπορεί να αναγνωρίσει ότι οι θεωρίες ανταποκρίνονται 
στη  φύση  η  οποία  είναι  ανεξάρτητη  από  αυτές  και  αντιστέκεται  σε  ορισμένους  τρόπους 
άρθρωσής  της.  Η  υιοθέτηση  ενός  κριτικού  ρεαλισμού  αυτού  του  είδους  συνεπάγεται  τη 
διατήρηση  του  κριτηρίου  της  εμπειρικής  επάρκειας,  ώστε  οι  θεωρίες  να  νοηματοδοτούν 
παράλληλα ό,τι συνιστά τη φυσική πραγματικότητα αλλά και την επιστημονική συγκρότησή 
της.  Ωστόσο,  και  η  φεμινιστική  φιλοσοφία  της  επιστήμης  το  αναγνωρίζει,  είναι  δυνατό να 
υπάρχουν  περισσότερες  της  μιας  εξηγήσεις  οι  οποίες  μπορεί  να  ικανοποιούν  αυτές  τις 
απαιτήσεις,  ενώ  λαμβάνεται  υπόψη  ότι  μια  εμπειρικά  επαρκής  επιστημονική  απόφανση 
βασίζεται σε ολόκληρο το υπόβαθρο των παραδοχών της θεωρίας. Επομένως, η θεώρηση του 
κριτηρίου της εμπειρικής επάρκειας καθορίζεται από ένα σύνολο πεποιθήσεων οι οποίες δεν 
διακρίνονται  αυστηρά σε δύο κατηγορίες:  πραγματολογικές  και  αξιολογικές.  Με αυτόν τον 
τρόπο, σαφώς, η φιλοσοφία της επιστήμης φορτίζεται με αξίες και οι γνωσιακοί και κοινωνικοί 
σκοποί  επιστρατεύονται  για  να  επιβεβαιώσουν  ότι  οι  επιστημονικές  αποφάνσεις 
ανταποκρίνονται  στις  αξιολογήσεις  και  στις  δεσμεύσεις  των  κοινοτήτων  τις  οποίες 
εξυπηρετούν. Σε  αυτό  το  πλαίσιο,  το  αίτημα  της  ανταπόκρισης  της  θεωρίας  στα  τεκμήρια 
παραμένει κεντρικό ζήτημα, εφόσον η σημασιολογική ένταση του όρου «τεκμήριο» διευρύνεται 
με νέα σχεσιακά χαρακτηριστικά. Ωστόσο, το εύρος των κατάλληλων επιστημολογικών αρετών, 
τις  οποίες  η επιστήμη θα έπρεπε να υιοθετεί,  σε συνδυασμό με το κριτήριο της εμπειρικής 
επάρκειας  είναι  ένα  έντονα  προβληματικό  ζήτημα.  Επίδικο  αντικείμενο  η  συγκρότηση  των 
επιστημονικών  κοινοτήτων  και  οι  πρακτικές  διά  των  οποίων  καθιερώνονται  οι  επιστημικές 
αρετές.
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Μάλιστα, ορισμένες μεροληψίες μπορεί να θεωρηθούν αποδεκτές ως νόμιμες δομές, όπως οι γραμματικές δομές οι 
οποίες συνιστούν φυσική αναγκαιότητα για τον ανθρώπινο νου. Εξάλλου, η θέση του υποκαθορισμού της θεωρίας 
από τα διαθέσιμα τεκμήρια υποστηρίζει ότι χωρίς ορισμένες μεροληψίες δεν είναι δυνατή η κατανόηση του κόσμου 
(Antony 1993).  Συγκεκριμένες  μεροληψίες  και  όχι  συστατικά  λανθασμένες  είναι  δυνατόν  να  αναλάβουν 
δημιουργικό  ρόλο  και  να  συμβάλουν  στη  συγκρότηση  εννοιών,  μεθόδων  και  υποθέσεων,  διανοίγοντας  νέους 
γνωσιακούς ορίζοντες.
Για τη σχετική επιχειρηματολογία βλ. Ν.  Scheman, 1993β, 100: «Ο πραγματικός κόσμος δεν είναι ο κόσμος της καλλίστης 
φυσικής αλλά ο κόσμος που νικά κάθε φυσική που θα ήταν τελική και η οποία θα επιθυμούσε να συνιστά την τελευταία λέξη». 
 Οι  έρευνες που στηρίζονται μόνο σε δείγματα ανδρών φαίνονται  εμπειρικά επαρκείς,  εξαιτίας  της υποθετικής 
παραδοχής ότι το ανδρικό σώμα είναι ο κανόνας και ότι οι διαφορές του από το γυναικείο είναι ασήμαντες, με 
εξαίρεση την αναπαραγωγή.
Σύμφωνα  με  την  L.  H.  Nelson (1993b),  κατά  την  εξέταση  της  φύσης  του  τεκμηρίου,  άπαξ  και  αναγνωρίσουμε  ότι  μια 
ανεξέταστη  αντίληψη της  εμπειρικής  επάρκειας  δεν  αρκεί  ως  κριτήριο  επιλογής  της  θεωρίας,  πρέπει  να  καθορίσουμε  τις 
κατάλληλες επιστημολογικές αρετές, τις οποίες, επιπροσθέτως, θέλουμε να έχει η θεωρία μας.
Η Ν. Oudshoorn (1994) επισημαίνει ότι κατά τη μελέτη των θηλαστικών η ταξινόμηση των ορμονών σε ανδρικές και γυναικείες 
φάνηκε να ζητά μια εναλλακτική θεώρηση, διότι έγινε σαφές ότι κανένα είδος δεν υπάρχει στο σώμα χωρίς το άλλο και, άρα, 
εφόσον πρόκειται μάλλον για ένα συνεχές ομοιοτήτων και διαφορών, η παρουσία των ορμονών δεν θα έπρεπε να υπαγορεύει 
την απόλυτη διάκριση των δύο φύλων. 
Σύμφωνα  με  τη  Nelson η  αξιολόγηση  των  τεκμηρίων  είναι  ένα  κοινωνικό  εγχείρημα  (1993β,  186),  ενώ  για  την  Logino 
(1990,1993β)  μια  κοινότητα  αυτού  του  είδους  πρέπει  να  δέχεται  τη  διαφορά,  ώστε  να  γίνονται  φανερές  οι  παραδοχές 
υποβάθρου,  και να καθίσταται  δυνατή η αξιολόγηση των κατάλληλων τεκμηρίων.  Για τη  Harding (1991,1993a),  κατά την 
παραγωγή της γνώσης, η υιοθέτηση περιθωριακών προοπτικών αναδεικνύει πηγές τεκμηρίων οι οποίες δεν ήταν ορατές, ενώ 
κάνει σαφείς τις υποθέσεις υποβάθρου και εκθέτει τις ιδεολογικές δομές των αφηγήσεων.
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Η εργασία αυτή αφορά στη σχέση ανάμεσα στις «Σπουδές της Επιστήμης» και στη 
λογοτεχνία  της  επιστημονικής  φαντασίας.  Ως  προϊόν  «πολιτισμικής  διασταύρωσης» 
ανάμεσα στις Φυσικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες, οι διηγήσεις της επιστημονικής 
φαντασίας  προσφέρουν  το  πεδίο  επανεξέτασης  της  επιστημονικής  φαντασίας  ως 
πηγή  για  τις  Σπουδές  της  Επιστήμης,  την  Εκπαίδευση  στις  Φυσικές  Επιστήμες  και 
λειτουργούν  ως  εν  δυνάμει  διαμεσολαβητικό  εργαλείο  στο  διάλογο  ανάμεσα  στην 
Επιστήμη  και  τις  Ανθρωπιστικές  Σπουδές,  δημιουργώντας  το  πλαίσιο  της  κριτικής 
προσέγγισης  των  επιστημονικών  και  τεχνολογικών  πρακτικών,  της  επιστημονικής 
κουλτούρας και της επιστημονικής γνώσης. Πολλά κείμενα επιστημονικής φαντασίας 
αναφέρονται  σε  ιδέες  ή  διερευνούν  θέματα οικεία  στο  πλαίσιο  των  «Σπουδών  της 
Επιστήμης», επομένως μπορούν να θεωρηθούν ως μέσο διερεύνησης της διασύνδεσης 
της επιστημονικής γνώσης, της τεχνολογικής εξειδίκευσης και των πολιτισμικών ηθών. 
Η κριτική θεώρηση των θεμάτων που αφορούν στην Επιστήμη και στην Τεχνολογία 
καθώς και τα διλήμματα που διατυπώνονται στην επιστημονική φαντασία σχετίζονται 
με τις πολιτισμικές εκφάνσεις της Επιστήμης και της Τεχνολογίας και δημιουργούν το 
πλαίσιο οραματισμού εναλλακτικών καταστάσεων και νέων συσχετίσεων.

Εισαγωγή 
Οι  «Σπουδές  της  Επιστήμης»  αποτελούν  μια  διεπιστημονική  ερευνητική  περιοχή,  η  οποία 
αποσκοπεί να προσεγγίσει την επιστημονική γνώση και κατάρτιση σε ένα ευρύτερο κοινωνικό, 
ιστορικό  και  φιλοσοφικό  εννοιολογικό  πλαίσιο.  Αφορά  στην  ιστορία  των  επιστημονικών 
κλάδων,  στη φιλοσοφική βάση της  επιστημονικής  γνώσης,  στη δυναμική της  επιστήμης ως 
κοινωνική δραστηριότητα, τις αλληλεπιδράσεις και τις σχέσεις ανάμεσα στην επιστήμη και την 
κοινωνία  και  τους  συγκαλυμμένους  σκοπούς  που  υποκρύπτονται  στους  επιστημονικούς 
ισχυρισμούς και τη ρητορική της αντικειμενικότητας. Ενώ ασκεί κριτική στην επιστήμη, δίνει 
τη δυνατότητα μιας ευρύτερης δημόσιας συμμετοχής σε θέματα που άπτονται της πολιτικής 
μεθόδευσης της επιστήμης και της τεχνολογίας. Οι Σπουδές της Επιστήμης παρέχουν έναν τόπο 
όπου όσοι διερωτώνται για τη θέση της επιστήμης και της τεχνολογίας σε μια δημοκρατική 
κοινωνία  μπορούν  να  συζητήσουν  περίπλοκα  επιστημονικά  και  τεχνολογικά  θέματα  (Hess 
1997:2-5). 
Το  ετερογενές  αυτό  πεδίο  μελετών  στην  ιστορία,  τη  φιλοσοφία,  την  κοινωνιολογία,  την 
ανθρωπολογία και τη λογοτεχνική κριτική, ενοποιείται στη βάση της θεώρησης κουλτούρας ως 
εργαλείο πολιτικού και κοινωνικού ελέγχου και της Επιστήμης ως πολιτισμικής πρακτικής, ενώ 
κεντρικό ζήτημα καθίσταται  αυτό της  πολιτισμικής ηγεμονίας (Erickson, 2005).  Στο πλαίσιο 
αυτό, τα πολιτισμικά φαινόμενα, συμπεριλαμβανομένης και της Επιστήμης  προσεγγίζονται με 
όρους  πολιτισμικών  πρακτικών  και  συνάφειας  με  την  εξουσία.  Κύριος  σκοπός  είναι  η 
κατανόηση της  ‘κουλτούρας’ σε  όλες  τις  πολυσύνθετες  εκφάνσεις   της  και  η  ανάλυση του 
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κοινωνικού και πολιτικού πλαισίου μέσα στο οποίο εκδηλώνεται, ενώ η ‘κουλτούρα’ αποτελεί 
ταυτόχρονα το αντικείμενο μελέτης και το χώρο πολιτικής αξιολόγησης και δράσης (Erickson, 
2006).
Εξαιτίας  του  ολοένα αυξανόμενου  κύρους  που  παρέχουν  οι  «Σπουδές  της  Επιστήμης  »  ως 
συγκροτημένο ακαδημαϊκό αντικείμενο, αυξάνεται και το ενδιαφέρον για τη σχέση ανάμεσα 
στα  πολιτισμικά  κείμενα,  κυρίως  επιστημονικής  φαντασίας,  και  την  αλληλεπίδραση  της 
Επιστήμης και της Τεχνολογίας με την κοινωνία, όσον αφορά στην επικοινωνία της Επιστήμης 
και τη  διαμόρφωση των στάσεων του κοινού απέναντι στην Επιστήμη και την Τεχνολογία, 
καθώς η επιστημονική φαντασία διαμορφώνει τον τρόπο σκέψης σχετικά με την Επιστήμη και 
την Τεχνολογία και οι εικόνες της Επιστήμης και της Τεχνολογίας που παρουσιάζονται σε αυτήν 
επηρεάζουν τον τρόπο που οι αναγνώστες στοχάζονται σε θέματα πολιτικής μεθόδευσης και 
τρόπους διαχείρισης σχετικά με την Επιστήμη και την Τεχνολογία (Erickson, 2006).
Σημαντική  συνιστώσα  της  διεπιστημονικής  αυτής  προσέγγισης,  στο  πλαίσιο  μελέτης  των 
σχέσεων που υφίστανται ανάμεσα στο πεδίο των Λογοτεχνικών Μελετών και της Επιστήμης, 
όπως  ορίζεται  από  τη  Διεθνή  Εταιρεία  για  τη  Λογοτεχνία  και  την  Επιστήμη  (International 
Society for Literature and Science), η οποία ιδρύθηκε το 1991, και εκφράζεται από το περιοδικό 
Configurations, αποτελεί η λογοτεχνία της επιστημονικής φαντασίας.   
Τα κείμενα επιστημονικής φαντασίας αναφέρονται σε ιδέες ή διερευνούν θέματα οικεία στο 
πλαίσιο  των  Σπουδών  της  Επιστήμης  και  της  Τεχνολογίας  (STS:  Science  and  Technology 
Studies), όπως η γνώση, η αντικειμενική αλήθεια, η πολιτισμική ηγεμονία και η κουλτούρα ως 
εργαλείο  πολιτικού  και  κοινωνικού  ελέγχου,  επομένως,  μπορούν  να  αναγνωστούν  ως 
διερευνήσεις αλληλεπιδράσεων της επιστημονικής γνώσης, της τεχνολογικής εξειδίκευσης και 
των πολιτισμικών ηθών. Επίσης, στα κείμενα αυτά διατυπώνονται  ανησυχίες και αναφέρονται 
ζητήματα που σχετίζονται με τις πολιτισμικές εκφάνσεις της  Επιστήμης και της Τεχνολογίας, 
διερευνώντας το ρόλο επιστήμης και της τεχνολογίας με ευφάνταστο τρόπο, καθώς το μέσον 
της  φαντασίας  παρέχει  το  χώρο  για  τον  οραματισμό  εναλλακτικών  καταστάσεων  ή  τη 
δημιουργία νέων συσχετίσεων. (Dritsas, 2007).

Η Επιστημονική Φαντασία ως Κοινωνικο-Τεχνικό Νοητικό Πείραμα 

Ως  προϊόν  «πολιτισμικής  διασταύρωσης»  (cross-culture),  ανάμεσα  στις  Φυσικές  και 
Ανθρωπιστικές Επιστήμες - ο συνδυασμός αυτός διαφαίνεται και στον όρο “Science Fiction” - 
οι  διηγήσεις  της  επιστημονικής  φαντασίας  προσφέρουν  το  πεδίο  επανεξέτασης  της 
επιστημονικής  φαντασίας  ως  πηγή  για  τις  Σπουδές  της  Επιστήμης,  την  Εκπαίδευση  στις 
Φυσικές  Επιστήμες  και  λειτουργούν ως  εν  δυνάμει  διαμεσολαβητικό  εργαλείο  στο  διάλογο 
ανάμεσα  στην  Επιστήμη  και  τις  Ανθρωπιστικές  Σπουδές,  δημιουργώντας  το  πλαίσιο  της 
κριτικής  προσέγγισης των  επιστημονικών  και  τεχνολογικών  πρακτικών,  της  επιστημονικής 
κουλτούρας και της επιστημονικής γνώσης (Haraway, 1989:15, Merrick, 2005).
Βασικό στοιχείο της επιστημονικής φαντασίας είναι οι προκλήσεις και οι αμφισβητήσεις που 
τίθενται στη διαδικασία ανάγνωσης των πρακτικών και των πρωτοκόλλων αυτής, γύρω από το 
κεντρικό  πυρήνα  της  κριτικής  ουτοπίας, καθώς  οι  πρακτικές  αυτές  και  τα  πρωτόκολλα 
αποκαλύπτουν τον τρόπο με τον οποίο οι ιστορίες «δημιουργούν» άλλους κόσμους. Τα κείμενά 
της εισάγουν τουλάχιστον μία παρέκκλιση από τον συνήθη εμπειρικό κόσμο και διαρθρώνονται 
υπό τις συνθήκες που επιβάλλονται από αυτήν την παρέκκλιση. Μέσω αυτής της διαδικασίας η 
επιστημονική φαντασία παρακινεί αυτό που ο Darko Suvin (2005) αποκαλεί «γνωστική από-
οικειοποίηση» (cognitive estrangement), δηλαδή τον φαντασιακό οραματισμό στην υπηρεσία 
της γνώσης και όχι ως μέσον φυγής από την πραγματικότητα.
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Με πιο απλούς όρους, η επιστημονική φαντασία, ως λογοτεχνικό είδος σχετίζεται άμεσα με τον 
οραματισμό  εναλλακτικών  προσεγγίσεων  της  καθεστηκυίας  τάξης  πραγμάτων,  συχνά 
υποδηλώνοντας κριτικές των σύγχρονων καταστάσεων ή τις πιθανές μελλοντικές συνέπειες των 
σύγχρονων κοινωνικών τάσεων. Κατά συνέπεια, οι ιστορίες επιστημονικής φαντασίας δεν είναι 
απλώς προγραμματικοί «αντικατοπτρισμοί» συγκεκριμένων θεωρητικών αντιπαραθέσεων αλλά 
μπορούν  και  ενσωματώνουν  αυτές  τις  αντιπαραθέσεις  στη  ζωή  και  τις  ενέργειες  των 
υποκειμένων  που  οραματίζονται  αυτούς  τους  φανταστικούς  κόσμους,  υποβάλλοντας  τα 
υποκείμενα σε συγκεκριμένες νοητικές διεργασίες. 
Μέσα από την επιστημονική φαντασία δεν αναδεικνύονται μόνο οι διαλεκτικές σχέσεις που 
υφίστανται  στη διαδικασία των νοητικών κατασκευών του υποκειμένου αλλά ο παράγοντας 
φαντασία δημιουργεί το χώρο οραματισμού εναλλακτικών καταστάσεων ή νέων συσχετίσεων. 
(Hollinger, 2003).Με άλλα λόγια , η επιστημονική φαντασία λειτουργεί ως  νοητικό πείραμα, 
στη διαδικασία του δημιουργικού οραματισμού. 
Όπως  αναφέρει  η  LeGuin  (1976)  οι  ιστορίες  επιστημονικής  φαντασίας  είναι  «…νοητικά 
πειράματα  που  έχουν  σκοπό  όχι  να  προβλέψουν  το  μέλλον  …αλλά  να  απεικονίσουν  την  
πραγματικότητα». Αυτή  η  εν  δυνάμει  λειτουργία  της  επιστημονικής  φαντασίας  ως  «νοητικό 
εργαστήριο» συμβάλλει όχι μόνο στη διαμόρφωση ενός ουτοπικού ιδεώδους για το μέλλον της 
επιστήμης,  αλλά  λειτουργεί  και  ως  μέσον  πειραματισμού  και  κριτικής  της  ίδιας  της 
επιστημονικής γνώσης και των θέσεων που εκφράζονται σχετικά με την αυτή. Όπως και άλλα 
είδη κριτικού λόγου, τα κείμενα επιστημονικής φαντασίας δημιουργούν μια κριτική απόσταση-
στάση  ανάμεσα  στον  παρατηρητή  και  το  παρατηρούμενο,  δημιουργώντας  το  πλαίσιο  από-
οικειοποίησης  συγκεκριμένων  όψεων  της  ανθρώπινης  πραγματικότητας,  «απο-
πολιτογραφώντας» καταστάσεις ιστορικής αδικίας και καταπίεσης. 
Ο Jameson (1982),  ορίζοντας  τις  δύο λειτουργίες  της  επιστημονικής  φαντασίας  – αυτή της 
κριτικής  θεώρησης  του  μέλλοντος  και  της  πολιτικοποίησης  της  ουτοπιστικής  φαντασίας, 
αναφέρει ότι ως κριτική θεώρηση  η επιστημονική φαντασία είναι η «ιστορία του μέλλοντος». 
Δηλαδή εκείνης της χρονικής στιγμής στην οποία η διαδικασία οραματισμού του μέλλοντος 
φαίνεται  να  καθορίζεται  από  την  κοινωνική,  επιστημονική  και  τεχνολογική  δυναμική  του 
παρόντος  (Jameson,  1982).  Επομένως  η επιστημονική φαντασία παρέχει  και  τις   ιδιαίτερες 
ιδεολογικές  βάσεις  για τον οραματισμό αυτό, καθώς, σχηματοποιώντας αυτό το μέλλον ως 
«καθεστώς της πιθανότητας», αναγκάζει για κοινωνικές αλλαγές στο παρόν, αναδεικνύοντας 
την ουσία της πολιτικής του οραματισμού μιας ριζοσπαστικής προσέγγισης της «ετερότητας».
Οι  αμφισημίες,  οι  οποίες  εμφανίζονται  στα  κείμενα  επιστημονικής  φαντασίας  (π.χ.  η 
κλωνοποίηση) διαμορφώνουν ένα πλούσιο πεδίο μελέτης των τρόπων που αλληλεπιδρούν οι 
ιστορίες επιστημονικής φαντασίας με τις Φυσικές Επιστήμες, και οι οποίοι εκπίπτουν από τη 
συνηθισμένη ρουτίνα.  Σημαντικές  παράμετροι  της  προσέγγισης  αυτής  είναι  τα στοιχεία  της 
ανάλυσης  και  του  δημιουργικού  μετασχηματισμού  καθώς  τα  πολιτισμικά  μοντέλα  όπως  η 
επιστημονική φαντασία δεν αποτελούν προφανή πλαίσια, τα οποία οργανώνουν τα γεγονότα σε 
ευκόλως διακριτά πρότυπα, αλλά διαμεσολαβούν στον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται η 
ιδεολογικο-πολιτική νοητική πρόσληψη της επιστήμης και της τεχνολογίας. Η διαδικασία αυτή 
οδηγεί  τόσο  στη  γνωστική  επίγνωση (cognitive  awareness)  όσο  και  στην  κριτική  επίγνωση 
(critical  awareness)  της  θεώρησης της  επιστήμης ως  πολιτισμικής  δραστηριότητας,  η  οποία 
μπορεί  αποτελεσματικά  να  συνεισφέρει  στη  λύση  των  σύγχρονων  κοινωνικών  και 
περιβαλλοντικών  προβλημάτων.  Επιπλέον  η  ανάδειξη  των  διαλεκτικών  σχέσεων  που 
υφίστανται  ανάμεσα  στην  Επιστήμη,  στην  Κοινωνία  και  το  Περιβάλλον,  στα  κείμενα 
επιστημονικής φαντασίας, διαμορφώνει  μια πολύ- πολιτισμική πρακτική της επικοινωνίας της 
επιστήμης,  ως σημαντικό κομμάτι της κουλτούρας (Schneider 2006, Van Dijck 2003). 
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Οι κριτικές αυτές προσεγγίσεις μετατοπίζουν το επίκεντρο της προσοχής προς τις δυνατότητες 
κατασκευής  του  νοήματος  και  την  κοινωνική  δράση  του  ατόμου  και  μας  επιτρέπουν  να 
συλλογιστούμε  πάνω  στο  είδος  των  πλαισίων  που  δραστηριοποιούνται  όσον  αφορά  στην 
κοινωνική συμμετοχή καθώς και στις ατομικές και συλλογικές προσδοκίες για κοινωνική δράση 
σε  καταστάσεις  που  σχετίζονται  με  την  Επιστήμη.  Αυτή  η  διαδικασία  επίγνωσης  της 
επιστημονικής  γνώσης  καθιστά  εφικτή  μια  διαφορετικού  είδους  συμμετοχή  στα  κοινωνικά 
δρώμενα, όπου τα υποκείμενα δεν αναπαράγουν, ενισχύουν ή ενσωματώνουν απλώς τις ήδη 
θεσμοποιημένες  -  καθιερωμένες  σχέσεις,  αλλά  εμπλέκονται  ενεργά  στη  διατύπωση  των 
ερωτημάτων,  δηλαδή  την  κριτική  εξέταση,  και  το  μετασχηματισμό  της  κοινωνίας.  Η 
συνειδητοποίηση της επιστημονικής γνώσης ως προϊόν κοινωνικών διεργασιών, η οποία δεν 
είναι  ουδέτερη  και  η  οποία  χαρακτηρίζεται  πολλές  φορές  από  αντιπαραθέσεις  ισχύος  και 
εξουσίας, καθιστά τα υποκείμενα ικανά να ορίσουν τον εαυτό τους, τα γνωστικά συστήματα 
καθώς  και  τα  συστήματα  αξιών  τους  αναφορικά  με  αυτές  τις  πρακτικές,  διευρύνοντας  την 
επίγνωσή τους για τα σημαντικά ερωτήματα που τίθενται ώστε να μπορούν να συμμετέχουν 
ενεργά στους διαλόγους, οι οποίοι ενδεχομένως οδηγήσουν σε μια πιο δημοκρατική βάση για 
την  κοινωνική  συναίνεση.  Επομένως,  η  επιστημονική  φαντασία  μπορεί  να  αναγνωστεί  ως 
κοινωνικο-τεχνικό  νοητικό  πείραμα, το  οποίο  παράγει  εναλλακτικές  αναπαραστάσεις  των 
παροντικών  συνθηκών  και  αβεβαιοτήτων,  προοιωνίζει  κριτικά  το  εν  δυνάμει  μέλλον, 
προβληματίζει σχετικά με τους μετασχηματισμούς και τις αλλαγές, σε παγκόσμιο επίπεδο σε 
αντίστοιχες εποχές, κυρίως όσον αφορά στις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία, καθώς τα 
έργα της αναφέρονται πάντα σε αυτές. 

Τεχνοκρατικοί Μύθοι

Η επιστημονική φαντασία αποκτά σημαντικό ρόλο στη διάρκεια του 20ου αιώνα ως κυρίαρχη 
λογοτεχνική  έκφραση  της  τεχνοκεντρικής  κουλτούρας  όσον  αφορά   στην  προοδευτική 
ανάπτυξη  της  κοινωνίας  από  μέρους  της  σύγχρονης  εξουσίας  (Csisery-Ronay,  2008).  Στην 
περίπτωση  αυτή,  το  πλαίσιο  επιστημονικού  διαλόγου  συναρθρώνεται  με  τις  κυρίαρχες 
ηγεμονικές πολιτισμικές μορφές ως ηθική αιτιολόγηση μιας νέας πολιτικής στρατηγικής της 
εξουσίας (Rouse,2001). 
Τέσσερις  βασικές  εννοιολογικές  μεταφορικές  χρήσεις  του  όρου  ‘επιστημονική  φαντασία’ 
χαρακτηρίζουν τον μετασχηματισμό της σύγχρονης συνείδησης σε τεχνοκεντρικό:  οι εξελίξεις  
του μέλλοντος , η χρήση της σύλληψης ενός ρεαλιστικού φανταστικού μέλλοντος ως μέθοδος 
διαμόρφωσης  του  παρόντος,  ως  προϊστορία  αυτού  που  δεν  έχει  ακόμα  διαμορφωθεί,  η 
ετερότητα,  η  χρήση  φανταστικών  «εναλλακτικών  ιστοριών»  για  τη  διαμόρφωση  της 
πραγματικής ιστορίας,  η υπέρτατη εξουσία της διαδικασίας κατασκευής και διαμόρφωσης του  
κόσμου, η  χρησιμοποίηση  προτύπων  για  το  μετασχηματισμό  των  σύγχρονων  εμπειρικών 
καταστάσεων σε εν μέρει πρότυπο και το ‘παιχνίδι’ της σχέσης ανάμεσα στην φαντασία και την 
επιστήμη, το διαλεκτικό δια-μετασχηματισμό του σχεδιασμού και της γνώσης (Csisery-Ronay, 
2008).
Στο  πλαίσιο  αυτό  η  επιστημονική  φαντασία,  επομένως  δε  μπορεί  να  οριστεί  απλά  ως  ένα 
εμπορικό είδος “sci-fi” αλλά ως τρόπος αντίληψης και διαμόρφωσης του κοινωνικού γίγνεσθαι. 
Η διαδικασία αυτή, η οποία εμφανίζεται ως κρυσταλλοποιημένο αντικείμενο στην επιστημονική 
φαντασία διαχέει όλες τις εκφάνσεις της επιστημονικο-τεχνικής κουλτούρας. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα αποτελούν οι ιμπεριαλιστικές κοινωνίας στο τέλος του 19ου και του 20ου αιώνα. Οι 
κοινωνίες  αυτές  επένδυσαν  την  πολιτική  τους  δύναμη  σε  μεγάλους  επιστημονικο-τεχνικούς 
σχεδιασμούς για να μετασχηματίσουν τον κόσμο και την ανθρώπινη κοινωνική συμπεριφορά σε 
ευθυγράμμιση με ιδέες φαινομενικά προερχόμενες ή εμπνευσμένες από τις επιστημονικές ιδέες 
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ή την Τεχνολογία. Μέσω των συλλογικών φαντασιών του τεχνολογικού μετασχηματισμού, η 
ιμπεριαλιστική  ιδεολογία  έγινε  αναπόσπαστο  μέρος  των  εργαλείων-μέσων  -   με  την 
αναμφισβήτητη υλική παρουσία – μέχρι αυτά τα μέσα να γίνουν αντιληπτικά δεδομένα   και 
σύμβολα  που  οριοθετούν  τις  δυνατότητες  της  φαντασίας.  Αυτές  οι  παγκόσμιας  κλίμακας 
αντιλήψεις  έχουν  όλα  τα  χαρακτηριστικά  της  επιστημονικής  φαντασίας:  νεολογισμούς,  τον 
κυρίαρχο ρόλο της καινοτομίας, πρότυπα ιστορίας που αρθρώνονται γύρω από την προοδευτική 
εξέλιξη,  δικαίωση των μύθων της  κοινωνικής  και  ηθικής  προόδου μέσω της  επιστημονικής 
κατανόησης, τη χρήση του μεγαλείου και του παράδοξου ως κατάλληλο τρόπο παρουσίασης της 
πραγματικότητας,  και  τη  χρήση  των  αφηγηματικών  τύπων  που  εκφράζουν  τεχνοκρατικούς 
μύθους (Csisery-Ronay, 2005). 
Το γεγονός, όμως, ότι οι εξελίξεις στην Επιστήμη και την Τεχνολογία και η αποδοχή τους ως 
‘πρόοδος’,  αποτελούν  τον  πυρήνα  της  επιστημονικής  φαντασίας  δεν  σημαίνει  ότι  η 
επιστημονική φαντασία ως λογοτεχνικό είδος ενσωματώνει τον κυριαρχικό λόγο της εξουσίας. 
Αντίθετα,  τα κείμενα επιστημονικής  φαντασίας  προκαλούν και  ταυτόχρονα αμφισβητούν το 
βαθμό  αποδοχής  της  Επιστήμης  και  της  Τεχνολογίας,  και  διεγείρουν  αντιπαραθέσεις  και 
συζητήσεις σχετικά με τις προοπτικές και τις επιπτώσεις των επιστημονικών και τεχνολογικών 
επιτευγμάτων για την ανθρωπότητα. Τα κείμενα αυτά παρουσιάζουν ένα σύνολο θεμάτων που 
αφορούν  στην  Επιστήμη  και  στην  Τεχνολογία,  μέσω  της  κειμενικής  συγκρότησης, 
αντικατοπτρίζοντας εναλλασσόμενα πλαίσια και αξίες (Tranter, 2007).  Διερευνώντας, επίσης, 
τις όψεις του χρόνου, αμφισβητούν και επιφέρουν ρήξη στις παραδοσιακές απόψεις σχετικά με 
την ανθρώπινη μορφή, τις ηθικές αρχές, τη συμπεριφορά και την εξουσία. Για παράδειγμα, τα 
θέματα και οι ανησυχίες που διατυπώνονται στα κείμενα επιστημονικής φαντασίας, όσον αφορά 
στις σύγχρονες τεχνολογίες (GNR: genetics, nanotechnology, and robotics), αμφισβητούν την 
‘κυβερνο-παραπλανητική  προβολή’  των  επιστημόνων  αλλά  και  των  ερμηνευτικών 
προσεγγίσεων  που  θεωρούν  την  τεχνολογία  ως  πανάκεια  για  όλα  τα  προβλήματα  και  τις 
ασθένειες που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα, συμπεριλαμβανομένου του θανάτου, καθώς και 
ως μέσα με τα οποία ο μετα-άνθρωπος (post-human) θα αποκτήσει υπόσταση. Κάποια άλλα 
έργα συμμερίζονται  τις  ανησυχίες  σχετικά  με  τους  κινδύνους  και  τα  ηθικά  διλήμματα  που 
αφορούν στην σύγχρονη τεχνολογία εκφράζοντας, ομολογουμένως συγκαλυμμένη, αποστροφή 
απέναντι σε κάποια μέλη της επιστημονικής κοινότητας για  την προθυμία και τη λαχτάρα να 
‘αποφλοιώσουν’ αυτό το ηθικό περιτύλιγμα και να επιτύχουν την «αθανασία», ως μόρφωμα είτε 
σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή είτε  στα androids  και   cyborgs  (Dinello,  2006:2).  Αυτή η 
πολεμική κριτική της Τεχνολογίας δεν είναι ούτε νέα ούτε περισσότερο δριμεία, αντιθέτως, οι 
διάφορες  εκδοχές  της  βασικής  κριτικής  της  Τεχνολογίας  αναπτύχθηκαν  και  θεμελιώθηκαν 
φιλοσοφικά τουλάχιστον από το 1953, όταν ο Martin Heidegger παρουσίασε το έργο του The 
Question Concerning Technology. Επιπλέον, αρκετοί μελετητές έχουν προσφέρει περισσότερο 
αποτελεσματικές  χρήσεις  της  επιστημονικής  φαντασίας ως απάντηση στις  προαναφερόμενες 
αντιλήψεις όπως η Kathryn Hayles στο έργο της How we Become Post human: Virtual Bodies in  
Cybernetics, Literature and Informatics ( as cited Dinello, 2006: 24). 
Σημαντική  επίσης  συνιστώσα  της  επιστημονικής  φαντασίας,  στο  πλαίσιο  κριτικής  της 
Επιστήμης και της Τεχνολογίας, αποτελεί και η δημιουργία ‘τεράτων’. Τα τέρατα στα κείμενα 
επιστημονικής  φαντασίας  υποδηλώνουν τη σχέση που υφίσταται  ανάμεσα στο  νόμο και  τη 
Τεχνολογία. Τα τέρατα δεν είναι ούτε καλά ούτε διαβολικά, αντίθετα λειτουργούν ως πρόσχημα, 
ως  ισχυρός  φορέας  δύναμης,  ο  οποίος,  υπό  τον  όρο ότι  ελέγχεται  από  τη  νομιμοποιημένη 
τεχνοκρατία  μπορεί  να  επωφελείται  από  μια  αδρανή  και  παθητική  κοινωνία  όπως  για 
παράδειγμα  στο  Frankenstein,  το  τέρας  απεικονίζει  μια  αμοραλιστική  και  μη  ανθρώπινη 
αντίληψη της Τεχνολογίας (Willis, 2006: 83). Οι ιστορίες αυτές λειτουργούν στο εσωτερικό του 
διαλόγου  ανάμεσα  στο  νόμο  και  την  Tεχνολογία,  επομένως  δεν  είναι  απλά  εικόνες  μιας 
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Tεχνολογίας  εκτός  ελέγχου ή της  έλλειψης ηθικής  της  Επιστήμης,  αλλά αναπαράγονται  ως 
επιχειρήματα στο διάλογο για τη νομιμότητα των απαντήσεων από μέρους της Tεχνολογίας. Η 
αποκάλυψη  αυτή  της   νομιμοποίησης  της  κυριαρχίας  της  τεχνολογίας  οδηγεί  σε 
ουσιαστικότερες κριτικές της τεχνολογίας, εκφράζοντας παράλληλα τους φόβους και τις ελπίδες 
της κοινωνίας για τα επιστημονικά και τεχνολογικά επιτεύγματα (Tranter, 2007). 
Η αναφορά των γεγονότων παράλληλα με τη διατύπωση των ανησυχιών για την ανάπτυξη της 
Τεχνολογίας  και  τις  στενές  σχέσεις  ανάμεσα  στην  επιστημονική  έρευνα,  το  στρατιωτικό-
βιομηχανικό πλέγμα και τις εταιρίες καθιστούν την επιστημονική φαντασία μοναδικό είδος, το 
οποίο μπορεί  να συνεισφέρει  σε έναν τέτοιου τύπου διάλογο,  ενώ οι  αναλύσεις  του είδους 
μπορούν να διαφωτίσουν και να εμπλουτίσουν τόσο την κριτική που ασκείται στο πλαίσιο των 
«Σπουδών της Επιστήμης» όσο και τη λογοτεχνική κριτική (Dritsas, 2007).
Η διαδικασία αυτή συνεισφέρει στη δημιουργική και  κριτική  προσέγγιση των πολύπλοκων 
στοιχείων, τα οποία συγκροτούν, σύμφωνα με τον Latour (2003), τα «οριακά» ερωτήματα ή 
«κοινωνικοτεχνικές  και  ηθικοεπιστημονικές  συγχύσεις»  της  σύγχρονης  πραγματικότητας, 
καθιστώντας την επιστημονική φαντασία εν δυνάμει διαμεσολαβητικό εργαλείο στο διάλογο 
ανάμεσα  στην  Επιστήμη  και  τις  Ανθρωπιστικές  Σπουδές,  δημιουργώντας  το  πλαίσιο  της 
κριτικής  προσέγγισης  των  επιστημονικών  και  τεχνολογικών  πρακτικών,  της  επιστημονικής 
κουλτούρας και της επιστημονικής γνώσης (Merrick 2005).

Επίλογος

Η “επιστημονικής φαντασία” ως λογοτεχνικό είδος, του οποίου τα κριτήρια αξιολόγησης της 
αισθητικής  αξίας  ενός  λογοτεχνικού  έργου  σχετίζονται  περισσότερο  με  όρους  γνώσης  της 
κοινωνικής  αλήθειας  παρά  με  όρους  της  τέχνης,  συνιστά  στην  πραγματικότητα  μια 
χαρτογράφηση των σύνθετων σχέσεων που υφίστανται ανάμεσα στην κουλτούρα, το φυσικό 
κόσμο, τη γνώση και την εξουσία και προσφέρει ένα συνεκτικό πλαίσιο μελέτης θεμάτων που 
αφορούν στην Επιστήμη και την Τεχνολογία (Haraway, 2003: 144-148, 248).
Οι κοινωνικο- πολιτικές «πραγματικότητες» της επιστημονικής φαντασίας και η ανάδειξη της 
διαλεκτική  σχέσης  του  ατόμου  με  την  κοινωνία  ως  βάση  διαμόρφωσης  και  ανάπτυξης  της 
κριτικής ιστορικής  συνείδησης, καθιστούν την επιστημονική φαντασία σημαντικό πολιτισμικό 
τόπο  διαλόγου  για  τους  τεχνολογικούς  και  κοινωνικο-πολιτισμικούς  μετασχηματισμούς 
(Erickson, 2005, 2006), συνεισφέροντας με αυτόν τον τρόπο στον εμπλουτισμό τόσο του πεδίου 
των Λογοτεχνικών Μελετών όσο και  αυτού των «Σπουδών της  Επιστήμης» (Dritsas,  2007, 
Haraway, 2003: 7). 
Οι δημιουργικές φόρμες, όπως η επιστημονική φαντασία προσφέρουν ένα διευρυμένο πεδίο 
όταν αναφερόμαστε στη διαδικασία κριτικής των επιστημονικών και τεχνολογικών πρακτικών, 
των πολιτισμικών δομών και της γνώσης. Τα κείμενα επιστημονικής φαντασίας αναφέρονται 
στις  ηθικές,  κοινωνικές  ή  πολιτικές  επιπτώσεις  των τεχνολογιών προσφέροντας  μια  κριτική 
αποτίμηση της Επιστήμης  με τρόπο ώστε να μπορούμε να σκεφτούμε για αυτές τις εφαρμογές 
ως μέρος των διαδικασιών του περιεχομένου της εκάστοτε ανακάλυψης σε μια διεπιστημονική 
κριτική  διερευνώντας  παράλληλα τις  ενδιαφέρουσες  και  πολυσχιδείς  σχέσεις  ανάμεσα στην 
Επιστήμη  και  την  κουλτούρα  (Merrick,  2005).  Η  κριτική  προσέγγιση,  επομένως,  της 
επιστημονικής φαντασίας, βοηθά στο να στοχαστούμε  εποικοδομητικά  για τις επερχόμενες 
εξελίξεις και επομένως να ανταποκριθούμε στις κοινωνικές και πολιτισμικές εξελίξεις και τις 
επιπτώσεις τους σε παγκόσμιο επίπεδο. 
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Συμπόσιο 2: ..."διά Χειρός" Πρωτοβάθμια ΕκΠαίδευση στις-με τις 
Φυσικές Επιστήμες - ο Πειραματισμός

Οργανωτής / Συζητητής: Καλκάνης Γ.
Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος

Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Αθηνών
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ΣυνΔιοργάνωση:
Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος,

Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε.,  Πανεπιστήμιο Αθηνών
Γεωργ. Θεοφ. Καλκάνης

Σχολικοί Σύμβουλοι Π.Ε. Φλώρινας
Όλγα Μούσιου-Μυλωνά, Παναγ. Νώτας, Τρύφων Μαυροπαλιάς

Στόχος του Συμποσίου και του Εργαστηρίου είναι η ανάδειξη τόσο του εκπαιδευτικού (με την 
εφαρμογή του επιστημονικού / εκπαιδευτικού προτύπου του μικροκόσμου για την ερμηνεία των 
φαινομένων του μακροκόσμου) όσο και του παιδευτικού (με την αξιοποίηση της μεθοδολογίας 
και βέλτιστων πρακτικών για την εφαρμογή του αποδεικτικού πειραματισμού –με απλά υλικά 
και  μέσα–  και  της  συστημικής  /  διαθεματικής  συσχέτισης)  χαρακτήρα  και  ρόλου  της 
ΕκΠαίδευσης στις-με τις Φυσικές Επιστήμες,  αλλά και η βελτιστοποίηση της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας  στην ύστερη πρωτοβάθμια  εκπαίδευση,  με  βάση το ισχύον Διαθεματικό  Ενιαίο 
Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών και το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών όπως εφαρμόζονται 
με  τα  βιβλία  "Φυσικά  –  Ερευνώ και  Ανακαλύπτω"  για  την  Ε΄και  Στ΄  τάξη  του  Δημοτικού 
Σχολείου.  Στα  βιβλία  αυτά,  ο  εκπαιδευτικός  /  γνωσιακός  χαρακτήρας  και  ρόλος  της  εκ-
παίδευσης στις-με τις φυσικές επιστήμες υποστηρίζεται από το πλήθος και την ποικιλία των 
περιλαμβανομένων θεματικών ενοτήτων και φυσικών-χημικών-βιολογικών φαινομένων και την 
αξιοποίηση  της  γνώσης  του  μικροκόσμου  (για  την  ερμηνεία  των  φαινομένων  του 
μακροκόσμου), ενώ ο παιδευτικός / παιδαγωγικός χαρακτήρας και ρόλος της υποστηρίζεται με 
την  εφαρμοζόμενη μεθοδολογία (με  απαραίτητο  στοιχείο τον αποδεικτικό –επιβεβαιωτικό ή 
απορριπτικό– πειραματισμό, για την ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας των μαθητών) και την 
προτεινόμενη διαθεματικότητα (για την ευρύτερη δυνατή μόρφωσή τους). 
Το  Συμπόσιο  και  το Εργαστήριο  απευθύνονται  στους  μελλοντικούς  και  εν  ενεργεία 
πρωτοβάθμιους  εκπαιδευτικούς,  οι  οποίοι  διδάσκουν  –ή  επιθυμούν  να  διδάξουν–  Φυσικές 
Επιστήμες στο δημοτικό σχολείο, φιλοδοξούμε δε να τους ενισχύσουμε: 

• στη χρήση των επιστημονικών / εκ-παιδευτικών προτύπων των φυσικών επιστημών 
και –κυρίως– του ερμηνευτικού και ενοποιητικού προτύπου του μικροκόσμου ("δια 
νοός"), 

• στην ένταξη του αποδεικτικού πειραματισμού στην ανακαλυπτική επιστημονική / 
εκπαιδευτική μεθοδολογία και στη συστηματική εφαρμογή του ("δια χειρός"), 

• στην αξιοποίηση των εκπαιδευτικών τεχνολογιών προσομοίωσης και οπτικοποίησης 
του μικροκόσμου ("δια τεχνών") και

• στην ενθουσιώδη υιοθέτηση και συστηματική ενθάρρυνση της εφαρμογής εφικτών 
–στην πράξη– και αποτελεσματικών –για την ευρύτερη μόρφωση των μαθητών– 
προτάσεων,  σε  μια  ευρηματική  και  δημιουργική  εκπαιδευτική  διαδικασία  ("δια 
ψυχής"). 
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Στο  Συμπόσιο θα παρουσιασθούν τρεις εργασίες ερευνητών / συνεργατών του Εργαστηρίου 
Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος του Παιαδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. του 
Πανεπιστημίου Αθηνών:  

Το εκπαιδευτικό πρότυπο του μικροΚόσμου και οι Προσομοιώσεις / Οπτικοποιήσεις του 
ερμηνεύουν και ενοποιούν τα φαινόμενα του ΜακροΚόσμου 
στο μάθημα των Φυσικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Δέσποινα Ιμβριώτη, Ουρανία Γκικοπούλου

Η ένταξη του Αποδεικτικού Πειραματισμού στην ανακαλυπτική Επιστημονική / ΕκΠαιδευτική 
Μεθοδολογία στο μάθημα των Φυσικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

(και) σε σύγκριση με τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 
Κοσμάς Δενδρινός, Ματθαίος Πατρινόπουλος

Η ένταξη της Συστημικής / Διαθεματικής Μελέτης
 στο μάθημα των Φυσικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Σοφία Στράγκα, Ελένη Βυθοπούλου
Στο  Εργαστήριο θα  εκτελεσθούν  πειράματα  από  τους  συμμετέχοντες  εκπαιδευτικούς,  σε 
ομάδες, υπό την καθοδήγηση επιμορφωτών /συνεργατών του Εργαστηρίου:

• με ένταξη των πειραμάτων στη μεθοδολογία και
• με εφαρμογή "καλών" πρακτικών οι οποίες αφορούν στην προετοιμασία και εκτέλεση 

των πειραμάτων, αλλά και  όλων των μεθοδολογικών βημάτων.
Παράλληλα με την εκτέλεση των πειραμάτων για διάφορες θεματικές ενότητες  με βάση το 
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών της Ε΄ και Στ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου, θα υποδειχθούν 
ή/και θα αναπτυχθούν καλές ιδέες και πρακτικές οι οποίες αφορούν:

• στο έναυσμα του ενδιαφέροντος των μαθητών,
• στον  τρόπο  διεξαγωγής  συζήτησης  και  ενθάρρυνσης  των  μαθητών  για  διατύπωση 

υποθέσεων, 
• στη διεύρυνση του πειραματισμού και με άλλα πειράματα,
• στον τρόπο βέλτιστης διατύπωσης / καταγραφής και εφαρμογής των συμπερασμάτων, 
• στη  γενίκευση  /  εμπέδωση  των  συμπερασμάτων,  στην  εφαρμογή  της  συστημικής 

ανάλυσης για τη διαθεματική ολοκλήρωση της μελέτης, αλλά και στην ερμηνεία των 
συμπερασμάτων με αξιοποίηση προσομοιώσεων / οπτικοποιήσεων του μικροκόσμου.  

Επίσης,  θα  υποδειχθεί  ο  βέλτιστος  τρόπος  για  την  επιλογή  των προσφορότερων θεματικών 
ενοτήτων και τον χρονικό καταμερισμό των θεματικών αυτών, αλλά και τη χρονική διάρκεια 
των  μεθοδολογικών  βημάτων,  θα  επιδειχθούν  δε  σχετικά  επεισόδια  της  Εκπαιδευτικής 
Τηλεόρασης  τα  οποία  έχουν  δημιουργηθεί  από  το  Εργαστήριο  και  διατίθενται  δωρεάν. 
Επισημαίνεται  ότι  λειτουργεί  από  το  Εργαστήριο  ο  διαδικτυακός  τόπος  http  ://  micro  -  kos  -  
mos  .  uoa  .  gr   για περισσότερες και αναλυτικότερες πληροφορίες. Μέσω αυτού είναι δυνατή και η 
αμφίδρομη "επικοινωνία", με ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη βέλτιστη εφαρμογή και 
τη  μέγιστη  δυνατή  αξιοποίηση  των  βιβλίων,  αλλά  και  τη  διεξαγωγή  του  Συμποσίου  / 
Εργαστηρίου.
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Η ένταξη του Αποδεικτικού Πειραματισμού στην ανακαλυπτική 
Επιστημονική / ΕκΠαιδευτική Μεθοδολογία στο μάθημα των Φυσικών 

της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (και) σε σύγκριση με τη 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Δενδρινός Κ., Πατρινόπουλος Μ.
Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος, Π.Τ.Δ.Ε., 

Πανεπιστήμιο Αθηνών kdendrinos@primedu.uoa.gr, mpatrin@primedu.uoa.gr 

Η ιδιαιτερότητα, η καθολική αλήθεια και -γιατί όχι- η ομορφιά των φυσικών επιστημών 
πηγάζουν σε μεγάλο βαθμό από τη μεθοδολογία που ακολουθούν και αποτελούν το 
εργαλείο  όλων  όσων   ασχολούνται  με  αυτές.  Ο  πειραματισμός  αποτελεί  βασικό 
στοιχείο  της  μεθόδου  των  φυσικών  επιστημών  με  την  αποδεικτική  του  ισχύ  να 
κατοχυρώνει ή να αναιρεί κάθε επιστημονική υπόθεση μετατρέποντάς την σε φυσικό 
νομό  με  εφαρμογή  σε  κάθε  σχετικό  φαινόμενο  και   να  συμβάλλει  στην  ανάπτυξη 
τεχνολογικών  προϊόντων.  Μπορεί  η  καταξιωμένη  επιστημονική  μεθοδολογία  να 
εφαρμοστεί και στην εκπαίδευση (ως επιστημονική / εκ-παιδευτική μεθοδολογία) και 
ιδιαίτερα στην πρωτοβάθμια; Είναι δυνατόν να θέσουμε μαθητές ηλικίας 10 με 12 ετών 
σε ρόλους επιστημόνων; Πώς θα ασχοληθούν με την πειραματική διαδικασία; Πώς θα 
γίνουν πειραματικές διαδικασίες σε σχολεία που στερούνται στοιχειώδους εξοπλισμού; 
Θέτοντας τα παραπάνω ερωτήματα στο πλαίσιο του συμποσίου προσπαθούμε να 
συζητήσουμε και να διερευνήσουμε πιθανές λύσεις και επιτυχημένες πρακτικές.

Εισαγωγή

Ο  προβληματισμός  για  τη  βελτιστοποίηση  της  εκπαίδευσης  στις  φυσικές  επιστήμες  δεν 
περιορίζεται στη χώρα μας αλλά αποτελεί σημείο αναζήτησης για όλες τις ανεπτυγμένες χώρες. 
Όπως  διαφάνηκε  και  στην  πρόσφατη  Ευρωπαϊκή  διάσκεψη  εμπειρογνωμόνων  για  την 
Εκπαίδευση  στις  Φυσικές  Επιστήμες  στην  Ευρώπη  «Science  Learning  in  the  Europe  of 
Knowledge»  (EU,  2008)  ο  προβληματισμός  για  το  μέλλον  της  εκπαίδευσης  στις  Φυσικές 
Επιστήμες  κυριαρχεί  ακόμα  και  στις  περισσότερο  προηγμένες  εκπαιδευτικά  χώρες.  Στις 
περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες η πειραματική πρακτική είναι ενταγμένη στην εκπαιδευτική 
διαδικασία των φυσικών επιστημών στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και 
παράλληλα  αναζητούνται  τρόποι  βελτίωσης  αυτής  της  πρακτικής,  με  ένταξη  άλλων 
δραστηριοτήτων που θα την κάνουν πιο αποτελεσματική ή και εναλλακτικών μορφών άσκησης 
των μαθητών. 
Στη χώρα μας παρουσιάζεται αντίφαση μεταξύ της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπου έχουμε 
εφαρμογή  της  αποδεικτικής  πειραματικής  πρακτικής  σχεδόν  για  κάθε  ενότητα,  και  της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όπου έχουμε περιορισμένη εφαρμογή της πειραματικής εργασίας, 
παρόλο που η μεγαλύτερη ηλικία των μαθητών θα μπορούσε να τη διευκολύνει . 

Η εργαστηριακή πρακτική στο διεθνή χώρο

Στην Εκπαίδευση των Φυσικών Επιστημών κατά περιόδους δίνεται έμφαση στη μέθοδο που 
ακολουθείται για τη διδασκαλία τους ή στο περιεχόμενο που πρέπει να διδαχθεί (Millar 1987). 
Έχοντας  την  Αγγλία  ως  άξονα,  το  1850  για  πρώτη  φορά  δίνεται  έμφαση  στη  μέθοδο 
διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών στο σχολείο, με την έννοια ότι πρέπει κυρίως να στοχεύει 
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στην καλλιέργεια του νου. Η ίδια τάση εμφανίζεται ξανά με την πρόταση του Armstrong τις δύο 
τελευταίες  δεκαετίες  του  19ου αιώνα,  την  προσέγγιση  Nuffield στη  δεκαετία  του  ΄60  και 
καταλήγει στο σημερινό ενθουσιασμό που προωθεί τις επιστημονικές διαδικασίες (science pro-
cess).
Μία  επίσης  πολύ  σημαντική  αλλαγή  συντελείται  στο  δεύτερο  μισό  του  19ου αιώνα,  με  τη 
στροφή  από  την  έως  τότε  θεωρητική  μελέτη  των  Φυσικών  Επιστημών  στη  χρήση  του 
εργαστηρίου. Υποστηρίζεται ότι η πρώιμη εμφάνιση του εργαστηρίου δικαιολογείται εξαιτίας:

α. της ικανότητάς του να αναπτύσσει στους μαθητές δεξιότητες όπως η παρατηρητικότητα 
και η επαγωγική σκέψη και 

β. της αντίληψης ότι η άμεση επαφή με το φυσικό κόσμο αποτελεί το καταλληλότερο μέσο 
στη μελέτη των Φυσικών Επιστημών (De Boer 1991).

Αρχικά, η εργαστηριακή άσκηση έπαιζε ουσιαστικά το ρόλο της επιβεβαίωσης της θεωρίας, η 
οποία είχε ήδη διδαχθεί. Ακόμη, η επίδειξη των πειραμάτων από το δάσκαλο ήταν περισσότερο 
διαδεδομένη από την ατομική εκτέλεση πειραμάτων από μικρές ομάδες μαθητών.
Μια  νέα  αντίληψη  για  το  εργαστήριο  αρχίζει  να  εμφανίζεται  με  την  εισαγωγή  της 
ανακαλυπτικής  μεθόδου  (“heuristic”  method)  του  Armstrong.  Σύμφωνα  με  τον  Woolnough 
(1985), η προσέγγιση του  Armstrong βασίζεται στην ιδέα να “τοποθετηθεί το παιδί στη θέση 
του  ερευνητή”.  Ο  Thompson (1956)  δίνοντας  τη  δική  του  ερμηνεία  υποστηρίζει  ότι  δύο 
πράγματα είναι ουσιώδη για το σχεδιασμό της προσέγγισης Armstrong:

α. οι μαθητές οφείλουν να εκτελέσουν το πείραμα μόνοι τους και 
β. τα πειράματα που εκτελούνται δεν πρέπει να επιβεβαιώνουν απλώς τη θεωρία που έχει ήδη 

διδαχθεί, αλλά να βοηθούν τους μαθητές  να ανακαλύψουν κάτι που αρχικά είναι άγνωστο 
ή και αβέβαιο.

Στις  αρχές  της  δεκαετίας  του  ΄60  τα  σημαντικότερα  από  τα  αναλυτικά  προγράμματα  στην 
Αμερική είναι  το  PSSC (Physical Science Study Curriculum),  το  BSCS (Biological Science 
Curriculum Study) και το  CHEM  για τη Χημεία, σύμφωνα με τα οποία το εργαστήριο δεν 
αποτελεί απλώς ένα μέσο για επαλήθευση της θεωρίας, αλλά τον πυρήνα της διδασκαλίας των 
Φυσικών Επιστημών. 
Τα  παραπάνω  προγράμματα  έχουν  σημαντική  επίδραση  στην  εξέλιξη  των  αναλυτικών 
προγραμμάτων του Nuffield στα οποία καθιερώθηκε η μάθηση μέσα από την “ανακάλυψη”. H 
θέση  αυτή  έπαιξε  τον  κυριότερο  ρόλο  στη  διαμόρφωση  της  Εκπαίδευσης  των  Φυσικών 
Επιστημών στην Αγγλία (Hodson 1993).
Σύμφωνα με αυτά τα προγράμματα, κεντρικό ρόλο στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών 
παίζει η “κατανόηση” η οποία όμως επιτυγχάνεται μέσα από την άσκηση των μαθητών στο 
εργαστήριο.
Επειδή η κλασική εργαστηριακή υποδομή έχει υψηλό κόστος, σε ορισμένες χώρες έχουν γίνει 
κατά καιρούς περικοπές στην υποστήριξη εργαστηριακών υποδομών. Σε πολλές απ’ αυτές τις 
περιπτώσεις  οι  πειραματικές  διατάξεις  αντικαταστάθηκαν  μερικώς  ή  εξολοκλήρου  από 
αντίστοιχες προσομοιώσεις τους στον Υπολογιστή (Mahendran & Young 1998) μιας και ήταν 
πολύ οικονομικότερες.
Παραβλέφθηκε όμως το γεγονός ότι πολλοί από αυτούς που πρωτοστάτησαν στην εφαρμογή 
στην εκπαίδευση προσομοιούμενων πειραμάτων τόνισαν ιδιαίτερα ότι αυτό το υλικό με κανένα 
τρόπο δεν θα αντικαθιστούσε τις πραγματικές πειραματικές διατάξεις αλλά θα τις συμπλήρωνε 
και θα βοηθούσε στην κατανόησή τους (de Vahl Davis & Holmes, 1971, Tawney 1976, Barnard, 
1985).  Σε  σχετικές  έρευνες  διαπιστώθηκε  επίσης  ότι  οι  χρήστες  τέτοιων  εφαρμογών  δεν 
συνειδητοποιούσαν ότι οι προσομοιώσεις είναι στην ουσία  αναπαραστάσεις της θεωρίας και 
ότι  τα  φαινόμενα  αυτά  καθαυτά  δεν  λαμβάνουν  χώρα  με  τον  ίδιο  ακριβώς  τρόπο  που 
προβλέπονται από το μοντέλο (Tawney, 1976).
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Οι  δυνατότητες  των  Υπολογιστών  έχουν  αυξηθεί  κατά  πολύ  από  τότε  με  αποτέλεσμα  να 
μπορούν να μοντελοποιήσουν πιο πειστικά  πειραματικές  διαδικασίες  που θα  μπορούσαν να 
εκτελεστούν  σε  ένα  πραγματικό  εργαστήριο  και  επιπλέον  παρέχουν  τη  δυνατότητα  στους 
επιμορφούμενους  να ασκήσουν μεγαλύτερο έλεγχο  στην εκπαιδευτική  διαδικασία  (Hazel  & 
Baillie, 1998). Παρόλα αυτά, οι Williams & Cani (1992) προειδοποιούν ότι η απόλυτη ταύτιση 
ανάμεσα στην θεωρία και την προσομοίωση χωρίς την ύπαρξη απροσδόκητων αποκλίσεων δεν 
είναι εκπαιδευτικά χρήσιμη.
Σε πολλές έρευνες έχει υποστηριχθεί η αναγκαιότητα οι μαθητές να έρχονται αντιμέτωποι με 
την  ανάγκη  να  εξηγήσουν  την  πιθανή  απόκλιση  ανάμεσα  στη  θεωρία  και  τα  πειραματικά 
δεδομένα (Barnard, 1985, Williams & Gani, 1992, Hessami & Sillitoe 1992, Grant, 1995). Ένα 
βασικό επιχείρημα γι’ αυτή τη θέση είναι ότι αν οι μαθητές δεν διαπιστώσουν την απόκλιση 
ανάμεσα στη θεωρία και τα πειραματικά δεδομένα θα πιστέψουν ότι η επιστημονική γνώση 
κατακτιέται μέσα από προσομοιώσεις και μοντέλα και ότι ο πειραματισμός και  η εμπειρική 
έρευνα  δεν  είναι  πλέον  απαραίτητα.  Επίσης  ο  Barnard  (1985)  αναφέρεται  στην  ανάγκη  οι 
μαθητές  να  γνωρίζουν  το  πειραματικό  σφάλμα  και  να  εκτιμούν  το  βαθμό  ανοχής  του 
συστήματος αξιολόγησης που χρησιμοποιούν. Με το να εκτελούν εργαστηριακές πειραματικές 
διαδικασίες, έρχονται αντιμέτωποι με πραγματικές συνθήκες που για να τις ερμηνεύσουν θα 
πρέπει να τροποποιήσουν ή να προσαρμόσουν την αντίστοιχη θεωρητική τους γνώση. Αυτή η εν 
μέρει δυσαρμονία ανάμεσα στη θεωρία και την πράξη τους βοηθάει να κατανοήσουν καλύτερα 
το αντίστοιχο φαινόμενο (Hessami & Sillitoe, 1992).
Το εργαστήριο εξακολουθεί να θεωρείται αναπόσπαστο στοιχείο της διδασκαλίας των Φυσικών 
Επιστημών και  ο  προβληματισμός  για  τους  εκπαιδευτικούς  στόχους  που  ικανοποιεί  και  τις 
σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες που εξυπηρετεί συνεχίζει να υπάρχει έντονος.

Η ελληνική πραγματικότητα

Με βάση τα ισχύοντα αναλυτικά προγράμματα, στην Ελλάδα, ένας μαθητής λυκείου θα πρέπει 
να  πραγματοποιήσει  ή  παρακολουθήσει,  τουλάχιστον  είκοσι  μία  πειραματικές  ασκήσεις 
φυσικής, ενώ αν αυτός είναι μαθητής της  θετικής ή της τεχνολογικής κατεύθυνσης θα πρέπει 
να  προσθέσουμε  άλλες  δεκατρείς  ασκήσεις.  Με  βάση  τις  κατευθύνσεις  του  Υπουργείου 
Παιδείας για τη σχολική χρονιά 2008-2009 (ΥπΕΠΘ, 2008α) θα πρέπει να γίνουν συνολικά 
τριανταμία  εργαστηριακές  ασκήσεις  φυσικών  επιστημών  (Φυσική–Χημεία–Βιολογία),  από 
αυτές για τη φυσική γενικής παιδείας προβλέπονται οκτώ ασκήσεις και άλλες τέσσερις για τους 
μαθητές της θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης. Στο γυμνάσιο οι αντίστοιχοι αριθμοί για τις 
τρεις τάξεις είναι είκοσι τέσσερις ασκήσεις και για τα τρία μαθήματα ενώ για τη φυσική της β΄ 
και  γ΄  γυμνασίου  οι  ασκήσεις  που απαιτούνται  είναι  μόλις  δέκα (ΥπΕΠΘ,  2008β).  Δεν  θα 
αναφερθούμε  –σε  αυτό  το  σημείο–  στην  ποιότητα  της  πειραματικής  εργασίας  ούτε  στην 
εφαρμοζόμενη μεθοδολογία αλλά θα σημειώσουμε ότι με βάση σχετική έρευνα (Γλαμπεδάκης, 
2002)  σε  εν  ενεργεία  καθηγητές  αναδεικνύεται  ότι  οι  καθηγητές  των  ειδικοτήτων  ΠΕ04 
πιστεύουν  σχεδόν  όλοι  (99,20%)  στην  αναγκαιότητα  της  εργαστηριακής  άσκησης  στα 
μαθήματα  Φυσικής,  Χημείας  και  Βιολογίας.  Στην  ίδια  έρευνα  παρουσιάζεται  η  καθολική 
σχεδόν άποψη των εκπαιδευτικών ότι απαιτείται επιμόρφωση των καθηγητών ώστε να μπορούν 
να  ανταποκριθούν  με  επιτυχία  στις  ανάγκες  της  εργαστηριακής  άσκησης.  Τα  ποσοστά 
συμφωνίας με την άποψη αυτή ξεπερνούν το 90%. 
Η  εφαρμογή  της  εργαστηριακής  πρακτικής  στη  δευτεροβάθμια  εκπαίδευση  κατά  κανόνα 
απαιτεί την ύπαρξη δομημένων εργαστηρίων. Σήμερα στα περισσότερα γυμνάσια και λύκεια 
υπάρχουν εργαστηριακοί χώροι και συλλογές οργάνων που σε κάποιες περιπτώσεις παραμένουν 
και καταστρέφονται στις συσκευασίες τους ή ακόμα δεν χρησιμοποιούνται από φόβο μήπως 
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«καταστραφούν» (Βαμβακούσης,  Μακρυωνίτης,  2003),  ενώ αντικειμενικό πρόβλημα είναι  η 
μετατροπή  των  εργαστηρίων  σε  αίθουσες  διδασκαλίας  λόγω  έλλειψης  χώρων.  Η 
δραστηριοποίηση  των  Εργαστηριακών  Κέντρων  Φυσικών  Επιστημών  (ΕΚΦΕ)  προσφέρει 
υποστήριξη  στους  εκπαιδευτικούς  και  επιτρέπει  τη  μεταφορά  εμπειριών  και  πετυχημένων 
πρακτικών.
Με βάση  τα  παραπάνω γίνεται  σαφές  ότι  στη  δευτεροβάθμια  εκπαίδευση  οι  εκπαιδευτικοί 
θεωρούν ότι οι πειραματικές διαδικασίες ενισχύουν την εκπαιδευτική διαδικασία των φυσικών 
επιστημών, η υλικοτεχνική υποδομή στις περισσότερες περιπτώσεις είναι επαρκής και υπάρχει 
η  στήριξη  από  τα  ΕΚΦΕ.  Σε  αυτά  θα  πρέπει  να  συνυπολογίσουμε  την  εξειδίκευση  των 
εκπαιδευτικών, όμως θεωρούμε ότι θα πρέπει να γίνουν πολλά βήματα ακόμα ώστε «ο έλεγχος 
όλων των γνώσεων να γίνεται μέσω του πειράματος. Το πείραμα είναι ο μοναδικός κριτής της 
επιστημονικής "αλήθειας"» (Feynman, 1995).  Ενδεικτικά για την ανάγκη της ενίσχυσης της 
εργαστηριακής πρακτικής είναι τα αποτελέσματα από την συμμετοχή μαθητών μας στις διεθνείς 
Ολυμπιάδες  Φυσικής  όπου  οι  κατά  τεκμήριο  καλύτεροι  μαθητές  μας  έχουν  ικανοποιητικές 
επιδόσεις  στις  θεωρητικές  εξετάσεις,  ενώ  είναι  απογοητευτικά  τα  αποτελέσματα  στην 
πειραματική διαδικασία (Καλκάνης, 2007α). 
Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση με την εισαγωγή των βιβλίων των Φυσικών της Ε και Στ τάξης 
και  το  πλαίσιο  διδασκαλίας  που  αναδείχτηκε  μετά  την  επιλογή  των  βιβλίων  «Ερευνώ  και 
Ανακαλύπτω» και το αναλυτικό πρόγραμμα του 1997, δόθηκε έμφαση στον μαθητοκεντρικό 
προσανατολισμό και ειδικότερα στην ανακάλυψη και στον πειραματισμό από τους μαθητές,  με 
ένταξη  του  πειραματισμού  σε  μια  ανακαλυπτική  μεθοδολογία  σε  όλες  τις  ενότητες.  Με το 
Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών και το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών 
του 2002 και τα καινούρια βιβλία που γράφτηκαν με βάση αυτά για το μάθημα των Φυσικών 
έχουμε  διατήρηση  των  παραπάνω  στοιχείων  και  επιπλέον  ενίσχυση  της  διαθεματικής 
/διεπιστημονικής διάστασης της γνώσης .

Η εκπαιδευτική πρακτική

Πώς μπορεί  να  εξηγηθεί  η  διαφοροποίηση στην  εφαρμογή  πειραματικής  πρακτικής  μεταξύ 
πρωτοβάθμιας  και  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  τη  στιγμή  που,  όπως  διαφαίνεται,  οι 
εκπαιδευτικοί είναι θετικά διακείμενοι, έχουν τις γνώσεις, υπάρχει απαραίτητος εξοπλισμός ενώ 
υπάρχει και υποστήριξη από τα ΕΚΦΕ; Ένας λόγος που προβάλλεται είναι η  έλλειψη χρόνου 
και η εστίαση -ιδίως του λυκείου- στις εξετάσεις, στοιχεία που θα μπορούσαν να αντικρουστούν 
μέσα  από  την  εμπειρία  άλλων  χωρών  ή  και  την  εφαρμογή  της  κείμενης  νομοθεσίας  που 
καθορίζει την επιλογή των θεμάτων των Πανελληνίων Εξετάσεων, απαιτεί την εξέταση των 
μαθητών  σε  νοητικές  δεξιότητες  που  απέκτησαν  κατά  την  εκτέλεση  των  εργαστηριακών 
ασκήσεων ή άλλων δραστηριοτήτων που έγιναν στο πλαίσιο του μαθήματος (Π.Δ.246/98).  
Τον κυρίαρχο ρόλο για αυτή την διαφοροποίηση θεωρούμε ότι έχουν τα διδακτικά εγχειρίδια. 
Στο μάθημα "Φυσικά - Ερευνώ και Ανακαλύπτω" του δημοτικού οι μαθητές έχουν στη διάθεσή 
τους  δύο  τεύχη  (τετράδιο  εργασιών  και  βιβλίο  μαθητή)  όπως  και  στη  Δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση  όπου  οι  μαθητές  έχουν  εκτός  από  το  βιβλίο  και  τον  εργαστηριακό  οδηγό.  Η 
διαφοροποίηση έγκειται στην εκπαιδευτική εφαρμογή και τον τρόπο χρήσης τους. Από τους 
συγγραφείς των βιβλίων του δημοτικού προτείνεται το "τετράδιο εργασιών" να χρησιμοποιείται 
ως κύριο εγχειρίδιο σε καθημερινή βάση στο σχολείο και στο σπίτι, ενώ το "βιβλίο μαθητή" ως 
δευτερεύον.  Οι  μαθητές  κατά  κύριο  λόγο  εργάζονται  στο  τετράδιο  εργασιών  που 
συμπληρώνουν ως τετράδιο εργαστηρίου με καταγραφή των πρωτογενών παρατηρήσεων τους, 
όπως προκύπτουν από την πειραματική εργασία τους και τη συμπλήρωση των συμπερασμάτων, 
ύστερα από συνεργασία στην τάξη. Σύμφωνα με την προτεινόμενη μεθοδολογική προσέγγιση 
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που είναι η εφαρμογή της επιστημονικής (και) ως εκπαιδευτικής μεθόδου (ΟΕΔΒ, 2006α και 
ΟΕΔΒ,  2006β)  ή,  ακριβέστερα,  ως  εκ-παιδευτικής  μεθόδου (Καλκάνης,  2007β),  οι  μαθητές 
ανακαλύπτουν τη γνώση, όχι με τυχαίες δράσεις αλλά με οργανωμένες δραστηριότητες στις 
οποίες καταλήγουν ύστερα από προβληματισμό και διατύπωση ερωτημάτων και υποθέσεων και 
μέσα από πειραματικές / ερευνητικές δραστηριότητες οδηγούνται στην απόδειξη ή διάψευσή 
τους.  Η  πειραματική  διαδικασία  καθοδηγείται  από  τις  οδηγίες  του  βιβλίου  εργασιών  και 
αποσκοπεί  στην  απάντηση  των  ερευνητικών  ερωτημάτων  /  υποθέσεων  που  έχουν  τεθεί.  Η 
σύνθεση  των  πειραματικών  αποτελεσμάτων  με  την  καθοδήγηση  του  εκπαιδευτικού  και  η 
συνεργασία  σε  ομάδες  στην  τάξη  οδηγεί  στη  διατύπωση  και  την  καταγραφή  των 
συμπερασμάτων  που  συγκροτούν  τη  θεωρία.  Ιδιαίτερα  σημαντική  είναι  η  συσχέτιση  των 
πειραματικών  αποτελεσμάτων  και  των  συμπερασμάτων  με  άλλα  φαινόμενα  ή  τεχνολογικές 
εφαρμογές, διαδικασία που ενισχύει την εδραίωση της γνώσης και βοηθάει την επέκτασή της. 
Επισημαίνεται ότι  πρωταρχικοί στόχοι  της εκπαίδευσης στις φυσικές επιστήμες (σε αυτή τη 
βαθμίδα) είναι «η μεθοδολογική συγκρότηση των μαθητών, η δημιουργία ερευνητικής διάθεσης 
και δυνατότητας δραστηριοποίησης, η απαίτηση και αναζήτηση αποδεικτικών διαδικασιών, η 
ανάπτυξη  της  κριτικής  ικανότητας,  αλλά  και  η  ολοκλήρωση  μιας  πολύπλευρης  και  βαθιάς 
μόρφωσης.  Δευτερεύων  στόχος (σε  αυτή  τη  βαθμίδα)  είναι  η  ανάπτυξη  του  γνωσιακού 
υποβάθρου τους στις φυσικές επιστήμες, η οποία θα ολοκληρωθεί στις επόμενες βαθμίδες της 
εκπαίδευσης». (Καλκάνης, 2006). 
Ο εργαστηριακός  εξοπλισμός  των δημοτικών σχολείων στις  περισσότερες  περιπτώσεις  είναι 
ανύπαρκτος και όπου υπάρχει αποτελεί κληρονομιά του εξοπλισμού που διέθετε το υπουργείο 
πριν από τα αρχές της δεκαετίας του 1990 ή έχει αγοραστεί περιστασιακά από τις σχολικές 
επιτροπές  ή τους  συλλόγους  γονέων και  κηδεμόνων,  μόνη εξαίρεση αποτελεί  η δημιουργία 
εργαστηρίων  που  αναμένεται  να  γίνει  σε  πενήντα  περίπου  σχολεία  όλης  της  χώρας,  με 
αποτέλεσμα η πειραματική διαδικασία να πρέπει να δομηθεί έτσι ώστε να μπορεί να γίνεται 
χωρίς  -ή  με  περιορισμένο-  ειδικό  εξοπλισμό.  Η  επιλογή  της  εφαρμογής  αποδεικτικού 
πειραματισμού με χρήση «απλών» υλικών που μπορούν να συλλέξουν μόνοι τους οι μαθητές, 
επιτρέπει την διαφοροποίηση της αντίληψης των μαθητών για την ισχύ της επιστήμης και την 
άμεση σύνδεσή της με την καθημερινή ζωή των μαθητών, μιας επιστήμης που δεν «γίνεται μόνο 
από  τους  επιστήμονες  με  τις  άσπρες  μπλούζες»  αλλά  το  βασικό  της  στοιχείο  είναι  η 
μεθοδολογία που μπορεί  να  εφαρμοστεί από όλους,   η χρήση υλικών καθημερινής χρήσης 
επιτρέπει την επανάληψη, από τους μαθητές, των διαδικασιών που γίνονται στην τάξη και στο 
σπίτι  τους  και  τον  συνεχή  έλεγχο  των  αποτελεσμάτων.  Από  τη  μέχρι  τώρα  εμπειρία  έχει 
αποδειχτεί ότι τα μόνα υλικά που απαιτούνται να υπάρχουν και που δεν μπορούν να φέρουν οι 
μαθητές  (και  θα  πρέπει  να  υπάρχουν στο  σχολείο)  είναι  τα  θερμόμετρα οινοπνεύματος,  το 
καμινέτο και ίσως κάποιοι μαγνήτες. Η συγκέντρωση των υλικών από τους μαθητές παρόλο που 
αρχικά  φαντάζει  ανεφάρμοστη έχει  αποδειχτεί  ότι  μπορεί  να γίνει  με  επιτυχία  εάν  υπάρχει 
συνέπεια  στη  στάση που κρατά ο  εκπαιδευτικός,  που  πριν  την  έναρξη κάθε  ενότητας  -και 
αρκετά έγκαιρα- θα πρέπει να δίνει κατάλογο με τα απαιτούμενα υλικά στις ομάδες, να ελέγχει 
αν τα υλικά έχουν συγκεντρωθεί και αν χρειαστεί κάποια φορά να στερήσει από τους μαθητές 
που δεν είναι συνεπείς στη συγκέντρωση των υλικών τη συμμετοχή τους στο πείραμα. 
Η εργασία σε ομάδες και η εκτέλεση σχεδόν όλων των πειραμάτων από τους μαθητές (με λίγα 
πειράματα που παρουσιάζουν ιδιαίτερη δυσκολία ή κίνδυνο να γίνονται ως πειράματα επίδειξης 
από  το  δάσκαλο)  και  η  ενεργή  συμμετοχή  των  μαθητών  επιτρέπουν  την  ανάδειξη  και 
καλλιέργεια  των  ιδιαίτερων  ικανοτήτων  όλων  των  μαθητών,  ακόμα  και  αυτών  που 
παρουσιάζουν  μαθησιακές  δυσκολίες  και  στα  άλλα  γνωστικά  αντικείμενα  είναι  «οι 
παραμελημένοι» αντιμετωπίζοντας σοβαρές δυσκολίες ένταξης, ενώ στο χώρο του εργαστηρίου 
αναδεικνύουν ικανότητες που δεν έχουν εντοπιστεί στην υπόλοιπη εκπαιδευτική τους πορεία. Η 
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εργασία  σε  ομάδες  δίνει  στους  μαθητές  τη  δυνατότητα  να  συνεργαστούν  αναλαμβάνοντας 
ρόλους  και  υλοποιώντας  τους  στόχους  που  τίθενται  κάθε  φορά  στα  πλαίσια  της  ομάδας, 
ακολουθώντας τις αρχές της ομαδοσυνεργατικής μάθησης 
Όλα αυτά έρχονται να τα υλοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που 
καλούνται να ασχοληθούν με μεγάλο εύρος διδακτικών αντικειμένων από όλο το φάσμα των 
επιστημών -πέρα από τον ιδιαίτερο παιδαγωγικό τους ρόλο- ενώ πολλές φορές η αρχική τους 
κατεύθυνση απέχει από τις φυσικές επιστήμες και είναι προβληματισμένοι για την διδασκαλία 
αυτών  των  μαθημάτων.  Η  ύπαρξη  ενός  ιδιαίτερα  αναλυτικού  «βιβλίου  του  δασκάλου»  με 
συνοπτική  παρουσίαση  της  θεωρία  και  αναλυτικές  οδηγίες  για  την  πειραματική  πρακτική 
υποβοηθά την εργασία του, όμως είναι απαραίτητη η εκτέλεση των πειραματικών διαδικασιών 
από τον εκπαιδευτικό με τα ίδια υλικά που θα χρησιμοποιηθούν και στην τάξη. Η μέχρι τώρα 
εμπειρία έχει δείξει ότι οι εκπαιδευτικοί, παρά τους αρχικούς δισταγμούς που έχουν εκφραστεί, 
εφαρμόζουν σε μεγάλο βαθμό τις ερευνητικές διαδικασίες και με την πάροδο του χρόνου και 
τον ενθουσιασμό που δείχνουν οι μαθητές αυξάνονται οι τάξεις που εργάζονται με βάση την 
προτεινόμενη μεθοδολογία.

Συμπεράσματα 

Η εκπαίδευση στις φυσικές επιστήμες μπορεί να αποτελέσει μια σύνθετη μαθησιακή διαδικασία 
που  θα  επιτρέψει  στους  μαθητές  να  εργαστούν  μέσα  από  μια  ερευνητική  διαδικασία,  να 
επαληθεύσουν ή να διαψεύσουν τις αρχικές τους υποθέσεις / αντιλήψεις με κύριο κριτήριο την 
αποδεικτική  ισχύ  του  πειραματισμού  και  να  επεκτείνουν  τα  αποτελέσματά  τους  σε  άλλες 
καταστάσεις, φαινόμενα ή τεχνολογικές εφαρμογές. Η διαδικασία αυτή παρόλο που φαντάζει 
δύσκολη  και  χρονοβόρα  στην  πράξη  αποδεικνύεται  αποτελεσματική,  εφικτή  και  ιδιαίτερα 
ενδιαφέρουσα. Θεωρούμε ότι πέρα από τα άμεσα γνωστικά οφέλη που μπορούν να προκύψουν 
πιο  σημαντική  είναι  η  ανάπτυξη  από  τους  μαθητές  στάσης  κριτικής  προσέγγισης  και 
επαλήθευσης των δεδομένων, στοιχεία που ελπίζουμε να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν σε 
όλες τους τις δραστηριότητες . 
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Το εκπαιδευτικό πρότυπο του μικροΚόσμου και οι Προσομοιώσεις/ 
Οπτικοποιήσεις που ερμηνεύουν και ενοποιούν τα φαινόμενα του 

ΜικροΚόσμου στο μάθημα των Φυσικών της Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης

Ιμβριώτη Δ., Γκικοπούλου Ο.
Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος, Π.Τ.Δ.Ε., 

Πανεπιστήμιο Αθηνών dimvrioti@sch.gr, gikopoulou@gmail.com

Η αξία των προτύπων και της προτυποποίησης / μοντελοποίησης στην εκπαίδευση 
στις Φυσικές Επιστήμες αναγνωρίζεται σε διεθνές επίπεδο συνεχώς και περισσότερο. 
Παρουσιάζεται,  ωστόσο,  η  ανάγκη  οπτικοποίησης  των  προτύπων,  η  οποία  είναι 
ιδιαίτερα  επιτακτική  στο  επίπεδο  της  πρωτοβάθμιας  εκπαίδευσης.  Η  παρούσα 
εργασία  περιγράφει  μια  πρόταση  εφαρμογής  του  εκπαιδευτικού  προτύπου  του 
μικροΚόσμου στο μάθημα των Φυσικών Ε’ και Στ’ τάξης του Δημοτικού Σχολείου, όπου 
κυρίαρχο  ρόλο  κατέχει  η  διαδικασία  προτυποποίησης  και  όπου  επίσης  κρίνεται 
απαραίτητη  η  υποστήριξή  της  με  εκπαιδευτικό  λογισμικό  προσομοιώσεων  / 
οπτικοποιήσεων. Προτείνονται πηγές εκπαιδευτικού λογισμικού που εξυπηρετεί αυτό 
το σκοπό καθώς και πρακτικές βέλτιστης εφαρμογής σε περιβάλλον σχολικής τάξης, 
όπως προέκυψαν από ένα διδακτικό έτος εφαρμογής στην Ε  Τάξη.΄

Εισαγωγή

Ξεκινώντας αφενός από τους γενικούς διδακτικούς στόχους του μαθήματος των Φυσικών στο 
Δημοτικό  Σχολείο  όπου  αναφέρεται  μεταξύ  άλλων  ότι  αποσκοπείται  οι  μαθητές  να 
χρησιμοποιούν  απλά  πρότυπα  για  περιγραφή,  κατανόηση  και  ερμηνεία  φαινομένων  και 
αφετέρου  από  την  παραδοχή  ότι  η  προτυποποίηση  /  μοντελοποίηση  αποτελεί  μια  εγγενή 
διαδικασία της επιστημονικής έρευνας, υποστηρίζουμε ότι το πρότυπο του μικροΚόσμου, όπως 
περιγράφεται παρακάτω, είναι εφικτό να αποτελέσει ένα βασικό πρότυπο ενοποιητικό για τη 
Φυσική στη συγκεκριμένη εκπαιδευτική βαθμίδα (Ιμβριώτη, 2006).
Κάνοντας μια σύντομη ιστορική αναδρομή παρατηρούμε ότι κατά τη δεκαετία του 1990 όπως 
επισημαίνουν οι Gobert & Buckley  (2000) η αξία των προτύπων και της προτυποποίησης στην 
εκπαίδευση στις  Φυσικές  Επιστήμες  αναγνωριζόταν συνεχώς  και  περισσότερο,  γεγονός  που 
απεικονίζεται και στις εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις του αντίστοιχου γνωστικού πεδίου (Na-
tional Research Council (1996) “National Science Education Standards” Washington, D.C.: Na-
tional Academy Press,  American Association for the Advancement of Science (1993) “Bench-
marks for Science Literacy” New York Oxford: Oxford University Press). Κατά τη δεκαετία του 
2000 τα πρότυπα και η διαδικασία προτυποποίησης / μοντελοποίησης θεωρούνται πλέον δομικά 
και αναπόσπαστα τμήματα του επιστημονικού εναλφαβητισμού. 
Οι  απόψεις  αυτές   φαίνεται  να  έχουν  γίνει  αποδεκτές  από  τους  συγγραφείς  αναλυτικών 
προγραμμάτων,  καθώς  στην  πλειοψηφία  των  προγραμμάτων  για  τις  Φυσικές  Επιστήμες 
προτείνονται διαδικασίες διερεύνησης, κατανόησης και επικοινωνίας με σκοπό την προώθηση 
του  επιστημονικού  τρόπου  σκέψης,  ο  οποίος  περιλαμβάνει  ως  βασικό  στοιχείο  την 
προτυποποίηση / μοντελοποίηση (Gilbert & Boulter, 1998).
Στο σημείο αυτό είναι απαραίτητο να προσδιορίσουμε τι εννοούμε με τον όρο «επιστημονικό 
πρότυπο». Πρόκειται για μια απλοποιημένη αναπαράσταση ενός συστήματος (ή μιας ιδέας, ενός 
αντικειμένου, μιας διαδικασίας) που εστιάζει σε συγκεκριμένες απόψεις αυτού του συστήματος, 

106



Συμπόσια 

το  περιγράφει  και  το  ερμηνεύει.  Σε  αυτό  το  πλαίσιο  αξιοποιούμε  και  το  πρότυπο  του 
μικρόΚοσμου στο μάθημα των Φυσικών στο Δημοτικό Σχολείο. Διευκρινίζουμε ότι συχνά στη 
βιβλιογραφία αντί του όρου «πρότυπο» απαντάται και ο όρος μοντέλο, όπως μεταφράζεται από 
την ξενόγλωσση βιβλιογραφία (“model”), και αντίστοιχα αντί της «προτυποποίησης» ο όρος 
«μοντελοποίηση».
H οργάνωση  του  περιεχομένου  ενός  αναλυτικού  προγράμματος  με  βάση  τα  επιστημονικά 
πρότυπα,  συμβάλλει  στη  μάθηση  τόσο  των  διαφόρων  εννοιών  όσο  και  της  φύσης  της 
επιστημονικής  γνώσης  (Justi &  Gilbert, 2002).  Έχει  διαπιστωθεί  μάλιστα  ότι  η  προσφορά 
στους  μαθητές  ευκαιριών  να  επεξεργαστούν  πρότυπα  κατά  τη  διάρκεια  της  διδασκαλίας, 
υποστηρίζει  την  κατανόηση  από  πλευράς  τους  των  επιστημονικών  προτύπων  (Gobert  & 
Buckley, 2000). Υποστηρίζεται ότι ο ρόλος τους και στην εκπαίδευση είναι αρκετά σημαντικός, 
καθώς τα πρότυπα λειτουργούν ως γέφυρα μεταξύ της επιστημονικής θεωρίας και του κόσμου 
της  εμπειρίας  (Gilbert et  al.  2003). Η  εισαγωγή  δραστηριοτήτων  προτυποποίησης  / 
μοντελοποίησης στη διδασκαλία της Φυσικής συνεισφέρει σε πολλές ενότητες περιεχομένου 
και καθιστά τους μαθητές ικανούς να διακρίνουν ομοιότητες και διαφορές μεταξύ ενός εύρους 
φαινομένων  (Aiello–Nicosia &  Sperandeo–Mineo 2000).  Για  το  λόγο  αυτό  η  χρησιμότητα 
δραστηριοτήτων  προτυποποίησης  αναγνωρίζεται  ευρύτατα.  Μια  εισαγωγή  των  μαθητών  σε 
τέτοιες  δραστηριότητες  όσο  το  δυνατό  νωρίτερα  τους  βοηθά  να  κατακτήσουν  μια  γενική 
δεξιότητα χρήσιμη στη μάθηση της Φυσικής.
Βέβαια, 
μια σημαντική παράμετρος που συνδέεται με τις εναλλακτικές απόψεις των μαθητών σχετικά με 
τα  πρότυπα  της  σωματιδιακής  δομής  της  ύλης,  όπως  π.χ.  με  τη  μεταφορά  μακροσκοπικών 
ιδιοτήτων  στα  σωματίδια,  είναι  η  οπτικοποίηση.  Κάποιοι  ερευνητές,  μάλιστα,  τείνουν  να 
αποφύγουν  την  οπτικοποίηση  στο  μικρόκοσμο,  ενώ  άλλοι  αποφεύγουν  τις  μακροσκοπικές 
αναλογίες. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει οι εκπαιδευτικοί να συζητούν αυτές τις οπτικοποιήσεις 
με τους μαθητές τους (Fischler & Seifert 2001).

Ένταξη στην εκπαιδευτική διαδικασία

Θεωρούμε ότι  η ένταξη του προτύπου του μικρόΚοσμου στην εκπαιδευτική διαδικασία του 
μαθήματος  των Φυσικών στις  δύο τελευταίες  τάξεις  του Δημοτικού Σχολείου θα  πρέπει  να 
επιχειρείται  από τους  εκπαιδευτικούς,  όπως περιγράφουμε παρακάτω στην «Εφαρμογή» της 
πρότασής  μας.  Στη  συνέχεια  καταγράφουμε  τις  κυριότερες  παραδοχές  του  προτύπου  του 
μικρόΚοσμου οι οποίες προτείνουμε να αποτελούν και το βασικό άξονα για τη διδασκαλία του:

• Όλα τα σώματα του μακροκόσμου αποτελούνται από σωματίδια. 
• Τα σωματίδια στο μικρόκοσμο διαρκώς κινούνται.
• Τα σωματίδια δεν έρχονται σε επαφή (μηδενική απόσταση) μεταξύ τους.
• Τα σωματίδια στο μικρόκοσμο αλληλεπιδρούν μεταξύ τους με ελκτικές ή απωστικές 

δυνάμεις.
• Όταν αυξάνεται η ενέργεια των σωματιδίων, τότε είτε αυξάνεται η κινητικότητά τους.
• Στα  στερεά  σώματα  τα  μόρια  κινούνται  το  ένα  κοντά  στο  άλλο,  σε  καθορισμένες 

περιοχές, γύρω από μόνιμες θέσεις. Η ταχύτητα του κάθε μορίου δεν διαφέρει κατά πολύ 
από των υπολοίπων. 

• Στα υγρά σώματα τα μόρια κινούνται το ένα κοντά στο άλλο, αλλά όχι σε καθορισμένες 
περιοχές. Μετακινούνται το ένα ως προς το άλλο και συγκεντρώνονται σε κοιλότητες ή 
δοχεία. Άλλα μόρια κινούνται με μεγαλύτερη ταχύτητα και άλλα με μικρότερη.
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• Στα αέρια σώματα τα μόρια κινούνται ελεύθερα, χωρίς και αυτά να παγιδεύονται σε 
θέσεις  όπου  οι  μεταξύ  τους  ελκτικές  και  απωστικές  δυνάμεις  είναι  ίσες,  ούτε 
συγκεντρώνονται  σε  κοιλότητες  ή  δοχεία.  Άλλα  μόρια  κινούνται  με  μεγαλύτερη 
ταχύτητα και άλλα με μικρότερη.

• Στα μέταλλα μερικά από τα ηλεκτρόνια των ατόμων αποδεσμεύονται από τα άτομα (τα 
οποία πλέον ονομάζονται θετικά ιόντα και έχουν θετικό φορτίο) και κινούνται ελεύθερα 
σε όλο τον όγκο του μετάλλου. Αυτά ονομάζονται ελεύθερα ηλεκτρόνια.

• Στη φύση προτιμώνται καταστάσεις ελάχιστης ενέργειας.
Βασική πηγή εκπαιδευτικού υλικού για το πρότυπο αυτό αποτελεί το σχολικό   Βιβλίο του 
Μαθητή,  όπου  περιλαμβάνονται  περιεκτικά  κείμενα  και  εικόνες  ερμηνείας  φαινομένων. 
Ωστόσο, καθώς και στη βιβλιογραφία (Girwidz, 2004) προβάλλεται η εκπαιδευτική αξία των 
κινούμενων εικόνων σε σύγκριση με τις στατικές, αναφέρουμε και τις παρακάτω πηγές:

• «Με  το  μικρόΚοσμο  εξηγώ»:  Σειρά  της  Εκπαιδευτική  Τηλεόρασης,  όπου 
παρουσιάζονται  οπτικοποιήσεις  που  έχουν  δημιουργηθεί  στο  Εργαστήριο  Φυσικών 
Επιστημών,  Τεχνολογίας  και  Περιβάλλοντος  του  Παιδαγωγικού  Τμήματος  του 
Πανεπιστημίου  Αθηνών.  Σε  αυτές  τις  οπτικοποιήσεις  έχει  καταβληθεί  ιδιαίτερη 
προσπάθεια επιστημονικής συνέπειας και αποφυγής οπτικοποιήσεων που θα μπορούσαν 
να δημιουργήσουν εναλλακτικές απόψεις στους μαθητές [βλ. Εικόνα 1].

• «Ερευνώ το Φυσικό Κόσμο»: Εκπαιδευτικό λογισμικό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 
για την Ε’ και Στ’ Δημοτικού. Σημειώνεται ότι στο συγκεκριμένο λογισμικό απαιτείται 
προσοχή  για  την  αποφυγή  δημιουργίας  σύγχυσης  στους  μαθητές  καθώς  συχνά  τα 
σωματίδια "έχουν" ανθρωπομορφικά χαρακτηριστικά  (;!) [βλ. Εικόνα 2].

• Βιωματικό Παιχνίδι:  Οι  ίδιοι  οι  μαθητές  σε ρόλο σωματιδίων (Ιμβριώτη,  2006)  [βλ. 
Εικόνα 3].

• «Λακωνική  Σχολή  –  Ερευνώ  το  Φυσικό  Κόσμο»:  Εκπαιδευτικό  λογισμικό  που  έχει 
εκπονηθεί για τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια «Λακωνική Σχολή»[βλ. Εικόνα 4].

• Διαδίκτυο [βλ. Εικόνα 5].

Εικόνα 1: «Με το μικρόκοσμο εξηγώ», Εκπαιδευτική Τηλεόραση.
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Εικόνα 2: Εκπαιδευτικό Λογισμικό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

Εικόνα 3: Βιωματικό Παιχνίδι.

Εικόνα 4: Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τα εκπαιδευτήρια «Λακωνική Σχολή».
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Εικόνα 5: Το πρότυπο του μικρόΚοσμου στο Διαδίκτυο.

Επειδή, ωστόσο, η οπτικοποίηση του όποιου προτύπου είναι δυνατό να δημιουργήσει εκ νέου 
εναλλακτικές  απόψεις  στους  εκπαιδευόμενους  (Harrison &  Treagust 2000),  όπως 
προαναφέρθηκε, πρέπει σε κάθε περίπτωση που χρησιμοποιείται οπτικοποίηση στην τάξη να 
επισημαίνεται ότι πρόκειται για πρότυπα και όχι για πραγματικά σωματίδια και να αφιερώνεται 
χρόνος ώστε να τονίζονται οι συμβάσεις των προτύπων. Δηλαδή, να δίνεται ιδιαίτερη έμφαση 
στις ομοιότητες και διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στα αντικείμενα που παρουσιάζονται στις 
οπτικοποιήσεις  (π.χ.  σφαίρες)  και  στα  σωματίδια  που  προτυποποιούν  /  μοντελοποιούν (π.χ. 
μόρια).
Όποια κι αν είναι η πηγή των οπτικοποιήσεων, θα πρέπει να επιλέγονται εκείνες οι οποίες όταν 
χρησιμοποιούνται στη σχολική τάξη να αντιμετωπίζονται οι παρακάτω εναλλακτικές απόψεις με 
τον τρόπο που περιγράφεται σε αντιστοιχία με την κάθε μία από αυτές:

• Η εσωτερική / ενδογενής κίνηση των σωματιδίων εκτιμάται ελάχιστα από τους μαθητές. 
Στις οπτικοποιήσεις να μην εμφανίζονται τα πρότυπα των σωματιδίων του μικρόκοσμου 
ακίνητα.

• Η ιδέα του «κενού» μεταξύ των σωματιδίων ειδικά στην αέρια κατάσταση, παρουσιάζει 
δυσκολίες  για  τα  παιδιά.  Πολλά  προτιμούν  να  σκέφτονται  «κάτι»,  συνήθως  αέρα, 
μεταξύ  των  σωματιδίων.  Οι  προτυποποιήσεις  /  μοντελοποιήσεις  των  σωματιδίων  να 
είναι σε μαύρο φόντο, ώστε να μην δίνεται η εντύπωση ότι υπάρχει κάτι μεταξύ των 
σωματιδίων. 

• Οι μαθητές αυτής της ηλικίας μένουν περισσότερο σε επιφανειακά χαρακτηριστικά των 
οπτικοποιήσεων. Για το λόγο αυτό πρέπει οι οπτικοποιήσεις που θα επιλεγούν για την 
τάξη να έχουν τέτοια επιφανειακά χαρακτηριστικά (χρώματα, σχήματα,…) τα οποία να 
συνδέονται με τις λιγότερο εμφανείς έννοιες που πρόκειται να διδαχθούν (Cook, 2008). 
Για  παράδειγμα,  η  αύξηση  της  θερμοκρασίας  να  οπτικοποιείται  με  την  αύξηση  της 
κινητικότητας των προτύπων των μορίων και όχι με την αλλαγή του χρώματος.

• Πολλά παιδιά προσάπτουν τις μακροσκοπικές ιδιότητες του υλικού στα σωματίδια και 
σε περιπτώσεις  όπως η διαστολή ή η εξάτμιση αναφέρουν ότι  τα ίδια  τα σωματίδια 
διαστέλλονται  ή  εξαφανίζονται.  Στις  οπτικοποιήσεις  φυσικών  διαδικασιών  να  μην 
μεταβάλλεται καμία ιδιότητα των προτύπων των σωματιδίων (π.χ. χρώμα, σχήμα) παρά 
μόνο η κίνησή τους. 
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• Επίσης, κάποια παιδιά νομίζουν ότι ένα υλικό τροποποιείται όταν μεταβαίνει σε άλλη 
φυσική κατάσταση, π.χ. το νερό είναι τροποποιημένο νερό στον πάγο και όχι νερό σε 
στερεά κατάσταση. Στις οπτικοποιήσεις θα πρέπει να μην μεταβάλλεται καμία ιδιότητα 
των προτύπων των σωματιδίων (π.χ. χρώμα, σχήμα) παρά μόνο η κίνησή τους, όταν το 
σώμα που συγκροτούν μεταβαίνει σε άλλη φυσική κατάσταση.

Είναι προφανές ότι οι όποιες εκπαιδευτικές προσομοιώσεις / οπτικοποιήσεις θα πρέπει να είναι 
–κατά το δυνατό– επιστημονικά ακριβείς και να έχουν εκπαιδευτική / παιδαγωγική συνέπεια. 
(Καλκάνης, 2008) 

Εφαρμογή

Η  πρότασή  μας  εφαρμόστηκε  κατά  το  σχολικό  έτος  2007-2008  στην  Ε’ τάξη  Δημοτικού 
Σχολείου της Χαλκιδικής σε σύνολο 26 μαθητών. Η συστηματική ένταξη του προτύπου του 
μικρόΚοσμου στη διδασκαλία του μαθήματος  των Φυσικών στις  δύο τελευταίες  τάξεις  του 
Δημοτικού  Σχολείου,  ξεκίνησε  με  την  έναρξη  των  μαθημάτων  στην  Ε’ Δημοτικού  όπου 
υλοποιήθηκε  για  τρεις  διδακτικές  ώρες  μια  εισαγωγή  στο  πρότυπο  του  μικροΚόσμου  στο 
πλαίσιο του κεφαλαίου «Υλικά Σώματα». Χρησιμοποιήθηκε αρχικά το υλικό που υπάρχει στο 
σχολικό Βιβλίο του Μαθητή και στη συνέχεια με την υποστήριξη ηλεκτρονικού υπολογιστή 
συζητήθηκαν  με  τους  μαθητές  οπτικοποιήσεις  των  σωματιδίων  του  μικρόΚοσμου  και  των 
βασικών διαδικασιών, όπως της θέρμανσης και ψύξης ενός σώματος.
Σε κάθε  επόμενο κεφάλαιο,  αφού ολοκληρώνονταν τα φύλλα εργασίας  με  την  πειραματική 
διαδικασία, ακολουθούσε μια διδακτική ώρα ερμηνείας με βάση το πρότυπο του μικροΚόσμου 
των φαινομένων που προσεγγίστηκαν πειραματικά. Κατά τη διδακτική αυτή ώρα οι μαθητές 
παρατηρούσαν  στην  οθόνη  (ένας  υπολογιστής  στην  τάξη  και  προβολή  με  dataprojector) 
οπτικοποιήσεις και ακολουθούσε συζήτηση με συντονιστή τον εκπαιδευτικό και με στόχο την 
περιγραφή  και  ερμηνεία  των  φαινομένων  από  τους  μαθητές  με  χρήση  του  προτύπου  του 
μικρόΚοσμου.
Αντικείμενο της αξιολόγησης αποτέλεσε η επίδοση των μαθητών στην περιγραφή και ερμηνεία 
των  φαινομένων  που  περιλαμβάνονται  στο  αναλυτικό  πρόγραμμα.  Ως  όργανο  συλλογής 
δεδομένων  χρησιμοποιήθηκε  μια  σειρά  τεστ  αξιολόγησης  που  διανέμονταν  στο  τέλος  κάθε 
ενότητας  μετά  την  διδασκαλία  του μικροΚοσμικού  προτύπου  και  της  επανάληψης.  Από τα 
δεδομένα  φαίνεται  ότι  οι  απαντήσεις  των  μαθητών  κινούνται  σε  ικανοποιητικό  επίπεδο 
ερμηνείας των φαινομένων. Δεν υποστηρίζουμε, βέβαια, ότι το ποσοστό επιτυχίας των μαθητών 
οφείλεται  αποκλειστικά  και  μόνο  στην  ερμηνευτική  προσέγγιση  με  το  πρότυπο  του 
μικρόΚοσμου,  αλλά  στο  σύνολο  του  εκπαιδευτικού  πακέτου  που  περιλάμβανε  τα  φύλλα 
εργασίας  του  Τετραδίου  του  Μαθητή,  τα  πειράματα  που  πραγματοποιούσαν οι  μαθητές  σε 
ομάδες, το υλικό του Βιβλίου του Μαθητή για επανάληψη σε κάθε κεφάλαιο.
Περισσότερες  λεπτομέρειες  για  τη  μεθοδολογία  και  τα  αποτελέσματα  της  έρευνας  δεν 
παραθέτουμε εδώ,  καθώς στην παρούσα εργασία δίνουμε έμφαση σε  πρακτικά  θέματα που 
αφορούν την εφαρμογή του προτύπου του μικροΚόσμου στην τάξη. Για εκτενέστερη έρευνα 
σχετικά  με  το  πρότυπο  του  μικροΚόσμου  παραπέμπουμε  σε  σχετική  διδακτορική  διατριβή 
(Ιμβριώτη, 2006) και προγενέστερες δημοσιεύσεις μας (Ιμβριώτη & Καλκάνης, 2007).
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Φαίνεται ότι το πρότυπο του μικροΚόσμου είναι εφικτό να χρησιμοποιηθεί για την ερμηνεία και 
ενοποίηση των φαινομένων που περιλαμβάνονται  στα σχολικά  εγχειρίδια των Φυσικών του 
Δημοτικού Σχολείου με την υποστήριξη των κειμένων και εικόνων του Βιβλίου του Μαθητή, 
αλλά  και  (κυρίως)  εκπαιδευτικού  λογισμικού  με  κινούμενες  εικόνες  ή/και  δυναμικές 
οπτικοποιήσεις από πηγές που περιγράφηκαν παραπάνω. 
Ωστόσο, είναι σημαντικό, να αποδεχθεί κανείς ότι οι μαθητές χρειάζονται χρόνο προκειμένου 
να  υιοθετήσουν  το  σωματιδιακό  πρότυπο (Johnson 1998).  Επίσης,  υπάρχουν  και  ερευνητές 
(Harrison &  Treagust 2000)  που  αντιστέκονται  στη  χρήση  οπτικοποιήσεων  των  προτύπων, 
καθώς θεωρούν ότι είναι πιθανό να περιπλέξουν τους μαθητές, αφού οι εικόνες είναι και αυτές 
πρότυπα των προτύπων. Επιπλέον οι δυναμικές οπτικοποιήσεις μέσω υπολογιστή αναπαριστούν 
τα  πρότυπα  σαν  να  είναι  «πραγματικά»,  επομένως  ίσως  οι  μαθητές  να  δυσκολευθούν  να 
ξεφύγουν από την επίδραση της προσομοίωσης.
Όμως, δεν θα πρέπει να παραβλέπουμε ότι πρόσφατα τεχνολογικά επιτεύγματα έχουν φέρει στο 
προσκήνιο την προτυποποίηση και την προσομοίωση από υπολογιστή μέσα από τα παιχνίδια 
των μαθητών. Αυτές οι νέες εμπειρίες θα επηρεάσουν την κατανόηση από τους μαθητές της 
έννοιας του προτύπου και του τρόπου με τον οποίο τα πρότυπα λειτουργούν στη μάθηση της 
Φυσικής (Treagust et al. 2002).
Σε  κάθε  περίπτωση  χρήσης  οπτικοποιήσεων,  ωστόσο,  τονίζουμε  ότι  είναι  απαραίτητο  να 
επισημαίνεται ότι πρόκειται για πρότυπα και όχι για πραγματικά σωματίδια και να αφιερώνεται 
χρόνος ώστε να τονίζονται οι συμβάσεις των προτύπων.
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Ιστοσελίδες με Προσομοιώσεις / Οπτικοποιήσεις του προτύπου του μικρόΚοσμου:

Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος
http  ://  micro  -  kosmos  .  uoa  .  gr  

Ελληνική Εταιρία Σπουδών Φυσικής Υψηλών Ενεργειών
http  ://  www  .  physics  .  ntua  .  gr  /  eesfye  /  PARTADV  /  indexpa  .  html  

Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, Ε. Συμεωνίδου, Ν. Τράκας
http://147.102.192.6/eesfye/POP/software/fireworks/FIREWORKS.swf

Διάφορα applets

http://www.csa.ru/mclab/tryJava/DSMC/dsmca.html

http  ://  www  .  slcc  .  edu  /  schools  /  hum  _  sci  /  physics  /  tutor  /2220/  index  .  html  

http://ippex.pppl.gov/interactive/electricity/intro.html

http://physics.nad.ru/start.htm

http://www.colorado.edu/physics/2000/applets/
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Η ένταξη της Συστημικής / Διαθεματικής Μελέτης στο μάθημα των 
Φυσικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Στράγκα Σ., Βυθοπούλου Ε.
Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος, Π.Τ.Δ.Ε., 
Πανεπιστήμιο Αθηνών sofiastraga@gmail.com, evithopoulou@gmail.com 

Μια από τις  βασικές  προτάσεις  του διαθεματικού ενιαίου πλαισίου προγραμμάτων 
σπουδών και  του    αναλυτικού προγράμματος για το μάθημα των Φυσικών στην 
πρωτοβάθμια  εκπαίδευση  είναι  η  διαθεματική  προσέγγιση  /  μελέτη  κάθε  φυσικού 
φαινομένου  το  οποίο  διδάσκεται.  Στο  πλαίσιο  αυτής  της  προσέγγισης  στο  βιβλίο 
μαθητή «Φυσικά  Ερευνώ και Ανακαλύπτω» της Ε  και Στ  τάξης περιλαμβάνεται σε– ΄ ΄  
κάθε διδασκόμενη ενότητα ένα πλήθος διαθεματικών αναφορών με τη μορφή κειμένων, 
εικόνων  και  προτεινόμενων  δραστηριοτήτων.  Η  ένταξη  αυτής  της  διαθεματικής 
μελέτης  στην  εκπαιδευτική  διαδικασία  διευκολύνεται  από  την  εφαρμογή  της 
προτεινόμενης  στο  βιβλίο  επιστημονικής  /  εκ-παιδευτικής  μεθοδολογίας  και 
επιτυγχάνεται  με  το  βέλτιστο  δυνατό  τρόπο  όπως  αποδεικνύει  έρευνα  η  οποία 
δημοσιοποιείται. Εκτός από τον τρόπο εφαρμογής και τα αποτελέσματα της έρευνας 
παρουσιάζονται,  επίσης,  ιδέες  για  την  πληρότητα  και  βελτιστοποίηση  της 
διαθεματικής μελέτης μέσω της προτεινόμενης εφαρμογής της  συστημικής ανάλυσης– –  
κάθε θέματος.

Εισαγωγή
Σύμφωνα με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών των Φυσικών Επιστημών 
(για  το  Δημοτικό  και  το  Γυμνάσιο)  και  το  Αναλυτικό  Πρόγραμμα Σπουδών για το  μάθημα 
«Ερευνώ το Φυσικό Κόσμο» (ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ, 2003), επιδιώκεται η οριζόντια διασύνδεση 
των  μαθημάτων μεταξύ τους. Αυτό σημαίνει κατάλληλη οργάνωση της διδακτέας ύλης κάθε 
γνωσιακού αντικειμένου, με τρόπο με τον οποίο να εξασφαλίζεται η επεξεργασία θεμάτων από 
πολλές οπτικές γωνίες, ώστε αυτά να "φωτίζονται πολύ πρισματικά" και να αναδεικνύεται η 
γνώση και η σχέση της με την πραγματικότητα. Γι’ αυτό πρέπει να αναζητώνται, στο μέτρο του 
εφικτού, οι προεκτάσεις και οι συσχετίσεις εκείνες τις οποίες έχουν τα εξεταζόμενα θέματα των 
αυτοτελών μαθημάτων στο πεδίο των επιστημών, της τέχνης, της τεχνολογίας, αλλά και στη 
διαμόρφωση  στάσεων  και  αξιών.  Η  γενικότερη  αυτή  προσέγγιση,  δηλαδή  η  Διαθεματική 
Προσέγγιση, είναι ένας όρος γενικότερος του όρου διεπιστημονικότητα και δίνει τη δυνατότητα 
στο  μαθητή  να  συγκροτήσει  ένα  ενιαίο  σύνολο  γνώσεων  και  δεξιοτήτων,  μια  ολιστική  εν 
πολλοίς αντίληψη της γνώσης, η οποία του επιτρέπει να διαμορφώνει προσωπική άποψη για τη 
συσχέτιση των θεμάτων των επιστημών μεταξύ τους και με την καθημερινή ζωή. Η διαθεματική 
προσέγγιση  υποστηρίζεται  από  μεθόδους  ενεργητικής  απόκτησης  της  γνώσης,  οι  οποίες 
εφαρμόζονται  κατά  τη  διδασκαλία  κάθε  γνωσιακού  αντικειμένου  και  εξειδικεύονται  στις 
διαθεματικές δραστηριότητες οι οποίες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της διδασκαλίας κάθε 
θεματικής ενότητας. Η οργάνωση διαθεματικών δραστηριοτήτων διευκολύνεται από τη διάχυση 
της  διαθεματικότητας  στο  κείμενο  των  σχολικών  βιβλίων  –όπου  είναι  εφικτό–  (Βιβλία 
Αναφοράς, 2003). Η διαθεματική αυτή προσέγγιση του πλαισίου σπουδών είναι συμβατή με 
την «διττή» στόχευση της εκ-παίδευσης στις-με τις φυσικές επιστήμες: εκπαιδευτική / γνωσιακή 
και παιδευτική / μορφωτική (Καλκάνης, 2007). 
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Η  ολιστικότητα  της  διαθεματικής,  όμως,  προσέγγισης  πρέπει  να  εξασφαλίζεται  με 
συγκεκριμένες πρακτικές και η εφαρμογή της σε κάθε γνωσιακό αντικείμενο να διευκολύνεται 
από τη μεθοδολογία η οποία προτείνεται σε κάθε μάθημα.   

Η Πρόταση – Η Συστημική Ανάλυση / Συσχέτιση και Μελέτη 

Η  πρότασή  μας  για  την  εξασφάλιση  της  ολιστικότητας  της  διαθεματικής  προσέγγισης 
συνίσταται  στην εφαρμογή της  Συστημικής  Ανάλυσης  /  Συσχέτισης  (Straga,  1999)  σε κάθε 
γνωσιακό  αντικείμενο  /  «θέμα»  (και)  των  φυσικών  επιστημών  κατά  την  εκπαιδευτική 
διαδικασία του μαθήματος «Ερευνώ το Φυσικό Κόσμο». Συγκεκριμένα, για την πληρέστερη 
δυνατή  διαθεματική  προσέγγιση  –προτείνεται  να–  επιχειρείται  μια  Συστημική  Ανάλυση  / 
Συσχέτιση του μελετώμενου θέματος / φυσικού φαινομένου με τις παραμέτρους του (ή τους 
παράγοντες  οι  οποίοι  το  επηρεάζουν),  ώστε  να  εξασφαλίζεται  η  ευρύτερη  –δυνατή– 
Διαθεματική  Αντιμετώπιση  και  Ολιστική  Προσέγγισή  του.  Αυτή  η  συστημική  ανάλυση  / 
συσχέτιση  του  θέματος  –προτείνεται  να–  σχηματοποιείται (με  τετραγωνίδια)  από  τον/την 
εκπαιδευτικό κατά την προετοιμασία της εκπαιδευτικής διαδικασίας, θέτοντας το υπό εξέταση / 
μελέτη θέμα στο κέντρο (στο κεντρικό τετραγωνίδιο),  ενώ περιφερειακά (στα περιφερειακά 
τετραγωνίδια)  σημειώνονται  οι  όποιες  παράμετροι  του  θέματος  ή  οι  παράγοντες  οι  οποίοι 
αλληλεπιδρούν –κατά τη γνώμη του εκπαιδευτικού ή/και  των μαθητών…– με το θέμα.  (Οι 
αναφορές  στο  παρακάτω  σχήμα  είναι  ενδεικτικές  και  εναλλακτικές,  εκτός  βέβαια  της 
επιστήμης).  Οι  επιμέρους  διαθεματικές  αναφορές (στην  τεχνολογία,  στο  περιβάλλον,  στην 
ιστορία, στην κοινωνία, στην τέχνη αλλά και στη γλώσσα, …) είναι δυνατό (/ προτείνεται) να 
επιλέγονται από τις περιεχόμενες στο Βιβλίο του Μαθητή πληροφορίες –στις αντίστοιχες του 
εξεταζόμενου  θέματος  σελίδες–  και  κάποιες  να  αποτελούν  αντικείμενο  διαθεματικών 
δραστηριοτήτων.  

Προφανώς, στο μάθημα των φυσικών επιστημών –(και) με το ισχύον αναλυτικό πρόγραμμα– η 
εκπαιδευτική διαδικασία πρέπει να είναι –πρωτίστως– επιστημοκεντρική και –δευτερευό-ντως– 
διαθεματική.
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Η Ένταξη στην ΕκΠαιδευτική Μεθοδολογία και Διαδικασία 

Η εφαρμογή της παραπάνω συστημικής ανάλυσης / συσχέτισης κάθε μελετώμενου θέματος / 
φυσικού φαινομένου στο  μάθημα  των φυσικών,  αλλά και  η  εξασφάλιση μιας  –πρωτίστως– 
επιστημοκεντρικής  και  –δευτερευόντως–  διαθεματικής  διαδικασίας,  διευκολύνεται  από  την 
προτεινόμενη (από τα βιβλία) και εφαρμοζόμενη Επιστημονική / Εκ-Παιδευτική Μεθοδο-λογία 
(Καλκάνης,  2007)  η  οποία  αναφέρεται  στα  βιβλία  του  δημοτικού  σχολείου  ως  ερευνητικά 
εξελισσόμενο  μεθοδολογικό  πρότυπο.  Η  επιστημονική  /  εκ-παιδευτική  μεθοδολογία 
σχηματοποιείται  με  τα  εξής  βήματα:  Έναυσμα  Ενδιαφέροντος,  Διατύπωση  Υποθέσεων, 
Αποδεικτικός Πειραματισμός, Διατύπωση Συμπερασμάτων και Εφαρμογή τους, Γενίκευση και 
Ερμηνεία. Η ένταξη της συστημικής ανάλυσης / συσχέτισης και μελέτης κάθε μελετώμενου 
θέματος / φυσικού φαινομένου προτείνεται να γίνεται στο τελευταίο μεθοδολογικό βήμα της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας (Καλκάνης, 2008), με βάση –κατ’αρχήν– το Βιβλίο του Μαθητή. 

 

Ευκταίο  είναι  η  διαθεματική  μελέτη  να  μην  περιορίζεται  στις  διαθεματικές  αναφορές  και 
πληροφορίες  του  Βιβλίου  του  Μαθητή  αλλά  να  διευρύνεται  και  με  διαθεματικές 
δραστηριότητες.  Οι  όποιες  διαθεματικές  δραστηριότητες  είναι  δυνατό  να  αφορούν  σε 
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αναζήτηση / συγκέντρωση / επιλογή / αξιολόγηση σχετικής και πολύμορφης (κείμενα, εικόνα, 
ήχος...)  πληροφορίας σε ηλεκτρονικές βάσεις  δεδομένων ή/και  στο διαδίκτυο, ερωτήσεις  σε 
ειδικούς (ερευνητές, επιστήμονες, τεχνικούς...), συγκέντρωση και εξέταση υλικών ή συσκευών, 
μετρήσεις, συμμετοχή σε παιγνίδια ή δραματοποιήσεις σχετικές με το μελετούμενο θέμα. 

Η Έρευνα – Η Αξιολόγηση 

Για  τη  διερεύνηση  της  εφαρμοσιμότητας  και  της  αποτελεσματικότητας  της  προτεινόμενης 
συστημικής / διαθεματικής μελέτης κάθε θέματος, με ένταξή της στο παραπάνω μεθοδολογικό 
πλαίσιο,  σχεδιάσαμε  και  εφαρμόσαμε  ένα  σχετικό  ερευνητικό  πρόγραμμα.  Το  πρόγραμμα 
εφαρμόσθηκε (κατά  το ακαδημαϊκό έτος  2007-2008)  στο Εργαστήριο  Φυσικών Επιστημών, 
Τεχνολογίας  και  Περιβάλλοντος  του  Παιδαγωγικού  Τμήματος  Δημοτικής  Εκπαίδευσης  του 
Πανεπιστημίου  Αθηνών  σε  144  φοιτητές  /  μελλοντικούς  δασκάλους  στο  πλαίσιο  της 
υποχρεωτικής  εργαστηριακής  άσκησής  τους  με  πειράματα  φυσικών  επιστημών,  στα  οποία 
περιλαμβάνονται  (και) όλα τα πειράματα του Τετραδίου Εργασιών και των δύο τάξεων του 
δημοτικού σχολείου. Οι φοιτητές είχαν χωρισθεί, με τυχαίο τρόπο, σε δύο ομάδες: σε αυτούς οι 
οποίοι  έπρεπε  να  μελετήσουν  διαθεματικά  κάθε  θέμα  εργαστηριακής  άσκησης  χωρίς 
οποιαδήποτε αναφορά στην παραπάνω πρόταση συστημικής συσχέτισης (ομάδα αναφοράς) και 
σε αυτούς οι οποίοι έπρεπε να μελετήσουν διαθεματικά κάθε θέμα εργαστηριακής άσκησης με 
βάση την παραπάνω πρόταση συστημικής συσχέτισης (ομάδα πειραματισμού). Ο έλεγχος έγινε 
με τη συμπλήρωση εργαστηριακής έκθεσης από κάθε φοιτητή/φοιτήτρια μετά την ολοκλήρωση 
4 εργαστηριακών ασκήσεων με θεματικές οι οποίες αφορούσαν σε διάφορα φυσικά και χημικά 
φαινόμενα / θέματα με την προσέγγιση και τα πειράματα των βιβλίων του δημοτικού σχολείου. 
Η αξιολόγηση έγινε με τη διάκριση της εφαρμογής της συστημικής / διαθεματικής μελέτης των 
θεμάτων  σε  "πλήρη  και  ευρηματική"  (όταν  η  μελέτη  εκτεινόταν  σε  όλες  σχεδόν  τις 
παραμέτρους του θέματος και είχε πρωτότυπα / ευρηματικά στοιχεία), "μη πλήρη αλλά επαρκή" 
(όταν η μελέτη περιοριζόταν στις όποιες διαθεματικές αναφορές και πληροφορίες του βιβλίου 
του μαθητή) και "ελλειμματική" (όταν η μελέτη δεν ανέφερε καν τις διαθεματικές αναφορές του 
βιβλίου  του  μαθητή).  Τα  αποτελέσματα  της  έρευνας  για  τις  δύο  ομάδες  φαίνονται  στα 
παρακάτω διαγράμματα:  
   

  
                         ομάδα αναφοράς                                        ομάδα  πειραματισμού
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Τα Συμπεράσματα – Οι Προτάσεις 

Ένα  πρώτο  συμπέρασμα  από  τα  αποτελέσματα  της  έρευνας  αφορά  στην  εφικτότητα  της 
διαθεματικής μελέτης με βάση το Βιβλίο Μαθητή και με ένταξή της στο βήμα της γενίκευσης 
της εφαρμοζόμενης επιστημονικής / εκ-παιδευτικής μεθόδου. Αυτό προκύπτει από το μεγάλο 
ποσοστό της "επαρκούς" εφαρμογής της διαθεματικής μελέτης στην ομάδα αναφοράς, με βάση 
τις διαθεματικές αναφορές, πληροφορίες και προτεινόμενες δραστηριότητες του Βιβλίου του 
Μαθητή. 
Το δεύτερο συμπέρασμα αφορά στην εφαρμοσιμότητα και υπεροχή της συστημικής ανάλυσης / 
συσχέτισης  σε  μια  ολιστικότερη  διαθεματική  μελέτη  στο  ίδιο  μεθοδολογικό  βήμα  αλλά 
συμπληρωματικά και πέραν από το Βιβλίο του Μαθητή. Αυτό προκύπτει από το μεγάλο, επίσης, 
ποσοστό της "πλήρους" –αλλά και "ευρηματικής"– εφαρμογής της διαθεματικής μελέτης στην 
ομάδα  πειραματισμού,  με  βάση  το  προτεινόμενο  διάγραμμα  της  συστημικής  ανάλυσης  / 
συσχέτισης. Παρατίθενται μερικές χαρακτηριστικές  "ευρηματικές" αναφορές:   

Το "Ηλεκτρικό" Φως

Επιστήμη – 
Το "Ηλεκτρικό" 
Φως  και  τα 
Ηλεκτρόνια 

Μια  από  τις  σημαντικό-
τερες εφαρμογές των 
εκ-παιδευτικών 
τεχνολογιών  είναι  ο 
πειραματισμός   με  τη 
σύγχρονη  ερμηνευτική 
λειτουργία 
προσομοίωσης  / 
οπτικοποίησης  του 
μικροκόσμου. 

Τεχνολογία  – 
Το Λευκό LED

Οι φωτοεκπέμπουσες δίοδοι (LED), 
αν  και  είναι  ακόμη  πειραματικό 
στάδιο,  διαδίδονται  όλο  και 
περισσότερο  σε  διάφορες 
εφαρμογές  φωτισμού,  αφού  –σε 
σχέση με τις συμβατικές ηλεκτρικές 
πηγές  φωτισμού–  έχουν  μικρότερο 
κόστος  κατασκευής,  μεγάλη 

διάρκεια ζωής και μικρότερη κατανάλωση ενέργειας. Αυτό θα σημάνει 
και μικρότερη επιβάρυνση του περιβάλλοντος αλλά θα είναι και ένας 
τρόπος να φωτισθούν τη νύχτα και περιοχές του πλανήτη μας (όπως η 
Αφρική) οι οποίες παραμένουν "σκοτεινές"… 
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Ιατρική – 
Η Δέσμη Λέιζερ 

Η  "φωτεινή"  /  ορατή  δέσμη  λέιζερ 
υψηλής ενέργειας έχει αντικαταστήσει το 
κλασικό  νυστέρι  σε  πολλές  επεμβάσεις 
(συγκόλληση  αμφιβληστροειδούς, 
πλαστική  χειρουργική  κ.τ.λ.), 
επιτυγχάνοντας τομές με υψηλή ακρίβεια 
και  αναίμακτες.  

Περιβάλλον  – 
Η  Φωτορρύ-
πανση 

Η φωτορρύπανση προκαλείται 
κυρίως από φως που διαχέεται 
προς  τα  πάνω. Μελέτες  έχουν 
δείξει  ένα  μεγάλο  μέρος  του 
εξωτερικού  φωτισμού  στις 
πόλεις  (δρόμοι,  κτίρια,  κ.λπ.) 
πάει  χαμένο  διότι  είτε  από 
κακή κατασκευή είτε από κακή 
τοποθέτηση το 30% του φωτός 
στοχεύει προς τον ουρανό.  

Όταν τραβήχτηκε η πάνω φωτο-
γραφία  στο  Πανεπιστήμιο  του 
Τέξας  χρησιμοποιούνταν  στους 
εξωτερικούς  χώρους  λαμπτήρες 
υδραργύρου 400 W. Στη συνέχεια, 
η  διεύθυνση  του  Πανεπιστημίου 
συμφώνησε να  αντικατασταθούν 
οι  λάμπες  αυτές  με  λάμπες 
νατρίου. Όπως  παρατηρείτε  στην 
κάτω  φωτογραφία,  οι  σκοτεινές 
περιοχές  στο  δρόμο  ελαττώ-
θηκαν, οι φωτισμένες αυξήθηκαν, 
η  κατανάλωση  ενέργειας 
μειώθηκε και  το  φαινόμενο  της 
διάχυσης  του  φωτός  προς  το 

νυχτερινό ουρανό περιορίστηκε σημαντικά.
 

Ιστορία – 
Η Ανακάλυψη Στις  21  Οκτωβρίου  1879 ο Έντισον,  μετά  από 

πολλές προσπάθειες, διοχέτευσε ηλεκτρικό ρεύμα σε 
νήμα  από  άνθρακα  το  οποίο  είχε  τοποθετήσει  σε 
αερόκενο  γυάλινο  σωλήνα και  "εγένετο  ηλεκτρικό 
φως".  Ήταν  ο  πρώτος  ηλεκτρικός  λαμπτήρας  και 
λειτούργησε επί 40 ώρες συνεχώς. Με την αλλαγή 
του  έτους,  την  Πρωτοχρονιά  του  1880, ενώπιον 
χιλιάδων  θεατών,  ο  Έντισον  φωτίζει  τον  κεντρικό 
δρόμο έξω από  το  εργοστάσιό  του  στον  Μένλοου 
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Παρκ με 30 λαμπτήρες πυράκτωσης με νήμα από άνθρακα.

Αυτό  είναι  το δίπλωμα  ευρεσιτεχνίας  του 
Έντισον  για  την κατασκευή  του  ηλεκτρικού 
λαμπτήρα

Πολιτισμός –  
Οι  Νυχτερινές 
Δραστηριότητες 

Το  ηλεκτρικό  φως  επιμήκυνε  το  χρόνο  των  ανθρώπινων 
δραστηριοτήτων (εργασία, διασκέδαση, …), οι οποίες είναι δυνατό να 
συνεχίζονται  άνετα  και  μετά  τη  δύση του  ηλίου,  "φανερώνει"  όμως, 
επίσης,  τις  περιοχές  του  πλανήτη  μας  με  μεγάλη  οικονομική 
δραστηριότητα.  και  ευμάρεια,  όπως  σε  αυτή  τη  φωτογραφία  από 
δορυφόρο. 

Υγεία – 
Η Απολύμανση,
Η  Καταστροφή 
Μικροβίων  

Οι  λάμπες  ιώδους  φωτός  και  υπεριώδους 
ακτινοβολίας  (UV)  χρησιμοποιούνται  για  την 
αποστείρωση ιατρικών εργαλείων και  οικιακών 
υλικών  αφού  η  υπεριώδης  ακτινοβολία 
αδρανοποιεί  και  εμποδίζει  την  ανάπτυξη 
βακτηριδίων  και  παθογόνων  μικροοργανισμών 
καταστρέφοντας  τον  πυρήνα  του  DNA τους, 
ώστε να είναι αδύνατη η αναπαραγωγή τους. 
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Τέχνη – 
Ο  Κινηματο-
γράφος

   
Ο μεγάλος ηθοποιός Ηλίας Λογοθετίδης με κερί, με λάμπα πετρελαίου 
και μπροστά στο άγαλμα το οποίο φωτίζεται από ηλεκτρικό προβολέα.

Προτείνεται, ως εκ τούτου, η διαθεματική προσέγγιση κάθε θέματος στο μάθημα των Φυσικών 
(της Ε΄ και Στ΄ τάξης) να γίνεται (και) από τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας με εφαρμογή 
της συστημικής ανάλυσης / συσχέτισης, ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή πληρότητα 
και ολιστικότητα της διαθεματικής μελέτης. 
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Συμπόσιο 3: Η σημασία της αυθεντικότητας, των συμμετοχικών 
διεργασιών και της αναστοχαστικής έρευνας στην αξιοποίηση 

ερευνητικών πορισμάτων για σχεδιασμό εκπαιδευτικών επινοήσεων: τo 
παράδειγμα του έργου Materials Science

Οργανωτές: Κωνσταντίνου Κ., Ψύλλος Δ., Καριώτογλου Π.
Συζητητής: Τσελφές Β.

Αυτό το συμπόσιο διεξάγεται με αφετηρία ένα ερευνητικό πρόγραμμα με έμφαση στην 
ανάπτυξη  διδακτικού  υλικού,  το  οποίο  έχει  χρηματοδοτηθεί  από  την  Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή μέσω του προγράμματος Επιστήμη και Κοινωνία. Στόχος του προγράμματος 
είναι  η  δημιουργία  ενός  μηχανισμού  ο  οποίος  θα  αξιοποιεί  τα  αποτελέσματα  που 
προκύπτουν από την έρευνα στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών, με σκοπό τη 
διαμόρφωση  αρχών  και  παραδειγμάτων  επιτυχούς  πρακτικής  για  τη  διδακτική 
διαχείριση  συγκεκριμένων  θεματικών  ενοτήτων.  Για  σκοπoύς  προτυποποίησης  έχει 
επιλεγεί  ο  τομέας  της  Επιστήμης  Υλικών  και  των  ιδιοτήτων  τους,  για  ανάπτυξη 
διδακτικών  ακολουθιών  οι  οποίες  απευθύνεται  σε  μαθητές  11-17  χρόνων.  Στο 
πρόγραμμα υπάρχει πρόνοια για ανταλλαγή των διδακτικών ακολουθιών μεταξύ των 
συνεργατών, με στόχο την προσαρμογή, εφαρμογή και αξιολόγηση των ενοτήτων σε 
σχολικές  τάξεις  διάφορων  κρατών.  Η  μεθοδολογία  βασίζεται  σε  ομάδες  έμπειρων 
ερευνητών και εκπαιδευτικών που έχουν την ευθύνη να σχεδιάσουν, να εφαρμόσουν 
και να αξιολογήσουν διδακτικό υλικό σε συγκεκριμένους τομείς της Επιστήμης Υλικών. 
Κατά  την  εφαρμογή  του  διδακτικού  υλικού  χρησιμοποιούνται  διαθέσιμα  και  νέα 
εργαλεία μοντελοποίησης, προσομοίωσης καθώς και εικονικά εργαστήρια, όπως είναι 
για  παράδειγμα  το  ThermoLab,  ώστε  να  επιτευχθούν  διδακτικές  προσεγγίσεις  που 
προωθούν αρχές της διερώτησης με έμφαση στην ενεργό εμπλοκή των μαθητών και τη 
συνεργατική  αλληλεπίδραση.  Το  διδακτικό  υλικό  περιλαμβάνει  επίσης  σειρά 
δραστηριοτήτων καθώς και  συγκεκριμένες διαδικασίες και  όργανα μέτρησης για την 
αξιολόγηση των μαθησιακών επιτευγμάτων. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην αξιολόγηση 
της  μεταφοράς  γνώσης  και  των  δεξιοτήτων  των  μαθητών  σε  καταστάσεις  για  τις 
οποίες  δεν  είχαν  προηγούμενη  εξοικείωση.  Στο  συμπόσιο  θα  παρουσιάσουμε  το 
μεθοδολογικό πλαίσιο και αποτελέσματα από τις ερευνητικές ομάδες που συμμετέχουν 
στο πρόγραμμα. Θα δώσουμε έμφαση σε τρία ζητήματα τα οποία έχουν προκύψει ως 
σημαντικές παράμετροι στην προσπάθεια αξιοποίησης ερευνητικών πορισμάτων κατά 
το  σχεδιασμό  εκπαιδευτικών  επινοήσεων:  η  αυθεντικότητα  των  μαθησιακών 
δραστηριοτήτων, η ουσιαστική συμμετοχή εκπαιδευτικών και ερευνητών σε διαδικασίες 
σχεδιασμού και η έρευνα ως μια διεργασία ανάλυσης και αξιολόγησης της επινόησης.

Εισαγωγή
Η πολυπλοκότητα και η μεταβλητότητα που επικρατεί  σήμερα στην Ευρώπη σχετικά με το 
τρόπο που οργανώνεται και εφαρμόζεται η εκπαίδευση είναι τεράστια. Παρ’ όλες τις τοπικές 
διαφορές, τα προβλήματα στη διδακτική των φυσικών επιστημών είναι σε μεγάλο βαθμό κοινά 
ανάμεσα στα διάφορα εκπαιδευτικά συστήματα και συνοψίζονται στα πιο κάτω: 

• Επικρατεί ένα χάσμα ανάμεσα στον τρόπο που διδάσκεται η επιστήμη στο σχολείο και στον 
τρόπο που διεξάγεται η επιστήμη σε ερευνητικό επίπεδο. 
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• Μια σημαντική  πλειοψηφία  των παιδιών χάνει  το  ενδιαφέρον της  στην επιστήμη ή την 
τεχνολογία από την ηλικία των 14 χρόνων.

• Πολλοί εκπαιδευτικοί διδάσκουν επιστήμη μέσα από αποσπασματικές δραστηριότητες που 
προσφέρουν τη χαρά του πειραματισμού χωρίς απαραίτητα οι μαθητές να εμπλέκονται σε 
διαδικασίες εξαγωγής νοήματος, επιχειρηματολογίας και διερευνητικής σκέψης που είναι 
απαραίτητες για την ανάπτυξη μακροχρόνιων αντιλήψεων και θετικών στάσεων προς την 
επιστήμη.  Υπάρχουν  αδιαμφισβήτητες  ενδείξεις  ότι  οι  πρακτικές  δραστηριότητες 
(συμπεριλαμβανομένων  των  πειραματικών  επιδείξεων  και  αλληλεπιδραστικών  εκθέσεων 
εμπλουτισμένων με τεχνολογικά εργαλεία) δεν είναι επαρκείς ώστε τα παιδιά να εμπλακούν 
ενεργά με την επιστημονική διεργασία.

• Η ανάπτυξη γνώσεων δεν προκύπτει  μέσα από τις  συμβατικές διδακτικές μεθόδους που 
παρουσιάζουν το περιεχόμενο με μη κατανοητό τρόπο για τους πλείστους μαθητές, όπως 
επίσης  δεν  προκύπτει  μέσα από ρομαντικές  πρακτικές  που  προωθούν την  ενίσχυση και 
διατήρηση του ενδιαφέροντος για την επιστήμη μέσα από ευχάριστες δραστηριότητες.

Φαίνεται  ότι  στα εκπαιδευτικά συστήματα υπάρχουν αρκετοί  περιορισμοί  που ποικίλουν σε 
τοπικό  επίπεδο:  αναλυτικά  προγράμματα,  βαρύτητα  μεθόδων  και  διαδικασιών  αξιολόγησης, 
παιδαγωγικές  προσεγγίσεις,  τρόποι  υποστήριξης  των  εκπαιδευτικών,  σχολικά  εγχειρίδια  και 
πηγές διδακτικού υλικού, ευκολία πρόσβασης σε διαδικτυακό υλικό, αξιοποίηση διαδικτυακού 
υλικού. Λόγω των τοπικών διαφορών, κρίνεται αδύνατη η ανάπτυξη μιας ενιαίας εκπαιδευτικής 
λύσης που να μπορεί να εφαρμοστεί παντού με επιτυχία. Κατά παρόμοιο τρόπο, είναι επίσης 
σχεδόν  αδύνατο  να  μεταφερθούν  ήδη  υπάρχουσες  προσπάθειες  από  το  ένα  εκπαιδευτικό 
σύστημα στο άλλο και να αναμένεται ο ίδιος βαθμός επιτυχίας. 

Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί είναι επαγγελματίες που καταβάλλουν αξιόλογες προσπάθειες να 
ανταποκριθούν στους στόχους και τις προτεραιότητες του συστήματος, πολλές φορές μάλιστα 
με αρκετές δυσκολίες. Οι προσπάθειες που καταβάλλονται στα σχολεία και προκύπτουν από 
εξωτερικές  πηγές  συχνά  δεν  έχουν  διάρκεια  επειδή  αποτυγχάνουν  να  λάβουν  υπόψη  τους 
περιορισμούς  του  συστήματος.  Αυτός  είναι  συνήθως  ο  λόγος  που  πολλές  ερευνητικές 
προσπάθειες που σχετίζονται με την ανάπτυξη καινοτόμων προγραμμάτων περιθωριοποιούνται 
μετά  την  επίτευξη  μιας  δημοσίευσης.  Η  βιωσιμότητα  και  η  επίδραση  των  εκπαιδευτικών 
επινοήσεων φαίνονται να προυποθέτουν εισαγωγή νέας τεχνογνωσίας σε διάφορα επίπεδα και, 
ταυτόχρονα,  ουσιαστικές  προσπάθειες  λειτουργίας  εντός  των  πλαισίων  της  εκάστοτε 
εκπαιδευτικής πολιτικής.

Το ερευνητικό πρόγραμμα
Στο  ερευνητικό  πρόγραμμα  Materials Science,  έχει  δημιουργηθεί  ένα  πλαίσιο  στενής 
συνεργασίας  μεταξύ  (α)  έμπειρων  ερευνητών  που  έχουν  ενδιατρίψει  στην  επιστήμη  της 
μάθησης αλλά και φέρουν ένα αίσθημα ευθύνης απέναντι στο εκπαιδευτικό σύστημα και την 
κοινωνία,  (β) εκπαιδευτικών που καλωσόρισαν τρίτους στην τάξη τους, ως μια ευκαιρία να 
ενισχύσουν την τεχνογνωσία τους και να εμπλακούν σε μια διαδικασία συλλογής δεδομένων 
που αφορούν στα μαθησιακά επιτεύγματα των μαθητών,  ώστε  να βελτιώσουν τη διδακτική 
πρακτική τους, και, (γ) ατόμων που έχουν εμπλοκή στον καθορισμό εκπαιδευτικής πολιτικής, τα 
οποία ενέκριναν και μερικές φορές ενθάρρυναν συνεργασίες συμπληρωματικής τεχνογνωσίας. 
Το σκεπτικό είναι ότι  μέσα από τέτοιες συνεργασίες προκύπτουν αυξημένες πιθανότητες να 
γεφυρωθεί  το  χάσμα  μεταξύ  εκπαιδευτικής  έρευνας  και  πρακτικής,  αναγνωρίζοντας  τη 
σημαντικότητά τους ως μέσο μακροχρόνιας ενίσχυσης της ποιότητας της εκπαίδευσης αλλά και 
ως διαδικασίας προώθησης της επιστήμης για όλους. Ο κύριος στόχος των συνεργασιών μεταξύ 
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Πανεπιστημίου-σχολείων είναι η δημιουργία ενός μηχανισμού που να στοχεύει στο συνδυασμό 
των συνεργατικών προσπαθειών έμπειρων ερευνητών στον τομέα της διδακτικής των φυσικών 
επιστημών και εκπαιδευτικών της επιστήμης, ώστε να γίνεται χρήση καθιερωμένων αρχών και 
γνώσεων στη λύση προβλημάτων διδασκαλίας και μάθησης στον τομέα της Επιστήμης Υλικών.

Tο  ερευνητικά  σχεδιασμένο  διδακτικό  υλικό  που  αναπτύσσεται  αποτελείται  από 
δραστηριότητες που (α) λαμβάνουν υπόψη τις προηγούμενες γνώσεις των μαθητών καθώς και 
προϋπάρχουσες ιδέες ή εναλλακτικά γνωσιολογικά πλαίσια που μπορεί να έχουν, (β) προκαλούν 
το  ενδιαφέρον  ενώ  ταυτόχρονα  είναι  δομημένες  ώστε  να  διευκολύνουν  την  κατασκευή 
νοήματος,  βοηθώντας  τους  μαθητές  να διατηρήσουν ενεργό εμπλοκή και  να υπερπηδήσουν 
γνωσιολογικές,  συλλογιστικές  και  επιστημολογικές  δυσκολίες,  οι  οποίες  έχουν  επίσης 
προσδιορισθεί  μέσα  από  την  επιστημονική  βιβλιογραφία,  (γ)  είναι  σχεδιασμένες  ώστε  να 
προάγουν την  ενεργοποίηση συλλογιστικών μοντέλων,  στρατηγικών επιχειρηματολογίας  και 
κατανόησης μέσα από τη συνεργατική επεξεργασία θεωρίας και  δεδομένων (δ) προκύπτουν 
μέσα από ένα κυκλικό μεθοδολογικό πλαίσιο εφαρμογής, αξιολόγησης και αναθεώρησης κατά 
το οποίο είναι εφικτή η εφαρμογή τους στη σχολική τάξη με τρόπο που να προάγει τη μάθηση 
για όλους τους μαθητές. 

Η σημασία της αυθεντικότητας των μαθησιακών δραστηριοτήτων
Η  διερώτηση,  ως  πλαίσιο  διδασκαλίας  και  μάθησης,  αποκτά  σημασία  σε  προσπάθειες 
πρόσδοσης διαστάσεων αυθεντικότητας στο μαθησιακό περιβάλλον των φυσικών επιστημών. 
Με  άλλα  λόγια,  η  διερώτηση  επιχειρεί  να  απευθυνθεί  στο  ζήτημα  της  διάστασης  μεταξύ 
αυθεντικών  επιστημονικών  διεργασιών  και  συμβατικής  σχολικής  επιστήμης.  Ως  εκ  τούτου, 
αντλεί  ιδέες  από  την  εν  δράσει  επιστήμη  αλλά  επίσης  προσανατολίζεται  σε  πιο  ολιστικές 
εκδοχές  της  σχολικής  επιστήμης  οι  οποίες  δεν  απευθύνονται  απλά  στη  διάχυση  του 
εδραιωμένου  πλαισίου  γνώσεων  αλλά  φανερώνουν  ταυτόχρονα  τον  δυναμικό  και 
μεταβαλλόμενο χαρακτήρα της επιστήμης. 

Η  σημασία  των  συμμετοχικών  διεργασιών  και  της  ουσιαστικής  συνεργασίας  μεταξύ 
εκπαιδευτικών και ερευνητών 
Οι διαδικασίες σχεδιασμού και ανάπτυξης διδακτικού υλικού οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη 
πέραν από τη διαθέσιμη  γνώση η οποία  έχει  προκύψει  από την  έρευνα στη  διδακτική των 
φυσικών επιστημών (εναλλακτικές  αντιλήψεις  μαθητών,  συλλογιστικές  και  άλλες  δυσκολίες 
που  προκύπτουν  σε  προσπάθειες  επεξεργασίας  πληροφοριών,  διδακτικές  στρατηγικές  και 
μοντέλα), τόσο τις πραγματικές συνθήκες προσδοκώμενης εφαρμογής μιας ακολουθίας όσο και 
τις αντιλήψεις, τις δυνατότητες και τις προσδοκίες των εκπαιδευτικών οι οποίοι θα εμπλακούν 
κατά την υλοποίηση. Ο συμμετοχικός σχεδιασμός στον οποίο συμμετέχουν εκπαιδευτικοί και 
ερευνητές, με το σκεπτικό της συνεισφοράς εναλλακτικών πλαισίων τεχνογνωσίας, συνιστά μια 
προσπάθεια  να  γίνει  αυτό  εφικτό  ώστε,  τουλάχιστον,  να  αποφεύγεται  το  ενδεχόμενο 
επίπλαστων παρεμβάσεων οι οποίες έχουν τη χρησιμότητα της επινόησης αλλά, από την αρχή, 
απέχουν κατά πολύ από την πιθανότητα να έχουν βιώσιμο αντίκτυπο στην εκπαίδευση.

Η σημασία της αναστοχαστικής έρευνας
Σε οπoιαδήποτε προσπάθεια σχεδιασμού και ανάπτυξης διδακτικού υλικού,  ως μιας μορφής 
εκπαιδευτικού εργαλείου, η συνεχιζόμενη έρευνα μπορεί να υποστηρίξει τη μεθοδική εφαρμογή 
κύκλων  υλοποίησης,  αξιολόγησης  και  αναθεώρησης  του  υλικού.  Για  παράδειγμα,  η 
διαμορφωτική  αξιολόγηση  των  μαθησιακών  επιτευγμάτων  μας  δίνει  τη  δυνατότητα  να 
εντάξουμε μηχανισμούς ανατροφοδότησης προς τους μαθητές για την εξέλιξη της όλης πορείας, 
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αλλά ταυτόχρονα μας επιτρέπει να προσαρμόζουμε το ρυθμό και το περιεχόμενο της διδακτικής 
προσπάθειας  ώστε  να  έχουμε  καλύτερα  αποτελέσματα.  Η  έρευνα  σε  αυτό  το  στάδιο  της 
σταδιακής βελτιωτικής ρύθμισης του διδακτικού υλικού προσλαμβάνει εμπειρικό χαρακτήρα 
και προσαρμόζεται  στις ανάγκες που προκύπτουν ώστε να εξετάσει εκείνα τα διδακτικά και 
μαθησιακά  φαινόμενα  τα  οποία  αναφύονται  ως  σημαντικά  μέσα  από  τις  προσπάθειες 
εφαρμογής. Ως τέτοια, μας δίνει τη δυνατότητα να την αξιοποιήσουμε ως ένα μέσο βελτίωσης 
της επινόησης και σταδιακής προσέγγισης μιας κατάστασης όπου η εκπαιδευτική επίδραση να 
είναι πιο αποτελεσματική. 
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Ο σχολικός σύμβουλος Φ.Ε. και η λειτουργία του στη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση

Βλάχος Ι., Κανδεράκης Ν., Καρανίκας Γ., Τρικαλίτη Α., Χατζηλαζαρίδης Λ.
Σχολικοί σύμβουλοι ΠΕ4, givla@otenet.gr, nikanderakis@yahoo.gr, 
giannoskaranikas@hotmail.com, atrikal@otenet.gr, laz12@otenet.gr

Οι  σχολικοί  σύμβουλοι  φυσικών  επιστημών  συζητούν  για  τη  δουλειά  τους  και  τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν σε αυτήν. Εξετάζονται μεταξύ άλλων: αν ο σχολικός 
σύμβουλος γίνεται αποδεκτός από τους εκπαιδευτικούς της τάξης και αν υιοθετούνται 
οι παιδαγωγικές του υποδείξεις, πως μπορεί να μετασχηματισθεί η πιθανή καχυποψία 
των εκπαιδευτικών απέναντί  του σε κλίμα εμπιστοσύνης και  επικοινωνίας κ.α.  Στο 
πλαίσιο  αυτό,  εξετάζονται  επίσης  και  ειδικότερα  θέματα  όπως  π.χ.  η  προώθηση 
διδακτικών καινοτομιών από το σύμβουλο και η αντίσταση που προβάλλεται σε αυτές, 
οι  πρακτικές που ακολουθούν οι  εκπαιδευτικοί  σε σχέση με τις κατ’ οίκον εργασίες 
κ.λ.π.

Γιάννος Καρανίκας
Σχολικός σύμβουλος ΠΕ4, giannoskaranikas@hotmail.com
Εμπόδια στην άσκηση των καθηκόντων των σχολικών Συμβούλων
Οι  Σχολικοί  Σύμβουλοι  ΔΕ,  εκ  του  νόμου,  έχουν  την  ευθύνη  της  επιστημονικής  και 
παιδαγωγικής καθοδήγησης και υποστήριξης των εκπαιδευτικών της περιοχής ευθύνης τους. 
Ενθαρρύνουν  κάθε  προσπάθεια  για  επιστημονική  έρευνα  στο  χώρο  της  εκπαίδευσης  και 
συμμετέχουν στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών των σχολείων 
της  περιοχής  τους.  Στους  Σχολικούς  Συμβούλους  επίσης,  ανατίθεται  η  γενική  παιδαγωγική 
ευθύνη συγκεκριμένων σχολείων της έδρας τους.
Διευκολύνεται όμως ο Σχ.Σ. στο έργο του ή έχει να ξεπεράσει εμπόδια; Αν ναι, ποια είναι τα πιο 
δύσκολα; Έχει αρωγό στις προσπάθειές του την πολιτεία; Αποδέχεται η συνδικαλιστική ηγεσία 
τους  παραπάνω ρόλους;  Αποδέχονται  οι  μάχιμοι  συνάδελφοι  το  Σχ.Σ.  ως  επιστημονικό  και 
παιδαγωγικό  καθοδηγητή;  Υιοθετούν  τις  παιδαγωγικές  του  προτάσεις;  Τον  δέχονται  ως 
αξιολογητή του έργου τους; 

Αγγελική Τρικαλίτη
Σχολικός σύμβουλος ΠΕ4, atrikal@otenet.gr
Το φάντασμα του επιθεωρητισμού είναι ακόμα εδώ
Σε πολλούς εκπαιδευτικούς, όσο και σε αρκετούς συμβούλους πλανάται ρητά ή άρρητα η  ιδέα 
του συμβούλου ως επιθεωρητή. Και ενώ ο Σχολικός Σύμβουλος, σύμφωνα με την υπάρχουσα 
νομοθεσία ασχολείται με: τον προγραμματισμό και την υλοποίηση του εκπαιδευτικού έργου, 
την  επιμόρφωση  των  εκπαιδευτικών,  την  επιστημονική  και  παιδαγωγική  καθοδήγηση  και 
εποπτεία, επιστημονικές δραστηριότητες, συνεργασία με άλλους φορείς.
Συχνά  οι  παραπάνω  ρόλοι  μεταφράζονται  ως:  Οι  Σχολικοί  Σύμβουλοι:  εκπροσωπούν  τον 
Υπουργό, ελέγχουν, κάνουν παρατηρήσεις, ζητούν  το λόγο. 
Έτσι  δημιουργείται  ένα  κλίμα  προκατάληψης,  ανασφάλειας,  αρνητισμού,  επιθετικότητας,  ή 
έστω  επιφύλαξης, και  έλλειψης εμπιστοσύνης 
Ένα  τέτοιο  κλίμα  μπορεί  ένας  Σχολικός  Σύμβουλος  να  το  μετασχηματίσει  αν  εστιάσει  τις 
δράσεις  του:  στην ανάπτυξη κλίματος  επικοινωνίας  και  εμπιστοσύνης,  στην  υποστήριξη  με 
υλικό,  με  πηγές  και  με  διδακτικές  προτάσεις,  στην  ανάδειξη  των  καλών  πρακτικών  που 
υπάρχουν στα σχολεία.
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Λάζαρος Ι. Χατζηλαζαρίδης
Σχολικός σύμβουλος ΠΕ4, laz12@otenet.gr
Ο ρόλος του Σχολ. Συμβούλου Φυσικών επιστημών στην εκπαίδευση
Ένας από τους ρόλους του Σχολικού Συμβούλου είναι να επισκέπτεται τις σχολικές μονάδες της 
περιφέρειάς του. Με τις επισκέψεις αυτές, που πραγματοποιεί ο Σχολ. Σύμβουλος, γνωρίζει τις 
συνθήκες των σχολείων καθώς και  την σύνθεση του διδακτικού προσωπικού,  ιδιαίτερα των 
ειδικοτήτων  που  εποπτεύει.  Αντιμετωπίζει  μαζί  με  τους  εκπαιδευτικούς  ειδικά   ή  τοπικά 
παιδαγωγικά  προβλήματα. Ενημερώνεται για την πορεία διδασκαλίας των μαθημάτων του και 
δίνει  συμβουλές  και  προτροπές  για  τους  ρυθμούς  των  διδασκαλιών.  Ενθαρρύνει   τους 
εκπαιδευτικούς  των  Φυσικών  επιστημών (ΠΕ04)  να  σχεδιάζουν  και  να  βελτιστοποιούν  την 
διδασκαλία  τους.  Να  την  κάνουν  εποπτική  και  να  χρησιμοποιούν  κατά  το  δυνατόν  τα 
εργαστήρια  φυσικών  επιστημών.  Προτρέπει  τη  χρήση  των  Τεχνολογιών  Πληροφορίας  και 
Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη διδασκαλία. Επίσης προσπαθεί  να προωθήσει διδακτικές καινοτομίες 
στη διδασκαλία (ομαδοσυνεργατική) με σενάρια διδασκαλίας και ελεγχόμενες δραστηριότητες 
από τους μαθητές.  Σκοπός είναι  οι μαθητές να αποκτούν, συμμετέχοντας και  συνεργαζόμενοι 
νέες δεξιότητες, να ανακαλύπτουν και να διερευνούν τη γνώση.  Να αποκτούν την ικανότητα να 
συνδυάζουν  τους  φυσικούς  νόμους  και  να  συνδέουν το  αίτιο  με  το  αποτέλεσμα.  Να έχουν 
κριτική και δημιουργική σκέψη και όχι στείρα απομνημόνευση ασύνδετων γνώσεων.

Νίκος Κανδεράκης
Σχολικός σύμβουλος ΠΕ4, nikanderakis@yahoo.gr
Επικοινωνία  σχολικών  συμβούλων  Φ.Ε.  και  εκπαιδευτικών:  ασύμμετρες  ρητορείες  και 
στόχοι
Οι σχολικοί σύμβουλοι Φ.Ε. και οι καθηγητές Φ.Ε. φαίνεται να ενστερνίζονται διαφορετικές 
στόχους  για  την  εκπαίδευση  και  να  χρησιμοποιούν  ασύμμετρες  ρητορείες.  Οι  σχολικοί 
σύμβουλοι συνήθως αρθρώνουν μια παιδαγωγική ρητορεία (συχνά μη άμεσα εφαρμόσιμη) που 
αναφέρεται σε ένα είδος επιστημονικού αλφαβητισμού για όλους τους μαθητές, επικεντρώνεται 
στους  γενικούς  στόχους  των προγραμμάτων σπουδών και  προτείνει  μεταξύ άλλων ποιοτική 
εξέταση των εννοιών, συζητήσεις των μαθητών μεταξύ τους και με τον καθηγητή, διαθεματικές 
εργασίες κ.λ.π. Η ρητορεία των καθηγητών Φ.Ε. αντίθετα φαίνεται να εστιάζεται στο επιμέρους 
ακαδημαϊκό  περιεχόμενο  των  Φ.Ε.,  ενώ  ο  απώτερος  γενικός  στόχος  είναι  η  προετοιμασία 
εκείνων των μαθητών που θα γίνουν επιστήμονες ή μηχανικοί. Αυτά που συνήθως απασχολούν 
τους  καθηγητές  είναι  ο  τρόπος  μεταβίβασης  του  περιεχομένου  στο  μαθητή,  η  επίλυση 
μαθηματικοποιημένων  ασκήσεων  επικεντρωμένων  στο  θεωρητικό  περιεχόμενο  κ.α..  Οι 
συζητήσεις, οι εργαστηριακές ασκήσεις, οι διαθεματικές εργασίες κ.λ.π. θεωρούνται απώλεια 
χρόνου.

Ιωάννης Βλάχος
Σχολικός σύμβουλος ΠΕ4, givla@otenet.gr
Η κατ’ οίκον εργασία των μαθητών και οι πρακτικές των εκπαιδευτικών.   
Ο  προσδιορισμός  της  κατ’ οίκον  εργασίας  των  μαθητών  είναι  η  τελευταία  ενέργεια  των 
εκπαιδευτικών στη διάρκεια ενός μαθήματος ενώ ο έλεγχός της είναι η πρώτη κατά σειρά στο 
επόμενο. Η κατ’ οίκον εργασία εμπλέκει στην εκπαιδευτική διαδικασία την οικογένεια και τον 
κοινωνικό περίγυρο του μαθητή, παράγοντες που επηρεάζουν κατά πολύ τις συνθήκες  που θα 
πραγματοποιηθούν οι εργασίες και η μελέτη, τις προσδοκίες που έχει για το μέλλον του σε 
σχέση με την εκπαίδευσή του, τη βοήθεια που θα του παρασχεθεί, την εποπτεία,  κλπ.  Στα 
πλαίσια  των  αρμοδιοτήτων  του  σχ.  συμβούλου  επέλεξα  να  ασχοληθώ  με  τις  απόψεις,  τα 
πιστεύω και τις πρακτικές που ακολουθούν οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ4 σχετικά με την 
κατ’ οίκον εργασία.  Το είδος της εργασίας, το ζητούμενο απ’ αυτήν, ο  χρόνος που θα απαιτηθεί 
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για την πραγματοποίησή της, ο τρόπος ελέγχου του αν και κατά πόσο πραγματοποιήθηκε, οι 
παράγοντες  που  παρακινούν  στην  αναζήτηση  εξωσχολικής  βοήθειας,  οι  ερμηνείες  για  την 
ελλιπή  πραγματοποίηση  της  κατ’ οίκον  εργασίας  των   είναι  μερικές  από  τις  πτυχές  που 
διερευνήθηκαν.  Οι  απόψεις  των  συναδέλφων,  καθώς  και  στοιχεία  από  την  συζήτηση  που 
ακολούθησε, δείχνουν εκτός από την «φθορά» της εκπαιδευτικής παράδοσης στο συγκεκριμένο 
θέμα τη  δυσκολία  να  ενταχθούν καινοτομικά στοιχεία  που υπάρχουν στο  νέο  εκπαιδευτικό 
υλικό του Γυμνασίου. Δείχνουν επίσης τις απόψεις τους για την επίδραση που έχει ο «οίκος» 
στην  εργασία και τις προσδοκίες των μαθητών από το σχολείο ή το μάθημα. Οι πρακτικές που 
επιλέγουν  ισορροπούν  μεταξύ  αντίρροπων  τάσεων  όπως:  α)αναγνώριση  δυσκολιών  των 
μαθητών, λίγη εργασία και επιείκεια,  απαίτηση να εργαστούν σύμφωνα με τις υποδείξεις, 
έλεγχος, αυστηρότητα, β) αναγνώριση των δυσκολιών λόγω του προγράμματος σπουδών, του 
ωραρίου, κλπ και προσαρμογή του στους μαθητές    απαίτηση να βελτιωθούν οι μαθητές 
έστω και αν για αυτό απαιτείται βοήθεια που, πιθανόν, δεν θα προσφερθεί από το σχολείο.
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Ιστολόγια (blogs) και διδασκαλία φυσικών επιστημών: Πραγματικότητα 
& προοπτικές

Έψιμος Γ., Κολτσάκης Ε., Γαργανουράκης Β., Μιχαηλίδης Γ.
Φυσικός MSc, gepsimos@yahoo.gr,

Φυσικός MSc, Υπ. Δρ Τμ. Φυσικής ΑΠΘ, Εκπ/κός Δ/θμιας εκπαίδευσης, 
ekoltsakis@gmail.com,

Φυσικός MSc, Εκπ/κός Δ/θμιας εκπαίδευσης, vgargan@gmail.com,
Εκπ/κός Π/θμιας εκπαίδευσης, ellogosellogos@gmail.com  

Τα ιστολόγια (blogs) έχουν παρουσιάσει τα τελευταία χρόνια αλματώδη αύξηση, τόσο 
στον  αριθμό  και  το  περιεχόμενό  τους,  όσο  και  στην  επίδραση  τους  σημαντικούς 
θεσμούς, όπως η πολιτική,  η δημοσιογραφία και η εκπαίδευση. Μάλιστα, ο τρόπος 
λειτουργίας  τους  δείχνει  να  συμβαδίζει  με  συγκεκριμένα  χαρακτηριστικά  των 
αναλυτικών  προγραμμάτων  που  εκφράζουν  το  ρεύμα  του  “Επιστημονικού  και 
Τεχνολογικού Εγγραμματισμού”.Το στρογγυλό τραπέζι θα επιχειρήσει να σκιαγραφήσει 
το παρόν της ελληνικής εκπαιδευτικής “μπλογκόσφαιρας”, αλλά και να διερευνήσει τις 
δυνατότητες ένταξης των ιστολογίων στη διδασκαλία (ή την εκλαΐκευση) των φυσικών 
επιστημών.

Εδώ και δώδεκα περίπου έτη έχουν κάνει την εμφάνισή τους στο διαδίκτυο τα ιστολόγια 
(blogs).  Πρόκειται  για  ιστοσελίδες  που  κατασκευάζονται  εύκολα  και  παράλληλα  δίνουν  τη 
δυνατότητα αλληλεπίδρασης και διπλής κατεύθυνσης επικοινωνίας, μεταξύ του δημιουργού της 
ιστοσελίδας (blog) και του αναγνώστη (Rodzvilla 2002, Ανδριωτάκης 2006).  Ένα ιστολόγιο 
δηλαδή,  εκτός  από το  να  αποτελεί  έναν  προσωπικό  χώρο  παρουσίασης  σκέψεων,  κρίσεων, 
απόψεων,  ιδεών  ή/και  συναισθημάτων,  μπορεί  εύκολα  να  εκκινεί  διαδικασίες  διαλόγου 
(εμπλουτισμού, υπεράσπισης ή/και κριτικής των όσων αναγράφονται στο blog). Ο αριθμός, το 
περιεχόμενο  και  η  δυναμική  των  ιστολογίων  ακολούθησε  από  τη  γέννησή  τους  ιδιαίτερα 
αυξητική  πορεία  (Καραμπάσης  2008),  καθιστώντας  τα  βασικό  στοιχείο  του  σύγχρονου 
διαδικτύου (web2.0).

Μάλιστα, όσον αφορά τις προτεραιότητες της διδασκαλίας των φυσικών επιστημών, η 
«έκρηξη» των blogs εμφανίζεται σε μια χρονική περίοδο που δείχνει να είναι αρκετά ευνοϊκή. 
Στις  μέρες  μας,  τα  αναλυτικά  προγράμματα  φυσικών  επιστημών  θέτουν  σε  σημαντική 
προτεραιότητα την εξοικείωση των μαθητών με την τεχνολογία και τη χρήση του διαδικτύου 
(Layton 1993),  άρα και των ιστολογίων.  Παράλληλα, τα σύγχρονα αναλυτικά προγράμματα 
εκφράζουν  τις  απαιτήσεις  ενός  εκπαιδευτικού  προσανατολισμού  που  είναι  γνωστός  ως 
«Επιστημονικός και τεχνολογικός εγγραμματισμός» (Bybee & Ben-Zvi 1998) και ‘κοιτά’ τους 
μαθητές και τις μαθήτριες ως μελλοντικά ‘ενεργούς πολίτες’ (Osborne 2000). Ως πολίτες που 
είναι σε θέση να κρίνουν, να συζητήσουν και να αποφασίσουν για ζητήματα που αφορούν το 
κοινωνικό  σύνολο.  Η  αλληλεπιδραστική  φύση  των  ιστολογίων  δείχνει  και  για  μια  τέτοια 
περίπτωση χρήσιμη: Τα ιστολόγια εκκινούν συζητήσεις (Rodzvilla 2002). 

Από  την  άλλη,  η  εμπλοκή  των  Ελλήνων  πολιτών  στη  χρήση  των  ιστολογίων 
διαπιστώνεται μειωμένη (ΕΔΕΤ 2007), τόσο στο σύνολο τους (Καραμπάσης 2008), όσο και 
ειδικότερα  στην  περίπτωση  των  εκπαιδευτικών.  Για  παράδειγμα,  παρά  το  γεγονός  ότι  τα 
τελευταία χρόνια, το Υπουργείο Παιδείας μέσω του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου έχει δώσει 
δωρεάν τη δυνατότητα σε σχολικές μονάδες, εκπαιδευτικούς και μαθητές να έχουν πρόσβαση 
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σε  υπηρεσίες  όπως  η  δημιουργία  ιστοσελίδων  και  ιστολογίων,  τα  στατιστικά  χρήσης  των 
υπηρεσιών αυτών δείχνουν ότι ένα μικρό ποσοστό μονάδων και εκπαιδευτικών έχει αποκτήσει 
τη δική του ιστοσελίδα. 

Συνοψίζοντας,  διαπιστώνουμε  ότι  τα  ιστολόγια  δείχνουν  να  αποτελούν  εργαλείο 
χρήσιμο για τη διδασκαλία των φυσικών επιστημών και μάλιστα συμβατό με τις απαιτήσεις των 
σύγχρονων αναλυτικών προγραμμάτων. Παρόλα αυτά, δεν είναι πολλές οι περιπτώσεις που τα 
πλεονεκτήματα των ιστολογίων δείχνουν να αξιοποιούνται από τους Έλληνες εκπαιδευτικούς. 
Ταυτόχρονα,  η  διδακτική  των  φυσικών  επιστημών  μόλις  έχει  αρχίσει  να  διερευνά  τα 
χαρακτηριστικά  τους  και  τις  δυνατότητες  ένταξής  τους  στη  διδασκαλία  των  φυσικών 
επιστημών.

Στο  στρογγυλό  τραπέζι  θα  παρουσιαστούν  οι  εμπειρίες,  οι  παρατηρήσεις  και  οι 
προτάσεις  εκπαιδευτικών,  όπως  προκύπτουν  από  την  ενασχόληση  τους  με  τη  δημιουργία 
εκπαιδευτικών ιστολογίων ή/και ιστοσελίδων. Η συζήτηση θα επιχειρήσει να σκιαγραφήσει τη 
σημερινή  ελληνική  εκπαιδευτική  «μπλογκόσφαιρα»  και  τη  «δύσκολη»  σχέση των  Ελλήνων 
εκπαιδευτικών με αυτήν.  Θα επιχειρήσει επίσης να αναζητήσει τους εν δυνάμει ρόλους των 
ιστολογίων στη βελτίωση της διδασκαλίας των φυσικών επιστημών. 
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Στρογγυλά τραπέζια 

Ο ρόλος του σχολικού συμβούλου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη 
διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών

Μούσιου-Μυλωνά Ο., Μαυροπαλιάς Τ., Ρέλλου Μ., Νώτας Π., Σούλιος Γ.
Σχολικοί Σύμβουλοι Π.Ε. Φλώρινας, Αμυνταίου, Κιλκίς, Κοζάνης

grss@dipe.flo.sch.gr, souliosg@otenet.gr

Στο  στρογγυλό  αυτό  τραπέζι  Σχολικοί  σύμβουλοι  και  δάσκαλοι/ες  Α βάθμιας΄  
εκπαίδευσης συζητούν για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στη διδασκαλία των 
Φυσικών Επιστημών.

Η σύγχρονη άποψη για τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών και ο ρόλος του/της 
σχολικού/ής συμβούλου  στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Όλγα Μούσιου-Μυλωνά, Μαυροπαλιάς Τρύφων, Ρέλλου Μαρία
Σχολικοί Σύμβουλοι Π.Ε. Φλώρινας, Αμυνταίου, Κιλκίς

Ο  ρόλος  του/της  σχολικού/ής  συμβούλου  στην  Πρωτοβάθμια  Εκπαίδευση  είναι  εξαιρετικά 
πολυδιάστατος, εφόσον πρέπει να υποστηρίξει το διδακτικό έργο των δασκάλων σχετικά με ένα 
πλήθος ετερόκλητων γνωστικών-διδακτικών αντικειμένων και μαθημάτων, ενώ η επιστημονική 
κατάρτισή  του/της  συνήθως  είναι  εξειδικευμένη  και  στοχευμένη  σε  κάποιον  συγκεκριμένο 
επιστημονικό τομέα. Όμως, παρά την πολλαπλότητα των  διδακτικών αντικειμένων, υπάρχουν 
σε όλα τα μαθήματα κοινοί  τόποι  αναφορικά α)  με τις  σύγχρονες  μαθησιακές  θεωρίες  που 
υπαγορεύουν τη φιλοσοφία των μαθημάτων, β) με τις  νέες αρχές που διέπουν τη διδακτική 
μεθοδολογία  και  γ)  με  τα  προβλήματα  που  ανακύπτουν  με  την  αξιοποίηση  των  νέων 
τεχνολογιών στο Δημοτικό Σχολείο. 

Ο  νέος  προσανατολισμός  στη  διδασκαλία  όλων  των  μαθημάτων,  και  ιδιαίτερα  στη 
διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών, που επιβάλλουν σύγχρονες μαθησιακές θεωρίες, όπως ο 
κοινωνικός εποικοδομητισμός, η έννοια της «Ζώνης της επικείμενης ανάπτυξης» του Vygotsky 
και  οι  απόψεις  του  Bruner για  τη  νοητική  «σκαλωσιά»  (sgaffolding),  δημιουργούν  νέες 
συνθήκες  και  απαιτούν  νέους  ρόλους  για  το/τη  δάσκαλο/δασκάλα  και  τους/τις 
μαθητές/μαθήτριες. 

Η  σύγχρονη  άποψη  για  τη  διδασκαλίας  των  Φυσικών  Επιστημών  προϋποθέτει  την 
εναλλακτική οργάνωση του μαθησιακού περιβάλλοντος, ώστε να δίνονται ευκαιρίες στους/στις 
μαθητές/μαθήτριες  να  αλληλεπιδρούν  μεταξύ  τους  και  να  επεξεργάζονται  αναλυτικά  τα 
μαθησιακά αντικείμενα (συνεργατική μάθηση). Η οικοδόμηση της επιστημονικής προσωπικής 
γνώσης του/της μαθητή/μαθήτριας πρέπει να παράγεται μέσα από την ενεργή συμμετοχή τους 
σε αυθεντικές επιστημονικές δραστηριότητες και να βασίζεται στην εννοιολογική αλλαγή και 
την αναδόμηση της «υπάρχουσας γνώσης», δηλαδή των ιδεών, απόψεων και αντιλήψεων των 
μαθητών/μαθητριών.

Η διδακτική αυτή αντίληψη προϋποθέτει την αξιοποίηση πολλών διδακτικών μέσων με 
στόχο  την  ενεργοποίηση  των  κινήτρων  και  του  προβληματισμού  των  μαθητών/μαθητριών. 
Κεντρικό ρόλο στο ζήτημα αυτό έχουν οι νέες τεχνολογίες, οι οποίες δεν αποτελούν μόνο μέσο 
διδασκαλίας, αλλά δημιουργούν νέες συνθήκες στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών και 
συνδέονται με πολλά ζητήματα του «ηλεκτρονικού γραμματισμού».
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Η μετατροπή της  τάξης  σε μια  μικρή «επιστημονική κοινότητα»,  που συλλογικά θα 
διερευνά,  θα  ανακαλύπτει,  θα  στοχάζεται,  θα  συζητά,  θα  συμπεραίνει  και  θα  μυείται  στην 
επιστημονική  κουλτούρα,  είναι  ένα  ζήτημα  που  κυριαρχεί  στους  προβληματισμούς  των 
δασκάλων και των σχολικών συμβούλων και βρίσκεται στο επίκεντρο των επιμορφωτικών τους 
αναζητήσεων. 

Η αντιμετώπιση των πρώιμων και εσφαλμένων αντιλήψεων
Παναγιώτης Νώτας Σχολικός Σύμβουλος 3ης Εκπ/κής Περιφέρειας Φλώρινας

Οι μαθητές αλληλεπιδρώντας με τα φαινόμενα γύρω του, προσπαθούν να τα ερμηνεύσουν, να 
ικανοποιήσουν  αυτόνομα  τις  απορίες  που  αυτά  προκαλούν.  Οι  ερμηνείες  των  παιδιών 
βασίζονται  πολλές  φορές  στην κοινή  λογική,  εκφράζουν  απλοϊκές  πεποιθήσεις,  στηρίζονται 
στην αυθόρμητη παρατήρηση, στο γνωστικό τους επίπεδο και την ανάλογη εκφραστική τους 
ικανότητα. 

Κατά τη  διδασκαλία  των φυσικών  επιστημών οι  μαθητές  δεν  αποτελούν «άγραφους 
χάρτες», «κενά δοχεία», αλλά είναι εφοδιασμένοι με τις πρώιμες αντιλήψεις τους για τα φυσικά 
φαινόμενα.  Οι αντιλήψεις αυτές θα βοηθήσουν στην ερμηνεία των φαινομένων  και αποτελούν 
χρήσιμο, επιτυχές και επαρκές εργαλείο για την ικανοποίηση της γνωστικής τους ανησυχίας. 

Ο δάσκαλος  έχοντας  επίγνωση των πρώιμων αντιλήψεων των μαθητών οδηγεί  στην 
αποδοχή  της  ορθολογικής  φυσικής  αντίληψης.  Αν  αγνοήσει  την  ύπαρξη  των  πρώιμων 
αντιλήψεων   και  τις  απορρίψει  υπάρχει  ο  κίνδυνος  να  δημιουργηθούν  «εσφαλμένες 
αντιλήψεις».  Η  προσαρμογή  και  η  απόρριψή  τους  μπορεί  να  γίνει  μόνο  μετά  από  έντονη 
γνωστική σύγκρουση, αφού ο μαθητής πειστεί αυτόνομα για την ανεπάρκειά της.

Σκοπός του δασκάλου είναι οι πρώιμες αντιλήψεις να μην εξελιχθούν σε εσφαλμένες 
αντιλήψεις.  Η έρευνα έδειξε ότι οι εσφαλμένες αντιλήψεις είναι τόσο ευρέως εδραιωμένες που 
αναπαράγονται και έξω από το σχολείο.

Βασική προϋπόθεση για να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο της εξέλιξης των πρώιμων 
αντιλήψεων σε  εσφαλμένες  αντιλήψεις  είναι  να  γνωρίζουμε ως  δάσκαλοι  ότι  οφείλουμε να 
στηρίζουμε τη διδασκαλία μας στις υπάρχουσες νοητικές δομές. Επίσης ότι αποτελούν δομές με 
ισχυρή συναισθηματική φόρτιση και βαρύτητα. Η δημιουργία τους έχει γίνει αυτόνομα, άρα η 
εξέλιξή τους είναι δυνατή, μόνο αν γίνει και αυτή από το μαθητή αυτόνομα και η ορθολογική 
άποψη αποκτήσει ανάλογη συναισθηματική – βιωματική διάσταση.

 Είναι ευκολότερο να αντικαταστήσει ο μαθητής την «παλαιότερη» δική του αντίληψη 
με μια «νέα» δική του αντίληψη παρά με αυτήν που του επιβάλλεται από τρίτους. 

Συνεπώς  προϋπόθεση επιτυχίας είναι η μεγιστοποίηση της ενεργητικής συμμετοχής του 
στη μαθησιακή πορεία.
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Στρογγυλά τραπέζια 

Διάλογος για την εκπαίδευση στις φυσικές επιστήμες και τα 
μαθηματικά: η μελέτη των διδακτικών προσεγγίσεων

Συντονιστές: Ψύλλος Δ., Λεμονίδης Χ.
Συμμετέχουν: Ψύλλος Δ., Λεμονίδης Χ., Σκορδούλης Κ.,

Σακονίδης Χ., Τσαπαρλής Γ., Χασάπης Δ.

Σκοπός της στρογγυλής τράπεζας είναι να προάγει τον επιστημονικό διάλογο και την 
επικοινωνία  μεταξύ  επιστημόνων,  οι  οποίοι  ερευνούν  πολλαπλές  πτυχές  της 
διδασκαλίας  και  της  μάθησης  στην  περιοχή  των  Φυσικών  Επιστημών  και  των 
Μαθηματικών. Οι διδακτικές προσεγγίσεις και η διερεύνησή τους αποτελούν το θέμα 
στο οποίο θα εστιαστούν οι εισηγήσεις ώστε να αναδειχθούν σύγχρονα ρεύματα, τα 
κοινά και διαφορετικά στοιχεία των σύγχρονων προβληματισμών και οι μεθοδολογικές 
προσεγγίσεις από τη σκοπιά των Φυσικών Επιστημών και των Μαθηματικών.
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Εργασίες
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Εργασίες 

Το εκπαιδευτικό ιστολόγιο ως εργαλείο κοινωνικής οικοδόμησης της 
γνώσης: Μία ανάλυση της γνωστικής παρουσίας των μαθητών 

Αγγέλαινα Σ., Τζιμογιάννης Α.
Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

sangelaina@gmail.com, ajimoya@uop.gr

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται έντονο εκπαιδευτικό και ερευνητικό ενδιαφέρον για 
τις υπηρεσίες δεύτερης γενιάς του Παγκόσμιου Ιστού (Web 2.0), και ειδικότερα για τα 
ιστολόγια (blogs), ως εργαλεία κοινωνικής οικοδόμησης της γνώσης. Στην εργασία αυτή 
παρουσιάζεται μία μελέτη που αφορά στη χρήση ενός εκπαιδευτικού ιστολόγιου από 
μαθητές γυμνασίου με στόχο τη διαμοίραση ιδεών και τη διαβούλευση γύρω από το 
ζήτημα της χρήσης αναβολικών από αθλητές. Από τα αποτελέσματα της ανάλυσης 
της  γνωστικής  παρουσίας  των  μαθητών  προκύπτει  ότι  τα  εκπαιδευτικά  ιστολόγια 
μπορούν να αποτελέσουν ένα αποτελεσματικό εργαλείο συνεργασίας και οικοδόμησης 
νέων γνώσεων.

Εισαγωγή
Η συζήτηση για τις εκπαιδευτικές εφαρμογές του Διαδικτύου και τις μεθοδολογίες χρήσης του 
ως μέσο υποστήριξης και ενίσχυσης της μαθησιακής διαδικασίας βρίσκεται στο επίκεντρο του 
ενδιαφέροντος τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με τον Jonassen (2003), το Διαδίκτυο μπορεί να 
παραμείνει ένα απλό μέσο πληροφόρησης, χωρίς καμία ευρύτερη παιδαγωγική και μαθησιακή 
αξία, αν χρησιμοποιηθεί με βάση τα παραδοσιακά μοντέλα για τη μάθηση. Το Διαδίκτυο και οι 
υπηρεσίες  του  μπορούν  να  μετασχηματίσουν  την  παραδοσιακή  διδασκαλία,  καθώς 
υποστηρίζουν την ενεργητική συμμετοχή και τη συνεργασία μεταξύ των μαθητών ενώ παρέχουν 
πολλαπλές  δυνατότητες  έκφρασης,  επικοινωνίας,  διαλόγου,  διαπραγμάτευσης  και,  τελικά, 
μάθησης (Τζιμογιάννης & Σιόρεντα,  2007).  Οι προτεινόμενες προσεγγίσεις  αξιοποίησης του 
Διαδικτύου  στη  εκπαιδευτική  πρακτική  εδράζονται  στο  ευρύτερο  πλαίσιο  των 
κοινωνικογνωστικών θεωριών για τη μάθηση και δίνουν έμφαση στη σημασία του διαλόγου ως 
μέσο διαπραγμάτευσης των εννοιολογικών μετασχηματισμών και οικοδόμησης της γνώσης από 
τα άτομα. 
Τα τελευταία χρόνια αναπτύσσονται δυναμικά νέες υπηρεσίες του Παγκόσμιου Ιστού (Web 2.0) 
που είναι γνωστές με τον όρο υπηρεσίες δεύτερης γενιάς, όπως ιστολόγια (blogs), ιστότοποι 
κοινωνικής δικτύωσης και επικοινωνίας, εργαλεία διαμοίρασης και ανταλλαγής πληροφοριών 
πολλαπλών μορφών (π.χ.  FaceΒook,  YouΤube),  wikis,  podcasting κ.λπ.  Κοινό  στοιχείο των 
νέων υπηρεσιών είναι τα συμμετοχικά χαρακτηριστικά τους, όπως η αμφίδρομη επικοινωνία 
μεταξύ των χρηστών, ο ενεργός ρόλος και η ουσιαστική συμμετοχή των ατόμων, η ανάπτυξη 
της  δημιουργικότητάς  τους  (χαρακτηριστικό  παράδειγμα  είναι  η  Wikipedia),  η  ανάπτυξη 
κοινωνικών δικτύων και κοινοτήτων μάθησης. 
Τα τελευταία χρόνια, οι εκπαιδευτικές εφαρμογές των ιστολογίων αναπτύσσονται δυναμικά σε 
όλες  τις  βαθμίδες  της  εκπαίδευσης,  από  το  δημοτικό  (Davis,  2006)  μέχρι  την  τριτοβάθμια 
εκπαίδευση  (Williams &  Jacobs,  2004,  Kerawalla et al.  2008,  Xie et al.,  2008)  και  την 
επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών (Makri & Kynigos 2007). Παράλληλα, αποτελούν 
ένα αναπτυσσόμενο αντικείμενο μελέτης και έρευνας, καθώς παρέχουν στα άτομα ευκαιρίες να 
οικοδομήσουν νέες γνώσεις μέσα από διαδικασίες συνεργασίας και αλληλεπίδρασης, ανάλυσης 
και  εφαρμογής της υπάρχουσας γνώσης,  ανταλλαγής ιδεών και  διαμοίρασης της  γνώσης με 
άλλα άτομα. Στη χώρα μας, παρότι καταγράφονται σημαντικές προσπάθειες και πρωτοβουλίες 
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για  την  παιδαγωγική  αξιοποίηση  των  ΤΠΕ,  η  ένταξη  και  η  διάχυση  των  υπηρεσιών  του 
Διαδικτύου στην καθημερινή σχολική πρακτική δεν έχει  προχωρήσει στον επιθυμητό βαθμό 
και,  ουσιαστικά,  εξαντλείται  στα  μαθήματα  Πληροφορικής  του  γυμνασίου  και  του  λυκείου 
(Jimoyiannis &  Komis,  2007).  Ειδικότερα,  η  εκπαιδευτική χρήση εργαλείων και  υπηρεσιών 
Web 2.0  φαίνεται  να  βρίσκεται  στην  πρώιμη  φάση  της  και  τα  περισσότερα  παραδείγματα 
αφορούν σε φοιτητές και ενήλικες. 
Η  παρούσα  εργασία  παρουσιάζει  τα  πρώτα  αποτελέσματα  μιας  μελέτης  που  αφορά  στη 
συμμετοχή μαθητών Γυμνασίου σε ένα εκπαιδευτικό ιστολόγιο σχετικά με ζήτημα της χρήσης 
αναβολικών (ντόπινγκ). Το ιστολόγιο αυτό σχεδιάστηκε ως μια καινοτόμος δράση που έχει ως 
στόχο  την  αξιοποίηση  των  ΤΠΕ  ως  μέσο  έρευνας,  επικοινωνίας  και  οικοδόμησης  της 
επιστημονικής  γνώσης.  Η  μελέτη  αυτή  βασίζεται  στην  ανάλυση  του  περιεχομένου  των 
δημοσιεύσεων  των  μαθητών  στο  ιστολόγιο  και  στοχεύει  να  διερευνήσει  α)  τη  γνωστική 
παρουσία τους  (Garrison et al., 2001) και β) πώς η ενεργή συμμετοχή τους σε ένα κοινωνικό 
δίκτυο, όπως είναι το εκπαιδευτικό ιστολόγιο, συμβάλει στην οικοδόμηση νέων γνώσεων.

Το πλαίσιο ανάλυσης των δημοσιεύσεων

Η διερεύνηση και η ανάλυση των δημοσιεύσεων των μαθητών βασίστηκε στην προϋπάρχουσα 
γνώση από το πεδίο της μελέτης ασύγχρονων συζητήσεων ομάδων και αφορά στην κοινωνική 
παρουσία και στη συνεργασία των συμμετεχόντων (Rourke et al., 2001), στην αλληλεπίδραση 
και στην οικοδόμηση γνώσης (Gunawardena et al., 1997),  στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης 
(Garrison et al., 2001) και στη διαμόρφωση κοινότητας διερεύνησης (Garrison et al., 2007). Στη 
βιβλιογραφία  αναφέρονται  διάφορα μοντέλα  ανάλυσης  της  πληροφορίας  που  διακινείται  σε 
ασύγχρονες συζητήσεις, τα οποία βασίζονται στο ευρύτερο θεωρητικό πλαίσιο της κοινωνικής 
οικοδόμησης και διαπραγμάτευσης της γνώσης (Vygotsky 1978). Το πρώτο μοντέλο ανάλυσης 
περιεχομένου  (content analysis)  προτάθηκε από τη  Henri (1992) και διαρθρώνεται σε δύο 
άξονες:  στο  προϊόν  μάθησης  και  στη  διαδικασία  μάθησης.  Στο  μοντέλο  αυτό  διερευνώνται 
πέντε  αλληλοσυσχετιζόμενες  παράμετροι:  συμμετοχική,  κοινωνική,  αλληλεπιδραστική, 
γνωστική και μεταγνωστική. 
Οι Gunawardena et al. (1997) πρότειναν το μοντέλο ανάλυσης αλληλεπίδρασης (interaction 
analysis) θεωρώντας  ότι  η  διαδικασία  οικοδόμησης  της  γνώσης  αναπτύσσεται  μέσω  πέντε 
φάσεων:

• Διαμοίραση-Σύγκριση: Περιλαμβάνει μια παρατήρηση, μια γνώμη, μια συμφωνία, ένα 
παράδειγμα ή την αναγνώριση ενός νέου προβλήματος.

• Ανακάλυψη-Διερεύνηση: Διαφωνία (σύγκρουση) ανάμεσα σε μια νέα παρατήρηση και 
στις προϋπάρχουσες γνώσεις του μαθητή, αναγνώριση διαφοράς στην κατανόηση νέων 
εννοιών, παράθεση ερωτημάτων και απόψεων.

• Σύνθεση: Διαπραγμάτευση και προτάσεις για σύνθεση απόψεων και συνδημιουργία.
• Δοκιμή της σύνθεσης: Γνωστικά σχήματα, θεωρίες, γεγονότα, έλεγχοι, αντιλήψεις.
• Σύνοψη και εφαρμογή: Σύνοψη των ιδεών που σχετίζονται με τη νέα γνώση, εφαρμογή 

νέων γνώσεων για την επίλυση προβλήματος.
Οι  Garrison et al. (2000)  παρουσίασαν ένα νέο ερευνητικό μοντέλο,  το οποίο εστιάζει  στη 
μελέτη  της  ανάπτυξης  μιας  κοινότητας  διερεύνησης  (community of inquiry).  Αυτό 
επιτυγχάνεται  μέσα από τη μελέτη  τριών αλληλοεξαρτώμενων διαδικασιών:  της  γνωστικής 
παρουσίας (περιεχόμενο  των  μηνυμάτων  και  ποιότητα  επιχειρημάτων  των  μελών),  της 
κοινωνικής παρουσίας (αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών) και της  διδακτικής παρουσίας 
(ρόλος και πρωτοβουλίες του διδάσκοντα).

138



Εργασίες 

Παράλληλα, ο Aviv (2000) διατύπωσε ένα παρόμοιο μοντέλο ανάλυσης του περιεχομένου των 
μηνυμάτων και της αλληλεπίδρασης μεταξύ των συμμετεχόντων. Το μοντέλο αυτό διακρίνει την 
ύπαρξη  τριών  διεργασιών  στις  ασύγχρονες  συζητήσεις:  την  κοινωνική,  την  απαντητική 
(διαδικασία  επικοινωνίας  με  διδάσκοντα  και  συμμαθητές)  και  την  αιτιολογική  (διαδικασία 
ανάπτυξης συλλογισμών).
Οι  Heckman &  Annabi (2005) πρότειναν ένα πλαίσιο που συνδυάζει τους δείκτες γνωστικής 
παρουσίας  των  Garrison et al. (2000)  και  Aviv (2000),  το  οποίο  και  εφάρμοσαν  για  τη 
συγκριτική μελέτη δύο συζητήσεων μεταξύ φοιτητών, μιας ηλεκτρονικής και μιας πρόσωπο με 
πρόσωπο. Για τις ανάγκες της παρούσας μελέτης, δηλαδή της ανάλυσης του περιεχομένου των 
δημοσιεύσεων  των  μαθητών  και  της  γνωστικής  παρουσίας  τους  κατά  την  εκπαιδευτική 
ανάπτυξη  του  ιστολόγιου,  προχωρήσαμε  σε  μια  προσαρμογή  του  πλαισίου  αυτού  η  οποία 
διαρθρώνεται σε τρεις άξονες:

• Διερεύνηση:  Διερεύνηση  πληροφοριών  και  ιδεών, έναρξη  θέματος  συζήτησης, 
διατύπωση απόψεων και ανταλλαγή απόψεων

• Ανάλυση: Ανάλυση  πληροφοριών,  παράθεση  επιστημονικής  γνώσης,  επεξήγηση, 
εμβάθυνση

• Ολοκλήρωση:  Σύνθεση  ιδεών,  διατύπωση  συμπερασμάτων,  απόφαση,  διαμόρφωση 
άποψης.

Μεθοδολογία της έρευνας
Το ιστολόγιο 
Η έρευνα διεξήχθη κατά το σχολικό έτος 2008-2009 και  για χρονικό διάστημα περίπου 2,5 
μηνών (Σεπτέμβριος-Νοέμβριος). Αντικείμενο μελέτης ήταν η εμπλοκή των μαθητών σε ένα 
εκπαιδευτικό ιστολόγιο γύρω από το ντόπινγκ και τις συνέπειες που έχει η χρήση αναβολικών 
για τους αθλητές.  Το ιστολόγιο δημιουργήθηκε με στόχο την εμπλοκή των μαθητών σε μια 
δραστηριότητα διεπιστημονικού χαρακτήρα, η οποία να αξιοποιεί υπολογιστικά εργαλεία και 
υπηρεσίες του Διαδικτύου, γνώσεις από πεδία των φυσικών επιστημών, όπως είναι η Χημεία και 
η Βιολογία, καθώς και στοιχεία από το μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής. 

Το δείγμα
Το δείγμα περιελάμβανε 26 μαθητές της Γ’ τάξης του 1ου Γυμνασίου Άργους (11 αγόρια και 15 
κορίτσια),  τα  οποία  αποτέλεσαν  δύο  διαφορετικές  ομάδες.  Η  Α’ ομάδα  περιελάμβανε  12 
μαθητές  μιας τυπικής τάξης ενώ η Β’ ομάδα αποτελούνταν από 14 μαθητές  του αθλητικού 
τμήματος  που λειτουργεί  στο σχολείο.  Οι  μαθητές  της  δεύτερης  ομάδας  εκτιμήθηκε ότι  θα 
έχουν  αυξημένο  ή  ιδιαίτερο  ενδιαφέρον  για  το  θέμα  του  ντόπινγκ,  αφού  ασχολούνται 
καθημερινά με τον αθλητισμό, ανήκουν σε αθλητικές ομάδες και συμμετέχουν σε σχολικούς 
αγώνες  ή  άλλα πρωταθλήματα.  Οι  μαθητές  του δείγματος  ήταν εξοικειωμένοι  με  τη χρήση 
υπολογιστών και την πλοήγηση στον Παγκόσμιο Ιστό, όμως δεν είχαν προηγούμενη εμπειρία 
συμμετοχής σε ιστολόγια. Από αυτούς, 20 είχαν δικό τους υπολογιστή και μόνο 8 είχαν σύνδεση 
με το Διαδίκτυο από το σπίτι τους.

Η διαδικασία
Η  ερευνήτρια,  η  οποία  είναι  η  καθηγήτρια  πληροφορικής  του  σχολείου,  ενημέρωσε  τους 
συμμετέχοντες μαθητές για το πρόγραμμα και προκάλεσε το ενδιαφέρον τους. Στη συνέχεια, 
καθοδήγησε τους μαθητές ώστε να εξοικειωθούν με άλλα ιστολόγια και να είναι σε θέση να 
συμμετέχουν ενεργά αποστέλλοντας δημοσιεύσεις (posts). Ενημέρωσε αναλυτικά τους μαθητές 
για τον τρόπο εργασίας τους (αναζήτηση σχετικών πληροφοριών από τον Παγκόσμιο Ιστό ή από 
άλλες πηγές, συζήτηση με εκπαιδευτικούς άλλων μαθημάτων, π.χ. Χημεία, Βιολογία, Φυσική 
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Αγωγή, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή), εξειδίκευσε το θέμα μελέτης και το χρονοδιάγραμμα 
εργασίας των μαθητών.  Ο στόχος της  φάσης προεργασίας  ήταν η μύηση των μαθητών στο 
αντικείμενο  και  η  καλύτερη  δυνατή  προετοιμασία  της  συμμετοχής  τους  στην  ηλεκτρονική 
κοινότητα  του  ιστολογίου.  Τα  βασικά  ερωτήματα  προβληματισμού,  διερεύνησης  και 
ανταλλαγής απόψεων των μαθητών ήταν 

• Τι είναι το ντόπινγκ;
• Γιατί κάποιος αθλητής κάνει χρήση αναβολικών;
• Ποιες οι συνέπειες από τη χρήση αναβολικών;
• Πώς αξιολογείτε εσείς τη χρήση αναβολικών από τους αθλητές;

Τα ερευνητικά ερωτήματα
Τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν στην παρούσα έρευνα ήταν τα εξής:

1. Οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά ένα εκπαιδευτικό ιστολόγιο 
και να εμπλακούν σε διερευνητικές και συνεργατικές διαδικασίες μάθησης.

2. Το εκπαιδευτικό ιστολόγιο συμβάλει στην οικοδόμηση γνώσης μέσα από διαδικασίες 
επικοινωνίας και συνεργασίας των μαθητών.

Ανάλυση της γνωστικής παρουσίας
Από την αρχική δημοσίευση του ιστολόγιου μέχρι το τέλος της μελέτης (Νοέμβριος 2008), οι 
μαθητές  έστειλαν συνολικά  113 δημοσιεύσεις.  Από αυτές,  104 δημοσιεύσεις  έγιναν  από το 
περιβάλλον του σχολικού εργαστηρίου και μόνο 9 από σημεία εκτός του σχολείου, πράγμα που 
δικαιολογείται από την έλλειψη πρόσβασης στο Διαδίκτυο για τους περισσότερους μαθητές. 
Υπήρξε  σχετική  ισορροπία  μεταξύ  των  δύο  ομάδων,  καθώς  60  δημοσιεύσεις  έγιναν  από 
μαθητές της Α’ ομάδας και 53 από μαθητές της Β’. Ο γράφος του Σχήματος 1 παριστάνει ένα 
ενδεικτικό  τμήμα  του  διαλόγου,  ο  οποίος  ξεκίνησε  από  μια  δημοσίευση του  μαθητή  Μ10, 
καθώς και τη δομή-συσχέτιση των διαφόρων δημοσιεύσεων (απαντήσεων) μεταξύ τους.

Σχήμα 1: Παράσταση ενός τμήματος του διαλόγου στο ιστολόγιο.
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Πίνακας 1: Ταξινόμηση των δημοσιεύσεων - Γνωστική παρουσία των μαθητών

 
Με  βάση  την  ανάλυση  του  περιεχομένου  κάθε  δημοσίευσης  έγινε  η  κατάταξη  των 
δημοσιεύσεων των μαθητών στις αντίστοιχες φάσεις γνωστικής παρουσίας (Πίνακας 1). Στην 
κατηγορία  Διερεύνηση ταξινομήθηκαν  δημοσιεύσεις  που  αφορούσαν  στην  ενεργοποίηση 
θεμάτων,  στην  ανταλλαγή  ιδεών  για  το  θέμα  διαπραγμάτευσης  και  στη  διατύπωση 
προϋπαρχουσών προσωπικών απόψεων. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι:

Μ6: «Πάνω από τους μισούς αθλητές που συμμετέχουν κυρίως στους ολυμπιακούς αγώνες, είναι  
χρήστες διαφόρων ουσιών, που τους βοηθούν να πετύχουν αυτό που κάθε αθλητής επιδιώκει:  
καλές επιδώσεις, νίκες, φήμη, χρήματα και κατάρριψη ενός νέου παγκοσμίου ρεκόρ...»

Μ20:  «Η  προσπάθεια  να  γίνει  κανείς  γρηγορότερος,  δυνατότερος,  καλύτερος,  υπήρχε  στον  
αθλητισμό  από  την  αρχαιότητα.  Μόνο  που  τότε  ακόμη  δεν  χρησιμοποιούνταν  τα  μέσα  που  
υπάρχουν  σήμερα  αλλά  κάπως  πιο  "παραδοσιακές"  μεθόδους  (όπως  η  λήψη  συγκεκριμένων  
τροφών που υποτίθεται είχαν ευεργετική δράση στο σώμα)…»

Μ26:  «Η παρατεταμένη χρήση αναβολικών οδηγεί  στον εθισμό και  οι  σωματικές επιπτώσεις  
είναι  πολλές  φορές  ανεπανόρθωτες  και  δυστυχώς  ένας  αυξανόμενος  αριθμός  ανθρώπων  
χρησιμοποιεί τέτοιες επικίνδυνες ουσίες για τον οργανισμό...»

Μ16: «Κατά τη γνώμη μου το ντόπινγκ είναι ένα είδος ναρκωτικού το οποίο με συνεχή χρήση  
οδηγεί μετά από κάποια χρόνια σε θάνατο. Επομένως αυτοί που δημιούργησαν το ντόπινγκ δεν 
σκέφτηκαν την υγεία των αθλητών παρά μόνο τα χρήματα που θα κέρδιζαν. Με αυτό κατάφεραν  
να προσβάλουν τον αθλητισμό…»

Μ1: «Το ερώτημα που θέλω να υποβάλω είναι αν κι εσείς βρισκόσασταν σε Ολυμπιακούς Αγώνες  
θα κάνατε χρήση αναβολικών; Προσέξτε, μην επιλέξετε την εύκολη απάντηση. Σκεφτείτε το…»

Μ4: «…http://www.medlook.net/article.asp?item_id=1924 μπορείτε να βρείτε τις συνέπειες της  
χρήσης των αναβολικών και στα δύο φύλα».

Στην κατηγορία Ανάλυση ταξινομήθηκαν δημοσιεύσεις που αφορούσαν στην ανάλυση εννοιών, 
στην  παράθεση  επιστημονικής  γνώσης,  στην  επεξήγηση  και  στην  εμβάθυνση  απόψεων. 
Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι:
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Κατηγορία Αριθμός δημοσιεύσεων
Ομάδα Α’ Ομάδα Β’

Διερεύνηση
• Έναρξη θέματος συζήτησης
• Διατύπωση άποψης
• Ανταλλαγή απόψεων

27
9
8
10

25
1
18
6

Ανάλυση
2. Επεξήγηση
3. Επιστημονική γνώση
4. Εμβάθυνση 

22
15
5
2

20
10
5
5

Ολοκλήρωση
• Σύνθεση
• Συμπέρασμα
• Απόφαση-διαμόρφωση θέσης

13
10
2
1

4
0
1
3
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Μ10:  «Η λέξη "ντόπινγκ" προέρχεται από την αγγλική γλώσσα ("doping") και το ρήμα " dope"  
που σημαίνει τη χρήση ναρκωτικών και άλλων παρόμοιων ουσιών»

Μ16:  «Οι  αναβολικές  ουσίες  είναι  φάρμακα τα  οποία  προέρχονται  από την  ανδρική  σεξουαλική 
ορμόνη,  την τεστοστερόνη. Προάγουν την ανάπτυξη της μυϊκής μάζας και  αυξάνουν την μάζα των  
ιστών  του  σώματος  που  δεν  περιέχει  λίπος.  Περισσότερες  πληροφορίες  στο  
www.ifet.gr/doping/sub_4.htm»

Μ15: «Τα κριτήρια που καθορίζουν την απαγόρευση ενός φαρμάκου από την WADA; 
1. Η βελτίωση της αθλητικής επίδοσης 
2. Η δημιουργία προβλημάτων υγείας στον αθλητή 
3. Η σύγκρουση με το πνεύμα του ευ αγωνίζεσθε 

Αν πληρούνται δύο από τα τρία αυτά κριτήρια τότε η ουσία χαρακτηρίζεται ως απαγορευμένη 
για τους αθλητές και περιλαμβάνεται στον κατάλογο των απαγορευμένων ουσιών». 

Μ19: «Στη σημερινή εποχή αυξανόμενος αριθμός αθλητών χρησιμοποιεί αναβολικά που είναι 
βλαβερά  για  το  οργανισμό  τους.  Δυστυχώς  αυτοί  οι  αθλητές  που  στηρίζουν  τις  νίκες  σε 
διάφορες ουσίες δεν μπορούν να καταλάβουν τη σοβαρότητα του θέματος. Οι πιο κοινές ουσίες 
που χρησιμοποιούνται σήμερα είναι οι αμφεταμινες,η κορτιζόνη και τα αναβολικά στεροειδή. 
Από το Βιβλίο Βιολογίας Γ’ Γυμνασίου»

Μ18: «…Παρενέργειες αναβολικών 
Άνδρες: επιθετικότητα, στειρότητα και ανικανότητα, γυναικομαστία κ.a.
Γυναίκες:  Ακμή,  τριχοφυΐα  στο  πρόσωπο  και  στο  σώμα,  βάθυνση  τόνου  φωνής,  διαταραχές  
εμμήνου  ρύσεως,  αύξηση  της  επιθετικότητας  και  σεξουαλικής  διάθεσης,  αλωπεκία  ανδρικού 
τύπου κ.a.
Γενικά:  ίκτερος,  ηπατικές  βλάβες,  καρκίνος  ήπατος,  αλλαγές  ισοζυγίου  HDL/LDL
Επιτυγχάνεται  αύξηση  της  μυϊκής  μάζας  και  της  δύναμης,  μόνο  όταν  η  πρόσληψή  τους  
συνδυάζεται με εντατική προπόνηση και μια υψηλή θερμιδική και πρωτεϊνική δίαιτα ...»
 
Μ23: «Πιο  ισχυρές  ουσίες  είναι  οι  πρωτεϊνικές  ορμόνες,  όπως  η  αδρενο-κορτικοτροπίνη  
(ACTH), που κανονικά εκκρίνεται από τη υπόφυση και προκαλεί την δημιουργία ορμονών από το  
επινεφρίδιο, που περιορίζουν τις φλεγμονές στα τραύματα»

Τέλος,  στην  κατηγορία  Ολοκλήρωση ταξινομήθηκαν  δημοσιεύσεις  που  αφορούσαν  στη 
σύνθεση  ιδεών,  στη  διατύπωση  συμπερασμάτων,  στη  διαμόρφωση  νέας  άποψης  και  στην 
διατύπωση μιας ολοκληρωμένης (συνολικής) θέσης για το θέμα των αναβολικών (απόφαση). 
Χαρακτηριστικά παραδείγματα δημοσιεύσεων της κατηγορίας αυτής είναι τα εξής:

Μ6: «Η θέληση για τη δόξα και την εκτίμηση έχει χαθεί στις μέρες μας από τους αθλητές. Η  
εμπορευματοποίηση των πάντων έχει επηρεάσει όλους μας και αυτό το βλέπουμε πάρα πολύ.»

Μ17: «Δεν ξέρω αν το πρόβλημα αυτό δέχεται κάποια σοβαρή λύση αλλά η απλούστερη είναι ότι  
αν κάθε αθλητής σκεφτόταν τις σοβαρές συνέπειες της υγείας του και τους πρόωρους θανάτους  
που συμβαίνουν (σοβαρά), δεν θα έπαιρνε τις ουσίες αυτές...»

Μ5: «Κάποιοι τρόποι αντιμετώπισης του προβλήματος θα ήταν αν κάθε αθλητής σκεφτόταν τον  
εαυτό του λίγα χρόνια αργότερα, το πως θα είναι,(το σώμα του, την υγεία του) και αν κοιτάξει  
καθαρά το πρόβλημα και καταλάβει ότι έχει κάνει λάθος, κάτι θα προσπαθήσει να κάνει για να το  
αντιμετωπίσει!!!....»
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Μ10: «Αν έπαιρνα μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες δεν θα έκανα χρήση αναβολικών. Πιστεύω,  
ότι  ακόμα κι  αν έκανα και  έβγαινα πρώτη δεν θα είχε  την ίδια αξία.  Κατά τη γνώμη μου ο  
καθένας μας πρέπει να αγωνίζεται στη ζωή για τα πράγματα που θεωρεί σημαντικά και ουσιώδη  
χωρίς να χρησιμοποιεί δόλιους τρόπους…».

Μ18: «…Ο στόχος «αθλητισμός χωρίς φάρμακα» μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από τη σωστή  
πληροφόρηση και την απόκτηση παιδείας. Όσο οι νέοι ταυτίζονται με το πρότυπο που προβάλλει η  
σημερινή εμπορευματοποίηση του αθλητικού θεάματος, τόσο το πρόβλημα του ντόπινγκ θα το  
βρίσκουμε μπροστά μας…»

Συμπερασματικά,  η  ανάλυση  του  περιεχομένου  των  δημοσιεύσεων  στο  ιστολόγιο  και  της 
γνωστικής παρουσίας των μαθητών έδειξε τα εξής:

o Οι  μαθητές  και  των  δύο  ομάδων  χρησιμοποίησαν  με  ευκολία  το  ιστολόγιο, 
εξοικειώθηκαν με την αποστολή δημοσιεύσεων και συμμετείχαν ενεργά σε διαδικασίες 
διαλόγου και διαπραγμάτευσης των απόψεών τους. 

o Οι μαθητές του δείγματος οικοδόμησαν νέες γνώσεις για το αντικείμενο μελετώντας 
τις δημοσιεύσεις των συμμαθητών τους,  αναζητώντας και διερευνώντας πληροφορίες 
από  διάφορες  πηγές  (ηλεκτρονικές  και  έντυπες)  και  μετατοπιζόμενοι  σταδιακά  στα 
διάφορα επίπεδα γνωστικής παρουσίας. 

o Δεν διαπιστώθηκαν διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων σε ότι αφορά στις δημοσιεύσεις 
που ταξινομήθηκαν στις κατηγορίες Διερεύνηση και Ανάλυση.

o Στην  κατηγορία  της  Ολοκλήρωσης  καταγράφηκαν  περισσότερες  δημοσιεύσεις  από 
τους μαθητές της Α’ ομάδας. Αντίθετα, οι μαθητές της Β’ ομάδας (αθλητικού τμήματος) 
κατέθεσαν  μόνο  4  δημοσιεύσεις  και  φάνηκε  να  είναι  αποστασιοποιημένοι  ή  να 
διστάζουν να εκθέσουν τις  απόψεις  τους για το ζήτημα της χρήσης αναβολικών από 
αθλητές.

Από την αξιολόγηση που έκαναν οι ίδιοι οι μαθητές, απαντώντας σε σχετικό ερωτηματολόγιο 
που τους δόθηκε μετά το πέρας της δραστηριότητας, προέκυψε ότι  ενασχόλησή τους με το 
ιστολόγιο ήταν ενδιαφέρουσα, ευχάριστη και θα ήθελαν να επαναληφθεί στο σχολείο. Θεωρούν 
ότι απέκτησαν νέες γνώσεις, ακόμη και όσοι δεν συμμετείχαν με πολλές δημοσιεύσεις, μέσω 
της παρακολούθησης της συζήτησης, της μελέτης των δημοσιεύσεων των συμμαθητών τους και 
της  αναζήτησης  πληροφοριών  από πηγές.  Δύο ήταν  οι  βασικές  αιτίες  που  μερικοί  μαθητές 
(πέντε συνολικά) είχαν μικρή συμμετοχή στο ιστολόγιο: α) δεν ήταν ξεκάθαρο γι’ αυτούς το τί 
ακριβώς  έπρεπε  να  κάνουν  και  β)  δεν  τους  άρεσε  το  θέμα  που  διαπραγματεύτηκε.  Τα 
αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώνουν αντίστοιχη έρευνα των Williams & Jacobs (2004), οι οποίοι 
διαπίστωσαν  ότι  ένας  στους  τρεις  μεταπτυχιακούς  φοιτητές  οικονομικών  θεώρησαν  ότι 
ιστολόγιο δεν θα ήταν χρήσιμο γι’ αυτούς ή απείχαν από τις δημοσιεύσεις γιατί δεν είχαν κάτι 
σημαντικό να καταθέσουν.

Σύνοψη
Η παρούσα μελέτη έδειξε ότι  το εκπαιδευτικό ιστολόγιο ενεργοποίησε τους μαθητές σε μια 
διαθεματική  μαθησιακή  δραστηριότητα  και  υποστήριξε  αποτελεσματικά  διαδικασίες 
εποικοδόμησης γνώσης μέσα από την επικοινωνία και το διάλογο. Φαίνεται ότι τα εκπαιδευτικά 
ιστολόγια  μπορούν  να  ενταχθούν  στη  σχολική  πρακτική  και  να  υποστηρίξουν  μαθητικές 
κοινότητες  που μαθαίνουν μέσα από τη συνεργασία και  την  αλληλεπίδραση,  ακόμη και  σε 
χρόνο ή χώρο εκτός του σχολικού περιβάλλοντος.
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Είναι προφανές ότι  το θέμα της εκπαιδευτικής αξιοποίησης των ιστολογιών δεν εξαντλείται 
στην  παρούσα  μελέτη.  Υπάρχουν  πολλές  παράμετροι  που  θα  πρέπει  να  διερευνηθούν 
περισσότερο, ώστε να αναδειχθούν οι διάφοροι παράγοντες που καθιστούν αποτελεσματικές τις 
μαθησιακές  δραστηριότητες  μέσω  εκπαιδευτικών  ιστολογίων.  Στην  κατεύθυνση  αυτή 
ανακύπτουν σημαντικά ερωτήματα, όπως: 

• πώς πρέπει να σχεδιάζονται τα εκπαιδευτικά ιστολόγια;
• ποιες δεξιότητες καθιστούν τους μαθητές ενεργούς σε ένα ιστολόγιο;
• ποιοι είναι οι ρόλοι που αναλαμβάνουν συνήθως οι μαθητές;
• ποιοι είναι οι βέλτιστοι τρόποι ενεργοποίησης και εμπλοκής των μαθητών με στόχο την 

οικοδόμηση νέων γνώσεων;
• ποιος ο ρόλος του εκπαιδευτικού και της διδακτικής διαμεσολάβησής του;
• ποιος ο ρόλος του γνωστικού αντικειμένου;

Η  ανάλυση  του  διαθέσιμου  υλικού  συνεχίζεται  χρησιμοποιώντας  τις  μεθόδους  ανάλυσης 
συνεκτικότητας (cohesion analysis) του μαθητικού δικτύου και ανάλυσης ρόλων (role analysis) 
των μαθητών. Τα μελλοντικά μας αποτελέσματα αναμένεται να συμβάλλουν στην επιστημονική 
γνώση  και  στο  σχετικό  διάλογο  για  τις  βέλτιστες  εκπαιδευτικές  πρακτικές  εφαρμογής  των 
ιστολογίων στα σχολεία.
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Παράγοντες οι οποίοι συνδέονται με την αποδοχή της εξελικτικής 
θεωρίας στην Ελλάδα: η αποδοχή, η κατανόηση και το μορφωτικό 

επίπεδο των γονέων
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Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, kathanas@ecd.uoa.gr
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Σκοπός της παρουσιαζόμενης μελέτης είναι η διερεύνηση των παραγόντων οι οποίοι 
σχετίζονται  με  την  αποδοχή  της  εξελικτικής  θεωρίας,  στο  θεωρητικό  πλαίσιο  της 
εννοιολογικής  οικολογίας.  Πιο  συγκεκριμένα  στην  παρουσιαζόμενη  μελέτη 
διερευνήθηκαν  η  κατανόηση  και  η  αποδοχή  της  εξελικτικής  θεωρίας  από 
φοιτήτριες/υποψήφιες εκπαιδευτικούς της προσχολικής αγωγής. Επίσης διερευνήθηκε 
η  συσχέτιση  μεταξύ  κατανόησης  και  αποδοχής  της  εξελικτικής  θεωρίας,  όπως  και 
αποδοχής  και  μορφωτικού  επιπέδου  των  γονέων.  Στα  ευρήματα  καταγράφεται 
περιορισμένη  γνώση  και  μέτρια  αποδοχή  της  θεωρίας  της  εξέλιξης,  οι  οποίες 
συσχετίζονται θετικά μεταξύ τους, ενώ δεν καταγράφεται συσχέτιση μεταξύ αποδοχής 
και του υψηλού μορφωτικού επιπέδου των γονέων των εκπαιδευτικών. Τα ευρήματα 
αναδεικνύουν την ανάγκη ενίσχυσης της διδασκαλίας της εξελικτικής θεωρίας και του 
εμπλουτισμού  της  με  θέματα  επιστημολογίας.  Επίσης  αναδεικνύεται  η  ανάγκη 
διερεύνησης στο ελληνικό πολιτισμικό πλαίσιο και άλλων παραγόντων  συστατικών–  
της εννοιολογικής οικολογίας της εξελικτικής θεωρίας.

Εισαγωγή

Για περισσότερο από έναν αιώνα η εξελικτική θεωρία αποδεικνύεται ερμηνευτικά επαρκής και 
πρακτικά χρήσιμη σε μια σειρά εμπειρικών πλαισίων και σ’ ένα διαρκώς αυξανόμενο αριθμό 
επιστημών (Gould, 2002). Όμως σε πολλές χώρες του κόσμου και σε όλες τις βαθμίδες της 
εκπαίδευσης οι μαθητευόμενοι χαρακτηρίζονται από χαμηλά επίπεδα κατανόησης και αποδοχής 
της  εξελικτικής  θεωρίας,  καθώς  και  από  έναν  πολύ  μεγάλο  αριθμό  παρανοήσεων  και 
εναλλακτικών αντιλήψεων (Demastes et al 1995, Dagher & BouJaoude 1997, Sinatra et al 2003, 
Βασιλοπούλου & Λάκκα 2004, Πρίνου κ.α. 2004,  Kampourakis &  Zogza 2007,  Prinou et al 
2008,  Kampourakis &  Zogza 2008). Επιπλέον όσο η σημαντικότητα της εξελικτικής θεωρίας 
αυξάνει  για τις  βιολογικές  επιστήμες,  τόσο φαίνεται  να αυξάνεται  και  η αντίσταση για την 
αποδοχή της από το ευρύ κοινό (Nehm 2006, Donnelly & Boone 2007).
Η ανθεκτικότητα των σχετιζόμενων με την εξελικτική θεωρία εναλλακτικών αντιλήψεων παρά 
τις καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις  και η εμμονή των αντιεξελικτικών στάσεων μεταξύ των 
μορφωμένων ενηλίκων  έχουν αποτελέσει το έναυσμα πολλών ερευνητικών προγραμμάτων με 
στόχο την αποκάλυψη αιτίων για την αντίσταση στην εξελικτική θεωρία. Πιο συγκεκριμένα, 
σύμφωνα  με  τους  Nehm   &  Schonfeld  (2008)  στη  διεθνή  ερευνητική  δραστηριότητα 
εμφανίζονται  εργασίες  που διερευνούν:  1)  τον ακριβή  τρόπο αλληλοσυσχέτισης  γνωστικών, 
συναισθηματικών,  επιστημολογικών  και  θρησκευτικών  μεταβλητών  οι  οποίες  συνεισφέρουν 
στις  ανιεξελικτικές αντιλήψεις  ανθρώπων από διαφορετικά πολιτισμικά πλαίσια διαφορετικά 
μορφωτικά επίπεδα και διαφορετικές ηλικίες (Dagher & BouJaoude 1997, Sinatra et al. 2003, 
Colburn & Henriques 2006, Deniz, et al. 2008, Lovely & Kondrick 2008). (2) Το σχεδιασμό, 
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την εφαρμογή και την αξιολόγηση παρεμβάσεων οι οποίες γίνονται με σκοπό την προώθηση 
«ορθών»  γνωστικών  μοντέλων  για  την  εξέλιξη  και  (3)  μεθόδους  για  την  ελάττωση  των 
αντιεξελικτικών στάσεων μεταξύ των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευόμενων .
H  εργασία  που  παρουσιάζεται  εντάσσεται  στην  πρώτη  ομαδοποίηση  των  ερευνών  και 
ειδικότερα στην μελέτη της  αποδοχής  της  εξελικτικής  θεωρίας  ως  αναπόσπαστο τμήμα της 
εννοιολογικής  οικολογίας  της.  Η  εννοιολογική  οικολογία,  όπως  έχει  περιγραφεί  από  τους 
Demastes,  Good, and Peebles (1995), εκτός από την αποδοχή, περιλαμβάνει επίσης τα εξής 
συστατικά: 1) τις προϋπάρχουσες αντιλήψεις οι οποίες σχετίζονται με την εξέλιξη – κατανόηση 
της  εξελικτικής  θεωρίας,  2)  τον  επιστημονικό  προσανατολισμό  (το  βαθμό  στον  οποίο  ο/η 
μαθητευόμενος/η οργανώνει τη ζωή του/της γύρω από επιστημονικές δραστηριότητες), 3) την 
άποψη  για  τη  φύση  της  επιστήμης,  4)  την  άποψη  για  τον  βιολογικό  κόσμο  με  όρους 
ανταγωνισμού και  αιτιακών σχέσεων και  όχι  με αισθητικούς όρους και  5) τον θρησκευτικό 
προσανατολισμό.  Οι  Deniz,  H.,  Donnelly,  L.  &  Yilmaz,  I.  (2008)  προσδιορίζουν,  από 
βιβλιογραφική επισκόπηση, τέσσερεις επιπλέον παράγοντες, οι οποίοι σχετίζονται εν δυνάμει με 
την εξελικτική θεωρία, αυτοί περιλαμβάνουν: 1) το επίπεδο συλλογισμού των εκπαιδευόμενων, 
2)  τις  αντιλήψεις  που  σχετίζονται  με  τις  επιπτώσεις  της  εξελικτικής  θεωρίας,  3)  τις 
επιστημολογικές πεποιθήσεις και 4) τις προδιαθέσεις της σκέψεις των εκπαιδευόμενων.
Σκοπός αυτής της μελέτης είναι  η εμπειρική διερεύνηση του είδους της σχέσης μεταξύ της 
αποδοχής της εξελικτικής θεωρίας και παραγόντων όπως η κατανόηση της και το μορφωτικό 
επίπεδο των γονέων. Τα ερευνητικά ερωτήματα συγκεκριμενοποιούνται ως εξής:

• Ποιο είναι το επίπεδο κατανόησης της εξελικτικής θεωρίας, από φοιτήτριες/υποψήφιες 
εκπαιδευτικούς της προσχολικής αγωγής;

• Ποιος  είναι  ο  βαθμός  αποδοχής  της  εξελικτικής  θεωρίας,  από  φοιτήτριες/υποψήφιες 
εκπαιδευτικούς της προσχολικής αγωγής;

• Ποια είναι η σχέση μεταξύ αποδοχής και κατανόησης της εξελικτικής θεωρίας στον ίδιο 
πληθυσμό;

• Ποια είναι η σχέση μεταξύ αποδοχής της εξελικτικής θεωρίας και μορφωτικού επιπέδου 
των γονέων.

Μεταξύ αυτών των παραγόντων/συστατικών της εννοιολογικής οικολογίας επιλέχθηκαν αυτοί 
που είτε  ποσοτικοποιούνται,  όπως είναι  το επίπεδο γνώσεων ή  κατανόησης  είτε  ήδη έχουν 
ποσοτικοποιηθεί (Rutledge &  Warden, 1999), όπως είναι η αποδοχή της εξελικτικής θεωρίας. 
Συνήθως συνδέουμε την κατανόηση και την αποδοχή και τις εξετάσουμε ως μια μεταβλητή, 
όμως η σχέση αυτή είναι αρκετά περίπλοκη, καθώς υπάρχουν έρευνες που συσχετίζουν θετικά 
γνώση και κατανόηση (Rutledge & Warden, 2000), ενώ σε άλλες δεν αποδεικνύεται συσχέτιση 
(Brem et al 2003). Επιπλέον επιλέχθηκε η διερεύνηση του μορφωτικού επιπέδου των γονέων 
και η συσχέτιση του με την αποδοχή της εξελικτικής θεωρίας καθώς οι Deniz, H., Donnelly, L. 
& Yilmaz,  I.  (2008)  καταγράφουν στατιστικά  σημαντική  συσχέτιση,  πιο  συγκεκριμένα  όσο 
υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο τόσο η πιθανότερη η αποδοχή.
Η  απάντηση  των  ερευνητικών  ερωτημάτων  θα  συνεισφέρει  στην  κατανόηση  των 
χαρακτηριστικών  της  εννοιολογικής  οικολογίας  της  εξελικτικής  θεωρίας,  τα  οποία 
διευκολύνουν ή παρεμποδίζουν την αποδοχή της και μάλιστα σ’ έναν πληθυσμό μη ειδικών 
ενηλίκων,  όπως  θα  μπορούσαν  να  εκληφθούν  οι  φοιτήτριες/υποψήφιες  εκπαιδευτικοί  της 
προσχολικής αγωγής. Επιπλέον αυτή η διερεύνηση είναι δυνατόν να φωτίσει όχι βέβαια την 
διδακτική  τους  πρακτική,  αλλά  το  είδος  των  αφηγήσεων  που  θα  υιοθετήσουν  για  την 
παρουσίαση της προέλευσης των ζωντανών οργανισμών στα παιδιά της προσχολικής ηλικίας.
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Η ταυτότητα της έρευνας.

Οι συμμετέχουσες: Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 168 φοιτήτριες/υποψήφιες εκπαιδευτικοί 
της προσχολικής αγωγής, του Πανεπιστημίου Αθηνών. Όλες είχαν επιλέξει για παρακολούθηση 
ένα εισαγωγικό εξαμηνιαίο μάθημα Βιολογίας και στο δείγμα της έρευνας συμπεριλήφθηκαν 
όλες όσες δέχθηκαν να συμμετάσχουν (ανώνυμα).
Η συλλογή των δεδομένων: 
Η συλλογή των δεδομένων έγινε με ερωτηματολόγιο.
Οι  συμμετέχουσες  απάντησαν  αρχικά  σε  μια  δημογραφική  ερώτηση  η  οποία  αφορούσε  το 
μορφωτικό επίπεδο των γονέων τους, το οποίο καταγράφηκε και για τους δυο γονείς ως εξής: 1- 
αναλφάβητοι,  2-Δημοτικό Σχολείο,  3-Γυμνάσιο,  4-Λύκειο,  5-Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.  Στην 
περαιτέρω ανάλυση χρησιμοποιήθηκε το υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης, έστω και αν αυτό 
αφορούσε τον έναν από τους γονείς.
Η γνώση της θεωρίας της εξέλιξης μετρήθηκε με μια κλίμακα 13 συνολικά ερωτήσεων, την 
οποία αποτέλεσαν μια υποκλίμακα 8 ερωτήσεων, με απάντηση Σωστό – Λάθος – Δεν γνωρίζω 
και  μια  υποκλίμακα  5  ερωτήσεων  πολλαπλής  επιλογής  (το  σύνολο  των  ερωτήσεων 
παρουσιάζεται στον πίνακα 1). Η πρώτη υποκλίμακα αφορούσε τις γνώσεις που σχετίζονται με 
τις βασικές παραδοχές της εξελικτικής θεωρίας και η δεύτερη αφορούσε την γνώση μηχανισμών 
και εμπειρικών δεδομένων για την εξέλιξη των πληθυσμών. Το συνολικό σκορ της κλίμακας 
υπολογίστηκε  με  την  άθροιση  των  σωστών  απαντήσεων,  όπου  συνολικό  σκορ  14 
αντιπροσωπεύει  υψηλό  επίπεδο  κατανόησης  της  εξελικτικής  θεωρίας  και  σκορ  0 
αντιπροσωπεύει απουσία κατανόησης.
Η αποδοχή της εξελικτικής θεωρίας από της φοιτήτριες/υποψήφιες νηπιαγωγούς εκτιμήθηκε με 
τη  χρήση  της  κλίμακας  ΜΑΤΕ  (measure  of  acceptance  of  the  theory  of  evolution)   που 
ανέπτυξαν οι Rutledge and Warden (1999). Αυτή η μέτρηση αποτελείται από είκοσι προτάσεις 
(το σύνολο των προτάσεων παρουσιάζεται στον πίνακα 2), στις οποίες η δυνατότητα απάντησης 
περιλαμβάνεται σε μια 5βάθμια κλίμακα (5-Συμφωνώ απόλυτα, 4-Συμφωνώ, 3-δεν γνωρίζω, 2-
Διαφωνώ και 1-διαφωνώ απόλυτα). Οι 10 προτάσεις είχαν θετική διατύπωση για τη θεωρία της 
εξέλιξης και οι  άλλες δέκα αρνητική πράγμα που απαίτησε αντίστροφη κωδικοποίηση, έτσι 
ώστε το 5 σε κάθε πρόταση να αντιπροσωπεύει τον υψηλό βαθμό αποδοχής της εξελικτικής 
θεωρίας. Ως προς το περιεχόμενό τους οι 20 προτάσεις αφορούν την αποδοχή βασικών εννοιών 
της εξελικτικής θεωρίας και της φύσης της επιστήμης όπως είναι: οι εξελικτικές διεργασίες, η 
ερμηνευτική δύναμη της εξελικτικής θεωρίας, η εξέλιξη του ανθρώπου, η ηλικία της γης, η 
εγκυρότητα της  επιστημονικής γνώσης και  το στάτους  της εξελικτικής θεωρίας  μεταξύ των 
επιστημόνων. Το πιθανό σκορ της κλίμακας αποδοχής ΜΑΤΕ κυμαίνεται μεταξύ 20 και 100, και 
για το οποίο οι  Rutledge & &  Sadler (2007) αναφέρουν την εξής κατηγοριοποίηση: 100-89: πολύ 
υψηλή αποδοχή, 88-77: υψηλή αποδοχή, 76-65: μέτρια αποδοχή, 64-53: χαμηλή αποδοχή και 52-20: 
πολύ χαμηλή αποδοχή.
Η καταχώρηση,  η  ανακωδικοποίηση και  η  ανάλυση των δεδομένων έγινε με τη χρήση του 
στατιστικού πακέτου SPSS.13

Αποτελέσματα και σχόλια

Αρχικά παρουσιάζονται αναλυτικά τα ευρήματα που αφορούν την κατανόηση και την αποδοχή 
της εξελικτικής θεωρίας και τα οποία επιτρέπουν την καταγραφή κάποιων επιμέρους θεμάτων, 
στη συνέχεια τα συνολικά σκορ τα οποία επιτρέπουν τις συσχετίσεις μεταξύ των παραγόντων 
της εννοιολογικής οικολογίας της εξελικτικής θεωρίας.
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Πίνακας 1: Η κατανόηση της εξελικτικής θεωρίας

Μέσος 
όρος

Τυπική 
απόκλιση

Έγκυρες 
απαντήσεις

Υποκλίμακα 1 (διχοτομικές ερωτήσεις 0=ελάχιστη τιμή, 1=μέγιστη τιμή)

2. Η  εξελικτική  θεωρία  που  προτάθηκε  από  τον  Κάρολο  Δαρβίνο 
αναφερόταν σε αυτόματη δημιουργία νέων οργανισμών.

0,448 0,499 163

3. Η  εξελικτική  θεωρία  περιλαμβάνει  την  καταγωγή  του  ανθρώπου  από 
πιθηκόμορφους προγόνους

0,890 0,314 163

4. Τα πρώτα ζώα που κατέκτησαν τη ξηρά ήταν εν μέρει εξαρτημένα από το 
νερό για την επιβίωσή τους

0,761 0,428 163

5. Σύμφωνα  με  τον  Δαρβίνο  τα  άτομα  σε  ένα  πληθυσμό  τείνουν  να 
αυξάνονται με ρυθμό γεωμετρικής προόδου

0,245 0,432 163

6. Την  εποχή  του  Δαρβίνου  οι  μηχανισμοί  που  εξηγούσαν  την 
κληρονομικότητα των γονιδίων ήταν ευρέως γνωστοί.

0,515 0,501 163

7. Η θεωρία του Δαρβίνου πρεσβεύει ότι οι αλλαγές που ένας οργανισμός 
αποκτάει  κατά  τη  διάρκεια  της  ζωής  του  μπορούν  να  κληρονομηθούν 
στους απογόνους του.

0,067 0,252 163

8. Σύμφωνα με τη  θεωρία  της  φυσικής  επιλογής  οι  πληθυσμοί  αλλάζουν 
κατά τη διάρκεια του χρόνου ως απόκριση στις περιβαλλοντικές αλλαγές.

0,607 0,490 163

9. Η κύρια άποψη του Lamarck αφορούσε  τη μεταβίβαση των επίκτητων 
χαρακτηριστικών.

0,147 0,355 163

Υποκλίμακα 2 (ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής)
10. Τα  άτομα  μέσα  σε  ένα  είδος  θηλαστικών  τείνουν  να  είναι  γενετικά 

διαφορετικά.  Ο  κύριος  μηχανισμός  που  προκαλεί  αυτή  τη  γενετική 
ποικιλότητα είναι: Α. Η μείωση – Β. Η μίτωση – Γ. Η πολυπλοειδία – Δ. Οι 
διπλασιασμοί 

0,069 0,255 144

11. Το φτερό της νυχτερίδας και το μπροστινό πόδι του σκύλου ονομάζονται 
ομόλογες δομές. Αυτό υποδεικνύει ότι: Α. Έχουν την ίδια λειτουργία – Β. 
Οι νυχτερίδες εξελίχτηκαν από κάποιον πρόγονο των σκύλων. – Γ. Είναι 
όμοιες δομές λόγω κοινής καταγωγής.  – Δ.  Έχουν διαφορετικό πρόγονο 
αλλά κοινή λειτουργία.

0,173 0,379 156

12. Τα θαλάσσια θηλαστικά έχουν πολλά δομικά χαρακτηριστικά κοινά με τα 
ψάρια.  Η εξήγηση που η εξελικτική θεωρία θα μπορούσε να δώσει  για 
αυτή την ομοιότητα είναι: Α. Τα ψάρια και τα θηλαστικά είναι συγγενικά 
είδη. – Β. Τα ψάρια ανέπτυξαν δομές παρόμοιες με τις ήδη υπάρχουσες στα 
θηλαστικά. – Γ. Τα θαλάσσια θηλαστικά εξελίχτηκαν απ’ ευθείας από τα 
ψάρια. – Δ. Τα θαλάσσια θηλαστικά προσαρμόστηκαν σε ένα περιβάλλον 
παρόμοιο με αυτό των ψαριών.

0,393 0,490 160

13. Η  μέθοδος  χρονολόγησης  με  ραδιενεργό  άνθρακα:  Α.  Βοηθάει  στη 
χρονολόγηση  υπολειμμάτων  οργανισμών  αλλά  εντοπίζει  μικρή  χρονική 
διάρκεια (40.000 χρόνια) – Β.  Βοηθάει στη χρονολόγηση υπολειμμάτων 
οργανισμών  και  εντοπίζει  μεγάλη  χρονική  διάρκεια.  –  Γ.  Δεν  είναι 
αξιόπιστη.

0,349 0,478 143

14. Μια αλλαγή στη σειρά των νουκλεοτιδίων σε κάποιο χρωμόσωμα, που 
πιθανά προκαλεί μια αλλαγή είτε στην ανατομία είτε τη φυσιολογία του 
οργανισμού ονομάζεται: Α. Γενετική απώλεια. – Β. Μετάλλαξη. Γ. Φυσική 
επιλογή. – Δ. Υπολειπόμενο γονίδιο

0,879 0,326 158
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Α) Η Γνώση
Οι απαντήσεις  στις  ερωτήσεις που απετέλεσαν τις  δύο υποκλίμακες για την καταγραφή της 
γνώσης  παρουσιάζονται  στον  πίνακα  1.  Η  κατανόηση  της  εξελικτικής  θεωρίας  από  τις 
φοιτήτριες υποψήφιες νηπιαγωγούς που συμμετείχαν στην παρουσιαζόμενη έρευνα και όπως 
αυτή καταγράφεται στον πίνακα 1 εμφανίζεται να είναι ιδιαίτερα περιορισμένη.

Πίνακας 2: Η αποδοχή της εξελικτικής θεωρίας – Η κλίμακα MATE
Μέσος 
όρος

Τυπική 
απόκλιση

Έγκυρες 
απαντήσεις

1. Η εξέλιξη είναι μια  επιστημονικά βάσιμη θεωρία. 3.790 0,767 167
2.  Οι οργανισμοί που υπάρχουν σήμερα είναι το αποτέλεσμα 
εξελικτικών  διαδικασιών  που  συνέβησαν  κατά  τη  διάρκεια 
εκατομμυρίων χρόνων.

3,988 0,875 168

3.  Η θεωρία της εξέλιξης βασίζεται σε υποθέσεις και όχι σε 
έγκυρες επιστημονικές παρατηρήσεις και πειράματα. 3,685 0,896 165

4.  Οι  σύγχρονοι  άνθρωποι  είναι  το  προϊόν  εξελικτικών 
διαδικασιών που συνέβησαν κατά τη διάρκεια εκατομμυρίων 
ετών.

3,605 1,047 167

5.  Υπάρχει  ένα  αξιοσημείωτο  πλήθος  πληροφοριών  που 
υποστηρίζουν την εξελικτική θεωρία. 3,643 0,650 168

6.  Οι  πιο  πολλοί  επιστήμονες  αποδέχονται  την  εξελικτική 
θεωρία ως  επιστημονικά ορθή. 3,395 0,702 167

7.  Η  θεωρία  της  εξέλιξης  είναι  αδύνατο  να  επαληθευτεί 
επιστημονικά. 3,431 0,861 167

8.  Η θεωρία  της  εξέλιξης  δεν  μπορεί  να  είναι  ορθή από τη 
στιγμή που διαφωνεί με την βιβλική εκδοχή για τη δημιουργία. 3,899 0,983 168

9. Με  μερικές  εξαιρέσεις  οι  οργανισμοί  πάνω  στη  γη 
εμφανίστηκαν περίπου την ίδια χρονική περίοδο. 3,315 0,986 168

10. Η ηλικία της γης είναι μικρότερη από 20.000 χρόνια. 3,619 0,914 168
11.  Η θεωρία της εξέλιξης δίνει νόημα στην ποικιλότητα των 
χαρακτηριστικών  και  συμπεριφορών  που  παρατηρούμε  στα 
έμβια όντα.

3,855 0,741 166

12. Η εξελικτική θεωρία οδηγεί σε επαληθεύσιμες προβλέψεις 
σχετικά με τα χαρακτηριστικά της ζωής 3,218 0,725 165

13. Οι οργανισμοί που υπάρχουν σήμερα έχουν ουσιαστικά την 
ίδια μορφή  που είχαν πάντοτε. 3,970 0,805 166

14. Η εξέλιξη δεν αποτελεί μια επιστημονικά βάσιμη θεωρία. 3,570 0,805 165
15. Ένα  σημαντικό  κομμάτι  της  επιστημονικής  κοινότητας 
αμφιβάλλει για την ύπαρξη  της εξέλιξης. 3,085 0,771 164

16.  Η  σύγχρονη  εξελικτική  θεωρία   είναι  το  αποτέλεσμα 
έγκυρης επιστημονικής έρευνας και μεθοδολογίας. 3,509 0,786 165

17.  Η  εξελικτική  θεωρία  υποστηρίζεται  από  πραγματικά, 
ιστορικά και εργαστηριακά δεδομένα. 3,570 0,798 166

18. Οι άνθρωποι έχουν την ίδια μορφή που είχαν πάντοτε. 3,945 1,106 165

19. Η ηλικία της γης είναι περίπου 4-5 δισεκατομμύρια χρόνια. 3,349 0,737 166
20. Τα διαθέσιμα δεδομένα είναι διφορούμενα όσον αφορά εάν 
η εξέλιξη πραγματικά συμβαίνει. 2,691 0,770 165
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Ιδιαίτερα  περιορισμένες  είναι  οι  γνώσεις  που  αφορούν  την  προέλευση  της  ποικιλομορφίας 
(ερώτηση 9),  βασικές θέσεις  της  δαρβινικής  θεωρίας  (ερωτήσεις  4 και  6),  την Λαμαρκιανή 
εξελικτική αντίληψη (ερώτηση 8), την υποδήλωση της κοινής καταγωγής των οργανισμών λόγω 
της  ύπαρξης  ομόλογων  δομών  (ερώτηση 10).  Είναι  αξιοσημείωτη  η  χαμηλή καταγραφή  σε 
τέτοιου είδους ερωτήσεις η οποίες ουσιαστικά είναι ερωτήσεις ανάκλησης γνώσης. Το υψηλό 
ποσοστό ορθών απαντήσεων στην ερώτηση 2, ουσιαστικά αντανακλά την αρκετά συνηθισμένη 
αναπαράσταση της εξελικτικής θεωρίας στην κοινή γνώμη περί της καταγωγής «του ανθρώπου 
από τον πίθηκο». Η ερώτηση 13, στην οποία και πάλι καταγράφεται υψηλό ποσοστό σωστών 
απαντήσεων,  ουσιαστικά  αντιπροσωπεύει  γνώσεις  της  μοριακής  βιολογίας  οι  οποίες 
χρησιμοποιούνται στην εξελικτική θεωρία και όχι κατανόηση της εξελικτικής θεωρίας, αυτής 
καθ’ αυτής.
Β) Η αποδοχή
Στην  κλίμακα  της  αποδοχής  (πίνακας  2)  είναι  αξιοσημείωτη  η  σχετική  ασυνέπεια  των 
απαντήσεων μεταξύ σχετικά ομοειδών ερωτήσεων για παράδειγμα η αποδοχή των προτάσεων 1 
&  3  σε  σχέση  με  εκείνη  των  προτάσεων  12,  15  &  20.  Υπενθυμίζουμε  ότι  οι  αρνητικά 
διατυπωμένες  προτάσεις  έχουν ανακωδικοποιηθεί  έτσι  ώστε  το  υψηλό σκορ να  καταγράφει 
αποδοχή  της  εξελικτικής  θεωρίας.  Ουσιαστικά  αυτή  η  ασυνέπεια  στις  απαντήσεις  που 
σχετίζονται με επιστημολογικές παραδοχές, αντανακλά σύγχυση και κυρίως έλλειμμα γνώσεων 
σχετικά με το τι συνιστά έγκυρη επιστημονική θεωρία, ποιος εγκυροποιεί τη γνώση και πώς. 
Ουσιαστικά  δηλαδή  ισχυρό  έλλειμμα  γνώσεων  για  τη  φύση  των  επιστημών.  Πράγμα 
αναμενόμενο γιατί τα ζητήματα επιστημολογίας δεν αποτελούν αντικείμενο ενασχόλησης στη 
δευτεροβάθμια  εκπαίδευση,  με  την  εξαίρεση  των  εισαγωγικών  νύξεων  περί  επιστημονικής 
μεθόδου στα διδακτικά εγχειρίδια.
Το φαινόμενο της εξέλιξης των οργανισμών φαίνεται ότι είναι αποδεκτό, από την τοποθέτηση 
απέναντι  σε  προτάσεις  όπως  είναι  για  παράδειγμα  η  13  και  η  18  και  αυτό  είναι  αρκετά 
ενθαρρυντικό, εφ’ όσον βέβαια η εξελικτική θεωρία διδαχθεί με συστηματικό τρόπο.

Πίνακας 3: Μέσες τιμές, τυπικές αποκλίσεις, μέγιστα και ελάχιστα σκορ των παραγόντων της 
εννοιολογικής οικολογίας της εξέλιξης 

Μ.Ο. Τ.Α. Min Max Έγκυρες 
απαντήσεις

Γνώση – Υποκλίμακα 1 3,681 1,294 1 7 163
Γνώση – Υποκλίμακα 2 1,870 0,906 0 4 131
ΓΝΩΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 5,543 1,641 2 10 127
ΑΠΟΔΟΧΗ 71,099 7,215 39 90 151
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ  ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΓΟΝΕΩΝ

4,359 0,845 1 5 167

Γ) Η εννοιολογική οικολογία της εξελικτικής θεωρίας
Η συνολική γνώση και κατανόηση της εξελικτικής θεωρίας είναι ιδιαίτερα φτωχή, με Μ.Ο. 
5,543  και  καταγεγραμμένη  μέγιστη  τιμή  10,  με  πιθανή  μέγιστη  τιμή  αντίστοιχα  14,  και 
καταγεγραμμένη ελάχιστη τιμή 2 αρκετά κοντά στη δυνατή ελάχιστη τιμή 0. Καθώς η κλίμακα 
γνώσης που χρησιμοποιήθηκε δεν είναι αντίστοιχη με αυτές των άλλων ερευνών οι άμεσες 
συγκρίσεις δεν είναι δυνατές, αλλά αυτό δεν αναιρεί τη σημασία της χαμηλής καταγραφής στην 
παρούσα έρευνα.
Αντίθετα  η  αποδοχή  της  εξελικτικής  θεωρίας  με  συνολικό  σκορ  71,099,  εντάσσεται  στην 
κατηγορία της μέτριας αποδοχής (Rutledge & &  Sadler 2007) και είναι υψηλότερη από αυτήν που 
καταγράφουν έρευνες που πραγματοποιήθηκαν με το ίδιο ερευνητικό εργαλείο (Deniz et al. 2008).
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Το μορφωτικό επίπεδο των γονέων, όπως καταγράφηκε στην έρευνά μας είναι αρκετά υψηλό, 
παρ’ όλο που δεν υπήρχε η δυνατότητα, στην κλίμακα που χρησιμοποιήθηκε, να καταγραφούν 
μεταπτυχιακές σπουδές, μέση τιμή μορφωτικού επιπέδου 4,351 με μέγιστο το 5, ενώ το 53,3% 
του δείγματος τοποθέτησε το μορφωτικό επίπεδο των γονιών του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και το 
35,3  %  στο  Λύκειο.  Όμως  η  συσχέτισή  του  μορφωτικού  επιπέδου  των  γονιών  με  το  επίπεδο 
αποδοχής δεν καταγράφεται σε στατιστικά σημαντικό επίπεδο. Σ’ αυτό το σημείο το ευρήματά 
μας δεν συγκλίνουν με τα ευρήματα προηγούμενων ερευνών (Deniz et al. 2008), ίσως ακριβώς 
της  σημαντικής  διαφοράς  στο  μορφωτικό  επίπεδο  των  γονέων  που  καταγράφεται  στις  δύο 
έρευνες. 
Αντίθετα  υπάρχει  θετική  συσχέτιση  του  επίπεδου  γνώσης  με  το  επίπεδο  αποδοχής  της 
εξελικτικής  θεωρίας  (r=0,185,  p<0,05),  γεγονός  που  υποστηρίζει  την  ενίσχυση  της 
συστηματικής διδασκαλίας της εξελικτικής θεωρίας ως σημαντικού παράγοντα για την αύξηση 
της αποδοχής της.

Συμπεράσματα

Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας αναδεικνύουν, για μια ακόμη φορά, το σημαντικό ρόλο της 
εκπαίδευσης για την αποδοχή της εξελικτικής θεωρίας. Επιπλέον διδασκαλία η οποία εκτός από 
εμπειρική θεμελίωση του φαινομένου της εξέλιξης και των μηχανισμών θα πρέπει να εστιάζει 
στην φύση της επιστήμης, και κατά συνέπεια της εξελικτικής θεωρίας, πράγμα το οποίο για την 
θεωρία της εξέλιξης φαίνεται να αποτελεί σημαντική προτεραιότητα.
Η παρούσα έρευνα αναδεικνύει και την ανάγκη της ένταξης της θεωρίας της εξέλιξης στην 
εκπαίδευση  των  εκπαιδευτικών  όλων  των  βαθμίδων,  καθώς  το  είδος  των  ερμηνευτικών 
αφηγήσεων για τη ζωή που χρησιμοποιούν σε ανύποπτα και φαινομενικά άσχετα σημεία είναι 
δυνατόν να επηρεάζει την σκέψη των παιδιών.
Τέλος  θα  είχε  ενδιαφέρον,  στο  ίδιο  θεωρητικό  πλαίσιο  της  εννοιολογικής  οικολογίας,  να 
διερευνηθεί η συσχέτιση της αποδοχής της εξελικτικής θεωρίας με άλλους παράγοντες, όπως 
π.χ.  ο  θρησκευτικός  προσανατολισμός.  Όπως ισχυρίζεται  ο  Ernst Mayr (1982)  η  Δαρβινική 
θεωρία, μια σύνθεση πέντε επιμέρους θεωριών: του μη σταθερού και εξελισσόμενου κόσμου, 
της εξέλιξης με κοινή καταγωγή, της σταδιακής εξέλιξης, της εξέλιξης των πληθυσμών σε είδη 
και  της  φυσικής  επιλογής,  έχει  κατ’  ουσία  προκαλέσει  αμφισβητήσεις  στους  «τέσσερεις 
πυλώνες του χριστιανικού δόγματος», δηλαδή την πίστη σ’ έναν σταθερό κόσμο, την πίστη σ’ 
έναν κόσμο αποτέλεσμα δημιουργίας, την πίστη σ’ έναν κόσμο σχεδιασμένο από έναν σοφό και 
αγαθό δημιουργό και την πίστη στην ξεχωριστή θέση του ανθρώπου στη δημιουργία. Όπως 
αναδεικνύει η παρουσιαζόμενη έρευνα (ανταπόκριση στις προτάσεις 2,4,9 & 19 της κλίμακας 
MATE), τουλάχιστον η πρώτη απ’ αυτές της πεποιθήσεις δεν φαίνεται να είναι αποδεκτή από τις 
συμμετέχουσες στην παρούσα έρευνα. 
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Η  Λειτουργία της Εικόνας στα Σχολικά Εγχειρίδια: η περίπτωση του 
«Ερευνώ & Ανακαλύπτω» της Στ  Δημοτικού΄

Αλχασίδης Ν., Δημητριάδου Κ.
Εκπαιδευτικός, Μεταπτ. Φοιτητής ΠΤΔΕ, ΠΔΜ, Π.Ε. Καστοριάς, nalchas@sch.gr

Λέκτορας Διδακτικής Μεθοδολογίας ΠΤΔΕ, ΠΔΜ, adimitriadou@uowm.gr

Η  εφαρμογή  του  Αναλυτικού  Προγράμματος  Σπουδών  στο  Δημοτικό  Σχολείο 
συνεπάγεται  τη  μετάβαση  από  τον  καθημερινό  λόγο  στην  ταξινομική  γλώσσα  της 
επιστήμης, με στόχο τη συστηματοποίηση και αναμόρφωση της κοινής εμπειρίας των 
μαθητών. Η μετάβαση αυτή γίνεται αισθητή στα κείμενα των σχολικών εγχειριδίων, τα 
οποία  αποτελούν  αναπαραστατικούς  «σημειωτικούς  πόρους»  για  τη  σχολική 
αναπλαισίωση της γνώσης. Αξιοποιώντας τις θεωρίες που προέρχονται από το χώρο 
της  Κοινωνικής  Σημειωτικής  για  την  πολυτροπικότητα  στην  εκπαίδευση  και  σε 
συνδυασμό  με  τη  Συστημική  Λειτουργική  Γλωσσολογία,  στην  παρούσα  εισήγηση 
αναλύονται οι εικόνες των εγχειριδίων της Στ  Δημοτικού «Ερευνώ και Ανακαλύπτω» ως΄  
προς τα δομικά τους χαρακτηριστικά και δίνονται ενδεικτικά παραδείγματα. Στόχος 
της  ανάλυσης  είναι  να  αναδειχθεί  ο  ρόλος  της  συγκεκριμένης  εικονογράφησης  στο 
σχολικό  και  επιστημονικό  γραμματισμό  των  μαθητών,  αλλά  και  να  διαφανούν  οι 
προθέσεις συμπτωματικές ή ηθελημένες  των συγγραφέων.– –

Εισαγωγή
Τα κείμενα αποτελούν κοινωνικο-πολιτισμικές κατασκευές (Kress & Van Leeuwen 2006) που 
προβάλλουν βαθμιαία στοχοθετημένες κοινωνικές διαδικασίες (Halliday & Martin 1993), αλλά 
και  τις  αναγνωστικές  θέσεις  των συγγραφέων τους  (Kress  1985).  Τα επιστημονικά  κείμενα 
ειδικότερα παίζουν καθοριστικό ρόλο στη συγκρότηση της επιστημονικής γνώσης, είτε με τη 
μορφή  (mode)  γλωσσικού  κειμένου  είτε  με  τη  μορφή  εικονιστικών  αναπαραστάσεων 
(διαγραμμάτων, πινάκων, φωτογραφιών κ.λπ.). Ένα είδος επιστημονικών κειμένων είναι και τα 
σχολικά εγχειρίδια,  τα οποία αποτελούν τους κυριότερους αναπαραστατικούς «σημειωτικούς 
πόρους» για την αναπλαισίωση της γνώσης που παράγεται στο σχολείο (Koppal &  Caldwell 
2004).  Σ’  αυτούς  προβάλλονται  συγκεκριμένες  ιδεολογίες  κοινωνικού,  πολιτισμικού  ή 
επιστημονικού  χαρακτήρα,  οι  οποίες  υπαγορεύονται  αφενός  από  τα  αντίστοιχα  κυρίαρχα 
συστήματα και αφετέρου από τις επιστημονικές πεποιθήσεις που φέρουν οι συγγραφείς τους 
(Kress 1985).  Ένα  πλέγμα  τέτοιων  ιδεολογιών,  που  ως  ένα  βαθμό  καθορίζεται  από  τις 
αποφάσεις  της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία και 
Ανάπτυξη  (OECD 2006),  αντανακλάται  στις  αρχές  του  Διαθεματικού  Ενιαίου  Πλαισίου 
Προγραμμάτων  Σπουδών  και  των  Αναλυτικών  Προγραμμάτων  Σπουδών  της  ελληνικής 
εκπαίδευσης (ΦΕΚ 304/13-03-03: 4230), με αναμενόμενες συνέπειες στο περιεχόμενο και τη 
δομή των κειμένων των σχολικών  εγχειριδίων (Αποστολάκης, κ.ά , 2006α:18).

Προκειμένου  τα  εγχειρίδια  να  ανταποκριθούν  στις  απαιτήσεις  της  σύγχρονης 
επικοινωνιακής πραγματικότητας, παρουσιάζουν μία στροφή προς την πολυτροπικότητα τόσο 
των σημειωτικών τους συστημάτων, όσο και του θεωρητικού πλαισίου που αναφέρεται στον 
επιστημονικό γραμματισμό (Cope & Kalantzis 2000). Στην παρούσα εισήγηση εξετάζουμε τα 
δομικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά των εικόνων οι οποίες περιέχονται στα νέα σχολικά 
εγχειρίδια του δημοτικού σχολείου που αφορούν τις Φυσικές Επιστήμες. Στόχος της εξέτασης 
είναι  να  φανεί  κατά  πόσο  η  διδακτική  αναπλαισίωση  της  επιστημονικής  γνώσης  από  τους 
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συγγραφείς  τους  χρησιμοποιεί  τις  συγκεκριμένες  εικόνες  ως  σημειωτικούς  πόρους  για  την 
αποτελεσματική δόμηση του υπό πραγμάτευση νοήματος, προωθώντας ταυτόχρονα τις σχετικές 
αντιλήψεις και την πολιτισμική ταυτότητα της επιστημονικής κοινότητας (Knain 2001).

Η Λειτουργία της Εικόνας
Η συγκρότηση της επιστημονικής γνώσης γίνεται μέσα από ένα ετερογενές δίκτυο στοιχείων 
(Latour 1988),  μέρος  του  οποίου  αποτελούν  και  οι  εικόνες.  Ειδικότερα  στις  εικόνες  των 
σχολικών  εγχειριδίων  προβάλλονται  όψεις  του  κόσμου  που  ασκούν  τους  μαθητές  σε 
συγκεκριμένες  δεξιότητες,  όπως  αναγνώριση  αντικειμένων  και  των  χαρακτηριστικών  τους, 
συσχέτιση  μεταξύ  αντικειμένων,  ταξινόμησή  τους  ή  κριτικό  τους  έλεγχο  για  εξαγωγή 
συμπερασμάτων. Ένα πλεονέκτημα που προκύπτει από την εκπαιδευτική τους χρήση είναι ότι 
συμβάλλουν στη μείωση των απαιτήσεων απομνημόνευσης από μέρους των μαθητών (Χαλκιά 
& Θεοδωρίδης 2002: 79).

Σύμφωνα με  τη  θεωρητική  προσέγγιση  των  Kress &  Van Leeuwen (2006),  τα  απλά ή 
σύνθετα μορφικά στοιχεία της εικόνας (γραμμή, υφή, χρώματα, σχήματα, βέλη κ.λπ.) μπορούν 
να  εμπλέξουν το  θεατή  της  σε μία  σειρά  από αφηγηματικές  ή  νοητικές  διαδικασίες.  Αυτές 
αφορούν την ίδια την υπόσταση της εικόνας και λειτουργούν συνήθως αυτόνομα, ορισμένες 
φορές  όμως επηρεάζονται  και  από το γραπτό κείμενο που την συνοδεύει.  Έτσι,  μία εικόνα 
μπορεί να αναπαριστά επακριβώς τα στοιχεία του γραπτού κειμένου, να προβάλλει επιπλέον 
στοιχεία του ή να συμπληρώνει το γραπτό κείμενο, χωρίς καν να έχει σχέση με αυτό (Barthes 
1977: 40-41).1 

Η σημασιοδότηση μιας εικόνας αντιστοιχεί σε καταγραφή ή αξιολόγηση του κόσμου και 
συνήθως αποτελεί λειτουργία πολιτισμικά προσδιορισμένη· ακόμη, καθορίζεται από τα ατομικά 
χαρακτηριστικά  του  αναγνώστη-υποκειμένου  (επάγγελμα,  ηλικία,  φύλο,  κοινωνική  ομάδα, 
αξιολογική κλίμακα κ.λπ.), καθώς και από τις ερωτήσεις που του τίθενται (Chandler 1997: 34-
35).  Ένα  επιπλέον  στοιχείο  που  θα  πρέπει  να  τονιστεί  είναι  ότι  οι  εικόνες  μπορούν  να 
παραπέμπουν  σε  αφηγηματικές,  αναλυτικές,  συμβολικές  ή  ταξινομικές  διαδικασίες, 
συγκροτώντας έτσι ένα σύνολο από τέσσερις κατηγορίες:

α.  Τις  αφηγηματικές  εικόνες,  όπου  το  υποκείμενο  μέσα  από  συγκεκριμένους  κώδικες 
αντιλαμβάνεται  μία χρονική ακολουθία συμβάντων τα οποία μπορούν να πάρουν τη μορφή 
ιστορίας. 

β.  Τις  εικόνες που παραπέμπουν σε αναλυτικές διαδικασίες ταυτοποίησης ή συσχέτισης 
αντικειμένων, αποδίδοντάς τους συγκεκριμένα  χαρακτηριστικά. Με τη δήλωση «αυτό είναι» 
(π.χ.  το  υδροηλεκτρικό  εργοστάσιο,  ο  ηλεκτρομαγνήτης  κ.λπ.),  οι  αναλυτικές  εικόνες 
λειτουργούν συσχετιστικά, παρουσιάζοντας τον κόσμο ως αντικειμενικό και ανεξάρτητο από το 
φιλοσοφικό και επιστημονικό γίγνεσθαι (Knain 2001).2 

γ.  Τις  εικόνες  που  παραπέμπουν  σε  συμβολικές  διαδικασίες  ταυτοποίησης  ή  απόδοσης 
συμβολικών  χαρακτηριστικών  και  έχουν  λειτουργία  ανάλογη  με  εκείνη  των  αναλυτικών 
εικόνων.3 

δ. Τις εικόνες που παραπέμπουν σε ταξινομικές διαδικασίες, καθώς κατηγοριοποιούν τα 
αναπαριστώμενα  στοιχεία  με  βάση  κάποιο  κριτήριο.  Αυτές  εξυπηρετούν  την  επιστημονική 
θεώρηση του  κόσμου ακόμη και  αν  οι  ταξινομίες  τους  είναι  αναπλαισιωμένες,  αν  δηλαδή 
ακολουθούν όχι την επιστημονική, αλλά μία λαϊκή ταξινόμηση (Halliday & Martin 1993:179).

1  Οι όροι που αποδίδουν τις τρεις παραπάνω σχέσεις της εικόνας με το κείμενο αναφέρονται από τον Barthes ως 
αγκύρωση, σχολιασμός και παραλληλισμός.

2  Σημειοδοτούν  έτσι  έννοιες  οι  οποίες  παραπέμπουν  στο  συγκεκριμένο  εικονιζόμενο  είδος  αντικειμένου, 
αποκλείοντας άλλα που δεν έχουν τα ίδια εξωτερικά χαρακτηριστικά, αφορούν όμως την ίδια έννοια.

3 Βλ. π.χ. τις βινιέτες που σημειοδοτούν τα πειράματα στο Τετράδιο Εργασιών. 
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Η Ταυτότητα της Έρευνας

Ο σχεδιασμός της παρούσας έρευνας σχετίζεται με μία συγκεκριμένη παραδοχή για τη χρήση 
της  εικόνας  ως  μέσου  αναπαράστασης  και  επικοινωνίας,  όπως  προκύπτει  από  τη  σχετική 
βιβλιογραφία:  ότι  τα  σημειωτικά  συστήματα  συχνά  αποτυγχάνουν  να  μεταδώσουν  στα 
υποκείμενα τις γνώσεις για τις οποίες προορίζονται (Goldman 2003). Σε ό,τι αφορά τα σχολικά 
βιβλία, δική μας θέση είναι ότι η αδυναμία αυτή μπορεί να αποδοθεί σε δύο παράγοντες: α) στο 
ότι η αξία που δίνεται στη λειτουργική χρήση της εικόνας των σχολικών εγχειριδίων από τους 
συγγραφείς τους μπορεί να είναι υποβαθμισμένη και β) στο ότι ο οπτικός γραμματισμός ίσως 
δεν αποτελεί λειτουργικό στόχο της εκπαιδευτικής διαδικασίας (ονόματα συγγραφέων 2007). Τα 
παραπάνω μπορεί να ισχύουν και για τα εγχειρίδια των Φυσικών Επιστημών του δημοτικού 
σχολείου,  θέση  που  ενισχύεται  από  τα  αποτελέσματα  ερευνών  του  OECD σχετικά  με  την 
αξιολόγηση 15χρονων μαθητών σε θέματα επιστημονικού γραμματισμού ( PISA).4   

Αποσκοπώντας λοιπόν στον κριτικό έλεγχο του πρώτου παράγοντα, διατυπώθηκαν για 
τις ανάγκες της παρούσας εργασίας τα εξής ερευνητικά ερωτήματα: 

• Η επιλογή και παράθεση των εικόνων στα σχολικά εγχειρίδια των Φυσικών Επιστημών 
του δημοτικού σχολείου είναι τυχαία ή διαπνέεται από μια συγκεκριμένη λογική;

• Πώς αναπλαισιώνεται η επιστήμη στις εικόνες των εν λόγω εγχειριδίων;
• Ποια  η  δυνάμει  λειτουργία  της  συγκεκριμένης  αναπλαισίωσης  στον  επιστημονικό 

γραμματισμό των υποκειμένων της εκπαιδευτικής διαδικασίας;

Προκειμένου  να  απαντήσουμε  στα  παραπάνω  ερωτήματα,  υιοθετήσαμε  τη  θεωρητική 
προσέγγιση των Kress & Van Leeuwen (2006), που έλκει την καταγωγή της από τις αρχές της 
Gestalt (Arnheim 1970),  την  Κοινωνική  Σημειωτική  (Kress &  Van Leeuwen 2006)  και  τη 
Συστημική  Λειτουργική  Γλωσσολογία  (Halliday &  Martin 1993).  Κατασκευάσαμε  έτσι  ένα 
ερευνητικό εργαλείο συναφές με το σύστημα κατηγοριοποίησης της εικόνας των Χαλκιά & 
Θεοδωρίδη (2002) και το εφαρμόσαμε για την ανάλυση των εικόνων του Βιβλίου Μαθητή και 
Τετραδίου  Εργασιών  Ερευνώ  και   Ανακαλύπτω (Αποστολάκης  κ.ά.  2006β  &  γ)  της  Στ΄ 
Δημοτικού.5 Πιο  συγκεκριμένα,  ως  μονάδες  ανάλυσης  θεωρήθηκαν  οι  εικόνες  με  διακριτό 
πλαίσιο των εγχειριδίων από δύο ενότητες,  οι  οποίες  διδάσκονται  σε όλες  τις  βαθμίδες της 
εκπαίδευσης:  «Ενέργεια»  και  «Ηλεκτομαγνητισμός».  Οι  ενότητες  αυτές  αφορούν  μία 
θεωρητική κατασκευή και ένα πειραματικά αποδεδειγμένο φαινόμενο (Ψαρρός 1999). 

Η ανάλυση των εικόνων που εξετάστηκαν αφορούσε καταρχάς τη λειτουργία τους, όπως 
αυτή κατηγοριοποιήθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο,  παραπέμποντας  στην παρουσίαση της 
γνώσης  ως  αντικειμενικής και  ανεξάρτητης από  το  επιστημονικό/κοινωνικό  γίγνεσθαι,  μέσω 
αναλυτικών και συμβολικών εικόνων, ή ως  κοινωνικά προσδιορισμένης, μέσω αφηγηματικών 
και ταξινομικών εικόνων. Κατόπιν εξετάστηκαν οι ιδεολογικές παράμετροι των εικόνων, όπως 
εμφανίζονται  μέσα από τη  θεματολογία  τους,  αφορώντας  στη  σύνδεση των θεμάτων με  το 
επιστημονικό, τεχνολογικό, ιστορικό ή καθημερινό τους πλαίσιο. Το πλαίσιο αυτό παραπέμπει 
στον  άνθρωπο  είτε  ως  παρατηρητή  της  φύσης  είτε  ως  κατασκευαστή  (homo faber),  όπως 
διευκρινίζεται από τον  Koyré (1994). Επίσης, αναφέρεται στην επιστήμη είτε ως διαδικασία 
παρατήρησης της φύσης είτε ως μία βιομηχανικά και κοινωνικά προσδιορισμένη δραστηριότητα 
(Heimann 1994). 

4  Οι  μειωμένες  επιδόσεις  των Ελλήνων μαθητών στις  Φυσικές  Επιστήμες  δηλώνει,  μεταξύ άλλων,  και  την 
γενικότερη  αδυναμία  από  μέρους  τους  να  επεξεργαστούν  κριτικά  τα  πολυτροπικά  κείμενα  που  είχαν 
συμπεριλάβει στο διαγωνισμό οι ερευνητές του OECD (2006). 

5  Το βιβλίο της Ε΄ τάξης δεν εξετάστηκε, επειδή διαπνέεται από την ίδια λογική εικονογράφησης (Αποστολάκης 
κ.ά. 2006α: 52).
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Με βάση τα παραπάνω κριτήρια,  οι  εικόνες  του εγχειριδίου κατατάχτηκαν σε τέσσερις 
θεματικές  κατηγορίες:  (i)  εικόνες  της  φύσης,  που  παρουσιάζουν  θέματα  από  το  φυσικό 
περιβάλλον, (ii) καθημερινές εικόνες, οι οποίες είναι άμεσα αναγνωρίσιμες από το μέσο μαθητή 
και  επισύρουν  συμπαραδηλώσεις  (connotations,  Barthes,  2001:  193) αναφορικά  με  το 
πολιτισμικό του υπόβαθρο, (iii) εικόνες της  επιστήμης, που παραπέμπουν στον επιστημονικό 
κόσμο και (iv) σχηματικές συμβολικές αναπαραστάσεις (π.χ. βινιέτες6).

Για την ανάλυση των εικόνων και το συσχετισμό μεταξύ των παραμέτρων που ορίστηκαν 
προς μελέτη χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS (Pallant 2002).

Αποτελέσματα και Σχόλια

Συνολικά εξετάστηκαν 638 εικόνες –αριθμός που ξεπερνά το μισό του συνόλου των εικόνων 
των δύο εγχειριδίων– οι οποίες βρίσκονται κατανεμημένες ως εξής: 306 στο Βιβλίο Μαθητή 
(48%) και 332 στο Τετράδιο Εργασιών (52%). Η εξέταση εστίασε στην αναζήτηση της σχέσης 
που υπάρχει ανάμεσα α) στη λειτουργία των εικόνων και το θεματικό περιεχόμενό τους και  β) 
στη λειτουργία των εικόνων και τη θεματική του κεφαλαίου στο οποίο ανήκουν. 

Κατά τον έλεγχο προσαρμογής  chi square παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά 
p>0.1 σε σχέση με την ίση κατανομή των τιμών των μεταβλητών και αναφορικά με το θέμα των 
εικόνων και τη λειτουργία τους.  

Σχ. 1. Λειτουργίες εικόνων σε σχέση με το θέμα τους

συμβολικές 
26%

αναλυτικές
63%

Ταξινομικές
2%

Αφηγηματικές
9%

Το πλήθος των εικόνων στα δύο κεφάλαια που εξετάστηκαν παρουσιάζουν αναλογία 3:1 σε 
σχέση με τους τίτλους των υποκεφαλαίων στα οποία ανήκουν. Τα θέματά τους αναφέρονται σε 
ανθρώπους,  ζώα,  φυτά,  τοπία,  κτίρια,  κατασκευές,  αντικείμενα,  συσκευές,  βινιέτες, 

6 Oι Χαλκιά & Θεοδωρίδης (2002) χρησιμοποιούν αντίστοιχα τον όρο «σχηματικές συμβολικές απεικονίσεις». 
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διαγράμματα ροής, πίνακες, μοντέλα, προσομοιώσεις, νοητικούς χάρτες, εργαστηριακά όργανα, 
κυκλώματα  και  φαινόμενα.  Έτσι,  αντιστοιχούν  κυρίως  σε  υποκειμενικές  αναπαραστάσεις 
καθημερινών αντικειμένων, συσκευών και κατασκευών μάλλον, παρά σε επιστημονικές έννοιες. 
Στο  μεγαλύτερο  ποσοστό  τους  οι  εικόνες  επιτελούν  αναλυτικές  λειτουργίες  (63%)·  σε 
μικρότερο ποσοστό συμβολικές (26%) και σε ακόμη μικρότερο αφηγηματικές  (9%), ενώ η 
λειτουργία ταξινόμησης είναι πολύ περιορισμένη (2%). Η κατανομή των λειτουργιών αυτών ως 
προς το περιεχόμενο των εικόνων φαίνεται στο Σχ. 1. 

Ενδιαφέροντα αποτελέσματα προκύπτουν και από την εξέταση της σχέσης ανάμεσα στη 
λειτουργία των εικόνων και τις  θεματικές κατηγορίες του οικείου κεφαλαίου. Οι μισές περίπου 
από αυτές αναφέρονται στην καθημερινή ζωή (47%). Λιγότερες αναφέρονται στην επιστήμη 
(26%) και σε σχηματικές συμβολικές αναπαραστάσεις (21%) και ακόμη λιγότερες στη φύση 
(5%),  ενώ  οι  ιστορικές  εικόνες  είναι  οι  πιο  λίγες  (1%).  Οι  λειτουργίες  των  εικόνων  όπως 
κατανέμονται σε καθεμιά από τις παραπάνω θεματικές κατηγορίες φαίνονται στο Σχ. 2.  

Σχ. 2. Κατανομή των λειτουργιών των εικόνων σε σχέση με τις θεματικές τους κατηγορίες

φύση
5%

καθημερινότητα
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ιστορία
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σχηματικές 
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Συμπεράσματα 
  

Με βάση τα αποτελέσματα που έδωσε η αναλυτική εξέταση των εικόνων των εγχειριδίων ως 
προς το θέμα τους, τη λειτουργία που επιτελεί η καθεμιά από αυτές, τις θεματικές κατηγορίες 
στις οποίες εντάσσονται και τις νοηματοδοτήσεις που απορρέουν από το συσχετισμό μεταξύ 
αυτών των παραμέτρων, φαίνεται να προκύπτουν ενδιαφέροντα συμπεράσματα.

 Στα διδακτικά εγχειρίδια των Φυσικών Επιστημών της Στ΄ δημοτικού η εικόνα κατέχει 
κεντρικό ρόλο σε σύγκριση με το γλωσσικό κείμενο λόγω της αναλογίας που υπάρχει μεταξύ 
τους ως προς το χώρο που καταλαμβάνουν, αλλά και της σύνθεσης του δισέλιδου (Kress & Van 
Leeuwen 2006: 179-193). Κατά τη διδακτική αναπλαισίωση της γνώσης, η θεματολογία των 
εικόνων στο σύνολό της επιχειρεί να συνδέσει την επιστήμη με την καθημερινή ζωή μέσα από 
αναλυτικές  συσχετιστικές  διαδικασίες  ταυτοποίησης  και  απόδοσης  χαρακτηριστικών,  ενίοτε 
συμβολικών. 
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Καθημερινές  εικόνες  οι  οποίες  αναπαριστούν  λ.χ.  ανεμιστήρα,  σεσουάρ,  ξυλάνθρακα, 
βαρέλια κ.λπ. εμφανίζονται συνδεδεμένες με έννοιες των φυσικών επιστημών όπως η ενέργεια, 
χωρίς  όμως  να  ζητείται  από  το  μαθητή  μια  εξειδικευμένη  επιστημονική  πρακτική  που  να 
αναφέρεται  σ’ αυτήν  τη  σύνδεση.  Του  ζητείται  απλά  να  παρατηρήσει  την  εικόνα  και  να 
αναγνωρίσει το θέμα της. Επιστημονική πρακτική απαιτείται μόνο σε περιπτώσεις ταξινόμησης, 
π.χ. κατά την συμπλήρωση  πινάκων/διαγραμμάτων ροής ή κατά το σχεδιασμό κυκλωμάτων. 
Στην περίπτωση των πειραμάτων επιχειρείται η σύνδεση της καθημερινής ζωής με τη χρήση 
απλών υλικών, χωρίς όμως να δίνονται πληροφορίες για τις πραγματικές πειραματικές διατάξεις 
που  υπάρχουν  στα  εργαστήρια  των  Φυσικών  Επιστημών.  Έτσι,  οι  συγγραφείς  φαίνεται 
προσανατολισμένοι  προς  την  «παροχή  γενικής  μόρφωσης»  (Αποστολάκης  κ.ά.  2006α:16) 
καθώς, προκειμένου τα παιδιά να κατανοήσουν ένα κεφάλαιο (π.χ. τον ηλεκτρομαγνητισμό), 
παραθέτουν απλά καθημερινά υλικά στο σχεδιασμό των πειραμάτων. Αντίθετα, όταν πρόκειται 
για  έννοιες  που  αναφέρονται  σε  θεωρητικά  κατασκευάσματα  (π.χ.  πυρηνική  ενέργεια),  οι 
συγγραφείς συνήθως παρουσιάζουν εικόνες οι οποίες κατηγοριοποιούν επιστημονικές έννοιες 
υπό ένα μόνο συγκεκριμένο πλαίσιο (π.χ. συνδέοντας την έννοια σχάση με την πυρηνική και όχι 
με την κινητική ενέργεια ή τη θερμότητα). Με τον τρόπο αυτό οι εν λόγω έννοιες εξετάζονται 
αποσπασματικά σε σχέση με τη θεωρητική τους προσέγγιση. Οι συγγραφείς επομένως τείνουν 
να συνδέουν απλοϊκά την επιστήμη με την καθημερινή ζωή (Wellington & Osborne 2001), με 
τον ισχυρισμό ότι τα παιδιά στη συνέχεια μπορούν να συνδέσουν συνειρμικά τις εικόνες της 
καθημερινότητάς  τους  με  τα  επιστημονικά  επιτεύγματα (Αποστολάκης  κ.ά.  2006α:  25). 
Ωστόσο, η παρουσίαση της φύσης της επιστημονικής γνώσης μέσω των εικόνων δεν μπορεί να 
αντιμετωπιστεί απλοϊκά, καθώς η ίδια η επιστημονική γνώση είναι συμβολική (Chandler 1997), 
κοινωνικά κατασκευασμένη (Halliday & Martin 1993:41) και ιστορικά προσδιορισμένη (Koyré 
1994).

Αναφορικά  με  τη  διδακτική  διαπραγμάτευση  της  ύλης,  οι  συγγραφείς  χρησιμοποιούν 
λιγότερο τις εικόνες ως μέσο επιστημονικού γραμματισμού (π.χ. στην περίπτωση συμπλήρωσης 
πινάκων ή σχεδίασης κυκλωμάτων κ.ο.κ.)  και περισσότερο επικουρικά, μέσω συσχετιστικών 
λειτουργιών με το περιεχόμενο των κειμένων. Η εκτεταμένη χρήση της εικόνας, όμως, αντί να 
συστηματοποιήσει  και  να  αναμορφώσει   την  κοινή  εμπειρία  των  μαθητών,  κινδυνεύει  να 
καταστήσει  τα  εγχειρίδια  των  Φυσικών  Επιστημών  σελίδες  κόμικς  (Wellington &  Osborne 
2001:43). 

Τα  εγχειρίδια  της  περίπτωσης  που  εξετάζουμε  αναπαράγουν  ένα  πλασματικό,  «αντι-
κειμενικό» πολιτισμικό και κοινωνικό περιβάλλον για τις Φυσικές Επιστήμες. Μέσα από την 
παράθεση  αναλυτικών  και  συμβολικών  εικόνων,  τα  χαρακτηριστικά  των  εικονιζόμενων 
θεμάτων συνδέονται απλοϊκά με τις αντίστοιχες έννοιες· αυτές όμως αδυνατούν να σχολιάσουν 
τις  συμβάσεις  που  επιτελούνται  κατά  την  εικονογράφηση,  αφήνοντας  έτσι  υπόρρητες  τις 
διαδικασίες σχηματισμού των εν λόγω συμβάσεων. Επιπλέον,  οι  αναλυτικές και συμβολικές 
εικόνες αδυνατούν να αποδώσουν το διάλογο της Επιστήμης με την Τεχνολογία (Pacey 1998). 
Δεν  μπορούν  επομένως  ούτε  να  αφηγηθούν  τη  σχέση  που  υπάρχει  μεταξύ  τους,  ούτε  να 
κατατάξουν τις έννοιες με βάση τις αρχές διαμόρφωσής τους στο επιστημονικό, ιστορικό και 
κοινωνικό γίγνεσθαι. 

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά το επιστημονικό περιβάλλον εργασίας των επιστημόνων και την 
ιστορική  του  διάσταση,  οι  εικόνες  παρέχουν  ελάχιστες  πληροφορίες.  Έμφαση  δίνεται  στον 
άνθρωπο κατασκευαστή (homo faber),  του οποίου η δράση εμφανίζεται  συνδεδεμένη με τη 
βιομηχανική  πρόοδο.  Τα  αντικείμενα  αναπαριστώνται  –και  πάλι  κυρίως  μέσω  αναλυτικών 
εικόνων–  ως  αποσυνδεδεμένα  από  τις  ανάγκες  που  τα  δημιούργησαν,  αποκομμένα  από  τις 
διαφοροποιήσεις που τους επιβλήθηκαν με την εξέλιξη της επιστήμης και αποδεσμευμένα από 
το  γεωγραφικό,  κοινωνικό  και  ιστορικό  τους  πλαίσιο.  Με  τα  δεδομένα  αυτά,  και  εφόσον 
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δεχόμαστε  τη  θεωρία  της  κοινωνικής  μάθησης  (Vygotsky 1988),  δε  θα  ήταν  αυθαίρετο  το 
συμπέρασμα  ότι  τα  συγκεκριμένα  σχολικά  εγχειρίδια  ως  σημειωτικοί  πόροι  υπολείπονται 
αναφορικά  με  το  σχηματισμό  μιας  επαρκούς  εικόνας  για  την  επιστήμη  ως  κοινωνική  και 
πολιτισμική κατασκευή∙ και τούτο,  επειδή ο μαθητής που δεν προέρχεται από επιστημονικό 
περιβάλλον δεν μπορεί μέσω των εικόνων να δημιουργήσει επαρκείς νοητικές αναπαραστάσεις 
για τις Φυσικές Επιστήμες, ως οργανωμένη επιστημονική δραστηριότητα. 

Συνοψίζοντας,  θα  επισημαίναμε  ότι  στην  προσπάθειά  τους  για  αναπλαισίωση  της 
επιστημονικής  γνώσης,  οι  συγγραφείς  και  οι  εικονογράφοι  των  συγκεκριμένων  εγχειριδίων 
φαίνονται να χρησιμοποιούν τις εικόνες είτε χωρίς να έχουν επίγνωση των λειτουργιών τους 
είτε χωρίς να αξιοποιούν τις πλήρεις δυνατότητες αυτών των λειτουργιών. Έτσι, ο ρόλος των 
εικόνων μοιάζει να εξαντλείται στην επιφανειακή τεκμηρίωση των κειμένων και στην αισθητική 
απόλαυση των μαθητών. 

Κατά τη άποψή μας, οι εικόνες στα εγχειρίδια Φυσικών Επιστημών του δημοτικού σχολείου 
θα  έπρεπε  να  εξυπηρετούν  συγκεκριμένους  διδακτικούς  στόχους,  οι  οποίοι  υπερβαίνουν  τη 
διακόσμηση  των  σελίδων,  την  επεξηγηματική  ανάλυση  των  διδασκόμενων  εννοιών  ή  την 
αναγνώριση, συσχέτιση και εξαγωγή συμπερασμάτων. Ανεξάρτητα άλλωστε από τη θεματική 
τους,  αν  οι  εικόνες  στο  σύνολό  τους  επιτελούν  αναλυτικές  λειτουργίες  ταυτοποίησης  και 
απόδοσης χαρακτηριστικών, τότε ο μαθητής δεν είναι σε θέση να διακρίνει τις επιστημονικές 
συμβάσεις που συντελούνται ως σημειωτικές πρακτικές και δεν μαθαίνει να προσεγγίζει  τις 
εικόνες κριτικά. Ένας συγκερασμός από καθημερινές και επιστημονικές εικόνες στα εγχειρίδια 
θα μπορούσε, από κοινού με τα γραπτά κείμενα, να τονίζει τη σχέση ανάμεσα στις έννοιες που 
περιλαμβάνονται  στη διδακτέα ύλη και  στις  σχέσεις  ή τις  αρχές που τις  διαμορφώνουν·  να 
επιδιώκει  την  ένταξη  (contextualization)  των  εννοιών  στο  ιστορικό  και  επιστημονικό  τους 
πλαίσιο·  να  αισθητοποιεί  τη  σύζευξη  Επιστήμης  και  Τεχνολογίας  στο  χώρο  των  Φυσικών 
Επιστημών·  να  διδάσκει  τεχνικές  της  επιστημονικής  πρακτικής  ως  πολυτροπικά  συστήματα 
αναπαράστασης που προωθούν το σχολικό γραμματισμό μέσω ταξινομικών και αφηγηματικών 
εικόνων·  τέλος,  να  προβάλλει  θέματα  που  συνδέονται  με  την  κοινωνική  και  οικονομική 
διάσταση των Φυσικών Επιστημών.  

Το πιθανότερο είναι ότι στο μέλλον οι μαθητές θα διαβάζουν κείμενα από την οθόνη του 
ηλεκτρονικού υπολογιστή και όχι από το βιβλίο. Και μόνον αυτή η προοπτική καθιστά σχεδόν 
βέβαιο ότι η λειτουργία της εικόνας θα παραμένει πολιτισμικά και κοινωνικά προσδιορισμένη 
τόσο, όσο προσδιορισμένα είναι και τα κείμενα του πολυτροπικού σύμπαντος ως σημειοδότες 
της κουλτούρας μας. Και δεδομένου ότι ο μέσος άνθρωπος δεν αναγνωρίζει την πολιτική και 
κοινωνική προπαγάνδα της εικόνας –θεωρώντας ότι η εικόνα δεν ψεύδεται (Messaris 1994)–, οι 
μαθητές  θα  βρίσκονται  στο  έλεος  παρανοήσεων,  ακόμη  και  αν  πρόκειται  για  εικόνες  που 
αναφέρονται στις Φυσικές Επιστήμες. Κάτι τέτοιο μπορεί να ανατραπεί μόνο εφόσον η νέα 
γενιά διδαχτεί μέσα από τη βασική εκπαίδευσή της την τεχνική της ανθρώπινης σημείωσης ως 
σύμβασης (Chandler 1997). Σημαντικό ρόλο σε μια τέτοια διδασκαλία έχει η λειτουργία της 
εικονογράφησης των σχολικών εγχειριδίων, ήδη από την πρώτη βαθμίδα της εκπαίδευσης. 
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Οι εμπειρίες των μαθητών με 4 οπτικές αναπαραστάσεις του 
μικρόκοσμου 
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Στην εργασία αυτή επίκεντρο είναι οι εμπειρίες μαθητών, ηλικίας 15-16 χρονών, με 4 
οπτικές αναπαραστάσεις (ΟΑ) των σχολικών βιβλίων των Φυσικών Επιστημών που 
σχετίζονται με τον μικρόκοσμο. Οι συγκεκριμένες ΟΑ δόθηκαν στους μαθητές χωρίς 
υπότιτλους ή επεξηγήσεις, ενώ οι μαθητές είχαν διδαχθεί τις αντίστοιχες ενότητες των 
βιβλίων. Τους ζητήθηκε να τις περιγράψουν βάζοντας λεζάντα σε κάθε μια από αυτές 
και  να  εντοπίσουν  συσχετίσεις  με  τη  δομή  της  ύλης.  Τα  ευρήματα  δείχνουν  μικρή 
εξοικείωση των μαθητών με το διδακτικό υλικό που έχουν ήδη διδαχθεί και δυσκολία 
του να αναγνωρίζουν γνωστές οντότητες και έννοιες σε αυτές. Η πλέον αναγνωρίσιμη 
ΟΑ  είναι  αυτή  του  DNA,  αφού  φαίνεται  ότι  το  χαρακτηριστικό  μοντέλο 
αναπαράστασής του αναγνωρίζεται πιο εύκολα από τους μαθητές. Η ανάλυση των 
περιγραφών των μαθητών οδήγησε σε κάποιες κατηγορίες που δείχνουν διαφορετικά 
επίπεδα αναγνώρισης και διάκρισης του αναπαριστώμενου περιεχομένου των ΟΑ από 
τους  μαθητές.  Τα  αποτελέσματα  συζητούνται,  επίσης,  υπό  το  πρίσμα  της 
αποτελεσματικότητας και της αξιοποίησης του διδακτικού υλικού στις σχολικές τάξεις.

Εισαγωγή
Για πολλά χρόνια η έρευνα στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών είχε ως  επίκεντρο τον 
τρόπο που οι μαθητές σχηματίζουν αναπαραστάσεις για τις οντότητες και τα φαινόμενα του 
κόσμου γύρω τους. Η καταγραφή των ιδεών τους και η ανεύρεση μοντέλων στη σκέψη τους 
οδήγησε σε ερωτήματα σχετικά με τις πηγές αυτών των ιδεών και αντιλήψεων. Μια κατεύθυνση 
στην  αναζήτηση  αυτή  ήταν  η  μελέτη  του  διδακτικού  υλικού  που  χρησιμοποιείται  και  των 
χαρακτηριστικών  εκείνων  που  μπορεί  να  επηρεάζουν  τον  τρόπο  σκέψης  των  μαθητών.  Τα 
σχολικά  βιβλία  έχουν  αποτελέσει  αντικείμενο  κριτικής  τόσο  στο  επίπεδο  της  μαθησιακής 
αποτελεσματικότητας (AAAS, 2001a, 2001b), όσο και στο επίπεδο της αποτυχίας τους στην 
ανάπτυξη  της  κριτικής  σκέψης  των  μαθητών  (Giordano,  2003).  Ενώ  τα  περισσότερα 
‘καλύπτουν’  τις  βασικές  έννοιες-κλειδιά  που  το  αναλυτικό  πρόγραμμα  αναζητά,  οι  ιδέες 
παρουσιάζονται  ως  τμήματα  πληροφορίας,  μεμονωμένα  και  αποσπασματικά  και  σπάνια 
προσφέρουν ευκαιρίες στους μαθητές ώστε να κάνουν συνδέσεις ανάμεσα στις ιδέες, σημαντικό 
γνωστικό βήμα στη συγκρότηση του είδους της συνεκτικής κατανόησης που χαρακτηρίζει την 
επιστημονική  σκέψη  (Koppal &  Caldwell,  2004).  Φαίνεται  ότι  η  συστηματική  μελέτη  του 
διδακτικού υλικού και συγκεκριμένων χαρακτηριστικών του αποτελεί προτεραιότητα σήμερα, 
έτσι ώστε να ανατρέψουμε την αντίληψη ότι τα σχολικά βιβλία αποτελούν ένα σύνολο χαμένων 
ευκαιριών.

Σκοπός της έρευνας
Μια από τις  σημαντικές  παραμέτρους  στα σχολικά βιβλία  είναι  οι  οπτικές  αναπαραστάσεις 
(ΟΑ) που  περιλαμβάνονται  σε  αυτά  καθώς  αποτελούν  σημαντικά  διδακτικά  και  μαθησιακά 
εργαλεία. Η συνεργασία της γραπτής γλώσσας με τις εικόνες είναι ιδιαίτερα σημαντική για τις 
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Φυσικές Επιστήμες με κύριο στόχο να οδηγήσει τους μαθητές να συλλάβουν τον εσωτερικό 
χαρακτήρα  και  τη  σημασία  ενός  επιστημονικού  πεδίου  (Schnotz,  Picard &  Hron,  1993), 
ιδιαίτερα όταν αναφερόμαστε στη μελέτη μη προσβάσιμου με την άμεση εμπειρία μας μέρους 
του  κόσμου.  Η σημασία  των  ΟΑ ως  διδακτικά  εργαλεία  οπτικοποίησης  (visualization)  του 
μικρόκοσμου  είναι  σημαντική  για  τη  δημιουργία  λειτουργικών  μοντέλων  από  μέρους  των 
μαθητών και  το θέμα έχει  αποτελέσει  αντικείμενο μελέτης  (Wu,  Krajcik &  Soloway, 2001; 
Pozzer & Roth, 2003). Κατά τον Gilbert (2007), οι ΟΑ και τα μοντέλα που συχνά εμπεριέχουν 
έχουν παίξει σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της επιστήμης και θα έπρεπε να παίζουν τον ίδιο 
σημαντικό ρόλο και στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών. Πώς όμως λειτουργούν οι ΟΑ των 
σχολικών βιβλίων με τους μαθητές; Οι Pozzer και  Roth (2004) ισχυρίζονται πως οι μαθητές 
απλά ‘σκανάρουν’ τις φωτογραφίες του σχολικού τους βιβλίου,  χωρίς να τις επεξεργάζονται 
περισσότερο  ώστε  να  εξάγουν  ουσιαστικές  πληροφορίες  από  αυτές.  Σε  αυτή  την  εργασία 
σκοπός είναι να μελετηθούν οι εμπειρίες των μαθητών κατά την επαφή τους με τέσσσερες ΟΑ 
που απεικονίζουν οντότητες και διαδικασίες του μικρόκοσμου και εμπεριέχονται σε σχολικά 
βιβλία που έχουν διδαχθεί.

Η ταυτότητα της έρευνας
Τα δεδομένα  που  αποτελούν  τη  βάση  αυτής  της  μελέτης  αποτελούν  μέρος  μιας  ευρύτερης 
έρευνας  που  μελετά  αφ’ ενός  μεν  τις  οπτικές  αναπαραστάσεις  των  βιβλίων  Χημείας  και 
Βιολογίας Γυμνασίου (Αμαριωτάκης, Σπηλιωτοπούλου & Ιωαννίδης, 2007) και αφετέρου τις 
εμπειρίες των μαθητών με τέσσερα ερευνητικά έργα που βασίζονται σε επιλεγμένες οπτικές 
αναπαραστάσεις των σχολικών βιβλίων (Αμαριωτάκης, 2006,  Amariotakis,  Spiliotopoulou & 
Ioannidis,  2007).  Το  ερευνητικό  έργο  στο  οποίο  επικεντρωνόμαστε  στην  παρούσα  εργασία 
δημιουργείται από 4 εικόνες σχολικών βιβλίων Γυμνασίου (Σχήμα 1). Η πρώτη είναι μια οπτική 
αναπαράσταση (ΟΑ1),  στην οποία απεικονίζονται  ένα λευκό αιμοσφαίριο και  βακτήρια την 
στιγμή που το αιμοσφαίριο τα καταστρέφει (φωτογραφία, μακροσκοπική αναπαράσταση). Στη 
δεύτερη  οπτική  αναπαράσταση  (ΟΑ2)  παρουσιάζεται  η  τομή  ενός  φύλλου  (σκίτσο, 
μικροσκοπική αναπαράσταση). Οι δυο αυτές ΟΑ ανήκουν στο βιβλίο Βιολογίας Α’ Γυμνασίου 
(Καστορίνης κ.ά., 2005). Η τρίτη εικόνα (ΟΑ3) είναι αναπαράσταση τμήματος του ανθρώπινου 
DNA (κατασκευή  ηλεκτρονικού  υπολογιστή,  μικροσκοπική  αναπαράσταση),  ενώ  η  τέταρτη 
ΟΑ4 παρουσιάζει τμήμα ενός πέτρινου τοίχου (φωτογραφία, μακροσκοπική αναπαράσταση). 
Αυτές οι δυο ΟΑ είναι από το βιβλίο Χημείας Β΄ Γυμνασίου (Γεωργιάδου κ.ά., 1997). Οι τρεις 
εικόνες είναι ρεαλιστικές αναπαραστάσεις και η τέταρτη έχει μεταφορική σημασία. Η πρώτη 
αναπαριστά  μια  διεργασία,  ενώ  οι  υπόλοιπες  τρεις  λειτουργούν  ως  περιγραφικές 
αναπαραστάσεις κάποιων οντοτήτων.

Δυο ερωτήματα κλήθηκαν να απαντήσουν οι  μαθητές,  αφού παρατηρήσουν προσεκτικά  τις 
εικόνες αυτές.  Το πρώτο είχε  την ακόλουθη διατύπωση “Κοιτάξτε προσεκτικά τις  πιο κάτω 
φωτογραφίες.  Τοποθετήστε  τις  λεζάντες  που  πιστεύετε  πως  περιγράφουν  τις  φωτογραφίες 
αυτές” (ειδικός κενός χώρος υπήρχε διαθέσιμος κάτω από καθεμιά). Στο δεύτερο ερώτημα είχαν 
να  απαντήσουν σε  ειδικά  διαμορφωμένο  πλαίσιο  το  ακόλουθο  ερώτημα:  “Ποιες  από αυτές 
μπορεί να σχετίζονται με την δομή της ύλης (μόρια, άτομα, ηλεκτρόνια, κ.α.)  και γιατί”. Ο 
πρώτος στόχος ήταν να διαπιστώσουμε αν οι μαθητές αναγνωρίζουν τι ακριβώς απεικονίζεται 
στις εικόνες, με δεδομένο πάντα ότι είναι εικόνες από το σχολικό τους βιβλίο και σίγουρα τις 
έχουν συναντήσει κατά τη διάρκεια των μαθημάτων τους. Ο δεύτερος στόχος αναφέρεται στη 
διερεύνηση  της  ικανότητας  των  μαθητών  να  ερμηνεύουν  τις  φωτογραφίες  διαμέσου  ενός 
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καθορισμένου εννοιολογικού πλαισίου,  αυτού της  δομής  της  ύλης  και  να κάνουν άμεσες  ή 
έμμεσες  αντιστοιχήσεις  της  εικόνας  που  βλέπουν   με  έννοιες  των  φυσικών  επιστημών 
(μικρόκοσμος, δομικά σωματίδια), όταν δεν υπάρχει λεκτική πληροφορία ή επεξήγηση;

Το  δείγμα  αποτελείται  από 
56 μαθητές,  42 μαθητές της 
Γ΄  Γυμνασίου  και  14 
μαθητές  της  Α΄  Λυκείου 
διαφόρων  σχολείων  της 
Πάτρας.  Η έρευνα  διεξήχθη 
το  τελευταίο  τρίμηνο  της 
φοίτησής  τους  στις  τάξεις 
αυτές.  Όλοι  οι  μαθητές  που 
συμμετείχαν  είχαν  διδαχθεί 
τις  ενότητες,  στις  οποίες  οι 
φωτογραφίες περιέχονταν, 2-
3  χρόνια  πριν.  Για  την 
ανάλυση  των  απαντήσεων 
των μαθητών υιοθετήθηκε η 
επαγωγική  ανάλυση 
περιεχομένου  (Mayring, 
2000).  Κατά  την  ανάλυση 
των  δεδομένων  το  μεν 
συστηματικό  σφάλμα 
προσδιορίστηκε στο 2%, ενώ 

τα  αναγραφόμενα  συνολικά  πειραματικά  σφάλματα  υπολογίστηκαν  ανεξάρτητα  για  κάθε 
πειραματικό σημείο. Παράμετροι, όπως η χρονική απόσταση της έρευνας από τη διδασκαλία ή 
η διαφοροποίηση ανά τάξη, δεν έχουν περιληφθεί στο σχεδιασμό της παρούσας έρευνας. 

Αποτελέσματα
Κατηγορίες εμπειρίας με τις τρεις ρεαλιστικές οπτικές αναπαραστάσεις
Η ανάλυση των απαντήσεων οδήγησε στη δημιουργία σχήματος κατηγοριών, κοινό για τις τρεις 
πρώτες αναπαραστάσεις.  Οι κατηγορίες αυτές περιγράφουν και  διαφοροποιούν τις  εμπειρίες 
των μαθητών με τις συγκεκριμένες ΟΑ.

Η πρώτη κατηγορία  δημιουργείται  από  απαντήσεις  μαθητών  που  επικεντρώνονται  μόνο  σε 
χαρακτηριστικά  της  γενικής  φαινομενολογίας  της  ΟΑ και  δεν  αναγνωρίζουν  το  βιολογικό 
πλαίσιο,  όπου  η  οπτική  αναπαράσταση  τοποθετείται.  Χαρακτηριστικές  απαντήσεις  της 
κατηγορίας αυτής είναι: ‘σφουγγάρι’, ‘μυαλό’, ‘ηφαίστειο’, ‘παχύ έντερο’ για την ΟΑ1, ‘κουτί’, 
‘δένδρο’, ‘ηλεκτρική πηγή’ για την ΟΑ2 και ‘ψηφιδωτό’, ‘σύμπλεγμα’ για την ΟΑ3.

Στη δεύτερη κατηγορία, στις απαντήσεις φαίνεται ότι ο μαθητής αναγνωρίζει το μικροσκοπικό 
πλαίσιο της ΟΑ σε γενικές γραμμές, αλλά δεν μπορεί να διαχωρίσει στοιχεία της κεντρικής 
ιδέας που απεικονίζεται. Χαρακτηριστικές περιγραφές που εντάσσονται στην κατηγορία αυτή 
είναι: ‘ίνες  του  οργανισμού’,  ‘μύκητες’,  ‘ιός  γρίπης’ για  την  ΟΑ1, ‘βακτήριο’,  ‘εσωτερικό 
ανθρώπινου σώματος’,  ‘μια  ματιά  στο  εσωτερικό’,  ‘υποατομικά σωματίδια,  ηλεκτρόνια  και 
πρωτόνια μέσα στην ηλεκτρική  πηγή’ για  την  ΟΑ2. Και  στην περίπτωση αυτή η επίδραση 
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γενικών  φαινομενολογικών  χαρακτηριστικών  είναι  αισθητή,  όπως  αποκαλύπτεται  στην 
περιγραφή ενός μαθητή: «Σωματίδια του οργανισμού που αποτελούν ένα όργανο, μάλλον κοντά 
στην καρδιά, αφού μπορούμε να διακρίνουμε κάτι σαν αρτηρία».

Στην  τρίτη  κατηγορία  απαντήσεων  αναγνωρίζονται  φαινομενολογικά  στοιχεία,  τα  οποία 
σχετίζονται ως ένα βαθμό με την αναπαριστώμενη κεντρική ιδέα, με κύρια αναφορά και για τις 
τρεις  ΟΑ στο κύτταρο, ενώ στην τέταρτη κατηγορία οι περιγραφές δείχνουν ότι  οι  μαθητές 
αναγνωρίζουν  εννοιολογικά  χαρακτηριστικά  της  ίδιας  της  κύριας  αναπαριστώμενης  ιδέας. 
Παραδείγματα  αυτής  της  κατηγορίας  είναι: ‘βακτήρια’,  ‘μεγέθυνση  βακτηρίου’,  ‘τα  λευκά 
αιμοσφαίρια’, ‘παθογόνοι οργανισμοί’ για την ΟΑ1, ‘οργανίδια κυττάρων’, ‘φυτικό κύτταρο’, 
‘κυτταρική μεμβράνη’, ‘χλωροπλάστες’, ‘βλαστοκύτταρα’, ‘το κυτταρικό τοίχωμα’ για την ΟΑ2 
και  ‘DNA’,  ‘RNA’ για  την  ΟΑ3. Ο  όρος  ‘βλαστοκύτταρα’ για  την  ΟΑ2 εκλαμβάνεται  ότι 
χρησιμοποιείται από τους μαθητές με την έννοια του κυττάρου του βλαστού.

Στην  πέμπτη,  τέλος,  κατηγορία  εντάσσονται  απαντήσεις,  οι  οποίες,  χωρίς  να  είναι  πάντα 
ακριβείς, κάνουν εμφανή τη δυνατότητα των μαθητών να αναγνωρίζουν τόσο το περιεχόμενο, 
όσο  και  την  εννοιολογική  σημασία  της  οπτικής  αναπαράστασης.  Παραδείγματα  των 
απαντήσεων  που  έδωσαν  οι  μαθητές  ως  λεζάντες  σε  αυτή  την  κατηγορία  είναι:  ‘λευκά 
αιμοσφαίρια όταν ιός εισβάλλει στον οργανισμό’, ‘τα λευκά αιμοσφαίρια απλώνονται για να 
τον εμποδίσουν’, ‘καταπολέμηση του ιού από τα β λευκοσώματα’ για την ΟΑ1, ‘δομή φυτικού 
κυττάρου’, ‘δομή φύλλου’, ‘η κυτταρική δομή και κυρίως στα φυτά (κύτταρο φυτών)’, ‘η δομή 
της επιφάνειας ενός φύλλου’ για την ΟΑ2, ‘μόριο  DNA',  ‘δομή  DNA’, ‘η φωτογραφία μας 
δείχνει το συνδυασμό του DNA’, ‘η διπλή αλυσίδα του DNA’ για την ΟΑ3.

Τα ποσοστά ανά κατηγορία και ΟΑ παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Παρατηρούμε ότι για την 
ΟΑ του λευκού αιμοσφαιρίου και των βακτηρίων, καθώς και την ΟΑ της δομής του φύλλου, ένα 
ποσοστό περίπου 20,0% είτε  δεν  απαντά,  είτε  αναγνωρίζει  οντότητες  που δεν  έχουν καμιά 
σχέση με τις πραγματικά αναπαριστώμενες. Tο ποσοστό αυτό είναι (12,5±4,9)% για την οπτική 
αναπαράσταση του τμήματος του ανθρώπινου DNA.

Πίνακας 1: Ποσοστά (%) περιγραφών μαθητών ανά κατηγορία και οπτική αναπαράσταση

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ ΟΑ 1      (%) ΟΑ 2     (%) ΟΑ 3      (%)
Αναγνώριση άσχετων οντοτήτων - Επίδραση 
γενικής φαινομενολογίας ΟΑ

8,9(±4,3) 5,4(±3,6) 3,6(±3,2)

Αναγνώριση  μικροσκοπικού  πλαισίου  ΟΑ - 
Επίδραση της  γενικής φαινομενολογίας ΟΑ

12,5(±4,9) 7,1(±4,0) 0,0(+2,0)

Αναγνώριση  οντοτήτων  που  έχουν  κάποια 
σχέση με την αναπαριστώμενη οντότητα 

26,8(±6,3) 14,3(±5,1) 3,6(±3,2)

Αναγνώριση εννοιολογικών χαρακτηριστικών 
της αναπαριστώμενης οντότητας 

32,1(±6,6) 37,5(±6,8) 50,0(±7,0)

Αναγνώριση  του  περιεχομένου  και  της 
εννοιολογικής σημασίας του

7,1(±4,0) 21,4(±5,9) 33,9(±6,7)

Χωρίς απάντηση / Δεν γνωρίζω 12,5(±4,9) 14,3(±5,1) 8,9(±4,3)

Μια ευκολότερη αναγνώριση του περιεχομένου και της σημασίας της αναπαράστασης φαίνεται 
να ισχύει για την ΟΑ με το  DNA, για την οποία ποσοστό (33,9±6,7)% των μαθητών δίνουν 
ικανοποιητικές απαντήσεις, γεγονός που μπορεί να ερμηνευθεί από τη μεγάλη συχνότητα που 
αναπαραστάσεις του DNA εντάσσονται σήμερα στα ΜΜΕ. Για την ΟΑ με τη δομή του φύλλου, 
το  (21,4±5,9)% των  μαθητών  δίνουν  αποδεκτές  λεζάντες,  ενώ  μόνο  το  (7,1±4,0)% των 
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περιγραφών  αποδίδει  την  πραγματική  σημασία  της  ΟΑ του  λευκού  αιμοσφαιρίου  σε  ώρα 
δράσης. Αυτή η ΟΑ φαίνεται να δυσκολεύει ιδιαίτερα τους μαθητές, αφού σε μικρότερο βαθμό 
(32,1±6,6)% επίσης,  αναγνωρίζονται  έστω  κάποια  εννοιολογικά  χαρακτηριστικά  των 
αναπαριστώμενων  οντοτήτων  και  διαδικασιών,  έναντι  του  ποσοστού  (37,5±6,8)% στην 
περίπτωση  της  ΟΑ2  και  του  (50,0±7,0)% της  ΟΑ3.  Έτσι,  αναγνωρίζονται  μικροσκοπικές 
οντότητες σε μεγαλύτερο βαθμό και σε ποσοστό (12,5±4,9)%, έναντι του ποσοστού (7,1±4,0)% 
της ΟΑ2 και καθόλου για την ΟΑ με το DNA, είτε έννοιες που παρουσιάζουν κάποια σχέση με 
την ΟΑ σε ποσοστό (26,8±6,3)%, έναντι (14,3±5,1)% για την ΟΑ2 και (3,6±3,2)% για την ΟΑ3. 
Ένα άλλο στοιχείο σχετικά με την ΟΑ1 που αναπαριστά μια διεργασία είναι ότι  μόνο ένας 
μικρός αριθμός μαθητών (8,9±4,3)% έδωσε περιγραφή που αναφέρεται σε αυτή τη διεργασία.

Εμπειρίες μαθητών με την μεταφορική οπτική αναπαράσταση
Οι  απαντήσεις  των  μαθητών  για  την  τέταρτη  ΟΑ  ενός  τμήματος  τοίχου,  η  οποία  έχει 
μεταφορική σημασία, οδήγησαν σε ένα κάπως διαφορετικό σχήμα κατηγοριοποίησης (Πίνακας 
2). Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει μικρό αριθμό περιγραφών (5,4±3,6)% που σχετίζονται με 
την φαινομενολογία της ΟΑ, αλλά τελικά αναγνωρίζονται τελείως άσχετες με το πραγματικό 
και  μεταφορικό  περιεχόμενό  της.  Χαρακτηριστικές  απαντήσεις  είναι  ‘δομή  του  κυττάρου’, 
‘αιμοφόρα  αγγεία’,  πυκνότητα.  Η  δεύτερη  κατηγορία  που  είναι  και  η  πολυπληθέστερη 
(42,9±7,0)% δημιουργείται  από  απαντήσεις  που  απλά  ονομάζουν  την  οντότητα  που 
απεικονίζεται ως όλον, δηλαδή, τοίχος, πέτρινο τοίχωμα, μάντρα, αρχαίο οικοδόμημα, ενώ ένα 
ποσοστό  απαντήσεων  (5,0±6,0)% που  δείχνουν  την  επικέντρωση  των  μαθητών  στα  δομικά 
στοιχεία εντάσσονται στην τρίτη κατηγορία. 

Πίνακας 2: Ποσοστά (%) περιγραφών μαθητών ανά κατηγορία για την ΟΑ4

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ ΟΑ4  (%)
Αναγνώριση άσχετων με ΟΑ οντοτήτων – Επίδραση φαινομενολογίας ΟΑ 5,4(±3,6)
Αναγνώριση αναπαριστώμενης οντότητας ως όλον 42,9(±7,0)
Αναγνώριση αναπαριστώμενης οντότητας με αναφορά στα δομικά στοιχεία 25,0(±6,0)
Απόδοση μεταφορικού νοήματος 5,4(±3,6)
Χωρίς απάντηση / Δεν γνωρίζω 21,4(±5,9)

Κάποιες χαρακτηριστικές απαντήσεις αυτής της κατηγορίας είναι: ‘λίθοι’, ‘οι πέτρες ως δομικά 
υλικά ενός τείχους’, ‘δομικά υλικά’. Στην τέταρτη κατηγορία εμπίπτουν οι περιγραφές μικρού 
αριθμού  (5,4±3,6)% μαθητών  που  απέδωσαν  το  μεταφορικό  νόημα  της  εικόνας,  είτε 
περιγράφοντας συγκεκριμένα την αναλογία, π.χ. «όπως στοιβάζονται οι πέτρες για να χτιστεί 
ένας τοίχος, έτσι στοιβάζονται και τα κύτταρα για να δομηθεί ο οργανισμός», είτε αποδίδοντας 
προσωπικό  νόημα,  π.χ.  «η  σωστή  δομή  απαραίτητη  για  μια  καλύτερη  ζωή».  Ένας  αρκετά 
σημαντικός  αριθμός  (21,4±5,9)%,  δεν  απάντησαν  ή  δήλωσαν  ότι  δεν  αναγνωρίζουν  τι 
απεικονίζει η συγκεκριμένη ΟΑ.

Συσχέτιση ΟΑ με δομή της ύλης
Το δεύτερο ερώτημα ζητούσε από τους μαθητές την συσχέτιση της κάθε ΟΑ με τη δομή της 
ύλης και την αιτιολόγηση της άποψής τους. Τα ποσοστά των μαθητών που συσχέτισαν κάθε ΟΑ 
με τη δομή της ύλης παρουσιάζονται στον Πίνακα 3. Παρατηρούμε ότι περίπου το ένα τέταρτο 
των μαθητών δεν απαντούν ή δεν γνωρίζουν αναφορικά με τη συσχέτιση στις τρεις ΟΑ. Το 
ποσοστό  αυτό  είναι  αρκετά  μικρότερο  για  την  ΟΑ του  DNA,  για  την  οποία  φαίνεται  η 
αναγνώριση  της  συσχέτισης  με  τη  δομή  της  ύλης  να  γίνεται  από  το  μεγαλύτερο  ποσοστό 
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(76,8±6,0)% των μαθητών Η μικρότερη συσχέτιση φαίνεται  να δηλώνεται  για  την ΟΑ4 με 
ποσοστό (26,8±6,3)%, ενώ το (42,9±7,0)% των μαθητών για την ΟΑ1 και (53,6±7,0)% για την 
ΟΑ2, τις συσχετίζουν με τη δομή της ύλης.

Πίνακας 3: Ποσοστά % μαθητών που συσχέτισαν τις ΟΑ με τη δομή της ύλης

ΟΑ

Συσχέτιση 
ΟΑ1        (%) ΟΑ2        (%) ΟΑ3      (%) ΟΑ4       (%)

Συσχετίζεται 42,9(±7,0) 53,6(±7,0) 76,8(±6,0) 26,8(±6,2)

Δεν 
συσχετίζεται

30,4(±6,5) 19,6(±5,7) 10,7(±4,6) 48,2(±7,0)

Δεν γνωρίζω 26,8(±6,3) 26,8(±6,3) 12,5(±4,9) 25,0(±6,2)

Ελάχιστοι  μαθητές  έδωσαν  αιτιολογήσεις  των  απόψεών  τους  και  πολλοί  από  αυτούς  που 
έδωσαν,  το  έκαναν  αποσπασματικά,  ενώ  μερικές  δεν  έχουν  κάποιο  ουσιαστικό  νόημα.  Για 
παράδειγμα, μαθητής που στην ΟΑ1 είχε ως λεζάντα ‘βλέπουμε κάποια λευκά αιμοσφαίρια’ 
αιτιολόγησε  «σχετίζονται με τη δομή της ύλης γιατί τα λευκά αιμοσφαίρια υπάρχουν στο αίμα 
μας».  Κάποιος  άλλος  που  για  την  ΟΑ2  έδωσε  λεζάντα  ‘πυρήνας  φύλλου’ αιτιολόγησε  τη 
συσχέτιση  «γιατί  μας  δείχνει  πως  τα  μόρια  είναι  διατεταγμένα».  Παράδειγμα  μαθητή  που 
αιτιολόγησε και τις τρεις ΟΑ έδωσε τις ακόλουθες εξηγήσεις: για την ΟΑ1 που είχε λεζάντα ‘τα 
λευκά  αιμοσφαίρια  που  βοηθούν  τον  οργανισμό  σε  περίπτωση  ασθένειας’ αιτιολόγησε  τη 
συσχέτιση «γιατί αποτελεί δομικό στοιχείο του οργανισμού», για την ΟΑ2 που είχε λεζάντα 
‘φυτικό κύτταρο’ αιτιολόγησε «γιατί δείχνει τη δομή του κυττάρου», ενώ για την ΟΑ3 που είχε 
λεζάντα ‘DNA’ αιτιολόγησε «γιατί το DNA είναι η δομή των κυττάρων του οργανισμού».

Συζήτηση - Συμπεράσματα 
Ας προσπαθήσουμε να συνοψίσουμε τα  ευρήματά μας.  Υιοθετώντας  μια  φαινομενογραφική 
προσέγγιση (Marton & Booth, 1997) ενδιαφερόμαστε να διερευνήσουμε τους τρόπους που οι 
μαθητές  αποκτούν  εμπειρίες  του  κόσμου  γύρω  τους.  Πιο  συγκεκριμένα  θέλαμε  να 
διερευνήσουμε  τι  βλέπουν  οι  μαθητές  σε  τέσσερες  οπτικές  αναπαραστάσεις,  οι  οποίες  δεν 
συνοδεύονται  από  κανενός  είδους  διευκρινιστικό  ή  επεξηγηματικό  κείμενο;  Τι  εμπειρίες 
δημιουργούνται από το οπτικό ερέθισμα αυτών των αναπαραστάσεων και μόνο; σε ποιο βαθμό 
αναγνωρίζονται  από τους  μαθητές  διδακτικά  υλικά μετά από ένα χρονικό διάστημα από τη 
διδασκαλία  τους;  Να  υπενθυμίσουμε  ότι  όλοι  οι  μαθητές  είχαν  έρθει  κάποια  στιγμή  στο 
παρελθόν σε επαφή με αυτά τα διδακτικά υλικά, δηλαδή τις εικόνες και τις σχετικές ενότητες.

Τα  ευρήματα  δεν  είναι  ενθαρρυντικά.  Αρκετοί  μαθητές  αδυνατούν  να  περιγράψουν  με 
οποιοδήποτε  τρόπο  το  περιεχόμενο  των  οπτικών  αναπαραστάσεων,  ενώ  ικανοποιητικές 
λεζάντες δίνονται από ένα μικρό αριθμό μαθητών, ιδιαίτερα για τις οπτικές αναπαραστάσεις του 
λευκού αιμοσφαιρίου με τα βακτήρια και της τομής του φύλλου. Η μεταφορική σημασία της 
οπτικής  αναπαράστασης  του  τμήματος  τοίχου  δεν  αναγνωρίζεται  από  τη  συντριπτική 
πλειοψηφία των μαθητών, αν και δεν παρουσιάσθηκε μόνη της, αλλά μαζί με τις υπόλοιπες ΟΑ 
οι οποίες δημιουργούσαν ένα πλαίσιο ‘μικρόκοσμού’. Οι κατηγορίες που προέκυψαν δείχνουν 
ότι οι μαθητές δεν μπορούν να βιώσουν ένα οπτικό ερέθισμα στην ολότητά του. Διαπιστώνουμε 
κρίσιμες διαφοροποιήσεις στον τρόπο που οι μαθητές αποκτούν εμπειρίες από τις ΟΑ. Οι Mar-
ton &  Booth (1997)  ισχυρίζονται  ότι  αποκτούμε  εμπειρία  κάποιου  πράγματος  ως  κάτι 
(something as something),  χάρις  σε  δυο  ικανότητες  με  τις  οποίες  ως  άνθρωποι  είμαστε 
εφοδιασμένοι και τους περιορισμούς που περιορίζουν αυτές τις ικανότητες: α) ότι μπορούμε να 
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διαχωρίζουμε  οντότητες  και  όψεις  και  β)  μπορούμε  εστιασμένα  να  συνειδητοποιούμε  λίγες 
οντότητες  ή  όψεις  ταυτόχρονα.  Το  να  μάθουμε  να  αποκτούμε  εμπειρίες  των  ποικίλων 
φαινομένων,  που κατά  τη  γνώμη τους  είναι  η  πιο σημαντική  μορφή μάθησης,  σημαίνει  να 
γίνεσαι ικανός να διακρίνεις συγκεκριμένες οντότητες ή όψεις και να έχεις την ικανότητα να 
είσαι ταυτόχρονα και εστιασμένα συνειδητός αυτών των συγκεκριμένων οντοτήτων και όψεων. 
Αν  αναλογισθούμε  το  τι  απεικονίζεται  σε  μια  οπτική  αναπαράσταση,  μπορούμε  να 
διαπιστώσουμε  ότι,  όπως  οι  Marton &  Booth (1997)  ισχυρίζονται,  κάποια  στοιχεία  της 
αποτελούν τον πυρήνα της  αναπαράστασης,  ενώ άλλα ανήκουν σε πεδία περιβάλλοντα τον 
πυρήνα, και άλλα στο περιθώριό της. Από την ανάλυση των δεδομένων μας φαίνεται ότι οι 
εμπειρίες  των  μαθητών  πράγματι  ακολουθούν  εξελικτικά  πεδία  αναγνώρισης  και 
συνειδητοποίησης  του  περιεχομένου  των  ΟΑ.  Στο  πρώτο  επίπεδο  αναγνωρίζονται  και 
διαχωρίζονται  στοιχεία που βρίσκονται  στο περιθώριο  του εικονιζόμενου περιεχομένου,  στο 
δεύτερο στοιχεία που ανήκουν σε περιβάλλοντα πεδία του πυρήνα της αναπαράστασης, ενώ στο 
τρίτο επίπεδο συναντούμε διάκριση του σημασιολογικού πυρήνα της. Σε ένα τέταρτο επίπεδο 
θα  μπορούσαμε  να  αναφερθούμε  στις  περιπτώσεις  όπου  διακρίνονται  στοιχεία  τα  οποία 
αναγνωρίζει ότι υπάρχουν από προηγούμενες εμπειρίες, χωρίς όμως να απεικονίζονται φανερά, 
ή  να  είναι  ορατά  (appresentation)  στην  οπτική  αναπαράσταση.  Πώς  λοιπόν  μπορούμε  να 
ασκήσουμε τους μαθητές μας να διακρίνουν όσο δυνατόν περισσότερες οντότητες και όψεις 
ταυτόχρονα και εστιασμένα;

Όταν συζητούμε για τις σχολικές τάξεις πάντα ισχυριζόμαστε την ανάγκη να αναζητούμε νέα 
διδακτικά υλικά και αποτελεσματικότερους τρόπους διδασκαλίας. Πόσο εξοικειωμένοι είμαστε 
όμως με τα διδακτικά υλικά που έχουμε και πως τα αξιοποιούμε; Αν ανατρέξουμε στα κείμενα 
των βιβλίων, μέσα στα οποία οι ΟΑ λειτουργούν και αποκτούν νόημα, θα εντοπίσουμε αρκετές 
ατέλειες  και  αδυναμίες.  Ας  εξετάσουμε  το  παράδειγμα  της  πρώτης  ΟΑ που  φαίνεται  να 
δυσκόλεψε περισσότερο τους μαθητές, αν και είναι το καλύτερα πλαισιωμένο με την ενότητα 
στην οποία εντάσσεται. Οι δυο πρώτες, λοιπόν, ΟΑ περιλαμβάνονται στην ενότητα ‘Κύτταρο’, 
η πρώτη κάτω από την παράγραφο ‘ζωικό κύτταρο’ και η δεύτερη κάτω από την παράγραφο 
‘φυτικό  κύτταρο’.  Πιο  συγκεκριμένα  για  την  πρώτη  ΟΑ,  σε  τίτλο  πάνω  από  το  κείμενο, 
επεξηγείται «λευκό αιμοσφαίριο σε ώρα δράσης», ενώ στο κείμενο υπάρχει αναφορά στο ρόλο 
των  λευκών  αιμοσφαιρίων  να  μας  προστατεύουν  από  παθογόνους  μικροοργανισμούς,  όπου 
αναφέρεται  ότι  «επιτρέπει  να ‘περικυκλώνουν’ και  να αδρανοποιούν τον εχθρό».  Υπάρχουν 
επίσης  βέλη  συνδεόμενα με  επεξηγηματικούς  δείκτες,  εκτός  εικόνας,  τα  οποία  δείχνουν  το 
σχεδόν καλυμμένο λευκό αιμοσφαίριο και τα τρία βακτήρια που βρίσκονται στο κάτω μέρος της 
εικόνας.  Από τις  τέσσερες  ΟΑ,  που  χρησιμοποιούνται  στην  παρούσα  μελέτη,  αυτή  είναι  η 
καλύτερα συνδεδεμένη με το κείμενο με το οποίο σχετίζεται. Η ΟΑ, όμως, αυτή περιέχει μια 
‘ιστορία’ που ενώ είναι πολύ σημαντική και ενδιαφέρουσα, αλλά αρκετά πολύπλοκη και μια 
αναπαράσταση από μόνη της δεν μπορεί να την απεικονίσει. Η ύπαρξη μιας τουλάχιστον ακόμη 
ΟΑ προηγούμενης φάσης, όπου θα απεικονίζονταν το λευκό αιμοσφαίριο και τα βακτήρια πιο 
καθαρά πριν την ‘περικύκλωση’, θα απέδιδε τον δυναμικό χαρακτήρα αυτής της διαδικασίας. 
Στην παρούσα ΟΑ η περικύκλωση, επίσης, φαίνεται να αναφέρεται στο λευκό αιμοσφαίριο και 
σαν να γίνεται από τα βακτήρια. Μια ικανοποιητική λειτουργία αυτής της ΟΑ στην ενότητα 
ζωικά κύτταρα, θα περιλάμβανε, επίσης, την αναφορά στο διαφορετικό μέγεθος, σχήμα, φύση 
και  λειτουργία  των δυο διαφορετικών τύπων ζωικών κυττάρων.  Δυο συνέπειες  φαίνεται  να 
έχουν τέτοιου είδους παρατηρήσεις. Η μια αναφέρεται στους συγγραφείς των σχολικών βιβλίων 
και στη σημασία που χρειάζεται να αποδίδεται στον τόσο σημαντικό παράγοντα για τη μάθηση, 
ιδιαίτερα στη σημερινή εποχή της εικόνας, των οπτικών αναπαραστάσεων και η άλλη στους 
εκπαιδευτικούς  και  η  μελέτη  τέτοιου  είδους  προβλημάτων  έχει  τραβήξει  τελευταία  το 
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ενδιαφέρον  των  ερευνητών  (Harrison,  2001).  Η εξοικείωση  με  το  διδακτικό  υλικό,  που  σε 
μεγάλο βαθμό εξακολουθεί να είναι το βιβλίο και με τα χαρακτηριστικά του μπορεί να είναι 
σημαντική για την επιλογή απλών, αλλά κρίσιμων διδακτικών ενεργειών. Έτσι, στο παράδειγμα 
που παρουσιάσθηκε πιο πάνω οι  αδυναμίες  που επισημάνθηκαν μπορούν να γίνουν σημεία 
διδακτικής αναφοράς. Οι μαθητές θα μπορούσαν να σχεδιάσουν εικόνες με το πριν και το μετά 
της ΟΑ του βιβλίου τους, να παρατηρήσουν  τις διαφορές στα ζωικά κύτταρα, να συζητήσουν 
την ΟΑ και σε σύγκριση με κάποια άλλη που ο εκπαιδευτικός θα μπορούσε να αναζητήσει και 
να  προσφέρει  στους  μαθητές  του.  Μπορεί  μια  εικόνα  να  αξίζει  χίλιες  λέξεις,  αλλά για  να 
καταστεί αυτό δυνατό χρειάζεται συνεχής μελέτη και αναζήτηση.
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Διδασκαλία του τρίτου νόμου του Νεύτωνα με επανάληψη του 
ιστορικού του πειράματος σε μαθητές Γυμνασίου.

Αναγνωστόπουλος Α.1, Κώτσης Κ.2 

1 Φυσικός-Υποφ. Διδάκτορας ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων me01622@cc.uoi.gr
2 Αναπλ. Καθηγητής  ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων kkotsis@cc.uoi.gr

Στις φυσικές επιστήμες τα πειράματα κρατούν έναν κεντρικό ρόλο για τη διαδικασία 
προς  τη  νέα  γνώση.  Ένας  από  τους  τρόπους  καλύτερης  κατανόησης  των 
επιστημονικών εννοιών από τους μαθητές αλλά και ενσωμάτωσης της ιστορίας της 
επιστήμης στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών είναι και η επανάληψη ιστορικών 
πειραμάτων. Η εργασία αυτή αναφέρεται στην επανάληψη ενός ιστορικού πειράματος 
το  οποίο  πραγματοποιήθηκε  για  πρώτη  φορά  από  τον  Νεύτωνα  και  αφορά  την 
πειραματική απόδειξη του τρίτου νόμου του. Η επανάληψη του πειράματος έγινε με 
την  μορφή  επίδειξης  σε  μαθητές  Γυμνασίου.  Φαίνεται  ότι  οι  μαθητές  μπορούν  να 
κατανοήσουν όχι μόνο την αλληλεπίδραση ανάμεσα σε δύο σώματα αλλά και γιατί οι 
δυνάμεις αυτές είναι ίσου μέτρου. Οι μαθητές  γενικά μέσα από την επανάληψη των 
ιστορικών  πειραμάτων  δείχνουν  ότι  το  ενδιαφέρον  τους  είναι  αυξημένο  και  έχουν 
κίνητρο για την μάθηση. Επίσης έρχονται σε επαφή με τη διαδικασία για το τι κάνουν οι 
επιστήμονες όταν παράγουν την επιστημονική γνώση.

Εισαγωγή

Η διδασκαλία και η μάθηση εννοιών της φυσικής, αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κατανόηση 
τους από τους μαθητές καθώς οι εναλλακτικές ιδέες τους είναι έντονες (Driver et al 2000) και 
αντιστέκονται  στην αλλαγή.  Όταν χρησιμοποιούνται  παραδοσιακές  διδακτικές  προσεγγίσεις, 
είναι αμφίβολο εάν οι μαθητές είναι σε θέση να αφομοιώσουν την επιστημονική θεώρηση. Μια 
προσέγγιση  στο  πλαίσιο  της  οποίας  μπορούν  να  δημιουργηθούν  οι  συνθήκες  για  επίτευξη 
εννοιολογικής αλλαγής των εννοιών είναι το πείραμα.
Η ανάπτυξη ενός ιστορικού πειράματος αποτελεί ένα άριστο παιδαγωγικό μέσο για τις ιδέες, τις 
παρατηρήσεις  και την ανάλυση του θέματος που αφορά το πείραμα  (Matthews,  M.,  1998). 
Δηλαδή μπορεί να θεωρηθεί ως πλούσια πηγή εμπειρίας τόσο για τους μαθητές όσο και για τους 
καθηγητές των φυσικών επιστημών.
Η παρουσίαση της ιστορίας της φυσικής μέσα από την επανάληψη των ιστορικών πειραμάτων 
έχει προταθεί από διάφορους ιστορικούς και εκπαιδευτικούς των φυσικών επιστημών (Mathews 
1994, Reiss 1995, Kipnis 1996, Heering 2003).
Οι Yager και Penick το 1987 υποστήριξαν ότι μια πρωταρχική αιτία των μαθητών που χάνουν το 
ενδιαφέρον για τη φυσική στο γυμνάσιο είναι η αυξανόμενη απουσία της παρουσίασης και της 
αντιπροσώπευσης της ιστορίας της επιστήμης.
Οι μαθητές πρέπει να αναπτύξουν τη γνώση και την κατανόηση των τρόπων με τους οποίους οι 
επιστημονικές ιδέες αλλάζουν μέσα στον χρόνο και πώς η φύση αυτών των ιδεών και των χρήσεων  στις 
οποίες τίθενται επηρεάζεται από τα κοινωνικά, ηθικά, πνευματικά και πολιτιστικά πλαίσια  στα οποία 
αναπτύσσονται, (Yager 1992) 
Τα τελευταία χρόνια, η ερευνητική ομάδα του Όλντενμπουργκ έχει αναπτύξει διάφορα ιστορικά 
πειράματα χρησιμοποιώντας την μεθοδολογία που προτείνει ο  Heering  (Heering 1992, 2000, 
Hottecke 2000,  Sichau 2000).  Τα πειράματά τους  προέρχονται  από την αρχική εργασία και 
έχουν ενσωματώσει επιτυχώς αυτήν την διαδικασία στο πρόγραμμα εκπαίδευσης φυσικής για 
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τους  καθηγητές  φυσικής  (Reiss 2000).   Ο  Heering περιγράφει  τη  μέθοδο επανάληψης  των 
ιστορικών πειραμάτων σε τρεις φάσεις: την κατασκευή των συσκευών, την αναπαραγωγή της 
πειραματικής διαδικασίας,  και την απόκτηση της εμπειρίας.  Για την προσαρμογή αυτής της 
διαδικασίας  στους  μαθητές  της  τάξης  προηγείται  η  αναζήτηση  και  η  έρευνα  στην 
ιστοριογραφία. Συνεπώς, η ιστορική αναδημιουργία καθοδηγείται από ένα ιστορικό αφήγημα. 
Το αφήγημα θέτει εκείνο το πλαίσιο στους μαθητές ώστε να αυξήσει τη φύση των ερωτήσεων 
τους σχετικά με την επιστήμη όπως συστήνεται από πολλούς ερευνητές (Stinner 1995, Abd-El-
Khalick and Lederman 2000).
Δεδομένου  ότι  αφορά  ένα  ιστορικό  πείραμα  το  αφήγημα  έχει  τέσσερα  μέρη  εισαγωγή, 
πειραματικό σχέδιο, πειραματικά αποτελέσματα, και ανάλυση. Στην παρούσα εργασία το στάδιο 
της κατασκευής της πειραματικής διάταξης έχει προηγηθεί χωρίς την συμμετοχή των μαθητών.

Ιστορική αναδρομή

Τα βασικά θεμέλια  της  κλασσικής  μηχανικής  τέθηκαν για  πρώτη φορά στις  αρχές  του 17ου 

αιώνα από τον Γαλιλαίο και κατά τα τέλη του ιδίου αιώνα από τον Ισαάκ Νεύτωνα. Ειδικότερα, 
η παρουσίαση της μηχανικής από τον Νεύτωνα στο έργο του Philosophiae Naturalis Principia 
Mathematica (Μαθηματικές Αρχές της Φυσικής Φιλοσοφίας) αποτελεί την πρώτη συστηματική 
προσπάθεια διατύπωσης των θεμελιωδών φυσικών νόμων, οι οποίοι διέπουν τις κινήσεις των 
σωμάτων. Η μηχανική του Νεύτωνα και ο νόμος της παγκόσμιας βαρύτητας, που διατυπώθηκε 
συγχρόνως από τον ίδιο, έδωσαν μια θεμελιακή εξήγηση της κίνησης των ουρανίων σωμάτων. 
Ο  Αριστοτέλης  επιχείρησε  για  πρώτη  φορά  να  διατυπώσει  αρχές  δυναμικής,  οι  οποίες 
ισχυρίζονταν   ότι  για  να  κινείται  ένα  σώμα  με  σταθερή  ταχύτητα,  θα  πρέπει  να  ασκείται 
συνεχώς  επάνω  του  σταθερή  δύναμη. Η  αντίληψη  αυτή,  η  οποία  ήταν  συμβατή  με  την 
καθημερινή εμπειρία, επέφερε αλλαγές στον τρόπο θεώρησης του κόσμου. Την αντίληψη αυτή 
εξακολουθούν να την έχουν και οι μαθητές για την κίνηση των σωμάτων (Driver et al 2000). Η 
αυθεντία του Αριστοτέλη στιγμάτισε την κρατούσα κοσμολογία του Μεσαίωνα, που τέθηκε σε 
ουσιαστική  αμφισβήτηση  από  τον  Γαλιλαίο  (1564/1642),  ο  οποίος  συγκρούστηκε  με  την 
κρατούσα αντίληψη.  Ο Γαλιλαίος οικοδόμησε την αντιαριστοτελική κριτική στο έξοχο βιβλίο 
του  «Διάλογοι  περί  των  δύο  κύριων  κοσμοθεωριών:  του  Πτολεμαίου  και  του  Κοπέρνικου»  
βασισμένος σε απλά καθημερινά πειράματα που πραγματοποίησε με κεκλιμένα επίπεδα, από τα 
οποία προσπάθησε να αφαιρέσει την τριβή λειαίνοντας επιμελώς τις επιφάνειες. Ο Γαλιλαίος 
ήταν  αυτός  ο  οποίος  θεώρησε  τη  δύναμη  ως  μηχανικό  αίτιο  και  συνειδητοποίησε  ότι  το 
πρόβλημα της κίνησης των ουρανίων σωμάτων είναι ένα μηχανικό πρόβλημα που δεν διαφέρει 
σε τίποτε από τα προβλήματα με τα κεκλιμένα επίπεδα που μελετούσε στο εργαστήριό του. 
Το 1687 ο Νεύτωνας δημοσίευσε το μεγαλειώδες έργο του «Philosophiae Naturalis Principia 
Mathematica», στο οποίο διατυπώνονται οι  3 περίφημοι νόμοι της δυναμικής, όπου για τον 
τρίτο νόμο αναφέρει: Σε κάθε δράση αντιτίθεται πάντα μια ίση αντίδραση ή οι αμοιβαίες δράσεις  
δυο σωμάτων του ενός πάνω στο άλλο είναι πάντοτε ίσες και κατευθύνονται σε αντίθετα μέρη. Ο 
ίδιος αναλύοντας τον αναφέρει τα εξής (Cushing, J., 2003): «Οτιδήποτε ασκεί έλξη ή πίεση πάνω 
σε κάτι άλλο δέχεται από αυτό την ίδια ακριβώς έλξη ή πίεση. Αν ασκήσετε με το δάκτυλο σας  
πίεση πάνω σε μια πέτρα,  το  δάκτυλο θα δεχτεί  επίσης  την πίεση της  πέτρας.  Αν ένα άλογο  
τραβάει μια πέτρα που, είναι δεμένη με σχοινί,  το άλογο (αν μπορούμε να το πούμε έτσι) θα  
τραβιέται εξίσου πίσω προς την πέτρα, διότι το τεντωμένο σχοινί, καθώς προσπαθεί να χαλαρώσει  
ή  να  λυθεί,  θα  τραβάει  το  άλογο  προς  την  πέτρα όσο και  την  πέτρα προς  το  άλογο  και  θα  
εμποδίζει τόσο το ένα να προχωρήσει, όσο επιτρέπει στο άλλο».
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Ο τρίτος νόμος μοιάζει εκ πρώτης όψεως με μια παρατήρηση, η οποία δεν φαίνεται να έχει 
ουσιαστική αξία για τον καθορισμό της κίνησης των μηχανικών συστημάτων, εφόσον οι δύο 
αντίθετες  δυνάμεις  δρουν  σε  διαφορετικά  σώματα.  Ο  Νεύτωνας  όμως  αντιλήφθηκε  την 
τεράστια  σημασία  που είχε  η  εισαγωγή ενός  τέτοιου νόμου προκειμένου να  επεκτείνει  την 
εφαρμογή του δυναμικού νόμου (του 2ου νόμου του) από σωματίδια μηδενικών διαστάσεων, 
στα οποία αναφέρονται οι νόμοι του, σε εκτεταμένα υλικά στερεά σώματα. Με την εμφάνιση 
ίσων και αντιθέτων δυνάμεων καταργείται οποιαδήποτε δύναμη θα μπορούσαμε ενδεχομένως 
να  αποδοθεί  σε  ένα  σώμα  εξαιτίας  του  εαυτού  του,  επειδή  αυτό  απαρτίζεται  από  πλήθος 
αλληλεπιδρώντων  σωματιδίων.  Έτσι  δεν  χρειάζεται  να  ληφθεί  υπόψη  καμία  ιδιοδύναμη 
(εσωτερική δύναμη) όταν μελετάται η κίνηση ενός στερεού (όπως για παράδειγμα της Γης), 
παρά μόνο όλες τις δυνάμεις που επενεργούν στο υπό μελέτη σώμα από τα άλλα γειτονικά του 
σώματα.  Η διατύπωση του 3ου νόμου έδωσε τη δυνατότητα στο Νεύτωνα να αποφύγει  να 
αναφερθεί  σε  ορισμένο τύπο σωμάτων,  όσον αφορά την εφαρμογή των άλλων δύο νόμων. 
Σήμερα είναι γνωστή η σπουδαιότητα αυτού του φαινομενικά διαφορετικού νόμου. Πίσω από 
το νόμο αυτό της συμμετρίας των δυνάμεων αλληλεπίδρασης που ασκούνται μεταξύ των μερών 
ενός φυσικού συστήματος κρύβεται, η διατήρηση της ορμής ενός απομονωμένου συστήματος 
-κάτι ανάλογο δηλαδή με τη διατήρηση της ταχύτητας ενός ελεύθερου σωματιδίου-, οσοδήποτε 
μεγάλο και αν είναι αυτό, π.χ. ένας ολόκληρος γαλαξίας. Αν και ο 3ος νόμος του Νεύτωνα δεν 
ισχύει  αυτολεξεί  για  όλα  τα  φυσικά  συστήματα  παρά  μόνο  για  τα  μηχανικά  συστήματα, 
εντούτοις  υπό  την  ευρύτερη  έννοια  της  διατήρησης  της  ορμής   ο  νόμος  έχει  καθολική 
εφαρμογή.
 
Το πείραμα του Νεύτωνα για τον τρίτο νόμο

Για  να  στηρίξει  ακόμη  περισσότερο  τον  τρίτο  νόμο  του  ο  Νεύτωνας  στο  βιβλίο  του 
Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, επεξεργάστηκε  το  παρακάτω  παράδειγμα, 
εκτελώντας και ένα πείραμα(Arons, A., 1992):     
Στις έλξεις παρουσιάζω εν συντομία το ζήτημα με τον ακόλουθο τρόπο: «Υποθέστε ότι μεταξύ  
δύο  σωμάτων  Α  και  Β  που  έλκονται  μεταξύ  τους,  παρεμβάλλουμε  ένα  εμπόδιο,  για  να  
αποτρέψουμε  τη  συνάντηση  τους.  Αν,  λοιπόν,  κάποιο  σώμα,  λόγου  χάρη  το  Α,  ελκόταν  
περισσότερο προς το Β απ' όσο το Β έλκεται προς το Α, τότε το εμπόδιο θα πιεζόταν περισσότερο  
από το Α απ' όσο πιέζεται από το Β και δεν θα παρέμενε σε ισορροπία: η μεγαλύτερη πίεση θα 
επικρατούσε  και  θα ανάγκαζε  το σύστημα των δύο  σωμάτων μαζί  με  το εμπόδιο  να  κινηθεί  
κατευθείαν προς το μέρος τον Β. Στον κενό χώρο, μάλιστα, θα κινείται προς το άπειρο με συνεχώς  
επιταχυνόμενη κίνηση». Το εν λόγω συμπέρασμα είναι παράλογο και αντίθετο προς τον 1ο Νόμο. 
«Έκανα το πείραμα με ένα μαγνήτη και  ένα κομμάτι  σίδηρο.  Αν,  αφού τα τοποθετήσουμε σε  
κατάλληλα σκάφη, τα αφήσουμε να επιπλεύσουν το ένα προς το άλλο, κανένα δεν θα σπρώξει το  
άλλο- ελκόμενα εξίσου μεταξύ τους, το καθένα υφίσταται την πίεση τον άλλου και παραμένουν  
τελικά  σε  ισορροπία.» Να  παρατηρηθεί  ότι  ο  Νεύτωνας  αναφέρει  ότι  χρησιμοποίησε  «ένα 
μαγνήτη και ένα κομμάτι σίδηρο» και όχι δύο μαγνήτες- δηλαδή, στο πείραμα το ένα από τα 
δύο σώματα  είναι  παθητικό.  Η διευκρίνιση  αυτή  είναι  σημαντική  γιατί  πολλοί  μαθητές  σε 
καταστάσεις ισορροπίας θεωρούν διαφορετικές τις έννοιες  «τραβάω» και κρατάω» (Erickson, 
G., and Hobbs, E., 1978) 
Το  παράδειγμα  που  περιγράφει  ο  Νεύτωνας  είναι  πολύ  χρήσιμο  για  τους  μαθητές,  επειδή 
επεκτείνει  και  εμπλουτίζει  σε  μεγάλο  βαθμό  το  αρχικό  πλαίσιο  στο  οποίο  παρουσιάζεται 
συνήθως ο 3ος Νόμος.
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Η κατασκευή της πειραματικής διάταξης

Λειτουργώντας  σε  μια  επανάληψη  ενός  ιστορικού  πειράματος  οι  πειραματικές  διαδικασίες 
πρέπει να αναπτυχθούν μέσα από τα ιστορικά σχέδια (εάν είναι γνωστά). Οι κειμενικές πηγές 
στερούνται συνήθως μιας λεπτομερής περιγραφής των πειραματικών διαδικασιών. Έτσι λοιπόν 
και στην παρούσα εργασία στηριζόμαστε στην απλή περιγραφή του ίδιου του Νεύτωνα. 

   

Εικόνα 1. Η πειραματική συσκευή με βάση την περιγραφή του Νεύτωνα

Με βάση λοιπόν την περιγραφή του δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι εννοούσε ο Νεύτωνας με 
τον όρο «κατάλληλα σκάφη». Εμείς στην θέση τους τοποθετήσαμε δυο ορθογώνια κομμάτια 
από φελιζόλ διαστάσεων 11cm x 11cm (από εδώ και στο εξής θα τα λέμε σκαφάκια). Πάνω τους 
προσαρμόσαμε κατάλληλα στο μεν ένα σκαφάκι έναν αρκετά ισχυρό και ταυτόχρονα ελαφρύ 
κυλινδρικό μαγνήτη στο δε άλλο σκαφάκι ένα όμοιο κυλινδρικό κομμάτι από σίδηρο και σε 
συμμετρικές θέσεις. Τόσο ο μαγνήτης όσο και το κομμάτι σιδήρου δεν πρέπει να έχουν μεγάλη 
μάζα  για  να  μην  βυθίζονται  τα  σκαφάκια  στο  νερό.  Με  τον  τρόπο  αυτό  πετυχαίνουμε  να 
μειώσουμε την αντίσταση του νερού. Τόσο λόγω της επίδρασης του μαγνητικού πεδίου της γης, 
αλλά και του γεγονότος ότι μπορεί ο μαγνήτης και ο σίδηρος να μην βρίσκονται ακριβώς στην 
ίδια  ευθεία  είναι  δυνατόν  να  δημιουργηθούν  ροπές  οι  οποίες  μπορεί  να  περιστρέψουν  το 
σύστημα. Για να αποφύγουμε την περιστροφή του συστήματος τόσο κατά την μεταξύ τους έλξη 
από απόσταση όσο και την στιγμή που είναι σε επαφή, τοποθετήσαμε το κάθε σκαφάκι πάνω σε 
δυο οριζόντια τεντωμένα λεπτά νήματα στην διεύθυνση Βορρά-Νότου. Τα νήματα είναι λεία 
(νήμα από πετονιά που χρησιμοποιούν οι ψαράδες) τοποθετημένα στην λεκάνη νερού και σε 
κατάλληλο βάθος ώστε να ελαχιστοποιήσουμε τις τριβές ανάμεσα στα νήματα και τα κομμάτια 
φελιζόλ. Θέλουμε οι μοναδικές δυνάμεις που θα ασκούνται ανάμεσα στα δύο σκαφάκια και 
στην  κατεύθυνση  κίνησής  τους,  τόσο  όταν  αλληλεπιδρούν  από  απόσταση  αλλά  και  όταν 
βρίσκονται σε επαφή να είναι μόνο οι μεταξύ τους δυνάμεις αλληλεπίδρασης. Το όλο σύστημα 
(σκαφάκια και νήματα) βρίσκονται μέσα σε ένα αρκετά μεγάλο ορθογώνιο κουτί από φελιζόλ.

Η πειραματική επίδειξη στους μαθητές

Οι μαθητές ήδη γνωρίζουν τον τρίτο νόμο του Νεύτωνα από τα σχολικά τους εγχειρίδια. Στα 
σχολικά  εγχειρίδια  και  τα  βιβλία  εργαστηριακών  ασκήσεων  Β΄  Γυμνασίου  και  Α΄ Λυκείου 
λείπουν τόσο οι  ιστορικές  αναφορές  στον  3ο νόμο  του Νεύτωνα αλλά και  οι  πειραματικές 
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επιδείξεις μέσα από τις οποίες οι μαθητές θα κατανοήσουν καλύτερα τον εν λόγω νόμο. Δηλαδή 
οι  μαθητές  μαθαίνουν  να  διατυπώνουν  τον  τρίτο  νόμο,  να  τον  κατανοούν  μέσα  από  απλά 
νοητικά πειράματα και τέλος να τον εφαρμόζουν στα προβλήματα.
Δεν γνωρίζουν όμως αν η  διατύπωση αυτή έγινε με βάση απλά κάποιες  παρατηρήσεις  του 
Νεύτωνα  ή ήταν αποτέλεσμα κάποιου πειράματος.
Στην σχολική τάξη αφού έγινε μια μικρή αναφορά στον ίδιο τον Νεύτωνα διαβάσαμε στους 
μαθητές τα ίδια τα λόγια του που αναφέρονται στον 30 νόμο, στα νοητικά πειράματα τα οποία ο 
ίδιος  επινόησε  για  να  τον  στηρίξει   καθώς  και  στο  πείραμα  που  ο  ίδιος  εκτέλεσε  για  να 
επιβεβαιώσει  τους  ισχυρισμούς  του.  Η  χρήση  νοητικών  πειραμάτων  είναι  ένα  χρήσιμο 
διδακτικό εργαλείο προκειμένου να παρουσιασθούν στους μαθητές νόμοι και αρχές της φυσικής 
και ιδιαίτερα όταν η κατανόηση των αντίστοιχων εννοιών απαιτεί από το μαθητή να υπερβεί 
νοητικά  την  καθημερινή  του  εμπειρία  (Σκορδούλης  κ.ά.  2007).  Με  την  διαδικασία  αυτή 
δημιουργήθηκε στην τάξη ένα κλίμα ευχάριστο και το ενδιαφέρον των μαθητών να μάθουν 
ήταν αυξημένο.  Στηριζόμενοι  στην μέθοδο της  καθοδηγούμενης  ανακάλυψης  λαμβάνοντας 
υπόψη  και  τις  εναλλακτικές  τους  ιδέες,  εκτελέσαμε  τις  παρακάτω  δραστηριότητες  στους 
μαθητές.
Αφήσαμε  τα  σκαφάκι  με  το  κομμάτι  σιδήρου  ελεύθερο  από  αρκετή  απόσταση  (10cm) 
κρατώντας το άλλο σκαφάκι με τον μαγνήτη σταθερό. Ρωτήσαμε τους μαθητές τι περιμένουν να 
δουν. Εύκολα οι μαθητές απάντησαν ότι θα δούμε το σκαφάκι με τον σίδηρο να πλησιάζει τον 
μαγνήτη. Ένας μαθητής έγραψε το συμπέρασμα στον πίνακα: ο μαγνήτης ασκεί δύναμη από 
απόσταση στον σίδηρο.

   

Εικόνα 2. Το πείραμα

Επαναλάβαμε το ίδιο ακριβώς πείραμα αλλά τώρα αφήσαμε ελεύθερο να κινηθεί το σκαφάκι με 
τον μαγνήτη κρατώντας το άλλο σκαφάκι ακίνητο. Οι μαθητές δυσκολεύτηκαν να απαντήσουν 
αρχικά στο ερώτημα για το αν το σκαφάκι με τον σίδηρο θα κινηθεί. Εκτελέσαμε το πείραμα 
και είδαν την κίνηση. Ένας μαθητής έγραψε το νέο συμπέρασμα στον πίνακα: ο σίδηρος-άψυχο 
αντικείμενο- ασκεί δύναμη από απόσταση στον μαγνήτη.
Στην συνέχεια αφήσαμε και τα δύο σκαφάκια ελεύθερα. Ρωτήσαμε τους μαθητές:
Τα σώματα αλληλεπιδρούν ή όχι; Μπορεί να θεωρηθεί κάποια από τις δύο δυνάμεις ως η αίτια 
και η άλλη ως το αποτέλεσμα ή οι δυνάμεις εμφανίζονται ταυτόχρονα;
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Κάνοντας το διάγραμμα δυνάμεων ελευθέρου σώματος στον πίνακα για τον μαγνήτη και το 
κομμάτι σιδήρου χωριστά και με βάση τις  παρατηρήσεις  από την εκτέλεση του πειράματος 
φάνηκε ότι οι μαθητές αντιλήφθηκαν όχι μόνο ότι τα δύο αντικείμενα αλληλεπιδρούν αλλά και 
ότι αναφερόμαστε σε δύο διαφορετικές δυνάμεις που κάθε μια ασκείτε σε διαφορετικό σώμα.
Γενικεύσαμε  την  πρόταση  γράφοντας  στον  πίνακα  το  συμπέρασμα  ότι:  στην  φύση  δεν 
μπορούμε να μιλάμε για επίδραση αλλά για μόνο για αλληλεπίδραση μεταξύ των σωμάτων. 
Ονομάσαμε τις δύο δυνάμεις αλληλεπίδρασης ως την μια «δράση» και την άλλη «αντίδραση».
Τέλος τοποθετήσαμε ανάμεσα στα σκαφάκια ένα λεπτό ορθογώνιο κομμάτι  από φελιζόλ ως 
εμπόδιο  και  αφήσαμε  τα  σκαφάκια  να  ηρεμήσουν  ελκόμενα  μεταξύ  τους  χωρίς  όμως  να 
ακουμπάνε.  Οι  μαθητές  παρατήρησαν  ότι  το  εμπόδιο  ισορροπούσε.  Τους  θέσαμε  τις  εξής 
ερωτήσεις :

• Ποιες δυνάμεις ασκούνται στο εμπόδιο στην οριζόντια διεύθυνση;
• Από ποια σώματα ασκούνται αυτές οι δυνάμεις;
• Ο πρώτος ή ο δεύτερος νόμος του Νεύτωνα θα εξηγούσε καλύτερα την ισορροπία;
• Ποια η σχέση των μέτρων των δυνάμεων αυτών; 

Στο σημείο αυτό διαβάσαμε στους μαθητές την εξήγηση που έκανε ο ίδιος ο Νεύτωνας. Μέσα 
από συζήτηση και κάνοντας το διάγραμμα δυνάμεων ελευθέρου σώματος για το εμπόδιο στον 
πίνακα,  αβίαστα  οι  μαθητές   καταλήξανε  στο  συμπέρασμα ότι  οι  δυνάμεις  που  δέχεται  το 
εμπόδιο  είναι  οι  δύο  δυνάμεις  αλληλεπίδρασης  που  πριν  τις  ονομάσαμε  ως  «δράση»  και 
«αντίδραση».  Με εφαρμογή του  πρώτου νόμου  του  Νεύτωνα βρήκαν  ότι  η  «δράση» και  η 
«αντίδραση» έχουν μια ακόμα σημαντική ιδιότητα:  έχουν μεταξύ τους ίσα μέτρα.
Τέλος αναγράψαμε την γενική διατύπωση του τρίτου νόμου του Νεύτωνα γενικεύοντας την για 
όλα τα υλικά σημεία.

Συμπεράσματα
 
Ο βασικός  στόχος  της  παρούσας  μελέτης  ήταν  να  παρατηρηθεί  και  να  καταγραφεί  πώς  η 
επανάληψη ενός   ιστορικού πειράματος  εμπλουτισμένο με ιστορικά στοιχεία για  το ίδιο  το 
πείραμα,  μπορεί να έχει επιπτώσεις όχι μόνο στην καλύτερη εκμάθηση και κατανόηση των 
επιστημονικών εννοιών που αφορούν τον τρίτο νόμο του Νεύτωνα αλλά και την κατανόηση των 
μαθητών για την φύση της επιστήμης, 
Παρατηρήθηκε  ότι  οι  μαθητές  μπορούν  να  κατανοήσουν  πολύ  εύκολα  όχι  μόνο  την 
αλληλεπίδραση ανάμεσα σε δύο σώματα, αλλά και γιατί οι δυνάμεις αυτές είναι ίσου μέτρου. 
Μαθαίνουν γενικά μέσα από την επανάληψη των ιστορικών πειραμάτων αφού το ενδιαφέρον 
τους τώρα είναι αυξημένο και έχουν κίνητρο για την μάθηση (Brouwer και Singh 1983). Επίσης 
οι  μαθητές   αρχίζουν  να  γνωρίζουν  τις  διαδικασίες  για  το  τι  κάνουν  οι  επιστήμονες  όταν 
παράγουν την επιστημονική γνώση.
Τέλος μια τέτοια παιδαγωγική  προσέγγιση, έδειξε να είναι εξαιρετικά ελκυστική, σε αντίθεση 
με την έλλειψη επιτυχίας μας να διδάξουμε και να καταλάβουν οι μαθητές μας σήμερα στις 
τάξεις τις έννοιες της φυσικής.
Η ένταξη λοιπόν της επανάληψης βασικών ιστορικών πειραμάτων καθώς και της διδασκαλίας 
της ιστορίας της φυσικής μέσα στο κανονικό σχολικό πρόγραμμα σπουδών πιστεύουμε ότι θα 
έχουν μια πολύτιμη συμβολή στην κατανόηση από τους μαθητές της φύσης της επιστήμης.
Προγραμματίζουμε  να  διευρύνουμε  το  πεδίο  της  παρούσας  εργασίας  προκειμένου  να 
διαμορφωθούν ασφαλέστερα ερευνητικά ευρήματα σχετικά με τις απόψεις αυτές.
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Τα τελευταία χρόνια πολλά πανεπιστήμια αναπτύσσουν προγράμματα εκπαίδευσης 
από απόσταση τα οποία διατίθενται μέσω του Web. Παράλληλα γίνονται προσπάθειες 
ενσωμάτωσης  των  δυναμικότερων  πρακτικών  της  μάθησης  μέσω  του  Web  στο 
συμβατικό μοντέλο διδασκαλίας. Στα πλαίσια αυτά στο Τμήμα Χημείας ξεκίνησε ένα 
πιλοτικό πρόγραμμα στο οποίο η συμβατική διδασκαλία στην τάξη και η χρήση των 
τεχνολογιών εκπαίδευσης από απόσταση μέσω του Web συνδυάζονται σε ένα μοντέλο 
υβριδικής  διδασκαλίας  επικεντρωμένο  στο  φοιτητή   χρήστη.  Το  πρόγραμμα–  
αναφέρεται στη διδασκαλία της Μοριακής Συμμετρίας, ενός αντικειμένου που απαιτεί 
από τους διδασκόμενους αναπτυγμένη οπτικοχωρική αντίληψη. Έτσι, το εκπαιδευτικό 
υλικό που διατίθεται ηλεκτρονικά εμπεριέχει μικροεφαρμογές μοριακής οπτικοποίησης 
με στόχο την εξοικείωση των διδασκόμενων με την τρισδιάστατη μοριακή δομή και τις 
ιδιότητες συμμετρίας της.  Στην ανακοίνωση αυτή παρουσιάζονται οι  βασικές αρχές 
σχεδίασης του υβριδικού μοντέλου διδασκαλίας, η τεχνική περιγραφή του, καθώς και 
τα πρώτα συμπεράσματα από την εφαρμογή του.

Εισαγωγή
Η υβριδική εκπαίδευση

Ο  όρος  «υβριδική εκπαίδευση»  αναφέρεται  σε  μορφές  εκπαίδευσης  που  συνδυάζουν 
δραστηριότητες  που  διεξάγονται  στους  παραδοσιακούς  χώρους  εκπαίδευσης 
(αίθουσα/εργαστήριο)  με  εκπαιδευτικές  δραστηριότητες  που  προσφέρονται  από  απόσταση 
(σύγχρονα ή ασύγχρονα) με τη χρήση των νέων τεχνολογιών και του διαδικτύου με στόχο τη 
βέλτιστη εκμετάλλευση των θετικών στοιχείων και των δύο προσεγγίσεων (Garnham, 2002). Η 
«υβριδική εκπαίδευση» εντάσσεται στην προσπάθεια των πανεπιστημίων να απαντήσουν στους 
κοινωνιογνωστικούς  μετασχηματισμούς  που  επάγονται  στο  πλαίσιο  της  κοινωνίας  της 
πληροφορίας, να ανταποκριθούν στις ανάγκες ενός μεγαλύτερου και ποικιλόμορφου τμήματος 
του  πληθυσμού,  να  φροντίσουν  για  αναδυόμενα  μοντέλα  εκπαιδευτικής  προσφοράς  που 
διευκολύνουν τη δια βίου μάθηση και να υιοθετήσουν μεθόδους αξιοποίησης της τεχνολογίας 
στα προγράμματα σπουδών τους. Τα πανεπιστήμια υποδέχονται σήμερα φοιτητές της «Γενιάς 
του Διαδικτύου» (Net Generation), δηλαδή φοιτητές με ευχέρεια στη χρήση νέων τεχνολογιών 
που  επιζητούν  διαδικασίες  μάθησης  όπου  θα  έχουν  ενεργή  συμμετοχή.  Έτσι,  οι  ρόλοι 
διδάσκοντα – διδασκόμενου αλλάζουν, οι φοιτητές αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη μάθηση 
ενώ οι διδάσκοντες έχουν συμβουλευτικό και καθοδηγητικό ρόλο. 

Η μέχρι σήμερα διαθέσιμη έρευνα παρέχει αποδείξεις ότι η υβριδική μάθηση μπορεί να είναι 
το ίδιο ή περισσότερο αποτελεσματική και αποδοτική σε σχέση με το μοντέλο της πλήρους on-
line διδασκαλίας  και  της  ολοκληρωτικά  παραδοσιακής  διδασκαλίας.  Οι  σπουδαστές  σε 
προγράμματα  υβριδικής  εκπαίδευσης  επιτυγχάνουν  τα  ίδια  ή  καλύτερα  μαθησιακά 
αποτελέσματα και επιπλέον εμφανίζονται περισσότερο ικανοποιημένοι από την συνδυαστική 
προσέγγιση (Aycock, 2002, Johnson, 2002 και Sands, 2002 και Garrison, 2004).
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Το χειμερινό εξάμηνο 2008-09 στο Τμήμα Χημείας ξεκίνησε ένα πιλοτικό πρόγραμμα στο 
οποίο  η  συμβατική  διδασκαλία  στην τάξη  και  η  χρήση των  τεχνολογιών  εκπαίδευσης  από 
απόσταση μέσω του Web συνδυάζονται σε ένα μοντέλο υβριδικής διδασκαλίας επικεντρωμένο 
στο φοιτητή – χρήστη. Το πρόγραμμα αναφέρεται στη διδασκαλία της Μοριακής Συμμετρίας, 
ενός αντικειμένου που απαιτεί από τους διδασκόμενους αναπτυγμένη οπτικοχωρική αντίληψη. 
Έτσι, το εκπαιδευτικό υλικό που διατίθεται ηλεκτρονικά εμπεριέχει μικροεφαρμογές μοριακής 
οπτικοποίησης με στόχο την εξοικείωση των διδασκόμενων με την τρισδιάστατη μοριακή δομή 
και τις ιδιότητες συμμετρίας της. 

Το αντικείμενο της Μοριακής Συμμετρίας και η μοριακή οπτικοποίηση
Η  Χημεία  θεωρείται  ως  η  πλέον  οπτική  (visual) επιστήμη.  Μια  από  τις  σημαντικότερες 

προκλήσεις  κατά  τη  διδασκαλία  της  Χημείας  είναι  η  εμπλοκή  των  διδασκόμενων  στην 
εξερεύνηση των ιδιοτήτων της μοριακής δομής. Η οπτικοποίηση της δομής ενός μορίου στο 
δισδιάστατο χώρο μιας τυπωμένης σελίδας συναντά σημαντικές δυσκολίες και  απαιτεί  πολύ 
φαντασία. Σύμφωνα με τον Casanova (1993) και άλλους (McCormick, 1987, Box, 1991, Sauers, 
1991  και  Weber,  1992)  η  μοριακή  μοντελοποίηση  απαιτεί  ένα  λογισμικό  χειρισμού 
τρισδιάστατων μοριακών γραφικών. Τα ψηφιακά μοριακά μοντέλα προσφέρουν μια πλούσια 
πηγή  οπτικής  και  ποσοτικής  πληροφορίας  και  έτσι  μπορούν   να  χρησιμοποιηθούν  για  τον 
εμπλουτισμό της διδασκαλίας. Οι διδασκόμενοι μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν με πολλούς 
τρόπους  για  να  μάθουν  και  να  εξερευνήσουν  τη  μοριακή  δομή  και  τη  Χημεία.  Έτσι,  τις 
τελευταίες  δεκαετίες η χρήση λογισμικών μοριακής μοντελοποίησης ως εκπαιδευτικά εργαλεία 
έχει  προκαλέσει  εξαιρετικό  ενδιαφέρον  (Lipkowitz,  1984, Simpson,  1989,  Jarret,  1990, 
Rosenfeld, 1991 και Sauers, 1991).

Το γνωστικό αντικείμενο της Μοριακής Συμμετρίας αναφέρεται σε ιδιότητες της μοριακής 
δομής και ειδικότερα στη δυναμική φύση της μοριακής δομής. Απαιτούν από το διδασκόμενο να 
δομήσει  τρισδιάστατα  δυναμικά  νοητικά  μοντέλα  της  μοριακής  δομής  και  συνεπώς  να 
χρησιμοποιεί  σε  μεγάλο  βαθμό  την  οπτικοχωρική  του  αντίληψη (Antonoglou,  2008).  Στα 
κλασικά διδακτικά βοηθήματα και βιβλία που καλύπτουν αυτό το αντικείμενο χρησιμοποιείται 
μια  πληθώρα  δισδιάστατων  συμβολικών  αναπαραστάσεων  για  να  περιγράψουν  τις  σχετικές 
χημικές έννοιες.  Από την κλασσική προσέγγιση για τη διδασκαλία των αντικειμένων αυτών 
προκύπτουν τα παρακάτω προβλήματα και περιορισμοί:

• Σε  ένα  κλασικό  βιβλίο  μοριακής  συμμετρίας  παρατίθενται  λίγα  χαρακτηριστικά 
παραδείγματα τα οποία δεν είναι επαρκή για να καλύψουν τα διδασκόμενα θέματα.

• Η οπτικοποίηση των αντίστοιχων εννοιών με δισδιάστατες συμβολικές αναπαραστάσεις 
είναι  δύσκολη και  μπορεί να εφαρμοστεί  μόνο για απλές μοριακές δομές.  Υπάρχουν 
αρκετές χαρακτηριστικές περιπτώσεις στη μοριακή συμμετρία, όπως για παράδειγμα τα 
στοιχεία και οι διεργασίες συμμετρίας των μορίων της ομάδας σημείου Ih, τα οποία δεν 
μπορούν  να  αναπαρασταθούν  σε  τυπωμένο  χαρτί.  Η  δισδιάστατη  συμβολική 
αναπαράσταση των κανονικών τρόπων δόνησης μορίων με περισσότερα από 5 άτομα 
είναι ιδιαίτερα απαιτητική και σπάνια συναντάται σε διδακτικά βιβλία. 

• Η  δημιουργία  τρισδιάστατων  δυναμικών  νοητικών  μοντέλων  των  διεργασιών 
συμμετρίας και των κανονικών τρόπων δόνησης των μορίων από τους διδασκόμενους 
είναι ιδιαίτερα απαιτητική διεργασία και απαιτεί ανεπτυγμένη οπτικοχωρική αντίληψη. 
Τα επιφανειακά χαρακτηριστικά των δισδιάστατων συμβολικών αναπαραστάσεων δεν 
είναι επαρκή για να μεταδώσουν τη δυναμική φύση των διεργασιών συμμετρίας και των 
κανονικών τρόπων δόνησης των μοριακών δομών.
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• Δε  δίνεται  η  δυνατότητα  ή  είναι  ιδιαίτερα  δύσκολο  για  τους  διδασκόμενους  να 
πειραματισθούν  νοητικά  και  να  διερευνήσουν  τις  ιδιότητες  συμμετρίας  και  τους 
κανονικούς τρόπους δόνησης των μοριακών δομών.

Με  βάση  τα  παραπάνω  στα  πλαίσια  του  υβριδικού  μαθήματος  της  Μοριακής  Συμμετρίας 
αναπτύχθηκαν  μια  σειρά  από  μικροεφαρμογές  τρισδιάστατης  μοριακής  οπτικοποίησης  που 
μοντελοποιούν τις ιδιότητες της μοριακής δομής και διατίθενται online (Charistos, 2005, Tuvi-
Arad, 2007).

Τα ζητούμενα της εφαρμογής του υβριδικού μοντέλου εκπαίδευσης
Ο στόχος της εφαρμογής του σχεδιασμού και της εφαρμογής του μαθήματος της Μοριακής 

Συμμετρίας ήταν η ενθάρρυνση της ανεξαρτησίας των διδασκόμενων μέσω της αποκέντρωσης 
του μαθήματος και του επαναπροσδιορισμού του ρόλου του διδάσκοντα από αυτόν του κτήτορα 
και της πηγής της γνώσης σε αυτόν του καθοδηγητή και βοηθού στην προσπάθεια των φοιτητών 
να μάθουν μέσω της πληθώρας των μέσων και πρακτικών που διατίθενται. Κατά την εφαρμογή 
του  μοντέλου  καταβλήθηκε  σημαντική  προσπάθεια  ώστε  ο  διδάσκων  και  οι  φοιτητές  να 
αυτοπροσδιορίζονται  ως  μέλη  μιας  κοινότητας  μάθησης  με  κοινό  στόχο  στην  οποία  η 
επικοινωνία μεταξύ των μελών διαδραματίζει κυρίαρχο ρόλο.

Σχεδιασμός και εφαρμογή του υβριδικού μοντέλου
Το μάθημα της Μοριακής Συμμετρίας σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος 

Χημείας διδάσκεται δύο ώρες εβδομαδιαίως επί ένα εξάμηνο. Στο πρώτο εισαγωγικό μάθημα οι 
φοιτητές ενημερώθηκαν τόσο για το νέο μοντέλο διδασκαλίας όσο και για το σύστημα διαρκούς 
και  τελικής  αξιολόγησης  που  θα  εφαρμοστεί  και  συμφώνησαν  στο  σύνολό  τους.  Επίσης, 
ενημερώθηκαν για τη χρήση της πλατφόρμας Moodle και τις μορφές εκπαιδευτικού υλικού που 
διατίθεται online και επιβεβαιώθηκε ότι όλοι οι φοιτητές έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο από το 
σπίτι τους ή από την αίθουσα πληροφορικής του Τμήματος.

Η πρόσβαση των φοιτητών στα  εκπαιδευτικά εργαλεία και το online εκπαιδευτικό υλικό και 
υλικό αξιολόγησης υλοποιήθηκε μέσω της πλατφόρμας  Moodle (Cole,  2008)  και απαιτούσε 
μόνο τη χρήση ενός προγράμματος περιήγησης (browser). Κάθε φοιτητής μετά την εγγραφή του 
είχε πρόσβαση στο υλικό με όνομα και κωδικό πρόσβασης και γνώριζε ότι η ενασχόλησή του με 
το υλικό καταγράφονταν ηλεκτρονικά.
Τα διαθέσιμα εργαλεία ήταν:

• Σελίδα εισόδου μέσω ονόματος και κωδικού
• Η κεντρική σελίδα του μαθήματος που φαίνεται στο Σχήμα 1.
• Μια λίστα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (mailing list) με μέλη το διδάσκοντα και τους 

φοιτητές
• Εικονικές «ώρες γραφείου» του διδάσκοντα κατά τη διάρκεια των οποίων οι απαντήσεις 

σε απορίες των φοιτητών ήταν διαθέσιμες με ελάχιστη καθυστέρηση.
• Φόρμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με  βάση την  οποία  κάθε  συμμετέχων μπορεί  να 

αποστείλει  mail  προς  του  συμμετέχοντες  στο  μάθημα  (διδάσκοντα,  διδασκόμενους), 
χωρίς να εγκαταλείψει το πρόγραμμα περιήγησης.

Για  κάθε  ενότητα  της  ύλης  του  μαθήματος  στην  πλατφόρμα Moodle ήταν  διαθέσιμα  τα 
παρακάτω:

• Περίληψη, διδακτικοί στόχοι και σύνοψη 
• Σημειώσεις σε μορφή pdf
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• Αλληλεπιδραστικές σημειώσεις  με μορφή ιστοσελίδας σε νέο παράθυρο στην οποίαν 
ενσωματώνονται  οι  απαραίτητες  μικροεφαρμογές  μοριακής  οπτικοποίησης,  όπως 
φαίνεται στο Σχήμα 2.

• Ερωτήσεις αξιολόγησης 

Σχήμα 1. Κεντρική σελίδα του μαθήματος Μοριακής Συμμετρίας στην πλατφόρμα Moodle

Οι μικροεφαρμογές  που  αναπτύχθηκαν  για  την  υποστήριξη  του  υβριδικού  μαθήματος  της 
Μοριακής  Συμμετρίας  και  διατίθενται  online  είναι  προγράμματα  τρισδιάστατης  μοριακής 
οπτικοποίησης που μοντελοποιούν τις ιδιότητες της μοριακής δομής και παρέχουν:

1. Μια πληθώρα χαρακτηριστικών μορίων που καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις. 
2. Τρισδιάστατη  οπτικοποίηση  των  μοριακών  δομών  και  των  αντίστοιχων  χημικών 

εννοιών.  Ο  χρήστης  είναι  ελεύθερος  να  χειριστεί  τα  μοριακά  μοντέλα,  να  τα 
περιστρέψει, να τα μετακινήσει και να αυξομειώσει το μέγεθός του ώστε να αντιληφθεί 
με τον καλύτερο τρόπο τη δομή και τη δυναμική φύση των διεργασιών συμμετρίας και 
των κανονικών τρόπων δόνησης των μορίων.

3. Νέα και πρωτότυπα συμβολικά συστήματα με δυναμικά επιφανειακά χαρακτηριστικά 
που επιτρέπουν τη νοητική σύνδεση των οπτικοποιήσεων με τις υποκείμενες χημικές 
έννοιες.

4. Ελεύθερη και διερευνητική πρακτική εξάσκηση με τις οπτικοποιημένες χημικές έννοιες.
5. Δυναμική  οπτικοποίηση  της  εσωτερικής  κίνησης  και  παραμόρφωσης  των  μοριακών 

δομών. 
Μια τέτοια μικροεφαρμογή σχετική με τους άξονες περιστροφής φαίνεται στο Σχήμα 3.
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Σχήμα 2. Ιστοσελίδα αλληλεπιδραστικών σημειώσεων με ενσωματωομένη μικροεφαρμογή. 

Σχήμα 3. Μικροεφαρμογή παραδειγμάτων αξόνων περιστροφής

Οι  ερωτήσεις  αξιολόγησης  ήταν  του  τύπου  σωστό-λάθος,  συμπλήρωσης,  αντιστοίχησης  ή 
ελεύθερης απάντησης. Σε κάθε ερώτηση ήταν διαθέσιμα online όλα τα απαραίτητα βοηθήματα 
για την επίλυσή της (αλληλεπιδραστικά μοριακά μοντέλα, πίνακες, κ.λ.π.), όπως φαίνεται στο 
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Σχήμα 4. Η διάρκεια ενασχόλησης των φοιτητών με τις ερωτήσεις αξιολόγησης ήταν όλη η 
εβδομάδα μεταξύ δύο μαθημάτων. Μπορούσαν να ασχοληθούν με αυτές σε πολλές εισόδους 
τους στην πλατφόρμα μέχρι την τελική αποστολή προς διόρθωση, μετά από την οποία είχαν 
άμεση πληροφόρηση από το σύστημα για την επίδοσή τους. Παράλληλα ο διδάσκων είχε άμεση 
πρόσβαση σε πλήθος στοιχείων που αναφέρονται στη συχνότητα και διάρκεια πρόσβαση των 
φοιτητών και στην επίδοσή τους στις ασκήσεις αξιολόγησης τόσο συνολικά όσο και ατομικά.

Σχήμα 4. Χαρακτηριστικές ερωτήσεις αξιολόγησης 

Το αντικείμενο της μοριακής συμμετρίας διδάσκεται στους φοιτητές του 7ου εξαμήνου της 
κατεύθυνσης  «Χημεία  –  Χημική  Εκπαίδευση»  του  Τμήματος  Χημείας.  Έτσι  το  τμήμα 
διδασκαλίας αποτελείτο από τους 30 φοιτητές που επέλεξαν αυτήν την κατεύθυνση. Σε όλη τη 
διάρκεια  του  εξαμήνου  κάθε  βδομάδα  κατά  τη  διάρκεια  του  συμβατικού  μαθήματος  που 
πραγματοποιείτο στην αίθουσα Η/Υ του Τμήματος παραδίδονταν μετωπικά από το διδάσκοντα 
νέα  ύλη  με  χρήση  ηλεκτρονικών  παρουσιάσεων   και  εξειδικευμένου  λογισμικού.  Επίσης, 
παρουσιάζονταν  στους  φοιτητές  το  σχετικό  εκπαιδευτικό  υλικό  που  έχει  αναρτηθεί  στην 
πλατφόρμα Moodle και οι μορφή της αξιολόγησης για τη συγκεκριμένη ύλη.
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Στο  μεσοδιάστημα  μεταξύ  δύο  μαθημάτων  οι  φοιτητές  είχαν  πρόσβαση  στο  online 
εκπαιδευτικό  υλικό  και  μπορούσαν  να  μελετήσουν,  να  εκτελέσουν  τις  μικροεφαρμογές  – 
παραδείγματα  και  να  επιλύσουν  τις  ασκήσεις  αξιολόγησης.  Καθ’  όλη  τη  διάρκεια  της 
εβδομάδας οι φοιτητές είχαν τη δυνατότητα μέσω της πλατφόρμας να επικοινωνήσουν μεταξύ 
τους και με το διδάσκοντα. Επίσης είχαν τη δυνατότητα προσωπικής επαφής με το διδάσκοντα 
για  απάντηση τυχόν αποριών,  αλλά και  με  εξειδικευμένο συνεργάτη του Τμήματος  για  την 
επίλυση τεχνικών προβλημάτων σχετικών με τη χρήση της εκπαιδευτικής πλατφόρμας.

Στην  αρχή  του  επόμενου  μαθήματος  διατίθετο  ο  απαραίτητος  χρόνος  σε  αναφορές  σε 
προβλήματα του συστήματος, διασαφήνιση αποριών των φοιτητών. Τέλος, ο διδάσκων πριν από 
κάθε μάθημα με τη βοήθεια της πλατφόρμας είχε στη διάθεσή του τη συνολική εικόνα της 
αξιολόγησης  των  φοιτητών  (επιδόσεις,  χρόνους  απόκρισης,  κ.λ.π.)  και  πολλές  φορές 
επανέρχονταν σε μέρη της ύλης του προηγούμενου μαθήματος τα οποία έκρινε ότι χρειάζονταν 
παραπέρα διευκρίνηση.

Συμπεράσματα από την εφαρμογή του υβριδικού μοντέλου διδασκαλίας
Η παρούσα μέθοδος διδασκαλίας και αξιολόγησης εφαρμόστηκε το ακαδημαϊκό έτος 2008-09 

για  πρώτη  φορά  και  συνεπώς  δεν  υπάρχουν  διαθέσιμα  ποσοτικά  στοιχεία  για  μια  έγκυρη 
αξιολόγησής  της,  η  οποία  προγραμματίζεται  για  το  ακαδημαϊκό  έτος  2009-10.  Τα  πρώτα 
ποιοτικά  συμπεράσματα  από  την  εφαρμογή  του  μοντέλου  της  υβριδικής  εκπαίδευσης 
συνοψίζονται στα παρακάτω:
1. Το μοντέλο αυτό δίνει τη δυνατότητα ενασχόλησης των φοιτητών με τη μελέτη και τις 

διαδικασίες  αξιολόγησης  με  τους  προσωπικούς  ρυθμούς  μάθησης  του  καθενός  με 
αποτέλεσμα μια αποτελεσματικότερη διαδικασία μάθησης, αλλά και καλύτερο εκπαιδευτικά 
αποτελέσματα. Με βάση την αξιολόγηση των γνώσεων των φοιτητών τόσο στη διάρκεια όσο 
και  στο τέλος του εξαμήνου προέκυψε ότι  η πλειονότητα των φοιτητών είχε κατανοήσει 
ικανοποιητικά  το  διδαχθέν  αντικείμενο,  καθόσον  ο  βαθμός  του  95%  εξ  αυτών  ήταν 
μεγαλύτερος του 6 στην  δεκαβάθμια κλίμακα. Τα ποσοστά αυτά επιτυχίας είναι σημαντικά 
μεγαλύτερα σε σχέση με αυτά παρελθόντων ετών όπου εφαρμόζονταν η συμβατική μέθοδος 
διδασκαλίας και αξιολόγησης.

2. Σε όλη τη διάρκεια του μαθήματος δημιουργήθηκε και διατηρήθηκε μέχρι το τέλος η 
αίσθηση της κοινότητας μάθησης, τόσο μέσα στη παραδοσιακή αίθουσα διδασκαλίας, όσο 
και έξω από αυτή κατά τις online δραστηριότητες. 

3. Λειτούργησε ικανοποιητικά η αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ των φοιτητών αλλά και 
μεταξύ του διδάσκοντα και τον φοιτητών καθίσταται εύκολη λόγω της ύπαρξης πολλαπλών 
αναγκών αλλά και δυνατοτήτων επικοινωνίας.

4. Η εκτεταμένη χρήση των Η/Υ και του διαδικτύου έδωσε τη δυνατότητα εκτεταμένης 
χρήσης από τους φοιτητές εξειδικευμένου λογισμικού για την ανάπτυξη δεξιοτήτων που δε 
μπορούν να αναπτυχθούν εύκολα με την παραδοσιακή μέθοδο διδασκαλίας, π.χ. αντίληψη, 
δημιουργία και νοητικός χειρισμός τρισδιάστατων μοντέλων, μεταφορά από δισδιάστατα σε 
τρισδιάστατα  μοντέλα  και  αντίστροφα,  δημιουργία  αναπαραστάσεων  για  την  κατανόηση 
δύσκολων εννοιών μοριακής συμμετρίας.

5. Η συμμετοχή των φοιτητών στις διαδικασίες αξιολόγησης στο μεσοδιάστημα μεταξύ 
δύο συμβατικών μαθημάτων υπήρξε καθολική. Αυτό έδωσε την ευκαιρία στο διδάσκοντα να 
έχει  πριν  από κάθε  μάθημα την  εικόνα του βαθμού κατανόησης  από τους  φοιτητές  των 
διδαχθέντων  αντικειμένων  και  στην  αρχή  του  μαθήματος  να  επανέλθει  στη  διευκρίνιση 
συγκεκριμένων σημείων.
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6. Από  τις  πρώτες  συζητήσεις  με  τους  φοιτητές  προκύπτει  ότι  η  χρονική  διάρκεια 
ενασχόλησής τους με το μάθημα, παρόλο που ήταν αυξημένη σε σχέση με ένα παραδοσιακό 
μάθημα,  δεν αντιμετωπίζεται  ως  πρόβλημα αφού είχαν άμεσο έλεγχο του τόπου και  του 
χρόνου ενασχόλησής τους, εκτός βέβαια από τις ώρες της συμβατικής διδασκαλίας.

7. Τέλος, ένα από τα βασικότερα θετικά ευρήματα από την εφαρμογή αυτού του μοντέλου 
διδασκαλίας είναι η αυξημένη συμμετοχή των φοιτητών. Παρόλο που θα ανέμενε κανείς ότι 
η on line διάθεση του συνόλου του εκπαιδευτικού υλικού, των πληροφοριών σχετικών με το 
μάθημα και της αξιολόγησης και η ευκολία πρόσβασης σε αυτό θα μείωνε τη συμμετοχή των 
φοιτητών στην τάξη, κάτι τέτοιο σε παρατηρήθηκε. Αντίθετα, η συμμετοχή των φοιτητών 
ήταν αυξημένη σε σχέση με προηγούμενα έτη, φθάνοντας το 90% και παρέμεινε υψηλή σε 
όλη τη διάρκεια του εξαμήνου.

Συμπερασματικά  το υβριδικό  μοντέλο διδασκαλίας  φαίνεται  ότι  μπορεί  να  συμβάλλει  στη 
βελτίωση  της  εκπαιδευτικής  διαδικασίας  στα  πλαίσια  της  τριτοβάθμιας  εκπαίδευσης.  Στο 
Τμήμα  Χημείας  του  Α.Π.Θ.  προβλέπεται  η  επέκταση  της  χρήσης  του  σε  περισσότερα 
αντικείμενα.  Προς  τούτο  προγραμματίζεται  η  επιμόρφωση  του  διδακτικού  προσωπικού  στο 
σχεδιασμό υβριδικών μαθημάτων και τη χρήση της πλατφόρμας Μoodle. Επίσης διεξάγεται μια 
εμπεριστατωμένη ποσοτική έρευνα σε σχέση με την αποτελεσματικότητα του μοντέλου και την 
υποδοχή τους από τους φοιτητές.
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Εργασίες 

Κατανόηση και Χρήση Δισδιάστατων και Τρισδιάστατων Χαρτών από 
Μαθητές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποστολοπούλου Α., Κλωνάρη Α., Σουλακέλλης Ν.
Υπ. Διδάκτορας, Τμήμα Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, aikap@geo.aegean.gr

Λέκτορας, Τμήμα Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, aklonari@geo.aegean.gr
 Αν. Καθηγητής, Τμήμα Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, nsoul@aegean.gr

Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε σε μαθητές Ε’ τάξης, Δημοτικού, στo μάθημα 
της  Γεωγραφίας,  με  τη  χρήση  2Δ  και  3Δ  ChromaDepth  χαρτών.  Συμμετείχαν  74 
μαθητές από τρία σχολεία της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας. Για την διεξαγωγή της 
έρευνας χρησιμοποιήθηκαν ένα ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις ανοιχτού και κλειστού 
τύπου, οι παραπάνω χάρτες της νήσου Λέσβου και τα γυαλιά ChromaDepthTM. Τα 
δεδομένα αναλύθηκαν στο  SPSS v. 16.00. Σκοπός της έρευνας ήταν η ανίχνευση της 
ικανότητας των μαθητών να ερμηνεύουν εικονοσύμβολα, γραμμικά, επιφανειακά και 
σημειακά  σύμβολα  στο  υπόμνημα  ενός  δισδιάστατου  και  τρισδιάστατου  χάρτη. 
Επιπλέον  διερευνήθηκε  κατά  πόσον  οι  τρισδιάστατοι  χάρτες  συμβάλουν  στην 
αρτιότερη  κατανόηση  του  φυσικού  ανάγλυφου  και  στην  καλλιέργεια  της  χωρικής 
αντίληψης.  Σύμφωνα  με  τα  αποτελέσματα  της  έρευνας  αρκετά  σύμβολα  δεν 
αναγνωρίζονται  από  τους  μαθητές.  Ορισμένες  γεωγραφικές  έννοιες  δεν  είναι 
κατανοητές  ή  αναγνωρίσιμες  και  υπάρχει  ελλιπές  γεωγραφικό  λεξιλόγιο.  Τέλος 
προέκυψε στατιστικά σημαντική διαφορά μόνο μεταξύ των μαθητών με χαμηλό και 
μέσο κοινωνικό οικογενειακό υπόβαθρο.

Εισαγωγή 

Η μελέτη της Γεωγραφίας συμβάλλει σημαντικά στην κατανόηση αφενός της αλληλεπίδρασης 
μεταξύ κοινωνίας και φύσης και αφετέρου του ρόλου που διαδραματίζει το άτομο σε αυτή τη 
διαδικασία. Βοηθά τους μαθητές να αντιληφθούν τη δική τους θέση στο κόσμο και από την 
άποψη αυτή να κατανοήσουν το ρόλο τους στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ κοινωνίας και φύσης 
και κατ’ επέκταση να συνειδητοποιήσουν τις συνέπειες των πράξεών τους ατομικά ή συλλογικά 
(Vianna & Menezes, 2005).  

Τα  τελευταία  χρόνια  παρουσιάζεται  ενδιαφέρον  για  τη  γεωγραφική  εκπαίδευση  τόσο σε 
διεθνές  όσο  και  ελληνικό  επίπεδο  και  ασκείται  κριτική  για  την  ποιότητα  της  γεωγραφικής 
εκπαίδευσης ως προς το περιεχόμενο και τη διδακτική μεθοδολογία αλλά και για τα αναλυτικά 
προγράμματα  (Bettis,  2001,  Κλωνάρη,  2004,  Brooks,  2006).  Οι  Lubajacky et al.  (1999) 
υποστηρίζουν ότι η ελλιπώς ανεπτυγμένη χωρική αντίληψη των φοιτητών των πολυτεχνικών 
σχολών οφείλεται μεταξύ άλλων στην περιορισμένη έμφαση στο μάθημα της γεωμετρίας και 
άλλων  μαθημάτων  που  αναπτύσσουν  αυτού  του  είδους  την  αντίληψη,  όπως  η  γεωγραφία, 
προτείνοντας την ενίσχυση των γνωστικών αντικειμένων που καθιστούν δυνατή την εμπειρία 
του χώρου, κυρίως μέσω της γεωγραφίας στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 
Έχει επιπλέον προταθεί η συστηματική διδασκαλία της γεωγραφίας από την προσχολική ηλικία 
και  καθ’  όλη  τη  διάρκεια  της  πρωτοβάθμιας  και  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης,  καθώς 
καλλιεργείται η χωρική προοπτική στη μάθηση, ενώ ταυτόχρονα οι μαθητές εφοδιάζονται με 
δεξιότητες  για  την  επίλυση  προβλημάτων  και  τη  λήψη  αποφάσεων  με  επιστημονική  και 
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ανθρωπιστική  πληρότητα  (Marran,  2003).  Την  διδασκαλία  της  γεωγραφίας  από  τις  πρώτες 
τάξεις  του  δημοτικού  μέχρι  και  την  τελευταία  τάξη  του  λυκείου  έχουν  προτείνει  και  στην 
Ελλάδα οι Λαμπρινός και Στεφανής (1996) και Λαμπρινός (1999). 

Η  απόκτηση  της  έννοιας  του  περιβάλλοντος  είναι  μια  σύνθετη  και  διαρκής  νοητική 
διαδικασία  υψηλής  σημασίας  για  την  ανάπτυξη  του  ατόμου,  που  σχετίζεται  άμεσα  με  την 
οργάνωση  της  χωρικής  αντίληψης  και  των  γραφικών  αναπαραστάσεων.  Οι  γραφικές 
αναπαραστάσεις  είναι  σημαντικές  για  τη  συμβολική  σκέψη  και  για  την  επικοινωνία.  Οι 
δεξιότητες  χωρικής  οπτικοποίησης  υποδεικνύουν  έναν  συγκεκριμένο  τρόπο  οργάνωσης  της 
σκέψης,  όπου  νέες  πληροφορίες  συνδέονται  με  δομές   προϋπάρχουσας  γνώσης 
νοηματοδοτώντας το νέο υλικό.  Η κατανόηση των γραφικών αναπαραστάσεων με τη χρήση 
μοντέλων  από  τη  χαρτογραφία  εξαρτάται  από  την  ανάπτυξη  των  αναπαραστασιακών  και 
χωρικών δεξιοτήτων των μαθητών (Liben & Dawns, 1992). Επομένως η καλλιέργειά τους στο 
πλαίσιο της τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης προϋποθέτει, αλλά και ενδυναμώνει τις δεξιότητες 
χωρικής αντίληψης. Επίσης έχει σημειωθεί ότι οι γεωγραφικοί χάρτες αυξάνουν την ανάκληση 
σχετιζόμενων κειμένων με βάση τη θεωρία της διπλής κωδικοποίησης και έχουν γίνει προτάσεις 
για  διδακτική  αξιοποίησή  τους  (Kulhavy,  et al.,  1993).  Εντούτοις  έχει  βρεθεί  ότι  αρκετοί 
εκπαιδευτικοί δεν δίνουν την ίδια έμφαση στην μελέτη των χαρτών σε σχέση με τη διδασκαλία 
της ανάγνωσης και της γραφής (Soares & Kurkdjian, 2006).  

Οι χάρτες αποτελούν ένα από σημαντικότερα εργαλεία για τη γεωγραφική εκπαίδευση. Είναι 
μέσα τα οποία αναπαριστούν κοινωνικά και φυσικά φαινόμενα σε μια συγκεκριμένη χρονική 
περίοδο.  Είναι  οχήματα  της  μετάδοσης  της  γεωπληροφορίας.  Στις  μέρες  μας  οι  χάρτες 
χρησιμοποιούνται επίσης ως εργαλείο στην επιστημονική έρευνα, στην χωροταξική οργάνωση ή 
στην καθημερινή ζωή. Οι χάρτες χρησιμοποιούνται ως εποπτικά μέσα στο σχολείο (Lambrinos, 
2001),  παρουσιάζονται  στα  μέσα  μαζικής  ενημέρωσης  και  εντάσσονται  ενεργά  σε  ποικίλες 
ανθρώπινες δραστηριότητες. Οι  Cartwright και  Peterson (1999) αναφέρουν ότι το ευρύ κοινό 
χρησιμοποιεί τους χάρτες καθημερινά ως γενική πηγή πληροφοριών ή ως εργαλείο για να βρουν 
συγκεκριμένες τοποθεσίες, όταν χρησιμοποιούν ένα διευθυνσιογράφο δρόμου ή έναν άτλαντα. 
Τα άτομα βομβαρδίζονται με χωρικές πληροφορίες στις τηλεοπτικές ειδήσεις, στις εφημερίδες, 
στα περιοδικά και  ως μέρος πακέτων για παιχνίδια σε υπολογιστές,  στην εκπαίδευση, στην 
κατάρτιση.

Η  χαρτογραφία  βρίσκεται  σε  τροχιά  αλλαγών  με  την  ανάπτυξη  της  τεχνολογίας  των 
υπολογιστών.  Οι  χάρτες  δεν αποτελούν εργαλεία αποτύπωσης του κόσμου αποκλειστικά με 
στατικό  τρόπο,  καθώς   αξιοποιώντας  την  ψηφιακή  τεχνολογία  προσαρμόζουν  νέες  φόρμες 
οργάνωσης, παρουσίασης, επικοινωνίας και χρήσης της γεωπληροφορίας (Σουλακέλλης, 2000). 
Οι τεχνολογικές εξελίξεις έχουν επιτρέψει την αποτύπωση του χώρου με αεροφωτογραφίες και 
δορυφορικές  εικόνες,  οι  οποίες  ενσωματώνονται  σε  σύγχρονα  προγράμματα  χαρτογραφικής 
εκπαίδευσης (Κλωνάρη & Ζαφειρούδη, 2006). Παράλληλα, η ανάπτυξη των υπηρεσιών του 
διαδικτύου έχει οδηγήσει στη δημιουργία ηλεκτρονικών ατλάντων  on-line (Wiegand, 2000) ή 
ασύγχρονων λογισμικών (CD-ROMs) (Feldmann, 2000a, 2000b).  

Αν  και  οι  τρισδιάστατοι  χάρτες  είναι  πλέον  μέρος  της  σύγχρονης  χαρτογραφικής 
εκπαίδευσης,  η  ανασκόπηση  της  σχετικής  βιβλιογραφίας  ανέδειξε  ένα  κενό  στη  θεωρητική 
τεκμηρίωση  των  διδακτικών  τους  αποτελεσμάτων.  Ο  Knight (1993)  επίσης  σημειώνει  την 
έλλειψη επιστημονικής έρευνας στο χώρο της πρωτοβάθμιας γεωγραφικής εκπαίδευσης.  Για 
τους παραπάνω λόγους λοιπόν θεωρήθηκε αναγκαία η διεξαγωγή της παρούσας έρευνας . 
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Εργασίες 

Στόχοι έρευνας – Ερευνητικές Υποθέσεις 

Οι ερωτήσεις και δραστηριότητες που συμπεριλήφθηκαν στο ερωτηματολόγιο είχαν στόχο τη 
διερεύνηση των παρακάτω βασικών χαρτογραφικών δεξιοτήτων:

Αναγνώριση  και  ερμηνεία  συμβόλων  του  χάρτη  και  συμπλήρωση  υπομνημάτων 
[Ερωτήσεις: 1α και 1β]
Κατανόηση του ανάγλυφου [Ερωτήσεις: 2α και 2 β, 3α και 3 β, 4 α και 4 β, 5α και 5β]

Οι υποθέσεις της έρευνας ήταν οι εξής: 
Α)  Η  κατανόηση  και  η  απόδοση  συμβόλων  γεωμορφολογικών  χαρακτηριστικών  του 
υπομνήματος ενός τρισδιάστατου χάρτη θα είναι καλύτερη από ότι σε δισδιάστατο χάρτη.
Β)  Υπάρχει  πληρέστερη  κατανόηση  γεωγραφικών  εννοιών,  γεωγραφικού  ανάγλυφου, 
υψομέτρων, προσανατολισμού και  αντίληψης του χώρου με 3Δ χάρτες παρά 2Δ. 
Γ) Οι επιδόσεις των αγοριών θα είναι καλύτερες από τις επιδόσεις των κοριτσιών.
Δ) Οι επιδόσεις των μαθητών μέσου και ανώτερου οικονομικοκοινωνικού υποβάθρου θα είναι 
καλύτερες από τις επιδόσεις των μαθητών χαμηλού οικονομικοκοινωνικού υποβάθρου. 

Μέθοδος

Δείγμα
Στην έρευνα έλαβαν μέρος 74 μαθητές Ε’ τάξης, ηλικίας 11 ετών. 20 μαθητές  συμμετείχαν από 
το 50ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών, 19 μαθητές από το 159ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών. Τα δύο 
σχολεία  συστεγάζονται  και  λειτουργούν με παράλληλα προγράμματα φιλοξενώντας  μαθητές 
όμοιου  κοινωνικοοικονομικού  υπόβαθρου.  Από το  9ο Δημοτικό  Σχολείο  Ηρακλείου Αττικής 
συμμετείχαν 18 μαθητές από το Ε1 και 17 μαθητές από το Ε2. 
Εργαλείο
Η  έρευνα  πραγματοποιήθηκε  με  τη  χρήση  ερωτηματολογίου  με  ερωτήσεις  ανοιχτού  και 
κλειστού  τύπου,  τυπωμένων  έγχρωμων  δισδιάστατων  και  τρισδιάστατων  χαρτών  μεσαίας 
κλίμακας και γυαλιών ChromaDepth TM  ανάλυσης τρισδιάστατης απεικόνισης.
Ερωτηματολόγιο 
Το ερωτηματολόγιο αποτελείτο από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος σημειώθηκαν τα στοιχεία του 
μαθητή, η εκπαίδευση και το επάγγελμα των γονέων και η προτίμησή του στο μάθημα της 
Γεωγραφίας. Στο δεύτερο μέρος δόθηκαν διαδοχικά δισδιάστατοι και τρισδιάστατοι έγχρωμοι 
χάρτες με μη συμπληρωμένο υπόμνημα, όπου ζητήθηκε από τους μαθητές να το συμπληρώσουν 
και να απαντήσουν σε τέσσερις ερωτήσεις συμβουλευόμενοι τους αντίστοιχους χάρτες.
Χάρτες 
Δόθηκαν  δύο  δισδιάστατοι  και  δύο  τρισδιάστατοι  χάρτες  της  νήσου  Λέσβου  σε  κλίμακα 
1:250000, που δημιουργήθηκαν από το εργαστήριο Χαρτογραφίας και Γεωπληροφορικής του 
Πανεπιστημίου  Αιγαίου.  Οι  τρισδιάστατοι  χάρτες  δημιουργήθηκαν  με  τη  μέθοδο  της 
χρωματοστερεοσκοπίας  ChromaDepth. Το πρώτο ζεύγος χαρτών (ένας δισδιάστατος και ένας 
τρισδιάστατος)  δεν  είχαν  συμπληρωμένο  υπόμνημα,  ενώ  το  δεύτερο  ζεύγος  χαρτών  (ένας 
δισδιάστατος και ένας τρισδιάστατος) είχαν συμπληρωμένο  το υπόμνημα.       
SPSS v.16.00, Excel 
Η στατιστική επεξεργασία των ερωτηματολογίων έγινε με το λογισμικό SPSS v. 16.00 και το 
Excel. Το στατιστικό κριτήριο που εφαρμόστηκε για την επεξεργασία των δεδομένων ήταν το 
x2,  γιατί  τα  δεδομένα  της  έρευνάς  μας  ήταν  κατηγορικά  και  ο  σχεδιασμός  μας  αφορούσε 
ανεξάρτητα δείγματα. 
Χρόνος διεξαγωγής της έρευνας
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Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το μήνα Μάιο του 2008, κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου 
σπουδών των μαθητών. Το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε στα πλαίσια δύο διδακτικών ωρών, 
αν  και  σε  κάποιες  περιπτώσεις  ζητήθηκε  από  τους  μαθητές  επιπλέον  χρόνος  για  να 
ολοκληρώσουν τις απαντήσεις τους. 

Αποτελέσματα 

Συμπλήρωση υπομνήματος  δισδιάστατου και τρισδιάστατου χάρτη
Οι μαθητές συμπλήρωσαν, στον τρισδιάστατο χάρτη, σε υψηλότερο ποσοστό (89,2%) σωστά το 
σύμβολο του αεροδρομίου, σε σχέση με το δισδιάστατο (85,1%), καθώς επίσης και το σύμβολο 
των  μοναστηριών  (86,5%  έναντι  79,7%).  Δυσκολεύτηκαν  στον  ίδιο  βαθμό  περίπου  στο 
σύμβολο  των  κάστρων  με  ποσοστό  σωστών  απαντήσεων  56,8%  και  58,1%  αντίστοιχα. 
Μεγαλύτερο ποσοστό λαθών  (44,6%) στο δισδιάστατο χάρτη σημειώθηκε στο σύμβολο των 
θερμών πηγών, με μόνο το 39,2%  να δίνει σωστή απάντηση. Άλλες ερμηνείες που αποδόθηκαν 
στο σύμβολο των θερμών πηγών ήταν λίμνες, ξενοδοχείο, σιντριβάνι, λουλούδια, τουαλέτες, 
χωριά,  εργοστάσιο,  αρχαιολογικός  χώρος  και  παραλίες.    Οι  περιοχές  φυσικού  κάλλους 
αναγνωρίστηκαν  από  την  πλειοψηφία  των  μαθητών  (81,1%),  ποσοστό  ανώτερο  από  το 
αντίστοιχο στο δισδιάστατο χάρτη (79,7%). 

Στο επόμενο μέρος του υπομνήματος του δισδιάστατου χάρτη που αφορούσε πληθυσμιακά 
χαρακτηριστικά οι μαθητές σημείωσαν μέτριες επιδόσεις. Το 44,6 % όρισε σωστά το σύμβολο 
της πρωτεύουσας, το 48,6 % όρισε επίσης σωστά το σύμβολο των περιοχών με πληθυσμό μέχρι 
2.500. Σημειώνουμε ότι στο πεδίο αυτό λάβαμε ως σωστή την απάντηση «πόλη». Το 47,3 % 
έδωσε   εν  μέρει  σωστή  ερμηνεία  στο  σύμβολο  των  περιοχών  με  πληθυσμό  1000-2500 
χρησιμοποιώντας  όρους,  όπως «μικρή πόλη» καθώς και  στο σύμβολο «<1000 κάτοικοι» το 
58,1% έδωσε εν μέρει σωστή απάντηση. Συνολικά και στα τέσσερα παραπάνω σύμβολα υπήρξε 
ένα  37,8%  από  τους  μαθητές  που  δεν  έδωσε  καμία  απάντηση.  Το  σύμβολο  της  κορυφής 
αναγνωρίστηκε από το 44,6% των μαθητών με λάθος απαντήσεις σε ποσοστό 24,3%, ενώ το 
31,1% δεν απάντησε. Το σύμβολο του ποταμού σημειώθηκε σωστά από το 44,6% των μαθητών 
με ένα σημαντικό ποσοστό (37,8%) από αυτούς να μη δίνουν καμία απάντηση. Αντίθετα το 
σύμβολο  της  πόλης  στον  τρισδιάστατο χάρτη  δεν  αναγνωρίστηκε  από την  πλειοψηφία  των 
μαθητών (56,8% δεν απάντησαν),  ενώ  το 25,7% έδωσε λανθασμένη απάντηση.  Δυσνόητα 
επίσης ήταν τα σύμβολα των κεντρικών οδικών αρτηριών και του βασικού οδικού δικτύου στον 
3Δ χάρτη, με ποσοστά σωστών απαντήσεων 35,1% και 31,1% αντίστοιχα. Η πλειοψηφία των 
μαθητών δεν συμπλήρωσε την ερμηνεία  αυτών των συμβόλων (52,7% και 60,8% αντίστοιχα), 
επιδόσεις πολύ χαμηλότερες εκείνων που οι μαθητές είχαν στον δισδιάστατο χάρτη.  

Στο  τελευταίο  τμήμα  του  υπομνήματος,  που  αναφέρονταν  στα  γεωμορφολογικά 
χαρακτηριστικά, οι μαθητές στην πλειοψηφία τους απέδωσαν σωστά τα σύμβολα του χάρτη. Το 
75,7 % απάντησε σωστά στο σύμβολο των πεδινών περιοχών,  το 58,1% στο σύμβολο των 
λόφων, το 54,1% στο σύμβολο των ημιορεινών και το 68,9% στα ορεινά. Οι σωστές απαντήσεις 
στις  ενδιάμεσες  κατηγορίες  λόφοι  και  ημιορεινά  παρουσίασαν  μεγαλύτερη  συχνότητα  στον 
τρισδιάστατο χάρτη σε σχέση με το δισδιάστατο χάρτη. Θεαματική επίσης ήταν οι μείωση των 
μαθητών  που  δεν  απάντησαν  (16,2% έναντι  10,8% στα πεδινά,  29,7% έναντι  27%,  40,5% 
έναντι  31,1%  και  20,3%  έναντι  13,5%  από  το  δισδιάστατο  στον  τρισδιάστατο  χάρτη 
αντιστοίχως). Το σύμβολο των μικρών και μεγάλων βαθών συμπληρώθηκε στην πλειοψηφία 
των μαθητών σωστά.  Το 66,2% των μαθητών απάντησε σωστά στα μικρά βάθη και 79,7% στα 
μεγάλα βάθη, ποσοστά αυξημένα από εκείνα στο δισδιάστατο χάρτη (Πίνακας 1). 
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Πίνακας 1. Αποτελέσματα από τη συμπλήρωση του υπομνήματος
ΣωστόΣωστό ΛάθοςΛάθος Δ.Α.Δ.Α.

Σύμβολα Σύμβολα 2Δ2Δ 3Δ3Δ 2Δ2Δ 3Δ3Δ 2Δ2Δ 3Δ3Δ
Αεροδρόμιο 85,10 % 89,20 % 8,10 % 5,40 % 6,80 % 5,40 %
Μοναστήρια 79,70 % 86,5 % 10,80 % 12,20 % 9,50 % 1,40 %

Κάστρα 58,10 % 56,80 % 25,70 % 28,40 % 16,20 % 14,90 %
Θερμές πηγές 27,00 % 39,20 % 35,10 % 44,60 % 37,80 % 16,20 %

Περιοχές 
φυσικού 

κάλλους 

79,70 % 81,10 % 16,20 % 16,20 % 4,10 % 2,70 %

Πόλεις
Πρωτεύουσα 44,60 % 17,60 % 37,80 %

>2500 48,60 % 13,50 % 37,80 %
1000 - 2500 47,30 % 14,90 % 37,80 %

<1000 58,10 % 4,10 % 37,80 %
Πόλη 17,60 % 25,70 % 56,80 %

Κεντρική 
οδική αρτηρία

40,50 % 35,10 % 17,60 % 12,20 % 41,90 % 52,70 %

Βασικό οδικό 
δίκτυο

40,50 % 31,10 % 18,90 % 8,10 % 40,50 % 60,80 %

Ποταμοί 44,60 % 44,60 % 12,20 % 17,60 % 43,20 % 37,80 %
Ισοϋψείς ανά 

100 μ.
5,40 % 27,00 % 67,60 %

Υψόμετρο 35,10 % 44,60 % 4,10 % 24,30 % 60,80 % 31,10 %
Πεδινές 

περιοχές
78,40 % 75,70 % 5,40 % 13,50 % 16,20 % 10,80 %

Λόφοι 60,80 % 58,10 % 9,50 % 14,90 % 29,70 % 27,00 %
Ημιορεινές 

περιοχές
45,90 % 54,10 % 13,50 % 14,90 % 40,50 % 31,10 %

Ορεινές 
περιοχές

68,90 % 81,10 % 17,60 % 16,20 % 13,50 % 2,70 %

Μικρά 
θαλάσσια βάθη

64,90 % 66,20 % 14,90 % 24,30 % 20,30 % 9,50 %

Μεγάλα 
θαλάσσια βάθη

77,00 % 79,70 % 5,40 % 6,80 % 17,60 % 13,50 %

Ερωτήσεις δισδιάστατου χάρτη με υπόμνημα (2α-4α)
Οι  μαθητές  σημείωσαν  πάνω  στο  δισδιάστατο  χάρτη  με  μεγαλύτερη  ευκολία  τη  βαθύτερη 
περιοχή στη θάλασσα (60,8% σωστά),  σε αντίθεση με το ψηλότερο σημείο στην ξηρά, που 
μόλις το 45,9% έδωσε σωστή απάντηση, ενώ το 24,3% απάντησε λάθος και το 29,7% δεν έδωσε 
καμία απάντηση. 

Δυσκολία αντιμετώπισαν οι μαθητές στις δύο επόμενες ερωτήσεις 3α και 4α, όπου κλήθηκαν 
να  σημειώσουν  τις  ομαλές  και  απότομες  ακτές  του  νησιού,  καθώς  επίσης  και  πεδινές, 
ημιορεινές και ορεινές πόλεις. Ένα μεγάλο ποσοστό μαθητών δεν έδωσε καμία απάντηση και 
συγκεκριμένα το 43,2% στις  ομαλές ακτές, 37,8% στις απότομες ακτές,  41,9% στις πεδινές 
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πόλεις, 50% στις ημιορεινές πόλεις και 48,6% στις ορεινές πόλεις. Οι σωστές επιδόσεις των 
μαθητών ήταν αντίστοιχα 33,8% στις ομαλές ακτές, 33,8% στις απότομες ακτές, 44,6% στις 
πεδινές πόλεις, 39,2% στις ημιορεινές πόλεις και 39,2% στις ορεινές πόλεις. 
Ερωτήσεις τρισδιάστατου χάρτη με υπόμνημα (2β-4β)
Οι μαθητές  σημείωσαν πάνω στο τρισδιάστατο χάρτη  με  μεγαλύτερη ευκολία  τη βαθύτερη 
περιοχή στη θάλασσα (67,6% σωστά), σε αντίθεση με το ψηλότερο σημείο στην ξηρά, που το 
52,7%  έδωσε  σωστή  απάντηση,  επιδόσεις  καλύτερες  από  τις  αντίστοιχες  επιδόσεις  στο 
δισδιάστατο  χάρτη.  Το  ποσοστό  των  μαθητών  που  δεν  απάντησαν  στην  ερώτηση  για  τα 
ψηλότερα  σημεία  στην  ξηρά  μειώθηκε  επίσης  (από  29,7%  στο  δισδιάστατο  σε  23%  στο 
τρισδιάστατο). 

Οι  επιδόσεις  των  μαθητών  στις  δύο  επόμενες  ερωτήσεις  3β και  4β,  όπου  κλήθηκαν  να 
σημειώσουν τις ομαλές και απότομες ακτές του νησιού, καθώς επίσης και πεδινές, ημιορεινές 
και  ορεινές  πόλεις  με τη βοήθεια τρισδιάστατου χάρτη ήταν καλύτερες  από τις  αντίστοιχες 
επιδόσεις  τους  με  το  δισδιάστατο  χάρτη.  Το  ποσοστό  των  μαθητών  που  απάντησε  σωστά 
αυξήθηκε,  ενώ  ταυτόχρονα  μειώθηκε  το  ποσοστό  των  μαθητών  που  δεν  έδωσαν  καμία 
απάντηση. Πιο συγκεκριμένα οι σωστές απαντήσεις στην ερώτηση για τις ομαλές ακτές ήταν 
σε ποσοστό 37,8% έναντι 33,8%, ενώ για τις απότομες ακτές 33,8% ποσοστό ίδιο και στους δύο 
τύπους χαρτών. Το 51,4% των μαθητών απάντησε σωστά για τις πεδινές πόλεις έναντι 44,6% με 
το δισδιάστατο χάρτη, 44,6% σωστά στις ημιορεινές πόλεις έναντι 39,2% με το δισδιάστατο 
χάρτη και 45,9% σωστά στις ορεινές πόλεις έναντι 39,2% με το δισδιάστατο χάρτη. Τα ποσοστά 
των μαθητών που δεν έδωσαν απάντηση ήταν 37,8% για τις ομαλές ακτές έναντι 43,2% στο 
δισδιάστατο  χάρτη,  33,8%  για  τις  απότομες  ακτές,  ίδιο  ποσοστό  με  το  αντίστοιχο  στο 
δισδιάστατο χάρτη, 28,4% στις πεδινές πόλεις έναντι 41,9% στο δισδιάστατο χάρτη, 37,8% στις 
ημιορεινές έναντι 50% στο δισδιάστατο χάρτη και 36,5% στις ορεινές πόλεις έναντι 48,6% στο 
δισδιάστατο χάρτη.

Συζήτηση 
 
Η χρήση των χαρτών αποτελεί βασικό διδακτικό εργαλείο στη γεωγραφική εκπαίδευση. Ωστόσο 
η  λειτουργία  και  αποκωδικοποίηση  των  συμβόλων  στο  υπόμνημά  τους  παρουσιάζεται 
προβληματική κατά περιπτώσεις. Ένας μικρός αριθμός μαθητών δεν έχει  κατανοήσει ότι  τα 
σύμβολα  αναπαριστούν  έννοιες  του  φυσικού  και  ανθρωπογενούς  περιβάλλοντος,  με 
αποτέλεσμα να καταγράφουν το αντικείμενο του συμβόλου που εικονίζεται στη δραστηριότητα 
συμπλήρωσης υπομνήματος, το σημαίνον και όχι το σημαινόμενο. Χαρακτηριστική περίπτωση 
η  καταγραφή  «αεροπλάνο»  στο  σύμβολο  του  αεροδρομίου,  «δέντρο»  στο  σύμβολο  των 
περιοχών φυσικού κάλλους, «σιντριβάνι» στο σύμβολο των θερμών πηγών. 

Μια  σειρά  σημειακών  και  γραμμικών  συμβόλων  δεν  αποκωδικοποιούνται  από  την 
πλειοψηφία των μαθητών που συμμετείχαν στην έρευνα.  Τα σύμβολα αυτά  είναι  οι  θερμές 
πηγές, οι πόλεις στο υπόμνημα του 3Δ χάρτη, το υψόμετρο. Τα γραμμικά σύμβολα των ισοϋψών 
και  των  ποταμών,  πιθανώς,  επειδή  εφάπτονται  των  συμβόλων  του  οδικού  δικτύου  και  δεν 
υπάρχει  σαφής  διαχωρισμός  ανάμεσά  τους,  δημιουργούν  σύγχυση  στους  μαθητές  με 
αποτέλεσμα να μη δίνουν ερμηνεία. Τα αποτελέσματα αυτά έρχονται σε συνέχεια παρόμοιων 
συμπερασμάτων έρευνας (Κλωνάρη & Ζαφειρούδη, 2006) για ανίχνευση των ικανοτήτων των 
μαθητών  ηλικίας  έντεκα  ετών  να  χρησιμοποιούν  αεροφωτογραφίες  και  χάρτες  για  την 
αναγνώριση  και  ερμηνεία  συμβόλων,  διάκριση  στοιχείων  του  φυσικού  και  ανθρωπογενούς 
περιβάλλοντος, προσανατολισμό στο χώρο και υπολογισμό αποστάσεων, όπου έδειξε χαμηλές 
επιδόσεις  στη  διάκριση  στοιχείων  του  φυσικού  περιβάλλοντος  σε  αντιδιαστολή  με  το 
ανθρωπογενές, ευχέρεια αναγνώρισης εικονικών συμβόλων, αλλά και αδυναμία αναγνώρισης 
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βασικών σημειακών και  γραμμικών συμβόλων πάνω στους χάρτες.  Επομένως προτείνεται ο 
ανασχεδιασμός  ορισμένων  συμβόλων  του  υπομνήματος,  ώστε  να  είναι  περισσότερο 
αναγνωρίσιμα και κατανοητά από τους μαθητές. 

Οι μαθητές σε γενικές γραμμές  κατανοούν την ιεραρχία των πόλεων, σημειώνοντας μεγάλη, 
λίγο πιο μικρή από τη μεγάλη, μεσαία, μικρή, γεγονός που μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι 
αρκετοί  μαθητές,  ενώ  ιεραρχούν  τις  αντίστοιχες  έννοιες,  εντούτοις  δε  μπορούν  να  τις 
εκφράσουν χρησιμοποιώντας την κατάλληλη γεωγραφική ορολογία. Παρόμοια αποτελέσματα 
παρατηρούνται  και  στα  σύμβολα των δεδομένων ανάγλυφου.  Παρατηρείται  δηλαδή ελλιπές 
γεωγραφικό λεξιλόγιο. Ενώ η πλειονότητα των μαθητών σημειώνει τις πεδιάδες και τα βουνά, 
ωστόσο δυσκολεύονται να καταγράψουν τις ενδιάμεσες κατηγορίες, δίνοντας απαντήσεις όπως 
χαμηλά βουνά, βουνά μικρά, βουνά μεγάλα, μεσαία περιοχή, λίγο ψηλή περιοχή, ψηλή περιοχή. 
Ορισμένοι μαθητές κάνουν διάκριση μεταξύ πεδινού και ορεινού, χωρίς να μπορούν να ορίσουν 
καθόλου  τις  ενδιάμεσες  κατηγορίες.  Το  πρόβλημα  της  ορθής  χρήσης  γεωγραφικών  όρων 
υπογραμμίζεται  από  ερευνητές,  αναφέροντας  ότι  οι  περισσότεροι  μαθητές  πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης  θεωρούν  συνώνυμες  τη  θάλασσα  και  τον  ωκεανό,  αν  και  αντιπροσωπεύουν 
διαφορετικές γεωγραφικές έννοιες,  εκτός αν γίνει  η διάκριση με σαφήνεια μέσω διδακτικής 
παρέμβασης  (York,  1997).  Υποστηρίζει  επίσης  ότι  χωρίς  συστηματική  διδασκαλία  οι 
λανθασμένες αντιλήψεις των μαθητών για το φυσικό ανάγλυφο παραμένουν. 

Από  διευκρινίσεις  που  ζήτησαν  οι  μαθητές  κατά  τη  διάρκεια  της  συμπλήρωσης  του 
ερωτηματολογίου αναδύθηκε η άγνοια γεωγραφικών εννοιών. Η πιο χαρακτηριστική περίπτωση 
ήταν η έννοια των ισοϋψών γραμμών.  

Η τρίτη διάσταση στους χάρτες φάνηκε να μην οδηγεί σε βελτιωμένες επιδόσεις. Πιθανή 
υπόθεση που ερμηνεύει  τα παραπάνω αποτελέσματα είναι  οι  νοητικές  αναπαραστάσεις  του 
τοπικού  περιβάλλοντος  όπου  διαβιούν  οι  μαθητές.  Υποστηρίζεται  ότι  μεγαλύτερη αποτυχία 
στην ερμηνεία της τρίτης διάστασης στους χάρτες παρουσιάζουν μαθητές μεγάλων πόλεων και 
μαθητές που κατοικούν σε παραθαλάσσιες πόλεις (Λαμπρινός κ.α, 2002). 

Η τεχνολογία  ChromaDepth στην κατασκευή 3Δ χαρτών για την καλλιέργεια της χωρικής 
αντίληψης  και  την  κατανόηση  γεωγραφικών  εννοιών  κρίνεται  θετικά  αξιοποιήσιμη  στο 
περιβάλλον της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, με την προϋπόθεση οι μαθητές να εκπαιδευτούν 
στη χρήση χαρτών που έχουν δημιουργηθεί με την παραπάνω τεχνολογία. 
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Ανάπτυξη λογισμικού προσομοίωσης για την διδασκαλία της πλεύσης-
βύθισης στην Ε τάξη του δημοτικού.΄

Αρβανιτάκης Ι., Κασκάλης Θ.
Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, ioarvanit@gmail.com
Τμήμα Διοίκησης Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, kaskalis@gmail.com

Η  παρούσα  εργασία  περιγράφει  το  σχεδιασμό  και  την  ανάπτυξη  ενός  λογισμικού 
προσομοίωσης,  το  οποίο  χρησιμοποιήθηκε  για  την  εφαρμογή  μιας  συγκεκριμένης 
διδακτικής ακολουθίας για τη διδασκαλία των φαινομένων της πλεύσης και της βύθισης 
στην  Ε'  δημοτικού,  στα  πλαίσια  του  προγράμματος  Materials  Science 
(http://lsg.ucy.ac.cy/ MaterialsScience). Αρχικά αναλύονται οι απαιτήσεις της εφαρμογής, 
που  εγείρονται  από  τη  διδακτική  ακολουθία,  καθώς  και  οι  βασικές  σχεδιαστικές 
επιλογές  για  το  περιβάλλον  της  προσομοίωσης.  Περιγράφεται  ο  σχεδιασμός  των 
οθονών του λογισμικού και του περιβάλλοντος διεπαφής, ενώ αναλύονται θέματα που 
αφορούν  στη  δημιουργία  των  υλικών  σωμάτων,  των  υγρών  και  των  υπόλοιπων 
αντικειμένων  της  προσομοίωσης  εντός  του  περιβάλλοντος  Game  Maker,  που 
χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη της εφαρμογής. Τέλος, αναφέρονται θέματα που 
προέκυψαν από την εφαρμογή του λογισμικού στη συγκεκριμένη διδακτική ακολουθία, 
καθώς και σκέψεις για την περαιτέρω βελτίωση και εξέλιξή του.

Εισαγωγή.

Τα λογισμικά προσομοίωσης δημιουργούν εικονικά περιβάλλοντα (αναφέρονται συνήθως και 
ως μικρόκοσμοι), δίνοντας στους χρήστες τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσουν μαζί τους. Ως επί 
το πλείστον, έχουν αρκετά ανοικτό χαρακτήρα, προσφέροντας στο μαθητή πολλούς τρόπους 
επίτευξης  του  επιθυμητού  αποτελέσματος.  Η  εκπαίδευση  των  φυσικών  επιστημών  γίνεται 
ιδιαίτερα αποτελεσματική όταν δίνει στους μαθητές τη δυνατότητα να παρατηρούν, να έρχονται 
σε  επαφή,  να  πειραματίζονται  και  να  ανακαλύπτουν  στρατηγικές  για  το  αντικείμενο  που 
μελετούν.  Με  τον  τρόπο  αυτό,  οι  εμπειρίες  βοηθούν  τους  μαθητές  να  ξεφύγουν  από  τους 
μηχανικούς  τρόπους  μάθησης  και  να  προχωρήσουν  στην  ανάπτυξη στάσεων απέναντι  στην 
έρευνα (Moss 2001). Η θεωρητική διδασκαλία των φυσικών επιστημών ενισχύεται σημαντικά 
όταν οι μαθητές μπορούν να πειραματιστούν άμεσα με τις έννοιες που εξετάζουν, είτε σε ένα 
πραγματικό εργαστήριο, είτε σε ένα εικονικό περιβάλλον προσομοίωσης (Ronen & Eliahu 2000, 
Trumper 2003).

Αρκετές έρευνες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια έχουν δείξει σημαντική βελτίωση 
στις  επιδόσεις  των μαθητών στις  φυσικές επιστήμες,  όταν χρησιμοποιούνται προσομοιώσεις 
(Steinberg 2000, Stieff & Wilensky 2003, Zacharia 2003, Sethi 2005). Από την άλλη πλευρά, 
υπάρχουν  ερευνητές  που  δεν  βρήκαν  αξιόλογες  μεταβολές,  ιδίως  όταν  η  εναλλακτική 
διδασκαλία αφορούσε τη διεξαγωγή πραγματικών πειραμάτων στο εργαστήριο (Kulik 2002, 
Robertson  2003).  Τα  αποτελέσματα  αυτά  φανερώνουν  πως  τα  εκπαιδευτικά  λογισμικά 
προσομοίωσης δεν εξασφαλίζουν από μόνα τους την επιτυχία και θέτουν το ερώτημα για τον 
τρόπο χρήσης τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ο Sami (2006), σε μια βιβλιογραφική μελέτη 
για  τα  λογισμικά  προσομοίωσης  στις  φυσικές  επιστήμες,  θεωρεί  ιδιαίτερα  χρήσιμη  την 
εισαγωγή τους ως συμπλήρωμα στα πραγματικά πειράματα του εργαστηρίου. Σύμφωνα με την 
μελέτη  αυτή,  οι  προσομοιώσεις  μπορούν  να  συνεισφέρουν  στην  εννοιολογική  αλλαγή  των 
μαθητών, ενώ τους παρέχουν εργαλεία για επιστημονική έρευνα, καθώς και εμπειρίες για την 
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επίλυση προβλημάτων. Η ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας παρουσιάζεται στην μελέτη του 
Mintz (1993), η οποία έδειξε αύξηση του ενδιαφέροντος και της κινητοποίησης των μαθητών.

Οι  προσομοιώσεις  βοηθούν  στην  εξοικονόμηση  χρόνου,  αποφεύγοντας  πιθανούς 
κινδύνους, ενώ μπορούν να πραγματοποιηθούν και πειράματα που σε κανονικές συνθήκες θα 
ήταν αδύνατον να γίνουν εξαιτίας του υψηλού κόστους (Kennepohl 2001). Παράλληλα μπορούν 
να αναπαραστήσουν και να ελέγξουν με ακρίβεια πλευρές των πραγματικών φαινομένων που 
μελετώνται,  οι  οποίες  δεν είναι  εύκολα παρατηρήσιμες (Vagner  1998).  Επίσης,  μπορούν να 
βελτιώσουν  και  τις  τεχνικές  δεξιότητες  των  μαθητών  σε  ό,τι  αφορά  την  εκτέλεση  των 
πραγματικών πειραμάτων στο εργαστήριο (Kennepohl 2001).

Ανάλυση απαιτήσεων

Η αξιολόγηση και η επιλογή-δημιουργία του κατάλληλου εκπαιδευτικού λογισμικού, είναι από 
τους πιο σημαντικούς παράγοντες επιτυχίας του στην εκπαιδευτική διαδικασία (Lee, Choi & 
Byun 1996). Για να είναι επιτυχής θα πρέπει αρχικά να έχουν οριστεί οι στόχοι που θέλουμε να 
επιτύχουμε  στην  εκπαιδευτική  διαδικασία  καθώς  και  τα  επιθυμητά  χαρακτηριστικά  του 
λογισμικού που θα καλύπτει τις ανάγκες αυτές. Στη δική μας περίπτωση έπρεπε να βρεθεί ή να 
αναπτυχθεί ένα λογισμικό, το οποίο θα λειτουργούσε ως βοήθημα στις δραστηριότητες μιας 
συγκεκριμένης διδακτικής ακολουθίας, η οποία έχει σχεδιαστεί στα πλαίσια του προγράμματος 
Materials  Science  (http://lsg.ucy.ac.cy/MaterialsScience)  και  αφορά  στη  διδασκαλία  των 
φαινόμενων  της  πλεύσης  και  της  βύθισης  υλικών  σωμάτων  σε  υγρά,  στην  Ε'  τάξη  τού 
Δημοτικού.  Βασικοί  στόχοι  τής  ακολουθίας  αυτής  είναι  η  εξοικείωση  των  μαθητών  με  τα 
φαινόμενα πλεύσης-βύθισης, η εισαγωγή τους στην πειραματική μεθοδολογία και στην εξαγωγή 
συμπερασμάτων, η προσέγγιση της φύσης των μοντέλων και η χρήση μοντέλου για την έννοια 
της πυκνότητας, ως κριτηρίου για την πλεύση-βύθιση σωμάτων. Σύμφωνα με την διδακτική 
ακολουθία, το λογισμικό θα έπρεπε να προσφέρει ένα περιβάλλον, στο οποίο οι μαθητές θα 
εκτελούσαν  διάφορα  πειράματα  πλεύσης-βύθισης  και  ζύγισης  συμπαγών  και  σύνθετων 
σωμάτων,  ενώ παράλληλα θα  παρουσιάζονταν και  διάφορες  πληροφορίες  για  συγκεκριμένα 
υλικά  και  μοντέλα  αναπαράστασης  της  πυκνότητας.  Τα  υλικά,  τα  υγρά,  η  σειρά  των 
πειραμάτων, καθώς και οι πληροφορίες που θα παρουσιάζονταν ορίζονταν με ακρίβεια από τα 
σχέδια μαθημάτων της διδακτικής ακολουθίας. Οι συγκεκριμένες απαιτήσεις οδήγησαν στην 
απόφαση  της  δημιουργίας  ενός  νέου  λογισμικού,  καθώς  δεν  βρέθηκε  κάποια  έτοιμη  λύση 
εμπορικού  ή  ελεύθερου  εκπαιδευτικού  λογισμικού  που  να  ικανοποιεί  όλα  τα  παραπάνω 
κριτήρια.

Ένα  λογισμικό  προσομοίωσης  θα  πρέπει  να  προσομοιώνει  όλα  τα  στοιχεία  του 
πραγματικού κόσμου τα οποία θέλουμε να διδάξουμε (Foshay, Rob, Ahmed, Muhammad  2000). 
Η  ενσωμάτωση  περισσότερων  φυσικών  νόμων  και  ιδιοτήτων  στην  προσομοίωση  παρέχει 
μεγαλύτερη αίσθηση ρεαλισμού, παράλληλα όμως μπορεί να αποσπάσει την προσοχή και την 
εστίαση από τα θέματα τα οποία μελετώνται, ενώ πολλές φορές είναι αναγκαία η απλοποίηση 
κάποιων χαρακτηριστικών του πραγματικού κόσμου, ώστε να διευκολυνθεί η παρατήρηση και η 
κατανόηση κάποιων εννοιών (Sami 2006). Ο βασικός παράγοντας που εξετάζεται στη διδακτική 
ακολουθία είναι η πυκνότητα στερεών, υγρών καθώς και σύνθετων σωμάτων  (ένα πλοίο το 
οποίο αποτελείται από διαμερίσματα με αέρα ή νερό). Η ιδιότητα της πυκνότητας επηρεάζει την 
πλεύση ή τη βύθιση των σωμάτων σε υγρά και αποτέλεσε το βασικό παράγοντα προσομοίωσης 
στο λογισμικό. Ένας δεύτερος σημαντικός παράγοντας, που σχετίζεται με τις απαιτήσεις της 
διδακτικής ακολουθίας και αφορούσε στη ρίψη υλικών σε δοχεία και ζυγούς, ήταν η βαρύτητα. 
Παράλληλα,  κρίθηκε  χρήσιμο  να  προσομοιωθούν  το  ιξώδες  ενός  υγρού,  ο  κυματισμός  της 
επιφάνειας των υγρών, καθώς και η σύγκρουση σωμάτων. Οι τρεις αυτές ιδιότητες αυξάνουν σε 
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σημαντικό  βαθμό την  αληθοφάνεια  της  προσομοίωσης,  χωρίς  να  αποπροσανατολίζουν τους 
μαθητές από την κεντρική ιδέα της διδακτικής ακολουθίας.

Ένα  ακόμα  θέμα  που  μας  απασχόλησε  ήταν  η  επιλογή  του  περιβάλλοντος 
προσομοίωσης.  Το  τρισδιάστατο  περιβάλλον  προσδίδει  περισσότερα  στοιχεία  ρεαλισμού, 
αναπαριστώντας  τα φαινόμενα με τον τρόπο που το αντιλαμβάνεται  ο  άνθρωπος μέσω της 
όρασης. Από την άλλη μεριά, απαιτεί αυξημένους πόρους σε ανθρώπινο δυναμικό (στη φάση 
του  προγραμματισμού),  τεχνογνωσία,  χρήματα  και  χρόνο.  Επιπροσθέτως,  η  εκτέλεσή  του 
απαιτεί και περισσότερους υπολογιστικούς πόρους σε επεξεργαστική ισχύ, σε μνήμη και στην 
υλοποίηση τού υποσυστήματος γραφικών. Για τους λόγους αυτούς αποφασίστηκε συνειδητά η 
χρήση δισδιάστατης  προσομοίωσης για  το περιβάλλον του προγράμματος.  Η εφαρμογή τής 
διδακτικής ακολουθίας ορίστηκε να λάβει χώρα σε συγκεκριμένα δημοτικά σχολεία τού δήμου 
Φλώρινας, κάνοντας χρήση των υπολογιστικών συστημάτων των σχολείων, καθώς και φορητών 
υπολογιστών. Το σύνολο των συστημάτων αυτών χρησιμοποιούσε λειτουργικά συστήματα MS 
Windows (XP, 2000 και 98), θέτοντας ως απαραίτητη προϋπόθεση τη συμβατότητα του τελικού 
λογισμικού με αυτά.

Σχεδιασμός και υλοποίηση.

Το εργαλείο με το οποίο αναπτύχθηκε το λογισμικό, είναι το Game Maker, της YOYO Games 
(http://www.yoyogames.com). Το εν λόγω προϊόν αποτελεί ένα αντικειμενοστραφές περιβάλλον 
οπτικού προγραμματισμού, με ενσωματωμένη γλώσσα σεναρίων (scripting language), το οποίο 
είναι κυρίως προσανατολισμένο στη δημιουργία δισδιάστατων και ισομετρικών παιχνιδιών. Ο 
κύριος  λόγος  που  οδήγησε  στην  επιλογή  του  συγκεκριμένου  εργαλείου  ανάπτυξης,  ήταν η 
ύπαρξη μιας έτοιμης και λειτουργικής μηχανής φυσικής με την ονομασία Game Physics (http://
gmc.yoyogames.com/?showtopic=141853), η οποία παρέχεται σε μορφή βιβλιοθήκης DLL και 
συνεργάζεται με το περιβάλλον του Game Maker. Η συγκεκριμένη μηχανή περιέχει ρουτίνες για 
την προσομοίωση πολλών φυσικών φαινομένων, που εμπλέκουν υλικά σώματα, υγρά και αέρια, 
ενώ παρέχει και επαρκή τεκμηρίωση για την κλήση των συναρτήσεων που υποστηρίζει.

Σχεδιασμός δωματίων και αλληλεπίδραση

Το  λογισμικό  αποτελείται  συνολικά  από  12  διαφορετικές  οθόνες.  Στην  κεντρική  οθόνη 
υπάρχουν 11 πόρτες που οδηγούν σε αντίστοιχα “δωμάτια”, ενώ υπάρχει και μια πόρτα εξόδου 
από το πρόγραμμα. Η είσοδος στα δωμάτια γίνεται με το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού, ενώ 
η μετακίνηση στο διάδρομο επιτυγχάνεται  με  την χρήση των βελών του πληκτρολογίου.  Η 
επιστροφή στην κεντρική οθόνη γίνεται με τη χρήση ενός πλήκτρου εξόδου στο επάνω αριστερό 
μέρος κάθε δωματίου.

Τα πρώτα τέσσερα δωμάτια του λογισμικού σχεδιάστηκαν για τον πειραματικό έλεγχο 
των πιθανών παραγόντων που επηρεάζουν την πλεύση-βύθιση υλικών σωμάτων σε υγρά και οι 
οποίοι έχουν προκύψει από τη διδακτική ακολουθία (εικόνα 1). Στο πρώτο δωμάτιο ελέγχεται το 
βάρος του υλικού, στο δεύτερο το φάρδος του δοχείου, στο τρίτο το είδος του υγρού, ενώ στο 
τέταρτο δωμάτιο ελέγχονται ταυτόχρονα το σχήμα και το είδος του υλικού. Σε όλα τα δωμάτια 
υπάρχει ένα τραπέζι, στο οποίο τοποθετούνται τα δοχεία με τα υγρά και ένα ράφι στο οποίο 
τοποθετούνται τα διαθέσιμα υλικά σώματα. Στο κέντρο της οθόνης υπάρχει ένας πίνακας, στον 
οποίο αναγράφεται το ερώτημα του συγκεκριμένου πειραματικού ελέγχου. Τα διαθέσιμα υλικά, 
καθώς και τα δοχεία με τα υγρά σε κάθε δωμάτιο, έχουν οριστεί από τη διδακτική ακολουθία, 
ώστε  κάθε  φορά  να  απομονώνεται  ο  εξεταζόμενος  παράγοντας.  Οι  μαθητές  εκτελούν  τα 
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πειράματα  που  απαιτούνται  και  συμπληρώνουν  φύλλα  εργασίας  που  προβλέπονται  από  τα 
σχέδια μαθημάτων.

Στα επόμενα δυο δωμάτια,  γίνεται  η ζύγιση και  η κατάταξη υλικών σωμάτων,  ίδιου 
σχήματος και όγκου, από το βαρύτερο στο ελαφρύτερο. Στο τραπέζι υπάρχει ένας ζυγός, με τον 
οποίον μπορούν να ζυγιστούν όλα τα υλικά ανά 2. Στο πέμπτο δωμάτιο οι έλεγχοι γίνονται από 
τους μαθητές, ενώ στο έκτο δωμάτιο ο χειρισμός ανήκει στον εκπαιδευτικό. Η κατάταξη των 
υλικών  στο  δωμάτιο  αυτό  αναπαριστάται  σε  μια  γραμμή  στο  κάτω  μέρος  της  οθόνης.  Η 
τοποθέτηση των υλικών πάνω στη γραμμή γίνεται αυτόματα ύστερα από τη ζύγισή τους, ενώ 
παράλληλα δίνεται η δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να αλλάξει την εμφάνιση των στοιχείων 
της γραμμής κατάταξης, ώστε να παρουσιάζονται σύμφωνα με το μοντέλο της πυκνότητας με 
τις τελείες, που έχει σχεδιαστεί για τη διδακτική ακολουθία.

Η έβδομη πόρτα της αρχικής οθόνης οδηγεί σε μια στατική σελίδα html, όπου υπάρχουν 
πληροφορίες για τρία υλικά (γλυκερίνη, καουτσούκ, PVC), τις οποίες εξερευνούν οι μαθητές 
για τη συμπλήρωση φύλλων εργασίας. Στην όγδοη οθόνη ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει πέντε 
διαφορετικά μοντέλα αναπαράστασης της έννοιας της πυκνότητας των υλικών, σύμφωνα με τις 
ζυγίσεις που έγιναν σε προηγούμενα δωμάτια.

Στο ένατο δωμάτιο του λογισμικού οι μαθητές καλούνται να ρίξουν πάλι κάποια υλικά 
σώματα σε ένα δοχείο με υγρό, μόνο που αυτή τη φορά τα σώματα αναπαριστώνται σύμφωνα 
με το μοντέλο με τις τελείες και όχι με την υφή τους (εικόνα 1). Οι μαθητές καλούνται να 
προβλέψουν τη συμπεριφορά των σωμάτων στο υγρό και να διατυπώσουν ένα γενικό κανόνα, ο 
οποίος θα εξηγεί ποιο σώμα βυθίζεται σε ποιο υγρό, καθώς και ποιο σώμα επιπλέει σε ποιο 
υγρό,  βασισμένοι  στο  μοντέλο  με  τις  τελείες.   Στο  δέκατο  δωμάτιο  του  λογισμικού 
χρησιμοποιείται για άλλη μια φορά το ίδιο μοντέλο. Σε αντίθεση με την προηγούμενη οθόνη, 
όλα τα διαθέσιμα σώματα απεικονίζονται με τις πραγματικές υφές τους, ενώ η παρουσίαση των 
μοντέλων γίνεται δυναμικά στον πίνακα της αίθουσας. Ο χειρισμός της οθόνης γίνεται από τον 
εκπαιδευτικό.

Εικόνα 1. Στιγμιότυπα από διάφορες οθόνες του λογισμικού (1η, 9η και 11η)

Στην τελευταία οθόνη του λογισμικού οι μαθητές έρχονται σε επαφή με την πλεύση και 
βύθιση των σύνθετων σωμάτων. Το σενάριο της οθόνης αυτής επηρεάστηκε από τη βύθιση του 
κρουαζιερόπλοιου  Sea  Diamond  στα  ανοιχτά  της  Σαντορίνης  το  καλοκαίρι  τού  2007.  Το 
κεντρικό αντικείμενο της οθόνης είναι ένα κρουαζιερόπλοιο, το οποίο επιπλέει στη θάλασσα και 
στο  οποίο  μπορούμε  να  διακρίνουμε 13  διαμερίσματα (εικόνα 1).  Παράλληλα,  στην  οθόνη 
υπάρχει  και  ένα  βοηθητικό  πλοίο,  σε  κοντινή  απόσταση από το  κρουαζιερόπλοιο.  Τα μόνα 
στοιχεία αλληλεπίδρασης της οθόνης είναι τα διαμερίσματα του κρουαζιερόπλοιου, τα οποία 
αρχικά είναι κενά. Οι μαθητές μπορούν να γεμίσουν κάθε διαμέρισμα με νερό, καθώς και να 
αδειάσουν κάποιο το οποίο έχει ήδη γεμίσει κάνοντας κλικ σε αυτά. Το μοντέλο του καραβιού 
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προσομοιώνει  τη βύθιση και την πλεύση που θα είχε ένα πραγματικό καράβι,  λαμβάνοντας 
υπόψη και τη σωστή κλίση.

Σύμφωνα με τον Barbeta (1998), σημαντικός παράγοντας επιτυχίας ενός εκπαιδευτικού 
λογισμικού είναι η καθαρότητα, η απλότητα και η συνέπεια του περιβάλλοντος διεπαφής με το 
χρήστη. Οι πολύπλοκες ρυθμίσεις, επιλογές και ενέργειες αυξάνουν τον προβληματισμό των 
μαθητών, οι οποίοι ανταποκρίνονται καλύτερα σε απλά και συνεπή περιβάλλοντα. Με στόχο 
την απλότητα και τη συνέπεια στη λειτουργία του λογισμικού, όλες οι απαιτούμενες ενέργειες 
συγκεντρώθηκαν στο αριστερό πλήκτρο του ποντικιού (εκτός από την κεντρική οθόνη, στην 
οποία γίνεται χρήση και του πληκτρολογίου). Για την κατάδειξη των αντικειμένων, με τα οποία 
είναι  εφικτή  η  αλληλεπίδραση,  χρησιμοποιείται  η  αλλαγή  τής  εμφάνισης  του  δείκτη  του 
ποντικιού σε χέρι με προτεταμένο δείκτη.

Στις  περισσότερες  οθόνες  η  βασική  ενέργεια  που  εκτελείται  είναι  η  ρίψη  ενός 
αντικειμένου  από  το  ράφι  μέσα  σε  ένα  δοχείο  με  υγρό  ή  πάνω σε  ένα  ζυγό.  Μια  αρχική 
απόφαση, που λήφθηκε σε συνεργασία με την ομάδα που ανέπτυξε τη διδακτική ακολουθία, 
ήταν να επιτρέπεται η ρίψη πολλών αντιγράφων από τα σώματα που είναι στο ράφι. Στην ουσία 
τα αντικείμενα αυτά είναι πλήκτρα, τα οποία, όταν γίνει πάνω τους αριστερό κλικ, αποθηκεύουν 
στη μνήμη τις  παραμέτρους του σώματος που αντιπροσωπεύουν.  Αφού έχει γίνει  η επιλογή 
αυτή,  οι  μαθητές  κάνουν  αριστερό  κλικ  στην  οθόνη  και  δημιουργούν  ένα  αντίγραφο  του 
σώματος αυτού. Η δημιουργία αντιγράφων επιτρέπεται σε ορισμένα σημεία της οθόνης, έτσι 
ώστε να μην μπορεί να ριφθεί ή να τοποθετηθεί κάποιο σώμα έξω από τα δοχεία ή το ζυγό. Κάτι 
τέτοιο εκτός από άσκοπο θα μπορούσε να αποπροσανατολίσει τους μαθητές.

Δημιουργία υλικών σωμάτων και υγρών

Τα πρότυπα των υλικών σωμάτων κατασκευάστηκαν στο περιβάλλον του Game Maker. Κάθε 
πρότυπο  αντικείμενο  χαρακτηρίζεται  από  4  βασικές  ιδιότητες:  όνομα,  πυκνότητα,  υφή  και 
σχήμα, τις οποίες κληροδοτεί στα στιγμιότυπα που δημιουργούνται στην οθόνη. Το όνομα του 
κάθε  αντικειμένου βρίσκεται  αποθηκευμένο σε εξωτερικά  αρχεία  κειμένου,  για  την εύκολη 
μετάφραση  του  λογισμικού  σε  άλλες  γλώσσες.  Οι  τιμές  των  πυκνοτήτων  βρίσκονται 
αποθηκευμένες  σε  ένα  κομμάτι  κώδικα  (script),  το  οποίο  εκτελείται  κατά  την  έναρξη  του 
λογισμικού, και χρησιμοποιούνται από τις συναρτήσεις της μηχανής GamePhysics. Τα σχήματα 
που χρησιμοποιούνται στο περιβάλλον του λογισμικού είναι τρία: κύβος, πυραμίδα και σφαίρα, 
και η δημιουργία τους γίνεται με τη χρήση συνάρτησης της ίδιας μηχανής. Κατά τη διάρκεια 
των δοκιμών, παρατηρήθηκε μια περίεργη συμπεριφορά των σωμάτων με σχήμα σφαίρας κατά 
την πρόσκρουσή τους με τα υγρά, η οποία απέκλινε αρκετά από τις πραγματικές δοκιμές και 
σχετιζόταν με τα φαινόμενα τριβής. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, αποφασίστηκε μια 
αλλαγή  στο  όρισμα  των  σφαιρικών  αντικειμένων.  Αντί  να  δηλωθεί  η  περίμετρος  τους  ως 
κύκλος,  ορίστηκε  ως  πολύγωνο  με  20  πλευρές.  Τα  σχήματα  που  δημιουργούνται  από  την 
μηχανή  GamePhysics  αφορούν  αποκλειστικά  στη  συμπεριφορά  των  σωμάτων  στην 
προσομοίωση και  δεν  έχουν σχέση με  την  εμφάνιση τους,  η  οποία συσχετίζεται  με  αρχεία 
εικόνας  (sprites), που  ενσωματώνονται  στο  περιβάλλον  ανάπτυξης.  Συνολικά 
χρησιμοποιήθηκαν 36 διαφορετικές εικόνες για την αναπαράσταση τριών σχημάτων για κάθε 
ένα από τα 12 υλικά του λογισμικού. Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό, το οποίο γίνεται ορατό στο 
λογισμικό, είναι η μάζα των σωμάτων, η οποία αφορά στα στιγμιότυπα που δημιουργούνται 
στην οθόνη και όχι στα αρχικά πρότυπα. Η οπτικοποίηση της μάζας υλοποιήθηκε με την αλλαγή 
του  μεγέθους  των σχημάτων και  των εμφανίσεών τους  (sprites),  τα  οποία  δηλώνονται  σαν 
ορίσματα κατά τη δημιουργία κάθε στιγμιοτύπου. Οι κινήσεις των σωμάτων, ο έλεγχος και η 

202



Εργασίες 

απόδοση  των  συγκρούσεων,  καθώς  και  οι  κυματισμοί  των  υγρών  ελέγχονται  από  τις 
συναρτήσεις της μηχανής GamePhysics.

Η  βιβλιοθήκη  GamePhysics  επιτρέπει  τη  δημιουργία  υγρών  με  δύο  διαφορετικούς 
τρόπους. Ο πρώτος υλοποιείται με τη χρήση της ίδιας συνάρτησης που χρησιμοποιείται για τα 
υλικά σώματα και έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία σωματιδίων (particles) υγρών. Ο τρόπος 
αυτός αποδίδει περισσότερο ρεαλισμό στις απεικονίσεις των υγρών, δεσμεύει όμως αρκετούς 
υπολογιστικούς πόρους και δεν ενδεικνύεται για τη δημιουργία μεγάλων ποσοτήτων υγρών. Ο 
δεύτερος  τρόπος  υλοποιείται  με τη χρήση ξεχωριστής  συνάρτησης,  η  οποία δημιουργεί  μια 
περιοχή υγρού στην οθόνη, προσομοιώνοντας μόνο τρία χαρακτηριστικά: την πυκνότητα, το 
ιξώδες του υγρού και τη δημιουργία κυματισμών στην επιφάνειά του.  Ο τρόπος αυτός, αν και 
δεν μπορεί να αποδώσει όλα τα χαρακτηριστικά των υγρών (όπως π.χ. η ροή τους ανάμεσα σε 
στερεά σώματα), δεν προκαλεί μεγάλο φόρτο στον υπολογιστή και ικανοποιεί όλα τα κριτήρια 
που  είχαν  τεθεί  στον  αρχικό  σχεδιασμό  (προσομοίωση  πυκνότητας,  ιξώδους  υγρού  και 
δημιουργία κυματισμών) και έτσι προτιμήθηκε έναντι της πρώτης λύσης. Η επιλογή τού τρόπου 
δημιουργίας των υγρών επηρέασε και τη λειτουργία των δοχείων που χρησιμοποιούνται στο 
λογισμικό. Από τη στιγμή που τα υγρά ορίζονται ως περιοχές, δεν είναι αναγκαία η ύπαρξη 
στερεών σωμάτων για τη συγκράτηση της ροής τους. Ο ρόλος τους στο λογισμικό περιορίστηκε 
στη  συγκράτηση  των  υλικών  σωμάτων  που  βυθίζονται  στα  υγρά,  καθώς  και  στην  οπτική 
αναπαράστασή τους στην οθόνη του υπολογιστή. 

Δημιουργία ζυγού και σύνθετου σώματος

Για την κατασκευή του ζυγού χρησιμοποιήθηκαν δύο σώματα με τις αντίστοιχες εικόνες για την 
εμφάνισή τους. Τα σώματα συνθέτουν τον οριζόντιο και κάθετο άξονα  του ζυγού, ο οποίος 
περιστρέφεται ανάλογα με τα αντικείμενα που είναι τοποθετημένα στις δύο πλευρές του. Για να 
επιτευχθεί  η  περιστροφική  κίνηση  του  οριζόντιου  μέρους  του  ζυγού  χρησιμοποιήθηκαν 
συναρτήσεις τής μηχανής GamePhysics για την προσομοίωση συνδέσμων ανάμεσα σε υλικά 
σώματα.  Η  κίνηση  του  ζυγού,  κατά  την  τοποθέτηση  υλικών,  βασίστηκε  σε  κώδικα  που 
αναπτύχθηκε έτσι ώστε να ξεπεραστούν μικροπροβλήματα που δημιουργούσαν τα φαινόμενα 
τριβής, που εφαρμόζονταν από τις ενσωματωμένες συναρτήσεις τής GamePhysics. Ο κώδικας 
ελέγχει τα τάσια του ζυγού και αρχίζει να περιστρέφεται προς την πλευρά του αντικειμένου με 
το  μεγαλύτερο  βάρος,  με  ταχύτητα  ανάλογη  της  διαφοράς  βάρους  των  δύο  σωμάτων. 
Παράλληλα,  ελέγχει  και  τις  συγκρίσεις  που  πραγματοποιούνται  στην  έκτη  οθόνη,  ώστε 
αυτόματα να ενημερώνεται η γραμμή κατάταξης των υλικών.

Η τελευταία οθόνη του λογισμικού παρουσιάζει αρκετά διαφορετικά στοιχεία, σε σχέση 
με τις υπόλοιπες. Εδώ απαιτήθηκε η προσομοίωση της συμπεριφοράς ενός σύνθετου σώματος 
(πλοίο), του οποίου η σύνθεση αλλάζει δυναμικά ανάλογα με τις ενέργειες του χρήστη (γεμίζει 
και αδειάζει  τα διαμερίσματα με νερό).  Για να επιτευχθεί  αυτό,  δημιουργήθηκαν ξεχωριστά 
σώματα για τα 13 διαμερίσματα, τα οποία με ειδικές συναρτήσεις συνδέθηκαν με το πλοίο με 
μόνιμους δεσμούς.  Παράλληλα, αναπτύχθηκε κώδικας, ο οποίος ελέγχει την κατάσταση του 
διαμερίσματος  (άδειο-γεμάτο)  και  ορίζει  δυναμικά  την  πυκνότητά  του.  Οι  αλλαγές  στην 
πυκνότητα  των  διαμερισμάτων  επιφέρουν  αλλαγές  και  στη  συμπεριφορά  τού  σώματος  του 
πλοίου,  αλλάζοντας  την  κλίση  και  τη  θέση  του  στο  νερό.  Παράλληλα,  για  να  δοθεί 
περισσότερος ρεαλισμός στο άδειασμα ενός διαμερίσματος, σχεδιάστηκε ένα animation. Μόλις 
γίνει  κλικ  σε  κάποιο  γεμάτο  διαμέρισμα,  εμφανίζεται  στην  οθόνη  ένας  σωλήνας,  ο  οποίος 
ξεκινάει από το βοηθητικό καράβι και τερματίζει στο επιλεγμένο διαμέρισμα, ενώ παράλληλα 
ακούγεται και ο ήχος μιας αντλίας νερού που τίθεται σε λειτουργία. Τέλος, προκειμένου να 
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γίνονται σταδιακά οι κινήσεις  της βύθισης και της ανέλκυσης,  δημιουργήθηκε κώδικας που 
απαγορεύει τα συνεχόμενα κλικ στα διαμερίσματα του πλοίου.

Θέματα εκτός προσομοίωσης

Για  τη  δημιουργία  της  σελίδας  πληροφοριών  (έβδομη  οθόνη)  χρησιμοποιήθηκε  ένα  έτοιμο 
πρότυπο από τον δικτυακό τόπο  Open Source Web Design (http://www.oswd.org),  το οποίο 
επεξεργαστήκαμε με  τη χρήση κατάλληλου λογισμικού (notepad++).  Το τελικό  αποτέλεσμα 
αποτελείται από ένα αρχείο html, το οποίο περιλαμβάνει τα περιεχόμενα και ένα αρχείο css που 
ρυθμίζει την εμφάνιση και τα αρχεία εικόνας. Όλα τα επιμέρους αρχεία συγκεντρώθηκαν σε ένα 
φάκελο με το όνομα "site", ο οποίος βρίσκεται μέσα στον κεντρικό φάκελο του λογισμικού. 
Κατά την ανάπτυξη του περιβάλλοντος χρησιμοποιήθηκαν αρκετά γραφικά στοιχεία και εικόνες 
για την αναπαράσταση αντικειμένων, δωματίων, δοχείων κ.ο.κ. Ένα μεγάλο μέρος των εικόνων 
που  χρησιμοποιήθηκαν  ανασύρθηκαν  από  δικτυακούς  τόπους  (http://www.openclipart.org, 
http://www.freetextures.org), ενώ άλλες σχεδιάστηκαν από την αρχή. Για την επεξεργασία των 
εικόνων και για τη δημιουργία των σχεδίων, χρησιμοποιήθηκαν τα προγράμματα Gimp και Ink-
scape. 

Από  την  πρώτη  φάση  του  σχεδιασμού  του  λογισμικού,  γνωρίζαμε  πως  έπρεπε  να 
υπάρχει  η  δυνατότητα  εύκολης  μετάφρασης  του  λογισμικού  σε  επιπλέον  γλώσσες.  Η 
μετάφραση  θα  έπρεπε  να  γίνεται  με  απλό  τρόπο,  χωρίς  να  εμπλέκει  τον  μεταφραστή  με 
λεπτομέρειες  του  πηγαίου  κώδικα.  Για  το  λόγο  αυτό,  αποφασίστηκε  η  ύπαρξη  αυτόνομων 
αρχείων κειμένου για κάθε γλώσσα, τα οποία θα περιλαμβάνουν όλες τις ονομασίες και τις 
προτάσεις  που  εμφανίζονται  στο  λογισμικό.  Τα  αρχεία  αυτά  δημιουργούνται  κατά  την 
εγκατάσταση του λογισμικού, και τοποθετούνται στο φάκελο Languages, ο οποίος βρίσκεται 
μέσα στον κεντρικό φάκελο της εφαρμογής. Στην πρώτη γραμμή των αρχείων αναφέρεται ο 
τίτλος  τής  γλώσσας,  ενώ  στις  επόμενες  γίνεται  η  γλωσσική  απόδοση  των  στοιχείων  του 
λογισμικού. Κατά την εκκίνηση του προγράμματος ερευνάται ο φάκελος Languages και δίνεται 
στο χρήστη η δυνατότητα να επιλέξει τη γλώσσα που επιθυμεί. 

Το τελικό προϊόν της μεταγλώττισης του πηγαίου κώδικα είναι ένα εκτελέσιμο αρχείο, 
το  οποίο χρειάζεται  να συνδεθεί  με τη βιβλιοθήκη GMPhysics.dll  για  να λειτουργήσουν οι 
συναρτήσεις της μηχανής προσομοίωσης. Παράλληλα, θα πρέπει να επικοινωνεί με τα αρχεία 
γλωσσών (φάκελος  Languages)  και τα αρχεία της στατικής σελίδας, που ενεργοποιείται στην 
έβδομη  οθόνη.  Οι  εξαρτήσεις  αυτές  μας  οδήγησαν  στη  λύση  ενός  προγράμματος  για  το 
πακετάρισμα  εφαρμογών  (Inno  Setup),  το  οποίο  παράγει  ένα  αρχείο  εγκατάστασης,  που 
δημιουργεί αυτόματα όλους τους απαραίτητους φακέλους και αρχεία στον κεντρικό φάκελο 
εφαρμογών (Program Files) του υπολογιστή. Η διαδικασία της εγκατάστασης είναι απλή και 
ολοκληρώνεται σε μικρό αριθμό βημάτων.

Συζήτηση

Το λογισμικό που δημιουργήθηκε χρησιμοποιήθηκε τόσο στην πιλοτική όσο και στην επίσημη 
εφαρμογή της  διδακτική ακολουθίας,  οι  οποίες  έγιναν σε δύο δημοτικά  σχολεία  του δήμου 
Φλώρινας κατά τους πρώτους μήνες του 2008. Στη διάρκεια των μαθημάτων υπήρχε η φυσική 
παρουσία  μελών  της  ομάδας  ανάπτυξης  της  διδακτικής  ακολουθίας  μέσα  στην  τάξη,  ενώ 
παράλληλα οι κινήσεις των μαθητών στους υπολογιστές καταγράφονταν με τη χρήση ειδικού 
προγράμματος  (Screen  Flash).  Η  ανάλυση  αυτής  της  καταγραφής,  καθώς  και  οι  επιτόπιες 
παρατηρήσεις στην πιλοτική εφαρμογή, έδειξαν ότι οι περισσότεροι μαθητές χειρίστηκαν με 
άνεση  και  χωρίς  προβλήματα  το  λογισμικό,  ενώ  δεν  χρειάστηκε  σε  καμιά  περίπτωση  η 
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παρέμβασή μας για την παροχή επιπλέον οδηγιών χρήσης. Οι μαθητές έδειξαν ενδιαφέρον για 
το περιβάλλον της προσομοίωσης, συνέχιζαν όμως να ασχολούνται άσκοπα με αυτό, την ώρα 
που έπρεπε να συζητήσουν και να συμπληρώσουν τα φύλλα εργασίας, έχοντας ως αγαπημένη 
ασχολία το γέμισμα των δοχείων με υλικά. Για να αποφευχθεί αυτή η συμπεριφορά κατά τη 
φάση τής επίσημης εφαρμογής, η δασκάλα υποχρέωνε τους μαθητές να κλείνουν τις οθόνες των 
Η/Υ, στα σημεία της διδασκαλίας που δεν απαιτούνταν η χρήση τους. Ένα ακόμη σημείο στο 
οποίο  απαιτήθηκε η  επέμβαση της  δασκάλας αφορά στη  χρήση τής  σωστής  ορολογίας  της 
μεταβλητής  του βάρους-μάζας.  Κατά τον  έλεγχό  της  (πρώτο δωμάτιο),  η  διαφορά των δύο 
σωμάτων γίνεται εμφανής στην οθόνη ως προς τον όγκο τους, αφού έχουν το ίδιο σχήμα και το 
ίδιο υλικό. Οι μαθητές αναφέρονταν στην ιδιότητα του όγκου, χρησιμοποιώντας την ορολογία 
“μεγάλο-μικρό”, αντί των εκφράσεων “βαρύ-ελαφρύ”, χρίζοντας απαραίτητη την προσοχή της 
εκπαιδευτικού.

Το  λογισμικό  προσομοίωσης  σχεδιάστηκε  για  να  λειτουργήσει  ως  βοήθημα  σε  μια 
συγκεκριμένη διδακτική ακολουθία. Στόχος μας είναι να βελτιωθεί περαιτέρω, έτσι ώστε να 
αποτελέσει ένα γενικότερο και πιο ολοκληρωμένο εργαλείο για τη διδασκαλία της πλεύσης-
βύθισης  στο  δημοτικό,  ενσωματώνοντας  στοιχεία  αξιολόγησης  και  ανατροφοδότησης  της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας (ηλεκτρονικά φύλλα εργασίας, καταγραφή κινήσεων στις αίθουσες 
πειραμάτων)  για  κάθε  μαθητή  ξεχωριστά  (δημιουργία  λογαριασμών μαθητών).  Παράλληλα, 
επιθυμητό  στόχο  αποτελεί  και  η  ενεργή  συμμετοχή  του  εκπαιδευτικού  στο  σχεδιασμό  των 
πειραμάτων, μέσα από ένα ενσωματωμένο περιβάλλον, όπου θα του επιτρέπεται να σχεδιάζει 
και  να  επεξεργάζεται  δωμάτια,  υλικά  και  υγρά,  καθώς  και  ηλεκτρονικά  φύλλα  εργασίας, 
προσαρμόζοντας το λογισμικό στη διδακτική ακολουθία που επιθυμεί να εφαρμόσει.
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Tα Νοητικά Μοντέλα Μαθητών και Εκπαιδευτικών για τη Διάδοση του 
Ήχου

Αρβανιτάκης Κ., Καριώτογλου Π., Λεμονίδης Χ.
Εκπαιδευτικός, Υπ. Διδ. Παν. Δυτικής Μακεδονίας, karvan@ath.forthnet.gr

Καθηγητής Παν. Δυτικής Μακεδονίας, pkariotog@uowm.gr
Καθηγητής Παν. Δυτικής Μακεδονίας, lemonidi@uowm.gr

Σε αυτή την εργασία παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα από μια εκπαιδευτική έρευνα, 
με την οποία θέλουμε να καταγράψουμε και στη συνέχεια να ταξινομήσουμε τις ιδέες 
μαθητών και εκπαιδευτικών της Α /θμιας εκπαίδευσης, για τον τρόπο που διαδίδεται΄  
ένας ήχος σε διάφορα υλικά μέσα. Η συγκρότηση νοητικών μοντέλων θα μας βοηθήσει 
στην ανάδειξη και συζήτηση των δυσκολιών που συναντούν μαθητές και εκπαιδευτικοί 
στην κατανόηση των παραπάνω εννοιών και  φαινομένων του ήχου. Η έρευνα των 
ιδεών (από τους 150 ερωτώμενους του δείγματός μας) οδήγησε στη συγκρότηση τριών 
νοητικών μοντέλων για τη διάδοση του ήχου (της διαδιδόμενης «διαταραχής», της ροής 
του «ήχου» και της (μετα)κινούμενης «οντότητας»).

