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Η Γιδακηική ηων Φςζικών Δπιζηημών ζηην Δλλάδα ζήμεπα - 
Μια αναζκόπηζη με αθοπμή ηιρ επγαζίερ ηος 4ος ςνεδπίος 

ηηρ Δ.Γ.Ι.Φ.Δ. 

Παλαγηώηεο Κνπκαξάο1 & Φαλή έξνγινπ2 

1 Καζεγεηήο, Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ ΑΠΘ 

(koumaras@eled.auth.gr) 

2  Λεθηφξηζζα, Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ ΑΠΘ 

(seroglou@eled.auth.gr)  

 

ηε δηάξθεηα ηεο πξνεηνηκαζίαο ηνπ παξφληνο ηφκνπ γηα αθφκε κηα θνξά δήζακε ηελ αίζζε-
ζε φηη ε δηνξγάλσζε ελφο ζπλεδξίνπ γηα ηε δηδαθηηθή ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ απνηειεί 
έλα θαιφ πεξηβάιινλ δηεξεχλεζεο ησλ δηάθνξσλ δξφκσλ έξεπλαο πνπ έρνπλ επηιέμεη φινη 
φζνη αζρνινχληαη σο εηδηθνί κε ηε κειέηε ηνπ δηεπηζηεκνληθνχ απηνχ ρψξνπ. ιν θαη πεξηζ-
ζφηεξν καο απνθαιχπηνληαλ κηα ραξηνγξάθεζε ησλ ζηφρσλ, ησλ πξνζδνθηψλ θαη ησλ αλα-
γθψλ ησλ δηαθφξσλ εξεπλψλ θαη αλαπηπμηαθψλ πξνζπαζεηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ 
πεξηνρή ηεο δηδαθηηθήο ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ζηελ Διιάδα ζήκεξα. ηηο ελφηεηεο πνπ 
αθνινπζνχλ παξνπζηάδνπκε ζχληνκα ηνπο ηέζζεξηο θχξηνπο ηνκείο έξεπλαο πνπ μερσξίζακε 
ζηελ πξνζπάζεηά καο λα ζπγθξνηήζνπκε ηα θεθάιαηα ηνπ παξφληνο ηφκνπ. 

Αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα θαη βηβιία Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ 

Ζ απφθαζε λα εζηηαζηεί ην 4ο Παλειιήλην πλέδξην ηεο Έλσζεο γηα ηε Γηδαθηηθή ησλ Φπζη-
θψλ Δπηζηεκψλ ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα θαη βηβιία ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ δειψλεη 
θαη ηελ άπνςή καο λα δνζεί απφ ηελ επηζηεκνληθή καο θνηλφηεηα πξνηεξαηφηεηα ζην ζέκα 
ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ. ηα ηειεπηαία 10 ρξφληα ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα θαη ηα 
βηβιία Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ, ζην επίπεδν ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο, έρνπλ αιιάμεη 
ηξεηο θνξέο. Μέρξη ην 1999 ίζρπε έλα αλαιπηηθφ πξφγξακκα ην νπνίν αληηθαηαζηάζεθε απφ 
έλα δεχηεξν πνπ δεκνζηεχηεθε ηε ρξνληά εθείλε. Σε δεκνζίεπζε ηνπ ΑΠ αθνινχζεζε ε 
ζπγγξαθή ησλ αληίζηνηρσλ βηβιίσλ. ηε ζπλέρεηα, ηξίην αλαιπηηθφ πξφγξακκα εκθαλίδεηαη, 
ζηελ αξρηθή ηνπ κνξθή ην 2001 (18-09-2001, ΦΔΚ 1366η.Β΄). Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη δεκν-
ζηεχηεθε ην ΑΠ απηφ ηε ζηηγκή πνπ ην βηβιίν ηεο η‟ Σάμεο ηνπ δεκνηηθνχ πνπ γξάθηεθε κε 
βάζε ην πξνεγνχκελν ΑΠ δελ είρε αθφκε θηάζεη ζηα ζρνιεία. ήκεξα, θη ελψ κε βάζε 
απηφ ην ηειεπηαίν ΑΠ, γξάθηεθαλ βηβιία γηα ην Γεκνηηθφ θαη γηα ηελ Α‟ θαη Β΄ Γπκλαζίνπ, ν 
ππνπξγφο Παηδείαο έρεη ζέζεη ζέκα λέαο (ηέηαξηεο!) αιιαγήο ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκά-
ησλ θαη θαηά ζπλέπεηα θαη ησλ βηβιίσλ.  