Εισαγωγή

Όλα τα παιδιά, ιδιαίτερα δε αυτά που έχουν μικρή ηλικία, διαμορφώνουν τις δικές τους ιδέες για 
τις έννοιες και τα φαινόμενα των Φυσικών Επιστημών (Φ.Ε.). Οι ιδέες αυτές είναι προϊόν της 
εμπειρίας  τους  και  έχουν ως  συνέπεια  να  επηρεάζουν τη διδασκαλία  και  τη  μάθηση.  Αυτό 
συμβαίνει  γιατί  οι μαθητές  δεν  είναι  παθητικοί  δέκτες  πληροφοριών,  αλλά  οικοδομούν  τη 
γνώση  τους  και  τις  δεξιότητές  τους  πάνω  στις  προϋπάρχουσες  γνώσεις,  συνήθως  με  την 
αναδιοργάνωση των νοητικών τους δομών (De Corte, 1989). Ο κάθε μαθητής δηλαδή αξιοποιεί 
με ξεχωριστό τρόπο κάθε νέα πληροφορία, δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο μια  μοναδική 
ατομική γνωστική δομή (Καριώτογλου, 1990). Η επίδραση που έχουν οι ιδέες των μαθητών στη 
διδασκαλία  και  τελικά  στη  μάθηση,  κάνει  απαραίτητη  την  καταγραφή  και  ταξινόμηση  – 
μοντελοποίηση, ώστε να είναι πιο εύκολη η  τροποποίηση ή η  συμπλήρωσή τους στη διάρκεια 
της διδασκαλίας.
Πολλά φαινόμενα και έννοιες που περιλαμβάνονται στην ενότητα του ήχου, σχετίζονται με τις 
άμεσες εμπειρίες ακόμη και μικρών μαθητών και γι’ αυτό τα σχετικά θέματα περιλαμβάνονται 
στα περισσότερα Προγράμματα Σπουδών (Π.Σ.) της Α΄/θμιας και της Β΄/θμιας Εκπαίδευσης 
(ΦΕΚ, 2003).  Παράλληλα,  λίγες  σχετικά  είναι  οι  έρευνες  καταγραφής  αλλά και  διδακτικής 
αξιοποίησης των ιδεών των μαθητών για τον ήχο (Driver κ.  ά.,  1985,  Linder and Erickson, 
1989, Watt and Russell, 1990, Asoko κ. ά., 1991, Hapkiewiez, 1992, Maurines, 1992, Wittmann, 
κ. ά., 1999, 2002,  Τζελέπης, 2001,  Hrepic, κ. ά., 2002,  Eshach and Schwartz, 2006). Από τις 
παραπάνω έρευνες  προέκυψαν μόνο δύο «νοητικά  μοντέλα»:  α)  το  απλουστευμένο  κυματικό 
«μοντέλο» και β) το «μοντέλο» της κινούμενης «οντότητας», που αναφέρονταν ως το κυρίαρχο 
«νοητικό μοντέλο». Η ιδέα της ροής του αέρα αναφέρθηκε μόνο από 4 ερευνητές (Linder and Er-
ickson,  1989, Wittmann, κ. ά., 1999,  Hrepic, κ. ά., 2002, Eshach and Schwartz, 2006) ως μια 
παραλλαγή της κινούμενης «οντότητας» και όχι ως ξεχωριστό «νοητικό μοντέλο». Αυτό γιατί η 
ιδέα της ροής του αέρα βρέθηκε σε απαντήσεις μιας μόνο ερώτησης από όλες τις ερωτήσεις που 
έκανε ο κάθε ερευνητής στην έρευνά του.
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Η μέθοδος και η ταυτότητα της έρευνας

Στην  έρευνά  μας  επιχειρήσαμε  την  ανάδειξη και  ταξινόμηση των  ιδεών  μαθητών και 
εκπαιδευτικών για  τις  έννοιες και  τα  φαινόμενα  του  ήχου με  τη  λήψη ημιδομημένων 
συνεντεύξεων (semistructured intrerviews) (Cohen & Manion, 1994). Επιλέξαμε τη μέθοδο της 
ημιδομημένης συνέντευξης γιατί η φύση των εννοιών και των φαινομένων που διερευνούμε, η 
μεταξύ τους σχέση, η μη οικεία ορολογία και οι αμφιλεγόμενες πολλές φορές απαντήσεις των 
μαθητών σε γραπτά ερωτηματολόγια  δεν βοήθησαν στην  καταγραφή και  κωδικοποίηση των 
ιδεών των μαθητών.
Οι  εκατό  μαθητές  και  οι  πενήντα  εκπαιδευτικοί,  που  συμμετείχαν  στις  ημιδομημένες 
συνεντεύξεις της έρευνάς μας, επιλέχθηκαν με τη μέθοδο της «βολικής» δειγματοληψίας, από τη 
Φλώρινα,  την  Αθήνα,  τη  Θεσσαλονίκη,  την  Κρήτη  και  τη  Χίο.  Όλα  αυτά  τα  άτομα  ήταν 
χωρισμένα σε τέσσερις (4) διαφορετικές ομάδες με τα εξής χαρακτηριστικά: είκοσι πέντε (25) 
δάσκαλοι της Ε΄ ή της Στ΄ τάξης που είχαν διδάξει την ενότητα του ήχου, είκοσι πέντε (25) 
νηπιαγωγοί, πενήντα (50) μαθητές Στ΄ Δημοτικού που είχαν διδαχθεί όλοι τους την ενότητα του 
ήχου και πενήντα (50) μαθητές Δ΄ Δημοτικού που δεν είχαν διδαχθεί την ενότητα του ήχου.
Η επιλογή των είκοσι πέντε (25) δασκάλων της  Ε΄ ή της Στ΄ τάξης Δημοτικού έγινε γιατί θέλαμε 
να διερευνήσουμε τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών που διδάσκουν τον ήχο, αφού σύμφωνα με 
τη βιβλιογραφία (Wandersee et al., 1994) αρκετές φορές οι ιδέες ενός εκπαιδευτικού μοιάζουν 
μ’ αυτές των παιδιών και διαφέρουν από τα περιεχόμενα του σχολικού βιβλίου και τους στόχους 
του Π.Σ.
Η επιλογή των είκοσι πέντε (25) νηπιαγωγών έγινε γιατί αυτές αποτελούν μια ιδιαίτερη ομάδα 
ενηλίκων πτυχιούχων, που χρησιμοποιούν πολύ τους ήχους μέσα στις τάξεις τους, χωρίς όμως 
να διδάσκουν θεωρητικά τις έννοιες και τα φαινόμενα του ήχου.
Η επιλογή των πενήντα (50)  μαθητών  της Στ΄  Δημοτικού έγινε γιατί  οι  μαθητές αυτοί είχαν 
διδαχθεί όλη την ενότητα του ήχου και στις δύο τάξεις (Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού) και θέλαμε να 
εξετάσουμε τις ιδέες τους σχετικά με τους τρόπους διάδοσης του ήχου μετά από τη διδασκαλία 
της ενότητας του ήχου.
Η επιλογή των πενήντα (50) μαθητών της Δ΄ Δημοτικού έγινε γιατί σύμφωνα με την έρευνα των 
Driver et al. (1985) η κατανόηση της φύσης του αέρα ως ελαστικού υλικού μέσου αρχίζει από την 
ηλικία των οκτώ (8) ετών, με τα δύο τρίτα των μαθητών αυτής της ηλικίας να αναγνωρίζουν ότι 
ο αέρας καταλαμβάνει χώρο.

Τα ερευνητικά ερωτήματα

Το κυρίαρχο ερώτημα για την έρευνά μας ήταν: «Ποια νοητικά μοντέλα χρησιμοποιούν μαθητές 
και εκπαιδευτικοί για να ερμηνεύσουν τη διάδοση του ήχου;» Από αυτό το ερώτημα πηγάζουν 
τα παρακάτω υποερωτήματα:
α) Αυτά τα νοητικά μοντέλα διαφοροποιούνται  όταν αλλάζει το πλαίσιο της ερώτησης και αν 
ναι με ποιο τρόπο;
β) Ποια είναι η κατανομή των μοντέλων αυτών ανάλογα με την ομάδα των ερωτώμενων;
γ) Ποιος ο ρόλος του αέρα στις ιδέες και στα νοητικά μοντέλα μαθητών και εκπαιδευτικών για 
τη διάδοση του ήχου στον αέρα, στα υγρά και στα στερεά σώματα;

Τα έργα της ημιδομημένης συνένεντευξης

Για  να  απαντήσουμε  στα  ερευνητικά  μας  ερωτήματα  πραγματοποιήσαμε  εκατόν πενήντα 
ημιδομημένες  συνεντεύξεις,  που  περιελάμβαναν  έξι  έργα.  Κάθε  ένα  από  τα  έξι  έργα της 
ημιδομημένης συνέντευξης αποτελούνταν από  μία έως τέσσερις ερωτήσεις (βλ. Παράρτημα). Η 
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επιλογή των διαφορετικών ερωτήσεων για το ίδιο έργο έγινε γιατί: α) οι μαθητές φαίνεται να 
χρησιμοποιούν  διαφορετικές  ιδέες  και  νοητικά  μοντέλα  όταν  χρειάζεται  να  απαντήσουν  σε 
ερωτήματα με διαφορετικά πλαίσια (Schecker & Gerdes, 1999, Wittmann κ.ά., 2002) και β) στις 
συγκεκριμένες έννοιες και φαινόμενα προσπαθήσαμε να  διασταυρώσουμε τις απαντήσεις των 
μαθητών/εκπαιδευτικών κάνοντας δύο ή ακόμα και τρεις ερωτήσεις, έτσι ώστε να μπορεί να 
γίνει η ομαδοποίηση των απαντήσεων με μεγαλύτερη εγκυρότητα (Καριώτογλου, 1990).
Αυτές οι ερωτήσεις χωρίστηκαν σε  δύο μεγάλες ομάδες. Στην  πρώτη ομάδα περιλαμβάνονταν 
ερωτήσεις που αφορούσαν το  μηχανισμό διάδοσης του ήχου στον αέρα και τα  φαινόμενα που 
ερμηνεύονταν μ’ αυτό το μηχανισμό (βλ. Παράρτημα, ερωτήσεις 1.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 
4.3  και  4.4). Αυτές  οι  ερωτήσεις  επιλέχτηκαν  γιατί  θέλαμε  να  διερευνήσουμε  εάν  οι 
ερωτώμενοι: α) κατανοούν το μηχανισμό διάδοσης της ανθρώπινης φωνής μέσα στον αέρα, β) 
αντιλαμβάνονται την  ύπαρξη  του  αόρατου  αέρα ανάμεσα  στην  ηχητική  πηγή  και  στην 
ακροάτρια,  γ)  κατανοούν  το  ρόλο  του  αέρα  στη  διάδοση  ενός  ήχου  και  εάν  όχι  ποιες  ιδέες 
χρησιμοποιούν και δ)  αντιλαμβάνονται την ταλάντωση των σωματιδίων (ή μορίων) του αέρα 
όταν διαδίδεται ένας ήχος μέσα απ’ αυτόν. Στη δεύτερη ομάδα περιλαμβάνονταν ερωτήσεις που 
αφορούσαν το μηχανισμό διάδοσης του ήχου στο νερό, στο σπάγκο και στον τοίχο (βλ. επίσης 
Παράρτημα, ερωτήσεις  5.1,  5.2,  5.3,  6.1,  6.2,  7.1,  7.2,  7.3  και  7.4). Αυτές  οι  ερωτήσεις 
επιλέχτηκαν γιατί  θέλαμε να διερευνήσουμε εάν  οι  ερωτώμενοι:  α)  κατανοούν  το ρόλο του  
νερού στη διάδοση ενός ήχου και εάν όχι ποιες ιδέες χρησιμοποιούν, β) αντιλαμβάνονται το ρόλο 
του  σπάγκου (ως  ελαστικού  στερεού)  στη  διάδοση  του  ήχου και  εάν  όχι  ποιες  ιδέες 
χρησιμοποιούν γι’ αυτό, και γ) κατανοούν το ρόλο του τοίχου (ως σκληρού στερεού) στη διάδοση  
ενός ήχου και εάν όχι ποιες ιδέες χρησιμοποιούν.

Το πλαίσιο ανάλυσης των απαντήσεων της ημιδομημένης συνέντευξης

H ανάλυση των απαντήσεων, για κάθε ένα από τα έργα της ημιδομημένης συνέντευξης, έγινε με 
τη μέθοδο της ανάλυσης περιεχομένου σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία: Αφού διαβάσαμε 
όλες  τις  απαντήσεις  επιλέξαμε  αυτές,  στις  οποίες  περιγράφονταν με  σαφήνεια  κάποιος  
μηχανισμός για  τη  διάδοση ενός  ήχου.  Στη  συνέχεια  ομαδοποιήσαμε  σε  κατηγορίες  όσες 
απαντήσεις  εμφάνιζαν ομοιότητες  στην  περιγραφή  αυτού  του  μηχανισμού.  Από  τα 
χαρακτηριστικά αυτών των κατηγοριών συγκροτήσαμε τις  ιδέες για τη  διάδοση του ήχου. Ως 
παράδειγμα  παρουσιάζουμε  τις  ιδέες των  ερωτώμενων  στις  ερωτήσεις  3.1 και  3.2 (βλ. 
Παράρτημα)  για  τη  διάδοση  της ανθρώπινης  φωνής  στον αέρα.  Σύμφωνα  μ’ αυτές ο  ήχος 
διαδίδεται: α) με  τα  πυκνώματα και  αραιώματα του  αέρα, β)  με το  μεταφερόμενο αέρα, γ) με 
κάτι  που ταξιδεύει μαζί με  τον  κινούμενο  αέρα και  δ)  από μια  μεταφερόμενη οντότητα,  που 
διεισδύει μέσα στον ακίνητο αέρα.
Με βάση τις παραπάνω ιδέες για τη διάδοση του ήχου προχωρήσαμε στη συγκρότηση νοητικών 
μοντέλων,  αφού  προηγουμένως  ελέγξαμε  δύο  προϋποθέσεις:  α)  εάν  οι  ερωτώμενοι 
χρησιμοποιούν  με  συνέπεια την  ίδια  ιδέα στα  ερωτήματα  που  αυτοί  ερωτούνται  και  έχουν 
διαφορετικό πλαίσιο και β) εάν την ίδια ιδέα με το προηγούμενο χαρακτηριστικό τη συναντάμε 
σε περισσότερους από έναν ερωτώμενους (Kariotoglou & Psillos, 1993). Δηλαδή για παράδειγμα 
εάν  την  ιδέα του  μεταφερόμενου  αέρα τη  χρησιμοποίησαν  πολλοί  ερωτώμενοι  για  να 
ερμηνεύσουν τη διάδοση του ήχου και στα υπόλοιπα μέσα διάδοσης (π.χ. νερό, τοίχο ή σπάγκο) 
εκτός από τον αέρα, τότε από αυτή την ιδέα μπορούμε να συγκροτήσουμε ένα νοητικό μοντέλο,  
το οποίο και ονομάσαμε μοντέλο της ροής του «ήχου».
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Τα νοητικά μοντέλα για τη διάδοση του ήχου 

Μελετώντας τις απαντήσεις των ερωτώμενων για τη διάδοση του ήχου και λαμβάνοντας υπόψη 
τις παραπάνω προϋποθέσεις φαίνεται να προκύπτουν τα παρακάτω τρία νοητικά μοντέλα:

α) Το νοητικό μοντέλο της διαδιδόμενης «διαταραχής»
Στην ερώτηση 3.1 (βλ. Παράρτημα) η Κούλα (νηπιαγωγός) απάντησε ότι: «Ο ήχος φτάνει μέσα 
από τον αέρα με τα ηχητικά κύματα. Τα ηχητικά κύματα είναι τα πυκνώματα και αραιώματα του  
ίδιου  του  αέρα.  Αυτά  δημιουργούνται  από  την  ταλάντωση  της  ηχητικής  πηγής.»,  ενώ  στην 
ερώτηση 5.2 (βλ. Παράρτημα) ο Αντώνης (δάσκαλος Στ΄) απάντησε ότι: «Ναι θα το ακούσει. Ο 
ήχος διαδίδεται  στα υγρά με  πυκνώματα και  αραιώματα του ίδιου του νερού.».  Επίσης  στην 
ερώτηση 6.2 η  Άννα–Μαρία (δασκάλα Στ΄) απάντησε ότι: «Ο σπάγκος αποτελεί έναν δρόμο 
μέσα από τον οποίο περνάνε τα ηχητικά κύματα. Μετακινούνται τα κομματάκια του σπάγκου. Το  
ένα σπρώχνει το άλλο.». 
Σύμφωνα λοιπόν με αυτές τις απαντήσεις (που πλησιάζουν περισσότερο τη σωστή επιστημονικά 
απάντηση)  ο  ήχος φθάνει  στον  ακροατή  ως  μια διαδιδόμενη  «διαταραχή»,  χωρίς  να 
διευκρινίζεται ακριβώς ο μηχανισμός της. Δηλαδή άλλοι ερωτώμενοι αναφέρουν τα πυκνώματα 
και αραιώματα του ελαστικού μέσου διάδοσης, ενώ άλλοι αναφέρουν μια μικρή μετατόπιση των 
σωματιδίων του μέσου διάδοσης, όπως στο φαινόμενο του ντόμινο. Γι’ αυτό και η «διαταραχή» 
βρίσκεται  μέσα  σε  εισαγωγικά  («»).  Απαντήσεις  αυτού  του  τύπου  χρησιμοποιήθηκαν  με 
συνέπεια σε όλες σχεδόν τις ερωτήσεις της συνέντευξης (3.1, 5.2, 6.1-6.2 και 7.1-7.2) συνολικά 
από 21 ερωτώμενους (οι 16 από τους 25 ερωτώμενους δασκάλους, οι 2 από τις 25 νηπιαγωγούς 
και  οι  3  από  τους  50  μαθητές  της  Στ΄  Δημοτικού)  θεωρούμε  ότι  αυτός  ο  τρόπος  σκέψης 
συγκροτεί το πρώτο νοητικό μοντέλο: της διαδιδόμενης «διαταραχής». 

β) Το νοητικό μοντέλο της ροής του «ήχου»
Στην ερώτηση 3.1 η Μαρία (νηπιαγωγός) απάντησε ως εξής: «Ο ήχος φτάνει μέσω του αέρα. Ο 
αέρας είναι  το  μεταφορικό μέσο του ήχου.  Δηλαδή βγαίνει  ο  ήχος  έξω από το τύμπανο,  τον  
παίρνει ο αέρας και τον μεταφέρει.». Παρόμοια εκδοχή βρήκαμε και στην ερώτηση 5.2, όπου η 
Φωτεινή (νηπιαγωγός) απάντησε ότι: «Ναι  θα το ακούσει.  Το νερό παίρνει  τον ήχο και  τον  
μεταφέρει στο δύτη. Εδώ έχουμε ροή νερού από την κολυμβήτρια στο δύτη»), στις ερωτήσεις 6.1 
και  6.2,  όπου η  Βαρβάρα  (μαθήτρια  Στ΄  Δημ.)  απάντησε  ότι: «Με  το  σπαγκοτηλέφωνο.  Ο 
σπάγκος έχει κάποια ανοίγματα και περνάει από μέσα του ο ήχος και φτάνει στο αυτί του παιδιού.  
Από αυτά τα ανοίγματα περνάει και ο αέρας που σπρώχνει τον ήχο.».
Σύμφωνα  λοιπόν  μ’ αυτές  τις  απαντήσεις  ο  διαδιδόμενος  ήχος έχει  χαρακτηριστικά  ενός 
ρευστού υλικού (συνήθως του αέρα ή και του νερού) που ρέει συνεχώς από την ηχητική πηγή 
στον  ακροατή και  ωθεί τον ήχο (ή και  ωθείται από αυτόν). Γι’ αυτό και ο «ήχος» βρίσκεται 
μέσα σε εισαγωγικά («»). Απαντήσεις αυτού του τύπου χρησιμοποιήθηκαν με συνέπεια σε όλες 
σχεδόν  τις  ερωτήσεις  της  συνέντευξης  (3.1,  5.2,  6.1-6.2  και  7.1-7.2)  συνολικά  από  46 
ερωτώμενους (ένας από τους 25 ερωτώμενους δασκάλους, οι 6 από τις 25 νηπιαγωγούς, οι 23 
από τους 50 μαθητές της Στ΄ Δημοτικού και οι 16 από τους 50 μαθητές της Δ΄ Δημοτικού) και 
γι’ αυτό θεωρούμε ότι αυτός ο τρόπος σκέψης συγκροτεί το δεύτερο νοητικό μοντέλο: της ροής 
του «ήχου». 

γ) Το νοητικό μοντέλο της (μετα)κινούμενης υλικής «οντότητας»
Στην ερώτηση 3.1 η Δήμητρα (νηπιαγωγός) απάντησε ότι: «Ο ήχος φτάνει με ηχητικά κύματα. Τα 
ηχητικά κύματα είναι διαφορετικά από τον αέρα. Αυτά διαπερνάνε τον αέρα και φτάνουν στην  
ηχητική  πηγή.», ενώ  στην ερώτηση  4.2 ο  Σταύρος  (μαθητής  Δ΄  Δημ.)  απάντησε: «Ο  ήχος  
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ταξιδεύει μόνος του. Ο αέρας είναι ακίνητος και ο ήχος ταξιδεύει μέσα στον αέρα. Θα μπορεί ο  
ήχος να τον περάσει και να έρθει σε μας.» και στην  ερώτηση 5.2 η Μαριανίνα (μαθήτρια Στ΄ 
Δημ.) απάντησε ότι: «Ναι θα το ακούσει αν είναι κοντά, γιατί τα κύματα του ήχου περνάνε και  
μέσα από το νερό, όπως περνάνε και μέσα από τον αέρα: σπρώχνοντας τρυπάνε το νερό». 
Σύμφωνα  με  τις  παραπάνω  απαντήσεις  ο  διαδιδόμενος  ήχος έχει  χαρακτηριστικά 
(μετα)κινούμενης υλικής «οντότητας», που ταξιδεύει διαμέσου του μέσου διάδοσης ως ένα 
ξεχωριστό  υλικό  σώμα  από  την  ηχητική  πηγή  στον  ακροατή.  Εδώ  το  μέσο  διάδοσης 
μακροσκοπικά παραμένει ακίνητο  και  μάλλον  δυσκολεύει  τη  διάδοση  του  ήχου,  ενώ  για 
κάποιους ερωτώμενους δεν συμμετέχει ενεργά στη διάδοση του ήχου. Οι απαντήσεις αυτού του 
τύπου απομακρύνονται περισσότερο από τη  σωστή επιστημονικά απάντηση, αφού σύμφωνα μ’ 
αυτές δεν χρειάζεται κάποιο υλικό μέσο για τη διάδοση του ήχου. Απαντήσεις αυτού του τύπου 
χρησιμοποιήθηκαν με συνέπεια σε όλες σχεδόν τις ερωτήσεις της συνέντευξης (3.1-3.2, 5.2, 6.1-
6.2 και 7.1-7.2)  συνολικά από 12 ερωτώμενους (2 από τους 25 ερωτώμενους δασκάλους, οι 3 
από τις 25 νηπιαγωγούς, οι 7 από τους 50 μαθητές της Στ΄ Δημοτικού και οι 2 από τους 50 
μαθητές της Δ΄ Δημοτικού) και γι’ αυτό θεωρούμε ότι αυτός ο  τρόπος σκέψης συγκροτεί το 
τρίτο νοητικό μοντέλο: της (μετα)κινούμενης υλικής «οντότητας».
Όλα τα  συστατικά  στοιχεία των  νοητικών μοντέλων για  τη  διάδοση του  ήχου που  βρήκαμε 
αποτελούσαν απαντήσεις σε τρεις νοητές ερωτήσεις: (α) Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του ήχου; 
Δηλαδή  ο  ήχος  έχει  χαρακτηριστικά  διαδιδόμενης  «διαταραχής»,  διαδιδόμενου  «αέρα»  ή 
(μετα)κινούμενης υλικής «οντότητας»; (β) Ποιος είναι ο ρόλος του μέσου διάδοσης; Δηλαδή αυτό 
διαδίδει  τη  διαταραχή,  ρέει  και  ωθεί/συμπαρασύρει  τον  ήχο ή δυσκολεύει  τη  διείσδυση  της  
«οντότητας» του ήχου; (γ)  Ποιος είναι ο τρόπος κίνησης των σωματιδίων του μέσου διάδοσης  
κατά τη διάδοση του ήχου; Δηλαδή τα σωματίδιά του διαδίδουν τη «διαταραχή» με ταλαντώσεις 
(ή και με μικρές μετατοπίσεις), ρέουν μαζί με τον ήχο ή δημιουργούν διόδους για τη διέλευση της 
υλικής «οντότητας» του ήχου;
Παρακάτω παραθέτουμε τον Πίνακα 1 που περιλαμβάνει αυτούς που απαντούν με συνέπεια σε 
τουλάχιστον 2 από τα 3 έργα της συνέντευξης (α) για τον αέρα (ερ. 3.1-3.2, ερ.4.2, ερ. 4.3-4.4) 
και (β) για το νερό, το σπάγκο και τον τοίχο (ερ.5.2, ερ.6.2, ερ.7.2), δηλαδή χρησιμοποιούν στις 
2 ή στις 3 από τις 3 απαντήσεις τους το ίδιο νοητικό μοντέλο. Είτε συνολικά σε τουλάχιστον 4 
από τα 6 έργα της συνέντευξης για όλα τα μέσα διάδοσης (ερ. 3.1-3.2, ερ.4.2, ερ. 4.3-4.4, ερ.5.2, 
ερ.6.2, ερ.7.2), δηλαδή χρησιμοποιούν στις 4, στις 5 ή στις 6 από τις 6 απαντήσεις τους το ίδιο 
νοητικό μοντέλο (Fassoulopoulos, Kariotoglou and Koumaras, 2003).  Στον Πίνακα 1 φαίνεται 
ότι οι 107 στους 150 ερωτώμενους (71%) στις ερωτήσεις με μέσο διάδοσης τον αέρα ή οι 115 
στους 150 (77%) με μέσο διάδοσης το  νερό,  το  σπάγκο και  τον  τοίχο χρησιμοποίησαν στις 
απαντήσεις  τους  το  ίδιο  νοητικό  μοντέλο,  σε  τουλάχιστον  δύο από  τα  τρία  έργα της 
συνέντευξης, ενώ οι 81 στους 150 (54%) έκαναν το ίδιο σε τουλάχιστον  τέσσερα από τα  έξι  
έργα της συνέντευξης (σε όλα τα παραπάνω μέσα διάδοσης του ήχου). 

Πίνακας 1: Τα νοητικά μοντέλα για τη διάδοση του ήχου στις τέσσερις ομάδες ερωτώμενων
Ομάδες  
ερωτώμενων

χρησιμοποιούν το
1ο νοητικό μοντέλο σε

χρησιμοποιούν το
2ο νοητικό μοντέλο σε

χρησιμοποιούν το
3ο νοητικό μοντέλο σε είναι ασυνεπείς σε σύνολο ερωτώμενων

αέρα νερό,σπά-
γκο,τοίχο όλα αέρα νερό,σπά-

γκο,τοίχο όλα αέρα νερό,σπά-
γκο,τοίχο όλα αέρα νερό,σπά-

γκο,τοίχο όλα αέρα νερό,σπά-
γκο,τοίχο όλα

δάσκαλοι 15 17 16 3 3 1 2 2 2 5 3 6 25 25 25
νηπιαγωγοί 3 8 2 8 6 6 3 7 3 11 4 14 25 25 25
μαθ. Στ΄ Δημ. 6 5 3 27 22 23 9 16 7 8 7 17 50 50 50
μαθ. Δ΄ Δημ. 0 0 0 28 11 16 3 18 2 19 21 32 50 50 50
σύνολο 24 30 21 66 42 46 17 43 14 43 35 69 150 150 150
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Συζήτηση για τα νοητικά μοντέλα

Σ’ αυτή την έρευνα η ροή του αέρα αποτέλεσε τη βάση για τη συγκρότηση ενός νέου νοητικού 
μοντέλου  για  τη  διάδοση του  ήχου:  αυτού  της  ροής  του  «ήχου».  Αυτό  το  νοητικό  μοντέλο 
χρησιμοποιήθηκε ως απάντηση σε  όλα τα μέσα διάδοσης του ήχου που χρησιμοποιήσαμε στο 
ερωτηματολόγιό  μας  με  συνέπεια από  αρκετούς  ερωτώμενους,  σχεδόν  όλων  των  ομάδων 
ερωτώμενων (εκτός  αυτής  των  δασκάλων)  και  ήταν  τελικά  και  το  πιο  δημοφιλές (ισχυρό) 
νοητικό μοντέλο στο σύνολο των ερωτώμενων.  Αυτό το εύρημα ήταν αντίθετο με αυτό που 
είχαμε βρει στη βιβλιογραφική μας επισκόπηση, δηλαδή ότι  το πιο ισχυρό «νοητικό μοντέλο» 
ήταν αυτό της κινούμενης «οντότητας».  Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα από 
τέσσερις έρευνες (Linder &  Erickson, 1989,  Wittmann κ.ά.,  1999,  Hrepic, 2002, Eshach and 
Schwartz, 2006), στα οποία αναφέρεται η ιδέα της κίνησης των μορίων του αέρα, αλλά μόνο για 
την περίπτωση της διάδοσης του ήχου μέσω του  αέρα ή του  τοίχου, όπου η κίνηση του αέρα 
είναι πιο εύκολα αντιληπτή ή περισσότερο αποδεκτή. 
Από  τον  προηγούμενο  Πίνακα  1  φαίνεται  ότι  από  το  71% έως  το  77% των  ερωτώμενων 
χρησιμοποίησαν στις απαντήσεις τους το ίδιο νοητικό μοντέλο σε τουλάχιστον δύο από τα τρία 
έργα της συνέντευξης και το 54% σε τουλάχιστον τέσσερα από τα έξι έργα της συνέντευξης. Από 
αυτό προκύπτει ότι  αυτοί οι  ερωτώμενοι χρησιμοποίησαν το  ίδιο  επεξηγηματικό πλαίσιο ως 
μορφή θεωρίας (Ioannides & Vosniadou, 2001) και τα νοητικά τους μοντέλα έχουν εσωτερική 
συνοχή αντίθετα με τα νοητικά μοντέλα του DiSessa (1988).
Από τους 81 συνεπείς ερωτώμενους μόνο οι 8 χρησιμοποίησαν το ίδιο νοητικό μοντέλο σε όλες 
τις  παραπάνω ερωτήσεις  της  συνέντευξης.  Όλοι  οι  υπόλοιποι  73  συνεπείς  ερωτώμενοι  δεν 
χρησιμοποίησαν τα ίδια νοητικά μοντέλα διάδοσης σε όλες τις ερωτήσεις συνέντευξης. Φαίνεται 
δε ότι  τα  νοητικά μοντέλα που χρησιμοποίησαν οι  ερωτώμενοι  στις  απαντήσεις  τους για τη 
διάδοση του ήχου επηρεάζονται από το μέσο διάδοσης του ήχου, αφού:

• Όταν το μέσο διάδοσης του ήχου είναι ο αέρας, το κυρίαρχο νοητικό μοντέλο είναι το 
μοντέλο της ροής του «ήχου» (από 66 απ. στις 150).

• Όταν το μέσο διάδοσης του ήχου είναι  το  νερό, το  κυρίαρχο μοντέλο είναι  πάλι  το 
μοντέλο της ροής του «ήχου» (58 απ. στις 150).

• Όταν το μέσο διάδοσης του ήχου είναι ο σπάγκος, το κυρίαρχο νοητικό μοντέλο είναι το 
μοντέλο της (μετα)κινούμενης υλικής «οντότητας» (53 απ. στις 150).

• Όταν το μέσο διάδοσης του ήχου είναι ο τοίχος, το κυρίαρχο νοητικό μοντέλο είναι πάλι 
το μοντέλο της (μετα)κινούμενης υλικής «οντότητας» (60 απ. στις 150).

Μελετώντας τον  τρόπο συγκρότησης των νοητικών μοντέλων για τη διάδοση του ήχου στην 
έρευνά μας, προκύπτει ότι η συγκρότηση των νοητικών μοντέλων στηρίχτηκε σε τρία συστατικά 
στοιχεία (στα  χαρακτηριστικά του ήχου, στο  ρόλο του μέσου διάδοσης και στον  τρόπο κίνησης 
των σωματιδίων του μέσου διάδοσης (αερίου, υγρού ή στερεού) κατά τη διάδοση ενός ήχου), 
ενώ η  συγκρότηση των «νοητικών μοντέλων» της βιβλιογραφικής επισκόπησης στηρίχτηκε σε 
μόνο δύο συστατικά στοιχεία (την  έννοια του ήχου που ταξιδεύει και την  ιδιότητα του μέσου 
διάδοσης).

Συμπεράσματα

Στην έρευνά μας συγκροτήσαμε τρία νοητικά μοντέλα για τη διάδοση ενός ήχου (διαδιδόμενης 
«διαταραχής», ροής  του  «ήχου»  και (μετα)κινούμενης  υλικής  «οντότητας»).  Από  αυτά  το 
κυρίαρχο νοητικό μοντέλο της ροής του «ήχου» συγκροτήθηκε για πρώτη φορά.
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Από τη διερεύνηση της  συνέπειας των ερωτώμενων στη χρήση των  νοητικών μοντέλων στα 
τέσσερα  μέσα  διάδοσης  του  ήχου  (αέρας,  νερό,  σπάγκος,  τοίχος)  βρήκαμε  ότι  κάποιοι 
ερωτώμενοι χρησιμοποιούν διαφορετικά νοητικά μοντέλα σε διαφορετικά μέσα διάδοσης του 
ήχου (αλλάζοντας προς πιο «διαισθητικά» μοντέλα όταν το ερώτημα είναι σχετικά άγνωστο και 
πιο δύσκολο γι’ αυτούς), με το 54% - 77% των ερωτώμενων να είναι συνεπείς σε κάποιο από τα 
τρία νοητικά μοντέλα για τη διάδοση του ήχου. Αυτό το εύρημα μας επιτρέπει να θεωρήσουμε 
ότι  τα  συγκεκριμένα  νοητικά  μοντέλα που  βρήκαμε  μπορούν  να  πλησιάσουν  τον  αυστηρό 
ορισμό του  νοητικού  μοντέλου σύμφωνα  με  πολλούς  ερευνητές  της  Γνωστικής  Ψυχολογίας, 
όπου ο κάθε ερωτώμενος χρησιμοποιεί ακριβώς το ίδιο επεξηγηματικό πλαίσιο, με τη μορφή 
θεωρίας, για να απαντήσει σε οποιοδήποτε διαφορετικό ερώτημα (πλαίσιο) του τίθεται (Ioan-
nides & Vosniadou, 2001). 
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Παράρτημα: Τα Έργα της Ημιδομημένης Συνέντευξης για τη Διάδοση του Ήχου
Έργο 1. «Τι είναι για σένα ο ήχος;»
Έργο 3. «Πώς διαδίδεται ο ήχος στον αέρα;»

Ερώτηση  3.1:  «Πώς φτάνει ο  ήχος  στο αυτί  της  ακροάτριας;»  (Σημείωση:  Μόνο στην  περίπτωση  που ο  
ερωτώμενος έχει χρησιμοποιήσει στην απάντησή του την έννοια «ηχητικά κύματα», θα χρειαστεί να απαντήσει στις  
επόμενες ερωτήσεις 3.2 και 3.3. Αλλιώς η συνέντευξη θα προχωρήσει με την ερώτηση 3.4).

Ερώτηση 3.2: «Τι είναι αυτά τα «ηχητικά κύματα»; Πώς τα φαντάζεσαι;» 
Ερώτηση 3.3: «Αλλάζουν τα ηχητικά κύματα σε κάτι (τι;) όταν δυναμώνει ο ήχος (π.χ. γίνονται περισσότερα,  

λιγότερα ή τα ίδια; ταξιδεύουν πιο γρήγορα, πιο αργά ή το ίδιο;)»
Ερώτηση 3.4: «Μήπως θα ήθελες να  σχεδιάσεις στην παρακάτω εικόνα  κάτι που για σένα αναπαριστά τον 

ήχο;»
Έργο 4. «Ποιος είναι ο ρόλος του αέρα στη διάδοση του ήχου;»

Ερώτηση 4.1: «Υπάρχει κάτι ανάμεσα στην ακροάτρια και στην ηχητική πηγή; Ναι ή όχι;
15. Αν «ναι»:  Τι θα μπορούσε να είναι αυτό το κάτι; 
16. Αν «όχι»: Σε ενημερώνω ότι ένας άλλος μαθητής μου είπε ότι υπάρχει κάτι και αυτό είναι ο  αέρας.  
Υπάρχει λοιπόν ο αέρας; Εσύ τι πιστεύεις;»
Ερώτηση 4.2: «Ο αέρας παίζει κάποιο ρόλο στη διάδοση του ήχου; Πώς τον φαντάζεσαι αυτόν τον ρόλο;»
Ερώτηση  4.3: «Υπέθεσε τώρα ότι  έχουμε ένα πολύ μικρό «κομματάκι σκόνης», το οποίο βρίσκεται  ακίνητο  
ανάμεσα στην ηχητική πηγή και στην ακροάτρια. Στο δωμάτιο δεν φυσάει αέρας. Τι θα κάνει το κομματάκι της  
σκόνης όταν η ηχητική πηγή παράγει ήχο για αρκετή ώρα; (Πώς το εννοείς αυτό;)»
Ερώτηση 4.4: «Τι είναι αυτό που σπρώχνει το κομματάκι της σκόνης;»

Έργο 5. «Πώς διαδίδεται ο ήχος μέσα στο νερό;»
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Ερώτηση 5.1: «Στη λίμνη της Βουλιαγμένης ένας δύτης εξερευνά το βυθό της. Κάποια στιγμή, λίγα μέτρα μακριά  
του, μια κολυμβήτρια πέφτει μέσα στη λίμνη. Θα ακούσει ο δύτης το θόρυβο από τη βουτιά της κολυμβήτριας;»
Ερώτηση  5.2: «Πώς φτάνει ο ήχος από την κολυμβήτρια στο δύτη; Το νερό παίζει κάποιο  ρόλο σ’ αυτή τη 
διάδοση του ήχου;»
Ερώτηση 5.3: «Ο ήχος θα φθάσει στο δύτη πιο γρήγορα, πιο αργά ή το ίδιο γρήγορα από την περίπτωση που ο  
δύτης θα είναι έξω από το νερό; Πώς γίνεται αυτό;»

Έργο 6. «Πώς διαδίδεται ο ήχος μέσα από το σπάγκο;»
Ερώτηση  6.1:  «Δυο  παιδιά  συνομιλούν  με  ένα  σπαγκοτηλέφωνο. Πιστεύεις  ότι  η  φωνή  από  το  κορίτσι  
(ομιλήτρια) θα ακούγεται καλύτερα με το σπαγκοτηλέφωνο απ’ ότι χωρίς αυτό;»
Ερώτηση 6.2: «Πώς γίνεται αυτό; Μπορείς να μας το εξηγήσεις; Ποιο ρόλο παίζει ο σπάγκος στη διάδοση του 
ήχου;»

Έργο 7. «Πώς διαδίδεται ο ήχος μέσα από έναν τοίχο;»
Ερώτηση 7.1: «Στην παρακάτω εικόνα έχουμε δύο συμμαθητές που βρίσκονται σε διπλανές τάξεις. Πιστεύεις ότι  
ο ένας συμμαθητής θα ακούει τη φωνή του άλλου εάν αυτός μιλάει δυνατά;»
Ερώτηση 7.2: «Πώς γίνεται αυτό;  Μπορείς να μας το εξηγήσεις; Ποιο ρόλο παίζει ο τοίχος που είναι ανάμεσά 
τους στη διάδοση του ήχου;»
Ερώτηση 7.3: «Ο υπόλοιπος ήχος που δεν θα φθάσει στον ακροατή τι παθαίνει; Πώς γίνεται αυτό;»
Ερώτηση 7.4: «Όταν κάποιος σου μιλάει πίσω από έναν τοίχο, η φωνή του φτάνει  πιο αδύναμη σε σένα, ενώ 
τώρα με το σπαγκοτηλέφωνο η φωνή του φθάνει σε σένα πιο δυνατή. Πώς εξηγείς αυτή τη διαφορά;» 
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Εκπαιδεύοντας Φοιτητές του Π.Τ.Δ.Ε. σε σύγχρονες Θεωρίες της 
Φυσικής

Ασημόπουλος Σ., Σταύρου Δ., Σκορδούλης Κ.
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,

asimstef@yahoo.gr, stadim@otenet.gr, kskordoul@primedu.uoa.gr

Στην παρούσα εργασία διερευνάται η δυνατότητα διδασκαλίας βασικών εννοιών της 
θεωρίας του χάους σε υποψήφιους Δασκάλους. Αναπτύχθηκε μια διδακτική ακολουθία 
έχοντας ως επίκεντρο μια διάταξη χαοτικού εκκρεμούς διασυνδεμένου με Η/Υ.  Στην 
έρευνα συμμετείχαν 18 τεταρτοετείς φοιτητές του Π.Τ.Δ.Ε. Αθηνών. Για τη συλλογή 
των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος του teaching experiment. Η ανάλυση των 
δεδομένων έδειξε οι περισσότεροι φοιτητές αναγνωρίζουν την ύπαρξη νομοτέλειας σε 
μια  φαινομενικά  τυχαία  κίνηση,  τη  δυνατότητα  ύπαρξης  νομοτέλειας  δίχως  τη 
δυνατότητα μακροπρόθεσμης πρόβλεψης και ότι σε νομοτελειακή συμπεριφορά μικρές 
μεταβολές μπορούν να επιφέρουν σημαντικά διαφορετικά αποτελέσματα.

Εισαγωγή

Η  Κβαντομηχανική  και  η  Θεωρία  της  Σχετικότητας  προσμετρώνται  αναμφισβήτητα  στα 
σημαντικότερα επιστημονικά επιτεύγματα του 20ου αιώνα, που συνεισέφεραν σημαντικά στο 
σύγχρονο κοσμοείδωλο. Τις τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα αναπτύχθηκε και η έρευνα στο 
πεδίο μη γραμμικών δυναμικών συστημάτων, που από την πλευρά της πρόσφερε σημαντικές 
γνώσεις  για  τον  τρόπο  που  λειτουργεί  ο  κόσμος  γύρω  μας.  Ταυτόχρονα  όμως  έθεσε  υπό 
αμφισβήτηση τη μηχανιστική ντετερμινιστική κοσμοθεώρηση και συγκεκριμένα την αντίληψη 
της  δυνατότητας  μακροπρόθεσμης  πρόβλεψης  της  εξέλιξης  του  συστήματος  όταν  οι 
ντετερμινιστικοί  νόμοι  είναι  γνωστοί.  Στο  πλαίσιο  αυτό  αντιπροσωπευτικά  συστήματα 
αποτελούν τα λεγόμενα ντετερμινιστικά χαοτικά συστήματα. (Schuster 1989). Τα συστήματα 
αυτά  παρουσιάζουν  στη  χρονική  εξέλιξή  τους  μια  ακανόνιστη  πολύπλοκη  συμπεριφορά,  η 
οποία  βασίζεται  όμως  σε  μια  πλήρως  καθορισμένη  νομοτέλεια.  Η  φαινομενικά  τυχαία 
συμπεριφορά  παρουσιάζει  κάποιου  είδους  τάξη.  Αυτό  εκφράζεται  μέσω  των  χαοτικών 
ελκυστών,  οι  οποίοι  αποτελούν  τη  γραφική  απεικόνιση  της  χρονικής  εξέλιξης  της 
μακροπρόθεσμης  συμπεριφοράς  ντετερμινιστικών  χαοτικών  συστημάτων  στο  χώρο  των 
φάσεων. Εκφράζουν αυτό που χαρακτηρίζεται απλοϊκά ως «τάξη στο χάος». 
Μια  βασική  ιδιότητα  των  ντετερμινιστικών  χαοτικών  συστημάτων  αποτελεί  η  ευαίσθητη 
εξάρτησή τους από τις αρχικές συνθήκες (Crutchfield et al.1986). Μικρές διακυμάνσεις στον 
καθορισμό των αρχικών συνθηκών επηρεάζουν καθοριστικά  την  χρονική  εξέλιξή  τους.  Στα 
συστήματα  αυτά  ακριβώς  ίδιες  αιτίες  οδηγούν  σε  ακριβώς  ίδια  αποτελέσματα  (αρχή  της  
ασθενούς  αιτιότητας).  Σε  αντίθεση  όμως  με  την  κλασική  αντίληψη  περί  ντετερμινιστικών 
συστημάτων,  όπου  και  οι  παρόμοιες  αιτίες  οδηγούν  σε  παρόμοια  αποτελέσματα  (αρχή  της  
ισχυρής αιτιότητας),  στα ντετερμινιστικά χαοτικά συστήματα παρόμοιες αιτίες δεν επιφέρουν 
παρόμοια αποτελέσματα. Επομένως δεν ισχύει η αρχή της ισχυρής αιτιότητας. 
Από  εκπαιδευτικής  σκοπιάς,  η  διδασκαλία  και  μάθηση  βασικών  αρχών  και  εννοιών  μη 
γραμμικών  δυναμικών  συστημάτων  αποτελεί  διεθνώς  εδώ  και  αρκετά  χρόνια  αντικείμενο 
έρευνας (π.χ.  Adams &  Russ 1992,  Strizhak &  Menzinger 1996,  Duit,  Komorek &  Wilbers 
1997, Stavrou, Duit & Komorek 2008). Η παρούσα εργασία εντάσσεται σ’ αυτό το πλαίσιο και 
προσπαθεί  να  διερευνήσει  αν  και  κατά  πόσο  φοιτητές  του  Π.Τ.Δ.Ε.  είναι  σε  θέση  να 
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προσεγγίσουν βασικές ιδέες του ντετερμινιστικού χάους. Ειδικότερα διερευνά τη δυνατότητα να 
προσεγγιστεί  η  μη  δυνατότητα  μακροπρόθεσμη  πρόβλεψης  ντετερμινιστικών  χαοτικών 
συστημάτων και η ευαίσθητη εξάρτησή τους από τις αρχικές συνθήκες χρησιμοποιώντας μια 
διάταξη με δυνατότητα χαοτικής συμπεριφοράς διασυνδεμένη με ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Το ερευνητικό πλαίσιο

Για  τη  συλλογή  των  δεδομένων  χρησιμοποιήθηκαν  ένα  ερωτηματολόγιο  και  μια  σειρά 
συνεντεύξεων. Στο ερωτηματολόγιο, το οποίο δόθηκε πριν τις συνεντεύξεις, διερευνώνται οι 
απόψεις  60  φοιτητών  του  Π.Τ.Δ.Ε.  Αθηνών  για  έννοιες  και  αρχές  που  σχετίζονται  με  το 
ντετερμινιστικό  χάος  (Σταύρου  &  Ασημόπουλος  2008).  Με  βάση  την  ανάλυση  του 
ερωτηματολογίου δομήθηκε μια διδακτική ακολουθία, η οποία έχει ως επίκεντρο μια διάταξη με 
δυνατότητα εκδήλωσης και χαοτικής συμπεριφοράς διασυνδεμένη με ηλεκτρονικό υπολογιστή 
(Skordoulis, Tolias & Stavrou 2005). Οι συνεντεύξεις βασίζονται στη μέθοδο του "teaching ex-
periment" (Komorek & Duit 2004). Η συγκεκριμένη μέθοδος αποτελεί κατ’ ουσία μια τεχνική 
συνέντευξης,  η  οποία  συνδυάζει  τα  στοιχεία  μιας  κλασσικής  συνέντευξης  αλλά  και 
διδασκαλίας. 18 τεταρτοετείς φοιτητές του Π.Τ.Δ.Ε. Αθηνών, οι οποίοι είχαν συμπληρώσει το 
παραπάνω ερωτηματολόγιο, χωρισμένοι σε 9 ομάδες των 2 ατόμων πήραν μέρος στην έρευνα. 
Η συνέντευξη  για  κάθε  ομάδα διήρκησε περίπου 2  διδακτικές  ώρες.  Για  την  ανάλυση των 
δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν ποιοτικές μέθοδοι ανάλυσης περιεχομένου (Erickson, 1998).

Η διδακτική ακολουθία

Η  διδακτική  ακολουθία  που  αναπτύχθηκε  έχει  ως 
επίκεντρο  μια  πειραματική  διάταξη,  το  «χαοτικό 
εκκρεμές» (εικόνα 1) της εταιρίας PASCO (http  ://  www  .  -  
pasco  .  com  /  ). Σχεδιάστηκε  για  εκπαιδευτικούς  σκοπούς 
και  είναι  διασυνδεμένο  με  ηλεκτρονικό  υπολογιστή 
(Laws 2004).  Αποτελείται   από έναν περιστρεφόμενο, 
σε  οριζόντιο  άξονα,  ομογενή  δίσκο  αλουμινίου  ροπής 
αδράνειας Ι0. Ένας μικρός κύλινδρος ορείχαλκου μάζας 
m προσαρτάται  στον  δίσκο  έκκεντρα.  Το  σύστημα 
λειτουργεί ως απλό εκκρεμές με απόσβεση. Η ανάρτηση 
δύο ελατηρίων αντίρροπα και εφαπτομενικά στον δίσκο 
επιβάλλει  μια  δύναμη  επαναφοράς  (-kx)  εκτός  της 
βαρυτικής.  Το σύστημα συμπεριφέρεται  πάλι  ως απλό 
εκκρεμές  αλλά  έτσι  έχει  την  δυνατότητα  να 
λειτουργήσει και ως ανάστροφο εκκρεμές με απόσβεση. 
Στην πρώτη περίπτωση στη θέση ευσταθούς ισορροπίας 
η  μάζα  m βρίσκεται  στο κάτω μέρος  του δίσκου ενώ 
στην  δεύτερη  υπάρχουν  δύο  θέσεις  ευσταθούς 
ισορροπίας εκατέρωθεν της θέσης μέγιστου ύψους της μάζας m. Ένας περιστροφικός κινητήρας 
συνδεδεμένος  με  το  άκρο  του  ενός  ελατηρίου  ασκεί  στο  σύστημα  μια  περιοδική  δύναμη 
(A⋅sin(Ω⋅t)) ώστε αυτό να εκτελέσει εξαναγκασμένη ταλάντωση μίας ή δύο θέσεων ισορροπίας. 
Τέλος, ένας σταθερός μαγνήτης πολύ κοντά στον δίσκο επάγει μια δύναμη απόσβεσης μέσω των 
ρευμάτων  Eddy που  δημιουργούνται  στον  τελευταίο.  Η  δύναμη  είναι  ελεγχόμενη  αφού 
εξαρτάται από την απόσταση μαγνήτη - δίσκου και ανάλογη της ταχύτητας περιστροφής (-bω), 
αφήνει δε την αντίσταση του αέρα ως μικρή διαταραχή έξω από τις βασικές εξισώσεις κίνησης.
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Στο πλήρες σύστημα - το οποίο έχει μελετηθεί από πλευράς απόδοσης συνθηκών χάους (εκθέτες 
Lyapunov) (DeSerio 2003) και σε σχέση με άλλα αντίστοιχα συστήματα (Blackburn & Baker 
1998) – είναι δυνατή η μεταβολή όλων των βασικών παραμέτρων του, δηλαδή της μάζας του 
εκκρεμούς,  της σταθεράς των ελατηρίων,  της σταθεράς  απόσβεσης και  της συχνότητας  του 
διεγέρτη. Για κατάλληλες τιμές των παραπάνω παραμέτρων το σύστημα μπορεί να μεταβεί από 
την αρμονική στη χαοτική συμπεριφορά. Η ανάγνωση των τιμών της γωνίας φ, από έναν Η/Υ - 
μέσω μιας  συσκευής  διασύνδεσης  (interface)  και  ενός  ανιχνευτή  περιστροφής  -  παρέχει  τη 
δυνατότητα δημιουργίας, σε πραγματικό χρόνο, των γραφικών παραστάσεων της γωνίας φ=φ(t) 
συναρτήσει του χρόνου καθώς επίσης του διαγράμματος του χώρου των φάσεων ω=ω(φ).  Η 
χρήση  του  λογισμικού  παρουσίασης  και  ανάλυσης  δεδομένων  της  ίδιας  εταιρίας  δίνει  τις 
γραφικές παραστάσεις στην ίδια οθόνη (εικόνες 2 και 3) ώστε να επιτυγχάνεται η σύγκρισή τους 
αλλά και η σύγκριση με προηγούμενες καταγραφές (εικόνες 4 και 5).

Εικόνα 2: Γραφικές παραστάσεις φ=φ(t) (κάτω) και ω=ω(φ) (πάνω) στην περίπτωση περιοδικής 
κίνησης του εκκρεμούς
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Εικόνα 3:  Γραφικές παραστάσεις φ=φ(t) (κάτω) και ω=ω(φ) (πάνω) στην περίπτωση χαοτικής  
κίνησης του εκκρεμούς

Εικόνα  4:  Σύγκριση  γραφικών  παραστάσεων  φ=φ(t)  (κάτω)  και  ω=ω(φ)  (πάνω)  για  δύο  
διαδοχικές καταγραφές στην περίπτωση περιοδικής κίνησης του εκκρεμούς
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Εικόνα  5: Σύγκριση  γραφικών  παραστάσεων  φ=φ(t)  (κάτω)  και  ω=ω(φ)  (πάνω)  για  δύο  
διαδοχικές καταγραφές στην περίπτωση χαοτικής κίνησης του εκκρεμούς

Η διδακτική  ακολουθία  διαρθρώνεται  σε  δύο μέρη.  Στο  πρώτο μέρος,  με  την  επιλογή  των 
κατάλληλων παραμέτρων ο δίσκος εκτελεί μια απλή αρμονική ταλάντωση και αποτυπώνονται 
στον  υπολογιστή  οι  αντίστοιχες  γραφικές  παραστάσεις  φ=φ(t)  και  ω=ω(φ)  (εικόνα  2). 
Ακολούθως με αλλαγή της απόσβεσης ο δίσκος εκτελεί μια τυχαία,  ακανόνιστη κίνηση και 
λαμβάνονται στον Η/Υ τα αντίστοιχα διαγράμματα φ=φ(t) και ω=ω(φ). (εικόνα 3). Σε γενικές 
γραμμές στις συνεντεύξεις ακολουθήθηκαν σχηματικά τα παρακάτω βήματα: 

• Περιγραφή της πειραματικής συσκευής
• Παρατήρηση της  κίνησης του δίσκου – Έκφραση περί  ύπαρξης  νομοτέλειας,  τάξης, 

πρόβλεψης, χάους και τυχαιότητας
• Παρατήρηση στο Η/Υ των γραφικών παραστάσεων φ= φ (t) και ω= ω (φ). Έκφραση 

περί ύπαρξης νομοτέλειας, τάξης, πρόβλεψης, χάους και τυχαιότητας
• Επανάληψη της διαδικασίας υπό τις ίδιες συνθήκες
• Σύγκριση  των  γραφικών  παραστάσεων  μεταξύ  τους.  Έκφραση  περί  ύπαρξης 

νομοτέλειας, τάξης, πρόβλεψης, χάους και τυχαιότητας
• Επανάληψη  της  διαδικασίας  από  ελαφρώς  διαφορετική  αρχική  θέση  εκκίνησης  του 

δίσκου
• Σύγκριση των γραφικών παραστάσεων μεταξύ τους. Συνέπειες σχετικά με την επίδραση 

μικρών μεταβολών στο αποτέλεσμα ντετερμινιστικών διαδικασιών. 
• Αναστοχασμός  για  την  ύπαρξη  νομοτέλειας  σε  χαοτικές  κινήσεις,  για  τη  σύνδεση 

νομοτέλειας και μη δυνατότητας πρόβλεψης καθώς της ευαίσθητης εξάρτησης από τις 
αρχικές συνθήκες
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Αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα από την ανάλυση του ερωτηματολογίου και των συνεντεύξεων δείχνουν ότι οι 
φοιτητές έχουν δύο κυρίαρχα "εννοιολογικά" σχήματα τα οποία εκφράζονται εν συντομία με τα 
τρίπτυχα: νομοτέλεια - τάξη - πρόβλεψη και χάος - τυχαιότητα - μη πρόβλεψη. 
Για τους φοιτητές νομοτέλεια, τάξη και πρόβλεψη είναι άμεσα συνυφασμένα μεταξύ τους. Για 
παράδειγμα η δυνατότητα να μπορούν να κάνουν πρόβλεψη ή η ύπαρξη τάξης συνδέεται άμεσα 
από  τους  φοιτητές  με  νομοτελειακή  συμπεριφορά.  Επίσης,  η  ύπαρξη  κανονικότητας, 
περιοδικότητας και κυρίως η επαναληψιμότητα αποτελούν για τους φοιτητές χαρακτηριστικά 
στοιχεία  για  να  θεωρηθεί  μια  συμπεριφορά  νομοτελειακή.  Η  απουσία  αυτών  των 
χαρακτηριστικών αποτελεί για τους φοιτητές ένδειξη τυχαιότητας. 
Παρόλο  όμως,  που  χάος  και  τυχαιότητα  συνδέονται  άμεσα  για  τους  φοιτητές,  μια  τυχαία 
συμπεριφορά  δεν  είναι  απαραίτητα  και  χαοτική.  Για  τους  περισσότερους  φοιτητές  το  χάος 
θεωρείται ως μια υπερέννοια που εμπεριέχει την τυχαιότητα. Για παράδειγμα οι περισσότεροι 
φοιτητές  χαρακτηρίζουν  την  ακανόνιστη  κίνηση  του  δίσκου  ή  την  ακανόνιστη  μορφή  της 
γραφικής  παράστασης  φ=φ(t)  (εικόνα  3  κάτω)  ως  τυχαία  και  όχι  ως  χαοτική,  μια  και  δεν 
θεωρούνται  ως  αρκούντως  πολύπλοκες  ή  όπως  το  εκφράζουν  οι  ίδιοι  φοιτητές  αρκούντως 
«αλλοπρόσαλλες».
Κατά  την  απλή  αρμονική  ταλάντωση  που  εκτελεί  ο  δίσκος  οι  φοιτητές  δεν  παρουσιάζουν 
ιδιαίτερο πρόβλημα να αναγνωρίσουν νομοτέλεια, τάξη και προβλεψιμότητα. Αυτό συνάγεται 
από τους  φοιτητές  τόσο από την  κίνηση του δίσκου όσο και  από τη μορφή των γραφικών 
παραστάσεων φ=φ(t) και ω=ω(φ). (εικόνα 2) Συγκεκριμένα διακρίνουν μια κανονικότητα και 
περιοδικότητα, η οποία εκφράζεται από την επανάληψη τόσο της κίνησης του δίσκου όσο και 
της μορφής των γραφικών παραστάσεων φ=φ(t) και ω=ω(φ) σε τακτά χρονικά διαστήματα..
Κατά την ακανόνιστη κίνηση που εκτελεί ο δίσκος με την αλλαγή παραμέτρου (απόσβεση), οι 
φοιτητές  αναγνωρίζουν  από  την  παρατήρηση  της  κίνησης  του  δίσκου  και  της  γραφικής 
παράστασης  φ=φ(t)  (εικόνα  3  κάτω)  μια  τυχαιότητα  στην  κίνηση,  χωρίς  τη  δυνατότητα 
οποιασδήποτε  πρόβλεψης.  Όταν η διαδικασία εκτελείται  για  πρώτη φορά,  αρκετοί  φοιτητές 
αναγνωρίζουν στη  γραφική  παράσταση ω=ω(φ)  (εικόνα 3  πάνω)  μια  χαρακτηριστική δομή, 
όπως π.χ την ύπαρξη δύο σπειρών, που τους κάνει να θεωρούν δυνατή την ύπαρξη νομοτέλειας 
που να διέπει την κίνηση του δίσκου. Η εμφάνιση παρόμοιας μορφής της γραφικής παράστασης 
ω=ω(φ) κατά την επανάληψη της διαδικασίας υπό τις ίδιες συνθήκες (εικόνα 5 πάνω), αποτελεί 
για  τους  περισσότερους  φοιτητές  το  καθοριστικό  σημείο  για  να  αποδεχθούν  την  ύπαρξη 
νομοτέλειας στην ακανόνιστη κίνηση του δίσκου. Λαμβάνοντας υπόψη και τα δεδομένα της 
γραφικής παράστασης φ=φ(t) (εικόνα 5 κάτω) καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι είναι δυνατόν 
να υπάρχει νομοτέλεια δίχως τη δυνατότητα πρόβλεψης. 
Η πορεία προς το συμπέρασμα αυτό δεν ήταν χωρίς δυσκολίες. Αυτές ήταν αποτέλεσμα της 
αντίληψης των φοιτητών ότι νομοτέλεια και δυνατότητα πρόβλεψης, όπως και τυχαιότητα και 
μη δυνατότητα πρόβλεψης είναι άρρηκτα συνδεμένα μεταξύ τους. Στην προσπάθειά τους να 
συνδυάσουν τα δεδομένα από τις δύο γραφικές παραστάσεις, ώστε να είναι συμβατές με το 
σχήμα  νομοτέλεια-δυνατότητα  πρόβλεψης  ή  τυχαιότητα  –  μη  δυνατότητα  πρόβλεψης, 
αναζητούσαν  ενδείξεις  για  νομοτελειακή  συμπεριφορά  (π.χ.  κανονικότητες)  στη  γραφική 
παράσταση φ=φ(t) (εικόνες 3 και 5 κάτω) ή ενδείξεις για τυχαιότητα στη γραφική παράσταση 
ω=ω(φ) (εικόνες 3 και 5 πάνω). Με βάση όμως τα δεδομένα που παρουσιάζονται στις γραφικές 
παραστάσεις  οι  προσπάθειες  αυτές  δεν  απέδωσαν  και  έτσι  οι  περισσότεροι  φοιτητές 
αποδέχτηκαν τη δυνατότητα ύπαρξης νομοτέλειας στην κίνηση του δίσκου δίχως να υπάρχει 
δυνατότητα πρόβλεψης. 
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Ένας μικρός αριθμός όμως των φοιτητών (συγκεκριμένα τρεις τον αριθμό), δεν αποδέχτηκαν τη 
δυνατότητα  να  υπάρχει  νομοτέλεια  δίχως  τη  δυνατότητα  πρόβλεψης.  Οι  δύο  γραφικές 
παραστάσεις φ=φ(t) και  ω=ω(φ) (εικόνες 3 και 5) έπρεπε γι’ αυτούς να είναι συμβατές με το 
σχήμα  νομοτέλεια-δυνατότητα  πρόβλεψης  ή  τυχαιότητα  –  μη  δυνατότητα  πρόβλεψης.  Δεν 
αποδεχόντουσαν  δηλαδή  ότι  η  γραφική  παράσταση  ω=ω(φ)  μπορεί  να  παραπέμπει  σε 
νομοτέλεια,  αφού στη  γραφική  παράσταση φ=φ(t)  δεν  υπάρχει  δυνατότητα  πρόβλεψης.  Με 
άλλα  λόγια  αν  έπαιρναν  ως  βάση τη  γραφική  παράσταση ω=ω(φ)  θα  έπρεπε  στη  γραφική 
παράσταση φ=φ(t) να υπάρχει δυνατότητα πρόβλεψης και αντίστροφα, αν έπαιρναν ως βάση τη 
γραφική  παράσταση  φ=φ(t),  η  γραφική  παράσταση  ω=ω(φ)  δεν  μπορούσε  να  εκφράζει 
νομοτελειακή συμπεριφορά.
Κατά την επανάληψη της διαδικασίας από ελαφρώς διαφορετική αρχική θέση εκκίνησης του 
δίσκου,  οι  φοιτητές  δεν  παρουσίασαν  προβλήματα  να  συνδέσουν  τη  μεταβολή  που 
παρατήρησαν με τη διαφορετική αρχική θέση εκκίνησης και να συνάγουν στην απλή αρμονική 
ταλάντωση ότι ελαφρώς διαφορετικά αίτια οδηγούν σε ελαφρώς διαφορετικά αποτελέσματα και 
στη  ακανόνιστη  κίνηση  ότι  ελαφρώς  διαφορετικά  αίτια  οδηγούν  σε  τελείως  διαφορετικά 
αποτελέσματα

Συμπεράσματα

Η διδακτική ακολουθία που αναπτύχθηκε αξιοποιώντας τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών 
δείχνει  ότι  είναι  δυνατόν  οι  φοιτητές  να  οδηγηθούν  στην  αναγνώριση  νομοτελειακής 
συμπεριφοράς σε μια φαινομενικά τυχαία κίνηση και να αναγνωρίσουν τη δυνατότητα ύπαρξης 
νομοτέλειας  δίχως  τη  δυνατότητα  μακροπρόθεσμης  πρόβλεψης.  Επίσης  οι  φοιτητές 
αναγνώρισαν  ότι  σε  νομοτελειακή  συμπεριφορά  μικρές  μεταβολές  μπορούν  να  επιφέρουν 
σημαντικά διαφορετικά αποτελέσματα. 
Παρόλα που τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής είναι ενθαρρυντικά, η διερευνητική της φύση 
δίνει στα αποτελέσματα έναν υποθετικό χαρακτήρα, τα οποία θα πρέπει να ελεγχθούν σε πολύ 
μεγαλύτερο δείγμα. Εντούτοις η σύντομη αυτή διδακτική ακολουθία φαίνεται να επηρεάζει και 
προϋπάρχουσες αντιλήψεις των φοιτητών περί νομοτέλειας και δυνατότητας μακροπρόθεσμης 
πρόβλεψης. Για παράδειγμα πολλοί φοιτητές υποστηρίζουν στο τέλος της σειράς αυτής των 
συνεντεύξεων, ότι η εκδοχή να υπάρχει νομοτέλεια χωρίς δυνατότητα πρόβλεψης δεν ήταν γι’ 
αυτούς  δυνατή.  Όπως  το  εκφράζει  αντιπροσωπευτικά  ένας  φοιτητής:  «Πίστευα,  πως  όταν 
υπάρχει νόμος μπορεί να γίνει πάντοτε πρόβλεψη. Ενώ εδώ δείχνει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε  
πάντα πρόβλεψη και ας υπάρχει νόμος». 
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Νηπιαγωγών που είναι πιθανό να τις επηρεάσουν στην απόφασή τους να εμπλακούν 
με  συγκεκριμένες  μορφές  διδακτικών  δραστηριοτήτων  σχετικών  με  τις  Φυσικές 
Επιστήμες (ΦΕ), όταν επιστρέψουν στα σχολεία τους μετά τη μετεκπαίδευσή τους στο 
Διδασκαλείο Νηπιαγωγών Αθηνών (ΔΝΑ). Με τη λογική αυτή, η εργασία αποτελεί και 
ένα κείμενο αξιολόγησης της βιωσιμότητας της δουλειάς που πραγματοποιείται στον 
τομέα της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών (ΔΦΕ) στο ΔΝΑ. Για την σχηματοποίηση 
των πεποιθήσεων των Νηπιαγωγών χρησιμοποιήθηκε η υπόθεση ότι η απόφαση ενός 
υποκειμένου να εμπλακεί  με συγκεκριμένο τρόπο σε μια δραστηριότητα προκύπτει 
από τη λογική  επεξεργασία  των  πεποιθήσεών του  των  σχετικών  με  τα κέρδη,  τις 
ζημιές, τις νόρμες και τον έλεγχο της δραστηριότητας. Τα αποτελέσματα δείχνουν πως 
οι  Νηπιαγωγοί εμφανίζουν ισχυρή πρόθεση να διδάξουν ΦΕ μόλις επιστρέψουν στο 
σχολείο τους. Παρόλα αυτά, η επιμόρφωση δεν έχει καταφέρει να αλλάξει σημαντικά 
τις  πεποιθήσεις  τους  για  τη  διδασκαλία  του  αντικειμένου  προς  κατευθύνσεις  που 
σήμερα θεωρούνται αποδοτικές για το Νηπιαγωγείο. Το βασικό εμπόδιο εκτιμούμε ότι 
«χτίζεται»  από  τι  σχέση  των  Νηπιαγωγών  με  το  παραδοσιακό  περιεχόμενο  των 
σχολικών ΦΕ.

Εισαγωγή

Σύμφωνα με  το  νέο  Διαθεματικό  Αναλυτικό  Πρόγραμμα  που εφαρμόζεται  από το  2003,  οι 
εκπαιδευτικοί των παιδιών προσχολικής ηλικίας έχουν κληθεί μεταξύ άλλων να προχωρήσουν 
στη συστηματικότερη διδασκαλία των ΦΕ στις σχολικές τους τάξεις (ΔΕΠΠΣ 2002, Δαφέρμου, 
Κουλούρη  & Μπασαγιάννη  2003).  Επιπλέον,  έχουν  κληθεί  να  αναπτύξουν  το  σύνολο  των 
διδακτικών  τους  δραστηριοτήτων  γύρω  από  διαθεματικούς  άξονες  που  θυμίζουν  έντονα 
θεμελιώδεις έννοιες των ΦΕ (σύστημα, αλληλεπίδραση, χώρος, χρόνος, ενέργεια κλπ). Μετά, 
όμως, από μια πενταετία εφαρμογής οι αξιολογήσεις  και οι  σχετικές διερευνήσεις  δεν είναι 
ιδιαίτερα ενθαρρυντικές (Τζιμογιάννης 2002, Kallery & Psillos 2001, 2002, 2004, Kallery 2004, 
Χαλκιά  2001,  Μπαγάκης  κ.ά.  2006).  Σε  αντιστάθμισμα,  οι  διαδικασίες  επιμόρφωσης  και 
μετεκπαίδευσης  προτείνεται  ότι  θα  έπρεπε  να  επιδιώκουν  την  κάλυψη  α)  της  ανεπαρκούς 
γνώσης  του  επιστημονικού  αντικειμένου,  β)  της  ανεπαρκώς  αναπτυγμένης  παιδαγωγικής 
γνώσης του αντικειμένου και γ) των δυσμενών παραγόντων που σχετίζονται με το εκπαιδευτικό 
σύστημα και το σχολικό περιβάλλον (Καλλέρη 2004).
Στο  πλαίσιο  αυτό,  η  Μετεκπαίδευση  που  πραγματοποιείται  στο  ΔΝΑ  επιχειρεί  με  ένα 
εξαμηνιαίο μάθημα να παρέμβει ως εξής:
1. Προσφέρει ένα εργαστηριακό μάθημα συνδυασμένης διδασκαλίας ΦΕ και ΔΦΕ. 
2. Το μάθημα είναι οργανωμένο σε θεματικές που αντλούν τον τίτλο τους από ζητήματα που 
συζητούνται  επιστημονικά,  διεπιστημονικά αλλά και  εμπειρικά (Αλληλεπιδράσεις-Μαγνήτες, 
Πλεύση-Βύθιση, Φως-Σκιά, Ζεστό-Κρύο κ.ο.κ.).
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3.  Σε  κάθε  θεματική  πραγματοποιείται  μια  σειρά  καθοδηγούμενων  (από  φύλλα  εργασίας) 
εργαστηριακών δραστηριοτήτων, που έχουν ως περιεχόμενο την «καταγραφή» και διερεύνηση 
ενός φυσικού φαινομένου με χρήση αποκλειστικά (αν είναι δυνατόν) επιστημονικών πρακτικών 
(π.χ. μετρήσεις, συστηματικές παρατηρήσεις, κατασκευή κατηγοριών, ερωτημάτων, υποθέσεων, 
ελέγχων  κ.ο.κ.).  Μέσα  από  αυτή  την  καταγραφή  και  διερεύνηση  προωθείται  και  κάποιο 
εννοιολογικό περιεχόμενο για τους όρους που χρησιμοποιούνται (π.χ. για τους όρους δύναμη, 
απόσταση, θέση, όγκος, πυκνότητα κ.ο.κ.) και που κατά κανόνα θεωρούνται επιστημονικοί. Το 
εννοιολογικό αυτό περιεχόμενο είναι στενά συνδεδεμένο με τις πρακτικές που χρησιμοποιούν οι 
μετεκπαιδευόμενες και (κατά το δυνατόν) ασθενώς συνδεδεμένο με τη βιβλιογραφία των ΦΕ. 
(για  παράδειγμα,  ο  όγκος  προσεγγίζεται  λιγότερο  ως  ένας  αφηρημένος  «χώρος  που 
καταλαμβάνει ένα σώμα» και περισσότερο ως ένας συγκεριμένος «χώρος που προσδιορίζεται 
αισθητηριακά  από  το  νερό  του  ογκομετρικού  σωλήνα  που  εκτοπίζει  το  σώμα»).  Ο 
επιδιωκόμενος δηλαδή στόχος είναι η σύνδεση των εννοιών των ΦΕ με τις χρησιμοποιούμενες 
πρακτικές διαχείρισης των φαινομένων και  η αποσύνδεσή τους (αν είναι  δυνατόν)  από την 
«αλήθεια» των ειδικών/επιστημόνων (που θεωρείται ότι βρίσκεται γραμμένη στα κείμενα των 
διδακτικών εγχειριδίων).
4.  Σε  κάθε  θεματική,  πραγματοποιείται  επίσης  μια  δεύτερη  σειρά  δραστηριοτήτων  στενά 
συνδεδεμένων με την προηγούμενη. Εδώ, οι μετεκπαιδευόμενες καλούνται να διαχειριστούν 
παιδαγωγικά και στην ίδια θεματική, το στόχο των προηγούμενων δραστηριοτήτων. Καλούνται 
δηλαδή  να  υποθέσουν  ότι  και  τα  παιδιά  αποδίδουν  στους  όρους  που  χρησιμοποιούν 
εννοιολογικό περιεχόμενο στενά συνδεδεμένο με τις πρακτικές διαχείρισης του κόσμου τους 
(για παράδειγμα, για τα παιδιά το ύψος της Άννας είναι «αυτό». Και το «αυτό» βρίσκεται πάνω 
στον τοίχο, μπροστά από τον οποίο στάθηκε η Άννα για να «μετρηθεί»). Στη βάση αυτής της 
υπόθεσης καλούνται να σχεδιάσουν, να υλοποιήσουν πλήρως και να παρουσιάσουν στο κοινό 
των  συναδέλφων  τους,  δραστηριότητες  για  παιδιά.  Μέσα  από  τις  δραστηριότητες  αυτές 
υποτίθεται  ότι  τα παιδιά θα  μπορούσαν (ή  θα υποχρεώνονταν)  να οικοδομήσουν όψεις  του 
περιεχομένου  κάποιων  εννοιών  σε  επιστημονικές  κατευθύνσεις,  πιεζόμενα  κυρίως  από  τις 
πρακτικές που οι δραστηριότητες προωθούν. Για παράδειγμα, ένα παιχνίδι στο οποίο κάποιο 
σιδερένιο  αντικείμενο  θα  έπρεπε  να  μετακινηθεί  γρήγορα  (στο  πλαίσιο  μιας  αγωνιστικής 
διαδικασίας)  χωρίς  να  το  ακουμπήσουμε  (ούτε  με  τα  χέρια  ούτε  με  κάποιο  μαγνήτη),  θα 
μπορούσε να βοηθήσει στην οικοδόμηση της μαγνητικής έλξης ως «δράσης από μακριά». 
5. Το παραπάνω μάθημα προσπαθεί με άλλα λόγια να προωθήσει μια πρόταση οργάνωσης της 
Παιδαγωγικής  Γνώσης  του  Περιεχομένου,  υποστηρίζοντας  στην  πράξη  ότι  η  εννοιολογική 
οικοδόμηση προκύπτει από τη σύνδεσή της με τις χρησιμοποιούμενες πρακτικές. Το γεγονός 
αυτό  ελπίζαμε  ότι  θα  απαλλάξει  τις  μετεκπαιδευόμενες  Νηπιαγωγούς  από  το  άγχος  της 
«υποχρέωσης»  της  γνώσης  συγκεκριμένου  σχολικού  επιστημονικού  περιεχομένου  (ως 
κειμένου). Ελπίζαμε ακόμη ότι θα απελευθερώσει τις δημιουργικές παιδαγωγικές δυνατότητές 
τους (δυνατότητες οργάνωσης δραστηριοτήτων, που διαθέτουν ως έμπειροι εκπαιδευτικοί).
Οι αξιολογήσεις των αποτελεσμάτων του μαθήματος, που πραγματοποιήθηκαν στη βάση της 
παραγωγής των μετεκπαιδευομένων ήταν ανέλπιστα θετικές για μεγάλο χρονικό διάστημα (το 
μάθημα, με τη μορφή αυτή, διδάσκεται στο ΔΝΑ τα τελευταία πέντε τουλάχιστον χρόνια). Οι 
εκπαιδευτικοί, εργαζόμενες σε ομάδες, επέδειξαν εξαιρετική δημιουργικότητα και παρουσίασαν 
πρωτότυπες  μαθητικές  δραστηριότητες,  καλά  οργανωμένες  και  κυρίως  συνεπείς  προς  τις 
σχεδιαστικές  αρχές  του  μαθήματος.  Το ζήτημα  όμως  είναι  αν  η  επιτυχία  αυτή  έχει  κάποια 
ελπίδα να μεταφερθεί και να επιβιώσει και στο σχολείο στο οποίο επιστρέφουν μετά το ΔΝΑ οι 
Νηπιαγωγοί.
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Η ταυτότητα της έρευνας  

Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δείγμα εκπαιδευτικών,  που είχαν παρακολουθήσει το 
σχετικό  με  τις  ΦΕ  και  τη  διδασκαλία  τους  μάθημα  στο  ΔΝΑ.  Στόχο  είχε  να  διερευνήσει 
ποιοτικά τις πεποιθήσεις των επιμορφωμένων Νηπιαγωγών που είναι πιθανό να επηρεάζουν την 
πρόθεση  τους  να  περιλάβουν  στο  μάθημά  τους  οργανωμένες  δραστηριότητες  των  παιδιών 
συνδεδεμένες με τις ΦΕ αμέσως μόλις επιστρέψουν στο σχολείο τους.
Για την ανάσυρση αυτών των πεποιθήσεων βασιστήκαμε στην Θεωρία της Προσχεδιασμένης 
Συμπεριφοράς, που συναντάμε στην Κοινωνική Ψυχολογία, ως τμήμα της ευρύτερης «Θεωρίας 
της Εκλογικευμένης Πράξης». Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, η πρόθεσή μας για εμπλοκή με 
συγκεκριμένη  δράση,  σε  συγκεκριμένο χώρο και  χρόνο,  καθοδηγείται  από πεποιθήσεις  που 
μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής (Ajzen 2002, Μπεμπή, Τζουγκράκη & Τσελφές 2002): 
1. Πεποιθήσεις στάσης: πεποιθήσεις που διαμορφώνουν την άποψή μας για την πιθανή έκβαση 
της δράσης μας, καθώς και για το κατά πόσο αυτή η έκβαση θα μας ωφελήσει ή θα μας βλάψει 
(πεποιθήσεις  εκτίμησης προσωπικών κερδών και ζημιών από την εμπλοκή με τη δράση). 2. 
Κανονιστικές πεποιθήσεις: πεποιθήσεις που διαμορφώνουν την εκτίμησή μας για το κατά πόσο η 
συγκεκριμένη  δράση  είναι  ή  όχι  σύμφωνη  με  τις  κοινωνικές  νόρμες  του  στενού  μας 
περιβάλλοντος (πεποιθήσεις σχετικές με το κατά πόσο η δράση μας είναι ή όχι σύμφωνη με τις 
προσδοκίες των «σημαντικών» για εμάς «άλλων»).  3.  Πεποιθήσεις ελέγχου:  πεποιθήσεις που 
διαμορφώνουν  την  άποψή  μας  για  το  κατά  πόσο  είμαστε  σε  θέση  να  επιτύχουμε  ή  να 
αποτύχουμε αν εμπλακούμε με τη σχεδιαζόμενη δράση (πεποιθήσεις σχετικές με την ύπαρξη 
υποκειμενικών και αντικειμενικών παραγόντων που υποστηρίζουν ή εμποδίζουν τη δράση).
Στην  δική  μας  περίπτωση,  επιμείναμε  μεθοδολογικά  να  αναζητούμε  τις  πεποιθήσεις  των 
μετεκπαιδευόμενων Νηπιαγωγών τις σχετικές με την πρόθεσή τους να διδάξουν με επιτυχία ΦΕ 
(στόχος),  στο  σχολείο  στο  οποίο  υπηρετούν  (πλαίσιο),  οργανώνοντας  δραστηριότητες  που 
μπορούν να εμπλέξουν τα παιδιά (πράξη), την πρώτη χρονιά που θα επιστρέψουν, στο σχολείο 
τους, μετά την Μετεκπαίδευση στο ΔΝΑ (χρόνος).
Για  την  ανάσυρση  των  πεποιθήσεων  χρησιμοποιήθηκε  ερωτηματολόγιο  που  απάντησαν  30 
γυναίκες Νηπιαγωγοί, ηλικίας 32 - 47 ετών. Όλες φοιτούσαν στο ΔΝΑ στο Α΄ ή το Β΄ έτος 
σπουδών (28 και 2 αντίστοιχα) και είχαν παρακολουθήσει με επιτυχία το σχετικό μάθημα ΦΕ.
Το  ερωτηματολόγιο  περιλάμβανε  6  ομάδες  ερωτήσεων.  Με  την  πρώτη  ομάδα  (κλειστές 
ερωτήσεις  1  &  2)  επιχειρήσαμε  να  εκτιμήσουμε  την  πρόθεση  των  Νηπιαγωγών  να 
δραστηριοποιηθούν διδακτικά στο χώρο των ΦΕ, καθώς και το είδος δραστηριοτήτων που είχαν 
κατά  νου  να  εφαρμόσουν.  Στη  δεύτερη  ομάδα  (ανοιχτές  ερωτήσεις  3  &  4)  ζητήσαμε  να 
γράψουν τι εκτιμούν ότι θα κερδίσουν και τι ότι θα χάσουν τα νήπια από τις δραστηριότητες 
σχετικά με τις ΦΕ που προτίθενται να εφαρμόσουν την πρώτη χρονιά που θα επιστρέψουν στην 
τάξη  τους  μετά  τη  Μετεκπαίδευση.  Αυτή  η  ομάδα ερωτήσεων  δεν  συνδέεται  άμεσα με  τη 
θεωρητική μας προσέγγιση. Επειδή όμως οι εκπαιδευτικοί όταν αναφέρονται στα προσωπικά 
τους  κέρδη  ή  ζημιές  ταυτίζονται  πολλές  φορές  με  τους  μαθητές  τους  (αναφέρουν,  για 
παράδειγμα τα κέρδη των μαθητών τους ως δικά τους), με τις ερωτήσεις αυτές επιχειρήσαμε να 
διαφοροποιήσουμε τις εκτιμήσεις για τα προσωπικά κέρδη ή ζημιές των διδασκόντων από τις 
εκτιμήσεις για τα κέρδη ή τις ζημιές των μαθητών. Στην τρίτη ομάδα ερωτήσεων (ανοιχτές 
ερωτήσεις 5 & 6) ζητήσαμε να καταγράψουν τι θα κερδίσουν οι ίδιες προσωπικά καθώς και 
ποιο θα είναι το προσωπικό τους κόστος από την εφαρμογή δραστηριοτήτων ΦΕ. Αυτή η ομάδα 
ερωτήσεων  είναι  πολύ  σημαντική  για  τον  προσδιορισμό  της  στάσης.  Στην  τέταρτη  ομάδα 
(ανοιχτές  ερωτήσεις  7  &  8)  ζητήθηκε  να  αναφερθούν  στους  ανθρώπους  που  πιθανόν  θα 
επιδοκιμάσουν ή θα αποδοκιμάσουν την εφαρμογή δραστηριοτήτων σχετικών με τις ΦΕ και με 
αυτό τον τρόπο προσδιορίζονται οι «σημαντικοί άλλοι» που διαμορφώνουν τις κανονιστικές 
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πεποιθήσεις.  Η  πέμπτη  ομάδα  ερωτήσεων  (ανοιχτές  ερωτήσεις  9  &  10)  είχε  στόχο  την 
καταγραφή των υποκειμενικών παραγόντων που οι  εκπαιδευτικοί  πιστεύουν ότι  επηρεάζουν 
θετικά  ή  αρνητικά  την  εμπλοκή  τους  σε  δραστηριότητες  ΦΕ  (προσωπικές  ικανότητες  και 
προσωπικές αδυναμίες). Η έκτη ομάδα (ανοιχτές ερωτήσεις 11 & 12) ζητούσε την καταγραφή 
των αντικειμενικών παραγόντων που οι  εκπαιδευτικοί  θεωρούν ότι  θα τους  διευκολύνουν ή 
παρεμποδίσουν στο ίδιο  πλαίσιο.  Οι  δυο αυτές  τελευταίες  ομάδες  ερωτήσεων αφορούν τον 
έλεγχο της συμπεριφοράς. 
Η εγκυρότητα του ερωτηματολογίου αξιολογήθηκε από δύο εξωτερικούς ειδικούς. Η αξιοπιστία 
των αποτελεσμάτων πιστοποιήθηκε μέσω της διπλής και ανεξάρτητης κατηγοριοποίησης των 
απαντήσεων  που  δόθηκαν  στις  ανοιχτές  ερωτήσεις.  Η  συμφωνία  ξεπέρασε  σε  όλες  τις 
περιπτώσεις το 70% και η εκ των υστέρων συζήτηση δεν απέρριψε περισσότερες από το 5% 
των απαντήσεων.

Αποτελέσματα και σχόλια

Πρόθεση και τρόποι εμπλοκής με τη διδασκαλία ΦΕ
Η πρόθεση των εκπαιδευτικών-φοιτητριών να εμπλακούν με διδακτικές δραστηριότητες ΦΕ τον 
πρώτο χρόνο που θα γυρίσουν στο σχολείο τους μετά την επιμόρφωση δηλώνεται εξαιρετικά 
υψηλή.  Με ελάχιστη  επιλογή το 1 και  μέγιστη το 5 προκύπτει  Μέση Τιμή 4,3 και  Τυπική 
Απόκλιση 0,88. 
Ο  τρόπος  με  τον  οποίο  σκέφτονται  την  εμπλοκή  τους  προκύπτει  από  την  ιεράρχηση  των 
μορφών δραστηριοτήτων που επιβάλει  η δεύτερη κλειστή ερώτηση, ως εξής: α) Πειράματα 
επίδειξης: ΜΤ=3,8 με ΤΑ=1,2149. β) «Παιγνιώδεις» δραστηριότητες παιδιών: ΜΤ=3,7333 με 
ΤΑ=1,2847.  γ)  Εργαστηριακές  δραστηριότητες  παιδιών:  ΜΤ=3,4333  με  ΤΑ=1,1943  και  δ) 
Ελεύθερες δραστηριότητες παιδιών: ΜΤ=3,0000 με ΤΑ=1,7221.
Αν και οι μέσες τιμές δεν απέχουν πολύ η μία από την άλλη, οι διαφορές των μέσων τιμών είναι 
στατιστικά  σημαντικές  (έλεγχος  t).  Οι  προθέσεις  που  δηλώνονται  από  τις  φοιτήτριες-
εκπαιδευτικούς  δεν  παρουσιάζουν  καμιά  στατιστικά  σημαντική  σχέση  (έλεγχοι  μηδενικής 
υπόθεσης  x2) με οποιαδήποτε από τις ανεξάρτητες μεταβλητές του δείγματος (ηλικία, χρόνια 
υπηρεσίας, σχολή προέλευσης κλπ). Η μόνη ενδιαφέρουσα στατιστική δοκιμασία σχετίζεται με 
την  υπόθεση ότι  οι  φοιτήτριες  δεν  αντιμετωπίζουν  ως  ανεξάρτητα  τα  διαφορετικά  (4)  είδη 
δραστηριοτήτων  που  παρουσιάζονται  σ’ αυτές.  Αν  η  υπόθεση  αυτή  ελεγχθεί  με  ανάλυση 
παραγόντων  (με  περιστροφή  μέγιστης  μεταβλητότητας  που  ερμηνεύει  το  70,8%  αυτής), 
προκύπτουν  δύο  ανεξάρτητοι  άξονες.  Σύμφωνα  με  αυτούς  οι  φοιτήτριες-εκπαιδευτικοί 
συσχετίζουν μεταξύ τους τις δραστηριότητες εκείνες όπου πρέπει να οργανώσουν οι ίδιες τις 
δράσεις  των  παιδιών  (εργαστηριακές  και  παιγνιώδεις  δραστηριότητες  παιδιών).  Τις 
δραστηριότητες αυτές τις αντιλαμβάνονται ανεξάρτητα από τις ελεύθερες δραστηριότητες των 
παιδιών ή αυτές των πειραμάτων επίδειξης. 

Πεποιθήσεις στάσεων
Στις  βασικές  πεποιθήσεις  των  νηπιαγωγών  για  το  όφελος  που  θα  έχουν  οι  ίδιες  από  την 
εφαρμογή  δραστηριοτήτων  σχετικών  με  την  διδασκαλία  των  ΦΕ  στην  τάξη  τους,  η 
επικρατέστερη απάντηση (από το 47% του δείγματος) αφορά μάλλον και τα νήπια, κάνοντας 
αναφορά στον εμπλουτισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Το γεγονός επιβεβαιώνει άλλη μια 
φορά ότι οι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται ως προσωπικά κέρδη τα κέρδη των μαθητών. 
Περνώντας στις ισχυρές πεποιθήσεις για τα προσωπικά κέρδη, βλέπουμε ότι 8/30 αντλούν χαρά 
και  ευχαρίστηση από την  εμπλοκή τους  με  τέτοιες  δραστηριότητες  ενώ 7/30  θεωρούν πώς 
τέτοιες διδακτικές προσεγγίσεις τις ωθούν για να μάθουν καινούρια πράγματα, να ανανεωθούν· 
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να διευρύνουν την αντίληψή τους για τον κόσμο. 6/30 θεωρούν ότι θα αποκτήσουν εμπειρίες 
και 3/30 ότι θα αποκτήσουν καλύτερη αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση. Τέλος 7/30 κάνουν 
ευθεία αναφορά στο μάθημα, αναφέροντας ως κέρδος τους το γεγονός ότι θα διαπιστώσουν το 
αν αυτά που έμαθαν στην Επιμόρφωσή τους στον τομέα της ΔΦΕ εφαρμόζονται στη σχολική 
πράξη.
Από την άλλη μεριά,  οι  21/30 νηπιαγωγοί θεωρούν ότι  δεν έχουν να χάσουν κάτι  από την 
εφαρμογή  δραστηριοτήτων  σχετικών  με  την  διδασκαλία  των  ΦΕ  στην  τάξη  τους.  Οι 
περισσότερες διευκρίνισαν πως «μόνο κέρδος μπορούν να έχουν από την εφαρμογή τέτοιου 
τύπου δραστηριοτήτων». Όσες θεωρούν ότι θα χάσουν κάτι, δηλώνουν ότι αυτό είναι κυρίως ο 
προσωπικός χρόνος για την προετοιμασία της δραστηριότητας (4/30). 2/30 ανέφεραν πως θα 
χάσουν  τη  διάθεσή  τους,  λόγω  ανασφάλειας  και  άγχους  για  την  επιτυχή  διεξαγωγή  της 
δραστηριότητας, καθώς και από την αταξία που ίσως δημιουργηθεί στην τάξη με την οργάνωση 
του  πειράματος.  3/30  εκπαιδευτικοί  απάντησαν  πάλι  σε  σχέση  με  τους  μαθητές  και  την 
εκπαιδευτική διαδικασία: θα χάσουν χρόνο από σημαντικότερες δραστηριότητες για τα παιδιά 
(γλώσσα, γραφή,  μαθηματικά)  και  θα χάσουν τις  αυθόρμητες  ανακαλύψεις  των παιδιών,  σε 
περίπτωση που τα κάνουν όλα οργανωμένα και επιμείνουν  προσκολλημένες στο στόχο τους. 

Κανονιστικές πεποιθήσεις
Από  τις  απαντήσεις  προκύπτει  ότι  οι  Νηπιαγωγοί  αναγνωρίζουν  τρεις  ανεξάρτητες  ομάδες 
ανθρώπων που η γνώμη τους βαραίνει στην οικοδόμηση κοινωνικών κανόνων σχετικά με το 
εξεταζόμενο ζήτημα: α) τους μαθητές με τους γονείς  τους,  β) τις  άλλες συναδέλφους (με ή 
χωρίς θεσμική εξουσία) και γ) τους προσωπικούς φίλους. Από όλους αυτούς οι Νηπιαγωγοί 
περιμένουν, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, θετική υποστήριξη. 
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι πεποιθήσεις οι σχετικές με την αποδοκιμασία της συγκεκριμένης 
διδακτικής δράσης. 8/30 Νηπιαγωγοί πιστεύουν πώς ίσως αρνητικά αντιδράσουν γονείς  των 
παιδιών,  είτε  γιατί  θεωρούν  πως  «αυτά  δεν  είναι  για  την  ηλικία  των  νηπίων  και  είναι 
επικίνδυνα», είτε γιατί έχουν κατά νου έναν πιο παραδοσιακό ρόλο για τη Νηπιαγωγό (στην 
τάξη  να  κάνουν  μόνο  γλώσσα  και  αριθμητική,  τραγουδάκια  και  παιχνιδάκια).  Επίσης, 
απορριπτικοί  εμφανίζονται  και  οι  συνάδελφοι  6/30  (στους  οποίους  προσάπτεται  μάλλον  η 
λογική ότι τέτοιες δράσεις «χαλάνε την πιάτσα»).

Πεποιθήσεις ελέγχου
Οι Νηπιαγωγοί φαίνεται να αντιμετωπίζουν την προσωπική τους συμβολή στην επιτυχία της 
εφαρμογής  δραστηριοτήτων  σχετικών  με  τις  ΦΕ  βάσει  12  κατηγοριών  πεποιθήσεων,  που 
αφορούν: α) την προσωπική τους διάθεση και ψυχοσύνθεση, β) τη γνώση του επιστημονικού 
αντικειμένου  (περιεχομένου  &  διαδικασιών)  και  γ)  την  εμπειρία  τους  στην  διδασκαλία 
γενικότερα  και  στην  οργάνωση  διδακτικών  παρεμβάσεων.  Έτσι,   για  την  επιτυχία 
δραστηριοτήτων σχετικών με τις ΦΕ οι 7/30 θεωρούν πως βοηθά η δημιουργική φαντασία της 
νηπιαγωγού. Ακολουθεί το προσωπικό μεράκι για τη δουλειά της (6/30) και το κέφι, η χαρά που 
αντλεί η ίδια και τα παιδιά απ’ τη συμμετοχή σε πειράματα (6/30). Η γνώση του περιεχομένου 
και  της  μεθοδολογίας  βοηθά τις  5/30,  οι  ικανότητες  της  νηπιαγωγού να μετασχηματίσει  τη 
γνώση και να εμψυχώσει τα παιδιά να συμμετάσχουν στη δραστηριότητα επηρεάζει θετικά τις 
4/30 ενώ ο τρόπος που δρα η ίδια ως εκπαιδευτικός – με υπομονή (2/30), με πείσμα (2/30) ή και 
με οργάνωση (5/30) επίσης βοηθά. 
Από την άλλη μεριά, οι Νηπιαγωγοί αντιμετωπίζουν την προσωπική τους συμβολή στην πιθανή 
αποτυχία  της  εφαρμογής  δραστηριοτήτων  σχετικών  με  τις  ΦΕ στη  βάση πεποιθήσεων  που 
σχετίζονται  με  το  αντικείμενο.  Συγκεκριμένα,  η  κλασική  δήλωση  έλλειψης  γνώσης  του 
περιεχομένου  (17/  30)  και  των διαδικασιών (9/30)  που άπτονται  του αντικειμένου  των ΦΕ 
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παρουσιάζονται ως ο κεντρικός ανασταλτικός παράγοντας. Ακολουθεί η συσχετισμένη από τη 
βιβλιογραφία προσωπική δυσαρέσκεια (αρνητική στάση) για το αντικείμενο (3/30), καθώς και 
κάποιες επί μέρους πιο προσωπικές αδυναμίες.
Οι  αντικειμενικοί  παράγοντες  που  οι  νηπιαγωγοί  πιστεύουν  ότι  θα  επηρεάσουν  την 
πραγματοποίηση  δραστηριοτήτων  σχετικών  με  τη  διδασκαλία  ΦΕ  στην  τάξη  τους, 
χαρακτηρίζονται  ως  θετικοί  όταν  η  ύπαρξή  τους  βοηθά  την  πραγματοποίηση  των 
δραστηριοτήτων και ως αρνητικοί όταν η έλλειψή τους αποθαρρύνει την εφαρμογή τέτοιων 
δραστηριοτήτων. Οι απαντήσεις κινούνται ανάμεσα σε τρεις κατηγορίες που αφορούν: α) την 
υλικοτεχνική υποδομή (υλικά, όργανα, εγκαταστάσεις), β) τη θεσμική υποστήριξη (βοηθός & 
επιστημονικός συνεργάτης, αριθμός μαθητών ανά τάξη, επιμόρφωση) και γ) τη δυναμική της 
τάξης (αναλογία νηπίων/ προνηπίων, συνεργασία με συνάδελφο). Αυτό που γίνεται σαφές είναι 
ότι η υλικοτεχνική υποδομή (63% βοηθά και 50% η ελλειψή της δυσκολεύει) και ο χώρος (83% 
βοηθά και 60% δυσκολεύει) είναι οι κυριότεροι παράγοντες που διευκολύνουν ή δυσχεραίνουν 
την διεξαγωγή δραστηριοτήτων σχετικά με τη διδασκαλία των ΦΕ στο Νηπιαγωγείο. 

Συζήτηση 

Εκτιμώντας συνολικά τα αποτελέσματα και  εστιάζοντας στη σχέση τους με το μάθημα που 
πραγματοποιείται στο ΔΝΑ, μπορούμενα πούμε τα ακόλουθα:
1. Το μάθημα φαίνεται να έχει επηρεάσει θετικά την πρόθεση των Νηπιαγωγών να εμπλακούν 
με  δραστηριότητες  διδασκαλίας-μάθησης  ΦΕ όταν  επιστρέψουν  στο  σχολείο  τους  μετά  τη 
μετεκπαίδευσή  τους  (Μ.Τ.4,3  με  ελάχιστο  το  1  και  μέγιστο  το  5).  Επίσης,  σε  πολλές 
δημιούργησε  ερευνητικές  προσδοκίες  (ποσοστό  23%  δήλωσε  πως  θα  εφαρμόσει  τις 
δραστηριότητες που πραγματοποίησε στη μετεκπαίδευση, για να δει πως ανταποκρίνονται στο 
ενδιαφέρον και το επίπεδο των παιδιών.
2. Το επιμορφωτικό μάθημα δεν αποδυνάμωσε τελικά την ισχυρή άποψη ότι δε μπορούν να 
διδάξουν  ζητήματα  σχετικά  με  τις  ΦΕ  λόγω  ελλιπούς  γνώσης  του  περιεχομένου,  των 
διαδικασιών/πρακτικών και της διδακτικής μεθοδολογίας του αντικειμένου. 26/30 θεωρούν ότι 
η έλλειψη γνώσης επιστημονικού περιεχομένου και διαδικασιών οδηγεί στην αποτυχία, αν και 
μόνο το 5/30 θεωρούν σημαντικές τις γνώσεις αυτές για να πετύχουν οι δραστηριότητές τους. 
Αυτή  η  αντίφαση  ίσως  προκύπτει  από  το  γεγονός  ότι  στη  μετεκπαίδευση  πέτυχαν  να 
οικοδομήσουν διδακτικές δραστηριότητες με την καθοδήγηση των διδασκόντων. Αυτό ίσως τις 
κάνει  να  πιστεύουν  ότι  μπορούν  να  ανταπεξέλθουν  στην  τάξη  τους  αν  επαναλάβουν  ήδη 
δομημένες δραστηριότητες, αλλά νιώθουν ανασφαλείς για να εμπλακούν με άλλα ζητήματα ΦΕ 
«που δεν γνωρίζουν». Αυτό σημαίνει ότι  η βασική υπόθεση/ιδέα/στόχος του μαθήματος δεν 
πέρασε στις  μετεκπαιδευόμενες.  Είναι  προφανές ότι  το στερεότυπο:  η γνώση (και  των ΦΕ) 
υπάρχει με κάποιο τρόπο ανεξάρτητα από τους τρόπους δράσης/παρέμβασης/αλληλεπίδρασης 
και τους καθορίζει αντί να καθορίζεται απ’ αυτούς, εξακολουθεί να είναι ισχυρό (όχι μόνο μετά 
το μάθημα αλλά και 50 χρόνια μετά τον Piaget και τον Vygotsky).
3. Η παραπάνω εμμονή φαίνεται να συντηρεί το «φόβο» και την ανασφάλεια των Νηπιαγωγών 
για την διεξαγωγή δραστηριοτήτων εργαστηριακού τύπου στην τάξη τους. Ενώ πιστεύουν πως 
αυτά  που  θα  κερδίσουν  από  την  εφαρμογή  τέτοιων  δραστηριοτήτων  (χαρά,  ικανοποίηση, 
δημιουργία, εμπειρία, αυτοεκτίμηση κλπ) είναι συντριπτικά περισσότερα από όσα θα χάσουν 
(το  χρόνο,  την  καλή  διάθεση  απ’ το  άγχος  τους),  η  ανασφάλεια  εμφανίζεται  με  σαφήνεια 
συνδεδεμένη με την «άυλη» και απούσα «γνώση»: στην  ερώτηση για το «τι πιστεύουν πως θα 
χάσουν τα παιδιά από την εμπλοκή τους με δραστηριότητες ΦΕ» (τις σχετικές απαντήσεις δεν 
περιλάβαμε  στα  αποτελέσματα  για  λόγους  που  εξηγήσαμε  στην  περιγραφή  του 
ερωτηματολογίου),  οι  ελάχιστες  ζημιές  που  αναφέρουν  οι  Νηπιαγωγοί  δηλώνονται  ότι  θα 
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προκύψουν από τα δικά τους «λάθη». Αυτό εκφράζει μια οπτική για τον τρόπο εργασίας στο 
πλαίσιο της διδασκαλίας των ΦΕ: εγώ ο δάσκαλος «κατέχω» τη γνώση και αν την μεταφέρω 
λάθος  ο  μαθητής  «παίρνει»  το  λάθος  μου.  Ουσιαστικά  δε  μιλάμε  πια  για  οικοδόμηση  της 
γνώσης από τον μαθητή (με οποιοδήποτε τρόπο) αλλά για παροχή της γνώσης σ’ αυτόν. Μόνο 
που αντί για λόγια και «θεωρία» χρησιμοποιώ ένα «πείραμα» ή μια «δραστηριότητα».
4. Η λογική αυτή βρίσκεται σε συμφωνία και με το γεγονός ότι παρά τη δομή του μαθήματος 
της  μετεκπαίδευσης  οι  νηπιαγωγοί  σκέφτονται  πολύ  σοβαρά να  κάνουν  οι  ίδιες  πειράματα 
«επίδειξης» στα παιδιά. Αυτό σημαίνει ότι πολλές φοιτήτριες σκέπτονται και μετά το μάθημα 
ανεξάρτητα  τη  δική  τους  εμπλοκή  με  τις  δραστηριότητες  από  την  εμπλοκή  των  παιδιών. 
Σκέπτονται  δηλαδή  τη  διδασκαλία  χωριστά  από  τη  μάθηση,  γεγονός  που  ενισχύει  και  η 
εμφάνιση των δύο ανεξάρτητων αξόνων στην παραγοντική ανάλυση. 
5. Σε ότι αφορά τις «κανονιστικές» πεποιθήσεις, οι «σημαντικοί άλλοι» για τις Νηπιαγωγούς 
φαίνεται να είναι στο πεδίο της ενθάρρυνσης τα παιδιά και στο πεδίο της αποδοκιμασίας οι 
γονείς. Οι γονείς όμως επιδρούν σημαντικά και ως ενθαρρυντικοί «άλλοι», γεγονός που μας 
κάνει να υποθέσουμε ότι οι μαθητές και κυρίως οι γονείς τους λειτουργούν ως αξιολογητές (οι 
πρώτοι «εύκολοι» αλλά οι δεύτεροι «δύσκολοι») στο εκπαιδευτικό έργο και τον κόπο τους. Οι 
συνάδελφοι,  από  την  άλλη  μεριά,  δρουν  ως  «μπαλαντέρ»  με  ισότιμη  εμφάνιση  στην 
ενθάρρυνση  και  την  αποθάρρυνση  αλλά  με  μικρό  ποσοστό  και  στα  δυο.  Αυτό  ίσως  να 
σχετίζεται  με  τα  γενικότερα  προβλήματα  συνεργασίας  που  υπάρχουν  στα  Νηπιαγωγεία. 
Προβλήματα που συνήθως καταλήγουν η κάθε εκπαιδευτικός να δρα στην τάξη της μόνη της, 
χωρίς κοινό σχεδιασμό με τις συναδέλφους.
6.  Οι  πεποιθήσεις  των  Νηπιαγωγών  που  αφορούν  στα  υποκειμενικά  και  αντικειμενικά 
προβλήματα,  ανέδειξε  σημαντική  εκτίμηση  ελλιπούς  θεσμικής  στήριξης  του  εκπαιδευτικού 
έργου. Οι νηπιαγωγοί είπαν πως ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός για την εφαρμογή δραστηριοτήτων 
που άπτονται των ΦΕ στο σχολείο, επιβαρύνει οικονομικά τις ίδιες, τα παιδιά, τους γονείς και 
τη Σχολική Επιτροπή, ενώ θα έπρεπε κατά τη γνώμη τους να είναι ευθύνη του κράτους, είτε 
μέσω  του  ΟΣΚ,  είτε  με  τη  μορφή  επιχορηγήσεων  γι΄  αυτόν  τον  εξοπλισμό  στη  Σχολική 
Επιτροπή κάθε Νηπιαγωγείου. 
7. Ενδιαφέρον, τέλος, είναι ότι παρά την επιμόρφωση η «Φυσική» δεν έχει ακόμα γίνει κάτι 
...φυσικό  για  την  διδασκαλία,  αλλά  μοιάζει  κάτι  «εξωτικό»,  με  αποτέλεσμα  να  θεωρείται 
χρήσιμο  για  το  20%  των  νηπιαγωγών  ένα  «εργαστήριο»  καθώς  και  ο  εξοπλισμός  με  τα 
απαραίτητα όργανα. Το ερώτημα οδηγεί σε δυο σκέψεις: κάποιες νηπιαγωγοί πράγματι θεωρούν 
απαραίτητα για την διδασκαλία και την ασφάλεια των μαθητών τα παραπάνω, ενώ άλλες ίσως 
θα  αισθάνονταν  ότι  προσφέρουν  περισσότερη  «επιστημονικότητα»  στην  σχολική 
καθημερινότητα αλλά και  χαρά στα παιδιά,  με την ύπαρξη ενός εργαστηρίου στο οποίο θα 
γίνονταν  πειράματα  και  η  ρουτίνα  θα  «έσπαγε»  με  μια  δόση  «εξαιρετικού».  Και  στις  δυο 
περιπτώσεις, όμως, τονίζεται η διαφορετικότητα του μαθήματος ως «άλλου τύπου», που θέλει 
ιδιαίτερη προετοιμασία και ειδικό εξοπλισμό, που συγκροτεί ένα «μυστηριακό» χώρο όπου με 
παράδοξους τρόπους αναπαρίσταται η καθημερινότητα. 
Τι μπορούμε να υποθέσουμε ότι συνέβει με το μάθημα και οι εκπαιδευτικοί-φοιτήτριες που το 
παρακολούθησαν  το  απόλαυσαν,  επέτυχαν  σε  προσωπικό  επίπεδο  να  ανταποκριθούν  στις 
απαιτήσεις  του  που  είχαν  σχέση  με  ζητήματα  επιστημονικού  περιεχομένου  πρακτικών  και 
διδακτικής, αλλά δεν μπόρεσαν να διαφοροποιήσουν μέσα απ’ αυτό και την αντίληψή τους για 
τη σχολική σχέση εκπαιδευτικών και μαθητών μέσα από τις ΦΕ; Η απάντηση φοβόμαστε ότι 
είναι εξαιρετικά απλή. Έλλειπαν τα παιδιά! Η εμπειρίες του μαθήματος είχαν πραγματικό χώρο 
ύπαρξης την πανεπιστημιακή τάξη όπου αλληλεπιδρούσαν οι εκπαιδευτικοί-φοιτήτριες με τους 
δασκάλους  τους  και  τα  διαθέσιμα  μέσα.  Η  ύπαρξη  των  παιδιών  ήταν  εικονική  και  ότι 
καινούργιο ειπώθηκε ή συμφωνήθηκε γι’ αυτά παρέμεινε απ’ ότι φαίνεται επίσης εικονικό. Η 
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μετεκπαίδευση σε εκπαιδευτικούς που την περίοδο που μετεκπαιδεύονται διατηρούν (με κάποιο 
θεσμικά αποδεκτό τρόπο) και τη διδακτική σχέση τους με τα παιδιά (όπου εφαρμόζουν και 
επανατροφοδοτούν  τα  όσα  συζητούν),  ίσως  είναι  η  μόνη  (γνωστή  βέβαια)  «συνταγή»  που 
μπορεί να επιτρέψει στις καινοτομίες να επιβιώσουν.
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Η Αξιοποίηση των νοητικών πειραμάτων στη διδασκαλία των θεωριών 
της Φυσικής του 20ου αιώνα σε μαθητές του Λυκείου. Η περίπτωση «του 

ανελκυστήρα του Αϊνστάιν».

Βελέντζας Α., Χαλκιά Κ., Σκορδούλης Κ.
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Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μιου Αθηνών, kxalkia@primedu.uoa.gr, kskordul@primedu.uoa.gr 

Σε  αυτή  την  εργασία  διερευνάται  κατά  πόσο  το  νοητικό  πείραμα  (ΝΠ)  «ο 
ανελκυστήρας του Αϊνστάιν» μπορεί να βοηθήσει αποτελεσματικά τους μαθητές του 
Λυκείου να προσεγγίσουν την «αρχή της ισοδυναμίας» και κάποιες από τις συνέπειές 
της. Αυτή η έρευνα είναι μία ποιοτική έρευνα στην οποία καταγράφονται οι διαδικασίες 
μάθησης κατά τη διδασκαλία της «αρχής της ισοδυναμίας» με τη βοήθεια του ΝΠ, στη 
μορφή που αυτό παρουσιάζεται σε βιβλία εκλαΐκευσης της Φυσικής από τον ίδιο τον 
Αϊνστάιν. Προέκυψε ότι οι μαθητές του Λυκείου, με αφετηρία την εμπειρία τους και με 
τη βοήθεια του ΝΠ «ο ανελκυστήρας του Αϊνστάιν», είναι δυνατόν να οδηγηθούν στη 
διατύπωση της «αρχής της ισοδυναμίας», να δίνουν εξηγήσεις σε φαινόμενα με βάση 
την  αρχή  αυτή  και  να  συμπεραίνουν  ότι  η  καμπύλωση του φωτός  από τη  δράση 
πεδίων βαρύτητας προκύπτει ως άμεση συνέπειά της.

Εισαγωγή
Τα νοητικά πειράματα (ΝΠ) έχουν χρησιμοποιηθεί  από κορυφαίους επιστήμονες,  όπως ο 

Γαλιλαίος, ο Νεύτωνας και ο Αϊνστάιν, των οποίων οι εργασίες αποτέλεσαν σταθμούς στην 
εξέλιξη και την ανάπτυξη της Φυσικής. Κατά τον Brown (1991, 2006) τα ΝΠ τα αναγνωρίζουμε 
όταν τα συναντούμε, μπορούμε να τα περιγράψουμε, αλλά είναι δύσκολο με ακρίβεια να πούμε 
τι ακριβώς είναι. Σύμφωνα με αυτόν μεταφορικά μπορούμε πούμε ότι τα ΝΠ είναι πειράματα 
που διεξάγονται «στο εργαστήριο του μυαλού» επειδή είναι αδύνατο για διαφόρους λόγους να 
γίνουν στην πραγματικότητα.  Μερικά μόνο χαρακτηριστικά παραδείγματα ΝΠ αποτελούν «οι 
συνδεμένες  μπάλες» του Γαλιλαίου που εκτελούν ελεύθερη πτώση (Galileo 1638/1914),  «ο 
κάδος» και  «το  κανόνι»  του Νεύτωνα (Newton 1729/1962  a &  b),  «ο  ανελκυστήρας» του 
Αϊνστάιν (Einstein and Infeld 1938),  «ο δαίμονας» του  Maxwell (Maxwell 1871/2001),  «το 
μικροσκόπιο»  του  Heisenberg (Heisenberg 1930/1949)  και  «η  γάτα»  του  Schrödinger 
(Schrödinger 1935/1983).  Τα ΝΠ συνεχίζουν να παίζουν σημαντικό ρόλο και  στη σύγχρονη 
Φυσική. Αυτός ο ρόλος  προκύπτει από το γεγονός ότι τα φυσικά συστήματα που εξετάζει κατά 
κόρον η σύγχρονη Φυσική είναι συστήματα στα οποία επικρατούν συνθήκες ή καταστάσεις που 
είναι πολύ δύσκολο, αν όχι ακατόρθωτο, να αναπαραχθούν προκειμένου να πραγματοποιηθεί 
ένα πραγματικό πείραμα, όπως,  για παράδειγμα,  οι  συνθήκες  που επικρατούν στην περιοχή 
πλησίον μιας μαύρης τρύπας ή οι καταστάσεις σε περιοχές της τάξης μεγέθους της σταθεράς 
του  Plank (Reiner&Burko 2003). Η χρήση των ΝΠ από τους επιστήμονες, σύμφωνα με τον 
Popper (1959/1999),  μπορεί να τους οδηγήσει σε καινοτόμες θεωρίες,  να τους βοηθήσει να 
διασαφηνίσουν υπάρχουσες θεωρίες, αλλά επίσης και να αντλήσουν επιχειρήματα προκειμένου 
να  ασκήσουν κριτική σε υπάρχουσες θεωρίες. 

Κατά  τον  Sorensen (1992)  τα  ΝΠ  είναι  οριακές  περιπτώσεις  πραγματικών  πειραμάτων, 
δηλαδή  τα  ΝΠ  εξελίσσονται  από  τα  πραγματικά  πειράματα  με  μια  διαδικασία  συνεχούς 
αφαίρεσης παραμέτρων και εξιδανίκευσης συσκευών και καταστάσεων. Συνεπώς μεταξύ των 
νοητικών  και  των  πραγματικών  πειραμάτων  υπάρχουν  ομοιότητες  αλλά  και  διαφορές.  Οι 
σημαντικότερες ομοιότητες είναι ότι 
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-  τα  ΝΠ  όπως  και  τα  πραγματικά  πειράματα  καθοδηγούνται  από  τη  θεωρία  και 
χρησιμοποιούνται για την καθιέρωση, το έλεγχο ή την εφαρμογή θεωριών. 

- και οι δύο τύποι πειραμάτων γνωστοποιούνται με παρόμοιους τρόπους στην επιστημονική 
κοινότητα (περιοδικά, συνέδρια κ.α.) προκειμένου να αξιολογηθούν και επίσης πολλές φορές 
έχουν αναπάντεχα αποτελέσματα (Gilbert and Reiner 2000). 

Οι σημαντικές διαφορές νοητικών και πραγματικών πειραμάτων είναι ότι  
- τα ΝΠ σχεδιάζονται και πραγματοποιούνται συνήθως από ένα και το αυτό πρόσωπο σε 

αντίθεση με τα πραγματικά πειράματα που, τουλάχιστο στις μέρες μας, πραγματοποιούνται από 
μεγάλες ομάδες επιστημόνων και τεχνικών. 

-  κατά  τη  διάρκεια  των  ΝΠ  δεν  λαμβάνονται  ποσοτικές  μετρήσεις  προκειμένου  να 
συμπληρωθούν, για παράδειγμα,  πίνακες τιμών όπως συμβαίνει στα πραγματικά πειράματα. 

- τα ΝΠ δεν περιλαμβάνουν πραγματικές συσκευές και συνεπώς δεν λαμβάνονται υπόψη 
κατά το σχεδιασμό παράγοντες που σχετίζονται με ιδιότητες των συσκευών, δεν προξενούνται 
καταστροφές  (υλικών,  αντικειμένων,  περιβαλλοντικές  κ.α.)  και  δεν  είναι  δυνατόν  να 
αλλοιωθούν  τα  αποτελέσματά  τους  από  απρόβλεπτους  εξωτερικούς  παράγοντες  (Sorensen 
1992). 

Τα  ΝΠ  εκτός  από  σημαντικά  εργαλεία  των  επιστημόνων,  μπορεί  να  θεωρηθούν  και 
σημαντικά εργαλεία στη διάθεση των δασκάλων της Φυσικής. Τα ΝΠ, αν και περιλαμβάνουν 
στοιχεία  από  το  φυσικό  κόσμο,  συνήθως,  υποθέτουν  καταστάσεις  που  δεν  υπάρχουν  στην 
καθημερινή ζωή, έτσι είναι αναγκαίο ο πειραματιστής να φανταστεί και να προβλέψει οριακές 
καταστάσεις και να καταλήξει σε αποτελέσματα με βάση κάποιες υποθέσεις. Συνεπώς, η χρήση 
των  ΝΠ  στη  σχολική  τάξη  ωθεί  τους  μαθητές  να  χρησιμοποιήσουν  τη  φαντασία  τους,  να 
σκεφτούν αφαιρετικά, να αναπτύξουν την κριτική τους ικανότητα, να κάνουν υποθέσεις και να 
βγάλουν συμπεράσματα, δηλαδή διαδικασίες που αποτελούν βασικές επιδιώξεις της σύγχρονης 
διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών (Matthews 1994).  Για το λόγο αυτό οι  εκπαιδευτικοί 
θεωρούν ότι  τα  ΝΠ είναι  αναντικατάστατα εργαλεία  προκειμένου  να  διδάξουν νόμους  που 
περιλαμβάνουν σχέσεις με σημαντική αφαίρεση, όπως για παράδειγμα νόμους από τη θεωρία 
της σχετικότητας. Αυτοί διαισθάνονται ότι τα ΝΠ βοηθούν να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ των 
νέων εννοιών και νόμων που πρέπει να μάθουν οι μαθητές με την καθημερινή τους εμπειρία και 
την προϋπάρχουσα γνώση (Helm at al. 1985).

Ο  Klassen (2006) υποστηρίζει ότι η παιδαγωγική αποτελεσματικότητα των ΝΠ προκύπτει 
από το γεγονός ότι τα ΝΠ περιέχουν το στοιχείο της αφήγησης. Τα ΝΠ περιλαμβάνουν αφενός 
μεν επιχειρήματα και αφετέρου αφήγηση.  Το αφήγημα, είτε με μορφή ιστορίας, είτε όχι, είναι ο 
σπόρος του ανθρώπινου στοιχείου, ενώ το επιχείρημα περιλαμβάνει το επιστημονικό στοιχείο. 
Αυτές οι δύο πτυχές μπορούν να χωριστούν χάριν της ανάλυσης, αλλά στην αποτελεσματική 
παιδαγωγική χρήση του ΝΠ το επιστημονικό στοιχείο ενσωματώνεται μέσα στην ιστορία και τα 
δύο  είναι  απαραίτητα.  Συνεπώς,  όπως  υποστηρίζει  ο  Klassen,  όταν  τα  ΝΠ  πρόκειται  να 
παρουσιαστούν στους μαθητές θα πρέπει να ξαναγράφονται από τους δασκάλους σε μια μορφή 
αφήγησης  που  να  ενεργοποιεί  τους  μαθητές  και  να  τους  οδηγεί  στις  καταστάσεις  και  τις 
διαδικασίες  εκείνες  που  θα  τους  βοηθήσουν  να  κατανοήσουν  σε  ένα  σημαντικό  βαθμό  το 
επιδιωκόμενο  από  τη  διδασκαλία.  Σε  αυτή  την  κατεύθυνση,  ο  δάσκαλος  της  Φυσικής  θα 
μπορούσε  να  αντλήσει  σημαντικό  εκπαιδευτικό  υλικό  από  κείμενα  επιστημόνων  που 
προέρχονται  από  βιβλία  εκλαΐκευσης  της  επιστήμης.  Πράγματι, κορυφαίοι  επιστήμονες 
αναγνώρισαν τη δυναμική των ΝΠ για την επικοινωνία με το κοινό, εξαιτίας του βασικού τους 
χαρακτηριστικού να περιέχουν αφήγηση (Nersessian 1993,  Klassen 2006). Για παράδειγμα, ο 
Einstein (1917/1961), επινόησε ΝΠ όχι μόνο για την ανάπτυξη των θεωριών του αλλά και για 
την εκλαΐκευσή τους. Επίσης, διακεκριμένοι επιστήμονες, όπως ο  Gamow (1966, 1990) ή ο 
Landau (1959), έγραψαν βιβλία προσπαθώντας να εκλαϊκεύσουν θεωρίες της φυσικής. Τα ΝΠ 
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εκτός από σημαντική θέση στα επιστημονικά κείμενα μεγάλων επιστημόνων έχουν σημαντική 
θέση και στα βιβλία εκλαΐκευσης της Φυσικής, ειδικά των θεωριών του 20ου αιώνα (Velentzas, 
Halkia, Scordoulis 2005). Συνεπώς τα κείμενα των παραπάνω βιβλίων μπορεί να αξιοποιηθούν 
κατά τη χρήση των ΝΠ στην σχολική τάξη,. 

Με βάση τα παραπάνω θεωρήθηκε ότι θα ήταν ενδιαφέρον να διερευνηθεί κατά πόσο τα ΝΠ 
θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν αποτελεσματικά ως εργαλείο για τη διδασκαλία νόμων και 
αρχών της Φυσικής με υψηλό βαθμό αφαίρεσης, όπως είναι οι θεωρίες της φυσικής του 20ου 

αιώνα, σε μαθητές του Λυκείου, με άντληση εκπαιδευτικού υλικού από βιβλία εκλαΐκευσης της 
Φυσικής  διακεκριμένων  επιστημόνων.  Η  παρούσα  εργασία  εντάσσεται  στα  πλαίσια  μιας 
ευρύτερης έρευνας με τον παραπάνω σκοπό και σε αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της 
διδασκαλίας της «αρχής της ισοδυναμίας» σε μαθητές της Β΄ Λυκείου με τη βοήθεια του ΝΠ «ο 
ανελκυστήρας του Αϊνστάιν», όπως αυτό παρουσιάζεται από τον ίδιο τον Αϊνστάιν, σε βιβλία 
εκλαΐκευσης της Φυσικής. (Einstein 1917, Einstein and Infeld 1938). 

Το ΝΠ «ο ανελκυστήρας του Einstein»
Το ΝΠ που έχει επικρατήσει να ονομάζεται «ο ανελκυστήρας του Einstein» επινοήθηκε από 

τον Einstein, προκειμένου να παρουσιάσει στο ευρύ κοινό την αρχή της ισοδυναμίας, σε βιβλία 
εκλαΐκευσης της Φυσικής που έγραψε  (Einstein 1917, Einstein and Infeld 1938). Καλεί τους 
αναγνώστες του να φανταστούν ένα (αδρανειακό) παρατηρητή σε μια περιοχή του διαστήματος 
πολύ μακριά από άλλες μάζες. Σε αυτή την περιοχή υπάρχει ένας θάλαμος με ένα επιβάτη. Στη 
σκεπή του θαλάμου είναι δεμένο ένα σχοινί το οποίο ένα παράξενο ον τραβά «προς τα πάνω» 
με  σταθερή  δύναμη.  Στη  συνέχεια  ο  Einstein περιγράφει  διάφορα  γεγονότα,  όπως  ότι  ο 
άνθρωπος μπορεί να στηρίζεται όρθιος, ότι τα σώματα «πέφτουν» ταυτόχρονα προς το πάτωμα, 
ότι  το  σχοινί  είναι  τεντωμένο  κ.α.  και  δίνει  τις  ερμηνείες  τους  τόσο  για  τον  επιβάτη  του 
θαλάμου όσο και για τον αδρανειακό παρατηρητή. Ο αδρανειακός παρατηρητής αποδίδει τα 
γεγονότα στην επιτάχυνση του θαλάμου, ενώ ο επιβάτης σε ένα πεδίο βαρύτητας.  Στο σημείο 
αυτό ο Einstein διερωτάται

«…Άραγε έχουμε το δικαίωμα να χαμογελάσουμε και να πούμε ότι το συμπέρασμα αυτού του 
ανθρώπου(επιβάτη) είναι λάθος; Δεν το νομίζω, αν θέλουμε να μείνουμε συνεπείς με τους εαυτούς  
μας οφείλουμε μάλιστα ν' αναγνωρίσουμε ότι ο τρόπος του να αντιλαμβάνεται τα πράγματα δεν  
αμαρτάνει ούτε ενάντια στη λογικής ούτε ενάντια στους γνωστούς νόμους της Μηχανικής…»

Έτσι  καταλήγει  στο  ότι  μπορούμε  να  θεωρήσουμε  τον  επιταχυνόμενο  εκτός  πεδίου 
βαρύτητας  θάλαμο  σαν  ακίνητο  μέσα  σε  βαρυτικό  πεδίο.  Οι  δύο  αυτές  καταστάσεις  είναι 
ισοδύναμες  (αρχή  ισοδυναμίας)  και  δεν  υπάρχει  πείραμα  με  το  οποίο  να  μπορούμε  να 
διαχωρίσουμε αυτές τις καταστάσεις. 

Κατόπιν ο Einstein  δείχνει, με το ΝΠ, ότι αν θέλουμε να είμαστε συνεπείς με την «αρχή της 
ισοδυναμίας» πρέπει να δεχτούμε ότι το φως καμπυλώνεται από την επίδραση του βαρυτικού 
πεδίου. Φαντάζεται ότι μία ακτίνα φωτός εισχωρεί στον προηγούμενο θάλαμο από ένα μικρό 
παράθυρο του τοιχώματος. Η ακτίνα θα πέσει στο απέναντι τοίχωμα ακολουθώντας κατά τον 
επιβάτη όχι μια ευθεία γραμμή αλλά μια καμπύλη. Την «εκτροπή» της ακτίνας ο αδρανειακός 
παρατηρητής την αποδίδει στην επιτάχυνση του θαλάμου, ενώ ο επιβάτης στο πεδίο βαρύτητας. 
Συνεπώς, κατά τον Einstein μια ακτίνα φωτός πρέπει να κυρτώνεται από την δράση ενός πεδίου 
βαρύτητας. Μάλιστα στο προαναφερθέν βιβλίο του (1917) γράφει προφητικά

 «…Η εξέταση της ακρίβειας ή όχι αυτής της συνέπειας είναι υπόθεση μέγιστης σημασίας, της 
οποίας ελπίζουμε ότι οι αστρονόμοι θα μας δώσουν προσεχώς τη λύση…»
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Το ερευνητικό ερώτημα
Το ερευνητικό ερώτημα της παρούσας έρευνας είναι: 
Σε ποιο βαθμό μπορούν οι μαθητές του Λυκείου, με τη βοήθεια του ΝΠ «ο ανελκυστήρας 

του Αϊνστάιν», να προσεγγίσουν την «Αρχή της Ισοδυναμίας» και κάποιες από τις συνέπειές 
της;

Πιο  συγκεκριμένα  κατά  πόσο  είναι  δυνατόν,  με  τη  βοήθεια  του  ΝΠ,  οι  μαθητές  να 
οδηγηθούν

(ι) στη διατύπωση της «Αρχής της Ισοδυναμίας» και να είναι σε θέση να δίνουν εξηγήσεις 
για γεγονότα και φαινόμενα που σχετίζονται με αυτή την αρχή.

(ιι) στο συμπέρασμα ότι άμεση συνέπεια της «Αρχής της Ισοδυναμίας» είναι η καμπύλωση 
του φωτός από τα Βαρυτικά Πεδία και να είναι σε θέση να το εφαρμόζουν ποιοτικά. 

Η μεθοδολογία της έρευνας
Η εμπειρική έρευνα που πραγματοποιήθηκε ήταν μια ποιοτική έρευνα η οποία είχε ως σκοπό 

την  καταγραφή  των  μαθησιακών  δυνατοτήτων  και  των  δυσκολιών  των  μαθητών  κατά  την 
απόκτηση  της  επιστημονικής  γνώσης  η  οποία  επιχειρήθηκε  με  τη  βοήθεια  του  ΝΠ  «ο 
ανελκυστήρας του Einstein». 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 40 μαθητές (11 ομάδες 3-4 μαθητών) της Β΄ τάξης του 
ενιαίου  Λυκείου  θετικής  ή  τεχνολογικής  κατεύθυνσης.  Οι  ομάδες  επιλέχτηκαν  από  6 
διαφορετικά  Λύκεια  του  νομού  Αττικής  στα  οποία  υπάρχει  πρόσβαση.  Κάθε  ομάδα 
συγκροτήθηκε  από  εθελοντές  μαθητές,  όσο  το  δυνατόν  μικτής  απόδοσης  στο  μάθημα  της 
Φυσικής σύμφωνα με την εκτίμηση του καθηγητού τους. 

Για  τη  συλλογή  των  δεδομένων  χρησιμοποιήθηκε  η  μέθοδος  του  διδακτικού  πειράματος 
(teaching experiment)  (Komorek &  Duit 2004),  η  οποία  περιλαμβάνει  ημι-δομημένες 
συνεντεύξεις - διδασκαλίες μεμονωμένων ή μικρών ομάδων μαθητών. Ο ερευνητής σύμφωνα 
με  το  teaching experiment έχει  δύο  ρόλους,  αφενός  μεν  του  ερευνητή  και  αφετέρου  του 
δασκάλου. Στην περίπτωση των μικρών ομάδων 3-4 μαθητών ο ρόλος του ερευνητή/δασκάλου 
είναι να συντονίζει το διάλογο μεταξύ των μαθητών, να ενθαρρύνει την αλληλεπίδρασή τους 
και να παρεμβαίνει μόνο όταν ο διάλογος δεν είναι αποδοτικός.  Επίσης χρησιμοποιήθηκαν και 
ερωτηματολόγια που δόθηκαν στους μαθητές δύο εβδομάδες μετά κάθε παρέμβαση.

Οι συνεντεύξεις
Η διάρκεια κάθε μιας από τις 11 συνεντεύξεις (μία σε κάθε ομάδα μαθητών) είχε διάρκεια 

δύο (2) διδακτικών ωρών. Μαγνητοφωνήθηκε το σύνολο κάθε συνέντευξης και κατόπιν έγινε 
απομαγνητοφώνηση  των  κειμένων  προκειμένου  να  ακολουθήσει  ποιοτική  ανάλυση  του 
περιεχομένου (Fischler 2005).

Για  το  σχεδιασμό  αυτών  των  συνεντεύξεων  μελετήθηκε  η  σχετική  βιβλιογραφία  και 
λήφθηκαν υπόψη τα  αποτελέσματα πιλοτικής  έρευνας  που πραγματοποιήθηκε καθώς και  οι 
διδακτικοί στόχοι που αναφέρθηκαν στο ερευνητικό ερώτημα. Σε κάθε συνέντευξη έγινε χρήση 
γραπτών  και  προφορικών  ερωτήσεων,  σωκρατικών  διαλόγων,  εικόνων  καθώς  και 
αποσπασμάτων από τα προαναφερθέντα κείμενα του Einstein. 

Τα βασικά βήματα κάθε συνέντευξης ήταν:
(1) Οι μαθητές, ξεκινώντας από την  εμπειρία τους σε κατακόρυφα επιταχυνόμενο θάλαμο 

(π.χ. στο λούνα παρκ), οδηγούνται στο συμπέρασμα ότι η επιτάχυνση προς τα πάνω/κάτω (στη 
Γη) προσθέτει/αφαιρεί βαρύτητα. Στη συνέχεια, αυξάνοντας νοητικά, συνεχώς, την επιτάχυνση 
προς τα κάτω οδηγούνται στην κατάσταση «συνθηκών έλλειψης βαρύτητας».
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(2) Με τη βοήθεια του ΝΠ, κατά το οποίο γίνεται νοητική αφαίρεση του πεδίου βαρύτητας 
από το χώρο της επιτάχυνσης ενός θαλάμου, οι μαθητές οδηγούνται στο συμπέρασμα ότι  η 
επιτάχυνση «μιμείται» τη βαρύτητα.  

(3) Με τη βοήθεια του κειμένου του Αϊνστάιν οι μαθητές οδηγούνται στη διατύπωση της 
αρχής  της  ισοδυναμίας.  Γίνεται  εφαρμογή  στην  περίπτωση  της  επιτάχυνσης  ενός 
διαστημόπλοιου  εκτός  πεδίου  βαρύτητας   με  διάφορους  προσανατολισμούς  και  γίνεται 
συζήτηση για την έννοια του πάνω – κάτω.

(4) Το ΝΠ της εισόδου μιας ακτίνας φωτός στον επιταχυνόμενο θάλαμο και η αρχή της 
ισοδυναμίας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το φως καμπυλώνεται από τη δράση ενός πεδίου 
βαρύτητας. Γίνεται εφαρμογή με ακτίνες φωτός που περνούν κοντά από τον Ήλιο. 

Η ανάλυση των δεδομένων
Όπως  αναφέρθηκε  ο  χαρακτήρας  αυτής  της  έρευνας  είναι  διερευνητικός  σχετικά  με  τις 

δυνατότητες αλλά και τα εμπόδια στη μάθηση της «αρχής της ισοδυναμίας»  και συνεπειών της 
με τη βοήθεια του ΝΠ. Γιαυτό το λόγο, για την ανάλυση των δεδομένων εφαρμόστηκαν μέθοδοι 
ποιοτικής ανάλυσης του περιεχομένου (Erickson 1998). 

Συγκεκριμένα για κάθε βήμα των συνεντεύξεων / διδασκαλιών, προκειμένου να εξαχθούν 
συμπεράσματα

- οι ιδέες των μαθητών καταγράφτηκαν και κατηγοριοποιήθηκαν και επίσης εντοπίστηκαν 
πιθανές αλλαγές σε αυτές τις ιδέες κατά τη διάρκεια της εφαρμογής. 

- καταγράφηκαν πιθανές δυσκολίες και εμπόδια καθώς επίσης και ο τρόπος με τον οποίο 
έγινε (εφόσον έγινε) η υπέρβαση αυτών των εμποδίων.

-  καταγράφτηκαν  οι  απαντήσεις  των  μαθητών  σε  ερωτήσεις  που  είχαν  ως  σκοπό  τη 
διερεύνηση του κατά πόσο οι μαθητές ήταν σε θέση να διατυπώνουν και να εφαρμόζουν την 
αρχή της ισοδυναμίας.  

Επίσης καταγράφτηκαν και κατηγοριοποιήθηκαν οι απαντήσεις των μαθητών στις ερωτήσεις 
των ερωτηματολογίων που τους δόθηκαν 15 μέρες μετά την κάθε εφαρμογή. 

Αποτελέσματα
1. Το ΝΠ βοήθησε τους μαθητές, ξεκινώντας από την εμπειρία τους, να εξαγάγουν το συμπέρασμα  
ότι η επιτάχυνση προς τα πάνω /κάτω στη Γη προσθέτει / αφαιρεί βαρύτητα και στη συνέχεια να  
«οδηγηθούν νοητικά» στις συνθήκες έλλειψης βαρύτητας.

Σε  αυτή  την  1η φάση  του  ΝΠ  φάνηκε  καθαρά  ότι  το  ΝΠ  βοήθησε  τους  μαθητές  να 
καταφέρουν,  ξεκινώντας  από  την  εμπειρία  τους,  με  συνεχείς  μεταβολές  ή  αφαιρέσεις  να 
φτάσουν νοητικά σε καταστάσεις που δεν άπτονται της καθημερινής εμπειρίας.

Συγκεκριμένα, η αφετηρία της συζήτησης από εμπειρίες των μαθητών σε ασανσέρ ή λούνα 
παρκ  έπαιξε  σημαντικό  ρόλο  στην  εξέλιξη  του  ΝΠ.  Όλοι  οι  μαθητές  περιέγραψαν  ή 
συμφώνησαν με περιγραφή κάποιας εμπειρίας (κυρίως από το λούνα πάρκ) ότι η επιτάχυνση 
προς τα πάνω είναι  «σα να προσθέτει  βαρύτητα», ενώ η επιτάχυνση προς τα κάτω «σα να 
αφαιρεί βαρύτητα». 

Τέλος η φάση αυτή του ΝΠ βοήθησε τους μαθητές να φτάσουν ως τις συνθήκες έλλειψης 
βαρύτητας. Πράγματι ενώ ισχυρίζονταν (με βάση την εμπειρία) ότι όταν είναι σε θάλαμο που 
επιταχύνεται προς τα κάτω νοιώθουν πιο ελαφριοί, τους ζητήθηκε να προχωρήσουν τη σκέψη 
τους έως ότου κοπεί το σχοινί που κρατά το θάλαμο. Όλες οι ομάδες κατέληξαν ότι θα είναι σαν 
να μην υπάρχει βαρύτητα.  
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2. Το ΝΠ βοήθησε τους μαθητές να συμπεράνουν ότι η επιτάχυνση εκτός Βαρυτικού Πεδίου (ΒΠ) 
«μιμείται» τη βαρύτητα, να διατυπώνουν (με τη βοήθεια του αντίστοιχου κειμένου) την Αρχή της  
Ισοδυναμίας (ΑΙ) και να δίνουν εξηγήσεις για σχετικά φαινόμενα. 

Οι περισσότεροι μαθητές  (32/40) μπόρεσαν χωρίς δυσκολία να προχωρήσουν στο νοητικό 
βήμα αφαίρεσης του ΒΠ και ισχυρίστηκαν, δίνοντας ικανοποιητική εξήγηση (ή συμφώνησαν με 
εξήγηση συμμαθητή), ότι ένας άνθρωπος σε θάλαμο που επιταχύνεται έξω από ΒΠ «στέκεται» / 
«πατάει».  Οι υπόλοιποι μαθητές (8/40) είχαν αρχικά δισταγμό ή είπαν «αιωρείται» αλλά το 
ξεπέρασαν με βοήθεια συμμαθητών με βασικότερο επιχείρημα ότι «ο άνθρωπος είναι εκτός ΒΠ 
και  λόγω αδρανείας διατηρεί  την κινητική του κατάσταση οπότε τον πιέζει  το πάτωμα του 
επιταχυνόμενου  θαλάμου».  Κατόπιν,  όλοι  οι  μαθητές  ήταν  σε  θέση  να  προβλέπουν  την 
«πτώση» των αντικειμένων στον ανελκυστήρα. Στο τέλος αυτής της φάσης της διαδικασίας οι 
μαθητές ισχυρίζονταν ότι ο επιβάτης του θαλάμου του ΝΠ αισθάνεται σαν να είναι ακίνητος ο 
θάλαμος στη Γη. 

Η παραπάνω διαδικασία και στη συνέχεια η ανάγνωση του αντίστοιχου κείμενου του  Ein-
stein φάνηκε να βοήθησε τους μαθητές ώστε να είναι σε θέση να διατυπώνουν με δικά τους 
λόγια την «αρχή της ισοδυναμίας». Επίσης, όπως φάνηκε από τη διαδικασία, οι μαθητές ήταν 
σε θέση να δίνουν εξηγήσεις για φαινόμενα και γεγονότα σε συστήματα που επιταχύνονταν, ως 
προς αδρανειακό σύστημα αναφοράς, εντός ή εκτός πεδίου βαρύτητας. Πρέπει να σημειωθεί ότι 
15  μέρες  μετά  την  εφαρμογή,  όπως  φάνηκε  από  τις  απαντήσεις  των  μαθητών  στο 
ερωτηματολόγιο,  στη  συντριπτική  τους  πλειοψηφία  (38/40)  προέβλεπαν  σωστά  διάφορα 
φαινόμενα σε επιταχυνόμενο σύστημα εκτός πεδίου βαρύτητας. Εξήγηση για τις προβλέψεις 
τους έγραψαν οι 31 μαθητές. Από αυτούς οι 15 χρησιμοποίησαν τον όρο «αρχή ισοδυναμίας». 
Οι  υπόλοιποι  16  έδιναν  ικανοποιητική  εξήγηση  προτιμώντας  όμως  να  περιγράφουν  τα 
φαινόμενα ως προς τον αδρανειακό παρατηρητή. Ίσως αυτό να οφείλεται σε δύο παράγοντες, ο 
ένας  σχετίζεται  με  το  γεγονός  ότι  αυτοί  οι  μαθητές  θεώρησαν  ότι  η  απάντηση  θα  ήταν 
πληρέστερη αν δεν χρησιμοποιήσουν άμεσα την αρχή της ισοδυναμίας αλλά τη δικαιολογήσουν 
με βάση τα βήματα της «εκτέλεσης» του ΝΠ και ο δεύτερος να σχετίζεται με πιθανή εμμένουσα 
ιδέα των μαθητών ότι την «καθαρή» αλήθεια την γνωρίζει ο εξωτερικός παρατηρητής. 

Ενώ η εμπειρία φάνηκε να έχει αρχικά ευεργετικό ρόλο στην εξέλιξη του ΝΠ, σε μια από τις 
παραπάνω εφαρμογές, όπου το αποτέλεσμα ήταν σε κραυγαλέα αντίθεση με την καθημερινή 
εμπειρία (ο θάλαμος ήταν σε «οριζόντια» θέση στο σχήμα) φάνηκε να αποτελεί εμπόδιο για μια 
μερίδα μαθητών (17/40). Παρόλο που στην εκφώνηση γινόταν λόγος περί του αντιθέτου, αυτοί 
οι μαθητές θεωρούσαν ότι η εκκίνηση γίνεται από τη Γη ή ότι υπάρχει ταυτόχρονα και η Γη 
κάτω, όπως βλέπουν στο χαρτί. Άρα, ένας αστροναύτης «πατάει στο πάτωμα αριστερά» (στο 
σχήμα κατακόρυφο)  αλλά «πρέπει να βάζει και πλάτη» στον  κάτω τοίχο «για να καταφέρει να 
σταθεί αρχικά». Αυτό το εμπόδιο ξεπεράστηκε με τη συζήτηση και όταν δόθηκε η διευκρίνιση 
από το διδάσκοντα ότι «δεν συζητάμε το ξεκίνημα», έστω ότι υπάρχει μηχανισμός στο σκάφος 
που ο πιλότος αρχικά τοποθετεί το σώμα του όπως επιθυμεί και κατόπιν λύνεται. Σε επόμενη 
παρόμοια  εφαρμογή  οι  μαθητές  στο  σύνολό  τους  απάντησαν  σωστά  χωρίς  δυσκολία  και 
κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η έννοια του πάνω – κάτω σχετίζεται με την κατεύθυνση του 
ισοδύναμου βαρυτικού πεδίου. 

3. Οι μαθητές με τη βοήθεια του ΝΠ οδηγήθηκαν στην συνέπεια της «αρχής της ισοδυναμίας» ότι  
το φως εκτρέπεται από τη δράση βαρυτικών πεδίων.

Οι μαθητές στην τρίτη φάση του ΝΠ έπρεπε να διαπραγματευτούν την μορφή της «πορείας» 
μιας ακτίνας φωτός που εισέρχεται (από μια οπή του τοιχώματος) σε επιταχυνόμενο θάλαμο 
εκτός ΒΠ και με δεδομένη την ΑΙ να συμπεράνουν ότι το φως θα πρέπει να καμπυλώνεται από 
ΒΠ. Όλοι οι μαθητές υποστήριξαν κατά την «εκτέλεση» του ΝΠ ότι η ακτίνα εκτρέπεται προς 
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κατεύθυνση αντίθετη της  επιτάχυνσης.  Υπήρξε,  ωστόσο,  δυσκολία στους  25/40 μαθητές  να 
εξηγήσουν  την  μορφή  (καμπυλότητα)  της  πορείας  του  φωτός.  Όμως  δεν  φάνηκε  να 
δυσκολεύονται  να  το  κατανοήσουν  όταν  άκουσαν  τις  εξηγήσεις  συμμαθητών  τους  ή  τους 
ζητήθηκε από το διδάσκοντα να σχεδιάσουν τη θέση του θαλάμου σε ίσα χρονικά διαστήματα. 
Στη συνέχεια οι μαθητές όλων των ομάδων ισχυρίζονταν ότι ο επιβάτης του ανελκυστήρα θα 
αποδώσει την εκτροπή της ακτίνας στη δράση κάποιου πεδίου βαρύτητας. Επίσης το κείμενο 
του Einstein που χρησιμοποιήθηκε βοήθησε τους μαθητές να καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι - 
δεδομένης της ισχύος της «αρχής της ισοδυναμίας»- το φως εκτρέπεται από την ευθύγραμμη 
πορεία του εξαιτίας της δράσης του πεδίου βαρύτητας. Οι μαθητές, τόσο από την εφαρμογή όσο 
και από το ερωτηματολόγιο, φάνηκε ότι είναι σε θέση να εφαρμόζουν ποιοτικά το παραπάνω 
συμπέρασμα σε ακτίνες φωτός που περνούν πολύ κοντά από τον Ήλιο. Στο σημείο αυτό πρέπει 
να τονιστεί ότι, αν και δεν αποτελούσε στόχο της διδασκαλίας, ζητήθηκε από τους μαθητές να 
διαβάσουν ένα κείμενο του Einstein σχετικό με την πειραματική επαλήθευση της εκτροπής του 
φωτός από το πεδίο βαρύτητας του Ήλιου και να το εξηγήσουν με δικά τους λόγια. Φάνηκε ότι 
οι περισσότεροι μαθητές (35/40) αγνοούσαν φαινόμενα σχετικά με την έκλειψη Ηλίου (π.χ. ότι 
στην  ολική  έκλειψη  φαίνονται  άστρα)  και  χρειάστηκε  η  καθοριστική  παρέμβαση  του 
διδάσκοντα προκειμένου να εξηγηθεί ο τρόπος με τον οποίο έγινε η πειραματική επαλήθευση 
της εκτροπής του φωτός από το πεδίο του Ήλιου.   

Συμπεράσματα - προοπτικές
Η προτεινόμενη διαδικασία κατά την οποία αξιοποιήθηκε ένα «ιστορικό» ΝΠ, στη μορφή 

που παρουσιάζεται σε βιβλία εκλαΐκευσης της φυσικής, φάνηκε να βοηθά αποτελεσματικά στην 
προσέγγιση της επιστημονικής γνώσης από τους μαθητές. Οι μαθητές κατάφεραν ξεκινώντας 
από την εμπειρία τους να προσεγγίσουν νοητικά (να φανταστούν) καταστάσεις που είναι πέρα 
από το επιστητό τους, χωρίς να είναι ανάγκη να χρησιμοποιήσουν άλλες θεωρίες ή περίπλοκες 
μαθηματικές φόρμες. Συγκεκριμένα, οι μαθητές στην πλειονότητά τους, με τη βοήθεια του ΝΠ 
«ο  ανελκυστήρας  του  Αϊνστάιν»  όπως  αυτό  παρουσιάζεται  σε  κείμενα  εκλαΐκευσης  της 
επιστήμης από τον ίδιο το Αϊνστάιν,  ήταν σε θέση να διατυπώνουν με δικά τους λόγια την 
«αρχή της ισοδυναμίας» να κάνουν προβλέψεις και να δίνουν εξηγήσεις για φυσικά φαινόμενα 
με βάση την αρχή αυτή. 

Με τη χρήση του προαναφερθέντος ΝΠ, θα ήταν πολύ χρήσιμο να αναδειχθεί στους μαθητές 
η σημασία της ισότητας βαρυτικής και  αδρανειακής μάζας.  Ωστόσο αυτό δεν ήταν δυνατό, 
όπως  φάνηκε  από  την  πιλοτική  εφαρμογή,  να  πραγματοποιηθεί  στα  χρονικά  πλαίσια  της 
παρέμβασής μας, μιας και θα χρειαζόταν ειδικό μάθημα για τον ορισμό των δύο μαζών, που 
όπως φάνηκε δεν είχε κατανοηθεί επαρκώς από τους μαθητές στα πλαίσια της Α΄ Λυκείου. 
Συνεπώς, η προτεινόμενη διαδικασία θα μπορούσε να επεκταθεί με την προσθήκη μιας ακόμα 
διδακτικής ώρας με το παραπάνω αντικείμενο. 

Από την παρούσα έρευνα προκύπτει ότι η διδασκαλία της «αρχής της ισοδυναμίας» και των 
συνεπειών της σε μαθητές του Λυκείου με τη βοήθεια του ΝΠ «ο ανελκυστήρας του Αϊνστάιν» 
είχε θετικά αποτελέσματα. Απομένει η διερεύνηση του οφέλους από τη χρήση και άλλων ΝΠ 
στην διδασκαλία θεωριών της Φυσικής με υψηλό βαθμό αφαίρεσης, όπως αυτά παρουσιάζονται 
από επιστήμονες σε βιβλία εκλαΐκευσης της  Φυσικής,   ώστε να διατυπωθεί  ένα γενικότερο 
συμπέρασμα.
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Σύγκριση της καθοδηγούμενης διερευνητικής και της παραδοσιακής 
διδακτικής προσέγγισης του ετεροπολικού δεσμού

Βλάσση Μ., Καραλιώτα Α.
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Χημείας,

mvlassi@yahoo.com, akaraliota@chem.uoa.gr

Στην  παρούσα  εργασία  προτείνεται  μία  διδακτική  προσέγγιση  του  ετεροπολικού 
δεσμού,  η  οποία  στηρίζεται  στην  καθοδηγούμενη  διερευνητική  μέθοδο  διδασκαλίας. 
Προκειμένου να ερευνηθεί η αποτελεσματικότητά της, η μέθοδος αυτή εφαρμόστηκε 
σε μία ομάδα μαθητών της Α  Λυκείου που αποτέλεσε την πειραματική ομάδα. Μία΄  
άλλη ομάδα μαθητών που αποτέλεσε την ομάδα ελέγχου διδάχτηκε την ίδια ενότητα με 
την παραδοσιακή μέθοδο διδασκαλίας. Η ίδια γραπτή δοκιμασία χρησιμοποιήθηκε για 
τη σύγκριση των δύο μεθόδων. Τα αποτελέσματα από τη σύγκριση των επιδόσεων των 
μαθητών  έδειξαν  υπεροχή  της  διερευνητικής  μεθόδου  ως  προς  την  παραδοσιακή 
μέθοδο διδασκαλίας.

Εισαγωγή

    Η μελέτη και η κατανόηση του χημικού δεσμού είναι  μια πολύ σπουδαία και  δύσκολη 
υπόθεση  και  η  διδακτική  του  προσέγγιση  είναι  ακόμη  δυσκολότερη.  Η  βιβλιογραφία 
συμπεριλαμβάνει πλήθος εργασιών για το πώς αντιλαμβάνονται τα είδη του χημικού δεσμού οι 
σπουδαστές της δευτεροβάθμιας και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Peterson 1993,  Furio & 
Calatayud 1996, Taber 1998, Birk & Kurtz 1999, Nicoll  2003, Levy Nahum et al. 2007, author 
names,  2008).  Οι  εργασίες  αυτές  αναφέρονται  σε  παρανοήσεις  που  εμφανίζουν  οι  μαθητές 
διαφόρων τάξεων ως προς την έννοια αυτή. Το συμπέρασμα που εξάγεται είναι ότι οι μαθητές 
δε συσχετίζουν τα είδη του χημικού δεσμού με τις ιδιότητες ορισμένων σωμάτων που απαντούν 
στην  καθημερινή  τους  ζωή.  Το  γεγονός  αυτό  φανέρωσε  την  ανάγκη  για  εφαρμογή  μίας 
διαφορετικής διδακτικής προσέγγισης του χημικού δεσμού. Στην παρούσα εργασία προτείνεται 
μία διδακτική προσέγγιση για τον ετεροπολικό δεσμό, η οποία στηρίζεται στην καθοδηγούμενη 
διερευνητική μέθοδο διδασκαλίας, και η οποία εφαρμόστηκε σε μαθητές της Α΄ Λυκείου. Η ίδια 
ενότητα διδάχτηκε και με βάση την παραδοσιακή μέθοδο και ακολούθησε σύγκριση μεταξύ των 
δύο μεθόδων, που αποτελεί και το βασικό σκοπό της εργασίας. 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
Χαρακτηριστικά της καθοδηγούμενης διερευνητικής μεθόδου

    Ερευνητές εισήγαγαν τη διερευνητική μέθοδο διδασκαλίας στις τάξεις φυσικών επιστημών 
από την εποχή του  Dewey (1938) και του  Schwab (1960). Σύμφωνα με το εθνικό συμβούλιο 
ερευνών (NRC, 1996) η διερεύνηση μπορεί να θεωρηθεί ως μία στρατηγική που χρησιμοποιεί 
αξιώματα  και  αποδείξεις  ώστε  να  προκύψουν  επιχειρήματα  και  εξηγήσεις.  Σήμερα  η 
διερεύνηση αποτελεί μία βασική εκπαιδευτική επιστημονική προσέγγιση. Πολλοί εκπαιδευτικοί 
φυσικών  επιστημών  χρησιμοποιούν  τη  μέθοδο  της  καθοδηγούμενης  διερεύνησης  για  να 
επιτύχουν πολλούς εκπαιδευτικούς στόχους.  Η διερεύνηση συνδέεται με μία σειρά θετικών 
επιδράσεων στους μαθητές, όπως η αύξηση της κατανόησης εννοιών και η ανάπτυξη κριτικών 
δεξιοτήτων. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να διαμορφώνουν τη διερευνητική μέθοδο με διάφορους 
τρόπους και για διαφορετικούς σκοπούς και στόχους και γενικά αυτό που επιτυγχάνεται είναι να 
παρακινούνται  οι  μαθητές  να εξερευνούν και  να  αντιλαμβάνονται  τα  φαινόμενα γύρω τους 
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προβαίνοντας σε  διαδικασίες όμοιες με αυτές που εκτελεί ένας επιστήμονας.  Χαρακτηριστικό 
της  σχολικής  τάξης  στην  οποία  εφαρμόζονται  τέτοια  μοντέλα   είναι  η  επικράτηση  ενός 
ψυχολογικού κλίματος ανοικτού στη συζήτηση. (Collins 1988, Zachos et al. 2000, Duschl 2004, 
Lee et al. 2004, Wallace & Kang 2004)

Στρατηγική της καθοδηγούμενης διερευνητικής μεθόδου

    Όσον αφορά στη διεξαγωγή της καθοδηγούμενης διερεύνησης προτείνεται από τη βιβλιογραφία 
(Ματσαγγούρας  2000)  ένα  οργανόγραμμα  που  αποτελείται  από  25  διδακτικές  δραστηριότητες 
οργανωμένες  σε  8  φάσεις.  Η σειρά  των δραστηριοτήτων του  οργανογράμματος  που  προτείνεται 
(πίνακας 1), έχει ενδεικτικό χαρακτήρα και η φύση του αντικειμένου καθώς και η φυσική εξέλιξη της 
επικοινωνίας  δίνει  τη  δυνατότητα  στον  εκπαιδευτικό  να  ακολουθήσει  εναλλακτικές  πορείες, 
συγχωνεύοντας ή αλλάζοντας τη σειρά ορισμένων δραστηριοτήτων, ακόμη και τροποποιώντας το 
οργανόγραμμα εκεί που ο ίδιος κρίνει σκόπιμο.

Πίνακας 1: Στάδια καθοδηγούμενης διερευνητικής μεθόδου.

ΦΑΣΕΙΣ Διδακτικές ενέργειες
1η Προετοιμασία ψυχολογική και γνωσιολογική
2η Διατύπωση υποθέσεων
3η Συλλογή και οργάνωση δεδομένων
4η Αναλυτική επεξεργασία δεδομένων
5η Υπέρβαση δεδομένων
6η Εφαρμογές
7η Ανακεφαλαίωση
8η Μαθησιακή και μεταγνωστική αξιολόγηση

Χαρακτηριστικά της παραδοσιακής μεθόδου

    Σύμφωνα  με  αυτή  τη  μέθοδο,  που  είναι  γνωστή  και  ως  «μέθοδος  παρουσίασης» 
παρουσιάζονται οι γνωστές για το θέμα πληροφορίες ή γίνεται ανακεφαλαίωσή τους, χωρίς 
αυτές  να  συσχετίζονται  με  άλλα  θέματα  που  είναι  γνωστά  στους  μαθητές  ή  να 
συμπληρώνονται.  Ο εκπαιδευτικός έχει  τον κύριο λόγο και  την πρωτοβουλία για το τι  θα 
παρουσιαστεί  στους  μαθητές.  Ανεξάρτητα  από  το  υλικό  που  χρησιμοποιεί,  ο  δρόμος  που 
ακολουθεί, είναι μονής κατεύθυνσης (δεν υπάρχει αλληλεπίδραση). Ο εκπαιδευτικός απλώς 
δίνει  τις  γνώσεις  του  στους  μη  πληροφορημένους  μαθητές,  οι  οποίοι  καλούνται  να  τις 
εμπεδώσουν (Κόκκοτας 1989).

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
Σκοπός της έρευνας

    Κύριος  σκοπός  της  έρευνας  ήταν να  συγκριθεί  η  καθοδηγούμενη διερευνητική  με  την 
παραδοσιακή μέθοδο διδασκαλίας μέσω της διαφοράς στην επίδοση των μαθητών ύστερα από 
την εφαρμογή των δύο διδακτικών μεθόδων σε δύο ομάδες μαθητών.
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Μεθοδολογία της έρευνας

    Οι μαθητές χωρίστηκαν σε δύο ομάδες, την ομάδα ελέγχου, η οποία διδάχτηκε την ενότητα 
του  ετεροπολικού  δεσμού  με  την  παραδοσιακή  μέθοδο  και  την  πειραματική  ομάδα  που 
διδάχτηκε με την καθοδηγούμενη διερευνητική μέθοδο. 
    Σε όλους τους μαθητές και των δύο ομάδων δόθηκε το ίδιο ανώνυμο τεστ με σκοπό να 
διερευνηθούν οι γνώσεις των μαθητών πριν από κάθε είδους παρέμβαση. Η διαδικασία αυτή 
αποτέλεσε  το  τεστ  πριν  την  παρέμβαση  (pretest).  Στη  συνέχεια,  στην  ομάδα  ελέγχου 
πραγματοποιήθηκε διδασκαλία με την παραδοσιακή μέθοδο, ενώ στην πειραματική ομάδα η 
παρέμβαση έγινε με την καθοδηγούμενη διερευνητική μέθοδο. Η συνολική χρονική διάρκεια 
της έρευνας ήταν δύο διαδοχικές διδακτικές ώρες (μία ώρα για την παρέμβαση και μία ώρα για 
τη συμπλήρωση του τεστ). 
    Μετά  την  ολοκλήρωση  της  παραπάνω  διαδικασίας  οι  μαθητές  και  των  δύο  ομάδων 
συμπλήρωσαν το ίδιο τεστ με το αρχικό (posttest). Υπολογίστηκε η διαφορά μεταξύ αυτών των 
δύο τεστ για την κάθε μέθοδο ξεχωριστά και στη συνέχεια έγινε σύγκριση των επιδόσεων των 
δύο ομάδων.
    Στην έρευνα αυτή συμμετείχαν συνολικά 180 μαθητές  από διάφορα Γενικά Λύκεια της 
Αθήνας. 100 μαθητές διδάχτηκαν με την παραδοσιακή μέθοδο, ενώ 80 μαθητές διδάχτηκαν με 
την καθοδηγούμενη διερευνητική μέθοδο. 
    Προηγήθηκε πιλοτική έρευνα με 61 μαθητές (30 από την ομάδα ελέγχου και 31 από την 
πειραματική  ομάδα)  με  σκοπό  να  ελεγχθεί  η  εγκυρότητα  και  η  αξιοπιστία  του 
ερωτηματολογίου.

Σχέδια μαθημάτων

    Το σχέδιο μαθήματος της παραδοσιακής μεθόδου παρουσιάζει το σχηματισμό των ιόντων του 
νατρίου και  του χλωρίου προς σχηματισμό του κρυστάλλου του χλωριούχου νατρίου,  όπως 
περίπου  παρουσιάζεται  στο  ισχύον  σχολικό  βιβλίο  της  Χημείας  Α΄  Λυκείου.  Όμως  οι 
δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα κατά τη διερευνητική μέθοδο παρουσιάζονται και στην 
παραδοσιακή  ως  πειράματα  επίδειξης,  ώστε  να  μην  υπάρχει  διαφορά  στο  διδακτικό  υλικό 
ανάμεσα  στις  δύο  μεθόδους.  Παρακάτω  περιγράφεται  το  σχέδιο  μαθήματος  για  την 
καθοδηγούμενη διερευνητική μέθοδο.

Τίτλος: Ετεροπολικός δεσμός
Τάξη: Α΄Λυκείου
Μέθοδος: Καθοδηγούμενη διερευνητική
Έλεγχος προηγούμενων γνώσεων:  ιόντα,  διάλυμα, σύμβολα χημικών στοιχείων,  περιοδικός 
πίνακας,  ηλεκτρονιακή  δομή  των  στοιχείων,  αγωγιμότητα,  εξάτμιση,  ενδόθερμη-εξώθερμη 
αντίδραση, ενέργεια δεσμού, ενέργεια ιονισμού, ηλεκτραρνητικότητα, γεωμετρία των μορίων, 
πολικότητα.
Στόχοι: Να μπορούν οι μαθητές 

• Να συνδέσουν και να εξηγήσουν τις ιδιότητες ορισμένων ιοντικών ενώσεων με το είδος 
του δεσμού. 

• Να  γράψουν  τον  τρόπο  σχηματισμού  μιας  ιοντικής  ένωσης  όταν  τους  δίνονται  οι 
ατομικοί αριθμοί των ατόμων που συμμετέχουν σε αυτή ως ιόντα. 

• Να ξεχωρίζουν τις ιοντικές ενώσεις από άλλες μη ιοντικές ενώσεις. 
• Να αιτιολογούν τη μεταβολή της  αγωγιμότητας  σε διάλυμα αλατόνερου αν σε  αυτό 

προστεθεί μικρή ποσότητα NaCl. 
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Ο καθηγητής παρουσιάζει λίγο αλάτι στους μαθητές.
Ερώτηση απ’ τον καθηγητή:  Τι είδους σωματίδια μπορεί να υπάρχουν μέσα σε ένα κόκκο 
αλατιού; 
Αναμενόμενη απάντηση: Θα πρέπει να δούμε έναν κόκκο αλατιού μέσα από το μικροσκόπιο.
Οι  μαθητές  καθοδηγούνται  να  παρατηρήσουν  μερικούς  κόκκους  αλατιού  μέσα  από  το 
μικροσκόπιο, και τους ζητείται να σχεδιάσουν σε ένα φύλλο χαρτί τι ακριβώς παρατηρούν.
Ερώτηση: Τι παρατηρείτε;
Αναμενόμενη απάντηση: Οι κόκκοι μοιάζουν με μικρούς κρυστάλλους.
Ερώτηση: Τι θα συμβεί αν προσθέσετε μικρή ποσότητα αλατιού μέσα στο νερό;
Αναμενόμενη απάντηση: Το αλάτι (χλωριούχο νάτριο) θα διαλυθεί στο νερό.
Ερώτηση: Ποιος προκάλεσε τη διάλυσή του; 
Αναμενόμενη απάντηση: Το νερό.  
Ερώτηση: Ποιος μπορεί να είναι ο ρόλος των μορίων του νερού; 
Αναμενόμενη απάντηση: Το νερό δρα ως δίπολο ή το νερό είναι ένας πολικός διαλύτης.
Σημείωση: Οι μαθητές γνωρίζουν ότι το νερό είναι ένας πολικός διαλύτης και από το μάθημα 
της  φυσικής  γνωρίζουν  επίσης  και  την  έννοια  του  διπόλου.  Ο  εκπαιδευτικός  εξηγεί  πως 
προκύπτει το δίπολο μόριο του νερού. (Το νερό αποτελείται από ένα άτομο οξυγόνου και δύο 
άτομα  υδρογόνου  τα  οποία  σχηματίζουν  γωνία  μεταξύ  τους.  Το  άτομο  του  οξυγόνου  είναι 
περισσότερο ηλεκτραρνητικό  από το  άτομο  του υδρογόνου,  συνεπώς  το  οξυγόνο εμφανίζει 
μικρή ποσότητα αρνητικού φορτίου,  ενώ το υδρογόνο μικρή ποσότητα θετικού φορτίου.  Το 
αποτέλεσμα είναι η δημιουργία ηλεκτρικού διπόλου).
Ερώτηση: Ποιος είναι ο ρόλος των πολικών σωματιδίων του νερού στο διάλυμα;
Αναμενόμενη απάντηση: Τα πολικά μόρια του νερού πρέπει να αλληλεπιδράσουν με τα μόρια 
του χλωριούχου νατρίου. 
Ερώτηση: Πώς μπορούμε να διαπιστώσουμε τη φύση των σωματιδίων στο χλωριούχο νάτριο, 
ώστε να βρούμε το είδος της αλληλεπίδρασης μεταξύ των σωματιδίων αυτών και των μορίων 
του νερού;
Αναμενόμενη  απάντηση:  Αν  το  διάλυμα  εμφανίζει  ηλεκτρική  αγωγιμότητα,  σημαίνει  ότι 
υπάρχουν φορτισμένα σωματίδια (ιόντα) μέσα στο διάλυμα του χλωριούχου νατρίου.
Οι μαθητές καθοδηγούνται να κατασκευάσουν ηλεκτρικό κύκλωμα έτσι, ώστε να εξετάσουν την 
αγωγιμότητα του διαλύματος.
Ερώτηση: Πως μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι οι αγωγιμότητα δεν οφείλεται στα μόρια του 
νερού;
Αναμενόμενη απάντηση: Θα εξετάσουμε ξεχωριστά την αγωγιμότητα του νερού.
Οι μαθητές εξετάζουν αν το καθαρό νερό έχει  ηλεκτρική αγωγιμότητα. Παρατηρούν ότι  το 
λαμπάκι δεν ανάβει και συμπεραίνουν ότι δεν υπάρχουν ιόντα στο καθαρό νερό. (Στο σημείο 
αυτό παραλείπεται η έννοια του ιονισμού του νερού που οδηγεί στο σχηματισμό ιόντων). Το 
γεγονός ότι το λαμπάκι ανάβει στο διάλυμα του χλωριούχου νατρίου σημαίνει ότι υπάρχουν 
ιόντα νατρίου και χλωρίου μέσα στο διάλυμα.
Επίσης πρέπει να σημειωθεί ότι το χλωριούχο νάτριο εμφανίζει αγωγιμότητα και όταν λιώνει, 
που σημαίνει ότι τα ιόντα προϋπάρχουν στο στερεό και δεν είναι αποτέλεσμα μιας αντίδρασης 
με το νερό κατά τη διάλυσή του σε αυτό. 
Ερώτηση: Πώς πραγματοποιείται η διάλυση;
Συμπέρασμα μετά από συζήτηση: Τα ιόντα έλκονται  από τα πολικά μόρια του νερού και 
περικυκλώνονται από αυτά. 
Ερώτηση: Πώς αυτά τα δύο ιόντα συνδέονται μεταξύ τους όταν δεν υπάρχει νερό;
Αναμενόμενη απάντηση: Για να το διαπιστώσουμε θα πρέπει να αφαιρέσουμε το νερό.
Ερώτηση: Πώς θα αφαιρεθεί το νερό;

244



Εργασίες 

Αναμενόμενη απάντηση: Με εξάτμιση.
Οι μαθητές εξατμίζουν το νερό και παρατηρούν τον επανασχηματισμό του στερεού χλωριούχου 
νατρίου. 
Με βάση τις δομές των ατόμων νατρίου και χλωρίου ο εκπαιδευτικός εξηγεί πως προκύπτουν τα 
αντίστοιχα ιόντα και πως αυτά συνδέονται μεταξύ τους στο κρυσταλλικό πλέγμα. Τονίζεται ότι 
ο σχηματισμός του στερεού χλωριούχου νατρίου είναι μία πολύ εξώθερμη αντίδραση και η 
ενέργεια που εκλύεται όταν τα ιόντα συνδέονται μεταξύ τους (ενέργεια πλέγματος) έχει μεγάλη 
τιμή. Έτσι, η τάση σχηματισμού μίας ιοντικής ένωσης οφείλεται στην ισχυρή έλξη ανάμεσα στα 
ιόντα νατρίου και χλωρίου μέσα στο διάλυμα. Τα ιόντα τοποθετούνται στις κορυφές ενός κύβου 
και  σχηματίζεται  ένα  πλέγμα  NaCl (παρουσιάζεται  σε  διαφάνεια).  Η  ελκτική  δύναμη  που 
εμφανίζεται ανάμεσα στα δύο αντίθετα φορτισμένα ιόντα ονομάζεται ετεροπολικός ή ιοντικός 
δεσμός.
Ερώτηση: Σε ποιες άλλες ενώσεις εμφανίζεται ετεροπολικός δεσμός; 
Αναμενόμενη  απάντηση:  Στις  ενώσεις  στις  οποίες  δημιουργείται  ένα  πλέγμα  αντίθετα 
φορτισμένων ιόντων. 
Ερώτηση: Σε ποια περίπτωση τα αντίθετα φορτισμένα ιόντα μπορούν να σχηματίσουν πλέγμα; 
Αναμενόμενη απάντηση:  Θα πρέπει τα ιόντα να προέρχονται από άτομα ανάμεσα στα οποία 
υπάρχει μεγάλη διαφορά ηλεκτραρνητικότητας, η οποία πρέπει να είναι μεγαλύτερη από μία 
τιμή. Οι μαθητές καθοδηγούνται να παρατηρήσουν τη θέση των ατόμων του χλωρίου και του 
νατρίου στον περιοδικό πίνακα καθώς και την τιμή ηλεκτραρνητικότητας αυτών.
Ερώτηση: Ποια άλλα άτομα εμφανίζουν μεταξύ τους μεγάλη διαφορά ηλεκτραρνητικότητας; 
Οι μαθητές παρατηρώντας τον περιοδικό πίνακα παραθέτουν μερικά παραδείγματα.
Προέκταση 
Ερώτηση: Πώς θα φαινόταν ένας κόκκος ζάχαρης μέσα από το μικροσκόπιο;
Αναμενόμενη απάντηση: Θα έμοιαζε με κρύσταλλο όπως το αλάτι. 
Ερώτηση: Αν προσθέσετε μικρή ποσότητα ζάχαρης μέσα στο νερό τι θα συμβεί; 
Αναμενόμενη απάντηση: Η ζάχαρη θα διαλυθεί.
Ερώτηση: Άρα μπορούμε να υποθέσουμε ότι η ζάχαρη είναι μια ιοντική ένωση;
Αναμενόμενη απάντηση:  Θα πρέπει να εξετάσουμε αν μέσα στο διάλυμα του ζαχαρόνερου 
υπάρχουν ιόντα.
Ερώτηση: Πώς θα το διαπιστώσουμε αυτό;
Αναμενόμενη απάντηση: Θα ελέγξουμε την αγωγιμότητα του διαλύματος ζαχαρόνερου.
Οι μαθητές ελέγχουν την αγωγιμότητα του ζαχαρόνερου, όπως προηγουμένως και διαπιστώνουν 
ότι το λαμπάκι δεν ανάβει. 
Ερώτηση: Τι διαπιστώνετε από την παραπάνω παρατήρηση;
Αναμενόμενη απάντηση: Ότι μέσα στο διάλυμα του ζαχαρόνερου δεν περιέχονται ιόντα.
Συμπέρασμα:  Η  ζάχαρη  δεν  είναι  μία  ιοντική  ένωση.  Άρα  κάθε  κρυσταλλική  ένωση  που 
διαλύεται στο νερό δεν είναι απαραίτητα ιοντική. 
Ακολουθεί γενίκευση και ανακεφαλαίωση.

Αποτελέσματα της έρευνας 
    
    Το τεστ περιείχε 11 ερωτήσεις διαφόρων μορφών: ερωτήσεις κλειστού τύπου (πολλαπλής 
επιλογής  με  αιτιολόγηση,  ερωτήσεις  σωστού-λάθους)  καθώς  και  ερωτήσεις  ανοικτoύ  τύπου 
σύντομης  απάντησης,  στις  οποίες  οι  μαθητές  κλήθηκαν  να  δώσουν  εξηγήσεις  για  διάφορα 
φαινόμενα.  Σκοπός  των ερωτήσεων αυτών είναι  να διαπιστωθεί  αν οι  μαθητές  μπορούν να 
αιτιολογούν τη  μεταβολή της  αγωγιμότητας  σε  διάλυμα  αλατόνερου αν  σε  αυτό  προστεθεί 
μικρή ποσότητα NaCl, να περιγράφουν τη διαδικασία της διάλυσης, να προβλέπουν εάν σε μία 
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χημική ένωση ή  χημικό στοιχείο εμφανίζεται ετεροπολικός δεσμός με δεδομένο τον ατομικό 
αριθμό,  να  γράφουν  τον  τρόπο  σχηματισμού  μιας  ιοντικής  ένωσης  όταν  τους  δίνονται  οι 
ατομικοί αριθμοί των ατόμων που συμμετέχουν σε αυτή ως ιόντα,  να διακρίνουν τις έννοιες της 
τήξης  και  διάλυσης,  να ξεχωρίζουν τις  ιοντικές ενώσεις  από άλλες  μη ιοντικές ενώσεις,  να 
διακρίνουν ανάμεσα σε διάφορα άτομα ποιο από αυτά μπορεί να ενωθεί με ένα μέταλλο ώστε 
να σχηματίσει ετεροπολικό δεσμό και να αιτιολογούν γιατί από ένα κρυσταλλικό πλέγμα μιας 
ιοντικής ένωσης δεν είναι δυνατή η διέλευση ηλεκτρικού του ρεύματος. 
    Οι απαντήσεις των μαθητών σε κάθε ερώτηση κατηγοριοποιήθηκαν και υπολογίστηκε ο 
συνολικός  βαθμός  στο  τεστ  πριν  και  μετά  τη  διδακτική  παρέμβαση  για  κάθε  μαθητή.  Στη 
συνέχεια  υπολογίστηκε  η  διαφορά  των  δύο  τεστ  για  να  διαπιστωθεί  η  επίδραση  της  κάθε 
μεθόδου στην επίδοση των μαθητών. Τα ποσοστά του μέσου όρου της βαθμολογίας των τεστ 
πριν και μετά την παρέμβαση καθώς και της διαφοράς και για τις δύο μεθόδους ξεχωριστά 
φαίνονται  στον  παρακάτω  πίνακα.  Για  την  παραδοσιακή  μέθοδο  η  διαφορά  των  δύο  τεστ 
κυμαίνεται στα 26,71% ενώ για την διερευνητική στα 34,78%. 

Πίνακας 2: Ποσοστό μέσων όρων για τις δύο μεθόδους
Παραδοσιακή μέθοδος Διερευνητική μέθοδος

 N Μέσος Όρος N Μέσος Όρος
% τεστ πριν 8,65 9,04
% τεστ μετά 100 35,35 80 43,82
% διαφορά 26,71 34,78

    Ο έλεγχος της κανονικότητας των μεταβλητών έγινε με τα τεστ Kolmogorov-Smirnov και 
Shapiro-Wilk (Ξεκαλάκη 2001). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι κατανομές των συχνοτήτων 
των  μεταβλητών  δεν  είναι  κανονικές  που  σημαίνει  ότι  δεν  τηρούνται  οι  προδιαγραφές 
εφαρμογής  ενός  παραμετρικού τεστ.  Έτσι,  εφαρμόστηκε το  κριτήριο  Mann-Whitney U που 
είναι το αντίστοιχο μη παραμετρικό τεστ για τη σύγκριση δύο δειγμάτων (Dallal & Wilkinson 
1986).  Τα δύο δείγματα συγκρίθηκαν ως  προς  τη  μεταβλητή  «% διαφορά».  (U= 2975,000, 
p=0,03)

Σχήμα 1: Η επίδραση της κάθε μεθόδου στην επίδοση των μαθητών (ποσοστό μέσου όρου της διαφοράς 
των δύο τεστ για κάθε μέθοδο).

  

246



Εργασίες 

  Όπως φαίνεται και από το σχήμα η επίδραση της διερευνητικής μεθόδου στην επίδοση των 
μαθητών ήταν μεγαλύτερη από αυτήν της παραδοσιακής μεθόδου κατά 8,07%. Το αποτέλεσμα 
κρίνεται  στατιστικά  σημαντικό  (αφού  p<0,05)  και  συμφωνεί  και  με  άλλες  σχετικές 
βιβλιογραφικές  έρευνες  στις  οποίες  γίνεται  σύγκριση  της  διερευνητικής  μεθόδου  με  άλλες 
παραδοσιακές διδακτικές προσεγγίσεις (Akkus, et al. 2007, Hand et al. 2004, Luft 2001,  Craw-
ford. 2000). 
    Το αποτέλεσμα αυτό αιτιολογείται με βάση το γεγονός ότι η διδασκαλία που συνδυάζεται με 
τη διερεύνηση είναι αποτελεσματική ως προς την ενθάρρυνση της επιστημονικής εκπαίδευσης, 
την κατανόηση των διαδικασιών επιστήμης, την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, την απόκτηση 
θετικής στάσης των μαθητών απέναντι στις φυσικές επιστήμες. Η διδασκαλία και με τις δύο 
μεθόδους  έγινε  από  τον  ίδιο  εκπαιδευτικό,  έτσι  οι  παράγοντες  που  επηρέασαν  τις 
διαφοροποιήσεις είναι οι δύο μορφές διδασκαλίας και πιθανόν το διαφορετικό γνωστικό επίπεδο 
των μαθητών, αν και η επιλογή των δύο δειγμάτων έγινε με τέτοιο τρόπο, ώστε τα τμήματα να 
είναι όσο το δυνατόν εξισωμένα ως προς το γνωστικό τους υπόβαθρο των μαθητών.

Συμπεράσματα 

    Από τη γενική εκτίμηση των αποτελεσμάτων εξάγεται το συμπέρασμα ότι υπάρχει στατιστικά 
σημαντική υπεροχή της διερευνητικής μεθόδου έναντι της παραδοσιακής μεθόδου διδασκαλίας. 
Από  την  αναλυτική  επεξεργασία  των  αποτελεσμάτων  προέκυψαν  επίσης  πολλά  επιμέρους 
συμπεράσματα. Ένα από αυτά είναι ότι στην προσπάθεια περιγραφής ενός πειράματος με το 
οποίο  οι  μαθητές  θα  μπορούσαν  να  διαπιστώσουν  τη  διαφορά  στην  αγωγιμότητα  ενός 
διαλύματος  χλωριούχου  νατρίου  όταν  προστεθεί  μικρή  ποσότητα  στερεού  αλατιού  οι 
περισσότεροι μαθητές της διερευνητικής μεθόδου απάντησαν σωστά ή σχεδόν σωστά εξαιτίας 
του γεγονότος ότι πρότειναν μόνοι τους το πείραμα κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, ενώ 
στους μαθητές της παραδοσιακής μεθόδου το πείραμα παρουσιάστηκε χωρίς να τους ζητηθεί να 
προτείνουν κάποια πειραματική διαδικασία για τη διαπίστωση της αγωγιμότητας.    
    Και στα δύο σχέδια μαθήματος κρίθηκε αναγκαίο να τονιστούν οι έννοιες της ενέργειας 
πλέγματος  και  της  ενέργειας  δεσμού,  αν  και  δεν  αποτελεί  έναν  από  τους  στόχους  του 
αναλυτικού προγράμματος. 
    Επίσης, κατά τη διάρκεια της διερευνητικής διδασκαλίας παρατηρήθηκε ενθουσιασμός από 
την πλευρά των μαθητών και προθυμία για συμμετοχή στις διερευνητικές δραστηριότητες.   
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Από τα Επιστημονικά στα Εκπαιδευτικά Πρότυπα και Πειράματα – 
Κύματα και Φως: Ανάπτυξη λογισμικού, πρόταση διδασκαλίας, 

εφαρμογή, αξιολόγηση, συμπεράσματα 

Βουδούκης Ν., Καλκάνης Γ.
Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος, Π.Τ.Δ.Ε, 

Πανεπιστήμιο Αθηνών,
nvoudoukis@primedu.uoa.gr, kalkanis@primedu.uoa.gr, http:.//micro-kosmos.uoa.gr 

Η παρούσα εργασία αποτελεί  μία  εκπαιδευτική  πρόταση  έρευνα  σχετικά με  τη–  
μελέτη  των  κυμάτων  και  του  φωτός.   Βασίζεται  σε  εκπαιδευτικό  λογισμικό  που 
περιλαμβάνει  μέσα πολύμορφης επικοινωνίας  ενταγμένα σε οθόνες δημιουργημένες 
στο  πρόγραμμα  Front  Page.  Το  λογισμικό  περιλαμβάνει  επίσης  προσομοιώσεις 
διερευνητικού τύπου  με δυνατότητα αλλαγής παραμέτρων - που έχουν σχεδιαστεί–  
και δημιουργηθεί σε Visual Basic 6.0 αποκλειστικά στο Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, 
Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών. Απευθύνεται σε φοιτητές, 
αλλά και σε μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Πραγματοποιήθηκε  εφαρμογή 
του λογισμικού κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2007-2008 σε 72 φοιτητές του 
Παιδαγωγικού  Τμήματος  Δημοτικής  Εκπαίδευσης  του  Πανεπιστημίου  Αθηνών. 
Συμπληρώθηκαν  από τους  φοιτητές  ερωτηματολόγια  (pre,  post,  final  tests)  για  την 
αξιολόγηση της προσπάθειας και την εξαγωγή συμπερασμάτων.

Εισαγωγή
Κύρια  επιδίωξη  της  παρούσας  εκπαιδευτικής  πρότασης  αποτελεί  ο  μετασχηματισμός  των 
επιστημονικών προτύπων για κάποιες ιδιότητες των κυμάτων και του φωτός  σε εκπαιδευτικά 
πρότυπα και πειράματα, αποκλειστικά με τη βοήθεια λογισμικού και τη χρήση υπολογιστών. 
Επίσης αναδεικνύεται και επισημαίνεται η διττή φύση του φωτός, κυματική και σωματιδιακή. 
Αρκετές  από  τις  ιδιότητες  των  κυμάτων  και  του  φωτός  δεν  είναι  εύκολο  κάποιος  να  τις 
μελετήσει  και  να  τις  κατανοήσει  με  ευχέρεια  χρόνου  και  δυνατότητα  επαναληψιμότητας, 
κάνοντας πειράματα στο κλασικό εργαστήριο. Ακόμη δεν είναι τόσο προφανές ότι οι ιδιότητες 
των κυμάτων (π.χ. ανάκλαση, διάθλαση, συμβολή, περίθλαση) και του φωτός απότελούν όμοια 
φαινόμενα.  Η  πραγματοποίηση  ασκήσεων  εργαστηριακών  με  τη  βοήθεια  λογισμικού  που 
προσομοιώνει τα εν λόγω φαινόμενα, έχοντας λάβει υπόψη τον μαθηματικό φορμαλισμό που τα 
συνοδεύει,  αποτελεί  μία λύση στα προβλήματα που αναφέρθηκαν παραπάνω και  αποτελούν 
εμπόδιο στην βαθύτερη κατανόηση εννοιών και φαινομένων. 
Η  χρήση  των  υπολογιστών  στην  εκπαίδευση,  στις  φυσικές  επιστήμες,  ανάμεσα  στα  άλλα 
πλεονεκτήματα παρέχει τη δυνατότητα για την προσομοίωση και την οπτικοποίηση μοντέλων 
του μικρο- αλλά και του μακρο-κόσμου (Dori & Hameiri, 1998; Lazarowitz & Huppert, 1993). 
Η  ανάπτυξη  εξάλλου  των  υπολογιστών  –ευρείας  χρήσης–  τόσο  ως  προς  την  ταχύτητα 
επεξεργασίας της πληροφορίας όσο και ως προς τις πολύ-μεσικές δυνατότητες, βοηθούν στη 
δημιουργία, χρήση και εισαγωγή των δυναμικών μοντέλων στην εκπαιδευτική πραγματικότητα. 
Η  οπτικοποίηση  και  η  προσομοίωση  χρησιμοποιούνται  τόσο  στην  έρευνα  όσο  και  στην 
εκπαίδευση για να περιγράψουν και να ερμηνεύσουν φαινόμενα και διαδικασίες (Barnea and 
Dori,  2000)  καθώς  και  να  βοηθήσουν  στον  έλεγχο  και  στην  ανάπτυξη  θεωριών  και 
επιστημονικών  προτύπων  (Dori and Barak,  2000).  Η ίδια  η  επιστημονική  προσπάθεια  έχει 
περιγραφεί ως μία διαδικασία δημιουργίας μοντέλων με εννοιολογική και προβλεπτική αξία 
(Gilbert, 1997).  Είναι σημαντικό κατά τη χρήση των μοντέλων στο χώρο της εκπαίδευσης να 
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δίνεται  ιδιαίτερη  έμφαση  στο  γεγονός  ότι  τα  μοντέλα  αποτελούν  προσομοιώσεις  της 
πραγματικότητας  βασισμένες  στη  θεωρία  και  όχι  αυτή  καθαυτή  την  πραγματικότητα,  ώστε 
εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενοι να συνειδητοποιούν ότι τα μοντέλα που χρησιμοποιούνται στην 
έρευνα  ή  στην  εκπαίδευση,  είναι  αναπαραστάσεις  της  πραγματικότητας  την  οποία 
αντιπροσωπεύουν (Osborne & Gilbert, 1980).

Εκπαιδευτική Μεθοδολογία  
Η  εκπαιδευτική  μεθοδολογία  που  χρησιμοποιείται  για  την  ανάπτυξη  της  εκπαιδευτικής 
πρότασης  είναι  η  ιστορικά  καταξιωμένη  επιστημονική  /  ερευνητική  μέθοδος,  που όχι  μόνο 
απετέλεσε  -  και  αποτελεί  -  το  εργαλείο  του  ανθρώπου  /  ερευνητή  /  επιστήμονα  για  την 
κατανόηση  και  περιγραφή  του  κόσμου  του  και  εξοικειώνει  /  ασκεί  το  μαθητή  με  /  στην 
επιστημονική σκέψη, αλλά - τελικά - και οριοθετεί (μαζί με την επιστημονική δεοντολογία) και 
αυτή την ίδια την επιστήμη από τις άλλες γνωσιακές περιοχές. Η επιστημονική / ερευνητική 
μέθοδος έχει διαμορφωθεί κατάλληλα σε εκπαιδευτική μέθοδο με τα παρακάτω βήματα:

1. Έναυσμα ενδιαφέροντος – Παρατηρώ, Πληροφορούμαι, Ενδιαφέρομαι
2. Διατύπωση Υποθέσεων – Προβληματίζομαι, Συζητώ, Υποθέτω
3. Πειραματισμός – Ερευνώ, Ενεργώ, Πειραματίζομαι
4. Διατύπωση Θεωρίας – Συμπεραίνω, Καταγράφω, Ερμηνεύω
5. Συνεχής Έλεγχος – Εμπεδώνω, Γενικεύω

Η ταυτότητα της έρευνας
Η διδακτική παρέμβαση-έρευνα πραγματοποιήθηκε σε τριτοετείς φοιτητές  και φοιτήτριες του 
Παιδαγωγικού  Τμήματος  Δημοτικής  Εκπαίδευσης  του  Πανεπιστημίου  Αθηνών,  κατά  τον 
Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2008. Στην έρευνα συμμετείχαν 72  φοιτητές  και φοιτήτριες, 
χωρισμένοι σε δύο τμήματα των 36 ατόμων το καθένα. Σε κάθε εργαστηριακό τμήμα υπήρχαν 
12 ομάδες των 3 φοιτητών/φοιτητριών η κάθε μία. 
Η κάθε ομάδα εργάστηκε επί  δύο ώρες,  ακολουθώντας τα πέντε βήματα της  εκπαιδευτικής 
μεθοδολογίας. Δόθηκε ένα φύλλο εργασίας και αναφοράς για κάθε ομάδα. Είχε προηγηθεί τεστ 
(pre-test) πριν την πραγματοποίηση της άσκησης και ακολούθησε τεστ ελέγχου (post-test) μία 
εβδομάδα αργότερα και τελικό τεστ (final test) περίπου δύο μήνες μετά. Το pre-test και το post-
test περιελάμβαναν 10 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με 4 απαντήσεις (α, β, γ, δ,) για κάθε μία 
ερώτηση. Η στατιστική επεξεργασία και ανάλυση των απαντήσεων έγινε με τη βοήθεια του 
προγράμματος  SPSS (κάποια στάδια της ανάλυσης είναι σε εξέλιξη).
Οι  τριτοετείς  φοιτητές  του  Παιδαγωγικού  Τμήματος  Δημοτικής  Εκπαίδευσης  του 
Πανεπιστημίου Αθηνών οι οποίοι παρακολουθούν το εργαστήριο και συμμετείχαν στην έρευνα 
είχαν διδαχθεί  στο δεύτερο έτος  των σπουδών τους  δύο εξαμηνιαία μαθήματα φυσικής.  Το 
μάθημα  του  χειμερινού  εξαμήνου  αναφέρεται  στις  θεωρίες  που  υπάρχουν  ως  σήμερα  και 
καλύπτουν όλους τους κλάδους της φυσικής, ενώ το μάθημα του εαρινού εξαμήνου. Το  μάθημα 
του εαρινού εξαμήνου αναφέρεται στα φαινόμενα που παρατηρούνται και εξηγούνται από τις 
θεωρίες. Συνεπώς οι φοιτητές είχαν διδαχθεί τις θεωρίες και τα φαινόμενα τόσο των κυμάτων 
όσο και του φωτός. Η διδασκαλία, βέβαια,  είχε γίνει με έμφαση στην ποιοτική ερμηνεία και όχι 
στον μαθηματικό φορμαλισμό καθώς οι φοιτητές αφενός δεν είχαν το απαραίτητο μαθηματικό 
υπόβαθρο και αφετέρου οι φυσικές επιστήμες  δεν είναι το κύριο και αποκλειστικό  αντικείμενο 
των  σπουδών  τους.  Με  βάση  αυτή  την  παρατήρηση  πιστεύουμε  ότι  η  παρούσα  διδακτική 
πρόταση  θα  ήταν  κατάλληλη  και  για  μαθητές  της  ύστερης  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης 
(λυκείου).
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Δομή του λογισμικού
Η διαδικασία των πέντε βημάτων της διδακτικής μεθόδου υποστηρίζεται από λογισμικό - υλικό 
το οποίο έχει αναπτυχθεί με τη χρήση του προγράμματος “Front Page”.  Κάθε ομάδα φοιτητών 
(3 φοιτητές)  πηγαίνει στον Η/Υ του εργαστηρίου που αντιστοιχεί σε αυτήν. Στον Η/Υ υπάρχει 
το  υποστηρικτικό  υλικό  – λογισμικό.  Με βάση οδηγίες  –  φύλλα εργασίας  που δίνονται  σε 
μορφή φυλλαδίου οι φοιτητές χειρίζονται το υλικό. Στα φύλλα εργασίας τα οποία παραδίδονται 
στο τέλος καταγράφουν τις μετρήσεις και τις παρατηρήσεις τους. 
Αναλυτικότερα σχόλια για κάθε βήμα της δομής του λογισμικού παρατίθενται στη συνέχεια.
α)  Έναυσμα  Ενδιαφέροντος:  Προβολή του  εναύσματος  ενδιαφέροντος  των  εκπαιδευόμενων 
μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Οι ομάδες ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται 
και στο φύλλο εργασίας, παρατηρούν η κάθε μία στον ηλεκτρονικό υπολογιστή της το έναυσμα 
της  διδακτικής  ενότητας. Στη συνέχεια ο εκπαιδευτικός  καλεί  τον  εκπρόσωπο μίας  από τις 
ομάδες να περιγράψει σε όλο το τμήμα το έναυσμα.
β) Διατύπωση Υποθέσεων: Συζήτηση ανά ομάδα. Οι εκπαιδευόμενοι συζητούν στο πλαίσιο της 
ομάδας τους και διατυπώνουν τις υποθέσεις τους  (και γραπτά στο φύλλο εργασίας) με άξονα 
τις  ερωτήσεις  που  προτείνονται  από  το  λογισμικό.  Μετά  τη  συζήτηση  ανά  ομάδες  ο 
εκπαιδευτικός  καλεί  μία  από  τις  ομάδες  να  ανακοινώσει  στο  τμήμα  τις  υποθέσεις  που 
κατέγραψε στο φύλλο εργασίας της και ακολούθως ρωτά αν κάποια ομάδα έχει διατυπώσει 
διαφορετικές υποθέσεις, οπότε και τις ανακοινώνει. Στο τέλος της συζήτησης ο εκπαιδευτικός 
συνοψίζει τις υποθέσεις που αναφέρθηκαν τονίζοντας ιδιαίτερα εκείνες που σχετίζονται και με 
τους διδακτικούς στόχους της ενότητας. 
γ) Πειραματισμός. Εκτέλεση πειραμάτων από τους εκπαιδευόμενους. Τα πειράματα  βασίζονται 
στην  αντίστοιχη  θεωρία,  (κύματα  και  φως)  και  παρουσιάζονται  -μέσω  του  ηλεκτρονικού 
υπολογιστή -  με τη βοήθεια του λογισμικού ως  προγράμματα προσομοίωσης,  με βάση τις 
οδηγίες του φύλλου εργασίας. Υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής παραμέτρων, επανάληψης και 
αποθήκευσης δεδομένων και σχημάτων.
Στο  βήμα  αυτό  εκτελούν  το  πείραμα  με  βάση  τις  οδηγίες  του  φύλλου  εργασίας  και 
καταγράφουν  τις  παρατηρήσεις  τους  σ’  αυτό.  Μετά  την  εκτέλεση  του  πειράματος,  ο 
εκπαιδευτικός καλεί και πάλι μία από τις ομάδες να ανακοινώσει στο τμήμα τις παρατηρήσεις 
της  και  δίνει  την  ευκαιρία  σε  ομάδες  με  διαφορετικές  παρατηρήσεις  να  τις  ανακοινώσουν 
επίσης.  Στη  συνέχεια,  ο  εκπαιδευτικός  θέτει  προς  όλους  τους  εκπαιδευόμενους  ερωτήσεις 
ερμηνείας της φυσικής διαδικασίας που παρατηρήθηκε στο πείραμα.
δ) Διατύπωση Συμπερασμάτων. Διατύπωση συμπερασμάτων για τις φυσικές διαδικασίες των 
πειραμάτων με βάση τις αντίστοιχες θεωρίες. Οι εκπαιδευόμενοι ανά ομάδα καταγράφουν τα 
συμπεράσματά τους.  Στη συνέχεια  ο εκπαιδευτικός  τους  καλεί  να τα ανακοινώσουν με τον 
τρόπο  που  αυτό  πραγματοποιείται  και  στα  προηγούμενα  βήματα  της  εκπαιδευτικής 
μεθοδολογίας  και  τέλος  τους  καλεί  να  ελέγξουν τα συμπεράσματά τους  ως  προς  αυτά που 
περιλαμβάνονται στο λογισμικό. 
ε)  Εφαρμογή  και  Γενίκευση.  Εφαρμογή  των  συμπερασμάτων  σε  άλλες  περιπτώσεις.  Οι 
εκπαιδευόμενοι καλούνται να εφαρμόσουν τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξαν κατά την 
πορεία της διδασκαλίας σε άλλες περιπτώσεις, που επίσης προβλέπονται από το λογισμικό. 

Αναλυτικότερη περιγραφή-παρουσίαση των προσομοιώσεων του πειραματικού μέρους  
Η προτεινόμενη άσκηση/θεματική ενότητα περιλαμβάνει δύο υποενότητες – μέρη. Αυτά είναι 
τα εξής: Μελέτη κυμάτων (μέρος Α) και   Φως - Οπτική  (μέρος Β). 
Στο Μέρος Α (Μελέτη κυμάτων)  οι δραστηριότητες είναι με τη σειρά οι εξής:
1.κυματοπαλμός, 2.τρέχον κύμα, 3.συμβολή κυμάτων, 4.στάσιμο κύμα, 5.περίθλαση κυμάτων. 
Ενδεικτικές εικόνες της άσκησης καθώς και των προσομοιώσεων παρατίθενται στη συνέχεια
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Σχήμα 1:  Προσομοίωση 1.κυματοπαλμός,      Προσομοίωση 2.τρέχον κύμα

    

Σχήμα  2:  Προσομοίωση  4(α).στάσιμο  κύμα  Προσομοίωση  4(β).στάσιμο  κύμα  με  τα 
συνιστώντα        κύματα

Σχήμα 3:  Προσομοίωση 3.συμβολή κυμάτων,   Προσομοίωση 5.περίθλαση κυμάτων

Στο Μέρος Β (Φως - Οπτική)  αναλύονται με τη βοήθεια των προσομοιώσεων η ανάκλαση και 
η διάθλαση. Οι υποπεριπτώσεις που εξετάζονται αναφέρονται στη συνέχεια.  
"Ανάκλαση". Οι δραστηριότητες είναι οι εξής:
1.κατοπτρική ανάκλαση φωτός,  2.διάχυση φωτός,  3.ανάκλαση σε πρίσμα
"Διάθλαση".  Οι δραστηριότητες είναι οι εξής:
1.διάθλαση σε λεία επίπεδη επιφάνεια (I),  2.διάθλαση σε λεία επίπεδη επιφάνεια (ΙΙ),  
3. διάθλαση σε μη λεία επιφάνεια,  4. διάθλαση σε πρίσμα.
Ενδεικτικές εικόνες της άσκησης καθώς και των προσομοιώσεων παρατίθενται στη συνέχεια.
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Σχήμα 4:  Προσομοίωση 1. κατοπτρική ανάκλαση φωτός Προσομοίωση 2. διάχυση φωτός

    

Σχήμα 5:  Προσομοίωση 4. Διάθλαση σε λεία επίπεδη επιφάνεια(Ι)  
      Προσομοίωση 6. Διάθλαση σε μη λεία επιφάνεια

     

Σχήμα 6:  Προσομοίωση 7α. Διάθλαση σε πρίσμα 
                                                             Προσομοίωση 7β. Διάθλαση σε διαμάντι (με σχεδίαση κάθετης)

Αποτελέσματα και σχόλια 
Τα αποτελέσματα της διδακτικής παρέμβασης είναι πολύ ικανοποιητικά, καθώς η βελτίωση στις 
απαντήσεις των φοιτητών είναι περίπου κατά μέσο όρο 3 μονάδες σε όλες σχεδόν τις ερωτήσεις. 
Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίστηκε στην κατανόηση του φαινομένου της περίθλασης και της 
εξάρτησής του από το μήκος κύματος και το μέγεθος της σχισμής ή της οπής ή του εμποδίου 

254



Εργασίες 

(ερώτηση 5), όπου το ποσοστό των σωστών απαντήσεων ήταν αρχικά 25% και μετά 76,39%. 
Κάποιες  ερωτήσεις  (όπως  οι  7,  8  )  συγκέντρωσαν  υψηλό  ποσοστό  (περίπου  80%)  ορθών 
απαντήσεων εξαρχής.  Γενικά όμως μπορεί να ειπωθεί ότι  διευκρινίστηκαν με ικανοποιητικό 
τρόπο  η  κυματική  φύση  του  φωτός  καθώς  και  φαινόμενα  που  άπτονται  της  γεωμετρικής 
οπτικής.

Αποτελέσματα ποσοτικής έρευνας
Συνοπτικά τα αποτελέσματα της ποσοτικής έρευνας παρατίθενται στη συνέχεια (Πίνακας 1). Οι 
10 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (με 4 επιλογές η κάθε μία) ήταν ίδιες στο pre test και στο pre 
test . Η σωστή απάντηση σε κάθε ερώτηση βαθμολογήθηκε με 1 και η λάθος με 0. Συνεπώς το 
άριστα ήταν το 10. Ο μέσος όρος της βαθμολογίας στο pre test ήταν 6,65 και στο post test 9,47 
με  άριστα  το  10.  Η  στατιστική  επεξεργασία  στο  final test δεν  έχει  ολοκληρωθεί  ακόμα. 
Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις ο μέσος όρος είναι λίγο υψηλότερος απ΄αυτόν του post test, 
γεγονός αρκετά ικανοποιητικό και ενθαρρυντικό. Αυτό μπορεί να αποδοθεί στο γεγονός ότι οι 
φοιτητές διάβασαν και προετοιμάστηκαν πριν γράψουν το final test.

Πίνακας 1

Ενδεικτικά παρατίθενται οι ερωτήσεις 1-5 του ερωτηματολογίου που χρησιμοποιήθηκε.

1. Στάσιμο κύμα ονομάζεται το αποτέλεσμα της συμβολής δύο κυμάτων: 
α. διαφορετικής συχνότητας και του ίδιου πλάτους που διαδίδονται στο ίδιο μέσο με αντίθετες 
κατευθύνσεις
β.  της ίδιας συχνότητας  και  του ίδιου πλάτους που διαδίδονται  στο ίδιο  μέσο με αντίθετες 
κατευθύνσεις
γ. της ίδιας συχνότητας και του ίδιου πλάτους που διαδίδονται στο ίδιο μέσο προς την ίδια 
κατεύθυνση
δ. της ίδιας συχνότητας και διαφορετικού πλάτους που διαδίδονται στο ίδιο μέσο προς την ίδια 
κατεύθυνση
  
2. Στο τρέχον  κύμα, σε αντίθεση απ΄ ότι συμβαίνει στο στάσιμο κύμα:
α. μεταφέρεται ενέργεια στο χώρο και δεν μένει στην περιοχή ταλάντωσης των σημείων
β. υπάρχουν σημεία τα οποία μένουν μόνιμα ακίνητα
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Σωστές 
απαντή
-σεις 
σε:

Ερώτη
ση 1

Ερώτη
ση 2

Ερώτη
ση 3

Ερώτη
ση 4

Ερώτη
ση 5

Ερώτη
ση 6

Ερώτη
ση 7

Ερώτη
ση 8

Ερώτη
ση 9

Ερώτη
ση 10

 pre 
test

45 49 54 44 18 41 67 58 51 52
 pre 
test 
ποσοστό 
% 62,50 68,06 75,00 61,11 25,00 56,94 93,06 80,56 70,83 72,22
post 
test

67 70 71 68 55 69 72 71 69 70
post 
test 
ποσοστό 
% 93,06 97,22 98,61 94,44 76,39 95,83 100,00 98,61 95,83 97,22
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γ. το πλάτος ταλάντωσης των υλικών σημείων εξαρτάται από τη θέση των σημείων
δ. η φάση σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή δεν μεταβάλλεται με την απόσταση από την πηγή
 
3. Το φαινόμενο της συμβολής συμβαίνει:
α. μόνο στα εγκάρσια κύματα 
β. μόνο στα διαμήκη κύματα
γ. μόνο στα ηλεκτρομαγνητικά κύματα
δ. σε όλα τα παραπάνω

4. Στην επιφάνεια ενός υγρού δύο πηγές κυμάτων εκτελούν κατακόρυφη ταλάντωση με το ίδιο 
πλάτος Α, την ίδια συχνότητα και την ίδια φάση.  Το πλάτος της ταλάντωσης (κατ’ απόλυτη 
τιμή) ενός τυχαίου σημείου της επιφάνειας του υγρού, στο οποίο φτάνουν τα δύο κύματα: 
α. είναι 2Α
β. ποικίλει από μηδέν έως Α
γ. ποικίλει από μηδέν έως 2Α
δ. ποικίλει από Α έως 2Α

5. Το φαινόμενο της περίθλασης γίνεται περισσότερο έντονο αν:
α.  ελλατωθεί  το  μήκος  κύματος  ή  ελλατωθεί  το  μέγεθος  της  σχισμής  (ή  της  οπής  ή  του 
εμποδίου)
β. ελλατωθεί το μήκος κύματος ή αυξηθεί το μέγεθος της σχισμής (ή της οπής ή του εμποδίου)
γ. αυξηθεί το μήκος κύματος ή αυξηθεί το μέγεθος της σχισμής (ή της οπής ή του εμποδίου)
δ. αυξηθεί το μήκος κύματος ή ελλατωθεί το μέγεθος της σχισμής (ή της οπής ή του εμποδίου)

Στα  ακόλουθα  ραβδογράμματα  φαίνεται  α)  το  πλήθος  και  β)το  ποσοστό  των  σωστών 
απαντήσεων ανά ερώτηση στο pre kais to post test.

Πλήθος σωστών απαντήσεων ανά ερώτηση στο pre 
και στο post test
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Συμπεράσματα
Σύμφωνα  με  τα  αποτελέσματα  διαπιστώθηκε  ότι  η  επίδοση  των  φοιτητών-φοιτητριών  σε 
ερωτήσεις περιγραφής και ερμηνείας φαινομένων σχετικά με τα κύματα και το φως  υπερείχε 
σημαντικά μετά την πραγματοποίηση της διδακτικής παρέμβασης. Αποσαφηνίστηκαν οι έννοιες 
του  στάσιμου  και  τρέχοντος  κύματος,  έγιναν  κατανοητά  από  περισσότερους  φοιτητές  τα 
φαινόμενα  της  συμβολής,  περίθλασης,  διάχυσης,   διάθλασης,   ανάκλασης  του  φωτός. 
Επισημάνθηκαν  εκδηλώσεις  των  φαινομένων  αυτών  στην  καθημερινή  ζωή.  Αναδείχτηκε  η 
κυματική φύση του φωτός και αναφέρθηκε η άποψη της σύγχρονης επιστήμης για τη διττή 
φύση του φωτός. Η προσπάθεια, σε μία πρώτη αποτίμηση, κρίνεται ως ιδιαίτερα επιτυχής. Tα 
πλεονεκτήματα  της  προσέγγισης  αυτής  έναντι  πραγματικών  πειραμάτων  οφείλονται  στο 
γεγονός της μελέτης των ιδιοτήτων των κυμάτων και του φωτός με ευχέρεια χρόνου, αλλαγής 
παραμέτρων  και δυνατότητα επαναληψιμότητας. 
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Η ενέργεια ως ενιαίο σύνολο πολλαπλών μορφών και χαρακτηριστικών 
- μια διδακτική προσέγγιση με και χωρίς χρήση εκπαιδευτικού 

λογισμικού

Γαρυφαλλίδου Δ., Ιωαννίδης Γ.
Εργαστήριο Θετικών Επιστημών, Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστημίου Πατρών

d.m.garyfallidou@upatras.gr, gsioanni@upatras.gr

Η  παρούσα  εργασία  αποτελεί  μικρό  τμήμα  μιας  πολύ  ευρύτερης  έρευνας  που 
περιλάμβανε την δημιουργία ενός νέου curriculum για τη διδασκαλία της ενέργειας στο 
σύνολό  της,  σε  όλες  τις  μορφές  και  με  όλα  τα  χαρακτηριστικά  της.  Στη  συνέχεια 
σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε ένα νέο εκπαιδευτικό λογισμικό το οποίο ακολουθεί 
αυτό το curriculum. Ακολούθησε η εκπαιδευτική δοκιμή όλων αυτών με την ομάδα Α 
(109 άτομα) να διδάσκεται με χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού, την Β (103 άτομα) 
να  παρακολουθεί  παραδοσιακής  μορφής  διδασκαλία  που  αξιοποιούσε  το  νέο 
curriculum, ενώ η ομάδα ελέγχου Γ (231 άτομα) αποτελείτο από αποφοίτους λυκείου. 
Έγιναν πολλαπλές (και ευρείες) συγκρίσεις ανάμεσα στις 3 αυτές ομάδες ελέγχοντας 
ανεξάρτητα,  τόσο  την  επιτυχία  του  νέου  curriculum  όσο  και  του  εκπαιδευτικού 
λογισμικού. Μικρό τμήμα από τα αποτελέσματα των δοκιμών αυτών παρουσιάζονται 
στην  παρούσα,  όπου  αναφέρονται  και  μερικές  εκπαιδευτικές  παρατηρήσεις  και 
συμπεράσματα που προκύπτουν.

Εισαγωγή

Ένα νέο curriculum με σκοπό να διδάξει την ενέργεια στο σύνολό της σχεδιάστηκε. Το νέο αυτό 
curriculum παρουσιάζεται εδώ εν συντομία. Στην συνέχεια κατασκευάστηκε ένα πρόγραμμα 
εκπαιδευτικού  λογισμικού  το  οποίο  βασιζόταν  στο  νέο  αυτό  curriculum,  και  έχει  ήδη 
παρουσιαστεί (Garyfallidou et al 2005).
Η έννοια της ενέργειας είναι «πρωταρχική» στη φυσική και άρα δεν ορίζεται με βάση άλλες 
έννοιες (Feynman 1963), αλλά αυτή η ίδια χρησιμοποιείται για να ερμηνεύσει άλλες έννοιες. Η 
έννοια της ενέργειας είναι, όμως, καθοριστική για την κατανόηση του κόσμου. Κάθε ζωντανός 
οργανισμός (φυτό ή ζώο) χρειάζεται ενέργεια για να διατηρηθεί στη ζωή. Ο άνθρωπος όμως 
χρειάζεται επιπλέον ενέργεια για να θέσει σε λειτουργία όλες τις συσκευές και μηχανές που 
χρησιμοποιεί καθημερινά. Οι ανάγκες για ενέργεια αυξάνονται όσο αυξάνει ο πληθυσμός της 
γης. Αυξάνουν επίσης με την πρόοδο στην τεχνολογία και την αύξηση του μέσου εισοδήματος. 
Συνεπώς η ενέργεια είναι ένας σημαντικός παράγοντας για την οικονομία και την καθημερινή 
ζωή.
Επειδή  η  έννοια  της  ενέργειας  είναι  θεμελιώδης  για  την  κατανόηση  του  κόσμου  μας, 
μελετήθηκε από πολλούς ερευνητές τις τελευταίες 2 δεκαετίες. Οι έρευνες αυτές οι οποίες έχουν 
αναφερθεί αλλού (Ioannidis et al,  2002) αποκάλυψαν πολλές παρανοήσεις  σε σχέση με την 
έννοια της ενέργειας και αρκετούς παράγοντες που συμβάλουν στην δημιουργία παρανοήσεων. 
Παράγοντες τέτοιων παρανοήσεων είναι μεταξύ άλλων: α) η απουσία συνολικής θεώρησης των 
αποκαλούμενων  «οικολογικών»  τρόπων  παραγωγής  ενέργειας  (Ιωαννίδης  κ.α.  2005)  χωρίς 
αναφορά στα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα ή στο κόστος κατασκευής και λειτουργίας 
τέτοιων σταθμών, β) η σύγχυση ανάμεσα στο εφικτό και βιώσιμο με το επιθυμητό, από τα 
ΜΜΕ όπως  και  αρκετά  περιβαλλοντικά  προγράμματα  γ)  Η αντιμετώπιση των  ενεργειακών 
θεμάτων στο υπάρχον αναλυτικό πρόγραμμα βοηθάει επίσης στην δημιουργία παρανοήσεων. 

259



  6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής των Φ.Ε. και Ν.Τ. στην Εκπαίδευση

Στο δημοτικό η ενέργεια εισάγεται αρχικά ανάμεσα σε θέματα τα οποία δεν έχουν σχέση με την 
επιστήμη όπως η γειτονιά μου ήθη και έθιμα και άλλα. Όταν αργότερα εισαχθεί η επιστημονική 
έννοια της ενέργειας, αυτή εισάγεται με αποσπασματικό τρόπο (π.χ. ξεχωριστά κεφάλαια περί 
ήχου,  ηλεκτρομαγνητισμού κλπ),  δηλαδή φαινόμενα που ενώ εξελίσσονται  χάρη σε  κάποια 
ενεργειακή μετατροπή δεν συνδέονται άμεσα με αυτή. Έτσι οι μαθητές δυσκολεύονται, τελικά, 
να  αποκτήσουν  μια  συνολική  άποψη  για  την  ενέργεια.  Υπάρχουν,  βέβαια,  και  άλλοι 
παράγοντες.
Το νέο  curriculum που σχεδιάστηκε και το λογισμικό που αναπτύχθηκε αντιμετωπίζουν την 
ενέργεια συνολικά. Έχουν κλιμακούμενους βαθμούς δυσκολίας στις έννοιες, έτσι ώστε να είναι 
κατάλληλα  για  άτομα  διαφορετικών  ηλικιών–  από  το  δημοτικό  και  άνω  –  όσο  και 
ενδιαφερόντων.  Επίσης,  μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  από  δασκάλους  και  γενικότερα 
εκπαιδευτικούς  με  ελλιπείς  γνώσεις  επιστήμης,  από  μαθητές  κάθε  βαθμίδας  για  αυτο-
εκπαίδευση, ως επιβοηθητικό μέσο για την εμπέδωση του μαθήματος, κατά τη διάρκεια της 
δημιουργικής απασχόλησης, και γενικότερα από οποιονδήποτε θέλει πληροφορίες για αυτό το 
θέμα.

Το νέο curriculum

Η  μάθηση  είναι  μια  πολύπλοκη  διαδικασία  στην  οποία  ο  μαθητευόμενος  διαδραματίζει 
καθοριστικό ρόλο. Ο σχηματισμός των ιδεών των μαθητών και η διαδικασία της μάθησης, αν 
και προφανώς την επηρεάζουν, δεν αποτελούν το αντικείμενο της παρούσας εργασίας.
Ο  Duit (Duit and Haeussler 1994) αναφέρει τα εξής πέντε χαρακτηριστικά της ενέργειας που 
πρέπει να περιέχονται σε κάθε curriculum διδασκαλίας της ενέργειας:

1. H έννοια της ενέργειας
2. H μεταφορά της ενέργειας
3. H μετατροπή της ενέργειας
4. H συγκέντρωση (πυκνότητα) της ενέργειας και 
5. H υποβάθμιση της ενέργειας.

Αυτά τα πέντε χαρακτηριστικά επηρέασαν σημαντικά τον σχεδιασμό του νέου curriculum στο 
οποίο  επιχειρείται  η  διδασκαλία  της  ενέργειας  στο σύνολό της.  Οι  έννοιες  ορίζονται  με  το 
ακριβές  νόημα  που  έχουν  στην  επιστήμη.  Για  να  επιτευχθεί  αυτό,  πρώτα  καθορίζεται  τι 
αληθεύει  και  τι  όχι.  Διαφοροποιούνται  οι  φυσικοί  πόροι από την ενέργεια.  Εξηγείται  ότι  οι 
πηγές  ενέργειας  περιέχουν  αποθηκευμένη  ενέργεια,  αλλά  δεν  αποτελούν  ενέργεια. 
Αποσαφηνίζονται οι όροι «παραγωγή ενέργειας», «διατήρηση ενέργειας» και «έλλειψη πηγών 
ενέργειας» και τονίζεται η διαφοροποίηση ανάμεσα στη διατήρηση των φυσικών πηγών και τη 
διατήρηση της ενέργειας (ένα ιδιαίτερα δύσκολο σημείο τόσο για παιδιά όσο και ενήλικες).
Πιο αναλυτικά το curriculum αναφέρεται σε:

1. Μετατροπές  ενέργειας:  Περιγράφονται  αναλυτικά  οι  ενεργειακές  μετατροπές  που 
επιτελούνται  κατά  την  εξέλιξη  ενός  φαινόμενα  ή  στη  διάρκεια  λειτουργίας  μιας 
συσκευής ή μηχανής. Τονίζεται ότι δεν υπάρχει ενεργειακή μετατροπή στην οποία το 
100% της αρχικής ενέργειας να μετατρέπεται σε μια άλλη μορφή. Αναφέρεται ότι οι 
απώλειες ενέργειας δεν είναι πάντοτε ίδιες, αλλά εξαρτώνται από την μετατροπή που 
συμβαίνει.

2. Ανανεώσιμες  και  μη  ανανεώσιμες  πηγές  και  μορφές  ενέργειας:  Γίνεται  προσπάθεια, 
ώστε να αποσαφηνισθούν οι έννοιες αυτές. Διαχωρίζονται οι πηγές ενέργειας από τις 
μορφές  ενέργειας  και  οι  ανανεώσιμες  πηγές  και  μορφές  ενέργειας  από  τις  μη 
ανανεώσιμες πηγές και μορφές ενέργειας.

3. Ποσότητα ενέργειας: Χρησιμοποιούνται παραδείγματα ώστε οι μαθητές να καταλάβουν 
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το μέγεθος (σε μια γενική κλίμακα) της χρήσης ενέργειας και των μετατροπών της. Στο 
χρήστη  δεν  δίνονται  αναλυτικοί  αριθμοί,  αλλά  μία  κλίμακα  μεγεθών,  ή  κάποια 
συγκρίσιμα  μεγέθη.  Οι  μαθητές  παροτρύνονται  να  συγκρίνουν  τη  χρήση  ενέργειας 
διαφόρων συσκευών. Στο σημείο αυτό αναφέρονται και κάποια οικολογικά θέματα με 
έμφαση στη χρήση της ενέργειας, καθώς και στη βιωσιμότητα των τρόπων παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κάθε τρόπου παραγωγής, 
για  όλα  αυτά  είναι  εξαιρετικά  δύσκολο  να  βρεθούν  τιμές.  Να  αναφέρουμε  μερικά 
παραδείγματα:  Ενώ η ποσότητα ενέργειας  που χρειάζεται  για  να κατασκευαστεί  ένα 
αυτοκίνητο είναι πολλαπλάσια από την ενέργεια που θα χρησιμοποιήσει για να κινηθεί 
στην  διάρκεια  της  ζωής  του,  το  1ο νούμερο  συνήθως  δεν  βρίσκεται,  ενώ  το  2ο 

αναφέρεται  στις  προδιαγραφές  του  αυτοκινήτου.  Ενώ  η  δυνατότητα  παραγωγής 
ηλεκτρικού ρεύματος από μια ανεμογεννήτρια αναφέρεται στις προδιαγραφές της, το 
ενεργειακό κόστος για την κατασκευή και συντήρησή της δεν αναφέρεται, ενώ επιπλέον 
στοιχεία  όπως  η  ελάχιστη  απόσταση  μεταξύ  των  ανεμογεννητριών,  καθώς  και  η 
επιφάνεια  που  θα  έπρεπε  π.χ.  να  καλυφτεί  για  να  ηλεκτροδοτηθεί  μια  πόλη  με 
συγκεκριμένο αριθμό κατοίκων κ.α. πολύ δύσκολα μπορούν να βρεθούν. Επίσης πολύ 
δύσκολα  βρίσκεται  πληροφορία  για  το  τι  ποσοστό  από  τα  υλικά  κατασκευής  μιας 
οποιασδήποτε  συσκευής  (αυτοκίνητο,  ηλεκτρική  ή  ηλεκτρονική,  ηλεκτροπαραγωγική 
κ.α.) είναι ανακυκλούμενα κ.α.

4. Ποιότητα της ενέργειας:  Δεν είναι όλες οι μορφές ενέργειας ίδιες, ακόμα και όταν η 
ποσότητά τους είναι. Στο σημείο αυτό γίνεται μια αναφορά (όχι ιδιαίτερα λεπτομερής) 
στην  έννοια  της  εντροπίας  στα  ενεργειακά  συστήματα.  Αναφέρεται  επίσης  το  γιατί 
κάποιες  μορφές  ενέργειας  μετατρέπονται  ευκολότερα  σε  άλλες  (π.χ.  ηλεκτρική  σε 
θερμική)  ενώ  η  αντίθετη  μετατροπή  είναι  δύσκολη,  εξαιρετικά  ακριβή,  και  τελικά 
χαμηλή σε απόδοση.

5. Συγκέντρωση (πυκνότητα) ενέργειας: δίνονται διάφορα παραδείγματα με συγκεκριμένα 
υλικά ή στοιχεία που περιέχουν ενέργεια.  Ο χρήστης  συγκρίνει  τα υλικά ή στοιχεία 
αυτά, βρίσκοντας πόση μάζα (ή πόσος όγκος) από ένα συγκεκριμένο υλικό ή στοιχείο 
απαιτείται για να απελευθερωθεί μια συγκεκριμένη ποσότητα ενέργειας.

6. Για να διευκρινισθούν τα τρία τελευταία σημεία (ποσότητα, ποιότητα και πυκνότητα), 
χρησιμοποιούνται κάποια καθημερινά παραδείγματα όπως για παράδειγμα: Ποιος είναι 
ο λόγος που χρησιμοποιούμε λιγνίτη για να παράγουμε ηλεκτρική ενέργεια, αλλά δεν 
τον χρησιμοποιούμε πλέον για να ζεστάνουμε τα σπίτια; Ποιες θα ήταν οι επιπτώσεις 
στο  περιβάλλον  αν  αποφασίζαμε  να  κάνουμε  κάτι  τέτοιο;  Με  ποιους  τρόπους 
χρησιμοποιείται  η  ηλεκτρική  ενέργεια  στα  σπίτια  μας;  Θα  μπορούσαμε  να  την 
αντικαταστήσουμε  καίγοντας  κάρβουνο,  συμπιεσμένο  πριονίδι,  πυρήνες  ελιάς, 
κλαδέματα κλπ; Θα μπορούσαμε να αντικαταστήσουμε το πετρέλαιο με βιο-ντίζελ; Θα 
μπορούσαμε να  ηλεκτροδοτήσουμε  την  Ελλάδα χρησιμοποιώντας  μόνο ανανεώσιμες 
μορφές  ενέργειας;  Πόση  ποσότητα  κάρβουνο  θα  χρειαστούμε  για  να  πάρουμε  τόση 
θερμότητα όση μας δίνει η διάσπαση 1γρ ουρανίου; Και άλλα παρόμοια ερωτήματα.

7. Αποθήκευση  ενέργειας:  Μπορούμε  να  αποθηκεύσουμε  την  ενέργεια  και  αν  ναι  με 
ποιους τρόπους; Με ποιο τρόπο αποθηκεύεται η επιπλέον ενέργεια που παράγεται από 
έναν πυρηνικό αντιδραστήρα; Και άλλα παρόμοια θέματα.

8. Επιπλέον στοιχεία:
1. Ιστορικά στοιχεία: γίνονται αναφορές σε κάποιους μύθους π.χ. μύθος του Προμηθέα, 

μύθος της Εστίας, γιατί ο άνθρωπος χρησιμοποίησε πρώτα την πέτρα, μετά το χαλκό 
και μετά το σίδηρο για να φτιάξει εργαλεία; κλπ.

2. Άλλες  γνώσεις  και  προβληματισμοί:  θα μπορούσαμε να ζήσουμε χωρίς  τα φυτά; 
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Ποία  είναι  η  διαφορά  ανάμεσα  στην  καύση  και  την  οξείδωση;  ποια  είναι  τα 
πλεονεκτήματα ενός πυρηνικού υποβρυχίου; Υπάρχει ασφάλεια για το περιβάλλον 
και τους εργαζόμενους σε έναν πυρηνικό αντιδραστήρα κλπ.

9. Θέματα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης: Τι σημαίνει περίοδος υψηλής ζήτησης σε 
ενέργεια;  Τι  πρέπει  να  κάνουμε;  Τι  επιπτώσεις  στο  περιβάλλον  έχει  μία 
ηλεκτροπαραγωγική μονάδα;

Όσο  πιο  γενική  και  θεμελιώδης  είναι  μία  επιστημονική  έννοια,  τόσο  περισσότερο 
δυσκολεύονται  τα  παιδιά  στην  κατανόησή  της.  Για  το  λόγο  αυτό,  στο  νέο  curriculum 
προτείνεται η διδασκαλία της ενέργειας να ξεκινήσει χρησιμοποιώντας παραδείγματα τα οποία 
προέρχονται από την καθημερινή ζωή, να είναι δηλαδή φαινόμενα που τα παιδιά γνωρίζουν τον 
τρόπο με τον οποίο εξελίσσονται και άρα τα δέχονται ως αληθή. Τα φαινόμενα αυτά μπορεί να 
είναι φυσικά (αστραπή άνωση στα μπαλόνια ηλίου, λειτουργία ανεμογεννήτριας κ.α.) βιολογικά 
(φωτοσύνθεση, κίνηση μυών, δημιουργία ζωής) χημικά (έκρηξη εκρηκτικών, καύσεις, κ.α.) η να 
προέρχονται από την τεχνολογία (λειτουργία διαφόρων μηχανών η συσκευών). Στη συνέχεια οι 
μαθητές μπορούν να μελετήσουν πιο πολύπλοκα και εξειδικευμένα φαινόμενα. Τα προτεινόμενα 
παραδείγματα δεν περιορίζονται σε μια λεκτική περιγραφή αλλά περιέχουν φωτογραφίες και 
σχεδιαγράμματα.  Ο  δάσκαλος  λοιπόν  έχει  στα  χέρια  του  ένα  υλικό  από  το  οποίο  μπορεί, 
επιλέγοντας τα κατάλληλα τμήματα, να προσαρμοστεί σε οποιοδήποτε επίπεδο μαθητών.

Το λογισμικό

Όλα  τα  παραπάνω  ενσωματώθηκαν  στο  αλληλεπιδραστικό  εκπαιδευτικό  λογισμικό  που 
σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε. Το λογισμικό περιέχει επιπλέον βίντεο και προσομοιώσεις 
πειραμάτων στα οποία εξηγείται η μετάδοση και η μετατροπή της ενέργειας. Η πληροφορία στα 
κείμενα παρέχεται κλιμακωτά. Δηλαδή αρχικά παρέχεται λίγη αλλά βασική πληροφορία και εφ 
όσον ο μαθητής το επιθυμεί μπορεί να χρησιμοποιήσει τις εσωτερικές συνδέσεις (links) για να 
βρει  (μέσα  στο  λογισμικό)  περισσότερες  λεπτομέρειες  και  αναλυτικότερη  περιγραφή. 
Καταβλήθηκε προσπάθεια ώστε το λογισμικό που κατασκευάστηκε να είναι  ενδιαφέρον για 
τους μαθητές ενώ παράλληλα το περιβάλλον του να είναι ελκυστικό. Σχεδιάστηκε έτσι ώστε 
ακόμα  και  άτομα  με  ελάχιστη  εμπειρία  και  γνώσεις  στους  υπολογιστές  να  μπορούν  να  το 
χρησιμοποιήσουν. Για την υλοποίηση του εκπαιδευτικού λογισμικού χρησιμοποιήθηκε γλώσσα 
προγραμματισμού υψηλού επιπέδου βασισμένη σε αντικείμενα (object-based).

Η εκπαιδευτική δοκιμή

Η  εκπαιδευτική  δοκιμή  πραγματοποιήθηκε  σε  δημόσια  σχολεία  αστικών  και  ημιαστικών 
περιοχών, τα οποία επιλέχτηκαν τυχαία.
Το πρώτο ζητούμενο ήταν η μέτρηση της αποτελεσματικότητας του νέου curriculum τόσο όταν 
(α) αυτό διδάσκεται με παραδοσιακό τρόπο, όσο και όταν (β) αυτό διδάσκεται με τη χρήση του 
νέου  λογισμικού.  Το  δεύτερο  που  θέλαμε  να  αξιολογήσουμε  την  παρούσα  έρευνα  ήταν  η 
αποτελεσματικότητα του νέου curriculum σε σύγκριση με αυτό που εφαρμόζεται στα σχολεία, 
όπου η ενέργεια εμφανίζεται διάσπαρτη σε πολλά κεφάλαια της ύλης (δημοτικού, γυμνασίου 
και λυκείου).
Για το λόγο αυτό, χρησιμοποιήθηκαν τρείς ομάδες: Δύο ήταν πειραματικές ομάδες τις οποίες 
αποτέλεσαν μαθητές δημοτικών σχολείων, η Α (109 άτομα) που διδάχτηκε τη νέα ύλη με χρήση 
του εκπαιδευτικού λογισμικού και η Β (103 άτομα) που διδάχτηκε την ίδια (νέα) ύλη, αλλά με 
παραδοσιακό  τρόπο.  Οι  μαθητές  συμπλήρωσαν  ερωτηματολόγιο  pre test,  ενώ  σε  εύλογο 
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χρονικό διάστημα μετά τη διδασκαλία συμπλήρωσαν το post test. Την τρίτη ομάδα, δηλαδή την 
ομάδα ελέγχου, αποτέλεσαν απόφοιτοι λυκείου (231 άτομα), οι οποίοι συμπλήρωσαν  pre και 
post test, αλλά δεν παρακολούθησαν κάποιας μορφής διδασκαλία.
Προέκυψαν, έτσι, 6 διαφορετικές ομάδες δεδομένων. Η σύγκριση μεταξύ των αποτελεσμάτων 
στo pre και  τo post test για  κάθε  μια  από  τις  πειραματικές  ομάδες,  εστιάζει  στην 
αποτελεσματικότητα του νέου curriculum της ενέργειας, είτε με είτε χωρίς χρήση εκπαιδευτικού 
λογισμικού. Η σύγκριση των αποτελεσμάτων της ομάδας Α με αυτές της Β αποσκοπεί σε άλλης 
μορφής  αποτέλεσμα:  Αν  οι  τελικές  επιδώσεις  (post test)  της  πειραματικής  ομάδας  Α,  δεν 
παρουσιάζουν  σημαντικές  διαφορές  από  αυτές  της  ομάδας  Β,  αυτό  τότε  αποτελεί  ισχυρή 
ένδειξη ότι το συγκεκριμένο (σωστά σχεδιασμένο) λογισμικό μπορεί να αποτελέσει λύση στο 
πρόβλημα  της  σημαντικής  ασυνέπειας  (ποιοτικής  διαφοροποίησης)  στην  διδασκαλία  της 
επιστήμης στο δημοτικό. Αυτό διότι η ομάδα Β διδάχθηκε (σκοπίμως και για διάφορους λόγους) 
από  ένα  εκπαιδευτικό  που  κατέχει  σημαντικά  ανώτερες  γνώσεις  από  ένα  μέσο  δάσκαλο. 
Επιπροσθέτως,  η  σύγκριση μεταξύ οποιασδήποτε  από τις  δύο πειραματικές  ομάδες  και  της 
ομάδας ελέγχου (από την άλλη), εστιάζει στην αποτελεσματικότητα του νέου  curriculum, σε 
σχέση με αυτό που εφαρμόζεται στα σχολεία.
Ο τρόπος που επιλέχτηκαν τα σχολεία και συλλέχτηκαν τα δεδομένα έχει ήδη αναφερθεί αλλού 
(Garyfallidou 2005).  Το τμήμα του  curriculum το οποίο επιλέχτηκε για να διδαχθεί στις δύο 
πειραματικές ομάδες περιλαμβάνει θέματα που πρέπει να γνωρίζει κάθε ενήλικος πολίτης, ο 
οποίος  χειρίζεται  τεχνολογικά  αγαθά  και  συμμετέχει  στη  λήψη  αποφάσεων.  Συνεπώς  είναι 
σωστό να συγκρίνουμε τις γνώσεις των μαθητών με τις γνώσεις που έχουν οι ενήλικοι πολίτες, 
οι  γνώσεις  των  οποίων  προέρχονται  τόσο  από  το  σύνολο  του  υπάρχοντος  αναλυτικού 
προγράμματος  όσο  και  από  εξωσχολικές  μαθησιακές  πηγές.  Για  το  λόγο  αυτό  την  ομάδα 
ελέγχου αποτέλεσαν απόφοιτοι λυκείου, οι οποίοι άλλωστε (αν οτιδήποτε) θα αναμενόταν να 
απαντούν καλύτερα σε τέτοια θέματα: Είναι ωριμότεροι με πιο κατασταλαγμένες ξεκάθαρες, 
και συνολικές απόψεις πάνω σε τέτοια θέματα.
Δόθηκε  ιδιαίτερη  έμφαση  ώστε  τα  συνολικά  πειραματικά  σφάλματα  (στατιστικά  και 
συστηματικά)  να ελαχιστοποιηθούν.  Στα πλαίσια αυτά (μεταξύ άλλων) οι  δύο πειραματικές 
ομάδες σχηματίστηκαν έτσι ώστε να μην εμφανίζουν σημαντικές διαφορές. Όλοι οι στατιστικοί 
υπολογισμοί  πραγματοποιήθηκαν  με  ειδικά  κατασκευασμένο  λογισμικό,  σε  συνδυασμό  με 
υπολογιστικό και σχεδιαστικό πακέτο. Υπολογίστηκε η στατιστική διασπορά (variance) όπως 
και  η  τυπική  απόκλιση σύμφωνα  με  τη  διόρθωση κατά  Bessel  ξεχωριστά  για  κάθε  σημείο 
καθενός  διαγράμματος.  Τα  δεδομένα  παρουσιάζονται  με  την  μορφή  ιστογραμμάτων.  Οι 
πράσινοι  κύκλοι  απεικονίζουν τα  δεδομένα που αντιστοιχούν στην «πειραματική  ομάδα Α» 
διδασκαλία  με  χρήση  Η/Υ τα  μπλε  τρίγωνα  απεικονίζουν  τα  δεδομένα  της  «πειραματικής 
ομάδας Β» δηλαδή της ομάδας που διδάχτηκε την νέα ύλη με παραδοσιακή διδασκαλία ενώ τα 
μοβ τετράγωνα αντιπροσωπεύουν την «ομάδα ελέγχου» δηλαδή τους αποφοίτους λυκείου. 
Οι  ράβδοι  σφαλμάτων  (error  bars)  που  εμφανίζονται  σε  κάθε  σημείο  κάθε  ιστογράμματος 
αντιστοιχούν  (αριθμητικά)  σε  μία  συνολική  τυπική  απόκλιση  (total standard  deviation) 
εκατέρωθεν  του  σημείου,  όπως  αυτή  έχει  υπολογισθεί  λαμβάνοντας  υπ΄  όψιν  το  συνολικό 
σφάλμα (συστηματικό και στατιστικό) κατάλληλα υπολογισμένο για το σημείο αυτό.
Μέρος των αποτελεσμάτων έχει ήδη παρουσιαστεί αλλού (Garyfallidou et al 2005). Εξαιτίας 
του περιορισμένου χώρου της παρούσης εργασίας, θα παρουσιασθεί μόνο ένα από το σύνολο 
των διαγραμμάτων που προέκυψαν από την ανάλυση όλων των δεδομένων.
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Θα  μπορούσαμε  να  ηλεκτροδοτήσουμε  όλη  την  Ελλάδα  χρησιμοποιώντας  μόνο 
ανεμογεννήτριες; Μπορείς να δικαιολογήσεις την απάντησή σου; 
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Πράσινοι κύκλοι: πειραματική ομάδα A – διδασκαλία με χρήση Η/Υ, N=109
Μπλε τρίγωνα: πειραματική ομάδα B – διδασκαλία του νέου curriculum, N=103

Μοβ τετράγωνα: ομάδα ελέγχου C, N=231
Διάγραμμα 1

Παρατηρούμε ότι η πλειοψηφία των μαθητών (54,1% (±4,9%) για την πειραματική ομάδα Α και 
61,2% (±4,9%) για την πειραματική ομάδα Β) και των δύο πειραματικών ομάδων φαίνεται να 
έχει κατανοήσει ότι δεν είναι δυνατόν να ηλεκτροδοτηθεί η Ελλάδα με χρήση ανεμογεννητριών. 
Η διδασκαλία φαίνεται ότι πέτυχε στο σημείο αυτό. Πιστεύουμε ότι αν η διδακτική παρέμβαση 
είχε  μεγαλύτερη  διάρκεια  και  υπήρχε  δυνατότητα  να  επαναληφθούν  κάποιες  από  τις 
πληροφορίες  όπως π.χ.  το  πόσες  ανεμογεννήτριες  χρειάζονται  για  να ηλεκτροδοτήσουν την 
Ελλάδα και τι έκταση πρέπει να καλυφτεί για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, τότε το ποσοστό αυτό 
θα ήταν ακόμα υψηλότερο.
Αντίθετα  η  πλειοψηφία  της  ομάδας  ελέγχου 73,2% (±3,1%)  πιστεύει  ότι  είναι  δυνατόν  να 
ηλεκτροδοτηθεί η Ελλάδα με χρήση ανεμογεννητριών. Φαίνεται ότι οι εξωσχολικοί μαθησιακοί 
παράγοντες έχουν διαμορφώσει την γνώση των συμμετεχόντων. Είναι προφανές ότι τα άτομα 
αυτά δεν έχουν προβληματιστεί για το τι γίνεται όταν ο άνεμος σταματάει. Φαίνεται ακόμα ότι 
δεν έχουν μελετήσει στοιχεία για την απόδοση των ανεμογεννητριών και δεν αντιλαμβάνονται 
το μέγεθος του χώρου που απαιτείται για να τοποθετηθούν και να δουλεύουν αποτελεσματικά.
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Οι συμμετέχοντες στην έρευνα έπρεπε στη συνέχεια να δικαιολογήσουν την απάντησή τους.
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Πράσινοι κύκλοι: πειραματική ομάδα A – διδασκαλία με χρήση Η/Υ, N=109
Μπλε τρίγωνα: πειραματική ομάδα B – διδασκαλία του νέου curriculum, N=103

Μοβ τετράγωνα: ομάδα ελέγχου C, N=231
Διάγραμμα 2

Παρατηρούμε ότι  το 28,1% (±3,1%) των αποφοίτων λυκείου (ομάδα ελέγχου) θεωρεί ότι  η 
ύπαρξη  θεωρεί  ότι  η  ύπαρξη  δυνατών  ανέμων  είναι  ικανή  συνθήκη  για  να  δουλέψουν 
αποτελεσματικά  οι  ανεμογεννήτριες.  Αυτό  που  δεν  ευσταθεί  αφού  οι  περισσότεροι  τύποι 
ανεμογεννητριών  σε  πραγματικά  δυνατούς  ανέμους  σταματούν  την  λειτουργία  τους  για  να 
αποφύγουν την καταστροφή.
Παρατηρούμε επίσης ότι το 56% (±4,9%) της πειραματικής ομάδας Α και το 41,7% (5,0%) της 
πειραματικής ομάδας Β δεν δικαιολογούν την απάντησή τους.
Αυτό το συναντήσαμε σε πολλές ερωτήσεις, και ίσως οφείλεται στο ότι οι μαθητές δεν έχουν 
μάθει να εκφράζουν την γνώμη τους.

Συμπεράσματα

Οι μαθητές τόσο της πειραματικής ομάδας Α (διδασκαλία με χρήση Η/Υ), όσο και οι μαθητές 
της πειραματική ομάδα Β (παραδοσιακή διδασκαλία με το νέο curriculum) αντέδρασαν θετικά 
στη διδασκαλία. Η διδασκαλία με όποιο τρόπο και αν πραγματοποιήθηκε φαίνεται ότι κέντρισε 
το ενδιαφέρον των μαθητών οι οποίοι:
• Βρήκαν το θέμα εξαιρετικά ενδιαφέρον. 
• Υπέβαλαν ερωτήσεις σχετικές με το προς διδασκαλία αντικείμενο.
• Σε αρκετές  περιπτώσεις  θυσίασαν τμήμα ή και  όλο το  διάλειμμά τους,  προκειμένου να 

πάρουν απάντηση στην ερώτησή τους. 
Θεώρησαν την διενέργεια της ερευνητικής διαδικασίας ως μια καλή ευκαιρία για να πάρουν 
απαντήσεις σε ερωτήματα από τον ευρύτερο χώρο της φυσικής, και έτσι υπέβαλαν και πολλές 
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ερωτήσεις, συχνά άσχετες με το προς διδασκαλία αντικείμενο.
Γενικά  δεν  εμφανίστηκαν  σημαντικές  διαφορές  ανάμεσα  στην  πειραματική  ομάδα  Α 
(διδασκαλία με χρήση Η/Υ) και την πειραματική ομάδα Β (παραδοσιακή διδασκαλία με το νέο 
curriculum)  κάτι  που ήταν αναμενόμενο,  αφού ουσιαστικά  διδάχτηκαν την ίδια  ύλη,  ενώ ο 
σχεδιασμός του εκπαιδευτικού λογισμικού ήταν λεπτομερής  και  σωστός.  Αντίθετα  η ομάδα 
ελέγχου (απόφοιτοι  λυκείου)  εμφανίζει  σημαντικά  μεγαλύτερα  ποσοστά  λανθασμένων 
απαντήσεων, σε σχέση με τις δύο πειραματικές ομάδες. Η ομάδα ελέγχου (απόφοιτοι λυκείου) 
εμφανίζει  ακόμα  μεγάλα  ποσοστά  αντιφατικών  απαντήσεων  (δηλαδή  ο  ίδιος  μαθητής  δίνει 
απαντήσεις όπου η μία αντιφάσκει με κάποια άλλη). Γενικά φαίνεται ότι η ομάδα ελέγχου έχει 
επηρεαστεί σημαντικά από εξωσχολικούς, εξωδιδακτικούς μαθησιακούς παράγοντες στο θέμα 
της ενέργειας.
Συνοψίζοντας,  θεωρούμε  ότι  το  συγκεκριμένο  curriculum,  μπορεί  να  αποτελέσει  χρήσιμο 
σημείο εκκίνησης για τους δασκάλους που αναζητούν υλικό και μέθοδο για να διδάξουν την 
ενέργεια.
Το λογισμικό, από την άλλη, μπορεί να αποτελέσει ένα εύχρηστο (και πλήρες) εργαλείο για 
τους δασκάλους που αναζητούν ένα πιο μοντέρνο και αποτελεσματικό τρόπο για να διδάξουν 
την ενέργεια. Επιπλέον, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αυτοεκπαίδευση από τους μαθητές, τους 
γονείς τους ή και τους ίδιους τους δασκάλους που εκτιμούν ότι ίσως υπολείπονται γνώσεων 
ικανών ώστε να διδάξουν ενεργειακά θέματα.
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Μελέτη της μετάβασης σε διαφορετικές αναπαραστάσεις 
μεταβαλλόμενης κίνησης με την εφαρμογή μαθηματικών εννοιών

Γεωργόπουλος Κ., Μπέλλου Ι., Μικρόπουλος Τ.
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 

kgeorgop@gmail.com
Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Ιωαννίνων Άρτας, ibellou@sch.gr

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, amikrop@uoi.gr

Μαθητές  και  φοιτητές  αντιμετωπίζουν  δυσκολίες  κατά  τη  μετάβαση  μεταξύ  των 
γραφικών  παραστάσεων  διαφορετικών  φυσικών  μεγεθών  και  την  κατανόηση  των 
αντίστοιχων  φυσικών  φαινομένων.  Η  παρούσα εργασία  μελετά  την  εφαρμογή  των 
μαθηματικών εννοιών της κλίσης και του εμβαδού στο πλαίσιο των αναπαραστάσεων 
των φυσικών μεγεθών θέσης,  ταχύτητας  και  επιτάχυνσης  στην  ευθύγραμμη  ομαλά 
επιταχυνόμενη  κίνηση  και  σε  δύο  πειραματικές  περιπτώσεις,  της  αλλαγής  του 
συστήματος  αναφοράς  και  της  επιτάχυνσης.  Η  παρέμβαση  υλοποιήθηκε  με  ένα 
σύστημα MBL σε φοιτητές θεωρητικής και  θετικής  τεχνολογικής κατεύθυνσης. Τα–  
αποτελέσματα  της  μελέτης  δείχνουν  ότι  οι  φοιτητές  της  θεωρητικής  κατεύθυνσης 
παρουσιάζουν  μεγαλύτερη  βελτίωση,  ξεκινώντας  και  παραμένοντας  όμως  σε 
χαμηλότερα  γνωστικά  επίπεδα  κατά  SOLO  από  τους  φοιτητές  της  θετικής  – 
τεχνολογικής κατεύθυνσης.

Εισαγωγή

Η  φυσική  αποτελεί  το  ιδανικό  περιβάλλον  για  την  εφαρμογή  των  μαθηματικών  σε  ένα 
εφαρμοσμένο  επιστημονικό  πλαίσιο.  Οι  φυσικοί  συχνά  εκπλήσσονται  για  το  πόσο  λίγα 
μαθηματικά γνωρίζουν οι μαθητές, σε αντιδιαστολή με τις επιδόσεις τους στα μαθήματα των 
μαθηματικών  (Redish 2005). Αυτό  οφείλεται  στον  διαφορετικό  τρόπο  εφαρμογής  των 
μαθηματικών  που  δημιουργεί  δυσκολίες  στο  χειρισμό  μαθηματικών  εννοιών  στις  γραφικές 
παραστάσεις και στην ερμηνεία φυσικών φαινομένων μέσω αυτών, στις αλγεβρικές εξισώσεις 
και στη σχέση μεταξύ φυσικής κατάστασης και της σχετικής μαθηματικής έκφρασης, και στο τι 
αναπαριστούν τα διανύσματα (Saul et al. 1996).
Η  αποτελεσματική  χρήση  των  αναπαραστάσεων  στην  εκπαίδευση  των  μαθηματικών  και 
φυσικών  επιστημών  παρουσιάζει  ερευνητικό  ενδιαφέρον  (NCTM 2000:  p.29, Ozgun-Koca 
2001). Παρά το ότι όλες οι μορφές των αναπαραστάσεων είναι χρήσιμες στη διδασκαλία και 
μάθηση των μαθηματικών και φυσικών επιστημών, ιδιαίτερο ρόλο διαδραματίζουν οι γραφικές 
παραστάσεις,  οι  οποίες  μπορούν να συνοψίσουν σε μεγάλο βαθμό σύνθετες  πληροφορίες  ή 
σχέσεις με αποτελεσματικό τρόπο (Linn et al. 1987).
Ειδικότερα  στη  μελέτη  των  κινηματικών  φαινομένων  οι  γραφικές  παραστάσεις  της  θέσης, 
ταχύτητας  και  επιτάχυνσης  θεωρούνται  ως  ο  καλύτερος  τρόπος  για  την  κατανόηση  μιας 
αλγεβρικής  σχέσης,  δεδομένου  ότι  προσφέρουν  μια  πολύτιμη  εναλλακτική  ερμηνεία  σε 
αντιδιαστολή με  τη  λεκτική  και  αλγεβρική  περιγραφή των φαινομένων  προσφέροντας  έναν 
διαφορετικό τρόπο χειρισμού των εννοιών που αναπτύσσονται (Arons 1990, Svec 1999, Ozgun-
Koca 2001). Παρόλα αυτά, αποτελέσματα εμπειρικών μελετών δείχνουν ότι  πολλοί μαθητές 
στερούνται δεξιοτήτων δημιουργίας αλλά και ερμηνείας γραφικών παραστάσεων (Lapp 1999, 
Hadjidemetriou & Williams 2000, Roth 2001, Selden & Selden, 2001).
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Οι διαφορετικοί τρόποι προσέγγισης και οι διαφορετικοί διδακτικοί στόχοι στα μαθηματικά και 
τη φυσική που θεωρούνται ως η βάση των δυσκολιών, παρουσιάζονται συνοπτικά (Ellermeijer 
& Heck, 2003):

• Στα μαθηματικά,  η  γραφική παράσταση αναπαριστά ένα  απλό αντικείμενο όπως για 
παράδειγμα μια συνάρτηση. Κύριος  σκοπός  είναι  να δοθεί  μια άποψη των ποικίλων 
όψεων της συνάρτησης. Στη φυσική, η συνάρτηση αναπαριστά μια σχέση μεταξύ δύο 
φυσικών μεγεθών. Κύριος σκοπός είναι η μελέτη της μεταξύ τους σχέσης.

• Στα  μαθηματικά,  τα  πεδία  ορισμού  και  τιμών  της  συνάρτησης  λαμβάνουν  συνήθως 
άπειρες  τιμές,  ενώ  στη  φυσική  οι  τιμές  καθορίζονται  από  το  είδος  και  το  εύρος 
μεταβολής των μεγεθών.

• Στα μαθηματικά, η αρχή του συστήματος συντεταγμένων συνήθως είναι το σημείο (0, 
0), ενώ στη φυσική αντιστοιχεί σε μία επιλεγμένη θέση, τη θέση του παρατηρητή.

• Στα  μαθηματικά,  οι  τιμές  στο  σύστημα  αξόνων  είναι  αδιάστατοι  αριθμοί,  ενώ  στη 
φυσική τιμές μεγεθών που εκφράζονται σε συγκεκριμένες μονάδες.

• Στα μαθηματικά, η κλίση, η εφαπτομένη της καμπύλης, είναι ένας αδιάστατος αριθμός 
με γεωμετρική μόνο ερμηνεία,  ενώ στη φυσική αναπαριστά ένα φυσικό μέγεθος και 
συνδέει την αλλαγή ενός μεγέθους σε σχέση με ένα άλλο.

Παρανοήσεις που προέρχονται από τις γραφικές παραστάσεις στη φυσική, σχετίζονται με το 
γεγονός ότι μαθητές και φοιτητές δεν αντιλαμβάνονται τη γραφική παράσταση ως μια σχέση 
μεταξύ μεταβλητών, αλλά σαν εικόνα (graph as a picture). Επίσης, παρερμηνεύουν μεταξύ της 
μορφής της γραφικής παράστασης και της εικόνας της πειραματικής διαδικασίας θεωρώντας ότι 
πρέπει να έχουν την ίδια μορφή (graph shape and path of motion confusion) (McDermott et al. 
1987, Dunham & Osborne 1991, Lenton et al. 2000).
Η δεξιότητα των μαθητών να συνδέουν γραφικές παραστάσεις με φυσικά φαινόμενα φαίνεται 
ότι είναι κάτι το ξεχωριστό από τις γραφικές δεξιότητες που διδάχθηκαν κατά τη διάρκεια των 
μαθημάτων στα μαθηματικά (Ellermeijer & Heck 2003).
Οι προτάσεις για την κατανόηση φυσικών φαινομένων από γραφικές παραστάσεις, ιδιαίτερα σε 
προβλήματα κινηματικής, περιλαμβάνουν παρεμβάσεις κατά τις οποίες μαθητές και φοιτητές 
έχουν τη δυνατότητα να αναγνωρίσουν ότι  η ίδια πληροφορία μπορεί να αναπαρασταθεί με 
διαφορετικούς τρόπους και να ερμηνεύουν τη σχέση κάθε αναπαράστασης με την πραγματική 
κίνηση «μεταβαίνοντας» από τη μια στην άλλη (McDermott et al. 1987).
Παρεμβάσεις τέτοιου τύπου προϋποθέτουν την ταυτόχρονη σύνδεση του φαινομένου μέσω του 
αντίστοιχου πειράματος και των αναπαραστάσεών του (Thornton 1987,  Trumper &  Gelbman 
2002) και τη μετάβαση (transition) μεταξύ των γραφικών παραστάσεων διαφορετικών φυσικών 
μεγεθών που απεικονίζουν το ίδιο φαινόμενο συμπεραίνοντας την μορφή της μιας από την άλλη 
(Beichner 1994).
Από  τις  αποτελεσματικότερες  προσεγγίσεις  για  την  άμεση  σύνδεση  φαινομένου  και 
αναπαραστάσεων  προσφέρουν  τα  εργαστήρια  συνδεδεμένα  με  υπολογιστή  (Microcomputer 
Based Laboratories,  MBL). (Thornton 1989). Οι διατάξεις αυτές συνδέουν το πείραμα μέσω 
αισθητήρων  με  τον  υπολογιστή,  ο  οποίος  μέσω  του  κατάλληλου  λογισμικού  καταγράφει 
πειραματικά δεδομένα, τα επεξεργάζεται και παρουσιάζει τα αποτελέσματα κατά την επιθυμία 
του  χρήστη,  με  κύριο  χαρακτηριστικό  τη  δημιουργία  γραφικών  παραστάσεων.  Τα 
βιβλιογραφικά  δεδομένα  από την  αξιοποίηση των  MBL στη  διδακτική  πράξη  είναι  θετικά, 
ιδιαίτερα όσον αφορά στη σύνδεση φαινομένου – αναπαράστασης – μαθηματικού συμβολισμού 
(Beichner 1994,  Svec 1999,  Ainley et al. 1999). Στο πλαίσιο αυτό η χρήση του υπολογιστή 
συνδέεται  με  την  οπτικοποίηση  που  αποτελεί  ένα  από  τα  ισχυρότερα  εργαλεία  για  την 
ερμηνευτική αναπαράσταση της πληροφορίας (Μικρόπουλος 2006).
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Η  παρούσα  εργασία  μελετά  την  εφαρμογή  των  μαθηματικών  εννοιών  της  κλίσης  και  του 
εμβαδού  στο  πλαίσιο  των  αναπαραστάσεων  των  φυσικών  μεγεθών  x(t),  v(t)  και  a(t)  στην 
ευθύγραμμη  μεταβαλλόμενη  κίνηση.  Συγκεκριμένα,  διερευνάται  η  δεξιότητα  μετάβασης 
φοιτητών μεταξύ των γραφικών παραστάσεων  x(t),  v(t) και  a(t) του ίδιου φαινομένου σε δύο 
διαφορετικές περιπτώσεις, κατά την αλλαγή του συστήματος αναφοράς και κατά την αλλαγή 
της επιτάχυνσης.

Η ταυτότητα της έρευνας

Θεωρώντας ότι η αλλαγή των αναπαραστάσεων επηρεάζει την οπτική πληροφορία αλλά και την 
εφαρμογή  των  αντίστοιχων  μαθηματικών  εννοιών,  μελετάται  η  εφαρμογή  των  εννοιών  της 
κλίσης και του εμβαδού σε δύο περιπτώσεις: α) κατά την αλλαγή του συστήματος αναφοράς 
(θέση παρατήρησης του φαινομένου) και β) κατά την αλλαγή της επιτάχυνσης.
Το δείγμα αποτελείται από 84 πρωτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες του Παιδαγωγικού Τμήματος 
Δημοτικής  Εκπαίδευσης  στο  Πανεπιστήμιο  Ιωαννίνων.  Οι  φοιτητές  χωρίστηκαν  σε  δύο 
κατηγορίες  με  βάση  την  κατεύθυνση  που  είχαν  επιλέξει  στο  Λύκειο.  Η  πρώτη  κατηγορία 
αποτελείται από 46 φοιτητές θεωρητικής κατεύθυνσης με ικανοποιητικό βαθμό επίδοσης στα 
μαθηματικά  γενικής  παιδείας  της  Γ’  Λυκείου.  Η  δεύτερη  κατηγορία  αποτελείται  από  38 
φοιτητές θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης. Κάθε κατηγορία χωρίζεται σε δύο ισοδύναμες 
πειραματικές ομάδες, με κριτήριο την επίδοσή τους στα μαθηματικά της γενικής παιδείας της Γ’ 
Λυκείου.
Η διαδικασία περιλαμβάνει την πραγματοποίηση του πειράματος με σύστημα  MBL από τους 
φοιτητές, τη μεταβολή ενός παράγοντα (σύστημα αναφοράς ή επιτάχυνση) που επηρεάζει τις 
αναπαραστάσεις του φαινομένου, και στη συνέχεια την επανάληψη του πειράματος.
Η πρώτη ομάδα σε κάθε κατηγορία (θεωρητική και θετική – τεχνολογική) μελέτησε την αλλαγή 
του συστήματος αναφοράς, ενώ η δεύτερη την αλλαγή της επιτάχυνσης.
Κατά τη διάρκεια κάθε πειράματος στην οθόνη του υπολογιστή εμφανίζονται ταυτόχρονα με 
κοινό άξονα χρόνου, οι αναπαραστάσεις (γραφικές παραστάσεις και αλγεβρικές εξισώσεις) των 
φυσικών  μεγεθών  x(t),  v(t)  και  a(t),  που  αναπαριστούν  το  ίδιο  φυσικό  φαινόμενο.  Στο 
περιβάλλον αυτό οι φοιτητές μεταβαίνουν μεταξύ των αναπαραστάσεων χρησιμοποιώντας τις 
μαθηματικές έννοιες της κλίσης και του εμβαδού.
Η  καταγραφή  των  απαντήσεων  των  φοιτητών  έγινε  μέσω  ερωτηματολογίου,  το  οποίο 
περιλαμβάνει τις ακόλουθες τέσσερις ερωτήσεις με τις συνοδευτικές τους παραστάσεις:
1. Το ακόλουθο διάγραμμα είναι η γραφική παράσταση της μετατόπισης x(t) ενός κινητού κατά 
το χρονικό διάστημα 5s. Ποια από τις ακόλουθες γραφικές παραστάσεις της ταχύτητας v(t) θα 
μπορούσε να αναπαραστήσει καλύτερα την κίνηση του κινητού κατά τη διάρκεια του ανωτέρω 
χρονικού διαστήματος; (μετακίνηση από την παράσταση x(t) στη v(t)).
2.  Δίνεται  το διάγραμμα της  ταχύτητας  σε συνάρτηση του χρόνου.  Ποιο  από τα  ακόλουθα 
διαγράμματα της  θέσης  x(t)  θα  μπορούσε να αναπαριστά την  κίνηση του αντικειμένου της 
κίνησης για το ίδιο χρονικό διάστημα; (μετακίνηση από την v(t) στη x(t)).
3. Το ακόλουθο διάγραμμα είναι η γραφική παράσταση της ταχύτητας v(t) ενός κινητού κατά το 
χρονικό διάστημα 5s. Ποια από τις ακόλουθες γραφικές παραστάσεις της επιτάχυνσης  a(t) θα 
μπορούσε να αναπαραστήσει καλύτερα την κίνηση του κινητού κατά τη διάρκεια του ανωτέρω 
χρονικού διαστήματος; (μετακίνηση από την v(t) στην a(t)).
4. Το ακόλουθο διάγραμμα είναι η γραφική παράσταση της επιτάχυνσης a(t) ενός κινητού κατά 
το χρονικό διάστημα 5s. Ποια από τις ακόλουθες γραφικές παραστάσεις της ταχύτητας  v(t) θα 
μπορούσε να αναπαραστήσει καλύτερα την κίνηση του κινητού κατά τη διάρκεια του ανωτέρω 
χρονικού διαστήματος; (μετακίνηση από την παράσταση a(t) στην v(t)).
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Το  ερωτηματολόγιο  απαντήθηκε  πριν  και  μετά  τη  διεξαγωγή  τους  πειράματος  από  τους 
φοιτητές. Κάθε φοιτητής απαντούσε και δικαιολογούσε την απάντησή του.
Για  τη  σε  βάθος  μελέτη  της  γνώσης  των  φοιτητών  επιλέχθηκε  ποιοτική  ανάλυση  των 
απαντήσεων τους και συγκεκριμένα η ταξινομία  SOLO (Structure of the Observed Learning 
Outcomes) (Biggs &  Collins 1982). Η ταξινομία κατηγοριοποιεί τις απαντήσεις σε ιεραρχικά 
επίπεδα, τα οποία εκφράζουν την εξελικτική πορεία της διαδικασίας οικοδόμησης της γνώσης. 
Παρέχει  έναν  συστηματικό  τρόπο  περιγραφής  της  γνωστικής  ιεραρχίας  που  εμφανίζουν  οι 
φοιτητές κατά την πραγματοποίηση μιας δραστηριότητας.
Σύμφωνα με την ταξινομία SOLO, η γνώση του φοιτητή μπορεί να καταταχθεί σε κάποιο από 
τα πέντε παρακάτω ιεραρχικά επίπεδα (Μπέλλου 2003):
1. Πρώτο επίπεδο προ-δομικό, πρώιμο. Ο φοιτητής με την απάντηση που δίνει: 

• είτε αποφεύγει την ερώτηση (άρνηση, απόκρουση)
• είτε μεταφέρει την ερώτηση καταφατικά (ταυτολογία)
• είτε κάνει έναν άσχετο συνειρμό βασισμένο σε προσωπικά δεδομένα
• δεν εξετάζει τους διάφορους παράγοντες και έννοιες που έχουν σχέση με το θέμα και 

δεν προβαίνει σε κανένα συσχετισμό τους
• χρησιμοποιεί  μόνο  λίγες  από  τις  διαθέσιμες  πληροφορίες  και  σπάνια  καταλήγει  σε 

συμπέρασμα.
Μεταβατικό  στάδιο  μεταξύ  του  πρώτου  και  δεύτερου  επιπέδου:  Ο  φοιτητής  χρησιμοποιεί 
ανεπαρκώς κάποιο σχετικό στοιχείο κάνοντας με ανακρίβεια μία υπόθεση.
17. Δεύτερο επίπεδο μονο-παραγοντικό, μονο-δομικό. Ο φοιτητής:

• επιλέγει ένα από τα σχετικά στοιχεία της παρουσίασης και επικεντρώνεται σ’ αυτό
• ανταποκρίνεται με περιορισμένο τρόπο, σπάνια συνδέει τμήματα πληροφοριών και δεν 

δίνει εξηγήσεις
• δεν καταλήγει σε συμπέρασμα ή το συμπέρασμα προκύπτει βιαστικά από λίγα στοιχεία.

Μεταβατικό στάδιο μεταξύ του δεύτερου και τρίτου επιπέδου: Ο φοιτητής επιλέγει δύο σχετικά 
στοιχεία που δε συμφωνούν, είναι ασυνεπή και αποτρέπουν την εξαγωγή συμπεράσματος.
3. Τρίτο επίπεδο πολύ-παραγοντικό, παραθετικό, πολύ-δομικό. Ο φοιτητής: 

•  επιλέγει  δύο  ή  περισσότερα  στοιχεία  από  την  παρουσίαση  και  τα  παραθέτει, 
αναφέροντάς τα απλώς με μία σειρά, αγνοώντας τις σχέσεις τους

• δε  χρησιμοποιεί  όλες  τις  διαθέσιμες  πληροφορίες  και  δεν  επιχειρεί  να  κάνει 
συσχετισμούς

• συνήθως  δεν  καταλήγει  σε  συμπέρασμα  ή  οδηγείται  σε  εναλλακτικό  συμπέρασμα  ή 
ακόμα μπορεί να αναφέρει το αναμενόμενο συμπέρασμα αποσπασματικά, χωρίς αυτό να 
προκύπτει από τα δεδομένα και τη λογική που παρουσίασε πριν

• Ο τόνος στο λόγο του παρουσιάζεται περιγραφικός, δηλωτικός.
Μεταβατικό στάδιο μεταξύ του τρίτου και τέταρτου επιπέδου: Ο φοιτητής αναγνωρίζει κάποια 
ανακολουθία,  αλλά  δε  μπορεί  να  την  αντιμετωπίσει  ή  κάνει  επί  μέρους  συσχετισμό  των 
δεδομένων.
4. Τέταρτο επίπεδο συσχετιστικό, συνδυαστικό, συνθετικό. Ο φοιτητής:

• χρησιμοποιεί τις περισσότερες ή όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες, τις συνδέει με συνεπή 
τρόπο και τις ενσωματώνει σε ένα εννοιολογικό σχήμα, με το οποίο αντιμετωπίζει και 
τις αντικρουόμενες καταστάσεις

• αρχίζει να δίνει εξηγήσεις συνδυάζοντας τα στοιχεία και αναζητώντας σχέσεις αιτίου –
αποτελέσματος. Έτσι παράγει ένα επιχείρημα και δεν αρκείται απλώς σε μια παράθεση 
σχετικών στοιχείων
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• η διαδικασία της επαγωγής οδηγεί σε ένα επιστημονικά αποδεκτό συμπέρασμα. Ως εκ 
τούτου δεν αναφέρεται καμιά εναλλακτική λύση

• Ο τόνος στο λόγο του είναι επεξηγηματικός.
Μεταβατικό στάδιο μεταξύ του τέταρτου και πέμπτου επιπέδου: Ο φοιτητής αναγνωρίζει τη 
σχετικότητα της επεξήγησης αλλά γενικεύει ανεπαρκώς. Θεωρητικά θα μπορούσε να υπάρχει 
ένα ακόμα ανώτερο επίπεδο το οποίο κρίνεται πολύ προχωρημένο και το οποίο θα ονομάζονταν
5. Πέμπτο επίπεδο θεωρητικής γενίκευσης, εκτεταμένης θεώρησης. Ο φοιτητής:

• χρησιμοποιεί  πληροφορίες  που  δεν  περιλαμβάνονται  στα  δεδομένα,  γενικευμένες 
επιστημονικές αρχές που δείχνουν ότι το παράδειγμα είναι μια μόνο πιθανή περίπτωση 
ενός φαινομένου μεγάλης εμβέλειας, που επεκτείνεται σε άλλες περιπτώσεις

• κάνει  νέες  υποθέσεις  που  βασίζονται  σε  προηγούμενα  λογικά  αιτιολογημένα 
συμπεράσματα

• δεν  επιδιώκει  να  προσδιορίσει  ένα  ορισμένο  ή  περιορισμένο  συμπέρασμα,  αλλά 
δοκιμάζει, υποθέτει και κρίνει άλλες πιθανές απαντήσεις που θα ταίριαζαν στο ερώτημα

• Ο τόνος στο λόγο του εμφανίζεται συμπερασματικός.
Ως παράδειγμα ταξινόμησης απαντήσεων λαμβάνεται μια συγκεκριμένη ερώτηση (ερώτηση 1, 
πίνακας 1).

Πίνακας 1: Παράδειγμα ταξινόμησης απαντήσεων της ερώτησης 1 κατά SOLO.
ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 1

1ο προδομικό Δεν απαντά, απαντά λάθος ή περιγράφει απλά την καμπύλη
2ο μονοδομικό Στην περιγραφή της καμπύλης αναφέρει απλά την εξέλιξη μόνο ενός 

από τα μεγέθη - παράγοντες: θέση ή ταχύτητα ή είδος κίνησης
3ο πολυδομικό Στην  περιγραφή  της  καμπύλης  αναφέρει  την  εξέλιξη  δύο  ή 

περισσοτέρων παραγόντων χωρίς να τους συσχετίζει κατάλληλα
4ο συσχετιστικό Στην  περιγραφή  της  καμπύλης  αναφέρει  την  εξέλιξη  δύο  ή 

περισσοτέρων  παραγόντων,  κάνει  τους  κατάλληλους  συσχετισμούς 
και καταλήγει σε συμπέρασμα

5ο εκτεταμένης 
θεώρησης

Λαμβάνει υπόψη τη μορφή της καμπύλης, συνδυάζει τη μαθηματική 
έννοια με το φυσικό μέγεθος, συμπεραίνει για το είδος της κίνησης, 
εντάσσει τη συγκεκριμένη περίπτωση στο γενικό πλαίσιο

Αποτελέσματα και σχόλια

Τα αποτελέσματα που απεικονίζουν τη μετάβαση των φοιτητών εμφανίζονται στον πίνακα 2. Οι 
τιμές αντιστοιχούν στους μέσους όρους καταγραφής του αντίστοιχου επιπέδου SOLO για τους 
φοιτητές κάθε ομάδας(1: προδομικό, 2: μονοδομικό, 3: πολυδομικό, 4: συσχετιστικό, 5: επίπεδο 
εκτεταμένης θεώρησης).  Οι δεκαδικοί αριθμοί σημαίνουν ότι  οι μέσοι όροι αντιστοιχούν σε 
μεταβατικά επίπεδα SOLO.
Όλοι  οι  φοιτητές  βελτίωσαν  το  γνωστικό  τους  επίπεδο  μετά  το  πείραμα.  Όπως  είναι 
αναμενόμενο, όλοι οι φοιτητές της θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης βρίσκονται τόσο πριν 
όσο και μετά το πείραμα σε καλύτερο γνωστικό επίπεδο από αυτούς της θεωρητικής. Μάλιστα 
οι  τελευταίοι  μόνο  σε  μία  ερώτηση  ξεπέρασαν  το  τρίτο  πολυδομικό  επίπεδο,  επίπεδο  που 
ξεπερνούν όλοι σχεδόν οι φοιτητές της άλλης κατηγορίας χωρίς όμως να καταγράφονται υψηλά 
γνωστικά επίπεδα και γι’ αυτούς. Χαρακτηριστικό είναι ότι πολύ μεγαλύτερη βελτίωση φάνηκε 
στους φοιτητές που προέρχονται από τη θεωρητική κατεύθυνση σε αντίθεση με αυτούς της 
θετικής  και  τεχνολογικής.  Ο  κυριότερος  λόγος  είναι  ότι  οι  φοιτητές  της  θεωρητικής  είχαν 
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περιθώριο βελτίωσης ξεκινώντας από το χαμηλότερο γνωστικό επίπεδο να μετακινηθούν στο 
επόμενο ιεραρχικό επίπεδο επισημαίνοντας μόνο τους παράγοντες της κλίσης και του εμβαδού, 
χωρίς  όμως  να  μπορούν  να  αξιοποιήσουν  αυτές  τις  μαθηματικές  έννοιες  με  τα  αντίστοιχα 
φυσικά μεγέθη. Οι φοιτητές της θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης ξεκινούν σχεδόν όλοι 
από  το  τρίτο,  πολυδομικό  επίπεδο.  Αυτό  σημαίνει  ότι  αναγνωρίζουν  τους  παράγοντες  που 
πρέπει  να  συσχετίσουν  ώστε  να  φτάσουν  σε  αποδεκτό  επιστημονικά  συμπέρασμα,  αλλά 
φαίνεται ότι δεν μπορούν να εφαρμόσουν τις μαθηματικές έννοιες στο πλαίσιο της φυσικής 
κυρίως σε επιμέρους τμήματα των γραφικών παραστάσεων και να καταλήξουν σε συμπέρασμα 
για τα είδη της κίνησης.

Πίνακας 2: Μέσοι όροι καταγραφής του αντίστοιχου επιπέδου SOLO των φοιτητών.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ 

(Ν = 46)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΕΤΙΚΗ & 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ (Ν = 38)

ΟΜΑΔΑ 1 
(Ν = 23)

ΟΜΑΔΑ 2 (Ν 
= 23)

ΟΜΑΔΑ 1 
(Ν = 19)

ΟΜΑΔΑ 2 
(Ν = 19)

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΠΡΙΝ 1.5 1.6 3.2 3.5
x(t)  v(t) ΜΕΤΑ 2.5 2.8 3.7 3.9

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 ΠΡΙΝ 1.4 1.3 2.8 3.2
v(t)  x(t) ΜΕΤΑ 2.8 2.7 3.6 3.7

ΕΡΩΤΗΣΗ 3 ΠΡΙΝ 2.0 2.3 4.0 3.8
v(t)  a(t) ΜΕΤΑ 3.4 3.1 4.1 4.0

ΕΡΩΤΗΣΗ 4 ΠΡΙΝ 1.7 1.9 3.2 2.9
a(t)  v(t) ΜΕΤΑ 2.8 2.9 3.5 3.6

Επισημαίνεται ότι κατά τη σύγκριση των δύο ομάδων (ομάδα 1: αλλαγή συστήματος αναφοράς, 
ομάδα  2:  αλλαγή  επιτάχυνσης)  στις  δύο  κατηγορίες  φοιτητών,  παρατηρείται  διαφορετική 
συμπεριφορά.  Οι  φοιτητές  της  θεωρητικής  παρουσιάζουν  μεγαλύτερη  βελτίωση  κατά  τη 
μετάβαση μεταξύ των μεγεθών x(t) και v(t) κατά τη μεταβολή της επιτάχυνσης, ενώ συμβαίνει 
το  αντίθετο με τους  φοιτητές  της  θετικής  και  τεχνολογικής  κατεύθυνσης.  Όσον αφορά στη 
μετάβαση  μεταξύ  των  καμπυλών  v(t)  και  a(t),  οι  φοιτητές  της  θεωρητικής  κατεύθυνσης 
παρουσιάζουν  μεγαλύτερη  βελτίωση  κατά  την  αλλαγή  του  συστήματος  αναφοράς,  ενώ 
συμβαίνει το αντίθετο με τους φοιτητές της θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης.
Μετά το τέλος της διαδικασίας ζητήθηκε από τους φοιτητές να αξιολογήσουν κατά πόσο οι 
δραστηριότητες που πραγματοποίησαν τους διευκόλυναν στις απαντήσεις των ερωτήσεων. Η 
ομάδα 1 της θεωρητικής κατεύθυνσης με την αλλαγή του συστήματος αναφοράς δήλωσε ότι οι 
δραστηριότητες τους βοήθησαν μέτρια και αρκετά. Η ομάδα 2 με την αλλαγή της επιτάχυνσης 
εκτίμησε  ότι  βοηθήθηκε  από  μέτρια  ως  πολύ.  Οι  φοιτητές  της  θετικής  και  τεχνολογικής 
κατεύθυνσης και στις δύο ομάδες εκτίμησαν ότι οι δραστηριότητες τους βοήθησαν από λίγο ως 
αρκετά.

Συμπεράσματα

Η παρούσα εργασία διερευνά την εφαρμογή των μαθηματικών εννοιών της  κλίσης  και  του 
εμβαδού  στο  πλαίσιο  των  αναπαραστάσεων  των  φυσικών  μεγεθών  x(t),  v(t)  και  a(t)  στην 
ευθύγραμμη μεταβαλλόμενη κίνηση σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, κατά την αλλαγή του 
συστήματος αναφοράς και κατά την αλλαγή της επιτάχυνσης κατά τη διάρκεια ενός πειράματος 
με σύστημα MBL.
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Διαπιστώνεται  δυσκολία  κατά  τη  μετάβαση  των  φοιτητών  μεταξύ  των  διαφορετικών 
αναπαραστάσεων  των  φυσικών  μεγεθών  που  περιγράφουν  την  ευθύγραμμη  ομαλά 
επιταχυνόμενη κίνηση.
Επίσης,  δεν  παρατηρείται  ούτε  μεγάλη διαφορά  στη  δεξιότητα  μετάβασης  μεταξύ  των  δύο 
ομάδων (αλλαγή συστήματος αναφοράς και επιτάχυνσης) σε κάθε κατηγορία (θεωρητική και 
θετική – τεχνολογική).
Διαπιστώνεται μεγαλύτερη βελτίωση των φοιτητών της θεωρητικής κατεύθυνσης, αλλά μεταξύ 
χαμηλών  ιεραρχικά  γνωστικών  επιπέδων.  Οι  φοιτητές  της  θετικής  και  τεχνολογικής 
κατεύθυνσης παραμένουν στο τρίτο με τέταρτο επίπεδο SOLO. Αυτό μπορεί να ερμηνευθεί από 
το  ότι  έχουν  τις  βασικές  γνώσεις  και  δεξιότητες  να  χειρισθούν  μαθηματικές  έννοιες  και 
εκφράσεις, αλλά δεν μπορούν να τις εφαρμόσουν αποτελεσματικά στο πλαίσιο προβλημάτων 
φυσικής.
Ανεξάρτητα  από  τα  ευρήματα  της  μελέτης,  η  παρούσα  διδακτική  παρέμβαση  φαίνεται  ότι 
διευκολύνει  τους  φοιτητές  στην  εφαρμογή  μαθηματικών  εννοιών  στη  φυσική  λαμβάνοντας 
υπόψη τα εμπόδια που αυτοί συναντούν λόγω του διαφορετικού πλαισίου γιατί:
1. Η εφαρμογή των μαθηματικών εννοιών πραγματοποιείται σε διαφορετικές αναπαραστάσεις 

(x(t), v(t), a(t)) που αντιστοιχούν σε διαφορετικά φυσικά μεγέθη
2. Συσχετίζει  τις  αναπαραστάσεις  των φυσικών μεγεθών με την εφαρμογή των αντίστοιχων 

μαθηματικών εννοιών, τόσο σε ποιοτικό όσο και σε ποσοτικό επίπεδο
3. Συνδέει τις αλλαγές των αναπαραστάσεων με την εφαρμογή των ίδιων των μαθηματικών 

εννοιών και τις διαφορετικές τιμές των φυσικών μεγεθών.
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περίπτωση του Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου
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Δεδομένου ότι  οι  φυσικές επιστήμες και  η  μουσειακή εκπαίδευση αποτελούν πλέον 
κομμάτι  της  προσχολικής  αγωγής,  η  παρούσα  εργασία  στοχεύει  στην  δημιουργία 
εκπαιδευτικού υλικού για το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Απολιθωμένου Δάσους της 
Λέσβου που θα απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Αρχικά ανιχνεύονται οι 
ιδέες παιδιών προσχολικής ηλικίας σχετικά με  το Απολιθωμένο Δάσος με τη βοήθεια 
συνεντεύξεων.  Ακολουθεί  η  διδακτική  παρέμβαση  που  βασίζεται  σε  επιλεγμένα 
στοιχεία  των  μουσειοσκευών  που  έχουν  δημιουργηθεί  από  το  Μουσείο  και  στη 
συνέχεια,  τρίτο  στάδιο  της  έρευνας,  επαναλαμβάνονται  οι  συνεντεύξεις  για  να 
διερευνηθεί αν και κατά πόσο τα παιδιά άλλαξαν τις αρχικές ιδέες (παρανοήσεις) των 
παιδιών.  Τα αποτελέσματα της  έρευνας  έδειξαν  ότι  οι  ιδέες  των  παιδιών  άλλαξαν 
πλησιάζοντας  τις  επιστημονικά  σωστότερες  απόψεις.  Με  βάση  τα  συμπεράσματα 
προτείνεται ένα εκπαιδευτικό υλικό που μπορεί να αποτελέσει μια νέα μουσειοσκευή 
και  που  θα  περιέχει  στοιχεία  των  προηγούμενων  και  πρόσθετα  στοιχεία  ώστε  να 
ανταποκρίνεται στο επίπεδο και τις ικανότητες των νηπίων. 

Εισαγωγή- Αιτιολογία της έρευνας

Τα  παιδιά από πολύ μικρή ηλικία διαμορφώνουν βιωματικές νοητικές παραστάσεις, κάποιες 
ιδέες, που τα βοηθούν να ερμηνεύσουν τις καθημερινές παρατηρήσεις και εμπειρίες τους.  Οι 
ερμηνείες συνήθως διαφέρουν από τις επιστημονικές απόψεις, όμως φαίνεται ότι για τα παιδιά 
έχουν συνοχή και σχετίζονται με το χώρο των εμπειριών και το επίπεδο της αντιληπτικής τους 
ικανότητας (Vosniadou, Brewer, 1992),   . Πολλές έρευνες έχουν πραγματοποιηθεί στο διεθνή 
χώρο αλλά και στην Ελλάδα για τον εντοπισμό των ιδεών των παιδιών σε ποικίλα θέματα. 
Όμως  έρευνες που αφορούν γεωλογικές έννοιες είναι περιορισμένες (Kusnick, 2002). Μάλιστα 
ελάχιστες από αυτές συμπεριλαμβάνουν παιδιά προσχολικής ηλικίας στο δείγμα τους.  Όσον 
αφορά τα θέματα επιστημών της γης έχουμε έρευνες που αφορούν τα πετρώματα και ορυκτά 
(Blake, 2001, Ford, 2005, Happs, 1982, Kusnick, 2002), τη δομή της γης (Gobert, 2000, Nelson 
et al.,1992), διεργασίες στο εσωτερικό της γης (σχηματισμός βουνών, ηφαίστεια, σεισμοί κ.α.) 
(Blake, 2005, Dal, 2006, Hemmerih & Wiley, 2002, Gobert, 2000) και για το γεωλογικό χρόνο 
(Trend,  1998).  Από  τα  αποτελέσματα  των  ερευνών  αυτών  διαφαίνεται  ότι  τα  παιδιά 
διαμορφώνουν τις δικές τους ιδέες σχετικά με έννοιες που τα αφορούν και μάλιστα πριν τις 
διδαχθούν. Επιπλέον διαπιστώνεται ότι οι παρανοήσεις συνεχίζουν να υπάρχουν ακόμη και σε 
μεγαλύτερες  ηλικίες.  Μάλιστα  οι  περισσότερες  απαντήσεις  μαθητών  (Κλωνάρη,  2007), 
φοιτητών αλλά και ενηλίκων φανερώνουν συγκεχυμένες ιδέες. 

Η χρησιμότητα ανίχνευσης των ιδεών των παιδιών προσχολικής ηλικίας είναι μεγάλη και 
στοχεύει στην εφαρμογή κατάλληλης διδακτικής παρέμβασης με σκοπό την αλλαγή των ιδεών, 
ώστε να βρεθούν πιο κοντά στο επιστημονικό πρότυπο. Το πόσο σημαντικό είναι να συμβεί 
αυτό από νωρίς, αποδεικνύεται από το γεγονός ότι οι απόψεις αυτές είναι τόσο ισχυρές που 
είναι  δυνατόν  να  παραμένουν  αμετάβλητες  ακόμη  και  σε  μεγάλη  ηλικία.  Ένας  τρόπος 
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εκπαίδευσης σε θέματα φυσικών επιστημών είναι  μέσα από τα εκπαιδευτικά προγράμματα των 
μουσείων, που απευθύνονται σε μαθητές όλων των ηλικιών, από την προσχολική ακόμη ηλικία. 
Τα διάφορα αυτά προγράμματα και δραστηριότητες συνοδεύονται από εποπτικό υλικό ή και 
μουσειοσκευές. 

Η  εργασία  αυτή  στοχεύει  αφενός  μεν  στην  ανίχνευση  των  ιδεών  των  παιδιών  για  το 
απολιθωμένο δάσος, αφετέρου δε στη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για την προσχολική 
ηλικία που αφορά το Απολιθωμένο Δάσος της  Λέσβου.  Από το Μουσείο Φυσικής  Ιστορίας 
Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου έχουν δημιουργηθεί δύο μουσειοσκευές που απευθύνονται σε 
μαθητές  πρωτοβάθμιας  και  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης.  Δύσκολα  όμως  θα  μπορούσαν  να 
χρησιμοποιηθούν από παιδιά προσχολικής ηλικίας. Επομένως υπάρχει η ανάγκη δημιουργίας 
αντίστοιχου υλικού που θα επιτρέψει στα μικρά παιδιά να ασχοληθούν με το θέμα με τρόπο και 
δραστηριότητες  που  αντιστοιχούν  στην  ηλικία  τους.  Δεδομένου  ότι  τα  παιδιά  ακόμη  και 
προσχολικής  ηλικίας  έχουν  διαμορφώσει  ιδέες  γύρω  από  γεωλογικές  έννοιες,  το  θέμα  του 
Απολιθωμένου Δάσους μπορεί να προσεγγιστεί  από την ηλικιακή αυτή ομάδα. 

Το Απολιθωμένο Δάσος Λέσβου

Η έντονη ηφαιστειακή δραστηριότητα που εκδηλώθηκε στην περιοχή του Βόρειου Αιγαίου πριν 
από  20  περίπου  εκατομμύρια  χρόνια,  ήταν  αυτή  που  οδήγησε  στη  δημιουργία  του 
Απολιθωμένου Δάσους στη Λέσβο. Οι έντονες ηφαιστειακές εκρήξεις είχαν ως αποτέλεσμα την 
εκτόξευση από τα ηφαιστειακά κέντρα τεράστιων ποσοτήτων λάβας, ηφαιστειακής στάχτης και 
άλλων ηφαιστειακών υλικών που κινήθηκαν με μεγάλη ταχύτητα και κάλυψαν το μεγάλο δάσος 
που υπήρχε την εποχή εκείνη στη δυτική πλευρά του νησιού. Η κίνηση των πυροκλαστικών 
υλικών ήταν ταχύτατη με αποτέλεσμα να καλυφθούν αμέσως οι κορμοί, τα κλαδιά, τα φύλλα 
και  οι  καρποί  των  δέντρων.   Έτσι  οι  φυτικοί  ιστοί  απομονώθηκαν  από  τις  επιφανειακές 
συνθήκες.  Το γεγονός  αυτό σε συνδυασμό με την έντονη υδροθερμική κυκλοφορία θερμών 
ρευστών πλούσιων σε πυρίτιο,  που ακολούθησε την ηφαιστειακή δραστηριότητα,  οδήγησαν 
στην τέλεια απολίθωση των φυτικών ιστών.  Η οργανική φυτική ύλη αντικαταστάθηκε μόριο 
προς  μόριο  από ανόργανη  ύλη των  υδροθερμικών  ρευστών.  Έτσι  διατηρήθηκαν  σε  άριστη 
κατάσταση τα εξωτερικά μορφολογικά γνωρίσματα των φυτών, αλλά και η εσωτερική δομή του 
ξύλου (Βελιτζέλος, Ζούρος, 2000). 

Το  Μουσείο  Φυσικής  Ιστορίας  Απολιθωμένου  Δάσους  ιδρύθηκε  το  1994 με  σκοπό  την 
έρευνα, την ανάδειξη και προστασία των ευρημάτων και την προβολή του μνημείου. Ένας από 
τους βασικούς τομείς δραστηριοτήτων του, είναι η περιβαλλοντική εκπαίδευση, στα πλαίσια της 
οποίας  πραγματοποιούνται  προγράμματα  που  απευθύνονται  σε  όλες  τις  βαθμίδες   της 
εκπαίδευσης  από  το  Νηπιαγωγείο  ως  το  Λύκειο.  Για  τις  ανάγκες  των  εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων  έχει  δημιουργηθεί  πλούσιο  εποπτικό  υλικό  και  εκπαιδευτικά  βοηθήματα  με 
σκοπό να εξοικειώσουν τους μαθητές με τα μουσειακά αντικείμενα και τα σχετικά με αυτά 
θέματα. Στο υλικό περιλαμβάνονται και οι μουσειοσκευές του μπορούν  να χρησιμοποιηθούν 
στους χώρους του Μουσείου κατά τη διάρκεια ενός εκπαιδευτικού προγράμματος, αλλά και έξω 
από αυτό, στις σχολικές αίθουσες. 

Μεθοδολογία της έρευνας

Διαδικασία
Η  έρευνα  πραγματοποιήθηκε  σε  δύο  φάσεις,  Στην  πρώτη  φάση  πραγματοποιήθηκαν 
συνεντεύξεις των παιδιών χωρίς να έχει γίνει οποιαδήποτε διδακτική παρέμβαση, με βάση ένα 
ερωτηματολόγιo που είχε σχεδιαστεί για να ανιχνευθούν οι ιδέες των παιδιών πάνω στο θέμα. 
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Οι συνεντεύξεις  αυτές απομαγνητοφωνήθηκαν και  κατόπιν αναλύθηκαν. Στη δεύτερη φάση, 
μετά  από  περίπου  ένα  μήνα,  πραγματοποιήθηκε  διδακτική  παρέμβαση  στην  οποία 
χρησιμοποιήθηκε  επιλεγμένο  εκπαιδευτικό  υλικό  (εικόνες,  θεατρικό  παιχνίδι)  από  τις 
μουσειοσκευές  του  Μουσείου  Απολιθωμένου  Δάσους  Λέσβου.  Η  διδακτική  παρέμβαση 
ξεκίνησε με συζήτηση. Ακολούθησε παρουσίαση και επεξεργασία με κατάλληλες ερωτήσεις του 
εποπτικού υλικού από τα παιδιά. Στο τέλος ζητήθηκε από τα παιδιά να ζωγραφίσουν ότι ήθελαν 
σχετικά με το θέμα. Ακολούθησαν συνεντεύξεις βασισμένες στο ίδιο ερωτηματολόγιο για να 
διαπιστωθεί αν και κατά πόσο οι ιδέες των παιδιών άλλαξαν μετά την διδακτική παρέμβαση. 

Εργαλεία της έρευνας
Α) Το ερωτηματολόγιο. Αυτό περιείχε ερωτήσεις από τις οποίες οι πρώτες τρεις  απευθύνονταν 
στη νηπιαγωγό και αφορούσαν προσωπικά στοιχεία των παιδιών (φύλο, ηλικία κλπ.) αλλά και 
το αν είχε ασχοληθεί η ίδια με το θέμα της έρευνας τη χρονιά εκείνη. Καμία νηπιαγωγός όμως 
δεν είχε ασχοληθεί με το θέμα (δύσκολο θέμα, έλλειψη υλικού κ.α.). Οι επόμενες ερωτήσεις 
αφορούσαν τα νήπια και τη καταγραφή των ιδεών τους (τι είναι το Απολιθωμένο Δάσος, πως 
δημιουργήθηκε) μέσα από τη συνέντευξη. 
Β) Στατιστικό πακέτο “SPSS 13.00”: Για την επεξεργασία και ανάλυση των απαντήσεων στις 
ερωτήσεις  της συνέντευξης των παιδιών χρησιμοποιήθηκαν μέθοδοι τόσο ποιοτικές όσο και 
ποσοτικές με τη βοήθεια του στατιστικού πακέτου “SPSS 13.00”. Τα στοιχεία που αφορούσαν 
τα νήπια (φύλο, εθνικότητα κτλ.) αλλά και οι απαντήσεις σε κάθε ερώτηση ομαδοποιήθηκαν σε 
κατηγορίες και στη συνέχεια κωδικοποιήθηκαν με αριθμητικούς χαρακτήρες. Στις περισσότερες 
ερωτήσεις οι απαντήσεις χωρίστηκαν σε τέσσερις κατηγορίες «Δεν απαντήθηκε», «Πιο κοντά 
στο σωστό», «εν μέρει σωστό» και «Λάθος». Τέλος για να διαπιστωθεί αν οι διαφορές που 
εντοπίζονται μεταξύ των δύο συνόλων τιμών (πριν και μετά τη διδακτική παρέμβαση) είναι 
στατιστικά σημαντικές, χρησιμοποιήθηκε  συσχετισμένος έλεγχος t. 

Δείγμα
Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 45 παιδιά από πέντε νηπιαγωγεία και έναν παιδικό σταθμό 
της Λέσβου, που βρίσκονται σε διαφορετικά σημεία του νησιού. Οι ηλικίες των παιδιών ήταν 
από 4 έως 6 ετών. Το δείγμα περιελάμβανε 22 κορίτσια και 23 αγόρια.  Τα περισσότερα παιδιά 
(39) είχαν ελληνική εθνικότητα, έτσι αυτό το χαρακτηριστικό του δείγματος δεν επηρέασε τα 
αποτελέσματα.  Το ίδιο συνέβη και με το μορφωτικό επίπεδο των γονέων των παιδιών. 

Αποτελέσματα

Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας μέσα από τις απαντήσεις των παιδιών 
στις αρχικές και τελικές συνεντεύξεις.

Ερώτηση 1- Τι είναι το Απολιθωμένο Δάσος
Πριν την παρουσίαση του υλικού το 86,7% των παιδιών δεν είχε ακούσει τίποτα γι’αυτό. Ένα 
μόνο από αυτά έδωσε απάντηση πιο κοντά στο σωστό:  ‘Τα δέντρα είναι εκεί από πάρα πολλά  
χρόνια και έγιναν πέτρες’.  Οι υπόλοιπες απαντήσεις είτε έχουν να κάνουν με μυθοπλασία (Ήταν 
το σπίτι των δεινοσαύρων), είτε συσχετίζονται με κάτι οικείο στα παιδιά (‘Έχει δέντρα ξεραμένα,  
στραβά’,    ‘Έχω πάει, έχει ένα πολύ χοντρό δέντρο κομμένο στη μέση.  Το φύτεψαν αλλά δεν  
φύτρωσε στο τσιμέντο).  Μετά την παρουσίαση του υλικού οι απαντήσεις διαφοροποιήθηκαν. 
Κοντά στο σωστό ήταν 28 παιδιά (62,2,% των απαντήσεων) ενώ ένα 8,9% έδωσε εν μέρει 
σωστές  απαντήσεις.   Στην  πρώτη  κατηγορία  μπήκαν  απαντήσεις  που  αναφέρουν  ότι  το 
απολιθωμένο δάσος είναι ένα δάσος που τα δέντρα του έχουν γίνει πέτρες.  Εν μέρει σωστές 
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θεωρήθηκαν οι απαντήσεις στις οποίες αναφέρεται τι  κάλυψε τα δέντρα, όμως τα παιδιά δε 
θυμούνταν  τι  έγιναν  μετά.  Υπήρξαν  και  λάθος  απαντήσεις,  όπως:   ‘Έπεσε  η  λάβα  από  το 
ηφαίστειο πάνω στα δέντρα και τα έριξε κάτω’.
Ερώτηση 2 - Πως νομίζεις ότι μπορεί να ήταν πριν την απολίθωση
Αρχικά το 90% δεν απάντησε,  ενώ στις  τελικές συνεντεύξεις  όλα τα παιδιά απάντησαν ότι 
έμοιαζε με  τα δάση που υπάρχουν και σήμερα. 
Ερώτηση 3- Σχέση ηφαιστείου- Απολιθωμένου Δάσους
Πριν την παρουσίαση το 91,1% των παιδιών δεν απάντησαν, ενώ το 6,7% είπε πως δεν υπάρχει 
καμία σχέση μεταξύ τους.  Ένα μόνο το συσχέτισε με το ηφαίστειο αλλά λανθασμένα. (‘το 
δέντρο βγήκε από τη ηφαίστειο,  μέσα από τη λάβα’).  Μετά την παρουσίαση όμως το 88,9% 
απάντησαν πως  υπάρχει  σχέση μεταξύ τους,  την  οποία  εξηγούν όπως την  κατάλαβαν στην 
επόμενη ερώτηση.  Κανένα παιδί αυτή τη φορά δεν έδωσε αρνητική απάντηση.  
Ερώτηση 4- Πως νομίζεις ότι δημιουργήθηκε το Απολιθωμένο Δάσος 
Αρχικά σχεδόν όλα τα παιδιά  είπαν ότι δεν ήξεραν.  Από τις δύο μοναδικές απαντήσεις που 
δόθηκαν η μία περιείχε μυθολογικά στοιχεία  (‘Τα δέντρα ξεράθηκαν επειδή είχε  αέρα και ο 
γίγαντας  τα  έσπασε’),  ενώ  η  άλλη  έδινε  στα  δέντρα  ανθρωπομορφικά  χαρακτηριστικά  (‘Τα 
δέντρα ήταν παλιά,  γέρασαν και έγιναν πέτρες’).   Οι απαντήσεις που ακολούθησαν μετά την 
παρουσίαση του υλικού ανήκαν κατά το μεγαλύτερο μέρος στην κατηγορία ‘πιο κοντά στο 
σωστό’ (66,7%).  Σ’ αυτή την κατηγορία ανήκουν απαντήσεις σύμφωνα με τις οποίες τα δέντρα 
έγιναν πέτρες και περιγράφεται η διαδικασία.  Τα περισσότερα παιδιά είπαν ότι έπεσε πάνω 
τους καπνός ή στάχτη και καπνός  που προήλθε από την έκρηξη του ηφαιστείου και έγιναν 
πέτρες. Τα υπόλοιπα απάντησαν ότι έπεσε πάνω στα δέντρα ο καπνός και η στάχτη από το 
ηφαίστειο,  και  μετά βροχή/ νερό,  έγινε λάσπη σκέπασε τα δέντρα και  έγιναν πέτρες.     Οι 
ελλιπείς  απαντήσεις  διαφέρουν  απ’ αυτές  που  είναι  πιο  κοντά  στο  σωστό  στο  εξής:   δεν 
αναφέρουν τι έγιναν μετά τα δέντρα.  Τα παιδιά είπαν ότι δεν μπορούσαν να θυμηθούν. Οι 
λανθασμένες  απαντήσεις  ήταν  μόνο  τρείς.  Στην  ερώτηση  αυτή  πολλά  παιδιά  έδωσαν  και 
περιγραφή όπως ότι κάποια δέντρα έπεσαν κάτω, ενώ άλλα έμεινα όρθια, έχασαν τα φύλλα και 
τα κλαδιά τους.           
Ερώτηση 5- Πιστεύεις ότι δημιουργήθηκε πρόσφατα
Εδώ, πριν την παρουσίαση τρία παιδιά απάντησαν ‘πολύ παλιά’ χωρίς να ορίζουν το  ‘παλιά’, 
ενώ ένα  είπε  ότι  έγινε  τότε  που ζούσαν οι  δεινόσαυροι.   Μετά την  παρουσίαση το  84,4% 
απάντησε ‘πολύ παλιά’ χωρίς να το ορίζει.  Δύο παιδιά το όρισαν ως ‘εκατό χιλιάδες χρόνια πριν’ 
και  ‘πριν  άπειρα  χρόνια’.  Από  τις  απαντήσεις  των  παιδιών  γίνεται  επίσης  φανερό  και  το 
πρόβλημα που έχουν με την αντίληψη του χρόνου. Στο τέλος της έρευνας ζητήθηκε από τα 
παιδιά να ζωγραφίσουν ότι τους άρεσε από το θέμα. 

Στη συνέχεια ακολουθεί μια κατηγοριοποίηση των λέξεων που χρησιμοποιήθηκαν από τα 
παιδιά στις  περιγραφές τους  πριν και  μετά την παρουσίαση του υλικού.  Παρουσιάζονται  οι 
λέξεις με τις οποίες περιγράφουν το απολιθωμένο δάσος και τον τρόπο δημιουργίας του. Οι 
κατηγορίες λέξεων είναι οι ακόλουθες:
Α:  ουσιαστικά  που χρησιμοποιούν για  να  περιγράψουν  π.χ.  τη  διαδικασία  δημιουργίας  του 
απολιθωμένου δάσους κλπ. (π.χ. δέντρο, στάχτη).
Β: επίθετα που συνοδεύουν τις λέξεις της προηγούμενης κατηγορίας 
Γ: τα ‘φαινόμενα’  που συμβάλλουν στη περιγραφή (π.χ. έκρηξη, σκέπασε).
Δ: άσχετες λέξεις που αναφέρθηκαν στην περιγραφή 
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Πίνακας 1. Λέξεις που χρησιμοποίησαν τα νήπια για το απολιθωμένο δάσος (ΠΡΙΝ την Διδακτική 
Παρέμβαση)

Λέξεις που αφορούν το απολιθωμένο δάσος (ΠΡΙΝ)

(Αριθμός παιδιών που τις χρησιμοποίησε)
Α Β Γ Δ

Δέντρα (5)
Πέτρα (2)
Ηφαίστειο (1)
Λάβα (1)

Θαμμένο δάσος (1)
Πράσινα δέντρα (1)
Στραβά δέντρα (1)

Γέρασαν (1)
Ξεράθηκαν (1)

Δεινόσαυροι (2)
Γίγαντας (1)

Πίνακας 2. Λέξεις που χρησιμοποίησαν τα νήπια για το απολιθωμένο δάσος (ΜΕΤΑ την Διδακτική 
Παρέμβαση)

Λέξεις που αφορούν το απολιθωμένο δάσος (ΜΕΤΑ)

(Αριθμός παιδιών που τις χρησιμοποίησε)
           Α Β Γ Δ

Δέντρα (39), 
Ζούγκλα (1), 
Κλαδιά/ φύλλα (5),
Ζώο που έμοιαζε  με ελέφαντα  (8), 
Πέτρα (32), 
Ξύλο (6), 
Ηφαίστειο (33), 
Καπνός (33), 
Στάχτη (14), 
Λάβα (7), 
Λάσπη (7), 
Σύννεφο  (1), 
Νερό (1), 
Βροχή (7)

Γκρι  («αυτό  που 
βγαίνει») (6)
Γκρι σύννεφο (1)
Κόκκινα 
(απολιθωμένα 
δέντρα) (2)

Κάλυψε/σκέπασε (18)
Κάηκε (1)
Έβρεξε (3) 

-

Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού

Η εφαρμογή του υλικού των μουσειοσκευών στα πλαίσια της έρευνας,  έδειξε ποιες  από τις 
εικόνες μπορούν να συμπεριληφθούν στη νέα μουσειοσκευή και ποιες είναι ακατάλληλες για το 
επίπεδο των παιδιών προσχολικής ηλικίας. Έτσι για την παρουσίαση του Απολιθωμένου Δάσους 
και του τρόπου δημιουργίας του στα παιδιά χρησιμοποιήθηκαν εικόνες από τις μουσειοσκευές 
και όπου χρειάστηκε αυτές αντικαταστάθηκαν από άλλες απλούστερες από το διαδίκτυο ή από 
σχετικά βιβλία. Επιπλέον έγιναν προτάσεις για προσθήκη υλικού που θα συμπληρώσει τη νέα 
μουσειοσκευή.  Οι  δραστηριότητες  καλύπτουν  όλους  τους  τομείς  δραστηριοτήτων  του 
νηπιαγωγείου. 
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Το υλικό που προτείνεται για τη μουσειοσκευή που θα απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής 
ηλικίας περιγράφεται παρακάτω:                                                                                         

Παζλ χρονικής εξέλιξης
Το  παζλ  αποτελείται  από  τις  ίδιες  εικόνες  που  χρησιμοποιήθηκαν  στη  συζήτηση  για  την 
παρουσίαση του τρόπου δημιουργίας του απολιθωμένου Δάσους και στόχο έχει να βοηθήσει τα 
παιδιά να συγκρατήσουν και να καταλάβουν καλύτερα το πώς αυτό δημιουργήθηκε.  Τα νήπια 
έχουν ήδη εξοικειωθεί αρκετά με τις εικόνες αυτές και τη σειρά με την οποία παρουσιάζονται. 
Εδώ  το  παιδί  καλείται  να  τις  βάλει  εκείνο  στη  σωστή  σειρά.   Αρχικά  μπορούν  να 
χρησιμοποιηθούν σαν παιχνίδι ταύτισης όταν τοποθετηθούν πάνω σε μεγαλύτερη ασπρόμαυρη 
εικόνα που τις περιλαμβάνει.  Μετά μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτόνομα για τη δημιουργία 
λογικής σειράς με χρονική εξέλιξη ή για παιχνίδι μνήμης στο οποίο αφαιρούμε μια εικόνα – 
στάδιο και ζητάμε από τα παιδιά να βρουν τι λείπει.   

Μακέτα
Για την ηλικία αυτή το εποπτικό υλικό, πέρα από τις φωτογραφίες θα μπορούσε να είναι και 
τρισδιάστατο.  Αυτό βοηθάει και στο να διατηρηθεί το ενδιαφέρον και η προσοχή των νηπίων, 
αλλά  και  για  να  διευκολύνει  την  κατανόηση  των  γεγονότων,  αφού  θα  υπάρχει  μια  μικρή 
αναπαράσταση, αυτών των γεγονότων, η οποία θα εκτυλίσσεται μπροστά τους.  Είναι πολύ πιο 
εύκολο στα μικρά παιδιά να συγκρατήσουν κάτι που εξελίσσεται και έχουν τη δυνατότητα να 
παρατηρήσουν την εξέλιξή του, από το να έχουν  μπροστά τους απλές φωτογραφίες.  Στόχος η 
καλύτερη κατανόηση της δημιουργίας του απολιθωμένου δάσους αλλά και της ανάγκης για 
προστασία του.

Έτσι προτείνεται να δημιουργηθεί μια μακέτα που θα είναι χωρισμένη σε δύο μέρη:  α) 
Τρισδιάστατο μοντέλο ηφαιστείου και δέντρα φτιαγμένα από πηλό που αναπαριστούν το δάσος 
πριν από την έκρηξη του ηφαιστείου. Αναπαράσταση της έκρηξης με τη βοήθεια μιας λωρίδας 
από χαρτόνι, κατάλληλα διαμορφωμένης, που θα εξέρχεται με απλό μηχανισμό από το στόμιο 
του ηφαιστείου.  Τα δέντρα θα καλύπτονται στη συνέχεια με ηφαιστειακή στάχτη. β) Το δεύτερο 
μέρος θα περιλαμβάνει τρεις κορμούς απολιθωμένους (κολλημένοι στη βάση της μακέτας ώστε 
να μη μετακινούνται) και άλλα απολιθώματα (που μπορούν να μετακινηθούν), όλα φτιαγμένα 
από πηλό.  Επίσης θα υπάρχει ένα τμήμα με την ένδειξη «Μουσείο» και με φωτογραφίες των 
απολιθωμάτων που μετακινούνται.  Στα παιδιά θα δοθούν φωτογραφίες των κορμών και των 
απολιθωμάτων και θα τους ζητηθεί να τα αποκαλύψουν όλα.  Οι κορμοί θα μείνουν στη θέση 
τους, στο «γεωπάρκο», ενώ τα άλλα απολιθώματα θα πρέπει να μεταφερθούν στο «μουσείο» 
και να  τοποθετηθούν στις αντίστοιχες θέσεις.

Φυλλάδιο «Βόλτα στο Απολιθωμένο Δάσος»
 Ένα  φυλλάδιο  με  τρισδιάστατες  εικόνες  και  «παραθυράκια»  που  κρύβουν  ένα  τμήμα  της 
εικόνας (το οποίο αποκαλύπτεται  με το άνοιγμά τους), αποτελεί έναν ελκυστικό και ενδιαφέρον 
για  τα  νήπια  τρόπο  για  να  γνωρίσουν  το  απολιθωμένο  δάσος.  Έτσι  μπορούμε  να  τους 
παρουσιάσουμε εικόνες απολιθωμένων κορμών, φύλλων, κ.α. που θα συνοδεύονται από μικρό 
και απλό κείμενο, σε μορφή ιστορίας.

Δραματοποίηση «Ο Γιώργος και η Ελένη ανακαλύπτουν τα μυστικά του Απολιθωμένου Δάσους  
της Λέσβου»
Μια  ιστορία  για  το  Απολιθωμένο  Δάσος  και  το  πώς  δημιουργήθηκε  που  μπορεί  να 
χρησιμοποιηθεί στο τέλος του προγράμματος για δραματοποίηση ή για κουκλοθέατρο.
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Παιχνίδι αντιστοίχισης καρτών
Στοχεύει  στην  καλύτερη  εμπέδωση  των  πληροφοριών  που  έχει  δεχτεί  το  νήπιο  στις 
προηγούμενες δραστηριότητες και κυρίως στη φάση της συζήτησης. Το παιχνίδι αποτελείται 
από τρεις μεγάλες κάρτες που απεικονίζουν τη γη, το ηφαίστειο και το απολιθωμένο δάσος. Σε 
κάθε  μια  από  αυτές  αντιστοιχούν  έξι  μικρότερες  που  απεικονίζουν  σχετικά  θέματα  (π.χ. 
εσωτερικό της γης, λάβα, εκρήξεις ηφαιστείων, απολιθωμένοι κορμοί και φύλλα). Τα παιδιά θα 
πρέπει να τοποθετήσουν σε κάθε μια από τις μεγάλες καρτέλες, έξι αντίστοιχες μικρές.

Παζλ: απολιθωμένος κορμός
Καθώς  τα  παζλ  αποτελούν  αγαπημένη  ασχολία  στην  προσχολική  ηλικία,  τα  παιδιά  θα 
μπορούσαν να γνωρίσουν καλύτερα έναν απολιθωμένο κορμό μέσα από τη συναρμολόγηση 
ενός παζλ. 

Τόμπολα αντιστοίχισης  (απολιθωμένα – σύγχρονα) 
Μέσα  από  επιτραπέζια  παιχνίδια  κατάλληλα  για  αυτή  την  ηλικία  μπορούν  τα  παιδιά  να 
γνωρίσουν τα φυτά του απολιθωμένου δάσους και να κατανοήσουν καλύτερα την έννοια των 
απολιθωμάτων, συγκρίνοντας τα με σύγχρονα φυτά.  Βέβαια η επιλογή των εικόνων γίνεται με 
βάση τις ικανότητες της ηλικίας αυτής. Οι εικόνες με τα απολιθωμένα βρίσκονται σε μικρές 
καρτέλες , ενώ υπάρχει μια μεγάλη καρτέλα με εικόνες από τα αντίστοιχά τους σύγχρονα . Τα 
παιδιά θα πρέπει να τοποθετήσουν τις μικρές καρτέλες στη σωστή θέση πάνω στη μεγάλη.

Τετράδιο εργασιών
Τα τετράδια εργασιών που συνοδεύουν τις υπάρχουσες μουσειοσκευές απευθύνονται σε παιδιά 
που γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση και περιλαμβάνουν ανάλογες ασκήσεις.  Στην προσχολική 
ηλικία οι ασκήσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και προτείνονται είναι προγραφικές και 
νοητικού τομέα.  Στόχος είναι να αποτελέσουν μια επανάληψη των κυριότερων σημείων που 
προηγήθηκαν και  να διαπιστωθεί  αν και  κατά πόσο κατάλαβαν και  συγκράτησαν τα παιδιά 
κάποια βασικά στοιχεία.  Επιπλέον είναι σημαντικό να είναι ενδιαφέρουσες και ευχάριστες για 
τα παιδιά, με οδηγίες που τους είναι οικείες.

Συμπεράσματα 

Eξετάζοντας τις απαντήσεις των παιδιών πριν την παρουσίαση του υλικού, διαπιστώνουμε πως 
παρόλο που ζουν στην περιοχή που βρίσκεται το Απολιθωμένο Δάσος, ελάχιστα ήταν εκείνα 
που είχαν ακούσει κάτι και είχαν σχηματίσει κάποια ιδέα γι’ αυτό. Μετά την παρουσίαση όμως 
είχαμε σαφή μετατόπιση των απαντήσεων από το «δεν ξέρω» στο «πιο κοντά στο σωστό». Το 
θέμα γενικά ήταν κάτι που τους τράβηξε την προσοχή και αυτό φάνηκε και από τη συμμετοχή 
και το ενδιαφέρον που έδειξαν στη συζήτηση αλλά και από τη δημιουργική συμμετοχή τους στο 
θεατρικό παιχνίδι και στη ζωγραφική. Επομένως προκύπτει ότι  το απολιθωμένο δάσος είναι 
θέμα που μπορούν να προσεγγίσουν τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας. Η σχετική ενημέρωση 
από την ηλικία αυτή μπορεί να ενισχύσει το ενδιαφέρον των παιδιών και ίσως απαλείψει ή 
μειώσει φαινόμενα όπως αυτά που εμφανίζονται στις έρευνες. Βασικός παράγοντας βέβαια για 
να συμβεί κάτι τέτοιο είναι η κατάλληλη παρουσίαση του θέματος. Η παρέμβαση με στοιχεία 
από  το  υλικό  των  μουσειοσκευών  έδωσε  θετικά  αποτελέσματα.  Παρόλα  αυτά  όμως  είναι 
απαραίτητο να υπάρξουν τροποποιήσεις ή και προσθήκες ικανές να φέρουν το υλικό πιο κοντά 
στις δυνατότητες και το νοητικό επίπεδο των μικρών παιδιών, αφού οι μουσειοσκευές αυτές 
απευθύνονται σε πολύ μεγαλύτερα παιδιά.  
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Η εργασία αυτή αποτελεί μέρος μίας ευρύτερης ερευνητικής προσπάθειας στα πλαίσια 
της οποίας μελετώνται οι προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες τελειόφοιτοι φοιτητές 
του Φυσικού Τμήματος του Ε.Κ.Π.Α. μπορούν να μετασχηματίσουν ένα επιστημονικό 
πρότυπο σε εκπαιδευτικό, δημιουργώντας υλικό / λογισμικό που θα αξιοποιεί και τις 
νέες τεχνολογίες, όπου θεωρείται απαραίτητο. Εν προκειμένω στην παρούσα εργασία 
παρουσιάζεται  μια  ποιοτική  έρευνα  κατά  την  όποια  μελετήθηκε  η  υποστηρικτική-
εκπαιδευτική διαδικασία τελειόφοιτων φοιτητών, κατά τη δημιουργία ενός εργαλείου 
προσομοίωσης και εκπαιδευτικού υλικού για το αντικείμενο του ιδανικού αερίου. Το 
εκπαιδευτικό υλικό έπρεπε να είναι συνεπές ως προς το επιστημονικό-εκπαιδευτικό 
πρότυπο.  Η  εκπαίδευσή  τους  συμπεριελάμβανε  αρχές  διδακτικής  και  θέματα 
τεχνολογίας  και  προγραμματισμού,  με  τη  μορφή συζητήσεων  και  παρακολούθησης 
πρότυπων  διδασκαλιών.  Η  διάρκειά  της  ήταν  τριών  εβδομάδων.  Συμπερασματικά 
διαπιστώθηκε  η  αναγκαιότητα  μιας  αυστηρά  καθοδηγούμενης  εκπαιδευτικής 
διαδικασίας  προκειμένου  να  καταστούν  ικανοί  να  εκπληρώσουν  τους  αρχικούς 
στόχους.

Εισαγωγή
Τις τελευταίες δεκαετίες υπήρξε ενδελεχής έρευνα στον τομέα της εκπαίδευσης εκπαιδευτικών 
παγκοσμίως (Pinto,  Couso & Gutierrez, 2004). Μελέτες δείχνουν ότι βραχύβιες εκπαιδευτικές 
διαδικασίες  στοχευμένες  στη  μεθοδολογία,  με  τη  δυνατότητα  προσωπικής  πρακτικής, 
διαδραματίζουν  πρωτεύοντα  ρόλο  στην  υποστήριξη  μελλοντικών  εκπαιδευτικών  στην 
απόκτηση εμπειρίας και αυτοπεποίθησης (Hewson, Tabachnick, Zeichner & Lemberger, 1998).

Επιπρόσθετα, η εκμάθηση κατασκευής και ερμηνείας μοντέλων κατά γενική ομολογία 
έχει  υψηλή αξία στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών  (Stylianidou,  Boohan &  Ogborn, 
2002). Μοντέλα που έχουν αναπτυχθεί στον υπολογιστή μπορούν να οδηγήσουν σε καλύτερα 
εννοιολογικά  αποτελέσματα  σε  σύγκριση με  τα  παραδοσιακές  ποσοτικές  προσεγγίσεις  (Os-
borne, 1990) καθώς επίσης μπορούν να συνεισφέρουν στην εξωτερίκευση με αναπαραστάσεις 
διαδικασιών σκέψης, ανοικτές στο διάλογο και στο στοχασμό (Orhum, 1995; Tinker, 2000).

Η έρευνα που παρουσιάζεται  είναι συνιστώσα ενός ευρύτερου ερευνητικού πλαισίου 
που πραγματεύεται τη διερεύνηση της υποστήριξης-εκπαίδευσης που χρειάζεται να προσλάβουν 
μελλοντικοί  εκπαιδευτικοί  της  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  στις  Φυσικές  Επιστήμες 
προκειμένου να καταστούν ικανοί να μετασχηματίζουν επιστημονικά πρότυπα σε εκπαιδευτικά 
αξιοποιώντας  όπου  κρίνουν  απαραίτητο  και  τις  νέες  τεχνολογίες,  παράγοντας  εκπαιδευτικό 
υλικό.

Το ερευνητικό πρόβλημα και η αναγκαιότητα μελέτης προέκυψαν κατόπιν πολυετούς 
παρατήρησης  της  αδυναμίας  φοιτητών  που  ασχολούνταν,  στα  πλαίσια  εκπόνησης  των 
πτυχιακών  τους  εργασιών,  με  τη  δημιουργία  εκπαιδευτικού  υλικού  να  το  εντάξουν  σε  μία 
εκπαιδευτική μεθοδολογία. Ως εκ τούτου ανέκυψε το ερευνητικό ενδιαφέρον σχετικά με την 
εκπαίδευση μελλοντικών εκπαιδευτικών.
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Σε  προηγούμενη  εργασία,  (Γρηγορίου  &  Καλκάνης  2007),  παρουσιάστηκε  το 
εκπαιδευτικό υλικό που δημιούργησαν δύο προπτυχιακοί φοιτητές του Φυσικού Τμήματος του 
Ε.Κ.Π.Α. όταν κλήθηκαν να προτείνουν έναν εκπαιδευτικό μετασχηματισμό της ερευνητικής 
δραστηριότητας  που  μελετά  το  φαινόμενο  του  βαρυτοτροπισμού.  Στην  εργασία  εκείνη 
παράχθηκε  τόσο  πειραματικό  εκπαιδευτικό  υλικό  όσο  και  εκπαιδευτικό  λογισμικό. 
Επιγραμματικά, τα συμπεράσματα που πρόεκυψαν είναι:
1. Οι  φοιτητές  χειρίστηκαν  με  σχετική  ευχέρεια  το  σχεδιασμό  και  τη  δημιουργία  της 

κατάλληλης πειραματικής διάταξης.
2. Ήταν εξοικειωμένοι στο χειρισμό λογισμικού δημιουργίας ιστοσελίδων.
3. Συνάντησαν μεγάλες δυσκολίες στην ένταξη των παραγόμενων εργαλείων σε ένα συνεπές 

εκπαιδευτικό πλαίσιο.
Σε  αυτή  την  εργασία  επιδιώχθηκε  να  μελετηθεί  η  δυνατότητα  δημιουργίας  ενός 

διαφορετικού  εργαλείου  και  ενσωμάτωσης  του  σε  εκπαιδευτικά  πλαίσια.  Επελέγησαν  οι 
προσομοιώσεις ως μία τεχνολογία αιχμής που χρησιμοποιείται ευρύτατα από την εκπαιδευτική 
κοινότητα. 

Αναζητώντας μια κατάλληλη θεματική των φυσικών Επιστημών που να ενδείκνυται η 
χρήση προσομοιώσεων, επιλέξαμε το μοντέλο του ιδανικού αερίου. Η συλλογιστική ήταν ότι 
κατά πρώτον απαιτεί μια αφαιρετική προσέγγιση από την πλευρά των μαθητών γεγονός που 
ευνοεί  τη  χρήση  εποπτικού  υλικού  και  δη  προσομοιώσεων,  κατά  δεύτερον  αποτελεί  ένα 
διαδεδομένο και αρκετά επιτυχημένο δείγμα μοντελοποίησης στο πλαίσιο της επιστήμης και 
κατά  τρίτον  αποτελεί  εκτεταμένο  κομμάτι  της  διδακτέας  ύλης  του  μαθήματος  Φυσική 
Κατεύθυνσης Β’ Λυκείου.

Η  εκπαιδευτική  μεθοδολογία  στην  οποία  κλήθηκαν  να  εξοικειωθούν  και  τελικά  να 
εφαρμόσουν οι φοιτητές είναι η επιστημονική-εκπαιδευτική μεθοδολογία που εντάσσεται στη 
φιλοσοφία  που  υπαγορεύει  το  ανακαλυπτικό  μοντέλο.  Βασικά  χαρακτηριστικά  αυτής  της 
μεθοδολογίας αποτελούν η ανάπτυξη δεξιοτήτων κατά την πειραματική διαδικασία από τους 
μαθητές  και  η  ανάπτυξη  ενός  ερμηνευτικού  πλαισίου  βασισμένο  σε  μικροσκοπικές 
προσεγγίσεις. Η διδακτική ακολουθία του επιστημονικού-εκπαιδευτικού προτύπου, αποτελείται 
από πέντε βήματα, τα οποία επιγραμματικά είναι:  α) έναυσμα ενδιαφέροντος, β) διατύπωση 
υποθέσεων,  γ)  πειραματισμός,  δ)  εξαγωγή συμπερασμάτων  και  ε)  γενίκευση,  μικροσκοπική 
ερμηνεία. 

Δείγμα 
Το δείγμα της έρευνας το αποτελούν τρεις τελειόφοιτοι φοιτητές του Φυσικού Τμήματος του 
Ε.Κ.Π.Α., οι οποίοι εθελοντικά προσφέρθηκαν να συμμετάσχουν. Επιλέξαμε να εργαστούν σε 
ομάδα, προκειμένου η λήψη των αποφάσεων να λαμβάνεται συνολικά μέσα από διαδικασίες 
διαλόγου και ανταλλαγής επιχειρημάτων. 

Οι  φοιτητές  είχαν  σχεδόν  εκπληρώσει  τις  σπουδές  τους,  ενώ  την  υποχρεωτική 
εκπαίδευση την είχαν περατώσει στην Κύπρο. Στη διάρκεια του δεύτερου έτους των σπουδών 
τους, είχαν παρακολουθήσει το υποχρεωτικό μάθημα «Μέθοδοι Διδασκαλίας Φυσικής»,  που 
πραγματεύεται αρχές διδακτικής, μεθοδολογικά πρότυπα και χρησιμοποίηση των τεχνολογιών 
για τη δημιουργία εκπαιδευτικών εργαλείων. Επίσης, στο τρίτο έτος των σπουδών τους είχαν 
επιλέξει και οι τρεις τον τομέα εκπαίδευσης, παρακολουθώντας σειρά μαθημάτων σχετιζόμενα 
με την εκπαίδευση.

Μολαταύτα,  κατόπιν συζήτησης μαζί τους προέκυψαν βασικές ελλείψεις  από μέρους 
τους τόσο σε θέματα διδακτικής όσο και τεχνολογίας. Ανέκυψαν δυσκολίες σε ζητήματα που 
αφορούσαν τη δόμηση μιας μεθοδολογικά συνεπούς διδασκαλίας με ένα εκπαιδευτικό πρότυπο, 
στη  διατύπωση  με  σαφήνεια  διδακτικών  στόχων  καθώς  και  στη  χρήση  των  ψηφιακών 
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τεχνολογιών για τη δημιουργία εκπαιδευτικών εργαλείων. Τα παραπάνω δεδομένα ενίσχυσαν 
την  άποψή  μας  να  εργαστούν  οι  φοιτητές  σε  ομάδα και  ταυτόχρονα  κρίθηκε  αναγκαία  να 
υποστηριχθούν μέσα από μια εκπαιδευτική διαδικασία, όπως αναλύεται εκτενέστερα παρακάτω. 

Ερευνητικά ερωτήματα 
Τα ερωτήματα προς διερεύνηση που τέθηκαν στην υπό παρουσίαση έρευνα είναι κάτω από 
ποιες προϋποθέσεις και με τι υποστήριξη τελειόφοιτοι φοιτητές του Φυσικού Τμήματος είναι σε 
θέση:

1. Να  δημιουργήσουν  για  το  μοντέλο  του  ιδανικού  αερίου  προσομοιώσεις  με  χρήση 
εκπαιδευτικών λογισμικών.

2. Να  διακρίνουν  τα  εκπαιδευτικά  πλεονεκτήματα  κάθε  μιας  από  τις  διαφορετικές 
υλοποιήσεις των εργαλείων (προσομοιώσεων).

3. Να  εντάξουν  τα  εργαλεία  που  δημιούργησαν  σε  ένα  συνεπές  διδακτικό  πρότυπο 
(επιστημονικό-εκπαιδευτικό πρότυπο).

4. Να  επιλέγουν  το  κατάλληλο  εργαλείο  με  βάση  τους  διδακτικούς  στόχους  και  τις 
συνθήκες διδασκαλίας.

Μεθοδολογία έρευνας 
Ακολούθως παραθέτονται τα βήματα που ακολουθήθηκαν για την εκπαίδευση των φοιτητών και 
την καταγραφή των αποτελεσμάτων της.

Βήματα της μεθοδολογίας έρευνας:
• Συζητήσεις-εκπαίδευση των φοιτητών στις ψηφιακές τεχνολογίες.
• Συζητήσεις-εκπαίδευση φοιτητών σε θεμελιώδεις αρχές της διδακτικής μεθοδολογίας.
• Συζητήσεις-εκπαίδευση φοιτητών σε σχέση με την ενσωμάτωση ενός εργαλείου σε ένα 

εκπαιδευτικό πρότυπο.
• Επίδειξη  «πρότυπων»  εργαλείων  ψηφιακών  τεχνολογιών  εναρμονισμένων  με  το 

επιστημονικό-εκπαιδευτικό πρότυπο.
• Παρακολούθηση  «πρότυπης»  διδασκαλίας  με  στόχο  τον  τρόπο  ενσωμάτωσης  του 

εργαλείου στην εκπαιδευτική μεθοδολογία.
• Δημιουργία από μέρους των φοιτητών προσομοιώσεων.
• Συζητήσεις για το παραγόμενο εργαλείο (προσομοιώσεις).
• Αναπροσαρμογή του εργαλείου και πιλοτική εφαρμογή του σε δείγμα μεταπτυχιακών 

φοιτητών.
• Καταγραφή με  ερωτηματολόγιο  των απόψεων των μεταπτυχιακών φοιτητών για  την 

αποτελεσματικότητα και λειτουργικότητα των προσομοιώσεων με βάση τους στόχους.
• Δημιουργία φύλου εργασίας  που να ενσωματώνει  τις  προσομοιώσεις  όπου και  όπως 

αυτό κρίνεται απαραίτητο.
• Συζητήσεις  για  το  φύλλο  εργασίας  σε  συνάρτηση  με  τη  συνέπεια  του  ως  προς  το 

μοντέλο και καταγραφή σε πρωτόκολλα.
• Ανάλυση εργαλείων καταγραφής (πρωτόκολλα και ερωτηματολόγια) των παραχθέντων 

από τους φοιτητές υλικών (προσομοιώσεις και φύλλα εργασίας).
• Συμπεράσματα.
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Ανάλυση της μεθοδολογίας έρευνας.
Αναλυτικότερα, κατόπιν της αρχικής συζήτησης που έγινε με το δείγμα και της διαφαινόμενης 
ανεπάρκειας από μέρους του σε θέματα διδακτικής και τεχνολογίας, ανέκυψε η αναγκαιότητα 
της  υποστήριξης-εκπαίδευσής  του.  Προς  αυτή  την  κατεύθυνση,  αρχικά  έγιναν  συζητήσεις 
σχετικά με τις  ψηφιακές τεχνολογίες,  διάρκειας περίπου δύο ωρών, συνεπικουρούμενες από 
επίδειξη χαρακτηριστικών παραδειγμάτων. 

Όμοια,  έγινε συζήτηση και  εκπαίδευση των φοιτητών πάνω σε ζητήματα διδακτικής 
μεθοδολογίας. Ενημερώθηκαν στις βασικές αρχές της σύγχρονης διδακτικής και στα σύγχρονα 
διδακτικά μοντέλα και παρουσιάστηκε το προτεινόμενο ερευνητικό-εκπαιδευτικό μοντέλο με 
την αντίστοιχη διδακτική ακολουθία των πέντε βημάτων, που αναλυτικότερα είναι: α) έναυσμα 
ενδιαφέροντος,  όπου  γίνεται  πρόκληση  του  ενδιαφέροντος  του  μαθητή,  β)  διατύπωση 
υποθέσεων,  όπου  μέσα  από  συζήτηση  διατυπώνονται  υποθέσεις  από  τους  μαθητές  για  το 
συγκεκριμένο θέμα και διερευνώνται οι προαντιλήψεις τους, γ) πειραματισμός, όπου οι μαθητές 
σε ομάδες διεξάγουν πειράματα συλλέγοντας δεδομένα και προχωρώντας σε επεξεργασία και 
αξιολόγησή  τους,  δ)  εξαγωγή  συμπερασμάτων,  όπου  κατόπιν  της  επεξεργασίας  του 
συγκεντρωθέντος υλικού διατυπώνονται συμπεράσματα με τη μορφή θεωρίας και ε) γενίκευση, 
μικροσκοπική ερμηνεία, όπου γίνεται προσπάθεια εφαρμογής των συμπερασμάτων και σε άλλες 
παρόμοιες  διαδικασίες  με  χρήση,  όπου  είναι  εφικτό,  του  ερμηνευτικού  πλαισίου  του 
μικρόκοσμου. Η εκπαίδευση αυτή διήρκεσε τέσσερις ώρες. 

Ακολούθησε συζήτηση και  εκπαίδευση των φοιτητών σε σχέση με την ενσωμάτωση 
ενός εργαλείου στο εκπαιδευτικό πρότυπο. Αναλύθηκε η ανάγκη το εργαλείο να υποτάσσεται 
στις  εκπαιδευτικές  αρχές  της  μεθοδολογίας  και  στους  στόχους  που  θέτονται  και  να  μην 
μονοπωλεί το ενδιαφέρον και την προσοχή. Η εκπαίδευση αυτή διήρκεσε μία ώρα.

Κατόπιν παρουσιάστηκαν στους φοιτητές «πρότυπα» εργαλεία ψηφιακών τεχνολογιών, 
εναρμονισμένα  με  το  επιστημονικό-εκπαιδευτικό  πρότυπο,  που  είχαν  αναπτυχθεί  σε 
προηγούμενες έρευνες. Τα εργαλεία αυτά είχαν διαφορετικές μορφές (πειραματικές συσκευές, 
διαδραστικά λογισμικά, προσομοιώσεις, φύλλα εργασίας) και εκτείνονταν και σε διαφορετικές 
θεματικές  περιοχές  των  Φυσικών  Επιστημών.  Οι  φοιτητές  είχαν  αφενός  την  ευκαιρία  να 
χρησιμοποιήσουν αυτά τα εργαλεία σαν εκπαιδευόμενοι και αφετέρου να έρθουν σε επαφή με 
τη διαδικασία δημιουργίας τους, ώστε να εξοικειωθούν και με τεχνικά ζητήματα. Η εκπαίδευση 
αυτή διήρκεσε τέσσερις ώρες.

Προτού  προχωρήσουν  οι  φοιτητές  στην  ανάπτυξη  των  εκπαιδευτικών  εργαλείων, 
επιδιώκοντας  την  προβολή  και  την  ενίσχυση  της  συνέχειας  και  της  συνεκτικότητας  της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας, ακολούθησε η παρακολούθηση από μέρους τους μιας «πρότυπης» 
διδασκαλίας.  Η  διδασκαλία  έγινε  από  την  ερευνητική  ομάδα  σε  τριτοετείς  φοιτητές  του 
Παιδαγωγικού  Τμήματος  του  Ε.Κ.Π.Α.  στα  πλαίσια  του  υποχρεωτικού  εργαστηριακού 
μαθήματος  Φυσικών  Επιστημών  που  παρακολουθούν.  Η  θεματική  ενότητα  αφορούσε  τα 
θερμικά φαινόμενα σε έναν ρευματοφόρο αγωγό. 

Στη  συνέχεια,  οι  φοιτητές  κατόπιν  δικής  τους  έρευνας,  πρότειναν  στην  ερευνητική 
ομάδα  υποψήφια  προγράμματα  δημιουργίας  προσομοιώσεων  τα  πλαίσια  των  Φυσικών 
Επιστημών. Ακολούθησε συζήτηση προκειμένου να αποφασισθεί ποιες προδιαγραφές θα έπρεπε 
να πληρούσαν ώστε να ακολουθήσει και η επιλογή τους. 

Στόχος  ήταν  να  επιλεγεί  ένα  πρόγραμμα  ευρείας  κυκλοφορίας,  εύχρηστο  και 
λειτουργικό, που να μην απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις προγραμματισμού και να απευθύνεται 
κυρίως  σε  εκπαιδευτικούς  και  όχι  επαγγελματίες  προγραμματιστές.  Εξάλλου,  αποτελούσε 
προσδοκία, οι παραγόμενες μέσω αυτών των προγραμμάτων προσομοιώσεις, να μπορούν, κάτω 
από  κατάλληλη  επίβλεψη,  να  αναπαραχθούν  και  από τους  ίδιους  τους  διδασκόμενους,  σαν 
κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 
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Όλες οι παραπάνω απαιτήσεις οδήγησαν στην επιλογή των προγραμμάτων  Interactive 
Physics 2000 και Modellus 4, που επιπλέον είχαν και το πλεονέκτημα ότι ήδη έχουν διανεμηθεί 
στα  Λύκεια  της  χώρας,  οπότε  αφενός  υπάρχει  μια  ευρεία  βάση  εφαρμογών  και  αφετέρου 
σημαντικό μερίδιο διδασκόντων γνωρίζει να τα χειρίζεται. 

Τα δυο προγράμματα παρουσιάζουν ομοιότητες ως προς τον τρόπο χρήσης τους αλλά 
και  σημαντικές  διαφορές.  Πιο  συγκεκριμένα,  το  Interactive Physics 2000  προσφέρει 
παραθυρικό  περιβάλλον  εργασίας,  όπου  ο  δημιουργός  μπορεί  να  επιλέξει  από  ένα  μεγάλο 
πλήθος έτοιμων συναρτήσεων και φυσικών προτύπων, χωρίς να χρειάζεται να καταφύγει στη 
διαδικασία  να  χρησιμοποιήσει  μακροσκελή  προγραμματιστικό  κώδικα.  Επίσης,  προσφέρει 
μεγάλη ποικιλία εργαλείων σχεδιασμού και παραμετροποίησης της προσομοίωσης.

Το  Modellus 4 χρησιμοποιεί και αυτό παραθυρικό περιβάλλον, αλλά πρέπει ο ίδιος ο 
δημιουργός  με  τη  μορφή  ψευδοκώδικα,  να  προγραμματίσει  την  προσομοίωση.  Το 
χαρακτηριστικό αυτό το καθιστά λιγότερο φιλικό στην ανάπτυξη σε σχέση με το  Interactive 
Physics, αλλά επιτρέπει στο χρήστη-εκπαιδευόμενο να έρθει ανά πάσα στιγμή σε επαφή με τον 
κώδικα και να αντιληφθεί άμεσα τις αρχές και τους Φυσικούς νόμους βάσει των οποίων έχει 
αναπτυχθεί η προσομοίωση. 

Γίνεται λοιπόν αντιληπτή ο διαφορετικός τρόπος που τα δύο προγράμματα προσεγγίζουν 
το ζήτημα της δημιουργίας προσομοιώσεων, όταν κοντολογίς, το Interactive Physics ρέπει προς 
τη φιλικότητα στη χρήση,  αλλά μερικές  φορές  λόγω του μεγάλου πλήθους βιβλιοθηκών με 
έτοιμες  συναρτήσεις  που  περιέχει,  λειτουργεί  σαν  «μαύρο  κουτί»,  ενώ  το  Modellus είναι 
απαιτητικότερο ως προς τον προγραμματισμό αλλά πιο «διαυγές» στον τρόπο λειτουργίας του. 
Η διαφορετικότητα στη φιλοσοφία των δύο προγραμμάτων έδωσε την αφορμή να αναπτυχθούν 
δύο ξεχωριστές προσομοιώσεις, με διαφορετικά χαρακτηριστικά η μία από την άλλη. 

Στις προσομοιώσεις παριστάνεται κίνηση των μορίων του ιδανικού αερίου. Ο χρήστης 
μπορεί να αλλάξει, μέσω επιλογέα, τις αρχικές συνθήκες και να παρατηρήσει τη μεταβολή στην 
κίνηση των μορίων καθώς επίσης και τη μεταβολή στην τιμή μακροσκοπικών μεγεθών, όπως η 
θερμοκρασία  και  η  πίεση  του  αερίου,  με  τη  μορφή  διαγραμμάτων.  Επίσης,  μπορεί  να 
παρατηρήσει  την  κίνηση  και  τελικά  την  αλλαγή  της  χωρικής  κατανομής  των  μορίων  δύο 
«διαφορετικών» υποτιθέμενων ιδανικών αερίων, όταν βρίσκονται στο ίδιο δοχείο.

Σχήμα 1: Προσομοίωση στο πρόγραμμα Interactive Physics
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Σχήμα 2: Προσομοίωση στο πρόγραμμα Modellus 4

Μετά τη δημιουργία των προσομοιώσεων από τους φοιτητές, ακολούθησε συζήτηση για 
το παραγόμενο εργαλείο. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης λύθηκαν ποικίλα ζητήματα τεχνικής 
φύσης  αλλά  και  αναπτύχθηκε  διάλογος  με  θέματα  λειτουργικότητας,  αισθητικής  και 
εκπαιδευτικής χρησιμότητας. Τα συμπεράσματα οδήγησαν σε αναπροσαρμογή του εργαλείου.

Ακολούθησε πιλοτική εφαρμογή του εργαλείου σε δείγμα μεταπτυχιακών φοιτητών του 
Παιδαγωγικού  Τμήματος  του  Ε.Κ.Π.Α.  στην  κατεύθυνση  «Φυσικές  Επιστήμες  στην 
Εκπαίδευση». Το δείγμα αποτελούνταν από δεκαπέντε μεταπτυχιακούς φοιτητές, εκ των οποίων 
οι  οκτώ  διέθεταν  βασικό  πτυχίο  στις  Φυσικές  Επιστήμες  και  οι  επτά  βασικό  πτυχίο 
Παιδαγωγικού Τμήματος. Οι μεταπτυχιακού φοιτητές ανά ζεύγη είχαν στη διάθεσή τους έναν 
ηλεκτρονικό  υπολογιστή  και  χρησιμοποίησαν  και  τις  δύο  προσομοιώσεις,  σύμφωνα  με  τις 
οδηγίες που έλαβαν από τους φοιτητές-εισηγητές. Επιλέχθηκε η πιλοτική εφαρμογή να γίνει σε 
μεταπτυχιακούς φοιτητές αφενός λόγω της μεγαλύτερους εξοικείωσής τους σε μεθοδολογικά 
θέματα, αφετέρου λόγω των γνώσεών τους σε θέματα τεχνολογίας. Επομένως ήταν εν δυνάμει 
σε θέση να αξιολογήσουν την εκπαιδευτική χρησιμότητα των παραχθέντων εργαλείων και τον 
τρόπο που αυτή επιχειρήθηκε. 

Μετά  τη  χρήση  του  εργαλείου,  διανεμήθηκε  στους  μεταπτυχιακούς  φοιτητές 
ερωτηματολόγιο. Το ερωτηματολόγιο περιείχε ερωτήσεις που αφορούσαν τη λειτουργικότητα, 
την  επιστημονική  ορθότητα,  την  αισθητική  και  την  εκπαιδευτική  αξία  του  εργαλείου.  Οι 
μεταπτυχιακοί  φοιτητές  είχαν  να  διαλέξουν  τις  απαντήσεις  τους,  μέσα  από  μια  κλίμακα 
τεσσάρων βαθμίδων (πάρα πολύ, πολύ, λίγο, καθόλου). Το ερωτηματολόγιο αυτό μοιράστηκε 
και για τις δύο προσομοιώσεις ώστε να υπάρξει και ένα μέτρο σύγκρισης ανάμεσά τους.

Σειρά είχε η δημιουργία φύλλων εργασίας από τους φοιτητές, με την ενσωμάτωση, όπου 
και όπως αυτοί έκριναν απαραίτητο, των προσομοιώσεων. Σκόπιμα δεν τέθηκε περιορισμός από 
την ερευνητική ομάδα ως προς την ηλικία που θα απευθύνονταν τα φύλλα εργασίας, ώστε να 
ελεγχθεί κατά πόσο θα το λάμβαναν αυτό υπόψη τους οι φοιτητές και πώς θα χειρίζονταν στην 
περίπτωση αυτή  το  εργαλείο.  Τελικά,  πρότειναν δύο φύλλα εργασίας∙  ένα  για  μαθητές  της 
δευτέρας γυμνασίου και ένα για μαθητές της δευτέρας λυκείου. 

Ακολούθησαν συζητήσεις για το φύλλο εργασίας σε συνάρτηση με τη συνέπεια του ως 
προς το μοντέλο και καταγραφή σε πρωτόκολλα της επιχειρηματολογίας που ανέπτυξαν για τον 
τρόπο  δόμησης  του  φύλλου  εργασίας  καθώς  και  των  διορθώσεων  που  έγιναν  μέχρι  να 
καταλήξουν στο τελικό αποτέλεσμα.
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Στη συνέχεια, αναλύθηκαν τα εργαλεία καταγραφής (πρωτόκολλα και ερωτηματολόγια) 
των παραχθέντων από τους φοιτητές υλικών (προσομοιώσεις και φύλλα εργασίας). Ελέγχθηκε η 
συνέπεια με το μεθοδολογικό πρότυπο, το κατά πόσο τα φύλλα εργασίας ήταν συνεπή με τη 
διδακτική ακολουθία των πέντε προτεινόμενων βημάτων και τον τρόπο που ενσωματώθηκε το 
εργαλείο  (προσομοίωση)  σε  αυτά.  Επίσης,  αναλύθηκαν  τα  ερωτηματολόγια  και 
ποσοτικοποιήθηκαν τα αποτελέσματα, όντας εξαρχής διαβαθμισμένα. 

Ακολούθησε η εξαγωγή συμπερασμάτων με βάση τα δεδομένα που προέκυψαν από την 
ανάλυση

Αποτελέσματα
Οι φοιτητές  μετά  την εξοικείωσή τους  με τα λογισμικά,  κατάφεραν να δημιουργήσουν δύο 
διαφορετικά περιβάλλοντα προσομοίωσης για το ιδανικό αέριο με βάση τα λογισμικά Interact-
ive Physics 2000 και  Modellus.  Οι  προσομοιώσεις  αυτές  είχαν  τη  δυνατότητα  να  πληρούν 
πλήθος  στόχων  με  βασικό  χαρακτηριστικό  τους  τη  συσχέτιση  μακροσκοπικών  και 
μικροσκοπικών  μεγεθών,  επιτρέποντας  την  ανάπτυξη  ενός  μικροσκοπικού  ερμηνευτικού 
πλαισίου.  Τα  εργαλεία  που  παρήγαγαν  κρίθηκαν  από  τους  μεταπτυχιακούς  φοιτητές  ως 
εύχρηστα και υποβοηθητικά για την κατανόηση του αντικειμένου. 

Αξίζει  να  σημειώσουμε  ότι  σε  αντίθεση με  προηγούμενη  εργασία  όπου οι  φοιτητές 
σχεδίασαν και κατασκεύασαν με σχετική ευκολία μια πειραματική διάταξη που θα αποτελούσε 
και  το  εκπαιδευτικό  εργαλείο,  στην  παρούσα  έρευνα  η  ανάπτυξη  των  προσομοιώσεων 
αποδείχθηκε μια δύσκολη διαδικασία κατά την οποία χρειάστηκε αρκετή υποστήριξη. 

Επίσης, από τα πρωτόκολλα διαφάνηκε το γεγονός ότι  παρότι οι  ίδιοι  παρήγαγαν τα 
εκπαιδευτικά  αυτά  εργαλεία,  δεν  ήταν  σε  θέση  εύκολα  να  επιχειρηματολογήσουν  για  τις 
εκπαιδευτικές  ιδιαιτερότητες  που τους  παρέχει  καθεμιά  από τις  προσομοιώσεις,  συγχέοντας 
συχνά τα κριτήριά τους με τεχνικά ή αισθητικά ζητήματα. 

Ως προς την ευχέρειά τους να ακολουθήσουν με συνέπεια μια διδακτική ακολουθία σε 
ένα  εκπαιδευτικό  υλικό  και  να  ενσωματώσουν  σε  αυτό  τις  προσομοιώσεις,  προέκυψε  ότι 
μπορούσαν να ακολουθήσουν τα προτεινόμενα βήματα, αλλά δεν μπορούσαν να υιοθετήσουν 
τη φιλοσοφία του διδακτικού μοντέλου. Δηλαδή, ήταν σε θέση να δομήσουν τεχνικά ένα φύλλο 
εργασίας  που  να  ακολουθεί  τα  πέντε  βήματα  της  ερευνητικής-εκπαιδευτικής  μεθοδολογίας, 
αλλά  διαφάνηκε  αδυναμία  ενός  τέτοιου  συνολικού  σχεδιασμού  που  να  υιοθετεί  τους 
γενικότερους σκοπούς αυτής. Επίσης οι φοιτητές, κατά την ενσωμάτωση των προσομοιώσεων 
στα φύλλα εργασίας, έδειξαν αδυναμία στην καθυπόταξη του εργαλείου στο διδακτικό μοντέλο, 
προβάλλοντας υπέρμετρα το μέσο εις βάρος του επιδιωκόμενου στόχου.

Τέλος,  από  τα  πρωτόκολλα  και  τα  ερωτηματολόγια  έγινε  φανερό  ότι  οι  φοιτητές 
δυσκολεύτηκαν  ιδιαίτερα  να  χρησιμοποιήσουν  την  κατάλληλη  προσομοίωση  στο  εκάστοτε 
φύλλο εργασίας. Παρόλο που είχαν διαπιστώσει και είχαν καταγράψει διαφορές ανάμεσα στις 
δύο  προσομοιώσεις,  δεν  μπόρεσαν  να  τις  χρησιμοποιήσουν  με  τέτοιο  τρόπο  ώστε  να 
υπηρετήσουν τους συγκεκριμένους στόχους που οι ίδιοι έθεταν για το εκπαιδευτικό εργαλείο. 

Συμπεράσματα
Οι φοιτητές του Φυσικού Τμήματος του Ε.Κ.Π.Α. φαίνεται ότι βρίσκουν ιδιαίτερες δυσκολίες 
στη  διαδικασία  μετασχηματισμού  ενός  επιστημονικού  προτύπου  σε  εκπαιδευτικό, 
δημιουργώντας  υλικό  που  να  αξιοποιεί  τις  ψηφιακές  τεχνολογίες,  όπου  αυτό  θεωρείται 
απαραίτητο. Παρουσιάζουν ελλείψεις τόσο σε τεχνικά ζητήματα όσο και σε θέματα διδακτικής 
μεθοδολογίας, παρά το γεγονός της παρακολούθησης σχετικών μαθημάτων κατά τη διάρκεια 
των σπουδών τους.
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Τα  εκπαιδευτικά  τους  ελλείμματα  φαίνονται  τόσο  σε  αυτή  την  έρευνα  όσο  και  σε 
προηγούμενες,  με  κύρια  χαρακτηριστικά  τη  μεθοδολογική  ασυνέπεια  κατά  την  ανάπτυξη 
φύλλων εργασίας καθώς και την προβληματική ενσωμάτωση ενός εργαλείου (στην προκειμένη 
περίπτωση των προσομοιώσεων) και την καθυπόταξή του στην εκπαιδευτική φιλοσοφία ενός 
ευρύτερου μοντέλου. 

Προτάσεις
Ως εκ τούτου, κρίνεται αναγκαία η υποστήριξη-εκπαίδευση μελλοντικών εκπαιδευτικών, με μια 
έστω και βραχεία διαδικασία, τόσο στις ψηφιακές τεχνολογίες όσο και στην εκπαιδευτική τους 
αξιοποίηση. Η εκπαίδευση αυτή προτείνεται να περιλαμβάνει δυνατότητες ατομικής πρακτικής 
άσκησης, υπό την καθοδήγηση έμπειρων εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να έχουν την 
ευκαιρία  να  εμπλακούν  σε  διαδικασίες  που  να  απαιτούν  εκπαιδευτική  δράση  και  λήψη 
αποφάσεων (Kollas S., Stavrou D., Halkia K. 2007).

Σε επόμενη εργασία προτείνεται να συνεχισθεί η ερευνητική προσπάθεια μελέτης των 
προϋποθέσεων κάτω από τις οποίες μελλοντικοί εκπαιδευτικοί μπορούν να μετασχηματίσουν 
ένα επιστημονικό πρότυπο σε εκπαιδευτικό, δημιουργώντας υλικό / λογισμικό που θα αξιοποιεί 
και τις νέες τεχνολογίες, όπου θεωρείται απαραίτητο.

Ειδικότερα,  προτείνεται  η  έρευνα  να  συμπεριλάβει  και  άλλες  μορφές  εκπαιδευτικού 
υλικού  καθώς  επίσης  να  επεκταθεί  και  σε  διαφορετικές  θεματικές  ενότητες  των  Φυσικών 
Επιστημών.  Επίσης,  πρέπει  να  εξετασθεί  η  μορφή,  το  περιεχόμενο  και  η  διάρκεια  της 
εκπαίδευσης που χρειάζεται να λάβουν οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί.
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Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται μια διδακτική πρόταση διαθεματικής διδασκαλίας 
Φυσικών  Επιστημών  και  Γλώσσας  με  θέμα  την  ταξινόμηση  των  υλικών  στις  τρεις 
φυσικές καταστάσεις της ύλης. Σκοπός της μελέτης ήταν η διερεύνηση των απόψεων 
παιδιών  προσχολικής  ηλικίας  για  την  ταξινόμηση  των  υλικών  μέσω  μιας  ειδικά 
σχεδιασμένης διδακτικής παρέμβασης που ενσωμάτωνε γλωσσικές δραστηριότητες. Ο 
σχεδιασμός  της  εργασίας  περιλάμβανε  την  καταγραφή  των  προϋπαρχουσών 
αντιλήψεων των παιδιών (με ατομικές ημιδομημένες συνεντεύξεις) αναφορικά με τις 
τρεις  καταστάσεις της ύλης και  της προσέγγισης του κειμενικού είδους της αφίσας 
(προ-έλεγχος),  τη  διδακτική  παρέμβαση  και  τον  μετα-έλεγχο  προκειμένου  να 
αξιολογηθεί  η  παρέμβαση.  Τα  ευρήματα  της  έρευνας  ήταν  ενθαρρυντικά  καθώς 
προέκυψε  σημαντική  βελτίωση  στις  αντιλήψεις  των  παιδιών  αναφορικά  με  την 
ταξινόμηση  των  υλικών.  Επίσης  από  την  ποιοτική  ανάλυση  των  περιγραφών  των 
παιδιών  διαπιστώθηκε  εμπλουτισμός  του  λεξιλογίου  τους  και  χρήση  αυξημένου 
αριθμού  λέξεων.  Η  εργασία  αυτή  υλοποίησε  στόχους  που  αφορούσαν  τόσο  στις 
φυσικές επιστήμες όσο και στην ανάπτυξη της γλώσσας στην προσχολική εκπαίδευση.

Εισαγωγή
Στο πλαίσιο της αναζήτησης νέων τρόπων διδασκαλίας η διαθεματικότητα προτείνεται 

αφενός  ως  μια  σύγχρονη  και  ενδιαφέρουσα  επιλογή  και  αφετέρου  ως  μια  ολοκληρωμένη 
διδακτική πρόταση. Ο όρος «διαθεματικότητα» αναφέρεται στη θεωρητική αρχή οργάνωσης 
του αναλυτικού προγράμματος που «καταργεί» τα διακριτά μαθήματα ως πλαίσια οργάνωσης 
της σχολικής γνώσης και επιχειρεί να την προσεγγίσει ως ενιαία και οργανωμένη κατά θεματικά 
εννοιολογικά  σχήματα  και  θεματικές  ενότητες  (Θεοφιλίδης  2002,  Ματσαγγούρας  2003), 
ανασυγκροτώντας το περιεχόμενό της γύρω από θέματα, ζητήματα και προβλήματα τα οποία 
είναι σημαντικά για τους μαθητές, την κοινωνία, την επιστήμη και τον πολιτισμό (Φλουρής, 
1995).

Οι Φυσικές Επιστήμες (Φ.Ε.) και η Γλώσσα περιλαμβάνονται στα νέα Προγράμματα 
Σπουδών  της  Προσχολικής  Εκπαίδευσης  και  προσεγγίζονται  οι  μεν  Φ.Ε.  στο  πλαίσιο  ενός 
ευρύτερου  γνωστικού  αντικειμένου  με  τίτλο  “Μελέτη  Περιβάλλοντος:  αξιοποιώντας  το  
περιβάλλον, μαθαίνοντας τον κόσμο”, η δε Γλώσσα μέσα από το γνωστικό αντικείμενο “Παιδί  
και Γλώσσα: Πρόγραμμα σχεδιασμού και ανάπτυξης δραστηριοτήτων γλώσσας” (ΔΕΠΠΣ 2003).

 
Θεωρητικό πλαίσιο

Στο νηπιαγωγείο, που τις τελευταίες δεκαετίες θεωρείται από τις κοινωνίες του δυτικού 
κόσμου  μια  σχολική  βαθμίδα  σημαντική  και  απαραίτητη  για  την  εκπαίδευση  των  παιδιών 
(Ξωχέλλης  1985),  η  προσέγγιση  των Φ.Ε  αποτελεί  μεν  αντικείμενο  μελέτης,  μεθοδολογικά 
όμως  διαφέρει  από  την  δευτεροβάθμια  αλλά  ακόμη  και  από  την  πρωτοβάθμια  εκπαίδευση 
(Ravanis,  Koliopoulos &  Hadzigeorgiou 2004). Είναι γεγονός ότι η διερεύνηση των φυσικών 
εννοιών και φαινομένων από τα μικρά παιδιά, παρά τους γνωστικούς περιορισμούς, αποτελεί 
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όχι  μόνο  μία  συμβολή  στο  πεδίο  της  γνωστικής  ανάπτυξής  του  αλλά  ταυτόχρονα  και  μία 
ουσιαστική  προϋπόθεση  για  την  ανάπτυξη του  επιστημονικού  εγγραμματισμού  (Τσελφές  & 
Μουστάκα  2004).  Τα  νήπια  μπορούν  να  κατανοήσουν  έννοιες  Φ.Ε.  καλύτερα,  όταν  αυτές 
παρουσιάζονται κυρίως μέσα από χειρωνακτικές δραστηριότητες που σχετίζονται με φαινόμενα 
οικεία και ενδιαφέροντα γι’ αυτά (Koralek & Colker 2003, Ραβάνης 1999, Κωνσταντίνου κ.α. 
2005, Καριώτογλου 2006, Eshach 2006).

Αντίστοιχα  η  καλλιέργεια  της  γλώσσας  αποτελεί  ένα  πολύ  σημαντικό  κομμάτι  του 
αναλυτικού  προγράμματος  θέτοντας  ως  στόχους  την  καλλιέργεια  του  προφορικού  και  του 
γραπτού λόγου. Τα παιδιά τόσο στο χώρο του νηπιαγωγείου όσο και στο φυσικό περιβάλλον 
παρατηρούν ότι τους ενδιαφέρει, εκφράζουν ερωτήματα, αναζητούν απαντήσεις μέσα από τις 
ήδη  υπάρχουσες  γνώσεις  τους  και  μέσω  πειραματισμού  και  διερεύνησης  διατυπώνουν 
προβλέψεις  και  δίνουν  εξηγήσεις  για  όσα  συμβαίνουν  γύρω  τους.  Επίσης  διατυπώνουν 
λειτουργικούς ορισμούς και μελετώντας τις πληροφορίες και τα δεδομένα σε συνδυασμό με τις 
προηγούμενες εμπειρίες τους καταλήγουν με την υποστήριξη της νηπιαγωγού σε συμπεράσματα 
(Δαφέρμου, Κουλούρη, Μπασαγιάννη 2006). 

Αν και έχουν σημειωθεί βήματα προόδου στη διδασκαλία των Φ.Ε στην προσχολική 
εκπαίδευση τα τελευταία χρόνια οι νηπιαγωγοί φαίνεται ότι παρουσιάζουν περιορισμένη γνώση 
του περιεχομένου των Φ.Ε. Επίσης τα ερευνητικά δεδομένα αναδεικνύουν προβλήματα στις 
διδακτικές στρατηγικές που υιοθετούν οι νηπιαγωγοί, τα οποία, είτε αφορούν την ανασφάλεια 
για το αποτέλεσμα - γεγονός που έχει να κάνει με την έλλειψη εμπιστοσύνης που έχουν οι 
νηπιαγωγοί στον εαυτό τους - είτε αφορούν στην υποδομή σε υλικά, στην επικινδυνότητα των 
πειραμάτων και στην αναπόφευκτη δυσκολία που προκύπτει από αυτό, είτε, τέλος, σχετίζονται 
με  την  άγνοια  των  επιστημονικών  γνώσεων.  Ικανές  και  έμπειροι  νηπιαγωγοί  σε  θέματα 
γλώσσας,  μαθηματικών  κ.λ.π.  αισθάνονται  ανεπαρκείς  ή  δηλώνουν  ότι  αποφεύγουν  να 
ασχοληθούν  με  δραστηριότητες  Φ.Ε  (Μπαλάσκα,  Μπαγάκης  &  Διδάχου  2004,  Μπαγάκης, 
Παπαδημητρίου  &  Χατζηανδρέου  2004).  Οι  νηπιαγωγοί  πιστεύουν  ότι  οι  επιστημονικές 
γνώσεις δεν είναι προσιτές στα παιδιά και με τις παρεμβάσεις τους ενισχύουν τις διαισθητικές 
πεποιθήσεις των παιδιών που είναι ασυμβίβαστες με τις επιστημονικές ερμηνείες (Ιωαννίδης, 
Κακανά, Καζέλα 2008). Από τα παραπάνω αναδεικνύεται η αναγκαιότητα επιμόρφωσης των 
νηπιαγωγών, αναβάθμισης της γνώσης τους, και σύνταξης διδακτικών προτάσεων με σαφείς 
οδηγίες ανάπτυξης δραστηριοτήτων Φ.Ε. (Γώτη & Μαρτίδου 2008, Kallery & Psilos 2001).

Με  δεδομένα  α)  την  ύπαρξη  του  ΔΕΠΠΣ  με  το  οποίο  εισάγεται  η  διαθεματική 
διδασκαλία στο νηπιαγωγείο στην Ελλάδα, β) τη διδασκαλία των Φ.Ε στο νηπιαγωγείο, και γ) 
τη διδασκαλία της γλώσσας στο νηπιαγωγείο, σχεδιάστηκε, εφαρμόστηκε και αξιολογήθηκε μια 
διδακτική  πρόταση  που  σχετίζεται  με  α)  την  ταξινόμηση  των  υλικών  στις  τρεις  φυσικές 
καταστάσεις  της  ύλης  και  β)  την  προσέγγιση  του  γραπτού  λόγου.  Η  διδακτική  πρόταση 
περιλάμβανε την καταγραφή – αξιολόγηση της αρχικής  γνώσης των παιδιών, το σχεδιασμό και 
την υλοποίηση της διδασκαλίας και τέλος την αξιολόγηση. Ειδικότερα οι στόχοι που τέθηκαν για 
τις Φ.Ε. ήταν α) η ταξινόμηση των σωμάτων στις τρεις φυσικές καταστάσεις της ύλης, και β) η 
ανάπτυξη εμπειρικών κριτηρίων ταξινόμησης (Παπακώστα κ.α. 2006; Καριώτογλου 2006). Οι 
γλωσσικοί  στόχοι  ήταν  τα  παιδιά  να  μπορούν:  α)  να  κατανοούν  τη  χρήση  και  τη 
λειτουργικότητα του κειμενικού είδους της αφίσας β) να εμπλουτίζουν τον προφορικό τους λόγο 
(λεξιλόγιο),  και  β)  να  κατανοούν  τη  σημασία  της  γραφής  ως  μέσου  επικοινωνίας  με  την 
παραγωγή αφίσας (ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αφίσας : εικόνα, γράμματα, μορφή κειμένου).
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Μέθοδος και διαδικασία
Συμμετέχοντες

Δεκαοκτώ νήπια δεύτερης ηλικίας που κατά τη σχολική χρονιά 2008-09 φοιτούσαν στο 
12ο Νηπιαγωγείο Βέροιας1 του Ν. Ημαθίας συμμετείχαν στην εφαρμογή του προγράμματος. 
Στην τάξη τους δεν είχαν πραγματοποιηθεί δραστηριότητες σχετικές με την ταξινόμηση των 
υλικών  και  την  κατασκευή  αφίσας  μέχρι  την  έναρξη  του  προγράμματος.  Το  πρόγραμμα 
πραγματοποιήθηκε το Δεκέμβριο του 2008. Οι νηπιαγωγοί ενημερώθηκαν για τους στόχους του 
προγράμματος και έλαβαν καθοδήγηση για την υλοποίησή του από τη σχολική τους σύμβουλο.
Μετρήσεις

Η πρώτη φάση της διδακτικής πρότασης περιλάμβανε την αξιολόγηση - καταγραφή της 
αρχικών  ιδεών-γνώσεων  των  παιδιών.  Οι  ιδέες  των  παιδιών  μπορούν  να  καταγραφούν  με 
πολλούς  και  εναλλακτικούς  τρόπους  όπως ατομικές/ομαδικές  συνεντεύξεις,  ερωτηματολόγια 
καθώς και παρατήρηση (Καριώτογλου 2006). Έτσι για το συγκεκριμένο περιεχόμενο των Φ.Ε 
χρησιμοποιήθηκε ένα ερωτηματολόγιο στο οποίο καταγράφηκαν οι  απαντήσεις  των παιδιών 
από την ερευνητές. Για την αξιολόγηση του γλωσσικού επιπέδου των παιδιών χρησιμοποιήθηκε 
το κειμενικό είδος  αφίσα. Η αφίσα που χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση του γλωσσικού 
επιπέδου των παιδιών ήταν μια αφίσα του ΥΠΕΠΘ με περιεχόμενο το Oλοήμερο Nηπιαγωγείο. 
Συγκεκριμένα τα παιδιά κλήθηκαν να απαντήσουν στις ερωτήσεις: α) Τι νομίζεις ότι είναι αυτό; 
(επίδειξη αφίσας - γνώση και αριθμός λέξεων κατά την περιγραφή), β) Σε τι χρησιμεύει (γνώση 
της  λειτουργικότητάς  του).  Η καταγραφή  των  απαντήσεων  γινόταν  από την  ερευνήτρια  σε 
φύλλο καταγραφής αμέσως μετά την απάντηση του παιδιού. Ο μετα-έλεχγος των γνώσεων και 
ιδεών  των  παιδιών  πραγματοποιήθηκε  δύο  εβδομάδες  μετά  το  τέλος  της  υλοποίησης  της 
διδακτικής πρότασης.
Παρουσίαση διδακτικής πρότασης 

Το σενάριο της διδακτικής πρότασης περιλάμβανε την αφήγηση μιας ιστορίας από τη 
νηπιαγωγό με ήρωες τρεις μικρούς ερευνητές, οι οποίοι αποφάσισαν να μελετήσουν τα σώματα 
(αντικείμενα) που περιβάλλουν τους  ανθρώπους.  Οι  ερευνητές  στο δρόμο τους  συνάντησαν 
πολλά από αυτά και κάποια τα έφεραν στο νηπιαγωγείο για να τα μελετήσουν τα παιδιά. Έτσι 
τοποθετήθηκαν στο τραπέζι τα παρακάτω υλικά: ένα ξύλινο καρεκλάκι, ένα μπουκάλι ΑΖΑΧ 
για τα τζάμια, ρύζι, ελαιόλαδο, χυμός, καπνός από φουγάρα εργοστασίου (εικόνα), καπνός από 
φωτιά (εικόνα), ένα γυάλινο ποτήρι, καυσαέρια αυτοκινήτων (εικόνα), καπνός από εκτόξευση 
πυραύλου (εικόνα).
Καταγραφή-αξιολόγηση της αρχικής γνώσης των παιδιών για τις Φ.Ε.

Στη συνέχεια η νηπιαγωγός ανέφερε ότι οι μικροί ερευνητές ταξινόμησαν τα υλικά σε 
τρεις  ομάδες  (στερεά-υγρά-αέρια)  και  ζήτησε  από  τα  παιδιά  να  σημειώσουν  στον  πίνακα 
καταγραφής  την  επιλογή  τους  για  κάθε  υλικό  και  να  την  αιτιολογήσουν:  (ξύλινη  καρέκλα 
-στερεά): «ενδεικτική απάντηση:γιατί η καρέκλα είναι ξύλινη και καθόμαστε», (ΑΖΑΧ - υγρά): 
«ενδεικτική απάντηση: γιατί το ΑΖΑΧ μοιάζει με νερό. Το νερό είναι υγρό και γι’ αυτό το ΑΖΑΧ 
είναι υγρό», (καπνός από πύραυλο - αέρια): «ενδεικτική απάντηση: γιατί δεν στηρίζεται και δεν  
κουνιέται»

Η  διαδικασία  αυτή  αποτέλεσε  την  καταγραφή  της  αρχικής  γνώσης  των  παιδιών, 
πραγματοποιήθηκε με την επίδειξη των παραπάνω υλικών, την ταξινόμησή τους σε ομάδες και 
την αιτιολόγηση των επιλογών τους.

1  Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε από τις νηπιαγωγούς Σοφία Απιδοπούλου και Τζένη Τζιώλα 
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Σχεδιασμός - υλοποίηση της διδακτικής πρότασης
Η πορεία της διδασκαλίας περιλάμβανε πέντε φάσεις: 1) τη ταξινόμηση των υλικών με 

βάση κοινά χαρακτηριστικά (Πειράματα-Υποθέσεις), 2) την παρουσίαση χαρακτηριστικών με 
πίνακα  καταγραφής,  3)  τη  συσχέτιση  υλικών  με  βάση  τα  χαρακτηριστικά  των  φυσικών 
καταστάσεων  της  ύλης,  4)  την  ονοματοδότηση  των  τριών  κατηγοριών  των  φυσικών 
καταστάσεων της ύλης και 5) την εφαρμογή και αξιολόγηση της νέας γνώσης. 
ΦΑΣΗ 1η Ταξινόμηση υλικών με βάση κοινά χαρακτηριστικά (Τι θα συμβεί, αν;)

 Στερεά.  Η νηπιαγωγός τοποθέτησε μια πέτρα πάνω σε ένα τραπέζι και ζήτησε από τα 
παιδιά να την παρατηρήσουν, να την αγγίξουν, να την περιγράψουν και στη συνέχεια έθεσε 
ερωτήσεις  «Αν μετακινήσουμε την πέτρα σε διαφορετικά σημεία,  τι  θα συμβεί,  θα αλλάξει το  
σχήμα της; Αν την πιέσουμε; Αν τη βυθίσουμε μέσα σε νερό; Αν τη βάλουμε μέσα σε ένα πιάτο; Αν  
τη  γυρίσουμε  ανάποδα». Τα  παιδιά  πειραματίστηκαν και  κατέληξαν  σε  συμπεράσματα «Δεν 
άλλαξε το σχήμα της,… δεν έλιωσε, …παρέμεινε ίδια».

Υγρά. Η νηπιαγωγός τοποθέτησε σε ένα τραπέζι ένα γυάλινο βάζο, ένα ποτήρι με νερό, 
πορτοκαλάδα και ένα πιάτο.  Τα παιδιά πειραματίστηκαν με υγρά υλικά (νερό, πορτοκαλάδα) 
μεταφέροντάς τα σε διαφορετικά αντικείμενα (ποτήρι, βάζο, πιάτο). Εντόπισαν τις αλλαγές στο 
σχήμα «Δεν αλλάζει το νερό, αλλά είναι διαφορετικό το σχήμα του ποτηριού από το σχήμα του  
πιάτου».

Αέρια.  Τα υλικά του πειράματος ήταν μια μεγάλη σύριγγα, ένα μπαλόνι, καπνός από 
κερί. Φούσκωσαν το μπαλόνι με τον αέρα της σύριγγας. Τέθηκαν προβληματισμοί: «Τι σχήμα 
έχει ο αέρας μέσα στη σύριγγα και στο μπαλόνι; Αν κλείσουμε το στόμιο της σύριγγας, τι θα πάθει  
ο  αέρας;  Αν  πιέσουμε  το  φουσκωμένο  μπαλόνι,  τι  θα  συμβεί»; Ενδεικτικές  απαντήσεις  των 
παιδιών:  «ο αέρας έχει το σχήμα της σύριγγας γιατί είναι πιο μαλακός», «δεν βγαίνει ο αέρας,  
φυλακίστηκε, πιέζεται μέσα στη σύριγγα και δεν μπορεί να βγει», «στο μπαλόνι υπάρχει αέρας που  
πιέζεται από το πλαστικό που έχει το μπαλόνι». Τα παιδιά έσβησαν αρκετές φορές ένα αναμμένο 
κερί και παρατήρησαν τον καπνό που βγαίνει.
ΦΑΣΗ 2η Παρουσίαση χαρακτηριστικών με πίνακα καταγραφής

Η νηπιαγωγός συνέχισε την ιστορία λέγοντας ότι οι τρεις μικροί ερευνητές, επειδή ήταν 
δύσκολο να  μελετήσουν ένα-ένα  τα  σώματα,  ζήτησαν  τη  βοήθεια  ενός  επιστήμονα,  για  να 
βρουν τις ομάδες στις οποίες ανήκουν. Ο επιστήμονας κατέληξε στα ίδια συμπεράσματα με τα 
παιδιά όσο αφορά το σχήμα και τις ιδιότητές τους. Η ταξινόμηση των υλικών στις τρεις ομάδες 
αποτυπώθηκε σε πίνακα καταγραφής: Η πρώτη ομάδα περιλάμβανε τα υλικά που έχουν δικό 
τους σχήμα (πέτρα, κερί, σύριγγα, πιάτο, ποτήρι, μπαλόνι), η δεύτερη περιλάμβανε τα υλικά 
που δεν έχουν δικό τους σχήμα και κυλούν (νερό, χυμός), και η τρίτη ομάδα περιλάμβανε τα 
υλικά που δεν έχουν δικό τους σχήμα και συμπιέζονται (αέρας, καπνός). Ο πίνακας καταγραφής 
έγινε  από  τα  παιδιά,  τα  οποία  αιτιολόγησαν  την  ταξινόμηση  των  υλικών  σύμφωνα  με  τις 
παραπάνω ιδιότητες
ΦΑΣΗ 3η Συσχέτιση υλικών με βάση τα χαρακτηριστικά των φυσικών καταστάσεων της ύλης

Κατά  τη  φάση  αυτή  επαναφέρεται  ο  πίνακας  καταγραφής  της  αρχικής  γνώσης  των 
παιδιών  για  τις  τρεις  ομάδες  των  υλικών.  Μέσα  από  συζήτηση  τα  παιδιά  ταξινόμησαν  τα 
σώματα σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες που παρατήρησαν στη διάρκεια των 
πειραμάτων  και  αιτιολόγησαν  την  επιλογή  τους.  Ενδεικτικά  αναφέρονται  απαντήσεις  των 
παιδιών (καρεκλάκι): «έχει δικό του σχήμα. Αν το αλλάξουμε θέση ή το βάλουμε σε μια λεκάνη  
νερό, δεν θα αλλάξει το σχήμα του», (ελαιόλαδο): «δεν έχει δικό του σχήμα και κυλάει. Παίρνει  
το σχήμα όπου το βάλουμε», (καυσαέρια): «δεν έχουν δικό τους σχήμα και συμπιέζονται. Αν τα  
κλείσουμε σε ένα βάζο, θα πάρουν το σχήμα του και θα συμπιεστούν». Στη συνέχεια τα παιδιά 
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ταξινόμησαν νέα υλικά (κιάλια, σφουγγάρι, πλαστελίνη, πηλός) και αιτιολόγησαν τις επιλογές 
τους. Τα παιδιά δυσκολεύτηκαν να ταξινομήσουν την πλαστελίνη και τον πηλό, επισημαίνοντας 
ότι και τα δύο υλικά πλάθονται και αλλάζει το σχήμα τους.
ΦΑΣΗ 4η Ονοματοδότηση των τριών κατηγοριών των φυσικών καταστάσεων της ύλης

Κατά την 4η φάση γίνεται η εισαγωγή των όρων στερεά-υγρά-αέρια για τις τρεις ομάδες 
ταξινόμησης των σωμάτων των οποίων προηγήθηκε η παρατήρηση και ακολούθησε η ερμηνεία 
της ονοματοδότησης. Ενδεικτικές ερμηνευτικές απαντήσεις των παιδιών (στερεά): «επειδή δεν 
είναι σαν το νερό, στέκονται και είναι σκληρά», (υγρά): «γιατί κυλούν», (αέρια): «γιατί μοιάζουν 
με τον αέρα». Επίσης τα παιδιά έγραψαν τις λέξεις στερεά-υγρά-αέρια σε κινητές καρτέλες και 
τις τοποθέτησαν στην αντίστοιχη ομάδα. 
ΦΑΣΗ 5η Εφαρμογή και αξιολόγηση της νέας γνώσης- Ομαδοποίηση άλλων υλικών

Στην 5η φάση η νηπιαγωγός ζήτησε από τα παιδιά να σκεφθούν νέα υλικά που υπάρχουν 
στην κουζίνα του σπιτιού τους, να τα ταξινομήσουν στις τρεις ομάδες και να αιτιολογήσουν την 
επιλογή  τους.  Τα  υλικά  που  ταξινόμησαν  ήταν:  Coca-cola,  μαχαίρι,  πιάτο,  ατμός  βραστού 
νερού, τάπερ, γάλα. Π.χ.  coca-cola (υγρά): «γιατί κυλάει, δεν έχει δικό της σχήμα, παίρνει το  
σχήμα του κουτιού ή του μπουκαλιού» (το παιδί πριν την ταξινόμηση ρώτησε αν εννοούμε το 
κουτί  ή  το  περιεχόμενο),  μαχαίρι  (στερεά):  «γιατί  έχει  δικό  του  σχήμα,  δεν  κυλάει  και  δεν 
συμπιέζεται», πιάτο (στερεά): «έχει δικό του σχήμα», ατμός (αέρια): «είναι αέριο και συμπιέζεται  
μέσα στην κατσαρόλα». Η αξιολόγηση της νέας γνώσης έγινε με έναν πίνακα διπλής εισόδου. Ο 
πίνακας περιλάμβανε στην αριστερή στήλη τους όρους: στερεά-υγρά-αέρια, που έγραψαν τα 
παιδιά. Στη συνέχεια κατέταξαν και έγραψαν τα νέα υλικά στην αντίστοιχη ομάδα. 
Γλωσσικές δραστηριότητες

Κατά τη διάρκεια εφαρμογής της διδακτικής πρότασης τα νήπια υποστηριζόταν στο να 
υπαγορεύουν στις νηπιαγωγούς υποθέσεις και προβλέψεις σχετικά με τις τρεις καταστάσεις της 
ύλης οι οποίες  αναθεωρούνταν κατά τις  διάφορες φάσεις  της «διδασκαλίας». Στο τέλος της 
εφαρμογής του προγράμματος τα παιδιά πρότειναν την κατασκευή μια αφίσας, την ανάρτησή 
της σε πολλούς χώρους (δημοτικό, ολοήμερο νηπιαγωγείο, στην πόλη) για να ενημερωθούν οι 
κάτοικοι για το θέμα που επεξεργάστηκαν.  Μέσα από συζήτηση αποφάσισαν να ζωγραφίσουν 
διάφορα  αντικείμενα  (σώματα)  οριοθετώντας  τις  τρεις  ομάδες  (στερεά,  υγρά  και  αέρια). 
Πρότειναν  ακόμη να  γράψουν  το  όνομα  του  νηπιαγωγείου.  Μετά  από  συζήτηση  τα  παιδιά 
πρότειναν  τίτλο  για  την  αφίσα:  «Μάθαμε  τα  στερεά,  τα  υγρά  και  τα  αέρια».  Τα  παιδιά 
χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες και ζωγράφισαν τις τρεις ομάδες των σωμάτων.

Αποτελέσματα 
Για μεθοδολογικούς λόγους τα αποτελέσματα της αρχικής καταγραφής και της τελικής 

αξιολόγησης των Φ.Ε και της Γλώσσας θα παρουσιαστούν ξεχωριστά.
Αποτελέσματα για τις Φ.Ε.

Ο Πίνακας 1, που ακολουθεί, παρουσιάζει την κατανομή των απαντήσεων των παιδιών 
στα ερωτήματα αν: α) γνωρίζουν τι είναι το καθένα από τα πράγματα που βλέπει, πώς και πού 
χρησιμοποιούνται, β) μπορούν να βάλουν σε ομάδες εκείνα που μοιάζουν μεταξύ τους, και γ) 
γιατί έβαλαν το …. με το ………. 
Από τις απαντήσεις της αρχικής καταγραφής διαπιστώνεται ότι α) σχεδόν όλα τα παιδιά (17 
παιδιά)  μπόρεσαν  να  περιγράψουν  τα  αντικείμενα  και  να  αναφέρουν  τη  χρήση  τους 
(λανθασμένες περιγραφές  άζαξ: είναι φάρμακο, βάζο: είναι άσπρο), β) στην ομαδοποίηση των 
υλικών τα 12 από τα 18 παιδιά ομαδοποίησαν τα αέρια (καπνούς) χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία. 
Αντίθετα  τα  13  από  τα  18  παιδιά  συνάντησαν  δυσκολίες  στις  ομάδες  των  υγρών  και  των 
στερεών, και γ) στην ταξινόμηση των υλικών κυριάρχησε το κριτήριο της χρήσης των υλικών, 
π.χ. «το λάδι το βάζουμε μαζί με το ρύζι όταν μαγειρεύουμε», «ο χυμός ταιριάζει με το ποτήρι,  
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γιατί εκεί τον βάζουμε και τον πίνουμε», «με το ΑΖΑΧ καθαρίζουμε το καρεκλάκι». Τα δεδομένα 
της  τελικής  καταγραφής  διαφοροποιούνται.  Κατά  την  τελική  αξιολόγηση  το  σύνολο  των 
παιδιών περιγράφουν και ομαδοποιούν τα αντικείμενα και τα κριτήρια της ομαδοποίησης δεν 
σχετίζονται με τη χρήση των αντικειμένων αλλά με βάση εμπειρικά κριτήρια. 

Πίνακας 1: Κατανομή των απαντήσεων των νηπίων

περιγραφή ομαδοποίηση Κριτήρια ομαδοποίησης
στερεά υγρά αέρια στερεά υγρά αέρια στερεά υγρά αέρια

αρχική 17 17 18 5 8 5 χρήση χρήση χρήση

τελική 18 18 18 17 18 18 Κριτήρια
φ.κ.υ.

Κριτήρια
φ.κ.υ.

Κριτήρια
φ.κ.υ.

O Πίνακας 2 εμφανίζει τα συγκριτικά αποτελέσματα των γνώσεων των παιδιών πριν και 
μετά τη διδασκαλία αναφορικά με την κατάταξη των υλικών στις τρεις καταστάσεις της ύλης 
Από τον πίνακα αυτόν προκύπτει ότι όλα τα παιδιά κατέταξαν σωστά τα υλικά στην τελική 
αξιολόγηση. 

 Πίνακας 2: Συγκριτικά αποτελέσματα των γνώσεων των νηπίων

Υλικά/αντικείμενα Αρχική καταγραφή Τελική καταγραφή
στερεά υγρά αέρια στερεά   υγρά αέρια

Καρεκλάκι ξύλινο 12 18
ΑΖΑΞ για τζάμια 3 18
Σακουλάκι ρύζι 5 18
Ελαιόλαδο 2 18
Χυμός 2 18
Καπνός  από  φουγάρο 
εργοστασίου 9 18

Καπνός από φωτιά 8 18
Γυάλινο ποτήρι 3 18
Καπνός  από  εκτόξευση 
πυραύλου (εικόνα) 8 18

Από την ανάλυση των απαντήσεων των παιδιών στις ερωτήσεις: Μπορείς να μου πεις α)  
γιατί το καρεκλάκι το ονόμασες……, β) γιατί το χυμό τον ονόμασες……,γ) γιατί τον καπνό από το  
φουγάρο  του  εργοστασίου  τον  ονόμασες…  κ.λ.π. διαπιστώνεται  ότι  ενώ  κατά  την  αρχική 
αξιολόγηση μόλις 2 παιδιά αιτιολόγησαν σωστά την ονοματοδότηση των υλικών στην τελική 
αξιολόγηση τα περισσότερα παιδιά αιτιολόγησαν σωστά την επιλογή τους
Αποτελέσματα Γλωσσικών δραστηριοτήτων

Από τα αποτελέσματα του Πίνακα 3 διαπιστώνεται ότι κατά την αρχική αξιολόγηση 3 
από τα 18 παιδιά γνώριζαν ότι το κειμενικό είδος που τους επιδεικνυόταν ήταν αφίσα, ενώ κατά 
την τελική αξιολόγηση 16 παιδιά γνώριζαν την ονομασία της. Αναφορικά με την περιγραφή της 
αφίσας κατά την αρχική αξιολόγηση ο μέσος όρος των λέξεων ήταν 12, 28, ενώ κατά την τελική 
αξιολόγηση  έφτανε  το  17,66.  Τέλος,  αναφορικά  με  τη  λειτουργικότητα  του  συγκεκριμένου 
κειμενικού  είδους,  κανένα  από  τα  νήπια  κατά  την  αρχική  αξιολόγηση  δεν  γνώριζε  τη 
λειτουργικότητα  της  αφίσας.  Αντίθετα,  κατά  την  τελική  αξιολόγηση  τα  16  νήπια  είχαν 
κατανοήσει τη λειτουργικότητα αυτού του εντύπου. Ενδεικτικά αναφέρονται απαντήσεις των 
παιδιών:  «είναι  αφίσα  που  δείχνει  και  μας  λέει  τι  ακριβώς  κάνουν  τα  παιδιά  στο  ολοήμερο 
νηπιαγωγείο», ή «αφίσα που λέει στους γονείς ότι τα παιδιά που δείχνουν οι ζωγραφιές έρχονται  
στο νηπιαγωγείο και μαθαίνουν να ζωγραφίζουν και να γράφουν»
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Πίνακας 3: Αποτελέσματα γνώσης, περιγραφής και λειτουργικότητας αφίσας

Αρχική αξιολόγηση Τελική αξιολόγηση
αφίσα γνώση περιγραφή λειτουργι

κότητα
γνώση περιγραφή λειτουργικότητα

αρ. 
νηπίων

3 Μ.Ο.λέξεων =12, 28 - 16 Μ.Ο. λέξεων 17,66 16

Συμπεράσματα
Η  πραγματοποιηθείσα  διδακτική  παρέμβαση  αναδεικνύει  τις  δυνατότητες  που 

παρέχονται στις νηπιαγωγούς μέσα από ένα διαθεματικό πρόγραμμα αφενός να διευκολύνονται 
και να κάνουν ενδιαφέρον το έργο τους και αφετέρου να συμβάλλουν στην ολιστική κατάκτηση 
της γνώσης από τα νήπια. Τα νήπια συμμετείχαν ενεργά σε όλες τις φάσεις του προγράμματος

Επίσης τα νήπια, μέσα από τη χρήση πραγματικών υλικών από το άμεσο περιβάλλον 
τους και μέσα από τα πειράματα, κατανόησαν βασικά χαρακτηριστικά και ιδιότητες των τριών 
καταστάσεων της ύλης και οδηγήθηκαν μέσω πειραμάτων σε συμπεράσματα με αποτέλεσμα 
την προσέγγιση της συγκεκριμένης γνώσης.

Από τη διδακτική πρόταση διαπιστώθηκε ότι τα νήπια με συνεργατικές διαδικασίες (π.χ. 
ομαδική καταγραφή των υλικών σε πίνακα διπλής εισόδου, κατασκευή αφίσας) μπορούν να 
προσεγγίσουν  τον  γραπτό  λόγο.  Επίσης  τα  νήπια  υιοθέτησαν  επιστημονικό  λεξιλόγιο,  και 
προβληματίστηκαν με τον τονισμό των λέξεων και τη χρήση βασικών χρόνων των ρημάτων 
(π.χ. για τη γραφή του τίτλου της αφίσας που κατασκεύασαν, τι χρόνο θα χρησιμοποιούσαν για 
το ρήμα μαθαίνω).

Τα αποτελέσματα δεν διεκδικούν στατιστική εγκυρότητα, άλλωστε ο στόχος της εν λόγω 
προσπάθειας ήταν η κατάθεση μιας διδακτικής πρότασης για ένα συγκεκριμένο θέμα Φ.Ε σε 
συνδυασμό με τη Γλώσσα, η οποία ενδεχομένως να αποτελέσει το έναυσμα για την οργάνωση 
δραστηριοτήτων Φ. Ε. στο νηπιαγωγείο
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Φύση και λειτουργίες των μοντέλων στη διδασκαλία και στη χρήση 
εκπαιδευτικών λογισμικών

Δεβελάκη Μ.
Φυσικός, Dr. Phil., Σχολική Σύμβουλος φυσικών επιστημών, develaki@otenet.gr

Οι βασισμένες στα μοντέλα διδακτικές προσεγγίσεις αποτελούν μία βασική κατεύθυνση 
έρευνας  και  εφαρμογών  στη  Διδακτική  των  Φυσικών  επιστημών.  Το  απαραίτητο 
θεωρητικό  υπόβαθρο  αντλείται  από  τη  φιλοσοφία  της  επιστήμης.  Αναφερόμαστε 
συνοπτικά σε κάποια βασικά σημεία της μοντελο-θεωρητικής άποψης, καθώς και σε 
δυνατότητες  αξιοποίησής  της  στη  διδασκαλία  των  φυσικών  επιστημών.  Δίνουμε 
επίσης  μερικά  παραδείγματα  αξιοποίησης  των  δυνατοτήτων  που  δίνουν  για  την 
κατανόηση της φύσης και των λειτουργιών των μοντέλων τα σχολικά βιβλία και κυρίως 
τα εκπαιδευτικά λογισμικά.  Θεωρούμε ότι  η κατανόηση της επιστημονικής μεθόδου 
σημαίνει κατά πολύ την κατανόηση της φύσης και των λειτουργιών των μοντέλων, και 
από  την  άποψη  αυτή  η  διδασκαλία  με  μοντέλα  ή/και  για  τα  μοντέλα  αφορά  και 
συνεισφέρει σε όλες τις μορφές διδακτικών προσεγγίσεων που υιοθετούνται.

Εισαγωγή
Η κατανόηση της επιστημονικής μεθόδου και η άσκηση των μαθητών στον επιστημονικό τρόπο 
σκέψης  ανήκει  στους  πρωταρχικούς  σκοπούς  της  διδασκαλίας  των  φυσικών  επιστημών. 
Ζητούμενο αποτελεί βέβαια η μετάδοση εύστοχων αντιλήψεων για τη φύση της επιστήμης, για 
τη διαμόρφωση των οποίων η Διδακτική των φυσικών επιστημών στηρίζεται παραδοσιακά στις 
θέσεις  της φιλοσοφίας.  Στη φιλοσοφία της επιστήμης,  αναπτύχθηκαν κατά τον 20ο αιώνα η 
αντίληψη  του  κλασσικού  και  του  Λογικού  Εμπειρισμού,  όπου  βασικά  η  επιστήμη 
αντιλαμβάνεται  να  κινείται  και  να  καθορίζεται  από  την  εμπειρία  των  αισθήσεων  και  τον 
κλασσικό πειραματισμό,  οι  ιστορικο-δυναμικές  φιλοσοφικές  προσεγγίσεις  που αναδεικνύουν 
τον καθοδηγητικό ρόλο των θεωριών και επισημαίνουν την κοινωνική διάσταση της επιστήμης, 
και εν συνεχεία, η μοντελο-θεωρητική άποψη που αναδεικνύει τον πρωταγωνιστικό ρόλο των 
μοντέλων  και  της  μοντελοποίησης  στην  επιστημονική  έρευνα  (βλ.  π.χ.  Suppe 1977,  Giere 
1999). 

Η  εξέλιξη  αυτή  δεν  αποτυπώνεται  ικανοποιητικά  στη  διδασκαλία  των  φυσικών 
επιστημών,  η  οποία  στην  πράξη,  όπως  δείχνουν  οι  σχετικές  έρευνες,  εξακολουθεί  να 
περιορίζεται  σε  εμπειριστικές  απόψεις  και  στο  ανεπαρκές  για  να  αντιπροσωπεύσει  την 
πολυδιάστατη μέθοδο της  σύγχρονης  επιστήμης  υποθετικο-απαγωγικό μοντέλο του Λογικού 
Εμπειρισμού (βλ. Δεβελάκη 2007b). Σε επίπεδο πλαισίων σπουδών γίνεται βέβαια αναφορά στα 
μοντέλα και τη μοντελοποίηση, αν και συχνά, κυρίως στα παλαιότερα, με ελλείψεις, ασάφειες ή 
και σύγχυση ως προς τη σχετική ορολογία (βλ. Justi & Gilbert 2003, Δεβελάκη 2008). Επίσης 
και στη Διδακτική των φυσικών επιστημών, η βασισμένη στα μοντέλα διδασκαλία καθώς και ο 
προβληματισμός για τους τρόπους και τα περιβάλλοντα της αποτελεσματικής προώθησής της 
(χρήση  νέων  τεχνολογιών,  δημιουργία  λογισμικών,  επιμόρφωση  εκπαιδευτικών  κλπ.) 
αποτελούν μια βασική κατεύθυνση θεωρητικής και εμπειρικής έρευνας. Επιπλέον, η ανάπτυξη 
και  η  χρήση εκπαιδευτικών  λογισμικών προωθεί  και  εφαρμόζει  στην  πράξη  τη  διδασκαλία 
βάσει  μοντέλων,  εφόσον  οι  σημαντικότερες  διδακτικές  εφαρμογές  τους  αποτελούν 
αναπαραστάσεις επιστημονικών μοντέλων και δραστηριότητες βάσει μοντέλων.
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Στην εργασία αυτή αναφερόμαστε αρχικά σε βασικά σημεία της μοντελο-θεωρητικής 
άποψης  που  αφορούν  το  θεωρητικό  υπόβαθρο  για  την  κατανόηση  και  διδασκαλία  των 
μοντέλων, καθώς και σε δυνατότητες αξιοποίησής της για τη βελτίωση της διδασκαλίας των 
φυσικών  επιστημών.  Επισημαίνουμε  μερικά  σημεία  που  θα  πρέπει  κατά  τη  γνώμη  μας  να 
μεταφέρονται  στη  διδασκαλία,  και  που  αφορούν  συγκεκριμένα  τη  φύση  των  μοντέλων 
(ενδιαφερόμαστε κυρίως για τα θεωρητικά ή μαθηματικά μοντέλα), την κατασκευή, εξέλιξη και 
τις  λειτουργίες  των  μοντέλων  (π.χ.  τις  προγνωστικές  λειτουργίες).  Δίνουμε  επίσης  μερικά 
παραδείγματα αξιοποίησης των δυνατοτήτων που δίνει προς την κατεύθυνση αυτή η χρήση των 
εκπαιδευτικών λογισμικών που διατίθενται σήμερα και προωθούνται στα ελληνικά σχολεία. 

1. Συνοπτική παρουσίαση βασικών σημείων της μοντελο-θεωρητικής άποψης
Τα μοντέλα προκύπτουν με τις λειτουργίες της αφαίρεσης και της εξιδανίκευσης, και αποτελούν 
κατά κάποιο τρόπο εξιδανικευμένα υποκατάστατα φυσικών αντικειμένων ή και συστημάτων 
αντικειμένων και των αλληλεπιδράσεών τους (ορίζονται π.χ. ήλιοι με σημειακή μάζα, ομογενή 
πεδία,  η ύπαρξη βαρυτικών μόνο αλληλεπιδράσεων κ.ο.κ.,  βλ. π.χ.  Nola 2004).  Τα μοντέλα 
αποτελούν κατά συνέπεια φανταστικές οντότητες, υποστηρίζεται όμως ότι πετυχαίνουν, μερικές 
φορές τουλάχιστον,  να αναπαριστούν τα πραγματικά συστήματα, ως προς ορισμένες βέβαια 
μόνο απόψεις και σε ορισμένο βαθμό (Giere 1999, Nola 2004). 

Με τα μοντέλα πετυχαίνονται καταρχήν οι απαραίτητες μαθηματικές απλοποιήσεις για την 
εφαρμογή  της  θεωρίας  στη  σύνθετη  πραγματικότητα,  και  αποσκοπείται  η  περιγραφή  και 
ερμηνεία των φυσικών φαινομένων, κατά τρόπο συμβατό με τη θεωρία και το πείραμα, αλλά 
και  η  εξαγωγή  προγνώσεων  και  νέων  δεδομένων  που  οδηγούν  σε  ανακαλύψεις  και  νέες 
εφαρμογές (ερμηνευτικές, προγνωστικές και εφευρητικές λειτουργίες των μοντέλων).

Διακρίνουμε διάφορα είδη μοντέλων ανάλογα με τις λειτουργίες τους και τον τρόπο που 
παριστάνονται, π.χ. νοητικά, οπτικά (εικόνες, διαγράμματα), θεωρητικά/μαθηματικά, ή φυσικής 
κλίμακας μοντέλα. Τα πιο βασικά και αποδοτικά είναι τα θεωρητικά ή μαθηματικά μοντέλα, στα 
οποία  κυρίως  αναφερόμαστε  παρακάτω,  επειδή  είναι  απαραίτητα  για  την  αντιμετώπιση πιο 
σύνθετων προβλημάτων (π.χ. με μη γραμμική σχέση μεταβλητών, βλ. Grandy 2003), και επειδή 
από  την  επεξεργασία  της  μαθηματικής  δομής  τους  προκύπτουν  προγνώσεις  ή  και  νέες 
ενδιαφέρουσες  ιδιότητες  και  συμπεριφορές,  που  αναζητούνται,  συχνά  μέσω  τεχνολογικών 
παρεμβάσεων, και στα φυσικά συστήματα τα οποία αντιπροσωπεύουν. Τα νοητικά και οπτικά 
μοντέλα θα λέγαμε ότι συνήθως αποτελούν οπτικοποίηση όψεων και ιδεών ενός θεωρητικού 
μοντέλου,  και  η  δημιουργία  τους  μπορεί  να  προηγείται  της  δημιουργίας  του  θεωρητικού 
μοντέλου/θεωρίας (βλ. Nersessian 2005). 

Βασιζόμενοι κυρίως στη στρουκτουραλιστική ανάλυση και στη γνωστική προσέγγιση 
του Giere (1988, 1999), θεωρούμε ότι ένα θεωρητικό ή μαθηματικό μοντέλο μιας θεωρίας είναι 
κάθε μαθηματική δομή συνόλων στοιχείων,  που εκπληρώνει τα αξιώματα της θεωρίας (π.χ. 
F=ma για  τα  μοντέλα  της  Νευτώνειας  Μηχανικής) μαζί  με  ορισμένες  επιπλέον  ειδικές 
μαθηματικές  συναρτήσεις  (π.χ.  F=-Dx για  το  μοντέλο  του  αρμονικού  ταλαντωτή).  Οι 
συναρτήσεις αυτές ορίζονται ανάλογα με την τάξη των φυσικών συστημάτων που αποσκοπεί να 
αναπαραστήσει το μοντέλο και με τις εξιδανικεύσεις που έγιναν για τα συστήματα αυτά  κατά 
τη διαδικασία της μοντελοποίησής τους (Develaki 2007a). Με την περαιτέρω εξειδίκευση των 
ειδικών  συναρτήσεων  προκύπτουν  νέα  μοντέλα  για  την  πιστότερη  αναπαράσταση  του 
φαινομένου ή για την αντιπροσώπευση περισσοτέρων κατηγοριών φαινομένων. Π.χ.  από το 
μοντέλο του αρμονικού ταλαντωτή (F=ma και F=-Dx) προκύπτουν με περαιτέρω εξειδίκευση 
της συνάρτησης F=-Dx τα μοντέλα για τις φθίνουσες ή τις εξαναγκασμένες ταλαντώσεις, κ.ο.κ. 
(Giere,  1988,  1999;  βλ.  και  σχήμα  1).  Με  τον  τρόπο  αυτό  προκύπτουν,  στα  πλαίσια  μιας 
συγκεκριμένης  θεωρίας,  σύνολα  ή  οικογένειες  θεωρητικών  μοντέλων,  όπου  τα  θεωρητικά 
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μοντέλα αντιπροσωπεύουν και χειρίζονται μία μόνο συγκεκριμένη τάξη φαινομένων (π.χ. την 
πτώση  των  σωμάτων),  ενώ  μια  γενική  θεωρία,  μέσω  των  μοντέλων  της,  ερμηνεύει  με 
ενοποιητικό  τρόπο  περισσότερες  και  διαφορετικές  τάξεις  φαινομένων  (π.χ.  η  κλασσική 
Μηχανική ενοποιεί στην ερμηνευτική της εμβέλεια τις πτώσεις των σωμάτων, τις κινήσεις των 
εκκρεμών, τις κινήσεις των πλανητών κ.α.) 

Κατά τον Giere, οι θεωρίες ουσιαστικά είναι σύνολα μοντέλων, όπου τα αξιώματα της 
θεωρίας είναι αληθή (ισχύουν απολύτως, εξ ορισμού, μόνο για τα μοντέλα της, όχι όμως με την 
ίδια  ακρίβεια  και  για  τα  πραγματικά  συστήματα,  και  υπό  την  έννοια  αυτή  δεν  αποτελούν 
συμπαντικούς νόμους, ή φυσικούς νόμους, όπως συνήθως αποκαλούνται (Giere 1999). 

Η αποδοχή, βελτίωση ή απόρριψη των μοντέλων βασίζεται σε μια συνεχή διαδικασία 
αλληλεπίδρασης  μεταξύ  θεωρητικοποίησης  και  εμπειρικών  ελέγχων,  και  αποτελεί  ένα 
ξεχωριστό ζήτημα (βλ. π.χ. Nola 2004, Koponen 2007).

2. Η μοντελο-θεωρητική άποψη σε διδακτικό πλαίσιο – Διδασκαλία βάσει μοντέλων 
Η μοντελο-θεωρητική άποψη βρίσκει μεγάλη απήχηση στη Διδακτική των φυσικών επιστημών 
και  η  διδασκαλία  με  μοντέλα  ή/και  για  τα  μοντέλα  αποτελεί  μία  καθιερωμένη  διδακτική 
προσέγγιση για την οποία υπάρχουν και αναπτύσσονται συγκεκριμένες προτάσεις εφαρμογής 
και προώθησής της. Αιτιολογούνται οι συνέπειες και οι δυνατότητες συμβολής της μοντελο-
θεωρητικής άποψης στην αναθεώρηση των σκοπών της διδασκαλίας των φυσικών επιστημών, 
στον  σχεδιασμό  των  προγραμμάτων  σπουδών,  και  στην  εκπαίδευση  και  τους  ρόλους  των 
εκπαιδευτικών (π.χ.  Matthews 1994,  Aduriz-Bravo & Izquierdo 2005,  Grandy 2003,  Develaki 
2007a ). Υπάρχουν προτάσεις και προβληματισμός για τη χρήση των μαθηματικών μοντέλων 
στη  φυσική  (Grandy 2003),  για  την  καταλληλότητα  περισσότερο  οπτικοποιημένων  ή 
περισσότερο αφηρημένων μοντέλων ανάλογα με το διδακτέο περιεχόμενο και την ηλικία των 
μαθητών (π.χ.  Fischler &  Lichtfeld 1992,  Develaki 2007a), και γίνονται επίσης έρευνες των 
αντιλήψεων των εκπαιδευτικών για τα μοντέλα και  τη μοντελοποίηση (π.χ.  Justi  & Gilbert 
2003).  Προτείνεται η κατασκευή-εξαγωγή απλών μοντέλων (όπως π.χ. το οπτικό σωματιδιακό 
μοντέλο, ή το μαθηματικό μοντέλο της ευθύγραμμης ομαλής κίνησης) από τους ίδιους τους 
μαθητές, με αφετηρία οικεία σε αυτούς φαινόμενα, ή τη χρήση λογισμικών, και επισημαίνονται 
οι αλλαγές που συνεπάγεται η διδασκαλία βάσει μοντέλων (π.χ. Halloun 1998, Halloun 2004). 
Μία  εναλλακτική  και  ενδεχομένως  αποδοτικότερη  κατά  τη  γνώμη  μας  δυνατότητα  για  τις 
συνθήκες  που  επικρατούν  στις  τελευταίες  τάξεις  του  Λυκείου  (συνθετότερα  μαθηματικά 
μοντέλα και περιορισμένος χρόνος για υποχρεωτική διδακτέα ύλη) θα ήταν η διδασκαλία των 
επιστημονικών μοντέλων από τον εκπαιδευτικό, χωρίς να προηγείται κάθε φορά η κατασκευή-
εξαγωγή τους από τους μαθητές. Στην περίπτωση αυτή, τα διδακτέα θέματα (π.χ. ταλαντώσεις, 
κρούσεις, κύματα) παρουσιάζονται και διδάσκονται ως μοντέλα της νευτώνειας μηχανικής, σε 
συσχέτιση και σε αντιδιαστολή με τα πραγματικά συστήματα, και με έμφαση εν συνεχεία στην 
εξάσκηση  των  φοιτητών  με  την  ερμηνευτική,  προγνωστική  και  εφευρετική  λειτουργία  των 
μοντέλων,  με  την  επιλογή  του  κατάλληλου  μοντέλου  για  την  επίλυση  ενός  συγκεκριμένου 
προβλήματος και με άλλες παρόμοιες δεξιότητες εφαρμογής και αξιοποίησης των μοντέλων, 
ώστε να συνειδητοποιείται τελικά, γιατί τα μοντέλα είναι τόσο βασικά στη γνωστική διαδικασία 
της  επιστήμης.  Επίσης,  για  την  κατανόηση  της  φύσης  της  επιστημονικής  μεθόδου 
υποστηρίζεται η αποτελεσματικότητα της άμεσης διδασκαλίας για τα μοντέλα. 

Στη  συνέχεια  παρουσιάζουμε  μερικές  προτάσεις  (1)  για  την  αξιοποίηση  της  μοντελο-
θεωρητικής άποψης στη διδασκαλία, και (2) για την προώθηση στην τάξη της κατανόησης της 
φύσης και των λειτουργιών των μοντέλων (επιστημονική μέθοδος).
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2.1 Συνεκτική διάρθρωση των διδακτέων θεμάτων 
Στο σχήμα 1 αξιοποιούμε τη μοντελο-θεωρητική άποψη για τη δόμηση τυπικών διδακτέων 

θεμάτων, όπως π.χ. οι ευθύγραμμες και καμπυλόγραμμες κινήσεις, οι ταλαντώσεις διαφόρων 
ειδών  κ.λ.π.,  έτσι  ώστε  να  δίνεται  περισσότερο  νόημα  στην  επιστημονική  γνώση,  και  να 
διευκολύνεται η διδασκαλία και η εκμάθησή της (Δεβελάκη 2006, Develaki 2007a). Τα θέματα 
παρουσιάζονται ως θεωρητικά μοντέλα της ίδιας θεωρίας, μαζί με τον τρόπο κατασκευής τους 
και την περιοχή εμπειρικών εφαρμογών τους,  με τρόπο ώστε αφενός να συσχετίζονται μεταξύ 
τους και αφετέρου να αναδεικνύουν τη δομή και την ερμηνευτική εμβέλεια της θεωρίας στην 
οποία ανήκουν. 

Σχήμα 1: Διδακτέα θέματα της Φυσικής ως θεωρητικά μοντέλα της νευτώνειας θεωρίας
Διδακτέα περιεχόμενα της Φυσικής ως θεωρητικά μοντέλα της Κλασσικής Μηχανικής

ΣF=ma (κοινό για όλα τα μοντέλα)

Εξαγωγή μοντέλου
Αξιώματα + ειδικές συναρτήσεις

Θεωρητικό μοντέλο
Εμπειρικές 

εφαρμογές; προγνώσεις

ΣF =  ma 
και:

ΣF = 0
Αποσκοπούνται:  αντικείμενα με σταθερή 
ταχύτητα και ευθύγραμμη τροχιά;

Εξιδανικεύσεις: υλικά σημεία, π.χ. χωρίς 
αλληλεπιδράσεις

→ Ευθύγραμμη  ομαλή 
κίνηση ή ακινησία
(v=ct. ή v=0, x=vt)

↔ π.χ. ακίνητα αντικείμενα 
ή  αντικείμενα  σε 
ελεύθερο  διαστημικό 
χώρο

ΣF = k 
Αποσκοπούνται:  αντικείμενα  με 
επιτάχυνση σε ευθύγραμμη τροχιά; 
Εξιδανικεύσεις:  υλικά  σημεία,  π.χ.σε 
ομογενές βαρυτικό πεδίο 

→ Ευθύγρ.  ομαλά  επιταχ. 
κίνηση 
(Δv=at, 
Δs=v0t+1/2 at2 κ.α.)

↔ π.χ. αντικείμενα
που  πέφτουν 
κατακόρυφα  ή  σε 
κεκλιμένα επίπεδα

ΣF = k/r2

Αποσκοπούνται: αντικείμενα σε καμπύλες 
τροχιές;
Εξιδανικεύσεις:  π.χ.  2  υλικά  σημεία,  με 
μόνο την αμοιβαία βαρυτική τους δύναμη 

→ ομαλή  κυκλική  (ή 
ελλειπτ.) κίνηση
(ak=v2/r, T=2πR/v κλπ.)

↔ π.χ. σύστημα γης-
σελήνης, ηλίου-γης κλπ.
Προγνώσεις:
δορυφόροι,  ταχύτητα 
διαφυγής, νέοι πλανήτες

ΣF = -Dx  
Αποσκοπούνται:  ταλαντούμενα  φυσικά 
συστήματα;
Εξιδανικεύσεις:  υλικά  σημεία,  έλλειψη 
τριβών κλπ.

→ Αρμονικός ταλαντωτής
(s=smsinωt, κ.α.)

                ↓
                ↓

↔ φυσικά  εκκρεμή, 
ελατήρια, ράβδοι 
Προγνώσεις:  σταθερή 
περίοδος, ρολόγια

   φθίνουσα            εξαναγκασμένη
     ταλάντωση          ταλάντωση  
  F(x,v)=-Dx-F1(v)     F(x,t)=-Dx+F2(t)

                                                                                       Φθίνουσα και εξαναγκασμένη ταλάντωση
                                                                                                F(x,v,t) = -Dx –F1(v) –F2(t) 
                                                                                                                                   Συζευγμένα,  χαοτικά εκκρεμή κ.ο.κ.
Παράγωγα μοντέλα

  π.χ. Βολές: σύνθεση μοντέλων της ευθύγραμμης και της επιταχυνόμενης κίνησης
Στο  σχήμα  αυτό  συνοψίζονται  επιπλέον  τα  βασικά  χαρακτηριστικά  των  μοντέλων  και  της 
μοντελοποίησης: η μαθηματική δομή των θεωρητικών μοντέλων, οι κανόνες κατασκευής τους, 
οι εφαρμογές και οι προγνώσεις των μοντέλων, η σχέση των μοντέλων με τη θεωρία και τον 
πραγματικό κόσμο. Το σχήμα μπορεί να εφαρμοστεί για τη διάρθρωση και άλλων περιοχών, π.χ. 
για θέματα της εισαγωγικής Κβαντομηχανικής (Develaki 2007a).
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2.2 Φύση και λειτουργίες των μοντέλων στη διδασκαλία 

Η κατανόηση της φύσης και των λειτουργιών των μοντέλων προτείνεται  να γίνεται είτε  σε 
ειδικές για το σκοπό αυτό ενότητες είτε να ενσωματώνεται στη διδασκαλία. Μία συνδυαστική 
πρόταση είναι, εφόσον έχει προηγηθεί κάποιος σταθμός άμεσης διδασκαλίας για τα μοντέλα, ως 
θεωρητική  βάση για μελλοντικές  συσχετίσεις,  να προωθείται  εν συνεχεία η  κατανόηση της 
φύσης και των λειτουργιών των μοντέλων ενσωματωμένα στη διδασκαλία με την αξιοποίηση 
των δυνατοτήτων που δίνουν προς  την  κατεύθυνση αυτή  τα σχολικά  βιβλία και  κυρίως  τα 
εκπαιδευτικά λογισμικά, κατά τον χειρισμό των διαφόρων διδακτέων θεμάτων.  Αναφέρουμε 
δειγματικά μερικά παραδείγματα:

Η αναλογία χαρτών και μοντέλων:  Η κατανόηση και η χρήση των χαρτών στη διδασκαλία 
δίνουν  μία  πολύ  καλή  ευκαιρία  για  την  κατανόηση,  με  αναλογία,  της  φύσης  και  των 
λειτουργιών των μοντέλων και της μοντελοποίησης γενικότερα. Οι ποικίλοι χάρτες (π.χ. σχήμα 
2 από το λογισμικό ‘Γεωλογία-Γεωγραφία Α–Β γυμνασίου’)  αντιπροσωπεύουν τον πλανήτη 
από  διαφορετικές  απόψεις,  π.χ.  ως  προς  την  κατανομή  της  βλάστησης,  του  κλίματος,  της 
βροχόπτωσης.  Σε  όλες  τις  περιπτώσεις  οι  αντιπροσωπεύσεις  είναι  αφαιρετικές  και 
εξιδανικευτικές, αντιπροσωπεύονται δηλαδή με εξιδανικευμένο και συμβολικό τρόπο ορισμένα 
χαρακτηριστικά του πλανήτη και παραλείπονται πολλά άλλα, ενώ οι διαδικασίες αφαίρεσης και 
εξιδανίκευσης  γίνονται  ανάλογα  με  την  οπτική  προσέγγισης  και  τα  ενδιαφέροντα  και  τις 
ανάγκες του κατασκευαστή και των χρηστών των χαρτών. 

Σχήμα 2: Χάρτες του πλανήτη

Ανάλογη διαδικασία  ακολουθείται  και  στην επιστήμη (επιλέγεται  π.χ.  η  ταχύτητα  κατά την 
κινηματική προσέγγιση των φαινομένων, ενώ αγνοούνται πλήθος άλλων χαρακτηριστικών), αν 
και  στην  επιστημονική  μοντελοποίηση,  οι  γνωστικές  και  μεθοδολογικές  διαδικασίες  έχουν 
βέβαια εξελιχθεί και επεκταθεί (Giere 1999) (επιδιώκονται ερμηνείες, εμπειρικοί έλεγχοι των 
μοντέλων, εξαγωγή προγνώσεων κ.α.).
 
Αντιπαράθεση μοντέλων και πραγματικών συστημάτων: Στη διδασκαλία με μοντέλα, ή και 
για τα μοντέλα, η παρουσίαση και η χρήση των μοντέλων μιας θεωρίας θα πρέπει να γίνεται σε 
συσχέτιση και αντιδιαστολή με τα πραγματικά συστήματα που αναπαριστούν τα μοντέλα. Ένα 
καλό μοντέλο θα πρέπει να αναπαράγει καταστάσεις ανάλογες με αυτές που παρατηρούνται στο 
φυσικό κόσμο (ερμηνεία), δεν ταυτίζεται όμως, ούτε αποτελεί αντικαθρεπτισμό ή αναλογία του 
πραγματικού συστήματος που εκπροσωπεί. 
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Σχήμα 3: Παραστάσεις σωματιδιακών μοντέλων

Κατά την  παρουσίαση  και  τη  χρήση τους,  θα  πρέπει  να  επισημαίνεται  ότι  οι  εξισώσεις 
αποτελούν θεωρητικά μοντέλα, ότι δηλαδή ισχύουν για εξιδανικευμένες εκδοχές των φυσικών 
συστημάτων, όπως αυτές ορίστηκαν κατά τη μοντελοποίηση. Κυρίως κατά τη χρήση εικόνων 
(π.χ. στο σχήμα 3 από το βιβλίο Φυσικής Β Γυμνασίου και από το λογισμικού ‘Φυσική Β-Γ 
Γυμνασίου’), θα πρέπει να επισημαίνεται και να διευκρινίζεται η διαφορά αλλά και η σχέση 
μεταξύ μοντέλου και πραγματικού συστήματος. Π.χ. τα σωματιδιακά μοντέλα των εικόνων δεν 
απεικονίζουν  το  εσωτερικό  των  σωμάτων,  δίνουν 
καταρχήν  μια  επιτυχημένη  πρόταση  για  την 
ερμηνεία της συμπεριφορά τους. 

Ο προβληματισμός  αυτός  λαμβάνεται  υπόψη  π.χ. 
στο  σχεδιασμό  του  εικονικού  εργαστηρίου 
Γεωμετρικής Οπτικής  (optilab,  σχήμα 4),  όπου στον 
εικονικό  ‘πειραματισμό’  αντιπαρατίθεται  η  οπτική 
παράσταση  των  επιστημόνων  για  το  μοντέλο  της 
γεωμετρικής οπτικής (βλ. Ψύλλος 2007), δίνοντας την 
ευκαιρία για συζήτηση της διαφοράς μεταξύ μοντέλου 
και  φαινομένου.  Οι  μαθητές  μπορούν  να  κάνουν 
αλλαγές  στο  εικονικό  ‘πείραμα’ και  να  παρατηρούν 
συγχρόνως  τις  αντίστοιχες  αλλαγές  που  δίνει  το 
μοντέλο, και που ισχύουν βέβαια απολύτως μόνο για 
την  εξιδανικευμένη  εκδοχή  της  ανάκλασης  που 
εκπροσωπεί το μοντέλο. 
Σύγκριση  μοντέλου  και  φαινομένου  γίνεται  επίσης 
στο  λογισμικό  ΜΑΘΗΜΑ.  Δίνεται  η  δυνατότητα 
σύγκρισης εικονικού πειραματισμού (π.χ. με αλλαγή 
γωνιών  πρόσπτωσης)  με  τα  δεδομένα  που δίνει  το 
μοντέλο  για  την  περίπτωση  βέβαια  της 
εξιδανικευμένης  ανάκλασης Αντίστροφα,  από  τα 
δεδομένα  του  μοντέλου  σε  πίνακες,  οι  μαθητές 
μπορούν  να  οδηγηθούν  στη  διατύπωση  απλών 
μαθηματικών μοντέλων (π.χ. θα=θπ)
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Εξέλιξη/βελτίωση  των  μοντέλων  -  Συνύπαρξη  πολλαπλών  μοντέλων: Όπως  προαναφέραμε, 
εξειδικεύοντας  οι  επιστήμονες  τη  θεωρητική  δομή  της  θεωρίας  με  την  προσθήκη  επιπλέον 
συναρτήσεων,  δημιουργούν επιπλέον μοντέλα,  που είτε  αντιπροσωπεύουν πιστότερα το ίδιο 
φαινόμενο είτε αντιπροσωπεύουν νέες κατηγορίες φαινομένων. Η θέση αυτή αντανακλάται στις 
παραστάσεις των λογισμικών και δίνεται έτσι η ευκαιρία για σχετική συζήτηση. 

Στο σχήμα 6 δίνονται διαγραμματικές παραστάσεις για το τελείως εξιδανικευμένο μοντέλο 
της  ελεύθερης  πτώσης  (F=w),  και  για  ένα  λιγότερο  εξιδανικευμένο  μοντέλο  (από  το 
λογισμικό ΜΑΘΗΜΑ) που λαμβάνει υπόψη την αντίσταση του αέρα κατά την πτώση των 
σωμάτων (F =  w +  F(v)). Τα μοντέλα για τη δεύτερη περίπτωση θα μπορούσαν να είναι 
περισσότερα, ανάλογα με τη μορφή της συνάρτησης F(v) για την αντίσταση του αέρα. 

Στο σχήμα 7 δίνονται παραστάσεις του λογισμικού  MODELLUS για τις αρμονικές και τις 
φθίνουσες  ταλαντώσεις  (παρόμοια  δυνατότητα  και  για  τις  εξαναγκασμένες  κλπ. 
ταλαντώσεις)  που προκύπτουν με την εισαγωγή της μαθηματικής δομής των αντίστοιχων 
μοντέλων. 

Οι προγνωστικές λειτουργίες των μοντέλων:  Η εξάσκηση των μαθητών με τις ερμηνευτικές, 
και κυρίως τις προγνωστικές λειτουργίες των μοντέλων τους βοηθά να κατανοήσουν γιατί τα 
μοντέλα  είναι  τόσο  βασικά  για  την  επιστημονική  έρευνα.  (Στην  παρούσα  εργασία 
ενδιαφερόμαστε για τις προγνωστικές λειτουργίες.) Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι 
προβλέψεις της νευτώνειας βαρυτικής θεωρίας, όπως ο υπολογισμός της ταχύτητας διαφυγής 
από τη γη, οι μάζες των πλανητών κ.α., αλλά και η πρόβλεψη για τη δυνατότητα τεχνητών 
δορυφόρων  ήδη  από  τον  ίδιο  τον  Newton.  Δυνατότητες  συζήτησης  για  το  θέμα  δίνουν  οι 
προσομοιώσεις π.χ. του λογισμικού ΓΑΙΑ ΙΙ (σχήμα 8).
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Σύνοψη
Στη  συγκεκριμένη  εργασία  αναφερθήκαμε  συνοπτικά  σε  βασικά  σημεία  της  μοντελο-
θεωρητικής  άποψης  της  σύγχρονης  φιλοσοφίας  της  επιστήμης,  καθώς  και  σε  δυνατότητες 
αξιοποίησης  της  στη  διδασκαλία,  π.χ.  για  τη  συστηματοποίηση  και  νοηματοδότηση  των 
μαθησιακών  αντικειμένων  και  για  την  κατανόηση  της  επιστημονικής  μεθόδου.  Δώσαμε 
δειγματικά μερικά παραδείγματα αξιοποίησης των ευκαιριών που δίνουν για την κατανόηση της 
φύσης  και  των  λειτουργιών  των  μοντέλων  τα  σχολικά  βιβλία  και  κυρίως  τα  εκπαιδευτικά 
λογισμικά. 

Πυρήνα της επιστημονικής έρευνας,  σήμερα επιπλέον με την εκτεταμένη χρήση των 
υπολογιστών,  αποτελεί  η  συνεχής  δημιουργία,  εφαρμογή  και  βελτίωση  ή  αναθεώρηση 
μοντέλων. Κατ’ αναλογία, οι πρωταρχικοί σκοποί της διδασκαλίας των φυσικών επιστημών, η 
απόκτηση επιστημονικών γνώσεων και δεξιοτήτων, και η κατανόηση της φύσης της επιστήμης, 
παραπέμπουν αναγκαία στο θέμα των μοντέλων και της μοντελοποίησης. Από την άποψη αυτή, 
η διδασκαλία με μοντέλα και κυρίως η διδασκαλία για τα μοντέλα θεωρούμε ότι εμπλέκεται και 
συνεισφέρει σε όλες τις μορφές διδακτικών προσεγγίσεων που υιοθετούνται. Αλλά και πέραν 
αυτού,  συνεισφέρει  στην  επαγγελματική  ανάπτυξη  των  εκπαιδευτικών  και  στη  μετάδοση 
εύστοχων αντιλήψεων για τη φύση της επιστημονικής μεθόδου στα πλαίσια του επιστημονικού 
εγγραματισμού. 
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Εργασίες 

Διδακτική προσέγγιση της Ειδικής Θεωρίας της Σχετικότητας στη 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Δημητριάδη Κ., Χαλκιά Κ., Σκορδούλης Κ.
Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αθηνών, 

kdimitr@primedu.uoa.gr, kxalkia@primedu.uoa.gr και kskordul@primedu.uoa.gr

Στην  εργασία  αυτή  περιγράφεται  μία  ποιοτική  έρευνα  που  έχει  ως  αντικείμενο  τη 
διδασκαλία της Ειδικής Θεωρίας της Σχετικότητας (ΕΘΣ) σε μαθητές της Α’ λυκείου. Ο 
στόχος ήταν να διερευνηθεί  αν και  ως ποιο σημείο οι  μαθητές της δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης είναι σε θέση να κατανοήσουν τις βασικές έννοιες της ΕΘΣ. Η διδασκαλία 
βασίστηκε στο μοντέλο του κοινωνικού κονστρουκτιβισμού και ως διδακτικό εργαλείο 
(και εργαλείο έρευνας) αξιοποιήθηκαν σύντομες ιστορίες, οι οποίες είχαν διατυπωθεί 
με  απλό  τρόπο.  Οι  ιστορίες  αυτές  βασίζονται  σε  καθημερινές  καταστάσεις  και 
εμπειρίες,  νοητικά  πειράματα,  παράδοξα  και  πειραματικά  δεδομένα.  Κάθε  ιστορία 
διαπραγματεύεται μία έννοια της θεωρίας, ώστε σταδιακά να “χτίσουν” οι μαθητές τα 
δύο αξιώματα της θεωρίας και στη συνέχεια να μπορέσουν να επεξεργαστούν κάποιες 
συνέπειες της θεωρίας (σχετικότητα του ταυτοχρονισμού, διαστολή του χρόνου και 
συστολή  του  μήκους).  Οι  μαθητές  δουλεύουν  σε  ομάδες,  όπου  καλούνται  να 
αναπτύξουν  τα  επιχειρήματά  τους.  Οι  συζητήσεις  αυτές  ηχογραφούνται.  Τα 
αποτελέσματα της έρευνας προκύπτουν από την ανάλυση των συζητήσεων και των 
ερωτηματολογίων.

Εισαγωγή

Η  Ειδική  Θεωρία  της  Σχετικότητας  (ΕΘΣ)  αποτελεί  μία  από  τις  θεμελιώδεις  θεωρίες  της 
σύγχρονης φυσικής. Έχουν πραγματοποιηθεί πολλές έρευνες για το πώς η θεωρία αυτή μπορεί 
να προσεγγιστεί από φοιτητές και ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζουν σε βασικές έννοιες (Hewson 
1982, Villani and Pacca, 1987, Pietrocola and Zylbersztajn 1999, Scherr 2001). Οι αντίστοιχες 
έρευνες, ωστόσο, σε επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι περιορισμένες και οι εκάστοτε 
στόχοι  που  τίθενται  διαφέρουν  σε  σημαντικό  βαθμό.  Άλλωστε  ακόμα  και  η  αναγκαιότητα 
εισαγωγής  της  στο επίπεδο αυτό  αμφισβητείται  καθώς η αυξημένη ύλη από τη  μία,  και  οι 
εγγενείς δυσκολίες του αντικειμένου από την άλλη, καθιστούν το εγχείρημα ιδιαίτερα δύσκολο. 
Στην Ελλάδα έχει  πραγματοποιηθεί  σχεδιασμός έρευνας  για  την  εισαγωγή της  θεωρίας  της 
Σχετικότητας σε μαθητές δημοτικού (Τσαλαπάκης, 2005).
Οι  Villani και  Arruda (1998)  υποστηρίζουν ότι  μέσω της  διδασκαλίας  της  ΕΘΣ οι  μαθητές 
πρέπει  να γνωρίσουν την εννοιολογική ρήξη μεταξύ νευτώνειας και  σύγχρονης Φυσικής.  Ο 
Machold (1983) στοχεύει στην κατανόηση των εννοιών που έχουν τεχνολογική εφαρμογή και 
στη δυνατότητα πνευματικής εκπαίδευσης των μαθητών. Οι  Borghi et al (1993) πέρα από τα 
παραπάνω θεωρούν απαραίτητο να έρθουν οι μαθητές σε επαφή με παραμέτρους που έρχονται 
σε αντίθεση με την κοινή λογική και την καθημερινή εμπειρία. Σύμφωνα με τις Arriassecq και 
Greca (2007) η σύγχρονη φυσική γενικότερα, αλλά και η ΕΘΣ ειδικότερα, δίνει τη δυνατότητα 
στους  μαθητές  να  συνειδητοποιήσουν  τον  τρόπο  που  αναπτύσσεται  η  επιστήμη  και  ότι  η 
Φυσική  αποτελεί  ανθρώπινο  δημιούργημα,  καθώς  και  να  κατανοήσουν  έννοιες  που  συχνά 
ακούγονται  στα  ΜΜΕ,  χωρίς  να  γίνονται  κατανοητές  ή  ακόμα  και  με  λανθασμένο  τρόπο. 
Ταυτόχρονα,  μέσα  από  την  προσέγγιση  της  ΕΘΣ  δίνεται  η  ευκαιρία  στους  μαθητές  να 
αμφισβητήσουν  την  “προνομιακή”  τους  θέση  στον  κόσμο  και  να  μάθουν  να  “βιώνουν 
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αβεβαιότητες”  (Angotti et al,  1978).  Αναμφισβήτητο  είναι  τέλος,  ότι  καθίσταται  δυνατή  η 
αξιοποίηση  του  ενδιαφέροντος  των  μαθητών,  καθώς  ο  Einstein αποτελεί  μία  από  τις  πιο 
δημοφιλείς, αν όχι τη δημοφιλέστερη προσωπικότητα του επιστημονικού κόσμου. 
Η  προσέγγιση  της  θεωρίας  αυτής,  ωστόσο,  σε  επίπεδο  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης 
προϋποθέτει τον κατάλληλο μετασχηματισμό της επιστημονικής γνώσης σε σχολική. Η χρήση 
του μαθηματικού φορμαλισμού της ΕΘΣ, πέρα από τη δεδομένη δυσκολία (καθώς οι μαθητές δε 
διαθέτουν το κατάλληλο υπόβαθρο), τους απομακρύνει από το φυσικό περιεχόμενο της. Επίσης, 
η χρησιμοποίηση πολύπλοκης ορολογίας σε πολλές περιπτώσεις δυσκολεύει τους μαθητές, που 
τείνουν να χρησιμοποιούν τους όρους αυτούς με λανθασμένο τρόπο.

Ταυτότητα της έρευνας

Στην εργασία αυτή περιγράφεται μία ποιοτική έρευνα που έγινε σε 10 μαθητές της Α’ λυκείου 
σε δημόσιο σχολείο της περιφέρειας κατά το προηγούμενο σχολικό έτος (2007-2008). Ο στόχος 
ήταν να διερευνηθεί αν και ως ποιο σημείο οι μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι 
σε θέση να κατανοήσουν τις βασικές έννοιες της ΕΘΣ και συγκεκριμένα να “κατασκευάσουν” 
τα αξιώματα της θεωρίας και  να διαχειριστούν κάποιες από τις  συνέπειές  της  (σχετικότητα 
ταυτοχρονισμού, διαστολή χρόνου, συστολή μήκους).
Η όλη διδακτική παρέμβαση βασίζεται στο μοντέλο του κοινωνικού κονστρουκτιβισμού, καθώς 
μέσω  της  συζήτησης  που  πραγματοποιείται  στις  ομάδες  και μέσω  διαφόρων  πολιτισμικών 
αντικειμένων (εκλαϊκευτικά κείμενα, dvd κ.λπ.) στα οποία εκτίθενται οι μαθητές, διευκολύνεται 
η διαμεσολάβηση της γνώσης από το κοινωνικό στο προσωπικό επίπεδο και ακολούθως, οι 
μαθητές σε προσωπικό πια επίπεδο κατασκευάζουν σταδιακά τη γνώση (Scott et al, 2007).
Το  διδακτικό  εργαλείο  ήταν  ερωτηματολόγια  που  αποτελούνταν  από  σύντομες  ιστορίες  οι 
οποίες λειτουργούσαν και ως πλαίσιο που εισήγαγε τους μαθητές στο σχετικό προβληματισμό 
και αποτελούσε το ερέθισμα για την εμπλοκή τους στην επεξεργασία των σχετικών εννοιών. 
Στις ιστορίες αυτές χρησιμοποιούνταν καθημερινές εμπειρίες, πειραματικά δεδομένα, νοητικά 
πειράματα, παράδοξα και αποσπάσματα από εκλαϊκευτικά κείμενα.
Οι ιστορίες βασίστηκαν στις δυσκολίες που συναντούν οι μαθητές σε βασικές έννοιες της ΕΘΣ, 
όπως είναι η σχετικότητα της κίνησης, τα συστήματα αναφοράς και οι ιδιότητες της ταχύτητας 
του φωτός. Οι δυσκολίες αυτές εντοπίστηκαν τόσο σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2005 
όσο και στη σχετική βιβλιογραφία (Villani and Pacca 1987, Panse et al 1994, Sherr 2001)
Οι  μαθητές  δούλευαν σε  3 ομάδες  (των 3-4 ατόμων)και  καλούνταν να συζητήσουν και  να 
απαντήσουν σε κάποιες ερωτήσεις.  Οι συζητήσεις  ηχογραφούνταν με στόχο να μπορούν να 
αναλυθούν  τα  επιχειρήματα  που  χρησιμοποιούσαν  οι  μαθητές  και  οι  συλλογισμοί  που 
ανέπτυσσαν. Η κάθε ομάδα πραγματοποίησε 6 ωριαίες συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν 
εκτός διδακτικών ωρών και γι’ αυτό η επιλογή των μαθητών έγινε ανάλογα με τη διαθεσιμότητά 
τους. Ωστόσο, η κάθε ομάδα ήταν μεικτών δυνατοτήτων. Πριν ξεκινήσουν οι συναντήσεις, οι 
μαθητές απάντησαν ατομικά σε ανοιχτές ερωτήσεις για το κατά πόσο γνωρίζουν τον  Einstein 
και το έργο του και για το αν θέλουν να μάθουν περισσότερα πράγματα.
Στον  πίνακα  1  φαίνεται  το  αντικείμενο  της  κάθε  συνάντησης,  η  διδακτική  πορεία  που 
ακολουθήθηκε και το υλικό στο οποίο βασίστηκαν τα ερωτηματολόγια που επεξεργάστηκαν οι 
μαθητές. 
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Εργασίες 

Πίνακας 1: Παρατίθεται συνοπτικά το αντικείμενο της κάθε συνάντησης, η διδακτική πορεία που 
ακολουθήθηκε και το υλικό που χρησιμοποιήθηκε.

Συνάντη
ση Αντικείμενο Διδακτική πορεία Διδακτικό υλικό

1η 1ο αξίωμα της ΕΘΣ

8. Κίνηση:  Έννοια 
σχετική

9. Αναγκαιότητα 
εισαγωγής 
σημείου/συστήματος 
αναφοράς (ΣΑ)

10. Εφαρμογές  με  αλλαγές 
συστημάτων αναφοράς

11. Εισαγωγή  της  έννοιας 
του  αδρανειακού  ΣΑ 
(ΑΣΑ)

12. Ισοδυναμία των ΑΣΑ

Απλές ιστορίες της καθημερινής 
ζωής

2η 2ο αξίωμα της ΕΘΣ

6. Ταχύτητα  του  φωτός: 
πεπερασμένη

7. Ταχύτητα  του  φωτός: 
μέγιστη ταχύτητα στη φύση

8. Ταχύτητα  του  φωτός: 
ανεξάρτητη του συστήματος 
αναφοράς

9. Απόσπασμα  από  βιβλίο 
εκλαΐκευσης  (“Ο  χώρος  και  ο 
χρόνος  του  θείου  Αλβέρτου”, 
Russell Stannard)

10. Διάλογος  φίλων  και 
χρησιμοποίηση  πειραματικών 
δεδομένων

11. Υπολογισμός  σχετικών 
ταχυτήτων μέσω παραδείγματος 
που  παραβιαζόταν  το  μέγιστο 
της  ταχύτητας  του  φωτός  και 
χρήση  εκλαϊκευτικού  κειμένου 
(“Εικόνες  της  Σχετικότητας”, 
Epstein)

3η Σχετικότητα 
ταυτοχρονισμού

Νοητικό  πείραμα  με  “το  τρένο 
του Einstein”

Οπτικοποίηση του πειράματος (dvd: 
“Einstein, η ζωή και το έργο του”)

4η Διαστολή χρόνου

Υπολογισμός  χρονικών 
διαστημάτων  από  δύο 
παρατηρητές  που  κινούνται  με 
σταθερή  ταχύτητα  ο  ένας  ως 
προς τον άλλο  

• Χρησιμοποίηση 
αποσπάσματος  από  βιβλίο 
εκλαΐκευσης  (“Χώρος  και 
χρόνος”,  Strnad & 
Podreka)

• Πειραματική  απόδειξη 
(χρόνος ζωής των μιονίων) 
από  κείμενο  ημερήσιου 
τύπου

5η Συστολή μήκους
Υπολογισμός  μήκους  από  δύο 
παρατηρητές  που  κινούνται  με 
σταθερή  ταχύτητα  ο  ένας  ως 
προς τον άλλο  

Παράδειγμα  από  βιβλίο 
εκλαΐκευσης  (“Εικόνες  της 
Σχετικότητας”, Epstein)

6η Αξιολόγηση

4. Αναφορά στα βασικά σημεία της 
θεωρίας

5. Εντοπισμός  διαφορών της  ΕΘΣ 
με την κλασική φυσική

6. Αξιολόγηση της διαδικασίας

Απόσπασμα  από  βιβλίο 
εκλαΐκευσης (“Οι περιπέτειες του κ. 
Τόμπκινς”, Gamow)
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Αποτελέσματα και σχολιασμός της ποιοτικής έρευνας

Αποτελέσματα από τα ατομικά ερωτηματολόγια 
Από την ανάλυση των αρχικών ερωτηματολογίων προκύπτει ότι όλοι οι μαθητές γνωρίζουν τον 
Einstein ως  εικόνα.  5  στους  10  μαθητές  γνωρίζουν  πότε  περίπου  έζησε.  Οι  υπόλοιποι  δεν 
απαντούν παρόλο που υπάρχει σχετική ερώτηση. 3 μαθητές σχολιάζουν τις επιδόσεις του στο 
σχολείο (θέμα ιδιαίτερα δημοφιλές ανάμεσα στους μαθητές) και τις λειτουργίες του μυαλού του 
(αν ήταν δυσλεκτικός, ποιο τμήμα του εγκεφάλου του χρησιμοποιούσε). Δύο αναφέρονται στη 
σχέση  του  με  τον  Καραθεοδωρή.  Όλοι  γνωρίζουν  ότι  διατύπωσε  την  Ειδική  Θεωρία  της 
Σχετικότητας, κανένας όμως δεν είναι σε θέση να δώσει κάποια στοιχεία της θεωρίας. Ωστόσο 2 
μαθητές αναφέρονται  στη σχέση του με την ανακάλυψη της πυρηνικής βόμβας.  Σε κάποιες 
περιπτώσεις συγχέουν την ειδική θεωρία της Σχετικότητας με άλλα θέματα σύγχρονης φυσικής 
(ένας μαθητής μιλά για την τυχαιότητα) ενώ αρκετοί βγάζουν συμπεράσματα αποκλειστικά από 
το όνομά της (όλα είναι σχετικά κλπ.). 
Παρά το μικρό δείγμα των μαθητών όλα αυτά δίνουν μία ένδειξη του πόσο δημοφιλής  ως 
προσωπικότητα  είναι  ο  Einstein,  της  παραφιλολογίας  που  σε  πολλές  περιπτώσεις  έχει 
αναπτυχθεί, αλλά και της ταυτόχρονης άγνοιας του επιστημονικού του έργου. 
Στις ερωτήσεις για το κατά πόσο θα ήθελαν να μάθουν κάποια στοιχεία όλοι απαντούν θετικά 
(γεγονός που αποδεικνύεται και από την παρουσία τους), αλλά ο λόγος για το ενδιαφέρον αυτό 
είναι κυρίως το γεγονός ότι αποτελεί μία δημοφιλή θεωρία που, όπως υποστηρίζουν, ακούν να 
αναφέρεται συχνά και “δε δικαιολογείται να μην ξέρουν τι λέει”. Ένας μόνο μαθητής απαντά 
ξεκάθαρα ότι τον ενδιαφέρει για να καταλάβει πώς λειτουργεί ο κόσμος. 

Αποτελέσματα της 1ης συνάντησης
Στην πρώτη ιστορία  που ξεκινά  η  συζήτηση των  μαθητών και  έχουν να  σχολιάσουν  μέσω 
συγκεκριμένου παραδείγματος για το πότε ένα σώμα κινείται, εξαιτίας της καθημερινής τους 
εμπειρίας,  η  συζήτηση γίνεται  ιδιαίτερα έντονη.  Στην πλειονότητα  των μαθητών υπάρχει  η 
αντίληψη για απόλυτη κίνηση, υπονοώντας ως προνομιακό σύστημα αναφοράς τη γη. Άρα όταν 
κάποιο σώμα αλλάζει θέση στη γη, κινείται. Μόνο ένας μαθητής αναφέρθηκε απευθείας στην 
έννοια του συστήματος αναφοράς και μπόρεσε να πείσει τα μέλη της υπόλοιπης ομάδας του ότι 
η κίνηση είναι έννοια σχετική και ότι, για να αποφασίσουμε αν ένα σώμα κινείται, πρέπει να 
προσδιορίσουμε  το  σύστημα  αναφοράς.  Όταν  στη  συνέχεια  τους  ζητείται  να  δώσουν  το 
παράδειγμα  ενός  σώματος  που  παραμένει  ακίνητο,  συνειδητοποιούν  ότι  τα  σώματα  που 
αναφέρουν βρίσκονται πάνω στη γη και άρα δεν μπορούν να θεωρηθούν ακίνητα. Οι άλλες δύο 
ομάδες, λοιπόν, εκείνη τη χρονική στιγμή αναρωτήθηκαν για το πότε ένα σώμα κινείται και 
συζητήθηκε η έννοια του συστήματος αναφοράς.
Στη συζήτηση αυτή γίνεται εμφανής και η έλλειψη κατανόησης των νόμων του  Newton που 
έχουν διδαχτεί τόσο κατά την προηγούμενη σχολική χρονιά, όσο και στην αρχή της χρονιάς που 
πραγματοποιήθηκε  η  έρευνα.  Εκφράζουν  δηλαδή  την  άποψη  ότι  ένα  σώμα  κινείται  όταν 
καταναλώνει ενέργεια (ή βενζίνη), συμπεριλαμβάνοντας και την ευθύγραμμη και ομαλή κίνηση.
Στην  επόμενη  ιστορία  με  τις  αλλαγές  των  συστημάτων  αναφοράς  δείχνουν  να  μην  έχουν 
πρόβλημα να διαχειριστούν τις καταστάσεις που τους παρουσιάζονται. Γίνεται κάθε φορά μία 
συζήτηση  για  το  ποιο  σύστημα  αναφοράς  θα  χρησιμοποιήσουν,  αλλά  τελικά  μπορούν  και 
απαντούν. Στην τελευταία όμως πρόταση για το αν η κίνηση του σταθμού είναι φαινομενική η 
μία ομάδα επανέρχεται και απαντά ότι δεν είναι φαινομενική, αφού η γη κινείται. Άρα δείχνουν 
ξανά την αντίληψή τους για απόλυτη κίνηση, μόνο που αυτή τη φορά ως προνομιακό σύστημα 
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αναφοράς θέτουν τον ήλιο. Το ίδιο τείνουν να κάνουν και άτομα μίας ακόμα ομάδας, όμως τα 
επαναφέρουν οι  συμμαθητές  τους,  υποστηρίζοντας  ότι  δεν υπάρχει  φαινομενική κίνηση και 
εξαρτάται ποιο σύστημα αναφοράς θα χρησιμοποιήσουμε.
Η επόμενη ιστορία που έχουν να διαπραγματευτούν για το πώς μπορούν να καταλάβουν αν 
κινούνται, αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο από όλες τις ομάδες. Προσπαθούν να σκεφτούν τι 
βλέπουν ή τι  ακούν και  όταν αυτή η δυνατότητα  αποκλείεται,  σκέφτονται  για  αρκετή ώρα 
θέτοντας τους εαυτούς τους μέσα σε ένα μεταφορικό μέσο. Τότε θυμούνται πώς αισθάνονται 
όταν στρίβουν και σταδιακά συνειδητοποιούν ότι αυτό που αντιλαμβάνονται είναι οι μεταβολές 
της ταχύτητας. Έτσι σταδιακά καταλήγουν ότι δεν μπορούν να καταλάβουν αν βρίσκονται σε 
ένα σύστημα που είναι ακίνητο ή κινείται ευθύγραμμα και ομαλά και ότι τα συστήματα αυτά 
είναι ισοδύναμα.

Αποτελέσματα της 2ης συνάντησης
Σε σχέση με την ταχύτητα του φωτός, όλες οι ομάδες γνώριζαν ότι η ταχύτητα του φωτός στο 
κενό είναι 300.000km/s καθώς το έχουν διδαχτεί στη Β’ γυμνασίου. Επίσης, υποστήριξαν ότι 
είναι η μεγαλύτερη ταχύτητα που υπάρχει. Έτσι δε δυσκολεύτηκαν να σχολιάσουν την ιστορία 
που διαπραγματευόταν το γεγονός ότι το φως δε διαδίδεται ακαριαία. Και οι τρεις ομάδες όμως 
υποστήριξαν ότι η ταχύτητα του φωτός ίσως και να ξεπεραστεί, αν αναπτυχθούν τα κατάλληλα 
τεχνολογικά μέσα. Γι΄ αυτό το λόγο κρίθηκε απαραίτητο να δοθούν στους μαθητές πειραματικά 
δεδομένα, διατυπωμένα σε απλή γλώσσα, που δείχνουν πως η ταχύτητα του φωτός δεν μπορεί 
να προσεγγιστεί όχι λόγω έλλειψης τεχνικών μέσων, αλλά εξαιτίας των νόμων της φύσης. Οι 
μαθητές δέχτηκαν την άποψη αυτή (αφού σχολίασαν ότι δεν μπορούν να αμφισβητήσουν το 
πείραμα) και απάντησαν σωστά σε μία απλή ιστορία όπου δύο ακτίνες φωτός κυνηγούν η μία 
την άλλη. Δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ωστόσο ότι οι μαθητές είναι σε θέση να κατανοήσουν 
σε βάθος αυτή την ιδιότητα του φωτός,  καθώς τα δεδομένα δεν επαρκούν για την εξαγωγή 
αυτού του συμπεράσματος. 
Στην επόμενη ιστορία,  τους ζητείται  να υπολογίσουν την ταχύτητα του φωτός όταν η πηγή 
βρίσκεται πάνω σε ένα τρένο αρχικά ακίνητο, που όμως στη συνέχεια αρχίζει να κινείται. Έτσι 
φτάνουν στο σημείο εφαρμόζοντας τους μετασχηματισμούς του Γαλιλαίου να υπολογίζουν ότι 
υπάρχει μία ταχύτητα μεγαλύτερη από την ταχύτητα του φωτός. Καταλήγουν λοιπόν σε ένα 
παράδοξο γεγονός,  που τους  οδηγεί  σε αδιέξοδο.  Με αυτόν τον τρόπο δείχνουν έτοιμοι  να 
δεχτούν μία παραδοχή που θα τους βοηθήσει να το ξεπεράσουν και η απάντηση δίνεται από το 
δεύτερο αξίωμα της ειδικής θεωρίας της σχετικότητας. Στο σημείο αυτό οι μαθητές δείχνουν να 
μπορούν να ακολουθούν τους συλλογισμούς που αναπτύσσονται καθώς τα επιχειρήματα τους 
φαίνονται λογικά. Αυτό όμως δε σημαίνει ότι τα αφομοιώνουν και τα κατανοούν πλήρως, καθώς 
η αντίθεση με την καθημερινή τους εμπειρία είναι δεδομένη. Γι’ αυτό οι συζητήσεις σταματούν 
να είναι έντονες. Δυσκολεύονται, αλλά δεν είναι σε θέση να προβάλουν επιχειρήματα υπέρ μίας 
άλλης άποψης. Η στάση αυτή διατηρείται και κατά τη διαχείριση των συνεπειών.

Αποτελέσματα της 3ης συνάντησης
Οι  μαθητές  δείχνουν  πολύ  μεγάλο  ενδιαφέρον  όταν  παρακολουθούν  την  οπτικοποίηση  του 
νοητικού  πειράματος  με  το  τρένο  του  Einstein.  Δυσκολεύονται  όμως  να  φτάσουν  στη 
διατύπωση του γενικότερου συμπεράσματος για τη σχετικότητα του ταυτοχρονισμού. Και στις 
τρεις ομάδες, δηλαδή, ακούγεται ισχυρά η άποψη ότι και οι δύο παρατηρητές έχουν δίκιο γι’ 
αυτό που υποστηρίζουν,  αφού αυτό βλέπουν,  αλλά τα γεγονότα στην πραγματικότητα είναι 
ταυτόχρονα. Δηλαδή, υπάρχει στο βάθος η άποψη ότι ο ταυτοχρονισμός είναι έννοια απόλυτη, 
ανεξάρτητα από το γεγονός ότι οι παρατηρητές αντιλαμβάνονται διαφορετικά πράγματα. 
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Αποτελέσματα της 4ης συνάντησης 
Στη  συνάντηση  για  τη  διαστολή  του  χρόνου  οι  μαθητές  ακολουθούν  το  συλλογισμό  που 
αναπτύσσεται.  Είναι  σε  θέση να  αντιστρέψουν  τους  παρατηρητές  όταν  αυτό  τους  ζητείται. 
Δυσκολεύονται  όμως  να  συνειδητοποιήσουν  ότι  όλα  όσα  περιγράφονται  είναι  η 
πραγματικότητα και όχι μια λάθος αντίληψή της, καθώς κάτι τέτοιο έρχεται σε αντίθεση με  τις 
εμπειρίες τους.

Αποτελέσματα της 5ης συνάντησης
Αντίστοιχα είναι τα αποτελέσματα και στην επόμενη συνάντηση για τη συστολή του μήκους. 
Στο σημείο αυτό οι μαθηματικοί υπολογισμοί δείχνουν να δυσκολεύουν τους μαθητές ακόμα 
περισσότερο,  ενώ αξιοσημείωτο είναι  το  γεγονός  ότι  η  φράση “διαστολή του χρόνου” που 
πρέπει να χρησιμοποιήσουν τους δημιουργεί πρόβλημα. Παρόλο που έχουν διαπραγματευτεί το 
θέμα αυτό στην προηγούμενη συνάντηση, όταν καλούνται να κάνουν κάποιους υπολογισμούς, 
τείνουν να θεωρούν ότι ο παρατηρητής, για τον οποίο συμβαίνει η διαστολή του χρόνου, θα 
μετρά με το ρολόι του μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (ενώ στην πραγματικότητα συμβαίνει το 
αντίθετο).

Αποτελέσματα της 6ης συνάντησης
Στο τέλος, η ιστορία του κ.Τόμπκινς δείχνει να βοηθά σε σημαντικό βαθμό, καθώς τους δίνει τη 
δυνατότητα να σχηματίσουν εικόνες στο μυαλό τους με τις συνέπειες της ΕΘΣ. Μπορούν να 
διατυπώνουν τα αξιώματα και τις συνέπειες, δε φαίνεται όμως να είναι σε θέση να θυμηθούν 
τους  αρχικούς  συλλογισμούς,  ώστε  να  τα  δικαιολογήσουν.  Πιθανόν  αυτό  να  οφείλεται  στη 
δυσκολία των συλλογισμών αυτών: ήταν σε θέση να τους ακολουθήσουν, αλλά όχι να τους 
αναπαράγουν. Τα  πειραματικά  δεδομένα  αποτελούν  ισχυρά  εργαλεία  για  τους  μαθητές 
προκειμένου  να  πειστούν  ότι  όλα  όσα  περιγράφονται  από  την  ΕΘΣ  συμβαίνουν  στην 
πραγματικότητα. Σε σχέση με την επισήμανση βασικών διαφορών της νευτώνειας φυσικής και 
της  ειδικής  θεωρίας  της  σχετικότητας,  η  μία  ομάδα  απαντά  με  μεγάλη  ακρίβεια  δίνοντας 
κωδικοποιημένες απαντήσεις, η δεύτερη ομάδα εστιάζει στο πότε ισχύει η κάθε θεωρία, ενώ η 
τρίτη ομάδα δείχνει να μην μπορεί να τις εντοπίσει. Χαρακτηριστικά αναφέρει ότι “Οι νόμοι 
του  Newton είναι πιο εύκολα αντιληπτοί”.  Στην ερώτηση “τι σας εντυπωσίασε”, όπως ήταν 
αναμενόμενο, αναφέρουν τις συνέπειες. Μόνο η μία ομάδα τονίζει ότι η συστολή του μήκους τη 
δυσκόλεψε. 
Ως προς τον τρόπο εργασίας, όλοι οι μαθητές ήταν θετικοί στο να δουλεύουν σε ομάδες, παρόλο 
που η μία ομάδα αρχικά είχε δυσκολευτεί στη συνεργασία. Το γεγονός ότι δε χρησιμοποιήθηκαν 
μαθηματικά για τους περισσότερους μαθητές ήταν θετικό,  αν και υπήρξε ένας μαθητής που 
υποστήριξε ότι  θα του ήταν πιο εύκολο να τα καταλάβει αν χρησιμοποιούνταν μαθηματικοί 
τύποι. 

Συμπεράσματα

Συνολικά, στην έρευνα αυτή ήταν προφανής η άποψη των μαθητών ότι η κίνηση είναι έννοια 
απόλυτη, ακόμα κι αν οι παρατηρητές αντιλαμβάνονται διαφορετικά τα πράγματα (Villani & 
Pacca, 1987). Σε πολλές περιπτώσεις έδιναν σωστές απαντήσεις, υπονοώντας όμως ότι υπάρχει 
απόλυτο σύστημα αναφοράς (η γη ή ο ήλιος), κάτι που σημαίνει ότι πρέπει να διερευνήσουμε 
σε βάθος τα λεγόμενά τους, προκειμένου να εντοπίσουμε τις ιδέες τους. Παράλληλα, αν και 
είναι  σε θέση να διατυπώνουν τους νόμους  του  Newton, στην πράξη τα όσα υποστηρίζουν 
ουσιαστικά αποτελούν αριστοτελικές αντιλήψεις (Palfreyman, 1994, Ireson, 1996) 
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Για την ταχύτητα του φωτός γνωρίζουν την τιμή της, αλλά πιστεύουν ότι είναι μέγιστη λόγω 
ανεπάρκειας της τεχνολογίας. Δείχνουν, δηλαδή, υπερβολική εμπιστοσύνη στην τεχνολογία και 
στο πού μπορεί να φτάσει. 
Τα πειραματικά  δεδομένα  όπου  χρησιμοποιήθηκαν  ήταν  πειστικά,  ακόμα  κι  αν  δε  γίνονται 
πλήρως κατανοητά.
Όπως  αναφέρθηκε  και  παραπάνω,  οι  μαθητές  ακολούθησαν  τους  συλλογισμούς  που 
αναπτύσσονταν, χωρίς να μπαίνουν στη διαδικασία να τους αμφισβητήσουν. Γενικά, το κύρος 
του Einstein και το γεγονός ότι η θεωρία είναι δημοφιλής έδινε ένα “κίνητρο” στους μαθητές 
για  να  δεχτούν  ότι  ισχύουν  όσα  μελετούσαν,  χωρίς  να  αμφισβητούν  τα  όσα  τους 
παρουσιάζονταν. Αυτό ισχύει ακόμα και σε ανθρώπους που έχουν μελετήσει πιο επισταμένα 
Φυσική (Hewson 1982, Pietrocola & Zylbersztajn, 1999). Η αντιμετώπισή τους όμως φανερώνει 
ότι όλα αυτά ισχύουν “κάπου έξω από μας”. Άρα, πρέπει να τονιστεί σε μεγαλύτερο βαθμό ότι η 
ΕΘΣ ισχύει πάντα, αλλά οι συνέπειές της δεν είναι εμφανείς και ότι η νευτώνεια φυσική είναι 
αυτή που έχει περιορισμούς.
Αξιοσημείωτο είναι ότι έδειχναν περισσότερο πρόθυμοι να δεχτούν τη διαστολή του χρόνου, 
παρά τη συστολή του μήκους, κάτι που επιβεβαιώνεται και από τη βιβλιογραφία (Hewson 1982, 
Machold 1983). Πιθανόν αυτό να έχει να κάνει με το γεγονός ότι το μήκος των αντικειμένων 
αποτελεί μία πιο συγκεκριμένη και απτή ιδιότητα, σε σχέση με τη χρονική διάρκεια.
Γενικότερα, τις συνέπειες τις αντιμετωπίζουν ως διαφορετικές απόψεις των παρατηρητών. Δε 
θεωρούν ότι οι παρατηρητές κάνουν λάθος, υποστηρίζουν όμως ότι τελικά η πραγματικότητα 
βρίσκεται κάπου αλλού (Angotti et al 1978, Hewson 1982)
Σημαντικά  εργαλεία  στην  προσέγγιση  της  θεωρίας  αποδείχτηκαν  τα  νοητικά  πειράματα 
(Velentzas et al,  2007)  και  τα  εκλαϊκευτικά  κείμενα  που  υπάρχουν.  Ο  τρόπος  που  είναι 
διατυπωμένα, δίνει την ευκαιρία στους μαθητές να τα επεξεργαστούν και να τα κατανοήσουν 
και να ασχοληθούν με θέματα που υπό διαφορετικές συνθήκες θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο να 
προσεγγιστούν.  Επίσης,  οι  οπτικοποιήσεις  βοηθούν  τους  μαθητές  να  αποκτούν  μία  πιο 
ξεκάθαρη  εικόνα  όσων  περιγράφονται  (Angotti et al,  1978).  Ως  προς  τη  χρήση  των 
μαθηματικών, ήταν φανερό ότι ειδικά οι μαθητές με τις καλύτερες επιδόσεις στο σχολείο έχουν 
μάθει να δουλεύουν με τον τρόπο αυτό και μία διαφορετική αντιμετώπιση φαίνεται να τους 
δυσκολεύει.  Από την άλλη όμως, οι  μαθητές που δυσκολεύονται με τα μαθηματικά έδειξαν 
αυξημένο  ενδιαφέρον  στο  να  προσεγγίσουν  τη  φυσική  με  περισσότερο  ποιοτικό  τρόπο  και 
τελικά αποδεικνύεται ότι η ποιοτική αντιμετώπιση φανερώνει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν 
οι μαθητές και που υπό άλλες συνθήκες “κρύβονται” πίσω από τα μαθηματικά (Angotti et al, 
1978). 
Η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μαθητών βοήθησε στο να επεξεργαστούν και οι ίδιοι τα όσα 
υποστήριζαν,  προκειμένου  να  βρουν  επιχειρήματα  για  να  πείσουν  τους  συμμαθητές  τους. 
Επίσης, η συνεργασία τους έδειξε ότι δεν υπήρχαν οι διαχωρισμοί των “καλών” και “κακών” 
μαθητών,  πιθανόν  και  λόγω  του  γεγονότος  ότι  οι  συναντήσεις  πραγματοποιούνταν  εκτός 
σχολικού πλαισίου.
Τελικά, είναι γεγονός ότι η ειδική θεωρία της σχετικότητας αποτελεί ένα ιδιαίτερα απαιτητικό 
αντικείμενο, δύσκολο να προσεγγιστεί από μαθητές λυκείου, αλλά ταυτόχρονα πολύ ελκυστικό. 
Ακόμα και το γεγονός, όμως, ότι όλοι οι μαθητές προβληματίστηκαν στο κατά πόσο αυτό που 
παρατηρούμε  είναι  κι  αυτό  που  συμβαίνει  και  στο  αν  είμαστε  προνομιακοί  παρατηρητές, 
αποτελεί ένα ιδιαίτερα θετικό σημείο για τον τρόπο σκέψης των μαθητών. 
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Η στρατηγική της Δημόσιας Αντιπαράθεσης (Debate) στην 
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Δημητριάδης Γ., Φακάζη Ε.
Εκπαιδευτικοί-Μεταπτυχιακό Π.Τ.Ν. Δυτικής Μακεδονίας Φλώρινα,

gdimitri1@yahoo.gr, elfakazi@yahoo.com

Η εκπαίδευση και συγκεκριμένα η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση έχει επιφορτιστεί με το 
δύσκολο  έργο  της  ευαισθητοποίησης  ατόμων  και  κοινωνικών  ομάδων  και  στην 
καλλιέργεια  δυναμικών  ιδιοτήτων  και  ικανοτήτων  σε  αυτούς,  σε  συνάρτηση  με  τα 
συνεχώς  αυξανόμενα  περιβαλλοντικά  προβλήματα.  Η  Περιβαλλοντική  Εκπαίδευση 
προκειμένου να παραμείνει σύγχρονη και επίκαιρη είναι απαραίτητο να εξελίσσεται και 
να επαναπροσδιορίζεται. Από τα πρώτα στάδια της εφαρμογής της Π.Ε. αυτό που την 
χαρακτήριζε ήταν η πρωτοτυπία σε μέσα και μεθόδους. Για να καταφέρει η Π.Ε. να 
επιτύχει τους δύσκολους στόχους της και να έχει θετικά αποτελέσματα, θα πρέπει να 
υιοθετήσει  στρατηγικές διδασκαλίας,  που προάγουν την ενεργητική μάθηση και  την 
αυτενέργεια των μαθητών. Καθώς, μεθοδολογικά η μέθοδος project σχεδόν μονοπωλεί 
το χώρο της Π.Ε., η δημόσια αντιπαράθεση (debate), η οποία και αποτελεί το θέμα της 
παρούσας εργασίας, αποτελεί στρατηγική διδασκαλίας που μπορεί να προσεγγίσει τις 
αρχές και τους στόχους, που τίθενται στα πλαίσια της Π.Ε.

Εισαγωγή

Η  εκπαίδευση  σήμερα  καλείται  να  διαδραματίσει  σημαντικό  ρόλο  στην  περιβαλλοντική 
ευαισθητοποίηση  ατόμων  και  κοινωνικών  ομάδων,  καθώς  και  στην  καλλιέργεια  δυναμικών 
ιδιοτήτων  και  ικανοτήτων  σε  αυτούς.  Το  ρόλο  αυτό  καλείται  να  διαδραματίσει  η 
περιβαλλοντική εκπαίδευση. Η περιβαλλοντική εκπαίδευση (Π.Ε.) διαμορφώνεται μέσα από μια 
μεγάλη ποικιλία μορφών και τάσεων, που αντανακλούν διαφορετικά ενδιαφέροντα, συμφέροντα 
και ιδεολογίες. Ο πλουραλισμός αυτός είναι λογικός και αναμενόμενος, καθώς η Π.Ε. συνιστά 
πεδίο συνάντησης και  διαλόγου διαφορετικών αντιλήψεων και  αναγκαστικά εμπλέκεται  στο 
χώρο των ιδεών και της πολιτικής (Φλογαΐτη, 2006, σελ.41). Η Π.Ε. προκειμένου να παραμείνει 
σύγχρονη  και  επίκαιρη  είναι  απαραίτητο  να  εξελίσσεται  και  να  επαναπροσδιορίζεται.  Η 
δημόσια  αντιπαράθεση  (debate)  αποτελεί  στρατηγική  διδασκαλίας,  η  οποία  μπορεί  να 
προσεγγίσει τις αρχές και τους στόχους, που τίθενται στα πλαίσια της Π.Ε.