Θεσξνχκε φηη αξκφδηνη γηα ηελ ζχληαμε ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ζα πξέ-
πεη λα είλαη ηα κέιε ηεο θνηλφηεηαο ηεο Γηδαθηηθήο ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ θαη φρη ππεξε-
ζηαθνί παξάγνληεο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ θαη απνζπαζκέλνη ζε απηφ θαζεγεηέο 
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ ζπλέηαμαλ ην ζεκεξηλφ ΑΠ (βι. Γεσξγηάδνπ ζην πξψην 
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θεθάιαην ηνπ παξφληνο ηφκνπ). ην ζεκεξηλφ ΑΠ ππάξρεη χιε ε νπνία, ζχκθσλα κε 
έξεπλεο, γίλεηαη θαηαλνεηή κφλν απφ ην 5% ησλ καζεηψλ ζηνπο νπνίνπο απεπζχλεηαη, θα-
ζψο θαη χιε πνπ δελ ππάξρεη ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα άιισλ ρσξψλ (Κνπκαξάο 2007, 
θαζψο θαη Κνπκαξάο 2008 ζην πξψην θεθάιαην ηνπ παξφληνο ηφκνπ). Θεσξνχκε φηη ε θνη-
λφηεηά καο νθείιεη λα κελ αζρνιείηαη κφλν κε ην πψο ζα δηδαρηεί έλα ζέκα αιιά θαη κε δεηή-
καηα ζθνπψλ θαη ζηφρσλ ηεο εθπαίδεπζεο ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ θαη ηελ πινπνίεζή 
ηνπο ζε αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα (βι. Καξχδαο ζην πξψην θεθάιαην ηνπ παξφληνο ηφκνπ). 

Κπξίαξρν ξεχκα, ζε φιν ηνλ θφζκν, ζηε δηδαθηηθή ζήκεξα είλαη ν Γξακκαηηζκφο ζηηο Φπζη-
θέο Δπηζηήκεο. Πξνηείλνπκε ηε ρξήζε ηνπ φξνπ «Γξακκαηηζκφο ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο» 
αληί ηνπ φξνπ «Δπηζηεκνληθφο Αιθαβεηηζκφο» κε ηνλ νπνίν έρεη απνδνζεί απφ πνιινχο ζηα 
ειιεληθά ν φξνο “Scientific Literacy‖, γηαηί ζηε γιψζζα καο κε ηνλ φξν «Δπηζηήκε» δελ ελ-
λννχκε κφλν ηηο «Φπζηθέο Δπηζηήκεο» (Science) αιιά αλαθεξφκαζηε ζε φιεο ηηο πεξηνρέο 
έξεπλαο ηεο γλψζεο (Δπηζηήκε – Δpistemy) φπσο νη «Κνηλσληθέο Δπηζηήκεο», νη 
«Οηθνλνκηθέο Δπηζηήκεο», νη «Γεσηερληθέο Δπηζηήκεο» θηι. ηνλ φξν “Scientific Literacy” ηα 
ηειεπηαία 50 ρξφληα έρνπλ απνδνζεί πνιιέο ζεκαζίεο (Πνιπδψεο 2007, θαζψο θαη Κφθθνηαο 
θαη Σζαπαξιήο ζην πξψην θεθάιαην ηνπ παξφληνο ηφκνπ). ήκεξα θαίλεηαη λα επηθξαηεί, 
γηα ηε ζεκαζία ηνπ “Scientific Literacy”, ν νξηζκφο πνπ δίδεη ζηνλ φξν ην πξφγξακκα αμηνιφ-
γεζεο PISA (βιέπε Απνζηνιφπνπινο θ.ά. ζην πξψην θεθάιαην ηνπ παξφληνο ηφκνπ). 