Η δημόσια αντιπαράθεση ή δημόσιος διάλογος έγινε ευρύτερα γνωστός και στη χώρα 
μας  τα  τελευταία  χρόνια,  οπότε  και  καθιερώθηκε  η  ονομασία  Debate.  Η  διαδικασία  είναι 
γνωστή κυρίως ως πολιτική αντιπαράθεση. Αρχηγοί πολιτικών κομμάτων, συνήθως λίγο πριν τις 
εκλογές, αντιπαραθέτουν απόψεις, προβάλλουν επιχειρήματα, υπερασπίζονται ή αντικρούουν 
θέσεις, με τελικό στόχο να προσελκύσουν την ψήφο του κοινού, που τους παρακολουθεί. Τα 
όσα  χαρακτηρίζουν  τη  διαδικασία  του  debate,  όπως  η  ανταλλαγή  απόψεων,  η 
επιχειρηματολογία, η άποψη για συγκεκριμένα θέματα που μπορεί να οδηγήσουν σε λεκτικές 
αντιπαραθέσεις δεν αποτελούν αποκλειστικό προνόμιο των πολιτικών αντιπαραθέσεων. Το de-
bate σαν τεχνική έχει διεισδύσει τελευταία και στην εκπαίδευση. Η διαδικασία και κυρίως οι 
στόχοι είναι διαφορετικοί στη διδακτική προσέγγιση από την πολιτική διαδικασία.
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Το debate στο σχολείο

Στο  παρελθόν  οι  λειτουργίες  του  σχολείου  στόχευαν  στην  ανάπτυξη  και  καλλιέργεια 
συγκεκριμένων γνωστικών και πρακτικών ικανοτήτων. Οι ραγδαίες εξελίξεις και το συνεχώς 
μεταβαλλόμενο τεχνολογικό και οικονομικό περιβάλλον απαιτεί από τους μαθητές ανάπτυξη 
εμπιστοσύνης  στον  εαυτό  τους  και  ανώτερες  δεξιότητες.  Το  παραδοσιακό  σχολείο,  που  το 
χαρακτήριζε  η  παθητική  απόκτηση  της  γνώσης,  η  άκρατη  νοησιαρχία,  με  το  μαθητή  σε 
παθητική  στάση  και  το  δάσκαλο  σε  ρόλο  διαμεσολαβητή,  με  τις  δραστηριότητες  να 
ολοκληρώνονται σε ένα κλίμα απομόνωσης και ατομικής προσπάθειας, είχε ως αποτέλεσμα την 
αποξένωση του μαθητή, χωρίς διάθεση συνεργασίας (Χρυσαφίδης, 1994, σελ. 16). Το σχολείο, 
ζητούμενο  είναι,  να  γίνει  χώρος  καλλιέργειας  της  δημιουργικότητας  του  μαθητή, 
κοινωνιοκεντρικό  και  μαθητοκεντρικό.  Συχνά  τα  όσα  ακούγονται  περί  δημιουργικότητας 
αποδεικνύονται  κενά  περιεχομένου,  χωρίς  αντίστοιχη  μεθοδολογική  πρόταση,  το  debate 
αποτελεί μια πρόταση, που μπορεί να συμβάλει στους παραπάνω τομείς.

Το debate, ως διδακτική πρακτική, αποτελεί συνεργατική μορφή μάθησης και εστιάζει 
στην επιχειρηματολογία των μετεχόντων. Σε πληθώρα ερευνών, από διαφορετικούς ερευνητές 
και  σε  ποικίλες  περιοχές  μάθησης,  έχει  καταδειχθεί  ότι  αντίστοιχες  μορφές  συνεργατικής 
μάθησης  προάγουν  την  κριτική  σκέψη,  καλλιεργούν  και  αναπτύσσουν  τις  διαπροσωπικές 
σχέσεις, και συμβάλουν στη βελτίωση της συνολικής ψυχολογικής υγείας (Johnson, Johnson, & 
Smith, 1995).

Σε αντιδιαστολή, από το να παρουσιάζει  (επιβάλλει)  ο εκπαιδευτικός κάποια θέματα 
στην εκπαιδευτική  διαδικασία,  τα  οφέλη είναι  προφανή για  τους  μαθητές  όταν διερευνούν, 
προβληματίζονται,  επιχειρούν  να  τεκμηριώσουν  και  να  δομήσουν  συγκροτημένο  λόγο.  Ο 
κατάλληλος σχεδιασμός και η πολύ καλή οργάνωση αποτελούν συστατικά της επιτυχημένης 
εφαρμογής του debate. Μέσα από τη διαδικασία αναδεικνύονται το περίπλοκο των θεμάτων και 
η δυνατότητα της πολύπλευρης ερμηνεία τους. Το debate μπορεί να θεωρηθεί σαν την τέχνη να 
πείθεις τους άλλους για τις  απόψεις σου σε συγκεκριμένα θέματα, αρκεί η κάθε πλευρά να 
καταθέτει  ελεύθερα  τα  επιχειρήματά  της  και  να  μπορεί  η  μια  πλευρά  να  απαντήσει  στα 
επιχειρήματα της άλλης (Branham, 1991, σελ.2).

Debate και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση έχουν δοθεί κατά καιρούς διάφοροι ορισμοί. Σύμφωνα με 
τον ορισμό της  UNESCO: «Η Π.Ε. είναι μια εκπαιδευτική διαδικασία, η οποία επιδιώκει να 
διαμορφώσει  συνειδητούς  πολίτες  με  γνώσεις,  ευαισθησία,  φαντασία  και  επίγνωση  των 
σχέσεων που τους συνδέει με το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, έτοιμους να προτείνουν 
λύσεις και να συμμετέχουν στη λήψη και στην εκτέλεση αποφάσεων»(UNESCO,1977). Από τον 
ορισμό  γίνεται  αντιληπτό  ότι  η  Π.Ε.  δεν  περιορίζεται  μόνο  στη  γνώση  και  στην 
ευαισθητοποίηση για περιβαλλοντικά ζητήματα, αλλά ζητούμενο είναι η διαμόρφωση αξιών και 
στάσεων  από  το  άτομο,  με  τελικό  στόχο  την  ενεργοποίησή  του  με  διάθεση  για  ενεργό 
συμμετοχή  στη  λήψη  αποφάσεων  και  στην  επίτευξη  λύσεων.  Για  να  καταφέρει  η  Π.Ε.  να 
επιτύχει τους παραπάνω δύσκολους στόχους της και να έχει θετικά αποτελέσματα, θα πρέπει να 
υιοθετήσει  στρατηγικές  διδασκαλίας,  που  προάγουν  την  ενεργητική  μάθηση  και  την 
αυτενέργεια των μαθητών (Ross Tweed & Bailey, 1994).

Από τα πρώτα βήματα της Π.Ε. υποστηρίχτηκε, ότι μπορεί να αποτελέσει μια ισχυρή 
πλατφόρμα για μελλοντικές καινοτομίες και αλλαγές προγραμμάτων σε όλα τα επίπεδα του 
εκπαιδευτικού συστήματος.  Σήμερα όλο και  περισσότεροι συνειδητοποιούν,  ότι  τα αδιέξοδα 
στην  εκπαίδευση  και  στην  κοινωνία  δε  φαίνεται  να  μπορούν  να  αντιμετωπιστούν  με  τις 
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υπάρχουσες  δομές.  Για  την  αντιμετώπιση  της  πολιτικής,  πολιτιστικής,  οικονομικής  και 
περιβαλλοντικής  κρίσης  απαιτούνται  δραστικές  μεταλλαγές  της  κουλτούρας  μας  και  των 
συστημάτων αξιών που τη διέπουν, τότε σαφώς η εκπαίδευση πρέπει να συμμετέχει ενεργά 
στην πορεία  για  αλλαγή,  μετασχηματιζόμενη  ταυτόχρονα  και  η  ίδια,  αφού είναι  μέρος  της 
γενικότερης κρίσης. Στην Π.Ε. υπάρχει το αναγκαίο υπόστρωμα για τον αναπροσανατολισμό 
της εκπαίδευσης και τη δόμηση ενός νέου «εκπαιδευτικού παραδείγματος» (Παπαδημητρίου, 
1998, σελ.176).

Το πεδίο εφαρμογής της Π.Ε. προσφέρεται για την εισαγωγή καινοτόμων προσεγγίσεων 
και πρακτικών στην εκπαίδευση. Η επίλυση προβλήματος αποτελεί από τα βασικά συστατικά, 
τα οποία  είναι  απολύτως απαραίτητα για  μια καλής  ποιότητας  Π.Ε.  Τα τελευταία  χρόνια  η 
μέθοδος project σχεδόν μονοπωλεί το χώρο της Π.Ε., όπως αναφέρθηκε παραπάνω ο διδακτικός 
πλουραλισμός είναι ζητούμενο στην Π.Ε., μια άλλη διδακτική στρατηγική που συμβάλει στον 
πλουραλισμό και με την εφαρμογή της οποίας μπορούν να επιτελεστούν οι αρχές και οι στόχοι 
της Π.Ε. είναι το  debate. Το debate, με βάση τα επιστημολογικά μοντέλα και την οπτική που 
υιοθετεί ως δραστηριότητα, δεν αποσκοπεί στην παρουσίαση της μίας και μοναδικής αλήθειας. 
Αντίστοιχα και στα θέματα της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης δεν προσφέρεται η θετικιστική 
προοπτική (παρουσίαση της μίας και  μοναδικής αλήθειας και  προσαρμογή των μαθητών σε 
αυτή),  αλλά η ερμηνευτική  προοπτική  (κατασκευή εννοιών,  εναλλακτικότητα  συλλογισμών, 
αναστοχασμός) και η ρεαλιστική προοπτική (όπου οι έννοιες αντιμετωπίζονται ως εργαλεία για 
παρέμβαση).

Τι προάγει το debate

Το  debate στην  εκπαιδευτική  του  χρήση,  θα  πρέπει  να  είναι  μια  δομημένη  διαδικασία,  να 
εκπληρώνει συγκεκριμένους στόχους και να τίθεται σε μια διαδικασία ανατροφοδότησης και 
ανασύνθεσης.  Ως  διαδικασία  μπορεί  να  συμβάλλει  στην  προαγωγή  και  άλλων  ευρύτερων 
στόχων, όπως στην ενίσχυση της κριτικής σκέψης, το διευρυμένο πνεύμα σε συνδυασμό με την 
άρτια οργάνωση και τον κατάλληλο σχεδιασμό του (Mavrikaki &  Kyridis, 2002). Η κριτική 
σκέψη ως προωθημένη μορφή σκέψης είναι βασική επιδίωξη της διδακτικής πράξης, καθώς το 
κριτικά σκεπτόμενο άτομο, στο οποίο αποβλέπει η εκπαίδευση, πρέπει να έχει την ικανότητα 
και τη βούληση να αποστασιοποιηθεί προς στιγμήν από τις προσωπικές του πεποιθήσεις, τις 
κοινωνικογνωστικές του προκαταλήψεις και τα συμφέροντά του, να εξετάσει τα πραγματικά και 
λογικά στοιχεία, τα οποία στηρίζουν και ερμηνεύουν έννοιες, πληροφορίες, σχέσεις, κρίσεις, 
συλλογισμούς,  φαινόμενα,  στάσεις  και  σκόπιμες  πράξεις,  καθώς  επίσης  να  αναζητήσει  τις 
παραδοχές  και  τις  συνεπαγωγές  κάθε  άποψης  και  τους  δυνατούς  τρόπους  θεώρησης  των 
πραγμάτων από διαφορετική σκοπιά (Ματσαγγούρας, 1998, σελ. 56).

Μέσα από τη διαδικασία του debate αναδεικνύεται η επιχειρηματολογία και η συζήτηση 
μεταξύ των μετεχόντων. Η επιχειρηματολογία και η συζήτηση εντάσσονται στις επικοινωνιακές 
δεξιότητες των ατόμων. Στόχος της επιχειρηματολογίας είναι να επηρεάσει στάσεις και απόψεις 
και  όχι  να  γίνει  η  απλή καταγραφή τους.  Η επιχειρηματολογία  μπορεί  να  αποσκοπεί  στην 
ενίσχυση παλαιών στάσεων ή στη προσπάθεια αλλαγής  στάσεων,  αλλά και  στη δημιουργία 
νέων (Huber, 2000). Είναι σημαντικό να εξασκήσουν οι μαθητές τις δεξιότητες του προφορικού 
τους  λόγου.  Να  εκτεθούν  σε  διαφορετικές  απόψεις  και  να  εμβαθύνουν  σε  περίπλοκα 
περιβαλλοντικά προβλήματα. Να αναπτύξουν τη διανοητική ευστροφία τους, να ασκήσουν την 
πνευματική τους ετοιμότητα και την αυτοπεποίθησή τους. Με την ελεύθερη ανοιχτή συζήτηση 
εξασκούμαστε στην αποδοχή της διαφορετικότητας. Οι μαθητές ασκούνται στην τεκμηρίωση 
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των  απόψεών  τους,  στην  παρουσίαση  των  σκέψεών  τους  με  σαφήνεια,  υπεύθυνο  λόγο,  με 
καθαρότητα και πειστικότητα. Μέσα από τις αντιθέσεις και τις  διχογνωμίες διευρύνονται οι 
γνωστικοί ορίζοντες των μαθητών, οι μαθητές γίνονται συνδημιουργοί της γνώσης.

Προβληματισμοί για το debate

Η φιλοσοφία  και  η  μεθοδολογία  της  Π.Ε.  απαιτούν,  από τον  εκπαιδευτικό,  ενεργητική  και 
συμμετοχική στάση σε ένα «ανοικτό» εκπαιδευτικό περιβάλλον.  Η μορφή τoυ  debate,  στην 
εκπαιδευτική  εφαρμογή  του,  το  εντάσσει  στις  «ανοικτές»  εκπαιδευτικές  διαδικασίες.  Οι 
διαδικασίες  αυτές  συχνά  δημιουργούν  στους  εκπαιδευτικούς  αισθήματα  αβεβαιότητας  και 
ανασφάλειας,  καθώς  δεν  υπάρχει  η  κατάλληλη  επιμόρφωση  και  πρακτική  άσκηση  των 
εκπαιδευτικών.  Έτσι  οι  εκπαιδευτικοί  συχνά  είναι  επιφυλακτικοί  στη  χρήση  αντίστοιχων 
μεθόδων και πρακτικών στη διδακτική τους πράξη (Φύκαρης,1998, σελ.20). Η εφαρμογή του 
debate σε  ένα  σχολικό  περιβάλλον,  το  οποίο  δεν  έχει  ασκηθεί  σε  καθημερινές  διαλογικές 
μεθόδους  και  διαδικασίες  και  έχει  συνηθίσει  να  εργάζεται  με  καθέδρας  διαλέξεις  και 
παρουσιάσεις  γνωστικών  αντικειμένων,  θα  είναι  δύσκολη  η  ομαλή  εφαρμογή  του  και  η 
ουσιαστική συμμετοχή των μαθητών. Η διαδικασία ενδεχομένως να δημιουργήσει προβλήματα 
πειθαρχίας στην τάξη. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενδέχεται να δημιουργηθούν άγονες 
αντιπαραθέσεις  και  έντονες  διαμάχες,  μεταξύ  των  συμμετεχόντων.  Υπάρχει  ο  κίνδυνος  οι 
μαθητές  να έρθουν σε πραγματική αντιπαράθεση και  έτσι  να δημιουργηθούν εντάσεις  στην 
τάξη. Η περιχαράκωση γύρω από προειλημμένες θέσεις και απόψεις, μπορεί να οδηγήσει τους 
μετέχοντες σε μονοδιάστατη θέαση των πραγμάτων.

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού

 Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι πολύ σημαντικός σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, αλλά 
και  πριν  την  εφαρμογή  της.  Το  κριτικό  και  ανοικτό  πνεύμα  του  εκπαιδευτικού  θέτει  τις 
κατάλληλες  προϋποθέσεις,  για  την  αντίστοιχη  συμμετοχή  εκ  μέρους  των  μαθητών.  Ο 
εκπαιδευτικός πρέπει να βρίσκεται σε συνεχή εγρήγορση, να είναι αρωγός των μαθητών, τόσο 
στην οργάνωση όσο και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Το υπό διαπραγμάτευση θέμα πρέπει 
να τίθεται με σαφήνεια και ακρίβεια, για να μη δημιουργεί αμφιβολίες και αβεβαιότητα στους 
μαθητές. Οι μαθητές πρέπει να είναι προετοιμασμένοι, να έχουν ασκηθεί σε διερευνητικές και 
ανακαλυπτικές μεθόδους και να έχουν εθιστεί στο δημιουργικό διάλογο. Ο συντονισμός της 
όλης διαδικασίας πρέπει να γίνει αμερόληπτα με πνεύμα που προάγει την ελευθερία έκφρασης. 
Να παροτρύνει την αυθόρμητη και αβίαστη συμμετοχή των μαθητών σε όλα τα στάδια, με τη 
δημιουργία του κατάλληλου κλίματος και την επίδειξη σεβασμού στους συνομιλητές τους. Η 
καλή γνώση του επιπέδου της τάξης είναι απαραίτητη, τόσο για την επιλογή του θέματος, ώστε 
να σχετίζεται με τα ενδιαφέροντα των μαθητών, καθώς και να είναι σύμφωνη με το βαθμό 
ανάπτυξης  και  ωριμότητάς  τους.  Ο εκπαιδευτικός  πρέπει  να είναι  πολύ καλά και  σφαιρικά 
ενημερωμένους για το υπό διαπραγμάτευση θέμα. Οι πρώτες απόπειρες εφαρμογής του debate 
θα είναι και οι πιο δύσκολες τόσο για τον εκπαιδευτικό, όσο και για τους μαθητές. Μετά τις 
πρώτες  εφαρμογές  η  ομάδα  θα  καταφέρει  να  εμπεδώσει  τους  κανόνες,  να  εξασκηθεί  στη 
διαδικασία, να αποκτήσει τις κατάλληλες δεξιότητες. Ο βαθμός παρέμβασης του εκπαιδευτικού, 
μετά τις πρώτες εφαρμογές, σταδιακά θα περιορίζεται και θα προωθείται η ενεργό εμπλοκή 
συμμετοχή των μαθητών σε όλα τα στάδια εφαρμογής του debate, από την οργάνωση μέχρι και 
την ολοκλήρωσή του.
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Πρόταση Εφαρμογής

«Η χρήση της πυρηνικής  ενέργειας» είναι  ένα διλληματικό θέμα που προκαλεί  διχογνωμίες 
(«Πυρηνική Ενέργεια: ένα θέμα που διχάζει», Ελευθεροτυπία, 2008) και μπορεί να τεθεί υπό 
διαπραγμάτευση στα πλαίσια της Π.Ε. στις μεγαλύτερες κυρίως τάξεις Ε΄ και ΣΤ΄, καθώς η 
έννοια της ενέργειας παρουσιάζει δυσκολίες στην κατανόηση και δεν είναι κάτι απτό, δεν έχει 
μάζα  και  όγκο.  Η  ενέργεια  μπορεί  να  επιλεγεί  για  την  άμεση  διασύνδεσή  της  με  την 
επικαιρότητα, τη διαχρονικότητα που τη διακρίνει, το ότι είναι θέμα με διαστάσεις τοπικές αλλά 
και παγκόσμιες και τέλος τη σπουδαιότητα του θέματος (Φλογαΐτη Ε. & Βασάλα Π., 1999). Το 
θέμα της ενέργειας αποτελεί μέρος του άξονα γνωστικού περιεχομένου του δημοτικού σχολείου 
καθώς  περιλαμβάνεται  στα  Δ.Ε.Π.Π.Σ.  της  Περιβαλλοντικής  Εκπαίδευσης,  της  Μελέτης 
Περιβάλλοντος και του Ερευνώ το Φυσικό Κόσμο. Στόχοι του προγράμματος (εκτός των όσων 
αναφέρονται προηγουμένως για το debate) μπορεί να είναι: η γνώση των πηγών ενέργειας και 
διάκρισή  τους  σε  ανανεώσιμες  και  μη,  κατανόηση  του  τρόπου  και  των  συνεπειών  από  τη 
διαδικασία  παραγωγής  πυρηνικής  ενέργειας,  κατανόηση  της  εξάντλησης  των  ενεργειακών 
πόρων και της παγκοσμιότητας του προβλήματος, κατανόηση της αλληλεξάρτησης του φυσικού 
περιβάλλοντος  και  των  ανθρώπινων  δραστηριοτήτων,  ευαισθητοποίηση  σε  ενεργειακά 
ζητήματα και καλλιέργεια θετικών αξιών και στάσεων.

Η  επεξεργασία  του  θέματος  μπορεί  να  χωριστεί  σε  δύο  μέρη.  Το  πρώτο  μέρος  θα 
περιλαμβάνει την επεξεργασία του θέματος και το δεύτερο τη διαδικασία του debate. Κατά τη 
διάρκεια του πρώτου μέρους, οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες, με τη χρήση υλικού από βιβλία, 
εφημερίδες,  περιοδικά,  λογισμικό,  διαδίκτυο  συγκεντρώνουν  πληροφορίες.  Αξιοποιούνται 
σχετικές  προηγούμενες  γνώσεις  και  αντιλήψεις  των  μαθητών,  προσεγγίζεται  το  θέμα,  οι 
μαθητές θέτουν τα πρώτα ερωτήματα, αναζητούν διευκρινήσεις, δημιουργούνται κίνητρα στους 
μαθητές,  προχωρούν  σε  βαθύτερη  διερεύνηση  του  θέματος,  διαμορφώνουν  τεκμηριωμένη 
άποψη με κατάλληλα επιχειρήματα. Το θέμα προσεγγίζεται πολύπλευρα, σε όλες τις διαστάσεις 
του,  σε  επίπεδο  κοινωνικό,  οικονομικό,  πολιτικό  και  φυσικού  περιβάλλοντος.  Μόλις 
ολοκληρωθεί  η  διερεύνηση  του  θέματος  και  οι  ομάδες  είναι  έτοιμες  και  κατάλληλα 
προετοιμασμένες μπορούμε να προχωρήσουμε στο δεύτερο μέρος που είναι η εφαρμογή του de-
bate.

Η εφαρμογή του debate

Βασικό στοιχείo για την ουσιαστική και αποτελεσματική επιτυχία του debate είναι η πολύ καλή 
οργάνωση και ο σχεδιασμός του. Μέσα από τη διαδικασία του  debate οι μαθητές αποκτούν 
δεξιότητες  που  αναφέρθηκαν  παραπάνω,  ωστόσο  ο  βασικός  στόχος  μας  πρέπει  να  είναι 
επικεντρωμένος στο υπό εξέταση θέμα της Π.Ε., στη σφαιρική εξέτασή του και στις στάσεις και 
δεξιότητες, που θα αποκτήσουν οι μαθητές σε συνάρτηση με αυτό. Το debate από τη φύση του 
απαιτεί  ευελιξία  και  προσαρμογή  στις  κατά  περίσταση  συνθήκες,  σε  όλα  τα  στάδια  της 
εφαρμογής  της.  Ωστόσο  είναι  απαραίτητο  να  υπάρχουν  συγκεκριμένοι  κανόνες,  στον 
καθορισμό  των  οποίων  μπορούν  να  εμπλακούν  οι  μαθητές  για  να  έχουν  καλύτερα 
αποτελέσματα  και  να  είναι  σεβαστοί  από  όλους.  Η  ύπαρξη  συγκεκριμένων  κανόνων  θα 
βοηθήσουν στην ομαλή διεξαγωγή του debate και στη βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων του. 
Σκοπός  είναι  η  αντιπαράθεση  επιχειρηματολογίας  από δύο  διαμετρικά  αντίθετες  θέσεις  για 
συγκεκριμένο  θέμα,  ώστε  οι  συμμετέχοντες  και  το  κοινό  να  καταλήξουν  σε  κάποια 
συμπεράσματα και να υιοθετήσουν κάποια από αυτές. Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί το debate στη σχολική τάξη (Gilbert & Sawyer, 2000, σελ.121).
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Εργασίες 

Η διαδικασία επιλογής του θέματος  είναι  μια ομαδική διαδικασία,  σημαντικό είναι  να 
σχετίζεται με τα άμεσα ενδιαφέροντα και τις εμπειρίες των παιδιών, ώστε τα παιδιά να βρουν 
προσωπικό νόημα και ενδιαφέρον. Θέματα που προέρχονται από την επικαιρότητα προσφέρουν 
επιπλέον κίνητρο στους μαθητές. Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει τη σχετική προβληματική γύρω 
από το θέμα και δίνει το περίγραμμα της διαδικασίας, με τρόπο ελκυστικό έτσι ώστε να δώσει 
κίνητρα στους μαθητές και να καταφέρει να τους δραστηριοποιήσει. Το θέμα δίνεται σε μορφή 
δήλωσης, είναι συγκεκριμένο και ξεκάθαρο. Το θέμα είναι αμφιλεγόμενο και προσφέρεται για 
επιχειρηματολογία  και  προφορική  παρουσίαση.  Η  πρόβλεψη,  ότι  μπορεί  να  καλυφθεί  στο 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που διαθέτουμε, είναι σημαντική. Το θέμα πρέπει να θίγει μόνο 
ένα αντικείμενο, να εξετάζεται με δύο τουλάχιστον διαφορετικές θεωρήσεις, μπορεί να είναι 
πραγματικό  ή  υποθετικό  (Huber,  2000).  Από  τη  θεματολογία  της  Π.Ε.  μπορεί  να  αντληθεί 
πληθώρα θεμάτων που δημιουργούν διχογνωμίες είναι διλημματικά και μπορούν να τεθούν σε 
ένα πλαίσιο διαπραγμάτευσης υπέρ ή κατά, κάποια άλλα θέματα μπορεί να είναι: τα γεννητικά 
τροποποιημένα προϊόντα, η κλωνοποίηση, τουριστική ανάπτυξη περιοχών φυσικής ομορφιάς, 
εκμετάλλευση ήπιων μορφών ενέργειας κ.α.

Η τάξη χωρίζεται σε δύο ομάδες, συνήθως με τρόπο τυχαίο αρκεί να υπάρχει ισορροπία 
μεταξύ τους (υπάρχει πλούσια βιβλιογραφία για το τρόπο δημιουργίας ομάδων στην τάξη, με 
πληθώρα απόψεων). Μετά τον καθορισμό και οριοθέτηση του θέματος, όλη η τάξη προβαίνει 
στη σε βάθος μελέτη του. Οι μαθητές χωρίς να ξέρουν το ποια από τις δύο θέσεις θα κλιθούν να 
υπερασπιστούν, συγκεντρώνουν το απαραίτητο υλικό από βιβλία, εγκυκλοπαίδειες, περιοδικά, 
διαδίκτυο, λογισμικά. Με αυτό τον τρόπο ενημερώνονται σφαιρικά για το θέμα, εντοπίζουν τις 
πολλαπλές πτυχές και διαστάσεις που το χαρακτηρίζουν. Ο χρόνος που θα απαιτηθεί για αυτό το 
στάδιο  ποικίλει  από  το  θέμα,  το  επίπεδο  της  τάξης  και  το  βαθμό  της  εξοικείωσης  των 
συμμετεχόντων με αυτό. 

Μετά τη σφαιρική ενημέρωση και γενική προετοιμασία της τάξης, ορίζεται μια ομάδα 
μαθητών που θα αναλάβει το ρόλο του κοινού. Το κοινό έχει να επιτελέσει σημαντικό ρόλο 
καθώς θα είναι ο αντικειμενικός κριτής της συζήτησης, μπορεί να υποβάλλει ερωτήματα στις 
ομάδες  και  τέλος  θα  κληθεί  να  ανακεφαλαιώσει  τη  διαδικασία  και  τα  συμπεράσματα. 
Ανακοινώνεται  στην κάθε ομάδα η θέση που θα κληθεί  να υποστηρίξει.  Η κάθε ομάδα θα 
πρέπει  να  οργανωθεί  και  να  οριστούν  συγκεκριμένοι  ρόλοι.  Ο  χρόνος  για  την  τελική 
προετοιμασία των ομάδων, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και το βαθμό οργάνωσης της ομάδας, 
ορίζεται περίπου στα δέκα λεπτά. Αφού προετοιμάσουν την επιχειρηματολογία τους οι ομάδες, 
δίνεται  το  χρονικό  περιθώριο  των  τριών  λεπτών  στον  εκπρόσωπο  της  κάθε  ομάδας  να 
παρουσιάσει τα επιχειρήματά της ομάδας του. Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης παράθεσης 
των επιχειρημάτων η διαδικασία  συνεχίζεται  με  την  κάθε  ομάδα να  επιχειρηματολογεί  στα 
επιχειρήματα  της  άλλης,  με  δύο  λεπτά  χρόνο  στη  διάθεσή  τους.  Η  ομάδα-κοινό  έχει  τη 
δυνατότητα  υποβολής  ερωτημάτων,  αφού  αναπτύχθηκαν  τα  επιχειρήματα  των  ομάδων.  Η 
ύπαρξη ενδιαφέροντος, από το σύνολο της τάξης, μπορεί να προσφέρει ευελιξία στα παραπάνω 
χρονικά περιθώρια και στο πόσες φορές θα πάρει το λόγο η κάθε ομάδα. Χρήσιμο είναι στο 
τέλος της διαδικασίας να υπάρξει συζήτηση για τα συμπεράσματα που προέκυψαν και για τις 
απόψεις  που θα υιοθετηθούν.  Αυτή είναι  και  η κατάλληλη στιγμή για εκτόνωση από τυχόν 
εντάσεις ή έντονες αντιπαραθέσεις που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Η 
ενεργός  ενασχόληση  και  συμμετοχή  όλων  των  μελών  της  τάξης,  σε  όλες  τις  φάσεις  της 
διαδικασίας, αποτελεί κριτήριο για την τελική αποτίμηση του debate (Μαυρικάκη, 2004).
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Οργάνωση της παρουσίασης

Η επιχειρηματολογία δεν είναι μια ασύνδετη κατάθεση γνωμών και απόψεων. Στο debate ακόμα 
και οι καλύτερες ιδέες μπορεί να μην ευδοκιμήσουν αν δεν οργανωθούν και δεν κατατεθούν με 
τρόπο που να τους δίνει νόημα και συνοχή. Χρήσιμο είναι να καταγραφούν τα κύρια σημεία 
των θέσεων της ομάδας σε μορφή τίτλων, για να διευκολυνθεί στην παρουσίαση. Αντίστοιχη 
λίστα  με  τα  επιχειρήματα,  που  μπορεί  να  προβάλλει  η  αντίπαλη  ομάδα,  προκειμένου  να 
αντικρουστούν.  Να  γίνει  καταγραφή  των  πιθανών  σημείων  όπου  μπορεί  να  προκύψουν 
διαφωνίες. Ισχυροποίηση των κατατιθέμενων απόψεων μπορεί να επιφέρει η διαδρομή, έχουμε 
έναν ισχυρισμό, ένα συλλογισμό διαμέσου του οποίου καταλήγουμε στη λογικά δομημένη θέση 
που υποστηρίζουμε και απόδειξη για την ορθότητα της θέσης μας. Την τεκμηρίωση μπορούμε 
να την αναζητήσουμε με την κατάθεση συγκεκριμένων γεγονότων, μέσα από απόψεις ειδικών ή 
μαρτυρίες που οδηγούν στην ισχυροποίηση των θέσεων μας.

Η κατάλληλη επιχειρηματολογία αποτελεί ουσιαστικό συστατικό για την κατάδειξη της 
ορθότητας των απόψεων μας. Εκτός της επιχειρηματολογίας, για να είναι ελκυστική μια θέση, 
χρειάζονται και επικοινωνιακές δεξιότητες. Ο ξύλινος λόγος, που πολλές φορές διατυπώνεται 
κυρίως σε πολιτικό επίπεδο, ελάχιστη ανταπόκριση βρίσκει στο ακροατήριο. Ο τρόπος με τον 
οποίο παρουσιάζεται  μια θέση αποτελεί  σημαντικό στοιχείο επιτυχίας και προσέλκυσης του 
ακροατηρίου. Ο άμεσος λόγος, που είναι κατανοητός και ζωντανός, σε μικρές προτάσεις ώστε 
να μπορεί ο ακροατής να ακολουθήσει το συλλογισμό μας. Λόγος καθαρός, με ευκρίνεια και 
ευστοχία.  Κάποια  χαρακτηριστικά  του  ομιλητή  όπως  η  ευγένεια  και  η  ειλικρίνεια.  Η 
παρουσίαση των θέσεων με ανάλογη αίσθηση χιούμορ. Τέλος η κατάλληλη στάση του σώματος, 
το βλέμμα και οι χρωματισμοί της φωνής του ομιλητή, είναι που μπορούν να προσδώσουν στη 
διατύπωση μιας θέσης σημαντικά πλεονεκτήματα.

Συμπερασματικά

Η μεθοδολογία της Π.Ε. αντιτίθεται στις προτεραιότητες που θέτει το παραδοσιακό σχολείο ως 
προς τις διαδικασίες μάθησης και διδασκαλίας. Δεν έχουν θέση στην Π.Ε. η συστηματική και 
ακαδημαϊκή  παραγωγή  της  γνώσης,  η  εξειδίκευση,  η  παθητική  μετάδοση  της  γνώσης,  η 
επιστημονική  κατάτμηση  και  η  ιεραρχική  μορφή  επικοινωνίας  (Posch,  1997,  σελ.  5).  Το 
ελληνικό  σχολείο  έχει  επιδείξει  μια  μονομέρεια  στη  χρήση  της  μεθόδου  project στα 
προγράμματα της Π.Ε., η εισαγωγή καινοτομιών με ανανεωτικό χαρακτήρα είναι που δίνουν 
πνοή,  φρεσκάδα  και  ώθηση  στην  Π.Ε.  Το  debate,  τα  παιχνίδια  ρόλων,  τα  παιχνίδια 
προσομοίωσης,  τα  περιβαλλοντικά  μονοπάτια  και  άλλες  εφαρμογές,  μπορούν  να  δώσουν 
πνεύμα ανανέωσης και δυναμικής ώθησης, για την αποτελεσματικότητα της Π.Ε. Ανάλογα με 
τη θεματολογία του και τον τρόπο οργάνωσής του μπορεί να γίνει χρήση του ακόμα και σε 
μικρές τάξεις του δημοτικού. Το  debate ως εναλλακτικό διδακτικό εργαλείο προσφέρεται για 
σφαιρική  και  συστημική  προσέγγιση  της  πραγματικότητας.  Ως  διαδικασία  μπορεί  να  είναι 
δημιουργική για το μαθητή, να τον ενεργοποιήσει και να συμβάλλει στη σε βάθος διερεύνηση 
θεμάτων, καθώς και στην αποσαφήνιση εννοιών και όρων.

Η διαδικασία, ειδικά στις πρώτες εφαρμογές της, ενδέχεται να προκαλέσει ανασφάλεια 
και προβληματισμό στους εκπαιδευτικούς. Προαπαιτούμενο είναι η πολύ καλή και σε βάθος 
γνώση  του  θέματος  από  τον  εκπαιδευτικό,  καθώς  και  η  οργάνωση  της  διαδικασίας.  Τα 
προβλήματα πειθαρχίας στην τάξη ή αναφορές για το άκαμπτο αναλυτικό πρόγραμμα, μπορούν 
να  αντιμετωπιστούν  μέσα  από  το  πλαίσιο  της  ενδιαφέρουσας  διαδικασίας  και  της  καλής 
οργάνωσης. Η έλλειψη αντίστοιχων εμπειριών από τους εκπαιδευτικούς, η απουσία κατάρτισής 
τους  σε  αντίστοιχες  διδακτικές  πρακτικές,  μπορούν  να  υπερκεραστούν  μέσα  από  την 
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ουσιαστική  ενασχόλησή τους.  Επιπλέον κίνητρο για  την  ενασχόληση του εκπαιδευτικού θα 
υπάρχει, όταν αρχίσουν να διαφαίνονται μέσα από τη διαδικασία τα θετικά αποτελέσματα τόσο 
στο  επίπεδο  των  στόχων  της  Π.Ε.  που  είχαν  τεθεί,  όσο  και  στη  καλλιέργεια  ανώτερων 
χαρακτηριστικών στους μαθητές.
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Η διδασκαλία της σχετικότητας του Γαλιλαίου και της σχετικής 
περιστροφικής κίνησης σε φοιτητές Παιδαγωγικού τμήματος

Ευαγγελοπούλου Α., Μίχας Π.
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 

anevag@otenet.gr, pmichas@eled.dyth.gr

Στην εργασία αυτή διερευνάται σε ποιο βαθμό οι έννοιες και οι νόμοι της σχετικότητας 
του Γαλιλαίου μπορούν να γίνουν κατανοητοί πρακτικοί και εφαρμόσιμοι από τους–  
δευτεροετείς φοιτητές του Π.Τ.Δ.Ε. Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε  προέλεγχος 
με  ερωτηματολόγιο,  διδασκαλία  με  φύλλα  εργασίας  και  μεταέλεγχος  με 
ερωτηματολόγια. Η διδασκαλία εστιάστηκε στη μελέτη: 1. των αδρανειακών  και μη 
αδρανειακών  συστημάτων  αναφοράς,  2.  της  σχετικής  κίνησης  (μετασχηματισμός 
ταχυτήτων), 3. των αδρανειακών δυνάμεων  ψευδοδυνάμεων (φυγόκεντρος, Coriolis)–  
4. του ρόλου της τριβής στη σχετική περιστροφική κίνηση  σώματος (για αδρανειακό 
και μη αδρανειακό παρατηρητή). Από τα αποτελέσματα  της έρευνας προκύπτει ότι η 
διδασκαλία βοήθησε τους φοιτητές να κατανοήσουν τη σχετική κίνηση, να υπολογίζουν 
σχετικές ταχύτητες, να αντιληφθούν ότι διαφορετικοί παρατηρητές ( αδρανειακός και 
μη  αδρανειακός)  όταν  μελετούν το  ίδιο  φαινόμενο (κίνηση σώματος),  καταγράφουν 
διαφορετικές τροχιές και διαφορετικές δυνάμεις.

Εισαγωγή
 Τα τελευταία χρόνια γίνονται προσπάθειες από ερευνητές να εισαχθεί η Σύγχρονη Φυσική (μη 
Γραμμικά  συστήματα, Κβαντική Φυσική) στα Λύκεια  ( Σταύρου  2004). Οι προσπάθειες αυτές 
μας παρότρυναν να επιχειρήσουμε τη διδασκαλία της σχετικότητας του Γαλιλαίου- που είναι η 
βάση  για  την  ειδική  θεωρία  της  σχετικότητας  του  Εinstein -  σε  φοιτητές   Παιδαγωγικού 
Τμήματος που είναι πιο ώριμοι από τους μαθητές Λυκείου.
   Σχετικά με το θέμα αυτό έχουν ασχοληθεί και άλλοι ερευνητές, οι οποίοι διερεύνησαν τις 
εναλλακτικές ιδέες των μαθητών (ή φοιτητών) για τα συστήματα αναφοράς, τις  ψευδοδυνάμεις 
και  πώς  αυτοί  αντιμετωπίζουν  τους  μετασχηματισμούς  της  θέσης,  χρόνου,  ταχύτητας  και 
ενέργειας από το ένα σύστημα αναφοράς στο άλλο (Panse et al 1994,  Ramadas et al. 1996 α και 
β,  Galili  & Kaplan 1997). Οι ιδέες τους ταξινομήθηκαν σε κατηγορίες και μερικές από αυτές 
χρησιμοποιήθηκαν και στη δική μας έρευνα: 1. Τα συστήματα αναφοράς αντιμετωπίζονται ως 
συγκεκριμένα αντικείμενα (Αν το σώμα με το οποίο είναι συνδεδεμένο το σύστημα αλλάζει 
πορεία ή χωρίζεται σε δύο μέρη τότε και το σύστημα αλλάζει πορεία ή χωρίζεται στα δύο, 
αντίστοιχα).  2.  Η φυγόκεντρος  δύναμη δρα σε  περιστρεφόμενα σώματα (ως αντίδραση της 
κεντρομόλου δύναμης). 3. Οι μαθητές δεν μπορούν να θεωρήσουν το διανυσματικό άθροισμα 
μεταξύ μίας πραγματικής δύναμης (π.χ. τάση, τριβή) και μίας ψευδοδύναμης.
   Επιπλέον, σε προγενέστερη έρευνά μας (Μίχας 2002), η πλειονότητα των φοιτητών θεώρησε 
ότι η τριβή σε περιστρεφόμενο σώμα κατευθύνεται αντίθετα προς την ταχύτητα (και όχι προς τα 
κοίλα της τροχιάς) και εμφάνισε αδυναμία να προβλέψει την τροχιά σώματος που κινείται πάνω 
σε περιστρεφόμενο δίσκο (για αδρανειακό και μη αδρανειακό παρατηρητή). Το συμπέρασμα ότι 
η τριβή στην περίπτωση των σχετικών κινήσεων οδηγεί σε αποτελέσματα που δεν αναμένονται 
από τους φοιτητές, διότι θα πρέπει πρώτα να γίνει κατανοητή η έννοια της σχετικής κίνησης και 
της σχετικής ταχύτητας, αποτέλεσε σημαντικό στοιχείο στο σχεδιασμό της διδασκαλίας στην 
παρούσα έρευνά μας.
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Μεθοδολογία
Σκοπός της έρευνας
   Οι  στόχοι  της  παρούσας  μελέτης  ήταν:  α)  Η διερεύνηση  των  εναλλακτικών  ιδεών  των 
φοιτητών για τη σχετική περιστροφική κίνηση, β) ο σχεδιασμός και  η πραγματοποίηση της 
διδακτικής  παρέμβασης  και  γ)  ο  έλεγχος  και  η  καταγραφή  των  αλλαγών  των  ιδεών  των 
φοιτητών που μπορεί να προκλήθηκαν  από τη διδακτική παρέμβαση.
Μέσα της έρευνας
   Η ερευνητική διαδικασία πραγματοποιήθηκε σε τρεις φάσεις: προ-τεστ, διδασκαλία με φύλλα 
εργασίας  και  μετα-τεστ.  Μετά  την  πραγματοποίηση  των  τεστ  έγινε  κωδικοποίηση  των 
απαντήσεων  σε  4  διατάξιμες  (ordinal)  κατηγορίες  :  «διάφορες=1»,  «εναλλακτικές=2», 
«ελλιπείς=3»  και  «επιστημονικά  αποδεκτές=4»  και  η  επεξεργασία  διενεργήθηκε  με  το 
στατιστικό  πακέτο  SPSS v.12.  Για  τη διερεύνηση πιθανά στατιστικά σημαντικών διαφορών 
μεταξύ  των  δύο  τεστ  χρησιμοποιήθηκε  το  μη  παραμετρικό  στατιστικό  τεστ  για  διατάξιμα 
δεδομένα Kendall’s tau-b (διορθωμένο για δεσμούς).
 Δείγμα
   Το πεδίο έρευνάς μας ήταν 46 φοιτητές (40 κορίτσια, 6 αγόρια), οι περισσότεροι δευτεροετείς, 
του Π.Τ.Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης. Στο τρίτο εξάμηνο οι φοιτητές διδάσκονται στα πλαίσια του 
μαθήματος  «Αρχές  Φυσικής»  το  βιβλίο  των  L.  Mc Dermott &  P.  Shaffer «Μαθήματα 
εισαγωγικής Φυσικής». Την περίοδο που διεξήχθη η έρευνά μας, οι φοιτητές είχαν ήδη διδαχθεί 
τη  Μηχανική  (Κινηματική-Νόμοι  του  Νεύτωνα-Ενέργεια  και  Ορμή-Περιστροφική  Κίνηση). 
Ιδιαίτερα για τις καμπυλόγραμμες κινήσεις είχε γίνει εκτενής αναφορά στα εξής σημεία: α) Για 
να  κινηθεί  ένα  σώμα  σε  καμπύλη  τροχιά  θα  πρέπει  να  ασκείται  πάνω  του  συνισταμένη 
δυνάμεων διάφορη του μηδενός, β) Η επιτάχυνση έχει κατεύθυνση προς τα κοίλα της τροχιάς 
και γ) Η επιτάχυνση αναλύεται σε επιτρόχια  που αλλάζει το μέτρο της γραμμικής ταχύτητας 
του σώματος και κεντρομόλο που αλλάζει την κατεύθυνση του διανύσματος της ταχύτητας.
   
Διαδικασία
Ο προέλεγχος
   Πριν από τη διδασκαλία δόθηκε στους φοιτητές ένα προ-τεστ με ερωτήσεις, που αφορούσαν 
κυρίως τη σχέση της τριβής με τη σχετική κίνηση. Το πρώτο μέρος κάθε ερώτησης ήταν ένα 
ερώτημα  πολλαπλής  επιλογής  και  στο  δεύτερο  μέρος  ζητούσαμε  από  τους  φοιτητές  να 
δικαιολογήσουν την απάντηση που είχαν επιλέξει. Οι ερωτήσεις που τέθηκαν αναγράφονται στα 
«αποτελέσματα της έρευνας».
Ο σχεδιασμός της διδακτικής παρέμβασης
   Με βάση: α) τα αποτελέσματα που προέκυψαν από το προ-τεστ και β) τις  εναλλακτικές 
απόψεις  των μαθητών/ φοιτητών από τη διεθνή βιβλιογραφία, σχεδιάστηκαν οι ερωτήσεις του 
φύλλου  εργασίας  για  τους  φοιτητές  (Alonso &  Finn 1980,   Ford).  Οι  ερωτήσεις  αυτές 
εξυπηρετούν  διδακτικούς στόχους, μερικοί από τους οποίους αναφέρονται παρακάτω:

1. Να εισαχθούν οι φοιτητές στην έννοια της σχετικής κίνησης μέσα από παραδείγματα της 
καθημερινής ζωής ( κίνηση επιβάτη μέσα σε τρένο).

2. Να μπορούν να διακρίνουν τα αδρανειακά από τα μη αδρανειακά συστήματα αναφοράς 
και να αναφέρουν παραδείγματα.

3. Να  μπορούν  να  εφαρμόζουν  το  μετασχηματισμό  ταχυτήτων  του  Γαλιλαίου  σε 
αριθμητικά  παραδείγματα  της  καθημερινής  ζωής  (  βάρκα  που  παρασύρεται  από  το 
ρεύμα ποταμού, συνάντηση κινητών). 

4. Να  αντιληφθούν  ότι  το  ίδιο  φαινόμενο  περιγράφεται  με  διαφορετικό  τρόπο  από 
αδρανειακούς παρατηρητές (  βόμβα που πέφτει από αεροπλάνο).
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5. Να εισάγουν τις ψευδοδυνάμεις ως αναγκαίες προκειμένου να ισχύει ο 2ος Νόμος του 
Νεύτωνα στα μη αδρανειακά συστήματα αναφοράς (τίναγμα επιβάτη προς τα πίσω στο 
ξεκίνημα αυτοκινήτου, εκσφενδονισμός επιβάτη προς τα έξω σε στροφή).

6. Να  εφαρμόσουν  τις  γνώσεις  τους  για  την  τριβή,  την  κεντρομόλο  δύναμη  και  τη 
φυγόκεντρο σε παραδείγματα (αυτοκίνητο που στρίβει).

7. Να ανακαλύψουν την ύπαρξη μίας ψευδοδύναμης  (δύναμη  Coriolis) προκειμένου να 
εξηγήσουν την καμπύλωση της τροχιάς σώματος που εκτοξεύεται σε περιστρεφόμενο 
δίσκο, όταν ήδη πάνω στο σώμα ασκείται η  τριβή και η φυγόκεντρος δύναμη (για μη 
αδρανειακό παρατηρητή).

8. Να  κατανοήσουν  το  διαφορετικό  ρόλο  της  τριβής,  που  ασκείται  σε  σώμα  πάνω σε 
περιστρεφόμενο δίσκο, για αδρανειακό και μη αδρανειακό παρατηρητή.

Η πραγματοποίηση της  διδακτικής παρέμβασης
   Υπήρχαν τρία  τμήματα φοιτητών και σε κάθε τμήμα οι φοιτητές ήταν χωρισμένοι σε ομάδες 
(3-4 ατόμων). Σε κάθε τμήμα πραγματοποιήθηκαν δύο δίωρες διδασκαλίες.    
   Τα  θέματα  που  πραγματεύονταν  οι  ερωτήσεις  του  φύλλου  εργασίας  συνδέονταν  με  τις 
καθημερινές  εμπειρίες  των  φοιτητών  έτσι  ώστε  να  επισημαίνεται  η  αμεσότητα  τέτοιων 
εμπειριών.  Ο σκοπός  της  συζήτησής  μας  με  τους   φοιτητές  ήταν  να  τους  βοηθήσουμε  να 
συνειδητοποιήσουν πως οι δικές τους εμπειρίες εκτός τάξης  αποτελούν αυθεντική συνεισφορά 
στην επιστημονική γνώση.
   Οι  φοιτητές  είχαν  ενεργητικό  ρόλο  μέσα  στις  ομάδες  τους.  Σκέφτονταν  την  ερώτηση, 
συζητούσαν  την  απάντηση  με  τους  διπλανούς  τους  και  την  κατέγραφαν.  Έπειτα  την 
ανακοίνωναν στην τάξη και επακολουθούσε συζήτηση μεταξύ φοιτητών και ερευνήτριας για 
την ορθή απάντηση (Knight 2004, Grouch & Mazur 2001).
   Οικοδομήσαμε  ένα  παιδαγωγικό  κλίμα  που  μείωνε  την  ανασφάλεια  των  φοιτητών, 
διαβεβαιώνοντάς τους ότι  οι λανθασμένες απαντήσεις μπορούσαν να αποβούν και ωφέλιμες. 
Προτρέψαμε τους φοιτητές να εμπλακούν σε συζήτηση- διάλογο  έτσι ώστε να αναπτύξουν την 
κριτική τους σκέψη.
   Αφού εξασφαλίσαμε τη θετική τους στάση, επιχειρήσαμε να τους βοηθήσουμε να αναπτύξουν 
αποτελεσματικές δεξιότητες στην επίλυση προβλημάτων (Knight 2004), δηλαδή να ασκηθούν 
στα βήματα μίας προτεινόμενης στρατηγικής αρχικά σε κάθε ένα ξεχωριστά και στη συνέχεια 
στο πλαίσιο της επίλυσης ενός πλήρους προβλήματος. 
   Κατά  τη  διάρκεια  της  διδασκαλίας  προβάλλαμε  διαφάνειες  με  τη  θεωρία  και  τα 
συμπεράσματα  των  ερωτήσεων  του  φύλλου  εργασίας.  Οι  διαφάνειες  μοιράστηκαν  στους 
φοιτητές μετά το πέρας της διδασκαλίας, για να τις μελετήσουν.

Ο μεταέλεγχος
  Πραγματοποιήθηκε ένα  μήνα μετά  τη  διδακτική παρέμβαση,  σε  δείγμα 40 φοιτητών που 
εμφανίστηκαν (απουσίασαν 6). Οι ερωτήσεις ήταν όλες ανοικτού τύπου, δηλαδή οι φοιτητές δεν 
είχαν τη δυνατότητα της πολλαπλής επιλογής του προ-τεστ, κινδυνεύοντας έτσι να αυξήσουμε 
τον  αριθμό  των  φοιτητών  που  δε  θα  έδιναν  καμία  απάντηση,  πράγμα  που  συνέβη,  όπως 
φαίνεται στους πίνακες. Εσκεμμένα αποφύγαμε να συμπίπτει  το περιεχόμενο των ερωτήσεων 
του μετα-τεστ με το αντίστοιχο του προ-τεστ  (αλλά και του φύλλου εργασίας) διότι θέλαμε με 
αυτό να αποκλείσουμε τη μίμηση ως παράμετρο που παρεμβαίνει στη διαδικασία (Καρανίκας 
1996) και κατά συνέπεια οι φοιτητές να υποχρεώνονται να εφαρμόσουν τις νέες παραστάσεις σε 
διαφορετικές  καταστάσεις από τις αρχικές. Στην προσπάθειά μας αυτή είναι δυνατό ο βαθμός 
δυσκολίας μερικών ερωτήσεων στο μετα-τεστ να ήταν μεγαλύτερος από ό,τι στο προ-τεστ.
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   Οι  ερωτήσεις  του  μετα-τεστ  που  αντιστοιχούν  στο  προ-τεστ  αναγράφονται  στα 
«αποτελέσματα της έρευνας». Στο μετα-τεστ συμπεριελήφθησαν και άλλες ερωτήσεις  (1-6 και 
11-12),  για  τις  οποίες  δεν  είχε  γίνει  προέλεγχος,  προκειμένου  να  ελεγχθεί  σε  ποιο  βαθμό 
επιτεύχθηκαν οι διδακτικοί στόχοι.

Τα αποτελέσματα της έρευνας

   Παρουσιάζουμε κάθε ερώτηση που δόθηκε στο προ-τεστ μαζί με την αντίστοιχη του μετα-
τεστ. Στους επόμενους πίνακες καταγράφονται οι κατηγορίες των απαντήσεων των φοιτητών 
στα δύο τεστ με τις απόλυτες (f) και σχετικές συχνότητές τους (%).
Ερώτηση 1Α του προ-τεστ: Ένα αυτοκίνητο κάνει ομαλή κυκλική κίνηση με γωνιακή ταχύτητα 
ω, σε στροφή. Ποια δύναμη αναγκάζει το σώμα να κινηθεί σε κυκλική τροχιά;
Ερώτηση 7 του μετα-τεστ: Ένας ποδηλάτης, για να κινείται σε κυκλική οριζόντια τροχιά γέρνει 
το σώμα του σχηματίζοντας γωνία  ως προς το οριζόντιο επίπεδο. Εάν θεωρήσουμε το ποδήλατο 
με τον ποδηλάτη ως ένα σώμα, ποια δύναμη αναγκάζει το σώμα να κινηθεί σε κυκλική τροχιά; 
Το επίπεδο δεν είναι λείο.

   Πίνακας 1.  Κατανομή των απαντήσεων των 46 φοιτητών στην ερώτηση 1Α του προ-τεστ και 40 
φοιτητών στην ερώτηση 7 του μετα-τεστ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ προ-τεστ μετα-τεστ
f % f %

1. Διάφορες (Δεν απαντούν/ μη κατατάξιμες) 2 4,3 6 15
Εναλλακτικές

2. Το βάρος ( η τριβή έχει αντίθετη κατεύθυνση από την ταχύτητα) 5 10,9 3 7,5
3.   Η  δύναμη  από  το  έδαφος  (σχεδιάζουν  την   τριβή  κάθετη  στην 
ακτίνα)

1 2,2 - -

4.Η  συνισταμένη  του   βάρους  και  της  τριβής  (δε  δικαιολογούν/ 
σχεδιάζουν τη συνισταμένη προς το κέντρο της κυκλικής τροχιάς/ την 
τριβή κάθετη στην ακτίνα και στο βάρος)

13 28,3 - -

5.  Η κεντρομόλος  δύναμη (σχεδιάζουν την κεντρομόλο  κάθετη στην 
ταχύτητα ή προς το κέντρο ή προς τα έξω της τροχιάς)

12 26,1 7 17,5

Ελλιπείς
6.  (προ-τεστ)  Η   τριβή   (δε  δικαιολογούν/  σχεδιάζουν  την  τριβή 
ομόρροπη  ή  αντίρροπη  της  ταχύτητας)  /(μετα-τεστ)  η  τριβή  (τη 
σχεδιάζουν προς  τα έξω της  τροχιάς  ή  δε  τη  σχεδιάζουν  κάθετη  στο 
βάρος)

10 21,7 13 32,5

Επιστημονικά αποδεκτές
7.  Η τριβή  (σωστή δικαιολόγηση) 3 6,5 11 27,5
Συνολικό δείγμα 46 100 40 100

    Από τον πίνακα 1 προκύπτει ότι πριν τη διδασκαλία ένα ποσοστό 26,1% θεωρούν ότι η 
κεντρομόλος δύναμη είναι μία επιπλέον δύναμη που ασκείται στο σώμα εκτός των υπολοίπων 
(π.χ. τριβής, βάρους)  καθώς και ένα ποσοστό 60,9% σχεδιάζουν την τριβή  συγγραμμική με την 
ταχύτητα.  Οι  λανθασμένες  ιδέες  των  φοιτητών  (διάφορες  και  εναλλακτικές)  ανέρχονται  σε 
ποσοστό 71,8 % πριν τη διδασκαλία που μειώνεται στο 40%. Το ποσοστό των φοιτητών που 
έχουν  ελλιπείς ιδέες αυξάνεται μετά τη διδασκαλία, πράγμα που σημαίνει ότι μπορούν πολύ 
εύκολα  να  μετατοπιστούν  προς  την  επιστημονική  άποψη,  καθώς  και  των  επιστημονικά 
αποδεκτών απαντήσεων από 6,5% σε 27,5%.
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Ερώτηση 1Β του προ-τεστ: Ένα αυτοκίνητο κάνει ομαλή κυκλική κίνηση σε στροφή.  Εάν το 
οδόστρωμα σε κάποιο σημείο είναι παγωμένο τι τροχιά θα ακολουθήσει το αυτοκίνητο, όπως 
την αντιλαμβάνεται ένας ακίνητος παρατηρητής;

Ερώτηση 8 του μετα-τεστ:  Ένα αυτοκίνητο κινείται σε κυκλική γέφυρα. Όταν  φτάνει στην 
κορυφή  της  γέφυρας,  εξαιτίας  της  μεγάλης  ταχύτητάς  του,  χάνει  την  επαφή  με  τη  γέφυρα 
δηλαδή η δύναμη από τη γέφυρα μηδενίζεται. Εάν η απαραίτητη κεντρομόλος δύναμη για να 
εκτελέσει την κυκλική τροχιά είναι 25.000Ν ενώ το βάρος του αυτοκινήτου είναι 20.000 Ν, τι 
τροχιά θα ακολουθήσει το αυτοκίνητο, όπως την αντιλαμβάνεται ένας ακίνητος παρατηρητής 
και γιατί; (Τριβές αμελητέες)

Πίνακας 2. Κατανομή των απαντήσεων των 46 φοιτητών στην ερώτηση 1B του προ-τεστ και 40 
φοιτητών στην ερώτηση 8 του μετα-τεστ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ προ-τεστ μετα-τεστ
f % f %

1. Διάφορες (Δεν απαντούν/ Μη κατατάξιμες) - - 6 15
Εναλλακτικές

2. Συνεχίζει την κυκλική τροχιά του 1 2,2 2 5
3. Ευθύγραμμη, ακτινικά προς τα έξω (δε δικαιολογούν/ γλιστράει και 
ξεφεύγει από την πορεία)

26 56,5 1 2,5

4. Άλλη τροχιά (ελλειπτική, καμπυλόγραμμη, ακινησία) - - 3 7,5
Ελλιπείς

5. Σωστή απάντηση, ανεπαρκής δικαιολόγηση 10 21,7 19 47,5
Επιστημονικά αποδεκτές

6. Ευθύγραμμη,  θα  κινηθεί  στην  εφαπτόμενη  της  κυκλικής  τροχιάς 
(σωστή δικαιολόγηση)

9 19,6 9 22,5

Συνολικό δείγμα 46 100 40 100
   Από τον πίνακα 2 προκύπτει ότι  πριν τη διδασκαλία,  μεγάλο ποσοστό 56,5% προβλέπει 
λανθασμένα ότι η τροχιά που θα ακολουθήσει το αυτοκίνητο, αν δεν υπάρχει τριβή, θα είναι 
ακτινική προς τα έξω της στροφής, ίσως γιατί παρασύρονται από την προσωπική τους εμπειρία 
ως επιβάτες σε αυτοκίνητο που στρίβει.  Ένα καλό ποσοστό 21,7% απαντάει ορθά αλλά δεν 
είναι σε θέση να δικαιολογήσει (δεν μπορούν να εφαρμόσουν τον 1ο Νόμο του Νεύτωνα). Μετά 
τη διδασκαλία 70% των φοιτητών έχουν ελλιπείς ή επιστημονικά αποδεκτές απαντήσεις, ενώ 
πριν ήταν 41,3%.

Ερώτηση 1Γ του προ-τεστ: Ένα αυτοκίνητο κάνει ομαλή κυκλική κίνηση σε στροφή.  Εάν το 
οδόστρωμα σε κάποιο σημείο είναι παγωμένο, τι τροχιά θα ακολουθήσει το αυτοκίνητο, όπως 
την αντιλαμβάνεται ένας περιστρεφόμενος παρατηρητής (άνθρωπος που κινείται με σταθερή 
γωνιακή ταχύτητα ω πάνω στο δρόμο);

Ερώτηση 9 του μετα-τεστ: Ένα σώμα περιστρέφεται  σε κυκλική τροχιά  πάνω σε οριζόντιο 
επίπεδο.  Το σώμα είναι  δεμένο  με  νήμα από ακλόνητο  σημείο  Ο.  Κάποια  στιγμή το  νήμα 
κόβεται. Τι τροχιά θα ακολουθήσει το σώμα, όπως την αντιλαμβάνεται ένας περιστρεφόμενος 
παρατηρητής;  (Τριβές αμελητέες).  
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Πίνακας 3. Κατανομή των απαντήσεων των 46 φοιτητών στην ερώτηση 1Γ του προ-τεστ και των 40 
φοιτητών στην ερώτηση 9 του μετα-τεστ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ προ-τεστ μετα-τεστ
f % f %

1. Διάφορες (Δεν απαντούν / Μη κατατάξιμες) 2 4,3 6 15
Εναλλακτικές

2. Είναι ακίνητο ( ο παρατηρητής περιστρέφεται όπως το σώμα) 5 10,9 - -
3.  Ευθύγραμμη, ακτινικά προς τα έξω 11 23,9 - -
4.  Κυκλική ( κινείται ο παρατηρητής μαζί με το σώμα) 12 26,1 4 10
5.  Άλλη τροχιά (καμπύλη, ευθεία εφαπτόμενη της κυκλικής) - - 9 22,5

Ελλιπείς
6. Ελικοειδή (δε δικαιολογούν) 15 32,6 17 42,5

Επιστημονικά αποδεκτές
7. Ελικοειδή  (  ο  περιστρεφόμενος  παρατηρητής  βλέπει  το  σώμα  να 
περιστρέφεται αντίθετα από αυτόν, ενώ το σώμα κινείται ευθεία)

1 2,2 4 10

Συνολικό δείγμα 46 100 40 100
    Οι ερωτήσεις αυτές (1Γ και 9) μελετούν το ίδιο φαινόμενο με τις προηγούμενες (1Β και 8), 
αλλά  όπως  το  αντιλαμβάνεται  ένας  περιστρεφόμενος  παρατηρητής  (μη  αδρανειακός).  Τα 
αποτελέσματα ήταν αναμενόμενα, μόνο ένας φοιτητής προέβλεψε και δικαιολόγησε σωστά την 
ελικοειδή τροχιά στο προ-τεστ.  Μετά τη διδασκαλία το ποσοστό που προβλέπει  σωστά την 
τροχιά ανέρχεται σε 52,5% , έναντι του 34,8% που ήταν πριν (πίνακας 3).

Ερώτηση 2 του προ-τεστ: Ένας δίσκος περιστρέφεται γύρω από κατακόρυφο άξονα με σταθερή 
γωνιακή ταχύτητα ω, κατά τη φορά των δεικτών του ρολογιού. Ένα σώμα που βρίσκεται πάνω 
στο δίσκο (σημείο Α) και σε απόσταση  R από το κέντρο του , εκτοξεύεται προς τα δεξιά με 
ταχύτητα  υ =ω R κάθετα στην ακτίνα. Ανάμεσα  στο δίσκο και στο σώμα υπάρχει τριβή. Α) 
Ποια είναι η κατεύθυνση της τριβής που ασκείται από το δίσκο στο σώμα σε κάθε σημείο της 
τροχιάς του; Β) Τι τροχιά θα ακολουθήσει το σώμα, όπως την αντιλαμβάνεται ένας ακίνητος 
παρατηρητής;  Γ)  Τι  τροχιά  θα  ακολουθήσει  το  σώμα,  όπως  την  αντιλαμβάνεται  ένας 
παρατηρητής που περιστρέφεται με τη γωνιακή ταχύτητα του δίσκου; 

Δ) Ποιο είναι το πρόσημο του έργου της τριβής που ασκείται στο σώμα για τον ακίνητο και τον 
περιστρεφόμενο παρατηρητή;

Ερώτηση 10 του μετα-τεστ: Πάνω σε οριζόντιο δίσκο  και σε απόσταση d από το κέντρο του, 
εκτοξεύεται, προς τ’ αριστερά, σώμα με ταχύτητα  κάθετη στην ακτίνα. Ο δίσκος περιστρέφεται 
γύρω  από  τον  κατακόρυφο  άξονα  που  περνάει  από  το  κέντρο  του,  με  σταθερή  γωνιακή 
ταχύτητα  ω, αντίθετα από τη φορά των δεικτών του ρολογιού. Ανάμεσα στο δίσκο και στο 
σώμα υπάρχει τριβή. Α) Τι τροχιά θα ακολουθήσει το σώμα, ως προς ακίνητο παρατηρητή και 
γιατί;  Β) Σχεδιάστε την τροχιά και σε τυχαίο σημείο της να σχεδιάσετε τα διανύσματα των 
γραμμικών ταχυτήτων του σώματος υσ και του δίσκου  υδ .  Στη συνέχεια να σχεδιάσετε το 
διάνυσμα της τριβής που ασκείται από το δίσκο στο σώμα και να το δικαιολογήσετε.  Γ) Τι 
τροχιά θα ακολουθήσει το σώμα ως προς περιστρεφόμενο παρατηρητή (που περιστρέφεται μαζί 
με το δίσκο) και γιατί; Δ) Ποια είναι η κατεύθυνση της τριβής που ασκείται στο σώμα, για τον 
περιστρεφόμενο παρατηρητή και γιατί; Ποιο είναι  το αποτέλεσμα που επιφέρει στην κίνηση 
του  σώματος   η  τριβή  για  τον  ακίνητο  και  ποιο  για  τον  περιστρεφόμενο  παρατηρητή  (να 
χρησιμοποιήσετε και την απάντησή σας στο ερώτημα 10Β).
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Πίνακας 4. Κατανομή των απαντήσεων των 46 φοιτητών στην ερώτηση 2Α του προ-τεστ και των 40 
φοιτητών στην ερώτηση  10Β του μετα-τεστ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ προ-τεστ μετα-τεστ
Η τριβή είναι : f % f %
1. Διάφορες (Δεν απαντούν / Μη κατατάξιμες) - - 17 42,5

Εναλλακτικές
2. αντίθετη από την ταχύτητα του σώματος (δε δικαιολογούν/  γιατί  η 
τριβή αντιστέκεται στην ταχύτητα)

17 37 4 10

3.  ακτινική,  με φορά προς το κέντρο (δε δικαιολογούν/  γιατί  η τριβή 
είναι η κεντρομόλος δύναμη)

9 19,6 1 2,5

4. ακτινική, με φορά προς το έξω μέρος του δίσκου 7 15,2 1 2,5
5. Άλλη κατεύθυνση (εφαπτόμενη της τροχιάς) - - 4 10

Ελλιπείς
6. Σωστή απάντηση, ανεπαρκής δικαιολόγηση 12 26,1 4 10

Επιστημονικά αποδεκτές
7. αντίθετη προς τη σχετική κίνηση του σώματος ως προς το δίσκο (στο 
προ-τεστ: γιατί η κίνηση του σώματος  είναι σχετική / στο μετα-τεστ: 
σχεδιάζουν σωστά τα διανύσματα υσ, υδ, σχετικής ταχύτητας υσ,δ και Τ)

1 2,2 9 22,5

Συνολικό δείγμα 46 100,1 40 100
   Με  τις  ερωτήσεις  αυτές  στόχος  μας  είναι  να  ανιχνεύσουμε  αν  οι  φοιτητές  μπορούν  να 
υποθέσουν ότι η τριβή θα αντιστέκεται στη σχετική κίνηση του σώματος πάνω στο δίσκο. Όπως 
φαίνεται στον πίνακα 4, ποσοστό 37% υποστηρίζει ότι η τριβή έχει αντίθετη κατεύθυνση από 
την ταχύτητα του σώματος, που μειώνεται στο 10%. Επιπλέον αυξάνονται οι επιστημονικές 
απαντήσεις από 2,2% σε 22,5%, αλλά δυστυχώς το ποσοστό αυτών που δεν απαντούν στο μετα-
τεστ ανέρχεται σε 42,5% λόγω της δυσκολίας της ερώτησης (σχεδιασμός σχετικής ταχύτητας με 
αφαίρεση διανυσμάτων).
    Με τις  ερωτήσεις 2Β και 2Γ (αντίστοιχα 10Α και 10Γ στο μετα-τεστ) προσπαθούμε να δούμε 
αν μπορούν να φανταστούν οι φοιτητές την τροχιά που θα ακολουθήσει το σώμα πάνω στο 
δίσκο,  όπως  την  αντιλαμβάνεται  αδρανειακός  και  μη  αδρανειακός  παρατηρητής.  Μετά  τη 
διδασκαλία, οι επιστημονικά αποδεκτές απαντήσεις αυξάνονται περίπου κατά 5%.

Πίνακας 5. Κατανομή των απαντήσεων των 46 φοιτητών στην ερώτηση 2Δ του προ-τεστ και των 40 
φοιτητών στην ερώτηση 10Δ του μετα-τεστ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ προ-τεστ μετα-τεστ
Το έργο της τριβής είναι: f % f %
1. Διάφορες (Δεν απαντούν/ Μη κατατάξιμες) 2 4,3 13 32,5

Εναλλακτικές
2. αρνητικό και για τους δύο παρατηρητές ( η τριβή είναι ίδια και για 
τους δύο / η τριβή ασκείται αντίθετα από την κατεύθυνση της κίνησης )

12 26,1 14 35

3. αρνητικό  για  τον  ακίνητο  παρατηρητή  και  θετικό  για  τον 
περιστρεφόμενο (δε δικαιολογούν)

21 45,7 - -

4.θετικό και για τους δύο παρατηρητές (δε δικαιολογούν) 4 8,7 - -
Ελλιπείς

5. Σωστή απάντηση, χωρίς δικαιολόγηση 7 15,2 10 25
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Επιστημονικά αποδεκτές
6.(προ-τεστ)θετικό  για  τον  ακίνητο  και  αρνητικό  για  τον 
περιστρεφόμενο παρατηρητή/ (μετα-τεστ) η τριβή επιταχύνει το σώμα 
για  τον  ακίνητο  παρατηρητή  και  επιβραδύνει  το  σώμα  για  τον 
περιστρεφόμενο  παρατηρητή  (έχει  αντίθετη  φορά  από  τη  σχετική 
ταχύτητα υσ,δ ) 

- - 3 7,5

Συνολικό δείγμα 46 100 40 100
   Με τις ερωτήσεις αυτές διερευνούμε αν μπορούν οι φοιτητές να αντιληφθούν ότι ο ακίνητος 
και  ο  περιστρεφόμενος  παρατηρητής  μετρούν  διαφορετικά  έργα  για  την  τριβή,  δηλαδή 
αντιλαμβάνονται διαφορετικά αποτελέσματα της ίδιας δύναμης πάνω στο σώμα. Παρατηρούμε 
ότι η παρέμβασή μας επέδρασε θετικά και ότι  το ποσοστό 15,2% των ελλιπών απαντήσεων 
αυξήθηκε σε 25%, ενώ οι επιστημονικά αποδεκτές αυξήθηκαν κατά 7,5% (πίνακας 5). 
   Η στατιστική ανάλυση έγινε με το μη παραμετρικό στατιστικό τεστ για διατάξιμα δεδομένα 
Kendall’s tau-b.  Σημαντικές  διαφορές   (p<0.05)   μεταξύ  των  δύο  τεστ  εντοπίστηκαν  στα 
αποτελέσματα του πίνακα 1 (r = 0.268,  p=0.033) και  του πίνακα 3 (r = -0.301,  p=0.040) . 
Συγκεκριμένα,  φοιτητές  με  μικρότερη  βαθμολογία  στην  ερώτηση   1Α  του  προ-τεστ 
παρουσίασαν μεγαλύτερη βαθμολογία στην ερώτηση 7 του μετα-τεστ, ενώ το αντίθετο συνέβη 
με  τις  ερωτήσεις  1Γ  του  προ-τεστ   και  9  του  μετα-τεστ.  Για  τις  υπόλοιπες  ερωτήσεις 
παρατηρήθηκε μία τάση βελτίωσης των αντιλήψεων των φοιτητών που δεν είναι στατιστικά 
σημαντική. Η έλλειψη στατιστικά σημαντικής διαφοράς μπορεί να οφείλεται : α) στη δυσκολία 
του γνωστικού αντικειμένου, β) στο μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας των ερωτήσεων του μετα-
τεστ,  γ)  στη  χρονική  απόσταση  του  ενός  μηνός  του  μετα-τεστ  από  τη  διδασκαλία,  λόγω 
παρεμβολής των διακοπών των Χριστουγέννων και δ) στο ότι τα θέματα της διδασκαλίας δεν 
αποτελούσαν  εξεταστέα  ύλη  για  τους  φοιτητές,  οπότε  είναι  δυνατόν  να  μη  μελέτησαν  τις 
σημειώσεις που τους δώσαμε.

Συμπεράσματα

   Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα της εμπειρικής μας έρευνας, μπορούμε να συμπεράνουμε πως 
σημειώθηκε μία τάση μετατόπισης των αντιλήψεων των φοιτητών για τη  σχετική περιστροφική 
κίνηση προς το επιστημονικό πρότυπο. Μετά τη διδασκαλία οι φοιτητές κατανοούν ότι η τριβή 
παίζει το ρόλο της κεντρομόλου δύναμης σε αυτοκίνητο (ή ποδηλάτη) που στρίβει, σε ποσοστό 
60%.Επιπλέον  θεωρούν   ότι  ένα  σώμα   που  κινείται  σε  κυκλική  τροχιά,  εάν  δεν  έχει  την 
απαραίτητη  κεντρομόλο δύναμη,  θα  κινηθεί  στην  εφαπτόμενη  της  τροχιάς  για  τον  ακίνητο 
(αδρανειακό)  παρατηρητή  και  θα  διαγράψει  ελικοειδή  τροχιά  για  τον  περιστρεφόμενο (  μη 
αδρανειακό)  παρατηρητή  σε  ποσοστά  70%  και  52,5%,  αντίστοιχα.  Ένα  ποσοστό  22,5% 
αναγνωρίζει ότι  η τριβή που ασκείται από ένα περιστρεφόμενο δίσκο σε σώμα που κινείται 
πάνω του δεν είναι αντίθετη της ταχύτητας του σώματος αλλά αντίθετη της σχετικής ταχύτητας 
του σώματος, ως προς το δίσκο, έναντι του 2,2% πριν τη διδασκαλία. Θεωρούμε σημαντικό 
αυτό το ποσοστό γιατί για να δικαιολογήσουν την απάντησή τους έπρεπε να σχεδιάσουν την 
ταχύτητα του σώματος (αφού είχαν πρώτα βρει ότι η τροχιά είναι καμπύλη στο αδρανειακό 
σύστημα), την ταχύτητα του δίσκου, να βρουν με αφαίρεση διανυσμάτων τη σχετική ταχύτητα 
και μετά να σχεδιάσουν την τριβή, ενώ στο προ-τεστ είχαν να επιλέξουν τη σωστή απάντηση. 
Επίσης, το 32,5 % των φοιτητών μετά τη διδασκαλία φαίνεται να έχει κατανοήσει ότι η τριβή 
μπορεί να προκαλεί στην  κίνηση ενός σώματος διαφορετικό αποτέλεσμα για τον αδρανειακό ή 
μη αδρανειακό παρατηρητή (π.χ. να επιταχύνει επιτρόχια και να περιστρέφει το σώμα για τον 
αδρανειακό και ταυτόχρονα να επιβραδύνει επιτρόχια για το μη αδρανειακό), ενώ το αντίστοιχο 
ποσοστό πριν τη διδασκαλία ανερχόταν σε 15,2%. Τέλος από τη μελέτη των απαντήσεων των 
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φοιτητών  στο  μετα-τεστ,  για  τις  οποίες  δεν  είχε  διεξαχθεί  προέλεγχος  σημειώθηκαν 
αξιοσημείωτα  αποτελέσματα,  όπως  η  ικανότητα  των  φοιτητών  να  διακρίνουν  και  να 
εφαρμόζουν  νευτώνειες  (βάρος,  τριβή)  και  αδρανειακές  δυνάμεις  (ψευδοδυνάμεις: 
φυγόκεντρος, Coriolis) σε ποσοστό 37,5%. 
      Συνακόλουθα τα αποτελέσματα είναι αρκετά ενθαρρυντικά, όπως και η θετική στάση των 
φοιτητών  κατά  τη  διάρκεια  της  διδασκαλίας,  στην  οποία  προσπαθήσαμε  να  διδάξουμε  το 
δύσκολο αυτό αντικείμενο μέσα από παραδείγματα της καθημερινής ζωής, μερικά από τα οποία 
είναι δυνατόν  να τεθούν ως ερωτήσεις από τους μαθητές τους, όταν στο μέλλον θα γίνουν 
δάσκαλοι. Τα δεδομένα αυτά μας προτρέπουν να επεκτείνουμε μελλοντικά την έρευνά μας σε 
μεγαλύτερο δείγμα φοιτητών προκειμένου να εξάγουμε ασφαλέστερα αποτελέσματα. 
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Η εργασία αυτή διερευνά τα γνωρίσματα ερευνών της Διεθνούς Βιβλιογραφίας σχετικά 
με  τα  μαθησιακά  αποτελέσματα  από  τη  σύγκριση  εικονικών  και  πραγματικών 
πειραμάτων  στη  διδασκαλία  και  μάθηση της  Φυσικής.  Στη συνέχεια  αναλύονται  οι 
κατανομές  συχνοτήτων  μερικών  χαρακτηριστικών,  όπως  είναι  τα  μαθησιακά 
αποτελέσματα, η ηλικία των υποκειμένων στις έρευνες, η θεματική ενότητα ,το είδος 
του φυσικού κόσμου (Μικρόκοσμος, Μακρόκοσμος) με τα οποία σχετίζονταν οι υπό 
εξέταση  έννοιες  και  τα  φαινόμενα  των  πειραμάτων  κάθε  έρευνας  και  η  πηγή, 
προέλευση των εικονικών πειραμάτων (προσομοιώσεων). Τέλος, προκύπτουν κάποια 
συμπεράσματα αναφορικά με την αναγκαιότητα περαιτέρω έρευνας για τη σύγκριση 
μαθησιακών αποτελεσμάτων εικονικών και πραγματικών πειραμάτων στη διδασκαλία 
και μάθηση της Φυσικής.

Εισαγωγή
Τα  τελευταία  χρόνια  διάφοροι  ερευνητές  της  Διδακτικής  των  Φυσικών  Επιστημών  δίνουν 
έμφαση στον επαναπροσδιορισμό του ρόλου του πειράματος στην επιστημονική διδασκαλία 
(Hofstein &  Lunetta 2004). Αυτός ο επαναπροσδιορισμός οφείλεται,  κατά κύριο λόγο,  στην 
πρόκληση που προσφέρει η χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική και μαθησιακή 
διαδικασία. 

Πιο συγκεκριμένα, διαπιστώνεται ότι μετά από την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στην 
εκπαίδευση το πείραμα μπορεί να εκτελεστεί όχι μόνο με πραγματικά αντικείμενα αλλά και με 
εικονικά αντικείμενα (προσομοιώσεις). 

Με την εισαγωγή και την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση εμφανίζονται 
έρευνες  στο  χώρο  της  Διδακτικής  των  Φυσικών  Επιστημών  που  συγκρίνουν  αυτές  τις 
διαφορετικές πειραματικές προσεγγίσεις, μελετώντας και αξιολογώντας τα αποτελέσματα της 
μάθησης στη Φυσική.

Από τη θεώρηση της βιβλιογραφίας προκύπτει ότι πρόσφατα διενεργούνται έρευνες στις 
οποίες συγκρίνονται αποτελέσματα πειραματικών διαδικασιών από μαθητές, οι  οποίοι έχουν 
συμμετάσχει σε εργαστηριακές διδασκαλίες με πραγματικά και εικονικά πειράματα (Ψύλλος 
2007). Από αυτές τις πρόσφατες έρευνες φαίνεται, για παράδειγμα, ότι τα γνωστικά ή ακόμα και 
τα διαδικαστικά αποτελέσματα των συμμετεχόντων μαθητών σε εικονική πειραματική εργασία 
δεν υστερούν από την πραγματική (Triona & Klahr 2003). Ακόμη, σε ορισμένες περιπτώσεις τα 
εικονικά πειράματα συγκριτικά με τα πραγματικά υπερτερούν (Finkelstein et al. 2005, Zacharia 
& Evagorou, 2005, Ολυμπίου κ.ά. 2007).

Παρά  τις  πολλές  έρευνες  στη  Διδακτική  των  Φυσικών  Επιστημών  για  αξιολόγηση  της 
αποτελεσματικότητας και του τρόπου αξιοποίησης των πραγματικών και εικονικών πειραμάτων, 
διαπιστώνεται ότι υπάρχει σημαντική ανάγκη για σύγκριση της επίδρασης των πραγματικών και 
εικονικών πειραμάτων στη διδασκαλία και μάθηση των Φυσικών Επιστημών (Triona & Klahr 
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2003, Ολυμπίου κ.ά 2007, Zacharia 2007).
Στη συνοχή της παραπάνω διαπίστωσης, οι Hofstein and Lunetta (2004) αναφέρουν ότι τα 

ευρήματα  ερευνών  για  αποτελεσματικούς  τρόπους  χρήσης  των  εικονικών  πειραμάτων  και 
ιδιαίτερα των προσομοιώσεων δεν είναι ιδιαίτερα πειστικά.

Κατά συνέπεια, από τα παραπάνω βιβλιογραφικά δεδομένα προκύπτει ένα ζήτημα σχετικά 
με τη σύγκριση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των εικονικών πειραμάτων σε σχέση με αυτά 
των πραγματικών πειραμάτων στη διδασκαλία και μάθηση της Φυσικής.

Για να αποκτήσουμε, λοιπόν, μια ενδελεχή άποψη για το παραπάνω ζήτημα θα προβούμε σε 
μια  βιβλιογραφική  επισκόπηση  ερευνών  που  μελετούν  και  συγκρίνουν  τα  μαθησιακά 
αποτελέσματα των εικονικών και πραγματικών πειραμάτων στη διδασκαλία και μάθηση της 
Φυσικής. Απώτερος σκοπός της επισκόπησης της Διεθνούς Βιβλιογραφίας είναι να εντοπίσουμε 
τα  γνωρίσματα  των  ερευνών,  έτσι  ώστε  να  οδηγηθούμε  στη  σύσταση  ενός  βασικού 
καθοδηγητικού πλαισίου αναφοράς για μια εκτεταμένη έρευνα αναφορικά με τη σύγκριση των 
μαθησιακών αποτελεσμάτων εικονικών και πραγματικών πειραμάτων.

Tο πλαίσιο μελέτης της διεθνούς βιβλιογραφίας

Μια  εκτεταμένη  αναζήτηση  σε  έντυπες  και  ηλεκτρονικές  βιβλιοθήκες  και  πηγές  είχε  ως 
αποτέλεσμα τη συγκέντρωση και τη διεξοδική μελέτη είκοσι έξι (26) ερευνών. Οι έρευνες αυτές 
αναφέρονται  αποκλειστικά  στη  σύγκριση  μαθησιακών  αποτελεσμάτων  εικονικών  και 
πραγματικών πειραμάτων Φυσικής. 

Ένα  κύριο  ερώτημα  που  προέκυψε  ήταν  η  ταξινόμηση  των  ερευνών,  έτσι  ώστε  να 
μελετηθούν και να προκύψουν χρήσιμα συμπεράσματα αναφορικά με τα γνωρίσματα τους.

Αρχικά ταξινομήσαμε τις έρευνες σε τέσσερις κατηγορίες με βάση τα αποτελέσματα και τα 
συμπεράσματα που έχουν συναγάγει οι συγγραφείς τους. Βέβαια, πρέπει να επισημανθεί ότι 
αυτή  η  ταξινόμηση  στηρίχθηκε  στα  ερευνητικά  ερωτήματα  των  ερευνών.  Αυτή,  λοιπόν,  η 
ταξινόμηση αποτελεί και ένα βασικό γνώρισμα της κάθε έρευνας. 

Στη συνέχεια, είναι αναγκαίο να υπογραμμισθεί ότι οι παραπάνω έρευνες έχουν αναλυθεί 
εκτενώς ως προς  τα πρωτογενή πειραματικά δεδομένα σε προηγούμενη εργασία (Κώτσης  & 
Ευαγγέλου  2007)  των  συγγραφέων  του  παρόντος  άρθρου  και  μάλιστα  η  εργασία  αυτή 
αξιολογήθηκε  από  κριτές.  Πιο  συγκεκριμένα,  στη  συγκεκριμένη  εργασία  οι  έρευνες 
αναλύθηκαν  και  αξιολογήθηκαν  ως  προς:  i)  τα  περιγραφικά  χαρακτηριστικά  κάθε  έρευνας 
(μέγεθος  δείγματος,  ηλικία  μαθητών  ή  φοιτητών  κ.ά.),  ii)  τις  διδακτικές  προσεγγίσεις  που 
υποστήριζαν  τα  πειράματα,  iii)  τον  διαχωρισμό  των  προσομοιώσεων  των  εικονικών 
πειραμάτων,  iv)  τη  μεθοδολογία  που  ακολουθήθηκε  (μέθοδοι  συλλογής  και  ανάλυσης 
δεδομένων),  v)  τα  ερευνητικά  αποτελέσματα,  τα  μαθησιακά  αποτελέσματα  και  τα 
συμπεράσματα που έχουν διατυπώσει οι συγγραφείς.

Έτσι δημιουργούνται τέσσερεις κατηγορίες που είναι οι εξής:
Ι) Έρευνες  στις οποίες τα μαθησιακά αποτελέσματα των συμμετεχόντων σε εικονικά πειράματα 
δεν υστερούν (είναι παρόμοια) σε σύγκριση με αυτά των πραγματικών πειραμάτων (Choi & 
Gennaro 1987, Arshadi 1992, Baxter 1995,  Wilson 2001,  Triona &  Klahr 2003,  Keller et al. 
2005, Klahr et al. 2007, Jaakkola & Nurmi 2008).
ΙΙ)  Έρευνες  στις  οποίες  τα  μαθησιακά  αποτελέσματα  των  συμμετεχόντων  σε  εικονικά 
πειράματα υπερτερούν σε σύγκριση με αυτά των πραγματικών πειραμάτων (Ronen &  Eliahu 
1999,  Zacharia 2003,  Zacharia &  Anderson 2003,  Ζαχαρία  &  Ευαγόρου  2004, 
Παναγιωτακόπουλος κ.ά. 2004,  Jaakkola & Nurmi 2004,  Keller 2004,  Finkelstein et al. 2004, 
Wieman & Perkins 2005, Finkelstein et al. 2005, Gandole et al. 2006, Zacharia 2007).
ΙΙΙ)  Έρευνες  στις  οποίες  τα  μαθησιακά  αποτελέσματα  των  συμμετεχόντων  σε  πραγματικά 

336



Εργασίες 

πειράματα  υπερτερούν  σε  σύγκριση  με  αυτά  των  εικονικών  πειραμάτων  (Steinberg 2003, 
Marshall & Young 2006).
IV) Έρευνες στις οποίες δε δίνονται οριστικές απαντήσεις (Rosenquist et al. 2000, Goldberg & 
Otero 2001, Kocijancic & O’Sullivan 2004, Marshall 2005).

Επιπρόσθετα, εκτός από την ταξινόμηση των ερευνών με βάση τα μαθησιακά αποτελέσματα 
και τα συμπεράσματα που έχουν συναγάγει οι συγγραφείς τους, πρέπει να επισημάνουμε ότι σε 
αυτές  τις  έρευνες  εντοπίσαμε  και  αναλύσαμε  και  άλλα  γνωρίσματα,  τα  οποία  μπορούν  να 
κωδικοποιηθούν στα εξής:
• στην  ηλικία  των  υποκειμένων  ή  στο  εκπαιδευτικό  επίπεδο  (Δημοτικό,  Γυμνάσιο, 

Πανεπιστήμιο κτλ.) κάθε έρευνας
• στη  θεματική  ενότητα  (Μηχανική,  Ηλεκτρισμός  κτλ.)  κάθε  έρευνας  με  την  οποία 

σχετίζονται οι υπό εξέταση έννοιες και τα φαινόμενα των πειραμάτων
• στο είδος του φυσικού κόσμου (Μικρόκοσμος, Μακρόκοσμος) με το οποίο σχετίζονται 

οι υπό εξέταση έννοιες και τα φαινόμενα των πειραμάτων
• στη πηγή, προέλευση των εικονικών πειραμάτων (προσομοιώσεων). Πιο συγκεκριμένα, 

σε ορισμένες έρευνες τα εικονικά  πειράματα (προσομοιώσεις) κατασκευάστηκαν από τους 
ίδιους τους ερευνητές (Ιδιοκατασκευές) και στις υπόλοιπες οι ερευνητές χρησιμοποίησαν 
έτοιμα εικονικά πειράματα (προσομοιώσεις) που δημιουργούνταν με τη χρήση λογισμικών, 
όπως  το  λογισμικό  Circuit  Construction  Kit  (  CCK),  το  Virtual  Labs  Electricity,  το 
Interactive  Physics  κ.ά,  καθώς  επίσης  χρησιμοποίησαν  έτοιμα  εικονικά  πειράματα  από 
προσομοιώσεις του Διαδικτύου

Αποτελέσματα και σχόλια αναφορικά με τα γνωρίσματα των ερευνών

Στο  σημείο  αυτό  πριν  προβούμε  στην  ποσοτική  και  ποιοτική  ανάλυση  συγκεκριμένων 
γνωρισμάτων των ερευνών πρέπει να υπογραμμισθεί ότι η ανάλυση των δεδομένων γίνεται με 
μονάδα αναφοράς  τον  αριθμό  των  εργασιών  που  έχουν  εντοπισθεί  από  την  Βιβλιογραφική 
έρευνα.  Πιθανόν  να  υπάρχουν  και  κάποιες  έρευνες  που  δεν  έχουν  εντοπιστεί  και  δεν 
περιλαμβάνονται  στη  συγκεκριμένη  στατιστική  ανάλυση.  Κατά  συνέπεια,  οι  κατανομές 
συχνοτήτων των γνωρισμάτων των ερευνών που παρουσιάζονται παρακάτω δίνονται σε σχέση 
με το συνολικό αριθμό εργασιών που βρέθηκαν από τη συγκεκριμένη Βιβλιογραφική έρευνα.

Παράλληλα, η συγκεκριμένη ανάλυση γίνεται μόνο για την ανάδειξη ορισμένων κριτηρίων 
και  συμπερασμάτων,  έτσι  ώστε  να  οδηγηθούμε  στη  σύσταση  ενός  βασικού  καθοδηγητικού 
πλαισίου αναφοράς για μια εκτεταμένη έρευνα αναφορικά με τη σύγκριση των μαθησιακών 
αποτελεσμάτων εικονικών και πραγματικών πειραμάτων.

Για  την  ανάλυση  των  δεδομένων  των  ερευνών  και  ειδικότερα  των  γνωρισμάτων  τους 
χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS 14.0.

Στο  σχήμα  (1)  απεικονίζονται  οι  κατανομές  των  μαθησιακών  αποτελεσμάτων  που 
προέκυψαν στις έρευνες αναφορικά με τη σύγκριση μεταξύ των εικονικών και πραγματικών 
πειραμάτων.  Από  την  ανάλυση  των  δεδομένων  προκύπτει  ότι  στο  31%  των  ερευνών  τα 
μαθησιακά  αποτελέσματα  των  συμμετεχόντων  σε  εικονικά  πειράματα  δεν  υστερούν  (είναι 
παρόμοια)  σε  σύγκριση  με  αυτά  των  πραγματικών  πειραμάτων,  στο  46%  τα  μαθησιακά 
αποτελέσματα των εικονικών πειραμάτων υπερτερούν σε σύγκριση με αυτά των πραγματικών 
πειραμάτων, στο 8% υπερτερούν τα μαθησιακά αποτελέσματα των πραγματικών πειραμάτων 
και στο 15% δεν δίνονται οριστικές απαντήσεις για το ποιο είδος πειράματος υπερτερεί.
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Σχήμα 1: Η κατανομή των συχνοτήτων του γνωρίσματος «μαθησιακά αποτελέσματα από σύγκριση 
εικονικών και πραγματικών πειραμάτων».
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Στο σχήμα (2) απεικονίζονται οι κατανομές των συχνοτήτων της ηλικίας των υποκειμένων 
που συμμετείχαν στις έρευνες. Από την ανάλυση των δεδομένων προκύπτει ότι το 20% των 
συμμετεχόντων  στις  έρευνες  ήταν  μαθητές  Δημοτικού  Σχολείου,  το  20%  ήταν  μαθητές 
Γυμνασίου και το 60% ήταν φοιτητές Πανεπιστημίου.

Σχήμα 2: Η κατανομή των συχνοτήτων του γνωρίσματος «ηλικία».
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Στο σχήμα (3) απεικονίζονται οι  κατανομές των συχνοτήτων αναφορικά με τη θεματική 
ενότητα  που  σχετίζονται  οι  υπό  εξέταση  έννοιες  και  τα  φαινόμενα  των  πειραμάτων  κάθε 
έρευνας.  Από την ανάλυση των δεδομένων προκύπτει  ότι  το 50% των ερευνών διερευνούν 
έννοιες και φαινόμενα που σχετίζονται με τη θεματική ενότητα του Ηλεκτρισμού, το 34% τη 
θεματική ενότητα της Μηχανικής, το 4% τη θεματική ενότητα των υλικών σωμάτων (όγκος), το 
4% τη θεματική ενότητα της  Δυναμικής  των ρευστών και  το 8% τη θεματική ενότητα της 
Ηλεκτρονικής.

Σχήμα 3: Η κατανομή των συχνοτήτων του γνωρίσματος «Θεματική ενότητα».
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Στο  σχήμα  (4)  απεικονίζονται  οι  κατανομές  των  συχνοτήτων  σχετικά  με  το  είδος  του 
φυσικού  κόσμου  (Μικρόκοσμος,  Μακρόκοσμος)  με  το  οποίο  σχετίζονται  οι  έννοιες  και  τα 
φαινόμενα  των  πειραμάτων.  Από  την  ανάλυση  των  δεδομένων  προκύπτει  ότι  το  65% των 
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ερευνών διερευνούν έννοιες και φαινόμενα που σχετίζονται με τον Μακρόκοσμο, το 15% των 
ερευνών σχετίζονται με τον Μικρόκοσμο και το 20% με τον Μακρόκοσμο και Μικρόκοσμο.

Σχήμα 4: Η κατανομή των συχνοτήτων του γνωρίσματος «Είδος Φυσικού Κόσμου».
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Στο 
σχήμα (5) απεικονίζονται οι κατανομές των συχνοτήτων αναφορικά με τη πηγή, προέλευση των 
εικονικών πειραμάτων (προσομοιώσεων). 

Σχήμα 5: Η κατανομή των συχνοτήτων της παραμέτρου «Πηγή, Προέλευση των Εικονικών Πειραμάτων 
(Προσομοιώσεων)».
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 Από την ανάλυση των δεδομένων προκύπτει ότι στο 27% των ερευνών τα εικονικά πειράματα 
(προσομοιώσεις) κατασκευάστηκαν από τους ίδιους τους ερευνητές (Ιδιοκατασκευές) και στο 
73%  οι  ερευνητές  χρησιμοποίησαν  έτοιμα  εικονικά  πειράματα  (προσομοιώσεις)  που 
δημιουργούνταν με τη χρήση λογισμικών, όπως το λογισμικό Circuit Construction Kit (Phet), το 
Virtual Labs Electricity, το Interactive Physics, το Constructing Physics Understanding Project, 
το  Electric  Mysteries,  το  The  Electricity  Exploration  Tool,  καθώς  επίσης  χρησιμοποίησαν 
έτοιμα εικονικά πειράματα από προσομοιώσεις του Διαδικτύου.    

Συμπεράσματα

Από τις κατανομές συχνοτήτων των γνωρισμάτων, σχετικά με έρευνες που αναφέρονται στη 
σύγκριση εικονικών και πραγματικών πειραμάτων για τη διδασκαλία και μάθηση της Φυσικής, 
προκύπτουν ορισμένα χρήσιμα συμπεράσματα που είναι:
Ι)  Παρά το γεγονός ότι υπάρχει ένα σχετικά μεγάλο ποσοστό ερευνών (46%) στις οποίες τα 
μαθησιακά  αποτελέσματα  των  εικονικών  πειραμάτων  υπερτερούν  σε  σχέση  με  αυτά  των 
πραγματικών,  δεν  μπορεί  κανείς  να  ισχυριστεί  ως  αυτονόητη  την  αποτελεσματικότητα  των 
εικονικών πειραμάτων. Αυτό ενισχύεται και από το γεγονός ότι στις υπόλοιπες έρευνες (54%) 
προκύπτουν διαφορετικά αποτελέσματα.
ΙΙ) Σε ένα υψηλό ποσοστό ερευνών (60%) διαπιστώνεται ότι τα υποκείμενα της έρευνας είναι 
φοιτητές Πανεπιστημίου. Αντίθετα, μόνο το 20% αφορά μαθητές Δημοτικού. Κατά συνέπεια, 
διαπιστώνεται ένα έλλειμμα όσον αφορά την έρευνα, σχετικά με τη σύγκριση εικονικών και 
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πραγματικών πειραμάτων, σε μαθητές Δημοτικού Σχολείου.
ΙΙΙ) Στις μισές έρευνες (50%) χρησιμοποιείται ως θεματική ενότητα ο Ηλεκτρισμός. Αντίθετα, η 
Μηχανική χρησιμοποιείται μόνο στο 34%. Αυτή η διαπίστωση πιστοποιεί το γεγονός ότι δεν 
έχει διερευνηθεί σε μεγάλο βαθμό η Μηχανική.
IV)  Σε  ιδιαίτερα  υψηλό  ποσοστό  (65%)  διερευνώνται  έννοιες  που  σχετίζονται  με  τον 
Μακρόκοσμο.
V)  Όσον  αφορά  τις  προσομοιώσεις  των  εικονικών  πειραμάτων  διαπιστώνεται  ότι  μεγάλο 
ποσοστό  (73%)  προκύπτει  από  συγκεκριμένα  λογισμικά  και  από  προσομοιώσεις  από  το 
Διαδίκτυο, ενώ το 23% κατασκευάζεται από ερευνητές.
VI) Παράλληλα, με βάση τις παραπάνω διαπιστώσεις και τη μελέτη των ερευνών μπορεί κανείς 
να ισχυριστεί ότι η χρήση του Ηλεκτρισμού στο 50% των ερευνών σχετίζεται με το γεγονός ότι 
ο  Ηλεκτρισμός  (σε  σχέση  με  άλλες  θεματικές  ενότητες)  διευκολύνει  τους  ερευνητές  να 
χρησιμοποιήσουν  ευκολότερα  στα  πειράματα  εντελώς  όμοια  πραγματικά  και  εικονικά 
αντικείμενα. 

Με βάση τα παραπάνω, τη συνολική θεώρηση της Διεθνούς Βιβλιογραφίας και τη μελέτη 
των  γνωρισμάτων των ερευνών εκτιμούμε  ότι  προκύπτει  η  αναγκαιότητα  μιας  εκτεταμένης 
έρευνας που θα συγκρίνει τα μαθησιακά αποτελέσματα εικονικών και πραγματικών πειραμάτων 
Φυσικής,  ιδιαίτερα  σε  μαθητές  Δημοτικού  Σχολείου  και  σε  έννοιες  και  φαινόμενα  της 
Μηχανικής που αφορούν το Μακρόκοσμο.

Ολοκληρώνοντας,  αυτή  η  έρευνα  θα  συμβάλλει,  εκτός  των  άλλων,  και  στην  ανάδειξη 
κριτηρίων  και  παραμέτρων  αναφορικά  με  το  τρόπο  αξιοποίησης  των  εικονικών  και 
πραγματικών πειραμάτων στη διδασκαλία και μάθηση Φυσικής.
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Στην  εργασία  αυτή  εξετάζουμε  το  επίπεδο  δραστηριότητας  ομάδων μαθητών  που 
συνεργάσθηκαν  σε  Δικτυακό  περιβάλλον.  Το  επίπεδο  δραστηριότητας   ή  δείκτες 
συνεργατικής δραστηριότητας μπορούν να αποτιμήσουν τη συνεργατική συμπεριφορά 
και  να  δώσουν  συμπεράσματα  για  τη  συσχέτιση  της  γνωστικής  επίδοσης  των 
εκπαιδευόμενων  με  τη   συμπεριφορά  τους  σε  δικτυακά  περιβάλλοντα  μέσω  της 
αποτίμησης  αυτών  των  δεικτών.  Από  τα  αποτελέσματα  προκύπτει  ότι   παρότι 
συμμετείχαν μόνο δυο δείκτες, ο  «προσανατολισμός εισαγωγή στο πρόβλημα» και  η–  
«γέννηση  εναλλακτικών  ιδεών»  στη   γνωστική  επίδοση,  εν  τούτοις  προκύπτει  η 
ανάπτυξη  της  συνεργατικότητας   όταν  οι  μαθητές  εργάζονται  σε  δικτυακά 
συνεργατικά περιβάλλοντα όπως το λογισμικό Cmap.

Η  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ  ΤΗΣ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΣΕ  ΔΙΚΤΥΑΚΟ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  ΚΑΙ  H ΑΠΟΔΟΣΗ 
ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Στην εργασία αυτή επιδιώκουμε να διερευνήσουμε  τις προοπτικές και το επίπεδο συνεργατικότητας  που 
αναπτύσσεται μεταξύ των μαθητών όταν εφαρμόζεται η διδακτική μέθοδος  επίλυσης προβλήματος στην 
Φυσική  αλλά  χρησιμοποιείται,  με  τη  βοήθεια  της  διδακτικής  τεχνολογίας,  επίκτητο   δικτυακό 
συνεργατικό  περιβάλλον.   Η  υλοποίηση  της  συνεργατικότητας   σε  δικτυακό  περιβάλλον 
πραγματοποιήθηκε με τη δημιουργία μιας κατηγορίας χάρτη εννοιών, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση 
του Hart (Hart, 1998) με χρήση του λογισμικού Cmap. Είναι γνωστό από τις κλασικές διδακτικές αρχές, 
κυρίως  όμως  από  την  φιλοσοφία  της   θεμελιώδους   αρχής  του  επικοδομητισμού  ότι  για  την 
αποτελεσματική  μαθησιακή  διεργασία  απαιτείται   από  τους  μαθητές  να:  επιλύουν  αυθεντικά 
προβλήματα, να εργάζονται συνεργατικά, να εξετάζουν τα προβλήματα από διάφορες προοπτικές, να 
είναι ενήμεροι  για τις ενέργειές τους κατά την επίλυση προβλημάτων κ.λπ. (  Reiser 2001;  Strijbos 
et.al,2004;Ιακωβίδης,2002).  Επίσης  έχει  καθιερωθεί  η  άποψη  ότι  –βάσει  της  κοινωνικοπολιτισμικής 
θεωρίας  της  γνώσης  (Vygotsky,  1978)  -  η  προσέγγιση  στη  μάθηση  ευνοείται  στο  πλαίσιο  των 
κοινωνικών  αλληλεπιδράσεων  που  οικοδομούνται  από  συνεργατικά  περιβάλλοντα.  (Lewis,1997; 
Dillenbourg, 1999). Στα περιβάλλοντα αυτά η  αλληλεπίδραση μπορεί να ευνοήσει την ανακαλυπτική 
μάθηση και να καταστήσει τους μαθητές ικανούς να εμπλακούν στη ζώνη επικείμενης ανάπτυξης. Η 
συνεργατικότητα μεταξύ των εκπαιδευόμενων δεν μπορεί να θεωρηθεί ως μια στατική διαδικασία, αλλά 
ως μια δυναμική διαδικασία που περιλαμβάνει την αυτενεργό μάθηση του εκπαιδευόμενου, καθώς και 
την  κατανόηση  μέσω κατασκευών  που  δημιουργούνται  εξαιτίας  των  πολλαπλών  πρωτοβουλιών  και 
αλληλεπιδράσεων μεταξύ των  εμπλεκομένων  (Adams &  Hamm, 1990).Η άποψη ότι  η  συνεργασία 
βρίσκεται  στον  αντίποδα  του  ανταγωνισμού,  του  συναγωνισμού  ή  τη  σύγκρισης  δεν  ευσταθεί.  Στο 
συναγωνισμό όπως και στη συνεργασία, οι συμμετέχοντες επιδιώκουν κοινούς στόχους, καταβάλλουν 
ιδιαίτερες προσπάθειες για την επίτευξή τους και καθένας από αυτούς προσπαθεί να διασφαλίσει την 
επιτυχία  του  στόχου  στον  ύψιστο  βαθμό.  Κατά  τη  διάρκεια  της  συνεργασίας   στην  επίλυση 
προβλημάτων, υπάρχουν ορισμένοι παράμετροι που έχουν επίδραση στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των 
μαθητών  και  αναφέρονται  στην  τεχνική  δομή  του  συνεργατικού  περιβάλλοντος,  τον  τύπο  των 
συνεργατικών  «καθηκόντων»  ,  τα  εργαλεία  που  μπορούν  να  αποτυπώνουν  τις  δεξιότητες  που 
αναπτύσσουν οι εκπαιδευόμενοι κλπ.. Οι δείκτες που θεωρήσαμε στην εργασία αυτή  ήταν οι εξής: 1. « 
εισαγωγή/προσανατολισμός στο πρόβλημα»,   2.  «διατύπωση κριτηρίων-υποθέσεων  για τη λύση του 
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προβλήματος»,  3.«παραγωγή  εναλλακτικών  λύσεων/απόψεων»  4.  «  αξιολόγηση  της  λύσης»  5. 
«διατύπωση  στρατηγικών  για  τη  λύση  αντίστοιχων  προβλημάτων».  (Swigger  κ.α.,1994).  Οι  δείκτες 
αυτοί αποτιμούν την αποτελεσματικότητα του συνεργατικού περιβάλλοντος στη γνωστική επίδοση των 
μαθητών όταν εμπλέκονται  με το συγκεκριμένο τύπο χάρτη εννοιών.  Το περιεχόμενο της  θεματικής 
ενότητας  που  ασχολήθηκαν  και  αξιολογήθηκαν  οι  μαθητές  αφορούσε  αυθεντικά–πραγματικά 
προβλήματα από το χώρο της Κλασικής Μηχανικής σε επίπεδο Α΄ Λυκείου. Η επιλογή μας προέκυψε 
από το γεγονός ότι οι μαθητές της Α΄ Λυκείου αντιμετωπίζουν για πρώτη φορά την «μαθηματικοποίηση» 
των  προβλημάτων  και  συχνά  εστιάζουν  την  προσοχή  τους  μόνο  στις  στρατηγικές  επίλυσης  του 
προβλήματος. Η καθιερωμένη διαδικασία για την επίλυση προβλημάτων περιλαμβάνει τη διδασκαλία 
του  περιεχομένου  του  προβλήματος  (από  τη  Φυσική  αλλά  και  τα  Μαθηματικά)  καθώς  και  τις 
στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων. Στην παρούσα εργασία δεν εστιάσαμε μόνο στις μεθοδολογικές 
παραμέτρους επίλυσης του προβλήματος, αλλά στη δημιουργία οντοτήτων/εννοιών με τη χρήση των 
εργαλείων  του  συνεργατικού  περιβάλλοντος  του  Cmap ,  με  σκοπό  όχι  μόνο  την  επίλυση  των 
προβλημάτων, αλλά και την διερεύνηση της ανάπτυξης διεργασιών της επιστημονικής στρατηγικής από 
τους μαθητές. (Paavola &  Hakkarainen, 2005). Παρά το γεγονός ότι η συνεργατικότητα μελετάται ως 
παιδαγωγικό φαινόμενο οι παραπάνω δείκτες παρουσιάζουν μεγάλη συμβατότητα με την ανάπτυξη της 
μελέτης  των μαθησιακών  διεργασιών, γι΄αυτό και  δεν έχουν αλλάξει από την εποχή που μελετήθηκαν 
και πρωτοχρησιμοποιήηκαν (Swigger κ.α.,1994).

Ο ΧΑΡΤΗΣ ΕΝΝΟΙΩΝ 

Οι χάρτες εννοιών έχουν χρησιμοποιηθεί ευρύτατα στη διδασκαλία  πολλών γνωστικών αντικειμένων 
(Novak, 1990; McClure κ.α. ,1999). Οι χάρτες είναι κατευθυνόμενα διαγράμματα που αποτελούνται από 
ένα σύνολο εννοιών και ένα μη κενό σύνολο από σχέσεις (συσχετίσεις) μεταξύ των εννοιών.  Οι έννοιες 
θεωρούνται  ως κανονικότητες γεγονότων ή αντικειμένων και καθορίζονται  από μια λεζάντα η οποία 
μπορεί  να  είναι  ένα  ή  περισσότερα  ονόματα.  Οι  σχέσεις  μεταξύ  των  εννοιών  είναι  προτάσεις 
(propositions)  που    συσχετίζουν δυο ή περισσότερες έννοιες ώστε να σχηματισθεί  μια δήλωση με 
νόημα (οι δηλώσεις αυτές ορισμένες φορές καλούνται και semantic units). Ο χάρτης εννοιών βασίζεται 
στην  αρχή  ότι  η  ουσιαστική  μάθηση  (meaningful learning)  συμβαίνει  όταν  ο  εκπαιδευόμενος 
κατασκευάζει  τη  γνώση ιεραρχικά και  διερευνά τις  δυνατές  συσχετίσεις  μεταξύ των εννοιών ενώ η 
κατασκευή τους θα πρέπει να στηρίζεται στις αρχές των θεωριών μάθησης. (Novak & Gowin, 1984).  Ο 
χάρτης  εννοιών  θεωρείται  ως  ένα  βασικό  γνωστικό  εργαλείο  που  δίνει  τη  δυνατότητα  στον 
εκπαιδευόμενο να αναπαριστά τις γνωστικές δομές και ευνοεί την οικοδόμηση της γνώσης μέσω της 
διασύνδεσης –με ιεραρχικό τρόπο– των εννοιών που υπεισέρχονται σε ένα πρόβλημα (Novak & Gowin, 
1984; Jonassen et al,  1997).Η χρηστικότητα του χάρτη εννοιών ενισχύεται  όταν τίθεται στα πλαίσια 
προβλημάτων/δραστηριοτήτων γιατί με τον τρόπο αυτό ο χάρτης μπορεί να δώσει τη δυνατότητα στον 
εκπαιδευόμενο να αποδομήσει εσφαλμένες αντιλήψεις και να τον βοηθήσει να οικοδομήσει τις σωστές 
και  να  ανακαλύψει  τη  χρήση εννοιών  πέρα  από τα  προβλήματα  που έχει  ήδη  διδαχθεί.  Στο  χάρτη 
εννοιών,  οι  έννοιες   αναπαρίστανται  σε  ιεραρχική δομή,  όπου οι  πιο  «περιεκτικές» και  πιο  γενικές 
έννοιες βρίσκονται στην κορυφή του χάρτη ενώ οι λιγότερο γενικές βρίσκονται ιεραρχικά πιο κάτω.  Η 
ιεραρχική  δομή  του  χάρτη  για  ένα  συγκεκριμένο  γνωστικό  πεδίο  εξαρτάται  επίσης  από το  πλαίσιο 
χρήσης/εφαρμογής της συγκεκριμένης γνώσης. Αυτό έχει ως συνέπεια να θεωρείται ουσιαστική η χρήση 
τους όταν εφαρμόζονται σε αναφορά με κάποια ειδική δραστηριότητα/πρόβλημα.  Ερευνητές σε αυτήν 
την περιοχή έχουν καταγράψει δεδομένα που αναδεικνύουν το γεγονός ότι ο χάρτης εννοιών μπορεί να 
συσχετίσει  την υπάρχουσα γνώση του εκπαιδευόμενου με  την αναπαράστασή της μέσω του χάρτη. 
(Horton et al., 1993; Novak,1998). Ο χάρτης εννοιών έχει  επίσης αξιοποιηθεί επιτυχώς ως παιδαγωγικό 
εργαλείο (Coleman 1998) καθώς και ως αξιολογικό εργαλείο (McClure, 1999).  Ο  Hart (Hart 1998) 
κατηγοριοποίησε  τους  χάρτες  εννοιών  σε  τέσσερις  κατηγορίες  και  παρατήρησε  ότι  η  κατηγορία 
«διακλάδωση» (brancing) είχε το καλύτερο αποτέλεσμα στη διδασκαλία φοιτητών Αρχιτεκτονικής. Οι 
κατηγορίες του Hart  είναι οι εξής:  
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γραμμική  (μια  αλυσίδα  που  περιέχει  τουλάχιστον  πέντε  κόμβους),  δικτυακή  (ένας  ή  δυο  κεντρικοί 
κόμβοι  –έννοιες  με  συνδέσεις  σε τουλάχιστον  πέντε άλλες  έννοιες),  το «λίκνισμα» της  γάτας  (ένας 
αριθμός  από  έννοιες  με  τουλάχιστον  τρεις  συνδέσεις  ο  καθένας)και  η  «διακλάδωση»  (ένα 
ολοκληρωμένο διάγραμμα με υποσύνολα διαγραμμάτων).   Στην εργασία αυτή χρησιμοποιήσαμε την 
κατηγορία «διακλάδωση».  

ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ Cmap 

Η  δημιουργία  χαρτών  εννοιών  μπορεί  να  ευνοηθεί  από  τη  χρήση   τεχνικών  συνεργατικών 
περιβαλλόντων  καθώς  αυτά  μπορούν  να  αποτυπώσουν  τις  δραστηριότητες  των  μαθητών  μέσω  των 
διαλόγων,  των ενεργειών  τους,  των  διαπραγματεύσεων κ.λπ.  (Gay & Lentini  ,  1995 ;  Hirokawa & 
Scheerhorn,1986).   Για τη δημιουργία χαρτών εννοιών με χρήση υπολογιστή έχουν δημιουργηθεί πολλά 
εργαλεία όπως π.χ. τα :  Inspiration,  MindManager by Mindjet (http://www.mindjet.com, accessed June 
30,  2005.),  SMARTIdeas (http://www2.smarttech.com/st/en-US/Products/SMART+Ideas/default.htm , 
accessed on July 30, 2005),  IHMC Concept Map Toolkit Software (http  ://  cmap  .  ihmc  .  us   ,accessed on 
June 30, 2006)   , VisiMap (http://www.visimap.com/ Accessed on September   10, 2006) κ.λπ.
Με  τη  χρήση  αυτών  των  εργαλείων  οι  εκπαιδευόμενοι  μπορούν  να  δημιουργήσουν  γνωστικές 
αναπαραστάσεις  τοποθετώντας  έννοιες,  διασυνδέσεις,  μπορούν  να  προσθέτουν  χρώμα,  σχόλια,  να 
τονίζουν σημεία, να μοιράζονται με άλλες ομάδες τους χάρτες τους κ.λπ.
Ειδικότερα το Λογισμικό CmapTools  (διαθέσιμο από την ιστοσελίδα: http  ://  cmap  .  ihmc  .  us  ) συνδυάζει τη 
χρηστικότητα του χάρτη εννοιών με την ανάπτυξη της τεχνολογίας και του Διαδικτύου(Εικόνα 1).

Εικόνα 1. Διεπαφή του Cmap που δημιούργησαν οι μαθητές και καταγραφή των εννοιών και των 
συνδέσεων που χρησιμοποίησαν

Με τη χρήση αυτού του Λογισμικού είναι εύκολο για τους χρήστες να δημιουργούν και να τροποποιούν 
χάρτες με τον ίδιο  τρόπο που μπορεί  να γίνει  με μολύβι  και  χαρτί,  ενώ δίνει  τη δυνατότητα στους 
χρήστες να συνεργάζονται από απόσταση, να δημοσιεύουν σε δημόσια βάση δεδομένων τους χάρτες 
τους ώστε να μπορεί οποιοσδήποτε να τους διαβάζει, να συνδέουν  πηγές δεδομένων στο χάρτη τους, να 
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τοποθετούν φωτογραφίες και άλλο ψηφιακό υλικό στο χάρτη κ.λπ. Με αυτές τις δυνατότητες μπορεί να 
δημιουργηθεί από το χρήστη ή τη σχολική μονάδα μια δικτυακή βάση δεδομένων για εξερεύνηση από 
άλλες σχολικές μονάδες ώστε να υπάρχει αλληλεπίδραση σχολικών μονάδων, ειδικότερα μάλιστα όταν 
ορισμένες βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές. (Cañas κ.α.., 2004).  
Το CmapTools  είναι ένα Λογισμικό με το οποίο τα μέλη μιας ομάδας μπορούν να συνεργασθούν στην 
ίδια σχολική μονάδα ακόμα και όταν βρίσκονται σε διαφορετικές αίθουσες δημιουργώντας ένα χάρτη 
εννοιών και παρακολουθώντας τις  μαθησιακές  συμπεριφορές, αλλά και αλλαγές των μελών της ομάδας 
μετά από διάλογο μεταξύ τους  και την εφαρμογή αποδεκτών υποθέσεων, ή μετά από διαπραγματεύσεις 
κ.λπ., ενώ παρέχει τη δυνατότητα για σύγχρονη ή ασύγχρονη επικοινωνία. Τέλος το Λογισμικό μπορεί 
και  καταγράφει  τις  ενέργειες  των  χρηστών  σε  Log files με  τους  οποίους  δίνεται  η  δυνατότητα  να 
γυρίζουν οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές  πίσω στο χρόνο και να  παρατηρούν/σχολιάζουν τις δράσεις–
ενέργειες, γεγονός που μπορεί να ευνοήσει την ανάπτυξη μεταγνωστικών δεξιοτήτων. 

Η  ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ  

Στην έρευνα συμμετείχαν 30 μαθητές της Α΄ Λυκείου. Οι μαθητές είχαν ως «καθήκον» να ασχοληθούν 
με δυο πραγματικά προβλήματα Φυσικής από τη Θεματική ενότητα της Μηχανικής. Η ενότητα αυτή είχε 
διδαχθεί από τον Καθηγητή και οι μαθητές έπρεπε να δημιουργήσουν ένα χάρτη εννοιών για τη λύση 
προβλημάτων που δόθηκαν από τον εκπαιδευτικό. Οι μαθητές χωρίσθηκαν σε δυο ομάδες Α,Β . Η ομάδα 
Α ( 15 μαθητές-ομάδα ελέγχου)  είχε να ασχοληθεί με τη λύση των προβλημάτων με το παραδοσιακό 
τρόπο.  Η  ομάδα  Β  χωρίσθηκε  σε   πέντε  υπο-ομάδες  των  τριών  ατόμων  και  εργάσθηκαν  σε  τρεις 
υπολογιστές  (η  κάθε  ομάδα)  στο  χώρο  του  εργαστηρίου  ενώ  τα  μέλη  της  ομάδας  ήταν  σε 
απομακρυσμένους υπολογιστές και χρησιμοποιούσαν το δικτυακό εργαλείο Cmap. Πριν την κατασκευή 
του  χάρτη  εννοιών,  ο  Καθηγητής  είχε  διδάξει  στους  μαθητές  την  έννοια  του  χάρτη  εννοιών 
(αφιερώνοντας δυο ώρες) και τη χρήση του  Cmap (αφιερώνοντας δυο ώρες επίσης). Οι μαθητές δεν 
χρησιμοποίησαν το Διαδίκτυο  -ενώ ήταν ενημερωμένοι ότι μπορούν πηγές σχετικά με προβλήματα που 
τους  δόθηκαν  -  γιατί  τα  περισσότερα  σχετικά  θέματα  ήταν  γραμμένα  στα  Αγγλικά   και  υπήρχαν 
δυσκολίες στην κατανόηση της ορολογίας. Κατά  τη διάρκεια της αξιολόγησης (η οποία είχε διάρκεια 2 
ώρες) παρατηρήθηκε ότι χρησιμοποίησαν –όχι όμως σε μεγάλο βαθμό-άλλους χάρτες εννοιών από τη 
βάση δεδομένων του Cmap, γιατί ενώ υπήρχαν οι ίδιες δυσκολίες σχετικά με την ορολογία, οι οπτικές 
αναπαραστάσεις όπως εμφανίζονταν στους χάρτες, τους βοηθούσαν να κατανοήσουν την αντιστοιχία 
των εννοιών στους χάρτες της βάσης δεδομένων με τα δικά τους προβλήματα. Κατά τη διάρκεια αυτής 
της έρευνας, ενδιαφερόμαστε για τον προσδιορισμό εκείνων των ομάδων που είχαν καλύτερη γνωστική 
επίδοση  στο  υπολογιστικό  μαθησιακό  περιβάλλον,  καθώς  και  να  προσδιορίσουμε  τη  διαφορά  στο 
επίπεδο των δεικτών που αναφέραμε μεταξύ των ομάδων. Η βασική μας υπόθεση ήταν ότι οι ομάδες με 
την καλύτερη επίδοση θα αντάλλασαν περισσότερη πληροφορία, θα διαπραγματεύονταν περισσότερο, 
θα αναζητούσαν περισσότερα στοιχεία στη βάση δεδομένων του Cmap κ.λπ. Το επίπεδο δραστηριότητας 
–οι δείκτες συνεργατικότητας- μας έδωσαν τη δυνατότητα να μετρήσουμε το βαθμό της συνεργατικής 
συμπεριφοράς και να τον συσχετίσουμε με την γνωστική επίδοση. Η βαθμολόγηση των δεικτών έγινε με 
την εξέταση των καταγεγραμμένων δεδομένων από τα  Log files του Cmap. Για παράδειγμα ο δείκτης 
«παραγωγή  εναλλακτικών  ιδεών»  έγινε  με  την  εξέταση  των  δεδομένων  που  καταγράφηκαν  και 
αφορούσαν το ποσοστό των τροποποιήσεων στις αρχικές έννοιες που χρησιμοποιήθηκαν, τον αριθμό 
των φορών που χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο κ.λπ.  Η βαθμολόγηση της γνωστικής επίδοσης για την 
ομάδα Β έγινε με τη βαθμολόγηση του χάρτη εννοιών. Ο χάρτης δεν βαθμολογήθηκε ομοιόμορφα, αλλά 
σε  κάθε  έννοια  που  ήταν  σε  υψηλό  ιεραρχικό  επίπεδο  δόθηκαν  τρεις  μονάδες,  στο  κατώτερο  δυο 
μονάδες κ.λπ. Ενώ αντίστοιχη ήταν και η βαθμολόγηση των συνδέσεων ( + 2 για κάθε σωστό σύνδεσμο 
του χάρτη που απαιτείτο για τη λύση του προβλήματος ,+1 για σύνδεσμο «μερικώς» σωστό,0 όταν δεν 
υπήρχε σωστός σύνδεσμος). Η συσχέτιση των δεικτών και της γνωστικής επίδοσης παρουσιάζεται  στον 
Πίνακα 1.
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ΠΙΝΑΚΑΣ  1.Συσχέτιση  Δεικτών  Συνεργατικότητας  και  Γνωστικής  Επίδοσης  (σε  επίπεδο 
σημαντικότητας p<0.001) για την ομάδα Β

1. « εισαγωγή/προσανατολισμός στο πρόβλημα»  r=0.65
2. «διατύπωση κριτηρίων-υποθέσεων  για τη λύση του προβλήματος» r=0.15
3.«παραγωγή εναλλακτικών λύσεων/απόψεων» r=0.68
4. « αξιολόγηση της λύσης»  r=0.12
5. «διατύπωση στρατηγικών για τη λύση αντίστοιχων προβλημάτων»  r=0.20

Η μέση βαθμολογία για την ομάδα Α ήταν 14.5 και για την ομάδα Β 16. Θεωρούμε ότι αυτή η μικρή 
διαφορά πιθανώς να οφείλεται  στην καθοδήγηση ορισμένων μελών της  ομάδα ς  Β από μαθητές  με 
καλύτερες γνώσεις και να μην οφείλεται στην προστιθέμενη αξία της συνεργατικής μάθησης μέσα από 
το συγκεκριμένο εργαλείο.  Εξάλλου αυτό που μας ενδιέφερε περισσότερο σε αυτή τη φάση ήταν η 
συσχέτιση  των  δεικτών  συνεργατικότητας  με  τη  γνωστική  επίδοση.  Για  την  ομάδα  Α  δεν 
χρησιμοποιήθηκαν οι παραπάνω δείκτες μιας και τα προβλήματα λύθηκαν με τον παραδοσιακό τρόπο.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΕ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ

Ένα αεροπλάνο jet επιταχύνεται κατά μήκος του διαδρόμου πριν απογειωθεί τη νύχτα. Τα κανονικά φλάς 
από τα φώτα των φτερών του κινούμενου αεροπλάνου φωτογραφίζονται με κάμερα. Κατά μήκος του 
διαδρόμου υπάρχουν επίσης δυο σταθερά φώτα στα σημεία Α,Β. (Εικόνα 2). Το φως που προέρχεται από 
τα φτερά εμφανίζεται ως μια ακολουθία κηλίδων στα σημεία R,S,T,U,V πάνω στη φωτογραφική πλάκα 
(Εικόνα 3). Το αεροπλάνο κινείται ήδη όταν εμφανίζεται η πρώτη κηλίδα στο σημείο  R.Τα φλάς του 
αεροπλάνου  αναβοσβήνουν  κάθε  20  s.  Η  φωτογραφική  πλάκα  καταγράφει  επίσης  τις  εικόνες  των 
σημείων Α, Β.

Εικόνα 2.
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Εικόνα 3.

Μερικές Ερωτήσεις που δόθηκαν στους μαθητές.

Πραγματοποιώντας  κατάλληλες  μετρήσεις  πάνω  στις  εικόνες,  να  υπολογίσετε  σε  τι  απόσταση 
αντιστοιχεί απόσταση 1mm πάνω στο φιλμ. Να υπολογίσετε τη μέση ταχύτητα μεταξύ των σημείων R 
και  S και  μεταξύ  των  σημείων  U και  V.  Η  παρακάτω  εικόνα  (Εικόνα  4)  δείχνει  την  κίνηση  του 
αεροπλάνου στο φιλμ πριν και μετά την απογείωση.  Το φιλμ δείχνει ότι μερικά δευτερόλεπτα μετά την 
απογείωση η ταχύτητα παραμένει σταθερή παρά το γεγονός ότι το αεροπλάνο  διατηρεί την ίδια ισχύ 
μηχανών όπως πριν. Να εξηγήσετε γιατί ενώ η  προσφερόμενη από τους κινητήρες ισχύς είναι σταθερή, 
το αεροπλάνο   επιταχύνεται στο έδαφος  ενώ στην άνοδο η ταχύτητα του  παραμένει σταθερή.   

Εικόνα 4.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Το βασικό ερώτημα που θέλαμε να διερευνήσουμε ήταν: ποια είναι τα χαρακτηριστικά  αλληλεπίδρασης 
εκείνων των ομάδων που είχαν καλύτερη γνωστική επίδοση εργαζόμενοι στο Δικτυακό περιβάλλον του 
εργαλείου  Cmap με  τους  συγκεκριμένους  δείκτες  που  αναφέραμε.  Οι  πηγές  δεδομένων  για  τη 
διερεύνηση προήλθαν από τη μελέτη των  Log files που παρέχει το  Cmap ώστε να καταγράφονται οι 
ενέργειες  των  χρηστών  και  στη  συνέχεια,  στα  δεδομένα  αυτά  αντιστοιχίστηκαν  οι  δείκτες.  Από τα 
αποτελέσματα  προκύπτει  μεγάλη  συσχέτιση  ανάμεσα  στη  γνωστική  επίδοση  και  τους  δείκτες 
«εισαγωγή/προσανατολισμός  στο  πρόβλημα» και  «παραγωγή εναλλακτικών ιδεών».  Οι  μαθητές-ενώ 
αναμέναμε  να  αναπτύξουν  μέσα  από  το  chat   ιδέες/στρατηγικές  για  τη  λύση  προβλημάτων  –  δεν 
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κατέγραψαν  σχόλια  στρατηγικής  για  μεθοδολογία  επίλυσης  αντίστοιχων  προβλημάτων  ενώ  είχαν 
διδαχθεί τέτοιες στρατηγικές με την παραδοσιακή διδασκαλία στη τάξη τους. Η εξήγηση θα πρέπει να 
αναζητηθεί στο γεγονός-όπως προέκυψε και από συζητήσεις μετά την αξιολόγηση- ότι οι μαθητές δεν 
θεώρησαν αυτά τα προβλήματα που τους δόθηκαν ως τυπικά προβλήματα αλλά μάλλον ως προβλήματα 
της  καθημερινής  ζωής  για  τα  οποία  δεν  μπορούν  εύκολα  να  μεταφέρουν  στρατηγικές  λύσης 
τυποποιημένων προβλημάτων. Ένα αναμενόμενο ερευνητικό αποτέλεσμα είναι και η σχεδόν ασήμαντη 
καταγραφή  δεδομένων  για  την  ανάπτυξη  κριτηρίων-υποθέσεων  για  τη  λύση  των  προβλημάτων.  Οι 
μαθητές δεν ανέπτυξαν υποθέσεις(μόνο μια ομάδα ανέφερε ότι για τη λύση του προβλήματος θα πρέπει 
να κάνουμε υποθέσεις) γεγονός που ανάγεται στην μη εμπλοκή τους σε διαδικασίες της επιστημονικής 
μεθόδου κατά την εκπαίδευσή τους. Τέλος ελάχιστοι μαθητές αξιολόγησαν τη λύση τους , γεγονός που 
παραπέμπει στην μη ανάπτυξη διαδικασιών αυτοαξιολόγησης κατά την εκπαίδευσης τους. Από τα Log-
files του Cmap προκύπτει ότι οι μαθητές με καλύτερη γνωστική επίδοση είχαν αναπτύξει ιδέες για το «τι 
ζητά»  το  πρόβλημα  («εισαγωγή/προσανατολισμός»  στο  πρόβλημα)  και  σε  ποιες  υποενότητες  της 
Μηχανικής  παραπέμπει  ενώ φαίνεται  ότι  η  οπτικοποίηση  που  παρέχει  το  εργαλείο  να  βοηθά  στην 
παραγωγή  εναλλακτικών  ιδεών  που  είναι  μια  συμμετοχική  διαδικασία  και  παραπέμπει  στην 
συνεργατικότητα. Από τα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτει ως γεγονός ότι το δικτυακό εργαλείο 
μπορεί  να ενταχθεί  στο  γενικότερο πλαίσιο της  συνεργατικότητας   και  να διερευνηθεί  περαιτέρω η 
συνεισφορά του στη συνεργατικότητα και στη γνώση.
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Πανεπιστήμιου Θράκης, pmichas@eled.duth.gr

Η έρευνα εντόπισε τις αρχικές ιδέες μαθητών για τη θέση του φανταστικού ειδώλου 
από επίπεδο κάτοπτρο και επίσης από φαινόμενο διάθλασης του φωτός στο νερό. 
Μελέτησε την εξέλιξη αυτών των ιδεών κατά τη διάρκεια διδασκαλιών εποικοδομητικού 
τύπου και μετά το πέρας αυτών. Η ανάλυση των δεδομένων έδειξε ότι αρχικά οι μισοί 
μαθητές  πιστεύουν  ότι  η  θέση  του  ειδώλου  είναι  πάνω  στο  κάτοπτρο,  χωρίς  να 
χρησιμοποιούν  διάγραμμα,  ενώ  είδωλο  και  αντικείμενο  σε  φαινόμενα  διάθλασης 
βρίσκονται στην ίδια θέση. Κατά τη διδασκαλία υιοθετούν σταδιακά το επιστημονικό 
μοντέλο,  ενώ  στις  ασκήσεις  όλοι  χρησιμοποιούν  το  εργαλείο  των  ακτινών  και 
τοποθετούν το είδωλο πίσω από το κάτοπτρο αλλά μόνο οι μισοί ορίζουν με ακρίβεια 
τη  θέση  του  ειδώλου.  Το  ίδιο  συμβαίνει  και  στο  μετατέστ  όπου  φαίνεται  ότι   οι 
μαθητές  συνεχίζουν  να χρησιμοποιούν  το  επιστημονικό  μοντέλο και  μόνο και  τρεις 
μαθητές  δηλώνουν  ότι  η  θέση  του  ειδώλου  θα  βρίσκεται  πάνω στο  κάτοπτρο  και 
είδωλο και αντικείμενο έχουν την ίδια θέση στη διάθλαση.

Εισαγωγή

Σύμφωνα  με  τους  Poppe &  Gilbert (1983)  οι  μαθητές  αναπτύσσουν  συνεπή,  εσωτερικής 
λογικής  γνωστικά  πλαίσια  που βασίζονται  στις  προσωπικές  τους  εμπειρίες  που με  επιτυχία 
εξηγούν τα φαινόμενα της καθημερινής ζωής. Ανεξάρτητα από την επιστημονική προέλευση του 
κάθε ερευνητή είναι κοινός τόπος η σταθερή αναφορά σε αυτό που ήδη υπάρχει στη σκέψη και 
η  πεποίθηση  ότι  μπορούμε  να  το  μετασχηματίσουμε.  Οι  προϋπάρχουσες  αντιλήψεις  δεν 
αποτελούν ούτε σημεία εκκίνησης για τη δόμησης της γνώσης ούτε το αποτέλεσμα της αλλά τα 
ίδια τα μέσα αυτής της δραστηριότητας (Κόκκοτας 1998).
Στη  μάθηση  των  Φ.Ε.  απαιτείται  αναδόμηση  των  αρχικών  ιδεών,  ώστε  οι  μαθητές  να 
αντιμετωπίζουν τις έννοιες από άλλη οπτική γωνία, παρά να προσθέτουν νέες πληροφορίες στις 
αρχικές γνώσεις. Έτσι πρέπει να αντιληφθούν οι μαθητές την ανεπάρκεια των αρχικών τους 
ιδεών και  να τους δοθούν σύνδεσμοι  και  εναλλακτικά μοντέλα που θα τους  βοηθήσουν να 
οικοδομήσουν  νέες  και  χρήσιμες  ιδέες  (Osborne &  Wittrock 1983).  Ο  Εργασία  1  (2003) 
ισχυρίζεται ότι οι απόψεις των μαθητών συνήθως δεν επηρεάζονται ή επηρεάζονται κατά ένα 
παράξενο τρόπο από τη διδασκαλία των Φ.Ε. Όταν οι απόψεις των μαθητών διαφοροποιούνται 
μετά τη διδασκαλία, οι αλλαγές είναι συχνά πολύ διαφορετικές από αυτές που στοχεύονταν.
Οι έρευνες που έχουν γίνει για τη θέση του ειδώλου από επίπεδα κάτοπτρα αντικατοπτρίζουν τη 
δυσκολία  του  θέματος.  Συγκεκριμένα  δείχνουν  τους  μαθητές  να  πιστεύουν  ότι  το  είδωλο 
σχηματίζεται πάνω στο κάτοπτρο (Watts 1985,  Rice &  Feher 1987) ή να μη γνωρίζουν που 
ακριβώς βρίσκεται (Fetherstonhaug κ.α. 1987). Ακόμη και οι  Golberg &  Mc Dermott (1986) 
διαπίστωσαν  ότι  οι  φοιτητές  παρόλο  που  μετά  τις  διδασκαλίες  γνωρίζουν  ότι  το  είδωλο 
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βρίσκεται πίσω από το κάτοπτρο και μάλιστα σε ίση απόσταση με την απόσταση αντικειμένου 
κατόπτρου, πολλοί προβλέπουν ότι εάν ο παρατηρητής μετακινηθεί προς τα αριστερά το είδωλο 
θα μετακινηθεί προς τα δεξιά.
Επίσης οι Galili κ.α. (1993) σε έρευνα που έκαναν σε φοιτητές έφτασαν στο συμπέρασμα ότι οι 
φοιτητές  που  πριν  τη  διδασκαλία  περιέγραφαν  το  σχηματισμό  του  ειδώλου  με  όρους 
αντικειμένου  και  ειδώλου  μετά  τη  διδασκαλία  υπάρχει  μια  σύνδεση  μέσω  των  ακτινών 
αντικειμένου και ειδώλου. Μολονότι οι φοιτητές δεν έφτασαν στο επιστημονικό μοντέλο, οι 
συγγραφείς  σημειώνουν  ότι  στους  φοιτητές  έχει  συντελεστεί  ισχυρή  αναδόμηση  ιδεών. 
Παρόμοια και  οι  Andersson &  Bach (2005)  διαπίστωσαν ότι  οι  διδασκόμενοι  παρουσίασαν 
ελάχιστη βελτίωση σε θέματα διάθλασης και σχηματισμού ειδώλων. Για τη διδασκαλία των 
ειδώλων θεωρούν ότι πρέπει να κατανοήσουν τα παιδιά ότι το φως που απομακρύνεται από ένα 
σημείο και κινείται παθαίνοντας διάθλαση ή ανάκλαση θα ξανασυγκεντρωθεί σε ένα σημείο το 
οποίο θα αποτελεί τη θέση του ειδώλου.
Στην παρούσα έρευνα επιχειρήθηκε να διερευνηθούν οι αρχικές αντιλήψεις των μαθητών για τη 
θέση του φανταστικού ειδώλου ως προς τα επίπεδα κάτοπτρα και από φαινόμενα διάθλασης και 
πως  αυτές  οι  αντιλήψεις  εξελίχθηκαν  κατά  τη  διάρκεια  και  μετά  το  πέρας  διδασκαλιών 
εποικοδομητικού τύπου. 

Δείγμα

Το δείγμα της έρευνας αποτελούνταν από μαθητές Ε΄ τάξης ενός 8/θέσιου δημοτικού σχολείου στα 
νότια προάστια της  Αθήνας ( Κίτσι –Κορωπίου). Έτσι στην έρευνα πήραν μέρος 19 παιδιά. Από 
αυτούς τα 11 ήταν κορίτσια και τα 8 αγόρια.  Ο μέσος όρος ηλικίας των διδασκομένων όταν 
πραγματοποιήθηκε η έρευνα ήταν 10,8 έτη. Ένας από τους μαθητές ήταν αλλοδαπός. Οι μαθητές 
δεν είχαν διδαχθεί το νόμο της ανάκλασης ούτε το νόμο της διάθλασης, αλλά είχαν διδαχθεί για την 
ευθύγραμμη διάδοση του φωτός και τη δημιουργία σκιών.      

Μεθοδολογία

Η μέθοδος που ακολουθήθηκε ήταν η αξιολόγηση της διδακτικής παρέμβασης, η οποία έγινε 
σύμφωνα  με  το  μοντέλο  του  εποικοδομητισμού  κατά  Κουμαρά  (Εργασία  1  2003).  Αρχικά 
αναζητήθηκαν οι αρχικές ιδέες των μαθητών, ακολούθησαν διδασκαλίες βασισμένες στις αρχές 
του  εποικοδομητισμού  και  μετά  το  πέρας  των  διδασκαλιών  αλλά  και  τη  διάρκεια  τους 
ελέγχθηκαν τα σημεία στα οποία άλλαξαν οι αρχικές τους ιδέες, τα σημεία που παρουσίασαν 
δυσκολίες  στους  μαθητές  και  αντιστάθηκαν στη μεταβολή και  τα σημεία που αποτελούσαν 
εφαλτήρια για την τροποποίηση των ιδεών των μαθητών. Με αυτόν τον τρόπο έγινε προσπάθεια 
να ελεγχθεί, εάν η συγκεκριμένη διδακτική παρέμβαση μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές Ε΄ 
τάξης  να  υιοθετήσουν  απόψεις  πιο  κοντά  στο  επιστημονικό  μοντέλο  και  τι  εμπόδια 
δημιουργούνται στους μαθητές. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν από την διδάσκουσα που είναι ένας 
από τους συγγραφείς της παρούσης εργασίας. Η έρευνα αποτελεί ένα μέρος από διδακτορική 
διατριβή  και  έγινε  προσπάθεια  να  μελετηθεί  η  μεταβολή  αφενός  των  ιδεών  κάθε  μαθητή 
χωριστά και αφετέρου η γενική πορεία της τάξης ως σύνολο. 
Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για τη συλλογή δεδομένων είναι τα προτέστ, τα μετατέστ, 
τα φύλλα εργασίας, οι ασκήσεις των μαθητών. Προτού ξεκινήσουν οι πειραματικές διδασκαλίες 
δόθηκε στους μαθητές ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο είχε χρησιμοποιηθεί σε μια έρευνα που 
είχε  γίνει  στο  νομό  Έβρου  το  2000  (ΠΡΕΝΕΔ)  Εργασία  2  κ.α,  2000.  Το  ερωτηματολόγιο 
περιελάμβανε μεταξύ των άλλων 2 κλειστές ερωτήσεις για τη θέση του ειδώλου από επίπεδο 
κάτοπτρο  και  1  κλειστή  ερώτηση  για  τη  θέση  του  ειδώλου  από  διάθλαση.  Οι  μαθητές 
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Εργασίες 

συμπλήρωσαν  ατομικά  το  ερωτηματολόγιο.  Κατά  τη  διάρκεια  της  διδασκαλίας  οι  μαθητές 
συμπλήρωναν ατομικά φύλλα εργασίας. Τα φύλλα εργασίας ήταν από το βιβλίο «μαθήματα 
Εισαγωγικής Φυσικής» των Mac Dermott L. and Shaffer P. και το Physics Education Group, μετ 
Μίχας  Π.,  2001  και  περιέχουν  διάφορους  προβληματισμούς  και  ερωτήματα.  Όταν 
ολοκληρωνόταν μια  διδακτική  ενότητα,  η  οποία διαρκούσε περισσότερο από μια  διδακτική 
ώρα, οι μαθητές έλυναν μέσα στην τάξη ένα φυλλάδιο με ασκήσεις. Οι μαθητές εργάζονταν 
ατομικά για την επίλυση των ασκήσεων και η διάρκεια της εργασίας τους ήταν 30 λεπτά. Οι 
ασκήσεις ήταν επίσης από το βιβλίο των Mac Dermott L. and Shaffer P., και το Physics Educa-
tion Group, μετ Μίχας Π., 2001 κατ΄ οίκον εργασίες. Το ίδιο ερωτηματολόγιο δόθηκε και μετά 
το πέρας των διδακτικών παρεμβάσεων ως μετατέστ. 

Αποτελέσματα

Προτέστ
Στη μια κλειστή ερώτηση οι διδασκόμενοι ρωτούνται σε ποιο σημείο τέμνονται οι προεκτάσεις 
των ανακλώμενων ακτινών πίσω από το κάτοπτρο. Δέκα παιδιά επιλέγουν την απάντηση «Δε 
γνωρίζω». Πέντε μαθητές πιστεύουν ότι οι ακτίνες θα τέμνονται σε ένα σημείο που απέχει το 
μισό  από  την  απόσταση  αντικειμένου  κατόπτρου,  ένα  κορίτσι  θεωρεί  ότι  οι  ακτίνες  θα 
τέμνονται σε διπλάσια απόσταση, ενώ μόνο δυο παιδιά επιλέγουν τη σωστή απάντηση. 
Η δεύτερη κλειστή ερώτηση καλεί τους μαθητές να βρουν που θα σχηματιστεί το είδωλο ενός 
αντικειμένου  που  βρίσκεται  μπροστά  σε  ένα  επίπεδο  κάτοπτρο.  Εννιά  διδασκόμενοι 
ισχυρίζονται  ότι  το  είδωλο  του  αντικειμένου  θα  σχηματιστεί  πάνω  στην  επιφάνεια  του 
κατόπτρου, οκτώ παιδιά αναφέρουν ότι το είδωλο του αντικειμένου θα εμφανιστεί πίσω από το 
κάτοπτρο σε απόσταση ίση με την απόσταση αντικειμένου κατόπτρου (σωστή απάντηση), ενώ 
δυο μαθητές  απαντούν  ότι  το  είδωλο θα  σχηματιστεί  πίσω από το  κάτοπτρο σε  απόσταση 
μικρότερη αντικειμένου - κατόπτρου.  
Η  τρίτη  κλειστή  ερώτηση  ρωτά  τους  μαθητές  για  τη  θέση  που  κάποιος  παρατηρεί  ένα 
αντικείμενο μες το νερό. Δέκα διδασκόμενοι πιστεύουν ότι το αντικείμενο θα φαίνεται ακριβώς 
στη θέση που βρίσκεται, τρία παιδιά θεωρούν ότι το αντικείμενο θα φαίνεται πιο βαθιά από την 
πραγματική του θέση και τέσσερις μαθητές έχουν την άποψη ότι το αντικείμενο θα φαίνεται πιο 
ρηχά από την πραγματική του θέση (σωστή απάντηση). 
 
Φύλλα εργασίας
Στη φάση εφαρμογής της νέας έννοιας ζητήθηκε από τους διδασκόμενους να φέρουν από ένα 
σημείο μια προσπίπτουσα ακτίνα και την ανακλώμενη της σχ. 1. Κάποιοι στην αρχή δίστασαν, 
γιατί το σημείο, όπως ισχυρίστηκαν, δεν βρίσκονταν μπροστά στο κάτοπτρο. Επειδή όμως είδαν 
από  τους  συμμαθητές  τους  ότι  τελικά  μπορούσαν  να  φέρουν  μια  προσπίπτουσα  ακτίνα 
ξεπέρασαν  τον  αρχικό  τους  δισταγμό  και  με  επιτυχία  σχεδίασαν  τη  προσπίπτουσα και  την 
ανακλώμενη  της.  Σε  αυτό  το  στάδιο  τα  παιδιά  χρησιμοποιώντας  τα  μοιρογνωμόνια  τους 
σχεδίασαν  την  προσπίπτουσα  και  την  ανακλώμενη  ακτίνα  με  τέτοιο  τρόπο,  ώστε  να 
σχηματίζουν ίσες γωνίες με τη πλευρά του κατόπτρου. Πολλοί μάλιστα δείχνουν στα φύλλα 
εργασίας τους τις ίσες γωνίες και αναφέρουν και το μέγεθος της γωνίας. Όταν μια γενικεύσιμη 
ιδέα κατακτείται,  οι  μαθητές αναζητούν να την εφαρμόσουν σε ένα εύρος πλαισίων (Tytler 
1998). Σχεδιάζουν με επιτυχία και μια δεύτερη προσπίπτουσα ακτίνα με την ανακλώμενη της, 
προεκτείνουν και τις δύο ανακλώμενες ακτίνες πίσω από το κάτοπτρο και εκεί που τέμνονται 
βρίσκουν με επιτυχία τη θέση του ειδώλου. 
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Για τη θέση του φανταστικού ειδώλου από διάθλαση οι 
μαθητές κλήθηκαν να σχεδιάσουν 2 διαγράμματα και να 
ερμηνεύσουν  2  έτοιμα  διαγράμματα.  Στο  πρώτο 
διάγραμμα στη φάση του προσανατολισμού ζητούνταν 
να  δείξουν  τη  θέση  του  ειδώλου  που  προκύπτει  από 
φαινόμενο διάθλασης του φωτός σε νερό σε ένα σχήμα 
με επίπεδες επιφάνειες. Μόνο 4 μαθητές δείχνουν σωστά 
τη  θέση  του  ειδώλου.  Οι  υπόλοιποι  απλά  σχεδιάζουν 
σωστά την πορεία του φωτός χωρίς να σχεδιάζουν τις 
προεκτάσεις  των  διαθλώμενων  ακτινών.  Στο  δεύτερο 
διάγραμμα  στη  φάση  εισαγωγής  του  επιστημονικού 
προτύπου  ζητούνταν να  δείξουν  τη  θέση του ειδώλου 
που προκύπτει από φαινόμενο διάθλασης του φωτός σε 
νερό σε ένα σχήμα με καμπύλες επιφάνειες. Σε αυτή την 
περίπτωση εννιά μαθητές δείχνουν σωστά τη θέση του 
ειδώλου, ενώ οι υπόλοιποι σχεδιάζουν σωστά την πορεία 

του  φωτός,  χωρίς  να  σχεδιάζουν  τις  προεκτάσεις  των  διαθλώμενων  ακτινών.  Στα  έτοιμα 
διαγράμματα (2) που είναι σχεδιασμένη η πορεία του φωτός (όχι οι προεκτάσεις) και αφορούν 
διάθλαση του φωτός σε νερό όλοι οι μαθητές ορίζουν με επιτυχία τη θέση του ειδώλου.  

Ασκήσεις 
Τα παιδιά καλούνται να εντοπίσουν το είδωλο δυο 
σημείων. Μόνο 6 διδασκόμενοι βρίσκουν σωστά τις 
θέσεις  των  ειδώλων.  Οι  υπόλοιποι  προσπαθούν 
αλλά το αποτέλεσμα δεν είναι το αναμενόμενο. Τα 
σημαντικότερα λάθη που κάνουν είναι τα εξής: 4 
μαθητές σχεδιάζουν σωστά δυο προσπίπτουσες για 
κάθε  σημείο  και  τις  ανακλώμενες  τους  αλλά 
ενώνουν πίσω από το κάτοπτρο την προέκταση της 
προσπίπτουσας  του  ενός  σημείου  και  την 
προέκταση  της  ανακλώμενης  ακτίνας  του  άλλου 
σημείου, 4 παιδιά σχεδιάζουν μόνο προσπίπτουσες 
ακτίνες από τα δυο σημεία και τις  ενώνουν πίσω 
από  το  κάτοπτρο,  2  διδασκόμενοι  ενώνουν  τις 
ανακλώμενες  διαφορετικών  σημείων  βρίσκοντας 
μια  θέση  ειδώλου  και  1  κορίτσι  σχεδιάζει  τις 
ανακλώμενες  ακτίνες  από  την  άλλη  μεριά  του 
κατόπτρου και προσπαθεί να τις ενώσει σχ.2 

Μετατέστ
Η μια κλειστή ερώτηση αφορά το σημείο τομής των προεκτάσεων των ανακλώμενων ακτινών. 
Πέντε παιδιά πιστεύουν ότι οι προεκτάσεις των ανακλώμενων ακτινών θα συναντηθούν σε ένα 
σημείο πίσω από το κάτοπτρο που απέχει από την επιφάνεια του κατόπτρου το μισό από όσο 
απέχει η λάμπα από την επιφάνεια του κατόπτρου, δυο μαθητές θεωρούν ότι αυτό θα συμβεί σε 
διπλάσια  απόσταση  από  την  απόσταση  αντικειμένου  κατόπτρου,  τέσσερις  διδασκόμενοι 
ισχυρίζονται ότι δε γνωρίζουν και πέντε παιδιά αναφέρουν το σωστό. 
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Σχήμα 2 Περίπτωση μαθήτριας που 
σχεδιάζει ανακλώμενες πίσω από το 
κάτοπτρο

Βελόνα

Κάτοπτρο
 Σχήμα 1: Άσκηση στους μαθητές



Εργασίες 

Η επόμενη κλειστή ερώτηση αναζητά τη θέση του ειδώλου. Δέκα διδασκόμενοι πιστεύουν ότι η 
θέση  του  ειδώλου  βρίσκεται  πίσω από το  κάτοπτρο  και  μάλιστα  σε  ίση  απόσταση με  την 
απόσταση  αντικειμένου  κατόπτρου,  τρεις  μαθητές  ισχυρίζονται  ότι  το  είδωλο  σχηματίζεται 
πίσω από το κάτοπτρο σε απόσταση μικρότερη από την απόσταση αντικειμένου κατόπτρου και 
τρία παιδιά θεωρούν ότι το είδωλο θα σχηματίζεται πάνω στην επιφάνεια του κατόπτρου. 
Η επόμενη ερώτηση (κλειστή) καλεί τους μαθητές για τη θέση που κάποιος παρατηρεί  ένα 
αντικείμενο μες το νερό. Οκτώ διδασκόμενοι απάντησαν ότι το αντικείμενο θα φαίνεται πιο 
ρηχά από την πραγματική του θέση (σωστή απάντηση), τρία παιδιά ανέφεραν ότι το αντικείμενο 
θα  φαίνεται  ακριβώς  στη  θέση  που  βρίσκεται  και  τέσσερις  μαθητές  πιστεύουν  ότι  το 
αντικείμενο θα φαίνεται πιο βαθιά από την πραγματική του θέση. 

Συζήτηση

Προτέστ 
Όσον αφορά το σημείο τομής των ανακλώμενων ακτινών φαίνεται πως οι περισσότεροι μαθητές 
προτιμούν να επιλέξουν την απάντηση «Δε γνωρίζω» παρά να δώσουν μια απάντηση για την 
οποία δεν είναι σίγουροι.  Οι υπόλοιποι απαντούν χωρίς  να σχεδιάσουν τις  προεκτάσεις των 
σχεδιασμένων ανακλώμενων ακτινών. Έτσι, εκτός από δυο διδασκόμενους, η πλειοψηφία των 
μαθητών απαντούν λάθος.   
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Φύλλα 
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Μολονότι και η επόμενη ερώτηση σχετίζεται άμεσα με την προηγούμενη, οι διδασκόμενοι δεν 
απαντούν με συνέπεια. Οι μισοί περίπου αναφέρουν ότι το είδωλο θα σχηματιστεί πάνω στο 
κάτοπτρο και οι μισοί επιλέγουν τη σωστή απάντηση. Πάλι δεν σχεδιάζουν τις ακτίνες για να 
στηρίξουν  την  απάντησή  τους  και  φαίνεται  πως  δεν  έχουν  συνδέσει  τις  προεκτάσεις  των 
ανακλώμενων ακτινών με τη θέση του ειδώλου. Έτσι μπορούμε να υποθέσουμε ότι  για ένα 
σημαντικό αριθμό μαθητών η θέση του ειδώλου αποτελεί πρόβλημα.
Για το φανταστικό είδωλο από διάθλαση οι περισσότεροι μαθητές πιστεύουν ότι το είδωλο θα 
φαίνεται ακριβώς στη θέση που βρίσκεται. Αυτό δείχνει την αδυναμία των παιδιών να δεχτούν 
την περίπτωση ότι ένα αντικείμενο μπορεί να βρίσκεται σε διαφορετική θέση από αυτή που 
κάποιος παρατηρητής πιστεύει ότι είναι. Για να συμβεί αυτό θα πρέπει με κάποιο τρόπο να 
μετακινηθεί το αντικείμενο, πράγμα αδύνατο. Φανερώνει την κυριαρχία των αισθήσεων στις 
απόψεις τους. Οι υπόλοιποι που έκαναν λόγο για διαφορετική θέση βασίστηκαν σε προσωπικές 
τους εμπειρίες σύμφωνα με παρατηρήσεις των ίδιων. Κάποιοι μάλιστα δήλωσαν ότι σε αυτό το 
φαινόμενο  θα  πρέπει  να  στηρίζεται  το  γεγονός  ότι  στη  θάλασσα  δεν  μπορούν  να  πιάσουν 
εύκολα τα αντικείμενα μες το βυθό.   

Φύλλα εργασίας 
Όλοι οι μαθητές σχεδιάζουν με επιτυχία προσπίπτουσες και ανακλώμενες ακτίνες και βρίσκουν 
τη θέση του ειδώλου. Αμέσως μετά τη διδασκαλία μπορούν να εφαρμόσουν τη νέα έννοια. 
Φαίνεται πως μετακινούνται στο επιστημονικό μοντέλο. Αυτό έχει θετική επίδραση και στην 
ψυχολογία  τους,  αισθάνονται  χαρούμενα  και  ευχαριστημένα  με  τον  εαυτό  τους,  καθώς 
αναφέρουν ότι  μπορούν να εφαρμόζουν το νόμο της ανάκλασης όταν τους ζητείται.  Επίσης 
μέσα στο μάθημα φαίνεται η σημασία της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, όταν κάποιοι μαθητές 
δίστασαν  να  σχεδιάσουν  ακτίνες  και  από  τους  συμμαθητές  τους  παρακινήθηκαν  για  να 
δοκιμάσουν  και  τελικά  να  απαντήσουν  και  αυτοί  σωστά.  Αξίζει  να  αναφερθεί  ότι  όλοι 
σχεδίασαν την πρώτη ακτίνα από το σημείο στο κέντρο του κατόπτρου. Μια μαθήτρια μόνο 
σχεδίασε  τη  προσπίπτουσα  ακτίνα  και  την  ανακλώμενη  της  σε  πιο  ακριανό  σημείο  του 
κατόπτρου αλλά βλέποντας  τους  συμμαθητές  της,  την έσβησε και  σχεδίασε  και  εκείνη  μια 
ακτίνα που να φθάνει στο κέντρο του κατόπτρου. Ίσως αυτό τους διευκολύνει στο σχεδιασμό 
της ανακλώμενης ακτίνας. 
Τα διαγράμματα των μαθητών στο φαινόμενο της διάθλασης του φωτός δείχνουν ότι υπάρχει 
μια πρόοδος, καθώς το μάθημα προχωρά. Αρχικά λίγοι μαθητές προσδιορίζουν με ακρίβεια τη 
θέση του ειδώλου, ενώ στο επόμενο πείραμα διπλασιάζεται ο αριθμός των μαθητών. Στο τέλος 
που  δίνονται  έτοιμα  διαγράμματα  όλοι  οι  μαθητές  εντοπίζουν  τη  θέση  του  ειδώλου 
μετακινούμενοι στο επιστημονικό μοντέλο. Αυτό που φαίνεται πως τους δυσκολεύει είναι ο 
σχεδιασμός  των  προεκτάσεων,  γιατί  στα  πρώτα  πειράματα  δεν  τις  σχεδιάζουν  καθόλου. 
Εφαρμόζουν όμως με επιτυχία τη νέα γνώση στα έτοιμα διαγράμματα.  

 
Ασκήσεις
Παρατηρείται ότι συνολικά 13 παιδιά γνωρίζουν και εφαρμόζουν σωστά το νόμο της ανάκλασης. 
Ακόμα και το κορίτσι που σχεδίασε την ανακλώμενη ακτίνα από την άλλη μεριά του κατόπτρου 
έχει εφαρμόσει σωστά το νόμο των ίσων γωνιών. Εντούτοις μόνο οι μισοί περίπου μπορούν να 
ορίσουν τη θέση του ειδώλου. Έτσι μπορεί να ειπωθεί ότι οι μισοί περίπου μετακινούνται στο 
επιστημονικό  μοντέλο  ως  προς  τη  θέση  του  ειδώλου  και  οι  υπόλοιποι  μετακινούνται  σε  ένα 
ενδιάμεσο μοντέλο, δηλαδή σε κάποιο μοντέλο που περιέχει στοιχεία από το επιστημονικό μοντέλο 
(θέση ειδώλου πίσω από το κάτοπτρο, σημείο τομής προεκτάσεων ανακλώμενων ακτινών), αλλά 

356



Εργασίες 

δεν  είναι  ολοκληρωμένο.  Όλοι  όμως  οι  μαθητές  προσπαθούν  να  εφαρμόσουν  τη  νέα  γνώση 
χρησιμοποιώντας το μοντέλο των ακτινών έστω και χωρίς να φθάσουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα 
φανερώνοντας την επίδραση της διδασκαλίας.
Αρκετά από τα λάθη τους όμως μπορεί να οφείλονται στο γεγονός ότι καθώς πρώτα σχεδίαζαν 
τις  προσπίπτουσες  και  τις  ανακλώμενες  ακτίνες  και  μετά προσπαθούσαν να σχεδιάσουν τις 
προεκτάσεις τους για να βρουν το σημείο του ειδώλου, δυσκολεύονταν να αναγνωρίσουν ποια 
είναι η προσπίπτουσα και ποια η ανακλώμενη ακτίνα για το κάθε σημείο. Για αυτό κάποιοι 
βρίσκουν το σημείο τομής από ακτίνες που προέρχονται από διαφορετικά σημεία είτε είναι 
προσπίπτουσες είτε είναι ανακλώμενες. Οι μαθητές που σχεδίασαν μόνο προσπίπτουσες ακτίνες 
για  κάθε  σημείο  μάλλον  δεν  έχουν  συνδέσει  την  έννοια  του  ειδώλου  με  την  έννοια  της 
ανάκλασης.
 
Μετατέστ
Στην ερώτηση για τις προεκτάσεις των ανακλώμενων ακτινών μόνο 5 μαθητές βρίσκουν τη 
σωστή απάντηση, ενώ στην ερώτηση για τη θέση του ειδώλου δέκα παιδιά απαντούν σωστά. 
Φαίνεται λοιπόν ότι η διατύπωση της ερώτησης παίζει  σημαντικό ρόλο στην απάντηση των 
μαθητών.  Τα  παιδιά  που  υποστήριξαν  ότι  οι  προεκτάσεις  των  ανακλώμενων  ακτινών  θα 
συναντηθούν σε ένα σημείο που απέχει από την επιφάνεια του κατόπτρου δυο φορές από την 
απόσταση αντικειμένου κατόπτρου στην επόμενη ερώτηση που ρωτά για τη θέση του ειδώλου 
της  λάμπας  απάντησαν  σωστά.  Ίσως  δυσκολεύονται  να  συνδέσουν  τις  δύο  ερωτήσεις.  Οι 
μαθητές που ανέφεραν πως δεν γνωρίζουν είχαν δώσει την ίδια απάντηση και στο προτέστ που 
σημαίνει ότι δεν έχουν αποσαφηνίσει ακόμα το σημείο τομής των ανακλώμενων ακτινών. Το 
γεγονός ότι δεν επιλέγουν καμιά άλλη απάντηση φανερώνει τη δυσκολία τους να μπορέσουν να 
καταλήξουν σε κάποιες από τις υπόλοιπες επιλογές. Τρεις μόνο διδασκόμενοι δήλωσαν ότι η 
θέση του ειδώλου βρίσκεται πάνω στην επιφάνεια του κατόπτρου, φαίνεται πως διατηρούν την 
αρχική τους άποψη που είναι και η κυρίαρχη σε πολλούς μαθητές.
Στην  ερώτηση για  τη  θέση του ειδώλου από διάθλαση οκτώ μαθητές  επιλέγουν  τη  σωστή 
απάντηση,  άλλοι  τέσσερις  μαθητές  δηλώνουν ότι  είδωλο και  αντικείμενο θα βρίσκονται  σε 
διαφορετική θέση και μόνο τρεις μαθητές εξακολουθούν να πιστεύουν ότι θα βρίσκονται στην 
ίδια  θέση.  Οι  διδασκόμενοι  που  θεωρούν  ότι  το  είδωλο  θα  φαίνεται  πιο  βαθιά  από  την 
πραγματική θέση του αντικειμένου στο προτέστ ισχυρίζονταν ότι το είδωλο και το αντικείμενο 
θα βρίσκονταν στην ίδια θέση. Αυτό δείχνει ότι έχουν μετακινηθεί από την αρχική τους άποψη 
σε μια νέα άποψη που είναι πιο κοντά στην επιστημονική. 

Συμπέρασμα
 
Γενικά  παρατηρείται  πως  τελικά  δώδεκα  διδασκόμενοι  δηλώνουν  ότι  οι  προεκτάσεις  των 
ανακλώμενων  ακτινών  και  η  θέση  του  ειδώλου  βρίσκονται  πίσω  από  το  κάτοπτρο,  που 
φανερώνει ότι  έχουν μετακινηθεί από τις  αρχικές τους απόψεις.  Από αυτούς όμως μόνο έξι 
παιδιά μετακινούνται στο επιστημονικό μοντέλο, ενώ οι υπόλοιποι υιοθετούν κάποιο ενδιάμεσο 
μοντέλο που περιλαμβάνει στοιχεία του επιστημονικού μοντέλου (πίσω από το κάτοπτρο) αλλά 
εξαρτάται  κιόλας  από  τη  διατύπωση  της  ερώτησης.  Αξίζει  να  ειπωθεί  πως  σχεδόν  όλοι  οι 
μαθητές χρησιμοποιούν το διάγραμμα – εργαλείο για να φθάσουν στην απάντηση τους και αυτό 
αποτελεί επίσης πρόοδο.
Αρχικά λοιπόν οι μαθητές δεν γνωρίζουν που τέμνονται οι προεκτάσεις των ανακλώμενων ακτινών 
και  οι  μισοί  περίπου απαντούν ότι  το  είδωλο βρίσκεται  πάνω στο κάτοπτρο και  οι  μισοί  ότι 
βρίσκεται πίσω από το κάτοπτρο (πίνακας 1). Οι απαντήσεις δεν βασίζονται σε διάγραμμα. Κατά τη 
διάρκεια του μαθήματος φαίνεται πως υιοθετούν το επιστημονικό μοντέλο, ενώ στις ασκήσεις μόνο 
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οι  μισοί  μπορούν να ορίσουν σωστά τη θέση του ειδώλου,  ενώ οι υπόλοιποι  προσπαθούν να 
εφαρμόσουν  τη  νέα  γνώση χρησιμοποιώντας  το  μοντέλο  των  ακτινών  χωρίς  να  απαντούν  με 
ακρίβεια.  Όλοι όμως οι μαθητές δείχνουν ότι  η θέση του ειδώλου θα βρίσκεται πίσω από το 
κάτοπτρο. Στο μετατέστ οι περισσότεροι  μετακινούνται στο σημείο ότι η θέση του ειδώλου θα 
βρίσκεται πίσω από το κάτοπτρο, ενώ μόνο έξι μαθητές βρίσκουν με ακρίβεια τη θέση του ειδώλου, 
μολονότι χρησιμοποιούν το διάγραμμα- εργαλείο.
Γενικά  μπορεί  να  ειπωθεί  ότι  οι  περισσότεροι  λοιπόν  μαθητές  (12)  δείχνουν  ότι  είδωλο  και 
αντικείμενο δεν βρίσκονται στην ίδια θέση κάτι που φανερώνει ότι έχουν μετακινηθεί από την 
αρχική τους άποψη. Βέβαια  μόνο οι οκτώ μαθητές έχουν μετακινηθεί στο επιστημονικό μοντέλο, 
ενώ οι υπόλοιποι υιοθετούν κάποιο ενδιάμεσο μοντέλο. Αρχικά λοιπόν θεωρούσαν ότι η θέση του 
ειδώλου και του αντικειμένου θα βρίσκονται στο ίδιο σημείο και λιγότεροι ότι θα βρίσκονται σε 
διαφορετικά  σημεία,  κατά  τη  διάρκεια  του  μαθήματος  φαίνεται  πως  βαθμιαία  υιοθετούν  το 
επιστημονικό μοντέλο και στο μετατέστ οι περισσότεροι μετακινούνται στην άποψη ότι είδωλο και 
αντικείμενο βρίσκονται σε διαφορετικές θέσεις (πίνακας 2).    

Παρατηρείται  ότι  οι  διδασκόμενοι  δίνουν  καλύτερες  απαντήσεις  στις  κλειστές  ερωτήσεις. 
Επίσης από τις απαντήσεις τους φαίνεται πως κάποιοι μαθητές δυσκολεύονται στη θέση του 
ειδώλου από ανάκλαση, ενώ κάποιοι άλλοι στη θέση του ειδώλου από διάθλαση. Έτσι δε θα 
μπορούσε  ούτε  οι  μαθητές  να  χωριστούν  σε  «καλούς»  ή  «κακούς»  ούτε  οι  ενότητες  σε 
«εύκολες» ή «δύσκολες». Ίσως θα βοηθούσε τους μαθητές να παροτρύνονταν στην περίπτωση 
της  ανάκλασης  να  βρίσκουν  πρώτα  το  είδωλο  ενός  σημείου  και  όχι  να  σχηματίζουν  τις 
προσπίπτουσες ακτίνες με τις ανακλώμενες τους για όλα τα σημεία και μετά να σχεδιάζουν τις 
προεκτάσεις τους για να βρουν τη θέση του ειδώλου. Επίσης θα βοηθούσε τους διδασκόμενους 
αν χρησιμοποιούσαν διαφορετικά χρώματα για το κάθε σημείο ή διαφορετικά χρώματα για τις 
προσπίπτουσες και τις ανακλώμενες ακτίνες. Όσο για τη θέση του ειδώλου από διάθλαση θα 
ήταν ιδιαίτερο χρήσιμο να δεχτούν οι μαθητές ότι το είδωλο μπορεί να φαίνεται σε διαφορετική 
θέση από τη θέση του αντικειμένου.   
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Η συλλογή και η μέτρηση του όγκου του διοξειδίου του άνθρακα σε 
υδατικό διάλυμα: Μια απόπειρα λύσης προβλήματος στο εργαστήριο

Καμπουράκης Κ., Κώτσης Κ., Τσαπαρλής Γ.
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 10 ΓΕΛ Φιλιππιάδας, ckampur@otenet.gr
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Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων  Τμήμα Χημείας, gtseper@cc.uoi.gr–

Εφαρμόζεται  η  διδακτική μέθοδος «λύση προβλημάτων με  τη βοήθεια πειραμάτων» 
από  ομάδα  φοιτητών  στην  περίπτωση  συλλογής  και  μέτρησης  του  όγκου  του 
διοξειδίου  του  άνθρακα  σε  ένα  μπουκάλι  coca-cola.  Στο  πλαίσιο  της  συνεργατικής 
μάθησης, μέσα από μια σειρά προτάσεων και διαλόγου με τον διδάσκοντα, η ομάδα 
προσπαθεί να διαμορφώσει μια πειραματική διάταξη που να δίνει λύση στο πρόβλημα. 
Το τελικό αποτέλεσμα, παρά τις δυσκολίες, δείχνει μια θετική στάση των φοιτητών. 
Επιπλέον,  η  αλληλεπικάλυψη  θεωρίας,  πειράματος  και  επιστημονικής  μεθόδου 
φαίνεται να δημιουργεί μια προοπτική για μια βελτίωση των διδακτικών μεθόδων στη 
διδασκαλία των φυσικών επιστημών.

Εισαγωγή
 Η λύση προβλημάτων που βασίζεται σε εργαστηριακή εργασία από μαθητές και φοιτητές είναι 
ένας τύπος εργαστηρίου που τα τελευταία χρόνια γίνεται δημοφιλής σε σχέση με τους άλλους 
τύπους εργαστηριακής διδασκαλίας (Johnstone & Al-Shuaili, 2001). Στη Γαλλία, μια σημαντική 
κίνηση για  την  ανανέωση των παιδαγωγικών και  διδακτικών  μεθόδων  στη  διδασκαλία  των 
φυσικών επιστημών (φ.ε.) αρχικά στα λύκεια, και στη συνέχεια στα γυμνάσια, επιχειρήθηκε το 
1992 (ΒΟΕΝ, 1996, 1997, 1999) και έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη συστηματική προσφυγή στο 
πείραμα,  όπου  σε  αυτήν  επισημαίνονται  «πορείες  λύσης  προβλημάτων  με  τη  βοήθεια 
πειραμάτων» (Lefour & Meheut, 1996.) 

Η δραστηριότητα λύσης προβλημάτων με πειράματα από σπουδαστές ορίστηκε από τους 
Duggan και Gοtt (1995) «ως ένα είδος προβλήματος για το οποίο οι σπουδαστές δεν μπορούν 
αμέσως να δουν την απάντηση ή να θυμηθούν τη μέθοδο που θα εφαρμόσουν για να φτάσουν 
στη  λύση».  Ο  Millar (1996)  διευκρίνισε  τον  παραπάνω  ορισμό  λέγοντας  ότι  «η  λύση 
προβλημάτων με πειράματα είναι μια ερευνητική προσπάθεια. Η προσέγγιση που ακολουθείται 
για  να  απαντήσουμε  σε  μια  ερώτηση  ή  να  επιλύσουμε  ένα  πρόβλημα  είναι  ‘ανοιχτή’.  Οι 
σπουδαστές  μπορούν  ν’  αποφασίσουν  τι  παρατηρούν,  τι  μετρούν,  τι  τροποποιούν,  ποιον 
εξοπλισμό θα χρησιμοποιήσουν και πώς θα τον χειριστούν». Αυτοί οι ορισμοί, αντιστοιχούν σε 
υψηλά επίπεδα της ταξινόμησης διδακτικών στόχων.
Ο Wright (1996) έδωσε έμφαση στο ότι τα προβλήματα πρέπει να σχεδιάζονται ώστε να είναι 
εννοιολογικώς  απλά,  έτσι  που  οι  μαθητές  να  συγκεντρώνονται  στη  μεθοδολογία,  χωρίς  να 
κατακλύζονται από την πολλαπλότητα και τη συνθετότητα των εννοιών, οι δε συσκευές και τα 
όργανα που θα χρησιμοποιήσουν να είναι όσο το δυνατόν πιο απλές. Τα προβλήματα δεν θα 
πρέπει  να  απαιτούν οι  μαθητές  να δομήσουν καινούργιες  έννοιες,  αλλά να εφαρμόσουν τις 
έννοιες  που  διδάχτηκαν  σε  μια  συγκεκριμένη  κατάσταση  και  να  τους  βοηθούν  να 
συνειδητοποιήσουν κενά και αδύνατα σημεία από την προηγούμενη μάθησή τους (Kampourakis 
&  Tsaparlis,  2003).  Επιπλέον οι  απαντήσεις  από τα προβλήματα που τίθενται θα πρέπει  να 
επιβεβαιώνουν ότι άξιζε η προσπάθεια πειραματισμού.
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Ενώ  αναγνωρίζεται  ότι  οι  καταστάσεις  λύσης  προβλημάτων  είναι  πολύπλοκες  και 
μεταβλητές  και  δεν  αντιμετωπίζονται  από  μια  απλή  «επιστημονική  μέθοδο»,  οι  διδακτικοί 
δέχονται  ότι  υπάρχουν  ορισμένα  βασικά  βήματα  που  συνιστούν  τη  διαδικασία  λύσης 
προβλημάτων, όπως:

• Ν’ αναγνωρίζεις το πρόβλημα που τίθεται. 
• Να δομείς μια δοκιμαστική υπόθεση.
• Να σχεδιάζεις ένα πείραμα για να δοκιμάσεις την υπόθεση.
• Να εκτελείς το πείραμα και να καταγράφεις τα αποτελέσματα με κατάλληλους τρόπους.
• Να ερμηνεύεις τα αποτελέσματα και να αξιολογείς τα συμπεράσματα με αναφορά στην 

υπόθεση, για να δοκιμαστούν.
Αυτό  το  μοντέλο  αναπαριστά  μόνο  ένα  απλοποιημένο  διάγραμμα  της  διαδικασίας.  Η 
πραγματική κατάσταση για τη λύση προβλήματος είναι συνήθως περισσότερο πολύπλοκη, με 
συνδέσεις και αλληλεπιδράσεις κατά μήκος διαφορετικών φάσεων. 
Ο δάσκαλος στη μάθηση που βασίζεται στη λύση προβλήματος υιοθετεί έναν ενθαρρυντικό και 
συμβουλευτικό ρόλο. Δίνει την ευκαιρία για συνεργασία των μαθητών σε ομάδες, τους παρέχει 
τα αναγκαία υλικά, παρεμβαίνει με το να υποδεικνύει αδυναμίες και κρίσιμα σημεία που πρέπει 
να ληφθούν υπόψη και γενικά παρωθεί τους μαθητές προς μια επιτυχή λύση του προβλήματος. 
Οι μαθητές απαιτείται να επινοήσουν ένα «βιώσιμο μονοπάτι» λύσης, να σκεφτούν σχετικά μ΄ 
αυτό, τι θα κάνουν, και γιατί επιλέγουν να κάνουν αυτό. 

Η συνεισφορά της ομάδας στο πλαίσιο της συνεργατικής μάθησης παίζει σημαντικό ρόλο. 
Τα μέλη της ομάδας ανταλλάσσουν απόψεις και θέτουν σε κρίση ιδέες και προτάσεις για την 
εύρεση λύσης.  Εάν η φάση αυτή καταλήξει  σε μια θετική συγκατάθεση του διδάσκοντα,  η 
ομάδα συνεχίζει με την εκτέλεση του πειράματος το οποίο θα οδηγήσει σε μια λύση. 

Το  πλαίσιο  στο  οποίο  εκτυλίσσεται  όλη  η  διαδικασία  διεκδικεί  την  ένταξή  του  στον 
κοινωνικό επoικοδομισμό (social-constractivism). Ένα πρώτο στοιχείο αυτού του πλαισίου είναι 
ότι ο μαθητής αλληλεπιδρά με ένα περιβάλλον που είναι οργανωμένο από τον διδάσκοντα. Αυτό 
το στοιχείο συναντά την άποψη του Piaget, που υποστηρίζει ότι το παιδί σ΄ αυτό το περιβάλλον 
καλείται να παίξει ένα ρόλο, στη δόμηση της δικής του γνώσης. Το δεύτερο στοιχείο αφορά το 
ρόλο της αλληλεπίδρασης μεταξύ ομοίων (συμμαθητών) (Perret-Clermant, 1979) και το τρίτο 
στοιχείο είναι η κοινωνική διάσταση της μάθησης (Vygotsky, 1934). 

Η έννοια της διαλυτότητας
Η θεμελιώδης έννοια που υπεισέρχεται στην παρούσα εργασία είναι η  διαλυτότητα. Από την 
έρευνα της διδακτικής των φ.ε.  γνωρίζουμε ότι  τα άτομα νεαρής ηλικίας κατέχουν ποικίλες 
αντιλήψεις  για  τη «διάλυση».  Μέχρι  την ηλικία  των 8 ετών,  τα  παιδιά έχουν την τάση να 
εστιάζουν  την  προσοχή  τους  μόνο  σε  ένα  από  τα  συστατικά  του  διαλύματος  π.χ.  στην 
περίπτωση διάλυσης της ζάχαρης στο νερό λένε ότι η ζάχαρη «απλά έφυγε», «εξαφανίστηκε», 
«έλιωσε», «διαλύθηκε» ή «μετατράπηκε σε νερό» (Holding, 1987, Longden, 1984). 

Η διδασκαλία της χημείας προσδοκά οι μαθητές να αντιμετωπίζουν ένα διάλυμα ως ένα 
ομογενές μείγμα δύο ή περισσοτέρων ουσιών. Ωστόσο αρκετές μελέτες (Prieto, κ.ά., 1989, Fen-
sham & Fensham, 1987) έχουν δείξει ότι μεγάλο ποσοστό μαθητών, στα πρώτα σχολικά χρόνια, 
δεν  θεωρεί  ένα  διάλυμα ως μια  μοναδική  φάση αλλά ως ένα  μείγμα,  που αποτελείται  από 
μεγάλα  σωματίδια  διαλυμένης  ουσίας  στο  νερό,  τα  οποία  μπορούν  να  απομακρυνθούν  με 
φιλτράρισμα από το νερό. Ο Holding (1987) ερεύνησε κατά πόσο μαθητές ηλικίας 8-17 ετών 
χρησιμοποιούν  τη  σωματιδιακή  άποψη  για  τη  δομή  της  ύλης  στο  φαινόμενο  της  διάλυσης 
ζάχαρης στο νερό. Διαπίστωσε ότι μόνο στις ηλικίες των 15 και 17 ετών, ποσοστά 30% και 50% 
αντίστοιχα,  απεικόνισαν  τα  «σωματίδια  της  ζάχαρης»,  αλλά  από  αυτούς  μόνο  οι  μισοί 
απεικόνισαν επίσης και μόρια νερού. 
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Μαζί με την οικοδόμηση της έννοιας των υγρών διαλυμάτων οι μαθητές αναμένεται να 
αναπτύξουν και την έννοια για τα αέρια διαλύματα, έχοντας ως παράδειγμα τον αέρα. Σε μελέτη 
της Meheut κ.ά. (1985) αναφέρεται ότι μαθητές μικρών ηλικιών συχνά έχουν την ιδέα ότι ένα 
μείγμα, π.χ. ο αέρας, είναι μια ουσία.

Η ταυτότητα της έρευνας
Η παρούσα εργασία είναι μέρος μιας ευρύτερης έρευνας που περιελάμβανε έξι προβλήματα, 
που αφορούσαν την αέρια κατάσταση και τέθηκαν σε ισάριθμες ομάδες φοιτητών για να τα 
απαντήσουν  με  τη  βοήθεια  σχετικού  πειράματος  που  θα  επινοούσαν  στο  εργαστήριο.  Εδώ 
αναφερόμαστε στη λύση του ενός από τα έξι προβλήματα. Στόχος μας ήταν να διερευνηθεί κατά 
πόσο οι  φοιτητές  μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις  θεωρητικές  τους γνώσεις  καθώς και  τις 
πειραματικές τους εμπειρίες για να επινοήσουν μια κατάλληλη πειραματική διάταξη που να 
δίνει απάντηση στο ερώτημα που θέτει το πρόβλημα.  H ομάδα που πήρε μέρος στη λύση του 
προβλήματος ήταν πρωτοετείς φοιτητές του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης 
(Π.Τ.Δ.Ε.) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2003-04. 

Αρχικά οι φοιτητές όλων των ομάδων διδάχτηκαν από τον κύριο ερευνητή (Κ.Κ.), σε ένα 
πλήρες  δίωρο  (120  λεπτά),  επτά  θέματα  σχετικά  με  θεμελιώδεις  ιδιότητες  της  αέριας 
κατάστασης. Το διδακτικό μοντέλο που εφαρμόσαμε για τα θέματα αυτά ήταν το διαλεκτικό με 
τη βοήθεια πειραμάτων επίδειξης. Ο διδάσκων διαπραγματεύθηκε κάθε θέμα με καθοδηγούμενο 
διάλογο με  μία  ομάδα φοιτητών,  με  ακροατήριο τους  υπόλοιπους  φοιτητές.  Στόχος  ήταν η 
υπενθύμιση και η βελτίωση της κατανόησης θεμελιωδών εννοιών της αέριας κατάστασης. 

Έπειτα από μία εβδομάδα, ανατέθηκε στο εργαστήριο σε κάθε μία από τις έξι ομάδες η 
λύση  ενός  διαφορετικού  προβλήματος.  Οι  φοιτητές/τριες  που  πήραν  μέρος  στην  παρούσα 
εργασία  ήταν  επτά  και  είχαν  διαφορετική  γνωστική  υποδομή  στις  φυσικές  επιστήμες:  μία 
φοιτήτρια ήταν απόφοιτος θετικής κατεύθυνσης, δύο (ένα αγόρι και ένα κορίτσι) τεχνολογικής 
κατεύθυνσης και τέσσερις (τρία κορίτσια και ένα αγόρι) θεωρητικής κατεύθυνσης. Ο χρόνος 
που διατέθηκε για την όλη διαδικασία ήταν δύο ώρες. Η όλη διαδικασία που ακολουθήθηκε 
περιγράφεται στις παρακάτω έξι φάσεις το περιεχόμενο των οποίων προήλθε από σημειώσεις 
του διδάσκοντος καθώς και από σημειώσεις και σχήματα της ομάδας των φοιτητών. Οι διάλογοι 
μεταξύ του διδάσκοντος και των μελών της ομάδας μαγνητοφωνήθηκαν.

Αποτελέσματα και σχόλια
Φάση μεταβίβασης του προβλήματος (διδάσκων)
Ο διδάσκων έδωσε γραπτώς στην ομάδα τη διατύπωση του προβλήματος και τους ζήτησε να τη 
μελετήσουν. Η διατύπωση του προβλήματος είχε ως εξής: «Να συζητήσετε ως ομάδα και να 
προτείνετε  έναν  τρόπο,  ώστε  να  συλλέξουμε  και  να  μετρήσουμε  όλη  την  ποσότητα  του 
διοξειδίου του άνθρακα που περιέχεται σε ένα μπουκάλι coca-cola. Στη συνέχεια να εκτελέσετε 
το πείραμα και  να υπολογίσετε την %  v/v περιεκτικότητα του διαλύματος  σε διοξείδιο του 
άνθρακα». Να θεωρήσετε το CO2 ως τη μοναδική διαλυμένη ουσία και το υγρό ως διαλύτη. 

Φάση οικειοποίησης του προβλήματος
Μετά από λίγα λεπτά, ο διδάσκων ξεκινάει με την ομάδα μια συζήτηση (διάρκειας 15 περίπου 
λεπτών),  για  να  οριοθετήσουν  το  εννοιολογικό  πλαίσιο  μέσα  στο  οποίο  εντάσσεται  το 
πρόβλημα.  Η  συζήτηση  αναφέρθηκε  αρχικά  στην  έννοια  της  διαλυτότητας  και  στους 
παράγοντες που την επηρεάζουν. Οι φοιτητές φάνηκε ότι είχαν κάποια γνώση της διαλυτότητας 
στερεών ουσιών στο νερό και σε μικρότερο βαθμό γνώριζαν την περίπτωση της διαλυτότητας 
αερίου σε υγρό. Ειδικότερα αναφερθήκαμε στη διαλυτότητα αερίου σε υγρό και επισημάναμε 
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με παραδείγματα την εξάρτηση της διαλυτότητας από τη φύση του διαλύτη και της διαλυμένης 
ουσίας, καθώς και την εξάρτηση της διαλυτότητας από τη θερμοκρασία και την πίεση. 
Στη φάση αυτή ο διδάσκων βεβαιώθηκε ότι η ομάδα κατάλαβε τι τους ζητείται και ποια είναι η 
φύση του προβλήματος που τους τέθηκε. Επιπλέον οι φοιτητές με τη βοήθεια του διδάσκοντα 
κάνουν ανάκληση και αναφορά σε παραδείγματα των σχετικών με το πρόβλημα εννοιών που 
ήδη γνωρίζουν. Είναι μια μορφή προ-εργαστηριακής προετοιμασίας. Αυτό δίνει κατεύθυνση και 
ενίσχυση στην ομάδα ώστε να ξεκινήσουν την εμπλοκή τους στη συγκεκριμένη εργαστηριακή 
εργασία. 

Φάση διαμόρφωσης της πειραματικής διάταξης
Η ομάδα έχει ήδη αρχίσει ενεργά να ασχολείται με το πρόβλημα, επιστρατεύοντας γνώσεις και 
διαδικασίες που κατά την άποψή της θα δώσουν μια λύση. Ο διάλογος μεταξύ της ομάδας και 
του διδάσκοντα που παρατίθεται προέρχεται από απομαγνητοφώνηση. Επίσης κάποιες από τις 
προτάσεις που παρουσιάζουμε παρακάτω η ομάδα τις περιέγραφε και με σχήματα.

1η Πρόταση: «Αρχικά θα αφαιρέσουμε το καπάκι και στο χείλος του μπουκαλιού θα εφαρμόσουμε ένα 
μπαλόνι με σκοπό να συλλέξουμε το CO2. Στη συνέχεια θα θερμάνουμε το μπουκάλι της coca-cola. Όσο 
θα  αυξάνεται  η  θερμοκρασία,  η  διαλυτότητα  του  αερίου  στο  διάλυμα  θα  μειώνεται  και  θα 
συγκεντρώνεται το διοξείδιο στο μπαλόνι».
Διδάσκων: Το CO2 που συγκεντρώνεται στο μπαλόνι θα «εμποδίζει» ή θα «διευκολύνει» το CO2 που έχει 
απομείνει στο διάλυμα να αποβληθεί από αυτό;
Φοιτητής: « Αρχικά μόλις προσαρμόσουμε το μπαλόνι η πίεση πάνω από το διάλυμα θα ελαττωθεί αφού 
το διοξείδιο του άνθρακα μπορεί  να καταλάβει  μεγαλύτερο χώρο.  Όταν όμως μετά τη θέρμανση το 
μπαλόνι δεν φουσκώνει άλλο η πίεση μέσα στο μπαλόνι και πάνω από το διάλυμα δεν μπορεί περαιτέρω 
να ελαττωθεί αφού σταθεροποιείται και γίνεται ίση με την ατμοσφαιρική». 

2η Πρόταση: «Ξέρουμε ότι ο όγκος της coca-cola είναι 250 mL. Θα χύσουμε τα 250 mL της coca-cola 
σ΄ ένα δοκιμαστικό σωλήνα, που αναγράφονται τα mL, και μετά από θέρμανση της coca-cola το αέριο 
CO2 θα ελευθερωθεί στον αέρα. Άρα η στάθμη της coca-cola θα είναι σίγουρα κάτω από τα 250 mL, που 
είναι ο αρχικός της όγκος. Στη συνέχεια από τον αρχικό όγκο της coca-cola θα αφαιρέσουμε αυτό που 
έμεινε στο δοκιμαστικό σωλήνα, που δεν έχει CO2 και έτσι θα βρούμε τον όγκο του CO2».
Διδάσκων:  Σε ένα διάλυμα ο όγκος του διαλύτη και ο όγκος της διαλυμένης αέριας ουσίας ισούνται με 
τον όγκο του διαλύματος. Σας θυμίζω ότι σε 1  L νερό στους 20 0C και σε πίεση 1  atm μπορούν να 
διαλυθούν γύρω στα 700 L αέριας αμμωνίας, αλλά ο όγκος του προκύπτοντος διαλύματος διαφέρει λίγο 
από το 1 L. 
Φοιτήτρια: «Αφού  όσο  διοξείδιο  του  άνθρακα  βάλαμε  στην  coca-cola τόσο  υπάρχει  και  μέσα  στο 
μπουκάλι, γιατί να μη είναι η coca-cola το άθροισμά τους»;
Διδάσκων: Θα συμφωνήσω μόνο αν αναφέρεσαι στη μάζα του διαλύτη και στη μάζα της διαλυμένης 
ουσίας. Πράγματι το άθροισμα των μαζών αυτών ισούται με τη μάζα του διαλύματος όχι όμως και με το 
άθροισμα των όγκων.

3η Πρόταση:  «Να  χρησιμοποιήσουμε  ένα  άδειο  μπουκάλι  πολύ  μεγαλύτερο  και  να  το 
συνδέσουμε  με  το  μπουκάλι  της  coca-cola που  έχει  το  διοξείδιο  του  άνθρακα  μέσω  ενός 
σωλήνα. Έπειτα, αφού κουνήσουμε το μπουκάλι, θα ελευθερωθεί το διοξείδιο του άνθρακα και 
θα μεταφερθεί στο άλλο. Στη συνέχεια θα θερμάνουμε την coca-cola μέσα σε ένα ειδικό δοχείο 
με νερό για να φύγει και άλλο διοξείδιο του άνθρακα. Στο τέλος όλο το διοξείδιο του άνθρακα 
θα πάει στο άλλο μπουκάλι».
Διδάσκων: Καθώς θα συλλέγουμε το διοξείδιο του άνθρακα στο άδειο μπουκάλι, η πίεση που θα ασκεί 
το διοξείδιο θα αυξάνεται και δεν θα «επιτρέπει» στο εναπομένον διοξείδιο του άνθρακα στο μπουκάλι 
να εγκαταλείψει το διάλυμα. Επιπλέον πώς θα μετρήσουμε τον όγκο του διοξειδίου του άνθρακα; 

363



  6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής των Φ.Ε. και Ν.Τ. στην Εκπαίδευση

Φοιτητής: «Το μπουκάλι στο οποίο θα συλλέξουμε το διοξείδιο του άνθρακα θα είναι αρκετά μεγάλο και 
δεν θα υπάρχει περίπτωση η ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα να μη χωρέσει σ΄ αυτό. Άλλωστε όσο πιο 
μεγάλος είναι ο όγκος του δοχείου, τόσο πιο μικρή πίεση θα ασκεί το αέριο».

Διδάσκων: Συμφωνώ ότι με τον τρόπο αυτό θα συλλέξουμε περισσότερο CO2 απ΄ ό,τι στην περίπτωση με 
το μπαλόνι. Πρώτα απ΄ όλα να μη ξεχνάμε ότι το «άδειο μπουκάλι» δεν είναι άδειο, αλλά περιέχει αέρα. 
Άρα πίεση στην επιφάνεια του διαλύματος δεν θα ασκεί μόνο το διοξείδιο του άνθρακα που συλλέγουμε 
στο μπουκάλι αλλά και ο αέρας που υπάρχει σ΄ αυτό. Δεύτερο, αν σε ένα κλειστό δοχείο εισάγουμε μια 
οποιαδήποτε ποσότητα αερίου, μικρή ή μεγάλη, αυτή θα καταλάβει ένα μέρος του δοχείου ή ολόκληρο 
το δοχείο; 

Φοιτήτρια: «Τα αέρια καταλαμβάνουν όλο τον όγκο που τους διατίθεται». 

Διδάσκων: Επομένως δεν μπορούμε να μετρήσουμε τον όγκο του αερίου που θα συλλέξουμε με τη 
μέθοδο που προτείνετε. Λάβετε δε υπόψη σας ότι, όταν ανοίγουμε το μπουκάλι με την coca-cola, μέχρι 
να προσαρμόσουμε το πώμα με το σωληνάκι, ένα μέρος του διοξειδίου του άνθρακα διαφεύγει. Κάτι 
πρέπει να σκεφτούμε, ώστε, όταν ανοίγουμε το μπουκάλι, να έχουμε όσο το δυνατό λιγότερη απώλεια 
διοξειδίου του άνθρακα. 

Φοιτήτρια: «Θα βάλουμε την coca-cola στο ψυγείο να παγώσει. Αφού έχει παγώσει η διαλυτότητα του 
διοξειδίου του άνθρακα θα αυξηθεί και το αέριο που είναι πάνω από την coca-cola μέχρι το στόμιο θα 
διαλυθεί και έτσι, όταν ανοίξουμε το μπουκάλι για να βάλουμε το πώμα με το σωληνάκι, δεν θα φύγει. 
Διδάσκων: Όλα αυτά είναι σωστά και θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας. Τις προτάσεις σας που μέχρι 
τώρα συζητήσαμε θα πρέπει να τις σκεφτείτε, και να προτείνετε μια πειραματική διάταξη που να μπορεί 
να συλλέγει όλο σχεδόν το διοξείδιο του άνθρακα και ταυτόχρονα να μπορεί να μετρηθεί ο όγκος του.

4η Πρόταση:  «Να πάρουμε μια παγωμένη  coca-cola, να βάλουμε γρήγορα στο στόμιό της το 
πώμα με ένα σωληνάκι που να φτάνει λίγο πιο πάνω από τον πυθμένα. Μέσα από το σωληνάκι 
θα περνάει το διοξείδιο του άνθρακα. Στη συνέχεια να βάλουμε το μπουκάλι μέσα σε ένα δοχείο 
με νερό και με ένα γκαζάκι να θερμαίνουμε το νερό. Έτσι, όλο το διοξείδιο του άνθρακα θα 
φύγει. Το σωληνάκι στη συνέχεια θα το περνάμε μέσα σε ένα δοχείο με πολύ κρύο νερό και έτσι 
το αέριο διοξείδιο άνθρακα θα ψύχεται και στην άκρη του σωλήνα, που θα την έχουμε έξω από 
το κρύο νερό, θα μαζεύουμε το διοξείδιο του άνθρακα σε υγρό. Τον όγκο του υγρού μπορούμε 
να τον μετρήσουμε και αυτός θα είναι ο όγκος του διοξειδίου».
Διδάσκων: Φαίνεται ότι ένα μέρος απ΄ αυτά που είπαμε τα λάβατε υπόψη σας. Όμως, ακόμη και αν με τη 
βοήθεια  ψυχρού  νερού  μπορούσαμε  να  υγροποιήσουμε  το  διοξείδιο  του  άνθρακα,  το  ερώτημα  που 
τίθεται  είναι:  Ο όγκος ορισμένης  ποσότητας  αερίου και  ο  όγκος  του υγρού που προκύπτει  από την 
υγροποίηση του αερίου θα είναι ίσοι; 

Φοιτητής: Ο όγκος του υγρού θα είναι πολύ μικρότερος από τον όγκο του αερίου.

Διδάσκων: Μπορείς να δώσεις μια εξήγηση γιατί συμβαίνει αυτό, αναφερόμενος στα μόρια ενός αερίου 
και ενός υγρού;

Φοιτητής: Οι αποστάσεις μεταξύ των μορίων στα αέρια είναι  πολύ μεγαλύτερες από τις  αποστάσεις 
μεταξύ των υγρών και αυτές με τη σειρά τους είναι μεγαλύτερες από τις αποστάσεις μεταξύ των μορίων 
στα στερεά. Άλλωστε τα μόρια ενός αερίου κινούνται πολύ γρήγορα, ενώ ενός υγρού κινούνται λίγο.

Διδάσκων: Πώς σας ήλθε η ιδέα να υγροποιήσουμε το διοξείδιο του άνθρακα;

Φοιτήτρια: Αυτό κάνουμε με τους υδρατμούς, που είναι αέριο, για να τους μετατρέψουμε σε υγρό. Τους 
ψύχουμε. Έτσι δεν παίρνουμε το αποσταγμένο νερό;

Διδάσκων: Συμφωνώ για την περίπτωση των υδρατμών, μόνο που η υγροποίηση γενικά των αερίων δεν 
είναι μια εύκολη υπόθεση. Το διοξείδιο του άνθρακα μπορεί να υγροποιηθεί στη συνήθη θερμοκρασία, 
γύρω στους 30 0C, αν θυμάμαι καλά και με ταυτόχρονη συμπίεση μερικών δεκάδων ατμοσφαιρών. Ας 
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επανέλθουμε στο πρόβλημα μας. Πρέπει να θυμηθούμε πώς συλλέγουμε ένα αέριο. Από τις τελευταίες 
τάξεις του δημοτικού σχολείου, έχετε δει τουλάχιστον εικονογραφημένο τον τρόπο συλλογής αερίου. 
Επίσης,  στα  βιβλία  φυσικής  και  χημείας  στη  δευτεροβάθμια  εκπαίδευση  περιγράφονται  πειράματα 
συλλογής και μέτρησης του όγκου αερίων, που παράγονται από χημικές αντιδράσεις. Σχεδόν σε όλα τα 
βιβλία χημείας περιγράφεται εικονικά η αντίδραση ενός δραστικού μετάλλου με οξύ για την παρασκευή 
υδρογόνου π.χ. η αντίδραση υδροχλωρικού οξέος με ψευδάργυρο. 

Η ομάδα δεν μπόρεσε να θυμηθεί κάτι σχετικό και μια απογοήτευση άρχισε να διαφαίνεται. 
Προφανώς σε όλη τη διαδρομή της στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση δεν είχαν εκτελέσει ένα 
σχετικό  πείραμα  ή  αν  είχαν  παρακολουθήσει  δεν  μπορούν  να  το  θυμηθούν,  ώστε  να  το 
αναπαράγουν.
Διδάσκων: Έστω ότι θέλω να μετρήσω τον όγκο του αέρα που μπορώ να εκπνεύσω από τους πνεύμονές 
μου. Πήρα έναν ογκομετρικό κύλινδρο και μια γυάλινη λεκάνη γεμάτη με νερό μέχρι περίπου το μέσο. 
Γέμισα πλήρως τον κύλινδρο με νερό και τον αντέστρεψα. Στη συνέχεια, με τη βοήθεια ενός ορθοστάτη 
με μεταλλική λαβίδα, ο κύλινδρος κρατήθηκε κατακόρυφος. Πέρασα το ένα άκρο λεπτού πλαστικού 
σωλήνα κάτω από τον ογκομετρικό κύλινδρο και άρχισα να φυσάω σιγά-σιγά αέρα στο άλλο άκρο. 
Σχηματίστηκαν φυσαλίδες και η στάθμη του νερού στον κύλινδρο άρχισε να κατεβαίνει. Η ομάδα έδειξε 
να είναι ευχαριστημένη και μια φοιτήτρια είπε: «ήταν απλό αλλά ποτέ δεν είχαμε κάνει κάτι παρόμοιο». 

Από την ομάδα ο διδάσκων ζήτησε να ανακεφαλαιώσει γραπτώς την πειραματική διαδικασία 
στην οποία καταλήξαμε και να σχεδιάσει την πειραματική διάταξη. Ήδη από την έναρξη της 
διαδικασίας είχαν περάσει 65 λεπτά.

Φάση πραγματοποίησης του πειραματισμού
Η ομάδα με τη βοήθεια του διδάσκοντος συναρμολόγησε τη συσκευή. Η έλλειψη πειραματικής 
εμπειρίας και η αδεξιότητα χειρισμού απλών συσκευών ήταν εμφανείς. Πριν να βγάλουμε το 
καπάκι  από  την  coca-cola, σημειώσαμε  με  ένα  μαρκαδόρο  τη  στάθμη  του  διαλύματος  στο 
μπουκάλι.  Ο όγκος  του  εκτοπιζόμενου  νερού  στον κύλινδρο βρέθηκε ίσος  με  265  mL Στη 
συνέχεια αδειάσαμε την ποσότητα της coca-cola που έμεινε στο μπουκάλι και το γεμίσαμε με 
νερό μέχρι το σημείο που είχαμε σημειώσει τη στάθμη της  coca-cola, πριν να την ανοίξουμε. 
Αδειάσαμε το νερό σε ογκομετρικό κύλινδρο και βρήκαμε τον όγκο του διαλύματος, ίσο με 235 
mL. Υπολογίσαμε την περιεκτικότητα της coca-cola σε διοξείδιο του άνθρακα. 
Επισημάνθηκε  ότι  η  τιμή  του  όγκου  του  διοξειδίου  του  άνθρακα  θα  πρέπει  να  είναι  λίγο 
μεγαλύτερη  από  αυτή  που  μετρήθηκε,  αφού  μια  ποσότητα,  έστω και  μικρή,  διέφυγε  μόλις 
βγάλαμε το καπάκι, παρόλον ότι είχαμε φροντίσει η coca-cola να είναι παγωμένη. Εξάλλου,  μια 
μικρή ποσότητα του CO2 διαλύθηκε στο νερό του κυλίνδρου. 

Εικόνα 1. Σχηματική αναπαράσταση της πειραματικής διάταξης από την ομάδα για την εύρεση της  
περιεκτικότητας του CO2  σε ένα μπουκάλι coca-cola.

Φάση ερμηνείας των αποτελεσμάτων
Στη φάση αυτή ο διδάσκων έθετε ερωτήσεις στην ομάδα σχετικές με τη διαλυτότητα αερίου σε 
υγρό  και  οι  φοιτητές  /  τριες  της  ομάδας  απαντούσαν  με  άνεση.  Ουσιαστικά  έγινε  μια 
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ανακεφαλαίωση  των  εννοιών  που  σχετίζονται  με  το  πρόβλημα  και  της  πειραματικής 
διαδικασίας που ακολουθήθηκε. Εντύπωση έκανε στην ομάδα η μεγάλη τιμή του όγκου του 
διοξειδίου του άνθρακα, που ήταν διαλυμένο, σε σχέση με τον όγκο του διαλύματος. 

Φάση κοινωνιολόγησης
Η ομάδα παρουσίασε στις άλλες ομάδες που ασχολήθηκαν με τη λύση άλλων προβλημάτων το 
πρόβλημα  που  της  τέθηκε,  την  πειραματική  διάταξη  που  χρησιμοποίησαν,  καθώς  και  το 
αποτέλεσμα που βρήκαν. 

Συμπεράσματα και προτάσεις για τη διδακτική πράξη
Όπως  προκύπτει  από  τους  διαλόγους  που  καταγράφονται  στη  φάση  διαμόρφωσης  της 
πειραματικής διάταξης, οι φοιτητές της έρευνάς μας δεν έχουν ή έχουν πολύ μικρή πειραματική 
εμπειρία.  Η  τεχνική  συλλογής  και  μέτρησης  του  όγκου  ενός  αερίου  με  τη  βοήθεια 
ανεστραμμένου κυλίνδρου μέσα σε λεκάνη με νερό, που είναι εδραιωμένη για ένα ειδικό, για 
τους φοιτητές φαίνεται να είναι ένα γνωστικό άλμα. Κατά τη γνώμη του διδάσκοντος, αν η 
ομάδα αφηνόταν μόνη της, χωρίς τη βοήθειά του, θα ήταν μάλλον απίθανο να καταλήξει σε μια 
«βιώσιμη» πειραματική διάταξη. Ο διάλογος του διδάσκοντος με την ομάδα στη διαμόρφωση 
μιας πειραματικής διάταξης έπαιξε καθοριστικό ρόλο. 

Επίσης είναι φανερό από την περιγραφή της διαδικασίας που ακολουθήθηκε ότι αυτός ο 
τύπος εργαστηριακής εργασίας είναι χρονοβόρος και έχει μεγάλες απαιτήσεις από τον δάσκαλο 
και το φοιτητή, σε σχέση με την παραδοσιακή διδασκαλία τύπου διάλεξης και τα παραδοσιακά 
εργαστήρια επίδειξης και επαλήθευσης. Η όλη διαδικασία διήρκεσε 120 λεπτά και ο χρόνος της 
ενεργού συμμετοχής των φοιτητών τόσο μεταξύ των μελών της ομάδας όσο και μεταξύ της 
ομάδας και του διδάσκοντα σε όλες τις φάσεις, και ιδιαίτερα κατά τη φάση «επινόησης μιας 
πειραματικής διάταξης», κατέλαβε ένα μεγάλο μέρος. Αυτός θεωρούμε ότι είναι ένας βασικός 
παράγοντας που διαφοροποιεί αυτή τη διδακτική μέθοδο σε σχέση με άλλες και ιδιαίτερα με τις 
δασκαλοκεντρικές. 

Η διαπραγμάτευση των προτάσεων  της ομάδας μεταξύ του διδάσκοντος και της ομάδας, 
είτε  με  τη  μορφή  επαγωγικο-υποθετικών  συλλογισμών  είτε  με  τη  βοήθεια  πειραματικών 
συσκευών,  αναβαθμίζει  ποιοτικά  και  ποσοτικά  τον  χρόνο  ενεργητικής  συμμετοχής  των 
φοιτητών  και  αυτός  είναι  ένας  παράγοντας  που  μεγιστοποιεί  τη  μάθηση.  Μια  τέτοια 
μεθοδολογία, αν εφαρμοστεί συστηματικά, είναι πιθανό να καλλιεργεί την ανάπτυξη ανώτερης 
τάξεως  γνωστικών  δεξιοτήτων  (HOCS).  Στο  πλαίσιο  της  ευρύτερης  εργασίας  που 
προαναφέραμε,  οι  φοιτητές  που  ασχολήθηκαν  σε  ομάδες  με  τη  λύση  προβλημάτων  στο 
εργαστήριο  αξιολογήθηκαν  γραπτώς  σε  κοινά  θέματα  με  ισοδύναμες  ομάδες  φοιτητών  που 
διδάχτηκαν τα ίδια προβλήματα με διαφορετική μεθοδολογία (λύση των ίδιων προβλημάτων με 
πειράματα επίδειξης και λύση των προβλημάτων με περιγραφή και σχεδιασμό των πειραμάτων 
στο  πίνακα  χωρίς  τη  χρήση  πειραματικών  συσκευών)  παρουσίασαν  στατιστικά  σημαντική 
υψηλότερη επίδοση (Καμπουράκης, 2006, σ. 284). 

Η  αυξημένη  εμπλοκή  των  φοιτητών  στο  πλαίσιο  της  ομαδοσυνεργατικής  διδασκαλίας 
οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην αίσθηση και στις ευκαιρίες επιλογής και αυτορρύθμισης που 
παρέχει (McCombs, 1988, σ. 153). Κατά τη φάση διαμόρφωσης της πειραματικής διαδικασίας, 
οι  προτάσεις  της  ομάδας  δείχνουν  ότι  αυτή  είχε  εμπλακεί  στο  πρόβλημα. Στη  φάση  αυτή 
φάνηκε καθαρά ποιες σχετικές εναλλακτικές ιδέες κατέχουν οι φοιτητές και ποιες έννοιες δεν 
έχουν κατανοηθεί. Η πρώτη πρόταση που διατύπωσε η ομάδα, λαμβάνει υπόψη της μόνο τον 
ένα παράγοντα, την αύξηση της θερμοκρασίας, και δεν λαμβάνει τον άλλο, την πίεση. Στην 
δεύτερη  πρόταση  φαίνεται  ότι  η  ομάδα  δεν  είχε  μια  εικόνα  της  διάλυσης  σε  σωματιδιακό 
επίπεδο,  αν  και  η  σωματιδιακή  δομή  της  ύλης  διδάσκεται  από  τις  τελευταίες  τάξεις  του 
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δημοτικού σχολείου.  Στην τρίτη πρόταση, αποκαλύπτεται ότι η δηλωτική γνώση (declarative) 
που κατέχουν οι φοιτητές δεν τους εξασφαλίζει μια κατανόηση των εννοιών και αυτό φαίνεται 
καθαρά όταν προσπαθούν να τις εφαρμόσουν σε συγκεκριμένες πειραματικές καταστάσεις. Το 
πείραμα  δεν  αφήνει  περιθώρια  συγκάλυψης.  Στην  τέταρτη  πρόταση,  είναι  εμφανής  η 
προσπάθεια να μεταφέρουν σε μια καινούργια κατάσταση γνώσεις  και διαδικασίες που ήδη 
κατέχουν με το νοητικό μηχανισμό της αναλογίας, χωρίς όμως να λαμβάνουν υπόψή τους τα 
όρια και τους περιορισμούς στις οποίες υπόκεινται. Από την άλλη πλευρά η έλλειψη εμπειρίας 
στο να χειρίζονται συσκευές και όργανα καθώς και η έλλειψη γνώσης της λειτουργικότητάς 
τους  δείχνουν  τη  μικρή  μέχρι  και  την  ανύπαρκτη  σχέση  των  αποφοίτων  δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης με το εργαστήριο. 

Η όλη διαδικασία που ακολουθήθηκε άφησε πολλά περιθώρια στην ομάδα να αισθανθεί ότι 
συμμετέχει σε μια δημιουργική εργασία και ότι η όλη διαδικασία κατευθυνόταν σε ένα βαθμό 
από  τους  ίδιους.  Δεν  αναπαρήγαγαν  μια  δεδομένη  διαδικασία,  όπως  γίνεται  στη  λύση 
προβλημάτων με «χαρτί και μολύβι» ή με τα πειράματα επαλήθευσης. Αυτή η συμμετοχικότητα 
δημιούργησε  ένα  θετικό  διδακτικό  κλίμα  στο  εργαστήριο.  Με  την  πραγματοποίηση  του 
πειράματος και τη μέτρηση του όγκου του διοξειδίου του άνθρακα, η ομάδα συνειδητοποίησε 
ότι  μπορεί  να  τα  καταφέρει.  Αισθάνθηκε  ένα  είδος  αυτοεκτίμησης  και  κάποιοι  φοιτητές 
δήλωσαν ότι «ήταν απλό αλλά μετά τις προτάσεις μας δεν πιστεύαμε ότι θα τα καταφέρουμε». 

Το έργο του δασκάλου και  των φοιτητών είναι  πολύ δυσκολότερο στο πλαίσιο μιας 
τέτοιας διδασκαλίας, διότι ο δάσκαλος καλείται να δημιουργήσει τον προβληματισμό, που θα 
κινητοποιήσει  τη  διερευνητική  διαδικασία  των  μαθητών,  να  βοηθήσει  την  ομάδα  στην 
οργάνωση των νοητικών τακτικών που θα ακολουθήσει και τη διαδικασία που θα εφαρμόσει. Οι 
φοιτητές από την άλλη πλευρά καλούνται να αναπτύξουν δραστηριότητες που προϋποθέτουν 
ανώτερες  νοητικές  λειτουργίες,  αναπτυγμένες  μεθοδολογικές  στρατηγικές  και  απαιτητικές 
κοινωνικές δεξιότητες. Οι δυσκολίες αυτές, μαζί με την έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής στα 
σχολεία και οι αργοί ρυθμοί διεξαγωγής του τύπου αυτού διδασκαλίας μπορούν να προβάλλουν 
ως βασικές αιτίες για να αποθαρρύνουν τους εκπαιδευτικούς να τις εφαρμόσουν. 

Η διδακτική μέθοδος ενδείκνυται για μαθητές λυκείου και για φοιτητές καθόσον απαιτεί οι 
μαθητές  να έχουν σχηματίσει  ένα εννοιολογικό  υπόβαθρο σχετικό  με τα  πειράματα που θα 
διεξάγουν και  να γνωρίζουν τη χρήση και  λειτουργία ενός  αριθμού βασικών συσκευών και 
οργάνων (Domin 1999). Κατά τη φάση ερμηνείας του αποτελέσματος ή των αποτελεσμάτων, η 
συσχέτιση  των  παρατηρούμενων  φαινομένων  κατά  την  εκτέλεση  του  πειράματος  από  τους 
φοιτητές και η ερμηνεία τους στο πλαίσιο της εννοιολογικής τους υποδομής είναι ένα κρίσιμο 
σημείο  στη  μάθηση.  Στην  περίπτωση  του  προβλήματος  που  ασχοληθήκαμε,  ο  όγκος  του 
διοξειδίου  του  άνθρακα  που  μετρήθηκε  (265  mL σε  διάλυμα  235  mL)  Προκάλεσε 
προβληματισμό σχετικά με το μέγεθος της διαλυτότητας του διοξειδίου του άνθρακα στο νερό. 
Αυτό μας οδήγησε  «στη φάση της ερμηνείας των αποτελεσμάτων» να συνδέσουμε αυτή τη 
μακροσκοπική  παρατήρηση  με  τη  μικροσκοπική  αναπαράσταση  ενός  διαλύματος  και  τη 
θεώρηση των κενών χώρων μεταξύ των μορίων. 

Κατά τη φάση της κοινωνιολόγησης, όπου στην παρούσα εργασία δεν δώσαμε ιδιαίτερη 
βαρύτητα λόγω χρονικού περιορισμού, η ομάδα παρουσίασε το έργο της στις άλλες ομάδες και 
αυτές με τη σειρά τους το δικό τους. Η υποστήριξη από την ομάδα της πειραματικής διάταξης 
που διάρθρωσε και η επιχειρηματολογία των λόγων που κατέληξε σε αυτήν,  μεταξύ άλλων 
εναλλακτικών, η παρουσίαση της μέτρησης που πήρε και το αποτέλεσμα στο οποίο κατέληξε, 
είναι σημαντικά στοιχεία που εισάγουν τους φοιτητές στην επιστημονική μεθοδολογία. 
Η  λύση  προβλημάτων  με  τη  βοήθεια  πειραμάτων  μπορεί  να  αναπτύξει  ισχυρές  συνδέσεις 
πειραματικής τεχνικής και επιστημονικής μεθόδου με τις έννοιες και τη θεωρία που διδάσκεται 
στην αίθουσα διδασκαλίας. Έτσι οι χώροι αυτοί επικαλύπτονται, με αποτέλεσμα οι έννοιες να 
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γίνονται  πιο  κατανοητές  και  η  θεώρηση  της  επιστήμης  ως  συλλογικής  κοινωνικής 
δραστηριότητας, να γίνεται πιο κατανοητή. 
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Εργασίες 

Πρώιμες «ανακαλύψεις», πρόδρομες ιδέες και άλλες αναχρονιστικές 
ιστορίες: η περίπτωση του «έργου» και των ενεργειακών εννοιών

Κανδεράκης Ν.
Σχολικός σύμβουλος ΠΕ4, nikanderakis@yahoo.gr

Το γινόμενο «δύναμη επί τη μετατόπιση» χρησιμοποιείται επί ένα αιώνα τόσο από τους 
μαθηματικούς και τους φιλόσοφους για τον υπολογισμό της «ζωντανής δύναμης» (vis 
viva),  όσο  και  από  τους  μηχανοτεχνίτες  για  τον  υπολογισμό  των  επιδόσεων  των 
κινητήριων μηχανών. Από τη συνάντηση των δύο αυτών πρακτικών, στη Γαλλία των 
αρχών  του  19ου  αιώνα,  θα  προκύψει  το  φυσικό  μέγεθος  «έργο»  ως  μέτρο  της 
εργασίας. Μόνο τότε το γινόμενο «δύναμη επί μετατόπιση» θεωρείται ότι συγκροτεί το 
φυσικό αυτό μέγεθος. Γιατί;  Από μια ανασκόπηση της εξέλιξης των σχετικών ιδεών 
στην ιστορία των επιστημών και από μια περιήγηση στη φιλοσοφία των επιστημών 
σχετικά  με  το  νόημα  των  επιστημονικών  εννοιών,  διαμορφώνεται  μια  σειρά  από 
κριτήρια  για  το  πότε  μια  μαθηματική  παράσταση,  όπως  η  «δύναμη  επί  τη 
μετατόπιση», θεωρείται αυτόνομο φυσικό μέγεθος εντεταγμένο σε μια θεωρία.

Εισαγωγή

   Η  συγκρότηση  του  φυσικού  μεγέθους  «έργο»  είναι  αποτέλεσμα  της  συνάντησης  δύο 
διαφορετικών μεταξύ τους πρακτικών, που ασκούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του 18ου αιώνα. Η 
μία  είναι  θεωρητική,  γίνεται  από  φιλόσοφους  και  μαθηματικούς  και  έχει  να  κάνει  με 
θεωρητικούς υπολογισμούς σχετικούς με τις  «ζωντανές δυνάμεις» (vis vivae).  Η άλλη είναι 
εμπειρική,  γίνεται  από  μηχανικούς  και  μηχανοτεχνίτες  και  έχει  να  κάνει  με  πρακτικούς 
υπολογισμούς σχετικούς με την εργασία και τις επιδόσεις των κινητήριων μηχανών. Και στις 
δύο πρακτικές, χρησιμοποιούνται τα γινόμενα «βάρος επί ύψος» ή «δύναμη επί μετατόπιση», 
από τα οποία θα δημιουργηθεί τον 19ο αιώνα το φυσικό μέγεθος «έργο».
   Το ερώτημα που τίθεται είναι αν τα γινόμενα αυτά μπορούν να θεωρηθούν αυτόνομα φυσικά 
μεγέθη ή πρώτες μορφές του φυσικού μεγέθους «έργο» και αν μπορούμε να χρησιμοποιούμε 
τον όρο «έργο» για να τα υποδηλώνουμε. Συναφές με αυτό είναι και ένα δεύτερο ερώτημα. Στις 
διάφορες θεωρητικές αναδιατυπώσεις της νευτώνειας μηχανικής, που γίνονται τον 18ο αιώνα, 
εμφανίζονται μαθηματικές σχέσεις οι οποίες περιγράφουν «αρχές διατήρησης των ζωντανών 
δυνάμεων»  και  οι  οποίες  εμφανίζουν  μεγάλη  συντακτική  (μαθηματική)  ομοιότητα  με  τις 
σημερινές ενεργειακές σχέσεις. Μπορούν οι σχέσεις αυτές να θεωρηθούν ενεργειακές σχέσεις ή 
πρώιμες μορφές ενεργειακών σχέσεων; Για να ερευνήσουμε τα ερωτήματα αυτά θα κάνουμε μια 
σύντομη  ιστορική  ανασκόπηση  των  σχετικών  ιδεών  και  θα  διαμορφώσουμε  μια  σειρά  από 
κριτήρια  για  το  πότε  μια  μαθηματική  παράσταση  μπορεί  να  θεωρηθεί  αυτόνομο  μέγεθος 
εντεταγμένο στη θεωρία της φυσικής.

Θεωρητικοί υπολογισμοί

   Τα γινόμενα βάρος (ή δύναμη) επί ύψος (ή μετατόπιση) εμφανίζονται στις διαμάχες για τη 
«δύναμη» των κινούμενων σωμάτων, κατά τους 17ο και 18ο αιώνα, και χρησιμοποιούνται για 
να υπολογισθεί το μέτρο της «δύναμης» αυτής. Ο όρος «δύναμη» των κινούμενων σωμάτων 
χρησιμοποιείται από τον Καρτέσιο και τους οπαδούς του, αναφέρεται στα αποτελέσματά των 
κρούσεων  και  υποδηλώνει  μια  ποσότητα  ανάλογη  με  την  «ποσότητα  κίνησης»  ( mv ).  Η 
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συνολική «δύναμη»-ποσότητα κίνησης στο Σύμπαν διατηρείται σταθερή (Descartes 1996 vol 
IX, Principia Philosophiae §36-40). Ο Leibniz θα υποστηρίξει ότι η «δύναμη» των κινούμενων 
σωμάτων πρέπει να μετριέται με τη «ζωντανή δύναμη»∙ μια ποσότητα ανάλογη με τη μάζα και 
το  τετράγωνο  της  ταχύτητας  (

Object 2

),  η  οποία  επίσης  διατηρείται  σταθερή.  Οι  «ζωντανές 
δυνάμεις» παράγονται από τις δράσεις των «νεκρών δυνάμεων», δηλαδή των δυνάμεων της 
στατικής (Leibniz 1971, 1989a, 1989b). Στις θέσεις του Leibniz επιτίθενται οι καρτεσιανοί, οι 
οποίοι αντιτείνουν ότι η «δύναμη» ως διατηρούμενο μέγεθος στο Σύμπαν είναι ανάλογη με την 
«ποσότητα κίνησης»  

Object 3
, και οι νευτωνιστές, οι οποίοι αρνούνται ολωσδιόλου τη «δύναμη» 

ως διατηρούμενο μέγεθος. Οι οπαδοί του Leibniz χάνουν τη μάχη και οι «ζωντανές δυνάμεις» 
τίθενται στο περιθώριο της φυσικής φιλοσοφίας σχεδόν μέχρι τα τέλη του 18ου αιώνα (Iltis 
1970 σ. 140, Κανδεράκης 2007 σελ. 46-49). Ο Leibniz και οι οπαδοί του υπολογίζουν την αιτία 
ή  τα αποτελέσματα της «δύναμης» αυτής  από τα γινόμενα του βάρους επί  το ύψος ή της 
«πίεσης» [δύναμης] επί τη μετατόπιση1. Τα γινόμενα όμως αυτά δεν έχουν ξεχωριστή οντότητα 
και δεν χρησιμοποιούνται παρά ως βοηθητικά εργαλεία για υπολογισμούς.
   Οι μαθηματικοί του 18ο αιώνα (d’ Alembert, Euler, Lagrange κ.α.), οι οποίοι δημιουργούν τις 
μεγάλες  θεωρητικές  αναδιατυπώσεις  της  νευτώνειας  μηχανικής,  χρησιμοποιούν μαθηματικές 
παραστάσεις και σχέσεις μαθηματικά όμοιες με τις σημερινές αναπαραστάσεις των ενεργειακών 
εννοιών (Κανδεράκης 2007). Ο Lagrange π.χ., στην Αναλυτική Μηχανική, εισάγει τη συνάρτηση 
T ,  η  οποία  είναι  το  μισό  της  «ζωντανής  δύναμης»  ενός  συστήματος  σωμάτων,  και  τη 
συνάρτηση  V ,  η  οποία  ισοδυναμεί  με  το  άθροισμα  των  γινομένων  των  δυνάμεων  επί  τις 
μετατοπίσεις για όλα τα σώματα του συστήματος. Με βάση τις συναρτήσεις αυτές είναι σε θέση 
να διατυπώσει με κομψό τρόπο τις εξισώσεις κίνησης του συστήματος και να αναπαραστήσει τη 
«διατήρηση των ζωντανών δυνάμεων» με μια σχέση που ισοδυναμεί με  .σ τ α θ=+ VT  (Lag-
range 1788  σ.  206-227).  Η  ομοιότητα  των  παραστάσεων  και  των  σχέσεων  αυτών  με  τις 
μεταγενέστερες μαθηματικές αναπαραστάσεις των ενεργειακών εννοιών («έργου», «δυναμικής 
ενέργειας» κ.α.)  και των ενεργειακών σχέσεων (διατήρηση μηχανικής ενέργειας κ.α.) ώθησε 
αρκετούς (κυρίως παλιότερους) ιστορικούς της επιστήμης, όπως τους Jourdain (1913), Lindsay 
(1975) κ.α., να τις θεωρήσουν ως προδρόμους των ενεργειακών εννοιών και σχέσεων και να τις 
περιγράφουν ως τέτοιες. Η μαθηματική ομοιότητα όμως είναι απατηλή· το περιεχόμενο είναι 
διαφορετικό.  Η  «ζωντανή  δύναμη»  ουσιαστικά  δεν  διατηρείται,  αφού,  στις  μη  ελαστικές 
κρούσεις, μπορεί να χαθεί.  Στον  Lagrange, οι συναρτήσεις  T  και  V  είναι απλώς κάποιες 
μαθηματικές συναρτήσεις που δεν έχουν εμπειρικό ή οντολογικό περιεχόμενο. Δε συνδέονται 
άμεσα με την εμπειρία ούτε θεωρείται ότι αντιπροσωπεύουν κάποια οντότητα (όπως γίνεται π.χ. 
αργότερα με την «ενέργεια»). Αυτά συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα.

Εποχή Ιστορικοί 
πρωταγωνιστές

Μαθηματική 
παράσταση ή 

σχέση

Αναχρονιστική 
ερμηνεία

Ερμηνεία στο πλαίσιο της 
εποχής

17ος 

αιώνας

Γαλιλαίος, 
Descartes κ.α.

(Στατική)

Δύναμη επί 
μετατόπιση

Πρώιμη μορφή 
του «έργου» Υπολογιστική τεχνική

17ος και 
18ος 

αιώνας

Leibniz
(Δυναμική)

Δύναμη επί 
μετατόπιση

Πρώιμη μορφή 
του «έργου» Υπολογιστική τεχνική

18ος 

αιώνας
Lagrange

(Δυναμική) T+V = σταθ.
Πρώιμη μορφή
της διατήρησης 
της ενέργειας

Μαθηματικές συναρτήσεις 
χωρίς εμπειρικό ή 

οντολογικό περιεχόμενο
1  Χωρίς να δηλώνονται ρητά ως γινόμενα. Ο πολλαπλασιασμός δύο ποσοτήτων που δεν είναι καθαροί αριθμοί 

είναι ακόμα μαθηματικά απαγορευμένος.
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Εμπειρικοί υπολογισμοί

   Η  δεύτερη  ομάδα  των  δραστηριοτήτων  των  σχετικών  με  τα  γινόμενα  «δύναμη  επί 
μετατόπιση»  γίνεται  στο  χώρο  της  μηχανοτεχνίας  (engineering)  και  έχει  να  κάνει  με  τις 
κινητήριες μηχανές (κυρίως υδρόμυλους και ατμομηχανές) και τις προσπάθειες των μηχανικών 
να τις αναλύσουν. Μια συστηματική ανάλυση των υδροτροχών, που γίνεται το 1704 από τον 
Γάλλο  μηχανικό  Parent,  εστιάζεται  στην  κρούση  του  νερού  πάνω στα  φτερά  και  αγνοεί  ή 
υποτιμά τη δράση του βάρους του νερού (Parent 1704 σ. 325-333). Παρόμοιες αναλύσεις, οι 
οποίες θα κυριαρχήσουν σε όλο σχεδόν τον 18ο αιώνα, εξετάζουν τους υδροτροχούς στατικά, 
εστιάζονται  στις  στιγμιαίες  δράσεις  των  δυνάμεων  και  δεν  υπολογίζουν  το  συσσωρευμένο 
αποτέλεσμά τους σε βάθος χρόνου. Οι μηχανικοί  Smeaton και  Borda θα χρησιμοποιήσουν τα 
γινόμενα «βάρος επί ύψος» και θα υπολογίσουν το συσσωρευμένο αυτό αποτέλεσμα (Smeaton 
1759,  Borda 1770),  οι  αναλύσεις  τους  όμως  θα  τεθούν  στο  περιθώριο,  κυρίως  λόγω  της 
σύνδεσής τους με τις «ζωντανές δυνάμεις» που είναι ουσιαστικά εξοστρακισμένες (Reynolds 
1973 σ. 487-505, 515-520).
   Μια άλλη ομάδα κινητήριων μηχανών είναι οι ατμομηχανές. Αυτές θα κυριαρχήσουν στη 
Βρετανία  του  18ου αιώνα,  ενώ τον  19ο αιώνα  θα  απλωθούν  σε  ολόκληρη την  Ευρώπη.  Οι 
ατμομηχανές  αρχικά κατασκευάζονται  για  να  κινούν τις  υδραντλίες  που αποστραγγίζουν τα 
ορυχεία και  οι  μηχανικοί  τις  βλέπουν κυρίως ως ισχυρές  αντλίες.  Η «επίδοσή» τους (duty) 
μετριέται από την ποσότητα του νερού που μπορούν να σηκώσουν σε ορισμένο ύψος, μέσα σε 
ορισμένο χρόνο ή με την κατανάλωση ορισμένης ποσότητας κάρβουνου. Πιο συγκεκριμένα, οι 
ατμομηχανές εκτιμώνται με τις λίβρες (pounds) νερού που μπορούν να σηκώσουν  1 πόδι ψηλά, 
μέσα σε  1 λεπτό ή όταν καταναλώνουν  1 «μπούσελ» (bushel)2 κάρβουνου. Η εκτίμηση αυτή 
είναι  βασική για τον προσδιορισμό των επιδόσεων των μηχανών σε «άλογα» (horses).  Ένα 
«άλογο», σύμφωνα με την τιμή που θα δώσει ο Watt, ισοδυναμεί με 33.000 λίβρες σηκωμένες 1 
πόδι ψηλά μέσα σε ένα λεπτό (Cardwell 1967 σ. 214-216 ,Cardwell 1971 σ. 33 , Hills & Pacey 
1972 σ. 28-31, Hills 1989 σ. 88-94). 
   Η ποσότητα «επίδοση» (duty) είναι αρχικά στενά συνδεδεμένη με το παραγόμενο από τη 
μηχανή προϊόν (την άντληση του νερού) και δεν είναι ένα γενικό μέτρο για τη μέτρηση όλων 
των μηχανών.  Η ποσότητα αυτή  (και  οι  αντίστοιχες  μονάδες)  θα διατηρηθεί  ως  μέτρο των 
δυνατοτήτων  των  ατμομηχανών  ακόμα  και  όταν  οι  ατμομηχανές  αλλάζουν  χρήση  και  από 
αντλίες  γίνονται  κινητήρες  άλλων  μηχανών.  Για  πολλά  χρόνια  όμως  θα  παραμείνει  ένα 
εμπειρικό  εργαλείο,  αυστηρά  περιορισμένο  στο  χώρο  των  πρακτικών  μηχανικών,  χωρίς  να 
συνδέεται με άλλες ποσότητες (όπως π.χ. τη «ζωντανή δύναμη») ή με μια γενικότερη θεωρία 
(Κανδεράκης 2007 σ. 53).

Η γενική θεωρία των μηχανών και η δημιουργία του φυσικού μεγέθους «έργο»

   Η συγκρότηση του «έργου» ως φυσικού μεγέθους εντεταγμένου στη θεωρία της μηχανικής θα 
γίνει  με τη συνάντηση των δύο πρακτικών που παρουσιάσθηκαν και με τη δημιουργία μιας 
γενικής  θεωρίας  των  κινητήριων  μηχανών,  κεντρική  έννοια  της  οποίας  είναι  το  «έργο».  Η 
συνάντηση  θα  πραγματοποιηθεί  στη  Γαλλία  των  αρχών  του  19ου  αιώνα,  στο  χώρο  της 
ανώτερης τεχνικής εκπαίδευσης, με καθοριστικά πρόσωπα τους  Navier,  Coriolis και  Poncelet, 
μηχανικούς με υψηλή θεωρητική κατάρτιση και καθηγητές σε ανώτατες τεχνικές σχολές.
   Το 1819, ο  Navier, στις υποσημειώσεις και τις προσθήκες που γράφει για την  Υδραυλική 
Αρχιτεκτονική του  Bellidor,  χρησιμοποιεί  ως  κεντρικά  μεγέθη  για  τη  θεωρία  μηχανών  τις 
«ζωντανές δυνάμεις» και την «ποσότητα δράσης», η οποία ισούται με το γινόμενο της δύναμης 

2  Το «μπούσελ» είναι μονάδα χωρητικότητας (όγκου) για ξηρό φορτίο (Hutton 1796 λήμμα MEASURE).
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(ή «πίεσης» ή «προσπάθειας») που ασκεί η μηχανή επί το διάστημα που διανύει το σημείο 
εφαρμογής της στην κατεύθυνσή της και μετρά την «εργασία» ή το «αποτέλεσμα» της μηχανής 
(Bellidor 1819 σ. 103-122, 376-395). Το 1829, ο Coriolis, στο εγχειρίδιο Για τον υπολογισμό του 
αποτελέσματος των μηχανών, εισάγει δύο καινοτομίες: το όνομα «έργο» (travail) για το βασικό 
μέγεθος  της  μέτρησης  των  μηχανών  και  την  τροποποίηση  του  μεγέθους  της  «ζωντανής 
δύναμης» στο  ½  του  2mv  , ώστε να είναι ακριβώς ισοδύναμη με το «έργο» και όχι απλώς 
ανάλογη. Το «έργο» ορίζεται ως το ολοκλήρωμα   ∫ Pds    της δύναμης  P  που ασκείται στη 
διεύθυνση  της  στοιχειώδους  μετατόπισης   ds  επί  τη  μετατόπιση  αυτή.  Το  όνομα  «έργο» 
επιλέγεται για να συνδέεται το μέγεθος αυτό με τη χρήση του όρου «εργασία» στην καθημερινή 
γλώσσα  και  χρησιμοποιείται  για  να  μετρήσει  την  εργασία  των  κινητήριων  μηχανών,  των 
ανθρώπων και των ζώων (Coriolis 1829 σ.  11-20,  33-35).  Μια ανάλογη γενική θεωρία των 
μηχανών,  αλλά  περισσότερο  εκλαϊκευμένη  και  προσαρμοσμένη  στο  επίπεδο  των 
μηχανοτεχνιτών,  παρουσιάζει  το  1826  και  ο  Poncelet σε  μια  σειρά  από  λιθογραφημένες 
σημειώσεις με τίτλο Μαθήματα μηχανικής εφαρμοσμένης στις μηχανές (Poncelet 1870 σ. 64-85, 
116-120, 217-222). Εν τέλει, τα μαθήματα που παραδίδουν οι Navier, Coriolis, Poncelet καθώς 
και τα εγχειρίδιά τους, διαδίδουν τις νέες ιδέες στον κόσμο των μηχανικών και τελικά στο χώρο 
της θεωρητικής μηχανικής (Κανδεράκης 2007 σελ. 58).

Πότε μια μαθηματική παράσταση γίνεται φυσικό μέγεθος;

   Όπως είδαμε, μέχρι τις αρχές του 19ου αιώνα, τα γινόμενα «βάρος επί ύψος» ή «δύναμη επί 
μετατόπιση»  χρησιμοποιούνται  κυρίως  ως  υπολογιστικές  τεχνικές  και  δεν  μπορούν  να 
θεωρηθούν  αυτόνομα  φυσικά  μεγέθη.  Οι  σύγχρονοι  ιστορικοί  θεωρούν  ότι  το  «έργο» 
συγκροτείται ως φυσικό μέγεθος μόνο στις αρχές του 19ου αιώνα με τις εργασίες των  Navier, 
Coriolis και  Poncelet (Chatzis 1997,  Darrigol 2001). Γιατί;  Ποια είναι τα κριτήρια ώστε να 
μπορεί μια μαθηματική παράσταση να θεωρηθεί αυτόνομο φυσικό μέγεθος, εντεταγμένο σε μια 
θεωρία ή σε ένα κλάδο της φυσικής; Τα κριτήρια αυτά θεωρούμε ότι είναι τα εξής:

1.   Αν η παράσταση αυτή έχει όνομα και αν ορίζεται με σχετικά ακριβή τρόπο στο πλαίσιο 
μιας  θεωρίας.  Όπως  επισημαίνει  και  ο  Roche «η  δημιουργία  ενός  διακριτού  και 
αποδεκτού τεχνικού όρου είναι ένα σημαντικό βήμα στην καθιέρωση μιας ανεξάρτητης 
γενικής έννοιας» (Roche 1998 σ. 96-98).

2.   Αν έχει μονάδες με ξεχωριστό όνομα, όπως π.χ. το χιλιόγραμμο επί μέτρο ή  mkg ×  , 
που είναι μια από τις μονάδες που δίνει στο «έργο» ο Poncelet.

3.   Αν έχει γενικότητα ή παγκοσμιότητα, αν μπορεί δηλαδή να χρησιμοποιηθεί σε κάθε 
τόπο και χρόνο και όχι μόνο σε ειδικές περιπτώσεις. Ένα παράδειγμα τοπικότητας (μη-
παγκοσμιότητας)  είναι  π.χ.  η  χρήση  του  εκάστοτε  παραγόμενου  προϊόντος  μιας 
(σύνθετης)  μηχανής  ως  μέτρου  της  εργασίας  της  μηχανής.  Η  ποσότητα  των 
παραγόμενων  αλεύρων  π.χ.  χρησιμοποιήθηκε  για  τη  μέτρηση  της  εργασίας  των 
αλευρόμυλων,  η  ποσότητα  των  έτοιμων  σανίδων  για  τη  μέτρηση  της  εργασίας  των 
πριονιστηρίων κ.ο.κ. Τελικά, ένα συγκεκριμένο παραγόμενο προϊόν, το ανέβασμα του 
νερού σε ορισμένο ύψος, αποτέλεσμα της εργασίας των ατμοκίνητων αντλιών, έγινε το 
αποτέλεσμα-πρότυπο για τη μέτρηση όλων των εργασιών.

4.   Αν χρησιμοποιείται για υπολογισμούς σε συγκεκριμένες πειραματικές καταστάσεις ή 
πρακτικές  εφαρμογές.  Αν  έχει  επομένως  εμπειρικό  περιεχόμενο  ή  εμπειρικό  νόημα 
(Achinstein 1964  σ.  501-502,  Hempel 1966  σ.  85-92,  Baltas 1990,  σ.  295-296). 
Σύμφωνα με τον  Achinstein, ένα μέρος του εμπειρικού νοήματος ενός επιστημονικού 
όρου είναι «να ξέρει κανείς το εύρος των εφαρμογών του όρου, δηλαδή τα είδη των 
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καταστάσεων στις οποίες αυτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί» (Achinstein 1964 σ. 502). 
Σύμφωνα  με  τον  Μπαλτά  οι  έννοιες  της  φυσικής  (ή  οποιασδήποτε  άλλης  ώριμης 
φυσικής  επιστήμης)  «ντύνουν»  απαραιτήτως  τα  φαινόμενα  που  αυτή  εξετάζει, 
προκειμένου  να  γίνουν  κατανοητά  ως  φαινόμενα  της  φυσικής  (και  όχι  απλώς  ως 
φαινόμενα της φύσης) και για να μπορούμε να συζητάμε γι’ αυτά. Επομένως οι έννοιες 
αυτές είναι εξ υπαρχής «αγκυρωμένες» στα φαινόμενα και έχουν εμπειρικό νόημα. (Bal-
tas 1988 σ. 211-215, Baltas 1990 σ. 295-296).

5. Αν  συνδέεται  με  άλλα  μεγέθη  της  θεωρίας  μέσω  μαθηματικών  σχέσεων,  οι  οποίες 
εκφράζουν αρχές ή εμπειρικούς νόμους. Αν επομένως έχει συστημικό νόημα (Hempel 
1966  σ.  93-94,  Hempel 1970  σ.  142-149,  Baltas 1990  σ.  296-298).  Η  ιδέα  του 
συστημικού νοήματος υπάρχει εν σπέρματι σε πολλούς λογικούς εμπειριστές. Ο Achin-
stein π.χ. υποστηρίζει ότι ένα μέρος του νοήματος ενός επιστημονικού όρου είναι «να 
ξέρει κανείς το ρόλο που ο όρος αυτός παίζει στη θεωρία» (Achinstein 1964 σ. 501). 
Ένα  είδος  συστημικού  νοήματος  βρίσκεται  επίσης  στις  απόψεις  της  λεγόμενης 
ιστορικιστικής σχολής (Kuhn, Feyerabend κ.α.). Όπως γράφει ο Feyerabend, «το νόημα 
ενός όρου δεν είναι εσωτερική ιδιότητα του όρου, αλλά εξαρτάται από τον τρόπο με τον 
οποίο ο όρος εμπλέκεται μέσα στη θεωρία» (Feyerabend 1981 σ. 74).
   Περισσότερο αναλυτικός σχετικά με το συστημικό νόημα είναι ο Μπαλτάς. Σύμφωνα 
με αυτόν, οι έννοιες της φυσικής (και οποιασδήποτε άλλης φυσικής επιστήμης) γίνονται 
αισθητές  (δηλαδή  χρησιμοποιούνται  σε  επιστημονικές  εξηγήσεις,  στο  σχεδιασμό 
πειραμάτων,  στην ερμηνεία  των πειραματικών αποτελεσμάτων κ.λ.π.)  μόνο ως μέρη 
ενός εννοιολογικού συστήματος και η γνωσιακή τους λειτουργία (δηλαδή το νόημά τους 
στη θεωρία) εξαρτάται πάντα και από τις άλλες έννοιες του συστήματος, που εξ αρχής 
αλληλοσυνδέονται. Το νόημα μιας έννοιας επομένως έχει και ένα ολιστικό χαρακτήρα· 
μια  συστημική  συνιστώσα,  η  οποία  προσδιορίζεται  από  τη  θέση  της  έννοιας  στο 
εννοιολογικό  σύστημα  και  τις  (μαθηματικές)  σχέσεις  της  με  τις  άλλες  έννοιες  του 
συστήματος (Baltas 1990 σ. 296-298).

6. Αν  τα  ίδια  τα  ιστορικά  πρόσωπα,  τα  οποία  δημιουργούν  τη  νέα  έννοια,  την 
αντιμετωπίζουν ως σημαντική και αυτοδύναμη ποσότητα.

   Οι παραστάσεις  sF ⋅   ή  
Object 9

  ικανοποιούν σε γενικές γραμμές τα κριτήρια αυτά μόνο 
στις εργασίες των Navier, Coriolis και Poncelet. Τότε το μέγεθος «έργο»: i. Αποκτά όνομα και 
ορίζεται με ακρίβεια, τόσο στο πλαίσιο της θεωρίας των μηχανών όσο και στο πλαίσιο της 
θεωρητικής  μηχανικής  εν  γένει.  ii.  Αποκτά  σαφώς  προσδιορισμένες  μονάδες  με  ξεχωριστό 
όνομα.  iii.  Έχει  ένα  γενικό  και  παγκόσμιο  χαρακτήρα.  Όχι  μόνο  αφορά  όλα  τα  είδη  των 
μηχανών,  αλλά  χρησιμοποιείται  και  σε  περιοχές  της  μηχανικής  πέρα  από  τις  μηχανές.  Σε 
ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιείται και σε υπολογισμούς που ξεπερνούν τη μηχανική.  iv. 
Είναι κεντρικό μέγεθος σε υπολογισμούς που έχουν να κάνουν με τις μηχανές και την εργασία 
των ανθρώπων και των ζώων. Αυτό του δίδει μια στενή σχέση με την εμπειρία ή αλλιώς ένα 
εμπειρικό νόημα. v. Σχετίζεται μαθηματικά και με άλλα μεγέθη της μηχανικής, όπως π.χ. με τη 
«ζωντανή δύναμη» στην «εξίσωση της ζωντανής δύναμης», με τα χαρακτηριστικά μεγέθη της 
μηχανικής των ρευστών (Poncelet 1874 σ. 217-222) κ.α. Επομένως μπορούμε να πούμε ότι έχει 
και  συστημικό  νόημα.  vi.  Τα  ίδια  τα  ιστορικά  πρόσωπα  που  το  δημιουργούν  φαίνεται  ότι 
θεωρούν το  «έργο» σημαντικό  και  αυτοδύναμο  μέγεθος.  Συνεπώς,  μόνο τότε  μπορούμε να 
θεωρήσουμε  ότι  το  «έργο»  συγκροτείται  ως  μέγεθος  της  μηχανικής,  εντεταγμένο  στο 
εννοιολογικό της σύστημα.
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Συμπεράσματα και διδακτικές προεκτάσεις

   Όπως είδαμε, το γινόμενο «βάρος επί ύψος» ή «δύναμη επί μετατόπιση» χρησιμοποιείται για 
περισσότερο  από  εκατό  χρόνια  σε  δύο  διαφορετικού  είδους  πρακτικές:  στους  θεωρητικούς 
υπολογισμούς τους σχετικούς με τη «ζωντανή δύναμη» (vis viva) – μια θεωρητική πρακτική –και 
στους πρακτικούς υπολογισμούς τους σχετικούς με την εργασία και την επίδοση των κινητήριων 
μηχανών  –  μια  εμπειρική  πρακτική.  Και  στις  δύο  αυτές  δραστηριότητες,  το  γινόμενο  αυτό 
εξυπηρετεί μόνο υπολογιστικούς σκοπούς, δεν αποκτά ποτέ αυτοδύναμη οντότητα και δεν μπορεί 
να  θεωρηθεί  συγκροτημένο  φυσικό  μέγεθος.  Η  συγκρότηση  του  «έργου»  ως  μεγέθους  της 
μηχανικής  θα γίνει  με  τη  συνάντηση των δύο πρακτικών,  στο  πλαίσιο  της  δημιουργίας  μιας 
γενικής θεωρίας των μηχανών, που θα γίνει στις αρχές του 19ου αιώνα, στον κόσμο της ανώτερης 
γαλλικής  τεχνικής  εκπαίδευσης.  Μόνο τότε  το  «έργο» ικανοποιεί  μια σειρά από κριτήρια τα 
οποία θεωρούμε ότι προσδιορίζουν πότε μια μαθηματική παράσταση (όπως η «δύναμη επί τη 
μετατόπιση») συνιστά αυτοδύναμο φυσικό μέγεθος, εντεταγμένο στη θεωρία. 
   Η ιστορικο-φιλοσοφική αυτή ιστορία έχει και σημαντικές διδακτικές προεκτάσεις:
i. Η μακροχρόνια, δύσκολη και περίπλοκη πορεία των μηχανικών και των επιστημόνων για τη 
συγκρότηση του φυσικού μεγέθους «έργο» μας υποδεικνύει τη δυσκολία που είναι δυνατόν να 
αντιμετωπίσουν οι μαθητές στην οικοδόμηση του.
ii.  Το φυσικό μέγεθος «έργο» δημιουργήθηκε για να μετρήσει  την «εργασία» στις  μηχανές, 
στους ανθρώπους και στα ζώα· διεργασία που το συνδέει εξ υπαρχής με την εμπειρία, δηλαδή 
του αποδίδει εμπειρικό νόημα. Η πρωταρχική αυτή λειτουργία του «έργου» κατά κανόνα δεν 
εμφανίζεται  στα  διδακτικά  εγχειρίδια  με  αποτέλεσμα  το  «έργο»  να  γίνεται  αντιληπτό  ως 
θεωρητική κατασκευή άσχετη με τον πραγματικό κόσμο (Κανδεράκης 2006). Συχνά η επιστήμη 
δημιουργεί νέες έννοιες όταν αντιμετωπίζει πρακτικά προβλήματα στη ζωή ή την τεχνολογία. 
Κατά τη διδασκαλία, η παρουσίαση των προβλημάτων αυτών και των συνθηκών που οδήγησαν 
στις νέες έννοιες (σε μια απλοποιημένη εκδοχή) μπορεί να καταδείξει την αναγκαιότητα και τη 
χρησιμότητα των εννοιών, κεντρίζοντας έτσι το ενδιαφέρον των μαθητών.
iii. Η συγκρότηση του «έργου» ως φυσικού μεγέθους μπορεί να θεωρηθεί ως μια διαδικασία 
τριών σταδίων. Αρχικά, δημιουργείται από τους μηχανοτεχνίτες το μέτρο για να μετρηθεί μια 
συγκεκριμένη εργασία, η ανύψωση ενός βάρους σε ορισμένο ύψος. Στη συνέχεια, η εργασία 
αυτή χρησιμοποιείται ως πρότυπο για τη μέτρηση και άλλων εργασιών που κάνουν οι μηχανές. 
Τέλος,  το «έργο» ως μέτρο της εργασίας γενικεύεται σε «δύναμη επί μετατόπιση» ώστε να 
περιλαμβάνει κάθε είδους εργασία. Παράλληλα, συνδέεται με τις «ζωντανές δυνάμεις» και με 
άλλα μεγέθη, αποκτά συστημικό νόημα και εντάσσεται οργανικά στο εννοιολογικό πλέγμα της 
μηχανικής.
   Η πορεία αυτή μας δίνει  ιδέες για μια πορεία στη διδασκαλία του «έργου» περισσότερο 
συνδεδεμένη με τη ζωή και την τεχνολογία. Η διδασκαλία αυτή πέρα από τα γνωστά (ανάδειξη 
των ιδεών των μαθητών κ.λ.π.)  θα  μπορούσε π.χ.  να  περιλαμβάνει  και  τα  εξής  βήματα:  1. 
Εισαγωγή του «έργου» ως μέτρου της εργασίας ενός ανθρώπου (ή μια ανυψωτικής μηχανής) για 
το ανέβασμα βάρους σε ορισμένο ύψος. 2. Επέκταση και εφαρμογή της έννοιας σε οριζόντια 
μετακίνηση βάρους. 3. Επέκταση και εφαρμογή της και σε άλλου είδους εργασίες (π.χ. στη 
συμπίεση αερίου με έμβολο). 4. Σύνδεσή του «έργου» με άλλες θεωρητικές έννοιες (όπως π.χ. 
την κινητική ενέργεια) και επομένως απόδοση και συστημικού νοήματος σε αυτό. 

374



Εργασίες 

Βιβλιογραφία

Κανδεράκης Ν. (2006). Το χαμένο νόημα του «έργου» και η διδασκαλία του. Διδασκαλία των Φυσικών 
επιστημών: Έρευνα και Πράξη, τεύχος 18, 72-77.
Κανδεράκης Ν. (2007). Όταν η θεωρία συναντά την πράξη: η συγκρότηση του «έργου» ως μεγέθους της 
μηχανικής. Νεύσις, τομ. 16, 45-64.

Achinstein P. (1964). On the meaning of scientific terms. The Journal of Philosophy, 61: 17 (Sep. 17, 
1964), 497- 509.

Baltas A. (1988). On the structure of Physics as a science. Batens D. & Bendegem J. P. (eds), Theory and 
experiment: recent insights and new perspectives on their relation, Dortrecht, Reidel.

Baltas A. (1990). Once again on the meaning of physical concepts. P. Nikolakopoulos (ed.), Greek stud-
ies in the philosophy and history of science, 293-313, Dordrecht, Kluwer.

Bellidor B. F. (1819). Architecture hydraulique, ou l’ art de conduire, d’ élever, et de ménager les eaux 
pour les différents besoins de la vie. Nouvelle édition avec des notes et additions par m. Navier. tom.1, 
Paris.

Borda J.  C. (publ.  1770).  Mémoire  sur  les  roues  hydrauliques.  Histoire  de  l’ Académie  Royale  des 
Sciences, année 1767, 270-287.

Cardwell D. (1967). Some factors in the early development of the concepts of power, work and energy. 
British Journal for the History of Science, 3, 209-224.

Cardwell D. (1971). From Watt to Clausius: the rise of thermodynamics in the early industrial age. Lon-
don, Heinemann.

Chatzis K. (1997). Économie, machines et mécanique rationnelle: la naissance du concept de travail chez 
les ingénieurs-savants français, entre 1819 et 1829. Annales des Ponts et Chaussées, No 82, 10-20.

Coriolis G. G. (1829). Du calcul de l’ effet des machines, ou considérations sur l’ emploi des moteurs et 
sur leur évaluation, pour servir d’ introduction a l’ étude spéciale des machines. Paris, Carilian-Goeury.

Darrigol O. (2001). God, waterwheels, and molecules: Saint-Venant’s anticipation of energy conserva-
tion. Historical studies in the Physical and Biological Sciences, vol. 31, part 2, 285-353.

Descartes R. (1996). Œuvres. C. Adam & P. Tannery (eds), Paris, Libraire Philosophique J. Vrin.

Feyerabend P. (1965). Explanation, reduction and empiricism. P. Feyerabend, Realism rationalism and 
scientific method, 44-96, Cambridge, Cambridge University Press.

Hempel K. (1966). Philosophy of natural science. Upper Saddle River N.J., Prentice Hall.

Hempel K. (1970). On the “standard conception” of scientific theories. Radner M. & Winicour S. (eds), 
Analyses of theories and methods of Physics and Psychology, Minnesota Studies in the Philosophy of 
Science, vol. IV, Minneapolis, University of Minnesota Press.

Hills R. (1989). Power from the steam, a history of the stationary steam engine. Cambridge, Cambridge 
University Press.

375



  6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής των Φ.Ε. και Ν.Τ. στην Εκπαίδευση

Hills R. & Pacey A. J. (1972). The measurement of power in early steam- driven textile mills. Techno-
logy and Culture, vol. 13, 25-43.

Hutton C. (1796). Mathematical and philosophical dictionary. 2 vols, London.

Iltis C. (1970). D’ Alembert and the vis viva controversy. Studies in History and Philosophy of Science, 
vol.1, pp. 135-144.

Jurdain P. (1913). The principle of least action. Στο Cohen I. B. (ed.), 1981, The conservation of energy 
and the principle of least action, New York, Arno press.

Lagrange J. L. (1788). Mécanique Analytique. Paris, Veuve Desaint, fac. sim. J. Gabay 1989.

Leibniz G. W. (1971). Essay de dynamique. G. W. Leibniz, Mathematische Schriften, ed. C. I. Gerhardt, 
vol. VI, 215-233, Hildesheim, Georg Olms Verlag.

Leibniz G. W. (1989a). A brief demonstration of α notable error of Descartes and others concerning a nat-
ural law. Leibniz: Philosophical papers and letters, ed. L. Loemker, 296-302, Dordrecht, Kluwer.

Leibniz G. W. (1989b). Specimen dynamicum. Leibniz: Philosophical papers and letters, ed. L. Loemker, 
435-452, Dordrecht, Kluwer.

Lindsay  R.  B.  (1975).  Energy:  Historical  development  of  the  concept.  Stroudsburg  Pen.,  Dowden 
Hutchinson & Ross.

Parent A. (1704). Sur la plus grande perfection possible des machines.  Histoire de l’ Académie Royale 
des Sciences, année 1704, 323-338.

Poncelet J. V. (1870 1st edition 1829). Introduction a la mécanique industrielle physique ou expérimen-
tale. Paris, Gauthier-Villars.

Reynolds T. (1973). Science and the water wheel: The development and diffusion of theoretical and ex-
perimental doctrines relating to the vertical water wheel,  c. 1500 – c. 1850. Dissertation thesis, Uni-
versity of Kansas.

Roche J. (1998). The mathematics of measurement: a critical history. London, Athlon Press.

Smeaton J. (1759). An experimental enquiry concerning the natural powers of water and wind to turn 
mills, and other machines, depending on a circular motion. Philosophical Transactions, 51, 100-174.

376



Εργασίες 

Ευρωπαϊκές κοινωνίες, υποχρεωτική εκπαίδευση, Χημεία και Φυσική.

Κασσέτας Α.
users.sch.gr/kassetas 

Οι Ευρωπαϊκές κοινωνίες ομονοούν στο ότι οι έφηβοι πρέπει να διδάσκονται Χημεία και 
Φυσική.  Διαφωνούν στο « τι  πρέπει να διδάσκονται » αλλά και στο «πώς πρέπει να 
γίνεται η διδασκαλία ». Το πρώτο ερώτημα που τίθεται είναι  « τι ακριβώς επιλέγουν οι 
κοινωνίες των χωρών αυτών για τη διδασκαλία  ;  πόσο διαφέρουν μεταξύ τους  από–  
χώρα σε χώρα - τα  γνωστικά αντικείμενα τα οποία προτείνονται για διδασκαλία σε 
ανθρώπους  της  ίδιας  ηλικίας;»  Πέραν  αυτού  η  κάθε  κοινωνία  δίνει  τις  δικές  της 
απαντήσεις σε ερωτήματα όπως:  1. «είναι προτιμότερο οι επιστήμες να διδάσκονται 
χωριστά  ή  μέσα  από  ένα  ενιαίο  μάθημα;»  2.  «πώς  παρουσιάζεται  η  σύνδεση 
Μακρόκοσμου και  Μικρόκοσμου;» 3. «πόση σημασία αποδίδεται στην οικοδόμηση των 
εννοιών;»  4.  «πώς γίνεται  η  σύνδεση  των  εμπειρικών  δεδομένων  με  τη  θεωρητικές 
προσεγγίσεις;»  Θα  επιδιώξουμε  να  προσεγγίσουμε  τις  διαφωνίες  αλλά  και  τις 
διαφορετικές  απαντήσεις  σε  ορισμένα  από  τα   παραπάνω  ερωτήματα   Στη 
συγκεκριμένη  εργασία  εστιάζουμε  μόνο  στο  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  Αναλυτικών 
Προγραμμάτων   ευρωπαϊκών  χωρών  για  τη  διδασκαλία  Φυσικής  και  Χημείας,   σε 
ανθρώπους-μαθητές ηλικίας 13 ετών1. Επιλέξαμε τα Προγράμματα της Ολλανδίας, της 
Γαλλίας και της Ισπανίας .  Η επιλογή μας αυτή βασίζεται : α. στο ότι  αντίστοιχες 
εργασίες   για  τα  Προγράμματα  της  Γερμανίας2,  της  Αγγλίας  και  της  Ελλάδας3  σε 
ανθρώπους 13 ετών έχουν παρουσιαστεί σε προηγούμενα σχετικά Συνέδρια. β. στο ότι 
μια  αντίστοιχη  εργασία  «για  τη  διδασκαλία  Φυσικής  σε  ανθρώπους  15  ετών» 
παρουσιάσαμε στο 5ο Συνέδριο ΚοΔΙΦΕΤ.

Οι επιλογές των Ολλανδών. 
Στους  13χρονους  Ολλανδούς  το  διδασκόμενο  μάθημα  λέγεται  Wetenschappen  το  οποίο 
μεταφράζεται «Επιστήμη» και περιέχει στοιχεία από όλες τις λεγόμενες στη δική μας γλώσσα 
«Φυσικές Επιστήμες» 
Οι  Ολλανδοί  επιλέγουν  για  διδασκαλία4 πέντε  ενότητες.  Οι  πρώτη  από  αυτές  εστιάζει  σε 
ΈΝΝΟΙΕΣ του ηλεκτρικού κυκλώματος, η δεύτερη  στις ΕΝΝΟΙΕΣ δύναμη και πίεση, η τρίτη 
στα ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ πλεύση και βύθιση, η τέταρτη στη νοησιακή δραστηριότητα «ταξινόμηση 
των  ουσιών»  και  η  πέμπτη  στην  οντότητα   φως.  Κοινό  στοιχείο  είναι  ότι  και  όλα  τα 
προτεινόμενα  για   διδασκαλία   γνωστικά  αντικείμενα  προσφέρονται  για  πειραματικά 
διδασκαλία.  
Γνωστικά αντικείμενα όπως αυτά που εμπεριέχονται στις δύο πρώτες ενότητες τα συναντάμε 
και  σε  άλλα  ευρωπαϊκά  προγράμματα  μολονότι  στη  δεύτερη  ενότητα  δίδεται  έμφαση  - 
περισσότερη από ότι συνήθως- στην ΕΝΝΟΙΑ  πίεση και στη σχέση της με την καθημερινή 
εμπειρία. 
Κάποιο ιδιαίτερο στοιχείο συναντάμε στην επιλογή των ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ πλεύση και βύθιση 
και στο γεγονός ότι στην αφετηρία βρίσκεται το ερώτημα της καθημερινής εμπειρίας:  «Γιατί 
ορισμένα αντικείμενα βυθίζονται και άλλα επιπλέουν στο νερό;». Στη συνέχεια επιδιώκεται η 
εισαγωγή των εννοιών, των ιδεών  και των δραστηριοτήτων που θα οδηγήσουν στην απάντησή 
του. 
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Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει η επιλογή «ταξινόμηση των ουσιών» . Συγκρίνοντάς την με τα 
ελληνικά δεδομένα διακρίνουμε μία πρόταση χαρακτηριζόμενη από απλότητα.  Κι αυτό γιατί 
έχει στην αφετηρία ουσίες της καθημερινής ζωής και εργαστηριακό υλικό, στοιχεία δηλαδή της 
άμεσης εμπειρίας και όχι τυπικές έννοιες με έντονο το στοιχείο της Αφαίρεσης . 
 Διατηρείται ωστόσο η έμφαση στο νοησιακό εγχείρημα «ταξινόμηση των ουσιών» καθώς και 
στον στόχο της εξοικείωσης με επικίνδυνες ουσίες. 
Μία ανάλογη «αίσθηση  απλότητας » δίδεται και με τις επιλογές της πέμπτης ενότητας για το 
φως. 
Αξίζει επίσης να επισημανθεί η επιλογή της απόλυτης «απουσίας» του Μικρόκοσμου από τη 
διδασκαλία σε ανθρώπους – μαθητές 13 ετών. 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ
13-jarigen Algemeen Secundair Onderwijs A.S.O. 

eerste  graad Wetenschappen
13 ετών Γενική Εκπαίδευση Δεύτερου βαθμού 

πρώτη βαθμίδα, έτος δεύτερο Επιστήμη
ELEKTRICITEIT
In dit  onderdeel  worden de verschillende elementen 
van  de  elektrische  strooming  besproken.  Begrippen 
zoals  stroom,  serie  en  parallelschakeling,  weerstand, 
spanning, en de wet van OHM worden aangehaald.
KRACHT EN DRUK
De  leerlingen  definieren  kracht  als  oorzaak  van 
vervorming  of  beweging.  Het  gebruik  van  de 
dynamometer  als  meettoestel  om  krachten  te  meten 
wordt ook bespoken
De  grootheden  massa,  gewicht  en  zwaartekracht 
worden verder onderzocht.
Verschillende  soorten  evenwicht  worden  bestudeerd, 
en  men onderzoekt  hoe  het  evenwicht  vergroot  kan 
worden.  Tenslotte kan er nog een hoofdstuk aan druk 
besteed worden. Belangrijk bij zowel het onderdeel over 
krachten en het hoofdstuk over druk is dat er steeds veel 
voorbeelden(  gadgets,  toepassingen,  verklaringen)  uit 
het dagelijks leven van de leerlingen komen, zodat de 
leerstof zeker niet abstact blijft.
ZWEVEN ZINKEN DRIJVEN
Verklaren  waarom  bepaalde  voorwerpen  zinken,  en 
andere voorwerpen drijven in  water.  Massadichtheid 
berekenen,  gadgets  bespreken.  Μassadichtheid  van 
lucht bepalen.  Zijn  allemaal  zaken die in de context 
“ZWEVEN ZINKEN DRIJVEN” kunnen passen. 
INDELING VAN STOFFEN
In  dit  onderdeel  kunnen  de  leerlingen  wat  proeven 
van de chemie: mengsels in zuivere stoffen, chemiste 
reacties, etikettering, zure en basische oplossingen . .  . 
en nog veel meer staat hier op het programma. Indien 
er met gevaarlijke stoffenen/of bunsenbrander gewekt 
wordt,  moet  het  labo  wel  voldoen  aan  bepaalde 
veilingheidsvoorschriften.
LICHT EN KLEUR
Man start met het maken van een onderscheid tussen 
licht und geluid en gaat den wat verder in op enkele 
eigenschappen van het  licht.  Het  elektromagnetisch 
spectrum, licht als energievevorm, samengesteld  licht, 
kleuren. . . Ook hier kan de leerkracht .  Zelf selecteren 
en aanvullen naar eigen mogelijkheden en interesses 
van de leerlingen

Ηλεκτρισμός
Γίνεται συζήτηση για τα στοιχεία του ηλεκτρικού 
κυκλώματος  .   Οι έννοιες   ρεύμα,  σύνδεση σε 
σειρά,  παράλληλη  σύνδεση,  χωρητικότητα, 
αντίσταση,  τάση.  Αναφορά  στον  νόμο  του 
OHM.
Δύναμη και πίεση
Οι  μαθητές  ορίζουν  τη  δύναμη  ως  αιτία  της 
παραμόρφωσης και  της  μεταβολής της  κίνησης. 
Χρήση  του  δυναμομέτρου  ως  διάταξη  για  τη 
μέτρηση  των  δυνάμεων  .   
Εξετάζονται  οι  έννοιες  μάζα  και  βάρος. 
Μελετώνται διάφοροι τύποι ζυγού και εξετάζεται 
η  ισορροπία  του  ζυγού  Ένα  κεφάλαιο  είναι 
αφιερωμένο στην έννοια πίεση. Είναι σημαντικό 
για τη διδασκαλία ότι  το ζήτημα των δυνάμεων 
και το κεφάλαιο για την πίεση προσφέρονται για 
πολλά  παραδείγματα  (gadgets,   εφαρμογές, 
καταστάσεις  )  σχετιζόμενα  με  την  καθημερινή 
ζωή των μαθητών και  το  διδακτικό αντικείμενο 
δεν είναι μόνο αφηρημένο . 
Πλεύση και βύθιση
Στην  αφετηρία  το  ερώτημα  «γιατί  ορισμένα 
αντικείμενα βυθίζονται  και  άλλα επιπλέουν  στο 
νερό;». Γίνεται αναφορά στην έννοια  πυκνότητα. 
Μέτρηση  της  τιμής  της   πυκνότητας.  Γίνεται 
συζήτηση για διάφορα  gadgets. Προσδιορίζεται η 
πυκνότητα  του  αέρα.  Το  τρίπτυχο  «  βύθιση, 
άνοδος, πλεύση» μπορεί να  συμπεριλάβει όλα τα 
αντικείμενα.  
Ταξινόμηση των ουσιών
Σε αυτό το κεφάλαιο οι μαθητές συναντούν αυτά 
που  ξέρουν  για  τη  Χημεία  :  Τα  μίγματα,  τις 
καθαρές  ουσίες,  τις  χημικές  αντιδράσεις,  τις 
ετικέτες πάνω σε ουσίες, τα  όξινα και τα βασικά 
διαλύματα  .  Εξοικειώνονται  με  προϊόντα 
επικίνδυνα και είτε με είτε χωρίς τον λύχνο Bunsen 
αφυπνίζεται το ενδιαφέρον τους για το εργαστήριο
Το φως και το χρώμα
Στην αφετηρία η διάκριση ανάμεσα σε φως και 
ήχο  και  στη  συνέχεια  η  εστίαση  σε   ορισμένα 
χαρακτηριστικά του φωτός.  Παρουσιάζονται  το 
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φως ως μορφή ενέργειας,  το ηλεκτρομαγνητικό 
φάσμα  και  το  ότι  το  ηλιακό  φως  εμπεριέχει 
ακτινοβολίες  χρώματα.  Ο  ίδιος  ο  διδάσκων 
μπορεί να επιλέξει επιπλέον θέματα  με βάση τις 
δυνατότητες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών. 

Οι επιλογές των Γάλλων. 
Στη Γαλλία, το διδασκόμενο μάθημα σε ανθρώπους 13 ετών (  Classe de quatrième ) λέγεται 
Physique Chemie, και περιέχει στοιχεία Φυσικής και Χημείας.  Από τη σκοπιά του διδακτικού 
στόχου «Κατανόηση της φύσης της επιστήμης» το γαλλικό Αναλυτικό Πρόγραμμα5 είναι, κατά 
τη δική μας άποψη,  ένα από τα αρτιότερα της Ευρώπης. Θα επιδιώξουμε να τεκμηριώσουμε 
την άποψη αυτή.
Στην  αφετηρία  τίθενται  ορισμένα  από  τα  σοβαρότερα  ερωτήματα  που  έθεσε  η  ανθρώπινη 
ερευνητική διάθεση «Από τι αποτελείται ο αέρας που αναπνέουμε ; »,  « ο αέρας έχει δικό του 
όγκο; »,  « ο αέρα έχει μάζα ; »  και στη συνέχεια,  μέσα από πειραματικές δραστηριότητες, οι 
απαντήσεις. Το ενδιαφέρον της επιλογής αυτής είναι ότι με αυτό τον τρόπο προετοιμάζεται  το 
έδαφος για τη «μύηση» των διδασκομένων στην ιδέα για έναν Μικρόκοσμο και ειδικά στην 
πρώτη από τις θεωρίες,  την Κινητική θεωρία των αερίων. Ας μη μας διαφεύγει ότι βασιζόμενη 
στο  εμπειρικά  διαπιστωμένο  γεγονός  ότι  «ο  αέρας  έχει  πάντα  πίεση»  η  ανθρώπινη  σκέψη 
οδηγήθηκε στην ιδέα για έναν Μικρόκοσμο με αόρατα και αδιάκοπα κινούμενα σωματίδια. 
Ακολουθεί το πανάρχαιο ερώτημα «  Τι είναι η φωτιά; », για να παρουσιαστεί  η παράξενη 
απάντηση που έδωσαν οι χημικοί του 18ου αιώνα αλλά και να ανοίξει ο δρόμος για την επόμενη 
«επίσκεψη»  στον Μικρόκοσμο εστιαζόμενη αυτή τη φορά στην επόμενη θεωρία, την Ατομική 
Θεωρία και στην αξιοποίηση της για την κατανόηση των χημικών μεταβολών. Το Πρόγραμμα 
ολοκληρώνεται  με δύο ακόμα ενότητες.  Η πρώτη αναφέρεται  στις  έννοιες  ενός  ηλεκτρικού 
κυκλώματος  και  στον  σχετικό  νόμο  και  η  δεύτερη  στην  οντότητα  φως,  στο  χρώμα  των 
αντικειμένων και στο αντικείμενο φακός. Τα γνωστικά αντικείμενα των δύο αυτών ενοτήτων 
είναι και τα μόνα που παρουσιάζουν κάποιες ομοιότητες με αντίστοιχα των Ολλανδών. 

ΓΑΛΛΙΑ
Classe de quatrième Physique Chemie 13 ετών Φυσική Χημεία

COMPOSITION DE L’ AIR
De quoi est composé l’ air que nous respirons ?
VOLUME ET MASSE DE L’ AIR
L’ air a-t-il un volume propre? 
a-t-il un masse?
UNE DESCRIPTION MOLECULAIRE 
Un modele particulaire pour interpréter :
la compressibilité de l’ air
la distinction entre mélange et corps pur pour l’ air et 
le vapeur d’ eau
la conservation de mass lors des mélanges en solutions 
acqueses et des changements d’ état de l’ eau
LES COMBUSTIONS 
Qu’est-ce que brûler ?
LES ATOMES POUR COMPRENDRE LA TRANSFORMATION 
CHIMIQUE
INTENSITÉ ET TENSION
Quelles  grandeurs  électriques  peut-on  mesurer  dans 
un circuit ? 
LA RESISTENCE .   LA LOI D’ OHM . 
LUMIERE COLORE  ET COULEUR DES OBJETS      LENTILLES 
MINCES

Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΑ
Από τι αποτελείται 
ο αέρας που αναπνέουμε ;  
Ο ΟΓΚΟΣ και η ΜΑΖΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ
Ο αέρας έχει «δικό του» όγκο ; 
Έχει μάζα ; 
ΜΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΡΙΑΚΗ
Ένα σωματιδιακό μοντέλο για να ερμηνεύουμε
τη συμπιεστότητα του αέρα
τη διάκριση -μίγμα και καθαρό σώμα-  
ανάμεσα στον αέρα και τον υδρατμό
τη διατήρηση της μάζας 
κατά τη διάλυση και 
κατά τη αλλαγή φάσης στο νερό

ΟΙ ΚΑΥΣΕΙΣ
Τι είναι η φωτιά;
ΤΑ  ΑΤΟΜΑ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ  ΤΩΝ 
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ
ΕΝΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΑΣΗ
Ποια  ηλεκτρικά  μεγέθη  μπορούμε  να  μετρήσουμε  σε 
ένα κύκλωμα ; 
Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ.  Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ   OHM  
ΕΓΧΡΩΜΟ  ΦΩΣ  ΚΑΙ  ΧΡΩΜΑ  ΤΩΝ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ.  ΛΕΠΤΟΙ ΦΑΚΟΙ
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Οι επιλογές των Ισπανών. 

Στην   Ισπανία το  διδασκόμενο  μάθημα  σε  ανθρώπους  13  ετών  λέγεται  Ciencias de la 
Naturaleza. Θα μπορούσαμε να το αποδώσουμε στα ελληνικά Επιστήμες της Φύσης. Το μάθημα 
αυτό  αντιστοιχεί  σε  δύο  μαθήματα  των  γαλλικών  σχολείων  και  φυσικά  διδάσκεται  σε 
περισσότερες ώρες εβδομαδιαίως από το Physique Chemie . 
Το Πρόγραμμα των Ισπανών6  - το οποίο ωστόσο δεν αφορά σε όλη την επικράτεια -   είναι 
συγκροτημένο πάνω σε  εντελώς διαφορετική  βάση από τα προηγούμενα και  βρίσκεται  στη 
μεγαλύτερη συγκριτικά  «απόσταση» από τα ελληνικά Προγράμματα. Ο πυρήνας οικοδόμησής 
του είναι η ΕΝΝΟΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ και παρουσιάζεται σε τρεις μεγάλες ενότητες. Ενέργεια και 
ΥΛΗ, Ενέργεια στον πλανήτη Γη και Ενέργεια και ζωντανοί οργανισμοί.  
Αν και οι εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίες είναι περισσότερες,  με τη διδασκαλία παρουσιάζεται 
ένα ιδιαίτερα μεγάλο πλήθος ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ και ΕΝΝΟΙΩΝ και είναι κατά την άποψή μας 
συζητήσιμο κατά πόσο μπορούν να αφομοιωθούν από τα αγόρια και τα κορίτσια των 13 ετών. 
Βέβαια το πλήθος αυτό των γνωστικών αντικειμένων είναι συγκρίσιμο με το αντίστοιχο πλήθος 
που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες μαθητές μέσα από τη Φυσική, τη Χημεία και τη Βιολογία , οι 
οποίες διδάσκονται ως διαφορετικές επιστήμες χωρίς να διακρίνεται ιδιαιτέρως το στοιχείο που 
τις  συνέχει,  ενώ  αντίθετα  το  φιλόδοξο  Πρόγραμμα  των  Ισπανών  χαρακτηρίζεται  από  έναν 
εμφανή συνεκτικό ιστό. 
Και  πέραν των άλλων επιμένει  στην παρουσίαση ζητημάτων -  Φαινόμενο θερμοκηπίου.  Οι 
τελευταίες  παγκόσμιες ντιρεκτίβες. Η υδρόσφαιρα ως ρυθμιστής της θερμοκρασίας. Αιολική 
ενέργεια.  Άγρια  νερά  και  χείμαρροι.  Οι  ποταμοί.  Υδραυλική  ενέργεια.  Τα  υπόγεια  νερά. 
Θάλασσα και γεωλογική δράση.  Κινητήρια ενέργεια από το νερό της θάλασσας.  Άνθρακας και 
πετρέλαιο. Φωτοσύνθεση .  Η επιβίωση των ειδών.  Οικόσφαιρα και  οικοσύστημα.  Τροφικές 
αλυσίδες και δίκτυα. Η βιομάζα ως πηγή ενέργειας.  - τα οποία εξυπηρετούν άμεσα ή έμμεσα 
τον στόχο «διαμόρφωση οικολογικής ευαισθησίας»   

ΙΣΠΑΝΙΑ
E.S.O SEGUNDO CURSO Ciencias de la 

Naturaleza
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Δεύτερο έτος  (13 ετών) 
Επιστήμες της φύσης

I. Materia y energía
1.  Los  sistemas  materiales  y  la  energía.  Sistemas 
materiales.  Escalas  de  observación  macro  y 
microscópica.  La  energía  como  propiedad  de  los 
sistemas  materiales.  Variación de la  energía  en  los 
sistemas  materiales:  cambio  de  posición,  forma  y 
estado. Tipos de energía. Fuentes de energía
 2. Los cambios de posición en los sistemas materiales.
Representación gráfica de movimientos sencillos. Las 
fuerzas como causa del 
movimiento  y  la  deformación.  Masa y  peso de los 
cuerpos. Energía mecánica
3. La energía que percibimos.
Propagación de la luz y el sonido. Diferencias entre 
ellas. Otros tipos de ondas. Percepción de la luz y del 
sonido: el ojo y el oído. El calor: energía en tránsito. 
Efectos.  Calor  y  temperatura.  Los  termómetros. 
Propagación del calor.  
Aislantes y conductores. 
Percepción del calor: la piel.
II. Tránsito de energía en la tierra

I  . ΕΝΕΡΓΕΙΑ και Ύλη   
1.  Τα  υλικά  συστήματα  και  η  ενέργεια    Υλικά 
συστήματα  .  Κλίμακες  παρατήρησης,  μάκρο  και 
μίκρο.  Η  ενέργεια  ως  ιδιότητα  των  υλικών 
συστημάτων  Μεταβολές  ενέργειας  στα  υλικά 
συστήματα .  Μεταβολή της θέσης,  της   μορφής και 
της κατάστασης . Τύποι ενέργειας. 
Πηγές ενέργειας. 
2.  Οι  μεταβολές  της  θέσης  στα  υλικά  συστήματα. 
Γραφική παράσταση των ευθύγραμμων κινήσεων. Οι 
δυνάμεις  ως  αιτία  μεταβολής  της  κίνησης  και  των 
παραμορφώσεων. 
Η μάζα και το βάρος των σωμάτων.
Μηχανική ενέργεια 
3. Η ενέργεια που δεχόμαστε
Η διάδοση του φωτός και του ήχου. Διαφορές μεταξύ 
τους. Άλλοι τύποι κυμάτων. Πρόσληψη του φωτός και 
του ήχου. Η όραση και η ακοή. Η θερμότητα: ενέργεια 
μεταβιβαζόμενη.  Φαινόμενα.   Θερμότητα  και 
θερμοκρασία. 
Τα θερμόμετρα. Διάδοση της θερμότητας. 
Μονωτές και αγωγοί. 
Πρόσληψη της θερμότητας:
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4. La energía externa del planeta.
Origen de la energía solar. La atmósfera como filtro de 
la energía solar: su 
estructura.  La energía reflejada:  efecto invernadero; 
últimas directrices
internacionales.  La  Hidrosfera  como  regulador 
térmico. Corrientes, mareas,
olas.  Distribución de la  energía solar  que llega a la 
superficie del planeta: 
origen de los agentes geológicos externos.
5. Agentes geológicos externos.
Agentes  atmosféricos.  La  meteorización.  Formación 
de suelos. El viento.
Acción geológica.  Energía eólica.  Aguas  salvajes  y 
torrentes.  Los  ríos.  Energía  hidráulica.  Los  glaciares. 
Acción geológica.  Las aguas subterráneas. Acción 
geológica. Aprovechamiento. El mar. 
Acción  geológica. Energía mareomotriz. 
La  formación  de  rocas  sedimentarias.  Carbón   y 
petróleo. 
6. La energía interna del planeta.
Origen del calor interno terrestre. Movimientos de los 
continentes.  Vulcanismo  y  terremotos.  El  relieve 
terrestre. Continentes y fondos marinos. La formación 
de 
rocas magmáticas y metamórficas.
III. La energía y los seres vivos
7. Las funciones de los seres vivos y el consumo de 
energía.
El  mantenimiento de la  vida.  Nutrición autótrofa y 
heterótrofa. Fotosíntesis, 
respiración y nutrición celular. La energía consumida 
por los seres vivos:crecimiento, calor, movimiento. El 
mantenimiento  de  la  especie.  La  reproducción 
animal  y  vegetal:  analogías  y  diferencias. 
Coordinación, relación y adaptación. 
8. Conceptos de Biosfera.

Ecosfera y Ecosistema. Productores  y consumidores . 
Cadenas y redes tróficas. La biomasa como fuente de 
energía.

 Η επιδερμίδα. 
II  . ΕΝΕΡΓΕΙΑ στον πλανήτη Γη   
4.  Η εξωτερική ενέργεια του πλανήτη.
Προέλευση της  ηλιακής  ενέργειας.  Η ατμόσφαιρα ως 
φίλτρο  της  ηλιακής  ενέργειας.  Η  δομή  της.  Η 
ανακλώμενη ακτινοβολία . Φαινόμενο θερμοκηπίου. 
Οι  τελευταίες  παγκόσμιες  ντιρεκτίβες.  Η υδρόσφαιρα 
ως  ρυθμιστής  της  θερμοκρασίας.  Θαλάσσια  ρεύματα, 
παλίρροιες,  κύματα.  Κατανομή της  ηλιακής  ενέργειας 
που φθάνει στην επιφάνεια του πλανήτη. Η προέλευση 
των εξωτερικών γεωλογικών παραγόντων 
5. Εξωτερικοί γεωλογικοί παράγοντες .  Ατμοσφαιρικοί 
παράγοντες . Τα μετέωρα.  Δημιουργία των εδαφών . Ο 
άνεμος.  Γεωλογική  δράση.   Αιολική   ενέργεια.  Άγρια 
νερά και χείμαρροι. Οι ποταμοί. Υδραυλική ενέργεια. Οι 
παγετώνες. Τα υπόγεια νερά.  Αξιοποίηση. Θάλασσα και 
γεωλογική δράση Κινητήρια ενέργεια από το νερό της 
θάλασσας.  
Η δημιουργία των  ιζηματογενών 
πετρωμάτων. 
Άνθρακας και πετρέλαιο.

6. Η εσωτερική ενέργεια του πλανήτη.
Προέλευση της γεωθερμικής ενέργειας. 
Κινήσεις των ηπείρων. Ηφαιστειακή δράση και σεισμοί. 
Το γήινο ανάγλυφο. 
Στεριά και θαλάσσιοι βυθοί. 
Η δημιουργία των μαγματογενών και  
των μεταμορφωσιγενών πετρωμάτων 

III  . ΕΝΕΡΓΕΙΑ και ζωντανοί οργανισμοί   
7.  Οι  λειτουργίες  των  ζωντανών  οργανισμών  και  η 
κατανάλωση ενέργειας. 
Η  διατήρηση  της  ζωής.  Διατροφή,  αυτότροφα  και 
ετερότροφα. Φωτοσύνθεση . Αναπνοή και διατροφή του 
κυττάρου.  Η  ενέργεια  που  καταναλώνεται  από  τους 
ζωντανούς οργανισμούς, Ανάπτυξη, θερμότητα, κίνηση. 
Η  επιβίωση  των  ειδών.  Η  ζωική  και  η  φυτική 
αναπαραγωγή  .  Αναλογίες  και  διαφορές.  Συντονισμός, 
σχέσεις και προσαρμογή.  

8. Η έννοια Βιόσφαιρα. 
Οικόσφαιρα και οικοσύστημα. 
Παραγωγοί και καταναλωτές. 
Τροφικές αλυσίδες και δίκτυα. 
Η βιομάζα ως πηγή ενέργειας. 

Συμπεράσματα :  

Με βάση τα παραπάνω μπορούμε να  διατυπώσουμε κάποιες απαντήσεις στα ερωτήματα που 
τέθηκαν αρχικά  .

1. Διακρίνει κανείς ότι στις τρεις χώρες που αναφέραμε οι άνθρωποι/μαθητές της ίδιας ηλικίας 
– αυτής των 13 ετών – διδασκόμενοι Φυσικές Επιστήμες καλούνται να μυηθούν σε γνωστικά 
αντικείμενα  τα οποία  διαφέρουν σε  μεγάλο βαθμό από χώρα σε χώρα .   Σε  προηγούμενες 
εργασίες μας είχαμε δείξει  ότι  οι  διαφορές αυτές υπάρχουν και σε προγράμματα που έχουν 
επιλέξει άλλες ευρωπαϊκές κοινωνίες. 
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2. Το ερώτημα « είναι προτιμότερο οι επιστήμες να διδάσκονται χωριστά ή μέσα από ένα ενιαίο 
μάθημα; » απασχολεί αυτή την εποχή την κοινότητα των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας 
προκειμένου για τη διδασκαλία στο ελληνικό Γυμνάσιο, χωρίς να έχει τεθεί σε συζήτηση στην 
οποία να παρουσιαστούν οι διαφορετικές απαντήσεις οι διαφωνίες και να επιδιωχθεί κάποια 
ενδεχόμενη  σύνθεση.  Η  δική  μας  άποψη  είναι  ότι  οφείλουμε  –  πλην  των  άλλων  –  να 
εμπλουτίσουμε την προβληματική μας  με  τις  αντίστοιχες  εμπειρίες  των άλλων ευρωπαϊκών 
χωρών. Όπως φάνηκε από τα παραπάνω για μαθητές ηλικίας 13 ετών  

Οι Ολλανδοί Επιλέγουν ενιαίο μάθημα « Επιστήμη » 
Οι Γάλλοι Επιλέγουν ενιαίο μάθημα  για Φυσική και Χημεία
Οι Ισπανοί Επιλέγουν ενιαίο μάθημα  « «Επιστήμες της φύσης»
Οι Έλληνες Επιλέγουν Φυσική  και Χημεία  σε δύο μαθήματα

Να προσθέσουμε ότι οι Φιλανδοί επιλέγουν χωριστή διδασκαλία Φυσικής και Χημείας ενώ οι Άγγλοι 
επιλέγουν ενιαίο μάθημα Science .  Η δική μας εκτίμηση είναι ότι στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης η 
επικρατούσα στην Ελλάδα  άποψη  μειοψηφεί . 

3. Στο ερώτημα  « πώς παρουσιάζεται η σύνδεση Μακρόκοσμου και  Μικρόκοσμου ; » αλλά και στο 
συναφές   « πώς γίνεται η σύνδεση των εμπειρικών δεδομένων με τη θεωρητικές προσεγγίσεις ;»  - τα 
οποία ελάχιστα έως καθόλου έχουν απασχολήσει την ελληνική Δευτεροβάθμια εκπαίδευση - 
έχουμε να επισημάνουμε τα παρακάτω : 
Πριν από 250 περίπου χρόνια, κληρονομημένη από τη Φιλοσοφία, έκανε την εμφάνισή στην 
Επιστήμη  η  ΙΔΕΑ  ότι  «  υπάρχει  ένας  Μικρόκοσμος  της  ύλης»  με  αδιάκοπα  κινούμενα 
σωματίδια  που  το  μόνο  που  κάνουν  είναι  να  κινούνται  και  να  αλληλεπιδρούν».  Η  ιδέα 
αντιμετώπισε σοβαρές αντιρρήσεις επί  έναν αιώνα περίπου αλλά εν τω μεταξύ γέννησε ΔΥΟ 
σχετικές θεωρίες οι οποίες πρότειναν ερμηνείες σε ορισμένα φαινόμενα. Την Ατομική Θεωρία η 
οποία συνέβαλε στην οικοδόμηση της Χημείας και την Κινητική θεωρία των αερίων η οποία 
συνέβαλε στην οικοδόμηση της Θερμοδυναμικής.  
Σε αρκετά από τα Προγράμματα Σπουδών των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης , κατά την τελευταία 
δεκαετία,  καταβάλλεται  προσπάθεια από τους συντάκτες , η ΙΔΕΑ  αυτή να μην εμφανίζεται στα μάτια 
των  διδασκομένων  ξαφνικά,   αδικαιολόγητα  και  με  ύφος  ακλόνητης  θρησκευτικής  αλήθειας,  να 
καθοδηγούν με άλλα λόγια όσο γίνεται τη σκέψη των διδασκόμενων από τα εμπειρικά γεγονότα προς 
την ΙΔΕΑ και τις σχετικές θεωρίες. Οι Γάλλοι στο δικό τους Πρόγραμμα για μαθητές αυτής της ηλικίας 
έχουν ιδιαιτέρως βασανιστεί και έχει προκύψει ένα αποτέλεσμα διόλου ευκαταφρόνητο. Στο μάθημα 
Physique Chemie, ο τρόπος με τον οποίο οδηγούν τους διδασκόμενους στον Μικρόκοσμο  συνιστά κατά 
την  άποψή  μας  πρότυπο.  Η  εμπειρία  με  τον  «αέρα  που  αναπνέουμε»  οδηγεί  στην  ιδέα  για  έναν 
Μικρόκοσμο και στην Κινητική  Θεωρία των αερίων και  στη συνέχεια η εμπειρία με το φαινόμενο 
καύση οδηγεί στην Ατομική Θεωρία .
Σε σχετική εργασία μας  στο 4ο   Συνέδριο της ΕΔΙΦΕ, είχαμε αναφερθεί  και στις επιλογές των Άγγλων 
οι  οποίοι   στο  ενιαίο μάθημα  Science  καθοδηγούν  τους  13χρονους  μαθητές  στην  κατεύθυνση της 
ΙΔΕΑΣ για  την  ύπαρξη  του  Μικρόκοσμου,  με  αφετηρία  την  εμπειρία  της  πίεσης  ενός  αερίου,  την 
εμπειρία δηλαδή ότι «ένα αέριο έχει πάντα πίεση» ανεξάρτητα από την τιμή του όγκου .  
Στο ελληνικό Αναλυτικό Πρόγραμμα για τη διδασκαλία της Χημείας μία   μικρή σχετικά προσπάθεια 
γίνεται  στη Χημεία της Β’ Γυμνασίου στην οποία η ιδέα  για ένα Μικρόκοσμο δεν εμφανίζεται εξ αρχής 
αλλά ακολουθεί την εμπειρία με φαινόμενα σχετιζόμενα με το ύδωρ. Στο Πρόγραμμα, όμως ,  για τη 
διδασκαλία της Φυσικής . η ιδέα περί Μικρόκοσμου αποσιωπάται στη μελέτη της ατμοσφαιρικής πίεσης 
και κάνει αίφνης την εμφάνισή της για πρώτη φορά στο κεφάλαιο για την έννοια  Ενέργεια,  στο σχολικό 
βιβλίο,  με το «Γνωρίζουμε ότι η ύλη αποτελείται από μικροσκοπικά σωματίδια όπως τα μόρια, τα άτομα 
. .» .  
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Στα  Προγράμματα  λοιπόν  που  παρουσιάσαμε  για   διδασκαλία  σε  ανθρώπους  13  ετών 
διαπιστώνεται ότι :

Στην 
Ολλανδία

Η ιδέα περί Μικρόκοσμου δεν υπάρχει  στο Αναλυτικό Πρόγραμμα  

Στη Γαλλία
Στο ενιαίο μάθημα προηγείται η εμπειρία με τον αέρα ακολουθεί 
η Κινητική θεωρία. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η εμπειρία 
της καύσης και ακολουθεί η Ατομική Θεωρία

Στην Ισπανία Η ιδέα περί Μικρόκοσμου δεν υπάρχει  στο Αναλυτικό Πρόγραμμα  

Στην Ελλάδα

Στη διδασκαλία της Χημείας προηγείται  η εμπειρία του νερού, ακολουθεί 
η Ατομική Θεωρία. Στη διδασκαλία της Φυσικής η ιδέα  περί Μικρόκοσμου 
αποσιωπάται κατά τη διδασκαλία της ατμοσφαιρικής πίεσης και κάνει 
αίφνης την εμφάνισή της στο κεφάλαιο Ενέργεια

Προτείνουμε:   

1.  Να  ανοίξει  η  συζήτηση,  σε  επίπεδο Συνεδρίων,   για  τη  σύνταξη  ενός  νέου Προγράμματος  στο 
ελληνικό Γυμνάσιο με ενιαίο μάθημα Φυσική/Χημεία .
2. Να επεξεργαστούμε όσο γίνεται περισσότεροι την ιδέα για ενιαίο μάθημα «Φυσικές Επιστήμες» στο 
Γυμνάσιο, παίρνοντας υπόψη μας και την διδακτική εμπειρία των Ολλανδών . 
3. Να υιοθετηθεί μια νέα δομή διδακτικής παρουσίασης  «από την εργαστηριακή εμπειρία στη 
διαμόρφωση θεωριών για τον Μικρόκοσμο» ανάλογη με εκείνη των Γάλλων. Στην ανατροπή 
της δομής,  η οποία επικρατεί σήμερα,  να ληφθεί σοβαρά υπόψη και η Ιστορίας της Επιστήμης 
4. Να επεξεργαστούμε την επιλογή των Ισπανών για ένα Πρόγραμμα βασιζόμενο στην έννοια Ενέργεια . 

Παραπομπές 
1.  Για  την  ακρίβεια,  είναι  η  αντίστοιχη  ηλικία  με  εκείνη  των  Ελλήνων  μαθητών  της  Β΄ 
Γυμνασίου.  
2. Για το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών στη Γερμανία και στο Ηνωμένο Βασίλειο είχαμε παρουσιάσει 
εργασία στο  4ο Συνέδριο ΕΔΙΦΕ, 2008 
3.  Για  το  Αναλυτικό  Πρόγραμμα  Σπουδών  για  την  Ελλάδα  είχαμε  παρουσιάσει  εργασία  στο  12ο 

Συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών στην  Καβάλα. .   
4.  Πηγή  πληροφορίας  για  το  Αναλυτικό  Πρόγραμμα  των  Ολλανδών  το  αντίστοιχο  σχολικό 
βιβλίο
5. Πηγή πληροφορίας για το Αναλυτικό Πρόγραμμα των Γάλλων ένα από τα σχολικά βιβλία.
6. Πηγή πληροφορίας για το Αναλυτικό Πρόγραμμα των Ισπανών το Internet.
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Η Προσέγγιση Θεμάτων Γεωγραφίας-Γεωλογίας  μέσα από την 
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.  Δυνατότητες και Προοπτικές

Κιμιωνής Γ.
Σχολικός Σύμβουλος Δευτ/θμιας Εκπ/σης (ΠΕ4), geokim@edc.uoc.gr 

Η Γεωγραφία ως σχολικό μάθημα δεν έχει τοποθετηθεί στη θέση που της αξίζει, ενώ η 
Γεωλογία λείπει  εντελώς ως σχολικό αντικείμενο. Πλήθος από λαθεμένες αντιλήψεις 
καθώς και έλλειψη βασικών γνώσεων γύρω από θέματα Γεωγραφίας-Γεωλογίας έχουν 
εντοπιστεί  σε πολλές  έρευνες.  Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση θα μπορούσε εδώ να 
διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο και να συμβάλει συμπληρωματικά στη Γεωγραφική 
Εκπαίδευση,  με  την  ενσωμάτωση  θεμάτων  Γεωγραφίας  και  Γεωλογίας  στα 
προγράμματα  που  εκπονούνται.  Το  κατ’  εξοχήν  αντικείμενο  μελέτης  της 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  είναι η αναλυτική εξέταση του περιβάλλοντος χώρου. 
Επίσης  τα  GIS  θα  μπορούσαν  να  αναδειχτούν  χρήσιμα  και  αποτελεσματικά 
εκπαιδευτικά εργαλεία,  τα οποία θα βοηθούσαν ακόμα περισσότερο στην επίτευξη 
των  γενικών  σκοπών  της  Περιβαλλοντικής  Εκπαίδευσης.  Στο  άρθρο  αυτό 
παρουσιάζεται  μια  ποιοτική  και  ποσοτική  ανάλυση  της  θεματογραφίας  των 
προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και σχολιάζονται οι δυνατότητες και οι 
προοπτικές  της  μελέτης  Γεωγραφικών  Γεωλογικών  θεμάτων,  μέσα  από  τα–  
προγράμματα αυτά.

Εισαγωγή 

Η  συμβολή  της  Γεωγραφίας  -  Γεωλογίας  στην  υπόθεση  της  προστασίας  του 
περιβάλλοντος είναι  σημαντική.  Η γη είναι  ένα κλειστό σύστημα και  είναι  το μόνο φυσικό 
περιβάλλον, το οποίο διαθέτει ο άνθρωπος και πάνω στο οποίο ζει. Η γνώση και η κατανόηση 
των ρυθμών αλλαγής και ανατροφοδότησης των γεωλογικών συστημάτων είναι καθοριστικός 
παράγοντας στην επίλυση των περιβαλλοντικών προβλημάτων (Λέκκας, 1999).

Μέσα  από  τα  μαθήματα   της  Γεωγραφίας  -  Γεωλογίας  οι  μαθητές  μπορούν  να 
κατανοήσουν  τις  αλλαγές,  που  γίνονται  στην  περιοχή  τους  αλλά  και  σε  άλλες  περιοχές, 
συμπεριλαμβανομένων και των τρόπων, με τους οποίους επηρεάζονται αυτές οι αλλαγές από τις 
ανθρώπινες αποφάσεις. Ειδικά με το μάθημα της Γεωγραφίας μπορούν να συνειδητοποιήσουν 
τη σημασία του τόπου στις ανθρώπινες  σχέσεις και να κατανοήσουν έννοιες, όπως απόσταση, 
κατεύθυνση, χωρική διασπορά και χωρική σύνδεση.  Μπορούν να είναι σε θέση να κοινοποιούν 
τα ευρήματα των παρατηρήσεων ή των ερευνών τους με το γράψιμο, την εικονογράφηση και το 
σχεδιασμό  μοντέλων,  διαγραμμάτων,  χαρτών  κτλ.,  να  αναπτύσσουν   γλωσσικές  και 
μαθηματικές  δεξιότητες,  μέσα  από  τη  γεωγραφική  μελέτη  (Bale,1987,σ.35-36).  Οι 
Γεωεπιστήμες αποτελούν οργανωμένη γνώση για τις δομές και τις ιδιότητες του γήινου χώρου 
και   η  γεωγραφική  εκπαίδευση  θα  μπορούσε  να  ασχοληθεί  και  να  στοιχειοθετήσει  τις 
δυνατότητες  προς  μια  επιδεξιότητα  στη  γεωγραφική  και  χωρική  συμπεριφορά  των  ατόμων 
(Ρέvτζoς 1984,σ 26).

Η Γεωγραφία ως επιστήμη και ως μάθημα δεν έχει πάρει τη θέση που της αξίζει στην 
εκπαίδευση (Κατσίκης, 2007). Το αυτοτελές μάθημα της Γεωλογίας που υπήρχε στο Αναλυτικό 
Πρόγραμμα των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχει πλέον εξαλειφθεί (Φέρμελη & 
Μαρκοπούλου-Διακαντώνη, 2004). Η  έλλειψη της Γεωλογίας ως αυτοτελούς μαθήματος στα 
σχολεία δύσκολα αναπληρώνεται από τα επιμέρους κεφάλαια με σχετικά θέματα, που σκόρπια 
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βρίσκονται σε άλλα μαθήματα του σχολικού αναλυτικού προγράμματος. Αυτό όμως έχει ως 
συνέπεια την αποσπασματική αναφορά και όχι την ολοκληρωμένη συστηματική και σφαιρική 
αντιμετώπιση  αυτών  των  θεμάτων,  ενταγμένων  μέσα  στο  πολύπλοκο  σύστημα  των 
περιβαλλοντικών  προβλημάτων,  που  απαιτούν  λύσεις  βιώσιμες  και  εναρμονισμένες  με  τις 
σύγχρονες απαιτήσεις.

Δεν είναι άσχετο με τα παραπάνω το γεγονός, ότι έλλειψη γνώσεων και παρανοήσεις, 
σχετικά με  θέματα που άπτονται  της  Γεωγραφίας  αλλά και  γενικότερα των Γεωεπιστημών, 
μπορούν να παρατηρηθούν σε μαθητές όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και άλλων χωρών, παρόλο 
που εκεί οι Γεωεπιστήμες έχουν μια άλλη αντιμετώπιση στην εκπαίδευση. Έχει διαπιστωθεί ότι 
μαθητές που τελειώνουν την υποχρεωτική εκπαίδευση στερούνται βασικών γνώσεων σε θέματα 
Γεωγραφίας. Η μη σφαιρική και διεπιστημονική προσέγγιση αυτών των θεμάτων, όπως γίνεται 
άλλωστε και στα περισσότερα μαθήματα του σχολικού ΑΠ, έχει ως αποτέλεσμα οι μαθητές να 
αντιλαμβάνονται το περιβάλλον κυρίως με τη φυσική και βιοφυσική του διάσταση και όχι ως 
ένα  δυναμικό  πλέγμα  φυσικών,  βιολογικών  και  κοινωνικο-οικονομικών  παραγόντων.  Για 
παράδειγμα, έρευνα που έχει γίνει σχετικά με τις γνώσεις των μαθητών γύρω από τη διάβρωση 
του εδάφους, έδειξε έλλειψη γνώσεων στο θέμα αυτό. Αγνοούν τη διάβρωση του εδάφους ως 
φυσική διεργασία και αδυνατούν να κατανοήσουν τα αίτια  (κυρίως τη μείωση ή την εξαφάνιση 
της  βλάστησης,  λόγω  της  ανθρώπινης  παρέμβασης),  που  μετατρέπουν  τη  φυσική  αυτή 
διεργασία σε ένα από τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήματα της σύγχρονης εποχής. 
Επίσης  αγνοούν  τις  αρνητικές  επιπτώσεις  της  στην  ποιότητα  ζωής  (υποβάθμιση  εδάφους, 
λειψυδρία,  πλημμύρες,  πείνα,  υποσιτισμός  κτλ)  καθώς  και  την  κλίμακα  εξάπλωσης  του 
προβλήματος (σε τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο) και αδυνατούν να προτείνουν μέτρα 
για την αντιμετώπισή του (Βασσάλα, 1994).

Παρανοήσεις  σχετικά  με  το  σχήμα  της  γης  και  την  έννοια  της  βαρύτητας  έχουν 
επισημανθεί σε έρευνες που έχουν γίνει διεθνώς. Έχει καταγραφεί ότι αρκετοί μαθητές (ηλικίας 
μέχρι και 12 ετών) αντιλαμβάνονται τη γη ως σφαίρα  και δεν έχουν προσδιορίσει τη βαρύτητα 
ως έλξη των σωμάτων προς το κέντρο της γης (Arnold et.al., 1995. Shneider & Ohadi, 1988. 

Σπυράτου & Χαλκιά, 2007). Στη διδασκαλία πράγματι πολύ λίγη σημασία δίδεται στο γεωειδές 
(ιδιόμορφο) σχήμα της γης και στα αίτια που δημιούργησαν αυτό το σχήμα. 

Ο  υδρολογικός  και  ο  τεκτονικός   κύκλος  (υπόκυκλοι  του  γεωλογικού  κύκλου),  ως 
διαδικασίες   δεν  έχουν  γίνει  κατανοητοί  από  τους  μαθητές  και  δεν  έχει  γίνει  αντιληπτή  η 
σημασία  και  ο  ρόλος  τους  στη  βιόσφαιρα.  Η  αξιοποίηση,  η  διαχείριση  του  νερού  και  η 
αντιμετώπισή του ως φυσικό αγαθό και ως σημαντική πρώτη ύλη έχει σχέση με την κατανόηση 
του υδρολογικού κύκλου. Άγνοια ή παρανοήσεις, σχετικές με το είδος και την ποιότητα του 
πόσιμου  νερού,  έχουν  καταγραφεί,  όπως  για  παράδειγμα  ότι  το  Φυσικό  Μεταλλικό  νερό 
ονομάζεται έτσι «γιατί περιέχει μέταλλα» (Michaelides & Kimionis,2000).

Το  κατεξοχήν  αντικείμενο  της  Περιβαλλοντικής  Εκπαίδευσης  είναι  “η  αναλυτική 
εξέταση του περιβάλλοντος χώρου” (Γεωργόπουλος, 1986, σ.54). Υπάρχει επομένως μια άμεση 
συσχέτιση του αντικειμένου της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ)  με αυτό της Γεωγραφίας 
αλλά και γενικότερα των Γεωεπιστημών. Η Γεωλογία, που ως αντικείμενο μελέτης έχει τη γη, 
μαζί με τη Γεωγραφία, που συνδυάζει τις φυσικές με τις κοινωνικές επιστήμες, μπορούν να 
αποτελέσουν τη βάση στη  θεματολογία των προγραμμάτων της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. 
Οι παρεμβάσεις του ανθρώπου στο έδαφος και στο υπέδαφος, η υπέρμετρη χρήση των ορυκτών 
πόρων,  η μόλυνση των υπόγειων υδάτων, οι  παρεμβάσεις  στις  ακτές και στα ποτάμια είναι 
μερικά μόνο παραδείγματα από τα θέματα, που συνδέουν άμεσα τη Γεωγραφία-Γεωλογία με 
την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. 

Έρευνες επιβεβαιώνουν ότι τα προγράμματα ΠΕ, όπως πραγματοποιούνται στη χώρα 
μας,  μπορούν  να  συμβάλλουν  στην  ενίσχυση  του  γνωστικού  επιπέδου  των  μαθητών  σε 
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επιλεγμένα αντικείμενα, ανάλογα με το θέμα του προγράμματος. Οι  Καλαϊτζίδης & Ουζούνης 
(2001,  σ.  438) αναφέρουν ότι  “η επίδραση του προγράμματος  Περιβαλλοντικής  Εκπαίδευσης  
φαίνεται να ήταν αρκετά ισχυρή στις γνώσεις των μαθητών, σχετικά με τη γεωλογική δράση του 
ποταμού”. 

Τα Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα (GIS) θα μπορούσαν να φανούν ιδιαίτερα 
χρήσιμα στα πλαίσια της ΠΕ (Ζερβάκου, 2004. Johansson & Pellikka, 2005.  Γιώτη & Κατσίκης 
2007. Κιμιωνής,  2007)  και  κατ’  επέκταση  και  στη  Γεωγραφική  Εκπαίδευση.  Τα  GIS 
προσφέρουν γρήγορη και εύκολη πρόσβαση σε μεγάλες ποσότητες δεδομένων. Το κλειδί για τη 
μεγάλη επιτυχία τους  είναι  ότι  παρέχουν τη δυνατότητα να επεξεργαστούν,  να  αναλύσουν 
δεδομένα μιας περιοχής και να χειριστούν τα επιμέρους χαρακτηριστικά της. 

Η έρευνα

Το βασικό ερώτημα που απασχόλησε την έρευνά μας είναι το αν και κατά πόσον τα 
προγράμματα ΠΕ, που έχουν εκπονηθεί μέχρι σήμερα, μετά από είκοσι πέντε περίπου χρόνια 
εφαρμογής της στα ελληνικά σχολεία,  συμπεριλαμβάνουν θέματα Γεωγραφίας – Γεωλογίας, 
είτε ως κύριο αντικείμενο μελέτης, είτε ως προέκταση αυτού στα πλαίσια της διαθεματικής 
προσέγγισης. 

Με αφόρμηση το ερώτημα αυτό προχωρήσαμε στην ανάλυση της θεματογραφίας των 
προγραμμάτων ΠΕ, που έχουν εκπονηθεί στα σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού 
Ρεθύμνου από το σχολικό έτος 1984-1985 έως το 2007-2008. 

Σκοπός αυτής της εργασίας ήταν να προσδιοριστεί το ποσοστό των προγραμμάτων ΠΕ 
που ως αντικείμενό τους έχουν θέματα από το χώρο της Γεωγραφίας –Γεωλογίας, καθώς και 
ποια είναι αυτά τα θέματα, που μελετώνται κατά την εκπόνηση των προγραμμάτων.

Ο νομός Ρεθύμνου είναι ένας τυπικός νομός της Ελλάδος, με σχολεία σε αστικές και 
αγροτικές περιοχές. Με δεδομένο ότι η εκπαιδευτική πολιτική είναι ενιαία σε όλη τη χώρα, το 
αναμενόμενο είναι ότι κατά το μάλλον ή ήττον ανάλογη κατάσταση, ως προς  τα αποτελέσματα 
της έρευνας θα διαπιστώσει κανείς και στους άλλους νομούς της Ελλάδας. Αν και ενδεικτικά, 
λοιπόν, αυτά τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση για μια εκτεταμένη και 
εις βάθος έρευνα γύρω από αυτό το θέμα.

Η  ανάλυση  έγινε  με  βάση  τον  κύριο  τίτλο  των  προγραμμάτων,  καθώς  και  τους 
υπότιτλους  (προεκτάσεις)  που  χρησιμοποιηθήκαν,  για  να  περιγράψουν  το  περιεχόμενο  του 
προγράμματος. Γιά την ανάλυση αυτή χρησιμοποιήθηκαν τα σχέδια προγραμμάτων, όπως αυτά 
έχουν  κατατεθεί  από  τους  εκπαιδευτικούς  στη  Διεύθυνση  Δυτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  για 
έγκριση. 

Ο περιορισμός  στη μελέτη του τίτλου,  δηλαδή στο  θέμα και  επιμέρους  θέματα των 
προγραμμάτων, κρίθηκε αναγκαίος, επειδή στα σχέδια που κατατίθενται οι δραστηριότητες και 
οι διαδικασίες που θα ακολουθηθούν συνήθως αναφέρονται πολύ περιληπτικά και γενικόλογα, 
πολλές φορές μάλιστα παρουσιάζονται ελλίψεις σε τέτοιες αναφορές. Παραπέρα διερεύνηση, 
που θα περιλάμβανε τις διαδικασίες που ακολουθούνται ή και την αποτελεσματικότητά τους, θα 
μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο μιας άλλης έρευνας.

Έτσι,  αρχικά χωρίστηκαν τα προγράμματα σε αυτά που στον τίτλο τους αναφέρεται 
θέμα σχετικό με τη Γεωγραφία – Γεωλογία, λαμβάνοντας ακόμα υπόψη το αν αυτά αποτελούν 
τον κύριο κορμό του προγράμματος ή είναι επέκταση του τίτλου. Αυτά επιμερίστηκαν σε δύο 
κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία, που χαρακτηρίζονται ως «άμεσα σχετιζόμενα», περιλαμβάνει 
τα προγράμματα που το θέμα τους αντλείται από το χώρο της της Γεωλογίας – Γεωγραφίας και 
συγχρόνως  αποτελεί  τον  κύριο  κορμό  του  περιεχομένου  του  προγράμματος.  Η  δεύτερη 
κατηγορία που χαρακτηρίζονται ως «έμμεσα σχετιζόμενα» είναι αυτά που το περιεχόμενό τους 
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άπτεται της Γεωλογίας – Γεωγραφίας ως μέρος από τις προεκτάσεις του κυρίως θέματος στα 
πλαίσια της διαθεματικής τους προσέγγισης,

Για την αποφυγή, όσο το δυνατό, της υποκειμενικής κρίσης, δόθηκαν τα θέματα για 
κατηγοριοποίηση και σε δεύτερο άτομο, έμπειρο στην ΠΕ.

Αποτελέσματα

Από  το  σχολικό  έτος  1984-1985  έως  το  2007-2008,  στα  σχολεία  Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης του νομού Ρεθύμνου, έχουν υλοποιηθεί 435 ετήσια προγράμματα (projects).  Η 
θεματογραφία των προγραμμάτων αυτών παρουσιάζει μια μεγάλη ποικιλία, που επεκτείνεται σε 
όλο  το  φάσμα  των  πτυχών  του  περιβάλλοντος  και  καλύπτουν  θέματα  του  φυσικού, 
ανθρωπογενούς και κοινωνικού περιβάλλοντος. Από αυτά τα προγράμματα (πίνακας 1), τα 63 
(ποσοστό 14,48%) έχουν ως κύριο θέμα σχετικό με τη Γεωγραφία – Γεωλογία, ενώ τα 372 
(ποσοστό 85,52%) ασχολούνται με διάφορα άλλα θέματα περιβαλλοντικού περιεχομένου. Το 
ποσοστό  αυτό  θα  μπορούσε  να  θεωρηθεί  μικρό  αν  λάβουμε  υπόψη  μας  την 
συμπληροματικότητα αλλά και την άμεση σχέση μεταξύ Γεωγραφίας και ΠΕ (Σωτηράκου και 
Κωστόπουλος,  2004).  Φαίνεται,  ότι  ως  αντανάκλαση  της  γενικότερης  αντιμετώπισης  των 
γεωεπιστημών στην εκπαίδευση πολύ λίγα είναι τα προγράμματα, τα οποία ενασχολούνται με 
θέματα  αυτού  του  κύκλου.  Είναι  γνωστό  ότι  από  τους  μαθητές  που  αποφοιτούν  από  την 
υποχρεωτική εκπαίδευση μόνο το 45% έχουν συμμετάσχει καθ’ όλη τη διάρκεια της φοίτησής 
τους σε προγράμματα ΠΕ (Μιχαηλίδης & Κιμιωνής, 2000). Λαμβάνοντας αυτό υπόψη, γίνεται 
αμέσως αντιληπτό ότι ένα μικρό ποσοστό μαθητών έχει συμμετάσχει σε διαδικασίες μάθησης 
σε θέματα  Γεωγραφίας-Γεωλογίας μέσα από την ΠΕ. 

Πίνακας 1: Κατανομή προγραμμάτων ΠΕ
Προγράμματα ΠΕ Σχετιζόμενα με θέματα 

Γεωγραφίας-Γεωλογίας
Άλλα Σύνολο

Αριθμός 63 372 435
Ποσοστό 14,48% 85,52%

Τα θέματα που εντοπίστηκαν στους τίτλους των προγραμμάτων και που σχετίζονται με 
την Γεωγραφία – Γεωλογία φαινονται στον παρακάτω πίνακα.

Πίνακας 2: Θέματα στα προγράμματα ΠΕ που σχετίζονται με τη Γεωγραφία – Γεωλογία
Άμεσα σχετιζόμενα Έμμεσα σχετιζόμενα

Σπήλαια Πηγές- νερό 
Σεισμοί Ακτές- θάλασσα, 
Λόφοι,  βουνά,  φαράγγια  και  άλλοι 
γεωφυσικοί σχηματισμοί

Λίμνες-ποτάμια, 

Απολιθώματα Φυσικοί πόροι-ορυκτά

Θέματα, όπως τα παραπάνω, πραγματεύονται και μελετώνται στα πλαίσια των σχολικών 
μαθημάτων  της  Γεωγραφίας.  Με  την  ενσωμάτωση  τέτοιων  θεμάτων  από  το  χώρο  της 
Γεωγραφίας-Γεωλογίας στα προγράμματα (projects) που εκπονούνται, η ΠΕ είναι δυνατόν να 
διαδραματίσει  ένα  σημαντικό  ρόλο  και  να  συμβάλει  συμπληρωματικά  στη  Γεωγραφική 
Εκπαίδευση.  Με τις  ιδιαίτερες τεχνικές της,  τη   συστηματική και  ολιστική προσέγγιση που 
προσφέρουν  και  εντάσσοντας  στις  διαδικασίες  της  το  ευρύ  φάσμα  των  Γεωγραφικών-
Γεωλογικών θεμάτων,  θα  μπορούσε να  είναι  ενα  πρόσφορο μέσον σ’ αυτήν την  πρόκληση 
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(Κιμιωνής, 1995). Με τις ομαδοσυνεργατικές διαδικασίες, την αναζήτηση πηγών γνώσεων, την 
εμπλοκή  σε  επίλυση  προβλημάτων  και  κυρίως  με  τη  μελέτη  πεδίου  για  αποκτηση  άμεσης 
εμπειρίας,  που  πραγματοποιούνται  μέσα  στα  πλαίσια  των  προγραμμάτων  μπορούμε  να 
προσδοκούμε  θετικές  επιδράσεις  στις  γεωγραφικές  γνώσεις,  δεξιότητες  και  ικανότητες  των 
μαθητών.

Όσον  αφορά  στην  κατανομή  των  «άμεσα  σχετιζόμενων»  και  των  «έμμεσα 
σχετιζόμενων»  προγραμμάτων,  αυτή  φαίνεται  στον  πίνακα  3.  Τα  άμεσα  σχετιζόμενα 
προγράμματα έχουν ως κορμό του περιεχομένου τους θέμα τέτοιο,  που άπτεται  κυρίως της 
Τεκτονικής Γεωλογίας, των φυσικών διεργασιών και της Παλαιοντολογίας και συμμετέχουν με 
ποσοστό  28,57%  στο  σύνολο  των  σχετιζόμενων  προγραμμάτων  ή  με  ποσοστό  4,14%  στο 
σύνολο των προγραμμάτων ΠΕ. Τα έμμεσα σχετιζόμενα προγράμματα, έχουν μέρος από τις 
προεκτάσεις του κυρίως θέματος ως επί το πλείστον αντικείμενα των επιμέρους κλάδων της 
Γεωλογίας (Υδρογεωλογίας, Πετρογραφίας, Ορυκτολογίας κτλ) και συμμετέχουν με ποσοστό 
71,43% στο σύνολο των σχετιζόμενων προγραμμάτων ή με ποσοστό 10,34% στο σύνολο των 
προγραμμάτων ΠΕ.

Πίνακας 3: Κατανομή προγραμμάτων ΠΕ σχετιζόμενα με θέματα Γεωγραφίας-Γεωλογίας
Σχετιζόμενα με θέματα 
Γεωγραφίας-Γεωλογίας

Άμεσα σχετιζόμενα Έμμεσα σχετιζόμενα Σύνολο

Αριθμός 18 45 63
Ποσοστό 28,57% 71,43%

Συγκεκριμένα, η κατανομή των άμεσα σχετιζόμενων θεμάτων (πίνακας 4) δείχνει ότι τα 
προγράμματα  που  αφορούν  στη  μελέτη  σπηλαίων,  συμμετέχουν  με  ποσοστό  50,00%  στο 
σύνολο των άμεσα σχετιζόμενων θεμάτων στα προγράμματα ΠΕ. Θέματα που αφορούν στους 
σεισμούς  συμμετέχουν  με  ποσοστό  27,78%,  ενώ  τα  θέματα  που  έχουν  σχέση  με 
γεωμορφολογικούς  σχηματισμούς  με  ποσοστό  16,67%.  Μόλις  ένα  πρόγραμμα  σχετικό  με 
μελέτη απολιθωμάτων υπάρχει, δηλαδή με ποσοστό 5,56% .

Πίνακας 4: Άμεσα σχετιζόμενα θέματα στα προγράμματα ΠΕ
Άμεσα σχετιζόμενα Σπήλαια Σεισμο

ί
Γεωμορφολογία 
(Λόφοι 
Φαράγγια κτλ) 

Απολιθώματα Σύνολο

Αριθμός 9 5 3 1 18
ποσοστό 50,00% 27,78% 16,67% 5,56% 100,00%
Ποσοστό  επί  του 
συνόλου  των 
σχετιζόμενων 
προγραμμάτων ΠΕ

14,29% 7,94% 4,76% 1,59% 28,57%

Ποσοστό  επί  του 
συνόλου  των 
προγραμμάτων ΠΕ 2,07% 1,15% 0,69% 0,23% 4,14%

Τα  προγράμματα  που  έμμεσα  ασχολούνται  με  θέματα  Γεωγραφίας  –  Γεωλογίας 
κατανέμονται (πίνακας 5) ως εξής: Τα πλέον δημοφιλή θέματα, αυτά που αφορούν το νερό και 
τις πηγές του, συμμετέχουν με ποσοστό 57,78%. Ακολουθούν θέματα που σχετίζονται με ακτές 
και θάλασσα που συμμετέχουν με ποσοστό 28,89%, ενώ αυτά που μελετούν ποτάμια, λίμνες, 
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φράγματα  με  8,89%.  Δύο  από  τα  προγράμματα  αυτά  (ποσοστό  4,44%)  ασχολούνται  με 
φυσικούς πόρους (κοιτάσματα)  και ορυκτά. 

Πίνακας 5: Έμμεσα σχετιζόμενα θέματα με προγράμματα ΠΕ
Έμμεσα σχετιζόμενα Πηγές 

– Νερό 
Ακτές  - 
Θάλασσα 

Ποτάμια 
-Λίμνες  - 
Φράγματ
α

Φυσικοί  πόροι-
Ορυκτά

Σύνολο

Αριθμός 26 13 4 2 45
Ποσοστό 57,78% 28,89% 8,89% 4,44% 100,00%
Ποσοστό  επί  του  συνόλου 
σχετιζόμενων προγραμμάτων 
ΠΕ

41,27% 20,63% 6,35% 3,17% 71,43%

Ποσοστό  επί  του  συνόλου 
των προγραμμάτων ΠΕ 5,98% 2,99% 0,92% 0,46% 10,34%

Τα προγράμματα της πρώτης κατηγορίας, «άμεσα σχετιζόμενα», αφού έχουν ως κύρια 
ενασχόλησή τους θέματα από το χώρο της Γεωλογίας – Γεωγραφίας παρέχουν τη δυνατότητα 
μιας ευρείας και εις βάθος εξέτασής τους. Τέτοια πλατειά και ολοκληρωμένη μελέτη δε θα ήταν 
δυνατόν να  πραγματοποιηθεί  μέσα στα πλαίσια  των ωριαίων σχολικών μαθημάτων.  Και  τα 
προγράμματα όμως της δεύτερης κατηγορίας «έμμεσα σχετιζόμενα», παρά το ότι ένα μέρος 
τους μόνο καταπιάνεται με τέτοια θέματα, θα μπορούσαν να συμβάλλουν προς την κατεύθυνση 
αυτή. Η συμβολή λοιπόν αυτών των προγραμμάτων θα μπορούσε να είναι σημαντική.

Μια  αξιοσημείωτη  παρατήρηση,  που  δευτερευόντως  προέκυψε  από  την  μελέτη  των 
παραπάνω προγραμμάτων ΠΕ, είναι ότι υπάρχει σχεδόν απουσία της  χρήσης σύγχρονων μέσων 
μελέτης Γεωγραφικών θεμάτων, όπως Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές με το σχετικό λογισμικό ή 
κυρίως τα Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα (GIS). 

Οι Νέες Τεχνολογίες και ειδικά τα GIS θα μπορούσαν να παίξουν το ρόλο τους σ’ αυτόν 
τον τομέα.  Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής,  ως  εκπαιδευτικό εργαλείο,  μπορεί  να φανεί  πολύ 
χρήσιμος στη μελέτη των Γεωγραφικών-Γεωλογικών θεμάτων στα πλαίσια της ΠΕ (Λαμπρινός, 
2002).  Θέματα, όπως αυτά της χρήσης των φυσικών πόρων και του κινδύνου εξαφάνισής τους 
ή  της  συσχέτισης  της  αύξησης  του  πληθυσμού  με  τον  εφοδιασμό  σε  τροφή  και  τις  μη 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα μπορούσαν να διερευνηθούν με τους υπολογιστές μέσα στην 
τάξη (Lahiry et.al., 1988), με τρόπο εύκολο και κατανοητό, αφού η προσέγγισή τους με άλλους 
τρόπους παρουσιάζει πολλές φορές ανυπέρβλητες δυσκολίες.

Παρόλο που το θέμα αυτό δεν ήταν μέσα στο σκοπό της έρευνας, αναφέρεται εδώ λόγω 
της σπουδαιότητάς του και της άμεσης σχέσης του με τη σύγχρονη διδακτική μεθοδολογία. Θα 
μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο παραπέρα έρευνας.

Συμπεράσματα

Από την έρευνα που προηγήθηκε προκύπτει ότι ένα ευρύ φάσμα θεμάτων από το χώρο 
της   Γεωγραφίας  -  Γεωλογίας  μελετώνται  στα  πλαίσια  των  προγραμμάτων  ΠΕ,  που 
υλοποιούνται στα σχολεία (αναφερόμαστε πάντα στη συγκεκριμένη προαναφερόμενη περιοχή).

Ένα  μικρό  ποσοστό  των  προγραμμάτων  αυτών  που  μόλις  αγγίζει  το  14,48%  του 
συνόλου, καταπιάνονται με θέματα που σχετίζονται με τη Γεωγραφία – Γεωλογία.

Ένα μέρος από αυτά τα προγράμματα, σε ποσοστό 28,57%, το θέμα τους το αντλούν 
από  το  χώρο  της  Γεωγραφίας  –   Γεωλογίας  το  οποίο  συγκροτεί  τον  κύριο  κορμό  του 
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περιεχομένου  και  ενασχόλησής  τους,  ενώ  το  μεγαλύτερο  μέρος,  σε  ποσοστό  71,43%, 
συμπεριλαμβάνουν θέματα που άπτονται της Γεωγραφίας –  Γεωλογίας, στις προεκτάσεις του 
κυρίως θέματος στα πλαίσια της διαθεματικής τους προσέγγισης.
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Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση Προγράμματος Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης για τη Β/θμια Εκπ/ση με τίτλο «Η επίδραση της φωτιάς στο 
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Κιούπη Β., Αριανούτσου Μ.
Γενικό Λύκειο Λιδωρικίου Ν. Φωκίδας, vkioupi@sch.gr

Τομέας Οικολογίας και Ταξινομικής, Τμήμα Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, marianou@biol.uoa.gr

Η παρούσα εργασία εστιάζεται στο σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση ενός 
προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στη Δευτεροβάθμια βαθμίδα  με τίτλο «Η 
επίδραση  της  φωτιάς  στο  έδαφος».  Στο  πρόγραμμα,  που  πραγματοποιήθηκε  το 
σχολικό  έτος  2007-2008,  συμμετείχαν  24  μαθητές  του  Γυμνασίου  και  Λυκείου 
Λιδωρικίου Νομού Φωκίδας. Η μεθοδολογική προσέγγιση που ακολουθήθηκε ήταν η 
μέθοδος Project. Το πρόγραμμα διακρίθηκε σε ένα θεωρητικό (επίτευξη γνωστικών και 
συναισθηματικών  στόχων)  και  ένα  πειραματικό  μέρος  (επίτευξη  γνωστικών  και 
ψυχοκινητικών  στόχων).  Η  αξιολόγηση  του  προγράμματος  ακολούθησε  το  σχήμα: 
αρχική  (διερευνητικό  ερωτηματολόγιο),  διαμορφωτική  (παρακολούθηση  ομάδων, 
εξέταση  φύλλων  εργασίας)  και  τελική  (τελικό  ερωτηματολόγιο).  Η  ανάλυση  των 
ερωτηματολογίων ανίχνευσε αρχικά σημαντικές παρανοήσεις που έχουν οι μαθητές, τη 
θετική αλλαγή στις στάσεις των μαθητών μετά τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα και 
αποκάλυψε  ικανοποιητικά  αποτελέσματα  για  τις  γνώσεις  και  δεξιότητες  που 
αποκτήθηκαν. Τα αποτελέσματα των πειραμάτων ήταν άκρως ενδιαφέροντα και με 
σημαντική επιστημονική και παιδαγωγική αξία.

Εισαγωγή
Η  Περιβαλλοντική  Εκπαίδευση  (ΠΕ)  «γεννήθηκε»  στους  κόλπους  του  διεθνούς 
περιβαλλοντικού κινήματος που αναπτύχθηκε τις δεκαετίες του 1960-1970. Στη διαμόρφωση 
του όρου ΠΕ συντέλεσε μια σειρά διασκέψεων που πραγματοποιήθηκαν και στις οποίες γινόταν 
προσπάθεια  κάθε  φορά  να  του  αποδοθεί  ένα  νέο  και  διευρυμένο  περιεχόμενο  που  να 
ενσωματώνει περιβαλλοντικές, κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές παραμέτρους (Τρικαλίτη 
2004). Με τις παγκόσμιες διασκέψεις του Ρίο (1992) και κυρίως της Θεσσαλονίκης (1997) η 
ιδέα για την προστασία του περιβάλλοντος συνδέεται με ένα ειδικό πρότυπο ανάπτυξης που θα 
πρέπει να εδραιωθεί παγκοσμίως και έτσι η ΠΕ αρχίζει να μετασχηματίζεται σε εκπαίδευση για 
την  αειφόρο  ανάπτυξη   (Scoullos 1995,  1997).  Έτσι,  ενώ  αρχικά  η  ΠΕ προσανατολιζόταν 
περισσότερο προς τη γνώση, την κατανόηση και επίλυση των περιβαλλοντικών προβλημάτων, 
στη  συνέχεια  άρχισε  να  ενσωματώνει  στη  θεματολογία  της  κοινωνικά  ζητήματα,  όπως  η 
φτώχεια, με την ενεργό πολιτική συμμετοχή ατόμων και ομάδων, αλλά και με την προβολή ενός 
προτύπου ανάπτυξης που να ικανοποιεί τις ανθρώπινες ανάγκες και να στοχεύει στη βελτίωση 
της  ποιότητας  ζωής  του  ανθρώπου χωρίς  να  υπονομεύει  το  περιβάλλον  και  τους  φυσικούς 
πόρους (Φλογαΐτη 2006). Λαμβάνοντας υπόψη τη σύγχρονη προβληματική γύρω από την ΠΕ 
έγινε μια προσπάθεια το περιβαλλοντικό πρόγραμμα «η επίδραση της φωτιάς στο έδαφος» να 
συνδεθεί όχι μόνο με τις φυσικές επιστήμες και την παροχή αποκλειστικά περιβαλλοντικών 
γνώσεων στους μαθητές, αλλά και με τις κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές διαστάσεις που 
αναμφισβήτητα ανακύπτουν από το ίδιο το θέμα του προγράμματος.   
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Η ταυτότητα της έρευνας
Γενικά στοιχεία για το περιβαλλοντικό πρόγραμμα
Το περιβαλλοντικό πρόγραμμα «Η επίδραση της φωτιάς στο έδαφος» υλοποιήθηκε το σχολικό 
έτος 2007-2008 από μαθητές του Γυμνασίου και Λυκείου Λιδωρικίου. Συμμετείχαν συνολικά 24 
μαθητές,  συγκεκριμένα  18  μαθητές  της  Γ’ Γυμνασίου  και  6  μαθητές  της  Α’ Λυκείου.  Το 
πρόγραμμα  είχε  διάρκεια  περίπου  έξι  μήνες  (έναρξη  14/1/2008,  λήξη  26/06/2008).  Οι 
συναντήσεις  της περιβαλλοντικής ομάδας ήταν κατά κανόνα δίωρες και πραγματοποιούνταν 
απογευματινές ώρες.  Στα πλαίσια του προγράμματος έγιναν δύο εξορμήσεις στο πεδίο,  μια 
περιβαλλοντική επίσκεψη και  μια  ημερίδα παρουσίασης του προγράμματος.  Η επιλογή των 
μαθητών που στελέχωσαν την περιβαλλοντική ομάδα έγινε λαμβάνοντας υπόψη τρεις κύριους 
παράγοντες:  την  ηλικία  των  μαθητών  που  καθορίζει  και  το  γνωστικό  τους  επίπεδο,  τη 
δυνατότητα τους να διαθέσουν μέρος του ελεύθερου χρόνου τους για τις δραστηριότητες του 
προγράμματος και την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τους μαθητές.
Το θέμα του προγράμματος επιλέχθηκε ως κατάλληλο για τους παραπάνω μαθητές γιατί:
1. Έχει άμεση σχέση με τις πυρκαγιές που εκδηλώνονται κάθε καλοκαίρι στη χώρα μας,
2. Οι μαθητές ήταν ευαισθητοποιημένοι λόγω των εκτεταμένων καταστροφών που συνέβησαν 
το καλοκαίρι του 2007 από τις φωτιές,
3. Είναι εύκολη η συλλογή δειγμάτων εδάφους από τους μαθητές στην περιοχή όπου βρίσκεται 
το σχολείο,
4. Το έδαφος είναι ένας σημαντικός φυσικός πόρος που δεν τυγχάνει μεγάλης προσοχής και 
επαρκούς προστασίας,
5. Τα πειράματα και οι δραστηριότητες που μπορούν να πραγματοποιηθούν με το έδαφος είναι 
πολλά, μικρής δυσκολίας και σημαντικής παιδαγωγικής και επιστημονικής αξίας και
6. Είναι ένας τρόπος να καλλιεργηθεί το ενδιαφέρον των μαθητών προς την κατεύθυνση της 
επιστημονικής έρευνας και της εξαγωγής συμπερασμάτων με τη χρήση επιστημονικής μεθόδου.
Κάποια  από  τα  θέματα  που  διερευνήθηκαν  πριν  από  το  σχεδιασμό  του  περιβαλλοντικού 
προγράμματος ήταν: 
1. Οι σημαντικές συνέπειες που έχουν οι πυρκαγιές στη λειτουργία του εδαφικού συστήματος 
σε φυσικό, χημικό και βιολογικό επίπεδο (DeBano et al. 1976,  Arianoutsou & Margaris 1981, 
1982, Chandler et al. 1983, Arianoutsou 1998, Neary et al. 1999, González-Pérez et al. 2004).
2.  Οι   παρανοήσεις  των  μαθητών  που  σχετίζονται  με  έννοιες  και  διαδικασίες  που 
περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα (π.χ. σχετικά με το έδαφος, τη φωτιά, τους βιογεωχημικούς 
κύκλους,   τους  μικροοργανισμούς  και  την  αποικοδόμηση  κ.ά.),  (π.χ.  Leach et al.  1992, 
Σωτηρίου κ.ά. 2004).
3. Οι στόχοι που θέλουμε να επιτευχθούν κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Ο καθορισμός 
των στόχων βοηθά στη σωστή οργάνωση και αξιολόγηση του προγράμματος. Ακολουθήθηκε η 
τριμερής  ταξινόμηση  των  στόχων  σύμφωνα  με  τον  Bloom  (1991)  σε  γνωστικούς, 
συναισθηματικούς και ψυχοκινητικούς.
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Πίνακας 1: Οι στόχοι του Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (κατά Bloom, 1991).
Στόχοι Προγράμματος

Γνωστικοί Συναισθηματικοί Ψυχοκινητικοί
Να  γνωρίζουν  οι  μαθητές  τι  είναι 
έδαφος και από τι αποτελείται.
Να  αναγνωρίζουν  τη  σημασία  του 
εδάφους για τη βιόσφαιρα γενικά και για 
τον άνθρωπο ειδικά.
Να  γνωρίζουν  τις  συνθήκες  που 
απαιτούνται για την εκδήλωση φωτιάς.
Να  συσχετίζουν  τους  κύκλους  του 
νερού, του άνθρακα και του αζώτου με 
το έδαφος.
Να  εφαρμόζουν  την  επιστημονική 
μέθοδο.
Να  απαριθμούν  τις  επιδράσεις  της 
φωτιάς στα οικοσυστήματα.
Να  εφαρμόζουν  απλούς  μαθηματικούς 
τύπους.
Να ερμηνεύουν τα δεδομένα και να τα 
συσχετίζουν μεταξύ τους.
Να  αναλύουν  κείμενα  από  εφημερίδες 
και περιοδικά.
Να  ασκηθούν  στην  κριτική 
παρακολούθηση  οπτικο-ακουστικού 
υλικού.

Να  αποδέχονται  τη  γνώμη  των  άλλων 
μέσα στην ομάδα.
Να ενθαρρυνθούν στο να εκφράζουν τη 
γνώμη τους στην ομάδα.
Να εκτιμήσουν τη σημασία του εδάφους 
για τον άνθρωπο και τη βιόσφαιρα.
Να  είναι  πρόθυμοι  να  βοηθήσουν  την 
ομάδα τους.
Να  έχουν  θετική  στάση  απέναντι  στις 
φυσικές επιστήμες.
Να διερωτώνται για τις αλληλεπιδράσεις 
μεταξύ  των  παραγόντων  ενός  οικο-
συστήματος.
Να  υιοθετήσουν  συμπεριφορές 
αρμονικές προς το περιβάλλον.
Να  απορρίπτουν  προτάσεις  που  δε 
συμβαδίζουν  με  την  προστασία  του 
περιβάλλοντος.

Να συνεργάζονται με τα άλλα μέλη τις 
ομάδας.
Να  αποκτήσουν  δεξιότητες  συλλογής 
και  χαρακτηρισμού  δειγμάτων  στο 
πεδίο.
Να  χειρίζονται  ποικίλα  όργανα  του 
εργαστηρίου φυσικών επιστημών.
Να κατασκευάζουν απλές διατάξεις στο 
εργαστήριο  για  την  εκτέλεση  των 
πειραμάτων.
Να χειρίζονται με προσοχή και ακρίβεια 
τον εξοπλισμό του εργαστηρίου.
Να  οργανώνουν  τα  πειραματικά 
αποτελέσματα.
Να παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της 
ομάδας με τον πιο κατανοητό τρόπο.
Να  συγκρίνουν  τις  διάφορες 
πειραματικές  μεθόδους  ως  προς  την 
ακρίβεια  των  αποτελεσμάτων  που 
παρέχουν.

Μεθοδολογικές προσεγγίσεις και αξιολόγηση του προγράμματος
Το πρόγραμμα βασίστηκε στη μέθοδο Project.  Η μέθοδος  αυτή χαρακτηρίζεται  ως μέθοδος 
ομπρέλα  που  μπορεί  να  στεγάσει  πλήθος  άλλες  στρατηγικές  μάθησης,  καλλιέργειας  αξιών, 
στάσεων και συμπεριφορών. Από αυτές τις στρατηγικές χρησιμοποιήθηκαν στο πρόγραμμα: η 
διάλεξη μέσω παρουσίασης με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, η συζήτηση με τους μαθητές, ο 
καταιγισμός  ιδεών,  η  επεξεργασία  κειμένων  και  άρθρων από  εφημερίδες,  τα  παιχνίδια  με 
διδακτικό στόχο, η μελέτη πεδίου, η έρευνα και ο πειραματισμός. Όλες οι παραπάνω στρατηγικές 
συνδέθηκαν άρρηκτα με το ομαδοσυνεργατικό μοντέλο μάθησης και διδασκαλίας, εφόσον καθ’ 
όλη τη διάρκεια του προγράμματος οι μαθητές ήταν χωρισμένοι σε ομάδες (6 τετραμελείς και 
ανομοιογενείς) και αναλάμβαναν συγκεκριμένους ρόλους μέσα σε αυτές.
Η  αξιολόγηση  του  προγράμματος  έγινε  με  τους  εξής  τρόπους:  α)  το  διερευνητικό 
ερωτηματολόγιο  (χρήση κλίμακας  Likert, ερωτήσεων κλειστού-ανοιχτού τύπου), όπου με την 
ανίχνευση των προϋπαρχουσών αντιλήψεων και γνώσεων των μαθητών για το θέμα και των 
προσδοκιών  που  έχουν  από  το  πρόγραμμα  καθορίστηκε  ο  σχεδιασμός  και  η  πορεία  του 
προγράμματος, β) την παρακολούθηση της πορείας εργασίας κάθε ομάδας και τη συμπλήρωση 
των ερωτηματολογίων των δραστηριοτήτων και των φύλλων εργασίας των πειραμάτων και γ) 
το τελικό ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του προγράμματος (χρήση κλίμακας Likert, ερωτήσεων 
κλειστού-ανοιχτού τύπου) που καθόρισε το βαθμό επίτευξης των στόχων και τα αποτελέσματα 
της εργασίας των μαθητών. 
Κάθε ερωτηματολόγιο (διερευνητικό – τελικό) έχει την παρακάτω δομή:
Α μέρος: Ερωτήσεις που ανιχνεύουν τις στάσεις των μαθητών απέναντι στο περιβάλλον και 
διακρίνονται σε ερωτήσεις για: 

• πηγές πληροφόρησης σχετικά με το περιβάλλον (μόνο στο διερευνητικό, 6 ερωτήσεις), 
• γενικές στάσεις (ατομικές δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, 6 ερωτήσεις),
• ειδικές στάσεις (αφορούν στα θέματα που πραγματεύεται το πρόγραμμα, 11 ερωτήσεις).

Β  μέρος: Ερωτήσεις  που  ανιχνεύουν:  προσδοκίες  από  το  περιβαλλοντικό  πρόγραμμα  (στο 
διερευνητικό, 7 ερωτήσεις) – εκπλήρωση των προσδοκιών (στο τελικό, 5 ερωτήσεις).
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Γ μέρος: Ερωτήσεις που ανιχνεύουν: προϋπάρχουσες γνώσεις (στο διερευνητικό, 13 ερωτήσεις) 
-  γνώσεις  που  αποκτήθηκαν  μέσα  από  το  περιβαλλοντικό  πρόγραμμα  (στο  τελικό,  12 
ερωτήσεις).
Πρέπει  να  σημειωθεί  ότι  όσον  αφορά  στο  πρώτο  μέρος  των  ερωτηματολογίων  και 
συγκεκριμένα στις γενικές και ειδικές στάσεις των μαθητών τα δύο ερωτηματολόγια περιείχαν 
τις ίδιες ερωτήσεις, αλλά όσον αφορά στο κομμάτι των γνώσεων στο τελικό ερωτηματολόγιο οι 
ερωτήσεις  ήταν  ποιοτικά  διαφορετικές  από  αυτές  του  διερευνητικού  για  να  μπορέσουν  να 
καλύψουν όσο το δυνατό μεγαλύτερο φάσμα των γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν 
από τους μαθητές μέσω του προγράμματος.
Η επεξεργασία των ερωτηματολογίων έγινε με καταγραφή του αριθμού των απαντήσεων των 
μαθητών σε κάθε ερώτηση και βρίσκοντας το αντίστοιχο ποσοστό για τις ερωτήσεις με κλίμακα 
Likert,  με  καταγραφή  του  αριθμού  και  του  ποσοστού  των  σωστών  και  λανθασμένων 
απαντήσεων σε ερωτήσεις κλειστού τύπου και με καταγραφή και ομαδοποίηση σε σύνολα με 
κοινά χαρακτηριστικά  των απαντήσεων στις  ερωτήσεις  ανοιχτού τύπου.  Το πρόγραμμα που 
χρησιμοποιήθηκε  για  την  επεξεργασία  και  την  απεικόνιση  των  αποτελεσμάτων  των 
ερωτηματολογίων ήταν το  Microsoft Office Excel 2003.  Ο λόγος  που  δε  χρησιμοποιήθηκε 
κάποιο άλλο στατιστικό πρόγραμμα για την επεξεργασία των αποτελεσμάτων ήταν ο μικρός 
αριθμός των ερωτηματολογίων (συνολικά 24) που θα οδηγούσε σε μη αξιόπιστα αποτελέσματα. 
Εντούτοις  προτιμήθηκε  η  γραφική  απεικόνιση  των  αποτελεσμάτων  με  τη  μορφή 
ραβδογραμμάτων για πιο άμεση και εύκολη σύγκριση των απαντήσεων των μαθητών πριν και 
μετά τη διεξαγωγή του προγράμματος. 

Δομή του περιβαλλοντικού προγράμματος
Το  περιβαλλοντικό  πρόγραμμα  διακρίθηκε  σε  δύο  μέρη:  ένα  θεωρητικό, όπου  οι  μαθητές 
τροφοδοτούνται  με  τις  κατάλληλες  γνώσεις  γύρω  από  το  έδαφος  και  τη  φωτιά, 
ευαισθητοποιούνται  και  συζητούν γύρω από τις  πυρκαγιές,  τις  αιτίες  τους,  τις  προσπάθειες 
αντιμετώπισής τους, τις συνέπειές τους στο περιβάλλον και τον άνθρωπο, καθώς και για τα 
διαχειριστικά σχέδια που πραγματοποιούνται σε περιοχές που έχουν πληγεί από πυρκαγιές και 
κάνουν τις δικές τους σχετικές προτάσεις και ένα πειραματικό – ερευνητικό, στο οποίο γίνεται 
συλλογή  των  προς  μελέτη  δειγμάτων  εδάφους  και  εκτελούνται  τα  απαραίτητα  πειράματα, 
δίνονται οι απαραίτητες διευκρινήσεις ως προς το αντικείμενο μελέτης του κάθε πειράματος, 
γίνεται συζήτηση των προβλημάτων που ανακύπτουν από τη διεξαγωγή των πειραμάτων, αλλά 
και των αποτελεσμάτων τους και γίνεται προσπάθεια σύνδεσης των αποτελεσμάτων αυτών με 
τις πραγματικές επιδράσεις της φωτιάς στα φυσικά οικοσυστήματα. 
Δραστηριότητες  θεωρητικού  μέρους:  1)  Συμπλήρωση  διερευνητικού  ερωτηματολογίου  - 
Χωρισμός σε ομάδες - Παιχνίδι γνωριμίας, 2) Καταιγισμός ιδεών σχετικά με το έδαφος και τη 
φωτιά  -  Προβολή  εικόνων  από  καμένες  περιοχές  και  συζήτηση  για  ευαισθητοποίηση  των 
μαθητών,  3)  Διάλεξη  μέσω  παρουσίασης  σε  Η/Υ σχετικά  με  το  έδαφος  και  την  πυρκαγιά 
-Συμπλήρωση ερωτηματολογίων σχετικών με τη θεωρία (εδαφικό  Sudoku, σχηματισμός του 
εδάφους, χημεία του εδάφους-pH) - Επιτραπέζιο παιχνίδι «Η τύχη του Αζώτου στο έδαφος», 4) 
Επεξεργασία άρθρων από εφημερίδες και περιοδικά σχετικών με τη διάβρωση του εδάφους στις 
περιοχές που κάηκαν το καλοκαίρι του 2007, 5) Προβολή εκπαιδευτικής ταινίας σχετικής με τις 
πυρκαγιές και ταυτόχρονη συμπλήρωση ερωτηματολογίου.
Δραστηριότητες  πειραματικού  μέρους:  1)  Παρουσίαση  του  ερευνητικού  θέματος  στους 
μαθητές: «Μελέτη της επίδρασης της φωτιάς στο έδαφος» και του τρόπου εργασίας (μελέτη 
πεδίου-εκτέλεση πειραμάτων)  -  Κατασκευή κλισιμέτρου από τους  μαθητές,  2)  Συλλογή και 
χαρακτηρισμός εδαφικών δειγμάτων στο πεδίο από δύο περιοχές δειγματοληψίας (Αγ. Ευθύμιος 
και  Λίμνη Μόρνου)  –  Συμπλήρωση φύλλου εργασίας  στο  πεδίο  και  συνοδευτικό  υλικό,  3) 
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Αρχική επεξεργασία των δειγμάτων εδάφους (ξήρανση στον αέρα και κοσκίνισμα), θέρμανση 
των δειγμάτων των δύο ομάδων (3 και 6) στους 150 oC και άλλων δύο ομάδων (2 και 4) στους 
250 oC. Τα δείγματα των υπολοίπων δύο ομάδων (1 και 5) δεν υπέστησαν θερμική επεξεργασία 
και  χρησιμοποιήθηκαν  ως  δείγματα  αναφοράς,  4)  Πρώτη  εργαστηριακή  άσκηση  (ΕΑ): 
«Προσδιορισμός  της  πυκνότητας  και  της  υγρασίας  του  εδάφους»,  5)  Δεύτερη  ΕΑ: 
«Προσδιορισμός υδατοχωρητικότητας εδάφους», 6) Τρίτη ΕΑ: «Προσδιορισμός υφής εδάφους 
(κοκκομετρία)», 7) Τέταρτη και πέμπτη ΕΑ: «Προσδιορισμός pH του εδάφους - Προσδιορισμός 
θρεπτικών του εδάφους»,  8) Έκτη ΕΑ: «Απομόνωση μικροοργανισμών από το έδαφος», 9) 
Έβδομη  ΕΑ:  «Μελέτη  της  διάβρωσης  και  χρήσεις  γης»,  10)  Επεξεργασία,  συζήτηση  των 
αποτελεσμάτων,  εξαγωγή συμπερασμάτων,  ταξινόμηση υλικού και  φωτογραφιών,  συγγραφή 
εργασίας και 11) Συμπλήρωση τελικού ερωτηματολογίου αξιολόγησης του προγράμματος. 

Αποτελέσματα και Συζήτηση
Ερωτηματολόγια
Όσον αφορά στο πρώτο μέρος του διερευνητικού ερωτηματολογίου που σχετίζεται με τις πηγές 
από τις οποίες οι μαθητές αντλούν πληροφόρηση για το περιβάλλον τα αποτελέσματα δείχνουν 
ότι  τις  περισσότερες  πληροφορίες  αντλούν  από  την  τηλεόραση  και  το  σχολείο  μέσω  των 
μαθημάτων του ημερήσιου σχολικού προγράμματος. Στο δεύτερο μέρος των ερωτηματολογίων, 
το οποίο εξετάζει τις ατομικές δράσεις των μαθητών για την προστασία του περιβάλλοντος, τη 
σημαντικότερη  θέση  κατέχει  η  σωστή  διάθεση  των  απορριμμάτων  -ανακύκλωση  και  η 
εξοικονόμηση ενέργειας  στις  καθημερινές  τους  δραστηριότητες.  Από τις  ερωτήσεις  ειδικών 
στάσεων που σχετίζονται με το θέμα του περιβαλλοντικού προγράμματος επιλέχθηκαν αυτές 
και  στις  οποίες  ανιχνεύτηκαν  αξιοσημείωτες  παρανοήσεις  και  οι  οποίες  απεικονίζονται 
παρακάτω. Με γαλάζιο φαίνονται τα αποτελέσματα του διερευνητικού ερωτηματολογίου και με 
ροζ τα αποτελέσματα του τελικού ερωτηματολογίου για εύκολη σύγκριση των απαντήσεων των 
μαθητών πριν και μετά την υλοποίηση του προγράμματος.
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Εικόνες 1, 2 και 3: Απεικονίζονται οι απαντήσεις των μαθητών στο αν συμφωνούν με τις προτάσεις: 
«Όταν καεί μια δασική περιοχή πρέπει να αξιοποιηθεί για τη δημιουργία καλλιεργειών», «Ο καλύτερος 

τρόπος για να ξαναγίνει όπως πριν ένα καμένο πευκοδάσος είναι να αφεθεί αδιατάρακτο», «Ο καλύτερος 
τρόπος για να ξαναγίνει όπως πριν ένα καμένο πευκοδάσος είναι η αναδάσωση»

Ανιχνεύτηκαν  τρεις  σημαντικές  παρανοήσεις  των  μαθητών  μέσα  από  την  ανάλυση  των 
ερωτηματολογίων. Η πρώτη αφορά στη σημαντικά θετική στάση τους στην αξιοποίηση των 
καμένων εκτάσεων για τη δημιουργία καλλιεργειών, γεγονός που σαφώς αποκαλύπτει ότι οι 
μαθητές θεωρούν ότι μια περιοχή μετά από μια πυρκαγιά πρέπει να καλυφθεί από οποιουδήποτε 
είδους  βλάστηση  ακόμη  κι  αν  αυτή  δεν  υπήρχε  φυσικά  στην  περιοχή.  Βέβαια,  μετά  την 
πραγματοποίηση του προγράμματος η άποψη αυτή έχει μετριαστεί αρκετά (Εικ. 1). Η δεύτερη 
παρανόηση φανερώνει ότι οι μαθητές θεωρούν ότι μετά από μια φωτιά ένα πευκοδάσος δεν 
μπορεί να επανέλθει,  αν αφεθεί αδιατάρακτο (Εικ.  2),  δηλαδή ότι δεν εμφανίζει  ικανότητες 
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φυσικής αναγέννησης κάτι που σχετίζεται άρρηκτα με την τρίτη παρανόηση. Σε αυτή φαίνεται 
ότι οι μαθητές υποστηρίζουν ότι ο καλύτερος τρόπος για να επανέλθει στην αρχική κατάσταση 
ένα καμένο πευκοδάσος είναι η αναδάσωση (Εικ. 3). Και στις δύο προηγούμενες περιπτώσεις, 
όπως  προκύπτει  από  τα  αντίστοιχα  γραφήματα  μετά  την  υλοποίηση  του  προγράμματος, 
φαίνεται να υπάρχει ποιοτικά μια θετική αλλαγή στις στάσεις των μαθητών και άρα υπήρξε μια 
επαρκής επίτευξη των συναισθηματικών στόχων, τουλάχιστον ως προς τις παρανοήσεις  που 
ανιχνεύθηκαν.
Στο  κομμάτι  των  ερωτηματολογίων  που  αφορά  στις  γνώσεις  των  μαθητών,  στο  μεν 
διερευνητικό όπου οι  ερωτήσεις  επιλέχθηκαν με βάση το  τι  έχουν διδαχθεί  οι  μαθητές  στα 
προηγούμενα  σχολικά  τους  χρόνια  σύμφωνα  με  το  αναλυτικό  πρόγραμμα  για  το  δημοτικό 
σχολείο και το γυμνάσιο, οι απαντήσεις τους σχετικά με τις γνώσεις για το έδαφος και τη φωτιά 
ήταν επαρκείς  και  έδειξαν ότι  οι  μαθητές κατέχουν κάποιες βασικές έννοιες  σχετικές με το 
πρόγραμμα,  αλλά και  όσον αφορά στις  απαντήσεις  τους σε θέματα διεξαγωγής πειραμάτων 
αυτές  υπήρξαν  ικανοποιητικές  δεδομένης  και  της  σχετικής  εμπειρίας  τους  από  τα  σχολικά 
πειράματα.  Στις  αντίστοιχες  ερωτήσεις  γνώσεων  του  τελικού  ερωτηματολογίου,  οι  οποίες 
πραγματεύονταν  είτε  νέες  έννοιες  που  γνώρισαν  στο  πρόγραμμα,  είτε  έννοιες  που  είχαν 
εξεταστεί  και  στο  διερευνητικό  ερωτηματολόγιο,  δοσμένες  όμως  με  διαφορετικό  τρόπο,  τα 
αποτελέσματα ήταν άκρως ικανοποιητικά, γεγονός που καταδεικνύει ότι οι γνωστικοί στόχοι 
του προγράμματος καλύφθηκαν επαρκώς. Επιπλέον, οι μαθητές, σχεδόν στο σύνολό τους, λόγω 
της  εξοικείωσης  τους  με  τις  εργαστηριακές  τεχνικές,  ήταν  σε  θέση  να  απαντήσουν  άκρως 
ικανοποιητικά σε ερωτήσεις σχετικές με τη διεξαγωγή των πειραμάτων, να εξηγήσουν για ποιο 
λόγο ακολουθήθηκε η συγκεκριμένη πορεία σε κάθε πείραμα, κάτω από ποιες συνθήκες το κάθε 
πείραμα έδινε τα καλύτερα αποτελέσματα, αλλά και να κάνουν συγκρίσεις των πειραματικών 
τεχνικών  ως  προς  την  ακρίβεια  των  αποτελεσμάτων  που  παρέχουν.  Μπορούμε  λοιπόν  να 
συμπεράνουμε ότι καλύφθηκαν επαρκώς και οι ψυχοκινητικοί στόχοι του προγράμματος.

Εργαστηριακά πειράματα
Η  αναφορά  στα  αποτελέσματα  των  εργαστηριακών  πειραμάτων  κρίθηκε  σκόπιμη  και 
απαραίτητη διότι αποτελούν την προσέγγιση πάνω στη οποία δομήθηκε όλο το πρόγραμμα και 
είναι αναπόσπαστο κομμάτι των ερευνητικών ερωτημάτων και συμπερασμάτων. Αποδεικνύουν 
ακόμη πως οι εργαστηριακές μέθοδοι που ακολουθήθηκαν έδωσαν σημαντικής επιστημονικής 
αξίας  αποτελέσματα,  τα  οποία  συμβαδίζουν  με  τη  διεθνή  βιβλιογραφία,  ήταν  παράλληλα 
μεγάλης  παιδαγωγικής  αξίας,  αφού  βοήθησαν  τους  μαθητές  να  εργαστούν  με  βάση  την 
επιστημονική μέθοδο, να καταλήξουν σε λογικά συμπεράσματα στην έρευνά τους, αλλά και να 
συνδέσουν τη μελέτη των επιδράσεων της φωτιάς στο έδαφος -υπό εργαστηριακές συνθήκες- με 
αυτό που πιθανά συμβαίνει στη φύση. Στα παρακάτω γραφήματα απεικονίζονται αποτελέσματα 
εργαστηριακών πειραμάτων που πραγματοποιήθηκαν στο περιβαλλοντικό πρόγραμμα και είχαν 
μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

Εικόνες 4, 5 και 6: Υδατοχωρητικότητα, pH και περιεκτικότητα σε άζωτο των εδαφικών δειγμάτων για 
τις διαφορετικές συνθήκες επεξεργασίας τους (χωρίς θέρμανση, θέρμανση στους 150 oC και στους 250 

oC) και τις διαφορετικές περιοχές δειγματοληψίας (γαλάζιο=Αγ. Ευθύμιος, ροζ=Λίμνη Μόρνου).
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Η υδατοχωρητικότητα του εδάφους φαίνεται να μειώνεται με θέρμανση στους 150 oC και να 
αυξάνεται  πάνω  από  την  αρχική  τιμή  στους  250  oC.  Πιθανόν  οι  αλλαγές  στην 
υδατοχωρητικότητα  να  σχετίζονται  με  αλλαγές  στην  υδροφοβικότητα  του  εδάφους.  Η 
διαδικασία ανάπτυξης υδρόφοβων στρωμάτων θεωρείται ότι σχετίζεται με την απελευθέρωση 
κατά  την  καύση  της  στρωμνής  υδρόφοβων  ενώσεων  (που  πιθανά  είναι  αλειφατικοί 
υδρογονάνθρακες), οι οποίες μετακινούνται στο εδαφικό προφίλ και συμπυκνώνονται πάνω στα 
σωματίδια εδάφους σχηματίζοντας ζώνες που απωθούν το νερό, ενώ παράλληλα φράσσουν τους 
πόρους που σχηματίζουν τα σωματίδια του εδάφους, εμποδίζοντας έτσι τη συγκράτηση νερού 
(DeBano, 1976). Το  pH του εδάφους και για τις δύο περιοχές δειγματοληψίας εμφανίζει μια 
αρχική μείωση με θέρμανση στους 150  oC και στη συνέχεια αύξηση στους 250  oC αλλά όχι 
πάνω  από  τα  αρχικά  επίπεδα  Με  την  καύση,  συνήθως,  προκαλείται  μικρή  ή  μεγαλύτερη 
ανύψωση του pH, η οποία εξαρτάται από τα οικολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής (Arian-
outsou &  Margaris 1982). Και στις δύο περιοχές δειγματοληψίας το αρχικό περιεχόμενο του 
εδάφους σε νιτρικά είναι χαμηλό, με τη θέρμανση στους 150 oC αυξάνεται σημαντικά και στις 
δύο περιοχές (περισσότερο για την περιοχή Αγ. Ευθύμιος), αλλά και στους 250 oC εμφανίζεται 
αύξηση σε σχέση με  την αρχική  περιεκτικότητα.  Με την καύση του οργανικού υλικού του 
εδάφους το άζωτο που ήταν δεσμευμένο σε οργανικές ενώσεις μετατράπηκε σε ανόργανο άζωτο 
και  γι’ αυτό παρατηρείται  μια αύξηση των νιτρικών ιόντων με τη θέρμανση στους  150  oC. 
Πιθανά, επειδή το άζωτο εξαερώνεται σε χαμηλές θερμοκρασίες, η μείωση των νιτρικών που 
παρατηρείται στους 250 oC να έχει σχέση με τη μετάβασή του σε αέρια μορφή. Γενικά, η φωτιά 
προκαλεί απώλεια του ολικού αζώτου από τα οικοσυστήματα, η οποία συχνά μπορεί να φθάσει 
και  σε επίπεδα του 90% (Arianoutsou &  Margaris 1981).  Παρόμοιο πρότυπο με τα νιτρικά 
παρουσιάζει και το  κάλιο και για τις δύο περιοχές, έτσι το έδαφος για τα δύο αυτά στοιχεία 
μπορούμε να πούμε ότι γίνεται πιο πλούσιο μετά από μια φωτιά. Ο φωσφόρος για την περιοχή 
Αγ. Ευθύμιος  παρουσιάζεται  τελείως  διαφορετικός  από τα προηγούμενα στοιχεία,  ενώ είναι 
αρκετά υψηλός αρχικά μειώνεται αρκετά και στις δύο συνθήκες θέρμανσης. Ο φωσφόρος στην 
περιοχή Λ. Μόρνου είναι αρχικά χαμηλός, στη συνέχεια με θέρμανση στους 150 oC αυξάνεται 
σε μέτρια επίπεδα, ενώ στους 250  oC μειώνεται αλλά όχι στα αρχικά επίπεδα. Μετά από μια 
φωτιά, που συνήθως αυξάνει το pH του εδάφους, o φωσφόρος φαίνεται πως δε χάνεται από την 
περιοχή  αλλά αποθηκεύεται  στη  στάχτη  που καλύπτει  το  έδαφος  (Arianoutsou &  Margaris 
1981).  Οι  μικροοργανισμοί που αναπτύχθηκαν στο συγκεκριμένο θρεπτικό  υλικό  μέσο της 
καλλιέργειας  ήταν αποκλειστικά βακτήρια  (κόκκοι,  βάκιλοι,  νηματοειδείς  μορφές).  Μεγάλοι 
αριθμοί  βακτηρίων  αναπτύχθηκαν  στις  καλλιέργειες  των  δειγμάτων  που  δεν  είχαν  υποστεί 
θερμική  επεξεργασία.  Μόνο  σε  ένα  δείγμα  που  είχε  θερμανθεί  στους  150  oC της  περιοχής 
Λίμνης Μόρνου αναπτύχθηκαν δύο αποικίες  βακτηρίων. Μπορούμε να συμπεράνουμε ότι  η 
υψηλή και αρκετής διάρκειας θέρμανση των δειγμάτων εδάφους θανάτωσε σε μεγάλο ποσοστό 
τους  μικροοργανισμούς  ή  τους  στέρησε  την  αναπαραγωγική  ικανότητα.  Το  ποσοστό 
θνησιμότητας των μικροοργανισμών του εδάφους μετά από φωτιά εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό 
από το πόσο ξηρό ήταν το έδαφος πριν τη φωτιά, από τη θερμοκρασία που αναπτύχθηκε στο 
έδαφος κατά τη διάρκεια της φωτιάς και από το πόσο διήρκησε η έκθεση των μικροοργανισμών 
σε  αυτή  τη  θερμοκρασία  (D’Ascoli et al.  2005).  Το  κρίσιμο  κατώφλι  για  τη  θερμοκρασία 
θανάτωσης των μικροοργανισμών είναι σε αρκετές περιπτώσεις οι 100 οC, με τους μύκητες να 
είναι λιγότερο ανθεκτικοί στην έκθεση σε υψηλή θερμοκρασία από ότι τα βακτήρια (Arianout-
sou & Margaris 1982, Guerrero et al. 2005). Πιθανά αυτό εξηγεί το γεγονός ότι βρέθηκε μόνο 
ένα είδος βακτηρίου να έχει επιβιώσει μετά από θέρμανση στους 150 oC. Τα αποτελέσματα των 
πειραμάτων δείχνουν ότι το έδαφος μετά από μια φωτιά υφίσταται σημαντικές φυσικές, χημικές 
και  βιολογικές  μεταβολές,  το είδος  των οποίων εξαρτάται  από τη θερμοκρασία στην οποία 
εκτέθηκε κατά τη διάρκεια της φωτιάς. 
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Διδασκαλία της έννοιας του μορίου στη β  γυμνασίου: έμφαση στην΄  
εποικοδομητική και νοηματική προσέγγιση 

Κολιούλης Δ.1, Καμπουράκης Κ.2,Τσαπαρλής Γ.1

1 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Χημείας, gtseper@cc.uoi.gr
2 Μέση Εκπαίδευση, 1ο Λύκειο Φιλιππιάδας, ckampur@otenet.gr 

Στην  παρούσα  εργασία  διδάχθηκαν  (με  άδεια  του  Παιδαγωγικού  Ινστιτούτου)  σε 
πειραματική διδασκαλία τα τρία μαθήματα τα σχετικά με την έννοια  του μορίου από 
ένα νέο πειραματικό διδακτικό υλικό (βιβλίο) χημείας για τη β  τάξη του γυμνασίου. To΄  
υλικό  στοχεύει  στην  ενθάρρυνση  της  εποικοδομητικής  διδασκαλίας  και  της 
εννοιολογικής  νοηματικής  μάθησης.  Η  εφαρμογή  έγινε  από  τέσσερις  έμπειρους 
εκπαιδευτικούς σε τέσσερα δημόσια  γυμνάσια, ένα πειραματικό και τρία άλλα αστικά, 
δύο συνεχόμενες σχολικές χρονιές (2006-07 και 2007-08). Οι μαθητές απάντησαν στο 
ίδιο τεστ δύο φορές, πριν και μετά από την πειραματική διδασκαλία. Βρέθηκε ότι οι 
επιδόσεις των μαθητών βελτιώθηκαν σημαντικά (και στατιστικά σημαντικά) σε όλα τα 
σχολεία  και  ήταν  παρόμοιες  τις  δύο  σχολικές  χρονιές.  Το  πειραματικό  γυμνάσιο 
σημείωσε αρκετά υψηλότερες επιδόσεις τόσο στο αρχικό όσο και τελικό τεστ, ενώ τα 
άλλα τρία σχολεία είχαν παρόμοιες μεταξύ τους επιδόσεις.  Τέλος, αξιοσημείωτο είναι 
ότι τη δεύτερη σχολική χρονιά χρησιμοποιήθηκε το νέο σχολικό εγχειρίδιο χημείας β΄ 
γυμνασίου, αλλά δεν παρατηρήθηκαν διαφορές σε σχέση με το προηγούμενο εγχειρίδιο.

Εισαγωγή
Η διεθνής βιβλιογραφία καταδεικνύει ότι οι μαθητές συναντούν δυσκολίες όταν επιχειρούν να 
κατανοήσουν  χημικές  έννοιες  όπως  η  έννοια  του  μορίου,  όταν  δηλαδή  προσπαθούν  να 
μεταβούν  νοητικά  από  το  μακροσκοπικό  στο  υπομικροσκοπικό  επίπεδο  της  ύλης  και 
αντίστροφα.1 Ειδικότερα, διάφοροι ερευνητές (Piaget & Inhelder, 1974,  Dow, Auld & Wilson, 
1978,  Novick &  Nussbaum, 1978, 1981,  Brook,  Briggs, &  Driver, 1984,  Haidar &  Abraham, 
1991, Lee et al., 1993, Abraham, Williamson, & Westbrook, 1994, Bunce & Gabel, 2002) έχουν 
ασχοληθεί με τις εναλλακτικές  αντιλήψεις των μαθητών περί μορίων.

Παρατηρήσεις σχετικές με τις φυσικές ιδιότητες (φυσική κατάσταση και θερμοκρασία) των 
μεμονωμένων μορίων από καθηγητές φυσικών επιστημών έχουν καταγραφεί σε εργασία του 
Τσαπαρλή  (1997).  Σε  άλλες  έρευνες  (Herron,  1978,  Johnstone,  1991,  Τσαπαρλής,  1994, 
Tsaparlis, 1997) έχει διατυπωθεί η άποψη ότι οι μαθητές αντιμετωπίζουν δυσκολίες σε θέματα 
σχετικά με τη δομή της ύλης. Οι Γεωργιάδου και Τσαπαρλής (1998) πρότειναν τη διδασκαλία 
της χημείας β΄ γυμνασίου σε τρεις διακεκριμένους κύκλους, πρώτα τον μακροσκοπικό, έπειτα 
τον  συμβολικό  και  τέλος  τον  υπομικροσκοπικό  (Georgiadou &  Tsaparlis,  2000,  Johnstone, 
2000).  Όμοια,  ο Toomet   et  al.  (2001) συνέστησαν  την  καθυστέρηση  της  εισαγωγής  της 
μοριακής και ατομικής δομής.

Έρευνες δείχνουν ότι οι μαθητές έχουν δυσκολίες στην κατανόηση σωματιδιακών ιδεών, 
πολύ  περισσότερο  όταν  είναι  γνωστό  ότι  τα  παιδιά  αναπτύσσουν  πριν  από  τη  διδασκαλία 
νοήματα και αντιλήψεις για τα μόρια, άτομα, κ.λπ. (Maskill et al., 1997). Τις αντιλήψεις αυτές 
πρέπει να γνωρίζει ο εκπαιδευτικός προκειμένου να είναι αποτελεσματικός κατά τη διδασκαλία. 

1   Ο  όρος  «υπομικροσκοπικό  επίπεδο»  (submiscroscopic level)  αναφέρεται  στις  αφηρημένες,  μη  αισθητά 
αντιληπτές  έννοιες  της  δομής  της  ύλης  (μόρια,  άτομα,  πυρήνας,  ηλεκτρόνια,  χημικοί  δεσμοί   κ.λπ.)  και 
προτιμάται έναντι του επίσης χρησιμοποιούμενου όρου «μικροσκοπικό επίπεδο» - ο τελευταίος ενδεχομένως 
συνδέεται με δυνατότητα παρατήρησης στο μικροσκόπιο, προκαλώντας έτσι παρανοήσεις.
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Από την άλλη, οι μαθητές δεν χρησιμοποιούν αυθόρμητα τις έννοιες του ατόμου και του μορίου 
στην εξήγηση φαινομένων (Andersson, 1986,  de Vos & Verdonk, 1987) και διατηρούν συνεχή 
παρά  σωματιδιακά  μοντέλα  της  ύλης,  αν  και  διδάσκονται  τα  τελευταία  (Ben-Zvi,  1987, 
Renstrom, 1987). Σε μια ανασκόπηση ερευνών για τη σωματιδιακή φύση της ύλης, ο Nussbaum 
(1985/1993)  διαπίστωσε  ότι  σημαντικό  ποσοστό  των  μαθητών  (ηλικίας  14  ετών)  μετά  τη 
διδασκαλία αντιλαμβάνονταν την ύλη ως συνεχή και στατική. Οι μαθητές δυσκολεύονται να 
καταλάβουν την ύπαρξη κενού ανάμεσα στα σωματίδια ενός αερίου και πιστεύουν ότι μεταξύ 
των σωματιδίων υπάρχουν “σκόνη και άλλα σωματίδια”, “άλλα αέρια, όπως το οξυγόνο και το 
άζωτο”, “αέρας”, ή ότι “τα σωματίδια είναι πολύ κοντά το ένα στο άλλο και δεν υπάρχει κενός 
χώρος μεταξύ τους”. 

Σε προηγούμενη εργασία (Κολιούλης & Τσαπαρλής, 2007) περιγράψαμε πειραματικό υλικό 
χημείας  (με τη μορφή διδακτικού βιβλίου)  για τη β΄ τάξη του γυμνασίου. To υλικό   στοχεύει 
κυρίως στην εφαρμογή της διδακτικής των φυσικών επιστημών και κατεξοχήν στην ενθάρρυνση 
της νοηματικής μάθησης και της εποικοδομητικής διδασκαλίας. Η νοηματική μάθηση απαιτεί την 
καλά οργανωμένη δομή της σχετικής γνώσης και τον συσχετισμό της νέας με την υπάρχουσα 
γνώση (Ausubel,  2000).  Αν αυτό δεν ισχύει,  τότε ο  μόνος τρόπος  μάθησης είναι  μέσω της 
αποστήθισης (μηχανική μάθηση).  Εξάλλου, η εποικοδομητική διδασκαλία λαμβάνει υπόψη τις 
εναλλακτικές  ιδέες  και  παρανοήσεις  των  μαθητών  και  στοχεύει  να  τις  προλάβει  ή  να  τις 
διορθώσει μέσω της εννοιολογικής αλλαγής (Τσαπαρλής, 2002).   

Για  να  βοηθήσουμε  τον  δάσκαλο,  έχουμε  μετατρέψει  ουσιαστικά  το  βιβλίο  σε  οδηγό 
διδασκαλίας.  Ιδιαίτερη  έμφαση  και  προσοχή  δίδεται  στη  νοηματική  και  εποικοδομητική 
εισαγωγή των εννοιών του μορίου και του ατόμου (Τσαπαρλής 1988, 1991). Σε σχέση με τη 
σειρά/ιεράρχηση των εννοιών και των θεμάτων, διακρίνουμε δύο προσεγγίσεις (Χατόγλου κ.ά. 
2003).  Η  πρώτη  (που  ακολουθήσαμε  στο  πειραματικό  υλικό)  στηρίζεται  στην  αρχή  της 
επαγωγής και του εποικοδομισμού και επιτυγχάνεται με τη μετάβαση από το μακροσκοπικό στο 
υπομικροσκοπικό  επίπεδο  της  χημείας  (Γεωργιάδου  &  Τσαπαρλής  1998,  Georgiadou & 
Tsaparlis 2000)  Η  δεύτερη  προσέγγιση  είναι  παραγωγική/παραληπτική  και  αντίστροφη  της 
προηγούμενης.  Τα  περιεχόμενα  του  πειραματικού  βιβλίου  έχουν  δοθεί  σε  προηγούμενη 
δημοσίευση (Κολιούλης & Τσαπαρλής, 2007). Στο Παράργτημα Α δίνεται απόσπασμα από το 
17ο μάθημα (Η έννοια του μορίου σε στερεά και υγρά).

Το  συνολικό  πειραματικό  υλικό  υποβλήθηκε  σε  μια  αρχική  αξιολόγηση  από  τέσσερις 
έμπειρους  εκπαιδευτικούς,  οι  οποίοι  θεώρησαν ως δυνατά σημεία ότι  ωθεί  το πείραμα,  την 
παρατήρηση,  την  περιγραφή,  και  την  ερμηνεία,  ότι  λαμβάνει  υπόψη  τις  παρανοήσεις  των 
μαθητών και ότι δεν στηρίζεται σε απευθείας αναφορά στους ορισμούς των εννοιών (Κολιούλης 
& Τσαπαρλής, 2007). Ειδικότερα, οι καθηγητές–αξιολογητές έδειξαν ενθουσιασμό με τη νέα 
προσέγγιση των εννοιών των μορίων και των ατόμων, θεωρώντας πολύ καλή την προσπάθεια 
εισαγωγής επαγωγικά πρώτα της έννοιας του μορίου και μετά της έννοιας του ατόμου. Επίσης 
(πλην ενός αξιολογητή) έκριναν σωστή την καθυστερημένη εισαγωγή των μορίων και ατόμων, 
ύστερα  από  ένα  μακροσκοπικό  εισαγωγικό  μέρος.  Τέλος,  επισήμαναν  ότι  θα  ήταν  αρκετά 
ενδιαφέρουσα  η  διδασκαλία  του  νέου  αυτού  βιβλίου  στο  γυμνάσιο,  ιδιαίτερα  οι  ενότητες 
«Μόρια» και «Άτομα». 

Από το παραπάνω διδακτικό υλικό,  στα πλαίσια της παρούσας εργασίας διδάχθηκαν τα 
μαθήματα τα σχετικά με την έννοια  του μορίου. Υπάρχουν τρία σχετικά μαθήματα: α) Η έννοια 
του  μορίου  σε  στερεά  και  υγρά,  β)  Αεικίνητα  μόρια,  γ)  Η  έννοια  του  μορίου  στα  αέρια.2 

2  Την μελέτη των μορίων ακολουθεί η μελέτη των ατόμων. Τα μαθήματα πραγματεύονται τους δύο πρώτους 
νόμους της χημείας [διατήρηση της ύλης (Lavoisier) και των σταθερών αναλογιών (Proust)], την έννοια του 
ατόμου (ατομική θεωρία του Dalton), τον νόμο των πολλαπλών αναλογιών, το πείραμα των Gay-Lussac και την 
υπόθεση του Avogadro. 
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Εργασίες 

Σημειωτέον ότι  ο  Nussbaum (1998) στήριξε την εισαγωγή του σωματιδιακού μοντέλου στη 
μελέτη  του αέρα και  των άλλων αερίων,  θεωρώντας την ύπαρξη του κενού ως απαραίτητη 
δικαιολογία  για  την  ασυνέχεια  της  ύλης,  και  κατά  συνέπεια  τη  σωματιδιακή  της  φύση 
(επιπλέον, το κενό επιτρέπει την κίνηση των μορίων).  Από την άλλη, σύμφωνα με τον Millar 
(1990), θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τη δυσκολία αντίληψης και κατανόησης των αερίων και 
των ιδιοτήτων τους, γι’ αυτό είναι ενδεδειγμένο να αρχίσουμε με τα στερεά. Αν και δεχόμαστε 
ότι  η  έννοια του κενού είναι  κεντρική για  την εννοιολογική κατανόηση των σωματιδιακών 
εννοιών  για  τους  νεότερους  μαθητές  (γι’   αυτό  και  τη  χρησιμοποιούμε  στο  υλικό  μας), 
αρχίζουμε  με τα στερεά και τα υγρά, τα οποία είναι συγκεκριμένα και απτά (σε συμφωνία με 
τον Millar). 

 Σκοπός  μας  ήταν να ελέγξουμε το  αν  το  διδακτικό  υλικό  μπορεί  να  συμβάλει  στο να 
δομηθεί από τους μαθητές νοηματικά και εποικοδομητικά η έννοια και οι ιδιότητες του μορίου. 
Προς τούτο, συγκρίνουμε τις επιδόσεις των μαθητών σε ειδικώς σχεδιασθέν ερωτηματολόγιο 
πριν και έπειτα από τη διδακτική μας παρέμβαση. Η εισαγωγή κατά το δεύτερο σχολικό έτος 
διεξαγωγής της έρευνας νέου σχολικού βιβλίου χημείας στη β′ γυμνασίου (βλ. μέθοδο) έδωσε 
μία περαιτέρω δυνατότητα σύγκρισης του πειραματικού υλικού.  

Μέθοδος
Έπειτα  από  άδεια  του  Παιδαγωγικού  Ινστιτούτου,  τα  μαθήματα  για  τα  μόρια  από  το 
πειραματικό διδακτικό υλικό διδάχθηκαν σε τέσσερα δημόσια γυμνάσια.3 Ένα από τα σχολεία 
αυτά  (Γυμνάσιο  1)  είναι  πειραματικό  γυμνάσιο  της  Αττικής.  Ως  γνωστόν,  η  επιλογή  των 
μαθητών στα πειραματικά γυμνάσια γίνεται με κλήρωση και σε αυτά φοιτούν συνήθως  μαθητές 
υψηλών επιδόσεων (κάτι που οπωσδήποτε χαρακτηρίζει το  Γυμνάσιο 1). Από τα υπόλοιπα τρία 
σχολεία, ένα είναι στην Αττική και τα άλλα δύο είναι αστικά σχολεία της επαρχίας. 

Σε κάθε σχολείο δίδαξε ένας έμπειρος εκπαιδευτικός. Δύο από τους εκπαιδευτικούς (ένας 
άντρας και μία γυναίκα)  είχαν ήδη συμμετάσχει  στην αρχική αξιολόγηση του πειραματικού 
διδακτικού  υλικού,  ενώ  μία  από  τους  υπόλοιπους  δύο  εκπαιδευτικούς  είναι  κάτοχος 
μεταπτυχιακού διπλώματος στη διδακτική των φυσικών επιστημών. Στην έρευνα συμμετέσχαν 
τρεις χημικοί και ένας γεωλόγος. Κανένας από τους καθηγητές αυτούς δεν ανήκε ποτέ ούτε 
ανήκει στην ερευνητική ομάδα του Γ. Τσαπαρλή. 

Σε  πρώτη  φάση  συντάχθηκε  ένα  αρχικό  ερωτηματολόγιο  για  τα  μόρια  που  δόθηκε  σε 
έμπειρους  εκπαιδευτικούς  για  διορθώσεις  και  παρατηρήσεις.  Σε  δεύτερη  φάση,  κατόπιν 
συνεννόησης με τη σχολική σύμβουλο και τον διευθυντή ενός γυμνασίου, το ερωτηματολόγιο 
δόθηκε σε μαθητές της γ′ τάξης γυμνασίου που είχαν ήδη διδαχθεί την έννοια του μορίου στην 
προηγούμενη τάξη. Αφού λήφθηκαν υπόψη οι απαντήσεις των μαθητών αυτών, συντάχθηκε η 
τελική  μορφή  του  ερωτηματολογίου  της  έρευνας.  Εν  συνεχεία,  το  ερωτηματολόγιο  δόθηκε 
στους τέσσερις εκπαιδευτικούς της έρευνας για τυχόν διευκρινίσεις και προτάσεις για βελτίωση. 
Το τελικό ερωτηματολόγιο αποτελούνταν από 8 ερωτήσεις, από τις οποίες η πρώτη περιείχε 18 
προτάσεις  σωστού  λάθους  για  την  έννοια  και  τις  ιδιότητες  των  μορίων.  Οι  επόμενες  7 
ερωτήσεις ήταν ανοικτού τύπου και με αυτές οι μαθητές καλούνταν να σχεδιάσουν μόρια ή να 
απαντήσουν για ιδιότητες των μορίων. Εκτεταμένο απόσπασμα του ερωτηματολογίου δίνεται 
στο Παράρτημα. 

Οι εκπαιδευτικοί δίδαξαν αρχικά τα αντίστοιχα μαθήματα που αφορούν στα μόρια από το 
σχολικό βιβλίο χημείας β΄ γυμνασίου, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα. Κατόπιν δόθηκε 
από τους καθηγητές, χωρίς προειδοποίηση, στους μαθητές το ερωτηματολόγιο της έρευνας για 
να απαντήσουν σε διάστημα μιας σχολικής ώρας 45 λεπτών (αρχικό τεστ /  pre test). Αμέσως 

3  Επιθυμία μας ήταν να διδαχθούν και τα μαθήματα τα σχετικά με τα άτομα, αλλά δεν μας δόθηκε η σχετική 
άδεια λόγω έλλειψης διδακτικού χρόνου.
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μετά διδάχθηκαν από το πειραματικό διδακτικό υλικό τα αντίστοιχα μαθήματα που αφορούν 
στην έννοια του μορίου σε στερεά, υγρά και αέρια: (i) Η έννοια του μορίου σε στερεά και υγρά, (ii)  
Αεικίνητα μόρια, (iii) Η έννοια του μορίου στα αέρια. Μετά τη διδακτική αυτή παρέμβαση, δόθηκε εκ 
νέου στους ίδιους μαθητές το ίδιο ερωτηματολόγιο (τελικό τεστ / post test), με την ίδια χρονική 
διάρκεια απάντησης. Μεθοδολογικά η μέθοδος που εφαρμόστηκε είναι αυτή της εξέτασης και  
επανεξέτασης (test –  test method). Η  διαδικασία  αυτή  επαναλήφθηκε  και  τις  δύο  σχολικές 
χρονιές διεξαγωγής της έρευνας. 

Για να ελεγχθεί η αξιοπιστία του βαθμολογικού σχήματος που ακολούθησε ο ερευνητής-
βαθμολογητής  (Κ.Κ.),  επελέγησαν  δέκα  τυχαία  απαντημένα  ερωτηματολόγια  και  από  τα 
τέσσερα γυμνάσια  της  έρευνας  τα  οποία  δόθηκαν σε  έναν έμπειρο  εκπαιδευτικό  για  να  τα 
βαθμολογήσει  (κλίμακα  με  άριστα  το  100)  ώστε  να  υπολογιστεί  η  συνάφεια  των  δύο 
βαθμολογητών.  Η συνάφεια μεταξύ των δύο βαθμολογητών υπολογίστηκε χρησιμοποιώντας 
τους συντελεστές συνάφειας  Pearson (r) και  Spearman (ρ). Η συνάφεια είναι θετική και με 
τους δύο συντελεστές και οι τιμές είναι πλησίον της μονάδας (r  = 0,990,  ρ  = 0,976). Κατά 
συνέπεια η συνάφεια μεταξύ των δύο βαθμολογητών είναι πολύ υψηλή.

Επισημαίνεται  ότι  κατά το δεύτερο σχολικό έτος διεξαγωγής της έρευνας (σχολικό έτος 
2007-2008) άλλαξε το σχολικό βιβλίο χημείας της β′ γυμνασίου με νέο. Κατά συνέπεια, δόθηκε 
η  δυνατότητα  στους  ερευνητές  να  αξιολογήσουν  και  να  συγκρίνουν  τις  δύο  διδακτικές 
προσεγγίσεις της έννοιας του μορίου (από το σχολικό βιβλίο και από το πειραματικό διδακτικό 
υλικό) τόσο με το προηγούμενο (Γεωργιάδου κ.ά.) όσο και με το τρέχον σχολικό εγχειρίδιο 
(Αβραμιώτης κ.ά.). 

Αποτελέσματα 
Ποιοτικές συγκρίσεις των επιδόσεων 
Αρχικά,  συγκρίνουμε  τις  επιδόσεις  στο  συνολικό  τεστ  των  τμημάτων  του  κάθε  γυμνασίου 
χωριστά πριν και μετά από τη διδακτική παρέμβαση. Η σύγκριση αυτή έλαβε χώρα δύο φορές 
συνολικά, μία για κάθε σχολικό έτος διεξαγωγής της έρευνας. Το Σχήμα 1 δίνει τη συγκριτική 
παρουσίαση συνολικών βαθμολογιών (αρχικό και τελικό τεστ) για τα σχολικά έτη 2006-2007 
(Σχήμα 1α) και 2007-08 (Σχήμα 1β).

Από το Σχήμα 1α (για το σχολικό έτος 2006-2007) καταδεικνύεται η σημαντική βελτίωση των 
βαθμολογιών των μαθητών αμέσως μετά τη διδακτική παρέμβαση μέσω της διδασκαλίας της 
έννοιας του μορίου από το πειραματικό διδακτικό υλικό. Ο μέσος όρος της βαθμολογίας του 
πειραματικού γυμνασίου (Γυμνάσιο 1) από  50,5 (με άριστα το 100) στο αρχικό τεστ αυξήθηκε 
σε 67,5 στο τελικό τεστ.  Οι μέσοι  όροι  για το Γυμνάσιο 2 ήταν 37,8 και 48,9,  ενώ για το 
Γυμνάσιο  3 ήταν 29,6  και  51,6 αντίστοιχα.  Στη  σύγκριση αυτή δεν  έχει  συμπεριληφθεί  το 
τέταρτο  γυμνάσιο  της  έρευνας  διότι  το  ερωτηματολόγιο  της  έρευνας  δόθηκε  από  την 
καθηγήτρια της τάξης στους μαθητές μόνο μία φορά μετά από τη διδασκαλία του πειραματικού 
υλικού, ενώ δεν δόθηκε μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας από το σχολικό βιβλίο. Η μέση 
επίδοση  της  βαθμολογίας  των  μαθητών  του  γυμνασίου  αυτού  στο  τελικό  τεστ  ήταν  50,4, 
παραπλήσια των αντίστοιχων  των δύο προηγούμενων γυμνασίων.  Αξιοσημείωτο είναι ότι οι 
επιδόσεις  στο  τελικό  τεστ  του  δεύτερου,  του  τρίτου  και  του  τέταρτου  σχολείου  είναι 
παραπλήσιες μεταξύ τους και με την επίδοση στο αρχικό τεστ του πρώτου σχολείου. 

Στη  δεύτερη  σχολική  χρονιά  διεξαγωγής  της  έρευνας  (2007-2008)  (Σχήμα  1β), 
σημειώθηκαν  εκ  νέου  σημαντικά  καλύτερες  επιδόσεις  των  μαθητών  με  τη  νέα  διδακτική 
προσέγγιση. Ο μέσος όρος του πειραματικού γυμνασίου (Γυμνάσιο 1) από 47,1 στο αρχικό τεστ 
αυξήθηκε  σε  67,5  στο  τελικό  τεστ.  Οι  μέσοι  όροι  για  το  Γυμνάσιο  2  ήταν  34,0  και  48,9 
αντίστοιχα, ενώ για το Γυμνάσιο 3 ήταν 37,2 και 51,6 αντίστοιχα. (Το τέταρτο γυμνάσιο της 
έρευνας  αποφάσισε  να  μην  συμμετάσχει  στην  υλοποίηση  της  έρευνας  τη  δεύτερη  σχολική 
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χρονιά.) Παρατηρούμε ότι οι επιδόσεις και τα φαινόμενα δεν διαφοροποιούνται αισθητά από 
εκείνα της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Εξάλλου, και εδώ οι επιδόσεις στο τελικό τεστ του 
δεύτερου και  του τρίτου  σχολείου  είναι  παραπλήσιες  μεταξύ  τους  και  με  την  επίδοση στο 
αρχικό τεστ του πρώτου σχολείου. 
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(α) (β)
Σχήμα 1. Διαγράμματα κουτιού-μουστακιού των συνολικών βαθμολογιών των γυμνασίων της έρευνας 

κατά τα σχολικά έτη 2006-2007 (α) και 2007-2008 (β). 

Συμπερασματικά, διαφαίνεται ότι η νοηματική και εποικοδομητική προσέγγιση της έννοιας 
του μορίου,  όπως αυτή  δομείται  στο πειραματικό διδακτικό υλικό,  βελτιώνει  σημαντικά τις 
επιδόσεις  των μαθητών της β′ τάξης του γυμνασίου,  οι  οποίοι για πρώτη φορά έρχονται σε 
επαφή  με  επιστημονικά  θέματα  δομής  της  ύλης.  Ουσιαστικά,  οι  μαθητές  βοηθούνται  να 
μεταβούν νοητικά από το μακροσκοπικό στο υπομικροσκοπικό επίπεδο της ύλης.  

Στατιστική επεξεργασία των πειραματικών αποτελεσμάτων

Τα δεδομένα υπεβλήθησαν περαιτέρω σε στατιστική επεξεργασία, με το στατιστικό κριτήριο t 
για ανεξάρτητα δείγματα, αφού πρώτα ελέγχθηκε και επιβεβαιώθηκε η κανονικότητα των τιμών 
με τη δοκιμασία Kolmogorov-Smirnov. Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται οι τιμές του κριτηρίου t 
(διπλής κατεύθυνσης) για κάθε ένα από τα γυμνάσια της έρευνάς μας, κατά τα δύο σχολικά έτη 
διεξαγωγής της έρευνας. Οι διαφορές μεταξύ των τιμών (αρχικό/τελικό τεστ) για κάθε σχολείο 
είναι  στατιστικά  σημαντικές  υπέρ  της  διδακτικής  παρέμβασης  (υπέρ  του  τελικού  τεστ)  σε 
επίπεδο σημαντικότητας 1% (p = 0,01). 

Πίνακας 1. Τα αποτελέσματα του στατιστικού κριτηρίου t για τα γυμνάσια της έρευνας*

Στατιστικό  t για  έλεγχο 
ισότητας μέσων όρων**

Γυμνάσιο 1 Γυμνάσιο 2 Γυμνάσιο 3

(2006-07) (2007-08) (2006-07) (2007-08) (2006-07) (2007-08)

3,449 4,165 2,274 3,257 3,898 2,776

* Όλες οι διαφορές είναι στατιστικά σημαντικές υπέρ της διδακτικής παρέμβασης (υπέρ του τελικού 
τεστ) σε επίπεδο σημαντικότητας 1%.
** Με υπόθεση άνισων διακυμάνσεων. ¨
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Συμπεράσματα
Παρατηρήθηκε  σημαντική  βελτίωση  στις  επιδόσεις  των  μαθητών  αμέσως  μετά  από  τη 
διδακτική παρέμβαση μέσω του πειραματικού διδακτικού υλικού κατά τη διάρκεια των δύο 
σχολικών ετών της έρευνας για όλα τα σχολεία που συμμετέσχαν στην έρευνα. Σημειωτέον ότι 
και με το  νέο σχολικό εγχειρίδιο χημείας β΄ γυμνασίου σημειώθηκαν σημαντικά υψηλότερες 
επιδόσεις στο τελικό τεστ σε σύγκριση με το αρχικό τεστ. 

Το πειραματικό γυμνάσιο (Γυμνάσιο 1) ήταν το σχολείο με τις υψηλότερες επιδόσεις των 
μαθητών  τόσο  στο  αρχικό  όσο  και  τελικό  τεστ.  Από  τα  αποτελέσματα  επιβεβαιώθηκε  η 
επικρατούσα αντίληψη ότι στο σχολείο αυτό φοιτούν μαθητές υψηλών επιδόσεων. Οι διαφορές 
μεταξύ  των  επιδόσεων  των  μαθητών  στο  αρχικό  και  στο  τελικό  τεστ  είναι  στατιστικά 
σημαντικές. Στα υπόλοιπα δύο γυμνάσια της έρευνας (Γυμνάσιο 2 και Γυμνάσιο 3), οι διαφορές 
μεταξύ  των  επιδόσεων  των  μαθητών  στο  αρχικό  όσο  και  τελικό  τεστ  είναι  στατιστικά 
σημαντικές, παραμένουν όμως χαμηλότερες σε σχέση με το πειραματικό γυμνάσιο. Στο τέταρτο 
σχολείο της έρευνας έγινε μόνο το τελικό τεστ και οι επιδόσεις των μαθητών του γυμνασίου 
αυτού είναι παραπλήσιες των αντίστοιχων επιδόσεων των δύο προαναφερθέντων σχολείων. 

Συμπερασματικά,  είναι  πολύ  πιθανό  ότι η  εποικοδομητική  προσέγγιση  της  έννοιας  του 
μορίου,  όπως  αυτή  δομείται  στο  πειραματικό  διδακτικό  υλικό,  βελτίωσε  σημαντικά  τις 
επιδόσεις των μαθητών της β′ τάξης του γυμνασίου στην επαφή τους με θέματα δομής της ύλης. 
Ουσιαστικά,  οι  μαθητές  βοηθούνται  να  ξεπεράσουν  τις  εννοιολογικές  δυσκολίες  όταν 
επιχειρούν να κατανοήσουν έννοιες όπως του μορίου, όταν δηλαδή προσπαθούν να μεταβούν 
από το μακροσκοπικό στο υπομικροσκοπικό επίπεδο της ύλης. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να 
λάβουμε υπόψη μας ότι οι μαθητές της έρευνάς μας πρώτα διδάχθηκαν για τα μόρια από το 
σχολικό διδακτικό εγχειρίδιο και κατόπιν διδάχθηκαν το ίδιο αντικείμενο από το πειραματικό 
υλικό,  με συνέπεια να έπαιξε ενδεχομένως θετικό ρόλο η επανάληψη διαπραγμάτευσης των 
ίδιων  εννοιών  (διπλή  διδασκαλία  σε  ίδιους  μαθητές).  Ως  κύρια  αντίκρουση  σε  αυτή  την 
επιφύλαξη, υπενθυμίζουμε τη δραστική διαφορά προσέγγισης του θέματος από το πειραματικό 
υλικό σε σχέση με τα σχολικά εγχειρίδια. 

Τέλος,  θα  πρέπει  να  λάβουμε  υπόψη  και  τις  απομαγνητοφωνημένες  συνεντεύξεις  των 
καθηγητών που συμμετείχαν στην έρευνα, από τις  οποίες  προέκυψε ότι  οι  καθηγητές αυτοί 
θεωρούν ότι η νοηματική και εποικοδομητική προσέγγιση της έννοιας του μορίου βοηθά στη 
διδασκαλία των εννοιών που συνδέονται με τη δομή της ύλης, συμβάλλοντας έτσι σημαντικά 
στη  δόμηση  του  τρόπου  σκέψης  των  μαθητών.  Επομένως  πιστεύουμε  ότι  θα  πρέπει  να 
προβληματίσει ο συνήθης τρόπος εισαγωγής της έννοιας του μορίου (όπως και του ατόμου) ως 
έτοιμου επιστημονικού δεδομένου.

Ευχαριστίες:  Ευχαριστούμε τους  εκπαιδευτικούς  που δίδαξαν στα σχολεία  τους  τα σχετικά 
μαθήματα,  καθώς  και  τους  εκπαιδευτικούς  που  συνέβαλαν  στη  διαμόρφωση  του 
ερωτηματολογίου και στον έλεγχο της αξιοπιστίας της βαθμολόγησης των γραπτών.   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Απόσπασμα από το μάθημα «Η έννοια του μορίου σε στερεά και υγρά»

Τα μόρια διαφορετικών ουσιών είναι διαφορετικά

Οι κόκκοι  του ρυζιού και  του φασολιού δεν έχουν το ίδιο μέγεθος, 
είναι διαφορετικά, αφού τα υλικά είναι διαφορετικά.

Ανάμεσα στα μόρια μιας υγρής ουσίας υπάρχει κενός χώρος

Ανάμεσα στα 
σωματίδια (τα 

μόρια) μιας υγρής 
ουσίας  υπάρχει 
κενός χώρος.

Παρατηρούμε ότι ενώ δεν χάθηκε ποσότητα υγρού από τις δύο ουσίες, ο τελικός 
όγκος δεν είναι 100 mL όπως θα αναμέναμε, αλλά 96 mL. Να χρησιμοποιήσεις το 
προηγούμενο πείραμα με τους κόκκους ρυζιού και φασολιού για να δώσεις εξήγηση 
στο  αποτέλεσμα  αυτού  του  πειράματος.  (Να  κάνεις  μια  υπόθεση  για  το  αν  τα 
σωματίδια του νερού και του οινοπνεύματος έχουν το ίδιο ή διαφορετικό μέγεθος.) 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………....

407

Πείραμα 4

Πάρτε δύο ποτήρια όμοια, το ένα γεμάτο με φασόλια και το άλλο γεμάτο με 
ρύζι, έτσι ώστε να έχουμε τον ίδιο όγκο και για τα δύο όσπρια. Πιάστε κάθε 
ποτήρι και χτυπήστε ελαφρά στο τραπέζι ώστε να κατακαθίσουν όσο γίνεται 
τα όσπρια. Ρίξτε το περιεχόμενο των δύο ποτηριών σε ένα μεγάλο βαζάκι 
και  ανακατέψτε.  Αδειάστε  το  μείγμα στα  δύο ποτήρια,  γεμίζοντας  πρώτα 
εντελώς το ένα και κατόπιν το άλλο και πάλι χτυπήστε τα ποτήρια ώστε να 
κατακαθίσουν τα όσπρια. Τι παρατηρείτε; Άλλαξε κάτι κατά την ανάμειξη;
………………………………………………………………………………………
….
Παρατηρούμε ότι όταν ανακατεύουμε, ενώ δεν χάνονται κόκκοι από τα δύο 
είδη, ο τελικός όγκος θα είναι λιγότερος από δύο ποτήρια. Πού οφείλεται 
αυτό;
………………………………………………………………………………………
…..

Πείραμα 5

Πάρτε δύο ογκομετρικούς κυλίνδρους και τοποθετήστε 50 mL νερό στον ένα 
και  50  mL καθαρό  οινόπνευμα  στον  άλλο.  Αμέσως  μετά,  αδειάστε  το 
περιεχόμενο των δύο κυλίνδρων σε ένα μεγάλο ογκομετρικό κύλινδρο και 
ανακινήστε καλά. Τι παρατηρείτε; Άλλαξε κάτι από την ανάμειξη; Ποιος είναι 
ο τελικός όγκος; 

Πού μπορεί να οφείλεται αυτό;                              
………………………………………………………….…………………………...  νερό          οινόπνευμα
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B: Εκτεταμένο απόσπασμα από το ερωτηματολόγιο της έρευνας

1.  Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος:
4. Τα μόρια είναι οι δομικές μονάδες της ύλης (δηλαδή πολλά μόρια μιας ουσίας μαζί αποτελούν 

την ουσία)  
5. Τα μόρια είναι τα μικρότερα  σωματίδια ύλης που μπορούμε να δούμε  
6. Τα μόρια  είναι μέσα στην ύλη, όπως οι σταφίδες στο κέικ (π.χ. σε ένα ποτήρι νερό, τα μόρια του 

νερού είναι βουτηγμένα μέσα στο νερό)  
7. Σε ένα κόκκο ζάχαρης, ανάμεσα στα μόρια της ζάχαρης υπάρχουν μόρια αέρα.
8. Τα μόρια μιας σκληρής ουσίας είναι σκληρά   

2. β)  Να αναπαραστήσεις χρησιμοποιώντας 10 κυκλάκια κάθε φορά τα μόρια του νερού στη στερεά 
(πάγος),  υγρή  (υγρό  νερό)  και  αέρια  κατάσταση  (υδρατμοί),  σε  καθένα  από  τα  κουτιά  1,  2  και  3 
αντίστοιχα.
3.  Σε  μια  παγωμένη  λίμνη  βλέπουμε  να  επιπλέουν  στην  επιφάνεια  διάφανα  κομμάτια  πάγου,  που 
μοιάζουν εξωτερικά με γυαλί. Γιατί τα κομμάτια αυτά  είναι νερό και δεν θα μπορούσε να είναι γυαλί; 
Να δώσεις μια απάντηση μακροσκοπική (χωρίς να χρησιμοποιήσεις μόρια) και μια απάντηση με βάση τα 
μόρια του νερού και τα μόρια του γυαλιού.
4. Σχεδίασε  τα  μόρια  στο  νερό  και  στο  οινόπνευμα  παριστάνοντας  τα  μόρια  με  κυκλάκια 
(χρησιμοποίησε 10 κυκλάκια κάθε φορά). Μην ξεχνάς ότι οι δύο ουσίες  είναι υγρές.
6.    Γεμίζεις  μια σύριγγα με νερό.  Κλείνοντας το ανοιχτό άκρο με το δάχτυλό σου,  προσπαθείς  να 
συμπιέσεις το νερό μέσα στη σύριγγα, πατώντας το έμβολο προς τα μέσα. Διαπιστώνεις ότι δεν μπορείς. 
Γιατί; Εξήγησε την απάντησή σου χρησιμοποιώντας τα μόρια.
8.  α)  Σου  δίνουν   δύο  ποτήρια,  το  ένα  να  περιέχει  καθαρό  νερό  και  το  άλλο  νερό  με  ζάχαρη 
ΔΙΑΛΥΜΕΝΗ ΕΝΤΕΛΩΣ στο νερό. Μπορείς με το μάτι να ξεχωρίσεις ποιο είναι το ποτήρι με το νερό 
και ποιο με το ζαχαρόνερο; β) Αν μπορούσες να δεις τα μόρια στα δύο ποτήρια πώς θα ήταν αυτά; 
Ζωγράφισε τα μόρια σε κάθε ποτήρι, παριστάνοντάς τα  με κυκλάκια.
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Εργασίες 

Οπτική αναπαράσταση του Κβαντικού Ατομικού Προτύπου σε Εικονικό 
Περιβάλλον: Είναι απαραίτητη για τη διδακτική επεξεργασία των 

εννοιολογικών εμποδίων των φοιτητών;

Κοντογεωργίου Α., Κώτσης Κ., Μικρόπουλος Τ.
Σχολική Σύμβουλος ν. Λάρισας, kontogeorgiou@grads.uoi.gr
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, kkotsis@cc.uoi.gr, amikrop@uoi.gr

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται τμήμα μιας μεγαλύτερης έρευνας που ασχολείται με 
την διδακτική επεξεργασία των εννοιολογικών εμποδίων των φοιτητών Παιδαγωγικού 
Τμήματος,  που  συνδέονται  με  το  Κβαντικό  Ατομικό  Πρότυπο,  όπως  αυτά 
διαπιστώνονται  από  την  βιβλιογραφική  έρευνα  και  την  πιλοτική  εμπειρική  μελέτη. 
Επίσης, περιγράφεται η ανάπτυξη του εκπαιδευτικού λογισμικού το ‘Κβαντικό Άτομο’ 
ως  Εκπαιδευτικό  Εικονικό  Περιβάλλον  (ΕΕΠ),  το  οποίο  χρησιμοποιήθηκε  για  τη 
διδακτική επεξεργασία ενός από τα πέντε ‘εμπόδια  στόχους’. Το εννοιολογικό αυτό–  
εμπόδιο συνδέεται με την οπτικοποίηση των επιφανειών ίσης πιθανότητας και των 
ηλεκτρονιακών  νεφών  πιθανότητας  για  διαφορετικές  ενεργειακές  καταστάσεις  του 
ατόμου.  Κατά  την  αλληλεπίδρασή  τους  με  το  ΕΕΠ  οι  φοιτητές  οδηγούνται  στη 
δημιουργία νοητικής  σύγκρουσης  για  την αποσταθεροποίηση του εμποδίου  και  την 
υπέρβασή  του.  Από  την  ποιοτική  ανάλυση  των  μαθησιακών  αποτελεσμάτων 
προκύπτει ότι η αλληλεπιδραστικότητα και οι τρισδιάστατες δυναμικές οπτικοποιήσεις 
που χαρακτηρίζουν τα ΕΕΠ συντελούν στην υπέρβαση του εμποδίου σε ικανοποιητικό 
βαθμό.

Εισαγωγή
Η ενασχόληση της επιστήμης με τον μικρόκοσμο τον προηγούμενο αιώνα καθόρισε την πορεία 
της. Σήμερα η επιστημονική κοινότητα γνωρίζει και αποδέχεται πλέον, έπειτα από συζητήσεις, 
διαμάχες και πολλές προσπάθειες στο θεωρητικό και στο πειραματικό πεδίο ότι «οι κλασικοί 
νόμοι  –  οι  νόμοι  του  ‘δικού  μας’ χειροπιαστού  μακρόκοσμου  –  δεν  είναι  παρά  μια  ωχρή 
αντανάκλαση,  μια  ακραία  οριακή  περίπτωση,  των  ‘κβαντικών  νόμων’ που  κυβερνούν  τον 
ατομικό μικρόκοσμο» (Τραχανάς 1981).  
Επιπλέον η ανάπτυξη της Κβαντικής Θεωρίας άνοιξε νέα προοπτική θεώρησης του φυσικού 
κόσμου από την ανθρώπινη νόηση. Ο ντετερμινισμός εκτοπίστηκε και το μέλλον δεν μπορεί 
πλέον να προβλεφθεί με βεβαιότητα. Ο χρόνος είναι μη αντιστρεπτός, αφού τα γεγονότα στον 
φυσικό  κόσμο  συμβαίνουν  με  τρόπο  στοχαστικό,  μη  καθορισμένο  από  το  παρελθόν.  Το 
αποτέλεσμα μιας μέτρησης δεν μπορεί να αναχαιτίσει την τυχαιότητα με όσο μεγάλη προσοχή 
και ακρίβεια και αν αυτή εκτελεσθεί. Οι επιστήμονες μπορούν να μιλούν ακόμη για κίνηση, 
αλλά δεν μπορούν να προσδιορίσουν πώς ένα αντικείμενο του μικρόκοσμου θα κινείται  με 
ακρίβεια πάνω σε ένα δρόμο – τροχιά. 
Η μελέτη των βασικών νόμων της Κβαντικής Θεωρίας είναι απαραίτητη για να διερευνηθούν οι 
ιδιότητες της ύλης και ιδιαιτέρως η δομή και η μορφή των ατόμων των χημικών στοιχείων εφ’ 
όσον αποτελούν δομικές της μονάδες. Η αφετηρία για την ενεργητική οικοδόμηση αυτής της 
γνώσης μπορεί να είναι η μελέτη του ατόμου σύμφωνα με τις αρχές της Κβαντομηχανικής.
Έρευνες στο χώρο της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών στην Ελλάδα, αλλά και σε διεθνές 
επίπεδο έχουν καταγράψει  πολλαπλώς τις σημαντικότερες αυθόρμητες νοητικές παραστάσεις 
φοιτητών και μαθητών που αφορούν στη Κβαντική Θεώρηση του Ατόμου (ΚΘΑ). Οι προτάσεις 
που  έχουν  διατυπωθεί  για  την  αντιμετώπισή  τους  συγκλίνουν  στην  ποιοτική  διδακτική 
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προσέγγιση της ΚΘΑ στις τελευταίες τάξεις του Λυκείου και στα πρώτα έτη του Πανεπιστημίου 
με παράλληλη αξιοποίηση των δυνατοτήτων των ΤΠΕ και ιδιαιτέρως των αλληλεπιδραστικών 
περιβαλλόντων (Κοντογεωργίου κ. ά. 2007, Kontogeorgiou et all. 2007). Στην παρούσα εργασία 
περιγράφονται τα χαρακτηριστικά και οι δυνατότητες εκπαιδευτικού λογισμικού σε περιβάλλον 
Εικονικής Πραγματικότητας (ΕΠ) για την ποιοτική αναπαράσταση του ατόμου σύμφωνα με την 
Κβαντική Θεωρία, η διδακτική του αξιοποίηση και τα μαθησιακά της αποτελέσματα κατά την 
επεξεργασία ενός από τα εννοιολογικά εμπόδια των φοιτητών που αφορούν στην οπτικοποίηση 
των επιφανειών ίσης πιθανότητας και των ηλεκτρονιακών νεφών πιθανότητας για διαφορετικές 
ενεργειακές καταστάσεις του ατόμου. Ως παράδειγμα χρησιμοποιείται το άτομο του Υδρογόνου.

Το θεωρητικό πλαίσιο της έρευνας και οι ερευνητικοί άξονες
Το θεωρητικό πλαίσιο, για τη δημιουργία της διδακτικής πρότασης και την ποιοτική ανάλυση 
όλων των εμπειρικών δεδομένων, βασίστηκε στην έννοια του ‘Εμποδίου’ που συνδέθηκε με 
αυτήν  του  ‘Στόχου  –  Εμποδίου’,  ως  θεμελιώδους  δομικού  συστατικού  των  διαδικασιών 
μάθησης.  Συγκροτήθηκε  από  τη  γαλλική  ερευνητική  ομάδα  της  Διδακτικής  των  Φυσικών 
Επιστημών του Institut National de Recherche Pédagogique (I.N.R.P.), με στόχο τη διδακτική 
επεξεργασία των εμποδίων των μαθητών στην εννοιολογική περιοχή των μεταβολών της ύλης 
(Astolfi & Peterfalvi 1993, Peterfalvi 2001). 
Στην παρούσα ερευνητική εργασία έγιναν ορισμένες τροποποιήσεις στην εφαρμογή του, μέσω 
του μοντέλου ‘των δυναμικών δικτύων’, ώστε κεντρικό τμήμα της παρέμβασης να αποτελέσει η 
αξιοποίηση του εκπαιδευτικού λογισμικού ‘Το Κβαντικό Άτομο’. 
Η κύρια έρευνα συνολικά είχε ως στόχο τη διδακτική επεξεργασία πέντε ‘Στόχων -  Εμποδίων’ 
με την αξιοποίηση των δυναμικών οπτικοποιήσεων σε ΕΕΠ και την αποτίμηση των μαθησιακών 
της αποτελεσμάτων. Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων της πιλοτικής έρευνας αλλά και 
άλλες ερευνητικές προσπάθειες προέκυψε ότι τα εμπόδια αυτά αντιστέκονται στην αφομοίωση 
εκ μέρους των διδασκομένων της ΚΘΑ και συνδέονται με βασικές έννοιες και αρχές της. Επίσης 
οι  ‘Στόχοι  –  Εμπόδια’  είναι  καθοριστικοί  για  την  ποιοτική  προσέγγιση  της  ΚΘΑ  και 
διαφοροποιούν την Κβαντική Θεωρία από την Κλασική Φυσική. 
Στην  παρούσα  εργασία  θα  ασχοληθούμε  με  ένα  από  αυτά  που  αφορά  στις  οπτικοποιήσεις 
εννοιών,  που συνδέονται  με την  ΚΘΑ και  δεν κατανοούνται  ή  συγχέονται  μεταξύ τους.  Οι 
ερευνητικοί άξονες συνδέονται με αυτό το εμπόδιο και είναι:

1. Η διερεύνηση και η διδακτική επεξεργασία των αυθόρμητων νοητικών παραστάσεων 
των  φοιτητών  για  τις  οπτικοποιήσεις των  επιφανειών  ίσης  πιθανότητας και  των 
ηλεκτρονιακών  νεφών  πιθανότητας για  διαφορετικές  ενεργειακές  καταστάσεις  του 
ατόμου του υδρογόνου σύμφωνα με την Κβαντική Θεωρία

2. Η σύνδεση των μαθησιακών αποτελεσμάτων για το νοητικό εμπόδιο αυτό με τα βασικά 
χαρακτηριστικά του ‘Κβαντικού Ατόμου’ ως ΕΕΠ, τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης των 
χρηστών  με  αυτό  και  τις  τρισδιάστατες  δυναμικές  οπτικοποιήσεις  του  Κβαντικού 
Ατομικού Προτύπου (ΚΑΠ) του Υδρογόνου. 

Στον Πίνακα 1 εμφανίζεται το δυναμικό δίκτυο για τον τέταρτο από τους ‘Στόχους – Εμπόδια’, 
με το οποίο θα ασχοληθούμε στην εργασία αυτή. 
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Πίνακας 1: Δυναμικό δίκτυο

Δείγμα και μεθοδολογία της έρευνας
Η κύρια έρευνα πραγματοποιήθηκε με τριάντα τρεις φοιτήτριες και φοιτητές από το Α΄ έτος του 
Παιδαγωγικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2004 – 2005. 
Αποτελείται  από δύο στάδια:
Στο πρώτο στάδιο οι φοιτητές παρακολούθησαν ένα παραδοσιακό μάθημα – διάλεξη, κατά τη 
διάρκεια  του  οποίου  έγινε  επίδειξη  δυναμικών  οπτικοποιήσεων  από  δύο  λογισμικά  που 
υπάρχουν στο Διαδίκτυο (Blauch 2001, Winter  2002) και θα ονομάζεται  στο εξής ‘ομαδικό 
μάθημα’. Στη συνέχεια συμπλήρωσαν ένα πρώτο ερωτηματολόγιο με εννέα ερωτήσεις ανοικτού 
τύπου, που συνδέονταν με τους ‘στόχους – εμπόδια’.
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Δίκτυο εννοιών και την 
κατανόηση των οποίων 
δεν επιτρέπει το 
εμπόδιο:
Τ ην κατανόηση των 

τρισδιάστατων 
οπτικοποιήσεων των 
επιφανειών σταθερής 
πυκνότητας 
πιθανότητας και των 
ηλεκτρονικών νεφών 
πιθανότητας για 
διαφορετικές 
καταστάσεις του 
ατόμου.

Τ ην σύνδεση των 
διαφόρων ενεργειακών 
καταστάσεων του 
ατόμου με τις 
διαφορετικές μορφές 
των πιο πάνω 
οπτικοποιήσεων.

Δίκτυο προς οικοδόμηση
για την επίτευξη της εννοιολογικής αλλαγής

Εμπόδιο 4
Οι οπτικοποιήσεις εννοιών, που συνδέονται 
με την ΚΘΑ δεν κατανοούνται ως έννοιες 
και συγχέονται  μεταξύ τους

Αλληλεπίδραση με το λογισμικό ώστε 
μέσω γνωστικής σύγκρουσης 
χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα το 
άτομο του Υδρογόνου υλοποιούνται για 
την επεξεργασία του εμποδίου οι 
προϋποθέσεις:
Σύμφωνα με τον κβαντικό τρόπο σκέψης ο 

προσδιορισμός μόνο της πιθανότητας να 
συμβεί ένα γεγονός δεν σημαίνει έλλειψη 
γνώσης.

Με την μέτρηση μετατρέπεται η 
πιθανότητα να συμβεί ένα γεγονός σε 
βεβαιότητα, πραγματοποιείται μία από τις 
πιθανότητες για το σύστημα.

Η έννοια – μεταφορά ‘νέφος ηλεκτρονικής 
πιθανότητας’ θα μπορούσε να περιγραφεί 
ως το σύνολο των ιχνών, όπου 
εντοπίσθηκε το ηλεκτρόνιο κατά την 
διάρκεια των μετρήσεων της θέσης του.

Η οπτικοποίηση της έννοιας – μεταφοράς 
‘ηλεκτρονιακό νέφος πιθανότητας’ 
συνδέεται με την οπτικοποίηση της ΚΘΑ.

Η τρισδιάστατη οπτικοποίηση της 
επιφάνειας σταθερής πυκνότητας 
πιθανότητας για διαφορετικές 
καταστάσεις του ατόμου, θεωρείται ως η 
οπτικοποίησή του σύμφωνα  με την 
Κβαντική Θεωρία.

Υπάρχον δίκτυο

Δίκτυο νοητικών  παραστάσεων 
που εξηγούν την σταθερότητα του 
εμποδίου.
Τα ηλεκτρονικά νέφη είναι χώροι 

που αποτελούνται από πολλά 
ηλεκτρόνια.

Οι οπτικοποιήσεις τις κατάστασης 
2p θεωρούνται ως ‘δύο άτομα 
υδρογόνου μαζί’ ή ‘το μόριο του 
υδρογόνου’ ή ‘χημική ένωση δύο 
ατόμων’ 

Οι οπτικοποιήσεις τις κατάστασης 
2p θεωρούνται ως ‘πιθανές θέσεις 
δύο ηλεκτρονίων’ ή ‘δύο 
ηλεκτρονιακά νέφη’ ή 
‘αναπαράσταση μοντέλου που 
αποτελείται από δύο ηλεκτρόνια 
σε μορφή ηλεκτρονιακού νέφους’ 

Οι οπτικοποιήσεις τις κατάστασης 
2p θεωρούνται ως ‘το άτομο του 
Ηλίου’ ή ‘άτομο με δύο 
ηλεκτρόνια’

Τα ηλεκτρονιακά νέφη πιθανότητας 
θεωρούνται ‘πραγματική εικόνα 
του ατόμου’.

Όταν οι καταστάσεις s και p 
αναγνωρίζονται δεν συνδέονται 
με το άτομο του υδρογόνου και 
δεν διαφοροποιούνται ως προς 
την ποσότητα ενέργειας της κάθε 
μιας.

Στόχος 4 
Οι οπτικοποιήσεις των επιφανειών σταθερής 
πυκνότητας πιθανότητας και των ηλεκτρονιακών 
νεφών πιθανότητας για διαφορετικές καταστάσεις του 
ατόμου του υδρογόνου σύμφωνα με την κβαντική 
θεωρία αποτελούν οπτικοποίηση της ΚΘΑ.

Συζήτηση και αξιολόγηση των 
νοητικών παραστάσεων κατά τη 
διάρκεια του εξατομικευμένου 
μαθήματος. 
. 
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Στο δεύτερο στάδιο οι φοιτητές συμμετείχαν σε εξατομικευμένο μάθημα αμέσως μετά από το 
οποίο συμπλήρωσαν ένα δεύτερο ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις ανοικτού τύπου. Στη διάρκεια 
του  μαθήματος  αυτού  κάθε  φοιτητής  με  αφετηρία  τις  απαντήσεις  του  στο  πρώτο 
ερωτηματολόγιο καθοδηγήθηκε μέσω της αλληλεπίδρασής του με το ΕΕΠ στην επεξεργασία 
των εμποδίων και την οικοδόμηση νοητικών εικόνων σύμφωνων με την ΚΘΑ. Η οπτικοποίηση 
μέσω  του  λογισμικού  των  ιδιοτήτων  ενός  κβαντικού  αντικειμένου  (π.χ.  ηλεκτρονίου) 
παρουσιάζονταν έτσι ώστε να οδηγήσει σε νοητική σύγκρουση. 
Τα  μαθησιακά  αποτελέσματα  σε  όλα  τα  στάδια  της  κύριας  έρευνας  αναλύθηκαν  και 
αξιολογήθηκαν ποιοτικά και ποσοτικά για την πληρέστερη αποτίμησή τους. Για την ποιοτική 
ανάλυση των  αποτελεσμάτων  οι  απαντήσεις  των  φοιτητών  ομαδοποιούνται  σε  δύο βασικές 
κατηγορίες ανάλογα με το αν αυτές συνδέονται με το Εμπόδιο ή τον Στόχο (Πίνακας 2). 

Πίνακας 2: Κατηγορίες νοητικών παραστάσεων των φοιτητών

ΕΜΠΟΔΙΟ 4: Οπτικοποιήσεις εννοιών που συνδέονται με την ΚΘΑ

ΕΜΠΟΔΙΟ 4
Κατηγορία Ε4

Ε4.1 Δεν  δίνει  καμία  απάντηση  ή  δεν  διαθέτει  καμία  σχετική  νοητική  παράσταση 
συμβατή προς την επιστημονική γνώση.

Ε4.2

Αναγνωρίζει  με  τρόπο  που  δεν  συμπίπτει  με  την  επιστημονικά  τεκμηριωμένη 
άποψη τις  τρισδιάστατες  οπτικοποίησεις  των επιφανειών σταθερής  πυκνότητας 
πιθανότητας  και  των  ηλεκτρονιακών  νεφών  πιθανότητας  για  διαφορετικές 
καταστάσεις του ατόμου του υδρογόνου ή απλά τις ονομάζει.

Ε4.3

Περιγράφει  κάποιες  από  τις  τρισδιάστατες  οπτικοποίησεις  των  επιφανειών 
σταθερής πυκνότητας πιθανότητας και των ηλεκτρονικών νεφών πιθανότητας για 
διαφορετικές καταστάσεις του ατόμου του υδρογόνου.
Στο σύνολό τους οι νοητικές παραστάσεις του φανερώνουν  σύγχυση των εννοιών, 
κυρίως όταν αναφέρεται στις διαφορές των εικόνων.

ΣΤΟΧΟΣ 4
Κατηγορία Σ4

Σ4.1

Αναγνωρίζει  τις  τρισδιάστατες  οπτικοποίησεις  των  επιφανειών  σταθερής 
πυκνότητας  πιθανότητας  και  των  ηλεκτρονικών  νεφών  πιθανότητας  για 
διαφορετικές καταστάσεις του ατόμου του υδρογόνου και καταγράφει κάποιες από 
τις πληροφορίες που δίνουν σύμφωνα με την κβαντική θεωρία.

Σ4.2

Αναγνωρίζει  τις  τρισδιάστατες  οπτικοποίησεις  των  επιφανειών  σταθερής 
πυκνότητας  πιθανότητας  και  των  ηλεκτρονικών  νεφών  πιθανότητας  για 
διαφορετικές  καταστάσεις  του  ατόμου  του  υδρογόνου  και  καταγράφει  τις 
πληροφορίες που δίνουν σύμφωνα με την κβαντική θεωρία.

Επιλέχθηκε η μέθοδος της συμπλήρωσης ερωτηματολογίου με ερωτήσεις ανοικτού τύπου, διότι 
είχαν προηγηθεί οι ημιδομημένες συνεντεύξεις κατά τη διάρκεια τις πιλοτικής έρευνας και οι 
‘στόχοι – εμπόδια’ είχαν ήδη προσδιοριστεί. Απαντώντας στα ερωτηματολόγια ανοικτού τύπου 
δόθηκε η δυνατότητα στους ερωτώμενους να εκφραστούν γραπτά, αλλά χωρίς περιορισμούς 
από  τη  διατύπωση  της  ερώτησης,  ενώ  διαφορετικές  ερωτήσεις  διαπραγματεύονταν  το  ίδιο 
εμπόδιο,  ώστε να αποκαλυφθούν καλύτερα οι νοητικές παραστάσεις των  φοιτητών και των 
φοιτητριών.  Επιπλέον   οι  ερωτήσεις  που  επιλέχθηκαν  έδιναν  τη  δυνατότητα  για  εμφάνιση 
νοητικών  παραστάσεων  συσχετιζόμενων  με  περισσότερα  του  ενός  εμπόδια,  ώστε  να 
αποκαλυφθούν και οι συνδέσεις μεταξύ τους. 
Στην παρούσα εργασία περιγράφεται η διαδικασία ανάδειξης και διδακτικής επεξεργασίας του 
τέταρτου ‘στόχου – εμποδίου’ με την αλληλεπίδραση των φοιτητών με το ΕΕΠ, καθώς και η 
ποιοτική ανάλυση των μαθησιακών αποτελεσμάτων.
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Το εκπαιδευτικό εικονικό περιβάλλον ‘Το Κβαντικό Άτομο’

Η οπτικοποίηση του ατόμου σύμφωνα με την Κβαντική Θεωρία πρέπει  να στηρίζεται στην 
επιστημονική  γνώση  και  τον  κατάλληλο  διδακτικό  μετασχηματισμό.  Επομένως  είναι 
απαραίτητη η προσομοίωση και η οπτικοποίησή του με δυναμικά χαρακτηριστικά. Η δυναμική 
δεν  αναφέρεται  μόνο  στην  παρουσίαση  των  γραφημάτων,  αλλά  και  στη  δυνατότητα 
αλληλεπίδρασης  των  διδασκομένων  με  αυτά,  καθώς  και  μεταβολής  των συνθηκών  και  των 
παραμέτρων  και  επεξεργασίας  των  πληροφοριών  με  βάση  συγκεκριμένες  μαθησιακές 
δραστηριότητες  για  την  υπέρβαση  των   εμποδίων  και  την  προσέγγιση  των  επιδιωκόμενων 
στόχων. Επιπλέον, επισημαίνεται (Μπέλλου 2003) ότι ένα εργαλείο πρέπει να παρέχει κίνητρα 
στον κάθε διδασκόμενο - χρήστη, περιβάλλον για ευχάριστη και δημιουργική ενασχόληση με τη 
λιγότερη δυνατή γνωστική υπερφόρτωση και δυνατότητα παροχής εμπειριών, πληροφοριών και 
δραστηριοτήτων  για  την  οικοδόμηση  της  γνώσης  από  τον  ίδιο  (Purnell  &  Solman  1993, 
Birkenhauer 1994).
Η Κβαντική Θεωρία περιγράφεται με ένα ισχυρό μαθηματικό φορμαλισμό και θα ήταν δυνατό 
να αναπαρασταθούν οπτικά μέσω προσομοιώσεων πολλές μαθηματικές ποσότητες. Από αυτές 
επιλέξαμε τις οπτικοποιήσεις των επιφανειών ίσης πιθανότητας (isosurface density plots) και 
των ηλεκτρονιακών νεφών πιθανότητας (electron density plots) για διαφορετικές καταστάσεις 
του ατόμου του υδρογόνου, που θεωρήθηκαν οι πλέον κατάλληλες για την ποιοτική προσέγγιση 
του ατόμου σύμφωνα με την Κβαντική Θεωρία. 
Το λογισμικό σχεδιάστηκε, λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω επισημάνσεις και τις περισσότερες 
από  τις  βασικές  αρχές  σχεδίασης  μαθησιακών  περιβαλλόντων  με  τη  βοήθεια  υπολογιστή 
σύμφωνα  με  την  εποικοδομητική  προσέγγιση  (Boyle  1997).  Τα  χαρακτηριστικά  και  οι 
δυνατότητες περιγράφονται αναλυτικά από τους συγγραφείς (Κοντογεωργίου κ. ά. 2009). 
Η ανάπτυξη του ΕΕΠ ‘Το Κβαντικό Άτομο’ (Κοντογεωργίου κ.  ά.  2006α,β) βασίστηκε στη 
βιβλιογραφική ανασκόπηση και την πιλοτική έρευνα. Έμφαση δόθηκε:
• στη σταδιακή οικοδόμηση του ηλεκτρονιακού νέφους, ώστε να φαίνεται η συγκρότησή του 

από τις πιθανές θέσεις το ενός ηλεκτρονίου και παράλληλα η αδυναμία χάραξης της τροχιάς 
του

• στην  τρισδιάστατη  παρουσίαση  των  επιφανειών  σταθερής  πιθανότητας  ως  οπτικής 
αναπαράστασης του ατόμου του υδρογόνου σύμφωνα με την Κβαντική Θεωρία ως, ώστε να 
αντικατασταθεί η νοητική εικόνα που είναι συμβατή με το μοντέλο του Bohr

• στην οπτικοποίηση του φαινομένου της διέγερσης του ατόμου από την θεμελιώδη στις δύο 
πρώτες διεγερμένες καταστάσεις από υπεριώδες πολωμένο γραμμικά ή κυκλικά φως

• στη σύνδεση των καταστάσεων 2p και 3p με το φαινόμενο της διέγερσης του ατόμου του 
υδρογόνου και της αναπαράστασής του (του ατόμου) με την αναπαράσταση της επιφάνειας 
ίσης πιθανότητας στις καταστάσεις αυτές.

Στο σχήμα 1 παρουσιάζεται μία από τις οπτικοποιήσεις του ΕΕΠ.

Αποτελέσματα και Συζήτηση 

Ελάχιστη  επίδραση  φαίνεται  να  είχε  το  ομαδικό  μάθημα  στην  μεταβολή  των  νοητικών 
παραστάσεων των φοιτητών. Οι περισσότεροι απαντούν με βάση όσα έμαθαν στο Λύκειο.
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Σχήμα 1: H 1η διεγερμένη κατάσταση του ατόμου του υδρογόνου από πρόσπτωση γραμμικά πολωμένου 
ηλεκτρομαγνητικού κύματος, στο περιβάλλον του άλλον του 3D Max.

Ιδιαίτερα  όσοι  προέρχονταν  από  τη  θεωρητική  και  την  τεχνολογική  κατεύθυνση  δεν 
επηρεάσθηκαν από την παρουσίαση μιας άλλης θεωρίας για τον ατομικό μικρόκοσμο, με τον 
τρόπο που έγινε η διδασκαλία. Επίσης, η συμβολή των οπτικοποιήσεων των λογισμικών στην 
επεξεργασία των εμποδίων δεν είχε θετικά αποτελέσματα. 

Το εξατομικευμένο μάθημα και ο ρόλος του ΕΕΠ ‘Το Κβαντικό Άτομο’
Οι  γενικές  αρχές  για  τη  διδακτική  επεξεργασία  των  εμποδίων  καθορίζουν  τις  νοητικές 
διαδικασίες  που  θέλουμε  να  ενεργοποιήσουμε  ή  να  προκαλέσουμε  στους  διδασκόμενους 
οποιασδήποτε  εκπαιδευτικής  βαθμίδας.  Οι  αρχές  αυτές  καθορίστηκαν  από  τους  Astolfi  και 
Peterfalvi  (1997)  και  Peterfalvi  (1997).  Στην  παρούσα  εργασία  προσαρμόστηκαν  για  τη 
διδακτική  παρέμβαση  με  την  αξιοποίηση  των  δυναμικών  οπτικοποιήσεων  του 
αλληλεπιδραστικού λογισμικού ‘Το Κβαντικό Άτομο’ και είναι οι ακόλουθες:

• Η επεξεργασία του εμποδίου κατέχει κεντρική θέση στην οργάνωση του εξατομικευμένου 
μαθήματος και καθοδηγεί τη λογική του αντίστοιχου τμήματος του λογισμικού κατά την  
σχεδίαση και κατά την αλληλεπίδραση του φοιτητή με αυτό.

• Η ενθάρρυνση  για  ενεργητική  συμμετοχή  των φοιτητών στις  προτεινόμενες  διδακτικές  
καταστάσεις: Οι  φοιτητές  είναι  απαραίτητο  να  εμπλέκονται  προσωπικά  στην 
αντιπαράθεση των επιχειρημάτων για την επεξεργασία του εμποδίου, για να αρθρώσουν 
τις νοητικές τους παραστάσεις, ώστε να τις αποσαφηνίσουν (Taber & Watts 1997), να τις 
επεξεργαστούν  και  να  υιοθετήσουν  εκείνες  που  είναι  επιστημονικά  αποδεκτές. Οι 
ισχυρά  αλληλεπιδραστικές  δυνατότητες  των  εικονικών  περιβαλλόντων  εξασφαλίζουν 
την προσωπική εμπλοκή των διδασκομένων και διευκολύνουν τα επόμενα στάδια για 
την οικοδόμηση της επιστημονικής γνώσης.

• Προοδευτική επεξεργασία του εμποδίου: Καθώς ο φοιτητής αλληλεπιδρά με τα διάφορα 
μέρη  του  λογισμικού  επιφέρονται  διαδοχικές  ρηγματώσεις  στα  εμπόδια,  οι  οποίες 
γνωρίζουμε  ότι  είναι  μερικές  και  προσωρινές,  αλλά  με  την  πρόοδο  της  διδακτικής 
παρέμβασης γίνονται διαρκώς πιο μόνιμες.

• Πρόκληση  αποσταθεροποίησης  και  αναδόμησης  του  εμποδίου: Το  πέρασμα  από  την 
υπάρχουσα εννοιολογική κατάσταση στην επιδιωκόμενη απαιτεί  την αποδόμηση των 
αρχικών νοητικών παραστάσεων και την αναδόμηση των νέων προς την κατεύθυνση της 
επιθυμητής γνώσης με τις οποίες ο φοιτητής θα πρέπει να νοιώθει εξ ίσου άνετα όπως 
και  με  τις  αρχικές.  Όπως  προκύπτει  από  τα  δυναμικά  δίκτυα  των  εμποδίων  που 
παραθέσαμε στην προηγούμενη παράγραφο, το στάδιο της αποδόμησης αρχίζει με την 
συζήτηση  και  αξιολόγηση  των  νοητικών  παραστάσεών  τους  στην  αρχή  του 
εξατομικευμένου μαθήματος.
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• Απόδοση έμφασης στην εκ των υστέρων αναγνώριση του εμποδίου από τους φοιτητές: 
Τελικός στόχος της επεξεργασίας των εμποδίων είναι να αναπτυχθεί η ετοιμότητα του 
φοιτητή, ώστε να επιτυγχάνει την αναγνώριση των εμποδίων σε νέες καταστάσεις και να 
είναι σε θέση να ελέγχει τις καινούριες του εκδηλώσεις. Κατά την αλληλεπίδραση με το 
τελευταίο τμήμα του λογισμικού γίνεται εν μέρει προσπάθεια για να επιτευχθεί και ο 
στόχος αυτός. 

Μετά  το  εξατομικευμένο  μάθημα  είκοσι  οκτώ  (28)  φοιτητές  φαίνεται  σύμφωνα  με  τις 
απαντήσεις τους ότι δημιούργησαν νοητικές παραστάσεις που προσεγγίζουν τον Στόχο 4. Οι 
άλλοι  πέντε  (5)  δίνουν  απαντήσεις  που  δείχνουν  ότι  δεν  έχουν  επεξεργαστεί  επαρκώς  το 
Εμπόδιο 4. 
Δύο μήνες μετά το εξατομικευμένο μάθημα στο νέο ερωτηματολόγιο που συμπλήρωσαν είκοσι 
τρεις (23) φοιτητές διατήρησαν τις νοητικές παραστάσεις που προσεγγίζουν τον Στόχο 4, ενώ 
οκτώ (8) δίνουν απαντήσεις που δείχνουν ότι δεν έχουν υπερβεί το Εμπόδιο 4. Δύο φοιτήτριες 
δεν έδωσαν καμία απάντηση. Στο Σχήμα 2 φαίνονται τα μαθησιακά αποτελέσματα των τριών 
σταδίων  της  έρευνας  για  τον  Στόχο  -  Εμπόδιο  4.  Από  αυτό  προκύπτει  ότι  εμφανίστηκε 
σημαντική  μετακίνηση  των  νοητικών  παραστάσεων  των  φοιτητών  μετά  το  εξατομικευμένο 
μάθημα  από  το  Εμπόδιο  4  προς  τον  επιδιωκόμενο  Στόχο  4,  το  οποίο  συνδέεται  με  τις 
τρισδιάστατες  οπτικοποιήσεις  των  επιφανειών  σταθερής  πυκνότητας  πιθανότητας  και  των 
ηλεκτρονιακών  νεφών  πιθανότητας,  ώστε  να  προσεγγίσουν  την  επιστημονικά  αποδεκτή 
θεώρηση για την οπτικοποίηση των εννοιών που συνδέονται με την κβαντική θεωρία, την οποία 
οι περισσότεροι διατήρησαν δύο μήνες μετά. 

Σχήμα 2: Μαθησιακά αποτελέσματα των τριών σταδίων της κύριας έρευνας 
για τον Στόχο - Εμπόδιο 4

Συμπεράσματα
Τα μαθησιακά αποτελέσματα ενισχύουν την άποψη, ότι η αλληλεπίδραση με εκπαιδευτικά 
λογισμικά σε ΕΕΠ στα πλαίσια μιας διδακτικής παρέμβασης, όπου δίνεται έμφαση στη 
διδακτική επεξεργασία των εμποδίων, οδηγεί στην οικοδόμηση νοητικών παραστάσεων 
συμβατών με τις επιστημονικές σε ικανοποιητικό βαθμό. Δύο μήνες αργότερα οι εμπλεκόμενοι 
στην έρευνα φοιτητές, φαίνεται ότι αναγνώριζαν το εμπόδιο και είχαν μετακινηθεί προς τον 
επιδιωκόμενο στόχου. Επιπλέον, η αίσθηση της παρουσίας που βιώνεται από τους χρήστες - 
διδασκόμενους του εικονικού κόσμου ενισχύει την δημιουργία και την σταθερότητα των 
νοητικών τους παραστάσεων. Θα πρέπει, επίσης να υπογραμμισθεί ότι η διαφορά των 
μαθησιακών αποτελεσμάτων μεταξύ του ομαδικού και του εξατομικευμένου μαθήματος. 
Μπορούμε να υποθέσουμε ότι οφείλεται στο γεγονός ότι η πρώτη διδακτική παρέμβαση δεν 
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ενέπλεκε ενεργά τους διδασκόμενους και οι τρισδιάστατες απεικονίσεις αφ’ ενός μεν 
παρουσιάστηκαν στους φοιτητές, αφ’ εταίρου δε οι έννοιες που απεικονίζονταν δεν 
συσχετίζονταν μεταξύ τους, ούτε με το συγκεκριμένο άτομο του υδρογόνου. Τα μαθησιακά 
αποτελέσματα της παρούσας έρευνας βρίσκονται σε συμφωνία με άλλες έρευνες για την 
Κβαντική Θεωρία ή την αξιοποίηση των ΕΕΠ (αναφέρονται στο Κοντογεωργίου κ. ά. 2009).
Φαίνεται επομένως ότι η συνεισφορά του ΕΕΠ είναι θετική, όταν συνεισφέρει στη δημιουργία 
νοητικής σύγκρουσης για την οικοδόμηση των επιστημονικά αποδεκτών νοητικών 
παραστάσεων από τους εμπλεκόμενους ενεργά διδασκόμενους. Η δημιουργία των 
οπτικοποιήσεων που συνδέονται με το ΚΘΑ και περιλαμβάνονται στο ‘Κβαντικό Άτομο’ είναι 
σημαντική, γιατί καθιστά ‘ορατό’ τον κβαντικό μικρόκοσμο, τον οποίο καλούνται οι μαθητές 
και οι φοιτητές να αναπαραστήσουν νοητικά, ενώ είναι αδύνατο να τον αντιληφθούν με 
οποιαδήποτε από τις αισθήσεις τους. 
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Οι δυσκολίες των μαθητών να κατανοήσουν τη διάλυση αλατιού σε νερό
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Η παρούσα έρευνα συμβάλλει στην προβληματική που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία 
χρόνια  γύρω από τη διαισθητική γνώση των παιδιών για  το φυσικό  κόσμο και  τις 
επιπτώσεις που αυτή έχει στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών. Σκοπός μας ήταν 
να μελετήσουμε τη γνώση για τις μεταβολές που συντελούνται σε μακροσκοπικό και 
μικροσκοπικό επίπεδο κατά τη διάλυση αλατιού σε νερό και το πώς εξελίσσεται με τον 
χρόνο.  Λάβαμε  ατομικές  συνεντεύξεις  από  μαθητές  ηλικίας  8-18  ετών  οι  οποίοι 
απάντησαν σε έξι ερωτήσεις ενώ παρατηρούσαν πείραμα διάλυσης αλατιού σε νερό. 
Βρέθηκε  ότι  οι  μαθητές  δυσκολεύονται  πολύ  να  κατανοήσουν  τι  συμβαίνει,  ενώ 
παραιτούνται  δύσκολα  από  τις  αρχικές  διαισθητικές  τους  απόψεις,  παρά  τη 
διδασκαλία  της  χημείας  στο  σχολείο.  Χρησιμοποίησαν  έναν  μικρό  αριθμό 
επαναλαμβανόμενων  τύπων  απαντήσεων,  με  σταθερή  κατανομή  στις  διαφορετικές 
ηλικιακές ομάδες και μόνο ένας από τους μεγαλύτερους μαθητές έδωσε επιστημονικά 
αποδεκτές απαντήσεις.

Εισαγωγή
Έρευνες στη Γνωστική Ψυχολογία και στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών έδειξαν ότι τα 
παιδιά και οι ενήλικες δομούν μια διαισθητική γνώση για το φυσικό κόσμο που βασίζεται στην 
καθημερινή εμπειρία και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη μάθηση, προσφέροντας εξηγήσεις 
για τα φυσικά φαινόμενα οι οποίες συχνά είναι διαφορετικές από τις επιστημονικά αποδεκτές. 
Στις φυσικές επιστήμες, τα όσα γνωρίζουν οι μαθητές από την καθημερινή εμπειρία συχνότατα 
εμποδίζουν την κατανόηση των διδασκόμενων νέων πληροφοριών με αποτέλεσμα την εμφάνιση 
παρανοήσεων.  Για  παράδειγμα,  στο  χώρο της  αστρονομίας,  πολλά παιδιά  κάνουν λάθη και 
απαντούν ότι η γη είναι στρογγυλή σαν τηγανίτα ή σα σφαίρα πεπλατυσμένη στην κορυφή. Οι 
παρανοήσεις αυτές συμβαίνουν (Vosniadou &  Brewer 1992 & 1994) επειδή συμβιβάζουν την 
επιστημονική  πληροφορία  της  στρογγυλής  γης  με  τη  διασθητική  αντίληψη  ότι  η  γη  είναι 
επίπεδη και οι άνθρωποι ζουν στο πάνω μέρος της. 

Το νερό αποτελεί  την  πλέον  κοινή  χημική  ένωση και  έναν  άριστο  διαλύτη  για  πολλές 
χημικές ενώσεις. Η διάλυση είναι ένα φαινόμενο που εμφανίζεται συχνά στην καθημερινή ζωή 
και παρουσιάζεται στα σχολικά βιβλία ακόμη και του Δημοτικού.  Έχει όμως διαπιστωθεί ότι οι 
μαθητές παρουσιάζουν εναλλακτικές απόψεις  κατά τη διδασκαλία της διάλυσης ως φυσικής 
μεταβολής (Haidar &  Abraham, 1991).  Συνεχίζουν να  ορίζουν τα  φυσικά φαινόμενα ως  τα 
φαινόμενα «που συμβαίνουν στη φύση σύμφωνα με τους φυσικούς νόμους», ενώ κατατάσσουν 
στις χημικές μεταβολές κλασικά παραδείγματα φυσικών μεταβολών, ακόμη και μετά τη σχετική 
διδασκαλία,  όπως  το  αλάτι  που  διαλύεται  στη  σούπα,  την  κολώνια  που  εξατμίζεται 
(Σολομωνίδου & Σταυρίδου, 1995). Δεν υιοθετούν το επιστημονικό κριτήριο της διατήρησης ή 
μη  της  ταυτότητας  των  συστατικών  αντίστοιχα  στις  φυσικές  &  χημικές  μεταβολές  που 
διδάσκονται,  αλλά  συχνά  έχουν  την  άποψη  ότι  οι  ουσίες  μπορούν  να  αλλάζουν  ορισμένες 
φυσικές  ιδιότητές  τους  διατηρώντας  ταυτόχρονα  την  ταυτότητά  τους  (Σολομωνίδου  & 
Σταυρίδου, 1995).
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Οι μαθητές χρησιμοποιούν πολλές παρανοήσεις όταν καλούνται να εξηγήσουν τι συμβαίνει 
στην προς διάλυση ουσία και στο διαλύτη κατά τη διάρκεια της διάλυσης (Slone & Bokhurst, 
1992, Ahtee, 1994). Για παράδειγμα οι μαθητές εστιάζουν την προσοχή τους στις μεταβολές που 
γίνονται άμεσα αντιληπτές μέσω των αισθήσεων και ιδιαίτερα στις μεταβολές του ενός μόνο 
συστατικού που αποτελεί το φορέα των πιο «λαμπρών» φαινομενολογικών μεταβολών π.χ στην 
«εξαφάνιση»  της  ζάχαρης  μέσα  στο  νερό  ή  στην  αλλαγή  χρώματος  (Nussbaum,  1993, 
Χατζηνικήτα, 2000).

Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να περιγράψει και να εξηγήσει το πώς εξελίσσονται 
οι  γνώσεις  των  μαθητών  για  τη  διάλυση  του  αλατιού  στο  νερό  υπό  την  επίδραση  της 
διδασκαλίας της χημείας και των άλλων μαθημάτων των φυσικών επιστημών κατά τη διάρκεια 
του δημοτικού και της μέσης εκπαίδευσης. Τα σημαντικά ευρήματα των εμπειρικών ερευνών 
που αναφέραμε προηγουμένως παρουσιάζουν ενδιαφέρον και είναι πολύ χρήσιμα, όμως πολλά 
ακόμη μένει να διερευνηθούν για να έχουμε μια συνολική και σαφή εικόνα του τρόπου που 
σκέφτονται και μαθαίνουν τα παιδιά. Για παράδειγμα, γιατί είναι τόσο δύσκολη η μάθηση της 
διάλυσης με επιστημονικά αποδεκτό τρόπο; Δεν είναι μόνο οι αδύνατοι ή οι μικρότεροι μαθητές 
που παρουσιάζουν παρανοήσεις. Οι έρευνες δείχνουν ότι παρανοήσεις εμφανίζουν επίσης οι 
μαθητές του λυκείου και οι φοιτητές. Η απουσία κριτικής σκέψης, η αποσπασματική γνώση, η 
έλλειψη  υιοθέτησης  επιστημονικών  κριτηρίων  και  οι  παρανοήσεις  χαρακτηρίζουν  πολλούς 
μαθητές, ειδικά στις περιπτώσεις όπου, όπως στη διάλυση του αλατιού από το νερό, τα όσα 
διδάσκονται έρχονται σε αντίθεση με την υπάρχουσα γνώση και την εμπειρία της καθημερινής 
ζωής. Πιστεύουμε ότι η διδασκαλία της χημείας μπορεί να υποσχεθεί καλύτερα αποτελέσματα 
αν σχεδιαστεί στη βάση των δυσκολιών των μαθητών. 

Μέθοδος
Το δείγμα της έρευνας ήταν 80 μαθητές της δ΄ τάξης και της στ΄ τάξης του δημοτικού, της γ΄ 
γυμνασίου και της γ΄ λυκείου (20 ανά τάξη).  Οι μαθητές φοιτούσαν στα σχολεία της Νέας 
Μάκρης, μιας μικρής πόλης της Ανατολικής Αττικής. Οι μαθητές έδωσαν ατομικές συνεντεύξεις 
σε  ιδιαίτερο  χώρο  στο  σχολείο  τους,  οι  οποίες  μαγνητοφωνήθηκαν.  Κατά  τη  διάρκεια  της 
συνέντευξης, κρατήσαμε λεπτομερείς σημειώσεις ενώ οι μαθητές απαντούσαν τις ερωτήσεις και 
παρακολούθησαν την εξέλιξη της διάλυσης αλατιού στο νερό.  Το ερωτηματολόγιο φαίνεται 
στον Πίνακα 1 και περιλαμβάνει έξι ερωτήσεις, χωρισμένες σε δύο ενότητες. Στην Ενότητα 
Ερωτήσεων Ι παρουσιάσαμε μια μικρή ποσότητα αλατιού, ένα ποτήρι βρασμού με νερό και 
προσθέσαμε το αλάτι στο νερό. Ενώ αναδεύαμε το διάλυμα, θέσαμε τρεις ερωτήσεις με τις 
οποίες  προσπαθήσαμε  να  εντοπίσουμε  πώς  αντιλαμβάνονται  οι  μαθητές  τις  μεταβολές  του 
αλατιού  και  του  νερού  και  σε  τι  αποδίδουν  τις  μεταβολές  που  παρατηρούν.  Στην  πρώτη 
ερώτηση  δώσαμε  στους  μαθητές  χαρτί  και  χρωματιστά  μολύβια  και  τους  ζητήσαμε  να 
σχεδιάσουν τη διαδικασία της διάλυσης που παρατηρούσαν. Στη δεύτερη ενότητα ερωτήσεων, 
εξηγήσαμε  στους  μαθητές  ότι  ολοκληρώθηκε  η  διάλυση,  σταματήσαμε  να  αναδεύουμε  το 
διάλυμα & θέσαμε τις  τρεις  τελευταίες  ερωτήσεις.  Μας ενδιέφερε  να διαπιστώσουμε αν οι 
μαθητές  θα  μπορούσαν  να  εξηγήσουν  τις  μεταβολές  του  αλατιού  και  του  νερού  στο 
μικροσκοπικό επίπεδο με τη βοήθεια των σωματιδίων. Χρησιμοποιήσαμε τον όρο «συστατικά» 
ακριβώς για να κατευθύνουμε την προσοχή των μαθητών στο μικρόκοσμο και να εξετάσουμε 
αν έχουν οικοδομήσει και σε ποιο βαθμό το σωματιδιακό μοντέλο μικροδομής της ύλης. Με την 
τελευταία  ερώτηση ειδικά  για  το  πώς  οι  μαθητές  ερμηνεύουν/περιγράφουν την  κίνηση των 
σωματιδίων. 
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Πίνακας 1. Ερωτηματολόγιο της έρευνας.
Ενότητα  Ερωτήσεων  Ι- Η  διάλυση 
μακροσκοπικά

Ερ.  1  Τι  γίνεται  στο  ποτήρι  όσο 
ανακατεύω; Σχεδίασε τι γίνεται.

Ερ.  2  Τι  συμβαίνει  στο  αλάτι  όσο 
ανακατεύω;

Ερ. 3 Τι γίνεται στο νερό όσο ανακατεύω;

Ενότητα Ερωτήσεων ΙΙ-  Η διάλυση μικροσκοπικά
Ερ.  4  Τι  έχει  συμβεί  στα  συστατικά  του 

αλατιού;
Ερ.  5  Τι  έχει  συμβεί  στα  συστατικά  του 

νερού;
       Ερ. 6 Τα συστατικά του αλατιού & του νερού 
μένουν ακίνητα ή κινούνται τώρα; 

Αποτελέσματα
Ακολουθώντας τη μεθοδολογία της Βοσνιάδου (Vosniadou & Brewer 1992, 1994, όπως και Vosni-
adou 2003)  αναλύσαμε  τις  απαντήσεις  των  μαθητών  δύο  φορές.  Αρχικά  στο  επίπεδο  των 
ερωτήσεων  (Μέρος  Α’)  και  στη  συνέχεια  στο  σύνολο  των  ερωτήσεων  κάθε  ενότητας 
ερωτήσεων (Μέρος Β’).
Αποτελέσματα, Μέρος Α΄: Ανάλυση σε επίπεδο ερώτησης
Ενότητα Ερωτήσεων Ι: Η διάλυση μακροσκοπικά
Ο Πίνακας 2 δείχνει τις συχνότητες και τα (επί τοις εκατό) ποσοστά των τύπων απάντησης που 
έδωσαν οι μαθητές στις ερωτήσεις της Ενότητας Ερωτήσεων Ι. Στην Ερ. 1 ζητήθηκε από τους 
μαθητές  να  σχεδιάσουν  τη  διάλυση  του  αλατιού  στο  νερό  που  παρατηρούσαν.  Εκτός  από 
ελάχιστους μαθητές δημοτικού (το 5% και το 15% αντίστοιχα των μαθητών της δ΄ και της στ΄ 
τάξης) που απεικόνισαν την ύλη συνεχή, πλειονότητα των μαθητών του δημοτικού (το 95% & 
το 75% της δ΄ & της στ΄ τάξης αντίστοιχα) χρησιμοποίησαν σωματιδιακές απεικονίσεις μόνο 
για το αλάτι. Το 45% των μαθητών γυμνασίου και λυκείου αναπαρέστησαν συνολικά την ύλη με 
σωματίδια,  αλλά  μόνο  ένας  μαθητής  λυκείου  χρησιμοποίησε  σωματίδια  σύμφωνα  με  το 
επιστημονικό σωματιδιακό μοντέλο.

Στην Ερ. 2, οι περισσότεροι μαθητές περιγράφουν μεταβολές για το αλάτι που μπορούν να 
παρατηρηθούν  άμεσα/αισθητηριακά  (Πίνακας  2).  Μεταξύ  άλλων  μεταβολών,  ιδιαίτερα  τη 
μεταβολή  «εξαφανίζεται και παύει να φαίνεται μέσα στο νερό» απάντησαν σε ποσοστό  45% οι 
μαθητές της δ΄ δημοτικού, 50% της στ΄ δημοτικού και 45% της γ΄ γυμνασίου. Όπως επίσης ότι 
«ανακατεύεται με το νερό», σε ποσοστό 40% των μαθητών της δ΄ και 50% της στ΄ δημοτικού. 
Περίπου οι μισοί από τους μαθητές γυμνασίου και λυκείου απέδωσαν τη διάλυση του αλατιού 
σε μεταβολές σωματιδίων, αναφέροντας συχνότερα την εξήγηση της κατάτμησης του αλατιού 
σε όλο και μικρότερα κομμάτια, σε ποσοστά 15% και 25% αντίστοιχα. Μόνο ένας μαθητής του 
λυκείου  έδωσε  επιστημονικά  αποδεκτή  απάντηση  και  εξήγησε  τη  διάλυση με  τη  μεταβολή 
δυνάμεων μεταξύ των ιόντων του αλατιού και των μορίων του νερού.

Στην Ερ. 3, οι πλέον δημοφιλείς μεταβολές που αναφέρουν οι μαθητές ότι συνέβησαν στο 
νερό είναι ότι «είναι αλμυρό» (σε ποσοστά 80%, 60% και 35% των μαθητών της δ΄ και της στ΄ 
δημοτικού όπως και του γυμνασίου αντίστοιχα), ότι «ανακατεύεται με το αλάτι» (σε ποσοστό 
30% των μαθητών γυμνασίου και λυκείου) και ότι «περιέχει το αλάτι» (σε ποσοστά 35% και 
25% των μαθητών γυμνασίου και λυκείου).  Ένας μαθητής λυκείου έδωσε εξηγήσεις  για τις 
μεταβολές του νερού με μικροσωματιδιακές ιδέες επιστημονικά αποδεκτές.
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Πίνακας 2. Συχνότητες (%) ανά τάξη των τύπων απάντησης στις ερωτήσεις της Ενότητας Ερωτήσεων Ι: Η 
διάλυση μακροσκοπικά.

Ερωτήσεις Τύποι Απαντήσεων
Τάξη

Δ’Δημοτ
Ν=20

Τάξη
ΣΤ’Δημοτ
Ν=20

Τάξη
Γ’Γυμν

Ν=20

Τάξη
Γ’Λυκ
Ν=20

1. Τι  
συμβαίνει

όσο 
ανακατεύω;

1. Αλατόνερο. Συνεχής απεικόνιση της ύλης (3)*
1

(5%)
3

(15%)
0 0

Σχεδίασε τι
νομίζεις 2. Αλατόνερο. Μίκρο/Μάκρο απεικόνιση της ύλης  (2)

19
(95%)

17
(75%)

20
(100%)

19
(95%)

ότι συμβαίνει
3. Αλατόνερο. Μίκροσωματιδιακή απεικόνιση (1)

0 0 0 1
(5%)

2.  Τι 
συμβαίνει

1. Χάνει τη γεύση του (3)*
1

(5%)
1

(5%)
0 0

στο αλάτι 2. Γυρίζει, κινείται μαζί με το νερό (3)
6

(30%)
1

(5%)
4

(20%)
1

(5%)

όσο 
ανακατεύω

3. Εξαφανίζεται, παύει να φαίνεται μέσα στο νερό (3)
9

(45%)
10

(50%)
9

(45%)
5

(25%)

το διάλυμα; 4. Ανακατεύεται με το νερό (3)
8

(40%)
6

(30%)
3

(15%)
5

(25%)
  5. Αποσυνδέεται το νάτριο με το χλώριο και διασπάται 
σε πιο μικρά μόρια (2)

0 0 2
(10%)

0

  6. Χωρίζεται σε όλο και πιο μικρά κομμάτια που δεν 
φαίνονται πια μέσα στο νερό (2)

0 0 3
(15%)

5
(25%)

7. Τα μόρια του ανακατεύονται με τα μόρια του νερού(2) 0 0 2
(10%)

1
(5%)

8. Τα μόριά του συνενώνονται με τα μόρια του νερού (2) 0 0 2
(10%)

1
(5%)

9.  Αλλάζουν  οι  δεσμοί  και  οι  δυνάμεις  μεταξύ  των 
σωματιδίων του (1)

0 0 0 1
(5%)

3.  Τι 
συμβαίνει

1. Γυρίζει, κινείται (3) 3
(15%)

1
(5%)

2
(10%)

0

στο νερό 2. Γίνεται θολό (3) 1
(5%)

8
(40%)

2
(10%)

1
(5%)

όσο 
ανακατεύω 

3. Δεν είναι καθαρό όπως πριν, είναι με το αλάτι (3) 0 2
(10%)

0 0

το διάλυμα; 4. Τίποτα, είναι το ίδιο με πριν (3) 0 0 1
(5%)

2
(10%)

5. Αλλάζει γεύση, γίνεται αλμυρό (3) 16
(80%)

12
(60%)

7
(35%)

4
(20%)

6. Ανακατεύεται, γίνεται ένα με το αλάτι (3) 2
(10%)

3
(15%)

6
(30%)

6
(30%)

7. Περιέχει τώρα και το αλάτι (2) 0 0 7
(35%)

5
(25%)

8. Τα μόριά του ενώνονται με τα συστατικά του αλατιού 
(2)

0 0 1
(5%)

1
(5%)

9. Τα μόριά του συνενώνονται με τα μόρια του αλατιού 
(2)

0 0 2
(10%)

1
(5%)

10. Τα μόριά του έλκονται από τα ιόντα του αλατιού (1) 0 0 0 1
(5%)

(1)* αναπαραστάσεις  επιστημονικά αποδεκτές,  σύμφωνες με το σωματιδιακό μοντέλο της ύλης,  και εξηγήσεις 
επιστημονικά αποδεκτές. (2)* εναλλακτικές αναπαραστάσεις του σωματιδιακού μοντέλου μικροδομής της ύλης¨ 
και εναλλακτικές εξηγήσεις μεταβολών που κυρίως αφορούσαν σε σωματίδια. 
(3)* συνεχείς αναπαραστάσεις της ύλης και περιγραφές μεταβολών

Οι απαντήσεις  των μαθητών χαρακτηρίστηκαν ως ‘1’ για αναπαραστάσεις  επιστημονικά 
αποδεκτές και σύμφωνες με το σωματιδιακό μοντέλο απεικόνισης/ερμηνείας της ύλης και για 
εξηγήσεις της διάλυσης του αλατιού στο νερό επιστημονικά αποδεκτές. Χαρακτηρίστηκαν ως 
‘2’ για εναλλακτικές αναπαραστάσεις του σωματιδιακού μοντέλου μικροδομής της ύλης και για 
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εναλλακτικές εξηγήσεις μεταβολών που κυρίως αφορούσαν σε σωματίδια. Χαρακτηρίστηκαν 
ως ‘3’ για συνεχείς αναπαραστάσεις της ύλης και για απλές περιγραφές του φαινόμενου της 
διάλυσης.

Ενότητα Ερωτήσεων ΙΙ: Η διάλυση μικροσκοπικά
Οι  τύποι  απάντησης  που  έδωσαν  οι  μαθητές  στο  δεύτερο  μέρος  του  ερωτηματολογίου 
βαθμολογήθηκαν με παρόμοιους τρόπους με εκείνους του πρώτου μέρους. Ο Πίνακας 3 δείχνει 
τις  συχνότητες  και  τα  (%)  ποσοστά  των  τύπων  απάντησης  που  έδωσαν  οι  μαθητές  στις 
ερωτήσεις της Ενότητας Ερωτήσεων ΙI. Οι περισσότεροι μαθητές του δείγματος, κυρίως όμως 
οι μαθητές δημοτικού, συνεχίζουν να περιγράφουν μεταβολές που μπορούν να παρατηρηθούν 
άμεσα/αισθητηριακά στις ερωτήσεις της δεύτερης ενότητας. 

Στην  Ερ.  1,  το  30% των  μαθητών  της  δ’ δημοτικού  απάντησαν  ότι  τα  συστατικά  του 
αλατιού «διαλύθηκαν μέσα στο νερό» και το 30% των μαθητών της στ΄ δημοτικού ότι «άλλαξαν,  
δεν είναι πια τα ίδια, άλλαξαν με το νερό». Επίσης δημοφιλής ήταν η ταυτολογική απάντηση ότι 
τα συστατικά του αλατιού «απλώθηκαν μέσα στο νερό», η οποία υιοθετήθηκε κατά 25% από 
τους μαθητές των δύο τάξεων του δημοτικού και κατά 20% από τους μαθητές γυμνασίου. Η 
πλειονότητα των μαθητών γυμνασίου και λυκείου απέδωσαν τις μεταβολές σε σωματίδια και 
εξήγησαν με εναλλακτικό τρόπο ότι τα συστατικά του αλατιού «έγιναν μείγμα με το νερό», σε 
ποσοστά 20% και 35% αντίστοιχα, και ότι «διασπάστηκαν σε χλώριο και νάτριο» σε ποσοστά 
25% και 20% αντίστοιχα. Ένας μαθητής λυκείου έδωσε επιστημονικά αποδεκτή απάντηση.

Στην Ερ. 2, η πλειονότητα των μαθητών απάντησαν ότι τα συστατικά του νερού «έχουν 
αλλάξει, έχουν τώρα και τα συστατικά του αλατιού» σε ποσοστά 55% και 45% για τη δ΄ και στ΄ 
δημοτικού αντίστοιχα, 15% για το γυμνάσιο και 10% για το λύκειο. Επίσης πολλοί μαθητές 
απάντησαν ότι «απλώθηκαν ανάμεσα στα συστατικά του αλατιού» σε ποσοστό 25% για τις τάξεις 
του δημοτικού και 20% για το γυμνάσιο. Απέδωσαν τις μεταβολές των συστατικών του νερού 
σε  σωματίδια  και  έδωσαν  εναλλακτικές  εξηγήσεις  οι  περισσότεροι  μαθητές  γυμνασίου  και 
λυκείου. Μια εξήγηση που έδωσαν (το 5% της δ΄ και το 10% της στ΄ δημοτικού, όπως και το 
15% γυμνασίου και λυκείου) ήταν ότι τα συστατικά του νερού «δεν έπαθαν τίποτα. Περιέχουν  
τα πολλά μικρά σωματίδια του αλατιού». Όπως επίσης ότι «έχουν γίνει μείγμα με τα συστατικά 
του αλατιού» (το 5% της στ΄ δημοτικού,  15% γυμνασίου και  25% λυκείου)  και  ότι  «έχουν 
ενωθεί με το χλώριο και το νάτριο» (το 25% των μαθητών γυμνασίου και 20% των μαθητών 
λυκείου). Ο ίδιος μαθητής λυκείου απάντησε με επιστημονική εξήγηση.

Με την Ερ. 3 επιδιώκαμε να διερευνήσουμε την κατανόηση της κίνησης των σωματιδίων 
της ύλης. Οι περισσότεροι μαθητές, κυρίως του δημοτικού (το 75% και το 90% αντίστοιχα της 
δ΄ και στ΄ τάξης, αλλά και το 40% των μαθητών γυμνασίου και 35% λυκείου) έχουν σχηματίσει 
την εναλλακτική άποψη ότι ή κίνηση των σωματιδίων οφείλεται σε έναν εξωτερικό παράγοντα. 
Οι  περισσότεροι  μαθητές  γυμνασίου  και  λυκείου  σε  ποσοστό  55%  και  65%  αντίστοιχα 
πιστεύουν ότι τα σωματίδια κινούνται συνεχώς.

Η δομή της ύλης
Τα αποτελέσματα οδηγούν σε ορισμένα συμπεράσματα για τον τρόπο σκέψης των μαθητών 
σχετικά με την ύλη και τη δομή της στα οποία έχουν καταλήξει και άλλες έρευνες (π.χ.  An-
dersson, 1990, Χατζηνικήτα, 2000).
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Εργασίες 

Πίνακας 3. Συχνότητες (%) ανά τάξη των τύπων απάντησης στις ερωτήσεις της Ενότητας Ερωτήσεων IΙ: 
Η διάλυση μικροσκοπικά.

Ερωτήσεις Τύποι Απαντήσεων
Τάξη

Δ’Δημοτ
Ν=20

Τάξη
ΣΤ’Δημοτ
Ν=20

Τάξη
Γ’Γυμν
Ν=20

Τάξη
Γ’Λυκ
Ν=20

1. Τι έχει  
συμβεί

1.  Κινούνται (3)* 0 0 2(10%) 0

στα συστατικά 2. ¨Έχασαν τη γεύση τους (3)* 1(5%) 1(5%) 0 0
του αλατιού; 3. Δεν υπάρχουν πια (3)* 3(15%) 3(15%) 0 0

4. Άλλαξαν, δεν είναι πια τα ίδια, άλλαξαν  μαζί με το 
νερό (3)*

5(25%) 6(30%) 3(15%) 2(10%)

5. Απλώθηκαν μέσα στο νερό (3)* 5(25%) 5(25%) 4(20%) 0
6. Έχουν διαλυθεί μέσα στο νερό(3)* 6(30%) 3(15%) 0 0
7. Διαλύθηκαν, έχουν γίνει πια γίνει σαν το νερό (2)* 0 0 0 1(5%)
8.  Το  αλάτι  έχει  διαλυθεί  σε  πολλά  μικρά-μικρά 
σωματίδια (2)

1(5%) 1(5%) 2(10%) 2(10%)

9. Έχουν γίνει πολλά σε αριθμό (2) 0 0 2(10%) 0
10. Έχουν γίνει μείγμα με το νερό (2) 0 2(10%) 4(20%) 7(35%)
11. Έχουν διασπαστεί σε χλώριο και νάτριο (2) 0 0 5(25%) 4(20%)
12. Έχουν αλλάξει μόνιμα, είναι πια αλατόνερο (2) 0 0 1(5%) 3(15%)
13. Άλλαξαν οι δεσμοί και οι δυνάμεις των σωματιδίων 0 0 0 1(5%)

2.  Τι  έχει  
συμβεί

1. Έγιναν θολά(3) 0 5(25%) 0 0

στα συστατικά 2. Έγιναν αλμυρά (3) 7(35%) 6(30%) 3(15%) 2(10%)
του νερού; 3. Το νερό έχει τα συστατικά του αλατιού (3) 3(15%) 3(15%) 0 0

4.  Έχουν  αλλάξει,  έχουν  τώρα  και  τα  συστατικά  του 
αλατιού (3)

11(55%) 9(45%) 3(15%) 2(10%)

5. Απλώθηκαν ανάμεσα στα συστατικά του αλατιού (3) 5(25%) 5(25%) 4(20%) 0
6.  Τίποτα.  Περιέχουν  τα  πολλά  μικρά  σωματίδια  του 

αλατιού (2) 
1(5%) 2(10%) 3(15%) 3(15%)

 7. ‘Εχουν γίνει μείγμα με τα συστατικά του αλατιού (2) 0 1(5%) 3(15%) 5(25%)
8. Έχουν ενωθεί με το χλώριο και το νάτριο (2) 0 0 5(25%) 4(20%)
9.  Έχουν  αλλάξει  μόνιμα,  έχουν  γίνει  αλατόνερο  (2) 

Αλλαγή
0 0 1(5%) 3(15%)

10. Τα μόρια του έλκονται από τα ιόντα του αλατιού (1)* 0 0 0 1(5%)
3. Κινούνται τα 
συστατικά

1. Είναι ακίνητα. Θα είναι ακίνητα. (3) 5(25%) 0 1(5%) 0

όταν σταματάω
να ανακατεύω;

2.  Όταν  τα  ανακατεύω  κινούνται.  Όταν  δεν  τα 
ανακατεύω δεν κινούνται (2)

15(75%) 18(90%) 8(40%) 7(35%)

Ύστερα από
πολύ καιρό;

3. Κινούνται συνεχώς από μόνα τους. Θα κινούνται (1) 0 2(10%) 11(55%) 13(65%)

 (1)* αναπαραστάσεις επιστημονικά αποδεκτές, σύμφωνες με το σωματιδιακό μοντέλο της ύλης, και εξηγήσεις 
επιστημονικά αποδεκτές. (2)* εναλλακτικές αναπαραστάσεις του σωματιδιακού μοντέλου μικροδομής της ύλης¨ 
και εναλλακτικές εξηγήσεις μεταβολών που κυρίως αφορούσαν σε σωματίδια. (3)* συνεχείς αναπαραστάσεις της 
ύλης και περιγραφές μεταβολών

1. Όλοι οι μαθητές ήξεραν πρακτικά ότι κατά τη διάλυση το αλάτι εξαφανίζεται μέσα στο 
νερό/ανακατεύεται  με  το  νερό  και  κανείς  δεν  υποστήριξε  ότι  το  αλάτι 
εξαφανίζεται/παύει να υπάρχει. 

2. Ορισμένοι μαθητές πιστεύουν ότι τα συστατικά του αλατιού μπορεί να χάνουν τη γεύση 
τους και να διατηρούν την ταυτότητά τους, δηλαδή συνεχίζουν να είναι αλάτι.

3. Ορισμένοι μαθητές προβάλλουν τις μακροσκοπικές ιδιότητες της ύλης (π.χ. τη γεύση) σε 
οντότητες του μικρόκοσμου, π.χ. τα συστατικά του αλατιού είναι αλμυρά.

4. Ακόμη και οι μικρότεροι μαθητές έχουν οικοδομήσει σε κάποιο βαθμό ορισμένες όψεις 
του σωματιδιακού μοντέλου της ύλης (όπως ύπαρξη μη ορατών σωματιδίων και κίνηση 
των σωματιδίων), τις οποίες εφαρμόζουν επιλεκτικά σε ορισμένα μόνο συστατικά (π.χ. 
στο αλάτι). 
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5. Τα σωματίδια και οι μη άμεσα παρατηρήσιμες μεταβολές που αναφέρονται από τους 
μαθητές δεν αντανακλούν τη χρήση ενός μοντέλου μικροδομής της ύλης. Οι μαθητές 
θεωρούν  κυρίως  ότι  η  ύλη  τεμαχίζεται  και  διασπάται  σε  «πολύ  μικρά,  μη  ορατά 
σωματίδια».  Να  υπογραμμίσουμε  ότι  βασική  διαφορά  ανάμεσα  στις  οντότητες  του 
μικρόκοσμου  και  του  μακρόκοσμου,  οι  μαθητές  θεωρούν  το  μέγεθος  και  όχι  την 
ταυτότητα/φύση των οντοτήτων αυτών. 

Συνοψίζοντας τα προηγούμενα, η σκέψη των μαθητών του δείγματός μας κυριαρχείται από 
τη μακροσκοπική αντίληψη της ύλης. Οι μαθητές, πλην ενός μαθητή λυκείου, βασίζονται στην 
καθημερινή εμπειρία και θεωρούν την ύλη συνεχή και βεβαίως στατική. Το μοντέλο μικροδομής 
της ύλης που διδάσκονται  στο σχολείο αντίθετα χαρακτηρίζεται  από ασυνεχή και  δυναμική 
θεώρηση  της  ύλης,  σύμφωνα  με  το  οποίο  τα  δομικά  σωματίδια  της  ύλης  κινούνται  και 
αλληλεπιδρούν αενάως σε έναν κενό χώρο. Για να μπορέσουν οι μαθητές να υιοθετήσουν τον 
επιστημονικό τρόπο σκέψης και τις επιστημονικά αποδεκτές περιγραφές/ερμηνείες της ύλης, 
πρέπει να αναθεωρήσουν την αντίληψη της ύλης που βασίζεται στην καθημερινή εμπειρία και 
που αποτελεί πυρήνα των διαισθητικών απόψεών τους. 

Αποτελέσματα, Μέρος Β΄: Ανάλυση στο σύνολο των ερωτήσεων κάθε ενότητας
Οι  απαντήσεις  των  μαθητών  κατηγοριοποιήθηκαν  πάλι,  αυτή  τη  φορά  στο  σύνολο  των 
ερωτήσεων κάθε ενότητας. Η κατηγοριοποίηση έγινε ξεχωριστά στις Ενότητες Ερωτήσεων Ι και 
ΙΙ, με τα κριτήρια που φαίνονται στον Πίνακα 4. Η βαθμολόγηση βασίστηκε στις απαντήσεις 
που έδωσαν οι μαθητές καθώς και στις αναπαραστάσεις που έκαναν στην Ερ. 1. 

Πίνακας 4. Κριτήρια για την κατηγοριοποίηση στις κατηγορίες απαντήσεων.
Κατηγορίες

Απαντήσεων
Ενότητα Ερωτήσεων Ι Ενότητα Ερωτήσεων ΙΙ

1. Περιγραφή Απαντήσεις στις οποίες περιγράφονται κυρίως η 
εξαφάνιση του αλατιού στο νερό και η ανάμειξη 
αλατιού κ νερού. Δεν αναζητώνται εξηγήσεις της 
διάλυσης,  απλά  γίνονται  περιγραφές  του 
φαινομένου  (αναπαράσταση  της  ύλης 
σημειωμένη ως 3 ή 2 & μεταβολές ως 3)

Απαντήσεις  στις  οποίες  γίνονται  περιγραφές  της 
διάλυσης του αλατιού στο νερό. 
(μεταβολές  σημειωμένες  ως  3  &  κίνηση  των 
σωματιδίων ως 1 ή 2 )

2. 
Μακροσκοπικέ
ς Εξηγήσεις

Απαντήσεις  στις  οποίες  αναζητάται  μηχανισμός 
της  διάλυσης  του  αλατιού  σε  μεταβολές 
σωματιδίων
(αναπαράσταση της ύλης ως 2 και μεταβολές ως 
2)

Απαντήσεις στις οποίες αναζητάται μηχανισμός της 
διάλυσης του αλατιού σε μεταβολές σωματιδίων. Τα 
σωματίδια  της  ύλης  χαρακτηρίζονται  από  κίνηση 
είτε όχι
(μεταβολές  σημειωμένες  ως  2  &  κίνηση  των 
σωματιδίων ως 1 ή 2)

3. 
Μικροσκοπικέ
ς  Μεταβολές

Επιστημονικά  ορθές  απαντήσεις  σε  όλες  τις 
ερωτήσεις  του  Πίνακα  2  (αναπαράσταση  της 
ύλης σημειωμένη ως 1 και μεταβολές ως 1)

Επιστημονικά  ορθές  απαντήσεις  σε  όλες  τις 
ερωτήσεις του Πίνακα 3 
(μεταβολές  σημειωμένες  ως  1  &  κίνηση  των 
σωματιδίων ως 1)
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Εργασίες 

Πίνακας  5. Συχνότητες  (ποσοστά)  των  μαθητών  ανά  τάξη  που  τοποθετήθηκαν  στις  κατηγορίες  
απαντήσεων της Ενότητας Ι & της Ενότητας ΙΙ.

Κατηγορίες 
Απαντήσεων

Ενότητα Ι Ενότητα
 

ΙΙ

Δ’ Δημ ΣΤ’Δημ Γ’Γυμ
ν

Γ’Λυ
κ

Δ’Δημ ΣΤ’Δημ Γ’Γυμν          Γ’Λυκ

Περιγραφή 20
(100%)

20
(100%)

12
(60%)

10
(50%)

19
(95%)

17
(85%)

5
(25%)

2
(10%)

Μακροσκοπικές 
Εξηγήσεις

0 0 8
(40%)

9
(45%)

1
(5%)

3
(15%)

15
(75%)

17
(85%)

Μικροσκοπικές 
Μεταβολές

0 0 0 1
(5%)

0 0 0 1
(5%)

Διαφορές στις δύο ενότητες ερωτήσεων παρουσίασαν οι απαντήσεις που έδωσαν οι μαθητές 
(Πίνακας 5). Περισσότεροι μαθητές στη δεύτερη ενότητα ερωτήσεων εξήγησαν  τις μεταβολές 
του αλατιού και του νερού με μεταβολές σωματιδίων και απέδωσαν τα όσα παρατήρησαν κατά 
τη  διάλυση  σε  μεταβολές  σωματιδίων.  Υπάρχει  μετατόπιση  σε  όλες  τις  ηλικιακές  ομάδες, 
κυρίως όμως στους μαθητές γυμνασίου και λυκείου, στην απόδοση των μεταβολών (Πίνακας 5) 
από τις αισθητηριακά παρατηρούμενες (Περιγραφή) σε μάκρο-μίκρο εξηγήσεις με τη βοήθεια 
σωματιδίων (Μακροσκοπικές Εξηγήσεις). Όμως μόνο ένας μαθητής λυκείου δίνει επιστημονικά 
αποδεκτές απαντήσεις και στις δυο ενότητες.

Συνολικά, η κατανόηση του φαινομένου με επιστημονικά αποδεκτό τρόπο, σύμφωνα με τα 
όσα είχαν διδαχθεί, υπήρξε πολύ φτωχή. Οι μαθητές της στ΄ δημοτικού, του γυμνασίου και του 
λυκείου,  παρόλο  που  έδωσαν  περισσότερο  «σωστές»  απαντήσεις  από  τους  μαθητές  της  δ΄ 
δημοτικού  που  δεν  είχαν  διδαχθεί  καθόλου  χημεία,  εντούτοις  είχαν  πολλές  δυσκολίες  να 
κατανοήσουν τη διάλυση με όρους επιστημονικά αποδεκτούς.

Συζήτηση και Συμπεράσματα
Λαμβάνοντας υπόψη ότι  η  διάλυση του αλατιού στο νερό είναι  ένα συχνό φαινόμενο στην 
καθημερινή ζωή, παραμένει εντυπωσιακό το γιατί οι μαθητές δυσκολεύονται να κατανοήσουν 
όσα  διδάσκονται  και  γιατί  σχηματίζουν  όλες  τις  εναλλακτικές  απόψεις  που  εντοπίσαμε 
προηγουμένως. 

Μια  προσεκτική  παρατήρηση  των  κατηγοριών  απαντήσεων  και  των  εναλλακτικών 
απόψεων δείχνει ότι οι μαθητές μαθαίνουν από νωρίς χημικές πληροφορίες για τη διάλυση, που 
τις ενσωματώνουν στις απαντήσεις τους. Σταδιακά με την ηλικία (Πίνακας 5), εγκαταλείπονται 
οι  αναφορές  σε  απλές  περιγραφές  και  δίνονται  εξηγήσεις  των  μεταβολών.  Όμως  και  στην 
περίπτωση  των  εξηγήσεων  που  δίνουν  οι  μαθητές,  είναι  φανερό  ότι  χρησιμοποιούν  με 
εναλλακτικό  τρόπο  τα  όσα  έχουν  διδαχτεί  πλην  ενός  μαθητή  λυκείου  που  απάντησε  με 
επιστημονικά αποδεκτές πληροφορίες. 

Τα αποτελέσματα αυτά μπορούν να εξηγηθούν κατά την άποψή μας, αν αναλογιστούμε τη 
μεγάλη απόσταση που χωρίζει την προϋπάρχουσα γνώση των μαθητών και την επιστημονική 
θεωρία για την ύλη. Οι μαθητές, ως αποτέλεσμα της καθημερινής εμπειρίας, αντιλαμβάνονται 
την  ύλη  μακροσκοπικά  με  αποτέλεσμα  να  την  κατανοούν  ως  στατική  και  συνεχή.  Οι 
επιστημονικές  έννοιες  όμως  που  διδάσκονται  οι  μαθητές  είναι  οργανωμένες  στη  βάση  της 
δυναμικής θεώρησης της ύλης, σύμφωνα με την οποία τα δομικά συστατικά της ύλης κινούνται 
και αλληλεπιδρούν αενάως σε έναν κενό χώρο. Τα όσα διδάσκονται οι μαθητές είναι ασύμβατα 
με τα όσα ήδη γνωρίζουν. Απαιτείται λοιπόν αναδιοργάνωση της προϋπάρχουσας γνώσης για να 
γίνει  κατανοητή  η  σωματιδιακή  δομή  της  ύλης  σύμφωνα  με  το  επιστημονικό  μοντέλο 
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μικροδομής της  ύλης. Όπως έχουν δείξει μια σειρά από έρευνες (Βοσνιάδου,  Βαμβακούση και 
Σκοπελίτη,  2008)) η διαδικασία απόκτησης γνώσεων στις φυσικές επιστήμες ορισμένες φορές 
απαιτεί την αναδιοργάνωση των όσων ήδη ξέρουν οι μαθητές.

Το πέρασμα από τον μακροσκοπικό τρόπο θεώρησης της ύλης στον επιστημονικά αποδεκτό 
απαιτεί τελικά από τη διδασκαλία της χημείας πλήρη κατανόηση των όσων δυσκολεύουν τους 
μαθητές. Για να μετακινηθούν οι μαθητές από τις αρχικές τους απόψεις, που βασίζονται στην 
καθημερινή  εμπειρία,  σε  μια  κατανόηση  των  όσων  διδάσκονται,  πρέπει  η  διδασκαλία  να 
βασιστεί στον τρόπο που σκέφτονται οι  μαθητές και στα όσα παρεμποδίζουν τη διαδικασία 
μάθησης. Θα πρέπει να δοθούν στους μαθητές επαρκείς εξηγήσεις των επιστημονικών εννοιών 
που διδάσκονται, καθώς και της διαφορετικότητας των επιστημονικών θεωριών ώστε να είναι 
δυνατόν να γίνουν απόλυτα κατανοητές. 
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Εργασίες 

Ποιες μικροσκοπικές εξηγήσεις μπορούν να δώσουν οι φοιτητές για το 
ηλεκτρικό ρεύμα;

Κουντουριώτης Γ., Μίχας Π.
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, 4ο ΓΕ. Λ. Καβάλας, geokounto@sch.gr
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, ΠΤΔΕ, pmichas@eled.duth.gr

Στην εργασία μας αυτή παρουσιάζονται  απόψεις των φοιτητών του Παιδαγωγικού 
Τμήματος Αλεξανδρούπολης για το ηλεκτρικό ρεύμα σε μικροσκοπικό επίπεδο όπως 
προέκυψαν  μέσα  από  τις  γραπτές  απαντήσεις  τους  σε  ένα  εκτεταμένο 
ερωτηματολόγιο που περιλάμβανε κυρίως ερωτήσεις ανοικτού τύπου. Από την έρευνά 
μας αυτή που είναι ποσοτική και έρχεται σε συνέχεια μιας πιο περιορισμένης ποιοτικής 
έρευνας φάνηκε ότι οι φοιτητές στη μεγάλη τους πλειοψηφία αδυνατούν να δώσουν 
μικροσκοπικές εξηγήσεις για τα ηλεκτρικά φαινόμενα που να είναι  σύμφωνες με το 
επιστημονικό πρότυπο.

Εισαγωγή

Είναι γνωστό ότι έχουν γίνει αρκετές έρευνες για τις εναλλακτικές ιδέες των εκπαιδευόμενων 
για το ηλεκτρικό ρεύμα κυρίως στο μακροσκοπικό επίπεδο και λιγότερο στο μικροσκοπικό. Σε 
προηγούμενη  δημοσίευσή  μας  (Κουντουριώτης  &  Μίχας,  2006)  έχουμε  κάνει  εκτενή 
ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας και δεν κρίνουμε σκόπιμο να την επαναλάβουμε εδώ. 
Ο ενδιαφερόμενος αναγνώστης μπορεί να ανατρέξει εκεί. Εδώ θα αναφερθούμε μόνο σε μια 
νεότερη έρευνα και σε ορισμένες εργασίες που έχουν άμεση σχέση με τη δική μας έρευνα.
Οι  Afra,  Osta &  Zoubeir (2009) σε άρθρο τους περιγράφουν την προσπάθεια που έκαναν να 
εφαρμόσουν  μια  διδακτική  παρέμβαση  διερευνητικού  τύπου  σε  μαθητές  Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης που δίνει έμφαση στην εννοιολογική κατανόηση των ηλεκτρικών κυκλωμάτων. Η 
παρέμβασή  τους  αυτή  βασίστηκε  στην  ενότητα  ηλεκτρικά  κυκλώματα  του  διδακτικού 
εγχειριδίου των  McDermott &  Shaffer (1998).  Για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της 
διδακτικής τους παρέμβασης χρησιμοποίησαν μετά από αυτή το τεστ με το όνομα DIRECT των 
Engelhardt &  Beichner (2004). Το τεστ αυτό είναι ένα τεστ με ερωτήσεις κλειστού τύπου το 
οποίο  κατασκευάστηκε  για  να  αξιολογήσει  την  κατανόηση  των  εκπαιδευόμενων  για  μια 
ποικιλία εννοιών στα ηλεκτρικά κυκλώματα συνεχούς ρεύματος. Το τεστ αυτό έχει δοκιμαστεί 
εκτεταμένα σε μαθητές και φοιτητές, όμως όπως και η διδακτική παρέμβαση των  Afra et al., 
ασχολείται μόνο με έννοιες, φαινόμενα, αντικείμενα και νόμους στο μακροσκοπικό επίπεδο του 
ηλεκτρικού ρεύματος. Με βάση τα αποτελέσματα αυτού του τεστ οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι 
η διδακτική τους παρέμβαση βελτίωσε την κατανόηση των εννοιών από τους μαθητές τους, οι 
οποίοι  στη  διάρκεια  της  παρέμβασης  είχαν  εμφανίσει  όλες  τις  εναλλακτικές  ιδέες  που 
αναφέρονται στη βιβλιογραφία.
Ο  De Posada,  (1997)  βρήκε  ότι  μαθητές  των  δύο  τελευταίων  τάξεων  του  Λυκείου 
χρησιμοποιούσαν για την εξήγηση της αγωγιμότητας των μετάλλων το μοντέλο των ελευθέρων 
ηλεκτρονίων σε ποσοστό 50% ενώ άλλες εξηγήσεις  που έδωσαν ήταν ότι  συγκρούονται  τα 
ρεύματα από το θετικό και τον αρνητικό πόλο της μπαταρίας ή ότι το φορτίο μεταφέρεται από 
την μπαταρία., ή ότι τα άτομα αφήνουν τον ηλεκτρισμό να περάσει από μέσα τους παθητικά.
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Οι  Chabay &  Sherwood (2006),  έχουν  προτείνει  και  δοκιμάσει  για  αρκετά  χρόνια  μια 
προσέγγιση στη διδασκαλία του δυναμικού ηλεκτρισμού που επιμένει στον κεντρικό ρόλο του 
ηλεκτρικού πεδίου σε όλα τα ηλεκτρικά φαινόμενα και το συνδέει με το μικροσκοπικό μοντέλο 
της ύλης.  Η ενοποίηση στατικού και  δυναμικού ηλεκτρισμού γίνεται  μέσω της μελέτης  και 
απεικόνισης των ηλεκτρικών πεδίων απλών κυκλωμάτων.

Η ταυτότητα της έρευνας

Η  έρευνα  πραγματοποιήθηκε  το  Νοέμβριο  του  2006  και  χρησιμοποιήθηκε  ως  ερευνητικό 
εργαλείο ερωτηματολόγιο που περιείχε 19 ερωτήσεις ανοικτού τύπου και 2 κλειστού τύπου. Ο 
χρόνος συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου ήταν μία ώρα. Οι φοιτητές που απάντησαν στο 
ερωτηματολόγιο ήταν 89 και επέλεξαν μόνοι τους να συμμετέχουν στην έρευνα. Ήταν φοιτητές 
στο τρίτο εξάμηνο των σπουδών τους που παρακολουθούσαν το μάθημα Αρχές Φυσικής. Ήταν 
69 γυναίκες και 20 άνδρες. Στο Λύκειο είχαν παρακολουθήσει τη Θεωρητική Κατεύθυνση 45 
άτομα,  την  Τεχνολογική  Κατεύθυνση  21  και  τη  Θετική  11.  Επίσης  2  προέρχονταν  από  το 
εξωτερικό  ενώ  5  είχαν  τελειώσει  το  Λύκειο  αρκετά  χρόνια  πριν  και  δήλωσαν  ότι  είχαν 
παρακολουθήσει την 3η Δέσμη. Πέντε άτομα δεν δήλωσαν λεπτομέρειες για τις σπουδές τους 
στο Λύκειο. Στο χρονικό σημείο που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο δεν είχαν προλάβει να 
ασχοληθούν με τα κεφάλαια του ηλεκτρισμού στα πλαίσια του μαθήματος Αρχές Φυσικής. Το 
ερευνητικό εργαλείο ήταν βελτιωμένη εκδοχή ερωτηματολογίου που είχε χρησιμοποιηθεί σε 
παλαιότερη ποιοτική έρευνα μικρότερης κλίμακας.

Αποτελέσματα και σχόλια

Στην  εργασία  μας  αυτή  θα  περιοριστούμε  για  λόγους  χώρου  σε  ορισμένες  μόνο  από  τις 
ερωτήσεις  που απάντησαν οι φοιτητές, αυτές που κατά τη γνώμη μας παρουσιάζουν και το 
μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Κατά συνέπεια δεν παρουσιάζονται με τη σειρά και την αρίθμηση που 
είχαν στο ερωτηματολόγιο.

Πίνακας 1 Ερώτηση κλειστού τύπου από το ερωτηματολόγιο

Ερώτηση 1 Χαρακτηρίστε τα παρακάτω υλικά ως αγωγούς ή μονωτές: χαλκός, πλαστικό,  
ξύλο, αποσταγμένο νερό, νερό βρύσης, θειικό οξύ διαλυμένο σε αποσταγμένο  
νερό,  αλάτι  διαλυμένο  σε  αποσταγμένο  νερό,  ζάχαρη  διαλυμένη  σε  
αποσταγμένο νερό, χρυσός.

Στον Πίνακα 1 φαίνεται μια ερώτηση που τέθηκε στο ερωτηματολόγιο για να φανεί σε πιο 
βαθμό είναι γνωστό αν μερικά καθημερινά υλικά αλλά και κάποια υλικά της Χημείας είναι 
ηλεκτρικά αγώγιμα ή όχι.
Στο  παρακάτω  ραβδόγραμμα  του  Σχήματος  1  φαίνονται  οι  αριθμοί  των  φοιτητών  που 
χαρακτήρισαν καθένα από τα παραπάνω υλικά ως αγωγούς ή μονωτές. Αξίζει να προσέξουμε 
ότι το αποσταγμένο νερό σε ποσοστό λίγο πάνω από 30% θεωρήθηκε αγωγός ενώ ο χρυσός σε 
ποσοστό περίπου 30% μονωτής. Το αποσταγμένο νερό βέβαια δεν είναι ένα υλικό καθημερινής 
χρήσης και ίσως αυτό δικαιολογεί το λάθος. Για το διάλυμα της ζάχαρης στο αποσταγμένο νερό 
βλέπουμε ότι θεωρήθηκε αγωγός στο ίδιο περίπου ποσοστό (33%) με το καθαρό αποσταγμένο 
νερό ενώ το διάλυμα του αλατιού στο νερό θεωρήθηκε αγωγός σε ποσοστό 82%. Βλέπουμε 
δηλαδή ότι η προσθήκη του αλατιού αντιμετωπίστηκε πολύ διαφορετικά από την προσθήκη της 
ζάχαρης όπως και θα έπρεπε.
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Σχήμα 1 Ραβδόγραμμα που δίνει τον αριθμό των φοιτητών που έδωσαν κάθε απάντηση

Αγωγοί και μονωτές σύμφωνα με τους φοιτητές
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Πίνακας 2 Ερώτηση κλειστού τύπου από το ερωτηματολόγιο

Ερώτηση 2 Χαρακτηρίστε ως σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ) τις προτάσεις:
• Αγωγοί είναι όλα τα στερεά ………
• Αγωγοί είναι όλα τα μέταλλα. ………
• Αγωγοί είναι όλα τα μοριακά διαλύματα. ………
• Αγωγοί είναι όλα τα ιοντικά διαλύματα. ………
• Αγωγοί είναι όλα τα ιονισμένα αέρια. ………

Η ερώτηση του Πίνακα 2 είναι τύπου σωστού/λάθος και αφορά το ποιες από τις αναφερόμενες 
κατηγορίες  σωμάτων  είναι  καλοί  αγωγοί  του  ηλεκτρικού  ρεύματος  και  ποιες  όχι.  Εδώ 
επιχειρείται να διερευνηθούν οι γνώσεις για την αγωγιμότητα όχι μεμονωμένων υλικών αλλά 
κατηγοριών υλικών πολύ ουσιαστικών για την κατανόηση του φαινομένου της αγωγιμότητας. 
Στο Σχήμα 2 βλέπουμε τις απαντήσεις των φοιτητών/-τριών και τον αριθμό (όχι το ποσοστό) 
των φοιτητών/-τριών  που έδωσαν  κάθε  απάντηση.  Πρέπει  να  προσέξουμε ότι  εντυπωσιακά 
μεγάλος  αριθμός  φοιτητών/-τριών  (84%)  θεωρεί  ότι  δεν  είναι  όλα  τα  μέταλλα  αγωγοί. 
Ανατρέξτε και στην προηγούμενη ερώτηση όπου το 30% θεώρησε ότι ο χρυσός δεν είναι καλός 
αγωγός του ηλεκτρικού ρεύματος. Αντιθέτως, σωστότερες απαντήσεις πήραμε για τα διαλύματα 
όπου τα μοριακά διαλύματα θεωρήθηκαν σε ποσοστό 82% μονωτές ενώ τα ιοντικά σε ποσοστό 
85%  αγωγοί.  Μοιρασμένες  ήταν  οι  απόψεις  για  τα  ιονισμένα  αέρια  που  θεωρήθηκαν  σε 
ποσοστό 53% αγωγοί.
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Σχήμα 2 Ραβδόγραμμα που δίνει τον αριθμό των φοιτητών/-τριών που έδωσαν κάθε απάντηση

Αγωγοί είναι όλα τα :
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Πίνακας 3 Ερώτηση ανοικτού τύπου από το ερωτηματολόγιο

Ερώτηση 3 Γιατί  νομίζεις  ότι  το  ηλεκτρικό  ρεύμα  μπορεί  να  περνάει  από  κάποια 
σώματα ενώ από κάποια άλλα όχι;

Στον Πίνακα 3 βλέπουμε την επόμενη ερώτηση που αφορούσε την εξήγηση της αγωγιμότητας 
των σωμάτων. Εδώ το ζητούμενο είναι μόνοι τους οι ερωτώμενοι να προσπαθήσουν να δώσουν 
εξήγηση  που  θα  αναφέρεται  στο  μικροσκοπικό  επίπεδο,  έστω και  απλοποιημένη,  χωρίς  να 
αναφέρονται  λεπτομέρειες  που  αφορούν  τις  διαφορετικές  κατηγορίες  αγωγών.  (μέταλλα, 
διαλύματα ηλεκτρολυτών και ιονισμένα αέρια) Οι απαντήσεις που πήραμε από τους φοιτητές 
και τις φοιτήτριες φαίνονται στο διάγραμμα του Σχήματος 3. Εκεί βλέπουμε ότι οι περισσότεροι 
φοιτητές/τριες (44%) δεν μπόρεσαν να δώσουν καμία δικαιολόγηση γιατί κάποια σώματα είναι 
αγωγοί και κάποια όχι. Ένα σημαντικό ποσοστό (31%) το απέδωσε στη σύσταση και μόνο των 
σωμάτων χωρίς αναφορά στο μικροσκοπικό επίπεδο. Τέλος, εξήγηση με βάση το μικροσκοπικό 
επίπεδο αποπειράθηκε να δώσει το 21% των φοιτητών/τριών, όμως κοντά στην επιστημονική 
εξήγηση ήταν μόνο το 9% των απαντήσεων.

Σχήμα 3 Ραβδόγραμμα που δίνει τον αριθμό των φοιτητών/-τριών που έδωσαν κάθε απάντηση

Γιατί το ηλ ρεύμα περνάει από κάποια σώματα ενώ από άλλα 
όχι
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Στο κύκλωμα του Σχήματος 4 αναφέρονται οι  τρεις  επόμενες ερωτήσεις.  Πρόκειται για ένα 
κύκλωμα που περιλαμβάνει μπαταρία και μεταλλικό αγωγό κυλινδρικού σχήματος που συνδέει 
τους πόλους της μπαταρίας, όμως έχει μια ιδιομορφία. Αν και είναι κατασκευασμένος από το 

432



Εργασίες 

ίδιο υλικό, ένα τμήμα του, όπως φαίνεται και στο σχήμα, έχει μικρότερο πάχος. (διάμετρο) Οι 
τρεις  ερωτήσεις  του  τέθηκαν  στο  ερωτηματολόγιο  φαίνονται  στους  πίνακες  4,5  και  6.  Οι 
σωστές απαντήσεις των ερωτήσεων προκύπτουν αν κανείς εφαρμόσει την αρχή διατήρησης του 
φορτίου,  που  σε  ένα  κύκλωμα  όπως  αυτό,  (σταθερής  κατάστασης)  σημαίνει  ότι  το  ρεύμα 
διατηρείται.

Πίνακας 4 Ερώτηση ανοικτού τύπου από το ερωτηματολόγιο

Ερώτηση 4 Στο κύκλωμα του Σχήματος 4 όλα τα καλώδια είναι από το ίδιο υλικό (π.χ. 
χαλκό) Το κύκλωμα είναι κλειστό, άρα θα διαρρέεται από ρεύμα. Το ρεύμα 
που περνά από το στενό τμήμα του καλωδίου είναι μεγαλύτερο, μικρότερο ή 
ίσο  με  το  ρεύμα  που  περνά  από  το  φαρδύ  τμήμα  του  καλωδίου; 
Δικαιολογήστε την απάντησή σας.

Στην ερώτηση του Πίνακα 4  ο αριθμός  των φοιτητών/-τριών που έδωσαν τις  διαφορετικές 
απαντήσεις φαίνεται στο Σχήμα 5. Αν και το ποσοστό των σωστών απαντήσεων ήταν σχετικά 
μεγάλο (72%) μόνο μία φοιτήτρια έδωσε επιστημονικά σωστή δικαιολόγηση, δηλαδή έγραψε 
ότι το ρεύμα πρέπει να είναι ίδιο στο στενό και το φαρδύ τμήμα του αγωγού σαν συνέπεια της 
αρχής διατήρησης του φορτίου. Από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που έγραψαν ότι το ρεύμα 
θα είναι ίδιο περίπου οι μισοί δεν πρόσφεραν καμία εξήγηση πέρα από τη δήλωση ότι το ρεύμα 
θα είναι ανεξάρτητο από το πάχος του καλωδίου. Σε κάποιες απαντήσεις φάνηκε μια σύγχυση 
ανάμεσα στις έννοιες ρεύμα και φορτίο που τους δίνονταν το ίδιο νόημα. Έτσι για παράδειγμα, 
μια φοιτήτρια έγραψε ότι «το ρεύμα θα είναι ίδιο αλλά θα κινείται με διαφορετική ταχύτητα στο 
στενό και το φαρδύ τμήμα». Η πρόταση αποκτά νόημα αν αντικαταστήσετε τη λέξη ρεύμα με 
τη  λέξη  φορτίο.  Όσοι  και  όσες  έγραψαν  ότι  το  ρεύμα  είναι  μικρότερο  στο  στενό  τμήμα 
(ποσοστό 35%) κυρίως το απέδωσαν στο ότι περνάνε λιγότερα ηλεκτρόνια λόγω στενότητας 
χώρου χωρίς όμως να αναφερθούν καθόλου στο χρονικό διάστημα της διέλευσης. Όσοι και όσες 
έγραψαν ότι το ρεύμα είναι μεγαλύτερο στο στενό τμήμα το απέδωσαν στο «συνωστισμό» των 
ηλεκτρονίων.
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Σχήμα 5 Ραβδόγραμμα που δίνει τον αριθμό των φοιτητών/-τριών που έδωσαν κάθε απάντηση

Σύγκριση ρεύματος στο φαρδύ και στενό τμήμα του αγωγού
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Πίνακας 5 Ερώτηση ανοικτού τύπου από το ερωτηματολόγιο

Ερώτηση 5 Στο κύκλωμα του παραπάνω σχήματος η ταχύτητα των ηλεκτρονίων στο 
στενό  τμήμα  του  καλωδίου  είναι  μεγαλύτερη,  μικρότερη  ή  ίση  με  την 
ταχύτητα των ηλεκτρονίων στο φαρδύ τμήμα του καλωδίου; Δικαιολογήστε 
την απάντησή σας.

Στην ερώτηση του Πίνακα 5 δόθηκαν όλες οι εναλλακτικές απαντήσεις την πλειοψηφία όμως 
συγκέντρωσαν οι λανθασμένες επιλογές ότι η ταχύτητα είναι ίδια (37%) και ότι η ταχύτητα 
είναι μικρότερη στο στενό τμήμα του αγωγού (35%) σε σχέση με το φαρδύ. 

Σχήμα 6 Ραβδόγραμμα που δίνει τον αριθμό των φοιτητών/-τριών που έδωσαν κάθε απάντηση

Σύγκριση ταχύτητας ηλεκτρονίων στο στενό και φαρδύ τμήμα του αγωγού
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Η επιλογή ότι  η ταχύτητα είναι  ίδια στο στενό και  το φαρδύ τμήμα του καλωδίου δινόταν 
συνήθως χωρίς ουσιαστική αιτιολόγηση απλά γράφοντας ότι η ταχύτητα των ηλεκτρονίων είναι 
ανεξάρτητη από το πάχος του καλωδίου. Σε λιγότερες περιπτώσεις η αιτιολόγηση ήταν ότι αφού 
το ρεύμα είναι ίδιο, θα είναι ίδια και η ταχύτητα των ηλεκτρονίων.
Η απάντηση ότι η ταχύτητα είναι μικρότερη στο στενό τμήμα του καλωδίου σε σχέση με το 
φαρδύ είχε  συνήθως τη δικαιολόγηση ότι  αυτό συμβαίνει  λόγω της στενότητας του χώρου. 
Είναι προφανές εδώ ότι υπάρχει η αντίληψη των ηλεκτρονίων σαν συνηθισμένα σωματίδια που 
δυσκολεύονται να περάσουν από «στενό χώρο».
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Η επιλογή  ότι  η  ταχύτητα  είναι  μεγαλύτερη στο  στενό  τμήμα του καλωδίου που είναι  και 
σύμφωνη με το επιστημονικό πρότυπο επιλέχθηκε σε ποσοστό 22%. Ωστόσο μόνο το 7% έδωσε 
δικαιολόγηση  που  ήταν  σύμφωνη  με  το  επιστημονικό  μοντέλο  δηλαδή  απέδωσαν  τη 
μεγαλύτερη  ταχύτητα  στην  ανάγκη  διατήρησης  του  ρεύματος  και  άρα  του  φορτίου  (αφού 
αναφερόμαστε στη σταθερή κατάσταση).

Πίνακας 6 Ερώτηση ανοικτού τύπου από το ερωτηματολόγιο

Ερώτηση 6 Στο κύκλωμα του παραπάνω σχήματος η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου στο 
στενό  τμήμα  του  καλωδίου  είναι  μεγαλύτερη,  μικρότερη  ή  ίση  με  την 
ένταση  του  ηλεκτρικού  πεδίου  στο  φαρδύ  τμήμα  του  καλωδίου; 
Δικαιολογήστε την απάντησή σας.

Για  την  ερώτηση του  Πίνακα 6  βλέπουμε τον  αριθμό  των φοιτητών/τριών που έδωσαν τις 
δυνατές εναλλακτικές απαντήσεις στο Σχήμα 7.

Σχήμα 7 Ραβδόγραμμα που δίνει τον αριθμό των φοιτητών/-τριών που έδωσαν κάθε απάντηση

Σύγκριση έντασης πεδίου στο στενό και φαρδύ τμήμα του αγωγού
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Η απάντηση ότι η ένταση του πεδίου είναι ίδια στο στενό και το φαρδύ τμήμα του αγωγού ήταν 
με διαφορά η πιο δημοφιλής (60%) αν και δεν είναι σύμφωνη με το επιστημονικό μοντέλο. Σε 
κάποιες  από τις  απαντήσεις  φάνηκε  ότι  οι  φοιτητές  και  οι  φοιτήτριες  δεν  κατανοούσαν  τη 
διαφορά  των  εννοιών  ένταση  ηλεκτρικού  πεδίου  και  ένταση  ηλεκτρικού  ρεύματος.  Έτσι  η 
ένταση αποκαλείται από κάποια φοιτήτρια «ρυθμός κίνησης φορτίων» (=ένταση ηλεκτρικού 
ρεύματος) .Επίσης η δικαιολόγηση γιατί η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου πρέπει να είναι ίδια 
συνήθως έμοιαζε με επιχείρημα γιατί η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος είναι ίδια.
Η απάντηση ότι η ένταση του πεδίου είναι μεγαλύτερη στο στενό, που είναι και σύμφωνη με το 
επιστημονικό μοντέλο ακολουθεί σε δημοφιλία με ποσοστό (21%). Ωστόσο μόνο μία φοιτήτρια 
έδωσε απάντηση σύμφωνη με την επιστημονική άποψη. ( Πρόκειται για την ίδια φοιτήτρια που 
έδωσε σωστή απάντηση με σωστή αιτιολόγηση και στην προηγούμενη ερώτηση) Μερικές από 
τις  εναλλακτικές  αιτιολογήσεις  ήταν ότι  η  ένταση του ηλεκτρικού πεδίου είναι  μεγαλύτερη 
λόγω συσσώρευσης ηλεκτρονίων, ή λόγω στενότητας χώρου, ή λόγω του ότι στον ίδιο χρόνο 
περνούν περισσότερα ηλεκτρόνια.
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Η  απάντηση  ότι  η  ένταση  του  πεδίου  είναι  μικρότερη  στο  στενό  τμήμα  του  αγωγού 
συγκέντρωσε ένα ποσοστό απαντήσεων 15%. Μεταξύ των αιτιολογήσεων που δόθηκαν ήταν 
ότι η ένταση είναι μικρότερη επειδή στο στενό τμήμα δεν μπορεί να αναπτυχθεί το πεδίο, ή ότι 
είναι ανάλογη των φορτίων που υπάρχουν άρα μικρότερη στο στενό τμήμα. Επίσης σε κάποιες 
διατυπώσεις  φάνηκε  και  εδώ  σύγχυση  μεταξύ  των  εννοιών  ένταση  ηλεκτρικού  πεδίου  και 
ένταση ηλεκτρικού ρεύματος.

Συμπεράσματα

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες φαίνεται ότι στη μεγάλη τους πλειοψηφία έχουν μάθει ότι κάποια 
σώματα  είναι  αγωγοί  ή  μονωτές  σαν  απλά εμπειρικά  γεγονότα  χωρίς  να  είναι  σε  θέση να 
δικαιολογήσουν τους χαρακτηρισμούς τους με βάση εξηγήσεις στο μικροσκοπικό επίπεδο αν 
και είναι γνωστό ότι αυτό το έχουν διδαχθεί στο Λύκειο.
Σε  μεγάλο  ποσοστό  πιστεύουν  ότι  η  αγωγιμότητα  δεν  είναι  μια  γενική  ιδιότητα  όλων  των 
μετάλλων. Σε μεγάλο επίσης ποσοστό δεν είναι σε θέση να εξηγήσουν γιατί κάποια σώματα 
είναι αγωγοί και κάποια μονωτές χρησιμοποιώντας τη μικροσκοπική δομή τους. Πιθανόν δεν 
έχουν πεισθεί για την αξία της μικροσκοπικής εξήγησης της αγωγιμότητας σε αντίθεση με άλλα 
θέματα όπως π.χ. τη φυσική κατάσταση των σωμάτων για την οποία καταφεύγουν περισσότερο 
σε μικροσκοπικές εξηγήσεις.
Βρέθηκαν επίσης φοιτητές και φοιτήτριες που αδυνατούσαν να διαφοροποιήσουν τις έννοιες 
ένταση ηλεκτρικού ρεύματος και ένταση ηλεκτρικού πεδίου. Αυτό ίσως δεν είναι αναμενόμενο 
σ’ αυτό το επίπεδο. Πιθανόν να συμβάλει και η γλώσσα στη σύγχυση αφού χρησιμοποιούμε τη 
λέξη ένταση στο όνομα και των δύο εννοιών. Αντιθέτως στα αγγλικά έχει απαλειφθεί η λέξη 
ένταση από το όνομα και των δύο εννοιών και χρησιμοποιούνται οι όροι  electric current και 
electric field.
Τέλος φάνηκε ότι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες δεν είναι σε θέση να εφαρμόσουν την αρχή 
διατήρησης του φορτίου για να βγάλουν συμπεράσματα όπως η διατήρηση του ρεύματος σε ένα 
απλό κύκλωμα σαν αυτό του Σχήματος 4, ή πως μεταβάλλεται η ταχύτητα διολίσθησης των 
ηλεκτρονίων και η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου, σε ένα αγωγό που διαρρέεται από ρεύμα 
όταν αλλάζει το πάχος του αγωγού.
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Διάκριση των Λογισμικών Μοντελοποίησης στις Φυσικές Επιστήμες με 
βάση το "Επίπεδο Μοντελοποίησης": Πρωτογενές, Δευτερογενές, 

Τριτογενές 

Κρητικός Γ.
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Υπ. Διδάκτωρ Παν/μίου Αιγαίου, 

gkritikos@rhodes.aegean.gr

Η  μοντελοποίηση  στη  Διδακτική  των  Φυσικών  Επιστημών  θεωρείται  μία  ιδιαίτερα 
σημαντική  διαδικασία  μάθησης,  ενώ παράλληλα  αποτελεί  αντικείμενο  μελέτης  στην 
εκπαιδευτική έρευνα. Στην παρούσα εργασία γίνεται αρχικά ταξινόμηση των μοντέλων 
που  εμφανίζονται  στη  σχετική  βιβλιογραφία.  Συγκεκριμένα,  τα  μοντέλα  έχουν 
ταξινομηθεί  σε τέσσερις κατηγορίες που σχετίζονται  με το οπτικό αποτέλεσμα του 
μοντέλου  και  σε  άλλες  τέσσερις  που  σχετίζονται  με  τη  σύνταξη-δημιουργία  του 
μοντέλου. Επιπλέον, έχει εισαχθεί και οριστεί η έννοια του "Επιπέδου Μοντελοποίησης" 
(Πρωτογενές, Δευτερογενές, Τριτογενές) ανάλογα με τα δεδομένα που είναι διαθέσιμα 
κατά την έναρξη της δημιουργίας του μοντέλου. Στο Πρωτογενές Επίπεδο, το μόνο 
δεδομένο είναι  το  αντικείμενο  μοντελοποίησης,  δηλαδή  το  σύστημα (ή  φαινόμενο ή 
διαδικασία)  που  μελετάται.  Στο  Δευτερογενές  Επίπεδο,  είναι  δεδομένη  επιπλέον  η 
θεωρητική ανάλυση του μοντέλου, δηλαδή οι συσχετίσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων 
μεγεθών. Τέλος, στο Τριτογενές Επίπεδο, λαμβάνει χώρα η μελέτη του μοντέλου, ώστε 
να εξαχθούν συμπεράσματα για το σύστημα που μελετάται.

Εισαγωγή

Τα  μοντέλα  στοιχειοθετούν  ένα  βασικό  εργαλείο  της  επιστήμης  και  ειδικότερα  των 
Φυσικών  Επιστημών.  Στη  βιβλιογραφία  εμφανίζεται  πληθώρα  παρεμφερών  ορισμών,  ο 
επικρατέστερος  ορισμός  εκ  των  οποίων  χαρακτηρίζει  το  μοντέλο  ως  μία  απλοποιημένη 
αναπαράσταση  της  δομής  ενός  συστήματος  ή  μιας  διαδικασίας.  Ο  όρος  "μοντέλο"  συχνά 
συγχέεται με τον όρο "θεωρία" (π.χ. μοντέλο/θεωρία του  Bohr). Ένα μοντέλο αναφέρεται σε 
ένα συγκεκριμένο σύστημα ή διαδικασία (Hestenes, 1996), ενώ η θεωρία προσπαθεί να καλύψει 
όσο  το  δυνατό  περισσότερα  συστήματα  και  διαδικασίες.  Το  όραμα  των  επιστημόνων  στις 
σύγχρονες Φυσικές Επιστήμες είναι να κατασκευάσουν μία ενοποιημένη ολιστική θεωρία που 
να περιγράφει όλα τα φαινόμενα.

Ως μοντελοποίηση φυσικών φαινομένων σε περιβάλλον Η/Υ εννοούμε ένα σύνολο από 
διαδικασίες, μέσω των οποίων ο δημιουργός μοντέλων απεικονίζει γραφικά τις συνιστώσες του 
φαινομένου είτε με εικόνες είτε με αφηρημένα μπλοκ διαγράμματα (Ορφανός, 2005). Σύμφωνα 
με τον Schecker (1996), μοντελοποίηση φυσικών φαινομένων (σε Η/Υ) σημαίνει εφαρμογή των 
θεμελιωδών νόμων από το μαθητή και λύση των ανιαρών μαθηματικών εξισώσεων από τον 
Η/Υ. Για τον  Finkbeiner (1998) η μοντελοποίηση είναι μία ολοκληρωμένη και συστηματική 
μέθοδος  αλληλεπιδραστικής  μάθησης.  Ο  Schober (2002)  υποστηρίζει  ότι  μέσω  της 
μοντελοποίησης  οι  μαθητές  έχουν  τη  δυνατότητα  να  συνδυάσουν  όλα  τα  ερωτήματα  ενός 
προβλήματος  και  να  δώσουν  μόνοι  τους  τη  λύση,  κάτι  που  τους  οδηγεί  στην  πραγματική 
μάθηση,  ενώ  ο  εκπαιδευτικός  εποπτεύει  καλύτερα  τους  μαθητές  του  και  ανακαλύπτει  τις 
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν.

438



Εργασίες 

Με τη  μοντελοποίηση  επιτυγχάνεται  η  διερεύνηση,  η  ερμηνεία,  η  περιγραφή  και  η 
πρόβλεψη ενός φαινομένου ή συστήματος ή διαδικασίας του πραγματικού κόσμου (Schecker, 
1996). Κατά τη δημιουργία του μοντέλου γίνεται επιλεκτική μεταφορά των χαρακτηριστικών 
του πραγματικού κόσμου στον ιδεατό κόσμο του μοντέλου (Φεσάκης κ.ά., 2001). Η μελέτη του 
φαινομένου (ή συστήματος ή διαδικασίας) πραγματοποιείται ευκολότερα στον ιδεατό κόσμο απ' 
ό,τι  στον πραγματικό κόσμο. Σε κάποιες περιπτώσεις,  μάλιστα,  ο πραγματικός κόσμος είναι 
αδύνατο να μελετηθεί άμεσα (π.χ. πυρήνας ατόμου). Αφού γίνει η μελέτη στον ιδεατό κόσμο, τα 
αποτελέσματα μετασχηματίζονται στον πραγματικό κόσμο.

Σχήμα 1: Κύκλος ανατροφοδότησης: από τον πραγματικό στον ιδεατό κόσμο και αντίστροφα.

Μέσω  της  μοντελοποίησης,  λοιπόν,  πραγματοποιείται  ένας  επαναληπτικός  κύκλος 
μετασχηματισμού (Σχήμα 1)  που ξεκινά από τον πραγματικό κόσμο,  οδηγείται  στον ιδεατό 
κόσμο και καταλήγει πάλι στον πραγματικό κόσμο. Με τέτοιες ανατροφοδοτικές διαδικασίες 
μοντελοποίησης  έχουν  διατυπωθεί  οι  περισσότερες  θεωρίες  στις  επιστήμες,  ακόμα  και  η 
κοσμογονική θεωρία της μεγάλης έκρηξης.

Η προσομοίωση σε Η/Υ είναι ένα από τα αποτελέσματα της μοντελοποίησης, χάρη στην 
οποία  οπτικοποιείται  το  μοντέλο  του  φανταστικού  κόσμου,  χρησιμοποιώντας  κατάλληλα 
μαθηματικά μοντέλα (Δαπόντες κ.ά., 2003).  Στην Επιστήμη, η προσομοίωση αποτελεί ισχυρό 
εργαλείο  έρευνας  πολύπλοκων  συστημάτων,  που  χρησιμοποιείται  συχνά  για  τον  έλεγχο 
επιστημονικών υποθέσεων. Στην Εκπαίδευση, η προσομοίωση χρησιμοποιείται, κυρίως, για την 
επίδειξη φαινομένων ή διαδικασιών, για την επαλήθευση των φυσικών νόμων, αλλά και για την 
ανακάλυψή  τους  από  τους  ίδιους  τους  μαθητές  (∆ηµητρακοπούλου,  1999).  Με  τις 
προσομοιώσεις  επιδιώκεται  η  μίμηση  και  η  αναπαραγωγή  φαινομένων,  τα  οποία  δύσκολα 
μπορεί  να  μελετήσει  κανείς  σε  πραγματικές  συνθήκες.  Με  αυτόν  τον  τρόπο,  οι  μαθητές 
μπορούν να παρατηρούν και να διερευνούν φαινόμενα, τα οποία είναι δύσκολο ή αδύνατο να 
διερευνηθούν πειραματικά (Orfanos & Dimitracopoulou, 2003).

Ταξινόμηση των Μοντέλων στις Φυσικές Επιστήμες

Προκειμένου  να  ταξινομηθούν  τα  μοντέλα  που  συναντά  κανείς  στη  σχετική 
βιβλιογραφία,  σχεδιάσαμε το ακτινωτό διάγραμμα που φαίνεται στο Σχήμα 2.  Διακρίναμε 8 
κατηγορίες από τις οποίες οι 4 (αναπαράσταση, απεικόνιση, μέσα κατασκευής, προσομοίωση) 
αντιστοιχούν  στο  οπτικό  μέρος  του  μοντέλου,  ενώ  οι  υπόλοιπες  4  (σχέσεις  μεγεθών, 
πληροφορίες αντικειμένου, σύνταξη, Επίπεδο Μοντελοποίησης) αντιστοιχούν στο συντακτικό 
μέρος.
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Σχήμα 2: Ταξινόμηση των μοντέλων στις Φυσικές Επιστήμες.

Οπτικό μέρος μοντέλου
Αναπαράσταση. Ένα μοντέλο μπορεί να αναπαριστά είτε το σύστημα που μελετάται, 

είτε ένα άλλο σύστημα με παρόμοια συμπεριφορά (ανάλογο) (Clement & Yanowitz, 2003; Else 
et al.,  2002;  Harrison,  2002).  Η  ταχύτητα  διολίσθησης  των  ελεύθερων  ηλεκτρονίων  σε 
ρευματοφόρο αγωγό μπορεί να αναπαρασταθεί με ένα μοντέλο ηλεκτρονίων που συγκρούονται 
με τα ακίνητα κατιόντα του αγωγού, ή με ένα μηχανικό ανάλογο μιας σφαίρας που κυλάει προς 
τη βάση κεκλιμένου επιπέδου συναντώντας εμπόδια.

Απεικόνιση. Στην απεικόνιση ενός μοντέλου μπορεί να διακρίνονται οι οντότητες που 
αποτελούν  το  σύστημα  που  μοντελοποιείται  ή  να  εμφανίζονται  μόνο  οι  εννοιολογικές 
διασυνδέσεις μεταξύ των οντοτήτων σε συμβολικό επίπεδο, όπως τα μπλοκ διαγράμματα (Har-
rison, 2001; Orfanos & Dimitracopoulou, 2003).

Μέσα κατασκευής. Τα μέσα κατασκευής ενός μοντέλου μπορεί να είναι υλικά, όπως τα 
kit Χημείας για τις χημικές ενώσεις, kit Βιολογίας για το DNA και αεροδιάδρομος Φυσικής για 
τις κινήσεις. Εκτός από τα υλικά μοντέλα υπάρχουν και τα εικονικά (virtual) τα οποία συνήθως 
κατασκευάζονται σε Η/Υ (Σταυρίδου, 1995;  Harrison, 2001;  Smyrnaiou &  Dimitracopoulou, 
2005).

Προσομοίωση. Κάποια μοντέλα απλώς περιγράφουν μία κατάσταση ή λειτουργία (όπως 
η  λειτουργία  μιας  ατμομηχανής),  άλλα  μοντέλα  ερμηνεύουν  φαινόμενα  (όπως  τα  μοντέλα 
μαγνητισμένων υλικών) και κάποια άλλα δίνουν τη δυνατότητα πρόβλεψης φαινομένων (όπως 
τα μετεωρολογικά μοντέλα πρόγνωσης καιρού) (∆ηµητρακοπούλου, 1999; Σταυρίδου, 1999).

Συντακτικό μέρος μοντέλου
Σχέσεις  μεγεθών.  Συνήθως  τα  μοντέλα  αντιστοιχούν  σε  συστήματα,  τα  οποία 

χαρακτηρίζονται από διάφορα μεγέθη. Οι σχέσεις μεταξύ των μεγεθών μπορεί να περιγράφονται 
είτε με μαθηματικές εξισώσεις, είτε με συσχετίσεις, όπως η αναλογία (όσο αυξάνεται το ένα 
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μέγεθος τόσο αυξάνεται και το άλλο), είτε με διασυνδέσεις που εκφράζουν τις αλληλεξαρτήσεις. 
Με  βάση  αυτή  τη  διάκριση,  τα  μοντέλα  χαρακτηρίζονται  "ποσοτικά"  ή  "ημιποσοτικά"  ή 
"ποιοτικά", αντίστοιχα (Κρητικός & Δημητρακοπούλου, 2007).

Πληροφορίες  αντικειμένου.  Σε  κάποιες  περιπτώσεις,  το  αντικείμενο  της 
μοντελοποίησης  είναι  πλήρως  γνωστό,  ενώ  σε  κάποιες  άλλες  έχουμε  απλώς  ενδείξεις 
(Σταυρίδου, 1995; Harrison, 2001). Για παράδειγμα, για το ευκαρυωτικό κύτταρο έχουμε πλήρη 
εικόνα (με μικροσκόπιο). Αντίθετα, για το άτομο υποθέτουμε διάφορα μοντέλα, δεδομένου ότι, 
ακόμα  και  με  τα  σημερινά  τεχνολογικά  μέσα  (μικροσκόπια),  οι  επιστήμονες  δεν  έχουν 
καταφέρει  να  δουν  το  άτομο.  Ωστόσο,  το  μοντέλο  του  ατόμου  πρωτοειπώθηκε  από  τον 
Δημόκριτο (470-360 π.Χ.) και μέχρι σήμερα οι επιστήμονες έχουν αναθεωρήσει τουλάχιστον 8 
φορές το ατομικό μοντέλο με βάση τα νέα πειραματικά και θεωρητικά δεδομένα.

Σύνταξη.  Όσον  αφορά  στην  κατασκευή  των  μοντέλων  σε  Η/Υ,  κάποια  μοντέλα 
δημιουργούνται με χρήση κώδικα γλώσσας προγραμματισμού (όπως  Logo), ενώ κάποια άλλα 
σχεδιάζονται σε γραφικό περιβάλλον (Δαπόντες κ.ά., 2003).

Επίπεδο Μοντελοποίησης. Από τη μελέτη των λογισμικών μοντελοποίησης διακρίναμε 
διαφορές ως προς τη συνεισφορά του χρήστη στη δημιουργία, επεξεργασία και διαχείριση του 
μοντέλου.  Με  βάση  αυτή  τη  διαφοροποίηση,  εισάγουμε  η  έννοια  του  "Επιπέδου  
Μοντελοποίησης", θεωρώντας ότι η μοντελοποίηση διαβαθμίζεται σε τρία επίπεδα  .   Αντίστοιχα, 
διακρίνουμε τα λογισμικά μοντελοποίησης σε λογισμικά Πρωτογενούς Μοντελοποίησης (π.χ. 
ModellingSpace, www.ist-world.org; Modellus, modellus.fct.unl.pt; Microworlds Pro, www.mi-
croworlds.com;  Stella,  www.iseesystems.com), Δευτερογενούς Μοντελοποίησης (π.χ.  Interact-
ive Physics,  www.design-simulation.com)  και  Τριτογενούς  Μοντελοποίησης  (π.χ.  SimQuest, 
www.simquest.nl). Στο πρώτο επίπεδο (Πρωτογενές Επίπεδο) ορίζονται οι συσχετίσεις μεταξύ 
των παραμέτρων που χαρακτηρίζουν το μοντέλο. Το δεύτερο επίπεδο (Δευτερογενές Επίπεδο) 
περιλαμβάνει το σχεδιασμό του μοντέλου, κατά τον οποίο υπεισέρχονται οι οντότητες που το 
αποτελούν  ή  οι  έννοιες  που  εμπλέκονται.  Στο  τρίτο  επίπεδο  (Τριτογενές  Επίπεδο)  έχει 
ολοκληρωθεί το μοντέλο και παρέχονται οι αναπαραστάσεις (όπως προσομοίωση και γραφικές 
παραστάσεις). Συνήθως, στο τρίτο επίπεδο γίνεται μελέτη των παραμέτρων, μεταβάλλοντας τις 
τιμές τους και παρατηρώντας τις επιδράσεις στο μοντέλο. Έτσι, η μοντελοποίηση διακρίνεται 
σε τρία επίπεδα (Σχήμα 3):
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Παράδειγμα Διαφοροποίησης Επιπέδων Μοντελοποίησης

Μία από τις πλέον τετριμμένες διδακτικές ενότητες στη Φυσική είναι η "Ευθύγραμμη 
Ομαλή Κίνηση" (ΕΟΚ). Πληθώρα από έρευνες έχουν μελετήσει τη συνεισφορά των λογισμικών 
μοντελοποίησης στην ΕΟΚ (Δαπόντες κ.ά, 2003;  Orfanos &  Dimitracopoulou, 2003;  Ορφανός, 
2005;  Κρητικός  & Δημητρακοπούλου,  2007).  Η  επιλογή  του  κατάλληλου  λογισμικού  είναι 
κρίσιμη  για  την  επίτευξη  των  εκάστοτε  μαθησιακών  στόχων.  Αν  το  ζητούμενο  είναι  η 
διερεύνηση-ανακάλυψη  φυσικών  νόμων,  τότε  το  λογισμικό  θα  πρέπει  να  υποστηρίζει  την 
Πρωτογενή Μοντελοποίηση. Αν το ζητούμενο είναι η μελέτη των παραμέτρων της κίνησης, η 
οποία είναι δεδομένη από το λογισμικό, τότε ενδείκνυται η χρήση λογισμικού Δευτερογενούς 
Μοντελοποίησης (ή Πρωτογενούς, με το Πρωτογενές Επίπεδο να έχει δημιουργηθεί από τον 
εκπαιδευτικό).  Τέλος,  για  την  παρατήρηση  ενός  φαινομένου,  προτείνονται  λογισμικά 
Τριτογενούς Μοντελοποίησης (ή Πρωτογενούς, με το Πρωτογενές και το Δευτερογενές Επίπεδο 
να έχει δημιουργηθεί από τον εκπαιδευτικό, ή Δευτερογενούς, με το Δευτερογενές Επίπεδο έχει 
δημιουργηθεί από τον εκπαιδευτικό).

Παρακάτω  παραθέτουμε  τμήματα  από  φύλλα  εργασίας  τριών  δραστηριοτήτων 
μοντελοποίησης,  μέσα  από  τα  οποία  διαφαίνεται  η  διαφοροποίηση  των  Επιπέδων 
Μοντελοποίησης, ως προς τις ενέργειες των μαθητών.  Οι δραστηριότητες, που αφορούν στη 
μελέτη της ΕΟΚ για τη Β΄ Γυμνασίου με τη χρήση τριών λογισμικών διαφορετικών Επιπέδων 
Μοντελοποίησης, αποτελούν μέρος μιας έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη. Τα λογισμικά αυτά 
(Σχήμα  4)  είναι  (α)  το  Modellus (Πρωτογενούς  Επιπέδου),  (β)  το  Interactive Physics 
(Δευτερογενούς  Επιπέδου)  και  (γ)  το  SimQuest (Τριτογενούς  Επιπέδου).  Στο  Modellus η 
σύνταξη  των  μοντέλων  γίνεται  με  μαθηματική  μοντελοποίηση  σε  ξεχωριστό  παράθυρο 
εργασίας.  Στο  Interactive Physics επιλέγονται  οι  οντότητες  που  αποτελούν  το  μοντέλο, 
καθορίζονται οι φυσικές συνθήκες του φαινομένου και ρυθμίζονται οι τιμές των μεταβλητών, 
ενώ η  μαθηματική  ανάλυση-υποστήριξη  του  μοντέλου  πραγματοποιείται  από το  λογισμικό. 
Τέλος, το  SimQuest προσφέρει τη δυνατότητα προσομοίωσης έτοιμων μοντέλων. Ο χρήστης 
επιλέγει μέσα από μία δεδομένη λίστα το φαινόμενο που θα μελετήσει και αλλάζει κάποιες 
τιμές μεγεθών.

(α) (β) (γ)

Σχήμα 4: Γραφικό Περιβάλλον: (α) Modellus, (β) Interactive Physics, (γ) SimQuest.

Προκειμένου  να  αναδείξουμε  τη  διαφοροποίηση  των  λογισμικών  ως  προς  το  Επίπεδο 
Μοντελοποίησης, θα χρησιμοποιήσουμε κοινό σενάριο και για τρεις δραστηριότητες:

Ο Γιάννης ξεκινάει από το σπίτι του για το σχολείο στις 7:55 το πρωί με το ποδήλατο.  
Το κουδούνι  του σχολείου χτυπάει  στις  8:00.  Υποθέτουμε ότι  ο  δρόμος μεταξύ  του  
σπιτιού του Γιάννη και του σχολείου είναι ευθεία γραμμή, ενώ το ποδήλατο κινείται με  
σταθερή ταχύτητα 2 m/s.
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Πρωτογενής Μοντελοποίηση στο Modellus
Αρχικά  ζητάμε  από  τους  μαθητές  να  ασχοληθούν  με  στοιχειώδεις  υπολογισμούς,  ώστε  να 
"φέρουν στο προσκήνιο" τη σχέση  x =υ t , με την οποία αμέσως μετά θα μοντελοποιήσουν την 
ΕΟΚ.

α) Θεωρώντας ότι ο Γιάννης φτάνει στο σχολείο ακριβώς στις 8:00, να υπολογίσετε το  
μήκος της διαδρομής που διένυσε.
β) Να κατασκευάσετε  στο  Modellus το μοντέλο της κίνησης του ποδηλάτου και  να  
"τρέξετε" το μοντέλο.

Οι μαθητές θα πρέπει  διαδοχικά:  1) να συντάξουν τη μαθηματική συσχέτιση  x =υ t ,  2)  να 
εισαγάγουν στο χώρο εργασίας την οντότητα που αναπαριστά την κίνηση, 3) να ορίσουν την 
τιμή της ταχύτητας και 4) να τρέξουν το μοντέλο.

Δευτερογενής Μοντελοποίηση στο Interactive Physics
Στη  Δευτερογενή  Μοντελοποίηση  με  το  Interactive Physics,  η  μαθηματική  μοντελοποίηση 
υλοποιείται  από  το  λογισμικό.  Επομένως,  δε  χρειάζεται  να  εμπλέξουμε  τους  μαθητές  με 
υπολογισμούς προκειμένου να αναδειχθεί η σχέση x =υ t . Αντίθετα, αξίζει να ζητηθεί από τους 
μαθητές να καταλήξουν στη σχέση αυτή μέσα από την προσομοίωση της κίνησης.

α) Δημιουργήστε στο  Interactive Physics το μοντέλο της κίνησης του ποδηλάτου και  
"τρέξτε" το μοντέλο, θέτοντας ως διαδρομή 600 m.
β) Μέσα από την προσομοίωση, να εξετάσετε αν ο Γιάννης φτάνει στο σχολείο ακριβώς  
στις 8:00.

Οι  μαθητές  θα  πρέπει  διαδοχικά:  1)  να  εισαγάγουν  στο  χώρο  εργασίας  την  οντότητα  που 
αναπαριστά την κίνηση, 2) να ορίσουν την τιμή της ταχύτητας και της διαδρομής (με συνθήκη 
παύσης) και 3) να τρέξουν το μοντέλο.

Τριτογενής Μοντελοποίηση στο SimQuest
Η Τριτογενής Μοντελοποίηση (Προσομοίωση) είναι η καταλληλότερη για την πρώτη "επαφή" 
των μαθητών με την ΕΟΚ. Ο εκπαιδευτικός, επιδεικνύοντας την κίνηση και αξιοποιώντας τις 
πολλαπλές αναπαραστάσεις, αναδεικνύει τα χαρακτηριστικά της κίνησης. Στη συνέχεια, ζητάει 
από  τους  μαθητές  να  μεταβάλλουν  τις  τιμές  των  μεταβλητών  (μέσω  του  δρομέα)  και  να 
καταλήξουν σε συμπεράσματα.

 Να "τρέξετε" το μοντέλο, θέτοντας ως ταχύτητα (α) 1 m/s, (β) 2 m/s, (γ) 3 m/s.
Τι διαφέρει,  στις τρεις  παραπάνω περιπτώσεις,  ως προς το χρόνο που χρειάζεται ο 
Γιάννης για να φτάσει στο σχολείο του;

Το μοντέλο έχει ήδη δημιουργηθεί από το λογισμικό. Οι μαθητές απλώς αλλάζουν τις τιμές της 
ταχύτητας για να παρατηρήσουν τις μεταβολές στην κίνηση.

Σύνοψη

 Τα μοντέλα κατέχουν εξέχουσα θέση τόσο στις Επιστήμες όσο και στη Διδακτική των 
Επιστημών. Οι αναπαραστάσεις των μοντέλων δημιουργούν έναν ιδεατό κόσμο, επεξεργάσιμο 
και προσβάσιμο από τους μαθητές. Η μελέτη και επεξεργασία του ιδεατού κόσμου οδηγεί τους 
μαθητές  στην  ανακάλυψη  και  κατανόηση  των  συνιστωσών  του  αντίστοιχου  πραγματικού 
κόσμου.
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Η πληθώρα των μοντέλων στις Φυσικές Επιστήμες επιβάλει την κατηγοριοποίησή τους. 
Στην παρούσα εργασία ταξινομήσαμε τα μοντέλα σε οκτώ κατηγορίες, τέσσερις για το οπτικό 
μέρος  του  μοντέλου  (αναπαράσταση,  απεικόνιση,  μέσα  κατασκευής,  προσομοίωση)  και 
τέσσερις  για  το  συντακτικό  μέρος  (σχέσεις  μεγεθών,  πληροφορίες  αντικειμένου,  σύνταξη, 
Επίπεδο Μοντελοποίησης).

Επιπλέον, ορίσαμε τρία διαφορετικά είδη μοντελοποίησης, που τα ονομάσαμε "Επίπεδα 
Μοντελοποίησης", ανάλογα με τα δεδομένα στοιχεία που προσφέρονται πριν την έναρξη της 
μοντελοποίησης. Στο Πρωτογενές Επίπεδο, οι μαθητές μοντελοποιούν από το μηδέν, χωρίς να 
είναι  δεδομένες  οι  συσχετίσεις  μεταξύ  των  μεγεθών  που  χαρακτηρίζουν  το  σύστημα.  Στο 
Δευτερογενές Επίπεδο, ορίζονται οι οντότητες που απαρτίζουν το σύστημα, ενώ στο Τριτογενές 
Επίπεδο μελετάται ο ρόλος των μεγεθών που χαρακτηρίζουν το σύστημα.

Συζήτηση – Προεκτάσεις

Παρά το γεγονός ότι  η σπουδαιότητα της μοντελοποίησης είναι κοινά αποδεκτή από 
τους εκπαιδευτικούς, ελάχιστοι την αξιοποιούν ως μαθησιακή δραστηριότητα (Harrison, 2001). 
Συνήθως,  τα  μοντέλα απλώς  παρουσιάζονται  στους  μαθητές  και  ερμηνεύεται  το  αντίστοιχο 
φαινόμενο/κατάσταση. Από την άλλη,  σχετικές έρευνες  (Κρητικός  & Δημητρακοπούλου,  2007; 
Ορφανός  &  Δημητρακοπούλου,  2003;  Ορφανός,  2005;  Φεσάκης  κ.ά.,  2001)  δείχνουν  ότι  η 
μοντελοποίηση στις Φυσικές Επιστήμες αναδεικνύει τις μαθησιακές δυσκολίες και ενισχύει τη 
μάθηση, ειδικά όταν οι μαθητές είναι δημιουργοί των μοντέλων και όχι απλώς διαχειριστές 
έτοιμων  μοντέλων.  Οι  μαθητές,  μέσω  της  άσκησης  σε  δραστηριότητες  μοντελοποίησης, 
ανακαλύπτουν  απλούς  φυσικούς  νόμους,  ερμηνεύουν  πολύπλοκα  φαινόμενα,  κατανοούν 
επιστημονικές έννοιες (Orfanos & Dimitracopoulou, 2003).

Στις έρευνες για τη μοντελοποίηση σε τεχνολογικό περιβάλλον, δε φαίνεται να τονίζεται 
η  διαφοροποίηση  ως  προς  το  Επίπεδο  Μοντελοποίησης.  Αξίζει,  λοιπόν,  να  διερευνηθεί  η 
συνεισφορά και η καταλληλότητα του κάθε Επιπέδου Μοντελοποίησης στη βάση ορισμένων 
παραμέτρων,  όπως:  ηλικία  μαθητών,  μαθησιακές  δυσκολίες  γνωστικού  αντικειμένου, 
μαθησιακές  δυσκολίες  χειρισμού  του  λογισμικού  κ.ά.  Για  παράδειγμα,  η  μοντελοποίηση 
φαινομένων  Κινηματικής  σε  Πρωτογενές  Επίπεδο  ίσως  είναι  κατάλληλη  για  όλους  τους 
μαθητές  της  Β/θμιας  Εκπαίδευσης.  Ενδεχομένως,  όμως,  η  μοντελοποίηση  σε  Πρωτογενές 
Επίπεδο για φαινόμενα Ηλεκτρομαγνητισμού να μην είναι αποδοτική για μαθητές Γυμνασίου, 
δεδομένης της δυσκολίας που αντιμετωπίζουν στο γνωστικό αντικείμενο. Τέλος, με βάση τα 
παραπάνω  προκύπτει  η  ανάγκη  για  διερεύνηση  του  ερωτήματος:  "Ποιο  Επίπεδο 
Μοντελοποίησης και ποιο είδος μοντέλου είναι καταλληλότερο για συγκεκριμένη βαθμίδα (ή 
υποβαθμίδα) Εκπαίδευσης και για συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο;"
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Το περιοδικό «Επιστημονική Εγκυκλοπαίδεια» (1923  1932) και οι–  
αναφορές του στην αυτοτέλεια της ύλης

Κυριακού Κ.
Χημικός, καθηγητής Δ.Ε., Υποψ. Διδάκτορας, Εργαστήριο Διδακτικής & Επιστημολογίας 

Φυσικών Επιστημών και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής 
Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αθηνών, kyriakkyr@yahoo.gr

Μετά  τη  Μικρασιατική  καταστροφή  και  μέχρι  τις  αρχές  της  δεκαετίας  του  ’30 
επικρατεί στην Ελλάδα έντονη πολιτική αστάθεια, ενώ η οικονομική κατάσταση του 
μεγαλύτερου  μέρους  του  πληθυσμού  είναι  άθλια.  Σταδιακά  όμως,  έως  το  1931,  οι 
συνθήκες  βελτιώνονται.  Κατά  το  διάστημα  αυτό  παρατηρείται  έντονη  πνευματική 
ανάπτυξη.  Σε  ένα  τέτοιο  περιβάλλον  κυκλοφορεί  το  περιοδικό  «Επιστημονική 
Εγκυκλοπαίδεια» με σκοπό τη διάδοση των Φυσικών Επιστημών. Στο περιοδικό αυτό 
δημοσιεύονται άρθρα καθηγητών του Πανεπιστημίου αλλά και διάφορων λογίων. Εκτός 
από τα αμιγή θέματα των Φυσικών Επιστημών, το περιοδικό ασχολείται και με θέματα 
που  άπτονται  της  Φιλοσοφίας.  Από  τη  μελέτη  των  άρθρων  του  περιοδικού, 
διαπιστώνουμε  ότι  σε  αυτό  συνυπάρχουν  τόσο  υλιστικές  όσο  και  ιδεαλιστικές 
προσεγγίσεις θεμάτων που σχετίζονται με την αυτοτέλεια της ύλης, όπως α) η γέννηση 
του έμβιου και του άβιου κόσμου, β) οι φυσικοί νόμοι, γ) η σχέση ύλης και πνεύματος 
και δ) η σχέση ζωής και ύλης.

Εισαγωγή

Από  τα  τέλη  του  19ου αιώνα  εμφανίζονται  στον  Ελληνικό  χώρο  διάφορα  περιοδικά  που 
αποσκοπούν  στη  γενικότερη  ενημέρωση  του  ευρύτερου  κοινού  σε  θέματα  των  Φυσικών 
Επιστημών. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα περιοδικά «Προμηθεύς», «Επιστημονική Επιθεώρησις», 
«Δελτίον της Φυσιοδιφικής Εταιρίας» κ.ά. Τα περιοδικά αυτά αποτελούν τους δίαυλους μέσω 
των οποίων η ελληνική κοινωνία έρχεται σε επαφή με τις επιστημονικές εξελίξεις της εποχής. 
Το  περιοδικό  «Επιστημονική  Εγκυκλοπαίδεια»  (1923  –  19321)  το  οποίο  εξετάζουμε  στην 
εργασία αυτή, αποτελεί πιθανότατα το μακροβιότερο περιοδικό εκλαϊκευμένης επιστήμης που 
κυκλοφόρησε στον ελληνικό χώρο από τα τέλη του 19ου αιώνα μέχρι το 1940. Στο περιοδικό 
αυτό, εκτός από τα αμιγή θέματα των Φυσικών Επιστημών, δημοσιεύονται και απόψεις που 
σχετίζονται με την αυθυπαρξία και την αυτοτέλεια της ύλης. Αντικείμενο της εργασίας αυτής 
είναι αφενός μεν η παρουσίαση του συγκεκριμένου περιοδικού, αφετέρου δε η διερεύνηση των 
απόψεων που αναφέρονται σ΄ αυτό σχετικά με τη γέννηση του έμβιου και του άβιου κόσμου, 
την ισχύ των φυσικών νόμων, τη σχέση ύλης και πνεύματος και τη σχέση ζωής και ύλης.
Επειδή  όμως,  κάθε  περιοδικό,  ως  πολιτισμικό  προϊόν,  αντανακλά  το  ιστορικό  πλαίσιο  της 
εποχής του, ξεκινάμε την εργασία αυτή με τη σκιαγράφηση της περιόδου 1923 – 1932.

Το ιστορικό πλαίσιο

Η περίοδος που ξεκινά από το Σεπτέμβριο του 1922 και ολοκληρώνεται το 1940 αποτελεί τον 
Ελληνικό μεσοπόλεμο. Μετά τη Μικρασιατική καταστροφή το 1922, ύστερα από 11 συνεχή 
χρόνια, η Ελλάδα σταματά να πολεμά. (Βακαλόπουλος, 1993). Στη χώρα όμως επικρατεί έντονη 

1 Ως καταληκτική ημερομηνία έκδοσης του περιοδικού αναφέρεται το 1932 γιατί δεν μπορέσαμε να εντοπίσουμε 
κάποιο τεύχος του περιοδικού με μεταγενέστερη ημερομηνία
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πολιτική και κοινωνική αστάθεια: Το 1924 αλλάζει το πολίτευμα (Σβορώνος, 2007) ενώ μεταξύ 
του 1924 και του 1932 μεσολαβούν έντεκα πρωθυπουργίες, (από τις οποίες μόνο η τελευταία 
είχε τετραετή διάρκεια), τρεις γενικές εκλογές, έντεκα στρατιωτικά κινήματα ή τελεσίγραφα και 
επιβάλλεται μια στρατιωτική δικτατορία. (Βλάχος, 2006β). 
Ο πληθυσμός της  Ελλάδας μεταξύ 1920 και  1928 αυξάνεται  σχεδόν κατά 25% (Σβορώνος, 
2007) εξ αιτίας κυρίως της έλευσης των προσφύγων. Η δραματική αυτή αύξηση του πληθυσμού 
σε συνδυασμό με την αδυναμία μετανάστευσης έχουν ως συνέπεια τη μείωση των εργατικών 
ημερομισθίων,  ενώ  η  προοδευτική  υποτίμηση  του  νομίσματος  κατεβάζει  στο  ελάχιστο  την 
αγοραστική  του  δύναμη.  (Σβορώνος,  2007).  Ως  αποτέλεσμα  της  δεινής  αυτής  οικονομικής 
κατάστασης, το 1923 ξεσπά κύμα απεργιακών κινητοποιήσεων. (Βλάχος, 2006α) 
Όμως,  σταδιακά,  η  κατάσταση  της  οικονομίας  αρχίζει  να  βελτιώνεται.  Έτσι,  η  αξία  της 
αγροτικής παραγωγής καθώς και το εμπόριο αυξάνονται ραγδαία (Βακαλόπουλος, 1993), ενώ η 
βιομηχανία επεκτείνεται με γρήγορους ρυθμούς (Σβορώνος, 2007). Η ευφορία αυτή διακόπτεται 
από τις επιπτώσεις της κρίσης του 1929 οι οποίες άρχισαν να γίνονται αισθητές στην Ελλάδα 
από το 1931. Το 1932 κηρύσσεται πτώχευση. (Σβορώνος, 2007)
Όμως η ευημερία που επικρατεί μέχρι το 1931 είναι φαινομενική και δεν εξυπηρετεί παρά μια 
μειοψηφία (Σβορώνος, 2007). Σε όλη τη διάρκεια του μεσοπολέμου οι συνθήκες διαβίωσης για 
το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού είναι δύσκολες. Συχνά τα κατώτερα αστικά στρώματα των 
πόλεων  επιβιώνουν  χάρη  των  δημοτικών  συσσιτίων.  (Βλάχος,  2006α).  Παρ’ όλα  αυτά  το 
μεταπολεμικό ευρωπαϊκό κλίμα και οι νεωτεριστικές τάσεις που επικρατούν σε πολλούς τομείς 
επηρεάζουν και  την  ελληνική  κοινωνία  άλλοτε  περισσότερο  και  άλλοτε  λιγότερο,  ιδιαίτερα 
βέβαια τα ανώτερα αστικά στρώματα των οποίων η ζωή είναι πιο άνετη. (Βλάχος, 2006α).
Έτσι,  κατά  την  περίοδο 1910  –  1935,  παρατηρούνται  έντονες  ιδεολογικές  και  πνευματικές 
αναζητήσεις (Κρεμμυδάς, 1980). Η λογοτεχνία ανθεί με την ανάδειξη αξιόλογων συγγραφέων 
και ποιητών (όπως οι Σικελιανός, Καζαντζάκης, Βάρναλης, Καβάφης κ.α.) ενώ γύρω στο 1930 
αναδύεται  και  η  επονομαζόμενη γενιά του ‘30 (Σεφέρης,  Ελύτης  κ.α.).  Το 1926 ιδρύεται  η 
Ακαδημία Αθηνών και το ίδιο έτος το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. 
Η εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες είναι προσανατολισμένη στις ανθρωπιστικές επιστήμες ενώ 
η επιστημονική θέση των φυσικών επιστημών είναι υποβαθμισμένη. (Ταμπάκης, 2008) 
Παρόλο που στα Πανεπιστήμια,  ο  αριθμός  των φοιτητών συγκριτικά με τον πληθυσμό της 
χώρας είναι μεγάλος, οι μισοί σχεδόν Έλληνες (45%) παραμένουν αναλφάβητοι. (Κυπριανίδης, 
2004). 
Την περίοδο αυτή η εκκλησία έχει πολύ μεγάλη δύναμη (Κυπριανίδης, 2004) και μάχεται τον 
υλισμό με όπλα την αναζωογόνηση του θρησκευτικού συναισθήματος και τη συνειδητοποίηση 
της χριστιανικής ηθικής. Γύρω από αυτόν τον άξονα, συσπειρώνονται ευρύτερα στρώματα του 
πληθυσμού κυρίως μικροαστικά. (Βλάχος, 2006α )

Το περιοδικό « Επιστημονική Εγκυκλοπαίδεια»

Τον Ιανουάριο του 1923, και ενώ οι ρυθμοί της κοινωνικής ζωής στα μεγάλα αστικά κέντρα 
έχουν παραλύσει (Βλάχος, 2006α), εκδίδεται το πρώτο τεύχος του περιοδικού «Επιστημονική 
Εγκυκλοπαίδεια». 
Διευθυντής του περιοδικού είναι ο διδάκτωρ των Μαθηματικών Αντώνιος Μονοκρούσος. Μέχρι 
και  το  Δεκέμβριο  του  1927  το  περιοδικό  είναι  μηνιαίο,  ενώ  από  τον  Ιανουάριο  του  1928 
μετατρέπεται σε δεκαπενθήμερο. Από το Φεβρουάριο του 1924 προστίθεται στον τίτλο του η 
φράση «Όργανον των Ελλήνων Επιστημόνων».
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Το περιοδικό  αυτοχαρακτηρίζεται  ως  «επιστημονικό  περιοδικό  γενικού  περιεχομένου»2 και, 
όπως το ίδιο αναφέρει, απευθύνεται στους μη ειδικούς επιστήμονες αλλά και εν γένει στους 
ανθρώπους των γραμμάτων. Και όντως, όπως προκύπτει από τα επαγγέλματα ορισμένων από 
τους  συνδρομητές  του  που  αναφέρονται  στο  περιοδικό,  οι  περισσότεροι  από  αυτούς  είναι 
εκπαιδευτικοί  των  δύο  πρώτων  βαθμίδων  της  εκπαίδευσης  και  μαθητές,  ενώ  μεταξύ  των 
συνδρομητών  συγκαταλέγονται  γιατροί,  δικηγόροι,  δικαστικοί,  στρατιωτικοί,  αστυνομικοί, 
έμποροι κ.ο.κ. Η συντριπτική πλειοψηφία των συνδρομητών του περιοδικού είναι άνδρες. 
Σκοπός  του  περιοδικού  είναι  «να  εξαπλώση  και  εν  Ελλάδι  τας  προόδους  του  ανθρωπίνου 
πνεύματος,  δώση  εις  τους  αναγνώστας  αυτού  γενικήν  μόρφωσιν  και  ούτω  αποτελέση 
αυτόχρημα  ολόκληρον  επιστημονικήν  ή  μάλλον  εγκυκλοπαιδική  βιβλιοθήκην».3 Ο  σκοπός 
αυτός, όπως αναφέρεται στο περιοδικό, θα επιτευχθεί με την παρουσίαση των σπουδαιοτέρων 
ζητημάτων  της  Αστρονομίας,  Μετεωρολογίας,  Γεωλογίας,  Παλαιοντολογίας,  Χημείας, 
Φυσικής,  Βιολογίας,  Μικροβιολογίας,  Υγιεινής,  Φιλοσοφίας,  Φυσιολογικής  Ψυχολογίας, 
Φιλοσοφίας του Δικαίου κλπ «και θα εμφανίζωνται ούτω τα πνευματικά προϊόντα των τιτάνων 
του  ανθρωπίνου  πνεύματος,  Καντίου  και  Λαπλάς,  Μπύχνερ  και  Βουντ,  Δάρβιν  και  Χέκελ, 
Μίλτωνος  και  Δάντη  κλπ»4.Και  πράγματι,  το  περιοδικό  δεν  αποκλίνει  από  τις  αρχικές  του 
προθέσεις  σε  σχέση  με  το  περιεχόμενο  του.  Η  συντριπτική  πλειοψηφία  των  κειμένων  του 
ασχολούνται  με  θέματα  των  Φυσικών  Επιστημών,  ενώ  περιλαμβάνει  και  επιστημονικές 
ειδήσεις,  βιογραφίες  επιστημόνων,  παιδαγωγικά  θέματα  αλλά  και  λογοτεχνικά  κείμενα.  Εξ 
αιτίας  του  περιεχομένου  του  –  και  παρ’ όλο  που,  περιλαμβάνει  άρθρα  που  υποστηρίζουν 
υλιστικές  απόψεις  –  συνιστάται  από  ορισμένους  επιθεωρητές  της  Εκπαίδευσης  στους 
εκπαιδευτικούς και στους μαθητές. 
Στο περιοδικό δημοσιεύονται άρθρα ακαδημαϊκών καθώς και καθηγητών του Πανεπιστημίου 
όχι  όμως  πάντα  πρωτότυπα.  Επίσης  αρθρογραφούν,  καθηγητές  Γυμνασίου5,  επιθεωρητές 
εκπαίδευσης,  γιατροί  και  άλλοι  επιστήμονες,  ενώ  δημοσιεύονται  και  κείμενα  Ελλήνων  και 
ξένων  λογίων.  Όμως,  ένα  μεγάλο  μέρος  των  περιεχομένων  του  περιοδικού  είναι  κείμενα 
μεταφρασμένα ή γραμμένα από τον ίδιο τον εκδότη. 
Ιδιαίτερη μνεία θα πρέπει να κάνουμε στη δημοσίευση μιας σειράς άρθρων, ακόμα και κατά τη 
διάρκεια της δικτατορίας του Πάγκαλου, του Λ. Μπύχνερ (1824 – 1899). Ο Μπύχνερ είναι ένας 
από τους κύριους και πιο δημοφιλείς εκπρόσωπους του φυσιοκρατικού υλισμού ο οποίος δεν 
δέχεται την ύπαρξη άυλων πνευμάτων. Να σημειώσουμε ότι ο διευθυντής του περιοδικού, όπως 
προκύπτει από διάφορα κείμενα που δημοσιεύει (όπως για παράδειγμα η σειρά των άρθρων του 
με τίτλο «Η θεωρία της εξελίξεως των πνευματικών φαινομένων»), υιοθετεί και ο ίδιος εν γένει 
τις απόψεις αυτές. Κινούμενος στο πλαίσιο αυτό, δημοσιεύει6 τη Δαρβινική θεωρία και μάλιστα 
συνδυασμένη με τις απόψεις του υλιστή Χαίκελ. Να επισημάνουμε ότι την εποχή εκείνη, παρ’ 
όλο που η Δαρβινική θεωρία εθεωρείτο αναμφισβήτητη από επιστημονικής απόψεως, εν τούτοις 
το «Δημόσιο την ταυτίζει συχνά με τον υλισμό». (Γιαννίδης, 1925)
Σε  αντιδιαστολή  με  τα  υλιστικού  περιεχόμενου  άρθρα  που  δημοσιεύονται  στο  περιοδικό, 
δημοσιεύονται και κείμενα του νομικού και λόγιου Ι. Σκαλτσούνη (1821 – 1905), με τα οποία 
κατακρίνεται όχι μόνο ο υλισμός, αλλά και όσοι υιοθετούν τις υλιστικές απόψεις. 

2 «Σκοπός του Περιοδικού», Τεύχος 1ης Ιανουαρίου 1923
3 «Σκοπός του Περιοδικού», Τεύχος 1ης Ιανουαρίου 1923
4 «Σκοπός του Περιοδικού», Τεύχος 1ης Ιανουαρίου 1923
5 Μεταξύ των οποίων και ο Π. Τσιλήθρας ο οποίος είναι συγγραφέας σχολικών εγχειριδίων Φυσικής Ιστορίας τα 

οποία χρησιμοποιήθηκαν στο Γυμνάσιο για περισσότερα από σαράντα χρόνια
6 Φεβρουάριος 1923 – Νοέμβριος 1924
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Οι αναφορές του περιοδικού στην αυτοτέλεια της ύλης

Ένα από τα βασικά ερωτήματα της ανθρώπινης διανόησης είναι η δημιουργία και η λειτουργία 
του  κόσμου.  Οι  Φιλόσοφοι,  ανάλογα  με  την  απάντηση  που  δίνουν  στο  ερώτημα  αυτό, 
διακρίνονται σε υλιστές και σε ιδεαλιστές. Οι υλιστές πιστεύουν στην αυτοτέλεια της ύλης ενώ 
οι  ιδεαλιστές  πιστεύουν στην ύπαρξη άυλου κόσμου.  Στη συνέχεια  της  εργασίας  αυτής,  θα 
εξετάσουμε τις απόψεις που αναφέρονται στο περιοδικό για τέσσερα θέματα που σχετίζονται με 
την αυτοτέλεια της ύλης: α) τη γέννηση του έμβιου και του άβιου κόσμου, β) τους φυσικούς 
νόμους, γ) τη σχέση ύλης και πνεύματος και δ) τη σχέση ζωής και ύλης. 

1. Η γέννηση του έμβιου και άβιου κόσμου
Τις αναφορές που περιέχονται στο περιοδικό για το ζήτημα αυτό μπορούμε να τις διακρίνουμε 
σε επιμέρους θέματα:

α) Η γέννηση της ύλης
Σύμφωνα με την άποψη του Μπύχνερ που δημοσιεύεται στο περιοδικό7 «η ύλη είναι αιώνια» 
και επομένως αδημιούργητη. Άλλη αναφορά για τη γέννηση της ύλης αυτής καθευατής, δεν 
εντοπίσαμε. 

β) Η γέννηση της ζωής
Ο δρ καθηγητής  των μαθηματικών Σπ. Γεωργίου εκφράζει  τον προβληματισμό του για την 
προέλευση της ζωής ως εξής: «Είναι η ζωή στη γη έργον πρόνοιας ή είναι προϊόν μονάχα μίξεως 
ύλης και ενέργειας; Αν είναι έργο πρόνοιας γιατί τότε τόση ποικιλία στην ύλη, τόση ατέλεια και 
τέτοιος αγώνας για την επικράτηση; Αν πάλι είναι προϊόν εξέλιξης και τυφλής συσσώρευσης 
ύλης,  μάζας  και  ενέργειας  γιατί  τότε  τόση λάμψη σ΄ αυτήν και  πως από τη σκοτεινή αυτή 
σωρεία επήγασαν το πνεύμα και η συνείδηση; Ignoramus et ignorabimus»8 
Στο περιοδικό αναπτύσσονται διάφορες απόψεις για γέννηση της ζωής: 
Σε ανυπόγραφο άρθρο με τίτλο «Το κύτταρον»9 αναφέρεται ότι μερικοί επιστήμονες πιστεύουν 
ότι  η ζωή προήλθε από ανόργανα συστατικά που βρέθηκαν σε κατάλληλες συνθήκες αλλά, 
συνεχίζει το άρθρο, η άποψη αυτή δεν είναι αποδεκτή από όλους τους επιστήμονες. 
Σε  άρθρο  του  Μπύχνερ  αναφέρεται  η  άποψη  του  Χαίκελ,  σύμφωνα  με  την  οποία,  η  ζωή 
αναπτύσσεται (ακόμα και σήμερα) από την ανόργανη ύλη με αυτόματη γένεση10. Στο ίδιο άρθρο 
περιλαμβάνεται  και  η  άποψη  ότι  η  ζωή  «μεταβιβάσθηκε»  στη  γη  με  την  πτώση  κάποιου 
μετεωρίτη.  Παρόμοια  με την  τελευταία  αυτή άποψη είναι  και  η άποψη του Αρρένιους  που 
αναπτύσσεται σε άρθρο του δρ Μπήβερν Κλερκ σύμφωνα με την οποία η ζωή μεταφέρθηκε στη 
γη από την Αφροδίτη με τις ακτίνες του φωτός11

Διαφωνώντας με τις παραπάνω απόψεις, ο Ι. Σκαλτσούνης υποστηρίζει12 ότι η ζωή δεν μπορεί 
να  πηγάσει  από  την  ανόργανη  ύλη,  ενώ  ο  Π.  Τσίληθρας  αναφερόμενος  στους  ζωντανούς 
οργανισμούς μας προτρέπει να σεβόμαστε όλα τα δημιουργήματα του Θεού, 13 δηλαδή έμμεσα 
αναφέρει ότι οι διάφοροι οργανισμοί είναι δημιουργήματα του Θεού.

γ) Η γέννηση του κόσμου 
7  «Η αθανασία της ύλης», τ. 2, Φεβρουάριος 1923
8  «Η γη ως κοιτίς της ζωής»,τ. 67, 1 Απριλίου 1928
9  «Το κύτταρον» τ. 2, Φεβρουάριος 1923
10  «Αρχέγονος γένεσις», τ. 27, Μάρτιος 1925
11  «Η ζωή μετεφέρθη εις την Γην από την Αφροδίτην δια των φωτεινών ακτίνων» τ. 81, 1/11/1928
12  «Θρησκευτικαί αποπλανήσεις των καθ’ ημάς χρόνων» τ. 175/176, Οκτώβριος 1932
13  «Ο φρύνος», τ. 13, Ιανουάριος 1924

450



Εργασίες 

Στο  περιοδικό  αυτό  υπάρχουν  αναφορές  που  σχετίζονται  με  τη  γέννηση  όλων  των  όντων, 
έμβιων και άβιων, συνολικά.. Πιο συγκεκριμένα, σε άρθρο του οποίου ο συγγραφέας υπογράφει 
με το ψευδώνυμο «Αστρονόμος», αναφέρεται ότι ο άνθρωπος είναι το ακαταληπτότερον μεταξύ 
των δημιουργημάτων γιατί είναι κατασκευασμένος (λέξη που χρησιμοποιείται στο άρθρο) με 
τέτοιο  τρόπο ώστε,  όσο περισσότερη δυσκολία  παρουσιάζει  η  φύση των διαφόρων άλυτων 
ζητημάτων,  τόσο  με  περισσότερη  επιμονή  να  προσκολλάται  σ΄  αυτά.  Από  το  παραπάνω 
απόσπασμα  γίνεται  εμφανές  ότι  ο  συγγραφέας  του  άρθρου  πιστεύει  ότι  τα  πάντα  έχουν 
δημιουργηθεί χωρίς όμως να κάνει αναφορά για το ποιος είναι ο δημιουργός. Η επίκληση όμως 
στη συνέχεια αποσπασμάτων της Αγίας Γραφής, μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι αποδέχεται τη 
θεϊκή δημιουργία. Παρόμοια θέση υιοθετείται και από τον Δ. Αναστασόπουλο14, τέως Γενικό 
Επιθεωρητή των Μαθηματικών (όπως υπογράφει) και από τον μαθηματικό Σπ. Γεωργίου.15)
Σε  σειρά  άρθρων  με  τίτλο  «Η  θεωρία  της  εξελίξεως  των  πνευματικών  φαινομένων»  ο 
Διευθυντής  του περιοδικού Α.  Μονοκρούσος επιχειρηματολογεί  υπέρ της  ύπαρξης  ψυχικών 
ιδιοτήτων,  τόσο  στους  κατώτερους  οργανισμούς,  και  κατ’ επέκταση  και  στα  μεμονωμένα 
κύτταρα, όσο και στον άβιο κόσμο. Στο τελευταίο άρθρο της σειράς ο Μονοκρούσος αναφέρει 
ότι  «είναι  πράγματι  αξιοθαύμαστος  και  σοφώτατος  ο  Δημιουργός»16 καθώς  και  ότι  «Εάν ο 
Δημιουργός ησθάνετο την ανάγκη του αίνου ημών υπέρ αυτού ….. θα εδοκίμαζεν απολύτως 
πλειοτέραν  ικανοποίησιν….».  Με  άλλα  λόγια  ο  Μονοκρούσος  κάνει  δεκτή  την  ύπαρξη 
Δημιουργού, με ανθρωπογενή χαρακτηριστικά. 

2. Οι φυσικοί νόμοι
Δύο είναι τα θέματα που σχετίζονται με τους φυσικούς νόμους και αναφέρονται στο περιοδικό: 
α) η προέλευσή τους και β) η ταυτότητα τους στον έμβιο και άβιο κόσμο 

α) Η προέλευσή τους
Για την προέλευση των φυσικών νόμων εντοπίσαμε μία μόνο αναφορά σε άρθρο17 του Μπύχνερ 
σύμφωνα με την οποία οι φυσικοί νόμοι ενυπάρχουν μέσα στην ουσία των πραγμάτων και δεν 
εξαρτώνται από καμία θέληση ή εξωτερική επίδραση. 

β) Η ταυτότητα των φυσικών νόμων στον έμβιο και άβιο κόσμο
Αρκετές αναφορές υπάρχουν στο περιοδικό σχετικά με την θέμα της ισχύος των ίδιων φυσικών 
νόμων στον άβιο και στον έμβιο κόσμο. Πιο συγκεκριμένα ο διευθυντής του περιοδικού Α. 
Μονοκρούσος, με το ψευδώνυμο «Φυσιολόγος» δημοσιεύει18 τις απόψεις του J. Soury σύμφωνα 
με τις οποίες η φύση των «εργασιών» που συμβαίνουν στην ανόργανη και στην οργανική ύλη 
είναι  η  ίδια  και  η  διαφορά τους  έγκειται  στην  πολυπλοκότητα  των  «εργασιών»  αυτών.  Οι 
χημικές ενώσεις από τις οποίες αποτελείται η οργανική ύλη υπάγονται στους ίδιους νόμους με 
τις χημικές ενώσεις από τις οποίες αποτελείται η ανόργανη ύλη. 
Την ίδια άποψη υποστηρίζει και ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Σπ. Δοντάς ο οποίος αναφέρει 
ότι με την πρόοδο των φυσικών επιστημών και των μεγάλων ανακαλύψεων απεδείχθη ότι όλα 
τα φαινόμενα γίνονται σύμφωνα με ορισμένους μηχανικούς νόμους και δεν ρυθμίζονται από τη 

14  «Το μέλλον της γης» τ. 27, Μάρτιος 1925
15  «Προς τι ο κόσμος;», τ. 36, Δεκέμβριος 1925 
16  «Η θεωρία της εξελίξεως των πνευματικών φαινομένων» τ. 140, Απρίλιος 1931
17  «Η σταθερότης των Φυσικών Νόμων» , τ.18/19, Ιούνιος/Ιούλιος 1924
18  «Η ζωή», τ. 16/17, Απρίλιος/Μάιος 1924
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βούληση υπερφυσικών όντων.19 Την ταυτότητα των νόμων στον έμβιο και στον άβιο κόσμο 
υποστηρίζει  και  ο  καθηγητής  Χημείας  στο  Πανεπιστήμιο  Κ.  Ζέγγελης20.  Επιπλέον,  στο 
περιοδικό περιλαμβάνεται και ένα ανυπόγραφο άρθρο21 που υποστηρίζει την ίδια θέση.
Η αντίθετη άποψη αναφέρεται σε άρθρο22 του Ι. Σκαλτσούνη σύμφωνα με τον οποίο τα άψυχα 
όντα διέπονται από αναλλοίωτους και αναγκαίους νόμους, ενώ τα ενόργανα όντα λειτουργούν 
με βάση τα ένστικτα. Ταυτόσημη είναι και άποψη του Όλιβερ Λοτζ σύμφωνα με την οποία 23 ο 
έμβιος κόσμος αποτελείται από τα ίδια άτομα και υπακούει στους ίδιους νόμους της Φυσικής 
και της Χημείας όπως και η αδρανής ύλη, αλλά υπάρχει και κάτι πρόσθετον το οποίον κάνει τα 
έμψυχα σώματα τα κινούνται κατά τρόπον σκόπιμον. 
Επιπλέον,  ο Σκαλτσούνης υποστηρίζει 24 ότι  ο άνθρωπος δεν υπακούει στους μοιραίους και 
αμετάβλητους  νόμους  της  φύσης,  ενώ  απεναντίας  ο  Μπύχνερ  θεωρεί  ότι  οι  νόμοι  που 
διευθύνουν το σύμπαν ισχύουν και για τον άνθρωπο.25 

3. Σχέση ύλης και πνεύματος
Τα θέματα τα οποία θίγονται στο πλαίσιο της ενότητας αυτής είναι: α) η υλική υπόσταση των 
πνευματικών φαινομένων β) η έδρα της σκέψης και της ψυχής γ) η αθανασία του πνεύματος και 
δ)οι πνευματικές ιδιότητες της ύλης. Να σημειωθεί ότι ενίοτε τα πνευματικά φαινόμενα (σκέψη, 
αντίληψη, αισθητικότητα κλπ) ταυτίζονται με τα ψυχικά (βούληση, αυτοσυνείδηση κλπ). 

α) Η υλική υπόσταση των πνευματικών φαινομένων 
Σε άρθρο του Μπύχνερ26 γίνεται αναφορά στην άποψη του Καμπανίς σύμφωνα με την οποία ο 
εγκέφαλος προορίζεται για τη σκέψη όπως το στομάχι και τα έντερα για την πέψη. Η άποψη του 
Βογκτ  σύμφωνα  με  την  οποία  ο  εγκέφαλος  εκκρίνει  τη  σκέψη  όπως  το  συκώτι  τη  χολή 
χαρακτηρίζεται  από τον Μπύχνερ ως ατυχής,  γιατί  σε αντίθεση με τη χολή που έχει  υλική 
υπόσταση, η σκέψη είναι ενέργεια και κίνηση, κάτι το οποίο αποδεικνύεται με την παραγωγή 
θερμότητας κατά τη δημιουργία εντυπώσεων. Το μυστικό του εγκεφάλου δεν υπάρχει στα υλικά 
του εγκεφάλου αυτά καθ’ εαυτά αλλά στην ιδιάζουσα ένωση και συνέργεια αυτών προς έναν 
σκοπό.  Στο  ίδιο  πνεύμα  κινούνται  και  οι  απόψεις  του  J.  Soury που  δημοσιεύονται27 στο 
περιοδικό  και  σύμφωνα  με  τις  οποίες  τα  πνευματικά  φαινόμενα  (στα  οποία  ο  Soury 
συμπεριλαμβάνει και τα ψυχικά) είναι το αποτέλεσμα της κίνησης των μορίων της ύλης.  Η 
εξήγηση «των ψυχικών λειτουργιών του εγκεφάλου» κατά τον Soury απαιτεί όχι μόνο τη γνώση 
των ιδιοτήτων των νευρικών κυττάρων, αλλά και του τρόπου αλληλεπίδρασης τους.  Με τις 
απόψεις  αυτές  συμφωνεί  και  ο  διευθυντής  του  περιοδικού  και  τις  στηρίζει  με  περαιτέρω 
επιχειρηματολογία,28 ενώ  σε  αντίστοιχο  πλαίσιο  κινούμενος,  ο  καθηγητής  Ν.  Σπυριδάκης29 
υποστηρίζει ότι η επιθυμία είναι ένα βιολογικό και ψυχικό φαινόμενο που σχετίζεται με την 
ανάγκη  του  οργανισμού  για  την  κατανάλωση  συσσωρευμένης  ενέργειας  ή  την  αποβολή 
άχρηστου υλικού.
19  «Ο Πνευματισμός», τ. 59, Νοέμβριος 1927
20  «Το πρόβλημα της ζωής εν τω Χημικώ εργαστηρίω», τ. 160, 15 Φεβρουαρίου 1932
21  «Τι είναι η ζωή και τι είναι ο θάνατος» τ. 89, 1 Μαρτίου 1929
22  «Το ζην είναι του κόπου αντάξιον;» τ.18/19, Ιούνιος/Ιούλιος 1924
23  «Πέραν του τάφου» τ. 133, 1 Ιανουαρίου 1931
24  «Θρησκευτικαί αποπλανήσεις των καθ’ ημάς χρόνων» τ. 171/172, Αύγουστος 1932
25  «Ο άνθρωπος» τ. 47, Νοέμβριος 1924
26  «Η σκέψις», τ. 49, Ιανουάριος 1927 
27  «Η ζωή», τ. 16/17, Απρίλιος/Μάιος 1924
28  «Γενικόν διάγραμμα του νευρικού συστήματος», τ. 18/19, Ιούνιος/Ιούλιος 1924, «Η διάνοια» τ. 48, Δεκέμβριος 

1926, «Τα πνευματικά φαινόμενα παρά τοις ζώοις» τ. 81, 15 Οκτωβρίου 1928, «Πνευματικαί ιδιότητες του 
εγκεφάλου», τ. 61, Ιανουάριος 1928

29  « Η ελευθερία της βουλήσεως» τ.55, Ιούλιος 1927
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β) Η έδρα της σκέψης και της ψυχής
Σύμφωνα με τον Μπύχνερ, 30ο εγκέφαλος δεν είναι μόνο της όργανο της σκέψης αλλά και της 
ψυχής. Έχει αποδειχθεί ότι έδρα των νοητικών δυνάμεων είναι η φαιά ουσία31.  Όμως και η 
συνείδηση, όπως ακριβώς και η σκέψη, είναι το αποτέλεσμα της λειτουργίας τμημάτων του 
εγκεφάλου  και  αντανακλά  όλες  τις  διαφοροποιήσεις  του  εγκεφάλου  που  οφείλονται  στη 
διατροφή και στην ανάπτυξη του.32 Παρόλο που είναι δύσκολο να κατανοήσουμε πώς τα ψυχικά 
φαινόμενα γεννώνται από τους υλικούς συνδυασμούς ή από ενέργειες της εγκεφαλικής ουσίας, 
εν  τούτοις  η  ανθρωπολογία  αποδεικνύει  την  ενότητα  ψυχής  και  εγκεφάλου  συνδέοντας  τη 
διάνοια με τις αισθήσεις33. Την άποψη αυτή υποστηρίζει σε άρθρο του και ο διευθυντής του 
περιοδικού.34. 

γ) Η αθανασία του πνεύματος 
Σε άρθρο του σερ Όλιβερ Λοτζ35 αναφέρεται ότι, εκτός από την ύλη υφίσταται και ένας αόρατος 
κόσμος του οποίου «δεν βλέπομεν παρά σπανίως ελαφρούς σπινθήρας» και ότι οι ενδείξεις για 
τη μετά θάνατον ζωή του πνεύματος είναι  άπειρες,  ενώ σε μερικές περιπτώσεις  έχουμε και 
απτές αποδείξεις. 
Αντίθετη  άποψη  υποστηρίζει  ο  διευθυντής  του  περιοδικού,  αφενός  μεν  αναφέροντας  ότι  η 
πνευματική ικανότητα είναι υποκειμενικό φαινόμενο της ύλης,36 αφετέρου δε υποστηρίζοντας 
τις  απόψεις  του  Χαίκελ  σύμφωνα  με  τις  οποίες  τα  κύτταρα  του  εγκεφάλου  αποτελούν  τα 
κύτταρα του πνεύματος37.  

ε) Οι πνευματικές ιδιότητες της ύλης.
Ο καθηγητής Κ. Κούρτης υποστηρίζει38 ότι η γη δεν είναι μόνο ύλη, αλλά ύλη και πνεύμα μαζί 
και  ότι  η  δύναμη  της  γης  οφείλεται  σε  πνευματική  εργασία  ανάλογη  με  την  ανθρώπινη 
πνευματική εργασία. Εύχεται σύντομα η επιστήμη να μπορέσει να αποδείξει ότι τίποτε υλικό 
δεν υπάρχει που να στερείται λογικού. Με την άποψη αυτή συμφωνεί και ο διευθυντής του 
περιοδικού αναφέροντας ότι είναι ουτοπία ο ισχυρισμός εκείνων οι οποίοι αρνούνται στην ύλη 
την πνευματική της υπόσταση39. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η άποψη40 του βοτανολόγου Κ. 
Βακάριου σύμφωνα με την οποία τα φυτά έχουν ψυχή, γεγονός το οποίο όπως αναφέρει, έχει 
σχεδόν αποδειχθεί. 

4. Η σχέση ζωής και ύλης. 
Το περιοδικό δημοσιεύει41 τις απόψεις του  J.  Soury σύμφωνα με τις οποίες, η ζωή είναι μια 
έκφραση  των  ιδιοτήτων  της  οργανωμένης  ύλης  η  οποία  προκύπτει  από  την  εφαρμογή  των 
νόμων της φυσικής και της χημείας. Η εκδήλωση των φαινομένων της ζωής χαρακτηρίζεται ως 
ζωική  δύναμη  και  είναι  το  αποτέλεσμα  των  ιδιοτήτων  που  αποκτά  η  ύλη  εξ  αιτίας  της 
αλληλεπίδρασης των μορίων από τα οποία αποτελείται κάτω από κατάλληλες συνθήκες. Τις 

30  «Η έδρα της ψυχής», τ. 57, Σεπτέμβριος 1927
31  «Εγκέφαλος και ψυχή», τ. 48, Δεκέμβριος 1926, «Ο άνθρωπος του μέλλοντος». Τ. 149/150, Σεπτέμβριος 1931
32  «Η συνείδησις», τ. 53Μάιος 1927
33  «Εγκέφαλος και ψυχή», τ. 48, Δεκέμβριος 1926
34  «Η διάνοια» τ. 48, Δεκέμβριος 1926
35  «Η μέλλουσα ζωή» τ. 77, 1 Σεπτεμβρίου 1928, «Πέραν του τάφου» τ. 134, 15 Ιανουαρίου 1931
36  «Η θεωρία της εξελίξεως των πνευματικών φαινομένων» τ. 138, 15 Μαρτίου 1931
37 «Η θεωρία της εξελίξεως των πνευματικών φαινομένων» τ. 92, 15 Απριλίου 1929 
38  «Το ξανάσασμα της ψυχής» τ. 135, 1 Φεβρουαρίου 1931
39  «Η θεωρία της εξελίξεως των πνευματικών φαινομένων» τ. 140, 15 Απριλίου 1931
40  «Πάντα εν σοφία εποιήθησαν. Η αεροπορία των φυτών» τ. 166, 15 Μαΐου 1932 
41  «Η ζωή» τ. 16/17, Απρίλιος/Μάιος 1924 
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απόψεις αυτές υποστηρίζει42 στα άρθρα του και ο Μπύχνερ. Στο ίδιο πλαίσιο κινείται και μια 
είδηση που αναφέρεται στο περιοδικό43 σύμφωνα με την οποία ο Εδμόνδος Ρότσιλδ διέθεσε 30 
000  000  φράγκα  στην  Ακαδημία  των  Επιστημών  της  Γαλλίας  με  σκοπό  την  επίλυση  του 
μυστήριου της ζωής με βάση τις θεωρίες του Κλώντ Μπερνάρ σύμφωνα με τις οποίες η ζωή 
είναι φυσικοχημική εκδήλωση.
Σε αντιδιαστολή με τα παραπάνω ο Σκαλτσούνης υποστηρίζει44 ότι ζωή συνεργάζεται με την 
ύλη και με τους νόμους της, αλλά δεν έχει τίποτα κοινό με τις φυσικές και χημικές δυνάμεις. 

Συμπεράσματα 

Από όσα αναφέραμε παραπάνω, διαπιστώνουμε ότι το περιοδικό ξεκινά την έκδοσή του κάτω 
από  δύσκολες  κοινωνικοπολιτικές  συνθήκες  με  σκοπό  την  ενημέρωση  των  μη  ειδικών  για 
διάφορα  επιστημονικά  θέματα.  Για  το  θέμα  της  αυτοτέλειας  ή  μη  της  ύλης  στο  περιοδικό 
αναπτύσσονται  τόσο  υλιστικές  όσο  και  ιδεαλιστικές  απόψεις.  Οι  απόψεις  αυτές  δεν 
παρουσιάζονται με τη μορφή αντιπαράθεσης αλλά δημοσιεύονται ή παράλληλα μεταξύ τους ή 
σε  τελείως  διαφορετικά  χρονικά  διαστήματα.  Για  την  υποστήριξη  των  υλιστικών  απόψεων 
δημοσιεύονται κυρίως άρθρα των Μπύχνερ,  Soury καθώς και του εκδότη του περιοδικού Α. 
Μονοκρούσου,  ενώ  για  την  υποστήριξη  των  ιδεαλιστικών  απόψεων  δημοσιεύονται  άρθρα 
κυρίως των Σκαλτσούνη και Λοτζ. Είναι όμως σημαντικό να σημειώσουμε ότι την περίοδο που 
κυκλοφορεί  το  περιοδικό  τόσο  οι  Μπύχνερ  και  Soury, όσο  και  ο  Σκαλτσούνης  έχουν  ήδη 
αποβιώσει  και  επομένως  η  δημοσίευση  των  αντικρουόμενων  απόψεων  σχετικά  με  την 
αυτοτέλεια ή μη της ύλης δεν γίνεται στο πλαίσιο κάποιου διαλόγου αλλά είναι επιλογή του 
διευθυντή του περιοδικού. 
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Διερεύνηση της ανάπτυξης της ικανότητας της μοντελοποίησης και της 
εννοιολογικής κατανόησης για τα οικοσυστήματα μαθητών 

προσχολικής ηλικίας μέσω του λογισμικού Stagecast Creator και του 
Θεατρικού Παιχνιδιού

Κυριάκου Μ., Παπαευριπίδου Μ., Ζαχαρία Ζ.
Πανεπιστήμιο Κύπρου, kyriakou.maria@ucy.ac.cy, mpapa@ucy.ac.cy, 

sep6og1@ucy.ac.cy

Στόχος της παρούσας έρευνας ήταν η ανάπτυξη της ικανότητας μοντελοποίησης και 
εννοιολογικής  κατανόησης  για  έννοιες  που  αφορούν  στα  οικοσυστήματα μέσω της 
χρήσης  του λογισμικού Stagecast  Creator  και  του Θεατρικού Παιχνιδιού  σε  μαθητές 
προσχολικής ηλικίας. Στην έρευνα συμμετείχαν 26 μαθητές προδημοτικής εκπαίδευσης 
από 2 διαφορετικά νηπιαγωγεία της επαρχίας Λεμεσού, στους οποίους εφαρμόστηκε 
διδακτικό υλικό με στόχο την ταυτόχρονη προώθηση της ανάπτυξης της ικανότητας 
μοντελοποίησης  και  της  εννοιολογικής  κατανόησης  για  έννοιες  που  αφορούν  στα 
οικοσυστήματα.  Μέσα  συλλογής  δεδομένων  αποτέλεσαν  ημιδομημένες  ατομικές 
συνεντεύξεις  οι  οποίες  διενεργήθηκαν  πριν  και  μετά από την κάθε παρέμβαση.  Τα 
δεδομένα που συλλέχτηκαν αναλύθηκαν με τη φαινομενογραφική μέθοδο ανάλυσης. Τα 
αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι μετά από την εφαρμογή του διδακτικού υλικού 
οι μαθητές και των δύο νηπιαγωγείων ανέπτυξαν σε μεγάλο βαθμό όλες τις πτυχές 
που  συνθέτουν  την  ικανότητα  μοντελοποίησης  και  παράλληλα  βελτίωσαν  την 
εννοιολογική τους κατανόηση σε σχέση με βασικές έννοιες που αφορούν στην ευρύτερη 
έννοια του οικοσυστήματος.

Εισαγωγή
Πρωταρχική έμφαση στις επιδιώξεις ενός μαθήματος των Φυσικών επιστημών θα πρέπει να 
δίνεται στην καλλιέργεια βασικών ικανοτήτων, οι οποίες θα αποτελέσουν το υπόβαθρο για την 
εννοιολογική  αλλαγή σε  κάθε  νέα  εμπειρία  στη μελλοντική  μαθησιακή πορεία  του παιδιού 
(Κωνσταντίνου,  Φερωνυμου,  Κυριάκιδου  &  Νικολάου,  2002).  Επιπρόσθετα,  η  χρήση 
εκπαιδευτικών λογισμικών στη διδασκαλία και μάθηση των Φυσικών Επιστημών βρέθηκε μέσα 
από  αρκετές  έρευνες  (Papaevripidou et al.,  2007)  ότι  μπορεί  να  υποστηρίξει  αυτές  τις 
προσπάθειες  και  να  συμβάλει  στη  μεγιστοποίηση  των  μαθησιακών  αποτελεσμάτων.  Πολύ 
σημαντικό ρόλο στις διδακτικές προσπάθειες στο νηπιαγωγείο διαδραματίζει και το θεατρικό 
παιχνίδι,  ως  μέσο  διδασκαλίας,  μέσω  του  οποίου  τα  παιδιά  ζουν  και  γίνονται  ένα  με 
καταστάσεις που θεωρούμε σημαντικό να βιώσουν και να μάθουν ( Werner, 1996; Faure Lascar, 
2001).
Η αναγκαιότητα της παρούσας έρευνας προέκυψε από το γεγονός ότι αρκετές από τις έννοιες 
και  εμπειρίες  που παρουσιάζονται  στο  αναλυτικό  πρόγραμμα των  Φυσικών Επιστημών του 
νηπιαγωγείου αφορούν σύνθετα συστήματα, τα οποία είναι δύσκολο να παρατηρηθούν και να 
μελετηθούν από μικρά παιδιά είτε γιατί τα παιδιά δεν έχουν εμπειρία σε αυτά (π.χ. ανθρώπινο 
σώμα,  οικοσυστήματα,  ηλεκτρισμός)  είτε  γιατί  οι  γνωστικές  ικανότητες  των  μαθητών  είναι 
περιορισμένες  με  αποτέλεσμα οι  μαθητές  να  μην μπορούν να δημιουργήσουν εννοιολογικά 
μοντέλα και στη συνέχεια πραγματικά μοντέλα χωρίς την άμεση επαφή τους με τα αντικείμενα, 
φαινόμενα ή συστήματα ή με μοντέλα των αντικειμένων, φαινομένων ή συστημάτων. Επίσης, η 
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πραγματοποίηση της παρούσας έρευνας κρίθηκε αναγκαία μετά  από τη διαπίστωση ότι στη 
βιβλιογραφία υπάρχει σχετική έλλειψη ερευνών που να μελετούν την δυνατότητα ανάπτυξη της 
ικανότητας της μοντελοποίησης σε παιδιά προσχολικής εκπαίδευσης. 
Ανασκόπηση βιβλιογραφίας
Βασική  επιδίωξη  στα  μαθήματα  των  Φυσικών  Επιστημών  θα  πρέπει  να  είναι  η  ανάπτυξη 
βασικών ικανοτήτων (Yoon &  Onchwari 2006,  Monhardt and Monhardt, 2006). Η ανάπτυξη 
των ικανοτήτων πρέπει να  γίνεται ιεραρχικά  αρχίζοντας από τις απλές και συνεχίζοντας με τις 
πιο σύνθετες (Κωνσταντίνου, Φερωνύμου, Κυριακίδου & Νικολάου, 2002 και οι Charlesworth 
and Lind, 1995) και να πραγματοποιείται πάντα σε ένα περιβάλλον που να έχει νόημα για τα 
παιδιά. Η μοντελοποίηση αποτελεί μία σύνθετη ικανότητα, η ανάπτυξη της οποίας προϋποθέτει 
ανάπτυξη άλλων ικανοτήτων βασικού και μεσαίου επίπεδου. 
Η  μοντελοποίηση ορίζεται ως η παραγωγή και βελτιωτική ρύθμιση μοντέλων και αποτελεί τη 
σπονδυλική  στήλη  των  διεργασιών  της  ανάπτυξης  της  κατανόησής  μας  για  τις  Φυσικές 
Eπιστήμες  (Constantinou,  1999). Το  αποτέλεσμα  της  μοντελοποίησης  είναι  η  οικοδόμηση 
μοντέλων. Με τον όρο μοντέλο εννοούμε ένα ανθρώπινο κατασκεύασμα, μία αναπαράσταση ή 
ένα  αντικείμενο  (φυσικό,  συμβολικό  ή  νοητικό)  το  οποίο  φτιάχνει  κάποιος  για  να 
αναπαραστήσει ένα κομμάτι του φυσικού κόσμου (Κωνσταντίνου, Φερωνύμου, Κυριακίδου & 
Νικολάου,  2002).  Η  κατασκευή  μοντέλων  δίνει  την  ευκαιρία  στο  μαθητή  να  δώσει 
επανειλημμένα νέες εξηγήσεις και να αναδιοργανώσει τα εννοιολογικά του σχήματα με σκοπό 
την παραγωγή νέας γνώσης (Britsch, 2001). Ένα καλό μοντέλο πρέπει να περιλαμβάνει μεταξύ 
άλλων  αντικείμενα,  μεταβλητές,  διαδικασίες  και  αλληλεπιδράσεις  μεταξύ  των συστατικών του  
μερών (Συγγραφέας 2 et al, 2007). 
Οι  Papaevripidou et al.  (2007)  υποστηρίζουν  ότι  η  μοντελοποίηση,  ως  ικανότητα  που 
αναπτύσσεται  μέσα  από  ειδικά  σχεδιασμένες  διδακτικές  παρεμβάσεις,  αναλύεται  σε  τρεις 
βασικές συνιστώσες: α) τις δεξιότητες μοντελοποίησης (modeling skills) που αποτελούνται από 
τη δεξιότητα δημιουργίας μοντέλου, τη δεξιότητα εντοπισμού των βασικών συστατικών ενός 
μοντέλου,  τη  δεξιότητα  σύγκρισης  του  μοντέλου  με  φυσικό  φαινόμενο  και  τη  δεξιότητα 
σύγκρισης του μοντέλου με άλλα μοντέλα του ίδιου θέματος, β) τη μεταγνώση σχετικά με τη 
διαδικασία μοντελοποίησης και γ) την επιστημολογική επάρκεια σε σχέση με τη φύση και το 
ρόλο των μοντέλων και τη διαδικασία μοντελοποίησης.
Το οικοσύστημα είναι ένα σύστημα μελέτης  που αποτελείται από βιοτικούς παράγοντες, όπως 
ζωικούς και φυτικούς οργανισμούς και αβιοτικούς παράγοντες, όπως  το έδαφος, το νερό, το 
φως  και  τα  θρεπτικά  στοιχεία.  Όλα  τα  στοιχεία  βρίσκονται  σε  συνεχή  αλληλεξάρτηση 
(Κωνσταντίνου, Φερωνύμου, Κυριάκιδου & Νικολάου, 2002). Τα οικοσυστήματα είναι δύσκολο 
να μελετηθούν από παιδιά μικρής  ηλικίας  λόγω της  πολυπλοκότητας  που παρουσιάζουν.  Η 
κατανόηση  των  μαθητών  είναι  ανάλογη  με  την  πολυπλοκότητα  που  παρουσιάζει  το  κάθε 
οικοσύστημα. (Grotzer & Bell Basca, 2003). 
Τα τελευταία χρόνια έρευνες έδειξαν ότι η χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή από τα παιδιά 
αποτελεί ένα ελκυστικό και αποδοτικό τρόπο μάθησης (Συγγραφέας 2 et al, 2007). Το λογισμικό 
Stagecast Creator (SC) αποτελεί ένα εξολοκλήρου γραφικό περιβάλλον στο οποίο τα παιδιά 
μπορούν πολύ εύκολα να δημιουργήσουν γραφικούς κανόνες και να δώσουν μορφή και κίνηση 
σε διάφορους χαρακτήρες σε ένα δυσδιάστατο κόσμο. Απαιτεί απλή γλώσσα προγραμματισμού 
και άρα αποτελεί ιδανικό εργαλείο οικοδόμησης μοντέλων από μαθητές μικρών ηλικιών (Smith 
and Cypher, 1999).
Το Θεατρικό Παιχνίδι (ΘΠ) αποτελεί σημαντικό μέσο για επίτευξη στόχων στην εκπαίδευση, 
αφού  αποσκοπεί  στην  απελευθέρωση  της  φαντασία  του  παιδιού,  στην  καλλιέργεια  της 
ψυχοκινητικής του έκφρασης, στην κοινωνικοποίηση του, στην εξοικείωση του με την τέχνη και 
στη γνωστική του ανάπτυξη (Faure Lascar, 2001). Το ΘΠ στο νηπιαγωγείο αποτελεί ένα πολύ 
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σημαντικό διδακτικό μέσο, μέσω του οποίου τα παιδιά ζουν και γίνονται ένα με  καταστάσεις 
που θεωρούμε σημαντικό να μάθουν (Κουρετζής 1991, Werner, 1996). Κατά τη διάρκεια ενός 
ΘΠ τα παιδιά βιώνουν έννοιες και γεγονότα, τα οποία, υπό άλλες συνθήκες διδασκαλίας θα 
ήταν δύσκολο να κατανοηθούν (Κατσαβού, 2003). 
H παρούσα έρευνα αποσκοπεί στην απάντηση των ακόλουθων ερευνητικών ερωτημάτων:

• Πώς συγκρίνεται η ανάπτυξη της ικανότητας μοντελοποίησης των παιδιών που δέχθηκαν 
διδασκαλία  που  περιλαμβάνει  τη  χρήση  του  λογισμικού  SC με  την  ανάπτυξη  της 
ικανότητας μοντελοποίησης των μαθητών που δέχθηκαν διδασκαλία που περιλαμβάνει 
τη χρήση ΘΠ;

• Πώς συγκρίνεται η ανάπτυξη της εννοιολογικής κατανόησης για τα οικοσυστήματα των 
παιδιών που δέχθηκαν διδασκαλία που περιλαμβάνει τη χρήση του λογισμικού  SC με 
την ανάπτυξη της εννοιολογικής κατανόησης για τα οικοσυστήματα των παιδιών που 
δέχθηκαν διδασκαλία που περιλαμβάνει τη χρήση  ΘΠ;

Μεθοδολογία
Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 26 μαθητές (10 κορίτσια και 16 αγόρια) από 2 διαφορετικές 
τάξεις (13 μαθητές η κάθε μια) 2 νηπιαγωγείων της επαρχίας Λεμεσού. Κανένας μαθητής δεν 
είχε προηγουμένως εμπλακεί σε δραστηριότητες ανάπτυξης της ικανότητας μοντελοποίησης, 
αλλά  όλοι  είχαν  αναπτύξει  σε  αρκετά  μεγάλο  βαθμό  άλλες  πιο  απλές  ικανότητες  (π.χ. 
παρατήρηση,  πρόβλεψη,  κτλ).  Επιπρόσθετα,   οι  μαθητές  δεν  είχαν  ποτέ  την  ευκαιρία  να 
εμπλακούν σε καμία μορφής προγραμματισμό στον ηλεκτρονικό υπολογιστή (π.χ. το SC), ενώ 
ήταν εξοικειωμένοι με το ΘΠ ως μέσο μάθησης και ψυχαγωγίας. Τέλος, οι μαθητές δεν είχαν 
διδαχθεί  προηγουμένως  κάποια  ενότητα  που  αφορούσε  στην  ανάπτυξη  εννοιολογικής 
κατανόησης για τα οικοσυστήματα. 
Η  έρευνα  διεκπεραιώθηκε  σε  τρεις  φάσεις.  Στη  Φάση  1  και  3  έγιναν  ημίδομημένες 
συνεντεύξεις,  οι οποίες περιλάμβαναν έργα που αφορούσαν στην ικανότητα μοντελοποίησης 
και έργα που αφορούσαν στην εννοιολογική κατανόηση για τα οικοσυστήματα. Οι απαντήσεις 
των μαθητών σε κάθε έργο ηχογραφούνταν και απομαγνητοφωνήθηκαν μετά την ολοκλήρωση 
των συνεντεύξεων.
Στη Φάση 2 το δείγμα χωρίστηκε σε δύο πειραματικές ομάδες. Στην πρώτη Πειραματική Ομάδα 
(ομάδα  SC)  εφαρμόστηκε  διδακτικό  υλικό  μέσα  από  το  οποίο  οι  μαθητές  εμπλέκονταν  σε 
δραστηριότητες κατασκευής και βελτίωσης μοντέλων για ένα οικοσύστημα σαλιγκαριών με τη 
χρήση του SC. Στη δεύτερη Πειραματική Ομάδα (ομάδα ΘΠ) εφαρμόστηκε το ίδιο διδακτικό 
υλικό,  αλλά  οι  μαθητές  εμπλέκονταν  σε  δραστηριότητες  κατασκευής  και  βελτίωσης  των 
μοντέλων τους με τη χρήση του ΘΠ ως μέσου αναπαράστασης. Οι μαθητές και στις δύο ομάδες 
είχαν πρόσβαση σε ένα σαλιγκαροτροφείο που είχε κατασκευαστεί και τοποθετηθεί σε κάθε 
τάξη  για  τους  σκοπούς  της  έρευνας.  Το διδακτικό  υλικό  και  στις  δύο πειραματικές  ομάδες 
σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από την ίδια εκπαιδευτικό.
Οι πτυχές της ικανότητας της μοντελοποίησης που προωθούνταν μέσα από το διδακτικό υλικό 
ήταν: i)κατασκευή  μοντέλου, ii)άντληση  πληροφοριών  από  το  μοντέλο,  iii)σύγκριση  του 
μοντέλου με το φυσικό φαινόμενο το οποίο αναπαριστά και iv)εισήγηση τρόπων βελτίωσης του 
μοντέλου,  v)σύγκριση του μοντέλου με άλλα μοντέλα του ιδίου φαινομένου και επιλογή του 
καλύτερου μοντέλου, vi)αναστοχασμός της πορείας που ακολούθησαν για να δημιουργήσουν το 
μοντέλο τους, και vii)συνειδητοποίηση της προσφοράς του μοντέλου στην κατανόηση του υπό 
μελέτη φαινομένου. Οι έννοιες  του οικοσυστήματος που προωθούνταν μέσα από το διδακτικό 
υλικό ήταν:i)οι ζωντανοί οργανισμοί έχουν βασικές ανάγκες των οποίων η ικανοποίηση είναι 
σημαντική  για  την  επιβίωση  τους,  ii)οι  ζωντανοί  οργανισμοί  σε  ένα  οικοσύστημα  έχουν 
τροφικές   σχέσεις  μεταξύ  τους,  iii)οι  τροφικές  σχέσεις  που  έχουν  οι  ζωντανοί  οργανισμοί 
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καθορίζουν και τις πληθυσμιακές τους σχέσεις, iv)η διατάραξη των πληθυσμιακών σχέσεων έχει 
άμεσες επιπτώσεις στο οικοσύστημα, και v)το αποτέλεσμα των τροφικών και πληθυσμιακών 
σχέσεων είναι η  ύπαρξη ή μη οικολογικής ισορροπίας.
Μετά  την  ολοκλήρωση  των  παρεμβάσεων  (Φάση  3)  διενεργήθηκαν  και  πάλι  ατομικές 
ημίδομημένες συνεντεύξεις,  οι οποίες περιλάμβαναν τα ίδια έργα που χρησιμοποιήθηκαν στη 
Φάση 1. Οι απαντήσεις των μαθητών σε κάθε έργο ηχογραφούνταν και απομαγνητοφωνήθηκαν 
μετά την ολοκλήρωση των συνεντεύξεων.
Για  την  ανάλυση  των  δεδομένων  που  συλλέχθηκαν  μέσα  από  τις  συνεντεύξεις 
χρησιμοποιήθηκε η  φαινομενογραφική μέθοδος ανάλυσης (Marton and Booth, 1997). Κατά τη 
διάρκεια της απομαγνητοφώνησης οι απαντήσεις των παιδιών ομαδοποιήθηκαν ανά ερώτηση 
και  αφού  διαβάστηκαν  καταρτίστηκε  ένας  ιεραρχημένος  κατάλογος  με  τις  απαντήσεις  που 
προσεγγίζουν  το  αναμενόμενο  πρότυπο απάντησης  να  βρίσκονται  στην  κορυφή και  τις  πιο 
απομακρυσμένες  να  διαβαθμίζονται  προς  τη  βάση  του  καταλόγου.  Στη  συνέχεια  οι 
ιεραρχημένες  απαντήσεις  ομαδοποιήθηκαν  σε  κατηγορίες  ανάλογα  με  την  ομοιότητα  που 
παρουσίαζαν ως προς το είδος του συλλογισμού που χρησιμοποίησε ο κάθε μαθητής για να 
δικαιολογήσει  την  απάντησή  του.  Ακολούθως,  υπολογίστηκε  ο  αριθμός  των  μαθητών  που 
κατατάσσονταν σε κάθε κατηγορία απάντησης πριν και μετά από την παρέμβαση. 
 
Αποτελέσματα

1. Ικανότητα μοντελοποίησης  
Παρακάτω  παρουσιάζονται   τα  αποτελέσματα   της  φαινομενογραφικής  ανάλυσης,  για  την 
ιεραρχικά υψηλότερη κατηγορία απάντησης σε κάθε διαγνωστικό δοκίμιο του διαγνωστικού 
έργου για την μοντελοποίηση πριν και μετά την παρέμβαση για τις δύο ομάδες της έρευνας  SC 
και ΘΠ. 
    

Πίνακας 1. Συχνότητα κατανομής μαθητών στην υψηλότερη κατηγορία απάντησης, πριν και μετά την 
παρέμβαση στα διαγνωστικά έργα που αξιολογούσαν τις πτυχές που συνθέτουν την ανάπτυξη της 

ικανότητας μοντελοποίησης.

Πτυχές που συνθέτουν την ανάπτυξη της ικανότητας της μοντελοποίησης

Συχνότητα (Ν)
Πριν Μετά

SC ΘΠ SC ΘΠ

1.Κατασκευή μοντέλου 0 0 2 2
2.Άντληση πληροφοριών από το μοντέλο 0 0 3 1
3.Σύγκριση του μοντέλου με το φυσικό φαινόμενο το οποίο αναπαριστά και 

εισήγηση τρόπων βελτίωσης του μοντέλου
2 3 9 7

4.Σύγκριση  του  μοντέλου  με  άλλα  μοντέλα  του  ιδίου  φαινομένου  και 
επιλογή του καλύτερου μοντέλου

1 0 10 7

5.Αναστοχασμός της πορείας που ακολούθησαν για να δημιουργήσουν το 
μοντέλο τους

0 0 9 7

6.Συνειδητοποίηση της προσφοράς του μοντέλου στην κατανόηση του υπό 
μελέτη φαινομένου

0 0 8 5

Όπως βλέπουμε από τα αποτελέσματα του πίνακα, παρουσιάστηκε μεγάλη βελτίωση και στις 
δύο πειραματικές ομάδες, μετά τη διδακτική παρέμβαση, όσον αφορά στις επιμέρους πτυχές 
που  συνθέτουν  την  ανάπτυξη  της  ικανότητας  της  μοντελοποίησης.  Αξιοσημείωτη  είναι  ή 
ελαφρώς καλύτερη επίδοση της ομάδας SC σε σχέση με την ομάδα ΘΠ.

2. Εννοιολογική κατανόηση  
Παρακάτω  παρουσιάζονται   τα  αποτελέσματα   της  φαινομενογραφικής  ανάλυσης  για  την 
ιεραρχικά υψηλότερη κατηγορία απάντησης σε κάθε διαγνωστικό δοκίμιο του διαγνωστικού 
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έργου για τα οικοσυστήματα, πριν και μετά την παρέμβαση για τις δύο ομάδες της έρευνας SC 
και ΘΠ.

Πίνακας 2. Κατανομή μαθητών υψηλότερης κατηγορίας απάντησης, πριν και μετά την παρέμβαση όσον 
αφορά έννοιες του οικοσυστήματος.

Πτυχές της εννοιολογικής κατανόησης για τα οικοσυστήματα

Συχνότητα (Ν)
Πριν Μετά

SC ΘΠ SC ΘΠ

1. Οι  ζωντανοί  οργανισμοί  έχουν  βασικές  ανάγκες  των  οποίων  η 
ικανοποίηση είναι σημαντική για την επιβίωση τους

0 0 5 8

2. Οι ζωντανοί οργανισμοί σε ένα οικοσύστημα έχουν τροφικές  σχέσεις 
μεταξύ τους

0 0 8 12

3. Οι τροφικές σχέσεις που έχουν οι ζωντανοί οργανισμοί καθορίζουν και 
τις πληθυσμιακές τους σχέσεις

1 0 9 12

4. Η διατάραξη των πληθυσμιακών σχέσεων έχει άμεσες επιπτώσεις στο 
οικοσύστημα

1 0 8 8

5. Το  αποτέλεσμα  των  τροφικών  και  πληθυσμιακών  σχέσεων  είναι  η 
ύπαρξη ή μη οικολογικής ισορροπίας το αποτέλεσμα των τροφικών και 
πληθυσμιακών σχέσεων είναι η  ύπαρξη ή μη οικολογικής ισορροπίας

0 0 7 6

Από τον Πίνακα 2 φαίνεται ότι η εννοιολογική κατανόηση των μαθητών και των δύο ομάδων σε 
σχέση με έννοιες που αφορούν στην ευρύτερη έννοια του οικοσυστήματος βελτιώθηκε μετά την 
παρέμβαση. Ειδικότερα, οι μαθητές της ομάδας ΘΠ φάνηκε να τα πήγαν ελαφρώς καλύτερα 
από τους μαθητές της ομάδας SC σε μερικές από τις πτυχές της εννοιολογικής κατανόησης για 
τα οικοσυστήματα.

5. Συζήτηση
Τα αποτελέσματα  της  παρούσας  έρευνας   έδειξαν  ότι,  μετά  την  εφαρμογή  του  διδακτικού 
υλικού που σχεδιάστηκε για τους σκοπούς της παρούσας  έρευνας,  επιτεύχθηκε ανάπτυξη τόσο 
των επιμέρους πτυχών που συνθέτουν τη  ικανότητα μοντελοποίησης όσο και των επιμέρους 
πτυχών που συνθέτουν την εννοιολογική κατανόηση για τα οικοσυστήματα. 
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η ελαφρώς καλύτερη επίδοση των μαθητών της ομάδας  SC μετά την 
παρέμβαση  που  αφορούσε  στην  ανάπτυξη  των  πτυχών  της  ικανότητας  μοντελοποίησης  σε 
σχέση με την επίδοση των μαθητών της ομάδας του ΘΠ. Αυτό ίσως να οφείλεται στο γεγονός 
ότι καθώς οι μαθητές της ομάδας  SC κατασκεύαζαν και βελτίωναν τα μοντέλα τους στο  SC 
είχαν άμεση οπτική πρόσβαση στο μοντέλο τους με αποτέλεσμα να επικεντρώνονται συνεχώς 
στην κυκλική πορεία δημιουργίας και βελτίωσης του μοντέλου τους. Αντίθετα, τα παιδιά της 
ομάδας του ΘΠ καθώς κατασκεύαζαν και βελτίωναν τα μοντέλα τους μέσω του ΘΠ, είχαν να 
ασχοληθούν και με άλλα θέματα, όπως  η δημιουργία ρόλων για τις νέες τους παρατηρήσεις, ο 
διαμερισμός των ρόλων και η δημιουργία του βελτιωμένου θεατρικού- μοντέλου, κάτι που τους 
αποσπούσε την προσοχή από την πορεία δημιουργίας και βελτίωσης ενός μοντέλου.   Επίσης 
άξιο  αναφοράς  αποτελεί  το  γεγονός  ότι  τα  παιδιά  της  ομάδας  SC είχαν  τη  δυνατότητα 
πρόσβασης στα προηγούμενα τους μοντέλα με αποτέλεσμα να έχουν καλύτερη εποπτεία στη 
βελτίωση που επήλθε σε αυτά και να συνειδητοποιούν καλύτερα την πορεία που ακολουθήθηκε 
για  αυτή  την  βελτίωση.  Αντίθετα,  τα  παιδιά  της  ομάδας  του  ΘΠ δεν  είχαν  πρόσβαση  στα 
προηγούμενα  τους  μοντέλα  με  αποτέλεσμα  να  μην  μπορούν  να  κάνουν  τη  σύγκριση  των 
αρχικών μοντέλων με των τελικών κι άρα να μην έχουν μια τόσο ξεκάθαρη εικόνα της πορείας 
που ακολουθήθηκε. Περαιτέρω, η χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή αποτέλεσε για τα παιδιά 
της  ομάδας  του  SC ένα  επιπλέον  κίνητρο  για  να  ασχοληθούν  με  την  μοντελοποίηση  του 
οικοσυστήματος που ζει και μεγαλώνει ένα σαλιγκάρι. Η τεχνολογία μπορεί να απελευθερώσει 
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τον μαθητή, να τον κάνει πιο ανεξάρτητο και αυτόνομο, δίνοντάς του έλεγχο της μαθησιακής 
διαδικασίας και μειώνοντας την ανάγκη για παρουσία δασκάλου (Davis et al., 1997). Συνεπώς, 
η  διαδικασία  της  μάθησης  μετατρέπεται  από  παθητική  σε  ενεργητική  (Κελεσίδης,  1998). 
Επιπλέον, η ερευνητική και ευέλικτη φύση του υπολογιστή τον καθιστά ένα δυνατό εργαλείο, 
το  οποίο μπορεί  να υπηρετήσει  διαφορετικές  ανάγκες  και  διαφορετικούς  τύπους  μάθησης ( 
Meadows and Leask, 2000).
Τα αποτελέσματα της έρευνας σε σχέση με την ανάπτυξη της εννοιολογικής κατανόησης των 
μαθητών για έννοιες που αφορούν στα οικοσυστήματα καταδεικνύουν ότι ακόμα και σε παιδιά 
προσχολικής ηλικίας είναι δυνατό να αναπτυχθούν βασικές έννοιες για τα οικοσυστήματα, όπως 
η κατανόηση των βασικών αναγκών των οργανισμών (διατροφή, αναπαραγωγή και καταφύγιο) 
και έννοιες που αφορούν στις τροφικές και πληθυσμιακές σχέσεις μεταξύ των οργανισμών και 
να  τεθούν  οι  βάσεις  για  μελλοντική  ανάπτυξη  πιο  σύνθετων  εννοιών  σχετικές  με  τα 
οικοσυστήματα  όπως  αυτές  των  σύνθετων  τροφικών  πλεγμάτων  και  της  οικολογικής 
ισορροπίας. 
Αρκετό ενδιαφέρον παρουσιάζει η ελαφρώς καλύτερη επίδοση των  παιδιών της ομάδας ΘΠ 
μετά  τη  παρέμβαση  σε  σχέση  με  την  ανάπτυξη  της  εννοιολογικής  κατανόησης  για  τα 
οικοσυστήματα. Είναι γνωστό τα παιδιά αυτής της ηλικίας μαθαίνουν καλύτερα όταν βιώνουν 
καταστάσεις (Britsch, 2001;Gelman and Brenneman, 2004). Το ΘΠ στο νηπιαγωγείο αποτελεί 
ένα  πολύ σημαντικό  διδακτικό  μέσο,  μέσω του οποίου τα παιδιά  ζουν και  γίνονται  ένα  με 
καταστάσεις που θεωρούμε σημαντικό να μάθουν (Κουρετζής 1991, Faure Lascar 2001). Κατά 
τη διάρκεια υλοποίησης ενός ΘΠ τα παιδιά βιώνουν έννοιες και γεγονότα, τα οποία υπό άλλες 
συνθήκες διδασκαλίας θα ήταν δύσκολο να κατανοηθούν (Κατσαβού,  2003).  Στην παρούσα 
περίπτωση τα παιδιά της ομάδας ΘΠ βίωσαν το κάθε ρόλο στο οικοσύστημα που μελετούσαν, 
καθώς και τις αλλαγές που συνέβαιναν στους ρόλους που υποδύονταν από μία πιθανή αλλαγή 
στο  οικοσύστημα  ή  από  τη  βελτίωση  του  μοντέλου  που  δημιουργούσαν.  Αυτό  είχε  ως 
αποτέλεσμα  την  κατανόηση  σχετικών  εννοιών  με  το  οικοσύστημα  κι  άρα  την  καλύτερη 
απόδοση μετά την παρέμβαση.  Αντίθετα τα παιδιά της ομάδας SC έκαναν απλώς παρατηρήσεις 
τις οποίες τις μετέτρεπαν σε κανόνες και βελτίωναν το μοντέλο τους, με αποτέλεσμα κάποια 
παιδιά  με  λιγότερες  ικανότητες  στην  παρατήρηση να  μην  κατανοούν  σε  μεγάλο  βαθμό  τις 
έννοιες του οικοσυστήματος.
Συνοψίζοντας τα ευρήματα της παρούσας έρευνας, μπορεί να υποστηριχτεί ότι για να επιτευχθεί 
ταυτόχρονη ανάπτυξη της ικανότητας μοντελοποίησης και της εννοιολογικής κατανόησης των 
μαθητών για τα οικοσυστήματα θα ήταν χρήσιμο σε μια μελλοντική διδακτική παρέμβαση να 
ενσωματώνονταν και  τα δύο εργαλεία μοντελοποίησης (ΘΠ και  SC). Αυτό, σύμφωνα με τα 
αποτελέσματα της έρευνας, είναι δυνατό να συνέβαλλε στη μεγιστοποίηση των μαθησιακών 
αποτελεσμάτων τόσο της ανάπτυξης της ικανότητας μοντελοποίησης όσο και της εννοιολογικής 
κατανόησης σχετικά με τα οικοσυστήματα.
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Η κινητική ανάπτυξη και η κατανόηση των σχημάτων και στερεών στα 
πλαίσια ενός διαθεματικού προγράμματος στο Νηπιαγωγείο

Κωνσταντέλια Ν.,Τσαπακίδου Α.
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Τμήμα Νηπιαγωγών Φλώρινας, 

atsapakid@uowm.gr

Η  έρευνα  αφορά  μια  διδακτική  παρέμβαση  στα  πλαίσια  ενός  διαθεματικού 
προγράμματος στο Νηπιαγωγείο. Έχει ως σκοπό να μελετήσει την ανάπτυξη κινητικών 
δεξιοτήτων και την κατανόηση των γεωμετρικών σχημάτων στον τρισδιάστατο χώρο. 
Το  δείγμα  της  έρευνας  είναι  ογδόντα  (80)  μαθητές-τριες  προσχολικής  ηλικίας,  που 
χωρίστηκαν σε δυο ομάδες (πειραματική και ελέγχου). Το πρόγραμμα της παρέμβασης 
έχει  διάρκεια δύο μήνες  και  περιεχόμενο κινητικές  δραστηριότητες και  παιχνίδια.  Η 
αξιολόγηση της κινητικής επίδοσης των παιδιών έγινε με τη δοκιμασία Motorist (MOT 4-
6)  και  με  ερωτηματολόγια  που  αναφέρονταν  στα  γεωμετρικά  σχήματα.  Τα 
αποτελέσματα  της  έρευνας  έδειξαν  ότι  μετά  την  εφαρμογή  του  προγράμματος,  η 
πειραματική ομάδα παρουσίασε μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας στο κινητικό test και 
στην  κατανόηση  των  γεωμετρικών  σχημάτων  και  στερεών.  Τα  αποτελέσματα  του 
προγράμματος συμφωνούν με αποτελέσματα άλλων αντίστοιχων ερευνών στα οποία 
φαίνεται ότι τα διαθεματικά προγράμματα επιδρούν και στην κινητική,  αλλά και τη 
γνωστική ανάπτυξη των νηπίων. 

Εισαγωγή

Ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των παιδιών προσχολικής αγωγής 
είναι η ανάγκη για συμμετοχή σε κινητικά παιχνίδια. Οι παιγνιώδεις κινητικές δραστηριότητες 
παρέχουν ένα συναρπαστικό και προκλητικό περιβάλλον, όπου το παιδί εμπλέκεται εθελοντικά 
και  συμμετέχει  σε  διαδικασίες  μάθησης  έχοντας  μία  έντονη  εσωτερική  παρακίνηση  αφού 
εκτελεί κάτι που το ενδιαφέρει και το αφορά άμεσα (Werner & Burton, 1979). Στο παιχνίδι το 
παιδί, σύμφωνα με τον  Piaget, ενεργεί σ’ ένα χώρο περισσότερο γνωστικό και οικοδομεί την 
γνώση. Οι παιγνιώδεις κινητικές δραστηριότητες κατέχουν επίλεκτη θέση στο Νηπιαγωγείο, 
όχι  μόνο γιατί  το παιδί  έχει  ανάγκη να κινηθεί και να παίξει,  αλλά γιατί  μέσα από αυτά 
αγγίζει την εμπειρία και τη γνώση. 

 Ερευνητές της εξελικτικής ψυχολογίας τονίζουν τη σημασία των πρώτων ετών της ζωής 
ενός παιδιού για τη γνωστική του ανάπτυξη, ενώ ταυτόχρονα καταδεικνύουν τον τρόπο με τον 
οποίο τα αισθητηριακά ερεθίσματα ενισχύουν τη νευρική δικτύωση του παιδικού εγκεφάλου και 
πως τα παιδιά ανακαλύπτουν το περιβάλλον τους μέσω της κίνησης (Eliot 2002, Gopnik 2003). 
Οι  σωματικές  και  κινητικές  εμπειρίες  συνδέονται  με  τη  βίωση  των  πραγμάτων  και  των 
αντικειμένων,  με  τα  οποία  τα  παιδιά  εμπλέκονται.  Μέσω  των  δραστηριοτήτων  το  παιδί 
αντιλαμβάνεται τις ιδιότητες των αντικειμένων και όσο πιο πολύπλευρο και πλούσιο είναι το 
υλικό  περιβάλλον,  τόσο  περισσότερες  γνώσεις  κερδίζει  το  παιδί.  Πολλές  έρευνες  δείχνουν 
επίσης ότι η τακτική στο χρόνο κινητική δραστηριότητα συνεισφέρει εκτός από την φυσική και 
γνωστική ανάπτυξη, στη συναισθηματική και  κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών (Doherty & 
Bailey, 2003). 

Μία  από  τις  βασικές  επιδιώξεις  που  θέτει  ένα  πρόγραμμα  Φυσικής  Αγωγής  για  το 
Νηπιαγωγείο  είναι  να  αποκτήσουν  τα  παιδιά  την  αντίληψη  του  χώρου  μέσα  στον  οποίο 
κινούνται (Gallahue, 1996). Με τις κινητικές δραστηριότητες το παιδί εξερευνά τις έννοιες του 
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χώρου,  αποδίδει  σ’  αυτές  προσωπικό  νόημα  και  προβληματίζεται  πως  θα  κινηθεί  στον 
τρισδιάστατο κόσμο, πως θα τρέξει, πως θα πηδήξει, σε πόσο χρόνο θα διανύσει μία απόσταση, 
προς τα πού θα κατευθυνθεί (Tσαπακίδου, 1997). Ο χώρος είναι μια τρισδιάστατη οντότητα, μία 
απέραντη έκταση με υλικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά (Godamer 1968, Γερμανός 2006). Με 
την  κίνηση  που  εκτελείται  στον  προσωπικό  και  γενικό  χώρο,  το  μικρό  παιδί  παίρνει 
πληροφορίες από το περιβάλλον και αποκτά μία υπαρξιακή αίσθηση του χώρου (Γερμανός, 
2006). Με τις κινητικές δραστηριότητες το παιδί εξερευνά το χώρο καθώς αγγίζει, πιάνει τα 
αντικείμενα, νιώθει τις επιφάνειες, γνωρίζει την υφή, το σχήμα, το μέγεθος, την ποσότητα, το 
βάρος. 

Το  επόμενο  βήμα  μετά  την  διερεύνηση  του  χώρου,  αποτελεί  η  παρατήρηση  των 
αντικειμένων αυτού του χώρου και μία πρώτη ομαδοποίησή τους με βάση τα μορφικά τους 
χαρακτηριστικά (Τζεκάκη, 1996). Οι γεωμετρικές έννοιες πρέπει να παρουσιάζονται στο παιδί 
με εμπειρικό τρόπο και να χρησιμοποιείται η διαίσθησή του (Λεμονίδης, 2003). Οι κινητικές 
δραστηριότητες  δίνουν  ευκαιρίες  στα  παιδιά,  να  αισθάνονται,  να  παρατηρούν  και  να 
μεταχειρίζονται τα γεωμετρικά σχήματα εμπειρικά, αλλά και νοητικά. Έτσι τα παιδιά μπορούν 
να τα διαχωρίζουν, να τα ομαδοποιούν ως προς τα χαρακτηριστικά τους (μικρά- μεγάλα, γωνίες, 
πλευρές) ακόμη και να ξεχωρίζουν τα στερεά σχήματα, να τα κατατάσσουν, να τα αντιστοιχούν. 
Οι  μαθηματικές  έννοιες  στηρίζονται  στις  οπτικές-χωρικές  σχέσεις,  τις  οποίες  τα  παιδιά 
αναπτύσσουν  όταν  έχουν  πολλές  και  ποικίλες  κινητικές  εμπειρίες,  που  απαιτούν  σωματική 
δύναμη και δραστηριότητες κατασκευών κατά τις οποίες διερευνούν τον τρισδιάστατο χώρο. 
Στην ηλικία αυτή, σύμφωνα με τα στάδια νοητικής ανάπτυξης κατά Piaget, οι δραστηριότητες 
που επικρατούν είναι η μίμηση και το παιχνίδι. Οι νοητικές δεξιότητες των παιδιών, αυτής της 
περιόδου, επιτρέπουν την καλλιέργεια μαθηματικών εννοιών και ιδεών, αλλά και των φυσικών 
επιστημών. Αποτελέσματα ερευνών αποδεικνύουν τη σχέση απόκτησης γνώσης με την κίνηση 
(Dale, 1972), ενώ ο  Stinson (1990) υποστήριξε ότι η μνήμη ενισχύεται όταν συνδυάζεται το 
σώμα και ο νους. Επιστημονικές θεωρίες του Piaget και άλλων επιστημόνων που ακολούθησαν 
τις απόψεις του, τονίζουν τη σημασία του παιχνιδιού και των παιδοκεντρικών δραστηριοτήτων 
για τη γνωστική ανάπτυξη του παιδιού (Kamii & DeVries, 1978). Η γνωστική μάθηση είναι ένα 
προσιτό  αποτέλεσμα  της  Κινητικής  Αγωγής.  Λαμβάνει  υπόψη  το  επίπεδο  της  γνωστικής 
ανάπτυξης των παιδιών, όπως και την κινητική τους ανάπτυξη και αναγνωρίζει ότι ο γνωστικός 
και ο κινητικός τομέας είναι αλληλένδετοι. Η γνωστική μάθηση παρέχει στα παιδιά τα εφόδια 
για  κριτική  σκέψη  και  χρησιμοποιεί  κινητικές  δραστηριότητες  για  να  βοηθήσει  στην 
απομνημόνευση,  την  ανάκληση,  τη  λήψη  και  την  εφαρμογή  αποφάσεων.  Πέρα  από  την 
ευεργετική επίδραση της Φυσικής Αγωγής στη γνωστική διαδικασία, εξίσου σημαντική κρίνεται 
η συμβολή της άσκησης στην ομαλή σωματική ανάπτυξη του παιδιού και στην εξασφάλιση της 
μελλοντικής του υγείας.         

Στο Νηπιαγωγείο το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) 
δίνει  έμφαση  στη  διαθεματικότητα.  Η  διαθεματικότητα  διασταυρώνει  πολλά  γνωστικά 
αντικείμενα  και  η  Φυσική  Αγωγή  δεν  θα  μπορούσε  να  αποτελεί  εξαίρεση.  Τα  κινητικά 
διαθεματικά προγράμματα έχουν ως πρωταρχικό στόχο τη φυσική/  σωματική ανάπτυξη του 
παιδιού, αλλά ταυτόχρονα συμβάλλουν στη γνωστική, κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξή 
του (Pica & Short, 1999). Έτσι, παρατηρείται η ενοποίηση των κινητικών δραστηριοτήτων με 
άλλα ακαδημαϊκά αντικείμενα του Αναλυτικού Προγράμματος.

Η παρούσα έρευνα είχε σκοπό να μελετήσει την ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων και την 
κατανόηση των γεωμετρικών σχημάτων στον τρισδιάστατο χώρο, μέσα από ένα διαθεματικό 
πρόγραμμα  Κινητικής  Αγωγής  σε  παιδιά  προσχολικής  ηλικίας.  Οι  στόχοι  της  έρευνας  ήταν 
παιδιά, μέσα από το παρεμβατικό πρόγραμμα (με περιεχόμενο κινητικές δραστηριότητες και 
παιχνίδια)  να  αναπτυχθούν  γνωστικά  και  κινητικά.  Συγκεκριμένα,  ως  προς  το  γνωστικό 
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αντικείμενο:  να  κατανοήσουν  και  να  ονομάσουν  τα  γεωμετρικά  σχήματα  και  στερεά,  να 
αναγνωρίσουν τις ιδιότητές τους, να ξεχωρίσουν τα γεωμετρικά σχήματα από τα γεωμετρικά 
στερεά  και  να  προσεγγίσουν  περιγράμματα  φυσικών  αντικειμένων  από  το  φυσικό  και 
ανθρωπογενές  περιβάλλον  και  να  τα  ομαδοποιήσουν.  Ως  προς  το  κινητικό  αντικείμενο:  να 
ανακαλύψουν και να γνωρίσουν το σώμα τους, ώστε να οδηγηθούν στην ανάπτυξη κινητικών 
δεξιοτήτων (ισορροπίας, μετακίνησης και χειρισμού) και μέσω αυτών να μάθουν τον κόσμο 
τους.     

Μεθοδολογία

Στην έρευνα έλαβαν μέρος συνολικά 80 παιδιά προσχολικής ηλικίας (5-6 χρονών), από 
δύο Νηπιαγωγεία της Φλώρινας. Το δείγμα αποτέλεσαν δύο ομάδες. Η μία θεωρήθηκε ομάδα 
ελέγχου και η άλλη πειραματική. Κάθε ομάδα αποτελούνταν από 40 παιδιά. Η επιλογή έγινε με 
τυχαία  δειγματοληψία  και  η  πρόοδος  της  έρευνας  ολοκληρώθηκε  σε  τρεις  φάσεις.  Η 
πειραματική  ομάδα  παρακολούθησε  ένα  διαθεματικό  πρόγραμμα  Κινητικής  Αγωγής,  ενώ  η 
ομάδα ελέγχου ακολούθησε το τυπικό σχολικό πρόγραμμα. Το πρόγραμμα της παρέμβασης είχε 
διάρκεια δύο μήνες με περιεχόμενο κινητικές δραστηριότητες και παιχνίδια.  Για την μελέτη 
κατανόησης  των  γεωμετρικών  σχημάτων  χρησιμοποιήθηκαν  ερωτηματολόγια,  ενώ  για  τη 
μέτρηση των κινητικών δεξιοτήτων χρησιμοποιήθηκε το τεστ Motorist (MOT 4-6). 

Η έρευνα περιελάμβανε τρία στάδια: α) αρχικά τεστ διαγνωστικού χαρακτήρα και στις 
δύο ομάδες (πειραματική και ελέγχου), β) διδακτική παρέμβαση στην πειραματική ομάδα και γ) 
τελικά τεστ και στις δύο ομάδες. Συγκεκριμένα, αρχικά μετρήθηκε το επίπεδο της κινητικής 
ανάπτυξης  των  παιδιών  και  της  γνωστικής  ανάπτυξης  στα  γεωμετρικά  σχήματα  στον 
τρισδιάστατο  χώρο.  Με  στατιστική  ανάλυση  συγκρίθηκαν  οι  μετρήσεις  πριν  και  μετά  την 
παρέμβαση ώστε να ελέγξουμε τη στατιστική σημαντικότητα της μέσης διαφοράς των επιπέδων 
κινητικής και γνωστικής ανάπτυξης.

Οι κινητικές δεξιότητες αξιολογήθηκαν από 18 ασκήσεις ελέγχου με συγκεκριμένα και 
τυποποιημένα κριτήρια απόδοσης, που μετρούσαν τις μετακινήσεις των παιδιών στο χώρο, το 
συντονισμό στην ισορροπία και τους χειρισμούς. Οι επιδόσεις στο τεστ αξιολογήθηκαν με τις 
τιμές  0,1  και  2  με  άριστο  σκορ  στην  τιμή.  Για  την  μελέτη  κατανόησης  των  γεωμετρικών 
σχημάτων, χρησιμοποιήθηκαν ημιδομημένα ερωτηματολόγια που αποτελούνταν από έργα όπου 
τα παιδιά συμπλήρωναν και από ερωτήσεις, που αφορούσαν στα στερεά και επίπεδα σχήματα 
(ιδιότητες,  σχεδιασμός  σχημάτων,  όγκος,  περιβάλλον).  Οι  επιδόσεις  στο  ερωτηματολόγιο 
αξιολογήθηκαν με τις τιμές 0 και 2 άριστο σκορ στην τιμή.

Αξιολογώντας  τα  δεδομένα  των  αρχικών  μετρήσεων  σχεδιάστηκε  ένα  πρόγραμμα 
παρέμβασης  με  έμφαση  στην  ένταξη  δραστηριοτήτων,  που  στόχευαν  στην  εξάσκηση  των 
δεξιοτήτων  και  στην  κατανόηση  των  γεωμετρικών  σχημάτων  στον  τρισδιάστατο  χώρο.  Τα 
παιδιά της πειραματικής ομάδας συμμετείχαν σε διαθεματικά κινητικά μαθήματα δυο φορές την 
εβδομάδα, διάρκειας 30λεπτών το καθένα.

Η διδακτική παρέμβαση περιλάμβανε  δραστηριότητες,  οι  οποίες  χωρίστηκαν σε  δυο 
ενότητες.  Στην πρώτη ενότητα τα νήπια ασκήθηκαν σε δραστηριότητες που στόχευαν στην 
εξάσκηση  των  δεξιοτήτων  μετακίνησης,  ισορροπίας  και  χειρισμού.  Η  δεύτερη  ενότητα 
περιλάμβανε  κινητικές  δραστηριότητες  που  στόχευαν  στην  κατανόηση  των  στερεών  και 
επίπεδων  σχημάτων.  Αναλυτικά,  με  τις  δραστηριότητες  της  δεύτερης  ενότητας,  τα  παιδιά 
επιχειρούν  μέσω  της  κίνησης:  α)  να  ονομάσουν  τα  σχήματα  (στερεά  και  επίπεδα),  β)  να 
σχηματίσουν τα περιγράμματα της βάσης των στερεών, γ) να ανακαλύψουν τις ομοιότητες και 
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διαφορές  των  στερεών  και  επίπεδων  σχημάτων,  δ)  να  ανακαλύψουν  τις  ιδιότητες  των 
σχημάτων, ε) να κατανοήσουν την έννοια του όγκου, στ) να συνδέσουν τα στερεά με τα επίπεδα 
σχήματα και ζ) να αναγνωρίσουν τα σχήματα στο περιβάλλον. 

Οι  δραστηριότητες  ακολούθησαν  μια  προοδευτική  σειρά  από το  απλό στο  σύνθετο, 
χτίζοντας τη μια δεξιότητα με βάση την προηγούμενη. Κατά το σχεδιασμό και την εφαρμογή 
του ακολουθήθηκαν οι βασικές αρχές που ισχύουν για κάθε πρόγραμμα Κινητικής Αγωγής: α) 
προθέρμανση, β) αρχική άσκηση με μεγάλες μυϊκές ομάδες, γ) αργή εκτέλεση με άνεση και 
σταθερότητα,  δ)  σταθερή  αναπνοή,  ε)  σταθερός  ρυθμός,  στ)  ξεκούραση  μεταξύ  των 
δραστηριοτήτων, ζ) αποθεραπεία και η) υπενθύμιση στα παιδιά ότι συναγωνίζονται τον εαυτό 
τους και όχι τους άλλους. 

Αποτελέσματα

Μετά την σύγκριση των τελικών τεστ των δυο ομάδων, που έγινε με την στατιστική 
ανάλυση T-test,  διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στις επιδόσεις 
των κινητικών  δεξιοτήτων των παιδιών  της  ομάδας  ελέγχου  πριν  και  μετά  την  παρέμβαση 
(p>0.05).  Αντίθετα,  στις  επιδόσεις  των κινητικών δεξιοτήτων των παιδιών της πειραματικής 
ομάδας διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά σε όλα τα επίπεδα μετρήσεων (p<0.05). Η 
συχνότητα  και  τα  ποσοστά  επιτυχίας  της  πειραματικής  ομάδας  στην  κινητική  ανάπτυξη 
παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα 2.

Σε  ό,τι  αφορά  στις  επιδόσεις  του  δείγματος  στην  κατανόηση  των  γεωμετρικών 
σχημάτων  διαπιστώθηκε  ότι  στις  απαντήσεις  που  έδωσε  η  ομάδα  ελέγχου  δεν  υπήρξε 
στατιστικά σημαντική διαφορά (p>0.05), ενώ στις απαντήσεις της πειραματικής ομάδας υπήρξε 
στατιστικά  σημαντική  μεταβολή  και  στα  οκτώ  ερωτήματα  (p<0.05).  Η  συχνότητα  και  τα 
ποσοστά  επιτυχίας  της  πειραματικής  ομάδας  στο  ερωτηματολόγιο  κατανόησης  των 
γεωμετρικών σχημάτων παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα 1. 

Η σύγκριση των τελικών τεστ των δύο ομάδων έδειξε ότι η διδακτική παρέμβαση που 
ακολουθήθηκε στα παιδιά της πειραματικής ομάδας βοήθησε και είχε καλύτερα αποτελέσματα. 
Η σύγκριση των θετικών απαντήσεων του αρχικού με  το  τελικό  τεστ,  που αφορούσε στην 
κατανόηση  των  γεωμετρικών  σχημάτων  και  στερεών,  παρουσιάζει  την  πειραματική  ομάδα 
βελτιωμένη σε όλες τις κατηγορίες ερωτήσεων (μεγαλύτερη αύξηση παρουσίασε στην ονομασία 
των στερεών σχημάτων, όπου το ποσοστό των σωστών απαντήσεων από 2,5% αυξήθηκε σε 
87,5%). Η σύγκριση των μετρήσεων του αρχικού με το τελικό τεστ που αφορούσε την κινητική 
ανάπτυξη, παρουσιάζει την πειραματική ομάδα βελτιωμένη (παρουσιάζονται αναλυτικά στον 
Πίνακα 2) σε όλες τις δεξιότητες μετακίνησης, ισορροπίας και χειρισμού (μεγαλύτερη αύξηση 
παρουσίασαν στην δραστηριότητα της συγκράτησης ράβδου, με καλύτερη επίδοση την τιμή 2, 
από 5% σε 92,5%) ενώ την ομάδα ελέγχου χωρίς σημαντική βελτίωση (μεγαλύτερη αύξηση 
στην δραστηριότητα της βολής σε στόχο, με καλύτερη επίδοση την τιμή 2, από 0% σε 47,5%).

Πίνακας 1: Συχνότητα και ποσότητα επιτυχίας στην κατανόηση γεωμετρικών σχημάτων.
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΑΡΧΙΚΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΕΛΙΚΗ ΜΕΤΡΗΣΗ

ΛΑΘΟΣ ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ ΣΩΣΤΟ
Ν % Ν % Ν % Ν %

Χρωμάτισε τους κύκλους κίτρινους και 

τα ορθογώνια κόκκινα

26 65,0 14 35,0 3 7,5 37 92,5

Σχεδίασε ένα τρίγωνο 27 67,5 13 32,5 4 10,0 36 90,0
Ονόμασε  τα  παρακάτω  σχήματα 

(στερεά)

39 97,5 1 2,5 5 12,5 35 87,5
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΑΡΧΙΚΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΕΛΙΚΗ ΜΕΤΡΗΣΗ
Κόλλησε  τα  αυτοκόλλητα  στις  γωνίες 

του τετραγώνου. Πόσα αυτοκόλλητα θα 

χρειαστείς; 

29 72,5 11 27,5 4 10,0 36 90,0

Πόσα  σπίρτα  θα  χρειαστείς  για  να 

σχηματίσεις ένα τρίγωνο; 

29 72,5 11 27,5 1 2,5 39 97,5

Με  ποια  από  τα  παρακάτω  σχήματα 

μπορείς  να  κατασκευάσεις  ένα  σπίτι; 

Γιατί;

32 80,0 8 20,0 0 0 40 100,0

Τοποθέτησε  τα  σχήματα  που  κρατάς 

(πυραμίδα,  σφαίρα,  κύβος,  ορθογώνιο 

παραλληλόγραμμο) δίπλα από το σχήμα 

που νομίζεις ότι ανήκει.

18 45,0 22 55,0 0 0 40 100,0

Χρωμάτισε τους κύβους. 31 77,5 9 22,5 2 5,0 38 95,0

Πίνακας 2: Ποσοστιαία κατανομή των μετρήσεων για την πειραματική ομάδα.
ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ

0 1 2

Μ
ετ

ακ
ιν

ήσ
ει

ς

Αναπήδηση μέσα στο στεφάνι 18
(45%)

22
(55%)

8
(20%)

32
(80%)

Διαπέραση μέσα από το στεφάνι 37
(92,5%)

3
(7,5%)

24
(60%)

16
(40%)

Άλμα κουτσό μέσα στο στεφάνι 36
(90%)

1
(2,5%)

4
(10%)

32
(80%)

7
(17,5%)

Αναπήδηση στο στεφάνι με μισή περιστροφή 30
(75%)

10
(25%)

8
(20%)

32
(80%)

Πλάγιες αναπηδήσεις πάνω από σχοινάκι, 33
(82,5%)

1
(2,5%)

7
(17,5%)

15
(62,5%)

14
(35%)

Άλμα μαριονέτας 37
(92,5%)

3
(7,5%)

27
(67,5%)

13
(32,5%)

Άλμα πάνω από σχοινάκι 33
(82,5%)

3
(7,5%)

3
(7,5%)

28
(70%)

9
(22,5%)

Ισ
ορ

ρο
πί

α

Ρολάρισμα 29
(72,5%)

11
(27,5%)

17
(42,5%)

23
(57,5%)

Ανόρθωση-κάθισμα με μπάλα από θέση οκλαδόν 22
(55%)

18
(45%)

13
(32,5%)

27
(67,5%)

Ισορροπία κατά το βάδισμα προς τα εμπρός 27
(67,5%)

13
(32,5%)

19
(47,5%)

21
(52,5%)

Ισορροπία με βάδισμα προς τα πίσω 28
(70%)

12
(30%)

21
(52,5%)

19
(47,5%)

Χ
ει

ρι
σμ

οί

Πιάσιμο μαντηλιού με τα δάχτυλα των ποδιών 35
(87,5%)

2
(5%)

5
(12,5%)

32
(80%)

6
(15%)

Συγκράτηση ράβδου 12
(30%)

26
(65%)

3
(7,5%)

2
(5%)

37
(92,5%)

Μεταφορά μπαλών σε κουτί 34
(85%)

6
(15%)

14
(42,5%)

23
(57,5%)

Βολή σε στόχο 35
(87,5%)

2
(5%)

5
(12,5%)

28
(70%)

10
(25%)

Πιάσιμο κρίκου 38
(95%)

2
(5%)

29
(72,5%)

11
(27,5%)

Τελείες σε σελίδα 31
(77,5%)

8
(20%)

13
(32,5%)

1
(2,5%)

27
(67,5%)

Μάζεμα σπίρτων 29
(72,5%)

11
(27,5%)

18
(45%)

22
(55%)

Συζήτηση 

Διαπιστώνεται ότι  με την εφαρμογή του παρεμβατικού κινητικού προγράμματος, που 
ήταν  προσανατολισμένο  στην  βελτίωση  κινητικών  δεξιοτήτων  και  στην  κατανόηση 
γεωμετρικών σχημάτων στον τρισδιάστατο χώρο, τα παιδιά παρουσίασαν σημαντική πρόοδο. 
Ειδικότερα  διαπιστώθηκε  ότι  τα  παιδιά,  που  παρακολουθούσαν  το  πρόγραμμα  αυτό  είχαν 
καλύτερη  απόδοση  από  τα  παιδιά  της  ομάδας  ελέγχου.  Τα  αποτελέσματα  των  τεστ 
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αναδεικνύουν  ότι  το   πρόγραμμα  παρέμβασης  είχε  σημαντική  επίδραση  στην  κινητική  και 
γνωστική  ανάπτυξη  των  παιδιών  προσχολικής  ηλικίας.  Τα  παιδιά  της  πειραματικής  ομάδας 
ανέπτυξαν βασικές δεξιότητες, διεύρυναν τα ατομικά επίπεδα της φυσικής τους κατάστασης και 
έμαθαν μέσω της κίνησης. 

Ειδικότερα,  αναγνώρισαν  την  έννοια  του  όγκου  ως  ιδιαίτερο  χαρακτηριστικό  των 
αντικειμένων,  περιέγραφαν  επιτυχώς  τη  γενική  μορφή  φυσικών  και  τεχνητών  αντικειμένων 
παρατηρώντας σ’ αυτά διάφορα χαρακτηριστικά,  συνέδεσαν τις  μορφές αυτές με τα βασικά 
γεωμετρικά  στερεά  (κύβο,  σφαίρα,  πυραμίδα,  ορθογώνιο  παραλληλεπίπεδο)  και  τα  βασικά 
γεωμετρικά  σχήματα  (τετράγωνο,  τρίγωνο,  κύκλο,  ορθογώνιο  παραλληλόγραμμο)  τα  οποία 
διέκριναν.  Στη  συνέχεια  ονομάτισαν  και  ασκήθηκαν  στο  να  συνδυάζουν  τα  στερεά  με  τα 
αντίστοιχα επίπεδα σχήματα.    

Τα  ευρήματα  της  έρευνας  συμπίπτουν  με  τα  αποτελέσματα  άλλων  ερευνών  που 
συμπεραίνουν  ότι  τα  κινητικά  διαθεματικά  προγράμματα  παρουσιάζουν  καλύτερα 
αποτελέσματα στην ακαδημαϊκή γνώση απ΄ ό,τι τα θεωρητικά (Werner, 1996; 1999; Schnirring, 
1999; Winker, 1998, ,  Zervou, et al., 2004). Επίσης επιβεβαιώνεται και η αποτελεσματικότητα 
των διαθεματικών προτάσεων (Lipson et al., 1993; Winker, 1998; Pica & Short, 1999; Barton et 
al., 2000; Derri et.al., 2001; Venetsanou et.al., 2004; Καμπάς κ.α 2005).

Έρευνες  σχετικές  με  προγράμματα  παρέμβασης  και  με  περιεχόμενο  κινητικές 
δεξιότητες,  έδειξαν πως μπορεί  οι  στόχοι  των προγραμμάτων να διαφοροποιούνται,  ωστόσο 
βοηθούν τα μικρά παιδιά στη γνωστική και κοινωνική- συναισθηματική βελτίωση τους. Οι  Ri-
olama,  L.,  Roger,  I.,  Siobhan,  I.  (2007)  πιστεύουν  ότι  προγράμματα  κίνησης  και  χορού 
παρέχουν πολύπλευρες μαθησιακές εμπειρίες που διευρύνουν το ρεπερτόριο συμπεριφοράς και 
προσαρμογής των παιδιών στο χώρο μάθησης του Νηπιαγωγείου. 

Γενικά,  η  χρήση  ενός  εργαλείου  αξιολόγησης  της  κινητικής  ανάπτυξης,  μπορεί  να 
υποστηρίξει τον εκπαιδευτικό στην αναγνώριση των παιδιών που υπολείπονται σημαντικά των 
συνομηλίκων  στις  κινητικές  δεξιότητες,  ώστε  να  σχεδιάσει  ένα  κατάλληλο  εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα  προσφέροντας  ταυτόχρονα  εξατομικευμένη  υποστήριξη.  Το  επίπεδο  στο  οποίο 
βρίσκονται  τα  παιδιά  κινητικά  οδηγεί  και  στο  σχεδιασμό  παρεμβατικών  προγραμμάτων  με 
συγκεκριμένους στόχους. Είναι προφανές ότι ένα πρόγραμμα παρέμβασης εμπλουτισμένο με 
κινητικές δραστηριότητες επαναλαμβανόμενο και με προοδευτική ανάπτυξη δυσκολίας πρέπει 
να οργανώνεται από κάθε νηπιαγωγό σε ένα ενιαίο πρόγραμμα (Kirchner & Fishburne, 1998). 
Τα  παιδιά  πρέπει  να  συμμετέχουν  καθημερινά  σε  κινητικές  δραστηριότητες  με  την 
παρακολούθηση  και  παρότρυνση  της  νηπιαγωγού,  γιατί  οι  κινητικές  δραστηριότητες 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη συνολική ανάπτυξη τους (Bredekamp, 1987,  Gallahue & 
Ozmun, 1998, Berk, 2001). 

Οι καλές επιδόσεις των παιδιών που εμπλέκονται σε κινητικά διαθεματικά προγράμματα 
μπορεί  να  οφείλεται  στο  γεγονός  ότι  η  κίνηση αυξάνει  το ενδιαφέρον τους  και  παρέχει  τη 
δυνατότητα,  ακόμη  και  σε  παιδιά  με  χαμηλότερες  επιδόσεις,  να  συμμετέχουν  ενεργά  στη 
μάθηση. Τα παιδιά συμμετέχοντας σε κινητικά διαθεματικά προγράμματα αφενός μαθαίνουν με 
ολιστικό τρόπο (Siegel, 1997) και αφετέρου αλληλεπιδρούν με το περιεχόμενο που διδάσκεται 
πιο ολοκληρωμένα (Werner & Burton, 1979). Αυτή η διαδικασία μεταφράζεται σε ενεργητική 
μάθηση με ευεργετικά αποτελέσματα για τα παιδιά. 

Σήμερα, περισσότερο από κάθε φορά, με την αύξηση της παχυσαρκίας (NASPE, 2000), 
την τηλεόραση και τον Η/Υ, όπου τα παιδιά είναι παθητικοί δέκτες, προβάλλεται επιτακτική η 
ανάγκη εφαρμογής κινητικών προγραμμάτων, ισότιμα στο σύγχρονο πρόγραμμα προσχολικής 
εκπαίδευσης.
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Διαθεματικό πρόγραμμα: Ο Πυθαγόρας, το θεώρημα και οι εφαρμογές 
του.

Κωνσταντίνου Δ., Ψυχάρης Σ.
3ο Γενικό Λύκειο Λαμίας, dionkon@otenet.gr

Ανωτάτη Σχολή Τεχνολογικής και Παιδαγωγικής Εκπάιδευσης, ΑΣΠΑΙΤΕ, 
spsycharis@gmail.com

Πρόκειται  για  διαθεματική  προσέγγιση  στη  ζωή  του  Πυθαγόρα,  το  ιστορικό  και 
φιλοσοφικό του πλαίσιο, την περί μουσικής θεωρία του, το Πυθαγόρειο θεώρημα και 
εφαρμογές του στη φυσική και άλλες περιοχές της καθημερινής πραγματικότητας. Η 
συνειδητοποίηση της διασύνδεσης φυσικής και μαθηματικών και της σύνδεσης αυτών 
με πλευρές της καθημερινής ζωής είναι εκ των βασικών στόχων του προγράμματος, 
που διεξάγεται με τη μέθοδο project  και απευθύνεται σε μαθητές B ή Γ Γυμνασίου, 
προβλέπει  συνεργασία  μεταξύ  τους  έρευνα  σε  ποικίλες  πηγές,  του  διαδικτύου 
συμπεριλαμβανομένου, σύνθεση και  παρουσίαση εργασιών. Συνοδεύεται από φύλλα 
εργασίας,  πολυμεσικές  εφαρμογές  και  βοηθητικό  υλικό.  Σημαντική  συνιστώσα  του 
προγράμματος  είναι  οι  δραστηριότητες  στις  οποίες  γίνεται  χρήση  εκπαιδευτικού 
λογισμικού  και  πλατφόρμας  ηλεκτρονικής  επικοινωνίας.  Εκτός  Φυσικής  και 
μαθηματικών  στο  σχεδιασμό  εμπλέκονται  και  γνωστικά  πεδία  όπως  Ιστορία, 
Φιλοσοφία και Μουσική.

1. Εισαγωγή

Η συνειδητοποίηση της διάχυσης του Πυθαγόρειου θεωρήματος σε πολλές περιοχές γνώσης, 
εφαρμογών  και  καθημερινής  πραγματικότητας,  μπορεί  να  συμβάλλει  στη  διαμόρφωση 
ολιστικής αντιμετώπισης της γνώσης, ειδικότερα στη σύνδεση φυσικής και μαθηματικών. Αυτό 
είναι κεντρική συνιστώσα του σεναρίου, με το οποίο επιχειρείται η αντιμετώπιση μαθησιακών 
δυσκολιών σχετικά με το παραπάνω ζήτημα αφ’ ενός, η «συνάντηση» με τον Πυθαγόρα, το έργο 
του και την εποχή του αφ’ ετέρου. Σε συνάρτηση με το προηγούμενο, επιχειρείται η ανάπτυξη 
δεξιότητας  χειρισμού  ζητημάτων  της  φυσικής  με  χρήση  μαθηματικών  εργαλείων  και  η 
εμβάθυνση σε ζητήματα που άπτονται φυσικής και μαθηματικών. Η προσέγγιση κατέληξε σε 
διαθεματικό σχεδιασμό και διαπραγμάτευση με τη μέθοδο project.

2. Οργάνωση της Τάξης

Οι μαθητές (Β ή Γ Γυμνασίου) εργάζονται σε ομάδες των 5, ανά 2 ή 3 στο εργαστήριο Η/Υ και 
ομαδικά ή «κατά μόνας» σε προσωπικούς υπολογιστές,  αναπτύσσουν δραστηριότητες  εκτός 
σχολείου (επισκέψεις, συνεντεύξεις κλπ), επικοινωνούν και μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας. 
Κάθε ομάδα ασχολείται με ένα κύκλο ζητημάτων. Προβλέπονται συναντήσεις της ολομέλειας 
ώστε  σε  συνδυασμό  και  με  την  ασύγχρονη  επικοινωνία  να  υπάρξει  από  όλους  σφαιρική 
αντίληψη και συμμετοχή στο όλο έργο. Εκτός από το τελικό προϊόν, μεγάλη σημασία έχει η 
πορεία προς αυτό.  Συνιστάται η ενθάρρυνση των μαθητών προς την κατεύθυνση ανάπτυξης 
πρωτοβουλίας και διαπραγμάτευσης θεμάτων που τους προκαλούν το ενδιαφέρον, στο πλαίσιο 
των ρυθμών τους, μαθησιακών και άλλων.

470



Εργασίες 

3. Στόχοι

• Η  ενημέρωση  για  τα  κύρια  ιστορικά  και  πολιτιστικά  χαρακτηριστικά  της  εποχής  του 
Πυθαγόρα, τη ζωή, τις δραστηριότητες και τις φιλοσοφικές αντιλήψεις του.
•  Η "ανακάλυψη" του Πυθαγόρειου θεωρήματος.
• Η εμβάθυνση στην έννοια του διανύσματος και  την πρόσθεσή τους,  ειδικά δυνάμεων και 
μετατοπίσεων και η ανάπτυξη ενοποιητικής αντίληψης ως προς το χειρισμό των διανυσμάτων.
• Η συσχέτιση των μαθηματικών με  τη φυσική  και  η  εφαρμογή μαθηματικών τεχνικών σε 
ζητήματα φυσικής και  σε άλλα πρακτικά ζητήματα.  Η συνειδητοποίηση της διάστασης των 
μαθηματικών ως εργαλείου σε άλλες επιστήμες, στη μουσική (για παράδειγμα στη χρονική αξία 
των μουσικών φθόγγων, στο ρυθμό και στη σύνδεση της συχνότητας του παραγόμενου ήχου με 
τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της ηχογόνου πηγής) και σε άλλες πλευρές της ζωής.
• Η συσχέτιση της φυσικής με καταστάσεις, ζητήματα και προβλήματα της καθημερινής ζωής 
και η ενασχόληση με τέτοια προβλήματα.
•  Η κατασκευή απλού μουσικού οργάνου που θα χορδιστεί κατά τη φυσική μουσική κλίμακα.
• Η  διαπίστωση  του  ολιστικού  χαρακτήρα  της  γνώσης  και  των  συσχετίσεων  ανάμεσα  σε 
διαφορετικά γνωστικά πεδία.
• Η κοινωνικοποίηση και η συνειδητοποίηση του ότι "μαθαίνω", "δημιουργώ" "συνεργάζομαι", 
και "διασκεδάζω" μπορούν να συνυπάρχουν.

4. Παιδαγωγικές αρχές και προσέγγιση του παιδαγωγικού λογισμικού

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εικονικά πειράματα. Χρησιμοποιείται το interactive physics, στον 
«εργαστηριακό  χώρο»  του  οποίου  τα  πειράματα  εξελίσσονται  με  απλούς  χειρισμούς  ενώ 
χαρακτηρίζεται από διαδραστικότητα και παρέχει πολλαπλές αναπαραστάσεις (διανυσματική, 
στροβοσκοπική,  γραφήματα  κλπ),  ώστε  οι  μαθητές  με  κατάλληλη  καθοδήγηση  αλλά  και 
αυτενέργεια  φτάνουν  στους  διδακτικούς  στόχους.  Προτείνεται  ηλεκτρονική  πλατφόρμα 
επικοινωνίας, όπου θα γίνονται συζητήσεις, σχολιασμοί εργασιών και θα λύνονται ζητήματα 
ασύγχρονα ή σε πραγματικό χρόνο. Στο υλικό περιλαμβάνονται video με υποδείξεις χρήσης του 
IP. Οι μαθητές καλούνται να αυτενεργήσουν, αξιοποιώντας και τις πληροφορίες από τα video. 
Στα φύλλα εργασίας ζητείται η διατύπωση υποθέσεων ή προβλέψεων, που θα ελεγχθούν στη 
συνέχεια, συμπερασμάτων και γενικεύσεων των συμπερασμάτων αυτών.

5. Εννοιολογικές δυσκολίες και εναλλακτικές ιδέες των μαθητών

Πολλοί μαθητές δυσκολεύονται στη μαθηματική έκφραση των φυσικών νόμων και στην, από 
ένα  σημείο  και  μετά,  επεξεργασία  των  ζητημάτων  της  φυσικής  με  μαθηματικά  εργαλεία, 
προχωρώντας  ενίοτε  σε  φορμαλιστική  επεξεργασία  των σχέσεων,  αγνοώντας  ή  ίσως 
αδιαφορώντας για τη βαθύτερη σύνδεση φυσικής - μαθηματικών (Όνομα συγγραφέων 1). Σε 
συνάφεια με αυτό,  πολλές φορές οι  μαθητές αντιλαμβάνονται  μάλλον εμπειρικά την έννοια 
"διάνυσμα" και δυσκολεύονται στην εκτέλεση πράξεων μεταξύ διανυσμάτων (Poynter & Tall, 
2005). Δεν είναι σπάνιο να εξαντλούν το διάνυσμα στο μέτρο του, «ξεχνώντας» διεύθυνση και 
φορά. Ένα σχετικό παράδειγμα είναι η ταχύτητα (F. M. Goldberg & J. H. Anderson, 1989)

6. Διαδικασίες

6.Α. Διευθέτηση της ομάδας του προγράμματος
Οι μαθητές και μαθήτριες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα χωρίζονται σε 5μελείς ομάδες που 
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θα διαπραγματευτούν ένα  κύκλο θεμάτων εκάστη.  Συγκεντρώνονται  τακτικά,  συζητούν την 
πρόοδο των εργασιών, διευθετούν δυσκολίες αν προκύψουν επαναπροσδιορίζουν ενδεχομένως 
στόχους,  χρονικά  όρια,  διαδικασίες  και  ίσως  θέματα  προς  διαπραγμάτευση.  Κάθε  ομάδα 
οργανώνει  τις  δραστηριότητές  της,  καθορίζει  χρονοδιάγραμμα και  επί  μέρους  στόχους,  στο 
πλαίσιο  του  γενικού  σχεδιασμού.  Ερευνά  όπου  θεωρεί  σκόπιμο  (βιβλιοθήκη  του  σχολείου, 
internet  κλπ).  Συναντά  εξειδικευμένα  πρόσωπα  και  συζητά  μαζί  τους,  κατά  περίπτωση. 
Οργανώνει το υλικό που συλλέγει και όταν το θεωρήσει ικανοποιητικό συνθέτει την εργασία 
που ανέλαβε. Οι καθηγητές του προγράμματος οργανώνουν, παρακολουθούν, συμμετέχουν στις 
συσκέψεις  των  ομάδων,  προκαλούν  το  ενδιαφέρον  των  μαθητών  καθοδηγούν  διακριτικά 
παρεμβαίνουν συμβουλευτικά, και δίνουν λύσεις όπου και όταν χρειάζεται.
6.Β. Εναρκτήρια συνεδρίαση.
Η ολομέλεια αποφασίζει για το θέμα και τα επί μέρους τμήματά του, για παράδειγμα μετά από 
ένα καταιγισμό ιδεών, και για το γενικό χρονικό πλαίσιο. Καθορίζονται οι ομάδες εργασίας. 
6.Γ. Πλατφόρμα σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας.
Προτείνεται η ίδρυση e-πλατφόρμας (π.χ. Blog, google – ομάδας, wiki κλπ), όπου θα γίνονται 
συζητήσεις και θα ανεβαίνει η δουλειά κάθε ομάδας, θα σχολιάζεται και θα οριστικοποιείται. Η 
διαρκής επικοινωνία μεταξύ των μελών κάθε ομάδας από τη μια και μεταξύ των ομάδων από 
την  άλλη,  μέσω αυτής  της  πλατφόρμας  καθώς  και  με  τις  συναντήσεις,  θα  συντελέσει  στη 
σφαιρική επεξεργασία αλλά και αντίληψη όλου του προγράμματος από τους μαθητές.

7.Λήξη του προγράμματος

Στο τέλος γίνεται παρουσίαση των εργασιών και δημοσίευση στην ιστοσελίδα του σχολείου, 
μαζί  με  ότι  άλλο  υλικό  έχει  μαζευτεί  (φωτογραφίες  βίντεο  συνεντεύξεις  κλπ).  Αν  υπάρχει 
οικονομική δυνατότητα εκδίδεται και ένα καλαίσθητο τεύχος που διανέμεται στους μαθητές και 
σε όποιον άλλο. Μπορεί να παραχθεί και δίσκος ακτίνας, στον οποίο θα περιλαμβάνονται όλα 
τα υλικά του προγράμματος.
Στην  τελική  συνεδρίαση  της  ομάδας  γίνεται  αποτίμηση:  α)  Τι  μάθαμε;  Τι  άλλο  κέρδος 
αποκομίσαμε; β) Τι άλλο θα μπορούσαμε να κάνουμε; γ) Σε ποια σημεία το έργο ήταν κατώτερο 
των προσδοκιών και γιατί; δ) Πώς εκτιμάμε τις διαδικασίες και τις δραστηριότητες;

8.Δραστηριότητες

Όλες οι ομάδες:
Από το "Προτεινόμενο υλικό" τρέξτε τη δραστηριότητα 1 "Το Πυθαγόρειο θεώρημα".
Υλικά: Ικανός αριθμός καρτών σε διάφορα χρώματα. Για παράδειγμα 100 μπλε, 70 κίτρινες και 
40 πράσινες. (Με κατάλληλους χειρισμούς χρειάζονται λιγότερες).
Χώρος: Ένα αρκετά μεγάλο τραπέζι στο εργαστήριο Η/Υ – Φυσικής. Διάρκεια: 20 min.
Οδηγίες: Αναφέρονται στη «δραστηριότητα 1» και στην αντίστοιχη θέση της παρουσίασης "Το 
Πυθαγόρειο θεώρημα" καθώς και στο φύλο εργασίας.
1η ομάδα
Η  ομάδα  σας  αποφάσισε  να  σχηματίσει  μια  λαϊκή  ορχήστρα  με  μπουζούκι,  κιθάρα,  σάζι, 
μπαγλαμαδάκι  και  ένα έγχορδο δικής  σας κατασκευής.  Αποφάσισε να μελετήσει  τη φυσική 
μουσική κλίμακα, ώστε να κατασκευάσει μουσικά όργανα.
α) Κατασκευάστε ένα απλό μουσικό όργανο και χορδίστε το στη φυσική μουσική κλίμακα. 
β) Αναλύστε τα διαστήματα μιας αρχαίας ελληνικής μουσικής κλίμακας. Συνθέστε ένα μικρό 
μουσικό έργο πάνω στην κλίμακα αυτή.
γ) Απευθυνθείτε σε κατασκευαστή οργάνων, και μάθετε όσο περισσότερα "μυστικά" μπορείτε 
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σχετικά με τα λαϊκά αυτά όργανα.
δ) Περιγράψτε τις ενέργειές σας και τις πληροφορίες που αποκομίσατε σχετικά με τα πιο πάνω 
ζητήματα στην πλατφόρμα επικοινωνίας.
ε) Οργανώστε μία μουσική παράσταση στην αίθουσα συναυλιών του σχολείου σας.
2η Ομάδα:
Υποθέτουμε ότι είστε μία δυναμική φιλομαθής ομάδα, που ζει στον Κρότωνα της Σικελίας την 
εποχή του Πυθαγόρα και ότι  αποφασίσατε να τον επισκεφθείτε και να ενημερωθείτε για τη 
σχολή του, με σκοπό να φοιτήσετε σ' αυτήν.
α) Γράψτε συνοπτική βιογραφία του Πυθαγόρα, αφού επισκεφτείτε τις βιβλιοθήκες της πόλης 
σας και του σχολείου σας καθώς και το internet. Χρησιμοποιείστε και τα σχολικά σας βιβλία.
β) Περιγράψτε το κοινωνικό, πολιτιστικό και πολιτικό πλαίσιο της εποχής αυτής.
γ) Περιγράψτε τη συνάντησή σας με τον Πυθαγόρα, με τη μορφή συνέντευξης ή θεατρικής 
παράστασης.
δ) Ανεβάστε το σχετικό υλικό που θα παραχθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα επικοινωνίας, του 
προγράμματος.
3η Ομάδα:
Είστε μια ομάδα μηχανικών του 3ου αι.  μετά την πρώτη Ολυμπιάδα και κατασκευάζετε ένα 
ψηλό κτίριο. Ο νεόπλουτος ιδιοκτήτης ζητά να κρεμάσετε ένα μαρμάρινο άγαλμα της Αθηνάς 
πάνω από το μέσον της μεγάλης αίθουσας με δύο αλυσίδες, με μήκη 6 και 8 μέτρα, έτσι που η 
γωνία τους να είναι 90ο. Μελετήστε το πρόβλημα της ανάρτησης, και προτείνετε:
α) Πόσο πρέπει να απέχουν οι δύο μεγάλοι κρίκοι, που θα στερεωθούν στο ταβάνι του κτιρίου;
β) Τι δύναμη θα δέχεται ο κάθε κρίκος αν η μάζα του αγάλματος είναι 5 Tn;
Θα πρέπει  να  εξηγήσετε  στον  ιδιοκτήτη  τη  λύση που προτείνετε  και  να  είστε  σε  θέση να 
απαντήσετε σε κάθε ερώτηση που θα σας κάνει σχετικά με το ζήτημα αυτό. Συζητήστε μεταξύ 
σας, διατυπώστε πιθανές ερωτήσεις και βρείτε τις απαντήσεις γιατί εκτός από νεόπλουτος είναι 
και ιδιότροπος,  όπως άλλωστε και  αρκετοί  του είδους.  Για την καλύτερη προετοιμασία σας 
ανοίξτε και τρέξτε το "Φύλλο εργασίας 4".
γ) Ανεβάστε το σχετικό υλικό που θα παραχθεί στην e-πλατφόρμα του προγράμματος.
4η Ομάδα:
Πώς συνδέονται τα ορθογώνια τρίγωνα με διάφορες δραστηριότητες, που δεν έχουν προφανή 
σχέση με τα μαθηματικά και τη φυσική; 
Συζητήστε  με  ένα  ξυλουργό  και  έναν  οικοδόμο  πώς  προσδιορίζουν  τις  ορθές  γωνίες  στις 
κατασκευές τους.
Ανοίξτε το "Φύλλο εργασίας 3" και τρέξτε το. Αναζητήστε πληροφορίες σε ποικίλες πηγές και 
περιγράψτε τον τρόπο με τον οποίο υπολόγισε το ύψος της πυραμίδας του Χέοπα ο Θαλής ο 
Μιλήσιος. Υπολογίστε το ύψος ενός δένδρου ή κτιρίου ή μνημείου με παρόμοιο τρόπο.
Ανεβάστε τις εργασίες σας στον ηλεκτρονικό χώρο του προγράμματος.
Όλες οι ομάδες:
Εξοικειωθείτε  με  το  interactive  physics,  ανοίξτε  το  "Φύλλο εργασίας  2"  και  απαντήστε  το. 
Συζητήστε στην e-πλατφόρμα και ανεβάστε ένα απαντημένο φύλλο 2, που θα περιλαμβάνει και 
ενδεχομένως θα συνθέτει τις απαντήσεις, που θα προκύψουν από την συζήτησή σας. Για το 
σκοπό αυτό καλό θα ήταν να αναλάβει κάποιος το ρόλο του συντονιστή, στην εργασία αυτή.

9. Χρονικός προγραμματισμός

Η διάρκεια του προγράμματος είναι τρίμηνη. Στο τέλος της 2ης, 4ης, …12ης βδομάδας γίνεται 
συνάντηση της ολομέλειας, για αλληλοενημέρωση, εκτίμηση της προόδου των εργασιών και 
προγραμματισμό των βημάτων μέχρι την επόμενη συνάντηση. Μία φορά μέσα στην 1η, 3η, … 
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11η βδομάδα γίνονται  συναντήσεις  των 5μελών ομάδων, που μπορούν να καθορίζονται  πιο 
ευέλικτα.  Την 13η βδομάδα ολοκληρώνονται  οι  εργασίες  και  προετοιμάζεται  η  παρουσίαση 
τους. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος οι μαθητές μπαίνουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, 
ανταλλάσσουν απόψεις, συζητούν, "ανεβάζουν" τις εργασίες τους και τις σχολιάζουν. Μετά την 
παρουσίαση θα γίνει συνάντηση όλων των μελών, όπου θα γίνει αποτίμηση της εργασίας των 
ομάδων και όλου του έργου. Είναι σημαντικό να τηρούνται οι προθεσμίες και οι εργασίες να 
σχεδιάζονται έχοντας ληφθεί υπ' όψη ο διαθέσιμος χρόνος των μαθητών.

10.Φύλλα εργασίας – Παρατηρήσεις (σταχυολόγηση)

10.Α: 1ο Φύλλο εργασίας
Έχετε μπροστά σας αρκετές τετράγωνες κάρτες διαφόρων χρωμάτων.
1. Ανοίξτε την εφαρμογή «Το Πυθαγόρειο θεώρημα» και απαντήστε την ερώτηση της διαφ. 4.
2.  Προχωρήστε  στην ερώτηση της  διαφάνειας  5,  χρησιμοποιώντας  τις  χρωματιστές  κάρτες. 
Γράψτε την παρατήρησή σας.
3. Στην ερώτηση της διαφάνειας 6, προσδιορίστε χωρίς να προχωρήσετε σε κατασκευή πόσες 
κάρτες χρειάζονται για την κατασκευή της υποτείνουσας του τριγώνου και γράψτε τον αριθμό 
στο φύλλο εργασίας. (αξιοποιώντας τις απαντήσεις στις προηγούμενες ερωτήσεις. Γράψτε τον 
αριθμό  των  καρτών  και  στη  συνέχεια  κατασκευάστε  με  τις  κάρτες  το  τετράγωνο  της 
υποτείνουσας. Αν έχετε λίγες κάρτες, βρείτε τρόπο να προσδιορίσετε με λιγότερες κάρτες το 
«τετράγωνο της υποτείνουσας» και εξηγείστε την τεχνική σας. Συνοψίστε τα συμπεράσματά 
σας για τα τετράγωνα με πλευρές μήκους ίσου με τις πλευρές του τριγώνου.
Παρατηρήσεις:
Η διεκπεραίωση γίνεται παράλληλα με την αντίστοιχη εφαρμογή. Οι μαθητές θα χρειαστούν 
μικρές  χαρτονένιες  κάρτες  σε  τρία  χρώματα.  Στην  τελευταία  εφαρμογή,  όπου  απαιτούνται 
πολλές  κάρτες,  το  τετράγωνο της  υποτείνουσας μπορεί  να προσδιοριστεί  αν κατασκευαστεί 
μόνο το περίγραμμα (56 κάρτες), ή ακόμα καλύτερα μόνο οι δύο διαστάσεις (29 κάρτες) και 
μάλιστα ίσως είναι καλό να οδηγηθούν οι μαθητές στη λύση αυτή. Ίσως είναι καλύτερα να μην 
έχουν τις 225 κάρτες ώστε να αναπτύξουν πρωτοβουλία.

10.B: 2ο Φύλλο εργασίας
1. Άνοιξε τη σελίδα "Γνωριμία με το interactive physics" (ΙΡ) και μελέτησέ την. Άνοιξε το Ι P 
στον υπολογιστή σου, αναγνώρισε τα menu και κάνε κάποιες ενέργειες που νομίζεις ότι θα σε 
βοηθήσουν να εξοικειωθείς με αυτό το περιβάλλον.
3. Στη συνέχεια εφάρμοσε δημιουργικά όσα είδες στη σελίδα της γνωριμίας με το ΙΡ και:
- Δώσε κατάλληλη μορφή στην επιφάνεια εργασίας σου.
- Σχεδίασε ένα ορθογώνιο τρίγωνο και τα τετράγωνα των πλευρών του.
- Βρες το εμβαδόν του κάθε τετραγώνου. Ποια σχέση έχουν μεταξύ τους τα εμβαδά αυτά;
- Επανάλαβε μερικές φορές τα ίδια βήματα για διαφορετικά ορθογώνια τρίγωνα, συγκέντρωσε 
σε πίνακα τις μετρήσεις σου και διατύπωσε τα συμπεράσματα που βγάζεις.
Παρατήρηση: Η διαδικασία αυτή μπορεί να θεωρηθεί ισχυρή ένδειξη (όχι απόδειξη) ότι όσα 
τρίγωνα και αν σχεδιάσεις η σχέση των τετραγώνων των πλευρών θα είναι η ίδια.
4. Εκτίμησε την ακρίβεια των μετρήσεών σου και σχολίασε τυχόν μικρές αποκλίσεις από τη 
σχέση που περιμένεις να προκύψει.
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Παρατηρήσεις: 
Οι  οδηγίες  δίνονται  σε video  και  δείχνουν έναν από τους  δυνατούς  τρόπους  για  να προβεί 
κάποιος στις δραστηριότητες του φύλλου εργασίας. Σε κάποιες από αυτές θα πρέπει να γίνει 
δημιουργική εφαρμογή. Ο μαθητής είναι σκόπιμο να ασχοληθεί / εξοικειωθεί με το λογισμικό 
και στη συνέχεια να εργαστεί πάνω στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο φύλλο.

10.Γ: 3ο Φύλλο εργασίας
1.  Άνοιξε  τη  δραστηριότητα  2.  "Το  πυθαγόρειο  θεώρημα  και  η  μετατόπιση".  Όπως  στην 
εφαρμογή,  δοκίμασε να κάνεις  τα ίδια  βήματα.  Περπάτησε 8  βήματα σε  ευθεία,  6  βήματα 
κάθετα και επίστρεψε κατ' ευθείαν στο αρχικό σημείο. Σχεδίασε με διανύσματα τις διαδρομές. 
2.  Ένα  μικρό αεροπλάνο  θα  ξεκινήσει  από την  Κάρπαθο,  θα  πετάξει  στα  Χανιά  μετά  στο 
Σούνιο,  και  θα  επιστρέψει  στην  Κάρπαθο.  Θεωρούμε  ότι  το  ταξίδι  θα  γίνει  με  ταχύτητα 
σταθερού μέτρου 250 km/h στα ευθύγραμμα τμήματα που συνδέουν τα τρία αεροδρόμια, ότι 
υπάρχει νηνεμία,  ότι  οι φάσεις  προσγείωσης και απογείωσης έχουν πολύ μικρή διάρκεια σε 
σχέση με τη διάρκεια του ταξιδιού και ότι η καμπυλότητα της Γης δεν χρειάζεται να ληφθεί υπ' 
όψη.  Οι  αποστάσεις  είναι:  Χανιά  –  Σούνιο:  150  km  και  Χανιά  –  Κάρπαθος:  200  km. 
Κατανάλωση αεροπλάνου: 40 Lit ανά ώρα πτήσης. Κόστος καυσίμου: 0,85 €/Lit.

Σχήμα 1:  Ο χάρτης  της  δραστηριότητας  2  του  3ου φύλλου  εργασίας.  Οι  αποστάσεις  είναι  σχεδόν 
ακριβείς, η ταχύτητα και η κατανάλωση ρεαλιστικές.

Υποθέτουμε ότι είσαι ο πιλότος του αεροπλάνου και πρέπει να δώσεις πλήρη στοιχεία κόστους 
και χρονικής διάρκειας της διαδρομής Κάρπαθος – Χανιά – Σούνιο – Κάρπαθος.
Οργανώστε με την ομάδα σου την επίλυση του προβλήματος. Συνόψισε τους λογαριασμούς. 

Πίνακας 1: Αποστάσεις χρονικές διάρκειες και καταναλώσεις:

Κάρπαθος - Χανιά Χανιά - Σούνιο Σούνιο - Κάρπαθος
Απόσταση Διάρκε

ια
Κόστος Απόσταση Διάρκει

α
Κόστος Απόσταση Διάρκει

α
Κόστος

Περίγραψε  τη  στρατηγική  σου.  Υπάρχει  σχέση  ανάμεσα  στα  τετράγωνα  των  αποστάσεων; 
Ανάμεσα στα τετράγωνα των χρονικών διαρκειών; Στα κόστη; Γράψε τις παρατηρήσεις σου.
Σε ένα πραγματικό ταξίδι οι υποθέσεις που κάναμε ισχύουν κατά καλή ή όχι και τόσο καλή 
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προσέγγιση. Τα αποτελέσματα όμως συνήθως βρίσκονται κοντά σε όσα υπολόγισες. Σκέψου και 
συζήτησε στην ομάδα παράγοντες που μπορούν να προκαλέσουν μικρή ή μεγάλη απόκλιση από 
τα αποτελέσματα που θα βρεις.
Παρατηρήσεις:  Επίλυση  αυθεντικού  προβλήματος.  Αποστάσεις,  χρόνοι  και  καταναλώσεις 
ακολουθούν  την  πυθαγόρεια  σχέση.  Είναι:  d1

2+d2
2=d3

2.  Αν  di=υΔti,  i=1,2,3,  προκύπτει 
Δt1

2+Δt2
2=Δt3

2.  Αν η  κατανάλωση στη  μονάδα χρόνου είναι  k,  η  ποσότητα  καυσίμου  είναι: 
Πi=kΔti στη διαδρομή di. Η σχέση των τετραγώνων των χρόνων γράφεται: k2Δt1

2+k2Δt2
2=k2Δt3

2 

και έτσι: Π1
2+Π2

2=Π3
2.

Ως παράγοντες απόκλισης από τις τιμές που υπολογίστηκαν μπορεί να αναφερθούν ασθενείς 
άνεμοι,  καταιγίδες,  αεροναυτικά  γυμνάσια  και  ότι  άλλο.  Μπορεί  να  γίνει  μνεία  του  ότι  η 
αυξημένη κατά την απογείωση κατανάλωση, εν μέρει αντισταθμίζεται από την μειωμένη κατά 
την προσγείωση, ενώ το μέτρο της ταχύτητας δεν είναι σταθερό, απλώς θεωρείται τέτοιο.

10.Δ: 4ο Φύλλο εργασίας

Εικόνα 2: Η οθόνη του interactive physics της δραστηριότητας του 4ου φύλλου εργασίας.

1.  Άνοιξε  τη  δραστηριότητα  "Σύνθεση  δυνάμεων  (Εφαρμογή  ΙΡ)"  Έχεις  τρία  σώματα,  που 
συνδέονται με νήματα μέσω τροχαλιών. Το Σ με βάρος 50 Ν, και τα σώματα δεξιά και αριστερά 
του με αντίστοιχα βάρη 40 και 30 Ν. Τρέξε την εφαρμογή.
2. Χρησιμοποίησε τις πληροφορίες στα πλαίσια αριστερά και δείξε ότι η γωνία των νημάτων 
που συνδέονται με το Σ είναι 90ο.
3. Γράψε το συμπέρασμα σχετικά με την ισορροπία των δυνάμεων που ασκούνται στο σώμα.
4. Ο δρομέας αριστερά κάτω, ελέγχει τη θέση της τροχαλίας Κ. Διατύπωσε την εκτίμησή σου 
για τη γωνία που θα σχηματίζουν τα νήματα σε νέα θέση της τροχαλίας, άλλαξε τη θέση της και 
έλεγξε την υπόθεσή σου. Γράψε τις παρατηρήσεις σου. Επανάλαβε σε όλες τις δυνατές θέσεις 
και γράψε το συμπέρασμά σου. 
5. Γράψε τη σχέση που συνδέει τα τετράγωνα των μέτρων των δυνάμεων που ασκούνται στο 
σώμα Σ, όταν αυτό ηρεμεί.
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6.  Κάνε μία πρόβλεψη: Αν στην ίδια διάταξη το σώμα Σ έχει βάρος 75 Ν και τα δύο άλλα 45 
και 60 Ν αντίστοιχα, θα σχηματίζουν ορθή γωνία τα νήματα; Αν τα βάρη είναι 40, 20 και 30 Ν; 
Κάνε τους υπολογισμούς και γράψε τις απαντήσεις στην κάθε μία περίπτωση.
7. Αν το Σ έχει βάρος 20 Ν και το ένα σώμα 16 Ν, πόσο είναι το βάρος του άλλου, αν τα νήματα 
σχηματίζουν ορθή γωνία; 
8. Αν ένα από τα τρία σώματα έχει βάρος 120 Ν, προσδιόρισε συνδυασμό βαρών για τα άλλα 
δύο, ώστε τα νήματα να σχηματίζουν γωνία 90ο.
Παρατήρηση: Για τις δύο τελευταίες ερωτήσεις χρησιμοποίησε χαρτί μολύβι και όπως πάντα 
το μυαλό σου. Η συγκεκριμένη εφαρμογή ΙΡ δεν σχεδιάστηκε για να απαντήσει σ' αυτές, μπορεί 
όμως να επεκταθεί ώστε να δώσει  απάντηση. Δοκίμασε...
Παρατηρήσεις: 
Θα πρέπει να είναι σαφές είναι ότι  στην ισορροπία των τριών δυνάμεων, η όποια μία είναι 
αντίθετη της συνισταμένης των άλλων. Ο μαθητής αναμένουμε να οδηγηθεί στο συμπέρασμα 
ότι η γωνία μεταξύ των δυνάμεων από τα νήματα στο σώμα Σ είναι ορθή, γιατί οι αποστάσεις 
στο τρίγωνο ΣΚΛ είναι πυθαγόρειες, όπως φαίνεται στα πλαίσια αριστερά. Στη συνέχεια να 
διαπιστώσει ότι οι δυνάμεις παρακολουθούν την πυθαγόρεια σχέση. Αλλάζοντας την απόσταση 
των τροχαλιών θα δει  ότι  η  γωνία είναι  πάλι  90ο και  θα καταλήξει  στο συμπέρασμα ότι  η 
πυθαγόρεια σχέση (φαίνεται να) καλύπτει τις συγκεκριμένες δυνάμεις. Στη συνέχεια εφαρμόζει 
τη σχέση αυτή σε συγκεκριμένες τριάδες δυνάμεων. Αν το τετράγωνο της μεγάλης δύναμης 
είναι ίσο με το άθροισμα των τετραγώνων των δύο άλλων τα νήματα σχηματίζουν γωνία 90ο. Η 
τριάδα  45,  60  και  75  είναι  πυθαγόρεια,  η  άλλη  όχι,  στη  δεύτερη  ισορροπία  τα  νήματα 
σχηματίζουν άλλη γωνία. Στην τελευταία ερώτηση οι απαντήσεις είναι πολλές. Θεωρώντας ότι 
το ένα από τα τρία σώματα έχει βάρος 120 Ν θα προσδιορίσει τα άλλα δύο βάρη, παίρνοντας 
υπ’ όψη τη σχετική θέση των σωμάτων. Για αριστερό, μεσαίο και δεξί σώμα αντίστοιχα σωστές 
τριάδες είναι: (90, 150, 120), (120, 200, 160) και (72, 120, 96) όλα σε Ν. Το κλειδί είναι να 
βρεθούν πυθαγόρειες τριάδες που περιέχουν τον αριθμό 120, ο οποίος μπορεί να γραφτεί σαν: 
4Χ30 (από εδώ η πρώτη τριάδα) ή 3Χ40 (η δεύτερη τριάδα) ή 5Χ24.

11. Συμπεράσματα

Η εργασία  αυτή  αποτελεί  διδακτική  πρόταση  που  θα  μπορούσε  να  χρησιμοποιηθεί  για  να 
διερευνηθεί η αποτελεσματικότητα των διδακτικών παρεμβάσεων διαθεματικού περιεχομένου, 
της χρήσης λογισμικών στις μαθησιακές διαδικασίες και των δομολειτουργικών εκφράσεων στα 
φύλλα εργασίας καθώς και του συνδυασμού των παραπάνω. Υπάρχουν ήδη εργασίες (Όνομα 
συγγραφέων 2), που καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η χρήση δομολειτουργικών εκφράσεων 
αυξάνει  τη  γνωστική  επίδοση  καθώς  και  την  απόκτηση  και  διατήρηση  μεταγνωστικών 
δεξιοτήτων.
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προσέγγιση με χρήση των Νέων Τεχνολογιών: Η περίπτωση της Λιθοτριψίας και της Νεφρολιθίασης». 
5ο  Πανελλήνιο  Συνέδριο  «Διδακτική  Φυσικών  Επιστημών  και  Νέες  Τεχνολογίες  Εκπαίδευσης». 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 15-18 Μαρτίου 2007.

- (2) Ψυχάρης Σαράντος & Φραγκάκης Κυπριανός (2006): «Η χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και 
Επικοινωνιών για την ανάπτυξη μεταγνωστικών δεξιοτήτων και η χρήση διαδικτυακού εργαλείου για 
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Οι στάσεις των εκπαιδευτικών της Α/θμιας Εκπ/σης στη χρήση 
πειραμάτων για τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών

Κώτσης Κ., Μπασιάκος Γ.
Αναπληρωτής Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. Παν. Ιωαννίνων, kkotsis@cc.uoi.gr

Εκπαιδευτικός, basiakos@sch.gr

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται  μια εμπειρική έρευνα που έγινε σε εκπαιδευτικούς 
της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με σκοπό να διερευνηθεί κατά πόσο οι εκπαιδευτικοί 
έχουν  ενσωματώσει  τη  διεξαγωγή  πειραμάτων  στη  διδασκαλία  των  Φυσικών 
Επιστημών. Τι προσπαθούν να κάνουν οι ίδιοι, τι δεν κάνουν και γιατί δεν το κάνουν. 
Ειδικότερα επιχειρήθηκε να διερευνηθεί ποια είναι η στάση των δασκάλων απέναντι 
στο πείραμα, ποια προβλήματα αντιμετωπίζουν σχετικά με τη χρήση του πειράματος 
στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών και  τι  προτείνουν οι  εκπαιδευτικοί  για τη 
διδασκαλία του αντικειμένου της Φυσικής στο Δημοτικό Σχολείο.

Εισαγωγή

Τα  τελευταία  χρόνια  παρατηρείται  μια  συστηματική  προσπάθεια  για  τη  βελτίωση  της 
διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών στην πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Αυτό πιστοποιείται τόσο 
από  τις  έρευνες  που  δημοσιεύονται   σε  σχετικά  περιοδικά,  όσο  και  από  την  αλλαγή  των 
σχολικών βιβλίων Φυσικής το 2001.
     Η σημασία του πειράματος θεωρείται δεδομένη για τη διδακτική των Φυσικών Επιστημών. 
Η πειραματική διδασκαλία βοηθά το μαθητή στη μάθηση, διότι  μεταξύ άλλων προκαλεί  το 
ενδιαφέρον  και  την  περιέργειά  του.  Το  πείραμα  βοηθά  στην  ανάπτυξη  και  αισθητοποίηση 
αφηρημένων εννοιών ξεκινώντας από συγκεκριμένες καταστάσεις. Οι μαθητές οδηγούνται να 
σκέφτονται  όπως  οι  επιστήμονες  και  να  μη  θεωρούν  τα  πάντα  δεδομένα,  αλλά  να 
πειραματίζονται,  να  διαπιστώνουν  λάθη,  να  ξαναδοκιμάζουν  και  τελικά  να  οικοδομούν  τη 
γνώση.  Οι  μαθητές  μέσα  από  το  πείραμα  ελέγχουν  τις  υποθέσεις,  τις  ισχυροποιούν  ή  τις 
απορρίπτουν. 
     Σύμφωνα με τις απόψεις των Piaget και Bruner ο μαθητής μαθαίνει και διατηρεί τη γνώση, 
όταν συμμετέχει, ενεργεί και ανακαλύπτει τη γνώση μέσα από συγκεκριμένες δραστηριότητες. 
Επίσης,  θεωρείται  ότι  η  συνεργασία  των  μαθητών  σε  μικρές  ομάδες,  ο  πειραματισμός,  η 
συζήτηση με τα μέλη της ομάδας, η επεξεργασία δεδομένων για την αποδοχή ή απόρριψη μιας 
υπόθεσης και η άσκηση των μαθητών στη μεθοδολογία των Φυσικών επιστημών οδηγούν στην 
ανάπτυξη της κριτικής σκέψης. 
     Μέχρι σήμερα, τα πειράματα στα πλαίσια της διδασκαλίας του μαθήματος ήταν λίγα, αλλά 
και όταν γίνονταν, περισσότερο είχαν στόχο την ποσοτική μελέτη και όχι την επίγνωση του 
φαινομένου. Συνδεδεμένα με αυτό το είδος των πειραμάτων είναι ειδικά όργανα των οποίων η 
απουσία ή η μη λειτουργία τους προβάλλεται πολλές φορές από τους δασκάλους ως ο κύριος 
λόγος για τη μη εκτέλεση πειραμάτων.
     Η πειραματική άσκηση πρέπει  να εξυπηρετεί  το στόχο της αναγωγής της μάθησης σε 
αυτόνομη  βιωματική  εμπειρία  με  σκοπό  τη  σύνδεση  του  γνωστικού  υλικού  με  την 
καθημερινότητα και την προσέγγιση της επιστημονικής μεθοδολογίας.
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     Το  πείραμα  λόγω των  σκοπών  που  υπηρετεί  είναι  απαραίτητο,   γιατί  εκτός  από  την 
κατανόηση  της  θεωρίας,  συμβάλλει  και  στην  ανάπτυξη  τεχνικών  δεξιοτήτων  που  είναι 
απαραίτητες  στο  σύγχρονο  άνθρωπο.  Τέτοιες  δεξιότητες  είναι  η  σωστή  χρησιμοποίηση 
συσκευών, ειδικές δεξιότητες των χεριών κ.λ.π
     Ο μαθητής  ξεχνάει  εύκολα αυτά  που  ακούει,  ενώ τα  θυμάται  όταν  είναι  αποτέλεσμα 
πειραματικών διαδικασιών. Εκτελώντας πειράματα είναι υποχρεωμένος να εργαστεί μόνος του, 
να κάμει υποθέσεις, να επιλέξει τα μέσα που θα χρησιμοποιήσει, να παρατηρήσει προσεκτικά, 
να κάμει μετρήσεις,  να καταλήξει  σε συμπεράσματα τα οποία και θα επαληθεύσει.  Με τον 
τρόπο αυτό συνηθίζει στην επιστημονική μεθοδολογία. Επιπλέον, συνηθίζει και στη νοοτροπία 
του  επιστήμονα,  αποκτώντας  χρήσιμες  συνήθειες,  όπως  επιμονή,  υπομονή,  θάρρος,  ενώ 
μαθαίνει να παίρνει πρωτοβουλίες και να βασίζεται στις δικές του δυνάμεις. Επίσης, το πείραμα 
προκαλεί στο μαθητή την ευχαρίστηση που νιώθει ο δημιουργικά εργαζόμενος άνθρωπος.
     Σύμφωνα με το ΑΠΣ η διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στο Δημοτικό Σχολείο πρέπει 
να συμβάλλει:

1. Στην  απόκτηση  γνώσεων  σχετικών  με  θεωρίες,  νόμους  και  αρχές  που  αφορούν  τα 
επιμέρους αντικείμενα των Φυσικών Επιστημών ώστε οι μαθητές να είναι ικανοί όχι 
μόνο να παρατηρούν τα φυσικά φαινόμενα, αλλά και να τα ερμηνεύουν στο επίπεδο που 
τους επιτρέπει η αντιληπτική τους ικανότητα.

2. Στην  ανάπτυξη  της  προσωπικότητας  του  μαθητή  με  την  καλλιέργεια  σ’  αυτόν 
ανεξάρτητης  σκέψης,  αγάπης  για  εργασία,  ικανότητας  για  λογική  αντιμετώπιση 
καταστάσεων και δυνατότητας για επικοινωνία και συνεργασία με άλλα άτομα.

3. Στην  καλλιέργεια  ομαδικού  και  συλλογικού  πνεύματος  εργασίας  για  την  επίτευξη 
κοινών στόχων.

4. Στην  εξοικείωση  του  μαθητή  με  την  επιστημονική  μεθοδολογία  (παρατήρηση, 
διατύπωση  υποθέσεων,  πειραματικό  έλεγχό  τους,  ανάλυση  και  ερμηνεία  δεδομένων, 
εξαγωγή συμπερασμάτων, γενίκευση και κατασκευή προτύπων).

5. Στην ανάπτυξη από το μαθητή ικανοτήτων και στην καλλιέργεια δεξιοτήτων μέσα από 
τις πειραματικές και εργαστηριακές δραστηριότητες του μαθήματος.

6. Στην εξοικείωσή του με την απλή επιστημονική ορολογία.
      Η εξέλιξη του μαθήματος  των Φυσικών Επιστημών βασίζεται  σε πειράματα με απλά 
καθημερινά μέσα. 
     Τα πειράματα με υλικά καθημερινής χρήσης συμβάλλουν στη σύνδεση όσων διδάσκονται 
στο σχολείο με την καθημερινή ζωή, με αποτέλεσμα να αναγνωρίζει ο μαθητής την Επιστήμη 
της Φυσικής στην καθημερινότητά του και να μην τη θεωρεί ως έναν «περίεργο και άγνωστο 
κόσμο». Τα πειράματα με υλικά καθημερινής χρήσης δε φοβίζουν από άποψη επικινδυνότητας, 
γιατί γίνονται με γνωστά υλικά, με τα οποία εκπαιδευτικοί και μαθητές είναι εξοικειωμένοι και 
δε νιώθουν να απειλούνται από ατυχήματα.
     Έχει  παρατηρηθεί  ότι  οι  μαθητές,  βλέποντας  στο  εργαστήριο  το  αποτέλεσμα  ενός 
πειράματος, πιστεύουν ότι αυτό οφείλεται στα χρησιμοποιούμενα ειδικά υλικά και ότι χωρίς 
αυτά, στην καθημερινή ζωή, δε συμβαίνει το ίδιο ή κάτι αντίστοιχο. Με τη χρήση καθημερινών 
υλικών  αποφεύγεται  ο  κίνδυνος  να  θεωρηθεί  ότι  ένα  φαινόμενο,  ειδικά  αν  αυτό  είναι 
«παράξενο», προκαλείται ή οφείλεται στα χρησιμοποιούμενα υλικά. Ο μαθητής βοηθιέται να 
συνδέσει τις Φυσικές Επιστήμες με την καθημερινή ζωή και να συσχετίσει την επιστήμη με το 
περιβάλλον του. Αυτό γίνεται με μεγαλύτερη επιτυχία, αν τα πειράματα με υλικά καθημερινής 
χρήσης  καταλήγουν,  όπου   είναι  δυνατό,  σε  παρουσίαση  αντίστοιχων  καταστάσεων  που 
αντιμετωπίζουν ή χρησιμοποιούν οι άνθρωποι στην καθημερινή τους ζωή. 
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     Η χρήση  καθημερινών  υλικών  συντελεί  στο  να  αφαιρεθεί  ένα ποσοστό από το μυστήριο 
που περιβάλλει την επιστήμη και συνεπώς οδηγεί στην απομυθοποίηση οργάνων και συσκευών. 
Δείχνει ότι η επιστήμη δεν είναι κάτι το εξωτικό, το μακρινό και ιδιαίτερο, αλλά συσχετίζεται 
με αντικείμενα και κοινές εμπειρίες της καθημερινής ζωής.
     Πειράματα  με  υλικά  καθημερινής  χρήσης  ενθαρρύνουν  σημαντικά  τους  μαθητές  από 
χαμηλότερα οικονομικά  και  κοινωνικά  στρώματα,  καθώς  και  τους  θεωρούμενους  «κακούς» 
μαθητές να συμμετέχουν στο μάθημα.
     Τα φυσικά φαινόμενα που μελετούμε στο σχολικό χώρο δεν είναι διαφορετικά απ’ αυτά που 
αντιμετωπίζει ο μαθητής στη καθημερινή ζωή του. Η αντιμετώπιση της καθημερινότητας με τη 
μεθοδολογική  προσέγγιση  των  θετικών  επιστημών  ανοίγει  νέους  δρόμους  για  τις  θετικές 
επιστήμες,  αφού  η  καθημερινότητα  δίνει  ατέλειωτες  ευκαιρίες  για  ανάλογες  παρατηρήσεις. 
Προϋπόθεση για τη δυνατότητα διεύρυνσης της πειραματικής δραστηριότητας στο πεδίο της 
καθημερινής παρατήρησης είναι η εξοικείωση των μαθητών  με την επιστημονική μεθοδολογία. 
Βαρύτητα, συνεπώς, κατά την πειραματική άσκηση στην τάξη πρέπει να δίνεται στη μετάδοση 
της  επιστημονικής  μεθοδολογίας,  στο  μεθοδικό  εργαλείο  που  θα  επιτρέψει  στο  μαθητή  να 
εξάγει  χρήσιμα συμπεράσματα και κατά την αυτόνομη εργασία του έξω από το σχολείο.  Η 
χρήση των πειραμάτων με απλά μέσα στην τάξη εξυπηρετεί την εξοικείωση του μαθητή με την 
επιστημονική μεθοδολογία. Η πρακτική άσκηση των μαθητών επιτρέπει, επίσης, την ανάδειξη 
δεξιοτήτων πολύ ευρύτερων απ’ αυτές που συνήθως καλλιεργούνται στο σχολείο. Το πείραμα 
που εκτελείται στην τάξη δίνει  το μεθοδολογικό παράδειγμα για την αυτόνομη εργασία στο 
σπίτι.  
     Χαρακτηριστικό των πειραμάτων με απλά μέσα αποτελεί, επίσης, η δυνατότητα του μαθητή 
να  επαναλάβει  αυτόνομα  και  στο  σπίτι  τα  πειράματα  που  εκτελούνται  στο  σχολείο,  να 
δοκιμάσει εναλλακτικές προσεγγίσεις και να τις παρουσιάσει στην τάξη. Ο πειραματισμός στο 
σπίτι  προσφέρει  πρόσθετα  πλεονεκτήματα για  κάθε  μαθητή  χωριστά.  Ο μαθητής  στο  σπίτι 
μπορεί να επαναλάβει τα πειράματα και να ασχοληθεί περαιτέρω με άλλα για τα οποία του 
δίνονται οδηγίες. Η ενασχόληση του μαθητή με το πείραμα είναι μέσο κατάκτησης της φυσικής 
νομοτέλειας.  Όλη  η  ερευνητική  πορεία,  χωρίς  να  πάψει  να  είναι  ευχάριστη,  διέπεται  από 
κανόνες.  Είναι  ξεκάθαρο ότι  ζητούμενο  της  πειραματικής  διαδικασίας  είναι  η  συστηματική 
παρατήρηση της εξέλιξής της. Ανάλογα με τη δεξιότητα που κάθε μαθητής έχει επιδείξει στην 
κατασκευή, τα πειράματα μπορεί να είναι ευκολότερα ή δυσκολότερα και οι οδηγίες ελαστικές 
ή αυστηρότερες.       
     Η δυναμική του πειράματος με απλά υλικά επιτρέπει στους μαθητές να πειραματιστούν 
ελεύθερα,  έχοντας  στη  διάθεσή  τους  όσο  χρόνο  αποφασίζουν  μόνοι  τους  να  διαθέσουν.  Ο 
πειραματισμός αποδεσμεύεται έτσι από τα στενά και πιεστικά χρονικά πλαίσια της διδακτικής 
ώρας. Ο μαθητής είναι ελεύθερος να ελέγχει την ορθότητα των ιδεών του, να τη δοκιμάζει 
πειραματικά και να τη συγκρίνει με τα συμπεράσματα και αποτελέσματα των συμμαθητών του.
     Τα πειράματα με υλικά καθημερινής χρήσης, εκτός των πλεονεκτημάτων που έχουν για τους 
μαθητές, παρουσιάζουν πλεονεκτήματα και για τους εκπαιδευτικούς, γιατί γίνονται με γνωστά 
και «φιλικά» υλικά και δεν τους φοβίζουν από άποψη  επικινδυνότητας. 

Έρευνα

     Για  την  υλοποίηση της  έρευνας  και  τη  συλλογή των  δεδομένων  χρησιμοποιήθηκε  το 
ερωτηματολόγιο κλειστού τύπου. Επιλέχθηκε το ερωτηματολόγιο με την ελπίδα ότι, μέσα από 
την ανωνυμία της συμπλήρωσής του, τ’ αποτελέσματα θα είναι περισσότερο αληθινά, χωρίς 
βέβαια να αποκλείεται η συμπλήρωση κατά το «δέον» και όχι κατά το «πράττειν». 
     Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το προηγούμενο σχολικό έτος 2007 – 2008.
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     Το  δείγμα  της  έρευνας  είναι  141 δάσκαλοι  από  τους  νομούς  Αττικής,  Ιωαννίνων  και 
Κέρκυρας. Ειδικότερα όσον αφορά το φύλο έχουμε 63 άνδρες και 78 γυναίκες.  
     Όσον αφορά την οργανικότητα του σχολείου, έχουμε 120 εκπαιδευτικούς του δείγματος που 
εργάζονται  σε  πολυθέσια  σχολεία  και  21  που  εργάζονται  σε  ολιγοθέσια.  Από  τους  141 
εκπαιδευτικούς του δείγματος οι 84 υπηρετούν σε σχολικές μονάδες αστικής περιοχής, οι 24 σε 
σχολικές μονάδες ημιαστικής περιοχής και οι 33 σε σχολικές μονάδές αγροτικής περιοχής. 

Σχήμα 1: Η κατανομή των ερωτηθέντων ως προς τα χρόνια υπηρεσίας τους.
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     Ρωτήθηκαν 83 εκπαιδευτικοί (ποσοστό 58.86%) με 1-10 έτη υπηρεσίας, 31 εκπαιδευτικοί 
(ποσοστό 21,99%) με 11-20 έτη υπηρεσίας και 27 εκπαιδευτικοί (ποσοστό 19,15%) με 21-35 
έτη υπηρεσίας. Το 58,86% των ερωτηθέντων, λοιπόν, είναι εκπαιδευτικοί με μικρή εμπειρία, 
κυρίως αναπληρωτές και νεοδιόριστοι, που πρόσφατα έχουν αποφοιτήσει από τα παιδαγωγικά 
τμήματα.  Το  21,99%  των  ερωτηθέντων  είναι  εκπαιδευτικοί  που  έχουν  διαμορφώσει  την 
προσωπική τους άποψη για τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στο Δημοτικό Σχολείο και 
το 19,15% είναι εκπαιδευτικοί με πιο μεγάλη εμπειρία.
     Το σύνολο των ερωτηθέντων  πιστεύει,  όπως προκύπτει  από τις  απαντήσεις  τους  στο 
αντίστοιχο ερώτημα, ότι είναι αναγκαία η διδασκαλία της Φυσικής στο Δημοτικό Σχολείο, ενώ 
στο  ερώτημα  εάν  η  χρήση  του  πειράματος  διευκολύνει  τη  διδασκαλία  της  Φυσικής,  η 
συντριπτική πλειοψηφία  των εκπαιδευτικών (ποσοστό 95,74%) απαντά καταφατικά. 
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Σχήμα 2: Η κατανομή των απαντήσεων των εκπ/κών στην ερώτηση εάν χρησιμοποιούν την πειραματική 
επίδειξη κατά τη διδασκαλία της Φυσικής.
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     Οι  εκπαιδευτικοί  σε  θεωρητικό  επίπεδο  αποδέχονται  τις  απόψεις  της  Διδακτικής  της 
Φυσικής,  αλλά  σε  πρακτικό  επίπεδο  τα  πράγματα  διαφοροποιούνται.  Στο  ερώτημα  εάν 
χρησιμοποιούν  την  πειραματική  επίδειξη  στο  μάθημά  τους,  μόνο  το  ¼  των  ερωτηθέντων 
εκπαιδευτικών εφαρμόζουν πάντα στην πράξη αυτό που και οι ίδιοι πιστεύουν, ότι, δηλαδή, με 
το πείραμα διευκολύνεται η κατανόηση των φυσικών φαινομένων από τους μαθητές (σχήμα 2).
     Στο ερώτημα εάν επιτρέπετε την εκτέλεση πειραμάτων από τους μαθητές σας, το 40,30% 
των  ερωτηθέντων  δηλώνει  ότι  πολλές  φορές  οι  μαθητές  τους  κάνουν  πείραμα,  το  41,79% 
μερικές  φορές,  ενώ  ένα  ποσοστό  14,92%  των  ερωτηθέντων  εκπαιδευτικών  έχει  απορρίψει 
πρακτικά το πείραμα σαν μέρος της διδασκαλίας της Φυσικής.

Σχήμα 3: Η κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών στην ερώτηση εάν επιτρέπετε την εκτέλεση 
πειραμάτων από τους μαθητές σας κατά τη διδασκαλία της Φυσικής
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     Οι  ίδιοι  εκπαιδευτικοί  κλήθηκαν  ν’ απαντήσουν  στις  ερωτήσεις,  γιατί  δεν  κάνουν 
πειραματική επίδειξη στο μάθημά τους και γιατί δεν επιτρέπουν στους μαθητές τους να κάνουν 
πειράματα. 
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Σχήμα 4: Η κατανομή των απαντήσεων των εκπ/κών στο ερώτημα τι σας εμποδίζει και δε 
χρησιμοποιείται την πειραματική επίδειξη κατά τη διδασκαλία του μαθήματος της Φυσικής.
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     Ο σημαντικότερος λόγος που δεν επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να χρησιμοποιήσουν την 
πειραματική επίδειξη είναι η έλλειψη οργάνων και εργαστηρίου (ποσοστό 51,50%), με δεύτερο 
λόγο  την  έλλειψη  χρόνου  οργάνωσης  (ποσοστό  29,10%),  ενώ  ένα  ποσοστό  19,40%  των 
ερωτηθέντων  εκπαιδευτικών  δηλώνει  ότι  δεν  έχει  την  ανάλογη  εμπειρία  για  να 
πραγματοποιήσει  την  πειραματική  επίδειξη  κατά  τη  διάρκεια  του  μαθήματος  της  Φυσικής. 
Όπως φαίνεται από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών οι μισοί απ’ αυτούς έχουν συνδέσει το 
πείραμα της Φυσικής με το εργαστήριο και με ειδικά όργανα.
     Ο κυριότερος λόγος για τον οποίο οι εκπαιδευτικοί δεν επιτρέπουν την εκτέλεση πειραμάτων 
από τους μαθητές τους είναι ο φόβος πιθανού ατυχήματος  (ποσοστό 63,43%) και ακολούθως ο 
λόγος της έλλειψης χρόνου για την οργάνωση και εκτέλεση των πειραμάτων.

Σχήμα 5: Η κατανομή των απαντήσεων των εκπ/κών στο ερώτημα για ποιον λόγο δεν επιτρέπετε την 
εκτέλεση πειραμάτων από τους μαθητές σας  κατά τη διδασκαλία της Φυσικής.
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     Στο ερώτημα εάν ο εκπαιδευτικός υποστηρίζεται στη διδασκαλία της Φυσικής μέσα από 
διάφορα επιμορφωτικά σεμινάρια οι εκπαιδευτικοί (ποσοστό 73,05%) απαντούν αρνητικά.
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Σχήμα 6: Η κατανομή των απαντήσεων των ερωτηθέντων στο ερώτημα εάν ο εκπαιδευτικός 
υποστηρίζεται, μέσα από διάφορα επιμορφωτικά σεμινάρια, στη διδασκαλία της Φυσικής.
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    Την επιμόρφωση τη ζητούν και οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί, όπως φαίνεται από τις απαντήσεις 
τους στο ερώτημα τι  πρέπει  να γίνει με τη διδασκαλία της Φυσικής στο Δημοτικό Σχολείο. Η 
συντριπτική  πλειοψηφία  των  ερωτηθέντων  (ποσοστό  95,04%)  απάντησε  στο  παραπάνω 
ερώτημα  ότι  πρέπει  να  γίνει  μετεκπαίδευση  και  επιμόρφωση των  Δασκάλων,  ενώ μόνο  το 
2,84% των ερωτηθέντων απάντησε ότι το μάθημα της Φυσικής πρέπει να γίνει από φυσικούς.
    
Συμπεράσματα

    Όλοι δηλώνουν ότι η σπουδαιότητα του πειράματος στη διδακτική πράξη είναι μεγάλη, τόσο 
για τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών όσο και για τη διανοητική ανάπτυξη των μαθητών. 
Επιπρόσθετα  η  συντριπτική  πλειοψηφία  (97,87%)  των  ερωτηθέντων  εκπ/κών  απαντά 
καταφατικά στο  ερώτημα εάν το πείραμα συμβάλλει και στην ανάπτυξη τεχνικών δεξιοτήτων 
απ’ τα παιδιά. Είναι αλήθεια ότι οι μαθητές, κάνοντας οι ίδιοι πειράματα, αποκτούν τεχνικές 
δεξιότητες, κάτι το οποίο είναι παραμελημένο στο σημερινό ελληνικό σχολείο. 
     Στην πράξη, όμως, κάνουν πειραματική επίδειξη τα 2/3 των εκπαιδευτικών, ενώ μόνο το 
43% των εκπαιδευτικών επιτρέπουν στους μαθητές τους να κάνουν πείραμα. 
     Ο σημαντικότερος λόγος για τον οποίο οι εκπαιδευτικοί δεν κάνουν πειραματική επίδειξη 
είναι  η  Έλλειψη  Οργάνων.  Tα  περισσότερα,  όμως,  πειράματα  στα  εγχειρίδια  Φυσικής  του 
Δημοτικού για να γίνουν χρειάζονται υλικά καθημερινής χρήσης που εύκολα συλλέγονται και 
δε  προκαλούν  οικονομική  επιβάρυνση  σε  δασκάλους  και  μαθητές.  Αυτά  τα  πειράματα  θα 
προκαλέσουν το ενδιαφέρον των μαθητών, γιατί μπορούν να τα επαναλάβουν σπίτι τους, να 
πειραματισθούν, να παρατηρήσουν, να συλλογισθούν και να κρίνουν. Επιπλέον, οι μαθητές θα 
συνδέσουν τη Φυσική με την καθημερινή ζωή, αφού στο μάθημα παρουσιάζονται προβλήματα 
που οι ίδιοι οι μαθητές θα συναντήσουν και εκτός της  σχολικής αίθουσας. 
      Ο  σημαντικότερος  λόγος  για  τον  οποίο  δεν  επιτρέπουν  οι  δάσκαλοι  την  εκτέλεση 
πειραμάτων από τους μαθητές είναι  ο φόβος πιθανού ατυχήματος (ποσοστό 63,43%). Όσον 
αφορά  το  φόβο  πιθανού  ατυχήματος,  σίγουρα  προηγείται  η  σωματική  ακεραιότητα  των 
μαθητών από οποιαδήποτε γνώση που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τους μαθητές, όμως είναι 
τόσο επικίνδυνα τα πειράματα που προτείνονται από τη Διδακτική της Φυσικής για το Δημοτικό 
Σχολείο; Τα πειράματα με απλά υλικά καθημερινής χρήσης που στην πλειονότητα προτείνονται 
στους μαθητές του Δημοτικού είναι ασφαλή. Άλλωστε τα υλικά αυτά είναι φιλικά και οικεία 
στους  μαθητές,  αφού  μπορούν  να  τα  βρουν  μπροστά  τους  στην  καθημερινή  τους  ζωή.  Ο 
μαθητής, με τη βοήθεια του δασκάλου του, πρέπει να συμφιλιωθεί με την ιδέα του πειράματος 
και να αντιμετωπίσει αυτή τη διαδικασία σαν την καθημερινότητά του, αφού αυτά με τα οποία 
καταπιάνεται στο πείραμα θα τα συναντήσει και αύριο έξω από το σχολείο.
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     Ένας άλλος λόγος για τη μη εκτέλεση πειραμάτων από τους μαθητές είναι η έλλειψη χρόνου 
για την οργάνωση των πειραμάτων (ποσοστό 21,64%).  Είναι  αλήθεια ότι  για  να κάνουν οι 
μαθητές ένα πείραμα στην τάξη θα πρέπει να γίνει  προετοιμασία από το δάσκαλο και τους 
ίδιους και να υπάρχει χρόνος για να δοκιμάσουν, να πειραματισθούν. Επειδή, όμως, ο χρόνος 
πιέζει  για  την  ύλη  που  πρέπει  να  καλυφθεί,  ο  εκπαιδευτικός  αποφεύγει  την  πειραματική 
διδασκαλία.  Αυτό θα πρέπει να το λάβουν σοβαρά υπόψη αυτοί που έχουν την ευθύνη του 
σχεδιασμού  των  αναλυτικών  προγραμμάτων  της  Φυσικής  και  της  σύνταξης  του  ωρολόγιου 
προγράμματος μαθημάτων.      
     Το θέμα της πειραματικής διδασκαλίας είναι πολύ σοβαρό και πρέπει να ληφθούν μέτρα για 
την  όσο  το  δυνατόν  μεγαλύτερη  χρήση  του  πειράματος,  από  τους  εκπαιδευτικούς,  στη 
διδασκαλία της Φυσικής του Δημοτικού. 
     Πρέπει η πολιτεία να φροντίσει για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα πειράματα της 
Φυσικής.  Βέβαια  η  επιμόρφωση  δεν  αποτελεί  πανάκεια.  Εάν  ο  ίδιος  ο  εκπαιδευτικός  δεν 
ενστερνιστεί τη σπουδαιότητα της πειραματικής διαδικασίας και δεν αναζητήσει ο ίδιος την 
καλυτέρευσή του, τα προβλήματα θα διαιωνίζονται. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή 
προοδευτικών διαδικασιών  μάθησης  είναι  η  προσωπική  προσπάθεια  των εκπαιδευτικών  για 
επιστημονική κατάρτιση και η ενημέρωσή τους όσον αφορά τις νέες παιδαγωγικές αντιλήψεις. 
Για  την  εφαρμογή  των  προοδευτικών  διαδικασιών  μάθησης  σημαντική  είναι  η  γνώση  του 
θεωρητικού πλαισίου που θα οδηγήσει την πορεία της διδασκαλίας και η γνώση του πρακτικού 
πλαισίου που θα μεταφέρει τη θεωρία στην πράξη. Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει ν’ ανακαλύπτει 
καινούριους τρόπους διδασκαλίας ώστε να βελτιώνεται και να προσθέτει ποιότητα στο έργο 
του.   
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Συγκριτική μελέτη των αντιλήψεων 1ετών και 2ετών φοιτητών του 
Τμήματος Φυσικής σχετικά με έννοιες τις Νευτώνειας Μηχανικής

Κώτσης Κ., Στύλος Γ.
ΠΤΔΕ, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, kkotsis@cc.uoi.gr, gstylos@cc.uoi.gr

Σε προηγούμενη εργασία παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα από εμπειρική έρευνα 
που πραγματοποιήθηκε σε πρωτοετείς φοιτητές του φυσικού τμήματος, σε έννοιες και 
νόμους  της  Μηχανικής.  Τα  αποτελέσματα  της  έρευνας  έδειξαν  ότι  οι  φοιτητές, 
ουσιαστικά απόφοιτοι  του Λυκείου, είχαν εσφαλμένες αντιλήψεις πάνω σ αυτές τις΄  
έννοιες. Η παρούσα εργασία εξετάζει και πάλι τις αντιλήψεις των δευτεροετών πλέον 
φοιτητών του φυσικού τμήματος με το ίδιο μέσο συλλογής δεδομένων και παρουσιάζει 
ότι ένα σημαντικό μέρος των φοιτητών συνεχίζει να διατηρεί τις παρανοήσεις για τις 
έννοιες της Μηχανικής,  τις  οποίες δεν μπόρεσε να τις  τροποποιήσει  μετά από δύο 
χρόνια φοίτησης στο Πανεπιστήμιο.

Εισαγωγή
Όπως είναι γνωστό, τα παιδιά πριν ακόμη φοιτήσουν στο σχολείο έχουν διαμορφώσει άποψη 
για τα φυσικά φαινόμενα και έχουν δώσει την δική τους ερμηνεία γι’ αυτά (Trowbridge and Mc-
Dermott 1980). Οι ιδέες των μαθητών για τα φυσικά φαινόμενα έχουν μια παγκοσμιότητα και 
συγκροτούν  ερμηνευτικά  μοντέλα.  Τα  παιδιά  διαμορφώνουν  τις  ιδέες  τους  μέσω  των 
αλληλεπιδράσεων,  την  κοινωνική  επαφή  και  τη  γλώσσα  και  με  αυτές  προσπαθούν  να 
ερμηνεύσουν  πώς  λειτουργεί  ο  κόσμος.  Επιπλέον  αυτές  τις  ιδέες  τις  χρησιμοποιούν  για  να 
προβλέψουν και να ερμηνεύσουν ότι υποκύπτει στην αντίληψη τους. Πλήθος ερευνών από το 
χώρο της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και της Γνωστικής Ψυχολογίας αποδεικνύουν ότι 
οι  γνώσεις  των  μαθητών,  σε  διάφορους  τομείς  των  Φυσικών  Επιστημών,  είναι  συχνά 
ασυμβίβαστες  με  τις  επιστημονικές  (Κουλαϊδής   1994). Επίσης,  έχει  αποδειχθεί  ότι  πολλοί 
μαθητές όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης ακόμη και μετά την διδασκαλία διατηρούν αυτά 
τα ερμηνευτικά μοντέλα για τα φυσικά φαινόμενα (Gunstone 1987, Pfundt & Duit 2000),  και 
έχουν σοβαρές δυσκολίες τόσο στην κατανόηση όσο και στην εφαρμογή των βασικών εννοιών 
σε απλές  φυσικές  διαδικασίες  (Driver et al.  1993).  Ανάλογες  δυσκολίες  έχουν παρατηρηθεί 
ακόμη και σε φοιτητές (Κώτσης 2002, Στύλος κ.α. 2007, Thorg and Gunstone 2007, Kelly 2000, 
Libarkin et al.  2005). Το ερευνητικό ερώτημα της παρούσας έρευνας είναι να διαπιστώσει αν 
ένα σημαντικό μέρος των φοιτητών εξακολουθεί  μετά από δύο χρόνια σπουδών στο τμήμα 
φυσικής να έχει τις ίδιες αντιλήψεις που είχε κατά την εισαγωγή του. Τα αποτελέσματα της 
έρευνας καταδεικνύουν ότι οι εν λόγω φοιτητές συνεχίζουν να έχουν σοβαρές παρανοήσεις και 
εσφαλμένες αντιλήψεις σε έννοιες της Νευτώνειας Φυσικής. 

Η Έρευνα
Η  παρούσα  εργασία  παρουσιάζει  τα  αποτελέσματα  από  την  εμπειρική  έρευνα  που 

πραγματοποιήθηκε  σε  φοιτητές  του  Φυσικού  Τμήματος  του  Πανεπιστημίου  Ιωαννίνων.  Ο 
πληθυσμός της έρευνας είναι 179 φοιτητές, 101 πρωτοετείς και 78 δευτεροετείς που εισήχθηκαν 
το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006. Τα αγόρια αποτέλεσαν το 62% και 65% του πρώτου και του 
δευτέρου έτους αντίστοιχα, ενώ τα κορίτσια το 38% και το 35%. Το 35% και 36% των φοιτητών 
προέρχονταν από τη θετική κατεύθυνση σπουδών στο Λύκειο για το πρώτο και δεύτερο έτος 
αντίστοιχα,  ενώ  το  65%  και  64%  από  τη  τεχνολογική.  Η  δειγματοληπτική  μέθοδος  που 
χρησιμοποιήθηκε είναι η απλή τυχαία δειγματοληψία. Το όργανο που χρησιμοποιήθηκε για τη 
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συλλογή δεδομένων είναι το ερωτηματολόγιο κλειστού τύπου και μοιράστηκε στους πρωτοετείς 
φοιτητές  στις  αρχές  του  ακαδημαϊκού  έτους  2005-2006  και  στους  ίδιους  φοιτητές  – 
δευτεροετείς πλέον- στα τέλη του ακαδημαϊκού έτους 2006-2007. Οι ερωτήσεις που τέθηκαν 
στους φοιτητές είναι συνδεδεμένες, ως επί το πλείστον, με απλά φαινόμενα και καταστάσεις της 
καθημερινής ζωής και όχι ερωτήσεις με τις οποίες θα γινόταν στείρος έλεγχος των γνώσεων των 
φοιτητών. Συγκεκριμένα, επιλέχθηκαν απλά θέματα από το τομέα της Κλασικής Μηχανικής. Η 
επιλογή  δεν  είναι  τυχαία.  Σύμφωνα με  τους Carson  και Rowlands  (2005)  η  μηχανική δεν 
θεωρείται απλώς ένας τομέας της Φυσικής ανάμεσα σε άλλους τομείς όπως ο ηλεκτρισμός, το 
φως, ο ήχος και η θερμότητα. Οι συγκεκριμένοι τομείς έχουν δομηθεί από την μηχανική σε 
τέτοιο  σημείο,  ώστε  για  παράδειγμα  να  μην  υπήρχε  η  κινητική  θεωρία  των  αερίων  ή  η 
ηλεκτρομαγνητική θεωρία αν δεν υπήρχαν οι νόμοι της κίνησης. Ο Galili (1995)  αναφέρει πως 
η μηχανική ορίζει τους «όρους του παιχνιδιού», καθορίζει τα κύρια εργαλεία στη Φυσική και 
παρουσιάζει  τους  πιο  παγκόσμιους  νόμους  της  Φύσης.  Επίσης  οι  έννοιες  του  βάρους,  της 
δύναμης και της μάζας είναι ανάμεσα στις πιο θεμελιώδεις φυσικές αντιλήψεις που ουσιαστικά 
επηρεάζουν τη γενική επιστημονική γνώση (Galili 2001).  Είναι ευρέως αποδεχτό πως ο τρόπος 
που  οι  μαθητές  κατανοούν  και  χειρίζονται  τις  βασικές  επιστημονικές  έννοιες  εν  τέλει 
προδιαγράφει και την επιτυχία τους στην επιστημονική διαδικασία μάθησης (McDermott 1984). 

Αποτελέσματα
Τα  αποτελέσματα  της  έρευνας  παρουσιάζονται  ανά  ενότητα  με  τη  μορφή 

ραβδογραμμάτων με  τις  απαντήσεις  των φοιτητών.  Για  κάθε  ερώτηση γίνεται  ανάλυση και 
σχολιασμός των απαντήσεων:

Σκοπός της πρώτης ερώτησης αποτελούσε η ανίχνευση των αντιλήψεων των φοιτητών για 
τον ρόλο των δυνάμεων στην περίπτωση που ένα σώμα κινείται με σταθερή ταχύτητα.
ΕΡΩΤΗΣΗ  1:  «Ένα  αυτοκίνητο  κινείται  σε  ευθύγραμμο  δρόμο  με  σταθερή  ταχύτητα.  Η  
συνισταμένη των δυνάμεων που ασκούνται στο σώμα…».

Από τα δεδομένα (σχήμα 1) διαπιστώθηκε πως αρκετοί φοιτητές εξακολουθούν να έχουν την 
«Αριστοτελική» αντίληψη για τη σταθερή κίνηση ενός σώματος, ότι δηλαδή, είναι αποτέλεσμα 
μιας σταθερής δύναμης που έχει την κατεύθυνση της ταχύτητας. 

Σχήμα 1. Η κατανομή των απαντήσεων των φοιτητών στην Ερώτηση 1
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Στην ίδια ενότητα τέθηκε το ακόλουθο ερώτημα:
ΕΡΩΤΗΣΗ 2: «Όταν ένα αυτοκίνητο κινείται ευθύγραμμα  με σταθερή ταχύτητα προς τα δεξιά,  
τότε η συνισταμένη δύναμη σε αυτό…».
Το πόσο ισχυρές είναι οι αντιλήψεις των φοιτητών και πόσο δύσκολα αλλάζουν ακόμα και μετά 
την διδασκαλία της συγκεκριμένης ενότητας γίνεται πιο εμφανές στο παραπάνω παράδειγμα. Η 
πρώτη  ερώτηση  τους  παραπέμπει  απευθείας  στον  1ο Νόμο  με  το  ποσοστό  των  ορθών 
απαντήσεων  να  κυμαίνεται  στο  70%  και  74%  (σχήμα  1)  για  το  πρώτο  και  δεύτερο  έτος 
αντίστοιχα,  ενώ  στη  δεύτερη  ερώτηση  αποκαλύπτεται  η  αδυναμία  κατανόησής  του,  με  το 
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ποσοστό  των  ορθών  απαντήσεων  να  πέφτει  στο  56%  και  63%  αντίστοιχα  (σχήμα  2).  Τα 
αποτελέσματα  αυτά  βρίσκονται  σε  συμφωνία  με  αυτά  που  έχουν  καταγραφεί  στην  διεθνή 
βιβλιογραφία (Viennot 1979, Clement 1982)

Σχήμα 2. Η κατανομή των απαντήσεων των φοιτητών Ερώτηση 2
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Η επόμενη ερώτηση στην ίδια ενότητα, έχει ως εξής:
ΕΡΩΤΗΣΗ 3: «Δύο πανομοιότυπα σώματα βρίσκονται πάνω σε λείες οριζόντιες επιφάνειες, το 
ένα στη Γη και το άλλο στη Σελήνη. Θέλουμε να δώσουμε και στα δυο σώματα την ίδια οριζόντια  
επιτάχυνση. Η απαιτούμενη δύναμη είναι…».

Σχήμα 3. Η κατανομή των απαντήσεων των φοιτητών στην Ερώτηση 3
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Οι  φοιτητές  (σχήμα  3)  μόνο  σε  ποσοστό  22% και  37% για  πρώτο  και  δεύτερο  έτος 
αντίστοιχα απάντησαν ορθά ότι, η απαιτούμενη δύναμη είναι ίδια και για τα δύο σώματα. Ίσως, 
οι περισσότεροι φοιτητές θεωρούν πως επειδή το σώμα στην επιφάνεια της Γης έχει μεγαλύτερο 
βάρος από ότι στη Σελήνη, έτσι και η απαιτούμενη δύναμη, ακόμη και για οριζόντια κίνηση, να 
είναι μεγαλύτερη στη Γη. 

Στη συνέχεια μελετάται ο 3ος Νόμος. Αρχικά οι φοιτητές ρωτήθηκαν:
ΕΡΩΤΗΣΗ 4: «Ένας άνθρωπος ασκεί μια δύναμη F στο δάπεδο. Η αντίδραση αυτής της  

δύναμης είναι…». 

Σχήμα 4. Η κατανομή των απαντήσεων των φοιτητών στην Ερώτηση 4
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Στη συγκεκριμένη ερώτηση το σύστημα των σωμάτων που αλληλεπιδρούν είναι το δάπεδο 
και ο άνθρωπος. Από την κατανομή των απαντήσεων που αποτυπώνονται στο σχήμα 4, ένα 
μέρος των φοιτητών θεωρεί ότι η δύναμη αντίδρασης είναι η δύναμη από τη Γη στον άνθρωπο 
που στην πραγματικότητα είναι το βάρος του ανθρώπου. Στη γλώσσα της φυσικής, η δύναμη 
που ασκεί το δάπεδο στον άνθρωπο δεν έχει καμία σχέση με τη δύναμη που ασκεί η γη στον 
άνθρωπο και συνήθως είναι γνωστή ως αντίδραση από το έδαφος.  

Ενδιαφέρον, επίσης, παρουσιάζουν οι απαντήσεις στα επόμενα ερωτήματα. Συγκεκριμένα, 
ρωτήθηκαν:

ΕΡΩΤΗΣΗ 5: «Η αντίδραση του βάρους του σώματος που φαίνεται  
στο διπλανό σχήμα είναι η δύναμη που ασκείται από…».

 
Η δύναμη του βάρους είναι αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης Γης - σώματος που κρέμεται 

και  όχι  αποτέλεσμα  της  αλληλεπίδρασης  σκοινιού  –  σώματος. Η  κύρια  παρανόηση  που 
εμφανίζεται  και  σ’ αυτήν  την  έρευνα  από  τα  ποσοστά  των  λανθασμένων  απαντήσεων  του 
σχήματος είναι πως η δύναμη αντίδρασης δρα στο ίδιο σώμα με τη δύναμη δράσης. Η σωστή 
απάντηση  δόθηκε  μόλις  από  το  16%  και  12%  των  πρωτοετών  και  δευτεροετών  φοιτητών 
αντίστοιχα. Ανάλογα ευρήματα έχουν αναφερθεί και σε διεθνές επίπεδο (Brown 1989).

Σχήμα 5. Η κατανομή των απαντήσεων των φοιτητών στην Ερώτηση 5
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     Αρκετά άρθρα εστιάζουν συγκεκριμένα στις παρανοήσεις των φοιτητών στο 3ο Νόμο του 
Νεύτωνα (Terry & Jones 1986, Brown 1989, Montanero et al. 2002). Τα ευρήματα κατά γενικό 
κανόνα εμφανίζουν φτωχή κατανόηση του 3ου Νόμου του Νεύτωνα και της έννοιας της δύναμης 
γενικότερα. Υπό το φως τέτοιων ευρημάτων φαίνεται ότι υπάρχει δυσκολία στη διδασκαλία και 
τη μάθηση των Νόμων του Νεύτωνα (Savinainen 2004).

Στην συνέχεια ερευνήθηκαν οι αντιλήψεις των φοιτητών πάνω στις έννοιες της μάζας και 
του βάρους. Τους τέθηκε το εξής ερώτημα:

ΕΡΩΤΗΣΗ 6: «Μια πέτρα μετριέται με δυναμόμετρο στην επιφάνεια της Γης και η ίδια πέτρα 
μετριέται με δυναμόμετρο στην επιφάνεια της Σελήνης. Που έχει το μεγαλύτερο βάρος;» 

Σχήμα 6. Η κατανομή των απαντήσεων των φοιτητών στην Ερώτηση 6
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Με βάση το σχήμα 6 οι φοιτητές στη συντριπτική πλειοψηφία απαντούν σωστά.
Στην ίδια ενότητα τέθηκε και η εξής ερώτηση:
ΕΡΩΤΗΣΗ 7: «Μια πέτρα πάνω στην επιφάνεια της Γης και μια  άλλη στην επιφάνεια της  

Σελήνης ζυγίζονται και προκύπτει και για τις δύο το ίδιο βάρος. Ποια από τις δύο πέτρες έχει  
μεγαλύτερη μάζα;»

Με βάση τις  απαντήσεις  (σχήμα 7)  το  79% των πρωτοετών φοιτητών και  το  75% των 
δευτεροετών ανταποκρίνονται επιτυχώς στην ερώτηση 7. 

Με μια πρώτη ματιά και με βάση τις απαντήσεις στο ερώτημα 6, φαίνεται πως οι φοιτητές 
ξεχωρίζουν την διαφορά μεταξύ των εννοιών της μάζας και βάρους, σε επίπεδο ορισμού. Οι 
απαντήσεις  τους,  όμως  στο  ερώτημα  7,  ανατρέπουν  μερικώς  την  αρχική  εντύπωση  και 
αναδεικνύουν τον μηχανιστικό τρόπο με τον οποίο οι μαθητές αντιλαμβάνονται τις έννοιες.

Σχήμα 7. Η κατανομή των απαντήσεων των φοιτητών στην Ερώτηση 7
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Αδυναμία διαχωρισμού των εννοιών μάζας και βάρους διαπιστώνεται στις 
απαντήσεις της επόμενης ερώτησης: 

ΕΡΩΤΗΣΗ 8: «Ο κουβάς και ο κύβος στο διπλανό σχήμα, έχουν ίσες μάζες,  
αλλά αιωρούνται (ισορροπούν) σε διαφορετικά ύψη πάνω από το πάτωμα. Ποιο  
από τα δύο έχει μεγαλύτερο βάρος;».  
       Σύμφωνα  με  τη  Φυσική,  η  παραπάνω  περίπτωση  είναι  κατάσταση  «ασύμμετρης» 
ισορροπίας, για την οποία η συνισταμένη δύναμη είναι μηδέν. Οι απαντήσεις των φοιτητών 
είναι πράγματι εντυπωσιακές (σχήμα 8). Οι λανθασμένες απαντήσεις κυμαίνονται σε ποσοστό 
το 60%. Οι φοιτητές θεωρούν ότι  ενεργεί συνισταμένη δύναμη διάφορη του μηδενός,  ίδιου 
«προσανατολισμού» με το παρατηρούμενο αποτέλεσμα, η οποία και το δικαιολογεί (Κουμαράς 
κ.α. 1994). Ανάλογα ευρήματα έχουν δημοσιευθεί παλαιότερα (Gunstone and White 1981) σε 
διεθνές  επίπεδο.  Επίσης,  έρευνες  έχουν  δείξει  πως  όχι  μόνο φοιτητές  που  προορίζονται  να 
γίνουν εκπαιδευτικοί  στη μέση εκπαίδευση (Trumper 2001) αλλά και εν ενεργεία εκπαιδευτικοί 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης έχουν παρανοήσεις σ’ αυτές τις περιοχές (Kikas 2004).

Σχήμα 8. Η κατανομή των απαντήσεων των φοιτητών στην Ερώτηση 8
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Ανακεφαλαιώνοντας τα αποτελέσματα της εμπειρικής έρευνας, μπορεί να διαπιστωθεί ότι ένας 
πολύ σημαντικός αριθμός φοιτητών, συνεχίζει να διατηρεί τις παρανοήσεις για τις έννοιες της 
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Μηχανικής, τις οποίες δεν μπόρεσαν να τις τροποποιήσουν τόσο στο σχολείο όσο και μετά από 
δύο  έτη  σπουδών  στη  τριτοβάθμια  εκπαίδευση.  Συγκεκριμένα  μεγάλο  μέρος  των  φοιτητών 
εξακολουθεί να διατηρεί την Αριστοτελική αντίληψη της κίνησης που προϋποθέτει μια σταθερή 
δύναμη προς την κατεύθυνση της κίνησης, συγχέει σε μεγάλο βαθμό τις έννοιες της μάζας και 
του βάρους και αδυνατεί να εντοπίσει το ζεύγος δυνάμεων (δράσης – αντίδρασης) που ανήκει 
στο ίδιο σύστημα σωμάτων που αλληλεπιδρά. Τα αποτελέσματα είναι σύμφωνα με παρόμοιες 
έρευνες που έχουν γίνει κατά το παρελθόν.   
Γενικά,  οι  απαντήσεις  των  φοιτητών  στην  παρούσα  έρευνα,  όπως  και  σε  άλλες  παρόμοιες 
έρευνες εμφανίζουν τα δύο γνώριμα χαρακτηριστικά, που διακρίνονται και στις αντιλήψεις των 
μαθητών όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης σε έννοιες της Φυσικής. Στηρίζονται αφενός σε 
δικά τους νοητικά σχήματα που έχουν διαισθητικό ή εμπειρικό χαρακτήρα και αφετέρου σε 
επιστημονικές γνώσεις που αποκόμισαν από τη διδασκαλία, οι οποίες έχουν αποφέρει σύγχυση 
αυτών  των  εμπειριών.  Επειδή  όμως  πρόκειται  για  φοιτητές,  δηλαδή  για  άτομα  που  έχουν 
περάσει  από  όλες  τις  βαθμίδες  της  εκπαίδευσης  το  χαρακτηριστικό  που  επικρατεί  είναι  το 
δεύτερο, δηλαδή οι αντιλήψεις τους, έχουν διαμορφωθεί στα χρόνια της εκπαίδευσής τους, με 
γνώσεις από το επιστημονικό μοντέλο (Κώτσης 2002). 
Σ’ ότι αφορά τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, το νέο αναλυτικό πρόγραμμα της φυσικής και οι 
κατευθύνσεις  του  δεν  έχουν  αναπτυχθεί  στα  ελληνικά  σχολεία.  Φαίνεται  ότι  σε  πολλές 
περιπτώσεις, οι εκπαιδευτικοί τείνουν να εισάγουν θέματα στη φυσική με επιφανειακό τρόπο, 
όπου  δίνεται  έμφαση  μόνο  σε  ποσοτικά  προβλήματα.  Οι  παραδοσιακοί,  δασκαλο-κεντρικοί 
τρόποι  διδασκαλίας  δεν  είναι  αποτελεσματικοί  στο  να  επιφέρουν  εννοιολογική  αλλαγή 
(Vosniadou και Ioannides 1998). Τα μαθήματα φυσικής και οι διδακτικές δραστηριότητες θα 
πρέπει να απορρέουν  μέσα από ένα πλαίσιο ποιοτικής προσέγγισης των διαφόρων εννοιών έτσι 
ώστε να προωθήσουν την ενεργή εμπλοκή των μαθητών  (Jimoyiannis και Komis 2003).  Στη 
μέση εκπαίδευση συνεχίζεται η γνωστή παραδοσιακή διδασκαλία, η οποία έχει αποδειχτεί ότι 
δεν μπορεί να επιφέρει εννοιολογικές αλλαγές στις παρανοήσεις των μαθητών. Η συμμετοχή 
των  εν  ενεργεία  εκπαιδευτικών  σε  ουσιαστικά  και  ουσιώδη  επιμορφωτικά  σεμινάρια  και  η 
χρήση προσομοιώσεων μέσω υπολογιστή και κατάλληλου εκπαιδευτικού λογισμικού μπορούν 
να  γίνουν αποτελεσματικά  εργαλεία,  για  να  στηρίξουν τη  διδασκαλία  του  εποικοδομητικού 
μοντέλου διδασκαλίας (Jimoyiannis και Komis 2001, Tao και Gunstone, 1999).
Σ’ ότι αφορά, τη τριτοβάθμια εκπαίδευση και σύμφωνα με τον οδηγό σπουδών του τμήματος 
Φυσικής, κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων ετών προσφέρονται στους φοιτητές 19 μαθήματα 
εκ των οποίων τα 11 έχουν ως γνωστικό αντικείμενο τη Φυσική. Στα 3 εξ αυτών (Μηχανική, 
Κλασική Μηχανική I, Εργαστήρια Μηχανικής και Θερμότητας), οι φοιτητές έρχονται σε επαφή 
με την κίνηση, τους νόμους του Νεύτωνα και τις έννοιες της μάζας και του βάρους. Παρόλα 
αυτά, η έρευνά μας δείχνει πως οι φοιτητές δεν βελτιώνουν τις αντιλήψεις τους για τις έννοιες 
της Μηχανικής, κατά τα δύο πρώτα έτη της Πανεπιστημιακής τους φοίτησης. Ο λόγος είναι ότι 
δίνεται βάρος στη μαθηματική αντιμετώπιση των εννοιών της μηχανικής και όχι στην ποιοτική 
προσέγγισή τους.
Οι πανεπιστημιακοί καθηγητές, θα πρέπει να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη το γνωστικό υπόβαθρο 
των φοιτητών τους και να προσαρμόζουν τη διδασκαλία τους πάνω σε αυτό. Οι παρανοήσεις 
των φοιτητών σε διάφορους τομείς της φυσικής επιβάλλουν την αναγκαιότητα πρόσθεσης ωρών 
διδασκαλίας  (διδασκαλίες  εισαγωγικού  τύπου)  προσανατολισμένες  στην  αποσαφήνιση, 
διαλεύκανση  και  αφομοίωση  βασικών  και  εισαγωγικών  εννοιών  στα  αντίστοιχα  μαθήματα 
φυσικής προτού ο καθηγητής εμβαθύνει σε πιο αναλυτικές και σύνθετες καταστάσεις. Ίσως, η 
ένταξη ενός μαθήματος στο πρώτο εξάμηνο με γνωστικό αντικείμενο τις έννοιες της φυσικής 
στις οποίες οι μαθητές – φοιτητές εμφανίζουν παρανοήσεις, να αποτελούσε το ξεκίνημα μιας 
αναβάθμισης της ποιότητας της εκπαίδευσής τους.  
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Επιτακτική,  κρίνεται,  η  ανάγκη  εκπαίδευσης  των  μελλοντικών  αποφοίτων  φυσικών  στις 
σύγχρονες τάσεις της διδασκαλίας της φυσικής με ενσωμάτωση μαθημάτων της διδακτικής στο 
βασικό  και  υποχρεωτικό  κορμό  του  οδηγού  σπουδών  από  εξειδικευμένο  διδακτικό  και 
επιστημονικό προσωπικό. Μη διαφεύγει της προσοχής πως η πλειοψηφία των αποφοίτων των 
τμημάτων  Φυσικής,  στρέφεται  στην  εκπαίδευση  και  είναι  αυτοί  οι  οποίοι,  εκτός  από  την 
επιστημονική  κατάρτιση,  θα  πρέπει  να  έχουν  και  τα  κατάλληλα  εφόδια  έτσι  ώστε  να 
μεταδώσουν τη γνώση στους μαθητές τους αποτελεσματικά. Η εισαγωγή της διδακτικής της 
φυσικής, ως υποχρεωτικό μάθημα, θα έχει ως αποτέλεσμα να μην διαιωνίζεται η κατάσταση να 
διδάσκουν οι νέοι  εκπαιδευτικοί  της  φυσικής  με τον ίδιο  τρόπο που διδάχθηκαν όταν ήταν 
μαθητές.       
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Ανάπτυξη πειραματικών δεξιοτήτων μέσα από ένα εικονικό περιβάλλον 
στην περιοχή των θερμικών φαινομένων

Λεύκος Ι., Ψύλλος Δ., Χατζηκρανιώτης Ε.
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης  ΑΠΘ, lefkos@eled.auth.gr,–  

psillos@eled.auth.gr
Τμήμα Φυσικής  ΑΠΘ, evris@physics.auth.gr–

Σκοπός  της  έρευνας  είναι  η  διερεύνηση  της  ανάπτυξης  δεξιοτήτων  πειραματισμού 
μετά  από  την  ενεργό  εμπλοκή  των  μαθητών  με  εικονικά  αντικείμενα  μέσα  σε  ένα 
περιβάλλον  εικονικού  εργαστηρίου.  Συγκεκριμένα  διερευνούμε  την  ανάπτυξη 
δεξιοτήτων σχεδιασμού πειραμάτων. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 14 μαθητές της 
Β γυμνασίου, ενώ για τον έλεγχο της προόδου τους ακολουθείται μεθοδολογία pre-post, 
με  γραπτά  ερωτηματολόγια  και  ατομικές  προφορικές  συνεντεύξεις.  Οι  μαθητές 
παρακολούθησαν μια πρωτότυπη διδακτική σειρά σχετικά με τα θερμικά φαινόμενα, η 
οποία  είχε  δυο  κυρίαρχα  χαρακτηριστικά:  την  ενεργό  εμπλοκή  των  μαθητών  σε 
εργαστηριακές  δραστηριότητες  και  την  εκτεταμένη  χρήση  Νέων  Τεχνολογιών.  Ο 
έλεγχος  της  προόδου  των  μαθητών  έγινε  σε  5  διαστάσεις  του  πειραματικού 
σχεδιασμού  και  τα  αποτελέσματά  μας  υποστηρίζουν  ότι  μετά  τη  διδασκαλία  οι 
μαθητές  χρησιμοποιούν  κυρίως  επιστημονικά  κριτήρια  για  το  σχηματισμό  των 
υποθέσεών  τους,  ακολουθούν  καλύτερες  στρατηγικές  ελέγχου  των  μεταβλητών, 
περιγράφουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τα φαινόμενα που αναμένονται και επιλέγουν με 
μεγαλύτερη επιτυχία το κριτήριο επαλήθευσης της υπόθεσής τους.

Εισαγωγή & θεωρητικό πλαίσιο

Η  εμπλοκή  των  μαθητών  σε  εργαστηριακές  &  πειραματικές  πρακτικές  κατά  τη 
διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών, υποστηρίζεται από τους περισσότερους ερευνητές αλλά 
και εκπαιδευτικούς, ότι έχει πολύ μεγάλη αξία (White, 1996; Wellington 1998). Ο λόγος είναι 
πως θεωρείται ότι – ή έστω γίνεται προσπάθεια να  - συνεισφέρει τόσο στην εκμάθηση του 
περιεχομένου των επιστημών, όσο και του επιστημονικού τρόπου σκέψης. 

Υπάρχει  βέβαια  εκφρασμένη  από  μέρους  κάποιων  ερευνητών  (Lazarowitz  & Tamir, 
1994; Lunetta, 1998), η αμφισβήτηση της συνεισφοράς των εργαστηριακών πρακτικών στην 
προώθηση της  κατανόησης των μαθητών σχετικά  με  τις  διάφορες  όψεις  της  επιστημονικής 
διερεύνησης.  Προκύπτει  επομένως,  σύμφωνα  και  με  τους  παραπάνω,  η  αναγκαιότητα  για 
περισσότερη  διερεύνηση  του  θέματος  και  πιθανώς  για  αναζήτηση  νέων  εργαστηριακών  & 
πειραματικών πρακτικών για την προσέγγιση των Φυσικών Επιστημών στην εκπαίδευση. 

Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) αποτέλεσαν την πηγή προτάσεων 
για νέες εργαστηριακές προσεγγίσεις και υπάρχουν από καιρό τώρα ερευνητικά δεδομένα τα 
οποία υποστηρίζουν την θετική συνεισφορά τους στην εκπαίδευση των μαθητών. Ο ρόλος που 
ανέλαβαν οι ΤΠΕ από την αρχή της εισαγωγής τους ήταν πολλαπλός, από την απλή καταγραφή 
μετρήσεων, την διαχείριση και ανάλυση των δεδομένων και την γραφική αναπαράστασή τους 
σε  κατάσταση  off-line (μετά  το  τέλος  του  πειράματος)  αλλά  και  σε  συστήματα  που 
αναπτύχθηκαν μετέπειτα  on-line (κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του πειράματος), γεγονός που 
φάνηκε να συμβάλλει πολύ τόσο στην κατανόηση των φαινομένων, όσο και στην ικανότητα 
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των μαθητών να ερμηνεύουν γραφικές παραστάσεις (Linn & Hsi, 2000). Στις περιπτώσεις αυτές 
βέβαια,  τα πειράματα διεξάγονται  με  την χρήση συμβατικών υλικών και  συσκευών που με 
κάποιο τρόπο (interface) τροφοδοτούν με δεδομένα τον Η/Υ.

Ιδιαίτερη κατηγορία όμως εργαστηριακών και πειραματικών προσεγγίσεων με ένταξη 
των  ΤΠΕ προκύπτει  από την  χρήση  εικονικών εργαστηριακών περιβαλλόντων.  Λογισμικών 
δηλαδή  ή  πακέτων  που  ανήκουν  στην  ευρύτερη  κατηγορία  των  προσομοιώσεων  και 
προσφέρουν τη δυνατότητα διεξαγωγής εικονικών πειραμάτων, με χρήση εικονικών υλικών, 
συσκευών  και  οργάνων,  ενώ  συνήθως  ταυτόχρονα  μπορούν  να  καταγράφουν,  να 
επεξεργάζονται  και  να αναπαριστούν τα δεδομένα.  Ειδικά  για  τη  διδασκαλία  των Φυσικών 
Επιστημών έχουν κερδίσει το ενδιαφέρον των διδασκόντων αλλά και των ερευνητών, καθώς τα 
μέχρι  τώρα  αποτελέσματα  (de Jong,  2006)  υποστηρίζουν  τις  θετικές  επιπτώσεις  τους  στη 
μάθηση.  Τέτοια  περιβάλλοντα  προσομοίωσης  βέβαια  υπάρχουν  πολλά  και  σε  πολλές  και 
διαφορετικές  μορφές,  αλλά θα  μπορούσαμε να  τα διακρίνουμε λαμβάνοντας  υπόψη κάποια 
χαρακτηριστικά  τους  γνωρίσματα:  για  παράδειγμα,  αν  δηλαδή  οπτικοποιούν  με  λιγότερο  ή 
περισσότερο  ρεαλισμό την  πραγματικότητα,  αν  παρέχουν  μικρή  ή  μεγάλη  ελευθερία  στους 
χειρισμούς  του  χρήστη  και  στη  σύνθεση  των  διατάξεων,  κατά  πόσο  προσφέρονται  για 
διερευνητικό τρόπο προσέγγισης, αν δίνουν τη δυνατότητα κατασκευής νέων οντοτήτων ή και 
νέων  σχέσεων  και  νόμων  κ.α.  Τα  περιβάλλοντα  που  προσφέρονται  για  πειραματικές 
διερευνήσεις, είναι αυτά που ονομάζουμε συνήθως «ανοιχτά περιβάλλοντα».

Από  την  εποχή  που  πρωτοεμφανίστηκαν  τα  προσομοιωμένα  αυτά  περιβάλλοντα, 
εμφανίστηκε και η επιχειρηματολογία υπέρ ή κατά της χρήσης των εικονικών πειραμάτων στην 
εκπαίδευση  των  Φυσικών  Επιστημών  και  συγκεκριμένα  για  τη  θέση  τους  έναντι  των 
πραγματικών πειραμάτων,  είναι  δηλαδή μια συζήτηση ενεργή για περίπου δυο δεκαετίες.  Η 
συζήτηση αυτή, εντάσσεται σε μια ευρύτερη προβληματική σχετικά με τον ρόλο που μπορεί να 
διαδραματίσει στην μάθηση, η εμπλοκή των παιδιών σε χειρισμούς εικονικών αντικειμένων, σε 
σχέση  με  τους  χειρισμούς  σε  φυσικά  (πραγματικά)  αντικείμενα.  Είναι  βέβαιο  ότι  αν  οι 
δεξιότητες είναι καθαρά κινητικές η άσκηση στους χειρισμούς με φυσικά αντικείμενα υπερέχει 
φανερά. Όμως για άλλου είδους δεξιότητες, ή και για άσκηση στην επιστημονική μεθοδολογία, 
φαίνεται πως δεν είναι απαραίτητοι οι χειρισμοί φυσικών αντικειμένων (Ψύλλος, 2007).

Από τις  δεξιότητες που σχετίζονται  με την εργαστηριακή ενασχόληση των μαθητών, 
πολύ σημαντική θεωρείται αυτή που σχετίζεται με τον σχεδιασμό ενός πειράματος (Johnstone & 
Al-Shuaili,  2001).  Κατά  πόσο  δηλαδή  οι  μαθητές  είναι  σε  θέση  να  αντιμετωπίσουν  ένα 
πρόβλημα,  προτείνοντας  την  εκτέλεση  ενός  πειράματος,  τα  αποτελέσματα  του  οποίου  θα 
οδηγήσουν στη λύση του προβλήματος. Η δεξιότητα αυτή θεωρείται τόσο σημαντική από τους 
Garratt &  Tomlinson (2001)  που την  τοποθετούν σε  θέση ανώτερη από αυτή  καθαυτή  την 
εκτέλεση του πειράματος,  αφού σχετίζεται άμεσα τόσο με την κατανόηση των εννοιών της 
θεματικής περιοχής υπό μελέτη, όσο και με την μεθοδολογία της επιστήμης γενικά. Σε αυτή τη 
διάσταση της μάθησης αναφερόμαστε στην εργασία αυτή, δηλαδή που αφορά στην ανάπτυξη 
δεξιοτήτων σχεδιασμού πειραμάτων. 

Δεν  υπάρχει  όμως  μια  κοινά  αποδεκτή  λίστα  από  δεξιότητες  σχεδιασμού  που 
θεωρούνται  απαραίτητο  να  αναπτύξουν  οι  μαθητές.  Διάφορες  εκφάνσεις  του  σχεδιασμού 
προτείνονται  στη  βιβλιογραφία  με  παρεμφερή  λογική  κυρίως  ως  κλίμακες  ή  πίνακες  είτε 
αυτόνομα  είτε  ως  συνιστώσες  της  συνολικότερης  αξιολόγησης  του  πειραματισμού  και 
διερευνήσεων  (inquiry)  των  μαθητών.  Μεταξύ  άλλων,  ο  Hodson (1992)  και  οι  Doran κ.ά. 
(1993), αναφέρονται σε πτυχές του σχεδιασμού, ενώ οι Anagnos κ.ά. (2007), παρέχουν μια πολύ 
λεπτομερή και  εκτεταμένη  λίστα με  βαθμολογημένα κριτήρια  αξιολόγησης  του σχεδιασμού 
πειραμάτων.
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Σε σχέση με τη μάθηση σε εικονικά περιβάλλοντα, στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν 
πολλές έρευνες που συγκρίνουν τις επιδόσεις στην εννοιολογική κατανόηση φυσικών εννοιών 
μαθητών που ασχολούνται με φυσικά ή εικονικά υλικά ή και με το συνδυασμό τους (Finkelstein 
et al., 2005, Zacharia et al., 2008). Δεν υπάρχουν όμως παρά μόνο ελάχιστες έρευνες σε σχέση 
με  τη  χρήση  εικονικών  έναντι  των  φυσικών  αντικειμένων  και  την  ανάπτυξη  πειραματικών 
δεξιοτήτων. Οι έρευνες αυτές χρησιμοποιούν πειραματικές ομάδες που ασκούνται σε εικονικά 
πειράματα και ομάδες ελέγχου που ασκούνται σε πειράματα με φυσικά αντικείμενα, ενώ για να 
διαπιστώσουν τις πιθανές διαφορές μεταξύ τους στο τέλος, μετρούν τις επιδόσεις κάθε ομάδας 
σε πειραματισμό με φυσικά αντικείμενα, ελέγχουν ένα είδος δηλαδή μεταφερσιμότητας των 
δεξιοτήτων.  Οι  Klahr et al.,  (2007)  για  παράδειγμα  ζήτησαν  από  μαθητές  γυμνασίου  να 
κατασκευάσουν ένα  αμαξίδιο  με  έλασμα,  αφού διερευνήσουν τις  πιθανές  παραμέτρους  στα 
πλαίσια  συγκεκριμένων  προδιαγραφών,  με  σκοπό  να  μπορεί  να  ταξιδέψει  την  μεγαλύτερη 
δυνατή απόσταση. Οι μαθητές οι οποίοι πρώτα ασκήθηκαν σε παρόμοιο έργο σε ένα εικονικό 
περιβάλλον με εικονικά αντικείμενα, είχαν την ίδια επιτυχία με τους μαθητές που ασκήθηκαν με 
φυσικά αντικείμενα. Σε παρόμοια έρευνα οι Triona & Klahr (2003) διαπίστωσαν ότι οι μαθητές 
δημοτικού μπορούν με  αντίστοιχη  επιτυχία  να  μάθουν να σχεδιάζουν απλά πειράματα,  είτε 
ασκηθούν με εικονικά είτε με φυσικά αντικείμενα. Το ίδιο αποτέλεσμα αναφέρει και ο Marshall 
(2005), από έρευνα σε φοιτητές. Από την άλλη μεριά οι Finkelstein et al., (2005), υποστηρίζουν 
ότι  οι  φοιτητές  που  ασκήθηκαν  με  προσομοιωμένα  πειράματα  και  υλικά,  είχαν  καλύτερες 
επιδόσεις  από αυτούς  που ασκήθηκαν με   τα φυσικά υλικά  και  μπορούσαν με  μεγαλύτερη 
επιτυχία να κατασκευάζουν ηλεκτρικά κυκλώματα. Οι παραπάνω έρευνες κινούνται στο χώρο 
της μηχανικής και του ηλεκτρισμού.

Στην εργασία αυτή  γίνεται  διερεύνηση της  ανάπτυξης  δεξιοτήτων πειραματισμού σε 
μαθητές Γυμνασίου, στη γνωστική περιοχή των θερμικών φαινομένων, μετά από εξάσκηση με 
χρήση  εικονικών  αντικειμένων  μέσα  σε  ένα  περιβάλλον  προσομοιωμένου  εργαστηρίου.  Οι 
δεξιότητες  που  διερευνώνται  αφορούν  στο  σχεδιασμό  πειραμάτων  με  τα  οποία  οι  μαθητές 
καλούνται να απαντήσουν σε καταστάσεις της καθημερινής τους ζωής αναφορικά με θερμικές 
αλληλεπιδράσεις φυσικών  (πραγματικών) αντικειμένων. 

Μεθοδολογία & πλαίσιο της έρευνας

Η έρευνα αφορά ένα πληθυσμό 14 μαθητών που αποτελούσαν ένα τμήμα της Β’ τάξης 
Γυμνασίου ενός ιδιωτικού σχολείου. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν με τη μορφή pre - post γραπτών 
ερωτηματολογίων και επιπλέον με ατομικές συνεντεύξεις όπως εξηγούμε στη συνέχεια.

Οι μαθητές παρακολούθησαν μια πρωτότυπη σειρά μαθημάτων σχετικά με τα θερμικά 
φαινόμενα (Lefkos et al., 2005), η οποία ήταν προσαρμοσμένη στο Πρόγραμμα Σπουδών της 
Φυσικής Β’ Γυμνασίου, όσον αφορά τη θεματολογία και το περιεχόμενο, αλλά είχε δύο βασικά 
χαρακτηριστικά που την διέκριναν από τη συμβατική διδασκαλία (α) τον έντονο εργαστηριακό 
της χαρακτήρα με ενεργό συμμετοχή των μαθητών και (β) τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών 
στις εργαστηριακές ασκήσεις. Οι μαθητές εργάζονταν σε ομάδες των δυο ατόμων με ένα Η/Υ, 
ενώ το μάθημα διεξάγονταν στο εργαστήριο Η/Υ. 

Οι εργαστηριακές δραστηριότητες της διδακτικής σειράς είχαν ένα εύρος από πειράματα 
επίδειξης που εκτελούταν από τον καθηγητή, μέχρι διερευνήσεις βασισμένες σε προβλήματα, 
που εκτελούσαν οι μαθητές. Οι μαθητές επίσης εμπλέκονταν σε δραστηριότητες με πραγματικά 
αντικείμενα. και χρησιμοποιήθηκαν αισθητήρες MBL με τη δυνατότητα συγχρονικής (real time) 
καταγραφής και γραφικής αναπαράστασης, ως ένας σύνδεσμος μεταξύ του πραγματικού και του 
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εικονικού κόσμου. Βασικό όμως περιβάλλον πειραματισμού και ιδίως εκτέλεσης διερευνητικών 
δραστηριοτήτων ήταν το «Εικονικό Εργαστήριο Θερμότητας» του λογισμικού Σ.Ε.Π. (Σύνθετο 
Εργαστηριακό Περιβάλλον), σύντομη παρουσίαση του οποίου ακολουθεί παρακάτω (Σχ. 2).

Μια  από  τις  σχεδιαστικές  επιλογές  της  σειράς  ήταν  η  σύνδεση  των  πειραματικών 
διερευνήσεων  στο  σχολείο  με  καθημερινά  φαινόμενα  του  πραγματικού  κόσμου.  Στην 
προσέγγιση  αυτή και  κατά το μεγαλύτερο μέρος της διδακτικής σειράς, οι μαθητές εκτελούν 
δραστηριότητες  διερευνητικού  χαρακτήρα,  όπου  καλούνται  να  επιλύσουν  καθημερινά 
προβλήματα που αφορούν θερμικά φαινόμενα,  σχεδιάζοντας  πειράματα και  υλοποιώντας  τα 
σχέδιά τους μέσα  στο εικονικό εργαστήριο.

Η εργασία μας εξειδικεύεται στον έλεγχο της ανάπτυξης από μέρους των μαθητών, των 
παρακάτω συγκεκριμένων διαστάσεων του πειραματικού τους σχεδιασμού:
• Έκφραση υπόθεσης για την ορθότητα ή μη της δήλωσης που διατυπώνεται στο πρόβλημα. 
Με τι κριτήρια γίνεται η υπόθεση;
• Κριτήριο  ελέγχου  της  υπόθεσης.  Είναι  ικανοί  οι  μαθητές  να  καθορίσουν  την  κρίσιμη 
συνθήκη με βάση την οποία θα επαληθευτεί ή θα απορριφθεί η υπόθεση που έκαναν;
• Έλεγχος μεταβλητών. Ακολουθούν οι μαθητές στρατηγική ελέγχου των μεταβλητών (Con-
trol of Variables Strategy (Chen & Klahr, 1999)), καθορίζοντας κάποιες από αυτές ως σταθερές; 
Ποιές αρχικές συνθήκες θέτουν και ποιες ρυθμίσεις συσκευών αναφέρουν ως απαραίτητες;
• Χρήση πειραματικών υλικών, συσκευών και οργάνων. Ποια όργανα, υλικά και συσκευές 
σχεδιάζουν να χρησιμοποιήσουν για την διεξαγωγή του πειράματος;
• Διαδικασία.  Περιγράφεται  με  σαφήνεια  και  ορθότητα  η  πειραματική  διαδικασία που 
σχεδιάζουν να ακολουθήσουν και των φαινομένων που αναμένονται;

Οι  μετρήσεις  σχετικά  με  τις  παραπάνω  διαστάσεις,  έγιναν  με  τη  μορφή  γραπτών 
ερωτηματολογίων και συνεντεύξεων  pre-post, πριν και μετά από την υλοποίηση της διδακτικής 
σειράς  που  περιγράψαμε  παραπάνω.  Οι  μαθητές  αρχικά  συμπληρώνουν  γραπτώς  τα 
ερωτηματολόγια, ενώ κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τους ζητούνται διευκρινήσεις για τις 
επιλογές  τους.  Διευκρινίζεται  ότι  το  περιεχόμενο  των  συνεντεύξεων  ήταν  τέτοιο  ώστε  να 
διατηρούνται οι αυθόρμητες επιλογές των μαθητών στα ερωτηματολόγια. Για παράδειγμα αν 
κάποιος  μαθητής  δεν είχε  αναφερθεί  στη συνθήκη για ίδιες  αρχικές  μάζες  των υλικών που 
χρησιμοποιούμε, δε γίνεται κάποια προτροπή ώστε να το προσδιορίσει εκ των υστέρων. Από 
την  άλλη  μεριά,  αν  κάποιος  μαθητής  είχε  αναφερθεί  στη  συνθήκη  αυτή,  του  ζητούνται 
διευκρινήσεις για το λόγο που έκανε την επιλογή αυτή.

Σχήμα 1: Παράδειγμα προβλήματος, για την ορθότητα του οποίου οι μαθητές καλούνται να εκφράσουν 
μια υπόθεση και να σχεδιάσουν ένα σχετικό πείραμα προκειμένου να την ελέγξουν

 Τα έργα στα  pre και  post ερωτηματολόγια ήταν αντίστοιχα (Σχ. 1), αλλά όχι ίδια, ενώ 
δεν είχαν συζητηθεί παρόμοια κατά τη διάρκεια της διδακτικής σειράς. Επίσης τονίζεται ότι οι 
μαθητές ασκούνται πειραματικά σε ένα εικονικό περιβάλλον, ενώ τα έργα του ερωτηματολογίου 
αφορούν  το  σχεδιασμό  και  την  περιγραφή  πειραμάτων  με  χρήση  φυσικών  (πραγματικών) 
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υλικών και συσκευών. Τα έργα τίθενται υπό την μορφή προβλημάτων, είναι ανοιχτού τύπου και 
αποτελούνται από διαδοχικές ερωτήσεις, στις οποίες οι μαθητές καλούνται να καταγράψουν 
τόσο την άποψή/υπόθεσή τους, όσο και να σχεδιάσουν την πειραματική διαδικασία μέσα από 
την οποία θα την επαληθεύσουν.

Το Εικονικό Εργαστήριο Θερμότητας του ΣΕΠ

Στη  διδακτική  σειρά  χρησιμοποιήθηκε  εκτενώς  για  την  εργαστηριακή  άσκηση  των 
μαθητών, το «Εργαστήριο Θερμότητας» του λογισμικού Σ.Ε.Π.. Το Σ.Ε.Π. (Ψύλλος κ.α., 2000) 
είναι  ένα  ανοιχτό  μαθησιακό  περιβάλλον  μελέτης  των  θερμικών  φαινομένων.  Ειδικά  το 
«Εργαστήριο  Θερμότητας»  (Λεύκος  κ.α.  2000),  προσφέρει  στον  χρήστη  την  δυνατότητα 
σύνθεσης εικονικών πειραματικών διατάξεων με ένα αληθοφανή τρόπο άμεσου χειρισμού των 
αντικειμένων αλλά και εκτέλεσης των αντίστοιχων πειραμάτων. Ανάμεσα στα χαρακτηριστικά 
του είναι η συγχρονική προβολή των γραφικών παραστάσεων θερμοκρασίας και θερμότητας σε 
συνάρτηση  με  τον  χρόνο,  αλλά  και  η  ρύθμιση  της  επιτάχυνσης  του  «εικονικού»  χρόνου 
διεξαγωγής  των  πειραμάτων,  δυνατότητα  που  μας  δίνει  την  ευκαιρία  να  διεξάγουμε 
περισσότερα πειράματα στον ίδιο χρόνο και επομένως την καλύτερη παραμετρική διερεύνηση 
των φαινομένων (Petridoy et al., 2005).

Ειδικά  για  τα  φαινόμενα  αγωγής,  οι  δυνατότητες  που  παρέχει  το  λογισμικό  για  τη 
σύνθεση  διατάξεων  «δοχείο  μέσα  σε  άλλο  δοχείο»  και  «στερεό  σώμα  μέσα  σε  δοχείο», 
επιτρέπουν  τον  σχεδιασμό  και  την  εκτέλεση  απλών  ή  σύνθετων  πειραμάτων,  ενώ  για  τα 
πειράματα που αφορούν στη διάδοση με ακτινοβολία, μεγάλο πλεονέκτημα αποτελεί τόσο η 
μέτρηση, όσο και η δυνατότητα έλεγχου της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος (από –20 μέχρι 
και 130 οC).

Σχήμα 2: Το εικονικό Εργαστήριο Θερμότητας του Σ.Ε.Π.

 

Η αμεσότητα του χειρισμού στο Σ.Ε.Π., των εικονικών αντικειμένων από τους μαθητές 
και η ευκολία στην αλλαγή των παραμέτρων με αληθοφανή και ρεαλιστικό τρόπο, δημιουργεί 
ένα περιβάλλον που επιτρέπει εύκολα και γρήγορα τη σύνθεση πειραματικών διατάξεων και την 
εκτέλεση  των  πειραμάτων.  Κυρίως  όμως  αποτελεί  ένα  ανοιχτό  μαθησιακό  περιβάλλον  που 
προσφέρεται για άσκηση των μαθητών στο σχεδιασμό πειραμάτων, καθώς είναι πολύ εύκολο να 
περάσουν από την έκφραση υποθέσεων για κάποιο φαινόμενο, στον καθορισμό των αρχικών 
συνθηκών, στην επιλογή των οργάνων και συσκευών και τελικά στην εκτέλεση του πειράματος, 
τα αποτελέσματα του οποίου θα συγκρίνουν με την υπόθεσή τους.

Αποτελέσματα

Για  την  αξιολόγηση των απαντήσεων των  μαθητών,  ακολουθήθηκε η  εξής  μέθοδος. 
Αρχικά  οι  απαντήσεις  διαχωρίστηκαν  σε  κάθε  μια  από  τις  πειραματικές  διαστάσεις  που 
εξετάζουμε και στη συνέχεια βαθμολογήθηκαν με μια 3-βάθμια κλίμακα επιτυχίας (1, 2, 3), 

499



  6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής των Φ.Ε. και Ν.Τ. στην Εκπαίδευση

όπου 3 ήταν το μεγαλύτερο σκορ. Για παράδειγμα σχετικά με την έκφραση υποθέσεων, αν ένας 
μαθητής εκφράζει υποθέσεις ελλιπώς ή καθόλου ή χωρίς αιτιολόγηση βαθμολογείται με 1, αν 
εκφράζει υποθέσεις με βάση διαισθητικά κριτήρια ή εναλλακτικές απόψεις βαθμολογείται με 2 
και  αν εκφράζει  υποθέσεις  με βάση επιστημονικώς αποδεκτά κριτήρια βαθμολογείται  με 3. 
Πριν  από  την  τελική  αξιολόγηση,  δυο  κριτές  μελέτησαν  τις  απαντήσεις  και  κατέληξαν  σε 
συμφωνία τόσο σχετικά με τα επιμέρους στοιχεία που εντάσσονται σε κάθε διάσταση, όσο και 
σχετικά με την κλίμακα της βαθμολογίας. 

Από την επεξεργασία των απαντήσεων προκύπτουν τα εξής: Τα σκορ, πριν και μετά από 
τις διδασκαλίες διαφέρουν αισθητά και προκειμένου να διαπιστώσουμε αν η διαφορά αυτή που 
παρατηρήσαμε  είναι  στατιστικώς  σημαντική,  χρησιμοποιήθηκε  για  τις  βαθμολογίες  των 
μαθητών  μας,  το  τεστ  Mann-Whitney.  Το  τεστ  προσφέρεται  για  την  περίπτωση  των 
διαφορετικών μετρήσεων του ίδιου δείγματος και ενδείκνυται ιδίως για έρευνες όπου το δείγμα 
είναι μεγέθους αντίστοιχου της έρευνας αυτής.  Από το τεστ προέκυψε ότι  πράγματι έχουμε 
στατιστικώς σημαντική βελτίωση στις βαθμολογίες των μαθητών μας (καθώς  P(2) = 0.0001 < 
0.05).

Σχετικά  με  την  επιμέρους  βελτίωση  που  παρουσίασαν  οι  μαθητές  στις  διάφορες 
διαστάσεις του πειραματικού σχεδιασμού που μελετήσαμε, σημειώνονται και σχολιάζονται τα 
παρακάτω:

• Μεγάλη  βελτίωση  παρατηρείται  στη  διάσταση  της  έκφρασης  υποθέσεων.  Στο 
αρχικό ερωτηματολόγιο οι περισσότεροι μαθητές μας (9/14), εκφράζουν υποθέσεις 
που βασίζονται σε διαισθητικά κριτήρια. (π.χ. το γάλα είναι πιο πυκνό από το νερό,  
άρα ζεσταίνεται δυσκολότερα). Στο τελικό ερωτηματολόγιο όλοι σχεδόν οι μαθητές 
(11/14) απαντούν με βάση επιστημονικά κριτήρια.

• Στην  περίπτωση  του  κριτηρίου  ελέγχου  της  υπόθεσης οι  μαθητές  εμφάνισαν 
επίσης  βελτίωση.  Στο  αρχικό  ερωτηματολόγιο  αρκετοί  (8/14)  μπορούσαν  να 
προσδιορίσουν με σαφήνεια ένα κριτήριο, αλλά οι υπόλοιποι (6/14) παρουσίαζαν 
ασάφειες. Στο τελικό ερωτηματολόγιο όλοι οι μαθητές (14/14) προσδιορίζουν με 
σαφήνεια ένα κριτήριο επαλήθευσης, ενώ δυο από αυτούς (2/14) τοποθέτησαν και 
δεύτερο εναλλακτικό κριτήριο.

• Σχετικά  με  τη  διάσταση  του  ελέγχου  των  μεταβλητών  επίσης  καταγράφεται 
βελτίωση.  Οι  περισσότεροι  μαθητές  στο  αρχικό  ερωτηματολόγιο  (10/14) 
αναφέρονται  με  ελλειμματικό  τρόπο  στις  απαραίτητες  αρχικές  ρυθμίσεις των 
συσκευών  και  οι  μισοί  σχεδόν  (6/14)  δεν  αναφέρονται  καθόλου στις  αρχικές 
συνθήκες του  πειράματος.  Στο  τελικό  όμως  ερωτηματολόγιο  όλοι  (13/14) 
αναφέρονται στις σημαντικότερες αρχικές ρυθμίσεις των συσκευών (και 1/14 τις 
καθορίζει πλήρως). Επιπλέον, όλοι οι μαθητές ασχολούνται με τις αρχικές συνθήκες 
και μάλιστα μερικοί (4/14) τις καθορίζουν πλήρως 

• Στην διάσταση των υλικών, συσκευών και οργάνων που αναφέρουν οι μαθητές ότι 
θα χρησιμοποιήσουν,  εμφανίζονται  μικρές διαφοροποιήσεις.  Υπάρχει πάντως μια 
τάση βελτίωσης,  αν παρατηρήσουμε ότι  στο αρχικό  ερωτηματολόγιο  δύο (2/14) 
μόνο  μαθητές  καθόρισαν  πλήρως  όλα  τα  απαραίτητα,  ενώ  στο  τελικό 
ερωτηματολόγιο τέσσερεις (4/14) μαθητές το κάνουν αυτό. Επιπλέον, ενώ αρχικά 
υπήρχαν αρκετοί (6/14) μαθητές οι οποίοι πρότειναν μια πολύ «φτωχή» λίστα, αυτοί 
περιορίστηκαν αρκετά (2/14) στο τελικό ερωτηματολόγιο.  

• Περισσότεροι  από  τους  μισούς  μαθητές  μας  (8/14)  στην  αρχή,  εμφανίζουν 
εναλλακτικές απόψεις περιγράφοντας τα φαινόμενα που θεωρούν πως εμπλέκονται 
(θεωρούσαν ότι το φαινόμενο της θέρμανσης ενός υγρού ταυτίζεται με το βρασμό), 
ενώ  ισάριθμοι  παρουσιάζουν  με  ασάφεια  την  πειραματική  διαδικασία που 
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σχεδιάζουν να ακολουθήσουν. Στο τελικό ερωτηματολόγιο η πλειοψηφία (12/14) 
των μαθητών ακολουθεί  μια επιστημονικά αποδεκτή περιγραφή των φαινομένων 
και όλοι πλην ενός (13/14) μπορούν και περιγράφουν με σαφήνεια τη διαδικασία 
που θα ακολουθήσουν στο πείραμα.

Συζήτηση –Συμπεράσματα

Όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα, τα δεδομένα υποστηρίζουν  ότι  η εμπλοκή των 
μαθητών σε  χειρισμούς  «εικονικών αντικειμένων» μέσα σε ένα  λογισμικό προσομοιωμένου 
εργαστηρίου,  μπορεί  να  οδηγήσει  σε  ανάπτυξη  δεξιοτήτων  σχεδιασμού  πειραμάτων,  που 
αφορούν  καταστάσεις  της  καθημερινής  ζωής  σχετικά  με  θερμικές  αλληλεπιδράσεις 
πραγματικών  αντικειμένων.  Η  βελτίωση  αφορά  τις  παρακάτω  διαστάσεις  του  σχεδιασμού 
πειραμάτων για τις οποίες διαπιστώθηκε ότι, μετά το τέλος της διδακτικής σειράς οι μαθητές:

• Εκφράζουν υποθέσεις με κριτήρια που σχετίζονται με την γνώση περιεχομένου και όχι 
διαισθητικά

• Προσδιορίζουν με μεγαλύτερη επιτυχία τις  κρίσιμες μεταβλητές μέσα από τις  οποίες 
μπορούν να επαληθεύσουν ή να απορρίψουν τις υποθέσεις τους

• Καθορίζουν τις αρχικές συνθήκες, με μεγαλύτερη σαφήνεια από πριν
• Επιλέγουν τα κατάλληλα όργανα και υλικά για τα οποία όπως φάνηκε υπάρχει αρκετή 

δυσκολία, μιας και αρκετές φορές τα υπονοούν χωρίς να τα αναφέρουν ρητά.
• Περιγράφουν ορθότερα την πειραματική διαδικασία και τα φαινόμενα που εμπλέκονται.

Θεωρούμε ότι η χρήση του ΣΕΠ επέτρεψε στους μαθητές με εύκολους και γρήγορους 
χειρισμούς να συνθέτουν διατάξεις, να δοκιμάζουν τις προβλέψεις τους και αν χρειαστεί να 
αλλάξουν τις συνθήκες και να ξαναδοκιμάσουν.  Επιπλέον, η ίδια η δομή και η λειτουργία του 
λογισμικού, «επιβάλλει» στους μαθητές να ακολουθήσουν μια σειρά από «εικονικές δράσεις». 
Για παράδειγμα, προκειμένου να ξεκινήσουν τη διεξαγωγή ενός πειράματος πρέπει να κάνουν 
ορισμένες  βασικές  επιλογές  όπως  να  διαλέξουν  τα  δοχεία,  τις  αρχικές  θερμοκρασίες  ή  τις 
ποσότητες των υλικών. Τους οδηγεί επομένως μέσα από τους εικονικούς χειρισμούς τους, να 
προβούν σε επιλογές σχεδιασμού της πειραματικής διάταξης (όργανα, αρχικές συνθήκες). Η 
συγκεκριμένη  διδακτική  ακολουθία που  υιοθετήσαμε,  όπου,  αντί  να  προσφέρουμε  στους 
μαθητές μας έτοιμες πειραματικές διατάξεις, τους τοποθετούσαμε συνήθως αντιμέτωπους με 
την επίλυση ενός προβλήματος με καθημερινούς όρους, το οποίο έπρεπε να μετασχηματίσουν 
σε  πειραματική  διάταξη,  θεωρούμε  ότι  συνέβαλε  θετικά  στην  διατύπωση  υποθέσεων  και 
κριτηρίων ελέγχου ενώ συνετέλεσε στην επιτυχή περιγραφή των πειραμάτων.
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Μεταφορά Εκπαιδευτικών Επινοήσεων από ένα Σύστημα σε Άλλο: μια 
προσπάθεια μεταφοράς από την Καταλονία στην Κύπρο, προσαρμογής 

και αξιοποίησης της ενότητας Ακουστικές ιδιότητες των υλικών.  

Λιβίτζιης Μ., Λοϊζίδου Ε., Σχολινάκη Α., Κωνσταντίνου Κ.
Ερευνητική Ομάδα Μάθησης στις Φυσικές και Περιβαλλοντικές Επιστήμες, 

Πανεπιστήμιο Κύπρου
mikelivitzis@yahoo.com, s_schgr@yahoo.co.uk, c.p.constantinou@ucy.ac.cy

Έχουμε επιχειρήσει μια προσπάθεια μεταφοράς της διδακτικής ακολουθίας Ακουστικές 
ιδιότητες των υλικών, η οποία σχεδιάστηκε στην Καταλονία μέσα από μια ερευνητικά 
προσανατολισμένη διαδικασία στο πλαίσιο του προγράμματος «Materials Science». Η 
ακολουθία των δραστηριοτήτων εφαρμόσθηκε, μετά από μετάφραση του αντίστοιχου 
υλικού, σε δύο τάξεις Τεχνικής Σχολής στην Κύπρο στο πλαίσιο του μαθήματος της 
Φυσικής.  Αναλύονται  οι  δυσκολίες  που  προκύπτουν  κατά τη μεταφορά διδακτικού 
υλικού από ένα εκπαιδευτικό σύστημα σε άλλο. Συλλέξαμε δεδομένα μέσα από την 
τήρηση  αναστοχαστικού  ημερολογίου  από  τη  διδάσκουσα,  με  διαγνωστικά  και 
μεταπειραματικά δοκίμια καθώς και άτυπες παρατηρήσεις στην τάξη. Η ανάλυση μας 
έχει  δώσει  πληροφορίες  για  το  βαθμό  επίτευξης  των  γνωσιολογικών  στόχων. 
Επιπρόσθετα, μέσω της συμπλήρωσης σχετικών ερωτηματολογίων πριν και μετά την 
πιλοτική εφαρμογή, μελετήθηκαν οι αλλαγές στη στάση και στα κίνητρα σε σχέση με το 
μάθημα  της  Φυσικής  μέσα από  την  ενεργητική  εμπλοκή  των  μαθητών  σε  ομαδική 
εργασία για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Τα αποτελέσματα συζητούνται στο πλαίσιο 
του σκεπτικού μιας πολιτικής για ανάπτυξη μηχανισμών ανταλλαγής  εμπειριών καλής 
εκπαιδευτικής πρακτικής μεταξύ εκπαιδευτικών συστημάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Εισαγωγή
Ένας  από  τους  κύριους  στόχους  του  προγράμματος  «Materials Science»  είναι  η  ανάπτυξη 
διδακτικού υλικού το οποίο να περιέχει τα απαραίτητα στοιχεία που να το καθιστούν κατάλληλο 
για  εφαρμογή  σε  διαφορετικά  εκπαιδευτικά  συστήματα  ξεπερνώντας  συστημικούς, 
πολιτισμικούς, οργανωτικούς και γλωσσικούς περιορισμούς. Για το σκοπό αυτό συστάθηκε μια 
διεθνής ομάδα ειδικών που παρακολουθεί τις εφαρμογές διδακτικού υλικού ώστε να εντοπίζει 
τα χαρακτηριστικά που πρέπει αυτό να έχει. 

Για την ανάπτυξη του διδακτικού υλικού στα πλαίσια αυτού του προγράμματος συνεργάστηκαν 
έμπειροι ερευνητές στην επιστήμη της μάθησης και εκπαιδευτικοί των φυσικών επιστημών. Το 
διδακτικό  υλικό  βασίστηκε  σε  καθιερωμένες  αρχές  και  γνώση  που  προέκυψε  μέσα  από 
ερευνητικές  διεργασίες,  ώστε  να  επιλύει  διδαχτικά  προβλήματα  μέσα  από  καινοτόμες 
παιδαγωγικές προσεγγίσεις, χρησιμοποιώντας τον τομέα της Επιστήμης Υλικών ως παράδειγμα. 

Το Διδακτικό Υλικό
Το διδακτικό υλικό  Ακουστικές ιδιότητες των υλικών αναπτύχθηκε μέσα από μια ερευνητικά 
προσανατολισμένη  διαδικασία  από  το  Ερευνητικό  Κέντρο  Εκπαίδευσης  στις  Φυσικές 
Επιστήμες  και  τα  Μαθηματικά  του  Αυτόνομου  Πανεπιστημίου  της  Βαρκελώνης  και 
απευθύνεται  σε  μαθητές  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  ηλικίας  14-16  ετών.  Η  παιδαγωγική 
προσέγγιση στηρίζεται στο πρότυπο της διερώτησης. Η διερώτηση είναι ένα πλαίσιο μάθησης 
στο οποίο οι μαθητές καλούνται να μάθουν και να αναπτύξουν δεξιότητες μέσα από ερωτήσεις, 
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προβληματισμό  και  δραστηριότητες  οι  οποίες  προσεγγίζουν  την  επιστημονική  διεργασία 
επίλυσης προβλημάτων. Η διαδικασία αυτή προσδίδει αυθεντικότητα στη μαθησιακή πορεία 
που ενθαρρύνονται να αναπτύσσουν οι μαθητές. 

Όσον αφορά στη διερώτηση το διδακτικό υλικό:
• Ακολουθεί  μια παιδαγωγική  πορεία  από  την καθοδηγούμενη  στην  πιο ανοιχτή 

διερώτηση
• Χρησιμοποιεί  την  προσέγγιση  της  διατύπωσης  προβλήματος  με  καθοδηγητικές 

ερωτήσεις
• Προωθεί  διερευνητικές  ικανότητες,  που  σχετίζονται  όχι  μόνο  με  εργαστηριακές 

επιστημονικές διεργασίες, (μέτρηση, ανάγνωση γραφικών, κλπ) αλλά και γενικότερης 
επιστημονικής επάρκειας (χρήση μοντέλων, πρόβλεψης, κλπ). 

Το  διδακτικό  υλικό  δίνει  την  ευκαιρία  στους  μαθητές  να  καταπιαστούν  με  ένα  θέμα  της 
καθημερινότητας που τους είναι σχετικά οικείο μέσα από μια επιστημονική διαδικασία. Αυτό 
πραγματοποιείται εστιάζοντας σε ένα πραγματικό πρόβλημα όπως είναι αυτό της ηχορύπανσης 
στην ειδική περίπτωση μιας δισκοθήκης. Μελετώντας αυτό το πρόβλημα οι μαθητές, καλούνται 
να προτείνουν λύσεις. Για να καταλήξουν όμως σε λύσεις πρέπει πρώτα να κάνουν προβλέψεις, 
να εντοπίσουν τους παράγοντες που επηρεάζουν και να κάνουν μετρήσεις ώστε να καταλήξουν 
σε αξιόπιστα συμπεράσματα.

Η ακολουθία δραστηριοτήτων αρχίζει με μια εισαγωγή στη φύση του ήχου και συνεχίζει με τη 
διάκριση  των  ηχητικών  φαινομένων  όπως  η  ανάκλαση,  η  περίθλαση,  η  διάδοση  και  η 
απορρόφηση. Οι μαθητές καλούνται να εξετάσουν πώς συμπεριφέρεται ο ήχος όταν προσπίπτει 
σε  μια  επιφάνεια  και  πώς  διαδίδεται  μέσα  από  υλικά  σώματα.  Ακολούθως,  μέσα  από 
διερεύνηση,  προσπαθούν να διακρίνουν ποια υλικά  κυρίως ανακλούν τον  ήχο και  ποια τον 
απορροφούν περισσότερο. Έπειτα, επιχειρείται μια σύνδεση μεταξύ της συμπεριφοράς και της 
εσωτερικής δομής των υλικών. Τέλος, οι μαθητές καλούνται να καθορίσουν ποια υλικά πρέπει 
να τοποθετηθούν και πού ώστε να επιτυγχάνεται καλή ακουστική μέσα στη δισκοθήκη αλλά και 
η απαραίτητη ηχομόνωση για να μην ενοχλούνται οι γείτονες.

Το διδακτικό υλικό είναι σχεδιασμένο να χτίζει το εννοιολογικό μοντέλο για ηχο-απορροφητές 
και  ήχο-ανακλαστές.  Η  μοντελοποίηση  θεωρείται  μια  χρήσιμη  διαδικασία  που  βοηθά  τους 
μαθητές να χτίσουν επιστημονική γνώση η οποία να επιτρέπει τη μεταφορά της σε διαφορετικές 
καταστάσεις. Τα τρία κύρια μοντέλα που εισάγονται είναι:

• Ένα  μοντέλο  για  να  προβλέπει  και  να  εξηγεί  τι  γίνεται  η  ενέργεια  του  ήχου  που 
προσπίπτει σε ένα υλικό με συγκεκριμένη ακουστική συμπεριφορά

• Ένα μακροσκοπικό μοντέλο που να προβλέπει και να εξηγεί πώς εξασθενεί ο ήχος (με 
ανάκλαση ή απορρόφηση) όταν φτάνει  σε ένα υλικό  αναλόγως των μακροσκοπικών 
φυσικών ιδιοτήτων αυτού του υλικού (πυκνότητα, πορώδη υφή, ελαστικότητα) 

• Ένα  μικροσκοπικό  μοντέλο  που  να  προβλέπει  και  να  αναλύει,  χρησιμοποιώντας  τη 
μικροδομή  των  υλικών,  πώς  συγκεκριμένες  ιδιότητες  των  υλικών  επηρεάζουν  την 
ικανότητά τους να εξασθενούν τον ήχο.

Οι  μαθητές  εργάζονται  σε  μικρές  ομάδες  και  συνεργάζονται  για  τη  διεξαγωγή  των 
δραστηριοτήτων κατά τις πειραματικές διεργασίες, την ανάλυση των δεδομένων τους και την 
εξαγωγή  συμπερασμάτων.  Παράλληλα,  ο/η  εκπαιδευτικός  επιβλέπει  τις  διαδικασίες  που 
ακολουθούν  οι  μαθητές,  τους  συμβουλεύει  και  προσπαθεί  να  διαπιστώσει  κατά  πόσο 
πραγματικά  κατανοούν,  μέσω συζήτησης  μαζί  τους.  Η συζήτηση  αυτή  έχει  τη  μορφή  ημι-
σωκρατικών διαλόγων ενώ αποφεύγεται οποιασδήποτε μορφής διάλεξη. Ακόμα, μέσα από τα 
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τετράδια όπου οι μαθητές σημειώνουν παρατηρήσεις και συμπεράσματα, παρακολουθεί στενά 
την  εξέλιξη  των  γνώσεων  και  της  κατανόησης  τους.  Επιπλέον,  γίνεται  αξιολόγηση  της 
επίτευξης των μαθησιακών επιδιώξεων με προ- και μετά-πειραματικά δοκίμια. Η κάθε ομάδα 
μαθητών  τέλος,  παρουσιάζει  μέσα  από  μία  αφίσα  τις  προτάσεις  της  για  την  επίλυση  του 
προβλήματος που τέθηκε.

Για  τη  μεταφορά  και  εφαρμογή  του  διδακτικού  υλικού  αυτού  σε  κυπριακό  σχολείο 
απαιτήθηκαν,  πέραν  της  μετάφρασης  στα  ελληνικά,  και  κάποιες  αλλαγές  στη  δομή  και  το 
περιεχόμενό  του.  Οι  δυσκολίες  που  αντιμετωπίζουν   οι  μαθητές  όσον  αφορά  στις 
προαπαιτούμενες γνώσεις για την παρακολούθηση μιας ενότητας είναι διαφορετικές από ένα 
εκπαιδευτικό σύστημα σε ένα άλλο, καθώς υπάρχουν διαφορετικά αναλυτικά προγράμματα και 
εστιάζουν  σε  διαφορετικά  εννοιολογικά  ζητήματα.  Επιπρόσθετα,  μαθητές  από  διαφορετικές 
χώρες  φέρουν  άλλες  εμπειρίες  και  επομένως  χρειάζεται  διαφοροποιημένη  προσέγγιση  στο 
διδακτικό  υλικό  που  χρησιμοποιείται  στην  κάθε  μια   Μετά  από  συζητήσεις  με  τους 
εκπαιδευτικούς αντιληφθήκαμε ότι χρειαζόταν να προστεθούν ορισμένες παράγραφοι ώστε να 
συμπληρωθούν προαπαιτούμενες γνώσεις των μαθητών καθώς και η διασαφήνιση ορισμένων 
σημείων  στο  περιεχόμενο.  Επίσης  οι  εκπαιδευτικοί  πραγματοποίησαν  κάποιες  επιπλέον 
δραστηριότητες για καλύτερη κατανόηση της φύσης του ήχου ως κύμα.

Μεθοδολογία
Όλες οι τροποποιήσεις στην ακολουθία δραστηριοτήτων έγιναν στο πλαίσιο της λειτουργίας της 
τοπικής ομάδας εργασίας στην οποία συμμετείχαν ερευνητές και εκπαιδευτικοί. Διατηρήθηκε 
στενή  επαφή  με  την  αρχική  ομάδα  σχεδιασμού  και  ανάπτυξης  στη  Βαρκελώνη  για 
αποσαφηνίσεις και συντονισμό. Αρχικά αναλύθηκε η δομή της ακολουθίας σε συνάρτηση με το 
κυπριακό  αναλυτικό  πρόγραμμα  Τεχνικών  Σχολών  και  το  διαθέσιμο  διδακτικό  χρόνο. 
Ακολούθως μελετήθηκαν οι δραστηριότητες με τη σειρά και τροποποιήθηκαν τόσο οι οδηγίες 
όσο και το περιεχόμενο ώστε να συνάδουν με τις δυνατότητες των μαθητών και μια μαθησιακή 
πορεία κατασκευής νοήματος.

Μια πρώτη εφαρμογή του διδακτικού υλικού στην Κύπρο έγινε  σε μια Τεχνική Σχολή στη 
Λάρνακα. Η Τεχνική  Σχολή στην Κύπρο είναι σχολή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για παιδιά 
που τελειώνουν το Γυμνάσιο και προσανατολίζονται περισσότερο σε τεχνικά αντικείμενα όπως 
την  ηλεκτρολογία,  τη  μηχανολογία,  τις  κατασκευές,  τη  διακόσμηση κλπ.  Ως  εκ  τούτου,  τα 
περισσότερα  μαθήματα  που  προσφέρονται  επικεντρώνονται  στην  ανάπτυξη  πρακτικών 
δεξιοτήτων και επιχειρούν να προσφέρουν εφαρμοσμένη τεχνογνωσία.  Στην εφαρμογή αυτή 
συμμετείχαν δύο τμήματα με 15-χρονους μαθητές στο πλαίσιο του μαθήματος της Φυσικής. Τα 
μαθήματα λάμβαναν χώρα τρεις φορές τη βδομάδα για περίοδο πέντε εβδομάδων. 

Το ημερολόγιο του εκπαιδευτικού αποτέλεσε ένα σημαντικό μέσο για συλλογή δεδομένων και 
εξαγωγή συμπερασμάτων όσον αφορά στην εφαρμογή του υλικού,  την επίδρασή του στους 
μαθητές,  την  αποδοχή  του  από  αυτούς  καθώς  και  τα  προβλήματα  ή  τις  δυσκολίες  που 
προέκυψαν.  Σε  αυτό,  η  εκπαιδευτικός  κατέγραφε  καθημερινά  σχόλια,  παρατηρήσεις  και 
αντιδράσεις όπως αντιλαμβανόταν σε κάθε μάθημα κατά τη διάρκεια της εφαρμογής. Από αυτό 
προέκυψαν και οι εισηγήσεις της για τη βελτίωση του υλικού.

Δεδομένα που αφορούν στην επίτευξη των μαθησιακών επιδιώξεων λήφθηκαν μέσα από τη 
σύγκριση προ- και μετά-πειραματικών δοκιμίων. Στα δοκίμια αυτά οι ερωτήσεις ήταν ανοιχτού 
τύπου ώστε να αξιολογείται η κατανόηση εννοιών μέσα από την απάντηση και την επεξήγηση 
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του σκεπτικού, η ανάπτυξη κριτικής σκέψης καθώς και η ικανότητα επικοινωνίας των ιδεών. 
Τέλος  στους  μαθητές  δόθηκαν  ερωτηματολόγια  για  να  διαπιστωθεί  κατά  πόσον  υπήρξαν 
αλλαγές στις στάσεις και τα κίνητρά τους απέναντι στις φυσικές επιστήμες.

Αποτελέσματα
Πιο  κάτω  παρατίθενται  ενδεικτικά  αποτελέσματα  από  την  ανάλυση  των  δεδομένων  που 
λήφθηκαν μέσα από τη σύγκριση προ- και μετά-πειραματικών δοκιμίων.

Ο Πίνακας 1 και τo Σχεδιάγραμμα 1 παρουσιάζουν τη σύγκριση των απαντήσεων των μαθητών 
στο προ-πειραματικό και στο μετά-πειραματικό δοκίμιο σε ερώτηση που εξετάζει τις γνώσεις 
των μαθητών αναφορικά με τις ιδιότητες υλικών που βοηθούν στην εξασθένιση του ήχου. Στον 
πίνακα φαίνονται οι ερωτήσεις και τα επίπεδα στα οποία διαχωρίστηκαν οι ιδέες-απαντήσεις 
των  μαθητών  σε  σχέση  με  αυτές.  Παρατίθενται  ενδεικτικά  παραδείγματα  από  αυτές  τις 
απαντήσεις.

Σχεδιάγραμμα 1: Σύγκριση των απαντήσεων των μαθητών στο διαγνωστικό και στο μετά-πειραματικό 
δοκίμιο στην ερώτηση που διερευνούσε τις γνώσεις των μαθητών αναφορικά με τις ιδιότητες υλικών που 

βοηθούν στην εξασθένιση του ήχου
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Ερώτηση Α

Διαγνωστικό Μεταδιαγνωστικό 

Στη γραφική παράσταση φαίνονται τα ποσοστά με τα οποία καταμερίστηκαν οι απαντήσεις των 
μαθητών  στα  διάφορα  επίπεδα  τόσο  στο  προ-πειραματικό  όσο  και  στο  μετά-πειραματικό 
δοκίμιο. Όπως γίνεται αντιληπτό, το 30% των μαθητών που αρχικά είτε δεν απάντησε είτε δεν 
είχε κατανοήσει  την ερώτηση μετακινήθηκε,  μετά την εφαρμογή του διδακτικού υλικού,  σε 
ψηλότερα επίπεδα ενώ ένα ποσοστό 31% μετέβηκε από το 1ο επίπεδο στα επόμενα δύο. Πολύ 
σημαντικό είναι το ποσοστό των μαθητών (38%) που, μετά την εφαρμογή, έδωσε απαντήσεις 
που εντάσσονται στο 3ο επίπεδο, δηλαδή μπόρεσαν να συσχετίσουν τις ακουστικές ιδιότητες 
των υλικών με την εσωτερική δομή τους.
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Πίνακας 1: Σύγκριση των απαντήσεων των μαθητών στο διαγνωστικό και στο μετά-πειραματικό δοκίμιο 
στην ερώτηση που διερευνούσε τις γνώσεις των μαθητών αναφορικά με τις ιδιότητες υλικών που 

βοηθούν στην εξασθένιση του ήχου
Δοκίμιο Προ-πειραματικό Μετά-πειραματικό

Ερώτηση Α

Με  ενδιαφέρει  να  κατασκευάσω  ένα  κουτί  στο 
οποίο να μπορώ να κλείσω ένα ξυπνητήρι και όταν 
αυτό χτυπάει να μην ακούγεται. Ποιες ιδιότητες 
πρέπει  να  έχει  το  υλικό  από  το  οποίο  θα  
κατασκευαστεί το κουτί; Για κάθε ιδιότητα που 
θα  αναφέρετε  να  περιγράψετε  γιατί  αυτή  η  
ιδιότητα είναι σημαντική.

Περιγράψτε  πώς  θα  διαμορφώνατε  το 
υπνοδωμάτιό σας ώστε να μπορείτε να παίζετε ή 
να  ακούτε  σε  αυτό  μουσική  χωρίς  να  ενοχλείτε 
αυτούς που είναι στα άλλα δωμάτια του σπιτιού. 
Ποιες ιδιότητες πρέπει να έχουν τα υλικά που θα 
χρησιμοποιήσετε; Εξηγήστε γιατί.

Επίπεδο 0

Δεν κατανόησε την ερώτηση / Δεν απαντά
“το κουτί που θα κατασκευάσω πρέπει να επιτρέπει  
να βγαίνει  ο ήχος  προς τα έξω έτσι  ώστε να τον  
ακούμε  ”

Δεν κατανόησε την ερώτηση / Δεν απαντά
Δεν υπήρχε απάντηση μαθητών που να εμπίπτει σε 
αυτό το επίπεδο

Επίπεδο Ι

Δεν αναφέρουν γιατί αλλά αντιλαμβάνονται ότι 
κάποια υλικά εξασθενούν την ένταση του ήχου.
   
“το κουτί να είναι κατασκευασμένο από ξύλο αφού 
το ξύλο τραβάει τον ήχο και θα βάλουμε σιλικόνη  
για να απομονωθεί ο ήχος ”

Δεν αναφέρουν γιατί αλλά αντιλαμβάνονται ότι 
κάποια υλικά εξασθενούν την ένταση του ήχου. 
“θα διαμόρφωνα το υπνοδωμάτιο  μου  με τραχιά  
επιφάνεια για να μην ακούγεται θόρυβος αντί ήχος  
και,  θα  έβαζα  πολυστερίνη  στο  νταβάνι.  Στα  
παράθυρα  θα  έβαζα  διπλό  γυαλί  και  από  μέσα 
παχιές  κουρτίνες.  Στον  τοίχο  θα  έβαζα 
διακοσμητική  πέτρα  και  στις  τρύπες  της  πόρτας 
πολυστερίνη ”

Επίπεδο ΙΙ

Αναφέρονται ιδιότητες αλλά με παρανόηση για 
το πώς βοηθούν.   
“πρέπει  να  χρησιμοποιηθεί  μέταλλο  γιατί  είναι  
ανθεκτικό και  ο  ήχος  δεν  μπορεί  να το  διαπερνά 
νομίζω”

Αναφέρονται ιδιότητες αλλά με παρανόηση για 
το πώς βοηθούν.   
“θα διαμόρφωνα το υπνοδωμάτιο μου με τρόπο να  
μπορώ  να  παίξω  ή  να  ακούω  σε  αυτό  μουσική  
χωρίς  να  ενοχλώ  αυτούς  που  είναι  στα  άλλα 
δωμάτια  του  σπιτιού  μου  χρησιμοποιώντας 
διάφορα υλικά. Πρώτα πρώτα θα έβαζα μες τους  
τοίχους  διπλό  γυαλί  γιατί  αυτό  κάνουν  τον  ήχο 
αθόρυβο,  θα έκαμνα την πόρτα πολλά πυκνή και  
θα έβαζα ξύλο επειδή είναι λείο κιόλας θα έβαζα  
κουρτίνες”

Επίπεδο ΙΙΙ

Αναφέρονται  ιδιότητες  που  βοηθούν  στην 
εξασθένιση της έντασης του ήχου. 
“θα πρέπει να έχει μεγάλη πυκνότητα το υλικό έτσι  
ώστε να παρουσιάζει μεγάλη αδράνεια”

Αναφέρονται  ιδιότητες  που  βοηθούν  στην 
εξασθένιση της έντασης του ήχου. 
“θα  επένδυα  τους  τοίχους  με  τσόχα  για  να  
απορροφά τον ήχο στα παράθυρα θα έβαζα χοντρές  
κουρτίνες για να απορροφούν μέρος του ήχου. Τα  
γυαλιά  θα  τα  έβαζα  διπλά  δηλαδή  γυαλί  αέρας  
(κενο)  γυαλί  για  να μην περνά ο ήχος...  Δηλαδή  
γενικά τα υλικά που θα έβαζα στο δωμάτιο μου θα  
πρέπει  να  είναι  δύσκαμπτα,  μεγάλης  πυκνότητας  
και  έτσι  να εγκλωβίζεται  μέσα ένα μεγάλο μέρος  
του ήχου να έχουν λεία επιφάνεια να ανακλούν τον  
ήχο και μέσα να έχουν πορώδη υφή ”

Επίπεδο IV

Αναφέρονται  ιδιότητες  και  γιατί  είναι 
σημαντικές . 
Δεν υπήρχε απάντηση μαθητών που να εμπίπτει σε 
αυτό το επίπεδο

Αναφέρονται  ιδιότητες  και  γιατί  είναι 
σημαντικές  
Δεν υπήρχε απάντηση μαθητών που να εμπίπτει σε 
αυτό το επίπεδο

Επιπρόσθετα,  οι  απαντήσεις  των  μαθητών  στο  μετά-πειραματικό  δοκίμιο  είναι  σαφώς  πιο 
περιεκτικές (Πίνακας 1) και δείχνουν αλλαγή στον τρόπο σκέψης και έκφρασης των ιδεών τους. 
Οι μαθητές χρησιμοποίησαν στις απαντήσεις τους αρκετές από τις έννοιες που διδάχτηκαν μέσα 
από το υλικό και η σκέψη τους είχε μεγαλύτερη συνοχή. Στον πίνακα παρατίθενται ενδεικτικές 
απαντήσεις των μαθητών. Συχνά, απαντήσεις που τοποθετούνται στα ίδια επίπεδα ως προς την 
εννοιολογική κατανόηση δεν είχαν την ίδια ποιότητα αλλά στο μετά-πειραματικό ήταν αρκετά 
πιο σύνθετες με περισσότερη συνέπεια στην έκφραση και στην επεξήγηση του σκεπτικού. Αυτό 
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το στοιχείο, υποδηλώνει μια βελτίωση των μαθητών στη διάσταση της αυτοπεποίθησης και της 
συνέπειας  με  την  οποία  αντιμετώπισαν τα  ερωτήματα,  η  οποία  δεν  εμφανίζεται  εκ  πρώτης 
όψεως στον Πίνακα.

Πίνακας 2: Σύγκριση των απαντήσεων των μαθητών στο διαγνωστικό και στο μετά-πειραματικό δοκίμιο 
στην ερώτηση που διερευνούσε την άποψη των μαθητών αναφορικά με την συμπεριφορά του ήχου όταν 

προσπίπτει σε ένα βουνό

Ερώτηση 4
Ο Κώστας φωνάζει μπροστά από ένα βουνό και ακούει τη φωνή του να επιστρέφει. Τι νομίζετε 
ότι  συμβαίνει;  Πιστεύετε  ότι  αυτό  θα  συμβαίνει  στον  ίδιο  βαθμό  είτε  πρόκειται  για 
δασωμένο βουνό είτε για βράχια;

Επίπεδο 0 Δεν κατανόησε την ερώτηση / Δεν απαντά
“Το βουνό αντιλαλεί τη φωνή του Κώστα.”

Δεν κατανόησε την ερώτηση / Δεν απαντά
“Αυτό συμβαίνει γιατί ο ήχος διαπερνά μέσα από το 
βουνό  και  ακούγεται  μέχρι  το  βάθος.  Δεν  θα 
συμβαίνει το ίδιο και στο βράχο και στο δασωμένο 
βουνό γιατί αυτά θα έχουν εμπόδιο και δεν θα είναι  
εύκολο να διαπεράσει ο ήχος.”

Επίπεδο Ι Αναφέρουν αντίλαλο χωρίς να εξηγούν γιατί
“Γίνεται αντίλαλος.”

Αναφέρουν αντίλαλο χωρίς να εξηγούν γιατί
“όταν ο Κώστας  φωνάζει  μπροστά από ένα βουνό  
ακούγεται  ο  αντίλαλος  του.  Όταν  το  βουνό  είναι  
δασωμένο  τότε  δεν  έχουμε  σε  τόσο  μεγάλο  βαθμό 
αντίλαλο ενώ σε βουνό με βράχια ο αντίλαλος είναι  
σε μεγάλο βαθμό ”

Επίπεδο ΙΙ

Αναφέρουν μεγάλη απόσταση/ γκρεμό κτλ  
“Αυτό συμβαίνει  όταν είμαστε σε ένα πολύ ψηλό 
σημείο  και  υπάρχει  κενό.  Στα  βράχια  δεν  θα 
συμβαίνει το ίδιο”

Αναφέρουν μεγάλη απόσταση/ γκρεμό κτλ  
Δεν υπήρχε απάντηση μαθητών που να εμπίπτει  σε  
αυτό το επίπεδο

Επίπεδο ΙΙΙ

Αναφέρουν  ανάκλαση  στα  βράχια  αλλά  δεν 
αναφέρουν τίποτα στο δασωμένο 
“Νομίζω ότι τα φωνητικά κύματα κάνουν κάτι σαν 
ανάκλαση και  για  αυτό  ακούει  τη  φωνή του που  
επιστρέφει. Σε βράχια δεν θα γινόταν το ίδιο γιατί  
το έδαφος θα είναι ανώμαλο”

Αναφέρουν  ανάκλαση  στα  βράχια  αλλά  δεν 
αναφέρουν τίποτα στο δασωμένο 
“ο  ήχος  της  φωνής  του  Κώστα  ανακλάται  στο 
απέναντι βουνό και επιστρέφει.”

Επίπεδο IV

Αναφέρουν  ανάκλαση  στα  βράχια  και 
απορρόφηση στα δέντρα 
“Πάνω  στο  βουνό  υπάρχει  αντίλαλος  ενώ  με  
δασωμένο βουνό δεν υπάρχει γιατί περιέχει δέντρα  
και εμποδίζει τον ήχο να έρθει πίσω ”

Αναφέρουν ανάκλαση στα βράχια και απορρόφηση 
στα δέντρα 
“όταν  η  επιφάνεια  του  βουνού  είναι  λεία  χωρίς  
δέντρα  ο  ήχος  ανακλάται  από  την  επιφάνεια  του 
βουνού με αποτέλεσμα να ακούγεται αντίλαλος. Όταν  
το βουνό είναι δασωμένο ο ήχος εγκλωβίζεται  στα 
ενδιάμεσα  κενά  των  δέντρων  που  έχουν  μεταξύ 
τους.”

Εντούτοις, κανένας από τους μαθητές δεν μπόρεσε να απαντήσει γιατί οι ιδιότητες αυτές είναι 
σημαντικές. Αυτό ήταν αναμενόμενο σε κάποιο βαθμό, αφού λόγω έλλειψης διδακτικού χρόνου, 
το  τελευταίο  κεφάλαιο  του  διδακτικού  υλικού  στο  οποίο  γινόταν  η  αντίστοιχη  ανάλυση 
καλύφθηκε βιαστικά χωρίς να δοθεί η απαραίτητη σημασία. Επίσης ο τρόπος που διατυπώθηκε 
η ερώτηση, δηλαδή με συνεχόμενα υποερωτήματα δε βοήθησε τους μαθητές να εστιάσουν στο 
καθένα από αυτά χωριστά. Πέραν από αυτά όμως, διαπιστώνεται μια αδυναμία των μαθητών 
αυτού του επιπέδου στην Κύπρο, να κατανοήσουν τις έννοιες και να αντιληφθούν σε βάθος τα 
φαινόμενα όπως παρατίθενται στο διδακτικό υλικό, όσον αφορά στη μηχανιστική εξήγηση της 
συμπεριφοράς του ήχου όταν προσπίπτει στα διάφορα υλικά, με βάση τη μικροδομή τους. Αυτό 
οφείλεται κυρίως στην έλλειψη προϋπάρχουσας γνώσης για τη δομή της ύλης και πρότερων 
αναπαραστάσεων για τους δεσμούς ανάμεσα στα μόρια που συγκροτούν την ύλη.
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Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται τα επίπεδα στα οποία οργανώθηκαν οι απαντήσεις των μαθητών 
σε  σχέση  με  τη  συμπεριφορά  του  ήχου  όταν  προσπίπτει  σε  μια  επιφάνεια.  Σε  αυτές  τις 
ερωτήσεις, οι μαθητές αναμένονταν να εφαρμόσουν τις γνώσεις που απέκτησαν σε καταστάσεις 
όπου συμβαίνουν παρόμοια φαινόμενα με αυτά που παρατηρήθηκαν στην τάξη π.χ.  σε ένα 
δασώδες  βουνό  συμβαίνει  παρόμοια  διαδικασία  όπως  και  σε  ένα  πορώδες  υλικό,  όπου  οι 
πολλαπλές ανακλάσεις οδηγούν στην εξασθένιση του ήχου.  

Το Σχεδιάγραμμα 2 παρουσιάζει τον έλεγχο της αλλαγής στην εννοιολογική κατανόηση που 
επιτεύχθηκε μέσω του διδακτικού υλικού αναφορικά με την άποψη των μαθητών για την ηχώ. 
Είναι εμφανές πως σε σχέση με αυτή την επιδίωξη η εφαρμογή του διδακτικού υλικού πέτυχε 
τους στόχους της αφού το 70% των μαθητών απάντησαν σωστά στην ερώτηση και μάλιστα το 
37%  παρουσίασε  και  σύνθετη  σκέψη  όπου  σύνδεσε  την  ύπαρξη  δέντρων  με  πολλαπλές 
ανακλάσεις  και  εξασθένιση  του  ήχου  όπως  συμβαίνει  στα  πορώδης  υλικά.  Παρατηρούμε 
δηλαδή ότι αρκετοί μαθητές ανέπτυξαν την ικανότητα να εφαρμόζουν τη γνώση που έλαβαν σε 
μια ιδιάζουσα περίπτωση, διαφορετική από αυτήν που επεξεργάστηκαν στις  δραστηριότητες 
τους και να εξηγούν ένα φαινόμενο.

Σχεδιάγραμμα 2: Σύγκριση  των απαντήσεων των μαθητών στο διαγνωστικό και στο μετά-πειραματικό 
δοκίμιο στην ερώτηση που διερευνούσε τις γνώσεις των μαθητών για την ηχώ. Σύνθεση σκέψης 

συγκριτικά με φαινόμενα απορρόφησης όταν το βουνό είναι δασωμένο.
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Ερώτηση Γ

Διαγνωστικό Μεταδιαγνωστικό 

Παρά  το  ότι  στο  άρθρο  αυτό  δεν  θα  παρουσιαστούν  ποσοτικά  στοιχεία  όσον  αφορά  στις 
μεταβολές στα κίνητρα και τις στάσεις των μαθητών έναντι στο μάθημα της Φυσικής λόγω μη 
ολοκλήρωσης  της  ανάλυσης  των  σχετικών  δεδομένων,  εντούτοις  μέσα  από  άτυπες 
παρατηρήσεις εντοπίσαμε προφανή βελτίωση σε αυτούς τους τομείς. Η εκπαιδευτικός αναφέρει 
σχετικά στο ημερολόγιό της:  «Κατά τη  διάρκεια της  εφαρμογής του  υλικού ήταν εμφανής η  
θετική επίδραση που είχε στους μαθητές. Έδειχναν ιδιαίτερη προθυμία να εργαστούν σε ομάδες  
και να συνεργαστούν στο σχεδιασμό και την εκτέλεση των πειραμάτων. Απέκτησαν πρωτόγνωρη 
αυτοπεποίθηση και υιοθέτησαν με ευκολία το ρόλο του ερευνητή. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να  
αναφερθεί ότι το ενδιαφέρον τους για το μάθημα διατηρήθηκε σε όλη τη διάρκεια εφαρμογής του  
διδακτικού υλικού και επεκτάθηκε γενικότερα στο μάθημα της φυσικής.»
Επίσης πολύ θετικά ήταν τα σχόλια των ίδιων των μαθητών όταν τους ζητήθηκε στο τέλος της 
εφαρμογής  να  καταγράψουν  τις  εντυπώσεις  τους.  Παρατίθενται  μερικά  ενδεικτικά 
παραδείγματα:
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• Μου άρεσαν τα πειράματα. Μου άρεσε που ήμασταν σε ομάδα. Μου άρεσε που συνεργαζόμασταν  
οι μαθητές. Δεν μου άρεσαν οι δύσκολες ερωτήσεις. Πρέπει να συνεχιστεί αυτό το πρόγραμμα. 

• Από το μάθημα μου άρεσε που κάναμε διάφορα πειράματα και που μάθαμε για τον ήχο.
• Μου άρεσε που κάναμε ομάδες έτσι μπορούσαμε να συνεργαστούμε και που κάναμε πειράματα.
• Απολαύσαμε αυτά τα μαθήματα. Κάθε φορά μαθαίναμε και κάτι καινούργιο.

Συζήτηση
Στο πλαίσιο των διεργασιών ανοιχτού συντονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει προκύψει 
μια  έμφαση  στην  εκπαιδευτική  πολιτική  σε  σχέση  με  την  ανταλλαγή  επιτυχών  πρακτικών 
μεταξύ εκπαιδευτικών συστημάτων. Ως εκ τούτου προκύπτουν ζητήματα που αφορούν στον 
εντοπισμό  τέτοιων  επιτυχών  πρακτικών,  στο  καθορισμό  των  βέλτιστων  φορέων  (και  της 
κλίμακας) του κάθε εκπαιδευτικού συστήματος μεταξύ των οποίων έχει νόημα να επιχειρείται 
αποτελεσματική  επικοινωνία  σε  σχέση  με  αυτή  τη  διάσταση  αλλά  και  ανάπτυξη 
αποτελεσματικών  μηχανισμών  για  αναπροσαρμογή  των  (διδακτικών)  πρακτικών  κατά  τη 
μεταφορά  τους  από  το  ένα  εκπαιδευτικό  σύστημα  σε  άλλο.  Στο  έργο  Materials Science 
υιοθετήσαμε  την  άποψη  ότι  η  άμεση  μεταφορά  εκπαιδευτικών  προγραμμάτων  δεν  είναι 
ωφέλιμη ή εφικτή.  Αντ’ αυτού εστιάσαμε σε ερευνητικά προσανατολισμένες  επινοήσεις  και 
επιχειρήσαμε  να  αναπτύξουμε  μια  μεθοδολογία  για  αφαίρεση  των  σημαντικών  ιδεών, 
αναπροσαρμογή της ακολουθίας δραστηριοτήτων με στόχο τη μεταφορά των σημαντικών ιδεών 
σταδιακή βελτίωση της (νέας) επινόησης στο (νέο) εκπαιδευτικό σύστημα μέσα από εφαρμογή 
και  αξιολόγηση  σε  αυθεντικά  περιβάλλοντα  τάξης.  Η  παρούσα  πρώτη  αναφορά  αυτής  της 
προσπάθειας  παρουσιάζει  ενθαρρυντικά στοιχεία για  την  περαιτέρω επεξεργασία αυτού του 
μεθοδολογικού πλαισίου.

Τα  αποτελέσματα  από  τα  διαγνωστικά  δοκίμια  δείχνουν  ότι  ο  καινοτόμος  σχεδιασμός  του 
διδακτικού  υλικού  οδήγησε  σε  σημαντική  βελτίωση  των  γνώσεων  και  της  εννοιολογικής 
κατανόησης  αλλά  και  στην  ανάπτυξη  ικανοτήτων  των  μαθητών.  Παράλληλα  εντοπίστηκαν 
αδυναμίες που παρουσιάστηκαν από τη μεταφορά του διδακτικού υλικού από ένα εκπαιδευτικό 
σύστημα σε ένα άλλο ώστε να εξετασθούν τρόποι βελτίωσης της πρακτικής αυτής.
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Δαρβινικές έννοιες στα εγχειρίδια γεωλογικού περιεχομένου, της Μέσης 
Εκπαίδευσης, κατά το τέλος του 19ου αιώνα και τις αρχές του 20ου 

αιώνα.

Μακρή Κ., Παυλίδης Σ., Καστάνης Ν.
Τομέας Γεωλογίας, Τμήμα Γεωλογίας Α.Π.Θ., kmakri@geo.auth.gr, pavlides@geo.auth.gr,

Τομέας Στατιστικής , Τμήμα Μαθηματικών, Α.Π.Θ.,nioka@math.auth.gr

Η γεωλογική εκπαίδευση στην Ελλάδα, έχει τις ρίζες της στο δεύτερο μισό του 19ου 
αιώνα, αλλά εδραιώνεται ως «αναγκαία» επιστήμη στα τέλη του ίδιου αιώνα, μέσα από 
ισχυρές αντιπαραθέσεις,  με σημαντικότερη εκείνη μεταξύ των Δαρβινιστών και των 
πολέμιων της Θεωρίας της Εξέλιξης των Ειδών. Ήδη από το 1877 παρουσιάζονται οι 
απόψεις του Δαρβίνου από τον καθηγητή Σ. Μηλιαράκη, μέσω του περιοδικού ΕΣΤΙΑ, ο 
οποίος μαζί με τους Κ. Μητσόπουλο, και Ν. Γερμανό, καθηγητές του Πανεπιστημίου 
Αθηνών,  ανήκουν  στους  υποστηρικτές  του  Δαρβινισμού.  Οι  παραπάνω  καθηγητές 
υπήρξαν  συγγραφείς  βιβλίων  Γεωλογίας  και  γεωλογικού  περιεχομένου  τόσο  της 
Ανώτατης  όσο  και  της  Μέσης  Εκπαίδευσης.  Οι  απόψεις  τους  διαφαίνονται  στα 
συγγράμματα τους  τα οποία διδάχθηκαν  επί  σειρά ετών σε  όλες  τις  βαθμίδες  της 
εκπαίδευσης.  Στην  παρούσα  εργασία  μελετάται  η  επίδραση  του  Δαρβινισμού  στη 
γεωλογική  εκπαίδευση  και  στην  εξέλιξη  της.  Ο Δαρβίνος  ως  γεωλόγος,  δημοσίευσε 
πλήθος  γεωλογικών  εργασιών  και  συχνά  αναφέρετε  από  τους  σημαντικότερους 
γεωλόγους του 19ου αιώνα. Το δείγμα μελέτης για την εργασίας αποτελείται από έξι 
γεωλογικά εκπαιδευτικά βιβλία της εποχής, αλλά και  από άρθρα σε φιλολογικά και 
επιστημονικά  περιοδικά,  όπως  η  ΕΣΤΙΑ,  και  ο  ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ,  τα  οποία 
αντικατοπτρίζουν το μέγεθος της διαμάχης των επιστημόνων του 19ου αιώνα.

Εισαγωγή

Η ελληνική Μέση Εκπαίδευση από την ίδρυση της, με το διάταγμα 31/12/1836 «περί του 
κανονισμού  των  ελληνικών  σχολείων  και  γυμνασίων»,  οργανώθηκε  και  διαμορφώθηκε 
βασιζόμενη  σε  ευρωπαϊκά  πρότυπα,  κυρίως  γερμανικά  και  λιγότερο  γαλλικά.  Η  παρούσα 
εργασία, στο πλαίσιο της ιστορίας της επιστήμης και της εκπαίδευσης, μελετά την επίδραση της 
δαρβινικής  σκέψης  στα  ελληνικά  εγχειρίδια  Γεωλογίας  του  τέλους  του 19ου αιώνα και  των 
αρχών του 20ου. Διερευνά μια σημαντική πτυχή της ιστορίας της ελληνικής εκπαίδευσης, εκείνη 
που αναφέρεται στα πρώτα σχολικά εγχειρίδια Φυσικών Επιστημών, του σχετικά νεοσύστατου 
ελληνικού  κράτους  και  αναδεικνύει  τους  παράγοντες  που  παρενέβησαν  και  ακόμη 
παρεμβαίνουν προκειμένου να καθυστερήσει η αποδοχή της εξελικτικής θεωρίας στην ελληνική 
εκπαίδευση.

Η δημόσια αντιπαράθεση για τον δαρβινισμό.

Η έκδοση της «Καταγωγής των Ειδών» το 1859 ήρθε να ταράξει την ανθρώπινη σκέψη και 
να τη στρέψει προς άλλη κατεύθυνση, προκαλώντας θυελλώδεις συζητήσεις και διαμάχες. Η 
πρώτη έκδοση της «Καταγωγής των Ειδών» απέβαλε τον Θεό από τη Φύση και την Ιστορία και 
μαζί  του  την  χριστιανική  σκέψη  και  παράδοση.  Οι  ιδέες  για  την  εξέλιξη,  κυκλοφορούσαν 
ευρέως στην Αγγλία, και λίγα χρόνια αργότερα σε όλη την Ευρώπη. 
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Στην Ελλάδα γνωρίζουμε αρκετά για την εισαγωγή του Δαρβινισμού στην πρώιμη ελληνική 
επιστημονική  κοινότητα,  προέρχονται  από  άρθρα  σημαντικών  επιστημόνων  οπαδών  της 
θεωρίας και των πολέμιων αυτής.

Ωστόσο η αντιπαράθεση μεταξύ των υποστηρικτών και των πολέμιων του Δαρβινισμού στη 
Ελλάδα,  καθώς  και  η  απήχηση  των  νέων  ιδεολογιών  στην  ελληνική  κοινωνία,  αποτέλεσαν 
αντικείμενο μελέτης και  αναδείχθηκαν από τον Κων. Κριμπά, ενώ σημαντικές πληροφορίες 
προέρχονται από την Χριστίνα Κουλούρη, που πρώτη μελέτησε τα σχολικά εγχειρίδια αυτής της 
εποχής υπό το πρίσμα της ιδεολογικής επιρροής. 

Όπως μας πληροφορεί η Σωτηριάδου (1990) οι πρώτες δημόσιες γραπτές ενασχολήσεις με 
το Δαρβινισμό γίνονται αντιληπτές μέσα από άρθρα στο περιοδικό ΕΣΤΙΑ, του Σπ. Μηλιαράκη, 
μετέπειτα Διευθυντή του Φυσιογραφικού Μουσείου Αθηνών και καθηγητή του Πανεπιστημίου 
Αθηνών, αλλά και ανώνυμων συγγραφέων στο ίδιο περιοδικό. Ο Κριμπάς (1993) αναφέρει πως 
την  ίδια  περίοδο  ο  Θ.  Χελδράιχ,  δάσκαλος  του  Σπ.  Μηλιαράκη  και  επιμελητής  του 
Φυσιογραφικού Μουσείου του Πανεπιστημίου Αθηνών, αλληλογραφεί με τον Δαρβίνο σε θερμό 
κλίμα. Ο Χελδράιχ, ζητά τη γνώμη του Δαρβίνο για τις εργασίες του στη Βοτανική, αλλά τον 
ενημερώνει και για τις μεταφράσεις των έργων του που δημοσιεύονται στην Ελλάδα και τις 
επιμελείται  ο  Σπ.  Μηλιαράκης.  Δύο  από  τις  πιο  χαρακτηριστικές  δημοσιεύσεις  είναι  η 
«Κάρολου Δαρβίνου: βιογραφικό σχεδίασμα μικρού τίνος παιδιού», το 1877 στην ΕΣΤΙΑ και 
όπου  χαρακτηριστικά  ο  Μηλιαράκης  σχολιάζει  πως  το  κοινό  ήδη  γνωρίζει  τη  θεωρία  του 
Δαρβίνου,  σε  τέτοιο  βαθμό  που  έχει  χωριστεί  και  σε  αντίπαλα  στρατόπεδα,  και  στο  ίδιο 
περιοδικό η «Κάρολος Δάρβιν, υπό Σ. Μηλιαράκη. Μετάφρασις εκ του γερμανικού» το 1879. 
(Σωτηριάδου, 1990)

Υποστηρικτές  του  Δαρβινισμού  στην  Ελλάδα  υπήρξαν  οι  φυσιογνώστες  καθηγητές,  Θ. 
Χελδράιχ, Σπ. Μηλιαράκης, Κων. Μητσόπουλος και Ν. Γερμανός (Κ. Κριμπάς 1993). Κατά την 
περίοδο 1868 έως το 1892, μέσα της δημοσιοποίησης των απόψεων τους αποτελούσαν επί το 
πλείστον, τα περιοδικά ΕΣΤΙΑ και ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ, ενώ άρθρα υπέρ του Δαρβινισμού υπάρχουν 
και στα περιοδικά, ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ και το γερμανικής κουλτούρας ΚΛΕΙΩ.

Το περιοδικό ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ που το επιμελείται ο καθηγητής Γεωλογίας στο Πολυτεχνείο 
Αθηνών, Κων. Μητσόπουλος θα ταυτιστεί με την διάδοση του Δαρβινισμού γεγονός που θα 
οδηγήσει στην πολύ σύντομη κυκλοφορία του (1890-1892). Ωστόσο ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ, θα έχει 
μεγάλη απήχηση όπως αναφέρεται στον επίλογο του τεύχους 35 το 1891, από τον εκδότη Α. 
Βαλβή:  ευχαριστούμεν  θερμώς  τη  αμερόληπτω  και  πεφωτισμένη  ελληνική  κοινωνία  επί  τω  
διαφερόντι όπερ επεδείξατο υπέρ της μεταφράσεως και υπέρ των αγώνων υμών.Στον αντίποδα η 
αντίθεση  στη  θεωρία  της  εξέλιξης  των  ειδών  εκφράζεται  δημόσια  μέσα  από  τα  περιοδικά 
ΑΝΑΠΛΑΣΙΣ και ΣΩΤΗΡ, με κύριους εκφραστές τον διδάκτωρ φιλοσοφίας και θεολόγο Σπ. 
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Σούγκρα και τους Ι. Σκαλτσούνη και Μ. Γαλανό. Χαρακτηριστικά για το κλίμα της εποχής είναι 
τα γραπτά του Σπ. Σούγκρα, ο οποίος σημειώνει το φόβο του για τη νέα θεωρία και ανησυχεί 
για την ιδέα του Θεού που εξουθενώνεται,  αφού η νέα θεωρία λέει: η φύση παρήχθη μόνη και  
τυχαίως, και για την αποπνευμάτωση του ανθρώπου αφού άνθρωποι και πίθηκοι έχουν κοινή 
καταγωγή. (Σωτηριάδου 1990)

Δυστυχώς  όμως  το  ίδιο  κλίμα φαίνεται  να  επικρατεί  και  είκοσι  χρόνια  αργότερα,  όπου 
δημοσιεύεται το 1908 από τον φοιτητή Θεολογίας, Αλέξανδρο Καββάδα η εργασία Μελέτη επί  
του "Περί των ημετέρων προγόνων" πονηματίου του κ. Μηλιαράκη (καθηγητού της Βοτανικής εν  
τω Εθνικώ Πανεπιστημίω) και ανασκευή αυτού. Το αξιοσημείωτο στην κριτική του Καββαδά 
είναι ότι προσπαθεί να αντιπαραθέσει αποδείξεις οι οποίες διαψεύδουν τις δαρβινικές απόψεις 
του Σπ. Μηλιαράκη, ερμηνεύοντας κατά το δοκούν έγκυρα επιστημονικά γραπτά της εποχής. 
Χαρακτηριστικά για την συγγένεια του ανθρώπου με τον πίθηκο αναφέρεται: ουδαμού ευρομεν 
πειστικά  επιχειρήματα  προς  πιστοποίησιν  του  γενεαλογικού  δένδρου,  ουδαμού  ευρομεν  
αναμφισβήτητα φέροντα ημάς εις την ανάγκη της παραδοχή του πόθου αυτού.

Στόχος των αντιδαρβινιστών είναι κυρίως οι καθηγητές του Εθνικού Πανεπιστημίου, τόσο 
οι  Φυσιογνώστες,  όσο και  οι  καθηγητές  Ιατρικής  όπως οι  Ιων.  Ζωχιός,  για  τον οποίο ο Κ. 
Κριμπάς (1993) αναφέρει πως του έγιναν συστάσεις από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου, μετά 
από πιέσεις της Ιεράς Συνόδου.

Παρατηρώντας τις δημόσιες διενέξεις δαρβινιστών και αντιδαρβινιστών, κυρίως μέσω του 
περιοδικού  τύπου,  διαφαίνεται  πως  η  δαρβινική  θεωρία  απασχόλησε  πρώιμα  την  ελληνική 
φυσιογνωστική επιστημονική κοινότητα κατά το δεύτερο τρίτο του 19ου αιώνα, δεδομένου πως 
το 1871 ο Δαρβίνος δημοσίευσε το έργο του Η Καταγωγή του Ανθρώπου. 

Δαρβινικές έννοιες στα διδακτικά εγχειρίδια γεωλογικού περιεχομένου.

Σύμφωνα με το βασικό διάταγμα οργάνωσης της εκπαίδευσης (Διάταγμα 31 Δεκεμβρίου 
1836)  που  ίσχυσε  από  το  1836  μέχρι  το  1906,  οι  Φυσικές  Επιστήμες  προβλέπεται  να 
διδάσκονται  κανονικά  σε  όλες  τις  τάξεις  του  Ελληνικού  Σχολείου  και  του  Γυμνασίου. 
Ουσιαστικά η Γεωλογία και η Ορυκτολογία διδάσκονται για πρώτη φορά το 1879 στη Β΄ τάξη 
του Γυμνασίου δύο ώρες εβδομαδιαία, στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Ιστορίας. Συχνά 
δεν  υπάρχει  σαφής  διαχωρισμός  της  επιστήμης  της  Γεωλογίας  καθώς  η  διδασκαλία  του 
μαθήματος,  γίνεται  από  και  από  καθηγητές  Ζωολογίας,  Βοτανικής  και  Φαρμακευτικής,  οι 
οποίοι συχνά είναι και συγγραφείς του αντίστοιχου εγχειριδίου. Πρέπει να σημειωθεί ότι μόλις 
το  1882  πραγματοποιούνται  οι  πρώτοι  διαγωνισμοί  για  τα  διδακτικά  βιβλία  ώστε  να 
χρησιμοποιούνται εγκεκριμένα βιβλία στα δημόσια σχολεία.

Για να απαντήσουμε στο κύριο ερώτημα της εργασίας, για την απήχηση του Δαρβινισμού 
στα γεωλογικά συγγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης, χρησιμοποιήθηκαν εγκεκριμένα βιβλία από 
το τότε Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαίδευσης. 

Αναλυτικότερα χρησιμοποιήθηκαν τα εξής:
• Επιτομή  Φυσικής  Ιστορίας,  Ορυκτολογία  και  Γεωλογία,  Αιμ.  Νοννότης, 

Κωνσταντινούπολη, 1882
• Φυσική Ιστορία Νικ. Γερμανός Αθήνα 1891
• Γεωλογία και Βοτανική προς χρήσιν των Γυμνασίων, Παν. Κονδύλη, Αθήνα 1892.
• Εγχειρίδιον φυσιογνωσίας / υπό εγκριθέν εν τω διαγωνισμώ των διδακτικών βιβλίων  

διά την πενταετίαν 1897-1902, Σπ. Μηλιαράκης,  Αθήνα 1897.
• Γεωγραφία  Φυσική  και  Πολιτική  :  εγκεκριμένη  υπό  του  Υπουργείου  των  

Εκκλησιαστικών  και  της  Δημοσίας  Εκπαιδεύσεως,  προς  χρήσιν  των  ελληνικών 
σχολείων, Κων. Μητσόπουλος, Αθήνα 1900.
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• Στοιχεία Γεωλογίας και Ορυκτολογίας Α.Ε Μέγας, Αθήνα, 1922.
Η  πλειοψηφία  τους  είναι  αντιγραφές  ευρωπαϊκών  εγχειριδίων,  κυρίως  γαλλικών  και 

γερμανικών. Σε αρκετά από τα βιβλία συναντάμε έμμεσες και άμεσες αναφορές σε δαρβινικές 
έννοιες, αλλά και κάποιες εκ διαμέτρου αντίθετες. 

Η Επιτομή  Φυσικής  Ιστορίας,  Ορυκτολογία  και  Γεωλογία (1882)  του  Αιμ.  Νοννότης 
αποτελεί μετάφραση γαλλικής έκδοσης κλασσικής και πολυδιαβασμένης συγγραφείς της οποίας 
ήταν οι G.Delafosse και Beudant και απευθύνεται σε μαθητές της Β΄ Γυμνασίου. Αναφορικά με 
την κίνηση των σπονδυλωτών διαβάζουμε: Πάντα μεν ταύτα ζώων αποτελούμενον εκ των αυτών 
στοιχείων, αλλά τα διάφορα μέρη αυτού ή αναπτύσσονται ή ατροφούσιν αναλόγως του βίου του  
ζώου. 

Στη ενότητα Γεωλογία, παρατηρούμε πως για το σχηματισμό της Γης η έννοια της μεταβολής  
κυριαρχεί,  αλλά χωρίς αναφορές σε εξελικτικά φαινόμενα. Αξίζει  να σημειωθεί ότι ο κατά τα  
λεγόμενα  του  συγγραφέα  το  παρόν  βιβλίο  αποτελεί,  την  πρώτην  εν  την  Ελληνική  εκδοθείσα 
Γεωλογίαν.

Εικόνα 2:απόσπασμα από το σχολικό βιβλίο Επιτομή Φυσικής Ιστορίας, Ορυκτολογία και Γεωλογία 
(1882) του Αιμ. Νοννότη

Στη Φυσική Ιστορία (1891) του Ν. Γερμανού διαβάζουμε: Τα εις την συνομοταξίαν αυτήν  
(σπονδυλωτά) ανήκοντα ζώα είνε τα τελειότερα επί της γης, ων την ανώτερη βαθμίδα κατέχει ο  
άνθρωπος.  Στην  περιγραφή  του  ουρακοτάγκου  ο  Ν.  Γερμανός  παρατηρεί  πως  έχει  τη  
μεγαλύτερη ομοιότητα ως προς το σχήμα με τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος αναλύεται στο κεφάλαιο 
της ζωολογίας ή της παλαιοντολογίας, στην ομοταξία σπονδυλωτών, γεγονός που εξοικειώνει 
τον μαθητή με την ιδέα της συγγένειας. Στο ίδιο βιβλίο σχετικά με το σχηματισμό της Γης 
συναντάμε νύξεις εξελικτικών διαδικασιών, για τη σφαίρα που μεταβάλλει τη θερμοκρασία της 
και το σχήμα της.

Στο βιβλίο Γεωλογία και Βοτανική (1892) ο συγγραφέας Παν.Κονδύλης, βασιζόμενος σε 
γαλλικό  εγχειρίδιο,  όπως  χαρακτηριστικά  αναφέρεται  στον  επίλογο,  σχετικά  με  τα  αρχαία 
γεωλογικά φαινόμενα γράφει πως η μετατόπιση των θαλασσών και των όρεων αλλοίωσε τη 
φυσική κατάσταση της γης αλλά μετέβαλε και τη φύση των οργανικών όντων που κατοικούν σε 
αυτήν.

516



Εργασίες 

Εικόνα 3:απόσπασμα από το βιβλίο Γεωλογία και Βοτανική, Παν. Κονδύλη, 1892

Στη Φυσιογνωσία (1897) του Σπ. Μηλιαράκη, που διδάχθηκε κατά τα έτη 1892 -1902 στα 
Ελληνικά  Σχολεία  και  Παρθεναγωγεία,  αναφέρεται  πως  ο  άνθρωπος  είναι  μεν  το  ανώτερο 
ψυχικά ζώο, σωματικά όμως διαφέρει ελάχιστα από τον τελειότερο πίθηκο. Παρατηρούμε όπως 
και σε προγενέστερα βιβλίο Ζωολογίας (1889) του ίδιου, ότι γίνεται λόγος για ανασκαφές που 
αποκάλυψαν ζώα τα οποία  δεν υπάρχουν πια ή υπάρχουν σε άλλους τόπους, αλλά και για την 
εύρεση κρανίου του κοινού ίσως πρόγονου του σημερινού Ευρωπαίου. 

Ιδιαίτερη  περίπτωση  αποτελεί  το  βιβλίο  Γεωγραφία  Φυσική  και  Πολιτική,  του  Κων. 
Μητσόπουλου το οποίο διδάχθηκε στα Ελληνικά Σχολεία, την πενταετία 1896 – 1901. Ο Κων. 
Μητσόπουλος διατέλεσε Καθηγητής Γεωλογίας και Ορυκτολογίας του Εθνικού Πανεπιστημίου 
και  του  Πολυτεχνείου  Αθηνών  και  ήταν  ο  επιμελητής  και   διευθυντής  του  περιοδικού 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ, το οποίο ταυτίστηκε με την εισαγωγή του Δαρβινισμού στην Ελλάδα.  Στον 
πρόλογο  του  βιβλίου  για  τη  κοσμική  δημιουργία  διαβάζουμε:  του  Πανάγαθου  Δημιουργού 
πεπλασμένου  Σύμπαν.  Σε  επόμενη  παράγραφο αναφέρεται πως  ο  άνθρωπος  αποτελεί  της 
πάνσοφως Δημιουργία κορωνίς….. τον οποίο προίκισε ο Δημιουργός δια του λογικού.

Εικόνα 4: απόσπασμα από το σχολικό βιβλίο του Κ. Μητσόπουλου, Γεωγραφία φυσική και πολιτική,  
1900

Σε όλη την έκταση του βιβλίο, δεν θίγονται περαιτέρω απόψεις εμφάνισης του ανθρώπου 
και  δημιουργίας  της  Γης,  αλλά  ακολουθείται  μία  αφηγηματική  δομή  για  γενικά  θέματα 
φυσιογνωσίας.

Την  ίδια  περίοδο  το  περιεχόμενο  των  πανεπιστημιακών  συγγραμμάτων  του  Κων. 
Μητσόπουλου, έχει διαφορετικό ύφος. Χαρακτηριστικά ο Μητσόπουλος στο κεφαλαίο για την 
ωφέλεια της Γεωλογίας  αναφέρει  πως κατά καιρούς  έχουν δοθεί  παράδοξες ερμηνείες  γιατί 
θρησκευτικοί κύκλοι δεν επέτρεπαν να διδαχθούν ανατρεπτικές θεωρίες σε σχέση με ότι όριζε η 
εκκλησία. Η θέση του Μητσόπουλου για την επιστήμη του είναι ξεκάθαρη και δεν διστάζει να 
επιτεθεί στους επικριτές του. Αυτό γίνεται αντιληπτό και στις επόμενες σελίδες όπου αναφέρει 
τους  διαπρεπέστερους  επιστήμονες  γεωλογίας  και  παλαιοντολογίας,  ανάμεσα  τους  και  το 
Δαρβίνο.
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Εικόνα 5: απόσπασμα από το πανεπιστημιακό σύγγραμμα του Κ. Μητσόπουλου Στοιχεία Γεωλογίας,  
1893

Ο  Κ.  Μητσόπουλος  παραθέτει  στον  πρόλογο  του  βιβλιογραφία  κυρίως  γερμανική  και 
αγγλική από διακεκριμένους επιστήμονες όπως οι Ch. Lyell,  J.  Schmidt, και J. Dana, διδάσκει 
στους φοιτητές του μεταξύ άλλων, την κοσμογονία του Kant και του Laplace, τις μεταβολές του 
γήινου μαγνητισμού, τη θεωρία της ισοστασίας και τους μεταφέρει τη θεωρία της εξέλιξης του 
Δαρβίνου  (σελ.  264),  γράφοντας  χαρακτηριστικά:  Πολλοί  δε  δέχονται  (επιστήμονες)  ότι  τα  
διάφορα ενόργανα όντα,  ζώντα και  εκλείψαντα και  αυτά του τελειότερου οργανισμού ως και  
αυτός ο άνθρωπος κατάγονται εξ ατελέστερων όντων, τα ατελέστερα αυτά όντα εξ ατελέστερων εν  
οις δεν διακρίνεται πλέον οργανική ζωή και άτινα δυνάμεθα να είπωμιν ότι έχουσι μάλλον χημικίν  
ζωήν  (Δαρβινισμός)!.  Ο  Μητσόπουλος  τονίζει  πως  ο  Δαρβινισμός  μπορεί  να  δύναται 
αμφισβήτησης, αλλά γενικότερα η εξέλιξη των ειδών είναι πραγματικότητα. Την ίδια ακριβώς 
διατύπωση συναντάμε και στην πανεπιστημιακή έκδοση Στοιχειά Γεωλογίας του 1885. 

Η αντίφαση των σχολικών και πανεπιστημιακών γραπτών του Κ. Μητσόπουλου για την 
εμφάνιση του ανθρώπου και την κοσμογονία είναι εμφανής και αξιοσημείωτη; Υπήρξε από τους 
πρώτους  και  ένθερμους  οπαδούς  της  εξέλιξης;  Γιατί  γράφει  για  την  Μέση  Εκπαίδευση 
αγνοώντας  την,  ενώ  παράλληλα  τη  διδάσκει  στο  Πανεπιστήμιο;  Πιθανόν  η  απάντηση  να 
βρίσκεται  στη  έγκριση  του  Υπουργείου  Εκκλησιαστικών  και  Εκπαιδεύσεως που  έπρεπε  να 
συνοδεύει  το  σχολικό  του  βιβλίο  Γεωγραφία  Φυσική και  Πολιτική. Είναι  γνωστό από τις 
δημοσιεύσεις του πως το 1895 δέχθηκε αυστηρή κριτική από τον καθηγητή Φιλοσοφικής Σπ. 
Λάμπρο  και  τον  καθηγητή  Μυθολογίας  Νικ.  Πολίτη  και  για  το  υπό  έγκριση  εγχειρίδιο 
Γεωγραφίας που πρότεινε για τα Ελληνικά Σχολεία. Ένα από τα ημαρτήματα του βιβλίου κατά 
τον  Νικ.  Πολίτη  αφορά  την  κοσμογονία  και  την  ανθρώπινη  εμφάνιση  και  εξέλιξη.  Ο  Κ. 
Μητσόπουλος  επιχειρηματολογεί  και  διαψεύδει  δημόσια  τους  κριτές,  αλλά  τελικά  όπως 
φαίνεται  στην  εγκεκριμένο  σχολικό  βιβλίο  Γεωγραφία  Φυσική  και  Πολιτική,  1896  -1901, 
ενσωματώνει αρκετές τις παρατηρήσεις τους.

Στην εισαγωγή το βιβλίου Στοιχεία Γεωλογίας και  Ορυκτολογίας (1922) του Αν. Μέγα 
αναφέρεται ότι η Γεωλογία είναι η επιστήμη που εξετάζει και περιγράφει,   τις μεταβολές οι  
οποίες και σήμερα ακόμη συμβαίνουν στη Γη, λόγω της αδιάκοπης ενέργειας του ανέμου και του  
ύδατος,  και τις διάφορες μορφές ή διαπλάσεις που έλαβε η Γη από αρχής, μέχρι να καταλήξει  
στην τωρινή της όψη και την εξέλιξη των οργανικών όντων επί αυτής. Ο Μέγας χρησιμοποίησε 
βιβλιογραφικά τον Κων. Μητσόπουλο, όπως δηλώνει  η ύπαρξη γεωλογικών τομών του στο 
κεφάλαιο  Υδατογενή  Πετρώματα.  Στο  κεφάλαιο  που  αφορά  την  εμφάνιση  του  ανθρώπου, 
συναντάμε τη ίδια ακριβώς άποψη που διατυπώνεται σχεδόν 20 χρόνια πριν από στο βιβλίο 
Γεωγραφία  Φυσική  και  Πολιτική  του  Κων.  Μητσόπουλου,  πως  ο  άνθρωπος  αποτελεί  την 
κορωνίς της πάνσοφου Δημιουργίας.. Παρόλο που υπάρχει εκτενής αναφορά τόσο στον Αζωικό 
αιώνα,  όσο και  σε ζώα που έζησαν και  εξαφανιστήκαν κατά  τους  γεωλογικούς  αιώνες,  δεν 
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γίνεται καμία αναφορά για τον τρόπο που συνέβησαν οι παραπάνω μεταβολές. Ο συγγραφέας 
δεν διστάζει να εισάγει την έννοια της μεταβολής για τη δημιουργία της Γης, αλλά αναφορικά 
με την ύπαρξη των ένζοων αποφεύγεται να δοθεί κάποια ερμηνεία. 

Συμπεράσματα 
Ο Κάρολος Δαρβίνος δημοσίευε την Καταγωγή των Ειδών το 1859 και σχεδόν δεκαπέντε 

χρόνια αργότερα απασχολεί τον περιοδικό τύπο της Ελλάδας. Οι φυσιογνώστες επιστήμονες 
κατά την περίοδο 1870 – 1920,  όπως διαπιστώνεται  από τα άρθρα και  τα βιβλία τους είτε 
υποστηρίζουν τη νέα θεωρία, είτε κρατούν ουδέτερη στάση, αφήνοντας την καταδίκη της σε 
εκπροσώπους  θρησκευτικών  κοινοτήτων  και  καθηγητές  φιλοσοφίας.  Στα  σχολικά  εγχειρίδια 
σχετικά  με  τις  εξελικτικές  θεωρίας,  αλλού  γίνεται  σαφής  διατυπώσεις  και  αλλού  γενικές 
αναφορές,  όπως  για  παράδειγμα  οι  αναφορές  ζώων  που  έζησαν  στο  παρελθόν,  όπως  οι 
ιχθυόσαυροι, το μεγαθήριο, η άποψη του Ν. Γερμανού για την τροποποίσησεις της μετατόπισης  
συσκευής εν  τοις  διαφόρεις  ζώοις,  όπως καταστεί  κατάλληλος προς βάδισι,  πτήσιν,  νήκιν  και  
έρπησιν. Σε όλα σχεδόν τα σχολικά εγχειρίδια που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία, 
άλλοτε  εκτενώς  και  άλλοτε  περιληπτικά,  στην  ενότητα  Γεωλογία  ωθείται  ο  αναγνώστης 
μαθητής στη σύλληψη της θεωρίας της εξέλιξης,  με σαφείς  αναφορές κατά τον ορισμό της 
επιστήμης της Γεωλογίας, ότι μελετά τη μεταβλητότητα της Γης, χωρίς σαφής σύνδεση στη 
συνεξέλιξη Γης και ζωής.

Παρατηρούμε πως όπως και στην Ευρώπη, έτσι και στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα ο 
άνθρωπος  έχει  καταταχθεί  μέσα  στα  σπονδυλωτά,  δημιουργώντας  την  εξοικείωση  της 
συγγένειας. (Κουλούρη 1988, Σωτηριάδου 1990). Σε μερικά από τα σχολικά βιβλία συναντάμε 
την  αναφορά  σε  Δημιουργό  Θεό,  όπως  στα  Γεωγραφία  Φυσική  και  Πολιτική,  του  Κ. 
Μητσόπουλου και Στοιχεία Γεωλογίας και Ορυκτολογίας του Α.Ε Μέγα. 

Οι  έννοιες  που  συναντήσαμε  στα  σχολικά  εγχειρίδια  του  19ου αιώνα,  μπορούν  να 
χαρακτηριστούν τολμηρές  και  δικαιολογούν τις  αντιδράσεις  των αντίπαλων της  εξελικτικής 
θεωρίας  (Σωτηριάδου  1990).  Εντυπωσιακό  είναι  ότι  τα  εγχειρίδια  με  εξελικτικές  απόψεις 
αποσύρονται, μετά από σύντομο χρονικό διάστημα. Η εισαγωγή δαρβινικών εννοιών, 20 χρόνια 
από την πρώτη δημοσίευση, μπορεί να χαρακτηριστεί έγκαιρη χρονικά, αλλά με διακυμάνσεις 
όπως παρατηρείται από το περιεχόμενο βιβλίων μεταγενέστερων τα οποία είναι από ουδέτερα 
έως αρνητικά στο Δαρβινισμό.

Από τα σχολικά  βιβλία  που χρησιμοποιήθηκαν για  την  παρούσα εργασία,  ως  σύγχρονα 
αναφορικά με την εισαγωγή της Δαρβινικής Θεωρίας την περίοδο του τέλους του 19ου αιώνα και 
της αρχής του 20ου αιώνα, μπορούν να χαρακτηριστούν τα εξής:

Επιτομή  Φυσικής  Ιστορίας,  Ορυκτολογία  και  Γεωλογία,  του  Αιμ.  Νοννότης.  (1882), 
Φυσική  Ιστορία του  Νικ.  Γερμανός.  (1891),  Γεωλογία  και  Βοτανική,  του  Παν.  Κονδύλη. 
(1892), Εγχειρίδιον φυσιογνωσίας του Σπ. Μηλιαράκη (1897).

Στα  μεταγενέστερα  βιβλία,  Γεωγραφία  Φυσική  και  Πολιτική  του Κων.  Μητσόπουλου 
(1900) και Στοιχεία  Γεωλογίας  και  Ορυκτολογίας του  Α.Ε  Μέγα  (1922),  οι  αναφορές  για 
εξελικτικές  θεωρίες  είτε  απουσιάζουν,  είτε  επικαλύπτονται  από  άσκοπες  λεπτομέρειες  και 
θεοκρατικές αντιλήψεις.

Όπως  χαρακτηριστικά  παρατηρεί  η  Κουλούρη  (1988)  ο  προοδευτισμός  στην  εισαγωγή 
δαρβινικών εννοιών στη Μέση Εκπαίδευση, ίσως είναι ένα αποτέλεσμα της μη εφαρμογής της 
αρχής  του  ελέγχου  της  κεντρικής  εξουσίας  στον  εκπαιδευτικό  μηχανισμό.  Η  παραπάνω 
τοποθέτηση σε συσχετισμό με το γεγονός ότι μόλις το 1895 συναντάμε την οργανωμένη κρίση 
διδακτικών βιβλίων, μπορεί να δικαιολογήσει την οπισθοδρόμηση στα σχολικά συγγράμματα σε 
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σχέση με τα πανεπιστημιακά του προοδευτικού και  υπερμάχου του Δαρβινισμού,  καθηγητή 
Γεωλογίας Κ. Μητσόπουλο, καθώς και το γενικότερο κλίμα υποχώρησης προοδευτικών εννοιών 
στη Μέση Εκπαίδευση κατά τις αρχές του 20 αιώνα. 
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Η παγκόσμια θέρμανση και οι προθέσεις ελλήνων μαθητών/τριών να 
αναλάβουν δράση 

Μαλανδράκης Γ., Stanisstreet M., Boyes E.
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Π.Τ.Δ.Ε., gmalandr@edc.uoc.gr
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Environmental Education Research Unit, University of Liverpool, qe04@liverpool.ac.uk

Σκοπός της παρούσας έρευνας με ερωτηματολόγιο είναι η κατασκευή νέων δεικτών οι 
οποίοι  θα  αποκαλύπτουν  με  ποσοτικό  τρόπο  τη  σχέση  ανάμεσα  στην  προθυμία 
ελλήνων  μαθητών/τριών  (N=1.703)  να  αναλάβουν  συγκεκριμένες,  ‘φιλικές’  προς  το 
περιβάλλον δράσεις και της πεποίθησης που αυτοί έχουν για τη χρησιμότητα των εν 
λόγω δράσεων στη μείωση του φαινομένου του θερμοκηπίου. Για ορισμένες από τις 
δράσεις (π.χ. ανακύκλωση) η προθυμία που εξέφρασαν οι μαθητές/τριες να αναλάβουν 
δράση ήταν σε μεγαλύτερο βαθμό από αυτό που θα περίμενε κάποιος με βάση την 
πεποίθησή τους για τη χρησιμότητα της συγκεκριμένης δράσης.  Για άλλες δράσεις 
(π.χ.  χρήση  δημόσιας  συγκοινωνίας)  ο  βαθμός  που  τα  παιδιά  ήταν  πρόθυμα  να 
δράσουν  φαινόταν  να  είναι  λιγότερος  από  όσο  θα  αναμενόταν  δεδομένης  της 
χρησιμότητας που θεωρούσαν ότι έχει η δράση αυτή. Επιπλέον, για ορισμένες δράσεις, 
όπως ο  καταναλωτισμός,  η  ενδεχόμενη αποτελεσματικότητα της  εκπαίδευσης είναι 
περιορισμένη, ενώ για άλλες (π.χ. λιγότερα λιπάσματα) η εκπαίδευση φαίνεται να είναι 
πιο αποτελεσματική.

Εισαγωγή

Στις  μέρες  μας  γίνεται  ολοένα  και  περισσότερο  αντιληπτό  ότι  ορισμένοι  ανθρωπογενής 
ρυπαντές της ατμόσφαιρας είναι υπεύθυνοι για την αύξηση της μέσης θερμοκρασίας της γης, με 
αποτέλεσμα  να  υπάρχουν  σημαντικές  επιπτώσεις  στο  παγκόσμιο  κλίμα  (IPCC,  2007) 
καθιστώντας έτσι την κλιματική αλλαγή ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετώπισε 
ποτέ η ανθρωπότητα. Τα πρώτα δείγματα της επερχόμενης κλιματικής αλλαγής έχουν γίνει ήδη 
εμφανή στην Ελλάδα αφού τον τελευταίο αιώνα τα ποσοστά βροχοπτώσεων έπεσαν κατά 10% 
ενώ οι μέσες θερμοκρασίες, από το 1976 και μετά, αυξήθηκαν κατά 0,4ο C ανά δεκαετία (UNEP, 
2005). Εξάλλου, η συνεισφορά της ίδια της χώρας στο φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι εξίσου 
σημαντική.  Για παράδειγμα,  η κατανάλωση στατικής ενέργειας αυξήθηκε κατά 35% από το 
1990 έως το 2004 και ο αριθμός των οχημάτων που κυκλοφορούσαν σχεδόν τριπλασιάστηκε, 
από 2,8 εκατομμύρια το 1990 σε 7,4 το 2007 (ΕΣΥ, 2008). Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την 
αύξηση της εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα από τους 72,4  Mt το 1990 
στους 96,6 Mt ισοδύναμου CO2 το 2004 (UN, 2007-8). Έτσι, σήμερα η χώρα έχει ήδη καλύψει 
την αύξηση του 25% στις εκπομπές που προβλέπεται από το Πρωτόκολλο του Κιότο και συχνά 
αναγκάζεται να διαπραγματεύεται την αγορά δικαιωμάτων ρύπων από άλλες χώρες.  
Επομένως, για την επίτευξη των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης και μείωσης των εκπομπών 
αερίων  του  θερμοκηπίου,  θα  πρέπει  να  εφαρμοστούν  μια  πληθώρα  από  πολιτικές  και  να 
ληφθούν μέτρα. Μεταξύ των οποίων είναι μια «σειρά από δράσεις που δίνουν έμφαση στην 
εκπαίδευση και την πληροφόρηση», οι οποίες θα αποσκοπούν στην «διάχυση της επιστημονικής 
γνώσης» και  την «ενημέρωση και  ευαισθητοποίηση του κοινού για  την  κλιματική αλλαγή» 
(Hellenic Republic, MEPPPW, 2006).  
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Το  θέμα  της  παγκόσμιας  θέρμανσης  εκτός  από  το  χώρο  της  πολιτικής  και  των  φυσικών 
επιστημών, έχει συμπεριληφθεί και στα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης όλων των 
βαθμίδων. Επίσης, έχει πραγματοποιηθεί μια σειρά ερευνών για τη μελέτη των προϋπάρχουσων 
ιδεών μαθητών/τριών δημοτικού (Qualter et al., 1995;  Mason &  Santie, 1998,  Voudrislis and 
Lambrinos, 2006), γυμνασίου (Boyes et al., 1993) και φοιτητών/τριών (Boyes &  Stanisstreet, 
1992;  Papadimitriou,  2004).  Με τον  τρόπο αυτό  ανιχνεύτηκαν λανθασμένες  αντιλήψεις  και 
διερευνήθηκαν ορισμένοι τρόποι σκέψης των συμμετεχόντων στις έρευνες οι οποίοι συνδέονται 
με την κατανόηση του φαινομένου της παγκόσμιας θέρμανσης. 
Η σύγχρονη έρευνα έχει δείξει  ότι η περιβαλλοντική γνώση και η  περιβαλλοντικά ‘φιλική’ 
συμπεριφορά δεν συνδέονται στενά μεταξύ τους (Hungerford &  Volk, 1990). Η αύξηση των 
γνώσεων ενός ατόμου δεν οδηγεί υποχρεωτικά σε περιβαλλοντικά υπεύθυνη συμπεριφορά, με 
αποτέλεσμα να υπάρχει ένα χάσμα μεταξύ γνώσεων και δράσεων. Το παρόν ερωτηματολόγιο 
σχεδιάστηκε ως μια προσπάθεια να διερευνήσουμε τη φύση αυτού του χάσματος και τρόπους με 
τους οποίους θα μπορούσε ενδεχομένως να γεφυρωθεί ή να παρακαμφθεί, ειδικά όσον αφορά 
την παγκόσμια θέρμανση. Έτσι,  προσπαθήσαμε να μελετήσουμε ένα πολύ μικρό μέρος των 
επιδράσεων  στην  περιβαλλοντικά  ‘φιλική’  συμπεριφορά,  που  είναι  η  σχέση  μεταξύ  της 
πεποίθησης για τη χρησιμότητα μιας συγκεκριμένης περιβαλλοντικής δράσης και της πρόθεσης 
για την υιοθέτησή της. Επίσης, μελετήσαμε τη σύνδεση μεταξύ των προθέσεων για ανάληψη 
συγκεκριμένης  περιβαλλοντικής  δράσης  και  της  πεποίθησης  για  τη  χρησιμότητα  αυτής  της 
συγκεκριμένης  δράσης.  Πιο συγκεκριμένα,  οι  ερευνητικές  ερωτήσεις  που καθοδήγησαν την 
έρευνά μας ήταν οι εξής: 

1. Σε  ποιο  βαθμό  οι  μαθητές/τριες  προτίθενται  να  αναλάβουν  μια  ποικιλία  από 
συγκεκριμένες ‘περιβαλλοντικά φιλικές’ δράσεις; 

2. Σε ποιο βαθμό οι μαθητές/τριες πιστεύουν ότι αυτές οι συγκεκριμένες δράσεις θα 
ήταν χρήσιμες στην μείωση της παγκόσμιας θέρμανσης; 

3. Ποιες είναι οι ποσοτικές σχέσεις μεταξύ της ‘προθυμίας’ των μαθητών/τριών να 
αναλάβουν  συγκεκριμένες  δράσεις  και  της  πεποίθησης  τους  σχετικά  με  τη 
‘χρησιμότητα’ αυτών των δράσεων;  

Οι  πληροφορίες  που  θα  συγκεντρωθούν  ενδεχομένως  μας  βοηθήσουν  να  καταλάβουμε  αν 
πείθοντας  τους  ανθρώπους,  μέσω π.χ.  της εκπαίδευσης,  για τη χρησιμότητα συγκεκριμένων 
δράσεων μπορεί να βελτιωθούν οι προθέσεις τους να αναλάβουν αυτές τις δράσεις ή θα πρέπει 
να αναζητηθούν και άλλα κίνητρα. 

Μέθοδος 

Το δείγμα 

Στην  παρούσα  έρευνα  συμμετείχαν  1.703  μαθητές/τριες  του  ευρύτερου  πολεοδομικού 
συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης. Οι συμμετέχοντες φοιτούσαν σε τάξεις από 6η Δημοτικού 
έως και Α΄ Λυκείου και με τη χρήση κλειστού τύπου ερωτηματολογίου έγινε διερεύνηση των 
ιδεών  τους.  Το  κοινωνικό-οικονομικό  τους  υπόβαθρο  κυμαίνονταν  από  κατώτερο-μέσο  έως 
ανώτερο, αντικατοπτρίζοντας αυτό του γενικότερου πληθυσμού της περιοχής. 
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Η ανάπτυξη του ερωτηματολογίου 

Το  ερωτηματολόγιο  αρχικά  αναπτύχθηκε  για  χρήση  στα  αγγλικά,  ως  μέρος  ενός  διεθνούς 
ερευνητικού προγράμματος και στη συνέχεια μεταφράστηκε και προσαρμόστηκε στο ελληνικό 
πλαίσιο  ακολουθώντας  όλες  τις  τυπικές  διαδικασίες  της  αντίστροφής  μετάφρασης,  της 
πιλοτικής εφαρμογής και της κριτικής από ομάδες ειδικών (Authors, in press). 
Το  ερωτηματολόγιο  αποτελείται  από  τρία  μέρη.  Στο  πρώτο  μέρος  ζητούνταν  από  τους 
μαθητές/τριες να καταγράψουν τις προθέσεις τους να δράσουν με τρόπους  φιλικούς προς το 
περιβάλλον, δηλαδή να κάνουν πράγματα για χάριν του περιβάλλοντος και για χάριν της γης. 
Ονομάσαμε  αυτό  το  μέγεθος  ως  «Βαθμός  Προθυμίας  για  Δράση  -  ΒΠΔ» (“Degree of 
Willingness to Act”). Υπήρχαν  20  τέτοιες  ερωτήσεις  σε  αυτό  το  πρώτο  μέρος  του 
ερωτηματολογίου, εκ των οποίων οι 4 ήταν παραπλανητικές και οι υπόλοιπες 16 αφορούσαν 
δράσεις οι οποίες πραγματικά συνδέονται με την παγκόσμια θέρμανση, αν και η σχέση με αυτή 
δεν γινόταν εμφανής στους ερωτώμενους.  
Το δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου διερευνούσε τις αντιλήψεις των μαθητών/τριών για το 
κατά πόσο συγκεκριμένες δράσεις ή συμπεριφορές μπορούν να συνεισφέρουν στη μείωση της 
παγκόσμιας  θέρμανσης.  Ονομάσαμε  αυτό  το  μέγεθος  ως  «Θεωρούμενη  Χρησιμότητα  της 
Δράσης - ΘΧΔ» (“Believed Usefulness of Action”) και υπήρχαν 20 τέτοιες ερωτήσεις σε αυτό 
το δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου. Κάθε μια από τις 20 αυτές ερωτήσεις αντιστοιχούσε με 
μια από το πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου, αν και αυτές βρίσκονταν σε διαφορετική σειρά 
μέσα στο κείμενο προκειμένου να μην γίνεται εύκολα αντιληπτός από τους ερωτώμενους ο 
συσχετισμός  τους.  Ένα  τέτοιο  παράδειγμα  ζεύγους  ερωτήσεων,  οι  διαθέσιμες  απαντήσεις, 
καθώς και η κωδικοποίηση κάθε ερώτησης παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. 

Η επίδοση του ερωτηματολογίου  και η ανάλυση των δεδομένων 

Η  επίδοση  του  ερωτηματολογίου  έγινε  από  τον  πρώτο  συγγραφέα,  χωρίς  προηγούμενη 
ενημέρωση των μαθητών/τριών, κατά τη διάρκεια συνηθισμένων διδακτικών ωρών. Τα παιδιά 
διαβεβαιώθηκαν  ότι  τα  ερωτηματολόγια  είναι  ανώνυμα  και  ότι  δεν  πρόκειται  για  τεστ  ή 
διαγώνισμα. Η διάρκεια συμπλήρωσής του σε κάθε τμήμα δεν ξεπέρασε τη μία διδακτική ώρα 
(45΄). 
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Πίνακας 1. Παράδειγμα ζεύγους ερωτήσεων, οι δυνατές απαντήσεις και η κωδικοποίησή 
τους. 

Βαθμός Προθυμίας για Δράση
Π.χ.: «Ακόμα και αν δεν ήταν γρήγορο ή 

πολυτελές, θα προσπαθούσα να 
αποκτήσω ένα αυτοκίνητο το οποίο 

χρησιμοποιεί λιγότερη βενζίνη ή 
πετρέλαιο»

Θεωρούμενη Χρησιμότητα της Δράσης 
Π.χ. :«Αν οι άνθρωποι είχαν μικρότερα 
αυτοκίνητα που χρησιμοποιούν λιγότερη 

βενζίνη ή πετρέλαιο, η Παγκόσμια Θέρμανση 
θα μειωνόταν»

Δυνατές απαντήσεις Κωδικός Δυνατές απαντήσεις Κωδικός 
‘Σίγουρα’ 1,00 ‘Σε αρκετά μεγάλο βαθμό’ 1,00
‘Σχεδόν βέβαια’ 0,75 ‘Σε αρκετό βαθμό’ 0,75
‘Αρκετά πιθανόν’ 0,50 ‘Σε μικρό αλλά χρήσιμο βαθμό’ 0,50

‘Ίσως’ 0,25 ‘Σε  πολύ  μικρό  βαθμό  που 
δύσκολα γίνεται αντιληπτός’ 0,25

‘Πιθανόν όχι’ 0,00 ‘Σχεδόν καθόλου’ 0,00



Εργασίες 

Μετά τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου οι απαντήσεις όλων των μαθητών/τριών σε κάθε 
ερώτηση κωδικοποιήθηκαν όπως φαίνεται στον Πίνακα 1. Όπως οι ερωτήσεις στα δύο πρώτα 
μέρη του ερωτηματολογίου ήταν ζεύγη, έτσι και οι αντίστοιχες απαντήσεις ήταν σχεδιασμένες 

να ‘ταιριάζουν’ μεταξύ τους. Με αυτόν τον 
τρόπο  και  όταν  οι  υπόλοιποι  παράγοντες 
μπορούν  να  θεωρηθούν  ως  ίσοι,  κάποιος 
που δίνει μια συγκεκριμένη απάντηση για τη 
‘θεωρούμενη  χρησιμότητα’ μιας  δράσης 
αναμένεται,  τουλάχιστον,  να  έχει  και  τον 
ίδιο ‘βαθμό προθυμίας’ για δράση.
 Επιπλέον, εκτός από το ‘Βαθμό Προθυμίας 
για  Δράση’ και  τη  ‘Θεωρούμενη 
Χρησιμότητα  της  Δράσης’,  νέοι  δείκτες 
κατασκευάστηκαν  για  να  διερευνήσουν  τη 
σχέση μεταξύ αυτών των δύο. Ένας τέτοιος 
δείκτης παρέχει ένα μέτρο ‘υπευθυνότητας’. 
Άτομα τα οποία θα έκαναν μία δράση ακόμα 
και  αν  πίστευαν  ότι  θα  είχε  μικρό 
αποτέλεσμα  στη  μείωση  του  φαινομένου 
του  θερμοκηπίου  μπορεί  να  θεωρηθεί  ότι 

έχουν υψηλό επίπεδο υπευθυνότητας  γι’ αυτή  τη  δράση.  Αντίθετα,  άτομα τα  οποία  δεν  θα 
έκαναν μια δράση ακόμα και αν πίστευαν ότι θα μείωνε σημαντικά την παγκόσμια θέρμανση 
μπορεί να θεωρηθεί ότι έχουν χαμηλό επίπεδο υπευθυνότητας γι’ αυτή τη δράση. Ονομάσαμε 
αυτή  την  υπευθυνότητα  ως  «Συντελεστή  Περιβαλλοντικής  Φιλικότητας  -  ΣΠΦ» 
("Environmental Friendliness Coefficient”) και υπολογίζεται από την αφαίρεση της τιμής της 
Θεωρούμενη  Χρησιμότητας  της  Δράσης από την  τιμή  του  Βαθμού Προθυμίας  για  τη  Δράση. 
Αυτοί οι δείκτες κυμαίνονται από 1 έως -1, με τις θετικές τιμές να υποδηλώνουν ότι η πρόθεση 
κάποιου  για  δράση  είναι  σχετικά  πιο  ισχυρή  από  ότι  θα  αναμενόταν  κρίνοντας  από  την 
πεποίθησή του για τη χρησιμότητα της αντίστοιχης δράσης. 
Άλλοι δείκτες παρέχουν ένα μέτρο για τη σχέση ανάμεσα στην πεποίθηση των μαθητών/τριών 
για  την  αποτελεσματικότητα  μιας  δράσης  να  μειώσει  την  παγκόσμια  θέρμανση  και  την 
προθυμία  τους  να  πραγματοποιήσουν  αυτή  τη  δράση.  Επομένως,  ένας  τέτοιος  δείκτης 
φανερώνει την  ‘Εν Δυνάμει Αποτελεσματικότητα της Εκπαίδευσης - ΕΔΑΕ’ (“Potential Ef-
fectiveness of Education”), δηλαδή, τον βαθμό κατά τον οποίο αυξάνοντας την πεποίθηση ενός 
ατόμου για τη χρησιμότητα μιας δράσης μπορεί ενδεχομένως να το προδιαθέσουμε ευνοϊκά για 
να την υιοθετήσει. 
Στο  Γράφημα 1,  η  κλίση της γραμμής απεικονίζει  την  Εν Δυνάμει  Αποτελεσματικότητα της  
Εκπαίδευσης και  υπολογίζεται  με  γραμμική  παλινδρόμηση  των  τιμών  της  Θεωρούμενης 
Χρησιμότητας  της  Δράσης και  του  Βαθμού  Προθυμίας  για  Δράση.  Στο  ίδιο  Γράφημα 
απεικονίζονται δύο ακόμα μεταβλητές: Η Φυσική Προθυμία για Δράση - ΦΠΔ («Natural Will-

ingness to Act”) 
και  η  Φυσική 
Διστακτικότητα 
για  Δράση -  ΦΔΔ 
(“Natural Reluct-
ance to Act”).  Η 
πρώτη 
αντιπροσωπεύει  το 
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Γράφημα 1. Σχέση μεταξύ Βαθμού Προθυμίας για  
Δράση και Θεωρούμενης Χρησιμότητας της  

Δράσης.

Πίνακας 2. Ποσοστά κατανομής του δείγματος ανά τάξη και φύλο 
(N=1.703).

Δημοτικό Γυμνάσιο Λύκειο Σύνολο
Τάξεις: 6η 7η 8η 9η 10η

Αγόρια 7,9 11 13 9,6 10,5 52
Κορίτσια 7,9 8,6 10,3 8,4 12,9 48
Σύνολο 15,8 19,6 23,3 18 18 100
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βαθμό κατά τον οποίο οι άνθρωποι ενδεχομένως θα δράσουν, ακόμα και αν πιστεύουν σε μικρό 
βαθμό στη χρησιμότητα της δράσης. Αντίθετα, η ‘φυσική διστακτικότητα’ φανερώνει το βαθμό 
κατά τον οποίο οι άνθρωποι θα είναι απρόθυμοι να αναλάβουν δράση, ακόμα και αν πιστεύουν 
ότι  η  συγκεκριμένη  δράση  είναι  πολύ  αποτελεσματική  για  τη  μείωση  της  παγκόσμιας 
θέρμανσης. 

Αποτελέσματα και Συζήτηση 

Η κατανομή του δείγματος ανά τάξη και φύλο ήταν περίπου αναλογική, όπως αυτό φαίνεται 
στον Πίνακα 2. 

Ο Βαθμός Προθυμίας των μαθητών/τριών να αναλάβουν περιβαλλοντικά ‘φιλικές’ συμπεριφορές 

Οι  απαντήσεις  των  μαθητών/τριών  στο  πρώτο  μέρος  του  ερωτηματολογίου  το  οποίο 
διερευνούσε τις δράσεις τις οποίες τα παιδιά ανέφεραν ότι ενδεχομένως θα ήταν διατεθειμένα 
να αναλάβουν, δηλαδή το Βαθμό της Προθυμίας τους για Δράση, παρουσιάζονται στο Γράφημα 
2 και είναι ταξινομημένες σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος αναφέρονται οι ‘άμεσες’ δράσεις, 
δηλαδή αυτές που μπορούν να κάνουν απ’ ευθείας τα παιδιά, ενώ οι ‘έμμεσες’ δράσεις, όπως 
π.χ.  η  ψήφιση  νόμων,  δίνονται  στο  δεύτερο.  Στην  συνέχεια,  για  λόγους  διευκόλυνσης,  τα 
ποσοστά  των  απαντήσεων  των  μαθητών/τριών  οι  οποίοι  δήλωσαν  ότι  ‘σίγουρα’ ή  ‘σχεδόν 
βέβαια’ θα αναλάβουν μια δράση, θα παρουσιάζονται αθροιστικά με τον όρο ‘είναι πρόθυμοι’ ή 

είναι  προετοιμασμένοι’  να 
αναλάβουν  μια  δράση. 
Σύμφωνα,  λοιπόν,  με  το 
Γράφημα  2,  η  μεγάλη 
πλειοψηφία  των  παιδιών, 
περίπου τα ¾, αναφέρουν ότι 
είναι πρόθυμα να αναλάβουν 
δράσεις  όπως  η  φύτευση 
δέντρων  (75%),  η 
εξοικονόμηση  ηλεκτρικής 
ενέργειας  (π.χ.  κλείσιμο 
συσκευών  που  δεν 
λειτουργούν,  71%),  η 
ανακύκλωση  (71%),  η 
κατανάλωση   τροφίμων  που 
έχουν  παραχθεί  χωρίς  τη 
χρήση  χημικών  λιπασμάτων 
(67%) και η επιπλέον μόνωση 
στα σπίτια (65%). Επίσης, τα 
3/5  των  μαθητών/τριών  θα 
ήταν πρόθυμοι να αγοράσουν 
ενεργειακά  οικονομικές 
συσκευές  (62%) και  το  39% 
θα  ήταν  προετοιμασμένο  να 
πληρώσει παραπάνω χρήματα 
για  την  παραγωγή  ενέργειας 
από  ανανεώσιμες  πηγές 
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Γράφημα 2. Απαντήσεις μαθητών/τριών σχετικά με το Βαθμό 
Προθυμίας για Δράση για συγκεκριμένες περιβαλλοντικές δράσεις.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Περιβαλλοντικοί φόροι

Διεθνείς συμφωνίες

Περιβαλλοντικοί νόμοι

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Πυρηνική ενέργεια

Μείωση κατανάλωσης κρέατος

Κατανάλωση/Μόδα

Τύπος αυτοκινήτου

Μεταφορές

Α.Π.Ε.

Ενεργειακές συσκευές τύπου A΄

Μόνωση 

Χημικά λιπάσματα

Ανακύκλωση

Εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας

Δέντρα

Σίγουρα Σχεδόν βέβαια Αρκετά πιθανό Ίσως Πιθανόν όχι



Εργασίες 

(ΑΠΕ). Ωστόσο, μόνο το ένα τρίτο των μαθητών/τριών θα προτιμούσε τα δημόσια μεταφορικά 
μέσα αντί για τα ιδιωτικά (36%), τα πιο οικονομικά, στην κατανάλωση καυσίμου, αυτοκίνητα 
(36%), θα ήταν πρόθυμοι να περιορίσουν τις αγορές καινούργιων και μοντέρνων προϊόντων 
(32%) και να μειώσουν τα γεύματά τους που περιέχουν κρέας (32%). Επίσης, ακόμα λιγότερα 
παιδιά (25%) θα ήταν διατεθειμένα να πληρώσουν επιπλέον χρήματα για παραγωγή ενέργειας 
από πυρηνικούς σταθμούς. 
Για  τις  ‘έμμεσες’  δράσεις,  παραπάνω  από  τους  μισούς  μαθητές/τριες  φαίνεται  να  είναι 
προετοιμασμένοι να πάρουν περισσότερα μαθήματα σχετικά με περιβαλλοντικά θέματα (57%), 
ενώ λιγότεροι από τους μισούς είναι προετοιμασμένοι να ψηφίσουν πολιτικούς οι οποίοι θα 
εφαρμόσουν  νόμους  (41%)  και  θα  προωθήσουν  διεθνείς  συμφωνίες  (38%)  για  την 
αντιμετώπιση  της  παγκόσμια  θέρμανσης.  Ακόμη,  μόνο  26%  φαίνονται  διατεθειμένοι  να 
αποδεχτούν επιπλέον φόρους για το περιβάλλον. 

Η Θεωρούμενη Χρησιμότητα Δράσης για τις διάφορες περιβαλλοντικά ‘φιλικές’ δράσεις 

Το δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου διερευνούσε το βαθμό κατά τον οποίο οι μαθητές/τριες 
θεωρούσαν  ότι  οι  διάφορες  δράσεις  θα  μείωναν  την  παγκόσμια  θέρμανση,  δηλαδή  τη 
Θεωρούμενη Χρησιμότητα της κάθε Δράσης. Οι απαντήσεις των μαθητών/τριών στο μέρος αυτό 
του ερωτηματολογίου παρουσιάζονται στο  Γράφημα 3 και με τρόπο αντίστοιχο με αυτό του 
Γραφήματος 2. Επίσης και εδώ για ευκολία στην παρουσίαση τα ποσοστά που θα δίνονται στη 

συνέχεια θα είναι το άθροισμα 
αυτών  που  πιστεύουν  ότι  η 
συγκεκριμένη  δράση  βοηθάει 
‘σε  μεγάλο  βαθμό’  και  σε 
‘αρκετό  βαθμό’ στην  μείωση 
της παγκόσμιας θέρμανσης. 
Σύμφωνα με  το  Γράφημα 3, 
πάνω από τα 3/5 των παιδιών 
πιστεύει  ότι  η  μείωση  στη 
χρήση  του  ιδιωτικού 
αυτοκινήτου  (64%)  και  η 
παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ 
(63%)  μπορεί  να  βοηθήσει 
πραγματικά  στη  μείωση  της 
παγκόσμιας  θέρμανσης. 
Επίσης,  πάνω  από  τα  μισά 
παιδιά  θεωρούν  ότι  η  χρήση 
οικονομικών,  σε  καύσιμα, 
αυτοκινήτων  (56%) 
συνεισφέρουν  στην 
καταπολέμηση  της 
παγκόσμιας  θέρμανσης. 
Επιπλέον,  περίπου  τα  μισά 
παιδιά  συμφωνούν  ότι  η 
φύτευση  δέντρων  (50%),  η 
μείωση στην κατανάλωση από 
τους  αγρότες  χημικών 
λιπασμάτων  (49%),  η 
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Γράφημα 3. Απαντήσεις μαθητών/τριών σχετικά με τη 
Θεωρούμενη Χρησιμότητα της Δράσης για συγκεκριμένες 

περιβαλλοντικές δράσεις. 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Περιβαλλοντικοί φόροι

περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Κατανάλωση/Μόδα

Μόνωση 

Ανακύκλωση

Χημικά λιπάσματα

Τύπος αυτοκινήτου

Μεταφορές

Σε μεγάλο βαθμό 
Σε αρκετό βαθμό 
Σε μικρό αλλά χρήσιμο βαθμό 
Σε πολύ μικρό βαθμό που δύσκολα γίνεται αντιληπτός
Σχεδόν καθόλου
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εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας στα σπίτια μας (46%), η ανακύκλωση (45%) και η αγορά 
ενεργειακών συσκευών χαμηλής κατανάλωσης (44%) συντελούν στη μείωση της παγκόσμιας 
θέρμανσης.  Ακόμη,  αρκετά  παιδιά  δείχνουν  να  πιστεύουν  ότι  η  καλύτερη  μόνωση  των 
κατοικιών (39%) και η παραγωγή ενέργειας από πυρηνικούς σταθμούς (38%) ελαττώνουν την 
παγκόσμια  θέρμανση.  Στην  έρευνα  των  Voudrislis &  Lambrinos (2006),  οι  μαθητές  του 
δημοτικού είπαν ότι το φαινόμενο του θερμοκηπίου θα μειωθεί αν μειωθεί η πυρηνική ενέργεια. 
Αντίθετα,  μόνο το  30% των μαθητών/τριών πιστεύει  ότι  η  μείωση στην κατανάλωση νέων 
προϊόντων συνεισφέρει στην καταπολέμηση της  κλιματικής αλλαγής, ενώ ακόμη λιγότεροι τη 
συνδέουν με τη μείωση στην κατανάλωση κρέατος (14%). 
Για  τις  ‘έμμεσες’ δράσεις,  πάνω  από  τα  μισά  παιδιά  φαίνεται  να  θεωρούν  ότι  οι  διεθνείς 
συμφωνίες (59%), η εκπαίδευση για το περιβάλλον (51%) και η ψήφιση από τους πολιτικούς 
κατάλληλων νόμων (50%) συντελούν στην μείωση της παγκόσμιας θέρμανσης,  ενώ αρκετά 
είναι και τα παιδιά που θεωρούν ότι η αύξηση των φόρων για το περιβάλλον (40%) συνεισφέρει 
στον ίδιο σκοπό. 

Οι υπόλοιπες μεταβλητές 

Στον  Πίνακα  3 παρουσιάζονται  οι 
κατανομές  των  τιμών  όλων  των 
υπόλοιπων  μεταβλητών  που 
υπολογίστηκαν.  Η  παρουσίαση 
γίνεται  κατά  φθίνουσα  σειρά  των 
τιμών  της  Εν  Δυνάμει  
Αποτελεσματικότητας  της 
Εκπαίδευσης (ΕΔΑΕ). Από τον πίνακα 
αυτό διαπιστώνουμε ότι θέματα όπως 
π.χ.  η  χρήση  χημικών  λιπασμάτων 
φαίνεται να έχουν υψηλές τιμές στην 
‘αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης’ 
πράγμα που σημαίνει ότι αν μέσω της 
εκπαίδευσης  πεισθούν  οι 
μαθητές/τριες  ότι  η  συγκεκριμένη 
δράση  συνεισφέρει  στη  μείωση  της 
παγκόσμιας  θέρμανσης  τότε  είναι 
πολύ πιθανό να την υιοθετήσουν. Οι 
Voudrislis &  Lambrinos (2006) 
έδειξαν  ότι  το  56%  των  μαθητών 
πιστεύει  ότι  η  χρήση  λιπασμάτων 
συνεισφέρει  στο  φαινόμενο  του 
θερμοκηπίου. Αντίθετα, δράσεις όπως 
αύξηση των περιβαλλοντικών φόρων 
και  η  χρήση  του  αυτοκινήτου  αντί 
των  μέσων  μαζικής  μεταφοράς, 
παρόλο  που  έχουν  υψηλές  τιμές 
ΕΔΑΕ,  συνοδεύονται  και  από 
αντίστοιχες υψηλές τιμές στη ‘φυσική 
διστακτικότητα  για  δράση’.  Αυτό 
πρακτικά σημαίνει ότι  ακόμα και αν 
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Πίνακας 3.  Κατανομές των τιμών του Συντελεστή 
Περιβαλλοντικής Φιλικότητας (ΣΠΦ), της Φυσικής 

Προθυμίας για Δράση (ΦΠΔ), της Φυσικής 
Διστακτικότητας για Δράση (ΦΔΔ) και της Εν Δυνάμει  

Αποτελεσματικότητας της Εκπαίδευσης  (ΕΔΑΕ) για όλο 
το δείγμα.

Ιδέες ΣΠΦ ΦΠΔ ΦΔΔ ΕΔΑΕ
Χημικά λιπάσματα 13(40) 62 22 16

Φόροι -10(42) 34 53 14

Διεθνείς συμφωνίες -15(40) 42 45 14

Μεταφορές  -22(42) 38 49 13

Α.Π.Ε. -15(42) 43 44 13

Κρέας 21(43) 43 44 13

Πυρηνική ενέργεια -11(43) 33 55 12

Εξοικονόμηση 
ηλεκ/σμού 

18(42) 68 20 12

Δέντρα 18(39) 70 18 12

Τύπος αυτοκινήτου -15(43) 43 47 11

Νόμοι -04(46) 46 43 11

Ενεργειακά  οικονομικές 
συσκευές 

13(40) 63 27 10

Ανακύκλωση 19(41) 69 21 10

Κατανάλωση / Μόδα 01(43) 40 50 10

Εκπαίδευση  06(42) 60 31 09

Μόνωση 19(43) 71 29 00

Σύνολο 02(18) 41 29 30

Για λόγους  απλότητας  όλες οι  τιμές  των μεταβλητών έχουν  
πολλαπλασιαστεί με το 100. Το εύρος τιμών για τον ΣΠΦ και  
τον ΕΔΑΕ είναι από  -1 έως 1, ενώ για τον ΦΠΔ και τον ΦΔΔ 
από 0 έως 1. 



Εργασίες 

μέσω  της  εκπαίδευσης  οι  μαθητές/τριες  πεισθούν  για  την  αποτελεσματικότητα  των 
συγκεκριμένων δράσεων, δεν θα είναι και τόσο πρόθυμοι να τις υιοθετήσουν. Ακόμη, δράσεις 
όπως η περιβαλλοντική εκπαίδευση και η επιπλέον μόνωση στα σπίτια φαίνεται να έχουν από 
τις  μικρότερες  τιμές  ΕΔΕΑ,  δηλαδή  ότι  η  εκπαίδευση  λίγο  μπορεί  να  συνεισφέρει  στο  να 
πεισθούν  οι  μαθητές/τριες  ότι  αυτές  οι  δράσεις  συντελούν  στη  μείωση  της  παγκόσμιας 
θέρμανσης. 
Επίσης, δράσεις όπως η μείωση των γευμάτων που περιέχουν κρέας, έχουν ένα από τις τους 
υψηλότερους  συντελεστές  περιβαλλοντικής  φιλικότητας,  δηλαδή  οι  μαθητές/τριες  θα  ήταν 
σχετικά πιο πρόθυμοι να αναλάβουν μια τέτοια δράση από ότι πιστεύουν ότι μπορεί αυτή να 
βοηθήσει στη μείωση της παγκόσμιας θέρμανσης. Επίσης, η ανακύκλωση και η εξοικονόμηση 
ηλεκτρικής ενέργειας είναι δράσεις οι οποίες εκτός από αυξημένη ‘περιβαλλοντική φιλικότητα’ 
φαίνεται να έχουν και την υψηλότερη ‘φυσική προδιάθεση’ από μέρους των μαθητών/τριών για 
την πραγματοποίησή τους. Αντίθετα, δράσεις όπως επιβολή νέων φόρων και η μείωση στην 
κατανάλωση νέων προϊόντων και  προϊόντων μόδας  παρουσιάζουν τις  υψηλότερες τιμές στη 
‘φυσική διστακτικότητα’ για την πραγματοποίησή τους και ταυτόχρονα αρνητικές τιμές στην 
‘περιβαλλοντική φιλικότητα’, δηλαδή η προθυμία των παιδιών να τις αναλάβουν είναι μικρότερη 
από την αντίστοιχη πεποίθησή τους για την αποτελεσματικότητά τους. Με λίγα λόγια, παρόλο 
που  πιστεύουν  ότι  αυτές  οι  δράσεις  είναι  αποτελεσματικές,  δεν  εμφανίζονται  και  ιδιαίτερα 
πρόθυμοι να τις υιοθετήσουν.  
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Στην  παρούσα εργασία  παρουσιάζεται  μια  διδακτική  ακολουθία  για  τη  διδασκαλία 
μετεωρολογικών  φαινομένων  και  ειδικότερα  της  έννοιας  του  ανέμου  με  τη  χρήση 
πειραμάτων,  λογισμικού και  του διαδικτύου.  Στόχο της  αποτελεί  η  κατανόηση  του 
τρόπου δημιουργίας του ανέμου, η ανάπτυξη της δεξιότητας εντοπισμού των ανέμων 
στους  μετεωρολογικούς  χάρτες  καθώς  και  η  ανάπτυξη  της  ικανότητας  επίλυσης 
προβλημάτων για θέματα που σχετίζονται με την καθημερινή ζωή μέσω αναζήτησης 
της  κατάλληλης  πληροφορίας  στο  διαδίκτυο.  Η  διδακτική  αυτή  ακολουθία 
εφαρμόστηκε  σε  ομάδα  υποψηφίων  δασκάλων-φοιτητών  του  ΠΤΔΕ  του 
Πανεπιστημίου Αθηνών κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-09 με 
ενθαρρυντικά αποτελέσματα.

Εισαγωγή
Τα τελευταία  χρόνια  διατυπώνονται  όλο και  περισσότερες  προτάσεις  για  την  εισαγωγή της 
περιβαλλοντικής συνιστώσας στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών (Meichtry et al.  2001, 
Littledyke 2008).  Στο  πλαίσιο  αυτό  οι  Περιβαλλοντικές  Επιστήμες  αποτελώντας  ένα 
διεπιστημονικό  αντικείμενο  φιλοδοξούν  να  ενσωματώσουν  τον  ορθολογισμό  των  Φυσικών 
Επιστημών  με  την  κοινωνική  ευαισθησία  και  το  αξιακό  φορτίο  της  Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης (βλ. Σκορδούλης κ.ά. 2005,  Carolan 2006,  Carter 2007). Σημαντικό μέρος των 
Περιβαλλοντικών Επιστημών αποτελεί η διαπραγμάτευση μετεωρολογικών φαινομένων καθώς 
σχετίζονται :

• με φαινόμενα μετατροπής της ηλιακής και της γήινης ακτινοβολίας σε άλλες μορφές 
ενέργειας 

• με τις κλιματικές αλλαγές, που αποτελούν το σημαντικότερο περιβαλλοντικό πρόβλημα 
του πλανήτη στην εποχή μας 

• με τις  ανθρώπινες απώλειες  και  καταστροφές,  που προκαλούνται  από τα ολοένα και 
συχνότερα εκδηλούμενα ακραία καιρικά φαινόμενα 

• με τον καιρό, που επηρεάζει με πολλούς τρόπους την καθημερινή ζωή των ανθρώπων 
(ναυτιλία, αεροπλοΐα, γεωργία, τουρισμός κλπ) 

Διεθνώς  γίνεται  μια  σημαντική  προσπάθεια  για  την  επιμόρφωση  των  εν  ενεργεία  και  των 
υποψηφίων εκπαιδευτικών στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες (Comeaux et al. 2001,  Veal et al. 
2002,  Bell et al.  2003,  Constible et al.  2007).  Ειδικότερα  σχετικά  με  τα  μετεωρολογικά 
φαινόμενα καταγράφονται στη διεθνή βιβλιογραφία προτάσεις για μετρήσεις μετεωρολογικών 
παραμέτρων και  αλληλοενημέρωση ομάδων μέσω διαδικτύου (Lorson 1993,  Mesarch et al. 
2000) καθώς και  για  αναζήτηση & χρήση μετεωρολογικών δεδομένων από εξειδικευμένους 
φορείς στο διαδίκτυο (Brey 2000, Kahl 2001, Lee et al. 2003). Αρκετές διδακτικές παρεμβάσεις 
βασίζονται σε ειδικό λογισμικό (Gordin et al. 1996, Mioduser et al. 1998, Whittaker et al. 2002) 
και λιγότερες  βασίζονται σε πειράματα (Ney et al. 1996,  Frazier et al. 2007). Περιορισμένες 
είναι οι προτάσεις για τη διδασκαλία μετεωρολογικών εννοιών που εμπλέκουν την ανάγνωση 
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μετεωρολογικών  χαρτών  (Samson et al.  2000).  Τέλος,  από  την  εξεταζόμενη  βιβλιογραφία, 
διαπιστώθηκε  απουσία  ερευνών  που  να  συσχετίζουν  την  επίδραση  των  μετεωρολογικών 
συνθηκών και ειδικά του ανέμου στην αύξηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης (Miller 1999). 
Επιπρόσθετα, έρευνες για τις αντιλήψεις των μαθητών για τον καιρό  (Stepans et al. 1985, Aron 
et al.  1994,  Dove 1998,  Spiropoulou et al.1999,  Papadimitriou et al.  2001,  Henriques 2002, 
Polito et al.  2008)  δείχνουν  ότι  μαθητές  κάθε  ηλικίας  δυσκολεύονται  να  εξηγήσουν  πώς 
δημιουργείται  ο  άνεμος  και  διατηρούν  παρανοήσεις  σχετικές  με  επιστημονικές  έννοιες  που 
εξηγούν τη δημιουργία του.  Επίσης,  διατηρούν παρανοήσεις   σχετικές  με τα σύμβολα ενός 
μετεωρολογικού  χάρτη,  ενώ  γενικά  στις  εξηγήσεις  τους  δεν  χρησιμοποιούν  τη  γνώση  που 
διδάσκονται στο σχολείο, αλλά επηρεάζονται από τις αισθήσεις, τα μέσα ενημέρωσης και από 
ωφελιμιστικές θεωρήσεις.
Με βάση τα παραπάνω ερευνητικά δεδομένα και τις προτάσεις των ερευνητών αναπτύξαμε μια 
διδακτική  ακολουθία  για  την  εκπαίδευση  υποψηφίων  δασκάλων  σχετική  με  μετεωρολογικά 
φαινόμενα και  ειδικότερα με  την έννοια του ανέμου,  λόγω του ρόλου του ως θεμελιώδους 
διαδικασίας  στην  κατανομή  της  ενέργειας  σε  όλο  τον  πλανήτη  και  ως  αιτίας  φυσικών 
καταστροφών,  της  δεσπόζουσας  θέσης  που  κατέχει  στην  άμεση  προσωπική  εμπειρία  κάθε 
ατόμου σε καθημερινή βάση (Polito et al. 2008) καθώς και της συμβολής του στη διάχυση των 
ατμοσφαιρικών ρύπων (Papadimitriou et al. 2001). Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται η 
διδακτική ακολουθία και πρώτα αποτελέσματα από την εφαρμογή της σε φοιτητές του ΠΤΔΕ 
Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Στόχοι της έρευνας
Η διδακτική ακολουθία αναπτύχθηκε με σκοπό να αποκτήσουν φοιτητές/υποψήφιοι δάσκαλοι 
βασικές  γνώσεις  για  τον  τρόπο  δημιουργίας  του  ανέμου,  να  αποκτήσουν  δεξιότητες 
προσδιορισμού της διεύθυνσης και της έντασης των ανέμων σε ένα μετεωρολογικό χάρτη και 
να επιλύουν προβλήματα σχετικά με τον καιρό και ειδικότερα με τον άνεμο. Η έρευνα που 
βασίζεται στην διδακτική ακολουθία που αναπτύχθηκε διερευνά: 

• ποιες γνώσεις είχαν οι υποψήφιοι δάσκαλοι πριν από τη διδακτική ακολουθία για την 
έννοια του ανέμου

• ποιες δυσκολίες αντιμετώπισαν κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων
• σε  ποιο  βαθμό  συνέβαλε  η  συγκεκριμένη  διδακτική  ακολουθία  στην  αντιμετώπιση 

αυτών των δυσκολιών 

Η διδακτική ακολουθία
Η διδακτική ακολουθία για τη διδασκαλία του ανέμου, βασίζεται στην εκτέλεση πειραμάτων, 
στη  χρήση  εκπαιδευτικού  λογισμικού  και  στην  αναζήτηση  πραγματικών  δεδομένων  στο 
διαδίκτυο. Οι εκπαιδευόμενοι κατά τη διδασκαλία συμπληρώνουν κατάλληλα φύλλα εργασίας 
και γίνεται συζήτηση στην ολομέλεια της ομάδας. Η διδακτική ακολουθία αποτελείται από τρία 
μέρη:

Α΄ ΜΕΡΟΣ 
Στο πρώτο μέρος τίθενται για τους υποψήφιους δασκάλους τρεις στόχοι:
Ι.  Να εξηγούν τη δημιουργία του ανέμου με βάση τις  διαφορές  ατμοσφαιρικής  πίεσης (βλ. 
ενδεικτικά Φλόκας 1992, Σαχσαμάνογλου κ. ά. 1998, Lutgens et al 2007)
Αυτό επιδιώκεται με τη χρήση:

• πειράματος επίδειξης, που γίνεται με τη βοήθεια του μοντέλου ροής ρευστών (Sargent-
Welsch WL1359J-01)
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• εφαρμογής  λογισμικού  σε  μορφή  flash που  παρέχεται  στο  διαδίκτυο  στη  διεύθυνση 
http://www.phys.ufl.edu/~matchev/MET1010/notes/ActiveFigures/A_54_files/A_54.swf
.  

• παρουσίασης σε μορφή power point με βασική πληροφορία για τη δημιουργία περιοχών 
με  χαμηλή  και  υψηλή  ατμοσφαιρική  πίεση,  για  τις  ισοβαρείς  καμπύλες,  για  τα 
βαρομετρικά συστήματα και για το βασικό κανόνα διεύθυνσης των ανέμων επιφανείας

ΙΙ. Να εξηγούν τη δημιουργία των μετώπων καιρού με όρους ροής ρευστών 
Αυτό επιδιώκεται με τη χρήση:

• πειράματος  επίδειξης  για  τη  δημιουργία  των  μετώπων  καιρού  με  τη  βοήθεια  του 
μοντέλου ροής ρευστών (Sargent-Welsch WL1359J-01)

• παρουσίασης σε μορφή  power point με βασική πληροφορία για τις  αέριες  μάζες,  τις 
μετωπικές επιφάνειες και τα είδη των μετώπων

ΙΙΙ. Να εξηγούν τη δημιουργία της θερμοκρασιακής αναστροφής με βάση την κυκλοφορία των 
ρευστών 
Αυτό επιδιώκεται με τη χρήση:

• πειράματος (σε δυο μέρη) με τη βοήθεια της συσκευής δημιουργίας αερίων μαζών (Sar-
gent-Welsch,  WL6837E)

Β΄ ΜΕΡΟΣ
Στο δεύτερο μέρος τίθενται για τους υποψήφιους δασκάλους τρεις στόχοι:
Ι. Να αναγνωρίζουν τα σύμβολα των ανέμων 
Αυτό επιδιώκεται με τη χρήση:

• των σχετικών μετεωρολογικών οργάνων (πυξίδα, ανεμοδείκτης, ανεμόμετρο)
• του συνοπτικού κύκλου και του ανεμολογίου

ΙΙ. Να διακρίνουν τα στοιχεία του ανέμου πάνω σε μετεωρολογικούς χάρτες (Βλ.  Winn 1991, 
Lowe 2004, Μελανίτης 2005, Meyer 2006, Lutgens et al 2007).
Αυτό επιδιώκεται με τη χρήση:

• παρουσίασης  σε  μορφή  power point με  βασική  πληροφορία  για  τα  βαρομετρικά 
συστήματα και τη διάταξη των ανέμων γύρω από αυτά,  για τη σχέση της έντασης του 
ανέμου με τις ισοβαρείς καμπύλες και για την κίνηση των βαρομετρικών συστημάτων 
στα μεσαία γεωγραφικά πλάτη από τα δυτικά προς τα ανατολικά

• ειδικής  εφαρμογής  τύπου  flash με  κινούμενους  μετεωρολογικούς  χάρτες  για  τον 
προσδιορισμό της έντασης και της διεύθυνσης του ανέμου σε διάφορες γεωγραφικές 
θέσεις σε σχέση με τα βαρομετρικά συστήματα

• μετεωρολογικών χαρτών από καθημερινές εφημερίδες
ΙΙΙ. Να αναζητούν μετεωρολογικό δελτίο και να διακρίνουν τα στοιχεία του ανέμου 
Αυτό επιδιώκεται με τη χρήση:

• τριών  βασικών  ιστοσελίδων,  της  Εθνικής  Μετεωρολογικής  Υπηρεσίας  (ΕΜΥ),  του 
Εθνικού  Αστεροσκοπείου  Αθηνών  (ΕΑΑ)  και  του  Ελληνικού  Κέντρου  Θαλασσίων 
Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ)

Γ΄ ΜΕΡΟΣ
Στο τρίτο μέρος τίθενται για τους υποψήφιους δασκάλους τρεις στόχοι:
Ι. Να συσχετίζουν τον άνεμο με την ατμοσφαιρική ρύπανση
Αυτό επιδιώκεται με τη χρήση:

• δραστηριότητας  τύπου  flash,  όπου  προσπαθούν  να  κατατάξουν  τις  καιρικές 
παραμέτρους ανάλογα με τη συμβολή τους στην ατμοσφαιρική ρύπανση
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• στοιχείων της ιστοσελίδας του ΥΠΕΧΩΔΕ και συγκεκριμένα των διαγραμμάτων που 
ονομάζονται «τριαντάφυλλα ρύπανσης»

• χάρτη της Αττικής για τη μελέτη της επίδρασης της τοπογραφίας στην ατμοσφαιρική 
ρύπανση

• μετεωρολογικού χάρτη από καθημερινή εφημερίδα
ΙΙ. Να παίρνουν αποφάσεις με βάση τις γνώσεις και δεξιότητές τους για τον άνεμο
Αυτό επιδιώκεται με τη χρήση:

• πραγματικού προβλήματος για την πρόβλεψη της ατμοσφαιρικής ρύπανσης βασισμένου 
σε πραγματικά δεδομένα

• υποθετικού  προβλήματος  για  την  πραγματοποίηση  ενός  ταξιδιού  με  ιστιοφόρο 
βασισμένου σε πραγματικά δεδομένα

• πραγματικού προβλήματος για την εγκατάσταση μιας ανεμογεννήτριας βασισμένου στην 
ερμηνεία διαγραμμάτων 

ΙΙΙ. Να πληροφορούνται έγκυρα για την πρόβλεψη ακραίων καιρικών φαινομένων και για τους 
τρόπους προστασίας των πολιτών από αυτά
Αυτό επιδιώκεται με τη χρήση:

• της  ιστοσελίδας  του  Πανευρωπαϊκού  Συστήματος  Προειδοποίησης για  επικίνδυνα 
καιρικά φαινόμενα

• της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

Ερευνητική μεθοδολογία 
Η διδακτική ακολουθία εφαρμόστηκε κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-
2009  στο  πλαίσιο  του  κυμαινόμενου  μαθήματος  «Φυσικές  Επιστήμες  και  Περιβάλλον  – 
Εργαστηριακή  προσέγγιση»  σε  εξήντα  τέσσερις  (64)  υποψήφιους/ες  δασκάλους/ες  – 
φοιτητές/τριες του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών, οι οποίοι είναι χωρισμένοι σε τέσσερα 
(4) τμήματα των δεκαέξι (16) ατόμων. Κάθε τμήμα παρακολούθησε ένα τρίωρο την εβδομάδα, 
για συνολικά τρεις εβδομάδες. 
Για τη συλλογή των ερευνητικών δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν: α) τα ερωτηματολόγια που 
συμπλήρωσαν οι φοιτητές/τριες πριν και μια εβδομάδα μετά τη διδακτική παρέμβαση β) τα 
φύλλα εργασίας που συμπλήρωναν οι φοιτητές/τριες κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων γ) 
οι  συζητήσεις  που  γίνονταν  στην  ολομέλεια  των  ομάδων,  οι  οποίες  μαγνητοφωνήθηκαν  δ) 
ημιδομημένες  συνεντεύξεις  των  φοιτητών/τριών  που  έγιναν  μετά  την  ολοκλήρωση  της 
παρέμβασης  ως  διευκρινιστικές  των  στοιχείων  που  καταγράφηκαν  κατά  την  ερευνητική 
διαδικασία.  Σε  όλα τα ερευνητικά  εργαλεία  έγινε  επεξεργασία  με  τη  μέθοδο της  ανάλυσης 
περιεχομένου (Δημητρόπουλος 1994, Bell 1997).

Αποτελέσματα – Συζήτηση
Τη στιγμή της συγγραφής αυτής της εργασίας η επεξεργασία των  ερευνητικών δεδομένων 
βρίσκεται σε εξέλιξη. Από την πρώτη ανάλυση των δεδομένων προκύπτει ότι  οι  υποψήφιοι 
δάσκαλοι  έχουν  ελάχιστες  γνώσεις  για  τον  άνεμο,  τον  τρόπο  δημιουργίας  του,  τον  τρόπο 
ονομασίας του και τον προσδιορισμό της έντασης και της διεύθυνσής του. Στη συντριπτική τους 
πλειοψηφία   δηλώνουν ότι  δεν  έχουν  διδαχθεί  τίποτα  για  τον  άνεμο  κατά  τη  διάρκεια  της 
σχολικής τους φοίτησης στην Α/θμια και Β/θμια εκπαίδευση. Οι απαντήσεις αυτές βρίσκονται 
σε συμφωνία με παράλληλη έρευνα που διενεργήσαμε στα εγχειρίδια Φυσικών Επιστημών της 
Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, όπου διαπιστώθηκε η μικρή και αποσπασματική παρουσία 
μετεωρολογικών εννοιών και η έλλειψη μελέτης του ανέμου. 
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Σημαντική  δυσκολία  αντιμετώπισαν  οι  υποψήφιοι  δάσκαλοι  κατά  το  πρώτο  μέρος  της 
διδακτικής ακολουθίας στην εξήγηση της δημιουργίας του ανέμου, καθώς δεν διέκριναν τις 
οριζόντιες από τις κάθετες κινήσεις του ρευστού κατά το πρώτο πείραμα, με αποτέλεσμα να μην 
ταυτοποιήσουν τον άνεμο με την οριζόντια κίνηση που παρατηρούσαν. Επίσης, φαίνεται ότι 
εστιάζουν την προσοχή τους στις  ανοδικές και  καθοδικές  κινήσεις  των ρευστών,  τις  οποίες 
αποδίδουν σε διαφορές θερμοκρασίας, και αγνοούν τις οριζόντιες κινήσεις, που προκαλούνται 
από τις διαφορές ατμοσφαιρικής πίεσης. Ακόμα κι όταν πληροφορούνται για τις τελευταίες, 
διατηρούν μια σύγχυση μεταξύ αιτίου και  αποτελέσματος.  Πολλοί φοιτητές θεωρούν πως η 
ύπαρξη  υψηλής  ατμοσφαιρικής  πίεσης  προκαλεί  την  κάθοδο  αερίων  μαζών,  ενώ  στην 
πραγματικότητα είναι η κάθοδος αερίων μαζών που δημιουργεί την υψηλή ατμοσφαιρική πίεση.
Στο  δεύτερο  μέρος  της  ακολουθίας  σημαντική  δυσκολία  παρατηρήθηκε  στην  ικανότητα 
προσανατολισμού και στην ονοματοδοσία των ανέμων. Λίγοι φοιτητές ήξεραν ότι  ο άνεμος 
παίρνει  το  όνομά του από το σημείο  του ορίζοντα  από το οποίο  προέρχεται  και  ελάχιστοι 
μπορούσαν να προσανατολιστούν με τη χρήση της πυξίδας. Σε σχέση με τους μετεωρολογικούς 
χάρτες καταγράφηκαν δυο σημαντικές παρανοήσεις. Καταρχήν, οι φοιτητές θεωρούσαν ότι τα 
σύμβολα Χ και Υ, που παριστάνουν βαρομετρικά συστήματα, σημαίνουν χαμηλής και υψηλής 
έντασης άνεμοι αντίστοιχα. Έπειτα, θεώρησαν ότι οι ισοβαρείς παριστάνουν τους ανέμους που 
επικρατούν σε μια περιοχή αντί να ενώνουν περιοχές με την ίδια ατμοσφαιρική πίεση.
Στο τρίτο μέρος της ακολουθίας διαπιστώθηκε μια άλλη παρανόηση στη συσχέτιση του ανέμου 
με  τη  συγκέντρωση  ατμοσφαιρικών  ρύπων.  Κατά  την  ερμηνεία  των  διαγραμμάτων,  που 
παρουσιάζουν τη συγκέντρωση κάποιων ατμοσφαιρικών ρύπων σε συνάρτηση με τους ανέμους 
που  πνέουν  στο  λεκανοπέδιο  της  Αθήνας,  διαπιστώθηκε  ότι  σημαντικός  αριθμός  φοιτητών 
θεωρούσε ότι  οι  άνεμοι  φέρνουν τους  ατμοσφαιρικούς  ρύπους  μέσα στο  λεκανοπέδιο,  ενώ 
παρέβλεπαν την παρουσία πληθώρας ρυπαντικών πηγών στην μεγαλούπολη της Αθήνας αλλά 
και την παρουσία  των ορεινών όγκων γύρω από αυτήν. 
Η  διδακτική  ακολουθία  φαίνεται  ότι  αντιμετώπισε  σε  σημαντικό  βαθμό  τις  παραπάνω 
δυσκολίες,  όπως  συνάγεται  από  τα  πρώτα  στοιχεία  των  τελικών  ερωτηματολογίων.  Οι 
περισσότεροι  φοιτητές  έχουν  κατανοήσει  τον τρόπο  δημιουργίας  του  ανέμου  και  έχουν 
αποκτήσει την ικανότητα να προσδιορίζουν τη διεύθυνση και την ένταση του ανέμου με τη 
βοήθεια  των  βαρομετρικών  συστημάτων  που  εμφανίζονται  στους  μετεωρολογικούς  χάρτες. 
Επίσης,  εντοπίζουν  με  άνεση  στο  διαδίκτυο  εξειδικευμένη  πληροφορία  για  τον  άνεμο, 
προκειμένου  να  επιλύσουν  προβλήματα  που  αφορούν  μετακινήσεις  ή  την  πιθανότητα 
επεισοδίων ρύπανσης.

Συμπεράσματα 
Η διδακτική ακολουθία που αναπτύχθηκε φαίνεται να συμβάλλει θετικά στη  διαπραγμάτευση 
φαινομένων  που  έχουν  ως  επίκεντρο  τον  άνεμο.  Ειδικότερα  διαφαίνεται  η  συμβολή  της 
διδακτικής  ακολουθίας  στην  ερμηνεία  της  δημιουργίας  του  ανέμου,  στην  ανάγνωση 
μετεωρολογικών χαρτών και στη συσχέτιση του ανέμου με περιβαλλοντικά προβλήματα και 
κυρίως με την ατμοσφαιρική ρύπανση. Η έρευνα αυτή γενικότερα και ειδικότερα η συσχέτιση 
της έννοιας του ανέμου με περιβαλλοντικά ζητήματα αναδεικνύει την εξέχουσα σημασία της 
διαπραγμάτευσης  εννοιών  των  Φυσικών  Επιστημών  στο  πλαίσιο  των  Περιβαλλοντικών 
Επιστημών, η οποία με τη σειρά της συμβάλλει  στην πληρέστερη κατανόηση θεμάτων που 
σχετίζονται με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.
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Οι εναλλακτικές ιδέες μαθητών με και χωρίς μαθησιακές δυσκολίες για 
τη σχέση μικροοργανισμών και αποικοδόμησης της νεκρής οργανικής 

ύλης

Μαυρικάκη Ε.1, Αλευριάδου Α.2, Γεροδήμου Λ.2

1.Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, emavrikaki@primedu.uoa.gr
2.Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, alevriadou@uowm.gr

Στη συγκεκριμένη εργασία στόχος ήταν να μελετηθούν οι εναλλακτικές ιδέες παιδιών με 
και χωρίς μαθησιακές δυσκολίες για το ρόλο των μικροβίων στην αποικοδόμηση της 
νεκρής οργανικής ύλης και να βρεθούν αν υπάρχουν τυχόν διαφορές μεταξύ των δύο 
ομάδων παιδιών. Δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 40 μαθητές με και χωρίς μαθησιακές 
δυσκολίες της Ε  και ΣΤ  δημοτικού. Για τους σκοπούς της έρευνας χρησιμοποιήθηκε΄ ΄  
ημιδομημένη  συνέντευξη  και  έγινε  ανάλυση  περιεχομένου  στις  απαντήσεις  των 
μαθητών. Διαπιστώθηκε ότι οι μαθητές έχουν πολλές εναλλακτικές ιδέες όσον αφορά 
το υπό εξέταση θέμα (αποδίδουν ως αίτιο της αποικοδόμησης το χρόνο που περνά, τα 
έντομα,  τις  κακές  συνθήκες,  τις  κακές  πρώτες  ύλες  και  την  υγρασία),  ωστόσο  οι 
απαντήσεις  τους  δεν  διαφοροποιούνται  στατιστικά  σημαντικά  μεταξύ  των  δύο 
ομάδων. Τέλος, σχολιάζονται διάφορες προσεγγίσεις που έχουν καλύτερα μαθησιακά 
αποτελέσματα από την παραδοσιακή διδασκαλία για  την υποστήριξη των μαθητών 
στην εκμάθηση των βιολογικών εννοιών. 

Εισαγωγή

Η αναγνώριση των  εναλλακτικών ιδεών  των μαθητών  και  ο  σχεδιασμός  της  εκπαιδευτικής 
διαδικασίας  έτσι  ώστε  να  προκληθεί  γνωστική  σύγκρουση  και  τελικά  αποδοχή  της 
επιστημονικής  γνώσης  από  τους  μαθητές  εντάσσεται  στο  πλαίσιο  του  εποικοδομητισμού 
(Driver, 1989, Ραβάνης, 1999). Η ευρύτερη αποδοχή του εποικοδομητισμού και στην Ελλάδα 
οδήγησε στο ισχύον αναλυτικό πρόγραμμα του δημοτικού σχολείου  που αναπτύχθηκε σε αυτό 
το  πλαίσιο.  Το  γνωστικό  αντικείμενο  της  βιολογίας  διατρέχει  το  συγκεκριμένο  αναλυτικό 
πρόγραμμα με συγκεκριμένες θεματικές ενότητες και στόχους χωρίς όμως να αποκτά διακριτή 
μορφή: στις πρώτες τέσσερις τάξεις εντάσσεται στο μάθημα της «Μελέτης του Περιβάλλοντος» 
και  στις  δύο τελευταίες  στο μάθημα «Ερευνώ το Φυσικό Κόσμο».  Συνεπώς,  η  μελέτη  των 
εναλλακτικών ιδεών του μαθητών του δημοτικού σχολείου σε θέματα που άπτονται του χώρου 
της  βιολογίας  (όπως  φυσικά  και  των  άλλων  γνωστικών  πεδίων)  είναι  αναγκαία   και  τα 
αποτελέσματά της μπορεί να είναι χρήσιμα σε τυχόν αλλαγές στα αναλυτικά προγράμματα ή τη 
διδασκαλία (Vosniadou, 1994). 

Οι ιδέες των μαθητών σχετικά με το ρόλο των μικροβίων στις ασθένειες, στην ανακύκλωση 
της ύλης ή στην παραγωγή συγκεκριμένων τροφίμων έχει απασχολήσει τελευταίως αρκετούς 
ερευνητές.  Οι πρώτες προσπάθειες ανίχνευσης των εναλλακτικών ιδεών των παιδιών σχετικά 
με  τα  μικρόβια  ξεκίνησαν  περίπου  μισό  αιώνα  πριν  (Nagy,  1953).  Τα  τελευταία  διεθνή 
ερευνητικά δεδομένα έχουν αποκαλύψει ότι τα παιδιά έχουν πολλές εναλλακτικές ιδέες σχετικά 
με τα μικρόβια και το ρόλο τους (Ντάβου & Χρηστάκης, 1994, Simmonneaux, 2000, Milandri, 
2004, Ζόγκζα, 2006: 221-224).
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Στη συγκεκριμένη εργασία το ενδιαφέρον μας εστιάζεται κυρίως στις εναλλακτικές ιδέες των 
παιδιών σχετικά με το ρόλο των μικροβίων στην αποικοδόμηση. Το Αναλυτικό Πρόγραμμα του 
δημοτικού  σχολείου  περιλαμβάνει  στόχους  που  αφορούν  το  ρόλο  των  μικροβίων  στην 
αποικοδόμηση στο μάθημα της πέμπτης τάξης «Ερευνώ το Φυσικό Κόσμο» (ΦΕΚ 1375 τ. Β΄, 
18-10-2001, άρθρο 5, σελ. 1425): 

Μετά το τέλος της διδασκαλίας ο μαθητής θα πρέπει να είναι ικανός:
7. Να διακρίνει, μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα (αλλοίωση τροφών, ζυμώσεις), τους 

μικροοργανισμούς σε χρήσιμους και βλαβερούς για τον άνθρωπο ή το περιβάλλον. 
8. Να αναγνωρίζει τη σχέση των μικροοργανισμών αυτών με τον άνθρωπο και τους άλλους  

οργανισμούς στο περιβάλλον τους.
Θεωρήσαμε ιδιαίτερα ενδιαφέρον να εξετάσουμε τυχόν διαφορές ανάμεσα στις εναλλακτικές 

ιδέες μαθητών με και χωρίς μαθησιακές δυσκολίες στην έννοια της αποικοδόμησης και στο 
ρόλο των μικροβίων σε αυτήν. Λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Ελλάδα οι μαθητές με μαθησιακές 
δυσκολίες  διδάσκονται  τις  βιολογικές έννοιες  στη γενική τάξη, το ερευνητικό ερώτημα που 
τέθηκε  είναι  εάν  οι  μαθητές  με  και  χωρίς  μαθησιακές  δυσκολίες  κατανοούν  τις  βιολογικές 
έννοιες και σε ποιο βαθμό  η κατανόηση των εννοιών αυτών βρίσκεται σε συμφωνία με τις 
απαιτήσεις του αναλυτικού προγράμματος.

Οι μαθησιακές δυσκολίες είναι ένας γενικός όρος που αναφέρεται σε μια ανομοιογενή ομάδα 
διαταραχών,  οι  οποίες  εκδηλώνονται  με  σημαντικές  δυσκολίες  στην  πρόσκτηση  και  χρήση 
ικανοτήτων ακρόασης, ομιλίας, ανάγνωσης, γραφής, συλλογισμού ή μαθηματικής ικανότητας. 
Οι διαταραχές αυτές είναι εγγενείς στο άτομο, αποδίδονται σε δυσλειτουργία του κεντρικού 
νευρικού συστήματος και μπορεί να υπάρχουν σε όλη τη διάρκεια της ζωής. Προβλήματα σε 
συμπεριφορές αυτοελέγχου, κοινωνικής αντίληψης και κοινωνικής αλληλεπίδρασης μπορεί να 
συνυπάρχουν με τις μαθησιακές δυσκολίες, αλλά δε συνιστούν από μόνα τους τέτοιες. Αν και οι 
μαθησιακές  δυσκολίες  μπορεί  να  εμφανίζονται  μαζί  με  άλλες  καταστάσεις  μειονεξίας  (π.χ. 
αισθητηριακή  βλάβη,  νοητική  καθυστέρηση,  συναισθηματική  διαταραχή)  ή  με  εξωτερικές 
επιδράσεις, όπως οι πολιτισμικές διαφορές ή η ανεπαρκής (ακατάλληλη) διδασκαλία, δεν είναι 
το άμεσο αποτέλεσμα αυτών των καταστάσεων ή επιδράσεων (Hammill, 1990).

Αντίθετα με τους τυπικούς συμμαθητές τους, οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες δεν είναι 
γενικά ενήμεροι για τις απαιτήσεις που έχει το ακαδημαϊκό έργο με το οποίο εμπλέκονται. Οι 
δυσκολίες αυτές μπορεί να είναι η πλήρης αδυναμία αναγνώρισης των απαιτήσεων του έργου 
είτε η λανθασμένη ερμηνεία (Μπότσας & Παντελιάδου, 2007). Αυτό σημαίνει ότι αν και οι 
μαθητές  με  μαθησιακές  δυσκολίες  αντιλαμβάνονται  την  αξία  της  χρήσης  στρατηγικών,  δεν 
γνωρίζουν πού, πώς και γιατί να χρησιμοποιήσουν συγκεκριμένες στρατηγικές. Το ρεπερτόριο 
των  στρατηγικών  που  χρησιμοποιούν  είναι  περιορισμένο  και  δομείται  από  στρατηγικές 
επιφανειακής επεξεργασίας που είναι συνήθως απλές και δεν ταιριάζουν ούτε στην ηλικία τους, 
ούτε  στη  γνωστική  τους  εμπειρία  (Wong,  1994,  Botsas  &  Padeliadu,  2003).  Η  πληθώρα 
άγνωστων όρων, η έκταση, η σύνθετη δομή και η υψηλή πυκνότητα σε πληροφορίες καθιστούν 
τα πληροφοριακά (ή επεξηγηματικά)  κείμενα των σχολικών εγχειριδίων που περιλαμβάνουν 
έννοιες και ζητήματα Βιολογίας ιδιαίτερα απαιτητικά (Βεκύρη, 2008). 

Η ταυτότητα της έρευνας

Το  δείγμα  μας  αποτελείται  από  μαθητές  που  φοιτούσαν  στην  πέμπτη  κι  έκτη  τάξη  του 
δημοτικού σχολείου, ηλικίας 11 έως 12,5 ετών με μέσο όρο ηλικίας τα 11,63 έτη (18 μαθητές 
της έκτης και 22 της πέμπτης δημοτικού, 18 κορίτσια και 22 αγόρια). Το δείγμα αποτελείται από 
δύο  διαφορετικές  ομάδες  παιδιών,  στη  μια  ομάδα  συγκαταλέγονται  20  μαθητές  που 
αντιμετώπιζαν μαθησιακές δυσκολίες και  στη δεύτερη ομάδα 20 μαθητές χωρίς  μαθησιακές 
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δυσκολίες που παρουσίαζαν σχολική επίδοση μέσου όρου.  Όλα τα παιδιά προέρχονταν από 
οικογένειες μέσου κοινωνικοοικονομικού επιπέδου αστικών ή ημιαστικών περιοχών (τέσσερα 
δημοτικά σχολεία του νομού Θεσσαλονίκης)1.  Από το δείγμα αποκλείστηκαν οι περιπτώσεις 
των παιδιών που αντιμετώπιζαν προβλήματα μάθησης εξαιτίας του ενδεχόμενου περιβάλλοντος 
αποστέρησης   στο  οποίο  μεγάλωναν,  περιπτώσεις  παιδιών  που  εμφάνιζαν  μαθησιακές 
δυσκολίες  ως  συνοδό πρόβλημα  κάποιας  διαταραχής  της  ανάπτυξης  ή  κάποιου  συνδρόμου. 
Επίσης, αποκλείστηκαν παιδιά που προέρχονταν από ξένη χώρα και δεν γνώριζαν επαρκώς την 
ελληνική γλώσσα καθώς η διαφορετικότητα στη χρήση της γλώσσας που λειτουργεί ως κύριος 
πολιτισμικός ενισχυτής κατά τις αλληλεπιδράσεις παιδιού και ενηλίκου (Bruner, 1986) μπορεί 
να  επηρέαζε  τα  αποτελέσματά  μας. Ωστόσο,  συμπεριλάβαμε  στο  δείγμα  δύο  παιδιά  που 
εμφάνιζαν  μαθησιακές  δυσκολίες  και  προέρχονταν από δύο διαφορετικές  βαλκανικές  χώρες 
(Αλβανία, Βουλγαρία), διότι είχαν γεννηθεί και μεγαλώσει στην Ελλάδα, γνώριζαν άπταιστα 
την  ελληνική  γλώσσα αλλά όχι  τη γλώσσα της  χώρας προέλευσής  τους  και  μεγάλωναν σε 
οικογένειες μέσου κοινωνικοοικονομικού επιπέδου πλήρως ενταγμένες στην ελληνική κοινωνία. 