Ζ κειέηε ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ ρσξψλ πνπ έρνπλ θαιά απνηειέζκαηα ζην πξφ-
γξακκα αμηνιφγεζεο PISA δείρλεη φηη ηα πξνγξάκκαηα απηά εζηηάδνληαη: 1) ηελ θαιιηέξγεηα 
γλψζεσλ πνπ ζπλδένληαη κε ην πιαίζην ηεο θαζεκεξηλήο δσήο 2) ηελ θαιιηέξγεηα ηθαλνηή-
ησλ γηα ηελ θαζεκεξηλή δσή πνπ επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο δηδαζθαιίαο κεζνδνινγίαο ησλ 
Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ (άζθεζε ζηηο επηζηεκνληθέο δεμηφηεηεο). εκεηψλεηαη φηη ε επίηεπμε ησλ 
παξαπάλσ επηδηψθεηαη κε αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ πεξηιακβάλνπλ κηθξφ αξηζκφ επη-
ιεγκέλσλ ελνηήησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ, ψζηε ε έθηαζε ηεο χιεο λα κελ ιεηηνπξγεί εηο βά-
ξνο ηεο θαιιηέξγεηαο ησλ ηθαλνηήησλ (Κνπκαξάο 2008, θαη Πξάκαο, Κνπκαξάο ζην πξψην 
θεθάιαην ηνπ παξφληνο ηφκνπ). Ζ αλαθνξά ζε γλψζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ην πιαίζην ηεο 
θαζεκεξηλήο δσήο δελ πξέπεη λα εξκελεπηεί σο «έθπησζε» ζην επίπεδν ησλ γλψζεσλ. Ζ 
πξνζέγγηζε απηή ηεο δηδαζθαιίαο ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ κπνξεί λα είλαη κάιηζηα πεξηζ-
ζφηεξν νπζηαζηηθή θαη πνηνηηθή, απηφ πνπ αιιάδεη είλαη ην πιαίζην αλαθνξάο ησλ γλψζεσλ. 
Γηα παξάδεηγκα, αληί ηεο θιαζηθήο κνξθήο (εχθνιεο) άζθεζεο ζην επίπεδν ηεο Α‟ Λπθείνπ: 
«ζψκα πέθηνληαο θαηαθφξπθα απφ ηελ βεξάληα ελφο θηηξίνπ θηάλεη ζην έδαθνο κε ηαρχηεηα 
30 m/sec. Απφ πνην χςνο έπεζε;» κπνξνχκε λα δηαηππψζνπκε ηελ άζθεζε ζηελ αθφινπζε 
κνξθή πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ θαζεκεξηλή δσή «Απηνθίλεην θηλείηαη ζηελ εζληθή νδφ κε ηαρχ-
ηεηα 108 km/h (απηφ είλαη 30 m/sec) θαη αηθληδίσο ρηππά ζε έλα ζηαζεξφ εκπφδην. Ο νδεγφο 
πνπ δελ θνξά δψλε εθηνμεχεηαη απφ απηνθίλεην θαη ρηππά ζην πεδνδξφκην. Ζ ηαρχηεηα κε 
ηελ νπνία έπεζε ζην πεδνδξφκην κε πηψζε απφ πνην φξνθν ηζνδπλακεί;» ηελ πξψηε πεξί-
πησζε, ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο ηχπνπο ηεο ειεχζεξεο πηψζεο  h = ½ g t2  θαη v = g t,  κε 
g = 10 m/sec2  βξίζθνπκε  t = 3 sec  θαη  h = 45 κέηξα. ηε δεχηεξε πεξίπησζε, ε άζθεζε 
κπνξεί λα ιπζεί ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο ίδηνπο ηχπνπο θαη ην λφκν ηεο αδξάλεηαο θαη δερφκε-
λνη φηη θάζε φξνθνο έρεη χςνο πεξίπνπ  3 m, πξνθχπηεη φηη ε εθηφμεπζε ηνπ νδεγνχ ζην πε-
δνδξφκην κεηά απφ ζχγθξνπζε κε ηαρχηεηα 108 km/h ζε ζηαζεξφ εκπφδην ηζνδπλακεί κε 
πηψζε απφ ηνλ 15ο φξνθν. Αλάινγα κπνξνχλ λα κειεηεζνχλ ζέκαηα απηνθηλεηηζηηθψλ αηπ-
ρεκάησλ κε ρξήζε ηχπσλ πνπ δηδάζθνληαη ζηε Φπζηθή ηεο Α‟ Λπθείνπ, αληί νη ηχπνη απηνί 
λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ιχζε «βηβιην-πξνβιεκάησλ». ε ηειεπηαία αλάιπζε, ζρεδφλ ην 
ζχλνιν ησλ καζεηψλ ζα γίλνπλ νδεγνί, θαη πάλησο φινη επηβάηεο απηνθηλήησλ, ελψ ειάρη-
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ζηνη ζα γίλνπλ Φπζηθνί. Άπνςή καο είλαη φηη απηή ε πξνζέγγηζε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ Φπζη-
θψλ Δπηζηεκψλ δελ ζα έρεη κφλν ζαλ απνηέιεζκα ηελ δεκηνπξγία πνιηηψλ εγγξάκκαησλ 
ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο αιιά θαη ηελ πξνεηνηκαζία κειινληηθψλ επηζηεκφλσλ πνπ ζα ππε-
ξεηήζνπλ κε κεγαιχηεξε θαληαζία θαη δεκηνπξγηθφηεηα ηελ έξεπλα ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο. 