Τα περισσότερα παιδιά του δείγματος είχαν λάβει  διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών από 
Κέντρα  Διαφοροδιάγνωσης,  Διάγνωσης  και  Υποστήριξης  Ειδικών  Εκπαιδευτικών  Αναγκών 
(ΚΕΔΔΥ) και παρακολουθούσαν ή έχουν παρακολουθήσει μαθήματα σε τμήματα ένταξης. Οι 
μαθητές που δεν είχαν λάβει διάγνωση -για οικογενειακούς πάντα λόγους- πιστοποιήθηκε ότι 
αντιμετώπιζαν μαθησιακές δυσκολίες από το δάσκαλο ειδικής αγωγής του σχολείου. 

Η εργασία αυτή αποτελεί τμήμα μιας ευρύτερης έρευνας που έχει στόχο τη διερεύνηση των 
εναλλακτικών ιδεών των παιδιών για τα μικρόβια και  το ρόλο τους  στο οικοσύστημα,  στις 
ασθένειες  κ.ά.  Για  τους  σκοπούς  της  έρευνας  χρησιμοποιήθηκε η  ημιδομημένη συνέντευξη 
(Ψαρρού & Ζαφειρόπουλος, 2001) που λάμβανε χώρα με κάθε παιδί μεμονωμένα και κατά την 
οποία κάθε παιδί είχε την ευκαιρία να ξεδιπλώσει τις σκέψεις του. Συγκεκριμένα ρωτήσαμε τα 
παιδιά:  1. Αν έχουν δει  ποτέ τρόφιμα που έχουν σαπίσει  2.  Αν πιστεύουν ότι  αυτό μπορεί  να  
οφείλεται σε μικρόβια και ζητήσαμε να μας δικαιολογήσουν την απάντησή τους. 

Οι  συνεντεύξεις  μαγνητοφωνήθηκαν  και  στη  συνέχεια  απομαγνητοφωνήθηκαν  οι 
απαντήσεις.  Ως  βασικό  εργαλείο  της  έρευνάς  μας  επιλέχτηκε  η  Ποιοτική  και  Ποσοτική 
Ανάλυση  Περιεχομένου  και  ως  βασική  μονάδα ανάλυσης  θεωρήθηκε  το  θέμα  (Lasswell & 
Leites, 1965). Η κωδικοποίηση έγινε από τις 2 πρώτες εκ των συγγραφέων και η αξιοπιστία 
μεταξύ των κωδικογράφων υπολογίστηκε μέσω του δείκτη αξιοπιστίας Cohen's kappa.

Αποτελέσματα και σχόλια

Τα δεδομένα που προέκυψαν από τις  απαντήσεις  των παιδιών ταξινομήθηκαν σε θεματικές 
κατηγορίες από τις δύο πρώτες εκ των συγγραφέων. Προέκυψαν 43 αναφορές, 25 (58%) από τα 
αγόρια  και  18  από  τα  κορίτσια  (42%) σε  συνολικά  έξι  θεματικές  κατηγορίες  και  μία 
υποκατηγορία (Πίνακας 1), με βαθμό αξιοπιστίας μεταξύ των κωδικογράφων Cohen's kappa= 
0,936 (p=0.000<0,001).  

1  Δεν αναφέρονται συγκεκριμένα τα σχολεία που συμμετείχαν στην έρευνα για λόγους προστασίας προσωπικών 
δεδομένων των υποκειμένων της έρευνας. 
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Πίνακας 1: Κατανομή των αναφορών ανά θεματική κατηγορία και ομάδα παιδιών 
[με μαθησιακές δυσκολίες (ΜΔ) και χωρίς μαθησιακές δυσκολίες (ΧΜΔ)] 
Για το σάπισμα ευθύνονται: Συχνότητα αναφορών Συνολική 

σχετική 
συχνότητα

(%)
ΧΜΔ ΜΔ

Χρόνος που περνά 8 9 39,5
Μικρόβια 10 5 34,9
      Μικρόβια γενικά 10 4 32,6
      Αέρας (που φέρνει τα μικρόβια) 0 1 2,3
Έντομα – σκουλήκια 0 5 11,6
Συνθήκες 2 1 7,0
Υγρασία-Μούχλα 2 0 4,7
Πρώτες ύλες 0 1 2,3
Σύνολο 22 21 100,0

Η κατανομή των αναφορών ανά θεματική κατηγορία είναι ανεξάρτητη του φύλου (Pearson 
chi-square =1,101, β.ε.=5, p=0,954>0,05) ή της ηλικίας (Pearson chi-square =20,896, β.ε.=15, 
p=0,140>0,05).  Επίσης,  δεν  διαφοροποιούνται  στατιστικά  σημαντικά  οι  απαντήσεις  των 
μαθητών με  μαθησιακές  δυσκολίες  σε σχέση με  τους  μαθητές  χωρίς  μαθησιακές  δυσκολίες 
(Pearson chi-square =9,279, β.ε.=5, p=0,098>0,05). 

Όπως είναι φανερό από τον Πίνακα 1 μόλις 35% των αναφορών συσχετίζουν το σάπισμα με 
τη  δράση των  μικροβίων,  δηλαδή  δίνουν  τη  σωστή  απάντηση.  Μάλιστα,  οι  μαθητές  που 
αποδίδουν  στα  μικρόβια  το  σάπισμα  των  τροφών  τις  περισσότερες  φορές  αιτιολογούν 
αναλυτικά την απάντησή τους2: «Το ψωμί σάπισε γιατί πήγαν σ’ αυτό μικρόβια του αέρα που 
πολλαπλασιάζονταν  όσο  περνούσε  ο  καιρός»  (Α,  12,5,  ΜΔ),  «…πέρασαν  πολλές  μέρες  κι 
έκατσαν πάνω τα μικρόβια κι άρχισαν να το σκαλίζουν και το μόλυναν» (Κ, 12,5, ΜΔ),  «Αυτά 
που έχουμε στο ψυγείο σαπίζουν επειδή το ψυγείο μας μπορεί να έχει μικρόβια ή τα βάζουμε 
στο ψυγείο γεμάτα μικρόβια αν τα πιάσαμε με βρώμικα χέρια» (Α,11, ΧΜΔ), «Τα κρέατα είχαν 
σαπίσει γιατί στα ψυγεία που τα είχαν υπήρχαν πολλά μικρόβια» (Κ,11, ΧΜΔ), «Το ότι σαπίζουν 
τα τρόφιμα πρέπει να οφείλεται σε μικρόβια που εισβάλουν σ’ αυτά και τα καταστρέφουν με 
την πάροδο του χρόνου» (Α, 11,  ΧΜΔ). Ένας  μαθητής  11,5 ετών με μαθησιακές δυσκολίες 
ανέφερε ως κύρια αιτία τα μικρόβια, χωρίς όμως να κατανοεί ότι τα μικρόβια βρίσκονταν πάνω 
στην τροφή, αλλά θεωρεί τον αέρα ως κύριο φορέα των μικροβίων «όταν χαλάν τα τρόφιμα 
φταίει ο αέρας που φέρνει τα μικρόβια», κάτι που έρχεται  σε αντίθεση με τα ευρήματα της 
Bandiera  (2007)  για  Ιταλούς  μαθητές  ηλικίας  11-14  ετών  ότι  θεωρούν  πως  τα  μικρόβια 
βρίσκονται πάνω ή μέσα στα αντικείμενα και όχι στον αέρα.

Η θεματική κατηγορία με τη μεγαλύτερη συχνότητα αναφορών είναι εκείνη στην οποία οι 
μαθητές αποδίδουν το σάπισμα των τροφών στο πέρασμα του χρόνου: «Όχι το ψωμί χάλασε 
γιατί πέρασε ο καιρός. Το είχαμε σε βάζο κι εκεί αποκλείεται να μπήκαν μικρόβια» (Α, 11,  
ΧΜΔ), «Όχι δεν έχει να κάνει με μικρόβια, τα φαγητά σαπίζουν αν τα αφήσεις πολλές μέρες» 
(Α, 12, ΜΔ), «όχι από μικρόβια, τα μικρόβια είναι άσχετα, θα σαπίσουν επειδή θα έχει περάσει 
ο καιρός» (Κ, 11, ΧΜΔ), «Το μήλο σάπισε επειδή δεν το έτρωγαν τόσο καιρό και δε μπορεί να 
αντέξει πολύ καιρό κομμένο από το δέντρο» (Α, 11,5, ΜΔ). Εδώ συμπεριλάβαμε μόνον εκείνες 
τις  αναφορές  που αποκλείουν τη συσχέτιση του χρόνου με τα μικρόβια  κι  όχι  εκείνες  που 

2  Για οικονομία λόγου στο τέλος κάθε αναφοράς παραθέτουμε σε παρένθεση το φύλο του μαθητή (Α= αγόρι, Κ= 
κορίτσι), την ηλικία του και αν έχει (ΜΔ) ή δεν έχει μαθησιακές δυσκολίες (ΧΜΔ).
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συσχετίζουν το χρόνο που περνά με τον πολλαπλασιασμό των μικροβίων όπως «Τα φαγητά 
χαλάνε από τα μικρόβια κι από τον καιρό.  Όσο περνάει ο καιρός και δεν τα τρώει  κανείς, 
κολλάνε και πιο πολλά μικρόβια» (Α, 12,5, ΜΔ). 

Αρκετές είναι οι αναφορές που αποδίδουν το σάπισμα στη δράση εντόμων-σκουληκιών και 
μάλιστα  προέρχονται  όλες  από  μαθητές  με  μαθησιακές  δυσκολίες:  «Αν  το  αφήσεις  κάτω 
πηγαίνουν και μπαίνουν τα μυρμήγκια και τα σκουλήκια» (Α, 11,5, ΜΔ),  «Όχι τα τρόφιμα δε 
σαπίζουν από τα μικρόβια αλλά από το ότι τα τρώνε οι μύγες και τα κουνούπια» (Κ, 11, ΜΔ),  
«Όχι δεν έχει να κάνει με μικρόβια. Το μήλο σάπισε γιατί είχε μέσα του σκουλήκι. Το μήλο έτσι 
βγήκε από το δέντρο με σκουλήκι» (Α, 11, ΜΔ),  «Μπορεί να μπει κανένα σκουλήκι και να το 
φάει και γι’ αυτό σαπίζει. Γιατί, πώς να μπουν μικρόβια μέσα σ’ ένα πορτοκάλι;» (Α, 12, ΜΔ). 

Μια μαθήτρια 11 ετών με μαθησιακές δυσκολίες αναφέρεται στις  κακές πρώτες ύλες ως 
κύρια αιτία του σαπίσματος των τροφών «Το ψωμί σάπισε επειδή ήταν μολυσμένο το νερό που 
χρησιμοποιούσαν οι φουρνάρηδες. Άμα δεν ήταν μολυσμένο δε θα σάπιζε το ψωμί». Ενώ δύο 
μαθητές χωρίς μαθησιακές δυσκολίες αναφέρουν τη μούχλα ως κύρια αιτία, συμφωνώντας με 
την έρευνα των Sequeira και Freitas (1987). Ωστόσο, οι μαθητές δεν αναγνωρίζουν ότι κι η 
μούχλα είναι μύκητες, δηλαδή μικροοργανισμοί: «Το ψωμί μουχλιάζει επειδή έπεσε πάνω του 
υγρασία από το σπίτι» (Α, 11), «Το ψωμί δε σάπισε από τα μικρόβια αλλά επειδή βράχηκε κι 
έπιασε μούχλα. Έτσι κι οι τοίχοι από την υγρασία πιάνουνε μούχλα» (Α, 12). 

Τέλος, τρεις αναφορές αποδίδουν το σάπισμα στις κακές συνθήκες συντήρησης: «Το μήλο 
και το πορτοκάλι σαπίζουν επειδή τα κόβουμε άγουρα και τα βάζουμε στο ψυγείο και έτσι δεν 
έχουν σωστή ανάπτυξη» (Α, 12, ΜΔ),  «Το ότι σάπισε το τυρί δεν έχει να κάνει με μικρόβια, 
αλλά με το ότι ο άνθρωπος δεν το συντήρησε σωστά στο ψυγείο μέσα σε άλμη» (Α, 12, ΧΜΔ), 
«Όχι,  τα  μήλα  για  παράδειγμα  σάπισαν  γιατί  δεν  ήταν  κατάλληλες  οι  συνθήκες  για  να 
διατηρηθούν, εκτός ψυγείου σαπίζουν» (Κ, 12, ΧΜΔ). Ανάλογα ευρήματα, δηλαδή απόδοση του 
σαπίσματος των τροφών σε κακές συνθήκες συντήρησης είχαν κι άλλοι ερευνητές (Vasquez, 
1985, Brinkman & Βoschhuizen, 1989).  

Συμπεράσματα

Η πλειονότητα των παιδιών με και χωρίς μαθησιακές δυσκολίες που συμμετείχε στην έρευνα 
(65%) αγνοεί το ρόλο των μικροβίων στην αποικοδόμηση, κάτι που έχει καταδειχθεί κι από τη 
διεθνή βιβλιογραφία (Leach κ.ά., 1992) για μαθητές της ίδιας ηλικιακής ομάδας. Οι απαντήσεις 
των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες σε σχέση με τους μαθητές χωρίς μαθησιακές δυσκολίες 
δεν διαφοροποιούνται στατιστικά σημαντικά, καθώς το 55% των μαθητών χωρίς και το 76% 
των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες είχαν εναλλακτικές ιδέες σχετικά με την αποικοδόμηση 
της  οργανικής  ύλης.  Συνεπώς,  οι  απαιτήσεις  του  αναλυτικού  προγράμματος  του  δημοτικού 
σχολείου στις συγκεκριμένες βιολογικές έννοιες είναι  ιδιαίτερα υψηλές για όλους τους μαθητές 
είτε έχουν είτε δεν έχουν μαθησιακές δυσκολίες.

Ένα  ενδιαφέρον  εύρημα  που  προκύπτει  είναι  ότι  το  25% των  μαθητών  με  μαθησιακές 
δυσκολίες ταυτίζουν την έννοια των μικροβίων με τα ζώα και ιδιαίτερα με τα έντομα και τα 
σκουλήκια, σε αντίθεση με τους μαθητές χωρίς μαθησιακές δυσκολίες που κανείς δεν ανέφερε 
ανάλογη εναλλακτική ιδέα.  Η Nagy (1953) ήταν η πρώτη που κατέγραψε παρόμοια ευρήματα, 
αλλά σε μικρότερη ηλικιακή ομάδα. Φαίνεται ότι οι ιδέες των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες 
προσεγγίζουν αυτές παιδιών χωρίς μαθησιακές δυσκολίες μικρότερης ηλικίας. Και αυτό διότι οι 
μαθητές  με  μαθησιακές  δυσκολίες  τείνουν  να  εστιάζουν  σε  λίγες  μόνο  διαστάσεις  ενός 
φαινομένου και εξάγουν συμπεράσματα βασισμένοι σχεδόν αποκλειστικά στην αισθητηριακή 
αντίληψη (Mastropieri, & Scruggs, 1992).
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Επιπλέον, αν και θα μπορούσαν οι μαθητές να έρχονταν σε μια πρώτη επαφή με την έννοια 
των μικροβίων και την αποικοδόμηση της οργανικής ύλης στις ενότητες που περιλαμβάνονται 
στο  μάθημα  «Μελέτη  Περιβάλλοντος»  της  Δ΄  τάξης  και  αφορούν  το  οικοσύστημα  και  την 
ανακύκλωση,  αυτή  η  ευκαιρία  χάνεται  καθώς  εκεί  δεν  γίνεται  καμία  αναφορά  για 
μικροοργανισμούς παρά μόνο για φυτά και ζώα, ενώ ούτε στην Ε΄ Δημοτικού υπάρχει κάποια 
διακριτή σχετική ενότητα. 

Για  την  αντιμετώπιση  των  πιθανών  δυσκολιών  που  αντιμετωπίζουν  οι  μαθητές  στην 
κατανόηση  βιολογικών  εννοιών  οι  προσπάθειές  μας  θα  πρέπει  να  στραφούν  σε  διδακτικές 
προσεγγίσεις  που  να  έχουν  μαθησιακά  αποτελέσματα  καλύτερα  από  την  παραδοσιακή 
διδασκαλία (βλ. Bakken, Mastropieri, & Scruggs, 1997, Βεκύρη, 2008), όπως:

• Η χρήση μνημονικών βοηθημάτων για την εκμάθηση λεξιλογίου και ορισμών
• Η  διδασκαλία  μέσω  στρατηγικών  κατανόησης,  όπως  η  πρόβλεψη,  οι  ερωτήσεις 

αυτοαξιολόγησης, η περίληψη, η ανεύρεση της κεντρικής ιδέας
• Η χρήση τεχνικών οργάνωσης που εστιάζουν στην ανάδειξη των κύριων ιδεών ενός 

κειμένου και των μεταξύ τους σχέσεων (χάρτες εννοιών)
• Η διδασκαλία για τα είδη πληροφοριακών κειμένων. 

Μια στροφή σε ανάλογου τύπου διδακτικές προσεγγίσεις θα συνεισφέρει και στην κατανόηση 
του ρόλου των μικροβίων στην αποικοδόμηση της ύλης. 
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Η ανάπτυξη της ψηφιακής τεχνολογίας, δημιουργεί νέα δεδομένα και νέες ανάγκες στις 
κοινωνίες,  που  ζητούν  να  συμβαδίσουν  με  την  τεχνολογική  πρόοδο.  Ο  σύγχρονος 
πολίτης, ως τεχνολογικά εγγράμματος, πρέπει να έχει την ικανότητα να εντοπίζει, να 
οργανώνει, να κατανοεί, να αξιολογεί και να παράγει πληροφορίες, χρησιμοποιώντας 
την  ψηφιακή  τεχνολογία.  Η εκπαίδευση  οφείλει  να  συμβάλλει  στην  γεφύρωση του 
ψηφιακού  χάσματος,  ξεκινώντας  από  τους  εκπαιδευτικούς.  Με  την  έρευνα  που 
παραθέτουμε,  επιχειρήσαμε  να  διαπιστώσουμε  το  επίπεδο  του  τεχνολογικού 
εγγραμματισμού των εκπαιδευτικών  της  πρωτοβάθμιας  εκπαίδευσης,  μέσα από τη 
δυνατότητα πρόσβασης που διαθέτουν σε διαθέσιμες Τεχνολογίες της Πληροφορίας 
και της επικοινωνίας (ΤΠΕ), το επίπεδο της προετοιμασίας τους και τον τρόπο που 
αυτές αξιοποιούνται στο σχολείο.

Εισαγωγή

Η ραγδαία ανάπτυξη της ψηφιακής τεχνολογίας, δημιουργεί νέα δεδομένα και νέες ανάγκες στις 
κοινωνίες  που ζητούν να  συμβαδίσουν με  την  τεχνολογική  πρόοδο.  Είναι  η  κορύφωση της 
τεχνολογικής επανάστασης, που επιτάσσει τις κοινωνίες, να στρέψουν την προσοχή τους στην 
συμμετοχή όλο και μεγαλύτερων ομάδων πληθυσμού, στην ηλεκτρονική εποχή. 
Το νέο ψηφιακό περιβάλλον παρέχει δυνατότητες και ευκαιρίες για πολύπλευρη ανάπτυξη, στις 
οποίες οι άνθρωποι όλων των κοινωνικών, οικονομικών και μορφωτικών ομάδων μπορούν να 
έχουν πρόσβαση. Για να συμβεί αυτό χρειάζεται η ανάπτυξη του ψηφιακού ή τεχνολογικού 
εγγραμματισμού. 
Ως ψηφιακός εγγραμματισμός ορίζεται η ικανότητα ενός ατόμου να εντοπίζει, να οργανώνει, να 
κατανοεί, να αξιολογεί και να παράγει πληροφορίες χρησιμοποιώντας την ψηφιακή τεχνολογία. 
Περιλαμβάνει  επίσης  τη  γνώση  της  τεχνολογίας  και  την  κατανόηση  του  τρόπου  που  αυτή 
λειτουργεί.  Ψηφιακός  εγγραμματισμός,  με  άλλα λόγια,  είναι  η  γνώση και  η  ικανότητα  του 
ανθρώπου να χρησιμοποιεί τους υπολογιστές αποτελεσματικά. 
Αναζητώντας στη βιβλιογραφία στοιχεία για τον ψηφιακό εγγραμματισμό, διαπιστώνεται ότι 
υπάρχει μια κλιμάκωσή του. Σύμφωνα με τον Baird (1984) ο ψηφιακός εγγραμματισμός είναι 
μια διαδικασία και όχι ένα γεγονός, που εξελίσσεται από μια σταδιακή ακολουθία ικανοτήτων, 
οι οποίες αναπτύσσονται παράλληλα με τις ανθρώπινες ανάγκες. 
Ο όρος «υπολογιστικός εγγραμματισμός», σύμφωνα με τους Balvočius et al (2001) καλύπτει 
τόσο τις δεξιότητες στους υπολογιστές όσο και την ικανότητα να χρησιμοποιούνται αυτές οι 
δεξιότητες κατά τη διαδικασία αξιοποίησης των ΤΠΕ.
Ερευνώντας  τους  παράγοντες  που  συμβάλλουν  στον  υπολογιστικό  εγγραμματισμό  η  Facer 
(2002) εντόπισε την πρόσβαση, τη συνάφεια και τα κοινωνικά δίκτυα.
Σε αντίστοιχα συμπεράσματα κατέληξε και η Partridge (2007) η οποία υποστήριξε ότι η χρήση 
των Η/Υ και του διαδικτύου επηρεάζεται από κοινωνικο-γνωστικούς παράγοντες και την αυτο-
ικανοποίηση του ατόμου που τα χρησιμοποιεί.
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Η  Franklin (2007)  εξέτασε  τους  παράγοντες  που  επηρεάζουν  τη  χρήση  των  Η/Υ  στην 
εκπαίδευση,  καταλήγοντας  στην  πρόσβαση  και  διαθεσιμότητα,  την προετοιμασία  και 
εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, την καθοδήγηση,  και τον διαθέσιμο χρόνο.
Η  ίδια  ερευνήτρια  εξέτασε  επίσης  τους  τρόπους  χρήσης  των  υπολογιστών,  από  τους 
εκπαιδευτικούς στο σχολείο, διαπιστώνοντας ότι αυτοί χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό και 
συλλογή υλικών, την επικοινωνία, την αποστολή πληροφοριών και τη συγγραφή κειμένων 
υποστηρικτικών του μαθήματος
Προκειμένου να είναι σε θέση οι εκπαιδευτικοί να οδηγήσουν τους μαθητές τους στην κοινωνία 
της πληροφορίας, οφείλουν να είναι ενημερωμένοι και ψηφιακά εγγράμματοι.
Ακολουθώντας  τις  υποδείξεις  του Association  of  Computing  Machinery (ACM) (Geisert  & 
Futrell, 1984), οι ψηφιακά εγγράμματοι εκπαιδευτικοί πρέπει να διαθέτουν τις ικανότητες:

• Να διαβάζουν και να γράφουν απλά προγράμματα
• Να χρησιμοποιούν εκπαιδευτικά προγράμματα
• Να χρησιμοποιούν την ορολογία του hardware
• Να αναγνωρίζουν τα όρια επίλυσης εκπαιδευτικών προβλημάτων με τη χρήση Η/Υ
• Να εντοπίζουν πληροφορίες για την εκπαίδευση
• Να συζητούν την ιστορική ανάπτυξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση
• Να συζητούν τα ηθικά και ανθρώπινα ζητήματα που εγείρονται από την χρήση των Η/Υ 

Αντίστοιχα οι Balvočius et al (2001) υποστήριξαν ότι οι εκπαιδευτικοί, όταν οργανώνουν τη 
διδασκαλία τους, θα πρέπει να είναι σε θέση να:

• Προετοιμάζουν το εκπαιδευτικό λογισμικό
• Ετοιμάζουν κείμενα και παρουσιάσεις
• Χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του διαδικτύου
• Εφαρμόζουν τις ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία
• Εκπαιδεύουν  συστηματικά  τον  εαυτό  τους  και  τους  μαθητές  στην  ανάπτυξη  της 

υπολογιστικής κουλτούρας.
Σύμφωνα με τον Becker (2000, 1999) ο υφιστάμενος εγγραμματισμός στην πραγματική χρήση 
των  υπολογιστών  στο  δημοτικό  σχολείο  δείχνει  ότι  οι  δάσκαλοι  χρησιμοποιούν  τους  Η/Υ 
πρωτίστως για διοικητικούς σκοπούς και για την προετοιμασία τους και όχι για δραστηριότητες 
με τους μαθητές. 
Με  την  παρούσα  μελέτη  επιχειρήθηκε  να  διαπιστωθεί  η  δυνατότητα  πρόσβασης  των 
εκπαιδευτικών  της  πρωτοβάθμιας  εκπαίδευσης  σε  διαθέσιμες  ΤΠΕ,  το  επίπεδο  της 
προετοιμασίας  τους,  μέσω  επιμορφώσεων,  για  τη  χρήση  των  ΤΠΕ  στην  εκπαιδευτική 
διαδικασία και ο τρόπος που αυτές αξιοποιούνται στο σχολείο. 
Στόχο της έρευνας αποτελεί η διερεύνηση των παραγόντων, πρόσβαση και προετοιμασία, που 
επηρεάζουν τη χρήση των Η/Υ στην εκπαίδευση και περιγράφηκαν από την Franklin (2007). 

Μεθοδολογία

Στη βάση αυτού του θεωρητικού πλαισίου, διεξαγάγαμε την παρούσα έρευνα το Νοέμβριο του 
2008,  με  τη  χρήση  ερωτηματολογίου  σε  δείγμα  200  εκπαιδευτικών  της  Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης, εκ των οποίων 100 δάσκαλοι φοιτούσαν στο Διδασκαλείο του ΠΤΔΕ/ΑΠΘ και 
προέρχονταν  από  νομούς  της  Βόρειας  Ελλάδας  και  της  Θεσσαλίας  και  100  εκπαιδευτικοί 
Δημοτικών σχολείων της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης. Η σύσταση του δείγματος έχει 
ως εξής: 
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Φύλο Άντρες Γυναίκες
47% 53%

Ηλικία 25-35 36-45 46-55
16,5% 69% 14,5%

Έτη προϋπηρεσίας 1-10 11-20 20-30
36,5% 36,5% 27%

Θέση ευθύνης Εκπ/κός Δ/ντής Υποδ/ντής
92% 5% 3%

Μετά τη συλλογή, τα δεδομένα εισήχθησαν κωδικοποιημένα σε αρχείο του προγράμματος Mi-
crosoft Excel, όπου και έγινε ο απαραίτητος έλεγχος για την πιστότητα της εισαγωγής (λάθη, 
παραλείψεις).  Ακολούθησε  η  ανάλυση  των  δεδομένων  σε  περιγραφικό  επίπεδο  από  το 
λογισμικό SPSS. Τα αποτελέσματα παρατίθενται στο επόμενο κεφάλαιο.

Αποτελέσματα ποσοτικής έρευνας

Από την επεξεργασία των ερωτηματολογίων προέκυψαν τα εξής αποτελέσματα:
Στο ερώτημα αν οι  δάσκαλοι  είχαν  παρακολουθήσει  προγράμματα επιμόρφωσης,  ή  σχετικά 
σεμινάρια  για  τη  χρήση των υπολογιστών,  το 91% απάντησε καταφατικά  και  μόλις  το  9% 
αρνητικά.  Από  τους  εκπαιδευτικούς  που  απάντησαν  καταφατικά,  το  81%  δήλωσε  ότι  είχε 
παρακολουθήσει το Α΄ επίπεδο επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ που διενήργησε το 
ΥΠΕΠΘ με χρηματοδότηση από το  ΕΠΕΑΕΚ (2000-2006).  Επίσης  το  19,20% δήλωσε ότι 
παρακολούθησε  το  Β΄  επίπεδο  επιμόρφωσης  των  εκπαιδευτικών,   μόλις  το  7,40%  είχε 
πιστοποίηση ECDL και το 19,2% δήλωσε ότι είχε συμμετάσχει σε άλλες επιμορφώσεις (όπως 
ιδιωτικές σχολές, ΙΕΚ κλπ).
Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά οι δάσκαλοι εμφανίζονται σε μεγάλο ποσοστό να διαθέτουν τις 
βασικές  δεξιότητες  στην  χρήση  των  Τεχνολογιών  της  Πληροφορίας  και  της  Επικοινωνίας 
(ΤΠΕ).  Σημαντικό  ρόλο  σ’ αυτό  φαίνεται  να  έχει  παίξει  η  διαδικασία  επιμόρφωσης  των 
εκπαιδευτικών  που  διενεργήθηκε  από  το  ΥΠΕΠΘ  με  τη  χρηματοδότηση  της  Ευρωπαϊκής 
Ένωσης που στόχο είχε  την απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στη χρήση των Η/Υ.  Αντίθετα, 
επιμορφώσεις από άλλους φορείς ιδιωτικούς και δημόσιους, που οδηγούν σε πιστοποίηση δεν 
φαίνεται να έλκουν τους δασκάλους. Εδώ είναι χρήσιμο να επισημάνουμε ότι η ολοκλήρωση 
της επιμόρφωσης Α΄ επιπέδου και η απόκτηση αντίστοιχης πιστοποίησης είχε τόσο οικονομικά 
κίνητρα, όσο και πρόσθετη μοριοδότηση στις διαδικασίες επιλογής στελεχών εκπαίδευσης. Εν 
τούτοις,  οι  δασκάλες  υστερούν  σε  ποσοστό,  89%  έναντι   94%   των  αντρών  που  έχουν 
επιμορφωθεί στην χρήση Η/Υ, όπως φαίνεται και στο γράφημα που ακολουθεί.

 Ιδιαίτερα υψηλό (96%) εμφανίζεται το ποσοστό των εκπαιδευτικών που διαθέτουν τουλάχιστον 
έναν  ηλεκτρονικό  υπολογιστή  στο  σπίτι  τους.  Από  τους  εκπαιδευτικούς  που  δήλωσαν  ότι 
διαθέτουν τουλάχιστον έναν υπολογιστή στο σπίτι, το 48% διαθέτουν επιτραπέζιο, το 12,5% 
φορητό και το 35,5% και τους δύο τύπους υπολογιστών. 
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Έχετε παρακολουθήσει προγράμματα ή σεμινάρια επιμόρφωσης στους Η/Υ;
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Για ακόμη μια φορά μια πιθανή ερμηνεία αυτού του αποτελέσματος θα μπορούσε να αποτελεί 
με το γεγονός ότι η επιμόρφωση Α΄ επιπέδου στις ΤΠΕ, συνοδευόταν από χρηματικό ποσό με 
σκοπό την αγορά υπολογιστή και περιφερειακών συσκευών από τη μεριά των επιμορφούμενων 
αλλά και το αναμφισβήτητο γεγονός της σημαντικής μείωσης των τιμών των Η/Υ, ιδιαίτερα τα 
τελευταία χρόνια. 
Αναφορικά με το ερώτημα της συνδεσιμότητας με διαδικτυακές υπηρεσίες, ένα ποσοστό 69% 
των εκπαιδευτικών απάντησε ότι διαθέτει ADSL σύνδεση στο σπίτι και ένα αντίστοιχο 59% στο 
σχολείο.
Πρόκειται για ένα στοιχείο που συνηγορεί στο ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ αφού 
σε  διαφορετική  περίπτωση  θα  μπορούσαν  να  αρκεστούν  στην  κατοχή  ενός  Η/Υ ή  σε  μια 
σύνδεση  dialup με  μικρότερο  κόστος.  Από  την  άλλη  φαίνεται  πως  ακόμη  τα  σχολεία  της 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν έχουν εξοπλιστεί επαρκώς με συνδέσεις ADSL (μόλις 59% των 
σχολείων διαθέτουν γρήγορη σύνδεση) και αρκούνται σε μεγάλο ποσοστό σε αργές συνδέσεις 
με το διαδίκτυο. 
Στο ερώτημα: «Από πότε χρησιμοποιείτε Η/Υ;» τα αποτελέσματα ήταν μοιρασμένα. Το 21% 
απάντησε:  «την  τελευταία  τριετία»,  το  27%:  «την  τελευταία  πενταετία»,  το  30%:  «την 
τελευταία δεκαετία» και το 22%: «πάνω από δέκα χρόνια». 
Οι  παράγοντες  στους  οποίους  θα  μπορούσε  να  οφείλεται  το  αυξημένο  ενδιαφέρον  των 
εκπαιδευτικών  της  πρωτοβάθμιας  εκπαίδευσης  για  τη  χρήση Η/Υ θα μπορούσε  να  είναι,  η 
διαδικασία της επιμόρφωσης Α΄ επιπέδου του ΥΠΕΠΘ, για τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το εκπαιδευτικό λογισμικό που  συνοδεύει τα νέα εγχειρίδια, 
η  εμφάνιση  σημαντικών  εκπαιδευτικών  πυλών  στο  Internet (ελληνικών  και  ξένων),  η 
μηχανοργάνωση και μηχανογράφηση της διοίκησης της εκπαίδευσης, αλλά και η μείωση του 
κόστους αγοράς ενός υπολογιστή και διασύνδεσης με το διαδίκτυο.
Ενδιαφέρον  παρουσιάζει  το  γεγονός  ότι  οι  γυναίκες  εκπαιδευτικοί  χρησιμοποιούν  σε 
μεγαλύτερο ποσοστό τους υπολογιστές κατά τα τελευταία τρία με πέντε χρόνια, σε  αντίθεση με 
τους άνδρες οι οποίοι όπως αποκαλύπτεται από τα αποτελέσματα της έρευνας  συγκεντρώνουν 
τα μεγαλύτερα ποσοστά συνολικά στην χρήση Η/Υ, στην κατηγορία δέκα χρόνια και πάνω.
Το παραπάνω ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών επιβεβαιώνεται και από την ερώτηση: «Κάθε πότε 
χρησιμοποιείτε Η/Υ». Η πλειοψηφία των δασκάλων απάντησε: «καθημερινά» σε ποσοστό 55%, 
«δυο-τρεις  φορές  την  εβδομάδα»  σε  ποσοστό  29%,  «κάποιες  φορές  το  μήνα»  6%, 
«περιστασιακά» 8% και μόλις από 2% απάντησαν «καθόλου», ή δε έδωσαν καμία απάντηση. 
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Από τις απαντήσεις στην παραπάνω ερώτηση φαίνεται ότι ακόμη και εκπαιδευτικοί που δεν 
πέρασαν καμιά επιμόρφωση και δε διαθέτουν Η/Υ στο σπίτι τους, αναζητούν πρόσβαση στις 
ΤΠΕ. 

Από πότε χρησιμοποιείτε Η/Υ

16

20

32
31

25

33

27

14

21

27

30

22

0

5

10

15

20

25

30

35

Την τελευταία τριετία Την τελευταία πενταετία Την τελευταία δεκαετία Πάνω από δέκα χρόνια

Π
οσ

οσ
τό

 ε
πί

 τ
ης

 %

Άνδρες
Γυναίκες
Σύνολο

Κάθε πότε χρησιμοποιείτε Η/Υ

62

28

5 4

0

48

29

7

11

3

55

29

6
8

2

0

10

20

30

40

50

60

70

Καθημερινά Δυο-τρεις φορές την
εβδομάδα

Κάποιες φορές το μήνα Περιστασιακά Καθόλου

Π
οσ

οσ
τό

 ε
πί

 τ
ης

 %

Άνδρες
Γυναίκες
Ποσοστό επί της %

Από  τα  μέχρι  στιγμής  στοιχεία  φαίνεται  σε  γενικές  γραμμές  πως  οι  εκπαιδευτικοί  της 
πρωτοβάθμιας  εκπαίδευσης  είναι  ευαισθητοποιημένοι  στη χρήση Η/Υ.  Ωστόσο οι  δασκάλες 
φαίνεται να κάνουν σε μεγαλύτερο ποσοστό περιστασιακή χρήση των νέων τεχνολογιών: 
Ειδικότερα, οι επόμενες δύο ερωτήσεις έρχονται να προσδιορίσουν το επίπεδο και τον βαθμό 
του  ψηφιακού  αλφαβητισμού  που  εμφανίζουν  οι  εκπαιδευτικοί.  Σύμφωνα  λοιπόν  με   τα 
αποτελέσματα  της  έρευνας,  οι  ερωτώμενοι  έχουν  χρησιμοποιήσει  τουλάχιστον  μία  φορά 
εφαρμογές όπως: σύνδεση στο Internet (97%), κειμενογράφο (91%), παρουσιάσεις με προβολή 
(70%),  εκπαιδευτικό  λογισμικό  (66%),  ψηφιακά  παιχνίδια  (57%),  λογιστικά  φύλλα  (51%), 
βάσεις  δεδομένων (29%),  προγράμματα γραφικών (27%),  σχεδιαστικά προγράμματα (24%), 
στατιστική ανάλυση (20%) και γλώσσες προγραμματισμού (8%).
Οι  ερωτώμενοι  εκπαιδευτικοί  αξιοποιούν  τον  Η/Υ  για  να:  αναζητούν  πληροφορίες  στον 
παγκόσμιο  ιστό  (89%),  ενθαρρύνουν  τους  μαθητές  να  αναζητούν πληροφορίες  στο  Internet 
(85%),  προετοιμάζουν  εργασίες  και  τεστ  αξιολόγησης  για  τους  μαθητές  (75%), 
χρησιμοποιούντο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (67%), αναζητούν εκπαιδευτικό λογισμικό (63%), 
χρησιμοποιούν  Η/Υ για  διοικητικά  θέματα  (47%),  καταχωρούν  την  πρόοδο  των  μαθητών 
(βαθμολογία,  επιδόσεις  σε τεστ κλπ) (46%),  χρησιμοποιούν Η/Υ για επιδείξεις  (διαφάνειες) 
(46%), ενθαρρύνουν τη συνεργατική μάθηση (44%), ενθαρρύνουν τους μαθητές στην εξάσκηση 
δεξιοτήτων και ικανοτήτων (43%), ζητούν από τους μαθητές να κάνουν εργασίες με τη βοήθεια 
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Η/Υ (40%), διατηρούν την ατζέντα της τάξης (34%), χρησιμοποιούν τον Η/Υ ως εργαλείο για 
τη διδασκαλία εννοιών (30%), κατασκευάζουν ιστοσελίδα της τάξης ή του σχολείου (13%) και 
κατασκευάζουν ιστολόγιο (blog) (10%) 
Στα σχετικά αποτελέσματα  σημαντικές διαφοροποιήσεις εμφανίζονται  κατά φύλο μια και οι 
γυναίκες  εκπαιδευτικοί  φαίνεται  να  μειονεκτούν  σταθερά  στην  αξιοποίηση  των  νέων 
τεχνολογιών και  ειδικότερα σε  διοικητικά θέματα, γεγονός που θα μπορούσε κάλλιστα να 
ερμηνευτεί με κριτήριο την κυριαρχία των αντρών σε θέσεις στελεχών εκπαίδευσης.

Χρήση Προγραμμάτων - Εφαρμογών
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Μελετώντας  τα  αποτελέσματα  της  έρευνας  διαπιστώθηκε  ότι  οι  εκπαιδευτικοί  της 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, σχεδόν στο σύνολό τους, είχαν παρακολουθήσει τουλάχιστον ένα 
πρόγραμμα  επιμόρφωσης  για  τους  ηλεκτρονικούς  υπολογιστές.  Μεγάλη  ώθηση  σ’  αυτό, 
φαίνεται να έδωσε το Α΄ επίπεδο επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ, που διενήργησε το 
ΥΠΕΠΘ  και  είχε  στόχο  την  επιμόρφωση  και  πιστοποίηση  76.000  εκπαιδευτικών  στην 
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απόκτηση βασικών δεξιοτήτων και γνώσεων στις ΤΠΕ (ΙΤΥ). Το πρόγραμμα, σύμφωνα με τους 
συντάκτες  του,  είχε  σκοπό  να  προσφερθούν  οι  πληροφορίες  και  οι  γνώσεις,  ώστε  να 
εξοικειωθούν οι εκπαιδευτικοί με τις ΤΠΕ και να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν βασικές 
εφαρμογές τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ωστόσο δεν ήταν λίγοι εκείνοι οι εκπαιδευτικοί 
που εκτός της επιμόρφωσης αυτής παρακολούθησαν και άλλα προγράμματα που εμβαθύνουν τη 
γνώση και εξειδικεύουν τη χρήση (Β΄ επίπεδο επιμόρφωσης, ECDL). Σε σχέση με το φύλο, οι 
γυναίκες που επιμορφώθηκαν, εμφανίστηκαν να υπολείπονται των αντρών σε ποσοστό περίπου 
5%. Αντίστοιχα σε παλαιότερη έρευνα (Τσιτουρίδου & Βρύζας, 2006), για τον Ελλαδικό χώρο, 
το ποσοστό των δασκάλων που είχε στοιχειώδεις γνώσεις χρήσης Η/Υ ανέρχονταν στο 44%, εκ 
των οποίων το 57% έλαβε επιμόρφωση γενικού περιεχομένου, το 17% είχε κατά κάποιο τρόπο 
παιδαγωγικά κατευθυνόμενη επιμόρφωση και το 26% αυτό-μόρφωση. Σε έρευνα των Κυριάκου 
&  Χαραλάμπους  (2006),  που  αφορούσε  τους  Κύπριους  δασκάλους  το  ποσοστό  των 
επιμορφωμένων ανερχόταν στο 58%.  
Η χρονική περίοδος κατά την οποία οι εκπαιδευτικοί ασχολούνται με τους υπολογιστές είναι 
μοιρασμένη.  Έτσι  οι  μισοί  περίπου  δήλωσαν  ότι  ασχολούνται  με  τους  υπολογιστές  την 
τελευταία  πενταετία  και  άλλοι  τόσοι  την  τελευταία  δεκαετία.  Ενδιαφέρον  παρουσιάζει  το 
εύρημα σύμφωνα με το οποίο το ποσοστό των αντρών που χρησιμοποιούν Η/Υ την τελευταία 
δεκαετία είναι αντίστοιχο με το ποσοστό των γυναικών που χρησιμοποιούν Η/Υ την τελευταία 
πενταετία.  Όπως προκύπτει,  οι  άντρες  εκπαιδευτικοί  ασχολήθηκαν από παλαιότερα με τους 
υπολογιστές  απ’ ό,τι  οι  γυναίκες  που  την  τελευταία  πενταετία   φαίνεται  να   ασχολούνται 
περισσότερο συστηματικά με τις νέες τεχνολογίες. 
Η δυνατότητα πρόσβασης σε ΤΠΕ μελετήθηκε σε σχέση με το ποσοστό κατοχής Η/Υ στο σπίτι 
και τη σύνδεσή του με το διαδίκτυο. Όπως φαίνεται, σχεδόν όλοι οι εκπαιδευτικοί διαθέτουν 
τουλάχιστον ένα Η/Υ στο σπίτι ο οποίος τις περισσότερες φορές είναι διασυνδεδεμένος, μέσω 
γρήγορης σύνδεσης  ADSL. Τον Η/Υ χρησιμοποιούν τακτικά έως καθημερινά προκειμένου να 
αναζητήσουν  πληροφορίες  στο  Internet,  να  προετοιμάσουν  εργασίες  με  τη  μορφή  γραπτών 
κειμένων για τους μαθητές, να χρησιμοποιήσουν το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, να αναζητήσουν 
έτοιμο εκπαιδευτικό λογισμικό από διάφορες πηγές, να διεκπεραιώσουν διοικητικές πράξεις του 
σχολείου, με τη χρήση κειμενογράφου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και λογιστικών φύλλων, να 
καταχωρήσουν στοιχεία στις  καρτέλες  των μαθητών,  να προετοιμάσουν και  να προβούν σε 
παρουσιάσεις διαφανειών που υποστηρίζουν τη διδασκαλία. Σε έρευνα σχετική με τις στάσεις 
των εκπαιδευτικών για την χρήση των Η/Υ το 2002, οι Vryzas & Tsitouridou διαπίστωσαν ότι το 
78% των δασκάλων έκανε χρήση του οικιακού υπολογιστή και από αυτούς τα 2/3 διέθεταν 
πρόσβαση στο διαδίκτυο. 
Επιχειρώντας μια γενική αποτίμηση των αποτελεσμάτων σε σχέση με τους παράγοντες που 
προσδιορίζουν τον ψηφιακό εγγραμματισμό, από την έρευνα φαίνεται ότι οι δάσκαλοι:
(α)  Δεν  ετοιμάζουν  οι  ίδιοι  εκπαιδευτικό  λογισμικό,  αλλά  ως  ένα  βαθμό  προσπαθούν  να 
χρησιμοποιήσουν έτοιμα προγράμματα τα οποία συνήθως αναζητούν στο διαδίκτυο. 
(β)  Γνωρίζουν  να  χρησιμοποιούν  κειμενογράφο  και  προγράμματα  παρουσιάσεων  και  τα 
αξιοποιούν στην εκπαιδευτική διαδικασία.
(γ)  Γνωρίζουν  να  συνδέονται  στο  Internet προκειμένου  να  αναζητήσουν  πληροφορίες  και 
ενθαρρύνουν  τους  μαθητές  να  πράξουν  το  ίδιο,  αλλά  δεν  κατασκευάζουν  ιστοσελίδες  ή 
ιστοτόπους για τους ίδιους ή το σχολείο. Χρησιμοποιούν τακτικά το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
για την επικοινωνία με τις διοικητικές αρχές. Σχετικά με τη χρήση του διαδικτύου σε έρευνα 
που διενήργησε η Μυλωνά (2005), έδειξε ότι οι δάσκαλοι χρησιμοποιούσαν το μέσο ελάχιστες 
ώρες  την  εβδομάδα (το  78% λιγότερες  από 4  ώρες  την  εβδομάδα).  Αυτό μας  επιτρέπει  να 
συμπεράνουμε ότι σταδιακά η χρήση του διαδικτύου αυξάνεται.  
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(δ) Προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν τους Η/Υ ως διδακτικά εργαλεία, οι γνώσεις τους όμως 
δεν  επαρκούν  για  να  κατασκευάσουν  μόνοι  τους  το  υλικό  και  έτσι  αναζητούν  έτοιμα 
προγράμματα σε διάφορες πηγές. Σύμφωνα με του Τσιτουρίδου & Βρύζας (2002), το ποσοστό 
των δασκάλων που χρησιμοποιούσε τους Η/Υ στη διδακτική διαδικασία  ανέρχονταν μόλις στον 
21%. 
Τα παραπάνω αποτελέσματα συμφωνούν με τις απόψεις που διατύπωσε η Franklin (2007) για 
τον τρόπο χρήσης των Η/Υ από τους εκπαιδευτικούς στο σχολείο. 
Περαιτέρω  έρευνα  θα  μπορούσε  να  συμβάλλει  στη  διαπίστωση  των  στάσεων  των 
εκπαιδευτικών για την εισαγωγή και αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία και την ενσωμάτωσή 
τους στην εκπαιδευτική πράξη.
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Διδασκαλία σε φοιτητές Π.Τ.Δ.Ε. για κύματα δύο διαστάσεων με 
εφαρμογές στη γεωμετρική οπτική

Μίχας Π., Γιαμουσακάκης Τ.
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Π.Τ.Δ.Ε pmichas@eled.duth.gr 

Εκπαιδευτικός Μέσης Εκπαίδευσης, αποσπασμένος στο Π.Τ.Δ.Ε Δ.Π.Θ.

Το  άρθρο  αυτό  εξετάζει  τρόπους  διδασκαλίας  κυματικών  φαινόμενων  σε  δύο 
διαστάσεις.. Οι έννοιες που εξετάζονται είναι: μέτωπα κύματος, ακτίνες,  διάθλαση, 
εύρεση των διαθλώμενων μετώπων κύματος με δύο  μεθόδους, διάδοση σε μέσα που 
μεταβάλλεται  βαθμιαία  η  ταχύτητα,  εφαρμογές  της  κυματικής  στην  εξήγηση  της 
λειτουργίας των φακών καθώς και η μέθοδος του Huygens για τον προσδιορισμό του 
σχήματος του φακού που δίνει  τέλεια  εστίαση.   Παρουσιάζονται  οι  δυσκολίες  των 
φοιτητών αναφορικά με αυτά τα θέματα.

Εισαγωγή.
Η διδασκαλία θεμάτων που αφορούν τα διδιάστατα  κύματα επιτρέπει  την  εξήγηση πολλών 
φυσικών  φαινόμενων:  Διάθλαση  του  φωτός,  λειτουργία  των  φακών,  κροσσοί   συμβολής, 
περίθλαση.  Η  εισαγωγή   σ’ αυτά  τα  θέματα  προϋποθέτει  μια  διδασκαλία  μονοδιάστατων 
κυμάτων  σε  ελατήρια.  Η  διδασκαλία  των  κυμάτων  σε  μονοδιάστατες  περιπτώσεις  έχει 
ιδιαίτερες δυσκολίες  το μεγαλύτερο μέρος των οποίων συνοψίστηκαν από τον Whitman (2002) 
και  θέματα  σχετικά  με  τις  δυσκολίες  των  φοιτητών  έχουν  παρουσιαστεί  προηγουμένως 
(Εργασία 1 2004).
Η χρήση του μοντέλου των κυμάτων στη διδασκαλία της Οπτικής εξετάστηκε από την Wosilat 
κά (1999). Στην εργασία αυτή εξετάστηκαν οι δυσκολίες των φοιτητών ως προς την εφαρμογή 
του  μοντέλου  των  κυμάτων  κυρίως  σε  θέματα   συμβολής  και   περίθλασης.  Επιπλέον, 
ενδιαφέρον  παρουσιάζει  η  εργασία   των   Colin και  Viennot  (2001)  που  αφορά  στην 
αντιμετώπιση των δυσκολιών της  χρήσης  των δύο μοντέλων  (ακτίνων και   κυμάτων)  που 
χρησιμοποιούνται στην  Οπτική. Η εργασία αυτή αφορά και το χρόνο που χρειάζεται  ένα κύμα 
για την διάδοση μία πηγή μέχρι το σημείο εστίασης που δεν παρουσιάζεται συνήθως σε ένα 
εισαγωγικό μάθημα.

Διδασκαλία της κυματικής φύσης του φωτός
Η κυματική προσέγγιση θεωρείται από πολλούς φοιτητές ότι τους βοηθά να κατανοούν τη λειτουργία 
των φακών. Πολλοί  φοιτητές που προέρχονται από «θετική» ή «τεχνολογική» κατεύθυνση προτιμούν 
να στηρίζονται στις  γνώσεις  του λυκείου και γι’ αυτό δεν παρακολουθούν τα μαθήματα, οπότε 
θεωρούν ότι η κυματική θεώρηση είναι περιττή.  Όμως όπως παρατήρησαν οι Harrison and Treagust 
(1993) το κυματικό μοντέλο μπορεί  να διδαχθεί   με τη χρήση κατάλληλων αναλογιών.   Όμως 
παρατήρησαν, από 38 εγχειρίδια φυσικής για Μέση Εκπαίδευση, περιγραφόταν η διάθλαση χωρίς 
εξήγηση,  τα  28  περιγράφουν  τη  διάθλαση  και  χρησιμοποιούσαν  αναλογίες.  Η  πλειονότητα 
χρησιμοποιούσε διάφορες αναλογίες: κύματα νερού, όχημα που μεταβαίνει από ένα μέσο σε άλλο, 
φάλαγγα  στρατιωτών  που  περνά  από  λείο  δρόμο  σε  λάσπη..  Σε  πανεπιστημιακά  βρέθηκε 
χρησιμοποιείται ευρέως η αρχή του Huygens
Στο παρελθόν έγινε χρήση της αναλογίας ήχου και φωτός ως κυματικών φαινόμενων. Όμως όπως 
παρατηρεί  ο  Shapiro (1973)  οι  ηχητικές  πηγές  ταλαντώνονται   ως  ένα  σύνολο,  ενώ  για  τις 
εκτεταμένες φωτεινές πηγές το  κάθε  σημείο  ταλαντώνεται ανεξάρτητο από  τα άλλα σημεία.
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Διδακτικό μοντέλο
Στη  διδασκαλία  των  κυμάτων  εφαρμόστηκε  η  σειρά  μαθημάτων  «Μαθήματα  Εισαγωγικής 
Φυσικής που βασίζονται στις έρευνες της McDermott και της ομάδας της διδακτικής Φυσικής 
του πανεπιστημίου της πολιτείας Washington (McDermot  et al 1998).  Σ’ αυτά τα μαθήματα τα 
κύματα  διδάσκονται  μέσα  από  την  περιγραφή  της  μετάδοσης  με  παλμούς  (Arons 1990). 
Παρόμοιος τρόπος ακολουθήθηκε στο πρόγραμμα διδασκαλίας PSSC.
Η  κυματική  διδάσκεται   σε  φοιτητές  Π.Τ.Δ.  στο   τρίτο   εξάμηνο  μέσα  στα  πλαίσια  του 
μαθήματος  «Αρχές  Φυσικής».  Οι  φοιτητές  που  επιθυμούν,  συμπληρώνουν  ασκήσεις   και 
λαμβάνουν μέρος σε τεστ.
Διδάσκονται τα ακόλουθα θέματα μέσα από αλληλεπιδραστικές διαλέξεις.
Α) Διάδοση των παλμών   Β) Υπέρθεση παλμών. Γ) Μοντέλο για την  ανάκλαση ενός  παλμού . 
Δ) Διάδοση ενός  παλμού καθώς μεταβαίνει  από ένα  είδος ελατηρίου σε άλλο.

Ε)  Επίδραση  της  ταχύτητας  στο   σχήμα  (ύψος  – 
εύρος) ενός παλμού. Στ) Περιοδικά κύματα.
Ζ) Κύματα σε δύο  διαστάσεις.
Η  παρακολούθηση  των  μαθημάτων  καθώς  και  η 
συμμετοχή  στα  τεστ  δεν  είναι  υποχρεωτική.  Τα 
πρώτα χρόνια η συμμετοχή ήταν μικρή αλλά με την 
πάροδο του χρόνου η πλειονότητα παρακολουθεί  τα 
περισσότερα τεστ (εικόνα  3).
Οι  διαλέξεις γίνονται  με τη βοήθεια παρουσιάσεων 
PowerPoint και  με  την  παρουσίαση  διαδραστικών 
λογισμικών  που  αναπτύχθηκαν  από  τον  ένα 

συγγραφέα..
Οι παρουσιάσεις και τα λογισμικά  έχουν αναρτηθεί σε ιστοσελίδα έτσι ώστε και οι φοιτητές που δε 
θέλουν  να  παρακολουθούν  μπορούν  να  παρακολουθήσουν.  Όπως  αποδείχτηκε  οι  παρουσιάσεις 
βοήθησαν τους φοιτητές να αναπτύξουν  καλύτερα τις έννοιες.

Μελέτη των ιδεών. Για τη μελέτη των ιδεών των φοιτητών χρησιμοποιήθηκαν:
Α) Τα τεστ πριν από τη διδασκαλία,    Β) Τα τεστ μετά τη διδασκαλία  Γ)  Τα γραπτά της 
Προόδου και των Εξετάσεων. Με βάση αυτά τα δεδομένα καταγράφτηκαν οι απαντήσεις των 
φοιτητών.  

Ερωτήματα: Α) Κατά πόσο μπορούν να  ξεχωρίσουν την ιδέα της 
ακτίνας από την ευθεία γραμμή και να συσχετίσουν την ακτίνα με 
τη διεύθυνση διάδοσης των μετώπων. Β) Κατά πόσο μπορούν να 
συσχετίσουν το μήκος κύματος με την ταχύτητα. Γ) Ποια μέθοδος 
είναι  καλύτερη  για  τη  εύρεση  των  διαθλώμενων  κυμάτων: 
μέθοδος διαφανειών ή μέθοδος με τη χρήση της αρχής Huygens. 
Δ) Αν μπορούν να συσχετίσουν την εστίαση με το ότι ο χρόνος 
διάδοσης από την πηγή μέχρι  την εστία είναι  σταθερός

Ανάκλαση και διάθλαση των διδιάστατων μετώπων
Μετά την εξέταση των βασικών εννοιών για παλμούς και περιοδικά κύματα, έγινε η εισαγωγή 
των διδιάστατων κυμάτων
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Εικόνα 1 Μέσος όρος τέστ ανά φοιτητή  

Εικόνα 2. Λογισμικό  για επίδειξη 
κυμάτων (μέρος από την οθόνη)



Εργασίες 

Μια δυσκολία που έχουν οι  φοιτητές αφορά τη σχέση μεταξύ μήκους κύματος και ταχύτητας. 
Συνήθως οι φοιτητές θεωρούν ότι όσο μικρότερο είναι το μήκος κύματος τόσο μεγαλύτερη η 

ταχύτητα. Αυτό θεωρείται ως ένα  p- prim σύμφωνα με τους diSessa and Sherin. (1998).
Η έννοια του μετώπου εισάγεται με κύματα στο νερό. Εύκολα μπορούν να δουν οι φοιτητές ότι 
τα κύματα σε μια βαθιά λεκάνη διαδίδονται  ταχύτερα από ότι  σε μια ρηχή.  Η έννοια της 

ακτίνας εισάγεται ως η κατεύθυνση της διάδοσης των 
μετώπων.  Για  τις  περιπτώσεις  που  μελετήθηκαν  τα 
μέτωπα είναι κάθετα προς τις ακτίνες.

Για  να  υπάρξει  μια  ξεκάθαρη  εικόνα  για  τα  διδιάστατα 
κήυματα  χρησιμοποιήθηκε  λογισμικό  (εικόνα  4)  που  
έδειχνε: α) τα προσπίπτοντα και διαθλώμενα κύματα, β) τις  
ακτίνες  γ) το ποσοστό των ανακλώμενων και διαθλώμενων  
κυμάτων  (με 2 τρόπους)  δ) τα σωματίδια που προέβλεψε ο  
Νεύτωνας, οπότε μπορεί να γίνει μια αντιπαραβολή των δύο  
μοντέλων  για  την  ταχύτητα  στο  πυκνότερο  μέσο.  Οι  
επιδείξεις με τη συσκευή κυμάτων παρουσιάζουν  δυσκολίες  
στην επίδειξη των φαινόμενων διάθλασης.

Διαφάνειες για την αναπαράσταση της διάθλασης
Όπως  αναφέρθηκε  τα  μέτωπα  κύματος  δίνουν  μια 
καλύτερη προσέγγιση για να κατανοήσουν οι φοιτητές 

τη διάθλαση. ¨όπως  αναφέρθηκε ο Hobbes μελέτησε τη διάθλαση θεωρώντας μια περιστροφή 
των μετώπων κύματος (Shapiro 1973). Η μέθοδος είναι όμοια με αυτή που παρουσιάζεται σε 
μαθήματα εισαγωγικής  φυσικής (McDermott 1998). Ο φοιτητής πρέπει  να περιστρέψει  μια 
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Εικόνα 3. Χρήση διαφανειών για την εύρεση 
των διαθλώμενων μετώπων 

Εικόνα 4. Ποσοστά φοιτητών που ανταποκρίθηκαν στην εύρεση μετώπων με διαφάνειες
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διαφάνεια μέχρι να συμπίπτουν τα μέτωπα στο δεύτερο μέσο με τα μέτωπα στο πρώτο μέσο.
(εικόνα 5). Στην περίπτωση αυτή παρουσιάζονται περιοδικά κύματα ενώ ο Hobbes παρουσίαζε 
κάτι  που θύμιζε δύο τροχούς όπως αυτούς που αναφέρουν οι Harrison και Treagust (1993).
Όπως  μπορεί  να  φανεί  από  την  εικόνα  6  περίπου  40%  των  φοιτητών  μπορούσαν  να 
χρησιμοποιήσουν  τις  διαφάνειες  για  να  βρουν  α)τα  προσπίπτοντα  μέτωπα  κύματος,  β)  τα 
διαθλώμενα μέτωπα γ) τις ακτίνες  δ) τη γωνία  διάθλασης.
Μέτωπα κύματος και μέθοδος Huygens
Τα  διαθλώμενα  μέτωπα  κύματος  μπορούν  να  προσδιοριστούν  και  με  τη  μέθοδο  Huygens. 
Χρησιμοποιήθηκε μια μέθοδος παρόμοια με αυτή που παρουσιάζεται στο βιβλίο  των Δαπόντε 
κ.ά.  (1995).  Η  μέθοδος  αυτή  αποδείχτηκε  ότι  δεν  ήταν  δυσκολότερη  από  τη  μέθοδο  με 
διαφάνειες και μπορεί εύκολα να εφαρμοστεί με διάφορα μήκη κύματος και σε περισσότερα 
από δύο μέσα. Για  την κατανόηση της χρησιμοποιήθηκε λογισμικό όπου μπορούσαν να δούνε 
τη δημιουργία μετώπου κύματος από τα κυματίδια, την εύρεση του διαθλώμενου και τέλος την 
ορική γωνία πρόσπτωσης.
Από 57 φοιτητές που χρησιμοποίησαν τη μέθοδο Huygens με 3 μέσα όπου στο 3ο μέσο υπήρχε 
ολική ανάκλαση έχουμε τα ακόλουθα αποτελέσματα (εικόνα 8):

 

Σε ποιο μέσο η 
μεγαλύτε-

ρη ταχύτητα;
Μέτωπα 
στο 2ο

Μέτωπα 
στο 3ο

Ακτίνες  
στο 1ο

ακτίνες  
στο 2ο

Ακτίνες 
στο 3ο

Γωνίες  
διάθλασης:  

2ο μέσο

Γωνίε
ς 

διάθλ
ασης:  

3ο 
μέσο

Σωστά 54,39% 47,37% 45,61% 52,63% 52,63% 42,11% 29,82%
31,58

%

λάθος 7,02% 31,58% 3,51% 42,11% 43,86% 5,26% 8,77%
8,77
%

Δεν 
απάντησαν 38,60% 17,54% 38,60% 5,26% 3,51% 52,63% 61,40%

59,65
%

Όπως φαίνεται στην εικόνα 8 χρησιμοποιήθηκε μια απλή μέθοδος (Δαπόντες κ.ά. 1995): Ένα 
ημικύκλιο  σχεδιάστηκε  στο  άκρο  ενός  μετώπου  και  από  το  επόμενο  σχεδιάστηκε  μια 
εφαπτόμενη. Τα άλλα μέτωπα σχεδιάζονται παράλληλα.  Στην περίπτωση ολικής ανάκλασης 
υπήρχε μεγαλύτερη δυσκολία: μόνο ένας φοιτητής σε 35 μπόρεσαν να απαντήσουν. Σε πιο απλό 
ερώτημα όπου υπήρχε διάθλαση από αργό σε γρήγορο  (γωνία  πρόσπτωσης 10°) με  A Όπως 
φάνηκε και από άλλα αποτελέσματα η μέθοδος Huygens εφαρμόζεται με μεγαλύτερη  επιτυχία 
από τους φοιτητές σε σχέση με τη μέθοδο με διαφάνειες. 
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Εικόνα 5. Ερώτημα για εύρεση διαθλώμενων μετώπων με μέθοδο Huygens



Εργασίες 

Βαθμιαία αλλαγή  στην ταχύτητα διάδοσης.

Η περίπτωση  της  βαθμιαίας  αλλαγής  μπορεί  να  εμφανιστεί  σε  μια  δεξαμενή  νερού  με  μη 
σταθερό  βάθος,  σεισμικών  κυμάτων  στο  εσωτερικό  της  γης  (Εργασία  2  2002),  βαθμιαία 
μεταβολή του δείκτη διάθλασης στην Ατμόσφαιρα (Εργασία 3. 2008β). Η ταχύτητα μπορεί, είτε 
να αυξάνει, είτε να ελαττώνεται με το βάθος. 

Σε κατάλληλο λογισμικό  η ταχύτητα μπορεί είτε να αυξάνει είτε να ελαττώνεται και επιπλέον 
να  επιλεχθεί  η  αρχική  κατεύθυνση της  ακτίνας.  Το λογισμικό  βοηθά  αποφασιστικά  στο  να 
διαλευκανθεί ότι η ακτίνα δεν είναι  αναγκαστικά ευθεία γραμμή. Αυτό ενισχύει τον φοιτητή 
στο να κατανοήσει  ότι η ακτίνα δεν είναι παρά ένα μαθηματικό εργαλείο και  ότι αυτό  που 
ενδιαφέρει  η  διάδοση  των κυμάτων. Οι φοιτητές που παρακολουθούν τις διαλέξεις αναμένεται 
να ανταποκρίνονται  καλύτερα.. Ζητήθηκε από φοιτητές να σχεδιάσουν τις ακτίνες.
Από μια ομάδα φοιτητών (57) τέθηκαν  τα ερωτήματα: Να βρούνε σε ποια πλευρά  μεγαλώνει η 
ταχύτητα, β)να επιλέξουν  τη σωστή δεξαμενή που δίνει τα κύματα δεξιά (εικόνα 6).

. 

Προς τα που 
αυξάνεται η 

ταχύτητα με βάση 
μέτωπα κύματος

Πώς το 
καταλαβαίνεις

Σχεδίασε 
τις ακτίνες

Ζωγράφισε 
σταγόνες στη  

σωστή 
δεξαμενή Εξήγσε την επιλογή

Σωστά 82,46% 66,67% 63,16% 77,19% 45,61%

Λάθος 3,51% 5,26% 35,09% 14,04% 21,05%

Δεν απάντησαν 14,04% 28,07% 1,75% 8,77% 35,09%

Στην δεύτερη  ομάδα από  51 φοιτητές οι 13 βρήκαν το σωστό σχήμα και 8 τις σωστές  ακτίνες.. 
Άλλη ερώτηση αφορούσε την εύρεση των μετώπων κύματος 
από  τις ακτίνες και δεδομένα σημεία των μετώπων (εικόνα 7) 
Από 110 φοιτητές οι 30 βρήκαν τα σωστά μέτωπα.

Εφαρμογή των κυματικών φαινόμενων σε φακούς

Οι κυματικές ιδέες εφαρμόστηκαν στην γεωμετρική οπτική. 
Δηλαδή  χρησιμοποιήθηκαν  τα  μοντέλα  των  κυμάτων  και 
ακτίνων για να εξηγηθούν τα φαινόμενα της ανάκλασης και 
διάθλασης. Το θέμα αυτό έχει εξεταστεί  από  τις  Colin και 
Viennot (2001).

Ένα θέμα που μελετήθηκε ήταν η έννοια  του οπτικού 
μήκους. Φοιτητές ρωτήθηκαν να σχεδιάσουν μερικές ακτίνες 

από ένα σημείο σε άλλο και να βρούνε που περίπου 
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Εικόνα  7. Ερώτημα  για  σχεδίαση 
μετώπων κύματος από ακτίνες

Εικόνα 6. Ερώτημα  για  βαθμιαία μεταβολή της  ταχύτητας
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συναντιούνται μετά που περνάνε μέσα από ένα φακό. Οι φοιτητές έπρεπε να σχεδιάσουν πέντε 
ακτίνες αρχίζοντας από μια πηγή και να βρούνε που περίπου συναντιούνται μετά που περνάνε 
από το φακό. Οι φοιτητές έπρεπε να  σχεδιάσουν τις  ακτίνες κάθετα  προς τα μέτωπα κύματος 

(εικόνα 8). Οι φοιτητές έπρεπε να βρούνε  τον  αριθμό περιόδων (που ισοδυναμούμε με τη 
μέτρηση του χρόνου) μεταξύ πηγής  και  σημείου εστίασης. Από 34 φοιτητές  οι 14 μπόρεσαν 

να σχεδιάσουν τις εξερχόμενες ακτίνες  να περνάνε από το σημείο. Αυτή ήταν η προσδοκία τους 
σύμφωνα με το διδασκόμενο μοντέλο των λεπτών φακών.   Από τους υπόλοιπου 5 βρήκαν ότι 
δεν τέμνονται και οι υπόλοιποι σχεδίασαν λανθασμένα τις  ακτίνες. Όσον αφορά τον  αριθμό 

των περιόδων 18 βρήκανε μεταξύ 17 και 23 περιόδων. Είναι ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε ότι 
οι φοιτητές αυτοί μπόρεσαν να δούνε ότι το συνηθισμένο μοντέλο των λεπτών φακών δεν 

επαρκεί για την πρόβλεψη σε παχύ φακό. 

Ταχύτητα και μήκος κύματος
Σε σχέση με τους  φακούς  βρέθηκε ότι  αρκετοί  φοιτητές απαντούν λανθασμένα ως προς το 
ερώτημα του αν η ταχύτητα είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη μέσα στον φακό.  23 σε 56 φοιτητές 
απάντησαν σωστά ότι η ταχύτητα ελαττώνεται μέσα στο φακό. Αντίθετα οι  25 απάντησαν  ότι 
αφού μικραίνει το μήκος  κύματος  η ταχύτητα αυξάνει. Σε περίπτωση που δινόταν αριθμητικά 
το  μήκος κύματος (για 3 μέσα) σε 57 φοιτητές οι 31 βρήκαν σωστά που υπάρχει μεγαλύτερη 
ταχύτητα, 4 λάθος και 22  δεν απάντησαν. 

Μέθοδος Huygens για την κατασκευή τέλειου φακού

Με τη συνειδητοποίηση της κατά προσέγγισης εστίασης ενός φακού δίνεται αφορμή για την 
εισαγωγή στις ιδέες του  Huygens για την κατασκευή ενός ‘τέλειου’ φακού, που μπορεί  να 
εστιάσει σε ένα ακριβώς σημείο (Huygens 2005 fig. 119).
Ο Huygens πρότεινε να βρεθεί  μια επιφάνεια με την ακόλουθη μέθοδο: Δίδεται  μια επιφάνεια  (π.χ. 
σφαιρική ή υπερβολική εκ περιστροφής) και ζητείται αφού σχεδιαστούν οι  διαθλώμενες ακτίνες να 
βρεθεί  μια επιφάνεια  στην οποία θα έχουμε νέα διάθλαση, τέτοια  ώστε ο χρόνος να είναι σταθερός 
μεταξύ  πηγής  και  σημείου  εστίασης.,  Αυτό   επιτυγχάνεται  με  ειδικό  λογισμικό 
(Huygens_Lens_Construction.exe) με βάση το οποίο ο διδάσκων έδινε στους φοιτητές φύλλα με 
σχεδιασμένες τις ακτίνες και τα μέτωπα κύματος από  την πλευρά  της πηγής και στο εσωτερικό του 
φακού..  Οι φοιτητές χρησιμοποιώντας διαβήτη μπορούσαν να βρούνε το σχήμα του φακού. Με 
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Εικόνα  8. Σχεδίαση ακτινών από μέτωπα και εύρεση χρόνου από πηγή  σε σημείο  εστίασης.



Εργασίες 

κέντρο το σημείο εστίασης σχεδίαζαν διαδοχικά κυκλικά μέτωπα μέχρι  το σημείο που συναντούσαν 
το φακός στο μεγαλύτερο πάχος. Μετρούσαν τις περιόδους από  την πηγή μέχρι το σημείο εστίασης 
πάνω στον οπτικό άξονα (π.χ. 25 περίοδοι). Το επόμενο κυκλικό μέτωπο κύματος έτεμνε το μέτωπο 
κύματος στο εσωτερικό του φακού που ήταν μετά το παχύτερο  σημείο.. Ο χρόνος για την αντίστοιχη 
ακτίνα είναι ο  ίδιος με το χρόνο πάνω στον οπτικό άξονα. Με την  ίδια  μέθοδο. προσέθεταν νέες 
περιόδους σχεδιάζοντας τους επόμενους κύκλους έτσι ώστε να τέμνουν τα επόμενα μέτωπα κύματος 
σε σημεία  που να δίνουν τον ίδιο χρόνο. Τα σχήματα που έδωσαν οι φοιτητές  έδιναν αρκετά το 
σχήμα που είχε δώσει ο Huygens (εικόνα 9) (Εργασία 4).
Όπως μπορούμε να δούμε στην επόμενη εικόνα οι πιο πολλοί  φοιτητές  πέτυχαν να βρούνε για σχήμα 
του φακού ένα σχήμα που είναι παρόμοιο  με την εικόνα   119 στο βιβλίο του  Huygens.

Συμπέρασμα

Χρησιμοποιώντας  κατάλληλες  διδακτικές  μεθόδους  οι  φοιτητές  καλυτέρεψαν  ως  προς  τις 
απαντήσεις.  Χρησιμοποιώντας παρουσιάσεις  PowerPoint οι  οποίες μπορούν να ληφθούν και 
από το διαδίχτυο αρκετοί φοιτητές μπόρεσαν να δώσουν καλύτερες απαντήσεις .
Όπως αποδείχτηκε από τη μελέτη των αποτελεσμάτων μια σημαντική  δυσκολία που παραμένει 
και μετά τη διδασκαλία  είναι  η  συσχέτιση του μήκους κύματος με την ταχύτητα. Η έννοια της 
ακτίνας ως κατεύθυνσης της κίνησης του μετώπου κύματος γίνεται περισσότερο  κατανοητή.  
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Εργασίες 

Οι μαθητές μελετούν το φαινόμενο της υπερθέρμανσης του πλανήτη. 
Μάθηση βασισμένη στην επίλυση προβλήματος

Μπαράτση-Μπαράκου Α.
Μέση Εκπαίδευση, 1ο Γυμνάσιο Γέρακα, baratsi@yahoo.gr

Η  παρούσα  εργασία  σχεδιάσθηκε  ως  μια  διαθεματική  προσέγγιση,  με  σκοπό  να 
καλύψει τις ανάγκες διδασκαλίας του φαινομένου της υπερθέρμανσης του πλανήτη. 
Για  τη  δημιουργία  της  πρότασης  συνέβαλλαν  σχετικές  έρευνες  που  καταδεικνύουν 
παρερμηνείες  και  παρανοήσεις  των  μαθητών  για  το  φαινόμενο.  Η  οργάνωση  του 
περιεχομένου της διδασκαλίας έγινε γύρω από προσεκτικά σχεδιασμένα προβλήματα 
από τον πραγματικό κόσμο και η δόμηση της διδασκαλίας με βάση το μοντέλο του 
κύκλου της μάθησης των 7E. Αξιοποιήθηκαν ως διδακτικά εργαλεία δύο πειράματα, ένα 
βίντεο με εικόνες από την Ανταρκτική και ένα ντοκιμαντέρ. Συγκεκριμένα το πρώτο 
πείραμα αναφέρεται  στη συμβολή του διοξειδίου  του άνθρακα στο φαινόμενο  του 
θερμοκηπίου, ενώ το δεύτερο αναδεικνύει την επίδραση της απορροφούμενης θερμικής 
ενέργειας  στη  θερμοκρασία  της  επιφάνειας  της  Γης  και  στην  τήξη  των  πάγων.  Η 
πρόταση εφαρμόσθηκε σε μαθητές Γ  Γυμνασίου κατά το σχολικό έτος 2007-2008 και΄  
αξιολογήθηκε από την παρουσίασή της από τους ίδιους τους μαθητές στην υπόλοιπη 
μαθητική κοινότητα στο τέλος της σχολικής χρονιάς.

Εισαγωγή
       Στη διάρκεια των τελευταίων εκατομμυρίων ετών, το κλίμα της Γης έχει επανειλημμένα 
παλινδρομήσει  ανάμεσα  σε  εποχές  των  παγετώνων  και  σε  διαπαγετωνικές  περιόδους.  Μια 
καταγραφή  των  κλιματολογικών  αλλαγών  των  τελευταίων  400.000  ετών  φυλάσσεται  μέσα 
στους  αιώνιους  πάγους  της  Ανταρκτικής,  που  δεν  έλιωσαν  ούτε  στις  θερμότερες  διαπα-
γετωνικές περιόδους. Η συγκέντρωση των ισοτόπων υδρογόνου και οξυγόνου στα διαδοχικά 
ετήσια στρώματα χιονιού αποκαλύπτει τη θερμοκρασία στην οποία σχηματίστηκε το χιόνι, ενώ 
οι φυσαλίδες που βρίσκονται εγκλωβισμένες στον πάγο δείχνουν τη σύνθεση της ατμόσφαιρας 
στην πορεία του χρόνου.
       Αυτό το «αρχείο» δείχνει ότι η τρέχουσα διαπαγετωνική περίοδος, ηλικίας ήδη 12.000 
ετών,  βρίσκεται  προς  το  τέλος  της.  Χωρίς  την  ανθρωπότητα  ο  πλανήτης  θα  βυθιζόταν  σε 
μερικές χιλιάδες χρόνια σε μια νέα εποχή παγετώνων, εποχή που μάλλον δεν διαφαίνεται για το 
εγγύς μέλλον. Ο λόγος είναι ότι οι μικρές δυνάμεις που οδηγούν στην αλλαγή του κλίματος (σε 
γεωλογική  κλίμακα),  έχουν  υπερκεραστεί  από  τις  επίσης  μικρές  ανθρωπογενείς  δυνάμεις 
επίδρασης στο κλίμα. Ένα μικρό μέρος των αερίων που παράγει η οικονομική δραστηριότητα 
είναι  αρκετό,  για  να  εμποδίσει  την  παγκόσμια ψύξη.  Μάλιστα τώρα το  πρόβλημα είναι  το 
ακριβώς αντίθετο: Το ενδεχόμενο της υπερθέρμανσης του πλανήτη.
          Είναι γενικά αποδεκτό στις μέρες μας ότι η αύξηση της θερμοκρασίας της Γης, ως 
αποτέλεσμα  της  ενίσχυσης  του  φαινομένου  του  θερμοκηπίου,  αποτελεί  ένα  από  τα 
σημαντικότερα παγκόσμια περιβαλλοντικά προβλήματα(UN,1992, UNEP, 2000). Δεδομένου ότι 
το πρόβλημα αυτό περιγράφεται ως ένα πολύπλοκο  φαινόμενο που περιλαμβάνει περίπλοκες 
φυσικές και χημικές διεργασίες και  σύνθετες βιολογικές επιδράσεις (Μανδρίκας κ.ά., 2006) 
απαιτεί  την  εμπλοκή  των  Φυσικών  Επιστημών  για  την  κατανόησή  του.  Δηλαδή   το 
συγκεκριμένο σύνθετο περιβαλλοντικό πρόβλημα από τη φύση του ενοποιεί την γνώση. Μπορεί 
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λοιπόν  να  αποτελέσει  ένα  θέμα  μελέτης  και  προβληματισμού  όπου  οι  μαθητές,  μέσα  από 
κατάλληλα σχεδιασμένη διδακτική παρέμβαση, μπορούν να οδηγηθούν στην κατανόηση των 
αιτίων, των συνεπειών και των προτεινόμενων λύσεων.  
        Αν και είναι συχνές οι αναφορές στο φαινόμενο του θερμοκηπίου και την υπερθέρμανση 
του  πλανήτη  στα  σχολικά  εγχειρίδια  των  Φυσικών  Επιστημών  της  Μέσης  Εκπαίδευσης  οι 
μαθητές το προσεγγίζουν αποσπασματικά με αποτέλεσμα η κατανόησή τους για το φαινόμενο 
να είναι περιορισμένη. Η διαπίστωση αυτή προκύπτει από έρευνες, οι οποίες δείχνουν ότι οι 
μαθητές γνωρίζουν ελάχιστα το θέμα, και έχουν αρκετές παρανοήσεις (Boyes &  Stanisstreet, 
1993,  Khalid,  2001).  Οι  γνώσεις  τους  είναι  ελλιπείς  και  οι  αντιλήψεις  τους  για  αυτά  τα 
φαινόμενα  δεν  είναι  συμβατές  με  τις  επιστημονικές  (Meadows  &  Wiesehmayer,  1999). 
Ενδεικτικά αναφέρουμε: α)την ελλιπή διάκριση από τους μαθητές της ηλιακής ακτινοβολίας σε 
ορατή,  υπέρυθρη  και  υπεριώδη  και  την  επίδραση  που  έχει  το  κάθε  είδος  στη  Γη,  β)  την 
αδυναμία  να  συλλάβουν  την  έννοια  της  διάχυσης  των  αερίων  του  θερμοκηπίου  στην 
ατμόσφαιρα,  γ)την  αδυναμία  να  αντιληφθούν  ότι  εκείνο  που  εγκλωβίζεται  είναι  η  γήινη 
υπέρυθρη ακτινοβολία και όχι η «θερμότητα» του ήλιου» (Χρηστίδου, 2001).
       Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω ευρήματα από τη βιβλιογραφική επισκόπηση αλλά και 
τη μεγάλη δημοσιότητα τους θέματος δημιουργήθηκε το ενδιαφέρον για τον σχεδιασμό μιας 
διδακτικής  παρέμβασης  για  μαθητές  Γ΄  Γυμνασίου.  Το  ζητούμενο  της  πρότασης  είναι  οι 
μαθητές να μελετήσουν με τρόπο ενεργητικό και ερευνητικό το φαινόμενο της υπερθέρμανσης 
του πλανήτη.
Κριτήρια επιλογής του θέματος είναι:

1. Η παγκόσμια διάσταση του θέματος 
2. Η συμβολή των Φυσικών Επιστημών στην κατανόηση του φαινομένου
3. Η  δυνατότητα  σύνδεσης  της  Επιστήμης  με  περιβαλλοντικά  προβλήματα  που  έχουν 

κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές προεκτάσεις  
Η πρόταση αποβλέπει να διαμορφώσει στους μαθητές:

• Ερευνητική συνείδηση για θέματα/προβλήματα που άπτονται των Φυσικών Επιστημών
• Διεπιστημονική/Διαθεματική λογική
• Περιβαλλοντική και οικολογική ευαισθησία
• Ανάπτυξη συνεργατικότητας, επικοινωνίας και κριτικής σκέψης

Το θεωρητικό και το μεθοδολογικό πλαίσιο
        Το  ελληνικό  αναλυτικό  πρόγραμμα  σπουδών  στις  Φυσικές  Επιστήμες,  τόσο  στην 
Πρωτοβάθμια  όσο και στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ανήκει στα προγράμματα που δίνουν 
έμφαση στην κατανόηση της δομής της Επιστήμης και, ιδιαίτερα, στο θεματικό περιεχόμενο 
(subject-matter curriculum).  Τα  προγράμματα  αυτά  είναι  συνήθως  μονοθεματικά,  δηλαδή  η 
σχολική γνώση του αντίστοιχου επιστημονικού κλάδου αποτελεί  βασικό σημείο αναφοράς για 
την εκπόνησή τους. 
        Στις μέρες μας το αναλυτικό θεματικό πρόγραμμα αντιδιαστέλλεται με το ενοποιημένο 
πρόγραμμα  σπουδών  (integrated curriculum)  με  διαθεματικές  προεκτάσεις  (Ματσαγγούρας, 
2002).  Η προσέγγιση  αυτή σχετίζεται  με  μια μεταδομή  των Φυσικών Επιστημών η οποία 
αναγνωρίζει την ύπαρξη ενότητας ανάμεσα σε έννοιες, θέματα και μεθόδους. Μερικές από τις 
μορφές  ενοποιημένων  προγραμμάτων  είναι  το  ενοποιημένο  πρόγραμμα  στο  πλαίσιο  ενός 
κλάδου  σπουδών,  τα  διακλαδικά,  τα  πολυκλαδικά  και  τα  προγράμματα  σπουδών  που 
συσχετίζουν τις Φυσικές Επιστήμες με την κοινωνία, το περιβάλλον και την τεχνολογία. Η τάση 
αυτή οδηγεί στον «επιστημονικό αλφαβητισμό» του ατόμου όπου διαφαίνεται η μετακίνηση 
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από τον καθαρά ακαδημαϊκό προσανατολισμό σε μια νέα προοπτική λαμβάνοντας υπόψη την 
χρησιμότητα της γνώσης στην καθημερινή ζωή.
        Επομένως ο σχεδιασμός του προγράμματος οργανώθηκε με διαθεματική λογική πάνω σε 
τρεις  άξονες:  α)  τις  ιδέες  των  Φυσικών  Επιστημών,  που  εκτός  από  γνωστική  διάσταση 
εμπεριέχουν συναισθηματική και αισθητική φόρτιση έτσι ώστε να μπορούν να παρακινήσουν τα 
άτομα σε δράση β) την πρακτική γνώση που είναι απαραίτητη για να συνδεθούν οι Φυσικές 
Επιστήμες με την καθημερινή ζωή και γ) τα τοπικά και παγκόσμια θέματα και προβλήματα 
(υπερθέρμανση του πλανήτη) που αφορούν το περιβάλλον και την κοινωνία και που απαιτούν 
για την επίλυσή τους κοινωνική ευθύνη και κοινωνικές δεξιότητες( Χατζηγεωργίου, Έξαρχος 
2004, Μπότση, 2007).
       Βασική αφετηρία για τον σχεδιασμό και εφαρμογή της πρότασής μας, αποτελεί η θεώρηση 
του Κοινωνικού Εποικοδομητισμού που βρήκε ψυχολογική στήριξη στη θεωρία του Vygotsky 
(Βλάχος, 2004). Η εποικοδομητική αντίληψη για το φαινόμενο της μάθησης υποστηρίζει ότι το 
μαθησιακό  περιβάλλον  θα  πρέπει  να  παρέχει  αυθεντικές  δραστηριότητες  ενταγμένες  σε 
διαδικασίες επίλυσης ανοιχτών προβλημάτων από τον πραγματικό κόσμο, να ενθαρρύνει την 
έκφραση  και  την  προσωπική  εμπλοκή  στη  μαθησιακή  διαδικασία,  να  υποστηρίζει  την 
κοινωνική αλληλεπίδραση.
        Η οργάνωση του  περιεχομένου και  της  διδασκαλίας  γίνεται  γύρω από προσεκτικά 
σχεδιασμένα  προβλήματα.  Πρόκειται  για  μια  μεθοδολογική  προσέγγιση  όπου  η  μάθηση 
επιτυγχάνεται μέσω επίλυσης προβλημάτων (problem-based learning, PBL) (Κόκκοτας, 2004). 
Τα PBL θεμελιώνονται στην πεποίθηση ότι η μάθηση είναι περισσότερο αποτελεσματική όταν 
οι  μαθητές  εμπλέκονται  ενεργά   σε  ένα  θέμα  και  αναπτύσσουν  κριτική  σκέψη,  δηλαδή 
δεξιότητα  που  βρίσκεται  στην  κορυφή  της  μαθησιακής  ιεραρχίας  (Κολιάδης,  1997, 
Ματσαγγούρας,  1998).  Παράλληλα  η  μέθοδος αναπτύσσει  την αυτοεκτίμηση του μαθητή, 
ενθαρρύνει  τη δημιουργική  σκέψη,  βοηθά στην εφαρμογή και  τη  σύνθεση της  υπάρχουσας 
γνώσης, παρέχει κίνητρα στον μαθητή για την ανακάλυψη νέας γνώσης, ενσωματώνει ύλη από 
πολλά μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος, αναπτύσσει ερευνητικές δεξιότητες και θέτει 
τη βάση για την «δια βίου μάθηση».

Σχεδιασμός της διδακτικής πρότασης
        Λαμβάνοντας  υπόψη  τα  παραπάνω  σχεδιάσαμε  μια 
διδακτική  πρόταση  που  αφορά  στην  κατανόηση  του 
φαινομένου   της  «υπερθέρμανσης  του  πλανήτη».  Θέσαμε 
βασικά  ερωτήματα  που  αποτέλεσαν  τους  στόχους  της 
παρέμβασης, όπως: Τι εννοούμε λέγοντας υπερθέρμανση του 
πλανήτη,  που  οφείλεται,  πως  προήλθε  και  πώς  μπορεί  να 
αποφευχθεί. Για την ενίσχυση της πρότασης αξιοποιήσαμε ως 
διδακτικά εργαλεία  ένα βίντεο, δύο πειράματα καθώς επίσης 
και ένα ντοκιμαντέρ. 
        Η δόμηση της διδασκαλίας σχεδιάστηκε με βάση το 
μοντέλο  του  κύκλου  της  μάθησης  των  7E (Εκμαιεύω/Elicit, 
Εμπλέκω/Engage,  Εξερευνώ/explore,  Επεξηγώ/Explain,  Επε-
ξεργάζομαι/Elaborate,  Επεκτείνω/Extend)  Εκτιμώ/Evaluate, 
(Eisenkraft, 2003). 
Οι φάσεις  της μεθόδου, όπως εφαρμόστηκαν  στην πρότασή 
μας, διαμορφώθηκαν ως εξής:
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   Η φάση της εκμαίευσης των προαντιλήψεων
      Έναυσμα για τη διδασκαλία αποτελούν άρθρα από  εφημερίδες και περιοδικά. Παράλληλα 
με ερωτήσεις του τύπου «τι νομίζετε» γίνεται προσπάθεια ανίχνευσης των προαντιλήψεων των 
μαθητών. (Η διαδικασία αυτή μπορεί να γίνει και με συμπλήρωση ερωτηματολογίου). Η ανάγκη 
αυτού του σταδίου ωφελεί διττά: αφενός συμβάλλει στο να διερευνήσει ο εκπαιδευτικός τις 
αντιλήψεις και τα εμπόδια για την επίτευξη των διδακτικών στόχων και αφετέρου να αποτελέσει 
μέσο σύγκρισης  στην τελική  αξιολόγηση.  Άλλωστε   η  διερεύνηση των  προαντιλήψεων για 
κάποιο  συγκεκριμένο  θέμα,  δηλαδή  για  τα  αίτια,  τις  αρχές  και  τις  παραμέτρους  που  το 
επηρεάζουν, είναι επιβεβλημένη για τη διαδικασία της μάθησης. 
  Η φάση της εμπλοκής
 Οι  μαθητές  παρακολουθούν  εντυπωσιακές  εικόνες,  από  δορυφόρο,   για   την  Ανταρκτική 
(βίντεο) και εκτίθενται σε πληροφορίες για το περιβάλλον και τις συνθήκες της περιοχής. Η 
«υποθετική»  πρόταση  «αν  λιώσουν  οι  πάγοι  στην  Ανταρκτική  η  στάθμη  του  νερού  των 
ωκεανών θα ανέλθει 70m!» αποτελεί αφετηρία για προβληματισμό και συζήτηση. Το βίντεο 
λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος της προηγούμενης φάσης με την επόμενη. Στόχος μας είναι να 
κεντρίσουμε το  ενδιαφέρον των μαθητών ώστε  να εμπλακούν στο επόμενο στάδιο.  Οι  δύο 
πρώτες φάσεις λειτουργούν ως δραστηριότητες brainstorming για να κινητοποιηθούν οι μαθητές 
και να  καταγράψουν σκέψεις και προβληματισμούς.
  Η φάση της εξερεύνησης 
Οι μαθητές, χωρισμένοι σε ομάδες, αναζητούν πληροφορίες για να εξηγήσουν «πως λειτουργεί 
το σύστημα Γη-Ατμόσφαιρα-Ήλιος» έτσι ώστε να διατηρείται σταθερή η μέση θερμοκρασία 
της Γης (φαινόμενο του θερμοκηπίου). Συγκεκριμένα οι μαθητές, με βιβλιογραφική αναζήτηση 
σε ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες,  περιοδικά και σχολικά βιβλία αναζητούν πληροφορίες για την 
ατμόσφαιρα  (σύσταση  της  ατμόσφαιρας  και  ο  ρόλος  της)  και  για  την  ηλιακή  ενέργεια 
(ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, ορατή, υπεριώδη και υπέρυθρη ακτινοβολία, απορρόφηση και 
εκπομπή θερμικής ενέργειας) και τις αξιολογούν (διεπιστημονική λογική). Η φάση αυτή δίνει τη 
δυνατότητα στους μαθητές να συγκεντρώσουν σχετικές πληροφορίες που χρειάζονται για την 
έρευνά τους, να τις αξιολογήσουν και να επιλέξουν τις αναγκαίες για το θέμα τους(ερευνητική 
συνείδηση, κριτική σκέψη και αφαιρετική ικανότητα). 
  Η φάση της επεξήγησης
Στη  φάση  αυτή,  οι  μαθητές  καλούνται  να  εξηγήσουν  το  φαινόμενο  του  θερμοκηπίου. 
Καθοδηγούνται  με  κατάλληλες  ερωτήσεις  και  δίνονται  επεξηγήσεις  ώστε  να  αποφύγουν τις 
παρανοήσεις που αναφέραμε στην εισαγωγή. Με την κατάλληλη καθοδήγηση από μια θάλασσα 
πληροφοριών δομούν το δικό τους γνωστικό υπόβαθρο, δηλαδή:
Α.  Τα  αέρια  της  ατμόσφαιρας  δημιουργούνται  συνεχώς  μέσω  διαφορετικών  χημικών, 
βιολογικών ή φυσικών διεργασιών, απελευθερώνονται στην ατμόσφυρα, διαχέονται σ’ αυτή και 
απομακρύνονται από αυτή μέσω υγρής ή ξηράς εναπόθεσης (δυναμική ισορροπία).
Β.  Το  ενεργειακό  ισοζύγιο  του  συστήματος  ατμόσφαιρας-Γης  καθορίζεται  από  την  ηλιακή 
ενέργεια (ως ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία) και από την ενέργεια που  επανεκπέμπεται από τη 
Γη προς το διάστημα.
Γ.  Η επιφάνεια  της  Γης  και  η  ατμόσφαιρα  όταν θερμανθούν  από τον  ήλιο  εκπέμπουν  στο 
υπέρυθρο(4-100μm)
Δ.  Ορισμένα  από  τα  αέρια  συστατικά  της  ατμόσφαιρας  (αέρια  θερμοκηπίου)  απορροφούν 
υπέρυθρη ακτινοβολία και μάλιστα στο εύρος που αντιστοιχεί στο φάσμα εκπομπής της Γης (4-
100μm).  Η ακτινοβολία αυτή  δεν μπορεί  να διαφύγει  προς  το  διάστημα με  αποτέλεσμα να 
θερμαίνει το κατώτερο στρώμα της ατμόσφαιρας(τροπόσφαιρα).
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Ε. Η ατμόσφαιρα εκπέμπει με τη σειρά της ακτινοβολία μεγάλων μηκών κύματος, μέρος της 
οποίας επιστρέφει στη Γη και διατηρεί τη θερμοκρασία της Γης σταθερή περίπου 15ο C (φυσικό 
φαινόμενο του θερμοκηπίου)(Χρηστίδου, 2001).
  Η φάση της επεξεργασίας
Με τη φάση αυτή επαναπροσδιορίζεται το πρόβλημα που είναι η «υπερθέρμανση του πλανήτη». 
Οι μαθητές, ορμώμενοι από τις παραπάνω διαπιστώσεις εντοπίζουν τους παράγοντες(μεταβολή 
σύστασης  της  ατμόσφαιρας)  που  πιθανόν  συμβάλλουν  στην  ενίσχυση  του 
φαινομένου(υπερθέρμανση του πλανήτη). 
Για την πλήρη αντιμετώπιση του θέματος αναδεικνύεται η ανάγκη περαιτέρω έρευνας  μέσω 
πειραμάτων. Επελέγησαν δύο πειράματα που σχετίζονται με την υπερθέρμανση του πλανήτη:

α)  η  πειραματική  δραστηριότητα  με  τίτλο  «Πειραματική  Προσέγγιση  της  Συμβολής  του 
διοξειδίου του άνθρακα στο Φαινόμενο του Θερμοκηπίου» (Βαμβακούσης, 2007)  και 
β) η πειραματική δραστηριότητα (Classroom Activity:  #94) για εφαρμογή από μαθητές με 
τίτλο  «Hold the Heat:  Global Warming and Calorimetry»(Barley &  Johnston,  2008)όπως 
δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Journal of Chemical Education (JCE), το Φεβρουάριο του 2008  

       Οι μαθητές παρακολουθούν κατ’ αρχάς το πρώτο πείραμα επίδειξης(Βαμβακούσης 2007). 
Στο  πείραμα  χρησιμοποιείται   πειραματική  διάταξη(εικ.2).  Δύο  μοντέλα(Γη-Ατμόσφαιρα) 
δέχονται  την  ίδια  θερμική  ενέργεια  από  επιτραπέζιο  φωτιστικό(ήλιος).  Τα  συγκεκριμένα 
μοντέλα διαφέρουν ως προς  την συγκέντρωση του διοξειδίου του άνθρακα.  Με τη βοήθεια 
αισθητήρων θερμοκρασίας του MBL συστήματος της Vernier LabPro καταγράφονται σε οθόνη 
του υπολογιστή σε διάγραμμα (θ, t) οι θερμοκρασίες στο εσωτερικό κάθε φιάλης και οι μαθητές 
διαπιστώνουν ότι η τελική θερμοκρασία στη φιάλη με τη μεγάλη συγκέντρωση του CO2 είναι 
κατά 1,5ο C υψηλότερη από την άλλη φιάλη. 

Ακολουθεί  το δεύτερο πείραμα  (Barley &  Johnston,  2008) όπου οι  μαθητές μέσω διάταξης 
(εικ.3) διαπιστώνουν ότι αύξηση της θερμικής ενέργειας σε ένα σύστημα μπορεί να προκαλέσει 
ή αύξηση της θερμοκρασίας του, ή αλλαγή της φυσικής του κατάστασης και διατήρηση της 
θερμοκρασίας.  Κατ’  αναλογία  όταν  τα  κατώτερα  στρώματα  της  ατμόσφαιρας  δεσμεύουν 
περισσότερη θερμότητα προκαλούν: ή  αύξηση της θερμοκρασίας της ατμό-σφαιρας, της ξηράς 
και των ωκεανών ή τήξη των πάγων στην επιφάνειά τους.
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Επομένως οι μαθητές συμπεραίνουν και πειραματικά ότι:  
Η ενίσχυση του φαινομένου του θερμοκηπίου (και όχι αυτή καθ' εαυτή η ύπαρξή του), 
λόγω  της  αυξημένης  παρουσίας  του  διοξειδίου  του  άνθρακα(CO2)  στην  ατμόσφαιρα, 
συμβάλλει  στη  δέσμευση  περισσότερης  θερμότητας  στα  κατώτερα  στρώματα  της 
ατμόσφαιρας και στο έδαφος με αποτέλεσμα την αύξηση της μέσης θερμοκρασίας της Γης 
και  παράλληλα την  τήξη  των  πάγων  στην  Αρκτική και  Ανταρκτική.(Είναι  η  φάση που 
τίθεται το ερώτημα «τώρα τι νομίζετε για το φαινόμενο», και συγκρίνουν τις απαντήσεις τους 
με εκείνες που έδωσαν στην φάση της εκμαίευσης των προαντιλήψεων).
  Η φάση της επέκτασης
Στη φάση αυτή οι μαθητές ερευνούν ένα νέο πρόβλημα που αναφέρεται στις αιτίες αύξησης της 
συγκέντρωσης του διοξειδίου του άνθρακα.  Αναλύουν επομένως τον κύκλο του άνθρακα και 
προσδιορίζουν τους παράγοντες που διαταράσσουν την ισορροπία του(ανθρώπινοι παράγοντες). 
Μελετούν  συγκριτικούς  πίνακες  εκπομπής  διοξειδίου  του  άνθρακα  καθώς  και  διαγράμματα 
μεταβολής  της  θερμοκρασίας  σε  συνάρτηση  με  το  χρόνο  ανά  δεκαετία.  Καταλήγουν  στο 
συμπέρασμα  ότι  η  παρατηρούμενη  αύξηση  της  θερμοκρασίας  τα  τελευταία  50  χρόνια 
μπορεί να αποδοθεί στην αύξηση των αερίων του θερμοκηπίου που οφείλεται κυρίως στις 
ανθρώπινες δραστηριότητες. Συμπεραίνουν τελικά οι μαθητές ότι είναι αναγκαίο να μειωθούν 
οι  συγκεντρώσεις  των  «θερμοκηπικών  αερίων»  στην  ατμόσφαιρα,  γεγονός  που  μπορεί  να 
επιτευχθεί  με  συντονισμένες  προσπάθειες  σε  παγκόσμια  κλίμακα  μεταξύ  των  κρατών. 
Παράλληλα συνειδητοποιούν τη δική τους  συμβολή στο φαινόμενο και  την ανάγκη ριζικής 
αλλαγής των συνηθειών και του τρόπου ζωής τους γενικότερα (περιβαλλοντική και οικολογική 

ευαισθησία). 
      Τέλος  με  στόχο  την  ανατροφοδότηση  οι  μαθητές 
παρακολουθούν το βραβευμένο  ντοκιμαντέρ του  Αλ Γκορ 
«μια  ενοχλητική  αλήθεια» κατάλληλα επεξεργασμένο  ώστε 
να  διαρκέσει  30min. Όπως  δείχνουν  αρκετές 
έρευνες(Παπαδάκης & Χατζηλάκος, 2004)  ακόμη και η απλή 
προβολή  ενός 

αποσπάσματος μιας 
καλής  ταινίας 
κεντρίζει  το 

ενδιαφέρον  των  μαθητών.  Οι  μαθητές  εμβαθύνουν 
και  αφομοιώνουν  καλύτερα  στην  εκπαιδευτική 
διαδικασία,  όταν  επαναλαμβάνουν  τη  θέαση, 
στοχάζονται κριτικά, δρουν και αναστοχάζονται.
       Το πρόγραμμα ενισχύεται  με  επίσκεψη των 
μαθητών  στα  Ελληνικά  Διυλιστήρια  όπου 
ενημερώνονται και για τα μέτρα της Εταιρείας στη 
μείωση  της  ατμοσφαιρικής  ρύπανσης  (μείωση  της 
εκπομπής του CO2). 
       Τέλος συμβολικά γίνεται δεντροφύτευση στην 
αυλή  του  σχολείου  (εικ.4) και  αλλαγή  ενός  λαμπτήρα  υψηλής  κατανάλωσης  ενώ  δεν 
παραλείψαμε την εικαστική παρέμβαση του φαινομένου.
  Η φάση της αξιολόγησης
Η αξιολόγηση της εφαρμογής γίνεται: 
1. Με γραπτά κείμενα των μαθητών στα στάδια της εξερεύνησης, εξήγησης  και επέκτασης
2. Με συζήτηση στα διάφορα στάδια, ή και με ερωτηματολόγιο στο τέλος της εφαρμογής
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3. Με την τελική παρουσίαση του θέματος στην υπόλοιπη μαθητική κοινότητα στο τέλος της 
σχολικής χρονιάς. 
    Συγκεκριμένα  στην  εφαρμογή  η  αξιολόγηση  έγινε  και  με  τους  τρεις  τρόπους,  αλλά 
επιμείναμε κυρίως στον τρίτο τρόπο. Με τους μαθητές επιλέξαμε να δείξουμε τις εικόνες από 
την Ανταρκτική για να κεντρίσουμε το ενδιαφέρον της  υπόλοιπης μαθητικής κοινότητας, ενώ 
στην αρχή μια μαθήτρια αυτοπροσδιορίστηκε ως Γη πάνω στην σκηνή βάζοντας τους δικούς 
της προβληματισμούς. Για να αποφύγουμε την εξήγηση του φαινομένου με διάλεξη, οι μαθητές 
παρουσίασαν  το φαινόμενο σε μορφή δρώμενου με παράλληλη προβολή στοιχείων σε Power-
Point(εικ.  5).  Έτσι  το  επιστημονικό  κομμάτι  έγινε  περισσότερο  ελκυστικό  και  ενδιαφέρον. 
Αιχμαλωτίσαμε τα μάτια των παιδιών όταν, στην αναφορά μας για το CO2,  ένας μαθητής έριξε 
ξηρό πάγο σε ζεστό νερό και παρήγαγε αέριο CO2 επί σκηνής. Με αυτή την μικρή παρέμβαση, 
παρατηρώντας  οι  μαθητές  τους  ατμούς  να πέφτουν προς  τα  κάτω  (λόγω της  μεγαλύτερης 
πυκνότητας του  CO2  -1,8g/L στους 25οC-από τον αέρα) διαπίστωσαν γιατί το φαινόμενο του 
θερμοκηπίου λαμβάνει χώρα στην τροπόσφαιρα δηλαδή πολύ κοντά στην επιφάνεια της Γης και 
επομένως  επηρεάζει  σημαντικά  τη  θερμοκρασία  της  Γης.   Στο  τέλος  της  παρουσίασης  οι 
μαθητές πρότειναν τρόπους μείωσης των αερίων του θερμοκηπίου μοιράζοντας φυλλάδια με 
τίτλο «και εσύ μπορείς να βοηθήσεις….» Το φαινόμενο του θερμοκηπίου, την υπερθέρμανση 
του  πλανήτη  και  τις  επιπτώσεις  στο  κλίμα  της  Γης  οι  μαθητές  είχαν  την  ευκαιρία  να 
παρακολουθήσουν  και μέσα από τη βραβευμένη με Oscar ταινία του Αλ Γκορ βραβευμένο με 
Νόμπελ ειρήνης.  Η ταινία  αυτή  με  κατάλληλη επεξεργασία με  το  πρόγραμμα  TMPGENC 
μειώθηκε ώστε να διαρκέσει περίπου 30min.

Σχολιασμός
       Η παρούσα πρόταση εφαρμογής είναι μια προσπάθεια που πραγματοποιήθηκε κατά το 
σχολικό έτος 2007-2008 στα πλαίσια της διαθεματικότητας στο μάθημα της Χημείας της Γ΄ 
Γυμνασίου σε σύνδεση με τις υπόλοιπες Φυσικές Επιστήμες, την Τεχνολογία, την Πληροφορική 
και την Αισθητική αγωγή. Το έναυσμα προήλθε από τον σχεδόν καθημερινό βομβαρδισμό από 
τα  μέσα  μαζικής  ενημέρωσης  για  το  πρόβλημα  θερμοκηπίου.  Συνέβαλε  στην  επιλογή  του 
θέματος  η  πολυπλοκότητά   του  και  η  ανάγκη  σύνδεσης  των  Φυσικών  Επιστημών  για  τη 
διαλεύκανσή  του.  Με  τον  τρόπο  αυτό  αναδείχθηκε  ο  κοινωνικός  ρόλος  των  Φυσικών 
Επιστημών και η συμβολή τους στην καθημερινή ζωή. Παράλληλα ως περιβαλλοντικό θέμα με 
ιδιαίτερο «αξιακό φορτίο» συνέβαλε στην αλλαγή των στάσεων των μαθητών.
      Τα αποτελέσματα από πλευράς  συμμετοχής και συνεργατικότητας των μαθητών είναι 
ενθαρρυντικά,  χρειάζεται  όμως αρκετή προσπάθεια ώστε η δημιουργικότητα της  ομάδας  να 
είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια πολλαπλασιαστική συνεργατική αλληλεπίδραση. Επειδή 
οι διάλογοι των μαθητών σε θέματα Φυσικών Επιστημών περιορίζονται κυρίως σε περιγραφικό 
επίπεδο,  για  να  φθάσουμε  στο  ερμηνευτικό  αποτέλεσμα  και  να  επιτύχουμε  την  επιλεκτική 
κωδικοποίηση των  πληροφοριών  και  την  σύνθεσή τους,  χρειάζεται  διαρκής  προσπάθεια  σε 
παρόμοια  θέματα.  Ωστόσο,  αυτό  που  χρειάζεται  να  τονιστεί  είναι  ότι   η  πρόταση  αυτή 
συνέβαλλε στο πλησίασμα της ακαδημαϊκής και ανθρωπιστικής παράδοσης της διδακτικής των 
Φυσικών  Επιστημών  και  στην  αντίληψη  για  τη  σημασία  των  Φυσικών  Επιστημών  στη 
διαμόρφωση  αξιακού  υπόβαθρου  που  θα  βοηθήσει  τον  άνθρωπο  να  ζήσει  αρμονικά  με  το 
περιβάλλον.
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Άτυποι συλλογισμοί και κοινωνικο-επιστημονικά ζητήματα

Μπενιάτα Ε., Τσελφές Β., Τσάπαλη Μ.
ΤΕΑΠΗ, ΕΚΠΑ, eleni_beniata@yahoo.gr, tselfesv@ecd.uoa.gr, ma.tsa.08@hotmail.com

Στην  εργασία  αυτή  επιχειρούμε  μια  βιβλιογραφική  επισκόπηση  στην  περιοχή  της 
έρευνας της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών (ΔΦΕ) που ενδιαφέρεται κυρίως για 
τη  διδακτική  διαχείριση  κοινωνικο-επιστημονικών  ζητημάτων  (ΚΕΖ).  Η  επισκόπηση 
αυτή  εστιάζει  στο  γεγονός  ότι  η  συγκεκριμένη  διδακτική  διαχείριση  είναι  εκ  των 
πραγμάτων εμβαπτισμένη σε δομές άτυπων συλλογισμών, που κατά κάποιο τρόπο 
συναντάμε  και  στην  επιστημονική  δραστηριότητα,  αν  και  όχι  στα  επιστημονικά 
κείμενα.  Οι  δομές  αυτές  είναι  πολύ  πιο  εύπλαστες  από  τις  δομές  των  τυπικών 
συλλογισμών, σχετίζονται με γνώσεις, δεξιότητες, πεποιθήσεις και αξίες με ελάχιστα 
προβλέψιμο τρόπο και δυσκολεύουν το σχεδιασμό διδακτικών παρεμβάσεων με σαφείς 
στόχους.  Επικουρικά προς τη βιβλιογραφική επισκόπηση πραγματοποιούμε και  μια 
σύντομη  αναδρομή  στα  αποτελέσματα  μιας  εκτεταμένης  έρευνας,  που 
πραγματοποιήθηκε με μαθητές ελληνικού δημοτικού σχολείου. Τα συμπεράσματά μας 
μιλούν  για  την  ανάγκη  διαμόρφωσης  μιας  ιδιαίτερης  διδακτικής  πειθαρχίας  μιας·  
πειθαρχίας που επιβάλλουν στη διδακτική διαδικασία τα πραγματικά ζητήματα της 
καθημερινής ζωής, τα οποία τίθενται de facto, ενδιαφέρουν τα σύγχρονα Προγράμματα 
Σπουδών (ΠΣ) και δεν μπορούν να κατασκευαστούν ή να μετασχηματιστούν ειδικά για 
την εκπαίδευση.

Εισαγωγή

Στο πλαίσιο της επιστήμης, η έννοια του συλλογισμού αναφέρεται κατά κανόνα στον επίσημο 
συλλογισμό, που οι δομές του διαμορφώνονται από τη λογική και τα μαθηματικά (Sadler 2004). 
Το σχετικό με το συλλογισμό ζήτημα που προκύπτει στη ΔΦΕ, έχει να κάνει με το γεγονός ότι, 
ενώ τα αποτελέσματα της επιστήμης συνήθως μπορούν να παρουσιαστούν (και κατά κανόνα 
παρουσιάζονται)  στα σχετικά κείμενα με δομές επίσημου συλλογισμού,  δεν δημιουργούνται 
(στο χώρο των επιστημόνων) μέσα στο ίδιο πλαίσιο γλωσσικών δομών αλλά μάλλον μέσα σε 
ένα πλαίσιο δομών άτυπου συλλογισμού (Tweney 1991). Έτσι, ο άτυπος συλλογισμός, που είναι 
στενά συνδεδεμένος με την επιχειρηματολογία και τη λήψη απόφασης στον ευρύτερο κοινωνικό 
χώρο,  φαίνεται  να  είναι  εξίσου  σημαντικός  και  στο  χώρο  διεξαγωγής  της  επιστημονικής 
έρευνας· στο χώρο δηλαδή όπου λειτουργούν οι επιστημονικές πρακτικές και οικοδομείται η 
επιστημονική γνώση. Εδώ, η ροή νέων δεδομένων και πληροφοριών δημιουργεί μια κατάσταση 
συνεχούς αλλαγής (Klein 2006), μέσα στην οποία τα συμπεράσματα δεν φαίνεται ότι μπορούν 
να  καθοριστούν  μονοσήμαντα  (Perkins,  Farady  & Bushey  1991).  Και  η  λήψη  αποφάσεων 
πραγματώνεται ως μια επιστημονική διαδικασία που πιέζεται όχι  μόνο από παράγοντες που 
δηλώνονται  ως  επιστημονικοί  αλλά  και  από  άλλους,  όπως  προσωπικούς,  οικονομικούς, 
κοινωνικούς  και  ηθικούς.  Εδώ,  πρόκειται  για  μια διαδικασία άτυπου συλλογισμού,  η  οποία 
παίρνει  υπόψη της  όλους  αυτούς τους παράγοντες  σε ένα λογικό συμβιβασμό μεταξύ τους· 
συμβιβασμό, που ένα άτομο χρειάζεται επιχειρήματα για να τον στηρίξει.
Στο σύγχρονο κοινωνικό χώρο τα ΚΕΖ είναι ιδανικές περιπτώσεις για την ανάπτυξη τέτοιων 
μορφών άτυπου συλλογισμού (Kuhn 1993). Τα ζητήματα αυτά είναι σύνθετα, δεν περιορίζονται 
εύκολα  και  περιλαμβάνουν  διλήμματα  που  δεν  δέχονται  οριστικές  και  συγκεκριμένες 
απαντήσεις.  Είναι  επιπλέον  ζητήματα  που  σύμφωνα  με  τις  τάσεις  του  «επιστημονικού  και 
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τεχνολογικού  γραμματισμού»  απασχολούν  (ή  τουλάχιστον  οφείλουν  να  απασχολούν) 
ουσιαστικά  τη  γενική  εκπαίδευση  στις  ΦΕ (American Association for the Advancement of 
Science 1990,  National Research Council 1996,  Siebert &  McIntosh 2001).  Ζητούμενο 
παραμένει ο τρόπος με τον οποίο τα ζητήματα αυτά θα ενσωματωθούν με επιτυχία στα ΠΣ των 
ΦΕ. Η αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος απαιτεί α) μια αξιολόγηση των συμπερασμάτων 
που  προκύπτουν  από  την  έρευνα  στη  συγκεκριμένη  περιοχή  και  β)  μια,  πολιτική  τελικά, 
αξιολόγηση των δυνατοτήτων και προτεραιοτήτων της εκπαίδευσης ΦΕ (Sandler 2004). Στο 
πλαίσιο αυτής της προσπάθειας εντάσσεται και ο σκοπός της παρούσας εργασίας.

Η ταυτότητα της έρευνας

Στο  κείμενο  που  ακολουθεί  πραγματοποιούμε  μια  σχετικά  εκτεταμένη  βιβλιογραφική 
επισκόπηση του θέματος των άτυπων συλλογισμών, όπως αυτό έχει λειτουργήσει στο χώρο της 
ΔΦΕ.  Συνοψίζουμε,  επίσης,  σύντομα  τα  αποτελέσματα  μιας  εμπειρικής  έρευνας  που  έχει 
στηριχθεί στην παραπάνω βιβλιογραφική επισκόπηση, έχει πραγματοποιηθεί με μαθητές των 
τελευταίων τάξεων ελληνικού δημοτικού σχολείου και βρίσκεται στο στάδιο της δημοσίευσης.
Με  βάση  τα  δεδομένα  που  συλλέγουμε  επιχειρούμε  μια  πρώτη  πρόταση  σχετική  με  την 
προσαρμογή των ΚΕΖ στα ΠΣ-ΦΕ στη Γενική Εκπαίδευση.

Αποτελέσματα και σχόλια

Βιβλιογραφική επισκόπηση

Επειδή η έρευνα στην περιοχή των ΚΕΖ είναι σχετικά νέα στο χώρο της ΔΦΕ, οι περισσότερες 
από τις μελέτες που επισκοπούνται είναι πρόσφατες. Ένα από τα χαρακτηριστικά των μελετών 
αυτών είναι ότι υιοθετούν ποιοτικές μεθοδολογίες· γεγονός που δείχνει πως η συγκεκριμένη 
έρευνα  βρίσκεται  ακόμη  στο  στάδιο  αναζήτησης  ισχυρής  θεωρητικής  αναπαράστασης.  Το 
μεγαλύτερο μέρος των μελετών αναφέρονται  στην εργασία του  Sandler (2004).  Η δική μας 
επισκόπηση έχει εμπλουτιστεί με επιπλέον μελέτες που δημοσιεύτηκαν μετά το 2003 και στις 
οποίες αναδεικνύεται η  ηθική διάσταση των ΚΕΖ. Έτσι, στην επισκόπηση που παραθέτουμε 
ακολουθούμε μια κατηγοριοποίηση με πέντε κατευθύνσεις (έναντι των τεσσάρων του Sandler) 
σχετικές  με  τη  μελέτη  της  επιχειρηματολογίας  των  μαθητών:  α)  Μάθηση  κοινωνικο-
επιστημονικής επιχειρηματολογίας. β) Σχέσεις μεταξύ των ιδεών για τη φύση της επιστήμης και 
τη  λήψη  απόφασης.  γ)  Αξιολόγηση  πληροφοριών  σχετικών  με  τα  ΚΕΖ  (περιλαμβάνει  τις 
απόψεις των μαθητών ως προς ποια δεδομένα/ στοιχεία αποτελούν αποδείξεις). δ) Επίδραση της 
εννοιολογικής κατανόησης επιστημονικών περιεχομένων στον άτυπο συλλογισμό των μαθητών. 
ε) Επίδραση των αξιών στη λήψη απόφασης.
α) κοινωνικο-επιστημονική επιχειρηματολογία
Από τις επισκοπούμενες μελέτες προκύπτει ότι: οι τεχνικές της επιχειρηματολογίας διδάσκονται 
και μαθαίνονται βελτιώνοντας τόσο τις δεξιότητες επιχειρηματολογίας όσο και τη γνώση του 
περιεχομένου (Patronis et al 1999). Η γνώση του επιστημονικού περιεχομένου δεν βελτιώνει 
γενικώς  και  τις  δεξιότητες  επιχειρηματολογίας.  Βελτιώνει  τις  δεξιότητες  της 
επιχειρηματολογίας στα επιστημονικά ζητήματα (Zohar και Nemet 2002, Jime´nez-Aleixandre 
Rodrı´guez  &  Duschl  2000). Αντίθετα,  οι  δεξιότητες  επιχειρηματολογίας  σε  ΚΕΖ 
«ανακαλύπτονται» όταν τα ζητήματα αυτά αφορούν άμεσα τους μαθητές. Αν τα ζητήματα είναι 
γενικά και μάλλον αδιάφορα για τους μαθητές, τότε ενεργοποιούνται οι κανόνες της  Fatima 
(Kortland 1996, Zohar και Nemet 2002).
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Η έρευνα,  δηλαδή,  στα  ΚΕΖ ενισχύει  τα συμπεράσματα παλιότερων ερευνών (Kuhn 1991, 
Perkins et Al 1991), που συνέκλιναν στο ότι οι περισσότεροι μαθητές δεν είναι σε θέση να 
κατασκευάσουν  ποιοτικά  επιχειρήματα.  Αντίθετα,  και  οι  παλαιότερες  και  οι  πιο  πρόσφατες 
έρευνες συντείνουν στο ότι οι μαθητές έχουν την τάση να διατυπώνουν θέσεις χωρίς όμως να 
τις στηρίζουν με τις απαραίτητες αιτιολογήσεις. Επίσης εντοπίζουν την αδυναμία των μαθητών 
στο να αντικρούουν τις αντίθετες θέσεις προσφέροντας τις κατάλληλες διαψεύσεις. 
Οι  μελέτες  των  Zohar  και  Nemet  (2002)  και  των  Osborne,  Erduran,  &  Simon (2004), 
υποστηρίζουν  επίσης,  ότι  η  ρητή  διδασκαλία  δεξιοτήτων  επιχειρηματολογίας  βελτιώνει 
σημαντικά τις δεξιότητες επιχειρηματολογίας, γεγονός όμως, που δεν προκύπτει από τη μελέτη 
του  Kortland (1996).  Αναιρείται,  συνεπώς, κατά κάποιο τρόπο η υπόθεση ότι  η  διδασκαλία 
δεξιοτήτων επιχειρηματολογίας δίνει πάντα θετικά αποτελέσματα. Εν κατακλείδι, καταλήγουμε 
μάλλον  στο  συμπέρασμα  ότι  πιο  αποτελεσματικές  για  τη  μάθηση  δεξιοτήτων 
επιχειρηματολογίας  αποδεικνύονται  οι  διδακτικές  παρεμβάσεις  που  ενθαρρύνουν  την 
προσωπική εμπλοκή των μαθητών με το θέμα που συζητείται και, ταυτόχρονα, παρεμβάσεις 
που  καθοδηγούν  ρητά  τους  μαθητές,  με  συνεπή  και  συστηματικό  τρόπο,  στην  κατασκευή 
επιχειρημάτων (Osborne, Erduran & Simon 2004).
β)Σχέση μεταξύ των απόψεων για τη φύση της επιστήμης και τη λήψη απόφασης στα ΚΕΖ
Εδώ, υπάρχουν σαφή τεκμήρια που υποστηρίζουν την υπόθεση ότι η αντιμετώπιση των όποιων 
ζητημάτων με επιστημονικό τρόπο, όταν γίνεται από ανθρώπους που γνωρίζουν επαγγελματικά 
την  επιστημονική  δραστηριότητα,  καταλήγει  να  αντιμετωπίζει  αυτά  τα  ζητήματα  μέσα  στο 
πλαίσιο/ σύστημα όπου αυτά έχουν τις σημαντικές συνιστώσες τους (συστημική σκέψη). Αυτό 
οδηγεί  στο  διαχωρισμό  του επιστημονικού από το  κοινωνικό·  και  συνήθως  καταλήγει  στην 
αντιμετώπιση των ΚΕΖ ως κοινωνικών.
Αυτό, όμως, επιβεβαιώνεται και στους επιστήμονες και στους μαθητές (Bell & Lederman 2003, 
Sadler  et  Al  2004,  Zeidler  et  Al  2002).  Όταν  αντιμετωπίζουν  το  σύστημα  επιστήμη  έχουν 
διαφορετικές απόψεις. Γι αυτό και όταν αντιμετωπίζουν ένα ζήτημα κοινωνικο-επιστημονικά το 
αντιμετωπίζουν ως κοινωνικό. Είναι ενδεικτικό της κατάστασης το γεγονός ότι τα κριτήρια που 
χρησιμοποιούν οι μαθητές βασίζονται στη γνώση των μεθοδολογικών κανόνων της επιστήμης, 
στη  γνώση  περιεχομένου  (γνώση  εσωτερική  της  επιστημονικής  δραστηριότητας),  στις 
κοινωνικές διαστάσεις της επιστήμης, καθώς και στις θεσμικές πτυχές της επιστήμης (κοινωνική 
γνώση και κουλτούρα της εποχής). Η μόνη διαφορά προκύπτει από το γεγονός ότι η πηγή της 
πειθαρχίας που ακολουθούν επιστήμονες και οι μαθητές ή οι πολίτες είναι διαφορετική (αν και 
οδηγεί στο ίδιο αποτέλεσμα). Οι επιστήμονες πειθαρχούν στις επαγγελματικές τους πρακτικές: 
διαχωρίζουν τα συστήματα σκέψης και επιλέγουν αυτό που εκτιμούν ότι προσδίδει σημασία στο 
πρόβλημα. Οι πολίτες και οι μαθητές λειτουργούν απ’ ευθείας μέσα στο κοινωνικό ή το σχολικό 
σύστημα στο οποίο έχουν μάθει να πειθαρχούν.
γ) Αξιολόγηση των πληροφοριών σχετικά ΚΕΖ 
Από τη φύση τους τα ΚΕΖ είναι σύνθετα και η εξέτασή τους απαιτεί πλήθος πληροφοριών ως 
βάση για την αξιολόγηση των εναλλακτικών θέσεων. Πληροφοριών, που το μεγαλύτερο μέρος 
τους στηρίζεται συχνά σε στοιχεία και γνωματεύσεις άλλων. Τέτοιου είδους πληροφορίες, που 
στο πλαίσιο των ΚΕΖ είναι σημαντικές, είναι συχνά αντικρουόμενες. Έχει λοιπόν ενδιαφέρον ο 
τρόπος που οι μαθητές διαχειρίζονται το πλήθος των αντιφατικών πληροφοριών που έχουν στη 
διάθεσή τους. 
Η αξιολόγηση των στοιχείων της βιβλιογραφίας, (Kolstø 2001b, Korpan et Al 1997, Sadler et Al 
2004, Tytler et Al 2001) φαίνεται να ακολουθεί το διαχωρισμό των συστημάτων επιστήμη και 
κοινωνία,  που  εντοπίστηκε  και  στην  επιστημολογική  διάσταση  του  προβλήματος.  Στην 
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πραγματικότητα  εδώ  υπάρχει  ο  διαχωρισμός  με  τη  μορφή  «αυθεντία»  (επιστήμονας, 
επιστημονική μέθοδος κ.ο.κ.) και «εμπειρία» (προσωπική κοινωνική εμπειρία που περιλαμβάνει 
τις κοινωνικές/ ηθικές αξίες αλλά και τις δικές της αυθεντίες). 
Ένα σημαντικό τεκμήριο που προκύπτει είναι ότι οι μαθητές σέβονται και λαμβάνουν υπόψη το 
επιστημονικό πλαίσιο λόγω αυθεντίας ενώ το κοινωνικό, μάλλον λόγω πειθαρχίας σ’ αυτό.
(δ)H επιρροή της εννοιολογικής κατανόησης του περιεχομένου στον άτυπο συλλογισμό 
Η πλειοψηφία των μελετών υποστηρίζει ότι η γνώση περιεχομένου που εμπεριέχεται στα ΚΕΖ 
είναι σημαντική για τον άτυπο συλλογισμό που χρησιμοποιείται στα ζητήματα αυτά (Hogan 
2002, Fleming 1986, Tytler  et  Al 2001, Zohar & Nemet 2002, Zeidler  & Schafer  1984).  Η 
σύνδεση αυτή, όμως, αποδεικνύεται ότι δεν είναι γραμμική. Οι αυξητικές τάσεις στη γνώση 
περιεχομένου δεν μεταφράζονται σε ανάλογη αύξηση της ποιότητας της επιχειρηματολογίας. Οι 
μελέτες των Sadler & Fowler (2006) και Sadler & Donelly (2007), ωστόσο, παρουσιάζουν ότι 
υπάρχουν  ορισμένα  κατώτατα  όρια  γνώσης  που  αποδίδουν  αξιοπρόσεχτες  αυξήσεις  στην 
ποιότητα επιχειρηματολογίας. Τίθεται, συνεπώς,  το ερώτημα για το εύρος, το βάθος και την 
οργάνωση  αυτής  της  γνώσης,  προκειμένου  που  έχει  επιρροή  στον  άτυπο  συλλογισμό.  Στη 
συζήτηση για τη δυνατότητα προσδιορισμού αυτού του ορίου γνώσης οι Perkins & Salomon 
(1989) μιλούν για το γεγονός ότι οι μαθητές πρέπει να κατέχουν κάποια βασική γνώση προτού 
να συμμετάσχουν σε συζητήσεις και να διατυπώσουν ισχυρισμούς. Αυτό το ποσό της γνώσης 
παραλληλίζεται με τη γνώση των βασικών κανόνων ενός παιχνιδιού, π.χ. του σκακιού, όπου 
κάποιος δεν μπορεί να παίξει σκάκι χωρίς τη γνώση των κανόνων του παιχνιδιού. Παρόμοια οι 
μαθητές, αλλά και οι ενήλικοι δεν μπορούν να συμμετάσχουν σε μια συζήτηση, π.χ. για τις 
εφαρμογές της γενετικής, χωρίς κατανόηση του βασικού λεξιλογίου σχετικά με την ανθρώπινη 
κληρονομικότητα. Με την απόκτηση των βασικών κανόνων ή της «γνώσης του παιχνιδιού», 
σύμφωνα  με  τις  παραπάνω  μελέτες,  παρατηρείται  μια  σημαντική  αύξηση  στην  ποιότητα 
επιχειρηματολογίας. Οι βασικοί κανόνες – «γνώση του παιχνιδιού» φαίνεται να χρησιμεύουν ως 
το πρώτο κατώτατο όριο γνώσης. 
Οι μελέτες των Sadler & Fowler (2006) και Sadler & Donelly (2007) τεκμηριώνουν επίσης το 
γεγονός  ότι  ενώ  δεν  παρατηρείται  διαφορά  μεταξύ  των  ομάδων  του  γυμνασίου  (που  δεν 
διαθέτουν βαθιά γνώση των σχετικών με το θέμα εννοιών) και του κολεγίου, εν τούτοις η ομάδα 
που διαθέτει ένα καλά οργανωμένο και περίπλοκο σώμα γνώσης, όχι υποχρεωτικά συνδεδεμένο 
με τα ΚΕΖ που μας ενδιαφέρουν, έχει σημαντικά αποτελέσματα στις πρακτικές της κοινωνικο-
επιστημονικής επιχειρηματολογίας. Έτσι οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι μπορεί να οριστεί και 
ένα δεύτερο κατώτατο όριο, που προσδιορίζεται από ένα ευρύτερο και βαθύτερο ρεπερτόριο 
γνώσης μιας τουλάχιστον περιοχής (που δεν είναι ίσως και εφικτό να συνδεθεί με τα ΠΣ-ΦΕ 
του γυμνασίου). Αυτό το δεύτερο κατώτατο όριο μπορεί προκαλέσει τη διαφορά στον τρόπο 
που τα άτομα οργανώνουν, ερμηνεύουν, και παρουσιάζουν τις πληροφορίες, παρόμοια με τη 
διαφορά που παρατηρείται στους εμπειρογνώμονες και τους αρχαρίους. Αυτή η «προηγμένη 
γνώση»  υποστηρίζουν  ότι  μπορεί  να  επιτρέψει  το  ίδιο  είδος  άλματος  στην  ποιότητα  της 
επιχειρηματολογίας που προκαλούν και οι «βασικοί κανόνες – η γνώση του παιχνιδιού». 
Τα περισσότερα,  βέβαια ΠΣ-ΦΕ της  υποχρεωτικής  εκπαίδευσης,  ενσωματώνουν τις  βασικές 
γνώσεις που αντιστοιχούν στο πρώτο κατώτατο επίπεδο γνώσης, το αποκαλούμενο ως «βασικοί 
κανόνες  –  γνώση του παιχνιδιού».  Ίσως  όμως  δεν  αποδίδουν  σ’ αυτό  το  περιεχόμενο μιας 
πειθαρχίας, με τη λογική ότι προσφέρουν τις γνώσεις ως εάν αυτές να έχουν έχουν αξία ή να 
είναι αληθείς από μόνες τους και ανεξάρτητα από το πλαίσιο (σύνολο a priori πρακτικών και 
κανόνων) όπου χρησιμοποιούνται και αξιοποιούνται. 
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(ε)H επίδραση του ηθικού συλλογισμού στην ποιότητα επιχειρηματολογίας 
Προηγουμένως τονίστηκε το γεγονός ότι τα ΚΕΖ είναι, εκ των πραγμάτων, πολύπλοκα και ως 
εκ τούτου επιδέχονται πολλές και διαφορετικές λύσεις. Ένας λόγος για την αμφισβητούμενη και 
σύνθετη φύση των ΚΕΖ είναι ότι κατά τη διαδικασία λήψης απόφασης οι προσωπικές ηθικές 
αξίες παίζουν ένα σημαντικό ρόλο. Σαφώς τα ΚΕΖ περιλαμβάνουν εννοιολογικούς δεσμούς με 
το επιστημονικό περιεχόμενο, αλλά εμπεριέχουν επίσης και τις ηθικές εκτιμήσεις των ατόμων. 
Με  τον  όρο  «ηθικές  εκτιμήσεις»  προσδιορίζεται  αυτό  που  το  άτομο  θεωρεί  σωστό,  καλό, 
ενάρετο (Perkins & Salomon 1989). Πρόκειται για κατηγορίες που συναντιόνται στην ηθική 
φιλοσοφία και συγκροτούν αναγνωρισμένα συστήματα σκέψης, τα οποία εκφράζονται με όρους 
όπως  η  «δεοντολογία»  ή  αντιστοιχούν  στα  συστήματα  αξιών  που  διαμορφώνονται  από  τη 
συμμετοχή στις θρησκευτικές παραδόσεις. Επειδή ο όρος φαίνεται μάλλον ευρύς, με τη φράση 
«ηθικές  εκτιμήσεις»  θα  εννοούμε  την  εφαρμογή  των  λογικών  ηθικών  αρχών,  της  ηθικής 
πραγματικότητας  που  τα  άτομα  (π.χ.  οι  μαθητές)  συμπεριλαμβάνουν  και  εφαρμόζουν  στην 
προσπάθειά  τους  να  καταλήξουν  σε  μια  απόφαση  στα  κοινωνικο-επιστημονικά  και  άλλα 
πραγματικά πλαίσια (Sadler & Zeidler 2004).
Οι έρευνες που εξετάστηκαν δείχνουν μια σημαντική επιρροή των αξιών και των στάσεων των 
ατόμων στη λήψη απόφασης. Η έρευνα του Kolstø (2006), προσδιορίζει  το είδος αυτής της 
επιρροής υποδεικνύοντας ότι οι αξίες επηρεάζουν την επιλογή των πληροφοριών για τη λήψη 
απόφασης. Αυτό, συνεπώς, που διαφαίνεται ως σημαντική περιοχή έρευνας με ενδιαφέροντα 
συμπεράσματα για την εκπαίδευση ΦΕ, είναι  να εντοπιστούν οι λόγοι  που οι μαθητές ή οι 
ενήλικες  επιλέγουν  τα  συγκεκριμένα  στοιχεία  για  τη  διατύπωση  επιχειρημάτων  στη  λήψη 
απόφασης.  Αυτή  η  περιοχή  έρευνας  (Shafir  et  Al  2000),  αποτελεί  ήδη  μια  εναλλακτική 
παράδοση στη μελέτη λήψης αποφάσεων. Τα αποτελέσματα που έχει δώσει είναι ότι κατά την 
επιλογή  των εναλλακτικών λύσεων οι  άνθρωποι  τείνουν να  ζυγίσουν τους  θετικούς  λόγους 
βαρύτερα και  να επιλέγουν τις  αρνητικές αιτιολογήσεις  περισσότερο για  την απόρριψη των 
εναλλακτικών λύσεων (Shafir et Al 2000). Ωστόσο, η έρευνα αυτού του είδους στηρίζεται σε 
προβλήματα μη πραγματικά που έχουν σχεδιαστεί από τους ερευνητές. Με βάση το ενδιαφέρον 
για τον ανθρώπινο συλλογισμό σε πραγματικά πλαίσια, όπως στα ΚΕΖ, τα επιχειρήματα των 
σπουδαστών πρέπει να περιλαμβάνουν τις αναφορές στις προσωπικές ή γενικά αποδεκτές αξίες 
που ερμηνεύουν τις δράσεις και τα συμπεράσματα. Επιπλέον, το μοντέλο ανάλυσης της δομής 
επιχειρήματος του Toulmin που περιλαμβάνει τα στοιχεία και τις αιτιολογήσεις στις αποφάσεις 
με  πολιτική  χροιά  προβλέπει  ότι  οι  ηθικές  αντιλήψεις  τείνουν  να  χρησιμοποιηθούν  ως 
αιτιολογήσεις (Wood 2000). 

Εμπειρικά αποτελέσματα από τη διαπραγμάτευση ΚΕΖ με Έλληνες μαθητές

Τα αποτελέσματα που αναφέρουμε  έχουν προκύψει στο πλαίσιο ερευνητικής δραστηριότητας 
που επικεντρώνεται  κυρίως  στην κατασκευή πλαισίου ανάπτυξης  δια-θεματικών διδακτικών 
προσεγγίσεων για τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στις τελευταίες τάξεις του δημοτικού 
μέσα σε ένα πλαίσιο που επιχειρεί  να συνθέσει  την επιστημονική γνώση με την κοινωνική 
ευθύνη. Στη έρευνα μελετώνται τα επιχειρήματα που χρησιμοποιήθηκαν από μαθητές της έκτης 
δημοτικού  κατά  τη  διαδικασία  λήψης  απόφασης  σε  ένα  πραγματικό  ΚΕΖ,  που  αφορά  τη 
διαμάχη για την εγκατάσταση αιολικών πάρκων σε γειτονική με την κατοικία των μαθητών 
ορεινή περιοχή. Εδώ εξετάζονται τα συλλογιστικά μοντέλα που εφαρμόζουν οι μαθητές κατά τη 
διαδικασία λήψης απόφασης. Χαρακτηριστικό του θέματος που επιλέχθηκε είναι το γεγονός ότι 
οι μαθητές είχαν να επιλέξουν ανάμεσα σε δυο «θετικές» αξίες: από τη μια, την προστασία του 
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δάσους που απειλείται από τις παρεμβάσεις για την εγκατάσταση των ανεμογεννητριών και από 
την  άλλη,  την  προστασία  του  περιβάλλοντος  που επιτυγχάνεται  με  τη  χρήση ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας. 
Στο πιλοτικό μέρος της έρευνας, όπου, στα πλαίσια διδασκαλίας των σχετικών με την ενέργεια 
κεφαλαίων  από  το  σχολικό  εγχειρίδιο,  έγινε  παράλληλα  και  μια  γενική  αναφορά  στα 
πλεονεκτήματα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την προστασία του περιβάλλοντος, οι 
μαθητές  ήταν  σε  θέση  να  παράγουν  λογικά  επιχειρήματα,  ωστόσο  δεν  χρησιμοποίησαν 
αιτιολογήσεις  που  ενίσχυαν  τη  θέση  αυτών  που  τοποθετήθηκαν  υπέρ  της  εγκατάστασης 
ανεμογεννητριών,  δηλαδή,  δεν  επικαλέστηκαν  τη  σχετική  γνώση  για  την  προστασία  του 
περιβάλλοντος από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι δεν είχαν 
κατανοήσει  τη  σημασία αυτών των στοιχείων και  ότι  δεν  είχαν  τις  απαραίτητες  δεξιότητες 
επιχειρηματολογίας να διαχειριστούν το μεγάλο αριθμό των στοιχείων που είχαν στη διάθεσή 
τους, με αποτέλεσμα να είναι ιδιαίτερα εμφανής η επίδραση των προσωπικών θέσεων και η 
ενεργοποίηση συνδρόμων κινδύνου. Στην τελική συζήτηση της ομάδας, αυτή η έλλειψη φάνηκε 
να  δημιουργεί  αβεβαιότητα  και  να  επιδρά  στη  λήψη  απόφασης  υπέρ  της  απόρριψης  της 
εγκατάστασης  ανεμογεννητριών,  αφού  οι  μαθητές  προτίμησαν  την  προστασία  του  τοπικού 
δάσους. 
Στην κύρια εφαρμογή έγιναν δύο πράγματα: 1ον σχεδιάστηκαν δραστηριότητες που σκόπευαν 
στην κατανόηση του εύρους και της σημασίας των αιολικών πάρκων για την προστασία του 
περιβάλλοντος.  2ον  έγινε  προσπάθεια  ενίσχυσης  των  δεξιοτήτων  επιχειρηματολογίας  των 
μαθητών: καταγραφή των επιχειρημάτων υπέρ και κατά, σχεδιάγραμμα ομιλιών από τα ΜΜΕ 
και προφορική διευκρίνιση των θέσεων καθενός, εισαγωγή ενός μοντέλου ζυγαριάς, όπου οι 
μαθητές  έγραψαν  από  τη  μια  τα  υπέρ  και  από  την  άλλη  τα  κατά  και  υποχρεώθηκαν  στη 
συνέντευξη να τοποθετηθούν με βάση αυτό το μοντέλο: από τη μια έχω αυτά τα στοιχεία, από  
την άλλη όμως …. Ψηφίζω …. Είχαν επομένως εκφράσει ρητά το συλλογισμό τους και ήταν πιο 
εμφανές  αν  αξιοποιούσαν  την  απαραίτητη  γνώση,  και  σε  ποια  στοιχεία  έδιναν  μεγαλύτερη 
βαρύτητα (αν π.χ. παρά τα υπέρ της μιας θέσης ψήφιζαν κατά, λόγω αξιών κλπ). Το αποτέλεσμα 
δείχνει ότι η επίδραση της γνώσης συνδέεται με την ποιότητα επιχειρηματολογίας (σημαντική 
αύξηση των αιτιολογήσεων, των διαψεύσεων και των εναλλακτικών λύσεων που κατατέθηκαν), 
καθώς  επίσης  ότι  η  γνώση μπορεί  να τροποποιήσει  τις  αξίες  και  τις  στάσεις  των μαθητών 
(προτίμησαν εναλλακτικές λύσεις, η αβεβαιότητα καθοδήγησε την τελική απόφαση κλπ).

Συμπεράσματα

Μια διδακτική πρόταση στηριγμένη στα παραπάνω βιβλιογραφικά δεδομένα, καθώς και στα 
αποτελέσματα της έρευνας, φαίνεται να σχετίζεται με την εισαγωγή μιας ιδιαίτερης διδακτικής 
πειθαρχίας όταν τα συζητούμενα ζητήματα συνδέονται με αντικείμενα της καθημερινής ζωής 
και δεν είναι κατασκευασμένα ειδικά για την εκπαίδευση.
Αυτό που κυρίως φαίνεται να εξυπηρετείται από τη διδακτική διαχείριση ΚΕΖ δεν είναι κυρίως 
η μάθηση συγκεκριμένων εννοιών ή περιεχομένου των ΦΕ (μια πειθαρχία που εξυπηρετούν για 
παράδειγμα  τα  ελληνικά  ΠΣ-ΦΕ,  τα  σχολικά  βιβλία  και  η  εκπαιδευτική  πρακτική  της 
αξιολόγησης  των  μαθητών),  αλλά  η  καλλιέργεια  ερευνητικών  δεξιοτήτων  κριτικής  σκέψης, 
όπως  οι  δεξιότητες  επιχειρηματολογίας  και  λήψης  απόφασης,  που  αποτελούν  αναπόσπαστο 
μέρος  των  επιστημονικών  πρακτικών  (μιας  πειθαρχίας  απόλυτα  συνδεδεμένης  με  την 
επιστημονική δραστηριότητα, που όμως δεν αναπαρίσταται στα επιστημονικά κείμενα). Τέτοιου 
είδους προσεγγίσεις μπορεί να συμβάλλουν στην κατανόηση ρεαλιστικών πτυχών από τη φύση 
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της επιστήμης και κατ’ επέκταση στη σύνθεση της επιστημονικής γνώσης με την κοινωνική 
ευθύνη,  μετατοπίζοντας  ταυτόχρονα  τη  σχολική  γνώση  μέσα  στο  ευρύτερο  κοινωνικό 
περιβάλλον.
Καταληκτικά,  μια  διδακτική  πρόταση  συνδεδεμένη  με  ΚΕΖ  φαίνεται  να  επιτυγχάνει  όταν 
υπακούει, γενικά, στην ακόλουθη διδακτική πειθαρχία:
1. Η εξέταση ΚΕΖ είναι καλό να έχει άμεση σχέση με τις εμπειρίες και τα ενδιαφέρονται των 
μαθητών.  Προτείνονται  συνεπώς  συγκεκριμένα ζητήματα τοπικού ενδιαφέροντος  ως  σημείο 
εκκίνησης  για  την  εξέταση  θεμάτων  που  σχετίζονται  με  ευρύτερα  περιβαλλοντικά  ή  άλλα 
θέματα κοινωνικού ενδιαφέροντος αλλά και  ως πλαίσιο για τη διδασκαλία των αντίστοιχων 
επιστημονικών εννοιών
2. Οι διαδικασίες και δεξιότητες επιχειρηματολογίας και λήψης απόφασης πρέπει μάλλον να 
αντιμετωπίζονται  ως  αντικείμενο  συστηματικής  διδασκαλίας  και  μάθησης  μέσα  από  ειδικά 
σχεδιασμένες δραστηριότητες.  Η αντίληψη ότι  πρέπει  πρώτα οι  μαθητές  να αποκτήσουν το 
απαραίτητο  σώμα  γνώσης  προκειμένου  να  γίνουν  ικανοί  να  επιχειρηματολογούν  και  να 
λαμβάνουν αποφάσεις, δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται. Αντίθετα, η εμπλοκή των μαθητών σε 
δραστηριότητες  άσκησης  επιχειρηματολογίας  δημιουργεί  τις  προϋποθέσεις  αξιοποίησης  και 
αναβάθμισης της υπάρχουσας γνώσης, περιορίζοντας τον κυρίαρχο ρόλο των αξιών.
3. Η μάθηση αυτού του «παιχνιδιού» και των κανόνων του να αντιμετωπίζεται ως μύηση σε μια 
πραγματικά διαφορετική «μορφή ζωής» (κατά Wittgenstein).
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Η  διδασκαλία  με  ασύρματη  επικοινωνία  αποτελεί  ένα  σύγχρονο  παράδειγμα 
εφαρμογής νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση. Παρόλο που στη διεθνή βιβλιογραφία 
υπάρχει μεγάλη διάδοση της εφαρμογής αυτής στην εκπαίδευση των μηχανικών, ένας 
πολύ περιορισμένος αριθμός παραδειγμάτων συναντάται στον τομέα της διδασκαλίας 
των  φυσικών  επιστημών.  Στην  εργασία  αυτή  γίνεται  ανασκόπηση  της  διεθνούς 
βιβλιογραφίας  και  διερευνώνται  τα  πλεονεκτήματα  /  μειονεκτήματα  διεξαγωγής 
πειραμάτων φυσικής από απόσταση. Συζητούνται επίσης, προτάσεις υλοποίησης εξ 
αποστάσεως πειραμάτων με ασύρματη επικοινωνία για την διδασκαλία της Φυσικής 
για μαθητές ή/και φοιτητές.

Εισαγωγή
Ο ρόλος  του  εργαστηρίου είναι  σημαντικός  ειδικότερα για  την  δευτεροβάθμια  εκπαίδευση, 
αλλά και το Πανεπιστήμιο διότι οι μαθητές μπορούν να οικοδομούν την γνώση τους για τις 
έννοιες  της  Φυσικής,  να  ανακαλύπτουν  σχέσεις  καθώς  επίσης  και  να  επιβεβαιώνουν  την 
επιστημονική άποψη. Αυτή η γνώση δεν μπορεί απλά να μεταφερθεί με το διδάσκοντα αλλά 
πρέπει  να  αναπτυχθεί  από  τους  μαθητές/φοιτητές  σε  αλληλεπίδραση  με  τη  φύση  και  το 
διδάσκοντα.  Οι  εμπλεκόμενοι  στη  διδασκαλία  και  μάθηση  πολλών  εννοιών  στη  φυσική, 
αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κατανόηση τους και οι εναλλακτικές ιδέες τους είναι έντονες 
και αντιστέκονται στην αλλαγή. Όταν χρησιμοποιηθούν παραδοσιακές διδακτικές προσεγγίσεις, 
είναι  αμφίβολο εάν οι μαθητές  είναι  σε θέση να αφομοιώσουν την επιστημονική θεώρηση. 
Απαιτείται  να  αφιερωθεί  πολύ  περισσότερος  χρόνος  σε  θεμελιώδεις  έννοιες  στο  πλαίσιο 
κατάλληλων μαθησιακών περιβαλλόντων, για να παρέχονται στους εμπλεκόμενους ευκαιρίες 
για να οικοδομούν τις ιδέες τους, να εφαρμόζουν και να δοκιμάζουν τις αντιλήψεις τους και να 
επαναλαμβάνουν  όσα  έχουν  κατανοήσει  σε  ένα  όχι  «κριτικό»  αλλά  σε  ένα  υποστηρικτικό 
περιβάλλον μάθησης (Dykstra κ.α. 1992).

Συνεπώς, η μαθησιακή διαδικασία πρέπει να οδηγεί στην προοδευτική διαφοροποίηση 
ανάμεσα  στις  αντιλήψεις  των  ατόμων  και  την  επιστημονική  γνώση  για  τις  έννοιες.  Μια 
προσέγγιση  στο  πλαίσιο  της  οποίας  μπορούν  να  δημιουργηθούν  οι  συνθήκες  για  επίτευξη 
εννοιολογικής  κατανόησης  των  εννοιών  είναι  ο  πειραματισμός μέσω διερώτησης,  ο  οποίος 
μπορεί να εφαρμοστεί τόσο μέσω πειραματισμού σε πραγματικό εργαστήριο,  όσο και μέσω 
πειραματισμού σε απομακρυσμένο εργαστήριο  (Finkelstein  κ.α.  2005).  Ο πειραματισμός  σε 
πραγματικό εργαστήριο ορίζεται ως μια μαθησιακή εμπειρία, η οποία επιτρέπει στα άτομα να 
αλληλεπιδρούν με πραγματικά υλικά και μοντέλα με σκοπό την παρατήρηση και κατανόηση 
φυσικών φαινομένων και ο πειραματισμός σε απομακρυσμένο εργαστήριο ως μια μαθησιακή 
εμπειρία η οποία επιτρέπει στα άτομα να αλληλεπιδρούν με εικονικά (ή και πραγματικά σε 
κάποιες περιπτώσεις) υλικά και μοντέλα με σκοπό την παρατήρηση και κατανόηση φυσικών 
φαινομένων. 

581



  6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής των Φ.Ε. και Ν.Τ. στην Εκπαίδευση

Πολλές έρευνες στο χώρο της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών έχουν εντοπίσει ως 
βασικό πλεονέκτημα, τόσο του πραγματικού όσο και του απομακρυσμένου εργαστηρίου,  το 
γεγονός  ότι  επιτρέπουν  στα  άτομα  να  αλληλεπιδρούν  πειραματικά  με  υλικά  και  μοντέλα 
(Hofstein & Lunetta 2004, Windschitl 2001). Παρέχουν, δηλαδή, τη δυνατότητα στα άτομα να 
διερευνήσουν το γεγονός που τους παρουσιάζεται αλλάζοντας πραγματικά ή εικονικά τις τιμές 
των  παραμέτρων,  ενεργοποιώντας  διαδικασίες  και  παρατηρώντας  τα  αποτελέσματα  των 
ενεργειών τους.  Τα άτομα μπορούν με  αυτό  τον  τρόπο να ερμηνεύσουν τα φαινόμενα των 
φυσικών  επιστημών,  όπως  αυτά  παρουσιάζονται  μέσα  από  τα  εικονικά  ή  πραγματικά 
πειράματα, να συγκρίνουν τα αποτελέσματα που προκύπτουν με τις δικές τους αντιλήψεις, να 
διατυπώσουν και να διερευνήσουν υποθέσεις και να επιλύσουν πιθανές ασυμφωνίες ανάμεσα 
στις ιδέες τους και σε αυτές που παρουσιάζονται στα πειράματα (Hofstein & Lunetta 2004, Tao 
& Gunstone 1999). Ο συνδυασμός αυτών των δυνατοτήτων κάνει τον πειραματισμό τόσο σε 
πραγματικό  όσο  και  σε  απομακρυσμένο  εργαστήριο  ιδανικές  μεθόδους  για  προώθηση  της 
εννοιολογικής αλλαγής. 

Είναι ευρύτατα αποδεκτό ότι οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις των τελευταίων ετών 
και η διάδοση των ΤΠΕ έχουν άμεση επίδραση στην εκπαίδευση και αλλάζουν τη δομή, το 
περιεχόμενο, τους στόχους και όλες τις πτυχές της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η αξιοποίηση 
των παιδαγωγικών χαρακτηριστικών των ΤΠΕ προσφέρει δυνατότητες ριζικών αλλαγών στο 
πλαίσιο  διδασκαλίας  και  μάθησης,  με  πιο  σημαντική  τη  δυνατότητα  μετακίνησης  από  το 
δασκαλοκεντρικό  σύστημα  διδασκαλίας  σε  ανοικτά  περιβάλλοντα,  τα  οποία  ευνοούν  την 
ενεργητική, αλληλεπιδραστική και συνεργατική μάθηση για όλους τους μαθητές. Τέτοιου είδους 
μάθηση είναι ο πειραματισμός στην διδασκαλία της Φυσικής.

Εξήντα τρία χρόνια (Bush 1945) από τη σύλληψη μιας ιδέας και μόλις δεκαεννιά (Bern-
ers-Lee 1989) από την ανακοίνωση μιας πρότασης για την υλοποίηση του παγκόσμιου ιστού 
(WWW – World Wide Web), η χρήση του διαδικτύου βρήκε πολύ γρήγορα απήχηση στον τομέα 
της εκπαίδευσης, αποτελώντας πλέον αναπόσπαστο μέρος της διδασκαλίας και της εκμάθησης. 
Η εκπαίδευση μέσω διαδικτύου, ή εξ αποστάσεως εκπαίδευση όπως συνηθίζεται, ξεκίνησε με 
την παροχή διαλέξεων για την κάλυψη θεωρητικών μαθημάτων, ενώ πολύ γρήγορα πήρε μορφή 
διαδραστικών διαλέξεων,  παρέχοντας  τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης των διδασκόμενων με 
τους διδάσκοντες, καθώς και με έτερους διδασκόμενους. Σήμερα, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση 
χρησιμοποιείται  εξίσου  και  στη  διεξαγωγή  πειραμάτων,  αποσκοπώντας  στη  βαθύτερη 
κατανόηση των θεωρητικών εννοιών και τη συσχέτιση αυτών με τον πραγματικό κόσμο. Θα 
μπορούσε λοιπόν κανείς να προβεί σ’ ένα γενικό διαχωρισμό της εκπαίδευσης από απόσταση με 
βάση την ιδιότητα ενός μαθήματος,  δηλαδή στην α) εξ αποστάσεως μελέτη και  β)  στον εξ 
αποστάσεως πειραματισμό. Επιπλέον, ένας ειδικός διαχωρισμός σε α) διαδραστική και β) μη-
διαδραστική μορφή διδασκαλίας μπορεί να ληφθεί υπόψη βάσει της μεθοδολογίας με την οποία 
διεξάγεται η εξ αποστάσεως μελέτη ή/και πειραματισμός. Ο διαχωρισμός αυτός προσδιορίζεται 
από  τη  δυνατότητα  αμφίδρομης  (ή  όχι  αντίστοιχα)  επικοινωνίας  του  εκπαιδευτικού  μέσου 
διδασκαλίας  με  τους  διδασκόμενους.  Τελευταία,  η  διαδεδομένη  χρήση  των  τεχνολογιών 
ασύρματης  επικοινωνίας  (και  δη  των  τεχνολογιών  που  χρησιμοποιούνται  στην  κινητή 
τηλεφωνία) μπορεί να αποδεσμεύσει τη συνυφασμένη έννοια της εκπαίδευσης από απόσταση 
με  την  εκπαίδευση  μέσω  διαδικτύου,  προβαίνοντας  σε  ένα  περεταίρω  διαχωρισμό  της 
εκπαίδευσης  από  απόσταση.  Στο  σημείο  αυτό  επιχειρούμε  να  προβούμε  σε  ένα  ακόμη 
διαχωρισμό  της  εξ  αποστάσεως  εκπαίδευσης,  εισάγοντας  τις  έννοιες  α)  εξ  αποστάσεως 
εκπαίδευση  διαδικτυακής  επικοινωνίας  και  β)  εξ  αποστάσεως  εκπαίδευση  εναλλακτικής 
επικοινωνίας για τον τεχνολογικό αυτό διαχωρισμό.  Στη παρούσα εργασία, δίδεται έμφαση 
στον εξ αποστάσεως διαδραστικό πειραματισμό εναλλακτικής επικοινωνίας και στη συμβολή 
αυτού στην εκπαίδευση των Φυσικών Επιστημών.
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Ο εξ αποστάσεως πειραματισμός
Στη διεθνή βιβλιογραφία συναντάται πληθώρα προτάσεων για τη διεξαγωγή πειραμάτων από 
απόσταση  (Amadou  κ.α.  2006,  Baccigalupi κ.α.  2006,  Deniz κ.α.  2003,  Fallery κ.α.  2008, 
Gravier  κ.α.  2007,  Hanson  κ.α.  2008,  Kolias κ.α.  2008),  οι  οποίες  διακρίνονται  δε  δυο 
κατηγορίες  πειραμάτων:  α)  τα  πειράματα  προσομοιώσεων  και  β)  τα  πειράματα 
απομακρυσμένης  πρόσβασης.  Τα  πρώτα  προσομοιώνουν  τη  χρήση  ενός  εργαστηριακού 
εξοπλισμού για τη συλλογή και την ανάλυση «μη-πραγματικών» δεδομένων, ενώ τα τελευταία 
παρέχουν  πρόσβαση  σε  πραγματικό  εργαστηριακό  εξοπλισμό,  λαμβάνοντας  και  αναλύοντας 
πραγματικά δεδομένα. Και οι δύο κατηγορίες πειραμάτων προορίζονται να συμπληρώσουν τις 
αδυναμίες  του  παραδοσιακού  πειραματισμού,  οι  οποίες  είναι  συνάρτηση  του  κόστους  των 
εργαστηριακών  εξοπλισμών  καθώς  και  του  χρόνου  διεξαγωγής  των  πειραμάτων.  Σε  καμία 
περίπτωση όμως δε δύνανται να αντικαταστήσουν τον παραδοσιακό πειραματισμό, καθότι η 
επαφή των διδασκόμενων με έναν πραγματικό εργαστηριακό εξοπλισμό είναι αποδεδειγμένα η 
αποτελεσματικότερη  μέθοδος  συσχέτισης  των  θεωρητικών  εννοιών  με  τις  πραγματικές 
συνθήκες  (Deniz κ.α.  2007). Συγκρίνοντας  τις  δύο κατηγορίες  διεξαγωγής  πειραμάτων  από 
απόσταση,  τα  πειράματα  απομακρυσμένης  πρόσβασης  πλεονεκτούν  των  πειραμάτων 
προσομοιώσεων όσον αφορά την αλληλεπίδραση των διδασκόμενων με πραγματικές συνθήκες, 
γεγονός που τα καθιστά άμεσα σε μειονεκτικότερη θέση όσον αφορά το κόστος υλοποίησης, 
αλλά και τη δυσκολία εκμάθησης χειρισμού ενός πραγματικού εργαστηριακού εξοπλισμού. Στο 
σημείο αυτό επιχειρούμε να διαχωρίσουμε τις δύο κατηγορίες πειραματισμού από απόσταση με 
γνώμονα την έννοια της διαδραστικότητας. Παρόλο που και στις δύο κατηγορίες παρέχεται η 
δυνατότητα  αμφίδρομης  επικοινωνίας  του  εκπαιδευτικού  μέσου  διδασκαλίας  με  τους 
διδασκόμενους,  επιλέγουμε  τον  όρο  διαδραστικός  πειραματισμός  από  απόσταση  όταν 
αναφερόμαστε στα πειράματα απομακρυσμένης πρόσβασης. Αφορμή γι’ αυτόν το διαχωρισμό 
αποτελεί  το  γεγονός  ότι,  στον  πειραματισμό  (με  την  ευρεία  έννοια  του  όρου)  η  βαθύτερη 
κατανόηση  των  θεωρητικών  εννοιών  και  η  συσχέτιση  αυτών  με  τον  πραγματικό  κόσμο 
οφείλεται,  σε  ένα  μεγάλο  βαθμό,  στη  μελέτη  και  ανάλυση  μεταβολών  των  πειραματικών 
μετρήσεων σε σχέση με τις αναμενόμενες μετρήσεις, οι οποίες προκαλούνται από εξωγενείς 
παράγοντες (δηλ. τυχαία ή συστηματικά σφάλματα).

Παραδείγματα διαδραστικού πειραματισμού από απόσταση συναντώνται κυρίως στην 
εκπαίδευση των μηχανικών και αυτό διότι, μέρος της εκπαίδευσης αποτελεί πολλές φορές η 
εκμάθηση ανάπτυξης τεχνικών και ηλεκτρονικών συσκευών για τον έλεγχο απομακρυσμένων 
διατάξεων (Lazar. & Carari 2008, Leva & Donida 2008). Αυτός ίσως είναι και ο κύριος λόγος 
που δε συναντώνται εξίσου συχνά στην εκπαίδευση των Φυσικών Επιστημών. Πάραυτα, στη 
διεθνή βιβλιογραφία εντοπίζονται κατά καιρούς σοβαρές μελέτες διαδραστικού πειραματισμού 
φυσικής από απόσταση (Harms 2000, Kocijancic 2002, Lee κ.α. 2002, Thomsen 2005, Schauer 
κ.α. 2008), η εκπαιδευτική συνεισφορά των οποίων συνοψίζεται στα ακόλουθα ζητήματα: α) 
στην ανάγκη περιορισμού των ακριβών και πολύπλοκων εξοπλισμών που απαιτούνται συχνά 
στα  πειράματα  φυσικής,  β)  στην  παροχή  ευελιξίας  όσον  αφορά  τη  διεξαγωγή  χρονοβόρων 
πειραμάτων που δε δύνανται να καλυφθούν στο προβλεπόμενο χρόνο οργάνωσης και εκτέλεσης 
εργαστηριακών ασκήσεων και γ) στην αποφυγή έκθεσης των διδασκόμενων σε κινδύνους, όπως 
για παράδειγμα κατά τη διεξαγωγή πειραμάτων για τη μέτρηση ακτινοβολίας (Lee κ.α. 2002).

Πρόταση για τη διδασκαλία Φυσικών Επιστημών
Είναι  γνωστό  ότι  ο  τρόπος  που  αναπτύσσεται  η  σχολική  γνώση  στις  φυσικές  επιστήμες 
καθορίζεται από παλιές (ξεπερασμένες) αντιλήψεις για την επιστημονική γνώση και τη μάθηση 
(Τζιμογιάννης  & Σιόρεντα  2007).  Θα  πρέπει  να  ληφθεί  υπόψη  πώς  η  εκπαιδευτική  σκέψη 
εξελίσσεται  και  μετακινείται  σε  ένα  ευρύτερο  πλαίσιο,  το  οποίο  καθορίζεται  από  την 
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τεχνολογία και τις επαγόμενες αλλαγές στην κοινωνία. Το εκπαιδευτικό σύστημα δεν πρέπει να 
προετοιμάσει κατάλληλα τους μαθητές/σπουδαστές για την κοινωνία του μέλλοντος και αυτό 
δεν  γίνεται  αν  η  εκπαίδευσή  τους  στις  φυσικές  επιστήμες  βασίζεται  στους  στόχους,  στις 
μεθοδολογίες και στα μέσα του παρελθόντος. 

Στο  Εργαστήριο  Εκπαίδευσης  και  Διδασκαλίας  της  Φυσικής  του  Παιδαγωγικού 
Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων βρίσκεται υπό ανάπτυξη ένα 
απομακρυσμένο  εργαστήριο  πειραματισμού  φυσικής.  Το  μπλοκ  διάγραμμα  του  συστήματος 
απεικονίζεται στο σχήμα 1. Την «καρδιά» του συστήματος αποτελεί μία συσκευή GSM/GPRS/
GPS ελεγχόμενη  από  ένα  μικροελεγκτή.  Η  υλοποίηση  αυτή  επιτρέπει  την  πρόσβαση  του 
εργαστηριακού εξοπλισμού μέσω του δικτύου κινητής  τηλεφωνίας.  Δεδομένου ότι  η κινητή 
τηλεφωνία  αποτελεί  το  δημοφιλέστερο  μέσο  επικοινωνίας  στις  μέρες,  παρατηρείται  τον 
τελευταίο  καιρό  μεγάλη  αποδοχή  και  χρήση  των  κινητών  τηλεφώνων  στην  εκπαίδευση 
(Chompu-Inwai & Doolen 2008, Istanbullu 2008, Milrad & Jackson 2008, Palmer & Hall 2008, 
Ramaswamy κ.α. 2008, Zhang, κ.α. 2008). Ακολουθώντας τις τρέχουσες τεχνολογικές εξελίξεις 
στον  τομέα  της  εκπαίδευσης,  οι  συγγραφείς  προσανατολίζονται  στην  επιλογή  της  εν  λόγω 
τεχνολογίας,  διότι  α)  επιτρέπει  τη  δημιουργία  ενός  αυτονομημένου  και  χαμηλού  κόστους 
εκπαιδευτικού  συστήματος  και  β)  παρέχει  τη  δυνατότητα  άμεσης  πρόσβασης  σε  κάθε 
διδασκόμενο  ανεξάρτητα.  Η  ανάγκη υλοποίησης  ενός  εύκολα  προσαρμόσιμου  και  χαμηλού 
κόστους  απομακρυσμένου εργαστηρίου φυσικής  για  φοιτητές/μαθητές  έγκειται  στο  σύνηθες 
πρόβλημα  που  αντιμετωπίζουν  τα  σχολεία/πανεπιστήμια,  το  οποίο  είναι  συνάρτηση  του 
μεγάλου αριθμού των διδασκόμενων και της έλλειψης ανάλογου εργαστηριακού εξοπλισμού για 
την κάλυψη του πειραματικού μέρους των μαθημάτων.

Σχήμα 1: Το μπλοκ διάγραμμα του προτεινόμενου απομακρυσμένου εργαστηρίου

Το προτεινόμενο απομακρυσμένο εργαστήριο προορίζεται να καλύψει τη δυνατότητα 
συλλογής αριθμητικών δεδομένων από έναν απομακρυσμένο πειραματικό εξοπλισμό μέσω της 
υπηρεσίας γραπτών μηνυμάτων SMS (Short Message Services) η οποία, όπως αναφέρεται στη 
wikipedia (Wikipedia:  mobile  phone),  αποτελεί  την πιο διαδεδομένη υπηρεσία των κινητών 
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τηλεφώνων  για  τη  μετάδοση  δεδομένων  (με  ποσοστό  χρήσης  74%  των  χρηστών  κινητού 
τηλεφώνου παγκοσμίως). Μία εργασία βασιζόμενη στην ίδια τεχνολογική προσέγγιση, η οποία 
απευθύνεται όμως στην εκπαίδευση των μηχανικών, εντοπίζεται στο άρθρο του  Onat (2008). 
Στο  άρθρο  αυτό  αναφέρεται  χαρακτηριστικά  ότι,  δε  διατίθεται  στη  διεθνή  βιβλιογραφία 
παρόμοια εργασία που να βασίζεται στη χρήση της υπηρεσίας γραπτών μηνυμάτων  SMS για 
την  υλοποίηση  ενός  απομακρυσμένου  πειράματος.  Στη  συνέχεια  δίδονται  κάποιες  βασικές 
λεπτομέρειες σχεδίασης του προτεινόμενου συστήματος, οι οποίες απευθύνονται σε ερευνητές 
που ενδιαφέρονται να προβούν στην υλοποίηση παρόμοιων εφαρμογών.

Η  υπηρεσία  SMS προσδιορίζεται  στα  τεχνικά  χαρακτηριστικά  του  προτύπου  GSM 
(Global System for Mobile communications),  και  ο  έλεγχος  μιας  συσκευής  GSM για  την 
αποστολή  και  λήψη  γραπτών  μηνυμάτων  πραγματοποιείται  μέσω  ενός  συγκεκριμένου 
ρεπερτορίου  εντολών,  επονομαζόμενο  ως  ρεπερτόριο  εντολών  AT (Peersman &  Cvetkovic 
2000). Το ρεπερτόριο αυτό χρησιμοποιήθηκε αρχικά για τον έλεγχο συσκευών modem, ενώ το 
όνομα του προέκυψε από μία ιδιαιτερότητα των εντολών, την έναρξη δηλαδή της κάθε εντολής 
με αλληλουχία των χαρακτήρων ASCII «ΑΤ». Η αποστολή των εντολών ΑΤ για τον έλεγχο της 
συσκευής  GSM που  απεικονίζεται  στο  Σχήμα  1,  πραγματοποιείται  μέσω  του  σειριακού 
πρωτοκόλλου επικοινωνίας  RS232. Την επικοινωνία αυτή ελέγχει ένας μικροελεγκτής (μΕ), ο 
οποίος διαθέτει ενσωματωμένο υποσύστημα βασιζόμενο στο πρότυπο RS232. Σύμφωνα με τα 
παραπάνω, ο μικροελεγκτής του σχήματος 1 είναι υπεύθυνος τόσο για τον έλεγχο της συσκευής 
GMS, όσο και για τον έλεγχο του πειραματικού εξοπλισμού, εξασφαλίζοντας με την υλοποίηση 
αυτή μία αυτονομημένη και χαμηλού κόστους διάταξη. Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί 
ότι, η επιλογή της εν λόγω συσκευής επιτρέπει τη δυνατότητα πρόσβασης του απομακρυσμένου 
εργαστηρίου  και  μέσω  του  προτύπου  GPRS (General Packet Radio Service),  γεγονός  που 
καθιστά εφικτή μία μελλοντική τροποποίηση του συστήματος για την αμφίδρομη επικοινωνία 
των χρηστών με το απομακρυσμένο εργαστήριο και μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. Για τη 
δεύτερη  μορφή  υλοποίησης  προτείνεται  ο  έλεγχος  της  διάταξης  με  τη  χρήση  του  πακέτου 
ανάπτυξης γραφικού προγραμματισμού Labview, το οποίο αποτελεί ένα ιδιαίτερα δημοφιλές 
πακέτο  ανάπτυξης  ακαδημαϊκών  εφαρμογών  λογισμικού  και  δη  εκπαιδευτικών  εφαρμογών 
(Higa κ.α. 2002). Το προτεινόμενο λογισμικό πρόγραμμα θα αναλαμβάνει, εκτός από τη/τον 
διαχείριση/έλεγχο του υλισμικού μέρους του συστήματος, και τη/τον διαχείριση/έλεγχο κάμερας 
που δύνανται να παρέχει στους διδασκόμενους πλήρη εικόνα του απομακρυσμένου πειράματος. 
Και  στις  δύο  περιπτώσεις  υλοποίησης,  η  ανάπτυξη  του  κώδικα  στον  μικροελεγκτή  θα 
πραγματοποιηθεί στη γλώσσα προγραμματισμού χαμηλού επιπέδου assembly για την επίτευξη 
της βέλτιστης απόδοσης του συστήματος.

Η  χρήση  της  προτεινόμενης  συνδεσμολογίας  αφορά  πειράματα  για  την  εκτέλεση 
εντολών, όσο και για την καταγραφή και αποθήκευση των μετρήσεων. Η εμπλοκή των μαθητών 
σε  μαθησιακές  δραστηριότητες  που  βασίζονται  σε  εργαλεία  των  ΤΠΕ  απαιτεί  μια  ριζικά 
διαφορετική  φιλοσοφία  σε  σχέση  με  την  παραδοσιακή  διδασκαλία.  Στην  προτεινόμενη 
διαδικασία δεν προσαρμόζονται απλά τα εργαλεία των ΤΠΕ στο παραδοσιακό δασκαλοκεντρικό 
μοντέλο διδασκαλίας (Demetriadis et al.  2003), αλλά θα εμπλέξει τους ίδιους τους μαθητές/ 
σπουδαστές σε κατάλληλα οργανωμένες δραστηριότητες στο εργαστήριο με τη χρήση τους. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι, οι δύο προτεινόμενες μορφές υλοποίησης του συστήματος βασιζόμενες 
στην  ίδια  μονάδα  ελέγχου,  επιτρέπουν  τη  δυνατότητα  αξιολόγησης  των 
πλεονεκτημάτων/μειονεκτημάτων πρόσβασης στο απομακρυσμένο εργαστήριο μέσω κινητών 
τηλεφώνων σε σύγκριση με την πρόσβαση μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, χωρίς να απαιτείται 
η ανάπτυξη δύο διαφορετικών διατάξεων. Ακόμη, για την εκτίμηση του τελικού συστήματος 
προτείνεται ο πειραματισμός δύο ομάδων φοιτητών στην ίδια σειρά εργαστηριακών ασκήσεων, 
όπου  η  πρώτη  ομάδα  θα  απασχοληθεί  ακολουθώντας  τις  αρχές  του  παραδοσιακού 
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πειραματισμού, ενώ η δεύτερη θα απασχοληθεί ακολουθώντας τις αρχές του προτεινόμενου εξ 
αποστάσεως  πειραματισμού.  Τα  αποτελέσματα  εκμάθησης  των  δύο  φοιτητικών  ομάδων  θα 
προσδιορίσουν την διδακτική αποδοτικότητα του προτεινόμενου συστήματος εκμάθησης.

Επίλογος
Στο  άρθρο  αυτό  γίνεται  ανασκόπηση  της  διεθνούς  βιβλιογραφίας  και  αποσαφηνίζονται  οι 
έννοιες του εξ αποστάσεως πειραματισμού. Οι συγγραφείς επεξηγούν τις ανάγκες υλοποίησης 
εργαστηρίων Φυσικής απομακρυσμένης πρόσβασης, και ανακοινώνουν το πλάνο δράσης του 
Εργαστηρίου  Εκπαίδευσης  και  Διδασκαλίας  της  Φυσικής  του  Π.Τ.Δ.Ε.  του  Παν/μίου 
Ιωαννίνων.  Το  πλάνο  αυτό  αφορά  την  ανάπτυξη  ενός  πραγματικού  εργαστηρίου 
απομακρυσμένης  πρόσβασης,  βασιζόμενου  σε  ένα  σύγχρονο  τρόπο  επικοινωνίας  μέσω των 
δικτύων  GSM/GPRS,  παρέχοντας  τη  δυνατότητα  υλοποίησης  ενός  αυτονομημένου,  εύκολα 
προσαρμόσιμου και χαμηλού κόστους εκπαιδευτικού συστήματος, ιδανικού για τις ανάγκες της 
ελληνικής ακαδημαϊκής κοινότητας.
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Αποτύπωση παρανοήσεων των μαθητών Γυμνασίου για τις τροφικές 
αλυσίδες μέσα από έρευνα με ερωτηματολόγιο

Μπουλουξή Α.
Πειραματικό Γυμνάσιο Αναβρύτων, aboulouxi@sch.gr

Στην παρούσα εργασία αποτυπώνονται παρανοήσεις των μαθητών Γυμνασίου για τις 
τροφικές  αλυσίδες.  Κατασκευάστηκε  ερωτηματολόγιο  και  διεξήχθη  Πανελλαδική 
έρευνα  σε  συνολικά  1757  μαθητές  Γυμνασίου.  Σύμφωνα  με  τα  αποτελέσματα  της 
έρευνας βρέθηκε ότι μόνο ένας στους τρεις μαθητές επιτυγχάνει να κατατάξει τους 
οργανισμούς  σε  παραγωγούς/  καταναλωτές  και  φυτοφάγους  /σαρκοφάγους.  Οι 
υπόλοιποι αντιμετωπίζουν δυσκολία στην κατάταξη. Αρκετοί από αυτούς έχουν μια 
συστηματική  αντιμετώπιση  των  αντίστοιχων  οργανισμών  δύο  τροφικών  αλυσίδων, 
Επίσης,  κατατάσσουν  τους  οργανισμούς  σε  φυτοφάγους/σαρκοφάγους, 
παραγωγούς/καταναλωτές με βάση το μέγεθος και την αγριότητά τους.

Εισαγωγή
Ένα  πολύ  σημαντικό  πρόβλημα  στη  διδασκαλία  των  Φυσικών  Επιστημών  είναι  η  ύπαρξη 
μεγάλου αριθμού παρανοήσεων στο γνωστικό σύστημα των μαθητών. Παρανόηση θεωρείται η 
πλήρως ή μερικώς λανθασμένη χρήση ή απόδοση μιας έννοιας, η οποία έχει ήδη διδαχθεί. Η 
μελέτη και διευκρίνιση των παρανοήσεων αποτελεί σημαντική εκπαιδευτική πρακτική για την 
ολοκληρωμένη διδασκαλία ενός θέματος και μπορεί να γίνει είτε με χρήση νοητικών χαρτών, 
είτε  με  ερωτηματολόγια  (Scoullos et al 2004).  Ένα  σύνηθες  θέμα  που  δίνει  αφορμή  σε 
παρανοήσεις ειδικότερα στη διδασκαλία της Βιολογίας είναι οι σχέσεις μεταξύ των οργανισμών 
καθώς και η ροή ενέργειας και μάζας σ’ ένα οικοσύστημα (AAAS 1993, NRC 1996, Mullis et al 
2001,  OECD 2003). Οι μαθητές έχουν παρανοήσεις που τους εμποδίζουν να κατανοήσουν τη 
φύση της τροφικής αλυσίδας και κατ’ επέκταση του τροφικού πλέγματος καθώς και τη ροή 
ενέργειας και μάζας σ’ αυτά. Μάλιστα οι δυσκολίες αυτές φαίνεται να παραμένουν και μετά 
συστηματική διδασκαλία του θέματος (Gallegos  et al 1994,  Barman et al 1995,  Leach et al 
1995, 1996a, 1996b, Hogan 2000, Eilam 2002).

Η ταυτότητα της έρευνας

Η παρούσα έρευνα έχει ως σκοπό την αποτύπωση παρανοήσεων των μαθητών Γυμνασίου για 
τις  τροφικές  αλυσίδες  με  τη  χρήση  ερωτηματολογίου.  Στόχοι  του  συγκεκριμένου 
ερωτηματολογίου είναι να ανιχνεύσει, αν οι μαθητές:

• κατατάσσουν  τους  οργανισμούς  τριών  τροφικών  αλυσίδων  σε  παραγωγούς, 
καταναλωτές, φυτοφάγους και σαρκοφάγους,

• αντιμετωπίζουν  με  τον  ίδιο  τρόπο  τις  τροφικές  αλυσίδες  χερσαίων  και  θαλάσσιων 
οικοσυστημάτων, 

• αντιμετωπίζουν με τον ίδιο τρόπο τους οργανισμούς με τους οποίους είναι περισσότερο 
εξοικειωμένοι απ’ αυτούς με τους οποίους δεν είναι,

• έχουν  πλαίσια  με  τα  οποία  κατατάσσουν  τους  οργανισμούς  τροφικών  αλυσίδων  σε 
παραγωγούς –καταναλωτές και φυτοφάγους– σαρκοφάγους.

Η  επιλογή  των  τροφικών  αλυσίδων  έγινε  βάσει  των  σχολικών  εγχειριδίων  του  Δημοτικού 
(Δασκαλάκης  κ.ά.  1995,  Αλεξόπουλος  κ.ά.  1996,  Γεωργοκώστας  κ.ά.  1997,  1998,  2000). 
Επιλέχθηκαν  δύο  τροφικές  αλυσίδες  χερσαίων  οικοσυστημάτων  και  μία  θαλάσσιου 
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οικοσυστήματος.  Η  μία  τροφική  αλυσίδα  χερσαίου  οικοσυστήματος  είναι  η: 
χορτάριλαγόςλύκος, η οποία είναι πολύ γνωστή στους μαθητές από τη Β΄ τάξη έως και την 
ΣΤ΄  τάξη,  με  την  διαφορά  ότι  στη  θέση  του  λύκου  υπάρχει  η  αλεπού.  Η  δεύτερη: 
σιτάριποντικόςφίδι, εμφανίζεται  στην  Γ΄  τάξη  με  μικρότερη  συχνότητα  στις  υπόλοιπες 
τάξεις.  Η  τροφική  αλυσίδα  της  θάλασσας:  φυτοπλαγκτόνζωοπλαγκτόνκαλαμάρι, 
εμφανίζεται μόνο στο βιβλίο της ΣΤ΄ τάξης του δημοτικού. Η αλυσίδα αυτή επιλέχθηκε (1) 
επειδή  το  τροφικό  πλέγμα  της  θάλασσας  είναι  ένα  από  τα  δύο  βασικά  αλληλοεξαρτώμενα 
τροφικά πλέγματα (AAAS 1993) και (2) για να ελεγχθεί αν οι μαθητές αντιμετωπίζουν με τον 
ίδιο  τρόπο  τους  οργανισμούς  που  υπάρχουν  στις  τροφικές  αλυσίδες.  Για  παράδειγμα  πώς 
«βλέπουν»  το  φυτοπλαγκτόν  και  ζωοπλαγκτόν  τα  οποία  αποτελούνται  από μικροσκοπικούς 
οργανισμούς,  σε  σχέση  με  τα  χορτάρι  –σιτάρι  και  λαγός  –ποντίκι  αντίστοιχα  και  πώς  το 
καλαμάρι, το οποίο είναι «αδύναμο» και «ακίνδυνο» σε σχέση με το λύκο και το φίδι (Gallegos 
et al. 1994).
Στο  ερωτηματολόγιο  χρησιμοποιήθηκαν  ερωτήσεις  κλειστού  τύπου  (Παρασκευόπουλος 
1993).Η  βαθμολόγηση  των  ερωτήσεων  αυτού  του  τύπου  είναι  αντικειμενική  (Tamir  1998, 
Κασσωτάκης  1999,  Γεωργιάδου  2000).  Επειδή  οι  επιδόσεις  των  μαθητών  σε  ερωτήσεις 
αντικειμενικού τύπου εξαρτώνται από την αναγνωστική ικανότητα τους, (Αλεξόπουλος 1998, 
Γεωργιάδου 2000), χρησιμοποιήθηκαν ερωτήσεις  ώστε οι δείκτες αναγνωσιμότητας να είναι 
κατάλληλοι  (Γαγάτσης  1985,  Υπ.Ε.Π.Θ  &  Π.Ι.  1999)  και  επιπλέον  ελέγχθηκε  η 
αναγνωσιμότητα  των  ερωτήσεων  με  την  χορήγηση  του  πιλοτικού  ερωτηματολογίου  σε  20 
μαθητές  Γυμνασίου.  Μ’  αυτό  τον  τρόπο  έγινε  έλεγχος  της  λεκτικής  διατύπωσης  των 
ερωτήσεων, ώστε αυτές να είναι κατανοητές από τους μαθητές. Ταυτόχρονα έγινε έλεγχος του 
χρόνου, που απαιτείται, για να απαντήσουν οι μαθητές στις ερωτήσεις. 
Από τις ερωτήσεις ζητήθηκε από τους μαθητές να αναγνωρίσουν έννοιες και να αντλήσουν τις 
κατάλληλες  πληροφορίες  από  διαγράμματα.  Η  βαθμολόγηση  των  ερωτήσεων  έγινε 
χρησιμοποιώντας κατάλληλα προσαρμοσμένη μορφή του τύπου, με τον οποίο βαθμολογούνται 
ερωτήσεις πλέγματος (Γεωργιάδου 2000). Η χρήση του τύπου έγινε ώστε να λάβουμε υπόψη 
μας  και  τις  λανθασμένες  επιλογές  των  μαθητών.  Η  προσαρμογή  του  έγινε  ώστε  σε  κάθε 
περίπτωση  η  κλίμακα,  που  προκύπτει,  να  έχει  ελάχιστο  το  μηδέν  (όταν  οι  επιλογές  των 
οργανισμών είναι λανθασμένες, για παράδειγμα όταν στον παραγωγό της χερσαίας αναφέρονται 
όλοι  οι  καταναλωτές)  και  μέγιστο  4  (όταν  επιλέγονται  μόνο  οι  σωστοί  για  κάθε  ερώτηση 
οργανισμοί).  Η θεωρητική κλίμακα παίρνει όλες τις ακέραιες τιμές μεταξύ του 0 και 4, για 
όλους τους συνδυασμούς σωστών και λανθασμένων επιλογών.
Για  να  ελεγχθεί  η  επιστημονική  ορθότητα  το  ερωτηματολόγιο  χορηγήθηκε  σε  11 
Πανεπιστημιακούς. Το μοναδικό πρόβλημα που αναδείχθηκε από τη διαδικασία αυτή ήταν ότι ο 
ποντικός είναι παμφάγος οργανισμός. Αφού λάβαμε υπόψη μας τις επισημάνσεις των κριτών και 
τις  παρατηρήσεις  των  μαθητών  που  συμμετείχαν  στην  πιλοτική  έρευνα,  αφαιρέσαμε  την 
τροφική αλυσίδα που περιείχε τον ποντικό.
Η  έρευνα  διεξήχθη  από  το  Μάρτιο  έως  τον  Απρίλιο  του  2002.  Πραγματοποιήθηκε  κατά 
συστάδες  τυχαία  δειγματοληψία  έτσι  ώστε  να  εξασφαλιστεί  η  αντιπροσωπευτικότητα  του 
δείγματος σε σχέση με τον πληθυσμό. Συμμετείχαν 17 Ημερήσια Δημόσια Γυμνάσια,  7 της 
Αττικής,  2  της  Θεσσαλονίκης  και  8  της  Περιφέρειας.  Συνολικά  συγκεντρώθηκαν  1757 
ερωτηματολόγια, 627 (35,7%) της Α΄ τάξης, 602 (34,3%) της Β΄ τάξης και 528 (30,1%) της Γ΄ 
τάξης (πίνακας 1).
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Πίνακας 1: Σχολεία, που συμμετείχαν στην έρευνα και αριθμός μαθητών ανά σχολείο και τάξη

α/α Γυμνάσιο Τάξη
Α΄ Β΄ Γ΄

9.  4ο Αθηνών 11 32 42
10.  40ο Αθηνών 51 ___ ___

11.  61ο Αθηνών 45 9 24
12.  4ο Ζωγράφου 42 43 ___

13.  6ο Ζωγράφου 41 54 48
14.  4ο Ιλίου 30 37 28
15.  2ο Αγίας Παρασκευής 36 40 38
16.  Πανοράματος Θεσσαλονίκης 35 38 41
17.  1ο Πυλαίας Θεσσαλονίκης 52 52 29
18.  4ο Θήβας 45 28 33
19.  1ο Κορίνθου 38 41 37
20.  Βραχατίου Κορινθίας 30 46 37
21.  3ο Σύρου 39 38 34
22.  5ο Καλαμάτας 38 43 43
23.  6ο Καλαμάτας 26 29 27
24.  2ο Καρδίτσας 41 44 37
25.  Μουσικό Καρδίτσας 27 28 30

 Σύνολο μαθητών: 627 602 528
 Ποσοστό (%): 35,7 34,3 30,1

Από τους 627 μαθητές της Α΄ τάξης που συμμετείχαν στην έρευνα, οι 319 (50,9%) ήταν αγόρια. 
Από τους 602 μαθητές της Β΄ τάξης που συμμετείχαν στην έρευνα, οι 318 (52,8%) ήταν αγόρια, 
ενώ από τους 528 μαθητές της Γ΄ τάξης που συμμετείχαν στην έρευνα, οι 250 (47,3%) ήταν 
αγόρια (πίνακας 2).
Έγινε έλεγχος των διαφορών των ποσοστών της κατανομής του δείγματος με τα αντίστοιχα της 
κατανομής του πληθυσμού για καθεμιά από τις δύο περιπτώσεις. Ο έλεγχος ποσοστών έγινε με 
τη χρήση του διωνυμικού στατιστικού κριτήριου. Δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά 
και στις δύο περιπτώσεις με πιθανότητα σφάλματος μικρότερη από 5%. Τούτο ενισχύει την 
υπόθεση της αντιπροσωπευτικότητας του δείγματός μας.

Πίνακας 2: Η κατανομή του δείγματος κάθε τάξης σύμφωνα με το φύλο των μαθητών
Τάξη Συχνότητα Ποσοστό (%)

 Α΄
Αγόρια 319 50,9

Κορίτσια 308 49,1
Σύνολο 627 100,0

Β΄
Αγόρια 318 52,8

Κορίτσια 284 47,2
Σύνολο 602 100,0

Γ΄
Αγόρια 250 47,3

Κορίτσια 278 52,7
Σύνολο 528 100,0

Γενικό Σύνολο: 1757

Η ανάλυση των ερωτήσεων και όλοι οι στατιστικοί έλεγχοι έγιναν για κάθε τάξη χωριστά, ώστε 
να ελεγχθεί η επίδραση του τι έχουν οι μαθητές διδαχθεί κατά τη φοίτησή τους στο σχολείο. 
Δύο βασικές ιδιότητες ενός τεστ είναι η αξιοπιστία και η εγκυρότητα. Η αξιοπιστία σχετίζεται με 
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τη σταθερότητα του τεστ και δείχνει ότι όταν χορηγήσουμε το τεστ στο ίδιο άτομο, θα έχουμε 
τις ίδια μέτρηση. Η αξιοπιστία σχετίζεται με την ακρίβεια του οργάνου μέτρησης άσχετα με 
αυτό που μετράται. Ενώ η εγκυρότητα αναφέρεται στο βαθμό που το τεστ μετρά αυτό για το 
οποίο προορίζεται να μετρά.  Η αξιοπιστία, η οποία ελέγχεται με τη μέθοδο του Cronbach α, 
ονομάζεται  αξιοπιστία  εσωτερικής  συνέπειας.  Στον  πίνακα  3  παρουσιάζονται  οι  δείκτες 
Cronbach α, η μέση τιμή καθώς και η διακύμανση του ολικού τεστ για κάθε τάξη χωριστά.  Οι 
τιμές  των  δεικτών  α  βρέθηκαν  της  τάξης  του  0,8.  Οι  τιμές  αυτές  θεωρούνται  αρκετά 
ικανοποιητικές για ένα ψυχομετρικό εργαλείο. Επίσης υπολογίστηκε η διορθωμένη συνάφεια 
μεταξύ  απάντησης  στην  ερώτηση  και  βαθμολογίας  στο  ολικό  τεστ,  η  οποία  θεωρείται  ότι 
δείχνει την εγκυρότητα της ερώτησης. Οι συνάφειες αυτές κυμαίνονται από 0,40 έως 0,67, οι 
οποίες  είναι  ικανοποιητικές.  Επιπλέον,  καμία  μέση  τιμή  της  κλίμακας  αν  η  ερώτηση 
παραλειφθεί δεν είναι μεγαλύτερη από τη μέση τιμή της ολικής κλίμακας. Καμία διακύμανση 
της κλίμακας αν η ερώτηση παραλειφθεί δεν είναι μεγαλύτερη από τη διακύμανση της ολικής 
κλίμακας. Έτσι, η ανάλυση ερωτήσεων ανέδειξε ότι όλες οι ερωτήσεις κρίνονται κατάλληλες 
και επιπλέον η τιμή του α είναι πολύ ικανοποιητική και για τις τρεις τάξεις (Παρασκευόπουλος 
1993, Αλεξόπουλος 1998, Κασσωτάκης 1999, Tuckman 1999).

Πίνακας 3. Δείκτες Cronbach α, η μέση τιμή καθώς και η διακύμανση του ολικού τεστ ανά τάξη 
Τάξη α Μέση τιμή Διακύμανση

Α΄ 0,83 27,07 24,90
Β΄ 0,80 27,31 23,30
 Γ΄ 0,80 27,66 20,19

Ο έλεγχος της εγκυρότητας του ερωτηματολόγιου έγινε με την βιβλιογραφική ανασκόπηση και 
την αξιολόγηση από τους κριτές καθώς και με την ανάλυση των ερωτήσεων. Η εγκυρότητα που 
εξασφαλίζεται μ’ αυτό τον τρόπο ονομάζεται εγκυρότητα αντιπροσωπευτικού περιεχομένου και 
αναφέρεται  στο  βαθμό  στον  οποίο  ένα  ψυχομετρικό  εργαλείο  με  τις  ερωτήσεις  που 
περιλαμβάνει καλύπτει όλη τη περιοχή που πρόκειται να μετρηθεί (Παρασκευόπουλος 1993, 
Αλεξόπουλος 1998, Κασσωτάκης 1999, Tuckman 1999).

Αποτελέσματα ποσοτικής έρευνας

Σκοπός  της  έρευνας  ήταν  να  βρούμε  ποια  είναι  η  ανταπόκριση  των  μαθητών  στο 
ερωτηματολόγιο καθώς και αν αντιμετωπίζουν τις δύο επιμέρους τροφικές αλυσίδες, αλλά και 
τους  οργανισμούς  που  υπάρχουν  σ’ αυτές  με  τον  ίδιο  τρόπο.  Μετά  από  την  στατιστική 
επεξεργασία βρέθηκε ότι:

• Μόνο ένας στους τρεις μαθητές και των τριών τάξεων επιτυγχάνει να κατατάξει σωστά 
τους  οργανισμούς  και  των  δύο  τροφικών  αλυσίδων  σε  παραγωγούς,  καταναλωτές, 
φυτοφάγους και σαρκοφάγους.

• Οι μαθητές αντιμετωπίζουν με μεγαλύτερη ευχέρεια τη χερσαία τροφική αλυσίδα από τη 
θαλάσσια, (p<0,001). Ειδικότερα, η γνωστή από την Τρίτη Δημοτικού τροφική αλυσίδα: 
χορτάριλαγόςλύκος, παραμένει ουσιαστικά άγνωστη για τους μισούς μαθητές, ενώ 
η θαλάσσια είναι εκείνη που καθορίζει την επίδοση στις τροφικές αλυσίδες, αφού δύο 
στους τρεις μαθητές αποτυγχάνουν να απαντήσουν σωστά σ’ αυτή.

• Δεν αλλάζει ουσιαστικά η επίδοση των μαθητών Γυμνασίου στις τροφικές αλυσίδες από 
την Α΄ στην Γ΄ τάξη. Η μοναδική διαφορά που είναι στατιστικά σημαντική αφορά μόνο 
στη χερσαία τροφική αλυσίδα και μόνο ανάμεσα στους μαθητές των τάξεων Α΄ και Γ΄, 
με τους μαθητές της Γ΄ τάξης να απαντούν καλύτερα, (p<0,05).
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Η αναζήτηση των παρανοήσεων των μαθητών Γυμνασίου στις τροφικές αλυσίδες ξεκίνησε με 
την εύρεση των λανθασμένων απαντήσεων των μαθητών, με ποσοστό μεγαλύτερο του 3,3% σε 
κάθε ερώτηση και  για την κάθε τάξη.  Ως κυριότερες  λανθασμένες απαντήσεις  θεωρήθηκαν 
εκείνες, που οι σχετικές τους συχνότητες αντιστοιχούν τουλάχιστον σε έναν μαθητή ανά 30 
μαθητές. Αυτό μεθοδολογικά σημαίνει ότι είναι δυνατόν να βρεθεί τουλάχιστον ένας μαθητής 
με την συγκεκριμένη παρανόηση σε κάθε τμήμα διδασκαλίας.

Πίνακας 4: Συχνότητες και ποσοστά (%) των κυριότερων λανθασμένων απαντήσεων των μαθητών των 
τριών τάξεων στους παραγωγούς

α/α Παραγωγοί είναι:
Τάξη

Α΄ Β΄ Γ΄
f % f % f %

1 χορτάρι 28 4,5 21 3,5 22 4,2
2 χορτάρι, φυτοπλαγκτόν και ζωοπλαγκτόν 62 9,9 82 13,6 64 12,1
3 χορτάρι, λαγός, φυτοπλαγκτόν και ζωοπλαγκτόν 31 4,9 26 4,3 26 4,9

Στον πίνακα 4 παρουσιάζονται οι λανθασμένες απαντήσεις των μαθητών των τριών τάξεων με 
ποσοστό μεγαλύτερο του 3,3% στην ερώτηση, που αφορά στους παραγωγούς. Οι απαντήσεις, 
που πιθανά να σχετίζονται με παρανοήσεις των μαθητών σχετικά με τους παραγωγούς είναι 
όλες  εκτός  της  1,  (χορτάρι).  Ειδικότερα,  η  απάντηση  2,  (χορτάρι,  φυτοπλαγκτόν  και 
ζωοπλαγκτόν),  εμφανίζει  τη μεγαλύτερη συχνότητα μεταξύ των λανθασμένων και στις  τρεις 
τάξεις Γυμνασίου. Η συμπερίληψη του ζωοπλαγκτού στους παραγωγούς πιθανά σχετίζεται με 
παρανοήσεις των μαθητών σχετικά με τι είναι πλαγκτόν γενικά και την μη διάκρισή του σε 
φυτοπλαγκτόν και ζωοπλάγκτόν. Με αφορμή την παρανόηση αυτή ένα από τα ερωτήματα, που 
θα  ερευνηθούν  στα  επόμενα  στάδια  είναι:  «Οι  μαθητές  αντιμετωπίζουν  το  ζωοπλαγκτόν  με  
ανάλογο  με  το  χορτάρι  και  το  φυτοπλαγκτόν  τρόπο;».  Η  απάντηση  3,  (χορτάρι,  λαγός, 
φυτοπλαγκτόν και ζωοπλαγκτόν), δείχνει ότι οι μαθητές πιθανά να θεωρούν ότι: «παραγωγοί  
είναι οι οργανισμοί, που δίνουν τροφή σε άλλους οργανισμούς». Γι’ αυτό και εντάσσουν στην 
κατηγορία των παραγωγών και τους φυτοφάγους οργανισμούς. Εντούτοις, η λανθασμένη αυτή 
άποψη δείχνει έναν συνεπή τρόπο αντιμετώπισης των οργανισμών των δύο τροφικών αλυσίδων.
Στον πίνακα 5 φαίνονται οι απαντήσεις των μαθητών των τριών τάξεων με ποσοστό μεγαλύτερο 
του 3,3% στην ερώτηση, που αφορά στους  καταναλωτές.  Οι λανθασμένες απαντήσεις, που 
πιθανά να σχετίζονται με παρανοήσεις των μαθητών είναι όλες εκτός της 1, (λαγός) και ίσως 
και  της  3  (καλαμάρι),  η  οποία  αφενός  αφορά στο  3,3% των μαθητών  μόνο  της  Α΄ τάξης, 
αφετέρου δεν οδηγεί σε περαιτέρω αναλύσεις. Ίσως όμως να σχετίζεται μερικώς με το γεγονός 
ότι περισσότεροι μαθητές κατατάσσουν το καλαμάρι στους καταναλωτές έναντι εκείνων, που 
κατατάσσουν το λύκο στους καταναλωτές.
Η απάντηση 2, (λαγός και ζωοπλαγκτόν) σχετίζεται με τη θεώρηση ότι: «καταναλωτές είναι 
μόνο οι φυτοφάγοι οργανισμοί, αυτοί δηλαδή που τρέφονται με τους παραγωγούς». Ελέγχθηκε 
ποιες είναι οι απόψεις των μαθητών για τους παραγωγούς, οι οποίοι θεωρούν ως καταναλωτές 
τους φυτοφάγους οργανισμούς. Βρέθηκε ότι οι 20 από τους 21 μαθητές της Α΄ τάξης (3,2%), οι 
38 από τους 41 μαθητές της Β΄ (6,3%), και οι 15 από τους 19 μαθητές της Γ΄ (2,8%), απαντούν 
σωστά ότι παραγωγοί είναι το χορτάρι και το φυτοπλαγκτόν. Το τελευταίο ενισχύει τη θεώρηση 
της απάντησης 2 ως παρανόησης: «καταναλωτές είναι οι οργανισμοί, οι οποίοι τρέφονται μόνο 
με παραγωγούς».
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Πίνακας 5: Συχνότητες και ποσοστά (%) των κυριότερων λανθασμένων απαντήσεων των μαθητών των 
τριών τάξεων στους καταναλωτές

α/α Καταναλωτές είναι:
Τάξη

Α΄ Β΄ Γ΄
f % f % f %

1 λαγός 9 <3,3 20 3,3 10 <3,3
2 λαγός και ζωοπλαγκτόν 21 3,3 41 6,8 19 3,6
3 καλαμάρι 23 3,7 19 <3,3 16 <3,3
4 λύκος και καλαμάρι 37 5,9 26 4,3 22 4,2
5 χορτάρι, λαγός και καλαμάρι 81 12,9 98 16,3 97 18,4

Η απάντηση 4, (λύκος και καλαμάρι), σχετίζεται με τη θεώρηση ότι: «καταναλωτές είναι οι 
οργανισμοί που βρίσκονται στο τέλος της τροφικής αλυσίδας». Αναζητήθηκαν οι απόψεις για 
τους παραγωγούς των μαθητών, που θεωρούν ως καταναλωτές τους σαρκοφάγους οργανισμούς. 
Διαπιστώθηκε ότι αρκετοί απ’ αυτούς απαντούν σωστά ότι παραγωγοί είναι το χορτάρι και το 
φυτοπλαγκτόν: 13 από τους 37 της Α΄, 11 από τους 26 της Β΄ και 20 από τους 22 της Γ΄. Οι 
υπόλοιποι κυρίως θεωρούν παραγωγούς όλους τους οργανισμούς των τροφικών αλυσίδων εκτός 
των  σαρκοφάγων  οργανισμών.  Μερικοί  επίσης,  θεωρούν  παραγωγούς  τους  φυτοφάγους 
οργανισμούς και κάποιοι περιλαμβάνουν και το ζωοπλαγκτόν στους παραγωγούς. Έτσι, μπορεί 
να θεωρηθεί ως παρανόηση των μαθητών η άποψη ότι: «καταναλωτές είναι οι όλοι οργανισμοί  
που βρίσκονται στο τέλος της τροφικής αλυσίδας». Γεγονός που βρίσκεται σε συμφωνία με τα 
ευρήματα της έρευνας των Barman et al (1995), σύμφωνα με τους οποίους οι οργανισμοί που 
βρίσκονται στο τέλος της τροφικής αλυσίδας είναι θηρευτές «predators» όλων των υπόλοιπων 
οργανισμών της τροφικής αλυσίδας.
Θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι δύο προηγούμενες λανθασμένες απαντήσεις δηλώνουν ότι οι 
μαθητές  αντιμετωπίζουν  με  τον  ίδιο  τρόπο  αντίστοιχους  οργανισμούς  των  δύο  τροφικών 
αλυσίδων, δηλαδή ακολουθούν την ίδια τακτική κατά την ανάκλησης της σχετικής πληροφορίας 
από τα δύο διαγράμματα.
Η απάντηση 5, (χορτάρι, λαγός και καλαμάρι), είναι η λανθασμένη απάντηση με τη μεγαλύτερη 
συχνότητα από τις υπόλοιπες λανθασμένες. Σχετίζεται με τη διαφορετική θεώρηση, που έχουν 
οι  μαθητές,  για  το  ζωοπλαγκτόν.  Οι  μαθητές  δεν  περιλαμβάνουν  το  ζωοπλαγκτόν  στους 
καταναλωτές.  Ελέγξαμε  τις  απόψεις  για  τους  παραγωγούς  των  μαθητών,  οι  οποίοι  δεν 
περιλαμβάνουν το ζωοπλαγκτόν στους καταναλωτές. Διαπιστώσαμε ότι 42 από τους 81 μαθητές 
της Α΄ (6,7%), 61 από τους 98 μαθητές της Β΄ (10,1%) και 46 από τους 97 της Γ΄ (8,7%) 
περιλαμβάνουν το ζωοπλαγκτόν στους παραγωγούς. Από τους υπόλοιπους μαθητές οι 28 της Α΄ 
(4,5%),  27  της  Β΄  (4,5%)  και  39  της  Γ  (7,4%)  απαντούν  σωστά  στη  σχετική  με  τους 
παραγωγούς  ερώτηση,  δηλαδή απλά δεν κατατάσσουν το ζωοπλαγκτόν στους  καταναλωτές, 
λόγω της δυσκολίας με την οποία αντιμετωπίζουν τη θαλάσσια τροφική αλυσίδα.
Άρα το 6,7% των μαθητών της Α΄, το 10,1% των μαθητών της Β΄ και το 8,7% των μαθητών της 
Γ΄  αντιμετωπίζει  το  ζωοπλαγκτόν  ως  παραγωγό  κι  όχι  ως  καταναλωτή.  Κατατάσσει  το 
ζωοπλαγκτόν  στους  παραγωγούς  μαζί  με  το  χορτάρι  και  το  φυτοπλαγκτόν  και  δεν  το 
συμπεριλαμβάνει στους καταναλωτές μαζί με το λαγό, το λύκο και το καλαμάρι. Μέχρι στιγμής 
η τελευταία είναι η επικρατέστερη παρανόηση που έχουν οι μαθητές Γυμνασίου. Η παρανόηση 
αυτή αφορά στο ζωοπλαγκτόν, το οποίο οι μαθητές αδυνατούν να το αντιμετωπίσουν ως ζώο 
και  του  προσδίδουν  ιδιότητες  των  φυτών,  πιθανότατα  αυτό  οφείλεται  στο  γεγονός  ότι  το 
ζωοπλαγκτόν,  όπως  και  το  φυτοπλαγκτόν  αποτελείται  από  μικροσκοπικούς  οργανισμούς. 
Βέβαια δεν πρέπει να παραβλέψουμε ότι το βιβλίο της ΣΤ΄ Δημοτικού, ενώ αναφέρει ότι το 
φυτοπλαγκτόν αποτελείται από μικροσκοπικά φυτά και το ζωοπλαγκτόν από μικροσκοπικά ζώα, 
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θέτει  την  ερώτηση:   «Με  τι  τρέφεται  το  ζωοπλαγκτόν;»  και  αμέσως  μετά  γράφει: 
«Φυτοπλαγκτόν  και  ζωοπλαγκτόν  αποτελούν  το  πλαγκτόν».  Η  αντιμετώπιση  αυτή  ίσως  να 
προκαλεί  στους  μαθητές  σύγχυση  και  να  εντείνει  τη  δυσκολία  με  την  οποία  αυτοί 
αντιμετωπίζουν το ζωοπλαγκτόν. Γενικά το πρόβλημα των μαθητών είναι η έννοια «πλαγκτόν», 
η οποία δεν διακρίνεται στα βιβλία σαφώς, αλλά συνήθως αναφέρεται ως «μικροσκοπικά ή 
μονοκύτταρα φυτά και άλλοι μικροοργανισμοί».
Στον πίνακα 6 φαίνονται οι απαντήσεις των μαθητών των τριών τάξεων με ποσοστό μεγαλύτερο 
του  3,3% στην  ερώτηση,  που  αφορά  στους  φυτοφάγους οργανισμούς.  Η  παρανόηση  που 
αναδεικνύεται  στην  παρούσα  φάση  είναι  ότι  οι  μαθητές  θεωρούν  το  καλαμάρι  φυτοφάγο 
οργανισμό (απαντήσεις 2 και 3).

Πίνακας 6: Συχνότητες και ποσοστά (%) των κυριότερων λανθασμένων απαντήσεων των μαθητών των 
τριών τάξεων στους φυτοφάγους

α/α Φυτοφάγοι είναι:
Τάξη

Α΄ Β΄ Γ΄
f % f % f %

1 λαγός 162 25,8 155 25,7 135 25,9
2 λαγός και καλαμάρι 45 7,2 72 12 45 8,5
3 λαγός καλαμάρι και ζωοπλαγκτόν 17 <3,3 21 3,5 21 4

Στον πίνακα 7 φαίνονται οι απαντήσεις των μαθητών των τριών τάξεων με ποσοστό μεγαλύτερο 
του 3,3% στην ερώτηση, που αφορά στους σαρκοφάγους οργανισμούς. Είναι χαρακτηριστικό 
ότι ένας στους τρεις μαθητές των τριών τάξεων Γυμνασίου θεωρεί ότι σαρκοφάγος οργανισμός 
είναι  μόνο  ο  λύκος.  Το  τελευταίο  σε  συνδυασμό  με  το  εύρημα  κατά  την  αναζήτηση  των 
κυριοτέρων  λανθασμένων  απαντήσεων  στους  φυτοφάγους  οργανισμούς,  μας  οδήγησε  στην 
εύρεση  των  συχνοτήτων  των  μαθητών,  που  θεωρούν  ότι  το  καλαμάρι  είναι  φυτοφάγος 
οργανισμός.  Κατατάσσουν,  δηλαδή,  το  καλαμάρι  στους  φυτοφάγους  και  όχι  στους 
σαρκοφάγους  οργανισμούς.  Βρήκαμε ότι  το 8,9% των μαθητών της Α΄ τάξης,  το 15% των 
μαθητών της Β΄ τάξης και το 11,9% των μαθητών της Γ΄ τάξης θεωρούν ότι το καλαμάρι είναι 
φυτοφάγος οργανισμός. Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι οι μαθητές αυτοί κατατάσσουν το λύκο 
στους σαρκοφάγους οργανισμούς. Το προηγούμενο εύρημα είναι σε συμφωνία με εκείνο των 
Gallegos et al (1994). 

Πίνακας 7: Συχνότητες και ποσοστά (%) των κυριότερων λανθασμένων απαντήσεων των μαθητών των 
τριών τάξεων στους φυτοφάγους

α/α Σαρκοφάγοι είναι:
Τάξη

Α΄ Β΄ Γ΄
f % f % f %

1 λύκος 202 32,2 204 33,9 202 38,3

Συμπεράσματα
Σύμφωνα  με  τα  αποτελέσματα  της  έρευνας  βρέθηκε  ότι  μόνο  ένας  στους  τρεις  μαθητές 
επιτυγχάνει  να  κατατάξει  τους  οργανισμούς  σε  παραγωγούς/  καταναλωτές  και  φυτοφάγους 
/σαρκοφάγους.  Οι  υπόλοιποι  αντιμετωπίζουν δυσκολία  στην κατάταξη.  Αρκετοί  από αυτούς 
έχουν  μια  συστηματική  αντιμετώπιση  των  αντίστοιχων  οργανισμών  των  δύο  τροφικών 
αλυσίδων, για παράδειγμα: είτε θεωρούν πως παραγωγοί είναι οι οργανισμοί που δίνουν τροφή 
σε άλλους οργανισμούς, είτε πως καταναλωτές είναι οι  οργανισμοί που τρέφονται από τους 
παραγωγούς, είτε πως καταναλωτές είναι οι οργανισμοί που βρίσκονται στο τέλος της τροφικής 
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αλυσίδας. Ένας στους 10 μαθητές αντιμετωπίζει  το ζωοπλαγκτόν, το οποίο αποτελείται από 
μικροσκοπικούς ζωικούς οργανισμούς, όπως το χορτάρι και το φυτοπλαγκτόν ή το καλαμάρι, το 
οποίο είναι μικρό σε μέγεθος και «ακίνδυνο», ως φυτοφάγο οργανισμό. Δηλαδή κατατάσσει 
τους οργανισμούς σε φυτοφάγους/σαρκοφάγους, παραγωγούς/καταναλωτές με βάση το μέγεθος 
και την αγριότητά τους.
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Αποτελέσματα από την εφαρμογή μίας ακολουθίας διδασκαλίας-
μάθησης βασισμένης στη θεωρία του Vygotsky για τη διδασκαλία των 

επιστημονικών εννοιών στο αντικείμενο της δύναμης και κίνησης
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Η θεωρία του Vygotsky για την ανάπτυξη των επιστημονικών εννοιών χρησιμοποιήθηκε 
για  το  σχεδιασμό  ακολουθίας  διδασκαλίας-μάθησης  σχετικά  με  τις  δυνάμεις.  Η 
εφαρμογή έγινε στην Αγγλία, σε 4 τάξεις (102 μαθητές), ενώ έξι τάξεις (129 μαθητές) 
χρησιμοποιήθηκαν  ως  συγκριτικές.  Η  πρόοδος  των  μαθητών  αξιολογήθηκε  με 
ερωτηματολόγιο,  που  δόθηκε  στους  μαθητές  πριν  και  μετά  τη  διδασκαλία.  Στις 
περισσότερες  ερωτήσεις,  οι  μαθητές  στις  ερευνητικές  τάξεις  είχαν  στατιστικά 
μεγαλύτερη  πρόοδο  από  τους  μαθητές  στις  συγκριτικές  τάξεις.  Δεδομένα  από 
παρατήρηση και μαγνητοφωνημένους διαλόγους καθηγητή-μαθητών έδειξαν ότι στις 
ερευνητικές  τάξεις  διατέθηκε  σημαντικά  περισσότερος  χρόνος  για  τη  συζήτηση 
προβλημάτων δύναμης-κίνησης. Επίσης, στις ερευνητικές τάξεις, οι ‘διασθητικές’ ιδέες 
των παιδιών έγιναν αντικείμενο συζήτησης και ο δάσκαλος προσέφερε ‘στήριξη’ στους 
μαθητές  για  τη  χρησιμοποίηση  των  επιστημονικών  ιδεών.  Τα  αποτελέσματα  της 
μελέτης δείχνουν ότι οι αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για το σχεδιασμό της διδασκαλίας 
θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για το σχεδιασμό της διδασκαλίας και  σε άλλα 
διδακτικά αντικείμενα της Φυσικής.

Εισαγωγή-Θεωρητικό πλαίσιο
Η συγκεκριμένη εργασία αποτελεί μέρος μίας ευρύτερης μελέτης που αφορά στο σχεδιασμό, 
την εφαρμογή και την αξιολόγηση μίας ακολουθίας διδασκαλίας-μάθησης που βασίζεται στη 
θεωρία  του  Vygotsky για  τη  διδασκαλία  των  επιστημονικών  εννοιών.  Η  επιλογή  για  την 
εφαρμογή  αυτής  της  θεωρίας  στον  τομέα  της  δύναμης  και  κίνησης  έγινε  εξ’ αιτίας  της 
πληθώρας των ερευνητικών εργασιών που έχουν αποδείξει ότι οι μαθητές έχουν δυσκολία στην 
ανάπτυξη  του  Νευτώνειου  μοντέλου  για  την  ερμηνεία  των  φαινομένων  της  κίνησης  (Duit, 
2007).

Συνοπτικά,  ο  Vygotsky (1987)  αναδεικνύει  το ρόλο της  διδασκαλίας  στο να  αναπτύξουν οι 
μαθητές αφαιρετική σκέψη, την οποία θεωρεί ως ένα διακριτό και υψηλότερο επίπεδο νόησης. 
Τη διαδικασία αυτή βλέπει ως μακρόχρονη και συντελούμενη στα πλαίσια της αλληλεπίδρασης 
δασκάλου-μαθητή. Σε αυτή την αλληλεπίδραση, ο ρόλος του δασκάλου είναι να καθοδηγεί, 
διορθώνει, κάνει διερευνητικές ερωτήσεις στο μαθητή, οδηγώντας τον στην αρχή με άμεσο και 
στην πορεία με έμμεσο τρόπο προς την ανάπτυξη της επιστημονικής έννοιας. Βασικές αρχές για 
την οργάνωση της διδασκαλίας με βάση το μοντέλο του Vygtosky αποτελούν: 
α) η έναρξη της διδασκαλίας με τη φραστική, με τη μορφή νόμου ή ορισμού, εισαγωγή της 

επιστημονικής ιδέας και
β)  η  ‘εν  δράσει’  διδασκαλία,  που  πραγματοποιείται  όταν  ο  δάσκαλος  και  ο  μαθητής 

αλληλεπιδρούν  στην  προσπάθειά  τους  να  λύσουν  προβλήματα  με  τη  χρήση  της 
επιστημονικής ιδέας. Αυτή η αρχή προϋποθέτει και διασφαλίζει την ενεργητική δράση τόσο 
του μαθητή όσο και του δασκάλου. 
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Εργασίες 

Η πρώτη αρχή του Vygotsky για το σχεδιασμό της διδασκαλίας έχει υποστεί ιδιαίτερη κριτική 
και έχει εξισωθεί με την παραδοσιακή διδασκαλία (Driver, Guesne, & Tiberghien, 1985; Duit, 
1991; Rogoff, Matusov, & White, 1996). Από την πλευρά  του προσωπικού εποικοδομητισμού, 
κατά βάση προτείνεται η ‘επινόηση’ των επιστημονικών ιδεών από τους μαθητές (Brown, 1994; 
diSessa  &  Sherin,  1998;  Vosniadou,  2001).  Από  την  άλλη  πλευρά,  στη  βάση  των 
αποτελεσμάτων από έρευνες που βασίστηκαν στην ‘επινόηση’ και δεν ήταν όσο αναμενόταν 
αποτελεσματικές, όσο και στη βάση επιστημολογικών επιχειρημάτων, ένα σημαντικό μέρος των 
επιστημόνων  έχουν  καταλήξει  στην  ανάγκη  παρουσίασης  των  επιστημονικών  ιδεών  στους 
μαθητές (Driver, Asoko, Leach, Mortimer, & Scott, 1994; Glynn & Duit, 1995; Leach & Scott, 
2003). Παρ’ όλα αυτά, ακόμη και αυτοί που ισχυρίζονται ότι αυτό πρέπει να γίνει, κατά κανόνα 
επιλέγουν η εισαγωγή των επιστημονικών εννοιών να γίνεται μετά τη διαδικασία ανάδειξης και 
συζήτησης των ‘εναλλακτικών’ ιδεών των μαθητών και με τη μορφή ερμηνείας συγκεκριμένων 
αυτοτελών φαινομένων και όχι υπό τη μορφή συστήματος εννοιών-θεωρίας (Driver & Bell, 
1986; Scott, Mortimer, & Aguiar, 2006).

Σκοπός  της  συγκεκριμένης  έρευνας  ήταν ο  σχεδιασμός  και  η  αξιολόγηση μίας  ακολουθίας 
διδασκαλίας-μάθησης βασισμένης  στη θεωρία του  Vygotsky.  Η αξιολόγηση της  ακολουθίας 
αφορούσε στη σύγκριση της αποτελεσματικότητας της πειραματικής ακολουθίας σε σχέση με 
την ‘τυπική’,  συνήθη διδασκαλία,  όσον αφορά στην ικανότητα των μαθητών να δίνουν την 
επιστημονική ερμηνεία φαινομένων κίνησης σε μία διάσταση. Ταυτόχρονα, στόχος της έρευνας 
ήταν οι διερεύνηση ποιοτικών διαφορών μεταξύ των δύο ειδών διδασκαλίας (πειραματικής και 
‘τυπικής’) που θα μπορούσαν να ερμηνεύσουν, τουλάχιστο σε κάποιο βαθμό, τις ενδεχόμενες 
διαφορές στις επιδόσεις των μαθητών που παρακολούθησαν τα δύο είδη διδασκαλίας.   

Ο σχεδιασμός της ακολουθίας
Η  ακολουθία  διήρκησε  12  εκπαιδευτικές  ώρες,  που  εκτιμήθηκε  ότι  είναι  ο  ελάχιστος 
απαιτούμενος χρόνος για τη διδασκαλία φαινομένων ευθύγραμμης κίνησης (ομαλής και ομαλά 
μεταβαλλόμενης) και φαινομένων ακινησίας και ο μέγιστος χρόνος που τα σχολεία που πήραν 
μέρος στην έρευνα μπορούσαν να διαθέσουν για το συγκεκριμένο αντικείμενο.

Για τον ακριβή τρόπο με τον οποίο παρουσιάστηκαν οι επιστημονικές ιδέες στους μαθητές, 
βάση αποτέλεσαν δύο έρευνες που εφάρμοσαν τη θεωρία του Vygotsky για τη διδασκαλία της 
κατανόησης κειμένου (Palincsar & Brown, 1984) και του τρόπου με τον οποίο φτιάχνεται μια 
επιστημονική  θεωρία  (Herrenkohl,  Palincsar,  DeWater,  &  Kawasaki,  1999).  Ταυτόχρονα,  ο 
τρόπος με τον οποίο δομήθηκε η ακολουθία επηρεάστηκε από τις έρευνες τις σχετικές με τις 
διαισθητικές ιδέες των μαθητών.
Οι θεμελιώδεις έννοιες για τη δύναμη και κίνηση παρουσιάστηκαν στους μαθητές με τη μορφή 
δύο βημάτων και τριών κανόνων. Τα βήματα ήταν τα εξής:
Βήμα 1ο: Βρες τις δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα.
Βήμα 2o: Χρησιμοποιώντας μόνο τη συνισταμένη δύναμη που ασκείται στο σώμα, πρόβλεψε ή 

εξήγησε το είδος κίνησης του σώματος.

Οι κανόνες ήταν οι ακόλουθοι:
α) Το σώμα μένει ακίνητο, αν η συνισταμένη  δύναμη που ασκείται σ’αυτό είναι μηδέν.
β) Το σώμα επιταχύνεται  ή επιβραδύνεται,  αν η συνισταμένη δύναμη που ασκείται  σ’αυτό 

είναι διαφορετική από μηδέν.
γ) Το σώμα κινείται με σταθερή ταχύτητα, αν η συνισταμένη δύναμη που ασκείται σ’αυτό 

είναι μηδέν.
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Στη  βάση  των  προαναφερθεισών  ερευνών  της  Palincsar και  των  συνεργατών  της,  έγινε 
προσπάθεια οι  επιστημονικές  ιδέες  να  παρουσιαστούν με τέτοια γλώσσα και  μορφή που οι 
μαθητές  να  μπορούν  να  ξεκινήσουν,  με  τη  βοήθεια  του  δασκάλου,  να  τις  χρησιμοποιούν 
αμέσως για την ερμηνεία φαινομένων σχετικών με την κίνηση. Ετσι, για παράδειγμα, ενώ θα 
μπορούσε  να  ξεκινήσει  κανείς  από  τη  διερεύνηση  της  έννοιας  της  δύναμης  και  των 
διαφορετικών δυνάμεων που υπάρχουν στη φύση (από επαφή και από απόσταση), εκτιμήθηκε 
ότι αυτό θα απαιτούσε περισσότερη ‘διάλεξη’ από την πλευρά του δασκάλου, πριν οι μαθητές 
μπορέσουν  να  πάρουν  μέρος  οι  ίδιοι  στη  χρήση  των  εννοιών.  Από  την  άλλη  πλευρά, 
λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των ερευνών των σχετικών με τις διαισθητικές ιδέες των 
μαθητών, η διδασκαλία προχώρησε από την ερμηνεία φαινομένων για τα οποία η επιστημονική 
αντίληψη  είναι  αρκετά  κοντά  στις  διαισθητικές  ιδέες  των  μαθητών  προς  φαινόμενα  που  η 
επιστημονική ερμηνεία τους αποτελεί πρόκληση για τους μαθητές (για παράδειγμα, η τριβή ως 
δύναμη συζητήθηκε πριν από την κάθετη αντίδραση και η ισορροπία-ακινησία πριν την ομαλή 
κίνηση).
 
Ο ρόλος του δασκάλου ήταν η παροχή σχεδιασμένης βοήθειας στους μαθητές ώστε να μπορούν 
στο  πλαίσιο  της  τάξης  να  εφαρμόζουν  τα  βήματα  και  τους  κανόνες  για  να  απαντούν  σε 
προβλήματα όσον αφορά στις δυνάμεις που δρουν σε ένα σώμα και το είδος κίνησης που αυτό 
εκτελεί.  Η  υπόθεση  ήταν  ότι,  στην  πορεία,  η  βοήθεια  του  δασκάλου  θα  ήταν  λιγότερο 
απαραίτητη και οι  μαθητές θα μπορούσαν να εκτελούν τα βήματα και να εφαρμόζουν τους 
κανόνες αυτοδύναμα. 

Παράλληλα,  ενσωματώθηκαν  στην  ακολουθία  δραστηριότητες  που  απαιτούσαν  από  τους 
μαθητές να σχολιάσουν διαισθητικές ιδέες, αποτυπωμένες στη βιβλιογραφία, και να τις κρίνουν 
υπό το φως της επιστημονικής ερμηνείας. Τέλος, στο σχεδιασμό της ακολουθίας ενσωματώθηκε 
και η εποικοδομητική τεχνική της γεφύρωσης με τη χρήση αναλογίας (bridging analogy), που 
έχει βρεθεί να έχει σημαντικά αποτελέσματα στη διδασκαλία επι μέρους δύσκολων εννοιών 
(Brown, 1994).

Μέθοδοι
Η διδασκαλία εφαρμόστηκε σε 4 τάξεις  μαθητών ηλικίας 11 χρονών (102 μαθητές) σε δύο 
σχολεία της Αγγλίας. Επίσης, στην έρευνα πήραν μέρος και 6 τάξεις από τα ίδια σχολεία, που 
διδάχθηκαν  με  το  συνηθισμένο  τρόπο,   και  που  έπαιξαν  το  ρόλο  τάξεων  σύγκρισης  (129 
μαθητές). Το συνολικό δείγμα των μαθητών στις πειραματικές και τις τάξεις σύγκρισης ήταν 
ισοδύναμο όσον αφορά στην προηγούμενη επίδοση των μαθητών στις φυσικές επιστήμες, στην 
αναλογία αγοριών-κοριτσιών και στο ποσοστό μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες.

Η αξιολόγηση της γνώσης των μαθητών έγινε με τη βοήθεια ερωτηματολογίου που δόθηκε 
στους  μαθητές  πριν  τη  διδασκαλία  και  6  εβδομάδες  μετά  το  τέλος  της  διδασκαλίας.  Το 
ερωτηματολόγιο συγκροτούσαν ανοιχτές ερωτήσες σχετικές με τις δυνάμεις που ασκούνται σε 
διάφορα σώματα και την ερμηνεία για το είδος κίνησης που εκτελεί το σώμα (ένα παράδειγμα 
φαίνεται στο Σχήμα 1). Παράλληλα, έγινε παρατήρηση (από την πρώτη συγγραφέα) τόσο στις 
ερευνητικές  όσο  και  στις  πειραματικές  τάξεις  και  μαγνητοφώνηση  του  διαλόγου  μαθητών-
καθηγητή στις ερευνητικές τάξεις. 
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Εργασίες 

Σχήμα 1: Ερώτηση για την αξιολόγηση της γνώσης των μαθητών

Ερ.1 Η παρακάτω εικόνα δείχνει μία λάμπα πάνω σε ένα κομοδίνο.
α) Δρουν δυνάμεις πάνω στη λάμπα? (Συμπλήρωσε με )

Ναι 
Οχι

Αν ναι, παρακαλώ

• Σχεδίασε βέλη πάνω στη φωτογραφία που να αναπαριστούν τις δυνάμεις που δρουν στη 
λάμπα.

• Στη συνέχεια, ονόμασε τις δυνάμεις.

β) Η λάμπα δεν κινείται πάνω ή κάτω. Γιατί είναι ακίνητη η λάμπα;

Ανάλυση δεδομένων - Αποτελέσματα
Οι απαντήσεις των μαθητών στα ερωτηματολόγια αξιολογήθηκαν με τη βοήθεια συστημάτων 
κωδικοποίησης που σχεδίασε η πρώτη συγγραφέας και ελέγχθηκαν ως προς την αξιοπιστία τους 
(reliability)  από  δύο  ερευνητές  του  χώρου  (αξιοπιστία  98%).  Οι  απαντήσεις  των  μαθητών 
αξιολογήθηκαν ως  προς  την  αναγνώριση των δυνάμεων που δρουν σε ένα σώμα και  όσον 
αφορά στην ερμηνεία για το είδος της κίνησης του σώματος. Οι κατηγορίες των απαντήσεων 
δίνονται στους παρακάτω πίνακες, με παραδείγματα απαντήσεων για την ερώτηση που φαίνεται 
στο Σχήμα 1.

Πίνακας 1: Σύστημα κωδικών για την αξιολόγηση της αναγνώρισης των δυνάμεων
Κατηγορία Επεξήγηση Παραδείγματα
Σωστή απάντηση Δύο αντίρροπες και σωστές δυνάμεις Βάρος  και  κάθετη  αντίδραση 

(δύναμη από το τραπέζι)
Επαρκείς δυνάμεις Δύο  αντίρροπες  δυνάμεις,  όχι  και  οι  δύο 

σωστές
Βάρος και αντίσταση του αέρα
Βάρος και άλλη, χωρίς όνομα

Οχι  επαρκείς 
δυνάμεις  

Δύναμη μόνο στη μία κατεύθυνση Βάρος μόνο

Καμία δύναμη Καμία δύναμη στο επίπεδο αναφοράς Καμία δύναμη 
Δυνάμεις οριζόντιες
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Πίνακας 2: Σύστημα κωδικών για την αξιολόγηση της ερμηνείας για το είδος κίνησης του σώματος
Κατηγορία Επεξήγηση Παραδείγματα
Σωστός κανόνας Αναφορά  σε  μέτρα  δυνάμεων-σωστή 

σύγκριση μέτρων
Το  βάρος  είναι  ίσο  με  την 
αντίσταση του αέρα
Η συνισταμένη των δυνάμεων 
είναι μηδέν

Εναλλακτικός 
κανόνας

Αναφορά  σε  μέτρα  δυνάμεων  –λαθεμένη 
σύγκριση μέτρων

Το  βάρος  είναι  μεγαλύτερο 
από την κάθετη αντίδραση

Ενδιάμεση Αναφορά σε δυνάμεις στο επίπεδο αναφοράς 
– όχι σύγκριση μέτρων δυνάμεων

Εξ αιτίας του βάρους

Χαμηλού επιπέδου Οχι  αναφορά  σε  δύναμη  στο  επίπεδο 
αναφοράς

Γιατί  η  λάμπα  είναι 
αντικείμενο
Καμία απάντηση

 
Οι απαντήσεις κάθε μαθητή στο ερωτηματολόγιο πριν και μετά τη διδασκαλία συγκρίθηκαν και 
καταχωρήθηκε  αν  υπήρξε  ‘πρόοδος’  ή  ‘όχι  πρόοδος’  (που  περιελάμβανε 
στασιμότητα/χειροτέρευση).  Στη  συνέχεια,  τα  αποτελέσματα  από  όλους  τους  μαθητές 
συμπεριλήφθηκαν σε πίνακες  και  ελέγθηκαν για  στατιστικές  διαφορές  μεταξύ συγκριτικών-
ερευνητικών όσον αφορά στην ‘πρόοδο’/ ‘όχι πρόοδο’ με χρήση του στατιστικού τεστ χ2. Τα 
αποτελέσματα φαίνονται στον Πίνακα 3.

Πίνακας 3: Σύγκριση του αριθμού των μαθητών που παρουσίασαν πρόοδο μετά τη διδασκαλία στις δύο 
ομάδες τάξεων (ερευνητικές-συγκριτικές)- Πιθανότητες με βάση την εφαρμογή του χ2

Αναγνώριση 
δυνάμεων

Ερμηνεία 
είδους 

κίνησης
p p

Ερ. 1: λάμπα σε κομοδίνο (ακινησία, οριζόντιο) 0.09 0.05
Ερ.2: νόμισμα, κινείται προς τα πάνω (επιβράδυνση, κατακόρυφο) 0.03*1 0.02*
Ερ.3: φορτηγό σε δρόμο (ομαλή κίνηση, οριζόντιο) 0.08 <0.01*
Ερ. 4: μπάλα που έχουν κλοτσήσει (επιβράδυνση, οριζόντιο) <0.01* <0.01*
Ερ. 5: γυναίκα πέφτει (ομαλή, κατακόρυφη) 0.04* 0.08
Ερ. 6: πλασματάκι σπρώχνει κουτί (ακινησία, οριζόντιο) <0.01* <0.01*
Ερ. 7: σώμα που κρέμεται από σκοινί (ακινησία, κατακόρυφο) <0.01* <0.01*

Με εξαίρεση την  αναγνώριση των  δυνάμεων  στην  ερώτηση 3  (στον  πίνακα  3  φαίνεται  με 
πλάγια γραφή), όλες οι διαφορές μεταξύ ερευνητικών και συγκριτικών τάξεων ήταν σε θετική 
κατεύθυνση (μεγαλύτερος  αριθμός  μαθητών στις  ερευνητικές  τάξεις  παρουσίασε πρόοδο σε 
σχέση  με  τους  μαθητές  στις  συγκριτικές  τάξεις).  Επίσης,  οι  περισσότερες  διαφορές  ήταν 
στατιστικά σημαντικές (πέντε σχετικά με την αναγνώριση δυνάμεων και πέντε σχετικά με την 
ερμηνεία για το είδος κίνησης). Αυτά τα αποτελέσματα καταδεικνύουν την αποτελεσματικότητα 
της ερευνητικής διδασκαλίας σε σύγκριση με την ‘τυπική’, συνήθη διδασκαλία. 

Ενδιαφέρον,  όμως,  παρουσιάζει  η  διερεύνηση  των  παραγόντων  που  οδήγησαν  σε  αυτά  τα 
διαφοροποιημένα αποτελέσματα. Για αυτή τη διερεύνηση χρησιμοποιήθηκαν τα δεδομένα από 
την παρατήρηση των μαθημάτων όσο και από τη μαγνητοφώνηση των διαλόγων καθηγητή-
μαθητών στις ερευνητικές τάξεις. 

1  Ο αστερίσκος δηλώνει ότι το αποτέλεσμα είναι στατιστικά σημαντικό με επίπεδο σημαντικότητας το 0.05.
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Με  βάση  τα  δεδομένα  από  την  παρατήρηση,  κατηγοριοποιήθηκαν  οι  δραστηριότητες  στις 
οποίες πήραν μέρος οι μαθητές στη διάρκεια των μαθημάτων. Βρέθηκε ότι  οι μαθητές στις 
ερευνητικές  τάξεις  διέθεσαν  περίπου  το  65% του  χρόνου  τους  για  τη  συζήτηση  ποιοτικών 
προβλημάτων σε σχέση με τη δύναμη και την κίνηση (τη φύση και τον αριθμό των δυνάμεων 
που  δρουν  σε  ένα  σώμα,  την  εξήγηση  για  τον  τρόπο  δράσης  δυνάμεων  που  έρχονται  σε 
αντίθεση με την εμπειρία (τάση του νήματος, κάθετη αντίδραση), την εφαρμογή των νόμων του 
Νεύτωνα για την ερμηνεία του είδους κίνησης, την εξέταση ‘εναλλακτικών’ ιδεών), σε αντίθεση 
με τις συγκριτικές τάξεις που διέθεσαν μόνο περίπου το 30% του χρόνου τους σε αυτές τις 
δραστηριότητες.

Ταυτόχρονα, επισημάνθηκαν διαφορές στον τρόπο με τον οποίο τα φαινόμενα της δύναμης και 
κίνησης συζητήθηκαν στα δύο είδη τάξεων. Διαφορές διαπιστώθηκαν στα εξής:

• Οι ευκαιρίες που δόθηκαν στους μαθητές στις συγκριτικές τάξεις να εκφράσουν και να 
συζητήσουν τις διαισθητικές ιδέες τους ήταν λιγότερες

• Οι  λαθεμένες  απαντήσεις  των  μαθητών  έγιναν  αντικείμενο  αμφισβήτησης  λιγότερο 
συχνά

• Ερμηνεία για την ύπαρξη δυνάμεων που είναι δύσκολο να κατανοηθούν (τάση νήματος, 
κάθετη αντίδραση) δεν παρασχέθηκε, και

• Το γεγονός ότι οι επιστημονικές ιδέες διαφέρουν από τις καθημερινές-διαισθητικές δεν 
τονίστηκε.

Παράλληλα, διαφορές επισημάνθηκαν στον τρόπο με τον οποίο τα φαινόμενα της δύναμης- 
κίνησης  συζητήθηκαν  στις  ερευνητικές  τάξεις  με  την  πάροδο  των  μαθημάτων.  Διαφορές 
διαπιστώθηκαν στο βαθμό που:

• ο δάσκαλος προσέφερε στήριξη στους μαθητές
• οι μαθητές χρησιμοποιούσαν τα βήματα και τους κανόνες και
• οι μαθητές αποδεχόντουσαν τους κανόνες και τα βήματα.

Ετσι, στα αρχικά μαθήματα της ακολουθίας οι μαθητές οδηγούνταν κυρίως από τις διαισθητικές 
τους  ιδέες,  και  ενίοτε  απέρριπταν  πλευρές  των  βημάτων  και  κανόνων,  ως  αναληθείς. 
Ταυτόχρονα, υπήρχε ανάγκη σημαντικής παρέμβασης από το δάσκαλο ώστε να βοηθήσει τους 
μαθητές  να  εστιάσουν  την  προσοχή τους  στα  βήματα  και  τους  κανόνες  και  να  μπουν  στη 
διαδικασία να απαντήσουν με βάση αυτά.  Προς το τέλος της ακολουθίας,  αν και  όχι χωρίς 
παλινδρομήσεις, οι μαθητές έγιναν πιο ικανοί να παίρνουν μέρος σε μία συζήτηση οργανωμένη 
γύρω από τα βήματα και τους κανόνες (δηλαδή, γύρω από τις επιστημονικές ιδέες). Αν και δεν 
έγιναν ικανοί να χρησιμοποιούν τις ιδέες αυτόνομα, η παρέμβαση του δασκάλου έγινε λιγότερο 
εμφανής και περισσότερο έμμεση σε σχέση με την αρχή της ακολουθίας. 

Συμπεράσματα - Συζήτηση
Τα αποτελέσματα από τη σύγκριση των ερωτηματολογίων κατέδειξαν στατιστικά σημαντικές 
διαφορές  στην  πρόοδο  των  μαθητών  που  παρακολούθησαν  την  ερευνητική  διδασκαλία  σε 
σχέση με μαθητές που ακολούθησαν την ‘τυπική’ διδασκαλία. Αυτά τα αποτελέσματα είναι κατ’ 
αρχήν ενδεικτικά για την αποτελεσματικότητα της ερευνητικής ακολουθίας. Οπως έχει όμως 
επισημανθεί,  απαντήσεις  στο  γιατί  παρατηρούνται  τα  διαφοροποιημένα  αποτελέσματα  δεν 
μπορούν να δοθούν αν κανείς δεν εξετάσει τι έγινε μέσα στην τάξη (Psillos & Meheut, 2004). 
Οι ποιοτικές διαφορές που διαπιστώθηκαν μεταξύ των ερευνητικών και συγκριτικών τάξεων 
επιτρέπουν την εξαγωγή κάποιων συμπερασμάτων.
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Το  πρώτο  συμπέρασμα  αφορά  στο  χρόνο  που  διατίθεται  για  τη  συζήτηση  ποιοτικών 
προβλημάτων σχετικών με τη δύναμη και κίνηση. Η παρούσα έρευνα έρχεται να ενισχύσει την 
έκκληση σχεδόν του συνόλου των ερευνητών: οι μαθητές έχουν ανάγκη να χρησιμοποιήσουν το 
εργαλείο της Νευτώνειας μηχανικής σε ένα πλήθος φαινομένων, τόσο για να μπορέσουν να 
αναπτύξουν την ικανότητά τους για ορθή του χρήση (που δεν είναι αυτονόητη), όσο και για να 
πειστούν για την αξία χρήσης του. Το δεύτερο συμπέρασμα επίσης ενισχύει το βασικό κορμό 
των ερευνών στη διδακτική των Φυσικών επιστημών, που απαιτούν οι εναλλακτικές ιδέες των 
παιδιών  να  γίνονται  αντικείμενο  συζήτησης  μέσα στην τάξη.  Είναι  φανερό,  βέβαια,  ότι  τα 
χαρακτηριστικά που βρέθηκαν να διαφοροποιούν τα δύο είδη τάξεων δεν είναι και τα μοναδικά 
(η ματιά της ερευνήτριας που ανέλυσε τα δεδομένα της παρατήρησης και των διαλόγων μέσα 
στην τάξη είναι προφανώς επηρεασμένη από τη θεωρητική της σκοπιά). Ετσι, για παράδειγμα, 
δεν επισημάνθηκαν ή αναζητήθηκαν διαφορές στον τρόπο επικοινωνίας του κάθε δασκάλου με 
τους  μαθητές  του,  στο  κλίμα  του  σχολείου  κ.λ.π.  Παρ’  όλα  αυτά,  οι  διαφορές  που 
διαπιστώθηκαν είναι πιθανόν να ερμηνεύουν μερικά τη διαφορά στις επιδόσεις των μαθητών 
των δύο ειδών τάξεων. 

Το τρίτο  συμπέρασμα σχετίζεται  με  τη  βασική  επιλογή  που έγινε  για  την παρουσίαση των 
επιστημονικών  ιδεών  στην  αρχή  της  ακολουθίας,  στη  βάση  της  θεωρίας  του  Vygotsky.  Το 
γεγονός ότι  η παρούσα ακολουθία φαίνεται να οδηγεί τους μαθητές σε καλύτερη γνώση σε 
σχέση με τη ‘συνήθη’ διδασκαλία, σε αντίθεση με αρκετές μελέτες που έχουν γίνει στα πλαίσια 
του εποικοδομητισμού, καθιστά την παρούσα μελέτη ένα παράδειγμα που δείχνει ότι πιθανά η 
μέθοδος έχει κάποια δυναμική και αξίζει  να μελετηθεί περισσότερο. Το γεγονός ότι,  με την 
πάροδο των μαθημάτων, βρέθηκε διαφοροποίηση στον τρόπο με τον οποίο ο δάσκαλος παρέχει 
στήριξη  στους  μαθητές  και  στο  βαθμό  που  οι  μαθητές  χρησιμοποιούν  και  δείχνουν  να 
εμπιστεύονται τις επιστημονικές ιδέες – στοιχεία που συνδέονται άμεσα με τις βασικές αρχές 
στις οποίες βασίστηκε ο σχεδιασμός της ακολουθίας- παρέχει μια κατ’ αρχήν στήριξη σε αυτές 
τις αρχές. Βέβαια, είναι φανερό ότι η αποτελεσματικότητα της ακολουθίας είναι δύσκολο να 
αποδοθεί μεμονωμένα σε ένα ή περισσότερα στοιχεία της. Ετσι, για παράδειγμα, σε αυτήν εδώ 
την έρευνα ο αυξημένος χρόνος που διατέθηκε για τη συζήτηση ποιοτικών προβλημάτων σε 
σχέση  με  την  κίνηση  συνέβαλε  στη  βελτίωση  των  αποτελεσμάτων  των  μαθητών  στις 
ερευνητικές τάξεις. Η διερεύνηση των επί μέρους παραγόντων που οδηγούν σε ένα αποτέλεσμα 
μάθησης απαιτεί πιο ενδελεχή μελέτη της διαδικασίας μάθησης στα πλαίσια της συγκεκριμένης 
ακολουθίας, ώστε να στοιχειοθετηθεί ακριβέστερα η σχέση μεταξύ της αποτελεσματικότητας 
της  διδασκαλίας  και  συγκεκριμένων  πλευρών  της.  Μια  τέτοια  διερεύνηση  αποτελεί  πεδίο 
περαιτέρω έρευνας. Επίσης, πεδίο περαιτέρω έρευνας αποτελεί ο σχεδιασμός και η μελέτη της 
αποτελεσματικότητας  ακολουθιών,  στηριγμένων  στις  ίδιες  βασικές  θεωρητικές  αρχές,  σε 
διαφορετικά διδακτικά αντικείμενα της Φυσικής. 
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Οταν η ερμηνεία της ακινησίας αποδεικνύεται δυσκολότερη από την 
ερμηνεία της ομαλής κίνησης: Αποτελέσματα από τη διδασκαλία των 
επιστημονικών ιδεών για τη δύναμη και κίνηση σε 11χρονους μαθητές

Νικολάου Λ.
King’s College London, labrini.nikolaou@kcl.ac.uk

Ορισμένοι  ερευνητές αποδίδουν στις διαισθητικές ιδέες των μαθητών σχετικά με τη 
δύναμη-κίνηση τη συγκρότηση διασθητικής θεωρίας, ενώ άλλοι ισχυρίζονται ότι οι ιδέες 
των  μαθητών  έχουν  πιο  χαλαρή  σύνδεση.  Η  συγκεκριμένη  μελέτη  εστιάζει  στην 
κατανόηση  του  φαινομένου  της  ακινησίας  στο  οριζόντιο  επίπεδο.  Η  έρευνα 
διενεργήθηκε στην Αγγλία με τη συμμετοχή 102 μαθητών. Η επίδοση των μαθητών 
αξιολογήθηκε  με  ερωτηματολόγιο  (πριν,  αμέσως  μετά  και  έξι  εβδομάδες  μετά  τη 
διδασκαλία). Η υπό μελέτη περίπτωση αποδείχθηκε η δυσκολότερη. Περίπου οι μισοί 
από  τους  μαθητές,  έδωσαν  απαντήσεις  που  υποδεικνύουν  την  αντίληψη  του 
φαινομένου  ως  περίπτωση  ‘έλλειψης  ισορροπίας’.  Αυτές  οι  απαντήσεις  δεν  είναι 
συμβατές με την ύπαρξη διαισθητικής θεωρίας ‘δύναμη συνεπάγεται κίνηση’. Ανάλυση 
των δεδομένων από συνεντεύξεις με ορισμένους μαθητές έδειξε ότι  οι  μαθητές που 
διόρθωσαν τις  λανθασμένες απαντήσεις  τους στη διάρκεια της συνέντευξης έκαναν 
επίκληση του νόμου ‘ακινησία συνεπάγεται ισορροπία δυνάμεων’, γεγονός που είναι 
δυνατό να υποδηλώνει την τάση συγκρότησης θεωρίας, επιστημονικής ή διαισθητικής. 

Εισαγωγή – Θεωρητικό πλαίσιο
Πολλαπλές έρευνες σχετικά με τις διαισθητικές ιδέες των μαθητών στον τομέα της δύναμης και 
κίνησης έχουν δείξει ότι οι μαθητές έρχονται στην τάξη έχοντας ήδη αντιλήψεις τόσο για τις 
δυνάμεις  που δρουν στα σώματα που κινούνται  ή είναι  ακίνητα όσο και  για  τις  αιτίες  που 
αναγκάζουν τα σώματα να εκτελούν ένα είδος  κίνησης  (Duit,  2007).  Ετσι  οι  μαθητές είναι 
δυνατό να μην αναγνωρίζουν ‘μη ορατές’ δυνάμεις, όπως η δύναμη της βαρύτητας, η τριβή, η 
τάση του νήματος και η κάθετη αντίδραση (Clement, Brown, & Zietsman, 1989; Simon, Black, 
Brown,  & Blondel,  1994;  Twigger  et  al.,  1994).   Όσον  αφορά στο  επίπεδο  ερμηνείας  της 
κίνησης των σωμάτων,  οι  περισσότεροι  ερευνητές  ισχυρίζονται  ότι  οι  μαθητές  θεωρούν ότι 
υπάρχει σχέση αιτίου-αιτιατού μεταξύ δύναμης και κίνησης, μια αντίληψη που είναι γνωστή ως 
η διαισθητική αντίληψη ότι ‘η δύναμη προκαλεί κίνηση’ (force implies motion conception). 
Ταυτόχρονα, οι μαθητές σε κάποιες περιπτώσεις χρησιμοποιούν και μη δυναμικές ερμηνείες για 
την ερμηνεία της κινητικής κατάστασης ενός σώματος (για παράδειγμα, ένα σώμα ισορροπεί 
πάνω σε ένα τραπέζι γιατί το τραπέζι το στηρίζει ή γιατί δεν είναι έμβιο) (Bliss & Ogborn, 1993; 
Simon et al., 1994). Οι πλέον ενάντια στη διαίσθηση επιστημονικές ερμηνείες αφορούν στην 
ομαλή κίνηση (Galili & Bar, 1992; Twigger et al., 1994) και την ερμηνεία της επιβράδυνσης 
αντικειμένου που εκτελεί βολή (Palmer, 1997; Twigger et al., 1994).  Στον τομέα της ακινησίας, 
περισσότερη έμφαση έχει δοθεί στην αναγνώριση δυνάμεων (της τάσης του νήματος και της 
κάθετης  αντίδρασης)  και  λιγότερο  στη  σχέση  μεταξύ  των  μέτρων  αυτών  των  δυνάμεων 
(Clement et al., 1989). Παρ’ όλα αυτά, έχει βρεθεί ότι σχετικά νεαροί μαθητές, ακόμα και στην 
περίπτωση που αναγνωρίζουν την ύπαρξη των δυνάμεων είναι δυνατό να αναγνωρίζουν την 
κατάσταση ακινησίας στο κατακόρυφο επίπεδο ως ‘έλλειψη ισσοροπίας’ και στο βαθμό που 
αναγνωρίζουν δύο δυνάμεις να απαιτούν αυτές να είναι άνισες (Simon et al., 1994).
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Παρά τη γενική παραδοχή ύπαρξης σχέσης μεταξύ της δύναμης και της κίνησης στις αντιλήψεις 
των  μαθητών,  διαφορετικοί  ερευνητές  αποδίδουν  διαφορετικό  είδος  δομής  στις  ιδέες  των 
μαθητών.  Ετσι,  ορισμένοι ερευνητές αποδίδουν στις  ιδέες των παιδιών τη συγκρότηση μιας 
διαισθητικής θεωρίας, που απαιτεί την ύπαρξη δύναμης για να υπάρχει κίνηση και αντίστροφα 
(Dykstra Jr., Boyle, & Monarch, 1992; McCloskey, 1983). Αλλοι επιστήμονες θεωρούν ότι οι 
ιδέες των παιδιών έχουν τη δομή εναλλακτικών μοντέλων (alternative frameworks), που έχουν 
εσωτερική δομή αλλά μικρότερο εύρος φαινομένων στο οποίο εφαρμόζονται (Driver, Guesne, 
& Tiberghien, 1985; Duit, 1991), και τέλος μια τελευταία ομάδα ερευνητών ισχυρίζεται ότι οι 
ιδέες  των  παιδιών  είναι  μάλλον  σκόρπιες,  χωρίς  εσωτερική  συγκρότηση  (Claxton,  1993; 
diSessa, 1993). 

Η  μελέτη  αυτή  αποτελεί  μέρος  μιας  συνολικότερης  μελέτης  που  εξετάζει  την 
αποτελεσματικότητα  μιας  συγκεκριμένης  ακολουθίας  διδασκαλίας-μάθησης  βασισμένης  στη 
θεωρία του Vygotsky (1987) για τη διδασκαλία των επιστημονικών ιδεών. Βασικές αρχές αυτής 
της θεωρίας για την οργάνωση της διδασκαλίας αποτελούν η έναρξη της διδασκαλίας με τη 
φραστική, με τη μορφή νόμου ή ορισμού, εισαγωγή της επιστημονικής ιδέας και η ‘εν δράσει’ 
διδασκαλία,  που  πραγματοποιείται  όταν  ο  δάσκαλος  και  ο  μαθητής  αλληλεπιδρούν  στην 
προσπάθειά  τους  να  λύσουν  προβλήματα  με  τη  χρήση  της  επιστημονικής  ιδέας.  Στη 
συγκεκριμένη έρευνα οι επιστημονικές ιδέες παρουσιάστηκαν με τη μορφή δύο βημάτων και 
τριών κανόνων. 
Τα βήματα ήταν τα εξής:
Βήμα 1ο: Βρες τις δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα.
Βήμα 2o: Χρησιμοποιώντας μόνο τη συνισταμένη δύναμη που ασκείται στο σώμα, πρόβλεψε ή 

εξήγησε το είδος κίνησης του σώματος.

Οι κανόνες ήταν οι ακόλουθοι:
α) Το σώμα μένει ακίνητο, αν η συνισταμένη  δύναμη που ασκείται σ’αυτό είναι μηδέν.
β) Το σώμα επιταχύνεται  ή επιβραδύνεται,  αν η συνισταμένη δύναμη που ασκείται  σ’αυτό 

είναι διαφορετική από μηδέν.
γ) Το σώμα κινείται με σταθερή ταχύτητα, αν η συνισταμένη δύναμη που ασκείται σ’αυτό 

είναι μηδέν.
 
Η  έρευνα  εφαρμόστηκε  σε  τέσσερις  τάξεις  σε  δύο  σχολεία  της  ευρύτερης  περιοχής  του 
Λονδίνου και πήραν σε αυτή μέρος  102 11χρονοι μαθητές (που φοιτούσαν στην Α’ Γυμνασίου). 
Στη  συγκεκριμένη  εργασία,  αντικείμενο  μελέτης  αποτελεί  η  κατανόηση  της  επιστημονικής 
ερμηνείας για την περίπτωση της ισορροπίας σε οριζόντιο επίπεδο (όταν σε αυτό δρουν μία 
δύναμη από ένα έμβιο ον και η τριβή). Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα μελετά το βαθμό στον 
οποίο  οι  μαθητές  μετά  τη  διδασκαλία  δίνουν  την  επιστημονική  απάντηση  σχετικά  με  την 
ισορροπία  στο  οριζόντιο  επίπεδο  και,  δεδομένου  ότι  από  τα  αποτελέσματα  της  έρευνας 
αναδεικνύεται  ότι  αυτό  το  φαινόμενο  είναι  πιο  δύσκολο  στην  κατανόησή  του  από  άλλα 
φαινόμενα κίνησης, διερευνά πιθανούς λόγους για τους οποίους οι μαθητές δυσκολεύονται να 
δώσουν την επιστημονικά αποδεκτή ερμηνεία για το συγκεκριμένο φαινόμενο.

Μέθοδοι
Η αξιολόγηση της γνώσης των μαθητών έγινε κυρίως με τη βοήθεια ερωτηματολογίου που 
δόθηκε στους μαθητές πριν, αμέσως μετά και 6 εβδομάδες μετά το τέλος της διδασκαλίας. Το 
ερωτηματολόγιο συγκροτούσαν ανοιχτές ερωτήσες σχετικές με τις δυνάμεις που ασκούνται σε 
διάφορα σώματα και την ερμηνεία για το είδος κίνησης που εκτελεί το σώμα (το παράδειγμα 
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που απασχολεί την παρούσα μελέτη φαίνεται στο Σχήμα 1). Επίσης, ένας αριθμός έξι μαθητών 
από κάθε τάξη, σε ζευγάρια, πήραν μέρος σε συνέντευξη σχετικά με τις απαντήσεις που έδωσαν 
στο ερωτηματολόγιο.

Σχήμα 1: Ερώτηση για την αξιολόγηση της γνώσης των μαθητών

Ερ.6 Η παρακάτω εικόνα δείχνει ένα ανθρωπάκι που σπρώχνει ένα κουτί.
α) Δρουν δυνάμεις πάνω στο κουτί; (Συμπλήρωσε με )

Ναι 
Οχι

Αν ναι, παρακαλώ

• Σχεδίασε βέλη πάνω στη φωτογραφία που να αναπαριστούν τις δυνάμεις που δρουν στο 
κουτί.

• Στη συνέχεια, ονόμασε τις δυνάμεις.

β) Το κουτί δεν κινείται δεξιά ή αριστερά. Γιατί είναι ακίνητο το κουτί;

Ανάλυση δεδομένων - Αποτελέσματα
Οι απαντήσεις των μαθητών στα ερωτηματολόγια αξιολογήθηκαν με τη βοήθεια συστημάτων 
κωδικοποίησης που σχεδίασε η συγγραφέας και ελέγχθηκαν ως προς την αξιοπιστία τους (reli-
ability)  από  δύο  ερευνητές  του  χώρου  (αξιοπιστία  98%).  Στη  συγκεκριμένη  εργασία, 
αναφέρονται  μόνο οι  απαντήσεις  των μαθητών σχετικά με  την ερμηνεία της  ακινησίας  του 
σώματος.  Οι  κατηγορίες  των  απαντήσεων  δίνονται  στον  Πίνακα  1,  με  παραδείγματα 
απαντήσεων για την ερώτηση που φαίνεται στο Σχήμα 1.
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Πίνακας 1: Σύστημα κωδικών για την αξιολόγηση της ερμηνείας για το είδος κίνησης του σώματος
Κατηγορία Επεξήγηση Παραδείγματα
Σωστός κανόνας Αναφορά σε μέτρα δυνάμεων-σωστή 

σύγκριση μέτρων
Η δύναμη από το ανθρωπάκι είναι ίση 
σε μέτρο με την τριβή. Η δύναμη από το 
ανθρωπάκι  είναι  ίση  με  το  βάρος  του 
σώματος
Η  συνισταμένη  των  δυνάμεων  είναι 
μηδέν

Εναλλακτικός 
κανόνας

Αναφορά  σε  μέτρα  δυνάμεων  –
λαθεμένη σύγκριση μέτρων

Η  τριβή  είναι  μεγαλύτερη  από  τη 
δύναμη από το ανθρωπάκι
Το  βάρος  είναι  μεγαλύτερο  από  τη 
δύναμη από το ανθρωπάκι

Ενδιάμεση Αναφορά  σε  δυνάμεις  στο  επίπεδο 
αναφοράς  –  όχι  σύγκριση  μέτρων 
δυνάμεων

Η δύναμη από το ανθρωπάκι δεν είναι 
αρκετή
Η τριβή είναι πολύ μεγάλη
Υπάρχει τριβή

Χαμηλού 
επιπέδου

Οχι αναφορά σε δύναμη στο επίπεδο 
αναφοράς

Επειδή το ανθρωπάκι δεν είναι  αρκετά 
δυνατό
Το κουτί έχει μεγάλο βάρος
Καμία απάντηση

 
Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τα ποσοστά των μαθητών που έδωσαν απάντηση ‘σωστού κανόνα’ 
στις διαφορετικές ερωτήσεις του ερωτηματολογίου στα τρία στάδια της έρευνας. 

Πίνακας 2: Ποσοστό μαθητών που έδωσαν απάντηση ‘σωστού κανόνα’ στις διάφορες ερωτήσεις στα 
τρία στάδια της έρευνας

Πριν τη 
διδ/λία

Αμέσως μετά 
τη διδ/λία

Εξι 
εβδομάδες 

μετά τη διδ/
λία

Ερ. 1: λάμπα σε κομοδίνο (ακινησία, οριζόντιο) 10 70 68
Ερ.2:  νόμισμα,  κινείται  προς  τα πάνω (επιβράδυνση, 
κατακόρυφο)

21 47 44

Ερ.3: φορτηγό σε δρόμο (ομαλή κίνηση, οριζόντιο) 12 64 65
Ερ.  4:  μπάλα  που  έχουν  κλοτσήσει  (επιβράδυνση, 
οριζόντιο)

 3 42 40

Ερ. 5: γυναίκα πέφτει (ομαλή, κατακόρυφη) 18 69 67
Ερ. 6: ανθρωπάκι σπρώχνει κουτί (ακινησία, οριζόντιο)  4 52 39
Ερ.  7:  σώμα  που  κρέμεται  από  σκοινί  (ακινησία, 
κατακόρυφο)

29 79 71

Ο πίνακας 2 δείχνει ότι με το πέρας της έρευνας, μικρότερη επιτυχία υπήρχε στην ερμηνεία της 
επιβραδυνόμενης κίνησης και  στην ερμηνεία της ακινησίας στο οριζόντιο επίπεδο.  Από την 
άλλη πλευρά, η τάξη μεγέθους των σωστών απαντήσεων ήταν ίδια για τις δύο ερωτήσεις της 
ομαλής  κίνησης  και  για  την  περίπτωση  της  ακινησίας  στο  κατακόρυφο  επίπεδο  (με  την 
επίδραση της κάθετης αντίδρασης και της τάσης του νήματος αντίστοιχα). Αν και με βάση τη 
βιβλιογραφία η δυσκολία στην κατανόηση της ερμηνείας για την επιβραδυνόμενη κίνηση (και 
μάλιστα  στην  περίπτωση  της  βολής)  είναι  αναμενόμενη,  το  μειωμένο  ποσοστό  σωστών 
απαντήσεων για την περίπτωση της ακινησίας στο οριζόντιο επίπεδο, αποτελεί μη αναμενόμενο 
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γεγονός.  Επίσης,  αξίζει  να  επισημανθεί  το  γεγονός  ότι  σε  αυτή  την  ερώτηση παρατηρείται 
μεγαλύτερη μείωση του ποσοστού των μαθητών που δίνουν τη σωστή απάντηση στο χρονικό 
διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της διδασκαλίας και του τέλους της έρευνας.

Για  τη  διερεύνηση  των  αιτιών  που  θα  μπορούσαν  να  εξηγήσουν  γιατί  οι  μαθητές 
δυσκολεύτηκαν περισσότερο με την ακινησία στο οριζόντιο επίπεδο παρά με την ακινησία στο 
κατακόρυφο  επίπεδο  ή  την  ομαλή  κίνηση,  έγινε  περαιτέρω ανάλυση  των  απαντήσεων  που 
έδωσαν οι μαθητές στις ερωτήσεις της ακινησίας. Ο πίνακας 3 παρουσιάζει τα ποσοστά των 
μαθητών που στις ερωτήσεις της ακινησίας έδωσαν απάντηση που περιελάμβανε τη σύγκριση ή 
απλή αναφορά στο μέγεθος μιας δύναμης ή άλλης ποσότητας. Για παράδειγμα, για την ερώτηση 
6, ενδεικτικές απαντήσεις ήταν ότι ‘η τριβή είναι πολύ μεγάλη’ ή ότι το ‘το κουτί είναι πολύ 
βαρύ ή βαρύτερο από το ανθρωπάκι’. Ο πίνακας 3 δείχνει ότι ενώ τα ποσοστά των μαθητών που 
έδωσαν τέτοια απάντηση στην περίπτωση της ακινησίας στο κατακόρυφο επίπεδο ήταν πολύ 
μικρά (και δεν ξεπέρασαν το 7% σε καμία περίπτωση), τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν ιδιαίτερα 
υψηλά σε όλες τις φάσεις της έρευνας (74% πριν, 34% αμέσως μετά και 47% έξι εβδομάδες 
μετά το τέλος της διδασκαλίας) για την ερώτηση της ακινησίας στο οριζόντιο επίπεδο. 

Πίνακας 3: Ποσοστό μαθητών που έδωσαν απάντηση που περιλαμβάνει την αναφορά (με ή χωρίς 
σύγκριση) στο μέγεθος μιας δύναμης ή άλλης ποσότητας για τις τρεις ερωτήσεις της ακινησίας

Ερ.  1:  Λάμπα  σε 
κομοδίνο

Ερ.  6:  Ανθρωπάκι 
σπρώχνει κουτί

Ερ.7:  Σώμα  κρέμεται 
από σκοινί

πριν 
τη διδ/
λία

αμέσως 
μετά τη 
διδ/λία

έξι  εβδομ. 
μετά  τη 
διδ/λία

πριν 
τη διδ/
λία

αμέσω
ς  μετά 
τη  διδ/
λία

έξι  εβδομ. 
μετά  τη 
διδ/λία

πριν 
τη διδ/
λία

αμέσω
ς  μετά 
τη  διδ/
λία

έξι 
εβδομ. 
μετά 
τη 
διδ/λία

Εναλλακτικ
ός κανόνας

0 1 0 15 24 37 2 3 7

Ενδιάμεση 4 1 1 24  5  7 2 0 0
Χαμηλού 
επιπέδου

0 0 0 35  5  3 1 0 0

Σύνολο 4 2 1 74 34 47 5 3 7

Η ανάλυση των συνεντεύξεων των μαθητών δίνει κάποια στοιχεία για τον τρόπο σκέψης των 
μαθητών όσον αφορά στο συγκεκριμένο φαινόμενο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι απαντήσεις 
των μαθητών που έδωσαν μετά τη διδασκαλία απάντηση ‘εναλλακτικού κανόνα’. Οι μαθητές 
ρωτήθηκαν για ποιο λόγο το σώμα μένει ακίνητο παρά το γεγονός ότι η τριβή είναι μεγαλύτερη 
από τη δύναμη που ασκεί το ανθρωπάκι. Ορισμένοι μαθητές έκαναν αναφορά στη δύναμη της 
τριβής ως δύναμης αντίστασης που μπορεί να εμποδίσει ένα σώμα να κινηθεί αλλά όχι και να το 
θέσει σε κίνηση. Από την άλλη πλευρά, όλοι οι μαθητές που διόρθωσαν την απάντησή τους, 
ώστε  να  απαιτήσουν  ισορροπία  δυνάμεων  (ορισμένοι  από αυτούς  αυθόρμητα  και  χωρίς  να 
ρωτηθούν),  αιτιολόγησαν  την  αλλαγή  της  γνώμης  τους  στη  βάση  ενός  κανόνα-νόμου  που 
διατυπωνόταν ως εξής ‘αν η τριβή ήταν μεγαλύτερη, το σώμα θα κινούνταν προς τα αριστερά’.  

Συμπεράσματα – Συζήτηση
Η συγκεκριμένη μελέτη ανέδειξε μία ιδιαιτερότητα όσον αφορά στην ερμηνεία που δίνουν οι 
μαθητές στην περίπτωση της ακινησίας στο οριζόντιο επίπεδο με την επίδραση μίας δύναμης 
έμβιου όντος και  της τριβής.  Αντίθετα με ότι  θα περίμενε κανείς  με βάση τη βιβλιογραφία 
(Driver et al., 1985; Dykstra et al., 1992), αυτό ήταν το παράδειγμα, που μαζί με τα φαινόμενα 
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της επιβραδυνόμενης κίνησης αποδείχτηκαν δυσκολότερα για τους μαθητές. Ταυτόχρονα, αυτή 
ήταν η ερώτηση στην οποία οι μαθητές μείωσαν το επίπεδο της απάντησής τους σε μεγαλύτερο 
ποσοστό, μετά την πάροδο έξι εβδομάδων μετά τη διδασκαλία. Την ‘επιστροφή’ σε απαντήσεις 
λιγότερο  σωστές,  θα  μπορούσε  να  την  αποδώσει  κανείς  στο  ότι  οι  μαθητές  ‘ξέχασαν’ μια 
ερμηνεία που είχαν ίσως αποδεχτεί, χωρίς όμως να την κατανοήσουν. 

Περαιτέρω ανάλυση των απαντήσεων των μαθητών στα τρία στάδια της έρευνας έδειξε ότι ένα 
μεγάλο μέρος των μαθητών (τα τρία τέταρτα από αυτούς στην αρχή και περίπου οι μισοί στο 
τέλος της έρευνας) έδωσαν απάντηση που περιελάμβανε την αναφορά σε κάποιο μέγεθος είτε 
δύναμης είτε άλλης ποσότητας. Αυτού του είδους οι απαντήσεις είναι δυνατό να υποδηλώνουν 
την αντίληψη του φαινομένου ως φαινόμενο ‘έλλειψης ισσοροπίας’, όπως έχει καταγραφεί στη 
βιβλιογραφία για την περίπτωση της κατακόρυφης ισορροπίας. Για παράδειγμα, έχει βρεθεί ότι 
ορισμένοι  μαθητές  ερμηνεύουν  την  ισορροπία  ενός  κουτιού  κρεμασμένου  από  λάστιχο 
επικεντρώνοντας την προσοχή τους στην εμφανή παραμόρφωση του λάστιχου και αποδίδουν 
την έλλειψη κίνησης στο ότι το ‘λάστιχο είναι πολύ γερό’ ή ‘πιο γερό από τη βαρύτητα’. Η Si-
mon και οι συνεργάτες της (1994) ισχυρίζονται ότι οι μαθητές είναι δυνατό να έχουν αναπτύξει 
μία έννοια ισορροπίας περιορισμένη σε φαινόμενα όπου ‘τίποτε δεν συμβαίνει’. Οι συγγραφείς 
της  προαναφερθείσας  έρευνας  εκτιμούν  ότι  η  παρουσία  ενός  εμφανώς  παραμορφωμένου 
αντικειμένου, όπως το λάστιχο, είναι δυνατό να οδηγεί τους μαθητές στο να αντιλαμβάνονται το 
φαινόμενο ως φαινόμενο ‘έλλειψης ισορροπίας’, που πρέπει να ερμηνευθεί με την αναφορά (με 
ή χωρίς σύγκριση) στο μέγεθος μιας δύναμης ή άλλης ποσότητας.  Στην παρούσα μελέτη, η 
περίπτωση της οριζόντιας ακινησίας φαίνεται να πυροδοτεί μια ερμηνεία ‘έλλειψης ισσοροπίας’ 
που  απαιτεί  την  αναφορά  στο  μέγεθος  μιας  δύναμης  ή  άλλης  ποσότητας  σε  σημαντικά 
μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με τις περιπτώσεις κατακόρυφης ισορροπίας - κι αυτό παρά το 
γεγονός ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν υπάρχει εμφανής παραμόρφωση αντικειμένου. 
Ομως, όταν ένα έμβιο ον ασκεί δύναμη σε ένα αντικείμενο προσπαθώντας να το μετακινήσει, 
προφανώς ‘κάτι συμβαίνει’, και αυτό το αντιλαμβάνεται άμεσα το ον που ασκεί τη δύναμη, 
αφού καταπονείται.  Αν λοιπόν,  δεχτεί  κανείς  ότι  το  να ‘συμβαίνει  κάτι’ είναι  στοιχείο  που 
οδηγεί  τους  μαθητές  στο  να  αντιλαμβάνονται  ένα  φαινόμενο  ως  φαινόμενο  ‘έλλειψης 
ισορροπίας’ που  πρέπει  να  ερμηνευθεί,  η  εμπειρία  από  την  καταπόνηση  στην  προσπάθεια 
μετακίνησης αντικειμένων είναι δυνατό να αποτελεί στοιχείο διαφοροποίησης του προβλήματος 
στη σκέψη των μαθητών σε σχέση με τις περιπτώσεις της κατακόρυφης ακινησίας.

Από την άλλη πλευρά, μια ερμηνεία ‘έλλειψης ισορροπίας’, με την αναγνώριση τουλάχιστον 
δύο δυνάμεων που δρουν, φαίνεται να είναι σε αντίθεση με την ύπαρξη διαισθητικής θεωρίας 
‘δύναμη  συνεπάγεται  κίνηση’  κι  αυτό  γιατί,  στην  προκειμένη  περίπτωση,  η  ύπαρξη 
μεγάλης/μικρής  (συνισταμένης)  δύναμης  χρησιμοποιείται  για  να  ερμηνεύσει  την  έλλειψη 
κίνησης. Από αυτή τη σκοπιά, τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας συνηγορούν με εκτιμήσεις 
που αποδίδουν στις διαισθητικές ιδέες των παιδιών συνοχή μικρότερη από αυτή που αντιστοιχεί 
σε ένα επιστημονικό μοντέλο-θεωρία. 

Οι απαντήσεις των μαθητών στη βάση μιας ειδικής δύναμης που μπορεί να αντιστέκεται αλλά 
όχι να προκαλεί κίνηση, δεν αποτελούν έκπληξη. Πράγματι, διαφοροποίηση στις απαντήσεις 
των  μαθητών  ανάλογα  με  τα  επιφανειακά  χαρακτηριστικά  ενός  φαινομένου  και  αδυναμία 
απόκρισης  σε  μία  λογική  πρόκληση  αναφέρονται  στη  βιβλιογραφία  και  ερμηνεύονται  ως 
ένδειξη περιορισμένης συγκρότησης των ιδεών των μαθητών και ύπαρξη πολλαπλών -ενίοτε 
αλληλοσυγκρουόμενων- διαισθητικών ιδεών (π.χ. Driver et al., 1985, diSessa, 1993).
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Τέλος, φαίνεται να είναι σημαντικό το γεγονός ότι οι μαθητές τείνουν να διορθώσουν (δίνοντας 
τη  σωστή  απάντηση)  είτε  αυθόρμητα  είτε  μετά  από  διερευνητική  ερώτηση-πρόκληση  την 
απάντησή τους στη βάση ενός νόμου, που απαιτεί  ‘ισορροπία δυνάμεων δεδομένου ότι  δεν 
υπάρχει κίνηση’. Αυτό είναι σημαντικό γιατί υποδηλώνει την ερμηνεία του φαινομένου με μόνο 
κριτήριο  την  έλλειψη  κίνησης,  και  άρα  χωρίς  να  λαμβάνονται  υπ’όψη  άλλα,  επιφανειακά 
στοιχεία του προβλήματος. Από αυτή τη σκοπιά, η επίκληση του νόμου της ακινησίας αποτελεί 
πρόοδο, στην κατεύθυνση της συγκρότησης ενιαίου τρόπου αντίληψης για την έλλειψη κίνησης. 
Παρ’ όλα αυτά, είναι φανερό ότι η ερμηνεία της ακινησίας στη βάση ισορροπίας δυνάμεων 
είναι συμβατή και με τη Νευτώνεια και με τη διαισθητική θεωρία για τη δύναμη και την κίνηση. 
Πρόοδος, λοιπόν, προς την ενίσχυση της συγκρότησης των εννοιών στη σκέψη των μαθητών 
δεν είναι απαραίτητο να συνοδεύεται από πρόοδο και στο περιεχόμενο των εννοιών. 
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Συσχέτιση διαγραμματικών, γραφικών, μαθηματικών και λεκτικών 
αναπαραστάσεων με διερευνητικά εκπαιδευτικά λογισμικά και 

ερωτηματολόγια  Εφαρμογή, αξιολόγηση, προτάσεις–
Οικονομίδης Σ., Καλκάνης Γ.

Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος, Παιδαγωγικό Τμήμα 
Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Αθηνών sarecon@gmail.com, kalkanis@primedu.uoa.gr, http://micro-

kosmos.uoa.gr

Η εργασία αυτή αποτελεί  τμήμα διδακτορικής διατριβής που έχει  κύριο σκοπό την 
πρόταση  αλλαγών  στο  αναλυτικό  πρόγραμμα  σπουδών  και  την  ανάδειξη 
αποτελεσματικών  εκπαιδευτικών  στρατηγικών  για  τη  Λυκειακή  Φυσική. 
Περιγράφονται  αποτελέσματα  της  δοκιμής  υπερμεσικών  εφαρμογών  οι  οποίες 
συμπεριλαμβάνουν διερευνητικές μεθόδους, εκπαιδευτικά λογισμικά, αλληλεπιδραστικά 
λογιστικά  φύλλα,  παραμετρικές  προσομοιώσεις  και  ερωτηματολόγια  (quizzes)  που 
στόχο  έχουν  τον  έλεγχο  της  ικανότητας  συσχέτισης  διαγραμματικών,  γραφικών, 
μαθηματικών  και  λεκτικών  αναπαραστάσεων  από  μαθητές  Λυκείου.  Μελετάται  η 
εκπαιδευτική  αλλά  και  παιδαγωγική  αξία  των  ερωτηματολογίων  (quizzes)  που 
απαντώνται με συνεργατικό τρόπο από τους μαθητές. Αξιολογείται ο τρόπος ένταξης 
των διερευνητικών λογισμικών, των αλληλεπιδραστικών λογιστικών φύλλων και  των 
παραμετρικών  προσομοιώσεων  στις  υπερμεσικές  εφαρμογές.  Τέλος,  προτείνονται 
αποτελεσματικές  εκπαιδευτικές  στρατηγικές  και  πιθανές  αλλαγές  στο  Αναλυτικό 
Πρόγραμμα ώστε να υποστηρίζεται η διδασκαλία μοντελοποίησης.

Εισαγωγή
Ένα  σημαντικό  πρόβλημα  με  το  οποίο  έρχονται  αντιμέτωποι  τόσο  οι  εκπαιδευτικοί  της 
Δευτεροβάθμιας όσο και της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι ότι στα προγράμματα σπουδών 
υπάρχει πολύ εκτεταμένο περιεχόμενο και λίγος χρόνος για να διδαχθεί, ώστε καταφεύγουν στη 
διάλεξη και απλά “λένε” το μάθημα στους μαθητές. 
Το αποτέλεσμα είναι πάρα πολλή διδασκαλία και όχι αρκετή μάθηση (Lujan & DiCarlo 2006). 
Έτσι οι μαθητές δυσκολεύονται να αυτορυθμιστούν μη έχοντας ενεργό ρόλο στο πλαίσιο ενός 
μαθησιακού περιβάλλοντος το οποίο δεν ικανοποιεί τις προσδοκίες τους. Δεν αποκτούν λοιπόν 
τις  δεξιότητες  εκείνες  που  θα  τους  είναι  απαραίτητες  στη  ζωή,  όπως  η  κριτική  σκέψη,  η 
δημιουργικότητα και ή επικοινωνία.
 Επίσης  δεν  αντιλαμβάνονται  ότι  η  φυσική  επιχειρεί  να  προτυποποιήσει  την  αντικειμενική 
πραγματικότητα στηριζόμενη στην επιστημονική μέθοδο. «Science Learning in the Europe of 
Knowledge» (Grenoble, 08 and 09 October 2008)
Είναι  επιβεβλημένο  οι  μαθητές  να  αναγνωρίσουν  ότι  η  διερεύνηση  είναι  ή  σκόπιμη 
συστηματική διαδικασία της διάγνωσης προβλημάτων, της κριτικής ανάλυσης πειραμάτων, της 
διάκρισης εναλλακτικών, του σχεδιασμού ερευνών, του ελέγχου υποθέσεων, της αναζήτησης 
της  πληροφορίας,  της  δημιουργίας  προτύπων,  της  συνεργασίας  με  ομότιμους,  της 
αμφισβήτησης και διατύπωσης κριτικών, της εξαγωγής συμπερασμάτων, και της ανακοίνωσης ή 
δημοσίευσης των συμπερασμάτων ή των λύσεων σε προβλήματα. (Linn, Davis, & Bell, 2004)
Όμως  ακόμα  και  επιμορφωμένοι  εκπαιδευτικοί  Λυκείων  αποφεύγουν να  προσφέρουν  στους 
μαθητές ένα τέτοιο πλαίσιο λόγω του ασφυκτικού χαρακτήρα λειτουργίας του Λυκείου.
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Μια λύση στο  πρόβλημα  αυτό  θα  μπορούσε  να  είναι  οι  υπερμεσικές  εφαρμογές  οι  οποίες 
ενσωματώνουν  εκπαιδευτικά  λογισμικά,  παραμετρικές  προσομοιώσεις,  αλληλεπιδραστικά 
λογιστικά φύλλα  και ερωτηματολόγια (quizzes);
Μεγάλος  αριθμός  υπερμεσικών  εφαρμογών  έχει  παραχθεί  και  αρκετές  από  αυτές  έχουν 
δοκιμαστεί  σε  φοιτητές  του  Παιδαγωγικού  Τμήματος  Δημοτικής  Εκπαίδευσης  του 
Πανεπιστημίου Αθηνών αλλά και σε εκπαιδευτικούς με αρκετά ικανοποιητικά αποτελέσματα 
και κριτικές (Καλκάνης, Πατρινόπουλος, Δημητριάδης, Οικονομίδης, Σωτηρόπουλος, 2003). Η 
εκπαιδευτική μεθοδολογία των εφαρμογών αυτών ήταν το ερευνητικά εξελισσόμενο πρότυπο 
(Καλκάνης,  2002).  Δεν  συμπεριελάμβαναν  όμως  δραστηριότητες  με  διερευνητικού  τύπου 
εκπαιδευτικά λογισμικά, αλλά πραγματικές πειραματικές διατάξεις τις περισσότερες φορές με 
απλά καθημερινά υλικά και χρήση συστημάτων συγχρονικής λήψης και απεικόνισης.
Το εκπαιδευτικό υλικό με μορφή ιστοσελίδων  μπορεί να ενσωματώνει στατικές ή δυναμικές 
ιστοσελίδες με χρήση αρχείων πολυμέσων που το καθιστούν ιδιαίτερα ευέλικτο και θελκτικό 
για τους μαθητές, αλλά επιτρέπει και στους εκπαιδευτικούς να δημιουργήσουν νέες ενότητες ή 
να συμπληρώσουν και να διαμορφώσουν τις ήδη υπάρχουσες χωρίς να δεσμεύονται από τις 
επιλογές  του  συγγραφέα.  (Πατρινόπουλος  2007).  Μπορεί  όμως  να  ενσωματώνει  και 
παραμετρικές προσομοιώσεις, αλληλεπιδραστικά λογιστικά φύλλα και αρχεία εκπαιδευτικών 
λογισμικών όπως τα interactive physics, microworlds pro και άλλα, τα οποία υποστηρίζουν τη 
διερευνητική μάθηση.
Στις  περισσότερες  θεματικές  της  Φυσικής  ένας  από  τους  σημαντικότερους  στόχους  σε  μια 
διδασκαλία  είναι  η  συσχέτιση  διαγραμματικών,  γραφικών,  μαθηματικών  και  λεκτικών 
αναπαραστάσεων. Επιτυγχάνεται ο στόχος αυτός στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση; 
Πολλά  εκπαιδευτικά  λογισμικά  και  παραμετρικές  προσομοιώσεις  δίνουν  τη  δυνατότητα 
πολλαπλών αναπαραστάσεων της συμπεριφοράς ενός φυσικού συστήματος. 
Φαίνεται να επικρατεί η άποψη μεταξύ των εκπαιδευτικών ότι ένα τεστ ή ένα quiz διάρκειας 15 
λεπτών  έχει  μικρή  αξία  και  το  βλέπουν  μόνο  ως  βάση  για  τη  βαθμολόγηση  των  μαθητών 
υποτιμώντας την όποια παιδαγωγική αξία του. Όμως, τα συχνά quizzes δεν είναι μόνο για τη 
βαθμολόγηση των μαθητών αλλά βοηθούν τον εκπαιδευτικό στη διδασκαλία και το μαθητή στη 
μάθηση. Αποτελούν μια διδακτική τεχνική (Murray JP 1990). Η δημιουργία των quizzes δίνει 
στον εκπαιδευτικό την προοπτική του μαθήματος και την ανατροφοδότηση για το τι έχουν και 
το  τι  δεν  έχουν  μάθει  οι  μαθητές.  Με  τη  συμπλήρωση  των  quizzes οι  μαθητές  έχουν  την 
ευκαιρία να δουν τι έχουν μάθει και να ανακαλύψουν το σκοπό και το βάθος της γνώσης τους. 
Δίνουν δε και ένα κίνητρο στους μαθητές στο πλαίσιο της αυτορρυθμιζόμενης μάθησης Tuck-
man, B.W. (1997). Πολλές φορές όμως η παιδαγωγική αξία των quizzes υποτιμάται. 
Αυτό οφείλεται σε δύο λόγους. Στην άμεση ανατροφοδότηση από τον εκπαιδευτικό χωρίς να 
υπάρχει  πρώτα  συζήτηση  μεταξύ  των  μαθητών  και  στην  ατομική  και  όχι  συνεργατική 
συμπλήρωση των quizzes. 
Μάθηση χωρίς στήριξη από κανέναν είναι παιδαγωγικά αβάσιμη. Όταν οι μαθητές μαθαίνουν 
με άλλους, έχουν τη συναισθηματική και διανοητική υποστήριξη που τους επιτρέπει να πάνε 
παραπέρα από αυτό που τους επιτρέπει η παρούσα γνώση και ικανότητές τους (Johnson DW & 
Johnson RT 1996). 
Τα τακτικά συνεργατικά quizzes είναι μια αποτελεσματική διδακτική στρατηγική και βοηθούν 
τους μαθητές στη διατήρηση της μάθησης (Rao SP, Collins HL, and DiCarlo SE 2002, Gortright 
RN, Collins HL, Rodenbaugh DW, & DiCarlo SE 2003).
Τα ερευνητικά ερωτήματα είναι:
1) Τα τακτικά συνεργατικά quizzes βοηθούν τους μαθητές στη διατήρηση των γνώσεων και την 
ανάπτυξη ικανοτήτων συσχέτισης διαφορετικών αναπαραστάσεων;
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2) Με ποιο τρόπο θα μπορούσαν να ενταχθούν στη διδακτική πράξη διερευνητικά λογισμικά 
ώστε να υποστηρίζουν τη διδασκαλία και να διευκολύνουν τη μάθηση; 

Η ταυτότητα της έρευνας
Στα  πλαίσια  της  διερεύνησης  της  επιτυχούς  συσχέτισης  διαγραμματικών,  γραφικών, 
μαθηματικών και λεκτικών αναπαραστάσεων από μαθητές Λυκείων, δόθηκε δοκιμαστικά ένα 
15  λεπτο  quiz σε  90  μαθητές  έξι  τμημάτων  και  των  τριών τάξεων  ενός  τυπικού δημόσιου 
Λυκείου του Πειραιά. Δύο τμήματα της Πρώτης τάξης, δύο της Δευτέρας τάξης και δύο της 
Τρίτης τάξης του Λυκείου. Στο quiz αυτό οι μαθητές απαντούσαν ατομικά. 
Αρκετές από τις ερωτήσεις των quizzes αντλήθηκαν από το εργαλείο ερευνητικής ομάδας του 
Arizona State University με  το  οποίο  ελέγχεται  η  κατανόηση  εννοιών  και  η  απόκτηση 
δεξιοτήτων (FCI-ECI-PSCI). 
Στη συνέχεια, οι ίδιοι μαθητές συμπλήρωσαν τα quizzes με συνεργατικό τρόπο χωρισμένοι σε 
ομάδες των δύο ατόμων και ακολούθησε συζήτηση. 
Για  να  διερευνήσουμε  εάν  τα  τακτικά  quizzes βοηθούν  στη  συγκράτηση  της  μάθησης,  το 
επόμενο χρονικό διάστημα τα quizzes  επαναλαμβάνονταν στα τρία από τα έξι  τμήματα.  Οι 
μαθητές συμπλήρωναν τα quizzes με συνεργατικό τρόπο σε εβδομαδιαία βάση καλύπτοντας την 
τρέχουσα ύλη του μαθήματος. Στα υπόλοιπα τρία τμήματα ελέγχου δεν έγινε η παρέμβαση αυτή 
σε  εβδομαδιαία  βάση.  Αυτό  έγινε  με  σκοπό  τον  έλεγχο  της  επίδοσης  των  μαθητών  στους 
οποίους έγινε η παρέμβαση σε σχέση με τα τμήματα ελέγχου στο ωριαίο ανακεφαλαιωτικό 
διαγώνισμα που ακολούθησε αμέσως μετά την παρέμβαση που διήρκησε δύο μήνες.
Στα πλαίσια της διερεύνησης της αποτελεσματικότητας, της ευχρηστίας και της αποδοχής των 
υπερμεσικών εφαρμογών οι οποίες ενσωματώνουν εκπαιδευτικά λογισμικά και παραμετρικές 
προσομοιώσεις  έγινε  μια  έρευνα σε  32  δευτεροετείς  φοιτητές  του Παιδαγωγικού Τμήματος 
Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η δοκιμή έγινε σε φοιτητές διότι στόχο 
είχε  μόνο  την  αξιολόγηση  του  σχεδιασμού  του  λογισμικού  και  θα  ήταν  δύσκολο  να 
απασχοληθούν μαθητές λυκείων επί οκτώ εβδομάδες για το σκοπό αυτό αφού τα εργαστήρια 
φυσικών  επιστημών  δεν  διαθέτουν  υπολογιστές.  Εξάλλου  τα  ποιοτικά  χαρακτηριστικά  των 
φοιτητών του παιδαγωγικού τμήματος δε διαφέρουν πολύ από εκείνα των μαθητών του λυκείου. 
Οι φοιτητές εργάστηκαν σε ομάδες των τεσσάρων ατόμων επί ένα δίωρο ανά εβδομάδα για 
οκτώ εβδομάδες. 
Ο χωρισμός των ομάδων έγινε αφού οι φοιτητές συμπλήρωσαν ερωτηματολόγιο σε λογιστικό 
φύλλο, για την ανίχνευση των μαθησιακών στυλ των φοιτητών. Με βάση τα αποτελέσματα 
δημιουργήθηκαν οι τετραμελείς ομάδες ώστε να είναι όσο το δυνατόν ποιο ανομοιογενείς ως 
προς τα μαθησιακά στυλ των φοιτητών. 
Σε κάθε δίωρο οι φοιτητές ολοκλήρωναν από ένα σενάριο. Τα σενάρια ήταν περισσότερα από 
οκτώ  και  βασίζονταν  σε  πρότυπα  όπως:  το  πρότυπο  του  υλικού  σημείου  που  κινείται  με 
σταθερή ταχύτητα, το πρότυπο του υλικού σωματίου που κινείται ευθύγραμμα και επιταχύνεται 
ομαλά, το πρότυπο του υλικού σημείου που εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση, το πρότυπο του 
ελεύθερου υλικού σημείου και ο νόμος της αδράνειας, το πρότυπο του υλικού σημείου υπό την 
επίδραση δύναμης, το πρότυπο του υλικού σημείου υπό την επίδραση ωστικών δυνάμεων, το 
πρότυπο του υλικού σημείου υπό την επίδραση κεντρικής δύναμης, το πρότυπο του άκαμπτου 
σώματος  υπό  την  επίδραση  δυνάμεων,  το  ενεργειακό  πρότυπο-  μεταφορά  και  αποθήκευση 
ενέργειας,  το  πρότυπο  του  απλού  αρμονικού  ταλαντωτή,  το  πρότυπο  των  μαγνητικών 
αλληλεπιδράσεων, το σωματιδιακό το κυματικό και το πρότυπο των φωτονίων για το φως, το 
πρότυπο του ιδανικού αερίου, χαοτικά πρότυπα, και πρότυπο ηλεκτροεναπόθεσης. Ενδεικτική 
εικόνα του λογισμικού παρατίθενται στη συνέχεια
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  Σχήμα 1:  Προσομοίωση Ηλεκτροεναπόθεσης με το MicroWorlds Pro και πολύπλοκα συστήματα

Σχήμα 2:  Διερευνήσεις με αλληλεπιδραστικά λογιστικά φύλλα

Η εκπαιδευτική μεθοδολογία των υπερμεσικών εφαρμογών ήταν το ερευνητικά εξελισσόμενο 
διδακτικό πρότυπο (Καλκάνης 2002). Στην πρώτη σελίδα κάθε σεναρίου υπάρχει μετάβαση σε 
γλωσσάρι για τον ορισμό εννοιών, μετάβαση στο φύλλο εργασίας για εκτύπωση, και μετάβαση 
στην  αρχική  σελίδα.  Σε  κάθε  σελίδα  υπάρχει  μετάβαση  στην  επόμενη  σελίδα  της  ίδιας 
ενότητας.  Οι  δραστηριότητες  με  τα  εκπαιδευτικά  λογισμικά  όπως  το  MicroWorlds Pro 
καλούνται μέσω υπερσυνδέσμων. 

Αποτελέσματα και σχόλια
Όσον αφορά στην έρευνα με τα  quizzes σε μαθητές  Λυκείου,  στoν  πίνακα 1 φαίνονται  τα 
ποσοστά των σωστών απαντήσεων επί του συνόλου των μαθητών για κάθε ζεύγος συσχέτισης 
όπου Ν ο αριθμός των συμμετεχόντων μαθητών. 
Τονίζουμε εδώ ότι τα ποσοστά αναφέρονται στις συγκεκριμένες ερωτήσεις συσχέτισης. 
Σε  περίπτωση  που  οι  ερωτήσεις  ήταν  διαφορετικές  πιθανώς  τα  αποτελέσματα  θα  ήταν 
διαφορετικά. Για το λόγο αυτό διατυπώνονται μόνο μερικά γενικώς εμφανή συμπεράσματα. 
Οι σωστές απαντήσεις μετά τη συνεργατική συμπλήρωση του  quiz ήταν λίγο παραπάνω από 
διπλάσιες σε σχέση με εκείνες της ατομικής συμπλήρωσης. Αυτό σημαίνει ότι  μαθητές που 
έδωσαν λάθος απαντήσεις ατομικά, άλλαξαν άποψη μετά τη συνεργασία. 
Η έρευνα θα συνεχιστεί και θα ολοκληρωθεί εντός του Απριλίου 2009.
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Πίνακας 1: Παρατίθενται τα αποτελέσματα του quiz που συμπληρώθηκε ατομικά
Α

Συσχέτιση 
διαγραμματικών 

-λεκτικών

Β
Συσχέτιση 

διαγραμματικών-
γραφικών

Γ
Συσχέτιση

Διαγραμματικών-
μαθηματικών

Δ
Συσχέτιση 
γραφικών-
λεκτικών

Ε
Συσχέτιση
λεκτικών-

μαθηματικών

Β
Συσχέτιση 
γραφικών 

-μαθηματικώ
ν

Quiz A 
λυκείου
N=40

2
5%

2
5%

3
7,5%

17
42,5%

22
55%

11
27,5%

Quiz B 
λυκείου 
N=30

2
6,6%

3
10%

4
13,3%

17
56,6%

15
50%

7
23,3%

Quiz Γ 
λυκείου
Ν=20

1
5%

3
15%

5
25%

13
65%

12
60%

6
30%

Στον πίνακα 2 φαίνεται ο μέσος όρος επίδοσης στα τρία τμήματα πειραματισμού στα οποία τα 
συνεργατικά  quizzes ήταν  σε  εβδομαδιαία  βάση  και  στα  τμήματα  ελέγχου  όπου  έπαιρναν 
ερωτήσεις και ασκήσεις για το σπίτι.

Πίνακας 2: μέσος όρος επίδοσης στο ωριαίο διαγώνισμα
Τμήμα πειραματισμού Τμήμα ελέγχου

     A λυκείου 12 10,5

B λυκείου 14 12
Γ λυκείου 15 14

Όσον  αφορά  στην  έρευνα  με  τους  φοιτητές  του  παιδαγωγικού  τμήματος  στους  παρακάτω 
πίνακες  φαίνονται  τα  αποτελέσματα  από  το  φύλλο  παρατηρήσεων  της  συμπεριφοράς  των 
ομάδων κατά τη χρήση του λογισμικού τα οποία συμπληρώθηκαν από τους υπεύθυνους του 
εργαστηρίου και από τα ερωτηματολόγια αξιολόγησης του λογισμικού τα οποία παρέδωσαν οι 
φοιτητές.

Πίνακας 3: Φύλλο παρατηρήσεων της συμπεριφοράς των ομάδων. Ομάδες: α, β, γ, δ, ε, στ, ζ, η
1=καθόλου      2=σπάνια     3= συχνά       4=πολύ/συστηματικά/πλήρως

α β γ δ ε στ ζ η
Συνεργάζεται 3 4 4 4 4 4 2 4
Επικοινωνεί αποτελεσματικά 2 4 4 3 4 4 1 4
Ακολουθεί τις κατευθύνσεις 3 4 4 4 4 4 2 4
Εκδηλώνει  επιστημονική  περιέργεια  και 
ενδιαφέρον 4 4 4 4 4 4 3 4

Λάθη κατά τη χρήση του λογισμικού 2 1 2 2 1 1 2 1
Χειρίζεται  το  λογισμικό  χωρίς  ιδιαίτερη 
προσπάθεια 3 4 4 3 4 4 3 4

Διακοπή της διδακτικής ροής 2 1 1 1 1 1 3 1
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Πίνακας 4: Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης λογισμικού
                   5 = συμφωνώ πολύ     4 = συμφωνώ λίγο      3 = είμαι αναποφάσιστος / η
                   2 = διαφωνώ λίγο        1 = διαφωνώ πολύ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
ΠΡΟΤΑΣΗ 1 2 3 4 5

Οι  δραστηριότητες  που  κάναμε  ήταν 
χρήσιμες 0 1 4 6 21

Οι δραστηριότητες ήταν κατανοητές 2 4 7 9 10
Οι δραστηριότητες ήταν ικανοποιητικές 0 3 5 7 17
Οι δραστηριότητες ήταν βαρετές 20 7 3 2 0
Οι δραστηριότητες ήταν δύσκολες 3 3 9 9 8
Δε μου προσέφεραν νέες δεξιότητες 14 8 6 4 0
Αισθάνθηκα πίεση κατά τη διάρκειά τους. 10 8 10 3 1
Με βοήθησαν  να  έχω  περισσότερο  ενεργή 
συμμετοχή στο μάθημα 1 1 4 7 19

Το φύλλο εργασίας ήταν σαφές 1 3 6 9 13
Το εκπαιδευτικό υλικό ήταν πρωτότυπο (Δεν 
είχα ξαναδεί ποτέ παρόμοιο) 0 1 3 3 25

Συνεργάστηκα  ικανοποιητικά  με  τα  άλλα 
μέλη της ομάδας μου 0 2 3 8 19

Η μεθοδολογία του λογισμικού ήταν σαφής 
και κατανοητή 0 1 3 2 26

Οι ερωτήσεις ήταν πολλές 6 5 8 6 7
Οι  ερωτήσεις  διέκοπταν  την  ομαλή  πορεία 
της έρευνάς μας 18 9 4 1 0

Ο στόχος κάθε δραστηριότητας ήταν σαφής 2 3 3 9 15
Εφαρμόσαμε αυτά που μάθαμε 2 3 4 9 14

Συμπεράσματα 
Οι μαθητές δε διακρίνουν τη διαφορά διαγράμματος και γραφήματος. Θεωρούν ότι είναι το ίδιο 
πράγμα. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι εξοικειωμένοι με διαγραμματικές αναπαραστάσεις όπως οι 
στροβοσκοπικές, τα κυκλικά διαγράμματα τα ραβδογράμματα και άλλα ενώ φαίνεται να είναι 
περισσότερο εξοικειωμένοι με γραφικές, μαθηματικές και λεκτικές αναπαραστάσεις.
Δε  συσχετίζουν  με  επιτυχία  μια  διαγραμματική  αναπαράσταση  με  μια  λεκτική,  γραφική  ή 
μαθηματική αναπαράσταση της κίνησης.
Δυσκολεύονται στη συσχέτιση μαθηματικών και γραφικών αναπαραστάσεων.
Δε χρησιμοποιούν ενεργειακά διαγράμματα (κυκλικά διαγράμματα και ραβδογράμματα για τους 
τρόπους  αποθήκευσης  ενέργειας,  και  διαγράμματα  ροής  για  τους  μηχανισμούς  μεταφοράς 
ενέργειας.)
Από  τη  συνεργατική  συμπλήρωση  του  quiz προέκυψαν  σαφώς  καλύτερες  επιδόσεις  των 
μαθητών. Αμέσως αποκαταστάθηκε ένα πνεύμα συνεργασίας με στόχο την εύρεση της σωστής 
απάντησης. Κανείς μαθητής δεν ήταν αδιάφορος. Αυτό θεωρούμε ότι σχετίζεται με το κίνητρο 
που είχαν για καλή επίδοση στο quiz αλλά και τη δυνατότητα για συνεργασία.
.Στο τμήμα που εξακολούθησε τα συνεργατικά quizzes σε εβδομαδιαία βάση τα αποτελέσματα 
στο ανακεφαλαιωτικό διαγώνισμα ήταν εμφανώς καλύτερα όπως προκύπτει από τα δεδομένα 
του πίνακα 2. Αυτό ενισχύει την άποψη για τη σημασία των συχνών quizzes.
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Με τα δεδομένα του πίνακα 3 προκύπτουν τα παρακάτω συμπεράσματα:

Ως προς την κοινωνική αποδοχή η λειτουργικότητα του λογισμικού επέτρεψε στους φοιτητές να 
συνεργαστούν και δεν δημιουργήθηκαν προβλήματα αποδοχής του.
Ως προς την πρακτική αποδοχή οι φοιτητές εξέφρασαν την άποψη ότι το περιεχόμενο περιέχει 
πρωτότυπη γνώση, και εμπεριέχει ποικιλία δραστηριοτήτων.
Ως προς τη δομή φαίνεται ότι η οργάνωσή και η εκπαιδευτική του μεθοδολογία είναι σαφής και 
κατανοητή, επιτρέπει την επανάληψη δραστηριοτήτων.
Ως  προς  την  προσαρμοστικότητα  διαπιστώθηκε  ότι  λαμβάνεται  υπ’ όψιν  η  προϋπάρχουσα 
γνώση των φοιτητών μέσω των υποθέσεων τις οποίες αυτοί διατυπώνουν. Επίσης εμπεριέχει 
δραστηριότητες  που  αναπτύσσουν  την  κριτική  ικανότητα  και  τη  δημιουργική  επίλυση 
προβλημάτων.
Ως προς την αλληλεπίδραση αυτή είναι σύμφωνη με τη φυσική και διανοητική ωριμότητα της 
μαθησιακής  ομάδας,  περιέχει  πολλές  ερωτήσεις  σε  τακτικά  χρονικά  διαστήματα  χωρίς  να 
διακόπτεται η διδακτική ροή, ζητά από τους μαθητές περισσότερο να εφαρμόσουν αυτό που 
έμαθαν και λιγότερο να το απομνημονεύσουν.
Επίσης  η  πρώτη σελίδα είναι  κατανοητή και  η  εφαρμογή.  έχει  καθορισμένο και  ευδιάκριτο 
χαρακτήρα. 
Ως  προς  την  ευχρηστία επειδή  το  πακέτο  έχει  δημιουργηθεί  σε  HTML,  εκτελείται  μέσω 
φυλλομετρητή διαδικτύου (web browser) οι φοιτητές φάνηκε ότι έμαθαν να το χειρίζονται χωρίς 
ιδιαίτερη προσπάθεια και γρήγορα έφτασαν σε υψηλά επίπεδα παραγωγικότητας.  

Με τα δεδομένα του πίνακα 4 προκύπτουν τα παρακάτω συμπεράσματα
Θεώρησαν χρήσιμες τις δραστηριότητες. Φαίνεται να μην υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά την 
κατανόηση.  Ο  βαθμός  ικανοποίησης  είναι  μεγάλος.  Οι  δραστηριότητες  δεν  ήταν  βαρετές. 
Θεώρησαν σε πολύ μεγάλο ποσοστό ότι απέκτησαν νέες δεξιότητες. Λόγω του τρόπου με τον 
οποίο  έγινε  η  διαδικασία  φαίνεται  ότι  δεν  αισθάνθηκαν  ιδιαίτερη  πίεση.  Δήλωσαν  ότι  το 
λογισμικό τους βοήθησε να έχουν μεγαλύτερη ενεργό συμμετοχή στο μάθημα. Δεν φαίνεται να 
υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τη σαφήνεια των φύλλων εργασίας. Δήλωσαν ότι το εκπαιδευτικό 
υλικό ήταν πρωτότυπο. Δήλωσαν ότι συνεργάστηκαν ικανοποιητικά με ελάχιστες εξαιρέσεις. 
Δήλωσαν ότι η μεθοδολογία του λογισμικού ήταν σαφής και κατανοητή.
Όσον αφορά τις ερωτήσεις καταγράφεται η άποψη ότι μάλλον ήταν πολλές, αλλά δεν διέκοπταν 
τη  διδακτική  ροή.  Δεν  φαίνεται  να  υπάρχει  ιδιαίτερο πρόβλημα ως  προς  τη  σαφήνεια  των 
στόχων των δραστηριοτήτων. Οι φοιτητές στην πλειονότητά τους εφάρμοσαν αυτά που έμαθαν. 

Προτάσεις
Τακτικά εβδομαδιαία  quiz τα οποία συμπληρώνουν οι μαθητές με συνεργατικό τρόπο. Με τη 
στρατηγική αυτή αφενός μεν ο εκπαιδευτικός διαπιστώνει τις ελλείψεις των μαθητών έγκαιρα 
και επανέρχεται αν χρειαστεί, αφετέρου δε οι μαθητές συνεργαζόμενοι και έχοντας το κίνητρο 
της επίδοσης αυτορυθμίζονται και συγκρατούν αυτά που μαθαίνουν.
Δημιουργία  δικτύου  συνεργασίας  μεταξύ  εκπαιδευτικών,  μεταξύ  σχολείων  και  μεταξύ 
εκπαιδευτικών και ερευνητών με σκοπό την ανταλλαγή υλικού και ιδεών και μεγάλη σειρά από 
quizzes τα  οποία  να  καλύπτουν  όλους  τους  στόχους  του  αναλυτικού  προγράμματος  ανά 
θεματική ενότητα και υποενότητα. 
Ανάπτυξη  υπερμεσικών  εφαρμογών  στηριγμένων  στο  ερευνητικά  εξελισσόμενο  διδακτικό 
πρότυπο  οι  οποίες  να  ενσωματώνουν  διερευνητικού  τύπου  εκπαιδευτικά  λογισμικά, 
παραμετρικές προσομοιώσεις αλλά και quizzes. 
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Οι  τεχνολογίες  πληροφορίας  και  επικοινωνίας  έχουν  το  πλεονέκτημα  των  πολλαπλών 
αναπαραστάσεων. Για παράδειγμα με τα συστήματα συγχρονικής λήψης απεικόνισης αλλά και 
με τη βιντεοανάλυση της κίνησης, έχουμε ταυτόχρονα με την εξέλιξη της συμπεριφοράς ενός 
φυσικού συστήματος διάφορες γραφικές αναπαραστάσεις της συμπεριφοράς αυτής. 
Τα περισσότερα εκπαιδευτικά λογισμικά διερευνητικού τύπου, προσομοίωσης, μοντελοποίησης, 
και  οι  παραμετρικές  προσομοιώσεις  διαθέτουν  τα  χαρακτηριστικά  εκείνα  που  ευνοούν  τη 
συσχέτιση και διαγραμματικών αναπαραστάσεων. Για παράδειγμα  το Interactive Physics αλλά 
και  διάφορες  παραμετρικές  προσομοιώσεις  εμφανίζουν  ραβδογράμματα  των  μορφών 
αποθήκευσης της ενέργειας ενός φυσικού συστήματος. Το Modellus αλλά και τα προηγούμενα 
εμφανίζουν στροβοσκοπικές αναπαραστάσεις  της κίνησης ευνοούν δε και τη συσχέτιση των 
μαθηματικών και των γραφικών αναπαραστάσεων.
Σε πιθανή ενημέρωση ή αλλαγή του χαρακτήρα του προγράμματος σπουδών του λυκείου θα 
ήταν  σκόπιμο  να  συμπεριληφθούν  στόχοι  όπως  η  συσχέτιση  διαγραμματικών,  γραφικών, 
μαθηματικών,  συμβολικών  και  λεκτικών  αναπαραστάσεων.  Αυτή  η  ικανότητα  ορθής 
συσχέτισης  είναι  πολύ  σημαντική  όχι  μόνο  στις  φυσικές  επιστήμες  τα  μαθηματικά  την 
τεχνολογία και τα οικονομικά αλλά και στην καθημερινή ζωή.
Επίσης μελετάται η δυνατότητα δημιουργίας αναλυτικού προγράμματος που να στηρίζεται σε 
εκπαιδευτικά επιστημονικά πρότυπα το οποίο να διευκολύνει τη διδασκαλία προτυποποίησης 
και  με  τις  ΤΠΕ.  Το  πρόγραμμα  αυτό  θα  πρέπει  να  συνοδεύεται  από  ένα  άρτιο  σύστημα 
αξιολόγησης της  προόδου των μαθητών και  στήριξης  των εκπαιδευτικών με  τη δημιουργία 
υλικού και οδηγιών που να ανταποκρίνονται στους στόχους του προγράμματος.
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Εργασίες 

Συγκριτική μελέτη της αποτελεσματικότητας του Πειραματισμού σε 
Πραγματικό ή Εικονικό Εργαστήριο ως προς την Επίτευξη Εννοιολογικής 

Κατανόησης στη Φυσική

Ολυμπίου Γ., Ζαχαρία Ζ. 
Ερευνητική Ομάδα Μάθησης στις Φυσικές και Περιβαλλοντικές Επιστήμες, 

Πανεπιστήμιο Κύπρου, olympiog@ucy.ac.cy, sep6og1@ucy.ac.cy

Η παρούσα έρευνα αποσκοπούσε στη σύγκριση της επίδρασης του Πειραματισμού σε 
Πραγματικό Εργαστήριο (ΠΠΕ) και του Πειραματισμού σε Εικονικό Εργαστήριο (ΠΕΕ) 
στην  εννοιολογική  κατανόηση  προπτυχιακών  φοιτητών  στο  συγκείμενο  της 
Θερμότητας  και  της  Θερμοκρασίας.  Οι  συμμετέχοντες  στην  έρευνα  ήταν  182 
προπτυχιακοί  φοιτητές παιδαγωγικού τμήματος,  οι  οποίοι  χωρίστηκαν  σε  τέσσερις 
ομάδες: την ομάδα ελέγχου (56 φοιτητές), την πειραματική ομάδα 1 (59 φοιτητές), την 
πειραματική ομάδα 2 (33 φοιτητές)  και  την  πειραματική ομάδα 3 (34 φοιτητές).  Η 
ομάδα ελέγχου χρησιμοποιούσε πραγματικά υλικά σε εργαστήριο για την εκτέλεση των 
πειραμάτων.  Η  πειραματική  ομάδα  1  εργάστηκε  σε  εικονικό  εργαστήριο  για  την 
εκτέλεση  των  ίδιων  πειραμάτων.  Οι  πειραματικές  ομάδες  2  και  3  χρησιμοποίησαν 
συνδυασμό πραγματικών και εικονικών υλικών, σε πραγματικό και εικονικό εργαστήριο 
αντίστοιχα. Η συλλογή δεδομένων έγινε μέσα από τη χορήγηση πειραματικών δοκιμίων 
πριν  και  μετά  τη  διδακτική  παρέμβαση.  Η  ανάλυση  των  δεδομένων  έδειξε  πως  οι 
συμμετέχοντες  και  των  τεσσάρων  ομάδων  βελτίωσαν,  στον  ίδιο  βαθμό,  την 
εννοιολογική κατανόηση τους στο συγκείμενο της Θερμότητας και της Θερμοκρασίας.

Εισαγωγή 

Μέσα από τα αποτελέσματα πρόσφατων ερευνών καταδεικνύεται πως η χρήση των 
εικονικών υλικών σε εικονικό εργαστήριο (Πειραματισμός σε Εικονικό Εργαστήριο - ΠΕΕ) 
και  συγκεκριμένα  η  χρήση  αλληλεπιδραστικών  προσομοιώσεων  στον  ηλεκτρονικό 
υπολογιστή έχουν θετική επίδραση τόσο στις γνώσεις περιεχομένου για το υπό μελέτη 
θέμα όσο και στο συναισθηματικό τομέα (Bell & Trundle 2008, Tao & Gunstone 1999, 
Vreman-de Olde & de Jong 2004, Zacharia et al. 2008). Μέσα από τέτοια αποτελέσματα 
αμφισβητείται  συνεπώς  η  θέση  πως  η  μάθηση  στις  Φυσικές  Επιστήμες  μπορεί  να 
επιτευχθεί  μόνο  μέσω  του  Πειραματισμού  σε  Πραγματικό  Εργαστήριο  (ΠΠΕ).  Τα 
αποτελέσματα αυτά καταδεικνύουν την ανάγκη για αναθεώρηση και αναδιοργάνωση 
του υπάρχοντος πλαισίου στη διδακτική των Φυσικών Επιστημών, με τρόπο που να 
περιλαμβάνει  τη χρήση εικονικών υλικών σε εικονικό εργαστήριο (Πειραματισμός σε 
Εικονικό Εργαστήριο - ΠΕΕ). 

Απαιτείται γενικότερα η δημιουργία ενός συγκεκριμένου πλαισίου που να υποστηρίζει 
την  τροποποίηση  των  υφιστάμενων  αναλυτικών  προγραμμάτων  των  Φυσικών 
Επιστημών, με τρόπο που να καθορίζεται επακριβώς η διδακτική προσέγγιση και το 
περιεχόμενο στο οποίο θα μπορούσε να εφαρμοστεί ένα τέτοιο εγχείρημα (π.χ. χρήση 
ΠΠΕ ή ΠΕΕ, χρήση συνδυασμού του ΠΠΕ και του ΠΕΕ, σε ποιο περιεχόμενο και σε ποιο 
συγκείμενο). Σε μια τέτοια προσπάθεια, ιδιαίτερα ελκυστικός φαίνεται ο συνδυασμός 
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των  εικονικών  με  τα  πραγματικά  περιβάλλοντα  πειραματισμού  στο  πλαίσιο 
αξιοποίησης  της  προστιθέμενης  αξίας  νέων τεχνολογικών  εργαλείων,  όπως είναι  οι 
προσομοιώσεις.

Θεωρητικό Υπόβαθρο

Πολλές έρευνες στο χώρο της διδακτικής των Φυσικών Επιστημών έχουν εντοπίσει ως 
βασικό πλεονέκτημα, τόσο του ΠΠΕ όσο και του ΠΕΕ, το γεγονός ότι επιτρέπουν στα 
πρόσωπα να αλληλεπιδρούν με υλικά και μοντέλα και να κάνουν δοκιμές (Pearsall et al. 
1997,  Zacharia  et  al.  2008).  Σε  αυτό  το  πλαίσιο  ο  ΠΠΕ1 αποτελεί  μια  μαθησιακή 
εμπειρία, η οποία επιτρέπει στα άτομα να αλληλεπιδρούν με πραγματικά υλικά και 
φυσικά μοντέλα στο εργαστήριο,  με σκοπό την άμεση παρατήρηση και  κατανόηση 
φαινομένων. Αντίστοιχα, ο ΠΕΕ1 αποτελεί μια μαθησιακή εμπειρία, η οποία επιτρέπει 
στα άτομα να αλληλεπιδρούν με εικονικά υλικά και μοντέλα στον υπολογιστή, με σκοπό 
τη  (γρήγορη)  συλλογή  στοιχείων  και  την  κατανόηση  φαινομένων.  Τα  δύο  αυτά 
περιβάλλοντα  παρέχουν  τη  δυνατότητα   στα  πρόσωπα  α)  να  διερευνήσουν  το 
φαινομένο που τους παρουσιάζεται μεταβάλλοντας πραγματικά ή εικονικά τις τιμές 
των  παραμέτρων,  β)  να  ενεργοποιήσουν  και  να  εφαρμόσουν  διαδικασίες,  γ)  να 
παρατηρήσουν τα αποτελέσματα των δράσεων αυτών (Hofstein & Lunetta 2004, Tao & 
Gunstone 1999). 

Σε  αντίθεση  με  τα  πιο  πάνω  στοιχεία,  κάποιοι  ερευνητές  αμφισβητούν  την 
αναθεώρηση  και  αναδιοργάνωση  του  υπάρχοντος  πλαισίου  μάθησης  στις  Φυσικές 
Επιστήμες με τρόπο που να περιλαμβάνει τον ΠΕΕ (NSTA 1990). Οι λόγοι αυτής της 
διαφοροποίησης, ανάμεσα στα αποτελέσματα των ερευνών, είναι πρώτα η στέρηση 
χειροπιαστών  εμπειριών  που  να  περιλαμβάνουν  άμεσες  εμπειρίες  με  φυσικά  και 
πραγματικά υλικά και φαινόμενα, οι οποίες θεωρούνται ουσιαστικές για τη μάθηση, και 
έπειτα  η  διαδεδομένη  θεώρηση  πως  η  χρήση  του  ΠΕΕ  θεωρείται  ως  μια  τελείως 
διαφορετική  μέθοδος  πειραματισμού  από  τον   τρόπο  που  εργάστηκαν  αρχικά  οι 
επιστήμονες  στα αντίστοιχα φαινόμενα (Steinberg  2000).  Τυπικά,  η  χρήση του ΠΕΕ 
εισάγεται  από  την  πλειονότητα  των  εκπαιδευτικών  μόνο  όταν  α)  το  αντίστοιχο 
πραγματικό  εργαστήριο  δεν  είναι  διαθέσιμο,  συνοδεύεται  από  μεγάλο  κόστος  ή 
θεωρείται πολύπλοκη η χρήση του, β) το πείραμα που θα διεξαχθεί είναι επικίνδυνο, γ) 
οι τεχνικές που πρέπει να εφαρμοστούν είναι πολύπλοκες για τους μανθάνοντες και δ) 
όταν υπάρχουν σοβαροί χρονικοί περιορισμοί. Με άλλα λόγια, ο ΠΕΕ και κατ’ επέκταση 
τα  εικονικά  εργαστήρια  θεωρούνται  ως  υποκατάστατο  των  πραγματικών 
εργαστηρίων,  ειδικά  στις  περιπτώσεις  όπου  η  χρήση  πραγματικών  υλικών  σε 
πραγματικό εργαστήριο θεωρείται δύσκολη ή επικίνδυνη, αν όχι αδύνατη. 

Από την άλλη, κάποιοι  ερευνητές ισχυρίζονται  πως δεν είναι  η  απλή επαφή με τα 
πραγματικά υλικά που καθορίζει την επίτευξη της μάθησης, αλλά είναι η χρήση και 
διαχείριση  των  αντίστοιχων  υλικών,  πραγματικών  ή  εικονικών,  στο  πλαίσιο  του 
πειραματισμού  στο  κατάλληλο  διδακτικό  πρότυπο,  που  αποτελούν  το  ουσιώδες 
χαρακτηριστικό  μιας επιτυχημένης διδακτικής παρέμβασης (Clements 1999, Zacharia & 
Constantinou  2008).  O  Clements  (1999)  επιχειρηματολογεί  πως  ο  ΠΕΕ  μπορεί  να 
παρέχει αναπαραστάσεις οι οποίες είναι εξίσου ουσιώδεις με τα πραγματικά υλικά για 

1 Υπάρχουν  περιορισμοί  στον  ΠΠΕ  (π.χ.  δεν  μπορεί  να  περιλάβει  συμβολικές  αναπαραστάσεις)  και  άλλοι 
περιορισμοί στον ΠΕΕ (π.χ. δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επαλήθευση ή διάψευση).
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τους  μανθάνοντες  και  ακόμη  μπορεί  να  είναι  ευκολότερες  στη  χρήση  τους,  πιο 
«καθαρές» και επεκτάσιμες από τα πραγματικά αντικείμενα που αντικαθιστούν (σελ. 
49).  Επιπρόσθετα,  ο  Clements  (1999)  εξέφρασε  την  ανάγκη  αναθεώρησης  του 
υπάρχοντος  πλαισίου  των  πραγματικών  εργαστηρίων  με  τρόπο  που  να 
περιλαμβάνουν τις εικονικές/ψηφιακές αναπαραστάσεις που διατηρούν σχεδόν όλα τα 
χαρακτηριστικά των πραγματικών υλικών και φαινομένων. 

Μέσα από το υπάρχον θεωρητικό πλαίσιο διαπιστώνεται πως δεν υπάρχουν έρευνες 
που  να  διερευνούν  το  συνδυασμό  των  δύο  περιβαλλόντων  ως  προς  την  επίτευξη 
εννοιολογικής κατανόησης στις Φυσικές Επιστήμες. Οι πλείστες συγκρίσεις που έγιναν 
ανάμεσα στα εικονικά και  τα πραγματικά εργαστήρια δεν διατηρούσαν σταθερή τη 
διδακτική προσέγγιση και  τη μέθοδο διδασκαλίας που χρησιμοποιήθηκε.  Στόχος της 
παρούσας  έρευνας  ήταν  η  σύγκριση  της  επίδρασης  του  ΠΠΕ,  του  ΠΕΕ  και  δύο 
συνδυασμών  του  ΠΠΕ  και  του  ΠΕΕ  (ΠΠΕ+ΠΕΕ,  ΠΕΕ+ΠΠΕ)  στην  εννοιολογική 
κατανόηση προϋπηρεσιακών εκπαιδευτικών στο συγκείμενο Θερμότητα-Θερμοκρασία. 
Το ερευνητικό ερώτημα αυτής της ερευνητικής προσπάθειας ήταν το εξής:

Πώς  συγκρίνεται  η  εννοιολογική  κατανόηση  προϋπηρεσιακών 
εκπαιδευτικών  στο  συγκείμενο  θερμότητα-θερμοκρασία  που 
πειραματίζονται  με  πραγματικά  υλικά,  εικονικά  υλικά  ή  συνδυασμό  
εικονικών  και  πραγματικών  υλικών,  όταν  ελέγχονται  όλες  οι  άλλες  
παράμετροι που επηρεάζουν τη μάθηση;

Ο  σκοπός  αυτής  της  προσπάθειας   ήταν   η  διερεύνηση   της  ισοδυναμίας  των 
διαφορετικών  περιπτώσεων  εργαστηριακού  πειραματισμού  στην  επίτευξη 
εννοιολογικής  κατανόησης,  όταν  ελέγχονται  συνειδητά  η  διδακτική  προσέγγιση,  το 
διδακτικό  υλικό  και  η  προστιθέμενη  αξία  του  κάθε  μέσου  πειραματισμού.  Η 
προσπάθεια  για  έλεγχο  των  μεταβλητών  που  επηρεάζουν  τα  μαθησιακά 
αποτελέσματα,  προέκυψε  ως  ανάγκη  από  τους  περιορισμούς  των  υφιστάμενων 
ερευνών προς αυτή την κατεύθυνση (Klahr et al. 2007). Το συγκείμενο της θερμότητας 
και της θερμοκρασίας επιλέγηκε λόγω των έντονων δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι 
μανθάνοντες σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης στην κατανόηση των εννοιών της 
θερμότητας  και  της  θερμοκρασίας.  Ταυτόχρονα,  οι  καθημερινές  εμπειρίες  τους  με 
θέματα θερμότητας και θερμοκρασίας έχουν οδηγήσει στην ανάπτυξη εναλλακτικών 
εννοιολογικών μοντέλων για την ερμηνεία καθημερινών φαινομένων (Vosniadou, 1994).

Μεθοδολογία

Το  δείγμα  αποτέλεσαν  182  προπτυχιακοί  φοιτητές  από  το  τμήμα  Επιστημών  της 
Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Οι φοιτητές κατανεμήθηκαν σε 4 ομάδες εκ των 
οποίων η πρώτη ομάδα (56 φοιτητές) αποτέλεσε την ομάδα ελέγχου (χρήση ΠΠΕ), η 
δεύτερη ομάδα (59 φοιτητές) αποτέλεσε την πειραματική ομάδα 1 (χρήση ΠΕΕ), η τρίτη 
ομάδα (33 φοιτητές)  αποτέλεσε την πειραματική ομάδα 2 (χρήση ΠΠΕ+ΠΕΕ) και  η 
τέταρτη ομάδα (34 φοιτητές) αποτέλεσε την πειραματική ομάδα 3 (χρήση ΠΕΕ+ΠΠΕ). 

Η ομάδα ελέγχου συναντιόταν στο εργαστήριο και χρησιμοποιούσε πραγματικά υλικά 
για την εκτέλεση των πειραμάτων. Αντίστοιχα, η πειραματική ομάδα 1 εργάστηκε σε 
εικονικό  εργαστήριο  με  εικονικά  υλικά για  την  εκτέλεση των  ίδιων  πειραμάτων.  Οι 
πειραματικές ομάδες 2 και 3 χρησιμοποίησαν τόσο πραγματικά όσο και εικονικά υλικά 
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σε  πραγματικό  και  εικονικό  εργαστήριο  αντίστοιχα.  Συγκεκριμένα,  η  πειραματική 
ομάδα 2 χρησιμοποίησε αρχικά ΠΠΕ και στη συνέχεια ΠΕΕ, ενώ η πειραματική ομάδα 3 
χρησιμοποίησε  αρχικά  ΠΕΕ  και  μετέπειτα  ΠΠΕ  (βλ.  διάγραμμα  1).  Τα  μέσα 
εργαστηριακού πειραματισμού που επιλέχθηκαν (εικονικό και πραγματικό περιβάλλον) 
παρείχαν τις ίδιες δυνατότητες πειραματισμού στους μανθάνοντες.

Διάγραμμα 1. Ερευνητικός σχεδιασμός και χορήγηση πειραματικών δοκιμίων

Ως  εικονικό  εργαστήριο  χρησιμοποιήθηκε  το  εργαστήριο  του  λογισμικού  Thermolab 
(Psilos et al. 2000). Για σκοπούς επιτυχούς υλοποίησης της έρευνας, δόθηκε ιδιαίτερη 
έμφαση πριν από τη διεξαγωγή της έρευνας στην εξοικείωση των φοιτητών όλων των 
ομάδων τόσο με το λογισμικό Thermolab όσο και με τον εξοπλισμό και τα υλικά του 
πραγματικού εργαστηρίου (π.χ. μέτρηση θερμοκρασίας υλικού με θερμόμετρο).

Η διδακτική προσέγγιση που χρησιμοποιήθηκε σε όλες τις ομάδες βασιζόταν στις αρχές 
και  τη  φιλοσοφία της  προσέγγισης  Φυσική  με  Διερώτηση  (McDermott  et  al.  1996). 
Συγκεκριμένα,  χρησιμοποιήθηκαν:  το  κεφάλαιο  1  (Θερμοκρασία),  το  κεφάλαιο  2 
(Αλλαγές στη Θερμοκρασία), το κεφάλαιο 3 (Διάδοση της Θερμότητας) και το κεφάλαιο 
4  (Θερμοχωρητικότητα  και  Ειδική  Θερμοχωρητικότητα)  από  τη  Θερμότητα  και 
Θερμοκρασία του εγχειριδίου «Φυσική με Διερώτηση» (McDermott et al. 1996). Η ομάδα 
ελέγχου  εκτέλεσε  τα  πειράματα  στο  πραγματικό  εργαστήριο,  ενώ  η  πειραματική 
ομάδα 1 εκτέλεσε τα πειράματα στο εικονικό εργαστήριο Thermolab. Η πειραματική 
ομάδα 2 εκτέλεσε τα πειράματα των κεφαλαίων 1 και 2 στο πραγματικό εργαστήριο, 
και  τα πειράματα των κεφαλαίων 3 και  4 στο εικονικό εργαστήριο.  Η πειραματική 
ομάδα 3 εκτέλεσε τα πειράματα των κεφαλαίων 1 και 2 σε εικονικό εργαστήριο και τα 
πειράματα των κεφαλαίων 3 και 4 σε πραγματικό εργαστήριο. Για τη συλλογή των 
δεδομένων,  χορηγήθηκαν  στους  συμμετέχοντες  πειραματικά  δοκίμια  πριν,  κατά  τη 
διάρκεια και μετά τη διεξαγωγή των διδακτικών παρεμβάσεων. 

Τα  δεδομένα  που  προέκυψαν  από  τη  συμπλήρωση  των  πειραματικών  δοκιμίων 
αναλύθηκαν τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά. Συγκεκριμένα, για την ποσοτική ανάλυση 
χρησιμοποιήθηκαν οι στατιστικοί ελέγχοι one-way ANCOVA και Paired Samples t-test. Η 
ποιοτική ανάλυση αφορούσε στις απαντήσεις των φοιτητών σε κάθε ερώτημα των 
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πειραματικών δοκιμίων, οι οποίες κωδικοποιήθηκαν και κατηγοριοποιήθηκαν με βάση 
τις ιδέες των φοιτητών με τη μέθοδο της ανοικτής κωδικοποίησης (open coding). Μετά 
από την ποιοτική ανάλυση υπολογίστηκε το ποσοστό των φοιτητών της κάθε ομάδας 
που  παρουσίαζε  τις  αντίστοιχες  ιδέες,  πριν  και  μετά  τη διδακτική  παρέμβαση για 
σκοπούς σύγκρισης. 

Αποτελέσματα 

Η εφαρμογή του στατιστικού κριτηρίου Paired Samples t-test, η οποία έγινε με στόχο να 
διαφανεί κατά πόσο επήλθε βελτίωση της εννοιολογικής κατανόησης των φοιτητών 
μετά από τη διδακτική παρέμβαση, έδειξε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά 
στην  επίδοση  των  φοιτητών  της  ομάδας  ελέγχου  πριν  και  μετά  τη  διδακτική 
παρέμβαση σε όλες τις ομάδες όπως φαίνεται στον Πίνακα 1.

Πίνακας 1. Αποτελέσματα Paired Samples t-test για τις 4 ομάδες σε όλα τα δοκίμια.
Ομάδες Δοκίμια Κεφαλαίων t Df Sig

Ελέγχου Μεταπειραματικό 1-Προπειραματικό 1 28,5 55 .000
Πειραματική 1 Μεταπειραματικό 1-Προπειραματικό 1 26.5 58 .000
Πειραματική 2 Μεταπειραματικό 1-Προπειραματικό 1 22 32 .000
Πειραματική 3 Μεταπειραματικό 1-Προπειραματικό 1 27.5 33 .000
Ελέγχου Μεταπειραματικό 2-Προπειραματικό 2 28.2 55 .000
Πειραματική 1 Μεταπειραματικό 2-Προπειραματικό 2 27.6 58 .000
Πειραματική 2 Μεταπειραματικό 2-Προπειραματικό 2 16.6 32 .000
Πειραματική 3 Μεταπειραματικό 2-Προπειραματικό 2 17.5 33 .000
Ελέγχου Μεταπειραματικό 3-Προπειραματικό 3 25.3 55 .000
Πειραματική 1 Μεταπειραματικό 3-Προπειραματικό 3 23.8 58 .000
Πειραματική 2 Μεταπειραματικό 3-Προπειραματικό 3 20.6 32 .000
Πειραματική 3 Μεταπειραματικό 3-Προπειραματικό 3 22.1 33 .000
Ελέγχου Μεταπειραματικό 4-Προπειραματικό 4 22.7 55 .000
Πειραματική 1 Μεταπειραματικό 4-Προπειραματικό 4 21.2 58 .000
Πειραματική 2 Μεταπειραματικό 4-Προπειραματικό 4 17.2 32 .000
Πειραματική 3 Μεταπειραματικό 4-Προπειραματικό 4 20.2 33 .000

Αντίστοιχα,  ο  στατιστικός έλεγχος  one  way ANCOVA έδειξε  πως η βελτίωση της–  
επίδοσης των φοιτητών στα πειραματικά δοκίμια (η οποία μετριέται ως η διαφορά 
ανάμεσα  στην  αρχική  και  την  τελική  επίδοση  τους  στα  πειραματικά  δοκίμια)  δεν 
επηρεάζεται από τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε στη διδακτική παρέμβαση, δηλαδή 
από τη χρήση του ΠΠΕ, του ΠΕΕ, και των συνδυασμών τους, ΠΠΕ+ΠΕΕ και ΠΕΕ+ΠΠΕ 
αντίστοιχα, όταν ελέγχεται η επίδραση των προηγούμενων τους γνώσεων. Σε κανένα 
από  τα  τέσσερα  κεφάλαια  δεν  φάνηκε  να  υπάρχουν  διαφορές  στη  βελτίωση  της 
επίδοσης των φοιτητών σε σχέση με την πειραματική μέθοδο που εφαρμόστηκε (βλ. 
Πίνακα 2).
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Πίνακας 2. Σύγκριση της βελτίωσης της επίδοσης των πειραματικών ομάδων σε κάθε κεφάλαιο 
με το στατιστικό κριτήριο one - way ANCOVA.

Συγκρίσεις df1 df2 F Sig
Κεφάλαιο 1 3 177 1.07 0.36
Κεφάλαιο 2 3 177 0.04 0.9
Κεφάλαιο 3 3 177 1.09 0.35
Κεφάλαιο 4 3 177 0.74 0.52

Τον εντοπισμό των ιδεών που παρουσιάστηκαν στα πειραματικά δοκίμια ακολούθησε 
η ομαδοποίηση τους μέσα από την οποία αναγνωρίστηκαν οι ιδέες των φοιτητών για 
έννοιες που αφορούσαν στο περιεχόμενο της θερμότητας και της θερμοκρασίας. Στον 
Πίνακα 3, παρουσιάζονται μερικές από τις κατηγορίες ιδεών (θεματικές ενότητες) που 
προέκυψαν μέσω της τεχνικής της ανοικτής κωδικοποίησης σε κάθε ομάδα, μαζί με τις 
πιο αντιπροσωπευτικές ιδέες που παρουσιάστηκαν από τους φοιτητές που έλαβαν 
μέρος  στην  έρευνα  (παρουσιάζονται  οι  ιδέες  με  τα  ψηλότερα  ποσοστά  σε  κάθε 
κατηγορία). Σε όλα τα κεφάλαια παρατηρήθηκε μετατόπιση των ιδεών των φοιτητών 
από τις εναλλακτικές και ελλιπείς ιδέες προς τις επιστημονικά αποδεκτές ιδέες. Στις 
μετατοπίσεις που έγιναν δεν παρουσιάστηκαν μεγάλες διαφοροποιήσεις ανάμεσα στη 
βελτίωση που επέδειξαν οι ομάδες. Η ανάλυση που έγινε για τις ιδέες των φοιτητών 
ενισχύει  τα  αποτελέσματα  που  προέκυψαν  από  την  ποσοτική  ανάλυση,  ενώ 
παράλληλα κατέδειξε ορισμένα στοιχεία του διδακτικού υλικού που σε συνδυασμό με 
τις πειραματικές μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν, χρήζουν περεταίρω έρευνας (π.χ. 
αναλογικός συλλογισμός στο συγκείμενο της θερμότητας και της θερμοκρασίας).

Συμπεράσματα

Τα αποτελέσματα που προκύπτουν τόσο από την ποσοτική ανάλυση όσο και από την 
ποιοτική,  ενισχύουν  το  επιχείρημα  που  θέτει  ως  ισοδύναμες  τις  4  μεθόδους 
εργαστηριακού πειραματισμού που εφαρμόστηκαν (ΠΠΕ, ΠΕΕ, ΠΠΕ+ΠΕΕ, ΠΕΕ+ΠΠΕ). 
Αυτά τα αποτελέσματα ενισχύονται από τη βιβλιογραφία, η οποία αναφέρεται στη 
σημαντική  συνεισφορά  των  προσομοιώσεων  και  κατ’  επέκταση  των  εικονικών 
εργαστηρίων  (Goldberg  1997,  Zacharia  2007)  καθώς  και  στη  συνεισφορά  των 
πραγματικών  εργαστηρίων  στην  κατανόηση  συγκεκριμένων  εννοιών  στις  Φυσικές 
Επιστήμες  (Hofstein  &  Lunetta  2004).  Το  γεγονός  ότι  τα  μαθησιακά  αποτελέσματα 
(εννοιολογική κατανόηση) και των τεσσάρων ομάδων ήταν παρόμοια, παρέχει σαφείς 
ενδείξεις  ότι  ο  ισχυρισμός  ότι  o  ΠΕΕ  δεν  έχει  κάποια  συνεισφορά  στην  ανάπτυξη 
εννοιολογικής κατανόησης σε σχέση με τον ΠΠΕ δεν ισχύει. Άρα το επιχείρημα ότι ο 
εργαστηριακός  πειραματισμός  στις  Φυσικές  Επιστήμες  χρειάζεται  αναθεώρηση  και 
αναδιοργάνωση με τρόπο που να περιλαμβάνει πραγματικά και εικονικά περιβάλλοντα 
πειραματισμού είναι βάσιμο, δεδομένου ότι ο ΠΕΕ μπορεί να παρέχει και δυνατότητες/
πλεονεκτήματα οι  οποίες  δεν  είναι  διαθέσιμες  μέσω του ΠΠΕ (π.χ.,  πρόσβαση στο 
μικρόκοσμο).  Στη  συγκεκριμένη  έρευνα  αυτές  οι  δυνατότητες  είχαν  αφαιρεθεί  για 
μεθοδολογικούς σκοπούς. Υπάρχουν άλλες έρευνες, στις οποίες ο ΠΕΕ παρουσιάζεται 
να  υπερέχει  του  ΠΠΕ ως  προς  συγκεκριμένα  μαθησιακά  αποτελέσματα λόγω των 
πρόσθετων δυνατοτήτων (π.χ.  παρουσίαση γραφικών παραστάσεων,  εξοικονόμηση 
χρόνου) που μπορεί να προσφέρει (π.χ. Zacharia 2007). Μια τέτοια αναδιοργάνωση, 
όμως, απαιτεί  τη δημιουργία ενός πλαισίου καθορισμού εφαρμογής του ΠΠΕ ή του 
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ΠΕΕ, καθώς πότε και πώς μπορούν να συνδυαστούν ο ΠΠΕ και ο ΠΕΕ. Ο εντοπισμός 
των κριτηρίων που να καθορίζουν τη χρήση είτε της μιας μεθόδου είτε  της άλλης, 
προκειμένου να επιτυγχάνονται οι μαθησιακές επιδιώξεις στο καλύτερο δυνατό βαθμό, 
μπορεί  να  συνεισφέρει  προς  αυτή  την  κατεύθυνση.  Για  αυτό  το  λόγο  θεωρείται 
σημαντική η επέκταση της εμπειρικής βάσης των πραγματικών εργαστηρίων μέσα από 
μελλοντική  έρευνα,  ώστε  να  τεθούν  οι  προοπτικές  στις  οποίες  μπορούν  να 
συνεισφέρουν  τα  εικονικά  εργαστήρια.  Απαιτείται  ταυτόχρονα  η  θεμελίωση  της 
θεωρητικής προοπτικής στο πλαίσιο ενός διδακτικού προτύπου, στο οποίο θα ορίζεται 
ο  συνδυασμός  του  ΠΠΕ  με  τον  ΠΕΕ  στο  μαθησιακό  περιβάλλον  των  Φυσικών 
Επιστημών.
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Πίνακας 3. Οι κατηγορίες ιδεών  που  προέκυψαν μέσα από τη συλλογή των δεδομένων

Οι πιο αντιπροσωπευτικές ιδέες που 
εντάσσονται σε κάθε κατηγορία 

ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ 
ΟΜΑΔΑ 1

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ 
ΟΜΑΔΑ 2

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ 
ΟΜΑΔΑ 3

Πριν 
την 
παρέμβ
αση
% (n)

Μετά 
την 
παρέμβ
αση
% (n)

Πριν 
την 
παρέμβ
αση
% (n)

Μετά 
την 
παρέμβ
αση
% (n)

Πριν 
την 
παρέμβ
αση
% (n)

Μετά 
την 
παρέμβ
αση
% (n)

Πριν 
την 
παρέμβ
αση
% (n)

Μετά 
την 
παρέμβ
αση
% (n)

Κατηγορία 1
Διαφορετικά υλικά που βρίσκονται στο ίδιο 
περιβάλλον για αρκετή ώρα δεν έχουν την ίδια 
θερμοκρασία και για να βρούμε τη θερμοκρασία 
τους θα πρέπει να παίρνουμε διαφορετικές 
μετρήσεις.

71%
(40)

5%
(3)

70%
(41)

7%
(4)

73%
(24)

15%
(5)

71%
(24)

12%
(4)

Κατηγορία 2
Η θερμοκρασία εξαρτάται από τη μάζα του 
δείγματος (θερμοκρασία ανάλογη της μάζας).

23%
(13)

0%
(0)

39%
(23)

12%
(7)

21%
(7)

3%
(1)

15%
(5)

0%
(0)

Κατηγορία 4
Το νερό και ο πάγος δεν μπορούν να 
συνυπάρχουν στην ίδια θερμοκρασία.

70%
(39)

16%
(9)

76%
(45)

24%
(14)

15%
(5)

6%
(2)

32%
(11)

12%
(4)

Κατηγορία 6
Μια μικρή ποσότητα νερού αυξάνει λιγότερο τη 
θερμοκρασία της σχέση με μια μεγαλύτερη 
ποσότητα νερού, όταν οι δύο ποσότητες 
βρίσκονται πάνω από την ίδια φλόγα για το ίδιο 
χρονικό διάστημα.

71%
(40)

20%
(11)

80%
(47)

17%
(10)

55%
(18)

12%
(4)

56%
(19)

6%
(2)

Κατηγορία 7
Η τελική θερμοκρασία του σιδήρου θα είναι η 
μεγαλύτερη σε σχέση με ίσες μάζες αλουμινίου και 
νερού, όταν αυτά λαμβάνουν το ίδιο ποσό 
θερμότητας, γιατί ο σίδηρος χρειάζεται τη λιγότερη 
θερμότητα για να μεταβάλει τη θερμοκρασία του 
κατά 1ο C.

32%
(18)

66%
(37)

24%
(14)

64%
(38)

18%
(6)

73%
(24)

6%
(2)

44%
(15)
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palass@chem.auth.gr, nicharis@chem.auth.gr, sigalas@chem.auth.gr

Η  παρούσα  ανακοίνωση  αναφέρεται  στο  σχεδιασμό  και  την  ανάπτυξη  ενός 
ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού που διατίθεται μέσω του Web με αντικείμενο τις 
πρωτεΐνες με ιδιαίτερη στόχευση στη μοριακή δομή τους και τη σύνδεσή της με τις 
ιδιότητες  τους.  Τα  διάφορα  επίπεδα  της  πρωτεϊνικής  δομής  παρουσιάζονται  με 
παραδείγματα  δομών  πρωτεϊνών  που  έχουν  προκύψει  από  μελέτες  ακτίνων-Χ  ή 
φασματοσκοπίας  ΝΜR  και  ανακτήθηκαν  από  εξειδικευμένες  βάσεις  δεδομένων.  Η 
αλληλεπιδραστική οπτικοποίηση της δομής των μακρομορίων πραγματοποιείται με τη 
χρήση της εφαρμογής Jmol που βασίζεται στη Java. Για την παρουσίαση κάθε θέματος 
σχεδιάστηκε ένα διδακτικό σενάριο με βάση το οποίο μετά από ενέργειες του χρήστη-
διδασκόμενου  αναδεικνύονται  οπτικά  τα  κρίσιμα  δομικά  χαρακτηριστικά  της  υπό 
μελέτη δομής.

Εισαγωγή
Τις  τελευταίες  δεκαετίες  η  μελέτη  βιο-μακρομορίων  με  περίθλαση  ακτίνων-Χ  και 

φασματοσκοπία  NMR έχει  ως  αποτέλεσμα  ένα  μεγάλο  αριθμό  δομικών  δεδομένων για  μια 
σειρά από πεπτίδια και πρωτεΐνες με σημαντικότατες ιδιότητες. Έτσι σήμερα οι βιοεπιστήμες 
βασίζονται όλο και περισσότερο στην εκτεταμένη χρήση μοριακών οπτικοποιήσεων ή μοριακών 
γραφικών.  Οι  οπτικοποιήσεις  αυτές,  που  ποικίλουν  από  απλά  σκαριφήματα  μέχρι  γραφικά 
ηλεκτρονικού  υπολογιστή,  έχουν  ως  άμεσο  στόχο  την  οπτική  αντίληψη  σύνθετων 
τρισδιάστατων δομικών συσχετίσεων στο εσωτερικό αλλά και μεταξύ των βιομορίων και τελικά 
τη μετάδοση της γνώσης σχετικά με τη δομή και τη λειτουργία των βιομορίων.

Η οπτικοποίηση της τρισδιάστατης δομής των πρωτεϊνών αποτελεί σημαντικότατο ερευνητικό 
εργαλείο σε πεδία όπως, η σχεδίαση φαρμάκων και η μοντελοποίηση των πρωτεϊνών, καθώς η 
τρισδιάστατη δομή τους καθορίζει την αλληλεπίδρασή τους με άλλα μόρια ή πρωτεΐνες (Burley, 
1999).  Για  παράδειγμα,  αυτή  καθαυτή  η  δομή  του  πρωτεϊνικού  μέρους  της  αιμοσφαιρίνης 
οδηγεί  στην  δυνατότητά  της  να  μεταφέρει  το  οξυγόνο.  Σήμερα  υπάρχουν  πολλοί  τρόποι 
οπτικοποίησης της δομής των πρωτεϊνών, κάθε ένας από τους οποίους χρησιμοποιείται για να 
αποδώσει έμφαση σε ένα συγκεκριμένη ιδιότητα του πρωτεϊνικού μορίου (Shirky, 2000).

Η εκτεταμένη χρήση των αλληλεπιδραστικών μοριακών γραφικών σε ερευνητικό επίπεδο είχε 
σαν  αποτέλεσμα  και  τη  χρήση  τους  στην  εκπαιδευτική  διαδικασία,  καθώς  οι  διδασκόμενοι 
αντιμετωπίζουν  σημαντικές  δυσκολίες  στην  κατανόηση  εννοιών  όπως  για  παράδειγμα  τα 
επίπεδα οργάνωσης της δομής των πρωτεϊνών και των ενδο- και διαμοριακών δεσμικών ή μη 
αλληλεπιδράσεων  που  καθορίζουν  αυτά  τα  επίπεδα  οργάνωσης.  Πολύ  συχνά  κατά  την 
εκπαιδευτική  διαδικασία  χρησιμοποιούνται  τα  προγράμματα  μοριακών  γραφικών  και 
μοντελοποίησης (Chem3D, 2008).  Τα προγράμματα αυτά όμως καθώς έχουν αναπτυχθεί για 
ερευνητικούς  σκοπούς  έχουν  αυξημένο  κόστος,  ο  χειρισμός  τους  απαιτεί  από  το  χρήστη 
εξειδικευμένες  γνώσεις,  δε  μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  σε  μεγάλα  ακροατήρια  και  να 
χρησιμοποιηθούν μέσω του  Web. Έτσι, τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί μια σειρά από 
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προγράμματα  ανοικτού κώδικα  που  προσφέρουν ικανοποιητικές  δυνατότητες  οπτικοποίησης 
της δομής των μορίων και επιπλέον μπορούν να εκτελεστούν μέσα σε μια σελίδα του  Web 
(Sayle, 1999, Antonoglou, 2008 & Jmol, 2008).

Στην παρούσα παρουσίαση περιγράφεται ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ενός ηλεκτρονικού 
εκπαιδευτικού υλικού που διατίθεται μέσω του Web με αντικείμενο τις πρωτεΐνες με ιδιαίτερη 
στόχευση στη μοριακή δομή τους και τη σύνδεσή της με τις ιδιότητες τους.  Το υλικό αυτό 
υλοποιεί μια σειρά από εκπαιδευτικά σενάρια με βάση τα οποία μετά από ενέργειες του χρήστη-
διδασκόμενου  αναδεικνύονται  οπτικά  τα  κρίσιμα  δομικά  χαρακτηριστικά  της  υπό  μελέτη 
πρωτεϊνικής  δομής  Η  αλληλεπιδραστική  οπτικοποίηση  της  δομής  των  μακρομορίων 
πραγματοποιείται με τη χρήση της εφαρμογής Jmol που βασίζεται στη Java. 

Δομικά δεδομένα πρωτεϊνών και οπτικοποίησή τους
Tα  δομικά  δεδομένα  των  αμινοξέων  και  μικρών  πεπτιδίων  που  περιλαμβάνονται  στο 

εκπαιδευτικό  υλικό  δομήθηκαν  και  βελτιστοποιήθηκαν  με  τη  βοήθεια  λογισμικού  μοριακής 
μοντελοποίησης  (Chem3D,  2008).  Τα  δομικά  δεδομένα  των  πρωτεϊνών  ανακτήθηκαν  από 
βάσεις δεδομένων δομικής βιοχημείας όπως η PDB, η CATH και η SCOP. Η Protein Data Bank 
(PDB αποτελεί τη μοναδική βάση παγκοσμίως όπου είναι κατατεθειμένες οι τριδιάστατες δομές 
βιολογικών μακρομορίων και ιδρύθηκε το 1971 στο Brookhaven National Laboratories (BNL) 
(PDB, 2008). Οι εγγραφές στην PDB εκτός από τις συντεταγμένες των ατόμων που απαρτίζουν 
τη δομή περιλαμβάνουν και επιπρόσθετα στοιχεία βοηθητικά όπως βιβλιογραφικές αναφορές, 
λεπτομέρειες για τον προσδιορισμό της δομής και άλλα στοιχεία που προκύπτουν από τη δομή. 
Κάθε δομή πριν διατεθεί στο κοινό υφίσταται έλεγχο για την ορθότητά της με τη χρήση ειδικού 
λογισμικού και στη συνέχεια αποκτά έναν κωδικό χαρακτηριστικό και κατατίθεται στη βάση. Η 
CATH  είναι  μία  βάση  ιεραρχικής  ταξινόμησης  των  πρωτεϊνικών  δομών  που  είναι 
κατατεθειμένες  στην  PDB  με  βάση  τις  αυτοτελείς  δομικές  περιοχές  (domains)  που  τις 
απαρτίζουν  και  οι  πρωτεϊνικές  δομές  πρέπει  να  είναι  προσδιορισμένες  σε  διακριτικότητα 
υψηλότερη των 3 Å (CATH, 2008). Η SCOP έχει ως βασικό στόχο την ανάλυση των δομικών 
και εξελικτικών σχέσεων μεταξύ όλων των πρωτεϊνών γνωστής δομής κατατεθειμένων στην 
PDB. Τα βασικά επίπεδα ταξινόμησης είναι  η οικογένεια (Family),  υπερ-οικογένεια (Super-
family), η αναδίπλωση (Fold) και η τάξη (Class) (SCOP, 2008).

Για την οπτικοποίηση των αμινοξέων, πεπτιδίων και πρωτεϊνών χρησιμοποιήθηκε η εφαρμογή 
Jmol  που  έχει  αναπτυχθεί  σε  Java  (Jmol,  2008).  Το  Jmol  αποτελεί  μία  μηχανή  μοριακής 
οπτικοποίησης,  στην οποία τα μόρια φωτοαποδίδονται  ως  3D γραφικά.  Τα γραφικά αυτά ο 
χρήστης μπορεί να χειριστεί μέσα από το πρόγραμμα πλοήγησης. Είναι ελεύθερα διαθέσιμο, 
συμβατό  με  όλα  τα  σημαντικά  λειτουργικά  συστήματα  και,  στη  μορφή  applet,  με  τους 
περισσότερους  σύγχρονους  φυλλομετρητές  Ιστού.  Είναι  κατάλληλο  για  τη  παρουσίαση 
μοριακών μοντέλων και την ανάλυση τους στη βιοχημεία, τη μοριακή βιολογία, την οργανική 
και ανόργανη χημεία, την κρυσταλλογραφία, και την επιστήμη υλικών. Η μορφή  applet που 
χρησιμοποιείται στο παρόν εκπαιδευτικό υλικό υποστηρίζει την ανάπτυξη κωδίκων (scripts) που 
επιτρέπουν  την  εκτέλεση  οποιασδήποτε  διεργασίας  χειρισμού  των  μοριακών  μοντέλων 
(στροφές, μετατοπίσεις, αλλαγές μεγέθους, απόκρυψη ή εμφάνιση τμημάτων του μορίου κ.λ.π.), 
αλλά και αλλαγές της απεικόνισης (μορφή απεικόνισης, χρωματισμός, κ.λ.π.). Οι κώδικες αυτοί 
προσαρτώνται σε στοιχεία μιας ιστοσελίδας όπως υπερσυνδέσεις, μενού ή κουμπιά και δίνουν 
στον χρήστη-διδασκόμενο εύκολη πρόσβαση σε μια σειρά από πολύπλοκες  λειτουργίες  που 
υλοποιούν το κάθε διδακτικό σενάριο. Τέλος, το Jmol ανακτάται από τον εξυπηρετητή WWW 
και εκτελείται στον Η/Υ του χρήστη χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη εγκατάσταση. 
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Περιγραφή του εκπαιδευτικού υλικού 
Ο τίτλος του ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού που αναπτύχθηκε είναι «Διερευνώντας τις 

πρωτεΐνες».  Στις  διαδραστικές  μοριακές  δομές  παρουσιάζονται  οι  κρίσιμες  και  λειτουργικές 
ιδιότητες των πρωτεϊνών, οι  οποίες επιλέχθηκαν ώστε να δειχθεί η άμεση σχέση δομής και 
λειτουργίας τους. Οι δραστηριότητες που ενσωματώνονται στο υλικό βοηθούν τον διδασκόμενο 
να  μελετήσει  τη  μοριακή δομή και  τις  ιδιότητες  των  αμινοξέων  (δομικών συστατικών  των 
πολυπεπτιδικών  αλυσίδων)  και  τη  μοριακή  δομή  και  τις  ιδιότητες  των  πολυπεπτιδικών 
αλυσίδων των πεπτιδίων ή των πρωτεϊνών. Στόχος μας είναι με την ολοκλήρωση αυτών των 
δραστηριοτήτων ο διδασκόμενος να μπορεί να αναγνωρίζει τις πολλαπλές αναπαραστάσεις ενός 
αμινοξέος,  ενός  πεπτιδίου  ή  μιας  πρωτεΐνης  (μοριακός  τύπος,  συντακτικός  τύπος,  μοριακό 
μοντέλο),  αλλά και  τις  βασικές  ενδο-  και  διαμοριακές  δεσμικές  ή  μη  αλληλεπιδράσεις  που 
καθορίζουν τη δομή αλλά και βασικές ιδιότητές τους.

Κάθε σελίδα του εκπαιδευτικού υλικού αποτελείται από έχει δύο κάθετα χωρισμένα τμήματα. 
Αριστερά εμφανίζεται η τρισδιάστατη μορφή ενός μορίου (μοριακό μοντέλο) και οι ενέργειες 
του χρήστη που αφορούν το μόριο αυτό, όπου υπάρχουν, με τη μορφή κουμπιών και μενού. Ο 
διδασκόμενος μπορεί να χειρισθεί το μοριακό μοντέλο (περιστροφή, αλλαγή μεγέθους, κ.λ.π,.) 
σύροντας απλά το ποντίκι. Δεξιά εμφανίζεται το κείμενο με εμβόλιμες τις ενέργειες του χρήστη, 
με  τη  μορφή  κουμπιών,  που  υλοποιούν  το  εκάστοτε  διδακτικό  σενάριο.  Ακολουθεί,  όπου 
κρίθηκε απαραίτητο, η επιλογή «Μάθε περισσότερα» η οποία ανοίγει ένα νέο παράθυρο όπου 
παρουσιάζονται κείμενο, σχήματα ή κείμενο, σχήματα και τρισδιάστατη απεικόνιση Jmol. Στη 
συνέχεια δίνεται μια συνοπτική παρουσίαση των ιστοσελίδων του υλικού.

1. Δομή και ιδιότητες των α-αμινοξέων
Παρουσιάζεται η γενική δομή του α-αμινοξέος, η αμφιπολική ιοντική μορφή του. Δίνεται στο 

διδασκόμενο η δυνατότητα να επιλέξει τη μορφή απεικόνισης του μοριακού μοντέλου (μοντέλα 
σφαιρών και ράβδων, ράβδων, συρμάτων και χωροπληρωτικό) και να επισημάνει δομικά του 
στοιχεία όπως ο α-άνθρακας, η αμινομάδα, η καρβοξυλομάδα και η πλευρική αλυσίδα.

2. Τα αμινοξέα των πρωτεϊνών
Παρουσιάζονται  τα  κοινά  αμινοξέα  ως  συντακτικοί  τύποι  και  μοριακά  μοντέλα  και 

κατατάσσονται  με  βάση  την  πολικότητά  τους  και  το  φορτίο  των  ομάδων  R.  Δίνεται  στο 
διδασκόμενο η δυνατότητα να επιλέξει τη μορφή απεικόνισης του μοριακού μοντέλου  και να 
επισημάνει δομικά του στοιχεία όπως ο α-άνθρακας,  η αμινομάδα, η καρβοξυλομάδα και η 
πλευρική αλυσίδα. Σε νέο παράθυρο γίνεται αναφορά στη χειρομορφία των αμινοξέων.

3. Πεπτιδικός Δεσμός - Πολυπεπτιδικές Αλυσίδες (σχήμα 1)
Παρουσίαση του πεπτιδικού δεσμού μέσω της γενικής δομής ενός διπεπτιδίου. Δίνεται στο 

διδασκόμενο  η  δυνατότητα  να  επισημάνει  τα  άτομα  που  συμμετέχουν  στο  δεσμό  και  να 
εκτελέσει  τις  ελεύθερες  περιστροφές  περί  τους  απλούς  δεσμούς.  Παρουσίαση  των 
πολυπεπτιδικών αλυσίδων μέσω ενός πενταπεπτιδίου, της μεθειονίνης. Δίνεται στο διδασκόμενο 
η δυνατότητα να επισημάνει τα Ν- και  C- τελικά κατάλοιπα, τον πολυπεπτιδικό σκελετό, τις 
πλευρικές  αλυσίδες  αλλά  και  κάθε  ένα  από  τα  πέντε  αμινοξέα.  Σε  νέο  παράθυρο  γίνεται 
αναφορά σε φυσικά πεπτίδια όπως νευροπεπτιδικές ορμόνες: εγκεφαλίνες και η αγγειοτενσίνη Ι 
και ΙΙ.
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4. Πρωτοταγής δομή των πρωτεϊνών
Παρουσίαση της πρωτοταγούς δομής με παράδειγμα τη λυσοζύμη.  Δίνεται στο διδασκόμενο η 

δυνατότητα να επισημάνει τα Ν- και  C- τελικά κατάλοιπα, τον πολυπεπτιδικό σκελετό τους 
δισουλφιδικούς δεσμούς που σχηματίζονται από τα κατάλοιπα της. Σε νέο παράθυρο γίνεται 
αναφορά στις μεταλλάξεις (αιμοσφαιρίνη Α και S) και την ινσουλίνη.

5. Πρωτεϊνικές αλληλουχίες και μοριακή εξέλιξη
Διερεύνηση  των  σχέσεων  εξέλιξης  μεταξύ  ανθρώπου,  χοίρου  και  βοδιού  μέσω  της 

συστηματικής σύγκρισης της πρωτοταγούς δομής της ινσουλίνης τους. Δίνεται στο διδασκόμενο 
η δυνατότητα να εντοπίσει τα τμήματα των πρωτεϊνών που διαφέρουν. Σε νέο παράθυρο γίνεται 
αναφορά στη θεραπεία με ινσουλίνη.

6. Γενική παρουσίαση της πρωτεϊνικής δομής
Παρουσιάζονται τα τέσσερα επίπεδα οργάνωσης των πρωτεϊνών μεταβαίνοντας σταδιακά από 

την  αλληλουχία  καταλοίπων  της  β  σφαρίνης  στην  πλήρη  τρισδιάστατη  αναδίπλωση  της 
αιμοσφαιρίνης. Δίνεται στο διδασκόμενο η δυνατότητα να επιλέξει τη μορφή και το χρωματικό 
μοντέλο απεικόνισης της πρωτεΐνης.

7. Δευτεροταγής δομή πρωτεϊνών (σχήμα 2)
Παρουσιάζονται  τα  μοντέλα  πτύχωσης  της  δευτεροταγούς  δομής  με  παραδείγματα 

συγκεκριμένες  πρωτεΐνες  όπως  α-έλικα  (λυσοζύμη),  παράλληλη  β-πτυχωτή  επιφάνεια 
(Καρβοξυπεπτιδάση  Α),  αντιπαράλληλη  β-πτυχωτή  επιφάνεια  (λυσοζύμη),  β-στροφή 
(λυσοζύμη), α-αλυσίδα κολλαγόνου και τυχαία διαμόρφωση (λυσοζύμη). Μετά την επιλογή από 
τον χρήστη κάθε μοντέλου πτύχωσης επισημαίνονται οι δεσμοί υδρογόνου που ευθύνονται για 
τη δημιουργία του και το μέρος της πρωτεΐνης στο οποίο αυτό εντοπίζεται.

8. Τριτοταγής δομή πρωτεϊνών (σχήμα 3)
Παρουσιάζεται το σύνολο των δευτεροταγών δομών και των ενδομοριακών αλληλεπιδράσεων 

που  συγκροτούν  την  τριτοταγή  δομή  της  λυζοζύμης.  Ο  χρήστης  μπορεί  να  επισημάνει  τα 
διάφορα  μοντέλα  δυτεροταγούς  δομής,  τους  δεσμούς  υδρογόνου,  τους  ιοντικούς  και  τους 
δισουλφιδικούς δεσμούς που οδηγούν στην τριτοταγή δομή και τη διάταξη των υδρόφιλων και 
υδρόφοβων πλευρικών ομάδων. Επίσης δίνεται έμφαση στη σύνδεση του υποστρώματος με το 
ενεργό  κέντρο  της  λυσοζύμης.  Σε  νέα  παράθυρα  αναλύεται  η  σχέση  μεταξύ  δομής  και 
λειτουργία και το γεγονός ότι η πρωτοταγής δομή προσδιορίζει την τριτοταγή, η εξαίρεση αυτό 
του  κανόνα  στην  περίπτωση  των  prions (σχήμα  4),  καθώς  και  οι  θεωρίες  της  ενζυμικής 
κατάλυσης.

9. Τεταρτοταγής δομή πρωτεϊνών (σχήμα 5)
Παρουσιάζεται η τεταρτοταγής και συγκεκριμένα η διαμόρφωση των τεσσάρων υπομονάδων 

της αιμοσφαιρίνης. Ο χρήστης μπορεί να επισημάνει τη δομή της β σφαιρίνης, την ομάδα της 
αίμης και τη συναρμογή του οξυγόνου στο άτομο του σιδήρου της αίμης.

10. Δομική ταξινόμηση των πρωτεϊνών (σχήμα 6)
Παρουσιάζονται  παραδείγματα  ινωδών  πρωτεϊνών  (βιμπροΐνη,  κολλαγόνο)  και  σφαιρικών 

πρωτεϊνών (ινσουλίνη, μεταγραφικός παράγοντας Gal4).

635



  6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής των Φ.Ε. και Ν.Τ. στην Εκπαίδευση

Σχήμα 1. Απόσπασμα ιστοσελίδας με θέμα «Πεπτιδικός δεσμός – Πολυπεπτιδικές αλυσίδες»

Σχήμα 2. Απόσπασμα ιστοσελίδας με θέμα «Δευτεροτοταγής δομή πρωτεϊνών»

636



Εργασίες 

Σχήμα 3 Απόσπασμα ιστοσελίδας με θέμα «Τριτοταγής δομή πρωτεϊνών»

Σχήμα 4. Απόσπασμα ιστοσελίδας με θέμα «Θανατηφόρα λάθη στην πτύχωση των πρωτεϊνών»
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Σχήμα 5. Απόσπασμα ιστοσελίδας με θέμα «Τεταρτοταγής δομή πρωτεϊνών»

Σχήμα 6. Απόσπασμα ιστοσελίδας με θέμα «Δομική ταξινόμηση πρωτεϊνών»

11. Πρότυπα πτύχωσης
Παρουσίαση  των  προτύπων  πτύχωσης  α  (Καλμοδουλίνη),  β  (Υποδοχέας  των  Τ 

λεμφοκυττάρων  CD  8),  α/β  (ΑΤΡ-εξαρτώμενη  φωσφοροφρουκτοκινάση)  και  α+β  (Πράσινη 
φθορίζουσα πρωτεΐνη, GFP).
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Διδακτική αξιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού και εργασία προς υλοποίηση
Το εκπαιδευτικό υλικό που παρουσιάζεται αποτελεί μαζί με μια σειρά φύλλων εργασίας και 

αξιολόγησης που το συνοδεύουν ένα διδακτικό πακέτο. Κεντρικά στοιχεία του εκπαιδευτικού 
υλικού  αποτελούν  οι  διαδραστικές  μοριακές  δομές  καθώς  και  τα  σενάρια  χειρισμού  και 
απεικόνισης των δομών αυτών που ενεργοποιούνται από το διδασκόμενο. Η σχεδίαση αυτών 
των σεναρίων είναι τέτοια ώστε να παρουσιάζονται οι κρίσιμες και λειτουργικές ιδιότητες των 
πρωτεϊνών. οι οποίες επιλέχθηκαν ώστε να δειχθεί η άμεση σχέση δομής και λειτουργίας τους. 

Ο κεντρικός  διδακτικός  στόχος  των φύλλων  εργασίας  και  αξιολόγησης  είναι  να  μπορεί  ο 
διδασκόμενος   να  αναγνωρίζει  τόσο  τις  πολλαπλές  αναπαραστάσεις  ενός  αμινοξέος,  ενός 
πεπτιδίου ή μιας πρωτεΐνης (μοριακός τύπος,  συντακτικός τύπος,  μοριακό μοντέλο),  όσο τα 
συγκεκριμένα  δομικά  χαρακτηριστικά  των  πρωτεϊνών  που  οδηγούν  σε   κρίσιμες  και 
λειτουργικές ιδιότητες.

Στο άμεσο μέλλον προγραμματίζεται η εφαρμογή του διδακτικού πακέτου στη διδασκαλία του 
μαθήματος της Βιοχημείας στο Τμήμα Χημείας τους ΑΠΘ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2009-10 
και  η αξιολόγηση της ευχρηστίας του και της διδακτικής αποτελεσματικότητάς του.
Τέλος, ήδη βρίσκονται στο στάδιο της ανάπτυξης μια σειρά από νέες ενότητες στις οποίες θα 
δίνονται στο διδασκόμενο τα εργαλεία για να διερευνήσει ελεύθερα το τρισδιάστατο μοντέλο 
μιας πρωτεΐνης με στόχο να εντοπίσει τις αλληλουχίες ή/και τα δομικά χαρακτηριστικά που 
ερμηνεύουν μια ιδιότητα ή λειτουργία της πρωτεΐνης.  Στόχος αυτών των ενοτήτων είναι να 
αποκτήσει η διαδικασία της μάθησης και ερευνητικά χαρακτηριστικά.

Βιβλιογραφία
Antonoglou, L. D., Charistos, N. D., & Sigalas M. P. (2008). Design of Molecular Visualization Educa-
tional  Software  for  Chemistry Learning.  in  Leading-Edge Educational  Technology,  Nova  Publishers, 
105-131.

Burley, S.K., Almo, S.C. , Bonanno, J.B., Capel, M., Chance, M.R.., Gaasterland, T.,  Lin, D.W., Sali,
A., Studier, F.W. & Swaminathan, S. (1999). “Structural genomics: beyond the human genome project”, 
Nature Genetics, vol. 23, 151-157.

CATH (2008). http://www.biochem.ucl.ac.uk/bsm/cath_new/index.html

Chem3D (2008). http://www.cambridgesoft.com

Jmol (2008). http://www.jmol.org

PDB (2008). http://www.rcsb.org/

Sayle,  R.  A.,  & Milner-White,  E.  J.   (1995).  “RASMOL: biomolecular  graphics  for  all”,  Trends in 
Biochemical Sciences, 20(9), 374.

SCOP (2008). http://scop.mrc-lmb.cam.ac.uk/scop/index.html

Shirky, C.  (2000).  “Seven Ways of Looking at a Protein”, FEED Magazine, After Darwin Column, 23 
Oct, 2000.

639

http://www.rcsb.org/
https://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_id=6303


  6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής των Φ.Ε. και Ν.Τ. στην Εκπαίδευση

Σωματιδιακές ιδέες και ερμηνείες δασκάλων για τις αλλαγές 
κατάστασης των ουσιών

Παπαγεωργίου Γ., Σταμοβλάσης Δ., Johnson P.
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, gpapageo@eled.duth.gr   

Η  εργασία  αναφέρεται  σε  μια  έρευνα  που  υλοποιήθηκε  στα  πλαίσια  του 
προγράμματος  επαγγελματικής  αναβάθμισης  των  εν  ενεργεία  εκπαιδευτικών  της 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης  και που αφορά στις ιδέες τους για τη σωματιδιακή δομή 
της  ύλης  και  τις  ερμηνείες  τους  για  τις  αλλαγές  των  φυσικών  καταστάσεων.  Τα 
αποτελέσματα έδειξαν ότι οι δάσκαλοι διατηρούν παρανοήσεις σχετικά με την δομή 
της ύλης και τις αλλαγές κατάστασης παρόμοιες με αυτές των μαθητών. Παράλληλα 
όμως,  ελέγχθηκε  η  αποτελεσματικότητα  μιας  ειδικά  σχεδιασμένης  διδακτικής 
παρέμβασης. Έτσι, μετά την παρέμβαση, τόσο οι ιδέες των δασκάλων για την δομή της 
ύλης, όσο και οι ερμηνείες τους για τις αλλαγές κατάστασης φάνηκε να βελτιώνονται 
σημαντικά. Στο πλαίσιο αυτό γίνεται μια συζήτηση για την αποτελεσματικότητα της 
παρεχομένης εκπαίδευσης των δασκάλων, καθώς και για τους τρόπους αναβάθμισής 
της μέσω προγραμμάτων επιμόρφωσης και συνεχούς εκπαίδευσης.

Εισαγωγή

Οι  δυσκολίες  που  έχουν  οι  μαθητές  στην  κατανόηση  της  δομής  της  ύλης  και  των 
αλλαγών  της,  έχουν  απασχολήσει  σε  μεγάλο  βαθμό  τους  ερευνητές  κατά  τις  τελευταίες 
δεκαετίες.  Στις  σχετικές  έρευνες,  κύριο αντικείμενο είναι  η φύση και  οι  ιδιαιτερότητες  των 
δυσκολιών αυτών (π.χ.  Andersson 1990,  Lee,  Eichinger,  Anderson,  Berkheimer &  Blakeslee 
1993,  Johnson 1998a,b,c,  Tytler 2000,  Costu &  Ayas 2005,  Papageorgiou &  Johnson 2005, 
Ιμβριώτη  &  Καλκάνης,  2007,  Νταλαούτη  &  Τσαπαρλής  2007).  Πέρα  όμως  από  τη  φύση, 
σημασία  έχει  να  διερευνήσει  κανείς  και  την  προέλευση  των  δυσκολιών  των  μαθητών. 
Κινούμενος προς την κατεύθυνση αυτή, ο Hashweh (1987) εξέφρασε την άποψη ότι πολλές από 
τις  παρανοήσεις  που  έχουν  διαπιστωθεί  σε  μαθητές,  ίσως  προέρχονται  από  αντίστοιχες 
παρανοήσεις των δασκάλων τους. Την άποψη αυτή στηρίζουν και έρευνες που έχουν γίνει τα 
τελευταία χρόνια σε εκπαιδευτικούς (εν ενεργεία ή κατά τη διάρκεια των σπουδών τους) και 
δείχνουν ότι  υπάρχουν αρκετές  ομοιότητες  στις  δυσκολίες  που αντιμετωπίζουν μαθητές  και 
εκπαιδευτικοί (Kokkotas, Vlachos, & Koulaidis 1998, Çalik & Ayas 2005).

Γενικότερα,  οι  παρανοήσεις  και  οι  ελλείψεις  βασικών  γνώσεων  που  έχουν  οι 
εκπαιδευτικοί  στο  χώρο  των  Φυσικών  Επιστημών  είναι  αρκετά  σημαντικές,  ιδιαίτερα  στην 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση (Kokkotas, Vlachos & Koulaidis 1998, Papageorgiou & Sakka 2000, 
Çalik & Ayas 2005,  Costu, Ayas, Niaz, Una & Çalık 2007, Çalik 2008). Αν συνδυάσει κανείς το 
γεγονός αυτό με την παραπάνω διαπίστωση για τις  ομοιότητες μαθητών και εκπαιδευτικών, 
ενδεχομένως να προβληματιστεί σχετικά με την αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών στη 
διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών. Το ερώτημα συνεπώς, που τίθεται στο σημείο αυτό είναι, 
πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί αυτή η κατάσταση, ώστε να υπάρξει μια καλύτερη ποιότητα στη 
διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στο σχολείο. Αυτό που κατά διαστήματα έχει προταθεί, 
είναι η βελτίωση του επιπέδου των γνώσεων των εκπαιδευτικών με την εφαρμογή κατάλληλων 
επιμορφωτικών προγραμμάτων. Οι προτάσεις αυτές στηρίζονται σε έρευνες που δείχνουν ότι η 
εφαρμογή ειδικά σχεδιασμένων διδακτικών παρεμβάσεων σε εκπαιδευτικούς, έχει γενικά θετικά 
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αποτελέσματα στον εμπλουτισμό των γνώσεών τους και στον περιορισμό των παρανοήσεών 
τους  (Kokkotas, Vlachos & Koulaidis 1998, Jarvi, Pell & Mckeon 2003, Javis, & Pell 2004, Ça-
lik 2008). 

Έτσι, πιο συγκεκριμένα, στον χώρο που αφορά στη δομή της ύλης και τις αλλαγές της, 
όπου (όπως προαναφέρθηκε) οι δυσκολίες των μαθητών είναι ιδιαίτερα αυξημένες, η βελτίωση 
των  γνώσεων  των  εκπαιδευτικών  και  συνεπώς  η  αποτελεσματικότητά  τους,  αποτελεί  ένα 
ζητούμενο με ιδιαίτερη σημασία. Το σκεπτικό αυτό οριοθετεί και τα πλαίσια μέσα στα οποία 
κινείται η παρούσα έρευνα.

Μεθοδολογία

Στα πλαίσια του γενικότερου στόχου της έρευνας, όπως αυτά καθορίστηκαν παραπάνω, 
μπορούν να γίνουν διακριτά τα εξής επιμέρους ερευνητικά ερωτήματα:

1. Σε ποιο βαθμό μια κατάλληλα σχεδιασμένη διδακτική παρέμβαση που δίνει έμφαση στη 
σταδιακή εισαγωγή και  αξιοποίηση της  σωματιδιακής  θεώρηση της  ύλης,  μπορεί  να 
βοηθήσει εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης να βελτιώσουν τις ιδέες τους για 
τη δομή των ουσιών;

2. Σε ποιο βαθμό μια τέτοια παρέμβαση μπορεί να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς στην 
περιγραφή και την ερμηνεία των αλλαγών κατάστασης των ουσιών;

3. Σχετίζεται  ο  βαθμός  ανάπτυξης  σωματιδιακών  ιδεών  με  την  ερμηνεία  των  αλλαγών 
κατάστασης των ουσιών;
Στην  έρευνα  που  σχεδιάστηκε  για  την  απάντηση  των  παραπάνω  ερωτημάτων, 

συμμετείχαν 162 δάσκαλοι της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (68 άνδρες και 94 γυναίκες) από την 
Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Η έρευνα υλοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος 
επαγγελματικής αναβάθμισης των εκπαιδευτικών. Ανάμεσα στα αντικείμενα που απασχόλησαν 
το πρόγραμμα αυτό, προβλέφθηκε και μια σειρά μαθημάτων με αντικείμενο τη Χημεία. Εκεί 
αναπτύχθηκαν θέματα που αφορούσαν στη δομή των ουσιών και  στις  φυσικές  και  χημικές 
αλλαγές  τους.  Αν  και  η  συνολική  διάρκεια  των  μαθημάτων  ήταν  30  ώρες,  το  μέρος  που 
αφορούσε μόνο στη δομή και τις αλλαγές κατάστασης των ουσιών (και που περιγράφεται στην 
παρούσα  εργασία),  διήρκησε  15  ώρες.  Ο  σχεδιασμός  του  μέρους  αυτού  βασίστηκε  σε 
αντίστοιχο σχεδιασμό που είχε γίνει για παρόμοια έρευνα σε μαθητές (Papageorgiou & Johnson 
2005),  τροποποιημένη  βέβαια,  λόγων  των  ιδιαιτεροτήτων  που  παρουσιάζει  ένα  δείγμα 
εκπαιδευτικών σε σχέση με ένα αντίστοιχο μαθητών. Τα σημαντικότερα σημεία της διδακτικής 
αυτής παρέμβασης ήταν:

• Διάκριση των ιδιοτήτων των υλικών από τις ιδιότητες των αντίστοιχων αντικειμένων - 
Διάκριση των «καθαρών» ουσιών από τα «μίγματα» των ουσιών.

• Βασικές  αρχές  της  σωματιδιακής  θεώρησης  των  ουσιών  και  αντιστοιχίσεις  με 
καταστάσεις του μακρόκοσμου. 

• Μελέτη  των  τριών  καταστάσεων  των  ουσιών  σε  μικροσκοπικό  επίπεδο,  καθώς  και 
αντιστοιχίσεις τους με μακροσκοπικές ιδιότητες.

• Μελέτη και ερμηνεία των αλλαγών κατάστασης των ουσιών με βάση το σωματιδιακό 
πρότυπο:  τήξη,  βρασμός,  εξάτμιση  και  συμπύκνωση.  Η κάθε  διαδικασία  προσεγγίστηκε 
αρχικά  μακροσκοπικά  με  τη  χρήση  πειραμάτων  και  στη  συνέχεια  οι  φυσικές  αλλαγές 
ερμηνεύτηκαν με βάση τη σωματιδιακή θεωρία (μικροσκοπικό επίπεδο και αντιστοιχίσεις με 
το μακρόκοσμο).
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Πίνακας 1: Συνοπτική παρουσίαση των έργων του ερευνητικού εργαλείου.

Μέρη Έργο Περιγραφή έργου

Α

Διερεύνηση σωματιδιακών ιδεών σε 
σχέση με την ασυνέχεια της ύλης

Περιγραφή  της  μικροσκοπικής  εικόνας  μιας  ουσίας  στη 
στερεή κατάσταση, μιας στην υγρή και μιας στην αέρια.

Διερεύνηση σωματιδιακών ιδεών σε 
σχέση με τα μικροσκοπικά 

χαρακτηριστικά των σωματιδίων*

Περιγραφή  χαρακτηριστικών  μεμονωμένων  σωματιδίων* 
ζάχαρης,  νερού  και  οξυγόνου  σε  θερμοκρασία  δωματίου, 
καθώς και σωματιδίων νερού στις τρεις καταστάσεις

Β

Διερεύνηση ιδεών για την τήξη Περιγραφή  σύστασης  και  μικροσκοπικής  εικόνας  κεριού 
πριν και μετά την τήξη

Διερεύνηση ιδεών για το βρασμό Περιγραφή  σύστασης  και  μικροσκοπικής  εικόνας  των 
καταστάσεων του νερού που συνυπάρχουν κατά το βρασμό

Ερμηνεία εξάτμισης Περιγραφή και ερμηνεία του φαινομένου της εξάτμισης
Ερμηνεία  συμπύκνωσης Περιγραφή και ερμηνεία του φαινομένου της συμπύκνωσης

* Σε εισαγωγικό κείμενο στο εργαλείο, διευκρινιζόταν ο όρος σωματίδια ως γενικότερος των επιμέρους μορίων, ατόμων κ.λ.π.

Ως  ερευνητικό  εργαλείο  για  τη  συλλογή  ων  δεδομένων  σχεδιάστηκε  ένα  τεστ  με 
ομαδοποιημένες ερωτήσεις στα πλαίσια των έργων που παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Το τεστ 
αυτό, διάρκειας μιας ώρας, συμπληρώθηκε από τους εκπαιδευτικούς πριν από την έναρξη των 
μαθημάτων (1η μέτρηση), ενώ ένα μήνα μετά την παρέμβαση διανεμήθηκε και συμπληρώθηκε 
εκ νέου (2η μέτρηση).

Αποτελέσματα και Συζήτηση

Α. Δομή των ουσιών

Το Α’ μέρος του ερευνητικού εργαλείου σκοπό είχε τη μελέτη των σωματιδιακών ιδεών 
των δασκάλων. Αυτή κινήθηκε σε δύο διαστάσεις:
1. Στη  διάσταση  που  σχετίζεται  με  την  ασυνέχεια  της  ύλης  -  κατά  πόσο  οι  δάσκαλοι 

αντιλαμβάνονται την ύλη ως συνεχή ή ασυνεχή (σωματιδιακή).
2. Στη διάσταση που σχετίζεται με τις μικροσκοπικές συμπεριφορές  των ουσιών – κατά 

πόσο  οι  δάσκαλοι  αντιλαμβάνονται  τις  ιδιαιτερότητες  του  μικρόκοσμου  και  αποδίδουν 
μικροσκοπικά (συλλογικά) χαρακτηριστικά στα σωματίδια των ουσιών.

Για τη βαθμολόγηση των απαντήσεων των δασκάλων δημιουργήθηκε ένα βαθμολογικό 
σχήμα που προέβλεπε την κατηγοριοποίησή τους σε τέσσερις βαθμίδες (0,1,2 και 3), τόσο για 
την πρώτη διάσταση που αφορά στο βαθμό ασυνέχειας (Β.Α.), όσο και για τη δεύτερη που 
αφορά στο βαθμό μικροσκοπικής αντίληψης (Β.Μ.Α.). Στη βαθμίδα 0 κατηγοριοποιήθηκαν οι 
απαντήσεις  που  δήλωναν  ελάχιστη  ή  καθόλου  υιοθέτηση  της  αντίστοιχης  ιδέας,  ενώ  στην 
υψηλότερη  βαθμίδα  (3)  κατηγοριοποιήθηκαν  αυτοί  που  φάνηκε  να  την  έχουν  υιοθετήσει 
πλήρως. Στο διάγραμμα 1 παρουσιάζεται η κατανομή των δασκάλων πριν την παρέμβαση στις 
δύο αυτές διαστάσεις, δηλαδή στο Β.Α. και στο Β.Μ.Α. Η συσσώρευση των δασκάλων στις 
χαμηλότερες βαθμίδες και για τις δύο διαστάσεις, υποδεικνύει ότι οι ιδέες των εκπαιδευτικών 
της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τη σωματιδιακή υφή των ουσιών απέχουν αρκετά από την 
αντίστοιχη  επιστημονικά  αποδεκτή  θεώρηση.  Βέβαια,  η  υιοθέτηση  των  μικροσκοπικών 
χαρακτηριστικών των σωματιδίων που αποτελούν τις  διάφορες ουσίες,  έχει  κατ’ επανάληψη 
καταγραφεί ως κάτι το ιδιαίτερα δύσκολο (πολύ πιο δύσκολο από την ιδέα της ασυνέχειας) σε 
έρευνες που αφορούν μαθητές (Johnson 1998a, Papageorgiou & Johnson 2005). 
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Έτσι, με βάση το γεγονός αυτό, αλλά και τις έρευνες που δείχνουν ότι υπάρχουν αρκετές 
ομοιότητες στις αντίστοιχες ιδέες μεταξύ δασκάλων και μαθητών (Kokkotas, Vlachos, & Kou-
laidis 1998, Çalik & Ayas 2005), θα μπορούσε κανείς να περιμένει σε ένα βαθμό, να υπάρχει 
αντίστοιχη  δυσκολία  στη  διάσταση  της   μικροσκοπικής  αντίληψης  των  ουσιών και  στους 
δασκάλους.
Διάγραμμα 1: Κατανομή των δασκάλων (απόλυτη συχνότητα) πριν την παρέμβαση στις δύο διαστάσεις, 

Βαθμό Aσυνέχειας (Β.Α.) και  Βαθμό Mικροσκοπικής Aντίληψης (Β.Μ.Α.)

Διάγραμμα 2: Κατανομή των δασκάλων (απόλυτη συχνότητα) μετά την παράμβαση στις δύο 
διαστάσεις, Βαθμό Aσυνέχειας (Β.Α.) και  Βαθμό Mικροσκοπικής Aντίληψης (Β.Μ.Α.).

Εκείνο  όμως,  που  θα  μπορούσε  να  χαρακτηριστεί  ως  μη  αναμενόμενο,  είναι  η 
συσσώρευσή τους σε χαμηλές βαθμίδες στη διάσταση της ασυνέχειας της ύλης. Ο αριθμός των 
εκπαιδευτικών που δεν υιοθετεί την ιδέα ότι οι ουσίες δομούνται από σωματίδια (και μόνο) 
είναι  σημαντικός.  Ακόμη,  οι  κλασσικές  εναλλακτικές  ιδέες  που είναι  καταγεγραμμένες  στις 
περιπτώσεις ερευνών που αφορούν μαθητές, όπως η ύπαρξη ύλης μεταξύ των σωματιδίων ή η 
ίδια η φύση των σωματιδίων (Boz & Boz, 2008), εμφανίζονται και στην παρούσα περίπτωση.

Ωστόσο,  είναι  σημαντικό  ότι  η  εικόνα  αυτή  αλλάζει  ριζικά  μετά  την  παρέμβαση 
(Διάγραμμα  2).  Όλοι  σχεδόν  οι  εκπαιδευτικοί  φαίνεται  πλέον  να  υιοθετούν  την  ιδέα  της 
ασυνέχειας της ύλης, είτε πλήρως (βαθμίδα 4), είτε σε σημαντικό βαθμό (βαθμίδα 3). Σημεία 
που  προβληματίζουν  ακόμη  τους  εκπαιδευτικούς  αφορούν  κυρίως  στο  χώρο  ανάμεσα  στα 
σωματίδια, όπου, ως προς τη φύση αυτού του χώρου, οι απαντήσεις δεν είναι ξεκάθαρες. Ως 
προς  τη  διάσταση  της  αντίληψης  των  μικροσκοπικών  χαρακτηριστικών  των  σωματιδίων, 
υπάρχει σαφής μετακίνηση των εκπαιδευτικών προς υψηλότερες βαθμίδες. 
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Έτσι, ο αριθμός των εκπαιδευτικών που βρίσκεται πλέον στις δύο ανώτερες βαθμίδες (3 
και 4) είναι σαφώς υψηλότερος απ’ ότι συνήθως παρατηρείται στις αντίστοιχες έρευνες που 
αφορούν  μαθητές,  όπου  το  ποσοστό  αυτό  κυμαίνεται  περίπου  στο  50%  (Johnson 1998a, 
Papageorgiou &  Johnson 2005,  Papageorgiou,  Johnson &  Fotiades 2008). Ωστόσο, και στην 
περίπτωση των εκπαιδευτικών,  φαίνεται  η  δυσκολία  που υπάρχει  σ’ αυτήν τη  διάσταση.  Ο 
αριθμός των εκπαιδευτικών που δεν μπορεί ακόμη να αποσαφηνίσει το τι αλλάζει μικροσκοπικά 
κατά την αλλαγή καταστάσεων μιας ουσίας ή σε τι διαφέρουν μικροσκοπικά οι διαφορετικές 
ουσίες, είναι σημαντικός.

Πίνακας 2: Κατανομή των εκπαιδευτικών στις αντίστοιχες βαθμίδες ανά έργο, πριν και μετά την 
παρέμβαση (Αριθμός εκπαιδευτικών).

Έργο Βαθμίδα Συχνότητες
1η Μέτρηση 2η Μέτρηση

Σύσταση του λιωμένου κεριού 0 20 0
1 12 1
2 130 161

Δομή του κεριού πριν και μετά 
την τήξη

0 32 3
1 38 3
2 64 10
3 28 146

Σύσταση των φυσαλίδων 0 42 2
1 63 24
2 12 26
3 45 110

Δομή του νερού στην υγρή και 
αέρια κατάσταση

0 57 7
1 40 6
2 22 16
3 43 133

Διαφορές εξάτμισης και 
βρασμού

0 43 3
1 2 0
2 47 11
3 70 148

Ο μηχανισμός της εξάτμισης 0 18 4
1 131 36
2 7 69
3 6 53

Σύσταση των σταγονιδίων 
συμπύκνωσης

0 2 0
1 21 8
2 28 7
3 111 147

Ο μηχανισμός της 
συμπύκνωσης

0 7 2
1 24 13
2 130 125
3 1 22

Β. Αλλαγές κατάστασης των ουσιών

Στο Β’ μέρος του ερευνητικού εργαλείου, οι φυσικές αλλαγές που διερευνήθηκαν ήταν, 
η τήξη, ο βρασμός, η εξάτμιση και η συμπύκνωση. Για τη βαθμολόγηση των απαντήσεων των 
δασκάλων δημιουργήθηκε και πάλι ένα βαθμολογικό σχήμα  (βλ. Πίνακα 2) που προέβλεπε την 
κατηγοριοποίησή τους σε τέσσερις βαθμίδες (0,1,2 και 3), για όλες τις περιπτώσεις εκτός από 
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μία, που αφορούσε στην τήξη και προέβλεπε (λόγω περιορισμένου εύρους των απαντήσεων) 
μόνο τρεις βαθμίδες (0, 1 και 2). Στη βαθμίδα 0 κατηγοριοποιήθηκαν οι απαντήσεις που ήταν 
λανθασμένες,  στην  υψηλότερη  βαθμίδα  κατηγοριοποιήθηκαν  οι  επιστημονικά  πλήρως 
αποδεκτές  απαντήσεις,  ενώ  στις  ενδιάμεσες  βαθμίδες  κατηγοριοποιηθήκαν  αντίστοιχα  οι 
ενδιάμεσης ορθότητας απαντήσεις.

Στην περίπτωση της τήξης, οι εκπαιδευτικοί ρωτήθηκαν για τη σύσταση του λιωμένου 
κεριού και για τη δομή του κεριού πριν και μετά το φαινόμενο (Πίνακας 2). Αν και από την 1η 

μέτρηση, η πλειονότητα των εκπαιδευτικών απάντησε σωστά ως προς τη σύσταση του κεριού 
μετά την τήξη, σε ορισμένες περιπτώσεις υπήρξαν διαφορετικές απαντήσεις, όπως «υγρό» ή 
«νερό». Κατ΄ αντιστοιχία με τις περιπτώσεις μαθητών, η λέξη «νερό» μπορεί να υπονοεί και 
εδώ την  υγρή κατάσταση (Johnson &  Gott,  1996).  Ως  προς  την  περιγραφή της  δομής  του 
κεριού,  η  κατανομή των εκπαιδευτικών στις  τέσσερις  βαθμίδες  βαθμολόγησης ήταν αρκετά 
εκτεταμένη κατά την 1η μέτρηση, κάτι που προφανώς σχετίζεται με την αντίστοιχη κατανομή 
ως  προς  τις  σωματιδιακές  ιδέες.  Όπως  φαίνεται  και  στον  Πίνακα  2,  οι  κατανομές  αυτές 
άλλαξαν κατά τη 2η μέτρηση.

Στην  περίπτωση  του  βρασμού,  οι  εκπαιδευτικοί  ρωτήθηκαν  για  τη  σύσταση  των 
φυσαλίδων που παράγονται κατά το βρασμό νερού. Και στην περίπτωση αυτή, οι ιδέες των 
εκπαιδευτικών κατά την 1η μέτρηση ήταν σημαντικά διασκορπισμένες στις τέσσερις βαθμίδες 
βαθμολόγησης,  έχοντας  αρκετές  ομοιότητες  με  τις  αντίστοιχες  των μαθητών.  Ανάμεσα στις 
εναλλακτικές απαντήσεις των εκπαιδευτικών ήταν, «αέρας» και «υδρογόνο και οξυγόνο», ενώ 
αρκετοί αναφερόταν στην έννοια του αερίου γενικά. Όμοια, η αντίστοιχη κατανομή τους ως 
προς τη δομή του νερού στην υγρή και στην αέρια κατάσταση (όπου αυτές υπήρχαν στο χώρο 
του βρασμού) ήταν αρκετά εκτεταμένη, επηρεασμένη προφανώς και πάλι από τις αντίστοιχες 
σωματιδιακές τους ιδέες. Κατά τη 2η μέτρηση η εικόνα αλλάζει με παρόμοιο τρόπο όπως και 
στην περίπτωση του φαινομένου της τήξης (Πίνακας 2).

Όταν  οι  εκπαιδευτικοί  ρωτήθηκαν  για  τις  διαφορές  που  υπάρχουν  ανάμεσα  στο 
φαινόμενο της  εξάτμισης  και  το  φαινόμενο του  βρασμού,  η  πλειονότητά  τους  κατά  την  1η 

μέτρηση έδωσε,  είτε  μια  ικανοποιητική  εικόνα των  διαφορών  αυτών  (βαθμίδα  3),  είτε  μια 
περιορισμένη (βαθμίδα 2), λαμβάνοντας υπόψη τους παράγοντες «θερμοκρασία» και «ελεύθερη 
επιφάνεια»  του  υγρού.  Οι  συχνότητες  που  εμφανίζονται  στις  βαθμίδες  0  και  1,  αφορούν 
απαντήσεις που ήταν ταυτολογίες («εξάτμιση έχουμε όταν το υγρό εξατμίζεται» και «βρασμό 
όταν αυτό βράζει») ή λανθασμένες αντιλήψεις  («ένα υγρό πρώτα βράζει και μετά εξατμίζεται», 
«βρασμό έχουμε όταν το  υγρό θερμαίνεται»,  κ.λ.π.).  Ως προς  τον  μηχανισμό με  τον  οποίο 
γίνεται η αλλαγή κατάστασης κατά τη διάρκειά της εξάτμισης, οι εκπαιδευτικοί κατά την 1η 

μέτρηση, φάνηκε να έχουν αρκετά περιορισμένες ιδέες, γεγονός  που τους εμποδίζει να έχουν 
μια  σωστή  και  ολοκληρωμένη  εικόνα  του  μηχανισμού  και  άρα  αντίστοιχη  δυνατότητα 
ερμηνείας  του  φαινομένου.  Έτσι,  αυτοί  περιορίστηκαν  κυρίως  στις  βαθμίδες  0  και  1.  Οι 
εκπαιδευτικοί φάνηκε να μην αντιλαμβάνονται την εξάτμιση ως φαινόμενο ανάμιξης της ουσίας 
που εξατμίζεται με τον αέρα, ούτε να τη θεωρούν ως φαινόμενο μεμονωμένων σωματιδίων. Η 
εικόνα  αυτή  φαίνεται  να  αλλάζει  κατά  τη  2η μέτρηση,  αλλά  και  πάλι  τα  ποσοστά  των 
εκπαιδευτικών που απέχουν από μια ικανοποιητικά επιστημονική ερμηνεία της εξάτμισης, είναι 
σημαντικά (Πίνακας 2).

Τέλος,  στην  περίπτωση  του  φαινομένου  της  συμπύκνωσης,  όταν  οι  εκπαιδευτικοί 
ρωτήθηκαν για τη σύσταση των σταγόνων που δημιουργούνται, οι απαντήσεις τους ήταν σε 
μεγάλα ποσοστά σωστές, ακόμη από την 1η μέτρηση. Κάποιες εναλλακτικές ιδέες ήταν «αέρας» 
και «οξυγόνο», ενώ σε κάποιες άλλες περιπτώσεις, οι εκπαιδευτικοί αναφερόταν στην αέρια 
κατάσταση ακόμη και μετά τη συμπύκνωση. Αντίθετα, οι ερμηνείες των εκπαιδευτικών για το 
μηχανισμό με τον οποίο γίνεται η αλλαγή κατάστασης κατά τη διάρκειά της συμπύκνωσης, 
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ήταν πολύ επιφανειακές και ουσιαστικά περιοριζόταν στην αναγνώριση του ρόλου της αλλαγής 
της  θερμοκρασίας  (βαθμίδα  2).  Ακόμη,  σε  ορισμένες  περιπτώσεις  υπήρξαν  ταυτολογίες  ή 
καθόλου απάντηση (βαθμίδες 1και 0, αντίστοιχα) (Πίνακας 2). Ας σημειωθεί, ότι η κατάσταση 
αυτή δε φαίνεται να άλλαξε σημαντικά κατά τη 2η μέτρηση, κάτι που υποδεικνύει τη δυσκολία 
της  κατανόησης  αυτού  του  φαινομένου,  πέρα  από  τους  μαθητές,  και  στην  περίπτωση  των 
δασκάλων (Johnson 1998a, Papageorgiou & Johnson 2005).

Γ. Σχέση σωματιδιακών ιδεών και ορθότητας ερμηνειών των αλλαγών κατάστασης

Όπως  παρουσιάζεται  και  στον  Πίνακα  3,  υπάρχει  γενικά  συσχέτιση  μεταξύ  της 
ανάπτυξης σωματιδιακών ιδεών και της ερμηνείας των αλλαγών κατάστασης κατά την πρώτη 
μέτρηση. Αυτή φαίνεται να είναι μεγαλύτερη στην περίπτωση που η ερμηνεία των αλλαγών 
κατάστασης συσχετίζεται με το βαθμό ανάπτυξης της ιδέας της ασυνέχειας της ύλης, παρά στην 
περίπτωση  που  συσχετίζεται  με  το  βαθμό  ανάπτυξης  της  μικροσκοπικής  αντίληψης  του 
μικρόκοσμου. Ενδεχομένως, αυτό να υποδηλώνει ότι σε μεγάλο βαθμό, η ανάπτυξη της ιδέας 
της ασυνέχειας της ύλης αποτελεί προϋπόθεση για την ερμηνεία των φυσικών αλλαγών. Κατά 
τη 2η μέτρηση (μετά την παρέμβαση) εξακολουθούν να υπάρχουν συσχετίσεις της ερμηνείας 
των αλλαγών κατάστασης με το βαθμό ανάπτυξης της ιδέας της ασυνέχειας και με το βαθμό 
ανάπτυξης  της  μικροσκοπικής  αντίληψης,  αλλά δεν  είναι  τόσο ισχυρές.  Αυτό,  ενδεχομένως 
δικαιολογείται από το γεγονός ότι, μετά την παρέμβαση, οι επιδόσεις των εκπαιδευτικών ήταν 
αρκετά υψηλές, περιορίζοντας έτσι τις διακυμάνσεις σε μικρή κλίμακα και άρα αντίστοιχα, τη 
σημαντικότητα των συσχετίσεων.

Πίνακας 3: Συσχετίσεις του Βαθμού Aσυνέχειας (Β.Α.) και του  Βαθμού Mικροσκοπικής Aντίληψης 
(Β.Μ.Α.) με τις ερμηνείες των αλλαγών κατάστασης των ουσιών.

Spearman's rho
Σωματιδιακές ιδέες Τήξη Βρασμός Εξάτμιση Συμπύκνωση

1η Μέτρηση Β.Α. 0.44** 0.46** 0.26** 0.16*
Β.Μ.Α. 0.07 0.28** 0.29** 0.05

2η Μέτρηση Β.Α. 0.20* -0.11 0.20* 0.19*
Β.Μ.Α. 0.14 0.11 0.15 0.16*

** p < 0.01 ;   * p < 0.05

Συμπεράσματα 

Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων συνειδητοποιεί κανείς, το βαθμό στον οποίο οι εν 
ενεργεία εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης έχουν ελλείψεις ως προς τις γνώσεις που 
καλούνται  να  διαχειριστούν  στη  σχολική  τάξη.  Οι  ελλείψεις  αυτές  εμφανίζονται  να  είναι 
αρκετές  και  σε  βαθμό  που  είναι  πολύ  πιθανό  να  επηρεάζουν  αρνητικά  τη  διαδικασία  της 
μάθησης. Η άποψη του Hashweh (1987) ότι πολλές από τις παρανοήσεις που έχουν διαπιστωθεί 
σε μαθητές, ίσως προέρχονται από αντίστοιχες παρανοήσεις δασκάλων τους, μάλλον ενισχύεται 
από τα ευρήματα της παρούσας έρευνας. Εκείνο όμως που έχει ιδιαίτερη σημασία, δεν είναι 
απλά η ίδια η διαπίστωση της κατάστασης αυτής, αλλά τα αίτια που οδήγησαν στην κατάσταση 
αυτή, καθώς και οι πιθανοί τρόποι αντιμετώπισής της.

Ως προς τα αίτια  των ελλείψεων και των παρανοήσεων των δασκάλων, θα πρέπει κανείς 
μάλλον να ψάξει στο χρόνο και τον τρόπο εκπαίδευσής τους. Αν και η συγκεκριμένη έρευνα δεν 
περιελάμβανε την αναλυτική διερεύνηση τέτοιων παραμέτρων, οι εκπαιδευτικοί του δείγματος 
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δήλωσαν  ότι,  πέραν  των  βασικών  τους  σπουδών, δεν  είχαν  κάποια  άλλη  συστηματική 
εκπαίδευση πάνω στο περιεχόμενο  των μαθημάτων που δίδασκαν στα σχολεία (η περίπτωση 
δηλαδή, του συγκεκριμένου προγράμματος επαγγελματικής αναβάθμισης ήταν και η μοναδική 
ευκαιρία  μιας  επιπλέον  επιμόρφωσης  που είχαν). Είναι  προφανές  επομένως,  ότι  οι  βασικές 
σπουδές ενός δασκάλου (ανεξάρτητα από τα αναλυτικά στοιχεία του προγράμματος σπουδών) 
δεν επαρκούν για να καλύψουν το εύρος και τη διάρκεια της μετέπειτα επαγγελματικής του 
πορείας.  Συνεπώς,  η  άποψη  των  Jarvis,  Pell και  Mckeon (2003),  ότι  η  εκπαίδευση  των 
εκπαιδευτικών  θα  πρέπει  να  είναι  συνεχής  και  μακροχρόνια,  φαίνεται  να  αποτελεί  μια 
ρεαλιστική πρόταση για μια πιθανή πορεία βελτίωσης αυτής της κατάστασης. 

Πέρα  όμως  από  το  χρόνο  και  τη  διάρκεια  της  εκπαίδευσης  των  εκπαιδευτικών, 
σημαντικό είναι να δει κανείς και το περιεχόμενο, καθώς και τη δομή αυτής της εκπαίδευσης. 
Έτσι, με βάση τα όσα παρουσιάζονται στο τελευταίο μέρος των αποτελεσμάτων της παρούσας 
έρευνας, φαίνεται ότι, τα όποια προβλήματα εμφανίζουν οι εκπαιδευτικοί στην κατανόηση και 
την ερμηνεία των αλλαγών κατάστασης των ουσιών, σχετίζονται με τις σωματιδιακές ιδέες τους 
για τη δομή της ύλης. Συνεπώς, μπορεί κανείς να υποθέσει ότι είναι πολύ σημαντικό, τόσο στις 
βασικές  σπουδές  ενός  δασκάλου,  όσο  και  σε  μια  πιθανή  μελλοντική  επιμόρφωσή  του,  να 
περιλαμβάνεται  μια  συστηματικότερη  μελέτη  της  σωματιδιακής  δομής  της  ύλης,  ώστε  να 
υποβοηθείται η ανάπτυξη όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένων και πιο σωστών αντίστοιχων 
ιδεών από τους δασκάλους. Αυτό, όπως φαίνεται και στην παρούσα έρευνα, μπορεί να τους 
βοηθήσει περαιτέρω στο να καταλάβουν καλύτερα και τις αλλαγές της φυσικής κατάστασης 
των ουσιών. Αν θεωρήσουμε λοιπόν, ότι η βελτίωση που παρουσιάζεται στις απαντήσεις των 
δασκάλων σε σχέση με τις αλλαγές αυτές, μετά την παρέμβαση, οφείλεται κατά ένα μεγάλο 
μέρος στην καλύτερη κατανόηση της δομής των ουσιών αυτών, τότε ίσως αξίζει να δώσουμε 
στο μέλλον μεγαλύτερο βάρος κατά την εκπαίδευση των δασκάλων, στην ανάπτυξη τέτοιων 
σωματιδιακών ιδεών και στη σωστή διαχείρισή τους για την κατανόηση και ερμηνεία, όχι μόνο 
των αλλαγών κατάστασης αλλά και γενικότερα όλων των φυσικών και χημικών αλλαγών. Αν 
συνδυάσουμε μια τέτοια προοπτική με το γεγονός που προαναφέρθηκε,  ότι  δηλαδή υπάρχει 
άμεση σχέση των γνώσεων των δασκάλων με τις γνώσεις των μαθητών, είναι πολύ πιθανόν να 
βελτιώσουμε αντίστοιχα με τον τρόπο αυτό, και την ποιότητα της εκπαίδευσης των μαθητών ως 
προς το χώρο αυτό των Φυσικών Επιστημών.
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Μια δραστηριότητα βασιζόμενη σε σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις 
για μια εποικοδομιστική προσέγγιση του ηλεκτρομαγνητισμού

Παπαδημητρίου Α., Γυφτοδήμος Γ., Γρηγοριάδου Μ.
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Σε  αυτό  το  άρθρο  περιγράφουμε  το  πλαίσιο  μιας  δραστηριότητας  επίλυσης 
προβλήματος που βασίζεται  στις  διδακτικές  προσεγγίσεις  του πειραματισμού μέσω 
προσομοιώσεων, των διερευνήσεων και της καθοδηγούμενης ανακάλυψης, όπως αυτή 
υποστηρίζεται από το προσαρμοστικό εκπαιδευτικό σύστημα υπερμέσων ΜΑΤΗΕΜΑ 
που  έχουμε  σχεδιάσει  και  πραγματοποιήσει.  Ο  σκοπός  της  δραστηριότητας  αυτής 
είναι  να  βοηθήσει  τους  μαθητές  Λυκείου  να  οικοδομήσουν  τις  γνώσεις  τους  στον 
ηλεκτρομαγνητισμό  μέσω  της  μελέτης  των  εννοιών  του  και  να  ξεπεράσουν  τις 
λανθασμένες  αντιλήψεις  τους  και  τις  μαθησιακές  τους δυσκολίες,  καθώς επίσης να 
αναπτύξουν κριτική σκέψη. Η δραστηριότητα αυτή τέθηκε σε εφαρμογή σε σχολική 
αίθουσα, στο πλαίσιο του μαθήματος της Φυσικής και τα αποτελέσματα της έρευνας 
κατέδειξαν ότι,  οι  μαθητές που συμμετείχαν σε αυτή βελτίωσαν τις  επιδόσεις τους 
εργαζόμενοι ατομικά και ομαδικά.

Εισαγωγή

Οι μαθητές έχουν δυσκολία στην κατανόηση των εννοιών της Φυσικής, στην οποία έχουν 
πολύ λίγες αυθεντικές αναφορές και εμπεριέχονται σε αυτή μη ορατοί συντελεστές και σύνθετες 
αφαιρέσεις  (Chi et al.  1991).  Γενικά,  οι  μαθητές  έχουν  δυσκολία  στο  να  κατανοούν  μη 
ενστικτώδεις, αφηρημένες έννοιες όπως εκείνες του ηλεκτρομαγνητισμού (Furio &  Guisasola 
1998).  Στον  τομέα  του  ηλεκτρομαγνητισμού  έχουν  μελετηθεί  από  διάφορους  ερευνητές  οι 
μαθησιακές  δυσκολίες  και  οι  λανθασμένες  αντιλήψεις  (misconceptions)  των  μαθητών.  Οι 
δυσκολίες και οι λανθασμένες αντιλήψεις των μαθητών στην κατανόηση της αλληλεπίδρασης 
μεταξύ  των  ηλεκτρικών  φορτίων  και  των  μαγνητικών  πεδίων  έχουν  καταγραφεί  από  τον 
Maloney (1985)  και  τους  Bagno  & Eylon  (1997).  Ενδεικτικά  αναφέρουμε  ότι,  οι  μαθητές 
αντιμετωπίζουν δυσκολία στο να αποφασίζουν για την κατεύθυνση της δύναμης  Lorentz και 
έχουν τις παρακάτω λανθασμένες αντιλήψεις:

• Οι μαγνητικοί πόλοι ασκούν δυνάμεις πάνω στα ηλεκτρικά φορτία, ανεξάρτητα από το 
αν αυτά κινούνται ή όχι.

• Το σταθερό μαγνητικό πεδίο αλλάζει  την ταχύτητα  (το μέτρο της)  του φορτισμένου 
σωματιδίου το οποίο κινείται μέσα σε αυτό.   

Το  πώς  θα  εμπλέξουμε  τους  μαθητές  στη  σύνθετη  σκέψη  που  απαιτεί  η  Φυσική  είναι  μια 
πρόκληση, αλλά οι προσομοιώσεις μας προσφέρουν έναν τρόπο που εξάπτει το ενδιαφέρον των 
μαθητών  για  να  τους  εμπλέξει  στη  μελέτη  αφηρημένων,  σύνθετων  φυσικών  φαινομένων 
(diSessa 2000). Έχει αποδειχτεί ότι οι προσομοιώσεις είναι αποτελεσματικές στην εννοιολογική 
αλλαγή (McDermott 1990). Οι γνωστικές συγκρούσεις που αναδύονται από τις προσομοιώσεις 
οδηγούν τους εκπαιδευόμενους να ανακαλύψουν τις πιθανές λανθασμένες αντιλήψεις τους και 
να  αναδομήσουν  τα  νοητικά  τους  μοντέλα  (Grigoriadou &  Papanikolaou 2000).  Επίσης, 
σύμφωνα  με  τη  Βοσνιάδου  et al (1994),  απαραίτητες  προϋποθέσεις  για  την  άρση  των 
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λανθασμένων  αντιλήψεων  των  μαθητών  είναι  η  συνειδητοποίηση  από  μέρους  τους  των 
απόψεών τους αφενός και της ανεπάρκειάς τους να επεξηγούν τα Φυσικά φαινόμενα αφετέρου.

Διάφορα  και  διαφορετικά  είδη  ερευνητικών  εργασιών  αναφέρονται  σε  συνεργατικές 
μαθησιακές  δραστηριότητες. Μια  από  αυτές,  ίσως η  πιο  εξέχουσα,  είναι  ο  συνδυασμός 
ατομικής και συνεργατικής επίλυσης προβλήματος μέσω δραστηριότητας, που λαμβάνει χώρα 
σε κατάλληλες καταστάσεις και περιβάλλοντα συνεργατικής μάθησης (Dillenbourg 1999). Στη 
δραστηριότητα  αυτή  ενθαρρύνεται  η εμπλοκή  των  συμμετεχόντων  σε  μια  συντονισμένη 
προσπάθεια για να λύσουν ένα πρόβλημα μαζί (Roschelle & Teaslay 1995). 
Η  επίλυση  προβλήματος  απαιτεί  γνωστικές  και  μετα-γνωστικές  διαδικασίες.  Κατά  κάποιο 
τρόπο, οι γνωστικές διαδικασίες είναι απαραίτητες, αλλά είναι ανεπαρκείς προϋποθέσεις για την 
επίλυση των προβλημάτων, ειδικά των σύνθετων και των ασθενώς δομημένων προβλημάτων. 
Οι  μαθητές  πρέπει  να  είναι  ικανοί  ώστε  να  βγάζουν  νόημα  από  το  εκπαιδευτικό  υλικό 
συγκροτώντας σε ενιαίο σύνολο τη νέα γνώση με την πρότερη γνώση διαμέσου της εμπειρίας 
της επίλυσης του προβλήματος,  χρησιμοποιώντας γνωστικές δεξιότητες κριτικής σκέψης. Σε 
περιβάλλον επίλυσης προβλήματος, ο εκπαιδευόμενος πρέπει να ενθαρρύνεται ώστε να λύσει το 
πρόβλημα σε ένα αυθεντικό περιβάλλον και ασφαλώς το πρόβλημα πρέπει να είναι ενδιαφέρον, 
προκλητικό  και  σύνθετο  για  τον  εκπαιδευόμενο.  Για  να  λύσουν  ένα  πρόβλημα  οι 
εκπαιδευόμενοι,  πρέπει  να  ανακαλύψουν  ή  να  μάθουν  νέα  γνώση  είτε  με  ατομική  είτε  με 
ομαδική προσπάθεια, αναλύοντας τη σχετική πληροφορία που αποκτήθηκε από διαφορετικές 
πηγές, να σκεφτούν κριτικά και να συζητήσουν τη λύση με άλλους. Οι Φυσικοί γενικά δέχονται 
ότι  η  επίλυση  προβλήματος  οδηγεί  στην  κατανόηση  της  Φυσικής  (Maloney 1994,  Hobden 
1999). 

Το υπόλοιπο του άρθρου είναι οργανωμένο ως εξής. Στη δεύτερη ενότητα αναφερόμαστε 
στις διδακτικές προσεγγίσεις που χρησιμοποιεί το ΜΑΤΗΕΜΑ (Meta-Adaptation Technology 
Hypermedia for ElectroMagnetism Approach). Στην τρίτη ενότητα περιγράφουμε  το πλαίσιο 
της δραστηριότητας. Στην τέταρτη ενότητα περιγράφουμε την πειραματική μελέτη, σχετικά με 
τη  δραστηριότητα,  σε  μια  σχολική  τάξη.  Στην  τελευταία  ενότητα  συζητάμε  για  τα 
αποτελέσματα της έρευνας και αναφερόμαστε στα μελλοντικά μας σχέδια.

Οι διδακτικές προσεγγίσεις που χρησιμοποιεί το ΜΑΤΗΕΜΑ

Ο γενικός  σκοπός  του  ΜΑΤΗΕΜΑ είναι  η  υποστήριξη  των  μαθητών  Λυκείου  και  των 
αρχάριων  φοιτητών,  μέσα  από  ένα  αλληλεπιδραστικό  και  εποικοδομιστικό  περιβάλλον,  να 
οικοδομήσουν τη γνώση τους σε έννοιες των Φυσικών επιστημών, ατομικά ή ομαδικά. 

Το  MATHEMA δημιουργεί  για  κάθε  μαθησιακό  στόχο  κατάλληλο  εκπαιδευτικό  υλικό 
σύμφωνα με τα εξής χαρακτηριστικά του εκπαιδευόμενου:  το επίπεδο γνώσης στο μαθησιακό 
στόχο, το επίπεδο γνώσης σε κάθε έννοια, το μαθησιακό στιλ, τη συγκεκριμένη ή την αφηρημένη  
διάσταση  του  μαθησιακού  στιλ,  την  εμπειρία  στο  διαδίκτυο,  την  προτίμηση  για  οπτική  και/ή  
λεκτική ανατροφοδότηση και την προτίμηση για το είδος πλοήγησης. Επίσης, υποστηρίζει τις εξής 
διδακτικές  προσεγγίσεις:  παρουσίαση  θεωρίας  και  παραδειγμάτων,  ερωτήσεις,  επίλυση 
ασκήσεων και δραστηριότητα επίλυσης προβλήματος διαμέσου πειραματισμού με προσομοιώσεις,  
διερευνήσεις (Gogoulou et al. 2003), καθοδηγούμενη ανακάλυψη (Mayer 2003) και συνεργασία  
σε ομάδες εργασίας. 

Για να υποστηρίξουμε τις προηγούμενες διδακτικές προσεγγίσεις και για να εμπλουτίσουμε 
την προσαρμοστική λειτουργικότητα του συστήματος, υλοποιήσαμε τις εξής προσαρμοστικές 
τεχνικές:  αλληλουχία μαθημάτων, προσαρμοστική παρουσίαση, υποστήριξη προσαρμοστικής και 
μετα-προσαρμοστικής  πλοήγησης,  υποστήριξη  αλληλεπιδραστικής  επίλυσης  προβλήματος  και  
προσαρμοστικό σχηματισμό ομάδων και βοήθεια ομότιμων
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Το πλαίσιο της Δραστηριότητας και Εφαρμογή

Ο ειδικός σκοπός του πλαισίου της δραστηριότητας που περιγράφουμε σε αυτό το άρθρο 
είναι να υποστηρίξει τους εκπαιδευόμενους ώστε να ξεπεράσουν τις μαθησιακές δυσκολίες και 
τις λανθασμένες αντιλήψεις τους στο κεφάλαιο του ηλεκτρομαγνητισμού (Παπαδημητρίου et al. 
2007), καθώς επίσης να αναπτύξουν κριτική σκέψη. Στην αρχή της δραστηριότητας ο μαθητής 
ενημερώνεται  για  τους  μαθησιακούς  στόχους  της  βασικής  έννοιας  που έχει  επιλέξει  για  να 
μελετήσει. Επίσης, το σύστημα προσφέρει συνδέσμους προς τις προαπαιτούμενες γνώσεις που 
πρέπει να έχει ο μαθητής. Μετά, στο μαθητή δίδεται το πρόβλημα που καλείται να λύσει. Το 
γενικό πλαίσιο της δραστηριότητας για την επίλυση του προβλήματος περιλαμβάνει έξι στάδια 
που είναι τα ακόλουθα: 

Στάδιο 1: Ενεργοποίηση της πρότερης γνώσης του μαθητή.
 Στους μαθητές δίνονται οι μαθηματικοί τύποι που έχουν ήδη διδαχτεί σε προηγούμενα κεφάλαια  
της Φυσικής και ίσως αυτοί να γνωρίζουν πώς να τους χρησιμοποιούν (πρότερη γνώση). Στην 
περίπτωση που οι μαθητές στερούνται επαρκούς γνώσης, το σύστημα προσφέρει πρόσθετη σχετική  
γνώση. Επίσης, στους μαθητές δίνονται οι βασικοί μαθηματικοί τύποι από την τρέχουσα ενότητα  
που  μελετούν.  Μετά,  από  τους  μαθητές  ζητείται  να  συνθέσουν  όλους  τους  διδόμενους  
μαθηματικούς  τύπους  με  σκοπό  να  εξάγουν  νέους  μαθηματικούς  τύπους,  ώστε  να  τους  
χρησιμοποιήσουν για να υπολογίσουν τις τιμές συγκεκριμένων φυσικών μεγεθών.

Στάδιο 2: Αναγνώριση των περιορισμών στις τιμές των παραμέτρων των νέων μαθηματικών 
τύπων.
Οι μαθητές,  μέσω καθοδηγούμενου διαλόγου με το σύστημα, διερευνούν αν πρέπει να  θέσουν 
κάποιους περιορισμούς στις τιμές των παραμέτρων των μαθηματικών τύπων που εξήγαγαν στο  
Στάδιο 1. 

Στάδιο 3: Εφαρμογή των νέων μαθηματικών τύπων και πρόβλεψη του είδους της κίνησης 
του σώματος ή του σωματιδίου.
Από τους μαθητές ζητείται να εφαρμόσουν τους μαθηματικούς τύπους που εξήγαγαν στο Στάδιο 1 
με σκοπό να υπολογίσουν τις τιμές των αντίστοιχων φυσικών μεγεθών για διάφορες τιμές των 
παραμέτρων και να τις καταγράψουν σε πίνακα. Επιπλέον, τους ζητείται  να κάνουν πρόβλεψη για  
το είδος της κίνησης.

Στάδιο 4: Εργασία με την προσομοίωση
Από τους μαθητές ζητείται να ρυθμίσουν τις ίδιες τιμές των παραμέτρων των φυσικών μεγεθών 
που  υπολόγισαν  στο  Στάδιο  3,  σε  μια  δεδομένη  προσομοίωση  και  μετά  να  την  τρέξουν.  Τα  
αποτελέσματα  (οι  τιμές  των φυσικών μεγεθών και  το είδος της  κίνησης του σώματος ή του  
σωματιδίου) καταγράφονται σε πίνακα. Μετά, ζητείται από τους μαθητές να συγκρίνουν τις τιμές  
που υπολόγισαν ή το είδος της κίνησης που πρόβλεψαν με τις αντίστοιχες τιμές ή το είδος της  
κίνησης που έλαβαν από την προσομοίωση. Στην περίπτωση που υπάρχουν διαφορές, ζητείται από  
τους μαθητές να καταγράψουν τους πιθανούς λόγους αυτών των διαφορών με την αντίστοιχη  
αιτιολόγηση.

Στάδιο 5: Συνεργασία ανά δυάδες μαθητών
Οι μαθητές συνεργάζονται ανά δυο για να ανταλλάξουν τις εμπειρίες τους, τις απόψεις τους και τα  
αποτελέσματα της εργασίας τους με σκοπό να συμπληρώσουν ένα τελικό πίνακα. Σε περίπτωση  
που διαφωνούν σε κάτι, τότε τους ζητείται να καταγράψουν τις διαφωνίες τους. 

Στάδιο  6:  Έλεγχος  των  τελικών  αποτελεσμάτων  των  μαθητών  διαμέσου  ενός 
καθοδηγούμενου διαλόγου με το σύστημα.
Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν ατομικά ή συνεργατικά τα τελικά αποτελέσματα 
που δέχονται ως σωστά μέσω του καθοδηγούμενου διαλόγου  με το σύστημα. Ο σκοπός του 
καθοδηγούμενου  διαλόγου  στο  Στάδιο  6  της  δραστηριότητας  είναι  να  διαγνώσει  πιθανές 
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λανθασμένες αντιλήψεις ή μαθησιακές δυσκολίες των μαθητών με σκοπό να τους βοηθήσει να 
τις  ξεπεράσουν.  Ο καθοδηγούμενος  διάλογος  μεταξύ ενός  μαθητή  και  του συστήματος  στο 
Στάδιο 6, για τον έλεγχο των αποτελεσμάτων του τελικού πίνακα του Σταδίου 5, διεξάγεται σε 
τέσσερις φάσεις ως εξής:

Φάση 1:  Από το μαθητή ζητείται να καταγράψει στις φόρμες ελέγχου του συστήματος την  
τελική τιμή του φυσικού μεγέθους πού πιστεύει ως σωστή ή το είδος της κίνησης που πιστεύει  ως 
σωστό (θα τα ονομάζουμε στο εξής τελικό αποτέλεσμα) και την αντίστοιχη τιμή ή το είδος της  
κίνησης που αυτός έλαβε από την προσομοίωση (θα το ονομάζουμε στο εξής αποτέλεσμα της  
προσομοίωσης).
Τις περιπτώσεις τις οποίες εξετάζει το σύστημα είναι οι εξής:
α)  Αν το τελικό αποτέλεσμα είναι  ίσο  (ή  ίδιο)  με  το αποτέλεσμα της  προσομοίωσης,  τότε  το  
σύστημα ενημερώνει το μαθητή ότι η τιμή του φυσικού μεγέθους που υπολόγισε είναι σωστή ή το 
είδος της κίνησης που πρόβλεψε είναι σωστό και επίσης εξηγεί γιατί είναι σωστή ή σωστό. 
β) Αν το τελικό αποτέλεσμα είναι σωστό και το αποτέλεσμα της προσομοίωσης είναι λάθος, τότε  
το σύστημα πληροφορεί το μαθητή ότι η τιμή του φυσικού μεγέθους που υπολόγισε είναι σωστή ή  
το είδος της κίνησης που πρόβλεψε είναι σωστό και επίσης εξηγεί γιατί είναι σωστή ή σωστό.  
Επίσης, παρουσιάζει στο μαθητή τους πιθανούς λόγους που έδωσαν λανθασμένο αποτέλεσμα της  
προσομοίωσης. Στη συνέχεια, το σύστημα προτρέπει το μαθητή να επαναλάβει την προσομοίωση  
για τη συγκεκριμένη περίπτωση.
γ) Αν και τα δυο αποτελέσματα είναι λάθος, τότε το σύστημα ενημερώνει το μαθητή ότι και τα δυο  
αποτελέσματα είναι λάθος. Στη συνέχεια, το σύστημα προτείνει στο μαθητή να επαναλάβει από  
την αρχή τη δραστηριότητα για τη συγκεκριμένη περίπτωση.
δ) Αν το τελικό αποτέλεσμα είναι λάθος και το αποτέλεσμα της προσομοίωσης είναι σωστό, τότε 
το σύστημα προχωράει στη Φάση 2 του διαλόγου.

Φάση 2:  Το σύστημα ενημερώνει το μαθητή ότι το λανθασμένο αποτέλεσμα είναι πιθανό να  
οφείλεται σε λανθασμένο μαθηματικό τύπο ή σε λανθασμένη χρήση του σωστού μαθηματικού  
τύπου που υπολογίζει το φυσικό μέγεθος. Ο σωστός μαθηματικός τύπος και πρόσθετη βοήθεια για  
την εφαρμογή του  παρουσιάζεται και ζητείται από το μαθητή να επαναλάβει τον υπολογισμό της  
τιμής του φυσικού μεγέθους και μετά να επιλέξει μια απάντηση ανάμεσα σε πιθανές απαντήσεις  
που του δίνονται. Από αυτές τις απαντήσεις η μια είναι η σωστή, ενώ οι υπόλοιπες είναι πιθανές  
λανθασμένες αντιλήψεις ή μαθησιακές δυσκολίες του μαθητή. Αν επιλέξει τη σωστή απάντηση,  
τότε το σύστημα επιστρέφει στη Φάση 1, ώστε ο μαθητής να ελέγξει ένα άλλο αποτέλεσμα. Αν ο  
μαθητής επιλέξει ξανά μια λανθασμένη απάντηση, τότε το σύστημα προχωράει στη Φάση 3 του  
διαλόγου.

Φάση  3:  Το  σύστημα  δίνει  στο  μαθητή  μια  εξήγηση  για  τη  λανθασμένη  απάντησή  του,  
χρησιμοποιώντας μαθηματικά επιχειρήματα.  Μετά,  το σύστημα ρωτάει  το μαθητή αν επιμένει  
στην άποψή του. Αν ο μαθητής απαντήσει  ″Όχι″, τότε το σύστημα επιστρέφει στη Φάση 1 του 
διαλόγου, ώστε ο μαθητής να ελέγξει ένα άλλο αποτέλεσμα. Αν ο μαθητής απαντήσει ″Ναι″, τότε  
το σύστημα προχωράει στη Φάση 4 του διαλόγου.

Φάση 4: Το σύστημα δίνει στο μαθητή μια διαφορετική εξήγηση για τη λανθασμένη απάντησή 
του  χρησιμοποιώντας  επιχειρήματα  από  την  εμπειρία  που  αυτός  απέκτησε  διαμέσου  της  
προσομοίωσης. Στη συνέχεια, το σύστημα ρωτάει το μαθητή αν επιθυμεί να υπολογίσει ξανά το  
φυσικό μέγεθος ή να επιστρέψει στην αρχή του διαλόγου για να ελέγξει ένα άλλο αποτέλεσμα.

 Εφαρμογή:  Η  δραστηριότητα  έχει  σχεδιαστεί  για  να  καλύψει  την  ενότητα  του 
ηλεκτρομαγνητισμού  που  είναι  η:  κίνηση  ενός  φορτισμένου  σωματιδίου  κάθετα  προς  την  
κατεύθυνση ομογενούς μαγνητικού πεδίου. Από την εφαρμογή αυτής της δραστηριότητας έχουμε 
επιλέξει ένα παράδειγμα της χρήσης του καθοδηγούμενου διαλόγου στο Στάδιο 6, μεταξύ του 
συστήματος και ενός συγκεκριμένου μαθητή, του Γιάννη. Η συγκεκριμένη ερώτηση στην οποία 

653



  6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής των Φ.Ε. και Ν.Τ. στην Εκπαίδευση

ο Γιάννης καλείται να απαντήσει είναι η εξής: Ποια είναι η τιμή της ακτίνας, R, που διαγράφει  
ένα φορτισμένο σωματίδιο μάζας, m = 1mg και φορτίου, q =-2μC, το οποίο παραμένει ακίνητο (υ  
= 0m/s) μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο μαγνητικής επαγωγής,  B = 2T;  Αυτή η ερώτηση 
αποσκοπεί  στην  ανίχνευση  της  λανθασμένης  αντίληψης  που  έχουν  οι  μαθητές  για  την 
αλληλεπίδραση μεταξύ ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων που είναι: οι μαγνητικοί πόλοι ενός  
μαγνήτη ασκούν δύναμη σε ένα φορτισμένο σωματίδιο που βρίσκεται ανάμεσά τους είτε αυτό 
κινείται είτε όχι (Maloney, 1985). 

Φάση 1: Στην Εικ. 1 μπορούμε να δούμε την τελική τιμή, που είναι απροσδιόριστη (στο 
ΜΑΤΗΕΜΑ συμβολίζεται  με  #)  και  την  τιμή  της  προσομοίωσης  που  είναι  μηδέν,  όπως 
καταχωρήθηκαν για έλεγχο από το Γιάννη.

Φάση  2:  Υπόδειξη  του  ΜΑΤΗΕΜΑ: Η 
τιμή  για  την  ακτίνα,  R,  που  υπολόγισες  δεν 
είναι  σωστή  και  ίσως  να  οφείλεται  είτε  σε 
λανθασμένο  τύπο  είτε  σε  λανθασμένη  χρήση  
του τύπου,  δηλαδή είτε σε  λανθασμένη χρήση 
του  SI  συστήματος,   είτε  στον  λανθασμένο 
υπολογισμό του  μέτρου του φορτίου,  είτε στις  
εκτελέσεις  των  αριθμητικών  πράξεων 
(πολλαπλασιασμοί, διαιρέσεις). Ο μαθηματικός  
τύπος  που  υπολογίζει  την  ακτίνα,  R,  της  
κυκλικής  κίνησης  ενός  σωματιδίου  μέσα  σε 
ομογενές  μαγνητικό  πεδίο  είναι: 

|q| B
 mR  
 

⋅
⋅= υ                     (1) 

Χρησιμοποιώντας  τον  προηγούμενο  τύπο,  να 
επαναλάβεις  τους  υπολογισμούς σου και  μετά 

να επιλέξεις ξανά μια από τις ακόλουθες απαντήσεις:
• Μηδέν 
• Απροσδιόριστη
• Άπειρη
• Άλλη

Ο μαθητής κάνοντας κλικ με το ποντίκι πάνω στους συνδέσμους SI συστήματος και μέτρου του 
φορτίου μπορεί να λάβει πρόσθετη βοήθεια.
Επιλογή του Γιάννη: Άπειρη
Φάση 3:  Απάντηση  του  ΜΑΤΗΕΜΑ:  Γενικά,  η  τιμή  ενός  κλάσματος  είναι  άπειρη  όταν  ο  
αριθμητής δεν έχει μηδενική ή άπειρη τιμή και ο παρονομαστής έχει μηδενική τιμή. Έτσι, η τιμή 
της ακτίνας R είναι άπειρη όταν ο αριθμητής δεν έχει μηδενική ή άπειρη τιμή και ο παρονομαστής 
έχει μηδενική τιμή. Όμως, εφόσον η τιμή της γραμμικής ταχύτητας είναι μηδέν, τότε ο αριθμητής  
είναι μηδέν. Επίσης, τα, B, και, q, δεν είναι μηδέν. Επομένως, ο παρονομαστής δεν είναι μηδέν.  
Συνεπώς, η τιμή της ακτίνας,  R, δεν είναι άπειρη αλλά είναι μηδέν. Όπως ήδη εξετάσαμε στους  
περιορισμούς των παραμέτρων ανήκουν και  οι  συγκεκριμένες  τιμές  της ταχύτητας,  υ,  και του  
φορτίου, q, και καλό είναι να αποφεύγονται.
Επιμένεις ότι η τιμή της ακτίνας είναι άπειρη;

• Ναι
• Όχι

Επιλογή του Γιάννη: Ναι
Φάση 4: Απάντηση του ΜΑΤΗΕΜΑ: Κατά τη μελέτη της προσομοίωσης θα συμπέρανες ότι  
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Τελική τιμή=  #

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΙΑΛΟΓΟΣ

ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ: Η τιμή της ακτίνας που 
υπολόγισες είναι λάθος. Για να διορθώσεις το λάθος 
κάνε κλικ στο κουμπί « ΔΙΑΛΟΓΟΣ»  για να 
συνεχίσεις. 

Τιμή της 
προσομοίωσης
 =  0

Εικ. 1: Έλεγχος των αποτελεσμάτων του Γιάννη
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η ακτίνα, R, της κυκλικής κίνησης είναι άπειρη όταν το σωματίδιο κινείται ευθύγραμμα. Σε αυτή  
την περίπτωση, θα παρατήρησες ίσως ότι το σωματίδιο παραμένει ακίνητο. Αυτό σημαίνει ότι, η  
ακτίνα της κυκλικής τροχιάς είναι μηδέν. 
Θέλεις να επαναλάβεις ξανά τον υπολογισμό της ακτίνας;

• Ναι
• Όχι

Πειραματική Μελέτη

Για να αξιολογήσουμε την πρότασή μας, διεξήγαμε μια έρευνα με μαθητές της τελευταίας τάξης 
του 1ου ΕΠΑΛ-ΤΕΕ Ν. Φιλαδέλφειας τον Ιανουάριο του 2007. Τα ερευνητικά ερωτήματα που 
θέσαμε για την εφαρμογή της δραστηριότητας είναι:  (α) οι μαθητές βελτιώνουν τις επιδόσεις 
τους όταν εκπονούν την προτεινόμενη δραστηριότητα; (β) είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται τα  
λάθη τους και να αναθεωρούν τις απόψεις τους (γ) είναι σε θέση να αιτιολογούν τις απόψεις τους;  
(δ) αποδέχονται ότι πρέπει να υπάρχουν περιορισμοί στη χρήση των τύπων;  Στην πειραματική 
διαδικασία  συμμετείχαν  12  μαθητές.  Στους  μαθητές  αυτούς  δόθηκε  ένα  ερωτηματολόγιο 
ελέγχου (pre-test) που αποσκοπούσε στον εντοπισμό των δυσκολιών τους και των λανθασμένων 
αντιλήψεών τους σχετικά με την ενότητα  που θα τους παρουσιάζαμε μέσω της δραστηριότητας. 
Η  δραστηριότητα  που  δόθηκε  για  να  εκπονήσουν  οι  μαθητές  μέσω  του  ΜΑΤΗΕΜΑ έχει 
σχεδιαστεί  για  να  καλύψει  την  ενότητα  του  ηλεκτρομαγνητισμού  που  είναι  η:  κίνηση 
φορτισμένου σωματιδίου κάθετα προς την κατεύθυνση ομογενούς μαγνητικού πεδίου.
Στο Στάδιο 1 της δραστηριότητας δόθηκαν οι ακόλουθοι τύποι: 

(2)                                          |q| υBF         ,
T

2π
ω       R,ω       υ,

R

2υm
F ⋅⋅==⋅=

⋅
=

κ
Στους μαθητές εξηγήθηκε ότι Fk σημαίνει κεντρομόλος δύναμη και  Fℓ σημαίνει δύναμη Lorentz 
και ότι οι τύποι αυτοί αφορούν το ίδιο φυσικό μέγεθος, δηλαδή ότι η δύναμη  Lorentz είναι 
κεντρομόλος δύναμη. Στη συνέχεια τους ζητήθηκε να συνθέσουν τους προηγούμενους τύπους 
και να εξάγουν τους μαθηματικούς τύπους που υπολογίζουν την ακτίνα, R, και την περίοδο, T, 
της κυκλικής κίνησης του σωματιδίου σε συνάρτηση με τη μαγνητική επαγωγή, Β, τη γραμμική 
ταχύτητα,  υ,  του  σωματιδίου  και  το  φορτίο,  q,  του  σωματιδίου.  Στο  στάδιο  2,  μέσω  του 
καθοδηγούμενου διαλόγου με το σύστημα από τους  μαθητές ζητήθηκε να θέσουν κάποιους 
περιορισμούς στις τιμές των παραμέτρων, υ, και, q, για τον υπολογισμό  της ακτίνας, R, και της 
περιόδου,  T, της κυκλικής κίνησης του σωματιδίου. Στο Στάδιο 3, οι μαθητές υπολόγισαν τις 
τιμές  της  ακτίνας  και  της  περιόδου  και  συμπλήρωσαν  τον  Πίνακα 1  καθώς  επίσης  έκαναν 
πρόβλεψη της κίνησης του σωματιδίου κάνοντας χρήση του κανόνα των τριών δακτύλων του 
δεξιού χεριού. Επίσης, στους μαθητές δόθηκαν οι τιμές της μάζας του σωματιδίου (m = 1mg) 
και της μαγνητικής επαγωγής (B = 2T). Στο Στάδιο 4, οι μαθητές ρύθμισαν στους μεταβολείς 
τις  τιμές  για  όλα  τα  ζεύγη  των  τιμών  που  φαίνονται  στον  Πίνακα  1  και  έτρεξαν  την 
προσομοίωση,  που είχαμε σχεδιάσει  σε  περιβάλλον  Interactive Physics.  Στη συνέχεια,  τους 
ζητήθηκε  να  συγκρίνουν τις  τιμές  που υπολόγισαν ή  τις  προβλέψεις  τους  για  το  είδος  της 
κίνησης με τα αντίστοιχα αποτελέσματα που έλαβαν από την προσομοίωση, να καταγράψουν 
και να αιτιολογήσουν τις πιθανές διαφορές και τελικά να αποφασίσουν ποια αποτελέσματα είναι 
σωστά και ποια όχι. Στο Στάδιο 5, οι μαθητές συνεργάστηκαν ανά δυο, ώστε να ανταλλάξουν 
τις  εμπειρίες  τους,  τις  απόψεις  τους και τα αποτελέσματα με σκοπό να συμπληρώσουν ένα 
τελικό  πίνακα.  Επίσης,  τους  ζητήθηκε  να  καταγράψουν  τις  διαφωνίες  τους  και  να  τις 
αιτιολογήσουν.  Στο  Στάδιο  6,  οι  μαθητές  διαμέσου  του  καθοδηγούμενου  διαλόγου  με  το 
σύστημα  έκαναν  έλεγχο  των  αποτελεσμάτων  τους.  Ο   αριθμός  των  μαθητών  που  έδωσαν 
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σωστές απαντήσεις για τον υπολογισμό της ακτίνας της κυκλικής κίνησης του σωματιδίου, για 
τα στάδια της δραστηριότητας που τους ζητείται, παρουσιάζεται στον Πίνακα 2.

Πίνακας 1: Υπολογισμός των φυσικών μεγεθών και της πρόβλεψης του είδους της κίνησης

Πίνακας 2: Μαθητές που έδωσαν τις σωστές απαντήσεις στις ερωτήσεις του Πίνακα 1 για την ακτίνα, R, 
και για τα στάδια της δραστηριότητας που τους ζητείται. 

α/α 
ερώτησης

Αριθμός των μαθητών που έδωσαν σωστές απαντήσεις για την ακτίνα R. 

Αρχική εκτίμηση 
των μαθητών

Μετά την 
προσομοίωση

Συνεργασία Μετά από το διάλογο 
με το σύστημαΠριν Μετά

1 7 11 11 12 12
2 2 11 9 11 12
3 5 11 11 11 12
4 4 9 9 10 12
5 5 12 11 11 12
6 5 11 11 12 12
7 4 11 9 10 12
8 4 12 9 11 12

Από τον Πίνακα 2 μπορούμε να συμπεράνουμε τα εξής: Κατά τον αρχικό υπολογισμό της 
ακτίνας, οι περισσότεροι μαθητές έδωσαν λάθος απαντήσεις. Επίσης, μερικοί μαθητές έδωσαν 
λάθος απαντήσεις μετά την προσομοίωση. Όταν από τους μαθητές ζητήθηκε να καταγράψουν 
τις σωστές απαντήσεις πριν τη συνεργασία με το συμμαθητή τους, μερικοί δεν δέχθηκαν το 
αποτέλεσμα της προσομοίωσης, αλλά επέμεναν στο αρχικό τους αποτέλεσμα. Η συνεργασία 
βοήθησε τους μαθητές να διορθώσουν κάποιες από τις λανθασμένες απαντήσεις τους, αλλά όχι 
όλες. Όμως, μετά το διάλογο με το σύστημα, όλοι οι μαθητές έδωσαν τις σωστές απαντήσεις για 
όλες τις ερωτήσεις του προβλήματος.

Μετά από πέντε μέρες από την παρουσίαση της δραστηριότητας, δόθηκε στους μαθητές 
ξανά ερωτηματολόγιο ελέγχου (pοst-test) ίδιο με το αρχικό για την αξιολόγηση των επιδόσεών 
τους. 

656

α/α
ερώτησης

Φορτίο 
σωματιδίου, q

(C)

Ταχύτητα 
σωματιδίου, υ

(m/s)

Ακτίνα, R

(m)

Περίοδος, Τ

(s)

Είδος της 
κίνησης του 
σωματιδίου

1 0μC 0
2 0μC 2
3 +2μC 0
4 +2μC 2
5 +2μC 4
6 -2μC 0
7 -2μC 2
8 -2μC 4
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Συμπεράσματα και Μελλοντικά σχέδια

Η ποσοτική ανάλυση των στοιχείων από τα ερωτηματολόγια ελέγχου (pre-/post-tests) έδειξε 
ότι η βελτίωση των επιδόσεων των μαθητών από το αρχικό μέχρι το τελικό ερωτηματολόγιο 
είναι της τάξης του 92%. 

Η ποιοτική ανάλυση των στοιχείων που συλλέξαμε από τα φύλλα έργου των μαθητών έδειξε 
ότι η δραστηριότητα βοηθάει τους περισσότερους μαθητές να  αντιλαμβάνονται τα λάθη τους, 
να αναθεωρούν τις απόψεις τους, να είναι σε θέση να αιτιολογούν τις επιλογές τους και να 
αποδέχονται ότι υπάρχουν περιορισμοί στη χρήση των τύπων. 

Στα μελλοντικά μας σχέδια έχουμε δρομολογήσει τη μελέτη πιο σύνθετων δραστηριοτήτων.
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Δημοφιλή και μη δημοφιλή ζώα στα παιδιά της προσχολικής ηλικίας

Παπαδοπούλου Π., Παραστατίδου Α.
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Στην παρουσιαζόμενη εργασία διερευνάται  η ύπαρξη δημοφιλών και  μη ζώων, των 
ομάδων που θωρούνται δημοφιλή ή όχι ζώα και τα κριτήρια με τα οποία τα παιδιά της 
προσχολικής ηλικίας αιτιολογούν την προτίμησή τους ή την απαράσκειά τους για τα 
διάφορα ζώα. Συμμετείχαν 24 παιδιά προσχολικής ηλικίας τα οποία φοιτούσαν σε 3 
νηπιαγωγεία γειτονικών χωριών της Χαλκιδικής και η ερευνητική τεχνική ήταν αυτή της 
ομαδικής συνέντευξης. Στα ευρήματα καταγράφεται η ύπαρξη δημοφιλών και μη ζώων 
καθώς και ζώων για τα οποία τα παιδιά έχουν αμφίσημη εικόνα. Στα μη δημοφιλή ζώα 
καταγράφονται  ερπετά,  έντομα και  μεγάλα αρπακτικά.  Τα  παιδιά  αιτιολογούν  την 
προτίμησή τους ή την απαρέσκειά τους με την αναφορές κυρίως στη συμπεριφορά 
του ζώου και στη σχέση του με τον άνθρωπο, όπως και με αξιολογικές  αισθητικές–  
κρίσεις.  Η  περιορισμένη  βάση  αιτιολόγησης  των  προτιμήσεων  επιβάλλει  την 
προσπάθεια διδακτικής αντιμετώπισης με παιδαγωγικές τεχνικές κατάλληλες για την 
προσχολική ηλικία.

Εισαγωγή

Η σχέση του ανθρώπου με τα άλλα ζώα είναι ένα πολύπλευρο και πολυεπίπεδο θέμα, καθώς 
περιλαμβάνει τους πολλούς τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι συνδέονται με τα ζώα, όπως 
είναι  η  διατήρησή  των  ειδών  τους,  επίσης  η  σύνδεσή  μαζί  τους  ως  ζώα  συντροφιάς,  ως 
υποκείμενα πειραμάτων, ως αντικείμενα μελέτης ή σεβασμού, ως βάση για την επιβίωση ή ως 
πηγή εμπορικού κέρδους, ως παράγοντες μάθησης και ψυχαγωγίας, μαζί με τις περιπτώσεις που 
οι ανθρώπινες ανάγκες (βασικές ή μη) έρχονται σε σύγκρουση με τις ανάγκες των άλλων ζώων, 
όπως η περίπτωση της σχέσης του ανθρώπου με την άγρια ζωή.
Ο Kellert (1985, 1988, 1993), στη προσπάθειά του να μελετήσει την συμπάθεια και τις στάσεις 
απέναντι στα ζώα, ανέπτυξε την γνωστή τυπολογία των βασικών στάσεων, η οποία αποτέλεσε 
και  τη  βάση  άλλων  ερευνών.  Στην  τυπολογία  του  Kellert καταγράφονται  οι  εξής  στάσεις: 
ωφελιμιστική,  ανθρωπιστική,  φυσιολατρική,  επιστημονική,  οικολογική,  αισθητική,  ηθικιστική  
κυριαρχική, αρνητική
Με ερευνητικό εργαλείο την ίδια τυπολογία, έγινε η διερεύνηση των στάσεων παιδιών 12-14 
χρόνων (Eagles & Muffit 1990). Εμφανίσθηκαν όλες οι στάσεις με συχνότερες κατά σειρά την 
ανθρωπιστική, τη φυσιολατρική και την ηθικιστική και λιγότερο συχνές αλλά όχι αμελητέες, 
την ωφελιμιστική, την αρνητική και την κυριαρχική. Σε αντίστοιχη εφαρμογή της τυπολογίας σε 
παιδιά 6-18 χρόνων, στις ΗΠΑ, (Westervelt 1983, Westervelt & Llewellyn 1985), εμφανίζεται 
ως συχνότερη η ανθρωπιστική στάση, ενώ η κύρια διαφορά των παιδιών με τους ενήλικους της 
χώρας τους, είναι η μεγαλύτερη συχνότητα της φυσιολατρικής στάσης, πράγμα που κατά την 
ερευνήτρια δείχνει διαφορά στο ενδιαφέρον των παιδιών και των ενηλίκων για την άγρια φύση 
και το ύπαιθρο. Ενώ αυξάνει η ηλικία, παρατηρείται  ελάττωση στην εμφάνιση της αρνητικής, 
κυριαρχικής  και  ωφελιμιστικής  στάσης  και  αύξηση  της  συχνότητας  της  φυσιολατρικής, 
ηθικιστικής  και  οικολογικής  στάσης.  Η ανθρωπιστική  στάση είναι  ισχυρή από την  παιδική 
ηλικία μέχρι τα 20 χρόνια και από κει και πέρα αρχίζει η ελάττωση. Οι ερευνήτριες θεωρούν ότι 
δεν μπορούν να καθορίσουν αν αυτό το φαινόμενο οφείλεται στην ηλικιακή ωρίμανση ή στην 
κοινωνική  αλλαγή  του  τρόπου  αντιμετώπισης  των  ζώων.  Παράλληλα  με  τη  μεταβολή  στη 
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συχνότητα των στάσεων, εμφανίζονται και σημαντικές αλλαγές στον όγκο των γνώσεων αλλά 
και των προτιμήσεων σε συγκεκριμένο είδος ζώων, μικρά χνουδωτά ήμερα κατοικίδια ζώα στις 
μικρότερες ηλικίες, ενώ στις μεγαλύτερες αυξάνει θεαματικά η προτίμηση για τους μεγάλους 
θηρευτές. 
Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη στάση ως προς τη χρήση των ζώων και την εκτίμηση γι αυτά, 
φαίνεται  να  είναι  ο  βαθμός  χρησιμότητας  ή  βλαπτικότητας  ως  προς  τον  άνθρωπο  και  η 
ταξινομική θέση του ζώου (Silberstein και Tamir 1981), η ομοιότητά του με τον άνθρωπο (Plous 
1993),  η  σύνδεσή  του   με  τη  μετάδοση  ασθενειών  (Davey 1994)  αλλά.  και  η  ιστορική 
αντιμετώπιση του είδους, καθώς επίσης και η συγκινησιακή αντίδραση ως προς αυτό (Driscoll 
1995).  Οι  Westervelt &  Llewellyn (1985)  καταγράφουν,  σε  παιδιά  10-12  χρόνων,  ως 
δημοφιλέστερα ζώα το κουνέλι, τον αετό και τον κοκκινολαίμη και ως τα λιγότερο δημοφιλή 
ζώα, το ποντίκι, τη μεφίτιδα και τον αρουραίο. Η διαβάθμιση της προτίμησης αφορούσε μόνο 
θηλαστικά, αφού δε συμπεριλαμβανόταν στην έρευνα άλλου είδους ζώα. Οι Anderson και Moss 
(1993), συνέλεξαν δεδομένα από παιδιά 6-7 χρόνων και 10-11 χρόνων στο Λίβερπουλ  από τα 
οποία ζητήθηκε να διαλέξουν επίθετα και να τα αντιστοιχίσουν με κάποια ζώα ή βιότοπους. 
Βρήκαν ότι οι αντιλήψεις των παιδιών για τα ζώα δεν μεταβαλλόταν με την ηλικία, επίσης είχαν 
τις εξής παρατηρήσεις σε σχέση με συγκεκριμένα ζώα: ο λύκος γενικά χαρακτηρίσθηκε κακός. 
Όμως  σημαντικά  περισσότερα  αγόρια  δήλωναν  ότι  τους  αρέσει  (ίσως  γιατί  θεωρούσαν 
γενναιότητα, να δηλώνουν ότι τους αρέσει κάτι που το χαρακτήριζαν επικίνδυνο ή τρομακτικό). 
Τα παιδιά είχαν θετικές επιλογές για τα ζώα με τα οποία ήταν εξοικειωμένα (γατάκι, ψάρι), 
ανάμικτες  για  ζώα  που  γνώριζαν  λίγο,  όπως  ο  ασβός  και  ο  ιπποπόταμος,  τα  οποία 
χαρακτηρίσθηκαν  ταυτόχρονα  επικίνδυνα  και  φιλικά  και  η  λιβελλούλα  η  οποία  συχνότερα 
χαρακτηρίσθηκε  ως  δυσάρεστη  παρά  ως  επικίνδυνη,  και  τέλος  αρνητικές  συσχετίσεις 
καταγράφηκαν για  τον  κροκόδειλο.  Ο Paterson  (1990)  ερευνώντας  παιδιά μεταξύ 6  και  14 
χρόνων  στη  Βρετανία,  βρήκε  ότι  τα  ζώα που προτιμούν,  τείνουν να  είναι  αυτά  που  έχουν 
τρίχωμα, και ότι είναι πολύ πιθανότερο να είναι ανθρωπομορφικά στη στάση τους απέναντι σ’ 
αυτά τα ζώα παρά σ’ εκείνα που δεν προτιμούν.
Τα ευρήματα ερευνών (όπως Driscoll 1995 και Bixler 1994), αποδεικνύουν ότι υπάρχουν σαφώς 
δημοφιλή και μη δημοφιλή ζώα. Τα πιο δημοφιλή ζώα είναι τα μεγάλα θηλαστικά και ιδιαίτερα 
τα πρωτεύοντα και τα ζώα συντροφιάς, ενώ τα λιγότερο δημοφιλή είναι τα νύσσοντα έντομα 
(π.χ.  κουνούπια).  Όμως  το  ενδιαφέρον  σημείο  στα  ευρήματα,  είναι  ότι  τα  ζώα  που 
χαρακτηρίζονται ως πιο δημοφιλή, επίσης χαρακτηρίζονται και πιο έξυπνα, πιο ευαίσθητα, πιο 
ασφαλή και πιο χρήσιμα. Τα δελφίνια και οι πίθηκοι συγκαταλέγονται στα πιο δημοφιλή αν και 
είναι κάπως δύσκολο να ορισθεί η χρησιμότητα τους στον άνθρωπο. Ο χαρακτηρισμός τους 
οφείλεται σε μια γενική θετική στάση απέναντι σ’ αυτά τα ζώα, η οποία θεμελιώνεται, όπως 
υποστηρίζει ο Plous (1993), στο βαθμό ομοιότητας του ανθρώπου με αυτά. Σε συμφωνία με τα 
προαναφερθέντα βρίσκεται και η έρευνα του Bowd (1984)  και της Bernardini Mosconi (1988). 
Η  διεθνής  ερευνητική  προσπάθεια  επικεντρώνεται  σε  ηλικίες  παιδιών  μεγαλύτερες  των  6 
χρόνων έως και την μελέτη των ενήλικων πληθυσμών. Παρά τους δεδομένους νοητικούς και 
γνωστικούς  περιορισμούς  και  το  ισχυρό  έλλειμμα  γνώσεων  των  παιδιών  της  προσχολικής 
ηλικίας η διερεύνηση των αντιλήψεων που σχετίζονται με τα ζώα είναι άκρως ενδιαφέρουσα, 
καθώς η σημασία των ζώων στην απόκτηση λεξιλογίου και στην κοινωνικοποίηση των παιδιών 
από την πρώιμη παιδική ηλικία είναι βαρύνουσα (Melson 2003). Επιπλέον θα μπορούσε να 
αποτελέσει την καταγραφή και την ανάδειξη των αντιλήψεων με τις οποίες τα παιδιά αρχίζουν 
τις βασικές βαθμίδες της εκπαίδευσης, ώστε να προκύψει αντίστοιχος σχεδιασμός και πιθανή 
αποτίμηση της αποτελεσματικότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 
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Η παρουσιαζόμενη μελέτη αποτελεί τμήμα μιας ευρύτερης προσπάθειας για την καταγραφή των 
αντιλήψεων παιδιών προσχολικής ηλικίας σχετικά με την σχέση ανθρώπου – άλλων ζώων. Η 
ερευνητική επικέντρωση της παρουσιαζόμενης εργασίας αφορά την καταγραφή:

• Των αντιλήψεων των παιδιών της  προσχολικής ηλικίας  οι  οποίες  σχετίζονται  με την 
ύπαρξη δημοφιλών και μη ζώων (ζώα που αγαπούν ή δεν αγαπούν).

• Των ομάδων που τα παιδιά θωρούν δημοφιλή ή όχι ζώα.
• Τα κριτήρια με τα οποία τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας αιτιολογούν την προτίμησή 

τους ή την απαράσκειά τους για τα διάφορα ζώα.

Η ταυτότητα της έρευνας

Η  ερευνητική  διαδικασία  περιλάμβανε  συνολικά  έξι  ομαδικές  συνεντεύξεις  σ’  αυτήν 
συμμετείχαν 24 παιδιά (νήπια και προνήπια) τα οποία φοιτούσαν σε 3 νηπιαγωγεία γειτονικών 
χωριών της Χαλκιδικής. Τα νηπιαγωγεία επιλέχθηκαν με βάση τη διάθεση συνεργασίας των 
εκπαιδευτικών  και  την  συναίνεση  –  κατόπιν  ενημέρωσης  -  των  γονιών.  Η  σύνθεση  του 
δείγματος  ως  προς  το  νηπιαγωγείο  φοίτησης,  το  φύλο  και  την  ηλικία  παρουσιάζεται  στον 
πίνακα 1.

Πίνακας 1: Οι συμμετέχοντες/ουσες στην έρευνα, κατά σχολείο, φύλο και ηλικιακή ομάδα

Νηπιαγωγεία
1 2 3

Αγόρια 2 3 2

Κορίτσια 6 9 2

Νήπια 3 11 3

Προνήπια 5 1 1

ΣΥΝΟΛΟ παιδιών 8 12 4

Οι  συνεντεύξεις,  όσον  αφορά  τον  προσδιορισμό  της  προτίμησης  ή  της  απαρέσκειας  των 
παιδιών, αναλύθηκαν με τη μέθοδο της διαρκούς σύγκρισης (method of constant comparison) 
όπως την περιέγραψαν οι Glasser & Strauss (1967) με την οποία οι κατηγορίες προκύπτουν από 
την ανάλυση των συνεντεύξεων και δεν είναι προκατασκευασμένες με βάση τη θεωρία της 
έρευνας. 

Αποτελέσματα και σχόλια

Α) Ζώα με θετική, αρνητική, αμφίσημη εικόνα.
Στις απαντήσεις των παιδιών εμφανίζεται ένας αρκετά σημαντικός αριθμός ζώων για τα οποία 
τα παιδιά δηλώνουν αγάπη ή απαρέσκεια ή για τα οποία άλλα παιδιά δηλώνουν προτίμηση και 
για άλλα απαρέσκεια (πίνακας 2). 
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Πίνακας 2: Ζώα με θετική, αρνητική και αμφίσημη εικόνα μεταξύ των παιδιών προσχολικής ηλικίας

Ζώα με θετική 
εικόνα (Αγαπώ)

Α
ρι

θμ
ός

 
αν

αφ
ορ

ώ
ν

Ζώα με 
αρνητική 

εικόνα (Δεν 
Αγαπώ)

Α
ρι

θμ
ός

 
αν

αφ
ορ

ώ
ν

Ζώα με αμφίσημη 
εικόνα (Αγαπώ – 

δεν αγαπώ)

Α
ρι

θμ
ός

 
αν

αφ
ορ

ώ
ν

άλογο 8 λύκος 8 σκύλος/λυκόσκυλο 15
κουνελάκι 5 αράχνη 4 γάτα 14
πάπια 4 αλεπού 3 λιοντάρι 9
γαϊδουράκι 3 φίδι 3 αγελάδα/ ταύρος 7
πεταλούδα 3 ποντίκια 2 κότα 5
δελφίνι 2 πάνθηρας 2 ελέφαντας 3
καμηλοπάρδαλη 2 τράγος 1 γουρούνι 3
λαγουδάκια 2 αντιλόπη 1 τίγρης 4
παπαγάλοι 1 μέλισσες 1
σκιουράκι 1 σαύρα 1
χελιδόνι 1 χάμστερ 1
αρκούδα 1 κατσαρίδα 1
ιπποπόταμος 1 αγριογούρουνο 1

Οι αναφορές ζώων από τα παιδιά –αναφέρονται 34 ζώα συνολικά - αφορούν κατά κύριο λόγο 
σπονδυλόζωα (30 σε σύνολο 34 ζώων) και μεταξύ αυτών η κύρια ομάδα είναι τα θηλαστικά (24 
σε σύνολο 34 ζώων), ενώ εμφανίζονται και πουλιά (4 σε σύνολο 34 ζώων) και ερπετά (2 σε 
σύνολο 34 ζώων). Στις αναφορές των παιδιών εμφανίζονται ζώα με τα οποία τα παιδιά είναι 
δυνατόν να έχουν άμεση εξοικείωση και εμπειρία, όπως η γάτα, ο σκύλος, η κότα κλπ, αλλά και 
ζώα των οποίων η εικόνα προέκυψε έμμεσα, είτε από τα παιδικά βιβλία είτε από την τηλεόραση, 
όπως είναι ο ιπποπόταμος, ο πάνθηρας, ο τίγρης. Τα παιδιά, τα οποία συμμετείχαν στη μελέτη 
μας έδειξαν διαφοροποίηση στις προτιμήσεις τους οι οποίες σχετίζονται με τις μείζονες ομάδες 
των ζώων. Συγκεκριμένα, τα θηλαστικά εμφανίζονται και στις τρεις κατηγορίες προτιμήσεων, οι 
οποίες  φαίνεται  να  καθορίζονται  από  την  συμπεριφορά  που  επιδεικνύον  τα  διάφορα  ζώα 
απέναντι  στον  άνθρωπο,  έτσι  στα  ζώα  με  θετική  εικόνα  εμφανίζονται  είδη  τα  οποία 
παρουσιάζουν  ή  τα  παιδιά  νομίζουν  ότι  παρουσιάζουν  φιλική  συμπεριφορά.  Ενώ  είδη 
θηλαστικών που λόγω άμεσης εμπειρίας κάποια παιδιά μπορεί να τα φοβούνται εξ αιτίας της 
συμπεριφοράς τους εμφανίζονται στην ομάδα των ζώων με αμφίσημη εικόνα.
Για τα πουλιά παρατηρείται η συμπερίληψή τους κατά κύριο λόγο στα ζώα για τα οποία τα 
παιδιά  έχουν  θετική  εικόνα,  με  διαφοροποίηση  στην  περίπτωση  της  κότας,  η  οποία 
καταγράφεται στην ομάδα των ζώων για την οποία τα παιδιά έχουν αμφίσημη εικόνα, αλλά 
φαίνεται ότι οι θετικές απόψεις για το συγκεκριμένο ζώο υπερβαίνουν κατά πολύ τις αρνητικές 
(σχήμα 1). Στα ζώα με αρνητική εικόνα καταγράφονται όλα τα ερπετά τα οποία αναφέρθηκαν 
(φίδι, σαύρα), ενώ το ίδιο ισχύει και για τα έντομα (πεταλούδα, αράχνη, μέλισσα, κατσαρίδα) με 
την εξαίρεση της πεταλούδας η οποία καταγράφεται στα ζώα με θετική εικόνα. 
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Η μελέτη των προτιμήσεων και των δηλώσεων απαρέσκειας που σχηματίζουν την αμφίσημη 
εικόνα για τα ζώα η οποία καταγράφεται στα παιδιά που συμμετείχαν στη μελέτη μας (σχήμα 1) 
αναδεικνύει την ύπαρξη δύο μόνο ζώων για τα οποία η απαρέσκεια υπερβαίνει την προτίμηση, 
το γουρούνι και την τίγρη.  

Σχήμα 1: Ζώα με αμφίσημη εικόνα μεταξύ των παιδιών προσχολικής ηλικίας, η σύσταση της 
αμφισημίας

Β) Αιτιολόγηση της απαρέσκειας ή της προτίμησης σε κάποιο ζώο
Τα νήπια αιτιολόγησαν την απόφασή τους χρησιμοποιώντας τις εξής κατηγορίες – υποτυπώδη 
επιχειρήματα:

3. Συμπεριφορά,  σ’ αυτή την κατηγορία συμπεριλαμβάνονται αναφορές σε μια ποικιλία 
συμπεριφορών που σχετίζουν με το ζώο για το οποίο δηλώνουν προτίμηση (αγαπώ) ή 
απαρέσκεια (δεν αγαπώ). Αυτή η συμπεριφορά είναι δυνατόν εξ αιτίας του ότι πιθανόν 
εκτιμάται ως ευχάριστη ή ουδέτερη και κατά συνέπεια αιτιολογεί προτίμηση ή αντίθετα 
εκτιμάται ως δυσάρεστη ή επικίνδυνη και οδηγεί σε εκδήλωση απαρέσκειας για το ζώο. 
Η  κρινόμενη  συμπεριφορά  είναι  δυνατόν  να  σχετίζεται  με  τον  άνθρωπο,  αλλά  σε 
αρκετές  περιπτώσεις  αφορά  και  άλλα  ζώα.  Από  αυτό  το  σημείο  και  στο  εξής  η 
παράθεση του λόγου των παιδιών συνοδεύεται από την αναφορά της προέλευσης του 
αποσπάσματος.  Συγκεκριμένα  η  αναφορά  (2,κ,ν)  σημαίνει  ότι  το  απόσπασμα 
προέρχεται από τη δεύτερη ομαδική συνέντευξη (2), η αναφορά έγινε από κορίτσι (κ 
για κορίτσι – α για αγόρι), το οποίο ήταν νήπιο (ν για νήπιο – π για προνήπιο).

«Αγαπώ το άλογο … επειδή κάνει βόλτες» (2,κ,ν)
«Δε αγαπώ… και το γουρούνι επειδή κυλιέται στη λάσπη» (2,κ,ν)
«Αγαπώ το κουνελάκι .. δεν τσιμπάει» 
«Δεν αγαπώ… το λιοντάρι επειδή σκοτώνει ζώα» (1,α,ν)

Η συμπεριφορά είναι από τις κύριες κατηγορίες με τις οποίες τα παιδιά αιτιολογούν την 
άποψή τους και μάλιστα η συχνότερα καταγραμμένη (σχήμα 2).
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4. Αξιολογικές – αισθητικές κρίσεις, αυτή η κατηγορία, από τις κύριες κατηγορίες με τις 
οποίες  τα  παιδιά  υποστηρίζουν  την  προτίμησή  τους  ή  την  απαρέσκειά  τους, 
συγκροτείται από αποσπάσματα που αφορούν αξιολογικές κρίσεις (π.χ. καλό/κακό ζώο) 
ή αισθητικού τύπου αποφάνσεις (όμορφο/άσχημο).

«Αγαπώ τον ιπποπόταμο … γιατί μου αρέσει να τον βλέπω» (3,κ,π)
«Αγαπώ την γατούλα … που είναι γλυκούλα» (1,α,ν)
«Δεν αγαπώ τη σαύρα, το φίδι, το χάμστερ γιατί είναι άσκημα» (2,κ,ν)
«Αγαπώ το σκύλο επειδή δεν είναι κακά» (6,κ,ν)

5. Σχέση -  εξοικείωση με τον άνθρωπο, σ’ αυτή την κατηγορία, την τρίτη και τελευταία 
των κύριων κατηγοριών, εντάσσονται μονάδες πληροφορίας οι οποίες είναι αναφορές 
στην  σχέση  του  ζώου  με  τον  άνθρωπο.  Πιο  συγκεκριμένα  οι  αναφορές  αφορούν 
επωφελή για τον άνθρωπο σχέση ή την εμφάνιση επικίνδυνης ή μη συμπεριφοράς για 
τον άνθρωπο. Παρ’ όλο που οι ανθρωποκεντρικές συνδέσεις είναι συνήθεις και στις 
άλλες  κατηγορίες,  στις  μονάδες  πληροφορίας  της  συγκεκριμένης  κατηγορίας  οι 
ανθρωποκεντρικές αναφορές είναι άμεσες.

«Αγαπώ τις κοτούλες γιατί  μου  κάνουν  αυγουλάκια και τρώω» (1,α,ν)
«Αγαπώ το σκύλο γιατί όταν έρχονται οι κλέφτες μας προστατεύει» (4,κ,ν)
«Αγαπώ το άλογο γιατί δεν κλοτσάει» (6,κ,ν)
«Δεν αγαπώ το φίδι γιατί βγάζει τη γλώσσα και μας τσιμπάει» (3,κ,π)

6. Μορφολογία,  σ’ αυτήν  την  κατηγορία  εντάχθηκαν  μονάδες  πληροφορίας  οι  οποίες 
αφορούν εμφανή μορφολογικά χαρακτηριστικά του ζώου, όπως το μέγεθος αλλά και 
χαρακτηριστικά μέρη του σώματος, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για να αιτιολογήσουν 
την απόφαση προτίμησης στο ζώο. Το σύνολο των μονάδων πληροφορίας αυτής της 
κατηγορίας είναι αρκετά περιορισμένο (σχήμα 2).

«Αγαπώ τον ελέφαντα γιατί έχει  πολύ δυνατή μύτη» (3,κ,π)
«Αγαπώ το λαγουδάκι γιατί είναι μικρό» (5,κ,ν)
«Αγαπώ τον ταύρο επειδή έχει κέρατα» (6,α,ν)

Σχήμα 2: Η χρήση των κατηγοριών – επιχειρημάτων για την αιτιολόγηση της προτίμησης ή 
απαρέσκειας σ’ ένα ζώο
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7. Αναπαραγωγή,  τα παρακάτω αποσπάσματα – το σύνολο των μονάδων πληροφορίας τα 
οποία  συγκρότησαν  την  κατηγορία  –  αφορούν  την  γέννηση  μικρών.  Τα  παρακάτω 
αποσπάσματα αποτελούν το σύνολο των μονάδων πληροφορίας που απετέλεσαν την 
κατηγορία.

«Αγαπώ το σκύλο και τη γάτα γιατί γεννάν  μωράκια» (3,κ,π)
«Αγαπώ … τον ελέφαντα γιατί η μαμά ελεφαντίνα γεννάει ελεφαντάκια» (4,κ,ν)

Τέλος μια μονάδα πληροφορίας δεν εντάχθηκε στο σχήμα κατηγοριοποίησης που περιγράψαμε 
πιο πάνω και αναφέρεται ως «Διάφορα» (σχήμα2), ενώ σε τέσσερεις περιπτώσεις τα παιδιά δεν 
μπόρεσαν να αιτιολογήσουν την απάντησή τους και αυτές αναφέρονται στο σχήμα 2 ως «χωρίς 
απάντηση». Η μη ενταγμένες μονάδες και η μη αιτιολόγηση αφορούν το 4,4% των μονάδων 
πληροφορίας, ποσοστό αρκετά χαμηλό ώστε να επηρεάζει την καταλληλότητα του σχήματος 
ανάλυσης.
Η  άμεση  σύγκριση  των  ευρημάτων  της  παρούσας  μελέτης  με  τα  ευρήματα  τα  οποία 
εμφανίζονται στην διεθνή βιβλιογραφία δεν είναι εφικτή, καθώς δεν χρησιμοποιήθηκε η ίδια 
μεθοδολογία ούτε οι ηλικιακές ομάδες των συμμετεχόντων ταυτίζονται. Όμως έχει βάση η θέση 
ότι  συγκλίνουν  σε  σημαντικό  βαθμό  με  τα  ευρήματα  που  αναφέρονται  στην βιβλιογραφία, 
καθώς σε παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο ελληνικό πολιτισμικό πλαίσιο, καταγράφονται ως 
μη  δημοφιλή  ζώα  όπως  ο  λύκος,  η  αράχνη,  η  αλεπού,  το  ποντίκι,  ζώα  τα  οποία  έχουν 
καταγραφεί ως μη δημοφιλή και σε διεθνείς μελέτες (Anderson και Moss1993,  Westervelt & 
Llewellyn 1985, Davey 1994) και νύσσοντα έντομα, όπως οι μέλισσες (Driscoll 1995 και Bixler 
1994). Επίσης ζώα όπως το λιοντάρι και ο τίγρης εμφανίζονται στα ζώα με αμφίσημη εικόνα 
όπως οι  Anderson και Moss (1993) αναφέρουν αντίστοιχα για τον λύκο. Επίσης η καταγραφή 
της κατηγορίας «Σχέση – εξοικείωση με τον άνθρωπο» στις κύριες κατηγορίες με τις οποίες τα 
παιδιά αιτιολογούν την προτίμησή τους συγκλίνει σημαντικά με τα ευρήματα των  Silberstein 
και Tamir (1981), ότι οι παράγοντες που επηρεάζουν τη στάση ως προς τη χρήση των ζώων και 
την εκτίμηση γι αυτά, φαίνεται να είναι ο βαθμός χρησιμότητας ή βλαπτικότητας ως προς τον 
άνθρωπο  και  η  ταξινομική  θέση  του  ζώου  και  με  την  ωφελιμιστική  στάση/ωφελιμιστικό 
επιχείρημα που αναφέρουν άλλες έρευνες.

Συμπεράσματα

Οι  θετικές  ή  αρνητικές  στάσεις  και  εκτιμήσεις  απέναντι  στα  ζώα  φαίνεται  εκτός  των 
αποφάσεων για περιβαλλοντική προστασία,  να κατευθύνουν και  τη συμφωνία για τη χρήση 
συγκεκριμένων ειδών ζώων σε βλαπτικές για τα ζώα πειραματικές διαδικασίες καθώς τα παιδιά 
συμφωνούν περισσότερο με τη χρήση σε πειράματα που προκαλούν ανεπανόρθωτες βλάβες στα 
ζώα, ζώων που θεωρούν κατώτερα, βλαβερά, άγρια και σιχαμερά. (Silberstein και Tamir 1981).
Έχει καταβληθεί σημαντική προσπάθεια στην παιδική λογοτεχνία να ανασκευαστεί η εικόνα 
ζώων που στερεοτυπικά εμφανίζονται ως κακά, όπως ο λύκος, όμως τα ευρήματα της μελέτης 
μας αποδεικνύουν ότι αυτή η εικόνα διατηρείται σε σημαντικό βαθμό. Ο ανθρωποκεντρικός 
χαρακτήρας των κατηγοριών που χρησιμοποιούν τα παιδιά για τη λήψη απόφασης αποτελεί 
αρκετά περιορισμένη βάση για την ανάπτυξη της εκτίμησης του συνόλου του ζωντανού κόσμου. 
Στις  κατηγορίες  λήψης  απόφασης  της  έρευνάς  μας  δεν  εμφανίζεται  κάτι  αντίστοιχο  με  το 
οικολογικό επιχείρημα, το οποίο σε μεγαλύτερες ηλικίες χρησιμοποιείται για την αιτιολόγηση 
ανάγκης προστασίας των μη δημοφιλών ζώων. Η εκτίμηση στην αξία των σχέσεων και των 
αλληλεπιδράσεων  μεταξύ  των  οργανισμών  μπορεί  να  εισαχθεί  στο  νηπιαγωγείο  και  να 
καλλιεργηθεί με ανάλογα περιβαλλοντικά παιχνίδια. 
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Καθώς οι πιο σημαντικές οικολογικές διαδικασίες συχνά συμβαίνουν στη βάση των τροφικών 
αλυσίδων και των ενεργειακών πυραμίδων και αφορούν τη δράση ασπόνδυλων και μικροβίων, 
είναι  δύσκολο  να  είναι  διακριτές  από  το  μέσο  άνθρωπο.  Έτσι  οι  περισσότεροι  άνθρωποι 
κατευθύνουν  την  ευαισθησία  για  τη  φύση,  προς  τα  μεγάλα  θηλαστικά  και  τα  διακριτά 
χαρακτηριστικά  της  φύσης.  Η  ανάγκη  αντιμετώπισης  των  μεγάλων  περιβαλλοντικών 
προβλημάτων  επιβάλλει  τον  επαναπροσανατολισμό  των  παιδιών,  ώστε  να  αποκτήσουν 
ενδιαφέρον και συμπάθεια για το σύνολο των μορφών ζωής του πλανήτη.
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Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών για μαθητές με κινητικά και 
ορθοπαιδικά προβλήματα: Σχεδιασμός και Προσαρμογές 

Παπαλεξόπουλος Π.1, Βαβουγυιός Δ.2, Νησιώτου Ι.2

1.Δρ Ειδικής Παιδαγωγικής, papalex@uth.gr
2.Π.Τ. Ειδικής Αγωγής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, dvavou@uth.gr, nisiotou@sed.uth.gr

Σε  αυτή  την  εργασία  διερευνήσαμε  τις  προσαρμογές  που  μπορούν  να 
πραγματοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί κατά τη διδασκαλία των μαθημάτων των Φυσικών 
Επιστημών ώστε να ικανοποιηθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών με κινητικά 
και  ορθοπαιδικά  προβλήματα.  Τα  αποτελέσματα  της  επισκόπησης  που 
πραγματοποιήσαμε στην  ελληνική και  τη  διεθνή βιβλιογραφία μας έδωσαν στοιχεία 
σχετικά με τον σχεδιασμό της διδασκαλίας και τις προσαρμογές που πρέπει να γίνουν 
στα σχολικά εργαστήρια. Η διδακτική πρόταση που περιγράφουμε έγινε στο πλαίσιο 
της  συμβολής  που  μπορεί  να  έχει  η  διδασκαλία  των  μαθημάτων  των  Φυσικών 
Επιστημών  στην  απόκτηση  εμπειριών,  την  κατανόηση  του  περιβάλλοντος  και  την 
κοινωνική ενσωμάτωση των μαθητών με κινητικά και ορθοπαιδικά προβλήματα.

Εισαγωγή 

Το τυπικώς αναπτυσσόμενο παιδί, από τη στιγμή που κατακτά τη βάδιση, γύρω στον πρώτο 
χρόνο της ζωής, αποκτά κινητική ελευθερία που του επιτρέπει να επεκτείνει  καθημερινά το 
πεδίο  της  εμπειρίας  του  (Kamil  et  Devries  1978).  Μέχρι  το  πέμπτο  έτος  της  ηλικίας,  ο 
εμπλουτισμός  και  η  τελειοποίηση  της  αδρής  (σταθερή  θέση-μετακίνηση)  και  της  λεπτής 
κινητικότητας  (δεξιότητες-  χειρισμοί),  η  βελτίωση  του  συντονισμού  και  της  ισορροπίας 
επιτρέπουν  μια  ακριβή  γνώση  των  δεδομένων  του  περιβάλλοντος  (Wickstrom 1977).  Στην 
παιδική ηλικία κατακτώνται σταδιακά και πιο σύνθετες κινητικές δεξιότητες, όπως η ισορροπία, 
η ευκινησία, η αλτική ικανότητα, η ενδυνάμωση των χεριών, η δυνατότητα χειρισμών όπως 
πιάσιμο, κύλιση, στρίψιμο κλπ. (Τσαπακίδου, 1997). Καθώς το παιδί κινείται ή κάνει χειρισμούς 
αντιλαμβάνεται το σχήμα και το μέγεθος των αντικειμένων, την απόσταση, την κατεύθυνση, 
την  τροχιά,  και  δεν  αρκείται  μόνο  στις  πληροφορίες  που  του  προσφέρει  η  όραση. 
Χαρακτηριστική είναι η άποψη του Πιαζέ (1972) ότι «το παιδί γνωρίζει με τα χέρια, σκέπτεται 
και  απαντά  με  το  σώμα  του».  Το  παιχνίδι  και  στη  συνέχεια  η  άθληση,  σε  ανοιχτούς  και 
κλειστούς  χώρους,  με  τη  χρήση  γυμνασιακών  υλικών  ή  οργάνων  (μονόζυγα,  κούνιες, 
τσουλήθρες,  λαβύρινθοι  κ.λπ.)  αποτελούν  ανεξάντλητη  πηγή  ερεθισμάτων  και  γνώσεων, 
ευκαιρίες  καλλιέργειας  της  φαντασίας  και  κοινωνοκοσυναισθηματικής  ανάπτυξης  (Τσιαντζή 
1992). Ο μαθητής με κανονική κίνηση φθάνει, επομένως, στο σχολείο έχοντας ήδη κατακτήσει 
γνώσεις και δεξιότητες που του επιτρέπουν να παρατηρεί, να κατανοεί έννοιες, να δρα και να 
πειραματίζεται κατά τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών (Τσιαντζή 1992). 
Η αναπηρία όμως ορισμένων παιδιών τα «φυλακίζει» σ’ ένα περιορισμένο,  στερεότυπο και 
προστατευμένο περιβάλλον και η μη φυσιολογική στάση και κίνηση δημιουργεί λανθασμένη 
εικόνα του σώματος και περιορίζει τον κύκλο των συνομήλικων και των μεγαλύτερων με τους 
οποίους έρχονται σε επαφή. Ο αντίκτυπος στη μάθηση και στην ικανότητα επεξεργασίας των 
πληροφοριών είναι σημαντικός και επηρεάζει τη γνωστική και ψυχολογική εξέλιξη του παιδιού. 
Τα  κινητικά  προβλήματα  περιορίζουν  την  κατανόηση  και  εμπέδωση  εννοιών  του  φυσικού 
κόσμου από το παιδί διότι δυσχεραίνουν ή εμποδίζουν την ελεύθερη κίνηση, το παιχνίδι και την 
εξερεύνηση του περιβάλλοντος (Παντελιάδης & Συρίγου-Παπαβασιλείου 2002).
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Μια αδρή ταξινόμηση των κινητικών αναπηριών, ανάλογα με το σύστημα του οργανισμού που 
πάσχει, συμβάλλει στην κατανόηση της παθογένειάς τους και τη χρήση κοινής γλώσσας κατά τη 
συνεργασία των εκπαιδευτικών με τους άλλους ειδικούς που εμπλέκονται στην αντιμετώπισή 
τους. Τα κινητικά προβλήματα των παιδιών σχολικής ηλικίας μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο 
κατηγορίες  ανάλογα  με  τις  αιτίες  που  τα  προκαλούν  (Κρουσταλάκης  1997):  i)  βλάβες  του 
κεντρικού νευρικού συστήματος όπως εγκεφαλική παράλυση, δισχιδής ράχη, επίκτητες βλάβες 
νεύρων  και  νωτιαίου  μυελού  και  ii)  βλάβες  μυοσκελετικού  συστήματος  (ορθοπαιδικές 
παθήσεις) όπως δυσπλασίες ή αγενεσία τμημάτων των άκρων ή ολόκληρου άκρου, κατάγματα, 
μυοπάθειες,  παθήσεις  των  αρθρώσεων  και  τέλος  ακρωτηριασμοί  μελών.  Ωστόσο,  η 
κατηγοριοποίηση αυτή δεν  πρέπει  να οδηγεί  σε επικέντρωση της  προσοχής  στο πρόβλημα-
ετικέτα,  διότι  η προσπάθεια περιορίζεται στην αντιμετώπιση του προβλήματος και όχι  στην 
κάλυψη των ποικίλων αναγκών του ατόμου (Δημητρόπουλος 2004).  Άλλωστε η στρατηγική 
ένταξης και εκπαιδευτικής παρέμβασης είναι ανεξάρτητη από το αίτιο της αναπηρίας. 
Για τα παιδιά που στερήθηκαν τις  κινητικές εμπειρίες,  θα πρέπει  να ακολουθηθεί  ιδιαίτερη 
στρατηγική  διδασκαλίας  των  Φυσικών  Επιστημών,  εξασφάλιση  κατάλληλου  περιβάλλοντος, 
σχεδιασμός εκπαιδευτικού υλικού και χρήση των νέων τεχνολογιών. Κατά τη φοίτησή τους στο 
σχολείο  τα  παιδιά  αυτά,  εκτός  από  τη  δυσκολία  πρόσβασης  στους  χώρους,  παρουσιάζουν 
βραδύτερους ρυθμούς προσαρμογής και  εκτέλεσης μιας εργασίας σε σχέση με τα υπόλοιπα 
παιδιά,  εύκολη κόπωση και  έλλειψη αυτοπεποίθησης.  Όταν η δυσλειτουργία αφορά τα άνω 
άκρα, επηρεάζονται ή δεν κατακτώνται καθόλου οι δεξιότητες λεπτής κινητικότητας, το σχέδιο 
και η γραφή. Στο πλαίσιο της ένταξης των παιδιών με κινητικά προβλήματα στο γενικό σχολείο, 
μελετούμε σε αυτό το άρθρο τον κατάλληλο σχεδιασμό της διδασκαλίας και τις απαραίτητες 
προσαρμογές  στα  σχολικά  εργαστήρια  που  θα  τους  επιτρέψουν  να  παρακολουθήσουν  με 
επιτυχία  τα  μαθήματα  των  Φυσικών  Επιστημών  (Keller  1994).  Πιο  συγκεκριμένα  θα 
αναφερθούμε στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών σε μαθητές με κινητική δυσλειτουργία, 
οι οποίοι δεν παρουσιάζουν σοβαρή νοητική καθυστέρηση ή άλλες διαταραχές σε βαθμό που να 
εμποδίζεται η εκπαίδευσή τους στο γενικό σχολείο. Άλλωστε, η κινητική αναπηρία δε σημαίνει 
αναγκαστικά  και  νοητική  καθυστέρηση,  διότι  στις  περιπτώσεις  που  επηρεάζεται  μόνο  η 
κινητικότητα, το άτομο διαθέτει όλες τις διανοητικές ικανότητες που διακρίνουν και τα τυπικώς 
αναπτυσσόμενα άτομα. Στόχος της ισότιμης συμμετοχής των παιδιών αυτών στα μαθήματα των 
Φυσικών Επιστημών είναι η καλλιέργεια της παρατηρητικότητας, της επαγωγικής σκέψης και 
του ενδιαφέροντος για το περιβάλλον, τα φαινόμενα και τους νόμους του φυσικού κόσμου, η 
εμπέδωση εννοιών και γνώσεων, η ενδυνάμωση της αυτοπεποίθησής τους και η ευόδωση της 
αλληλεπίδρασης με τους συμμαθητές και τους δασκάλους τους. 

Σχεδιασμός της διδασκαλίας

Η διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών πρέπει να στοχεύει στην απόκτηση από το παιδί γνώσης 
σχετικά με την πραγματικότητα και πεποίθησης ότι μπορεί να χειρίζεται την πραγματικότητα 
αυτή.  Οι  μαθητές  που  έχουν  περιορισμένη  εμπειρία  του  περιβάλλοντος  βοηθούνται  με  τα 
μαθήματα  αυτά  να  κατακτήσουν  πρακτικές  δεξιότητες  και  αυτοδυναμία  (Lowenfeld  1974). 
Βασική  προϋπόθεση  για  την  επίτευξη  αυτών  των  στόχων  αποτελεί  ο  σχεδιασμός  της 
διδασκαλίας τους, ο οποίος θα λάβει υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες, αλλά και τις υπάρχουσες 
εμπειρίες του παιδιού. Έτσι, οι απαραίτητες κιναισθητικές εμπειρίες (Brualdi 1996) που θα τους 
βοηθήσουν στην κατανόηση των βασικών φυσικών εννοιών μπορούν να προέρχονται από το 
αμαξίδιο  που  ενδεχομένως  χειρίζονται  με  τα  χέρια  τους  (Bernhard  &  Bernhard  1999).  Για 
παράδειγμα  η  διαφορετική  δύναμη  που  είναι  απαραίτητη  για  να  κινηθεί  το  αμαξίδιο  σε 
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οριζόντιο δρόμο από ό,τι σε κεκλιμένο επίπεδο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον εκπαιδευτικό 
κατά τη διδακτική πρακτική, ώστε και τα παιδιά με κινητικά προβλήματα να είναι σε θέση να 
συνδέσουν τη θεωρητική έννοια της δύναμης με μια πραγματική κατάσταση. 
Επίσης οι εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν διάφορα απλά μέσα για να ξεπεραστούν 
οι  δυσκολίες  που  συναντούν  τα  παιδιά  με  κινητικές  δυσλειτουργίες  κατά  την  εκμάθηση 
ορισμένων  εννοιών.  Για  παράδειγμα,  κατά  τη  διδασκαλία  της  δύναμης  που  ασκείται  σε 
κινούμενο ηλεκτρικό φορτίο μέσα σε μαγνητικό πεδίο είναι απαραίτητη η χρήση του κανόνα 
των τριών δακτύλων για τον προσδιορισμό της κατεύθυνσης της συγκεκριμένης δύναμης. Για 
τη διδασκαλία αυτής της έννοιας σε μαθητές με δυσλειτουργίες στα άνω άκρα συνιστάται η 
χρήση μιας απλής συσκευής (Domelen 1999) που ονομάζεται  «συσκευή κανόνα του δεξιού 
χεριού»  και  η  οποία  αναπαριστάνει  οπτικά  την  κατεύθυνση  της  δύναμης,  την  ένταση  του 
μαγνητικού  πεδίου  και  την  ταχύτητα  του  ηλεκτρικού  φορτίου.  Αυτή  η  συσκευή  είναι 
κατασκευασμένη από απλά καθημερινά υλικά όπως ένα πλαστικό δοχείο καθημερινής χρήσης 
με  επίπεδες  επιφάνειες  π.χ.  πλαστικό  δοχείο  λαδιού.  Οι  τρεις  εφαπτόμενες  επιφάνειες  του 
δοχείου δείχνουν τις κατευθύνσεις των τριών διανυσμάτων δηλαδή της ταχύτητας, της έντασης 
και της δύναμης. Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά με προβλήματα στα 
άνω άκρα με  την  προϋπόθεση ότι  δεν  είναι  σημειωμένα στην επιφάνειά  της  τα αντίστοιχα 
σύμβολα των τριών διανυσμάτων. 
Επίσης, κατά τον σχεδιασμό της διδασκαλίας οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η 
αναφορά σε επιστήμονες με κινητικά προβλήματα μπορεί να αποτελέσει μία αποτελεσματική 
στρατηγική  για  να  κινηθεί  το  ενδιαφέρον  των  παιδιών  για  τις επιστήμες  (White  1992).  Οι 
εκπαιδευτικοί  μπορούν  να  οργανώσουν  τη  διδασκαλία  τους  με  τέτοιο  τρόπο,  ώστε  να 
αναφέρονται σε επιστήμονες με κινητικά προβλήματα, τα οποία δεν τους εμπόδισαν να έχουν 
μία επιτυχημένη σταδιοδρομία. Για παράδειγμα μπορούν να αναφερθούν σε επιστήμονες άλλων 
χωρών όπως ο J. Leaman ο οποίος διακρίθηκε στο χώρο της Αστρονομίας, παρόλο που ήταν 
τετραπληγικός  (παράλυτος  από  τον  αυχένα  μέχρι  και  τα  κάτω  άκρα),  από  την  ηλικία  των 
δεκαοχτώ ετών (Ebert 2005). Ο Leaman αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο του Maryland και 
στη συνέχεια εργάστηκε σε προγράμματα της  NASA, ενώ παράλληλα πραγματοποιούσε τη 
διδακτορική διατριβή του. Τα τελευταία χρόνια ασχολήθηκε και με την παραγωγή λογισμικού, 
για  την  διευκόλυνση  της  κίνησης  των  αμαξιδίων  που  χειρίζονται  τα  άτομα  με  κινητικά 
προβλήματα. Η διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών προσφέρεται για ομαδική εργασία, όπου 
οι  σαφείς  διδακτικοί  στόχοι,  η  συνεργασία  και  η  αλληλεπίδραση  μεταξύ  των  μαθητών 
συμβάλλουν στην ενεργό συμμετοχή και την αποδοχή των μαθητών με κινητικά προβλήματα 
από τους συμμαθητές τους (Cohen 1994). 
Μια  άλλη  παράμετρος  που  μπορεί  να  ληφθεί  υπόψη  από  τους  εκπαιδευτικούς  κατά  τον 
σχεδιασμό  της  διδασκαλίας  των  μαθημάτων  των  Φυσικών  Επιστημών  είναι  η  βιωματική 
προσέγγιση  των  διαφόρων  φαινομένων  από  τα  παιδιά  με  κινητικά  προβλήματα.  Για  τη 
βιωματική προσέγγιση ο δάσκαλος μπορεί να αξιοποιεί  και άλλες σχολικές δραστηριότητες, 
όπως  το  θεατρικό  παιχνίδι,  το  παιχνίδι  και  η  παρατήρηση  στην  ύπαιθρο  με  την  ευκαιρία 
εκδρομών, τις επισκέψεις σε μουσεία Φυσικών Επιστημών και διαδραστικές εκθέσεις όπως η 
Εθνική  Εστία  Επιστημών  του  Εθνικού  Ιδρύματος  Νεότητας  (Βαβουγυιός  2006)  κ.ά.  Στους 
χώρους αυτούς οι μαθητές μπορούν να εργαστούν ομαδικά, αλληλεπιδρώντας με τα διάφορα 
εκθέματα, έτσι ώστε να ενεργοποιηθούν οι αισθήσεις τους, να συλλογιστούν, να καταγράψουν, 
να  συγκρίνουν  και  γενικότερα  να  ασκηθούν  στην  διαδικασία  της  επιστημονικής  μεθόδου 
(Κόκκοτας  2004).  Ειδικότερα  όσον  αφορά  τους  μαθητές  με  κινητικά  προβλήματα,  οι 
εκπαιδευτικοί θα πρέπει να ελέγξουν τις συνθήκες που επικρατούν στο χώρο της εκπαιδευτικής 
επίσκεψης, και πιο συγκεκριμένα την ύπαρξη βοηθητικών μέσων για την μετακίνηση αυτών 
των  μαθητών,  όπως  ράμπες  για  τα  αμαξίδια,  ανελκυστήρες  (αν  πρόκειται  για  πολυώροφα 
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κτίρια)  κ.λπ.  Επίσης,  στο  προσωπικό  του  μουσείου  θα  πρέπει  να  περιλαμβάνονται  άτομα 
επιφορτισμένα με το καθήκον της  βοήθειας  των μαθητών με  κινητικά  προβλήματα για  την 
μετακίνησή τους στους χώρους των εκθεμάτων, όπως επίσης και σε οποιαδήποτε άλλο τμήμα 
του χώρου που επισκέπτονται (Keller 2002). 
Η ανάπτυξη μεθόδων αξιολόγησης της επίδοσης των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
αποτελεί αντικείμενο έρευνας και μελέτης τα τελευταία χρόνια (Ginsburg & Golbeck 2004). 
Ειδικότερα, όσον αφορά την αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών με κινητικά προβλήματα 
(Keller 2002), μπορεί να τους δίνεται η δυνατότητα να εξετασθούν προφορικά ή γραπτά, να 
μαγνητοφωνούν  τις  απαντήσεις  τους,  να  τις  υπαγορεύουν  στους  εκπαιδευτικούς  ή  να  τις 
γράφουν με τη βοήθεια επεξεργαστή κειμένου. Οπου αυτό κρίνεται απαραίτητο θα πρέπει να 
τους  δίνεται  περισσότερος  χρόνος    για  να  ολοκληρώσουν  τις  εργασίες  τους.  Επιπλέον  οι 
εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιούν εναλλακτικούς τρόπους αξιολόγησης όπως είναι ο 
φάκελος εργασιών των μαθητών, ο οποίος περιέχει τις εργασίες που πραγματοποίησαν μόνοι 
τους ή  σε συνεργασία με άλλα παιδιά.  Επίσης η εκτίμηση του επιπέδου των γνώσεων των 
μαθητών σε σχέση με τη δυσκολία που συναντούν κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων 
μπορεί να γίνει σε συνδυασμό με τη χρήση δύο αριθμητικών κλιμάκων (Dobbins & De la Mare 
1997).  Η  πρώτη  κλίμακα  μετρά  τη  δυσκολία  που  αντιμετωπίζουν  οι  μαθητές  εξαιτίας  της 
ιδιαιτερότητας τους (δυνητική δυσκολία) κατά την εκτέλεση μιας δραστηριότητας (π.χ. μέτρηση 
στο εργαστήριο),  ενώ η δεύτερη μετρά τη δυσκολία που αντιμετώπισε ο μαθητής κατά την 
εκτέλεση της  ίδιας  δραστηριότητας  (πραγματική δυσκολία),  λαμβάνοντας  υπόψη την ειδική 
εκπαιδευτική βοήθεια που ενδεχομένως δέχτηκε π.χ. βοήθεια από ειδικό εκπαιδευτικό (Pence et 
al 2003). 

Προσαρμογές στο εργαστήριο 

Τα μαθήματα των Φυσικών Επιστημών διαφέρουν από τα άλλα μαθήματα, αφού το περιεχόμενό 
τους αφορά τον «πραγματικό κόσμο». Οι επιδείξεις και τα πειράματα, η μελέτη υλικών, φυτών, 
ζώων, οι χημικές αντιδράσεις, η μέτρηση του ηλεκτρικού ρεύματος κλπ. επιτρέπουν στα παιδιά 
να εξερευνήσουν το περιβάλλον τους και  να αλληλεπιδράσουν άμεσα με αυτό.  Η πρακτική 
εργασία προσφέρει εμπειρίες, όπως ο χειρισμός συσκευών και δειγμάτων, η ώθηση, η έλξη, το 
ζύγισμα και η μετάγγιση υγρών, η θέρμανση, η ψύξη, και ικανοποίηση από την επιτυχημένη 
διεξαγωγή του πειράματος και τη σύνδεση του με τη θεωρία (Lowenfeld 1974). Έρευνες των 
τελευταίων δεκαετιών έχουν δείξει ότι η πραγματοποίηση πειραμάτων εκ μέρους των μαθητών 
συμβάλλει στην εκμάθηση εννοιών των Φυσικών Επιστημών (Hofstein & Lunetta 2004). Οι 
εκπαιδευτικοί  μπορούν  να  εφαρμόσουν  εναλλακτικές  διαδικασίες  στα  επί  μέρους  στάδια 
διεξαγωγής  των  εργαστηριακών  ασκήσεων,  για  να  υπερνικηθούν  οι  δυσκολίες  κατά  την 
πρόσβαση  των  μαθητών  με  κινητικά  προβλήματα  στις  διάφορες  δραστηριότητες  και  να 
μπορούν εξίσου να συμμετέχουν σε ομάδες εργασίας με τους υπόλοιπους συμμαθητές χωρίς 
κινητικές δυσλειτουργίες (Kucera 1993, Miner et al 2001, Keller 2002). Επίσης μπορούν να 
δίνουν περισσότερο χρόνο στους μαθητές με κινητικά προβλήματα για να ολοκληρώσουν τις 
απαιτούμενες  δραστηριότητες.  Σε  περίπτωση  που  υπάρχει  και  άλλος  εκπαιδευτικός  στο 
εργαστήριο, τα παιδιά μπορεί να διευκολυνθούν στην πρόσβαση και τον χειρισμό διαφόρων 
οργάνων ή αντικειμένων .  Οι  εκπαιδευτικοί  μπορούν να ενισχύουν θετικά τους  μαθητές  με 
κινητικά  προβλήματα,  προτρέποντας  τους  να  πραγματοποιήσουν  μόνοι  τους  διάφορες 
δραστηριότητες. Οι διδακτικές πρακτικές θα πρέπει να σχεδιάζονται αναφορικά με τον χρόνο 
τέλεσής τους έτσι ώστε οι συγκεκριμένοι μαθητές να μη χάνουν την έναρξη της διδασκαλίας 
εξαιτίας των δυσκολιών που εμφανίζουν κατά τις μετακινήσεις τους. 
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Οι  εφαρμογές  της  υποστηρικτικής  τεχνολογίας  (Μαρτάκος  et  al  2002),  όπως  υπολογιστές, 
συσκευές προσομοίωσης κ.ά. μπορούν να διευκολύνουν τους μαθητές με κινητικά προβλήματα 
να συμμετέχουν στις  πειραματικές  διαδικασίες  που πραγματοποιούνται  στο εργαστήριο των 
Φυσικών Επιστημών. Επιπλέον οι μαθητές με κινητικά προβλήματα μπορεί να βοηθηθούν στην 
καταγραφή  των  εργαστηριακών  μετρήσεων  εφόσον  τα  όργανα  και  οι  συσκευές  που 
χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση των εργαστηριακών ασκήσεων (Kucera 1993, Miner et al 
2001, Keller 2002) α) λειτουργούν με ηλεκτρονικά μέσα και λιγότερο με μηχανικά, όπως για 
παράδειγμα οι ηλεκτρονικές ζυγαριές αντί των ζυγαριών με σταθμά, β) αποθηκεύονται σε μέρη 
του εργαστηρίου που είναι εύκολα προσβάσιμα από τους μαθητές με κινητικά προβλήματα, γ) 
έχουν  μεγάλες  διαστάσεις  τα  τμήματά  τους  που  λειτουργούν  χειροκίνητα,  όπως  π.χ.  οι 
διακόπτες  λειτουργίας,  τα  ποτενσιόμετρα  κ.λπ.,  δ)  έχουν  μικρή  ένταση  ρεύματος  αν  η 
λειτουργία  τους  στηρίζεται  στο  ηλεκτρικό  ρεύμα  για  να  αποφεύγεται  ο  κίνδυνος  της 
ηλεκτροπληξίας.  Τα  εργαστήρια  Φυσικών  Επιστημών  μπορούν  να  εξοπλιστούν  με 
«ρυθμιζόμενα τραπέζια εργασίας» ή πάγκους με άνοιγμα για το αμαξίδιο, ώστε οι μαθητές που 
χρησιμοποιούν αμαξίδια να μπορούν να εργάζονται πάνω στην επιφάνεια τους. Γενικότερα όλη 
η επίπλωση του εργαστηρίου, καρέκλες, ντουλάπια κ.λπ. θα πρέπει να ρυθμιστούν με τέτοιο 
τρόπο έτσι ώστε οι μαθητές που χειρίζονται αμαξίδια να μετακινούνται ανάμεσα τους άνετα και 
να έχουν πρόσβαση στους διάφορους χώρους του εργαστηρίου. Οι μαθητές μπορούν μαζί με 
τους εκπαιδευτικούς να επισκεφθούν το εργαστήριο από πριν και να επιλέξουν τη θέση όπου θα 
εργαστούν, να τοποθετήσουν και να δοκιμάσουν τα βοηθήματα και γενικότερα να εξοικειωθούν 
με το χώρο και τις συσκευές. Οι μαθητές δεν θα πρέπει να μένουν μόνοι τους στο εργαστήριο 
και θα πρέπει τα μέτρα ασφάλειας και προστασίας από ηλεκτροπληξία, φωτιά και εγκαύματα να 
μελετώνται και να εφαρμόζονται αυστηρά.

Συζήτηση 

Όπως φάνηκε από την ανάλυση που προηγήθηκε, η διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών είναι 
σημαντική για την απόκτηση γνώσεων και εμπειριών από τα παιδιά με κινητικά προβλήματα 
που εμποδίζονται  από την αναπηρία τους  κατά την εξερεύνηση του περιβάλλοντος τους.  Η 
ένταξη των παιδιών με κινητικά προβλήματα στα μαθήματα αυτά μπορεί να υλοποιηθεί εφόσον 
ικανοποιηθούν  ορισμένες  επιπλέον  βασικές  προϋποθέσεις,  όπως  η  αλλαγή  στη  στάση  των 
εκπαιδευτικών, η κτιριακή υποδομή και η προσβασιμότητα των χώρων ώστε να λαμβάνονται 
υπόψη οι ανάγκες αυτών των παιδιών. Επίσης, για την επιτυχημένη σχολική ένταξη των παιδιών 
με  κινητικά  προβλήματα  και  γενικότερα  των  παιδιών  με  ειδικές  εκπαιδευτικές  ανάγκες 
απαιτείται  η  ισότιμη  αντιμετώπισή  τους  με  τους  υπόλοιπους  μαθητές  κ.ά.  (OECD  1997, 
Emanuelsson 1997, Δελλασούδας 2005). Τα βήματα που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια από 
την πολιτεία, όπως η ψήφιση των νόμων για την εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές ανάγκες (Ν. 
2817/2000,  Ν.  3699/2008),  η προμήθεια του υποστηρικτικού εξοπλισμού για τα παιδιά που 
φοιτούν στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής (Υπ.Ε.Π.Θ. 2007) κ.λπ. θεωρούμε ότι είναι 
προς τη σωστή κατεύθυνση. Πιστεύουμε όμως ότι αυτά τα μέτρα θα πρέπει να ενισχυθούν και 
να έχουν διάρκεια. ώστε να επιτευχθεί η σχολική ένταξη των ατόμων με κινητικά προβλήματα 
και  φυσικά  να  επεκταθεί  σταδιακά  η  ένταξη  τους  και  στα  υπόλοιπα  σχολεία  της  γενικής 
εκπαίδευσης.  Σημαντικότερος,  όμως  θεωρούμε  ότι  παραμένει  και  σήμερα  ο  ρόλος  του 
εκπαιδευτικού ως παιδαγωγού. Η αποστολή του παιδαγωγού προσδιορίζεται εύστοχα από τον 
Vygotsky  (1978)  ο  οποίος  διατύπωσε  την  άποψη  ότι  τα  παιδιά  παρουσιάζουν  μια  ζώνη 
εγγύτερης  ανάπτυξης,  σχετιζόμενη  με  τις  προσωπικές  συνθήκες  τους.  Στην  περίπτωση  των 
παιδιών  με  κινητικά  προβλήματα,  οι  συνθήκες  αυτές  είναι  περιοριστικές.  Ο εκπαιδευτικός-
παιδαγωγός, παρέχοντας ερεθίσματα στο παιδί,  θέτει νέα σημεία εκκίνησης, προωθώντας το 
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έτσι  στη  ζώνη  της  εγγύτερης  ανάπτυξής  του,  όπου,  παρατηρώντας  την  πορεία  του  και 
παρεμβαίνοντας κατάλληλα, το βοηθάει να επιτελέσει ένα ακόμη βήμα προόδου. Θεωρούμε 
λοιπόν ότι η εκπαιδευτική διαδικασία που πραγματοποιείται σε αυτή την κατεύθυνση μπορεί να 
ανοίξει νέους ορίζοντες στα παιδιά με κινητικά προβλήματα, ώστε να ενταχθούν με επιτυχία 
στα μαθήματα των Φυσικών Επιστημών.
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Επιστήμη και Πολιτική: μια αδιαφανής σχέση που φαίνεται να 
επηρεάζει τη διδασκαλία-μάθηση των Φυσικών Επιστημών

Παπασωτηρίου Χ., Τσελφές Β.
ΤΕΑΠΗ, ΕΚΠΑ, gpilianidis@yahoo.gr, tselfesv@ecd.uoa.gr 

Από το 2000 οι συγγραφείς του παρόντος κειμένου μαζί με συνεργάτες τους έχουν 
δημοσιεύσει  μια  σειρά  από  εργασίες  που  στηρίζονται  στην  ιδέα  ότι  τα  γεγονότα/ 
ζητήματα τα  σχετικά  με  τη  διδασκαλία  και  μάθηση  των  Φυσικών  Επιστημών  (ΦΕ) 
σχετίζονται ισχυρά τόσο με κοινωνικούς και πολιτικούς «θεσμούς»/ επιλογές, όσο και με 
επιστημολογικές/ φιλοσοφικές όψεις της επιστήμης. Το σχήμα αυτό υποστηρίζει και 
την υπόθεση της ύπαρξης ισχυρής σχέσης μεταξύ κοινωνικών/ πολιτικών «θεσμών» και 
επιστημολογικών/  φιλοσοφικών  όψεων  της  επιστήμης.  Τα  εμπειρικά  δεδομένα  που 
υποστηρίζουν την τελευταία αυτή υπόθεση είναι περιορισμένα, τουλάχιστον στο χώρο 
της Διδακτικής των ΦΕ (ΔΦΕ). Παρόλα αυτά, τα τελευταία 20 χρόνια η αλληλεπίδραση 
Πολιτικής και Επιστήμης (με έμφαση στην επίδραση της πολιτικής σε παράγοντες που 
διαμορφώνουν  την  όψη  και  την  εξέλιξη  της  Επιστήμης)  έχει  αρχίσει  να  μελετάται 
συστηματικά,  τόσο  σε  σχέση  με  τις  προωθούμενες  αλλαγές  στους  στόχους  της 
διδασκαλίας και μάθησης των ΦΕ, όσο και σε σχέση με τη λήξη του Ψυχρού Πολέμου 
(ΨΠ). Στην εργασία αυτή θεωρούμε ότι τέτοιες μελέτες ενδιαφέρουν άμεσα τη ΔΦΕ και 
γι’ αυτό επιχειρούμε να επιλέξουμε να παρουσιάσουμε και να σχολιάσουμε ως προς 
την  εκπαιδευτική  τους  διάσταση  κάποια  ενδιαφέροντα  συμπεράσματα  που  έχουν 
δημοσιευτεί πρόσφατα σε δύο σχετικά βιβλία.

Εισαγωγή

Η ΔΦΕ είναι μια παρεμβατική «πειθαρχία»/ επιστήμη (Τσελφές 2007). Αυτό σημαίνει ότι δεν 
ενδιαφέρεται  απλά  να  οικοδομεί  θεωρίες  που  αναπαριστούν  την  εκπαιδευτική 
«πραγματικότητα» τη συνδεδεμένη με τις ΦΕ (είτε ως επιστημονικό αντικείμενο, είτε ως μέσο 
αγωγής  και  εκπαίδευσης).  Ενδιαφέρεται,  βέβαια,  να  οικοδομεί  τέτοιες  θεωρίες·  αλλά 
ενδιαφέρεται περισσότερο να επιλέγει τις θεωρίες εκείνες που επιτρέπουν την πραγματοποίηση 
εκπαιδευτικών παρεμβάσεων που  εξυπηρετούν συγκεκριμένους  σκοπούς.  Και  τους  σκοπούς 
αυτούς δεν τους θέτουν εκ των προτέρων οι θεωρίες της ΔΦΕ· μάλλον, τους εξυπηρετούν εκ 
των υστέρων. Αυτό έχει ως συνέπεια το γεγονός ότι ο οποιοσδήποτε εκπαιδευτικός σχεδιασμός 
αλλά και η οποιαδήποτε διδακτική-μαθησιακή διαδικασία (που ούτως ή άλλως θα αποτελεί το 
πλαίσιο της όποιας επιτυχημένης, αποτυχημένης ή αδιάφορης παρέμβασης) εξελίσσεται κάτω 
από την πίεση τριών, εξίσου σημαντικών, κατηγοριών από πεποιθήσεις, απόψεις ή υποθέσεις 
(Καριώτογλου και Τσελφές 2000, Παπασωτηρίου, Τσελφές & Καριωτογλου 2002, Tselfes, Kari-
otoglou & Epsimos 2005, Τσελφές κ.ά. 2008). 
Η μία  κατηγορία  περιλαμβάνει  τις  κυρίως  διδακτικές-μαθησιακές  απόψεις-υποθέσεις,  όπως: 
απόψεις  και  υποθέσεις  για  τα  γνωσιακά  και  εκπαιδευτικά  χαρακτηριστικά  του  μαθητικού 
πληθυσμού στον οποίο θα απευθύνεται ένα εκπαιδευτικό υλικό, τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά 
των  εκπαιδευτικών  που  υλοποιούν  την  παρέμβαση,  τα  χαρακτηριστικά  της  «σχολικής 
κουλτούρας»  που  επηρεάζει  τη  σχέση  τους,  κ.ο.κ.  Αυτή  η  κατηγορία  απόψεων-υποθέσεων 
περιλαμβάνει  ένα  σύνολο  παραγόντων  που  επηρεάζουν  τις  όποιες  σχεδιαστικές  αρχές  και 
παρεμβάσεις.  Ονομάζουμε  αυτούς  τους  παράγοντες  «διδακτικούς-μαθησιακούς».  Η δεύτερη 
κατηγορία  περιλαμβάνει,  κυρίως,  πεποιθήσεις  για  τις  «θεσμικές  δεσμεύσεις»  του  σχολικού 

676



Εργασίες 

περιβάλλοντος  που  μας  ενδιαφέρει.  Εδώ  ασφαλώς  περιλαμβάνονται  οι  ρητές  θεσμικές 
δεσμεύσεις,  όπως αυτές  προκύπτουν μέσα από τα Αναλυτικά  Προγράμματα (στη βάση των 
οποίων  καλούνται  να  εργασθούν  οι  εκπαιδευτικοί  και  να  επιτύχουν  οι  μαθητές). 
Περιλαμβάνονται όμως και «άτυπες» δεσμεύσεις, όπως αυτές που διαμορφώνουν οι ισχυρές 
προσδοκίες των γονέων, ως συνέπεια ευρύτερων κοινωνικών ισορροπιών. Αυτή η κατηγορία 
απόψεων περιλαμβάνει, επίσης, ένα σύνολο παραγόντων που επηρεάζουν σχεδιαστικές αρχές 
και  διδακτικές  παρεμβάσεις.  Τους  ονομάζουμε  «θεσμικούς»  παράγοντες.  Τέλος,  η  τρίτη 
κατηγορία περιλαμβάνει απόψεις και πεποιθήσεις για τη «φύση» του προς διδασκαλία-μάθηση 
αντικειμένου. Οι απόψεις αυτές συνθέτουν έναν «επιστημολογικό» πόλο παραγόντων. 
Είναι  έγκυρο  να  ισχυριστεί  κανείς  ότι  οι  παραπάνω,  διαφορετικού  τύπου  παράγοντες, 
αλληλεξαρτώνται. Για παράδειγμα η Επιστημολογία αντιμετωπίζει ζητήματα οικοδόμησης της 
επιστημονικής γνώσης όπως και η ΔΦΕ. Ή η ΔΦΕ λαμβάνει σοβαρά υπόψη της την κοινωνική 
δόμηση της γνώσης και επομένως δεν μπορεί να αδιαφορεί για τις κοινωνικές δεσμεύσεις που 
εισάγουν στο σχολικό πλαίσιο οι θεσμοί. Ή οι θεσμοί επιλέγουν, για κοινωνικούς ή πολιτικούς 
λόγους, ρητά ή υπόρρητα, όψεις τις επιστημονικής δραστηριότητας και παραγωγής για να τις 
προβάλλουν ή να τις υιοθετήσουν στο πλαίσιο της Γενικής Εκπαίδευσης κ.ο.κ. 
Η αλληλεξάρτηση αυτή μπορεί να δημιουργήσει περίπλοκες καταστάσεις. Για παράδειγμα, σε 
μια πρόσφατη και εκτεταμένη εκπαιδευτική παρέμβαση (Τσελφές κ.ά. 2008) παρουσιάστηκε το 
εξής πρόβλημα: άρρητες πολιτικές πεποιθήσεις (περί διαχείρισης μειονοτήτων) διαμόρφωναν 
έναν ισχυρό «θεσμικό παράγοντα» (υπάρχει επίσημο ελληνόγλωσσο ΑΠ-ΦΕ από το οποίο δεν 
επιτρέπεται κάποιος να αποκλίνει), που ευνοούσε ευθέως συγκεκριμένη όψη του περιεχομένου 
(το  «σωστό»  περιεχόμενο  είναι  μοναδικό  και  είναι  γραμμένο  «με  χοντρά  γράμματα»  στα 
σχολικά βιβλία)· η όψη αυτή οδηγούσε διδακτικά τους μαθητές με περιορισμένη γλωσσομάθεια 
στην  αποτυχία  και  τον  αποκλεισμό  (στη  βάση  προφανών  «διδακτικών-μαθησιακών 
παραγόντων»), γεγονός που συγκρούονταν ευθέως με την επίσημη, επίσης «θεσμική», επιλογή 
της εκπαιδευτικής παρέμβασης (η οποία επιζητούσε την «ένταξη» αυτών των μαθητών και όχι 
τον αποκλεισμό τους). Εδώ, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι το συγκεκριμένο πρόβλημα λύθηκε 
θεσμικά (Τσελφές 2002),  προέκυπταν ερωτήματα της μορφής «πόσο πολιτικά επηρεασμένες 
είναι οι όψεις της επιστήμης;»· και η σχετική βιβλιογραφία μας ήταν εξαιρετικά φτωχή για να 
μας δώσει γρήγορες και αξιόπιστες απαντήσεις.
Από  την  άλλη  μεριά,  στις  μέρες  μας  βιώνουμε  την  ώριμη  πια  φάση  μιας  εκπαιδευτικής 
μεταρρύθμισης που άρχισε ταυτόχρονα με τη λήξη του Ψυχρού Πολέμου (ΨΠ), πριν από τρεις 
σχεδόν  δεκαετίες  (Τσελφές  2001).  Μια  εκπαιδευτική  μεταρρύθμιση  που  ευαγγελίζεται  τη 
λειτουργική διάχυση της επιστήμης στην κοινωνική ζωή (επιστήμη για όλους, επιστήμη για τον 
πολίτη,  επιστήμη-τεχνολογία-κοινωνία  κ.ο.κ.).  Την  ίδια  στιγμή,  η  χρονική  σύμπτωση  της 
έναρξης της παγκόσμιας αυτής εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης με τη λήξη του ΨΠ δεν φαίνεται 
να απασχολεί ιδιαίτερα το χώρο της ΔΦΕ. Δεν υπάρχει άραγε καμία σχέση ανάμεσα στις νέες, 
μετα-ψυχροπολεμικές πολιτικές (που αναπόφευκτα διατρέχουν την κοινωνική δυναμική) και τις 
όψεις μιας Επιστήμης που θα έχει διαχυθεί στην κοινωνία; 
Το καινούργιο  αυτό  «τοπίο»,  αν και  φιλοδοξεί  να είναι  παγκόσμιο,  μας  βρίσκει  ακόμη και 
σήμερα  να  το  παρατηρούμε  με  μια  περιορισμένη  οπτική.  Κατά  έναν  περίεργο  τρόπο,  η 
παρελθούσα θέση της χώρας μας στο παγκόσμιο σκηνικό του ΨΠ δεν μας επιτρέπει να δούμε 
από την άλλη μεριά ενός «παραπετάσματος» το οποίο υποτίθεται ότι δεν υπάρχει πια. Ως εκ 
τούτου,  αν θελήσουμε να διερωτηθούμε αν και  πώς η πολιτική επηρεάζει  την επιστήμη (ή 
τουλάχιστον  τις  «όψεις»  της)  θα  βρεθούμε  να  αναζητούμε  τεκμήρια  στο  χώρο  του  τέως 
«δυτικού μπλοκ» (στο οποίο, π.χ. η καθυστερημένη «ανακάλυψη» του Vygotsky, μας πείθει ότι 
δεν  ανήκαμε  μόνο  πολιτικά  αλλά  και  επιστημονικά).  Αυτό  το  εμπόδιο  δηλώνουμε  ότι  δεν 
μπορούμε να το αποφύγουμε και ως εκ τούτου θα εργαστούμε μέσα στο «κλίμα» με το οποίο ο 
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ΨΠ  περιέβαλε  την  ακαδημαϊκή  ζωή  των  τέως  «δυτικών»  κοινωνιών.  Και  εδώ,  θα 
προσπαθήσουμε να  αντλήσουμε από τα  κείμενα,  που πρόσφατα άρχισαν να δημοσιεύονται, 
τεκμήρια που δείχνουν το πώς η πολιτική επηρέασε την επιστήμη και τις «όψεις» της· τεκμήρια 
που εκτιμούμε ότι φωτίζουν και τις σημερινές άρρητες πολιτικές διαστάσεις των εκπαιδευτικών 
μεταρρυθμίσεων που αφορούν τις ΦΕ.

Η ταυτότητα της έρευνας

Στο συγκεκριμένο κείμενο αντλούμε τα τεκμήριά μας από δύο βιβλία: το  How the Cold War 
Transformed Philosophy of Science: To the Icy Slopes of Logic του G. Α. Reisch που εκδόθηκε 
στην Αμερική το 2005 από το Cambridge University Press και το Thomas Kuhn: A Philosophic-
al History for our Times του S. Fuller, που εκδόθηκε επίσης στην Αμερική το 2000 από το The 
University of Chicago Press.
Και τα δύο αυτά βιβλία αναβιώνουν το κλίμα του ΨΠ στη μεταπολεμική Αμερική, εστιάζοντας 
στη  σχέση  των  πολιτικών  επιλογών  της  συγκεκριμένης  περιόδου  με  τη  φιλοσοφική,  την 
επιστημονική  και  την  τεχνολογική  δραστηριότητα,  καθώς  και  με  τις  εκπαιδευτικές  τους 
προεκτάσεις.  Στηριγμένοι  στις  κυρίαρχες  τάσεις  αυτών  των  βιβλίων,  θα  θεωρήσουμε  ως 
δεδομένα χαρακτηριστικά αυτού του κλίματος το διάχυτο φόβο για έναν υψηλής τεχνολογίας 
πυρηνικό  πόλεμο  «χωρίς  επιστροφή»  με  αντίπαλο  ένα  ισχυρό  κομουνιστικό  καθεστώς  που 
ζητούσε να κυριαρχήσει στον κόσμο. Αυτό το κλίμα στήριζε τις τέσσερες αρχές του πολιτικού 
ρεαλισμού (Fuller, σ.170), που μάλλον μέχρι σήμερα εξακολουθούν να «ορίζουν» την ειρήνη ως 
«μη  πόλεμο».  Οι  αρχές  αυτές  ήταν:  α)  η  πολιτική  αρένα  περιλαμβάνει  μόνο  τις  λίγες 
υπερδυνάμεις που η πραγματοποίηση των συμφερόντων τους είναι αμοιβαίως αποκλειόμενη, β) 
οι  υπερδυνάμεις  έχουν  περίπου  τις  ίδιες  δυνατότητες  να  προκαλέσουν  καταστροφές,  γ)  ο 
συνδυασμός του αμοιβαίου ανταγωνισμού με την ικανότητα πρόκλησης καταστροφών κάνει 
εξαιρετικά πιθανό το γεγονός μιας ανοιχτής σύγκρουσης να εξελιχθεί και καθολικό πόλεμο και 
δ) η αμοιβαία έλλειψη εμπιστοσύνης καθιστά εξαιρετικά απίθανο το γεγονός της επίλυσης των 
διαφορών με διαπραγματεύσεις ή άλλο είδος επικοινωνίας. Οι αρχές αυτές δικαιολογούσαν τις 
επιμέρους  ψυχροπολεμικές πρακτικές που εφαρμόζονταν στο εσωτερικό της χώρας  (όπως τις 
περιγράφει  ο  Reisch):  Δεδομένου ότι  η  Μόσχα εθεωρείτο  ειδήμονας  στις  συγκεκαλυμμένες 
επιχειρήσεις,  ο  φόβος  ότι  θα  μπορούσε  να  διεισδύσει  στα  αμερικανικά  ινστιτούτα  και  να 
καθηλώσει τον εξαρτημένο από την επιστήμη και την τεχνολογία δυτικό καπιταλισμό χωρίς να 
ρίξει ούτε μια βολή, έμοιαζε δικαιολογημένος. Έτσι, οι άνθρωποι των πανεπιστημίων ή των 
ινστιτούτων που διάλεγαν να σταθούν ουδέτεροι στις διχοτομίες του Μακαρθισμού (κλειστή ή 
ανοικτή κοινωνία,  δημοκρατία ή ολοκληρωτισμός,  ελεύθερη αγορά ή οικονομικός  έλεγχος), 
διάλεγαν  ένα  επικίνδυνο  μονοπάτι·  γιατί  αποφεύγοντας  να  καταδικάσουν  τον  κομμουνισμό 
βρίσκονταν στην πλευρά των αντιπάλων. Το αποτέλεσμα ήταν ότι κρατικές και ομοσπονδιακές 
πολιτικές επηρέασαν όλα σχεδόν τα μεγάλα ερευνητικά ιδρύματα και έκαναν αδύνατον το να 
είναι  κανείς  φιλικός με το μαρξισμό,  χωρίς  πραγματικό κίνδυνο για  την επαγγελματική και 
κοινωνική του θέση. Την κατάσταση αυτή επιδείνωνε και διεύρυνε στο χώρο της εκπαίδευσης η 
υπόθεση ότι οι μαθητές / φοιτητές αποτελούσαν ιδανικό στόχο της σοβιετικής προπαγάνδας. 
Έπρεπε  λοιπόν  να  προστατευτούν  από  «κομμουνιστές»  καθηγητές  με  κάθε  τρόπο·  και  η 
μέθοδος  προστασίας  προέκυπτε  ως  αυτονόητη  από  τον  ισχυρισμό  του  Hutchins:  δεν  είναι  
αναγκαίο να απολύσεις πολλούς δασκάλους για να εκφοβίσεις τους υπόλοιπους.
Μεθοδολογικά,  επιλέξαμε  να  καταγράψουμε  σε  αυτό  το  κείμενο  δύο  γεγονότα  που 
δικαιολογούνται από το κλίμα του ΨΠ και τα οποία έχουν σχέση με εξελίξεις στον ακαδημαϊκό 
χώρο αλλά και με απόψεις που συναντάμε σήμερα καθώς συζητάμε για τη θέση της επιστήμης 
στην εκπαίδευση. Το ένα γεγονός αφορά τη, με πολιτικά μέσα, «εξόντωση» του φιλοσοφικού 
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Κινήματος για την Ενότητα των Επιστημών (ΚΕΕ),  το οποίο υιοθετούσε ιδέες  που σήμερα 
επανέρχονται  και  καθοδηγούν  την  παγκόσμια  εκπαιδευτική  μεταρρύθμιση.  Το  δεύτερο 
σχετίζεται με την, με πολιτικά επίσης μέσα, καθιέρωση της μη πολιτικής ματιάς στην Ιστορία 
των Επιστημών και της συνακόλουθης επιστημολογίας των «επιστημονικών επαναστάσεων». 

Αποτελέσματα και σχόλια
 
1. Το ΚΕΕ (όπως το περιγράφει και το σχολιάζει εκτενώς ο Reisch) είχε εμφανιστεί πριν το Β΄ 
Παγκόσμιο Πόλεμο. Με θεωρητικές βάσεις στηριγμένες στο λογικό εμπειρισμό προσπαθούσε 
να ενοποιήσει τις «δυο κουλτούρες» (Snow 1964) των ανθρωπιστικών και θετικών επιστημών 
και να προωθήσει τη διάχυση της ενοποιημένης επιστημονικής γνώσης στην κοινωνία, με στόχο 
την ανάπτυξη της κριτικής κατανόησης ως απαραίτητης προϋπόθεσης για μια υγιή δημοκρατία. 
Θεμελιώδη υπόθεση του ΚΕΕ αποτελούσε η εκ των πραγμάτων -αναπόφευκτη- ενοποίηση των 
διαφορετικών μορφών γνώσης όταν αυτές έρχονται να εφαρμοστούν στην πράξη σε ένα πεδίο 
(εξωτερικό  του  ιδιαίτερου  πεδίου  άσκησης  της  κάθε  επιστήμης)  όπως  το  κοινωνικό.  Και 
δηλωμένος σκοπός του ΚΕΕ ήταν η «έξοδος των επιστημών στην κοινωνία», για να θυμίσουμε 
τη σχέση με τους σύγχρονους παγκόσμιους στόχους της εκπαίδευσης. Για να υποστηρίξει την 
κατανόηση  της  ενότητας  στην  πράξη  το  ΚΕΕ  χρησιμοποίησε  τις  αρχές  του  διαλεκτικού 
υλισμού·  μια  απόλυτα  θεμιτή  σε  επιστημονικό  πλαίσιο  πρακτική,  μιας  και  ο  διαλεκτικός 
υλισμός συγκροτούσε μια αποδεκτή στον επιστημονικό χώρο θεωρία. Το γεγονός όμως αυτό, σε 
περίοδο  ΨΠ,  είχε  ως  αποτέλεσμα  το  κίνημα  και  οι  υποστηρικτές  του  να  θεωρηθούν  ως 
επικίνδυνοι αριστεροί.
Οι εκπρόσωποί του ΚΕΕ προσπάθησαν να αποφύγουν την κατηγορία και προέβαλλαν το λογικό 
εμπειρισμό ως το κατάλληλο ρεύμα στη Φιλοσοφία της Επιστήμης. Ένα φιλοσοφικό ρεύμα που 
διευκόλυνε την κατανόηση των σχέσεων της  επιστήμης με  τις  πολιτικές  και  τις  κοινωνικές 
δυνάμεις·  μια  κατανόηση  που  μετά  τον  πόλεμο  έδειχνε  πιο  επιτακτική.  Για  παράδειγμα,  η 
μεταπολεμική κοινωνία κληρονομούσε προβλήματα διαχείρισης γνώσεων όπως της πυρηνικής 
τεχνολογίας, που ήταν ταυτόχρονα επιστημονικά, τεχνολογικά, ηθικά και πολιτικά.  Την ίδια 
στιγμή οι ΦΕ αποτύγχαναν να διδάξουν μια καλοδουλεμένη νοητικά όψη της επιστήμης (π.χ. το 
90% των βιβλίων φυσικής σε επίπεδο κολεγίου παρουσίαζε το νόμο της αδράνειας με τρόπο 
που το νόημά του ήταν απολύτως ασαφές) και ταυτόχρονα αποτύγχαναν να φέρουν, έστω και σε 
απλή θέα, την ιστορική, φιλοσοφική και πολιτιστική διάσταση της επιστήμης (Frank, 1949 στο 
Reisch, σελ.217). Έτσι οι ΦΕ έχαναν την ευκαιρία να διδάξουν τους μαθητές μια λογική και 
επιστημονική προσέγγιση για όλα τα προβλήματα. Γιατί κεντρικό πρόβλημα σε όλα τα πεδία 
αποτελούσε (και εξακολουθεί να αποτελεί) η σχέση ανάμεσα στην αισθητηριακή εμπειρία (π.χ. 
τα δεδομένα) και στα λογικά συμπεράσματα που εξάγονται από αυτή. Η πρόταση του κινήματος 
ήταν στην κατεύθυνση ότι ακόμη και τα στοιχειώδη μαθήματα ΦΕ έπρεπε να περιέχουν σε 
μεγάλο βαθμό κομμάτια από τη Φιλοσοφία της Επιστήμης. Ο ρόλος της Φιλοσοφίας, εδώ, δεν 
θα ήταν να προσφέρει στους μαθητές μια ιδεολογία για τη ζωή και τον κόσμο αλλά τα κριτικά 
εργαλεία  για  την  ατομική  και  συλλογική  αξιολόγηση  των  ανταγωνιστικών  ιδεολογιών.  Οι 
προτάσεις αυτές δεν είχαν σαν μοναδικό τους στόχο την καλύτερη κατανόηση της επιστήμης 
αλλά και  το  να  κάνουν  τους  μαθητές  καλύτερους  πολίτες·  πολίτες  που  θα  ήταν ικανοί  να 
χρησιμοποιούν τις δημοκρατικές τους ελευθερίες, να αξιολογούν κριτικά τους αρχηγούς τους 
και την πολιτική με τρόπο που να μην επιτρέπει στους άλλους να τους χρησιμοποιούν.
Ο Frank, ένας από τους εκπροσώπους του ΚΕΕ στην Αμερική, εξηγούσε ότι η «σχετικότητα της 
αλήθειας», που τόσο συχνά συνδέεται με την θεωρία της σχετικότητας του Αϊνστάιν, είναι ένα 
γενικό χαρακτηριστικό της προοδευτικής διανοητικής και πολιτιστικής αλλαγής. Η ανάπτυξη 
στις ΦΕ παρουσιάζει ένα τυπικό μοτίβο όπου προτάσεις που κάποτε θεωρούνταν «απόλυτες» 
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εξειδικεύονται μέσα από πνευματικές και κοινωνικές αλλαγές και ταιριάζουν σε συγκεκριμένα 
πλαίσια. Έδινε έμφαση στο ότι αυτή η διαδικασία σχετικισμού σε τίποτε δεν αμφισβητεί την 
αντικειμενικότητα· δεν προτείνει ότι κατά κάποιον τρόπο η επιστημονική γνώση εξαρτάται από 
το προσωπικό καπρίτσιο. Αντίθετα είναι μια αδιαμφισβήτητη όψη της αυξανόμενης γνώσης για 
τον κόσμο και τον εαυτό μας. Ο Frank υποστήριζε επίσης, τη σημαντικότητα του εγχειρήματος 
για σύνδεση ανάμεσα στα διάφορα πεδία γνώσης. Γιατί, όπως έλεγε, όταν η εκπαίδευση στις ΦΕ 
αποτυγχάνει να παρέχει κάποιες γέφυρες για την σύνδεση της επιστήμης με άλλες όψεις της 
ζωής  και  της  σκέψης,  οι  μαθητές  γίνονται  εύκολα  θύματα  προπαγάνδας·  μπορούν,  για 
παράδειγμα,  να πιστέψουν εύκολα ανθρώπους που συνδέουν την επιστήμη με  κάποια άλλη 
ψευδοφιλοσοφία (βλέπε για παράδειγμα το ναζισμό και τη φυλετική θεωρία του).
Πολλοί λόγοι συντέλεσαν στην παρακμή του κινήματος. Ωστόσο ο πιο βασικός, που συνδέεται 
με  το  ψυχροπολεμικό  κλίμα,  είναι  ότι  το  κίνημα  κατηγορήθηκε  πως  είχε  ολοκληρωτικό 
χαρακτήρα  και  αριστερίζουσες  τάσεις.  Η  επιδίωξη  της  ενοποίησης  των  επιστημών  στην 
κοινωνική  πράξη  παρομοιάστηκε  (με  βάση  το  εμφανώς  αντιεπιστημονικό  ιδεολόγημα: 
ενοποίηση = ολοκληρωτισμός) με τις επιδιώξεις των ναζιστών. Παρόλο που η κατηγορία ήταν 
αβάσιμη  αποδυνάμωσε  την  ισχύ  του  κινήματος,  που  δεν  είχε  ούτε  την  υποστήριξη  των 
αριστερών επιστημόνων. Έτσι η προσπάθεια του ΚΕΕ να συνδεθούν οι θετικές επιστήμες με τις 
ανθρωπιστικές  αντιμετωπίστηκε  ως  μια  τάση  ολοκληρωτισμού  και  ανεπίτρεπτης 
πολιτικοποίησης της επιστήμης. Το ΚΕΕ έχανε έδαφος και μαζί την ευκαιρία να ωφεληθεί από 
έναν  συλλογικό,  δημοκρατικό  διάλογο  μεταξύ  των  διαφόρων  επιστημονικών  πεδίων·  ένα 
διάλογο  που  μάλλον  θα  αντιστέκονταν  στις  ολοκληρωτικές  τάσεις  προς  τις  οποίες  επί  της 
ουσίας έτειναν οι πρακτικές αποκλεισμού και η φιλοσοφία του ΨΠ. 
Ας έρθουμε τώρα στην εποχή μας, όπου τα αιτήματα που αφορούν τη θέση των Επιστημών 
στην εκπαίδευση των μη επιστημόνων πολιτών δεν φαίνονται να είναι και πολύ διαφορετικά απ’ 
αυτά  του  ΚΕΕ.  Μήπως  οι  απαντήσεις  στα  ερωτήματα  που  ακολουθούν  κρύβουν,  κάποια 
τουλάχιστον, κομμάτια από το ψυχροπολεμικό παρελθόν μας;
Γιατί  η  Φιλοσοφία  (γενικότερα)  και  η  Φιλοσοφία  της  Επιστήμης  (ειδικότερα)  είναι  τόσο 
υποβαθμισμένες, έως απούσες από τα Αναλυτικά Προγράμματα της Γενικής Εκπαίδευσης;
Γιατί αυτό συμβαίνει και στη χώρα (την Ελλάδα) που «γέννησε» τη Φιλοσοφία και ιδιαίτερα τη 
Φυσική Φιλοσοφία (ακόμη και του Αριστοτέλη);
Γιατί ενώ διδάσκουμε εκτεταμένα περιεχόμενα από τις ΦΕ επιμένουμε σε κείμενα εγχειριδίων 
που παραμένουν νοητικά, αισθητικά και γλωσσικά κακοδουλεμένα;
Γιατί δεν συνδέουμε το επιστημονικό περιεχόμενο με την Ιστορία των Επιστημών;
Γιατί ακόμη κι όταν διδάσκουμε Ιστορία των Επιστημών δεν την συνδέουμε με τη Φιλοσοφία ή 
την Επιστημολογία, τη στιγμή που η Ιστορία μάλλον δεν μπορεί να διαβαστεί αν δεν στηριχθεί 
σε φιλοσοφικές ή επιστημολογικές υποθέσεις;
2.  Ας ρίξουμε μια ματιά σε όσα γράφει και  ο  Fuller.  Ο ΨΠ βασίστηκε στο δόγμα του  von 
Moltke (1880-1891) ότι ένα έθνος χρειάζεται να είναι σε μια «συνεχή κατάστασης έκτακτης 
ανάγκης». Εάν λοιπόν περιμένει μια επίθεση «υψηλής τεχνολογίας», διακινδυνεύει αν περιμένει 
την  επίθεση  για  να  κατασκευάσει  μια  αποτελεσματική  άμυνα.  Επομένως,  η  ανάπτυξη  της 
έρευνας και της τεχνολογίας είναι αποφασιστικής σημασίας για να κερδηθεί ένας ενδεχόμενος 
πόλεμος· και θα είναι πάντα εθνικά συμφέρον να εμπλέκεται ένα κράτος σε καιρό ειρήνης με 
την έρευνα και την ανάπτυξη πολεμικών μέσων που προεξοφλούν τη νίκη και αποθαρρύνουν 
πιθανούς εχθρούς. Αυτή είναι η ψυχροπολεμική λογική της «ετοιμότητας», που κινητοποίησε 
την έρευνα στη διάρκεια του ΨΠ. Ο στρατός  έγινε ο κύριος εξωτερικός  χρηματοδότης  της 
βασικής έρευνας, με το 30% των επιστημόνων των ΗΠΑ να δουλεύουν, το 1970, σε έρευνα που 
σχετίζονταν με την άμυνα. Στην περίπτωση της ατομικής βόμβας αυτοί που την κατασκεύασαν 
ανέπτυξαν και τη θεωρία της ατομικής φυσικής. Ωστόσο για να το καταφέρουν εξασφάλισαν με 

680



Εργασίες 

τη μεσολάβηση των πολιτικών χρήματα και χώρο για να δουλέψουν. Το αποτέλεσμα ήταν η 
εγκαθίδρυση μιας βαθιάς σχέσης μεταξύ της πρωτοπορίας της επιστημονικής δραστηριότητας 
και έξω-επιστημονικών θεσμικών παραγόντων. Η σχέση αυτή επηρέασε και τη μεταπολεμική 
εκπαιδευτική μεταρρύθμιση στις ΗΠΑ· μεταρρύθμιση που κινήθηκε σε δυο μέτωπα: από τη μια 
μεριά εξαπλώθηκαν εκπαιδευτικές ευκαιρίες στον ευρύτερο κοινωνικό χώρο ενώ από την άλλη 
καθιερώθηκαν  εκπαιδευτικά  διαπιστευτήρια  που  διαφοροποίησαν  και  στρωματοποίησαν  τα 
επαγγέλματα. Η διδασκαλία των ΦΕ κέρδισε έδαφος, μιας και η επιτυχία του εγχειρήματος της 
ατομικής βόμβας τοποθέτησε τους επιστήμονες στην πρώτη γραμμή της φαντασίας του κόσμου.
Μέσα σε αυτό το κλίμα αναπτύχθηκαν οι επιστημολογικές θέσεις που εκφράστηκαν με το έργο 
του Kuhn. O Kuhn δεν ήταν κατά κάποιο τρόπο ο πρώτος που μίλησε για το «παράδειγμα» και 
την επιστημονική αλλαγή. Τα πιο γνωστά χαρακτηριστικά από το μοντέλο του είχαν προηγηθεί 
στο μοντέλο του Frank. Η αντίληψη του «παραδείγματος» ήταν περίπου ομόλογη με την ιδέα 
της  «αναλογίας»  /  «μοτίβου»  του  Frank (στο  Reisch,  σ.230).  Το  αποτέλεσμα  της  αλλαγής 
αναλογίας / μοτίβου ήταν για τον τελευταίο η επιστημονική επανάσταση. Και ο  Frank και ο 
Kuhn παρήγαγαν  μοντέλα  επιστημονικής  αλλαγής  όπου  τα  αποδεκτά  πιστεύω  έρχονται  σε 
αντίθεση με τις συσσωρευμένες ερευνητικές μαρτυρίες και τελικά ξεπερνιόνται μέσα από νέες 
θεωρητικές  κατασκευές.  Και  οι  δυο  υποστήριζαν  ότι  οι  επιστημονικές  ασυνέχειες  και  οι 
περίοδοι  ραγδαίων  αλλαγών  είναι  οι  καταλληλότερες  για  να  περιγράψουν  τη  φύση  της 
επιστήμης.  Ωστόσο  για  τον  Frank η  Επιστήμη  και  η  Φιλοσοφία  της  Επιστήμης  είχαν  και 
πολιτικό  ενδιαφέρον,  με  την έννοια  ότι  συνδέονταν με τη δημοκρατία  και  το διαφωτιστικό 
σκεπτικισμό. Και για τον Kuhn η έννοια της επιστημονικής επανάστασης είχε κάποιες πολιτικές 
επιπτώσεις· δεν έδινε όμως τόση έμφαση στις πολιτικές και τις πολιτιστικές επιπτώσεις όση ο 
Frank. Επιπλέον,  για τον  Kuhn η ιστορική εικόνα της επιστήμης προέκρινε την ανάγκη για 
επαγγελματισμό και εξειδίκευση στις φυσιολογικές περιόδους που αποτελούσαν τον κανόνα. 
Μόνο σε περιόδους  κρίσης  ο επιστήμονας  θα έπρεπε  να ανατρέχει  στη Φιλοσοφία και  την 
Ιστορία της Επιστήμης. Αντίθετα για τον Frank, η Ιστορία και η Φιλοσοφία της Επιστήμης πάνε 
αναπόφευκτα μαζί με την επιστήμη σε κάθε χώρο: στο εργαστήριο, στην αίθουσα διδασκαλίας, 
το δημόσιο βίο· και η σύνδεσή τους παρέχει πνευματικά, πολιτιστικά και πολιτικά οφέλη. 
Κατά τον  Kuhn η παιδαγωγική / διδακτική προσέγγιση των ΦΕ οφείλει να είναι μη ιστορική. Η 
Ιστορία των Επιστημών αποτελεί ένα αυτοτελές γνωστικό αντικείμενο που μπορεί να εισάγεται 
ως  τέτοιο  στα  ΑΠ. Και  αυτό,  γιατί  η  Ιστορία  της  Επιστήμης «never looks back»,  δεν  έχει 
πισωγυρίσματα· και με τη λογική αυτή δεν διδάσκει τίποτα χρήσιμο για το φυσιολογικό παρόν 
της επιστημονικής δραστηριότητας. Ο Kuhn επικυρώνει τον αποκλεισμό της ιστορικότητας των 
ΦΕ από την παιδαγωγική / διδακτική τους, λέγοντας ότι τα σημεία όπου η Ιστορία περιγράφει 
κάτι αξιόλογο είναι εκείνα όπου συντελούνται τα επαναστατικά επεισόδια. Τα επεισόδια όμως 
αυτά είναι από μόνα τους μικρής διάρκειας και συγκροτούνται από μια «ρουτίνα» γεγονότων 
που δεν  μπορεί  να  κωδικοποιηθεί  με  τη  μορφή μιας  κανονικότητας  (που θα  ενδιέφερε  την 
επιστήμη).  Αντίθετα  η  λεπτομερής  διαδοχή  των  γεγονότων  των  επαναστατικών  επεισοδίων 
παραπέμπει στη λογική αφήγησης, όπου η σημασία των γεγονότων γίνεται κατανοητή εκ των 
υστέρων και είναι σημαντική μόνο στο τοπικό πλαίσιο της αφήγησης και όχι έξω ή μετά απ’ 
αυτό. Έτσι κατά τον Kuhn, ο σκοπός της εκπαίδευσης στις ΦΕ καθοδηγεί τους εκπαιδευόμενους 
να κατανοήσουν την  επιστήμη (το είδος της αιτιολόγησης που χρησιμοποιεί,  τα οφέλη της 
κ.ο.κ.) χωρίς να επηρεάζονται από την εικόνα της επιστήμης ως παραγωγικής δραστηριότητας. 
Η παιδαγωγική / διδακτική «συνταγή» στην κατεύθυνση αυτή είναι το να διδάσκονται στους 
εκπαιδευόμενους μελέτες περιπτώσεις με παλιά θέματα (για παράδειγμα από τη Χημεία ή τον 
Ηλεκτρισμό),  που  δίνουν  μια  συνεκτική  εικόνα  της  επιστήμης.  Πηδώντας  μέσα  σε  αιώνες 
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επιστημονικής δραστηριότητας τα μαθήματα αυτά δίνουν την εντύπωση ότι είναι δυνατόν να 
κατανοήσει  κάποιος  την  αλλαγή του  επιστημονικού  νου  ανεξάρτητα  από τον  τόπο  και  τον 
χρόνο. 
Την  ίδια  εικόνα  προωθεί  ο  Kuhn και  στο  έργο  του  «Η  Δομή  των  Επιστημονικών 
Επαναστάσεων».  Διαβάζοντάς  το  κάνεις,  σε  καμιά  περίπτωση  δεν  υποπτεύεται  ότι  τα 
επιστημονικά εργαλεία, τεχνήματα κλπ, κοστίζουν χρήματα, ότι τα ερευνητικά προγράμματα 
χρειάζονται υποστήριξη από κάποιο ίδρυμα και κίνητρα για να πραγματοποιηθούν  και ότι όλα 
αυτά έχουν επακόλουθες και μη συνέπειες στην κοινωνία. Αυτός είναι ίσως και ο λόγος που η 
ερευνά στην επιστήμη και την τεχνολογία που ήταν εμπνευσμένη από τη φιλοσοφία του Kuhn 
είχε δυσκολία να ενσωματώσει γενικότερες κοινωνικές, πολίτικες και οικονομικές θεωρίες και 
ιδιαίτερα αυτές που είχαν κριτικό χαρακτήρα.
Από την άλλη μεριά,  η  «hands-on» εκπαιδευτική προσέγγιση της  επιστήμης είναι  κάτι  που 
επίσης  προωθήθηκε την ίδια  εποχή και  από τους  ίδιους ανθρώπους στα ΑΠ για τις  ΦΕ.  Η 
προσέγγιση αυτή εξυπηρετούσε, σύμφωνα με τον Cοnant (μέντορα του Kuhn), το να έχουν οι 
πολίτες τη δυνατότητα να εκτιμήσουν την καθημερινότητα της επιστημονικής δουλειάς και να 
μην  έχουν  εξωπραγματικές  ελπίδες  ή  φόβους  συνδεδεμένους  μ’ αυτή.  Πρόκειται  για  μια 
προσπάθεια αποσύνδεσης του αποτελέσματος  της  επιστημονικής  δουλειάς  από την  ίδια  της 
επιστημονική εργασία, κάτω από το πνεύμα «αφήστε τους επιστήμονες να κάνουν την δουλειά 
τους όπως θα θέλατε και οι άλλοι να αφήνουν εσάς να κάνετε τη δική σας»· μια προσπάθεια, 
δηλαδή, που παλεύει ανάμεσα σε δυο αντικρουόμενες κατευθύνσεις: από τη μια το να είναι η 
επιστήμη ανοιχτή και από την άλλη να μη λογοδοτεί.
Θυμίζουν άραγε τίποτα τα παραπάνω σε μας, που σήμερα μας απασχολεί η διδασκαλία και η 
μάθηση των ΦΕ στην Ελληνική  Γενική Εκπαίδευση (μαθητές,  εκπαιδευτικούς,  ειδικούς  της 
διδακτικής και της παιδαγωγικής); 

Συζήτηση

Όσα συλλέξαμε και παρουσιάσαμε σύντομα στα αποτελέσματά μας και όσα υπαινιχθήκαμε στο 
σχολιασμό τους, νομίζουμε ότι πείθουν πως ο «θεσμικός» και ο «επιστημολογικός» πόλος του 
μοντέλου  μας  (που  παρουσιάσαμε  στην  εισαγωγή)  έχουν  μια  ισχυρή συσχέτιση,  την  οποία 
εγκαθιδρύει  και  η  πολιτική.  Οι  ισορροπίες  αυτής  της  συσχέτισης  φαίνεται  να  επηρεάζουν 
αποφασιστικά και το «διδακτικό» πόλο του μοντέλου που κυρίως μας απασχολεί στο χώρο της 
ΔΦΕ.
Έτσι,  το  γεγονός  ότι  η  δουλειά  μέσα  στα  εκπαιδευτικά  ιδρύματα  δεν  είναι  μονωμένη  και 
προστατευμένη  από  παράλογα  και  απρόβλεπτα  γεγονότα  που  πηγάζουν  από  την  πολιτική 
δύναμη ή τις κοινωνικές τάσεις (Schrecker 1989, στο Reisch σ.370), φαίνεται να επηρεάζει τις 
διδακτικές μας πρακτικές και θεωρίες από δύο πλευρές. Η πρώτη προβλέπεται στο μοντέλο μας 
με την απευθείας σύνδεση των «θεσμικών» παραγόντων που μορφοποιούνται από την πολιτική 
και τις κοινωνικές τάσεις. Η δεύτερη είναι λιγότερο ευδιάκριτη αλλά αυτό δεν νομίζουμε ότι 
την  καθιστά  λιγότερο  σημαντική.  Οι  περιπτώσεις  που  εξετάσαμε  δείχνουν  ότι  η  πολιτική 
εγκαθιδρύει  θεσμούς  («θεσμικός»  πόλος)  που  επηρεάζουν  και  την  εικόνα  της  επιστήμης 
(«επιστημολογικός»  πόλος)  και  μέσω  αυτής  το  περιεχόμενο  της  ίδιας  της  επιστήμης  που 
διαχειριζόμαστε σε εκπαιδευτικό επίπεδο: η ψυχροπολεμική πολιτική απέρριψε την ιδέα της 
ενότητας  των  επιστημών και  της  διάχυσής  τους  στην  κοινωνία  και  υπέβαλε  στο  χώρο  της 
διδασκαλίας-μάθησης  ένα  θετικιστικό  περιεχόμενο  «καθαρής»  επιστήμης,  στηριγμένο  σε 
επιλεγμένες ιστορικές καταγραφές, που μάλλον το καθιστούν ακατάλληλο για διάχυση στην 
κοινωνία.
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Εδώ αναδύεται και η δική μας (κατά Fuller) ευθύνη. Θα πρέπει οι μαθητές να αποδέχονται την 
τρέχουσα επιστημονική άποψη ως ιδεολογία που (στο πνεύμα του «παραδείγματος» του Kuhn) 
αρνείται τη νομιμότητα σε οποιοδήποτε άλλο σύστημα αξιών διεισδύει στη σχολική τάξη; Ή θα 
πρέπει οι μαθητές να μάθουν πως να ενσωματώνουν την επιστήμη στα συστήματα αξιών τους, 
αναγνωρίζοντας σημεία συμβατότητας, αντίθεσης αλλά και πιθανές κατευθύνσεις προσωπικής 
επιλογής ή και αισθητικής; Εάν είμαστε υπέρ της τελευταίας, τότε θα πρέπει οι «διδακτικοί 
μετασχηματισμοί του περιεχομένου» να μην αφορούν μόνο τις δυνατότητες κατανόησης του 
περιεχομένου από τους μαθητές. Θα πρέπει να αφορούν και τα συστήματα αξιών των μαθητών, 
που στις σύγχρονες πολυπολιτισμικές κοινωνίες τείνουν να αυξάνονται. 
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Είναι δυνατό να βρεθεί το ηλεκτρόνιο του υδρογόνου στη θεμελιώδη 
κατάστασή του έξω από τον χώρο που ορίζεται ως τροχιακό 1s; 

Νοηματικές δυσκολίες μαθητών λυκείου για βασικές κβαντοχημικές 
έννοιες και προσπάθειες εννοιολογικής αλλαγής

Παπαφώτης Γ., Τσαπαρλής Γ.
Μέση εκπαίδευση, 1o Λύκειο Ιωαννίνων, gpapafotis@sch.gr
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Χημείας, gtseper@cc.uoi.g

Αυτή  η  εργασία  εξετάζει  τη  βαθειά  κατανόηση  και  την  κριτική  σκέψη για  βασικές 
κβαντοχημικές έννοιες που διδάσκονται στη γ  λυκείου θετικής κατεύθυνσης. Σκοπός΄  
μας ήταν να πετύχουμε εννοιολογική αλλαγή σε φοιτητές. Αρχικά έγινε μια ποσοτική 
μελέτη (n = 125)  από τους  οποίους  επελέγησαν 23  φοιτητές/τριες  για να πάρουν 
μέρος  σε  ημιδομημένες  συνεντεύξεις,  ατομικά  ή  σε  μικρές  ομάδες,  έτσι  ώστε  να 
αλληλεπιδράσουν  συντονιζόμενοι  από   τον  ερευνητή.  Σε  αυτή  την  εργασία 
περιοριζόμαστε στα αποτελέσματα μιας μόνο ερώτησης: «Είναι δυνατό να βρεθεί το 
ηλεκτρόνιο του υδρογόνου στη θεμελιώδη κατάστασή του έξω από τον χώρο που 
ορίζεται  ως  τροχιακό  1s;  Να  δικαιολογήσετε  την  απάντησή  σας».  Βρέθηκε  ότι  η 
πιθανολογική φύση της έννοιας του τροχιακού ήταν απούσα από τη σκέψη αρκετών 
φοιτητών.  Η  προσέγγισή  μας  για  την  εννοιολογική  αλλαγή  στηριζόταν  στον 
εποικοδομισμό και χρησιμοποιήθηκαν ενεργητικές και συνεργατικές μέθοδοι μάθησης 
που  αποδείχτηκαν  αποτελεσματικές  σε  ένα  αριθμό  περιπτώσεων.  Η  ποικιλία  στις 
προσεγγίσεις των φοιτητών εξηγήθηκε με τη θεωρία του Ausubel για τη νοηματική και 
τη  μηχανική  μάθηση  και  από  την  ικανότητα  χρήσης  ανώτερης  τάξεως  γνωσιακών 
ικανοτήτων. Πάντως η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε μπορεί να είναι χρήσιμη για 
όλους  τους  φοιτητές,  ανεξάρτητα  από  τη  συμπεριφορά  τους  στις  παραδοσιακές 
γραπτές εξετάσεις.

Εισαγωγή
Τα ατομικά τροχιακά, τα μοριακά τροχιακά, όπως και άλλες σχετικές έννοιες προέρχονται από 
τη  κβαντομηχανική  θεωρία  για  την  ατομική  και  τη  μοριακή  δομή.  Λόγω  της  νοηματικής 
δυσκολίας τους, αυτές οι έννοιες δεν διδάσκονται σε εισαγωγικά μαθήματα σχολικής χημείας, 
είναι όμως τώρα μέρος των περισσοτέρων αναλυτικών προγραμμάτων για τις μεγάλες τάξεις 
του λυκείου σε ανώτερα ή ειδικά επίπεδα και κατευθύνσεις. Διδάσκονται επίσης σε μαθήματα 
Γενικής  Χημείας  ή  εισαγωγικά  μαθήματα  Ανόργανης  Χημείας  στα  χημικά  ή  και  σε  άλλα 
πανεπιστημιακά τμήματα φυσικών επιστημών.

Ένας αριθμός ερευνητών έχει συνδέσει τις δυσκολίες και παρανοήσεις των φοιτητών με τα 
πολύπλοκα ατομικά και μοριακά μοντέλα που χρησιμοποιούνται. (Zoller, 1990, Harrison & Tre-
agust, 2000,  Ireson, 2001,  Olsen, 2001,  Taber, 2001, 2002a, 2002b,  2005,  Nakiboglu, 2003). 
Ακόμη  και  φοιτητές  πανεπιστημίου  που  έχον  περάσει  το  μάθημα  της  βασικής  κβαντικής 
χημείας αντιμετωπίζουν δυσκολίες μάθησης και παρουσιάζουν αρκετές παρανοήσεις σε σχέση 
με τις βασικές κβαντικές έννοιες (Tsaparlis, 1997). Οι Coll and Treagust (2001, 2002) βρήκαν 
ότι ακόμη και μεταπτυχιακοί φοιτητές προτιμούν απλά πραγματιστικά μοντέλα και αναφέρονται 
σε πιο πολύπλοκα μοντέλα μόνο κατά τη διάρκεια των εξετάσεων. Σύμφωνα με τους Kalkanis, 
Hadzidaki, & Stavrou (2003), οι κυριότερες παρανοήσεις οφείλονται στην επικάλυψη/ανάμειξη 
των εννοιολογικών δομών της κλασικής και της κβαντικής φυσικής και από επιστημολογικά 
εμπόδια για την απόκτηση της κατάλληλης γνώσης.
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Εργασίες 

Η παρούσα μελέτη
Σε προηγούμενη ποσοτική μελέτη που έγινε την ακαδημαϊκή χρονιά 1999 – 2000 (Παπαφώτης 
& Τσαπαρλής 2003, 2004, 2005) δόθηκε στους φοιτητές ένας αριθμός ερωτήσεων διαφορετικών 
από τις  συνηθισμένες  ερωτήσεις  ανάκλησης γνώσεων ή εφαρμογής  απλών αλγορίθμων που 
συνήθως  δίνονται  στις  εξετάσεις  και  στις  οποίες  οι  φοιτητές  είχαν  ασκηθεί  Οι  ερωτήσεις 
στόχευαν στον έλεγχο  της  βαθειάς  κατανόησης και  της  κριτικής  σκέψης.  Τα αποτελέσματα 
δείχνουν ότι πολλοί φοιτητές σκέφτονται με όρους της παλιάς κβαντικής θεωρίας, υποθέτοντας 
ότι ο όρος «τροχιακό» είναι μια άλλη λέξη για την «τροχιά» και ότι τα ηλεκτρόνια γυρίζουν 
γύρω από τον πυρήνα όπως οι πλανήτες γύρω από τον ήλιο. Επιπλέον ένας αριθμός από αυτούς 
θεωρούν ότι τα τροχιακά είναι  μοναδικά  και αναπαριστούν ένα καθορισμένο με σαφή όρια 
χώρο.  Πολλοί  φοιτητές  δεν  κατανοούν  την  πιθανολογική  φύση  των  ατομικών  τροχιακών, 
περιγράφοντάς τα με μια ντετερμινιστική θεώρηση. Παρατηρήθηκε επίσης η παρανόηση ότι τα 
υδρογονικά τροχιακά είναι ακριβή και για τα πολυηλεκτρονικά άτομα.

Σε  αυτήν  την  εργασία  επεκτείνουμε  την  προηγούμενη  εργασία  μας,  προσπαθώντας  να 
πετύχουμε εννοιολογική αλλαγή στους φοιτητές.  Αυτό επιδιώκεται με μια ποσοτική μελέτη, 
κατά την οποία έγιναν συνεντεύξεις με επιλεγμένους φοιτητές, ατομικά ή σε μικρές ομάδες, 
έτσι  ώστε  να  αλληλεπιδράσουν  συντονιζόμενοι  από  τους  ερευνητές.  Για  να  πετύχουμε 
εννοιολογική αλλαγή, χρησιμοποιήσαμε εποικοδομητικές μεθόδους διδασκαλίας, σύμφωνα με 
τις  οποίες  απαιτείται  ο  δάσκαλος  κατ’ αρχήν  να  γνωρίζει  τις  σχετικές  παρανοήσεις  των 
φοιτητών  και  στη  συνέχεια  να  τις  λάβει  υπόψη,  σχεδιάζοντας  και  προσαρμόζοντας  τη 
διδασκαλία του. Η εννοιολογική αλλαγή συνίσταται στην αντικατάσταση ή υποκατάσταση των 
παρερμηνειών με τις σχετικές επιστημονικές έννοιες. Έρευνες έχουν δείξει ότι αυτή η αλλαγή 
είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί. Έννοιες με βαθιές ρίζες στα νοητικά σχήματα των μαθητών 
είναι δύσκολο να αντικατασταθούν από άλλα μοντέλα, υπάρχει δηλαδή μια έντονη αντίσταση 
στην  αλλαγή.  Η  αντικατάσταση  και  η  αναδιοργάνωση  των  νοητικών  σχημάτων  απαιτεί  οι 
φοιτητές να έχουν γνωσιακές συγκρούσεις με τα υπάρχοντα μοντέλα (Posner et al., 1982).   Οι 
Strike και  Posner (1985) καταγράφουν τέσσερις συνθήκες για την επίτευξη της εννοιολογικής 
αλλαγής:  (i)  Η  παλιά  άποψη  να  είναι  μη  ικανοποιητική,  να  προκαλέσει  στον  μαθητή 
δυσαρέσκεια (dissatisfaction): (ii) Η νέα άποψη να είναι κατανοητή (intelligibility): Οι μαθητές 
πρέπει να μπορούν να αναπαραστήσουν νοερά τη νέα έννοια, να έχει δηλαδή η νέα έννοια έστω 
κάποιο ελάχιστο νόημα γι’ αυτούς. (iii) Η νέα άποψη να είναι εύλογη και αληθοφανής (plausibil-
ity): Η νέα έννοια πρέπει να φαίνεται ότι λύνει προβλήματα που η παλιά δεν μπορούσε. (iv) Η 
νέα  άποψη  να  είναι  καρποφόρος (fruitfulness):  η  νέα  έννοια  να  οδηγεί  στην  πιθανότητα 
επιπρόσθετων  εφαρμογών,  να  εμφανίζεται  ότι  έχει  τη  δυναμική  να  είναι  ένα  παραγωγικό 
εργαλείο σκέψης.

Μέθοδος
Η  έρευνα  έγινε  σε  νεοεισαχθέντες,  με  το  νέο  σύστημα  (2000),  πρωτοετείς  φοιτητές  των 
τμημάτων Χημείας (ΤΧ), Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών (ΤΒ) και Επιστήμης και 
Τεχνολογίας των Υλικών (ΤΥ) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων τον Οκτώβριο του 2001. Οι νέοι 
αυτοί φοιτητές είχαν μόλις εισέλθει στο Πανεπιστήμιο και είχαν ήδη αρχίσει μαθήματα χημείας 
σε αυτό, δεν είχαν όμως διδαχθεί ακόμη την ύλη στην οποία αναφέρεται η έρευνα. Οι γνώσεις 
λοιπόν που είχαν οι φοιτητές αυτοί προέρχονταν από όσα είχαν διδαχθεί στη γ΄ λυκείου την 
προηγούμενη σχολική χρονιά, στα πλαίσια των μαθημάτων της χημείας θετικής κατεύθυνσης.

Εκατόν είκοσι πέντε (125) φοιτητές από τα προαναφερθέντα τμήματα  συμμετέσχαν σε μια 
ποσοτική  έρευνα  που  προηγήθηκε  και  απάντησαν  σε  ένα  γραπτό  ερωτηματολόγιο  14 
ερωτήσεων.  Από τις  15  ερωτήσεις,  οι  5  απαιτούσαν απλή εφαρμογή  γνωστών  αλγορίθμων 
στους οποίους οι φοιτητές είχαν ασκηθεί ή ανάκληση γνώσεων, ενώ οι υπόλοιπες 9 ήταν πιο 
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απαιτητικές  και  απαιτούσαν νοηματική  κατανόηση (Papaphotis &  Tsaparlis,  2008a,  2008b). 
Ακολούθησε μια ποιοτική μελέτη στην οποία έλαβαν μέρος 23 επιλεγμένοι φοιτητές και από τα 
τρία τμήματα. Οι φοιτητές αυτοί έλαβαν μέρος σε ημιδομημένες συνεντεύξεις, κατά τις οποίες 
συζητήθηκαν οι εννέα πιο απαιτητικές ερωτήσεις. Οι φοιτητές επελέγησαν με βάση την επίδοσή 
τους  στο  γραπτό  ερωτηματολόγιο,  έτσι  ώστε  να  λάβουν  μέρος  φοιτητές  με  διαφορετικές 
επιδόσεις στο γραπτό ερωτηματολόγιο: φοιτητές με καλή επίδοση γενικά,  φοιτητές με καλή 
επίδοση στις ερωτήσεις ανάκλησης γνώσεων και τις αλγοριθμικές αλλά όχι τόσο καλή επίδοση 
στις πιο απαιτητικές ερωτήσεις και το αντίθετο. Η συμμετοχή των φοιτητών στις συνεντεύξεις 
ήταν εθελοντική. Συνολικά. κλήθηκαν 35 φοιτητές, από τους οποίους ανταποκρίθηκαν 23 (12 
αγόρια και 11 κορίτσια). Οι συνεντεύξεις έγιναν ατομικά ή σε ομάδες των τριών ή τεσσάρων.

Στόχος μας στις ομαδικές συνεντεύξεις ήταν να φέρουμε αντιμέτωπους φοιτητές που είχαν 
δώσει αντίθετες απαντήσεις στο γραπτό ερωτηματολόγιο, έτσι ώστε να τους εμπλέξουμε σε μια 
συζήτηση και να παρακολουθήσουμε την αλληλεπίδρασή τους. Στις συνεντεύξεις αναμείχθηκαν 
και  οι  δύο  συγγραφείς  αυτής  της  εργασίας.  Σε  αυτήν  την  ανακοίνωση  παρουσιάζουμε  τα 
αποτελέσματα σε μια μόνο ερώτηση: «Είναι δυνατό να βρεθεί το ηλεκτρόνιο του υδρογόνου στη  
θεμελιώδη κατάστασή του έξω από τον χώρο που ορίζεται ως τροχιακό 1s; Να δικαιολογήσετε  
την  απάντησή  σας.» Λεπτομερή  δεδομένα  για  πέντε  από  τις  ερωτήσεις  έχουν  δημοσιευθεί 
τελευταία (Tsaparlis & Papaphotis, 2008).  

Αποτελέσματα και σχόλια
Πολλοί  φοιτητές  ήταν  δύσκολο  να  κατανοήσουν  την  πιθανολογική  φύση  του  τροχιακού. 
Επιπρόσθετα όρισαν το τροχιακό ως τον χώρο που περικλείεται από το σχήμα του τροχιακού 
που  χρησιμοποιείται  κάθε  φορά,  δηλαδή  το  σχήμα  που  αναφέρεται  σε  μια  συγκεκριμένη 
πιθανότητα. (ή ακόμη μόνο από την επιφάνεια του σχήματος αυτού): «Δεν είναι δυνατό [να  
βρεθεί έξω από το χώρο που ορίζεται ως 1s], διότι το τροχιακό ορίζεται ο χώρος που μπορεί να  
βρεθεί το ηλεκτρόνιο – είναι βασικά ο χώρος όπου το ηλεκτρόνιο μπορεί να βρεθεί, δηλαδή οι  
θέσεις όπου το ηλεκτρόνιο βρίσκεται  οριοθετούν το 1s τροχιακό.»
Αλλά ας δούμε πρώτα μερικά παραδείγματα σωστών απαντήσεων:

• «Είναι δυνατό. Το τροχιακό είναι ο χώρος μέσα στον οποίο υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να βρεθεί  
ένα  ηλεκτρόνιο.  Άρα  σε  κάποια  ειδική  περίπτωση  είναι  δυνατό  να  μη  βρίσκεται  στο  χώρο 
(τροχιακό) αυτό»

• «Εγώ απάντησα σύμφωνα μ’ αυτά που είχαμε μάθει στο λύκειο. Δεν είμαι σίγουρη αν είναι σωστός  
ο αριθμός που έχω βάλει αλλά είπα ότι η πιθανότητα να βρεθεί το ηλεκτρόνιο στο χώρο που  
ορίζεται ως τροχιακό 1s στη θεμελιώδη κατάσταση είναι 95%. Άρα υπάρχει ένα 5% πιθανότητα να 
βρεθεί το ηλεκτρόνιο και έξω από το χώρο του τροχιακό 1s στη θεμελιώδη κατάσταση πάντα έστω 
και αν η πιθανότητα αυτή είναι μικρή, πάντως υπάρχει.»

• «Και βέβαια γιατί το ηλεκτρόνιο μπορεί να βρεθεί οπουδήποτε. Πουθενά η πιθανότητα δεν είναι  
μηδενική. Άπλα κοντά στον πυρήνα έχει τις περισσότερες πιθανότητες γύρω στα 90 με 97%».

Ο  Στάθης (ομάδα ΤΒ2) που είχε γενικά μια πιθανολογική προσέγγιση, είχε μια κριτική 
στάση απέναντι στην ίδια την ερώτηση, υπογράμμισε επίσης τη διάκριση μεταξύ του τροχιακού 
και  του  ηλεκτρονιακού  νέφους  (ενώ  οι  έννοιες  της  πιθανότητας  ηλεκτρονίων  και  της 
ηλεκτρονιακής πυκνότητας είναι ουσιαστικά ισοδύναμες):

«Ναι, λοιπόν εγώ πιστεύω ότι η παγίδα στην οποία θέλετε να εξετάσετε τους μαθητές είναι αν  
έχουνε μπερδέψει την έννοια του τροχιακού με την έννοια του ηλεκτρονιακού νέφους. Το τροχιακό 
είναι ο χώρος στον οποίο υπάρχει πιθανότητα νομίζω 95 ή 99% να βρεθεί το ηλεκτρόνιο, ενώ το 
ηλεκτρονιακό νέφος από την άλλη όλες οι πιθανές θέσεις τις οποίες μπορεί να λάβει, ξέρω ‘γω , το  
ηλεκτρόνιο. Όποτε από την στιγμή που… εξ ορισμού από αυτό που είπα θεωρώ ότι μπορεί να  
βρεθεί και έξω από το τροχιακό.»

Η δυσκολία της σύλληψης αυτής της ερώτησης έγινε πολύ προφανής στην περίπτωση του 
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Παύλου  (ΤΧ)  που  έδωσε  ατομική  συνέντευξη  και  του  ζητήθηκε  να  ορίσει  με  μορφή 
ηλεκτρονιακού  νέφους  το  τροχιακό  1s.  (Ο  Παύλος  είχε  χαμηλή  επίδοση  στο  εννοιολογικό 
τμήμα του γραπτού ερωτηματολογίου.) Στην περίπτωσή του, οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποίησαν 
τη  θεωρητική  γνώση ότι:  «Το ακριβές  μέγεθος  των τροχιακών δεν  μπορεί  να  παρουσιαστεί,  
δεδομένου  ότι  η  πιθανότητα  της  εύρεσης  του  ηλεκτρονίου  δεν  γίνεται  μηδέν  ακόμη  και  στις  
μεγάλες αποστάσεις από τον πυρήνα. Αυτό παρουσιάζεται στα σχήματα των τροχιακών με ένα  
πυκνό ηλεκτρονιακό νέφος κοντά στον πυρήνα, που γίνεται αραιότερο όπως απομακρυνόμαστε 
από τον πυρήνα.» Είναι  σημαντικό ότι  εκείνα τα σημεία που ήταν έξω από τον κύκλο που 
ζωγράφισε ο Παύλος για «να καθορίσει το τροχιακό», θεώρησε ότι άνηκαν σε άλλα τροχιακά, 
«αυτά είναι σε άλλο,… είναι σε άλλα τροχιακά.» Ενώ δέχτηκε ότι τα αραιά σημεία σήμαιναν ότι 
η πιθανότητα για το ηλεκτρόνιο που βρίσκεται εκεί είναι μικρότερη, αλλά όχι μηδέν, αρνήθηκε 
μέχρι το τέλος να δεχτεί ότι το ηλεκτρόνιο ήταν ακόμα στο τροχιακό 1s: «Έξω από τη σφαίρα,  
όχι, αυτό δεν θα είναι, ή θα είναι σε ένα άλλο τροχιακό.» 

Στην ομαδική συνέντευξη ΤΒ3, η Ισιδώρα φαίνεται να έχει  μια πιθανολογική θεώρηση, 
αλλά δεν αναμείχθηκε πάρα πολύ στη συζήτηση της ομάδας. Η Δήμητρα απάντησε επί τη βάσει 
διηγερμένων καταστάσεων, ενώ η Ιωάννα επί τη βάσει ενεργειών. Αξιοπρόσεκτο εδώ είναι ότι 
Δήμητρα οδηγήθηκε μόνη της στην αποδεκτή απάντηση, με την επίκληση του σχεδίου που η 
ίδια είχε κάνει για το άτομο του υδρογόνου (ηλεκτρονιακό νέφος). Επίσης έκανε μια σωστή 
επέμβαση, συνδέοντας τις  ενέργειες  και  τις  αποστάσεις  από τον πυρήνα (ΕΡ1, ΕΡ2:  οι  δύο 
ερευνητές):

Δήμητρα: Λέω όχι και λέω ότι για να βρεθεί το ηλεκτρόνιο του υδρογόνου έξω από τον χώρο που 
ορίζεται τροχιακό 1s θα πρέπει να είναι σε διηγερμένη κατάσταση, γιατί γνωρίζουμε ότι κάθε  
τέτοια περιοχή ενός τροχιακού χαρακτηρίζεται και από μια συγκεκριμένη ενέργεια.

ΕΡ1: Όταν είναι διηγερμένη χαρακτηρίζεται από 1s ή κάτι άλλο;

Δήμητρα: Κάτι άλλο, ξέρω ΄γω   να είναι 2s, 3s.

ΕΡ1: Η ερώτηση όμως εδώ ρωτά για το 1s.

Δήμητρα: Βέβαια με βάση αυτό που έχω κάνει, που έχω σχεδιάσει πίσω  [ερώτηση  C0], μάλλον ο 
χώρος τον οποίο ορίζει το τροχιακό 1s ίσως να είναι και αυτές οι μία δύο κουκίδες στο άπειρο  
που ουσιαστικά  έχω βάλει στο πρώτο. [ερώτηση C0]

ΕΡ2: Δηλαδή εννοείς ότι ο χώρος του τροχιακού 1s είναι όλος ο χώρος;

Δήμητρα: Όχι, απλά πιστεύω ότι ναι μεν είναι ένας χώρος, είναι σαν μια κλειστή σφαίρα που ορίζει  
ένα κάποιο χώρο, αλλά παράλληλα το τροχιακό είναι και αυτά τα υπόλοιπα τα πιθανά σημεία που  
μπορεί να βρεθεί το ηλεκτρόνιο

ΕΡ1: Επομένως οι δύο απαντήσεις σου εσένα στην ερώτηση  C0 και στην ερώτηση  C4 νομίζεις ότι  
βρίσκονται σε σύγκρουση;

…Δήμητρα: Όχι, όχι τότε, τώρα θεωρώ ότι είναι το ίδιο πράγμα, οπότε αν ζητούσατε πάλι να την  
απαντήσω ξανά [ερώτηση C4], θα ΄λεγα ότι ναι μπορεί το ηλεκτρόνιο του υδρογόνου να βρεθεί  
εκτός του τροχιακού 1s, όπως έχω σχεδιάσει αυτές τις τελίτσες στην 1.

…ΕΡ1: Η ενέργεια ενός ηλεκτρονίου από τι εξαρτάται; 

Ιωάννα: Από την απόσταση νομίζω. 

…ΕΡ1: Ένα ηλεκτρόνιο που είναι στο 1s τροχιακό είναι δυνατό να βρεθεί, είναι δυνατό να είναι πιο  
μακριά από τον πυρήνα από ένα ηλεκτρόνιο που είναι στο 2s;

Ιωάννα: Σύμφωνα με τον ορισμό του τροχιακού πιστεύω πως ναι είναι δυνατό.
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…ΕΡ1: Κατ’ ουσία να είναι πιο κοντά στον πυρήνα από ό,τι το 1s, κάποια στιγμή δηλαδή το 2s να 
είναι πιο κοντά στον πυρήνα απ’ ό,τι το 1s, κάποια στιγμή, είναι δυνατό αυτό;

Δήμητρα: Στιγμιαία, ναι. Σύμφωνα με τον ορισμό του τροχιακού που έχουμε πει, ότι. είναι αυτό που  
έχω σχεδιάσει μπροστά, ότι ναι μεν όσο πηγαίνουμε προς τον πυρήνα τόσο μεγαλύτερη είναι η  
πιθανότητα  να βρεθεί  το  ηλεκτρόνιο εκεί,  αλλά  αυτό  δεν  μας  αποκλείει  ότι  μπορούμε  να το  
βρούμε και κάπου προς τα έξω.

Στην ομαδική συνέντευξη ΤΧ, η ομάδα ήταν αντιπροσωπευτική των διαφόρων θεωρήσεων. 
Έτσι  ο  Μανώλης,  όπως  ανάφερθηκε  στην  αρχή  αυτής  της  ενότητας,  έχει  την  αποδεκτή 
πιθανολογική προσέγγιση, ο Αντώνης από την άλλη έχει απορρίψει την αρχικά σωστή απάντηση 
που έδωσε στο γραπτό ερωτηματολόγιο, ενώ η Χριστίνα ενώ αρχικά είχε δώσει λανθασμένη 
απάντηση,  αναφερόμενη  σε  διηγερμένες  καταστάσεις,  άλλαξε  αμέσως  άποψη.  Πρέπει  στο 
σημείο  αυτό  να  υπογραμμίσουμε  την  αποτελεσματικότητα  της  προσέγγισης  αυτής  για  την 
επίτευξη της εννοιολογικής αλλαγής, χρησιμοποιώντας δηλαδή  την αλλαγή του μεγέθους του 
τροχιακού σε σχέση με την τιμή της πιθανότητας εύρεσης του ηλεκτρονίου:

Χριστίνα:  Δεν είναι  δυνατό  γιατί  η  θεμελιώδης κατάσταση υφίσταται  στην υποστιβάδα με  την 
μικρότερη ενέργεια και η 1s έχει την ελάχιστη, άρα σε κάθε άλλη δεν θα είναι θεμελιώδης.

…Χριστίνα: Ναι το υδρογόνο είναι στη θεμελιώδη κατάσταση τέλος πάντων και μας λέει ότι να  
είναι έξω από το χώρο που ορίζεται ως 1s τροχιακό και, αφού είναι θεμελιώδης εκεί, έχει  
και την μικρότερη ενέργεια, οπότε δεν μπορεί να πάει σε άλλο τροχιακό επομένως...

ΕΡ1: Για να βρεθεί έξω απ’ αυτό τον χώρο πρέπει να πάει σε άλλο τροχιακό, συμφωνείς Μανώλη  
μ’ αυτό;

Μανώλης: Όχι, γιατί ο χώρος ας πούμε περιλαμβάνει και το 2s τροχιακό ή ακόμα και το p ή το d 
τροχιακό.

Χριστίνα: Δεν θα είναι θεμελιώδης όμως, δεν θα είναι θεμελιώδης κατάσταση.
Μανώλης: Ναι δεν θα είναι θεμελιώδης, αλλά το ηλεκτρόνιο κινείται γύρω από μια περιοχή γύρω  

από το πυρήνα, δηλαδή και αυτό το θέμα το πώς κινείται το ηλεκτρόνιο είναι κάτι σχετικό  
ας πούμε.

…Μανώλης:  Όταν  λέμε  χώρος  τροχιακού  ας  πούμε  είναι  κάτι  πολύ  μεγάλο,  ο  χώρος  που  
καταλαμβάνει το 1s τροχιακό, κάποιο μέρος του χώρου αυτού καταλαμβάνει και το 2s 
τροχιακό και πιο ευρύτερα ή και το p τροχιακό.

…ΕΡ1: Εντάξει, λοιπόν Αντώνη, σχόλια δικά σου σ’ αυτά που άκουσες.
Αντώνης: Το 1s είναι μια σφαίρα μικρή και το 2s είναι μια σφαίρα μεγαλύτερη και το 2s εμπεριέχει  

το 1s, άρα στο 2s η πιθανότητα θα ΄ναι μεγαλύτερη, γιατί καταλαμβάνει μεγαλύτερο χώρο.  
[Αυτή είναι μια παρανόηση]

ΕΡ1: Ξαναγυρνούμε στην απάντησή σου τώρα.
Αντώνης: Στη θεμελιώδη κατάσταση, όσο μακριά και αν είναι το ηλεκτρόνιο απ’ τον πυρήνα, αν  

είναι σε θεμελιώδη κατάσταση, λέμε ότι είναι στο τροχιακό το 1s.
ΕΡ1: Το οποίο έχει καθορισμένη απόσταση, καθορισμένο σχήμα, έτσι; Άρα δεν μπορεί να βρεθεί  

έξω απ’ αυτό;
Αντώνης: Όχι
ΕΡ1: Τον ορισμό του τροχιακού πώς τον δίνεις εσύ, πες τον ξανά.
Αντώνης: Είναι ο χώρος που μπορεί να βρεθεί το ηλεκτρόνιο.
ΕΡ1: Εσύ τι λες για τον ορισμό του τροχιακού, Μανώλη; Είναι ο χώρος...
Μανώλης: Που υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να βρεθεί …
ΕΡ1: Πόση πιθανότητα μπορούμε να την ορίσουμε αυτήν;
…Χριστίνα: Είναι 95%.
ΕΡ1: 95, πού το έχεις ακούσει εσύ αυτό;
Χριστίνα: Στο βιβλίο, απ’ ό,τι θυμάμαι στο Λιοδάκη.
ΕΡ1: Άρα βάζουμε εμείς, μπορούμε να πούμε και 98 ή όχι; …Αν θα βάλω 90, φτάνει μέχρι ένα  

σημείο, αν θα βάλω 95, πάει μέχρι ένα άλλο σημείο…. Αν βάλω 100%, μέχρι πού θα πάει;
Χριστίνα: Στο άπειρο.
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ΕΡ2: Όλος ο χώρος δηλαδή, άρα αν θα ορίσουμε ένα τροχιακό, έτσι όπως το ορίζουμε ,μειώνουμε  
τις πιθανότητες. Δεν βάζουμε το 100%.

ΕΡ2: Μήπως αυτά που έσβησες τελικά ήταν πιο σωστά από αυτά που έγραψες;
ΕΡ1: Τι έσβησες, για προσπάθησε να διαβάσεις εκεί.
Αντώνης:  «Το  τροχιακό  ορίζεται  ως  ο  χώρος  με  τη  μεγαλύτερη  πιθανότητα  εύρεσης  του  

ηλεκτρονίου, οπότε υπάρχει πάντα μια ελάχιστη πιθανότητα να βρεθεί εκτός του χώρου 
αυτού»  …Εξαρτάται  πώς  θα  το  ορίσουμε  το  τροχιακό,  άμα  το  ορίσουμε  να  έχει  ένα  
ορισμένο μέγεθος,, κάπου να σταματάει, τότε υπάρχει μια πολύ μικρή πιθανότητα…

ΕΡ1:  Άρα  πρέπει  να  τη  βάλουμε  λιγότερο,  αναγκαστικά,  οπότε  του  δίνουμε  κάποιο  σχήμα.  
Αφήνουμε την πιθανότητα να βρεθεί  έξω σ’ αυτή την περίπτωση ας πούμε λέμε 90%,  
υπάρχει ένα 10% να είναι έξω, άρα ποια είναι η σωστή απάντηση εδώ;

A9: Αυτό που είπε ο Μανώλης.
ΕΡ1: Για να δούμε τώρα η Χριστίνα τι μας λέει.
ΕΡ1:  Δηλαδή  όταν  λέμε  ότι  έχει  πιθανότητα  90% να  βρεθεί,  αυτό  του  δίνει  κάποιο  σχήμα,  

σφαιρικό, υπάρχει και ένα 10% να είναι απ’ έξω. Συμφωνείς με αυτό;
Χριστίνα: Ναι.
ΕΡ1: Και εξακολουθεί να είναι τροχιακό 1s;
Χριστίνα: Εξακολουθεί.
…ΕΡ1: Άρα το 2s απ’ το 1s τι διαφέρει;
Μανώλης: Διαφέρει στο ότι στο 2s το ηλεκτρόνιο μπορεί να βρεθεί σε μεγαλύτερη απόσταση από 

τον πυρήνα με μεγαλύτερες πιθανότητες.
ΕΡ1: Με μεγαλύτερη πιθανότητα, συμφωνείς Αντώνη;
Αντώνης: Ναι. …Αν το είχαμε ορίσει διαφορετικά το τροχιακό, θα υπήρχε διαφορετική πιθανότητα  

να βρεθεί έξω απ’ αυτό.
ΕΡ1: … Δηλαδή αν εγώ το όριζα στο 95%, τι θα άλλαζε από το 90 για το τροχιακό 1s, σχετικά με 

το χώρο, τι θα άλλαζε;
Αντώνης: Το μέγεθος, θα ‘ταν λίγο πιο μεγάλο.
ΕΡ1: Πιο μεγάλος ο χώρος, το καταλαβαίνεις αυτό Χριστίνα;
Χριστίνα: Ναι, γιατί όταν λέμε ότι έχουμε 95% πιθανότητα να βρίσκεται το ηλεκτρόνιο έναντι του 

90, σημαίνει ότι έχουμε 5% περισσότερο χώρο. [Αυτή είναι μια παρανόηση]
Η μελέτη του σχηματισμού ιόντος όταν το ηλεκτρόνιο βρίσκεται σε άπειρη απόσταση από τον 
πυρήνα παρέχει μια άλλη ενδιαφέρουσα θεώρηση εννοιολογικής προσέγγισης. Η συνέντευξη με 
την ομάδα ΤΥ παρέχει ένα παράδειγμα. Στις γραπτές ερωτήσεις, μόνο η Ναταλία εμφανίστηκε 
να  κρατά  μια  πιθανολογική  προσέγγιση,  ενώ  η  Τάνια  και  Λάμπης  έδωσαν  λανθασμένες 
απαντήσεις. Σχετικά με τον σχηματισμό των ιόντων, ο Λάμπης αρχικά σκέφτηκε ότι όταν το 
ηλεκτρόνιο είναι στο άπειρο, έχουμε τον σχηματισμό του ιόντος, αλλά στη συνέχεια πρόσθεσε 
μια  προϋπόθεση  σε  αυτό:  την  παρουσία  ενός  άλλου  ατόμου  που  χρειάζεται  να  πάρει  το 
ηλεκτρόνιο:

Λάμπης:  … εφόσον  βρίσκεται  στο  τροχιακό  1s,  μπορεί  να  βρίσκεται  και  στο  άπειρο,  αλλά  πάλι  
βρίσκεται στο τροχιακό 1s ούτε σε 2s ούτε σε..

….ΕΡ1: … σχεδιάζουμε κάπου μια σφαίρα και λέμε αυτή τη σφαίρα, τη λέμε τροχιακό 1s….. Μπορεί  
[το ηλεκτρόνιο] να βρεθεί έξω από αυτή τη σφαίρα και να είναι ακόμη 1s;

Λάμπης: Το ηλεκτρόνιο; Όχι μετά θα είναι ιόν μετά.
ΕΡ2: Αφού μπορεί, δεν μπορεί να βρεθεί και στο άπειρο;
Λάμπης: Ναι, αλλά εφόσον εκείνο εκεί πέρα θεωρείται 1s. Δηλαδή αν δεν υπήρχαν άλλα ηλεκτρόνια,  

άλλα γειτονικά άτομα τα οποία ασκούν δυνάμεις…
ΕΡ1: Είπες να είναι ιόν, ιόν είναι -  θεωρείται να πάει στο άπειρο, αλλά να πάει στο άπειρο, πότε για  

μια στιγμή ή για πάντα;… Αν πάει για πάντα θα έχω ιόν, αν γυρίζει πίσω δεν έχω ιόν. 
Λάμπης: Ναι αλλά το ηλεκτρόνιο αυτό πρέπει να πάει κάπου, πρέπει να υπάρχει ένα άλλο γειτονικό  

άτομο που να χρειάζεται αυτό το ηλεκτρόνιο.
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Πολλές φοιτητές είχαν εναλλακτικές ιδέες.  Η Μάρθα (ΤΒ) έδωσε ατομική συνέντευξη και 
παρουσίασε  πολλές  από  τις  σχετικές  εναλλακτικές  ιδέες,  καθώς  επίσης  και  δυσκολία  και 
αντίσταση στο να δεχτεί την επιστημονική άποψη. Η συνέντευξη άρχισε με τον εκπαιδευτικό να 
ζητά  να  παρουσιάσει  το  πραγματικό  τροχιακό  1s.   Ανταποκρίθηκε.  κυκλώνοντας  τη 
σκοτεινότερη  περιοχή  σε  ένα  σχήμα  ηλεκτρονιακού  νέφους  1s,  υποθέτοντας  ότι  το 
ηλεκτρόνιο1s θα μπορούσε να κινηθεί μόνο στην αντίστοιχη σφαιρική επιφάνεια, αλλά όχι μέσα 
ή έξω από αυτό το όριο:

Μάρθα: Το ηλεκτρόνιο… νομίζω στην επιφάνεια, γιατί τροχιακό είναι…

ΕΡ2: Τι είναι τροχιακό;

Μάρθα: Είναι αυτοί οι τρεις κβαντικοί αριθμοί, n, l ml που… είναι σ΄ ένα τρισδιάστατο χώρο, οπότε  
δεν μπορεί να βρεθεί νομίζω μέσα… που έχει ορισμένο μέγεθος, προσανατολισμό και σχήμα.

ΕΡ1: Άρα κινείται μόνο πάνω στην επιφάνεια, άρα έχει καθορισμένη απόσταση απ’ τον πυρήνα.

Μάρθα: Ναι.

ΕΡ1: Είναι αυτό σύμφωνο με την αρχή της αβεβαιότητας του Heisenberg;

… Μάρθα: Ε..  η αρχή της αβεβαιότητας λέει  ότι  είναι  αδύνατος ο προσδιορισμός της  θέσης του  
ηλεκτρονίου, δηλαδή πάμε σύμφωνα με πιθανότητες.

ΕΡ2: Ας μιλήσουμε λοιπόν με πιθανότητες, υπάρχει πιθανότητα να το βρω μέσα στη σφαίρα που έχεις  
ζωγραφίσει;

Μάρθα: Ε..  ανάλογα με την πυκνότητα του ηλεκτρονιακού νέφους; … Όσο πιο πυκνές… όσο πιο  
πυκνές είναι οι κουκίδες …

ΕΡ1: Κάθε κουκίδα τι παριστάνει … έχει σχέση η κουκίδα με το ηλεκτρόνιο;

Μάρθα: Όχι, έχει σχέση γενικότερα με τον χώρο, δηλαδή…

ΕΡ1: Δηλαδή κάπου που έχω πολλές κουκίδες, τι σημαίνει αυτό;

Μάρθα: Υπάρχει πιθανότητα να βρεθεί εκεί το ηλεκτρόνιο. … μας βοηθάει όταν δούμε πάρα πολλές  
κουκίδες, μεγάλη πυκνότητα, εκεί πέρα ίσως υπάρχει, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα…

ΕΡ1: Η κάθε μια κουκίδα τι είναι επομένως;

Μάρθα: Ένα ηλεκτρόνιο; … Μια πιθανή θέση [για το ηλεκτρόνιο]

Έπειτα από μια μεγάλη περαιτέρω συζήτηση, η Μάρθα δέχτηκε ότι υπάρχει μια πιθανότητα να 
βρει το ηλεκτρόνιο στο εσωτερικό της σφαίρας και μια μικρή πιθανότητα να το βρει έξω από τη 
σφαίρα. Αλλά τότε μια νέα περιπλοκή προέκυψε:

ΕΡ1: Όταν είναι έξω από την σφαίρα, θα ΄ναι στο 1s, θα εξακολουθεί να είναι στο 1s τροχιακό;

Μάρθα: Νομίζω πως φεύγει από το 1s.

ΕΡ1: Αλλά όλη αυτή την ώρα μιλούσαμε για το 1s.

Μάρθα: Δεν ξέρω, μπορεί και να είναι, μπορεί και να … είναι κάπου ενδιάμεσα.

Τελικά  φθάσαμε  σε  ένα  αδιέξοδο,  με  τη  Μάρθα  να  καταλήγει  στο  συμπέρασμα  ότι  το 
ηλεκτρόνιο θα διεγερθεί.  (Η άποψη ότι το ηλεκτρόνιο μπορεί να βρεθεί έξω από τον χώρο που 
ορίζεται ως το τροχιακό 1s μόνο όταν διεγείρεται ήταν πολύ κοινή.)  Σημειωτέον ότι σύμφωνα 
με  την  απόδοσή  της  στο  γραπτό  ερωτηματολόγιο,  η  Μάρθα  είχε  υψηλή  επίδοση  στις 
αλγοριθμικές ερωτήσεις και χαμηλή στις εννοιολογικές.
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Συμπεράσματα και διδακτικές επιπτώσεις
Πολλοί σπουδαστές δυσκολεύονται να καταλάβουν την πιθανολογική φύση της έννοιας του 
τροχιακού. Επιπλέον προσδιορίζουν το τροχιακό μόνο ως τον χώρο που περικλείεται από  το 
χρησιμοποιούμενο σχήμα για το τροχιακό (ή μόνο την επιφάνεια του σχήματος αυτού), δηλαδή 
τη μορφή του τροχιακού που αναφέρεται σε μια ορισμένη πιθανότητα. Μια αποτελεσματική 
προσέγγιση για εννοιολογική αλλαγή ήταν μέσω της αλλαγής του μεγέθους του τροχιακού, σε 
σχέση με την τιμή της πιθανότητας να βρεθεί εκεί το ηλεκτρόνιο.  

Οι έννοιες και οι διαδικασίες της κβαντικής χημείας είναι αφηρημένες και σύνθετες, έτσι η 
μάθηση είναι δύσκολη χωρίς μια λεπτομερή κατανόηση του θέματος. Διαφορετικά, οι φοιτητές 
πρέπει να προσφύγουν στη αποστήθιση των ορισμών, των τύπων, και των διαδικασιών. Ο Aus-
ubel (2000)  έχει  διακρίνει  μεταξύ  της  νοηματικής  μάθησης  και  της  μηχανικής  μάθησης 
(αποστήθισης).  Σύμφωνα  με   τον  Novak (2002),  η  νοηματική  μάθηση  απαιτεί  την  καλά 
οργανωμένη δομή της σχετικής γνώσης και έντονη προσπάθεια για να συσχετισθεί η νέα με την 
υπάρχουσα  γνώση.  Αντίθετα,  η  αποστήθιση  απαιτεί  λίγη  σχετική  γνώση,  χωρίς  ιδιαίτερες 
απαιτήσεις  οργάνωσης και  ελάχιστη  ή καμιά  προσπάθεια  για  να  συσχετισθεί  η  νέα  με  την 
υπάρχουσα γνώση. Από μια άλλη οπτική, τα ζητήματα που συζητήθηκαν σε αυτήν την εργασία 
είναι  ιδιαίτερα απαιτητικά,  απαιτώντας  ό,τι  έχει  ονομαστεί  ως  ανώτερης  τάξεως  γνωσιακές 
ικανότητες (higher-order cognitive skills, HOCS, Zoller & Tsaparlis, 1997). 

Αυτή η μελέτη μαζί με άλλες παρόμοιες μελέτες (Tsaparlis & Papaphotis, 2002, Stefani & 
Tsaparlis,  2008,  Στεφανή  &  Τσαπαρλής,  2009)  αποκαλύπτει  τη  φτωχή  κατανόηση  των 
κβαντικών εννοιών (συμπεριλαμβανομένων των μαθηματικών χαρακτηριστικών γνωρισμάτων 
τους  -  δείτε  Tsaparlis &  Papaphotis,  2008),  και  τον  σχηματισμό  εναλλακτικών  ιδεών  και 
παρερμηνειών.  Τα  προβλήματα   αυτά  που  προκύπτουν  εν  μέρει  από  τα  εγχειρίδια  και  τη 
διδασκαλία και εν μέρει από την ίδια την φύση της κβαντικής θεωρίας (Bodner, 1991,  Fishler 
& Lichtfeldt, 1992, Tsaparlis & Papaphotis, 2002, Kalkanis, Hadzidaki, & Stavrou, 2003) είναι 
πολύ  σοβαρά.  Η  παραδοσιακή  διδακτική  μεθοδολογία  διδασκαλίας  είναι  δύσκολο  να  τα 
ξεπεράσει, αντίθετα η εποικοδομητική παιδαγωγική η οποία παρέχει ενεργές και συνεργατικές 
μορφές μάθησης, και στοχεύει στην εννοιολογική σύγκρουση και την εννοιολογική αλλαγή, 
φαίνεται να είναι πιο αποτελεσματική στη μείωση ή στο ξεπέρασμά τους. 

Σε αυτήν την μελέτη, υιοθετήσαμε ενεργές μεθόδους διδασκαλίας και μάθησης, με τους 
φοιτητές να εργάζονται υπό την επίβλεψη και την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού, κυρίως όμως 
με τους σπουδαστές να συνεργάζονται σε μικρές ομάδες για να επιτύχουν έναν ορισμένο κοινό 
μαθησιακό  στόχο.  Ερευνητικά  δεδομένα  υποστηρίζουν  ότι  αυτές  οι  μέθοδοι  παρέχουν  ένα 
καλύτερο μαθησιακό περιβάλλον και συμβάλλουν στη βαθύτερη κατανόηση και την ανάπτυξη 
ικανοτήτωνμάθησης  (Duncan-Hewitt,  Mount &  Apple,  1995,   Johnson,  Johnson,  &  Smith, 
1991,  Stamovlasis, Dimos & Tsaparlis, 2006).
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Σύγκριση πειραματικής και παραδοσιακής διδασκαλίας των 
φαινομένων ανάκλασης και διάθλασης του φωτός σε μαθητές Β΄ 

Γυμνασίου 

Παππάς Χ., Καμαράτος Μ., Κώτσης Κ.
Καθηγητής Γενικού Λυκείου  Άνω Καλεντίνης Άρτας. cpappas@cc.uoi.gr
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Αναπληρωτής Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε.,  Παν. Ιωαννίνων. kkotsis@cc.uoi.gr

Η μελέτη αυτή στοχεύει στη σύγκριση της διδασκαλίας της Φυσικής όταν γίνεται με τη 
βοήθεια  του  πειράματος  σε  σχέση  με  την  παραδοσιακή  διδασκαλία  στον  πίνακα. 
Εξετάζει την επίδραση του πειράματος στην απόδοση των μαθητών αμέσως μετά τη 
διδασκαλία  και  σε  βάθος  χρόνου.  Εφαρμόστηκε  σε  μαθητές  Β  Γυμνασίου  με  θέμα΄  
διδασκαλίας «Ανάκλαση και Διάθλαση του Φωτός». Το δείγμα της έρευνας ήταν  372 
μαθητές  από  αστικές  και  ημιαστικές  περιοχές  της  Ηπείρου.  Από  αυτούς  οι  202 
διδάχτηκαν  πειραματικά  εκτελώντας  οι  ίδιοι  πειράματα,  ενώ  οι  υπόλοιποι  170 
διδάχτηκαν  παραδοσιακά.  Η  επίδραση  του  τρόπου  διδασκαλίας  εξετάστηκε  με  τη 
χρήση ερωτηματολόγιου.  Τα ερωτηματολόγια  απαντήθηκαν  από τους  μαθητές  στο 
επόμενο μάθημα από τη διδασκαλία του αντικειμένου καθώς και μετά από δυο μήνες. 
Επίσης  δόθηκαν  τα  ίδια  ερωτηματολόγια  και  μετά  από  έξι  μήνες  σε  δύο  τμήματα 
μαθητών.  Η  έρευνα  έδειξε  ότι  οι  μαθητές,  που  διδάχθηκαν  το  αντικείμενο  μέσω 
πειραματικών  δραστηριοτήτων,  αποτύπωσαν  καλύτερα  τις  σωστές  έννοιες. 
Αξιοσημείωτο  είναι  ότι  με  την  πειραματική  διδασκαλία  η  γνώση  αφομοιώνεται 
καλύτερα από τους μαθητές και κυρίως εξακολουθεί να υφίσταται για μεγάλο χρονικό 
διάστημα. 

Εισαγωγή

Η  Φυσική  είναι  η  πρώτη  επιστήμη  που  χρησιμοποίησε  το  πείραμα  για  τον  έλεγχο  των 
υποθέσεων και των θεωριών της. Η σημασία της εργαστηριακής εκπαίδευσης στο μάθημα της 
Φυσικής σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης είναι σημαντική (Κόκκοτας Π. & Βλάχος Ι. 
1999, Κουμαράς 2002). Για το λόγο αυτό γίνονται  συνεχείς προσπάθειες για τη γενίκευση και 
τη βελτίωση της εργαστηριακής άσκησης τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.
Η  πρόοδος  της  τεχνολογίας  έχει  οδηγήσει  στη  μείωση  του  κόστους  και  τη  βελτίωση  των 
πειραματικών  συσκευών.   Έτσι,  οι  μετρήσεις  έχουν  μικρότερα  σφάλματα  και  τα  όργανα 
μέτρησης  είναι  πιο  εύχρηστα.  Αυτό  κάνει  επιτακτική  τη  συνεχή  αναδόμηση  των 
εργαστηριακών ασκήσεων (Σολωμονίδου 2001 και 2006). 
Από την άλλη μεριά, κάποιοι ερευνητές αμφισβητούν την άποψη, ότι η εργαστηριακή πρακτική 
είναι η καρδιά της διαδικασίας μάθησης των Φυσικών Επιστημών. Οι Κουλαιδής και Ogborn 
στέκονται  κριτικά  απέναντι  στην  επιμονή  ορισμένων  για  διδασκαλία  βασισμένη  στην 
υπερεκμετάλλευση του πειράματος [Κουλαιδής & Ogborn 1994].
Η παιδαγωγική αξία του πειράματος στην διδασκαλία της φυσικής είναι από χρόνια γνωστή 
[Woolnough & Allsop 1985]. Στην Ελλάδα το θέμα έχει απασχολήσει αρκετούς ερευνητές, οι 
οποίοι  προτείνουν πλέον της  δεκαπενταετίας,  την  εκτέλεση πειραμάτων στην εκπαιδευτική 
διαδικασία [Καριώτογλου & Κολλιόπουλος 1993, Κουμαράς κ.ά.  1992]. Στην δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση  στην  χώρας  μας  λίγες  σύγχρονες  έρευνες  έχουν  γίνει  για  την  επίδραση  στην 
μάθηση με την εκτέλεση πειραμάτων [Κοντοδήμος 2006].
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Σήμερα στη χώρα μας κυρίως η Διδακτική των Φυσικών Επιστημών βρίσκει έδαφος για να 
αναπτυχθεί μέσα στους κόλπους των Παιδαγωγικών Τμημάτων, με κύριο προσανατολισμό την 
έρευνα αναφορικά με τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στο Δημοτικό Σχολείο.
Σύμφωνα  με  έρευνα  της  Χαλκιά  οι  Έλληνες  εκπαιδευτικοί  πολύ  σπάνια  κάνουν  χρήση 
πειραμάτων [Χαλκιά 1999α και 1999β]. Πολλοί  εκπαιδευτικοί εκδηλώνουν ένα φόβο απέναντι 
στα όργανα και στις συσκευές της Φυσικής [Κώτσης 2005]. Πολλοί από αυτούς έχουν μια μη 
οργανωμένη,  μη  επεξεργασμένη  αντίληψη  για  το  ρόλο  του  πειράματος  στην  εκπαιδευτική 
πρακτική του μαθήματος. Αρκετοί θεωρούν το πείραμα ως μια περιττή πολυτέλεια που απαιτεί 
σημαντικό κόπο και χρόνο από τους ίδιους, χωρίς να συνεισφέρει στην ουσιαστική κατανόηση 
των εννοιών της Φυσικής.
Πρόσφατα έχει μελετηθεί η επίδραση της διδασκαλίας μέσω του πειράματος, σε σύγκριση με 
τη παραδοσιακή διδασκαλία, στη μετάδοση και διατήρηση της γνώσης σε βάθος χρόνου σε 
μαθητές  Λυκείου [Κοντοδήμος 2006]. Από τη μελέτη αυτή προέκυψε ότι η μετάδοση και πολύ 
περισσότερο η διατήρηση της γνώσης είναι καλύτερη όταν η διδασκαλία υποβοηθείται με το 
πείραμα.  Όμως,  η  εργασία  αυτή  έγινε  σε  ένα  μικρό  δείγμα  μαθητών  και  η  πειραματική 
διδασκαλία  έγινε  πάνω  σε  θέματα  μόνο  της  μηχανικής  και  συγκεκριμένα  σε  προβλήματα 
κίνησης.  Για  να  μπορούν  να  εξαχθούν  ασφαλή  συμπεράσματα  η  έρευνα  αυτή  πρέπει  να 
συνεχιστεί και σε άλλους τομείς της Φυσικής, όπως και σε διαφορετικά επίπεδα μάθησης.

Η έρευνα
Στην εργασία αυτή μελετάται η επίδραση του πειράματος στην απόκτηση και τη διατήρηση της 
γνώσης σε θέματα που σχετίζονται με την ανάκλαση και τη διάθλαση του φωτός σε μαθητές 
Γυμνασίου.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το 2007 (Μάρτιο ως Σεπτέμβριο) σε ένα δείγμα 372 μαθητών από 
αστικές  και  αγροτικές  περιοχές  των  Νομών  Ιωαννίνων  και  Άρτας,  με  τη  χρήση 
ερωτηματολογίου.  Το  δείγμα  χωρίστηκε  σε  δύο  τμήματα  στο  ένα  από  τα  οποία  έγινε 
παραδοσιακή διδασκαλία (διάλεξη) των φαινομένων ανάκλασης και διάθλασης του φωτός, ενώ 
στο άλλο η διδασκαλία έγινε με τη βοήθεια του πειράματος. Τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν 
από τους ίδιους τους μαθητές οι οποίοι χωρίστηκαν σε ομάδες των  τεσσάρων ατόμων (δυο 
συνεχόμενα θρανία). Δεν χρησιμοποιήθηκε η πειραματική διάταξη που προτείνονταν από τον 
εργαστηριακό οδηγό αλλά διαφορετική η οποία έδινε την δυνατότητα για εύκολη παρατήρηση 
τόσο της ανακλώμενης όσο και της διαθλώμενης ακτίνας, καθώς και την εύκολη καταγραφή 
των αντίστοιχων γωνιών.   Η πειραματική διάταξη που χρησιμοποιήθηκε (περιγράφεται στο 
φύλλο  εργασίας  στο  παράρτημα)  αποτελείται  από  ένα  απλό  Laser του  εμπορίου  και  ένα 
ημικυκλικό διαφανές πλακίδιο πάχους περίπου 1.6 cm. Το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε από 
τους μαθητές αμέσως μετά τη διδασκαλία, μετά από δύο μήνες ενώ σε δύο τμήματα μαθητών 
το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε και  μετά από έξι  μήνες.  Στο παράρτημα στο τέλος  της 
εργασίας περιλαμβάνονται το φύλλο εργασίας καθώς και το ερωτηματολόγιο που δόθηκε στους 
μαθητές.  Σημειώνεται ότι  σήμερα (2009) το σχολικό βιβλίο και ύλη της  β΄ γυμνασίου έχει 
αλλάξει και δεν διδάσκεται ποια η οπτική σε αυτή την τάξη.  Η ανάλυση των δεδομένων έγινε 
με  το  πρόγραμμα  SPSS 14.0  για  Windows στο  οποίο  καταχωρήθηκαν  οι  απαντήσεις  των 
μαθητών από όλα τα ερωτηματολόγια και στη συνέχεια έγινε η επεξεργασία των δεδομένων 
και ο υπολογισμός των συχνοτήτων και των ποσοστών των έγκυρων απαντήσεων. 

Αποτελέσματα
Το  ερωτηματολόγιο  που  δόθηκε  στους  μαθητές  αποτελείται  από  δεκαπέντε  ερωτήσεις.  Οι 
πρώτες πέντε εξέταζαν την στάση του γνωστικού αντικειμένου της φυσικής και του πειράματος 
στους μαθητές,  ενώ οι  υπόλοιπες δέκα την ενότητα της ανάκλασης και  της διάθλασης του 
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φωτός. Τα πλήρη αποτελέσματα παρουσιάζονται σε άλλη εργασία [Παππάς 2008], ενώ εδώ 
γίνεται αναφορά μόνο σε λίγες αντιπροσωπευτικές ερωτήσεις με την αντίστοιχη ανάλυση των 
απαντήσεων και το σχολιασμό.
Ερώτηση 4:
Βρίσκεις ενδιαφέρουσα την επιστήμη της Φυσικής; Θα ήθελες για παράδειγμα να σπουδάσεις 
Φυσική και να ασχοληθείς επαγγελματικά με τη Φυσική;
Α. Θέλω να γίνω Φυσικός
Β. Η επιστήμη της Φυσικής είναι μια από τις επιλογές μου
Γ. Μάλλον θα προτιμούσα να ασχοληθώ με κάτι άλλο
Δ. Σίγουρα δεν με ενδιαφέρει.
Στόχος  της  ερώτησης  αυτής  είναι  να διερεύνηση  τον  επαγγελματικό  προσανατολισμό  των 
μαθητών ως προς τη φυσική.
Από τη στατιστική μελέτη των απαντήσεων  προέκυψε το σχήμα 1.

Σχήμα 1: Απεικόνιση με ραβδόγραμμα των απαντήσεων των μαθητών στην ερώτηση 4

Βρίσκεις ενδιαφέρουσα την επιστήμη της Φυσικής; Θα ήθελες για παράδειγμα να 
σπουδάσεις Φυσική και να ασχοληθείς επαγγελματικά με τη Φυσική;
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Από τις  απαντήσεις  φαίνεται  ότι  μόλις  το 2% των μαθητών θα ήθελε να ασχοληθεί  με τη 
Φυσική, ενώ μόνο ένας στους τέσσερις θα μπορούσε να την έχει ως κάποια από τις επιλογές 
του.  Από  την  άλλη  μεριά  (Παππάς  2008)  απαντούν  κατά   υψηλό  βαθμό  ότι  βρίσκουν 
ενδιαφέρον το μάθημα της Φυσικής.
 Παρά το ότι ο επαγγελματικός προσανατολισμός των μαθητών στην ηλικία των 14 χρόνων δεν 
είναι  πρώτης  προτεραιότητας  οι  μαθητές  δείχνουν  ότι  το  μάθημα  της  Φυσικής  τους  είναι 
ενδιαφέρον αλλά μόνο ένα ελάχιστο ποσοστό θα ήθελε να ασχοληθεί αποκλειστικά με την 
επιστήμη της Φυσικής.
7η Ερώτηση:
Όταν μια φωτεινή ακτίνα που διαδίδεται  στον αέρα προσπίπτει  στην ήρεμη επιφάνεια μιας 
λίμνης τότε (σωστή απάντηση Γ)
Α. μόνο διαθλάται
Β. μόνο ανακλάται
Γ. κατά ένα μέρος ανακλάται και κατά ένα μέρος διαθλάται
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Στόχος της ερώτησης αυτής ήταν να ελέγξει αν οι μαθητές έχουν κατανοήσει τις προϋποθέσεις 
υπό  τις  οποίες  πραγματοποιούνται  τα  φαινόμενα  της  ανάκλασης  και  διάθλασης.  Από  τη 
στατιστική μελέτη των απαντήσεων που δόθηκαν κατά το επόμενο μάθημα από την παράδοση 
στη συγκεκριμένη ερώτηση προέκυψε το σχήμα 2, ενώ μετά από δυο μήνες προέκυψε το σχήμα 
3.

Σχήμα 2: Απεικόνιση των απαντήσεων των μαθητών στην ερώτηση 7 μετά από την παράδοση.

Όταν μια φωτεινή ακτίνα που διαδίδεται στον αέρα προσπίπτει στην ήρεμη επιφάνεια μιας λίμνης 
τότε (σωστή απάντηση Γ)

Απαντήσεις μαθητών μετά από την παράδοση
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Σχήμα 3: Απεικόνιση των απαντήσεων των μαθητών στην ερώτηση 7 μετά από δυο μήνες..

Όταν μια φωτεινή ακτίνα που διαδίδεται στον αέρα προσπίπτει στην ήρεμη επιφάνεια μιας 
λίμνης τότε (σωστή απάντηση Γ)

Απαντήσεις μαθητών δυο μήνες μετά από την παράδοση
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Είναι γνωστό ότι οι μαθητές αυτής της ηλικίας έχουν την εναλλακτική ιδέα ότι όταν το φως 
διαδίδεται στον αέρα και προσπίπτει σε νερό (γενικά σε κάποιο διαφανές υλικό) τότε απλώς 
διέρχεται  στο  νερό,  δηλαδή  απλώς  διαθλάται  [Shapiro 1989].  Η  εναλλακτική  αυτή  ιδέα 
παραμένει  κατά  ένα  σημαντικό  ποσοστό  και  μετά  τη  διδασκαλία.  Όμως,  οι  μαθητές  που 
διδάχτηκαν πειραματικά απαντούν ότι η φωτεινή ακτίνα μόνο διαθλάται (εναλλακτική ιδέα) σε 
ποσοστό  περίπου  19%  τόσο  αμέσως  μετά  τη  διδασκαλία  όσο  και  έπειτα  από  δυο  μήνες. 
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Αντίθετα  οι  μαθητές  που  διδάχτηκαν  παραδοσιακά  απαντούν  ότι  η  φωτεινή  ακτίνα  μόνο 
διαθλάται αμέσως μετά το μάθημα σε ποσοστό 25,9% και έπειτα από δύο μήνες σε ποσοστό 
31,2%. Δηλαδή το 5,3% των μαθητών που διδάχθηκαν παραδοσιακά επέστρεψε μετά από δύο 
μήνες στην αρχική εναλλακτική ιδέα.
Οι  μαθητές  που  διδάχτηκαν  πειραματικά  απαντούν  σωστά  στην  παραπάνω  ερώτηση  κατά 
μεγαλύτερο ποσοστό 54% σε σχέση με την παραδοσιακή 41%. Το ίδιο παρατηρούμε και μετά 
από δυο μήνες.
Τα παραπάνω αποτελέσματα οπτικοποιούνται στο σχήμα 4 που ακολουθεί.

Σχήμα 4: Τα ποσοστά των μαθητών που απάντησαν σωστά καθώς και αυτών που επέλεξαν την 
απάντηση που περιείχε την εναλλακτική ιδέα.
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Συνολικά αποτελέσματα και σχόλια
Συνολικά το ποσοστό του συνόλου των μαθητών που απάντησαν σωστά στις ερωτήσεις 6 έως 
και  15  του  ερωτηματολογίου,  που  αφορούσε  το  γνωστικό  αντικείμενο  της  ανάκλασης  και 
διάθλασης και με τις δυο μεθόδους διδασκαλίας τόσο αμέσως μετά από τη διδασκαλία όσο και 
μετά από δυο μήνες καθώς και η μεταβολή αυτών των ποσοστών, απεικονίζονται στον πίνακα 1. 
Στους πίνακες 2 και 3 απεικονίζονται τα ποσοστά των μαθητών  των δύο  τμημάτων που έγινε η 
πειραματική και η παραδοσιακή διδασκαλία και που απάντησαν σωστά τόσο αμέσως μετά τη 
διδασκαλία, όσο και έπειτα από δύο και έξι μήνες.
Από τα αποτελέσματα των πινάκων 1, 2 και 3 παρατηρούμε μια αυξητική τάση της γνώσης των 
μαθητών μετά από δύο ή έξι μήνες σε σχέση με τις γνώσεις τους αμέσως μετά τη διδασκαλία. 
Αυτό είναι παράξενο. Μπορεί όμως να αποδοθεί στο ότι οι μαθητές διδάχθηκαν τα φαινόμενα 
της  ανάκλασης  και  της  διάθλασης  του  φωτός  για  πρώτη  φορά  και  η  ύλη  του  μαθήματος 
συνέχιζε να ασχολείται με τα φαινόμενα αυτά για αρκετό καιρό.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Ποσοστό %  επί του συνόλου των μαθητών που απάντησαν σωστά.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Ποσοστό % των μαθητών του τμήματος με την πειραματική διδασκαλία,  οι οποίοι 
απάντησαν σωστά.

Όμως, κατά τη διάρκεια μεταξύ του ελέγχου μετά από δύο μήνες και μετά από έξι μήνες δεν 
υπήρξε  ανατροφοδότηση  της  γνώσης  δεδομένου  ότι  μεσολάβησαν  οι  θερινές  διακοπές. 
Συγκρίνοντας  τα  ποσοστά  των  σωστών  απαντήσεων  μετά  από  έξι  μήνες  σε  σχέση  με  τα 
ποσοστά  μετά  από  δύο  μήνες  παρατηρούμε  μια  μείωση  των  ποσοστών  των  σωστών 
απαντήσεων,  όπως  θα  περιμέναμε.  Με τη  σύγκριση των  ποσοστών  επιτυχίας  των μαθητών 
αμέσως μετά τη διδασκαλία με τις δύο μεθόδους παρατηρούμε ότι η διδασκαλία με τη βοήθεια 
του πειράματος (πίνακας 2) υπερτερεί σημαντικά σε σχέση με την παραδοσιακή διδασκαλία 
(πίνακας 3) στην πλειονότητα των ερωτήσεων. Αυτό αποδίδεται στο ότι το πείραμα διεγείρει 
την προσοχή και το ενδιαφέρον των μαθητών κατά την ώρα του μαθήματος. Στο αποτέλεσμα 
αυτό καταλήγουν και τα γενικά αποτελέσματα από το σύνολο του δείγματος (πίνακας 1).
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                ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ
ΕΡΩΤΗΣ

Η
ΑΜΕΣΩ

Σ
ΜΕΤΑ

ΜΕΤΑ ΑΠΟ 
2 ΜΗΝΕΣ

ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΜΕΣΩΣ 
ΜΕΤΑ

ΜΕΤΑ ΑΠΟ 
2 ΜΗΝΕΣ

ΔΙΑΦΟΡΑ

6 52,4 55,4 +3,0 50,6 50,0 -0,6
7 54,0 59,7 +5,7 41,0 50,6 +9,6
8 56,9 58,1 +1,2 57,2 51,8 -5,4
9 93,6 97,3 +3,7 91,6 89,4 -2,2
10 74,3 82,3 +8,0 67,5 76,5 +9,0
11 46,5 54,3 +7,8 42,2 51,5 +9,3
12 53,0 46,8 -6,2 50,6 45,3 -5,3
13 39,6 28,5 -11,1 25,3 32,4 +7,1
14 34,2 22,6 -11,6 21,1 28,8 +7,7
15 23,3 29,6 +6,3 14,5 19,4 +4,9

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΜΕΣΩΣ

ΜΕΤΑ
ΜΕΤΑ ΑΠΟ 2 

ΜΗΝΕΣ
ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 6 

ΜΗΝΕΣ
ΔΙΑΦΟΡΑ

6 65,2 73,9 +8,7 80,0 +14,8
7 60,9 60,9 0 60,0 -0,9
8 43,5 73,9 +30,4 65,0 +21,5
9 95,7 91,3 -4,4 100,0 +4,3
10 73,9 82,6 +8,7 85,0 +11,1
11 69,6 73,9 +4,3 55,0 -14,6
12 73,9 73,9 0 65,0 -8,9
13 26,1 43,5 +17,4 30,0 +3,9
14 17,4 8,7 -8,7 20,0 +2,6
15 26,1 39,1 +13 15,0 -11,1



  6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής των Φ.Ε. και Ν.Τ. στην Εκπαίδευση

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Ποσοστό %  των μαθητών του τμήματος με την παραδοσιακή διδασκαλία οι οποίοι 
απάντησαν σωστά.

Από τον έλεγχο της διατήρησης της γνώσης δύο μήνες μετά την ημερομηνία της διδασκαλίας η 
σύγκριση  των  ποσοστών  των  σωστών  απαντήσεων  της  παραδοσιακής  διδασκαλίας   με  τα 
ποσοστά των σωστών απαντήσεων της διδασκαλίας με τη βοήθεια του πειράματος δείχνει ότι η 
διδασκαλία με τη βοήθεια του πειράματος υπερτερεί ακόμη περισσότερο της παραδοσιακής. Τα 
ποσοστά  αυτά  ενισχύονται  ακόμη  περισσότερο  υπέρ  της  διδασκαλίας  με  τη  βοήθεια  του 
πειράματος,  από  τον  έλεγχο  διατήρησης  της  γνώσης  έξι  μήνες  μετά  την  ημερομηνία  της 
διδασκαλίας στο μικρό δείγμα των μαθητών του 4ου Γυμνασίου Ιωαννίνων στο οποίο υπήρξε η 
δυνατότητα του επανελέγχου.
Ένα σημαντικό συμπέρασμα προκύπτει από την ανατροπή των αποτελεσμάτων υπάρχει στις 
ερωτήσεις 13 και 14. Οι δύο αυτές ερωτήσεις  αφορούν το φαινόμενο της ολικής ανάκλασης. Το 
φαινόμενο της ολικής ανάκλασης δεν μπορούσε να παρατηρηθεί εύκολα με την πειραματική 
διάταξη  που  χρησιμοποιήθηκε.  Στο  γεγονός  αυτό  μπορεί  να  αποδοθεί  η  αντιστροφή  των 
αποτελεσμάτων των σωστών απαντήσεων στις δύο αυτές ερωτήσεις υπέρ της παραδοσιακής 
διδασκαλίας.
 Η παρατήρηση αυτή δείχνει ότι το πείραμα για να αποδώσει ως μέσο διδασκαλίας πρέπει να 
σχεδιασθεί  καλά,  να  χρησιμοποιηθούν  οι  κατάλληλες  διατάξεις  και   να  είναι  εύκολα 
παρατηρήσιμο από τους  μαθητές.  Αυτή ίσως είναι  η  μεγαλύτερη αιτία  που οδηγεί  πολλούς 
διδάσκοντες  να  αποφεύγουν την εκτέλεση πειραμάτων στην τάξη.  Από την  άλλη μεριά,  τα 
αποτελέσματα της παρούσας εργασίας συμφωνούν με τα αποτελέσματα προηγούμενης έρευνας 
[Κοντοδήμος 2006], στο ότι τόσο η απόκτηση όσο και η διατήρηση της γνώσης είναι καλύτερη 
με τη βοήθεια του πειράματος. Αυτό αποδίδεται, όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω, στο ότι το 
σωστά σχεδιασμένο πείραμα διεγείρει και εντείνει την προσοχή των μαθητών στο μάθημα.

Συμπεράσματα

Από τη μελέτη της επεξεργασίας των δεδομένων και των συγκρίσεων που έχουν γίνει, αλλά και 
από την παρουσία μας στην τάξη, καθώς και με την επικοινωνία μας με  τους καθηγητές που 
συμμετείχαν στην όλη διαδικασία καταλήξαμε σε μια σειρά από συμπεράσματα τα οποία και 
ακολουθούν:
1. Οι  πειραματικές  δραστηριότητες  προκάλεσαν  το  ενδιαφέρον  των  μαθητών  σε  πολύ 

μεγαλύτερο βαθμό από τις παραδοσιακές στον πίνακα. 
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ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 
ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΜΕΣΩΣ

ΜΕΤΑ
ΜΕΤΑ ΑΠΟ 2 

ΜΗΝΕΣ
ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 

6 ΜΗΝΕΣ
ΔΙΑΦΟΡΑ

6 63,6 58,3 -5,3 47,6 -16
7 27,3 50 +22,7 42,9 +15,6
8 54,5 58,3 +3,8 19,0 -35,5
9 90,9 95,8 +4,9 85,7 -5,2
10 59,1 70,8 +11,7 71,4 +12,3
11 45,5 45,8 +0,3 28,6 -16,9
12 36,4 45,8 +9,4 47,6 +11,2
13 27,3 37,5 +10,2 47,6 +20,3
14 22,7 4,2 -18,5 28,6 +5,9
15 18,2 20,8 +2,6 9,5 -8,7
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2. Οι  μαθητές  παρουσιάζουν  ιδιαίτερα  θετική  στάση  έναντι  του  πειράματος.  Σχεδόν  όλοι 
πιστεύουν ότι το πείραμα βοηθά στην κατανόηση των εννοιών  και των φαινομένων.

3. Η πειραματική διαδικασία επιδρά θετικά στον συναισθηματικό  κόσμο των μαθητών. 
4. Οι μαθητές της ηλικίας αυτής θεωρούν ενδιαφέρον το μάθημα της Φυσικής κατά 82.5% 

κατά  μέσο  όρο.  Μάλιστα  ένας  στους  τέσσερις  δεν  αποκλείει  και  την  μελλοντική 
επαγγελματική   του  ενασχόληση με  αυτή.  Ενδιαφέρον  θα  είχε  να  εξεταστεί  κατά  πόσο 
μεταβάλλεται αυτή η στάση τους κατά τη φοίτησή τους στις επόμενες τάξεις.

5. Στις  εννέα από τις  δέκα ερωτήσεις  γνωστικού περιεχομένου οι μαθητές  που διδάχτηκαν 
πειραματικά  απαντούν  κατά  το  επόμενο  μάθημα  μετά  την  παράδοση  σωστά  κατά 
υψηλότερα  ποσοστά.  Μετά  από  δυο  και  πολύ  περισσότερο  μετά  από  έξι  μήνες  η 
πειραματική  διδασκαλία  έχει  υψηλότερα  ποσοστά  στη  διατήρηση  της  γνώσης.  Αυτό 
αποδεικνύει  ότι  η  πειραματική  διδασκαλία  υπερτερεί  της  παραδοσιακής  στο  βαθμό 
κατανόησης και αφομοίωσης της νέας γνώσης τόσο άμεσα αλλά κυρίως σε βάθος χρόνου.

6. Η  πειραματική  διδασκαλία  επιφέρει  καλύτερα  αποτελέσματα  ειδικά  όταν  οι  μαθητές 
παρουσιάζουν εναλλακτική ιδέα. Το πείραμα κυρίως όταν πραγματοποιείται από τους ίδιους 
τους μαθητές επιφέρει εντονότερη γνωστική σύγκρουση, και τους βοηθά να φτάσουν μόνοι 
τους στη νέα γνώση, με αποτέλεσμα αυτή να αφομοιώνεται και να εδραιώνεται σε αυτούς.
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Μελέτη της συνεργασίας εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, 
μέσω μιας διδακτικής παρέμβασης υβριδικού χαρακτήρα, στην περιοχή 

της Γεωγραφίας 

Παρασκευάς Α., Λαμπρινός Ν., Ψύλλος Δ.
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Α.Π.Θ. 
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Η συνεργασία εκπαιδευτικών στη διδασκαλία των Φυσικών επιστημών χαρακτηρίζεται 
σαν δύσκολη περιοχή στην εκπαίδευση. Οι εκπαιδευτικοί από τα χρόνια των σπουδών 
τους μέχρι αυτά της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας  φαίνεται να προτιμούν να 
δουλεύουν ατομικά παρά συνεργατικά. Μια φράση που συνοψίζει πορίσματα ερευνών 
στον τομέα της συνεργατικής μάθησης είναι  «η συνεργασία δεν είναι  εύκολη».  Έτσι 
εφαρμόσαμε  μια  διδακτική  παρέμβαση  υβριδικού  χαρακτήρα  αποσκοπώντας  στην 
καλή  γνώση  των  γεωγραφικών  συντεταγμένων.  Η  παρέμβαση  περιελάμβανε 
θεωρητικά μαθήματα δια ζώσης, ανάρτηση δικτυακού υλικού και έρευνα πεδίου με τη 
μορφή  υπαίθριας  δραστηριότητας.  Οι  παραπάνω  γνώσεις  θα  βοηθούσαν  τους 
εκπαιδευτικούς  στην  υλοποίηση  ενός  σεναρίου  συνεργασίας  για  την  παραγωγή 
σχεδίων μαθημάτων στην περιοχή του προσανατολισμού με τη βοήθεια οργάνων. Στην 
εργασία περιγράφουμε την παρέμβαση στην περιοχή της Γεωγραφίας και στη συνέχεια 
παρουσιάζουμε  και  αναλύουμε  τα  αποτελέσματα  στο  τελευταίο  μέρος  της 
παρέμβασης  που  αφορά  τη  μελέτη  της  συνεργασίας  μέσω  της  εφαρμογής  ενός 
μοντέλου ανάλυσης περιεχομένου στους γραπτούς διαλόγους των συμμετεχόντων.

Εισαγωγή

Τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται σημαντικές αλλαγές σε όλους τους τομείς των ανθρώπινων 
δραστηριοτήτων έχοντας σαν κοινό παρανομαστή την έκρηξη και πρόοδο των επιστημονικών 
γνώσεων.  Οι  παραπάνω  εξελίξεις  φαίνεται  να  μην  αφήνουν  ανεπηρέαστη  την  εκπαίδευση 
γεγονός  που  επιβεβαιώνεται  στις  συνεχείς  αλλαγές  αναλυτικών  προγραμμάτων  σπουδών, 
αλλαγές στον τρόπο συγγραφής των σχολικών εγχειριδίων, στις μεθόδους διδασκαλίας και το 
νέο  ρόλο  των  εκπαιδευτικών  και  τέλος  στην  ένταξη  τεχνολογικών  μέσων  στη  διδασκαλία 
γνωστικών αντικειμένων (Κόκκος, 2003, Παπαδάκης κ. συν. 2003). Σε ότι αφορά το νέο ρόλο 
των εκπαιδευτικών αυτός φαίνεται να επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες μεταξύ των οποίων 
θεωρούνται  η  καλή  γνώση  περιεχομένου  και  η  χρήση  και  αξιοποίηση  της  συνεργατικής 
μάθησης στο σχολικό περιβάλλον. 
Στην  παρούσα  έρευνα  το  αντικείμενο  μελέτης  είναι  η  «γεωγραφική  εκπαίδευση».  Ο  όρος 
«γεωγραφική  εκπαίδευση» συγκεντρώνει  το  σύνολο των  αρχών και  εννοιών που πρέπει  να 
ακολουθήσει  κάποιος  για  να  καταφέρει  να  μεταδώσει  γνώσεις  που  αφορούν  στη  χωρική 
κατανομή  κάθε  στοιχείου  και  φαινομένου  που  παρουσιάζεται  πάνω  στον  πλανήτη  και 
προέρχεται είτε από φυσικά είτε από ανθρωπογενή αίτια (Λαμπρινός, 2008).  Με την πάροδο 
των χρόνων έγιναν κάποιες προσπάθειες να βελτιωθεί η ύλη του μαθήματος της γεωγραφίας στα 
δημοτικά σχολεία αλλά μόνον πρόσφατα άρχισε η προσπάθεια ένταξης της γεωγραφίας στην 
πραγματικότητα,  δηλαδή  στη  σχέση  της  γεωγραφίας  με  τον  περιβάλλοντα  χώρο  και  τον 
άνθρωπο.  Αυτό μπορεί να αποτελέσει και την αφορμή για να ξεφύγει η διδασκαλία από το 
στενό  πλαίσιο  της  προσφοράς  στείρας  γνώσεις  τοπωνυμίων,  που  μετά  από κάποιο  χρονικό 
διάστημα  χάνεται,  επειδή  είναι  ασύνδετη  με  τις  διαδικασίες  που  συμβαίνουν  γύρω  μας. 
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Επιπλέον  όπως  τονίζουν  και  οι  Lambrinos &  Bibou (2006),  η  ανάγκη  για  τη  σύνδεση της 
καθημερινής  πρακτικής  με  τη  Γεωγραφία  έχει  τονιστεί   και  από  μαθητές.  Έρευνες  που 
υλοποιήθηκαν σε δημοτικά σχολεία της χώρας έδειξαν ότι οι μαθητές του δημοτικού δεν είναι 
εξοικειωμένοι με τη χρήση ενός χάρτη και θεωρούν δύσκολα τα θέματα που αφορούν τους 
χάρτες (Λαμπρινός 2008). 
Στα  παραπάνω  πλαίσια  μελετώνται  μέθοδοι  οργάνωσης  και  σχεδιασμού  επιμορφωτικών 
προγραμμάτων  για  εκπαιδευτικούς  που  διδάσκουν  Γεωγραφία  με  διάφορες  μεθόδους,  όπως 
συναντήσεις πρόσωπο με πρόσωπο, εξ Αποστάσεως με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και τέλος 
με υβριδικά ή μικτά μοντέλα που περιλαμβάνουν το συνδυασμό των δυο παραπάνω μεθόδων. 
Πρέπει να τονίσουμε ότι στην περιοχή της Γεωγραφίας και της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
έχουν  κατά  καιρούς  υλοποιηθεί  σημαντικά  ερευνητικά  προγράμματα  συμβάλλοντας  στη 
διερεύνηση των δυνατοτήτων της εξ Αποστάσεως μάθησης (Λαμπρινός, 2002). 
Η συνεργασία των δυο αυτών αντικειμένων αποτυπώνεται με τη φράση «η συνεργασία δεν 
είναι  εύκολη».  Αυτή  η  φράση  συνοψίζει  πορίσματα  ερευνών  στο  χώρο  της  συνεργατικής 
μάθησης και της συνεργατικής εργασίας (Hansen & Spada, 2006). Πολλές έρευνες έρχονται στο 
προσκήνιο  μελετώντας  διάφορους  τομείς,  παραμέτρους,  θεωρίες,  μοντέλα,  συνεργατικά 
διαδικτυακά εργαλεία,  τρόπους επικοινωνίας που αφορούν τη συνεργασία μεταξύ ατόμων ή 
ομάδων από απόσταση προκειμένου να δημιουργήσουν αποδοτικότερες συνθήκες συνεργασίας. 
Έτσι  προέκυψε  ότι  οι  Έλληνες  εκπαιδευτικοί  παρουσιάζονται  πρόθυμοι  να  εφαρμόσουν  τη 
συνεργατική μάθηση στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών, αλλά δηλώνουν ανέτοιμοι και σε 
μικρό  βαθμό  εξοικειωμένοι  με  τεχνικές  συνεργατικής  μάθησης (Πήλιουρας  κ.  συν.  2000). 
Επιπλέον εκφράζουν την επιθυμία να συμμετέχουν σε ποιοτικά προγράμματα επιμόρφωσης που 
δεν θα παρέχουν μόνο θεωρητικές γνώσεις αλλά θα δίνουν βαρύτητα σε πρακτική εξάσκηση. 
Από μια άλλη έρευνα προέκυψε ότι η δημιουργία εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων παραμένει 
ένα πολύπλοκο πρόβλημα και οι  παράγοντες που φαίνεται ότι συντελούν στην ολοκλήρωση 
μιας συνεργατικής δραστηριότητας εκπαιδευτικών είναι: το περιβάλλον εργασίας (σύγχρονη-
ασύγχρονη), το χρονικό πλαίσιο υλοποίησης, το μέγεθος και η ετερογένεια των ομάδων και 
τέλος οι μέθοδοι υποστήριξης (Βογιατζάκη κ. συν. 2005). 

Στόχος της εργασίας

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της συνεργασίας εν ενεργεία εκπαιδευτικών που 
συμμετείχαν σε μια επιμορφωτική διδακτική παρέμβαση υβριδικού χαρακτήρα. Η συνεργασία 
των  εκπαιδευτικών  αποσκοπούσε  στην  παραγωγή  σχεδίων  μαθημάτων  με  θέματα  τις 
γεωγραφικές συντεταγμένες και της συμπλήρωσης ενός χάρτη. 

Η ταυτότητα της έρευνας

Κατά το εαρινό εξάμηνο 2007, υλοποιήθηκε μια πιλοτική παρέμβαση σε δείγμα 22 εν ενεργεία 
εκπαιδευτικών που παρακολουθούσαν το μάθημα «διδακτική της Γεωγραφίας» στα πλαίσια του 
διετούς επιμορφωτικού προγράμματος επιμόρφωσης στο Διδασκαλείο «Δημήτρης Γληνός» του 
Παιδαγωγικού  Τμήματος  Δημοτικής  εκπαίδευσης  του  Αριστοτελείου  Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης. 
Βασικό στοιχείο της παρούσας έρευνας ήταν η υιοθέτηση των απόψεων της  Veerman (2000), 
βάσει των οποίων προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να καταστούν ικανοί να συνεργαστούν έπρεπε 
να  γνωρίζουν  καλά  το  γνωστικό  περιεχόμενο.  Έτσι  εφαρμόσαμε  μια  διδακτική  προσέγγιση 
υβριδικού χαρακτήρα, σχετικά με τη χρήση γεωγραφικών συντεταγμένων, τη χρήση πυξίδας και 
τον προσανατολισμό και   κατασκευή ενός  χάρτη εμπλουτίζοντάς  την με μια έρευνα πεδίου 

704



Εργασίες 

υλοποιούμενη μέσω μιας υπαίθριας δραστηριότητας. Με την έρευνα πεδίου αποσκοπούσαμε 
κυρίως  στην  καλύτερη  γνώση  περιεχομένου  που  θα  προέκυπτε  από  την  εφαρμογή 
αποκτηθέντων θεωρητικών γνώσεων στην πράξη. 
Τα στάδια που περιελάμβανε η διδακτική προσέγγιση υβριδικού χαρακτήρα ήταν:

• Θεωρητικά μαθήματα για το γνωστικό αντικείμενο δια ζώσης.
• Πρακτική εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων μέσω έρευνας πεδίου.
• Θεωρητικό  μάθημα  για  την  εξοικείωση  μετεκπαιδευομένων  με  το  διαδικτυακό 

μαθησιακό περιβάλλον-πρακτική εφαρμογή-εγγραφή στο χώρο.
• Δια ζώσης θεωρητικό μάθημα για τη συνεργασία.
• Συνεργασία  εξ  Αποστάσεως  μέσω  του  διαδικτυακού  μαθησιακού  περιβάλλοντος,  με 

σκοπό  την  παραγωγή  σχεδίων  μαθημάτων  σχετικά  με  τον  προσανατολισμό,  με  τη 
βοήθεια πυξίδας και χάρτη για μαθητές του δημοτικού σχολείου.

• Αξιολόγηση εργαλείων και τμημάτων της παρέμβασης.
Σε ότι αφορά την έρευνα πεδίου περιελάμβανε την υλοποίηση μιας υπαίθριας δραστηριότητας 
διάρκειας  2  ημερών  στο  όρος  Χορτιάτη  της  Θεσσαλονίκης  σύμφωνα  με  την  οποία  οι 
μετεκπαιδευόμενοι, χωρισμένοι σε ομάδες, διδάχτηκαν τα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:

• Τρόποι εύρεσης του βορρά και θέσης του παρατηρητή στο χάρτη.
• Περιγραφή πυξίδας.
• Προσανατολισμός χωρίς πυξίδα.
• Προσανατολισμός με πυξίδα.
• Τρόποι εύρεσης της θέσης του παρατηρητή στο χάρτη με τη βοήθεια πυξίδας και χωρίς.
• Διαφορά πραγματικής και οριζόντιας απόστασης.
• Εμπειρική μορφολογική τομή.
• Πραγματική και υπερυψωμένη μορφολογική τομή.
• Αζιμούθιο.
• Εντοπισμός  στο  χάρτη  των  σημείων  της  πορείας  με  βάση  τις  γεωγραφικές  τους 

συντεταγμένες.
Τη δεύτερη ημέρα υλοποιούσαν στην πράξη τις παραπάνω θεωρητικές γνώσεις  προκειμένου να 
βρουν και να συμπληρώσουν πάνω στον εκτυπωμένο χάρτη του Χορτιάτη τρία σημεία, τα οποία 
είχαν  συγκεκριμένες  γεωγραφικές  συντεταγμένες  (εικόνα  1).  Την  ημέρα  εκείνη  έγινε  και  η 
πορεία προς τα σημεία αυτά. Κατά την πορεία έγινε χρήση της πυξίδας και του χάρτη για την 
καταγραφή της θέσης κάθε ομάδας στο χάρτη. 
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Εικόνα 1: Παράδειγμα χάρτη με καθορισμένα 3 σημεία

Στο  επόμενο  στάδιο  αφού  εξοικειώθηκαν  και  εγγράφηκαν  στο  διαδικτυακό  μαθησιακό 
περιβάλλον παρακολούθησαν θεωρητικές γνώσεις για τη συνεργατική μάθηση αλλά και τους 
δόθηκε  ένα  σενάριο  βημάτων  που  θα  τους  διευκόλυνε  στη  συνεργασία  τους  στο  επόμενο 
στάδιο. 
Στο  τελευταίο  στάδιο  της  διδακτικής  παρέμβασης  οι  εκπαιδευτικοί  συμμετείχαν  σε  ένα 
συνεργατικό σενάριο εξ Αποστάσεως μέσω του διαδικτυακού μαθησιακού περιβάλλοντος και 
κάνοντας  χρήση  του  εργαλείου  των  ασύγχρονων  διαλόγων  παρήγαγαν  σχέδια  μαθημάτων 
σχετικά με τον προσανατολισμό με χρήση της πυξίδας και του χάρτη. 
Η μελέτη του συνεργατικού σεναρίου υλοποιήθηκε με το μοντέλο ανάλυσης περιεχομένου της 
Murphy (Murphy 2004).  Επιλέχτηκε  το  συγκεκριμένο  μοντέλο  ανάμεσα  σε  πολλά  επειδή 
εφαρμόζεται κυρίως σε ασύγχρονα δικτυακά περιβάλλοντα. Το μοντέλο της Murphy περιγράφει 
μια συνεχή διαδικασία η οποία ξεκινά από την κοινωνική παρουσία των μετεκπαιδευομένων και 
καταλήγει μέχρι την παραγωγή κοινών έργων όπως φαίνεται στο σχήμα 1. 
Το μοντέλο περιλαμβάνει 6 στάδια τα οποία το καθένα προκειμένου να υλοποιηθεί προϋποθέτει 
την  κατάκτηση  του  προηγούμενου.   Προκειμένου  να  εφαρμόσουμε  το  εργαλείο  αρχικά 
εκτυπώσαμε όλους  τους  γραπτούς  διαλόγους  των μετεκπαιδευομένων.  Για  κάθε  στάδιο του 
μοντέλου  κωδικοποιήθηκαν  ερωτήσεις  ή  προτάσεις  που  φανέρωναν  αυτό  το  στάδιο  και 
χαρακτηρίστηκαν με ειδικά γράμματα, π.χ. για μια πρόταση που φανέρωνε κοινωνική παρουσία 
χαρακτηρίστηκε  με  το  γράμμα  S,  για  διαμοιρασμό  πληροφοριών  με  τα  γράμματα   SP ή 
κατάθεση διαφωνίας με το γράμματα PD. 
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Στη συνέχεια αφού αναγνώσθηκαν όλοι οι διάλογοι και κατηγοριοποιήθηκαν ανάλογα με την 
παραπάνω κωδικοποίηση, η παραγόμενη λίστα συγκρίθηκε με τα 6 στάδια του μοντέλου για 
εξαγωγή συμπερασμάτων. Όλη η παραπάνω διαδικασία υλοποιήθηκε και από δεύτερο ερευνητή 
αποσκοπώντας στην αξιοπιστία της έρευνας και όπου υπήρχε διαφωνία ακολουθούσε συζήτηση 
για την εξαγωγή κοινών συμπερασμάτων.

Σχήμα 1: Στάδια συνεργασίας μοντέλου Murphy

Αποτελέσματα και σχόλια

Έχοντας υπόψη τα 6 στάδια του μοντέλου και αναλύοντας τους διαλόγους που υλοποίησαν, 
προκύπτουν τα παρακάτω αποτελέσματα (πίνακας 1). Συνολικά 662 μηνύματα ανταλλάχτηκαν 
από τις 11 διμελείς ομάδες και 11 τελικά προϊόντα-σχέδια μαθημάτων παρήχθησαν από αυτές. 
Αναλυτικότερα τα μηνύματα που βρέθηκαν αναλύονται σύμφωνα με τα 6 στάδια του μοντέλου 
της Murphy ως εξής:

Πίνακας 1: Συγκεντρωτικός πίνακας αποτελεσμάτων μοντέλου ανάλυσης περιεχομένου σύμφωνα με 
μοντέλο Murphy
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Κοινωνική παρουσία (Διαμοιρασμός προσωπικών απόψεων)
Για τη διερεύνηση της κοινωνικής παρουσίας των μελών μέσω των διαλόγων αναζητήθηκαν 
μηνύματα που έδειχναν διαμοιρασμό προσωπικών πληροφοριών όπως χαιρετισμοί,  έκφραση 
αναγνώρισης  ιδεών  άλλων  συμμετεχόντων,  έκφραση  συναισθημάτων,  κατάθεση  στόχων, 
σκοπών και έκφραση κινήτρων σχετικά με τη συμμετοχή. Συνολικά 171 μηνύματα βρέθηκαν 
στους διαλόγους που έδειχναν διαμοιρασμό προσωπικών απόψεων ή και χαιρετισμών.  
Παρουσίαση ατομικών απόψεων (Άρθρωση προσωπικών απόψεων)
Για  τη  διερεύνηση  της  παρουσίασης  ατομικών  απόψεων  αναζητήθηκαν  μηνύματα  που  να 
φανέρωναν κατάθεση προσωπικών απόψεων χωρίς να παραπέμπουν σε άλλους συμμετέχοντας 
και μηνύματα που έδειχναν ανακεφαλαίωση ή αναφορά στο περιεχόμενο χωρίς αναφορά στις 
απόψεις των άλλων συμμετεχόντων. Σχετικά με την άρθρωση προσωπικών απόψεων βρέθηκαν 
11  μηνύματα,  εκ  των  οποίων  9  φανέρωναν  κατάθεση  προσωπικών  απόψεων  χωρίς  να 
παραπέμπουν σε άλλους συμμετέχοντας και 2 που φανέρωναν ανακεφαλαίωση ή αναφορά στο 
περιεχόμενο χωρίς αναφορά στις απόψεις άλλων συμμετεχόντων.
Αμφισβήτηση και στοχασμός στις απόψεις άλλων (Τοποθετήσεις σε απόψεις άλλων)
Για τις  αντιδράσεις  στις  απόψεις  των άλλων αναζητήθηκαν στους διαλόγους  μηνύματα που 
έδειχναν άμεσες ή έμμεσες διαφωνίες με απόψεις  άλλων συμμετεχόντων,  παρουσίαση νέων 
απόψεων,  συνεργαζόμενες  απόψεις  και  τέλος  διαμοιρασμός  πληροφοριών  και  απόψεων.  Σε 
σχέση με τα μηνύματα που φανέρωναν τοποθετήσεις σε απόψεις άλλων βρέθηκαν συνολικά 51 
μηνύματα.  Από  αυτά  1  φανέρωνε  άμεση  διαφωνία  με  απόψεις  άλλου  συμμετέχοντα,  5 
φανέρωναν  έμμεσες  διαφωνίες  με  απόψεις  άλλων,  36  παρουσίαση  νέων  απόψεων,  2 
συνεργαζόμενες απόψεις και τέλος 7 που φανέρωναν διαμοιρασμό πληροφοριών.
Από  κοινού  οικοδόμηση  διαμοιραζόμενων  απόψεων  και  νοημάτων  (Συνεργατική  οικοδόμηση 
διαμοιραζόμενων απόψεων)
Σχετικά με την κοινή οικοδόμηση απόψεων και εννοιών αναζητήθηκαν μηνύματα που έδειχναν 
υποβολή ερωτημάτων για αποσαφήνιση και επεξεργασία,  διατύπωση ρητορικών ερωτήσεων, 
επιδίωξη ανατροφοδότησης, πρόκληση σκέψεων και συζήτησης, απαντήσεις 
σε ερωτήσεις και κοινές συμβουλές. Μεγάλος αριθμός αλληλεπιδράσεων φάνηκε με συνολικά 
158 μηνύματα  που αφορούσαν τη συνεργατική οικοδόμηση διαμοιραζόμενων απόψεων και 
εννοιών. Από αυτά 63 αφορούσαν την υποβολή ερωτημάτων για αποσαφήνιση και επεξεργασία, 
6  που  φανέρωναν  διατύπωση  ρητορικών  ερωτήσεων,  32  σχετικά  με   επιδίωξη 
ανατροφοδότησης και 5 με πρόκληση σκέψεων και συζήτησης. Τέλος 40 κωδικοποιήθηκαν σαν 
απαντήσεις σε ερωτήσεις και 12 σαν κοινές συμβουλές.
Δόμηση διαμοιραζόμενων στόχων και απόψεων (Δόμηση κοινών στόχων και σκοπών)
Για τη διερεύνηση δόμησης διαμοιραζόμενων στόχων και απόψεων αναζητήθηκαν μηνύματα 
σχετικά με κατάθεση προτάσεων για ένα κοινό στόχο ή σκοπό και μηνύματα που φανέρωναν ότι 
οι μετεκπαιδευόμενοι εργάζονταν μαζί με επιδίωξη ένα κοινό στόχο ή σκοπό. Ανάλογα μεγάλος 
σε  αριθμό  ήταν  τα  μηνύματα  ανερχόμενα  σε  271.  Από αυτά  τα  223  φανέρωναν  κατάθεση 
προτάσεων για ένα κοινό στόχο και   48  έδειχναν ότι  οι  συμμετέχοντες εργαζόταν μαζί με 
επιδίωξη ένα κοινό στόχο.
Παραγωγή διαμοιραζόμενων έργων (προϊόντα)
Τέλος  όλοι  οι  μετεκπαιδευόμενοι  παρήγαγαν  σχέδια  μαθημάτων  σχετικά  με  τον 
προσανατολισμό με τη βοήθεια πυξίδας και χάρτη  τα οποία μετά από ποιοτική ανάλυση που 
υλοποιήθηκε  μετέπειτα  και  δεν  περιγράφεται  στο  παρόν  άρθρο  αξιολογήθηκαν  σαν 
επιστημονικά σωστά. 

708



Εργασίες 

Συμπεράσματα
Στην παρούσα εργασία υλοποιήσαμε μια διδακτική παρέμβαση υβριδικού χαρακτήρα με την 
οποία μελετήσαμε τη συνεργασία εκπαιδευτικών σε θέματα της Γεωγραφίας.  Η συνεργασία 
μελετήθηκε  με  την  εφαρμογή  του  μοντέλου  ανάλυσης  περιεχομένου  της  Murphy,  στο  εξ 
αποστάσεως  μέρος  της  παρέμβασης.  Ειδικότερα  το  μοντέλο  εφαρμόστηκε  στους  γραπτούς 
διαλόγους των συμμετεχόντων που καταγράφηκαν από το διαδικτυακό μαθησιακό περιβάλλον 
και αφορούσαν την παραγωγή σχεδίων μαθημάτων για μαθητές του δημοτικού, με θέμα τον 
προσανατολισμό με τη χρήση οργάνων. Από τη συνολική εικόνα των αποτελεσμάτων φαίνεται 
ότι  οι  εκπαιδευτικοί  κατάφεραν  να  ολοκληρώσουν  τη  συνεργασία  μεταξύ  τους  χωρίς 
αποχωρήσεις  ή  εγκαταλείψεις.  Η  παραγωγή  των  σχεδίων  μαθημάτων  από  όλους  τους 
συμμετέχοντες  χαρακτηρίζεται  σύμφωνα  με  το  μοντέλο  της  Murphy σαν  αναγνώριση  και 
ολοκλήρωση  της  συνεργασίας,  γεγονός  που  δεν  θεωρείται  δεδομένο (Murphy,  2004). 
Ειδικότερα  από την  ανάλυση του  μοντέλου  στους  γραπτούς  διαλόγους  των  συμμετεχόντων 
παρατηρείται μια διασπορά 662 κωδικοποιημένων μηνυμάτων σε όλα τα στάδια του μοντέλου 
(πίνακας 1). Μελετώντας τα αποτελέσματα φαίνεται μια αύξηση του αριθμού των μηνυμάτων 
στα ανώτερα στάδια του μοντέλου που ανήλθε στα 429 μηνύματα. 
Από την παραπάνω κωδικοποίηση βάσει του μοντέλου φαίνεται ότι οι μετεκπαιδευόμενοι δεν 
αντάλλαξαν μηνύματα με τη μορφή μονολόγων ή απλών δηλώσεων αλλά κινήθηκαν στην από 
κοινού  οικοδόμηση  διαμοιραζόμενων  απόψεων  και  νοημάτων  καθώς  και  στη  δόμηση 
διαμοιραζόμενων  στόχων  και  απόψεων,  γεγονός  σημαντικό  για  την  ολοκλήρωση  της 
συνεργασίας.  Σημαντικό  στοιχείο  που  φαίνεται  να  συνετέλεσε  στην  ολοκλήρωση  της 
συνεργασίας ήταν η καλή γνώση περιεχομένου μέσω των θεωρητικών μαθημάτων (μετρήθηκε 
με αρχικά και τελικά ερωτηματολόγια, μη περιγραφόμενα στην παρούσα έρευνα) αλλά και της 
έρευνας  πεδίου  που  υλοποιήθηκε  στα  αρχικά  στάδια  της  παρέμβασης.  Συνοψίζοντας  τα 
παραπάνω  συμπεράσματα  φαίνεται  ότι  η  εφαρμογή  της  διδακτικής  παρέμβασης  υβριδικού 
χαρακτήρα εμπλουτισμένη με την έρευνα πεδίου, συνετέλεσαν σημαντικά στη συνεργασία των 
μετεκπαιδευομένων,  γεγονός  που  επιβεβαιώθηκε  από  τα  αποτελέσματα  της  εφαρμογής  του 
μοντέλου ανάλυσης περιεχομένου της Murphy στους γραπτούς διαλόγους. 
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Προβλεπτική χρήση μοντέλων φόρτισης μονωτών και αγωγών

Πετρίδου Ε.1, Ψύλλος Δ.1, Χατζηκρανιώτης Ε.2

1 Παιδαγωγικό τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Α.Π.Θ., psillos@eled.auth.gr
2 Τμήμα Φυσικής, Α.Π.Θ., evris@physics.auth.gr

Σχεδιάσαμε, αναπτύξαμε και εφαρμόσαμε ένα τρίωρο εκπαιδευτικό σενάριο βασισμένο 
στα  μοντέλα,  στο  οποίο  12  φοιτητές/τριες  του  Παιδαγωγικού  Τμήματος  Δημοτικής 
Εκπαίδευσης  του  Α.Π.Θ.  συμμετείχαν  ενεργά  στην  προβλεπτική  χρήση  έτοιμων 
προσομοιωμένων  μοντέλων  που  αναπτύξαμε  για  τις  ανάγκες  της  διδασκαλίας  και 
αναφέρονται στο διαφορετικό τρόπο φόρτισης των αγωγών και των μονωτών. Στόχος 
της παρούσας έρευνας είναι  να διερευνήσουμε την επίδραση των προσομοιωμένων 
μοντέλων  στην  εξοικείωση  των  φοιτητών/τριών  με  την  προβλεπτική  χρήση  των 
μοντέλων  και  την  καταλληλότητα  του  φαινομένου  της  περιστροφής  του  απλού 
μπαλονιού  και  της  μη  περιστροφής  του  μπαλονιού  που  είναι  τυλιγμένο  με 
αλουμινόχαρτο καθώς έλκονται από μία ετερώνυμα φορτισμένη ακλόνητη ράβδο που 
βρίσκεται δίπλα τους για την ανάδειξη της προβλεπτικής λειτουργίας των μοντέλων. 
Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις γραπτές προβλέψεις των φοιτητών/τριών 
και  τις  ομαδικές συνεντεύξεις  σε συγκεκριμένες φάσεις  του εκπαιδευτικού σεναρίου 
έδειξαν ότι οι φοιτητές/τριες κατάφεραν να προβλέψουν το φαινόμενο με τη χρήση 
των προσομοιωμένων μοντέλων και να λειτουργήσουν σύμφωνα με την επιστημονική 
μέθοδο.

Εισαγωγή

Στη χώρα μας υπάρχει έντονο εκπαιδευτικό ενδιαφέρον για τη διδασκαλία και μάθηση με 
μοντέλα  αφού  σύμφωνα  με  το  πρόσφατα  θεσμοθετημένο  Ενιαίο  Διαθεματικό  Πρόγραμμα 
Σπουδών1 σε  όλες  τις  βαθμίδες  της  υποχρεωτικής  εκπαίδευσης  τονίζεται  η  σημασία  των 
μοντέλων  και  συγκεκριμένα  αναφέρει  στους  σκοπούς  για  τη  διδασκαλία  των  Φυσικών 
Επιστημών (σελ. 540): «προτεραιότητα του εκπαιδευτικού είναι να οδηγήσει το μαθητή/τρια 
στην οικοδόμηση και χρήση επιστημονικών προτύπων-μοντέλων προκειμένου να περιγράψει, 
να ερμηνεύσει και να προβλέψει ορισμένα φυσικά ή χημικά φαινόμενα και διαδικασίες». 
     Τα μοντέλα αποτελούν πολύτιμα εργαλεία διότι μπορεί κανείς να κατανοήσει αφηρημένες, 
δύσκολες έννοιες και μη ορατά φαινόμενα (Treagust & Harrison, 1999), ενώ παίζουν θεμελιώδη 
ρόλο στη μεθοδολογία της επιστήμης (Ogborn & Martins, 1996). Διδακτικές προσεγγίσεις που 
βασίζονται στα μοντέλα, εμπλέκουν τους μαθητές/τριες σε αυθεντικές πρακτικές χρήσης των 
μοντέλων ως εργαλεία για την περιγραφή, τη διερεύνηση, την ερμηνεία, την πρόβλεψη των 
φαινομένων και την εποικοδόμηση της γνώσης. Η χρήση των μοντέλων μπορεί να βοηθήσει 
τους  μαθητές/τριες  να  κατανοήσουν  τα  φυσικά  φαινόμενα  (Σταυρίδου  1995)  ή  τα  σύνθετα 
συστήματα και να τους διευκολύνει στην κατανόηση στοιχείων της φύσης της επιστήμης, ενώ 
ταυτόχρονα τους δίνεται η ευκαιρία να μάθουν για την επιστημονική έρευνα (Wisnudel-Spitul-
nik et.al 1999). Όταν ένα μοντέλο χρησιμοποιείται για οπτικοποίηση περιέχει χαρακτηριστικά 
του αντικειμένου που αναπαριστά και φαίνεται ή λειτουργεί όπως το αντικείμενο,  όταν ένα 
μοντέλο χρησιμοποιείται για εξήγηση περιέχει τα σημαντικά χαρακτηριστικά που βοηθούν στην 
κατανόηση του φαινομένου και όταν χρησιμοποιείται για πρόβλεψη βοηθάει τον χρήστη να 
ελέγξει τις υποθέσεις του και να προβλέψει το φαινόμενο (Carpenter & Romberg 2004).
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Ωστόσο,  πολλές  έρευνες  ανέδειξαν  τις  περιορισμένες  γνώσεις  των  μαθητών/τριών, 
φοιτητών/τριών, ακόμα και των εν ενεργεία εκπαιδευτικών σχετικά με τα μοντέλα και ότι οι 
εκπαιδευτικοί εμφανίζουν προβλήματα στο να διδάξουν μοντέλα ή να εφαρμόσουν διαδικασίες 
μοντελοποίησης μέσα στην τάξη (Grosslight et.  al 1991, Ingham & Gilbert 1991, Van Driel & 
Verloop 1999).  Δυσκολίες  αντιμετωπίζονται  στην  αναγνώριση  και  την  εφαρμογή  της 
ερμηνευτικής λειτουργίας των μοντέλων αλλά κυρίως στην αναγνώριση της προβλεπτικής τους 
λειτουργίας (Treagust et.  al 2002, Cullin & Crawford 2003). Συγκεκριμένα, στις περισσότερες 
έρευνες  (Casperson &  Linn 2006,  Borghi et.  al 2007),  όπως  στην  περιοχή  του  στατικού 
ηλεκτρισμού  το  μοντέλο  χρησιμοποιείται  επεξηγηματικά.  Οι  μαθητευόμενοι  αρχικά 
παρατηρούν πειράματα και  στη συνέχεια χρησιμοποιούν έτοιμα μοντέλα ή εποικοδομούν οι 
ίδιοι μοντέλα προκειμένου να εξηγήσουν τα πειράματα ή τα φαινόμενα. 

Σύμφωνα  με  τους  Mellar  και  Bliss  (1994)  στις  “διερευνητικές”  δραστηριότητες  οι 
μαθητευόμενοι  διερευνούν έτοιμα μοντέλα,  ενώ στις  “εκφραστικές”  οικοδομούν  οι  ίδιοι  τα 
μοντέλα. Θεωρούμε ότι για την εξοικείωση της προβλεπτικής χρήσης των μοντέλων, που είναι 
η  πιο  δυσνόητη  από  τις  λειτουργίες  των  μοντέλων  και  αποτελεί  σημαντικό  στοιχείο  της 
επιστημονικής  μεθόδου,  απαιτείται  η  ενεργή  συμμετοχή  του μαθητευομένου σε  διαδικασίες 
κατά  τις  οποίες  το  μοντέλο  θα  χρησιμοποιείται  με  τέτοιο  τρόπο  ώστε  να  αναδεικνύεται  η 
προβλεπτική του λειτουργία,  δίχως όμως να “επιβαρύνεται” ταυτόχρονα ο μαθητευόμενος με 
την απαιτητική διαδικασία οικοδόμησης του μοντέλου.   

Επίσης, για την ανάδειξη της προβλεπτικής λειτουργίας του μοντέλου πρέπει να επιλεγούν 
τα  κατάλληλα  φαινόμενα  και  μοντέλα.  Για  παράδειγμα,  φαινόμενα  από  την  περιοχή  του 
στατικού ηλεκτρισμού επιτυγχάνονται με απλά μέσα, πολλά είναι οικεία και διδάσκονται σε 
όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες. Για την ερμηνεία τους, όμως, ή την πρόβλεψή τους απαιτείται 
το  μικροσκοπικό  μοντέλο,  ενώ  μαθητές/τριες  ακόμα  και  μελλοντικοί  δάσκαλοι  συναντούν 
δυσκολίες (Park et. al 2001, Barbas & Psillos 2003). Οι Barbas & Psillos (2003) επισημαίνουν 
ότι η μετάβαση της ερμηνείας σε μικροσκοπικό επίπεδο διευκολύνεται με την αλληλεπίδραση 
των  μαθητευομένων  με  προσομοιώσεις  που  αναπαριστούν  μικροσκοπικές  διαδικασίες  και 
τονίζουν  ότι  στην  αλληλεπίδραση “αιτιότητας-παρατήρησης”,  όταν  η  σχέση  αιτίας-αιτιατού 
είναι γνωστή τότε οι προσομοιώσεις παρατηρούνται εύκολα, ενώ η αντίστροφη οδός, δηλαδή η 
εξαγωγή της σχέσης αιτίας-αιτιατού από τις προσομοιώσεις είναι δύσκολη.

Στο  πλαίσιο  αυτό,  επιλέξαμε  ένα  τέτοιο  φαινόμενο  από  την  περιοχή  του  στατικού 
ηλεκτρισμού  και  αναπτύξαμε  δύο  προσομοιωμένα  μοντέλα  προκειμένου  να  τα 
χρησιμοποιήσουν  οι  φοιτητές/τριες  προβλεπτικά.  Το  φαινόμενο  που  επιλέξαμε  άπτεται  του 
διαφορετικού τρόπου φόρτισης των μονωτών και των αγωγών και είναι αυτό κατά το οποίο 
όταν  ένα  απλό  μπαλόνι  τρίβεται  στη  μπροστινή  του  περιοχή  με  μάλλινο  ύφασμα  και  άρα 
φορτίζεται  τοπικά  με  αρνητικό  φορτίο,  περιστρέφεται  καθώς  έλκεται  από  ετερώνυμα 
φορτισμένη ακλόνητη ράβδο που βρίσκεται δίπλα του, ενώ ένα μπαλόνι που είναι τυλιγμένο με 
αλουμινόχαρτο έλκεται δίχως να περιστρέφεται. 
Σκοπός,  λοιπόν,  της  παρούσας  έρευνας  είναι  να  διερευνήσει  την  επίδραση  των 
προσομοιωμένων μοντέλων στην εξοικείωση των φοιτητών/τριών με την προβλεπτική χρήση 
των μοντέλων και την καταλληλότητα του φαινομένου της περιστροφής του απλού μπαλονιού 
καθώς και της μη περιστροφής του μπαλονιού που είναι τυλιγμένο με αλουμινόχαρτο για την 
ανάδειξη της προβλεπτικής λειτουργίας των μοντέλων.  
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Μεθοδολογία
Ι) Το πλαίσιο

Το  δείγμα  της  έρευνας  αποτέλεσαν  12  φοιτητές/τριες  του  Παιδαγωγικού  Τμήματος 
Δημοτικής Εκπαίδευσης στο Α.Π.Θ, μελλοντικοί δάσκαλοι, οι οποίοι προέρχονταν από όλες τις 
κατευθύνσεις, βρίσκονταν στο μέσο των σπουδών τους και η έρευνα πραγματοποιήθηκε στo 
πλαίσιο του κατά επιλογήν υποχρεωτικού μαθήματος της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών. 
Οι  12 φοιτητές/τριες  σχημάτισαν τρεις  τετραμελείς  ομάδες  και  συμμετείχαν  σε  ένα  τρίωρο 
εκπαιδευτικό σενάριο. 

ΙΙ) Η ανάπτυξη των προσομοιωμένων μοντέλων
Η  πλειοψηφία  των  φοιτητών/τριών  αναγνωρίζει  ότι  οι  αγωγοί  επιτρέπουν  τη  διέλευση 

φορτίου μέσα από τη μάζα τους, ενώ οι μονωτές όχι, αλλά δεν μπορούν να προβλέψουν, ακόμα 
και να εξηγήσουν, το διαφορετικό τρόπο κίνησης των δύο μπαλονιών όπως έδειξαν πιλοτικές 
εφαρμογές που πραγματοποιήσαμε. Επίσης, για να διερευνηθεί το φαινόμενο της περιστροφής 
του απλού μπαλονιού (μονωτής) και της μη περιστροφής του μπαλονιού που είναι τυλιγμένο με 
αλουμινόχαρτο (αγωγός) καθώς έλκονται από μία ετερώνυμα φορτισμένη ακλόνητη ράβδο που 
βρίσκεται δίπλα τους, χρειάζεται ένα μοντέλο που να αναπαριστά μικροσκοπικά το διαφορετικό 
τρόπο φόρτισης σε ένα απλό μπαλόνι που είναι μονωτής και σε ένα μπαλόνι που είναι τυλιγμένο 
με αλουμινόχαρτο και  αποτελεί  τον αγωγό. Συνεπώς το φαινόμενο αυτό ενδείκνυται  για να 
προσπαθήσουν οι φοιτητές/τριες να το προβλέψουν με τη χρήση των μοντέλων. 
   Αναπτύξαμε δύο προσομοιωμένα μοντέλα με το πρόγραμμα Macromedia Flash. Σκοπός μας 
ήταν  οι  φοιτητές/τριες  να  χρησιμοποιήσουν  τα  προσομοιωμένα  μοντέλα  προκειμένου  να 
προβλέψουν την περιστροφή ενός απλού μπαλονιού και την μη περιστροφή ενός μπαλονιού που 
είναι τυλιγμένο με αλουμινόχαρτο όταν τα τρίβουμε με μάλλινο ύφασμα στη μπροστινή τους 
πλευρά και δίπλα τους υπάρχει θετικά φορτισμένη ακλόνητη ράβδος. 

Το μπαλόνι μονωτής
Στο προσομοιωμένο μοντέλο του μπαλονιού - μονωτή ο χρήστης μπορεί να επιλέξει και να 

τρίψει με ένα κομμάτι μάλλινου υφάσματος οποιαδήποτε περιοχή ενός απλού μπαλονιού και να 
δει τα ηλεκτρόνια να μεταφέρονται από το ύφασμα στην περιοχή του μπαλονιού που το έτριψε. 
Με πράσινο διακεκομμένο κύκλο φαίνεται κάθε φορά η περιοχή η οποία έχει τριφτεί και με 
μπλε μικρές σφαίρες τα ηλεκτρόνια που μεταφέρθηκαν κατά την τριβή. 

Το μπαλόνι αγωγός
Στο προσομοιωμένο μοντέλο του μπαλονιού - αγωγού ο χρήστης μπορεί να επιλέξει και να 

τρίψει με ένα κομμάτι μάλλινου υφάσματος οποιαδήποτε περιοχή ενός μπαλονιού που είναι 
τυλιγμένο με αλουμινόχαρτο και να δει τα ηλεκτρόνια να μεταφέρονται από το ύφασμα σε όλη 
την  επιφάνεια  του  μπαλονιού  ανεξάρτητα  από  την  περιοχή  του  μπαλονιού  που  επέλεξε  να 
τρίψει. Και σε αυτό το προσομοιωμένο μοντέλο με πράσινο διακεκομμένο κύκλο φαίνεται κάθε 
φορά  η  περιοχή  η  οποία  έχει  τριφτεί  και  με  μπλε  μικρές  σφαίρες  τα  ηλεκτρόνια  που 
μεταφέρθηκαν κατά την τριβή. 
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Εικόνα 1: Ηλεκτρόνια που μεταφέρθηκαν στο απλό μπαλόνι και σ’ αυτό με το αλουμινόχαρτο

  

Στην εικόνα 1 μπορεί κανείς να δει τα ηλεκτρόνια που έχουν μεταφερθεί από το μάλλινο 
ύφασμα  στο  κάθε  μπαλόνι.  Το  μοντέλο  αυτό  αναπαριστά  μικροσκοπικά  την  ιδιότητα  των 
αγωγών και των μονωτών να επιτρέπουν (ή όχι) τη διέλευση ηλεκτρικού φορτίου μέσα από τη 
μάζα τους.

ΙΙΙ)Το εκπαιδευτικό σενάριο
Σύμφωνα  με  το  σχεδιασμό  του  εκπαιδευτικού  σεναρίου  μας,  αρχικά  οι  φοιτητές/τριες 

προσπαθούν να  προβλέψουν  το  φαινόμενο,  στη  συνέχεια  διερευνούν  τα  προσομοιωμένα 
μοντέλα, ακολουθεί η φάση στην οποία προσπαθούν να προβλέψουν ξανά το ίδιο φαινόμενο 
αφού όμως έχουν ήδη γνωρίσει το μοντέλο, σε επόμενη φάση παρατηρούν το εικονικό πείραμα 
και  στο τέλος  συμμετέχουν σε μεταγνωστικές διαδικασίες,  όπου συγκρίνουν τις  προβλέψεις 
τους πριν και μετά το μοντέλο, αναστοχάζονται στον τρόπο που χρησιμοποίησαν το μοντέλο και 
γενικά συνειδητοποιούν τη φύση και τη λειτουργία του μοντέλου.

Το  εκπαιδευτικό  σενάριο  δηλαδή  περιλαμβάνει  πρόβλεψη  –  διερεύνηση  του  μοντέλου  –  
πρόβλεψη πάλι – παρατήρηση του φαινομένου και μεταγνωστική διαδικασία, δηλαδή ενισχύει την 
προβλεπτική χρήση των μοντέλων και  όχι  την  επεξηγηματική τους,  αφού  ζητάμε από τους 
φοιτητές/τριες πρώτα να διερευνήσουν τα μικροσκοπικά μοντέλα έτσι ώστε να προσπαθήσουν 
να  προβλέψουν  το  πείραμα  και  στη  συνέχεια  να  το  παρατηρήσουν.  Αντίθετα,  σε  άλλες 
προτάσεις όπως των  Borghi et.  al (2007) τα μικροσκοπικά μοντέλα στο στατικό ηλεκτρισμό 
είχαν επεξηγηματική λειτουργία: οι  φοιτητές/τριες  πρώτα παρακολουθούσαν το πείραμα και 
στη  συνέχεια  προσπαθούσαν  να  κατασκευάσουν  μικροσκοπικά  μοντέλα  προκειμένου  να 
ερμηνεύσουν  το  πείραμα.  Την  επεξηγηματική  λειτουργία  των  μοντέλων  στην  ίδια  περιοχή 
διερεύνησαν και οι Casperson & Linn (2006), οι οποίοι ανέπτυξαν μία σειρά αναπαραστάσεων 
και  κάλεσαν  τους  φοιτητές/τριες  να  προβλέψουν,  να  παρατηρήσουν,  να  εξηγήσουν  και  να 
διερευνήσουν την αναπαράσταση προκειμένου να κατανοήσουν ηλεκτροστατικά φαινόμενα. 

Στην παρούσα εργασία διαπραγματευόμαστε μόνο ένα μέρος του εκπαιδευτικού σεναρίου 
και εστιάζουμε την προσοχή μας μόνο στις φάσεις της πρόβλεψης του φαινομένου πριν και μετά 
τη διερεύνηση του μοντέλου.

 
ΙV) Τα εργαλεία
Πριν και μετά τη διερεύνηση των μοντέλων οι φοιτητές/τριες προέβλεψαν την κίνηση ενός 

απλού μπαλονιού και ενός μπαλονιού τυλιγμένου με αλουμινόχαρτο. Συγκεκριμένα, δόθηκαν 
στους φοιτητές/τριες δύο εικόνες που αναπαριστούσαν το κάθε μπαλόνι με την ακλόνητη ράβδο 
δίπλα τους και τους ζητήθηκε να προβλέψουν τι θα συμβεί όταν τρίψουμε το κάθε μπαλόνι με 
μάλλινο  ύφασμα  στην  μπροστινή  του  περιοχή  και  δίπλα  του  υπάρχει  ακλόνητη  θετικά 
φορτισμένη ράβδος, να απαντήσουν αν τα δύο μπαλόνια θα κινηθούν με τον ίδιο ή διαφορετικό 
τρόπο και να αιτιολογήσουν αναλυτικά την πρόβλεψή τους.
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Οι φοιτητές/τριες κατέγραφαν τις προβλέψεις τους ατομικά στα φύλλα εργασίας και στη 
συνέχεια  συμμετείχαν  σε  ομαδικές  συνεντεύξεις  ανά  τετραμελή  ομάδα  με  μία  εκ  των 
συγγραφέων.  Οι  εστιασμένες  σε  ομάδες  συνεντεύξεις,  οι  οποίες  ενισχύουν  την  ελεύθερη 
έκφραση των ιδεών (Vaughn et. al, 1996) βασίζονταν στις απαντήσεις που έδωσαν γραπτώς οι 
φοιτητές/τριες  στα  φύλλα  εργασίας  και  στόχο  είχαν  πρώτον  την  ανάδειξη  των  ιδεών  των 
φοιτητών/τριών σε μεγαλύτερο βάθος από αυτό που προκύπτει από τις γραπτές απαντήσεις τους 
στα φύλλα εργασίας (Cohen &  Manion, 1997) και δεύτερον τη γνωστοποίηση των αντιλήψεων 
του  κάθε  φοιτητή/τριας  στους  συμφοιτητές/τριές  του.  Ο  ρόλος  της  ερευνήτριας  ήταν 
καθοδηγητικός  και  συντονιστικός.  Για  την  εξαγωγή  των  αποτελεσμάτων  αναλύσαμε  το 
περιεχόμενο  των  συνεντεύξεων  και  ταξινομήσαμε  τις  προβλέψεις  των  φοιτητών/τριών.  Οι 
προβλέψεις ταξινομήθηκαν με βάση τις αναφορές των φοιτητών/τριών για τον τρόπο κίνησης 
των  μπαλονιών,  δηλαδή  αν  αναφέρουν  ότι  θα  είναι  ίδιος  ή  διαφορετικός  και  αν  στην 
αιτιολόγησή τους περιλαμβάνεται μακροσκοπικό ή μικροσκοπικό επίπεδο.

Αποτελέσματα
Στον πίνακα 1 που ακολουθεί παρουσιάζεται η ταξινόμηση των αρχικών (πριν τα μοντέλα) 

και  τελικών  (μετά  τα  μοντέλα)  προβλέψεων  των  φοιτητών/τριών.  Παρατηρούμε  ότι  οι 
προβλέψεις των φοιτητών/τριών πριν και μετά τα μοντέλα είναι διαφορετικές.

 
Πίνακας 1: ταξινόμηση αρχικών και τελικών προβλέψεων φοιτητών/τριών

κίνηση μπαλονιών
προβλέψεις

αρχικέ
ς 

τελικές 

Ίδια κίνηση: έλξη προς τη ράβδο και τα δύο μπαλόνια (μακροσκοπική ερμηνεία:  
όχι αναφορά σε ηλεκτρόνια) 7

Ίδια κίνηση: έλξη προς τη ράβδο και περιστροφή και τα δύο μπαλόνια 1
Διαφορετική  κίνηση:  το  μπαλόνι  με  το  αλουμινόχαρτο  έλκεται  λιγότερο  λόγω 
βάρους  ή  διαφορετικού  υλικού  (μακροσκοπική ερμηνεία:  όχι  αναφορά  σε 
ηλεκτρόνια)  

3

Διαφορετική  κίνηση:  το  μπαλόνι  με  το  αλουμινόχαρτο  έλκεται  λιγότερο  λόγω 
βάρους ή διαφορετικού υλικού (μικροσκοπική ερμηνεία: αναφορά σε ηλεκτρόνια)  3

Διαφορετική  κίνηση:  έλξη  προς  τη  ράβδο και  τα  δύο  μπαλόνια,  μόνο  το  απλό 
μπαλόνι περιστρέφεται (μακροσκοπική ερμηνεία: όχι αναφορά σε ηλεκτρόνια) 3

Διαφορετική  κίνηση:  έλξη  προς  τη  ράβδο και  τα  δύο  μπαλόνια,  μόνο  το  απλό 
μπαλόνι περιστρέφεται (μικροσκοπική ερμηνεία: αναφορά σε ηλεκτρόνια) 6

Καμία πρόβλεψη 1

I) Προβλέψεις πριν τα μοντέλα
Από  τις  προβλέψεις  πριν  τα  μοντέλα  προκύπτει  ότι  οι  φοιτητές/τριες  γνωρίζουν  ότι  τα 

μπαλόνια  θα  φορτιστούν  μετά  το  τρίψιμο  αρνητικά  και  στη  συνέχεια  θα  κινηθούν  αφού 
έλκονται  από τη ράβδο:  
«εγώ έχω επιλέξει ότι θα κινηθούν με τον ίδιο τρόπο τα δύο μπαλόνια…ότι και στις δύο περιπτώσεις όταν 
τρίβουμε με μάλλινο ύφασμα το μπαλόνι φορτίζεται αυτό αρνητικά με αποτέλεσμα να έλκεται από τη θετικά  
φορτισμένη ράβδο».

Κανένας  όμως  δε  συνδέει  το  διαφορετικό  υλικό  με  το  διαφορετικό  τρόπο φόρτισης  και 
συνεπώς με τη διαφορετική κίνηση των δύο μπαλονιών. Η πλειοψηφία των φοιτητών/τριών 
(8/12) απάντησε ότι τα μπαλόνια θα κινηθούν με τον ίδιο τρόπο: 
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«τα δύο μπαλόνια θα κινηθούν με τον ίδιο τρόπο. Το πρώτο μπαλόνι φορτίζεται αρνητικά όταν τρίψουμε 
πάνω του το μάλλινο ύφασμα και έτσι επειδή είναι θετικά φορτισμένη η γυάλινη ράβδος, η γυάλινη ράβδος  
θα έλκει το φορτισμένο μπαλόνι και στο δεύτερο σχήμα πάλι θα φορτιστεί αρνητικά το μπαλόνι και θα 
συμβεί το ίδιο».

Δύο από αυτούς τους φοιτητές/τριες προβληματίστηκαν για την επίδραση του διαφορετικού 
υλικού κατά τη διάρκεια της ομαδικής συνέντευξης αλλά τελικά δεν άλλαξαν την αντίληψή τους 
η οποία παρέμεινε στο γενικό επίπεδο της φόρτισης: 
«και εγώ πιστεύω ότι τα μπαλόνια θα κινηθούν με τον ίδιο τρόπο…αλλά σκέφτομαι μήπως το γεγονός ότι  
έχουμε το ένα μπαλόνι τυλιγμένο με αλουμινόχαρτο επηρεάζει την αλληλεπίδραση του μπαλονιού με τη  
ράβδο…αλλά δεν ξέρω…». 

Από τους 8 φοιτητές/τριες που επέλεξαν ότι τα μπαλόνια θα κινηθούν με τον ίδιο τρόπο, 
ενδιαφέρον έχει η ερμηνεία ενός φοιτητή/τριας, διότι ενώ σκέφτηκε την περιστροφή του απλού 
μπαλονιού, δεν διαχώρισε το διαφορετικό υλικό στο μπαλόνι με το αλουμινόχαρτο θεωρώντας 
ότι και τα δύο μπαλόνια θα περιστραφούν:
«τρίβοντας το μπαλόνι αποκτά αρνητικό φορτίο. Αυτό ισχύει για το ένα μπαλόνι αλλά το ίδιο ακριβώς και  
για  το  άλλο  μπαλόνι…Η ράβδος  είναι  θετικά  φορτισμένη  άρα  προκύπτει  ελκτική  δύναμη  μεταξύ  της  
ράβδου και του συγκεκριμένου σημείου του μπαλονιού. Λόγω της άσκησης δύναμης στο συγκεκριμένο αυτό 
σημείο, το μπαλόνι περιστρέφεται ώστε το φορτισμένο σημείο να έρθει στην ίδια ευθεία με τη ράβδο και  
στη συνέχεια το μπαλόνι πλησιάζει τη στερεωμένη ράβδο από το φορτισμένο πάντα σημείο».

Τρεις  από  τους  12  φοιτητές/τριες  πήραν  υπόψη  τους  το  διαφορετικό  υλικό  αλλά  το 
συνέδεσαν με το μέτρο της δύναμης. Συγκεκριμένα ότι το μπαλόνι με το αλουμινόχαρτο δεν θα 
πλησιάσει τόσο πολύ στη ράβδο όσο το απλό μπαλόνι, λόγω βάρους ή διαφορετικού υλικού, 
ενώ δεν σκέφτηκαν την τοπική φόρτιση και την πιθανή περιστροφή στην κίνηση του απλού 
μπαλονιού:
«εγώ θεωρώ ότι το υλικό παίζει ρόλο και συγκεκριμένα πιστεύω ότι το απλό μπαλόνι θα κινηθεί ενώ το  
μπαλόνι με το αλουμινόχαρτο δεν θα κινηθεί καθόλου ή θα κινηθεί λιγότερο από το απλό». 

Μία φοιτήτρια δεν έκανε καμία πρόβλεψη.

ΙI) Προβλέψεις μετά τα μοντέλα
Μετά τη  διερεύνηση των μοντέλων ζητήθηκε από τους φοιτητές/τριες να προβλέψουν πάλι 

τον τρόπο κίνησης των δύο μπαλονιών.
Οι 9 από τους 12 φοιτητές/τριες προέβλεψαν την περιστροφή του απλού μπαλονιού και την 

μη  περιστροφή  του  μπαλονιού  με  το  αλουμινόχαρτο.  Έξι  από  αυτούς  χρησιμοποίησαν 
αιτιολόγηση  στο  μικροσκοπικό  επίπεδο,  δηλαδή  τη  μεταφορά  ηλεκτρονίων  καθώς  και  την 
διαφορετική κατανομή,  δηλαδή ότι  το απλό μπαλόνι  φορτίζεται  μόνο στην περιοχή που το 
τρίψαμε με το μάλλινο ύφασμα και ότι τα ηλεκτρόνια διασπείρονται σε όλη την επιφάνεια του 
μπαλονιού με το αλουμινόχαρτο:
«το μπαλόνι που δεν είναι τυλιγμένο με αλουμινόχαρτο, το απλό μπαλόνι, θα φορτιστεί στο σημείο που  
είναι  το λουλούδι,  θα κινηθεί προς τη ράβδο και θα στραφεί προς αυτήν με την πλευρά που είναι  το  
λουλούδι…ενώ στην δεύτερη περίπτωση που υπάρχει το αλουμινόχαρτο θα μεταφερθούν γενικά σε όλο το  
μπαλόνι τα ηλεκτρόνια και θα κινηθεί έτσι όπως είναι προς την ράβδο, χωρίς να έχει στραφεί»
 ή
«ενώ στην αρχή πίστευα ότι δεν θα κινηθεί καθόλου ή πολύ λίγο το μπαλόνι με το αλουμινόχαρτο λόγω 
βάρους ή υλικού, δηλαδή ήταν εντελώς αδιανόητο για μένα να κινηθεί το μπαλόνι με το αλουμινόχαρτο  
τώρα αυτό καταρρίπτεται και πιστεύω ότι θα συμβεί το ακριβώς αντίθετο, δηλαδή θα κινηθεί πολύ εύκολα  
προς τη ράβδο αφού τα ηλεκτρόνια βρίσκονται παντού…το άλλο μπαλόνι θα γυρίσει προς τη ράβδο ενώ  
κινείται γιατί έχει ηλεκτρόνια μόνο στο σημείο της τριβής…».
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Οι 3 από τους 9 φοιτητές/τριες που προέβλεψαν την περιστροφή του απλού μπαλονιού και 
τη μη περιστροφή του μπαλονιού με το αλουμινόχαρτο δεν χρησιμοποίησαν αιτιολόγηση στο 
μικροσκοπικό επίπεδο και απλώς ανέφεραν ότι απλό μπαλόνι φορτίζεται τοπικά ενώ το μπαλόνι 
με το αλουμινόχαρτο φορτίζεται σε όλη του την επιφάνεια:
«τώρα  πιστεύω  ότι  μόνο  το  απλό  μπαλόνι  θα  περιστραφεί  έτσι  ώστε  να  έρθει  στην  ίδια  ευθεία  η  
φορτισμένη περιοχή με την ράβδο ενώ το μπαλόνι με το αλουμινόχαρτο θα κινηθεί προς την ράβδο χωρίς  
να περιστραφεί γιατί άσχετα με το γεγονός ότι το τρίψαμε σε συγκεκριμένο σημείο έχει φορτιστεί ολόκληρο 
αρνητικά επειδή είναι καλός αγωγός» 

Τρεις από τους 12 φοιτητές/τριες δεν κατάφεραν να προβλέψουν την περιστροφή του απλού 
μπαλονιού. Για παράδειγμα έλαβαν υπόψη τους την ποσότητα των ηλεκτρονίων και όχι την 
κατανομή τους με αποτέλεσμα να θεωρήσουν ότι το μπαλόνι με το αλουμινόχαρτο θα κινηθεί 
πιο αργά προς τη ράβδο απ’ ότι το απλό μπαλόνι και έτσι δεν προέβλεψαν την περιστροφή του 
απλού μπαλονιού:
«πάλι  πιστεύω  ότι  θα  ασκηθεί  έλξη  ανάμεσα  στη  ράβδο  και  στο  μπαλόνι  και  ότι  το  μπαλόνι  με  το  
αλουμινόχαρτο  θα  χρειαστεί  περισσότερο  χρόνο  μέχρι  να  κολλήσει  στη  ράβδο  γιατί  θα  μεταφερθούν  
λιγότερα ηλεκτρόνια από το μάλλινο ύφασμα στο μπαλόνι και έτσι θα αργήσει να κολλήσει στη ράβδο». 

Συζήτηση – Συμπεράσματα 
Σχεδιάσαμε ένα  εκπαιδευτικό  σενάριο  στο  οποίο  οι  φοιτητές/τριες  χρησιμοποίησαν  δύο 

προσομοιωμένα  μοντέλα  προκειμένου  να  προβλέψουν  ένα  φαινόμενο  που  άπτεται  της 
διαφορετικής  φόρτισης  μονωτών  και  αγωγών,  δηλαδή  χρησιμοποίησαν  το  μοντέλο  με 
επιστημονικό τρόπο. Το καινοτομικό στοιχείο της έρευνάς μας είναι η πρότασή μας για τον 
τρόπο  που  μπορεί  να  αναδειχθεί  η  προβλεπτική  χρήση  των  μοντέλων.  Συγκεκριμένα,  οι 
περισσότερες έρευνες (Casperson & Linn 2006, Borghi et. al 2007) χρησιμοποιούν τα μοντέλα 
επεξηγηματικά  μετά  την  εκτέλεση  των  επιλεγμένων  πειραμάτων.  Στην  πρότασή  μας   οι 
φοιτητές/τριες εμπλέκονται στη χρήση των μοντέλων πριν την παρατήρηση ενός επιλεγμένου 
κατάλληλα   πειράματος  και  προτρέπονται  να  προβλέψουν  το  φαινόμενο  πριν  και  μετά  τη 
διερεύνηση των μοντέλων. 

Τα αποτελέσματα έδειξαν  τη  σημαντική  επίδραση των προσομοιωμένων μοντέλων  στην 
προβλεπτική  ικανότητα  των  φοιτητών/τριών  αφού  μετά  τη  διερεύνηση  των  μοντέλων  οι 
περισσότεροι φοιτητές/τριες χρησιμοποίησαν στις προβλέψεις τους το μικροσκοπικό επίπεδο, 
σε αντίθεση με τις προβλέψεις τους πριν τα μοντέλα οι οποίες ήταν μακροσκοπικές.  

Θεωρούμε  ότι  η  καινοτομία  του  εκπαιδευτικού  σεναρίου  μας  είναι  ότι  στηρίζεται  στην 
ισορροπία ανάμεσα στον ήδη γνωστό τρόπο μάθησης των φοιτητών/τριών, που είναι η χρήση 
ενός  μοντέλου για  τη  διδασκαλία  συγκεκριμένου  γνωστικού περιεχομένου και  στην  ενεργή 
συμμετοχή των φοιτητών/τριών στην όλη διαδικασία όπου οι ίδιοι χρησιμοποιούν τα μοντέλα 
προκειμένου να προβλέψουν τα φαινόμενα,  ακολουθώντας  διαδικασίες μοντελοποίησης.  Με 
αυτόν  τον  τρόπο  οι  φοιτητές/τριες  εξοικειώνονται  ομαλά  στην  προβλεπτική  χρήση  των 
μοντέλων, ενώ ταυτόχρονα, εξάγουν οι ίδιοι από τα προσομοιωμένα μοντέλα τη σχέση αιτίας-
αιτιατού, κάτι που σύμφωνα με τους Barbas & Psillos (2003) είναι πιο δύσκολο από το να την 
γνωρίζουν  πριν  τη  διερεύνηση  του  προσομοιωμένου  μοντέλου.  Τη  σχέση  αιτίας-αιτιατού 
καλούν να εξάγουν από τις αναπαραστάσεις και οι  Casperson & Linn (2006) στην έρευνά τους, 
όπου  οι  μαθητές/τριες  διερευνούν  τις  αναπαραστάσεις  μετά  το  πείραμα  και  έτσι  τις 
χρησιμοποιούν επεξηγηματικά, ενώ στη δική μας έρευνα, οι φοιτητές/τριες πρώτα διερευνούν 
το  προσομοιωμένο  μοντέλο,  προσπαθούν  να  εξάγουν  τη  σχέση  αιτίας-αιτιατού  για  να 
προβλέψουν το φαινόμενο και στη συνέχεια παρατηρούν το φαινόμενο. 

Το  φαινόμενο  που  επιλέχτηκε  φαίνεται  να  είναι  κατάλληλο  για  την  ανάδειξη  της 
προβλεπτικής λειτουργίας των μοντέλων αφού οι φοιτητές/τριες πριν τα μοντέλα δεν γνώριζαν 
τον  τρόπο  κίνησης  των  δύο  μπαλονιών,  δίνοντας  λανθασμένες  προβλέψεις,  ενώ  μετά  τα 
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μοντέλα οι περισσότεροι από αυτούς κατάφεραν να προβλέψουν σωστά το φαινόμενο. Επίσης, 
είχε νόημα η χρήση των μοντέλων αφού για τη μελέτη του φαινομένου ήταν απαραίτητη η 
διείσδυση  σε  μικροσκοπικό  επίπεδο.  Η  πλειοψηφία  των  φοιτητών/τριών  κατάφερε  να 
χρησιμοποιήσει τα μοντέλα προκειμένου να προβλέψει το φαινόμενο. 

Λαμβάνοντας υπόψη το μικρό δείγμα της έρευνάς μας, θεωρούμε ότι  ο συνδυασμός της 
διερεύνησης  των  φοιτητών/τριών  με  τα  έτοιμα  μοντέλα  που  αναπτύξαμε  και  η  ενεργή 
συμμετοχή  τους  σε διαδοχικές  προβλέψεις  του ίδιου φαινομένου πριν  και  μετά το μοντέλο 
συνέβαλαν σημαντικά στην εξοικείωσή τους με την προβλεπτική χρήση των μοντέλων η οποία 
αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο του επιστημονικού τρόπου χρήσης των μοντέλων.
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Η διδασκαλία του πρώτου νόμου του Νεύτωνα με την αξιοποίηση 
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν στο Διεθνή 

Διαστημικό Σταθμό

Πιερράτος Θ., Πολάτογλου Χ.
2ο ΓεΛ Εχεδώρου, pierrat@auth.gr

Τμήμα Φυσικής, ΑΠΘ, hariton@physics.auth.gr

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται μια ολοκληρωμένη διδακτική πρόταση διδασκαλίας 
του πρώτου νόμου του Νεύτωνα με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού που έχει 
παραχθεί  από  την  Ευρωπαϊκή  Διαστημική  Υπηρεσία.  Μέσα  από  πειράματα  με 
καθημερινά υλικά που πραγματοποιούνται στο εργαστήριο Φυσικών Επιστημών και 
την παρακολούθηση πειραματικών δραστηριοτήτων που έχουν πραγματοποιηθεί τόσο 
στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό από αστροναύτες, όσο και από μαθητές Ευρωπαϊκών 
σχολείων  στην  επιφάνεια  της  Γης,  επιχειρείται  η  διέγερση  του  ενδιαφέροντος  των 
μαθητών/τριών  και  η  αποτελεσματικότερη  παρουσίαση  των  φυσικών  εννοιών  που 
εμπλέκονται. Η διδακτική πρόταση εφαρμόστηκε πιλοτικά κατά το τρέχον διδακτικό 
έτος  σε  μαθητές/τριες  της  Α’  Λυκείου  ενός  Γενικού  Λυκείου  και  επιχειρήθηκε  να 
αποτιμηθεί με τη χρήση του εργαλείου Force Concept Inventory. Τα αποτελέσματα της 
αποτίμησης είναι ενθαρρυντικά, ενώ οι μαθητές εκδήλωσαν πολύ ζωηρό ενδιαφέρον 
για το εγχείρημα.

Εισαγωγή
Η διδασκαλία  της  Φυσικής,  και  ειδικότερα  της  μηχανικής,  στη  δευτεροβάθμια  εκπαίδευση 
συναντά διάφορα εμπόδια που σχετίζονται τόσο με την ίδια τη φύση του αντικειμένου όσο και 
με τις μεθόδους διδασκαλίας που υιοθετούνται από το διδάσκοντα εκπαιδευτικό. Η έρευνα στο 
χώρο  της  διδακτικής  της  Φυσικής  τις  τελευταίες  δεκαετίες  έχει  δείξει  ότι  ένα  από  τα  πιο 
συνηθισμένα  εμπόδια  είναι  η  προσκόλληση  των  μαθητών  στις  δικές  τους,  λανθασμένες 
επιστημονικά, εναλλακτικές ιδέες για την έννοια της δύναμης, παρά την τυπική διδασκαλία που 
έχουν παρακολουθήσει. Διάφορες έρευνες (Viennot 1979,  Gilbert &  Osborne 1980,  Clement 
1982,  Gilbert et al.  1982,  Watts 1983,  Halloun &  Hestenes 1985,  Finegold &  Gorsky 1991) 
έχουν οριοθετήσει το πλέγμα των ιδεών που ευθύνονται για αυτές τις εναλλακτικές αντιλήψεις 
των μαθητών. Οι Gilbert and Watts (1983) έχουν περιγράψει το πιο κοινό πλέγμα τέτοιων ιδεών 
ως εξής:

• Αν ένα σώμα δεν κινείται, τότε δεν ασκείται καμία δύναμη σε αυτό.
• Αν ένα σώμα κινείται τότε ασκείται σε αυτό μια δύναμη στην κατεύθυνση της κίνησης.
• Σταθερή κίνηση απαιτεί σταθερή δύναμη.

Το πλέγμα αυτών των ιδεών, που σχετίζεται με τη διδασκαλία του πρώτου νόμου του Νεύτωνα, 
ταυτίζεται  με  την  αριστοτελική  θεώρηση  της  φύσης  και  υποστηρίζεται  στέρεα  από  την 
καθημερινή εμπειρία των μαθητών. Εφόσον οι μαθητές εξακολουθούν να διαθέτουν αυτές τις 
λανθασμένες  ιδέες  είναι  απίθανο  αν  όχι  αδύνατο  να  καταφέρουν  να  χτίσουν  μια  συνεπή 
θεώρηση της μηχανικής. 
Παράλληλα, ένα ακόμη εμπόδιο που αντιμετωπίζουν οι διδάσκοντες είναι η αποστροφή των 
μαθητών σε όλον τον κόσμο για τα μαθήματα Φυσικών Επιστημών (Φ.Ε.) γιατί τα θεωρούν 
χωρίς  ενδιαφέρον  και  αποκομμένα  από  την  καθημερινή  πραγματικότητα  (Hodge,  2006).  Η 
διαδικασία, όμως, της μάθησης είναι στενά συνδεδεμένη με το ενδιαφέροντος που προκαλείται 
στους μαθητές, με την παροχή  κινήτρων και με τη συναισθηματική κατάστασή τους (Dierking 
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et al., 2003). Κατά συνέπεια είναι λογικό να υποτεθεί ότι η έλλειψη ενδιαφέροντος μαζί με την 
ισχυρή  αντίσταση  που  παρουσιάζουν  οι  εναλλακτικές  ιδέες  των  μαθητών  στην  αλλαγή, 
αποτελούν τροχοπέδη στην προσπάθεια διδασκαλίας τόσο της Νευτώνειας μηχανικής όσο και 
των άλλων κλάδων της Φυσικής.
Στο πλαίσιο αυτής της εργασίας παρουσιάζεται μια συγκεκριμένη διδακτική πρόταση για τη 
διδασκαλία του πρώτου νόμου του Νεύτωνα με τη χρήση εργαστηριακών δραστηριοτήτων που 
πραγματοποιούνται  με  καθημερινά  υλικά  στο  Εργαστήριο  Φυσικών  Επιστημών  και  την 
παράλληλη παρακολούθηση οπτικοακουστικού εκπαιδευτικού υλικού που έχει αναπτυχθεί από 
την  Ευρωπαϊκή  Διαστημική  Υπηρεσία  (ESA).  Σκοπός  ήταν  να  διερευνηθεί  καταρχάς  αν  η 
συγκεκριμένη διδακτική προσέγγιση διεγείρει το ενδιαφέρον των μαθητών και στη συνέχεια αν 
βοηθάει  στην  καλύτερη  κατανόηση  των  φυσικών  εννοιών.  Ένας  λόγος  που  επιλέχθηκε 
διδακτικό  υλικό  που  σχετίζεται  με  το  Διάστημα  είναι  το  γεγονός  ότι  αυτό  ασκεί  ιδιαίτερη 
γοητεία  στους  μαθητές.  Σύμφωνα  με  έρευνα  που  πραγματοποιήθηκε  από  ερευνητές  και 
υπεύθυνους σχεδιασμού εκπαίδευσης  στη Μεγάλη Βρετανία, το Διάστημα ασκεί  «άμεση και  
θετική επίδραση στις επιλογές σπουδών και επαγγέλματος» και αυξάνει την ενεργοποίηση των 
μαθητών  στις  φυσικές  επιστήμες,  ανεξάρτητα  από  φύλο,  ηλικία,  ικανότητα  ή  πολιτιστικό 
επίπεδο  (Spencer &  Hulbert G,  2006).  Επιπλέον,  η  παιδαγωγική  αξία  του  βίντεο  και  η 
πρόκληση του ενδιαφέροντος  που προκαλεί  στους  μαθητές  έχει  επιβεβαιωθεί  από διάφορες 
έρευνες  (Σμυρναίου  κ.α.,  2004).  Η  προτεινόμενη  διδασκαλία  εφαρμόστηκε  πιλοτικά  σε  2 
τμήματα  της  Α’  Λυκείου  ενός  Γενικού  Λυκείου   στην  περιοχή  της  Θεσσαλονίκης  και, 
προκειμένου να αποτιμηθεί, οι μαθητές συμπλήρωσαν μία εβδομάδα αργότερα ένα μέρος του 
Force Concept Inventory (Hestenes et al., 1992). Το ίδιο ερευνητικό εργαλείο συμπλήρωσαν και 
ακόμη 2 τμήματα της Α’ Λυκείου του ίδιου Γενικού Λυκείου που διδάχτηκαν τον πρώτο νόμο 
του Νεύτωνα με παραδοσιακό τρόπο. 

Το εποπτικό υλικό

Το  οπτικοακουστικό  υλικό  που  χρησιμοποιήθηκε  έχει  δημιουργηθεί  από  το  Γραφείο 
Εκπαίδευσης του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού (ISS) της  ESA (ESA, 2008). Έχει συνολική 
διάρκεια 17 λεπτά και αποτελεί μέρος μιας σειράς μαθημάτων φυσικών επιστημών. Η  ESA 
αξιοποιώντας  την  ευκαιρία  να  πραγματοποιεί  πειράματα  στο  διάστημα  έχει  παράγει 
εκπαιδευτικό υλικό για μαθητές ηλικίας 12-18 ετών, συμβατό με τα αναλυτικά προγράμματα 
των  Ευρωπαϊκών  χωρών,  για  να  χρησιμοποιηθεί  στην  ερμηνεία  βασικών  επιστημονικών 
εννοιών. Μέσω απλών επιδείξεων Ευρωπαίοι αστροναύτες, κατά τη διάρκεια των αποστολών 
τους στον ISS, παρουσιάζουν μερικές βασικές επιστημονικές έννοιες. Στο πρώτο από τα DVD 
με  τίτλο  Project:  Zero gravity.  Mission 1:  Newton in space, ο  αστροναύτης  Pedro Duque 
παρουσιάζει τους τρεις νόμους του Νεύτωνα. Κάθε επίδειξη που πραγματοποιείται στον  ISS 
ακολουθείται  από  αντίστοιχες  επιδείξεις  στην επιφάνεια  της  Γης  από μαθητές  επιλεγμένων 
σχολείων  από  χώρες  μέλη  της  ESA.  Η  σύγκριση  των  αποτελεσμάτων  των  επιδείξεων 
εξοικειώνει τους μαθητές με τις διαφορές μεταξύ γήινου και διαστημικού περιβάλλοντος.
Η εκπαιδευτική σειρά παρέχεται δωρεάν στους εκπαιδευτικούς χωρών μελών της ESA, άρα και 
στους Έλληνες, συμπληρώνοντας μια ηλεκτρονική αίτηση (http://esa-hme-education.org/). Όλα 
τα  DVD της  σειράς  έχουν  και  ελληνική  αφήγηση,  εκτός  από  το  συγκεκριμένο  στο  οποίο 
παρουσιάζονται οι νόμοι του Νεύτωνα. Η αγγλική γλώσσα που χρησιμοποιείται είναι ωστόσο 
απλή και οι περισσότεροι μαθητές δεν δυσκολεύονται να την παρακολουθήσουν. 
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Η διδακτική πρόταση.

Ξεκινώντας την προβολή της ταινίας οι μαθητές παρακολουθούν τον αστροναύτη Pedro Duque 
να στέκεται μπροστά σε μια μπάλα του πινγκ πονγκ η οποία αιωρείται  λόγω της συνθήκης 
έλλειψης  βαρύτητας  που  επικρατεί  στον  ISS.  Ο  αστροναύτης  φυσάει  για  μικρό  χρονικό 
διάστημα την μπάλα και αυτή ξεκινάει να κινείται. «Παγώνουμε» το βίντεο και ζητάμε από τους 
μαθητές να προβλέψουν την κίνηση που θα κάνει η μπάλα. Οι μαθητές διατυπώνουν διάφορες 
απόψεις,  για  παράδειγμα  «η  μπάλα  θα  κινηθεί  μεν  αρχικά  αλλά  σύντομα  θα  σταματήσει». 
Κάποιοι προβλέπουν ότι «η μπάλα θα κάνει παραβολική τροχιά προς το πάτωμα του σταθμού». 
Καλούμε έναν μαθητή ο οποίος με τη βοήθεια ενός χάρακα διαπιστώνει ότι η μπάλα κινείται σε 
ευθύγραμμη  τροχιά,  με  ελαφριά  κλίση  προς  τα  πάνω  ως  προς  το  κάδρο  της   εικόνας. 
«Παγώνουμε» και πάλι την εικόνα και ρωτάμε τους μαθητές πώς μεταβάλλεται το μέτρο της 
ταχύτητας  της  μπάλας,  κατά  την κίνησή της.  Κάποιοι  μαθητές  διατυπώνουν την άποψη ότι 
«επειδή η μπάλα κινείται  ελαφρώς προς τα πάνω, το μέτρο της ταχύτητας μειώνεται». Άλλοι 
θεωρούν ότι  «επειδή στο διάστημα δεν υπάρχουν τριβές» το μέτρο της ταχύτητας παραμένει 
σταθερό. Επαναφέρουμε τη ροή του βίντεο οπότε εμφανίζεται ένα πλέγμα συντεταγμένων με τη 
βοήθεια  του  οποίου  οι  μαθητές  μπορούν  να  διαπιστώσουν  ότι  η  κίνηση  της  μπάλας  είναι 
πρακτικά ισοταχής. 
Ζητάμε από τους μαθητές να περιγράψουν το φαινόμενο που παρατήρησαν με όρους φυσικής. 
Δεν επιχειρούμε διορθώσεις  τυχόν λανθασμένων,  επιστημονικά,  διατυπώσεων,  όπως π.χ.  «η 
μπάλα ξεκινάει να κινείται επειδή ο αστροναύτης της έδωσε δύναμη», ή  «η μπάλα συνεχίζει να 
έχει  ενέργεια  λόγω  της  αδράνειάς  της»  αλλά  επιδιώκουμε  στη  συγκεκριμένη  φάση  την 
ανταλλαγή απόψεων και επιχειρημάτων μεταξύ των μαθητών. Στη συνέχεια τίθεται η ερώτηση 
τι  θα  έπρεπε  να  συμβεί  για  να  αλλάξει  «κινητική  κατάσταση» η  μπάλα.  Αφού οι  μαθητές 
εκφράσουν τις απόψεις τους (π.χ. «να τη φυσήξει πιο δυνατά ο αστροναύτης») προβάλλεται η 
συνέχεια του βίντεο στο οποίο παρουσιάζονται δυο καταστάσεις:

• Ο αστροναύτης φυσάει τη μπάλα, η οποία κινείται σε ευθύγραμμη τροχιά, μέχρι να τη 
σταματήσει ένας άλλος αστροναύτης με το χέρι.

• Ο  αστροναύτης  φυσάει  τη  μπάλα,  η  οποία  τίθεται  σε  κίνηση  και  στη  συνέχεια 
μετακινείται κάθετα ως προς την αρχική του θέση και ξαναφυσάει τη μπάλα αλλάζοντας 
την κατεύθυνση της κίνησής της.

 Οι μαθητές  προσπαθούν να ερμηνεύσουν τις δυο καταστάσεις, ενώ στη συνέχεια παρατηρούν 
το  πείραμα  στο  βίντεο,  ακούν  την  ερμηνεία  και  συζητούν  την  ακρίβεια  των  δικών  τους 
εξηγήσεων. Όπως προκύπτει οι μαθητές στην προσπάθειά τους να περιγράψουν τις καταστάσεις 
χρησιμοποιούν ως συνώνυμες διάφορες εκφράσεις, για παράδειγμα, «δίνω δύναμη»  και «ασκώ 
δύναμη», ή «ενέργεια» και «δύναμη», και θεωρούν ότι νομιμοποιούνται να τις χρησιμοποιούν 
κατά το δοκούν. Έτσι αρκετοί νομίζουν ότι οι ερμηνείες τους για τα φαινόμενα είναι σωστές, 
όταν  τις  συγκρίνουν  με  τις  επιστημονικές.  Επιπλέον,  αντιμετωπίζουν  τις  δυο  καταστάσεις 
(ακινητοποίηση  της  μπάλας  και  αλλαγή  της  κατεύθυνσης  κίνησης)  ως  δυο  διαφορετικά 
φαινόμενα.  Διατυπώνουμε  λοιπόν  τον  1ο νόμο  του  Νεύτωνα  ως  μια  αρχή  που  φαίνεται  να 
περιγράφει ενιαία όσα παρατηρήθηκαν. Για να εισάγουμε στη συνέχεια την έννοια αδράνεια ως 
μια ιδιότητα των σωμάτων που εμφανίζεται με δυο πρόσωπα, της «δυσφορίας» στην αλλαγή 
της  κίνησης  και  του  «δικαιώματος»  στη  διατήρηση  της  κίνησης  (Κασσέτας,  2000), 
προβάλλουμε τη συνέχεια της ταινίας: μια γυναίκα αστροναύτης, μέλος του πληρώματος του 
ISS, σταματάει απότομα ένα κουτάλι με τροφή που κινείται μπροστά της, το κουτάλι σταματάει 
να κινείται όχι όμως και η τροφή την οποία και τρώει! Καλούμε τους μαθητές να ερμηνεύσουν 
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το απόσπασμα χρησιμοποιώντας τον 1ο νόμο του Νεύτωνα. Αρκετοί ισχυρίζονται ότι «η τροφή 
συνεχίζει να κινείται επειδή δεν ασκήθηκε πάνω της δύναμη», ενώ άλλοι διαφωνούν θεωρώντας 
ότι «αφού ασκήθηκε δύναμη στο κουτάλι ασκείται και στην τροφή».
«Παγώνουμε» το βίντεο ώστε το επόμενο πείραμα να πραγματοποιηθεί στο εργαστήριο από 
τους μαθητές. Πάνω σε ένα αμαξίδιο τοποθετείται μια παιδική κούκλα ενώ στην πορεία του 
τοποθετείται ένα χαμηλό εμπόδιο με το οποίο το αμαξίδιο θα συγκρουστεί. Ζητάμε από τους 
μαθητές να προβλέψουν τις συνέπειες της σύγκρουσης για το αμαξίδιο και για την κούκλα και 
στη συνέχεια πραγματοποιούμε τη σύγκρουση. Ζητάμε από τους μαθητές να περιγράψουν με 
όρους φυσικής το συμβάν. Πώς σχετίζεται αυτό το φαινόμενο με την κίνηση που έκανε η τροφή 
στο  τελευταίο  βίντεο;  Αφού συζητηθεί  η  αιτία  της  αλλαγής  της  κινητικής  κατάστασης  του 
αμαξιδίου (άσκηση δύναμης από το εμπόδιο) γίνεται προσπάθεια να εστιάσουν την προσοχή 
τους στην κίνηση της κούκλας: εγκαταλείποντας το αμαξίδιο ακολούθησε ευθύγραμμη τροχιά, 
όπως η μπάλα του πινγκ πονγκ στον ISS, ή καμπύλη; Για να γίνει πιο φανερή η καμπύλη κίνηση 
της  κούκλας,  επαναλαμβάνουμε το πείραμα πάνω σε  έναν πάγκο εργασίας,  στην άκρη του 
οποίου έχει τοποθετηθεί το εμπόδιο, ώστε η κούκλα να πέσει στο κενό εκτελώντας οριζόντια 
βολή (Hsu, 2001). Περιγράφει ο πρώτος νόμος του Νεύτωνα αυτό το φαινόμενο; Αν όχι, γιατί; 
Τι θα συνέβαινε αν το πείραμα πραγματοποιούνταν στον ISS; Με τον τρόπο αυτό επιχειρείται 
να διαπιστώσουν οι μαθητές τα όρια εφαρμογής του πρώτου νόμου καθώς και να διαπιστώσουν 
τις διαφορετικές συνθήκες που επικρατούν στην επιφάνεια του πλανήτη μας και στον ISS.
Συνεχίζοντας τη ροή του βίντεο οι μαθητές παρακολουθούν το ίδιο πείραμα να εκτελείται από 
μαθητές κάποιου Ευρωπαϊκού σχολείου. Χάρη στην αργή κίνηση που προσφέρει το βίντεο  οι 
μαθητές μπορούν να διαπιστώσουν ότι  η κούκλα συνεχίζει  να κινείται με σταθερού μέτρου 
ταχύτητα  στην  οριζόντια  διεύθυνση,  αλλά  ταυτόχρονα  μετατοπίζεται  στην  κατακόρυφη 
διεύθυνση, μετά τη σύγκρουση με το εμπόδιο. Όταν μετά από συζήτηση γίνει αποδεκτό ότι η 
ταχύτητα, ως διανυσματικό μέγεθος, δεν παραμένει σταθερή ζητείται ο λόγος. Κάποιοι μαθητές 
απαντούν «λόγω της βαρύτητας». Τίθεται τότε η ερώτηση τι θα συνέβαινε αν το ίδιο πείραμα 
πραγματοποιούνταν  στον  ISS.  Κάποιοι  μαθητές  στηριζόμενοι  στην  προηγούμενη  απάντηση 
ισχυρίζονται  ότι  «αφού  δεν  υπάρχει  βαρύτητα,  η  κούκλα  θα  κινηθεί  σε  ευθεία».  Αφού 
διατυπωθούν απαντήσεις δείχνουμε το βίντεο και ακολουθεί συζήτηση μεταξύ των μαθητών με 
τον εκπαιδευτικό να συντονίζει.
Συνεχίζοντας τη ροή του βίντεο ακολουθεί μια μαθήτρια που μεταφέρει ένα ανοικτό δοχείο με 
νερό. Το κορίτσι αφού τεθεί σε κίνηση από μια συμμαθήτριά της σταματάει απότομα όταν την 
συγκρατούν δύο άλλες μαθήτριες. «Παγώνουμε» το βίντεο και ζητάμε από τους μαθητές να 
προβλέψουν τι θα γίνει. Εκτελείται το πείραμα στο εργαστήριο και οι μαθητές καλούνται να 
ερμηνεύσουν το φαινόμενο χρησιμοποιώντας όρους φυσικής. Σε ποιο σώμα ασκήθηκε δύναμη; 
Γιατί το νερό συνεχίζει να κινείται; Ποιες διαφορές και ποιες ομοιότητες υπάρχουν με το βίντεο 
και το πείραμα με την παιδική κούκλα;
Διατυπώνουμε την έννοια αδράνεια ως την ιδιότητα – «δικαίωμα» των σωμάτων να διατηρούν 
σταθερή την κινητική τους κατάσταση. Ζητάμε από τους μαθητές να περιγράψουν εκ νέου όλα 
τα πειράματα που παρακολούθησαν ή/και πραγματοποίησαν χρησιμοποιώντας την νέα έννοια. 
Η αδράνεια όμως μπορεί να εμφανιστεί και με άλλον χαρακτήρα: ως ιδιότητα των σωμάτων να 
«δυσφορούν» στην απότομη αλλαγή της  κινητικής  τους  κατάστασης.  Παρακολουθούμε στο 
βίντεο ένα μαθητή να ισορροπεί ένα μολύβι πάνω σε δακτύλιο που ισορροπεί πάνω σε ένα 
μπουκάλι.  «Παγώνουμε» το  βίντεο  και  επιχειρούμε το  ίδιο  πείραμα στο  εργαστήριο.  Τι  θα 
συμβεί; Μερικοί δηλώνουν ότι το μολύβι θα πέσει μέσα στο μπουκάλι οι περισσότεροι όμως 
διαφωνούν.  Εκτελώντας  το  πείραμα  σπρώχνουμε  απαλά  το  δακτύλιο  και  στη  συνέχεια  το 
επαναλαμβάνουμε σπρώχνοντας το δακτύλιο απότομα. Στην πρώτη περίπτωση το μολύβι πέφτει 
δίπλα από το μπουκάλι ενώ στη δεύτερη μέσα στο μπουκάλι. Η ροή του βίντεο συνεχίζεται και 
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οι  μαθητές  παρακολουθούν  την  εκτέλεση  του  ίδιου  πειράματος  από  τους  Ευρωπαίους 
συμμαθητές τους. Ζητείται από τους μαθητές να ερμηνεύσουν ό,τι είδαν με βάση τον πρώτο 
νόμο του Νεύτωνα δίνοντας, αν μπορούν, ένα σχέδιο με τις εφαρμοζόμενες δυνάμεις. Αρκετοί 
μαθητές  περιγράφουν  ικανοποιητικά  την  αρχική  ισορροπία  του  μολυβιού  ως  αποτέλεσμα 
εφαρμογής του 1ου νόμου του Νεύτωνα, δεν μπορούν όμως να δώσουν ικανοποιητικά ελεύθερα 
σχέδια με τις εφαρμοζόμενες δυνάμεις.
Συνεχίζεται η ροή του βίντεο όπου εμφανίζεται μια κοπέλα που φοράει πατίνια πάνω σε ένα 
τραπέζι. Το τραπέζι τίθεται σε παλινδρομική κίνηση από 2 μαθήτριες. «Παγώνουμε» το βίντεο, 
περιγράφουμε το πείραμα και ζητάμε από τους μαθητές να προβλέψουν την έκβασή του. Στη 
συνέχεια παρουσιάζεται το πείραμα στο βίντεο και ζητάμε από τους μαθητές  να περιγράψουν 
ό,τι βλέπουν: η μαθήτρια μετατοπίζεται ελάχιστα καθώς εκτελεί παλινδρομική κίνηση, όπως και 
το τραπέζι, αλλά πολύ μικρότερου πλάτους. Τι θα γινόταν αν η κίνηση του τραπεζιού ήταν πιο 
αργή και τι αν ήταν πιο γρήγορη; Μερικοί μαθητές απαντούν «ό,τι συνέβη και με το μολύβι». 
Πραγματοποιούμε το ίδιο πείραμα στο εργαστήριο όπου ένα αμαξίδιο τοποθετείται σε οριζόντια 
επιφάνεια  η  οποία  μετακινείται  από  δυο  μαθητές  αργά  και  στη  συνέχεια  με  απότομες 
παλινδρομικές κινήσεις. Επιχειρούμε συζητώντας με τους μαθητές να συνδέσουμε το πείραμα 
αυτό με το προηγούμενο πείραμα με το μολύβι. Ποιες δυνάμεις δέχεται η κοπέλα όσο βρίσκεται 
πάνω στο τραπέζι; Ποιες όταν φεύγει το τραπέζι και μένει, προς στιγμή, μετέωρη;
Διατυπώνουμε  την  έννοια  αδράνεια  ως  την  ιδιότητα  –  «δυσφορία»  των  σωμάτων  να 
μεταβάλλουν την κινητική τους κατάσταση. Ζητάμε από τους μαθητές να περιγράψουν εκ νέου 
τα δυο τελευταία πειράματα που παρακολούθησαν ή/και πραγματοποίησαν χρησιμοποιώντας 
την  νέα  έννοια.  Κάποιοι  μαθητές  ρωτούν  «γιατί  τα  σώματα  παρουσιάζουν  διαφορετική 
συμπεριφορά όταν το τραπέζι ή ο δακτύλιος στο πρώτο πείραμα κινείται αργά και όταν κινείται  
απότομα»; Αποφεύγουμε να απαντήσουμε υποστηρίζοντας ότι το ερώτημα θα απαντηθεί όταν 
θα συζητηθεί ο δεύτερος νόμος του Νεύτωνα. Με τον τρόπο αυτό επιχειρούμε να αναδείξουμε 
την αναγκαιότητα εισαγωγής και των άλλων νόμων του Νεύτωνα ώστε η φυσική θεωρία να 
είναι  ολοκληρωμένη,  αλλά επιπλέον να  διατηρήσουμε το  ενδιαφέρον των μαθητών για  την 
επόμενη διδακτική ενότητα.

Η αποτίμηση της διδακτικής μεθόδου

Μία εβδομάδα μετά την πραγματοποίηση της διδασκαλίας του πρώτου νόμου του Νεύτωνα, 
όπως  παρουσιάστηκε  παραπάνω,  σε  2  τμήματα  της  Α’  Λυκείου  ενός  Γενικού  Λυκείου, 
επιχειρήθηκε η αποτίμηση της μεθόδου. Προκειμένου να επιτευχθεί η εγκυρότητα της μεθόδου 
αποτίμησης  χρησιμοποιήθηκε  το  ερευνητικό  εργαλείο  Force Concept Inventory.  Το 
συγκεκριμένο  εργαλείο  περιλαμβάνει  29  ερωτήσεις  πολλαπλής  επιλογής  σχετικά  με  τους 
νόμους του Νεύτωνα. Επιλέχθηκαν οι 8 από τις ερωτήσεις που αξιολογούν την κατανόηση του 
πρώτου νόμου του Νεύτωνα, δηλαδή οι ερωτήσεις 4, 6, 8, 10, 18, 26, 27 και 28 (Hestenes et al., 
1992). Τρεις  ερωτήσεις (οι 4, 6 και 10) αναφέρονται σε καταστάσεις όπου δεν ασκείται καμία 
δύναμη, μία ερώτηση (η 26) σε κατάσταση κίνησης με σταθερή διανυσματική ταχύτητα, δύο 
ερωτήσεις (οι 8 και 27) σε καταστάσεις κίνησης με σταθερού μέτρου ταχύτητα και δυο (οι 18 
και  28)  σε  καταστάσεις  όπου  η  συνισταμένη  δύναμη  είναι  μηδέν.  Στις  προσφερόμενες 
απαντήσεις  περιλαμβάνονται  πολλές  από  τις  εναλλακτικές  ιδέες  των  μαθητών,  όπως  αυτές 
έχουν καταγραφεί στην βιβλιογραφία (Driver et al., 2000).
Το  ερωτηματολόγιο  συμπλήρωσαν  ανώνυμα  δυο  ομάδες  μαθητών:  η  ομάδα  Α την  οποία 
αποτελούσαν  οι  μαθητές  των  δύο  τμημάτων  που  παρακολούθησαν  τη  συγκεκριμένη 
διδασκαλία, σύνολο 40 μαθητές, και η ομάδα Β που αποτελούνταν από τους μαθητές των άλλων 
δυο τμημάτων της Α’ Λυκείου, σύνολο 41 μαθητές, που διδάχθηκαν την ίδια ενότητα με τον 
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παραδοσιακό τρόπο.  Και  τα τέσσερα τμήματα θεωρούνται  ίδιας δυναμικότητας  ως  προς τις 
ικανότητες  των  μαθητών  που  τα  απαρτίζουν,  όπως  προκύπτει  από  τις  μέσες  τιμές  των 
επιδόσεών τους  στο ωριαίο  διαγώνισμα Α’ τετραμήνου.  Στον Πίνακα 1 καταγράφονται  ανά 
ερώτηση και ανά ομάδα μαθητών οι απαντήσεις που δόθηκαν. Με έντονη γραφή εμφανίζεται το 
πλήθος των σωστών απαντήσεων για κάθε ερώτηση. Στο Σχήμα 1 παρουσιάζεται συγκριτικά το 
πλήθος των σωστών απαντήσεων για τις οκτώ ερωτήσεις και για κάθε ομάδα.

Πίνακας 1: Οι απαντήσεις ανά ερώτηση και ανά ομάδα μαθητών.
Α΄ ομάδα Β΄ ομάδα

A B C D E A B C D E
1η ερώτηση (4) 11 17 2 5 5 12 13 2 3 11
2η ερώτηση (6) 12 21 0 2 5 12 6 1 11 11
3η ερώτηση (8) 12 7 1 13 7 0 2 2 33 4
4η ερώτηση (10) 13 23 2 1 1 9 24 2 6 0
5η ερώτηση (18) 25 9 0 6 - 18 9 10 4 -
6η ερώτηση (26) 7 20 4 7 2 12 2 15 7 5
7η ερώτηση (27) 12 6 7 9 5 8 3 9 11 10
8η ερώτηση (28) 8 12 11 9 - 8 4 13 16 -

Σχήμα 1: Σύγκριση του πλήθους των σωστών απαντήσεων ανά ομάδα μαθητών

Στον Πίνακα 2 παρουσιάζεται το πλήθος και το ποσοστό των μαθητών των δυο ομάδων που 
έδωσαν από μηδέν μέχρι και οκτώ συνολικά σωστές απαντήσεις, καθώς και οι αντίστοιχοι μέσοι 
όροι.

Πίνακας 2: Το πλήθος και το ποσοστό των μαθητών που απάντησαν σωστά από 0 έως 8 ερωτήσεις, για 
κάθε ομάδα.

Α΄ ομάδα (40 άτομα) Β΄ ομάδα (41 άτομα)
0 2 (5%) 6 (14,6%)
1 6 (15%) 13 (31,7%)
2 10 (25%) 12 (29,3%)
3 6 (15%) 7 (17,1%)
4 5 (12,5%) 2 (4,9%)
5 4 (10%) 1 (2,4%)
6 7 (17,5%) 0 (0%)
7 0 (0%) 0 (0%)
8 0 (0%) 0 (0%)

Μέσος Όρος 3,2 1,88
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Οι μαθητές της ομάδας Α κλήθηκαν αμέσως μετά το τέλος της διδασκαλίας, να χαρακτηρίσουν 
ανώνυμα τη διδασκαλία που παρακολούθησαν ως προς το ενδιαφέρον που τους προκάλεσε, 
καθώς και  το επίπεδο κατανόησης του μαθήματος,  όπως το  αντιλαμβάνονται  οι  ίδιοι.  Στον 
Πίνακα 3 εμφανίζεται το πλήθος και το ποσοστό των μαθητών και οι απαντήσεις τους στην 
ερώτηση: «Θα χαρακτήριζες το σημερινό μάθημα ως:…». 

Πίνακας 3: Το πλήθος και το ποσοστό των μαθητών της Α΄ομάδας ως προς το ενδιαφέρον που τους 
προκάλεσε το μάθημα

Αδιάφορο Μέτριου 
ενδιαφέροντος

Ενδιαφέρον Εξαιρετικά 
ενδιαφέρον

1 (2,5%) 5 (12,5%) 19 (47,5%) 15 (37,5%)

Στον Πίνακα 4 εμφανίζεται το πλήθος και το ποσοστό των μαθητών και οι απαντήσεις τους 
στην ερώτηση: «Το σημερινό μάθημα μου φάνηκε:…».

Πίνακας 4: Τα ποσοστά των μαθητών της Α΄ομάδας ως προς το επίπεδο κατανόησης που εξέφρασαν.

Ακατανόητο Μάλλον κατανοητό Απόλυτα κατανοητό
3 (7,5%) 13 (32,5%) 24 (60%)

Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 3, το ενδιαφέρον των μαθητών της ομάδας Α΄ κυμάνθηκε σε 
υψηλά επίπεδα.  Χάρη στο συνδυασμό πειραματικών δραστηριοτήτων και  οπτικοακουστικού 
υλικού  οι  μαθητές  παρακολούθησαν και  συμμετείχαν  ενεργά  στην εκπαιδευτική  διαδικασία 
στην συντριπτική τους πλειοψηφία. Είχαν μάλιστα την εντύπωση ότι κατάλαβαν σε πολύ ψηλό 
ποσοστό τις συγκεκριμένες έννοιες, γεγονός όμως που διαψεύδεται από τα αποτελέσματα του 
ερωτηματολογίου  που  συμπλήρωσαν.  Ο  μέσος  όρος  των  3,2  σωστών  απαντήσεων  ανά 
ερωτηματολόγιο απέχει  πολύ από το να θεωρηθεί  ικανοποιητικός.  Σε σύγκριση όμως με το 
αντίστοιχο  ποσοστό της  ομάδας  Β΄,  μόλις  1,88,  υποδεικνύει  το  δυναμικό  της  μεθόδου  που 
ακολουθήθηκε. 
Οι  μαθητές  φαίνεται  ότι  εξακολουθούν  να  μένουν  προσκολλημένοι  στις  εναλλακτικές  τους 
ιδέες, όπως ακριβώς έχει καταγραφεί και στη βιβλιογραφία. Όταν καλούνται να απαντήσουν σε 
θέματα που σχετίζονται με αυτά που παρακολούθησαν στο βίντεο, όπως οι ερωτήσεις 2, 3 και 6, 
τότε  απαντούν σωστά με  εντυπωσιακή  διαφορά σε  σχέση με  τους  μαθητές  της  ομάδας  Β΄ 
(Σχήμα 1). Ειδικά στην ερώτηση 3, που σχετίζεται με το μέτρο της ταχύτητας ενός σώματος 
μετά τη δράση μιας δύναμης, οι μαθητές της ομάδας Α΄ απαντούν σωστά σε ποσοστό 30%, όταν 
κανένας  από τους  μαθητές  της  ομάδας  Β΄ δεν  δίνει  σωστή  απάντηση.  Όταν  όμως  οι  ίδιοι 
μαθητές  καλούνται  να  περιγράψουν  την  κίνηση  ενός  ανελκυστήρα,  απαντούν  σε  ποσοστό 
62,5% ότι  όταν ένα σώμα δέχεται  την επίδραση δυο αντίρροπων δυνάμεων και  κινείται  με 
σταθερή  ταχύτητα  προς  μια  από  τις  δύο  κατευθύνσεις,  τότε  η  αντίστοιχη  δύναμη  έχει 
μεγαλύτερο μέτρο! 
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Συμπεράσματα

Οι στόχοι της προτεινόμενης εκπαιδευτικής δραστηριότητας ήταν να προκληθεί το ενδιαφέρον 
των μαθητών βοηθώντας στην αλλαγή της στάσης τους απέναντι στο μάθημα της Φυσικής, και 
η διευκόλυνση κατανόησης των εννοιών που εμπλέκονται με τον πρώτο νόμο του Νεύτωνα. 
Όπως προέκυψε από την αξιολόγηση της δραστηριότητας από τους μαθητές, ο πρώτος στόχος 
επιτεύχθηκε σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο. 
Ο δεύτερος στόχος, όπως αναμενόταν με βάση τη βιβλιογραφία, δεν ήταν εξίσου εύκολο να 
επιτευχθεί. Οι εναλλακτικές ιδέες των μαθητών δύσκολα αλλάζουν. Χάρη στην υψηλή εποπτεία 
των εννοιών που επιτεύχθηκε με την αξιοποίηση των δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν 
στον  ISS,  φαίνεται  ότι  κάποιες  από  αυτές  κατέστη  δυνατό  να  επαναπροσδιοριστούν  για 
αρκετούς  μαθητές.  Το  αναπόφευκτα,  όμως,  περιορισμένο  εύρος  δραστηριοτήτων  περιόρισε 
αντίστοιχα και το εύρος της επιθυμητής εννοιολογικής αλλαγής. Το γεγονός αυτό υποδεικνύει 
ότι  η  περαιτέρω ίσως  χρήση  κατάλληλου  οπτικοακουστικού  υλικού  και  η  οργάνωση και  ο 
προγραμματισμός  βιωματικών  πειραματικών  δραστηριοτήτων  θα  μπορούσαν  να  βοηθήσουν 
στην αναδόμηση των ιδεών των μαθητών προς την επιθυμητή κατεύθυνση. Η υπόθεση αυτή 
απομένει να διερευνηθεί.
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Ανάπτυξη της Προσωπικής Επιστημολογίας για την επιστήμη της 
Φυσικής & εφαρμογές στην εκπαίδευση

Πνευματικός Δ., Παπακανάκης Π.
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, dpnevmat@uowm.gr

Οι πεποιθήσεις των ατόμων για τη φύση της γνώσης και τη διαδικασία του γιγνώσκειν 
φαίνεται ότι επηρεάζουν σημαντικά την εννοιολογική ανάπτυξη. Με βάση τις απόψεις 
που περιγράφουν την προσωπική επιστημολογία ως ένα σύνολο αλληλοσυνδεόμενων 
διαστάσεων  οι  οποίες  αναπτύσσονται  με  διαφορετικούς  ρυθμούς  και  έχουν 
προκατάληψη  ανά  πεδίο  γνώσης,  στην  παρούσα  μελέτη  διερευνώνται  οι 
επιστημολογικές  πεποιθήσεις  των  παιδιών  και  των  εφήβων  για  την  επιστήμη  της 
Φυσικής.  Στην  έρευνα συμμετείχαν  280 μαθητές και  μαθήτριες  από τρεις  ηλικιακές 
ομάδες  (8.5,  11.5  και  14.5  χρόνων).  Οι  συμμετέχοντες  συμπλήρωσαν  την  ελληνική 
προσαρμογή του ερωτηματολογίου επιστημολογικών πεποιθήσεων των Conley, et al. 
(2004).  Τα  αποτελέσματα  επιβεβαίωσαν  τη  δομή  του  ερωτηματολογίου, 
αναδεικνύοντας  4  διαστάσεις  της  προσωπικής  επιστημολογίας.  Οι  έλληνες  μαθητές 
διαθέτουν ώριμες επιστημολογικές πεποιθήσεις για την ανάπτυξη της γνώσης και την 
τεκμηρίωση  του  γιγνώσκειν.  Oι  επιστημολογικές  τους  πεποιθήσεις,  ωστόσο, 
αναφορικά  με  την  πηγή  του  γιγνώσκειν  και  τη  σταθερότητα  της  γνώσης  είναι 
ανώριμες. Συζητούνται εφαρμογές για τη διδασκαλία της Φυσικής.

Εισαγωγή

Τα  τελευταία  χρόνια  όλο  και  περισσότερο  οι  ερευνητές,  που  μελετούν  την  εννοιολογική 
κατανόηση,  δίνουν  έμφαση  στον  ρόλο  της  προσωπικής  επιστημολογίας των  ατόμων  –  των 
πεποιθήσεων για τη φύση της γνώσης  και της  διαδικασίας του γιγνώσκειν  (Hofer & Pintrich, 
1997) – στη μάθηση επιστημονικών εννοιών. 

Κάποιοι  ερευνητές  που  συνήθως  αναφέρονται  ως  θιασώτες  της  αναπτυξιακής προσέγγισης 
(developmental approach) μελετούν την προσωπική επιστημολογία ως μια συνεκτική δομή η 
οποία αναπτύσσεται ακολουθώντας μια σειρά από διακριτές θέσεις   (Perry,  1970),  διακριτά 
στάδια (King & Kitchener, 1994) ή επίπεδα (Kuhn & Weinstock, 2002). Η Marlene Schommer 
(1990), αντίθετα, ορίζει την προσωπική επιστημολογία ως ένα σύστημα λίγο πολύ ανεξάρτητων 
πεποιθήσεων, οι οποίες δεν αναπτύσσονται ταυτόχρονα (Schommer, 1990, 1994). Η Schommer-
Aikins (2002)  δέχεται  ότι  είναι  δυνατόν  οι  επιστημολογικές  πεποιθήσεις  να  βρεθούν  σε 
συμφωνία κάποιες στιγμές της ανάπτυξης, αλλά στην πραγματικότητα είναι ανεξάρτητες μεταξύ 
τους και δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αναπτύσσονται ταυτόχρονα (σ. 110). Ανάλογα με το πότε 
μελετάται η προσωπική επιστημολογία είναι δυνατόν να είναι γενική ή να εξειδικεύεται ανά 
επιστημονικό πεδίο. Στην αρχή, για παράδειγμα, θα μπορούσε οι πεποιθήσεις να είναι γενικές 
και αδιαφοροποίητες, αλλά, καθώς το άτομο αναπτύσσεται και αποκτά εμπειρίες, τότε μπορεί 
να παρατηρηθεί διαφοροποίηση μεταξύ των διαφόρων διαστάσεων. Παρόμοιες θέσεις  έχουν 
διατυπώσει  και  οι  ερευνητές  που περιγράφουν την  προσωπική επιστημολογία ως  ένα είδος 
συνεπούς θεωρίας (coherent theory) για τη γνώση και το γιγνώσκειν (Hofer,  2001, Hofer & 
Pintrich, 1997, Stathopoulou & Vosniadou, 2007). Οι ερευνητές συμφωνούν ότι η προσωπική 
επιστημολογία συμπεριλαμβάνει ένα σύστημα από διακριτές διαστάσεις, οι οποίες στην πορεία 
της  ανάπτυξης  μπορεί  και  να  βρίσκονται  σε  διαφορετικά  επίπεδα  και  τα  άτομα  μπορεί  να 
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διαθέτουν  διαφορετική  προσωπική  επιστημολογία  για  διαφορετικούς  επιστημονικούς  τομείς 
όπως η Φυσική, τα Μαθηματικά κλπ.. Αντίθετα με τη Schommer, ωστόσο, υποστηρίζουν ότι 
μεταξύ των διαστάσεων υπάρχει μια σημαντική αλληλεξάρτηση. Η προσωπική επιστημολογία 
συνίσταται  αρχικά  σε  ένα  περιορισμένο  αλλά  σχετικά  συνεπές  επεξηγηματικό  πλαίσιο 
πεποιθήσεων αναφορικά με τη φύση της γνώσης, το οποίο προοδευτικά παρουσιάζει την εικόνα 
της αποσπασματικότητας, καθώς κάποιες πεποιθήσεις φαίνεται να αλλάζουν ενώ κάποιες άλλες 
όχι (Stathopoulou & Vosniadou, 2007). Αυτό θα σήμαινε ότι γενικές περιγραφές στη μελέτη της 
προσωπικής επιστημολογίας δεν έχουν κάποιο πρακτικό ενδιαφέρον για την εκπαίδευση, αλλά, 
αντίθετα, απαιτείται μελέτη της προσωπικής επιστημολογίας σε επιμέρους τομείς γνώσεων.

Αναφορικά με το ποιες διαστάσεις συνιστούν την προσωπική επιστημολογία οι ερευνητές έχουν 
διατυπώσει  διαφορετικές  απόψεις.  Στην παρούσα μελέτη  υιοθετήσαμε  την  άποψη  του  Paul 
Pintrich  και  των  συνεργατών  του,  που  περιγράφουν  τέσσερις  διαστάσεις  προσωπικής 
επιστημολογίας (Conley, Pintrich, Vekiri, & Harrison, 2004). Δύο από αυτές η σταθερότητα της  
γνώσης (certainty  of  knowledge)  και  η  ανάπτυξη  της  γνώσης (development  of  knowledge) 
αναφέρονται  στη φύση της  γνώσης (nature of knowledge).  Οι  άλλες δύο  πηγή (source)  και 
τεκμηρίωση (justification) αναφέρονται στη φύση του γιγνώσκειν (nature of knowing). 

Η ανάπτυξη της προσωπικής επιστημολογίας

Οι πρώτες μελέτες του  Perry (1970) ανέδειξαν ανώριμες επιστημολογικές πεποιθήσεις ακόμη 
και  σε  φοιτητές  και  υποστηρίχθηκε  ότι  η  εμφάνιση ώριμων επιστημολογικών  πεποιθήσεων 
απαιτεί την ολοκλήρωση της γνωστικής ανάπτυξης (πρβλ. Perry, 1970). Πρόσφατα, ωστόσο, 
όλο  και  περισσότεροι  αναγνωρίζουν  ότι  ακόμη  και  τα  μικρότερα  παιδιά  είναι  σε  θέση  να 
διαθέτουν επιστημολογικές  πεποιθήσεις  συνδέοντας  τις  επιστημολογικές  πεποιθήσεις  με  την 
κατάκτηση διαφόρων πτυχών της θεωρίας του νου (Kuhn & Weinstock, 2002). Ωστόσο, λίγες 
μόνον έρευνες εξέτασαν άμεσα τις επιστημολογικές πεποιθήσεις των παιδιών σχολικής ηλικίας, 
κυρίως στα πλαίσια κάποιας διδακτικής παρέμβασης (Conley, et al., 2004) και όχι με στόχο την 
μελέτη της ανάπτυξης της προσωπικής επιστημολογίας  per se.  Ο Pintrich (2002) υπέθεσε ότι 
άτομα  διαφορετικών  ομάδων  (κοινωνικών,  πολιτισμικών,  προερχόμενα  από  διαφορετικές 
παραδόσεις  εκπαίδευσης  και  διδασκαλίας)  είναι  πιθανόν  να  έχουν  διαφορετικές  άρρητες 
θεωρίες για τη γνώση, γεγονός που θα μπορούσε να δημιουργήσει και διαφορές ως προς την 
προσωπική τους επιστημολογία. Αν και οι Conley et al. (2004) δεν κατέγραψαν διαφορές φύλου 
ως προς τις επιστημολογικές τους πεποιθήσεις των παιδιών της Ε΄ τάξης του Δημοτικού, οι 
μισές περίπου μελέτες με ενήλικες και εφήβους ανέφεραν διαφορές φύλου (για επισκόπηση βλ. 
King & Kitchener, 2002, σ. 48-49). 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι τα παιδιά είναι πιθανόν σε θέση από πολύ νωρίς να διαθέτουν 
ίσως  και  ώριμες  επιστημολογικές  πεποιθήσεις  και  η  ανάγκη  για  μελέτη  της  προσωπικής 
επιστημολογίας σε επιμέρους τομείς γνώσης. Επιπρόσθετα, παράγοντες πλαισίου (η κουλτούρα 
ενός πολιτισμού για τη γνώση, ή/και ο τρόπος διδασκαλίας των μαθημάτων) είναι πιθανόν να 
διευκολύνουν ή και να εμποδίζουν την ανάπτυξη της προσωπικής επιστημολογίας των παιδιών, 
Συνεπώς, συμπεράσματα που βασίστηκαν σε άλλους πληθυσμούς πιθανόν να είναι επισφαλή 
και επιβάλλεται η μελέτη της ανάπτυξης της προσωπικής επιστημολογίας μέσα στα πλαίσια 
διαφόρων  εκπαιδευτικών  συστημάτων.  Στη  μοναδική  μελέτη  για  τις  επιστημολογικές 
πεποιθήσεις Ελλήνων μαθητών και μαθητριών στη Φυσική (Stathopoulou & Vosniadou, 2007) 
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οι  συμμετέχοντες  ήταν  μαθητές  Λυκείου.  Η  παρούσα  μελέτη  επιχειρεί  να  διερευνήσει  τις 
επιστημολογικές  πεποιθήσεις  των  μαθητών  για  τη  Φυσική  πριν  από  τη  φοίτησή  τους  στο 
Λύκειο. Τα ερωτήματα της έρευνας μπορούν να συνοψιστούν σε τρία:

1. Οι μαθητές και οι μαθήτριες εννοιοποιούν τις επιστημολογικές τους πεποιθήσεις για την 
επιστήμη της Φυσικής ως μία ενιαία οντότητα ή με όρους διαφορετικών διαστάσεων;

2. Αν εννοιοποιούν τις επιστημολογικές τους πεποιθήσεις για την επιστήμη της Φυσικής με 
όρους διαφορετικών διαστάσεων, ποιες είναι αυτές οι διαστάσεις;

3. Ποια είναι η σχέση αυτών των διαστάσεων με παράγοντες όπως η ηλικία και το φύλο; 
Ειδικότερα, τα παιδιά διαθέτουν ώριμες επιστημολογικές πεποιθήσεις πριν την εφηβεία; 
Μήπως αρχικά οι επιστημολογικές τους πεποιθήσεις έχουν χαρακτηριστικά συνεπούς 
θεωρίας με ισχυρή εσωτερική συνέπεια όπως υπέθεσαν οι  Stathopoulou &  Vosniadou 
(2007) και αργότερα διακρίνονται σε επιμέρους διαστάσεις;   

Μέθοδος

Συμμετέχοντες:  Στην  έρευνα  συμμετείχαν  συνολικά  280  μαθητές  (Ν=136)  και  μαθήτριες 
(Ν=144)  από  σχολεία  της  Κεντρικής  και  Δυτικής  Μακεδονίας  ηλικίας  8.5  (ΤΑ=.34),  11.5 
(ΤΑ=.36)  και  14.5  (ΤΑ=.30)  χρόνων  αντίστοιχα.  Το  κοινωνικο-οικονομικό  επίπεδο  των 
οικογενειών ήταν μέσο προς χαμηλό. 

Έργα: Οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν την ελληνική έκδοση του ερωτηματολογίου των Conley 
et al (2004) το οποίο προσαρμόστηκε με βάση μια προκαταρκτική μελέτη. Το ερωτηματολόγιο 
περιλαμβάνει 26 προτάσεις τις οποίες οι ερευνητές αντιστοιχούν στις τέσσερις υποκλίμακες-
πυρηνικές  διαστάσεις  των  επιστημολογικών  πεποιθήσεων:  α)  την  πηγή του  γιγνώσκειν  (5 
προτάσεις),  β)  την  σταθερότητα της  γνώσης (6  προτάσεις),  γ)  την  ανάπτυξη της  γνώσης (6 
προτάσεις)  και  δ)  στην  τεκμηρίωση του  γιγνώσκειν  (9  προτάσεις)  (οι  προτάσεις  του 
ερωτηματολογίου παρουσιάζονται στον Πίνακα 1). Οι προτάσεις εκτιμήθηκαν με τη βοήθεια 
μιας 5-βαθμης κλίμακας τύπου Lickert (1_διαφωνώ απόλυτα, 5_συμφωνώ απόλυτα). Οι τιμές 
στις προτάσεις οι οποίες μετρούσαν την  πηγή του γιγνώσκειν και τη  σταθερότητα της γνώσης 
αντιστράφηκαν  ώστε  οι  υψηλές  τιμές  σε  όλες  τις  προτάσεις  σε  κάθε  υποκλίμακα  να 
αντανακλούν περισσότερο ώριμες επιστημολογικές πεποιθήσεις. 

Αποτελέσματα

Η διερευνητική ανάλυση παραγόντων με ορθογώνια περιστροφή επιβεβαίωσε την υποτιθέμενη 
δομή του ερωτηματολογίου αναδεικνύοντας τέσσερις παράγοντες οι οποίοι αντιστοιχούν στις 
τέσσερις  υποκλίμακες  του  ερωτηματολογίου  και  ερμηνεύουν  το  54.4%  της  συνολικής 
διακύμανσης. Η δομή του ερωτηματολογίου όπως αναδύθηκε από την παραγοντική ανάλυση 
παρουσιάζεται στον Πίνακα 1. Στη συνέχεια, αθροίζοντας τις τιμές σε κάθε υποκλίμακα και 
βρίσκοντας  το  μέσο  όρο,  κατασκευάσαμε  τέσσερις  τιμές,  μία  για  κάθε  υποκλίμακα.  Τιμές 
μεγαλύτερες  του  3  θεωρήθηκαν  ότι  αντιπροσωπεύουν  ώριμες  επιστημολογικές  πεποιθήσεις 
(Conley,  et  al.  2004).  Η πολυμεταβλητή ανάλυση διακύμανσης (ΜANOVA) 3 (ηλικίες)  x 2 
(φύλα) x 4 (υποκλίμακες-διαστάσεις της προσωπικής επιστημολογίας) με επαναλαμβανόμενες 
μετρήσεις στον τελευταίο παράγοντα έδειξε σημαντική πολυμεταβλητή (multivariate analysis) 
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Πίνακας 1.  Παραγοντική ανάλυση 

Προτάσεις Παράγοντες
1 2 3 4

Τεκμηρίωση του γιγνώσκειν (a=.85)
26. Στις Φυσικές Επιστήμες είναι καλό να έχεις κάποιες ιδέες πριν αρχίσεις μια 

επιστημονική έρευνα .715    

23.  Ένας  καλός  δρόμος  (τρόπος)  για  να  ξέρεις  αν  κάτι  είναι  αλήθεια  στις 
Φυσικές Επιστήμες, είναι το να κάνεις μια επιστημονική έρευνα .679    

21.  Στις  Φυσικές  Επιστήμες  είναι  καλό  να  κάνεις  περισσότερους  από  έναν 
ερευνητικούς ελέγχους, για να βεβαιωθείς για τα αποτελέσματα της έρευνάς 
σου

.677    

18. Ιδέες για επιστημονικές αποδείξεις προέρχονται από περιέργεια και σκέψη 
πάνω σε θέματα των Φυσικών Επιστημών .671    

19. Στις Φυσικές Επιστήμες μπορεί να υπάρχουν περισσότεροι από ένας δρόμοι 
(τρόποι), ώστε οι επιστήμονες να ελέγξουν τις ιδέες τους .664    

24. Οι καλές απαντήσεις στις Φυσικές Επιστήμες είναι βασισμένες σε αποδείξεις 
που προέρχονται από πολλές διαφορετικές επιστημονικές έρευνες .663    

22. Καλές ιδέες στο χώρο των Φυσικών Επιστημών μπορεί να προέλθουν από 
τον καθένα κι όχι μόνο από επιστήμονες .659    

20.  Ένα  σημαντικό  κομμάτι  των  Φυσικών  Επιστημών  είναι  το  να  γίνονται 
επιστημονικές έρευνες, για να δημιουργούνται νέες ιδέες πάνω στα διάφορα 
θέματά τους

.648    

25. Νέες ιδέες στις Φυσικές Επιστήμες μπορούν να προκύψουν από δικές σου 
ερωτήσεις και επιστημονικές έρευνες .574    

Ανάπτυξη της γνώσης (a=.83)
15. Οι ιδέες στις Φυσικές Επιστήμες μερικές φορές αλλάζουν  .802   
13.Οι ιδέες στα βιβλία των Φυσικών Επιστημών μερικές φορές αλλάζουν  .798   
17. Μερικές φορές οι επιστήμονες των Φυσικών Επιστημών αλλάζουν τη γνώμη 

τους για το τι είναι αλήθεια σε διάφορα θέματα της επιστήμης τους  .774   

12. Μερικές ιδέες στο χώρο των Φυσικών Επιστημών σήμερα είναι διαφορετικές 
από ότι οι επιστήμονες πίστευαν ως αλήθεια παλιότερα  .706   

16. Νέες ανακαλύψεις στις Φυσικές Επιστήμες μπορούν να αλλάξουν αυτά που 
οι επιστήμονες νόμιζαν ότι ήταν αλήθεια  .699   

14. Υπάρχουν μερικές ερωτήσεις στο χώρο των Φυσικών Επιστημών, που ακόμη 
και οι επιστήμονες δεν μπορούν να απαντήσουν  .654   

Σταθερότητα της γνώσης (a=.83)
8. Οι επιστήμονες των Φυσικών Επιστημών γνωρίζουν πολύ καλά τα θέματα της 

επιστήμης τους, δεν υπάρχουν και πολλά επιπλέον για να μάθουν   .751  

10. Tα αποτελέσματα μιας επιστημονικής έρευνας, που προκύπτει από μια σειρά 
πειραμάτων, είναι η μόνη απάντηση στο θέμα   .747  

11. Οι επιστήμονες των Φυσικών Επιστημών πάντοτε συμφωνούν σχετικά με το 
τι είναι αλήθεια στην επιστήμη τους   .739  

9.  Το πιο σημαντικό  μέρος  του να ασχολείσαι  επιστημονικά με  τις   Φυσικές 
Επιστήμες είναι ότι βρίσκεις τελικά τη σωστή απάντηση   .689  

6. Όλες οι ερωτήσεις στις Φυσικές Επιστήμες έχουν μία σωστή απάντηση   .657  
7.  Η  επιστημονική  γνώση  στο  χώρο  των  Φυσικών  Επιστημών  είναι  πάντοτε 
αλήθεια   .616  

Πηγή του γιγνώσκειν (a=.82)
3.  Οτιδήποτε  λέει  ο/η  εκπαιδευτικός  στη  σχολική  αίθουσα  την  ώρα  του 

μαθήματος των Φυσικών Επιστημών, είναι αλήθεια    .789

2.  Στις  Φυσικές  Επιστήμες  πρέπει  να  πιστεύεις  αυτά  που  γράφουν  τα 
επιστημονικά βιβλία για τα διάφορα θέματα    .786

1. Καθένας πρέπει να πιστεύει αυτά που οι επιστήμονες των Φυσικών Επιστημών 
λένε    .734

4.  Αν  διαβάσεις  κάτι  στο  βιβλίο  των  Φυσικών  Επιστημών,  μπορείς  να  είσαι 
σίγουρος ότι είναι αλήθεια    .728

5.  Μόνο οι επιστήμονες των Φυσικών Επιστημών γνωρίζουν σίγουρα τι  είναι 
αλήθεια στην επιστήμη τους    .473

Ποσοστό (%) εξηγούμενης διακύμανσης           54.40 16.10 13.70 13.70 10.90
Ιδιοτιμή 5.855 4.733 2.065 1.496
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Σημείωση: Όλες οι φορτίσεις κάτω του .35 παραλείπονται.  Οι αριθμοί 1-26 δηλώνουν την σειρά των προτάσεων στο ερωτηματολόγιο.
κύρια επίδραση της διάστασης της προσωπικής επιστημολογίας (Pillais F(3,272)=173.255 p<.001) 
και σημαντική την αλληλεπίδραση ηλικίας - διάστασης (Pillais  F(6,546)=7.468  p<.001). Καμία 
όμως  σημαντική  επίδραση  ή  αλληλεπίδραση  του  φύλου  δε  βρέθηκε.  Έτσι,  το  φύλο 
αποκλείστηκε από τις επόμενες αναλύσεις και οι αναλύσεις επικεντρώθηκαν στην μελέτη της 
αλληλεπίδρασης  ηλικίας  και  διάστασης.  Παρόμοια,  η  μονομεταβλητή  ανάλυση  (univariate 
analysis) έδειξε σημαντική την κύρια επίδραση της διάστασης (F(3,822)=261.036 p<.001) και την 
αλληλεπίδραση ηλικίας και διάστασης (F(6,822)=8.645,  p<.001). Με άλλα λόγια, η αναπτυξιακή 
πορεία διαφέρει στις τέσσερις διαστάσεις (πρβλ. Σχήμα 1). 

Σχήμα 1. Η αναπτυξιακή πορεία των διαστάσεων της Προσωπικής Επιστημολογίας

Τέσσερις  αναλύσεις  διακύμανσης  μονής  κατεύθυνσης  (one-way  ANOVA),  μία  για  κάθε 
διάσταση  έδειξαν  τη  διαφορετική  αναπτυξιακή  πορεία  των  τεσσάρων  διαστάσεων  της 
προσωπικής επιστημολογίας που μελετήθηκαν. Ειδικότερα, παρατηρήθηκε σημαντική ανάπτυξη 
(F(2,277)=  39.039,  p<.001)  των  επιστημολογικών  πεποιθήσεων  για  τη  διάσταση  πηγή  του 
γιγνώσκειν χωρίς,  ωστόσο,  καμία ηλικιακή ομάδα να έχει  επιδείξει  ώριμες  επιστημολογικές 
πεποιθήσεις (ΜΟ=1.64, ΤΑ=.618, ΜΟ=2.52, ΤΑ=1.00, ΜΟ=2.64, ΤΑ=.868 για τις ηλικίες των 
8.5, 11.5 και 14.5 αντίστοιχα). Ο έλεγχος Tukey για διομαδικές συγκρίσεις ανέδειξε σημαντική 
την ανάπτυξη της διάστασης αυτής κατά τη διάρκεια της σχολικής ηλικίας (p <.001) αλλά όχι 
κατά την μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο (p =.598). Σημαντική ανάπτυξη (F(2,277)= 
56.951, p<.001) παρατηρήθηκε και στη διάσταση σταθερότητα της γνώσης. Εδώ όμως φαίνεται 
ότι αν και τα μικρότερα παιδιά διαθέτουν ανώριμες επιστημολογικές πεποιθήσεις σχετικά με 
την σταθερότητα της γνώσης (ΜΟ=1.98, ΤΑ=.781), προς το τέλος της σχολικής ηλικίας έχουν 
αναπτυχθεί  σημαντικά  (Tukey  p<.001)  αποκτώντας  οριακά  ώριμες  επιστημολογικές 
πεποιθήσεις (ΜΟ=2.94, ΤΑ=1.01), ενώ συνεχίζεται η ανάπτυξη (αν και με πιο αργούς ρυθμούς, 
Tukey  p=.015)  και  μετά  τη  φοίτησή  τους  στο  Γυμνάσιο  (ΜΟ=3.30,  ΤΑ=.799).  Ανάπτυξη 
παρατηρείται και ως προς τη διάσταση της  ανάπτυξης της γνώσης (F(2,277) =24.436,  p<.001), 
αλλά και της διάστασης της  τεκμηρίωσης του γιγνώσκειν (F(2,277) = 8.193,  p<.001). Τα παιδιά, 
ωστόσο, φαίνεται να διαθέτουν από πολύ νωρίς ώριμες επιστημολογικές πεποιθήσεις τόσο για 
τη  διάσταση  ανάπτυξης  της  γνώσης (ΜΟ=3.13,  ΤΑ=1.247,  ΜΟ=4.08,  ΤΑ=.766,  ΜΟ=3.77, 
ΤΑ=.753 για τις τρεις ηλικιακές ομάδες αντίστοιχα) όσο και της διάστασης της τεκμηρίωσης του 
γιγνώσκειν (ΜΟ=3.77,  ΤΑ=1.01,  ΜΟ=4.22,  ΤΑ=.583,  ΜΟ=3.97,  ΤΑ=.674  για  τις  τρεις 
ηλικιακές ομάδες αντίστοιχα). Σημαντική ανάπτυξη, ωστόσο, παρατηρείται κατά τη φοίτηση 
στο Δημοτικό σχολείο τόσο για τη διάσταση της ανάπτυξης της γνώσης (Tukey p<.001) όσο και 
ως προς τη διάσταση της  τεκμηρίωσης του γιγνώσκειν  (Tukey  p<.001). Κατά τη διάρκεια της 
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φοίτησής τους στο Γυμνάσιο ωστόσο, όχι μόνον δεν παρατηρείται περεταίρω ανάπτυξη ως προς 
τις  δύο  αυτές  διαστάσεις,  αλλά  φαίνεται  να  υπάρχει  και  μια  μικρή  (αλλά  όχι  στατιστικώς 
σημαντική Tukey p=.071 & p=.070 αντίστοιχα) παλινδρόμηση. 

Συζήτηση

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας έδειξαν ότι τα σχολικής και πρώτης εφηβικής ηλικίας 
εννοιοποιούν  τις  επιστημολογικές  τους  πεποιθήσεις  για  την  επιστήμη  της  Φυσικής  ως 
διαφορετικές  διαστάσεις  και  όχι  ως  μια  ενιαία  οντότητα.  Η ανάλυση παραγόντων ανέδειξε 
τέσσερις  παράγοντες  με  υψηλές  αλληλοσυσχετίσεις  και  ψυχολογικό  νόημα.  Δύο  από αυτές 
αναφέρονται στη φύση της γνώσης (ανάπτυξη και σταθερότητα) και δύο στη φύση του γιγνώσκειν 
(πηγή και τεκμηρίωση). Ήδη από τα 8.5 χρόνια τα παιδιά διακρίνουν τις τέσσερις διαστάσεις της 
προσωπικής  επιστημολογίας.  Είναι  πιθανόν,  ωστόσο,  τα  παιδιά  να  εννοιοποιούν  ως  ενιαία 
οντότητα την προσωπική τους επιστημολογία, όπως υποστήριξαν οι Stathopoulou & Vosniadou 
(2007),  σε  προηγούμενα  χρόνια.  Τα  αποτελέσματα  της  παρούσας  έρευνας,  ωστόσο,  δεν 
επιβεβαίωσαν τις έρευνες που καταγράφουν διαφορές φύλου στις επιστημολογικές πεποιθήσεις 
των παιδιών σε καμία από τις διαστάσεις της προσωπικής επιστημολογίας.

Παρόλο που τα παιδιά διακρίνουν τις τέσσερις διαστάσεις της προσωπικής επιστημολογίας, δε 
διαθέτουν  ώριμες  επιστημολογικές  πεποιθήσεις  για  όλες  τις  διαστάσεις.  Ώριμες 
επιστημολογικές πεποιθήσεις (ΜΟ > 3) διαθέτουν για την τεκμηρίωση του γιγνώσκειν και για 
την ανάπτυξη της γνώσης τα παιδιά όλων των ηλικιακών ομάδων. Δε συμβαίνει όμως το ίδιο και 
με  τις  άλλες  δύο  διαστάσεις,  για  τις  οποίες  ώριμες  πεποιθήσεις  εμφανίζονται  ώριμες 
πεποιθήσεις προς το τέλος της πρώτης εφηβικής ηλικίας αναφορικά με την σταθερότητα της 
γνώσης,  ενώ  για  τη  διάσταση  της  πηγής του  γιγνώσκειν  οι  ανώριμες  επιστημολογικές 
πεποιθήσεις δεν εγκαταλείφθηκαν ούτε στο τέλος της πρώτης εφηβικής ηλικίας. Με άλλα λόγια, 
τα παιδιά ήδη από τα πρώτα χρόνια του Δημοτικού σχολείου αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα 
κριτικής αναζήτησης και αξιολόγησης διαφόρων ανταγωνιστικών απόψεων για ένα θέμα και 
την  αξία  των  πειραμάτων  (τεκμηρίωση).  Αναγνωρίζουν  επίσης  ότι  η  γνώση  των  Φυσικών 
επιστημών έχει προκύψει μέσα από συνεχείς  αλλαγές και τροποποιήσεις (ανάπτυξη).  Μόνον 
προς  το τέλος του Γυμνασίου,  ωστόσο, αρχίζουν κάπως να αναγνωρίζουν ότι  η γνώση που 
διαθέτουμε σήμερα στις Φυσικές επιστήμες μπορεί στο μέλλον να αλλάξει και ότι για αυτά που 
είναι καταγεγραμμένα στα βιβλία της Φυσικής κάποιοι επιστήμονες μπορεί και να διαφωνούν 
(σταθερότητα). Εμμένουν, ωστόσο, στην άποψη ότι η αυθεντία των ειδικών επιστημόνων της 
Φυσικής και της καταγεγραμμένης γνώσης αποτελεί την μοναδική εγγύηση για την εγκυρότητα 
της γνώσης στις Φυσικές επιστήμες (πηγή του γιγνώσκειν). 

Γιατί όμως τα παιδιά δυσκολεύονται να αποδεχθούν ότι η γνώση όπως έχει καταγραφεί στις 
πηγές και εκφράζεται από τις αυθεντίες θα αλλάξει, αν και αποδέχονται ότι η γνώση προκύπτει 
μέσα από μια διαδικασία διαρκούς αναζήτησης και πειραματικής τεκμηρίωσης (τεκμηρίωση) και 
κυρίως  ότι  οι  επιστημονικές  ιδέες  υπόκεινται  σε  συνεχείς  αλλαγές  ή  ότι  οι  ανακαλύψεις 
οδηγούν τους επιστήμονες να αναθεωρήσουν αυτό που προηγούμενα θεωρούσαν ως αληθινό 
(ανάπτυξη); Μία πιθανή εξήγηση είναι ότι τα παιδιά όταν εκφράζουν τις πεποιθήσεις τους για 
την ανάπτυξη της γνώσης αναφέρονται σε ερωτήματα και μελλοντικές αναζητήσεις σε χώρους 
που η επιστήμη δεν έχει ασχοληθεί μέχρι τώρα και να τεκμηριώσει τη γνώση της. Αν αυτό γίνει 
ποτέ και καταγραφεί στα βιβλία τότε δεν υπάρχει λόγος να αλλάξει. Έτσι, η γνώση είτε είναι 
σωστή και καταγράφεται στα βιβλία και παραδίδεται ως παρακαταθήκη στις επόμενες γενιές, 
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είτε είναι λανθασμένη και απορρίπτεται. Αυτή η πεποίθηση φαίνεται να ακολουθεί και τους 
πρωτοετείς τουλάχιστον φοιτητές, όπως έδειξαν προηγούμενες έρευνες (π.χ.  Perry,  1970), οι 
οποίοι εκφράζουν ένα δυαλισμό (είναι ή σωστές ή λανθασμένες) για τις επιστημονικές απόψεις. 

Προτάσεις για τη διδακτική της Φυσικής 

Δύο  σημεία  των  αποτελεσμάτων  έχουν  συνέπειες  στη  διδακτική  της  Φυσικής.  Πρώτον,  η 
παρούσα  έρευνα  έδειξε  ότι  οι  μαθητές  διαθέτουν  ήδη  από  την  σχολική  ηλικία  ώριμες 
επιστημολογικές  πεποιθήσεις  για  την  ανάπτυξη της  γνώσης,  αλλά όχι  και  για  την  πηγή του 
γιγνώσκειν και τη  σταθερότητα της γνώσης. Είναι γνωστό ότι τα  άτομα που έχουν ανώριμες 
επιστημολογικές  πεποιθήσεις  για  την  πηγή του  γιγνώσκειν  έχουν  χαμηλές  επιδόσεις  στην 
κατανόηση κειμένων (Schommer, Crouse, & Rhodes, 1992), στην μετακατανόηση (Schommer, 
1990),  στη  λύση  προβλημάτων  (Schraw,  Dunkle,  &  Bendixen,  1995),  στη  μεταβίβαση  της 
μάθησης  (Jacobson &  Spiro,  1995),  αλλά  και  στην  εννοιολογική  αλλαγή  (π.χ.  Sinatra  & 
Pintrich,  2003).  Οι  πεποιθήσεις  των  μαθητών  για  την  πηγή της  γνώσης,  ωστόσο,  δεν  είναι 
ανάμεσα στους ισχυρούς  προβλεπτικούς  παράγοντες της  κατανόησης των εννοιών Φυσικής, 
όπως είναι οι πεποιθήσεις τους για τη σταθερότητα και την ανάπτυξη της γνώσης (Stathopoulou 
&  Vosniadou,  2007).  Οι  επιστημολογικές  πεποιθήσεις  των  Ελλήνων  μαθητών  για  τη 
σταθερότητα της γνώσης φάνηκε να αποκτούν οριακά χαρακτηριστικά ώριμων επιστημολογικών 
πεποιθήσεων προς το τέλος της πρώτης εφηβείας. Είναι δε γνωστό ότι τα άτομα που θεωρούν 
ότι η γνώση είναι  σταθερή και δεν αλλάζει αφού πάντοτε προσεγγίζει την απόλυτη αλήθεια, 
είναι πιθανότερο να σκεφτούν επιφανειακά (Kardash & Scholes, 1996) και να παρερμηνεύσουν 
αμφισβητούμενες μαρτυρίες (Schommer, 1990), να εμποδίζονται στην εννοιολογική κατανόηση 
(Vosniadou  &  Stathopoulou,  2007)  και,  τελικά,  χαμηλές  σχολικές  επιδόσεις  (Trautwein & 
Lοdtke,  2007).  Αυτό  σημαίνει  ότι  οι  ανώριμες  επιστημολογικές  πεποιθήσεις  των  ελλήνων 
μαθητών  για  την  σταθερότητα  της  γνώσης  είναι  πολύ  πιθανόν  να  εξηγούν  ένα  μέρος  της 
αποτυχίας τους στην κατανόηση των εννοιών της Φυσικής.  Διδακτικές παρεμβάσεις που θα 
λαμβάνουν  υπόψη  τους  την  ανάπτυξη  των  επιστημολογικών  πεποιθήσεων  των  μαθητών 
αναφορικά με  τη σταθερότητα της  γνώσης και  την  πηγή του γιγνώσκειν  θα μπορούσαν να 
βοηθήσουν στη βελτίωση των επιδόσεών τους.

Δεύτερον, είναι γνωστό ότι οι επιστημολογικές πεποιθήσεις επηρεάζουν τη μάθηση μέσα στην 
τάξη είτε άμεσα – διευκολύνοντας ή εμποδίζοντας την εννοιολογική κατανόηση (Stathopoulou 
&  Vosniadou,  2007)  –  είτε  έμμεσα –  διαμεσολαβώντας  στις  γνωστικές  και  μεταγνωστικές 
διαδικασίες, ή παράγοντες κινήτρων (Schommer-Aikins, 2002), αλλά και ότι επηρεάζονται από 
τον τρόπο διδασκαλίας. Ωστόσο, ακόμη και οι πιο καλά οργανωμένες διδασκαλίες που δίνουν 
έμφαση στην ανακάλυψη, συνήθως θέτουν ερωτήματα τα οποία οδηγούν σε ανακάλυψη ήδη 
καταγεγραμμένων  επιστημονικών  ιδεών.  Αυτό  έχει  ως  αποτέλεσμα  να  γνωρίσουν  μεν  οι 
μαθητές  τη  μεθοδολογία  τεκμηρίωσης της  γνώσης,  αλλά,  αν  δεν  αναστοχαστούν  πάνω στη 
διαδικασία για τη φύση της γνώσης, να μην είναι σε θέση να αλλάξουν τις πεποιθήσεις τους για 
την αυθεντία των επιστημονικών βιβλίων και των επιστημόνων και να αμφισβητήσουν κάτι που 
έχει ήδη τεκμηριωθεί από τους επιστήμονες. Μόνον μια προσέγγιση η οποία θα ξεκινούσε από 
προγενέστερα διατυπωμένες επιστημονικές απόψεις και θα προκαλούσε τους μαθητές να τις 
αναπτύξουν, θα έδινε τη δυνατότητα στους μαθητές να βιώσουν τη διαδικασία παραγωγής της 
επιστημονικής  γνώσης  και  να  αναστοχαστούν  πάνω  σε  αυτή,  ώστε  να  αλλάξουν  τις  ήδη 
εδραιωμένες επιστημολογικές τους πεποιθήσεις για τη φύση της γνώσης και του γιγνώσκειν, με 
απώτερο  στόχο  να  επιχειρήσουν  να  αμφισβητήσουν  και  να  αναπτύξουν  περεταίρω  και  τις 
σύγχρονες επιστημονικές απόψεις. 
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«Η Προσαρμογή» : πεδίο ανάπτυξης τελεολογικών αντιλήψεων 
Απόπειρες  εκπαιδευτικών να διδάξουν την επιστημονική εξήγηση

Πρίνου Λ., Χαλκιά Κ., Σκορδούλης Κ.
ΠΤΔΕ ΕΚΠΑ, lprinou@primedu.uoa.gr, kxalkia@primedu.uoa.gr, 

Kostas4skordoulis@gmail.com

Η «προσαρμογή» - στη θεωρία της εξέλιξης- θεωρείται ως μια έννοια κεντρική μεν, αλλά 
σκοτεινή και αμφιλεγόμενη δε.  Ωστόσο, διάφορα Αναλυτικά Προγράμματα (ελληνικά 
αλλά  και  άλλα)  εισηγούνται  τη  διδασκαλία  της  από  μικρές  ηλικίες.  Σε  αυτές  τις 
περιπτώσεις, η έννοια αναφέρεται στο «ταίριασμα» των οργανισμών με το περιβάλλον 
τους,  χωρίς  όμως να επιχειρείται  μια  στοιχειώδης εξήγηση για την προέλευσή της, 
προς τους μαθητές. Έτσι, οι μαθητές (αλλά και οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης) αναπληρώνουν το κενό της εξήγησης που οι επιστήμονες δίνουν, με τις 
δικές τους εξηγήσεις που είναι συνήθως τελεολογικές. Τα ερωτήματα που η παρούσα 
εργασία επεχείρησε να απαντήσει ήταν τα ακόλουθα : α. Ο τελεολογικός συλλογισμός 
των μαθητών μπορεί να αρχίσει να αντιμετωπίζεται από μικρές ηλικίες, όταν εισάγεται 
η  έννοια  «προσαρμογή»  μέσω  της  επιστημονικής/μηχανιστικής  εξήγησης  του 
φαινομένου;  β.  Οι  εκπαιδευτικοί  της  Πρωτοβάθμιας   Εκπαίδευσης   αφού–  
προηγουμένως  επιμορφωθούν   στο  θέμα   -  μπορούν  να  διαχειριστούν  μια  τέτοια 
προσπάθεια;  Κατά  τη  διεκπεραίωση  της  έρευνας  δεδομένα  συγκεντρώθηκαν  από 
διάφορες πηγές.

Εισαγωγή
Η  προσαρμογή  θεωρείται  στην  εξελικτική  ως  μια  έννοια  κεντρική  αλλά  σκοτεινή  και 
αμφιλεγόμενη,  όπως  έχει  γράψει  ο  καθηγητής  κ.  Κ.  Κριμπάς.  Και  προσθέτει  «για  να 
αποφευχθούν  συγχύσεις  τόσο στη  γλωσσική  έκφραση  όσο  και  στη  σκέψη  θα  προτείνω  να 
εξοβελιστεί  ο  όρος  αυτός  από τα επιστημονικά  κείμενα» (1986,  σ.104).  Ωστόσο Αναλυτικά 
Προγράμματα εισηγούνται τη διδασκαλία της προσαρμογής από μικρές ηλικίες. Συγκεκριμένα 
το ελληνικό Αναλυτικό Πρόγραμμα και τα αντίστοιχα εγχειρίδια των μαθημάτων της Δημοτικής 
Εκπαίδευσης που περιλαμβάνουν έννοιες βιολογίας, περιλαμβάνουν σχεδόν σε όλες τις τάξεις 
ενότητες για τη διδασκαλία αυτής της έννοιας, όχι χωρίς προβλήματα (Πρίνου κ.ά. 2008). 
Η «προσαρμογή» στη βιβλιογραφία της εκπαίδευσης στις επιστήμες
Με τις δυσκολίες που προκαλεί η χρήση της έννοιας στην εκπαίδευση έχουν ασχοληθεί πολλοί 
ερευνητές  σε άρθρα τους. Από την αρχή της δεκαετίας του 1970 ο Lucas έγραφε ότι σπανίως οι 
μαθητές είναι σε θέση να διακρίνουν τις διάφορες χρήσεις της έννοιας προσαρμογή και ότι ίσως 
αυτή  η  σύγχυση  μπορεί  να  εξηγήσει  την  πολύ  συνηθισμένη  τάση  τους  να  εκφράζουν 
λαμαρκιανές απόψεις (Lucas 1971). 
Λίγα  χρόνια  αργότερα  ο  Jungwirth (1977)  τόνιζε  ότι  μία  ανησυχητικά  μεγάλη  αναλογία 
μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποδέχεται τις ανθρωπομορφικές και τελεολογικές 
διατυπώσεις  κυριολεκτικά  και  όχι  μεταφορικά,  γεγονός  που  έχει  ως  αποτέλεσμα  τη 
διαστρέβλωση ή παραποίηση των γνώσεών τους για την προσαρμογή και την εξέλιξη. Ο  Jung-
wirth επεσήμανε επίσης ότι οι απόφοιτοι σχολών που επρόκειτο να γίνουν εκπαιδευτικοί ήταν 
παντελώς  ανενημέρωτοι  για  τα  προβλήματα  που  προκαλεί  η  χρήση  ανθρωπομορφικών  και 
τελεολογικών διατυπώσεων κατά τη διδασκαλία.
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Οι  Deadman και  Kelly (1978),  Brumby (1979) και  Bishop &  Anderson (1985) αναφέρθηκαν 
στην  κεντρική  σημασία  που  έχει  η  κατανόηση  της  προσαρμογής  στη  συνολική  αντίληψη 
μαθητών και σπουδαστών για την εξέλιξη. Υπενθυμίζουμε ότι η Μ.Brumby είχε διαπιστώσει 
μεταξύ άλλων ότι η πλειονότητά των σπουδαστών που έλαβαν μέρος στην έρευνα της, πίστευε 
ότι οι οργανισμοί «μπορούν βαθμιαία να προσαρμόζονται σε μια αλλαγή στο περιβάλλον» εάν 
«το χρειάζονται» και  ως εκ τούτου «να εξελίσσονται».  Επίσης οι  Engel Clough και  Wood-
Robinson (1985) κατέγραψαν ότι υπάρχει πολύ ισχυρή τάση των μαθητών για τελεολογικές 
εξηγήσεις της προσαρμογής. 
Οι Ferrari & Chi (1998) αναφέρθηκαν στις τελεολογικές εξηγήσεις των μαθητών σύμφωνα με 
τις οποίες τα γνωρίσματα των οργανισμών  προκύπτουν για ένα λόγο π.χ.  «οι ραβδώσεις της 
τίγρης προέκυψαν για θηρευτικούς σκοπούς - χωρίς τις ραβδώσεις η τίγρης δεν θα ταίριαζε με το 
περιβάλλον - και της επιτρέπουν να κυνηγά τη λεία της. Προέκυψαν για την επιβίωσή της». 
Στις δημοσιεύσεις τους οι  Abrams et al.  (2001)  και Southerland et al.  (2001) (σε ένα δείγμα 
μαθητών από τη 2η μέχρι τη 12η  βαθμίδα) διαπίστωσαν την αδυναμία των μαθητών όλων των 
ηλικιών να κατασκευάζουν αιτιακές εξηγήσεις για τα βιολογικά φαινόμενα και αντί αυτής να 
χρησιμοποιούν τις τελεολογικές εξηγήσεις  για τις  βιολογικές αλλαγές.  Οι έρευνες των  Keil, 
Kelemen, Evans σε Ζόγκζα και Καμπουράκη (2007) για τις αυθόρμητες τελεολογικές εξηγήσεις 
των  μαθητών  «τεκμηριώνουν  την  τάση  (των  μαθητών)  να  εξηγούν  την  προέλευση  των 
βιολογικών χαρακτηριστικών με βάση τη λειτουργία που εξυπηρετούν, υπονοώντας ότι αυτά 
σχεδιάστηκαν κατάλληλα ώστε να επιτελούν τη συγκεκριμένη λειτουργία».
Oι αυθόρμητες  τελεολογικές εξηγήσεις  που χρησιμοποιούν οι  μαθητές   του Δημοτικού στις 
αναφορές  τους  για  τους  οργανισμούς  συσχετιζόμενες  με  την  αντίληψή  τους  για  την 
«προσαρμογή» των οργανισμών (όταν της δίνεται ανθρωπομορφικό νόημα) διατηρούνται και 
δεν  αντιμετωπίζονται  κατά  την  διδασκαλία  βιολογικών  εννοιών  με  αποτέλεσμα  να 
«επανέρχονται»  σε  διάφορες  ηλικίες  όποτε  οι  μαθητές  καλούνται  να  δώσουν  εξηγήσεις. 
Μάλιστα οι Ζόγκζα και Καμπουράκης (2007) θεωρούν ότι η απουσία διδακτικής παρέμβασης 
που  θα  αποσταθεροποιούσε  τον  αυθόρμητο  τελεολογικό  συλλογισμό  των  μαθητών  στις 
κρίσιμες  ηλικίες  που  αυτός  εκδηλώνεται  έντονα,  σχετίζεται  σοβαρά  με  τις  δυσκολίες  που 
παρατηρούνται  στην  κατανόηση  της  εξέλιξης:  «για  το  λόγο  αυτό  είναι  σημαντικό  να 
μελετηθούν στην ηλικία των 8-10 ετών τόσο οι αυθόρμητες εξηγήσεις των μαθητών για την 
εξέλιξη όσο και η διδασκαλία βασικών εννοιών της εξέλιξης». 
Ο αποφασιστικός ρόλος των εκπαιδευτικών
Ο ρόλος που παίζουν οι εκπαιδευτικοί στην αποτελεσματικότητα της διδακτικής διαδικασίας 
συζητείται  σε  διάφορα  άρθρα:  οι  Andersson  και Wallin (2006)     σε άρθρο τους που 

         ,πραγματεύεται ειδικά τη διδασκαλία εννοιών της εξελικτικής θεωρίας στο σχολείο  
δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο των εκπαιδευτικών ως φορέων της επιστημονικής γνώσης στο 
σχολείο.  Η έρευνά μας όμως στις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης 
(Πρίνου 2008) έδειξε ότι οι εκπαιδευτικοί αν και δείχνουν ότι αποδέχονται την εξέλιξη των 
οργανισμών, εν τούτοις έχουν για  την έννοια της «προσαρμογής» εναλλακτικές αντιλήψεις. 
Ένα  πολύ  μικρό  ποσοστό  εκπαιδευτικών  εξηγεί  τις  προσαρμογές  ή  την  «προσαρμογή» των 
οργανισμών  με τρόπο που συνάδει, έστω και ως ένα σημείο, με τον επιστημονικό και είναι σε 
θέση να χρησιμοποιεί την έννοια της φυσικής επιλογής.

Ερευνητικά ερωτήματα
Τα προαναφερθέντα ευρήματα και ο προβληματισμός πάνω σε αυτά οδήγησε στη διατύπωση 
νέων ερευνητικών ερωτημάτων τα οποία η παρούσα εργασία επεχείρησε να απαντήσει. Αυτά 
ήταν τα ακόλουθα : 
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α. Ο τελεολογικός συλλογισμός των μαθητών μπορεί να αρχίσει να αντιμετωπίζεται από μικρές 
ηλικίες,  όταν  εισάγεται  η  έννοια  «προσαρμογή»,  μέσω  της  επιστημονικής/μηχανιστικής 
εξήγησης  του  φαινομένου;  β.  Οι  εκπαιδευτικοί  της  Πρωτοβάθμιας   Εκπαίδευσης  –  αφού 
προηγουμένως επιμορφωθούν  στο θέμα  - μπορούν να διαχειριστούν μια τέτοια προσπάθεια ; 

Μεθοδολογία 
Για τη διεκπεραίωση της έρευνας ακολουθήθηκε η εξής μεθοδολογία :
Δείγμα 
Το  δείγμα  της  έρευνας  διαμορφώθηκε  ως  εξής  :  Έγινε  πρόσκληση  σε  εκπαιδευτικούς  της 
Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης να συνεργαστούν σε έρευνα με το Πανεπιστήμιο Αθήνας κατά την 
διεκπεραίωση της οποίας θα καταγράφονταν οι διδασκαλίες τους. Οι πρώτοι έξι εκπαιδευτικοί 
που  απάντησαν  καταφατικά  ήταν  αυτοί  που  στη  συνέχεια  συμμετείχαν  στην  έρευνα  και 
καθορίστηκαν οι επιμορφωτικές συναντήσεις μαζί τους (Πίνακας 1).

 * Οι Ε2 και Ε3 ήταν στο ίδιο σχολείο
Επιμορφωτικές συναντήσεις

• Στην  πρώτη  φάση  των  επιμορφωτικών  συναντήσεων  δόθηκε  στους  εκπαιδευτικούς 
ερωτηματολόγιο από ανοιχτές και κλειστές ερωτήσεις το οποίο απάντησαν επί τόπου. Ο 
σκοπός  της  συμπλήρωσης  του  ερωτηματολογίου  ήταν  να  χρησιμοποιηθούν  οι 
απαντήσεις τους ως αφετηρία και βάση της επιμορφωτικής διαδικασίας. 

• Εν συνεχεία ακολούθησαν οι επιμορφωτικές συναντήσεις το περιεχόμενο των οποίων 
ήταν πολύ συνοπτικά το ακόλουθο : 

α.  Εξηγήθηκε  και  συζητήθηκε  λεπτομερώς  το  νόημα  της  έννοιας  «προσαρμογή» των 
οργανισμών στο πλαίσιο της θεωρίας  της εξέλιξης καθώς και  η χρησιμότητα των σχετικών 
εννοιών  –  κλειδιά  (όπως   ποικιλομορφία  -  κληρονομικότητα  -  φυσική  επιλογή  –  χρόνος). 
Αποσαφηνίστηκε ότι η έννοια «προσαρμογή» / προσαρμογές αναφέρεται σε μια ιδιότητα (δομή, 
γνώρισμα, συμπεριφορά) που αποκτήθηκε ή διατηρήθηκε με τη φυσική επιλογή επειδή παρείχε 
στα άτομα που την είχαν, καλύτερες πιθανότητες επιβίωσης ή /και αναπαραγωγικής επιτυχίας 
στον ανταγωνισμό με τα άλλα άτομα σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον. Τονίστηκε ότι η έννοια 
«προσαρμογή»  εσφαλμένα  χρησιμοποιείται   για  να  ονομάσει  τη  διαδικασία   με  την  οποία 
αποκτήθηκε ενεργά το ευνοημένο γνώρισμα (αναλυτικά π.χ. σε Mayr  2001, Κριμπά 1986 κλπ.). 
Στη  βάση  αυτή  συζητήθηκαν  οι  διαφορές  ανάμεσα  στις  (εναλλακτικές)  αντιλήψεις  που 
περιείχαν οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών στα ερωτηματολόγια και την επιστημονική θεωρία, 
αλλά και οι «παγίδες» των σχολικών εγχειριδίων. 
β. Τονίστηκε ότι  ο κύριος σκοπός αυτής της ερευνητικής διαδικασίας ήταν να διαπιστωθεί κατά 
πόσον μπορούσε να εισαχθεί η επιστημονική / μηχανιστική εξήγηση στη θέση των αυθόρμητων 
εξηγήσεων (τελεολογικές  κλπ)  που παρέχονται  συνήθως σε αυτές τις  περιπτώσεις  από τους 
μαθητές / ή που επικαλούνται συνήθως οι μαθητές. 
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Ε1 Ε2* Ε3* Ε4 Ε5 Ε6

Παιδαγωγική 
Ακαδημία  ή 
ΠΤΔΕ 
Πανεπιστημίου

Παιδαγωγι
κή 
Ακαδημία 

ΠΤΔΕ ΠΤΔΕ  Παιδαγωγική 
Ακαδημία.

ΠΤΔΕ ΠΤΔΕ 

Φύλο Γυναίκες

Έχετε  διδάξει 
στην  Ε΄ 
δημοτικού 
(μετά το 2000)

Ναι Όχι Όχι Ναι Όχι Ναι
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γ.  Δόθηκε  στους  εκπαιδευτικούς  επιμορφωτικό  υλικό  (π.χ.  υλικό  μεταφρασμένο  και 
διασκευασμένο από το Bishop &  Anderson Τeaching Module 1985) καθώς και  σχετική και 
κατάλληλη  βιβλιογραφία.  Οι  εκπαιδευτικοί  ήταν  ελεύθεροι  να  πραγματοποιήσουν  τις 
διδασκαλίες τους, χρησιμοποιώντας τα φύλλα εργασίας του εγχειριδίου της τάξης ή με όποιο 
άλλο τρόπο ήθελαν.  Αφού προγραμμάτισαν τις διδασκαλίες τους σύμφωνα με την υπόλοιπη 
διδακτέα ύλη, μας ειδοποίησαν για τον χρόνο πραγματοποίησής τους.
Συλλογή δεδομένων 
Η συλλογή των δεδομένων βασίστηκε :  α. Στην παρακολούθηση και καταγραφή όλων  των 
διδασκαλιών. β. Στις απαντήσεις σε ερωτηματολόγια που δόθηκαν στους μαθητές των τάξεων 
όλων των εκπαιδευτικών (Πρώτο ερωτηματολόγιο: πριν την έναρξη  της διδασκαλίας, Δεύτερο 
ερωτηματολόγιο μετά το τέλος της διδασκαλίας, Τρίτο ερωτηματολόγιο 1 μήνα περίπου μετά τη 
διδασκαλία). γ. Σε συνεντεύξεις με όλους τους εκπαιδευτικούς.

Αποτελέσματα
Η ανάλυση των δεδομένων έδειξε τα  ακόλουθα :
Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών πριν τη διδασκαλία 
Πριν τη διδασκαλία - και τις επιμορφωτικές συναντήσεις - οι εκπαιδευτικοί είχαν εναλλακτικές 
αντιλήψεις για την «προσαρμογή», όπως φάνηκε από τις απαντήσεις τους στο ερωτηματολόγιο. 
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι : η Ε1 σε ανοιχτή ερώτηση του ερωτηματολογίου (που είχε ως θέμα 
πώς θα εξηγούσε την «προσαρμογή») απάντησε :  «ο οργανισμός (των ζώων) προσπαθεί  να  
ανταποκριθεί κυρίως στις κλιματικές συνθήκες ή στις συνθήκες διατροφής. Έτσι θα λέγαμε ότι με  
την  πάροδο  ετών  κάποιο  όργανο  του  σώματός  τους  μεταλλάσσεται». Με  παρόμοιο  τρόπο 
απάντησε  και  την  άλλη  σχετική  ερώτηση  (που  αφορούσε  το  γνωστό  παράδειγμα  της 
ανθεκτικότητας  εντόμων  στα  εντομοκτόνα).  Έδειξε  έκπληξη  στην  επισήμανση  των 
επιστημονικών εξηγήσεων και στη διαφορά τους από τις δικές της. 
Η Ε4 στις  προαναφερθείσες ερωτήσεις  απάντησε αντιστοίχως :  «Θα δίνονταν παραδείγματα 
ζώων, γνωστά στους μαθητές και θα ακολουθούσε συζήτηση για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους  
και πώς νομίζουν ότι αυτά αλλάζουν, όταν  βρίσκονται  σε διαφορετικά περιβάλλοντα, ώστε να  
φτάσουν στην απόκτηση της νέας γνώσης». Με παρόμοιο τρόπο απάντησε και την άλλη σχετική 
ερώτηση. 
Είναι αξιοσημείωτο ότι η Ε2 στην ανοιχτή ερώτηση του ερωτηματολογίου (που αφορούσε το 
γνωστό παράδειγμα με την ανθεκτικότητα εντόμων στα εντομοκτόνα) έδωσε την επιστημονική 
απάντηση. Όπως εξήγησε κάτι παρόμοιο είχε διαβάσει κατά το παρελθόν. Με τη συζήτηση που 
έγινε, έδειξε να αντιλαμβάνεται το νόημα των προσαρμογών και συνεπώς ότι έτσι θα έπρεπε να 
απαντηθεί  και  η  άλλη  ανοιχτή  ερώτηση  του  ερωτηματολογίου  (που  είχε  ως  θέμα  πώς  θα 
εξηγούσε  την  «προσαρμογή»)  και  όχι  ότι  «κάποια  ζώα  προσαρμόζονται  αναπτύσσοντας  
μηχανισμούς όπως  π.χ.  χρώμα παρεμφερές ή όμοιο  με το περιβάλλον,  αντοχή στην έλλειψη 
τροφής κ.ά». 
Η Ε3 έδωσε την εξής απάντηση στη μία μόνο ανοιχτή ερώτηση που αφορούσε τις προσαρμογές: 
«Από τους πληθυσμούς των ζώων, επιβιώνουν εκείνα που αναπτύσσουν τους «μηχανισμούς»  που  
θα τα βοηθήσουν να επιβιώσουν σε κάθε περιβάλλον (π.χ. χρώμα κλπ.)».  Στην άλλη ερώτηση 
απάντησε  με  εντελώς  διαφορετικό  τρόπο. Κατά  τη  συνέντευξή  της  μετά  το  τέλος  των 
διδασκαλιών,  η  Ε3 επεσήμανε  :  «Όλο  αυτό  που  παρουσιάζει  το  βιβλίο  και  το  βιβλίο  του 
δασκάλου είναι κάτι  άλλο απ’ αυτό που …πρέπει να διδάξουμε …Όταν είχαμε μιλήσει πρώτη  
φορά (στην πρώτη επιμορφωτική συνάντηση) είχα πάθει σοκ. Σκέφτηκα …τι λέμε στα παιδιά και  
δεν το έλεγα μόνο εγώ, το πρόβλημά μου ήταν μήπως το 'λεγα μόνο εγώ, αλλά το λέγαμε όλοι  
τελικά. Πρέπει όλη η ενότητα τελικά να ξαναδοθεί με άλλο πρίσμα και υπό άλλη προοπτική». 
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Η διεκπεραίωση των διδασκαλιών
α. Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών όπως προβάλλονταν κατά τη διδασκαλία μετά την 
επιμόρφωση και η συνειδητοποίηση του ρόλου της παρέμβασής τους 
Οι τρεις από τις εκπαιδευτικούς (Ε2,Ε3,Ε5) κατά τις διδασκαλίες μετά την επιμόρφωση έδειξαν 
ότι είχαν αντιληφθεί την επιστημονική αντίληψη για το θέμα και τον στόχο της παρέμβασης και 
εργάστηκαν με θέρμη για αυτό, με σκοπό να βοηθήσουν τους μαθητές τους να αποκτήσουν τη 
δυνατότητα να δίνουν μια συνεπή εξήγηση. Και οι τρεις δεν είχαν διδάξει ως τότε αυτό το θέμα 
σε αυτή την τάξη. 
Οι άλλοι τρεις  εκπαιδευτικοί (Ε1,Ε4,Ε6) το είχαν ξαναδιδάξει. Η μία εκπαιδευτικός από τις 
τρεις (η Ε6)  κατανόησε το θέμα μετά την επιμορφωτική διαδικασία, το ίδιο και η Ε1 σε γενικές 
γραμμές, εκτός από κάποιες επιμέρους δυσκολίες που συνέχισε να έχει  (π.χ. στη χρήση της 
λέξης  προσαρμόζομαι  ή  είμαι  προσαρμοσμένος).  Μία  εκπαιδευτικός  (Ε4)  έδειξε  ότι  δεν 
αντιλήφθηκε  την  επιστημονική  εξήγηση  και  για  αυτό  παρέμεινε  ασαφής  σε  αυτήν  –  όπως 
φάνηκε- ο ακριβής στόχος της παρέμβασης. Διέθεσε όμως άφθονο χρόνο και χρησιμοποίησε 
πληθώρα υλικού για  την περιγραφή προσαρμογών.  Η ίδια  ανέφερε  στη  συνέντευξή  της:  Ο 
βασικός σκοπός της διδασκαλίας μου ήταν οι μαθητές να κατανοήσουν ότι τα ζώα επιβιώνουν  
επειδή προσαρμόζονται στο περιβάλλον τους. 
Παράλληλα  διαπιστώθηκε  από  τις  (κυρίως  από  τις  δύο  τελευταίες  εκπαιδευτικούς)  μία 
αδυναμία/αμηχανία να χειριστούν τις ερωτήσεις που τους απηύθυναν οι μαθητές, δηλ. άφηναν 
ερωτήσεις  χωρίς  απάντηση και  δεν οδηγούσαν τους  μαθητές  σε μία διαδικασία συλλογικής 
επίλυσης των θεμάτων/ αναζήτησης των απαντήσεων. 
β. Διδακτική πορεία, υλικό και μέσα που χρησιμοποιήθηκαν από τις εκπαιδευτικούς 
Οι  εκπαιδευτικοί (όλες  εκτός  από  την  Ε4)  αποφασίστηκαν  να  χρησιμοποιήσουν  τα  φύλλα 
εργασίας του μαθητικού εγχειριδίου (στο κεφάλαιο με τίτλο «Η προσαρμογή των ζώων») στα 
οποία οι μαθητές καλούνται να διαπιστώσουν το ταίριασμα των διαφόρων γνωρισμάτων των 
ζώων π.χ. χρώμα τριχώματος, ιδιαίτερες συμπεριφορές κ.ά. με το περιβάλλον που ζουν. 
Οι  τρεις  εκπαιδευτικοί  (Ε2,  Ε3,  Ε5)  i)  δεν έδιναν έμφαση στη λέξη αλλά στα γνωρίσματα 
δηλαδή  τις  «προσαρμογές»  ii)  χρησιμοποίησαν  ως  αφετηρία  την  κάθε  περίπτωση 
προσαρμοστικού χαρακτηριστικού και iii) σε δημιουργικό σωκρατικό διάλογο με τους μαθητές 
τους,  ανατρέπονταν  με  λογικά  επιχειρήματα  βαθμιαία  ο  τελεολογικός  συλλογισμός  (οι  
οργανισμοί απέκτησαν τα γνωρίσματα για να επιβιώσουν) και μαζί έδιναν την πιθανή εξήγηση 
για την προέλευση του κάθε χαρακτηριστικού. 
Οι  τρεις  άλλες  εκπαιδευτικοί  (Ε1,Ε4,Ε6)  δεν  ασχολήθηκαν  με  την  εξήγηση  για  κάθε 
χαρακτηριστικό αλλά χρησιμοποιώντας σε διαφάνεια ή αφίσα έτοιμο σχέδιο/υλικό που τους 
δόθηκε κατά την επιμορφωτική διαδικασία και που εξηγούσε τη φυσική επιλογή, κάλεσαν τους 
μαθητές τους να γενικεύσουν για κάθε περίπτωση.
Αναλυτικότερα : 

• Η  Ε2  δεν  αναφέρθηκε  καθόλου  στη  λέξη  προσαρμογή ή  προσαρμογές αρχικά. 
Ακολούθησε την εξής διαδικασία : Άρχιζε ένα διάλογο με την τάξη για ένα γνώρισμα 
π.χ.  το χρώμα κάποιων ψαριών που ταιριάζει με του βυθού,  τα αγκάθια  με τα οποία  
προστατεύεται ο σκαντζόχοιρος, το  χρώμα της πολικής αρκούδας, το σχήμα των πουλιών 
και ψαριών,  την αποδημία των πουλιών και  άλλα  που απεικονίζονταν στο εγχειρίδιο. 
Στη συνέχεια έθετε την ερώτηση :

Ε2 : Πώς μπορεί να εξηγείται σήμερα ότι  έχουν αυτό το γνώρισμα…π.χ. οι πολικές αρκούδες;
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Ε2 :Γυρνάμε πίσω – πίσω το ρολόι του χρόνου …Θα μπορούσαν να υπάρχουν  ζώα με άλλα  
γνωρίσματα.. ; (π.χ. διαδοχικά άλλο χρώμα, άλλο σχήμα, συμπεριφορές π.χ. αποδημία, χειμερία 
νάρκη  κλπ…).  Η  Ε2  σχεδιάζοντας  στον  πίνακα  μια  σειρά  π.χ.  αρκούδες,  ψάρια  κλπ. 
απευθυνόμενη στην τάξη ρωτούσε : ας πούμε ότι αυτές είναι άσπρες και καφέ αρκούδες σε ένα  
περιβάλλον με χιόνια. Ποιες  ήταν πιθανότερο  να ζήσουν σε αυτό το μέρος ;  
Οι μαθητές απαντούσαν στο παράδειγμα αυτό  οι  άσπρες αρκούδες γιατί  μπορεί να βρίσκουν 
τροφή χωρίς να φαίνονται κλπ.  Η Ε2 ολοκλήρωνε λέγοντας ότι αυτά τα ζώα που πλεονεκτούσαν 
επιβίωναν και  άφηναν περισσότερους απογόνους … Η Ε2 επαναλάμβανε για κάθε γνώρισμα μια 
παρόμοια  σειρά  ερωτήσεων  και  η  τάξη  συμμετείχε  κάθε  φορά  σε  ένα  ζωηρό  διάλογο.  Οι 
μαθητές επιχειρηματολογούσαν διασκεδάζοντας, σχεδόν όλοι μαζί…Η Ε2 εισήγαγε  την λέξη 
προσαρμογή –ές  για όλα στο τέλος των μαθημάτων. Κατά τη συνέντευξή της η Ε2 επεσήμανε 
μεταξύ άλλων : 
Πριν  τη  διδασκαλία  οι  μαθητές  -  στην   πλειοψηφία  τους  -  εννοούν  την  «προσαρμογή»  ως 
ενεργητική αλλαγή του ζώου για κάποιο σκοπό, προς όφελός του. Δηλαδή ότι το ζώο σκέφτεται  
και αλλάζει – προσαρμόζεται με την κοινή έννοια της λέξης
…Προετοίμασα τη διδασκαλία μου κυρίως μετά τη συνεργασία μας για τα σημεία «παγίδες» του  
βιβλίου. Χρησιμοποίησα τις εικόνες ως εισαγωγικό ερέθισμα και με κατάλληλες ερωτήσεις και  
σχεδιαγράμματα στον πίνακα οδήγησα τα παιδιά στην εξαγωγή συμπερασμάτων.
…Καθώς ο εκπαιδευτικός  της  Πρωτοβάθμιας   Εκπαίδευσης έχει  να ασχοληθεί  με  πολλά και  
δύσκολα επιστημονικά θέματα, είναι απαραίτητη η σωστή καθοδήγηση του από σωστά και σαφή  
επιστημονικώς βιβλία δασκάλου ώστε να μην παραποιείται «κατά λάθος» η γνώση.

• Η Ε3 -  όπως και η Ε2 -  βασίστηκε στα φύλλα εργασίας του εγχειριδίου. Εξήγησε τα 
παραδείγματα  του  φύλλου  εργασίας  (όχι  αρχικά  με  το  συστηματικό  τρόπο  της 
συναδέλφου της Ε2) και στη πορεία του μαθήματος εισήγαγε και συζήτησε  με την τάξη 
και άλλα παραδείγματα όπως π.χ. του λαιμού της καμηλοπάρδαλης, του χρώματος των 
ανθρώπων  κλπ.  Έγραψε  μάλιστα  η  ίδια  ένα  εξηγητικό  κείμενο  που  μοίρασε  στους 
μαθητές της. Κατά τη συνέντευξή της η Ε3 επεσήμανε μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 

Για  μένα  το  δυσκολότερο  ήταν  …  η  ίδια  η  λέξη,  προσαρμογή/ές.  Έχουμε  μάθει  να  την 
χρησιμοποιούμε σαν προσαρμογή  (όπως την χρησιμοποιούμε στην καθημερινή ζωή)  και είναι  
πολύ δύσκολο να περάσουμε από το προσαρμογή στο προσαρμογές … Αλλά επειδή δυσκόλεψε και  
μένα έχω την εντύπωση ότι δεν δυσκόλεψε τόσο πολύ τα παιδιά γιατί φρόντισα να το ξεκαθαρίσω 
εγώ.  Στα παιδιά ήτανε λίγο πιο εύκολο, επειδή το πήραμε από την αρχή ως «προσαρμογές», το  
κατανόησαν πιο εύκολα: Προσαρμογές είναι τα χαρακτηριστικά… Ξεκινήσαμε από εκεί.

• Η Ε4 δεν χρησιμοποίησε καθόλου το εγχειρίδιο. Χρησιμοποίησε πάρα πολύ υλικό που 
μοίραζε στους μαθητές με εικόνες και δραστηριότητες αλλά δεν ήταν σαφής κάθε φορά 
ο στόχος της δραστηριότητας. 

• Η Ε5 χρησιμοποίησε το μαθητικό εγχειρίδιο και όλα τα παραδείγματά του.  Σε κάθε 
περίπτωση δινόταν η εξήγηση κάθε παραδείγματος, χρησιμοποιώντας τον επιστημονικό 
μηχανισμό σε διάλογο με τους μαθητές της. Κατά τη συνέντευξή της η Ε5 επεσήμανε 
μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 

Νομίζω ότι ο τρόπος που οργάνωσα το μάθημα δεν ευνοούσε τη συνεργατική μέθοδο αλλά την  
ατομική διατύπωση απαντήσεων. Φοβάμαι ότι ήμουν αρκετά συγκεντρωτική – δασκαλοκεντρική.  
Χωρίς να θέλω να δικαιολογηθώ, το άγχος μου για την παράλληλη καταγραφή της διδασκαλίας  
είχε  ως  αποτέλεσμα να  είμαι  πολύ συγκεντρωτική στο  μάθημα διατυπώνοντας  ερωτήσεις  και  
καθοδηγώντας αυστηρά στους μαθητές. Ακόμη, φοβάμαι ότι κάποιες στιγμές ήμουν μονότονη. 
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Ακόμη  θεωρώ  ότι  τα  ερωτηματολόγια  που  συμπλήρωσαν  οι  μαθητές  πριν  την  έναρξη  του 
μαθήματος  κέντρισαν  το  ενδιαφέρον  τους,  δημιούργησε  και  στους  ίδιους  ερωτηματικά  και  
βοήθησε να εστιάσουν στις απαντήσεις που δόθηκαν κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Συνεπώς,  
προτείνω στο σχολικό εγχειρίδιο η ενότητα να ξεκινά με μια παρεμφερή ερώτηση.
Μεγάλο εμπόδιο στη διδασκαλία αυτού του θέματος είναι το «λεξιλόγιο» που χρησιμοποιείται. 
Νομίζω  ότι  τα  παιδιά  -αν  και  κατανόησαν  τις  αρχικές  παραλλαγές  στα  γνωρίσματα  και  τη  
μετέπειτα επικράτηση κάποιου γνωρίσματος- δεν έχουν αντιληφθεί (ή έχουν ασαφή εικόνα για):
- το μεγάλο χρονικό διάστημα που απαιτείται για την επικράτηση κάποιου χαρακτηριστικού 
- την αρχική τυχαιότητα όπου είχε ως αποτέλεσμα την εμφάνιση του χαρακτηριστικού.
Συνοπτικά πιστεύω ότι πρέπει :
Να τροποποιηθεί το υπάρχον λεξιλόγιο και να δοθεί έμφαση στο χρόνο που χρειάζεται και στην  
αλλαγή της αναλογίας των απογόνων.

• Η Ε6 ακολούθησε ακριβώς τη σειρά του φύλλου εργασίας του εγχειριδίου του μαθητή, 
και εξήγησε ορισμένα από τα παραδείγματα. Ενώ  από όλα τα δεδομένα φάνηκε ότι η 
ίδια δεν διατηρούσε εναλλακτικές αντιλήψεις, εν τούτοις ήταν συγκρατημένη και έκανε 
περιορισμένη προσπάθεια να εξηγήσει τα παραδείγματα των προσαρμογών. Η Ε6 έδωσε 
μόνο μία μηχανιστική εξήγηση για τη χρωματική προσαρμογή και ακολούθως κάλεσε 
τους  μαθητές  της  να  εφαρμόζουν  αυτή  την  εξήγηση  σε  όλες  τις  περιπτώσεις 
προσαρμογών.

Η ανάλυση των ερωτηματολογίων των μαθητών, πριν τη διδασκαλία και  ένα μήνα περίπου 
μετά, χρησιμοποιήθηκε απλώς ενδεικτικά και τα αποτελέσματά της φαίνονται στον Πίνακα 2 
που ακολουθεί. 

Σχόλια και συμπεράσματα
1.  Η έρευνα έδειξε ότι  είναι  εφικτό  οι  εκπαιδευτικοί   της  Πρωτοβάθμιας   Εκπαίδευσης να 
διεκπεραιώσουν  μια  διδασκαλία,  χωρίς  να  είναι  βιολόγοι  αλλά  μετά  από  επιμόρφωση  στο 
συγκεκριμένο θέμα, κατά την οποία μπορεί να (αρχίσει να) αντιμετωπίζεται με την βοήθεια της 
επιστημονικής μηχανιστικής εξήγησης του φαινομένου, ο  τελεολογικός τρόπος σκέψης των 
μαθητών του Δημοτικού σχολείου. 
2. Οι εκπαιδευτικοί που η έρευνα έδειξε ότι ήταν πιο αποτελεσματικοί ήταν αυτοί που α) είχαν 
ξεπεράσει τις δικές τους εναλλακτικές αντιλήψεις και έτσι μπορούσαν να αναδείξουν και να 
αντιμετωπίσουν τις εναλλακτικές ιδέες των μαθητών τους β) είχαν αποσαφηνίσει εντελώς τον 
στόχο τη συγκεκριμένης διδακτικής προσέγγισης και έτσι σχεδίασαν μιαν συνεπή διδακτική 
πορεία  του  θέματος.  Παρά  την  απειρία  στη  διδασκαλία  του  συγκεκριμένου  θέματος  -  που 
δίδασκαν για πρώτη φορά και με αυτό τον τρόπο - «ήξεραν» προς το πού να κατευθύνουν τη 
συζήτηση γ) Ήταν επίσης σε θέση να μετασχηματίσουν το υλικό που τους δόθηκε (το ίδιο σε 
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Πίνακας 2
3ο ερωτηματολόγιο Ανοιχτή   ερώτηση Κλειστή      ερώτηση
Απαντήσεις Επιστημονική Άλλη Επιστημονική Άλλη
Ε1 (  Ν μαθητών =26) 34.6% 65.3% 53.8% 46.2%
Ε4 (Ν  =22) 22.7% 77.3% 59% 41%
Ε6 (   =14)Ν 50% 50% 50% 50%
Ε2 (N =18) 80% 20% 86.6% 13.4%
Ε3 (   =Ν 22) 59% 41% 86.3% 13.7%
Ε5 (    =1Ν 7) 88.2% 11.8% 88.2% 11.8%
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όλους)  και  να  το  χρησιμοποιήσουν  όχι  μηχανικά  «το  ίδιο»,  αλλά  δημιουργικά,  για  την 
εξυπηρέτηση του διδακτικού στόχου δ) έδωσαν σημασία και κατάφεραν να αναπτύξουν μια 
δημιουργική διαλογική συζήτηση με τους μαθητές τους για την εξήγηση των εννοιών.. 
3. Οι εκπαιδευτικοί που δεν ήταν στον ίδιο βαθμό αποτελεσματικοί στις διδασκαλίες τους α) 
είχαν ξαναδιδάξει το συγκεκριμένο θέμα με τρόπο που βασιζόταν στις δικές τους εναλλακτικές 
αντιλήψεις και έτσι πιθανόν αυτές είχαν ισχυροποιηθεί β) και ως συνέπεια αυτού δεν τους ήταν 
εύκολο να αναδιατυπώσουν τους διδακτικούς τους στόχους και να εμπλουτίσουν τη διδακτική 
τους πορεία ενσωματώνοντας δημιουργικά το υλικό που τους δόθηκε. γ) Επίσης φαίνεται ότι 
λειτούργησαν πιο πολύ ως μεταφορείς  «παραδοσιακών» γνώσεων χωρίς  να «αναγνωρίζουν» 
(λιγότερο ή περισσότερο ο καθένας) την αναγκαιότητα οι μαθητές να γίνουν ικανοί να δίνουν 
επαρκή εξήγηση στο συγκεκριμένο θέμα.  δ) Ίσως και εξαιτίας αυτού οι προσπάθειές τους να 
αναπτύξουν δημιουργικό διάλογο με τους μαθητές τους ήταν περιορισμένες.
4. Τελικά μια τέτοια μια τέτοια προσπάθεια χρειάζεται και μπορεί να υποστηρίζεται διεξοδικά 
από τα Αναλυτικά Προγράμματα και εγχειρίδια, αφενός για να διευκολύνει τους εκπαιδευτικούς 
που δεν μπορούν να διαχειριστούν με άνεση τις απαραίτητες έννοιες και αφετέρου για να πείσει 
εκείνους  που  δεν  είναι  ενημερωμένοι  ή  πρόθυμοι  να  προσπαθήσουν  μόνοι  τους  για  την 
αποσταθεροποίηση του αυθόρμητου τελεολογικού συλλογισμού των μαθητών τους. 
Αυτό  μπορεί  να  διευκολύνει  τη  μελλοντική  διδασκαλία  και  κατανόηση  από  μαθητές 
-σπουδαστές της δαρβινικής θεωρίας της ποικιλομορφικής εξέλιξης και του κύριου μηχανισμού 
της,  της φυσικής επιλογής που σύμφωνα με την βιβλιογραφία της διδακτικής της βιολογίας 
παρουσιάζει τόσες δυσκολίες και εμπόδια.
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Η  εργασία  αυτή  παρουσιάζει  τις  δυνατότητες  και  τα  οφέλη  που  προσφέρουν  οι 
προοδευτικές  παιδαγωγικές  προσεγγίσεις  των  προαιρετικών  εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων.  Ένα  τέτοιο  πρόγραμμα  Περιβαλλοντικής  Εκπαίδευσης  υλοποιήθηκε 
στο  6ο  Δ.Σ.  Έδεσσας.  Είχε  ως  σκοπό  να  πληροφορηθούν  οι  μαθητές  και  οι 
εκπαιδευτικοί  για τον πολιτισμό του τόπου τους,  χρησιμοποιώντας δραστηριότητες 
του εναλλακτικού τουρισμού που δεν είναι ευρέως γνωστές στην ευρύτερη περιοχή της 
Έδεσσας.   Η  συγκεκριμένη  προσπάθεια  στόχευε  στο  να  «σπάσει»  την  καθημερινή 
ρουτίνα της τάξης, στην ανάπτυξη διαπροσωπικών και συνεργατικών σχέσεων μεταξύ 
των  μελών  της  τοπικής  εκπαιδευτικής  κοινότητας,  στην  ευαισθητοποίηση  των 
εμπλεκομένων σε περιβαλλοντικά θέματα, στη σύνδεση τελικά του σχολείου με την 
κοινωνία. Οι συμμετέχοντες γνώρισαν ποικίλα στοιχεία του τοπικού πολιτισμού και της 
παράδοσης. Ενεπλάκησαν στη διαδικασία, εμπλούτισαν τις γνώσεις τους, απέκτησαν 
νέες  εμπειρίες,  επικοινώνησαν  και  συνεργάστηκαν  με  έναν  πρωτόγνωρο  τρόπο. 
Ενεργοποιήθηκαν, έψαξαν, ανακάλυψαν, «ένιωσαν» τελικά τη σημασία μιας ξεχωριστής 
και οργανωμένης προσπάθειας.

Εισαγωγικά

Η επιλογή του θέματος έγινε με βασικό κριτήριο την ωφελιμότητα που μπορεί να προκύψει 
στους συμμετέχοντες από τη συνθετική εμπειρία και γνώση η οποία προέρχεται προσεγγίζοντας 
και  μελετώντας  επιμέρους  θεματικές  περιοχές.  Έτσι,  το  θέμα  επιλέχθηκε  με  κριτήρια  την 
καταλληλότητά του για την ηλικία των μαθητών, την επικαιρότητα, τη δυνατότητα επισκέψεων 
σε κοντινές περιοχές, την ύπαρξη στοιχείων και βιβλιογραφίας, τον πλούτο του φυσικού τοπίου 
της Έδεσσας και της ευρύτερης περιοχής, τη διάθεση των μαθητών για φυσική άσκηση που 
μπορεί να γίνει εφαλτήριο για τη γνωριμία με τη φύση και τις άγνωστες σ’ αυτούς φυσικές 
δραστηριότητες. Ακόμη, την ύπαρξη στοιχείων της παράδοσης που διατηρούνται στα χωριά της 
περιοχής, τις δυνατότητες ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού στο Νομό Πέλλας, την 
άγνοια των μαθητών σχετικά με την ύπαρξη πολλών μορφών εναλλακτικού τουρισμού στην 
περιοχή μας, που αν γίνουν ευρύτερα γνωστές, θα συμβάλλουν σημαντικά στην ανάπτυξη της 
τοπικής οικονομίας και τέλος,  την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τα παιδιά (Ματσαγγούρας, 
2002α). Στόχος του προγράμματος ήταν να γνωρίσουν οι εμπλεκόμενοι την ιστορία του τόπου 
και τις ομορφιές της περιοχής τους και επίσης να υπάρξει επαφή με την τοπική κοινωνία, να 
«διδαχθούν» να είναι υπεύθυνοι πολίτες που θα προστατεύουν τον πλούτο που έχουν. 

747



  6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής των Φ.Ε. και Ν.Τ. στην Εκπαίδευση

Η ταυτότητα της προσπάθειας  

Αντικείμενο  του  προγράμματος  ήταν  οι  εναλλακτικές  μορφές  τουρισμού  (περιηγητικός, 
αρχαιολογικός, θρησκευτικός, θερμαλιστικός κ.ά.). Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε από το 6ο  Δ.Σ. 
Έδεσσας,  το  χρονικό  διάστημα  Ιανουάριος  -  Ιούνιος  2004.  Υποστηρίχτηκε  από  το 
Πανεπιστήμιο  Αιγαίου.  Συγχρηματοδοτήθηκε  από  την  Ευρωπαϊκή  Ένωση.  Συμμετείχαν 
ενενήντα ένας (91) μαθητές της Δ’ και Ε’ τάξης και έξι (6) εκπαιδευτικοί: τρεις Δάσκαλοι, μια 
Αγγλικής Φιλολογίας, ένας Φυσικής Αγωγής, μια Μουσικής, οι οποίοι συνεργάστηκαν μεταξύ 
τους (Σπυροπούλου, 2002). 

Μέθοδοι υλοποίησης των δραστηριοτήτων

Για  την  επίτευξη  των  στόχων  ακολουθήθηκε  συγκεκριμένο  χρονοδιάγραμμα  χωρισμένο  σε 
τέσσερις  κύριες  φάσεις.  Συμμετείχε  το  σύνολο  των  μαθητών  σε  όλες  τις  δραστηριότητες. 
Εργάστηκαν  χωρισμένοι  σε  ομάδες  των  12-15  μαθητών  και  εναλλάσσονταν  κυκλικά  στις 
δραστηριότητες (φωτογραφίες 1. και 2.). Το ξεκίνημα περιελάμβανε έρευνα που έγινε από τους 
μαθητές και τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς ανάλογα με την ειδικότητα του καθενός. Μέσα 
στην τάξη αναπτύχθηκαν οι βασικοί άξονες του προγράμματος από τα μέλη της ομάδας και 
παρουσιάστηκαν  στο  σύνολο.  Για  τη  σύνθεση  και  παρουσίαση  των  πληροφοριών  και 
δραστηριοτήτων  χρησιμοποιήθηκε  η  δημοφιλέστερη  μέθοδος  μιας  περιβαλλοντικής 
εκπαιδευτικής προσέγγισης στην τυπική εκπαίδευση, η μέθοδος project -σχέδιο εργασίας-, ένας 
τρόπος ομαδικής εργασίας, όπου συμμετέχουν αποφασιστικά όλα τα μέλη της σχολικής τάξης 
(http://www. geocities.com/dsvolou14/ergasies/project.htm).

Φωτογραφίες 1. και 2. Οι μαθητές-τριες κατά τη διάρκεια εργασίας σε ομάδες.

                   

Έγινε  παρατήρηση  πεδίου  και  καταγραφή  στοιχείων,  καθώς  και  ανάπτυξη  των  επιμέρους 
θεμάτων  από  ειδικούς  στο  χώρο  (δασολόγους,  αρχαιολόγους,  επαγγελματίες,  τοπικούς 
παράγοντες τουρισμού, αθλητές, προπονητές, μέλη χιονοδρομικού και ορειβατικού συλλόγου 
κ.ά.).  Το  αποτέλεσμα  ήταν,  να  προσφερθούν  εκπαιδευτικές  εμπειρίες,  στον  κάθε  μαθητή 
χωριστά, ο οποίος βίωσε κάθε δραστηριότητα (Blenkin & Kelly, 1996). Η συνέντευξη λ.χ. με 
τον ιδιοκτήτη ενός ετοιμόρροπου σπιτιού στο Βαρόσι, ο οποίος περιέγραψε παραστατικά την 
εποχή που έζησε ως μαθητής δημοτικού, έγινε στην αυλή του σχολείου. Οι μαθητές που τον 
περιτριγύριζαν, τον άκουσαν με ευλάβεια και θαυμασμό, τον ρώτησαν ξανά και ξανά για το 
παρελθόν του, πήραν απαντήσεις στις απορίες και τα ερωτήματά τους και ένοιωσαν τελικά πως 
η διαδικασία της συζήτησης ήταν πολύτιμη και συνάμα εξαιρετικά διασκεδαστική εμπειρία για 
αυτούς  και  για  τον  ίδιο.  Μεθοδολογικά,  οι  μαθητές-τριες,  παρατήρησαν  και  περιέγραψαν 
εικόνες,  τήρησαν  προσωπικό  ημερολόγιο/σημειωματάριο,  συνεργάστηκαν  στη  σχολική 
βιβλιοθήκη και τις βιβλιοθήκες ειδικοτήτων του σχολείου, είχαν μαζί τους μπλοκ ζωγραφικής, 
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φωτογραφικές και ψηφιακές μηχανές, βιντεοκάμερα, μαγνητόφωνα κλπ. Οι εκπαιδευτικοί, για 
τις επιμέρους εργασίες μέσα στην τάξη, χρησιμοποίησαν τεχνικές όπως ο καταιγισμός ιδεών, ο 
διάλογος,  το  παιχνίδι,  ο  αυτοσχεδιασμός  και  η  κινητική  έκφραση,  το  θεατρικό  παιχνίδι,  οι 
ομαδικές και ατομικές κατασκευές, η ζωγραφική κλπ. Συνεπώς, ο ρόλος των εκπαιδευτικών 
ήταν ενθαρρυντικός,  καθοδηγητικός,  συντονιστικός και  βοηθητικός (Ματσαγγούρας,  2002β). 
Επιπρόσθετα,  οι  μαθητές  κλήθηκαν  να  γίνουν  «μικροί  δημοσιογράφοι»,  να  ασχοληθούν  με 
μικροέρευνες.  Δημιουργήθηκε έτσι  το κατάλληλο κλίμα για τη διαθεματική προσέγγιση της 
εκπαιδευτικής  διαδικασίας  (Σχεδιάγραμμα  1.).  Στο  μάθημα  των  Αγγλικών  λ.χ.,  οι  μαθητές 
κλήθηκαν  να  εκφράσουν  γεγονότα,  συναισθήματα  και  να  περιγράψουν  περιοχές  και 
δραστηριότητες μέσα από την ξένη γλώσσα (Σχεδιάγραμμα 2.).  Επιδιώχθηκε, οι μαθητές να 
εργαστούν ομαδοσυνεργατικά, με δεδομένη την άποψη που αποδέχονται σπουδαίοι ερευνητές 
της  εκπαιδευτικής διαδικασίας,  δηλαδή πως «μελλοντικά,  οι  σημερινοί  μαθητές  θα βρεθούν 
συχνά στην ανάγκη να αναζητήσουν,  να επεξεργασθούν τις  διαθέσιμες  πληροφορίες  και  να 
αξιοποιήσουν  συνθετικά  την  κατεχόμενη  γνώση».  Για  να  διευκολυνθούν  σε  αυτό, 
χρησιμοποιήθηκε  πλήθος  εποπτικού  υλικού  (βιβλία,  σύμπακτοι  δίσκοι,  βιντεοκάμερα, 
προβολέας, τουριστικοί οδηγοί, αφίσες, χαρτιά, χρώματα, άμμος κ.ά.).  Προσφέρθηκε δηλαδή 
το κατάλληλο πεδίο ώστε οι μαθητές να εξερευνήσουν το θέμα (Fisher, 1996). Επιπρόσθετα, 
είχαν  την  ευκαιρία  να  διαλέξουν  διαφορετικές  στρατηγικές  και  να  εμπλακούν  στην 
εκπαιδευτική διαδικασία ενεργά, να ανακαλύψουν και να καλλιεργήσουν τα διαφορετικά είδη 
ευφυΐας που κατέχει ο καθένας σύμφωνα με τη θεωρία των πολλαπλών ευφυϊών του H. Gardner 
(2008) (http://athena.pi.ac.cy/ intelligence.doc). 

Σχεδιάγραμμα 1: Διαθεματική προσέγγιση (μαθήματα αναλυτικού προγράμματος).

Σχεδιάγραμμα 2. Το μάθημα της Αγγλικής γλώσσας.
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Η  ενασχόλησή  τους  σε  ομαδικό  αλλά  και  ατομικό  επίπεδο  με  τις  δραστηριότητες  που 
προαναφέρθηκαν  και  η  αυτονομία  που  απέκτησαν,  αναμένεται  να  τους  βοηθήσει  ώστε  να 
ενεργούν  στο  μέλλον  ως  αυτόνομοι  άνθρωποι  εμπλεκόμενοι  στις  ίδιες  ή  σε  παρόμοιες 
δραστηριότητες  και  να  συνεχίσουν να εμπλουτίζουν τις  γνώσεις  τους  για  όλη  τους  τη ζωή 
(Blenkin & Kelly, 1996).

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες

Για  την  επίτευξη  των  στόχων  που  προαναφέρθηκαν  πραγματοποιήθηκαν  ευχάριστες 
δραστηριότητες, χωρισμένες σε τέσσερις βασικές θεματικές ενότητες: Α. Το βουνό Βόρας, Β. Ο 
υγροβιότοπος της λίμνης του Άγρα του Νησιού και των Βρυττών, Γ. Ο αρχαιολογικός χώρος του 
Λόγγου και η παραδοσιακή συνοικία του Βαροσίου και Δ. Οι θερμές πηγές και οι σπηλιές στο 
Λουτράκι.  Μερικές  από  τις  υπο-ενότητες  περιλάμβαναν  ενδιαφέρουσες  ιστορίες  και 
πληροφορίες  από  ηλικιωμένους  και  ειδικούς  επιστήμονες  σχετικά  με  την  ιστορία  και  την 
καθημερινή ζωή των κατοίκων της  μοναδικής παραδοσιακής  γειτονιάς που σώζεται  σήμερα 
στην  Έδεσσα,  στοιχεία  και  πληροφορίες  για  τον  αρχαιολογικό  χώρο  του  Λόγγου  και  τη 
Βυζαντινή  Εκκλησία  της  Αναλήψεως  και  τέλος,  μουσική  και  τραγούδια  από  ντόπιους 
τραγουδοποιούς τα οποία κατέγραψαν οι μαθητές (βλ. εικόνα 1.). Η αρχή έγινε στο σχολείο, 
όταν χωρίστηκαν οι μαθητές-τριες σε ομάδες. Στη συνέχεια,  ερεύνησαν  στη βιβλιοθήκη του 
σχολείου,  ανακάλυψαν  βιβλία  σχετικά  με  το  βουνό  Βόρας,  ένα  από  τα  ψηλότερα  και 
ομορφότερα βουνά της πατρίδας μας (Χιονοδρομικό κέντρο, χ.χ.). Συγκέντρωσαν πληροφορίες, 
φωτογραφίες και παρακολούθησαν βίντεο. Πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο βουνό, μετά από 
συνεννόηση με το Χιονοδρομικό Όμιλο Έδεσσας. Γνώρισαν τον όμιλο, το βουνό, μυήθηκαν 
στα  μυστικά  της  χιονοδρομίας,  έκαναν  έλκηθρο,  παρατήρησαν  τα  φυσικά  φαινόμενα,  την 
πανίδα και χλωρίδα του βουνού και της περιοχής. Κατέγραψαν πληροφορίες κατά τη διάρκεια 
της ενημέρωσης από μέλη του χιονοδρομικού συλλόγου, έβγαλαν φωτογραφίες και βίντεο από 
τις δραστηριότητες. Μετά την επίσκεψη, παρουσίασαν εργασίες βασισμένες στις εμπειρίες τους 
(βλ. εικόνα 2.). 

Εικόνες 1. και 2. Καταγραφή τραγουδιών και εργασία βασισμένη στις εμπειρίες των μαθητών.

                   

Στη βιβλιοθήκη του σχολείου, ερευνήθηκε η ιστορία του παραδοσιακού οικισμού Βαρόσι και 
του αρχαιολογικού χώρου του Λόγγου. Συλλέχθηκαν παλιές φωτογραφίες από ηλικιωμένους, 
παλιές εφημερίδες, περιοδικά, επιστημονικά άρθρα κλπ. Διοργανώθηκε οργανωμένη πεζοπορία 
στο Βαρόσι και στο Λόγγο. Συμμετείχαν και μαθητές του 3ου Δ.Σ. Αριδαίας. Οικοδεσπότης και 
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ξεναγός  το  6ο Δ.  Σχ.  Έδεσσας.  Τα  παιδιά  έβγαλαν  φωτογραφίες,  βιντεοσκόπησαν  και 
ζωγράφισαν  τοπία  που  τους  προξένησαν  ενδιαφέρον.  Μετά  την  «ανακάλυψη»  της  Αρχαίας 
Έδεσσας στην περιοχή του κάμπου, κάτω από τη σύγχρονη πόλη με τη βοήθεια αρχαιολόγου, 
επισκέφθηκαν  τον  Υγροβιότοπο  Άγρα-Βρυττών-Νησίου  (φωτογραφίες  3.  και  4.).  Έγινε 
παρατήρηση  πουλιών  από  το  ειδικό  κέντρο  που  υπάρχει  και  λήψη  φωτογραφιών. 
Επιστρέφοντας  στο σχολείο,  τις  επόμενες  μέρες ασχολήθηκαν με την καταγραφή των όσων 
βίωσαν και την παρουσίαση αυτών. Παράλληλα με τις δραστηριότητες που προαναφέρθηκαν, 
ξεκίνησε η έρευνα για τις ιαματικές πηγές στο Λουτράκι Αλμωπίας και τον ποταμό Αλμωπαίο. 
Ακολούθησε η γνωριμία με τις ομορφιές της ευρύτερης περιοχής.

Φωτογραφίες 3. και 4. Οι μαθητές-τριες κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων.

                   

Τα παιδιά είδαν τις φυσικές θερμές ιαματικές πηγές, τη σπηλιά και τον ποταμό. Συζήτησαν με 
ντόπιους κατοίκους, έμαθαν πληροφορίες για τη ζωή τους, μιμήθηκαν τα ζώα που ζούσαν και 
ζουν,  τη  μορφολογία  του  εδάφους,  τις  καλλιέργειες,  το  επάγγελμά  τους,  είδαν  παλιές 
φωτογραφίες με ντόπιους κατοίκους και τοπικές φορεσιές. 

Αποτελέσματα

Μετά  την  επιστροφή  στο  σχολείο,  στο  μάθημα  της  Φυσικής  Αγωγής,  αναλύθηκαν  και 
προσεγγίστηκαν  η  πεζοπορία,  ο  προσανατολισμός  και  έγινε  επίδειξη  και  μίμηση  κινήσεων 
ζώων. Συγκεντρώθηκε το υλικό και έγινε η παρουσίασή του στο σύνολό του. Εκδόθηκε έντυπο 
με  τις  δραστηριότητες,  τις  πληροφορίες,  τις  φωτογραφίες  και  μέρος  από  τις  εργασίες  των 
μαθητών.  Λειτούργησε  έκθεση  και  δημοσιοποιήθηκαν  τα  αποτελέσματα  του  προγράμματος 
στους  χώρους  του  σχολείου.  Δημιουργήθηκε  σύμπακτος  δίσκος  με  το  υλικό  του  σχεδίου, 
δόθηκαν για καταχώρηση, στην επίσημη ιστοσελίδα του σχολείου και του Δήμου Έδεσσας, οι 
δράσεις  που  υλοποιήθηκαν  κατά  τη  διάρκεια  του  προγράμματος  και  τέλος,  διοργανώθηκε 
ημερίδα  ενημέρωση  της  τοπικής  κοινωνίας  σε  συνεργασία  με  τη  Δημοτική  Επιχείρηση 
«Καταρράκτες». Αποφασίσθηκε επίσης να παρουσιαστεί θεατρικό δρώμενο το οποίο βασίστηκε 
σε  πραγματικές  ιστορίες  από  το  ταξίδι  και  την  επίσκεψη  στο  βουνό.  Στη  θεατρική  ομάδα 
συμμετείχαν  μαθητές  των δύο τελευταίων τάξεων του σχολείου οι  οποίοι  προετοιμάστηκαν 
στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του σχολείου, αφιερώνοντας πολύ από τον ελεύθερό τους 
χρόνο.  Τέλος,  το  πρόγραμμα  και  οι  δράσεις  του  κοινοποιήθηκαν  στο  κοινό  της  πόλης,  σε 
στελέχη και μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας στις αρχές Ιουνίου. Υπήρξαν ανακοινώσεις και 
δημοσιεύσεις στον τοπικό τύπο (Εφημερίδες Εδεσσαϊκή, Πρωϊνή) και στο ραδιόφωνο της πόλης 
(Διαδημοτικό  ραδιόφωνο  Πέλλας).  Τα  παιδιά,  παρουσίασαν  όσα  βίωσαν  εμπλεκόμενοι  στις 
δραστηριότητες  του  προγράμματος  και  τη  θεατρική  παράσταση  στο  κινηματοθέατρο  «Μ. 
Αλέξανδρος»  της  πόλης.  Παράλληλα,  λειτούργησε  έκθεση  με  τα  αποτελέσματα  των 
δραστηριοτήτων  στον  ίδιο  χώρο  (εργασίες,  φωτογραφίες,  εικαστικά,  αντικείμενα  κ.  ά.)  και 
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προβλήθηκε  βίντεο  με  τις  δραστηριότητες  μαθητών  και  εκπαιδευτικών.  Κατόπιν,  η  έκθεση 
μεταφέρθηκε στο διάδρομο του σχολείου όπου λειτούργησε μέχρι το τέλος του σχολικού έτους 
σε  πρώτη  φάση  και  για  μεγάλο  διάστημα  στην  αρχή  του  επόμενου,  ώστε  να  αποτελέσει 
έναυσμα για ξεκίνημα παρόμοιων πρωτοβουλιών. 

Μέθοδοι αξιολόγησης

Η  αξιολόγηση  του  όλου  προγράμματος  έγινε  από  τους  εκπαιδευτικούς  και  τους  μαθητές. 
Χρησιμοποιήθηκαν  τρεις  τύποι  αξιολόγησης.  1.  Η  αρχική:  Διερευνήθηκε  το  επίπεδο  των 
αρχικών γνώσεων των μαθητών και εκπαιδευτικών για να προσαρμοστεί καλύτερα το πλαίσιο 
στοχοθεσίας  και  η  επιλογή  του  περιεχομένου  του  σχεδίου  εργασίας.  2.  Η  Ενδιάμεση-
διαμορφωτική: όπου έγιναν συζητήσεις, ανταλλάχτηκαν απόψεις, υπήρξε αλλαγή σχεδίου λόγω 
λ.χ. του άστατου καιρού. Καθώς «έρρεαν» οι δραστηριότητες, συζητήθηκαν οι δυσκολίες που 
προέκυψαν και οι πιθανές διαφοροποιήσεις που έπρεπε να γίνουν αναφορικά με την τήρηση του 
χρονοδιαγράμματος.  Κάποιοι  στόχοι  που  είχαν  τεθεί  και  θεωρήθηκε  ανέφικτο  να 
πραγματοποιηθούν μέσα στα χρονικά πλαίσια που υπολείπονταν εγκαταλείφθηκαν. 3. Η τελική: 
πραγματοποιήθηκε  με  βάση  τη  συμμετοχή  και  την  ευχαρίστηση  των  μαθητών,  των 
εκπαιδευτικών και των γονέων και τον αντίκτυπο που είχε όλη η προσπάθεια στην κοινωνία της 
Έδεσσας.  Εργαλείο  συγκέντρωσης  δεδομένων  το  ερωτηματολόγιο  (Πίνακας  1.),  λόγω  της 
χρονικής  οικονομίας,  της  παρακίνησης  και  αποτελεσματικότητας  που προσέφερε  (Cohen & 
Manion, 1994). 

Πίνακας 1. Αποκωδικοποίηση των απαντήσεων από τα ερωτηματολόγια. Απάντησαν 84 μαθητές 
(αγόρια 39 και κορίτσια 45).

- Σημείωσε ποιες δραστηριότητες σου άρεσαν; -επέλεξε όσες θεωρείς ότι ισχύουν-.
Αγόρια                                           Κορίτσια                                     Σύνολο
Χιονοδρομία  29 Χιονοδρομία 32 61 επιλογές (από τους 84)
Παρατήρηση Πουλιών  17 Παρατήρηση Πουλιών  30 47
Πεζοπορία  16 Πεζοπορία  28 44
Θερμά λουτρά  27 Θερμά λουτρά  36 63
Καμία  1 Καμία  0 1
-  Ποια  μαθήματα θεωρείς  ότι  ενεπλάκησαν  στις  δραστηριότητες  που υλοποιήθηκαν 
κατά τη διάρκεια του προγράμματος -επέλεξε όσες θεωρείς ότι ισχύουν-. 
Γεωγραφία 20 Γεωγραφία  26 46 επιλογές (από τους 84)
Μελέτη Περιβάλλοντος  30 Μελέτη Περιβάλλοντος  38 68
Ιστορία  27 Ιστορία  30 57
Φυσική Αγωγή  20 Φυσική Αγωγή  23 43
Γλώσσα (Ελληνικά) 7 Γλώσσα (Ελληνικά)  7 14
Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά)  5 Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) 0 5
Μαθηματικά  1 Μαθηματικά  1
-  Θα θέλατε να ξαναπάτε στις περιοχές που επισκεφθήκατε συνοδευόμενοι  από τους 
γονείς σας αυτήν τη φορά;
Ναι 39 Ναι  43 82
Όχι 0 Όχι  2 2
-  Θα θέλατε να ξαναπάτε στις περιοχές που επισκεφθήκατε συνοδευόμενοι  από τους 
εκπαιδευτικούς του σχολείου;
Ναι  38 Ναι  43 81
Όχι  1 Όχι  2 3
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- Ποιό μέρος θα σου μείνει αξέχαστο; -επέλεξε όσες επιλογές θεωρείς ότι ισχύουν-.
Λουτράκι  19 Λουτράκι  33 52 επιλογές (από τους 84)
Βόρας  16 Βόρας  22 38
Λόγγος  8 Λόγγος  15 23
Βαρόσι  5 Βαρόσι  10 15
Υγροβιότοπος  2 Υγροβιότοπος  9 11
- Σου αρέσει πλέον να μαθαίνεις μέσα στην τάξη, έξω από την τάξη ή και στα δύο; 
Μέσα στην τάξη  4 Μέσα στην τάξη  4 8
Έξω από την τάξη  33 Έξω από την τάξη  38 71
Και με τα δύο  2 Και με τα δύο  3 5
-  Αν είχες να διαλέξεις ανάμεσα στο να βλέπεις τηλεόραση στο σπίτι σου και από την 
άλλη να συμμετέχεις σε μια μορφή εναλλακτικού τουρισμού, τι θα διάλεγες; 
Τηλεόραση  2 Τηλεόραση  0 2
Εναλλακτικός τουρισμός  37 Εναλλακτικός τουρισμός  45 82

Συμπεράσματα και αντίκτυπος στην τοπική κοινωνία 

Η υλοποίηση του προγράμματος έδωσε την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να «ξεφύγουν» από 
τη  δασκαλοκεντρική  διδασκαλία  και  τον  παραδοσιακό  τρόπο  προσέγγισης  της  γνώσης  που 
κυριαρχεί στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα (Αλαχιώτης, 2002). Μαθητές και εκπαιδευτικοί, 
αφού γνώρισαν πρώτα οι ίδιοι, διαδώσανε στη συνέχεια στους γονείς και την τοπική κοινωνία, 
τους τρόπους εναλλακτικού τουρισμού που προσφέρονται στην ευρύτερη περιοχή της Έδεσσας, 
οι οποίες ενεργοποιούν όλο και περισσότερους ανθρώπους και τους παρακινούν να ασχοληθούν 
με δραστηριότητες κοντά στη φύση. Οι μαθητές εμπλούτισαν το λεξιλόγιο τους με καινούργιες 
λέξεις  και  εκφράσεις,  ασκήθηκαν  στη  δημιουργία  γραπτών  κειμένων  και  επιστολών, 
καλλιέργησαν  την  ικανότητα  ανάλυσης  και  σχολιασμού  εικόνων,  φράσεων,  τραγουδιών, 
εξοικειώθηκαν με τη διαδικασία έρευνας, άντλησης στοιχείων και πληροφοριών  αλλά και με 
τον τρόπο αξιοποίησής των, βελτιώθηκαν στον προφορικό λόγο και τη διαλογική συζήτηση 
(μέσα από την ανταλλαγή απόψεων, τις συνεντεύξεις, την παρουσίαση, κ.ά.). Υπήρξαν όμως και 
δυσκολίες. Σαν τέτοιες αναφέρονται η μικρή διάρκεια προγράμματος, που «πίεσε» σωματικά 
και ψυχικά κάποιους από τους συμμετέχοντες, η δυσκολία πρόσβασης στο Βαρόσι, οι κίνδυνοι 
που «κρύβονταν» στα ετοιμόρροπα αρχοντικά. Οι γονείς φοβήθηκαν και ανησύχησαν λόγω των 
μετακινήσεων  που  πραγματοποιήθηκαν  (μετακίνηση  στο  χιονοδρομικό,  στα  λουτρά  και  το 
σπήλαιο, στον υγροβιότοπο του Άγρα, στην περιοχή «Λόγγος», κλπ.). Παρόλα αυτά, τα παιδιά 
τους έγιναν διαφημιστές αυτών των δραστηριοτήτων. Το πρόγραμμα και το τελικό προϊόν που 
παράχθηκε, «ταξίδεψαν» πέρα από την Έδεσσα. Κοινοποιήθηκαν στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
και  τους  αρμόδιους  φορείς.  Χρησιμοποιείται  πλέον  ως  τράπεζα  πληροφοριών  για  όσους 
συναδέλφους  θέλουν  να  ασχοληθούν  με  παρόμοια  προγράμματα  (Γαλανοπούλου,  2002). 
Συμπερασματικά, φάνηκε πως οι εκπαιδευτικοί της περιφέρειας, εάν τολμήσουν, μπορούν να 
καταφέρουν κάτι νέο και καινοτόμο, σε ένα σχολείο που «αξίζει» να είναι ελκυστικό για τα 
μέλη του (Αλαχιώτης, 2002).
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Νοητικά μοντέλα των μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου για την έννοια 
«χημική αντίδραση»
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Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Χημείας
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Στην παρούσα εργασία περιγράφεται η ανάλυση των αντιλήψεων των μαθητών για τη 
χημική  αντίδραση  με  βάση  το  θεωρητικό  πλαίσιο  της  Βοσνιάδου  για  τα  νοητικά 
μοντέλα.  Οι  αντιλήψεις  των  μαθητών  διαπιστώθηκαν  από  έρευνα  σχετική  με  τις 
γνώσεις και τις γνωστικές δεξιότητες που αποκτούν οι μαθητές από το μάθημα της 
Χημείας. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 499 μαθητές Γ  τάξης Γυμνασίου και 624΄  
μαθητές Β  τάξης Λυκείου σχολείων των νομών Αττικής, Βοιωτίας, Ηρακλείου Κρήτης΄  
και Θεσσαλονίκης. Τα σημαντικότερα αποτελέσματα της ανάλυσης αυτής είναι ότι από 
τις  αντιλήψεις  των  μαθητών  για  τη  χημική  αντίδραση,  εκτός  από το  επιστημονικό 
μοντέλο της χημικής αλληλεπίδρασης, εξάγονται τέσσερα ακόμα νοητικά μοντέλα: (α) 
μετακίνηση μιας ουσίας, (β) αλλαγή μορφής, (γ) ανάμειξη ουσιών, και (δ) μετατροπή 
μιας ουσίας. Τα μοντέλα αυτά περιορίζονται από τις οντολογικές προϋποθέσεις των 
μαθητών  πως  οι  ουσίες  είναι  σώματα  σταθερά  που  δεν  αλλάζουν,  και  πως  η 
ταυτότητα ενός σώματος καθορίζεται από ένα σύνολο παρατηρήσιμων ιδιοτήτων. 

Εισαγωγή
Οι  λανθασμένες  αντιλήψεις  των  μαθητών  για  τις  επιστημονικές  έννοιες  ονομάζονται 

παρανοήσεις  και  έχουν  συγκεντρώσει  το  ενδιαφέρον  των  ερευνητών  γιατί  φαίνεται  να 
εμποδίζουν τη μάθηση. Οι περισσότερες έρευνες καταγράφουν απλώς τις παρανοήσεις μαθητών 
διαφόρων ηλικιών χωρίς να γίνεται διερεύνηση των κοινών υποθέσεων ή τρόπων συλλογισμού 
που ίσως καθοδηγούν τη σκέψη των μαθητών για τα χημικά φαινόμενα. Υπάρχουν, όμως, και 
κάποιες έρευνες που προσπάθησαν να διερευνήσουν την ύπαρξη ενός κοινού «επεξηγηματικού 
πλαισίου»  πίσω  από  τις  παρανοήσεις  των  μαθητών.  Η  πρώτη  προσπάθεια  ήταν  αυτή  του 
Andersson (1986), ο οποίος πρότεινε ένα σύστημα ταξινόμησης με το οποίο προσπάθησε να 
κατανοήσει  τις  ιδέες  των  μαθητών  για  τις  φυσικές  και  χημικές  μεταβολές.  Το  σχήμα  του 
περιλαμβάνει πέντε κατηγορίες: (α) είναι έτσι ακριβώς, (β) μετατόπιση (γ) τροποποίηση, (δ) 
μετάλλαξη, και (ε) χημική αλληλεπίδραση. Μελέτες που ακολούθησαν έχουν ερμηνεύσει τις 
κατηγορίες  του  Andersson  ως  μια  «ιεραρχία  αυξανόμενης  γνωστικής  απαίτησης»  (Krnel, 
Watson, & Glazar, 1998), δηλαδή, καθώς μαθαίνουν οι μαθητές αλλάζουν οι αντιλήψεις τους 
μέχρι να κατακτήσουν την έννοια της χημικής αλληλεπίδρασης.

Μια άλλη προσπάθεια για να διερευνηθεί η ύπαρξη κοινού επεξηγηματικού πλαισίου των 
καταγεγραμμένων στη βιβλιογραφία παρανοήσεων των μαθητών στη Χημεία έγινε πρόσφατα 
από τον Talanquer (2006). Από την εργασία αυτή φαίνεται ότι πολλές από τις παρανοήσεις των 
μαθητών στη Χημεία προκύπτουν από την αυθόρμητη εφαρμογή πέντε βασικών υποθέσεων για 
τα χαρακτηριστικά των σωμάτων στο φυσικό κόσμο. Οι υποθέσεις αυτές είναι:

1. Συνέχεια:  τα  σωματίδια  της  ύλης  έχουν  τις  ίδιες  ιδιότητες  με  το  μακροσκοπικό 
αντικείμενο.

2. Υλική  υπόσταση:  οι  αφηρημένες  έννοιες,  οι  διαδικασίες  και  οι  αλληλεπιδράσεις 
θεωρούνται ως υλικές ουσίες ή ως ιδιότητες μιας υλικής ουσίας.
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3. Έμφυτη ιδιότητα: τα αντικείμενα και τα υλικά έχουν μια ελλοχεύουσα ιδιότητα ή μια 
έμφυτη  ουσία  (ιδιότητα)  που  καθορίζει  την  ταυτότητα  αυτών  των  αντικειμένων  και 
υλικών.

4. Μηχανική αιτιότητα: η αλλαγή σε ένα σύστημα προκαλείται πάντα από έναν εξωτερικό 
παράγοντα.

5. Τελεολογία: οι καταστάσεις ή οι διαδικασίες, για τις οποίες δεν μπορεί να προσδιοριστεί 
ένας σαφής αιτιώδης παράγοντας, συμβαίνουν για να ικανοποιήσουν κάποιο σκοπό ή 
ανάγκη.

Σύμφωνα με τον  Talanquer (2006), πολλές από τις παρανοήσεις των μαθητών στη Χημεία 
φαίνεται να προκύπτουν από το συνδυασμό των προαναφερθεισών υποθέσεων, και τη χρήση 
της γρήγορης και οικονομικής ευρετικής μεθόδου (heuristics) προκειμένου να βρεθούν και να 
επιλεγούν  οι  κατάλληλες  πληροφορίες  ώστε  να  ληφθούν  γρήγορα  αποφάσεις  και 
συμπεράσματα.

Οι δύο αυτές σημαντικές προσπάθειες για τη διερεύνηση ενός επεξηγηματικού πλαισίου των 
παρανοήσεων των μαθητών στη Χημεία δεν βασίζονται σε ένα σαφές θεωρητικό πλαίσιο. Ένα 
τέτοιο πλαίσιο έχει προκύψει από έρευνες της Γνωσιακής Επιστήμης, έχει υποστηριχθεί από τη 
Βοσνιάδου  (Vosniadou 1994)  και  αφορά  στα  νοητικά  μοντέλα  και  τη  διαδικασία  της 
εννοιολογικής αλλαγής. 
Νοητικά μοντέλα

Σύμφωνα με τη Βοσνιάδου, ένα βασικό συστατικό του γνωστικού συστήματος του ανθρώπου 
είναι  η  ικανότητα του να διαμορφώνει  νοητικά  μοντέλα.  Η έρευνα γύρω από τη  γνωστική 
ανάπτυξη έχει επιβεβαιώσει ότι η διαδικασία απόκτησης γνώσης αρχίζει από τη γέννηση και ότι 
τα νήπια προχωρούν ραγδαία προς την οικοδόμηση μιας θεμελιώδους κατανόησης του φυσικού 
κόσμου  (Carey &  Spelke 1996).  Πολλοί  αναπτυξιακοί  ψυχολόγοι  πιστεύουν  ότι  τα  παιδιά 
οργανώνουν τις έννοιες των Φυσικών Επιστημών σε αφελείς (απλοϊκές) θεωρίες ή θεωρίες του 
κοινού νου. Ο όρος «θεωρία» χρησιμοποιείται για ένα συνεκτικό σύνολο γνώσεων που είναι 
ικανό  να  παράσχει  αιτιώδεις  εξηγήσεις.  Οι  αφελείς  θεωρίες  των  παιδιών  θεωρούνται 
διαφορετικές  από  τις  επιστημονικές  θεωρίες  διότι  δεν  περιλαμβάνουν  χαρακτηριστικά  των 
τελευταίων, όπως η συστηματικότητα, η αφαιρετικότητα κ.α. Επιπλέον, φαίνεται ότι τα παιδιά 
δεν  έχουν  μεταγνωστική  επίγνωση  των  θεωριών  τους,  δηλαδή  δεν  κάνουν  σαφή  διάκριση 
μεταξύ θεωρίας και ενδείξεων και δεν κατανοούν ότι οι θεωρίες τους πρέπει να υποβάλλονται 
σε έλεγχο (Carey & Smith 1993).

Η Βοσνιάδου (Vosniadou 1994) κάνει διάκριση ανάμεσα σε γενικές θεωρίες πλαισίου και σε 
ειδικές  θεωρίες.  Στην  περιοχή  των  Φυσικών  Επιστημών,  μια  γενική  θεωρία  πλαισίου  θα 
περιελάμβανε  τις  βασικές  οντολογικές  και  επιστημολογικές  προϋποθέσεις/  πεποιθήσεις  που 
ορίζουν έννοιες του φυσικού κόσμου. Οι ειδικές θεωρίες εμπεριέχονται στις γενικές θεωρίες 
πλαισίου και περιορίζονται από αυτές. Τα παιδιά οικοδομούν τις ειδικές θεωρίες τους βάσει των 
παρατηρήσεων τους και των πολιτισμικών πληροφοριών που λαμβάνουν στην καθημερινή τους 
ζωή κάτω από τους περιορισμούς της γενικής θεωρίας για το φυσικό κόσμο.

Τα νοητικά μοντέλα είναι αναλογικές αναπαραστάσεις που διατηρούν τη δομή αυτού που 
αναπαριστούν.  Τα  περισσότερα  νοητικά  μοντέλα  οικοδομούνται  για  να  αντιμετωπιστούν  οι 
απαιτήσεις  συγκεκριμένων  καταστάσεων,  αν  και  είναι  δυνατόν  μερικά  νοητικά  μοντέλα  να 
έχουν  αποθηκευτεί  στη  μακρόχρονη  μνήμη.  Όταν  οικοδομείται  ένα  νοητικό  μοντέλο,  αυτό 
σχεδιάζεται  ώστε  να  είναι  όσο  το  δυνατόν  πιο  χρήσιμο  για  την  κατάσταση  στην  οποία 
εμπλέκεται  (επίλυση  προβλήματος,  απάντηση  ερωτήματος).  Επειδή  τα  νοητικά  μοντέλα 
περιορίζονται από τις γενικές και ειδικές θεωρίες στις οποίες εμπεριέχονται, μπορεί να είναι 
σημαντικές πηγές πληροφοριών για αυτές (Vosniadou, 1994).
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Όσον αφορά στα νοητικά μοντέλα των μαθητών για τις έννοιες των Φυσικών Επιστημών 
γίνεται  διάκριση  μεταξύ  των  αρχικών  ερμηνευτικών  πλαισίων  των  μαθητών  που 
δημιουργούνται πριν τη συστηματική διδασκαλία (διαισθητικά μοντέλα) και των παρανοήσεων 
που  είναι  αποτέλεσμα  της  διδασκαλίας.  Η  Βοσνιάδου  (Vosniadou 1994)  ισχυρίζεται  ότι  οι 
περισσότερες από τις παρανοήσεις μπορούν να χαρακτηριστούν ως συνθετικά μοντέλα, δηλαδή 
προσπάθειες  των  μαθητών  να  ενσωματώσουν  τη  νέα  πληροφορία  στα  αρχικά  ερμηνευτικά 
πλαίσια. 

Λαμβάνοντας  υπόψη  όσα  εκτέθηκαν  παραπάνω,  η  παρούσα  εργασία  έχει  ως  βάση  την 
υπόθεση ότι υπάρχει ένα κοινό επεξηγηματικό πλαίσιο των παρανοήσεων των μαθητών στη 
Χημεία που, σύμφωνα με το παραπάνω θεωρητικό πλαίσιο, περιλαμβάνει βασικές οντολογικές 
και επιστημολογικές πεποιθήσεις και που μπορεί να περιγραφεί μέσα από τη διερεύνηση των 
νοητικών μοντέλων των μαθητών.

Με βάση αυτήν την υπόθεση, τέθηκαν οι ακόλουθες ερευνητικές ερωτήσεις:
•  Ποια είναι τα νοητικά μοντέλα που έχουν οι μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου για την έννοια 
της χημικής αντίδρασης;
•  Ποιες κοινές προϋποθέσεις/ πεποιθήσεις σχετικές με τη συμπεριφορά του φυσικού κόσμου 
κρύβονται πίσω από τα νοητικά μοντέλα των μαθητών;

Η πρόθεση ήταν να αναπτυχθεί ένα χρήσιμο πλαίσιο που θα μπορούν να χρησιμοποιούν οι 
ερευνητές και οι εκπαιδευτικοί για να προβλέψουν και να κατανοήσουν καλύτερα πολλές από 
τις ιδέες των μαθητών, και να εφαρμόζουν διδακτικές στρατηγικές που προωθούν τη μάθηση 
και την κατανόηση.

Η ταυτότητα της έρευνας 
Το δείγμα

Στην έρευνα έλαβαν μέρος 499 μαθητές ηλικίας 14-15 ετών της Γ΄ τάξης του Γυμνασίου και 
624 μαθητές ηλικίας 16-17 ετών της Β΄ τάξης του Λυκείου από σχολεία των νομών Αττικής, 
Βοιωτίας,  Ηρακλείου  Κρήτης  και  Θεσσαλονίκης.  Η  τεχνική  δειγματοληψίας  που 
χρησιμοποιήθηκε είναι η "κατά συστάδες, τυχαία" δειγματοληψία. Τις συστάδες της έρευνάς 
αποτέλεσαν τα τμήματα της Γ΄ τάξης εννέα (9) Γυμνασίων και της Β΄ τάξης οκτώ (8) Ενιαίων 
Λυκείων. 
Το εργαλείο

Μια σημαντική πλευρά της μεθοδολογίας διερεύνησης των νοητικών μοντέλων των μαθητών 
είναι  η  χρήση  των  παραγωγικών  ερωτήσεων.  Οι  παραγωγικές  ερωτήσεις  δεν  μπορούν  να 
απαντηθούν  με  βάσει  τις  αποθηκευμένες  πληροφορίες,  αλλά  απαιτούν  τη  λύση  ενός  νέου 
προβλήματος.  Για  να  απαντήσουν  σε  μια  παραγωγική  ερώτηση  οι  μαθητές,  πρέπει  να 
δημιουργήσουν μια νοητική αναπαράσταση ή ένα νοητικό μοντέλο και να το εξερευνήσουν για 
να  εξάγουν  από  αυτό  μια  σχετική  απάντηση.  Κατά  τη  διάρκεια  της  ανάλυσης  δεδομένων 
προσπαθούμε να αποφασίσουμε κατά πόσο κάθε απάντηση του μαθητή είναι συνεπής με την 
υπόθεση ότι ο μαθητής έχει διαμορφώσει και χρησιμοποιεί ένα συνεκτικό γενικό μοντέλο. 

Για  τη  διερεύνηση  των  νοητικών  μοντέλων  των  μαθητών  για  τη  χημική  αντίδραση 
χρησιμοποιήσαμε τις απαντήσεις των μαθητών σε 4 παραγωγικές ερωτήσεις (Πίνακας 1) που 
περιλαμβάνονταν σε ερωτηματολόγιο 16 ερωτήσεων σχετικών με τις  γνώσεις  και γνωστικές 
δεξιότητες που αποκτούν οι μαθητές από το μάθημα της Χημείας (Σάλτα 2007). 
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Πίνακας 1: Οι ερωτήσεις της έρευνας που αναφέρονται σε αυτή την εργασία

1.   Α.  Γεμίζουμε το άδειο ρεζερβουάρ ενός αυτοκινήτου με 20kg βενζίνης.  Το αυτοκίνητο 
κινείται μέχρι να αδειάσει το ρεζερβουάρ του. Πόση είναι η μάζα των καυσαερίων που εξέπεμψε το 
αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια της κίνησής του; 

□ ίση με 20kg
□ μεγαλύτερη από 20kg
□ μικρότερη από 20kg
□ είναι αδύνατο να προβλέψω

Β.  Εξήγησε την επιλογή σου.
2.   Α. Ο σίδηρος με το οξυγόνο του αέρα σχηματίζει σκουριά. Όταν αφήσουμε ένα σιδερένιο 

καρφί μάζας 10g στον αέρα θα σκουριάσει. Πόση είναι η μάζα του σκουριασμένου καρφιού; 
□ ίση με 10g
□ μεγαλύτερη από 10g
□ μικρότερη από 10g
□ είναι αδύνατο να προβλέψω

Β.  Εξήγησε την επιλογή σου.
3.   Τα ασημένια κοσμήματα θαμπώνουν και μαυρίζουν. Πώς το εξηγείς;
4.   Όταν υπάρχει περίσσεια οξέος στο γαστρικό υγρό προκαλείται πόνος στο στομάχι. Για να 

ανακουφισθούμε από τον πόνο παίρνουμε ως φάρμακο «γάλα μαγνησίας». Εξήγησε τη δράση του 
φαρμάκου.

Αποτελέσματα και σχόλια
Η ανάλυση των δεδομένων μας, σύμφωνα με το θεωρητικό πλαίσιο της Βοσνιάδου (Vosni-

adou 1994), εντόπισε έναν περιορισμένο αριθμό νοητικών μοντέλων για τη χημική αντίδραση 
τα  οποία  χρησιμοποιήθηκαν  από  τους  μαθητές  για   να  ερμηνεύσουν  τις  διάφορες  χημικές 
αντιδράσεις (πίνακας 2). Από τον πίνακα φαίνεται ότι οι απαντήσεις μεγάλου ποσοστού των 
μαθητών ήταν συνεπείς με κάποιο από τα παρακάτω πέντε νοητικά μοντέλα.
Η   χημική  αντίδραση  ως  μετακίνηση  μιας  ουσίας Το  μοντέλο  της  χημικής  αντίδρασης  ως 
μετακίνηση μιας ουσίας, συνήθως από τον αέρα, χρησιμοποιήθηκε από τους μαθητές για την 
ερμηνεία του σκουριάσματος του σιδερένιου καρφιού. Δεν χρησιμοποιήθηκε το συγκεκριμένο 
μοντέλο κατά την ερμηνεία της αμαύρωσης των κοσμημάτων, καθώς οι μαθητές παρατηρούν 
μια αλλαγή στο χρώμα των κοσμημάτων και όχι ένα άλλο σώμα/ουσία στην επιφάνεια τους, 
όπως συμβαίνει στην περίπτωση της σκουριάς πάνω στο καρφί. Το μοντέλο αυτό αντιστοιχεί 
στην κατηγορία μετατόπιση του Andersson (1986).
Η χημική αντίδραση ως αλλαγή της μορφής μιας ουσίας Το μοντέλο της χημικής αντίδρασης ως 
αλλαγή της μορφής της αρχικής ουσίας, που αντιστοιχεί στην κατηγορία τροποποίηση του An-
dersson (1986), χρησιμοποιήθηκε από τους μαθητές για την ερμηνεία της καύσης της βενζίνης, 
του σκουριάσματος του σιδερένιου καρφιού και της αμαύρωσης των ασημένιων κοσμημάτων. 
Για την καύση της βενζίνης οι μαθητές ισχυρίστηκαν ότι:  η βενζίνη είναι σε υγρή μορφή και  
όταν  γίνει  καυσαέριο  είναι  σε  αέρια  μορφή,  η  βενζίνη  εξατμίστηκε,  αλλάζει  μόνο  η  φυσική 
κατάσταση, το υγρό μετατράπηκε σε αέριο και το αέριο έχει μικρότερη μάζα. Οι εκφράσεις των 
μαθητών  φανερώνουν  ότι  θεωρούν  τα  προϊόντα  της  καύσης  ως  άλλη  μορφή  ή  φυσική 
κατάσταση του καυσίμου. Για το σκούριασμα του καρφιού οι μαθητές σημείωσαν ότι:  όταν 
σκουριάζει δεν αλλάζει η μάζα του αλλά η κατάστασή του, αλλάζει μόνο η μορφή του, ενώ για την 
αμαύρωση των κοσμημάτων απάντησαν ότι: το υλικό τους μαυρίζει, έχουν σίδηρο – χαλκό που 
μαυρίζουν,  απαντήσεις που  φανερώνουν  ότι  η  σκουριά  και  το  μαύρισμα  είναι  μια  άλλη 
κατάσταση ή άλλη μορφή του σιδήρου, του ασημιού ή του χαλκού.
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Πίνακας 2:Τα νοητικά μοντέλα για τη «χημική αντίδραση» των μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου 

Μοντέλα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ
Ερώτηση 1

Ν=285
Ερώτηση 2

Ν=248
Ερώτηση 3

Ν=318
Ερώτηση 4

Ν=243
Σχετική συχνότητα (%) ανά ερώτηση

Κανένα μοντέλο 61,1 35,0 25,8 37,9
Μετακίνηση μιας ουσίας - 18,1 - -

Αλλαγή της μορφής μιας ουσίας 13,7 8,6 13,8 -
 Ανάμειξη ουσιών - - - 39,5

Μετατροπή μιας ουσίας 22,8 28,2 49,0 11,1
 Χημική αλληλεπίδραση 2,6 10,1 11,4 11,5

Μοντέλα

ΛΥΚΕΙΟ 
Ερώτηση 1

Ν=403
Ερώτηση 2

Ν=358
Ερώτηση 3

Ν=446
Ερώτηση 4

Ν=388
Σχετική συχνότητα (%) ανά ερώτηση

Κανένα μοντέλο 40,0 29,6 23,1 28,3
Μετακίνηση μιας ουσίας - 8,7 - -

Αλλαγή της μορφής μιας ουσίας 10,4 16,5 14,6 -
 Ανάμειξη ουσιών - - - 43,9

Μετατροπή μιας ουσίας 46,4 32,1 46,8 7,7
 Χημική αλληλεπίδραση 3,2 13,1 15,5 20,1

Το μοντέλο αυτό δεν χρησιμοποιήθηκε στην περίπτωση του φαρμάκου, γιατί σε αυτήν οι 
μαθητές  έπρεπε  να  συνδυάσουν  δύο  σώματα:  το  φάρμακο  και  το  γαστρικό  υγρό  και  έτσι 
κατέφυγαν στο μοντέλο της ανάμειξης.
Η χημική αντίδραση ως ανάμειξη ουσιών Το μοντέλο της χημικής αντίδρασης ως ανάμειξη των 
αρχικών ουσιών χρησιμοποιήθηκε για  την ερμηνεία της  δράσης του φαρμάκου.  Οι  μαθητές 
θεώρησαν ότι η κάθε μία από τις αρχικές ουσίες έχει τις ιδιότητές της που την ταυτοποιούν (το 
φάρμακο έχει βασικές ιδιότητες, το γαστρικό υγρό έχει όξινες) και είναι αντίθετες, επομένως 
κατά την αντίδραση οι αντίθετες αυτές  ιδιότητες  θα εξουδετερωθούν.  Το μοντέλο αυτό δεν 
χρησιμοποιήθηκε  στις  άλλες  περιπτώσεις,  καθώς  σε  αυτές  μία  από  τις  αρχικές  ουσίες  που 
συμμετέχουν στην αντίδραση είναι  αέριο,  επομένως δεν έχει  αντιληπτές ιδιότητες  από τους 
μαθητές.  Ανάλογα  μοντέλα ανάμειξης  έχουν  αναφερθεί  και  από  άλλους  ερευνητές,  όπως  η 
αντίληψη  του  νερού  ως  μείγμα  υδρογόνου  και  οξυγόνου  (Κουκά,  Α.,  Βοσνιάδου,  Σ., 
Τσαπαρλής, Γ. 2000, Johnson 2000, 2002). 
Η χημική αντίδραση ως μετατροπή μιας ουσίας Το μοντέλο της μετατροπής της αρχικής ουσίας, 
που αντιστοιχεί στην κατηγορία μετάλλαξη του Andersson (1986), χρησιμοποιήθηκε από τους 
μαθητές  για  την  ερμηνεία  όλων  των  χημικών  αντιδράσεων.  Στην  περίπτωση  της  βενζίνης 
πολλοί μαθητές που χρησιμοποίησαν αυτό το μοντέλο ανέφεραν ότι η βενζίνη μετατράπηκε από 
μόνη της σε προϊόντα και σε ενέργεια (θερμότητα ή κινητική ενέργεια). Στην περίπτωση του 
καρφιού,  των  κοσμημάτων  και  του  φαρμάκου  οι  μαθητές  στο  μοντέλο  της  μετατροπής 
συμπεριέλαβαν  και  έναν παράγοντα  που  προκαλεί  την  μετατροπή χωρίς  αυτός  να  παθαίνει 
τίποτα  (η  σκουριά  θα  φάει  το  σίδηρο,  η  σκουριά  φθείρει, μαύρισε  από  το  νερό,  λόγω του 
οξυγόνου,  λόγω  του  αέρα,  μαύρισε από το  διοξείδιο  του  άνθρακα  του  αέρα,  το  φάρμακο  
καταπολεμά το οξύ, το φάρμακο διασπά την περίσσεια οξέος).
Η χημική  αντίδραση  ως  αλληλεπίδραση  μεταξύ  των αρχικών ουσιών Το μοντέλο αυτό  είναι 
σύμφωνο με την επιστημονικά αποδεκτή άποψη για τη χημική αντίδραση ως διαδικασία κατά 
την οποία από τις αρχικές ουσίες παράγονται νέες ουσίες. Οι μαθητές που χρησιμοποίησαν αυτό 
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το  μοντέλο  απάντησαν  στην  ερώτηση  για  την  καύση  της  βενζίνης  ότι: η  βενζίνη  (μόρια 
βενζίνης) αντιδρά με το οξυγόνο (μόρια οξυγόνου) και παράγεται διοξείδιο του άνθρακα και νερό. 
Στην ερώτηση για το σκούριασμα του καρφιού ότι:  ο σίδηρος αντέδρασε  με το οξυγόνο   και 
δημιουργήθηκε η  σκουριά,  που  περιέχει  και  τα  δύο  στοιχεία,  και  στην  ερώτηση  για  την 
αμαύρωση των κοσμημάτων ότι: ο άργυρος που έχει ασημί χρήμα αντιδρά με το οξυγόνο του  
αέρα ή  με ουσίες που περιέχει ο αέρας και παράγονται νέες ουσίες μαύρου χρώματος. Τέλος, 
στην ερώτηση για το φάρμακο απάντησαν ότι: τα υδροξείδια δεσμεύουν τα κατιόντα υδρογόνου  
(οξέα) και σχηματίζουν νερό ή βάση και όξινο υγρό (οξύ) αντιδρούν παράγοντας νερό.
Προϋποθέσεις που περιορίζουν τα νοητικά μοντέλα Η διερεύνηση των νοητικών μοντέλων για τη 
χημική  αντίδραση  και  η  σύγκριση  μεταξύ  τους  ανέδειξε  την  ύπαρξη  δύο  οντολογικών 
προϋποθέσεων που ερμηνεύουν το σχηματισμό τους. Η πρώτη είναι ότι οι μαθητές πηγαίνουν 
στο σχολείο πιστεύοντας ότι  οι ουσίες είναι σώματα σταθερά που δεν αλλάζουν.  Δηλαδή δεν 
είναι σε θέση να κάνουν τη διάκριση μεταξύ της ουσίας ως υλικό με καθορισμένες φυσικές 
ιδιότητες  (IUPAC  1997)  και  του  σώματος  (αντικειμένου).  Από  τη  βρεφική  ηλικία 
αντιλαμβάνονται τη μονιμότητα των σωμάτων, δηλαδή αναγνωρίζουν την ύπαρξη των σωμάτων 
ακόμα και όταν δεν τα βλέπουν. Επομένως, οι μαθητές, χωρίς να αντιλαμβάνονται τη διάκριση 
μεταξύ ουσίας και σώματος, πιστεύουν ότι οι ουσίες μπορούν να διατηρούν την ταυτότητά τους 
παρά τις αλλαγές που υφίστανται. Η δεύτερη είναι ότι οι μαθητές θεωρούν ότι η ταυτότητα ενός  
σώματος καθορίζεται από ένα σύνολο παρατηρήσιμων ιδιοτήτων, όπως χρώμα, γεύση, υφή. Οι 
ιδιότητες  με  τις  οποίες  ταυτοποιούν οι  μαθητές  ένα  σώμα/ουσία είναι  διαφορετικές  από το 
σύνολο των φυσικοχημικών ιδιοτήτων με τις οποίες οι επιστήμονες ταυτοποιούν τις χημικές 
ουσίες. Οι δύο αυτές οντολογικές προϋποθέσεις μαζί με τις επιστημολογικές προϋποθέσεις, ότι 
τα φαινόμενα απαιτούν μια εξήγηση και ότι οι εξηγήσεις πρέπει να υποδεικνύουν ένα αίτιο της 
μεταβολής (Κουκά 2000), υποθέτουμε ότι καθορίζουν τη θεωρία πλαισίου για το φυσικό κόσμο 
κάτω  από  την  οποία  οι  μαθητές  διαμορφώνουν  τα  νοητικά  τους  μοντέλα  για  τη  χημική 
αντίδραση. 

Με  βάση αυτές τις προϋποθέσεις της θεωρίας πλαισίου υποθέτουμε, επίσης, ότι οι μαθητές 
σχηματίζουν  δύο  ειδικές  θεωρίες  για  τις  χημικές  αντιδράσεις,  οι  οποίες  εμπεριέχονται  στη 
γενική  θεωρία  πλαισίου.  Η  πρώτη  αφορά  σε  αντιδράσεις  στις  οποίες  οι  μαθητές 
αντιλαμβάνονται μια από τις δύο αρχικές ουσίες, όπως στην καύση βενζίνης, στο σκούριασμα 
καρφιού, και στην αμαύρωση κοσμημάτων. Οι μαθητές στηριζόμενοι στις παρατηρήσεις όπως 
κατά την καύση διαφόρων σωμάτων παράγεται καπνιά και όταν εξατμίζεται το νερό παραμένουν  
άλατα  στα  σκεύη και  με  βάση  τις  προϋποθέσεις  της  θεωρίας  πλαισίου  δημιουργούν  την 
πεποίθηση ότι οι ουσίες μπορεί να περιέχουν μέσα τους άλλες ουσίες που δεν τις βλέπουμε. Στη 
συνέχεια,  οι  μαθητές  με  βάση  τις  οντολογικές  προϋποθέσεις  και  τις  πεποιθήσεις  τους 
σχηματίζουν το νοητικό μοντέλο της χημικής αντίδρασης ως μετακίνησης μιας ουσίας, το οποίο 
μοντέλο μοιάζει να είναι διαισθητικό (δημιουργείται πριν τη συστηματική διδασκαλία).

Πολλοί  μαθητές  κατέφυγαν  στο  μοντέλο  της  αλλαγής  της  μορφής  μιας  ουσίας  στην 
προσπάθειά  τους  να  συμβιβάσουν  τις  οντολογικές  τους  προϋποθέσεις  με  τις  επιστημονικές 
πληροφορίες για τις χημικές αντιδράσεις. Οι μαθητές αυτοί θεωρούν ότι οι μορφές (φυσικές 
καταστάσεις) της ουσίας πριν και μετά την αντίδραση είναι διαφορετικές ιδιότητες που έχει 
πάντοτε η ουσία και άλλες φορές εμφανίζεται με τη μία, ενώ άλλες φορές με μια άλλη. 

Στο μοντέλο της μετατροπής η πρώτη προϋπόθεση εξακολουθεί να λειτουργεί περιοριστικά, 
αλλά όχι απόλυτα. Οι μαθητές ενσωματώνουν στις αρχικές τους προϋποθέσεις επιστημονικές 
πληροφορίες για την ενέργεια που έχει ένα σώμα και άλλες πληροφορίες σχετικές με τις χημικές 
αντιδράσεις, όπως ότι για την καύση χρειάζεται οξυγόνο. Επομένως, τα καύσιμα μετατρέπονται 
κατά την καύση σε ενέργεια που είναι συστατικό τους ή ότι μετατρέπονται σε καυσαέρια γιατί 
επιδρά πάνω τους κάποιος άλλος παράγοντας, το οξυγόνο, ο οποίος δεν μεταβάλλεται. Ομοίως, 
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κατά το σκούριασμα του καρφιού η σκουριά ή το οξυγόνο (παράγοντας) έχουν μετατρέψει το 
σίδηρο  σε  σκουριά,  ενώ  αυτά  δεν  έχουν  αλλοιωθεί.  Επίσης,  κατά  την  αμαύρωση  των 
κοσμημάτων  το  οξυγόνο  ή  κάποιο  άλλο  συστατικό  του  αέρα  προκαλούν  τη  μεταβολή  του 
χρώματος,  χωρίς  τα  ίδια  να  παθαίνουν  τίποτα.  Η  ενσωμάτωση  των  επιστημονικών 
πληροφοριών, αφού πρώτα αλλοιώθηκαν, επιτρέπει στους μαθητές να διατηρήσουν τις αρχικές 
τους απόψεις περί σταθερότητας των ουσιών ή μέρος αυτών ή κάποιων από αυτές.

Η δεύτερη ειδική θεωρία αφορά σε αντιδράσεις στις οποίες οι μαθητές αντιλαμβάνονται δύο 
αρχικές ουσίες όπως στη δράση φαρμάκου. Υποθέτουμε ότι οι μαθητές, έχοντας εμπειρίες όπως, 
η ανάμειξη κρύου και ζεστού νερού δίνει χλιαρό νερό και η ανάμειξη κίτρινου και μπλε χρώματος  
δίνει  πράσινο  χρώμα και  με  βάση  τις  προϋποθέσεις  της  θεωρίας  πλαισίου,  δημιουργούν 
πεποιθήσεις πως όταν αναμειγνύονται οι ουσίες οι ιδιότητές τους επικαλύπτονται και πως όταν οι 
ουσίες έχουν αντίθετες ιδιότητες με την ανάμειξη των ουσιών αυτές  αλληλοεξουδετερώνονται. 
Επομένως, οι μαθητές στηριζόμενοι στις οντολογικές προϋποθέσεις και στις πεποιθήσεις τους 
σχηματίζουν  το  νοητικό  μοντέλο  της  χημικής  αντίδρασης  ως  ανάμειξη  ουσιών,  το  οποίο 
μοντέλο φαίνεται να είναι διαισθητικό (δημιουργείται πριν τη συστηματική διδασκαλία). 

Μερικοί μαθητές μετακινούνται από το μοντέλο της ανάμειξης στο μοντέλο της μετατροπής, 
καθώς ενσωματώνουν,  αλλοιώνοντας,  επιστημονικές  πληροφορίες  για  τη χημική αντίδραση. 
Έτσι, θεωρούν ότι η μία από τις δύο ουσίες επιδρά και μετατρέπει την άλλη χωρίς αυτή να 
παθαίνει τίποτα.

Συμπεράσματα
Αποτέλεσμα  της  ανάλυσης  των  παρανοήσεων  των  μαθητών  για  τη  χημική  αντίδραση, 

ακολουθώντας  το  θεωρητικό  πλαίσιο  της  Βοσνιάδου,  ήταν  ο  εντοπισμός  μικρού  αριθμού 
νοητικών  μοντέλων  που  χρησιμοποίησαν  τόσο  οι  μαθητές  Γυμνασίου,  όσο  και  οι  μαθητές 
Λυκείου,  σε  διαφορετικά  όμως  ποσοστά  (πίνακας  2).  Καθώς  αυξάνεται  η  επίδραση  της 
διδασκαλίας της Χημείας, διαπιστώνεται ότι οι μαθητές στο Λύκειο αντικαθιστούν το μοντέλο 
της  μετακίνησης  με  αυτά  της  αλλαγής  μορφής,  της  μετατροπής  και  της  αλληλεπίδρασης. 
Παρόλο που οι μαθητές του Λυκείου έχουν διδαχθεί τη χημική αντίδραση και μακροσκοπικά 
και μικροσκοπικά, λίγοι είναι εκείνοι που οικοδομούν το επιστημονικά αποδεκτό μοντέλο της 
χημικής αλληλεπίδρασης. Περισσότερο δύσκολη είναι η οικοδόμηση αυτού του μοντέλου στις 
περιπτώσεις που ένα από τα αντιδρώντα είναι αέριο, το οποίο δεν το αντιλαμβάνονται (Krnel, 
Watson  &  Glazar  1998).  Αλλά  και  όταν  έχουν  μάθει  μηχανικά  την  ύπαρξη  του  αερίου 
αντιδρώντος, το αντιμετωπίζουν περισσότερο ως παράγοντα που προκαλεί την αντίδραση, χωρίς 
αυτό να παθαίνει τίποτα. Σημαντικό είναι το ποσοστό των μαθητών του Λυκείου που θεωρούν 
την αντίδραση καύσης ως μετατροπή των αντιδρώντων σε ενέργεια. Επίσης, η ανθεκτικότητά 
του μοντέλου της χημικής ανάμειξης στους μαθητές Λυκείου αποδίδεται στην ικανότητα του να 
παράγει σωστές λύσεις σε προβλήματα σχετικά με χημικές αντιδράσεις, όπως είναι η αντίδραση 
μεταξύ οξέων και βάσεων. Η υπόθεση ότι τα νοητικά μοντέλα των μαθητών σχηματίζονται 
κάτω από τους περιορισμούς που επιβάλει η ύπαρξη των οντολογικών και επιστημολογικών 
προϋποθέσεων της θεωρίας πλαισίου για το φυσικό κόσμο, μας επιτρέπει να υποθέσουμε ότι 
ίσως το μοντέλα της μετακίνησης και της ανάμειξης αποτελούν διαισθητικά μοντέλα, ενώ τα 
μοντέλα αλλαγής της μορφής και της μετατροπής μιας ουσίας αποτελούν συνθετικά μοντέλα. 
Τέλος, το μοντέλο της αλληλεπίδρασης είναι το επιστημονικά αποδεκτό στην απόκτηση του 
οποίου στοχεύει η διδασκαλία της Χημείας.

Κατά τη διαδικασία της μάθησης της Χημείας τα αρχικά διαισθητικά μοντέλα αλλάζουν, 
επειδή κάποιες πτυχές της επιστημονικής θεωρίας που διδάσκονται αφομοιώνονται στη θεωρία 
πλαισίου δημιουργώντας συνθετικά μοντέλα. Επομένως, η κατάλληλη διδασκαλία που στοχεύει 
στην αλλαγή των προϋποθέσεων της θεωρίας πλαισίου, δηλαδή στη διάκριση μεταξύ ουσίας και 
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σώματος  και  στην  κατανόηση  της  ταυτότητας  μιας  ουσίας  ως  ένα  σύνολο  ιδιοτήτων  (σε 
μακροσκοπικό επίπεδο) και ως χημική σύσταση/δομή (σε μικροσκοπικό επίπεδο), θα βοηθήσει 
στην ταχύτερη αλλαγή των διαισθητικών και  συνθετικών μοντέλων και  στην ανάπτυξη του 
επιστημονικού μοντέλου της χημικής αντίδρασης. Ο Johnson (2000, 2002) υποστηρίζει ότι ο 
τρόπος που κάποιες ιδιότητες, όπως το σημείο τήξης, χρησιμοποιούνται για να ταυτοποιήσουν 
τις  ουσίες  θα  πρέπει  να  είναι  ο  κεντρικός  στόχος  της  διδασκαλίας  της  Χημείας  για  να 
κατακτήσουν  οι  μαθητές  το  επιστημονικό  μοντέλο  πώς  οι  χημικές  ενώσεις  μπορούν  να 
συντεθούν  από  απλούστερες  ουσίες,  με  ιδιότητες  αρκετά  ευδιάκριτες  από  εκείνες  των 
συστατικών τους. 

Βιβλιογραφία
Κουκά,  Α.  (2000).  Το  νερό  στη  χημική  εκπαίδευση:  έννοιες,  παρανοήσεις,  δυσκολίες  στην 

κατανόηση. Διδακτορική διατριβή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα.

Κουκά, Α., Βοσνιάδου, Σ., Τσαπαρλής, Γ. (2000). Διαισθητική Γνώση και Νοητικά Μοντέλα για το 
Νερό  ως  Υγρό  και  Αέριο.  20 Πανελλήνιο  Συνέδριο   Η  Διδακτική  των  Φυσικών  Επιστημών  και  η 
Εφαρμογή Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, Λευκωσία. 

Σάλτα, Κ. (2007). Διερεύνηση των γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων που αποκτούν οι μαθητές από 
το μάθημα της Χημείας κατά την εκπαίδευση τους και του ρόλου που παίζουν αυτές στην καθημερινή 
τους ζωή. Διδακτορική διατριβή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 

Andersson, B. (1986). Pupils' Explanations of Some Aspects of Chemical Reactions. Science Educa-
tion, 70 (5), 549-563. 

Carey, S. & Smith, C. (1993). On understanding the nature of scientific knowledge. Educational Psy-
chology, 28,  235-231.

Carey, S., & Spelke, E. (1996). Science and core knowledge. Journal of Philosophy of Science, 63, 
515-533.

IUPAC (1997). Compendium of Chemical Terminology 2nd Edition 

Johnson, P. (2000). Children’s understanding of substances, Part 1: recognizing chemical change. In-
ternational Journal of Science Education, 22, 719-737.

Johnson, P. (2002). Children’s understanding of substances, Part 2: explaining chemical change. Inter-
national Journal of Science Education, 24, 1037-1054.

Krnel,  D.,  Watson,  R.,  Glazar S.A. (1998).  Survey of research related to the development of  the 
concept of "matter". International Journal of Science Education, 20, 257-289. 

Talanquer, V. (2006). Commonsense chemistry: A model for understanding students’ alternative con-
ception.  Journal of Chemical Education, 83, 811-816. 

Vosniadou, S. (1994). Capturing and modeling the process of conceptual change. Learning and In-
struction, 4, 45-69.

762



Εργασίες 

Ερμηνεία πινάκων από μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης

Σκουμιός Μ., Γαργανουράκης Β.
Πανεπιστήμιο Αιγαίου, skoumios@rho.forthnet.gr

1ο Γυμνάσιο Ρόδου, vgargan@gmail.com

Μολονότι η ανάπτυξη της ικανότητας των μαθητών να ερμηνεύουν δεδομένα αποτελεί 
ουσιώδες συστατικό του επιστημονικού εγγραμματισμού, είναι σχετικά περιορισμένες 
οι  έρευνες  που εστιάζονται  στην ερμηνεία πινάκων από μαθητές.  Η εργασία αυτή 
στοχεύει  στη  διερεύνηση  της  ικανότητας  των  μαθητών  πρωτοβάθμιας  και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να ερμηνεύουν δεδομένα που παρουσιάζονται σε πίνακα. 
Ως  ερευνητικό  εργαλείο  συλλογής  δεδομένων  χρησιμοποιήθηκε  γραπτό 
ερωτηματολόγιο.  Το  δείγμα  της  έρευνας  αποτέλεσαν  123  μαθητές  (39  της  ΣΤ΄ 
Δημοτικού, 40 της Β  Γυμνασίου και 44 της Β  Λυκείου). Η ανάλυση των απαντήσεων΄ ΄  
και  των  εξηγήσεων  των  μαθητών  επέτρεψε  την  αποτύπωση  σε  επίπεδα  της 
ικανότητας των μαθητών να ερμηνεύουν δεδομένα ενός πίνακα και κατέδειξε ότι δεν 
διαφοροποιείται  σημαντικά  αυτή  η  ικανότητα  καθώς  οι  μαθητές  ανέρχονται  την 
εκπαιδευτική κλίμακα από το Δημοτικό μέχρι και το Λύκειο.

Εισαγωγή
Η  παρούσα  εργασία  εντάσσεται  στο  χώρο  της  μελέτης  της  ικανότητας  των  μαθητών  να 
συλλέγουν  και  να  ερμηνεύουν  δεδομένα.  Ειδικότερα,  επικεντρώνεται  στη  μελέτη  της 
ικανότητας των μαθητών να ερμηνεύουν δεδομένα που παρουσιάζονται σε πίνακα.
Η  χρήση  πινάκων  για  την  παρουσίαση  δεδομένων  συνιστά  ένα  αναπόσπαστο  τμήμα  των 
πρακτικών που χρησιμοποιεί ευρύτατα η επιστημονική κοινότητα (Lemke 1998). Οι πίνακες 
εμφανίζονται  συχνά  στα  βιβλία  των  Φυσικών  Επιστημών  και  στα  επιστημονικά  άρθρα. 
Μεταφέρουν  πληροφορία,  συστηματοποιούν  δεδομένα,  επιδεικνύουν  τάσεις  και  σχέσεις, 
«μεταδίδουν»  την  επιστημονική  γνώση  (Wu &  Krajcik 2006),  αλλά  και  μεγεθύνουν  και 
αναδημιουργούν το περιεχόμενο μιας πληροφορίας που διαφορετικά δεν θα ήταν δυνατόν να 
γίνει εύκολα αντιληπτό (Lemke 1998).
Επιπρόσθετα,  η ερμηνεία πινάκων συγκαταλέγεται ανάμεσα στους θεμελιώδεις μαθησιακούς 
στόχους για την εκπαίδευση των μαθητών στις Φυσικές Επιστήμες (National Research Council 
1996)  και  κατατάσσεται  στις  μαθησιακές  πρακτικές  για  την  ανάπτυξη  του  επιστημονικού 
εγγραμματισμού στους μαθητές (American Association for the Advancement of Science 1993).
Παρά  το  σημαντικό  ρόλο  που  διαδραματίζει  η  ερμηνεία  πινάκων  τόσο  στις  επιστημονικές 
πρακτικές  όσο  και  στη  διδασκαλία  των  Φυσικών  Επιστημών,  είναι  περιορισμένες  οι 
ερευνητικές προσπάθειες που διερευνούν την ικανότητα των μαθητών να ερμηνεύουν δεδομένα 
που παρουσιάζονται σε πίνακες. Ο Wainer (1992) πρότεινε τρία επίπεδα ερωτήσεων με στόχο 
την  αξιολόγηση  της  ικανότητας  των  μαθητών  να  ερμηνεύουν  πίνακες.  Το  πρώτο  επίπεδο 
περιλαμβάνει  ερωτήσεις  που  σχετίζονται  με  την  εξαγωγή  πληροφοριών  από  πίνακες.  Στο 
δεύτερο  επίπεδο  συγκαταλέγονται  ερωτήσεις  που  σχετίζονται  με  τάσεις  σε  ένα  τμήμα  των 
δεδομένων. Το τρίτο επίπεδο περιλαμβάνει ερωτήσεις που σχετίζονται με σύγκριση τάσεων και 
σχηματισμό  ομάδων  από  δεδομένα  ενός  πίνακα.  Οι  Guthrie,  Weber και  Kimmerly (1993) 
διερεύνησαν  την  ικανότητα  φοιτητών  να  ερμηνεύουν  πίνακες  και  διαπίστωσαν  ότι  η 
αναγνώριση  τάσεων  είναι  δυσκολότερη  από  τον  απλό  εντοπισμό  μιας  πληροφορίας.  Πιο 
πρόσφατα οι Jeong, Songer και Lee (2007) μελέτησαν την ικανότητα των μαθητών ηλικίας 13 
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ετών να ερμηνεύουν πίνακες. Προέκυψε ότι η ικανότητα των μαθητών να εντοπίζουν και να 
ερμηνεύουν  δεδομένα που  παρουσιάζονται  σε  πίνακα  ήταν  περιορισμένη.  Συγκεκριμένα,  οι 
περισσότεροι μαθητές ήταν ικανοί να αναγνωρίζουν μια τάση στα δεδομένα ενός πίνακα, αλλά 
μόνο  οι  μισοί  από αυτούς  ήταν ικανοί  να  συγκρίνουν τάσεις  ανάμεσα σε  δύο μεταβλητές. 
Επιπλέον, σχεδόν οι μισοί μαθητές χρησιμοποίησαν ορθά τα δεδομένα ενός πίνακα προκειμένου 
να εντοπίσουν τα απαραίτητα στοιχεία για να δώσουν μια απάντηση.
Παρότι στις εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί εξετάστηκε αν οι μαθητές είναι ικανοί να 
ερμηνεύουν  δεδομένα  που  παρουσιάζονται  σε  πίνακες,  εντούτοις  δεν  έχει  διερευνηθεί  το 
επίπεδο της ικανότητας των μαθητών να δίνουν ακριβείς και επαρκείς απαντήσεις αλλά και 
αιτιολογήσεις όταν τους ζητείται να εντοπίζουν πληροφορίες από ένα πίνακα, να αναγνωρίζουν 
και  να  συγκρίνουν  τάσεις  σε  δεδομένα  ενός  πίνακα.  Επιπρόσθετα,  δεν  έχει  διερευνηθεί  η 
εξέλιξη της  ικανότητας  των μαθητών να ερμηνεύουν πίνακες  καθώς «μεταβαίνουν» από το 
Δημοτικό προς το Λύκειο. Τέλος, δεν υπάρχουν δεδομένα που να αφορούν την ικανότητα των 
μαθητών στην Ελλάδα να ερμηνεύουν δεδομένα που παρουσιάζονται σε πίνακες.
Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στη διερεύνηση  του επίπεδου της ικανότητας των μαθητών 
Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου να ερμηνεύουν δεδομένα που παρουσιάζονται σε πίνακα. 
Ειδικότερα,  επιδιώκει να απαντήσει στα ακόλουθα ερευνητικά ερωτήματα:
(α) Ποιο είναι το επίπεδο της ικανότητας των μαθητών να εντοπίζουν πληροφορίες από ένα 
πίνακα;
(β) Ποιο είναι το επίπεδο της ικανότητας των μαθητών να αναγνωρίζουν τάσεις σε δεδομένα 
ενός πίνακα και να αιτιολογούν την απάντησή τους; 
(γ) Ποιο είναι το επίπεδο της ικανότητας των μαθητών να συγκρίνουν τάσεις σε δεδομένα ενός 
πίνακα και να αιτιολογούν την απάντησή τους; 

Η ταυτότητα της έρευνας

Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 123 μαθητές σχολείων της Ρόδου. Πιο συγκεκριμένα, το 
δείγμα της έρευνας απετέλεσαν 39 μαθητές της ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού, 40 μαθητές της Β΄ 
τάξης του Γυμνασίου και 44 της Β΄ τάξης του Λυκείου. 
Ως  μέσο  συλλογής  των  δεδομένων  της  παρούσας  έρευνας  χρησιμοποιήθηκε  γραπτό 
ερωτηματολόγιο. Το ερωτηματολόγιο που συγκροτήθηκε,  αφού εφαρμόστηκε πιλοτικά σε ένα 
τμήμα μαθητών της ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού, της Β΄ τάξης του Γυμνασίου και της Β΄ τάξης 
του Λυκείου και αναμορφώθηκε κατάλληλα, συγκροτήθηκε στην τελική του μορφή.
Τα  δεδομένα  της  έρευνας  απετέλεσαν  οι  απαντήσεις  των  μαθητών  στις  ερωτήσεις  του 
ερωτηματολογίου και οι αιτιολογήσεις τους σε αυτές τις απαντήσεις. Το τελικό ερωτηματολόγιο 
που συγκροτήθηκε συνίσταται  από ένα  πίνακα και  τρεις  ερωτήσεις  (βλ.  Παράρτημα).  Στον 
πίνακα παρουσιάζονται οι μέσες τιμές των θερμοκρασιών για κάθε μήνα μιας ποσότητας νερού 
μέσα σε ένα ποτήρι, που βρίσκεται σε δύο διαφορετικές πόλεις (Ρόδος της Ελλάδας και Κέιπ 
Τάουν της Νότιας Αφρικής) σε δύο σχολικές τάξεις, μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η πρώτη 
ερώτηση του ερωτηματολογίου (ερώτηση 1) αποσκοπεί στη διερεύνηση της ικανότητας των 
μαθητών να εξάγουν πληροφορίες από τον πίνακα («ποια είναι η μέση θερμοκρασία του νερού 
τον  Μάρτιο  στη  Ρόδο;»).  Η  δεύτερη  ερώτηση  (ερώτηση  2)  επιδιώκει  τη  διερεύνηση  της 
ικανότητας των μαθητών να αναγνωρίζουν μια τάση σε ένα τμήμα δεδομένων του πίνακα και να 
αιτιολογούν την απάντησή τους («από τον Ιανουάριο μέχρι τον Ιούλιο η μέση θερμοκρασία του 
νερού  στο  Κέιπ  Τάουν  αυξάνεται,  ελαττώνεται  ή  παραμένει  σταθερή;  Δικαιολόγησε  την 
απάντησή σου). Η τρίτη ερώτηση (ερώτηση 3), στοχεύει στη διερεύνηση της ικανότητας των 
μαθητών να συγκρίνουν τάσεις στα δεδομένα του πίνακα και να αιτιολογούν την απάντησή τους 
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(ανάμεσα  σε  ποιους  μήνες  η  μέση  θερμοκρασία  του  νερού  στο  Κέιπ  Τάουν  μεταβάλλεται 
(δηλαδή αυξάνεται  ή ελαττώνεται)  όπως στη Ρόδο από τον Ιανουάριο μέχρι  τον Αύγουστο; 
Δικαιολόγησε την απάντησή σου»). 
Οι απαντήσεις των μαθητών και οι αιτιολογήσεις τους στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου 
ταξινομήθηκαν σε τρία επίπεδα (επίπεδο 0, 1 και 2). Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται τα τρία 
επίπεδα τόσο για τις απαντήσεις όσο και για τις αιτιολογήσεις των μαθητών.

Πίνακας 1: ταξινόμηση σε επίπεδα των απαντήσεων και των αιτιολογήσεων των μαθητών.

Κατηγορία Επίπεδο 0 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2
Απάντηση μαθητή Δεν  προτείνει 

απάντηση  ή 
προτείνει  μια 
ανακριβή απάντηση.

Προτείνει μια ακριβή 
αλλά  ελλιπή 
απάντηση.

Προτείνει μια ακριβή 
και πλήρη απάντηση.

Αιτιολόγηση μαθητή Δεν  παρέχει 
αιτιολόγηση  με 
στοιχεία  ή  παρέχει 
μόνο  ακατάλληλα 
στοιχεία  (στοιχεία 
που  δεν 
υποστηρίζουν  την 
απάντηση).

Παρέχει  αιτιολόγηση 
με  κατάλληλα  αλλά 
ανεπαρκή  στοιχεία 
για  να  υποστηριχθεί 
η απάντηση.

Παρέχει  αιτιολόγηση 
με  κατάλληλα  και 
επαρκή  στοιχεία  για 
να  υποστηριχθεί  η 
απάντηση.

Προκειμένου να διερευνηθεί η εξέλιξη της ικανότητας των μαθητών να ερμηνεύουν πίνακες, 
έγινε καταγραφή και  στη συνέχεια σύγκριση των συχνοτήτων εμφάνισης των επιπέδων των 
απαντήσεων και των αιτιολογήσεων των μαθητών σε κάθε μία από τις ερωτήσεις  ανά τάξη 
φοίτησης  των  μαθητών.  Η  διερεύνηση  της  συσχέτισης  ανάμεσα  στις  απαντήσεις  και  στις 
αιτιολογήσεις των μαθητών, και στις τάξεις φοίτησής τους πραγματοποιήθηκε με βάση το τεστ 
x2.  Ο  καθορισμός  και  η  ερμηνεία  των  συσχετίσεων  βασίστηκε  στις  τιμές  του  x2  και  των 
τυποποιημένων υπολοίπων (Erickson & Nosanchuk 1985, Blalock 1987). Έτσι, στους πίνακες 
συνάφειας  παρουσιάζονται  οι  ακόλουθες  τιμές:  (α)  οι  παρατηρούμενες  τιμές,  (β)  τα 
τυποποιημένα υπόλοιπα (εντός αγκυλών) και (γ) ένα πρόσημο (+, -) που δηλώνει κατά πόσο οι 
παρατηρούμενες τιμές είναι μεγαλύτερες (+) ή μικρότερες (-) από τις αναμενόμενες τιμές.

Αποτελέσματα

Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων αρθρώνεται σε τρεις άξονες. Ο πρώτος άξονας αναφέρεται 
στην ικανότητά των μαθητών να εξάγουν πληροφορίες από ένα πίνακα. Ο δεύτερος άξονας 
επικεντρώνεται  στην  ικανότητα  των μαθητών να αναγνωρίζουν μια  τάση σε δεδομένα ενός 
πίνακα και να αιτιολογούν την απάντησή τους. Ο τρίτος άξονας εστιάζεται στην ικανότητα των 
μαθητών να συγκρίνουν τάσεις  στα δεδομένα του πίνακα και να αιτιολογούν την απάντησή 
τους.

Εξαγωγή πληροφοριών από πίνακα
Οι απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση 1 -που εστιάζεται στην ικανότητα των μαθητών να 
εξάγουν  πληροφορίες  από  ένα  πίνακα  δεδομένων-  κατατάχθηκαν  σε  τρία  επίπεδα  και 
αποτυπώθηκε η συχνότητα εμφάνισης κάθε επιπέδου (βλ. Πίνακα 2).
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Πίνακας 2: Τα επίπεδα των απαντήσεων των μαθητών στην ερώτηση 1: συχνότητες (Ν, Ν%)
Απαντήσεις στην 

ερώτηση 1
Μαθητές ΣΤ΄ 

Δημοτικού
Μαθητές Β΄ 
Γυμνασίου

Μαθητές Β΄
Λυκείου

Ν Ν% Ν Ν% Ν Ν%
Επίπεδο 0 6 15,4 1 2,5 2 4,5
Επίπεδο 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Επίπεδο 2 33 84,6 39 97,5 42 95,5

Σύνολο 39 100 40 100 44 100

Από τον Πίνακα 2 διαπιστώνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των απαντήσεων των μαθητών και 
των τριών τάξεων ανήκει στο επίπεδο 2 (ενδεικτική απάντηση μαθητή: «η μέση θερμοκρασία 
του  νερού  τον  Μάρτιο  στη  Ρόδο είναι  21οC»).  Είναι  ιδιαίτερα μικρότερο  το  ποσοστό  των 
απαντήσεων  των  μαθητών  που  ανήκουν  στο  επίπεδο  0  (ενδεικτική  απάντηση  μαθητή:  «η 
θερμοκρασία είναι 23οC». Τέλος, δεν εντοπίζονται απαντήσεις μαθητών που να ανήκουν στο 
επίπεδο 1.

Αναγνώριση τάσης σε ένα τμήμα δεδομένων ενός πίνακα
Από  την  ανάλυση  των  απαντήσεων  των  μαθητών  στην  ερώτηση  2  (βλ.  Πίνακα  3)  -που 
επικεντρώνεται  στην  ικανότητα  των  μαθητών  να  αναγνωρίζουν  τάσεις  στα  δεδομένα  ενός 
πίνακα- προκύπτει  ότι  το επίπεδο 2 είναι  δημοφιλέστερο (ενδεικτική απάντηση μαθητή:  «η 
μέση  θερμοκρασία  του  νερού  ελαττώνεται»)  συγκρινόμενο  με  το  επίπεδο  0  (ενδεικτική 
απάντηση μαθητή: «η θερμοκρασία αυξάνεται»).

Πίνακας 3: Τα επίπεδα των απαντήσεων των μαθητών στην ερώτηση 2: συχνότητες (Ν, Ν%)
Απαντήσεις στην 

ερώτηση 2
Μαθητές ΣΤ΄ 

Δημοτικού
Μαθητές Β’ 
Γυμνασίου

Μαθητές Β΄
Λυκείου

Ν Ν% Ν Ν% Ν Ν%
Επίπεδο 0 8 27,6 9 22,5 5 11,4
Επίπεδο 1 2 2,0 0 0,0 0 0,0
Επίπεδο 2 29 74,4 31 77,5 39 88,6

Σύνολο 39 100 40 100 44 100

Επιπλέον, δεν υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στα επίπεδα των απαντήσεων των μαθητών στην 
ερώτηση 2 και στις τάξεις φοίτησής τους [x2 = 2,0400, df = 2, p=0,3606] (βλ. Πίνακα 4).

Πίνακας 4: Οι συχνότητες εμφάνισης των επιπέδων των απαντήσεων των μαθητών στην ερώτηση 2 ανά 
τάξη φοίτησης και τα αντίστοιχα τυποποιημένα υπόλοιπα

Απαντήσεις στην 
ερώτηση 2

Μαθητές ΣΤ΄ 
Δημοτικού

Μαθητές Β’ 
Γυμνασίου

Μαθητές Β΄ Λυκείου

Επίπεδο 0 8
[0,39]

+

9
[0,69]

+

5
[1,02]

-
Επίπεδα 1 & 2 31

[0,18]
-

31
[0,32]

-

39
[0,48]

+

Από την ανάλυση των αιτιολογήσεων των μαθητών στην ερώτηση 2 (βλ. Πίνακα 5), προκύπτει 
ότι για τους μαθητές της ΣΤ΄ Δημοτικού και της Β΄ Λυκείου τα δημοφιλέστερα επίπεδα είναι το 
επίπεδο 0 (ενδεικτική απάντηση μαθητή: «γιατί είναι καλοκαίρι») και το επίπεδο 2 (ενδεικτική 
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απάντηση μαθητή: «η θερμοκρασία από 30οC που ήταν τον Ιανουάριο ελαττώνεται μήνα με το 
μήνα  σε  16οC τον  Ιούλιο»)  συγκρινόμενα  με  το  επίπεδο  1  (ενδεικτική  απάντηση  μαθητή: 
«φαίνεται  από  τον  πίνακα  ότι  ελαττώνεται»).  Όμως,  στους  μαθητές  της  Β΄  Γυμνασίου 
κυριαρχούν τα επίπεδα 0 και 1.

Πίνακας 5: Τα επίπεδα αιτιολογήσεων των μαθητών στην ερώτηση 2: συχνότητες (Ν, Ν%)
Αιτιολογήσεις στην 

ερώτηση 2
Μαθητές ΣΤ΄ 

Δημοτικού
Μαθητές Β’ 
Γυμνασίου

Μαθητές Β΄
Λυκείου

Ν Ν% Ν Ν% Ν Ν%
Επίπεδο 0 15 38,5 18 45,0 15 34,1
Επίπεδο 1 7 17,9 14 35,0 8 18,2
Επίπεδο 2 17 43,6 8 20,0 21 47,7

Σύνολο 39 100 40 100 44 100

Επιπρόσθετα, δεν υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στα επίπεδα των αιτιολογήσεων των μαθητών 
στην ερώτηση 2 και στις τάξεις φοίτησής τους [x2 = 1,0600, df = 2, p=0,5886] (βλ. Πίνακα 6).

Πίνακας 6: Οι συχνότητες εμφάνισης των επιπέδων των αιτιολογήσεων των μαθητών στην ερώτηση 2 
ανά τάξη φοίτησης και τα αντίστοιχα τυποποιημένα υπόλοιπα

Αιτιολογήσεις στην 
ερώτηση 2

Μαθητές ΣΤ΄ 
Δημοτικού

Μαθητές Β’ 
Γυμνασίου

Μαθητές Β΄ Λυκείου

Επίπεδο 0 15
[0,06]

+

18
[0,60]

+

15
[0,52]

-
Επίπεδα 1 & 2 24

[0,05]
+

22
[0,48]

-

29
[0,42]

+

Σύγκριση τάσεων στα δεδομένα ενός πίνακα
Οι απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση 3 -που αφορά στην ικανότητα των μαθητών να 
συγκρίνουν τάσεις στα δεδομένα  ενός πίνακα- κατατάχθηκαν σε τρία επίπεδα και αποτυπώθηκε 
η συχνότητα εμφάνισης κάθε επιπέδου (βλ. Πίνακα 7).

Πίνακας 7: Τα επίπεδα των απαντήσεων των μαθητών στην ερώτηση 3: συχνότητες (Ν, Ν%)
Απαντήσεις στην 

ερώτηση 3
Μαθητές ΣΤ΄ 

Δημοτικού
Μαθητές Β’ 
Γυμνασίου

Μαθητές Β΄
Λυκείου

Ν Ν% Ν Ν% Ν Ν%
Επίπεδο 0 23 59,0 21 52,5 24 54,5
Επίπεδο 1 3 7,7 14 35,0 7 15,9
Επίπεδο 2 13 33,3 5 12,5 13 29,6

Σύνολο 39 100 40 100 44 100

Από  τον  Πίνακα  7  διαπιστώνεται  ότι  πάνω  από  τις  μισές  απαντήσεις  κατατάσσονται  στο 
επίπεδο 0. Είναι σχετικά μικρότερο το ποσοστό των απαντήσεων των μαθητών που ανήκει είτε 
στο επίπεδο 2 (ενδεικτική απάντηση μαθητή: «η θερμοκρασία μεταβάλλεται με τον ίδιο τρόπο, 
δηλαδή αυξάνεται, ανάμεσα στον Ιούλιο και το Δεκέμβριο») είτε στο επίπεδο 1 όπου οι μαθητές 
προτείνουν ένα ελλιπές εύρος της ζητούμενης χρονικής περιόδου (ενδεικτική απάντηση μαθητή: 
«από το Σεπτέμβριο μέχρι τον Δεκέμβριο»). 
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Πίνακας 8: Οι συχνότητες εμφάνισης των επιπέδων των απαντήσεων των μαθητών στην ερώτηση 3 ανά 
τάξη φοίτησης και τα αντίστοιχα τυποποιημένα υπόλοιπα

Απαντήσεις στην 
ερώτηση 2

Μαθητές ΣΤ΄ 
Δημοτικού

Μαθητές Β’ 
Γυμνασίου

Μαθητές Β΄ Λυκείου

Επίπεδο 0 23
[0,31]

+

21
[0,24]

-

24
[0,07]

-
Επίπεδα 1 & 2 16

[0,34]
-

19
[0,26]

+

20
[0,07]

+

Επιπλέον, διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στα επίπεδα των απαντήσεων των 
μαθητών στην ερώτηση 3 και στις τάξεις φοίτησής τους [x2 = 0,3500,  df = 2,  p=0,8395] (βλ. 
Πίνακα 8).

Πίνακας 9: Τα επίπεδα αιτιολογήσεων των μαθητών στην ερώτηση 3: συχνότητες (Ν, Ν%)
Αιτιολογήσεις στην 

ερώτηση 3
Μαθητές ΣΤ΄ 

Δημοτικού
Μαθητές Β’ 
Γυμνασίου

Μαθητές Β΄
Λυκείου

Ν Ν% Ν Ν% Ν Ν%
Επίπεδο 0 30 76,9 32 80,0 37 84,1
Επίπεδο 1 9 23,1 4 10,0 3 6,8
Επίπεδο 2 0 0,0 4 10,0 4 9,1

Σύνολο 39 100 40 100 44 100

Αναφορικά με τις αιτιολογήσεις των μαθητών στην ερώτηση 2 (βλ. Πίνακα 9), προκύπτει ότι το 
μεγαλύτερο ποσοστό τους ανήκει στο επίπεδο 0 (ενδεικτική απάντηση μαθητή: «η απάντησή 
μου  στηρίζεται  στην  παρατήρηση  του  παραπάνω πίνακα»).  Είναι  συγκριτικά  μικρότερο  το 
ποσοστό των αιτιολογήσεων των μαθητών που κατατάσσονται στο επίπεδο 2. Οι μαθητές αυτοί 
παρέχουν αιτιολόγηση με κατάλληλα και επαρκή στοιχεία (ενδεικτική απάντηση μαθητή: «στη 
Ρόδο η θερμοκρασία αυξάνεται. Στο Κέιπ Τάουν όμως η αύξηση αυτή γίνεται από τον Ιούλιο 
(16οC) έως και τον Δεκέμβριο (30οC)». Τέλος, είναι ιδιαίτερα περιορισμένο το ποσοστό των 
αιτιολογήσεων  των  μαθητών  που  ανήκει  στο  επίπεδο  1.  Οι  μαθητές  αυτοί  παρέχουν 
αιτιολόγηση  με  κατάλληλα  αλλά  ανεπαρκή  στοιχεία  (ενδεικτική  απάντηση  μαθητή:  «στον 
πίνακα φαίνεται ότι η θερμοκρασία αυξάνεται με τον ίδιο τρόπο από τους μήνες Μάιο μέχρι και 
Δεκέμβρη»).

Πίνακας 10: Οι συχνότητες εμφάνισης των επιπέδων των αιτιολογήσεων των μαθητών στην ερώτηση 3 
ανά τάξη φοίτησης και τα αντίστοιχα τυποποιημένα υπόλοιπα

Αιτιολογήσεις στην 
ερώτηση 3

Μαθητές ΣΤ΄ 
Δημοτικού

Μαθητές Β’ 
Γυμνασίου

Μαθητές Β΄ Λυκείου

Επίπεδο 0 30
[0,25]

-

32
[0,03]

-

37
[0,27]

+
Επίπεδα 1 & 2 9

[0,50]
+

8
[0,07]

+

7
[0,54]

-
Ακόμη, προκύπτει ότι  δεν υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στα επίπεδα των αιτιολογήσεων των 
μαθητών στην ερώτηση 3 και στις τάξεις φοίτησής τους [x2 = 0,6900,  df = 2,  p=0,7082] (βλ. 
Πίνακα 10).
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Συμπεράσματα

Αναφορικά  με  το  ζήτημα  της  εξαγωγής  πληροφοριών  από  τα  δεδομένα  ενός  πίνακα, 
διαπιστώθηκε  ότι,  σχεδόν  όλοι  οι  μαθητές  έχουν  αναπτύξει  την  ικανότητα  να  εξάγουν 
πληροφορίες  από  πίνακα  δεδομένων.  Σχετικά  με  το  ζήτημα  της  αναγνώρισης  τάσεων  στα 
δεδομένα  ενός  πίνακα,  διαπιστώθηκε  ότι  πάνω  από  τα  τρία  τέταρτα  των  μαθητών  έχουν 
αναπτύξει την ικανότητα να αναγνωρίζουν τάσεις στα δεδομένα ενός πίνακα. Όμως, οι  μισοί 
σχεδόν μαθητές δεν αιτιολογούν την απάντησή τους ή παρέχουν στοιχεία που δεν υποστηρίζουν 
την απάντησή τους. Σε ότι αφορά το ζήτημα της σύγκρισης τάσεων στα δεδομένα ενός πίνακα 
οι μισοί μαθητές αποτυγχάνουν να απαντήσουν. Είναι περιορισμένος ο αριθμός των μαθητών 
(σχεδόν δύο στους δέκα) που απαντούν με ακρίβεια και επάρκεια. Ιδιαίτερα περιορισμένος είναι 
και ο αριθμός των μαθητών που αιτιολογούν επαρκώς την απάντησή τους, ενώ οι περισσότεροι 
μαθητές (σχεδόν οκτώ στους δέκα) δεν παρέχουν αιτιολόγηση ή αιτιολογούν με ακατάλληλα 
στοιχεία την απάντησή τους.
Τα  αποτελέσματα  της  παρούσας  έρευνας  καταδεικνύουν  ότι  η  ικανότητα  των  μαθητών  να 
συγκρίνουν τάσεις  στα δεδομένα ενός πίνακα είναι  λιγότερο αναπτυγμένη σε σχέση με την 
ικανότητά τους να αναγνωρίζουν τάσεις στα δεδομένα του πίνακα. Παράλληλα, η ικανότητα 
αιτιολόγησης των απαντήσεών τους είναι ιδιαίτερα περιορισμένη.
Επιπρόσθετα,  προέκυψε  ότι  δεν  διαφοροποιούνται  σημαντικά  οι  απαντήσεις  και  οι 
αιτιολογήσεις των μαθητών, σε ζητήματα ερμηνείας δεδομένων που παρουσιάζονται σε πίνακες, 
καθώς οι μαθητές «μεταβαίνουν» από το Δημοτικό προς το Λύκειο. Διαπιστώνεται λοιπόν ότι η 
διδασκαλία δεν επιδρά στην ικανότητα των μαθητών να εξάγουν πληροφορίες, να αναγνωρίζουν 
και να συγκρίνουν τάσεις στα δεδομένα ενός πίνακα, καθώς επίσης και στην ικανότητά τους να 
αιτιολογούν τις απαντήσεις τους. 
Τα παραπάνω ευρήματα αυτής  της  εργασίας  είναι  δυνατόν να αποδοθούν στην καθημερινή 
σχολική πρακτική -που εστιάζεται στην απλή παρουσίαση γεγονότων όπου οι μαθητές οφείλουν 
να απομνημονεύσουν χωρίς να εμπλέκονται με διαδικασίες συλλογής δεδομένων, παρουσίασης 
τους σε πίνακες, ερμηνείας των δεδομένων και εξαγωγής συμπερασμάτων- και στην έλλειψη 
αντίστοιχων  δραστηριοτήτων  στα  σχολικά  βιβλία  Φυσικών  Επιστημών  του  Δημοτικού,  του 
Γυμνασίου και του Λυκείου.
Με  στόχο  την  ανάπτυξη  της  ικανότητας  των  μαθητών  να  ερμηνεύουν  δεδομένα  που 
παρουσιάζονται σε πίνακες, κρίνεται αναγκαία η διαμόρφωση διδακτικών παρεμβάσεων στις 
οποίες θα παρέχονται ευκαιρίες στους μαθητές να συλλέγουν δεδομένα, να συγκροτούν πίνακες 
για  την  παρουσίαση  των  δεδομένων,  να  εξάγουν  πληροφορίες,  να  αναγνωρίζουν  και  να 
συγκρίνουν  τάσεις  στα  δεδομένα  των  συγκεκριμένων  πινάκων  (Wu &  Krajcik 2006). 
Επιπρόσθετα, προκειμένου να βελτιωθεί η ικανότητα των μαθητών να αιτιολογούν με επάρκεια 
τις απαντήσεις τους, είναι απαραίτητη η συγκρότηση διδακτικών παρεμβάσεων που να δίνουν 
ευκαιρίες στους μαθητές να διατυπώνουν ισχυρισμούς, να υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς τους 
με αποδείξεις και να συνδέουν τους ισχυρισμούς με τις αποδείξεις (McNeill, Lizotte, Krajcik & 
Marx 2006).  Ωστόσο απαιτείται  περαιτέρω έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί  η  επίδραση 
ορισμένων χαρακτηριστικών αυτών των διδασκαλιών στις απαντήσεις και τις αιτιολογήσεις των 
μαθητών  σχετικά  με  την  ερμηνεία  δεδομένων.  Η έρευνα  αυτή  θα  επιτρέψει  τη  δημιουργία 
διδακτικού υλικού που να πριμοδοτεί την ικανότητα των μαθητών να ερμηνεύουν με ακρίβεια 
και επάρκεια δεδομένα που παρουσιάζονται σε πίνακες.
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Παράρτημα
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις θερμοκρασίες μιας ποσότητας νερού που βρίσκεται μέσα σε ένα 
ποτήρι  σε  δύο  σχολικές  τάξεις  στη Ρόδο της  Ελλάδας  και  στο Κέιπ  Τάουν  της  Νότιας  Αφρικής  το 
μεσημέρι (παρουσιάζονται οι μέσες τιμές των θερμοκρασιών για κάθε μήνα).

Μήνας Μέση Θερμοκρασία νερού 
στη Ρόδο (οC)

Μέση Θερμοκρασία νερού στο 
Κέιπ Τάουν (οC)

Ιανουάριος 16 30
Φεβρουάριος 20 27

Μάρτιος 21 24
Απρίλιος 24 21

Μάιος 26 18
Ιούνιος 28 17
Ιούλιος 30 16

Αύγουστος 33 17
Σεπτέμβριος 32 19
Οκτώβριος 29 24
Νοέμβριος 24 27
Δεκέμβριος 20 30

Ερώτηση 1: Ποια είναι η μέση θερμοκρασία του νερού τον Μάρτιο στη Ρόδο;
Ερώτηση 2:  Από τον  Ιανουάριο  μέχρι  τον  Ιούλιο  η  μέση  θερμοκρασία  του  νερού στο  Κέιπ  Τάουν 
αυξάνεται, ελαττώνεται ή παραμένει σταθερή; Δικαιολόγησε την απάντησή σου.
Ερώτηση 3: Ανάμεσα σε ποιους μήνες η μέση θερμοκρασία του νερού στο Κέιπ Τάουν μεταβάλλεται 
(δηλαδή  αυξάνεται  ή  ελαττώνεται)  όπως  στη  Ρόδο  από  τον  Ιανουάριο  μέχρι  τον  Αύγουστο; 
Δικαιολόγησε την απάντησή σου.
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Η συμβολή της διδακτικής επεξεργασίας των εμποδίων στη δομή της 
διαλογικής επιχειρηματολογίας

Σκουμιός Μ., Χατζηνικήτα Β.
Πανεπιστήμιο Αιγαίου, skoumios@rho.forthnet.gr

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, hatzinikita@eap.gr

Η  εργασία  αυτή  επιδιώκει  τη  μελέτη  της  εξέλιξης  της  δομής  της  διαλογικής 
επιχειρηματολογίας που αναπτύσσουν οι μαθητές όταν συμμετέχουν σε διδασκαλίες 
που εστιάζονται στη διδακτική επεξεργασία των εννοιολογικών εμποδίων τους. Για το 
σκοπό  αυτό,  διαμορφώθηκε  ένα  πρόγραμμα  διδασκαλιών  που  επεδίωκε  την 
επεξεργασία των εμποδίων των μαθητών για τη θερμοκρασία και τη θερμότητα, το 
οποίο  ακολούθως  εφαρμόστηκε  σε  μαθητές  δημοτικού  (11-12  ετών).  Στη  συνέχεια 
πραγματοποιήθηκε ανάλυση των διαλόγων των μαθητών, που καταγράφηκαν καθόλη 
τη  διάρκεια  υλοποίησης  του  προγράμματος  των  διδασκαλιών,  με  βάση  το  πλαίσιο 
αξιολόγησης  της  δομής  της  διαλογικής  επιχειρηματολογίας  των  Erduran,  Simon  και 
Osborne  (2004).  Τα  αποτελέσματα  της  διερεύνησης  της  συσχέτισης  ανάμεσα  στα 
διαφορετικά επίπεδα της δομής της διαλογικής επιχειρηματολογίας των μαθητών και 
στις ενότητες των διδασκαλιών αναδεικνύουν τη διδακτική επεξεργασία των εμποδίων 
των μαθητών ως μια διδακτική στρατηγική ανάπτυξης της ποιότητας της διαλογικής 
επιχειρηματολογίας των μαθητών.

Εισαγωγή

Στη  σχετικά  πρόσφατη  βιβλιογραφία,  η  διαλογική  επιχειρηματολογία,  μέσω  της  οποίας  οι 
μαθητές  «αρθρώνουν  αιτιολογήσεις  για  να  υποστηρίξουν  ένα  ισχυρισμό,  προσπαθούν  να 
πείσουν  τους  συμμαθητές  τους,  εκφράζουν  αμφιβολίες,  διατυπώνουν  ερωτήσεις  και 
συσχετίζουν διαφορετικές απόψεις» (Driver,  Newton, & Osborne 2000, σ. 291), θεωρείται  ως 
βασικό συστατικό της εκπαίδευσης των μαθητών στις Φυσικές Επιστήμες (ενδεικτικά:  Driver, 
Newton, & Osborne 2000, Zohar & Nemet 2002, Osborne, Erduran, & Simon 2004, Sampson & 
Clark 2006, Naylor, Keogh & Downing 2007).
Ένα κομβικό ζήτημα που αντιμετώπισε η εκπαίδευση των μαθητών στις Φυσικές Επιστήμες, και 
όχι  μόνον,  είναι  αυτό  της  διδακτικής  διαχείρισης  των  αντιλήψεων  των  μαθητών.  Μια 
προσέγγιση αυτού του ζητήματος συνίσταται στη διδακτική επεξεργασία των εννοιολογικών 
εμποδίων των μαθητών που αναδεικνύονται σε θεμελιώδη δομικά συστατικά των διαδικασιών 
μάθησης καθώς μπορούν να αποτελέσουν ένα σύστημα αναφοράς για τον καθορισμό από ένα 
σύνολο πιθανών στόχων, αυτών που είναι ιδιαίτερα βασικοί για τη μάθηση (Martinand 1986, 
Astolfi & Peterfalvi 1997, Peterfalvi 1997, 2001, Plé 1997, Skoumios & Hatzinikita 2004, 2005, 
2006).  Η  διδακτική  επεξεργασία  των  εμποδίων  περιλαμβάνει  τρεις  φάσεις: 
«αποσταθεροποίηση», «εννοιολογική αναδόμηση» και «αναγνώριση» των εμποδίων. Η φάση 
της  «αποσταθεροποίησης»  των  εμποδίων  έχει  ως  στόχο  την  ανάδυση  των  αντιλήψεων  των 
μαθητών και την συνειδητοποίηση, από πλευράς τους, των διαφωνιών που υπάρχουν μεταξύ 
τους. Η φάση της «εννοιολογικής αναδόμησης» των εμποδίων επιδιώκει τη συγκρότηση, από 
πλευράς  των  μαθητών,  εναλλακτικών  αντιλήψεων  προς  την  κατεύθυνση  της  επιθυμητής 
γνώσης, τουλάχιστον το ίδιο εύχρηστων όσο και οι πρότερες αντιλήψεις τους. Η «αναγνώριση» 
των εμποδίων από τους μαθητές έχει ως στόχο την ανάπτυξη της ικανότητας αναγνώρισης των 
εκδηλώσεων των εμποδίων στους μαθητές, ούτως ώστε να είναι δυνατή η αποφυγή τους σε 
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ενδεχόμενη επανεμφάνισή τους. (Astolfi & Peterfalvi 1997) Βασικό συστατικό χαρακτηριστικό 
της διδακτικής επεξεργασίας των εννοιολογικών εμποδίων αποτελεί η συζήτηση των μαθητών 
σε ομάδες κατά τη διάρκεια των διδασκαλιών.
Ωστόσο, πέραν της μελέτης της αποτελεσματικότητας της προαναφερθείσας προσέγγισης στο 
επίπεδο της  εννοιολογικής  αλλαγής  των μαθητών,  δεν  έχουν διερευνηθεί  άλλες  σημαντικές 
ενδεχόμενες επιπτώσεις της διδακτικής επεξεργασίας των εμποδίων. Οι ενδεχόμενες επιπτώσεις 
της  εφαρμογής  της  διδακτικής  επεξεργασίας  των  εμποδίων  στην  ποιότητα  της  διαλογικής 
επιχειρηματολογίας των μαθητών συνιστά ένα τέτοιο σημαντικό πεδίο προς διερεύνηση.
Η παρούσα εργασία αποσκοπεί να διερευνήσει αν η διδακτική επεξεργασία των εμποδίων των 
μαθητών  συνιστά  ένα  περιβάλλον  που  προάγει  την  ποιότητα  της  διαλογικής 
επιχειρηματολογίας.  Πιο  συγκεκριμένα,  επιδιώκει  τη  μελέτη  της  εξέλιξης  της  δομής  της 
διαλογικής  επιχειρηματολογίας  των  μαθητών  (11-12  ετών)  κατά  τη  διάρκεια  διδασκαλιών 
εστιασμένων στη διδακτική επεξεργασία των εμποδίων για τη θερμοκρασία και τη θερμότητα.