Ζ θαιιηέξγεηα ηθαλνηήησλ γηα ηελ θαζεκεξηλή δσή βξίζθεηαη ζε ζπκθσλία κε ηελ πξφηαζε 
πνιιψλ ζεσξεηηθψλ ηεο εθπαίδεπζεο: «Οη πεξηζζφηεξνη ζεσξεηηθνί ηεο εθπαίδεπζεο, πνπ 
αζρνινχληαη δηεζλψο κε ην εξψηεκα “ηη είδνπο ζρνιεία ρξεηαδφκαζηε ζήκεξα”, θαηαιήγνπλ 
ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα ζρνιεία πξέπεη λα απνζηαζηνπνηεζνχλ απφ ην παξαδνζηαθφ πξφηπ-
πν παξνρήο πιεξνθνξηψλ θαη λα πξνζαλαηνιηζηνχλ ζηελ θαιιηέξγεηα θάπνησλ ζεκαληηθψλ 
ηθαλνηήησλ, πνπ ζπλήζσο απνθαινχληαη “ηθαλφηεηεο – θιεηδηά”. Σέηνηεο είλαη π.ρ. ε δεκηνπξ-
γηθφηεηα, ε ηθαλφηεηα απηφλνκεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ, ε πξνζπκία γηα νκαδηθή εξγαζία 
θαη γηα ζπλερή αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ, ε ηθαλφηεηα ζρεδηαζκνχ θαη αλάιπζεο» (Σζηάθαινο 
2002). Απφ ηελ κεξηά ηεο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ, απηφ κπνξεί 
λα θαιιηεξγεζεί κέζα απφ ηε δηδαζθαιία κεζνδνινγίαο ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ. Ηθαλφηε-
ηεο (δεμηφηεηεο), ζε αθαδεκατθφ φκσο πιαίζην, ζηφρεπαλ λα θαιιηεξγήζνπλ ηα αλαιπηηθά 
πξνγξάκκαηα Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ απφ ηελ επνρή ηνπ 1960. κσο ηφηε ην εξψηεκα «πψο 
απηέο ζα γίλνπλ ηθαλφηεηεο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο;» είηε δελ θαίλεηαη λα απαζρνινχζε ηνπο 
αξκνδίνπο, αθνχ ζηφρνο ήηαλ ε παξαγσγή εμεηδηθεπκέλσλ επηζηεκφλσλ, (άξα δεηνχζαλ 
ηθαλφηεηεο ζηνλ αθαδεκατθφ ρψξν) είηε ζεσξνχζαλ φηη κπνξνχζαλ λα κεηαθέξνληαη απφ ηνλ 
αθαδεκατθφ ρψξν ζην ρψξν ηεο θαζεκεξηλήο δσήο. ην πιαίζην ηνπ Γξακκαηηζκνχ ζηηο 
Φπζηθέο Δπηζηήκεο, ε απφθηεζε ηθαλνηήησλ επηδηψθεηαη κε ηελ ελαζρφιεζε κε πξνβιήκαηα 
ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, κε ζηφρν ηελ αλάπηπμή ηνπο ζην πιαίζην ηεο θαζεκεξηλήο δσήο. Έηζη 
π.ρ. ν καζεηήο κε ηελ ελαζρφιεζή ηνπ κε πξνβιήκαηα ηεο παξαπάλσ κνξθήο, κπνξεί λα 
απνθηήζεη ηελ ηθαλφηεηα λα ειέγμεη αλ ην ζπκπέξαζκά ηνπ ή ην ζπκπέξαζκα άιισλ ζηεξίδε-
ηαη ζε δεδνκέλα θαη αο ζθεθηνχκε ηε ρξεζηκφηεηα ηεο ηθαλφηεηαο λα κπνξεί ν πνιίηεο λα 
ειέγμεη αλ ην ζπκπέξαζκα ελφο πνιηηηθνχ ή δεκνζηνγξάθνπ ζηεξίδεηαη ή φρη ζηα δεδνκέλα.  

Οη εξγαζίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην πξψην θεθάιαην ηνπ παξφληνο ηφκνπ ηαμηλνκνχληαη 
γεληθά ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: α) Δξγαζίεο πνπ παξνπζηάδνπλ λέεο ηάζεηο ζηε δηακφξθσζε 
αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ θαη ηελ πινπνίεζή ηνπο ζηα αλαιπηηθά 
πξνγξάκκαηα άιισλ ρσξψλ, β) εξγαζίεο θξηηηθήο, απφ δηάθνξεο νπηηθέο γσλίεο, ησλ ζεκε-
ξηλψλ βηβιίσλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο θαη γ) εξγαζίεο κε πξν-
ηάζεηο γηα δεκηνπξγία αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ.  

Γηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηε κάζεζε ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο  

ην δεχηεξν θεθάιαην ηνπ παξφληνο ηφκνπ θηινμελνχληαη έξεπλεο θαη πξνηάζεηο πνπ πξνθα-
ινχλ λα αλαζεσξεζεί, λα επαλεμεηαζηεί θαη λα βειηησζεί ν ηξφπνο πνπ κέρξη πξφζθαηα 
πξνζεγγίδνληαλ ε δηδαζθαιία ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ. ην πεδίν απηφ ε έξεπλα ζηελ Δι-
ιάδα θαίλεηαη λα είλαη ζπληνληζκέλε κε ηηο δηεζλείο ηάζεηο έξεπλαο, ελψ ηαπηφρξνλα εθθξά-
δεη ηελ αλάγθε εζηίαζεο ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ κειινληηθψλ θαη ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθψλ 
ζε δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ ζα είλαη δπλαηφλ λα εθθξάζνπλ θαη λα πινπνηήζνπλ ηνπο 
ζηφρνπο θαη ηηο επηδηψμεηο κηαο λέαο γεληάο αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ ή επξχηεξνπ εθπαη-
δεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ πνπ ζα θαιιηεξγεί ην Γξακκαηηζκφ ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο. 