Το πλαίσιο αξιολόγησης της δομής της διαλογικής επιχειρηματολογίας

Οι Erduran, Simon και Osborne (2004) ανέπτυξαν ένα πλαίσιο αξιολόγησης της ποιότητας της 
δομής -δηλαδή των συστατικών των επιχειρημάτων- της διαλογικής επιχειρηματολογίας.  Το 
πλαίσιο  αυτό  θεμελιώνεται  στην  εργασία  του  Toulmin (1958),  ο  οποίος  θεώρησε  τους 
ισχυρισμούς (claims), τα δεδομένα (data), τις εγγυήσεις (warrants) τις υποστηρίξεις (backings) 
και  τις  αντικρούσεις  (rebuttals) ως  τα βασικά συστατικά ενός  επιχειρήματος.  Οι ισχυρισμοί 
είναι συμπεράσματα χωρίς αιτιολόγηση. Τα δεδομένα είναι γεγονότα που υποστηρίζουν τους 
ισχυρισμούς.  Οι  εγγυήσεις  συνδέουν  τους  ισχυρισμούς  με  τα  δεδομένα.  Οι  υποστηρίξεις 
στηρίζουν τις  εγγυήσεις. Οι αντικρούσεις είναι επιχειρήματα που επιδιώκουν να καταρρίψουν 
τα  στοιχεία  ενός  επιχειρήματος.  Επειδή  στο  λόγο  των  μαθητών  δεν  είναι  πάντα  εφικτή  η 
αντικειμενική διάκριση των δεδομένων από τις εγγυήσεις και τις υποστηρίξεις, οι Erduran et al. 
(2004) προτείνουν τη χρήση του όρου «αιτιολογήσεις» (grounds) γι’ αυτά τα τρία συστατικά 
του επιχειρήματος (δεδομένα, εγγυήσεις, υποστηρίξεις). 
Το  πλαίσιο  των  Erduran et al.  (2004)  επιτρέπει  το  χαρακτηρισμό  του  επιπέδου  της 
αντιπαράθεσης  μιας  συζήτησης.  Έτσι,  οι  συζητήσεις  κατατάσσονται  σε  δύο  ομάδες,  στις 
συζητήσεις  χωρίς  αντιπαράθεση  (που  περιλαμβάνουν  αποκλειστικά  ισχυρισμούς)  και  στις 
συζητήσεις με αντιπαράθεση στις οποίες εστιάζεται το πλαίσιο των Erduran et al. (2004) και οι 
οποίες  κατηγοριοποιούνται  στα  ακόλουθα  πέντε  επίπεδα.  Το  επίπεδο  1  περιλαμβάνει 
ισχυρισμούς  και  αντίθετους  ισχυρισμούς  (counterclaims),  δηλαδή  ισχυρισμούς  που  δεν 
εστιάζουν άμεσα σε κάποια άποψη του αρχικού ισχυρισμού, αλλά «προσφέρουν μια εντελώς 
διαφορετική ερμηνεία του φαινομένου» (Clark &  Sampson 2008, σ. 299). Το επίπεδο 2 έχει 
ισχυρισμούς και αντίθετους ισχυρισμούς με αιτιολογήσεις, αλλά όχι αντικρούσεις. Το επίπεδο 3 
περιλαμβάνει  ισχυρισμούς  ή  αντίθετους  ισχυρισμούς  με  αιτιολογήσεις  και  μια  «ασθενή» 
αντίκρουση. Το επίπεδο 4 συνίσταται από ισχυρισμούς με αιτιολογήσεις και μια αντίκρουση. Το 
επίπεδο 5  χαρακτηρίζεται  από ισχυρισμούς  ή  αντίθετους  ισχυρισμούς  με  αιτιολογήσεις  και 
περισσότερες της μιας αντικρούσεις. 
Το  πλαίσιο  των  Erduran et al.  (2004) επικεντρώνεται  στη  δομή  της  διαλογικής 
επιχειρηματολογίας  και  όχι  στο  περιεχόμενό  της  δηλαδή  στην  ακρίβεια  ή  επάρκεια  των 
συστατικών  των  επιχειρημάτων  όταν  αυτά  αξιολογούνται  από  την  επιστημονική  άποψη. 
Σύμφωνα με αυτό το πλαίσιο, η διαλογική επιχειρηματολογία των μαθητών χαρακτηρίζεται ως 
χαμηλή (επίπεδα 1, 2) ή υψηλή (επίπεδα 3, 4, 5). 
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Το πρόγραμμα των διδασκαλιών για τη θερμοκρασία και τη θερμότητα

Αρχικά εντοπίστηκαν τα εμπόδια των μαθητών για τη θερμοκρασία και τη θερμότητα (Skoumi-
os & Hatzinikita 2004) και στη συνέχεια, συγκροτήθηκε ένα πρόγραμμα διδασκαλιών με στόχο 
τη διδακτική επεξεργασία αυτών των εμποδίων (Skoumios & Hatzinikita 2005, 2006). Για τις 
ανάγκες του προγράμματος διαμορφώθηκαν φύλλα εργασίας που περιείχαν τα προβλήματα που 
επεξεργάστηκαν  οι  μαθητές. Το  πρόγραμμα  των  διδασκαλιών  περιλάμβανε  πέντε  ενότητες 
μαθημάτων  (Α,  Β,  Γ,  Δ,  Ε).  Κάθε  μια  από  αυτές  τις  ενότητες  εστιαζόταν  στη  διδακτική 
επεξεργασία ενός από τα πέντε εμπόδια που εντοπίστηκαν. 
Η  διδακτική  επεξεργασία  καθενός  εμποδίου,  περιλάμβανε  καταρχήν  τη  φάση  της 
αποσταθεροποίησής του. Οι μαθητές επεξεργάστηκαν ένα πρόβλημα –σχετικό με το εμπόδιο– το 
οποίο ζητούσε από τους μαθητές προβλέψεις και εξηγήσεις. Αρχικά, οι μαθητές εργάστηκαν 
ατομικά και κατέγραψαν τις  απαντήσεις.  Στη συνέχεια,  συζήτησαν με τους συμμαθητές της 
ομάδας  τους  και  συνέκριναν τις  απαντήσεις  τους.  Ακολούθησε αντιπαράθεση των μαθητών 
στην  προσπάθειά  τους  να  υποστηρίξουν  τις  απόψεις  τους.  Οι  αντιπρόσωποι  των  ομάδων 
ανακοίνωσαν τα αποτελέσματα των συζητήσεων των ομάδων των μαθητών στο σύνολο των 
μαθητών της τάξης. Η φάση αυτή ολοκληρώθηκε με συζήτηση των μαθητών σε επίπεδο τάξης 
και τη διατύπωση από πλευράς μαθητών ερωτημάτων προς διερεύνηση που σχετίζονται με το 
εμπόδιο.
Ακολούθησε η  φάση της εννοιολογικής αναδόμησης του εμποδίου. Οι μαθητές σχεδίασαν και 
εκτέλεσαν  έρευνες  με  σκοπό  να  απαντήσουν  στα  ερωτήματα  που  είχαν  διατυπώσει.  Αφού 
συνέλλεξαν τα υλικά,  εκτέλεσαν τα πειράματα που πρότειναν,  εξήγαγαν συμπεράσματα και 
συνέκριναν  τα  πειραματικά  αποτελέσματα  με  τις  αρχικές  προβλέψεις  τους.  Ακόμα, 
επεξεργάστηκαν προβλήματα διαφορετικά σε σχέση με αυτά που είχαν αρχικά διαπραγματευτεί. 
Κατά την υλοποίηση αυτών των δραστηριοτήτων οι μαθητές συζήτησαν τις απαντήσεις τους με 
τους συμμαθητές τους, συγκρίνοντας και αντιπαραθέτοντας τις ιδέες τους.
Στη συνέχεια, η διδακτική επεξεργασία του εμποδίου περιλάμβανε τη  φάση της αναγνώρισής 
του από τους μαθητές. Από τους μαθητές ζητήθηκε να καταγράψουν τις απαντήσεις τους, σε 
ερωτήσεις  που είχαν επεξεργαστεί  στο παρελθόν στο πλαίσιο προβλημάτων που τους είχαν 
τεθεί στα αρχικά στάδια της επεξεργασίας του εμποδίου. Οι μαθητές κλήθηκαν να συγκρίνουν 
τις αρχικές τους απαντήσεις με τις τρέχουσες απαντήσεις τους. Συζήτησαν τις όποιες ομοιότητες 
ή διαφοροποιήσεις μεταξύ των απαντήσεων και των ιδεών τους με τους συμμαθητές της ομάδας 
τους. Ζητήθηκε στη συνέχεια από τους μαθητές να επινοήσουν ερωτήσεις οι οποίες ενέχουν το 
εμπόδιο  με  σκοπό να  παρασύρουν τους  συμμαθητές  τους  στην «παγίδα» του εμποδίου.  Οι 
μαθητές  επινόησαν  ερωτήσεις  και  στη  συνέχεια  τους  ζητήθηκε  να  τις  υποβάλουν  στους 
συμμαθητές  της  ομάδας  τους.  Ακολούθησε  συζήτηση  των  απαντήσεων  των  μαθητών. 
Επιπρόσθετα, επεξεργάστηκαν προβλήματα που ενέπλεκαν περισσότερα του ενός εμπόδια, με 
στόχο  την  περαιτέρω  αποσαφήνιση  των  εμποδίων.  Τέλος,  οι  μαθητές  συμμετείχαν  σε  μια 
διαδικασία σχεδίασης «μαθημάτων» για τη θερμοκρασία και τη θερμότητα, με σκοπό να τα 
«διδάξουν» σε  κάποια  άλλη τάξη.  Εργαζόμενοι  κατά  ομάδες  οι  μαθητές  απάντησαν αρχικά 
ατομικά σε κατάλληλες ερωτήσεις και στη συνέχεια συζήτησαν με τους συμμαθητές της ομάδας 
τους  πάνω στις  δυσκολίες  που είχαν για  την κατανόηση των μαθημάτων που αφορούν στη 
θερμοκρασία και τη θερμότητα.
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Μέθοδος

Το  πρόγραμμα  διδασκαλιών,  αφού  εφαρμόστηκε  πιλοτικά,  συγκροτήθηκε  στην  τελική  του 
μορφή και εφαρμόστηκε σε δεκαεπτά μαθητές ηλικίας 11-12 ετών που φοιτούσαν στη ΣΤ΄ τάξη 
του δημοτικού σχολείου. Η διάρκεια του προγράμματος ήταν 23 διδακτικές ώρες.
Τα δεδομένα της έρευνας απετέλεσαν οι συζητήσεις μεταξύ των μαθητών κατά τη διάρκεια των 
διδασκαλιών.  Συνολικά  προέκυψαν  325  επεισόδια  συζητήσεων  μεταξύ  των  μαθητών.  Κάθε 
επεισόδιο συζήτησης περιλάμβανε το διάλογο μιας ομάδας μαθητών αναφορικά με το πρόβλημα 
που τίθετο κάθε φορά προς επεξεργασία. Το επεισόδιο θεωρείται ότι εκκινεί, αμέσως μετά την 
ολοκλήρωση της καταγραφής των απόψεων των μαθητών της ομάδας στα φύλλα εργασίας, με 
την πρώτη διατύπωση πρόβλεψης, απάντησης ή ερώτησης από ένα μαθητή της ομάδας και ότι 
ολοκληρώνεται είτε με τη συμφωνία των μαθητών σε μια άποψη είτε με την εμμονή τους στις 
διαφορετικές απόψεις τους.
Είναι απαραίτητο ακόμα να σημειωθεί ότι τόσο ο εντοπισμός των επεισοδίων των συζητήσεων 
των  μαθητών  όσο  και  η  ανάλυσή  τους  στο  επίπεδο  της  κατηγοριοποίησής  τους, 
πραγματοποιήθηκε  από  δύο  ερευνητές  οι  οποίοι  εργάσθηκαν  ανεξάρτητα.  Τα  ποσοστά 
συμφωνίας αυτών των δύο ανεξάρτητων ερευνητών ήταν 95% και οι διαφωνίες που προέκυψαν 
στην ανάλυση των επεισοδίων επιλύθηκαν στη συνέχεια μέσω συζήτησης.
Οι  συζητήσεις  των  μαθητών  διακρίθηκαν  αρχικά  σε  δύο  κατηγορίες:  σε  συζητήσεις  χωρίς 
αντιπαράθεση που περιλαμβάνουν αποκλειστικά ισχυρισμούς (37 επεισόδια συζητήσεων) και 
σε  συζητήσεις  με  αντιπαράθεση  (288  επεισόδια  συζητήσεων).  Αρχικά,  εντοπίστηκαν  στις 
συζητήσεις των μαθητών οι ισχυρισμοί, οι αντίθετοι ισχυρισμοί, οι αιτιολογήσεις (δεδομένα, 
εγγυήσεις, υποστηρίξεις) και οι αντικρούσεις. Στη συνέχεια, η ανάλυση των συζητήσεων, στο 
επίπεδο της  δομής  της  διαλογικής  επιχειρηματολογίας  των  μαθητών,  πραγματοποιήθηκε  με 
βάση το πλαίσιο αξιολόγησης της δομής της διαλογικής επιχειρηματολογίας των Erduran et al. 
(2004)  που  εστιάζεται  μόνο  στις  συζητήσεις  με  αντιπαράθεση  θεωρώντας  ότι  αυτές 
συνεισφέρουν  στην  ποιότητα  της  διαλογικής  επιχειρηματολογίας.  Έτσι  στα  αποτελέσματα 
μελετώνται μόνο αυτές οι συζητήσεις, οι οποίες ταξινομήθηκαν σε πέντε κατηγορίες. 
Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει τις συζητήσεις που περιέχουν αποκλειστικά ισχυρισμούς και 
αντίθετους ισχυρισμούς (Επίπεδο 1). Το ακόλουθο παράδειγμα συζήτησης μαθητών αναφέρεται 
στο  ζήτημα  της  εξάρτησης  των  θερμοκρασιών  που  αποκτούν  διάφορα  σώματα  από  τη 
θερμοκρασία του περιβάλλοντός τους ή από χαρακτηριστικά τους. Περιλαμβάνει στην αρχή ένα 
ισχυρισμό  («η  θερμοκρασία  τους  είναι  όση  της  αίθουσας»).  Ακολουθεί  μια  πρόταση  («δεν 
νομίζω, όχι, δεν τα νιώθω το ίδιο») η οποία δεν αντιτίθεται άμεσα στον αρχικό ισχυρισμό ούτε 
προσφέρει κάποια αιτιολόγηση για την κατάρριψή του, αλλά συνιστά μια εντελώς διαφορετική 
προσέγγιση του υπό διαπραγμάτευση ζητήματος των θερμοκρασιών των σωμάτων. Πρόκειται 
λοιπόν για αντίθετο ισχυρισμό. Επιπλέον, επειδή ακολουθούν ισχυρισμοί χωρίς αιτιολογήσεις 
και δεν υπάρχουν αντικρούσεις, το επεισόδιο αυτό της συζήτησης των μαθητών κατατάσσεται 
στο Επίπεδο 1.

Μ1: Η θερμοκρασία τους είναι όση της αίθουσας. 
Μ2: Δεν νομίζω, όχι, δεν τα νιώθω το ίδιο. 
Μ3: Έτσι θα είναι.
Μ4: Θα είναι της αίθουσας. 
Μ1: Ε, αυτό λέω και εγώ. 

Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει τις συζητήσεις που περιέχουν ισχυρισμούς και αντίθετους 
ισχυρισμούς  με  αιτιολογήσεις  και  καθόλου  αντικρούσεις  (Επίπεδο  2).  Στο  ακόλουθο 
παράδειγμα  υπάρχει  αρχικά  ένας  ισχυρισμός  («τα  κέικ  μέσα  στο  φούρνο  θα  έχουν  ίδια  
θερμοκρασία, όσο και αν τα ζεσταίνουμε») και στη συνέχεια ένας αντίθετος ισχυρισμός («όχι,  
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ποτέ δεν θα τα νιώθουμε το ίδιο») ο οποίος συνοδεύεται από αιτιολογήσεις («το ένα είναι μεγάλο 
και  το  άλλο  μικρό»).  Εφόσον  λοιπόν  η  επιχειρηματολογία  των  μαθητών  περιλαμβάνει 
ισχυρισμούς με αιτιολογήσεις κατατάσσεται στο Επίπεδο 2.

Μ6: Τι λέτε για τα κέικ;
Μ7: Τα κέικ μέσα στο φούρνο θα έχουν ίδια θερμοκρασία, όσο και αν τα ζεσταίνουμε.
Μ8: Όχι, ποτέ δεν θα τα νιώθουμε το ίδιο. Το ένα είναι μεγάλο και το άλλο μικρό.
Μ6: Ναι, συμφωνώ, το πιο μεγάλο θα το νιώθουμε πιο ζεστό.

Η  τρίτη  κατηγορία  περιλαμβάνει  τις  συζητήσεις  που  περιέχουν  ισχυρισμούς  ή  αντίθετους 
ισχυρισμούς  με  αιτιολογήσεις  και  μια  ασθενή  αντίκρουση  (Επίπεδο  3).  Το  ακόλουθο 
παράδειγμα ξεκινά με έναν ισχυρισμό («η σιδερένια ράβδος θα έχει πιο μεγάλη θερμοκρασία») 
για  τον  οποίο  υπάρχει  αιτιολόγηση («αφού νιώθουμε  τη  σιδερένια  ράβδο πιο  ζεστή  από τη  
ξύλινη»). Μια μαθήτρια προτείνει μια αντίκρουση που περιλαμβάνει ένα ισχυρισμό («και οι δύο 
ράβδοι θα έχουν την ίδια θερμοκρασία») που τον αιτιολογεί («είναι και τα δύο πράγματα μέσα 
στο δωμάτιο»). Η εξήγηση που προτείνει αφενός δεν είναι επαρκής και αφετέρου δεν συνδέεται 
άμεσα με την εξήγηση του αρχικού ισχυρισμού. Πρόκειται λοιπόν για μια ασθενή αντίκρουση. 
Ως εκ τούτου η συζήτηση αυτή κατατάσσεται στο Επίπεδο 3.

Μ1: Η σιδερένια ράβδος θα έχει πιο μεγάλη θερμοκρασία, αφού νιώθουμε τη σιδερένια ράβδο πιο  
ζεστή από τη ξύλινη.

Μ2: Τι να πω. Πριν λέγαμε ότι τα πράγματα σε ένα χώρο έχουν την ίδια θερμοκρασία. 
Μ3: Ναι αλλά πως γίνεται αυτό, αφού όταν τις αγγίξουμε θα είναι η σιδερένια πιο ζεστή.
Μ2: Ε, τότε και εγώ λέω ότι η σιδερένια ράβδος θα έχει πιο μεγάλη θερμοκρασία.
Μ4: Δεν συμφωνώ. Και οι δύο ράβδοι θα έχουν την ίδια θερμοκρασία. Είναι και τα δύο πράγματα 

μέσα στο δωμάτιο.
Μ5: Δεν ξέρω τι να πω. Μάλλον θα είναι έτσι.

Η τέταρτη κατηγορία περιλαμβάνει τις συζητήσεις που περιέχουν ισχυρισμούς με αιτιολογήσεις 
και  μια  σαφώς προσδιορισμένη  αντίκρουση (επίπεδο 4).  Στο ακόλουθο παράδειγμα,  αρχικά 
υπάρχει ένας ισχυρισμός («η θερμοκρασία ενός κομματιού της πίτσας και ολόκληρη η άλλη πίτσα  
να έχουν ίδια θερμοκρασία και να έχουν πάρει και ίδιες θερμότητες») ο οποίος αιτιολογείται («θα 
έχουν την ίδια θερμοκρασία γιατί είναι μέσα στον ίδιο φούρνο. Θα έχουν ίδιες θερμότητες γιατί θα  
έχουν τη ίδια θερμοκρασία»). Ακολουθεί μια αντίκρουση που εμπεριέχει ένα ισχυρισμό («θα 
έχουν την ίδια θερμοκρασία αλλά το μικρότερο κομμάτι της πίτσας θα έχει μικρότερη θερμότητα») 
και αιτιολόγηση («η θερμότητα που έχει ένα πράγμα δεν είναι το ίδιο με τη θερμοκρασία αλλά  
εξαρτάται  από  το  πόσο  μεγάλο  είναι»).  Η  αιτιολόγηση  αυτή  κάνει  άμεση  αναφορά  στην 
αιτιολόγηση  του  αρχικού  ισχυρισμού.  Επιπλέον,  υποστηρίζεται  και  από  αιτιολόγηση  που 
τίθενται  υπό  μορφή  ερώτησης  («πες  ότι  έχεις  να  ζεστάνεις  ένα  μεγάλο  δωμάτιο  και  ένα  
μικρότερο, θα χρειαστείς την ίδια ποσότητα θερμότητας;») και από πρόσθετη αιτιολόγηση («όσο 
πιο μεγάλο είναι  το κομμάτι  τόσο περισσότερη θερμότητα παίρνει»).  Εφόσον λοιπόν αυτό το 
απόσπασμα  της  συζήτησης  περιλαμβάνει  ένα  αρχικό  ισχυρισμό  που  αιτιολογείται  και  μια 
αντίκρουση, κατατάσσεται στο Επίπεδο 4.

Μ10: Πρέπει η θερμοκρασία ενός κομματιού της πίτσας και ολόκληρη η άλλη πίτσα να έχουν ίδια  
θερμοκρασία και να έχουν πάρει και ίδιες θερμότητες.

Μ12: Γιατί τι λες αυτό;
Μ10:  Θα  έχουν  την  ίδια  θερμοκρασία  γιατί  είναι  μέσα  στον  ίδιο  φούρνο.  Θα  έχουν  ίδιες  

θερμότητες γιατί θα έχουν τη ίδια θερμοκρασία.
Μ13: Μα το ένα κομμάτι πίτσα χρειάζεται λιγότερη θερμότητα γιατί είναι μικρότερο. Ε, θα έχουν 

την ίδια θερμοκρασία αλλά το μικρότερο κομμάτι της πίτσας θα έχει μικρότερη θερμότητα.  
Η θερμότητα που έχει ένα πράγμα δεν είναι το ίδιο με τη θερμοκρασία αλλά εξαρτάται από 
το πόσο μεγάλο είναι.

Μ10: Θα έχουν ίδιες θερμοκρασίες, γιατί να μην έχουν και ίδιες θερμότητες; Έτσι πρέπει.
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Μ11: Πες ότι έχεις να ζεστάνεις ένα μεγάλο δωμάτιο και ένα μικρότερο, θα χρειαστείς την ίδια  
ποσότητα θερμότητας; 

Μ10: Όχι. Άρα έχει σημασία το αν είναι μεγάλο ή μικρό.
Μ11: Ναι. Έτσι συμβαίνει και με την πίτσα. Όσο πιο μεγάλο είναι το κομμάτι τόσο περισσότερη  

θερμότητα παίρνει.
Μ10:  Δηλαδή  μπορεί  να  είναι  οι  θερμοκρασίες  ίδιες  και  οι  ποσότητες  θερμότητας  να  είναι  

διαφορετικές.
Η πέμπτη κατηγορία περιλαμβάνει τις συζητήσεις που περιέχουν ισχυρισμούς με αιτιολογήσεις 
και περισσότερες της μιας αντικρούσεις (Επίπεδο 5). Στο ακόλουθο παράδειγμα αρχικά υπάρχει 
ένας ισχυρισμός («ο καφές θα ζεσταθεί») που συνοδεύεται από αιτιολόγηση («φεύγει το κρύο 
σιγά-σιγά από τον καφέ»). Ακολουθεί μια αντίκρουση που περιλαμβάνει έναν ισχυρισμό («δεν 
φεύγει  κρύο»)  και  αιτιολόγηση («ο καφές θα ζεσταθεί  γιατί  παίρνει  θερμότητα.  Το κρύο δεν  
υπάρχει είναι έλλειψη θερμότητας»). Αυτή η αιτιολόγηση αναφέρεται άμεσα στην αιτιολόγηση 
του αρχικού ισχυρισμού. Στη συνέχεια, επαναλαμβάνεται ο αρχικός ισχυρισμός («ο παγωμένος 
καφές ζεσταίνεται») με νέες αιτιολογήσεις («ο αέρας δίνει θερμότητα στον καφέ - ο αέρας γύρω  
από  τον  καφέ  είναι  ζεστός»).  Μια  δεύτερη  αντίκρουση  εμφανίζεται  στη  συνέχεια,  που 
περιλαμβάνει έναν ισχυρισμό («θα ζεσταθεί ο καφές») με αιτιολόγηση («πάει θερμότητα από τον 
αέρα που είναι γύρω από το ποτήρι στον καφέ, όχι επειδή ο αέρας είναι ζεστός αλλά επειδή η  
θερμοκρασία του είναι μεγαλύτερη από του καφέ») που αναφέρεται άμεσα στην αιτιολόγηση του 
αρχικού ισχυρισμού. Το παράδειγμα αυτό αποσπάσματος συζήτησης κατατάσσεται στο Επίπεδο 
5 καθώς περιλαμβάνει δύο αντικρούσεις.

Μ14: Ο παγωμένος καφές θα ζεσταθεί γιατί φεύγει το κρύο σιγά-σιγά από τον καφέ.
Μ15: Όχι, δεν φεύγει κρύο. Ο καφές θα ζεσταθεί γιατί παίρνει θερμότητα. Το κρύο δεν υπάρχει  

είναι έλλειψη θερμότητας. 
Μ14: Δηλαδή ο παγωμένος καφές ζεσταίνεται επειδή ο αέρας δίνει θερμότητα στον καφέ. 
Μ16: Ναι, γιατί ο αέρας γύρω από τον καφέ είναι ζεστός.
Μ17: Όχι δεν συμφωνώ, θα ζεσταθεί ο καφές γιατί πάει θερμότητα από τον αέρα που είναι γύρω  

από το ποτήρι στον καφέ, όχι επειδή ο αέρας είναι ζεστός αλλά επειδή η θερμοκρασία του  
είναι μεγαλύτερη από του καφέ. 

Προκειμένου να διερευνηθεί η επίδραση του συγκεκριμένου προγράμματος διδασκαλιών στην 
ανάπτυξη των επιπέδων της διαλογικής επιχειρηματολογίας των μαθητών έγινε καταγραφή και 
στη  συνέχεια  σύγκριση  των  συχνοτήτων  εμφάνισης  των  πέντε  επιπέδων  διαλογικής 
επιχειρηματολογίας σε κάθε μία από τις πέντε ενότητες του προγράμματος (Α, Β, Γ, Δ και Ε). 
Επιπλέον,  διερευνήθηκε,  μέσω  του  τεστ  x2,  η  συσχέτιση  ανάμεσα  στις  ενότητες  που 
περιλάμβανε το πρόγραμμα διδασκαλιών και στα επίπεδα της διαλογικής επιχειρηματολογίας 
των μαθητών. Ο καθορισμός και η ερμηνεία των συσχετίσεων βασίστηκε στις τιμές του x2  και 
των τυποποιημένων υπολοίπων (Erickson & Nosanchuk 1985, Blalock 1987). 

Αποτελέσματα

Από την ανάλυση των συζητήσεων με αντιπαράθεση, με βάση το πλαίσιο των Erduran, Simon, 
&  Osborne (2004),  προέκυψε  η  κατανομή  των  επιπέδων  της  δομής  της  διαλογικής 
επιχειρηματολογίας των μαθητών στη διάρκεια των ενοτήτων Α, Β, Γ, Δ και Ε (βλ. Πίνακα 1). 
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Πίνακας  1: Τα  επίπεδα  της  δομής  της  διαλογικής  επιχειρηματολογίας  των  μαθητών  ανά  ενότητα 
μαθημάτων του προγράμματος: συχνότητες (Ν & Ν%)

Ενότητες 
μαθημάτων

Επίπεδα δομής διαλογικής επιχειρηματολογίας μαθητών
Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Επίπεδο 4 Επίπεδο 5

Ν Ν% Ν Ν% Ν Ν% Ν Ν% Ν Ν%
Α 13 31,8 18 27,7 6 10,0 6 7,1 5 13,2
Β 9 21,9 15 23,1 5 8,3 6 7,1 5 13,2
Γ 9 21,9 17 26,1 16 26,7 20 23,8 10 26,3
Δ 5 12,2 8 12,3 14 23,3 21 25,0 8 21,0
Ε 5 12,2 7 10,8 19 31,7 31 37,0 10 26,3

Από τη μελέτη του Πίνακα 1 προκύπτει ότι στις ενότητες μαθημάτων Α και Β κυριαρχούν οι 
συζητήσεις  που,  σε  ό,τι  αφορά  τη  δομή  της  διαλογικής  επιχειρηματολογίας,  ανήκουν  στα 
Επίπεδα 1 και 2, ενώ είναι περιορισμένες οι συζητήσεις που ανήκουν στα Επίπεδα 3, 4 και 5. 
Ωστόσο,  στις  τρεις  επόμενες  ενότητες  μαθημάτων (ενότητες  Γ,  Δ και  Ε)  διαπιστώνεται  μια 
μείωση των ποσοστών των συζητήσεων που κατατάσσονται στα Επίπεδα 1 και 2 με παράλληλη 
αύξηση των ποσοστών των συζητήσεων που ανήκουν στα Επίπεδα 3, 4 και 5.
Επίσης, προκύπτει η ύπαρξη μιας συσχέτισης [x2 = 45,53,  df = 16,  p=0.0001] ανάμεσα στα 
επίπεδα της δομής της διαλογικής επιχειρηματολογίας των μαθητών (Επίπεδα 1, 2, 3, 4, 5) και 
στις ενότητες των μαθημάτων Α, Β, Γ, Δ και Ε. Η συσχέτιση αυτή οφείλεται στις ακόλουθες 
τάσεις των μαθητών (βλ. Πίνακα 2): (α) Οι μαθητές κατά τη διάρκεια των διδασκαλιών των 
μαθημάτων της ενότητας Α έχουν την τάση να εκδηλώνουν χαμηλού επιπέδου (Επίπεδα 1, 2) 
και όχι υψηλού επιπέδου (Επίπεδο 4) διαλογική επιχειρηματολογία και (β) Οι μαθητές κατά τη 
διάρκεια των διδασκαλιών των μαθημάτων της ενότητας  Ε έχουν την τάση να εκδηλώνουν 
υψηλού  επιπέδου  (Επίπεδο  4)  και  όχι  χαμηλού  επιπέδου  (Επίπεδο  2)  διαλογική 
επιχειρηματολογία.

Πίνακας 2: Οι συχνότητες εμφάνισης των επιπέδων διαλογικής επιχειρηματολογίας των μαθητών ανά 
ενότητα μαθημάτων του προγράμματος και τα τυποποιημένα υπόλοιπα1

Ενότητες 
μαθημάτων

Επίπεδα δομής διαλογικής επιχειρηματολογίας μαθητών
Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Επίπεδο 4 Επίπεδο 5

Α 13 [2.36] + 18 [2.18] + 6 [1.26] - 6 [2.14] - 5 [0.53] -
Β 9 [1.39] + 15 [1.99] + 5 [1.15] - 6 [1.66] - 5 [0.12] -
Γ 9 [0.39] - 17 [0.19] + 16 [0.26] + 20 [0.22] - 10 [0.16] +
Δ 5 [1.05] - 8 [1.3] - 14 [0.68] + 21 [1.15] + 8 [0.22] +
Ε 5 [1.64] - 7 [2.29] - 19 [1.03] + 31 [2.18] + 10 [0.16] +

Συμπεράσματα

Οι διδασκαλίες που εστιάζονται στη διδακτική επεξεργασία των εμποδίων των μαθητών για τη 
θερμοκρασία και  τη θερμότητα φαίνεται  να έχουν σημαντική επίδραση στην προαγωγή της 
δομής  της  διαλογικής  επιχειρηματολογίας  των  μαθητών.  Συγκεκριμένα  διαπιστώθηκε  μια 
σημαντική  διαφοροποίηση  των  επιπέδων  της  διαλογικής  επιχειρηματολογίας  των  μαθητών 
καθώς εξελίσσεται το πρόγραμμα των διδασκαλιών. Η διαφοροποίηση αυτή είναι πιο έντονη 
ανάμεσα στα επίπεδα 1,  2 και  4.  Ειδικότερα,  διαπιστώθηκε μια «μετάβαση» της δομής της 
διαλογικής επιχειρηματολογίας των μαθητών από τα Επίπεδα 2 και 1 (στις δύο πρώτες ενότητες 

1  Στον  Πίνακα  2  παρουσιάζονται  οι  ακόλουθες  τιμές:  (α)  οι  παρατηρούμενες  τιμές,  (β)  τα  τυποποιημένα 
υπόλοιπα (εντός αγκυλών) και (γ) ένα πρόσημο (+, -) που δηλώνει κατά πόσο οι παρατηρούμενες τιμές είναι 
μεγαλύτερες (+) ή μικρότερες (-) από τις αναμενόμενες τιμές.
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του προγράμματος) προς το Επίπεδο 4 (στην τελευταία ενότητα του προγράμματος). Συνεπώς, η 
παρούσα εργασία παρέχει σημαντικές ενδείξεις για τις επιπτώσεις της διδακτικής επεξεργασίας 
των  εμποδίων  στην  ανάπτυξη  της  δομής  της  διαλογικής  επιχειρηματολογίας  των  μαθητών 
καθώς αυτή η διδακτική προσέγγιση αναδείχθηκε αποτελεσματική, τουλάχιστον στο πλαίσιο 
του προτεινομένου προγράμματος  διδασκαλιών,  στην καλλιέργεια της  συγκρότησης υψηλού 
επιπέδου διαλογική επιχειρηματολογία.
Οι  επιπτώσεις  της  συγκεκριμένης  διδακτικής  προσέγγισης  που αναδείχθηκαν στην παρούσα 
εργασία προσφέρουν μια γενική εικόνα των θετικών συνεπειών της εν λόγω προσέγγισης στην 
ανάπτυξη της δομής της διαλογικής επιχειρηματολογίας των μαθητών. Ωστόσο, είναι σημαντικό 
να διερευνηθούν περαιτέρω οι επιπτώσεις των επιμέρους χαρακτηριστικών στοιχείων αυτής της 
προσέγγισης (όπως επιπτώσεις των συγκεκριμένων φάσεων της διδακτικής επεξεργασίας των 
εμποδίων, των επιμέρους διδακτικών καταστάσεων) στην καλλιέργεια της συγκρότησης υψηλού 
επιπέδου διαλογικής επιχειρηματολογίας στους μαθητές  ώστε να αποκτηθεί  μια πληρέστερη 
εικόνα  της  επίδρασης  της  διδακτικής  επεξεργασίας  των  εμποδίων  στη  διαλογική 
επιχειρηματολογία των μαθητών. Επιπρόσθετα, η παρούσα εργασία εστιάστηκε αποκλειστικά 
στη διερεύνηση της δομής της διαλογικής επιχειρηματολογίας των μαθητών. Δεν διερευνήθηκε 
δηλαδή το εννοιολογικό περιεχόμενο των επιχειρημάτων των μαθητών αναφορικά με το αν 
αυτά  είναι  προς  την κατεύθυνση των εμποδίων ή των επιδιωκόμενων μαθησιακών στόχων. 
Απαιτείται λοιπόν να μελετηθεί η σχέση ανάμεσα στη δομή της διαλογικής επιχειρηματολογίας 
των μαθητών και στο εννοιολογικό περιεχόμενό της, ώστε να διερευνηθεί αν η εννοιολογική 
πρόοδος  των μαθητών «συμπορεύεται» με την ανάπτυξη της  ικανότητάς  τους  να παράγουν 
υψηλού επιπέδου διαλογική επιχειρηματολογία. 
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φυσικής 

Σούλιος Γ., Ψύλλος Δ.
Σχολικός Σύμβουλος Α/θμιας Εκπ/σης, souliosg@otenet.gr

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, psillos@eled.auth.gr  

Ο  σκοπός  της  παρούσας  έρευνας  ήταν  να  ερευνήσει  τον  τρόπο  με  τον  οποίο  ο 
αναστοχασμός επιδρά στην παραγωγή αιτιολογικών συλλογισμών και στην ακρίβεια 
της  μεταγνωστικής  ενημερότητας  κατά τη  λύση προβλημάτων.  Αρχικά,  ένα  τυχαίο 
σύνολο  202  μαθητών  Στ  Δημοτικού  ταξινομήθηκε  σε  4  ομάδες  σύμφωνα  με  τις΄  
κυρίαρχες αντιλήψεις που παρουσίασαν για τα ηλεκτρικά κυκλώματα. Από κάθε ομάδα 
επιλέχθηκαν 15 μαθητές (Ν=60) επιλέχθηκαν για να λύσουν δυο προβλήματα με απλά 
ηλεκτρικά κυκλώματα διαφορετικής δυσκολίας και στη συνέχεια να αναστοχαστούν επί 
της διαδικασίας επίλυσης μέσω κατάλληλων προτροπών αμέσως μετά τη λύση κάθε 
προβλήματος και να δώσουν τις εκτιμήσεις τους για τη δυσκολία του έργου και  τη 
βεβαιότητα  για  τη  λύση  πριν  και  μετά  τον  αναστοχασμό.  Η  ανάλυση  των 
πρωτοκόλλων  κατέδειξε  την  επίδραση  του  αναστοχασμού  και  της  παραγωγής 
αιτιολογικών  συλλογισμών  στην  ακρίβεια  των  μεταγνωστικών  εμπειριών  για  τη 
δυσκολία του έργου και της βεβαιότητας για τη λύση σε σχέση με την πραγματική τους 
γνωστική επίδοση.

Εισαγωγή
Η προτροπή  για  αναστοχασμό,  κατά  την  επίλυση  προβλημάτων  στις  φυσικές  επιστήμες 

βρέθηκε ότι βοηθά τους μαθητές να αποκτήσουν ενημερότητα για τις διαισθητικές τους ιδέες 
έτσι ώστε να κατανοούν, παρακολουθούν και αξιολογούν την σκέψη τους και τη διαδικασία 
μάθησής τους (Bell & Linn, 2000.  Chi, 2000.  Davis, 2003.). Είναι αλήθεια όμως ότι κατά τη 
διάρκεια της φοίτησή τους στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση η μεταγνωστική ενημερότητα είναι 
περιορισμένη για την πλειοψηφία των μαθητών γιατί τα μεταγνωστικά φαινόμενα σε γενικές 
γραμμές αναπτύσσονται με την ηλικία και μέσα από πλούσιες εμπειρίες (βλ.  Flavell,  1988). 
Ωστόσο,  σύμφωνα με τα αποτελέσματα σχετικά πρόσφατων ερευνών για τις  μεταγνωστικές 
εμπειρίες  κατά  την  επίλυση  έργων  που  αναφέρονταν  σε  φαινόμενα  θερμότητας  (Gonida, 
Kiosseoglou,  &  Psillos,  2003),  και  ηλεκτρικών  κυκλωμάτων  (Σούλιος,  Γωνίδα  &  Ψύλλος, 
2004),  οι  μαθητές  των  δύο  τελευταίων  τάξεων  του  δημοτικού  σχολείου,  αν  και  γενικά 
υποτιμούν τη δυσκολία ενός έργου και υπερεκτιμούν τη βεβαιότητα που αισθάνονται για τη 
λύση,  φαίνεται  ότι  έχουν  αρχίσει  να  συνδέουν  τις  μεταγνωστικές  τους  εκτιμήσεις  με  τη 
γνωστική  τους  επίδοση,  τουλάχιστον  σε  έργα  που  δεν  εγείρουν  υψηλές  γνωστικές  και 
μεταγνωστικές  απαιτήσεις. Παρόλα  αυτά,  οι  έρευνες  αυτές  έχουν  επισημάνει   ότι  η 
μεταγνωστική ενημερότητα των μαθητών αυτής της ηλικίας παραμένει σχετικά περιορισμένη 
και η ανάπτυξη της φαίνεται να βρίσκεται σε μεταβατική φάση.

Αποκτά  μεγάλο  ενδιαφέρον,  επομένως,  για  τη  διδασκαλία  και  μάθηση  στις  φυσικές 
επιστήμες η μελέτη των διδακτικών πρακτικών, όπως είναι ο αναστοχασμός, που αναπτύσσουν 
τις  μεταγνωστικές  δεξιότητες  και  προάγουν  την  μεταγνωστική  ενημερότητα  των  μαθητών. 
Ωστόσο, οι μηχανισμοί με τους οποίους ο αναστοχασμός οδηγεί σε εννοιολογική αλλαγή έχει 
πολύ  λίγο  μελετηθεί.  Έχει  παρατηρηθεί  ότι  κατά  τη  διαδικασία  του αναστοχασμού μεγάλη 
σημασία έχουν οι μεταγνωστικού τύπου αναφορές (meta-statement) (Chi, 2000), οι διαδικασίες 
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διεύρυνσης του ρεπερτορίου των ιδεών,  διάκρισης μεταξύ των ιδεών,  δημιουργίας σχέσεων 
ανάμεσά τους και αναγνώρισης της αδυναμίας της τρέχουσας γνώσης (Bell & Linn, 2000) και οι 
διαδικασίες εμπρόθετης ενσωμάτωσης της καινούριας γνώσης και στην προηγούμενη (Davis, 
2003). Σε μια πρόσφατη έρευνα οι  Soulios,  Gonida και  Psillos (2007) παρατήρησαν τέσσερις 
κατηγορίες μεταγνωστικού τύπου αναφορών που αναπτύσσουν οι μαθητές Στ΄ Δημοτικού κατά 
τη  διαδικασία  αναστοχασμού  μετά  την  επίλυση  προβλημάτων  φυσικής  με  απλά  ηλεκτρικά 
κυκλώματα: (i) αδυναμία γνώσης ή εντοπισμός λαθών χωρίς καμιά ερμηνεία (ii) ανάδυση των 
ιδεών  των  μαθητών  μέσω  των  εξηγήσεών  τους  και  ισχυροποίηση  της  γνώσης  τους,  (iii) 
αναγνώριση λαθών με ερμηνεία ή προσπάθεια αιτιολόγησης και τέλος (iv) επανεξέταση της 
διαδικασίας που είχε εφαρμοστεί και ενδεχόμενη υιοθέτηση μιας νέας διαδικασίας επίλυσης. 
Επίσης, οι μηχανισμοί μέσω των οποίων ο αναστοχασμός μπορεί να οδηγήσει σε βελτίωση της 
γνωστικής  και  μεταγνωστικής  επίδοσης  φαίνεται  να  διαφοροποιούνται  σε  μαθητές  με 
διαφορετικά  νοητικά  μοντέλα  και  κατά  την  επίλυση  προβλημάτων  διαφορετικού  βαθμού 
δυσκολίας (Soulios, Gonida & Psillos, 2007). 

Είναι γνωστό ότι, κατά την επίλυση προβλημάτων με απλά ηλεκτρικά κυκλώματα οι μαθητές 
προσπαθώντας  να  ερμηνεύσουν  τη  συμπεριφορά  του  ηλεκτρικού  ρεύματος  στηρίζονται  σε 
συγκεκριμένου  τύπου  αιτιολογικούς  συλλογισμούς  οι  οποίοι  φαίνεται  να  χαρακτηρίζουν  τα 
κυρίαρχα νοητικά μοντέλα τα οποία υιοθετούν (Andersson, 1985. Barbas & Psillos, 1997).  Για 
παράδειγμα, οι μαθητές των τελευταίων τάξεων του Δημοτικού σχολείου ξεκινούν από μια απλή 
γραμμική σχέση Α→Β όπου ένα αίτιο οδηγεί σε ένα αποτέλεσμα, σχέση που περιγράφεται στο 
μονοπολικό  μοντέλο  είτε  μια  διπλή  γραμμική  σχέση  Α→Β  και  Γ→Β  στο  μοντέλο  των 
αντικρουόμενων ρευμάτων, κινούνται προς πιο σύνθετες γραμμικές σχέσεις όπως η κυκλική 
διαδοχική γραμμική σχέση Α→Β→Γ→Α στο μοντέλο εξασθένησης και τέλος πλησιάζουν το 
επιστημονικό  μοντέλο  όπου  οι  κυκλικές  σχέσεις  γίνονται  μη  γραμμικές  και  περισσότερο 
αλληλεπιδραστικές  (Perkins &  Grotzer,  2005).  Οι  Reiner,  Slotta,  Chi και  Resnick (2000) 
στηρίζουν την ερμηνεία για τη δημιουργία των αιτιολογικών αυτών συλλογισμών στο γεγονός 
ότι οι μαθητές τείνουν να ερμηνεύουν το ηλεκτρικό ρεύμα τοποθετώντας το λανθασμένα στην 
οντολογική  κατηγορία  των  πραγμάτων  αντί  των  διαδικασιών  στην  οποία  ανήκουν  τα 
περισσότερα  φυσικά  φαινόμενα.  Παρόλα  αυτά,  οι  αιτιολογικοί  συλλογισμοί  συμβαίνουν 
ταυτόχρονα κατά τη διαδικασία επίλυσης προβλημάτων και ακολουθούν τη νοητική διεργασία 
με αποτέλεσμα οι μαθητές να μην είναι ενήμεροι γι αυτούς. Η διαδικασία του αναστοχασμού, 
επομένως,  μέσω  των  λεκτικών  αναφορών  είναι  δυνατόν  να  βοηθήσει  τους  μαθητές  να 
παρακολουθούν και να αξιολογούν τους αιτιολογικούς συλλογισμούς που παράγουν έτσι ώστε 
να αυξηθεί η μεταγνωστική ενημερότητά τους για τις απαιτήσεις και την πορεία επίλυσης του 
προβλήματος. 

Η παρούσα έρευνα επιχειρεί να διερευνήσει τους μηχανισμούς αυτούς με τους οποίους ο 
αναστοχασμός  κατά  την  επίλυση προβλημάτων με  απλά ηλεκτρικά  κυκλώματα φαίνεται  να 
επιδρά στην ανάπτυξη των αιτιολογικών συλλογισμών και της μεταγνωστικής ενημερότητας και 
πιο συγκεκριμένα της ακρίβειας των μεταγνωστικών εμπειριών για τη δυσκολία του έργου και 
την βεβαιότητα για την παραγόμενη λύση σε σχέση με την πραγματική επίδοσή τους στα έργα. 
Οι εμπειρίες αυτές εκφράζουν το επίπεδο και την ακρίβεια της ενημερότητας του μαθητή για το 
έργο και για την επίδοσή του (Efklides, 2006).  Πιο συγκεκριμένα, τα ερωτήματα της έρευνας 
ήταν: (α) Η διαδικασία του αναστοχασμού επιδρά στην παραγωγή αιτιολογικών συλλογισμών; 
(β)  Οι  αιτιολογικοί  συλλογισμοί  διαμορφώνουν  την  μεταγνωστική  ενημερότητα,  στην 
συγκεκριμένη  περίπτωση  την  ακρίβεια   των  μεταγνωστικών  εμπειριών  δυσκολίας  και 
βεβαιότητας  σε  σχέση  με  τη  γνωστική  επίδοση;  (γ)  Οι  αιτιολογικοί  συλλογισμοί 
διαφοροποιούνται σε μαθητές με διαφορετικά νοητικά μοντέλα;
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Η ταυτότητα της έρευνας
Σε  μια  αρχική  φάση,  ένα  σύνολο  202  μαθητών  της  Στ΄  τάξης  σχολείων  πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης  κλήθηκε να επιλύσει 5 προβλήματα διαφορετικής δυσκολίας με απλά ηλεκτρικά 
κυκλώματα. Όλοι οι μαθητές ταξινομήθηκαν σε 4 ομάδες σύμφωνα με το κυρίαρχο μοντέλο για 
τα  ηλεκτρικά  κυκλώματα  που  εμφάνισαν:  Α=Μονοπολικό  και  άλλα  (Ν=58), 
Β=Αντικρουόμενων ρευμάτων (Ν=106), Γ=Εξασθένησης (Ν=22) και Δ=Επιστημονικό (Ν=16). 
Από τις παραπάνω ομάδες επιλέχθηκαν 15 μαθητές από κάθε ομάδα, συνολικά 60 μαθητές, οι 
οποίοι και αποτέλεσαν το δείγμα της παρούσης έρευνας. Αυτοί οι 60 μαθητές κλήθηκαν να 
λύσουν 2 νέα έργα, παρόμοια με τα έργα που είχαν δοθεί κατά την αρχική φάση τα οποία επίσης 
διέφεραν  ως  προς  τον  βαθμό  δυσκολίας:  (α)  επιλογή  σωστής  συνδεσμολογίας  λάμπας  και 
μπαταρία  και  (β)  σύγκριση  φωτεινότητας  των  λαμπών  σε  ένα  ηλεκτρικό  κύκλωμα  με  δύο 
λάμπες συνδεμένες σε σειρά. Σε όλες τις περιπτώσεις οι μαθητές έπρεπε να αιτιολογήσουν την 
απάντησή τους και να σχεδιάσουν τη ροή του ηλεκτρικού ρεύματος στο κύκλωμα.  Μετά από 
την επίλυση κάθε έργου οι μαθητές έπρεπε να εκτιμήσουν το βαθμό δυσκολίας του έργου και 
την εμπιστοσύνης τους για τη λύση. 
Στη συνέχεια, οι μαθητές έπρεπε στα πλαίσια ατομικής συνέντευξης να αναστοχαστούν επί της 
διαδικασίας  επίλυσης  μέσω κατάλληλων  προτροπών  και  στη  συνέχεια  να  δώσουν  πάλι  τις 
εκτιμήσεις τους για τη δυσκολία του έργου και τη βεβαιότητα για τη λύση. Οι μεταγνωστικές 
εμπειρίες της δυσκολίας για το έργο και της βεβαιότητας για την παραγόμενη λύση εκτιμήθηκαν 
από  τους  μαθητές  σύμφωνα  με  μια  4βαθμη  κλίμακα  τύπου  Likert (1=καθόλου,  2=λίγο, 
3=αρκετά,  4=πολύ).  Για  τον  αναστοχασμό επιλέχθηκαν γενικού τύπου προτροπές,  χωρίς  να 
κατευθύνεται  ο  μαθητής  να  σκεφτεί  με  συγκεκριμένο  τρόπο.  Συγκεκριμένα,  η  διαδικασία 
αναστοχασμού  ξεκινούσε  με  μια  γενικού  τύπου  ερώτηση  «Εξήγησέ  μου  πώς  έλυσες  το 
πρόβλημα» και στη συνέχεια, ιδιαίτερα για τους μαθητές που δυσκολεύονταν παρεμβάλλονταν 
διευκολυντικές νύξεις και προτροπές όπως (γιατί; πώς; ποια βήματα ακολούθησες; κ.ο.κ.). Οι 
μαθητές  δεν  παρωθούνταν  προς  τη  σωστή  λύση  σε  περίπτωση  που  είχαν  κάνει  λάθος.  Οι 
συνεντεύξεις  μαγνητοφωνήθηκαν,  καταγράφηκαν  σε  πρωτόκολλα  και  ακολούθησε  ποιοτική 
ανάλυση των λεκτικών αναφορών.

Αποτελέσματα και σχόλια
Ακρίβεια των μεταγνωστικών εκτιμήσεων
Σύμφωνα με τον Πίνακα 1., οι μαθητές μετά την επίλυση των προβλημάτων υποεκτιμούν τη 
δυσκολία  και  υπερεκτιμούν  τη  βεβαιότητα  που  αισθάνονται  για  τη  λύση  σε  σχέση  με  την 
πραγματική γνωστική επίδοσή τους και παρουσιάζονται πολύ λίγο ενήμεροι για τις απαιτήσεις 
και  την  διαδικασία  επίλυσης  του  προβλήματος.  Ωστόσο,  η  ακρίβεια  των  μεταγνωστικών 
εκτιμήσεων  τους  για  τη  δυσκολία  του  έργου  και  τη  βεβαιότητα  για  λύση σε  σχέση με  τη 
πραγματική  τους  γνωστική  επίδοση,  φαίνεται  να  αυξάνεται  στα  υψηλότερης  γνωστικής 
επίδοσης μοντέλα (εξασθένησης και επιστημονικό) καθώς και ως προς το δεύτερο έργο το οποίο 
είναι και μεγαλύτερου βαθμού δυσκολίας. Παρόλα αυτά, από τον στατιστικό έλεγχο ανάλυσης 
της διακύμανσης (One-Way ANOVA) που εφαρμόστηκε δεν προέκυψε στατιστικά σημαντική 
διαφοροποίηση των μεταγνωστικών εκτιμήσεων δυσκολία και βεβαιότητας ως προς τα νοητικά 
μοντέλα.  Το αποτέλεσμα αυτό βρίσκεται  σε συμφωνία με τα ευρήματα σχετικά πρόσφατων 
ερευνών  στις  οποίες  έχει  επισημανθεί  κατά  ότι  κατά  την  ηλικία  αυτή  η  ανάπτυξη  της 
μεταγνωστικής ενημερότητας και  των μεταγνωστικών δεξιοτήτων βρίσκονται  σε μεταβατική 
φάση (Σούλιος κ.α., 2004. Gonida et al., 2003).
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Πίνακας 1: Μεταγνωστικές εκτιμήσεις μετά την επίλυση των προβλημάτων ανά νοητικό μοντέλο

οντέλα
Έργο 1ο Έργο 2ο

Δυσκολί
α Βεβαιότητα Δυσκολία Βεβαιότητα

Μονοπολικό
Α (Ν=15)

Χαμηλή (1&2) 11
4

6
9

8
7

7
8Υψηλή (3&4)

Αντικρουόμενων 
ρευμάτων
Β (Ν=15)

Χαμηλή (1&2) 12
3

5
10

9
6

6
9Υψηλή (3&4)

Διατήρησης
Γ (Ν=15)

Χαμηλή (1&2) 8
7

7
8

10
5

7
8Υψηλή (3&4)

Επιστημονικό
Δ (Ν=15)

Χαμηλή (1&2) 11
4

3
12

12
3

7
8Υψηλή (3&4)

Κατά  τη  διαδικασία  του  αναστοχασμού  παρατηρήθηκε  μετακίνηση  των  μαθητών  από  τις 
αρχικές τους μεταγνωστικές εκτιμήσεις για τη δυσκολία του έργου και για τη βεβαιότητα που 
εκφράζουν για τη λύση (βλ. Πίνακα 2). Στο 1ο έργο το 1/3 των μαθητών (25 και 23 στους 60 για 
τη δυσκολία και βεβαιότητα, αντίστοιχα) εμφανίζουν αλλαγή των εκτιμήσεων δυσκολίας. Όμως 
η  μετακίνηση  των  μαθητών  από  τις  αρχικές  τους  εκτιμήσεις  δεν  οδηγεί  απαραίτητα  στη 
βελτίωση της μεταγνωστικής τους ακρίβειας, δηλαδή στην αύξηση του βαθμού δυσκολίας του 
έργου και στη μείωση του βαθμού βεβαιότητας για τη λύση σε σχέση με τη χαμηλή επίδοσή 
τους  αλλά  οδηγεί  και  προς  την  αρνητική  κατεύθυνση,  δηλαδή  στη  μείωση  του  βαθμού 
δυσκολίας και αύξηση του βαθμού βεβαιότητας για τη λύση σε σχέση με την χαμηλή γνωστική 
τους επίδοση. Ωστόσο, παρατηρείται μια τάση οι μαθητές που ανήκουν στα χαμηλής γνωστικής 
επίδοση  μοντέλα  (μονοπολικό  και  αντικρουόμενων  ρευμάτων)  να  βελτιώσουν  την 
μεταγνωστική τους ενημερότητα κινούμενοι προς τη θετική κατεύθυνση.  Στο 2ο έργο, το ίδιο 
περίπου ποσοστό μαθητών (17 και 21 στους 60 για τη δυσκολία και βεβαιότητα, αντίστοιχα) 
αλλάζουν  τις  εκτιμήσεις  τους  μετά  τη  διαδικασία  του  αναστοχασμού.  Ωστόσο,  και  στην 
περίπτωση αυτή, φαίνεται ότι η αλλαγή αυτή δεν οδηγεί μόνο στην βελτίωση αλλά και στη 
μείωση  της  μεταγνωστικής  τους  ακρίβειας  η  βελτίωση  μπορεί  να  θεωρηθεί  σημαντική, 
δεδομένης της υψηλής ακρίβειας των μεταγνωστικών εκτιμήσεων σε σχέση με τη γνωστική 
τους επίδοση η οποία επισημάνθηκε στο 2ο έργο. Η αλλαγή, μάλιστα, η οποία φαίνεται να είναι 
προς τη θετική κατεύθυνση, αφορά την περίπτωση του μονοπολικού μοντέλου και του μοντέλου 
εξασθένησης καθώς οδηγεί στη βελτίωση της ακρίβειας των εκτιμήσεων των μεταγνωστικών 
εμπειριών (αύξηση των εκτιμήσεων δυσκολίας και μείωση των εκτιμήσεων βεβαιότητας). 
Από  τον  μη  παραμετρικό  στατιστικό  έλεγχο  που  ακολούθησε  (Wilcoxon)  στατιστικά 
σημαντικές διαφορές εντοπίστηκαν ως προς το μονοπολικό και άλλα μοντέλο στην περίπτωση 
της  εκτίμησης  δυσκολίας  στο  πρώτο  έργο  Ζ=-2.111  p=.035,  και  στην  περίπτωση  της 
βεβαιότητας  στο δεύτερο έργο Ζ=-2.070  p=.038 και  ως  προς  το μοντέλο εξασθένησης στις 
περιπτώσεις δυσκολίας Ζ=-1.890 p=.059 και βεβαιότητας Ζ=-2.000 p=.046 στο δεύτερο έργο.

784



Εργασίες 

Πίνακας  2: Διατήρηση  και  αλλαγή  των  μεταγνωστικών  εκτιμήσεων  μετά  τη  διαδικασία  του 
αναστοχασμού ανά νοητικό μοντέλο

Μοντέλα
Έργο 1ο Έργο 2ο

Δυσκολία Βεβαιότητα Δυσκολία Βεβαιότητα
(=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-)

A 8 6 1 7 2 6 10 4 1 10 0 5

B 9 5 1 12 1 2 10 3 2 9 4 2

Γ 8 3 4 8 4 3 11 4 0 11 0 4

Δ 10 2 3 10 3 2 12 1 2 9 5 1

Σύνολα 35 16 9 37 10 13 43 12 5 39 9 12

Τα αποτελέσματα αυτά ενισχύουν την άποψη ότι  τα διαφορετικά νοητικά μοντέλα εγείρουν 
διαφορετικές γνωστικές και μεταγνωστικές απαιτήσεις. Παρατηρείται μια σημαντική τάση, οι 
μαθητές  που  υιοθετούν  το  μονοπολικό  και  άλλα  μοντέλα  ερμηνείας  άλλα  και  το  μοντέλο 
εξασθένησης κάτω από την επίδραση του αναστοχασμού να αλλάζουν τις μεταγνωστικές τους 
εκτιμήσεις και να γίνονται περισσότερο ενήμεροι για τις απαιτήσεις και τη διαδικασία επίλυσης 
του έργου και η τάση αυτή φαίνεται να είναι περισσότερο ισχυρή στο δεύτερο έργο.

Επίδραση των αιτιολογικών συλλογισμών κατά τη διαδικασία του αναστοχασμού
Από την ανάλυση των πρωτοκόλλων των συνεντεύξεων προέκυψε ότι όλοι σχεδόν οι μαθητές 
κάτω  από  την  επίδραση  του  αναστοχασμού  παράγουν  αιτιολογικούς  συλλογισμούς 
χαρακτηριστικούς των μοντέλων ερμηνείας που υιοθετούν κατά την επίλυση των προβλημάτων 
με απλά ηλεκτρικά κυκλώματα. Από το σύνολο του δείγματος, στο πρώτο έργο πέντε μαθητές 
δεν παρήγαγαν κανένα αιτιολογικό συλλογισμό και μόνο ένας στο δεύτερο έργο. Ωστόσο, ο 
βαθμός επίδρασης των αιτιολογικών συλλογισμών φαίνεται να διαφοροποιείται ως προς τρία 
επίπεδα: 
Επίπεδο  Ι =  αιτιολόγηση  χωρίς  εντοπισμό  λανθασμένου  συλλογισμού  και  αύξηση  της 
επεξηγηματικής ισχύς του.
Μ1: Α, θα ξεκινάει από τη πηγή και θα πηγαίνει στη λάμπα. 
Μ19: Από τον ένα πόλο της μπαταρίας κινείται προς τον ένα πόλο της λάμπας και από τον άλλο  
πόλο της μπαταρίας κινείται προς τον άλλο πόλο της λάμπας. 
Μ35: Όχι περιμένετε. ε, θα πάει το ρεύμα από τη μια πλευρά θα περάσει από τις λάμπες και θα  
περάσει στην άλλη πλευρά και θα πάει ξανά στη μπαταρία.
Μ49: Όχι, αλλά το ρεύμα θα κάνει κλειστό κύκλωμα και θα ανάβουν και οι δυο το ίδιο.
Επίπεδο  ΙΙ =  αιτιολόγηση με  εντοπισμό λανθασμένου συλλογισμού  αλλά χωρίς  υιοθέτηση 
νέου. 
Μ13: Μ:  …ωχ, λάθος! … γιατί  θα πάνε εδώ πέρα και ξαναγυρνάνε και γίνεται ξανά το ίδιο  
πράγμα…δεν είμαι όμως πολύ βέβαιη γι’ αυτό, δεν είμαι πολύ σίγουρη.
Μ31: Από τη μπαταρία με τα καλώδια πηγαίνει στην επαφή και ανάβει….πηγαίνει κι από εδώ……
ή μόνο από το θετικό;……μάλλον και από τους δυο….δεν είμαι σίγουρος γι’ αυτό.
Μ41:  Γι’ αυτό δεν είμαι καθόλου σίγουρος, ότι εδώ πέρα θα πάει ρεύμα και εδώ πέρα δεν θα  
υπάρχει τόσο ρεύμα;…θα φωτοβολήσει περισσότερο;…απλά έτσι το σκέφτομαι
Επίπεδο ΙΙΙ = αιτιολόγηση με εντοπισμό λανθασμένου συλλογισμού με παραγωγή νέου και 
αναθεώρηση του νοητικού του μοντέλου.
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Μ14:  Ότι η μια είναι κάτω και η άλλη στα πλάι και το ηλεκτρικό ρεύμα πηγαίνει…δεν είμαι  
σίγουρος αν πηγαίνει από τη μια μόνο ή και από τις δυο πλευρές
Μ23: Στην αρχή εγώ σκέφτηκα πως πήγαινε έτσι,…μετά σκέφτηκα ότι το ρεύμα δεν θα μπορούσε  
να φύγει και έτσι μάλλον θα περνά απ’ εδώ 
Μ45: Ξεκινάει από τη μπαταρία φτάνει στη Λ1 και μετά το ρεύμα εξασθενίζει και συνεχίζει για τη  
Λ2…όχι, θα μπορούσε…θα ήταν πιθανόν να ανάβουν το ίδιο…..
Πίνακας 3: Επίπεδα αιτιολογικών συλλογισμών ανά νοητικό μοντέλο

Επίπεδα αιτιολόγησης Α Β Γ Δ
1ο 2ο 1ο 2ο 1ο 2ο 1ο 2ο

Χωρίς αιτιολόγηση 3 0 1 0 1 0 0 0
Ι 6 8 11 8 9 6 15 13
II 4 6 2 5 5 7 0 2
IΙΙ 2 1 1 2 0 2 0 0

Από  τον  Πίνακα  3.,  διαπιστώνεται  ότι  οι  μαθητές  όλων  των  νοητικών  μοντέλων  κατά  τη 
διαδικασία του αναστοχασμού παράγουν αιτιολογικούς συλλογισμούς επίπεδου Ι με μεγαλύτερη 
συχνότητα.  Αυτό φαίνεται να οδηγεί στην αύξηση της επεξηγηματικής ισχύος των μοντέλων 
ερμηνείας. Ωστόσο, και στα τρία διαισθητικά μοντέλα ένα μικρό ποσοστό των μαθητών παράγει 
αιτιολογικούς συλλογισμούς επιπέδου ΙΙ με αποτέλεσμα να αντιλαμβάνονται την αδυναμία του 
μοντέλου να ερμηνεύσει το φαινόμενο αν και ελάχιστοι φτάνουν στο επίπεδο ΙΙΙ που οδηγεί 
στην  αναθεώρηση  του  μοντέλου  ερμηνείας  τους.  Από  τον  στατιστικό  έλεγχο  ανάλυσης 
διακύμανσης  (One-Way ANOVA)  που  εφαρμόσαμε  δεν  προέκυψε  στατιστικά  σημαντική 
διαφορά ανάμεσα στα επίπεδα αιτιολογικού συλλογισμού και νοητικών μοντέλων. Οι μαθητές 
φαίνεται να παράγουν με την ίδια περίπου συχνότητα αιτιολογικούς συλλογισμούς ανεξάρτητα 
από το νοητικό μοντέλο που υιοθετούν.

Σχέση αιτιολογικών συλλογισμών και ακρίβειας των μεταγνωστικών εκτιμήσεων
Για  να  διαπιστωθεί  αν  οι  μαθητές  οι  οποίοι  παράγουν  διαφορετικά  επίπεδα  αιτιολογικών 
συλλογισμών  δίνουν  ίδιες  ή  διαφορετικές  μεταγνωστικές  εκτιμήσεις  για  την  δυσκολία  του 
έργου και τη βεβαιότητα για τη λύση μετά τον αναστοχασμό εφαρμόστηκε στατιστικός έλεγχος 
ανάλυσης διακύμανσης (One-Way ANOVA) από τον οποίο προέκυψε στατιστικά σημαντική 
διαφοροποίηση για  την  εκτίμηση της  δυσκολίας  μετά  τον  αναστοχασμό  ως  προς  το  πρώτο 
F(3,56)=4,769 p=0,005 και το δεύτερο έργο  F(2,57)=8,177 p=0,001 και για την εκτίμηση της 
βεβαιότητας μετά τον αναστοχασμό ως προς το πρώτο F(3,56)=5,677 p=0,002 και το δεύτερο 
έργο F(2,57)=7,130 p=0,002. Από τον έλεγχο στατιστικό έλεγχο πολλαπλής σύγκρισης Scheffé 
που  ακολούθησε  προέκυψε  ότι  στο  πρώτο  έργο  οι  μαθητές  που  παράγουν  αιτιολογικούς 
συλλογισμούς επιπέδου ΙΙ εκφράζουν υψηλότερο βαθμό δυσκολίας για το έργο (p=0,040) και 
παρουσιάζονται  λιγότερο  βέβαιοι  για  τη  λύση  (p=0,022)  σε  σχέση  με  τους  μαθητές  που 
παράγουν αιτιολογικούς συλλογισμούς επιπέδου Ι. Στο δεύτερο έργο, το οποίο και θεωρείται 
υψηλότερης δυσκολίας, ως προς την εκτίμηση της δυσκολίας μόνο οι μαθητές που παράγουν 
αιτιολογικούς  επιπέδου ΙΙΙ  φαίνεται  να αυξάνουν σημαντικά  το  βαθμό δυσκολίας  σχέση με 
αυτούς  που  παράγουν  αιτιολογικούς  συλλογισμούς  επιπέδου  Ι,  ενώ  ως  προς  την  εκτίμηση 
βεβαιότητας  οι  μαθητές  που  παράγουν  αιτιολογικούς  συλλογισμούς  επιπέδου  ΙΙ  και  ΙΙΙ, 
παρουσιάζουν σημαντική μείωση των εκτιμήσεών τους σε σχέση με το επίπεδο Ι (p=0,028 και 
p=0,012 αντίστοιχα). Παρατηρείται επομένως μια τάση οι μαθητές που παράγουν υψηλότερου 
επιπέδου αιτιολογικούς συλλογισμούς να αυξάνουν την εκτίμηση δυσκολίας και να μειώνουν τη 
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βεβαιότητα για τη λύση μετά τον αναστοχασμό σε σχέση με τη γνωστική τους επίδοση και να 
παρουσιάζονται  περισσότερο  μεταγνωστικά  ενήμεροι  για  τις  απαιτήσεις  του  έργου  και  την 
πορεία της σκέψης τους.

Συμπεράσματα
Από τα αποτελέσματα της παρούσης έρευνας προέκυψαν ισχυρές ενδείξεις ότι οι μαθητές, αν 

και μετά την επίλυση του προβλήματος παρουσιάζονται χωρίς μεταγνωστική ενημερότητα, μετά 
τη  διαδικασία  του  αναστοχασμού  τείνουν  να  δίνουν  περισσότερο  ακριβείς  μεταγνωστικές 
εκτιμήσεις  σε  σχέση  με  την  γνωστική  τους  επίδοση  και  παρουσιάζονται  περισσότερο 
μεταγνωστικά  ενήμεροι  για  τη  γνώση  που  διαθέτουν  και  τις  διαδικασίες  επίλυσης  του 
προβλήματος. Τα ευρήματα αυτά βρίσκονται σε συμφωνία με προηγούμενες έρευνες (Σούλιος 
κ.α., 2004. Gonida et al., 2003. Soulios et al., 2007), οι οποίες έδειξαν ότι οι μαθητές κατά τη 
διαδικασία  του  αναστοχασμού,  γίνονται  ενήμεροι  των  δεδομένων  και  των  απαιτήσεων  του 
προβλήματος,  του  μοντέλου  ερμηνείας  τους  και  αναπτύσσουν  μεταγνωστικές  δεξιότητες 
παρακολούθησης, ελέγχου και αξιολόγησης της διαδικασίας επίλυσης του προβλήματος. 

Κατά  τη  διαδικασία  του  αναστοχασμού  οι  μαθητές  προσπαθώντας  να  ερμηνεύσουν  τη 
συμπεριφορά  του  ηλεκτρικού  ρεύματος  παράγουν  αιτιολογικούς  συλλογισμούς 
χαρακτηριστικούς  των  κυρίαρχων  μοντέλων  ερμηνείας  που  υιοθετούν.  Σύμφωνα  με  τα 
αποτελέσματα της έρευνας, οι μαθητές που ανήκουν σε διαφορετικά νοητικά μοντέλα τείνουν 
να παράγουν με την ίδια συχνότητα αιτιολογικούς συλλογισμούς όλων των επιπέδων επίδρασης. 
Η επίδραση, επομένως, του αναστοχασμού φαίνεται να είναι σημαντική για όλους τους μαθητές 
ανεξάρτητα από το νοητικό μοντέλο ερμηνείας το οποίο υιοθετούν.  Ωστόσο, η επίδραση του 
αναστοχασμού στη  βελτίωση της  μεταγνωστικής  ενημερότητας  διαφοροποιείται  ως  προς  τα 
διαφορετικά νοητικά μοντέλα ερμηνείας τα οποία φαίνεται να εγείρουν διαφορετικού βαθμού 
μεταγνωστικές απαιτήσεις.  Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές που ακολουθούν το μονοπολικό και 
άλλα μοντέλο και το μοντέλο εξασθένησης μετά τη διαδικασία του αναστοχασμού βελτιώνουν 
την  ακρίβεια  και  παρουσιάζονται  περισσότερο  μεταγνωστικά  ενήμεροι  για  τη  φύση και  τη 
διαδικασία επίλυσης του προβλήματος σε σχέση με τους μαθητές που ακολουθούν το μοντέλο 
ερμηνείας  των  αντικρουόμενων  ρευμάτων.  Με  βάση  τα  ευρήματα  αυτά  μπορούμε  να 
συμπεράνουμε ότι  η  επεξηγηματική  ισχύς  του  μοντέλου  των αντικρουόμενων  ρευμάτων το 
οποίο  είναι  το  κυρίαρχο  μοντέλο  ερμηνείας  σε  αυτή  την  ηλικία  (Σούλιος  κ.α.,  2003) 
παρουσιάζεται σημαντική με αποτέλεσμα ακόμη και μετά την επίδραση του αναστοχασμού να 
μην παρατηρείται βελτίωση της ακρίβειας των μεταγνωστικών εκτιμήσεων των μαθητών. 

Συμπερασματικά, η  μετάβαση από το μοντέλο ερμηνείας των αντικρουόμενων ρευμάτων το 
οποίο χαρακτηρίζεται από τη διπλή γραμμική αιτιολογική σχέση προς μια κυκλική αιτιολογική 
σχέση που χαρακτηρίζει τους αιτιολογικούς συλλογισμούς του μοντέλου εξασθένησης φαίνεται 
ότι είναι το σκαλοπάτι που μπορεί να οδηγήσει σε περεταίρω εννοιολογική αλλαγή, γεγονός που 
έχει επισημανθεί και από άλλους ερευνητές (Barbas & Psillos, 1997. Andersson, 1985). Αυτά τα 
αποτελέσματα έχουν μεγάλη σημασία για την διδασκαλία και μάθηση στις φυσικές επιστήμες 
για την κατασκευή δυναμικών περιβαλλόντων μάθησης τα οποία θα μπορούσαν να προωθήσουν 
και να αναπτύξουν κατάλληλες διδακτικές ακολουθίες που θα εστιάζουν το ενδιαφέρον τους 
στην μεταγνωστική ενημερότητα και ανάπτυξη κυκλικών αιτιολογικών συλλογισμών κατά τη 
διαδικασία επίλυσης προβλημάτων. 
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Ιδέες μαθητών για έννοιες των Φυσικών Επιστημών: σημασίες λέξεων 
στη μητρική/ τοπική γλώσσα;

Σπυράτου Ε., Βαρσάμου Α., Τσελφές Β.
ΤΕΑΠΗ, ΕΚΠΑ, eirinispyratou@yahoo.com

Διδασκαλείο Νηπιαγωγών Αθηνών, indieann@gmail.com
ΤΕΑΠΗ, ΕΚΠΑ, tselfesv@ecd.uoa.gr

Στην εργασία αυτή ελέγχουμε ποιοτικά την υπόθεση ότι,  οι  ιδέες των μαθητών για 
έννοιες  των  Φυσικών  Επιστημών  (ΦΕ)  δεν  αποτελούν  τίποτα  περισσότερο  από 
σημαινόμενα  (έννοιες)  που  αποδίδει  στα  σημαίνοντα  (λέξεις)  η  τοπική  (μητρική 
συνήθως)  γλώσσα  των  μαθητών.  Για  το  σκοπό  αυτό  χρησιμοποιούμε  τα 
επεξεργασμένα  αποτελέσματα  ενός  ερωτηματολογίου  που  απάντησαν  Έλληνες 
μαθητές. Το ερωτηματολόγιο συνέταξαν, διακίνησαν, επεξεργάστηκαν και δημοσίευσαν 
αναγνωρισμένοι ερευνητές των Γνωσιακών Επιστημών, διερευνώντας την εξέλιξη των 
ιδεών των μαθητών για την περισσότερο (ίσως) μελετημένη έννοια της Φυσικής: την 
έννοια της δύναμης. Για την ανάλυσή μας χρησιμοποιήσαμε τις σημασίες που αποδίδει 
στη λέξη «δύναμη» ένα έγκριτο ελληνικό λεξικό (σημασίες που προσδιορίζονται  στο 
λεξικό  περιγραφικά  και  με  παραδείγματα  στο  σχετικό  λήμμα).  Τα  αποτελέσματα 
επιβεβαιώνουν σε σημαντικό βαθμό την υπόθεσή μας. Η επιβεβαίωση της υπόθεσης 
μας οδηγεί να διατυπώσουμε τις επιφυλάξεις μας για την αποτελεσματικότητα μιας 
διδασκαλίας  που στοχεύει  τις  εναλλακτικές  ιδέες  των  μαθητών και  την  ίδια  στιγμή 
στηρίζεται  σε μια τοπική-φυσική γλώσσα και  την  αναπόφευκτα συνδεδεμένη με τη 
γλώσσα αυτή κουλτούρα.

Εισαγωγή

Οι ερευνητές της Διδακτικής των ΦΕ θέλοντας να εντοπίσουν προβλήματα και να παρέμβουν 
αποτελεσματικά σε φαινόμενα διδασκαλίας και μάθησης ΦΕ, στρέφονται στους μαθητές. Με 
διάφορες πρακτικές συλλέγουν τον απαντητικό λόγο τους, τον αναλύουν και ανακοινώνουν τις 
ιδέες τους για έννοιες  και φαινόμενα του φυσικού κόσμου.  Ανεξάρτητα από τη μέθοδο που 
χρησιμοποιούν  για  την  συλλογή  των  δεδομένων,  οι  ερευνητές  υποστηρίζουν  πως  τα 
αποτελέσματά τους δείχνουν ξεκάθαρα ότι τα παιδιά έχουν κάποιες «αναπαραστάσεις για τις 
έννοιες των ΦΕ». Αυτές είναι ευθέως αντίστοιχες με τις εμπειρίες τους κατά την διάρκεια του 
σχολικού μαθήματος των ΦΕ ή και εκτός τάξης (Roth 2008). Αλλά δυστυχώς αποτελούν, (άλλες 
φορές  λιγότερο κι  άλλες  περισσότερο)  «επιστημονικές  παρανοήσεις» ή  εκτιμώνται  ως  ιδέες 
«εναλλακτικές  προς  τις  επιστημονικές»:  δηλαδή  επιστημονικά  λανθασμένες  ή  εννοιολογικά 
διαφορετικές από τις επιστημονικές ιδέες. Είναι όμως πράγματι; 
Οι ερευνητές προσπαθώντας να κάνουν τους μαθητές να αποκαλύψουν αυτήν την «προ/έξω-
σχολική γνώση» που κατέχουν χρησιμοποιούν ερωτηματολόγια/ συνεντεύξεις που στηρίζονται 
στο λόγο ή και σε ζωγραφιές/ σχήματα. Όμως η διδακτική-μαθησιακή «πραγματικότητα» μιας 
έρευνας δεν πρέπει να θεωρείται ότι αναπαρίσταται από όσα λένε/ περιγράφουν οι μαθητές ή οι 
εκπαιδευτικοί που συγκροτούν τον «κόσμο» της. Όσα λένε, απαντούν, σημειώνουν ή κάνουν τα 
υποκείμενα  μιας  έρευνας  πρέπει  να  θεωρούνται  ως  ακατέργαστα δεδομένα,  που  με  κάποιο 
τρόπο θα συγκροτήσουν τα τεκμήρια που πρόκειται να σχετιστούν με τις ερευνητικές θεωρίες/ 
μοντέλα (Τσελφές 2007). 
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Εν προκειμένω, τα «δεδομένα» των παραπάνω ερευνών γίνονται «τεκμήρια» από τη στιγμή που 
οι  ερευνητές  δέχονται  τις  απαντήσεις  των  παιδιών  ως  δηλωτικές  των  ιδεών  τους  για 
επιστημονικές έννοιες. Στην πραγματικότητα όμως οι απαντήσεις είναι μάλλον επικοινωνιακές· 
δηλαδή  δηλωτικές  των  καθημερινών  τους  ιδεών  και,  πιθανότατα,  όχι  των  ιδεών  για  τις 
επιστημονικές έννοιες αλλά για τις  λέξεις που άκουσαν κατά τη συνέντευξη ή διάβασαν στο 
ερωτηματολόγιο. Τα παιδιά συζητούν με τους ανθρώπους στους οποίους δίνουν συνέντευξη και 
ως εκ τούτου οι απαντήσεις τους έχουν νόημα σε ένα πλαίσιο επικοινωνιακών πρακτικών με 
κυρίαρχο μέσο επικοινωνίας τη γλώσσα και όχι σε ένα επιστημονικό πλαίσιο του οποίου οι 
πρακτικές είναι προς μάθηση και κατά κανόνα, τα παιδιά δεν μπορούν να τις διαχειριστούν.
Έτσι, οι όποιες ιδέες των παιδιών για το φυσικό κόσμο προκύπτουν και έχουν νόημα μέσα σε 
ένα πολιτισμικό πλαίσιο/ κουλτούρα, μέρος της οποίας είναι και η γλώσσα. Η γλώσσα είναι ένα 
μέσο της κοινωνικής επικοινωνίας, ένα μέσο της αναπαράστασης και της γνωστοποίησης του 
περιβάλλοντος,  ένα  μέσο  επικοινωνιακής  δράσης  ή  και  παρέμβασης.  Η  επικοινωνία 
προϋποθέτει μια γενίκευση κι έτσι την ανάπτυξη της σημασίας των λέξεων (Βιγκότσκι 1993). 
Από την  άλλη μεριά,  η  γλώσσα των ενηλίκων,  η  γλώσσα που μιλιέται  και  διαχέεται  στην 
κοινότητα, προσδιορίζει τις κανονικότητες της εξέλιξης των παιδικών γενικεύσεων. Οι μαθητές 
χρησιμοποιούν  την  καθημερινή  γλώσσα  και  τις  εμπειρίες  τους,  ως  μέσα  και  υλικά  για  να 
χτίσουν  αναλογίες,  οι  οποίες  περιλαμβάνουν  πιθανόν  και  «θεωρίες»  υπονοούμενες  στην 
καθημερινή  γλώσσα.  Σαν  αποτέλεσμα,  τα  παιδιά,  απαντώντας  στις  έρευνες,  απαντούν  σε 
ερωτήσεις που γίνονται από ανθρώπους εκτός επιστήμης και εντός καθημερινότητας, οι οποίοι 
ακόμα κι αν μιλάνε για επιστήμη το κάνουν στην καθημερινή και όχι την επιστημονική γλώσσα. 
Κι αν οι απαντήσεις τους κρίνονται ανακόλουθες με βάση τα επιστημονικά κριτήρια (VanEijck, 
Hsu & Roth 2008, Roth 2008) είναι γιατί οι μαθητές  απαντούν σε λέξεις που έχουν νόημα στην 
καθημερινότητά  τους  με  όρους  της  καθημερινής  επικοινωνίας  τους,  ακόμη  και  αν  τελικά 
κρίνονται  με  όρους  επιστημονικότητας  και  όχι  καθημερινότητας.  Οι  ερευνητές  δηλαδή 
αναλύουν τις απαντήσεις με βάση το θεωρητικό «επιστημονικό/ σχολικό» λόγο, και βρίσκουν 
«παρανοήσεις/  εναλλακτικές  ιδέες».  Αν ανέλυαν με βάση τη μητρική  γλώσσα των παιδιών, 
μάλλον δεν θα συναντούσαν καμία έκπληξη. 
Στη  διδακτική  τους  προοπτική  τα  αποτελέσματα  των  ερευνητικών  αυτών  προσπαθειών 
χρησιμοποιούνται  ως  βάση  για  την  οργάνωση  διδακτικών-μαθησιακών  ή  επικοινωνιακών 
δραστηριοτήτων. Μήπως όμως αν αντί για τα ευρήματα αυτά χρησιμοποιούσαμε ως βάση τη 
μητρική γλώσσα των μαθητών θα είχαμε τα ίδια ή και καλύτερα αποτελέσματα; Γιατί αν οι 
ιδέες που αποκαλύπτουμε περιλαμβάνονται στα λεξικά που έχουν εδώ και καιρό συντάξει οι 
Γλωσσολόγοι, τότε οι ιδέες που αποκαλύπτουμε ίσως να είναι φτωχές μπροστά στον πλούτο 
των γλωσσολογικών ευρημάτων. 
Στην εργασία αυτή ελέγχουμε ποιοτικά την υπόθεση ότι, οι ιδέες των μαθητών για έννοιες των 
ΦΕ αποτελούν ουσιαστικά σημασίες που αποδίδει στις λέξεις που «σημαίνουν» τις έννοιες η 
τοπική (μητρική συνήθως) γλώσσα των παιδιών και σχολιάζουμε διδακτικά τα ευρήματά μας.

Η ταυτότητα της έρευνας 

Στην έρευνά μας χρησιμοποιούμε τα επεξεργασμένα αποτελέσματα ενός ερωτηματολόγιου για 
τη  δύναμη που απάντησαν Έλληνες μαθητές και που συνέταξαν, διακίνησαν, επεξεργάστηκαν 
και  δημοσίευσαν  αναγνωρισμένοι  ερευνητές  των  Γνωσιακών  Επιστημών.  Συγκεκριμένα  η 
ομάδα των Ιωαννίδη και Βοσνιάδου διερεύνησε τις σημασίες που αποδίδουν στη λέξη δύναμη 
105  μαθητές  ηλικίας  4-15  ετών.  Οι  ερευνητές  έδειξαν  στους  μαθητές  27  σχέδια  φυσικών 
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αντικειμένων, κινούμενων και ακίνητων, σε διαφορετικά μεγέθη, θέσεις και συνδυασμούς και 
τους ζήτησαν, στο πλαίσιο ατομικών συνεντεύξεων, να εντοπίσουν τις δυνάμεις που υπήρχαν/ 
ασκούνταν στα αντικείμενα αυτά. 
Στο  πλαίσιο  αυτής  της  έρευνας  εστιάσαμε  σε  4  ομάδες  ερωτήσεων  και  αναλύσαμε  τις 
απαντήσεις των μαθητών με βάση τις σημασίες που αποδίδει στη λέξη «δύναμη» ένα έγκριτο 
ελληνικό λεξικό (σημασίες που προσδιορίζονται στο λεξικό περιγραφικά και με παραδείγματα 
στο  σχετικό  λήμμα).  Στα  αποτελέσματά  μας  παραθέτουμε  αρκετά  παραδείγματα  από  τις 
ερωτήσεις που έθεσαν οι ερευνητές, καθώς και τις οντότητες που αναπαριστούσαν τα σχέδια 
που τις συνόδευαν και στη συνέχεια αναλύουμε τις απαντήσεις/ απόψεις των μαθητών για τη 
δύναμη με βάση ένα λεξικό της Νεοελληνικής Γλώσσας. 
Σύμφωνα με το λεξικό αυτό, οι σημασίες της λέξης «δύναμη» παρατίθενται στο πίνακα που 
ακολουθεί.

Πίνακας 1. Σημασίες της «δύναμης», Λεξικό Τριανταφυλλίδη

1. Η ικανότητα που έχει ένας άνθρωπος ή ένα ζώο 
1.1. να δρα αποτελεσματικά, 
1.2. να αντιστέκεται σε κάποιον ή σε κάτι 
1.3. να αντιμετωπίζει με επιτυχία την αντίσταση που προβάλλει κάποιος ή κάτι

2. Η δραστικότητα ενός φυσικού φαινομένου ή στοιχείου 
2.1. Η ένταση: H δύναμη του ήχου / του αέρα. 
3. Η δυνατότητα ενός ατόμου ή μιας ομάδας να ασκεί επιρροή ή επιβολή σε ένα σύνολο: Η 
δύναμη του κράτους. Δεν έχω τις δυνάμεις να σε βοηθήσω. 
4.  Για  να  δηλώσουμε  κάποιους  συγκεκριμένους  παράγοντες ή  κάποια  απροσδιόριστα ή 
μεταφυσικά στοιχεία που  ασκούν  επίδραση στην  κοινωνική  ή  προσωπική  ζωή  των 
ανθρώπων: Oι προοδευτικές δυνάμεις. Oι δυνάμεις της αντίδρασης. 
5. (με  αφηρ.  ουσ.)  για  να  δηλώσουμε  την  καθοριστική  επίδραση που  ασκεί  κάτι στην 
πορεία μιας κατάστασης ή ενός ατόμου: Η δύναμη της αλήθειας / της πειθούς / της συνήθειας.
6. η αποτελεσματικότητα των μέσων που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη ενός σκοπού: 
Η δύναμη των όπλων, του τύπου, του χρήματος.
7.  (φυσ.) κάθε  αίτιο που προκαλεί την  κίνηση, την  ηρεμία ή τη  μεταβολή της κινητικής 
κατάστασης των σωμάτων:  H δύναμη της βαρύτητας / του ατμού. Mαγνητική / φυγόκεντρη /  
κεντρομόλος / κινητήρια δύναμη.
7.1. Φυσικές δυνάμεις, που δρουν αυτόματα: Δυνάμεις συνοχής / συναφείας. 
7.2. ο κύριος παράγοντας που συντελεί στην εξέλιξη μιας διαδικασίας: κινητήρια δύναμη. 
H παραγωγή είναι η κινητήρια δύναμη της οικονομίας.
8. (μαθημ.) το γινόμενο που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό ενός αριθμού με τον εαυτό 
του

Σχετικά με τον παραπάνω πίνακα θα θέλαμε να σχολιάσουμε ότι: Στο λεξικό περιλαμβάνονται 
πολύ περισσότερα παραδείγματα για κάθε σημασία από όσα παρουσιάζουμε, καθώς και άλλες 
σημασίες. Οι λέξεις της ελληνικής γλώσσας είναι προφανώς πολύσημες και ιδιαίτερα για τη 
«δύναμη» οι σημασίες με τις οποίες τη χρησιμοποιούμε είναι πάρα πολλές. Τα παραδείγματα 
δείχνουν  επιπλέον  ότι  ακόμη  και  για  κάθε  σημασία  υπάρχει  μια  «λεπτή  υφή»  που  τη 
διαφοροποιεί εσωτερικά. Π.χ. όταν η λέξη δύναμη σημαίνει την ανθρώπινη ικανότητα (1 στον 
πίνακα): σωματική / μυϊκή / πνευματική / ψυχική, στις εκφράσεις  «χάνω τις δυνάμεις μου»,  
«είναι πάνω από τις δυνάμεις μου», «κάνω το κατά δύναμιν», η σημασία της ίδιας λέξης είναι 
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διαφοροποιημένη (η ικανότητα είναι μεταβλητή, η ικανότητα έχει άνω όριο, η ικανότητα έχει 
εξωτερικό  μέτρο,  αντίστοιχα)  και  τη  διαφοροποίηση  αυτή  την  κατανοεί  ο  οποιοσδήποτε 
γνώστης της γλώσσας ακόμη και αν είναι δύσκολο να την εντοπίσει και να την περιγράψει με 
ακρίβεια. Τέλος, οι σημασίες που η ελληνική γλώσσα αποδίδει στην έννοια που συναντάμε στη 
Φυσική (7 στον πίνακα) είναι απόλυτα προφανές ότι διαφωνούν με τη Νευτώνεια προσέγγιση. 
Θέλουμε να επιμείνουμε στο σημείο αυτό και να επισημάνουμε ότι δεν πρόκειται για σημασίες 
που  αποδίδουν  κάποια  υποκείμενα  στη  λέξη  δύναμη  αλλά  για  σημασίες  που  είναι  δομικά 
συνδεδεμένες με τη γλώσσα, με την οποία επικοινωνούν όλα τα υποκείμενα που τη μιλούν. Οι 
σημασίες αυτές, δηλαδή, υπάρχουν μέσα στη γλωσσική δομή, σε αντίθεση με τη Νευτώνεια 
σημασία της δύναμης που δεν υπάρχει (Kariotoglou, Spyrtou & Tselfes 2008). Μάλιστα, είναι 
ενδιαφέρον ότι η δύναμη της βαρύτητας / του βάρους / του ατμού, η μαγνητική / η φυγόκεντρη / η  
κεντρομόλος / η κινητήρια, στην ελληνική γλώσσα νοούνται αυτόματα ως αίτια που προκαλούν 
την κίνηση, την ηρεμία ή τη μεταβολή της κινητικής κατάστασης των σωμάτων.

Αποτελέσματα και σχόλια

Από την ανάλυση των απαντήσεων των μαθητών στις πρώτες δύο ομάδες ερωτήσεων (Ioan-
nides &  Vosniadou,  pp.54-57) προκύπτουν οι παρακάτω περιπτώσεις και κατηγορίες με βάση 
τις σημασιολογικές αποχρώσεις της «γλώσσας» που μιλούν οι μαθητές (αναφορικά πάντα με το 
λεξικό Τριανταφυλλίδη): 

Ομάδα Ερωτήσεων: Στάσιμα αντικείμενα στο έδαφος/ στο τραπέζι
Στις δυο πρώτες ομάδες ερωτήσεων οι ερευνητές έδωσαν στους μαθητές τέσσερα σχέδια που 
αναπαριστούν  τις  οντότητες:  άνθρωπος  (στην  πρώτη  ομάδα  ακίνητος  και  στη  δεύτερη  σε 
κίνηση που υποδηλώνει ότι σπρώχνει), μικρή/ μεγάλη πέτρα, μικρό/ μεγάλο μπαλόνι, έδαφος ή 
τραπέζι (που πάνω τους βρίσκονται ο άνθρωπος και η πέτρα ή το μπαλόνι). Τους ζήτησαν να 
εντοπίσουν τις δυνάμεις που υπήρχαν/ ασκούνταν στα αντικείμενα (Α ομάδα), όπου «Η πέτρα/  
το μπαλόνι στέκεται στο έδαφος, ή (Β ομάδα) «Ο άνθρωπος σπρώχνει την πέτρα/ το μπαλόνι».

Ερώτηση: «Υπάρχει κάποια δύναμη που ασκείται στην πέτρα/ στο μπαλόνι; Γιατί;»

Απαντήσεις: «Η  μεγάλη  και  βαριά  πέτρα  έχει  
δύναμη γιατί δεν μπορείς να την κουνήσεις εύκολα»,  
«Το μεγάλο μπαλόνι έχει δύναμη γιατί είναι βαρύ και  
δεν μπορείς να το κουνήσεις εύκολα», «Το μικρό και  
ελαφρύ μπαλόνι δεν έχει δύναμη γιατί μπορείς να το  
κουνήσεις εύκολα».

Πιθανή σημασία 1.2 ή 1.3: Δύναμη: η  
ικανότητα  που  έχει  ένας  άνθρωπος  ή 
ζώο  να  αντιστέκεται  σε  κάποιον  ή  σε  
κάτι  (με σαφή ανιμιστική προσέγγιση) 
ή  να  αντιμετωπίζει  με  επιτυχία  την 
αντίσταση  που  προβάλλει  κάποιος  ή 
κάτι  (ανάλογα  με  το  αν  η  έμφαση 
θεωρηθεί  ότι  αποδίδεται  στο 
αντικείμενο ή τον άνθρωπο) 

Οι απαντήσεις δίνουν έμφαση στη σχέση ανθρώπου αντικειμένου, ακόμη και όταν η σχέση 
αυτή δεν υπονοείται από κάτι (μόνο και μόνο με βάση το γεγονός ότι άνθρωπος και αντικείμενο 
συνυπάρχουν). Η δύναμη φαίνεται να εδώ είναι η ικανότητα αντίστασης των αντικειμένων σε 
μια εν δυνάμει δράση του ανθρώπου (αν αυτός προσπαθούσε να κουνήσει το αντικείμενο). Εδώ 
το κριτήριο για το μέγεθος της αντίστασης φαίνεται να είναι το μέγεθος του αντικειμένου. Το 
συνακόλουθο  με  το  μεγάλο  μέγεθος  χαρακτηριστικό  «βαρύ»  δεν  φαίνεται  να  σχετίζεται  με 
κάποια σημασία δύναμης σχετικής με το βάρος. Στην κατηγορία αυτή παρατηρούμε ότι αφενός 
μεν όλα τα παιδιά της μικρότερης ηλικίας εκφράζονται με τον τρόπο αυτό και αφετέρου με την 
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άνοδο  της  ηλικίας  μειώνεται  ο  αριθμός  των  παιδιών  που  θεωρεί  τη  δύναμη  ως  ικανότητα 
αντίστασης  των  αντικειμένων.  Το  γεγονός  αυτό  φαίνεται  να  σχετίζεται  με  το  ανιμιστικό 
περιεχόμενο  αυτής  της  σημασίας  (ικανότητας  της  πέτρας  να  αντιστέκεται)  με  βάση  την 
ελληνική γλώσσα (Νήπια: 100%, 4η τάξη: 50%, 6η τάξη: 10%, 9η τάξη: 0).

Απάντηση: «Η  μεγάλη/  μικρή  πέτρα  έχει  δύναμη 
γιατί είναι βαριά και δεν μπορείς να την κουνήσεις  
εύκολα»

Πιθανή σημασία 1.3 και λιγότερο 1.2: 
Δύναμη:  η  ικανότητα  που  έχει  ένας 
άνθρωπος ή ένα ζώο να αντιμετωπίζει  
με  επιτυχία  την  αντίσταση  που 
προβάλλει κάποιος ή κάτι 

Η αποδιδόμενη σημασία είναι η ίδια περίπου με την προηγούμενη αλλά μεσολαβείται σαφώς 
από δύο αιτιολογήσεις (γιατί είναι βαριά και γι’ αυτό δεν μπορείς να την κουνήσεις εύκολα). 
Έτσι  η  ανιμιστική  διάσταση  της  πέτρας  έχει  αποκτήσει  (πιθανότατα  μέσα  από  διδακτικές 
διαδικασίες) σαφές χαρακτηριστικό (είναι βαριά) και η έμφαση αποδίδεται στον άνθρωπο. Γι 
αυτό, μάλλον, δεν εμφανίζεται και σε παιδιά του Νηπιαγωγείου. (Ομάδα Α: Νήπια: 0%, 4η τάξη: 
13,3%, 6η τάξη: 13,3%, 9η τάξη: 0%, Ομάδα Β: Νήπια: 0%, 4η τάξη: 16.5%, 6η τάξη: 13.4%, 9η 

τάξη: 0%). 

Απαντήσεις: «Η μεγάλη/ μικρή πέτρα έχει δύναμη  
γιατί  έχει  βάρος»,  «Το μεγάλο/  μικρό μπαλόνι έχει  
δύναμη γιατί έχει βάρος»

Πιθανή  σημασία  2: Δύναμη:  
δραστικότητα ενός φυσικού φαινομένου  
ή στοιχείου (του βάρους του σώματος)

Εδώ, δίνεται έμφαση στο αντικείμενο. Η δύναμη εδώ προκύπτει από το βάρος (ως ιδιότητα) του 
αντικειμένου  (της  πέτρας/του  μπαλονιού).  Εδώ  το  πιο  πιθανό  είναι  η  δύναμη  νοείται  ως 
δραστικότητα  ενός  φυσικού  στοιχείου,  παρά  ως  μια  δύναμη  που  δρα  αυτόματα  (7.1  στον 
πίνακα). Το γεγονός ότι η ανιμιστική διάσταση της σημασίας ατονεί, φαίνεται να σχετίζεται και 
με τα ποσοστά εμφάνισης ανά ηλικία (Ομάδα Α: Νήπια: 0%, 4η τάξη: 6.7%, 6η τάξη: 16.7%, 9η 

τάξη:3.3%, Ομάδα Β: Νήπια: 0%, 4η τάξη: 10%, 6η τάξη: 13.4%, 9η τάξη:3.3%).

Απάντηση: «Η μεγάλη/ μικρή πέτρα και το μεγάλο/  
μικρό μπαλόνι έχουν δύναμη εξαιτίας της βαρύτητας  
ή της έλξης της Γης».

Πιθανή  σημασία  7.1: Φυσικές  
δυνάμεις, που δρουν αυτόματα

Εδώ, δίνεται πάλι έμφαση στο αντικείμενο: Η δύναμη είναι η βαρύτητα ή η έλξη της Γης που 
την έχουν όλα τα σώματα (μικρά και μεγάλα).  Το χαρακτηριστικό αυτό καθιστά τη δύναμη 
«κάτι που δρα αυτόματα» και όχι κάτι που αποτελεί αίτιο για κίνηση / ηρεμία / αλλαγή κίνησης. 
Οι απαντήσεις αυτού του τύπου, οι οποίες υποδηλώνουν «σχολική γνώση», είναι επόμενο να 
χρησιμοποιούνται κυρίως από τους μεγαλύτερους μαθητές (Νήπια: 0%, 4η τάξη: 10%, 6η τάξη: 
6,7%, 9η τάξη: 43,3). 

Απάντηση: «Η μεγάλη/ μικρή πέτρα και το μεγάλο/  
μικρό μπαλόνι δεν έχουν δύναμη γιατί κανείς δεν τα 
σπρώχνει».

Πιθανή σημασία 1.1: Δύναμη: η δράση 
του  ανθρώπου  πάνω  στο  αντικείμενο 
(όπως  προκύπτει  καθαρά  από  την 
εικόνα)

Δίνεται έμφαση στη σχέση ανθρώπου-αντικειμένου, όπως αυτή μεσολαβείται από την εικόνα. Η 
δύναμη είναι η δράση του ανθρώπου πάνω στο αντικείμενο. 
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Ομάδα Ερωτήσεων: Στάσιμα αντικείμενα στην κορυφή ενός λόφου
Σε  άλλη  ομάδα  ερωτήσεων  οι  ερευνητές  έδειξαν  στους  μαθητές  τέσσερα  σχέδια  που 
εμπεριείχαν  τις  οντότητες  (λόφος,  μικρή/μεγάλη  πέτρα,  μικρό/μεγάλο  μπαλόνι)  με  τα 
αντικείμενα να βρίσκονται στην κορφή του λόφου, σε διαφορετικούς συνδυασμούς ευσταθούς ή 
ασταθούς ισορροπίας. Τους ζήτησαν να εντοπίσουν τις δυνάμεις που υπήρχαν/ ασκούνταν στα 
αντικείμενα: «Η πέτρα/ το μπαλόνι στέκονται στην κορυφή του λόφου αλλά δεν ισορροπούν καλά.  
Αν κάποιος τα σπρώξει θα πέσουν κάτω»

Ερώτηση: «Ασκείται δύναμη στην πέτρα ή στο μπαλόνι; Γιατί;»

Απάντηση: «Δύναμη έχει μόνο η πέτρα και όχι τα  
μπαλόνια γιατί είναι ελαφριά και ο αέρας μπορεί  
να τα κουνήσει».

Πιθανή  σημασία  1.2  σε  συνδυασμό  με 
2.1:  Δύναμη  η  ικανότητα  που  έχει  ένας  
άνθρωπος  ή  ζώο  να  αντιστέκεται  (σε 
ανιμιστική προέκταση για την πέτρα και 
το  μπαλόνι)  και  η  δραστικότητα  ενός  
φυσικού  φαινομένου  ή  στοιχείου (του 
αέρα)

Εδώ,  δίνεται  έμφαση  στο  αντικείμενο  (πέτρα  ή  μπαλόνι)  και  πραγματοποιείται  ανιμιστική 
αναλογία  του  αντικειμένου  προς  τον  άνθρωπο.  Η  δύναμη  αναφέρεται  στην  αντίσταση  που 
μπορεί να προβάλλει η πέτρα αλλά όχι το μπαλόνι. Ταυτόχρονα εντοπίζεται και η δραστικότητα 
ενός  φυσικού  φαινομένου  ή  στοιχείου,  ως  πηγή  της  δράσης  (χωρίς  να  κατονομάζεται  ως 
δύναμη). Ενδιαφέρον στοιχείο αποτελεί η αυθαίρετη εισαγωγή του αέρα στο σενάριο, γεγονός 
που μπορεί να αποδοθεί στις συνθήκες που τα παιδιά ανακλούν «μεταφερόμενα» στο χώρο που 
αναπαρίσταται στο σχήμα. Σχεδόν οι μισοί από τους μικρότερους μαθητές απαντούν με αυτόν 
τον τρόπο και τα ποσοστά μειώνονται με την άνοδο της ηλικίας (Νήπια: 40%, 4η τάξη: 20%, 6η 

τάξη: 6.7%, 9η τάξη: 3.3%). 

Απάντηση:   «  Δύναμη έχει η μεγάλη πέτρα και το  
μεγάλο μπαλόνι γιατί είναι βαριά και αν πέσουν θα  
προκαλέσουν καταστροφή»

Πιθανή  σημασία  1.1:  Δύναμη  η 
ικανότητα που έχει ένας άνθρωπος ή ένα  
ζώο  να  δρα  αποτελεσματικά (σε 
ανιμιστική προσέγγιση)

Εδώ  η  δύναμη  είναι  το  βάρος  ως  ιδιότητα  των  κινούμενων  σωμάτων  υπεύθυνη  για  την 
ικανότητά τους  να προκαλούν καταστροφές.  Η ανιμιστική χρήση αυτής της σημασίας  είναι 
προφανής και  ως  εκ  τούτου με  τα λόγια  αυτά  απαντούν κυρίως οι  μικροί  μαθητές  ενώ τα 
ποσοστά είναι πολύ μικρά στους μεγαλύτερους (Νήπια: 26.7%, 4η τάξη: 0%, 6η τάξη: 3.3%, 9η 

τάξη: 3.3%).

Απάντηση: «Δύναμη έχει  η  μεγάλη και  η μικρή  
πέτρα γιατί έχουν βάρος».

Πιθανή σημασία 7: Δύναμη: το αίτιο που  
προκαλεί την κίνηση των σωμάτων.

Εδώ η  δύναμη  είναι  το  βάρος  (μάλλον  ως  ιδιότητα)  που  αποδίδεται  στις  πέτρες  (μικρή  ή 
μεγάλη),  πιθανότατα με τη λογική της  πτώσης από την κορφή του λόφου,  που υποβάλει  η 
ερώτηση (Νήπια: 0%, 4η τάξη: 3.3%, 6η τάξη: 13.3%, 9η τάξη: 0%).

Απάντηση: «Η  μεγάλη/  μικρή  πέτρα  και  το  
μεγάλο/ μικρό μπαλόνι δεν έχουν δύναμη επειδή ο 
άνθρωπος τα κουνάει εύκολα». 

Πιθανή  σημασία  1.2:  Δύναμη  η 
ικανότητα που έχει ένας άνθρωπος ή ένα  
ζώο  να  αντιστέκεται  σε  κάποιον  ή  κάτι 
(με ανιμιστική προσέγγιση)
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Εδώ η προφανής ανιμιστική προσέγγιση –χρήση της γλώσσας– μετατοπίζει πάλι τις συχνότητες 
εμφάνισης προς τις μικρές ηλικίες (Νήπια: 33.3%, 4η τάξη: 36.7%, 6η τάξη: 6.7%, 9η τάξη: 0%).

Απάντηση: «Η μεγάλη/μικρή πέτρα και το μεγάλο/
μικρό μπαλόνι έχουν τη δύναμη του αέρα»

Πιθανή  σημασία  2.1:  Δύναμη  η 
δραστικότητα ενός φυσικού φαινομένου ή 
στοιχείου

Εδώ πάλι τα παιδιά επικαλούνται τον αέρα ως δράστη (Νήπια: 0%, 4η τάξη: 0%, 6η τάξη: 3,3%, 
9η τάξη: 3,3%).
Τα παραδείγματα που παρουσιάσαμε από την ανάλυσή μας δείχνουν το καθολικό γεγονός ότι οι 
σημασίες  που  αποδίδουν  τα  παιδιά  στη  «δύναμη»  είναι  σίγουρα  σημασίες  της  ελληνικής 
γλώσσας. Μάλιστα, κάποια γενικότερα χαρακτηριστικά των αποτελεσμάτων, όπως η χρήση της 
γλώσσας (των ενηλίκων που παρουσιάζεται στο λεξικό) με ανιμιστικές προσεγγίσεις κυρίως 
από  τα  μικρότερα  παιδιά,  εκτιμούμε  ότι  αποτελούν  τεκμήρια  που  επιβεβαιώνουν  ακόμη 
περισσότερο την υπόθεσή μας.

Συζήτηση 

Οι ιδέες των μαθητών για τη δύναμη δεν αποτελούν υποχρεωτικά ιδιαίτερες κατασκευές των 
μαθητών, δηλαδή, δημιουργήματά τους. Μπορούν, μάλλον, να υπάρχουν επειδή διαχέονται και 
μοιράζονται ως σημασίες λέξεων στη γλώσσα που μαθαίνουν και μιλούν: την τοπική/ μητρική 
τους γλώσσα. Αντιστοιχούν ασφαλώς και στις εμπειρίες τους και στον τρόπο ζωής τους, απ’ 
όπου αντλούν το περιεχόμενό τους. Αποτελούν μέρος των δομών που έχουν δημιουργηθεί και 
αποκτήσει νόημα μέσα στις πρακτικές που έχουν επικρατήσει και έχουν επιτρέψει σε μια ομάδα 
ανθρώπων να «συμβιώνει» και  να «επιβιώνει» μέσω αυτών (μια κατά  Wittgenstein «μορφή 
ζωής»). 
Από την πλευρά της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών, οι ιδέες των παιδιών για έννοιες του 
φυσικού κόσμου εντοπίζονται ως «παρανοήσεις»/«εναλλακτικές» στην «τοπική» γλώσσα της 
επιστημονικής  ή  σχολικής  κοινότητας/  κουλτούρας.  Κι  αυτό  γιατί  η  σημασία  τους  κρίνεται 
αναφορικά με την ταύτισή τους με την επιστημονική «ορθότητα», παρότι αυτές οι ιδέες δεν 
προέκυψαν σε επιστημονικό αλλά σε σχολικό/ καθημερινό περιβάλλον. Που σημαίνει ότι δεν 
πρόκειται  για  «αναπαραστάσεις  της  επιστήμης  μέσα  στην  Επιστήμη»  αλλά  για 
«αναπαραστάσεις μέσα από τον καθημερινό κόσμο» ή «αναπαραστάσεις της επιστήμης μέσα 
στην τάξη». 
Η  διαπίστωση  αυτή  εδραιώνει  μια  απόσταση,  όχι  μόνο  της  διδασκαλίας  αλλά  και  της 
Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών από τους μαθητές στους οποίους απευθύνεται και μας 
οδηγεί να διατυπώσουμε κάποιες επιφυλάξεις για την αποτελεσματικότητα μιας διδασκαλίας 
που στηρίζεται κυρίως σε μια τοπική-φυσική γλώσσα. Οι επιφυλάξεις αυτές έχουν το ακόλουθο 
περιεχόμενο: Σε μια διδακτική διαδικασία θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι ξεκινώντας και 
πατώντας στην τοπική-μητρική γλώσσα που δίνει ασφάλεια και αυτοπεποίθηση στις «βιωμένες» 
ιδέες  των  παιδιών,  μπορούμε  να  τις  ταξιδέψουμε/  γεφυρώσουμε  με  την  επιστημονική 
«πραγματικότητα» και γλώσσα. Το ζήτημα όμως είναι ότι η οποιαδήποτε γλώσσα (και η τοπική 
και  η  επιστημονική)  είναι  βαθύτατα  συνδεδεμένη  με  μια  κουλτούρα·  και  μια  κουλτούρα 
αποτελεί μια δομή συνδεδεμένων νοητικών σχημάτων, πρακτικών, διαθέσιμων μέσων αλλά και 
«δραστών»/  υποκειμένων,  που  γνωρίζουν  να  διαχειρίζονται  τα  μέσα  χρησιμοποιώντας  τα 
νοητικά σχήματα και τις πρακτικές με τα οποία συνυπάρχει απόλυτα η γλώσσα της κουλτούρας 
(Sewell 1992).  Τι  μας  κάνει  να  πιστεύουμε  ότι  μπορούμε  εύκολα  να  κατασκευάσουμε 
διδακτικές-μαθησιακές «γέφυρες» που θα ταξιδέψουν/ γεφυρώσουν τις ιδέες των παιδιών προς/ 
με τις επιστημονικές; Γιατί οι εξίσου «βιωμένες» πρακτικές των παιδιών και τα διαθέσιμα σ’ 
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αυτά μέσα, που είναι συνδεδεμένα με τη μητρική τους γλώσσα, δεν θα γκρεμίζουν κάθε φορά 
τις  γέφυρές μας;  Μήπως αυτό δεν έχει  συμβεί με τη γέφυρα/ πρακτική της «λογικής αυτο-
συνέπειας»  που  επιχειρεί  η  εποικοδομητική  γνωστική  σύγκρουση  (Τσελφές  2008);  Αυτή  η 
γέφυρα/  πρακτική  είναι  θεμελιωδώς  επιστημονική.  Είναι  όμως  και  βιωμένη  πρακτική  των 
παιδιών;
Όσον αφορά στα αποτελέσματα των ερευνών, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε πως η γλώσσα/ 
λόγος/  λέξεις  όπως  χρησιμοποιείται  στις  ερευνητικές  μεθόδους  ίσως  καταλήγει  τελικά  να 
δημιουργεί σύγχυση. Έτσι δεν είμαστε σε θέση να ξέρουμε με βεβαιότητα αν και κατά πόσο οι 
«επιστημονικές  αναπαραστάσεις»  που  εκφέρονται  λεκτικά  ή  εκφράζονται  εικαστικά  από τα 
παιδιά  είναι  πράγματι  αντίστοιχες  των  επιστημονικών  τους  ιδεών.  Πόσο  μάλλον  που  σε 
συνθήκες  έρευνας  φαίνεται  πώς  τα  παιδιά  μάλλον  «αντικειμενοποιούν»  την  φύση  της 
επιστημονικής γνώσης (ακολουθώντας το «ρεύμα» που επικρατεί στα σχολεία). Οι ερευνητές, 
με τη σειρά τους, «νοητικοποιούν» τη μαθητική γνώση για την επιστήμη, ακολουθώντας το 
ρεύμα μιας  «νοητικοποιημένης» κατανόησης των επιστημονικών σχημάτων,  της  φύσης  των 
επιστημονικών πρακτικών και  των προσώπων που ασχολούνται  με  τέτοιες  πρακτικές  (Roth 
2008).  Μήπως  αυτή  η  «νοητικοποίηση»  των  παιδικών  «αντικειμενοποίησεων»  (που 
καθοδηγούνται από τη σωματική ύπαρξη, τον υλικό κόσμο, τη χειροπιαστή καθημερινότητα των 
παρεμβάσεων και την ισχυρότατα συνδεδεμένη με αυτά προφορική μητρική γλώσσα) είναι που 
κάνει τις ιδέες των παιδιών να μοιάζουν λάθος ή εναλλακτικές;
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Γιατί κάνει Κρύο το Χειμώνα και Ζέστη το Καλοκαίρι; Συγκριτική 
Θεώρηση Αντιλήψεων μαθητών 5ης Δημοτικού και προπτυχιακών 
φοιτητών του Π.Τ.Δ.Ε για το φαινόμενο της Εναλλαγής των Εποχών

Σταράκης Ι., Χαλκιά Κ.
Ε.Κ.Π.Α, gstarakis@hotmail.com, kxalkia@primedu.uoa.gr

Η  παρούσα  εργασία  αναφέρεται  στα  αποτελέσματα  μιας  έρευνας  που 
πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 142 μαθητών της 5ης Δημοτικού από 9 Δημοτικά σχολεία 
και 142 φοιτητών του Π.Τ.Δ.Ε Αθηνών, με θέμα τις αντιλήψεις τους για το φαινόμενο 
της  Εναλλαγής  των  Εποχών.  Οι  απαντήσεις  τους  δόθηκαν  μέσω  γραπτού 
ερωτηματολόγιου στο οποίο είχαν τη δυνατότητα να σχεδιάσουν και ανάλογο σχήμα. 
Η ανάλυση και η σύγκριση των επιμέρους αποτελεσμάτων έδειξαν ότι με εξαίρεση: i) 
τις ανθρωποκεντρικές,   ii) τις ταυτολογικές και  iii) τις εξηγήσεις που εμπλέκουν οικεία 
σώματα και φαινόμενα (σύννεφα, μήκος ημέρας, καιρικά φαινόμενα κ.τ.λ), η συχνότητα 
των οποίων φθίνει αισθητά από τους μαθητές στους φοιτητές, και οι δύο πληθυσμοί 
του δείγματος  υιοθετούν   δύο κυρίαρχες  κατηγορίες   εξηγήσεων:  α)  την  περιοδική 
γειτνίαση του Ήλιου με τη Γη  ή τμήματά της και β) τον περιοδικό προσανατολισμό 
των ηλιακών ακτίνων προς συγκεκριμένα τμήματα της Γης.

Εισαγωγή
« Η Γη καθώς περιστρέφεται γύρω από τον Ήλιο σε ελλειπτική τροχιά, σε κάποια σημεία αυτής της  

τροχιάς που διανύει, βρίσκεται πιο μακριά από αυτόν οπότε και η θερμότητα που λαμβάνει είναι  
μικρότερη. Τότε στη Γη, σε συγκεκριμένες περιοχές έχουμε χειμώνα. Αυτό ισχύει και ανάλογα με 
την κίνηση της Γης γύρω από τον άξονά της. Όταν περιοχές της Γης βρίσκονται σε σημείο που δε 

λαμβάνουν τις ακτίνες του Ήλιου, εκεί υπάρχει Χειμώνας. »
Το παραπάνω κείμενο είναι η γραπτή απάντηση ενός εκ των φοιτητών που συμμετείχαν στην 
έρευνα τα αποτελέσματα της οποίας θα παρουσιαστούν στην εν λόγω εργασία. Η απάντηση 
αυτή καθ’ αυτή αντανακλά σε μεγάλο βαθμό το λόγο για τον οποίο στη διεθνή βιβλιογραφία 
χρησιμοποιήθηκαν οι όροι distance dependence  (εξάρτηση από την απόσταση από τον Ήλιο) και 
orientation dependence (εξάρτηση από το μέρος που φωτίζει ο Ήλιος)  για να περιγραφούν δύο 
από τις κυριότερες κατηγορίες  αντιλήψεων των μαθητών για το φαινόμενο της Εναλλαγής των 
Εποχών (Galili & Lavrik 1998), οι οποίες απέχουν πολύ από το επιστημονικό σχήμα εξήγησης.

Εναλλαγή των Εποχών 
Το  επιστημονικό  μοντέλο:  Ο  άξονας  περιστροφής  της  Γης  δεν  είναι  κάθετος  στο  επίπεδο 
περιφοράς της γύρω από τον Ήλιο, αλλά έχει κλίση 23,5ο και δείχνει σταθερά προς τον Πολικό 
Αστέρα. Εξαιτίας της κλίσης αυτής και της περιφοράς της Γης γύρω από τον Ήλιο, η Γη έχει τις 
διαφορετικές εποχές του έτους. Συγκεκριμένα κατά την περιφορά της Γης, το ημισφαίριο που 
κάθε φορά κλίνει προς τον Ήλιο, δέχεται τις Ηλιακές ακτίνες σχεδόν κάθετα (με μικρή κλίση ως 
προς  την  κατακόρυφο)  με  αποτέλεσμα  να  εκτίθεται  πολύ  περισσότερο  στην  Ηλιακή 
ακτινοβολία σε σύγκριση με το ημισφαίριο που αποκλίνει από τον Ήλιο το οποίο δέχεται την 
ακτινοβολία αυτή με μεγάλη κλίση ως προς την κατακόρυφο.
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Εναλλαγή των Εποχών στο Ελληνικό Αναλυτικό Πρόγραμμα
Στην  Ελλάδα,  το  φαινόμενο  της  Εναλλαγής  των  Εποχών  διδάσκεται  στο  μάθημα  της 
Γεωγραφίας τόσο στην Πρωτοβάθμια (6η Τάξη του Δημοτικού) όσο και στη Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση  (1η Τάξη  του  Γυμνασίου).  Στα  αντίστοιχα  εγχειρίδια  (Χριστιάς  et.al 1981, 
Κουτσόπουλος et.al 2007, Καραμπάτσα et.al 1997) παρουσιάζεται η επιστημονική θεώρηση του 
φαινομένου με τη χρήση  επεξηγηματικού κειμένου και συνοδευτικών εικόνων.

Επισκόπηση Βιβλιογραφίας
Τα τελευταία 30 χρόνια, στο πλαίσιο της κονστρουκτιβιστικής επιστημολογικής θεώρησης για 
τη μάθηση, έχουν καταγραφεί στη διεθνή βιβλιογραφία πάρα πολλές έρευνες αναφορικά με τις 
εναλλακτικές  αντιλήψεις  μαθητών,  φοιτητών  και  εν  ενεργεία  εκπαιδευτικών  για  διάφορα 
φαινόμενα από το χώρο της Αστρονομίας (Bailey & Slater, 2003). Αρκετές από τις έρευνες αυτές 
αφορούσαν και το φαινόμενο της Εναλλαγής των εποχών (Baxter 1989, Mant & Summers 1993, Sharp 
1996, Atwood & Atwood 1996,  Galili & Lavrik 1998, Parker & Heywood 1998, Trumper 2001, Hsy 
2008 ).
Κοινές συνιστώσες σε όλες αυτές τις έρευνες είναι οι ακόλουθες :

• Οι μαθητές σε μικρές ηλικίες εμπλέκουν στις εξηγήσεις τους για το εν λόγω φαινόμενο 
«οικεία» υλικά σώματα και φαινόμενα (σύννεφα, μήκος ημέρας, καιρικά φαινόμενα κ.τ.λ)

• Καθώς μεγαλώνουν αντικαθιστούν τις αντιλήψεις αυτές με αντιλήψεις που εμπλέκουν 
κινήσεις και σχετικές θέσεις του Ήλιου και της Γης.

• Η αντίληψη  που  παρουσιάζει  τη  μεγαλύτερη  συχνότητα  είναι  εκείνη  που  εξηγεί  το 
φαινόμενο  στη  βάση  της  περιοδικής  γειτνίασης  και  απομάκρυνσης  της  Γης  και  του 
Ήλιου (Baxter 1989)

Σε πολλές ωστόσο περιπτώσεις  παρατηρούνται μεταξύ των ερευνών σημαντικές αποκλίσεις 
είτε στα ποσοστά είτε ακόμα και στο περιεχόμενο  κάποιων κατηγοριών. Για παράδειγμα ενώ 
στις  έρευνες των Baxter (1989) και  Trumper (2001) είναι εξαιρετικά υψηλό το ποσοστό των 
μαθητών ηλικίας 15-16 ετών που αποδίδουν το φαινόμενο στην κλίση του άξονα περιστροφής 
της Γης (περίπου 50 και 60% αντίστοιχα), στην έρευνα των Galili & Lavrik (1998) το ποσοστό 
αυτό για μαθητές ίδιας ηλικίας δεν ξεπερνά το 20%. 
Ως εκ τούτου η δική μας έρευνα για το εν λόγω φαινόμενο αποσκοπεί στην αποτύπωση μιας 
σαφούς  εικόνας  στον  Ελληνικό  χώρο  και  μάλιστα  καταγράφοντας  και  συγκρίνοντας  τις 
αντιλήψεις παιδιών που δεν έχουν διδαχθεί το εν λόγω φαινόμενο στο πλαίσιο της τυπικής 
εκπαίδευσης (μαθητές 5ης Δημοτικού) με τις αντιλήψεις φοιτητών που το έχουν διδαχθεί στο 
παρελθόν  δύο  φορές  (βλέπε  προηγούμενη  ενότητα)  και  θα  κληθούν  ενδεχομένως  να  το 
διδάξουν ως αυριανοί δάσκαλοι της 6ης Δημοτικού.

Ταυτότητα της Έρευνας
Η έρευνα έλαβε χώρα : α) σε 9 δημοτικά σχολεία και σε δείγμα 142 μαθητών της 5ης τάξης , β) 
στο Π.Τ.Δ.Ε Αθηνών και σε δείγμα 142 φοιτητών οι οποίοι δεν είχαν παρακολουθήσει κατά τη 
διάρκεια των σπουδών τους (μέχρι τη στιγμή που συμμετείχαν στην έρευνα) κάποιο σχετικό, με 
το υπό διερεύνηση θέμα, μάθημα.
Κάθε ένας από τους συμμετέχοντες είχε στη διάθεσή του 15 λεπτά προκειμένου να απαντήσει 
γραπτά  στο  ερώτημα:  «Πώς  εξηγείτε  την  Εναλλαγή  των  Εποχών  στη  Γη;»,  ενώ  στο 
ερωτηματολόγιό τους είχαν τη δυνατότητα να υποστηρίξουν την άποψή τους και με τη σχεδίαση 
ανάλογου σχήματος. Από τους 142 μαθητές απάντησαν οι 140, ενώ από τους 142 φοιτητές οι 
141.
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Αποτελέσματα
Θεωρητικό  Πλαίσιο:  Οι  απαντήσεις  των  συμμετεχόντων  κατηγοριοποιήθηκαν  με  βάση  το 
ιεραρχικό μοντέλο οργάνωσης που προτάθηκε από τον  Galili (1995). Σύμφωνα με αυτό το 
μοντέλο μπορεί να  υπάρχουν περισσότερες από μία διαφορετικές, φαινομενικά, αντιλήψεις (Fa-
cets)  οι  οποίες  ωστόσο δομούνται  στη  βάση του ίδιου αιτιακού μηχανισμού (Scheme).  Για 
παράδειγμα η άποψη α) ότι η εναλλαγή των εποχών οφείλεται στην περιοδική γειτνίαση Γης και  
Ήλιου  λόγω της  ελλειπτική της  τροχιάς  γύρω από αυτόν και  η  άποψη  β)  ότι  οφείλεται  στην 
περιοδική γειτνίαση βορείου και νοτίου ημισφαιρίου με τον Ήλιο, λόγω της κλίσης του άξονα 
περιστροφής της Γης ενώ είναι δύο διαφορετικές αντιλήψεις αναφορικά με τις κινήσεις και τις 
θέσεις των πλανητών ωστόσο και οι δύο στηρίζονται στην βασική αντίληψη ότι η περιοδική 
γειτνίαση Γης και Ήλιου προκαλεί την εναλλαγή των εποχών.
Κατηγορίες Αποτελεσμάτων: Οι γενικότερες, λοιπόν, κατηγορίες (Schemes) με βάση τις οποίες 
ταξινομήθηκαν οι απαντήσεις, είναι οι ακόλουθες:

1. Γωνία πρόσπτωσης ηλιακών ακτινών στη Γη ή σε  συγκεκριμένα τμήματα της   
(Π.χ. το Καλοκαίρι οι ακτίνες πέφτουν πιο κάθετα στη Γη και το Χειμώνα πιο πλάγια)

2. Προσανατολισμός ηλιακών ακτινών σε συγκεκριμένα τμήματα της Γης   
(Π.χ. όπως γυρίζει η Γη γύρω από τον εαυτό της, το τμήμα της που βλέπει ο ήλιος έχει  

καλοκαίρι, ενώ αυτό που δε βλέπει έχει χειμώνα) σύγχυση με το φαινόμενο μέρας-νύχτας
3. Γειτνίαση Γης-Ήλιου   

(Π.χ. το καλοκαίρι η Γη πλησιάζει και το Χειμώνα απομακρύνεται από τον Ήλιο)
4. Μεικτές   

(συνδυασμοί 1,2,3)
5. Κοντινά & Οικεία σώματα και φαινόμενα προκαλούν την Εναλλαγή των Εποχών    

(Π.χ. τα σύννεφα εμποδίζουν τον Ήλιο από το να μας ζεσταίνει το Χειμώνα)
6. Ανθρωποκεντρισμός   

(Π.χ. Αν δεν είχαμε καλοκαίρι πώς θα πηγαίναμε διακοπές;)
7. Ταυτολογία   

(Π.χ. Το καλοκαίρι έχουμε υψηλές θερμοκρασίες και το Χειμώνα χαμηλές)
8. Αταξινόμητές απαντήσεις   

(Π.χ. ανώτερη δύναμη, ζεστοί και κρύοι πλανήτες κ.τ.λ)
9. Περιορισμένες – Ατελείς απαντήσεις   

( Π.χ. οι εποχές αλλάζουν επειδή η Γη γυρίζει γύρω από τον Ήλιο)
Η συχνότητα  των  απαντήσεων,  ανά  κατηγορία,  σε  κάθε  έναν  από τους  πληθυσμούς  του  δείγματος 
αποτυπώνεται στον  πίνακα1, ενώ η κατανομή των αντίστοιχων ποσοστών στις κατηγορίες αυτές, στο 
σχήμα 1.

ΑΙΤΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ 
(SCHEME)

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Γωνία πρόσπτωσης ηλιακών ακτινών 1 17
Προσανατολισμός ηλιακών ακτινών (φαινόμενο μέρας-νύχτας) 33 21
Γειτνίαση Γης-Ήλιου 26 62
Μεικτές 0 6
Οικεία υλικά σώματα και φαινόμενα 21 4
Ανθρωποκεντρισμός 21 5
Ταυτολογίες 8 0
Αταξινόμητες απαντήσεις 8 3
Περιορισμένες απαντήσεις 22 23
Σύνολο Ν=140 Ν=141

Πίνακας 1: Συχνότητα απαντήσεων ανά κατηγορία, στους δύο πληθυσμούς του δείγματος.
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Σχήμα 1: Ποσοστά απαντήσεων ανά κατηγορία, στους δύο πληθυσμούς του δείγματος.

Σχολιασμός Αποτελεσμάτων (ανά κατηγορία)
1.Γωνία Πρόσπτωσης Ηλιακών Ακτίνων
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται και οι επιστημονικές εξηγήσεις για το φαινόμενο. Ένας 
μαθητής μόνο (0,7%) χρησιμοποίησε στην απάντησή του την εν λόγω παράμετρο και μάλιστα 
με τρόπο που απέχει πολύ από τη επιστημονική εξήγηση:

Γιατί  το Χειμώνα ο Ήλιος πάει  κάτω από τη Γη και  τη χτυπάει  πλάγια,  ενώ το καλοκαίρι  
έρχεται μπροστά και τη χτυπάει κάθετα.

Το γεγονός αυτό ήταν αναμενόμενο καθώς τα παιδιά της Πέμπτης τάξης ούτε έχουν διδαχθεί το 
συγκεκριμένο  φαινόμενο  ούτε  η  καθημερινή  τους  εμπειρία  τους  οδηγεί  στη  υιοθέτηση 
αντίστοιχων  απόψεων.  Και  στους  φοιτητές  ωστόσο  το  σχετικό  ποσοστό  (11,2%)  δεν  είναι 
μεγάλο  αν  λάβει  κανείς  υπόψη  του  ότι  φαινόμενο  το  έχουν  διδαχθεί  δύο  φορές  κατά  το 
παρελθόν. Μάλιστα από τους φοιτητές αυτούς (Ν=17), μόνο ένας  πλησίασε την επιστημονική 
εξήγηση και συνέδεσε τη γωνία πρόσπτωσης των Ηλιακών ακτίνων με την κλίση του άξονα 
ιδιοπεριστροφής της Γης ενώ οι υπόλοιποι είτε έδωσαν απαντήσεις του τύπου:

Κατά τη διάρκεια του Χειμώνα οι ακτίνες του Ήλιου πέφτουν κάθετα στη Γη, το χειμώνα πλάγια.
είτε προσπάθησαν να συνδέσουν ανεπιτυχώς και μη ολοκληρωμένα αυτήν την παράμετρο με 
την περιφορά της Γης γύρω από τον Ήλιο:

Διότι καθώς γυρίζει η Γη γύρω από τον Ήλιο, το καλοκαίρι οι ακτίνες του Ήλιου πέφτουν πιο  
κάθετα σε κάποιες περιοχές ενώ το χειμώνα πέφτουν πλάγια…

Τα αποτελέσματα αυτά δεικνύουν καθαρά ότι οι εν λόγω μαθητές αναπαράγουν στις απαντήσεις 
τους μία γνώση την οποία κάποια στιγμή διάβασαν και έμαθαν χωρίς στην ουσία να ερμηνεύουν 
το φαινόμενο. Αποτυπώνουν, με άλλα λόγια, ένα γεγονός χωρίς να παρέχουν και μια εξήγηση 
γι’ αυτό.
2.Προσανατολισμός Ηλιακών Ακτίνων σε συγκεκριμένα τμήματα της Γης
Σημαντικός αριθμός τόσο μαθητών (Ν=33 ή 23,3%) όσο και φοιτητών (Ν=21 ή 14,8%) θεωρεί 
ότι  οι  περιοχές τις  οποίες  ο  Ήλιος  «βλέπει»,  φωτίζονται  ή φωτίζονται  καλύτερα άρα έχουν 
Καλοκαίρι ή Άνοιξη, ενώ οι υπόλοιπες, οι οποίες είτε δε φωτίζονται είτε  φωτίζονται λιγότερο 
έχουν Χειμώνα ή Φθινόπωρο. 
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Σχήμα 2α,2β: Σχέδιο μαθητή (2α) και φοιτητή (2β). Και τα δυο περιγράφουν το πώς ο περιοδικός ή μη 
φωτισμός μιας περιοχής από τον Ήλιο οδηγεί σε Εναλλαγή των Εποχών. 

Η περιοδική αυτή εναλλαγή στο φωτισμό, σύμφωνα πάντα με τις δοθείσες απαντήσεις, μπορεί 
να οφείλεται: α) στην ιδιοπεριστροφή της Γης (σχήμα 2α),  β) στην περιφορά της γύρω από τον 
Ήλιο, γ) σε συνδυασμό των δύο αυτών κινήσεων ή δ) σε κίνηση του Ήλιου τόσο γύρω από τη 
Γη όσο και ε) κατά μήκος των δύο ημισφαιρίων. Υπάρχουν βέβαια και οι περιπτώσεις όπου 
καταγράφεται απλά η συνθήκη χωρίς να ερμηνεύεται η εναλλαγή:

Έχει να κάνει με τη θέση της Γης σε σχέση με τον Ήλιο. Όταν ο ΄Ηλιος φωτίζει κάποιο σημείο της  
Γης έχει Καλοκαίρι και τότε ένα άλλο μέρος δε φωτίζεται και έχει Χειμώνα.(σχήμα 2β)

Είναι  εμφανές  ότι  όσοι  επέλεξαν  αυτές  τις  απαντήσεις  μπλέκουν  στην  εξήγησή  τους  την 
Εναλλαγή των Εποχών με την Εναλλαγή Μέρας-Νύχτας . 
Η  ανάλυση  των  απαντήσεων  δείχνει  μια  σχετική  μείωση  του  ποσοστού  για  την  εν  λόγω 
κατηγορία,  πηγαίνοντας  από  τους  μαθητές  στους  φοιτητές,  η  οποία  αποτυπώνεται  σχεδόν 
αποκλειστικά στις απόψεις εκείνες που αποδίδουν την περιοδική αλλαγή στο φωτισμό, στην 
ιδιοπεριστροφή της Γης (Ν=11 στους μαθητές, Ν=2 στους φοιτητές) . Το γεγονός αυτό μπορεί 
να εξηγηθεί στην εξής βάση: όπως προκύπτει από τη διεθνή βιβλιογραφία, η υιοθέτηση του 
επιστημονικού μοντέλου για το φαινόμενο της Εναλλαγής Μέρας-Νύχτας αυξάνει ποσοτικά όσο 
αυξάνει  και  η  ηλικία  των  μαθητών  (Baxter 1989).  Ως  εκ  τούτου  οι  φοιτητές  έρχονται  σε 
διάσταση με τα ίδια τους τα πιστεύω όταν καλούνται να χρησιμοποιήσουν την ίδια κίνηση 
(ιδιοπεριστροφή Γης) και την ίδια διαδικασία (φωτισμός) για να περιγράψουν 2 διαφορετικά 
φαινόμενα (Μέρα-Νύχτα, Εποχές)… 

Η Γη περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό της (βέβαια τώρα που το λέω δεν είμαι σίγουρη αν η  
περιστροφή διαρκεί 1 μέρα ή 1 χρόνο). Οπότε σε αυτό θα απαντούσα λόγω της ιδιοπεριστροφής  
της Γης που σε κάθε εποχή ο Ήλιος τη φωτίζει ή όχι… Και τότε πώς αλλάζει η μέρα;

Δεν  ισχύει  όμως  το  ίδιο  όταν  η  κίνηση  που  επιστρατεύεται  για  να  περιγραφεί  το  φαινόμενο  είναι 
διαφορετική από εκείνη που εξηγεί την εναλλαγή μέρας νύχτας (βλέπε περιπτώσεις β, γ, δ, ε στην αρχή 
αυτής της ενότητας)...

Σύμφωνα με την κίνηση του Ήλιου γύρω από τη Γη υπάρχουν 3 μήνες που ο ήλιος «φωτίζει» τη Γη και  
τη ζεσταίνει σε ένα συγκεκριμένο κομμάτι της...όταν όμως ο Ήλιος «φωτίζει» ένα κομμάτι το υπόλοιπο 
δε «φωτίζεται ούτε ζεσταίνεται.  Γι’ αυτό τη μία εποχή κάνει κρύο (Χειμώνας),  ενώ την άλλη εποχή 
κάνει ζέστη (Καλοκαίρι).

3.Γειτνίαση Γης-Ηλιου 
Όπως καταγράφεται στη σύγχρονη βιβλιογραφία, οι αντιλήψεις αυτής της κατηγορίας φαίνεται 
να έχουν τις ρίζες τους στην καθημερινή εμπειρία, η οποία έχει διδάξει ότι όσο πιο κοντά σε μια 
πηγή θερμότητας βρίσκεται κάποιος τόσο πιο πολλή ζέστη αισθάνεται (Χαλκιά 2006).  Άξιο 
σχολιασμού ωστόσο κρίνεται το γεγονός ότι στην εν λόγω έρευνα το ποσοστό των φοιτητών οι 
οποίοι  υιοθετούν  τέτοιες  αντιλήψεις  (Ν=62  ή  43,7%)  είναι  υπερδιπλάσιο  του  αντίστοιχου 
ποσοστού μαθητών της  5ης  Δημοτικού (Ν=26 ή 18,3%).  Παράλληλα,  ενώ στους μαθητές,  η 
μεγαλύτερη  συχνότητα  απαντήσεων  (14  στους  26)  αφορά  στην  απλή  δήλωση  ότι  ο  η  Γη 
πλησιάζει και απομακρύνεται από τον Ήλιο ή αντίστροφα (σχήμα 3α,3β):

802



Εργασίες 

Όταν η Γη είναι κοντά στον Ήλιο έχει καλοκαίρι. Αλλά όταν η γη απομακρύνεται από τον Ήλιο  
δηλώνει ότι αρχίζει ο Χειμώνας…
Το Καλοκαίρι ο Ήλιος έρχεται πιο κοντά στη Γη ενώ το χειμώνα απομακρύνεται από τη γη.

Σχήμα 3α,3β: Στο σχέδιο 3α η Γη πλησιάζει και απομακρύνεται από τον Ήλιο, ενώ στο σχέδιο 3β ο 
Ήλιος παίζει αυτό το ρόλο. Και τα δύο σχέδια έχουν γίνει από μαθητές.

στους  φοιτητές  η  μεγαλύτερη συχνότητα απαντήσεων (27 στους  62)  αφορά στην περιοδική 
γειτνίαση Γης - Ήλιου εξαιτίας της ελλειπτικής τροχιάς της Γης γύρω από τον Ήλιο (σε μια 
περίπτωση διατυπώθηκε και το αντίστροφο) (σχήμα 4α):

Γιατί η τροχιά με την οποία κινείται η Γη είναι ελλειπτική, οπότε όταν πλησιάζει στον Ήλιο έχουμε  
ζέστη-Καλοκαίρι και όταν είναι μακριά από τον Ήλιο, Χειμώνα.

Ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο αφορά τους φοιτητές οι οποίοι στις εξηγήσεις τους ενέπλεξαν 
την  κλίση  του  άξονα  ιδιοπεριστροφής  της  Γης.  Υπήρξαν  7  φοιτητές  (4,9  %)  οι  οποίοι 
υποστήριξαν  ότι  η  κλίση  του  άξονα   έχει  ως  αποτέλεσμα  την  γειτνίαση  βορείου  ή  νοτίου 
ημισφαιρίου της Γης με τον Ήλιο:

Επειδή η γη παίρνει μια κλίση, όταν το βόρειο ημισφαίριο είναι κοντά στον Ήλιο έχει ζέστη και όταν  
είναι μακριά κάνει κρύο.

Τέλος άξιο αναφοράς είναι ένα στοιχείο που αφορά τόσο κάποιους  μαθητές (Ν=5 ή 3,5%) όσο 
και αρκετούς φοιτητές (Ν=14 ). Στις περιπτώσεις αυτές ενώ περιγράφονται κινήσεις οι οποίες 
παραπέμπουν  στις  αντιλήψεις  της  κατηγορίας  2  (προσανατολισμός  ηλιακών  ακτίνων),  η 
εξήγηση παραπέμπει στη γειτνίαση του Ήλιου με τη μεριά της Γης που «βλέπει»:

Γιατί το καλοκαίρι η φέτα της Γης στην οποία βρισκόμαστε είναι πιο κοντά στον Ήλιο και άρα  
ζεσταίνεται περισσότερο. Αντίθετα το Χειμώνα η ίδια φέτα της Γης είναι μακριά από τον Ήλιο, άρα  
κάνει κρύο…
( Το σχήμα 4β σχεδιάστηκε από το φοιτητή που έγραψε τη συγκεκριμένη εξήγηση)

Σχήμα 4α,4β: Στο σχέδιο 4α η ελλειπτική τροχιά της γης προκαλεί την περιοδική γειτνίαση με τον Ήλιο. 
Στο σχέδιο 4β, όπως προκύπτει και από τη γραπτή εξήγηση του φοιτητή, το τμήμα της Γης που είναι 

προσανατολισμένο προς τον Ήλιο είναι πιο κοντά σε αυτόν. Και τα δύο σχέδια έχουν γίνει από φοιτητές.
Η προαναφερθείσα ανάλυση των αποτελεσμάτων αυτής της κατηγορίας αντιλήψεων, μας οδηγεί 
στη  διαπίστωση ότι  από τη  στιγμή που  η  διδασκαλία  του  φαινομένου  της  Εναλλαγής  των 
Εποχών στο σχολείο δεν αποσκοπεί πρώτιστα στο να προκαλέσει  στους μαθητές δυσαρμονία 
ανάμεσα στις  προϋπάρχουσες  αντιλήψεις  τους, για το ρόλο της γειτνίασης Γης και Ήλιου στο  
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εν λόγω φαινόμενο,  και  την πραγματικότητα (Posner et.  al 1982),  είναι φυσικό επακόλουθο 
αυτοί να ενσωματώσουν τις νέες επιστημονικές γνώσεις (ελλειπτική τροχιά Γης, κλίση άξονα 
ιδιοπεριστροφής κ.τ.λ)  με τέτοιο τρόπο ώστε αυτές να είναι συμβατές  με τις προϋπάρχουσες 
(Vosniadou & Brewer 1992).
4. Μεικτές 
Οι αντιλήψεις αυτής της κατηγορίας παρουσιάστηκαν μόνο στους φοιτητές και σε πολύ μικρή 
συχνότητα  (Ν=6  ή  4,2%).  Αποτελούν  προσπάθειες   συνδυασμού  κάποιων  από  τις 
προαναφερθείσες τρεις γενικές κατηγορίες:

Την περίοδο που έχει καλοκαίρι στη χώρα μου, οι ακτίνες του Ήλιου  πέφτουν κάθετα και στην 
τροχιά γύρω από τον Ήλιο έρχεται η Γη πιο κοντά. Το αντίστροφο γίνεται το Χειμώνα.

5. Κοντινά & Οικεία σώματα και φαινόμενα προκαλούν την Εναλλαγή των Εποχών 
Οι μαθητές της 5ης Δημοτικού σε ποσοστό 14,8% (Ν=21) απέδωσαν την Εναλλαγή των εποχών 
στα  α)  καιρικά  φαινόμενα  ,  β)  στα  σύννεφα  που  εμποδίζουν  το  χειμώνα  τον  Ήλιο  να  μας 
ζεστάνει, γ) στα θερμά και ψυχρά ρεύματα αέρα, δ) στη διάρκεια της μέρας και κατά συνέπεια 
στις ώρες που μας ζεσταίνει ο Ήλιος και ε) στην αλλαγή της θέσης του Ήλιου στον Ορίζοντα 
από εποχή σε εποχή. Με άλλα λόγια την απέδωσαν σε φαινόμενα και υλικά σώματα τα οποία 
μπορούν να δουν και να αισθανθούν. Όπως αναμένονταν και από τις προηγούμενες σχετικές 
έρευνες, το ποσοστό αυτό ελαχιστοποιείται στο δείγμα των φοιτητών (2,8% ή Ν=4).
6. Ανθρωποκεντρισμός
Ανάλογη  με  την  προηγούμενη  κατηγορία  αντιλήψεων  είναι  και  η  εικόνα  σε  αυτήν  την 
κατηγορία.  21  από  τους  μαθητές  του  δείγματος  (14,8%)  συσχέτισαν  τις  εποχές  με  τις 
ανθρώπινες ανάγκες:

Γιατί οι άνθρωποι δεν μπορούν να ζήσουν μόνο με κρύο, χρειάζονται και ζέστη…     
…Αυτό συμβαίνει γιατί εμείς πρέπει να κάνουμε μπάνιο στη θάλασσα το καλοκαίρι....να παίζουμε 
με το χιόνι το Χειμώνα...να κάνουν τον κύκλο τους τα δέντρα το Φθινόπωρο...να ανθίζουν τα  
λουλούδια την Άνοιξη για να ομορφαίνει η πόλη.

Στους φοιτητές, το ποσοστό αυτό ανέρχεται μόλις στο 3,5% (Ν=5):
Για να μπορεί ο άνθρωπος να προσαρμόζεται σε όλες τις θερμοκρασίες …

7. Ταυτολογίες
Μόνο στους  μαθητές και  σε μικρό ποσοστό (5,6% ή Ν=8),   παρατηρήθηκαν απαντήσεις  οι 
οποίες στην ουσία επαναλάμβαναν με διαφορετική διατύπωση το περιεχόμενο της ερώτησης:

…Όσο περνάει ο καιρός τόσο αλλάζουν οι εποχές. Το Καλοκαίρι θα κάνει ζέστη και το Χειμώνα  
κρύο. Δηλαδή η Γη κάθε εποχή θα αλλάζει και θερμοκρασία.

8. Αταξινόμητες
Σε μικρό ποσοστό επίσης, τόσο στους μαθητές (5,6% ή Ν=8) όσο και στους φοιτητές (2,1 % ή 
Ν=3),  παρουσιάστηκαν  κάποιες  απαντήσεις  που  δεν  μπορούν  να  ενταχθούν  σε  κάποια 
γενικότερη κατηγορία (Ανώτερη δύναμη, ζεστοί και κρύοι πλανήτες που επιδρούν στη Γη, φυσική  
θέρμανση και ψύξη του πλανήτη, κινήσεις μορίων σε σχέση με τη θερμοκρασία, πλανήτες που  
εμποδίζουν τον Ήλιο να μας ζεστάνει).
9. Περιορισμένες-Ατελείς
Τέλος, σημαντικό ποσοστό τόσο των μαθητών (15,5% ή Ν=22) όσο και των φοιτητών (16,2% ή 
Ν=23) έδωσε απαντήσεις οι οποίες ή δεν βγάζουν νόημα ή δεν προτείνουν κάποιο μηχανισμό 
εξήγησης του φαινομένου. Στη δεύτερη περίπτωση ανήκουν κατά βάση απαντήσεις ο οποίες 
απλά αναφέρουν κάποια κίνηση της Γης ή του Ήλιου (α) ιδιοπεριστροφή Γης, β) περιφορά της  
γύρω από τον Ήλιο, γ) συνδυασμό τους, δ) περιφορά Ήλιου γύρω από τη Γη) ή την κλίση του 
άξονα ιδιοπεριστροφής της Γης:

Γιατί η Γη περιστρέφεται γύρω από τον Ήλιο και γύρω από τον εαυτό της ...
Η εναλλαγή των εποχών οφείλεται στην κλίση της Γης...
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Και εδώ, όπως και στην πρώτη κατηγορία αντιλήψεων (γωνία πρόσπτωσης ηλιακών ακτίνων), 
φαίνεται  ότι  αρκετοί  μαθητές  αναπαράγουν  δηλωτικές  γνώσεις,  δίχως  να  μπορούν  να  τις 
συσχετίσουν με την ερμηνεία του υπό εξέταση φαινομένου.

Συμπεράσματα
Τέσσερα βασικά συμπεράσματα προκύπτουν από την ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνάς 
μας για τις αντιλήψεις μαθητών της 5ης Δημοτικού και φοιτητών του Π.Τ.Δ.Ε Αθηνών για το 
φαινόμενο της Εναλλαγής των Εποχών:

• Επιβεβαιώνοντας  σε  μεγάλο  βαθμό  προηγούμενες  έρευνες,  φαίνεται  πως  καθώς  τα 
παιδιά  μεγαλώνουν,  «μετακινούνται»  από  α)  ταυτολογίες,  β)  ανθρωποκεντρικές 
ερμηνείες  και  γ)  ερμηνείες  που  εμπλέκουν  υλικά  σώματα  και  φαινόμενα  της 
καθημερινής  τους  εμπειρίας,  σε  ερμηνείες  στις  οποίες  εμπλέκονται  μεταβολές  στις 
σχετικές θέσεις και αποστάσεις του συστήματος Ήλιος – Γη.

• Και στους δύο πληθυσμούς του δείγματος φαίνεται ότι οι βασικοί μηχανισμοί εξήγησης του 
φαινομένου είναι: α) η περιοδική γειτνίαση του Ήλιου με τη Γη β) η χρήση του ερμηνευτικού 
μοντέλου της Εναλλαγής Μέρας-Νύχτας και για την Εναλλαγή των Εποχών.

• Παρά το  γεγονός  ότι  οι  φοιτητές  σε  αντίθεση με  τους  μαθητές,  έχουν  διδαχθεί  στο 
πλαίσιο της τυπικής εκπαίδευσης δύο φορές το εν λόγω φαινόμενο, λίγοι από αυτούς το 
αποδίδουν στη διαφορετική γωνία πρόσπτωσης των ηλιακών ακτίνων και μάλιστα, χωρίς 
να  το  συνδέουν  με  την  κλίση  του  άξονα  ιδιοπεριστροφής  της  Γης.  Κατά  συνέπεια 
αποτυπώνουν  στις απαντήσεις τους δηλωτική γνώση η οποία δε συνιστά στην ουσία 
ερμηνεία του φαινομένου.

• Αναφορικά δε, με το μηχανισμό εξήγησης της περιοδικής γειτνίασης Ήλιου και Γης, η 
συχνότητα εμφάνισής του αυξάνει σημαντικά από τους μαθητές στους φοιτητές, κυρίως 
γιατί  οι  δεύτεροι  προσαρμόζουν  σε  αυτό  το  μηχανισμό  όσα  τμήματα  της  δηλωτικά 
μεταδιδόμενης σε αυτούς γνώσης μπορούν να προσαρμοστούν  ( i)  η Γη περιφέρεται  
γύρω  από  τον  Ήλιο  σε  ελλειπτική  τροχιά  και  ii)  ο  άξονας  ιδιοπεριστροφής  της  Γης  
παρουσιάζει κλίση ως προς την κατακόρυφο), ενώ «αποβάλλουν» εκείνο το τμήμα που 
δεν συμβιβάζεται με τον εν λόγω μηχανισμό (τη γωνία πρόσπτωσης των ακτίνων).
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Διερευνήσαμε τις γνωστικές δομές φοιτητών σε σχέση με βασικές έννοιες κβαντικής 
χημείας, δηλαδή τα ατομικά τροχιακά, η εξίσωση Schrödinger, τα μοριακά τροχιακά, ο 
υβριδισμός  και  ο  χημικός  δεσμός.  Η  θεωρία  του  Ausubel  περί  νοηματικής  μάθησης 
αποτέλεσε το θεωρητικό πλαίσιο και η φαινομενογραφία τη μέθοδο της ανάλυσης. Τα 
δεδομένα  προέκυψαν  από  ημιδομημένες  συνεντεύξεις  δεκαεννέα  δευτεροετών 
φοιτητών  του  τμήματος  χημείας.  Διαπιστώσαμε  τέσσερα  επίπεδα  εξηγήσεων  στις 
απαντήσεις  των  φοιτητών,  ενώ  από  τα  επιστημονικά  επιχειρήματα  που 
χρησιμοποιούσαν  αναδείχθηκαν  τρία  κύρια  επίπεδα  των  μοντέλων.  Από  τον 
συνδυασμό  των  επιπέδων  των  εξηγήσεων  και  των  επιπέδων  των  μοντέλων 
προέκυψαν  τέσσερις  κατηγορίες.  Δύο  από  τις  κατηγορίες  αποτελούσαν  τις  δύο 
διαβαθμίσεις της διακύμανσης (shades of variation) στο άκρο της μηχανικής μάθησης 
του συνεχούς, ενώ οι  άλλες δύο κατηγορίες βρίσκονται  στο άκρο της νοηματικής ή 
πλήρους νοήματος μάθησης.

Εισαγωγή
Σύμφωνα με  τους  Driver et al.  (1996,  σ.  44):  «Σκοπός  της  επιστήμης  είναι  να  διατυπώσει 
ερμηνείες  για  τα  φαινόμενα  του  φυσικού  κόσμου».  Για  την  ερμηνεία  των  φαινομένων  η 
επιστήμη  χρησιμοποιεί  ευρεία  ποικιλία  μοντέλων και  θεωριών.  Οι  εκπαιδευτικοί  κατά  τη 
διδακτική  διαδικασία,  εκτός  των  άλλων,  καλούνται  αφενός  να  προσφέρουν  στους  μαθητές 
εξηγήσεις που να έχουν νόημα για αυτούς, δηλαδή να είναι κατανοητές και προσαρμοσμένες 
στις δυνατότητές τους (Mortimer & Scott, 2003, Ogborn et al., 1996, Scott, Mortimer, & Aguiar, 
2006) και αφετέρου να τους εξοικειώσουν με τα μοντέλα και τις θεωρίες της επιστήμης. 

Η σχέση μεταξύ μοντέλων και θεωριών είναι ένα θέμα, για το οποίο δεν έχει διατυπωθεί μια 
άποψη κοινής αποδοχής στη βιβλιογραφία, είτε από την άποψη της γνωστικής ψυχολογίας, είτε 
από την  άποψη της  επιστημολογίας.   Τα  μοντέλα θεωρούνται  είτε  συστατικά  στοιχεία  των 
θεωριών  (Kuhn 1970),  είτε  ως  αφετηρία  για  τη  διατύπωση  θεωριών  (Nersessian 1992). 
Σύμφωνα  με  τον  Halloun (2007,  σ.  665), «ένα  επιστημονικό  μοντέλο  αποτελεί  μια 
αναπαράσταση  ενός  συγκεκριμένου  σχεδίου  (pattern)  του  φυσικού  κόσμου»,  ενώ  “μια 
επιστημονική θεωρία  είναι  ένα εννοιολογικό  σύστημα που αποτελείται  από  (α)  ένα σύνολο 
μοντέλων και (β) ένα σύνολο κανόνων και θεωρητικών προτάσεων (αξιώματα, νόμοι κ.ά.), που 
είναι σχετικοί με τη συγκεκριμένη θεωρία και κατευθύνουν την οικοδόμηση, την ανάπτυξη και 
την αλληλοσυσχέτιση των μοντέλων, καθώς και τη συσχέτιση των μοντέλων με συγκεκριμένες 
δομές στον πραγματικό κόσμο (Halloun, 2007, σ. 664-665). Ένα επιστημονικό  μοντέλο είναι για 
τη  θεωρία  ό,τι  είναι  για  την  ύλη  τα  στοιχειώδη σωμάτια.  Κάθε στοιχειώδες  σωμάτιο  είναι 
βασικό για τη δομή της ύλης, αλλά η σημασία του δε μπορεί να γίνει αντιληπτή αν θεωρηθεί 
ανεξάρτητα από την αλληλεπίδρασή του με τα σωμάτια μέσα στο άτομο. Είναι το άτομο και όχι 
τα στοιχειώδη σωμάτια που μας δίνουν μια πλήρη εικόνα για την ύλη και είναι το άτομο που 
αναδεικνύει καλύτερα το ρόλο των στοιχειωδών σωματιδίων στην ύλη».
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Ο Matthews (2007) θεωρεί ότι, προκειμένου να κατανοήσουμε το ρόλο των μοντέλων και 
των θεωριών στην επιστήμη, είναι απαραίτητο να κάνουμε ξεκάθαρη αντιδιαστολή ανάμεσα 
στα  ‘πραγματικά  αντικείμενα’ (real objects)  και  στα  ‘θεωρητικά  αντικείμενα’ (theoretical 
objects). Προκειμένου δε να αναπαραστήσει την μετάβαση από τα πραγματικά στα θεωρητικά 
αντικείμενα, ο Matthews χρησιμοποιεί τέσσερα επίπεδα. Στα μοντέλα του επιπέδου 4 ανήκουν 
τα  γεγονότα  και  οι  διαδικασίες  στον  πραγματικό  κόσμο  (τα  πραγματικά  αντικείμενα  της 
επιστήμης).  Στο επίπεδο 3 περιλαμβάνονται οι παρατηρήσεις και μετρήσεις που γίνονται στο 
πλαίσιο  των  διακριτών  γεγονότων  του  πραγματικού  κόσμου  (τα  δεδομένα).  Το  επίπεδο  2 
αποτελείται  από  φαινόμενα  που  μπορούν  να  αναπαρασταθούν  με  μοντέλα  (τα  θεωρητικά 
αντικείμενα) και τέλος το επίπεδο 1 αποτελείται από τους νόμους της επιστήμης και τις υψηλού 
επιπέδου θεωρίες.

Οι θεωρίες αλλά και τα μοντέλα συγκροτούνται και συνδιαλέγονται μέσω των εννοιών. 
Μέσω των εννοιών εκφράζεται  η κατανόηση ιδεών και  φαινομένων σε συγκεκριμένο πεδίο 
(Franco κ.ά.,  1999) αλλά το  νόημα  των  εννοιών  δεν  είναι  το  ίδιο  σε  όλα τα  ερμηνευτικά 
συστήματα.  Οι  έννοιες  θεωρούνται  ως  ‘τμήματα  γνώσης’  (‘pieces of knowledge’)  που 
αντιστοιχούν σε τοπικές αναπαραστάσεις  συγκεκριμένων γεγονότων και  συνιστούν στατικές 
περιγραφές  των  συστημάτων.  Τα  νοητικά  μοντέλα  από  την  άλλη  μεριά  είναι  γενικά, 
αποτελούνται  από  αλληλοσυνδεόμενα  στοιχεία  και  αναφέρονται  σε  δυναμικές  καταστάσεις 
(DiSessa,  1988).  Ο  Halloun (2007) τοποθετεί  τα  μοντέλα  μεταξύ  των  εννοιών  και  των 
επιστημονικών  θεωριών  και  διατυπώνει  την  άποψη  ότι  η  οικοδόμηση  μιας  επιστημονικής 
θεωρίας με επίκεντρο τα μοντέλα διασφαλίζει  στη θεωρία συνεκτικότητα και  συνέπεια από 
επιστημολογική άποψη και διευκολύνει την ανάπτυξη της επιστημονικής γνώσης από γνωστική 
άποψη.

 Ένα βασικό θέμα που αφορά τη διδακτική της χημείας είναι η ποικιλία των ερμηνειών που 
δίνουν οι μαθητές/φοιτητές στην έννοια του μοντέλου. Οι Grosslight et al. (1991) σε έρευνα που 
αφορούσε  μαθητές  της  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  και  εξειδικευμένους  επιστήμονες, 
κατηγοριοποίησαν σε τρία επίπεδα τις επιστημολογικές απόψεις, που κατέγραψαν ως προς την 
έννοια  του  μοντέλου.  Στο  επίπεδο  1  τα  μοντέλα  θεωρούνται  αντίγραφα  των  πραγματικών 
οντοτήτων,  στο  επίπεδο  2  τα  μοντέλα  εξυπηρετούν  συγκεκριμένο  σκοπό,  αλλά  η  έμφαση 
βρίσκεται και πάλι στην πραγματικότητα και στο επίπεδο 3 τα μοντέλα θεωρούνται διανοητικές 
κατασκευές που εξυπηρετούν συγκεκριμένους σκοπούς, όπως είναι για παράδειγμα ο έλεγχος 
των ιδεών. Σύμφωνα με την έρευνα αυτή, οι απόψεις των μαθητών ανήκαν στα επίπεδα 1 και 2, 
ενώ των ειδικών στο επίπεδο 3. Ερευνητικά δεδομένα αποδεικνύουν γενικότερα ότι οι μαθητές 
όλων  των  επιπέδων  και  οι  φοιτητές  προτιμούν  τα  συγκεκριμένα  έναντι  των   αφηρημένων 
μοντέλων, όπως για παράδειγμα τα μοντέλα των συμπαγών σφαιρών για τα άτομα και τα μόρια 
(Harrison &  Treagust, 1996), το μοντέλο του  Bohr (Fishler &  Lichtfeldt, 1992;  Nicoll, 2001; 
Petri & Niedderer, 1998), τον κανόνα της οκτάδας (Coll & Taylor, 2002) και απλά μοντέλα για 
τον χημικό δεσμό (Coll & Treagust, 2001). Οι έρευνες αυτές έχουν επίσης δείξει ότι, αν και οι 
μαθητές  και  φοιτητές,  καθώς  μετακινούνται  στα  επίπεδα  της  εκπαίδευσης,  διδάσκονται 
αφηρημένα  μοντέλα  ανώτερου  επιπέδου  και  μεγαλύτερης  εξηγητικής  ισχύος,  όπως  το 
κβαντομηχανικό  μοντέλο ή  τα  μοριακά τροχιακά,  εξακολουθούν  να  καταφεύγουν  συχνά σε 
αυτά τα πρωταρχικά μοντέλα τα οποία φαίνεται να είναι πολύ σταθερά.  

Οι εκπαιδευτικοί έχουν να αντιμετωπίσουν κατά τη διδασκαλία το γεγονός ότι τα μοντέλα 
παίζουν πολύ σπουδαίο ρόλο στη διδακτική των φυσικών επιστημών (Gabel, 1998;  Gilbert & 
Boulter, 1998a, 1998b; Justi & Gilbert, 2003), την ίδια στιγμή που μπορεί να είναι διφορούμενα 
τόσο στην επιστήμη όσο και στην καθημερινή ζωή  (Johnson-Laird, 1983).  Σύμφωνα με τους 
Gilbert, Boulter, & Elmer (2000), τα μοντέλα μπορούν να διακριθούν αφενός σε υλικά ή φυσικά 
ή συγκεκριμένα και αφετέρου σε αφηρημένα ή εννοιολογικά  ή συμβολικά. Στα αφηρημένα ή 
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συμβολικά  ανήκουν  και  οι  μαθηματικές  εξισώσεις  και  τύποι.  Τα  νοητικά  μοντέλα  (mental 
models) είναι δομές που ενσωματώνουν στην ήδη υπάρχουσα γνώση τη νέα, με τρόπο ώστε 
αυτή  να  αποκτήσει  νόημα  (Johnson-Laird, 1983).  Η  νέα  γνώση  εγκαθίσταται  μέσα  στην 
προϋπάρχουσα,  με  τρόπο ώστε  να  οικοδομούνται  νοήματα  προσωπικού  χαρακτήρα.  Τα νέα 
μοντέλα εξαιτίας τού ότι εμπεριέχουν στοιχεία από όλα τα προηγούμενα, χαρακτηρίζονται ως 
‘υβριδικά μοντέλα’ (hybrid models) (Vosniadou & Brewer, 1992). Θεωρείται ότι πολλές φορές 
σκοπός των εκπαιδευτικών είναι οι μαθητές να αναπτύξουν κάποιο επίπεδο εξειδίκευσης, ώστε 
με  την  εφαρμογή  της  γνώσης  που  αποκτούν,  να  παράγουν  εξηγήσεις και  ιδιαίτερα  να 
«(ανα)παράγουν συμβατικές εξηγήσεις της ‘ορθόδοξης’ επιστήμης ή να οικοδομούν εξηγήσεις 
συμβατές  με  το  θεωρητικό  σώμα  της  γνώσης  που  θεωρείται  ως  η  σύγχρονη  ‘ορθόδοξη 
επιστήμη’» (Taber & Watts, 2000, σ. 332). Οι εξηγήσεις που χρησιμοποιούμε στο πλαίσιο αυτό 
διακρίνονται σε πραγματικές ή αληθείς εξηγήσεις και ψευδοεξηγήσεις, με τις αληθείς εξηγήσεις 
να διακρίνονται σε επιστημονικές και σε εναλλακτικές εξηγήσεις (Taber & Watts, 2000). Η γνώση 
και η κατανόηση της χημείας αναφέρονται σε μεγάλο βαθμό στο υπομικροσκοπικό επίπεδο.  Σε 
αυτό το επίπεδο, η γνώση δεν οικοδομείται πάντοτε με επιστημονικά σωστό τρόπο, ώστε να 
οδηγεί σε εννοιολογική ή προτασιακή γνώση που είναι διαφορετική ή μη απολύτως συμβατή με 
την επιστημονικά αποδεκτή (Nicoll,  Francisco, & Nakhleh,  2001).  Για να περιγράψουμε αυτό 
το είδος της γνώσης, χρησιμοποιούμε τους όρους εναλλακτικές ιδέες ή παρανοήσεις (Stefani & 
Tsipis,  2002,  Tsaparlis,  &  Papaphotis (2002). H κβαντομηχανική έχει  φέρει  έναν καινούριο 
μαθηματικό  και  πιθανοκρατικό  τρόπο  σκέψης,  όσον  αφορά  το  φυσικό  κόσμο  σε 
υπομικροσκοπικό  επίπεδο.  Έχει  διατυπωθεί  η  άποψη  ότι  οι  διανοητικές  ικανότητες  που 
απαιτούνται  για  μια  επαρκή  κατανόηση  των  εννοιών  της  κβαντομηχανικής  και  των 
πιθανοκρατικών θεμάτων ξεπερνούν την απαιτούμενη τυπική συλλογιστική κατά Piaget (Castro 
& Fernandez, 1987). Αυτή η μετατυπική συλλογιστική (post-formal operations) περιλαμβάνει ό,τι 
οι Birkhoff and von Neumann (1936) περιγράφουν ως κβαντική λογική.

Μεθοδολογία
Στο πλαίσιο ευρύτερης έρευνας (Στεφανή, 2007) που αφορούσε το πώς οικοδομούν οι φοιτητές 
τις  βασικές  έννοιες  της  κβαντικής  χημείας,  διερευνήθηκαν  και  οι  εξηγήσεις  καθώς  και  οι 
διαφορετικές εκφάνσεις διαχείρισης των μοντέλων στις οποίες προέβαιναν αυτοί. Τα δεδομένα 
προέκυψαν από ημιδομημένες  συνεντεύξεις  δεκαεννέα δευτεροετών φοιτητών του τμήματος 
χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με καλές επιδόσεις, τις οποίες συνέλεξε ο ένας εκ των 
ερευνητών (ΓΤ).  Η θεωρία του  Ausubel περί  νοηματικής μάθησης αποτέλεσε το θεωρητικό 
πλαίσιο και η φαινομενογραφία τη μέθοδο της ανάλυσης για την παρούσα έρευνα. Κατά τη 
διαδικασία  της  ημιδομημένης  συνέντευξης  οι  φοιτητές  κλήθηκαν  να  χρησιμοποιήσουν  τη 
γνώση  τους  ώστε  να  προβούν  σε  επιτυχείς  εξηγήσεις  επιστημονικών  θεμάτων  που 
περιελάμβαναν  τις  βασικές  έννοιες  της  κβαντικής  χημείας.  Οι  κατηγορίες  που  προέκυψαν 
τοποθετήθηκαν στο συνεχές της μάθησης σύμφωνα με τη θεωρία του Ausubel.  

O Ausubel (1968,  2000,  Ausubel,  Novak,  & Hanesian,  1978)  θεωρεί  ότι  μέσω της 
νοηματικής μάθησης, το άτομο που μαθαίνει είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει με επιτυχία τη 
γνώση του σε περιβάλλοντα διαφορετικά από αυτό στο οποίο την απέκτησε, σε αντίθεση με τη 
μηχανική ή μηχανιστική μάθηση, η οποία είναι επιφανειακή και δίνει τη δυνατότητα μόνο για 
απλή  αναπαραγωγή  έτοιμης  γνώσης.  Η  μεθοδολογία  της  φαινομενογραφίας  εξετάζει  τις 
απαντήσεις - οι οποίες λαμβάνονται κατά προτίμηση μέσω ημιδομημένων συνεντεύξεων -  στο 
σύνολό τους (Marton, 1981, Marton & Booth, 1997). Το υλικό των συνεντεύξεων εξετάζεται ως 
όλον και προκύπτουν οι κατηγορίες περιγραφής του φαινομένου που εξετάζεται. Οι κατηγορίες 
αυτές συνιστούν όλο το φάσμα της διακύμανσης του φαινομένου, όπως αυτό αναδεικνύεται από 
τα λόγια των υποκειμένων της έρευνας. 
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Oι  έννοιες  στις  οποίες  βασίστηκε  η  έρευνα  είναι  οι  παρακάτω:  ατομικά  τροχιακά, 
μοριακά  τροχιακά,  η  εξίσωση  Schrödinger,  ο  υβριδισμός  και  ο  χημικός  δεσμός. Κατά  την 
ημιδομημένη συνέντευξη οι ερωτήσεις εξελίσσονταν βαθμιαία από τις πιο απλές προς εκείνες 
που απαιτούσαν προσωπικές  εξηγήσεις.  Παράλληλα η πορεία των επιμέρους  τμημάτων της 
συνέντευξης  διαμορφώνονταν  ανάλογα  με  τις  προηγούμενες  απαντήσεις  των  φοιτητών. 
[Περισσότερα  στοιχεία  για  τη  μεθοδολογία  που  ακολουθήθηκε  και  τα  αποτελέσματα 
αναφέρονται αλλού: Στεφανή & Τσαπαρλής, 2004, Στεφανή, 2007, Stefani & Tsaparlis, 2009]

Αποτελέσματα
Επίπεδα εξηγήσεων
 Όλες οι απαντήσεις των φοιτητών κωδικοποιήθηκαν με έναν από τους τέσσερις κωδικούς α, β, 
γ, δ, ανάλογα με το επίπεδο της εξήγησης, το οποίο αναδεικνύονταν.

Κατηγορία (α): Περιλαμβάνει τις απαντήσεις που συνιστούν αναπαραγωγή λέξεων, όρων και  
μνημονικών κανόνων.  Για παράδειγμα, ο χαρακτηρισμός των ατομικών τροχιακών ως s, p, d η 
f,  η  ηλεκτρονιακή  δόμηση  των  ατόμων  και  η  χρήση  των  σχετικών  μνημονικών  κανόνων, 
κωδικοποιούνται ως (α). Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το παρακάτω απόσπασμα, 
που έχει κωδικοποιηθεί ως επιπέδου εξήγησης (α) (Ε: Ερευνητής, Φ: Φοιτητής): 

Ε: Έχεις υπ΄ όψιν σου διάφορα ατομικά τροχιακά;
Φ: ….. τρεις κατηγορίες δεν είναι ;
Ε: Για γράψε τις τρεις κατηγορίες .
Φ¨Είναι τα τροχιακά τα s, τα p, τα d και τα f. 
Ε: Άρα, τέσσερις.
Φ: Τέσσερις, ναι.
Ε: Ωραία , τα p τα διακρίνουμε περαιτέρω ; 
Φ: Τα p είναι τριπλώς εκφυλισμένα, είναι τα px, τα py και τα pz. 
Ε: Αυτά τα x,y,z τι είναι ; Από πού προέρχονται αυτά ;
Φ: Αυτά είναι κατά μήκος του άξονα x, του άξονα y και του άξονα z σε τρισδιάστατο σύστημα .
Ε:  Eίπες  ότι  με  κάποιους  μαθηματικούς  υπολογισμούς  βρίσκουμε  τα  τροχιακά…… θα  σου 

θυμίσω αν θέλεις ότι λύνουμε μια εξίσωση……. Ξέρεις ποια εξίσωση ; 
Φ: Του Schrödinger.

Είναι φανερό εδώ ότι ο φοιτητής απαντάει πολύ σύντομα ή μονολεκτικά.

Κατηγορία (β): Περιλαμβάνει τις απαντήσεις που δείχνουν στοιχεία κατά λέξη αναπαραγωγής 
ορισμών ή  προτάσεων/εξηγήσεων που περιλαμβάνονται  αυτούσια στα βιβλία.  Ο ορισμός  των 
ατομικών τροχιακών και η απάντηση ότι μπορούμε να εφαρμόσουμε την εξίσωση Shrödinger 
σε όλα τα άτομα κάνοντας τις κατάλληλες προσεγγίσεις κωδικοποιείται ως (β).

Οι απαντήσεις  και  των δύο κατηγοριών (α) και  (β)  είναι  απλές και  δεν περιλαμβάνουν 
αιτιότητα. Η διαχωριστική γραμμή μεταξύ των δύο συνίσταται στο γεγονός ότι η κατηγορία (α) 
περιλαμβάνει μόνο λέξεις και όρους ενώ η κατηγορία (β) περιλαμβάνει ορισμούς και προτάσεις.

Τα παρακάτω αποσπάσματα έχουν κωδικοποιηθεί ως επιπέδου εξήγησης (β):
• Τα   ατομικά  τροχιακά  προέρχονται  από  τη  λύση  της  κυματοσυνάρτησης   του  Shrodinger και  

εκφράζουν την πιθανότητα να βρεθούν τα ηλεκτρόνια μια δεδομένη χρονική στιγμή σε «εκείνο» το  
σημείο.

• Τα μοριακά τροχιακά προέρχονται από τον συνδυασμό των ατομικών τροχιακών….
Και τα δύο αποσπάσματα εμπεριέχουν απλή αναπαραγωγή ορισμών από τα βιβλία και  άρα 
αποτελούν  εξηγήσεις  χαμηλού  επιπέδου,  χωρίς  προσωπική  χροιά,  ενώ  δεν  περιλαμβάνουν 
αιτιότητα.
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Κατηγορία (γ): Περιλαμβάνει επίσης απαντήσεις που περιέχουν γνώση αναπαραγόμενη μέσα 
από  τα  βιβλία,  αλλά  διακρίνονται  από  αυτές  της  κατηγορίας  (β),  διότι  είναι  υψηλότερης 
εξηγητικής ισχύος και περιλαμβάνουν αιτιότητα. Εδώ ακριβώς έγκειται και η διαφορά μεταξύ 
των  κατηγοριών  (β)  και  (γ).   Το  παρακάτω  απόσπασμα  έχει  κωδικοποιηθεί  ως  επιπέδου 
εξήγησης (γ):

• Όταν σχηματίζονται οι δεσμοί για να είναι ίδιας ενέργειας, ισοδύναμοι….. τα τροχιακά s 
και  p  π.χ.  έχουν  διαφορετική  ενέργεια…..  και  επειδή  οι  δεσμοί  θα  έπρεπε  να  είναι  
ισοδύναμοι αυτά λέμε ότι υβριδοποιούνται.

Είναι φανερό ότι ο φοιτητής χρησιμοποιεί εδώ την ερμηνεία που περιλαμβάνει αιτιότητα, την 
οποία αναπαράγει από τα βιβλία προκειμένου να εξηγήσει τον υβριδισμό. Η απάντηση αυτή 
είναι υψηλότερου επιπέδου από μια απάντηση που θα περιλάμβανε ορισμό, όπως: «υβριδισμός 
είναι…» και θα κωδικοποιούνταν ως επιπέδου (β).

Κατηγορία (δ): Περιλαμβάνει τις  απαντήσεις  που περιέχουν αιτιότητα αλλά δεν αποτελούν 
απευθείας αναπαραγωγή τμημάτων από τα βιβλία. Εδώ οι φοιτητές, με προσωπικό τρόπο και μη 
χρησιμοποιώντας  προτάσεις  απευθείας  από  τα  βιβλία,  εκφράζουν  με  λογική  συνοχή  και 
αιτιότητα,  εξηγήσεις  υψηλού  επιπέδου.  Για  παράδειγμα,  η  παρακάτω  απάντηση  αποτελεί 
εξήγηση  που  περιλαμβάνει  αιτιότητα,  δεν  είναι  απλή  αναπαραγωγή  και  αναδεικνύει 
προσωπικού χαρακτήρα εξηγήσεις.

• «Νομίζω ότι σε μια ένωση του βηρυλλίου θέλαμε να εξηγήσουμε κάποια πράγματα θεωρητικά,  
αλλά το πείραμα δεν ήταν συμβατό με τη θεωρία, και σκεφθήκαμε να αλλάξουμε κάποια πράγματα  
για να έχουμε ικανοποιητικά αποτελέσματα» 

Η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στις κατηγορίες (γ) και (δ) βρίσκεται στο γεγονός ότι η 
κατηγορία (δ) περιλαμβάνει προτάσεις που εκφράζουν προσωπικά νοήματα και  δεν είναι κατά 
λέξη αναπαραγωγή προτάσεων από τα βιβλία. 

Τα παρακάτω αποσπάσματα έχουν επίσης κωδικοποιηθεί ως επιπέδου εξήγησης (δ):
Φ: Ένα ηλεκτρόνιο ανήκει στο μόριο και όχι στο άτομο…. ανήκουν από κοινού.
Ε: Πώς βρίσκουμε τα μοριακά τροχιακά;
Φ: Με συμβολή δύο ή περισσότερων ατομικών τροχιακών.

Ε: Μπορούμε να λύσουμε την εξίσωση Schrödinger γι’αυτή την ένωση και να βρούμε απευθείας 
τα μοριακά τροχιακά;

Φ: Όχι, διότι αυτή η εξίσωση στηρίζεται στο γεγονός ότι υπάρχει ένας πυρήνας, οπότε εδώ θα 
ήταν πιο πολύπλοκο πρόβλημα.

Ε: Άρα πώς βρίσκουμε τα μοριακά τροχιακά;
Φ: Πάλι χρησιμοποιούμε τη θεωρία των ατομικών  τροχιακών για να τα βρούμε…
Ε: Και τι κάνουμε δηλαδή;
Φ: Και γίνεται συμβολή δύο τροχιακών.
Ε: Συμβολή με την έννοια της οπτικής… κύματα;
Φ: Και με την οπτική έννοια και με την έννοια της ενέργειας.

      Φ: Στο μόριο τα ατομικά τροχιακά ενώνονται με αποτ……
Ε: Με ποια μέθοδο;
Φ: Γραμμικό συνδυασμό
Ε: Δηλαδή;
Φ: Σε επίπεδο συναρτήσεων. 

Το επίπεδο των μοντέλων
Οι  απαντήσεις  ανέδειξαν  τρεις  κύριες  κατηγορίες  απόψεων  σε  σχέση  με  την  έννοια  του 
μοντέλου, οι οποίες κωδικοποιήθηκαν με τους αριθμούς 1, 2  και 3.
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Επίπεδο (1): Οι φοιτητές θεωρούν τα μοντέλα ως αντίγραφα των πραγματικών οντοτήτων. Για 
παράδειγμα, η απάντηση «μπορούμε να δούμε τα ηλεκτρονιακά νέφη και μπορούμε να δούμε  … 
πιο  σκούρες  περιοχές»  κωδικοποιείται  ως  επίπεδο  1.  Το  παρακάτω  απόσπασμα  έχει  επίσης 
κωδικοποιηθεί ως επιπέδου μοντέλων (1):

Φ: Φαντάζομαι ότι θα υπήρχε κάποιο σφαιρικό νέφος το οποίο θα προερχόταν από τα 1s και 
ειδικότερα από το 2s που είναι και μεγαλύτερο.

Ε: Και τα 2p;
Φ: Και από τα 2p κάποιους λοβούς.
Ε: Σαν αυτά που σχεδίασες εκεί;
Φ: Ναι 
Ε: Θα τα έβλεπες δηλαδή αυτά τα πράγματα;
Φ: Ναι

Είναι φανερό ότι ο φοιτητής πιστεύει ότι θα μπορούσε να αντιληφθεί με τις αισθήσεις του, 
δηλαδή να δει τα σχήματα που περιλαμβάνονται στα βιβλία. Προφανώς συγχέει τα σχήματα με 
τις μικροσκοπικές οντότητες. 

Επίπεδο (2): Οι φοιτητές δεν υιοθετούν απευθείας αντιστοίχιση των μοντέλων με τις φυσικές 
οντότητες. Παρόλα αυτά αποδίδουν απευθείας μακροσκοπικές ιδιότητες σε ό,τι συμβαίνει στον 
υπομικροσκοπικό κόσμο. Υιοθετούν απόψεις για το ότι τα μοντέλα είναι  χρήσιμες κατασκευές  
των επιστημόνων, αλλά δεν απεμπλέκονται πλήρως από την πραγματικότητα. Για παράδειγμα, η 
ακόλουθη απάντηση κωδικοποιείται ως επιπέδου 2: 

• «Δε νομίζω ότι  μπορούμε να δούμε τα ηλεκτρονιακά νέφη … διότι  προκύπτουν θεωρητικά. 
Υποθέτω ότι αν είχαμε το κατάλληλο εργαλείο θα μπορούσαμε να τα δούμε».  

Αν  και  διατυπώνει  την  άποψη  ότι  οι  αναπαραστάσεις  που  χρησιμοποιούμε  προέκυψαν 
θεωρητικά,  εν τούτοις  στη συνέχεια διατυπώνει  την άποψη ότι  πιθανόν η αδυναμία μας  να 
αντιληφθούμε με τις αισθήσεις μας τις οντότητες οφείλεται σε αδυναμία της τεχνολογίας που 
έχουμε  αναπτύξει.  Τα  παρακάτω  αποσπάσματα  έχουν  επίσης  κωδικοποιηθεί  ως  επιπέδου 
μοντέλων (2):

Ε: Θα μπορούσε κανείς να δει μέσα, θα διέκρινε αυτά τα σχήματα, σφαίρες κ,λπ,; 
Φ: Εγώ νομίζω αυτά τα παίρνουμε θεωρητικά.
Ε: Τα έχουν φτιάξει οι άνθρωποι δηλαδή;
Φ: Εκτός αν με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο……….
Ε: Υποθέτεις ότι θα μπορούσαμε να τα δούμε με κάποιο όργανο;
Φ: Επειδή ο χώρος έχει πολλές διαστάσεις παίρνουμε το s σαν μια σφαίρα και τα p αντίστοιχα …
Ε: Άρα θα μπορούσαμε να δούμε τέτοιο σχήμα;
Φ: Θα μπορούσαμε …….πιθανώς με κατάλληλα όργανα.

Ε: …… θα έπρεπε να διακρίνω κάτι από τους λοβούς;
Φ: Όχι δε νομίζω.
Ε: Δηλαδή αυτά εδώ είναι δικά μας κατασκευάσματα, αφού δεν τα βλέπουμε και δεν υπάρχουν.
Φ: Το ότι δεν τα βλέπουμε δε σημαίνει ότι δεν υπάρχουν.
Ε: Περιμένω ότι θα μπορούσα να τα δω;
Φ: Με γυμνό μάτι δεν μπορώ να τα δω. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν κάποιες άλλες τεχνικές με τα 

φάσματα. 

Eπίπεδο (3): Οι φοιτητές θεωρούν τα μοντέλα επινοήσεις και κατασκευές των επιστημόνων. Οι 
κατασκευές αυτές διαθέτουν τις ιδιότητες που είτε προβλέπονται είτε επαληθεύονται από το 
πείραμα. Για παράδειγμα η απάντηση «Αυτά τα [ατομικά τροχιακά] είναι μαθηματικές εξισώσεις 
…δεν υπάρχουν στη φύση …επομένως δε μπορούμε να τα δούμε τα χρησιμοποιούμε μόνο για να  
μελετήσουμε» έχει  κωδικοποιηθεί ως επιπέδου 3.
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Τα παρακάτω απόσπασματα  έχουν κωδικοποιηθεί επίσης ως επιπέδου (3):
Φ: Θα ξέραμε από τις εξισώσεις… θα ξέραμε πού θα είναι περισσότερο πυκνό ή όχι [το 

ηλεκτρονιακό νέφος], αλλά δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να το δούμε κι όλας. 
Ε: Δηλαδή αυτά τα πράγματα θεωρείς ότι είναι  δημιουργήματα του ανθρώπου …….αυτά τα 

τροχιακά ; 
Φ: Είναι κάποια μοντέλα. 
Ε: Μοντέλα…….τι σημαίνει μοντέλα για σένα ; 

      Φ: Κάποιο πράγμα το οποίο το βάζεις σαν …. σαν να το δέχεσαι και από κει και πέρα πάνω σε αυτό 
κτίζεις διάφορα άλλα πράγματα.

      Φ: Μάλλον δεν μπορούμε να τα δούμε…δεν μπορούμε να τα ξεχωρίσουμε, αυτά είναι μαθηματικές 
εξισώσεις. Δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα κάποιες καθορισμένες s και p, δηλαδή δεν φαίνονται… 
δεν θα μπορούσαμε να τα δούμε.

Ε: Επομένως ποιος ο ρόλος τους;
Φ: Απλώς τα χρησιμοποιούμε για να μελετούμε. 

Εκτός από τις παραπάνω κατηγορίες προέκυψαν και οι μεταβατικές καταστάσεις (2)3 και 2(3). 
Εδώ περιλαμβάνονται οι προτάσεις που δεν αναδεικνύουν μια ξεκάθαρη θέση για την έννοια 
του μοντέλου που να μπορεί να θεωρηθεί επιπέδου 3. Παρόλο ότι φαίνεται ότι οι φοιτητές αυτοί 
ισορροπούν  ανάμεσα  στα  δύο  επίπεδα,  φαίνεται  ότι  δείχνουν  προτίμηση  στην  άποψη  που 
μπορεί να θεωρηθεί επιπέδου 3 ή 2. Επειδή η διάκριση ανάμεσα στις μεταβατικές καταστάσεις 
(2)3 και 2(3) είναι πολύ λεπτή, οι καταστάσεις αυτές θεωρούνται ισοδύναμες.

Από τη σύνθεση των παραπάνω κατηγοριών προέκυψαν τέσσερις κατηγορίες περιγραφής 
Α,  Β,  Γ  και  Δ,  οι  οποίες  αποτελούν  όλο  το  φάσμα  της  γνώσης  και  κατανόησης  που 
αναδεικνύεται από τις απαντήσεις των φοιτητών της έρευνάς μας. Το φάσμα αυτό περιλαμβάνει 
τις τέσσερις κατηγορίες που μπορούν να διαταχθούν στο συνεχές του Ausubel, από την ακραία 
μηχανιστική  (rote learning)  έως  την  ακραία  νοηματική  (meaningful learning)  μάθηση.  Οι 
κατηγορίες Α και Β βρίσκονται στην περιοχή της μηχανιστικής μάθησης και οι Γ και Δ στην 
περιοχή της νοηματικής μάθησης. Ξεκινώντας από την ακραία μηχανιστική, που αντιστοιχεί 
στην κατηγορία Α [επίπεδο εξηγήσεων α(β), β(γ), β και επίπεδο μοντέλων 1], προχωρούμε στην 
κατηγορία Β [επίπεδο εξηγήσεων β ή β(γ) και επίπεδο μοντέλων 2] , από εκεί στην κατηγορία Γ 
[επίπεδο εξηγήσεων  β(γ),  γ  ,  γ(δ)  και  επίπεδο μοντέλων  2  ή  2(3)]  και  τέλος  στην  ακραία 
νοηματική, που αντιστοιχεί κατηγορία Δ [επίπεδο εξηγήσεων δ, γ(δ) και επίπεδο μοντέλων 3 ή 
2(3)].  Οι δεκαεννέα φοιτητές κατανέμονται στις κατηγορίες ως εξής: τρεις στην κατηγορία Α, 
τρεις στην κατηγορία Β, πέντε στην κατηγορία Γ και οκτώ στην κατηγορία Δ.

Συμπεράσματα
Είναι φανερό από τα αποτελέσματα της έρευνας ότι γνώση πλήρους νοήματος, δηλαδή γνώση 
που  να  δίνει  στους  φοιτητές  και  στους  μαθητές  τη  δυνατότητα  για  προσωπικές  εξηγήσεις 
υψηλού  επιπέδου  είναι  εκείνη  που  περιλαμβάνει  απόψεις  για  τα  μοντέλα  συμβατές  με  τις 
επιστημονικά αποδεκτές. Η αποτύπωση των κατηγοριών υπό το πρίσμα του συνεχούς του Aus-
ubel μάς  δίνει  μια  πληρέστερη  εικόνα  των  εκφάνσεων  των  διαφορετικών  τρόπων  που 
οικοδομούν  τη  γνώση  των  βασικών  κβαντικών  εννοιών  οι  φοιτητές,  ώστε  να  μας  δοθεί  η 
δυνατότητα να αναπτύξουμε κατάλληλες στρατηγικές διδασκαλίας.

Στην  επιστήμη  χρησιμοποιούμε  ένα  ή  περισσότερα  (θεωρητικά)  μοντέλα  που  συχνά 
βρίσκονται  σε  σύγκρουση μεταξύ τους.  «Στην περίπτωση αυτή  η  ενέργεια  που έχει  καίρια 
σημασία  για  τη  διδασκαλία  είναι  οι  εκπαιδευτικοί  να  αξιολογήσουν  ποια  από  αυτές  τις 
εναλλακτικές προσφέρει  την πιο πειστική εξήγηση των επιμέρους φαινομένων του φυσικού 
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κόσμου»  (Driver,  Newton, &  Osborne,  2000,  p.  296). Και  αυτό  διότι  όταν  τα  μοντέλα 
βρίσκονται σε σύγκρουση μεταξύ τους, τότε οι μαθητές επιλέγουν αυτό που φαίνεται να είναι 
πιο συγκεκριμένο και γι΄ αυτό περισσότερο λογικό (Taber, 2002). 

Από  την  ευρύτερη  έρευνα,  (Στεφανή  2007,  Stefani &  Tsaparlis 2009),  μέρος  των 
αποτελεσμάτων της οποίας παρατίθενται εδώ, έχει βρεθεί (Stefani 2006) ότι χαρακτηριστικό 
παράδειγμα αποτελεί το ότι μαθητές και φοιτητές επιλέγουν το μοντέλο του  Bohr έναντι του 
κβαντομηχανικού, γεγονός που έχει σημειωθεί ως μία από τις κύριες αιτίες για τη δυσκολία 
προσέγγισης  της  κβαντικής  χημείας.  Η απομάκρυνση των απλών και  ευρέως  διαδεδομένων 
μοντέλων από το γνωστικό σύστημα των μαθητών και φοιτητών είναι  πολύ δύσκολη, αφενός 
επειδή είναι πολλαπλά κατοχυρωμένα στο μυαλό τους εξ αιτίας της εξηγητικής ισχύος τους, 
αλλά και επειδή εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται στη διδασκαλία. Από την παρούσα και 
άλλες έρευνες  (Van Driel & Verlop, 1999) έχει βρεθεί ότι και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση οι 
φοιτητές διδάσκονται ανώτερου επιπέδου μοντέλα, αλλά παρόλα αυτά συχνά καταφεύγουν σε 
προηγούμενα  απλούστερα  μοντέλα,  διότι  μπορούν  να  τα  διαχειρισθούν  πιο  εύκολα.  Η 
εννοιολογική  αλλαγή  μέσω  διδακτικών  πρακτικών  προτείνεται  ως  αποτελεσματική  για  την 
αποφυγή των ντετερμινιστικών απόψεων των μαθητών και φοιτητών (Tsaparlis & Papaphotis, 
2008).  Προτείνεται  επίσης  η  διδασκαλία  της  σύγχρονης  επιστήμης  μέσω  διαθεματικών 
προσεγγίσεων  (Στεφανή  2007),  η  αποτελεσματικότητα  των  οποίων  είναι  ανάγκη  να 
επιβεβαιωθεί μέσω εμπειρικών δεδομένων.
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Σε έναν κόσμο που διαρκώς μεταβάλλεται η περιβαλλοντική εκπαίδευση των μαθητών 
και  φοιτητών-υποψηφίων  δασκάλων  δεν  θα  πρέπει  να  αρκείται  μόνο  στην 
ευαισθητοποίηση ή τη μηχανιστική αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων 
αλλά  κυρίως  να  τους  παρέχει  την  δυνατότητα  να  κατανοούν  τον  τρόπο  που  η 
σύγχρονη  οικονομία,  κοινωνία,  επιστήμη  και  τεχνολογία  δημιουργούν,  εξηγούν  και 
αντιμετωπίζουν  τα  προβλήματα  αυτά.  Με  γνώμονα  την  παραπάνω  θεμελιώδη 
διαπίστωση  η  παρούσα  εργασία  προτείνει  τη  μελέτη  του  περιβαλλοντικού 
προβλήματος της όξινης βροχής με βάση ένα διδακτικό μοντέλο,  το οποίο εστιάζει 
αφενός  στη  σύνδεση  των  γεγονότων  που  πραγματοποιούνται  στις  διαφορετικού 
επιπέδου  κλίμακες  ανάλυσης,  αφετέρου  στο  ιστορικο-κοινωνικό  πλαίσιο  που 
διαμορφώνεται από τον ανθρώπινο παράγοντα. Για την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού 
σεναρίου που σχεδιάστηκε με βάση το παραπάνω διδακτικό μοντέλο αξιοποιήθηκαν οι 
δυνατότητες  που  προσφέρει  η  σύγχρονη  υπολογιστική  τεχνολογία  των 
προσομοιώσεων.

Εισαγωγή
Η εκπαίδευση των μαθητών και φοιτητών σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον θα πρέπει να 
έχει ως βασικό προσανατολισμό τη δημιουργία πολιτών με οικολογική σκέψη (Gough, 2002) 
που θα είναι σε θέση όχι μόνο να αναγνωρίζουν και να αξιολογούν ως τέτοια τα περιβαλλοντικά 
προβλήματα, αλλά και να κρίνουν επιστημονικά επιχειρήματα, να κατανοούν το νόημα και την 
εμβέλεια  επιστημονικών υποθέσεων και  δεδομένων,  να αναζητούν και  να καταλήγουν στην 
επιστημονική  γνώση  της  εποχής  τους,  να  μετέχουν  στον  κοινωνικό  διάλογο  για  την  λήψη 
μέτρων  φιλικών  προς  το  περιβάλλον  και,  τέλος,  να  υποστηρίζουν  ως  εργαζόμενοι  ή/και 
καταναλωτές ανάλογα μέτρα και πρακτικές (Anderson et al., 2006). 
Άρα  χρειάζεται  να  δημιουργηθεί  μια  νέα  γενιά  επιστημονικά  και  πολιτικά  εγγράμματων 
φοιτητών  –  υποψήφιων  δασκάλων  που  θα  συμμετέχουν  ενεργά  στις  κοινωνικές  διεργασίες 
(Hodson, 2003) για τον επιπλέον λόγο ότι τα περιβαλλοντικά προβλήματα, όντας πολύπλοκα 
και πολυσύνθετα, δεν είναι δυνατό να κατανοηθούν και να αντιμετωπιστούν αποκλειστικά και 
μόνο με το εννοιολογικό πλαίσιο μιας φυσικής επιστήμης χωρίς τη διεπιστημονικότητα από 
πλευράς κοινωνικών επιστημών. 
Γι’ αυτό ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην αναζήτηση καινοτόμων διδακτικών πρακτικών που θα 
πρέπει να στοχεύουν στην πολυπρισματική μελέτη των περιβαλλοντικών φαινομένων και στις 
τρεις  κλίμακες  ανάλυσης,  την  μικροσκοπική,  την μακροσκοπική και  τη πολύ μεγάλη (large 
scale) κλίμακα (Anderson, 2007), χωρίς να παραγνωρίζουν τον ιστορικο-κοινωνικό παράγοντα 
δημιουργίας και διαμόρφωσής τους. Έτσι, για παράδειγμα, το περιβαλλοντικό πρόβλημα της 
ενίσχυσης του φαινομένου του θερμοκηπίου λόγω της καύσης μεγάλων ποσοτήτων ορυκτών 
καυσίμων ερμηνεύεται μεν μέσω της χρήσης οντοτήτων και διεργασιών που συμβαίνουν τόσο 
σε μακροσκοπικό όσο και σε μοριακό, ιοντικό επίπεδο, κατανοείται δε  εντός του πλαισίου 
οργάνωσης της παραγωγής των βιομηχανικών κοινωνιών. 
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Σύμφωνα  με  τις  παραπάνω  προκείμενες,  η  παρούσα  εργασία  προτείνει  τη  μελέτη 
περιβαλλοντικών προβλημάτων με βάση ένα διδακτικό μοντέλο το οποίο επιχειρεί τη σύνδεση 
των  γεγονότων  που  πραγματοποιούνται  στις  διαφορετικού  επιπέδου  κλίμακες  ανάλυσης, 
αναδεικνύοντας παράλληλα το διαμορφωτικό και ρυθμιστικό ρόλο του ανθρώπινου παράγοντα, 
κυρίως  στο  επίπεδο  της  μεγάλης  κλίμακας.  Το  μοντέλο  αυτό  αποτέλεσε  την  πλατφόρμα 
ανάπτυξης  του  περιβαλλοντικού  εκπαιδευτικού  σεναρίου  «Όξινη  Βροχή»,  το  οποίο  έχει  ως 
βασικό  στόχο  να  ενισχύσει  τις  προσπάθειες  των  φοιτητών  -  υποψήφιων   δασκάλων  να 
κατανοήσουν  το  φαινόμενο  της  όξινης  βροχής,  την  αλληλεπίδρασή  του  με  το  φυσικό  και 
ανθρωπογενές περιβάλλον και την εξέλιξη του προβλήματος σε Ελλάδα και Ευρώπη. 
Η  επιλογή  για  τη  μελέτη  και  διδακτική  προσέγγιση  του  προβλήματος  της  όξινης  βροχής 
κρίνεται ενδεδειγμένη, καθώς το συγκεκριμένο πρόβλημα:

1. παρουσιάζει  τοπικό ενδιαφέρον,  καθώς προκάλεσε την υποβάθμιση μερικών,  από τα 
σημαντικότερα σε παγκόσμιο επίπεδο, ελληνικών έργων τέχνης 

2. αναδεικνύει  τη  δυνατότητα  της  επιστήμης  και  της  τεχνολογίας  να  ερμηνεύει  και  να 
επιλύει αντίστοιχα προβλήματα, αλλά και τη σημασία της συνεργασίας των λαών πέρα 
από τα στενά κρατικά πλαίσια (Semb, 2001)

3. παραμένει ένα πρόβλημα αιχμής για χώρες με αναπτυσσόμενες οικονομίες δείχνοντας 
την ανάγκη μεταφοράς τεχνογνωσίας από τις ανεπτυγμένες προς τις αναπτυσσόμενες 
χώρες, προκειμένου να μην υποβαθμιστεί το φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον των 
περιοχών αυτών (Zhiling & Degang 2005, Larssen et al. 2006)

4. αποτελεί βασικό επιχείρημα τοπικών φορέων στον ελλαδικό και ευρωπαϊκό χώρο που 
αντιδρούν  στα  αναπτυξιακά  σχέδια  μεγάλων  επιχειρήσεων  με  ρυπογόνα  ενεργειακή 
πολιτική και αντι-οικολογικές πρακτικές. 

Το διδακτικό μοντέλο 
Επειδή το πρόβλημα της όξινης βροχής,  όπως τα περισσότερα περιβαλλοντικά προβλήματα, 
διαμορφώνεται και εξελίσσεται στη διάρκεια πολλών δεκαετιών, η διδακτική του προσέγγιση 
δεν  μπορεί  να  μη  συμπεριλάβει  την  ιστορική  του  διάσταση.  Επίσης,  με  δεδομένο  ότι  το 
πρόβλημα εξελίσσεται σε μεγάλες αποστάσεις από την ατμόσφαιρα μέχρι τους πυθμένες των 
επιφανειακών  υδάτων,  γίνεται  αντιληπτό  ότι  εξίσου  σημαντική  είναι  και  η  ευρεία  φυσική 
διάσταση. Βέβαια από το διδακτικό σχεδιασμό δεν μπορεί να απουσιάζει η ενδιάμεση κλίμακα, 
αυτή που αναφέρεται σε ό,τι είναι δυνατόν να παρατηρηθεί άμεσα από το φαινόμενο και που 
συνήθως αποκαλείται μακρο-κλίμακα. Όμως η εξήγηση της δημιουργίας της όξινης βροχής όσο 
και της αλληλεπίδρασης με το φυσικό αλλά και πολιτισμικό περιβάλλον ερμηνεύεται κυρίως σε 
μικρο-κλίμακα με τη βοήθεια της Χημείας. 
Έτσι,  σε φυσικό επίπεδο το φαινόμενο της  όξινης  βροχής  μπορεί  να μελετηθεί  σε τρία (3) 
επίπεδα ανάλυσης:  (α)  Την  πολύ  μεγάλη  διάσταση,  από τα  νέφη  μέχρι  τους  πυθμένες  των 
υδάτινων  οικοσυστημάτων,  το  έδαφος  των  χερσαίων  οικοσυστημάτων  και  το  είδος  του 
υπεδάφους  που  παίζει  καθοριστικό  ρόλο  για  την  επίδραση  της  όξινης  βροχής  στο  φυσικό 
περιβάλλον,  (β)  τη  μεσαία  κλίμακα,  μακρο-κλίμακα,  όπου  παρατηρούνται  μεταβολές  στην 
οξύτητα και αλληλεπίδραση του όξινου νερού με φυτά, ζώα και ανθρώπινες κατασκευές και (γ) 
τη μικρο-κλίμακα, όπου η οξύτητα και η δράση των οξέων εξηγείται με χημικές αντιδράσεις σε 
μοριακό – ιοντικό επίπεδο. Σε αυτό το επίπεδο εξηγείται τόσο η έννοια της οξύτητας, όσο και η 
διαφορετική  αλληλεπίδραση  των  οξέων  με  τα  διαφορετικά  υλικά  αλλά  και  η  καθοριστική 
σημασία της φύσης του υπεδάφους για την προστασία των οικοσυστημάτων. Σε ιστορικό και 
κοινωνικό  επίπεδο  η  εξέλιξη  του  προβλήματος,  στενά  συνυφασμένη  με  την  ιστορία  της 
βιομηχανικής και οικονομικής ανάπτυξης, μπορεί να γίνει κατανοητή μόνο κατόπιν επαρκούς 
μελέτης των τριών φυσικών κλιμάκων. 
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Στην παρούσα εργασία, προκειμένου να μελετηθεί το πρόβλημα της όξινης βροχής συνδυαστικά 
και να αναλυθεί στη μικρο-, μακρο- και την πολύ μεγάλη κλίμακα, αλλά και να αναλυθεί το 
ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο δημιουργίας και διαμόρφωσης του φαινομένου, προτείνεται η 
αξιοποίηση από την «Εκπαίδευση στην Περιβαλλοντική Επιστήμη» των διδακτικών μοντέλων 
της «Εκπαίδευσης στη Χημεία» με τις αναγκαίες τροποποιήσεις. Κατ’ αρχήν, από το μοντέλο 
του  «επίπεδου  τριγώνου»  (Johnstone,  1993)  που  αναλύει  με  συνδυαστικό  τρόπο  το 
μακροσκοπικό, το μικροσκοπικό και το συμβολικό επίπεδο σκέψης προκύπτει το μοντέλο του 
«τετραέδρου» (Mahaffy,  2004)  που,  εκτός  των παραπάνω,  περιλαμβάνει  και  τον ανθρώπινο 
παράγοντα, στο πλαίσιο του οποίου η Χημεία βρίσκει το νόημα και την εφαρμογή της. Στη 
συνέχεια και προκειμένου να συμπεριληφθεί και η πολύ μεγάλη κλίμακα ανάλυσης (Anderson, 
2007), το συμβολικό επίπεδο, στο τετράεδρο του Μahaffy, ενσωματώνεται στο μικροσκοπικό 
και  ο  ανθρώπινος  παράγοντας  εξειδικεύεται  στην  ιστορική  και  κοινωνική  διάσταση  του 
περιβαλλοντικού προβλήματος της όξινης βροχής (εικ. 1). Η ενσωμάτωση της συμβολικής με τη 
μικροσκοπική  συνιστώσα θεωρείται  απαραίτητη  προκειμένου  να  εξυπηρετήσει  και  να 
διευκολύνει  την  εξήγηση  και  σύνδεση  των  όσων  συμβαίνουν  στις  διαφορετικές  κλίμακες, 
καθώς η συμβολική γλώσσα χρησιμοποιείται για τη μελέτη και ανάλυση των εξελίξεων στη 
μακροσκοπική και ευρεία κλίμακα και απαντάται συχνά σε κείμενα, διαγράμματα και άλλες 
πρωτότυπες  πηγές  που μαρτυρούν  την  ιστορική,  κοινωνική  και  πολιτισμική  ταυτότητα  των 
περιβαλλοντικών προβλημάτων. 

Σε κάθε κορυφή του τελικού «τετράεδρου» αναλύονται τα παρακάτω: 
• Μακρο-επίπεδο:  Η  χημική  σύσταση  της  όξινης  βροχής,  η  οξύτητά  της  και  η 

αλληλεπίδραση οξέος/πετρώματος τόσο στην περίπτωση των ανθρώπινων κατασκευών, 
όσο και στην περίπτωση της αλληλεπίδρασης αποσαθρωμένου πετρώματος/οξέος μέσα 
στο έδαφος1. 

• Μικρο-επίπεδο: Αναπαράσταση και ερμηνεία του μακρο-επιπέδου με μοριακά χημικά 
μοντέλα και δυναμικές διεργασίες - αντιδράσεις. 

1Αυτή η αντίδραση, κατά την οποία το ασβεστολιθικό πέτρωμα αντιδρά με την όξινη βροχή εξουδετερώνοντας την οξύτητα της 
ενώ το πυριτικό έχει μικρή ρυθμιστική ικανότητα με αποτέλεσμα την οξίνιση των επιφανειακών υδάτων και τη μείωση του pH 
του εδάφους, έπαιξε σημαντικό ρόλο στην υποβάθμιση των αρχαίων μνημείων αλλά και στην προστασία οικοσυστημάτων στη 
χώρα μας και τον υπόλοιπο κόσμο. Με βάση αυτή την αντίδραση θεμελιώθηκε η έννοια «των κρίσιμων φορτίων», χάρη στην 
οποία  ερμηνεύτηκε  η  δράση  της  όξινης  βροχής  σε  ευαίσθητα  οικοσυστήματα  και  η  Ευρώπη  χαρτογραφήθηκε  σε  ζώνες 
οικολογικά  ευαίσθητες  και  λιγότερο  ευαίσθητες  στην  όξινη  ρύπανση.  Τα  όρια  εκπομπών  καθορίστηκαν  με  βάση  α)  την 
παραπάνω  χαρτογράφηση  και  β)  τα  δεδομένα  ανάπτυξης  των  διαφορετικών  κρατών  της  Ευρώπης  και  βάσει  αυτών 
θεμελιώθηκαν οι διεθνείς συμφωνίες και συνθήκες.   
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• Πολύ μεγάλο επίπεδο: Η διαφορετική αλληλεπίδραση της όξινης βροχής με διαφορετικά 
φυσικά και ανθρωπογενή περιβάλλοντα.

• Κοινωνικο-ιστορικό πλαίσιο: Η εξέλιξη του προβλήματος στην Αθήνα και την υπόλοιπη 
Ευρώπη.  Συνιστώσες της  ευρωπαϊκής  κουλτούρας που επηρέασαν και  επηρεάστηκαν 
από το πρόβλημα.

Σχεδιασμός και ανάπτυξη εκπαιδευτικού σεναρίου
Το  εκπαιδευτικό  σενάριο  «Όξινη  Βροχή»  σχεδιάστηκε  και  αναπτύχθηκε  υιοθετώντας  τις 
βασικές  αρχές  που  προτείνει  ο  Edelson (2007)  για  το  σχεδιασμό  περιβαλλοντικών 
προγραμμάτων. Έτσι, συνδυάζοντας τη διερευνητική μάθηση με ένα φάσμα παραδοσιακών και 
καινοτόμων, τεχνολογικά σύγχρονων, δραστηριοτήτων θέτει τους εκπαιδευόμενους στο ρόλο 
των επιστημόνων προκειμένου να μελετήσουν την περίπτωση του πραγματικού προβλήματος 
της όξινης βροχής. 
Αρχικά διερευνάται η αλληλεπίδραση της όξινης βροχής με τα διαφορετικά πετρώματα και η 
σημασία της  τόσο σε  επίπεδο φυσικού όσο και  ανθρωπογενούς  περιβάλλοντος.  Η ανάλυση 
γίνεται στο, άμεσα προσεγγίσιμο από τους εκπαιδευόμενους, μακροσκοπικό επίπεδο με κλασικό 
πείραμα, τεχνική που θεωρείται η πιο κατάλληλη, αφού προσφέρει την αμεσότητα της εμπειρίας 
σε αυτό το επίπεδο ανάλυσης. 
Τα βασικά ερωτήματα που καλούνται να διερευνήσουν οι εκπαιδευόμενοι είναι τα ακόλουθα: 

1. Η φύση του πετρώματος αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την αντοχή των πέτρινων 
κατασκευών στην όξινη ρύπανση; 

2. Η φύση του πετρώματος σε ένα οικοσύστημα μπορεί να επηρεάσει την αλληλεπίδραση 
του οικοσυστήματος με την όξινη βροχή και με ποιο τρόπο; 

Για  τη  διεξαγωγή του πειράματος  χρησιμοποιούνται  ασβεστολιθικά  και  πυριτικά  υλικά  που 
μπορούν  εύκολα  να  βρεθούν,  όπως  κιμωλία,  μαρμαρόσκονη,  κοχύλια  (από  τη  θάλασσα), 
πυριτική άμμος (υλικό για την κατασκευή κονιαμάτων) και γυαλί. Επιπλέον, χρησιμοποιούνται 
οξύ (λευκό ξύδι 7 βαθμών), βάση (καθαριστικό τζαμιών), νερό (από τη βρύση και απεσταγμένο 
ή απιονισμένο)  καθώς και  λωρίδες  πεχαμετρικού χαρτιού.  Πριν την έναρξη του πειράματος 
διανέμονται φύλλα εργασίας για το σχεδιασμό του και την καταγραφή των υποθέσεων, των 
μετρήσεων και των συμπερασμάτων που προκύπτουν.
Αντίθετα,  η  διερεύνηση  του  φαινομένου  στην  πολύ  μεγάλη  κλίμακα  δεν  είναι  δυνατό  να 
πραγματοποιηθεί σε κλασικό εργαστήριο δεδομένου ότι το πρόβλημα εξελίσσεται σε ορίζοντα 
δεκαετιών,  και  σε  τεράστιες  χωρικές  διαστάσεις.  Το  ίδιο  πρόβλημα  προκύπτει  και  στην 
περίπτωση  της  ανάλυσης  του  φαινομένου  σε  μικροσκοπικό  επίπεδο.  Για  το  λόγο  αυτό 
αξιοποιείται  το  εκπαιδευτικό  λογισμικό «Όξινη  Βροχή» που κατασκευάστηκε ειδικά  για  να 
προσομοιώσει  την  δημιουργία  και  εξέλιξη  του  προβλήματος  σε  ημι-φυσικό  (semi-natural) 
περιβάλλον, αρχικά χωρίς συνθήκες ρύπανσης και κατόπιν υπό την επίδραση της όξινης βροχής. 
Το περιβάλλον είναι ένα τοπίο - μοντέλο που περιλαμβάνει δασικό και υδάτινο οικοσύστημα 
(λίμνη), ένα εργοστάσιο και ένα άγαλμα. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να καθορίσει το υλικό 
κατασκευής του αγάλματος  και  να επιλέξει  το βασικό πέτρωμα του υπεδάφους του τοπίου. 
Μετά  τις  παραπάνω  επιλογές  το  τοπίο  σχηματίζεται  και  εξελίσσεται  υπό  την  επίδραση 
διαφορετικών καιρικών συνθηκών. 
Αρχικά  το  εργοστάσιο  δεν  λειτουργεί,  οπότε  ο  χρήστης  μπορεί  να  παρατηρήσει  την  υγιή 
κατάσταση του καθαρού τοπίου – μοντέλου υπό διαφορετικές καιρικές συνθήκες, αλλά και να 
μελετήσει τις μακροσκοπικές ιδιότητες στα διάφορα συστατικά του μοντέλου. Μπορεί δηλαδή 
να μετράει την οξύτητα του χώματος, των νεφών, της λίμνης και της βροχής, το διοξείδιο του 
άνθρακα και  τους ρύπους  στον αέρα, να παρατηρεί  το άγαλμα και  τα φύλλα των δέντρων. 
Παράλληλα μπορεί να εστιάζει σε μοριακό επίπεδο παρατηρώντας δυναμικά μοριακά μοντέλα. 
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Κατόπιν το εργοστάσιο αρχίζει να λειτουργεί καίγοντας άνθρακα υψηλής περιεκτικότητας σε 
θείο. Δεδομένου ότι ο αέρας της καύσης είναι πλούσιος σε άζωτο, τα καυσαέρια, εκτός από 
διοξείδιο  του άνθρακα,  είναι  πλούσια σε οξείδια του θείου και  του αζώτου.  Έτσι,  αυτά τα 
οξείδια ανιχνεύονται στην ατμόσφαιρα ενώ στα σύννεφα, τη βροχή και την ομίχλη μετριέται 
αυξημένη οξύτητα και ανιχνεύονται θειικά και νιτρικά ιόντα. Η οξύτητα του νερού που ρέει 
μέσα στο χώμα μεταβάλλεται ανάλογα με το είδος του υπεδάφους και το ίδιο συμβαίνει και με 
το νερό της  λίμνης.  Η μεταβολή αυτή έχει  σαν αποτέλεσμα την σταδιακή καταστροφή του 
δάσους  και  του  υδάτινου  οικοσυστήματος  όταν  το  μητρικό  πέτρωμα  είναι  πυριτικό,  ενώ 
εξισορροπείται  γρήγορα  με  ελάχιστες  μεταβολές  στο  οικοσύστημα  όταν  το  μοντέλο  έχει 
ασβεστολιθικό υπέδαφος. Σε μικροσκοπικό επίπεδο ο χρήστης μπορεί να παρακολουθήσει με 
δυναμικές μοριακές αναπαραστάσεις τη σύσταση της όξινης βροχής και των όξινων νεφών, το 
σχηματισμό της όξινης βροχής, την αντίδραση οξέος – αποσαθρωμένου πετρώματος μέσα στο 
χώμα και την αλληλεπίδραση οξέος – πετρώματος στο άγαλμα.
Δίπλα από την κύρια οθόνη που υλοποιεί το τοπίο – μοντέλο, ένα βοηθητικό μενού  δίνει στους 
φοιτητές  τη  δυνατότητα  να  ανατρέχουν  σε  οπτικοποιημένα  βοηθήματα  που  περιλαμβάνουν 
βασικές  και  σχετικές  με  το  πρόβλημα  έννοιες  από  τη  Χημεία  και  την  Περιβαλλοντική 
Επιστήμη.
Αρχικά, με κατάλληλα φύλλα εργασίας, οι εκπαιδευόμενοι παροτρύνονται να δημιουργήσουν το 
δικό τους μοντέλο και να κάνουν τις παρατηρήσεις τους. Όταν ολοκληρώσουν τις παρατηρήσεις 
τους  για  το  πώς  εξελίσσεται  το  μοντέλο τους  στην πολύ μεγάλη κλίμακα αλλά και  για  τη 
μεταβολή  των  φυσικοχημικών  και  βιολογικών  δεικτών  και  ιδιοτήτων  σε  μακροσκοπική 
κλίμακα, καλούνται να συζητήσουν τα ευρήματά τους, να συγκρίνουν τις πορείες των τοπίων 
και να κάνουν υποθέσεις για τους λόγους που επηρέασαν την εξέλιξή τους. Στη συνέχεια οι 
εκπαιδευόμενοι καλούνται να εστιάσουν στον μικρόκοσμο και να προσπαθήσουν με τη βοήθεια 
εννοιών από αυτό το επίπεδο ανάλυσης να προσδιορίσουν το νόημα της οξύτητας, τη διαφορά 
στις  οξύτητες της καθαρής και της όξινης βροχής και τον τρόπο που το οξύ αντιδρά με το 
ασβεστολιθικό πέτρωμα. Επίσης καλούνται να κάνουν υποθέσεις και να ερμηνεύσουν το ρόλο 
της παραπάνω αντίδρασης για το φυσικό και τεχνητό περιβάλλον. Τελικά συζητούν τις απόψεις 
τους  και  προχωρούν  σε  συγκρίσεις  με  τα  συμπεράσματα  που  είχαν  καταλήξει  κατά  τη 
διεξαγωγή του πειράματος (μακροσκοπική κλίμακα).
Στην  περίπτωση  διερεύνησης  του  ιστορικού  και  κοινωνικού  πλαισίου  θεωρήθηκε  ως 
καταλληλότερη μέθοδος η χρήση αυθεντικών κειμένων, διαγραμμάτων και δυναμικών χαρτών 
που υπάρχουν σε επίσημες σελίδες φορέων και οργανισμών στο διαδίκτυο. Με τον τρόπο αυτό 
αυξάνεται η εγκυρότητα της γνώσης συγκριτικά με τα παραδοσιακά σχολικά εγχειρίδια (Os-
borne & Hennessy, 2004), επιτυγχάνεται η διαθεματική προσέγγιση περιβαλλοντικών θεμάτων 
και προβάλλονται οι θέσεις και οι απόψεις της Εκπαίδευσης στην Περιβαλλοντική Επιστήμη. 
Εδώ οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να ανατρέξουν και να μελετήσουν αποσπάσματα από δυο 
επίσημα κείμενα - εκθέσεις σχετικά με την πορεία της περιβαλλοντικής ρύπανσης (Semb 2001, 
Αδαμόπουλος 2006), που βρίσκονται στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Περιβάλλοντος 
το πρώτο και στον ιστότοπο του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας το δεύτερο, καθώς 
και  ένα  σχετικό  βίντεο  (AAE Movie)  από την  ιστοσελίδα  του  Εθνικού  Ινστιτούτου για  τη 
Δημόσια Υγεία και το Περιβάλλον της Ολλανδίας (RIVM)2. 
Μέσα από τα  κείμενα  και  το  βίντεο  οι  εκπαιδευόμενοι  -  φοιτητές  μελετούν τη  διαχρονική 
εξέλιξη του προβλήματος της όξινης ρύπανσης και διερευνούν τους παράγοντες που οδήγησαν 
στην όξυνση του, το ρόλο που η επιστήμη έπαιξε στην ερμηνεία και επίλυση του προβλήματος 
αλλά και τον ρόλο που το ίδιο το πρόβλημα έπαιξε στην ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας 
και συνεργασίας. 

2  Τα αποσπάσματα των κειμένων δίνονται στους φοιτητές και σε τυπωμένη μορφή και το αγγλικό κείμενο σε μετάφραση.
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Το εκπαιδευτικό σενάριο που περιγράφεται παραπάνω υλοποιείται στο Εργαστήριο Διδακτικής 
και  Επιστημολογίας Φυσικών Επιστημών και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του Παιδαγωγικού 
Τμήματος  Δημοτικής  Εκπαίδευσης  του  Πανεπιστημίου  Αθηνών σε  φοιτητές  -  υποψηφίους 
δασκάλους  που παρακολουθούν το  μάθημα «Φυσικές  και  Περιβαλλοντικές  Επιστήμες:  Μια 
Εργαστηριακή Προσέγγιση». Πριν την έναρξη της υλοποίησης οι φοιτητές συμπληρώνουν ένα 
ερωτηματολόγιο που ανιχνεύει προϋπάρχουσες ιδέες και γνώσεις σε σχέση με το προς μελέτη 
φαινόμενο. Η διδακτική πρόταση ολοκληρώνεται σε δυο τρίωρες συναντήσεις και ένα μήνα 
μετά οι φοιτητές συμπληρώνουν ένα επιπλέον ερωτηματολόγιο καθώς και ένα φύλλο εργασίας 
που  ελέγχει  τον  περιβαλλοντικό  γραμματισμό  και  την  αποτελεσματικότητα  της  διδακτικής 
παρέμβασης.  Όλα  τα  παραπάνω  (φύλλα  εργασίας  και  ερωτηματολόγια)  αποτελούν  τα 
ερευνητικά δεδομένα,  προκειμένου να μελετηθεί πώς εξελίσσεται η μαθησιακή πορεία των 
φοιτητών καθ’ όλη τη διάρκεια εκπόνησης του εκπαιδευτικού σεναρίου. 

Διαμορφωτική αξιολόγηση 
Η διδακτική πρόταση που περιγράφεται στην παρούσα εργασία αποτελεί το τελικό προϊόν τριών 
σταδίων διαμορφωτικής  αξιολόγησης ενός εκπαιδευτικού υλικού που αρχικά προέβλεπε την 
προσέγγιση  του  προβλήματος  της  όξινης  βροχής  μόνο μέσω του εκπαιδευτικού  λογισμικού 
«Όξινη Βροχή», το οποίο στις πρώτες φάσεις ανάπτυξής του αναπαρίστανε τη σταδιακή εξέλιξη 
ενός αστικού τοπίου – μοντέλου με ένα δάσος, μια λίμνη, ένα άγαλμα και ένα εργοστάσιο υπό 
την  επίδραση  της  όξινης  βροχής.  Οι  φοιτητές  μπορούσαν  να  παρατηρούν  αλλαγές  που 
συμβαίνουν  σε  πολύ  μεγάλη,   χωρική  και  χρονική,  κλίμακα  και  να  κάνουν  μετρήσεις 
φυσικοχημικών ιδιοτήτων, όπως η περιεκτικότητα του αέρα σε όξινους ρύπους και διοξείδιο του 
άνθρακα, το  pH του νερού της λίμνης, η σύσταση του νερού της βροχής και των νεφών, η 
σύσταση των απαερίων της  καμινάδας.  Επίσης  τους δινόταν η ευκαιρία,  μέσω μιας  ειδικής 
οθόνης, να εστιάσουν στις διαδικασίες σχηματισμού της όξινης βροχής και της υποβάθμισης 
της πολιτισμικής κληρονομιάς σε μοριακή κλίμακα. Τέλος, μια σειρά βοηθητικών εργαλείων 
που  παρείχε  το  πρόγραμμα  έδινε  στους  φοιτητές  την  ευκαιρία  να  θυμηθούν  έννοιες  της 
επιστήμης που σχετίζονται με την ερμηνεία του φαινομένου, όπως οξύ, οξύτητα, pH (Στούμπα 
κ.ά., 2007). 
Τα  αποτελέσματα  από  την  1η πιλοτική  εφαρμογή  του  λογισμικού  στην  πρώιμη  αυτή  φάση 
ανάπτυξής του σε ομάδα εξήντα (60) φοιτητών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημ/κής Εκπ/σης 
του  Παν/μίου  Αθηνών  έδειξαν  μια  σχετική  δυσκολία  των  φοιτητών  να  περιγράψουν  τις 
διεργασίες  του μικρόκοσμου με τη συμβολική γλώσσα της  Χημείας.  Ακόμη ένα  σημαντικό 
ποσοστό δεν μπορούσε να αναγνωρίσει τις ουσίες που ευθύνονται για το χαμηλό pH της όξινης 
βροχής από τη «χημική ανάλυση» της. Έτσι αποφασίστηκε το λογισμικό να βελτιωθεί ώστε να 
δίνεται  η  δυνατότητα  στους  φοιτητές  να  παρατηρούν  τη  μικροσκοπική  δομή  σημαντικών 
στοιχείων του τοπίου,  όπως τα καθαρά και όξινα σύννεφα, την καθαρή και όξινη βροχή και τις 
ανθρώπινες κατασκευές. Επίσης, τα φύλλα εργασίας τροποποιήθηκαν ώστε να βοηθούν τους 
φοιτητές  στην  περιγραφή  των  χημικών  φαινομένων,  είτε  με  τη  χρήση  της  γλώσσας  της 
επιστήμης - χημικών τύπων και συμβόλων - είτε με τη χρήση της καθημερινής τους γλώσσας 
(Στούμπα & Σκορδούλης, 2008). 
Στην β΄ φάση το εκπαιδευτικό υλικό εμπλουτίστηκε και με πείραμα. Έτσι δημιουργήθηκε μια 
νέα  διδακτική  προσέγγιση  που  αποτελούνταν  από  δύο  βασικές  δραστηριότητες:  (α) 
δραστηριότητα  διερεύνησης  του  φαινομένου  της  όξινης  βροχής  με  τεχνικές  κλασικού 
εργαστηρίου  Χημείας  και  (β)  δραστηριότητα  διερεύνησης  του  προβλήματος  μέσω 
εκπαιδευτικού  λογισμικού.  Ο  βασικός  σκοπός  ήταν  οι  δυο  δραστηριότητες  να  δράσουν 
συμπληρωματικά ως εξής:
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• Διαδικασίες που περιλαμβάνονταν στο λογισμικό και ήταν δυνατό να αναπαραχθούν στο 
εργαστήριο  να  προσεγγιστούν  διπλά:  και  μέσω  του  κλασικού  πειράματος,  ώστε  οι 
φοιτητές να έχουν μια άμεση εμπειρία – αντίληψη, και μέσω του λογισμικού, ώστε οι 
φοιτητές  να  έχουν  μια  ολοκληρωμένη  αντίληψη  για  το  πώς  οι  διεργασίες  αυτές 
εξελίσσονται  σε  μεγάλα  χρονικά  διαστήματα  και  σε  πολύ  μεγάλες  κλίμακες  χώρου, 
όπως είναι το φυσικό περιβάλλον, αλλά και σε μικροσκοπική κλίμακα που ερμηνεύει τις 
διαδικασίες  αυτές  με  τη  γλώσσα  της  επιστήμης.  Παράδειγμα  τέτοιας  διαδικασίας 
αποτελεί ο σχηματισμός του θειικού οξέος. 

• Διαδικασίες  που δεν  είναι  δυνατό να  αναπαραχθούν στο εργαστήριο  να μελετηθούν 
μέσω του λογισμικού, όπως για παράδειγμα η παραγωγή νιτρικού οξέος.

• Πτυχές του προβλήματος που δεν περιλαμβάνονταν στο λογισμικό και ήταν δυνατό να 
δοκιμαστούν στο κλασικό εργαστήριο να εισαχθούν στη διδακτική παρέμβαση μέσω 
κλασικού πειράματος. Η σημαντικότερη εξ αυτών είναι ο ρόλος του πετρώματος για την 
προστασία  των  χερσαίων  οικοσυστημάτων  και  των  επιφανειακών  υδάτων  από  την 
οξίνιση (Στούμπα & Σκορδούλης, 2008). 

Από  την  ανάλυση  των  αποτελεσμάτων  της  2ης πιλοτικής  εφαρμογής  φάνηκε  ότι  η  διπλή 
διδακτική προσέγγιση διαδικασιών σημαντικών για την κατανόηση του φαινομένου είναι πιο 
αποδοτική, ενώ παράλληλα προέκυψε η ανάγκη βελτίωσης του λογισμικού ώστε να οπτικοποιεί, 
τόσο σε μικροσκοπική όσο και σε πολύ μεγάλη κλίμακα, το ρυθμιστικό ρόλο του πετρώματος 
για την προστασία του οικοσυστήματος (Στούμπα & Σκορδούλης, 2008). 
Παράλληλα  σε  αυτή  τη  β΄  φάση  διαμορφωτικής  αξιολόγησης  προέκυψε  η  αναγκαιότητα 
προσέγγισης  του  προβλήματος  από  την  ιστορικό-κοινωνική  σκοπιά,  με  αποτέλεσμα  το 
λογισμικό,  στην  3η φάση  ανάπτυξής  του,  να  εμπλουτιστεί  με  χάρτες  και  γραφήματα  που 
αναπαριστούν την  εξέλιξη  της  εκπομπής όξινων ρύπων στην ανεπτυγμένη  Ευρώπη και  την 
αναπτυσσόμενη  Ασία.  Επιπλέον  προστέθηκαν  χάρτες  που  παρουσιάζουν  τα  κρίσιμα  φορτία 
οξύτητας των διαφορετικών περιοχών της Ευρώπης, τις υπερβάσεις των ορίων αυτών αλλά και 
των μεγαλύτερων πηγών όξινης ρύπανσης. Έτσι οι φοιτητές είχαν την ευκαιρία, μέσω αυτών 
των χαρτών, να μελετήσουν την ιστορική εξέλιξη του προβλήματος, να προβληματιστούν για 
τον  τρόπο  που  η  ρύπανση  επηρεάζει  οικοσυστήματα  ευρύτερων  περιοχών,  αλλά  και  να 
παρατηρήσουν τον επιτυχή τρόπο που η οικονομικά ανεπτυγμένη Ευρώπη αντιμετώπισε την 
περιβαλλοντική υποβάθμιση κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών.
Τα αποτελέσματα της 3ης πιλοτικής εφαρμογής ήταν ενθαρρυντικά ως προς: (α) τον τρόπο με 
τον οποίο η διπλή - με κλασικό πείραμα και οπτικοποίηση – διδακτική προσέγγιση βοήθησε 
τους  φοιτητές  στην  κατανόηση  του  τρόπου  που  παρόμοια  οικοσυστήματα  αντιδρούν  με 
διαφορετικό τρόπο στην όξινη ρύπανση και (β) την προσθήκη επιπλέον υλικού για την ενίσχυση 
της  ιστορικο-κοινωνικής  συνιστώσας  στη  μελέτη  του  προβλήματος  της  όξινης  βροχής. 
Συγκεκριμένα από τους 47 φοιτητές που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο πριν τη διδακτική 
παρέμβαση  η  πλειοψηφία  θεωρεί  ότι  οικοσυστήματα  με  ασβεστολιθικό  πέτρωμα  είναι  πιο 
ευαίσθητα στην όξινη προσβολή. Οι φοιτητές καταλήγουν σε αυτό το συμπέρασμα εκκινώντας 
από  προϋπάρχουσα  σχολική  γνώση  σχετικά  με  την  αλληλεπίδραση  του  οξέος  με  τα 
ασβεστολιθικά  πετρώματα,  χωρίς  όμως  να  είναι  σε  θέση  να  αξιολογήσουν  τα  πραγματικά 
αποτελέσματα αυτής της αλληλεπίδρασης στο φυσικό περιβάλλον (Stoumpa et al., 2008). Μετά 
τη  διδακτική  παρέμβαση,  στην  οποία  έλαβαν  μέρος  τριάντα  (30)  φοιτητές,  η  συντριπτική 
πλειοψηφία  από  αυτούς  (29  φοιτητές)  γνώριζαν  το  πλεονέκτημα  που  το  ασβεστολιθικό 
υπέδαφος προσφέρει για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος από την οξίνιση και το 
50%  (16  φοιτητές)  ήταν  σε  θέση  να  περιγράφουν  τον  ευεργετικό  ρόλο  της  αντίδρασης. 
Επιπλέον, οι φοιτητές στο σύνολό τους αναγνώρισαν στα φύλλα εργασίας τη θετική εξέλιξη του 
φαινομένου  στην  Ευρώπη  τις  τελευταίες  δεκαετίες,  εν  αντιθέσει  με  τις  απόψεις  που  είχαν 
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εκφράσει  τα  ίδια  υποκείμενα  στα  ερωτηματολόγια  που  συμπλήρωσαν  πριν  τη  διδακτική 
παρέμβαση (Stoumpa et al.,  2008).  Ακόμα,  οι  φοιτητές  έκαναν διάφορες  υποθέσεις  για  τον 
τρόπο  που  η  οικονομία,  η  τεχνολογική  πρόοδος  και  η  νομοθεσία  επηρέασε  την  εξελικτική 
πορεία  του  φαινομένου  της  όξινης  βροχής  τόσο  στην  ανεπτυγμένη  Ευρώπη  όσο  και  στην 
αναπτυσσόμενη Ασία. 
Λαμβάνοντας  υπόψη  τη  θετική  ανταπόκριση  των  φοιτητών  για  τη  διερεύνηση  του  τρόπου 
εξέλιξης του προβλήματος της όξινης ρύπανσης και των αιτίων του, αποφασίστηκε ο περαιτέρω 
εμπλουτισμός  του  εκπαιδευτικού  υλικού  με  κείμενα  στο  πλαίσιο  μιας  δραστηριότητας 
περιβαλλοντικού  γραμματισμού,  έτσι  ώστε  οι  φοιτητές  να  προσεγγίσουν  το  περιβαλλοντικό 
πρόβλημα  μέσα  από  πρωτότυπες  πηγές  κι  όχι  μόνο  μέσω  χαρτών  και  γραφημάτων  στο 
περιβάλλον του λογισμικού. Παράλληλα, αποφασίστηκε το λογισμικό, στην τελική του έκδοση, 
να εστιάσει στην αλληλεπίδραση των πετρωμάτων με τα οξέα, αφενός γιατί η κατανόηση αυτής 
της αλληλεπίδρασης στάθηκε κρίσιμη, ιστορικά,  για την εξέλιξη του προβλήματος, αφετέρου 
γιατί πρόκειται για διαδικασίες που μπορούν να αναπαραχθούν και στο κλασικό εργαστήριο, 
δίνοντας στους εκπαιδευόμενους την ευκαιρία διερεύνησης και μέσω  πειράματος και μέσω 
λογισμικού.
Έτσι προέκυψε το τελικό εκπαιδευτικό υλικό, όπως περιγράφεται στην παρούσα εργασία. 

Συμπεράσματα
Σύμφωνα με τα πορίσματα της πρόσφατης διεθνούς εμπειρίας η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 
μαθητών και φοιτητών χρειάζεται να ειδωθεί ως «επιστημονικός γραμματισμός» ή καλύτερα 
«περιβαλλοντικός  γραμματισμός».  Η  θεώρηση  αυτή  δεν  μπορεί  να  επιτευχθεί  με 
αποσπασματικές προσεγγίσεις στο πλαίσιο επιμέρους επιστημονικών πεδίων, όπως η Χημεία, η 
Φυσική ή/και η Βιολογία, αλλά με διεπιστημονικές συνδέσεις εννοιών και μοντέλων από τους 
παραπάνω  επιστημονικούς  κλάδους  για  την  ερμηνεία,  πρόβλεψη  και  εξήγηση  πολύπλοκων 
φυσικών  συστημάτων.  Με  τον  τρόπο  αυτό  οι  έννοιες  πλαισιώνονται  με  καινούριο  νόημα 
δημιουργώντας συνθήκες που καθιστούν την επιστήμη πιο ελκυστική (Gough 2002,  Anderson 
et al. 2006, Edelson 2007). 
Επιπλέον,  τα  περιβαλλοντικά  προβλήματα αφορούν  συστήματα,  στα  οποία  σημαντικό  ρόλο 
παίζει  η  ανθρώπινη  παρέμβαση.  Γι’ αυτό,  όταν  μιλάμε  για  περιβαλλοντικό  γραμματισμό  ή 
Εκπαίδευση στην Περιβαλλοντική Επιστήμη εννοούμε απαραίτητα τη μελέτη της ανθρώπινης 
συνιστώσας στη διαμόρφωση του φυσικού περιβάλλοντος, όπως αυτή αποτυπώνεται διαχρονικά 
σε  παγκόσμιο  επίπεδο.  Στην  προσπάθεια  να  γίνει  δυνατή  μια  τέτοια  προσέγγιση, 
αξιοποιήθηκαν  σχήματα  από  τη  Διδακτική  της  επιστήμης  της  Χημείας  αλλά  και  της 
Περιβαλλοντικής  Επιστήμης  και  με  τις  κατάλληλες  τροποποιήσεις  προέκυψε  ένα  διδακτικό 
μοντέλο, στο οποίο το περιβαλλοντικό πρόβλημα της όξινης βροχής προσεγγίζεται εντός του 
ιστορικο-κοινωνικού  πλαισίου  δημιουργίας  και  εξέλιξής  του  μέσα  από  τη  σύνδεση  των 
γεγονότων  που  λαμβάνουν  χώρα  στις  τρεις  κλίμακες  ανάλυσης,  τη  μικροσκοπική,  τη 
μακροσκοπική και την πολύ μεγάλη κλίμακα. Με βάση αυτό το διδακτικό μοντέλο σχεδιάστηκε 
και  αναπτύχθηκε ένα εκπαιδευτικό  σενάριο,  στο  οποίο  η  μικροσκοπική  και  η  πολύ μεγάλη 
διάσταση του φαινομένου της  όξινης  βροχής  μελετώνται  μέσω προσομοίωσης  του φυσικού 
συστήματος σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, ενώ η ιστορικο-κοινωνική συνιστώσα δίνεται μέσω 
έγκυρων και επίκαιρων πηγών και αναπαραστάσεων στο διαδίκτυο. 
Έτσι,  χωρίς  διόλου  να  παραγνωρίζεται  η  σημασία  του  κλασικού  εργαστηρίου  στην 
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση των φοιτητών, γίνεται αντιληπτό ότι η εισαγωγή του εργαστηρίου 
με  υπολογιστή  είναι  απαραίτητη  προκειμένου  οι  εκπαιδευόμενοι  να  αποκτήσουν 
αναπαραστάσεις και εμπειρίες σε κλίμακες πέραν της άμεσα προσεγγίσιμης μακροσκοπικής, 
καθώς και δυνατότητα άμεσης, επίκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης.
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Η κύρια  ερευνητική  εφαρμογή του προτεινόμενου εκπαιδευτικού σεναρίου   σε  μεγαλύτερο 
δείγμα και με συγκριτικά δεδομένα από τα pre & post ερωτηματολόγια και τα φύλλα εργασίας 
θα αναδείξουν σημαντικά στοιχεία σχετικά με την επιβεβαίωση της αποτελεσματικότητας του 
σε συνάρτηση με τα προσδοκώμενα μαθησιακά οφέλη.

Βιβλιογραφία
Αδαμόπουλος  Α.,  (2006),  Η  ατμοσφαιρική  ρύπανση  στην  Αθήνα, 
http://www.cres.gr/kape/publications/pdf/treatise/Ypexode_Adamopoulos.pdf (τελευταία  προσπέλαση 
23-03-2009)

Στούμπα Α., Χαλκίδης Α., Σκορδούλης Α. (2007). Σχεδιασμός εκπαιδευτικού λογισμικού για την όξινη 
βροχή, Πρακτικά του 5ου πανελλήνιου συνεδρίου «Διδακτική Φυσικών Επιστημών και Νέες Τεχνολογίες  
στην Εκπαίδευση», Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 15-18 Μαρτίου

Στούμπα Α., Σκορδούλης Κ. (2008). Μια Ολοκληρωμένη Διδακτική Προσέγγιση της Όξινης Βροχής, 4ο 

Πανελλήνιο Συνέδριο Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε., Ναύπλιο, 12-14 Δεκεμβρίου

AAE Movie 
http  ://  www  .  mnp  .  nl  /  en  /  themasites  /  cce  /  data  /  critical  _  thresholds  _  and  _  their  _  exceedances  /  index  .  html   
(τελευταία προσπέλαση 23-03-2009)

Anderson  C.W.,  (2007).  Environmental  literacy  learning  progressions  available  at 
http://edr1.educ.msu.edu/EnvironmentalLit/publicsite/files/2007KSI/plenary/707KSIPlenaryEnvLit.pdf 
(τελευταία προσπέλαση 23-03-2009)

Anderson C.W., Abdel-Kareem H., Chen J., Carolan A., Cho I.-Y., Covitt B., Foster A., Gallagher J., 
Gunckel K., Hawkins L. M., Jin H., Sharma A., Tsurusaki B., Wilson C., Zesaguli J. & Piety P., (2006). 
Environmental  literacy  blueprint,  University  of  Michigan,  available  at 
http://edr1.educ.msu.edu/EnvironmentalLit/publicsite/files/EstesParkMeeting/906EnvtFramework.doc(τε
λευταία προσπέλαση 23-03-2009)

Edelson D., (2007). Environmental Science for All? Considering Environmental Science for Inclusion in 
the High School Core Curriculum Science Educator, 16 (1)

Gough A., (2002). Mutualism: Α different agenda for environmental and science education,  Internation-
al Journal of Science Education, 24 (11), 1201-1215

Hodson D., (2003). Time for Action: Science Education for an Alternative Future, International Journal  
of Science Education, 25 (6), 645-670 

Johnstone A. (1993). The Development of Chemistry Teaching, Journal of Chemical Education, 70 (9), 
701-705

Larssen T., Lydersen Ε., Tang D., He Y., Gao J., Liu H., Duan L., Seip H., Vogt R., MuLder J., Shao M., 
Wang Y., Shang H., Zhang X., Solberg S., Aas W., ØkLand T., EiLerTsen O., Angel V., Liu Q., Zhao D., 
Xiang R., Xiao J., Luo J., (2006). Acid rain in China, Environmental Science & Technology, 40, 418-425 

Mahaffy P., (2004). The future shape of chemistry education. Chemistry Education Research and Prac-
tice, 5 (3), 229-245

Menz F., Seip H., (2004). Acid rain in Europe and the United States: Αn update, Environmental Science 
& Policy, 7, 253–265

Osborne J., Hennessy S., (2004). FUTURELAB SERIES REPORT 6: Literature Review in Science Edu-
cation and the Role of ICT: Promise, Problems and Future Directions.

Semb A., (2001). Sulphur dioxide: from protection of human lungs to remote lake restoration στο Envir-
onmental  issue  report  No  22  http://reports.eea.europa.eu/environmental_issue_report_2001_22/en 
(τελευταία προσπέλαση 23-03-2009) 

825

http://reports.eea.europa.eu/environmental_issue_report_2001_22/en
http://edr1.educ.msu.edu/EnvironmentalLit/publicsite/files/EstesParkMeeting/906EnvtFramework.doc
http://edr1.educ.msu.edu/EnvironmentalLit/publicsite/files/2007KSI/plenary/707KSIPlenaryEnvLit.pdf
http://www.mnp.nl/en/themasites/cce/data/critical_thresholds_and_their_exceedances/index.html
http://www.mnp.nl/en/themasites/cce/data/critical_thresholds_and_their_exceedances/index.html
http://www.mnp.nl/en/themasites/cce/data/critical_thresholds_and_their_exceedances/index.html
http://www.mnp.nl/en/themasites/cce/data/critical_thresholds_and_their_exceedances/index.html
http://www.mnp.nl/en/themasites/cce/data/critical_thresholds_and_their_exceedances/index.html
http://www.mnp.nl/en/themasites/cce/data/critical_thresholds_and_their_exceedances/index.html
http://www.mnp.nl/en/themasites/cce/data/critical_thresholds_and_their_exceedances/index.html
http://www.mnp.nl/en/themasites/cce/data/critical_thresholds_and_their_exceedances/index.html
http://www.mnp.nl/en/themasites/cce/data/critical_thresholds_and_their_exceedances/index.html
http://www.mnp.nl/en/themasites/cce/data/critical_thresholds_and_their_exceedances/index.html
http://www.mnp.nl/en/themasites/cce/data/critical_thresholds_and_their_exceedances/index.html
http://www.mnp.nl/en/themasites/cce/data/critical_thresholds_and_their_exceedances/index.html
http://www.mnp.nl/en/themasites/cce/data/critical_thresholds_and_their_exceedances/index.html
http://www.mnp.nl/en/themasites/cce/data/critical_thresholds_and_their_exceedances/index.html
http://www.mnp.nl/en/themasites/cce/data/critical_thresholds_and_their_exceedances/index.html
http://www.mnp.nl/en/themasites/cce/data/critical_thresholds_and_their_exceedances/index.html
http://www.mnp.nl/en/themasites/cce/data/critical_thresholds_and_their_exceedances/index.html
http://www.mnp.nl/en/themasites/cce/data/critical_thresholds_and_their_exceedances/index.html
http://www.mnp.nl/en/themasites/cce/data/critical_thresholds_and_their_exceedances/index.html
http://www.mnp.nl/en/themasites/cce/data/critical_thresholds_and_their_exceedances/index.html
http://www.mnp.nl/en/themasites/cce/data/critical_thresholds_and_their_exceedances/index.html
http://www.mnp.nl/en/themasites/cce/data/critical_thresholds_and_their_exceedances/index.html
http://www.mnp.nl/en/themasites/cce/data/critical_thresholds_and_their_exceedances/index.html
http://www.mnp.nl/en/themasites/cce/data/critical_thresholds_and_their_exceedances/index.html
http://www.mnp.nl/en/themasites/cce/data/critical_thresholds_and_their_exceedances/index.html
http://www.mnp.nl/en/themasites/cce/data/critical_thresholds_and_their_exceedances/index.html
http://www.mnp.nl/en/themasites/cce/data/critical_thresholds_and_their_exceedances/index.html
http://www.mnp.nl/en/themasites/cce/data/critical_thresholds_and_their_exceedances/index.html
http://www.mnp.nl/en/themasites/cce/data/critical_thresholds_and_their_exceedances/index.html
http://www.cres.gr/kape/publications/pdf/treatise/Ypexode_Adamopoulos.pdf


  6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής των Φ.Ε. και Ν.Τ. στην Εκπαίδευση

Zhiling H. & Degang Z., (2005). Acid rain damages statue (China Daily 04/19/2005 page3) available at 
http://www.chinadaily.com.cn/english/doc/2005-04/19/content_435272.htm (τελευταία προσπέλαση 23-
03-2009)

826

http://www.chinadaily.com.cn/english/doc/2005-04/19/content_435272.htm


Εργασίες 

Σχεδιασμός Διδακτικού Υλικού μέσα από Συμμετοχικές Διεργασίες - 
Εφαρμογή και Αποτελέσματα.  

Σχολινάκη Α., Λιβίτζιης Μ., Παπαδούρης Ν., Κωνσταντίνου Κ.
Ερευνητική Ομάδα Μάθησης στις Φυσικές και Περιβαλλοντικές Επιστήμες, 

Πανεπιστήμιο Κύπρου
 s_schgr@yahoo.co.uk, mikelivitzis@yahoo.com, c.p.constantinou@ucy.ac.cy

Στο  πλαίσιο  του  έργου  Materials  Science  σχεδιάστηκε  η  διδακτική  ενότητα 
«Ηλεκτρομαγνητικές  Ιδιότητες  των  Υλικών».  Ο  σχεδιασμός  έγινε  με  συνεργασία 
εκπαιδευτικών  της  μέσης  εκπαίδευσης  και  ερευνητών.  Η  επιλογή  του  θέματος 
βασίστηκε  στην  αυξημένη  ζήτηση  τεχνολογιών  ηλεκτρομαγνητισμού  καθώς  και  στη 
δυσκολία  που  αντιμετωπίζουν  οι  μαθητές  στην  κατανόηση  βασικών  ιδεών  του 
ηλεκτρομαγνητισμού.  Η  δομή  της  διδακτικής  ακολουθίας  και  η  φύση  των 
δραστηριοτήτων ακολουθούν τις αρχές της καθοδηγούμενης διερώτησης, με προσθήκη 
στοιχείων όπως η λύση αυθεντικού προβλήματος και ο τεχνολογικός σχεδιασμός. Η 
ενότητα εφαρμόστηκε  σε  καλοκαιρινό  όμιλο  με  μαθητές  Λυκείου.  Η  αναθεωρημένη 
μορφή, εφαρμόστηκε σε φοιτητές του Τμήματος Eπιστημών της Aγωγής, και δύο φορές 
σε μαθητές Λυκείου. Έχουν συλλεγεί δεδομένα μέσα από παρατήρηση, διαγνωστικά και 
μεταπειραματικά δοκίμια καθώς και τα τεχνουργήματα που κατασκεύασαν οι μαθητές 
και  φοιτητές.  Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έχει  δείξει  αυξημένη εποικοδομητική 
μαθησιακή  συνεργασία  και  βελτιωμένη  επίδοση  όσον  αναφορά  στους  γνωστικούς 
στόχους. Τα αποτελέσματα συζητούνται στο πλαίσιο του συμμετοχικού σχεδιασμού 
ως μιας διεργασίας αποτελεσματικού συντονισμού των εκπαιδευτικών επινοήσεων με 
τις ερευνητικά ενημερωμένες διδακτικές πρακτικές.

Εισαγωγή  
Σε διάφορες εκθέσεις έχουν εκφρασθεί ανησυχίες για την ποιότητα και τους προσανατολισμούς 
των εκπαιδευτικών συστημάτων στην Ευρώπη (Gago et al., 2004). Η αναποτελεσματικότητα 
του εκπαιδευτικού συστήματος ως προς τις δυνατότητες καλλιέργειας επιστημονικής σκέψης 
υποστηρίζεται και από τα απογοητευτικά αποτελέσματα από διεθνείς μελέτες αξιολόγησης (π.χ. 
TIMSS, PISA). 

Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα  Materials Science, σε μια του διάσταση επιχειρεί να αναδείξει το 
χρόνο και την δουλειά που απαιτείται για τη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού συστήματος που 
μπορεί  να  ανταπεξέλθει  στις  προκλήσεις  του  21ου  αιώνα.  Η  θεματολογία  των  διδακτικών 
ενοτήτων που αναπτύχθηκαν μέσα από συμμετοχικές ερευνητικές διεργασίες στο πλαίσιο του 
προγράμματος αφορά στην Επιστήμη των Υλικών. Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται σε μια 
ακολουθία δραστηριοτήτων που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με ερευνητές του Πανεπιστημίου 
Κύπρου και φέρει τον τίτλο «Ηλεκτρομαγνητικές Ιδιότητες των Υλικών».  

Ουσιαστική μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο αν 
ληφθούν υπόψη οι ερευνητικά εγκυροποιημένες θεωρίες πάνω στη μάθηση και τη διδασκαλία. 
Τις τελευταίες δεκαετίες έχει αναπτυχθεί σημαντικά η εκπαιδευτική έρευνα που εστιάζει στα 
μαθησιακά  περιβάλλοντα  που  προωθούν  τη  διερώτηση  και  τη  διαμορφωτική  αξιολόγηση 
(Grandy &  Duschl,  2007).  Οι  έρευνες  που  δημοσιεύτηκαν  από  τη  Διεθνή  Ακαδημία  της 
Εκπαίδευσης  (2001)  «Πώς  μαθαίνουν  οι  μαθητές»  και  από  την  Επιτροπή  των  Κοινωνικών 
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Επιστημών, των Επιστημών της Συμπεριφοράς και της Εκπαίδευσης (1999) «Πώς μαθαίνουν οι 
άνθρωποι» παρουσιάζουν τρόπους που μπορούν να βοηθήσουν στη σύζευξη της διδασκαλίας με 
την αποτελεσματική μάθηση. Mερικοί από αυτούς είναι:

• η ενεργός συμμετοχή και κοινωνική αλληλεπίδραση των μαθητών  
• η κατανόηση και όχι η απομνημόνευση 
• η αυτορρύθμιση και ο αναστοχασμός 
• οι αυθεντικές δραστηριότητες 
• η σύνδεση νέων πληροφοριών με προϋπάρχουσες γνώσεις
• η στοχαζόμενη αναδόμηση της προϋπάρχουσας γνώσης
• η εφαρμογή των αποκτηθεισών γνώσεων σε πραγματικές καταστάσεις ζωής 
• η διαφοροποίηση (διαφορετικά στυλ μάθησης) 

Συνεπώς, απαιτείται να ξεφύγουμε από το συμβατικό τρόπο διδασκαλίας, που βασίζεται στη 
διάλεξη  εκ  μέρους  ενός  εκπαιδευτικού –  αυθεντίας  με  σκοπό τη  «μεταβίβαση γνώσεων σε 
τάξεις  όπου οι  μαθητές  θεωρούνται  αδιαφοροποίητος  ομοιογενής  πληθυσμός» (Κουτσελίνη, 
2001)  και  να προωθήσουμε την ενεργό συμμετοχή των μαθητών μέσα από τη συνεργατική 
μάθηση, τη διερεύνηση, τη μελέτη αυθεντικών προβλημάτων και την απαραίτητη στήριξη ώστε 
να μάθουν να διαχειρίζονται μόνοι τους α) τη μάθηση και β) τις γνώσεις τους.

Θεωρητικό πλαίσιο  
Η μάθηση με διερώτηση είναι ένα μαθητοκεντρικό πλαίσιο που ακολουθεί το μοντέλο εργασίας 
των  επιστημόνων  (NRC,  1996).  Πιο  αναλυτικά  οι  μαθητές  εμπλέκονται  σε  διαδικασίες  και 
συλλογισμούς  παρεμφερείς  με  αυτούς  που  χρησιμοποιούν  οι  επιστήμονες,  όπως  η  λύση 
προβλημάτων μέσα από το σχεδιασμό και την εκτέλεση πειραμάτων, η συλλογή και ερμηνεία 
δεδομένων,  καθώς  και  η  δημιουργία  και  επικοινωνία  τεκμηριωμένων  εξηγήσεων  (Walker, 
2007).  H διερώτηση παρουσιάζει διαβαθμίσεις, ξεκινώντας από την ανοιχτή διερώτηση μέχρι 
και  τη  δομημένη  διερώτηση.  Το  είδος  της  διερώτησης  που  εφαρμόζεται  σε  κάθε  τάξη 
καθορίζεται από τις ανάγκες του μαθήματος και τις δυνατότητες των μαθητών. Στο διδακτικό 
υλικό του Ηλεκτρομαγνητισμού χρησιμοποιήθηκε η καθοδηγούμενη διερώτηση, στην οποία οι 
ερωτήσεις καθορίζονται από τον εκπαιδευτικό αλλά οι μαθητές αποφασίζουν ποια πειραματική 
διαδικασία θα ακολουθήσουν, τα δεδομένα που θα συλλέξουν και την ερμηνεία των δεδομένων 
(Hansen, 2002).    

Η διερώτηση και ο σχεδιασμός αποτελούν παράλληλες διεργασίες εξαιτίας της ιδιαίτερα στενής 
σχέσης μεταξύ επιστήμης και τεχνολογίας, αντίστοιχα. «Η κύρια διαφορά μεταξύ επιστήμης και 
τεχνολογίας είναι ο τελικός στόχος. Στην επιστήμη ο στόχος είναι η κατανόηση του φυσικού 
κόσμου ενώ η τεχνολογία ασχολείται με την ικανοποίηση των ανθρώπινων αναγκών» (NRC, 
1996, σελ. 24). Η τεχνολογία έχει τη δυνατότητα να φέρει την επιστήμη πιο κοντά στον απλό 
άνθρωπο  εφαρμόζοντας  τις  φυσικές  και  μαθηματικές  αρχές  και  θεωρίες  σε  τεχνολογικές 
επινοήσεις  με  στόχο  τη  βελτίωση  της  καθημερινής  μας  ζωής.  Ο  σχεδιασμός  έχει  δύο 
χαρακτηριστικά γνωρίσματα: α) οργανώνεται γύρω από ένα κεντρικό ερώτημα ή πρόβλημα και 
β)  απαιτεί  συγκεκριμένη  κατασκευή  ή  αποτέλεσμα  πού  είναι  είτε  η  λύση  του  παραπάνω 
προβλήματος  είτε  η  απάντηση  στο  ερώτημα.  Παρακάτω  δίδονται  κάποιες  ενδεικτικές 
συνιστώσες μιας διαδικασίας σχεδιασμού (Lewis, 2005, σελ. 267):

• Επιλογή θέματος ή προβλήματος
• Συλλογή πληροφοριών γύρω από το συγκεκριμένο πρόβλημα 
• Ανάπτυξη πιθανών λύσεων 
• Επιλογή της καλύτερης λύσης 
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• Σχεδιασμός πρότυπου παραδείγματος 
• Δοκιμή και αξιολόγηση της λύσης 
• Παρουσίαση τελικού προϊόντος 

Η «επιλογή της καλύτερης λύσης» ουσιαστικά σηματοδοτεί  τη μετάβαση στον παιδαγωγικό 
χαρακτήρα της δραστηριότητας από την επίλυση προβλήματος στο σχεδιασμό. Ο σχεδιασμός 
παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήματα αφού ο μαθητής αποκτά πολλές διαφορετικές γνώσεις και 
δεξιότητες (π.χ. σκέψη, ανάλυση, δημιουργικότητα).    

Ο Σχεδιασμός που χρησιμοποιήθηκε ως σενάριο στην ακολουθία δραστηριοτήτων βασίστηκε σε 
ένα αυθεντικό πρόβλημα.  Τα αυθεντικά προβλήματα από την καθημερινότητα των μαθητών 
δημιουργούν επιπλέον κίνητρα για μάθηση. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να 
μεταφέρουν  τη  γνώση  που  απέκτησαν  σε  διαφορετικές  καταστάσεις  και  κοινωνικά 
περιβάλλοντα.    

Περιγραφή Διδακτικού Υλικού
Η διδακτική ακολουθία «Ηλεκτρομαγνητικές Ιδιότητες των Υλικών» απευθύνεται σε μαθητές 
ηλικίας μεταξύ 14 και 17 ετών. Η ακολουθία έχει τα εξής ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στοιχεία: 

• Ο σχεδιασμός και το περιεχόμενο προέκυψαν από εκτενή συνεργασία μεταξύ έμπειρων 
εκπαιδευτικών μέσης εκπαίδευσης και ερευνητών από την Ερευνητική Ομάδα Μάθησης 
στις Φυσικές Επιστήμες του Πανεπιστημίου Κύπρου. 

• Ο σχεδιασμός και το περιεχόμενο υποβάλλονται σε μια κυκλική διαδικασία σταδιακής 
ερευνητικής εγκυροποίησης μέσα από την εφαρμογή και αξιολόγηση.

• Ο  σχεδιασμός  είναι  βασισμένος  σε  δύο  πλαίσια  διδασκαλίας  και  μάθησης,  την 
καθοδηγούμενη διερώτηση και τον τεχνολογικό σχεδιασμό.

•  Γίνεται χρήση αυθεντικού προβλήματος ως ενός σεναρίου παρώθησης των μαθητών.
• Η αξιολόγηση των μαθησιακών επιτευγμάτων γίνεται με δοκίμια που εξετάζουν γνώση 

σε συνδυασμό με αναλυτικοσυνθετική προσέγγιση για τη λύση άγνωστων προβλημάτων. 

Το διδακτικό υλικό βασίζεται στις αρχές της  καθοδηγούμενης διερώτησης (guided inquiry), ως 
ενός  πλαισίου διδασκαλίας  και  μάθησης,  και  στο  σχεδιασμό (technological design) ως  μιας 
τεχνολογικής διεργασίας. Ο τεχνολογικός σχεδιασμός χρησιμοποιήθηκε ως σενάριο με στόχο τη 
διατήρηση του ενδιαφέροντος των μαθητών για την εκτενή περίοδο που χρειάζεται μέχρι να 
αναπτύξουν ολοκληρωμένο εννοιολογικό υπόβαθρο. Το σενάριο είναι η κατασκευή ενός τρένου 
ώστε να απαμβλυνθεί  το μεταφορικό πρόβλημα σε μια κοινωνία.  Οι  μαθητές  καλούνται  να 
σχεδιάσουν ένα πρότυπο τρένο το οποίο να βασίζεται σε νέες τεχνολογίες, να είναι οικονομικό 
και  να  απαιτεί  χαμηλή  ενέργεια.  Αμέσως  μετά  οι  μαθητές  εισάγονται  στις  έννοιες  του 
μαγνητισμού  μέσα  από  πληθώρα  δραστηριοτήτων  βασισμένων  στην  καθοδηγούμενη 
διερώτηση. 

Η ακολουθία, στη σημερινή της μορφή, είναι οργανωμένη σε έξι ενότητες: 
• Σενάριο: Μαγνητικά Τρένα
• Διερεύνηση - Μαγνήτες
• Εξ’αποστάσεως Αλληλεπίδραση και Μαγνητικά Πεδία
• Μαγνήτιση, Aπομαγνήτιση και Μοντέλο για τα Μαγνητικά Υλικά
• Ηλεκτρομαγνήτες
• Σχεδιασμός, Κατασκευή και Ανάλυση-Αξιολόγηση Τρένου 

829



  6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής των Φ.Ε. και Ν.Τ. στην Εκπαίδευση

Στα αρχικά στάδια, οι  μαθητές ασχολούνται με τις βασικές ιδέες του μαγνητισμού, π.χ. την 
αλληλεπίδραση μαγνητών με άλλα αντικείμενα και μεταξύ τους, τους μαγνητικούς πόλους και 
τη μέτρηση της έντασης των μαγνητικών αλληλεπιδράσεων. Οι μαθητές χρησιμοποιούν μια 
διερευνητική προσέγγιση μέσω σύντομων πειραμάτων για να καταλήξουν σε δύο λειτουργικούς 
ορισμούς για το μαγνήτη. Η διερεύνηση συνεχίζεται καθορίζοντας τους πόλους ενός μαγνήτη. 
Στο τρίτο κεφάλαιο, οι μαθητές χρησιμοποιούν για πρώτη φορά ένα αναλογικό εννοιολογικό 
μοντέλο για να ερμηνεύσουν τις παρατηρήσεις τους και να προσδιορίσουν τους μαγνητικούς 
πόλους της Γης σε αντιπαραβολή με τους γεωγραφικούς. 

Ο στόχος της δεύτερης ενότητας είναι η κατανόηση της έννοιας του μαγνητικού πεδίου η οποία 
εισάγεται με τη χρήση εικονικού εννοιολογικού μοντέλου. Το μοντέλο του μαγνητικού πεδίου 
είναι  αναπαραστατικό  αλλά  ταυτόχρονα  βοηθάει  τους  μαθητές  να  εξηγήσουν  την 
εξ’αποστάσεως  αλληλεπίδραση  και  τους  δίνει  τη  δυνατότητα  να  μπορούν  να  κάνουν 
προβλέψεις (Κόμης, Ράπτης, 2003). 

Η επόμενη ενότητα καθοδηγεί τους μαθητές να δημιουργήσουν ένα εννοιολογικό μοντέλο για 
τις μεσοσκοπικές μαγνητικές περιοχές. Το μαγνητικό μοντέλο βοηθάει τους μαθητές να κάνουν 
ενημερωμένες  προβλέψεις.  Σύμφωνα  με  το  μαγνητικό  μοντέλο,  τα  σιδηρομαγνητικά  υλικά 
αποτελούνται από μικρές μαγνητικές περιοχές, οι οποίες συμπεριφέρονται ως μαγνητάκια και 
είναι  κατανεμημένες  «άτακτα»  όταν  τα  αντικείμενα  δεν  είναι  μαγνητισμένα.  Όταν  τα 
σιδηρομαγνητικά  αντικείμενα  τοποθετηθούν  εντός  μαγνητικού  πεδίου,  τότε  οι  μαγνητικές 
περιοχές τους ευθυγραμμίζονται σε αυξημένο βαθμό και αυτά συμπεριφέρονται ως μαγνήτες με 
βόρειο και νότιο πόλο.     

Η τελευταία ενότητα μελετά φαινόμενα ηλεκτρομαγνητισμού ενώ παράλληλα γίνεται επέκταση 
των εννοιολογικών μοντέλων μέσα από διασύνδεση και εφαρμογή των ιδεών σε καινούργιες 
καταστάσεις.  Τα κεφάλαια αυτής  της  ενότητας  καλύπτουν πειραματικό σχεδιασμό,  δίνοντας 
βάρος στον εντοπισμό των μεταβλητών και επίσης καλύπτουν βασικές ιδέες για το σχεδιασμό 
του  τρένου.  Στο  τέλος  του  διδακτικού  υλικού,  οι  μαθητές  ακολουθούν  μια  τεχνολογική 
διαδικασία για το σχεδιασμό του τρένου. Το πρότυπο μαγνητικό τρένο πρέπει να αιωρείται και 
να κινείται (πρόωση) με ηλεκτρομαγνήτες. 

Μεθοδολογία
Οι γνωστικοί και μεταγνωστικοί στόχοι της ενότητας εξετάζονται με διαγνωστικά και μετά-
πειραματικά  δοκίμια  τα  οποία  αποτελούνται  από  ανοιχτού  τύπου  ερωτήσεις  που  απαιτούν 
κριτική  σκέψη  και  μεταφορά  γνώσεων  από  ένα  πλαίσιο  σε  άλλο.  Τα  διαγνωστικά  δοκίμια 
παρέχουν πληροφόρηση τόσο για την επίτευξη των μαθησιακών επιδιώξεων όσο και για την 
καταλληλότητα  του  διδακτικού  υλικού  σε  αυθεντικά  περιβάλλοντα  μάθησης.   Οι  μαθητές 
αξιολογούνται  και  για  την  κατασκευή του  τρένου.  Η κατασκευή  του τρένου  είναι  ομαδική 
εργασία  και  συνοδεύεται  από  αφίσα  και  γραπτή  εργασία.  Μια  επιπλέον  διάσταση  της 
κατασκευής είναι η προστασία των επιβατών από το μαγνητικό πεδίο. Η κάθε ομάδα πρέπει να 
κάνει τη δική της έρευνα και να προτείνει υλικά. Στη συνέχεια δοκιμάζονται τα προτεινόμενα 
υλικά  με  τη  χρήση  αισθητήρα  μαγνητικού  πεδίου.  Ο  τεχνολογικός  σχεδιασμός  (κατασκευή 
τρένου) αξιολογείται με βάση τη λειτουργικότητα της κατασκευής, την παρουσίαση, την αφίσα, 
την εργασία, και τη γραπτή έρευνα και δοκιμή για υλικά που θωρακίζουν τους επιβάτες από το 
μαγνητικό  πεδίο.  Ο  συνδυασμός  των  εργαλείων  αξιολόγησης  δίνει  τη  δυνατότητα  της 
πολύπλευρης συλλογής δεδομένων.     
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Η πιλοτική εφαρμογή οργανώθηκε σε συνεργασία με μία τάξη Λυκείου. Η πρώτη εφαρμογή της 
διδακτικής  ενότητας  πραγματοποιήθηκε  σε  καλοκαιρινό  όμιλο  που  οργάνωσε  η  ερευνητική 
ομάδα  του  Πανεπιστημίου  Κύπρου.  Οι  μαθητές  που  δήλωσαν  συμμετοχή  ήταν  μαθητές 
Λυκείου.  Οι  μαθητές  καθ’όλη  την  διάρκεια  της  εφαρμογής  εργάζονταν  σε  ομάδες, 
ανταλλάζοντας ιδέες και συμπεράσματα, και διερευνούσαν μαγνητικά φαινόμενα σύμφωνα με 
την  καθοδήγηση που τους  παρείχαν το  υλικό  και  η  αλληλεπίδραση με  τον  διδάσκοντα.  Οι 
αλλαγές πού έγιναν στο διδακτικό υλικό μετά την πρώτη εφαρμογή βασίστηκαν κυρίως στην 
παρατήρηση από τους ίδιους τους ερευνητές  και  λιγότερο στα διαγνωστικά δοκίμια που σε 
εκείνη τη φάση ήταν περιορισμένα στον αριθμό. Η δεύτερη εφαρμογή έγινε σε προπτυχιακούς 
φοιτητές  του  Tμήματος  Επιστήμων  της  Αγωγής,  με  έξι  μέλη  διδακτικού  προσωπικού  να 
στηρίζουν 60 φοιτητές. Τα δεδομένα που παρουσιάζονται σε αυτή  την εργασία είναι από τη 
δεύτερη εφαρμογή. Κατά το χρόνο συγγραφής της παρούσας εργασίας, η ακολουθία βρίσκεται 
σε  εφαρμογή  σε  ένα  γυμνάσιο  και  παράλληλα  πραγματοποιείται  και  δεύτερη  εφαρμογή  σε 
προπτυχιακούς  φοιτητές  του  Παιδαγωγικού  τμήματος.  Από  τις  εφαρμογές  συγκεντρώθηκαν 
δεδομένα  για  την  αποτελεσματικότητα  του  υλικού  μέσα  από  διαγνωστικά  δοκίμια,  τον 
τεχνολογικό σχεδιασμό, μεμονωμένες παρατηρήσεις, ημερολόγιο του εκπαιδευτικού και από τις 
παρατηρήσεις  των Ειδικών Ερευνητών κατά τη διάρκεια των «επισκέψεων μελέτης» (Study 
Visits). Οι συνολικές αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί στο διδακτικό υλικό από όλες της 
ολοκληρωμένες εφαρμογές δίνονται παρακάτω: 

• Οι αρχικές δραστηριότητες που θεωρήθηκαν πλεονάζουσες αφαιρέθηκαν με σκοπό τη 
μείωση των διδακτικών ωρών που απαιτούνται για την ακολουθία.  

• Οι δραστηριότητες που ήταν χρονοβόρες σε σχέση με τη συμβολή τους στην διαδικασία 
της μάθησης αφαιρέθηκαν ή απλουστεύτηκαν. 

• Ερωτήσεις  έχουν  αναδιατυπωθεί  ώστε  οι  μαθητές  να  καταλήγουν  στα  αναμενόμενα 
συμπεράσματα χωρίς υπερβολική καθοδήγηση. 

• Προστέθηκαν δραστηριότητες στην ενότητα του ηλεκτρομαγνητισμού ώστε οι μαθητές 
να καταλαβαίνουν καλύτερα τη λειτουργία των ηλεκτρομαγνητών.  Οι  γνώσεις  αυτές 
θεωρήθηκαν απαραίτητες για την κατασκευή του τρένου. 

• Προσθήκη κεφαλαίου με θέμα την  εξ’επαγωγής δημιουργία μαγνητικών πεδίων (το 
κεφάλαιο γίνεται επιλεκτικά). 

Ανάλυση Δεδομένων 
Θα παρουσιάσουμε ενδεικτικά δεδομένα από δύο ομάδες διαγνωστικών δοκιμίων.

Μαγνητικά πεδία 
Τα  αποτελέσματα  που  παρουσιάζονται  στην  εργασία  είναι  από  διαγνωστικά  δοκίμια  που 
διανεμήθηκαν σε μαθητές Λυκείου και στους προπτυχιακούς φοιτητές του τμήματος Επιστημών 
της  Αγωγής.  Το  διαγνωστικό  δοκίμιο  δόθηκε  πριν  τη  διδασκαλία  του  κεφαλαίου  για  τα 
μαγνητικά πεδία και εξετάζει τις γνώσεις των μαθητών σε σχέση με το μαγνητικό πεδίο σε ένα 
απλό παράδειγμα ραβδόμορφου μαγνήτη με τοποθετημένες πυξίδες όπως φαίνεται στο σχήμα 1. 
Το μετά-πειραματικό δοκίμιο δόθηκε αφού οι μαθητές είχαν ολοκληρώσει τα κεφάλαια του 
Μαγνητισμού και εξετάζει πάλι το μαγνητικό πεδίο στην περίπτωση πεταλοειδούς μαγνήτη, 
(σχήμα 2). Και στις δύο περιπτώσεις οι μαθητές πρέπει να αποφασίσουν τον προσανατολισμό 
των βελόνων των πυξίδων και να εξηγήσουν την επιλογή τους.   
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Σχήμα 1: Διαγνωστικό διάγραμμα                Σχήμα  2: Μεταπειραματικό διάγραμμα

        

Τα  δεδομένα  που  συλλέχθησαν  αναλύθηκαν  χρησιμοποιώντας  τη  φαινομενογραφική 
προσέγγιση. Μελετήθηκαν όλες οι απαντήσεις των μαθητών σε κάθε δοκίμιο και καταρτίστηκε 
ένας ιεραρχημένος κατάλογος, σε σχέση με το ποιες απαντήσεις προσεγγίζουν περισσότερο και 
ποιες λιγότερο την επιστημονική άποψη. Οι απαντήσεις στη δεύτερη κατηγορία έχουν μία μικρή 
διαφορά  σε  σχέση  με  την  πρώτη  κατηγορία.  Στην  πρώτη  κατηγορία,  οι  απαντήσεις  έχουν 
δικαιολογηθεί σύμφωνα με το μαγνητικό πεδίο.

Πίνακας 1. Κατηγοριοποίηση των απαντήσεων των μαθητών

Περιγραφή Απάντησης Τυπική Απάντηση Μαθητή 

1
Αλληλεπίδραση  Μαγνητικού  Πεδίου  –  οι 
βελόνες  των  πυξίδων  ευθυγραμμίζονται 
σύμφωνα με τις μαγνητικές γραμμές. 

Οι  βελόνες  των πυξίδων που βρίσκονται  κοντά σε πόλο 
μαγνήτη  δείχνουν  προς  αυτόν  με  τον  αντίθετο  πόλο 
(πυξίδες 1 + 2). Η πυξίδα 3 ευθυγραμμίζεται σύμφωνα με 
τις μαγνητικές γραμμές που κατευθύνονται από το βόρειο 
προς το νότιο πόλο.  

2

Μαγνητική αλληλεπίδραση – οι βελόνες των 
πυξίδων δείχνουν προς τον αντίθετο πόλο, (1 
+ 2 ) , στην πυξίδα 3 ίση δύναμη ασκείται και 
από τους δύο πόλους. 

Πυξίδες 1, 2 όπως στο προηγούμενο παράδειγμα. Η πυξίδα 
3  ισαπέχει  από  τους  δύο  πόλους  και  άρα  είναι 
ευθυγραμμισμένη αντίθετα από τους πόλους του μαγνήτη 
αφού ο βόρειος  πόλος έλκει τν νότιο πόλο της πυξίδας και 
το αντίθετο. 

3 Πυξίδες  1  +  2  σωστά  τοποθετημένες  οι 
βελόνες, η πυξίδα 3 δεν επηρεάζεται 

Οι πυξίδες 1 2 όπως την πρώτη κατηγορία. Η πυξίδα 3 δεν 
επηρεάζεται γιατί βρίσκεται στη μέση του μαγνήτη όπου η 
αλληλεπίδραση είναι πολύ μικρή.  

4
Σωστή  ευθυγράμμιση  των  πυξίδων  1  +  2 
σύμφωνα με τις μαγνητικές αλληλεπιδράσεις. 
Λάθος η πυξίδα 3  

Ο βόρειος πόλος της πυξίδας έλκετε από τον νότιο πόλο 
του μαγνήτη και το αντίστροφο, αυτό ισχύει για όλες τις 
περιπτώσεις.  

5 Άσχετη απάντηση η καμία απάντηση 

Στη δεύτερη,  η  αιτιολόγηση γίνεται  με  βάση τις  μαγνητικές  αλληλεπιδράσεις  και  την  έλξη 
μεταξύ ανόμοιων πόλων. Η επιλογή της ερμηνείας μπορεί να συνδέεται με το γεγονός ότι είναι 
πιο εξοικειωμένοι οι μαθητές με τους μαγνητικούς πόλους παρά με τις μαγνητικές γραμμές και 
το μαγνητικό πεδίο. 

Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων στον πίνακα είναι φανερό ότι υπάρχει σημαντική αύξηση 
του  ποσοστού  των  μαθητών  που  έδωσαν  τη  σωστή  απάντηση,  παρόλο  που  ο  πεταλοειδής 
μαγνήτης αποτελεί πιο πολύπλοκη ερώτηση. Η ερώτηση με τον πεταλοειδή μαγνήτη απαιτεί τη 
μεταφορά των αποκτηθεισών γνώσεων σε μια νέα κατάσταση. Το μεγάλο ποσοστό στην τρίτη 
κατηγορία δικαιολογείται από το γεγονός ότι στο μεταπειραματικό δοκίμιο δεν υπάρχει καμία 
απάντηση  για  την  τέταρτη  κατηγορία,  σε  συνδυασμό  με  τα  σημαντικά  ποσοστά  που 
σημειώθηκαν στο δοκίμιο που απαντήθηκε πριν την παρέμβαση. Το υψηλό ποσοστό μπορεί να 
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αιτιολογηθεί  και  από  τη  λανθασμένη  εντύπωση  που  έχουν  οι  μαθητές  ότι  στη  μέση  ενός 
ραβδόμορφου  μαγνήτη,  η  ένταση  του  μαγνητικού  πεδίου  είναι  μηδενική,  επειδή  δεν 
παρατηρείται έλξη με τα σιδηρομαγνητικά αντικείμενα. Υπήρχαν απαντήσεις από τους μαθητές 
που  δήλωναν  ότι  «η  πυξίδα  στη  θέση  3  δεν  επηρεάζεται  από  τον  μαγνήτη  και  έτσι 
προσανατολίζεται  σύμφωνα  με  το  μαγνητικό  πεδίο  της  Γης».  Στην  σημερινή  εκδοχή  του 
διδακτικού υλικού υπάρχει υποσημείωση στις οδηγίες που απευθύνονται προς τον εκπαιδευτικό 
ώστε  να  δώσει  την  απαραίτητη  προσοχή.  Η  συγκεκριμένη  εμπειρία  δείχνει  και  την 
σπουδαιότητα  της  συνεχούς  διαδικασίας  εφαρμογής,  ανάλυσης  και  επανασχεδιασμού  της 
ακολουθίας.  

Πίνακας 2. Κατηγοριοποίηση των απαντήσεων από τα διαγνωστικά και μετά-πειραματικά δοκίμια
Κατηγορίες Διαγνωστικά 

(%)
Διαγνωστικά 

(αρ. μαθητών)
Μεταπειραματικά 

(%)
Μεταπειραματικά 

(αρ. μαθητών)
1 3,3% (2) 10% (6)
2 3,3% (2) 38,3% (23)
3 20% (12) 46.7% (28)
4 56.7% (33) - -
5 16,7% (10) 5% (3)

Μαγνητικό μοντέλο 
Τα  διαγνωστικά  δοκίμια  δόθηκαν  πρίν  και  μετά  τη  μελέτη  του  μοντέλου  των  μαγνητικών 
περιοχών. Στο διαγνωστικό δοκίμιο δίνεται η διάταξη του σχήματος 3 και ζητείται από τους 
μαθητές να σχεδιάσουν τις μαγνητικές γραμμές και να εξηγήσουν το συλλογισμό τους.

Και  στα δύο δοκίμια,  οι  μαθητές  κλήθηκαν να εξηγήσουν τη διαδικασία μαγνητισμού μιας 
σιδηρομαγνητικής  ράβδου  από  μαγνήτη  για  το  διαγνωστικό  και  μιας  καρφοβελόνας  από 
ηλεκτρομαγνήτη για το μεταπειραματικό δοκίμιο. Η δεύτερη περίπτωση παρουσιάζει και πάλι 
μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας αφού πρέπει ο εξεταζόμενος να καταλήξει πρώτα στη δημιουργία 
μαγνητικού πεδίου από το πηνίο (διακόπτης κλειστός) και στη συνέχεια να εξηγήσει για τον 
προσανατολισμό των μαγνητικών περιοχών τις καρφοβελόνας. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι 
υπάρχει μια ουσιαστική άνοδος μεταξύ του πριν και του μετά για τις τρεις πρώτες κατηγορίες 
(ήταν αναμενόμενο ότι οι μαθητές δεν θα μπορούσαν να δώσουν μια απάντηση με αναφορά σε 
μαγνητικές  περιοχές  πριν).  Επίσης,  σημαντικό  είναι  το  ποσοστό  των  άσχετων  απαντήσεων 
(καμία απάντηση) στο μεταπειραματικό δοκίμιο, γι’ αυτό κρίνεται αναγκαίο να διευκρινίσουμε 
ότι ήταν η τελευταία ερώτηση της τελικής εξέτασης και υπήρχαν πολλά γραπτά με κενή την 
τελευταία σελίδα.       

Σχημα 3: Διαγνωστικό διάγραμμα

Στο  μεταπειραματικό  δοκίμιο  οι  μαθητές  αρχικά  πρέπει  να  αποφασίσουν  αν  το  υλικό  του 
πυρήνα ενός ηλεκτρομαγνήτη επηρεάζει τη δύναμη έλξης μεταξύ του ηλεκτρομαγνήτη και ενός 
σιδηρομαγνητικού αντικειμένου και μετά καλούνται να δικαιολογήσουν την απάντησή τους με 
βάση το εννοιολογικό μοντέλο  για τα μαγνητικά υλικά. 
Οι  απαντήσεις  των  μαθητών  κατηγοριοποιήθηκαν  χρησιμοποιώντας  τη  φαινομενογραφική 
προσέγγιση, όπως και στην προηγούμενη περίπτωση. Ο πίνακας είναι ιεραρχημένος σε σχέση 
με το ποιες απαντήσεις προσεγγίζουν περισσότερο και ποιες λιγότερο την επιστημονική άποψη. 
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Γενικότερα, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το διδακτικό υλικό έχει συμβάλει ουσιαστικά στην 
ενίσχυση των γνώσεων, στη βαθύτερη κατανόηση και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων έκφρασης του 
σκεπτικού των μαθητών. 

Πίνακας 3. Κατηγοριοποίηση των απαντήσεων των μαθητών
Περιγραφή Απάντησης Τυπική Απάντηση Μαθητή 

1

Όταν  ένα  σιδηρομαγνητικό  αντικείμενο 
τοποθετηθεί  σένα  μαγνητικό  πεδίο,  οι 
μαγνητικές  περιοχές  από  τις  οποίες 
αποτελείται  προσανατολίζονται  σύμφωνα με 
αυτό  και  έτσι  το  σιδηρομαγν.  αντικείμενο 
αποκτάει προσωρινά μαγνητικές .ιδιότητες

Το  μαγνητικό  πεδίο  θα  προσανατολίσει  της  μαγνητικές 
περιοχές  του  σιδηρομαγνητικου  υλικού,  που  μέχρι  τότε 
ήταν «άτακτα» προσανατολισμένες, και θα δημιουργηθούν 
πόλοι στα άκρα του.   

2

Ίδια απάντηση με μοναδική διαφορά ότι δεν 
κάνει  αναφορά  στο  μαγνητικό  πεδίο  αλλά 
αναφέρεται σε μαγνητική αλληλεπίδραση με 
τον μαγνήτη. 

Τα σιδηρομαγνητικα υλικά αποτελούνται από μαγνητικές 
περιοχές  «άτακτα»  προσανατολισμένες.  Όταν 
πλησιάσουμε σιδηρομαγνητικό υλικό σ’ένα μαγνήτη τότε 
οι  μαγνητικές  περιοχές  του  σιδηρομαγνητικού  υλικού 
προσανατολίζονται  σύμφωνα  με  τον  μαγνήτη,  έτσι 
μαγνητίζεται και αποκτά μαγνητικές ιδιότητες.    

3
Η απάντηση αναφέρεται μόνο στο φαινόμενο 
της  μαγνήτισης  (προσωρινών  μαγνητικών 
ιδιοτήτων)

Ο  μαγνήτης  μαγνητίζει  το  σιδηρομαγνητικό  υλικό  και 
εμφανίζονται προσωρινοί πόλοι αντίθετοι από αυτούς του 
μαγνήτη.  (διαγνωστικό δοκίμιο)

4
Μαγνητικές γραμμές μεταξύ του μαγνήτη και 
της  ράβδου  εξαιτίας  της  έλξης.  (Προ-
διαγνωστικό δοκίμιο μόνο) 

Ο μαγνήτης έχει το δικό του μαγνητικό πεδίο αλλά επειδή 
αλληλεπιδρά  με  τη  ράβδο,  στον  βόρειο  πόλο  του 
εμφανίζονται ευθείες γραμμές από τον μαγνήτη προς την 
ράβδο.  

5 Καμιά μεταβολή δεν παρατηρείται στο αρχικό 
μαγνητικό πεδίο γύρω από τον μαγνήτη  

Το  μαγνητικό  πεδίο  του  μαγνήτη  παραμένει  όπως  το 
ξέρουμε, με τις  μαγνητικές  γραμμές  να έχουν φορά από 
τον βόρειο στο νότιο μαγνητικό πόλο. 

6 Άσχετη απάντηση η καμία απάντηση 

Πίνακας 4. Κατηγοριοποίηση των απαντήσεων των μαθητών από τα διαγνωστικά και μετα-πειραματικά 
δοκίμια

Κατηγορίες Διαγνωστικά 
(%)

Διαγνωστικά  (αρ. 
μαθητών)

Μετά-
πειραματικά 

(%)

Μετά-πειραματικά 
(αρ. μαθητών)

1 1.8% (1) 44.1% (26)
2 - - 13.6% (8)
3 10.7% (6) 10.25% (6)
4 60.7% (34) - -
5 10.7 % (6) - -
6 16.1% (9) 32.2% (19)
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Συζήτηση
Για αρκετά χρόνια,  έχει  αναπτυχθεί  εκτεταμένος προβληματισμός λόγω της απογοητευτικής 
επίδοσης  των  μαθητών  διαφόρων  ηλικιών  σε  διεθνείς  σταθμισμένες  εξετάσεις  αλλά και  σε 
τοπικές προσπάθειες τελικής αξιολόγησης μαθησιακών επιτευγμάτων. Στο πλαίσιο αυτού του 
προβληματισμού,  προβάλλει  ως  μια  σημαντική  διέξοδος  ο  ερευνητικά  προσανατολισμένος 
εκπαιδευτικός πειραματισμός και οι διδακτικές – μαθησιακές επινοήσεις που απαιτούνται για να 
καταστεί  αυτός  ο  πειραματισμός  επαναλήψιμος.  Στο  πρόγραμμα  Materials Science,  έχουμε 
αναπτύξει ένα μεθοδολογικό πλαίσιο για συμμετοχικό σχεδιασμό διδακτικού υλικού, ως μιας 
μορφής εκπαιδευτικής επινόησης, μέσα από την ενεργό εμπλοκή ερευνητών και εκπαιδευτικών. 
Το σκεπτικό στηρίζεται στη λογική της συμπληρωματικής τεχνογνωσίας που αντλείται αφενός 
από  τη  σύγχρονη  επιστημονική  βιβλιογραφία  στη  Διδακτική  των  Φυσικών  Επιστημών και, 
αφετέρου, από την τεχνογνωσία που προκύπτει μέσα από την εκπαιδευτική πρακτική, η οποία 
αναφέρεται στους πολλούς περιορισμούς που χαρακτηρίζουν τη λειτουργία των εκπαιδευτικών 
συστημάτων αλλά και  τις  μεταβαλλόμενες προτεραιότητες του πολιτισμικού και  κοινωνικού 
πλαισίου.  Το  εγχείρημα  που  έχει  περιγραφεί  στην  παρούσα  εργασία  αποτελεί  μια  πρώτη 
προσπάθεια  αξιοποίησης  αυτού  του  μεθοδολογικού  πλαισίου.  Τα  αποτελέσματα  μας  δίνουν 
ενθάρρυνση και μια βάση για περαιτέρω επεξεργασία αυτής της προοπτικής.
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Μια πρόταση αξιολόγησης στο Οριζόντιο Εργαστήριο Φυσικών 
Επιστημών με χρήση ψηφιακών τεχνολογιών.

Σωτηρόπουλος Δ., Καλκάνης Γ.
Παιδαγωγικό Τμήμα Πανεπιστημίου Αθηνών

sotiropoulosdimitris@gmail.com, gkalkanis@primedu.uoa.gr

Στην  προσπάθειά  μας  από  τη  μια  να  βοηθήσουμε  τους  φοιτητές  στο  Εργαστήριο 
Φυσικών  Επιστημών  Τεχνολογίας  και  Περιβάλλοντος  του  Παιδαγωγικού  Τμήματος 
Δημοτικής  Εκπαίδευσης  του Πανεπιστήμιου  Αθηνών στο να αποκτήσουν  ενιαία  και 
συγκροτημένη  άποψη για  τις  φυσικές  έννοιες  και  φαινόμενα  και  από την  άλλη  να 
υλοποιήσουμε ένα εργαστήριο που να εκμεταλλεύεται τις περισσότερες και κατά το 
βέλτιστο τρόπο ψηφιακές εκπαιδευτικές τεχνολογίες  δημιουργήσαμε το «Οριζόντιο» 
Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών. Στη παρούσα εργασία παρουσιάζονται οι ψηφιακές 
τεχνολογίες  που προτείνουμε,  προκειμένου να δημιουργείται  ένα ολοκληρωμένο και 
εκτεταμένο  e-portfolio  αξιολόγησης  που  να  περιλαμβάνει  διάφορα  στοιχεία  που 
συγκεντρώνονται από τους υπολογιστές που ασκούνται οι φοιτητές. Στοιχεία όπως, 
αποτελέσματα  από  e-ερωτηματολόγια  (σταυρόλεξα,  κ.α.),  φωτογραφίες  από  τους 
εργαστηριακούς πάγκους, εικόνες από τις οθόνες, και πληροφορίες για τις ιστοσελίδες, 
και τις εφαρμογές που έτρεξαν κατά τη διάρκεια των ασκήσεων.

Εισαγωγή 
Αν  αναζητήσει  κανείς  την  παρούσα  κατάσταση  στα  εργαστήρια  Φυσικών  Επιστημών  σε 
τμήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Οδηγός Σπουδών 2006, Εργαστήριο Φυσικής 1996, κ.α.), 
θα παρατηρήσει πως είναι δομημένα με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να περιλαμβάνουν θεματικές 
ασκήσεις οι οποίες προέρχονται από επιμέρους ενότητες και θεματικές περιοχές της Φυσικής 
και των άλλων φυσικών επιστημών (π.χ. θερμοδυναμική, μηχανική, οπτική κτλ). Κατ’ αυτόν τον 
τρόπο  όμως  υπάρχουν  φυσικές  έννοιες  που  διδάσκονται  ξανά  και  ξανά  ενταγμένες  στις 
διαφορετικές θεματικές και μάλιστα με διαφορετική προσέγγιση σε κάποιες περιπτώσεις. 
Σε  αυτά  τα  εργαστήρια  επιπροσθέτως,  οι  διδάσκοντες  καλούνται  να  διαχειριστούν  ένα 
σημαντικό αριθμό φοιτητών και ως στοιχεία αξιολόγησής τους, ζητούν από τους φοιτητές ένα 
συμπληρωμένο φύλλο αναφοράς εργαστηρίου ή μια σχετική με τη άσκηση εργασία. Στοιχεία 
από  τα  οποία  οι  διδάσκοντες  δεν  μπορούν  όμως  να  πάρουν  αρκετές  πληροφορίες  για  την 
μαθησιακή πορεία των φοιτητών.
Επιπλέον  οι  ψηφιακές  τεχνολογίες  που  ενσωματώνονται  στα  περισσότερα  από  αυτά  τα 
εργαστήρια,  περιορίζονται  στη  χρήση  κάποιου  video-projector και  κάποιων  ψηφιακών 
αισθητήρων. Θεωρούμε πως αυτό πρέπει να αλλάξει. Το υλικό (hardware) δεν είναι πια πολύ 
ακριβό  και  η  δικτύωση  όλων  των  πανεπιστημιακών  χώρων είναι  πια  δεδομένη.  Πρέπει  να 
ληφθούν υπόψη επιπλέον προτάσεις αξιοποίησης των εκπαιδευτικών ψηφιακών τεχνολογιών σε 
κάθε επίπεδο και τομέα, δεδομένου των πολλών δυνατοτήτων που μπορούν να προσφέρουν στη 
διαδικασία  μάθησης  και  αξιολόγησης  ώστε  τα  εργαστήρια  να  εξελιχθούν  και  να 
προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες.

Θεωρητικό Πλαίσιο και Μεθοδολογία Εργαστηρίου
Διερευνήσαμε  (και  τελικά  υλοποιήσαμε)  τον  τρόπο  δημιουργίας  ενός  «Οριζόντιου» 
Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών (Σωτηρόπουλος Δ. Ι., Καλκάνης. Γ. Θ., 2007) για φοιτητές που 
έχουν  ολοκληρώσει  τη  δευτεροβάθμια  εκπαίδευση  τους,  με  ασκήσεις  και  εκπαιδευτικές 
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δραστηριότητες που δεν θα ήταν ενταγμένες σε μια θεματική αλλά θα είναι δομημένες έτσι 
ώστε να μελετούνται έννοιες,  φυσικά μεγέθη ή/ και  φυσικά φαινόμενα που (εν)υπάρχουν ή 
συμμετέχουν  (και  μελετούνται)  σε  πολλά  και  διαφορετικά  «κεφάλαια»  ή  «ενότητες»  ή 
«θέματα»  της  Φυσικής.  Κυρίαρχος  στόχος  ήταν  (και  είναι)  η  εκπαιδευτική  ενοποίηση  των 
ενοτήτων/ κεφαλαίων και η κατά το δυνατόν ευρύτερη κατανόηση των φυσικών φαινομένων. 
Τέτοιες έννοιες, φυσικά μεγέθη ή/ και φυσικά φαινόμενα είναι οι μετατροπές (μεταμορφώσεις) 
της ενέργειας, ο ρυθμός μεταβολής ενός φυσικού μεγέθους, η τροχιά και αρκετές άλλες. 
Στο  προτεινόμενο  εργαστήριο  γίνεται  καθολική  χρήση  νέων  και  παλιότερων  ψηφιακών 
τεχνολογιών  με  στόχους  που  σχετίζονται,  εκτός  των  άλλων  (που  προαναφέραμε),  με  την 
καλύτερη εκπαιδευτική διαχείριση των ομάδων των φοιτητών και την ευκολότερη και ταχύτερη 
αξιολόγηση  τόσο  των  φοιτητών  όσο  και  της  εκπαιδευτικής  διαδικασίας  μέσα  από  κάποιες 
αυτοματοποιημένες (κατά το εφικτό) διαδικασίες.
Δύο  είναι  οι  συνιστώσες  του  εργαστηρίου  που  δεν  αναφέρονται  σε  έμψυχο  υλικό:  οι 
αναπτυχθείσες ασκήσεις και οι χρησιμοποιούμενες ψηφιακές εκπαιδευτικές τεχνολογίες. 

Οι ασκήσεις
Οι φοιτητές  χωρίσθηκαν σε ομάδες των δυο-τριών ατόμων και  ασκήθηκαν σε πάγκους  του 
εργαστηρίου που περιελάμβαναν κατάλληλες συσκευές για τα πειράματα και ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές  (έναν  για  κάθε  άσκηση)  σε  διασύνδεση  σε  δίκτυο  με  τον  υπολογιστή  του 
διδάσκοντα. 
Αρχικά και πριν την παρέμβαση δόθηκε ένα ερωτηματολόγιο στους φοιτητές στο οποίο και 
γίνονταν  κάποιες  γενικές  ερωτήσεις  για  κάποιες  από  τις  έννοιες  που  περιλαμβάνονται  στις 
ασκήσεις, με σκοπό να ελέγξουμε τις πρότερες γνώσεις των φοιτητών.
Στη  συνέχεια  όλοι  οι  φοιτητές  παρακολουθήσαν  ένα  πρώτο  εισαγωγικό  εργαστήριο.  Το 
εισαγωγικό εργαστήριο είναι χωρισμένο σε δύο μέρη: το θεωρητικό και το εργαστηριακό μέρος. 
Στο θεωρητικό μέρος έγινε αναφορά στις θεματικές περιοχές της Φυσικής, όπως διδάσκονται 
μέχρι σήμερα με πολλαπλές αναφορές σε έννοιες που πρόκειται να ακολουθήσουν στα επόμενα 
εργαστήρια  /ασκήσεις  με  τις  οποίες  και  οι  φοιτητές  θα  ασχοληθούν  στις  επόμενες  πέντε 
ασκήσεις. Επιπλέον στο ίδιο εισαγωγικό εργαστήριο έγινε εκτενής αναφορά και συζήτηση για 
τις «αποτυχίες» της κλασικής Φυσικής και της «ανάγκης» ύπαρξης της μετακλασικής Φυσικής. 
Το  εργαστηριακό  μέρος  του  εισαγωγικού  εργαστηρίου,  αποσκοπούσε  μέσα  από  κάποιες 
δραστηριότητες  να  εξοικειώσει  τους  φοιτητές  στην  χρήση  των  λογισμικών  υποστήριξης, 
αισθητήρων, παρακολούθησης τάξης, και διαδικτύου και να εντάξει ομαλά τους φοιτητές στον 
νέο τρόπο εκπαιδευτικής παρέμβασης, με τον ιδιαίτερο ρόλο του διδάσκοντα, και τον νέο τρόπο 
συνεργασίας. Τα εργαστήρια πραγματοποιούνται με την λογική της κυκλικής προσέγγισης. Αν 
και  θεωρούμε ορθότερη προσέγγιση τη μετωπική προσέγγιση για  λόγους  ανάγκης  (προς  το 
παρόν  δεν  έχουμε  στην  διάθεσή  μας  όλα  τα  υλικά  και  η  εφαρμογή  μας  ήταν  χρονικά 
περιορισμένη) εφαρμόσαμε την κυκλική προσέγγιση. Στην τελική πρόταση θα υιοθετήσουμε 
την μετωπική προσέγγιση εργαστηριακής πρακτικής. 
Την επόμενη εβδομάδα οι φοιτητές αφού είχαν μια σχετική προετοιμασία. (pre-lab) που έρευνες 
έχουν  δείξει  (Johnstone  et  al.  1998)  ότι  μπορεί  να  βοηθήσει  αισθητά  στην  εργαστηριακή 
διαδικασία, ξεκίνησαν τις πέντε (5) εκπαιδευτικές ασκήσεις.
Η εκπαιδευτική μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε σε όλες τις ασκήσεις είναι το ερευνητικά 
εξελισσόμενο μοντέλο  (Σάββας 1996, Καλκάνης. Γ. Θ., 2002), που περιλαμβάνει πέντε βήματα 
(α.  έναυσμα  ενδιαφέροντος,  β.  διατύπωση  υποθέσεων,  γ.  πειραματισμός,  δ.  διατύπωση 
συμπερασμάτων και ε. γενίκευση/ εμπέδωση).
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Σε  κάθε  άσκηση  οι  φοιτητές  χρησιμοποιούν  το  λογισμικό  υποστήριξης  (Λ.Υ.)  και  τις 
κατάλληλες πειραματικές συσκευές και τα ενδεδειγμένα όργανα Φυσικής για την διενέργεια 
των πειραμάτων και το διαδίκτυο ήταν ο χώρος που μπορούσαν να βρουν επιπλέον πληροφορίες 
όπου κάτι τέτοιο ήταν απαραίτητο, μέσα από την χρήση και την εν γένει λογική των webquests.
Η πρώτη άσκηση αφορά στις μετατροπές (μεταμορφώσεις) της ενέργειας και τη διατήρηση της. 
Η δεύτερη άσκηση αφορά στην έννοια του ρυθμού μεταβολής. Με κατάλληλο λογισμικό και 
σχετικό πειραματισμό μελετάται οριζόντια η έννοια αυτή στις διάφορες θεματικές περιοχές της 
Φυσικής.  Η  επόμενη  άσκηση  αφορά  στην  έννοια  της  τροχιάς  και  στη  μη  καθορισμένη 
(απροσδιόριστη) τροχιά που συναντάμε στα κβαντομηχανικά φαινόμενα.  Και αυτή η έννοια 
υπάρχει σε πολλά και διαφορετικά φυσικά φαινόμενα και σχετίζεται με τις φυσικές  έννοιες 
δύναμη και πεδίο. Η τέταρτη άσκηση αφορά στον συντονισμό, έννοια που συναντούμε σε ένα 
πλήθος φυσικών φαινομένων. Η τελευταία άσκηση αφορά στην έννοια της εμπέδησης.
Σημειώνουμε  εδώ  πως  υπάρχουν  ιδέες  (και  πρώτες  υλοποιήσεις)  και  για  άλλες  ασκήσεις/ 
εφαρμογές «οριζόντιας» λογικής που θα σχετίζονται με έννοιες όπως την πίεση, τη ροή, τη 
κλίμακα, τη συμμετρία, τη θερμοκρασία ή με μαθηματικούς νόμους με γενική ισχύ σε πολλά 
φαινόμενα, σαν αυτόν του αντιστρόφου τετραγώνου ή της εκθετικής αλλαγής (μείωσης ή και 
αύξησης). Ιδέες για εργαστηριακές ασκήσεις που σε ένα γενικότερο πλαίσιο θα κάλυπταν όσο 
το δυνατόν περισσότερο, οριζόντια και τελικά επάλληλα τα φυσικά φαινόμενα και τους νόμους 
της φύσης.

Οι εκπαιδευτικές ψηφιακές τεχνολογίες
Η υποστήριξη της εκπαιδευτικής παρέμβασης έγινε δυνατή χάρη σε πολλές και διαφορετικές 
εκπαιδευτικές τεχνολογίες και διάφορα είδη λογισμικών (εκτός των βασικών εφαρμογών των 
WindowsΤΜ). 
Το  λογισμικό  υποστήριξης  (Λ.Υ.)  των  ασκήσεων  είναι  το  βασικό  λογισμικό  με  το  οποίο 
αλληλεπιδρούν  ουσιαστικά  οι  φοιτητές.  Το  Λ.Υ.  δημιουργήθηκε  σε  περιβάλλον  web (html 
σελίδες) που από τη μια αποτελεί ένα οικείο περιβάλλον για τους φοιτητές και από την άλλη 
είναι  εύκολα  διαχειρίσιμο  ως  προς  την  διόρθωση  και  την  επέκταση  των  εφαρμογών  που 
περιέχει.  Το  Λ.Υ.  είναι  δομημένο  σύμφωνα  με  την  ακολουθούμενη  σε  όλες  τις  ασκήσεις 
εκπαιδευτική επιστημονική μεθοδολογία (Σάββας 1996, Καλκάνης. Γ. Θ., 2002), ανάλογα όμως 
με  την  άσκηση  και  τον  τρόπο  εργαστηριακής  προσέγγισης  της  μελετώμενης  έννοιας  ή 
φαινόμενου,  προσαρμόζονται  σε  αυτήν  η  ανακάλυψη  (καθοδηγούμενη  κατά  βάση),  η 
διερεύνηση, η επίλυση προβλήματος και η εποικοδόμηση (στην λογική των πρότερων ή και 
εναλλακτικών αντιλήψεων όταν υπάρχουν). Μέσα από το Λ.Υ. οι φοιτητές αλληλεπιδρούν με 
προσομοιώσεις,  βλέπουν  οπτικοποιήσεις  και  κατάλληλα  video,  απαντούν  σε  ερωτήσεις 
πολλαπλής  επιλογής,  συμπληρώνουν  σταυρόλεξα,  δημιουργούν  και  αποθηκεύουν 
εννοιολογικούς  χάρτες,  κ.α..  Ειδικά  η  πρόσβαση  σε  αρχεία  video μπορεί  να  βοηθήσει 
σημαντικά τους εκπαιδευόμενους στη προσπάθεια επίτευξης των στόχων τους (Antonopoulos et 
al.  2003).  Το  Λ.Υ.  όπως  είναι  κατανοητό  δημιουργήθηκε  με  ένα  λογισμικό  δημιουργίας 
ιστοσελίδων (στην περίπτωσή μας το FrontPage) αλλά για τον εμπλουτισμό του με τις ποικίλες 
δραστηριότητες και τα αρχεία βίντεο χρησιμοποιήθηκαν ένα πλήθος άλλων εκπαιδευτικών και 
μη λογισμικών, όπως το Hotpotatoes, το CmapTools, το to Interactive Physics και πολλά-πολλά 
άλλα…). 
Η όλη εργαστηριακή πρακτική στην ουσία πραγματοποιείται/οδηγείται μέσα από το Λ.Υ. το 
οποίο και συνδέεται με το λογισμικό των αισθητήρων (Coach 6.23 Lite™) που χρησιμοποιούν 
οι  φοιτητές κατά τη διάρκεια των πειραματικών διαδικασιών για  να πειραματιστούν και  να 
αποθηκεύσουν τα αποτελέσματα των πειραμάτων.
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Στο  πλέγμα  των  χρησιμοποιούμενων  λογισμικών  στο  εργαστήριο  μας  υπάρχει  και  ειδικό 
λογισμικό  διαχείρισης  ηλεκτρονικής  τάξης  (Italc).  Με  αυτό  το  λογισμικό  (που  είναι 
ελεύθερο/ανοικτού κώδικα)  ο  διδάσκων μπορεί  όχι  μόνο να παρακολουθεί  την  εξέλιξη  των 
εργαστηριακών  ασκήσεων  από  τον  υπολογιστή  του  αλλά  και  να  έχει  πλήρη  έλεγχο  του 
υπολογιστή της κάθε ομάδας φοιτητών με σκοπό να παρεμβαίνει, εκεί που κρίνει σκόπιμο πως 
πρέπει να βοηθήσει. Μπορεί δηλαδή να κάνει σχετικές ερωτήσεις να στέλνει υπερσυνδέσμους 
για συγκεκριμένα αρχεία πολυμέσων και γενικά να υποστηρίζει δυναμικά (από τον υπολογιστή 
του),  τους εκπαιδευόμενους.  Ενώ μπορεί ακόμα, όταν το κρίνει  απαραίτητο,  να καταγράψει 
εικόνες (snapshots) της επιφάνειας εργασίας του υπολογιστή της κάθε ομάδας. Σε αυτή τη φάση 
μάλιστα μελετούμε την προσθήκη κάποιων χαρακτηριστικών στον κώδικα του λογισμικού (μιας 
και είναι  open source - αλλά δεν είμαστε ακόμη έτοιμοι να αναφέρουμε κάτι παραπάνω για 
αυτό). Με όλα αυτά μπορούμε να πούμε πως επιτυγχάνεται μια κατά το δυνατόν προσαρμογή 
της  εργαστηριακής  παρέμβασης  στις  ανάγκες  της  ομάδας  με  αποτέλεσμα να βελτιώνεται  η 
εκπαιδευτική  διαδικασία  και  να  ενισχύεται  η  αξιοπιστία  της.  Επιπλέον,  θα  θέλαμε  να 
αναφέρουμε  πως  τέτοια  λογισμικά  προσδίδουν  προστιθέμενη  αξία  στις  εργαστηριακές 
πρακτικές,  μιας  και  μπορούν να διευρύνουν τα όρια της τάξης με ασκήσεις  που μπορεί  να 
πραγματοποιούνται ακόμα και έξω από το εργαστήριο (σε εργαστήρια σε άλλους χώρους), μιας 
και είναι εύκολη η διασύνδεση (μέσω IP) με άλλους υπολογιστές. 
Σε  κάθε  υπολογιστή  (group1,group2,..)  των  ομάδων  των  φοιτητών  εγκαταστάθηκε  ένα 
λογισμικό  παρακολούθησης  δραστηριότητας  (σαν  το  ManicTime /  δωρεάν  λογισμικό)  που 
καταγράφει αυτόματα σε αρχείο μερικά πολύ σημαντικά δεδομένα για την χρονική διάρκεια 
κάποιων δραστηριοτήτων των φοιτητών σε κάθε άσκηση. Δεδομένα για το ποιες εφαρμογές 
ανοίγουν, ποια αρχεία κατεβαίνουν (download), ποιες ιστοσελίδες τρέχουν (π.χ. η σελίδα με το 
δικτυακό τόπο που έχει μια προσομοίωση καταγράφεται με τον τίτλο της ιστοσελίδας), πόσο 
χρόνο παραμένει η ομάδα σε αυτή, αν ο υπολογιστής έμεινε ανενεργός και για πόσο χρονικό 
διάστημα κ.α. Συστηματικά λοιπόν καταγράφονται οι χρόνοι εκτέλεσης κάποιων διαδικασιών 
και αποθηκεύονται με τρόπο που μπορούν να αξιοποιηθούν για την αξιολόγηση όχι μόνο των 
φοιτητών αλλά και της ίδιας της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Στοιχεία που όπως είναι φυσικό και 
εμείς  θα  λάβουμε  υπόψη  μας  στην  όποια  αναπροσαρμογή  των  ασκήσεων  για  την  τελική 
εφαρμογή.  Αντίστοιχο  λογισμικό  καταγραφής  πληροφοριών  σημειώνουμε  πως  έχουμε  ήδη 
δοκιμάσει για την καταγραφή στοιχείων που σχετίζονται με διδασκαλία βασικών δεξιοτήτων 
στον υπολογιστή (Dimitriadis et al. 2003). 
Για να είναι εφικτή η επικοινωνία ανάμεσα στους υπολογιστές των φοιτητών (group1,group2,..) 
και  σε  αυτόν  του διδάσκοντα  (teacher)  μέσω πρωτοκόλλου  ftp εγκαταστάθηκε  ένα  δωρεάν 
(freeware) πρόγραμμα ftp – server, o Golden Server™. 
Για  την  βελτιστοποίηση  της  διαχείρισης  της  τάξης/εργαστηρίου  (class/lab management) 
χρησιμοποιήσαμε  έναν  αλληλεπιδραστικό  πίνακα  (SmartBoard™)  μαζί  με  τον  απαραίτητο 
video-projector που  αποτελούν  μια  επιπλέον  (νέα)  ψηφιακή  τεχνολογία  που  μπορούμε  να 
εκμεταλλευτούμε  προς  όφελος  της  εκπαίδευσης.  Τα  λογισμικά  που  συνοδεύουν  τους 
αλληλεπιδραστικούς πίνακες προσφέρουν δυνατότητες αποθήκευσης σε εικόνα ακόμα και σε 
video (με  ήχο  από  τον  διδάσκοντα)  των  γραφθέντων  στον  αλληλεπιδραστικό  πίνακα.  Έτσι 
απαντήσεις σε ερωτήσεις, ακόμα και ολόκληρη παράδοση είναι πολύ εύκολο να καταγραφούν 
ηλεκτρονικά στον πίνακα (και με ήχο) και άρα να μπορούν να διαμοιρασθούν στους φοιτητές. 
Προτείνουμε  δε  (παρεμπίπτοντος  μιας  και  είναι  κάτι  που  εμείς  σιγά-σιγά  υλοποιούμε)  τη 
δημιουργία  μιας  βάση  δεδομένων  με  τέτοια  «πινακο-μαθήματα»  /video.  Μάλλον  δεν  είναι 
δύσκολο  να  αντιληφθεί  κανείς  την  αξία  μιας  τέτοιας  βάσης  σε  επίπεδο  διαμορφωτικής 
αξιολόγησης  της  ίδιας  της  εκπαιδευτικής  διαδικασίας  και  αυτορύθμισης  του  ίδιου  του 
εκπαιδευτικού. 
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Επιπλέον στους υπολογιστές είναι συνδεδεμένη και μια  web camera που καταγράφει εικόνες 
από  τον  πάγκο  και  τις  συσκευές  και  τα  χέρια  των  φοιτητών  (όχι  τα  πρόσωπα,  ούτε  τις 
συνομιλίες, εκτός και αν θα θέλαμε να κάνουμε παρατήρηση τάξης/εργαστηρίου) ανά τακτά 
χρονικά διαστήματα με την έναρξη της διαδικασίας του βήματος του Πειραματισμού.
Έτσι για κάθε ομάδα δημιουργείται ένα εκτεταμένο e-portfolio αξιολόγησης (Haag 2006) που 
στη  συγκεκριμένη  περίπτωση  είναι  ένας  e-φάκελος  για  κάθε  ομάδα  στον  υπολογιστή  του 
διδάσκοντα που περιλαμβάνει εκτός από το τελικό αποτέλεσμα και πλήθος στοιχείων για την 
μαθησιακή πορεία προς αυτό. Στοιχεία όπως: απαντήσεις σε ασκήσεις, εννοιολογικοί χάρτες, 
γραφικές παραστάσεις και αποτελέσματα μετρήσεων κ.α.
Το  τελευταίο  είδος  χρησιμοποιούμενου  λογισμικού  είναι  αυτό  που  εμπεριέχει  τη  βάση 
δεδομένων όπου και συγκεντρώνονται όλα εκείνα τα στοιχεία που θεωρούμε πως χρειάζονται (ή 
καλύτερα μπορούν να συνεπικουρήσουν) στην αξιολόγηση των φοιτητών από το e-φάκελο της 
κάθε ομάδας.  Το λογισμικό αυτό είναι  εγκατεστημένο στον υπολογιστή του διδάσκοντα και 
αυτό μπορεί να χρησιμοποιεί ο διδάσκων μετά το πέρας του εργαστηρίου, για να διαμορφώνει 
την  αξιολογική  του  κρίση  για  την  κάθε  ομάδα  φοιτητών  μέσα  από  έναν  «αλγόριθμο 
αξιολόγησης».  Ανάλογα  με  την  άσκηση  διαφοροποιείται  και  ο  αλγόριθμος,  γιατί 
διαφοροποιείται και η εκπαιδευτική προσέγγιση και το περιεχόμενο των ασκήσεων. Επιπλέον 
το λογισμικό της βάσης δίνει επιλογές στον εκπαιδευτικό για να αποφασίσει για το επίπεδο της 
ομάδας  σε συγκεκριμένες  δεξιότητες  και  ικανότητες.  Για  παράδειγμα για να αποδοθεί  ένας 
τελικός βαθμός 8 στα 10 πρέπει να ποσοτικοποιηθούν και να προστεθούν (με την κατάλληλη 
βαρύτητα) ποιοτικά χαρακτηριστικά της ομάδας, όπως το αν διαθέτει δεξιότητες/ ικανότητες 
στην  επίλυση  προβλήματος,  στο  σχεδιασμό  γραφικών  παραστάσεων  στη  λήψη  και  την 
καταγραφή των μετρήσεων με τα όργανα ψηφιακά και μη κ.τ.λ..
Κρίσεις που προκύπτουν μέσα από την «ανάγνωση» διαφόρων στοιχείων που συλλέγονται κατά 
τη διάρκεια των ασκήσεων. Για παράδειγμα: οι απαντήσεις σε ανοικτές ερωτήσεις βοηθούν τον 
εκπαιδευτικό  να  καταλάβει  σχετικά  με  την  κατανόηση  βασικών  εννοιών  από  τα  μέλη  της 
ομάδας, οι εικόνες από τις πειραματικές διατάξεις (πάγκος) βοηθούν στο να αποδειχτεί αν τα 
μέλη της ομάδας διαθέτουν δεξιότητες στην διαχείριση εργαστηριακών συσκευών, η σύνθεση 
εννοιολογικών χαρτών βοηθούν στο να γίνει διερεύνηση των αντιλήψεων των φοιτητών κ.ο.κ..

Συμπεράσματα και ανοιχτά προβλήματα προς επίλυση
Το όλο περιβάλλον μάθησης είναι  ένα καινοτομικό και  πολύπλοκο περιβάλλον,  η συνολική 
αξιολόγηση του οποίου θα πρέπει να λάβει υπόψη της πολλές και διαφορετικές παραμέτρους 
(Hickey  &  Zuiker  2003).  Σε  αυτή  της  φάση  της  ερευνάς  μας,  εκείνο  που  θέλαμε  να 
μελετήσουμε είναι τη λειτουργικότητα ενός τέτοιου πολυπαραγοντικού συστήματος (ευκολία 
χρήσης λογισμικών, πιθανά προβλήματα χρήσης τους) και να διορθώσουμε τις ασκήσεις ως 
προς  την  αξιοπιστία  τους  και  την  εγκυρότητα  τους.  Πράγματι  σε  σχέση  με  τις  εν  γένει 
χρησιμοποιούμενες εκπαιδευτικές τεχνολογίες θα μπορούσαμε να πούμε πως δεν σημειώθηκαν 
σημαντικές δυσκολίες μετά την αρχικοποίηση των συνθηκών λειτουργίας των λογισμικών. 
Η αρχικοποίηση των λογισμικών, είναι κάτι που σχεδιάζουμε να πραγματοποιείται αυτόματα 
κατά την εγκατάσταση δύο λογισμικών, ένα για το κάθε υπολογιστή των φοιτητών και ένα για 
τον καθηγητή (που θα συμπεριλαμβάνουν αυτόματη εγκατάσταση για όλα τα λογισμικά που 
προαναφέραμε).
Όλα τα λογισμικά ξεκινούν αυτόματα, χωρίς να δημιουργούν προβλήματα και φαίνεται να είναι 
λειτουργικά μέχρι τέλους ενώ τα δεδομένα αποστέλλονται στον υπολογιστή του διδάσκοντα 
ομαλά και χωρίς καθυστερήσεις. 
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Θεωρούμε πως με τη συγκεκριμένη ομάδα λογισμικών διατηρούμε το όλο περιβάλλον ευέλικτο, 
επεκτάσιμο και ανοικτό ενώ φυσικά δεν είμαστε αντίθετοι στην δημιουργία ενός ακόμα πιο 
πολύπλοκου συστήματος που θα συμπεριλάμβανε ίσως μια διαδικασία αρχικοποίησης με βάση 
τα περιεχόμενα των ασκήσεων ή και άλλα επιπρόσθετα στοιχεία αλλά κάτι τέτοιο ξεφεύγει από 
τους στόχους μας.
Μέσα από την όλη διαδικασία φαίνεται να καλλιεργούνται δεξιότητες που σχετίζονται με την 
χρήση της τεχνολογίας (λογισμικό και υλικό) και οι φοιτητές να εξοικειώνονται ευκολότερα με 
την εργαστηριακή πρακτική. Η αλληλεπίδραση επίσης των φοιτητών και του διδάσκοντα (μέσα 
από  τον  νέο  ρόλο  του)  είναι  ικανοποιητική  και  προσδίδει  θετικά  στοιχεία  στη  διαδικασία 
μάθησης αφού ο ίδιος μπορεί δυναμικά να βελτιώσει την όλη εκπαιδευτική διαδικασία. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι για το ποιες εικόνες ή και αναπαραστάσεις είναι δόκιμο και χρήσιμο, να 
καταγράφονται  και  τελικά  να  ενσωματώνονται  στη  βάση δεδομένων  (εκτός  από αυτές  που 
καταγράφει η  webcamera),  κάναμε αρκετές εφαρμογές.  Αποφασίστηκε σε αυτή τη φάση να 
προστεθούν στον ευρύτερο e-φάκελο οι εννοιολογικοί χάρτες και οι γραφικές παραστάσεις από 
τα πειράματα. Διερευνούμε την αυτόματη καταγραφή και άλλων εικόνων που θα μπορούσαν να 
προστεθούν στο e-porfolio συνεισφέροντας στον αλγόριθμο αξιολόγησης.
Δυσκολία φαίνεται να έχουμε (προς το παρόν) στην αυτόματη αποκωδικοποίηση των στοιχείων 
που μπορούν να μας δώσουν τα δεδομένα που δίνει το πρόγραμμα ManicTime™ και αφορούν 
στον  χρόνο  ενασχόλησης  με  δραστηριότητες  και  ασκήσεις,  χρήσης  ή  και  μη  χρήσης  του 
υπολογιστή και των επιμέρους αρχείων και εφαρμογών. Βέβαια για κάποια βασικά στοιχεία 
έχουμε από τώρα δημιουργήσει μια πρώτη εικόνα όπως για παράδειγμα τη χρονική διάρκεια 
κάποιων ενεργειών (όπως ο συνολικός χρόνος ολοκλήρωσης μιας άσκησης). Ο χρόνος αυτός 
θεωρούμε πως μπορεί να αναδειχθεί σε ένα μετρήσιμο χαρακτηριστικό αξιολόγησης στη πορεία 
και  αφού  φυσικά  γίνουν  κάποιες  ενέργειες  για  τη  στάθμιση  του  μέσου  χρόνου 
επίλυσης/ολοκλήρωσης  μιας  διαδικασίας  μέσα  από  ευρύτερη  εφαρμογή.  Αν  και  δεν  είναι 
εύκολο  να  αποκωδικοποιηθούν  τέτοια  στοιχεία,  ώστε  αυτόματα  να  αξιοποιηθούν  για  την 
αξιολόγηση των φοιτητών, προσφέρουν σημαντικές πληροφορίες για την αξιοπιστία και την εν 
γένει δομή της άσκησης. Αν για παράδειγμα ο χρόνος για την ολοκλήρωση μιας άσκησης είναι 
μεγάλος για όλες τις ομάδες που την εκτελούν, τότε αυτό αποτελεί δεδομένο που πρέπει να μας 
οδηγήσει στην διόρθωση της άσκησης.
Ένα σημαντικό στοιχείο που πρέπει να σημειωθεί για την εν γένει διαδικασία πάντως είναι πως 
δεν μπορούμε να κάνουμε διαχωρισμό των μελών της ομάδας ως προς την αξιολόγηση τους, 
μέσα από το χρησιμοποιούμενο πλέγμα λογισμικών. Ο εκπαιδευτικός παρόλα αυτά μπορεί να 
έχει  άποψη μέσα από τους  «παραδοσιακούς  τρόπους» προσέγγισης  της  αξιολόγησης για  τα 
μέλη της  ομάδας  και  σε  αυτό  βλέπουμε πως τον  βοηθά το αυτοματοποιημένο σύστημα με 
έμμεσο τρόπο, δίνοντας του περισσότερο χρόνο αλλά και εποπτεία της κάθε ομάδας σχεδόν από 
όπου και να βρίσκεται. Θα μπορούσε βέβαια η χρήση του υπολογιστή να γινόταν από τον κάθε 
φοιτητή ξεχωριστά ή οι απαντήσεις να δίνονταν από τον κάθε ένα ξεχωριστά αλλά αυτό μάλλον 
είναι μη ρεαλιστικό.
Σε αυτή την φάση υλοποιούμε το περιβάλλον του λογισμικού που θα είναι εγκατεστημένο στον 
υπολογιστή του Εκπαιδευτικού και  θα  περιλαμβάνει  την βάση που έχουμε δημιουργήσει,  η 
οποία συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία αξιολόγησης των ασκήσεων.
Η  λογική  του  εν  γένει  περιβάλλοντος  του  λογισμικού  της  αξιολόγησης  είναι  βηματικά  να 
καλύπτονται  οι  επιμέρους  μεταβλητές  του  αλγόριθμου  της  αξιολόγησης.  Πρώτα  ο 
εκπαιδευτικός θα βλέπει την παρουσίαση της αυτόματης βαθμολόγησης για τις ασκήσεις, μετά 
θα μπορεί να διαβάζει τις απαντήσεις στις ερωτήσεις ανοικτού τύπου, στη συνέχεια θα βλέπει 
αυτόματα με συνεχόμενα κλικ τις φωτογραφίες από τους πάγκους, τις εικόνες που έχει από τις 
οθόνες  των  υπολογιστών,  τους  εννοιολογικούς  χάρτες  και  τα  αρχεία  του  λογισμικού  των 
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αισθητήρων αποδίδοντας κάθε φορά μέσα από ειδικά μενού τις αντίστοιχες αξιολογικές κρίσεις. 
Έτσι στο τέλος για την ομάδα θα αποδίδεται ένας συνολικός βαθμός αξιολόγησης και επιμέρους 
στοιχεία που σχετίζονται με ειδικά χαρακτηριστικά της ομάδας. 
Αυτά προς το παρόν (δεν έχει ολοκληρωθεί το λογισμικό) γίνονται «με το χέρι» (manually), 
ανοίγοντας  τους  αντίστοιχους  φακέλους  με  τις  φωτογραφίες,  τις  εικόνες  κ.τ.λ.  και 
συμπληρώνοντας  σε  φύλλο  του  excel (με  τον  αλγόριθμο  αξιολόγησης)  τα  αντίστοιχα 
συμπεράσματα και τις αξιολογικές κρίσεις για τις διαφορετικές δραστηριότητες. 
Επειδή επιθυμούμε ο εκπαιδευτικός να καταναλώνει τον μικρότερο δυνατό χρόνο για την τελική 
του αξιολογική κρίση για την κάθε ομάδα για αυτό υλοποιούμε το συγκεκριμένο λογισμικό που 
θα αυτοματοποιεί τη διαδικασία.
Συνεκτιμώντας  όλα  τα  στοιχεία  θεωρούμε  πως  η  πλήρης  αποκωδικοποίηση  τους,  ώστε  να 
αποτελέσουν μετρήσιμα χαρακτηριστικά αξιολόγησης, περνά και μέσα από τη δημιουργία του 
τελικού  περιβάλλοντος  χρήσης  του  αλγορίθμου  αξιολόγησης.  Η  δημιουργία  του  τελικού 
περιβάλλοντος θα μας βοηθήσει να καταλήξουμε και στην διόρθωση του ίδιου του αλγόριθμου. 
Σημειώνεται πως ανεξάρτητα από το τελικό περιβάλλον του αλγόριθμου αξιολόγησης που θα 
δημιουργηθεί,  ήδη  έχουμε στα  χέρια  μας  ένα  εργαλείο  που  βοηθά σημαντικά  στην εύκολη 
διαχείριση,  την  ορθή  παρακολούθηση  και  την  καλύτερη  διαδικασία  εκπαίδευσης  καθώς  ο 
εκπαιδευτικός μέσα από το αυτοματοποιημένο σύστημα καταγραφής είναι ελεύθερος να κινηθεί 
στις ομάδες, να βοηθήσει και να καθοδηγήσει. 
Παρόλα αυτά χρειαζόμαστε κάποιες εφαρμογές ακόμα, για να είμαστε σε θέση, με περισσότερα 
στοιχεία να απαντήσουμε στο ευρύτερο ερώτημά μας,  που είναι  το εάν και  κατά πόσο ένα 
τέτοιου είδος εργαστήριο βοηθά αισθητά τους φοιτητές στην ευρύτερη κατανόηση εννοιών και 
φαινομένων και διαφοροποιείται ικανοποιητικά από αυτά που ακολουθούν μια θα λέγαμε (κατ’ 
αναλογία της «οριζόντιας»)  «κατακόρυφη» προσέγγιση.
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Επιστημολογικά και ιδεολογικά πλαίσια στις πρακτικές 
εγγραμματοσύνης: «γράφοντας» φυσική στο δημοτικό σχολείο 

Τεντολούρης Φ.
King’s College (University of London-UK), filippos.tentolouris@kcl.ac.uk

Στην εισήγησή μου προσπαθώ να δείξω την επιστημολογική και ιδεολογική πλαισίωση 
των  πρακτικών  εγγραμματοσύνης  στη  γραφή  κειμένων  που  αφορούν  έννοιες  των 
φυσικών επιστημών. Η έρευνα βασίστηκε στην αναδρομική ανάλυση δύο κειμένων που 
γράφτηκαν στη δραστηριότητα της Ευέλικτης Ζώνης και σε μία συνέντευξη προβολής 
με τον δάσκαλο της τάξης. Η ανάλυση ανέδειξε ότι μολονότι τα δύο κείμενα περιέχουν 
γλωσσικά  γνωρίσματα  που  παρουσιάζουν  δύο  φυσικά  φαινόμενα  ως  απρόσωπες 
αναπαραστάσεις, το δεύτερο κείμενο περιέχει  μετα-γλωσσικά και οπτικά γνωρίσματα 
που παρουσιάζουν τις  ιδέες  ως ανθρώπινες  διαμεσολαβημένες  αναπαραστάσεις.  Η 
διόρθωση  των  μετα-γλωσσικών  γνωρισμάτων  και  η  γενικότερη  παρέμβαση  του 
δασκάλου στο κείμενο αυτό θεωρήθηκε ως προσπάθεια κανονικοποίησης του ύφους με 
βάση  τη  γλωσσική  του  ιδεολογία.  Τέλος  προτείνεται  η  θεώρηση  και  έρευνα  της 
επιστημονικής εγγραμματοσύνης ως ποικίλες πρακτικές για τις οποίες θα πρέπει οι 
μαθητές/τριες να αποκτήσουν επίγνωση μέσα από την εθνογραφική προσέγγιση.

Εισαγωγή
Η δεκαετία του 80’ σηματοδοτεί μία νέα στροφή στη μελέτη της εγγραμματοσύνης (literacy). 
Συγκεκριμένα, το ενδιαφέρον της έρευνας μετατοπίζεται από τη μελέτη της εγγραμματοσύνης 
ως  ενιαίας  και  αποπλαισιωμένης  δεξιότητας  που  συνδέεται  τόσο  με  υψηλά  αφηρημένες 
γνωστικές  ικανότητες,  π.χ.  αφαιρετικότητα  και  λογική  σκέψη,  όσο  και  με  κοινωνικές  και 
οικονομικές  αλλαγές,  π.χ.  οικονομική  πρόοδο,  στη  μελέτη  της  εγγραμματοσύνης  ως 
πλαισιωμένες πρακτικές  π.χ. οι καθημερινές ή ακαδημαϊκές πρακτικές εγγραμματoσύνης,  που 
συνδέονται  στενά  με  ιδεολογίες  και  σχέσεις  εξουσίας  (δες  Barton 1994  για  τη  σχετική 
συζήτηση).  Για  το  λόγο  αυτό  ο  όρος «εγγραμματοσύνη» άρχισε  να  χρησιμοποιείται  στον 
πληθυντικό  ως  «εγγραμματοσύνες», ώστε  να  τονιστεί  η διαφοροποίηση  των  πρακτικών 
εγγραμματοσύνης1 (literacy practices) στις διάφορες περιστάσεις (literacy events). 

Παράλληλα, όμως, ο όρος «εγγραμματοσύνες» άρχισε να επεκτείνεται σε διαφορετικά πεδία ή 
να  αποκτάει  μεταφορική  χρήση,  όπως  δηλώνουν  για  παράδειγμα  οι  όροι  «πολλαπλές 
εγγραμματοσύνες»,  «πολυ-εγγραμματοσύνες»,  «τεχνολογική  εγγραμματοσύνη»  και 
«συναισθηματική εγγραμματοσύνη». Μολονότι οι χρήσεις αυτές της λέξης «εγγραμματοσύνη» 
τονίζουν ότι η γνώση ενός συστήματος δεν περιορίζεται σε μία δεξιότητα, αλλά απαιτεί μία 
γενικότερη  ικανότητα  χειρισμού  και  αντίληψης  αυτού  του  συστήματος,  την  ίδια  στιγμή  οι 
χρήσεις  αυτές  τείνουν  να  μετατρέπουν  την  εγγραμματοσύνη  σε  αφηρημένη  έννοια  (Street 
2000). Αν, όπως υποστηρίζει ο Street, η εγγραμματοσύνη συνδεθεί με ένα κανάλι επικοινωνίας 
ή  τροπικότητα,  όπως  στην  περίπτωση  της  «τεχνολογικής  εγγραμματοσύνης»,  τότε 
δημιουργείται  μία  ντετερμινιστική  οπτική,  καθώς  το  κριτήριο  που  καθορίζει  την 
εγγραμματοσύνη είναι αυτό της μορφής. Αντίθετα δεν είναι το μέσο ή η τροπικότητα αυτά καθ’ 
εαυτά που δίνουν νόημα στην εγγραμματοσύνη, αλλά οι κοινωνικές πρακτικές.

1  Πολιτισμικοί τρόποι χρήσης της εγγραμματοσύνης (Barton 1994).

846



Εργασίες 

Παρόμοιο πρόβλημα  αφηρημένης οπτικής και ντετερμινισμού της εγγραμματοσύνης φαίνεται 
να υπάρχει και στον τρόπο συσχέτισης της εγγραμματοσύνης με τις Φυσικές Επιστήμες (εφεξής 
ΦΕ),  όπου  η  χρήση  του  όρου «επιστημονική  εγγραμματοσύνη», είτε  συνδέεται  με  τη 
κατανόηση της τεχνικής γλώσσας και τα είδη λόγου που γράφονται  στο πεδίο αυτό  (Halliday 
and Martin 1993), είτε  με  την  ικανότητα  αναγνώρισης  του  ανεπαρκούς  επιστημονικού 
επιχειρήματος και της αναπαραγωγής της σωστής επιστημονικής οπτικής (Wellington and Os-
borne 2001). Οι οπτικές αυτές, μολονότι τονίζουν την «γλωσσική» πλευρά του τρόπου γραφής 
των  ιδεών  στις  ΦΕ,  τείνουν  να  αυτονομούν την  έννοια  της  «εγγραμματοσύνης»  από  τα 
επιστημολογικά  και  ιδεολογικά  πλαίσια  που  καθορίζουν  το  τι  συνιστά  «εγγραμματοσύνη», 
απεικονίζοντάς την μέσα από ένα «αυτόνομο» μοντέλο. Σε αντίθεση με το μοντέλο αυτό,  το 
«ιδεολογικό»  μοντέλο  (Street 1984)  προσεγγίζει  την  εγγραμματοσύνη  ως  ιδεολογικά  και 
ιστορικά  φορτισμένες  πρακτικές  που  νοηματοδοτούνται  μέσα  από  ένα  πλέγμα  σχέσεων 
δύναμης. Αυτό το ιδεολογικό μοντέλο της εγγραμματοσύνης θα χρησιμοποιήσω, για  να δείξω 
γιατί σε ένα Σχέδιο Εργασίας, όπου γράφτηκαν δύο κείμενα σχετικά με δύο φυσικά φαινόμενα 
(Κύκλος του Νερού και Φωτοσύνθεση), ο δάσκαλος παρενέβη στον τρόπο γραφής του ενός από 
αυτά, αυτό της Φωτοσύνθεσης, και έκανε διορθώσεις.

Μεθοδολογία

Το πλαίσιο της έρευνας αποτελούν δύο κείμενα που γράφτηκαν κατά τη διάρκεια ενός σχεδίου 
εργασίας  (project)  στην  Ευέλικτη  Ζώνη με  τίτλο  «Το  νερό  στη  ζωή  μας»  από  τους/τις 
μαθητές/τριες έκτης δημοτικού σε ένα σχολείο αστικού περιβάλλοντος. Στη μία διδακτική ώρα 
που αφιερώθηκε για την κατανόηση του θέματος από την πλευρά της Φυσικής, ο δάσκαλος 
εξήγησε εν συντομία στην αρχή τέσσερα παραδείγματα σχετικά με το θέμα (τα είχε διδάξει 
παλαιότερα  στο  μάθημα  της  Φυσικής):  τον  κύκλο  του  νερού,  την  φωτοσύνθεση,  τα 
υδροηλεκτρικά εργοστάσια και τα θερμαντικά σώματα (μεταφορά θερμότητας με ρεύματα). Στη 
συνέχεια ανέθεσε σε κάθε ομάδα ένα από τα παραπάνω παραδείγματα για το οποίο θα έπρεπε 
να γράψουν και να ζωγραφίσουν κάτι σχετικό μέσα σε είκοσι λεπτά. Ο δάσκαλος δεν βοήθησε 
τους/τις  μαθητές/τριες  στο  γράψιμο του  κειμένου,  παρά μόνο διάβασε  τα  δύο κέιμενα  που 
ολοκληρώθηκαν εντός του χρόνου και διόρθωσε το ένα από αυτά. 

Η μεθοδολογία της έρευνας μπορεί να θεωρηθεί ως αναδρομική έρευνα2 (retrospective research) 
(Lankshear and Knobel 2004) που προσπάθησε να ανασκευάσει εν μέρει τη διαδικασία γραφής 
κειμένων. Για την επίτευξη αυτού του στόχου πρώτα τα κείμενα που έγραψαν οι μαθητές/τριες 
συλλέχθηκαν και φωτοτυπήθηκαν (τέλη Φεβρουαρίου 2007, ένα μήνα περίπου μετά το τέλος 
του Σχεδίου Εργασίας). Έπειτα πραγματοποιήθηκε μία συνέντευξη προβολής (projective) με το 
δάσκαλο που εστίασε σε δύο θέματα: α) τη συλλογή αναδρομικών πληροφοριών για το πώς 
συντόνισε και οργάνωσε το συγκεκριμένο Σχέδιο Εργασίας και β) τη διόρθωση του ενός από τα 
δύο κείμενα –συγκεκριμένα εκείνο που αναφέρεται στη Φωτοσύνθεση –ώστε να φανερωθεί η 
γλωσσική ιδεολογία (δες Schieffelin et al. 1998) του δασκάλου, ο λόγος δηλαδή για τον οποίο 
θεώρησε  κάποιες  από τις  γλωσσικές  επιλογές  των  παιδιών  ως  μη  κατάλληλες  και  με  ποια 
γλωσσικά στοιχεία τις αντικατέστησε.
 

2  Η έρευνα αυτή αποτελούσε εισαγωγικό μέρος της εθνογραφικής μου έρευνας αναφορικά με την κατασκευή της 
γνώσης στην Ευέλικτη Ζώνη.
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Ανάλυση των κειμένων

Η ανάλυση των κειμένων ξεκίνησε από την εύρεση χαρακτηριστικών γνωρισμάτων (patterns), 
τα  οποία  έπειτα  συνδέθηκαν  με  θεωρητικές  έννοιες  (bottom-up analysis)  από  διαφορετικές 
προσεγγίσεις (δες Ivanič 1999 για ένα παράδειγμα). Ο τρόπος αυτός ανάλυσης βασίζεται στην 
υπόθεση ότι η ποικιλότητα των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων δεν μπορεί να αναδειχθεί στα 
πλαίσια  μίας  προσέγγισης,  η  οποία  εστιάζει  σε  συγκεκριμένα  γλωσσικά  γνωρίσματα  και 
επομένως η πορεία  ανάλυσης από το θεωρητικό πλαίσιο στα δεδομένα (top-down analysis) 
εμποδίζει την ανάδειξη αυτής της ποικιλότητας. Συγκεκριμένα, το πλέγμα των συσχετιζόμενων 
γνωρισμάτων που θα συζητήσω στην εισήγηση αυτή μπορεί να περιγραφεί εν συντομία ως εξής: 
μολονότι  και  τα  δύο  κείμενα  εμφανίζουν  γλωσσικά  γνωρισμάτα  που  παρουσιάζουν  την 
αναπαράσταση των ιδεών των ΦΕ ως απρόσωπες  (σχετικά  επιστημονικά  πλαισιωμένες),  το 
δεύτερο κείμενο παρουσιάζει μερικά γλωσσικά και οπτικά γνωρίσματα, τα οποία δείχνουν την 
αναπαράσταση  των  ιδεών  ως  ανθρώπινης  διαμεσολαβημένης  δραστηριότητας.  Αυτά  τα 
γλωσσικά γνωρίσματα μετα-λόγου, όπως και κάποια άλλα, διορθώθηκαν από το δάσκαλο, ο 
οποίος έκανε και μία προσθήκη στο τελικό κείμενο. Αυτή η παρέμβαση του δασκάλου φαίνεται 
να συνδέεται με τη γλωσσική του ιδεολογία και την προσπάθειά κανονικοποίησης (regulariza-
tion) (Hanks 1996) του δεύτερου κειμένου με βάση το ύφος που θεωρούσε «κατάλληλο» για τη 
γραφή των ιδεών των ΦΕ. Όλα αυτά παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω:

Οι Ιδέες των ΦΕ ως απρόσωπες αναπαραστάσεις στα δύο κείμενα 

Και  στα δύο κείμενα  (δες  το παράρτημα)  χρησιμοποιείται  λεξιλόγιο  ειδικής  ορολογίας,  και 
συγκεκριμένα εννοιολογικοί  όροι  (Wellington and Osborne 2001)  οι  οποίοι  πλαισιώνουν το 
κείμενο ως σχετικό με τις ιδέες των ΦΕ. Παραδείγματα τέτοιων όρων στο πρώτο κείμενο είναι 
οι όροι «θερμοκρασία», «σύννεφα», «υδρατμοί» και στο δεύτερο οι όροι «άμυλο», «διοξείδιο», 
«χλωροφύλλη». Επιπλέον και στα δύο κείμενα τα ρήματα που αναπαριστάνουν τη διαδικασία 
του φυσικού φαινομένου είναι όλα σε κατηγορηματικό ενεστώτα χρόνο, τα οποία παρουσιάζουν 
αυτήν τη διακικασία ως σταθερή, επαναλαμβανόμενη, γενικευμένη και επομένως ανεξάρτητη 
από αυτόν/ήν που την περιγράφει (Ivanič 1999). Παραδείγματα τέτοιων ρημάτων στο πρώτο 
κείμενο είναι τα ρήματα «θερμαίνει», «εξατμίζει», «ανεβαίνει», «συμπυκνώνονται», «πέφτουν», 
«πηγαίνει»,  «ξαναγυρνάει»  και  στο  δεύτερο  κείμενο  τα  ρήματα  ««γίνεται»,  «παίρνει», 
«βοηθούν», «δίνει»3. 

Οι Ιδέες των ΦΕ ως διαμεσολαβημένες ανθρώπινες αναπαραστάσεις στο δεύτερο κείμενο

Μολονότι το λεξιλόγιο και τα ρήματα του ενεστώτα λειτουργούν ως επιστημονικές πλαισιώσεις 
στην  αναπαράσταση  των  ιδεών,  το  δεύτερο  κείμενο  εμφανίζει  γλωσσικά  γνωρίσματα 
διαπροσωπκού μετα-λόγου (interpersonal metadiscourse), τα οποία  εισάγουν τους συγγραφείς 
στο κείμενο και λειτουργούν ως πλαίσια αλληλεπίδρασης με τον/την υποτιθέμενο/η αναγνώστη/
στρια  (Hyland 2002). Συγκεκριμένα αυτά τα γνωρίσματα αποτελούν  σχόλια  των συγγραφέων 
πάνω στα ήδη λεχθέντα και αναδεικνύουν ότι ανάμεσα στο κείμενο και τον/την υποτιθέμενο/η 
αναγνώστη/στρια παρεμβάλλονται οι συγγραφείς, οι οποίοι όχι μόνο αναπαριστάσουν κάποιες 
ιδέες  αλλά  και  τις  σχολιάζουν. Τα  γλωσσικά  γνωρίσματα  που  χρησιμοποιήθηκαν  είναι  τα 
ακόλουθα:

3 Μοναδική εξαίρεση στο πρώτο κείμενο είναι το τελευταίο ρήμα του κειμένου σε αόριστο χρόνο «ξεκίνησε», το 
οποίο χρησιμοποιείται για να δηλώσει την κυκλικότητα του φαινομένου του κύκλου του νέρου.
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Γνωρίσματα στάσης (attitude markers) τα οποία δείχνουν τη στάση των συγγραφέων απέναντι 
στο  περιεχόμενο  (στην  περίπτωσή  μας  μέσω  της  χρήσης  επιθέτων  τα  οποία  δημιουργούν 
προσωπική αξιολογική υποδήλωση):

Το άμυλο, αυτό που τρώει το φυτό, γίνεται με έναν δύσκολο τρόπο. 

Όταν γίνεται αυτό όμως το φυτό δίνει πολύ οξυγόνο στο περιβάλλον που είναι χρήσιμο. 

Γνωρίσματα  συσχέτισης  (relational markers) τα  οποία  εμπλέκουν  με  κάποιον  τρόπο  το 
αναγνωστικό  κοινό.  Τέτοιο  γνώρισμα  στο  δεύτερο  κείμενο  είναι  το  ερωτηματικό  «πώς» το 
οποίο είτε υποτίθεται ότι απευθύνεται από κάποιο φανταστικό πρόσωπο είτε αποτελεί την αρχή 
της απάντησης σε μία υποτιθέμενη ερώτηση προς κάποιο φανταστικό πρόσωπο: 

Αυτό γίνεται στα φύλλα του. Πώς; Το άμυλο ...

Ενισχυτικά γλωσσικά (boosters) γνωρίσματα τα οποία δείχνουν με έμφαση τη βεβαιότητα που 
έχουν οι συγγραφείς απέναντι σε κάτι. Τέτοιο παράδειγμα στο δεύτερο κείμενο είναι το ρήμα 
«πρέπει» στον αρνητικό τύπο το οποίο συνδέεται με μία συμβουλή ή στάση: 

Για αυτό δεν πρέπει να καταστρέφουμε και να καίμε τα φυτά. 
Παράλληλα  με  τα  παραπάνω  γλωσσικά  γνωρίσματα  στο  δεύτερο  κείμενο,  ο  ανθρώπινος 
παράγοντας που μεσολαβεί ανάμεσα στα φυσικά φαινόμενα υπονοείται και στη ζωγραφιά των 
παιδιών. Αναλυτικά και στα δύο κείμενα παρουσιάζεται μια αφηγηματική αναπαράσταση (nar-
rative representation)  (Kress and Van Leeuwen 1996),  όπου  τα  βέλη  ως  γραφικά  σημεία 
δείχνουν την διαδικασία, π.χ. στο πρώτο κείμενο ο ήλιος ως Δρων θερμαίνει (διαδικασία ως 
βέλος και αριθμός) το νερό (Σκοπός), ή το Δρων Διοξείδιο του Άνθρακα ή Οξυγόνο δεσμεύεται 
ή  αποδεσμεύεται  (μη  μεταβατική  διαδικασία).  Αντίθετα  όμως  με  το  πρώτο  κείμενο  όπου 
παρουσιάζεται  μια φυσική διαδικασία ανεξάρτητη από τον άνθρωπο και το χωροχρόνο, ένα 
τοπίο όπου συμβαίνει το φαινόμενο του κύκλου του νερού, στη δεύτερη ζωγραφιά υπονοείται ο 
άνθρώπινος  παράγοντας  που  παρεμβαίνει  στη  φύση  και  τη  μετασχηματίζει.  Το  φυτό  δεν 
βρίσκεται  σε ένα μέρος όπου δεν υπάρχει  ανθρώπινη δραστηριότητα και  ποτίζεται από ένα 
φυσικό φαινόμενο όπως η βροχή, αλλά είναι φυτεμένο σε μία γλάστρα και ποτίζεται από ένα 
λάστιχο.  Και  τα  δύο,  γλάστρα  και  λάστιχο,  αποτελούν  ανθρώπινες  κατασκευές  που 
μετασχηματίζουν τη φύση, αφού ο άνθρωπος παρεμβαίνει στη φύση, καταφέρνει να μετακινεί 
και να ποτίζει φυτά με τα εργαλεία που έφτιαξε κατά τη εξέλιξή του.

Η παρέμβαση του δασκάλου στο δεύτερο κείμενο

Το  δεύτερο κείμενο όμως ως «τελικό κείμενο» προέκυψε από την παρέμβαση του δασκάλου 
στα επίπεδα του λόγου και του μετα-λόγου, η οποία διαμεσολαβείται από τη γλωσσική του 
ιδεολογία: 
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Παρεμβάσεις στο λόγο του κειμένου
 1.  Ονοματοποίηση  (nominalization):  αντικατάσταση  της  δομής  Υποκείμενο  «το  φυτό»  +  Ρήμα  
Ενεργητικής Φωνής «τρώει» με την ονοματική  φράση «τροφή(ς) του φυτού» 

Αρχικό κείμενο: Η φωτοσύνθεση είναι ο τρόπος 
που το φυτό τρώει. Αυτό γίνεται  στα φύλλα του.

Διορθωμένο  κείμενο:  Η  φωτοσύνθεση  είναι  ο 
τρόπος τροφής του φυτού και γίνεται στα φύλλα 
του.

Αρχικό κείμενο:  Το άμυλο,  αυτό  που  τρώει  το 
φυτό γίνεται με έναν δύσκολο τρόπο.

Διορθωμένο  κείμενο:  Το  άμυλο,  η  τροφή  του 
φυτού φτιάχνεται ως εξής:

Δάσκαλος: «Αυτή η φράση μου φαίνεται παράξενη, δεν την έχω δει σε κάποιο κείμενο με φυσική άπ’ 
όσο  θυμάμαι.  «Το  φυτό  τρώει»  [διαβάζει  τη  φράση],  αυτό  δεν  είναι  σωστό,  μάλλον  γιατί  δεν 
μπορούμε να δούμε ένα φυτό να τρώει. Το ζώο, τον άνθρωπο τον βλέπεις, τα φυτά όχι.
  
Γλωσσική ιδεολογία: Η επιστημονικότητα των ιδεών αυξάνεται, γιατί η ονοματοποίηση δεν επιτρέπει 
να φανεί μία φυτομορφική οπτική («δεν μπορούμε να δούμε ένα φυτό να τρώει»), αλλά δημιουργεί 
μία αφηρημένη σχέση μεταξύ του φυτού και της τροφής – αν είναι μία ενεργητική ή παθητική 
κατάσταση για το φυτό.

2. Διαγραφή του ρήματος που επαναλαμβάνεται:

Αρχικό  κείμενο:  Το  φυτό  παίρνει νερό  από  το 
χώμα. Από τον αέρα παίρνει διοξείδιο.

Διορθωμένο κείμενο: Το φυτό  παίρνει  νερό από 
το χώμα και από τον αέρα διοξείδιο.

Δάσκαλος: «Αυτό το έσβησα, γιατί ήταν επανάληψη. Είναι συνηθισμένο λάθος αυτό στα παιδιά, γιατί 
μπορεί στον προφορικό λόγο να επαναλαμβάνεις κάτι, αλλά δεν ακούγεται ωραία στον γραπτό».

Γλωσσική ιδεολογία:  η επανάληψη λέξεων είναι χαρακτηριστικό λάθος των παιδιών («συνηθισμένο 
λάθος αυτό στα παιδιά») που μεταφέρουν  στρατηγικές του προφορικού («μπορεί στον προφορικό 
λόγο να επαναλαμβάνεις») στο γραπτό λόγο. Αυτή η μεταφορά μειώνει την επιστημονικότητα ιδεών 
(«αλλά δεν ακούγεται ωραία στον γραπτό»).

3. Εισαγωγή συμβόλων 

Διορθωμένο   κείμενο  : CO2, O2 (δεν υπήρχαν στο αρχικό κείμενο)

Δάσκαλος: «Εγώ τα έβαλα. Εκείνη τη στιγμή που ο μαθητής έφτιαξε τα βέλη, ήμουν εκεί και πήρα την 
πρωτοβουλία και είπα στα παιδιά ότι αντί για οξυγόνο και διοξείδιο μπορούμε να βάλουμε σύμβολα 
και μετά τους εξήγησα ότι στη φυσική του γυμνασίου και του λυκείου θα χρησιμοποιούν πολύ τα 
σύμβολα. Τότε μία μαθήτρια μου ζήτησε να τα γράψω δίπλα στα βέλη και το έκανα».

Γλωσσική ιδεολογία: τα σύμβολα αυξάνουν την επιστημονικότητα των ιδεών, γιατί δείχνουν έναν πιο 
ανεπτυγμένο και  αφηρημένο τρόπο σκέψης  στην  επιστήμη («στη  φυσική  του γυμνασίου και  του 
λυκείου θα χρησιμοποιούν πολύ τα σύμβολα»).
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Παρεμβάσεις στο μετα-λόγο του κειμένου
1. Διαγραφή του γνωρίσματος συσχέτισης.

Αρχικό κείμενο: Πώς;     Διορθωμένο κείμενο: έχει διαγραφεί

Δάσκαλος: «Το διόρθωσα, γιατί η ερώτηση μου θυμίζει κουΐζ σε περιοδικό. Στο βιβλίο [της φυσικής] 
όταν γράφουμε ένα συμπέρασμα ή μια παρατήρηση δεν λέμε αν είναι κάτι εύκολο ή δύσκολο. Δεν 
βάζουμε σχόλια. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε, όταν κάνω για παράδειγμα εγώ ένα πείραμα, «παιδιά 
προσοχή γιατί, ξέρω γω, θα ανάψω το γκαζάκι και προσέξτε μην καείτε»».

Γλωσσική ιδεολογία: τα σχόλια («δεν βάζουμε σχόλια») μειώνουν την επιστημονικότητα των ιδεών 
του κειμένου και αποπλαισιώνουν επιστημονικά τις ιδέες της φυσικής («κουΐζ σε περιοδικό»).

2. Αντικατάσταση του γνωρίσματος  στάσης με ενδοφορικό γνώρισμα «ως εξής» που αναφέρεται στο 
περιεχόμενο του κειμένου που βρίσκεται παρακάτω. 

Αρχικό  κείμενο:  Το  άμυλο,  αυτό  που  τρώει  το 
φυτό γίνεται με έναν δύσκολο τρόπο.

Διορθωμένο  κείμενο:  Το  άμυλο,  η  τροφή  του 
φυτού φτιάχνεται ως εξής:

Ερευνητής: «Γιατί το άλλαξες αυτό;
Δάσκαλος: Για τον ίδιο λόγο με το προηγούμενο παράδειγμα.
Ερευνητής: Το «ως εξής» πώς λειτουργεί;
Δάσκαλος: Γιατί παρακάτω λένε το τι γίνεται, είναι μια επεξήγηση της πάνω πρότασης [το διαβάζει 
χαμηλόφωνα ξανά]. Ναι, παρουσιάζει πιο ειδικά το παραπάνω.» 

Γλωσσική ιδεολογία: η κειμενική ενδοφορικότητα («μια επεξήγηση της πάνω πρότασης») –μέσα από 
το μετα-κειμενικό γλωσσικό γνώρισμα «ως εξής» -αυξάνει την συνεκτικότητα [νοηματική σύνδεση] 
των ιδεών σε σχέση με τα σχόλια «δύσκολο τρόπο».

Συζήτηση και συμπεράσμα 

Όπως φάνηκε από την παραπάνω ανάλυση οι μαθητές/τριες των δύο ομάδων χρησιμοποιήσαν 
διαφορετικά γλωσσικά και οπτικά γνωρίσματα για την απεικόνιση ιδεών των ΦΕ. Σε αντίθεση 
με το πρώτο κείμενο για τον Κύκλο του Νερού, στο δεύτερο κείμενο για τη Φωτοσύνθεση 
χρησιμοποιούνται  όχι  μόνο  στρατηγικές  (εννοιολογικοί  όροι  και  χρήση  κατηγορηματικού 
ενεστώτα) που πλαισιώνουν τις  ιδέες ως  απρόσωπες αναπαραστάσεις  αλλά και  στρατηγικές 
μετα-λόγου, που απεικονίζουν τις ιδέες ως διαμεσολαβημένες ανθρώπινες αναπαραστάσεις  με 
την έννοια ότι τα υποκείμενα εμφανίζονται να παρεμβαίνουν στη φύση (στη ζωγραφιά) και να 
σχολιάζουν τη γνώση (στο κείμενο). Τη διαμεσολάβηση στο κείμενο, όπως και άλλα γλωσσικά 
γνωρίσματα του κειμένου, διορθώθηκαν από το δάσκαλο, ο οποίος προσπάθησε να αυξήσει την 
«επιστημονικότητα» του κειμένου. 

Αυτή  η  «επιστημονικότητα»  φαίνεται,  με  βάση  τη  γλωσσική  ιδεολογία  του  δασκάλου,  να 
συνδέεται με ένα ύφος που υπάρχει στο μάθημα της φυσικής, «στο βιβλίο [της φυσικής] όταν 
γράφουμε ...», και έχει δύο βασικά χαρακτηριστικά: α) αφαιρετικότητα, η οποία δημιουργείται 
με τη χρήση συγκεκριμένων γλωσσικών γνωρισμάτων, όπως η ονοματοποίηση, τα σύμβολα και 
οι στρατηγικές του γραπτού λόγου και β) απρόσωπη αναπαράσταση, η οποία κατασκευάζεται 
από  την  έλλειψη  γλωσσικών  γνωρισμάτων  μετα-λόγου  που  εμφανίζουν  την  γνώση  ως 
«προσωπική». Η προσπάθεια αύξησης της επιστημονικότητας του δεύτερου κειμένου από το 
δάσκαλο  με  βάση  τα  παραπάνω  χαρακτηριστικά  αναδεικνύει  ένα  αυτόνομο  μοντέλο 

851



  6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής των Φ.Ε. και Ν.Τ. στην Εκπαίδευση

εγγραμματοσύνης και ένα αφελή ρεαλισμό, αφού γλώσσα και γνώση ταυτίζονται και αλληλο-
κανονικοποιούνται ανεξάρτητα τόσο από το πλαίσιο της δραστηριότητας (μάθημα Φυσικής – 
Ευέλικτη Ζώνη) όσο και τα υποκείμενα που τη συγκροτούν.  

Συγκεκριμένα,  κανονικοποιώντας  ο  δάσκαλος  το  ύφος  της  δραστηριότητας  με  βάση  την 
γλωσσική του ιδεολογία κατασκεύασε ο ίδιος ένα «άρρητο» (με την έννοια ότι δεν εξηγήθηκε 
στα παιδιά)  επιστημολογικό πλαίσιο, το οποίο με τη σειρά του  καθορίσε  την καταλληλότητα 
των γλωσσικών γνωρισμάτων που χρησιμοποιήθηκαν σ’ αυτό αποκρύβοντας την ιδεολογική 
του νομιμοποίηση. Θεωρητικά αυτό το ύφος θα μπορούσε να είναι διαφορετικό στο πλαίσιο της 
Ευέλικτης  Ζώνης  που  θεωρείται  περισσότερο  βιωματική  π.χ.  ο  δάσκαλος  να  ζητήσει  από 
τους/τις  μαθητές/τριες  μια  περισσότερο διαμεσολαβημένη παρουσίαση των ιδεών μέσα από 
κινούμενα σχέδια. 

Αυτή  η  κανονικοποίηση  μας  ξαναγυρνάει  στο  βασικό  ερώτημα  για  το  περιεχόμενο  και  τη 
χρησιμότητα της έννοιας «επιστημονική εγγραμματοσύνη» και τη δυσκολία συσχέτισής της με 
συγκεκριμένα γλωσσικά γνωρίσματα. Για το λόγο αυτό θεωρώ ότι η εθνογραφική προσέγγιση 
της  επιστημονικής  εγγραμματισύνης  ως  «πρακτικές  επιστημονικής  εγγραμματοσύνης»  θα 
μπορούσε  να  είναι  πιο  αποτελεσματική  στο  να  αναδείξει  τις  συνθήκες  κατασκευής  της 
εγγραμματοσύνης ως «κατάλληλης» στα διάφορα πλαίσια. Τέλος αυτό μπορεί να συνεισφέρει 
και στην αποτελεσματικότερη διδασκαλία των ΦΕ αναφορικά με το «γλωσσικό» κομμάτι της. 
Δεν αρκούν μόνο τα γλωσσικά παιχνίδια (Wellington and Osborne 2001)  για την καλύτερη 
εξεικοίωση των μαθητών με την ορολογία των φυσικών επιστημών αλλά χρειάζεται επιπλέον 
μία  Κριτική  Γλωσσική  Επίγνωση  (Critical Language Awareness)  (Fairclough 1992).  Αυτή 
μπορεί να χτιστεί στην πράξη μέσα από μία εθνογραφική προσέγγιση  κατασκευής και γραφής 
της  γνώσης  στο  σχολείο  (δες  Roberts et al.  2001  για  ένα  παράδειγμα),  βοηθώντας  τα 
υποκείμενα να συνειδητοποιήσουν ότι η «γλώσσα» που χρησιμοποιούν στο γράψιμο κειμένων 
τα κατασκευάζει τόσο επιστημολογικά όσο και ιδεολογικά εντός του κειμένου. Αυτό άλλωστε, 
όπως έχει περιγραφεί και στο χώρο της κοινωνιολογίας της γνώσης (Latour and Woolgar 1986), 
συμβαίνει και στο εργαστήριο όπου παράγεται και γράφεται η επιστημονική γνώση.  

Ευχαριστίες
Θα ήθελα να ευχαριστήσω: α) τους μαθητές/τριες που δέχτηκαν να χρησιμοποιήσω τα κείμενά τους, β) το δάσκαλο 
της τάξης που πρόθυμα μου εξήγησε τις διορθώσεις του στα κείμενα των παιδιών και γ) το Δημήτρη Χασάπη, την 
Ελένη Γιαννακοπούλου και τους ανώνυμους κριτές που διάβασαν το κείμενο και έκαναν χρήσιμα σχόλια. 
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Εκπαιδευτικό υλικό για τη διαχείριση απορριμμάτων και για το 
Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης

Τόγιας Ν., Σκούλλος Μ.
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Χημείας, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ΔιΧηΝΕΤ τηλ: 210-
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Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Χημείας, Καθηγητής Περιβαλλοντικής Χημείας

Η  εργασία  αυτή  αποτελεί  τμήμα  διπλωματικής  εργασίας  για  την  ολοκληρωμένη 
διαχείριση  απορριμμάτων  και  για  το  Εργοστάσιο  Μηχανικής  Ανακύκλωσης  και 
Κομποστοποίησης (Ε.Μ.Α.Κ.)  - Άνω Λιοσίων. Η παραγωγή του εκπαιδευτικού υλικού 
πραγματοποιήθηκε έπειτα από διερευνητική  περιγραφική έρευνα και συνεντεύξεις σε–  
μαθητές της τελευταίας τάξης του Δημοτικού και του Γυμνασίου. Η επεξεργασία των 
ερωτηματολογίων έδειξε ότι  οι  μαθητές είναι ενημερωμένοι μόνο ως προς τη χρήση 
των κάδων ανακύκλωσης και δεν γνωρίζουν τη διαδρομή των απορριμμάτων προς τις 
χωματερές,  τους  Χ.Υ.Τ.Α.  και  την  επεξεργασία  τους  στο  Ε.Μ.Α.Κ.  Στο  συνέδριο 
παρουσιάζεται  το  Ε.Μ.Α.Κ  Άνω  Λιοσίων  και  το  εκπαιδευτικό  υλικό.  Στόχος  του 
εκπαιδευτικού υλικού είναι οι μαθητές να γνωρίσουν ένα σύγχρονο τρόπο διαχείρισης 
απορριμμάτων   και  να  κατανοήσουν  την  ανάγκη  κλεισίματος  των  χωματερών.  Το 
εκπαιδευτικό υλικό αποτελεί μία πρόταση για κάθε διδάσκοντα και είναι χωρισμένο σε 
ενότητες.  Περιέχει  ενδεικτικές  δραστηριότητες  που  μπορούν  να  προσαρμοστούν 
κατάλληλα στην τάξη, ηλικία και γνωστικό υπόβαθρο των μαθητών. Είναι σχεδιασμένο 
για τους μαθητές των δύο τελευταίων τάξεων του Δημοτικού και  των τάξεων του 
Γυμνασίου.

Εισαγωγή

Η διαχείριση των αστικών απορριμμάτων αποτελεί ένα μεγάλο πρόβλημα για τις κοινωνίες. Η 
Ελλάδα βρίσκεται  σε οριακό σημείο με βάση την οδηγία της Ε.Ε.  για άμεσο κλείσιμο των 
χωματερών.
Οι χωματερές επιβαρύνουν το έδαφος, τον αέρα αλλά και τα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα 
των περιοχών που βρίσκονται.
Η ιεραρχία που τίθεται από την Ε.Ε. για τη διαχείριση των αστικών απορριμμάτων είναι:
1. ελαχιστοποίηση απορριμμάτων στην πηγή (στα σημεία παραγωγής),
2. επαναχρησιμοποίηση προϊόντων, καθώς και ανακύκλωση υλικών,
3. ανάκτηση ενέργειας από δραστηριότητες διάθεσης απορριμμάτων,
4. ασφαλής τελική διάθεση απορριμμάτων, κατά τρόπο που να ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο για 
τους ανθρώπους και το περιβάλλον.
Ενδεικτικά,  αναφέρονται  παραδείγματα από έρευνες  και  ανακοινώσεις:  Τα μεγάλα ποσοστά 
ρύπανσης στο υπέδαφος του Ασπρόπυργου και της Ελευσίνας ενοχοποιούν τη χωματερή των 
Άνω Λιοσίων.
Η  χωματερή  των  Ταγαράδων  ενοχοποιείται  γιατί  κοντά  σ’ αυτή  βρέθηκαν  βαρέα  μέταλλα 
(μόλυβδος, ψευδάργυρος) σε υψηλές συγκεντρώσεις. Η ρύπανση προκαλείται από τις νόμιμες 
χωματερές, όπου υποτίθεται ότι λαμβάνονται μέτρα προστασίας.(περιοδικό gonatural)
Στα νησιά καταναλώνεται νερό από πηγάδια και γεωτρήσεις και έτσι η κατάσταση είναι ακόμη 
πιο επικίνδυνη. Μια φωτιά σε χωματερή απελευθερώνει διοξίνες, οι οποίες μένουν στο έδαφος 
και τελικά καταλήγουν στον υδροφόρο ορίζοντα. (πηγή Greenpeace)
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Στην  εργασία  αυτή  παρουσιάζεται  εκπαιδευτικό  υλικό  για  την  ολοκληρωμένη  διαχείριση 
απορριμμάτων και το Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης (Ε.Μ.Α.Κ.) 
Άνω Λιοσίων.
Η  παραγωγή  του  εκπαιδευτικού  υλικού  πραγματοποιήθηκε  έπειτα  από  διερευνητική  – 
περιγραφική έρευνα και συνεντεύξεις σε μαθητές της τελευταίας τάξης του Δημοτικού και του 
Γυμνασίου.
Η  επεξεργασία  των  ερωτηματολογίων  έδειξε  ότι  οι  μαθητές  θεωρούν  ότι  συμμετέχουν 
τοποθετώντας  τα  ανακυκλώσιμα  στους  κατάλληλους  κάδους,  αλλά  δεν  γνωρίζουν  για  την 
περαιτέρω επεξεργασία,  με  αποτέλεσμα να  μην μπορούν να συνδέσουν το όφελος  από την 
ανακύκλωση με την εξοικονόμηση ενέργειας, πρώτων υλών και τον περιορισμό των ποσοτήτων 
απορριμμάτων στους Χ.Υ.Τ.Α. Ακόμη οι μαθητές δεν γνωρίζουν τι είναι οι χωματερές, ποια 
είναι η διαφορά τους από τους Χ.Υ.Τ.Α. και για την επεξεργασία απορριμμάτων στο Ε.Μ.Α.Κ.
Η  επεξεργασία  των  απαντήσεων  ανέδειξε  ότι  το  σχολείο  αποτελεί  την  κύρια  πηγή 
πληροφόρησης των μαθητών για θέματα του περιβάλλοντος. Το εκπαιδευτικό υλικό στοχεύει να 
ενημερώσει  και  να  ευαισθητοποιήσει  τους  μαθητές  σε  θέματα  διαχείρισης  απορριμμάτων. 
Επίσης σκοπός του εκπαιδευτικού υλικού είναι η υιοθέτηση στάσεων και συμπεριφορών μετά 
την ενημέρωση των διαδικασιών διαχείρισης των απορριμμάτων. Τέλος, οι μαθητές θα δράσουν 
ως «πολλαπλασιαστές» στις οικογένειες, στους φίλους και στους γνωστούς τους.

Η ταυτότητα της έρευνας 

Η έρευνα για την υλοποίηση αυτής της εργασίας ανήκει στην κατηγορία των διερευνητικών – 
περιγραφικών ερευνών (Παρασκευόπουλος, 1993), όπου ενδιαφερόμαστε για την καταγραφή 
των διαφόρων εκφάνσεων ενός φαινομένου, αλλά και για τον εντοπισμό των διαφόρων τάσεων 
και  σχέσεων  μεταξύ  των  μεταβλητών  του  ερευνητικού  προβλήματος.  Η  διερευνητική  – 
περιγραφική  στρατηγική  είναι  κατάλληλη  σε  έρευνες,  όπου  κυρίως  ζητάμε  την  καλύτερη 
απεικόνιση  της  παρούσας  κατάστασης.  Χρησιμοποιήθηκαν  ερωτήσεις  ανοικτού  τύπου  που 
αφήνουν το μαθητή να εκφράσει ακριβώς αυτό που γνωρίζει (Κασσωτάκης,1999).
Σκοπός της έρευνας ήταν να διερευνηθούν οι γνώσεις, οι  στάσεις και οι  συμπεριφορές των 
μαθητών του δημοτικού σχολείου (Στ΄ τάξη) και του γυμνασίου (Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεις) απέναντι 
στην ανακύκλωση αλλά και στους τρόπους διάθεσης απορριμμάτων (χωματερές, Χ.Υ.Τ.Α. και 
Ε.Μ.Α.Κ.).
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 105 μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου το Μάιο 2007. Επίσης 
πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις με μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου. Οι συνεντεύξεις αυτές 
ανήκουν  στην  κατηγορία  των  πλήρως  δομημένων  συνεντεύξεων  (Παρασκευόπουλος,1993), 
δηλαδή ο ερωτώμενος είχε να απαντήσει σε ένα πλήθος ερωτήσεων που ο αριθμός τους, η σειρά 
τους και το περιεχόμενο ήταν προκαθορισμένα από το έντυπο της συνέντευξης και ταυτιζόταν 
με το ερωτηματολόγιο της έρευνας.

Σκοπός εκπαιδευτικού υλικού

Οι μαθητές να μάθουν πόσο σημαντικό είναι το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων, 
να γνωρίσουν τις επιπτώσεις από την κακή διαχείριση και στη συνέχεια να ενημερωθούν για 
τους τρόπους με τους οποίους οι κοινωνίες πρέπει να διαχειρίζονται τα απορρίμματα.
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Τελικός  σκοπός  είναι  η  αλλαγή  στις  στάσεις  και  στις  συμπεριφορές  των  μαθητών  ως 
καταναλωτών και πολιτών απέναντι στη διαχείριση των απορριμμάτων. Ως καταναλωτές να 
μάθουν να επιλέγουν τα προϊόντα και  να επαναχρησιμοποιούν συσκευασίες.  Ως πολίτες  να 
πιέζουν προς την κατεύθυνση δημιουργίας φιλικών στο περιβάλλον τρόπων διαχείρισης των 
απορριμμάτων.

Στόχος της παρουσίασης του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης - Κομποστοποίησης Άνω 
Λιοσίων  είναι:  Οι  μαθητές  να  γνωρίσουν  τον  τρόπο  επεξεργασίας  απορριμμάτων,  να 
ενημερωθούν για τα χρήσιμα υλικά που μπορούν να παραχθούν από αυτό, να μάθουν ότι με το 
Ε.Μ.Α.Κ. περιορίζεται ο όγκος απορριμμάτων που καταλήγει στο Χ.Υ.Τ.Α. με αποτέλεσμα την 
αύξηση της διάρκειας ζωής του.

Εκπαιδευτικό υλικό 

Το εκπαιδευτικό υλικό χωρίζεται στα παρακάτω μέρη: 
Μέρος 1ο: Απορρίμματα.
Μέρος 2ο: Ανακύκλωση υλικών (αλουμινίου, γυαλιού, πλαστικών και χαρτιού).
Μέρος 3ο: Χωματερές – Χ. Υ.Τ.Α.
Μέρος 4ο: Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης Κομποστοποίησης Άνω Λιοσίων.

Το  εκπαιδευτικό  υλικό  επικεντρώνεται  στην  ενημέρωση  των  μαθητών  σχετικά  με  τα 
απορρίμματα (ποια είναι, πώς μπορούμε να μειώσουμε την ποσότητά τους, ποιες ενέργειες είναι 
αναγκαίες από τον πολίτη προς την κατεύθυνση της ανακύκλωσης των απορριμμάτων). Αυτό 
γίνεται γιατί από την επεξεργασία των ερωτηματολογίων αναδείχθηκαν τα γνωστικά κενά των 
μαθητών σε σχέση με την τύχη των απορριμμάτων μετά τον κάδο της γειτονιάς τους. Με άλλα 
λόγια,  οι  μαθητές  δεν  είχαν  ολοκληρωμένη  εικόνα  της  διαχείρισης  των  απορριμμάτων  με 
συνέπεια να μην συνειδητοποιούν τη χρησιμότητα και την αναγκαιότητα της όλης διαδικασίας.

Το εκπαιδευτικό υλικό αποτελείται από τις δραστηριότητες για το μαθητή και τις πληροφορίες 
για τον εκπαιδευτικό:
α. Στις δραστηριότητες για το μαθητή δίνεται βαρύτητα στην ενημέρωση των μαθητών σχετικά 
με  τα  απορρίμματα  (ποια  είναι,  πώς  μπορούμε  να  μειώσουμε  την  ποσότητά  τους,  ποιες 
ενέργειες  είναι  αναγκαίες  από  τον  πολίτη  προς  την  κατεύθυνση  της  ανακύκλωσης  των 
απορριμμάτων κ.λ.π.) και 
β.  Στις  πληροφορίες  για  τον  εκπαιδευτικό  δίνεται  φωτογραφικό  υλικό,  παραπομπές  σε 
βιβλιογραφία ή στο διαδίκτυο για κάθε μία από τις ενότητες.

Το εκπαιδευτικό υλικό μπορεί να επεξεργαστεί με τη μέθοδο των σχεδίων εργασίας (project 
method) (Frey, 1986) και είναι μοιρασμένο κατά τέτοιο τρόπο, ώστε κάθε μάθημα να μπορεί να 
ολοκληρωθεί σε δύο διδακτικές ώρες. Ο εκπαιδευτικός συμμετέχει ως έμπειρος σύμβουλος που 
βοηθά τους  μαθητές  να  εντοπίσουν,  να  οριοθετήσουν  τα  προβλήματα,  να  διερευνήσουν τα 
σημεία σύγχυσης. (Ματσαγγούρας, 1994).
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Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης (Ε.Μ.Α.Κ.) Άνω Λιοσίων.

Εικ. 1: Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης Άνω Λιοσίων

Το Ε.Μ.Α.Κ. ανήκει στα εργοστάσια τύπου Mechanical Biological Treatment (ΜΒΤ) δηλαδή: 
«Μεγιστοποίηση της ανάκτησης των κλασμάτων των υλικών συσκευασίας με μηχανικά μέσα 
και με βιολογική επεξεργασία κάποιων άλλων ώστε το υπόλειμμα να είναι το ελάχιστο δυνατόν, 
σταθερό και κατάλληλο για χρήση». (πηγή: www.ecotec.gr)
Το Ε.Μ.Α.Κ. επεξεργάζεται κάθε ημέρα 1.200 τόνους απορριμμάτων, ποσοστό που αντιστοιχεί 
στο 20-25% της ποσότητας των παραγόμενων απορριμμάτων στη περιοχή του λεκανοπεδίου 
Αττικής.

Το εργοστάσιο  είναι  μια  πλήρως  αυτοματοποιημένη  μονάδα,  η  οποία  από την  επεξεργασία 
παράγει: 
α. σίδηρο και αλουμίνιο προς ανακύκλωση,
β. το εναλλακτικό καύσιμο που αποτελείται από χαρτί και μαλακό πλαστικό (Refuse Derived 
Fuel – RDF),
γ. εδαφοβελτιωτικό (compost) και
δ. άχρηστα υλικά προς ταφή.

Επεξεργασία απορριμμάτων στο Ε.Μ.Α.Κ.

Τα  απορριμματοφόρα  οχήματα  αδειάζουν  το  περιεχόμενο  τους  που  είναι  οι  σακούλες 
σκουπιδιών (απορριμμάτων).

Εικ. 2: Άδειασμα 
απορριμματοφόρων Εικ. 3: Η «αρπάγη» Εικ.4: Ταινία μεταφοράς.

Με τη βοήθεια μιας αρπάγης οδηγούνται στο σκίσιμο των σάκων (εικ.3). Το περιεχόμενο των 
σάκων οδηγείται μέσω ταινιών μεταφοράς σε διαχωρισμό με βάση το μέγεθος. Κατά μήκος των 
ταινιών μεταφοράς απομακρύνονται τα ογκώδη αντικείμενα με το χέρι (εικ.4).
Στη συνέχεια τα απορρίμματα οδηγούνται σε μία σειρά περιστροφικών κόσκινων και αρχίζει ο 
διαχωρισμός με βάση το μέγεθός τους σε δύο κατηγορίες:
α. Τα μεγάλου μεγέθους υλικά (ξηρό κλάσμα) και
β. Τα μικρού μεγέθους υλικά (υγρό – οργανικό κλάσμα).
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Εικ.5: Μαγνητικός διαχωρισμός Εικ. 6: Αλουμινένια κουτιά πριν οδηγηθούν 
στην ανακύκλωση

Προϊόντα του Ε.Μ.Α.Κ.:

α. Refuse Derived Fuel (RDF) - Καύσιμο από απορρίμματα:
Στα  μεγάλου  μεγέθους  υλικά  υπάρχουν  χαρτί,  πλαστικό,  ύφασμα,  ξύλο  κ.ά.  τα  οποία 
ονομάζουμε προϊόντα ξηρού κλάσματος.
Όλα αυτά αποτελούν το RDF (Refuse Derived Fuel), δηλαδή καύσιμο από αστικά απορρίμματα 
που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη βιομηχανία (Ελληνική τσιμεντοβιομηχανία, ασβεστοποιία) 
για  την  παραγωγή  ηλεκτρικής  ενέργειας.  Η  ημερήσια  ποσότητα  του  καυσίμου  RDF 
υπολογίζεται σε 390 τόνους.

β. Σιδηρούχα υλικά:
Σε  διάφορα  σημεία  της  διαλογής  είναι  τοποθετημένοι  μαγνήτες  που  απομακρύνουν  και 
συλλέγουν τα σιδηρούχα υλικά. Τα σιδηρούχα υλικά συμπιέζονται για να γίνουν κύβοι οι οποίοι 
οδηγούνται  στην  ανακύκλωση.  Το  αλουμίνιο  διαχωρίζεται  με  τη  βοήθεια  κατάλληλων 
διαχωριστήρων και συμπιέζεται για να οδηγηθεί στην ανακύκλωση.

γ. Κομποστοποίηση
Η κομποστοποίηση είναι μια διαδικασία αποσύνθεσης η οποία οδηγεί στην παραγωγή φυτικού 
λιπάσματος από την οργανική ύλη που προέρχεται από τα φυτικά υπολείμματα του κήπου και 
τα οργανικά απορρίμματα της κουζίνας μας. Το φυτικό λίπασμα έχει τη μυρωδιά της γης μετά 
από καλοκαιρινή μπόρα και σκούρο χρώμα. Η φύση μετατρέπει τα απορρίμματα αυτά σε ένα 
πλούσιο φυτόχωμα που χρησιμεύει ως λίπασμα και εδαφοβελτιωτικό αγνό, καθαρό και φυσικό 
(κόμποστ).
Καλό κόμποστ μπορεί να παραχθεί και στον κήπο μας, στην αυλή του σχολείου μας ακόμη και 
στο μπαλκόνι μας (Περιοδικό « Ανακύκλωση » τ. 62.).

Εικ.: Κόμποστ (εδαφοβελτιωτικό) 
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Κομποστοποίηση στο Ε.Μ.Α.Κ.:

Στα μικρού μεγέθους υλικά (οργανικό κλάσμα) περιλαμβάνονται τα υπολείμματα των τροφών, 
τα σκουπίδια των λαϊκών αγορών κ.ά. τα οποία όλα μαζί τα ονομάζουμε προϊόντα οργανικού 
κλάσματος. Τα υλικά αυτά χρησιμοποιούνται για την παραγωγή λιπάσματος (κόμποστ) ως εξής:
Τα υπολείμματα των τροφών, τα σκουπίδια των λαϊκών αγορών κ.ά. οδηγούνται στη μονάδα 
κομποστοποίησης. Εκεί παραμένουν για 45 ημέρες σε κατάλληλα διαμορφωμένες δεξαμενές, 
που ονομάζονται σειράδια (εικ.) και όπου ανακατεύονται και αερίζονται.  Κατά  τη βιοχημική 
διαδικασία  που  είναι  αρκετά  πολύπλοκη  λαμβάνουν  μέρος  διάφοροι  μικροοργανισμοί 
(βακτηρίδια, ακτινομύκητες, μύκητες και πρωτόζωα).
Με τη  βοήθεια  των  μικροοργανισμών  που  αναπτύσσονται  ξεκινούν  οι  διεργασίες  αερόβιας 
χώνευσης του οργανικού υλικού, δηλαδή παραγωγής εδαφοβελτιωκού.

Άχρηστα υλικά:

Στο Ε.Μ.Α.Κ. τα άχρηστα υλικά είναι σε όγκο εισερχομένων απορριμμάτων περίπου το 25 % 
των αρχικών ποσοτήτων. Τα άχρηστα υλικά οδηγούνται στους Χ.Υ.Τ.Α.. Η ποσότητα τους όμως 
είναι σε μεγάλο ποσοστό μειωμένη με αποτέλεσμα την αύξηση χρόνου ζωής του Χ.Υ.Τ.Α.

Τίτλοι δραστηριοτήτων για τους μαθητές:

1. Πείραμα: Διαχωρισμός υλικών ανάλογα με το μέγεθος τους. Πώς διαχωρίζονται τα μεγάλα 
από τα μικρά αντικείμενα με το κόσκινο;

2.  Πείραμα  (Μαγνητικός  διαχωρισμός):  Πώς  διαχωρίζονται  τα  μέταλλα  και  τα  μεταλλικά 
αντικείμενα από άλλα υλικά;

3. Μαθηματικός υπολογισμός του μέσου όρου τιμών που έχουμε καταγράψει από τη λειτουργία 
του Ε.Μ.Α.Κ. και εξαγωγή συμπερασμάτων.

4. Κάδος κομποστοποίησης στο σχολείο: Παρατήρηση και καταγραφή.

5. Ενημερώστε φίλους, γείτονες για την κομποστοποίηση και για το Ε.Μ.Α.Κ.

6.  Επίσκεψη στο Χ.Υ.Τ.Α.  Άνω Λιοσίων και  στο Εργοστάσιο Μηχανικής  ανακύκλωσης και 
Κομποστοποίησης.

7. Παρουσιάστε στο τέλος της χρονιάς την κομποστοποίηση και τα προϊόντα της.

8.  Ποια  υλικά  είναι  κατάλληλα  για  κομποστοποίηση;  Στη  δραστηριότητα  αυτή  ο  μαθητής 
σημειώνει ποια υλικά είναι κατάλληλα για κομποστοποίηση και ποια όχι. 

9. Δραστηριότητα αυτοαξιολόγησης 
Στη δραστηριότητα αυτοαξιολόγησης ο μαθητής σημειώνει τις φιλικές και μη ενέργειες ως προς 
την προστασία του περιβάλλοντος. 
Για παράδειγμα: «Στη σακούλα απορριμμάτων ρίχνω όλα τα παρακάτω: υπολείμματα φαγητού,  
χαρτοπετσέτες, πλαστικά μπουκαλάκια, αλουμινένια κουτιά μπίρας κ.ά.» Η παραπάνω ενέργεια 
είναι φιλική ή μη ως προς το περιβάλλον;
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Η δραστηριότητα αυτοαξιολόγησης προτείνεται να γίνεται δύο φορές, στην αρχή και στο τέλος 
του  συγκεκριμένου  περιβαλλοντικού  προγράμματος.  Ο  μαθητής  εξετάζοντας  τη  στάση  του 
απέναντι στην αντιμετώπιση ίδιων καταστάσεων με διαφορετικό τρόπο συνειδητοποιεί  πόσα 
έμαθε και πώς τώρα αντιλαμβάνεται με διαφορετική τρόπο ορισμένα θέματα. Αυτό άλλωστε 
είναι  και  το  ζητούμενο  ενός  περιβαλλοντικού  προγράμματος:  η  γνώση  και  η  τροποποίηση 
στάσεων και συμπεριφορών.
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Η εκπαιδευτική αναπαραγωγή, η «εικονικότητα» της σχολικής 
επιστήμης και η «θεατρικότητα» της διδακτικής-μαθησιακής 

διαδικασίας 

Τσελφές Β., Παρούση Α., Βαρσάμου Α.
ΤΕΑΠΗ, ΕΚΠΑ, tselfesv@ecd.uoa.gr, aparous@ecd.uoa.gr
Διδασκαλείο Νηπιαγωγών Αθηνών, indieann@gmail.com

Το  κείμενο  που  ακολουθεί  είναι  κυρίως  θεωρητικό.  Έχει  σαν  αφορμή  τα  πολλά 
πρόσωπα της «εκπαιδευτικής κρίσης». Μιας κρίσης, που εμφανίζεται τη στιγμή που οι 
εκ των πραγμάτων παγκοσμιοποιημένες κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις φαίνεται να 
εναποθέτουν  μεγάλο  μέρος  από  τις  ελπίδες  τους  στην  εκπαίδευση.  Το  ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον μας στρέφεται προς τη σχέση της τελευταίας με τις επιστήμες. Βασική ιδέα 
που στηρίζει τις απόψεις μας αποτελεί η διαπίστωση ότι οι εκπαιδευτικές δομές είναι 
αναπαραγωγικές,  εξελίσσονται  διαλεκτικά  και  οι  εκπαιδευτικοί  θεσμοί  έρχονται 
συνήθως  εκ  των  υστέρων  να  στηρίξουν  ή  να  «αποσοβήσουν»  αυτή  την  εξέλιξη. 
Χρησιμοποιώντας  τη  θεωρία  του  Sewell,  που  αναπαριστά  τα  χαρακτηριστικά  των 
δομών και τη διαλεκτική δυναμική της αλλαγής τους,  επιχειρούμε να διερευνήσουμε 
τους λόγους για τους οποίους η διδασκαλία και μάθηση των Φυσικών Επιστημών (ΦΕ) -
και όχι μόνο- στη Γενική Εκπαίδευση (ΓΕ) είναι τελικά εικονική. Προτείνουμε τέλος την 
έξοδο του σχολείου στην κοινωνία,  καθώς και  τις  διαδικασίες του θεάτρου και  του 
παιχνιδιού, ως κατάλληλες για να μετασχηματίσουν αυτή την εικονική εκπαιδευτική 
κατάσταση σε πραγματική.

Εισαγωγή

Οι  εκπαιδευτικές  δομές  της  ΓΕ  είναι  από  κατασκευής  και  σε  παγκόσμιο  επίπεδο 
αναπαραγωγικές των κοινωνικών δομών και υπό-δομών. Είναι δηλαδή οικοδομημένες με στόχο 
να  διευκολύνουν  την  αναπαραγωγή  των  σχημάτων αναπαράστασης  και  των  πρακτικών 
διαχείρισης των διαθέσιμων μέσων/πόρων διάφορων και, αν είναι δυνατόν, όλων των τοπικών 
κοινωνικών υπό-δομών. Ο ισχυρισμός αυτός φαίνεται περίπου αυτονόητος αν, για παράδειγμα, 
σκεφτούμε  τι  ζητάει  ένα  Αναλυτικό  Πρόγραμμα  (ΑΠ)  από  τους  μαθητές  της  ΓΕ  που 
παρακολουθούν  μαθήματα  ΦΕ.  Το  σχετικό  αντικείμενο  θεωρείται  ότι  συγκροτείται  από 
σχήματα (έννοιες, μοντέλα, θεωρίες κ.ο.κ.), τα οποία αναπαριστούν τα κομμάτια του κόσμου 
που ενδιαφέρουν τους διάφορους επιστημονικούς κλάδους (δηλαδή τα μέσα/πόρους στα οποία 
έχουν  πρόσβαση  αυτοί  οι  επιστημονικοί  κλάδοι),  καθώς  και  από  τις  πρακτικές που 
χρησιμοποιούνται  στη  διαχείριση  αυτών  των  μέσων/πόρων  και  σχημάτων  (μεθοδολογίες, 
κωδικοποιήσεις κ.ο.κ.). Το δομημένο αυτό σύνολο, ισχυρά συσχετισμένων σχημάτων, μέσων και 
πρακτικών,  είναι  εκ  των  προτέρων  δεδομένο  και  υποτίθεται  ότι  εισάγεται  μέσα  στις 
εκπαιδευτικές  δομές  για  αναπαραγωγή.  Κάθε μαθητής,  δηλαδή,  θεωρείται  ότι  πρέπει  να το 
«μάθει» ή ισοδύναμα να κατορθώσει να το οικοδομήσει (εποικοδομητική προσέγγιση), σε κάθε 
περίπτωση, στο επίπεδο μιας περίπου φωτοαντιγραφικής αναπαραγωγής. 
Ρητοί και άρρητοι θεσμοί, με χαρακτηριστικά παγκοσμίως κοινά και ανεξάρτητα από τοπικές 
πολιτισμικές δομές,  φαίνεται  ότι  στηρίζουν την αναπαραγωγική λειτουργία της εκπαίδευσης 
(Τσελφές 2002): ένας δάσκαλος-πολλοί μαθητές με διακριτούς ρόλους· περιεχόμενα γύρω από 
τα  οποία  οργανώνονται  οι  σχέσεις  δασκάλου-μαθητών·  βιβλίο  μαθητή  που  καταγράφει 
λεπτομερώς και κατοχυρώνει τα περιεχόμενα· τυποποιημένη αξιολόγηση των μαθητών κ.ο.κ. 
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Μεταρρυθμίσεις που έχουν επιχειρήσει να θίξουν αυτά τα παγκόσμια χαρακτηριστικά έχουν 
κατά  κανόνα  αποτύχει.  Στις  καλύτερες  περιπτώσεις  έχουν  μετατραπεί  και  επιβιώσει  ως 
διάσημες τοπικές νησίδες πειραματισμού, χωρίς καμιά ελπίδα καθιέρωσης (π.χ. Μοντεσοριανά 
σχολεία κλπ). Στις χειρότερες, έχουν απορροφηθεί σιωπηλά από το αποκαλούμενο στο χώρο 
των  επιστημών  της  αγωγής  και  της  εκπαίδευσης  «κρυφό  αναλυτικό  πρόγραμμα»  και 
συντηρούνται ως «ιερές» αλλά ανεφάρμοστες διακηρύξεις (π.χ. μαθητοκεντρικές προσεγγίσεις 
της διδασκαλίας και της μάθησης κλπ).
Το σκηνικό αυτό έχει τις αυτοποιητικές λειτουργίες μιας σχετικά κλειστής δομής: οι επιτυχίες ή 
οι αποτυχίες των παραγωγών που πραγματοποιούνται εντός του,  αποφασίζονται συνήθως με 
βάση τους εσωτερικούς, επίσης, αναπαραγωγικούς στόχους. Ως εκ τούτου φαίνεται δύσκολο να 
ανατραπεί,  την  ίδια  στιγμή  που  διεθνώς  εκδηλώνονται  τάσεις  στην  κατεύθυνση  του 
«ανοίγματος  του  σχολείου  προς  την  κοινωνία»  (Siebert  &  McIntosh  2001).  Τάσεις  που 
αντιμετωπίζουν  την  εκπαίδευση  ως  χώρο  παραγωγής  «εγγράμματων»  πολιτών,  που  θα 
στηρίξουν μια «κοινωνία της γνώσης»· μια κοινωνία όπου και ο παραγωγικός/οικονομικός της 
ιστός θα στηρίζεται σε όσα οι μαθητές μαθαίνουν στο σχολείο. Με άλλα λόγια, η αντίφαση που 
προσπαθούμε να επισημάνουμε λέει ότι η μάθηση των μαθητών, που μπορεί να αξιολογηθεί ως 
επαρκής  μέσα  στο  κλειστό  εκπαιδευτικό  σύστημα,  μπορεί  να  θεωρηθεί  ως  ανεπαρκής  αν 
αξιολογηθεί το πόσο χρήσιμη είναι στις εκτός σχολείου καθημερινές, παραγωγικές κοινωνικές 
λειτουργίες. Ή, με διαφορετικό τρόπο, η αντίφαση προκύπτει από το γεγονός ότι  η ΓΕ έχει 
εγκαθιδρυθεί και συντηρείται από τους κοινωνικούς και πολιτικούς θεσμούς ως η δομή που 
αναπαράγει  κοινωνικά-πολιτισμικά σχήματα  και  πρακτικές,  ενώ  τελικά  λειτουργεί 
αναπαράγοντας δικά της (εσωτερικά) σχήματα και πρακτικές, που μπορεί να είναι και άχρηστα 
στο κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο.
Η αντιφατική αυτή κατάσταση που περιγράφουμε δεν πρέπει να ήταν έτσι από πάντα. Ο θεσμός 
της ΓΕ έχει τέτοια διάδοση και τόσο μεγάλο χρόνο ζωής που θα είχε «καταστραφεί» αν από τη 
γέννησή του «κορόιδευε την κοινωνία» που τον δημιούργησε και τον συντηρεί.  Μια πρώτη 
ματιά δείχνει ότι μέχρι πρόσφατα (ας πούμε μέχρι περίπου τη δεκαετία του ’60) οι δομές της ΓΕ 
επιτελούσαν  με  επιτυχία  μια  τουλάχιστον  διαδικασία  αναπαραγωγής  που  ενδιέφερε  την 
κοινωνία (τουλάχιστον τους «κρατούντες»). Η αναπαραγωγή αυτή δεν φαίνεται να είχε ποτέ 
σχέση με σχήματα και πρακτικές κάποιων γνωστικών αντικειμένων. Είχε όμως σχέση (όπως 
μας  διαβεβαιώνουν  δεκάδες  αξιόπιστες  κοινωνιολογικές  έρευνες)  με  την  αναπαραγωγή-
παραγωγή διακρίσεων μεταξύ κοινωνικών στρωμάτων ή τάξεων. Μια αναπαραγωγή σχημάτων 
και πρακτικών που υπηρετούσαν όλα τα γνωστικά αντικείμενα, μέσα από τους τρόπους που 
επέτρεπαν την πρόσβαση σ’ αυτά (περιχαράκωση που απομονώνει και ιεραρχεί τα γνωστικά 
αντικείμενα,  γλωσσικά ιδιώματα που τα  καθιστούν  μη  προσβάσιμα σε  ορισμένους  μαθητές 
κ.ο.κ.) και ασφαλώς μέσα από τους τρόπους αξιολόγησης των μαθητών. Μια αναπαραγωγή, 
που για κάποιους λόγους (που συνδέονται τουλάχιστον στη χώρα μας με την καθιέρωση της 
υποχρεωτικής και δωρεάν εκπαίδευσης,  καθώς και της δημοτικής ως επίσημης γλώσσας),  η 
δομή της ΓΕ μάλλον έπαψε να την πραγματώνει ικανοποιητικά, χάνοντας με τον τρόπο αυτό και 
σταδιακά ένα βασικό «αντικειμενικό» λόγο ύπαρξης.

Η ταυτότητα της έρευνας 

Για να διερευνήσουμε αυτό το παγκόσμιο και ιδιόρρυθμο φαινόμενο, το οποίο αφορά και τη 
διδασκαλία-μάθηση των ΦΕ, θεωρήσαμε ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε, καταρχήν, μια 
συγκροτημένη  θεωρία  που  να  αναπαριστά  τα  χαρακτηριστικά  και  τη  λειτουργία  των 
εκπαιδευτικών  δομών.  Και  κυρίως  μια  θεωρία  που  να  περιγράφει  το  πως  αυτά  τα 
χαρακτηριστικά και οι λειτουργίες μεταβάλλονται και οδηγούν τις εκπαιδευτικές δομές από τη 
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σταθερότητα στην αλλαγή ή ακόμη και στην αποσταθεροποίηση. Αν έχουμε στη διάθεσή μας 
μια  τέτοια  θεωρία  ίσως  μπορέσουμε  να  επισημάνουμε  κάποια  ενδιαφέροντα  απ’ αυτά  τα 
χαρακτηριστικά (κάποια διαχρονικά – κάποια σύγχρονα). Χωρίς θεωρία, πάντως, πιστεύουμε 
ότι θα βρεθούμε στην οδυνηρή θέση να θεωρητικοποιούμε τις εμπειρικές αναπαραστάσεις των 
εκπαιδευτικών δομών και να αναμασάμε αδιέξοδες αναλογικές συγκρίσεις των αναπαραστάσεων 
αυτών  (τι  καλά που  κάνουν τα  πράγματα στην  Αμερική  ή  τη  Φινλανδία  και  τι  άσχημα τα 
κάνουμε στην Ελλάδα...). 
Η πρώτη μας υπόθεση για την αναζήτηση μιας τέτοιας θεωρίας είναι ότι οι εκπαιδευτικές δομές 
είναι  κοινωνικές  όσο  και  πολιτισμικές.  Μια  κατάλληλη  θεωρία,  λοιπόν,  θα  έπρεπε  να 
αναφέρεται  ρητά  στις  δομές  και  να  παρακάμπτει  τις  διαφορές  κοινωνιολόγων  και 
ανθρωπολόγων.  Την πληροφορία  για  την  ύπαρξη μιας  τέτοιας  θεωρίας  την  αντλήσαμε από 
κείμενο των Tobin & Roth (2007). Πρόκειται για τη θεωρία της δομής του Sewell (1992), την 
οποία  θα  παρουσιάσουμε  σε  συντομία  και  θα  την  εξειδικεύσουμε  στο  δικό  μας  ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον για την εκπαίδευση.
Σύμφωνα με τον  Sewell (1992), οι  δομές συγκροτούνται, βασικά, από σχήματα (schemas) και 
μέσα/πόρους (resources).  Σχήματα και  μέσα επηρεάζουν  το  ένα  το  άλλο,  στο  πέρασμα  του 
χρόνου. Τα σχήματα είναι  εικονικά (virtual). Τα μέσα είναι ανθρώπινα και υλικά. Τα μέσα θα 
μπορούσαμε  να  πούμε  ότι  διαβάζονται  σαν  κείμενα  προκειμένου  να  αποκαλύψουν  τα 
πολιτισμικά σχήματα που τα μορφοποιούν. Τα ίδια τα κείμενα, για παράδειγμα, είναι μέσα. Την 
ίδια στιγμή, τα μέσα λειτουργούν και ως «στιγμιότυπα» κάποιων σχημάτων σε συγκεκριμένο 
χώρο και χρόνο· και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως τέτοια από τα δρώντα κοινωνικά άτομα -
πρόκειται για τα κατά Hacking τεκμήρια (δες Τσελφές 2003). Τα δρώντα άτομα αποτελούν με 
τη σειρά τους  μέρος  της  δομής με  τη λογική του  δράστη που γνωρίζει  να διαχειρίζεται  τα 
σχήματα και τα μέσα παρεμβαίνοντας με τις πρακτικές του στα τελευταία. Η συνειδητή και με  
γνώση  δράση (agency)  των  κοινωνικών  δραστών  πάνω  στα  διαθέσιμα  μέσα,  τείνει  να 
αναπαράγει τα σχήματα και τις πρακτικές. Για μια σειρά όμως από λόγους, που περιγράφονται 
πιο κάτω, αυτή η προς αναπαραγωγή τάση δεν είναι δυνατόν να υλοποιηθεί στο ακέραιο. Τα 
προς  αναπαραγωγή σχήματα και  πρακτικές  είναι  εικονικά  (τα  έχουμε ή  δεν  τα  έχουμε στο 
μυαλό μας)· αλλά η αναπαραγωγή υλοποιείται μέσα από πλήθος τοπικών παραγωγών που δεν 
είναι εικονικές και δεν μπορούν να «αντιγράψουν» ακριβώς το προς αναπαραγωγή. Με τον 
τρόπο αυτό δημιουργείται μια  διαλεκτική αντίθεση μεταξύ αναπαραγωγής και παραγωγής που 
επιφέρει αναπόφευκτα την αλλαγή των δομών: οι δομές μέσω της αναπαραγωγής επιδιώκουν 
την  «επιβίωση» και  τη σταθερότητά  τους  στο  χρόνο.  Η αναπαραγωγή,  όμως,  βρίσκεται  σε 
αντίθεση/ένταση/  ασυμφωνία  με  τις  παραγωγές  που  την  υλοποιούν.  Η  αντίθεση  αυτή 
εξασφαλίζει τη διαλεκτική αλλαγή των δομών, που με τη σειρά της μπορεί να εξασφαλίσει τη 
βιωσιμότητα τους (προσαρμογή), να οδηγήσει στην αποσταθεροποίησή τους ή ακόμη και στην 
καταστροφική αποσύνθεσή τους.
Η θεωρία του  Sewell (1992) προσφέρει πέντε χαρακτηριστικά των δομών μέσω των οποίων 
εκτιμούμε ότι μπορούμε να εξειδικεύσουμε τη διαλεκτική δυναμική των αλλαγών τους και να 
επέμβουμε σ’ αυτές, επηρεάζοντας, ίσως, την κατεύθυνση της εξέλιξής τους.
1. Οι κοινωνίες στηρίζονται σε σχέσεις που καθοδηγούνται από πολλές και διαφορετικές δομές. 
Πολλές  από  αυτές  τις  δομές  είναι  ομόλογες.  Δεν  είναι  όμως  όλες  οι  δομές  ομόλογες.  Οι 
αισθητικές,  οι  επιστημονικές,  οι  εκπαιδευτικές  δομές  διαθέτουν  διαφορετικά  σχήματα, 
πρακτικές  και  μέσα.  Επιπλέον  υπάρχουν  σημαντικές  διαφοροποιήσεις  στο  εσωτερικό  των 
παραπάνω  δομών.  Για  παράδειγμα  στις  επιστημονικές  δομές  μπορούμε  να  αναγνωρίσουμε 
εύκολα,  τουλάχιστον,  τις  θεωρητικές  και  τις  εργαστηριακές  υπο-δομές.  Οι  υπο-δομές  αυτές 
θεωρείται ότι λειτουργούν σε αρμονία μεταξύ τους, αλλά αυτό δεν είναι πάντα γεγονός. 
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  6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής των Φ.Ε. και Ν.Τ. στην Εκπαίδευση

Η  ταυτόχρονη  ύπαρξη  μεγάλης  ποικιλίας  δομών,  που  πολλές  φορές  έχουν  πρόσβαση  σε 
σημαντικό  αριθμό κοινών μέσων/πόρων (π.χ.  ανθρώπινων)  και  πάντως  περιλαμβάνουν τους 
ίδιους δράστες, σημαίνει ότι τα γνωρίζοντα άτομα/δράστες (agents) δρουν, τελικά, με ευέλικτες 
πρακτικές  και  με  τον  τρόπο  αυτό  χρησιμοποιούν  ένα  μεγάλο  εύρος  από  διαφορετικά  και 
συνήθως  ασύμβατα  μεταξύ  τους  σχήματα,  μέσω  των  οποίων  ασκούν  αποτελεσματική 
παρέμβαση σε (φαινομενικά ή ουσιαστικά) ετερογενείς περιοχές μέσων. Ένα παράδειγμα θα 
μπορούσε  να  αντληθεί  από  το  χώρο  των  επαγγελματικών  επιστημονικών  δομών:  ένας 
επιστήμονας που σε θεωρητικό επίπεδο αντιμετωπίζει ένα ζήτημα θερμοδυναμικής είναι πιθανό 
και  θεμιτό  να  χρησιμοποιεί  ένα  σχήμα  για  την  έννοια  της  θερμοκρασίας  στηριγμένο  στην 
κινητική θεωρία. Όταν όμως ο ίδιος επιστήμονας βρεθεί για το ίδιο ζήτημα στο εργαστήριο 
μετρώντας τη θερμοκρασία με ένα «θερμοζεύγος», χρησιμοποιεί ένα σχήμα σύμφωνα με το 
οποίο η θερμοκρασία «είναι» περίπου διαφορά δυναμικού. 
2. Η παραπάνω δυνατότητα των δρώντων κοινωνικών ατόμων που  γνωρίζουν μετασχηματίζει 
δραστικά την άποψή μας για τη  μάθηση και για το πώς την αξιολογούμε.  Αν κάποια άτομα 
έχουν  μάθει  στο  πλαίσιο  μιας  δομής  να  επιλύουν  ένα  είδος  προβλημάτων,  μπορούν  να 
επιλύσουν και κάποιο ανάλογο πρόβλημα, στο πλαίσιο μιας άλλης δομής, μετασχηματίζοντας 
κατάλληλα κάποιο γνωστό τους σχήμα ή και κάποια πρακτική τους; Πολύ πιθανόν, ναι! Αλλά 
το αν ένα πρόβλημα είναι αρκετά όμοιο ώστε να μπορεί να λυθεί αναλογικά προς κάποιο άλλο 
με μετασχηματισμό ενός σχήματος ή και μιας πρακτικής αποφασίζεται κάθε στιγμή και σε κάθε 
χωριστή περίπτωση από το άτομο που δρα. Αυτό σημαίνει ότι  μάλλον δεν υπάρχει κάποιος 
περιορισμένος  αριθμός  δυνατών  μετασχηματισμών.  Το  γεγονός  αυτό  έχει  συνέπειες  στο  τι 
εννοούμε ως μάθηση ενός σχήματος, ενός κανόνα ή κάποιας διαδικασίας. Αποτελεί γνώση ενός 
κανόνα  η  μηχανική  εφαρμογή  του  στο  πλαίσιο  όπου  αυτός  μαθεύτηκε;  Μάλλον  όχι!  Το 
πραγματικό τεστ για το αν κάποιος γνωρίζει έναν κανόνα είναι το αν μπορεί να τον εφαρμόσει 
με επιτυχία σε μη οικείες  καταστάσεις.  Γνώση ενός  κανόνα ή ενός  σχήματος  σημαίνει  την 
ικανότητα μετασχηματισμού ή επέκτασης του και  άρα δημιουργικής  εφαρμογής  του.  Και  η 
ιδιαίτερη  αυτή  γνώση (agency)  μας  είναι  πολύ  οικεία·  είναι  εσωτερική  της  γνώσης  των 
πολιτισμικών σχημάτων και χαρακτηρίζει ακόμη και αυτά που θα μπορούσαμε καταχρηστικά να 
θεωρήσουμε ως ελάχιστα «ικανά» μέλη μιας κοινωνίας.  
3. Η προβλεψιμότητα της συσσώρευσης των μέσων, που είναι διαθέσιμα σε μια δομή, είναι 
επίσης  εξαιρετικά  αμφίβολη.  Το  γεγονός  ότι  τα  σχήματα  επιδέχονται  μετασχηματισμούς  ή 
επεκτάσεις σε άλλα πλαίσια σημαίνει ότι τα μέσα δεν είναι ποτέ πλήρως προβλέψιμα. Αυτό 
είναι  συνέπεια  της  εφαρμογής  πολιτισμικών  σχημάτων  πάνω  στα  μέσα.  Η  εφαρμογή  των 
σχημάτων δημιουργεί απρόβλεπτες ποσότητες και ποιότητες μέσων και η αναπαραγωγή των 
σχημάτων εξαρτάται από την συνέχεια της επιβεβαίωσής τους από τα μέσα. Αυτό σημαίνει ότι 
τα  σχήματα  επιβεβαιώνονται  κατά  διαφορετικό  τρόπο  στην  πράξη  και  ως  εκ  τούτου  είναι 
δυνάμει αντικείμενα μετατροπής. Για παράδειγμα, τα επιστημονικά κείμενα λειτούργησαν την 
εποχή που πρωτοεμφανίστηκαν και ως μέσα κοινωνικών ανατροπών, μετατράπηκαν στο χώρο 
της εκπαίδευσης σε μέσα εγκατάστασης κοινωνικών διακρίσεων και  σήμερα φιλοδοξούν να 
αποκατασταθούν ως μέσα χρήσιμα στην καθημερινή πράξη. 
4.  Η  παραπάνω  κατάσταση  αποτυπώνει  την  πολυσημία  των  μέσων.  Ο  όρος  πολυσημία (ή 
πολλαπλότητα των σημασιών) είναι κοινά αποδεκτός και εφαρμόζεται ευρύτατα στα σύμβολα, 
τη  γλώσσα,  τα  κείμενα.  Η  εφαρμογή  του  στα  μέσα  δείχνει  καταρχήν  αταίριαστη,  αν 
αναλογιστούμε την υλικότητα των μέσων και σκεφτούμε αριστοτελικά ότι μια υλική οντότητα ή 
«είναι»  ή  δεν  «είναι»  κάτι.  Όμως,  τα  μέσα  είναι  αυτά  που  «δίνουν  ζωή»  στα  πολιτισμικά 
σχήματα (που είναι νοητικά). Δεν είναι μόνο τα κείμενα ή οι θεατρικές παραστάσεις που η 
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σημασία τους δεν είναι ποτέ απόλυτα σαφής. Κάθε περιοχή μέσων επιτρέπει την κατανόησή της 
με διάφορους τρόπους και ως εκ τούτου μπορεί να δώσει δύναμη σε διαφορετικούς δράστες και 
να διδάξει διάφορα σχήματα. 
5. Τέλος, οι δομές τέμνονται και επικαλύπτονται. Αυτός είναι ένας επιπλέον λόγος για τον οποίο 
τα διαθέσιμα μέσα σε μια περιοχή επιβάλλεται να αναπαρασταθούν με περισσότερους από έναν 
τρόπους. Η τομή των δομών αφορά και τα σχήματα και τα μέσα. Μια συγκεκριμένη περιοχή 
μέσων μπορεί να θεωρηθεί από διαφορετικούς δράστες εμβαπτισμένη σε διαφορετικές δομές. 
Ένας δράστης μπορεί επίσης να δανειστεί σχήματα από μια δομή και να τα εφαρμόσει σε μια 
άλλη. Τι διαφορετικό άλλωστε διδάσκει η Ιστορία των Επιστημών, τουλάχιστον για την περίοδο 
της επαναστατικής εμφάνισής τους; 
Οι δομές με τον τρόπο αυτό συντίθενται από αμοιβαία επηρεαζόμενα σχήματα και μέσα, που 
ενισχύουν  ή  εμποδίζουν  την  κοινωνική  δράση  σε  διάφορες  κατευθύνσεις  και  τείνουν  να 
αναπαράγονται απ’ αυτή. Αλλά η αναπαραγωγή τους έχει ρίσκο. Οι δομές βρίσκονται σε ρίσκο 
γιατί είναι πολλαπλές και τεμνόμενες, γιατί τα σχήματα είναι δυνατόν να μετασχηματίζονται και 
γιατί  τα  μέσα  μπορούν  να  σημαίνουν  διαφορετικά  πράγματα  και  να  συσσωρεύονται 
απρόβλεπτα. 

Η εικονικότητα των εκπαιδευτικών δομών

Όπως αναφέραμε και στην εισαγωγή, η τρέχουσα αντίληψη για τις δομές της ΓΕ θεωρεί ότι 
μέσα απ’ αυτές αλλά κυρίως μέσα σ’ αυτές (στο εσωτερικό τους) επιχειρείται η αναπαραγωγή 
ενός πλήθους από ετερογενείς, πολιτισμικές κυρίως, δομές που οι μαθητές είναι ή θα γίνουν 
μέρος τους στην ενήλικη ζωή τους. Οι πολιτισμικές αυτές δομές παρουσιάζονται στο χώρο της 
ΓΕ ως γνωστικά αντικείμενα (Γλώσσα, Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες κλπ),  συνδεδεμένα 
κυρίως με σχήματα (έννοιες, θεωρίες κλπ) και με σχετικές πρακτικές (δεξιότητες, μεθόδους 
κλπ) αλλά ουσιαστικά αποσυνδεδεμένα από τα μέσα/πόρους που τα σχήματα αναπαριστούν και 
οι  πρακτικές  καθοδηγούν  τη  διαχείριση  τους.  Αναλυτικά  και  με  βάση  την  προσέγγιση  του 
Sewell, που ήδη αναπτύξαμε, έχουμε να παρατηρήσουμε ότι:
1. Η ένταση αναπαραγωγής-παραγωγής στις εκπαιδευτικές δομές έχει ένα χαρακτηριστικό που 
σπρώχνει  τις  αλλαγές  σε  κατεύθυνση  αποσταθεροποίησης:  Οι  δράστες  (εκπαιδευτικοί  και 
μαθητές) του εκπαιδευτικού χώρου  δεν έχουν πρόσβαση στα μέσα/πόρους που υποτίθεται ότι 
διδάσκουν/μαθαίνουν πώς να διαχειρίζονται. Για παράδειγμα, στην περίπτωση των ΦΕ που μας 
ενδιαφέρει, δεν έχουν πρόσβαση στους πόρους/μέσα που διαχειρίζεται ένας επιστήμονας και 
όμως  υποτίθεται  ότι  διδάσκουν/μαθαίνουν  επιστήμη.  Τις  περισσότερες  φορές  ακόμη  και  οι 
εκπαιδευτικοί  και  οι  φοιτητές  που  τελειώνουν  τις  προπτυχιακές  σπουδές  τους  δεν  έχουν 
διαβάσει πρωτότυπα κείμενα, π.χ. από επιστημονικά περιοδικά, και πολύ περισσότερο δεν έχουν 
γράψει κάτι που θα μπορούσε να κριθεί ως επιστημονικό και πρωτότυπο (τη στιγμή που τα 
κείμενα αυτά είναι τα κατεξοχήν μέσα στα οποία πρέπει να έχει λειτουργική πρόσβαση κάποιος 
για να «γνωρίζει» επιστήμη). Αυτό το χαρακτηριστικό της έντασης αναπαραγωγής-παραγωγής, 
οδηγεί  εκπαιδευτικούς  και  μαθητές  στη  μάθηση  πρακτικών  διαχείρισης  μιας  εικονικής 
κατάστασης·  μιας  εικονικότητας,  που  θεωρούμε  ότι  διευκολύνει  τη  μάθηση  υποκριτικών 
σχημάτων και πρακτικών κατάλληλων για τη διαχείριση εικονικών επιστημονικών μέσων (π.χ. 
κειμένων  διδακτικών  εγχειριδίων,  ασκήσεων,  πειραματικών  διατάξεων  που  «απαντούν»  σε 
«ερωτήματα»  που  έχουν  μία,  μοναδική  και  γνωστή  εκ  των  προτέρων  απάντηση, 
προκατασκευασμένων λογισμικών «πολλαπλής επιλογής» κ.ο.κ.).  Χαρακτηριστικό αυτής της 
διαχείρισης αποτελεί η προβολή των εικονικών μέσων ως εάν αυτά να μην είναι πολύσημα αλλά 
μονοσήμαντα· ένα χαρακτηριστικό που βοηθά την αξιολόγηση των εκπαιδευομένων σε βάρος 
της «ουσίας» των μέσων. Φαίνεται, δηλαδή, ότι οι εκπαιδευτικές δομές προωθούν πρωτίστως 
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μια  «αντικειμενική»  αξιολόγηση  των  εκπαιδευομένων  ως  κατηγοριοποίηση/κατάταξη, 
εκμεταλλευόμενες  τη  μονοσήμαντη-μη  πολύσημη  «φύση»  των  εικονικών  μέσων.  Εδώ,  τα 
σχήματα  που  τα  χρησιμοποιούν  (έννοιες,  μοντέλα  κλπ)  ή  οι  πρακτικές  που  τα  χειρίζονται 
(μεθοδολογίες κλπ) δεν μπορεί παρά να είναι ή σωστά ή λάθος. Την ίδια στιγμή η συγκεκριμένη 
επιλογή δεν έχει καμία σχέση με τη μάθηση διαχείρισης πραγματικών επιστημονικών μέσων, τα 
οποία  και  πολύσημα  είναι  και  οι  πρακτικές  που  επιτρέπουν  την  παρέμβαση  σ’ αυτά  είναι 
συνήθως περισσότερο ή λιγότερο κατάλληλες ή ακατάλληλες, αλλά ποτέ σωστές ή λάθος. Η 
κατάσταση  αυτή  σημαίνει  ότι  οι  εκπαιδευτικές  δομές  εξακολουθούν  να  προωθούν  μια 
αναπαραγωγή  διακρίσεων  (π.χ.  καλός  –  κακός  μαθητής,  φοιτητής,  εκπαιδευτικός),  που 
στηρίζεται στην «αντικειμενική» αξιολόγηση διαχείρισης άχρηστων εικονικών μέσων και που 
μάλλον δεν ενδιαφέρει τις ευρύτερες κοινωνικές δομές. 
Έτσι οι εκπαιδευτικοί στην υποχρεωτική εκπαίδευση και οι φοιτητές στην προπτυχιακή τους, 
μαθαίνουν να «κάνουν πειράματα», που συνήθως δεν παράγουν το αναμενόμενο φαινόμενο/ 
αποτέλεσμα  και  παρ’  όλα  αυτά  μαθαίνουν  να  τα  παρουσιάζουν  ως  εάν  το  φαινόμενο/ 
αποτέλεσμα  να  είναι  παρόν  (μιλάμε  για  τη  διάσημη  στους  χώρους  των  σχολικών  τάξεων 
αποστροφή «το πείραμα δεν πέτυχε ακριβώς αλλά φταίνε οι συνθήκες» και το εξίσου διάσιμο 
«μαγείρεμα»  στο  χώρο  των  πανεπιστημιακών  εργαστηρίων).  Οι  μαθητές  μαθαίνουν  να 
προσποιούνται  πειστικά  ότι  βλέπουν  το  φαινόμενο/αποτέλεσμα  που  δεν  παρήχθη  από  τον 
εκπαιδευτικό που το επιδεικνύει. Μαθαίνουν, επίσης, να απαντούν «σωστά» στις προφορικές ή 
γραπτές  εξετάσεις  χωρίς  να καταλαβαίνουν ή  να πιστεύουν λέξη  από όσα λένε  ή  γράφουν 
(ακολουθώντας τους διαβόητους στο χώρο της Διδακτικής των ΦΕ «κανόνες της Φατμέ»). Οι 
εκπαιδευτικοί  μαθαίνουν  να  διευκολύνουν  τη  λειτουργία  των  κανόνων  της  «Φατμέ» 
(διατυπώνουν ερωτήσεις που επιδέχονται μονολεκτικές διχοτομικές απαντήσεις, επισημαίνουν 
τα «sos», αξιολογούν την «προσπάθεια» και όχι το αποτέλεσμα κλπ). Οι φροντιστές διδάσκουν 
ρητά την τέχνη της «Φατμέ» (πως να λύνετε ασκήσεις, να «γράφετε καλά» στις εξετάσεις). 
Η εικονικότητα αυτή δεν είναι γενικώς ευχάριστη, ούτε για τους εκπαιδευόμενους, ούτε για τους 
εκπαιδευτικούς.  Είναι  πιθανό  όμως  ότι  διαχέεται  προς  τις  ευρύτερες,  τεμνόμενες  με  την 
εκπαίδευση, κοινωνικές δομές, όπου και ενισχύεται. Και διαθέτουμε τεκμήρια που μας πείθουν 
ότι η δυσάρεστη αυτή κατάσταση εκκολάπτει κρίσεις.
2. Μια θετική πρόταση εξόδου θα έλεγε, σε χοντρές γραμμές, ότι οι εκπαιδευτικοί θεσμοί πρέπει 
να επιτρέψουν ή και  να επιβάλλουν μια γενναία «έξοδο του σχολείου στην κοινωνία».  Την 
πρόσβαση  δηλαδή  των  μαθητών  και  των  εκπαιδευτικών  τους  στα  πραγματικά  κοινωνικά 
μέσα/πόρους που σχετίζονται με τα γνωστικά αντικείμενα, από όπου και θα ήταν δυνατόν να 
μαθευτούν κάποια σχετικά σχήματα και πρακτικές όσο και κάποιες μορφές μετασχηματισμού 
τους. Πιο ειδικά, αυτό θα σήμαινε σημαντικό περιορισμό των «περιεχομένων» των ΑΠ (με τη 
λογική των «γνωστικών αντικειμένων») και σύνδεση με ποικιλία τομέων της κοινωνικής ζωής, 
μέσα  από  ασθενώς  προγραμματισμένες  δράσεις  εκτός  σχολείου.  Αυτό  το  περιορισμένο 
«περιεχόμενο» θα πρέπει να προσεγγίζεται ως συνιστάμενο από ασθενώς ορισμένα σχήματα και 
πρακτικές,  που  επιδέχονται  μετασχηματισμούς  ανάλογα  με  τα  μέσα/πόρους  που  αφορά  η 
εφαρμογή  τους.  Διαφορετικά,  η  «έξοδος  στην  κοινωνία»  θα  είναι  μια  ακόμη  εικονική 
δραστηριότητα  όπου  οι  εκπαιδευτικές  δομές  θα  αλληλεπιδρούν  «δήθεν»  με  τις  εξωτερικές, 
χωρίς οι μεν να επηρεάζουν τις δε (χωρίς δηλαδή να αλλάζουν κάποια χαρακτηριστικά και των 
δύο!).  Θα  πρέπει  επιπλέον  το  ζήτημα  της  αξιολόγησης  να  αντιμετωπίζεται  τοπικά  (με 
διαφορετικούς τρόπους σε διαφορετικές περιπτώσεις), να είναι στην απόλυτη δικαιοδοσία των 
εκπαιδευτικών και να μην καθορίζεται μονοσήμαντα από τους θεσμούς, ως εάν οι θεσμοί να 
μην εμπιστεύονται τους λειτουργούς τους. Η προσέγγιση αυτή επιτρέπει την πραγμάτωση της 
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Εργασίες 

μάθησης/ οικοδόμησης της γνώσης με τη μορφή που προαναφέραμε: απόκτηση της ικανότητας 
μετασχηματισμού σχημάτων και πρακτικών για εφαρμογή σε μέσα/πόρους που είναι διαθέσιμα 
σε διαφορετικές, τεμνόμενες ή μη, ομόλογες ή μη, δομές (π.χ. δες Φινλανδία).
Η ανάγκη αυτή φαίνεται να προσεγγίζεται στην ελληνική ΓΕ με ένα σαφώς διαφορετικό τρόπο, 
που  φροντίζει  περισσότερο  τη  διατήρηση  της  αυτονομίας/απομόνωσης  των  εκπαιδευτικών 
δομών  από  τις  κοινωνικές,  παρά  το  άνοιγμά  τους  στην  κοινωνία.  Εδώ,  μιλάμε  για  τη 
«διαθεματικότητα».  Η  διαθεματικότητα  όμως,  χωρίς  την  πρόσβαση  στα  κοινωνικά 
μέσα/πόρους, είναι μια ακόμα εικονική σχολική πραγματικότητα. Το αδιέξοδό της φαίνεται στις 
προσπάθειες που έχουν γίνει στην κατεύθυνση παραγωγής διαθεματικού εκπαιδευτικού υλικού 
(κυρίως  βιβλίων)  για  εσωτερική  εκπαιδευτική  διαχείριση.  Τα  εκπαιδευτικά  αυτά  υλικά 
προτείνουν σχετικά «ελεύθερες  δραστηριότητες» γύρω από κάποια θέματα που απασχολούν 
διαφορετικές  πολιτισμικές  δομές/πειθαρχίες  και  την  ίδια  στιγμή  περιγράφουν  το  πως  θα 
μπορούσαν  να  εξελιχθούν  αυτές  οι  «ελεύθερες  δραστηριότητες»  (στην  πραγματικότητα 
περιγράφουν το τι συνέβη στην περίπτωση μιας εφαρμογής τους). Αυτό λένε ότι το κάνουν για 
να βοηθήσουν τον εκπαιδευτικό· αλλά για να κάνει τι; Κατά την άποψή μας είναι προφανές: να 
φανερώσει  ποιες  πρακτικές  είναι  «σωστές»  και  ποιες  «λάθος»  και  με  βάση  αυτό  να 
αξιολογήσει/κατατάξει  τους  μαθητές  «αντικειμενικά».  Γιατί  πώς  θα  αξιολογούσε 
«αντικειμενικά», αν η εφαρμογή της ίδιας «ελεύθερης δραστηριότητας» σε δύο διαφορετικές 
τάξεις τον οδηγούσε σε εντελώς διαφορετικούς δρόμους; Ποιος από τους θεματοφύλακες των 
εικονικών εκπαιδευτικών δομών θα τον εμπιστευόταν να αξιολογήσει κατά περίπτωση, επειδή 
είναι ο ειδικός, επειδή μετέχει στις δραστηριότητες και ξέρει να επιλέγει μορφές αξιολόγησης 
ανάλογα με την πορεία τους; 
3. Άσχετα, πάντως, από το αν και σε ποιο βαθμό θα πραγματοποιηθεί η «έξοδος του σχολείου 
στην  κοινωνία»,  η  εσωτερική  ζωή  των  εκπαιδευτικών  δομών  δεν  φαίνεται  ότι  μπορεί  να 
καταργηθεί. Κάτι τέτοιο θα αποσταθεροποιούσε τις ίδιες τις δομές, που η ύπαρξή τους μάλλον 
αποτελεί  προϋπόθεση  και  για  την  «έξοδο  στην  κοινωνία»,  καθώς  και  για  την  ευρύτερη 
κοινωνική συνοχή· όσα άρρητα σχήματα και πρακτικές μαθαίνουν οι εκπαιδευόμενοι για να 
διαχειρίζονται τους ανθρώπινους πόρους μέσα στο σχολείο (αφορούν τις κοινωνικές σχέσεις) 
είναι εξίσου σημαντικά  με όσα θα θέλαμε να μάθουν και για τη ρητή διαχείριση μέσων/πόρων 
σχετικών με τα γνωστικά αντικείμενα. Και αυτή η εσωτερική ζωή των εκπαιδευτικών δομών δεν 
μπορεί παρά να στηρίζεται και στη διαχείριση εικονικών μέσων. 
Η άποψή μας για μια υγιή διέξοδο σε μια τέτοια διαδικασία αναπαραγωγής-παραγωγής, που 
πραγματοποιείται  με  εικονικά  μέσα/πόρους  είναι  η  εξής:  η  αναπόφευκτη  εικονικότητα  δεν 
πρέπει να αποκρύπτεται· πρέπει να δηλώνεται και να πραγματοποιείται ως τέτοια! Διαφορετικά 
η εικονικότητα μετατρέπεται σε υποκρισία. Και κατά την άποψή μας, η ειλικρινής διαχείριση 
εικονικών  καταστάσεων  και  μέσων  διαφέρει  ριζικά  από  την  υποκριτική  διαχείριση  δήθεν 
πραγματικών καταστάσεων και μέσων.
Στη βιβλιογραφία η κατάσταση αυτή έχει εντοπιστεί και αντιμετωπιστεί σε θεωρητικό επίπεδο, 
από τη Γερμανική σχολή της παιδαγωγικής/διδακτικής και ιδιαίτερα από τις προσεγγίσεις του 
Διδακτικού παιχνιδιού και  της  Θεατρο-παιδαγωγικής.  Ένα πρώτο γεγονός που επισημαίνεται 
από  αυτή  τη  σχολή  σκέψης  είναι  ότι  υπάρχουν  δύο  ανθρώπινες  δραστηριότητες  που 
διαχειρίζονται εικονικές καταστάσεις με τρόπους απόλυτα «πραγματικούς»: το παιχνίδι και το 
θέατρο. Η εμπειρία λέει ότι και στα δύο αυτά περιβάλλοντα ενεργοποιείται η φαντασία και η 
δημιουργικότητα των μαθητών και εξασφαλίζεται το ενδιαφέρον και  η συμμετοχή τους στη 
μάθηση. Εκείνο που σπανίζει  στη σχετική βιβλιογραφία είναι η διατύπωση ολοκληρωμένων 
διδακτικών προτάσεων που θα σέβονται τις βασικές αρχές και λειτουργίες του παιχνιδιού και 
του θεάτρου και θα αποδέχονται το πρώτο ως ανθρώπινη δραστηριότητα εξίσου σοβαρή με 
οποιαδήποτε άλλη και το δεύτερο ως πρακτική τέχνη με μακρόχρονη παράδοση. 
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Στην κατεύθυνση αυτή διαθέτουμε αρκετά παραδείγματα εμπειρικών εφαρμογών στηριγμένων 
στο παιχνίδι (Helanco 1958, Τσελφές 2005, Μπούτσικας, Τσελφές & Κουμαράς 1998) ή στη 
θεατρική έκφραση (Παρούση & Τσελφές 2007,  Paroussi &  Tselfes 2008,  Tselfes &  Paroussi 
2008) με ενδιαφέροντα αποτελέσματα (που η έκταση της παρούσας εργασίας δεν μας επιτρέπει 
να παρουσιάσουμε).

Συμπεράσματα
Αν οι  Επιστήμες  της  Αγωγής  και  της  Εκπαίδευσης,  της  ΔΦΕ συμπεριλαμβανομένης,  έχουν 
φτάσει σε ένα «παραδειγματικό» στάδιο, τότε θα πρέπει να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα που 
δημιουργεί μια μεγάλης έκτασης εκπαιδευτική αλλαγή ή κρίση με ισχυρά θεωρητικά εργαλεία 
και όχι με εμπειρικές συνταγές. 
Στο κείμενο που προηγήθηκε ισχυριζόμαστε ότι η περί δομής θεωρία του Sewell (1992), μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί ως μια κατάλληλη για την περίπτωση θεωρία. Οι υποθέσεις της βεβαιώνουν 
για την ανάγκη της εξόδου των εκπαιδευτικών δομών προς την κοινωνία και τα μέσα/πόρους 
που αυτή διαχειρίζεται. Βεβαιώνουν επίσης για την ανάγκη προσαρμογής των αναπόφευκτων 
εικονικών εσωτερικών διαδικασιών της εκπαίδευσης στην κατεύθυνση του παιχνιδιού και του 
θεάτρου  (όχι  του  θεατρικού  παιχνιδιού),  με  τη  λογική  ότι  παιχνίδι  και  θέατρο  αποτελούν 
απολύτως  πραγματικά  περιβάλλοντα  διαχείρισης  της  εικονικότητας.  Η  τελευταία  υπόθεση 
παραπέμπει  σε  κάποια  θεατρικά  χαρακτηριστικά  που  θα  ήταν  καλό  να  αποκτήσουν  οι 
εσωτερικές εκπαιδευτικές διαδικασίες.
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Η έννοια της Παιδαγωγικής Γνώσης Περιεχομένου των εκπαιδευτικών 
της Α/βάθμιας εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήμες: Μία κριτική 

ανασκόπηση των σχετικών ερευνών.

Τσέου Ε.
Υποψήφια Διδάκτωρ του Α.Π.Θ., etseou@nured.auth.gr

Η εργασία η οποία παρουσιάζεται εδώ είχε ως στόχο τη διερεύνηση της έννοιας της 
Παιδαγωγικής Γνώσης Περιεχομένου (ΠΓΠ) στις έρευνες οι οποίες εξετάζουν την ΠΓΠ 
στις Φυσικές Επιστήμες (Φ.Ε.) των εκπαιδευτικών της Α/βάθμιας Εκπαίδευσης οι οποίοι 
υπηρετούν αλλά και αυτών οι οποίοι πρόκειται να υπηρετήσουν. Για την επίτευξη του 
στόχου αυτού χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της κριτικής ανασκόπησης. Τα δεδομένα 
προήλθαν  από το  στόχο των ερευνών,  τα ερευνητικά ερωτήματα τα οποία αυτές 
θέτουν  και  την  έννοια  της  ΠΓΠ  η  οποία  ακολουθείται  στις  συγκεκριμένες  έρευνες. 
Βρέθηκε  ότι  η  ασάφεια  του  όρου  της  ΠΓΠ  δημιουργεί  προβλήματα  στις  σχετικές 
έρευνες. Συμπεραίνεται ότι χρειάζεται διασαφήνιση της έννοιας της ΠΓΠ ώστε να είναι 
σαφές τι ακριβώς ερευνάται. 

Εισαγωγή

Τις  τελευταίες  δύο  δεκαετίες  στη  μελέτη  της  γνώσης  του  εκπαιδευτικού  χρησιμοποιείται  η 
έννοια  της  Παιδαγωγικής  Γνώσης  Περιεχομένου  (ΠΓΠ).  Η  εισαγωγή  της  έννοιας  αυτής 
πραγματοποιήθηκε αρχικά από τον Shulman και ορίστηκε ως: «…η ανάμιξη του περιεχομένου 
και  της  παιδαγωγικής  στην  οργάνωση,  αναπαράσταση  και  προσαρμογή  στα  διαφορετικά 
ενδιαφέροντα  και  ικανότητες  των  μαθητών  καθώς  και  στην  παρουσίαση  για  διδασκαλία 
συγκεκριμένων  θεμάτων,  προβλημάτων  ή  ζητημάτων»  και  περιλαμβάνει  «τους  τρόπους 
αναπαράστασης και διατύπωσης του αντικειμένου που το κάνουν κατανοητό στους άλλους» 
(Shulman 1986b, p.8-9). 
Στη  σύλληψη  του  Shulman για  την  ΠΓΠ  διακρίνονται  δύο  στοιχεία–κλειδιά.  Αυτά 
περιλαμβάνουν  α)  τη  γνώση  των  διδακτικών  στρατηγικών  και  των  αναπαραστάσεων  του 
περιεχομένου και β) την κατανόηση των αντιλήψεων των μαθητών και των δυσκολιών τους σε 
σχέση με τη μάθηση του περιεχομένου. Τα στοιχεία αυτά δεν είναι χωρισμένα στεγανά μεταξύ 
τους αλλά διαπλέκονται. Η αυξημένη γνώση των αναπαραστάσεων του περιεχομένου και των 
μαθητών οδηγεί σε αποτελεσματική ανάπτυξη της ΠΓΠ (Van Driel et al., 1998). 
Μετά την εισαγωγή του όρου από τον Shulman (1986, 1987) η έννοια της ΠΓΠ έγινε αντιληπτή 
με διαφορετικούς τρόπους (Grossman, 1990, Geddis et al., 1993, Gess-Newsome & Lederman, 
1999). Για ορισμένους ερευνητές, η φύση της ΠΓΠ είναι γενική (Fernández-Balboa &  Stiel, 
1995), ενώ αντίθετα για άλλους η φύση της είναι συγκεκριμένη (van Driel et al., 1998, σ.691). 
Επιπλέον, μερικοί θεωρούν ότι η ΠΓΠ είναι ένα «μίγμα» ορισμένων τύπων γνώσης, ενώ άλλοι 
την αντιλαμβάνονται ως μία «σύνθεση» όλων των γνωστικών στοιχείων τα οποία απαιτούνται 
για αποτελεσματική διδασκαλία (Hashweh, 2005).
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη σπουδαιότητα του μετασχηματισμού της γνώσης του «καθαρού» 
περιεχομένου σε γνώση περιεχομένου το οποίο μπορεί να διδαχθεί (Wilson et al., 1987, Geddis, 
1993,  Van Driel et al., 1998). Στη διαδικασία αυτή του μετασχηματισμού οι  Magnusson et al. 
(1999)  προσθέτουν  και  άλλες  περιοχές  γνώσης,  όπως  της  παιδαγωγικής  και  του  πλαισίου. 
Παράλληλα υποστηρίζεται από αυτούς ότι η ΠΓΠ για τη διδασκαλία των Φ.Ε. αποτελείται από 
τα εξής συστατικά: τη γνώση και τις πεποιθήσεις σχετικά με α) το αναλυτικό πρόγραμμα, β) την 
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κατανόηση των μαθητών σε συγκεκριμένα θέματα των Φ.Ε., γ) την αξιολόγηση στις Φ.Ε., δ) τις 
διδακτικές στρατηγικές, οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν στη διδασκαλία των Φ.Ε. σε κάθε 
θέμα  και  αυτές  οι  οποίες  αφορούν  συγκεκριμένα  θέματα  των  Φ.Ε.  και  ε)  τους 
προσανατολισμούς προς τη διδασκαλία των Φ.Ε. (σκοποί/στόχοι). 
Η κεντρική θέση της ΠΓΠ μέσα στην πρακτική γνώση των εκπαιδευτικών υποστηρίζεται από 
τους  Cochran et al.  (1993).  Αυτοί  αναγνωρίζοντας  τη  δυναμική  φύση  της  ανάπτυξης  της 
γνώσης,  τη  μετονόμασαν  (Pedagogical Content Knowing-  PCKg).  Περιγράφονται  τέσσερα 
συστατικά  της  κατασκευής  αυτής:  η  γνώση  των  μαθητών,  η  γνώση  των  περιβαλλοντικών 
πλαισίων, η γνώση της παιδαγωγικής και η γνώση του περιεχομένου (Cochran et al., 1993).
Κοινά στοιχεία που αποτελούν τον πυρήνα σε πολλές συλλήψεις της ΠΓΠ αποτελούν η γνώση 
των αναπαραστάσεων του περιεχομένου για διδασκαλία,  η γνώση των σχετικών διδακτικών 
στρατηγικών,  η  γνώση  των  αντιλήψεων  των  συγκεκριμένων  μαθητών  και  η  γνώση  των 
δυσκολιών της μάθησης τους (De Jong, 2003). 
Σύμφωνα με μία άλλη άποψη, η ΠΓΠ είναι μία γνωστική βάση στην οποία περιλαμβάνονται 
διάφορα σύνολα γνωστικών βάσεων, τα οποία αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Αυτά αποτελούνται 
από  α)  γνωστικές  βάσεις  που  σχετίζονται  με  το  αντικείμενο  των  Φ.Ε.  (αυθύπαρκτη  και 
συντακτική γνώση του αντικειμένου, γνώση του αναλυτικού και πεποιθήσεις για τη φύση αυτού 
του  αντικειμένου),  β)  γνωστικές  βάσεις  που  αναφέρονται  στη  διδασκαλία  γενικά  (γενική 
παιδαγωγική γνώση, γνώση των μοντέλων διδασκαλίας και γνώση του διδακτικού πλαισίου) και 
γ) γνωστικές βάσεις που συνδέονται με τις διαπροσωπικές αλληλεπιδράσεις στη διδασκαλία (τη 
γνωστική και εμπειρική γνώση των μαθητών, τη γνώση του εαυτού που περιλαμβάνει αξίες και 
πεποιθήσεις και τη γνώση των εκπαιδευτικών στόχων) (Turner- Bisset, 1999). 
Ιδιαίτερα στην ΠΓΠ των εκπαιδευτικών της Α/βάθμιας Εκπαίδευσης, οι δραστηριότητες “που 
δουλεύουν” διαδραματίζουν έναν κεντρικό ρόλο (Appleton, 2006). Για την αντιμετώπιση των 
προβλημάτων της κατασκευής της ΠΓΠ προτείνονται νέες συλλήψεις όπως οι παιδαγωγικές 
κατασκευές του δασκάλου (Hashweh, 2005) ή η επέκταση της έννοιας στη «συναισθηματική 
οικολογία» του εκπαιδευτικού (Zembylas, 2007). 
Στην έντονη κριτική που ασκήθηκε στην κατασκευή της ΠΓΠ επισημάνθηκαν τα θαμπά όρια 
ανάμεσα σε  αυτή  και  στις  άλλες  περιοχές  γνώσεων  που  χρησιμοποιούνται  στη  διδασκαλία 
καθώς και η μη ύπαρξη καθαρών συνδέσεων ανάμεσα τους (Marks 1990,  Magnusson et al., 
1999).  Επίσης  δημιουργούνται  προβλήματα  σχετικά  με  τα  συστατικά  από  τα  οποία  αυτή 
αποτελείται, τη γενική φύση της ή την εξειδίκευση της σε συγκεκριμένα θέματα καθώς και για 
τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσεται (Hashweh, 2005). Η ασάφεια που επικρατεί σχετικά με τη 
φύση  και  τα  συστατικά  τα  οποία  απαρτίζεται  η  έννοια  της  ΠΓΠ  σε  συνδυασμό  με  τη 
χρησιμότητα της κατασκευής στον ακαδημαϊκό και εκπαιδευτικό κόσμο (Loughran et al., 2004, 
Gess-Newsome, 1999) οδήγησαν στην έρευνα η οποία παρουσιάζεται παρακάτω. 

Μέθοδος

Η εργασία αυτή αποτελεί τμήμα μιας μεγαλύτερης έρευνας η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη και 
έχει ως απώτερο στόχο την αξιολόγηση της ΠΓΠ στις Φ.Ε. των εκπαιδευτικών της Α/βάθμιας 
Εκπαίδευσης. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της κριτικής ανασκόπησης της 
βιβλιογραφίας  κατά  την  οποία  οι  πληροφορίες  και  οι  απόψεις  των  άρθρων  διερευνώνται, 
αξιολογούνται  και  κρίνονται.  Για  την  πραγματοποίηση  της  αξιολόγησης  απαιτείται  η 
κατανόηση του σκοπού του κειμένου, του ακροατηρίου στο οποίο απευθύνεται και του τρόπου 
δόμησης του (UNSW, www.unsw.edu.au). 
H έρευνα που παρουσιάζεται εδώ έχει ως στόχο τη διερεύνηση της έννοιας της ΠΓΠ όπως αυτή 
παρουσιάζεται  στις  έρευνες  στις  οποίες  μελετάται  όσον αφορά το χώρο των Φ.Ε.  και  τους 
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εκπαιδευτικούς της Α/βάθμιας Εκπαίδευσης. Τα ερευνητικά ερωτήματα, τα οποία εξετάζονται 
είναι τα εξής: 1) αν δηλώνεται η έννοια της ΠΓΠ η οποία ακολουθείται στις έρευνες στις οποίες 
αυτή εξετάζεται και αν συμβαίνει αυτό ποια είναι τα μοντέλα τα οποία υιοθετούνται από αυτές; 
2) ποια συστατικά της ΠΓΠ εξετάζονται στις έρευνες του δείγματος και αν υπάρχει κάποια 
σχέση ανάμεσα σε αυτά και στην περιγραφή ή μη της έννοιας της ΠΓΠ η οποία υιοθετείται. 3) 
αν παρατηρείται κάποια διαφορά όσον αφορά την έννοια της ΠΓΠ ανάμεσα στις έρευνες οι 
οποίες  εξετάζουν  την  ΠΓΠ στις  Φ.Ε.  των  μελλοντικών  εκπαιδευτικών  και  αυτών  που  ήδη 
υπηρετούν στην Α/βάθμια εκπαίδευση. 
Πρωταρχικές πηγές δεδομένων αποτέλεσαν τα επιστημονικά άρθρα τα οποία προήλθαν από την 
ηλεκτρονική αναζήτηση του συστήματος βιβλιοθηκών του Α.Π.Θ. (heal-link, βάσεις δεδομένων 
κ.α.). Οι όροι αναζήτησης περιλάμβαναν τον όρο «παιδαγωγική γνώση περιεχομένου» (pedago-
gical content knowledge)  και  συναφείς  όρους,  όπως  «παιδαγωγική  συγκεκριμένου 
αντικειμένου» (subject specific pedagogy). 
Τα  κριτήρια  επιλογής  των  ερευνών  του  δείγματος  αφορούν  1)  την  αναφορά  των  όρων 
αναζήτησης α) στους στόχους ή στα ερευνητικά ερωτήματα των ερευνών β) στον τίτλο ή στις 
λέξεις κλειδιά, γ) στην περίληψη 2) την ένταξη της έρευνας στο χώρο των Φ.Ε. της Α/βάθμιας 
Εκπαίδευσης, 3)την αγγλική γλώσσα δημοσίευσης των επιστημονικών άρθρων και 4) το χρόνο 
δημοσίευσης των άρθρων ο οποίος εκτείνεται ανάμεσα στα έτη 1986 και το Νοέμβριο του 2008. 
Η καταγραφή των ερευνών του δείγματος πραγματοποιήθηκε σε σχέση με ορισμένα πεδία, τα 
οποία θεωρήθηκαν χρήσιμα για την εξέταση των ερωτημάτων τα οποία μελετώνται από την 
παρούσα έρευνα.  Τα πεδία αυτά αποτελούνται  από την καταγραφή: α)  της έρευνας και του 
λόγου για τον οποίο αυτή περιλαμβάνεται στο δείγμα β)  του στόχου ή των στόχων της κάθε 
έρευνας. γ) των ερευνητικών ερωτημάτων τα οποία διατυπώνονται στις έρευνες του δείγματος 
και  δ)  των  δεδομένων  σχετικά  με  την  έννοια  της  ΠΓΠ.  Συγκεκριμένα  στο  πεδίο  αυτό 
καταγράφεται αν δηλώνεται ή όχι η έννοια της ΠΓΠ η οποία ακολουθείται στην έρευνα και αν 
συμβαίνει αυτό, ποιο μοντέλο υιοθετείται. Επίσης στο πεδίο αυτό καταγράφονται τα συστατικά 
της ΠΓΠ τα οποία μελετώνται. 
Στην καταγραφή των ερευνών χρησιμοποιήθηκαν δύο κατηγορίες οι  οποίες δημιουργήθηκαν 
από  την  αναζήτηση  του  τρίτου  ερευνητικού  ερωτήματος:  1)  έρευνες  που  αφορούν  τους 
μελλοντικούς εκπαιδευτικούς της Α/βάθμιας Εκπαίδευσης και  2) έρευνες που αφορούν τους 
εκπαιδευτικούς οι οποίοι ήδη υπηρετούν στην Α/βάθμια Εκπαίδευση. 
Η ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με κατηγορίες οι οποίες προήλθαν από 
τα  ερευνητικά  ερωτήματα  τα  οποία  εξετάζονται  σε  συνδυασμό  με  τα  δεδομένα  τα  οποία 
προέκυψαν. Αρχικά δημιουργήθηκαν δύο γενικές κατηγορίες: A) Δηλώνεται η έννοια της ΠΓΠ 
η οποία υιοθετείται στην έρευνα και B) Δε δηλώνεται η έννοια της ΠΓΠ η οποία υιοθετείται σε 
αυτή την έρευνα. Κριτήριο για την κατάταξη των ερευνών στη μία ή στην άλλη κατηγορία 
αποτέλεσε αποκλειστικά η ύπαρξη ή η μη ύπαρξη δήλωσης του/της συγγραφέως. Στη συνέχεια 
δημιουργήθηκαν  διάφορες  υποκατηγορίες.  Αυτές  είναι:  Α1)  Η  έννοια  της  ΠΓΠ  η  οποία 
υιοθετείται στην έρευνα δηλώνεται και συγχρόνως ορίζονται συγκεκριμένα συστατικά τα οποία 
διερευνώνται.  A2) Η έννοια της ΠΓΠ δηλώνεται  μόνο σε σχέση με τα συστατικά τα οποία 
ερευνώνται και όχι γενικά A3) Η έννοια της ΠΓΠ η οποία δηλώνεται ότι υιοθετείται γενικά 
είναι  διαφορετική  από  αυτή  η  οποία  εφαρμόζεται  στη  διερεύνηση  των  συγκεκριμένων 
συστατικών στα οποία η έρευνα περιορίζεται. B1) Η έννοια της ΠΓΠ δε δηλώνεται, αλλά αυτή 
αναζητείται  και  ορίζονται  τα  συστατικά  τα  οποία  ερευνώνται.  Β2)  Η  έννοια  της  ΠΓΠ  δε 
δηλώνεται  αλλά αναζητείται,  χωρίς  να ορίζονται  τα συστατικά  τα οποία ερευνώνται  B3)  Η 
έννοια  της  ΠΓΠ  δε  δηλώνεται,  ούτε  αναζητείται  αλλά  ορίζονται  τα  συστατικά  τα  οποία 
ερευνώνται  B4)  Η  έννοια  της  ΠΓΠ  δε  δηλώνεται,  ούτε  αναζητείται,  ούτε  ορίζονται  τα 
συστατικά τα οποία ερευνώνται.
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Αποτελέσματα και σχόλια

Από τα 356 άρθρα τα οποία βρέθηκαν μέσα από την αναζήτηση, 39 ικανοποιούσαν τα κριτήρια 
επιλογής. Από τα 39 άρθρα, τα 20 εντάσσονται στις έρευνες οι οποίες εστιάζονται στην ΠΓΠ 
στις Φ.Ε. των μελλοντικών εκπαιδευτικών της Α/βάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ 19 αφορούν την 
ΠΓΠ στις Φ.Ε. των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στην Α/βάθμια Εκπαίδευση. Στο τμήμα αυτό 
παρουσιάζονται τα αποτελέσματα τα οποία προέκυψαν από την ανάλυση των δεδομένων στους 
πίνακες καταγραφής. 

Πίνακας 1. Δήλωση ή μη της έννοιας της ΠΓΠ η οποία υιοθετείται στην έρευνα

Εκπ/κοί Α/βάθμιας Δηλώνεται Δε δηλώνεται Σύνολο
Προ-υπηρεσίας 9 11 20
Εντός-υπηρεσίας 5 14 19
Σύνολο 14 25 39 

Από τον πίνακα 1 φαίνεται ότι 25 συνολικά έρευνες από τις 39 οι οποίες πραγματοποιήθηκαν 
στο χώρο των Φ.Ε. της Α/βάθμιας Εκπαίδευσης, δε δηλώνουν την έννοια της ΠΓΠ η οποία 
υιοθετείται. Η ανάγκη διασαφήνισης των αποτελεσμάτων αυτών οδηγεί στον πίνακα 2. 

Πίνακας 2. Αναλυτική Περιγραφή της Δήλωσης ή μη της Έννοιας της ΠΓΠ

Προ-υπηρεσίας  εκπ/
κοί 

Εντός-υπηρεσίας 
εκπ/κοί

Σύνολο

A A1 5 4 9
A2 2 1 3 
A3 2 0 2 

B B1 1 4 5 
B2 1 4 5 
B3 6 6 12 
B4 3 0 3 

Σύνολο 20 19 39

Στον πίνακα αυτό φαίνονται οι ποιοτικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την ανάλυση των 
δεδομένων του πίνακα 1. Συγκεκριμένα, φαίνεται ότι η ασάφεια της έννοιας της ΠΓΠ οδήγησε 
τους ερευνητές σε μια ποικιλία αντιμετώπισης του προβλήματος. Υπάρχουν λίγες έρευνες (η=9) 
στις οποίες δηλώνεται η έννοια της ΠΓΠ η οποία υιοθετείται και ορίζονται τα συστατικά τα 
οποία εξετάζονται.  Εμφανίζονται  έρευνες (η=3) στις  οποίες  δηλώνεται η έννοια της ΠΓΠ η 
οποία υιοθετείται, μόνο σε σχέση με τα συγκεκριμένα συστατικά τα οποία εξετάζονται και όχι 
στο  σύνολο  αυτής  και  άλλες  (η=2)  στις  οποίες  άλλη  έννοια  της  ΠΓΠ  δηλώνεται  ότι 
υποστηρίζεται και άλλη εφαρμόζεται στη διερεύνηση των συστατικών που εξετάζονται. Επίσης 
παρατηρούνται έρευνες στις οποίες αν και δε δηλώνεται η έννοια της ΠΓΠ, αυτό δεν αποτελεί 
πρόβλημα γιατί αυτή τίθεται ως αντικείμενο αναζήτησης (η=10). Ενώ, σε άλλες έρευνες, στις 
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οποίες  δεν  αναζητείται  η  έννοια  της  ΠΓΠ,  ορίζονται  συγκεκριμένα  συστατικά  στα  οποία 
περιορίζεται  η  διερεύνηση  της,  αποφεύγοντας  με  αυτό  τον  τρόπο  την  υιοθέτηση  μίας 
συγκεκριμένης έννοιας της ΠΓΠ (η=12). Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης η ύπαρξη ερευνών 
(η=3)  στις  οποίες  η  έννοια  της  ΠΓΠ  δε  δηλώνεται,  δεν  αναζητείται,  ούτε  ορίζονται  τα 
συστατικά τα οποία διερευνώνται. 
Ο πίνακας 3 δείχνει τα μοντέλα της ΠΓΠ που ακολουθούνται στις περιπτώσεις εκείνες στις 
οποίες δηλώνεται η έννοια της ΠΓΠ η οποία χρησιμοποιείται στις έρευνες του δείγματος. 

Πίνακας 3. Μοντέλα της ΠΓΠ τα οποία δηλώνονται στις περιπτώσεις στις οποίες δηλώνεται η έννοια 
της ΠΓΠ η οποία ακολουθείται

Εκπ/κοί Α1 Α2 Α3 η

Προ-
υπηρε-
σίας 

1) Cochran  et  al.  (1993)  2) 
De Jong (2003), 3) Turner & 
Bisset  (1999),  4)  Shulman 
(1987),  5)  Magnusson et al. 
(1999) 

1)  Magnusson  et 
al.  (1999)  2) 
Magnusson  et  al. 
(1999)

1)  Shulman (1987)  – 
Magnusson et al. 
(1999).  2)Hashweh 
(2005)-  Magnusson et 
al (1999).

9

Εντός 
υπηρε-
σίας 

1)  Ball  (1997),  2)  Shulman 
(1987)  3)  Turner  &  Bisset 
(1999) 4) Appleton (2006)

1) Schwarz & Le-
derman (2002)

Δεν αναφέρονται. 5

Σύνολο 9 3 2 14

Στον πίνακα αυτό φαίνεται ότι ακόμη και στις περιπτώσεις στις οποίες δηλώνεται η έννοια της 
ΠΓΠ  η  οποία  υιοθετείται  στην  έρευνα,  επικρατεί  σύγχυση  σχετικά  με  την  έννοια  αυτή. 
Συγκεκριμένα  εμφανίζεται  μία  ποικιλία  μοντέλων  η  οποία  δείχνει  την  ασυμφωνία  των 
ερευνητών. 
Ανάλυση των συστατικών της ΠΓΠ τα οποία εξετάζονται στις έρευνες του δείγματος οδήγησε 
στην  παρακάτω  ταξινόμηση:  η  γνώση  των  μαθητών  και  των  μαθησιακών  δυσκολιών,  η 
παιδαγωγική  γνώση,  η  γνώση  των  διδακτικών  στρατηγικών  καθώς  και  η  γνώση  των 
αναπαραστάσεων του περιεχομένου αποτελούν τα συστατικά της ΠΓΠ τα οποία ερευνώνται πιο 
συχνά  (η=14,  10,  10  και  9).  Έπονται  οι  κατηγορίες  της  γνώσης  του  περιεχομένου  και  του 
πλαισίου,  η  γνώση των σκοπών και  των προσανατολισμών στη διδασκαλία των Φ.Ε. και  η 
γνώση του εαυτού (η=7, 7, 6 και 5 αντίστοιχα). Τελευταίες στη σειρά κατάταξης τοποθετούνται 
η  γνώση  του  αναλυτικού,  η  γνώση  της  φύσης  των  Φ.Ε.  και  η  γνώση  της  κατάλληλης 
τεχνολογίας (η=4, 3 και 2 αντίστοιχα). 

Συμπεράσματα

Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι η έλλειψη σαφήνειας της έννοιας της ΠΓΠ η οποία 
επικρατεί  στο  θεωρητικό  χώρο  μεταφέρεται  και  στον  ερευνητικό  χώρο.  Πιο  αναλυτικά,  η 
εξέταση του πρώτου ερευνητικού ερωτήματος έδειξε ότι υπάρχει ένας αρκετά μεγάλος αριθμός 
ερευνών στις οποίες δε δηλώνεται η έννοια της ΠΓΠ η οποία ακολουθείται στην έρευνα. Από 
την άλλη πλευρά, η ποικιλία των μοντέλων τα οποία χρησιμοποιούνται δείχνουν την ασάφεια 
που επικρατεί σχετικά με την έννοια της ΠΓΠ. Το φαινόμενο αυτό φαίνεται πιο έντονα στις 
περιπτώσεις των ερευνών στις οποίες χρησιμοποιείται άλλη έννοια της ΠΓΠ γενικά και άλλη 
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στη διερεύνηση των συστατικών τα οποία εξετάζονται.  Π.χ.  στην έρευνα των Käpyla et  al. 
(2008)  ενώ  δηλώνεται  ότι  γενικά  υποστηρίζεται  μία  πιο  περιεκτική  άποψη  της  ΠΓΠ  και 
δηλώνεται το μοντέλο του Hashweh (2005), στην έρευνα που πραγματοποιείται εφαρμόζεται το 
μοντέλο των Magnusson et al. (1999), από το οποίο όμως εξαιρείται το συστατικό της γνώσης 
της αξιολόγησης λόγω μη ύπαρξης δεδομένων. Παρατηρείται επίσης ότι υπάρχουν μοντέλα της 
ΠΓΠ τα οποία δε συναντώνται καθόλου (π.χ.Zembylas, 2007). 
Η διερεύνηση του δεύτερου ερευνητικού ερωτήματος έδειξε ότι ο ορισμός των συστατικών της 
ΠΓΠ τα οποία εξετάζονται συνδέεται με την περιγραφή ή μη της έννοιας της ΠΓΠ η οποία 
υιοθετείται στην έρευνα. Συγκεκριμένα φαίνεται ότι η τακτική αυτή λειτουργεί συχνά και ως 
τρόπος αποφυγής του ορισμού της έννοιας της ΠΓΠ. 
Η προσπάθεια κατάταξης των συστατικών της ΠΓΠ σε κατηγορίες πραγματοποιήθηκε σύμφωνα 
με τη δήλωση των ίδιων των συγγραφέων, η οποία πραγματοποιείται μέσα στο άρθρο. Ωστόσο, 
στις περισσότερες έρευνες δε διασαφηνίζεται τι ακριβώς περιλαμβάνεται στην κάθε κατηγορία. 
Ως  αποτέλεσμα,  παρατηρείται  ασάφεια  και  πιθανή  επικάλυψη  μεταξύ  των  διαφόρων 
κατηγοριών. Ακόμη παρατηρείται σύγχυση ανάμεσα στους διάφορους συγγραφείς όσον αφορά 
την  κατηγορία  της  ΠΓΠ  στην  οποία  ανήκει  το  συστατικό  το  οποίο  ερευνάται.  Π.χ.  η 
επιστημονική έρευνα η οποία επικεντρώνεται στη δημιουργία μοντέλων τοποθετείται από τους 
Schwarz  &  Gwekwerere  (2007)  στην  κατηγορία  των  προσανατολισμών  (σύμφωνα  με  τους 
Magnusson et al., 1999), ενώ η προτεραιότητα στην απόδειξη (συστατικό της επιστημονικής 
έρευνας)  τοποθετείται  από  τους  Avraamidou  &  Zembal-Saul  (2005)  στην  κατηγορία  των 
διδακτικών  στρατηγικών  (σύμφωνα  και  πάλι  με  τους  Magnuson  et  al.,  1999).  Μία  άλλη 
παρατήρηση αφορά την απουσία διερεύνησης συστατικών όπως η συναισθηματική γνώση των 
εκπαιδευτικών (Zembylas, 2007). 
Η αναζήτηση του τρίτου ερευνητικού ερωτήματος έδειξε ότι δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές 
όσον  αφορά  την  έννοια  της  ΠΓΠ  στις  Φ.Ε.  ανάμεσα  στις  έρευνες  των  μελλοντικών 
εκπαιδευτικών και αυτών που ήδη υπηρετούν στην Α/βάθμια εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, και 
στις δύο ομάδες ερευνών εφαρμόζονται οι ίδιες στρατηγικές αντιμετώπισης του προβλήματος 
της  ασάφειας  της  ΠΓΠ.  Επίσης  ερευνώνται  σχεδόν  τα  ίδια  συστατικά  της  ΠΓΠ.  Μία 
παρατήρηση η οποία μπορεί να γίνει αφορά την ύπαρξη μεγαλύτερου αριθμού ερευνών στις 
οποίες δε δηλώνεται η έννοια της ΠΓΠ στις έρευνες των εντός- υπηρεσίας εκπαιδευτικών. 
Η εξέταση των παραπάνω ερευνητικών προβλημάτων έδειξε τη σύγχυση που επικρατεί στις 
έρευνες της ΠΓΠ στις Φ.Ε. των εκπαιδευτικών της Α/βάθμιας σχετικά με την έννοια αυτή και 
την ανάγκη διασαφήνισης της φύσης της και των συστατικών τα οποία την απαρτίζουν. Επίσης 
εμφανίζεται  έντονη  η  ανάγκη  του  ορισμού  της  έννοιας  της  ΠΓΠ η  οποία  υιοθετείται  στις 
διάφορες  έρευνες,  ώστε  να  είναι  σαφές  τι  ακριβώς  ερευνάται.  Τα  ευρήματα  αυτής  της 
ανασκόπησης συμφωνούν με τα ευρήματα άλλων ανασκοπήσεων (Abell, 2007). 
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Η κατανόηση της σωματιδιακής δομής και των αλλαγών κατάστασης 
της ύλης σε σχέση με τρεις γνωστικές μεταβλητές 

Τσιτσιπής Γ., Σταμοβλάσης Δ., Παπαγεωργίου Γ.
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
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Στην εργασία αυτή μελετάται η κατανόηση της σωματιδιακής δομής και των αλλαγών 
κατάστασης  της  ύλης  από  μαθητές  γυμνασίου  σε  σχέση  με  τρεις  γνωστικές 
μεταβλητές:  τη  λογική  σκέψη  (επίπεδο  νοητικής  ανάπτυξης),  την 
εξάρτηση/ανεξαρτησία  από  το  πεδίο  και  την  συγκλίνουσα/αποκλίνουσα  σκέψη.  Η 
έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή 329 μαθητών τρίτης γυμνασίου (ηλικία 14-
15).  Μία  βηματική  πολλαπλή  ανάλυση  παλινδρόμησης  αποκάλυψε  ότι  όλες  οι 
παραπάνω  γνωστικές  μεταβλητές  ήταν  στατιστικά  σημαντικές  προβλεπτικές 
μεταβλητές  των  επιδόσεων  των  μαθητών.  Οι  επιδόσεις  αυτές  αφορούσαν  στην 
κατανόηση της σωματιδιακής δομής της ύλης και  των αλλαγών κατάστασης:  τήξη, 
εξάτμιση, βρασμό και συμπύκνωση. Μεταξύ των τριών προβλεπτικών μεταβλητών, το 
επίπεδο νοητικής ανάπτυξης φαίνεται  να έχει  την  πιο ισχυρή επίδραση.  Επιπλέον, 
δίνεται μια θεωρητική ανάλυση που σχετίζει τη λογική σκέψη και τα γνωστικά στυλ με 
τη φύση των νοητικών εργασιών που εμπλέκονται όταν πραγματοποιείται η μάθηση 
του εν λόγω γυμνασιακού επιπέδου επιστημονικού αντικειμένου.

Εισαγωγή

Στις τελευταίες δεκαετίες, πολλές έρευνες έχουν διεξαχθεί προκειμένου να αναδείξουν τις 
ιδέες των μαθητών που σχετίζονται με τη δομή και τις αλλαγές κατάστασης της ύλης. Όπως 
προκύπτει από τη βιβλιογραφία, οι διάφορες εννοιολογικές δυσκολίες συνοψίζονται σε γενικές 
γραμμές στα εξής: Πολλοί μαθητές θεωρούν την ύλη συνεχή, ενώ από εκείνους που υιοθετούν 
την  σωματιδιακή  δομή  της,  αρκετοί  δυσκολεύονται  να  αντιληφθούν  την  έννοια  του  κενού 
χώρου ανάμεσα στα σωματίδια. Έτσι κάποιοι νομίζουν ότι ο χώρος αυτός γεμίζει από διάφορα 
είδη υλικών, αέρα, σκόνη ή σωματίδια από την ίδια ουσία (Novick &  Nussbaum 1978,  Lee, 
Eichinger,  Anderson,  Berkheimer & Blakeslee 1993, Johnson 1998a). Άλλοι μαθητές θεωρούν 
τα σωματίδια να είναι μέσα σε μία συνεχή ουσία όπως οι σταφίδες στο σταφιδόψωμο (Lee et 
al., 1993). Σύμφωνα με αυτή την άποψη «τα σωματίδια είναι πρόσθετα στην ουσία» (Johnson, 
1998a).  Η εγγενής κίνηση των σωματιδίων (δομικών μονάδων – συνήθως μορίων)  φαίνεται 
επίσης να είναι μια δύσκολη έννοια. Αυτή η κίνηση για τα αέρια αποδίδεται συχνά από τους 
μαθητές σε χαμηλή βαρύτητα ή στη δράση του αέρα (Novick &  Nussbaum 1981,  Lee et al. 
1993). 

Σημαντικές εννοιολογικές δυσκολίες  αντανακλώνται στον τρόπο που οι μαθητές κάνουν 
διάκριση μεταξύ των φάσεων,  η οποία δεν είναι πάντα καθαρή ή ολοκληρωμένη. Διάφορες 
παρανοήσεις μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οφείλονται στο γεγονός ότι αυτοί θεωρούν 
τα υγρά να είναι απλώς σε μία ενδιάμεση κατάσταση μεταξύ των στερεών και των αερίων. Σε 
αυτό το πλαίσιο, οι μαθητές υπερεκτιμούν την αραίωση των σωματιδίων στα υγρά. Επιπλέον, 
πολλοί από αυτούς πιστεύουν ότι αν και τα σωματίδια στην αέρια και την υγρή κατάσταση είναι 
σε συνεχή κίνηση, δεν υπάρχει κίνηση σωματιδίων στα στερεά  (Dow, Auld & Wilson 1978). Σε 
άλλη  έρευνα,  η  μοριακή  αραίωση  στα  αέρια  έχει  βρεθεί  υποτιμημένη  ενώ  η  κίνηση  των 
σωματιδίων έχει αγνοηθεί από την πλειοψηφία των μαθητών (Pereira & Pestana 1991).
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Επίσης, οι μαθητές έχουν μεγάλη δυσκολία να καταλάβουν ότι οι ιδιότητες κατάστασης 
της  ύλης  οφείλονται  στην  συλλογική  συμπεριφορά  των  σωματιδίων.  Συχνά  θεωρούν  ένα 
σωματίδιο (συνήθως αναφέρονται στο μόριο) ως μία μικρή ποσότητα από την ουσία η οποία 
έχει  όλες  τις  μακροσκοπικές  ιδιότητες  της  ουσίας.  Αυτό  σημαίνει  ότι  τα  μόρια  του  πάγου 
θεωρούνται ως παγωμένα ή «στερεά μόρια», τα μόρια του νερού ως «υγρά μόρια» και ούτω 
καθεξής (Lee et al. 1993, Johnson 1998a). Επιπλέον, τα μόρια περιγράφονται να υφίστανται τις 
ίδιες αλλαγές με τις ορατές αλλαγές των ουσιών. Έτσι, τα μόρια αρχίζουν να κινούνται όταν ο 
πάγος  λιώνει,  τα μόρια του νερού θερμαίνονται  και  κάνουν το  νερό να  βράζει  ή  τα  μόρια 
διαστέλλονται, συστέλλονται, εξατμίζονται, συμπυκνώνονται κ.ο.κ. (Lee et al. 1993).   

Όσον αφορά τις αλλαγές κατάστασης,  οι  Osborne και Cosgrove (1983) διαπίστωσαν ότι 
ένα πολύ μικρό ποσοστό μαθητών προσπάθησε να ερμηνεύσει αυτά τα φαινόμενα με τρόπο που 
ενέπλεκε ένα σωματιδιακό μοντέλο. Ερμηνεύοντας την τήξη, αυτοί οι μαθητές υποστήριξαν ότι 
η θερμότητα κάνει τα σωματίδια να κινηθούν μακρύτερα το ένα από το άλλο. Άλλοι μαθητές 
προσπάθησαν να ερμηνεύσουν την τήξη λέγοντας ότι «ο πάγος έλιωσε γιατί ήταν πάνω από τη 
θερμοκρασία τήξης του» ή ότι «απλώς έλιωσε και έγινε νερό». Στην ίδια έρευνα, συνηθισμένες 
παρανοήσεις σχετικά με το περιεχόμενο των φυσαλίδων μιας ποσότητας νερού που βράζει ήταν 
ότι: οι φυσαλίδες ήταν φτιαγμένες από θερμότητα,  οι φυσαλίδες ήταν φτιαγμένες  από αέρα ή 
οι φυσαλίδες ήταν φτιαγμένες  από οξυγόνο και υδρογόνο.  Σχεδόν παρόμοιες ιδέες υπήρξαν 
σχετικά και με τη φύση του ατμού πάνω από το νερό που βράζει.  Ένα άλλο αξιοπρόσεκτο 
σημείο  της  εν  λόγω  έρευνας  είναι  ότι  αν  και  πολλά  παιδιά  χρησιμοποίησαν  τους  όρους 
«εξάτμιση» και «συμπύκνωση» για να περιγράψουν τα αντίστοιχα φαινόμενα, οι πλειοψηφία 
τους  έδειξε  μικρή  πραγματική  κατανόηση  αυτών  των  φαινομένων.  Ο  Johnson (1998b) 
συμπέρανε  ότι  υπάρχει  μία  μεγάλη  συνέπεια  μεταξύ  των  απαντήσεων  των  μαθητών  σε 
φαινόμενα όπως η εξάτμιση, η συμπύκνωση και ο βρασμός από τη μια και της κατανόησης της 
φύσης  της  αέριας  κατάστασης  από  την  άλλη.  Η  βαθιά  κατανόηση  της  φύσης  της  αέριας 
κατάστασης με βάση την σωματιδιακή θεωρία της ύλης αποτελεί ένα θεμελιώδες υπόβαθρο για 
την κατανόηση όλων των αλλαγών κατάστασης που προαναφέρθηκαν. Εδικά για την εξάτμιση 
και τη συμπύκνωση, ο Johnson (1998b) έχει διαπιστώσει ότι έως ότου κάποιος κατανοήσει και 
τις δύο, μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν έχει κατανοήσει τίποτα.   

Υπό το φως των ποικίλων ερευνητικών ευρημάτων όπως αυτά που προαναφέρθηκαν, 
έχουν  διεξαχθεί  διδακτικές  παρεμβάσεις  με  χρήση  κατάλληλων  διδακτικών  μεθόδων 
προκειμένου να προάγουν την εννοιολογική κατανόηση εκ μέρους των μαθητών. Παρόλα τα 
θετικά αποτελέσματα των διδακτικών αυτών παρεμβάσεων όμως, οι παρανοήσεις των μαθητών 
σχετικά με τη σωματιδιακή φύση της ύλης και τις αλλαγές κατάστασης σε σημαντικό βαθμό 
φαίνονται να διατηρούνται (Lee et al.  1993,  Papageorgiou &  Johnson 2005, Παπαγεωργίου, 
Johnson &  Φωτιάδης  2007).  Έτσι  εγείρεται  το  ερώτημα,  τι  είναι  αυτό  που  εμποδίζει  την 
κατανόηση.  Η  μερικώς  επιτυχημένη  διδασκαλία  και  το  γεγονός  ότι  ένας  αριθμός  μαθητών 
μπορεί να προσεγγίσει την επιστημονική άποψη ενώ ένας άλλος βρίσκεται μακριά από αυτήν 
συνηγορεί στο ότι οι ατομικές διαφορές, οι οποίες αγνοήθηκαν στις σχετικές μελέτες,  ίσως 
αξίζει να εξεταστούν. Επομένως, αυτό θα ήταν ένα ενδιαφέρον θέμα έρευνας. 

Η ταυτότητα της έρευνας

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η παρούσα εργασία επιδιώκει να φωτίσει το θέμα 
των δυσκολιών των μαθητών σχετικά με τη σωματιδιακή  δομή και τις αλλαγές κατάστασης της 
ύλης  παίρνοντας  υπόψη  τις  ατομικές  τους  διαφορές.  Γνωστικές  μεταβλητές  όπως  η 
εξάρτηση/ανεξαρτησία από το πεδίο, η συγκλίνουσα/αποκλίνουσα  σκέψη και η λογική σκέψη 
(επίπεδο νοητικής ανάπτυξης) χρησιμοποιούνται σε μία ποσοτική έρευνα για να ερμηνεύσουν 
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την κατανόηση των συγκεκριμένων θεμάτων εκ μέρους των μαθητών. Πληροφορίες γι αυτές τις 
γνωστικές μεταβλητές δίνονται πολύ συνοπτικά στη συνέχεια. 
Α)  Εξάρτηση/ανεξαρτησία  πεδίου  (FDI): Η  Εξάρτηση/ανεξαρτησία  πεδίου (FDI)  είναι  ένα 
γνωστικό  στυλ που σχετίζεται  με  την  ικανότητα  κάποιου  να  εντοπίζει  σχετική  πληροφορία 
ευρισκόμενη  μέσα  σε  ένα  πολύπλοκο  πλαίσιο  που  δημιουργεί  σύγχυση  (Witkin,  Moore, 
Goodenough & Cox 1977). 
Β) Συγκλίνουσα/αποκλίνουσα σκέψη (CD):  Είναι ένα άλλο γνωστικό στυλ. Συγκλίνουσα σκέψη 
θεωρείται ότι έχει κάποιος ο οποίος συγκλίνει και εστιάζει στη μία και μοναδική απάντηση ή 
λύση ενός προβλήματος, ενώ αποκλίνουσα σκέψη, αυτός που είναι ικανός να απαντά επιτυχώς 
σε  προβλήματα  που  απαιτούν  την  παραγωγή  μερικών  ισοδύναμων  λύσεων  ή  να  παράγει 
απαντήσεις και με μία λέξη να αποκλίνει. Οι συγκλίνοντες χρησιμοποιούν αυστηρή λογική  ενώ 
οι αποκλίνοντες δείχνουν ευφράδεια και ευκαμψία (Child & Smithers 1973). 
Γ) Λογική σκέψη (LTh):  Η λογική σκέψη (επίπεδο νοητικής ανάπτυξης) είναι μία έννοια του 
Piaget και αναφέρεται στην ικανότητα του υποκειμένου να χρησιμοποιεί τυπική συλλογιστική 
(formal operational reasoning) (Lawson 1978, 1985).

Οι παραπάνω τρείς γνωστικές μεταβλητές φαίνονται να παίζουν σημαντικό ρόλο σε ένα 
ευρύ φάσμα εργασιών και να επηρεάζουν την επίδοση των μαθητών στην επιστήμη (Hudson 
1966, Field & Poole 1970, Lawson 1982, Chandran, Treagust & Tobin 1987, Lawson & Thom-
son 1988, Al-Naeme 1991, Niaz 1996, Tinajero & Paramo 1998, Bahar 1999, Kang, Scharmann, 
Noh & Koh 2005, Danili & Reid 2006).  Έτσι, αυτές οι γνωστικές μεταβλητές ίσως είναι επίσης 
πιθανές προβλεπτικές μεταβλητές της κατανόησης της σωματιδιακής φύσης της ύλης και των 
φυσικών αλλαγών της όπως η τήξη, η εξάτμιση, ο βρασμός και η συμπύκνωση. 

Από την άλλη πλευρά, άλλες γνωστικές μεταβλητές που χρησιμοποιούνται συνήθως, όπως 
η πρότερη γνώση (prior knowledge), η χωρητικότητα εργαζόμενης μνήμης (working memory 
capacity) και ο χώρος-Μ (M-capacity) δεν φαίνονται κατάλληλες για να συμπεριληφθούν σε 
αυτή την έρευνα.  Η επίδραση της πρότερης γνώσης στην επίδοση των μαθητών ερευνάται όταν 
πραγματοποιείται  μία  διδακτική  παρέμβαση  και  είναι  επιθυμητή  η  σύγκριση  μεταξύ  των 
γνώσεων πριν και μετά την παρέμβαση (Chandran et al. 1987), πράγμα το οποίο δεν είναι η 
περίπτωση  αυτής  της  έρευνας.  Επιπλέον,  ο  χώρος-Μ  (M-capacity)  και  η  χωρητικότητα 
εργαζόμενης μνήμης (working memory capacity) αφορούν την επεξεργασία πληροφορίας και 
έτσι βρέθηκαν να συσχετίζονται με την ικανότητα των μαθητών στην επίλυση προβλήματος 
(Niaz 1996, Stamovlasis & Tsaparlis 2005). Παρόλα αυτά, στις γνωστικές εργασίες με χαμηλή 
απαίτηση επεξεργασίας της πληροφορίας αυτές οι μεταβλητές ίσως δεν αναμένεται να παίξουν 
μεγάλο ρόλο (Tsaparlis & Angelopoulos 2000). Σχετικά με την παρούσα έρευνα, το εργαλείο το 
οποίο εφαρμόστηκε  για αξιολόγηση της κατανόησης  εννοιών και φαινομένων της φυσικής εκ 
μέρους  των  μαθητών,  δεν  απαιτούσε  ταυτόχρονη  επεξεργασία  ενός  μεγάλου  αριθμού 
συγκεκριμένων εννοιών ή πράξεων, δηλαδή ενός μεγάλου αριθμού από chunks,  (Simon 1974) 
και γι’ αυτό η χωρητικότητα εργαζόμενης μνήμης των μαθητών δεν αναμενόταν να περιορίσει 
την απόδοσή τους.  Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η παρούσα μελέτη ερευνά την επίδραση 
των τριών  γνωστικών μεταβλητών: 1) της λογική σκέψης, 2) της εξάρτησης/ανεξαρτησίας από 
το  πεδίο  και  3)  της  συγκλίνουσας/αποκλίνουσας  σκέψης  στην  κατανόηση  εκ  μέρους  των 
μαθητών της σωματιδιακής φύσης και των αλλαγών κατάστασης της ύλης.

Η μέθοδος

Υποκείμενα
Αυτή η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή  329 μαθητών τρίτης  γυμνασίου 

(ηλικία 14-15) από τους οποίους 160 ήταν αγόρια και 169 κορίτσια. Το δείγμα απαρτίστηκε από 
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όλους τους μαθητές 18 τμημάτων Γ΄ τάξης, κάθε ένα από τα οποία ανήκε σε ένα διαφορετικό 
σχολείο.  Όλα τα σχολεία βρίσκονται  στο νομό Φθιώτιδας.  Επτά από αυτά βρίσκονται  στην 
πρωτεύουσα (Λαμία), ενώ τα υπόλοιπα 11 είναι σκορπισμένα σε άλλους  δήμους του νομού. 
Όλα τα γυμνάσια της πρωτεύουσας  και σχεδόν τα μισά από τα υπόλοιπα γυμνάσια του νομού 
πήραν μέρος στην έρευνα. 

Εργαλεία
Τα δεδομένα συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια μιας σχολικής χρονιάς μέσω γραπτών τεστ. 

Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν  ήταν τα παρακάτω:
Εξάρτηση/ανεξαρτησία από το πεδίο(FDI):  Η  FDI ικανότητα των υποκειμένων αξιολογήθηκε 
μέσω μιας έκδοσης ενός τεστ των Witkin, Oltman, Raskin & Karp (1971) που συνίσταται σε μία 
ομάδα περιστοιχισμένων (κρυμμένων)  σχημάτων (Group Embedded Figures Test -   GEFT). 
Αυτό είναι ένα τεστ διάρκειας 20 λεπτών όπου αυτό που ζητείται από τα υποκείμενα είναι να 
εντοπίσουν και να κάνουν τα περιγράμματα απλών σχημάτων που βρίσκονται κρυμμένα μέσα 
σε πολύπλοκα σχέδια γραμμών. Ο Cronbach’s alpha συντελεστής αξιοπιστίας που αποκτήθηκε 
σε αυτήν την έρευνα για το εν λόγω εργαλείο ήταν 0.84.
Συγκλίνουσα/αποκλίνουσα  σκέψη(CD): Ένα  τεστ  αποτελούμενο  από  6  τμήματα 
χρησιμοποιήθηκε για να μετρήσει τον βαθμό της αποκλίνουσας σκέψης των υποκειμένων. Κάθε 
τμήμα, που ουσιαστικά αποτέλεσε και ένα μικρό τεστ από μόνο του, ζητούσε από τους μαθητές 
να γράψουν λέξεις ή προτάσεις  ή να σχεδιάσουν απλές εικόνες που υποβάλλονταν όμως σε 
κάποιους  περιορισμούς  π.χ.  ίδιο  θέμα,  κάποια  κοινή  ιδιότητα  κλπ.  Το  τεστ  έχει  ευρέως 
χρησιμοποιηθεί από τον Bahar (1999). Επίσης, έχει χρησιμοποιηθεί από τους  Danili και Reid 
(2006)  για  μέτρηση  της  αποκλίνουσας  σκέψης  ενός  δείγματος  Ελλήνων  μαθητών.  Για  τις 
μετρήσεις αυτής της έρευνας, ο συντελεστής αξιοπιστίας Cronbach’s alpha του εργαλείου ήταν 
0.76.
Λογική σκέψη (LTh):  Οι ικανότητες λογικής σκέψης των μαθητών μετρήθηκαν με το γραπτό 
τεστ  τυπικής  συλλογιστικής  (formal reasoning)  του  Lawson (1978).  Το  τεστ   καλύπτει  τα 
παρακάτω θέματα: διατήρηση του βάρους, εκτοπιζόμενος όγκος, έλεγχος μεταβλητών, λογική 
που σχετίζεται με αναλογίες, συνδυαστική λογική και λογική που σχετίζεται με πιθανότητες. Οι 
μαθητές έπρεπε να δικαιολογήσουν τις απαντήσεις τους. Ο συντελεστής αξιοπιστίας Cronbach’s 
alpha που αποκτήθηκε για το παρόν δείγμα ήταν 0.79.
Η επίδοση των μαθητών στην κατανόηση της σωματιδιακής δομής και των αλλαγών κατάστασης  
της  ύλης: Το  τεστ  αποτελείται  από  9  τμήματα  που  καλύπτουν  τα  ακόλουθα  θέματα:  τη 
σωματιδιακή  φύση  της  ύλης,  τις  ιδιότητες  κατάστασης  ως  αποτέλεσμα  της  συλλογικής 
συμπεριφοράς  των  μορίων,  την  τήξη,  τον  βρασμό,  την  εξάτμιση  και  την  συμπύκνωση. 
Λεπτομερής παρουσίαση ολόκληρου του τεστ γίνεται  σε μια πιο εκτεταμένη και  αναλυτική 
δημοσίευση  (Tsitsipis,  Stamovlasis &  Papageorgiou,  in press). Ο  συντελεστής  αξιοπιστίας 
Cronbach’s alpha που αποκτήθηκε για το παραπάνω εργαλείο και το παρών δείγμα ήταν 0.86. 
Το άθροισμα όλων των τμημάτων μέτρησε την  συνολική επίδοση των μαθητών, η οποία ήταν 
και η εξαρτημένη μεταβλητή της έρευνας. Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι οι απαντήσεις των 
μαθητών σ’ αυτό το τεστ ζητήθηκαν χωρίς προειδοποίηση σχεδόν ένα χρόνο μετά από τη στιγμή 
που οι μαθητές είχαν διδαχτεί τη σχετική ύλη. 

Στατιστική ανάλυση και αποτελέσματα 

Ο  πίνακας  2  παρουσιάζει  τους  Pearson συντελεστές  συσχέτισης  μεταξύ  όλων  των 
μεταβλητών που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτή την έρευνα. Είναι άξιο προσοχής το γεγονός ότι 
όλες οι γνωστικές μεταβλητές, δηλαδή  η λογική σκέψη (LTh), η εξάρτηση/ ανεξαρτησία από το 
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πεδίο (FDI) και η συγκλίνουσα/  αποκλίνουσα σκέψη (CD) συσχετίζονται σημαντικά με την 
εξαρτημένη μεταβλητή που είναι η συνολική επίδοση (0,67, 0,42 και 0,40 αντιστοίχως, p<0,001) 
(Πίνακας 1).

 
Πίνακας 1.  Πίνακας Συσχετίσεων.

Η πιο πάνω ανάλυση των συσχετίσεων δίνει τις γραμμικές συσχετίσεις που υπάρχουν 
μεταξύ των μεταβλητών ανά δύο, όταν η παρουσία των υπόλοιπων μεταβλητών, πέραν των δύο 
συσχετιζόμενων  κάθε  φορά,  αγνοείται.  Προκειμένου  να  καθοριστεί  ποιες  ανεξάρτητες 
μεταβλητές  έχουν  επίδραση  στην  εξαρτημένη  δεδομένης  της  παρουσίας  και  των  άλλων 
ανεξάρτητων  μεταβλητών,  πραγματοποιήθηκε  μια  βηματική  πολλαπλή  ανάλυση 
παλινδρόμησης. Τα αποτελέσματα συνοψίζονται στον πίνακα 2. 

Πίνακας 2. Αποτελέσματα βηματικής παλινδρόμησης των γνωστικών μεταβλητών επί της Συνολικής 
Επίδοσης : Συντελεστές παλινδρόμησης (bi), τυπικά σφάλματα (seb), τυποποιημένες τιμές των 

συντελεστών παλινδρόμησης και t & F στατιστικοί έλεγχοι.

Η βηματική  πολλαπλή ανάλυση παλινδρόμησης αποκάλυψε ότι και οι τρεις γνωστικές 
μεταβλητές: λογική σκέψη, εξάρτηση/ανεξαρτησία από το πεδίο και συγκλίνουσα/ αποκλίνουσα 
σκέψη  ήταν  στατιστικά  σημαντικές  προβλεπτικές  μεταβλητές  των  αποτελεσμάτων  της 
συνολικής επίδοσης των μαθητών. Και οι τρείς προβλεπτικές μεταβλητές μαζί ερμήνευσαν το 
48,2%  της  διακύμανσης  της  συνολικής  επίδοσης.  Η  λογική  σκέψη  αποδείχτηκε  μακράν  η 
καλύτερη, ερμηνεύοντας το 45,6% της διακύμανσης και η συγκλίνουσα/αποκλίνουσα σκέψη 
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Μεταβλητές 1 2 3 4

Εξαρτημένη 
Μεταβλητή

1.  Συνολική Επίδοση 1,00

Ανεξάρτητες 
Μεταβλητές

2.  LTh 0,67* 1,00
3.  FDI 0,42* 0,46* 1,00
4.  CD 0,40* 0,42* 0,35* 1,00

*p<0.001

Adj
R2

Εξηγημένη 
Διακύμανση 

%
bi seb Ζ-τιμές των 

bi
t F

 
1. Συνολική Επίδοση

(Εξαρτημένη Μεταβλητή) 0,482 48,2 79,6***

Ανεξάρτητες 
Μεταβλητές

LTh 45,6 0,343 0,032 0,568 10,60***
CD   1,6 0,075 0,030 0,127     2,52*
FDI   1,0 0,190 0,081 0,122     2,35*

  * p < 0,05,  ** p < 0,01, *** p < 0,001 
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και  εξάρτηση/ανεξαρτησία  από  το  πεδίο  ακολουθούν  ερμηνεύοντας  το  1,6% και  1,0% της 
διακύμανσης, αντίστοιχα.

Συμπεράσματα και συζήτηση

Τα  αποτελέσματα  από  τη  βηματική  γραμμική  παλινδρόμηση  (SLR)  (Πίνακας  2) 
υποστήριξαν την υπόθεση αυτής της έρευνας, ότι και οι τρεις γνωστικές μεταβλητές (LTh, FDI 
και CD) επηρεάζουν την επίδοση των μαθητών. Από τις τρεις γνωστικές μεταβλητές, η λογική 
σκέψη (LTh) ήταν μακράν η καλύτερη, ερμηνεύοντας το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος της 
διακύμανσης  των  αποτελεσμάτων  σχετικά  με  την  ολική  επίδοση των  μαθητών.  Αυτά  τα 
αποτελέσματα  είναι  συνεπή  με  άλλα  ευρήματα  προηγούμενων  ερευνών  που  αναφέρουν 
υπεροχή  της  λογικής  σκέψης  ως  προβλεπτικής  μεταβλητής  στην  επίδοση  μαθητών  στην 
επιστήμη (Chandran et al. 1987, Lawson & Thomson 1988, Kang et al. 2005). Ο Lawson (1985) 
συμπέρανε ότι  «οι  ανεπάρκειες  στην τυπική συλλογιστική (λογική σκέψη) είναι  μια πιθανή 
αιτία  των  ανεπαρκειών  επίδοσης  στην  επιστήμη,  τα  μαθηματικά  κλπ.».  Αντίστοιχα,  τα 
αποτελέσματα αυτής της έρευνας υποστηρίζουν την υπόθεση ότι ένα επαρκές επίπεδο λογικής 
σκέψης  εμφανίζεται  να  είναι  αναγκαίο  προκειμένου  οι  μαθητές  να  κατανοήσουν  τη 
σωματιδιακή φύση της ύλης και τις αλλαγές των φυσικών καταστάσεων.

Το CD  γνωστικό χαρακτηριστικό ήταν επίσης μία σημαντική προβλεπτική μεταβλητή 
των αποτελεσμάτων των μαθητών (Πίνακας 2). Αυτό που εμφανίζεται στα αποτελέσματα της 
έρευνας  είναι  ότι  οι  μαθητές  που  έχουν  αποκλίνουσα  σκέψη  ευνοήθηκαν  στο  θέμα  της 
κατανόησης της σωματιδιακής δομής της ύλης και των φυσικών αλλαγών της. Ίσως αυτό να 
φαίνεται αντιφατικό εκ πρώτης όψεως, αφού οι ερευνητικές αναφορές διαπιστώνουν ότι  εκείνοι 
που κυρίως δείχνουν κλίση για την επιστήμη είναι συγκλίνοντες (Hudson 1966). Παρόλα αυτά, 
μια  προσεκτικότερη  ματιά  στο  μαθησιακό  υλικό  εξηγεί  αυτή  την  ασυνέπεια.  Οι  νοητικές 
διεργασίες που εμπλέκονται σε θέματα μάθησης αυτής της περιοχής της γυμνασιακής ύλης της 
φυσικής, η οποία περιλαμβάνει την σωματιδιακή δομή και τις αλλαγές κατάστασης της ύλης, 
δεν είναι ανάλογες προς τις διεργασίες που εμπλέκονται στη λύση απαιτητικών προβλημάτων τα 
οποία  έχουν  μοναδικές  λύσεις  που  θα  πρέπει  να  εξαχθούν  μέσα  από  την  επεξεργασία  των 
διαθέσιμων πληροφοριών, πράγμα το οποίο θα ευνοούσε τους συγκλίνοντες (Child & Smithers 
1973).  Από  την  άλλη  πλευρά,  το  περιεχόμενο  της  επιστημονικής  ύλης  που  το  αξιολογικό 
εργαλείο (τεστ) κάλυψε σ’ αυτή την έρευνα,  περιλαμβάνει μια ποικιλία εννοιών, ιδιοτήτων και 
μοντέλων που απαιτούν λεπτομερείς περιγραφές προκειμένου να κατανοηθούν όταν μελετώνται 
ή διδάσκονται.  Γι’ αυτό το λόγο είναι λογικό να υποτεθεί ότι οι  γλωσσικές δεξιότητες ίσως 
έχουν παίξει σπουδαίο ρόλο στην κατανόηση των σχετικών επιστημονικών θεμάτων εκ μέρους 
των μαθητών. Οι γλωσσικές δεξιότητες, όπως η κατανόηση και η ερμηνεία ενός επιστημονικού 
κειμένου,  θεωρούνται   ύψιστης σπουδαιότητας  για τη λογική επιστημονική σκέψη  (Byrne, 
Johnstone & Pope 1994). Οι μαθητές, όμως, που δείχνουν υπεροχή στη γλώσσα θεωρούνται ότι 
είναι οι έχοντες αποκλίνουσα σκέψη (Hudson 1966, Runco 1986, Danili & Reid 2006). Σχέσεις 
μεταξύ της αποκλίνουσας σκέψης και της επιστήμης έχουν επίσης αναφερθεί στη βιβλιογραφία. 
Ο  Hudson (1966) σημείωσε σχετικά ότι οι συγκλίνοντες τείνουν να επιλέγουν τις επιστήμες, 
αλλά οι  αποκλίνοντες  που τελικά επιλέγουν τις  επιστήμες  πηγαίνουν πάρα πολύ καλά.  Στη 
συνέχεια, άλλα ερευνητικά ευρήματα ήταν συνεπή με τον ισχυρισμό του  Hudson (Al-Naeme 
1991, Field & Poole 1970).

Το γνωστικό στυλ της εξάρτησης/ανεξαρτησίας από το πεδίο ήταν η τρίτη σημαντική 
προβλεπτική μεταβλητή της ολικής επίδοσης των μαθητών (Πίνακας 2). Οι ανεξάρτητοι από το 
πεδίο μαθητές ήταν εκείνοι που είχαν καλύτερη επίδοση. Αυτό το αποτέλεσμα είναι συνεπές με 
άλλα ευρήματα σε προηγούμενες έρευνες, οι οποίες έδειξαν ότι η ανεξαρτησία από το πεδίο 

883



  6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής των Φ.Ε. και Ν.Τ. στην Εκπαίδευση

είναι ένα νοητικό προσόν σχετικά με την γενική επίδοση στην επιστήμη (Lawson 1983,  Niaz 
1996, Tinajero & Paramo 1998, Kang et al. 2005, Stamovlasis & Tsaparlis 2005, Danili & Reid 
2006).  Μπορεί  να  συναχθεί,  ότι  οι  ικανότητα  των  ανεξάρτητων  από το  πεδίο  μαθητών  να 
ξεχωρίζουν εύκολα τη σημαντική πληροφορία από το πλαίσιό της (Witkin & Goodenough 1981) 
ή αντίστοιχα το σήμα από το θόρυβο, τους πρόσφερε ένα σοβαρό πλεονέκτημα είτε στη μελέτη 
τους ή κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας.
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Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνήσει κατά πόσον η ενεργός εμπλοκή 
μαθητών επαγγελματικών λυκείων στην κατασκευή μιας πειραματικής διάταξης, που 
χρησιμοποιεί αισθητήρες, σε συνδυασμό με κατάλληλο λογισμικό και ο πειραματισμός 
με  αυτήν,  βελτιώνει  την  κατανόησή  τους  σχετικά  με  τα  φαινόμενα  μεταφοράς 
θερμότητας, έναντι των μαθητών που απλώς πειραματίζονται  με την ίδια διάταξη. 
Στην  έρευνα  συμμετείχαν  122  μαθητές  του  μηχανολογικού  τομέα  επαγγελματικού 
λυκείου, οι οποίοι διαχωρίστηκαν σε δύο ομάδες, την πειραματική ομάδα (64 μαθητές) 
και την ομάδα ελέγχου (58 μαθητές). Η πειραματική ομάδα μαθητών συμμετείχε στον 
σχεδιασμό  και  στην  κατασκευή  τμημάτων  της  πειραματικής  διάταξης.  Και  οι  δυό 
ομάδες χρησιμοποίησαν στην συνέχεια την διάταξη αυτή. Η συλλογή των δεδομένων 
έγινε μέσα από ερωτηματολόγια και συνεντεύξεις. Η ανάλυση των δεδομένων έδειξε, 
ότι  οι  μαθητές  της  πειραματικής  ομάδας  είχαν  μεγαλύτερα  ποσοστά  σωστών  ή 
μερικώς  σωστών  απαντήσεων  από  τους  άλλους  μαθητές  στα  ερωτήματα  του 
ερωτηματολογίου που σχετίζονται άμεσα με τις κατασκευές τους, ενώ στα υπόλοιπα 
δεν διαπιστώθηκε αξιοσημείωτη διαφορά

Εισαγωγή

Οι  ιδέες  των  παιδιών  όσον  αφορά τη  θερμότητα,  τη  θερμοκρασία,  και  την  μετάδοσης  της 
θερμότητας αποτέλεσαν τα τελευταία τριάντα χρόνια αντικείμενο έρευνας της διδακτικής των 
φυσικών επιστημών στις περισσότερες χώρες του κόσμου.  (Για μία ιδιαίτερα καλή συνοπτική 
εικόνα  της  βιβλιογραφίας  στο  σχετικό  πεδίο  δες:  http://www.physics.iastate.edu/ 
per/current/thermo_bibliography.pdf).  Οι μαθητές κατασκευάζουν τις ιδέες τους σχετικά με τη 
θερμότητα και τη θερμοκρασία μέσω των εμπειριών της καθημερινής ζωής και την διαίσθησή 
τους και, σε πολλές περιπτώσεις, οι ιδέες αυτές δεν είναι συμβατές με τις επιστημονικές.  Θα 
παρουσιάσουμε περιληπτικά ορισμένες από τις εναλλακτικές ιδέες των μαθητών όπως αυτές 
καταγράφονται  στις  εργασίες των ερευνητών.  Ο Albert  (1978) διαπίστωσε ότι  μικρά παιδιά 
μιλούν  για  την  θερμότητα  με  στατικούς  όρους  σαν  να  κατοικεί  στα  αντικείμενα.  Λίγο 
μεγαλύτερα παιδιά συσχετίζουν την θερμότητα με τον εαυτό τους ενώ χρησιμοποιούν στην 
περιγραφή της χωρικούς και δυναμικούς όρους. Τα παιδιά θεωρούν τη θερμότητα ως «ουσία» η 
οποία έχει τη δυνατότητα να ρέει μέσα ή έξω από τα σώματα, κάπως σαν τον αέρα (Erickson, 
1977, 1979). Μπορεί επίσης να ρέει από ένα σημείο σε ένα άλλο (Harris, 1981). Ο Erickson 
(1979, 1980) διαπίστωσε ότι  τα παιδιά θεωρούσαν ότι  η θερμότητα είναι μια ουσία που θα 
μπορούσε να προστεθεί σε ή να αφαιρεθεί από ένα αντικείμενο. Οι Engel Clough & Driver 
(1985)  επισήμαναν  ότι  οι  μαθητές  θεωρούν  σε  αρκετές  περιπτώσεις  το  «κρύο»  ως  υλική 
οντότητα αντίθετη/ διαφορετική από το «ζεστό», ενώ οι Watts & Gilbert (1985) εντόπισαν ότι 
χρησιμοποιούν επτά διακριτά πρότυπα για την έννοια της θερμότητας. Η διαφοροποίηση των 
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εννοιών θερμότητα και  θερμοκρασία αποτέλεσε αντικείμενο ιδιαίτερης έρευνας και μια σειρά 
μελετών έχει δείξει ότι τα παιδιά και οι έφηβοι δεν διακρίνουν οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ 
των δυό εννοιών (Arnold & Millar 1996, Castro & Pessoa de Carvalho 1995, Cowan & Sutcliffe 
1991, Eylon & Linn 1988, Harrison, Grayson & Treagust 1999, Kesidou & Duit 1993, Maskill 
& Pedrosa de Jesus 1997, Rogan 1988, Shayer & Wylam 1981, Stavy & Berkowitz 1980, Wiser 
& Carey 1983).  Ο Erickson (1979) βρήκε ότι  οι  μαθητές θεωρούν ότι  η θερμοκρασία ενός 
σώματος  συσχετίζεται  με  το  μέγεθός  του  ή  το  ποσό  του  «υλικού»  που  υπάρχει  σ’ αυτό. 
Σύμφωνα με τον  Erickson το κριτήριο  που χρησιμοποιείται  για  να αποφασισθεί  το τι  είναι 
θερμοκρασία  μπορεί  κάλλιστα  να  είναι  μια  από  τις  πρωταρχικές  αιτίες  που  προκαλεί  την 
σύγχυση μεταξύ της θερμότητας και της θερμοκρασίας που φαίνεται να υπάρχει στα μυαλά 
πολλών  παιδιών  αλλά  και  μερικών  ενηλίκων.  Κατά  συνέπεια  (Erickson  1979)  οι  μαθητές 
θεωρούν ότι η θερμοκρασία είναι ένα μέτρο του μίγματος θερμότητας και ψύχους μέσα σε ένα 
αντικείμενο και ότι όλα τα αντικείμενα περιέχουν ένα τέτοιο μίγμα. Πολλοί μαθητές θεωρούν 
την θερμοκρασία ως οντότητα με ποσοτικά χαρακτηριστικά (Choi, Kim, Paik, Lee. & Chung 
2001, Engel-Clough & Driver 1986, Driver & Russell 1982, Stavy & Berkowitz 1980, Strauss & Stavy 
1982, Tiberghien 1980,  Erickson 1979, 1980). Για παράδειγμα προσθέτουν θερμοκρασίες (Choi, 
Kim, Paik, Lee. & Chung 2001, Jones, Carter & Rua 2000), όταν αντιμετωπίζουν ερωτήσεις του 
τύπου  «..  τι  θα  συνέβαινε  στη  θερμοκρασία  του  νερού,  εάν  αναμειγνύαμε  ποσότητες  με 
διαφορετικές  θερμοκρασίες;..».  Σύμφωνα  με  το  Wiser  (1988)  τα  παιδιά  αντιμετωπίζουν 
ιδιαίτερη  δυσκολία  να  χειριστούν  την  θερμοκρασία  ως  εντατική  μεταβλητή.  Οι  μαθητές 
θεωρούν επίσης τη θερμοκρασία ως ιδιότητα που χαρακτηρίζει τα διάφορα υλικά. Σύμφωνα με 
τους  Choi et al. (2001) οι μαθητές δεν ήταν ικανοί να αντιληφθούν ότι διαφορετικά υλικά θα 
μπορούσαν να έχουν την ίδια θερμοκρασία υπό τους ίδιες συνθήκες και θεώρησαν ότι τα υλικά 
θα μπορούσαν να ταξινομηθούν ως: κρύο, ενδιάμεσο, ή ζεστό. Σύμφωνα με τους Harrison et al. 
(1999)  μαθητές  της  11ης τάξης  είχαν  την  αντίληψη  ότι  η  θερμοκρασία  είναι  ένα  όργανο 
μέτρησης  της  θερμότητας.  Ο  Niaz  (2000) έδειξε  ότι  ακόμη  και  πρωτοετείς  φοιτητές  δεν 
θεωρούν  ότι  υπάρχει  διαφορά  μεταξύ  της  θερμότητας  και  της  θερμοκρασίας  και,  παρά  το 
γεγονός ότι έχουν απαντήσει σωστά σε ένα πλαίσιο που προσεγγίζει την κινητική θεωρία για 
την θερμότητα επιστρέφουν στην θεωρία του καλορικού υγρού, δηλ. την θεωρούν «ως κάποιο 
είδος  υγρής  ροής».  Οι  ιδέες  των  μαθητών  για  τη  μεταφορά  της  θερμότητας  φαίνεται  ότι 
διαχωρίζονται  σε  μεταφορά  «θερμού»  και  «ψυχρού»  καθώς  φαίνεται  ότι  θεωρούν  ότι  η 
θερμότητα  μεταφέρεται  από ένα  θερμό αντικείμενο ενώ κρύος  «αέρας» μεταφέρει  από ένα 
ψυχρό σώμα και αντιλαμβάνονται έτσι τη θερμότητα ως μεταφερόμενο υλικό (Choi, Kim, Paik, 
Lee.  &  Chung 2001,  Kim 2001,  Shin  1999,  Engel-Clough  &  Driver  1986,  Erickson  1979). Ο 
Erickson (1979) μελέτησε τις ιδέες των μαθητών σχετικά με την αγωγή της θερμότητας σε μια 
μεταλλική ράβδο που θερμαίνεται σε μια από τις άκρες της. Διαπίστωσε ότι οι μαθητές θεωρούν 
ότι «….ολόκληρη η ράβδος ζεσταίνεται επειδή: Η θερμότητα αυξάνεται στο ένα άκρο έως ότου  
δεν μπορεί να κρατηθεί περισσότερο και έπειτα κινείται κατά μήκος της ράβδου….» Σύμφωνα με 
τον  Erickson,  η  ιδέα  αυτή  επεξηγεί  την  υλική  πτυχή  της  θερμότητας.  Οι  Watts  & Gilbert 
(19850)  μελέτησαν  τις  ιδέες  των  παιδιών  σχετικά  με  την  αγωγή  της  θερμότητας  σε  μια 
μεταλλική  ράβδο  που  θερμαίνεται  σε  μια  από  τις  άκρες  της,  και  ψύχεται  στην  άλλη. 
Ανακάλυψαν ότι  οι  σπουδαστές  θεωρούν  ότι  υπάρχουν «θερμά μόρια» που κινούνται  κατά 
μήκος της ράβδου από το θερμό προς το ψυχρό άκρο της όπου ψύχονται  και η κίνησή τους 
σταματά.  Οι  μαθητές  πιστεύουν ότι  η  μέθοδος  μεταφοράς  διαφέρει  σύμφωνα με  τις  υλικές 
ιδιότητες (Engel-Clough &  Driver 1986,  Erickson 1979) και  αντιλαμβάνονται  ότι  η μεταφορά 
θερμότητας εξαρτάται από το συγκεκριμένο υλικό. Σύμφωνα με τους Seoung-Hey et al. (2007) 
αυτός είναι πιθανώς ο λόγος για τον οποίο δεν αντιλαμβάνονται εύκολα την έννοια της θερμικής 
ισορροπίας,  και  το  γεγονός  ότι  η  θερμοκρασία  ενός  υλικού  διαφέρει  σύμφωνα  με  την 
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ατμοσφαιρική θερμοκρασία.

Η Λογική της παρούσας μελέτης και η ερευνητική της υπόθεση

Οι  μαθητές  αφιερώνουν  το  μεγαλύτερο  μέρος  του  χρόνου  στο  σχολικό  εργαστήριο  στο  να 
κατορθώσουν να χειρισθούν ορθά και με ασφάλεια τις συσκευές της πειραματικής διάταξης 
ώστε να καταγράψουν τα δεδομένα που προκύπτουν από τις μετρήσεις χωρίς να εμπλέκονται 
(Τσίγκρης και Μιχαηλίδης 2002) στην υλοποίηση της πειραματικής διάταξης. Ελάχιστος χρόνος 
αφιερώνεται  στην  παρατήρηση  των  φαινομένων  γεγονός  που  μειώνει  σε  ένα  βαθμό  την 
πραγματική  εκπαιδευτική  αξία  της  όλης  εργαστηριακής  άσκησης.  Αρκετοί  ερευνητές 
(Γρηγορίου & συνεργάτες 2007, Ολυμπίου & συνεργάτες 2007, O’ Sullivan 2007), θεωρούν ότι 
η δυνατότητα διασύνδεσης συστήματος αισθητήρων και Η/Υ και η χρήση του στην λήψη των 
μετρήσεων θα μπορούσε να βελτιώσει σημαντικά τη κατάσταση αυτή. Μειώνεται έτσι ο χρόνος 
που αφιερώνεται σε πρακτική εργασία ρουτίνας και αυξάνεται ο χρόνος αλληλεπίδρασης με 
τους  άλλους  μαθητές  και  τον  διδάσκοντα.  Παρόλα  αυτά  θα  πρέπει  να  τονισθεί  ότι  η 
παρακολούθηση  επιμέρους  συσκευών  μέτρησης  και  η  καταγραφή  των  δεδομένων  των 
μετρήσεων παίζει τον δικό της ρόλο στην απόκτηση των κατάλληλων πειραματικών δεξιοτήτων 
από τον μαθητή παρά το γεγονός ότι  αποτελεί  επίπονο και  χρονοβόρο έργο.  Τα φαινόμενα 
μεταφοράς  θερμότητας  επομένως  αποτελούν  μια  ιδανική  πρώτη  δοκιμή  για  την  χρήση 
αισθητήρων σ΄ ένα περιβάλλον σχολικού εργαστηρίου όπου συμμετέχουν δραστήρια και οι ICT. 
Από τα προαναφερθέντα προκύπτει και η ερευνητική υπόθεση της παρούσας εργασίας η οποία 
μπορεί να διατυπωθεί ως εξής: «Η ενεργός εμπλοκή των μαθητών στην κατασκευή μιας απλά 
και  προσεκτικά  σχεδιασμένης  πειραματικής  διάταξης  που  χρησιμοποιεί  αισθητήρες  σε 
συνδυασμό με κατάλληλο λογισμικό και ο πειραματισμός με αυτήν, τους βοηθά να βελτιώσουν 
την κατανόηση τους για τις έννοιες που υπεισέρχονται στα φαινόμενα μεταφοράς θερμότητας 
έναντι των μαθητών που απλώς πειραματίζονται με την ίδια διάταξη».

Η έρευνα

Η παρούσα  έρευνα  διεξήχθη  την  χρονική  περίοδο  2007-09.  Στην  έρευνα  συμμετείχαν  122 
μαθητές  του  μηχανολογικού  τομέα  επαγγελματικού  λυκείου  ηλικίας  16-20  ετών,  οι  οποίοι 
διαχωρίστηκαν  σε  δυό  ομάδες,  την  πειραματική  ομάδα  (Π.Ο,  64  μαθητές)  και  την  ομάδα 
ελέγχου (Ο.Ε, 58 μαθητές). Η Π.Ο συμμετείχε στην κατασκευή τμημάτων της πειραματικής 
διάταξης, την οποίαν χρησιμοποίησαν και οι δυό ομάδες. Η συλλογή των δεδομένων έγινε μέσα 
από  ερωτηματολόγια  και  συνεντεύξεις.  Το  σύνολο  των  μαθητών  μελέτησε  φαινόμενα 
μεταφοράς θερμότητας σε μεταλλικούς αγωγούς ευρείας χρήσης (χαλκός, ορείχαλκος, χάλυβας) 
με χρήση απλής πειραματικής διάταξης που κατασκευάστηκε για τις ανάγκες τις έρευνας. Η 
πειραματική διάταξη ενισχύθηκε με την χρήση αισθητήρων διασυνδεδεμένων μέσω Data- Log-
ger με H/Y του σχολικού εργαστηρίου. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 5 διαδοχικές φάσεις τις 
επόμενες: 
1η Φάση παρέμβασης (1 ώρα): Στους μαθητές και των ομάδων δόθηκε ερωτηματολόγιο με την 
βοήθεια του οποίου ανιχνεύθηκαν οι αρχικές ιδέες τους σχετικά με το φαινόμενο της θερμικής 
αγωγιμότητας. Ακολούθησε  συζήτηση και προφορικές συνεντεύξεις για να διευκρινιστούν οι 
απόψεις τους για τη διαδικασία επρόκειτο να ακολουθηθεί 
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2η  Φάση  παρέμβασης   (1  ώρα):  Έγινε  από  τον  διδάσκοντα  επεξήγηση  των  μερών  της 
πειραματικής  διάταξης  και  ανάλυση  της  μεθόδου  λειτουργίας  των  αισθητήρων,  της  λήψης 
καταγραφής  και   επεξεργασίας  των  πειραματικών  δεδομένων  και  της  ερμηνείας  των 
αποτελεσμάτων  και  στις  δυό  ομάδες  Επιπρόσθετα  στους  μαθητές  της  Π.Ο  ζητήθηκε  να 
προτείνουν τρόπους κατασκευής τμημάτων της πειραματικής διάταξης. 
3η Φάση παρέμβασης (3 ώρες):. Οι μαθητές της Π.Ο σε ομάδες των 4-5 μαθητών μετά από 
σύντομες οδηγίες που έλαβαν από τους ερευνητές αυτενέργησαν κατασκευάζοντας τμήματα της 
πειραματικής διάταξης, χρησιμοποιώντας τον εξοπλισμό του εργαστηρίου τους. Οι μαθητές και 
των δυό ομάδων χρησιμοποίησαν την πειραματική διάταξη δουλεύοντας σε ομάδες των 4-5 
ατόμων.  Πειραματίστηκαν  με  διαφορετικές  μεταλλικές  ράβδους,  κατέγραψαν  τα  δεδομένα, 
επεξεργάστηκαν τις μετρήσεις και παρουσίασαν τα αποτελέσματα τους 
4η Φάση παρέμβασης (1 ώρα): Ακολούθησε ανοιχτή συζήτηση και καταγραφή των ιδεών τους 
σχετικά  με  την  συνολική  διαδικασία  που ακολούθησαν καθώς  και  την  αξιολόγηση της.  Οι 
ερευνητές πραγματοποίησαν προφορικές συνεντεύξεις με κάθε ένα από τους μαθητές. 
5η Φάση παρέμβασης (1 ώρα): Μια εβδομάδα αργότερα ζητήθηκε από τους ίδιους μαθητές να 
συμπληρώσουν και πάλι το αρχικό ερωτηματολόγιο για να ανιχνευθούν τυχόν αλλαγές ιδεών 
των μαθητών αναφορικά με τα φαινόμενα μεταφοράς θερμότητας..

Αποτελέσματα και σχόλια

Τα στοιχεία  που παρουσιάζονται  στα επόμενα διαγράμματα ,  απεικονίζουν το ποσοστό των 
μαθητών των οποίων η απάντηση εμπίπτει σε κάθε μια από τις 4 κατηγορίες αξιολόγησης που 
είναι  αντίστοιχα:  Σωστή απάντηση –  ΣΑ,  Μερικώς  σωστή απάντηση –  ΜΣΑ,  Λανθασμένη 
απάντηση – ΛΑ, Δεν γνωρίζω – ΔΓ. Για κάθε πειραματικό σημείο δίνονται ράβδοι σφάλματος 
που  αντιστοιχούν  στις  τυπικές  αποκλίσεις  για  τα  συνολικά  πειραματικά  σφάλματα  (τα 
στατιστικά και  τα συστηματικά)  και  υπολογίζονται  για  κάθε  πειραματικό σημείο  ξεχωριστά 
μετά  από  προσεκτική  εξέταση  για  πιθανές  μεροληψίες  /  προκαταλήψεις.  Η  διαφορά  στο 
ποσοστό  μεταξύ  των  πράσινων  τετραγώνων  και  των  μπλε  τριγώνων  αντιπροσωπεύει  την 
επίδραση της διδασκαλίας.

Διάγραμμα 1: Τι είναι η θερμότητα ;
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Πράσινα τετράγωνα : Pre-test, Μπλε τρίγωνα : Post-test
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Πράσινα τετράγωνα : Pre-test, Μπλε τρίγωνα : Post-test

Ομάδα ελέγχου Πειραματική Ομάδα  
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Συνολικά  το  ποσοστό  των  μαθητών  της  Π.Ο που  είτε  απάντησαν  σωστά  είτε  απάντησαν 
μερικώς σωστά ήταν  48.4%(±7.0%)  κατά το  pre-test ενώ στο  post-test αυξήθηκε σημαντικά 
στο 78.1%(±6.0%). Τα ποσοστά της Ο.Ε ήταν 50.0% (±7.3%) και 79.3%(±6.1%) αντίστοιχα. 
Μεταξύ των δυο ομάδων δεν παρατηρήθηκε αξιοσημείωτη διαφορά.  

Διάγραμμα 2: Τι σημαίνει ροή θερμότητας;
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Πράσινα τετράγωνα : Pre-test, Μπλε τρίγωνα : Post-test
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Ομάδα ελέγχου Πειραματική Ομάδα  

Συνολικά  το  ποσοστό  των  μαθητών  της  Π.Ο  που  είτε  απάντησαν  σωστά  είτε  απάντησαν 
μερικώς σωστά ήταν  12.5%(±5.1%)  κατά το  pre-test ενώ στο  post-test αυξήθηκε στο 42.2%
(±6.9%). Τα ποσοστά της Ο.Ε ήταν 8.6% (±4.8%) και 29.3%(±6.7%) αντίστοιχα. Μεταξύ των 
δυο ομάδων παρατηρήθηκε αξιοσημείωτη διαφορά. 

Διάγραμμα 3: Τι είναι η θερμοκρασία; 
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Πράσινα τετράγωνα : Pre-test, Μπλε τρίγωνα : Post-test
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Συνολικά  το  ποσοστό  των  μαθητών  της  Π.Ο  που  είτε  απάντησαν  σωστά  είτε  απάντησαν 
μερικώς σωστά ήταν  40.6%(±6.9%)  κατά το  pre-test ενώ στο  post-test αυξήθηκε στο  76.6%
((±6.1%) Τα ποσοστά της Ο.Ε ήταν 44.8% (±7.2%) και 79.3%(±6.1%) αντίστοιχα. Μεταξύ των 
δυο ομάδων δεν παρατηρήθηκε αξιοσημείωτη διαφορά. 

Εικόνα 4: Ποια η δομή του μετάλλου; 
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Πράσινα τετράγωνα : Pre-test, Μπλε τρίγωνα : Post-test
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Πράσινα τετράγωνα : Pre-test, Μπλε τρίγωνα : Post-test
Ομάδα ελέγχου Πειραματική Ομάδα  

Συνολικά  το  ποσοστό  των  μαθητών  της  Π.Ο  που  είτε  απάντησαν  σωστά  είτε  απάντησαν 
μερικώς σωστά ήταν  11.9%(±4.9%)  κατά το  pre-test ενώ στο  post-test αυξήθηκε στο 50.0%
(±7.0%) Τα ποσοστά της Ο.Ε ήταν 5.2% (±4.2%) και 34.5%(±7.0%). αντίστοιχα. Μεταξύ των 
δυο ομάδων παρατηρήθηκε αξιοσημείωτη διαφορά. 

Συμπεράσματα

Η ανάλυση των απαντήσεων των μαθητών, πριν την πειραματική - διδακτική παρέμβαση, 
έδειξε ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των μαθητών είχε συγκεχυμένες απόψεις για τις έννοιες 
της θερμότητας και της θερμοκρασίας, την δομή των μετάλλων, όπως επίσης και τα (απλά) 
φαινόμενα μεταφοράς θερμότητας. Οι ερευνητές διαπίστωσαν, ότι οι μαθητές προσέγγιζαν τα 
φαινόμενα λεκτικά και επιφανειακά, γεγονός που απέκλειε οποιαδήποτε βαθύτερη επιστημονική 
κατανόηση. Μια άλλη γενική διαπίστωση ήταν, ότι οι μαθητές, αν τους δοθεί η δυνατότητα να 
χρησιμοποιήσουν τις πρακτικές δεξιότητές τους στη κατασκευή τμημάτων απλών πειραματικών 
διατάξεων,  ωθούνται  σε  δημιουργική  παραγωγική  σκέψη.  Συνεργάζονται  αρμονικά  μεταξύ 
τους, βρίσκουν πρότυπες κατασκευαστικές λύσεις και αναπτύσσουν και βελτιώνουν τόσο τις 
δεξιότητές τους,  όσο και  την ικανότητα τους  να διατυπώνουν και  να ελέγχουν υποθετικούς 
συλλογισμούς.  Οι  μαθητές  συμμετέχουν  ενεργά  και  με  ενδιαφέρον  στην  πειραματική 
διαδικασία,  έχοντας  την  αίσθηση  ότι,  ως  κατασκευαστές  δημιουργοί,  ελέγχουν 
αποτελεσματικότερα τη πορεία των πειραματικών διεργασιών έναντι των άλλων μαθητών που 
απλώς την χρησιμοποιούν. Η κατάσταση αυτή τους κάνει να αναπτύσσουν έντονη ερευνητική 
διάθεση και πνεύμα ομαδικής συνεργασίας, όπως και πληθώρα γόνιμων αποριών γεγονός που 
οδηγεί  στην  επίτευξη  των  διδακτικών  στόχων  της  πειραματικής  δραστηριότητας,  αφού 
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ενεργοποιεί  την  έμφυτη  δημιουργικότητα  τους,  μετατρέποντάς  τους  από  παθητικούς 
παρατηρητές  σε  «ενεργούς  ερευνητές».  Επιπρόσθετα,  η  χρήση  των  αισθητήρων  και  του 
σχετικού  λογισμικού  ενισχύουν  την  εκπαιδευτική  αποτελεσματικότητα  του  σχολικού 
εργαστηρίου, απαλλάσσοντας τους μαθητές από το άγχος της σωστής λήψης και καταγραφής 
των πειραματικών δεδομένων, δίνοντάς τους την δυνατότητα να επικεντρώσουν την προσοχή 
τους στο φαινόμενο, όπως αυτό εξελίσσεται χρονικά. Η κατάσταση αυτή αποτυπώθηκε και στις 
απαντήσεις των μαθητών. Η σύγκριση μεταξύ των δύο ομάδων έδειξε ότι οι μαθητές της Π.Ο 
είχαν μεγαλύτερα ποσοστά σωστών ή μερικώς σωστών απαντήσεων από τους μαθητές της Ο.Ε 
στα ερωτήματα που σχετίζονται άμεσα με τις κατασκευές τους. Στα υπόλοιπα ερωτήματα δεν 
διαπιστώθηκε αξιοσημείωτη διαφορά. Πιο συγκεκριμένα οι μαθητές της Π.Ο πέτυχαν ποσοστά 
σωστών απαντήσεων μεγαλύτερα: α) κατά 12.9% στο ερώτημα «τι σημαίνει ροή θερμότητας», 
και β) κατά 15.5% στο ερώτημα «ποια η δομή των μετάλλων». Στα άλλα ερωτήματα υπήρξε 
μικρή μη αξιοσημείωτη διαφοροποίηση της τάξης του ±3%. Από τις συνεντεύξεις των μαθητών 
της  Π.Ο  μετά  το  τέλος  της  πειραματικής  διαδικασίας  προέκυψε  ότι  λόγοι  για  αυτή  την 
διαφοροποίηση σύμφωνα με τους μαθητές ήταν: α) «..η κοπή και επεξεργασία των μεταλλικών 
ράβδων και των μονωτικών τοιχωμάτων..», που διαφοροποίησε τις απόψεις τους για την δομή 
των μετάλλων και β) «…η διάνοιξη των θέσεων των αισθητήρων στις μεταλλικές ράβδους…» 
σε συγκεκριμένες θέσεις που οι ίδιοι υπέδειξαν και υλοποίησαν που  διαφοροποίησε τις απόψεις 
τους σχετικά την ροή της θερμότητας. Βασικό μειονέκτημα για την εφαρμογή της αντίστοιχης 
διαδικασίας  στο  επίπεδο  του  γενικού  σχολείου  αποτελεί  η  έλλειψη  ειδικού  εργαστηριακού 
εξοπλισμού και  χώρου που απαιτείται  για  την κατασκευή των τμημάτων των πειραματικών 
διατάξεων  όπως  και  η  έλλειψη του  κατάλληλου  βοηθητικού  προσωπικού  –  εργαστηριακών 
βοηθών για την ασφαλή τεχνική υποστήριξη των μαθητών. Συνοψίζοντας αναφέρουμε ότι όλες 
οι ερωτήσεις που τέθηκαν στους μαθητές είναι γενικές ερωτήσεις κατανόησης των Φυσικών 
εννοιών, και μόνον εμμέσως συνδέονται με το περιεχόμενο της διδασκαλίας. Τονίζεται ότι όλες 
οι  παρατηρήσεις  που  έγιναν  υπερβαίνουν  τα  πειραματικά  σφάλματα  μέτρησης.  Από  τα 
προηγούμενα  προκύπτει ότι  το  κύριο  συμπέρασμα  της  παρούσας  μελέτης  είναι  η  ύπαρξη 
ιδιαίτερης  βελτίωσης  στην  κατανόηση  των  φυσικών  εννοιών  από  τους  μαθητές,  οι  οποίες 
σχετίζονται με τα φαινόμενα μεταφοράς θερμότητας, η οποία κερδήθηκε μέσα από την εμπλοκή 
τους  στην κατασκευή τμημάτων της  πειραματικής  διάταξης  και  την  χρήση των σύγχρονων 
τρόπων συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και παρουσίασης των πειραματικών δεδομένων.
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Συγκριτική αξιολόγηση σχολικών εγχειριδίων γυμνασιακής φυσικής & 
χημείας: ο ρόλος της διδακτικής των φυσικών επιστημών 

Τσούλος Γ., Τσαπαρλής Γ.
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Χημείας, gtsoulos@cc.uoi.gr, gtseper@cc.uoi.gr

Στην παρούσα εργασία συγκρίνουμε τα γυμνασιακά σχολικά εγχειρίδια της φυσικής και 
της χημείας με δύο άλλα διδακτικά εγχειρίδια, ένα Αμερικάνικο («Φυσική με διερώτηση») 
και  ένα  Ελληνικό  («Εισαγωγή  στις  Φυσικές  Επιστήμες»).  Τα  μη  σχολικά  βιβλία  είναι 
γραμμένα από ερευνητές της διδακτικής των φυσικών επιστημών (φ. ε.), καλύπτουν 
την ύλη της γυμνασιακής φυσικής και της χημείας και η  συγγραφή τους βασίστηκε στη 
μέθοδο  της  διερώτησης  (inquiry)  και  στο  εποικοδομητικό  μοντέλο  αντίστοιχα.  Η 
αξιολόγηση των παραπάνω βιβλίων πραγματοποιήθηκε από 34 εκπαιδευτικούς ΠΕ4, 
που διδάσκουν κυρίως στο γυμνάσιο, ως προς τα εξής χαρακτηριστικά: περιεχόμενο, 
δομή, αναγνωσιμότητα, μεθοδολογία και βαθμό κατανόησης και για  οκτώ ενότητες: 
θερμότητα, χημικές αντιδράσεις, βαρύτητα, διαλύματα,  ενέργεια, ηλεκτρισμός,  μάζα–
πυκνότητα,  ευθύγραμμη ομαλή κίνηση.  Αν  και  η  στατιστική  επεξεργασία λόγω του 
οριακά  μικρού  δείγματος  δεν  οδηγεί  σε  σίγουρα  συμπεράσματα  σε  πολλές 
περιπτώσεις, οι γενικές τάσεις στα ποσοτικά αποτελέσματά δείχνουν ότι εν γένει τα 
βιβλία των ειδικών υπερτερούν των σχολικών βιβλίων σε όλους σχεδόν τους τομείς.

Εισαγωγή

Είναι γενικά αποδεκτό ότι ο ρόλος του σχολικού εγχειριδίου είναι κεντρικός στη διδασκαλία. 
Σύμφωνα  με  νεότερες  αντιλήψεις,  η  διδασκαλία  είναι  μια  ειδική  μορφή  επικοινωνίας  και 
διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ του εκπαιδευτικού και των μαθητών. Το σχολικό εγχειρίδιο 
εξασφαλίζει αυτήν την επικοινωνία και συμβάλει στην ανάπτυξη των διαπροσωπικών σχέσεων 
μέσα στην τάξη περισσότερο από τα υπόλοιπα διδακτικά μέσα  (διαφάνειες, πειράματα,  βίντεο, 
Η/Υ,  κλπ.) που  χρησιμοποιούν οι διδάσκοντες (Armbruster &  Anderson, 1991). Τα σχολικά 
εγχειρίδια  υλοποιούν  το  περιεχόμενο  των  Αναλυτικών  Προγραμμάτων  και  μέσα  από 
συγκεκριμένες διαδικασίες πραγματώνουν τους σκοπούς της εκπαίδευσης, όπως τους θέτουν οι 
νομοθέτες και οι  οργανωτές της.  Αποτελούν ένα από τα μέσα με τα οποία επιτυγχάνεται  η 
«σχολική  γνώση»,  μεταφέροντάς  τη  κατάλληλα  προσαρμοσμένη  στην  ηλικία  των  μαθητών 
στους οποίους απευθύνεται. Όμως, το σχολικό εγχειρίδιο δεν κατασκευάζει απλώς τη σχολική 
εκδοχή της επιστημονικής γνώσης, αλλά διαμορφώνει και  τον αναγνώστη μαθητή (Κουλαϊδής 
& Σκλαβενίτη, 1998). 

Αναμφίβολα  όμως  το  σχολικό  εγχειρίδιο  συνυπάρχει  και  συνδυάζεται  με  τον  έτερο 
παράγοντα της διδασκαλίας που είναι ο «δάσκαλος». Εάν δεχθούμε ότι ο σύγχρονος δάσκαλος 
έχει  να  εκτελέσει  πολλούς  ρόλους  στο  σχολείο,  τότε  αναμφισβήτητα  αυτός  που  διδάσκει 
φυσικές  επιστήμες  (φ.ε.),  ανεξάρτητα  σε  ποια  βαθμίδα  της  εκπαίδευσης  εργάζεται,  έχει 
περισσότερους  και  πολυπλοκότερους  ρόλους  (Osborne  &  Freyberg,  1991).  Οφείλει  να 
οργανώνει κατάλληλες μαθησιακές δραστηριότητες ώστε να διευκολύνει τη μάθηση (πρακτική 
εργασία, βιωματική μάθηση). Εγκαταλείπει το δασκαλοκεντρικό του ρόλο αναγνωρίζοντας την 
αρχή ότι οι μαθητές είναι υπεύθυνοι για τη δική τους μάθηση (Scott et al.,1987). Έτσι καταλήγει 
να αναθεωρήσει της διδακτικές του στρατηγικές αντικαθιστώντας αυτές με άλλες πιο σύγχρονες 
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και πιο αποτελεσματικές (π.χ. εποικοδομητική προσέγγιση διδασκαλίας, ανακαλυπτική μάθηση, 
συνεργατική οργάνωση της τάξης, κ.τ.λ.). Υιοθετεί λοιπόν, ρόλο καθοδηγητικό, δηλαδή ενεργεί 
ως μεσολαβητής μεταξύ παιδιού και μάθησης(Κόκκοτας, 2004). 

Η μέθοδος διδασκαλίας είναι η απάντηση στο ερώτημα που θέτει ο  Sutton(1992): «πώς θα 
πετύχουμε να βλέπουν οι μαθητές αυτό που εμείς θέλουμε να δουν;» Κατά τον Κόκκοτα (2004) 
τρία είναι τα κυριότερα πρότυπα διδασκαλίας τα οποία βασίζονται στις  αντίστοιχες θεωρίες 
μάθησης: α) Το παραδοσιακό β) το ανακαλυπτικό και γ) το εποικοδομητικό.

• Το  παραδοσιακό  μοντέλο  βασίζεται  στην  θεωρία  του  συμπεριφορισμού  που 
χρησιμοποιήθηκε στη διδασκαλία των φ.ε. μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του ΄60 και που 
χρησιμοποιείται  ακόμα και  σήμερα σε πολλές χώρες (και  στη χώρα μας),  θεωρεί  το 
μυαλό του παιδιού σαν άγραφο χαρτί πάνω στο οποίο ο δάσκαλος μπορεί να εγγράφει τη 
δική του επιστήμη.

• Η  ανακαλυπτική  μάθηση  στηρίζεται  στην  υπόθεση  ότι  αν  στα  παιδιά  δοθούν  τα 
απαραίτητα  μέσα  και  τους  υποβληθούν  ερωτήσεις  ανοικτού  τύπου,  τότε  αυτά 
καθοδηγούμενα κατάλληλα θα μπορέσουν να ανακαλύψουν για τους εαυτούς τους τη 
γνώση. Παρόλο όμως που φαινόταν ότι η ανακαλυπτική προσέγγιση θα επηρεάσει όλους 
τους παραδοσιακούς τρόπους διδασκαλίας, η αγνόηση των ιδεών των μαθητών και η μη 
διδακτική τους αξιοποίηση δεν επέτρεψε τη σταθερή της καθιέρωση στη διδασκαλία των 
Φυσικών Επιστημών (Harlen, 1992).

• Η εποικοδόμηση έχει ως ειδοποιό διαφορά, που την ξεχωρίζει από τις άλλες διδακτικές 
προσεγγίσεις,  το  γεγονός  ότι  χρησιμοποιεί  και  αξιοποιεί  διδακτικά  τις  ιδέες  των 
μαθητών. Με την εποικοδομητική προσέγγιση η μάθηση των φ.ε. γίνεται μια φυσική και 
λογική διαδικασία. Συνδυάζει την κατανόηση των φυσικών εννοιών με την ανάπτυξη 
δεξιοτήτων στις επιστημονικές διαδικασίες και παράλληλα την απόκτηση επιστημονικής 
νοοτροπίας από τους μαθητές. 

Ωστόσο καμιά διδακτική προσέγγιση και καμία μέθοδος δεν αποτελεί πανάκεια. Οι σκοποί 
της διδασκαλίας των φ.ε., η φιλοσοφία της εκπαίδευσης και οι γνώσεις μας για την ψυχολογία 
της μάθησης αλλάζουν και αυτό επιβάλλει τη χρήση περισσοτέρων από μιας προσεγγίσεων στη 
διδασκαλία (Τσαπαρλής, 1998, Κόκκοτας, 2004).  Από την άλλη, τα αποτελέσματα σχετικών 
ερευνών (Costa et al., 1999), δείχνουν ότι οι γνώσεις των καθηγητών θετικών επιστημών για τα 
πορίσματα  της  εκπαιδευτικής  έρευνας,  είναι  γενικά  περιορισμένη.  Αυτό,  κατά  κύριο  λόγο, 
οφείλεται στην ελλιπή  ενημέρωση από τους αρμόδιους φορείς της εκπαίδευσης. Ως εκ τούτου, 
οι καθηγητές θεωρούν παιδαγωγικά «καλό» ό,τι προκύπτει από την προσωπική τους εμπειρία 
και  το  «κοινά  αποδεκτό»  και  έχουν  την  τάση  να  μη  συμβαδίζουν  με  τα  ερευνητικά 
αποτελέσματα. Το συμπέρασμα της παραπάνω μελέτης έδειξε ότι υπάρχει ένα μεγάλο χάσμα 
μεταξύ της εκπαιδευτικής έρευνας και της εφαρμογής στην εκπαιδευτική πράξη.  Το χάσμα 
αυτό  αυξάνει  το  ρόλο  των  διδακτικών  εγχειριδίων  στην  εφαρμογή  και  προαγωγή  νέων 
διδακτικών  μεθόδων  που  να  είναι  σύμφωνες  με  τις  σύγχρονες  θεωρίες  διδασκαλίας  και 
μάθησης. 

Η  αξιολόγηση  των  σχολικών  εγχειριδίων  θεωρείται  αναγκαία  και  ικανή  προϋπόθεση 
αναβάθμισης  της  παρεχόμενης  ποιότητας  σπουδών.  Μολονότι  το  σχολικό  βιβλίο  αποτελεί 
ακόμα  το  βασικότερο  και  σημαντικότερο  μέσο  διδασκαλίας,   εντούτοις  τόσο  στη  σχετική 
έρευνα,  όσο και στην επιστημονική παιδαγωγική συζήτηση δεν έχει παντού και πάντοτε τη 
θέση που  του  αρμόζει  (Bandura,  1986).  Με  αφορμή  το  παραπάνω έλλειμμα,   διεξαγάγαμε 
έρευνα στο πλαίσιο εκπόνησης διδακτορικής διατριβής με τίτλο  «Σύγχρονες προσεγγίσεις στη 
διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στη Μέση Εκπαίδευση με βάση αρχές της διδακτικής και  
υπάρχοντα  σχετικά  διδακτικά  εγχειρίδια», όπου  επιχειρείται  συγκριτική  αξιολόγηση  μεταξύ 
διδακτικών εγχειριδίων Φυσικής και Χημείας Γυμνασίου.
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Η ταυτότητα της έρευνας - Μεθοδολογία
    Στην Ελλάδα υπήρξαν ελάχιστες έρευνες μέχρι το 1980, κυρίως για τις αξίες, τα πρότυπα 
συμπεριφοράς, τα στερεότυπα σχετικά με το γυναικείο φύλο και την εικόνα της οικογένειας στα 
αναγνωστικά του Δημοτικού (Φραγκουδάκη, 1978). Μετά το 1980 υπάρχουν αρκετές έρευνες που 
αφορούν  τα  σχολικά  εγχειρίδια  (Κανταρτζή,  1992,  Καψάλης,  1995).  Αρκετές  φορές  όμως  αυτή 
περιορίζεται  σε μια  ή  δυο το  πολύ παραμέτρους,  χωρίς  να  υπάρχει  μια  συνολική θεώρηση 
εκείνων των διαστάσεων που συνιστούν το επιστημονικό «προφίλ» ενός σχολικού εγχειριδίου 
(Μπονίδης κ.ά., 1995).

Στην  παρούσα  έρευνα  κάναμε  συγκριτική  αξιολόγηση  διδακτικών  εγχειριδίων,  σε 
επιλεγμένες  ενότητες  από  τη  Φυσική  και  τη  Χημεία  Β΄  και  Γ΄  Γυμνασίου,  με  σκοπό  να 
ελέγξουμε  αν  τα  βιβλία  που  γράφτηκαν  από  τους  ειδικούς  της  διδακτικής  των  Φυσικών 
Επιστημών με βάση θεωρίες μάθησης διαφέρουν από τα σχολικά εγχειρίδια σε σχέση με ένα 
αριθμό  χαρακτηριστικών  και  ειδικότερα  στο  περιεχόμενο,  τη  δομή,  την  αναγνωσιμότητα,  τη 
μεθοδολογία και τον βαθμό κατανόησης. 

Α. Επιλογή και χαρακτηριστικά των εγχειριδίων
     Από τα υπάρχοντα διδακτικά εγχειρίδια επιλέξαμε δύο με κριτήριο τη θεωρία μάθησης στην 
οποία  στηρίζονταν.  Έτσι  για  την  ανακαλυπτική  θεωρία  διαλέξαμε  το  Αμερικάνικο  βιβλίο 
«Physics by Inquiry» («Φυσική με διερώτηση») (1996) των  L.C.Mc Dermott and the Physics 
Education Group at the University of Washington (βιβλίο Α),  γιατί κρίναμε ότι η μακροχρόνια 
έρευνα της ίδιας και της ομάδας της στη διδακτική των Φυσικών Επιστημών έχει προσφέρει 
πάρα πολλά στην εκπαίδευση και γιατί θα θέλαμε να συγκρίνουμε ένα αξιόλογο βιβλίο του 
εξωτερικού με τα δικά μας, παρακάμπτοντας τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ της ελληνικής 
εκπαιδευτικής πραγματικότητας και  των Η.Π.Α. 

Από το βιβλίο αυτό, πρώτα μεταφράσαμε  έξι ενότητες που αναφέρονταν στις ίδιες έννοιες 
με  αυτές  των  σχολικών  εγχειριδίων  του  Γυμνασίου  και  έπειτα  τις  γράψαμε  σε  μορφή 
εγχειριδίου,  διατηρώντας ταυτόχρονα παρόμοια δομή κειμένου με το πρωτότυπο.

Για  την  εποικοδομητική  θεωρία  μάθησης  διαλέξαμε  το  βιβλίο  «Εισαγωγή  στις  Φυσικές  
Επιστήμες» (Φυσική-Χημεία) των Τσαπαρλή- Καμπουράκη (2003) (βιβλίο Β). Το βιβλίο αυτό 
γράφτηκε πειραματικά για την Α΄ Γυμνασίου στα πλαίσια του προγράμματος των  «Σχολείων 
Εφαρμογής  Πειραματικών  Προγραμμάτων  Εκπαίδευσης» (ΣΕΠΠΕ)  του  Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου και το επιλέξαμε διότι  έχει γραφεί από ειδικούς της διδακτικής και παράλληλα έχει 
ήδη κριθεί από τους εκπαιδευτικούς σε άλλη έρευνα κατά τα σχολικά έτη 1998-99 και 1999-
2000.

  Τα σχολικά εγχειρίδια που μελετήσαμε ήταν: 
1.  Φυσική Β΄ Γυμνασίου (2007), των  Αντωνίου Ν., Δημητριάδη Π.,   
     Καμπούρη Κ., Παπαμιχάλη Κ.και Παπατσίμπα Λ.
2.  Φυσική Γ΄ Γυμνασίου (2002), της ίδιας συγγραφικής ομάδας με την 
     προσθήκη του  Χατζητσομπάνη Θ.
3.  Χημεία Β΄ Γυμνασίου(2007), των Αβραμιώτη Σ., Αγγελόπουλου Β.,     
     Καπελώνη Γ., Σινιγάλια Π., Σπαντίδη Δ., Τρικαλίτη Α. και Φίλου Γ. 

Χαρακτηριστικά –στόχοι των συγκρινόμενων βιβλίων
1. Βιβλίο Α:     

• Δίνεται έμφαση στην ανακάλυψη και όχι στην απομνημόνευση
• Η διδασκαλία γίνεται περισσότερο  με ερωτήσεις και λιγότερο με διάλεξη
• Διατίθεται  χρόνος για ανοικτές διερευνήσεις  και  για  διάλογο μεταξύ διδάσκοντα και 

μαθητών με σκοπό τη μάθηση
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• Καταβάλλεται προσπάθεια να βοηθηθούν οι μαθητές να θεωρήσουν τη φυσική και τη 
χημεία ως μια ενεργό διαδικασία της έρευνας στην οποία μπορούν να συμμετέχουν και 
όχι ως ένα παγιωμένο τμήμα γνώσης.

2. Βιβλίο Β:
•  Ενθαρρύνεται η εποικοδομητική-ενεργητική διδασκαλία και μάθηση.
•  Αναπτύσσονται πειραματικές δεξιότητες από τους μαθητές.
•  Γίνεται σύνδεση των φυσικών επιστημών με τη ζωή και τις εφαρμογές.
•  Ακολουθείται η σπειροειδής διδασκαλία με ποιοτική προσέγγιση των εννοιών.
•  Ενισχύεται η νοηματική μάθηση και περιορίζεται η απομνημόνευση.
• Οι  ποσοτικές  σχέσεις  δίνονται  με  απλότητα  και  παράλληλα  αποφεύγονται  οι 

μαθηματικές εξισώσεις και οι γραφικές παραστάσεις.

3. Οι στόχοι και τα χαρακτηριστικά των σχολικών εγχειριδίων αναπτύσσονται αναλυτικά και 
διεξοδικά στις εισαγωγές των αντίστοιχων βιβλίων και υλοποιούν τα αναλυτικά προγράμματα 
του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για τις φυσικές επιστήμες.

Β. Επιλογή μεθόδου αξιολόγησης βιβλίων 
     Τα διδακτικά βιβλία αξιολογούνται κατά πρώτο λόγο, από την άποψη της επιστημονικής 
τους πληρότητας, δηλαδή της ακρίβειας των επιστημονικών εννοιών και μεθόδων στις οποίες 
αναφέρονται  και  κατά  δεύτερο  λόγο,  αξιολογείται  ο  τρόπος  με  τον  οποίο  ένα  διδακτικό 
εγχειρίδιο  επηρεάζει  τον  αναγνώστη-μαθητή,  ως  σύνθεση  δύο  μεταβλητών  κειμενικών και 
εικονικών (Γεωργιάδου κ.ά., 1998).  Η διαδικασία αξιολόγησης ενός γραπτού κειμένου έχει τη 
δυνατότητα προσέγγισης από πολλές πλευρές. Έτσι, για να ελέγξουμε το κατά πόσο ένα βιβλίο 
είναι κατάλληλο ή όχι  για τους μαθητές μας,  το βασικότερο κριτήριο θα πρέπει να είναι ο 
βαθμός στον οποίο αυτό το βιβλίο αντικατοπτρίζει τους εκπαιδευτικούς μας στόχους(Βοσνιάδου 
κ.α., 1998). 
   Μετά  από  μελέτη  της  σχετικής  βιβλιογραφίας,  αποφασίσαμε  να  προχωρήσουμε  στην 
αξιολόγηση των εγχειριδίων με ερωτηματολόγια κλειστού τύπου (κριτήρια αξιολόγησης). Για 
τη σύνθεση των ερωτηματολογίων λάβαμε υπόψη μας εκτός των άλλων, το Διαθεματικό Ενιαίο 
Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών της Φυσικής και της Χημείας για το Γυμνάσιο(2003) και το 
Πλαίσιο Αξιολόγησης Διδακτικών Εγχειριδίων (1999). 
     Τα πεδία ως προς τα οποία αξιολογήθηκαν τα σχετικά βιβλία ήταν: α) Το περιεχόμενο (26 
ερωτήσεις),  β)  η  δομή-οργάνωση (11  ερωτήσεις),  γ)  η  γλώσσα-αναγνωσιμότητα (10 
ερωτήσεις),  δ)  η μεθοδολογία (15  ερωτήσεις)  και  ε)  η κατανοησιμότητα (11  ερωτήσεις), 
συνολικά δηλαδή 73 ερωτήσεις. 
     Με την αξιολόγηση του περιεχομένου επιχειρείται να καθορισθεί η έκταση στην οποία τα 
θέματα του βιβλίου ικανοποιούν τις απαιτήσεις του αναλυτικού προγράμματος, τους στόχους 
του μαθήματος, την ποσότητα και την ποιότητα της νέας γνώσης, ερωτήσεων και ασκήσεων, 
την ύπαρξη κοινωνικών προεκτάσεων και την ανάπτυξη στάσεων και δεξιοτήτων.
      Η  δομή-οργάνωση αφορά τον τρόπο που είναι οργανωμένο-σχεδιασμένο το βιβλίο και 
ειδικότερα  την  αποτελεσματικότητα  της  οργάνωσης,   την  ύπαρξη  αλληλουχίας  μεταξύ  των 
συστατικών μερών του βιβλίου και την  ισόρροπη κατανομή μεταξύ κειμένου και εικονικού 
υλικού.
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     Στο πεδίο γλώσσα-αναγνωσιμότητα ελέγχεται ο βαθμός στον οποίον η χρήση, σύνταξη και 
έκταση  των  λέξεων,  προτάσεων,  και  παραγράφων  συνάδουν  με  το  γλωσσικό  επίπεδο  των 
μαθητών-αναγνωστών, και επιπλέον αν και κατά πόσον οι εικόνες και τα σχεδιαγράμματα  είναι 
ποιοτικά και ευκρινή,  ώστε συνολικά το βιβλίο να καθίσταται ευανάγνωστο και ελκυστικό σε 
μέγιστο βαθμό. 
     Η μεθοδολογία εξετάζει τις μεθόδους με τις οποίες το κάθε βιβλίο προσπαθεί να μεταδώσει 
γνώσεις, στάσεις και δεξιότητες, καθώς και τους τρόπους με τους οποίους εντάσσει τη μάθηση 
σε  κοινωνικά,  ψυχολογικά  και  παιδαγωγικά  πλαίσια,  τα  οποία  καθορίζουν  τις  ανάγκες  των 
μαθητών.
    Τέλος, η κατανοησιμότητα καθορίζεται από το πλήθος των περιεχόμενων πειραμάτων, τον 
βαθμό πρόληψης και  διόρθωσης των παρανοήσεων των μαθητών, την ενθάρρυνση ή όχι της 
αυτενέργειας και του προβληματισμού, καθώς και την επίτευξη νοηματικής μάθησης.
     Από τα παραπάνω κριτήρια,  τα τρία πρώτα θεωρούνται  παράγοντες  που θα πρέπει  να 
ελέγχονται  σε όλα σχεδόν τα διδακτικά εγχειρίδια (γενικά κριτήρια),  ενώ τα δύο τελευταία 
αποτελούν προνομιακό πεδίο των διδακτικών εγχειριδίων που υπερασπίζονται τη διδακτική των 
Φυσικών Επιστημών (ειδικά κριτήρια).
    Για πιο εμπεριστατωμένη βαθμολόγηση, η αξιολόγηση έγινε σε πεντάβαθμη κλίμακα και η 
απάντηση έδειχνε το βαθμό συμφωνίας με το κάθε κριτήριο: 1=καθόλου, 2=λίγο, 3=αρκετά, 
4=πολύ και 5=πάρα πολύ. 
    Πριν να διανεμηθούν τα ερωτηματολόγια στα υποκείμενα του δείγματος,  έγινε έλεγχος της 
εγκυρότητάς τους. Για αυτό το λόγο,  τα δώσαμε σε δύο καθηγητές που δίδασκαν σε γυμνάσιο 
και είχαν μεταπτυχιακό στη διδακτική της φυσικής,  για να τα απαντήσουν και για να κρίνουν 
ταυτόχρονα τις  ερωτήσεις. Από τη διαδικασία αυτή προέκυψαν αλλαγές,  έγιναν διορθώσεις, 
αφαιρέθηκαν και  προστέθηκαν ερωτήσεις  και  τα  ερωτηματολόγια  έλαβαν την   τελική  τους 
μορφή. 
Ο Πίνακας 1 περιέχει  κάποιες από τις ερωτήσεις και ειδικότερα αυτές στις οποίες οι απαντήσεις 
είχαν  το  μεγαλύτερο  εύρος  βαθμολόγησης  (από  1  μέχρι  5),  ανάλογα  με  το  βιβλίο  και  το 
βαθμολογητή. 

Πίνακας 1: Ενδεικτικές ερωτήσεις ανά πεδίο.

Περιεχόμενο Το περιεχόμενο καλλιεργεί την κριτική σκέψη των μαθητών; / Διεγείρει το ενδιαφέρον 
τους; / Συνδέει τις έννοιες με εφαρμογές στην καθημερινή ζωή;

Δομή-Οργάνωση Η εμφάνιση των ενοτήτων ελκύει τους μαθητές; / Το εικονικό υλικό έχει παρεμβληθεί και 
συνδέεται αρμονικά στο κείμενο;

Γλώσσα-
Αναγνωσιμότητα

Η πυκνότητα του κειμένου ανά σελίδα είναι αποδεκτή; / Οι νέες έννοιες ερμηνεύονται 
αναλυτικά; / Χρησιμοποιούνται δόκιμοι όροι στο κείμενο;

Μεθοδολογία Το  βιβλίο:  /  Εφαρμόζει  την  εποικοδομητική  μάθηση;  /  Προάγει  την  αυτονομία  του 
μαθητή; /  Παρέχει τη δυνατότητα συνεργατικής μάθησης;

Κατανοησιμότητα Η  προσέγγιση  του  βιβλίου  περιορίζει  την  απομνημόνευση;  /  Δίνεται  έμφαση  στην 
ποιοτική προσέγγιση των εννοιών; / Ενθαρρύνεται η νοηματική μάθηση των παιδιών; 

  Η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων έγινε μόνο για το σύνολο των βιβλίων που 
εξετάσθηκαν και  όχι  για  τις  επιμέρους  ενότητες αυτών,  διότι  το οριακά μικρό μέγεθος  του 
δείγματος καθιστά  ανασφαλή τα στατιστικά συμπεράσματα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει 
η θεώρηση συνολικά της βαθμολόγησης ως προς τα πέντε πεδία για τις πέντε ενότητες που 
καλύπτονταν και από τα τρία βιβλία, όπου λόγω του πολλαπλασιασμού επί πέντε του αριθμού 
των  δεδομένων,  αντισταθμίζεται  ο  υποκειμενικός  χαρακτήρας  των  απαντήσεων,  ενώ  όπως 
βρέθηκε μειώθηκαν αρκετά οι τιμές των τυπικών αποκλίσεων.
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Γ. Επιλογή δείγματος

   Το δείγμα μας ήταν 34 καθηγητές ΠΕ4 της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που δίδασκαν στους 
Νομούς  Ιωαννίνων,  Πρέβεζας,  Άρτας,  Θεσπρωτίας,  Κέρκυρας και  Ηλείας.  Η κατανομή των 
καθηγητών ως προς την ειδικότητα ήταν: 23 φυσικοί, 8 χημικοί, 2 γεωλόγοι και 1  βιολόγος. Η 
επιλογή του δείγματος έγινε με προσωπικά κριτήρια, δηλαδή οι ερωτώμενοι ήταν κατά κύριο 
λόγο γνωστοί στον ερευνητή ή γνωστοί συναδέλφων του. Πάντως, καταβλήθηκε προσπάθεια 
ώστε το δείγμα να είναι ποιοτικό και πλουραλιστικό κατά το δυνατόν, αλλά δεν ήταν τυχαίο. 
Έτσι από τα 34 άτομα οι 15 ήταν γυναίκες, 8 άτομα είχαν μεταπτυχιακό και  2 διδακτορικό, 
υπήρχαν 3 αναπληρωτές και 31 μόνιμοι που είχαν από 1 μέχρι 30 χρόνια ενεργού υπηρεσίας, 28 
δίδασκαν στο Γυμνάσιο, 5 στο Λύκειο και 1 σε διοικητική θέση τα δύο τελευταία χρόνια. 

Αποτελέσματα ποσοτικής έρευνας
    Ο πίνακας 2 δείχνει τα σχετικά αποτελέσματα, όπου  παρατηρούμε την ύπαρξη στατιστικά 
σημαντικής διαφοράς για τα τέσσερα από τα πέντε πεδία. Ο πίνακας δίνει τους μέσους όρους 
(με τις αντίστοιχες τυπικές αποκλίσεις σε παρένθεση) για τα πέντε αξιολογηθέντα πεδία   καθώς 
και τις τιμές του στατιστικού κριτηρίου F με τις αντίστοιχες τιμές του επιπέδου σημαντικότητας 
p. Ο  αστερίσκος  υποδηλώνει  στατιστική  σημαντικότητα  σε  επίπεδο  95%  (99%  ο  διπλός 
αστερίσκος).

Πίνακας  2:  Βαθμολόγηση,   ως  προς  τα  πέντε  πεδία,  συνολικά  για  τις  πέντε  ενότητες  που 
καλύπτονταν και από τα τρία βιβλία. 

Α Β ΣΧΟΛΙΚΑ F p
Περιεχόμενο 3,26 (0,17) 3,40 (0,23) 2,96 (0,22) 6,004 0,016*
Δομή-Οργάνωση 2,93 (0,07) 3,59 (0,12) 3,29 (0,33) 12,681 0,001**
Γλώσσα-Αναγνωσιμότητα 3,46 (0,14) 3,62 (0,35) 3,24 (0,32) 2,230 0,150
Μεθοδολογία 3,50 (0,18) 3,65 (0,26) 2,77 (0,21) 23,753 0,001**
Κατανοησιμότητα 3,37 (0,19) 3,64 (0,23) 2,72 (0,22) 24,549 0,001**

   Τέλος,  ανεξάρτητα  από  τη  στατιστική  ανάλυση,  αλλά  και  εξ  αιτίας  της  περιορισμένης 
πληροφόρησης από αυτήν,  οδηγούμαστε στο να αναζητήσουμε γενικές τάσεις στα ποσοτικά 
αποτελέσματά μας. Ως προς το περιεχόμενο, σε όλες (σχεδόν) τις ενότητες, υπερτερεί το βιβλίο 
Β με το Α να ακολουθεί. Εξαίρεση συναντάμε μόνο στην ενότητα «Μάζα-πυκνότητα» όπου 
υπερέχει ελαφρά το Α.  

Ως προς τη δομή-οργάνωση, έχουμε επίσης την ίδια εικόνα,  όσον αφορά την πρώτη θέση. 
Σε όλες τις ενότητες προηγείται το βιβλίο Β αλλά στη δεύτερη θέση βρίσκουμε τα σχολικά 
βιβλία  στις  περισσότερες  ενότητες.  Το  βιβλίο  Α υπερέχει  ελαφρά  του σχολικού  μόνο  στην 
ομαλή κίνηση. Τα αποτελέσματα για το πεδίο αυτό δεν ήταν έκπληξη για μας διότι αφενός οι 
συγγραφείς των σχολικών βιβλίων ακολουθούν πιστά τις οδηγίες του Π.Ι. ως προς τη δομή-
οργάνωση που πρέπει να έχουν τα βιβλία, αφετέρου η δομή του Αμερικάνικου βιβλίου ήταν 
πρωτόγνωρη και ασυνήθιστη για τους συναδέλφους που συμμετείχαν στην έρευνα. 

Ως προς τη γλώσσα-αναγνωσιμότητα, το βιβλίο Β καταλαμβάνει πάλι την πρώτη θέση σε 
όλες τις ενότητες, ενώ το βιβλίο Α έρχεται δεύτερο σχεδόν σε όλες τις ενότητες.  Τα σχολικά 
είναι  στην  τρίτη  θέση,  μόνο  που  εδώ  το  βιβλίο  της  χημείας  β΄  γυμνασίου  (αντιδράσεις-
διαλύματα) έχει βαθμολογηθεί αρκετά πάνω από το μέσο όρο των σχολικών και συναγωνίζεται 
επί ίσοις όροις το βιβλίο Β. Επίσης, όπως φάνηκε από τις απαντήσεις, σε αυτό το πεδίο τα 
σχολικά βιβλία φυσικής υστέρησαν. 
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Συνεχίζοντας με τη μεθοδολογία, παρατηρούμε ότι το βιβλίο Β υστερεί λίγο σε σχέση με 
το Α στον ηλεκτρισμό,  την ενέργεια  και  τη μάζα-πυκνότητα.  Αυτό για  μας  ήταν λίγο-πολύ 
αναμενόμενο διότι  και  τα δύο βιβλία έχουν πολλά στοιχεία που προκαλούν τη μάθηση και 
κάνουν ευκολότερη τη διδασκαλία με τις μεθόδους που χρησιμοποιούν. Έτσι, άλλοι συνάδελφοι 
προτίμησαν να βαθμολογήσουν καλύτερα  το Α και  άλλοι  το  Β,  αλλά και  σε σχέση με  τα 
σχολικά σε όλα τα κεφάλαια. 

Τελειώνοντας με την κατανοησιμότητα, η κατάσταση δεν φαίνεται να αλλάζει, όπου και 
πάλι  πρώτο είναι  (με  μια  εξαίρεση) το  Β και   δεύτερο το Α.  Και  εδώ τα  δύο μη  σχολικά 
εγχειρίδια υπερέχουν αρκετά σε όλες τις ενότητες.  

Συμπεράσματα
   Από  τη  μικρής  κλίμακας  συγκριτική  αξιολόγηση  που  επιχειρήσαμε  και  βασισμένοι  στα 
αποτελέσματα,  συμπεραίνουμε ότι  τα εγχειρίδια που έχουν γράψει οι ερευνητές της διδακτικής 
είναι  κατά  κανόνα καλύτερα σε όλους  τους  τομείς  από τα σχολικά  βιβλία,  παρόλο που τα 
ερωτηματολόγια  ανταποκρίνονταν  ως  επί  το  πλείστον  στις  προδιαγραφές  που  θέτει  το 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για τη συγγραφή των παραπάνω βιβλίων. 

Εδώ βέβαια θα πρέπει να επισημάνουμε τα εξής: α) Αν και ο τρόπος γραφής από κεφάλαιο 
σε κεφάλαιο δεν αλλάζει, παρατηρήθηκε το φαινόμενο διαφορετικής βαθμολόγησης για το ίδιο 
βιβλίο από τους αξιολογητές εκπαιδευτικούς. Αυτό προφανώς δείχνει την υποκειμενικότητα και 
τη συνέπεια ή όχι των απαντήσεων των ερωτώμενων, κάτι που φαίνεται και από τα περισσότερα 
στατιστικώς σημαντικά ευρήματα όταν θεωρήσαμε συνολικά  τις  προτιμήσεις   για  τις  πέντε 
ενότητες που καλύπτονταν και από τα τρία βιβλία (βλ. Πίνακα 1). Προφανώς, με μεγαλύτερο 
δείγμα, τα αποτελέσματα θα ήταν πιο αξιόπιστα. β) Οι διαφορές των προτιμήσεων σε πολλές 
περιπτώσεις βρέθηκαν σχετικά μικρές. Αυτό δείχνει  ότι  αφενός τα εγχειρίδια των ερευνητών 
δεν είναι οπωσδήποτε άριστα, αφετέρου ότι τα σχολικά βιβλία δεν είναι ακατάλληλα και με 
κάποια προσπάθεια, φροντίδα και μελέτη των παιδαγωγικών ερευνών έχουν τα φόντα να γίνουν 
πολύ καλύτερα. γ)  Το δείγμα μας ήταν καθηγητές  που διδάσκουν τα βιβλία και  απάντησαν 
προσωπικά και υπεύθυνα σε όλα τα κριτήρια. Όμως,  αρκετές από τις ερωτήσεις αφορούσαν 
μαθητές που τα διαβάζουν και θα είχαν κάθε λόγο να εκφράσουν τη γνώμη τους και να δώσουν 
τις δικές τους απαντήσεις. Το δεδομένο αυτό υποδεικνύει την ανάγκη να επαναληφθεί η έρευνα 
με μαθητικό δείγμα. 
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Προσαρμογές στη διδασκαλία της Φυσικής για μαθητές με μαθησιακές 
δυσκολίες με τη βοήθεια εννοιολογικών χαρτών

Φερεντίνου Α., Παπαλεξόπουλος Π., Βαβουγυιός Δ.
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Τμήματα ένταξης, milts@sch.gr
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Στην παρούσα εργασία περιγράφεται η προσαρμογή της διδασκαλίας της φυσικής για 
μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες που φοιτούν σε τμήματα ένταξης όσον αφορά το 
περιεχόμενο των δυνάμεων που διδάσκεται στη Β  Γυμνασίου. Λαμβάνοντας υπόψη τα΄  
γνωστικά εμπόδια που συναντούν τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες στην κατανόηση 
των  επιστημονικών  εννοιών  περιγράφονται  οι  δυνατότητες  που  παρέχουν  οι 
εννοιολογικοί χάρτες και οι εναλλακτικές μορφές τους σε όλα τα στάδια της διδακτικής 
στήριξης  στα  τμήματα  ένταξης.  Ο  σχεδιασμός  της  προτεινόμενης  στήριξης  των 
μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες πραγματοποιείται στο πλαίσιο της επίτευξης των 
διδακτικών στόχων κάθε διδακτέας ενότητας της φυσικής με σκοπό αυτοί οι μαθητές 
να ενταχθούν με επιτυχία στη γενική τάξη.

Εισαγωγή

Σύμφωνα με τον Hammill (1990) οι μαθησιακές δυσκολίες αποτελούν μια ανομοιογενή ομάδα 
διαταραχών που εμφανίζουν ορισμένα παιδιά όσον αφορά τις ικανότητες της ακρόασης, της 
ομιλίας, της ανάγνωσης, της γραφής, του συλλογισμού ή των μαθηματικών ικανοτήτων (βλ. 
Παντελιάδου 2000).  Πρόσφατες έρευνες επιβεβαιώνουν την υπόθεση ότι τα αίτια αυτών των 
διαταραχών  οφείλονται  σε  νευρολογικές  δυσλειτουργίες  και  ελλείμματα  (Rourke 2005).  Οι 
μαθησιακές δυσκολίες που εμφανίζονται μαζί με άλλες καταστάσεις μειονεξίας όπως  βλάβη 
στην όραση ή την ακοή, νοητική καθυστέρηση κ.ά.  ή με περιβαλλοντικές επιδράσεις, όπως 
ακατάλληλη διδασκαλία κ.λπ. δεν αποτελούν άμεση συνέπεια αυτών των καταστάσεων ή των 
επιδράσεων (βλ. Παντελιάδου 2000).  
Όσον  αφορά  τα  μαθήματα  των  φυσικών  επιστημών  τα  παιδιά  με  μαθησιακές  δυσκολίες 
αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στην επίτευξη των διδακτικών σκοπών που προβλέπονται 
από  τα  αντίστοιχα  αναλυτικά  προγράμματα  σπουδών.  Πιο  συγκεκριμένα  οι  μαθητές  με 
μαθησιακές δυσκολίες: α) δυσκολεύονται να χειριστούν πληροφορίες από την προϋπάρχουσα 
σχολική τους γνώση η οποία δείχνει περιορισμένη (Mastropieri  et al 1996 βλ. Τσελφές  et al 
2006),  τείνουν  να  εστιάζουν  σε  λίγες  μόνο  διαστάσεις  ενός  φαινομένου  και  να  εξάγουν 
συμπεράσματα βασισμένοι  σχεδόν αποκλειστικά στην αισθητηριακή αντίληψη, β) διαθέτουν 
ένα σύστημα εναλλακτικών αναπαραστάσεων για τον εμπειρικό τους κόσμο, ανάλογο με αυτό 
που  συναντάται  και  στους  υπόλοιπους  μαθητές  (Τσελφές  et al 2006),  γ)  είναι  σε  θέση  να 
συλλογιστούν επαγωγικά και  να δομήσουν νοητικά τις  επιστημονικές έννοιες  εφόσον έχουν 
παρακολουθήσει κατάλληλα σχεδιασμένες εκπαιδευτικές παρεμβάσεις (Scruggs & Mastropieri 
1994). 
Υιοθετώντας την άποψη ότι η προσαρμογή της διδασκαλίας για τους μαθητές με μαθησιακές 
δυσκολίες  δεν  πρέπει  να  πραγματοποιείται  με  τη  μείωση  της  διδακτέας  ύλης  και  την 
επιφανειακή απομνημόνευση μειωμένου όγκου πληροφοριών αλλά να στηρίζεται στην επιλογή 
μιας γνωστικής  περιοχής με την οποία θα καλλιεργηθεί  η κριτική σκέψη και  θα διδαχθούν 
στρατηγικές μάθησης και οργάνωσης-επεξεργασίας πληροφοριών θεωρούμε ότι η χρήση των 

903



  6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής των Φ.Ε. και Ν.Τ. στην Εκπαίδευση

εννοιολογικών χαρτών είναι σημαντική διότι μπορεί να βοηθήσει πολλαπλά (Παντελιάδου et al 
2004). Οι  εννοιολογικοί  χάρτες  είναι  γραφικές  αναπαραστάσεις που  παρουσιάζουν  με 
ιεραρχημένο και οργανωμένο τρόπο έννοιες, με ορισμένα ή το σύνολο των χαρακτηριστικών 
τους και περιέχουν τις γενικές ή ειδικές σχέσεις μεταξύ των εννοιών και των χαρακτηριστικών 
τους  (Novak & Cañas  2006).  Οι εννοιολογικοί  χάρτες  διαχωρίζουν και  κατηγοριοποιούν τις 
διαφορετικές  έννοιες,  αναδεικνύουν  τις  μεταξύ  τους  σχέσεις  δίνοντας  δομή  στη  διδακτέα 
ενότητα  παρουσιάζοντας  το  περιεχόμενό  της  με  οργανωμένο  τρόπο.  Επιπλέον  υπάρχει  η 
δυνατότητα  η  παρουσίαση  των  πληροφοριών  να  γίνεται  με  διαφορετικούς  τρόπους  που 
στοχεύουν στην ενεργοποίηση όλων των αισθήσεων των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες, 
όπως  ποικίλα  χρώματα,  εικόνες,  σχήματα,  σκίτσα,  γραφικές  παραστάσεις.  Η  χρήση  των 
εννοιολογικών  χαρτών  βοηθά  στη  βελτίωση  της  μνήμης,  την  ανάπτυξη  στρατηγικών 
απομνημόνευσης  και  μεταγνωστικών  δεξιοτήτων  των  μαθητών  με  μαθησιακές  δυσκολίες 
(Novak  & Cañas  2006),  οι  οποίοι  δυσκολεύονται  να  αναπτύξουν  αυτές  τις  ικανότητες  και 
στρατηγικές που οι άλλοι μαθητές αναπτύσσουν μόνοι τους ή ευκολότερα (Παντελιάδου et al 
2004).
Στο  πλαίσιο  του  σχεδιασμού  διδακτικών  παρεμβάσεων  κατάλληλα  προσαρμοσμένων  στις 
ανάγκες των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες ώστε να ενταχθούν ομαλά στη γενική τάξη σε 
αυτή την εργασία περιγράφεται ο σχεδιασμός της διδασκαλίας των δυνάμεων με τη βοήθεια 
εννοιολογικών  χαρτών  για  το  μάθημα  της  φυσικής  της  Β΄  Γυμνασίου.  Πιο  συγκεκριμένα 
περιγράφεται ο σχεδιασμός της διδασκαλίας των δυνάμεων στη γενική τάξη που απευθύνεται σε 
όλους τους μαθητές και η προσαρμογή της διδασκαλίας για παιδιά με  μαθησιακές δυσκολίες 
που φοιτούν σε τμήμα ένταξης.

Διδασκαλία στη γενική τάξη

Το περιεχόμενο της διδακτικής ενότητας των δυνάμεων περιλαμβάνει την έννοια της  δύναμης 
και τον διανυσματικό χαρακτήρα της, τα είδη των δυνάμεων, τη δύναμη του βάρους και της 
τριβής  και  τον σχεδιασμό των δυνάμεων  (Αντωνίου et  al  2007α).  Οι  διδακτικοί  στόχοι  που 
επιδιώκεται να επιτευχθούν (Αντωνίου et al 2007β, Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων 
Σπουδών 2003)  με  τη  διδασκαλία  των  δυνάμεων  στη  γενική  τάξη  είναι  οι  μαθητές:  α)  να 
προσεγγίζουν την έννοια της δύναμης μέσω των μεταβολών που προκαλεί στην κίνηση ή στο 
σχήμα των σωμάτων, β) να περιγράφουν παραδείγματα σωμάτων πάνω στα οποία ενεργούν 
δυνάμεις, γ) να περιγράφουν την αλληλεπίδραση δύο σωμάτων με τη βοήθεια των δυνάμεων 
που αναπτύσσονται μεταξύ τους, δ) να περιγράφουν και να σχεδιάζουν δυνάμεις επαφής και 
δυνάμεις από απόσταση, ε) να εξηγούν τη λειτουργία του δυναμόμετρου με τη χρήση του νόμου 
του Hooke και στ) να περιγράφουν τα χαρακτηριστικά της δύναμης του βάρους και της δύναμης 
της τριβής και να τις σχεδιάζουν σε συγκεκριμένες εφαρμογές, ζ) να σχεδιάζουν τις δυνάμεις 
που  ενεργούν  σε  ένα  σώμα,  σε  συγκεκριμένες  εφαρμογές.  Για  την  επίτευξη  των 
προαναφερόμενων διδακτικών στόχων μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι παρακάτω διδακτικές 
προσεγγίσεις: i)  διεξαγωγή  συζήτησης με  αναφορά παραδειγμάτων από την καθημερινή ζωή 
των μαθητών (π.χ. άσκηση δύναμης με το χέρι στο θρανίο κ.λπ.) και με χρήση των εικόνων του 
σχολικού βιβλίου για  την εισαγωγή στην έννοια της δύναμης,  ii) πραγματοποίηση πειράματος 
επίδειξης  μέσα  στην  τάξη  για  την  μέτρηση  δύναμης  με  δυναμόμετρο,  iii)  παρουσίαση 
παραδειγμάτων και σχεδίαση δυνάμεων επαφής και δυνάμεων από απόσταση στον πίνακα από 
τον εκπαιδευτικό, iv) περιγραφή των χαρακτηριστικών της δύναμης του βάρους και της τριβής 
και v) περιγραφή της διαδικασίας εντοπισμού και σχεδιασμού των δυνάμεων που ενεργού σε 
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ένα  σώμα.  Στο  τέλος  της  διδασκαλίας  πραγματοποιούνται  ασκήσεις  που  αναφέρονται  σε 
περιπτώσεις σωμάτων για τα οποία οι μαθητές καλούνται να εντοπίσουν και να σχεδιάσουν τις 
δυνάμεις που ασκούνται σε αυτά.

Διδασκαλία στο τμήμα ένταξης 

Εικόνα 1: Ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιείται στην αρχή της εξατομικευμένης διδασκαλίας.

Ο εκπαιδευτικός της ειδικής αγωγής ενημερώνεται από τον εκπαιδευτικό της γενικής τάξης για 
τους διδακτικούς στόχους που επιδιώχθηκε να επιτευχθούν κατά τη διδασκαλία των δυνάμεων, 
τις  διδακτικές  προσεγγίσεις  και  τις  ασκήσεις  που  πραγματοποιήθηκαν.  Στην  αρχή  της 
διδασκαλίας  στο  τμήμα  ένταξης  χορηγείται  στους  μαθητές  με  μαθησιακές  δυσκολίες 
ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις  κλειστού και  ανοιχτού τύπου (βλ. εικόνα 1, Κασσέτας 2000) 
ώστε  να  ανιχνευτούν  παρανοήσεις  και  εναλλακτικές  ιδέες  των  μαθητών  όσον  αφορά  το 
περιεχόμενο των δυνάμεων που διδάχτηκε στη γενική τάξη. Ο εντοπισμός των παρανοήσεων 
και των εναλλακτικών ιδεών των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες βοηθά τον εκπαιδευτικό 
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της ειδικής αγωγής να καθορίσει με σαφήνεια τους διδακτικούς στόχους (Grumbine & Alden 
2006)  τους  οποίους  θα  επιδιώξει  να  επιτύχει  με  την  ενισχυτική  διδασκαλία  που  θα 
πραγματοποιήσει στο τμήμα ένταξης. 

Οι εννοιολογικοί χάρτες με την πολλαπλή χρήση τους μπορεί να αποτελέσουν βασικό διδακτικό 
εργαλείο για την επίτευξη των διδακτικών στόχων που έχει θέσει ο εκπαιδευτικός της ειδικής 
αγωγής. 

1. Αρχικά  ο  εννοιολογικός  χάρτης  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  ως  εργαλείο  επανάληψης 
(Βασιλοπούλου 2001, Μπελιώκας 2005) για να συνοψίσει τις κυριότερες έννοιες και τις 
μεταξύ τους σχέσεις που διδάχτηκαν στη γενική τάξη, δηλαδή την έννοια της δύναμης, 
τον διανυσματικό χαρακτήρα της, τα είδη των δυνάμεων κ.λπ. (βλ. εικόνα 2). 

Εικόνα 2: Εννοιολογικός χάρτης για το φυσικό μέγεθος της δύναμης

2. Στη συνέχεια μπορεί να δοθεί ένας μικρότερος σε έκταση εννοιολογικός χάρτης για να 
τονιστεί  η διάκριση στη χρήση της έννοιας/ φυσικό μέγεθος δύναμη στη γλώσσα της 
φυσικής και στην καθημερινή γλώσσα και έτσι να αποφευχθούν παρανοήσεις (Κασσέτας 
2000, Αντωνίου et al 2007β). Επίσης η χρήση του συγκεκριμένου εννοιολογικού χάρτη 
που  διαθέτει  περιορισμένο  αριθμό  πληροφοριών  μπορεί  να  βοηθήσει  μαθητές  με 
μαθησιακές δυσκολίες να δομήσουν νοητικά τις επιστημονικές έννοιες με τέτοιο τρόπο 
ώστε  να  τροποποιήσουν  τις  εναλλακτικές  αναπαραστάσεις  τους  για  την  έννοια  της 
δύναμης. Η προαναφερόμενη διάκριση στη χρήση της δύναμης μπορεί να ενισχυθεί με 
τη  χρήση  χρωματικού  κώδικα  (για  παράδειγμα  να  σχεδιαστούν  με  άλλο  χρώμα  οι 
περιοχές  του  χάρτη  που  περιγράφουν  τα  χαρακτηριστικά  της  έννοιας  δύναμη  της 
καθημερινής γλώσσας και με άλλο τα στοιχεία που συνθέτουν τον ορισμό του φυσικού 
μεγέθους δύναμη).
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Εικόνα 3: Εννοιολογικός χάρτης για τον διαχωρισμό στη χρήση της έννοιας «δύναμη» στη γλώσσα της 
φυσικής και την καθημερινή γλώσσα.

3. Μία  σημαντική  λειτουργία  του  εννοιολογικού  χάρτη  είναι  η  ενεργοποίηση  της 
συμμετοχής των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες σε όλες τις φάσεις της διδασκαλίας 
με συνέπεια την καλλιέργεια των μεταγνωστικών δεξιοτήτων τους (Kim et al 2004). Η 
ενεργός συμμετοχή των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες μπορεί να υλοποιηθεί με 
ποικίλους τρόπους. Ενδεικτικοί τρόποι είναι: i) η χρήση διαφορετικών χρωμάτων από 
τους  μαθητές  για  να  διακρίνουν  ορισμένες  έννοιες  που  παρουσιάζονται  στον 
εννοιολογικό  χάρτη,  π.χ.  οι  δυνάμεις  επαφής  και  οι  δυνάμεις  από  απόσταση, 
(Βασιλοπούλου 2001) ii)  ο εντοπισμός εικόνων από τους μαθητές προερχόμενες από 
διάφορες  πηγές,  όπως  το  διαδίκτυο,  περιοδικά  κ.λπ.  οι  οποίες  μπορούν  να 
ενσωματωθούν  στους  εννοιολογικούς  χάρτες.  Έρευνες  έχουν  δείξει  ότι  μαθητές 
προτιμούν  να  δέχονται  πληροφορίες  από  προσεκτικά  επιλεγμένες  εικόνες  παρά  από 
μακροσκελή  κείμενα  (Μαντζουρίδης  et  al  2007)  και  ιδιαίτερα  για  τους  μαθητές  με 
μαθησιακές  δυσκολίες  η  κατάλληλη  χρήση  τους  μπορεί  να  τούς  βοηθήσει  να 
ξεπεράσουν ενδεχόμενα αναγνωστικά προβλήματα.

4. Μία  εναλλακτική  μορφή  του  εννοιολογικού  χάρτη  είναι  η  ημιδομημένη  μορφή  του 
(Παντελιάδου 2000, Kim et al 2004) όπου παρουσιάζεται η βασική έννοια της δύναμης 
συνοδευμένη με μια λίστα με από άλλες έννοιες. Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες 
εφόσον  έχουν  εξοικειωθεί  με  την  κατασκευή  εννοιολογικών  χαρτών  μπορούν  να 
ολοκληρώσουν τη δομή του χάρτη πραγματοποιώντας τις απαραίτητες συνδέσεις μεταξύ 
της  έννοιας  της  δύναμης  και  των  εννοιών  της  λίστας.  Ο  εκπαιδευτικός  της  ειδικής 
αγωγής θα πραγματοποιήσει τις ενδεχόμενες διορθώσεις στις συνδέσεις και θα παράσχει 
τις απαιτούμενες διευκρινήσεις (βλ. εικόνα 4). Η ημιδομημένη μορφή του εννοιολογικού 
χάρτη μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες να κατανοήσουν τις 
σχέσεις  μεταξύ  των  φυσικών  εννοιών  (Boyle  1996),  ενώ  μπορεί  να  αποτελέσει  και 
εργαλείο  αξιολόγησης  της  επίδοσης  του  μαθητή  ή  και  της  διδασκαλίας  που 
πραγματοποιήθηκε (Βασιλοπούλου 2001).
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5. Μία άλλη χρήση του εννοιολογικού χάρτη  είναι  η  ανάρτηση του στην αίθουσα του 
τμήματος ένταξης ώστε οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες να έχουν άμεση πρόσβαση 
σε αυτόν (Βασιλοπούλου 2001). Αποτελέσματα ερευνών για τη λειτουργία της μνήμης 
δείχνουν ότι το ανθρώπινο μυαλό οργανώνει τις πληροφορίες και συγκροτεί καλλίτερα 
τις  ιεραρχικές δομές  που  έχουν πληρότητα και  συνάφεια παρά μεμονωμένα στοιχεία 
(Novak  &  Cañas  2006, Kim  et  al  2004).  Έτσι  η  δυνατότητα  της  άμεσης  και 
επαναλαμβανόμενης  χρήσης  από  τους  μαθητές  με  μαθησιακές  δυσκολίες  του 
αναρτημένου  εννοιολογικού  χάρτη  μπορεί  να  συνεισφέρει  στην  εδραίωση  των 
καινούργιων πληροφοριών και δομών της ενότητας των δυνάμεων στην μακροπρόθεσμη 
μνήμη των μαθητών. 

Η ανάθεση εργασίας για το σπίτι μπορεί να αναφέρεται στη συγγραφή από τους μαθητές με 
μαθησιακές δυσκολίες μιας περίληψης της ενότητας των δυνάμεων που διδάχτηκαν στη γενική 
τάξη και στο τμήμα ένταξης. Η  συγγραφή της περίληψης με οδηγό τους εννοιολογικούς χάρτες 
που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας μπορεί βοηθήσει τους μαθητές στην 
κατανόηση της έννοιας της δυνάμεων και στη χρήση της επιστημονικής ορολογίας. 

Εικόνα 4: Ημιδομημένος εννοιολογικός χάρτης για την έννοια της «δύναμης»

Συζήτηση 

Η χρήση  των εννοιολογικών χαρτών  κατά τη  διδακτική στήριξη  έχει  δείξει  ότι  βοηθά  τους 
μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες στην εκμάθηση του καινούργιου επιστημονικού λεξιλογίου 
και  γενικότερα  του  επιστημονικού  λόγου,  στην  οργάνωση  και  ταχύτερη  ανάκληση  των 
διδασκομένων  εννοιών  (Hall  &  Strangman  2002),  στην  ενεργό  συμμετοχή  τους  κατά  τη 
διδασκαλία  και  γενικά  στη  βελτίωση  της  επίδοσης  τους  ιδιαίτερα  όταν  συμμετέχουν  στην 
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κατασκευή  των χαρτών  ή όταν τους κατασκευάζουν οι ίδιοι  (Boyle 1996, Hall & Strangman 
2002).  Σε  αυτή  την  εργασία  παρουσιάστηκαν  ειδικότερα  οι  εναλλακτικές  δυνατότητες  που 
προσφέρει η χρήση των εννοιολογικών χαρτών στο μάθημα της φυσικής κατά τη διδακτική 
στήριξη των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες στα τμήματα ένταξης.  Οι δυνατότητες που 
προσφέρουν οι εννοιολογικοί χάρτες μπορούν να προσαρμοστούν στις μαθησιακές ανάγκες των 
μαθητών  με  μαθησιακές  δυσκολίες  και  στις  οδηγίες  που  παρέχει  το  εξατομικευμένο 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα κάθε μαθητή ώστε να επιτευχθούν οι διδακτικοί στόχοι  που έχουν 
τεθεί για το περιεχόμενο της φυσικής. Πρέπει βέβαια να σημειωθεί ότι η αποτελεσματικότητα 
αυτής της πρότασης που περιγράφηκε είναι υπό διερεύνηση με τη χρήση εμπειρικών δεδομένων 
που συγκεντρώνονται από τη διδασκαλία μαθημάτων φυσικής σε τμήματα ένταξης. 
Γενικότερα,  θεωρούμε  ότι  η  ικανοποίηση  των  μαθησιακών  αναγκών  των  μαθητών  με 
μαθησιακές δυσκολίες δεν θα συμβάλει μόνο στην απόκτηση γνώσεων από τους μαθητές όσον 
αφορά την επιστήμη της φυσικής και τη δυνατότητά τους να περιγράφουν και να ερμηνεύουν τα 
φυσικά  φαινόμενα  με  ενιαίο  τρόπο  (Διαθεματικό  Ενιαίο  Πλαίσιο  Προγραμμάτων  Σπουδών 
2003), αλλά και στην ενεργό συμμετοχή τους στη γενική τάξη και στην αποδοχή τους από τους 
υπόλοιπους μαθητές. Η επιτυχία όμως της διδακτικής στήριξης των μαθητών με μαθησιακές 
δυσκολίες στα τμήματα ένταξης για να ενταχθούν ομαλά στη γενική τάξη θεωρούμε ότι απαιτεί 
και την ικανοποίηση ορισμένων πρόσθετων προϋποθέσεων με κυριότερη την υιοθέτηση της 
άποψης (Δελλασούδας  2005)  από τους  εκπαιδευτικούς  και  τους  γονείς  ότι  όλοι  οι  μαθητές 
έχουν  ιδιαίτερες  γνώσεις  και  ανάγκες  οι  οποίες  θα  πρέπει  να  αντιμετωπίζονται  στο  ίδιο 
εκπαιδευτικό πλαίσιο μέσα σε ένα σταθερό εκπαιδευτικό περιβάλλον. 
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Μελέτη της εξέλιξης του βάθους του εκπαιδευτικού αναστοχασμού σε 
όψεις της παιδαγωγικής γνώσης περιεχομένου 

Χαϊτίδου Μ., Σπύρτου Α., Καριώτογλου Π.
Βιολόγος, 3ο ΓΕΛ Πτολεμαΐδας, chaitidou@gmail.com

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, ΠΤΔΕ Φλώρινας, aspirtou@uowm.gr
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, ΠΤΝ Φλώρινας, pkariotog@uowm.gr

Για  την  παρούσα  εργασία  ελήφθη  υπόψη  αφενός  ότι  η  παιδαγωγική  γνώση 
περιεχομένου παρέχει ένα πλαίσιο για την εκπαίδευση εκπαιδευτικών και αφετέρου, 
ότι  ο  αναστοχασμός  των  εκπαιδευτικών  απασχολεί  τις  τελευταίες  δεκαετίες  την 
εκπαιδευτική κοινότητα. Στην εργασία περιγράφεται ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα το 
οποίο  παρακολούθησαν  φοιτητές/τριες  Παιδαγωγικού  Τμήματος  Δημοτικής 
εκπαίδευσης με σκοπό να γνωρίσουν τα κυριότερα διδακτικά μοντέλα των Φυσικών 
Επιστημών και να μπορούν να εφαρμόζουν ένα συγκεκριμένο εργαλείο για να αναλύουν 
τα μοντέλα αυτά. Ακόμη, παρουσιάζεται η εξέλιξη του βάθους του αναστοχασμού μιας 
μελέτης  περίπτωσης  κατά  το  σχεδιασμό  ενός  μαθήματος  φυσικών  επιστημών.  Τα 
αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν την εξέλιξη του βάθους του αναστοχασμού της 
μελέτης περίπτωσης σε ειδικές συνιστώσες της παιδαγωγικής γνώσης περιεχομένου 
των φυσικών επιστημών.

Εισαγωγή

Το θεωρητικό  υπόβαθρο  της  εργασίας  αφορά στην  εκπαίδευση  των  εκπαιδευτικών  στις 
φυσικές επιστήμες και κινείται σε δύο επίπεδα: την παιδαγωγική γνώση περιεχομένου φυσικών 
επιστημών και τον εκπαιδευτικό αναστοχασμό. 

Στο πεδίο της εκπαιδευτικής έρευνας υπήρχε πάντα, κυρίως όσον αφορά στην προετοιμασία 
των μελλοντικών εκπαιδευτικών, μια ασυνέχεια μεταξύ της γνώσης του περιεχομένου και της 
γενικής παιδαγωγικής γνώσης, δηλαδή της γνώσης του πώς να διδάσκει κανείς. Ασυνέχεια την 
οποία  ήρθε  και  κάλυψε  ο  Shulman  (1986)  με  την  εισαγωγή  του  όρου  παιδαγωγική  γνώση 
περιεχομένου (π.γ.π.). Ο Schulman ανέπτυξε ένα πλαίσιο για την εκπαίδευση εκπαιδευτικών με 
την εισαγωγή του όρου παιδαγωγική γνώση περιεχομένου, την οποία ορίζει ως το «αμάλγαμα» 
του  περιεχομένου  και  της  παιδαγωγικής  γνώσης,  αποκλειστικής  αρμοδιότητας  του 
εκπαιδευτικού, προκειμένου ο εκπαιδευτικός να κάνει τη δουλειά του. 

Στο χώρο της διδακτικής των φυσικών επιστημών, η π.γ.π. ορίζεται ως  «το αμάλγαμα της  
παιδαγωγικής  γνώσης  και  της  κατανόησης  του  περιεχομένου  των  μαθημάτων  των  φυσικών 
επιστημών με τρόπο που να επηρεάζει τη διδακτική τους ώστε οι μαθητές να βοηθηθούν στο να 
κατανοήσουν αυτά τα μαθήματα» (Loughran, Mulhall & Berry 2004). Συγκεκριμένα η π.γ.π. των 
φυσικών επιστημών αποτελεί το μετασχηματισμό της γνώσης του περιεχομένου (εννοιολογική 
και  διαδικαστική),  της  παιδαγωγικής  γνώσης  π.χ.  διαχείριση  τάξης,  και  της  γνώσης  του 
πλαισίου όπως το σχολείο και η γεωγραφική περιοχή (Magnusson, Krajcik & Borko 1999). Δύο 
βασικά χαρακτηριστικά της π.γ.π. στις φυσικές επιστήμες θεωρούνται ότι είναι η γνώση των 
διδακτικών  στρατηγικών,  η  οποία  ενσωματώνει  ό,τι  ξέρει  ο  εκπαιδευτικός  να  κάνει 
προκειμένου  να  βοηθήσει  τους  μαθητές  να  κατανοήσουν  ένα  συγκεκριμένο  επιστημονικό 
περιεχόμενο  και  η  γνώση  των  δυσκολιών  των  μαθητών  αναφορικά  με  το  επιστημονικό 
περιεχόμενο  και  είναι  σημαντικό  να  υπογραμμιστεί  ότι  επειδή  η  π.γ.π  ασχολείται  με  τη 
διδασκαλία  συγκεκριμένων  μαθημάτων,  μπορεί  να  είναι  διαφορετική  από  τη  γνώση  της 
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αντίστοιχης  επιστήμης  (van  Driel,  Verloop,  de  Vos  1998).  Στο  ίδιο  μήκος  κύματος 
υποστηρίζεται  ότι  για  την  ανάπτυξη  της  π.γ.π.  των  φυσικών  επιστημών  αλληλεπιδρούν 
δυναμικά  τέσσερις  αρχές  «μη  γραμμικά  συνδεδεμένες»:  ο  διδακτικός  μετασχηματισμός  του 
περιεχομένου,  η  διδακτική  αξιοποίηση  των  ιδεών  των  μαθητών,  η  επιλογή  του  πεδίου 
εφαρμογών (πειράματα-φαινόμενα) και ο συνδυασμός των κατάλληλων διδακτικών μοντέλων 
για  την  υλοποίηση  της  διδασκαλίας  (όνομα  συγγραφέων,  εργασία  1).  Ο  εκπαιδευτικός 
αναστοχασμός  απασχολεί  την  εκπαιδευτική  κοινότητα  και έχει  αναπτυχθεί  με  πολλούς  και 
διαφορετικούς τρόπους ήδη από τη δεκαετία του ’80, όπου είχε κυριαρχήσει στην εκπαίδευση 
εκπαιδευτικών  (Birmingham  2004).  Η  σύγχρονη  έρευνα  περί  του  αναστοχασμού  στην 
εκπαίδευση θεμελιώνεται πάνω στη θεωρητική δουλειά του  Dewey, του  Schön, και του  van 
Manen  (Birmingham 2004).  Ειδικότερα,  «οι  θεωρίες  του  Dewey περί  αναστοχασμού  και  οι  
λεπτομερείς  περιγραφές  του  Schön,  παρέχουν  μια  σχετικά  πλήρη  εικόνα  του  τι  κάνουν  οι  
εκπαιδευτικοί όταν αναστοχάζονται κατά τη διάρκεια και μετά την υλοποίηση της διδασκαλίας 
τους»   (Jay & Johnson 2002). Φαίνεται πως υπάρχει γενική συμφωνία για την απουσία ενός 
καθολικά αποδεκτού ορισμού του εκπαιδευτικού αναστοχασμού (Καλαϊτζοπούλου 2001:141, 
Jay &  Johnson 2002,  Birmingham 2004). Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας υιοθετείται ο 
ορισμός  του  εκπαιδευτικού  αναστοχασμού  της  Ross (1989),  σύμφωνα  με  τον  οποίο  ο 
αναστοχασμός,  όσον  αφορά  στους  εκπαιδευτικούς,  είναι  σε  γενικές  γραμμές  «ένας  τρόπος 
σκέψης σχετικά με τα εκπαιδευτικά θέματα, η οποία εμπεριέχει την ικανότητα  του εκπαιδευτικού  
να κάνει λογικές επιλογές  και να αναλαμβάνει την ευθύνη αυτών των επιλογών».

Σημαντικό  βήμα  για  την  αξιολόγηση  του  εκπαιδευτικού  αναστοχασμού  αποτελεί  ο 
προσδιορισμός  τεσσάρων  βασικών  χαρακτηριστικών  του,  τα  οποία  είναι:  οι  στάσεις  ενός 
αναστοχαζόμενου εκπαιδευτικού, η διαδικασία, το περιεχόμενο και το βάθος του εκπαιδευτικού 
αναστοχασμού.  Στην  παρούσα  εργασία  επικεντρωνόμαστε  στο  βάθος  του  αναστοχασμού. 
Ειδικότερα, στη βιβλιογραφία αναγνωρίζονται τρία επίπεδα βάθους (Lee 2005): 
α. Επίπεδο Ανάκλησης (Recall level, R1): όταν ο εκπαιδευτικός περιγράφει τις εμπειρίες του, 
ερμηνεύει  την  κατάσταση  βασισμένος  στην  ανάκληση  εμπειριών,  χωρίς  να  αναζητά 
εναλλακτικές εξηγήσεις, και προσπαθεί να μιμηθεί αυτό που έχει διδαχθεί ή παρατηρήσει. Στο 
επίπεδο  αυτό  εντάσσονται  περιπτώσεις  στις  οποίες  ο  εκπαιδευτικός  παραθέτει  λίστα 
δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία του, εκφράζει γενικές ανησυχίες, εστιάζεται σε ζητήματα 
διαχείρισης του χρόνου.
β. Επίπεδο Αιτιολόγησης (Rationalization level, R2): όταν ο εκπαιδευτικός αναζητά σχέσεις 
μεταξύ των εμπειριών του, ερμηνεύει την κατάσταση με αίτια, ψάχνει το «γιατί», και γενικεύει 
την  εμπειρία  του  ή  βρίσκει  καινούργιες  καθοδηγητικές  αρχές.  Ειδικότερα,  εντάσσονται 
περιπτώσεις όπως αναστοχασμός πάνω στο αναλυτικό πρόγραμμα, στην επιλογή κατάλληλων 
υλικών και μέσων, στην πολυπλοκότητα της διδασκαλίας (π.χ. διδακτική μέθοδος). 
γ. Επίπεδο Κριτικής Ανάλυσης (Reflectivity level, R3): όταν ο εκπαιδευτικός προσεγγίζει την 
εμπειρία του με την πρόθεση της αλλαγής/βελτίωσης στο μέλλον, αναλύει την εμπειρία του 
μέσα  από  πολλές  προοπτικές,  και  είναι  ικανός  να  δει  την  επίδραση  των  συνεργαζόμενων 
εκπαιδευτικών  πάνω  στις  αξίες/συμπεριφορές/επιτεύγματα  των  μαθητών  τους.  Ειδικότερη 
περίπτωση  μπορεί  να  είναι  στο  επίπεδο  αυτό,  ο  προβληματισμός  του  εκπαιδευτικού  για 
βελτίωση των διδακτικών του προσεγγίσεων.

Η π.γ.π. και ο εκπαιδευτικός αναστοχασμός είναι έννοιες αλληλένδετες με την έννοια ότι 
η ανάπτυξη της π.γ.π. λαμβάνει χώρα καθώς οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί αναστοχάζονται πάνω 
στις εμπειρίες τους και οικοδομούν συνδέσεις μεταξύ της γενικής παιδαγωγικής γνώσης, που 
βασίζεται στην έρευνα, και της προσωπικής παιδαγωγικής γνώσης, που τροφοδοτείται από την 
προσωπική  τους  εμπειρία  (Gunstone  1999,  Magnusson,  Krajcik  &  Borko  1999,  Morine-
Dershimer  &  Kent  1999,  Danielowich  2007).  Συγκεκριμένα  η  π.γ.π.  «αναπτύσσεται  σε  
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έμπειρους εκπαιδευτικούς μέσα από μια κυκλική διαδικασία κατανόησης, κριτικής θεώρησης των  
ιδεών ή του κειμένου που θα διδαχθεί, μετασχηματισμού του περιεχομένου, όπως κατανοείται από  
τον εκπαιδευτικό, διδασκαλίας και αξιολόγησης των μαθητευομένων,  αναστοχασμού πάνω στην  
εμπειρία τους με στόχο μια νέα κατανόηση» (όνομα συγγραφέων, εργασία 1).

Με  βάση  το  παραπάνω  θεωρητικό  πλαίσιο,  σχεδιάστηκε  μια  έρευνα  με  στόχο  να 
μελετήσουμε την εξέλιξη του βάθους του αναστοχασμού φοιτητών - Παιδαγωγικού Τμήματος 
Δημοτικής Εκπαίδευσης- κατά το διδακτικό σχεδιασμό ενός μαθήματος φυσικών επιστημών, 
όσον  αφορά  δύο  επιμέρους  συστατικά  της  π.γ.π.,  την  παιδαγωγική  γνώση  και  τη  γνώση 
περιεχομένου.

Η Ταυτότητα της έρευνας

Το προφίλ της ερευνητικής ομάδας και το πρόγραμμα εκπαίδευσής τους

Η ερευνητική ομάδα περιελάμβανε τέσσερις τεταρτοετείς φοιτητές του Π.Τ.Δ.Ε. Φλώρινας 
που παρακολούθησαν το μάθημα «Διδακτική των Φυσικών» κατά τη διάρκεια του χειμερινού 
εξαμήνου  2007-2008.  Από  αυτούς  τους  φοιτητές  προέκυψαν  οι  μελέτες  περίπτωσης  της 
έρευνας.  Τα  κριτήρια  επιλογής  του  δείγματος  των  φοιτητών  ήταν:  η  εθελοντική  τους 
συμμετοχή, ο μέσος όρος βαθμολογίας στο μάθημα της φυσικής που παρακολούθησαν κατά τη 
διάρκεια  των  ακαδημαϊκών  τους  σπουδών  και  η  κατεύθυνση  μαθημάτων  την  οποία 
ακολούθησαν στην τρίτη λυκείου (θετική, τεχνολογική, θεωρητική). 

Το μάθημα «Διδακτική  των Φυσικών» περιλαμβάνει  θεωρία διδακτικών μοντέλων των 
φυσικών επιστημών –μοντέλο μεταφοράς, ανακάλυψης, εποικοδόμησης, χρήση Τ.Π.Ε.- καθώς 
και την παρατήρηση και ανάλυση βιντεοσκοπημένων διδασκαλιών στις οποίες υλοποιούνται τα 
αντίστοιχα διδακτικά μοντέλα.  Ακόμη περιλαμβάνει  τη διδασκαλία ενός  πλαισίου ανάλυσης 
ωριαίου  διδακτικού  σχεδιασμού  που  έχει  τη  μορφή  πίνακα  και  περιλαμβάνει  τέσσερις 
μεταβλητές  (πίνακας  1)  (όνομα συγγραφέων,  εργασία 2;  όνομα συγγραφέων εργασία  3).  Η 
στήλη των Διδακτικών Επεισοδίων αφορά σε μια ομάδα δραστηριοτήτων στην οποία γίνεται 
διαπραγμάτευση  τμήματος  του  περιεχομένου.  Επομένως,  σχετίζεται  με  τη  γνώση  του 
περιεχομένου –το ένα συστατικό της π.γ.π.- διότι αφορά στο περιεχόμενο που θα διδαχθεί στους 
μαθητές  καθώς  και  τη  σειρά  με  την  οποία  διδάσκεται.  Οι  Στρατηγικές  είναι  μια  ομάδα 
δραστηριοτήτων στην οποία ακολουθείται ο ίδιος τρόπος διαπραγμάτευσης του περιεχομένου 
σε  γνωστικό  επίπεδο,  ενώ  οι  Αρχές  Αντίδρασης  αφορούν  στους  τρόπους  αντίδρασης  του 
εκπαιδευτικού στις δραστηριότητες των μαθητών. Από το συνδυασμό των Στρατηγικών και των 
Αρχών  Αντίδρασης  προκύπτει  η  Σύνταξη  των  Φάσεων  η  οποία  καθορίζεται  από  τους 
εκπαιδευτικούς στόχους και γι’αυτό από αυτήν είναι δυνατόν να αναγνωριστεί το είδος του 
διδακτικού μοντέλου που σχεδιάζεται να ακολουθήσει ένας φοιτητής. Επειδή οι τρείς τελευταίες 
στήλες  του  πίνακα  σχετίζονται  με  τους  στόχους,  τις  γνωστικές  δεξιότητες  που  πρέπει  να 
αναπτύξουν οι μαθητές και με τις αντιδράσεις του εκπαιδευτικού, σχετίζονται με την όψη της 
π.γ.π που είναι η γενική παιδαγωγική γνώση.  Το μάθημα διήρκεσε 11 βδομάδες (πίνακας 2). 
Όπως  φαίνεται  στον  πίνακα,  η  διδασκαλία  του  Π.Α.Ω.Δ.  πραγματοποιήθηκε  την  7η και  8η 

βδομάδα.
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Πίνακας 1: Ο Πίνακας Ανάλυσης Ωριαίας Διδασκαλίας

Πίνακας Ανάλυσης Ωριαίας Διδασκαλίας (Π.Α.Ω.Δ.)

Διδακτικά 
Επεισόδια

Σύνταξη των
Φάσεων

Στρατηγικές Αρχές Αντίδρασης

Δομημένα 
τμήματα του 

επιστημονικού 
περιεχομένου της 

διδασκαλίας

Καθορίζει το είδος 
του διδακτικού 

μοντέλου

Ομάδα 
δραστηριοτήτων με 

κοινό τρόπο 
επεξεργασίας 
πληροφοριών

Αντιδράσεις του 
εκπαιδευτικού

στις δραστηριότητες 
των μαθητών

Μέθοδος συλλογής των δεδομένων

Το ερευνητικό ερώτημα είναι:  «Μπορεί ένα εργαλείο, όπως ο Π.Α.Ω.Δ. να βοηθήσει 
στην εξέλιξη του βάθους του εκπαιδευτικού αναστοχασμού υποψήφιων εκπαιδευτικών κατά το 
σχεδιασμό ενός μαθήματος φυσικών επιστημών;». 

Προκειμένου να απαντηθεί το ερευνητικό ερώτημα, επιλέχθηκε η μελέτη περιπτώσεων 
με  την  οποία  «μπορούν  να  εξερευνηθούν  πληρέστερα  οι  ερμηνευτικές και  υποκειμενικές 
διαστάσεις  των  εκπαιδευτικών  φαινομένων»  (Cohen  & Manion  1989:124).  Ως  ενδεδειγμένη 
μέθοδος λήψης των δεδομένων για τις μελέτες  περίπτωσης θεωρήθηκε η τριγωνοποίηση (Co-
hen &  Manion 1989:277).  Επίσης,  λάβαμε  υπόψη  μας  ότι   η  μέτρηση  του  βάθους  του 
αναστοχασμού των φοιτητών επηρεάζεται από το πρωτόκολλο επικοινωνίας, δηλαδή από το αν 
χρησιμοποιείται  προφορικός  ή  γραπτός  λόγος  κατά  την  έρευνα,  γιατί  κάποιοι  άνθρωποι 
επικοινωνούν καλύτερα με τον γραπτό και κάποιοι άλλοι με τον προφορικό λόγο (Lee 2005), 
Εξάλλου ο λόγος, είτε γραπτός είτε προφορικός, είναι το όχημα με το οποίο οι εκπαιδευτικοί 
εκφράζουν τις παρατηρήσεις και τις αναλύσεις τους προς ένα άλλο άτομο ή τον εκπαιδευτή τους 
(Korthagen  1993).  Πριν  από  τις  διδασκαλίες  τα  ερευνητικά  εργαλεία  ήταν  ένα  γραπτό 
ερωτηματολόγιο  και  μια  ημιδομημένη  συνέντευξη  τα  οποία  εστίαζαν  πάνω  στα  κριτήρια 
σχεδιασμού και στον τρόπο προετοιμασίας του. Μετά τις διδασκαλίες, ως ερευνητικό εργαλείο, 
χρησιμοποιήθηκε η ηχογραφημένη αυτοαξιολόγηση των φοιτητών που αφορά σε προφορικούς 
αναστοχασμούς πάνω στη διδασκαλία και την υλοποίησή της. 

Η  ερευνητική  διαδικασία  συλλογής  των  δεδομένων  περιλαμβάνει  δύο  συνεχόμενες 
κυκλικές πορείες. Κάθε μια από τις κυκλικές πορείες περιλαμβάνει τα εξής διαδοχικά βήματα: 
θεωρία,  σχεδιασμός  διδασκαλίας  (μέτρηση),  υλοποίηση  διδασκαλίας,  αυτοαξιολόγηση 
(μέτρηση).  Συγκεκριμένα,  οι  φοιτητές  με  βάση τη  θεωρία  που έχουν διδαχθεί  (πίνακας  2), 
αναστοχάζονται ατομικά πάνω σε μία εκπαιδευτική προβληματική κατάσταση που έχουν να 
αντιμετωπίσουν δηλαδή το σχεδιασμό ενός μαθήματος φυσικών επιστημών. Πάνω σε αυτόν τον 
αναστοχασμό  μετρώνται  όσον  αφορά  στο  βάθος  του.  Ακολούθως  πραγματοποιούν  τη 
διδασκαλία  τους  και  μετά  πάλι  αναστοχάζονται,  καθώς,  παρουσία  της  ομάδας, 
αυτοαξιολογούνται πάνω στην υλοποίηση της διδασκαλίας τους. Κλείνοντας ο πρώτος κύκλος, 
ακολουθεί νέα θεωρία η οποία περιλαμβάνει τον Π.Α.Ω.Δ., ανοίγοντας ταυτόχρονα το δεύτερο 
κύκλο.
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Μέθοδος Ανάλυσης Δεδομένων: Κριτήρια και μονάδα ανάλυσης

Τα  τρία  επίπεδα  βάθους  του  αναστοχασμού  -Επίπεδο  Ανάκλησης (R1),  Επίπεδο 
Αιτιολόγησης  (R2), Επίπεδο Κριτικής Ανάλυσης  (R3)-  προσδιορίστηκαν ως κριτήρια για την 
αξιολόγηση  του  βάθους  των  φοιτητών  (Lee  2005).  Ως  μονάδα  ανάλυσης  των  δεδομένων 
ορίστηκε  «τμήμα  κειμένου»,  με  έκταση  μία  πρόταση,  η  οποία  αναφέρεται  σε  ένα  από  τα 
επίπεδα ανάλυσης (R1, R2, R3) του βάθους του αναστοχασμού (Penso, Shoham, Shiloah 2001). 
Για κάθε ερευνητικό εργαλείο αθροίστηκαν οι μονάδες ανάλυσης που ανήκουν στο ίδιο επίπεδο 
βάθους.  Έτσι,  για  παράδειγμα,  από  το  ερωτηματολόγιο  ενός  φοιτητή  θα  μπορούσε  να 
προκύψουν  συνολικά  26  προτάσεις,  με  επίπεδα  βάθους  20  R1,  5  R2,  και  1  R3.  Για  την 
εγκυρότητα των μετρήσεων, η ανάλυση των δεδομένων έγινε ξεχωριστά από δύο ερευνήτριες. 
Ακολούθησε  συζήτηση  των  δύο  ερευνητριών  για  να  εξεταστούν  τυχόν  διαφωνίες  στις 
εκτιμήσεις των αναλύσεών τους. Η τελική έκβαση των αποτελεσμάτων ολοκληρώθηκε όταν 
υπήρξε  πλήρης  συμφωνία  για  το  επίπεδο  του  βάθους  σε  όλες  τις  μονάδες  ανάλυσης  των 
δεδομένων.

Πίνακας 2: Το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης της Ερευνητικής Ομάδας των φοιτητών

Εβδομάδες Πρόγραμμα Εκπαίδευσης της Ερευνητικής ομάδας
1η εβδομάδα Θεωρία Διδακτικών Μοντέλων: Μοντέλο Μεταφοράς 

Παρουσίαση-Ανάλυση βιντεοσκοπημένης διδασκαλίας
2η εβδομάδα Θεωρία  Διδακτικών  Μοντέλων:  Μοντέλο  Ανακάλυψης 

Παρουσίαση-Ανάλυση βιντεοσκοπημένης διδασκαλίας
3η εβδομάδα Θεωρία  Διδακτικών  Μοντέλων:  Εποικοδομητικό  Μοντέλο 

Παρουσίαση-Ανάλυση βιντεοσκοπημένης διδασκαλίας
4η εβδομάδα 1η ερευνητική μέτρηση (ερωτηματολόγιο-συνέντευξη)
5η εβδομάδα Πραγματοποίηση  1ης διδασκαλίας από τους φοιτητές
6η εβδομάδα 2η ερευνητική μέτρηση (προφορική αυτοαξιολόγηση)
7η εβδομάδα Θεωρία Πίνακα Αναλυτικής Ωριαίας διδασκαλίας
8η εβδομάδα Θεωρία  Πίνακα  Αναλυτικής  Ωριαίας  Διδασκαλίας  Παρουσίαση-

Ανάλυση βιντεοσκοπημένης διδασκαλίας
9η εβδομάδα 3η ερευνητική μέτρηση (ερωτηματολόγιο-συνέντευξη)
10η εβδομάδα Πραγματοποίηση 2ης διδασκαλίας από τους φοιτητές
11η εβδομάδα 4η ερευνητική μέτρηση (προφορική αυτοαξιολόγηση)

Αποτελέσματα της μελέτης περίπτωσης

Η μελέτη περίπτωσης που συζητάμε στην εργασία αυτή είναι ένας τεταρτοετής φοιτητής 
ο οποίος προέρχεται από τη θεωρητική κατεύθυνση του λυκείου ενώ κατά τη διάρκεια των 
ακαδημαϊκών του σπουδών παρακολούθησε το υποχρεωτικό μάθημα της Φυσικής με απόδοση 
(7.5).  

Πριν την εκμάθηση ΠΑΩΔ στο ερωτηματολόγιο αναγνωρίστηκαν 18 μονάδες ανάλυσης, 
17 από τις οποίες ήταν επιπέδου R1 και 1 επιπέδου R2. Για παράδειγμα, ο φοιτητής αναπτύσσει 
περιγραφικούς αναστοχασμούς (επίπεδο  R1) όπως:  «…διάβασα προσεχτικά το μάθημα από το 
βιβλίο  του  μαθητή  και  από  το  βιβλίο  του  δασκάλου.  Επίσης,  διάβασα  τις  σημειώσεις  της  
καθηγήτριάς μου…». Για την επιλογή των υλικών και των μέσων στη διδασκαλία του φαίνεται 
ότι  αναστοχάζεται  περιορισμένα  σε  επίπεδο  βάθους  R2:  «…κατασκεύασα  την  πυραμίδα 
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διατροφής από χαρτί έτσι ώστε να κάνω το μάθημα πιο κατανοητό για τους μαθητές και ίσως πιο  
ενδιαφέρον…». Στην ημιδομημένη συνέντευξη εντοπίστηκαν συνολικά 36 μονάδες ανάλυσης, 
εκ  των οποίων 19 ανήκουν στο  επίπεδο  R1 και  17 στο επίπεδο  R2.  Στην αυτοαξιολόγηση 
εντοπίστηκαν συνολικά  64  μονάδες  ανάλυσης.  Από αυτές  οι  29  χαρακτηρίστηκαν επιπέδου 
ανάκλησης R1, 34 επιπέδου αιτιολόγησης R2  και 1 επιπέδου κριτικής ανάλυσης R3 (πίνακας 3). 
Για παράδειγμα φαίνεται ότι τον απασχόλησε κατά το διδακτικό του σχεδιασμό η διαχείριση 
του χρόνου (επίπεδο βάθους R1): «Ο χρόνος με απασχόλησε βέβαια αλλά γι’ αυτό το λόγο δεν θα  
κάνω πολλές δραστηριότητες». Ακόμη εκφράζει την ανησυχία του για τη διδασκαλία (επίπεδο 
βάθους  R1):  «Για να φτιάξω την εργασία αυτή έπρεπε να στηριχθώ σε κάποια βάση…έπρεπε 
κάπου  να  στηριχθώ…για  να  είμαι  σίγουρος».  Συμπερασματικά  σε  σχέση  με  την  π.γ.π.,  οι 
αναστοχασμοί  του  φοιτητή  είναι  ως  επί  το  πλείστον  περιγραφικοί,  αφορούν  ζητήματα 
διαχείρισης  χρόνου,  γενικότερες  ανησυχίες  για  τη  διδασκαλία  καθώς  και  ζητήματα  για  το 
περιεχόμενο της σχολικής ενότητας και την επιλογή διδακτικών μέσων και υλικών.

Πίνακας 3: Οι μονάδες ανάλυσης για τα επίπεδα βάθους αναστοχασμού του φοιτητή πριν και μετά την 
εκμάθηση Π.Α.Ω.Δ., ξεχωριστά για κάθε ένα από τα τρία εργαλεία.

 

Μετά την εκμάθηση ΠΑΩΔ στο ερωτηματολόγιο εντοπίστηκαν 15 μονάδες ανάλυσης, 
εκ των οποίων οι 4 ήταν R1, οι 10 επιπέδου R2 και 1 επιπέδου R3. Για παράδειγμα ο φοιτητής 
στο ερωτηματολόγιο αναστοχάζεται για την πολυπλοκότητα της διδασκαλίας και ιδιαίτερα για 
την επιλογή του διδακτικού μοντέλου (επίπεδο R2): «Πριν κάνω τη μικρή πρόβα στο σπίτι μου  
διαβάζοντας τον Π.Α.Ω.Δ. που έχω φτιάξει μου ήρθε αμέσως όλη η εικόνα του σχεδιασμού της  
διδασκαλίας μου, γιατί το Π.Α.Ω.Δ. αναφέρει συνοπτικά όλα τα βασικά στοιχεία της διδασκαλίας  
μου  που  έχω σχεδιάσει  να  κάνω…Επέλεξα  το  εποικοδομητικό  μοντέλο  γιατί  η  μάθηση  είναι  
διαδικασία αλληλεπίδρασης των αρχικών απόψεων των μαθητών με τις  νέες απόψεις που θα  
εκφέρω». Στην ημιδομημένη συνέντευξη εντοπίστηκαν 53 μονάδες ανάλυσης, το μεγαλύτερο 
μέρος  των οποίων (36)  είναι  επιπέδου  R2,  ενώ οι  μονάδες  ανάλυσης που χαρακτηρίστηκαν 
επιπέδου R1 είναι 10 και R3 είναι 7. Στην αυτοαξιολόγηση εντοπίστηκαν συνολικά 28 μονάδες 
ανάλυσης από τις οποίες οι 4 είναι επιπέδου R1, οι 18 R2 και οι 6 R3. Για παράδειγμα, κατά τη 
συνέντευξη εκφράζει τον προβληματισμό του σχετικά με τα υλικά της διδασκαλίας του καθώς 
και την επικοινωνία του με τους μαθητές (επίπεδο R2): «…γιατί η τάξη είναι πάρα πολύ ζωηρή  
και το πρώτο πείραμα που θα κάνω ήδη θα μου φάει πάρα πολύ χρόνο…Δεν μου φτάνουν τα  
θερμόμετρα…έχω ξαναπάει στην ίδια τάξη γι’ αυτό». Κατά την προφορική αυτοαξιολόγηση, ο 
φοιτητής αναστοχάζεται σε επίπεδο  R3 σχετικά με την αλλαγή που αποφάσισε να κάνει στη 
σειρά των Διδακτικών Επεισοδίων: «Αυτό έγινε μέσα από το κλίμα που επικρατούσε στην τάξη…
γι’ αυτό  προτίμησα  να  βάλω  νέα  δεδομένα  και  να  μην  τους  εξηγήσω  την  θερμοκρασία  του  
σώματος και να πάω στο φαινόμενο της τήξης». 
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Από  τα  αποτελέσματα  αυτά  προκύπτει  ότι  οι  αναστοχασμοί  του  φοιτητή,  μετά  την 
εκμάθηση  του  Π.Α.Ω.Δ.,  είναι  κυρίως  επιπέδου  αιτιολόγησης  R2.  Ακόμη,  φαίνεται  ότι 
επεκτείνεται  το  βάθος  του αναστοχασμού του  στο  επίπεδο της  κριτικής  ανάλυσης  (R3).  Το 
βάθος του αναστοχασμού του επικεντρώνεται κυρίως ανάμεσα σε δύο συνιστώσες της π.γ.π., 
την  επιλογή  κατάλληλων  διδακτικών  μοντέλων  –συνιστώσα  για  την  οποία  δεν  είχε 
αναστοχαστεί  πριν  την εκμάθηση του Π.Α.Ω.Δ.-  καθώς και  κατάλληλου πεδίου εφαρμογών 
(πειράματα-φαινόμενα).  Ακόμη,  αναστοχάζεται  για  πρώτη φορά στο  κομμάτι  της  π.γ.π  που 
αφορά στη δομή του γνωστικού αντικειμένου, δηλαδή στα διδακτικά επεισόδια.

Συμπεράσματα – Συζήτηση

Στην Ελληνική βιβλιογραφία έχουν καταγραφεί ελάχιστες ερευνητικές εργασίες σχετικές με 
τον  αναστοχασμό  των  υποψήφιων  εκπαιδευτικών  (Πούλου,  Χανιωτάκης  2006,  Μητακίδου 
2007). Ειδικά στο χώρο της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τη 
διδασκαλία των φυσικών επιστημών, οι μελέτες στον εκπαιδευτικό αναστοχασμό είναι σχεδόν 
ανύπαρκτες (όνομα συγγραφέων, εργασία 1). Η παρούσα έρευνα πιστεύουμε ότι συμβάλει στην 
ανάπτυξη  του  συγκεκριμένου  ερευνητικού  πεδίου.  Εστιάζεται  σε  ένα  χαρακτηριστικό  του 
εκπαιδευτικού αναστοχασμού, το βάθος, κι εξετάζει την εξέλιξή του σε συγκεκριμένες όψεις 
της π.γ.π., την παιδαγωγική γνώση και τη γνώση του περιεχομένου. 

Η ερευνητική εργασία αναπτύχθηκε στα πλαίσια ενός προγράμματος το οποίο εφαρμόστηκε 
σε  φοιτητές  Π.Τ.Δ.Ε.  με  βασικό  χαρακτηριστικό  την  εκμάθηση  ενός  εργαλείου  ανάλυσης 
ωριαίου διδακτικού σχεδιασμού, τον Π.Α.Ω.Δ. Στον εργαλείο αυτό ενσωματώνονται δύο όψεις 
της π.γ.π., η γνώση του περιεχομένου και η γενική παιδαγωγική γνώση.  

Στην  εργασία  αυτή  παρουσιάστηκαν  τα  αποτελέσματα  της  έρευνας  από  μια  μελέτη 
περίπτωσης. Με βάση τα αποτελέσματα αυτά φαίνεται ότι μετά την εκμάθηση του Π.Α.Ω.Δ. 
εξελίσσεται  το  βάθος  του αναστοχασμού του φοιτητή  όσον αφορά το διδακτικό  σχεδιασμό 
κυρίως στο επίπεδο της αιτιολόγησης (επίπεδο βάθους R2). Ειδικότερα αναστοχάζεται βαθύτερα 
πάνω σε μία συνιστώσα της π.γ.π.,  την επιλογή κατάλληλου πεδίου εφαρμογών (πειράματα-
φαινόμενα). Επιπλέον επεκτείνει τον αναστοχασμό του σε επίπεδο αιτιολόγησης R2 όσον αφορά 
μια άλλη συνιστώσα της π.γ.π., την επιλογή κατάλληλων διδακτικών μοντέλων. Τέλος, το βάθος 
του  αναστοχασμού  του  φαίνεται  να  εξελίσσεται  στο  επίπεδο  της  κριτικής  ανάλυσης  R3, 
αναφορικά με τη δομή του γνωστικού περιεχομένου που διδάσκεται.

Τα  αποτελέσματα  δε  μπορούν  να  γενικευθούν  γιατί  χρειάζεται  μεγαλύτερο  δείγμα.  Οι 
διαφορές  όσον αφορά τους  αριθμούς  των  μονάδων ανάλυσης  πριν  και  μετά  την  εκμάθηση 
Π.Α.Ω.Δ χρήζουν  περαιτέρω  μελέτης.  Επιπλέον,  η  έρευνα  μπορεί  να  επεκταθεί  και  στην 
κατανομή των μονάδων ανάλυσης ανά επίπεδο βάθους αναστοχασμού σε σχέση με τις όψεις της 
π.γ.π και στη μελέτη του περιεχομένου του αναστοχασμού των υποψήφιων εκπαιδευτικών κατά 
το σχεδιασμό και την υλοποίηση της διδασκαλίας.
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Επιστημονικός αλφαβητισμός των αποφοίτων λυκείου και πυρηνική 
φυσική - γνώση βασικών εννοιών από πρωτοετείς φοιτητές φυσικής, με 

προεκτάσεις και σε θέματα ειρήνης και αειφόρου ανάπτυξης

Χαρτζάβαλος Σ., Τσαπαρλής Γ.
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Χημείας, Τομέας Φυσικοχημείας

shartz@otenet.gr gtseper@cc.uoi.gr

Η πυρηνική φυσική έχει δύο ειδών χρήσεις και εφαρμογές που σχετίζονται άμεσα με 
την παγκόσμια ειρήνη και την αειφόρο ανάπτυξη. Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται 
τα  κύρια  αποτελέσματα  έρευνας  που  πραγματοποιήθηκε  με  πρωτοετείς  φοιτητές 
φυσικής. Η έρευνα αφορούσε τον επιστημονικό αλφαβητισμό των μαθητών για βασικά 
θέματα και έννοιες πυρηνικής φυσικής και τα οποία στην πλειονότητα τους αποτελούν 
μέρος  της  διδακτέας  ύλης  της  α   και  της  γ  τάξης  του  λυκείου.  Για  την  έρευνα΄ ΄  
επιλέχθηκαν δύο κείμενα από τον ημερήσιο πολιτικό τύπο, διαμορφωμένα κατάλληλα, 
που συνοδεύονταν από αντίστοιχα ερωτηματολόγια ανοικτού τύπου . Το ένα άρθρο 
πραγματεύεται  τον  νέο  θερμοπυρηνικό  αντιδραστήρα  σύντηξης  υδρογόνου  που 
πρόκειται  να  κατασκευαστεί  στη  γαλλική  πόλη  Cantaras  από  μια  κοινοπραξία 
συνεργαζόμενων  κρατών.  Το  άλλο  άρθρο  είναι  σχετικό  με  το  απεμπλουτισμένο 
ουράνιο, το πυρηνικό απόβλητο  και τον κίνδυνο από αυτό για την ανθρώπινη υγεία. 
Αναλύονται  και  σχολιάζονται  τα  αποτελέσματα  της  έρευνας,  τα  οποία  κρίνονται 
απογοητευτικά και προτείνονται λύσεις για βελτιωμένη διδασκαλία.

Το θέμα και το πρόβλημα
Είναι ευρέως γνωστό ότι η πυρηνική φυσική έχει δύο ειδών χρήσεις και εφαρμογές: από τη μία 
ειρηνικές,  που  είναι  προσανατολισμένες  στην  παραγωγή  φτηνής  και  «καθαρής»  ενέργειας, 
επομένως συνεισφέρει στην αειφόρο ανάπτυξη καθώς και ιατρικές εφαρμογές. από την άλλη 
στρατιωτικές  εφαρμογές  που  σχετίζονται  με  τη  βιομηχανία  όπλων.  Αυτές  οι  χρήσεις  και 
εφαρμογές συνιστούν ένα θέμα που αρκετά χρόνια τώρα βρίσκεται πολύ ψηλά στην παγκόσμια 
πολιτική ατζέντα, τόσο για τις ειρηνικές χρήσεις όσο και για την απειλή για την παγκόσμια 
ειρήνη,  μέσω  της  πιθανής  εξάπλωσης  της  ανάπτυξης  των  πυρηνικών  όπλων.  Ιδιαίτερης 
σημασίας είναι η χρήση των πυρηνικών εργοστασίων για παραγωγή ενέργειας, ειδικά αν ληφθεί 
υπόψη η  πρόσφατη –  αλλά και  άλλες,  στο  παρελθόν –  κρίση  λόγω της  υψηλής  τιμής  του 
πετρελαίου και τα περιβαλλοντικά προβλήματα που συνδέονται με εκπομπές αέριων ενώσεων 
του  άνθρακα.  Ενώ  οι  περισσότεροι  άνθρωποι  τάσσονται  κατά  των  πυρηνικών  όπλων, 
επιστήμονες και πολιτικοί είναι συχνά διχασμένοι ως προς την ειρηνική χρήση της πυρηνικής 
ενέργειας, με τη μία πλευρά να δίνει έμφαση στη χρησιμότητα και στα πλεονεκτήματά της, 
υποβαθμίζοντας τους κινδύνους και την άλλη πλευρά να επικεντρώνεται σε αυτούς.  Από αυτά 
είναι  φανερό  πως  η  γνώση  βασικών  εννοιών  και  θεμάτων  της  πυρηνικής  φυσικής  είναι 
απαραίτητη για τον σύγχρονο πολίτη και επομένως θα πρέπει να αποτελεί ένα ολοκληρωμένο 
τμήμα του επιστημονικού αλφαβητισμού.

Διαστάσεις του Επιστημονικού αλφαβητισμού – Η σχέση τους με τη διδασκαλία της πυρηνικής 
φυσικής

Ο επιστημονικός αλφαβητισμός (ΕΑ) συνιστά έναν από τους κύριους λόγους για τον οποίο 
διδάσκονται  φυσικές  επιστήμες  όλοι  οι  μαθητές  και  μπορεί  να  διακριθεί  σε  α)  πρακτικό ή 
λειτουργικό ΕΑ, β) πολιτικό ΕΑ ή ΕΑ σε δράση και γ) πολιτισμικό ή ιδεώδη ΕΑ (Shwartz, Ben-
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Zvi, & Hofstein, 2006). Ο πρακτικός/λειτουργικός ΕΑ αναφέρεται στην ικανότητα ενός ατόμου 
να  λειτουργεί  φυσιολογικά  στην  καθημερινή  του  ζωή  ως  καταναλωτής  ή  χρήστης 
επιστημονικών ή τεχνολογικών προϊόντων. Ο  πολιτικός ΕΑ συνδέεται με τη δυνατότητα ενός 
ατόμου να συμμετέχει  με σύνεση σε μια κοινωνική συζήτηση σχετική με επιστημονικά και 
τεχνικά θέματα που είναι τρέχοντος ενδιαφέροντος και σημαντικά για την κοινωνία. Αυτή η 
δυνατότητα θα κάνει το άτομο ικανό να κατανοήσει καλά τα θέματα της εποχής μας και να γίνει 
ένας ενήμερος και κριτικός πολίτης, με την ικανότητα να παίρνει τις σωστές αποφάσεις που θα 
μπορούν να επηρεάσουν το μέλλον της ανθρωπότητας. Τέλος, ο πολιτισμικός /ιδεώδης ΕΑ είναι 
μια υψηλότερου επιπέδου μεταγνωστική ικανότητα. Η γνώση της πυρηνικής φυσικής καλύπτει 
και τα τρεις ως άνω διαστάσεις του ΕΑ.

Μια  άλλη  ιεράρχηση  διακρίνει  τα  παρακάτω  πέντε  είδη  ΕΑ:  (1)  Επιστημονικός  
Aναλφαβητισμός,  (2)  Ονομαστικός  ΕΑ (3)  Λειτουργικός  ΕΑ,  (4)  Εννοιολογικός  ΕΑ.  (5) 
Πολυδιάστατος ΕΑ (Shwartz,  Ben-Zvi,  &  Hofstein, 2006). O Επιστημονικός  Aναλφαβητισμός 
αναφέρεται στους μαθητές που δεν μπορούν να απαντήσουν σε μια εύλογη ερώτηση για τις φ.ε. 
και δεν έχουν το λεξιλόγιο, τις έννοιες, τα πλαίσια, ή τη γνωστική ικανότητα να προσδιορίσουν 
επιστημονικά  την  ερώτηση.  Στον  Ονομαστικό  ΕΑ,  οι  μαθητές  αναγνωρίζουν  μια  έννοια  σε 
σχέση  με  τις  φ.ε.,  αλλά  το  επίπεδο  κατανόησης  δείχνει  σαφώς  ότι  έχουν  παρανοήσεις.  Σε 
επίπεδο Λειτουργικού ΕΑ, οι μαθητές μπορούν να περιγράψουν μια έννοια σωστά, αλλά έχουν 
μια  περιορισμένη  κατανόηση  σχετικά  με  αυτήν.  Με  τον  Εννοιολογικό  ΕΑ,  οι  μαθητές 
αναπτύσσουν κάποια βασική κατανόηση των κύριων εννοιολογικών σχημάτων του γνωστικού 
αντικειμένου και συσχετίζουν αυτά τα σχήματα με την γενική κατανόησή τους ως προς τις φ.ε. 
Οι διαδικαστικές δυνατότητες και η κατανόηση των διαδικασιών της επιστημονικής έρευνας και 
του  τεχνολογικού  σχεδιασμού  συμπεριλαμβάνονται  επίσης  σε  αυτό  το  επίπεδο  βασικής 
εκπαίδευσης.  Τέλος,  ο  Πολυδιάστατος  ΕΑ, ενσωματώνει  μια  κατανόηση  των  φ.ε.  που 
επεκτείνεται  πέρα  από  τις  έννοιες  των  επιμέρους  κλάδων  των  φ.ε.  και  τις  διαδικασίες  της 
επιστημονικής έρευνας. Περιλαμβάνει τις φιλοσοφικές, ιστορικές και κοινωνικές διαστάσεις της 
επιστήμης και της τεχνολογίας. Οι μαθητές αναπτύσσουν κάποια κατανόηση και εκτίμηση των 
φ.ε. και της τεχνολογίας σχετικά με την σχέση τους με την καθημερινή ζωή τους. Αρχίζουν να 
κάνουν  τις  συνδέσεις  μέσα  στους  επιμέρους  κλάδους,  μεταξύ  της  επιστήμης  και  της 
τεχνολογίας. Είναι ακόμη γνώστες των μεγαλύτερων ζητημάτων που αποτελούν πρόκληση για 
την κοινωνία. Κατά τον Bybee (1997), η  επίτευξη πολυδιάστατου ΕΑ σε όλες τις επιστημονικές 
περιοχές  είναι  πιθανώς αδύνατη ή ένας  στόχος διάρκειας  μιας ολόκληρης ζωής,   και  αυτός 
μπορεί να μην είναι ποτέ εφικτός. 

Εδώ μας ενδιαφέρει καταρχήν και ειδικότερα ο εννοιολογικός ΕΑ σε σχέση με βασικές 
έννοιες της πυρηνικής φυσικής.  Στην έρευνά μας υπεισέρχεται όμως τόσο ουσιαστικά (μέσω 
των ερωτήσεων) όσο και εμμέσως (μέσω των αναγνωσμάτων καθεαυτά) και ο πολυδιάστατος 
ΕΑ (θέματα ειρήνης και αειφόρου ανάπτυξης):  Ποια άλλη μη ειρηνική χρήση της πυρηνικής 
ενέργειας έχει γίνει;  Μπορείτε να αναφέρετε και ιστορικές πληροφορίες. / Μπορείς να εξηγήσεις  
με  όρους  φυσικής  το  τεράστιο  ποσό  ενέργειας  που  ελευθερώνεται  κατά  τις  πυρηνικές  
αντιδράσεις; / Γνωρίζεις το πώς η ραδιενέργεια επηρεάζει  την υγεία των ανθρώπων και των  
ζώων;
Στην εργασία αυτή παρουσιάζουμε τα κύρια αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποιήθηκε με 
πρωτοετείς  φοιτητές  φυσικής.  Η επιλογή  φοιτητών φυσικής  είναι  προφανής,  μιας  και  αυτή 
παρέχει  ένα  μέτρο  αναφοράς.  Η  έρευνα  αφορούσε  τον  επιστημονικό  αλφαβητισμό  των 
αποφοίτων  λυκείου  για  βασικά  θέματα  και  έννοιες  πυρηνικής  φυσικής  και  τα  οποία  στην 
πλειονότητα τους αποτελούν μέρος του αναλυτικού προγράμματος γενικής παιδείας της α΄ και 
της γ΄ τάξης του λυκείου. Εν τούτοις, το κεφάλαιο που σχετίζεται με την πυρηνική χημεία είναι 
στο τέλος του σχολικού βιβλίου χημείας της α΄ λυκείου και κατά συνέπεια δεν διδάσκεται ποτέ. 
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Από την άλλη, το μάθημα της φυσικής της γ΄ λυκείου, που καλύπτει τα θέματα της πυρηνικής 
φυσικής,  δεν  είναι  υποχρεωτικό  πλέον  για  τις  πανελλαδικές  εισαγωγικές  εξετάσεις  και  δεν 
επιλέγεται  παρά μόνο  από μια  μικρή μειονότητα  μαθητών.  Για  όλους  αυτούς  τους  λόγους, 
υποθέσαμε ότι η σχετική γνώση των αποφοίτων λυκείου θα ήταν ελλιπής. Σημειώνεται ότι τα 
ίδια  ερωτηματολόγια  απαντήθηκαν  και  από  πρωτοετείς  φοιτητές  παιδαγωγικού  τμήματος 
δημοτικής εκπαίδευσης, αλλά στην παρούσα έρευνα περιοριζόμαστε στους φοιτητές φυσικής.   
Είναι  αξιοσημείωτο  ότι  εξ  όσων  γνωρίζουμε  δεν  έχουν  δημοσιευθεί  μέχρι  τώρα  έρευνες 
διδακτικής φ.ε. επί του θέματος του ΕΑ σε σχέση με θέματα πυρηνικής φυσικής. Αναζήτηση στo 
GOOGLE δεν  έδωσε  καμιά  δημοσιευμένη  σχετική  έρευνα,  αλλά μόνο  μερικά  εγχειρίδια  ή 
φυλλάδια  που  καλύπτουν  σχετικά  θέματα  ή  φόρα  για  συζήτηση  θεμάτων  σχετικών  με  την 
πυρηνική ενέργεια (ημερομηνία αναζήτησης 25-03-2009).          

Μέθοδος
Για  την  πραγματοποίηση  της  έρευνας,  χρησιμοποιήσαμε  άρθρα  από  επιστημονικές  στήλες 
εφημερίδων.  H  μέθοδος  που  εφαρμόσαμε  βασίστηκε  σε  σχετικά  ερωτηματολόγια  που 
χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση του χημικού αλφαβητισμού  μαθητών λυκείου που έγινε 
στο Ισραήλ από τους Shwartz, Hofstein και Ben-Zvi (2006).  Ουσιαστικά, η μεθοδολογία μας 
μπορεί έμμεσα να ενταχθεί και στις άτυπες μορφές εκπαίδευσης. 
Οι άτυπες πηγές μάθησης συναντώνται σε περιβάλλοντα τόσο σχολικά όσο και εξωσχολικά, 
χρησιμοποιώντας μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπως εξωσχολικά βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά, 
τηλεόραση,  διαδίκτυο,  μουσεία  κ.ά.  (Collins &  Bodmer,  1986,  Kariotoglou et al.,  1999, 
Wellinton, 1991). Εξάλλου, είναι γνωστό ότι οι περισσότερες έρευνες στη διδακτική των φ.ε. 
ασχολούνται με την τυπική εκπαίδευση, ενώ σχετικά λίγες είναι οι έρευνες που μελετούν τον 
ρόλο που μπορεί να παίξει η άτυπη εκπαίδευση στην επίτευξη ΕΑ των μαθητών. 

Στις  άτυπες  μορφές  μάθησης,  συναντώνται  ποικίλα   θέματα επιστήμης,  όπως υγεία  και 
ιατρική, διατροφή, περιβάλλον, ενέργεια, νέα υλικά, αστρονομία και διάστημα. Τα θέματα τα 
σχετικά  με  την  πυρηνική  φυσική  δεν  είναι  σπάνια.  Αυτού  του  είδους  η  γνώση  συμβάλλει 
αποφασιστικά  στον ΕΑ των πολιτών και  στις  στάσεις  που αυτοί  υιοθετούν απέναντι   στην 
επιστήμη,  τα  επιστημονικά  θέματα  και  τα  επιστημονικά  προβλήματα  (Wellington,  1991, 
Jenkins, 1999, Halkia et al., 2001a, 2001b, Χαλκιά & Φισφή, 2007). 

Τα  άρθρα  που  χρησιμοποιήσαμε  στην  εργασία  αυτήν  προήλθαν  από  τις  αθηναϊκές 
εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας  «ΒΗΜΑ της Κυριακής» και την «Ελευθεροτυπία». Τα 
άρθρα δεν παρατέθηκαν αυτούσια, αλλά διαμορφώθηκαν κατάλληλα, ώστε να ικανοποιούν τις 
ανάγκες  της  έρευνας.  Η  διαμόρφωση  αφορούσε  ειδικότερα  την  προσθήκη  και  έμφαση 
επιστημονικών  απαραίτητων  εννοιών  και  την  αφαίρεση  τμημάτων  που  ήταν  έξω  από  τους 
σκοπούς της έρευνας (π.χ. καταπιάνονταν με θέματα πολιτικής). Στη συνέχεια, κατασκευάστηκε 
ένας αριθμός ερωτήσεων που βασίζονταν στα άρθρα, ακολουθώντας τη μεθολογία των Shwartz 
και συν. (2006). Το περιεχόμενο, η καταλληλότητα και η σαφήνεια των ερωτήσεων ελέγχθηκαν 
από τέσσερις καθηγητές φυσικής της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Το πρώτο άρθρο (Α: «ΙΤΕR: Ο αντιδραστήρας που θα αλλάξει τον κόσμο») πραγματεύεται 
τον νέο θερμοπυρηνικό αντιδραστήρα σύντηξης υδρογόνου που πρόκειται να κατασκευαστεί 
στη  γαλλική  πόλη  Cantaras από  μια  κοινοπραξία  συνεργαζόμενων  κρατών  (Χ.  Βάρβογλης, 
2005). Ακολουθούν μερικά ενδεικτικά αποσπάσματα από το άρθρο και αντίστοιχες ερωτήσεις:

«Η ενέργεια  που ελευθερώνεται  όταν ένα  γραμμάριο  ατόμων υδρογόνου (1 mole ατομικού 
υδρογόνου) υφίσταται σύντηξη, ισούται με την ενέργεια που ελευθερώνεται από την καύση 
περίπου 23000 λίτρων βενζίνης!» 
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• Μπορείς να εξηγήσεις με όρους φυσικής το τεράστιο ποσό ενέργειας που ελευθερώνεται  
κατά τις πυρηνικές αντιδράσεις; (Υπόδειξη: η απάντηση συνδέεται και με έναν διάσημο φυσικό 
του 20ου αιώνα) 
• Έχει σχέση η πυρηνική σύντηξη του υδρογόνου με τον ήλιο, τον απλανή αστέρα που μας  
τροφοδοτεί με ενέργεια; 

«Από το 1954, οπότε έγινε η πρώτη δοκιμή βόμβας υδρογόνου, οι φυσικοί είχαν ήδη αρχίσει τις 
προσπάθειες  για  την  ειρηνική  χρήση  αυτής  της  νέας  πηγής  ενέργειας,  της  σύντηξης  του 
υδρογόνου» 
• Ποια άλλη μη ειρηνική χρήση της πυρηνικής ενέργειας έχει γίνει; Μπορείτε να αναφέρετε  
και ιστορικές πληροφορίες.

«Ο στόχος όμως αυτός αποδείχτηκε πολύ δυσκολότερος από την αντίστοιχη προσπάθεια για την 
τιθάσευση της ατομικής ενέργειας από τη διάσπαση (σχάση) του ουρανίου» 

• Τι γνωρίζετε για τη διάσπαση (σχάση) του ουρανίου;

 Το  δεύτερο  (‘Β’ (συνδυασμός  άρθρων):  «Το  απόβλητο  που  φέρνει  καταστροφή  -  Οι 
επιστήμονες επισημαίνουν πως δεν υπάρχουν αμελητέες δόσεις ραδιενεργού ακτινοβολίας για 
το ανθρώπινο σώμα») είναι σχετικό με το απεμπλουτισμένο ουράνιο, το πυρηνικό απόβλητο 
και  τον  κίνδυνο  από  αυτό  για  την  υγεία.  Λόγω  της  μεγάλης  σκληρότητάς  του,  το 
απεμπλουτισμένο ουράνιο χρησιμοποιείται ευρέως στην κατασκευή υψηλής διατρητικότητας, 
επομένως εξαιρετικά καταστρεπτικών βλημάτων (Μπίτσικα, 2001, Βαγενά, 2001). Ακολουθούν 
και εδώ μερικά αποσπάσματα από το άρθρο και μερικές από τις αντίστοιχες ερωτήσεις:

«Το ραδιενεργό ορυκτό  ουράνιο  (U)  που  βρίσκεται  στη  φύση αποτελείται  κυρίως  από δυο 
ισότοπα, τα 235U και 238U» 

• Τι είναι τα ισότοπα και τι τα ραδιοϊσότοπα;

«Το  235U χρησιμοποιείται  στους  πυρηνικούς αντιδραστήρες  για  να παράγουν τεράστια ποσά 
ενέργειας μέσω της αντίδρασης πυρηνικής σχάσης, ενώ το 238U δεν είναι χρήσιμο σε αυτό» 
• Τι είναι ένας πυρηνικός αντιδραστήρας;
• Να αναφέρετε την ομοιότητα και 1-3 διαφορές ανάμεσα στην πυρηνική αντίδραση που  
γίνεται κατά την έκρηξη μιας πυρηνικής βόμβας και στην πυρηνική αντίδραση που γίνεται σε έναν  
πυρηνικό αντιδραστήρα. 

«Όταν  εκρήγνυται,  θραύσματα  και  τριμμένο  σε  λεπτότατη  σκόνη  ραδιενεργό  υλικό 
διασπείρονται σε μεγάλη ακτίνα και, πρακτικά, μένουν εκεί για πάντα, ρυπαίνοντας το χώμα και 
τον υδροφόρο ορίζοντα» 

• Τι εννοούμε με τους όρους ραδιενεργό υλικό και ραδιενέργεια; / Γιατί πρακτικά το  238U 
ρυπαίνει για πάντα;

«Το επιτρεπόμενο ετήσιο όριο ακτινοβολίας ήταν 156 rem (δόση η οποία εξαρτάται και από το 
είδος  της  ακτινοβολίας  και  είναι  δεκαπλάσια  αν  πρόκειται  για  σωματίδια  α  από  ότι  για 
ακτινοβολία γ ή Χ)» 

• Τι είναι τα σωματίδια α;
• Τι είναι η ακτινοβολία γ;
• Τι είναι οι ακτίνες Χ;
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Στο  τέλος  κάθε  ερωτηματολογίου  υπήρχαν  τρεις  ερωτήσεις  διαφορετικού  είδους,  που 
υπήρχαν και  στα ερωτηματολόγια των  Shwartz, Ben-Zvi και Hofstein (2006): 

• Φτιάξτε ένα κατάλογο λέξεων – κλειδιών στο άρθρο.
• Απαριθμήστε τις έννοιες των οποίων η σημασία δεν είναι σαφής σε εσάς.
• Σημειώστε τις κεντρικές ιδέες που συζητούνται στο άρθρο.
Και τα δύο κείμενα πραγματεύονται  χρήσεις  που σχετίζονται  απευθείας με τη ζωή,  την 

κοινωνία, την οικονομία και την πολιτική. Η επιστημονική γνώση που εμπλέκεται και στα δύο 
άρθρα (αντίδραση πυρηνικής σύντηξης, πυρηνική σχάση, σχάση ισοδυναμίας μάζας–ενέργειας, 
μαγνητικό  πεδίο,  ισότοπα,  ραδιοϊσότοπα,  είδη  ακτινοβολίας,  ραδιενεργός  διάσπαση,  χρόνος 
ημιζωής κ.λπ.) είναι μέρος της διδακτέας ύλης της φυσικής γενικής παιδείας της γ΄ λυκείου, 
αλλά μερικές από αυτές τις έννοιες αποτελούν μέρος της ύλης και της χημείας γενικής παιδείας 
της α΄ λυκείου, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα.  

Τα άρθρα, και οι ερωτήσεις που τα συνόδευαν, μοιράστηκαν σε 85 πρωτοετείς φοιτητές 
τμήματος  φυσικής  που  απάντησαν  σε  αυτά  ανώνυμα.  Οι  φοιτητές  δεν  γνώριζαν  εκ  των 
προτέρων  για την έρευνα και ενημερώθηκαν γι’ αυτήν λίγα λεπτά πριν την έναρξή της. Κάθε 
φοιτητής συμπλήρωσε ένα μόνο ερωτηματολόγιο (τα ερωτηματολόγια μοιράστηκαν τυχαία). 
Έτσι,  41 φοιτητές ασχολήθηκαν με το Α΄ ερωτηματολόγιο και 45 με το Β΄.   Ο χρόνος που 
διατέθηκε  στους  φοιτητές  ήταν  50  περίπου  λεπτά.  Η  αξιολόγηση/βαθμολόγηση  των 
απαντήσεων που έδωσαν οι φοιτητές έγινε από τον ένα εκ των συγγραφέων (Σ.Χ.), σύμφωνα με 
ένα σχέδιο αξιολόγησης που είχε συμφωνηθεί και από τους δύο και το οποίο ακολούθησε μια 
κλίμακα  1-3.  H μονάδα  αντιστοιχούσε  σε  «απάντηση  λανθασμένη  /  δείγμα  έλλειψης 
κατανόησης / άσχετο συλλογισμό», το 2 αντιστοιχούσε σε «εν μέρει σωστή απάντηση / μερική 
κατανόηση / περιορισμένη ικανότητα συλλογισμού» και το 3 σε «ορθή απάντηση / ικανότητα 
συλλογισμού και κατανόηση». 

Ένας  αριθμός  απαντήσεων  βαθμολογήθηκε  και  από  τους  δύο  συγγραφείς,  ώστε  να 
καταλήξουν  σε  συμφωνία  ως  προς  τη  βαθμολόγηση.  Περαιτέρω,  η  αξιοπιστία  της 
βαθμολόγησης των απαντήσεων από τον έναν ερευνητή (Σ.Χ.) ελέγχθηκε με τη συνεργασία 10 
καθηγητών β΄βάθμιας εκπαίδευσης (7 φυσικών και 3 χημικών). Στους 10 καθηγητές μοιράστηκε 
ένα άλλο ερωτηματολόγιο,  στο οποίο παρετίθεντο 72 επιλεγμένες απαντήσεις  φοιτητών και 
ζητούνταν από τους καθηγητές να τις βαθμολογήσουν σύμφωνα με την παραπάνω κλίμακα. Η 
επιλογή μερικών από τις απαντήσεις των φοιτητών έγινε με κριτήριο τη δυσκολία αξιολόγησής 
τους από τον ερευνητή. Ο βαθμός συμφωνίας της αξιολόγησης των συγκεκριμένων απαντήσεων 
μεταξύ  του  ερευνητή  και  των  καθηγητών  κυμάνθηκε  από 73,3% έως  94,1%,  με  μέσο  όρο 
86,5%. 

Στα «Αποτελέσματα» που ακολουθούν δίνουμε τα σημαντικότερα ευρήματα σε επιλεγμένες 
ερωτήσεις και από τα δύο ερωτηματολόγια, με έμφαση στις επιστημονικές έννοιες.  

Αποτελέσματα και ανάλυσή τους
A) Αντιδραστήρας ITER 

• «Τι σημαίνει ο όρος θερμοπυρηνικός αντιδραστήρας;» 
Πάνω από το ένα τρίτο των φοιτητών (36,4%) έδωσαν αποδεκτές απαντήσεις. Μια τυπική, που 
περιελάμβανε τη σωστή διαδικασία σύντηξης και την μετατροπή ενέργειας, ήταν:  «Είναι μια 
συσκευή  στην οποία  πραγματοποιείται  η  σύντηξη  του  υδρογόνου  σε  ήλιο,  και  που  μπορεί  να  
χρησιμοποιηθεί ως πηγή ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος». Παρά το γεγονός ότι 
ο όρος αυτός αναφέρεται και περιγράφεται στο σχολικό βιβλίο, αλλά ως έννοια ήταν σαφής και 
στο  άρθρο,  11  φοιτητές  (25,0%)  δεν  απάντησαν  καθόλου,  ενώ  6  έδωσαν  λανθασμένες 
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απαντήσεις,  όπως για  παράδειγμα:  «...ένας αντιδραστήρας όπου πραγματοποιείται  σχάση του  
ουρανίου με τη χρήση θερμικής ενέργειας» / «ένα μέρος όπου συμβαίνουν πυρηνικές αντιδράσεις,  
δηλαδή, η διάσπαση του πυρήνα ενός στοιχείου». 

Αρκετοί φοιτητές δεν αντελήφθησαν ότι το άρθρο ήταν σχετικό με την πυρηνική σύντηξη 
και  όχι  με  τη σχάση.  Το θέμα αυτό  ίσως συνδέεται  με  άλλα ευρήματα στην έρευνα,  όπου 
διαπιστώνεται ότι αρκετοί φοιτητές έχουν την παρανόηση ότι οι πυρηνικές αντιδράσεις έχουν 
να κάνουν μόνο ή κυρίως με πυρηνική σχάση. Ακόμη, ένας αριθμός φοιτητών θεώρησαν τη 
θερμότητα (ή θερμική ενέργεια όπως αρκετοί την ανέφεραν) ως αιτία και όχι ως αποτέλεσμα 
της πυρηνικής διαδικασίας. Ένδεκα φοιτητές (25,0%) έδωσαν εν μέρει σωστές απαντήσεις.

• «Μπορείς να γράψεις την εξίσωση της πυρηνικής αντίδρασης που περιγράφει τη σύντηξη 
του υδρογόνου;» 

Εδώ,  τα  αποτελέσματα  ήταν  τελείως  απογοητευτικά.  Μόνο  έξι  φοιτητές  έγραψαν  κάποια 
εξίσωση και μόνο οι τέσσερις (9,1%) έγραψαν τη σωστή.  Τριάντα οκτώ φοιτητές (86,4%) δεν 
έγραψαν τίποτε ή ανέφεραν «δεν θυμάμαι καθόλου». 

• «Ποια άλλη μη ειρηνική χρήση της πυρηνικής ενέργειας έχει γίνει; Μπορείτε να αναφέρετε  
και ιστορικές πληροφορίες.» 

Μόνο 8 φοιτητές δεν έδωσαν καμία απάντηση σε αυτή την ερώτηση, ενώ οι υπόλοιποι (36 
φοιτητές) έκαναν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο αναφορά στη Χιροσίμα και στο Ναγκασάκι. 
Υπήρξαν και 4 φοιτητές που επιπρόσθετα αναφέρθηκαν και στο Τσέρνομπιλ ως μη ειρηνικό 
γεγονός  που  σχετίζεται  με  την  πυρηνική  ενέργεια.  Να  σημειωθεί  ότι  υπήρξε  και  ένας 
φοιτητής/τρια που σημείωσε – σωστά – ότι οι ατομικές βόμβες που οι Αμερικανοί έριξαν στη 
Χιροσίμα και στο Ναγκασάκι ήταν όπλα που βασίζονταν στην πυρηνική σχάση. 

• «Τι γνωρίζεις για την πυρηνική σχάση;»
Είκοσι  πέντε  φοιτητές  (56,8%)  δεν  απάντησαν  καθόλου,  ενώ  μόνο  πέντε  (11,4%)  έδωσαν 
μερικά σωστές απαντήσεις,  όπως για παράδειγμα:  «Σχάση του ουρανίου συμβαίνει  όταν ένα 
νετρόνιο συγκρούεται με τον πυρήνα του ουρανίου και με αυτόν τον τρόπο σχηματίζονται δύο  
θυγατρικοί  πυρήνες».  Μια  τυπική  λανθασμένη  απάντηση  ήταν:  «Πολύ  γρήγορα  κινούμενα 
ηλεκτρόνια εκτοξεύονται προς ένα άτομο ουρανίου και από αυτή τη σύγκρουση απελευθερώνονται  
μεγάλες ποσότητες ενέργειας.»

• «Γνωρίζεις  με  ποιο  τρόπο  μπορούμε  να  παρασκευάσουμε  υδρογόνο  από  το  νερό;  
Απαιτείται γι’ αυτό ενέργεια και ποιας μορφής;» 

Είκοσι  δύο φοιτητές  (50,0%) δεν  έδωσαν καμία  απάντηση,  9  φοιτητές  (20,5%) απάντησαν 
σωστά,  ενώ  13  φοιτητές  (29,5%)  έδωσαν  μη  αποδεκτές  απαντήσεις.  Η  ηλεκτρόλυση  δεν 
αποτελεί  ένα  συγκεκριμένο  ή  ξεχωριστό  αντικείμενο  στο  αναλυτικό  πρόγραμμα,  παρά  το 
γεγονός  ότι  αναφέρεται  σε  διάφορα  άλλα  θέματα,  όπως  «οι  μορφές  της  ενέργειας»  ή  «οι 
ιδιότητες  των  οξέων  και  των  βάσεων».  (Να  σημειωθεί  ότι  παρ’  ότι  υπάρχουν  όλο  και 
περισσότερες  αναφορές  άμεσης  φωτοχημικής  διάσπασης  του  νερού  παρουσία  καταλυτών, 
υποθέτουμε ότι οι φοιτητές δεν γνώριζαν άτι σχετικό με αυτό.)

B) Απεμπλουτισμένο Ουράνιο και η επίδραση του στην Ανθρώπινη Υγεία
• «Τι είναι τα ισότοπα και τι τα ραδιοϊσότοπα;»

Δέκα φοιτητές (24,4%) έδωσαν σωστή απάντηση για τα ισότοπα, ενώ μόνο δύο από αυτούς 
απάντησαν (σωστά) για τα ραδιοϊσότοπα.  Δώδεκα φοιτητές (29,5%) δεν έδωσαν αποδεκτές 
απαντήσεις,  με  πλέον κοινό  σφάλμα τη σύγχυση μεταξύ «μαζικού αριθμού» και  «ατομικού 
αριθμού».  Δεκαεννέα  φοιτητές  (46,3%)  δεν  απάντησαν  καθόλου,  ένα  πραγματικά  υψηλό 
ποσοστό,  αν  ληφθεί  υπόψη  ότι  τα  ισότοπα  δεν  είναι  μια  καινούργια  έννοια  που  την 
πρωτοσυναντούν οι μαθητές στην γ΄ λυκείου. Κάποιοι φοιτητές εστίασαν στη διαφορά μεταξύ 
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ισοτόπων και  ραδιοϊσοτόπων,  για  παράδειγμα:  «Ισότοπα είναι  στοιχεία  με  τον  ίδιο  ατομικό  
αριθμό, ενώ τα ραδιοϊσότοπα έχουν διαφορετικό ατομικό αριθμό».

• «Τι είναι η αντίδραση πυρηνικής σχάσης;» 
Δεκαέξι   φοιτητές  (39,0%)  δεν  απάντησαν,  δέκα  φοιτητές  (24,4%)  έδωσαν  μη  αποδεκτές 
απαντήσεις, ενώ μόνο 7 φοιτητές (17,1%) έδωσαν αποδεκτές απαντήσεις. Ακόμη, οι απαντήσεις 
8 φοιτητών ήταν μερικά σωστές, όπως για παράδειγμα: «ο πυρήνας ραδιενεργών στοιχείων με  
μεγάλο ατομικό αριθμό σχάζεται όταν βληθεί με ταχέως κινούμενα ελεύθερα ηλεκτρόνια».
Να σημειωθεί ότι στο σχολικό βιβλίο τονίζεται χαρακτηριστικά (και με σχήμα) η διαδικασία 
σχάσης και φυσικά αναφέρεται ότι τα σωματίδια–βλήματα είναι νετρόνια και όχι φυσικά ταχέα 
ηλεκτρόνια, καθώς επίσης ότι για τον έλεγχο της αλυσιδωτής αντίδρασης, τα νετρόνια πρέπει να 
μην είναι υψηλής κινητικής ενέργειας. Να σημειωθεί ότι μια παραπλήσια ερώτηση είχε τεθεί 
και στους φοιτητές που ασχολήθηκαν με το ερωτηματολόγιο «Α», αλλά τα αποτελέσματα ήταν 
ακόμη πιο απογοητευτικά. 

• «Τι είναι τα σωματίδια α;»
Ένα  μεγάλο  ποσοστό  (24  φοιτητές,  65,9%  )  δεν  απάντησαν.  Δέκα  φοιτητές  (24,4%) 
περιέγραψαν σωστά τα  σωματίδια  α ως  πυρήνες  ηλίου,  ενώ τέσσερις  έδωσαν λανθασμένες 
περιγραφές, για παράδειγμα «πρέπει να είναι υπεριώδης ακτινοβολία» ή «είναι τα σωματίδια με 
το μικρότερο μήκος κύματος». Να υπενθυμίσουμε ότι τα σωματίδια  α  αναφέρονται σε πολλές 
περιπτώσεις στο μάθημα της φυσικής και όχι μόνο στη γ λυκείου. 

• «Τι είναι η ακτινοβολία γ;»
Ούτε  σε  ένα  ερωτηματολόγιο  δεν  μνημονεύτηκε,  έστω,  η  λέξη  «φωτόνιο».  Δέκα  φοιτητές 
(24,4%)  έδωσαν  μερικά  σωστές  απαντήσεις  (τέσσερις  από  αυτούς  έκαναν  αναφορά  στις 
ιδιότητες της ακτινοβολίας  γ). Είκοσι ένας φοιτητές (51,2%) δεν απάντησαν καθόλου, ενώ 10 
έδωσαν  μη  αποδεκτές  απαντήσεις,  για  παράδειγμα:  «Εξαιρετικά  μικρά  σωματίδια  που 
διαπερνούν (ανθρώπινους) ιστούς και προκαλούν βλάβες»

• «Γνωρίζεις το πώς η ραδιενέργεια επηρεάζει την υγεία των ανθρώπων και των ζώων;»
Δεκαπέντε φοιτητές (36,6%) δεν απάντησαν ή σημείωσαν «δεν γνωρίζω». Όμως, 28 φοιτητές 
διατύπωσαν  μια  σοβαρή  γνώμη:  Μάλιστα,  11  από  αυτούς  αναφέρθηκαν  στο  DNA ή  στο 
γενετικό υλικό «Προκαλεί αλλαγές στη δομή του DNA και στις φυσικές λειτουργίες των ζωντανών 
οργανισμών».  Ακόμη,  12  φοιτητές  έκαναν  αναφορά  στις  έννοιες  «μετάλλαξη,  καρκίνος  και  
ανθρώπινα κύτταρα». 

• «Γνωρίζεις εάν η πυρηνική φυσική (ή η πυρηνική χημεία) έχει ιατρικές διαγνωστικές ή  
θεραπευτικές εφαρμογές; Αν ξέρεις κάποια τέτοια εφαρμογή, μπορείς να την αναφέρεις.»

Δεκαπέντε φοιτητές (36,6%) ανέφεραν τις ακτίνες Χ στην απάντησή τους ή έστω ως ένα μέρος 
της απάντησής τους. Το σχολικό βιβλίο είναι αρκετά σαφές και με επαρκείς αναφορές σε αυτό 
το  θέμα.  Επιπρόσθετα,  υπήρχαν  και  αρκετές  άλλες  απαντήσεις  όπως:  «..σε  περιπτώσεις  
καρκίνου, η θεραπεία γίνεται με (ακτίνες) λέιζερ που στοχεύουν τοπικά στον ασθενή ιστό..». Τρεις 
φοιτητές μίλησαν για PET (τομογράφο εκπομπής ποζιτρονίων), ενώ άλλοι 3 έδωσαν ‘πλήρεις’ 
απαντήσεις χρησιμοποιώντας επιστημονικούς όρους (ένας φοιτητής περιέγραψε τη διαδικασία 
θεραπείας  του  θυρεοειδούς  με  ραδιενεργό  ιώδιο).  Δύο  φοιτητές  αναφέρθηκαν  στη 
χημειοθεραπεία, ενώ τέλος 16 φοιτητές (39,0%) δεν απάντησαν σε αυτή την ερώτηση.

Η συνεισφορά στη διδασκαλία και μάθηση των φυσικών επιστημών
Πρέπει να δεχτούμε ότι η γνώση βασικών εννοιών και θεμάτων της πυρηνικής φυσικής είναι 
απαραίτητο  στοιχείο  τόσο  για  τον  πρακτικό/λειτουργικό όσο  και  τον  πολιτικό  επιστημονικό 
αλφαβητισμό.  Επίσης,  τα  υπάρχοντα  αναλυτικά  προγράμματα,  όπως  για  παράδειγμα  το 
ελληνικό, μπορεί να δίνουν μικρή σημασία σε τέτοια θέματα. Τα ευρήματα της έρευνας που 
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πραγματοποιήσαμε οδηγούν σε ένα πρώτο συμπέρασμα ότι ένα μεγάλο ποσοστό των φοιτητών 
που συμμετείχαν στην έρευνα (κατά μέσο όρο περίπου 50% για τις ερωτήσεις που παραθέσαμε 
εδώ,  σε  ένα  εύρος  25-86%)  απέφυγαν  να  απαντήσουν  στις  ερωτήσεις.  Από  την  άλλη,  το 
ποσοστό των αποδεκτών απαντήσεων που έδωσαν οι φοιτητές ήταν κατά μέσο όρο περίπου στο 
20% (με  εύρος  από 9  έως  36%).  Αυτά τα  αποτελέσματα που προέρχονται  από πρωτοετείς 
φοιτητές  φυσικής,  στην  αυγή  της  τριτοβάθμιας  εκπαίδευσής  τους,  είναι  πράγματι 
απογοητευτικά. 

Είναι, επομένως, επιτακτική η ανάγκη μιας αλλαγής του περιεχομένου, αλλά κυρίως της 
προσέγγισης.  Η σύγχρονη διδακτική  για  τις  φυσικές  επιστήμες  και  την  τεχνολογία,  απαιτεί 
διδακτικές προσεγγίσεις διαμέσου του γενικότερου πλαισίου των φυσικών επιστημών. Τέτοιου 
είδους προσεγγίσεις αναμένεται να είναι δημοφιλείς και ουσιώδεις και επομένως να προάγουν 
τον επιστημονικό αλφαβητισμό. Ακόμη, να αυξήσουν το ενδιαφέρον των μαθητών και για την 
επιλογή  επαγγελμάτων  που  σχετίζονται  με  φυσικές  επιστήμες,  με  τεχνολογία  και  με 
εφαρμοσμένη μηχανική (European Commission, 2004).

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί σε μια εννοιολογική κυρίως κατανόηση των σχετικών 
θεμάτων και στην ανάπτυξη ανώτερης τάξης γνωστικών ικανοτήτων των μαθητών (Higher-Or-
der Cognitive Skills -  HOCS),  όπως η κριτική σκέψη, η επίλυση προβλημάτων και η λήψη 
αποφάσεων (Zoller &  Tsaparlis,  1997,  Tsaparlis &  Zoller,  2003).  Τέτοιου είδους ικανότητες 
προχωρούν μακρύτερα από τις κατώτερης τάξης γνωστικές ικανότητες (Lower-Order Cognitive 
Skills -  LOCS),  στις  οποίες  δίνουν  κυρίως  βάση  τα  υπάρχοντα  σχολικά  αναλυτικά 
προγράμματα. Ως παράδειγμα, μπορούμε να αναφέρουμε το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «PARSEL» 
(Popularity and Relevance of Science Education for scientific Literacy:  Επιστημονικός  
Αλφαβητισμός μέσω δημοφιλών και σχετικών με τη ζωή Μαθημάτων Φυσικών Επιστημών), ένα 
μέσο που διαθέτει δωρεάν αυτοτελή διδακτικά αντικείμενα, στην αγγλική αλλά και σε άλλες 
ευρωπαϊκές γλώσσες (και στα ελληνικά). Ένα από τα μαθήματα–αντικείμενα (modules) (που 
υπάρχει  και  στα  Ελληνικά)  είναι  ένα  παιχνίδι  ρόλων  (role play),  σχετικό  με  την  πυρηνική 
φυσική, εμπλέκοντας όμως τόσο ηθικά όσο και πολιτικά θέματα και έχει τίτλο: «Θα έριχνες εσύ 
την  ατομική  βόμβα;»  (“Would you have dropped the nuclear bomb?)  -  το  module αυτό 
πρόκειταιi σύντομα να αναρτηθεί και στα ελληνικά . Εξάλλου, προτιθέμεθα να συντάξουμε ένα 
καινούργιο module πυρηνικής φυσικής που θα βασίζεται στο θέμα αυτής της έρευνας. Τέτοιου 
είδους προσεγγίσεις είναι δυνατόν να προσελκύσουν το ενδιαφέρον και των μαθητών που έχουν 
αρνητική στάση απέναντι στα μαθήματα των φυσικών επιστημών, ώστε να αναβαθμίσουν και 
αυτοί το επίπεδο του επιστημονικού τους αλφαβητισμού, ειδικότερα σε τέτοια θέματα φυσικής 
που σχετίζονται άμεσα με τις ανάγκες του σήμερα αλλά κυρίως και του αύριο. Η διεύθυνση του 
ιστοτόπου του PARSEL είναι: http  ://  www  .  parsel  .  uni  -  kiel  .  de  /  cms  /  . 
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Το ατομικό μοντέλο του Bohr
Επιστημολογική ανάλυση - Εκπαιδευτική αξιοποίηση

Χατζηδάκη Π.
Διδάκτορας του τμήματος Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης, 

Πανεπιστήμιο Αθηνών, Καθηγήτρια φυσικός, Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, 
hadzidaki@otenet.gr

Ένα  από  τα  πλέον  αμφιλεγόμενα  ζητήματα  στη  διδασκαλία  των  υποατομικών 
διαδικασιών είναι εάν πρέπει να διδάσκεται το μοντέλο του Bohr και, εάν ναι, με ποιόν 
τρόπο. Το ευρύτερο ερευνητικό μας πρόγραμμα υιοθετεί την καλώς θεμελιωμένη θέση 
της γνωσιακής ψυχολογίας ότι οι ιστορικές διαδικασίες προσφέρουν ένα μοντέλο της 
ίδιας  της  μαθησιακής  δραστηριότητας,  βοηθούν,  επομένως,  τους  διδασκόμενους  να 
συγκροτήσουν,  ν’  αλλάξουν και  να επικοινωνήσουν  επιστημονικές  αναπαραστάσεις. 
Υπ’ αυτήν την προοπτική, προχωρήσαμε σε μία διεξοδική επιστημολογική ανάλυση της 
ερευνητικής στρατηγικής του Bohr κατά την περίοδο γέννησης της κβαντικής θεωρίας, 
με σκοπό να κατανοήσουμε τη συμβολή του ατομικού του μοντέλου στις διαδικασίες 
εννοιολογικής αλλαγής από την κλασική στην κβαντική κοσμοθεώρηση. Παρουσιάζουμε 
εδώ τα κύρια αποτελέσματα της συγκεκριμένης ανάλυσης και προτείνουμε τρόπους 
ενσωμάτωσης και αξιοποίησής τους σε διδακτικές παρεμβάσεις ικανές να οδηγήσουν 
τους διδασκόμενους σε ουσιαστική κατανόηση τόσο της κβαντικής θεωρίας όσο και της 
‘Φύσης της Επιστήμης.

Ερευνητικό πλαίσιο – Γενικοί στόχοι – Μεθοδολογία – Το υπό διερεύνηση αντικείμενο
  

Οι  εμπειρικές  εκπαιδευτικές  έρευνες  συγκλίνουν  στο  συμπέρασμα  ότι  ο  παραδοσιακός 
τρόπος εισαγωγής θεμάτων της υποατομικής φυσικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (μέσω 
κλασικών αναλόγων και ημι-κλασικών μοντέλων) ενισχύει την κλασική κοσμοθεώρηση – μία 
κοσμοθεώρηση  που  εναρμονίζεται,  εν  γένει,  με  τη  βιωματική  εμπειρία  –  και  αποφέρει 
γνωσιακές δομές που χαρακτηρίζονται από την αδόκιμη ανάμιξη των εννοιολογικών πλαισίων 
της κλασικής και κβαντικής θεωρίας (π.χ. Kalkanis, Hadzidaki & Stavrou 2003). Οι εμπειρικές 
έρευνες καταδεικνύουν, επίσης, ότι οι ούτως διαμορφούμενες γνωσιακές δομές προβάλλουν στη 
συνέχεια  ισχυρή αντίσταση σε οποιαδήποτε περαιτέρω προσπάθεια κατανόησης της κβαντικής 
θεωρίας (π.χ. Fischler & Lichtfeld 1992).

Οι  διαπιστώσεις  αυτές  μάς  έπεισαν  ότι  βιωματικές  αντιλήψεις  των  διδασκομένων, 
ενισχυμένες  από  τις  ρητές  ή  άρρητες  παραδοχές  της  κλασικής  θεωρίας,  αντιπροσωπεύουν 
κάποιο  είδος  ‘παραδοχών  υποβάθρου’ (Baltas 1986)  που  λειτουργούν  ως  κατά  Bachelard 
‘επιστημολογικά εμπόδια’ στην επιδιωκόμενη εννοιολογική αλλαγή. Η υπόθεση αυτή επιτάσσει 
τη διεξοδική μελέτη των επιστημολογικών στρατηγικών της επιστήμης σε περιόδους ευρείας 
έκτασης  αλλαγών θεωρίας,  ώστε  να  καταστεί  δυνατή  η  κατάλληλη προσαρμογή τους  στην 
εκπαιδευτική διαδικασία. Γιατί, σύμφωνα με έγκυρες μελέτες της γνωσιακής ψυχολογίας, «οι 
ιστορικές  διαδικασίες  παρέχουν  ένα  μοντέλο  της  ίδιας της  μαθησιακής  δραστηριότητας, 
βοηθούν, επομένως, τους διδασκόμενους να συγκροτήσουν, ν’ αλλάξουν και να επικοινωνήσουν 
επιστημονικές αναπαραστάσεις» (Nersessian 1992, σ. 40). 

Ακολουθώντας  τη  συγκεκριμένη  κατεύθυνση,  το  ευρύτερο  ερευνητικό  μας  πρόγραμμα 
αποσκοπεί στη θεωρητική θεμελίωση μίας διδακτικής προσέγγισης στην κβαντική θεωρία (ΚΘ) 
με διπλή δυναμική (Hadzidaki, Kalkanis & Stavrou 2000): Από τη μία πλευρά, η εκπαιδευτική 
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ανασυγκρότηση υλικού που αντλείται από την ιστορία και φιλοσοφία της επιστήμης αναμένεται 
να δημιουργήσει ευνοϊκές προϋποθέσεις εννοιολογικής αλλαγής προς μία εις βάθος κατανόηση 
της ΚΘ. Από την άλλη πλευρά, μία διδασκαλία υπό το συγκεκριμένο πρότυπο αναμένεται να 
οδηγήσει,  παράλληλα,  σε  ουσιαστική  εμβάθυνση  στη  ‘Φύση  της  Επιστήμης’ στο  πλέγμα, 
δηλαδή,  των  εννοιών  και  διαδικασιών  που  χαρακτηρίζουν  τη  γέννηση  και  εξέλιξη  της 
επιστημονικής γνώσης (π.χ. Matthews 1998). 

Σε κάθε επί μέρους μελέτη του ερευνητικού μας προγράμματος, εφαρμόζουμε την ακόλουθη 
μεθοδολογία:  Πρώτον,  επιλέγουμε  ένα  συγκεκριμένο  επιστημολογικό  ζήτημα,  η  μελέτη  του 
οποίου φαίνεται ικανή να συμβάλει στην επίλυση των διδακτικών και μαθησιακών δυσκολιών 
της ΚΘ.  Δεύτερον, προχωράμε σε διεξοδική ανάλυση του επιλεγέντος ζητήματος υπό το φως 
σχετικών  φιλοσοφικών  θεωρήσεων.  Τρίτον,  διερευνούμε  τις  εκφάνσεις  του  συγκεκριμένου 
ζητήματος κατά την περίοδο γέννησης της ΚΘ, καθώς και τη συμβολή του στις διαδικασίες 
εξέλιξης  και  εδραίωσης  του  περιεχομένου  της.  Τέλος,  στηριζόμενοι  στα  πορίσματα  της 
προηγηθείσας μελέτης, συγκροτούμε μία διδακτική πρόταση που προσβλέπει στην επίτευξη των 
γενικών εκπαιδευτικών μας στόχων.

Η μελέτη της περιόδου γέννησης της ΚΘ (1912-1927) καταδεικνύει ότι η μοντελοποίηση 
υπήρξε  το  κύριο  ερευνητικό  όχημα  της  επιστήμης  για  τη  γνωσιακή  προσέγγιση  των 
υποατομικών διαδικασιών. Η παρούσα λοιπόν εργασία εντάσσεται στο πλαίσιο μίας ευρύτερης 
μελέτης που διερευνά τη δυνατότητα εκπαιδευτικής αξιοποίησης των δυναμικότερων, σε σχέση 
με την ευρετική τους εμβέλεια, μοντέλων εκείνης της περιόδου. Η παρουσίαση της εργασίας 
μας ακολουθεί τα μεθοδολογικά βήματα που εκτέθηκαν παραπάνω.

Φιλοσοφικά ερωτήματα σε σχέση με τη φύση και λειτουργία των μοντέλων

Η ουσιαστική συμβολή της μοντελοποίησης στην ανάπτυξη των επιστημών πιστοποιείται 
από την ευρεία και συστηματική της χρήση σε όλες σχεδόν τις ερευνητικές δραστηριότητες: η 
δόμηση,  ο  έλεγχος,  η  σύγκριση,  η  εφαρμογή,  η  αναθεώρηση  και  η  ερμηνεία  μοντέλων 
αποτελούν κυρίαρχες εκφάνσεις της σύγχρονης επιστημονικής πρακτικής. Εύλογα, λοιπόν, η 
φιλοσοφική  διερεύνηση  προβλημάτων  που  σχετίζονται  με  τη  φύση  και  τη  λειτουργία  των 
μοντέλων συγκεντρώνει συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον. 

Τα  προβλήματα  που  διερευνώνται  εμπίπτουν  στο  πεδίο  της  σημασιολογίας  (τι  είδους 
αναπαραστασιακή λειτουργία  επιτελούν τα μοντέλα),  της  οντολογίας  (τι  είδους  αντικείμενα 
είναι τα μοντέλα), της επιστημολογίας (πώς μαθαίνουμε μέσω των μοντέλων) και, βεβαίως, στο 
πεδίο  της  φιλοσοφίας  της  επιστήμης  (πώς  σχετίζονται  τα  μοντέλα  με  τη  θεωρία,  ποιες  οι 
επιπτώσεις μίας μοντελο-κεντρικής θεώρησης της επιστήμης στα ζητήματα του επιστημονικού 
ρεαλισμού,  του  αναγωγισμού,  της  επιστημονικής  εξήγησης  και  των  νόμων  της  φύσης).  Τα 
προβλήματα αυτά συνδέονται μεταξύ τους. Έτσι, παρότι η παρούσα εργασία επικεντρώνει το 
ενδιαφέρον  της  στην  επιστημολογική  διάσταση  της  μοντελοποίησης,  ορισμένες  όψεις  των 
προαναφερθέντων προβλημάτων τίθενται επίσης υπό συζήτηση.

Στο επιστημολογικό πεδίο, το πρώτο που μπορούμε να παρατηρήσουμε είναι ότι σημαντικό 
μέρος της επιστημονικής έρευνας διενεργείται επί μοντέλων και όχι επί της πραγματικότητας 
καθαυτής. Η ερευνητική, συνεπώς, πρακτική εκφράζει έμπρακτα την αντίληψη ότι ο χειρισμός 
μοντέλων επιτρέπει την ανακάλυψη ιδιοτήτων και την πιστοποίηση γεγονότων που αφορούν το 
εκάστοτε  αναπαριστώμενο  σύστημα  καθαυτό. Μία  τέτοια  όμως  αντίληψη,  εάν  τεθεί  στο 
φιλοσοφικό στόχαστρο, εγείρει δύο κεντρικά ερωτήματα σε σχέση με τη γνωσιακή λειτουργία 
των μοντέλων: α) πώς οικοδομούμε και χειριζόμαστε ένα μοντέλο και β) πώς ο χειρισμός ενός 
μοντέλου αποφέρει γνώση για τον κόσμο.
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Η ιστορική διάσταση της ευρετικής μοντελοποίησης και η πολλαπλότητα των στόχων της 
απαλείφει τη δυνατότητα διατύπωσης μίας συνολικής απάντησης στα παραπάνω ερωτήματα. Γι’ 
αυτό,  ο  Hughes (1997)  σχηματοποιεί  ένα  γενικό  επιστημολογικό  πλαίσιο  για  τη  συζήτηση 
συναφών ερωτημάτων. Συγκεκριμένα, θεωρεί ότι η μαθησιακή λειτουργία της μοντελοποίησης 
συμπεριλαμβάνει  τρεις  φάσεις:  α)  ‘Δήλωση’ (‘Denotation’):  δεχόμαστε  μία  συγκεκριμένη 
αναπαραστασιακή σχέση μεταξύ μοντέλου και  υπό διερεύνηση συστήματος.  β)  ‘Κατάδειξη’ 
(‘Demonstration’):  διερευνούμε τις  ιδιότητες  του μοντέλου για  να καταδείξουμε ορισμένους 
θεωρητικούς ισχυρισμούς σε σχέση με την εσωτερική του συγκρότηση ή τους μηχανισμούς που 
εμπεριέχει. Με αυτόν τον τρόπο, μαθαίνουμε για το ίδιο το μοντέλο. Τέλος, γ) ‘Ερμηνεία’ (‘In-
terpretation’):  η  γνώση  που  αποκτήθηκε  στις  προηγούμενες  φάσεις  μετασχηματίζεται  σε 
ισχυρισμούς για το αναπαριστώμενο σύστημα.

Στη συνέχεια,  θα επιχειρήσουμε να προσδώσουμε σαφές  περιεχόμενο στις  προτεινόμενες 
από τον Hughes φάσεις στην περίπτωση του ατομικού μοντέλου του Bohr, ενός μοντέλου που 
λειτούργησε ως εφαλτήριο της επιστημονικής έρευνας για την προσέγγιση της ΚΘ.

Το ατομικό μοντέλο του Bohr

Α) Δήλωση: Σημείο εκκίνησης για μία συνεκτική θεωρία των υποατομικών διαδικασιών

Το ατομικό μοντέλο του  Bohr (1913) αναδύθηκε από την επιδίωξη του εμπνευστή του να 
διασφαλίσει τη σταθερότητα των ατόμων στο πλανητικό μοντέλο του ατόμου του Rutherford. 
Για την εκπλήρωση του συγκεκριμένου στόχου, ο  Bohr ενσωμάτωσε μία  μη-κλασική έννοια 
σταθερότητας στον ορισμό της ‘στάσιμης κατάστασης’.  Οι στάσιμες καταστάσεις  υπάκουαν 
στις ακόλουθες αξιωματικές παραδοχές:

1. Το  άτομο  παραμένει  σταθερό  σε  μία  ασυνεχή  σειρά  στάσιμων  καταστάσεων  (το 
λεγόμενο  ‘κβαντικό  αξίωμα’).  Οι  μεταπτώσεις  μεταξύ  στάσιμων  καταστάσεων  είναι 
αιφνίδιες και, συνεπώς, η περιγραφή τους με κλασικούς όρους είναι αδύνατη.

2. Η κίνηση των ηλεκτρονίων σε μία στάσιμη κατάσταση μελετάται δια της εφαρμογής της 
κλασικής μηχανικής στο μοντέλο του Rutherford.

3. Η συχνότητα  της  ακτινοβολίας  που  εκπέμπεται/απορροφάται  κατά  τη  διάρκεια  μίας 
μετάπτωσης μεταξύ δύο στάσιμων καταστάσεων δίνεται από την ενεργειακή διαφορά 
των καταστάσεων αυτών διαιρεμένη με τη σταθερά του Planck (ο λεγόμενος ‘κανόνας 
συχνότητας’ ΔΕ = hν).

Η παραδοχή (2)  ήταν προφανώς  ασύμβατη με  τις  υπόλοιπες  δύο.  Γιατί  η  παραδοχή (1) 
εγκατέλειπε  την  κλασική  επιταγή  της  συνεχούς  μεταβολής  της  κατάστασης  των  φυσικών 
συστημάτων και  η παραδοχή (3)  την κλασική επίσης επιταγή της  ταύτισης της συχνότητας 
κίνησης μίας πηγής με τη συχνότητα της εκπεμπόμενης, από την πηγή, ακτινοβολίας. 

Παρά τη λογική και εννοιολογική του ασυνέπεια, το ατομικό μοντέλο του Bohr συνάντησε 
την  καθολική  σχεδόν  αποδοχή  της  επιστημονικής  κοινότητας,  κυρίως  επειδή  ορισμένες 
προβλέψεις  του,  σε  σχέση  με  τα  φάσματα  εκπομπής,  επιβεβαιώθηκαν  πειραματικά  λίγες 
εβδομάδες μετά τη δημοσίευση της σχετικής εργασίας (Bohr 1913). Εν τούτοις, ο ίδιος ο Bohr, 
έχοντας πλήρη επίγνωση του ‘προκαταρκτικού’ χαρακτήρα του μοντέλου του, διευκρίνιζε ότι 
στόχος του δεν ήταν «η εξήγηση των φασματικών νόμων», αλλά «η συγκρότηση μίας βάσης για 
την προσέγγιση μίας συνεκτικής θεωρίας περί της συγκρότησης των ατόμων» (στο ίδιο, σ. 162). 
Ποια  ήταν  όμως  τα  επιστημολογικά  χαρακτηριστικά  του  μοντέλου  του  Bohr που  το 
κατέστησαν,  πράγματι,  βάση  εκκίνησης  της  μακράς  πορείας  προς  την  ΚΘ;  Υπό  μία  άκρως 
συνοπτική παρουσίαση, επισημαίνουμε τα ακόλουθα:
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• Η κλασική θεωρία παρέχει τα εφόδια για την ανάπτυξη του ατελούς κβαντικού σχήματος. Παρά 
τη ρητή αναγνώριση της μη-εφαρμοσιμότητας των κλασικών ιδεών στο υποατομικό επίπεδο, 
ο Bohr φρόντισε να διασφαλίσει τη μεθοδολογικά έγκυρη εισαγωγή των τυπικών σχέσεων και 
υπολογιστικών  τεχνικών  της  κλασικής  θεωρίας  στο  ατομικό  του  μοντέλο,  για  να  τα 
καταστήσει  κινητήριο μοχλό για την ανάπτυξη του υπό διαμόρφωση κβαντικού σχήματος. 
Έτσι,  μέσω της  παραδοχής  (2),  περιόρισε τη χρήση τους  στις  στάσιμες  καταστάσεις  και 
οροθέτησε την εφαρμογή τους ορίζοντας μία τυπική αναλογία μεταξύ της κλασικής θεωρίας 
και των κβαντικών παραδοχών. Η αναλογία αυτή ονομάστηκε αργότερα (1920) ‘Αρχή της 
Αντιστοιχίας’ (ΑΑ).

• Η Αρχή της  Αντιστοιχίας.  Οι παραδοχές του ατομικού μοντέλου δεν επαρκούσαν για  τον 
προσδιορισμό της ενέργειας των στάσιμων καταστάσεων. Έτσι, ο  Bohr έθεσε, για πρώτη 
φορά, σ’ εφαρμογή την ΑΑ, για να επιλέξει τις δυνατές στάσιμες καταστάσεις εξ όλων των 
κλασικώς δυνατών. Η ΑΑ είχε ποιοτικό κατά βάση χαρακτήρα και όριζε τα ακόλουθα: κάθε 
κβαντική μετάπτωση μπορεί να συσχετιστεί με μία συνιστώσα Fourier της κλασικής κίνησης 
του ηλεκτρονίου σε μία στάσιμη κατάσταση και η υπολογιζόμενη, μέσω της παραδοχής (3), 
συχνότητα οφείλει  να προσεγγίζει,  στο όριο των μεγάλων κβαντικών αριθμών (στο πεδίο 
κοινής εφαρμογής των κλασικών και κβαντικών νόμων), την κλασική συχνότητα εκπομπής 
της ‘αντίστοιχης’ συνιστώσας Fourier. 

• Η  Αρχή  της  Αντιστοιχίας  προσέδιδε  στα  πειραματικά  αποτελέσματα  τον  χαρακτήρα  ενός  
‘διαύλου επικοινωνίας’ μεταξύ της κλασικής θεωρίας και του κβαντικού σχήματος. Η ΑΑ ήταν, 
επομένως, μία αναλογία που έθετε σε συστηματική επικοινωνία τις κλασικές και κβαντικές 
παραδοχές  στο  κοινό  πεδίο  εφαρμογής  τους.  Με  αυτόν  τον  τρόπο,  όριζε  ως κριτή  της 
εκάστοτε προτεινόμενης, μέσω αυτής, αναλογίας τα καλώς επιβεβαιωμένα αποτελέσματα της 
εμπειρικής έρευνας. Το γεγονός αυτό προωθούσε τη δική της, αφενός, μετεξέλιξη και τη 
σταδιακή,  αφετέρου,  ανάπτυξη  του  ατελούς  κβαντικού  σχήματος.  Η  δυνατότητα 
προσαρμογής της ΑΑ στα νέα θεωρητικά και πειραματικά δεδομένα την κατέστησε οδηγό της 
επιστημονικής έρευνας για δέκα και πλέον χρόνια.

• Προς μίας ριζικώς νέα κοσμοθεώρηση. Το ατομικό μοντέλο του Bohr, έχοντας δομηθεί υπό 
την υπόνοια ότι η υπό αναζήτηση ΚΘ ήταν δυνατό να είναι συντακτικά, εννοιολογικά και 
οντολογικά ασύμβατη με την κλασική, άφηνε το περιθώριο ριζικής διαφοροποίησης των δύο 
θεωριών. Η ΑΑ ήταν λοιπόν μία τυπική αναλογία, υπό την έννοια ότι οι κλασικές έννοιες που 
εισάγονταν στο κβαντικό πλαίσιο (π.χ. ορμή, στροφορμή) αντιμετωπίζονταν ως σύμβολα που 
ανέμεναν  να  προσλάβουν  το  νόημά  τους  από  το  εννοιολογικό  πλαίσιο  μίας  συνεκτικά 
θεμελιωμένης και ερμηνευμένης ΚΘ.
Το ατομικό μοντέλο του Bohr μπορεί λοιπόν να ειδωθεί ως αφετηριακό σημείο της πορείας 

προς την ΚΘ για δύο κυρίως λόγους: α) επειδή διαμόρφωσε ένα εναλλακτικό, προς την κλασική 
θεωρία, θεωρητικό πλαίσιο, το οποίο υπέβαλε μία ριζικώς διαφορετική θέαση των πειραματικών 
δεδομένων. Και, β) επειδή εμπεριείχε ένα μεθοδολογικό εργαλείο (την ΑΑ) που δημιουργούσε 
τις προϋποθέσεις για την υπέρβαση των εγγενών του αντιφάσεων.

Β) Κατάδειξη: Το ατομικό μοντέλο του Bohr διερευνάται και εξελίσσεται

Η  ΑΑ,  ενώ  έθετε  τα  κλασικά  επιτεύγματα  στην  υπηρεσία  της  επιστημονική  έρευνας, 
διάνοιγε παράλληλα τη δυνατότητα προοδευτικής διάβρωσης του αυτονόητου καθεστώτος των 
‘παραδοχών υποβάθρου’ της κλασικής θεωρίας. Ας δούμε την κορυφαία περίπτωση. 

Η αρμονική  συνύπαρξη των συνεχών χωρο-χρονικών νόμων και  των νόμων διατήρησης 
(ενέργειας  και  ορμής)  εντός  του κλασικού πλαισίου επιτρέπει  τον  αυστηρώς αιτιακό χωρο-
χρονικό προσδιορισμό τόσο της κατάστασης όσο και της εξέλιξης των φυσικών συστημάτων. 
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Κατά  την εισαγωγή όμως των κλασικών αυτών νόμων στο κβαντικό πλαίσιο, η ‘αυτονόητη’, 
έως τότε, συνύπαρξή τους φαινόταν να τίθεται υπό διαρκή επερώτηση. Το ατομικό μοντέλο του 
Bohr διάνοιξε,  επομένως,  ένα  πεδίο  αντιπαράθεσης δύο  εκ  των  κεντρικών  ‘παραδοχών 
υποβάθρου’ της κλασικής κοσμοθεώρησης, των παραδοχών της συνέχειας και της αυστηρής 
αιτιότητας.  Κατά  την  σταδιακή  του  δε  ανάπτυξη,  μέσω  της  ΑΑ,  έγινε  φανερό  ότι  η 
αντιπαράθεση αυτή επεκτεινόταν στις κλασικές εικόνες του ‘κύματος’ και του ‘σωματιδίου’. 

Ο  Heisenberg,  υιοθετώντας  τη  σωματιδιακή  εικόνα  των  κβαντικών  συστημάτων  και 
απαλείφοντας  από  αυτήν  κάθε  χωρο-χρονική  περιγραφή,  διαμόρφωσε  ένα  συνεκτικό 
μαθηματικό μοντέλο (τη ‘θεωρία των μητρών’, 1925), το οποίο «διατύπωνε με ακρίβεια τις 
φερόμενες από την ΑΑ τάσεις» (Bohr, 1925, σ. 280). Αντίθετα, ο Schrödinger, υιοθετώντας την 
κυματική  εικόνα  και  προτάσσοντας  το  αίτημα  των  συνεχών  χωρο-χρονικών  περιγραφών, 
κατέληξε,  το  1926,  στη  διατύπωση  της  κυματικής  μηχανικής,  ενός  συνεκτικού,  επίσης, 
μαθηματικού  μοντέλου  που,  όπως  σύντομα  αποδείχθηκε  από  τον  ίδιο  (1926),  ήταν  λογικά 
ισοδύναμο με τη θεωρία των μητρών. Το σύγχρονο ατομικό μοντέλο, υπό τη μαθηματική του 
έκφραση, είχε πλέον αναδυθεί. Η φυσική του όμως ερμηνεία βρισκόταν ακόμη σε αναμονή.

Γ) Ερμηνεία: Η συσσώρευση γνώσης για το ατομικό μοντέλο αποφέρει γνώση για τον κόσμο

Η αποκτηθείσα από τον  χειρισμό του ατομικού μοντέλου γνώση,  σε συνδυασμό με  την 
προσπάθεια φυσικής ερμηνείας των ανισοτήτων του Heisenberg (1927), οδήγησαν τελικά τον 
Bohr στην ιδέα μίας τεχνητά διενεργούμενης ‘τομής’ σε μία  μη-διαχωρίσιμη εκ λόγων αρχής 
ολότητα,  μία  ιδέα  που  προσέδιδε  στην  παραδοχή  (1)  του  ατομικού  μοντέλου  μία  εντελώς 
καινούργια  σημασία.  Το  ‘κβαντικό  αξίωμα’ δεν  περιοριζόταν  στην  επιβολή  της  κβαντικής 
ασυνέχειας,  όπως έως τότε εικαζόταν,  αλλά υποδείκνυε κάτι  ουσιωδώς σημαντικότερο:  την 
περιορισμένη διαχωρισιμότητα  των υποατομικών διαδικασιών και τον απορρέοντα από αυτήν 
ολιστικό χαρακτήρα της κβαντικής μέτρησης.

Η διαπίστωση αυτή αποκάλυπτε τη θεμελιακή πλέον ‘παραδοχή υποβάθρου’ της κλασικής 
θεωρίας,  μία  παραδοχή  που  είναι  εγγεγραμμένη  στη  διαχωρίσιμη  λογική  της  δομή  και 
υποβάλλει  μία συγκεκριμένη  αντίληψη για τον κόσμο:  την παραδοχή  των εξατομικευμένων, 
παρά τις μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις, φυσικών οντοτήτων, την παραδοχή που εδραιώνει την 
κλασική αντίληψη περί της δυνατότητας πλήρους διαχωρισμού του υπό μελέτη συστήματος από 
το μετρητικό του περιβάλλον. Η παραδοχή αυτή, καθώς εναρμονίζεται με την κοινή ανθρώπινη 
εμπειρία,  λειτουργούσε,  έως  τότε,  ως  αυτονόητη  προϋπόθεση  της  επιστημονικής  έρευνας, 
λειτουργούσε, επομένως, ως, κατά  Bachelard, ‘επιστημολογικό εμπόδιο’ που πρόβαλε ισχυρή 
αντίσταση στην εννοιολογική αλλαγή. 

Η αποκάλυψη της συγκεκριμένης παραδοχής φώτισε άπλετα το καθεστώς των κλασικών 
εννοιών, νόμων και εικόνων εντός του κβαντικού πλαισίου και απέφερε την πρώτη συνεκτική 
φυσική  ερμηνεία  της  ΚΘ  μέσω  της  έννοιας  συμπληρωματικότητας,  μία  ερμηνεία  που 
δικαιώνεται επίμονα από τις μεταγενέστερες εξελίξεις. Η ερμηνεία του Bohr μετασχημάτιζε τη 
συσσωρευμένη για το ατομικό μοντέλο γνώση σε γνώση τόσο για τις έννοιες της φυσικής όσο 
και  για  τον  κόσμο.  Σύμφωνα,  λοιπόν,  με  τη  θεωρητική  θεμελίωση  του  ερευνητικού  μας 
προγράμματος, η κατάλληλη εκπαιδευτική αξιοποίηση του ατομικού μοντέλου αναμένεται ν’ 
αποφέρει ανάλογα αποτελέσματα και στο εκπαιδευτικό πλαίσιο.

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση

Στο εκπαιδευτικό πλαίσιο, το μοντέλο του  Bohr έχει διχάσει τους ερευνητές. Από τη μία 
πλευρά,  είναι  εκείνοι  που,  αναγνωρίζοντας  τη  ριζική  ρήξη  της  ΚΘ με  την  κλασικές  ιδέες, 
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υποστηρίζουν ότι ο ημι-κλασικός χαρακτήρας του συγκεκριμένου μοντέλου προκαλεί σοβαρές 
παρανοήσεις,  οι  οποίες,  στη  συνέχεια,  είναι  δύσκολο  να  απαλειφθούν.  Υπ’  αυτήν  την 
προοπτική, οι  Fischler και  Lichtfeld (1992), λόγου χάριν, εισηγούνται την εξ αρχής διδακτική 
επικοινωνία  του  ατομικού  μοντέλου  του  Schrödinger με  εστίαση  της  προσοχής  στην 
αποσαφήνιση  του  εννοιολογικού  του  υποβάθρου.  Από  την  άλλη  πλευρά,  οι  ερευνητές  που 
αναγνωρίζουν στοιχεία σώρευσης στην ανάπτυξη της επιστημονικής γνώσης θεωρούν ότι  το 
μοντέλο του  Bohr αποτελεί  αναγκαίο βήμα μίας γνωσιακής διαδικασίας που οδηγεί σταδιακά 
στη κατανόηση του σύγχρονου ατομικού μοντέλου (π.χ. Petri & Niedderer 1998). 

Οι  εμπειρικές  έρευνες  δείχνουν,  πράγματι,  ότι  ο  παραδοσιακός  τρόπος  εισαγωγής  του 
μοντέλου του Bohr στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση συντελεί στη δημιουργία παρανοήσεων. Εν 
τούτοις, η μελέτη της περιόδου γέννησης της ΚΘ αποκαλύπτει, όπως είδαμε, ότι ήταν ακριβώς ο 
ημι-κλασικός χαρακτήρας του ατομικού μοντέλου, σε συνδυασμό με τα στέρεα επιστημολογικά 
του  ερείσματα,  εκείνος  που  προώθησε  την  προσέγγιση  της  ΚΘ.  Η  ιστορία  της  επιστήμης, 
δείχνει, επομένως, το πώς η υφιστάμενη γνώση μπορεί να μετατραπεί, μέσω της κατάλληλης 
γνωσιακής  στρατηγικής,  από  ‘επιστημολογικό  εμπόδιο’  σε  σημαντικό  ‘εφόδιο’ για  την 
προσέγγιση ριζικά καινούργιας γνώσης. Σύμφωνα, λοιπόν, με τις γενικές αρχές του ερευνητικού 
μας προγράμματος, θεωρούμε ότι το μοντέλο του  Bohr μπορεί να συμβάλει στην ουσιαστική 
κατανόηση  της  ΚΘ  υπό  την  προϋπόθεση,  όμως,  της  συστηματικής  του  σύνδεσης  με  μία 
‘ισχυρώς  εξειδικευμένη’  επικοινωνία  της  ‘Φύσης  της  Επιστήμης’,  μία  επικοινωνία,  που 
διαπλέκει  το  περιεχόμενο  της  επιστημονικής  γνώσης  με  την  ιστορική  του  εξέλιξη,  το 
επιστημολογικό του υπόβαθρο και τις φιλοσοφικές του προεκτάσεις.

Ακολουθώντας  αυτήν  την  κατεύθυνση,  προτείνουμε  μία  διδακτική  παρέμβαση  που 
θεμελιώνεται  στις  υποδεικνυόμενες  από  τον  Hughes φάσεις,  με  το  περιεχόμενο  που  αυτές 
προσέλαβαν από την επιστημολογική μας ανάλυση. Μέσω της συστηματικής υποκίνησης μετα-
επιστημονικού και  μετα-γνωσιακού αναστοχασμού,  η  παρέμβαση  αυτή  συνδέει  άρρηκτα  το 
επιστημονικό περιεχόμενο της γνώσης με σημαντικές πτυχές της ‘Φύσης της Επιστήμης’.

Η προτεινόμενη  παρέμβαση,  λόγω της  ποιοτικής  της  κατά  βάση θεμελίωσης,  μπορεί  να 
προσαρμοστεί,  ανάλογα με  τον  βαθμό μαθηματικής  τυποποίησης  του  περιεχομένου  της,  σε 
εκπαιδευτικά προγράμματα που αφορούν μαθητές λυκείου,  φοιτητές θετικών επιστημών στα 
αρχικά έτη σπουδών τους ή ευρύτερα ακροατήρια (π.χ.  φοιτητές παιδαγωγικών τμημάτων ή 
ανθρωπιστικών επιστημών) που επιθυμούν να προσεγγίσουν το φυσικό περιεχόμενο, αλλά και 
τις ρηξικέλευθες επιστημολογικές και φιλοσοφικές συνέπειες της σύγχρονης φυσικής.

Το μοντέλο του Bohr: μία δυναμική γνωσιακή γέφυρα μεταξύ κλασικής και κβαντικής θεωρίας

Α) Δήλωση. Οι διδασκόμενοι οδηγούνται, κατ’ αρχήν, να διαπιστώσουν την αδυναμία της 
κλασικής  θεωρίας  να  ερμηνεύσει  μία  σειρά  εμπειρικών  δεδομένων  που  σχετίζονται  με  τις 
ιδιότητες  των  στοιχείων  (περιοδικό  σύστημα,  φωτοηλεκτρικό  φαινόμενο,  ακτίνες  Röentgen, 
εμπειρικοί  φασματικοί  νόμοι).  Η  διαδικασία  αυτή,  πέραν  της  μαθησιακής  της  σημασίας, 
υποκινεί  τη διερεύνηση οντολογικών και σημασιολογικών ερωτημάτων της μοντελοποίησης. 
Γιατί,  μία  παρουσίαση  του  ατομικού  μοντέλου,  κατά  το  πρότυπο  της  επιστημολογικής  μας 
ανάλυσης, επιτρέπει στους διδασκόμενους να διακρίνουν ότι το μοντέλο του Bohr υπήρξε μία 
εμπειρικώς ενημερωμένη κατασκευή του ανθρώπινου νου (οντολογικό ερώτημα), μεθοδολογικά 
απογυμνωμένη  από  κάθε  απεικονιστική  επιδίωξη  (σημασιολογικό  ερώτημα):  η 
αναπαραστασιακή του λειτουργία ήταν δοκιμαστική, προορισμένη να θέσει μία βάση για τη 
κατανόηση  των  υποατομικών  διαδικασιών.  Η  φάση  της  ‘δήλωσης’ ολοκληρώνεται  με  τη 
διαπίστωση των προβλεπτικών επιτυχιών του ατομικού μοντέλου, τον εντοπισμό των εγγενών 
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του αντιφάσεων, την αναγνώριση  της εξηγητικής του ανεπάρκειας και τον προσδιορισμό των 
μεθοδολογικών αρχών που προδιέγραφαν την επιστημολογική του δυναμική. 

Β)  Κατάδειξη. Η  ΑΑ επιτρέπει  την  απόσπαση των  τυπικών  σχέσεων  και  υπολογιστικών 
τεχνικών της κλασικής θεωρίας από το εννοιολογικό τους υπόβαθρο και την προσαρμογή τους 
στις επιταγές της κβαντικής ασυνέχειας. Η διαδικασία αυτή εξοικειώνει τους διδασκόμενους με 
την  αφαιρετική λειτουργία  της  μοντελοποίησης,  μία  λειτουργία  με  εξαιρετική  γνωσιακή 
δυναμική (Nersessian 1992).  Εάν δε οι  διδασκόμενοι  έχουν επαρκές  μαθηματικό υπόβαθρο, 
μπορούν  να  διαπιστώσουν  ότι  η  συγκεκριμένη  λειτουργία  είναι  κατ’  εξοχήν  εκείνη  που 
επιτρέπει την κατασκευή μαθηματικών μοντέλων (Heisenberg -  Schrödinger), τα οποία όμως 
στερούνται σημασιολογικού περιεχομένου – και, κατ’ επέκταση, εξηγητικής ισχύος – εάν δεν 
ενταχθούν στο θεωρητικό πλαίσιο μίας φυσικώς ερμηνευμένης θεωρίας. 

Κατά  την  φάση  της  ‘κατάδειξης’,  η  πολύπλευρη  διερεύνηση  των  κλασικών  νόμων  και 
εικόνων  στο  κβαντικό  πλαίσιο  πιστοποιεί  την  τάση  αμοιβαίου  αποκλεισμού  τους.  Έτσι,  οι 
διδασκόμενοι καλούνται να διερευνήσουν τις ‘αυτονόητες’, υπό το πρίσμα της βιωματικής τους 
εμπειρίας, παραδοχές της κλασικής θεωρίας (τις παραδοχές της χωρο-χρονικής συνέχειας και 
της αυστηρής αιτιότητας), καθώς και το ‘παράδοξο’ του δυϊσμού κύματος - σωματιδίου, ένα 
ζήτημα που προκαλεί ισχυρές εννοιολογικές παρανοήσεις (π.χ. Olsen 2002).

Γ) Ερμηνεία.  Η εκπαιδευτική διαδικασία, μέσω του υποκινούμενου από την ΑΑ διαλόγου 
μεταξύ πειράματος και θεωρίας, μεταξύ παλιάς και νέας γνώσης, οδηγεί τους διδασκόμενους να 
διαπιστώσουν ότι οι εγγενείς αντιφάσεις του ατομικού μοντέλου απορρέουν, εν τέλει, από την 
άκριτη μεταφορά της κλασικής διαχωρισιμότητας στο κβαντικό πλαίσιο. 

H διαπίστωση  αυτή  αποκαλύπτει  τη  θεμελιακή  ‘παραδοχή  υποβάθρου’  της  κλασικής 
θεωρίας,  την  παραδοχή  του  οντολογικά  διαχωρίσιμου κόσμου,  μία  παραδοχή  που,  καθώς 
εναρμονίζεται με την κοινή ανθρώπινη εμπειρία, αποτέλεσε – στο πεδίο της ενεργού επιστήμης 
– και αποτελεί – στο εκπαιδευτικό πλαίσιο – το ισχυρότερο ‘επιστημολογικό εμπόδιο’ για την 
κατανόηση των υποατομικών διαδικασιών. Η εκπαιδευτική διαδικασία αναδεικνύει το γεγονός 
ότι η ΚΘ είναι η μόνη λογικώς συνεκτική, ως προς τη μαθηματική της θεμελίωση, και καλώς 
επιβεβαιωμένη, ως προς τις εμπειρικές της προβλέψεις, ολιστική φυσική θεωρία. Κι’ αυτό, γιατί 
φέρει ως εγγενές χαρακτηριστικό της λογικής της δομής τη μη-διαχωρισιμότητα (non-separabil-
ity) του ‘όλου’ σε ‘μέρη’ (για μία διεξοδική ανάλυση βλ.  Karakostas 2004).  Υπ’ αυτήν την 
προοπτική, τα κρίσιμα ερμηνευτικά προβλήματα της ΚΘ τίθενται υπό διερεύνηση και συζήτηση 
(μία  αναλυτική  παρουσίαση  διδακτικής  παρέμβασης  με  άξονα  την  κβαντική  μη-
διαχωρισιμότητα στο Hadzidaki 2008). 

Η φυσική ερμηνεία της ΚΘ επιτρέπει στους διδασκόμενους να προσδώσουν σαφές φυσικό 
περιεχόμενο στο σύγχρονο ατομικό μοντέλο  συγκεκριμενοποιώντας  τους γενικούς νόμους της 
ΚΘ στην ατομική δομή. Αναφέρουμε ενδεικτικά ότι  συγκεκριμενοποιούνται:  α) Ο ολιστικός 
χαρακτήρας της κβαντικής μέτρησης. β) Η ανάγκη διενέργειας από το γνωρίζον υποκείμενο 
μίας  μεθοδολογικής  τομής της  διαμορφούμενης,  κατά  τη  μέτρηση,  κβαντικής  ολότητας  σε 
‘μετρητική  συσκευή’/‘υπό παρατήρηση σύστημα’,  ώστε  να  καταστεί  δυνατή  η αναφορά σε 
πειραματικώς προσιτά γεγονότα (εφόσον, εκ της φύσεως των ανθρώπινων δυνατοτήτων προς 
παρατήρηση,  η  πειραματική  διαδικασία  προϋποθέτει  τον  πλήρη  διαχωρισμό της  συσκευής 
μέτρησης από το υπό παρατήρηση σύστημα). γ) Η συνεπαγόμενη, από τη συγκεκριμένη τομή, 
απώλεια  γνώσης  και,  κατ’ επέκταση,  ο  εγγενής  πιθανοκρατικός  χαρακτήρας  της  ΚΘ,  όπως 
αποτυπώνεται  στις  ανισότητες  Heisenberg.  (δ)  Η  πλαισιακή  εξάρτηση,  ο  συμπληρωματικός 
χαρακτήρας  και  το  νόημα  των  κλασικών  νόμων  και  εννοιών  (‘χωρο-χρονική  συνέχεια’ - 
‘κλασική αιτιότητα’, ‘θέση’ - ‘ορμή’, ‘σωματίδιο’ - ‘κύμα’) στο κβαντικό πλαίσιο.

Κατά τη φάση της ‘ερμηνείας’, η  κατ’ αντιπαράθεση εξέταση του μοντέλου του Bohr με το 
σύγχρονο  ατομικό  μοντέλο  (μέσω  οπτικοποιημένων  προσομοιώσεών  τους,  όπως  αυτές 
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συναντώνται στο εκπαιδευτικό λογισμικό, Kalkanis, Hadzidaki & Stavrou 2003, Dimopoulos & 
Kalkanis 2005, Κοντογεωργίου, Κώτσης & Μικρόπουλος 2007) υποστηρίζει ενεργά τον μετα-
γνωσιακό  και  μετα-επιστημονικό  αναστοχασμό.  Γιατί  μία  τέτοια  εξέταση  καταδεικνύει  την 
ισχυρή διαφοροποίηση των δύο μοντέλων, όσον αφορά την επιστημολογική, σημασιολογική και 
οντολογική  τους  διάσταση,  ενώ  προβάλλει,  παράλληλα,  τις  γνωσιακές  διαδικασίες  που 
οδήγησαν  την  επιστήμη  –  αλλά  και  τους  ίδιους  τους  διδασκόμενους  –  από  μία  υποθετική 
νοητική κατασκευή (από το μοντέλο του  Bohr) σε αυθεντική γνώση για τον κόσμο (για την 
ατομική δομή, όπως αυτή γίνεται αντιληπτή από την ΚΘ).

 Εκ  της  συνοπτικής  αυτής  παρουσίασης  γίνεται  φανερό  ότι  η  προτεινόμενη  διδακτική 
παρέμβαση χρησιμοποιεί το μοντέλο του  Bohr ως  γνωσιακή γέφυρα μεταξύ της κλασικής και 
κβαντικής θεωρίας, μία γέφυρα, όμως, που αντί ν’ αποκρύπτει, υποκινεί την αναγνώριση της 
θεμελιακής  ασυμβατότητας  των  δύο  θεωριών.  Εύλογα,  λοιπόν,  μία  παρέμβαση  υπό  το 
συγκεκριμένο πρότυπο αναμένεται ν’ αποφέρει τη σαφή διάκριση της κλασικής και κβαντικής 
θεωρίας, τη συγκρότηση μίας  συνεκτικής εικόνας για τον φυσικό κόσμο, τη διαμόρφωση μίας 
κοινής βάσης για τη διδασκαλία της φυσικής και χημείας (για την ικανοποίηση του αιτήματος 
αυτού στο γυμνάσιο, βλ.  Tsaparlis & Kampourakis 2000), και, ως εκ του τρόπου σχεδιασμού 
της, την ουσιαστική εμβάθυνση σε σημαντικές πτυχές της ‘Φύσης της Επιστήμης’. 
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Αξιολόγηση του χημικού αλφαβητισμού των μαθητών του ελληνικού 
λυκείου

Βλάχου Α., Τσαπαρλής Γ., Shwartz Y., Ben-Zvi R., Hofstein A.
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Χημείας, gtseper@cc.uoi.gr

The Weizmann Institute of Science, Department of Science Teaching, Rehovot, Israel, 
yaels@umich.edu

Σκοπός αυτής της μελέτης είναι να αξιολογηθεί το επίπεδο του χημικού αλφαβητισμού 
στην  ελληνική  μέση  εκπαίδευση  (γυμνάσιο  και  γενική  παιδεία  λυκείου).  Το  δείγμα 
περιλάμβανε  συνολικά  458  μαθητές  λυκείου,  καθώς  και  πρωτοετείς  φοιτητές 
πανεπιστημιακών τμημάτων με άμεση σχέση με την χημεία. H εργασία στηρίζεται σε 
παρόμοια μελέτη στο Ισραήλ. Χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο που αποτελούνταν 
από  δύο  μέρη:  (1)  Προσδιορισμός  και  ορισμός  των  χημικών  εννοιών.  (2)  Χημικές 
εξηγήσεις καθημερινών φαινoμένων. Διαπιστώθηκε ότι, όπως αναμένεται, οι μαθητές 
που ξεκινούν λύκειο έχουν λιγότερες γνώσεις από τους μαθητές που ολοκλήρωσαν την 
χημεία γενικής παιδείας (όταν ξεκινούν την γ  λυκείου) και τους πρωτοετείς φοιτητές.΄  
Αξιοσημείωτο είναι  ότι  οι  φοιτητές  δεν  έδωσαν υψηλότερα ποσοστά γνώσεων από 
τους μαθητές γ  λυκείου. Τα συμπεράσματα μπορούν να είναι χρήσιμα στον σχεδιασμό΄  
προγραμμάτων σπουδών και στο πού πρέπει να δίνεται έμφαση κατά την διδασκαλία.

Εισαγωγή
Στην παρούσα εργασία γίνεται μια προσπάθεια αξιολόγησης της απόκτησης της επιστημονικής 
βασικής  εκπαίδευσης.  Ο  κύριος  στόχος  είναι  να  ερευνηθεί  η  επίτευξη  του  χημικού 
αλφαβητισμού στους αποφοίτους του γυμνασίου και του λυκείου. Ειδικότερα να αξιολογηθεί το 
επίπεδο του χημικού αλφαβητισμού στην χημεία γενικής παιδείας στην αρχή της α΄ και της γ΄ 
τάξης  λυκείου,  καθώς  και  σε  πρωτοετείς  φοιτητές  που  έχουν  εισαχθεί  σε  πανεπιστημιακά 
τμήματα που έχουν άμεση σχέση με την χημεία. H εργασία στηρίζεται σε μια παρόμοια μελέτη 
που έγινε στο Ισραήλ από τους Shwartz, Hofstein και  Ben-Zvi (2006). Το ερευνητικό σχέδιο 
βασίστηκε σε δύο θεωρητικά πλαίσια: (α) τον χημικό αλφαβητισμό, όπως αυτός αναπτύχθηκε 
από τους Shwartz, Hofstein και Ben- Zvi (2005) και (β) τα διαφορετικά επίπεδα επιστημονικής 
βασικής εκπαίδευσης που προτάθηκαν από το  Biological Science Curriculum Studies (1993) και 
από τον Bybee (1997).  

Ως γνωστόν, η χημεία ξεκινάει ως μάθημα γενικής παιδείας στην α΄ λυκείου (για όλους τους 
μαθητές).  Στην β΄  λυκείου υπάρχει  η  χημεία  γενικής  παιδείας  που διδάσκονται  όλοι,  και  η 
χημεία  προχωρημένου  επιπέδου  που  διδάσκονται  μόνο  όσοι  μαθητές  επιλέξουν  την  Θετική 
Κατεύθυνση  (ΘτΚ). Στην γ΄ λυκείου δεν υπάρχει μάθημα χημείας για όλους τους μαθητές, 
παρά μόνο για όσους επιλέξουν την ΘτΚ ή τον δεύτερο κύκλο της Τεχνολογικής Κατεύθυνσης 
(ΤΚ).  Πιο συγκεκριμένα,  θα μελετήσουμε πώς η βασική σειρά μαθημάτων χημείας  (γενική 
παιδεία α΄ και  β΄ λυκείου)  συμβάλλει  στα διάφορα επίπεδα του χημικού αλφαβητισμού και 
πόσο χημικά προετοιμασμένοι είναι οι πρωτοετείς φοιτητές για να ξεκινήσουν μια σχολή που 
έχει άμεση σχέση με την χημεία. Στην χημικό αλφαβητισμό και την χημική κουλτούρα για όλους τους 
μαθητές λυκείου μέσω του μαθήματος της χημείας γενικής παιδείας έχει αναφερθεί ο Τσαπαρλής (2006). 
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Ο επιστημονικός αλφαβητισμός
Στα πλαίσια  των γενικών σκοπών των φυσικών επιστημών (φ.ε.), ένας από τους κύριους 

στόχους για όλους τους μαθητές είναι η επίτευξη του επιστημονικού αλφαβητισμού (ΕΑ) (Na-
tional Research Council, 1996). Για τον σκοπό αυτόν, νέα πρότυπα και συγκριτικές μετρήσεις 
επιδόσεων σχετικά με το περιεχόμενο, την παιδαγωγική και την αξιολόγηση έχουν συνταχθεί 
από καιρό (American Association for the Advancement of Science, 1993,  National Research 
Council, 1996). Η βιβλιογραφία καταδεικνύει ότι υπήρξαν πολλές προσπάθειες να καθοριστούν 
τα διάφορα επίπεδα ΕΑ (βλ. π.χ. Shen, 1975, Pella, 1976, Scribner, 1986, Shamos, 1995). 

Η αξιολόγηση του χημικού αλφαβητισμού είναι σημαντική όταν οι επιδόσεις στις φ.ε. της 
βασικής εκπαίδευσης είναι ο κύριος στόχος εκμάθησης. Τα πιο πρόσφατα και σημαντικότερα 
προγράμματα έρευνας που στοχεύουν στην αξιολόγηση της βασικής εκπαίδευσης είναι α) το 
Πρόγραμμα  για  τη  Διεθνή  Αξιολόγηση  των  Μαθητών (PISA)  του  Οργανισμού  Οικονομικής 
Συνεργασίας  και  Ανάπτυξης  (Program for International Student Assessment,  PISA)  του 
Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ, PISA, 2005), και 
β) Οι Τάσεις στις Μελέτες των  Μαθηματικών και των Φ.Ε.  (Trends in International Mathem-
atics and Science Studies, TIMSS) (NCES, 2004).  Στο πρόγραμμα  PISA συμμετέχει και η 
χώρα μας, μαζί με 39 άλλες χώρες. 
Η TIMSS εστιάζει κυρίως στην ανάκληση διδαγμένης γνώσης. Η PISA τείνει να εστιάσει στην 
"πρακτική γνώση στη ζωή", δηλαδή: την αναγνώριση των ερωτήσεων ως επιστημονικών, τον 
προσδιορισμό των σχετικών στοιχείων, την αυστηρή αξιολόγηση των συμπερασμάτων, και τις 
επιστημονικές  ιδέες  στην  επικοινωνία.  Στόχος  του  PISA είναι  να  αξιολογήσει  εκείνες  τις 
δεξιότητες  των  δεκαπεντάχρονων  μαθητών,  οι  οποίες  κατά  την  κοινή  αντίληψη  είναι 
σημαντικές  για την επιτυχία των ατόμων και  των κοινωνιών στο σύγχρονο κόσμο.  Για την 
επίτευξη αυτού του στόχου, το  PISA σχεδιάζει την αξιολόγηση των δεξιοτήτων των μαθητών 
στα παρακάτω τρία πεδία ικανοτήτων: 
• Τις ικανότητες των μαθητών να χρησιμοποιούν τη γλώσσα, τα σύμβολα, την επιστήμη και 

την τεχνολογία. 
• Τις ικανότητες των μαθητών να ενεργούν εντός ενός κοινωνικού πλαισίου, όπου θα πρέπει 

με υπεύθυνο τρόπο να διαχειρίζονται τη ζωή τους, ώστε να βρίσκουν τη θέση τους σε 
μια πολυπολιτισμική κοινωνία, αναγνωρίζοντας δικαιώματα και υποχρεώσεις τόσο για 
τον εαυτό τους όσο και για τους άλλους. 

• Τις  ικανότητες  των  μαθητών  να  συμμετέχουν  σε  ομάδες  εργασίας,  να  συνεργάζονται 
αρμονικά, να διαχειρίζονται και να επιλύουν αντιπαραθέσεις,  να δημιουργούν και να 
διατηρούν  προσωπικές  σχέσεις,  καθώς  επίσης  να  σέβονται  και  να  εκτιμούν  αξίες, 
πιστεύω και πολιτισμούς.

Μπορούμε να διακρίνουμε καταρχήν τρία επίπεδα EA: (1) Πρακτικός ή Λειτουργικός ΕΑ, 
(2) Πολιτικός ΕΑ  (ή ΕΑ εν δράσει) και (3) Πολιτιστικός ή Ιδανικός ΕΑ (Shwartz, Ben-Zvi, 
&  Hofstein,  A.,  2006). Ο Πρακτικός  ή Λειτουργικός  ΕΑ αναφέρεται  στην δυνατότητα ενός 
προσώπου  να  λειτουργεί  κανονικά  στην  καθημερινή  ζωή  του,  ως  καταναλωτής  των 
επιστημονικών και τεχνολογικών προϊόντων και εξετάζει τις βασικές ανθρώπινες ανάγκες, όπως 
τα  τρόφιμα,  η  υγεία  και  η  στέγη.   Ο  Πολιτικός  ΕΑ  (ή  ΕΑ εν  δράσει)  αναφέρεται  στην 
δυνατότητα ενός προσώπου να συμμετέχει σοφά σε μια κοινωνική συζήτηση σχετικά με τα 
επιστημονικά  και  τεχνολογικά  σχετικά  ζητήματα.  Τέλος,  ο  Πολιτιστικός  ή  Ιδανικός  ΕΑ 
διαλαμβάνει την εκτίμηση των επιστημονικών επιτευγμάτων και την αντίληψη για τις φ.ε. ως 
σημαντική διανοητική δραστηριότητα. 

Μια  άλλη  ιεράρχηση  διακρίνει  τα  παρακάτω  πέντε  είδη  ΕΑ:  (1)  Επιστημονικός 
Aναλφαβητισμός,  (2)  Ονομαστικός  ΕΑ (3)  Λειτουργικός  ΕΑ,  (4)  Εννοιολογικός  ΕΑ.  (5) 
Πολυδιάστατος  ΕΑ  (Shwartz,  Ben-Zvi,  &  Hofstein,  A.,  2006). O Επιστημονικός 
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Aναλφαβητισμός αναφέρεται στους μαθητές που δεν μπορούν να απαντήσουν σε μια εύλογη 
ερώτηση  για  τις  φ.ε.  και  δεν  έχουν  το  λεξιλόγιο,  τις  έννοιες,  τα  πλαίσια,  ή  τη  γνωστική 
ικανότητα  να προσδιορίσουν επιστημονικά την ερώτηση.  Στον Ονομαστικό ΕΑ, οι  μαθητές 
αναγνωρίζουν μια έννοια σε σχέση με τις φ.ε., αλλά το επίπεδο κατανόησης δείχνει σαφώς ότι 
έχουν παρανοήσεις.  Σε επίπεδο Λειτουργικού ΕΑ, οι μαθητές μπορούν να περιγράψουν μια 
έννοια  σωστά,  αλλά  έχουν  μια  περιορισμένη  κατανόηση  σχετικά  με  αυτήν.  Με  τον 
Εννοιολογικό  ΕΑ,  οι  μαθητές  αναπτύσσουν  κάποια  βασική  κατανόηση  των  κύριων 
εννοιολογικών σχημάτων του γνωστικού αντικειμένου και συσχετίζουν αυτά τα σχήματα με την 
γενική κατανόησή τους ως προς τις φ.ε.  Οι διαδικαστικές δυνατότητες και η κατανόηση των 
διαδικασιών της επιστημονικής έρευνας και του τεχνολογικού σχεδιασμού συμπεριλαμβάνονται 
επίσης σε αυτό το επίπεδο βασικής εκπαίδευσης.     
Τέλος ο Πολυδιάστατος ΕΑ ενσωματώνει μια κατανόηση των φ.ε. που επεκτείνεται πέρα από 
τις  έννοιες  των επιμέρους  κλάδων των φ.ε.  και  τις  διαδικασίες  της  επιστημονικής  έρευνας. 
Περιλαμβάνει  τις  φιλοσοφικές,  ιστορικές  και  κοινωνικές  διαστάσεις  της  επιστήμης  και  της 
τεχνολογίας.  Οι  μαθητές  αναπτύσσουν  κάποια  κατανόηση  και  εκτίμηση  των  φ.ε.  και  της 
τεχνολογίας σχετικά με την σχέση τους με την καθημερινή ζωή τους. Αρχίζουν να κάνουν τις 
συνδέσεις μέσα στους επιμέρους κλάδους, μεταξύ της επιστήμης και της τεχνολογίας. Είναι 
ακόμη γνώστες των μεγαλύτερων ζητημάτων που αποτελούν πρόκληση για την κοινωνία. Κατά 
τον Bybee (1997), η  επίτευξη πολυδιάστατου ΕΑ σε όλες τις επιστημονικές περιοχές είναι 
πιθανώς αδύνατη ή ένας στόχος διάρκειας μιας ολόκληρης ζωής,  και αυτός μπορεί να μην είναι 
ποτέ εφικτός. 
Η αξιολόγηση του ΕΑ κατά τη διάρκεια των σχολικών ετών δεν προσδιορίζει το τελικό επίπεδο 
ΕΑ που ένα  πρόσωπο θα  επιτύχει.  Ο σκοπός  της  αξιολόγησης είναι  μόνο να μετρήσει  την 
αποτελεσματικότητα της  μελέτης  των φ.ε.  στην εγκαθίδρυση των στάσεων,  των αξιών,  των 
βασικών δεξιοτήτων, της γνώσης και της κατανόησης των φ.ε.  Κατά συνέπεια, η αξιολόγηση 
του ΕΑ κατά τη διάρκεια της σχολικής ζωής των μαθητών αποτελεί ένδειξη του αν οι «σπόροι 
του ΕΑ» έχουν βρει τη θέση τους στο μυαλό των σπουδαστών, και τίποτα περισσότερο. 

Μεθοδολογία
Δείγμα
Οι σπουδαστές που συμμετέσχαν σε αυτήν την μελέτη ήταν: (α) μαθητές λυκείου οι οποίοι δεν 
έχουν διδαχτεί την χημεία του λυκείου (αρχή α΄ τάξης λυκείου), (β) μαθητές που έχουν διδαχτεί 
την  χημεία  γενικής  παιδείας  α΄  και  β΄  τάξης  (αρχή  γ΄  τάξης  λυκείου)   και  (γ)  πρωτοετείς 
φοιτητές  (σε  πανεπιστημιακά  τμήματα σχετικά  με  την  χημεία).  Συνολικά  συμμετέσχαν  458 
σπουδαστές. Η κατανομή των δειγμάτων κατά τάξη και κατά κατεύθυνση σπουδών στο λύκειο 
παρουσιάζεται στον Πίνακα 1. 

Πίνακας 1: Κατανομή κατά τάξη και κατεύθυνση σπουδών των σπουδαστών.

Σχολεία/  Πανεπ-κά 
τμήματα

Τάξη/  Έτος 
σπουδών

Σύνολο 
σπουδαστών ΘτΚ ΤΚ ΘρΚ

6 σχολεία Α΄ λυκείου 134 - - -
Γ΄ λυκείου 168 59 43 66

3 τμήματα 1ο  έτος 156 123 33 -
ΘτΚ: Θετική κατεύθυνση, ΤΚ: Τεχνολογική κατεύθυνση, ΘρΚ: Θεωρητική κατεύθυνση, 
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Τρόπος αξιολόγησης
Δεδομένου ότι  ο  χημικός αλφαβητισμός  είναι  ένας  πολυδιάστατος και  σύνθετος  όρος,  είναι 
δύσκολο  να  αξιολογηθούν  όλες  οι  πτυχές  του.  Για  κάθε  επίπεδο  βασικής  εκπαίδευσης  μια 
συγκεκριμένη πτυχή επιλέχτηκε και αξιολογήθηκε, με διάφορους τρόπους. 
1ο Ερωτηματολόγιο:  "Προσδιορισμός  και  ορισμός  των  χημικών  εννοιών".  Αυτό  το 
ερωτηματολόγιο στόχευε στην αξιολόγηση του  ονομαστικού και  του λειτουργικού επιπέδου του 
χημικού αλφαβητισμού.  Το ερωτηματολόγιο  αποτελείται  από έναν κατάλογο εννοιών όπως: 
άτομο, ηλεκτρόνιο, όζον. Οι σπουδαστές κλήθηκαν να εκτιμήσουν το επίπεδο εξοικείωσης με 
κάθε έννοια,  σε μια κλίμακα που κυμάνθηκε από το "δεν ξέρω την έννοια καθόλου" μέχρι 
"ξέρω και καταλαβαίνω την έννοια αυτήν". Έπρεπε επίσης να εκτιμήσουν την επιθυμία τους να 
ακούσουν  περισσότερα  για  κάθε  έννοια  σε  μια  κλίμακα  1-3  που  ποικίλλει  από  "δεν 
ενδιαφέρομαι να μάθω για την έννοια αυτή" μέχρι "ενδιαφέρομαι πολύ να μάθω για την έννοια 
αυτή".

Οι έννοιες που περιλήφθηκαν στο ερωτηματολόγιο έπρεπε να απεικονίσουν τις κύριες ιδέες 
καθορισμού του χημικού αλφαβητισμού. Για την ικανοποιητική λοιπόν επικύρωση των χημικών 
εννοιών που χρησιμοποιήθηκαν στην συγκεκριμένη εργασία, λήφθηκε η γνώμη πέντε μέλη της 
ομάδας χημείας από το Ισραήλ. Οι έννοιες ομαδοποιήθηκαν επίσης σε γενικότερες, σχετικές με 
το περιεχόμενο κατηγορίες, όπως εκτίθενται λεπτομερώς στον Πίνακα 2. Μόνο οι 

Πίνακας 2:  Κατηγοριοποίηση των χημικών εννοιών
Κατηγορία Στοιχεία: Συντελεστής 

αξιοπιστίας
α Cronbach

Γενικές επιστημονικές έννοιες Νόμος  διατήρησης,  θερμοκρασία, 
πρότυπο,  συμπέρασμα,  γεγονός, 
επιστημονική θεωρία.

0,68

Δομή: έννοιες μικρόκοσμου Άτομο, ισότοπο, ηλεκτρόνιο, ιόν, μόριο, 
χημικός δεσμός.

0,82

Υλικά: γενικοί τύποι ουσιών Οξύ,  βάση,  λιπαρή  ουσία,  πρωτεΐνη, 
στοιχείο,  μετάλλευμα,  μέταλλο,  πολυμερή 
σώματα, ένωση, λύση.

0,78

Υλικά: συγκεκριμένες ουσίες Όζον,  αέρας,  ακατέργαστο  πετρέλαιο, 
άνθρακας, χάλυβας.

  0,70

Έννοιες σχετικές με τη χημική 
αντίδραση

Χημική αντίδραση, ποσοστό αντίδρασης, 
ηλεκτρόλυση, καύση

 0,71

έννοιες  για  τις  οποίες  τουλάχιστον  4  από  τους  5  κριτές  συμφώνησαν  με  τον  τους  σε  μια 
συγκεκριμένη κατηγορία συμπεριλήφθηκαν. Ο συντελεστής αξιοπιστίας  α του Cronbach για 
όλα τα στοιχεία είναι 0,93.
 
2ο Ερωτηματολόγιο:  "Χημικές  εξηγήσεις  καθημερινών  φαινομένων".  Σε  αυτό  το 
ερωτηματολόγιο αξιολογήθηκε η δυνατότητα των σπουδαστών να αναφερθούν στις  χημικές 
εξηγήσεις σχετικά με ένα συγκεκριμένο οικείο φαινόμενο, όπως κερί που καίγεται, καρφί που 
σκουριάζει, ανάμειξη νερού με λάδι.  Η ανάπτυξη αυτού του μέρους έγινε ως εξής: δόθηκαν δύο 
φαινόμενα σε κάθε μαθητή/σπουδαστή και από κάτω ακολουθούσε μια σειρά από 5-7 προτάσεις 
σχετικές  με  κάθε  φαινόμενο.  Κάθε  πρόταση  έπρεπε  να  χαρακτηριστεί  ως:  "Σωστή", 
"Λανθασμένη",  "Δεν  ξέρω  (δεν  μπορώ  να  καθορίσω)".  Για  το  τελικό  ερωτηματολόγιο 
επιλέχτηκαν  εννέα  φαινόμενα,  για  έξι  από  τα  οποία  διατυπώθηκαν  προτάσεις  τόσο  σε 
μακροσκοπικό όσο και σε μοριακό επίπεδο, ενώ για τρία φαινόμενα οι προτάσεις ήταν μόνο σε 
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μακροσκοπικό επίπεδο. Σχεδόν όλα τα στοιχεία ήταν βασισμένα στην καθημερινή εμπειρία των 
μαθητών/σπουδαστών. Ο συνυπολογισμός εννέα διαφορετικών φαινομένων για την αξιολόγηση 
φάνηκε  σημαντικός,  δεδομένου  ότι  μπόρεσε  να  αυξήσει  τη  γενίκευση  των  προκυπτόντων 
στοιχείων.  Προκειμένου  να  αποφευχθεί  η  κούραση  και  οι  αρνητικές  αντιδράσεις  των 
μαθητών/σπουδαστών,  το  ερωτηματολόγιο  διαμορφώθηκε  έτσι  ώστε  να  μην  χρειάζεται 
περισσότερο από μισή ώρα για να απαντηθεί. 
Αποτελέσματα
Στον  Πίνακα  3  φαίνονται  τα  ποσοστά  των  απαντήσεων  για  το  πρώτο  μέρος  του 
ερωτηματολογίου,  για  όλες  τις  τάξεις,  τις  σχολές  και  για  όλες  τις  κατευθύνσεις  χωριστά. 
Παρατηρούμε ότι  το μεγαλύτερο ποσοστό μαθητών ή σπουδαστών που κρίνουν τους όρους 
συνυπολογισμό 

Πίνακας 3. Συγκεντρωτικά αποτελέσματα (% ποσοστά) α΄ και γ΄  τάξης λυκείου και  των πρωτοετών  
φοιτητών ξεχωριστά για κάθε κατεύθυνση.

Σχολεία / 
Σχολές

Όρος μη 
γνωστός/μη 
οικείος σε 

μένα

Όρος 
γνωστός/ 
οικείος σε 

μένα αλλά μη 
κατανοητός

Όρος 
γνωστός/ 
οικείος σε 
μένα και 

καταλαβαίνω 
την σημασία 

τoυ

Δεν 
ενδιαφέρομαι  
καθόλου για 
να μάθω γι’ 

αυτό τον όρο

Ενδιαφέρομαι 
να μάθω 

περισσότερα/ 
Ενδιαφέρομαι 
πολύ για να 

μάθω 
περισσότερα

Δεν 
απαντούν

Α΄ λυκείου 18,3 31,2 50,5 27,0 67,3 5,7
Γ΄ λυκείου/  

ΘτΚ 7,1 20,0 72,8 26,4 70,1 3,5
Γ΄ λυκείου/  

ΤΚ 14,1 31,5 54,4 36,3 58,8 4,9
Γ΄ λυκείου 

ΘρΚ 20,4 30,8 48,9 42,2 54,1 3,7
Πρωτοετείς  

ΤΚ 16,5 37,8 45,7 6,4 81,6 12,0

Πρωτοετείς 
ΘτΚ

5,8 27,8 66,4 9,5 78,7 11,8

που τους δόθηκαν ως γνωστούς και κατανοητούς είναι 72,8% και ανήκει στους μαθητές της γ΄ 
λυκείου  ΘτΚ.  Θα  περιμέναμε  οι  πρωτοετείς  φοιτητές  να  συγκέντρωναν  το  μεγαλύτερο 
ποσοστό, μιας και είχαν διδαχτεί χημεία μία επιπλέον χρονιά στην γ΄ λυκείου, αλλά τα ποσοστά 
που συγκέντρωσαν οι πρωτοετείς φοιτητές ήταν 66,4% για την ΘτΚ και μόλις 45,7% για την 
ΤΚ.  Αυτό  μπορεί  να  συμβαίνει  για  δύο  λόγους:  πρώτον,  διότι  το  ερωτηματολόγιο  δεν 
συμπεριλάμβανε γνώσεις από την γ΄ λυκείου και δεύτερον, γιατί οι πρωτοετείς φοιτητές πιθναόν 
αντιμετώπισαν με λιγότερη προσοχή (πιο ‘επιπόλαια’) τις ερωτήσεις. 

Από την  άλλη,  τα  μεγαλύτερα ποσοστά ενδιαφέροντος  εμφανίστηκαν στους  πρωτοετείς 
φοιτητές, 81,6% για την ΤΚ και 78,7% για την ΘτΚ. Οι φοιτητές αυτοί ανήκουν σε σχολές που 
έχουν άμεση σχέση με την χημεία και αυτό δικαιολογεί την μεγάλη επιθυμία τους να μάθουν 
περισσότερα για τους χημικούς όρους που τους δόθηκαν. Με μια δεύτερη ματιά παρατηρούμε 
ότι τα ποσοστά που αφορούν τους μαθητές της α΄ λυκείου βρίσκονται αρκετά κοντά με αυτά 
των μαθητών της γ΄ λυκείου, ΘρΚ και αυτά των πρωτοετών φοιτητών ΤΚ. Συμπεραίνουμε ότι 
το  μάθημα  της  χημείας  στην  α΄  και  στην  β΄  λυκείου  (γενικής  παιδείας)  ελάχιστες  γνώσεις 
πρόσφερε στους μαθητές που δεν τους ενδιαφέρει άμεσα η επιστήμη αυτή. 

Στον  Πίνακα  4   δίνονται  τα  ποσοστά  για  τα  τρία  διαφορετικά  επίπεδα  μαθητών  και 
φοιτητών, χωρίς να φαίνεται ξεχωριστά η κάθε κατεύθυνση, ενώ το ραβδόγραμμα του Σχ. 1 
βοηθάει  να  συγκρίνουμε  καλύτερα  τα  ποσοστά  των  μαθητών  α΄  και  γ΄  λυκείου  και  των 
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πρωτοετών φοιτητών. Παρατηρώντας τα ποσοστά των μαθητών/φοιτητών που απάντησαν ότι 
γνωρίζουν  τους  όρους  που  τους  δόθηκαν  και  τους  καταλαβαίνουν,  διαπιστώνουμε   ότι  το 
ποσοστό αυξάνεται  από την α΄ (50,5%) στην γ΄ (58,7%) λυκείου και  μειώνεται  λίγο στους 
πρωτοετείς φοιτητές (56,1%). Αντίθετα, τα ποσοστά των μαθητών/φοιτητών που απάντησαν ότι 
θα ενδιαφέρονταν να μάθουν περισσότερα για τις έννοιες αυτές, ξεκινάνε αρκετά ψηλά για 

Πίνακας 4. Συγκεντρωτικά αποτελέσματα (% ποσοστά) (1) α΄ και γ΄ τάξης λυκείου και (2) πρωτοετών 
φοιτητών.

Σχολεία / 
Σχολές

Όρος 
μη 

γνωστός/η  
οικείος σε 

μένα

Όρος 
γνωστός/ 
οικείος σε 
μένα αλλά 

μη 
κατανοητός

Όρος 
γνωστός/ 
οικείος σε 
μένα και  

καταλαβαίνω 
την σημασία 

τoυ

Δεν 
ενδιαφέρομα

ι καθόλου 
για να μάθω 
γι’ αυτό τον 

όρο

Ενδιαφέρομα
ι να μάθω 

περισσότερα/  
Ενδιαφέρομαι πολύ 

για να μάθω 
περισσότερα

Δεν 
απαντούν

Α΄ λυκείου 18,3 31,2 50,5 27,0 67,3 5,7
Γ΄ λυκείου 13,9 27,4 58,7 35,0 61,0 4,0
Πρωτοετείς  

φοιτητές 11,2 32,8 56,1 8,0 80,2 11,9

Σχήμα 1:  Συγκεντρωτικά ποσοστά % γνώσης και ενδιαφέροντος για τους μαθητές του λυκείου και  
τους πρωτοετείς φοιτητές.
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την α΄ λυκείου (67,3%), πέφτουν λίγο στην γ΄ Λυκείου (61,0%) και ξανανεβαίνουν ψηλότερα 
από πριν για τους πρωτοετείς φοιτητές (80,2%). Ίσως να περιμέναμε μεγαλύτερη αύξηση των
ποσοστών από την α΄ στην γ΄ λυκείου, αφού έχουν μεσολαβήσει δύο σχολικά έτη με το μάθημα 
της χημείας στην γενική παιδεία. Όμως, τα συγκεντρωτικά ποσοστά αυτού του ραβδογράμματος 
αλλά και τα ποσοστά του προηγούμενου Πίνακα 3 φανερώνουν ότι οι μαθητές, γνωρίζοντας ότι 
η χημεία δεν υπάρχει ως μάθημα γενικής παιδείας στην τελευταία τάξη του λυκείου, (παρά μόνο 
στην  ΘτΚ  και  στον  δεύτερο  κύκλο  της  ΤΚ),  επαναπαύονται,  δεν  ενδιαφέρονται  για  την 
επιστήμη αυτή, με αποτέλεσμα να μην αποκτούν αληθινές γνώσεις από αυτήν. 

Στο Σχήμα 2 φαίνονται οι έννοιες που συγκέντρωσαν τα μεγαλύτερα ποσοστά ως άγνωστοι 
και  μη κατανοητοί  όροι  για  τους  μαθητές/φοιτητές.  Με την βοήθεια του ραβδογραφήματος 
παρακολουθούμε καλύτερα την εξέλιξη της γνώσης, σχετικά με τους όρους αυτούς, από την α΄ 
στην  γ΄  λυκείου  και  μετά  στους  πρωτοετείς  φοιτητές.  Παρατηρούμε  σταδιακή  μείωση  του 
ποσοστού μη γνωστού όρου για όλες τις έννοιες, εκτός από τα «Πολυμερή σώματα». Για αυτή 
την έννοια, παρατηρούμε ότι, ενώ οι μισοί μαθητές (50,7%) της α΄ λυκείου δεν γνωρίζουν τις 

944



Αφίσες 

έννοιες αυτές, στην συνέχεια, περισσότεροι από τους μισούς μαθητές (65,1%) της γ΄ λυκείου 
δηλώνουν τους όρους αυτούς ως άγνωστους. Τελικά όμως το ποσοστό πέφτει ραγδαία (12,8%) 
στους πρωτοετείς φοιτητές. Επίσης, για τον όρο 

Σχήμα 2: Τα ποσοστά των μαθητών/φοιτητών που επέλεξαν ότι δεν γνωρίζουν τις πέντε αυτές έννοιες.
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«Πειραματικό δεδομένο» είναι μεγάλη η πτώση του αρχικού ποσοστού (α΄ λυκείου), ιδιαίτερα 
στους πρωτοετείς φοιτητές. Αυτό συμβαίνει διότι οι φοιτητές είναι σε σχολές που έχουν άμεση 
σχέση με την χημεία και τα εργαστήρια χημείας, κι έτσι έχουν εξοικειωθεί με την έννοια του 
πειραματικού δεδομένου.
Στον Πίνακα 5 δίνονται τα συγκεντρωτικά ποσοστά των δηλώσεων των μαθητών/φοιτητών στο 
σύνολο μοριακών και των μακροσκοπικών για τα φαινόμενα που τους δόθηκαν. Εξάλλου, το 
ραβδογράφημα του  Σχ.  3  μας  βοηθάει  να  συγκρίνουμε  καλύτερα  τα  ποσοστά των σωστών 
δηλώσεων  που έδωσαν οι  μαθητές  της  α΄  τάξης,  με  αυτά  της  γ΄  τάξης  λυκείου και  με  τα 
ποσοστά των πρωτοετών φοιτητών. Παρατηρούμε ότι τα ποσοστά των εξολοκλήρου σωστών 
απαντήσεων είναι πολύ μικρά. Φαίνεται μια αξιόλογη αύξηση από την α΄ λυκείου (3,9%) στην 
γ΄ λυκείου (10,1%), αλλά μετά μειώνεται πάλι για τους πρωτοετείς φοιτητές (5,8%).

Σχήμα  3: Ποσοστά  % 

των  σωστών  δηλώσεων 

που έδωσαν οι μαθητές/

φοιτητές  για  εννέα 

φαινόμενα.
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Πίνακας 5. Συγκεντρωτικά ποσοστά για τα φαινόμενα που δόθηκαν στους μαθητές/φοιτητές.
Σωστές 

δηλώσεις
Σωστές δηλώσεις 

και «δεν ξέρω» Λανθασμένες δηλώσεις

Α΄ Λυκείου 3,9 30,3 65,8
Γ΄ Λυκείου 10,1 32,6 57,3
Πρωτοετείς 
φοιτητές 5,8 19,2 75,1
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Συμπεράσματα
Από την παρούσα μελέτη διαπιστώθηκε ότι οι σπουδαστές που ξεκινούν τις σπουδές τους στο 
λύκειο έχουν λιγότερες γνώσεις χημείας από τους μαθητές που έχουν ολοκληρώσει την χημεία 
γενικής παιδείας λυκείου (όταν ξεκινούν την γ΄ λυκείου) και τους πρωτοετείς φοιτητές. Αυτό 
ήταν αναμενόμενο, αφού οι μαθητές της α΄ λυκείου δεν έχουν διδαχτεί τα περισσότερα από 
αυτά  που  τους  ζητήθηκαν  να  απαντήσουν.  Εντύπωση  προκαλεί  όμως  το  γεγονός  ότι  οι 
πρωτοετείς  φοιτητές  δεν  έδωσαν  υψηλότερα  ποσοστά  γνώσεων  από  τους  μαθητές  της  γ΄ 
λυκείου. 
Τα συμπεράσματα μπορεί να είναι χρήσιμα για τον σχεδιασμό προγραμμάτων σπουδών και της 
υπογράμμισης  ορισμένων  εκπαιδευτικών  στρατηγικών  προκειμένου  να  βελτιωθεί  ο  χημικός 
αλφαβητισμός. Ο σκοπός συμμετοχής της κάθε χώρας στο  PISA είναι μέσα από την ανάλυση 
και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού PISA να αντιληφθεί τις δυνατότητες 
και τις αδυναμίες του εκπαιδευτικού της συστήματος και των εκπαιδευτικών συστημάτων των 
άλλων χωρών, για να σχεδιάσει και να υλοποιήσει συγκεκριμένες ενέργειες που θα αναπτύξουν 
και θα βελτιώσουν την απόδοση του δικού της εκπαιδευτικού συστήματος. Γνωρίζοντας ότι η 
επίδοση των μαθητών μας, ήταν κάτω του μέσου όρου επίδοσης στους διαγωνισμούς του PISA 
και  παρατηρώντας  τα  κάτω  από  τον  μέσο  όρο,  ποσοστά  μαθητών  και  φοιτητών,  στους 
παραπάνω πίνακες της παρούσας εργασίας, γίνεται αντιληπτό, πόσο αναγκαία είναι βελτίωση 
του εκπαιδευτικού συστήματος, η οργάνωση εκπαιδευτικών συνεδρίων και σεμιναρίων και η 
δυνατότητα  νέων  συζητήσεων  που  θα  οδηγήσουν  σε  συμπεράσματα,  ώστε  να  διατυπωθούν 
προτάσεις  και  να  ληφθούν  αποφάσεις για  τη  θεραπεία  των  αδυναμιών  του  εκπαιδευτικού 
συστήματος. Ένα  άλλο  ζήτημα  που  αντιμετωπίζεται  αξιολογώντας  τον  επιστημονικό 
αλφαβητισμό (ΕΑ), ειδικά των νέων μαθητών, είναι ότι η κατανόηση ότι η επίτευξη του ΕΑ 
είναι  διαδικασία ζωής (Solomon & Thomas, 1999). Σε αυτό το πλαίσιο, το Εθνικό Ερευνητικό 
Συμβούλιο στις ΗΠΑ (National Research Council, 1996) έγραψε ότι:  "O EA έχει διαφορετικούς 
βαθμούς και μορφές, επεκτείνεται και εμβαθύνει πέρα από τη διάρκεια μιας ζωής, όχι μόνο κατά  
τη διάρκεια των ετών στο σχολείο. Αλλά οι στάσεις και οι αξίες ως προς τις φυσικές επιστήμες.  
που αναπτύσσονται τα πρώτα χρόνια θα διαμορφώσουν την ανάπτυξη του ΕΑ  ως ενηλίκου". 
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Μια εποικοδομητική προσέγγιση για τη διδασκαλία των πηγών και 
καταναλωτών ενέργειας στο Δημοτικό Σχολείο

Καραγιαννίδου Α., Σπύρτου Α.
Εκπαιδευτικός Α/θμιας, 3ο Δημ. Άργους Ορεστικού, karagiannidouantonia@hotmail.com

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, ΠΤΔΕ Φλώρινας

Στην  εργασία  αυτή   παρουσιάζεται  συνοπτικά  μια  διδακτική  παρέμβαση 
εποικοδομητικού  χαρακτήρα  για  τη  διδασκαλία  των  «πηγών»  και  «καταναλωτών» 
ενέργειας σε μαθητές/τριες της ΣΤ  Δημοτικού. Για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη της΄  
διδακτικής  αυτής  παρέμβασης  λάβαμε  υπόψη  την  άποψη  που  κυριαρχεί  στον 
επιστημονικό αλφαβητισμό, ότι η εκμάθηση του περιεχομένου της ενέργειας, από τους 
σύγχρονους  πολίτες,  θεωρείται  σημαντική.  Επιπρόσθετα,  λάβαμε  υπόψη  και  τη 
βαρύτητα που δίνεται από το Δ.Ε.Π.Π.Σ. για το περιεχόμενο της ενέργειας.

Εισαγωγή
Η διδακτική αυτή πρόταση στηρίζεται πάνω στην άποψη ότι μια σύγχρονη κοινωνία για 

να καταφέρει να επιβιώσει στις μέρες μας, πρέπει να καταστήσει τους πολίτες της επιστημονικά 
εγγράμματους  και  να  τους  καταρτίσει  κυρίως  σε  θέματα  σχετικά  με  την  ενέργεια  και  το 
περιβάλλον (Hobson 2003). Έννοιες, άμεσα σχετιζόμενες με την έννοια της ενέργειας, όπως 
«ανανεώσιμες  πηγές  ενέργειας»,  «φωτοβολταϊκά  στοιχεία»,  «εξάντληση  αποθεμάτων 
συμβατικών καυσίμων», που στο παρελθόν ήταν γνωστές μόνο σε εξειδικευμένα επιστημονικά 
πεδία,  τις  τελευταίες  δεκαετίες  προστίθενται  στο  λεξιλόγιο  όλο  και  μεγαλύτερου  αριθμού 
πολιτών (Leggett 2003, Κουτσουμπάς, 2006).

Η διδακτική αυτή πρόταση λαμβάνει ακόμη υπόψη της την πρόταση που διατυπώνεται 
στο  Δ.Ε.Π.Π.Σ.  (Διαθεματικό  Ενιαίο  Πλαίσιο  Προγραμμάτων  Σπουδών)  για  την  υιοθέτηση 
νέων διδακτικών παρεμβάσεων οι οποίες θα βασίζονται σε τρεις εννοιολογικούς άξονες, ένας εκ 
των οποίων είναι η «Ενέργεια, αρχές διατήρησης και αλληλεπιδράσεις». Επιπρόσθετα λαμβάνει 
υπόψη της τη συστηματική προσέγγιση που αναπτύσσεται για το περιεχόμενο της ενέργειας στα 
εγχειρίδια  «Ερευνώ  και  Ανακαλύπτω»  της  Ε’ και  της  ΣΤ’ τάξης  του  Δημοτικού  σχολείου. 
Συγκεκριμένα, τονίζεται ότι η έννοια της ενέργειας είναι μία από τις βασικότερες επιστημονικές 
έννοιες, διαφαινομενολογικού χαρακτήρα, με την οποία μπορούμε να ερμηνεύσουμε τόσο σε 
μακροσκοπικό όσο και σε μικροσκοπικό επίπεδο αλλαγές που σχετίζονται είτε με φυσικά, είτε 
με χημικά είτε με βιολογικά φαινόμενα (Οδηγός Δασκάλου Ε’ τάξη: 87, ΣΤ’ τάξη: 67, 2006). 

Με  βάση  τις  δύο  παραπάνω  αφετηρίες  σχεδιάσαμε,  αναπτύξαμε  και  εφαρμόσαμε 
πιλοτικά μια δίωρη διδακτική παρέμβαση εποικοδομητικού χαρακτήρα (Driver et al. 2000: 18-
21),  η  οποία  αφορά  τη  διδασκαλία  των  «πηγών»  και  των  «καταναλωτών»  της  ενέργειας. 
Επιλέχτηκε  το  συγκριμένο  περιεχόμενο  γιατί  αφενός  στη  βιβλιογραφία  των  εναλλακτικών 
ιδεών,  η  κατανόηση των δύο αυτών όρων  αναδεικνύεται  ότι  έχει  ιδιαίτερες  δυσκολίες,  για 
παράδειγμα, οι μαθητές φαίνεται να χωρίζουν τα σώματα σε «καταναλωτές» και σε «πηγές» 
ενέργειας  (Nicholls &  Ogborn 1993).  Αφετέρου,  στα πλαίσια της  σύγχρονης  επιστημονικής 
εγγραμματοσύνης,  η  κατανόηση  των  όρων  «πηγές»  και  «καταναλωτές»  ενέργειας  έχει 
ξεχωριστή σημασία γιατί οι όροι αυτοί σχετίζονται με σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα όπως 
είναι η εξάντληση των συμβατικών καυσίμων (Papadouris et al., 2006).
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Αφίσες 

Η ταυτότητα της έρευνας
Η διδακτική παρέμβαση

Η  διδασκαλία  πραγματοποιήθηκε  στην  Στ΄  τάξη  του  11ου Δημοτικού  Σχολείου 
Πτολεμαΐδας σε 19 μαθητές/τριες. Στην αρχή της διδασκαλίας στόχος μας ήταν οι μαθητές να 
αναδείξουν τις ιδέες τους για το τι σημαίνουν οι όροι «πηγές» και «καταναλωτές» ενέργειας 
(φάση ανάδειξης). Στη συνέχεια, εκτελούσαν σε ομάδες πειραματικές δραστηριότητες για να 
διαπιστώσουν ότι ένα σώμα μπορεί να είναι ταυτόχρονα «πηγή» και «καταναλωτής» ενέργειας 
(φάση  δοκιμασίας).  Για  παράδειγμα,  ένα  φωτοβολταϊκό  στοιχείο  είναι  «καταναλωτής»  της 
φωτεινής ενέργειας μιας αναμμένης ηλεκτρικής λάμπας και ταυτόχρονα «πηγή» ενέργειας για 
ένα  ανεμιστηράκι.  Στις  επόμενες  φάσεις  -παρουσίαση  και  εφαρμογή  της  νέας  γνώσης-  οι 
μαθητές/τριες  καλούνται  να  αντιληφτούν  την  επιστημονικά  αποδεκτή  άποψη  και  να 
ερμηνεύσουν  νέα  παραδείγματα  π.χ.  αν  ένας  χειροφακός  είναι  «πηγή»  και  «καταναλωτής» 
ενέργειας. Τέλος κατά τη φάση ανασκόπησης, οι μαθητές συζήτησαν για τις αρχικές και τις 
τελικές τους ιδέες.

Συλλογή των δεδομένων
Αναπτύξαμε δύο ερωτηματολόγια, από τα οποία το ένα μοιράστηκε μια ‘βδομάδα πριν 

τη  διεξαγωγή  της  διδασκαλίας  και  το  άλλο  μια  βδομάδα  μετά.  Τα  ερωτηματολόγια 
αποτελούνται  από  δύο  στήλες.  Η  πρώτη  στήλη  περιλαμβάνει  διάφορα  αντικείμενα,  ενώ  η 
δεύτερη  μια  σειρά  από  ρήματα  τα  οποία  δηλώνουν  είτε  αποθήκευση  είτε  κατανάλωση 
ενέργειας.  Το  ερωτηματολόγιο  που  δόθηκε  πριν  τη  διεξαγωγή  της  διδασκαλίας  περιέχει  4 
περιπτώσεις  αντικειμένων  (αυτοκίνητο,  ανεμιστήρας,  πρίζα,  τηλεόραση),  4  περιπτώσεις 
οργανισμών  (παιδί  που  τρέχει,  γατάκι,  καναρίνι,  παιδί  που  κοιμάται)  και  9  ρήματα:  δίνει, 
ξοδεύει, διοχετεύει, καταναλώνει, παρέχει, χρησιμοποιεί, αποθηκεύει, μετατρέπει, παίρνει. Οι 
μαθητές ζητείται να απαντήσουν στην ερώτηση: «Γράψε ποια ρήματα νομίζεις ότι ταιριάζουν 
σε κάθε αντικείμενο». Το ερωτηματολόγιο που δόθηκε μετά τη διδασκαλία είχε τέσσερα από τα 
έξι αντικείμενα του αρχικού (αυτοκίνητο, ανεμιστήρας, πρίζα, παιδί που κοιμάται) κι άλλα δύο 
διαφορετικά, το πατίνι κι ο ήλιος. 

Αποτελέσματα
Η ανάλυση των αποτελεσμάτων των δύο ερωτηματολογίων, έγινε με βάση τα ρήματα 

που επέλεξαν να χρησιμοποιήσουν οι μαθητές για κάθε αντικείμενο. Τα ρήματα «καταναλώνω», 
«ξοδεύω»,  «χρησιμοποιώ»  και  «παίρνω»  υποδηλώνουν  την  κατανάλωση  ενέργειας,  ενώ  τα 
ρήματα «δίνω», «διοχετεύω», «παρέχω» και «αποθηκεύω», την αποθήκευση ενέργειας. Από την 
άλλη προσθέσαμε  στη  λίστα  μας  και  το  ρήμα  «μετατρέπω»,  διότι  μπορεί  να  περιλαμβάνει 
συγχρόνως και τις δύο παραπάνω έννοιες. 

Πριν τη διδασκαλία από τους 19 μαθητές, μόνο οι 3 θεωρούν ότι η πρίζα είναι και «πηγή» και 
«καταναλωτής»  ενέργειας,  ενώ  μετά  τη  διεξαγωγή  της  ο  αριθμός  των  μαθητών  που  είναι 
σύμφωνοι  με  την  επιστημονική  άποψη,  αυξάνεται  στους  12.  Στο  σημείο  αυτό  αξίζει  να 
επισημάνουμε πως σε ένα τυπικό κλειστό ηλεκτρικό κύκλωμα, η πρίζα λειτουργεί ως διακόπτης. 
Πάραυτα, λαμβάνοντας υπόψη ότι πιθανόν οι μαθητές Στ΄ Δημοτικού να μην έχουν προχωρήσει 
σε τέτοιου είδους ανάλυση των ηλεκτρικών κυκλωμάτων, αποφασίσαμε να χρησιμοποιήσουμε 
την πρίζα ως περίπτωση καταναλωτή. Ανάλογη βελτίωση παρατηρήθηκε και στην περίπτωση 
του ανεμιστήρα όπου από τους 4 μαθητές που αρχικά θεωρούσαν τον ανεμιστήρα και «πηγή» 
και «καταναλωτή» ενέργειας, μετά τη διδασκαλία, ο αριθμός αυτών των μαθητών αυξάνεται 
στους 10. Είναι αξιοσημείωτο ότι στο αρχικό ερωτηματολόγιο στις περιπτώσεις που αφορούσαν 
τον  άνθρωπο  (παιδί  που  κοιμάται  ή  τρέχει)  ο  αριθμός  των  μαθητών  που  δίνει  απάντηση 
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σύμφωνη με  την  επιστημονική  είναι  μόνο  3  και  4  μαθητές  αντίστοιχα.  Ακόμη,  ενδιαφέρον 
παρουσιάζουν τα αποτελέσματα που προέκυψαν για τον Ήλιο μετά τη διδασκαλία.  9 από τους 
19  μαθητές  θεωρούν  ότι  ο  Ήλιος  είναι  και  «πηγή»  και  «καταναλωτής»  ενέργειας,  για 
παράδειγμα επέλεξαν τόσο το ρήμα «παρέχει» όσο και το ρήμα «καταναλώνει».

Συζήτηση
Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν μερική βελτίωση των απόψεων των μαθητών για τη 

σημασία  των  όρων  «πηγή»  και  «καταναλωτής»  ενέργειας.  Θεωρούμε  ότι  η  ανάλυση  της 
βιντεοσκοπημένης διδασκαλίας καθώς και επιλεγμένες συνεντεύξεις των μαθητών, μπορούν να 
αναδείξουν στοιχεία για βελτίωση των διδακτικών χαρακτηριστικών της παρέμβασης αυτής. 
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Αφίσες 

Η διδασκαλία της πυκνότητας ως ιδιότητας των υλικών με εφαρμογή 
στην πλεύση βύθιση: Τα πραγματικά πειράματα της Διδακτικής 

Μαθησιακής Ακολουθίας  

Σουλτάνης Κ., Σπύρτου Α.
ΠΕ70 Δασκάλων, ksoultanis@uowm.gr, 

Λέκτορας, Π.Τ.Δ.Ε.- Π.Δ.Μ.  aspirtou@uowm.gr, 
Εργαστήριο Διδακτικής ΦΕ και Παραγωγής Διδακτικού Υλικού, Παιδαγωγική Σχολή 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Στην  αφίσα  αυτή  παρουσιάζουμε  τα  πραγματικά  πειράματα  μιας  Διδακτικής 
Μαθησιακής Ακολουθίας 5 ενοτήτων (10 διδακτικές ώρες)  η οποία εφαρμόστηκε σε 
μαθητές/τριες της Ε’ τάξης του Δημοτικού Σχολείου. Το περιεχόμενο της ακολουθίας 
είναι η πυκνότητα ως ιδιότητα των υλικών με την οποία μπορούμε να ερμηνεύσουμε τα 
φαινόμενα της πλεύσης και της βύθισης. Το μαθησιακό περιβάλλον είναι διερευνητικής 
κατεύθυνσης με έμφαση στη φύση των μοντέλων και τη μοντελοποίηση. Η Ακολουθία 
αναπτύχθηκε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού project Materials Science.

Εισαγωγή 

Στην αφίσα παρουσιάζουμε μια σειρά πραγματικών πειραμάτων για τη διδασκαλία των 
φαινομένων της πλεύσης/βύθισης (π/β) στην Ε΄ τάξη του δημοτικού σχολείου. Υποστηρίζουν 
δραστηριότητες  μιας  Διδακτικής  Μαθησιακής  Ακολουθίας  –σε  συνδυασμό  με  πειράματα 
εκπαιδευτικού λογισμικού- οι οποίες σχεδιάστηκαν κι αναπτύχθηκαν με στόχο να μελετηθούν: 
(α)  η  πυκνότητα,  ως  ιδιότητα  των  υλικών  που  υπάρχουν  γύρω  μας,  π.χ.  ξύλο,  πλαστικό, 
ανθρακόνημα, κ.λπ., (β) η διάκριση και ο έλεγχος μεταβλητών, ως μια διερευνητική μέθοδος 
που χαρακτηρίζει τις φυσικές επιστήμες, (γ) η φύση και ο ρόλος των μοντέλων. 

Εισάγουμε  την  πυκνότητα  με  μια  οπτική  αναπαράσταση:  η  πυκνότητα  ενός  υλικού 
απεικονίζεται  με  κύβο  («μοναδιαίος»)  που  αποτελείται  από  ορισμένο  αριθμό  τελείων  (σαν 
ζάρι). Αυτό σημαίνει ότι κάθε υλικό έχει ένα δικό του ξεχωριστό κύβο με συγκεκριμένο αριθμό 
τελείων, δηλαδή τη δική του πυκνότητα  (Smith,  Snir,  Grosslight, 1992).  Η μελέτη της π/β 
αναπτύσσεται  με  τη  μέθοδο  της  διάκρισης  και  του  ελέγχου  των  πιθανών  μεταβλητών  που 
μπορεί να επηρεάζουν τα φαινόμενα αυτά, όπως είναι το βάρος του υλικού, το σχήμα του, το 
είδος του υλικού και του υγρού. Οι μαθητές/τριες σε ομάδες, καλούνται να λύσουν προβλήματα 
που ανήκουν τόσο στο χώρο της επιστήμης π.χ. να ελέγξουν μια μεταβλητή, όσο και στο χώρο 
της τεχνολογίας, π.χ. να σχεδιάσουν λύσεις για την ανέλκυση ενός πλοίου (Jones 2006).  

Περιγραφή των Πειραμάτων

1.  Πλεύση/Βύθιση – Φυσικά Μοντέλα
Υλικά έργου: Ένα «πλοίο-μοντέλο» κατασκευασμένο από σίδηρο, μια λεκάνη με νερό.
Πείραμα: Τοποθετούν  το  πλοίο  μέσα  στη  λεκάνη,  το  παρατηρούν  να  πλέει.  Στη  συνέχεια 
ανοίγουν τον πύρο και παρατηρούν τη βύθισή του. Επιπλέον, συζητούν για το τι σημαίνει ένα 
μοντέλο πλοίου.
Επιθυμητά αποτελέσματα (κινήτρων, ενδιαφέροντος, μάθησης): (α) Οι μαθητές να εξοικειωθούν 
με τα φαινόμενα της π/β ενός «πλοίου – μοντέλου», να προκληθεί το ενδιαφέρον τους και να 
δημιουργηθούν κίνητρα ερμηνείας του φαινομένου.  
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(β) Να προσεγγίσουν στοιχεία της φύσης και του ρόλου των μοντέλων μέσω ενός φυσικού 
«πλοίου-μοντέλου», όπως ν’ αντιληφθούν ότι το μοντέλο ενός πλοίου είναι μια αναπαράσταση 
ενός πραγματικού πλοίου κι όχι ένα πιστό αντίγραφό του.

2. Εισαγωγή στην πειραματική μεθοδολογία  διάκρισης/ελέγχου μεταβλητών
Υλικά: Ένας συμπαγής κύβος σιδήρου, μια λεκάνη με νερό, μία εικόνα που εμφανίζει τον κύβο 
βυθισμένο σε θαλάσσιο βυθό.
Πείραμα:  Ρίψη  του  σιδερένιου  κύβου  στη  λεκάνη.  Παράλληλα  φαίνεται  στον  υπολογιστή 
εικόνα  ενός  κύβου  στο  βυθό  της  θάλασσας.  Οι  μαθητές/τριες  έχουν  την  ευκαιρία  να 
παρατηρήσουν σε δύο διαφορετικά περιβάλλοντα, φυσικό και τεχνητό, τη βύθιση ενός υλικού.
Επιθυμητό αποτέλεσμα (μάθησης): (α) Να εισαχθούν στην πειραματική μεθοδολογία και να 
διακρίνουν παράγοντες που επηρεάζουν την π/β των υλικών σωμάτων όπως είναι το υλικό του 
κύβου, το είδος του υγρού και το μέγεθος του υλικού.  

3. Διάκριση/έλεγχος μεταβλητών στα φαινόμενα πλεύσης/βύθισης.
Υλικά: Ένας κύβος ξύλου, δύο λεκάνες - φαρδιά /στενή και ίδιου ύψος.
Πείραμα: Ακολουθείται  η  μέθοδος  «πρόβλεψη,  παρατήρηση,  ερμηνεία».  Οι  μαθητές/τριες 
διαδοχικά ρίχνουν τον ξύλινο κύβο στις δύο λεκάνες και παρατηρούν το αποτέλεσμα. 
Επιθυμητά  αποτελέσματα  (μάθησης): (α) Να  ασκηθούν  στη  διαδικασία  ελέγχου  των 
μεταβλητών. (β) Να ελέγξουν πειραματικά αν το φάρδος του δοχείου επηρεάζει την π/β.  

4. Η ανάγκη ύπαρξης κριτηρίου για την πρόβλεψη πλεύσης/βύθισης των υλικών σωμάτων.
Υλικά: ένα κομμάτι γυαλί, ακρυλικό,  P.V.C. και καουτσούκ, φιάλες με υγρά (σιρόπι παγωτού, 
γλυκερίνη, απορρυπαντικό πιάτων), δοχεία ζέσης, τσιμπίδες, υπολογιστής.
Πείραμα:  Οι μαθητές/τριες αναζητούν πληροφορίες στον υπολογιστή για ορισμένα υλικά του 
πειράματος,  το  ακρυλικό,  τη  γλυκερίνη  και  το  P.V.C.  Εξοικειώνονται  με  τα  φυσικά 
χαρακτηριστικά των  υλικών αυτών, π.χ. το χρώμα τους, τη σκληρότητά τους, κ.α. Αναζητούν 
κριτήριο για να προβλέψουν ποια από αυτά τα υλικά βυθίζονται ή επιπλέουν στο σιρόπι, στη 
γλυκερίνη, στο απορρυπαντικό πιάτων. Ρίψη του ακρυλικού στο σιρόπι και στο απορρυπαντικό 
πιάτων.
Επιθυμητά  αποτελέσματα  (μάθησης): (α) Να  αντιληφθούν  την  ανάγκη  ύπαρξης  ενός 
κριτηρίου/κανόνα για τη μελέτη της π/β των σωμάτων, με βάση τις ιδιότητες των υλικών.  (β) 
Να γνωρίσουν ότι, από τα υλικά που υπάρχουν στη φύση, ο άνθρωπος μπορεί να κατασκευάζει 
νέα και ανάλογα με τις ανάγκες του.

5. Το οπτικό πρότυπο της «πυκνότητας»  στα ομογενή και ετερογενή  σώματα/αντικείμενα.
Υλικά: Μια συμπαγής σιδερένια σφαίρα, ένα σιδερένιο «πλοίο-μοντέλο», λεκάνη με νερό, ένα 
γυάλινο μπουκάλι άδειο/ανοιχτό, ένα κομμάτι  γυαλιού (τζάμι). 
Πείραμα: Αρχικά γίνεται ρίψη της σιδερένιας σφαίρας στο νερό και του πλοίου σε κατάσταση 
πλεύσης. Οι μαθητές/τριες καλούνται να εξηγήσουν γιατί η σιδερένια σφαίρα βυθίζεται και το 
«πλοίο-μοντέλο»  επιπλέει.  Στη  συνέχεια  γίνεται  ρίψη  του  γυαλιού  και  του  μπουκαλιού.  Οι 
μαθητές/τριες  καλούνται  να εξηγήσουν γιατί  το  μπουκάλι  επιπλέει  ενώ το κομμάτι  γυαλιού 
βυθίζεται. 
Επιθυμητό αποτέλεσμα (μάθησης): Να κατανοήσουν ότι η τιμή της πυκνότητας ενός σύνθετου 
σώματος (πλοίο, μπουκάλι) «βρίσκεται» ανάμεσα στις τιμές των πυκνοτήτων των υλικών που 
το αποτελούν (σίδηρος/αέρας ή γυαλί/αέρας).  
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6. Η χρήση  της πυκνότητας  στην επίλυση τεχνολογικών προβλημάτων 
6α.Υλικά: Ένα σωσίβιο από φενιζόλ, ένα συμπαγές πήλινο αγαλματίδιο, ένα μεταλλικό σκεύος, 
μια λεκάνη με νερό. 
6β.Υλικά: Ένα «πλοίο-μοντέλο»,  τέσσερα μπαλόνια που περιέχουν μαγνήτες  και  στο στόμιό 
τους εφαρμόζουν σωλήνες/φυσητήρες, μια λεκάνη με νερό.
Πείραμα 6α: Οι μαθητές/τριες προσπαθούν να ανελκύσουν το αγαλματίδιο χρησιμοποιώντας το 
σωσίβιο ή το μεταλλικό σκεύος.
Πείραμα  6β: Οι  μαθητές/τριες  προσπαθούν  να  ανελκύσουν  το  βυθισμένο  «πλοίο-μοντέλο». 
Φουσκώνουν τα μπαλόνια με τους μαγνήτες, τα οποία «κολλάνε» στο βυθισμένο πλοίο. 
Επιθυμητά  αποτελέσματα  (κινήτρων,  ενδιαφέροντος,  μάθησης):  (α)  Να  ασκηθούν  στη 
διερευνητική μέθοδο πάνω σε δυο τεχνολογικά προβλήματα. (β) Να προκληθεί το ενδιαφέρον 
τους για την επίλυση τεχνολογικών προβλημάτων.

Συζήτηση
Στην αφίσα αυτή παρουσιάσαμε συνοπτικά έναν αριθμό πραγματικών πειραμάτων τα οποία 
αναπτύχθηκαν κι εφαρμόστηκαν σε μαθητές της Ε’Δημοτικού για να προσεγγίσουν την έννοια 
της  πυκνότητας,  να  ασκηθούν  στη  διερευνητική  μέθοδο  καθώς  και  στη  φύση/ρόλο  των 
μοντέλων.  Κατά τη  διάρκεια  του  συνεδρίου  πρόκειται  να  παρουσιάσουμε  τα  συγκεκριμένα 
πειράματα  και  να  αναδείξουμε  στην  αφίσα  τα  βασικά  διδακτικά/μαθησιακά  τους 
χαρακτηριστικά.
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Project (Contract No. SAS6-CT-2006-042942-Materials Science)
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Οργάνωση μαθητικών επισκέψεων σε χώρους επιστήμης και 
τεχνολογίας, με στόχο την ανάπτυξη του ενδιαφέροντος και των 

κινήτρων: η επίσκεψη στον ΟΤΕ

Φακάζη Ε., Μαλανδράκης Γ., Πολατίδου Θ.
Εκπαιδευτικός-Μεταπτ.Φοιτήτρια Π.Τ.Ν. Δυτικής Μακεδονίας Φλώρινα, 
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Εκπαιδευτικός- Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Π.Τ.Δ.Ε., gmalandr@edc.uoc.gr

Εκπαιδευτικός, mitsop@gmail.com

Η  εργασία  αυτή  είναι  τμήμα  ενός  Ευρωπαϊκού  ερευνητικού  και  αναπτυξιακού 
προγράμματος  με  τίτλο  «University  School  Partnership»  το  οποίο  αφορά  στη 
συνεργασία πανεπιστημίου και  σχολείων για την ανάπτυξη διδακτικών μαθησιακών 
σειρών,  στο  αντικείμενο  ιδιότητες  των  υλικών.  Οι  σειρές  αυτές  προωθούν  τη 
διερευνητική μάθηση και τη μάθηση μέσω μοντέλων και μοντελοποίησης με τη χρήση 
των  Τ.Π.Ε.  Απώτερος  στόχος  του  προγράμματος  είναι  η  ανάπτυξη  κινήτρων  και 
ενδιαφέροντος από τους μαθητές για τις φυσικές επιστήμες και την τεχνολογία. Στην 
εργασία αυτή θα παρουσιάσουμε τις διαδικασίες οργάνωσης, την πραγματοποίηση και 
ορισμένα στοιχεία αξιολόγησής της επίσκεψης στον Ο.Τ.Ε μιας ομάδας μαθητών, με 
στόχο να ενεργοποιηθούν τα κίνητρα και το ενδιαφέρον τους.

Εισαγωγή
Είναι γενικά διαπιστωμένο ότι υπάρχει πτώση του ενδιαφέροντος των μαθητών για τη μελέτη 
των φυσικών επιστημών και της αντίστοιχης επιλογής επαγγελμάτων που σχετίζονται με τις 
φυσικές επιστήμες. Δύο βασικές θεωρίες που περιγράφουν την ανάπτυξη των κινήτρων και του 
ενδιαφέροντος στα παιδιά είναι (α) η Δυναμική Θεωρία της Προσωπικότητας – Self - Determin-
ation Theory (S.D.T)  των Deci και  Ryan (2004) η οποία συνοπτικά λέει ότι  δίνεται έμφαση 
στην αντίληψη των βασικών ψυχολογικών αναγκών που θεωρούνται εγγενείς ή και καθολικές. 
Οι ανάγκες αυτές είναι α) η ανάγκη για επάρκεια, β) η ανάγκη για αυτονομία, γ) η ανάγκη να 
ανήκεις σε ομάδα και δ) η ικανοποίηση της περιέργειας. Η δεύτερη θεωρία της εκπαιδευτικής - 
ψυχολογικής θεωρίας του ενδιαφέροντος, educational-psychological theory of interest, διακρίνει 
δύο  βασικές  απόψεις:  Το  ενδιαφέρον  σαν  χαρακτηριστικό  του  ατόμου  και  το  άλλο  σαν 
ψυχολογική  κατάσταση  που  προκύπτει  από  συγκεκριμένα  χαρακτηριστικά  του  μαθησιακού 
περιβάλλοντος.  Στηριζόμενοι  στις  δυο  αυτές  θεωρίες  προσπαθήσαμε  να  μελετήσουμε  την 
μεταβολή  στα  κίνητρα  και  το  ενδιαφέρον  των  μαθητών.  Με σκοπό  να  ενεργοποιηθούν  τα 
κίνητρα και τα ενδιαφέροντα των μαθητών/τριών για τις φυσικές επιστήμες, προετοιμάσαμε και 
οργανώσαμε  μια  εκπαιδευτική  επίσκεψη  εκτός  σχολείου  σε  έναν  χώρο  επιστήμης  και 
τεχνολογίας όπως είναι ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας (ΟΤΕ). 

Η ιδέα της επίσκεψης προτάθηκε και εφαρμόστηκε αρχικά από την ερευνητική ομάδα 
του Πανεπιστημίου του Ελσίνκι (Lavonen et al. 2008) με την οποία συνεργάζεται η αντίστοιχη 
ομάδα του πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Αξιοποιήσαμε την ιδέα αυτή, τροποποιώντας 
σημαντικά τα σχετικά διδακτικά και ερευνητικά υλικά.

Οργάνωση, πραγματοποίηση και αξιολόγηση  της επίσκεψης
Στην  ευρύτερη  περιοχή  της  Φλώρινας  υπήρχαν  τρεις  πιθανοί  χώροι  επιστήμης  και 

τεχνολογίας  για  επίσκεψη:  Δ.Ε.Η.  (ΑΗΣ Μελίτης),  ο  Ο.Τ.Ε.  και  το  ΔΙΑΔΥΜΑ (Διαχείριση 
Αποβλήτων).  Μετά  από πολλές  επί  τόπου  επισκέψεις  και  συζητήσεις  επιλέχθηκε  ο  Ο.Τ.Ε., 

954



Αφίσες 

καθώς  έδινε  τη  δυνατότητα  να  μελετήσουμε  συγκεκριμένα  υλικά  που  συνδέονταν  με  τα 
περιεχόμενα  των  σχολικών  βιβλίων  (π.χ.  χαλκός,  αγωγοί,  μονωτές,  ημιαγωγοί,  οπτικές  ίνες,  
τρανζίστορ) και επιπλέον είχε το πλεονέκτημα ότι βρισκόταν κοντύτερα στο σχολείο από τους 
άλλους  δυο  χώρους  όπου  διεξαγόταν  το  πρόγραμμα.  Για  την  οργάνωση  της  επίσκεψης  η 
ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας οργάνωσε μια διδακτική μαθησιακή 
ακολουθία  πέντε  ενοτήτων,  διάρκειας  2  διδακτικών  ωρών η  κάθε  μια.  Το  περιεχόμενο  της 
πρώτης  διδακτικής  ενότητας  είναι  τα υλικά γύρω μας,  της  δεύτερης  διδακτικής  ενότητας  η 
ηλεκτρική συμπεριφορά των υλικών, των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών στοιχείων, της τρίτης 
διδακτικής  ενότητας  ο  Ο.Τ.Ε.  ως  τεχνολογικός  χώρος  τηλεπικοινωνιών  και  ως  εργασιακός 
χώρος  σε  συσχέτιση  με  επαγγέλματα,  ειδικότητες  και  αρμοδιότητες.  Το  περιεχόμενο  της 
τέταρτης διδακτικής ενότητας αφορούσε την επίσκεψη στο τηλεπικοινωνιακό κέντρο Φλώρινας: 
το ηλεκτροπαροχικό σύστημα, τους κατανεμητές - δίκτυο χαλκού, τα συστήματα μεταγωγής και 
μετάδοσης,  τους αγωγούς,  τους μονωτές,  τις  οπτικές ίνες  και τις  επισκευές τους.  Η πέμπτη 
ενότητα αφορά την ανακεφαλαίωση και αξιολόγηση της όλης ακολουθίας. Για την αξιολόγηση 
των κινήτρων και του ενδιαφέροντος μετατρέψαμε τα αντίστοιχα pre και post ερωτηματολόγια 
των Φιλανδών  και τα διακινήσαμε στο πειραματικό και σε τρία τμήματα ελέγχου. 

Το μεγαλύτερο μέρος της διδασκαλίας και της επίσκεψης στον Ο.Τ.Ε.  παρακολούθησε 
ένα  μέλος  της  ερευνητικής  ομάδας  του  Ελσίνκι  και  ένας  εξωτερικός  κριτής.  Η  ακολουθία 
εφαρμόσθηκε στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου 2008. 

Οι μαθητές συγκεντρώθηκαν στο χώρο του σχολείου (2ο Γυμνάσιο Φλώρινας) και με 
πούλμαν που τους περίμενε έξω από το σχολείο πήγαν στο χώρο  του Ο.Τ.Ε. με τη συνοδεία των 
καθηγητών  τους  και  μελών  της  ερευνητικής  ομάδας.  Όταν  έφτασαν  στον  Ο.Τ.Ε.  τους 
υποδέχτηκαν τα διευθυντικά στελέχη, τα οποία τους συστήθηκαν αναφέροντας τις  ιδιότητές 
τους και τους παρουσίασαν μια σειρά από διαφάνειες. Οι διαφάνειες περιλαμβάνουν στοιχεία 
σχετικά με το προσωπικό του Ο.Τ.Ε. όπως είναι το επίπεδο μόρφωσης, στοιχεία για το σε ποιες 
χώρες δραστηριοποιείται ο Ο.Τ.Ε. εκτός από την Ελλάδα. Επιπλέον, παρουσιάζονται στοιχεία 
για  τα  δισύρματα  καλώδια  χαλκού  και  για  τις  οπτικές  ίνες,  πώς  γίνεται  η  τηλεφωνική 
επικοινωνία στο νομό με τα καλώδια και χωρισμός σε ακτινωτή σύνδεση ή σύνδεση αστέρα και 
σε  σύνδεση  δακτυλίου.  Ποια  είναι  η  δομή  του  τηλεφωνικού  κέντρου  Φλώρινας,  το 
ηλεκτροπαροχικό σύστημα - παροχή Δ.Ε.Η., και όλα τα υπόλοιπα τεχνικά στοιχεία. Μετά την 
παρουσίαση τα παιδιά έκαναν ερωτήσεις στους ειδικούς και στη συνέχεια χωρίστηκαν σε δύο 
γκρουπ το ένα παρακολούθησε από κοντά την συγκόλληση των οπτικών ινών και του χαλκού 
και το άλλο γκρουπ περιηγήθηκε στο υπόγειο του Ο.Τ.Ε., παρακολουθώντας όσα είχαν δει στις 
διαφάνειες. Οι μαθητές πολύ συχνά έκαναν ερωτήσεις και κατά την συγκόλληση των οπτικών 
ινών οι τεχνικοί τους έδωσαν να πραγματοποιήσουν το πείραμα. Στο τέλος της επίσκεψης  τους 
πρόσφεραν  σνακ  και  αναψυκτικά  και  συμβολικά  δώρα,  όπως  ένα  σημειωματάριο,  ένα 
μπλουζάκι και ένα καπέλο.

Η τελευταία φάση του προγράμματος πραγματοποιήθηκε στο χώρο του σχολείου όπου, 
υπό  την  καθοδήγηση  της  εκπαιδευτικού  της  τάξης  και  με  την  ενεργητική  συμμετοχή  των 
μαθητών/τριών,  έγινε  συζήτηση  για  τα  θέματα  μάθησης  και  τις  δραστηριότητες  που 
προηγήθηκαν. Στόχος της ήταν η ανακεφαλαίωση, με διερευνητικό τρόπο, όσων έμαθαν τις 
προηγούμενες  μέρες,  η  λύση  των  πιθανών  αποριών  τους  και  η  συμμετοχή  τους  σε 
μεταγνωστικού τύπου δραστηριότητες. 

Αποτελέσματα της επίσκεψης
Θα  περιγράψουμε  δυο  ειδών  αποτελέσματα.  Τις  προσωπικές  σημειώσεις  μέλους  της 
συγγραφικής,  αλλά  και  της  ερευνητικής  ομάδας  και  σύντομα  αποτελέσματα  από  την 
επεξεργασία των ερωτηματολογίων για τα κίνητρα και το ενδιαφέρον.
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Α) Σύμφωνα με τις προσωπικές σημειώσεις του ημερολογίου της ερευνήτριας τα παιδιά στην 
αρχή  παρακολουθούσαν  την  παρουσίαση  του  προσωπικού  του  Ο.Τ.Ε.,  στη  συνέχεια  όμως 
κουράστηκαν καθώς το πλήθος των πληροφοριών ήταν πολύ μεγάλο. Κατά τη διάρκεια της 
παρουσίασης παρακολουθούσαν με ενδιαφέρον, που φαινόταν από το γεγονός ότι κρατούσαν 
σημειώσεις,  έβγαζαν  φωτογραφίες  και  μαγνητοφωνούσαν  τη  διάλεξη.  Στο  τέλος,  έκαναν 
ερωτήσεις   σύμφωνα με τις απορίες που είχαν προκύψει από την αναζήτηση στοιχείων στο 
διαδίκτυο και αξιοσημείωτο είναι ότι προέκυψαν νέες ερωτήσεις από την διάλεξη και τα όσα 
είδαν. Στη διάρκεια της περιήγησης έδειχναν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για όσα τους παρουσίασαν, 
ωστόσο το ενδιαφέρον τους εστιάστηκε περισσότερο στη συγκόλληση οπτικών ινών και του 
χαλκού, τις οποίες είχαν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν και οι ίδιοι. Σε όλη τη διάρκεια 
της παρουσίασης έδειχναν ενδιαφέρον, κάνοντας ερωτήσεις στο τέλος όμως κουράστηκαν από 
το  μεγάλο  όγκο  των  πληροφοριών  και  δεν  έδειχναν  το  αναμενόμενο  ενδιαφέρον  που 
παρατηρήθηκε στην αρχή και κατά τη διάρκεια.
Β) Από τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης βρέθηκε ότι οι μαθητές και οι μαθήτριες 
κινητοποιήθηκαν θετικά προς τις δραστηριότητες. Ειδικότερα, οι τιμές της υποκλίμακας η οποία 
μετρούσε  την  απουσία  κινήτρων  (a-motivation)  μειώθηκαν  από  2.07  (ΤΑ=1.29)  σε  1.77 
(ΤΑ=1.02) αν και η διαφορά αυτή δεν είναι στατιστικώς σημαντική (p=.137).  Σε όλες τις άλλες 
υποκλίμακες οι τιμές κινήθηκαν θετικά. Ωστόσο, στατιστικώς σημαντική αύξηση εμφανίστηκε 
μόνον ως προς την κλίμακα της αναγνωρίσιμης ρύθμισης (identified regulation) όπου οι τιμές 
από 4.37 (ΤΑ=1.52) αυξήθηκαν σε 4.99 (ΤΑ=1.53) [t(26)=3.071, p=.005]. Με άλλα λόγια, οι 
συμμετέχοντες στις δραστηριότητες έδειξαν να κινητοποιούνται θετικά προς τις δραστηριότητες 
επειδή  αναγνώρισαν  το  πόσο  σημαντικές  είναι  οι  δραστηριότητες  αυτές  για  τους  ίδιους 
προσωπικά. 

Συμπεράσματα- περιορισμοί της έρευνας και προοπτικές
Η χρησιμοποίηση ενός εξωσχολικού πλαισίου για την προαγωγή της μάθησης δείχνει ότι 

η μάθηση μπορεί να επιτευχθεί και με άλλης μορφής μεθόδους, εκτός της κλασικής χρήσης του 
βιβλίου,  όπως  είναι  οι  επισκέψεις  πεδίου.  Μέσα  από  το  συγκεκριμένο  πρόγραμμα 
εφαρμόστηκαν καινούργιες μέθοδοι εργασίας των μαθητών όπως είναι το  jigsaw,  δηλαδή ο 
χωρισμός των παιδιών σε ομάδες με αρχηγούς και συγκεκριμένες αρμοδιότητες, η αναζήτηση 
στο διαδίκτυο πληροφοριών σχετικές με το περιεχόμενο του βιβλίου και η πραγματοποίηση 
πειραμάτων  από  τα  ίδια  τα  παιδιά.  Η  πρώτη  αυτή  επίσκεψη  μας  δίνει  τη  δυνατότητα  να 
εφαρμόσουμε το συγκεκριμένο πρόγραμμα και σε άλλα σχολεία. Αν χρειαζόταν να αλλάξουμε 
κάτι για να βελτιώσουμε αυτή την πρώτη εφαρμογή του φιλανδικού module θα μπορούσαμε να 
αλλάξουμε την περιγραφή στον ΟΤΕ η οποία ήταν μακροσκελής. Στο σημείο αυτό θα έπρεπε να 
έχει προηγηθεί πιο λεπτομερής συνεννόηση του εκπαιδευτικού της τάξης με τους ειδικούς του 
ΟΤΕ, ώστε οι τελευταίοι να επικεντρωθούν περισσότερο στα θέματα που άπτονται του υπό 
μελέτη ζητήματος. Ακόμη, ο μικρός αριθμός των  υπολογιστών δεν έδωσε τη δυνατότητα στα 
παιδιά  να  εργαστούν  μεμονωμένα  και  για  αυτό  το  λόγο  του  μεγάλου  αριθμού  παιδιών, 
αναγκαστήκαμε  να  φέρουμε  στην  τάξη  δικούς  μας  φορητούς  υπολογιστές  για  να 
πραγματοποιηθεί  το  πρόγραμμα,  ενώ  κατά  την  επίσκεψη  στο  πεδίο  τα  παιδιά  έπρεπε  να 
χωριστούν σε ομάδες  για  να μπορέσουν να μελετήσουν το χώρο.  Οι επισκέψεις  σε χώρους 
επιστημονικού  και  τεχνολογικού  ενδιαφέροντος  είναι  χρήσιμες  για  τη  δημιουργία  ενός 
ευέλικτου και δημιουργικού περιβάλλοντος μάθησης. Για να δημιουργήσουμε τις απαραίτητες 
προϋποθέσεις  ώστε  οι  μαθητές  του αύριο  να αποκτήσουν κίνητρα και  ενδιαφέροντα  για  τη 
μάθηση θα πρέπει να βγούμε από τη σχολική τάξη και να συνδέσουμε τη θεωρία με την πράξη 
και το άμεσο περιβάλλον. 
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Επιστήμη των Υλικών: Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Ερευνητική 
Εγκυροποίηση Διδακτικού Υλικού 

Οργανωτής: Κ. Π. Κωνσταντίνου
Ερευνητική Ομάδα Μάθησης στις Φυσικές και Περιβαλλοντικές Επιστήμες, 

Πανεπιστήμιο Κύπρου
c.p.constantinou@ucy.ac.cy

Παρουσιάζεται  μια  συλλογή  από  θεματικές  αφίσες  οι  οποίες  έχουν  προκύψει  στο 
πλαίσιο ενός ερευνητικού έργου το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(πρόγραμμα Επιστήμη και Κοινωνία) με βασική επιδίωξη το σχεδιασμό επιστημονικά 
εγκυροποιημένου διδακτικού υλικού για ηλικίες μεταξύ 11 και 17 ετών στο γνωστικό 
αντικείμενο  της  Επιστήμης  Υλικών.  Το  έργο  προσφέρει  επίσης  ένα  μηχανισμό 
ενσωμάτωσης των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από την έρευνα στη Διδακτική 
των  Φυσικών  Επιστημών  στην  κατεύθυνση  της  ανάπτυξης  και  επιστημονικής 
εγκυροποίησης  μαθησιακών  δραστηριοτήτων  και  εκπαιδευτικών  εργαλείων.  Στο 
πλαίσιο  του  έργου  δημιουργήθηκαν  «Τοπικές  Ομάδες  Εργασίας»  που  αποτελούνται 
από ερευνητές και έμπειρους εκπαιδευτικούς των Φυσικών Επιστημών με σκοπό το 
σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση διδακτικού υλικού σε διάφορα θέματα 
που  σχετίζονται  με  τις  ιδιότητες  και  την  τεχνολογική  αξιοποίηση των υλικών.  Στις 
ακολουθίες δραστηριοτήτων χρησιμοποιούνται  ήδη υπάρχοντα εικονικά εργαστήρια 
και εργαλεία μοντελοποίησης και προσομοίωσης με σκοπό να επιτύχουμε διδακτικές 
προσεγγίσεις  που προωθούν τις  αρχές της διερώτησης,  την ενεργό συμμετοχή στη 
μαθησιακή  διεργσία  και  τη  συνεργατική  μάθηση.  Επιπρόσθετα,  οι  ακολουθίες 
περιλαμβάνουν  δραστηριότητες  και  συγκεκριμένα  εργαλεία  και  διαδικασίες  για  την 
αξιολόγηση των μαθησιακών επιτευγμάτων. Η αξιολόγηση των μαθητών δίνει έμφαση 
στη  μεταφορά  των  αποκτηθεισών  γνώσεων  και  επιδεξιοτήτων  σε  πλαίσια 
προηγουμένως άγνωστα. Σε κάθε αφίσα δίδεται έμφαση στη διερώτηση, ως διδακτικό 
και  μαθησιακό  πλαίσιο,  και  στην  κυκλική  διαδικασία  σταδιακής  ερευνητικής 
εγκυροποίησης  μέσα  από  την  εφαρμογή  και  την   αξιολόγηση,  ως  μεθοδολογική 
προσέγγιση της μελέτης συνολικά. Η συλλογή περιλαμβάνει θεματικές αφίσες κάθε μια 
από τις οποίες επεξεργάζεται ένα θέμα μέσα από την ερευνητική προσπάθεια μιας 
διαφορετικής ομάδας εργασίας.
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1) Η πυκνότητα των υλικών σε φαινόμενα πλεύσης / βύθισης: 
πειραματικές διαδικασίες και μοντελοποίηση

Καριώτογλου Π., Σπύρτου Α., Ζουπίδης Α., Αρβανιτάκης Ι., Κασκάλης Θ., 
Μαλανδράκης Γ., Μπλούχου Σ., Πνευματικός Δ., Πολατίδου Θ., Σουλτάνης Κ., 

Τριανταφυλλίδου Ρ., Φακάζη Ε.,  
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Φλώρινα, pkariotog@uowm.gr

Η έρευνα αυτή αποτελεί μέρος μιας μελέτης που έχει ως σκοπό να προσελκύσει το 
ενδιαφέρον των παιδιών για την επιστήμη. Στην αφίσα παρουσιάζεται το διδακτικό 
υλικό που σχεδιάσαμε για τη δική μας έρευνα και μελετάει την πυκνότητα υλικών που 
συναντάμε στο καθημερινό μας περιβάλλον (ξύλο, γυαλί,  πλαστικό, κτλ.)  καθώς και 
υλικά  υψηλής  τεχνολογίας  (e.g.,  υαλοβάμβακας,  ίνες  άνθρακα,  πολυβινυλοχλωρίδιο, 
κτλ.). Συγκεκριμένα, η θεματολογία της ακολουθίας είναι η πυκνότητα σε φαινόμενα 
πλεύσης και βύθισης καθώς και η μέθοδος διαχωρισμού και ελέγχου των μεταβλητών σ’ 
αυτά τα φαινόμενα.  Η ακολουθία έχει  ενισχυθεί  από Τεχνολογίες  Πληροφορίας  και 
Επικοινωνίας (ΤΠΕ), όπως πολυμέσα, προσομοιώσεις, εικονικά μοντέλα και πραγματικά 
πειράματα. Η ακολουθία εφαρμόστηκε σε μαθητές της Ε  τάξης δημοτικού, ηλικίας 10-΄
11 χρονών. Επιπροσθέτως, δίνεται περιγραφή των κύριων διδακτικών προσεγγίσεων 
της ακολουθίας, της διερώτησης και της ανακαλυπτικής μάθησης. 
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2) Σχεδιασμός διδακτικού υλικού για τις Οπτικές Ιδιότητες των Υλικών 

Monroy G., Lombardi S., Piegari E., Sassi E., Testa I.
Department of Physical Sciences, University of Napoli, monroy@na.infn.it

Η  ερευνητική  ομάδα  του  Πανεπιστημίου  της  Νάπολης  σχεδίασε  μια  διδακτική 
ακολουθία  με  θέμα  τις  «Οπτικές  Ιδιότητες  των  Υλικών».  Η  συνεργασία  Σχολείου-
Πανεπιστημίου πραγματοποιείται μέσω μιας «Τοπικής Ομάδας Εργασίας» στην οποία 
συμμετέχουν ερευνητές και εκπαιδευτικοί με στόχο την αξιοποίηση των διαφορετικών 
ικανοτήτων  και  γνώσεων  για  το  σχεδιασμό  και  την  εφαρμογή  της  ακολουθίας.  Η 
ακολουθία  της  ομάδας  της  Νάπολης  βασίζεται  στο  θεωρητικό  πλαίσιο  της 
εκπαιδευτικής  αναδόμησης  (Educational  Reconstruction),  σύμφωνα  με  τον  κύκλο 
σχεδιασμός   δοκιμή   -  επανασχεδιασμός:  πρώτα  επιχειρήθηκε  μια  ανάλυση  του–  
σχεδιασμού  του  περιεχομένου,  ακολούθησε  δοκιμαστική  εφαρμογή  με  συλλογή 
δεδομένων στα οποία θα στηριχθεί ο επανασχεδιασμός. Η ακολουθία είναι δομημένη σε 
ενότητες, από τις οποίες η καθεμία παρουσιάζει ένα πρόβλημα που συνδέεται με ένα 
τεχνολογικό  σενάριο.  Ο  στόχος  είναι  να  εισαγάγουμε  και  να  προσελκύσουμε  το 
ενδιαφέρον των μαθητών σε σχέση με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ενός τεχνολογικού 
αντικειμένου με μεγάλη απήχηση: της οπτικής ίνας. Οι δραστηριότητες των ενοτήτων 
βασίζονται στην προσέγγιση της καθοδηγούμενης διερώτησης και επικεντρώνονται σε 
βασικές  έννοιες  της  Φυσικής  και  σε  ιδιότητες  των  Υλικών  που  σχετίζονται  με  τη 
συμπεριφορά των οπτικών ινών. Οι μαθητές εμπλέκονται σε πειραματικές διαδικασίες 
και δραστηριότητες που αξιοποιούν ΤΠΕ με σκοπό την απόκτηση της απαραίτητης 
γνώσης ώστε να ανταπεξέλθουν στο πρόβλημα που τέθηκε αρχικά. Επίσης στην αφίσα 
υπάρχει  περιγραφή  της  διαδικασίας  που  ακολουθήθηκε  για  το  σχεδιασμό  και  την 
ανάπτυξη του διδακτικού υλικού και πώς έχει επηρεαστεί από τα αποτελέσματα της 
πιλοτικής εφαρμογής.
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3) Διερώτηση και μοντελοποίηση της εξασθένισης του ήχου: 
επιστημονικά εγκυροποιημένο διδακτικό υλικό βασισμένο στην 

Επιστήμη των Υλικών ενισχυμένο με ΤΠΕ

Pint  R.ó , Couso D., Hernαndez M.I.
CRECIM, Universitat Autοnoma de Barcelona, roser.pinto@uab.cat

Η  έρευνα  στην  οποία  συμμετέχουμε  επιδιώκει  να  αναγνωρίσει  τύπους  διδακτικών 
αλλαγών  που  θεωρούνται  αναγκαίες  στη  διαδικασία  αξιολόγησης  και  βελτίωσης 
διδακτικών και μαθησιακών ακολουθιών ως συνέπεια των μαθησιακών επιτευγμάτων. 
Αυτή η αφίσα παρουσιάζει μια εκτεταμένη μελέτη που επικεντρώνεται στη διαδικασία 
σχεδιασμού και βελτίωσης διδακτικομαθησιακών ακολουθιών, με θέμα τις ακουστικές 
ιδιότητες των υλικών σε σχέση με το φαινόμενο της εξασθένισης του ήχου.  Για το 
σχεδιασμό της ακολουθίας δημιουργήθηκε μια «μαθησιακή κοινότητα» ως ένα πλαίσιο 
συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ερευνητών. 
Κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού του διδακτικού υλικού η συνεργασία οδήγησε σε 
εννοιολογικό  αποσαφηνισμό  της  εξασθένισης  του  ήχου  από  υλικά,  σε  εννοιολογική 
ιεράρχηση, και σε διδακτικο-μαθησιακές δραστηριότητες και αξιολόγηση που έχει τη 
δυνατότητα  να  απεικονίσει  τις  ιδέες  των  μαθητών  σε  σχέση  με  τη  διερώτηση,  τη 
μοντελοποίηση  και  τις  ΤΠΕ.  Διάφορες  δραστηριότητες  αξιολόγησης  έχουν 
χρησιμοποιηθεί  για  την  ανάλυση  των  μαθησιακών  επιτευγμάτων  και  τα  πρώτα 
αποτελέσματα  που  αφορούν  σε  ένα  μοντέλο  εξασθένισης  του  ήχου,  με  βάση  την 
ενέργεια, περιλαμβάνονται επίσης στην αφίσα.
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4) Σχεδιασμός μιας διδακτικής και μαθησιακής ακολουθίας βασισμένης 
στη διερώτηση και σε ΤΠΕ για τις Θερμικές Ιδιότητες των Υλικών 

Ψύλλος Δ., Χατζηκρανιώτης Ε., Μολοχίδης Α., Καλλέρη Μ., Μπάρμπας Α., 
Μπισδικιάν Γ.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, psillos@eled.auth.gr

Το έργο Materials Science αποσκοπεί στη βελτίωση της κατανόησης της επιστημονικής 
διερώτησης  από  μαθητές  της  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  και  στην  αύξηση  του 
ενδιαφέροντος  για  την  επιστήμη  και  την  τεχνολογία.  Η  ομάδα  του  Αριστοτέλειου 
Πανεπιστημίου  Θεσσαλονίκης  επικεντρώνεται  στην  ανάπτυξη  μιας  καινοτόμας 
διδακτικο-μαθησιακής  ακολουθίας  με  θέμα  της  θερμικές  ιδιότητες  των  υλικών,  με 
έμφαση  στη  θερμική  αγωγιμότητα  για  μαθητές  των  πρώτων  τάξεων  της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  Η τοπική ομάδα εργασίας αποτελείται  από ενεργούς 
καθηγητές  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  και  πανεπιστημιακούς  ερευνητές  οι  οποίοι 
ακολουθούν έναν επαναλαμβανόμενο κύκλο επιστημονικής εγκυροποίησης με σκοπό 
την  προσαρμογή  του  περιεχομένου  σύμφωνα  με  τις  μαθητικές  αντιλήψεις  και 
συλλογιστικές δυνατότητες. Η ακολουθία αξιοποιεί ΤΠΕ (όπως εικονικά εργαστήρια και 
μιας ειδικά σχεδιασμένης προσομοίωσης ενός μικροσκοπικού μοντέλου για τη θερμική 
αγωγιμότητα) καθώς και πραγματικών πειραμάτων με σκοπό τη βαθύτερη κατανόηση 
των εννοιών και των μηχανιστικών μοντέλων.  Επίσης στην αφίσα γίνεται περιγραφή 
των κύριων σχεδιαστικών χαρακτηριστικών και της δομής της ακολουθίας.
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5) Μια Διδακτική Ακολουθία για την Αξιοποίηση Συνηθισμένων και 
Μοντέρνων Υλικών στη Σύγχρονη Κοινωνία. 

Meisalo V., Lavonen J.
Department of Applied Sciences of Education, University of Helsinki, Finland

veijo.meisalo@helsinki.fi

Η  διερώτηση  ως  μια  προσέγγιση  διδακτικής  των  Φυσικών  Επιστημών  έχει 
χαρακτηριστεί με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Μπορεί να χαρακτηριστεί και ως 
ένα ευρύτερο πλαίσιο που περικλείει πολλές διαφορετικές έννοιες. Έχουμε αναπτύξει 
μια ακολουθία δραστηριοτήτων η οποία επικεντρώνεται στη στρατηγική πρόβλεψη-
παρατήρηση-εξήγηση.  Σύμφωνα  με  τους  White  και  Gunstone  (1992),  η  πρόβλεψη 
υποχρεώνει τους μαθητές να αποφασίσουν ποια γνώση είναι η πλέον κατάλληλη να 
χρησιμοποιήσουν  για  μια  συγκεκριμένη  κατάσταση.  Το  πλαίσιο  της  μελέτης  είναι  η 
«Επιστήμη  των  Υλικών»,  που  αποτελεί  έναν  από  τους  κυριότερους  τομείς  στην 
επιστήμη. Η κατανόηση των ιδιοτήτων, της δομής και της χρήσης των υλικών είναι η 
βάση της επιστημονικής μόρφωσης. Παρόλα αυτά είναι γνωστά τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν οι μαθητές στην κατανόηση βασικών εννοιών που σχετίζονται με την 
ύλη (e.g., Margel, Eylon, & Scherz, 2008). Στην αφίσα παρουσιάζεται μια περιγραφή του 
Φιλανδικού διδακτικού υλικού, «Τα υλικά γύρω μας» με ειδική αναφορά στη διαδικασία 
ανάπτυξης της ακολουθίας.
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6) Σχεδιασμός επιστημονικά εγκυροποιημένου διδακτικού υλικού για τις 
Ηλεκτρομαγνητικές Ιδιότητες των Υλικών 

Κωνσταντίνου Κ., Σχολινάκη Α., Λιβίτζιης Μ., Χατζηδημητρίου Ι.
Ερευνητική Ομάδα Μάθησης στις Φυσικές και Περιβαλλοντικές Επιστήμες, 

Πανεπιστήμιο Κύπρου
c.p.constantinou@ucy.ac.cy

Η  αφίσα  περιλαμβάνει  περιγραφή  της  διαδικασίας  σχεδιασμού,  ανάπτυξης, 
βελτιωτικών ρυθμίσεω και εγκυροποίησης μιας διδακτικής και μαθησιακής ακολουθίας 
με  θέμα  τις  «Ηλεκτρομαγνητικές  Ιδιότητες  των  Υλικών».  Σε  αυτή  την  προσπάθεια 
έχουμε συνδυάσει αρχές από το διδακτικό και μαθησιακό πλαίσιο της διερώτησης και 
του τεχνολογικού σχεδιασμού με σκοπό τη δημιουργία μιας ακολυθίας δραστηριοτήτων 
που διατηρούν το ενδιαφέρον των μαθητών για τα μεγάλα χρονικά διαστήματα που 
απαιτούνται  ώστε  να  πετύχουν  εννοιολογική  κατανόηση  των  μαγνητικών 
αλληλεπιδράσεων,  των  μηχανισμών  μαγνήτισης   και  απομαγνήτισης  καθώς  και 
διάφορων ηλεκτρομαγνητικών φαινομένων. 
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“Ας ανελκύσουμε το Sea Diamond”: ένα λογισμικό για τη μελέτη της 
πλεύσης / βύθισης

Ζουπίδης Α.1, Αρβανιτάκης Ι.1, Μπλούχου Σ.2, Τριανταφυλλίδου Ρ.2

1. Εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, tzoupidis@gmail.com, 
ioarvanit@gmail.com

2. Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,  stefblouch@sch.gr
Εργαστήριο Διδακτικής ΦΕ και Παραγωγής Διδακτικού Υλικού

Παιδαγωγική Σχολή Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Στο εργαστήριο «Ας ανελκύσουμε το Sea Diamond» παρουσιάζεται ένα λογισμικό για 
την μελέτη της πλεύσης / βύθισης καθώς και της πυκνότητας ως ιδιότητας των υλικών. 
Η  δομή  του  λογισμικού  καθορίζεται  από  ένα  σενάριο,  αυτό  της  βύθισης  του 
κρουαζιερόπλοιου  Sea  Diamond  την  άνοιξη  του  2007.  Στα  έντεκα  «δωμάτια»  του 
λογισμικού οι χρήστες μπορούν να ελέγξουν παράγοντες που πιθανά να επηρεάζουν 
την  πλεύση  /  βύθιση,  να  αναζητήσουν  πληροφορίες  για  τεχνολογικά  υλικά  (π.χ. 
πολυουρεθάνη),  να  χρησιμοποιήσουν  ένα  οπτικό  μοντέλο  της  πυκνότητας  για  να 
εξηγήσουν  και  /  ή  να  προβλέψουν  την  πλεύση  /  βύθιση,  να  προσπαθήσουν  να 
ανελκύσουν  το  προσομοιωμένο  μοντέλο  του  Sea  Diamond  κ.α.  Οι  χρήστες  του 
λογισμικού  χρησιμοποιούν  μοντέλα  και  εφαρμόζουν  την  μέθοδο  της  διάκρισης  και 
ελέγχου μεταβλητών αλλά ταυτόχρονα συζητούν για αυτά εμβαθύνοντας έτσι σε όψεις 
της επιστημονικής μεθόδου. Στη διάρκεια του εργαστηρίου, οι εκπαιδευτικοί που θα 
συμμετάσχουν θα έχουν την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν το λογισμικό, με τη βοήθεια 
των φύλλων εργασίας και να συζητήσουν τις δυνατότητες διδακτικής του αξιοποίησης.

Εισαγωγή

Το  προτεινόμενο  εργαστήριο  είναι  μέρος  μιας  Διδακτικής  Μαθησιακής  Ακολουθίας 
(ΔΜΑ), δηλαδή ενός μίνι αναλυτικού προγράμματος (Kariotoglou, Psillos & Tselfes, 2001), που 
σχεδιάστηκε, υλοποιήθηκε και εφαρμόστηκε από ερευνητική ομάδα του πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας,  στα  πλαίσια  του  διαπανεπιστημιακού  ερευνητικού  προγράμματος 
MaterialsScience.  Πιο  συγκεκριμένα,  το  εργαστήριο  αυτό  έχει  στόχο  να  παρουσιάσει  στην 
εκπαιδευτική  κοινότητα  το  λογισμικό  που  παράχθηκε  στα  πλαίσια  του  παραπάνω 
προγράμματος.  Η  ΔΜΑ,  και  κατά  συνέπεια  και  το  εν  λόγω  λογισμικό,  σχεδιάστηκε  και 
αναπτύχθηκε  με  στόχο την  διδασκαλία  και  μάθηση τόσο δηλωτικής  όσο και  διαδικαστικής 
γνώσης.  Όσον  αφορά  τη  δηλωτική  γνώση,  εστιάζεται  στην  πυκνότητα  των  υλικών  ως  μια 
ιδιότητα που σχετίζεται με φαινόμενα πλεύσης / βύθισης (Smith, Snir & Grosslight, 1992).

 Όσον αφορά τη διαδικαστική γνώση, από την άλλη, αφορά στη μέθοδο διάκρισης και 
ελέγχου  μεταβλητών  (Boudreaux,  Shaffer,  Heron &  McDermott,  2008)  που  μπορεί  να 
επηρεάζουν ένα φαινόμενο, καθώς και σε δεξιότητες μοντελοποίησης και όψεων της φύσης και 
του ρόλου των μοντέλων στις Φυσικές Επιστήμες (Treagust, Chittleborough & Mamiala, 2002). 
Οι γενικές αρχές οι  οποίες  χαρακτηρίζουν τη ΔΜΑ είναι ο κοινωνικός εποικοδομητισμός, η 
μάθηση μέσα από την διερεύνηση, καθώς επίσης και η χρήση μοντέλων.

Το  εργαστήριο  απευθύνεται  τόσο  σε  εκπαιδευτικούς  της  πρωτοβάθμιας  όσο  και  της 
δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης.  Συγκεκριμένα,  όσον αφορά στην πρωτοβάθμια  εκπαίδευση,  η 
προσέγγιση  αυτή  ακολουθεί  την  άποψη  ότι  η  δυσκολία  στη  μάθηση  της  πυκνότητας,  δεν 
οφείλεται μόνο στα δύσκολα μαθηματικά αλλά και στο ότι  οι  μαθητές έχουν δομημένο ένα 
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εναλλακτικό  εννοιολογικό  πλαίσιο  για  την  ύλη,  στο  οποίο  υπάρχουν  ταυτόχρονα  και 
αδιαφοροποίητες οι επιστημονικές έννοιες του βάρους, του όγκου και της πυκνότητας (Smith et 
al., 1992). Άρα, σε αυτήν την περίπτωση η δυσκολία των μαθητών να κατανοήσουν την έννοια 
της πυκνότητας είναι περισσότερο σε ποιοτικό και εννοιολογικό επίπεδο παρά σε ποσοτικό. 

Ωστόσο, η προσέγγιση αυτή δημιουργεί ένα «σκαλοπάτι» που μπορεί να οδηγήσει στην 
κατανόηση  των  αντίστοιχων  μαθηματικών  από  μαθητές  της  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης. 
Επιπλέον, αποτελεί μια εναλλακτική πρόταση που εστιάζει στη μάθηση διαδικαστικής γνώσης. 
Με  αυτήν  την  έννοια,  οι  καθηγητές  γυμνασίου  θα  μπορούσαν  να  πάρουν  ιδέες  από  το 
εργαστήριο αυτό για να διαμορφώσουν ένα διδακτικό σενάριο που να είναι κατάλληλο για τους 
μαθητές τους. Το σενάριο αυτό μπορεί να περιλαμβάνει, εκτός της ποσοτικής θεώρησης που 
προτείνεται από το αναλυτικό πρόγραμμα, στοιχεία από την ποιοτική θεώρηση της πυκνότητας, 
των  φαινομένων  πλεύσης  /  βύθισης  καθώς  και  στοιχεία  από  τη  μάθηση  της  διαδικαστικής 
γνώσης που προτείνονται στο εργαστήριο. 

Συνοπτική περιγραφή του εργαστηρίου

 Το σενάριο ξεκινά με το ατύχημα και τη βύθιση του κρουαζιερόπλοιου Sea Diamond, το οποίο 
είχε  απασχολήσει  εκτενώς  τα  Μέσα  Μαζικής  Ενημέρωσης  την  άνοιξη  του  2007.  Έτσι 
ξεκινώντας από τον τεχνολογικό κόσμο οδηγούμαστε μέσα από σειρά δραστηριοτήτων στον 
επιστημονικό όπου θα ελέγξουμε, με τη βοήθεια του λογισμικού, τους παράγοντες που πιθανώς 
να επηρεάζουν την πλεύση / βύθιση διαφόρων αντικειμένων. Αυτό αποτελεί και το πρώτο μέρος 
του λογισμικού που έχει δύο στόχους: α) οι μαθητές να διερευνήσουν τους παράγοντες που 
πιθανόν  επηρεάζουν  το  φαινόμενο  πλεύσης  /  βύθισης  ομογενούς  αντικειμένου,  και  β)  οι 
μαθητές  να  ασκηθούν  στη  διαδικασία  διάκρισης  και  ελέγχου  μεταβλητών  καθώς  και  στη 
διαδικασία εξαγωγής συμπερασμάτων. Στη συνέχεια, υπάρχουν δραστηριότητες οι οποίες έχουν 
στόχο  να  οδηγήσουν  τους  μαθητές  στην  αναγνώριση  της  ανάγκης  για  ένα  κανόνα  που  να 
βοηθάει στην πρόβλεψη της πλεύσης / βύθισης ενός αντικειμένου σε ένα υγρό. Στο σημείο αυτό 
εισάγεται  το  οπτικό  μοντέλο  της  πυκνότητας  των  Smith et al.  (1992),  όπου  η  πυκνότητα 
αναπαρίσταται ποιοτικά από κύβους ίδιου όγκου, μέσα στους οποίους σχεδιάζεται αριθμός από 
τελίτσες ώστε να αναπαρίσταται η σχέση βάρους των κύβων. Με τη βοήθεια αυτού του οπτικού 
μοντέλου θα εξαχθεί ο κανόνας «όταν ένα υλικό έχει μικρότερη πυκνότητα από ένα υγρό, τότε 
οποιοδήποτε σώμα από αυτό το υλικό επιπλέει σε αυτό το υγρό», ενώ αντίθετα «όταν ένα υλικό 
έχει μεγαλύτερη πυκνότητα από ένα υγρό, τότε οποιοδήποτε σώμα από αυτό το υλικό βυθίζεται 
σε αυτό το υγρό». Στη συνέχεια, οι μαθητές αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα στο οποίο πρέπει να 
αποφανθούν  εάν  κάποια  ομογενή  αντικείμενα  από  διαφορετικά  υλικά  και  διαφορετικού 
σχήματος  και  μεγέθους  θα  επιπλεύσουν  ή  θα  βυθιστούν.  Τέλος,  επανερχόμαστε  στον 
τεχνολογικό κόσμο ώστε να προσπαθήσουμε να ανελκύσουμε το κρουαζιερόπλοιο  Sea Dia-
mond.
Στο  εργαστήριο  αυτό  θα  γίνει  καταρχήν  μια  παρουσίαση  του  εν  λόγω  Εκπαιδευτικού 
Λογισμικού (εικόνα 1) αλλά και των αντίστοιχων Φύλλων Εργασίας (πίνακας 1). 
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Εικόνα 1. Το «δωμάτιο» για την εξαγωγή του κανόνα για την πρόβλεψη της πλεύσης / βύθισης

 

Πίνακας 1. Φύλλο εργασίας στην εφαρμογή της μεθόδου διάκρισης και ελέγχου μεταβλητών

Στην οθόνη του υπολογιστή έχουμε ένα  στενό  κι ένα φαρδύ δοχείο με νερό.  Έχουμε 
επίσης ένα μαρμάρινο κύβο. 

Προβλέπω
Αν ρίξω στο στενό δοχείο τον μαρμάρινο κύβο, θα βυθιστεί ή θα επιπλεύσει; Γιατί;
………………………………………………………………………………………………
…………………

Αν ρίξω στο φαρδύ δοχείο τον μαρμάρινο κύβο, θα βυθιστεί ή θα επιπλεύσει; Γιατί;
………………………………………………………………………………………………
…………………

Ελέγχω - Παρατηρώ
1η δοκιμή
Στο στενό δοχείο, ο μαρμάρινος κύβος  ………………..

2η δοκιμή
Στο φαρδύ δοχείο, ο μαρμάρινος κύβος  …………………

Συμπεραίνω:  Τελικά  το  φάρδος  του  δοχείου  επηρεάζει  την  πλεύση  /  βύθιση  του 
μαρμάρινου σώματος;
                      Ναι                                                        Όχι

Γιατί έβγαλα αυτό το συμπέρασμα;

………………………………………………………………………………………………
……………….

Τι θα έπρεπε να παρατηρήσω για να βγάλω αντίθετο συμπέρασμα; 
………………………………………………………………………………………………
……………….
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Το  Εκπαιδευτικό  Λογισμικό  σχεδιάστηκε  και  παράχθηκε  με  το  λογισμικό  Game Maker 
(http://www.yoyogames.com/gamemaker), με βάση τα εξής χαρακτηριστικά:

• να είναι ευχάριστο και διαδραστικό 
• να αποτελεί ένα περιβάλλον το οποίο να επιτρέπει τον πειραματισμό 
• να είναι  χωρισμένο σε ενότητες  (“δωμάτια”),  τα οποία  να ακολουθούν το διδακτικό 

σενάριο
• να έχει ρεαλιστικό περιβάλλον αναπαράστασης υγρών και στερεών, χωρίς υπερβολές 

που να αποσπούν την προσοχή
• να είναι εύκολο να εγκατασταθεί και να έχει χαμηλές απαιτήσεις χειρισμού
• να είναι εύκολο να μεταφραστεί σε άλλες γλώσσες
• να λειτουργεί στα Microsoft Windows

Το λογισμικό, όπως εξάλλου και η ΔΜΑ της οποίας αποτελεί μέρος, βασίζεται σε ένα σενάριο 
με στόχο τη δημιουργία ενδιαφέροντος στους μαθητές και τη διευκόλυνση της μάθησης μέσα 
από διερευνητικές δραστηριότητες. Οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετέχουν στο εργαστήριο θα 
έχουν την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν το Εκπαιδευτικό Λογισμικό σε ομάδες, με τη βοήθεια 
των αντίστοιχων φύλλων εργασίας, ώστε να βιώσουν στην πράξη ένα μέρος της διδακτικής 
μαθησιακής πρότασης που επιλέχθηκε για το πρόγραμμα MaterialsScience και να συζητήσουν 
τις δυνατότητες περαιτέρω διδακτικής του αξιοποίησης.

Ευχαριστίες
Η  εργασία  που  παρουσιάζεται  εδώ  υποστηρίχτηκε  από  την  Ευρωπαϊκή  Ένωση  μέσω  της 
European Communities Research Directorate General in the project  Materials Science –Uni-
versity-school partnerships for the design and implementation of research-based ICT-enhanced 
modules  on  Material  Properties,  Science  and  Society  Programme,  FP6,  SAS6-CT  -2006-
042942). 
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«Πηγές ενέργειας»
Διδακτική πρόταση με τη μεθοδολογία της «Ιστοριογραμμής»

Καζταρίδου Α., Μουστάκα Μ.
Med, Σχολική Σύμβουλος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς, alechatzi@sch.gr

Msc Γεωλόγος, Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ4, mariamoustaka@sch.gr 

Στην  παρούσα  εργασία  επιχειρείται  μια  εναλλακτική  διδακτική  προσέγγιση  του 
θέματος «Πηγές ενέργειας» με τη μεθοδολογία της  ιστοριογραμμής.  Τα βασικά της 
στοιχεία είναι η δημιουργία ενός σκηνικού που αναφέρεται σε συγκεκριμένο τόπο και 
χρόνο, οι  χαρακτήρες (άνθρωποι,  ζώα ή στοιχεία της φύσης),  μια ιστορία από την 
καθημερινή  ζωή,  που  θα  προκύψει  από  τη  σύνδεση  των  χαρακτήρων  και  ένα 
πρόβλημα  προς  λύση.  Πριν  ξεκινήσει  το  θέμα,  ο  εκπαιδευτικός  διαμορφώνει  ένα 
οργανόγραμμα , που τον βοηθάει να οργανώσει το πλαίσιο των δραστηριοτήτων του. 
Μέσα από κατάλληλες ερωτήσεις-κλειδιά καθορίζει μια σειρά από επεισόδια, η διάταξη 
των οποίων δίνει δομή και συνοχή στην ιστορία. Καθορίζει τους στόχους, με βάση  το 
αναλυτικό πρόγραμμα, προτείνει  σχετικές δραστηριότητες,  φροντίζει  την οργάνωση 
της τάξης, υποδεικνύει τις πηγές και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν. Η εξέλιξη της 
ιστορίας, επειδή προκύπτει από τη συμμετοχή των μαθητών, τους διευκολύνει στην 
απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και συμπεριφορών σε ένα πλαίσιο που έχει νόημα γι’ 
αυτούς.

Εισαγωγή
Η  διδασκαλία  σχετικών  με  την  ενέργεια  εννοιών,  ιδιαίτερα  στο  Δημοτικό  Σχολείο, 

προκαλεί  μεγάλες  δυσκολίες.   Έτσι  οι  περισσότεροι  μαθητές  διατηρούν   την  εσφαλμένη 
αντίληψη ότι η ενέργεια παράγεται από τις πηγές και καταναλώνεται από διάφορες μηχανές. Η 
αντίληψη αυτή έχει εδραιωθεί και στην καθημερινή γλώσσα π.χ ξοδεύτηκε ρεύμα, η μπαταρία 
άδειασε κ.λπ.  (Driver,  R.,  Squires,  A.,  Rushworth,  P.,  Wood-Robinson,  V., 1998,  Driver,  R., 
Squires,  A.,  Tiberghien,  A., 1993).  Είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν αναφερόμαστε στις πηγές 
ενέργειας να είμαστε πολύ προσεκτικοί ώστε τα παιδιά να οικοδομήσουν της έννοια της αρχής 
διατήρησης  της  ενέργειας.  Να  αντιληφθούν  ότι  η  ενέργεια  μπορεί  σε  κάποια   μορφή  να 
αποθηκευτεί  και  στη  συνέχεια  να  μεταφερθεί.  Να  συνειδητοποιήσουν  ότι  οι  διάφορες 
«αποθήκες» ενέργειας είναι οι πηγές ενέργειας, να γνωρίσουν ποιες είναι οι ανανεώσιμες και 
ποιες  οι μη ανανεώσιμες, και τι  είδους επιπτώσεις προκαλεί στο περιβάλλον η χρήση τους. 
(ΥΠΕΠΘ- Π.Ι, 2002). 

Η  διδακτική  πρόταση  για  τις  «Πηγές  ενέργειας»  που  αναλυτικά  περιγράφεται   στο 
οργανόγραμμα  που  ακολουθεί,  στηρίζεται  στη  μεθοδολογία  της  Ιστοριογραμμής  (storyline) 
(Ηλιοπούλου,  2005) . Απευθύνεται  σε  δασκάλους  και  δασκάλες  εν  ενεργεία  ή  μελλοντικών 
προτείνοντας μια εναλλακτική διδακτική πρόταση για τις πηγές ενέργειας. Πρόκειται για μια 
διαθεματική  προσέγγιση,  επειδή  η  εκπαιδευτική  διαδικασία  που  ακολουθείται  ενοποιεί 
διαφορετικά  γνωστικά  αντικείμενα  του  Αναλυτικού  Προγράμματος  προκειμένου  να 
καλλιεργηθούν γνώσεις, δεξιότητες αλλά και στάσεις και συμπεριφορές μέσα από μια ιστορία 
που έχουν διαμορφώσει τα ίδια τα παιδιά, μια ιστορία με νόημα γι’ αυτά που εξελίσσεται γύρω 
από κάποια επεισόδια. (Letschert 1992,  Creswell 1997). Βασίζεται στη γνωστική θεωρία του 
εποικοδομητισμού, έχοντας ως αφετηρία τις ιδέες των παιδιών, τις γνώσεις και τις εμπειρίες που 
έχουν αποκτήσει (Piaget, 1977).  Πρέπει να αναφερθεί ότι  η συγκεκριμένη μεθοδολογία στο 
σχολικό πλαίσιο δεν ολοκληρώνεται σε ένα ή δύο δίωρα αλλά είναι ένα πρόγραμμα μακράς 
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διάρκειας   μπορεί  και  μιας  σχολικής  χρονιάς  (όπως  γίνεται  με  τα  σχέδια  εργασίας)  με  τη 
διαφορά ότι  ο  εκπαιδευτικός  έχει  από πριν  μία δομή,  έχει  ένα πλαίσιο  στόχων (γνωστικών 
κ.λπ.), στο οποίο όμως οι μαθητές θα δώσουν το δικό τους νόημα, αφού θα διαμορφώσουν μια 
δική τους ιστορία.  

Οι σύγχρονες θεωρίες μάθησης (γνωστικές θεωρίες μάθησης)  εστιάζουν το ενδιαφέρον 
στις διαδικασίες με τις οποίες οι άνθρωποι επιλέγουν με ενεργητικό τρόπο, συγκρατούν και 
μετασχηματίζουν τις πληροφορίες, δηλαδή ενδιαφέρονται για το πώς μαθαίνει κανείς  και όχι τι 
μαθαίνει.  (Bigge,  M.,  L., 1990, Κόκκοτας,  Π.,(1998),  Κολιάδης,  Ε.,  (1997),  Πόρποδας,  Κ.
(1992).  Ιδιαίτερα  στην  πρωτοβάθμια  εκπαίδευση  που  τα  παιδιά  ως  προς  το  γνωστικό  τους 
επίπεδο  βρίσκονται  στο  στάδιο  των  συγκεκριμένων  λογικών  πράξεων  (Παρασκευόπουλος 
1985), η διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών πρέπει να αποφεύγει την αφηρηματοποίηση, η 
οποία  οδηγεί  στο  φορμαλισμό  και  την  παροχή τυποποιημένης  γνώσης  για  απομνημόνευση. 
Χρειάζεται  να  καλλιεργηθεί  η  συστηματική  και  μεθοδική  παρατήρηση  των  φυσικών 
φαινομένων, που το παιδί συναντά στην καθημερινή του ζωή, ώστε να κατανοήσει την εξέλιξή 
τους. (Αποστολάκης, κ.ά. 2006)  

Η μεθοδολογία της ιστοριογραμμής δημιουργώντας ένα πλαίσιο που έχει νόημα για τα 
παιδιά (Bell & Fifield,1989) γιατί συνδέεται άμεσα με τα βιώματα και την καθημερινότητά τους 
μπορεί να ικανοποιήσει τον παραπάνω στόχο. Εξασφαλίζοντας δραστηριότητες που προκύπτουν 
από  την  πλοκή  της  ιστορίας  η  οποία  εξελίσσεται  με  τη  δική   τους  ενεργό  συμμετοχή, 
κεντρίζεται το ενδιαφέρον και η διάθεσή τους να παρατηρήσουν, να σκεφθούν, να προβλέψουν 
και να βγάλουν τα συμπεράσματά τους. 

Στο  θέμα  μας  «Πηγές  ενέργειας»  όπως  φαίνεται  αναλυτικά  στο  οργανόγραμμα  που 
παρατίθεται  στον  παρακάτω  πίνακα,  με  κατάλληλες  ερωτήσεις-κλειδιά  οι  μαθητές 
καθοδηγούνται να δράσουν είτε χωρισμένοι σε ομάδες, είτε όλοι μαζί στην τάξη προκειμένου 
να υλοποιήσουν δραστηριότητες με τις  οποίες  θα γνωρίσουν  και θα συνειδητοποιήσουν τη 
σημασία αλλά και τις επιπτώσεις των ενεργειακών πηγών. Οι ερωτήσεις και κατ’ επέκταση οι 
δραστηριότητες   συνοδεύουν  και  δίνουν  περιεχόμενο  στα  επεισόδια,  τα  οποία  δένονται 
οργανικά μέσω της ιστορίας-πλοκής που κατασκευάζουν οι μαθητές. 

Στο Α’ επεισόδιο (διαμόρφωση της Ενεργούπολης) οι συμμετέχοντες θα ολοκληρώσουν 
με δικές τους κατασκευές ένα ημιτελές σκηνικό, (σε χαρτί του μέτρου, έχει ζωγραφιστεί από 
πριν  ένας  οικισμός  αλλά  και  φυσικά  στοιχεία)  και  πρέπει  αυτόν  τον  οικισμό  να  τον 
τροφοδοτήσουν  με ενέργεια, ώστε να εξασφαλιστεί η επιβίωση των ανθρώπων (ήλιος, αέρας, 
νερό, κάρβουνο κ.λπ.). Στο στάδιο αυτό διερευνώνται οι προϋπάρχουσες γνώσεις για τις πηγές 
ενέργειας, και δίνεται η ευκαιρία μέσω της αναζήτησης σε σχετικά βιβλία, παρακολούθησης 
σχετικών ταινιών, πραγματοποίησης πειραμάτων, παρατήρησης, συζήτησης με ειδικούς ή μη, 
και  γενικότερα  μέσω  της  ανταλλαγής  απόψεων  να  διερευνηθούν  σε  μεγαλύτερο  βάθος  οι 
γνώσεις των συμμετεχόντων για τις πηγές ενέργειας (ποιες είναι, πώς αποθηκεύτηκε η ενέργεια, 
πώς μετατρέπεται,  πώς μεταφέρεται,  πώς υποβαθμίζεται,  ποιες  επιπτώσεις έχει  η χρήση της 
κ.λπ.). 

Στο  Β’ επεισόδιο (οι άνθρωποι που ζουν στην ενεργούπολη) το σκηνικό ζωντανεύει με 
πρόσωπα και χαρακτήρες που η κάθε ομάδα τοποθετεί  σε αυτό. Φαντάζονται ένα βιογραφικό 
για  τον  κάθε  χαρακτήρα,  φτιάχνουν τη φιγούρα του,  παίζουν παιχνίδια ρόλων κ.λπ.  για  να 
βιώσουν τον κάθε ρόλο. 

Στο Γ’ επεισόδιο κάτι συνταρακτικό συμβαίνει στην ενεργούπολη, που έχει σχέση με τη 
χρήση των ενεργειακών της πηγών.  Ο ένας μετά τον άλλο  πλάθουν μια ιστορία συνδέοντας 
όλα τα πρόσωπα μεταξύ τους, που απεικονίζει τη ζωή και τη σχέση αυτών των προσώπων, στο 
συγκεκριμένο χώρο και χρόνο που απεικονίζει το σκηνικό. Η ιστορία η οποία σίγουρα θα έχει 
αναφορά στη χρήση της ενέργειας, στις επιπτώσεις της κ.λπ. μπορεί και να παιχτεί.
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Στο  τελευταίο  επεισόδιο  γίνεται  η  παρουσίαση  της  εργασίας  σε  κοινό.   Μπορεί  να 
περιλαμβάνει μια θεατρική παράσταση, ένα δρώμενο, ένα φωτογραφικό λεύκωμα από διάφορες 
φάσεις της εργασίας, μια αφίσα με κάποιο μήνυμα, προφορική κατάθεση της εμπειρίας κ.λπ.. 
Μπορεί ακόμη να γίνει μία επίσκεψη σε μία μονάδα παραγωγής ενέργειας, όπου θα δοθεί η 
δυνατότητα  να  συγκριθεί  το  ενεργειακό  μοντέλο  που  κατασκευάστηκε  στο  σκηνικό  με  το 
αληθινό και να επιβεβαιωθούν ή να αναθεωρηθούν οι αρχικές αντιλήψεις. Τέλος, η αξιολόγηση 
της εργασίας θα γίνει μέσα από ένα νοητό ταξίδι όλης της διαδικασίας αναφέροντας οτιδήποτε 
κρίθηκε σημαντικό.   

Η εισαγωγή στο θέμα αλλά και το κλείσιμό του  είναι σημαντικό να εντυπωσιάζει τα 
παιδιά προκειμένου να διατηρείται ζωηρό το ενδιαφέρον τους.  Στο θέμα μας η εκκίνηση γίνεται 
με  έναν  καταιγισμό  εικόνων  υπό  τον  ήχο  δυναμικής  μουσικής,  στις  οποίες  αναζητούμε 
κρυμμένες πηγές ενέργειας και την αφήγηση ενός παραμυθιού για την «Ενεργούπολη». 

Στην παρούσα διδακτική πρόταση η οικοδόμηση της γνώσης γίνεται σταδιακά μέσα από 
τη  βιωματική  μάθηση  την  αξιοποίηση  των  εμπειριών  των  παιδιών,  τη  διερεύνηση.  Όπως 
προαναφέρθηκε στο πρώτο επεισόδιο αναδεικνύονται οι ιδέες τους, οι οποίες το πιο πιθανόν 
εφόσον πρόκειται για την ενέργεια να είναι λανθασμένες, αυτό θα φανεί και από το λεξιλόγιο 
που θα χρησιμοποιήσουν, όμως σε όλη τη διάρκεια, με την υποστήριξη του εκπαιδευτικού, με 
την αναζήτηση, την παρατήρηση και το διάλογο που θα αναπτύσσεται οι μαθητές θα οδηγηθούν 
στην οικοδόμηση μιας νέας αντίληψης για την ενέργεια,  τη διατήρησή της και τις διάφορες 
μορφές που παίρνει.

Πίνακας 1: Παρατίθεται το οργανόγραμμα του θέματος.
ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΜΑΤΟΣ: «Πηγές ενέργειας»

Επεισόδια 
ιστορίας

Ερωτήσεις κλειδιά Πιθανές 
δραστηριότητες

Οργά-
νωση

Στόχοι Π.Ε και Α.Π Πηγές Υλικά

Έναρξη Μπορείτε  να  δώσετε 
ένα όνομα στην ομάδα 
σας  που  να  «κρύβει» 
ενέργεια;

Καταιγισμός  εικόνων  με 
μουσική υπόκρουση.
Παιχνίδι  με  κορδέλες-
χωρισμός  σε  ομάδες  . 
Ονοματοδότηση  των 
ομάδων.

Τάξη Να  κεντριστεί  το 
ενδιαφέρον  των 
συμμετεχόντων  και 
να δεθούν  οι  ομάδες 
μεταξύ τους.

Σχετικές 
φωτογραφίες, 
μουσική, 
χρωματιστές 
κορδέλες.

Α.  Η 
Ενεργούπολη

1.  Ποιες  πηγές 
ενέργειας γνωρίζετε; 

Καταιγισμός  ιδεών  και 
καταγραφή τους από τον 
εκπαιδευτικό.

Τάξη Να  εκφράσουν  τις 
ιδέες  τους,  να 
διερευνηθούν  οι 
προϋπάρχουσες 
γνώσεις. 

Χαρτοπίνακας, 
μαρκαδόροι 

2. Ποια πηγή ενέργειας 
υπάρχει  και 
αξιοποιείται  στην 
περιοχή  μας 
περισσότερο;

Αφήγηση  παραμυθιού 
για την Ενεργούπολη και 
παρουσίαση  ημιτελούς 
σκηνικού.  Συζήτηση  για 
τις  πηγές  ενέργειας  που 
χρησιμοποιούνται  στην 
περιοχή μας.

Τάξη Να  μοιραστούν  με 
τους  άλλους  όσα 
γνωρίζουν  για  το 
θέμα

Ημιτελές σκηνικό

3.  Ποιες  άλλες  πηγές 
ενέργειας  θα 
μπορούσαν  να 
χρησιμοποιηθούν;

Συζήτηση και ανταλλαγή 
απόψεων.  Αναζήτηση 
πληροφοριών  από 
τοπικές  αρχές  και 
κατοίκους.

Τάξη Να  γνωρίσουν  το 
φυσικό  πλούτο  της 
περιοχής  που  μπορεί 
να  αξιοποιηθεί 
ενεργειακά.

Βιβλία,  χάρτες, 
εικόνες

4.Θέλετε  να 
τοποθετήσουμε  αυτές 
τις  πηγές  ενέργειας 
στην «Ενεργούπολη»;

Η  κάθε  ομάδα  επιλέγει 
μία  πηγή  ενέργειας  και 
την  αναπαριστά  στο 
σκηνικό.

Ομάδες Να συνεργαστούν, να 
πάρουν αποφάσεις να 
σχεδιάσουν.

Χρώματα, 
μολύβια,  χαρτιά, 
κόλλες κ.λπ.

5.Από  πού  προέρχεται 
η  ενέργεια  που 
αποθηκεύτηκε  σε 
αυτές τις πηγές.

Αναζήτηση  απαντήσεων 
σε  σχετικά  βιβλία,  στο 
διαδίκτυο.  Παιχνίδια 
ρόλων  για  την 
αναπαράσταση  της  κάθε 
πηγής ενέργειας.

Ομάδες
-Τάξη

Να  διερωτηθούν,  να 
ερευνήσουν,  να 
αναπαραστήσουν,  να 
εκφραστούν.

Σχετικά  βιβλία, 
σχετικές  εικόνες 
υφάσματα, 
διάφορα 
αξεσουάρ.
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6.Πώς αξιοποιούνται οι 
παραπάνω  πηγές 
ενέργειας  και  πώς 
διαμορφώνεται  το 
φυσικό  περιβάλλον  με 
τη χρήση τους. 

Βιβλιογραφική 
αναζήτηση,  επίσκεψη  σε 
μονάδες  παραγωγής 
ενέργειας,  συζήτηση. 
Διαμόρφωση  του 
σκηνικού.

Ομάδες Να  ερευνήσουν,  να 
συνεργαστούν  ,  να 
κατασκευάσουν,  να 
σχεδιάσουν.

Σχετικά  βιβλία, 
σχετικές  εικόνες, 
χαρτιά,  χρώματα, 
ψαλίδι,  κόλλες 
κ.λπ.

7.  Να  αναφέρετε 
πλεονεκτήματα  και 
μειονεκτήματα  από  τη 
χρήση  των  παραπάνω 
πηγών ενέργειας;

Συζήτηση,  ανταλλαγή 
απόψεων,  αναζήτηση 
πληροφοριών,  και 
παρουσίαση  των 
αποτελεσμάτων  της 
έρευνάς  τους  στην 
ολομέλεια

Ομάδες
-
Τάξη

Να  καταθέσουν 
γνώσεις  και 
εμπειρίες,  να 
ερευνήσουν,  να 
συνεργαστούν,  να 
ανταλλάξουν 
απόψεις,  να 
παρουσιάσουν

Βιβλία, διαδίκτυο, 
χαρτί,  μολύβι, 
χρώματα, μπογιές, 
διάφορα υλικά.

8.  Θέλετε  να 
χαρακτηρίσετε με τρεις 
λέξεις  το σκηνικό που 
διαμορφώσατε;

Τα παιδιά χαρακτηρίζουν 
με τρεις λέξεις που τους 
αντιπροσωπεύουν  το 
τοπίο που δημιούργησαν, 
τις γράφουν σε καρτέλες 
και  τις  τοποθετούν  στο 
σκηνικό.

Ομάδες Συναισθηματική 
εμπλοκή,  έκφραση, 
επικοινωνία

καρτέλες, 
μαρκαδόροι, 
μολύβι  κόλλες, 
κ.λπ. 

Β.  Οι 
άνθρωποι που 
ζουν  στην 
Ενεργούπολη 

1.Ποιοι μπορεί να ζουν 
σε αυτή την πόλη;

Τα παιδιά εκφράζουν  τις 
ιδέες  τους  και  ο 
εκπαιδευτικός  τις 
καταγράφει.

Τάξη Ελεύθερη  έκφραση 
της γνώμης 

Χαρτοπίνακας, 
μαρκαδόροι

2.Επιλέξτε  η  κάθε 
ομάδα  από  ένα 
χαρακτήρα. Ποιο είναι 
το  βιογραφικό  του 
(όνομα,  ηλικία, 
επάγγελμα, 3 λέξεις για 
το  χαρακτήρα, 
ενδιαφέροντα,  σχέση 
με την ενέργεια κ.λπ.)

Κάθε ομάδα επιλέγει ένα 
χαρακτήρα και γράφει το 
βιογραφικό του, το οποίο 
θα  έχει  αφηγηματική 
μορφή  και  θα  είναι 
γραμμένο σε α’ πρόσωπο. 
Παρουσίαση  του 
χαρακτήρα

Ομάδες
-
Τάξη

Λήψη  αποφάσεων, 
φαντασία, 
Συναισθηματική 
εμπλοκή  με  τη 
δημιουργία  των 
χαρακτήρων, 
παρουσίαση  και 
μοίρασμα του έργου.

Χαρτί, μολύβι

3.Τι  θα  λέγατε  να 
φτιάξετε  τις  φιγούρες 
των ηρώων σας;

Κάθε  ομάδα  φτιάχνει  τη 
φιγούρα  του  χαρακτήρα 
που  επέλεξε.  Παιχνίδια 
ρόλων

Ομάδες
-Τάξη

Να  ταυτιστούν 
συναισθηματικά  με 
τους  χαρακτήρες  και 
να  έρθουν  μέσω 
παιχνιδιού  σε  επαφή 
με  κοινωνικούς 
ρόλους.

Χαρτιά,  χαρτόνια 
χρώματα, 
ψαλίδια,  κόλλες, 
υφάσματα, μαλλιά 
ρούχα,  διάφορα, 
αξεσουάρ κ.λπ.

3.Κάτι 
συμβαίνει 
στην 
Ενεργούπολη.

1.  Τι  συνταρακτικό 
μπορεί  να  συμβεί  σε 
αυτή την πόλη που να 
σχετίζεται με τη χρήση 
των  ενεργειακών  της 
πόρων.

Καταιγισμός  ιδεών-
καταγραφή  από  τον 
εκπαιδευτικό

Τάξη Να  κάνουν 
υποθέσεις,  να 
εκφραστούν.

Χαρτοπίνακας, 
μαρκαδόροι

2.Θέλετε  να 
φανταστούμε  και  να 
δημιουργήσουμε  μια 
ιστορία που να συνδέει 
τους  ήρωές  μας  με  το 
κρίσιμο συμβάν;

Ξεκινούν την ιστορία και 
ένας  ένας  προσθέτει 
στοιχεία.

Τάξη Να  συνθέσουν  μια 
ιστορία  και  να 
συνειδητοποιήσουν 
τα αποτελέσματα από 
τη χρήση των πηγών 
ενέργειας.

Χαρτί, μολύβι

3. Θέλετε να γράψουμε 
την ιστορία μας και να 
την παίξουμε;

Γίνεται  καταγραφή  της 
ιστορίας,  δημιουργία 
βιβλίου  και 
εικονογράφησή  του, 
δραματοποίηση  της 
ιστορίας 

Τάξη Να  συμμετέχουν,  να 
βιώσουν  τις 
καταστάσεις  που 
προέκυψαν,  να 
χαρούν,  να 
ευαισθητοποιηθούν 
περιβαλλοντικά

Χαρτόνια 
χρώματα, 
ψαλίδια,  κόλλες, 
υφάσματα, μαλλιά 
ρούχα,  διάφορα, 
αξεσουάρ κ.λπ.

4. 
Παρουσίαση-
Επίσκεψη

1.Θέλετε  να 
παρουσιάσετε  την 
εργασία μας σε κοινό;

Προετοιμάζουν 
προσκλήσεις  και  την 
παρουσίαση  με  ένα 
δρώμενο,  φτιάχνουν 
αφίσες  με  όσα  έμαθαν, 
εκθέτουν  ό,τι 
δημιούργησαν,  κάνουν 
ένα νοητό ταξίδι από την 
αρχή  έως  το  τέλος  του 
θέματος και λένε 
ό, τι θεωρούν σημαντικό 

Ομάδες
-Τάξη

Να  μάθουν  πώς  να 
παρουσιάσουν  τη 
δουλειά  τους,  να 
κάνουν  ανασκόπηση 
όσων έμαθαν

Χαρτιά,  χαρτόνια 
χρώματα, 
ψαλίδια,  κόλλες, 
υφάσματα, μαλλιά 
ρούχα,  διάφορα, 
αξεσουάρ κ.λπ.
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2.Πώς  μπορούμε  να 
συγκρίνουμε  το 
μοντέλο  μας  με  το 
αληθινό.

Επίσκεψη  σε  μονάδες 
παραγωγής  ενέργειας. 
Προετοιμασία 
ερωτήσεων

Τάξη Να συνεργαστούν, να 
ρωτήσουν  ειδικούς, 
να  συγκρίνουν  να 
συμπεράνουν.

Χαρτιά,  μολύβια, 
φωτογραφική 
μηχανή, ντοσιέ
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Εργαστήρια 

Δραστηριότητες από τη Φυσική και την Αστρονομία για την Προσχολική 
και Πρώτη Σχολική Ηλικία: Ιδέες, Προτάσεις και Εμπειρίες από τη 

Σχολική Τάξη

Καλλέρη Μ.
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και 2ο Γυμνάσιο Πυλαίας, 

kallery@astro.auth.gr

Στο εργαστήριο αυτό θα παρουσιαστούν στους εκπαιδευτικούς πλήρως αναπτυγμένες 
δραστηριότητες που προορίζονται  για παιδιά του νηπιαγωγείου και  του δημοτικού 
σχολείου  και  αφορούν  δύο  τομείς  των  Φυσικών  Επιστημών:  τη  Φυσική  και  την 
Αστρονομία.  Οι δραστηριότητες αυτές αποτελούν παραδείγματα με βάση τα οποία οι 
εκπαιδευτικοί  μπορούν  να  σχεδιάσουν  αντίστοιχες  δραστηριότητες  και  για  άλλους 
τομείς  των  Φυσικών  Επιστημών.   Στην  παρουσίαση,  πλην  των  στόχων  που 
εξυπηρετούν  οι  δραστηριότητες,  την  πορεία  τους  και  τις  δεξιότητες  που 
καλλιεργούνται,  θα  αναφερθούμε  σε  μεθοδολογικά  ζητήματα  που  οι  εκπαιδευτικοί 
συνήθως συναντούν στην εισαγωγή των δραστηριοτήτων Φυσικών Επιστημών καθώς 
και  στην  προσέγγιση  στη  μάθηση  που  ακολουθείται.  Επίσης  θα  παρουσιάσουμε 
εμπειρίες από την εφαρμογή των δραστηριοτήτων στην τάξη που προέρχονται από 
τις  καταγραφές των 6 εκπαιδευτικών που τις  υλοποίησαν σε σύνολο 104 παιδιών. 
Επίσης,  στο  εργαστήριο  αυτό,  θα  περιγραφεί  εν  συντομία  ο  τρόπος  δουλειάς  της 
ομάδας  εργασίας  που  ανέπτυξε  και  εφάρμοσε  τις  δραστηριότητες  και  θα  γίνει 
αναφορά  στη  συνεισφορά  της  ‘έρευνας  δράσης’  στη  διαμόρφωση  πιο 
αποτελεσματικών δραστηριοτήτων που είναι προσαρμοσμένες στις αναγκαιότητες της 
κάθε τάξης.

Εισαγωγή 
Οι ηλικίες μεταξύ τεσσάρων και δέκα ετών αναγνωρίζονται  διεθνώς ως η περίοδος κατά την 
οποία τα παιδιά αποκτούν την αίσθηση φαινομένων του φυσικού κόσμου και διαμορφώνουν 
στοιχεία  επιστημονικών εννοιών και δεξιοτήτων που παρέχουν μια βάση η οποία, μακρόχρονα, 
μπορεί να συμβάλει   στην ελάττωση μαθησιακών δυσκολιών και  στη διαμόρφωση μιας πιο 
υγιούς στάσης προς τις φυσικές επιστήμες (Sharp, 1995). Κάποιοι θεωρούν ακατάλληλη την 
εισαγωγή ορισμένων βασικών εννοιών στα μικρά παιδιά με βάση το σκεπτικό ότι παιδιά των 
ηλικιών που αναφέρονται παραπάνω δεν έχουν ακόμη επαρκώς αναπτύξει την κρίση τους ώστε 
να μπορούν να τις κατανοήσουν.  Μάλιστα, εκτεταμένη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας που 
αναφέρεται  στην  εκπαίδευση  των  παιδιών  μικρών  ηλικιών,  επισημαίνει  την  ύπαρξη 
ερευνητικών  τεκμηρίων  που  δείχνουν  ότι  σε  πολλά  σχολεία,  τα  παιδιά   κάτω  των  5  ετών 
μπορούν να θεωρηθούν πραγματικά χαμηλής εκπαίδευσης και ανεπαρκούς ‘μόρφωσης’, διότι τα 
παιδιά αυτά δεν δέχονται επαρκείς γνωστικές προκλήσεις (David, 1990).   Όμως, οι ερευνητές 
στον  τομέα  της  γνωστικής  ανάπτυξης  των  παιδιών  που  έχουν  πλέον  αναπτύξει  πιο 
επιτηδευμένες  μεθόδους  διερεύνησης  των  ικανοτήτων  των  παιδιών  αποκάλυψαν  πολύ  πιο 
πλούσια αποθέματα γνώσης και δεξιοτήτων συλλογιστικής στα μικρά παιδιά από ότι περίμεναν 
(Michaels, Shouse & Schweingruber, 2008).   Έτσι, όπως επισημαίνει ο Sharp (1995), αντί να 
εγκαταλείψουμε  έννοιες  και  φαινόμενα  που  θεωρούνται  δύσκολα  για  πολύ  μικρά  παιδιά, 
τουλάχιστον  με  τους  τρόπους  με  τους  οποίους  μπορεί  να  έχουν  δοθεί  σ  ‘αυτά,  πρέπει  να 
αναζητήσουμε  προσεγγίσεις,  διδακτικά  στυλ  και  στρατηγικές  που  μπορούν  να  κάνουν  τη 
μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες πιο προσιτή και ευχάριστη.  
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Όμως, στη διερεύνηση του φυσικού κόσμου η απόκτηση γνώσης είναι στενά συνδεδεμένη με 
τις διαδικασίες και τον τρόπο προσέγγισής της.  Έτσι, ένας από τους πλέον βασικούς στόχους 
της εισαγωγής των μικρών παιδιών στις Φυσικές Επιστήμες  είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων που 
ονομάζονται  δεξιότητες  της  ‘επιστημονικής  μεθόδου’  και  είναι  φυσικές  και  διανοητικές 
δεξιότητες.  Για  τα  παιδιά,  οι  επιστημονικές  δεξιότητες  αποτελούν  μέσο  με  το  οποίο 
διαμορφώνονται  οι  έννοιες  κατά  τη  διαδικασία  της  μάθησης  και  δεν  είναι  δυνατόν  να 
καλλιεργηθούν ανεξάρτητα περιεχομένου (π.χ. Κωνσταντίνου κ.ά. 2002).  Γενικά οι επιστήμες 
που μελετούν το φυσικό κόσμο θεωρείται ότι συγκροτούνται από δύο τύπους γνώσης. Τη γνώση 
του  περιεχομένου  ενός  συγκεκριμένου  πεδίου  (έννοιες,  φαινόμενα)  και  τις  δεξιότητες  που 
εμπλέκονται στη μελέτη του. Η μία δεν μπορεί να υπάρξει ανεξάρτητα από την άλλη (Zimmer-
man, 2000).

Με βάση τα παραπάνω αναπτύχθηκαν σειρές δραστηριοτήτων που στοχεύουν να εισάγουν τα 
μικρά παιδιά σε πρώτες βασικές έννοιες φυσικής και αστρονομίας (Καλλέρη, 2008).

Οι δραστηριότητες
Στο εργαστήριο αυτό θα παρουσιαστούν στους εκπαιδευτικούς πλήρως αναπτυγμένα δείγματα 
δραστηριοτήτων από τους δύο τομείς που αναφέρονται παραπάνω δηλαδή αυτούς της φυσικής 
και  της  αστρονομίας.  Στις  δραστηριότητες  θα  περιγραφούν  (α)  οι  γνωστικοί  στόχοι  που 
εξυπηρετούνται, (β) οι επιστημονικές δεξιότητες που προάγονται, (γ) τα υλικά που απαιτούνται, 
(δ) η πορεία των δραστηριοτήτων (ε) ο τρόπος εργασίας του εκπαιδευτικού και (στ) εμπειρίες 
από την υλοποίησή τους στην τάξη που προέρχονται από καταγραφές των εκπαιδευτικών της 
ομάδας εργασίας που τις ανέπτυξε.  
Τα θέματα των δραστηριοτήτων αφορούν: (α) από τη φυσική, τη ‘διατήρηση της μάζας’ και (β) 
από την αστρονομία, την έννοια της ‘σφαιρικότητας της γης’.  

Η προσέγγιση που ακολουθείται στις δραστηριότητες αντανακλά μια αντίληψη για τη μάθηση 
στο  πλαίσιο  της  οποίας  τα  παιδιά  εμπλέκονται  δυναμικά  στη  μαθησιακή  διαδικασία, 
διερευνώντας τα  φαινόμενα και οικοδομώντας νέες γνώσεις. Η μάθηση αντιμετωπίζεται ως  μια 
κοινωνική  δραστηριότητα  όπου ευνοούνται  και  ενθαρρύνονται  οι  αλληλεπιδράσεις  ανάμεσα 
στα παιδιά, τους ενήλικες και τα υλικά.  Ο ρόλος του δασκάλου είναι κεντρικός, τα παιδιά και οι 
ενήλικες  συνεργάζονται  στο  σχολείο  και  στο  σπίτι  (με  την  οικογένεια)  αλλά  και  με  τους 
συμμαθητές  τους  ανταλλάσοντας  απόψεις  και  γνώσεις  (Fleer 1993).  Στις  δραστηριότητες 
παρέχονται κίνητρα για τη μάθηση και   ενθαρρύνεται η σύνδεση των οικείων γνώσεων και 
εμπειριών με νέα φαινόμενα και γνώσεις, η καλλιέργεια της δημιουργικότητας, η ανάπτυξη της 
σκέψης καθώς και των επιστημονικών δεξιοτήτων μέσα από τη διαδικασία της διερεύνησης. 

Για  την  ανάπτυξη  των  δραστηριοτήτων,  η  ομάδα  εργασίας  που  αποτελείται  από  6 
εκπαιδευτικούς  προσχολικής  εκπαίδευσης  και  μια  ερευνήτρια  στη  διδακτική  των  Φυσικών 
Επιστημών,  χρησιμοποίησε  διαδικασίες  ‘έρευνας  δράσης’.   Πιο  αναλυτικά  σχεδίαζε  τις 
δραστηριότητες  και  τις  εφάρμοζε  συστηματικά  σε  ένα  μεγάλο  αριθμό  παιδιών  (104)  σε 
διαφορετικά σχολεία. Οι εκπαιδευτικοί της ομάδας εργασίας κατέγραφαν με λεπτομέρεια την 
έκβασή τους, αποτύπωναν  τις αντιδράσεις των παιδιών και σχολίαζαν  την ανταπόκρισή τους 
και πρότειναν στη συνέχεια τρόπους αντιμετώπισης προβλημάτων που παρουσιάστηκαν κατά 
την  υλοποίηση  των  δραστηριοτήτων.  Σε  ομαδικές  συναντήσεις  των  εκπαιδευτικών  και  της 
ερευνήτριας,  οι  προτεινόμενες  δραστηριότητες,  ανατροφοδοτούνταν  με  παρατηρήσεις  και 
προτάσεις και τροποποιούνταν σύμφωνα με τα αποτελέσματα της εφαρμογής τους. 
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Εργαστήρια 

Δραστηριότητες από τη φυσική: Η έννοια της διατήρησης της μάζας
Πολλά παιδιά, ακόμα και όταν βρίσκονται στο γυμνάσιο, έχουν δυσκολία να κατανοήσουν και 
συσχετίσουν τη μάζα ενός σώματος με την  ποσότητα της ύλης από την οποία το σώμα αυτό 
αποτελείται (Φυσική Β’  γυμνασίου- βιβλίο του καθηγητή, 1998).  Ακόμη, έρευνες (π.χ. Piaget 
& Inhelder,  1974)  έχουν  δείξει  ότι  τα  μικρά  παιδιά,  έως  και  την  ηλικία  των  8  ή  9  ετών, 
δυσκολεύονται  να  κατανοήσουν  τη  διατήρηση της  ποσότητας  της  μάζας  είτε  πρόκειται  για 
στερεά υλικά είτε για υγρά. 

Με τις δραστηριότητες του παρόντος εργαστηρίου επιδιώκεται: 
Α) Να εξοικειωθούν τα παιδιά με την έννοια ποσότητα ύλης- ποσότητα υλικού από την οποία 
ένα σώμα αποτελείται ή περιέχει.  
Β)  Να  δοθεί  στα  παιδιά  η  δυνατότητα  να  διαπιστώσουν  α)  ότι  όταν  αλλάζει  το  σχήμα 
εύπλαστων υλικών δεν αλλάζει η ποσότητά τους και β) ότι  όταν μια ποσότητα ενός υγρού 
τοποθετείται σε δοχεία διαφορετικού σχήματος και μεγέθους η ποσότητα του υγρού διατηρείται 
αναλλοίωτη. 
Τα υλικά που χρησιμοποιούν τα παιδιά στις  διερευνήσεις  τους  είναι  καθημερινά  υλικά που 
μπορούν να βρεθούν στο σπίτι ή στο σχολείο.  Οι επιστημονικές δεξιότητες που καλλιεργούνται 
είναι αυτές της παρατήρησης,  της σύγκρισης, της μέτρησης, της επικοινωνίας και της εξαγωγής 
συμπεράσματος. Κατά τη διάρκεια των διερευνήσεών τους τα παιδιά καθοδηγούνται από τον 
εκπαιδευτικό με κατάλληλες ερωτήσεις και επισημάνσεις.   

Δραστηριότητες από την Αστρονομία: Η έννοια της σφαιρικότητας της γης
Η  καθημερινή  παρατήρηση  των  αστρονομικών  φαινομένων  από  τα  μικρά  παιδιά  τους 
δημιουργεί την ανάγκη να ερμηνεύσουν τα φαινόμενα αυτά διαμορφώνοντας έτσι αντιλήψεις 
που  αποτελούν  τις  δικές  τους  αστρονομικές  ‘ιδέες’.   Μια  από  τις  βασικές  έννοιες  που  η 
αντίληψή της αποτελεί προϋπόθεση για την κατανόηση άλλων αστρονομικών φαινομένων όπως 
αυτού της εναλλαγής ημέρας και νύχτας, είναι η σφαιρικότητα της γης.  Διεθνώς ένας μεγάλος 
αριθμός εντατικών μελετών (π.χ. Baxter 1989, Nussbaum 1979, Vosniadou and Brewer, 1990), 
οι οποίες επικεντρώθηκαν στη διερεύνηση των αντιλήψεων των παιδιών για το σχήμα της γης, 
έχουν εντοπίσει διάφορες αντιλήψεις:  Μερικές από τις πλέον ενδιαφέρουσες είναι αυτές της 
‘επίπεδης  γης’,  της  ‘κούφιας  γης’,  της  ‘σχεδόν  σφαιρικής  γης’  και  της  ‘πεπλατυσμένης 
σφαίρας’.   

Η  ενότητα  αυτή  περιλαμβάνει  δραστηριότητες  με  τις  οποίες  τα  παιδιά  γνωρίζουν  και 
εξοικειώνονται με το σχήμα της γης μέσα από τη συγκριτική μελέτη του με αυτό του ήλιου και 
της σελήνης με τα οποία έχουν άμεση οπτική επαφή. Στη διαμόρφωση των δραστηριοτήτων η 
έννοια  της  σφαιρικότητας  του  ήλιου  και  της  σελήνης  θεωρηθήκαν  έννοιες  κλειδιά  για  τη 
διευκόλυνση της κατανόησης του σχήματος της γης. Πλην της απευθείας παρατήρησης των δύο 
τελευταίων ουρανίων σωμάτων από τα παιδιά η μελέτη του σχήματος της γης υποστηρίχτηκε 
και από την παρατήρηση προσομοιωμένων αστρονομικών γεγονότων που παρουσιάστηκαν σ’ 
αυτά  σε  ένα  εκπαιδευτικό  βίντεο  (DVD)  που  σχεδιάστηκε  από  την  ομάδα  εργασίας  που 
ανέπτυξε τις δραστηριότητες.  Οι επιστημονικές δεξιότητες που καλλιεργούνται είναι αυτές της 
παρατήρησης,  της  σύγκρισης,  της  επικοινωνίας  καθώς  και  της  γραφικής  αναπαράστασης 
εννοιών και φαινομένων.  
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Εικονικό εργαστήριο και επιστημονικά μοντέλα στη Γεωμετρική Οπτική 

Μολοχίδης Α.2, Μπισδικιάν Γ., Ψύλλος Δ., Χατζηκρανιώτης Ε.1, Μπάρμπας Α.
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης  Α.Π.Θ.–

1 Τμήμα Φυσικής  Α.Π.Θ., evris@physics.auth.gr–
2 Ειδική Παιδαγωγική Ακαδημία Θεσσαλονίκης, tasosmol@eled.auth.gr

Στο  εργαστήριο  θα  γίνει  επίδειξη  του  λογισμικού  «Ανοικτό  Μαθησιακό  Περιβάλλον 
(ΑΜΑΠ)» που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «ΧΡΥΣΑΛΛΙΔΕΣ» του ΕΑΙΤΥ/
ΥΠΕΠΘ.  Θα  παρουσιαστεί  ειδικά  το  εικονικό  εργαστήριο  και  τα  αντίστοιχα 
επιστημονικά μοντέλα στην περιοχή της Γεωμετρικής Οπτικής. Οι συμμετέχοντες θα 
έχουν τη δυνατότητα να συνθέσουν και να «τρέξουν» εικονικές πειραματικές διατάξεις 
και τα αντίστοιχα επιστημονικά μοντέλα.

ΤΑ ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Τα  εικονικά  εργαστήρια  τα  οποία  προσομοιώνουν,  με  εικονικό  και  λειτουργικό  τρόπο, 
εργαστήρια Φυσικών Επιστημών, φαινόμενα ή πειράματα, αξιοποιούν τη δυναμική που παρέχει 
η σύγχρονη τεχνολογία πολυμέσων με βασικό χαρακτηριστικό την τεχνική αλληλεπίδρασης και 
τον άμεσο και αληθοφανή χειρισμό των αντικειμένων και παραμέτρων. Ένα από τα στοιχεία 
των εικονικών εργαστηρίων που συντελεί στην  κατανόηση από τους μαθητές των φαινομένων 
είναι η αληθοφάνεια τόσο του χώρου και των οργάνων όσο και των χειρισμών και διαδικασιών. 
Η  αληθοφάνεια  διευκολύνει  τους  μαθητές  στην  εύκολη  προσαρμογή  τους  στο  εικονικό 
εργαστηριακό περιβάλλον  Στα εικονικά εργαστήρια ενσωματώνονται κατά κανόνα ως ειδικά 
μέσα μετάδοσης πληροφοριών, κατά τη μελέτη των φυσικών φαινομένων, οι διασυνδεδεμένες 
πολλαπλές  αναπαραστάσεις  της  εξέλιξης  ενός  φαινομένου  και  οι  συμβολικές  γραφικές 
παραστάσεις των μεταβολών στα μεγέθη (Kocijancic &  O’ Sullivan, 2004,  Hatzikraniotis E. 
et.al,  2007).  Η ολιστική αφενός  και  η τοπική  αντίληψη αφετέρου των φαινομένων και  των 
θεωρητικών μοντέλων διευκολύνεται από τη δυνατότητα χρονικής διαχείρισης της εξέλιξης των 
εικονικών πειραμάτων.
Πρόσφατα υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον στην επιστημονική και εκπαιδευτική κοινότητα για τη 
χρήση των μοντέλων και της μοντελοποίησης. Η χρήση των μοντέλων μπορεί να δημιουργεί 
«σκαλωσιές»  στους  μαθητές  για  να  κατανοήσουν  τα  φυσικά  φαινόμενα  ή  τα  σύνθετα 
συστήματα αλλά επίσης διευκολύνει και την κατανόηση  στοιχείων της φύσης της επιστήμης. Ο 
καθορισμός  συστηματικών  αντιστοιχίσεων  μεταξύ  του  πραγματικού  συστήματος  και  του 
μοντέλου που επιχειρεί να αναπαραστήσει το σύστημα αποτελεί στοιχείο της μάθησης από τα 
μοντέλα και διασύνδεσης των επιστημονικών αναπαραστάσεων με τον πραγματικό κόσμο. Η 
διευκόλυνση της  εποικοδόμησης αυτών  των διασυνδέσεων από τους  μαθητές   με εικονικά 
εργαστήρια αποτελεί αντικείμενο ανάπτυξης εκπαιδευτικών λογισμικών και  προβληματισμού 
στην εκπαιδευτική και επιστημονική κοινότητα. 
Στο  πλαίσιο  αυτό  για  την  υποστήριξη  της  εργαστηριακής  διδασκαλίας  στις  περιοχές  της 
Οπτικής  και  του  Ηλεκτρισμού  αναπτύχθηκε  το  λογισμικό  «ΑΜΑΠ»  στο  πλαίσιο  του 
Προγράμματος  «ΧΡΥΣΑΛΛΙΔΕΣ»  του  ΕΑΙΤΥ/ΥΠΕΠΘ.  Στην  περιοχή  της  Οπτικής  το 
«ΑΜΑΠ» πραγματεύεται γενικότερα θέματα σχετικά με το φως ενώ ειδικότερα περιλαμβάνει 
εικονικά εργαστήρια Γεωμετρικής και Κυματικής Οπτικής (Ψύλλος, 2007). 
Στο  εργαστήριο  θα  γίνει  επίδειξη  του  εργαστηρίου  Γεωμετρικής  Οπτικής   του  λογισμικού 
«Ανοικτό Μαθησιακό Περιβάλλον (ΑΜΑΠ)» και οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να 
συνθέσουν  και  να  «τρέξουν»  πειραματικές  διατάξεις  με  βάση  φύλλα  εργασίας  που 
περιλαμβάνονται στο διδακτικό υλικό του.
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ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΜΑΠ
Το  εικονικό  εργαστήριο  Γεωμετρικής  Οπτικής  του  «ΑΜΑΠ»  αποτελεί  ένα  μικρόκοσμο 
Φυσικής στον οποίο ο χρήστης, σε άμεση αλληλεπίδραση με το περιβάλλον μπορεί να συνθέτει, 
να παρακολουθεί και να κατευθύνει την εκτέλεση ενός εικονικού πειράματος, να πραγματοποιεί 
μετρήσεις με εικονικά όργανα κλπ. Περιλαμβάνει:

• αντικείμενα που μπορούν να αλληλεπιδρούν οπτικά: Φωτεινές Πηγές – Μέσα διάδοσης, 
ενεργά στοιχεία (φακοί - κάτοπτρα – πέτασμα)

• και  εικονικά  όργανα  -  συσκευές  για  την  μέτρηση  και  καταγραφή  των  εικονικών 
πειραμάτων (γωνιομετρικός δίσκος).

Το εικονικό εργαστήριο Γεωμετρικής Οπτικής του «ΑΜΑΠ» περιλαμβάνει  τρία συζευγμένα 
παράθυρα  εργασίας. Κάθε  παράθυρο  μπορεί  να  αποκρύπτεται  ή  να  εμφανίζεται  σε 
προκαθορισμένα μεγέθη.

Το παράθυρο του «Κόσμου»
Στο  παράθυρο  του  «Κόσμου»  πραγματοποιείται  η  σύνθεση  και  ρύθμιση  των  οπτικών 
διατάξεων.  Το περιβάλλον είναι  ανοικτό.  Για  το  σκοπό αυτό  διατίθεται  αποθήκη εικονικών 
αντικειμένων, οργάνων και συσκευών που καλύπτουν το σύνολο των φαινομένων Γεωμετρικής 
Οπτικής που μελετώνται από τα σχολικά εγχειρίδια. Από τη στιγμή της επιλογής, της εισόδου 
και της μετακίνησής τους στον εργαστηριακό πάγκο και με την ενεργοποίηση μιας φωτεινής 
πηγής ή άλλου οργάνου, η φυσική συμπεριφορά των αντικειμένων είναι συνεχής. Στην Εικόνα 
1a παρουσιάζεται  διάταξη  που  συντίθεται  στον  εργαστηριακό  πάγκο  του  εικονικού 
εργαστηρίου. Έχουν επιλεγεί 4 πηγές Laser των οποίων οι ακτίνες είναι παράλληλες και ένας 
συγκεντρωτικός  φακός.  Οι  ακτίνες  συγκεντρώνονται  στην  κυρία  εστία  και  στη  συνέχεια 
προσπίπτουν στο πέτασμα. Στο ημίφως του εργαστηρίου (Εικόνα 1b)  και θεωρώντας ότι  ο 
χώρος του εργαστηρίου έχει σωματίδια καπνού, οι ακτίνες είναι ορατές.

a b

c

Εικόνα 1. Παρατήρηση διάταξης: σε κανονικό φως (a), σε ημίφως (b) και από διαφορετική γωνία 
παρατήρησης (c)
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Το παράθυρο του «Κόσμου» μοιάζει οπτικά με πραγματικό εργαστήριο: τόσο το εργαστήριο ως 
σύνολο όσο και τα αντικείμενα έχουν τρισδιάστατη υφή. Ο χρήστης αναγνωρίζει εύκολα τα 
αντικείμενα φακός, πηγή, κάτοπτρο, κλπ. και έχει δυνατότητα «περιήγησης», περιστροφής και 
επικέντρωσης (zoom) στον εργαστηριακό «χώρο» σε πραγματικό χρόνο. Στην Εικόνα 1 η ίδια 
πειραματική διάταξη παρουσιάζεται από διαφορετική γωνία παρατήρησης (Εικόνα 1c) ώστε να 
γίνει καλύτερα αντιληπτή η πορεία των ακτίνων από τις πηγές προς το πέτασμα. Ο παρατηρητής 
μπορεί  να  στραφεί  έτσι  ώστε  η  οπτική  του  γωνία  να  συμπέσει  με  μια  φωτεινή  πηγή,  να 
συμμετάσχει ιδεατά στην πορεία της δέσμης και να κατανοήσει την επίδρασή της.

Το παράθυρο του «Μοντελοχώρου»
Στο  παράθυρο  του  «Μοντελοχώρου»  εμφανίζεται  η  σχηματική  αναπαράσταση  της 
πειραματικής διάταξης (μοντέλο του πειράματος) όπως θα σχεδιαζόταν στον μαυροπίνακα της 
τάξης.  Όμως,  η  σχηματική  αναπαράσταση  δεν  αποτελεί  στατική  εικόνα,  όπως  στον 
μαυροπίνακα, αλλά είναι δυναμικά συνδεδεμένη με την πειραματική διάταξη του «Κόσμου». 
Έτσι,  η  σχηματική  αναπαράσταση  μεταβάλλεται  δυναμικά  καθώς  ο  χρήστης  συνθέτει, 
τροποποιεί  ή  αναπροσαρμόζει  την  πειραματική  διάταξη.  Η  απεικόνιση  του  εργαστηριακού 
πειράματος  ως  μοντέλο  βοηθά  τους  μαθητές  να  συνδέσουν  την  εικόνα  ενός  «ρεαλιστικού 
κόσμου» (εργαστήριο) με τα νοητικά μοντέλα και τις σχηματικές αναπαραστάσεις τους. Στην 
Εικόνα 2 παρουσιάζονται οι δύο συζευγμένοι χώροι, του Εικονικού Κόσμου (Εικόνα 2a) και του 
αντίστοιχου Μοντελοχώρου (Εικόνα 2b) για την ίδια πειραματική διάταξη.

 
a                                                                                    b

Εικόνα 2. Συζευγμένοι χώροι «Κόσμου» (a) και «Μοντελοχώρου» (b)
Η σχηματική αναπαράσταση της πειραματικής διάταξης (μοντέλο του πειράματος) μπορεί να 
“εξαχθεί” ως applet, με απλούστερα 2D γραφικά. Τα applet μπορούν να λειτουργούν αυτοτελώς, 
ως mini-διερευνήσεις  σε προκαθορισμένη εργαστηριακή διάταξη,  απλοποιημένη ως προς τα 
γραφικά του εργαστηρίου. Μπορεί όμως, να αποτελεί τη βάση ώστε ο μαθητής να επεκτείνει τη 
μελέτη  του  σε  καταστάσεις  που  δεν  θα  ήταν  ρεαλιστικές  ως  χειρισμοί  σ’ ένα  πραγματικό 
εργαστηριακό «χώρο» (πχ. τι θα γίνει αν αλλάξω το πάχος του φακού).

Το παράθυρο της «Κάμερας»
Για  την  αποτύπωση  των  εικόνων  υπάρχει  μια  εικονική  κάμερα που  μπορεί  να  αποτυπώνει 
εικόνες από συγκεκριμένες οπτικές γωνίες την πειραματική διάταξη ή τα αποτελέσματα της 
πορείας του φωτός μέσα από τα οπτικά στοιχεία (είδωλα, κροσσοί, προβολές). Η επεξεργασία 
των δεδομένων από τα φαινόμενα, οι αριθμητικές μετρήσεις από τα όργανα, φωτογραφίες ή 
αποτυπώσεις ειδώλων από το χώρο του εικονικού εργαστηρίου ή του Μοντελοχώρου μπορούν, 
μεταφερόμενα στο «Χώρο Μελέτης», να συνθέσουν τις αναφορές – report του χρήστη.
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"διά Χειρός" Πρωτοβάθμια ΕκΠαίδευση στις-με τις Φυσικές Επιστήμες - 
ο Πειραματισμός

Στράγκα Σ., Ιμβριώτη Δ., Πατρινόπουλος Μ., Δενδρινός Κ., Γκικοπούλου Ο., 
Οικονομίδης Σ., Σωτηρόπουλος Δ., Βουδούκης Ν., Γρηγορίου Β., Βυθοπούλου Ε. 

Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος, Παιδαγωγικό Τμήμα 
Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Αθηνών, http://micro-kosmos.uoa.gr,  kalkanis@primedu.uoa.gr  

Στο  Εργαστήριο θα  εκτελεσθούν  πειράματα  από  τους  συμμετέχοντες  εκπαιδευτικούς,  σε 
ομάδες, υπό την καθοδήγηση επιμορφωτών /συνεργατών του Εργαστηρίου:

• με ένταξη των πειραμάτων στη μεθοδολογία και
• με εφαρμογή "καλών" πρακτικών οι οποίες αφορούν στην προετοιμασία και εκτέλεση 

των πειραμάτων, αλλά και  όλων των μεθοδολογικών βημάτων.
Παράλληλα με την εκτέλεση των πειραμάτων για διάφορες θεματικές ενότητες  με βάση το 
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών της Ε΄ και Στ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου, θα υποδειχθούν 
ή/και θα αναπτυχθούν καλές ιδέες και πρακτικές οι οποίες αφορούν: 

▪ στο έναυσμα του ενδιαφέροντος των μαθητών,  
▪ στον τρόπο διεξαγωγής συζήτησης και ενθάρρυνσης των μαθητών για διατύπωση 

υποθέσεων, 
▪ στη διεύρυνση του πειραματισμού και με άλλα πειράματα,
▪ στον  τρόπο  βέλτιστης  διατύπωσης  /  καταγραφής  και  εφαρμογής  των 

συμπερασμάτων, 
▪ στη γενίκευση / εμπέδωση των συμπερασμάτων, στην εφαρμογή της συστημικής 

ανάλυσης για τη διαθεματική ολοκλήρωση της μελέτης, αλλά και στην ερμηνεία 
των  συμπερασμάτων  με  αξιοποίηση  προσομοιώσεων  /  οπτικοποιήσεων  του 
μικροκόσμου.  

Επίσης,  θα  υποδειχθεί  ο  βέλτιστος  τρόπος  για  την  επιλογή  των προσφορότερων θεματικών 
ενοτήτων και τον χρονικό καταμερισμό των θεματικών αυτών, αλλά και τη χρονική διάρκεια 
των  μεθοδολογικών  βημάτων,  θα  επιδειχθούν  δε  σχετικά  επεισόδια  της  Εκπαιδευτικής 
Τηλεόρασης  τα  οποία  έχουν  δημιουργηθεί  από  το  Εργαστήριο  και  διατίθενται  δωρεάν. 
Επισημαίνεται  ότι  λειτουργεί  από  το  Εργαστήριο  ο  διαδικτυακός  τόπος  http  ://  micro  -  kos  -  
mos  .  uoa  .  gr   για περισσότερες και αναλυτικότερες πληροφορίες. Μέσω αυτού είναι δυνατή και η 
αμφίδρομη "επικοινωνία", με ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη βέλτιστη εφαρμογή και 
τη  μέγιστη  δυνατή  αξιοποίηση  των  βιβλίων,  αλλά  και  τη  διεξαγωγή  του  Συμποσίου  / 
Εργαστηρίου.         
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«Ας κάνουμε το πείραμα»
Μια πρόταση για την ενοποιημένη διδασκαλία της Ηλεκτροστατικής και 

του Ηλεκτρικού Ρεύματος

Τζαμαλής Π., Φασουλόπουλος Γ.
Εκπαιδευτικοί Δημόσιας Β'βάθμιας Εκπαίδευσης, pav_tzamalis@hotmail.com, 

gfasou@yahoo.gr

Το  Εργαστήριο  «Ας  κάνουμε  το  πείραμα»,  έχει  ως  βασικό  στόχο  να  προτείνει  μια 
ενοποιημένη διδακτική προσέγγιση της Ηλεκτροστατικής και του Ηλεκτρικού Ρεύματος. 
Δομείται  γύρω από μια σειρά κρίσιμων ερωτημάτων,  όπου η απάντηση προκύπτει 
από  κάποιο  πείραμα-επίδειξη.  Με  τον  τρόπο  αυτό  επιχειρείται  η  δημιουργία 
περιβάλλοντος ενεργού μάθησης αποσκοπώντας στην εμπλοκή των μαθητών. Γίνεται 
ακόμα προσπάθεια να διαφανεί ένα «σχήμα» για τη λειτουργία της Επιστήμης και να 
διευκρινιστεί η διαφορά μεταξύ παρατήρησης και εξήγησης.

Εισαγωγή

Μια κρίσιμη παράμετρος για τη διδασκαλία της Φυσικής, πέρα από τη διδακτική θεωρία 
και μεθοδολογία, αποτελεί η απόδοση νοήματος στο προς διδασκαλία περιεχόμενο. Με άλλα 
λόγια,  μπορούν τα ερωτήματα που θέτει  η Φυσική να γίνουν και ερωτήματα των μαθητών; 
Πιθανόν  ναι  αν  μπορούν  να  διατυπώνονται  στην  καθημερινή  γλώσσα  και  όχι  με  τη 
φορμαλιστική επιστημονική ορολογία, αν μπορούν να διερευνώνται εύκολα στον κόσμο των 
υλικών, αν τα αποτελέσματα αυτών των διερευνήσεων μπορούν να οδηγούν σε μικρού εύρους 
γενικεύσεις, ικανές όμως να εμπνεύσουν στους μαθητές την κατασκευή διατάξεων ελέγχου με 
απλά υλικά  ή  διαδικασίες  λίγων βημάτων.  Αυτή  η υπόθεση,  για  τη  φύση των  διδακτικών 
ερωτημάτων,  δεν  παραπέμπει  απαραίτητα  σε  εναλλακτικές  μεθοδολογίες  διδασκαλίας  και 
μάθησης  όπως  π.χ.  η  διαθεματική.  Λαμβάνει  υπόψη  της  κυρίως  τις  μεθοδολογίες  του 
ερευνητικού εργαστηρίου, δηλαδή για κάθε ερώτημα-υπόθεση του μαθητή ή του δάσκαλου να 
είναι εφικτή η προτροπή «ας κάνουμε ένα πείραμα». Αποδέχεται την εποικοδομητική υπόθεση 
για  τη  μάθηση.  Αντιλαμβάνεται  τις  ιστορικές  διαπραγματεύσεις  ως  «ορυχεία»  απλών 
ερωτημάτων  με  νόημα,  που  εστιάζουν  στη  φαινομενολογία  και  τα  υλικά.  Δηλαδή  αναζητά 
διδάσκοντες  που  απορούν  ακόμα  για  τα  φαινόμενα  που  μπορούν  να  εξελίσσονται  σε  ένα 
σχολικό εργαστήριο.

Σε ποιούς απευθύνεται το Εργαστήριο

Το Εργαστήριο  απευθύνεται  κατά  κύριο  λόγο  στους  εκπαιδευτικούς  του  Γυμνασίου. 
Μπορεί όμως να ενδιαφέρει και τους καθηγητές που διδάσκουν στο Λύκειο, καθώς τόσο στο 
αναλυτικό πρόγραμμα της Γ′ Γυμνασίου, όσο και σε αυτό της Β′ Λυκείου περιλαμβάνεται η 
διδασκαλία της Ηλεκτροστατικής.  Πιο συγκεκριμένα, για τη μεν γυμνασιακή τάξη ο κύριος 
στόχος  είναι  η  διδασκαλία  του  μοντέλου  των  φορτίων  και  της  κινητικότητά  που  αυτά 
εμφανίζουν, για τη δε λυκειακή τάξη ο βασικός στόχος είναι η διδασκαλία του μοντέλου του 
πεδίου, δεδομένης βέβαια της υπόθεσης ότι οι μαθητές έχουν ήδη κατανοήσει το πρώτο. Αυτά 
είναι άλλωστε και τα δύο βασικά επιστημονικά μοντέλα που επιδιώκουμε να γνωρίζουν και να 
μπορούν να «χειρίζονται» οι μαθητές μας με την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Καθώς το 
πρώτο μέρος του παρόντος Εργαστηρίου εστιάζει στη διδασκαλία του μοντέλου των φορτίων, 
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απευθύνεται κυρίως στους καθηγητές που διδάσκουν το μάθημα της Φυσικής στο Γυμνάσιο. 
Επειδή όμως, όχι μόνο από τη διδακτική μας εμπειρία, γνωρίζουμε ότι πολλές φορές οι μαθητές 
φθάνουν  στη  Β′  τάξη  του  Λυκείου  χωρίς  να  έχουν  επεδώσει,  αλλά  απλώς  έχοντας 
απομνημονεύσει χωρίς καμμία κριτική διάθεση, βασικά στοιχεία του μοντέλου των φορτίων 
(Levy-Nahum et al,  2004),  γι’ αυτό  θεωρούμε  ότι  το  συγκεκριμένο  εργαστήριο  μπορεί  να 
συμβάλλει στην επίλυση προβλημάτων διδασκαλίας και στο Λύκειο. 

Πέραν όμως του κεφαλαίου της Ηλεκτροστατικής, όπου η στόχευση είναι διαφορετική, 
στα  αναλυτικά  προγράμματα  σπουδών  και  των  δύο  τάξεων  προβλέπεται  η  διδασκαλία  της 
έννοιας  του ηλεκτρικού ρεύματος  καθώς  και  των ενεργειακών  μετατροπών που  λαμβάνουν 
χώρα σε ένα κύκλωμα. Στο ζήτημα αυτό υπάρχει σύμπτωση των βασικών διδακτικών στόχων 
στις δύο εκπαιδευτικές βαθμίδες, καθώς οι μαθητές θα πρέπει αφενός μεν να κατανοήσουν την 
έννοια του ηλεκτρικού ρεύματος, αφετέρου το ρόλο της ηλεκτρικής πηγής σε ένα κύκλωμα. Το 
δεύτερο μέρος του προτεινόμενου Εργαστηρίου είναι αφιερωμένο σε αυτά τα ζητήματα. Έτσι, 
με  μικρές  μόνο  τροποποιήσεις  μπορεί  να  φανεί  χρήσιμο  και  για  τις  δύο  βαθμίδες  της 
εκπαίδευσης. 

Τι στόχους έχει το συγκεκριμένο Εργαστήριο

• Να  εξοικειώσει  τους  μαθητές  με  ορισμένα  τυπικά  στοιχεία  από  τη  λειτουργία  της 
Επιστήμης.  Έτσι  η  διδασκαλία  ξεκινά  πάντα  με  ένα  ερώτημα  το  οποίο  μπορεί  να 
προκύπτει είτε από κάποια λογική αντίφαση ή ένα λογικό κενό στις γνώσεις που ήδη 
διαθέτουν οι μαθητές (για παράδειγμα η εισαγωγή της ΗΕΔ της πηγής γίνεται με την 
επισήμανση ότι στο εσωτερικό μιας μπαταρίας τα ηλεκτρόνια κινούνται από το θετικό 
προς τον αρνητικό πόλο, γεγονός που δεν μπορεί να εξηγηθεί μόνο από την ύπαρξη της 
ηλεκτρικής  δύναμης),  είτε  από  μια  εντυπωσιακή  παρατήρηση  που  προσελκύει  την 
προσοχή τους (όπως για παράδειγμα η χρήση μιας τροποποιημένης ηλεκτροφόρας που 
φέρει ένα ηλεκτρικό εκκρεμές για την επίδειξη της ηλέκτρισης με επαγωγή), είτε από 
κάποιο ερώτημα προερχόμενο την ιστορία των Φυσικών Επιστημών (μήπως ο κεραυνός 
έχει  κάποια  σχέση  με  τα  ηλεκτρικά  φορτία;).  Αφού  διατυπωθεί  το  ερώτημα, 
χρησιμοποιείται ως μόνιμη επωδό τη φράση «ας κάνουμε το πείραμα» προκειμένου να 
πειστούν οι μαθητές ότι  οι  απαντήσεις  στη Φυσική δεν προκύπτουν από την «κοινή 
λογική»  αλλά  από τον  πειραματικό  έλεγχο,  ότι  δεν  υπάρχουν  δηλαδή ερωτήσεις  με 
εύκολη και προφανή απάντηση. Στη φάση αυτή επιλέγονται πειράματα επίδειξης, διότι 
επιδιώκεται η ανταλλαγή επιχειρημάτων και η ενίσχυση της συζήτησης. Πάντως με κάθε 
ευκαιρία οι μαθητές προκαλούνται να προτείνουν κατάλληλες τροποποιήσεις αλλά και 
καινούργιες πειραματικές διαδικασίες που θα τους επιτρέψουν να ελέγξουν μια υπόθεση. 
Στη  συνέχεια  οι  μαθητές  καλούνται  να  καταγράψουν  τις  παρατηρήσεις  τους  και  ο 
κύκλος ολοκληρώνεται με συζήτηση που στοχεύει στην εξήγηση των παρατηρήσεων, 
στην  εξαγωγή  ενός  συμπεράσματος,  στην  οικοδόμηση  ενός  μοντέλου.  Ιδιαίτερη 
προσοχή δίνεται  στην  ανάδειξη  της  διαφοράς  μεταξύ  παρατήρησης-περιγραφής  ενός 
φαινομένου και  της εξήγησής του.  Στη σύγχυση που υπάρχει  στους  μαθητές μεταξύ 
αυτών  των  δύο  αλληλο-συμπληρούμενων  «πρακτικών»  που  χρησιμοποιεί  ένας 
επιστήμονας (Hacking 2002), πολλές φορές συμβάλλουμε ως διδάσκοντες υιοθετώντας 
μια  «χαλαρή»  γλώσσα  (π.χ.  όταν  ζητάμε  από  ένα  μαθητή  της  Β′  Γυμνασίου:  «Να 
εξηγήσει την ανώμαλη διαστολή του νερού», ενώ αυτό που θα έπρεπε να του ζητάμε θα 
ήταν μάλλον να «Περιγράψει τι συμβαίνει στην ανώμαλη διαστολή του νερού» ή έστω 
«Να εξηγήσει τι σημαίνει ο όρος ανώμαλη διαστολή του νερού».)
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• Να δώσει έμφαση στη σημασία μιας ενοποιημένη θεώρησης της Ηλεκτροστατικής και 
του  Ηλεκτρικού  Ρεύματος,  ώστε  να  πραγματοποιηθεί  «ομαλά»  η  μετάβαση  των 
μαθητών  από  το  ένα  αντικείμενο  στο  άλλο.  Τα  δύο  αυτά  κεφάλαια  είναι  συνήθως 
διαδοχικά,  και  η  συνηθισμένη  πρακτική  είναι  να  θεωρείται  αυτονόητο  ότι  και  στην 
περίπτωση  του  ηλεκτρικού  ρεύματος  έχουμε  ηλεκτρικά  φορτία,  χωρίς  όμως  να 
εξετάζονται τα τεκμήρια ή να παρουσιάζονται τα πειράματα που να πείθουν για κάτι 
τέτοιο.  Το  πρόβλημα  έχει  επισημανθεί  και  έχει  αναλυθεί  εκτενώς  στη  βιβλιογραφία 
(Arons 1992, Seroglou, et al, 1998).

• Να  προτείνει  μια  ακολουθία  διδακτικών  βημάτων  όπου  χρησιμοποιούνται  σε  κάθε 
ευκαιρία πειράματα-επιδείξεις, με τρόπο που να αναδεικνύεται η λειτουργικότητά τους. 
Έτσι θα έχουν και οι διδάσκοντες το κίνητρο να τα εντάξουν οργανικά στη διδασκαλία 
τους.  Πιο  συγκεκριμένα,  τα  πειράματα  που  συνήθως  υπάρχουν  στους  Σχολικούς 
Εργαστηριακούς Οδηγούς, προβλέπουν τη διεξαγωγή μετρήσεων προς επιβεβαίωση μιας 
θεωρίας. Με την πρακτική αυτή όμως, προκύπτει μικρό μόνο όφελος για τους μαθητές. 
Αντίθετα, πειράματα-επιδείξεις όπου οι μαθητές καλούνται πριν τη διεξαγωγή τους να 
κάνουν μια πρόβλεψη, και μετά την εκτέλεσή τους να συζητήσουν τις παρατηρήσεις 
εξαντλητικά,  με  σκοπό  είτε  να  οδηγηθούν  στην  εξαγωγή  συμπερασμάτων,  είτε  να 
προτείνουν  περαιτέρω  εκλεπτύνσεις,  φαίνεται  να  είναι  περισσότερο  αποτελεσματικά 
(Knight 2006).  Η  πλειονότητα  των  πειραμάτων  που  απαρτίζουν  το  συγκεκριμένο 
Εργαστήριο  μπορούν  να  πραγματοποιηθούν  με  υλικά  καθημερινής  χρήσης,  χωρίς 
δηλαδή ειδικό εξοπλισμό, που όταν δεν υπάρχει αποθαρρύνει τον καθηγητή από το να 
ακολουθεί  εργαστηριακές  πρακτικές.  Σε  ορισμένες  βέβαια  περιπτώσεις,  όπου  δεν 
κατέστη  δυνατό  να  προταθούν  κάποια  εναλλακτικές  πειραματικές  δραστηριότητες, 
προβλέπεται  η  χρήση  «εξιδικευμένου»  εξοπλισμού,  που  όμως  υπάρχει  σε  κάθε 
οργανωμένο Σχολικό Εργαστήριο (π.χ. ηλεκτροστατική μηχανή).

Μια συνοπτική περιγραφή του Εργαστηρίου

Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι η μετάφραση μιας φράσης του  B.  Franklin από ένα 
γραπτό του,  του 1749.  Πιο συγκεκριμένα,  ο  Franklin επιχειρεί  να συγκρίνει  το «ηλεκτρικό 
ρευστό» με τον κεραυνό γράφοντας: «Το ηλεκτρικό ρευστό μοιάζει με τον κεραυνό στα εξής 
σημεία». Συνεχίζει απαριθμώντας μια σειρά από 12 ομοιότητες, για να καταλήξει με τη φράση 
που αποτέλεσε τον τίτλο του παρόντος Εργαστηρίου: «Το ηλεκτρικό ρευστό έλκεται από τις 
αιχμηρές απολήξεις. Δεν γνωρίζουμε αν την ίδια ιδιότητα την έχει και ο κεραυνός. Αλλά αφού 
συμφωνούν σε όλα τα προηγούμενα μήπως συμφωνούν και σε αυτό;  Ας κάνουμε το πείραμα 
(Let the experiment be made» (Uman, 1986), φράση που τον «οδήγησε» στο περίφημο πείραμα 
με τον χαρταετό.

Το Εργαστήριο θα υλοποιηθεί με την παρουσίαση των ερωτημάτων και τη διεξαγωγή 
των πειραματικών επιδείξεων που θα ακολουθούσε ο διδάσκων σε μια τυπική τάξη μαθητών. 
Ξεκινά  με  πειράματα  ηλέκτρισης  που  μας  βοηθούν  να  μελετήσουμε  τις  ιδιότητες  της 
ηλεκτρικής  δύναμης  (πως  ελέγχουμε  αν  ένα  σώμα  είναι  ηλεκτρισμένο,  τι  αλληλεπιδράσεις 
παρατηρούμε  μεταξύ  ηλεκτρισμένων  σωμάτων,  πόσα είδη  ηλέκτρισης  χρειαζόμαστε  για  να 
εξηγήσουμε  τις  μακροσκοπικές  παρατηρήσεις),  προχωρά  στην  εισαγωγή  της  έννοιας  του 
φορτίου  και  του  ατομικού  μοντέλου  της  ύλης  (όπου  εξετάζονται  ερωτήματα  όπως  γιατί 
ονομάζουμε τα φορτία θετικά και αρνητικά; χρειάζονται δύο είδη φορτίων ή ένα ρευστό που 
βρίσκεται σε έλλειψη ή περίσσεια προκειμένου να εξηγήσει τις παρατηρήσεις;) ενώ συνεχίζεται 
με την μελέτη των διαφόρων τρόπων ηλέκτρισης καθώς και τη διάκριση αγωγών και μονωτών. 
Η μελέτη του νόμου του Coulomb, με τη βοήθεια του κατάληλλου λογισμικού, και η ανάγκη για 
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την «εγκατάλειψη» του μοντέλου της δράσης από απόσταση και την εισαγωγή της έννοιας του 
πεδίου  (μέσω  ενός  ιδεατού  πειράματος)  ολοκληρώνει  το  κεφάλαιο  της  Ηλεκτροστατικής. 
Ακολουθεί  η  παρουσίαση  μιας  σειράς  πειραμάτων  και  δεδομένων  μέσω  των  οποίων 
επιδιώκουμε  να  πείσουμε  τους  μαθητές  για  την  ενότητα  των  φαινομένων  του  στατικού 
ηλεκτρισμού  (τριβοηλεκτρισμού),  του  ατμοσφαιρικού  ηλεκτρισμού  και  του  βολταϊκού 
ηλεκτρισμού (παρουσίαση του πειράματος του Franklin και της σημασίας του, η προσπάθεια να 
ανάψουμε μια λάμπα με την ηλεκτροστατική μηχανή αλλά και να επιτύχουμε την απόκλιση 
ενός ηλεκτρικού εκκρεμούς με τη βοήθεια ενός τροφοδοτικού) και προχωρούμε στη μελέτη του 
ανοικτού  και  του  κλειστού  κυκλώματος  (όπου  οι  μαθητές  εντωπίζουν  τις  επιτυχημένες 
συνδέσεις  ανάβοντας  οι  ίδιοι  λαμπάκια  με  τη  βοήθεια  μπαταριών).  Το  Εργαστήριο 
ολοκληρώνεται με μια λεπτομερή παρουσίαση της έννοιας της διαφοράς δυναμικού καθώς και 
των ενεργειακών μεταβολών που λαμβάνουν χώρα σε ένα κύκλωμα. 

Σας καλούμε λοιπόν να συμμετάσχετε σε ένα εννοιολογικό εργαστήριο και να «κάνετε 
μαζί  μας  ένα  πείραμα»  για  τα  φαινόμενα  του  στατικού  ηλεκτρισμού  και  του  ηλεκτρικού 
ρεύματος. Και θυμηθείτε την ισχυρή προτροπή του «νονού» του ηλεκτρισμού W. Gilbert (1958) 
στους σύγχρονούς του συζητητές: «ο ηλεκτρισμός θα πρέπει να σπουδάζεται στο εργαστήριο 
παρά να διαβάζουμε για αυτόν στα βιβλία».    
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Κατάλογος εργασιών ανά θεματική ενότητα
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Κατάλογος εργασιών ανά θεματική ενότητα 

Διαθεματικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία και μάθηση ΦΕ

Διαθεματικό πρόγραμμα: Ο Πυθαγόρας, το θεώρημα και οι εφαρμογές του.
Κωνσταντίνου Δ., Ψυχάρης Σ., σελ:470

Οι μαθητές μελετούν το φαινόμενο της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Μάθηση βασισμένη στην επίλυση 
προβλήματος

Μπαράτση-Μπαράκου Α., σελ:563

Η κινητική ανάπτυξη και η κατανόηση των σχημάτων και στερεών στα πλαίσια ενός διαθεματικού 
προγράμματος στο Νηπιαγωγείο

Κωνσταντέλια Ν., Τσαπακίδου Α., σελ:462

Φυσικές Επιστήμες και Γλώσσα: μια διαθεματική πρόταση διδασκαλίας της ταξινόμησης των υλικών στις 
τρεις φυσικές καταστάσεις της ύλης

Γώτη Ε., Ντίνας Κ., Καριώτογλου Π., σελ:292

Συγκριτική αξιολόγηση σχολικών εγχειριδίων γυμνασιακής φυσικής & χημείας: ο ρόλος της διδακτικής 
των φυσικών επιστημών

Τσούλος Γ., Τσαπαρλής Γ., σελ:895

Η Προσέγγιση Θεμάτων Γεωγραφίας-Γεωλογίας μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Δυνατότητες 
και Προοπτικές

Κιμιωνής Γ., σελ:384

Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για την προσχολική ηλικία: η περίπτωση του Απολιθωμένου Δάσους 
Λέσβου

Γιανναλέτσου Μ., Κλωνάρη Α., Ζούρος Ν., σελ:276

«Ανακαλύπτω τον τόπο μου με ξεναγό τον εναλλακτικό τουρισμό». Μια περιβαλλοντική, εκπαιδευτική 
προσέγγιση.

Ράπτης Γ., Τσαπακίδου Α., Δελημπανίδου Γ., σελ:747
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Διδασκαλία και μάθηση ΦΕ - Μαθησιακές δυσκολίες

Προσαρμογές στη διδασκαλία της Φυσικής για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες με τη βοήθεια 
εννοιολογικών χαρτών

Φερεντίνου Α., Παπαλεξόπουλος Π., Βαβουγυιός Δ., σελ:903

Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών για μαθητές με κινητικά και ορθοπαιδικά προβλήματα: Σχεδιασμός 
και Προσαρμογές

Παπαλεξόπουλος Π.,Βαβουγυιός Δ.,Νησιώτου Ι., σελ:668

Ιδέες μαθητών για έννοιες των Φυσικών Επιστημών: σημασίες λέξεων στη μητρική/ τοπική γλώσσα;
Σπυράτου Ε.,Βαρσάμου Α.,Τσελφές Β., σελ:790

Οι εναλλακτικές ιδέες μαθητών με και χωρίς μαθησιακές δυσκολίες για τη σχέση μικροοργανισμών και 
αποικοδόμησης της νεκρής οργανικής ύλης

Μαυρικάκη Ε., Αλευριάδου Α., Γεροδήμου Λ., σελ:539
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Κατάλογος εργασιών ανά θεματική ενότητα 

Διδασκαλία και μάθηση ΦΕ

Tα Νοητικά Μοντέλα Μαθητών και Εκπαιδευτικών για τη Διάδοση του Ήχου
Αρβανιτάκης Κ., Καριώτογλου Π., Λεμονίδης Χ., σελ:207

Φυσικές Επιστήμες και Περιβάλλον: διδάσκοντας για τον άνεμο
Μανδρίκας Α., Χαλκίδης Α., Σταύρου Δ., Κωνσταντίνος Σκορδούλης Κ., σελ:531

Η διδασκαλία του πρώτου νόμου του Νεύτωνα με την αξιοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που 
πραγματοποιήθηκαν στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό

Πιερράτος Θ., Πολάτογλου Χ., σελ:720

Η ενέργεια ως ενιαίο σύνολο πολλαπλών μορφών και χαρακτηριστικών - μια διδακτική προσέγγιση με και 
χωρίς χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού
Γαρυφαλλίδου Δ., Ιωαννίδης Γ., σελ:259

Ερμηνεία πινάκων από μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Σκουμιός Μ., Γαργανουράκης Β., σελ:763

Γιατί κάνει Κρύο το Χειμώνα και Ζέστη το Καλοκαίρι; Συγκριτική Θεώρηση Αντιλήψεων μαθητών 5ης 
Δημοτικού και προπτυχιακών φοιτητών του Π.Τ.Δ.Ε για το φαινόμενο της Εναλλαγής των Εποχών

ΣταράκηςΙ., Χαλκιά Κ., σελ:798

Αποτελέσματα από την εφαρμογή μίας ακολουθίας διδασκαλίας-μάθησης βασισμένης στη θεωρία του 
Vygotsky για τη διδασκαλία των επιστημονικών εννοιών στο αντικείμενο της δύναμης και κίνησης

Νικολάου Λ., Rod Watson R., σελ:598

Συγκριτική μελέτη των αντιλήψεων 1ετών και 2ετών φοιτητών του Τμήματος Φυσικής σχετικά με έννοιες 
τις Νευτώνειας Μηχανικής

Κώτσης Κ., Στύλος Γ., σελ:487
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Διδασκαλία και μάθηση ΦΕ στην Α'βάθμια εκπαίδευση

Κατανόηση και Χρήση Δισδιάστατων και Τρισδιάστατων Χαρτών από Μαθητές Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης

Αποστολοπούλου Α., Κλωνάρη Α., Σουλακέλλης Ν., σελ:189

Η συμβολή της διδακτικής επεξεργασίας των εμποδίων στη δομή της διαλογικής επιχειρηματολογίας
Σκουμιός Μ., Χατζηνικήτα Β., σελ:772

Η στρατηγική της Δημόσιας Αντιπαράθεσης (Debate) στην Περι-βαλλοντική Εκπαίδευση
Δημητριάδης Γ., Φακάζη Ε., σελ:318

Εποικοδομητική προσέγγιση για τη διδασκαλία της θέσης του φανταστικού ειδώλου σε μαθητές 
Ε δημοτικού΄

Καλπία Β., Μίχας Π., σελ:351
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Κατάλογος εργασιών ανά θεματική ενότητα 

Διδασκαλία και μάθηση ΦΕ στην Β'βάθμια εκπαίδευση

Σύγκριση πειραματικής και παραδοσιακής διδασκαλίας των φαινομένων ανάκλασης και διάθλασης του 
φωτός σε μαθητές Β  Γυμνασίου΄

Παππάς Χ., Καμαράτος Μ., Κώτσης Κ., σελ:694

Διδακτική αξιοποίηση κατασκευαστικών δεξιοτήτων των μαθητών για τη μελέτη φαινομένων μεταφοράς 
θερμότητας με χρήση νέων τεχνολογιών

Τσιχουρίδης Χ., Βαβουγιός Δ., Ιωαννίδης Γ., σελ:886

Διδασκαλία σε φοιτητές Π.Τ.Δ.Ε. για κύματα δύο διαστάσεων με εφαρμογές στη γεωμετρική οπτική
Μίχας Π., Γιαμουσακάκης Τ., σελ:555

Διδασκαλία της έννοιας του μορίου στη β γυμνασίου: έμφαση στην εποικοδομητική και νοηματική΄  
προσέγγιση

Κολιούλης Δ., Καμπουράκης Κ., Τσαπαρλής Γ., σελ:401
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Διδασκαλία και μάθηση στην χημεία

Οι δυσκολίες των μαθητών να κατανοήσουν τη διάλυση αλατιού σε νερό
Κουκά Α., Βοσνιάδου Σ., Τσαπαρλής Γ., σελ:420

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Υβριδικού Μοντέλου Διδασκαλίας της Μοριακής Συμμετρίας με Χρήση 
Τρισδιάστατης Μοριακής Οπτικοποίησης

Αντώνογλου Λ., Χαριστός Ν., Σιγάλας Μ., σελ:180

Αποτύπωση παρανοήσεων των μαθητών Γυμνασίου για τις τροφικές αλυσίδες μέσα από έρευνα με 
ερωτηματολόγιο

Μπουλουξή Α., σελ:589

Εκπαίδευση μελλοντικών εκπαιδευτικών στην ανάπτυξη προσομοιώσεων για το μοντέλο του ιδανικού 
αερίου

Γρηγορίου Β., Καλκάνης Γ., σελ:284

Η κατανόηση της σωματιδιακής δομής και των αλλαγών κατάστασης της ύλης σε σχέση με τρεις 
γνωστικές μεταβλητές

Τσιτσιπής Γ., Σταμοβλάσης Δ., Παπαγεωργίου Γ., σελ:878

Σύγκριση της καθοδηγούμενης διερευνητικής και της παραδοσιακής διδακτικής προσέγγισης του 
ετεροπολικού δεσμού

Βλάσση Μ., Καραλιώτα Α., σελ:241

Η συλλογή και η μέτρηση του όγκου του διοξειδίου του άνθρακα σε υδατικό διάλυμα: Μια απόπειρα 
λύσης προβλήματος στο εργαστήριο

Καμπουράκης Κ., Κώτσης Κ., Τσαπαρλής Γ., σελ:360

Είναι δυνατό να βρεθεί το ηλεκτρόνιο του υδρογόνου στη θεμελιώδη κατάστασή του έξω από τον χώρο 
που ορίζεται ως τροχιακό 1s; Νοηματικές δυσκολίες μαθητών λυκείου για βασικές κβαντοχημικές έννοιες 

και προσπάθειες εννοιολογικής αλλαγής
Παπαφώτης Γ., Τσαπαρλής Γ., σελ:684
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Κατάλογος εργασιών ανά θεματική ενότητα 

Διδασκαλία των ΦΕ και κοινωνία

Άτυποι συλλογισμοί και κοινωνικο-επιστημονικά ζητήματα
Μπενιάτα Ε., Τσελφές Β., Τσάπαλη Μ., σελ:572

Επιστήμη και Πολιτική: μια αδιαφανής σχέση που φαίνεται να επηρεάζει τη διδασκαλία-μάθηση των 
Φυσικών Επιστημών

Παπασωτηρίου Χ., Τσελφές Β., σελ:676

Ευρωπαϊκές κοινωνίες, υποχρεωτική εκπαίδευση, Χημεία και Φυσική.
Κασσέτας Α., σελ:377

Μεταφορά Εκπαιδευτικών Επινοήσεων από ένα Σύστημα σε Άλλο: μια προσπάθεια μεταφοράς από την 
Καταλονία στην Κύπρο, προσαρμογής και αξιοποίησης της ενότητας Ακουστικές ιδιότητες των υλικών

Λιβίτζιης Μ., Λοϊζίδου Ε., Σχολινάκη Α., Κωνσταντίνου Κ., σελ:504
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Εκπαίδευση εκπαιδευτικών

Οταν η ερμηνεία της ακινησίας αποδεικνύεται δυσκολότερη από την ερμηνεία της ομαλής κίνησης: 
Αποτελέσματα από τη διδασκαλία των επιστημονικών ιδεών για τη δύναμη και κίνηση σε 11χρονους 

μαθητές
Νικολάου Λ., σελ:606

Η διδασκαλία της σχετικότητας του Γαλιλαίου και της σχετικής περιστροφικής κίνησης σε φοιτητές 
Παιδαγωγικού τμήματος

Ευαγγελοπούλου Α., Μίχας Π., σελ:326

Εκπαιδεύοντας Φοιτητές του Π.Τ.Δ.Ε. σε σύγχρονες Θεωρίες της Φυσικής
Ασημόπουλος Σ., Σταύρου Δ., Σκορδούλης Κ., σελ:216

Ο ρόλος του αναστοχασμού στην ανάπτυξη αιτιολογικών συλλογισμών και μεταγνωστικής ενημερότητας 
κατά την επίλυση προβλημάτων φυσικής

Σούλιος Ι., Ψύλλος Δ., σελ:781

Οι στάσεις των εκπαιδευτικών της Α/θμιας Εκπ/σης στη χρήση πειραμάτων για τη διδασκαλία των 
Φυσικών Επιστημών

Κώτσης Κ., Μπασιάκος Γ., σελ:479

Η έννοια της Παιδαγωγικής Γνώσης Περιεχομένου των εκπαιδευτικών της Α/βάθμιας εκπαίδευσης στις 
Φυσικές Επιστήμες: Μία κριτική ανασκόπηση των σχετικών ερευνών.

Τσέου Ε., σελ:870

Μελέτη της εξέλιξης του βάθους του εκπαιδευτικού αναστοχασμού σε όψεις της παιδαγωγικής γνώσης 
περιεχομένου

Χαϊτίδου Μ., Σπύρτου Α., Καριώτογλου Π., σελ:911

Δραστηριότητες σχετικές με τις Φυσικες Επιστήμες στο Νηπιαγωγείο: πως οι πεποιθήσεις των 
εκπαιδευτικών μετασχηματίζουν μια διδακτική πρόταση
Βαρσάμου Α., Τσελφές Β., Φασουλόπουλος Γ., σελ:224

Σωματιδιακές ιδέες και ερμηνείες δασκάλων για τις αλλαγές κατάστασης των ουσιών
Παπαγεωργίου Γ., Σταμοβλάσης Δ., Johnson P., σελ:640

Ποιες μικροσκοπικές εξηγήσεις μπορούν να δώσουν οι φοιτητές για το ηλεκτρικό ρεύμα;
Κουντουριώτης Γ.,Παύλος Μίχας Π., σελ:429

Τεχνολογικός γραμματισμός εκπαιδευτικών
Μιχάλης Ι., Τσαλίκη Χ., Χατζηβασιλείου Ε., σελ:546

«Η Προσαρμογή» : πεδίο ανάπτυξης τελεολογικών αντιλήψεων Απόπειρες εκπαιδευτικών να διδάξουν 
την επιστημονική εξήγηση

Πρίνου Λ., Χαλκιά Λ., Σκορδούλης Κ., σελ:738
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Κατάλογος εργασιών ανά θεματική ενότητα 

Επιστημονικός και τεχνολογικός γραμματισμός

Επιστημολογικά και ιδεολογικά πλαίσια στις πρακτικές εγγραμματοσύνης: «γράφοντας» φυσική στο 
δημοτικό σχολείο

Τεντολούρης Φ., σελ:846

Η Λειτουργία της Εικόνας στα Σχολικά Εγχειρίδια: η περίπτωση του «Ερευνώ & Ανακαλύπτω» της Στ΄ 
Δημοτικού

Αλχασίδης Ν., Δημητριάδου Κ., σελ:155

Ανάπτυξη της Προσωπικής Επιστημολογίας για την επιστήμη της Φυσικής & εφαρμογές στην 
εκπαίδευση

Πνευματικός Δ., Παπακανάκης Π., σελ:729

Το περιοδικό «Επιστημονική Εγκυκλοπαίδεια» (1923  1932) και οι αναφορές του στην αυτοτέλεια της–  
ύλης

Κυριακού Κ., σελ:447

Διδακτική προσέγγιση της Ειδικής Θεωρίας της Σχετικότητας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Δημητριάδη Δ., Χαλκιά Κ., Σκορδούλης Κ., σελ:309

Επιστημονικός αλφαβητισμός των αποφοίτων λυκείου και πυρηνική φυσική - γνώση βασικών εννοιών 
από πρωτοετείς φοιτητές φυσικής, με προεκτάσεις και σε θέματα ειρήνης και αειφόρου ανάπτυξης

Χαρτζάβαλος Σ., Τσαπαρλής Γ., σελ:920

Παράγοντες οι οποίοι συνδέονται με την αποδοχή της εξελικτικής θεωρίας στην Ελλάδα: η αποδοχή, η 
κατανόηση και το μορφωτικό επίπεδο των γονέων

Αθανασίου Κ., Παπαδοπούλου Π., σελ:146

Η εκπαιδευτική αναπαραγωγή, η «εικονικότητα» της σχολικής επιστήμης και η «θεατρικότητα» της 
διδακτικής-μαθησιακής διαδικασίας

Τσελφές Β., Παρούση Α., Βαρσάμου Α., σελ:861
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Η χρήση των ΤΠΕ στην διδασκαλία των ΦΕ

Συγκριτική μελέτη της αποτελεσματικότητας του Πειραματισμού σε Πραγματικό ή Εικονικό Εργαστήριο 
ως προς την Επίτευξη Εννοιολογικής Κατανόησης στη Φυσική

Ολυμπίου Γ., Ζαχαρία Ζ., σελ:623

Μελέτη της μετάβασης σε διαφορετικές αναπαραστάσεις μεταβαλλόμενης κίνησης με την εφαρμογή 
μαθηματικών εννοιών

Γεωργόπουλος Κ., Μπέλλου Ι., Μικρόπουλος Τ., σελ:267

Μια δραστηριότητα βασιζόμενη σε σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για μια εποικοδομιστική 
προσέγγιση του ηλεκτρομαγνητισμού

Παπαδημητρίου Α., Γυφτοδήμος Γ., Γρηγοριάδου Μ., σελ:650

Ανάπτυξη πειραματικών δεξιοτήτων μέσα από ένα εικονικό περιβάλλον στην περιοχή των θερμικών 
φαινομένων

Λεύκος Ι., Ψύλλος Δ., Χατζηκρανιώτης Ε., σελ:495

Γνωρίσματα ερευνών της Διεθνούς Βιβλιογραφίας σχετικά με τα μαθησιακά αποτελέσματα από τη 
σύγκριση εικονικών και πραγματικών πειραμάτων στη διδασκαλία και μάθηση της Φυσικής.

Ευαγγέλου Φ., Κώτσης Κ., σελ:335

Δικτυακοί Δείκτες Συνεργατικότητας στο περιβάλλον του Cmap
Ιακωβίδης Γ., Καλούρη Ο., Ψυχάρης Σ., σελ:343

Το εκπαιδευτικό ιστολόγιο ως εργαλείο κοινωνικής οικοδόμησης της γνώσης: Μία ανάλυση της γνωστικής 
παρουσίας των μαθητών

Αγγέλαινα Σ., Τζιμογιάννης Α., σελ:137

Μελέτη της συνεργασίας εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, μέσω μιας διδακτικής παρέμβασης 
υβριδικού χαρακτήρα, στην περιοχή της Γεωγραφίας
Παρασκευάς Α., Λαμπρινός Ν., Ψύλλος Δ., σελ:703

Οπτική αναπαράσταση του Κβαντικού Ατομικού Προτύπου σε Εικονικό Περιβάλλον: Είναι απαραίτητη 
για τη διδακτική επεξεργασία των εννοιολογικών εμποδίων των φοιτητών;

Κοντογεωργίου Α., Κώτσης Κ., Μικρόπουλος Τ., σελ:411

H Τρισδιάστατη Οπτικοποίηση των Πρωτεϊνών ως Εκπαιδευτικό Εργαλείο σε Περιβάλλον WWW
Παλασοπούλου Μ., Χαριστός Ν., Σιγάλας Μ., σελ:632

Συσχέτιση διαγραμματικών, γραφικών, μαθηματικών και λεκτικών αναπαραστάσεων με διερευνητικά 
εκπαιδευτικά λογισμικά και ερωτηματολόγια  Εφαρμογή, αξιολόγηση, προτάσεις–

Οικονομίδης Σ., Καλκάνης Γ., σελ:614

Από τα Επιστημονικά στα Εκπαιδευτικά Πρότυπα και Πειράματα  Κύματα και Φως: Ανάπτυξη–  
λογισμικού, πρόταση διδασκαλίας, εφαρμογή, αξιολόγηση, συμπεράσματα

Βουδούκης Ν., Καλκάνης Γ., σελ:250

Χρήση πειραμάτων απομακρυσμένης πρόσβασης με ασύρματη επικοινωνία στη διδασκαλία φυσικής: 
ανασκόπηση βιβλιογραφίας και προτάσεις

Μπολανάκης Δ., Κώτσης Κ., σελ:581

Μια πρόταση αξιολόγησης στο Οριζόντιο Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών με χρήση ψηφιακών 
τεχνολογιών.

Σωτηρόπουλος Δ., Καλκάνης Γ., σελ:837

Πρόταση εφαρμογής διδακτικού μοντέλου κατά το σχεδιασμό και την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού 
και λογισμικού προσομοίωσης περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Η περίπτωση της όξινης βροχής.

Στούμπα Α., Παρκοσίδης Ι., Σκορδούλης Κ., σελ:817

Ανάπτυξη λογισμικού προσομοίωσης για την διδασκαλία της πλεύσης-βύθισης στην Ε τάξη του΄  
δημοτικού.

Αρβανιτάκης Ι., Κασκάλης Θ., σελ:198
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Φύση και λειτουργίες των μοντέλων στη διδασκαλία και στη χρήση εκπαιδευτικών λογισμικών
Δεβελάκη Μ., σελ:300

Διερεύνηση της ανάπτυξης της ικανότητας της μοντελοποίησης και της εννοιολογικής κατανόησης για 
τα οικοσυστήματα μαθητών προσχολικής ηλικίας μέσω του λογισμικού Stagecast Creator και του 

Θεατρικού Παιχνιδιού
Κυριάκου Μ., Παπαευριπίδου Μ., Ζαχαρίας Ζ., σελ:455

Διάκριση των Λογισμικών Μοντελοποίησης στις Φυσικές Επιστήμες με βάση το "Επίπεδο 
Μοντελοποίησης": Πρωτογενές, Δευτερογενές, Τριτογενές

Κρητικός Γ., σελ:438

Προβλεπτική χρήση μοντέλων φόρτισης μονωτών και αγωγών
Πετρίδου Ε., Ψύλλος Δ., Χατζηκρανιώτης Ε., σελ:711

Νοητικά μοντέλα των μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου για την έννοια «χημική αντίδραση»
Σάλτα Κ., Τζουγκράκη Χ., σελ:755

Επίπεδα εξηγήσεων και επίπεδα μοντέλων στις βασικές έννοιες της κβαντικής χημείας
Στεφανή Χ., Tσαπαρλής Γ., σελ:807

Οι εμπειρίες των μαθητών με 4 οπτικές αναπαραστάσεις του μικρόκοσμου
Αμαριωτάκης Β., Σπηλιωτοπούλου Β., Ιωαννίδης Γ., σελ:164

Σχεδιασμός Διδακτικού Υλικού μέσα από Συμμετοχικές Διεργασίες - Εφαρμογή και Αποτελέσματα.
Σχολινάκη Α., Λιβίτζιης Μ., Παπαδούρης Ν., Κωνσταντίνου Κ., σελ:827
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Οικολογικές και περιβαλλοντικές εκπαιδευτικές προσεγγίσεις

Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για τη Β/θμια Εκπ/ση 
με τίτλο «Η επίδραση της φωτιάς στο έδαφος»

Κιούπη Β., Αριανούτσου Μ., σελ:392

Δημοφιλή και μη δημοφιλή ζώα στα παιδιά της προσχολικής ηλικίας
Παπαδοπούλου Π., Παραστατίδου Δ., σελ:659

Εκπαιδευτικό υλικό για τη διαχείριση απορριμμάτων και για το Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και 
Κομποστοποίησης

Τόγιας Ν., Σκούλλος Μ., σελ:854

Η παγκόσμια θέρμανση και οι προθέσεις ελλήνων μαθητών/τριών να αναλάβουν δράση
Μαλανδράκης Γ., Stanisstreet M., Boyes E., σελ:522

1000



Κατάλογος εργασιών ανά θεματική ενότητα 

Φύση και ιστορία της επιστήμης στην εκπαίδευση

Πρώιμες «ανακαλύψεις», πρόδρομες ιδέες και άλλες αναχρονιστικές ιστορίες: η περίπτωση του «έργου» 
και των ενεργειακών εννοιών

Κανδεράκης Ν., σελ:369

Το ατομικό μοντέλο του Bohr Επιστημολογική ανάλυση - Εκπαιδευτική αξιοποίηση
Χατζηδάκη Π., σελ:929

Η Αξιοποίηση των νοητικών πειραμάτων στη διδασκαλία των θεωριών της Φυσικής του 20ου αιώνα σε 
μαθητές του Λυκείου. Η περίπτωση «του ανελκυστήρα του Αϊνστάιν».

Βελέντζας Α., Χαλκιά Κ., Σκορδούλης Κ., σελ:232

Διδασκαλία του τρίτου νόμου του Νεύτωνα με επανάληψη του ιστορικού του πειράματος σε μαθητές 
Γυμνασίου.

Αναγνωστόπουλος Α., Κώτσης Κ., σελ:173

Δαρβινικές έννοιες στα εγχειρίδια γεωλογικού περιεχομένου, της Μέσης Εκπαίδευσης, κατά το τέλος του 
19ου αιώνα και τις αρχές του 20ου αιώνα.

Μακρή Κ., Παυλίδης Σ., Καστάνης Ν., σελ:513
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