ην ζχλνιφ ηνπο νη έξεπλεο θαη νη κειέηεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζην δεχηεξν θεθάιαην ηνπ 
ηφκνπ απηνχ εθθξάδνπλ ηελ πξνζπάζεηα λα μεπεξαζηεί έλαο δηπιφο επηζηεκνληθφο απνθιεη-
ζκφο. Οη Φπζηθέο Δπηζηήκεο γηα ρξφληα παξνπζηάδνληαλ ζηε δηδαζθαιία απνκνλσκέλεο 
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απφ ηηο ππφινηπεο πεξηνρέο γλψζεο θαη εκπεηξίαο θαη μεθνκκέλεο απφ ηνλ θνηλσληθφ ηζηφ 
κέζα ζηνλ νπνίν έρνπλ αλαπηπρζεί θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην θνκκάηη ηνπ. Σαπηφρξνλα 
ην δηδαθηηθφ πιηθφ, ηα κέζα θαη νη κέζνδνη δηδαζθαιίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα λα επη-
θνηλσλήζνπλ ηε γλψζε ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ έθεξαλ ραξαθηεξηζηηθά πνπ απνζάξξπ-
λαλ, απνκάθξπλαλ θαη νπζηαζηηθά απέθιεηαλ απφ ηε κάζεζε ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο πνι-
ινχο θαη δηαθνξεηηθνχο πιεζπζκνχο φπσο π.ρ. ηηο γπλαίθεο, ηα άηνκα κε πξνβιήκαηα 
φξαζεο ή αθνήο, ηνπο νηθνλνκηθνχο κεηαλάζηεο, καζεηέο πξνεξρφκελνπο απφ νηθνγέλεηεο κε 
ρακειά εηζνδήκαηα αιιά θαη φινπο ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο πνπ δελ ελδηαθέξνληαλ 
λα γίλνπλ επαγγεικαηίεο ζην ρψξν ηνλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ (έξνγινπ 2006). 

ην πιαίζην απηφ έρνπκε πξνηάζεηο γηα δηαζεκαηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο δηδαζθαιίαο ησλ 
Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ νη νπνίεο έξρνληαη λα ζπλαληήζνπλ ηα ππφινηπα καζήκαηα ηνπ αλαιπ-
ηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ε δηδαζθαιία απφ κνλνδηάζηαηε θαη κνλνζήκαληε κεηαηξέπεηαη ζε 
πνιπεπίπεδε θαη πνιπκνξθηθή. Γχξσ απφ έλα θεληξηθφ ζέκα, αλαπηχζζνληαη δξάζεηο κέζα 
θαη έμσ απφ ηελ ηάμε νη νπνίεο δελ εθθξάδνπλ κφλν επηκέξνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο πνπ 
αθνξνχλ ηα δηαθνξεηηθά καζήκαηα αιιά, θπξίσο πξνζβιέπνπλ ζηελ πινπνίεζε 
«ππεξζηφρσλ» γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηθαλνηήησλ-θιεηδηψλ γηα ηε δσή ησλ ζεκεξηλψλ θαη κει-
ινληηθψλ πνιηηψλ. Δπίζεο, κέζα απφ ηε ζπλάληεζε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ Φπζηθψλ Δπηζηε-
κψλ κε ηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε, κπνξνχκε λα δηεξεπλήζνπκε ηε δπλακηθή ησλ Φπζη-
θψλ Δπηζηεκψλ σο κηαο θνηλήο «γιψζζαο» αλάκεζα ζε αλζξψπνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ 
δηαθνξεηηθνχο ηφπνπο θαη πνιηηηζκνχο θαζψο θαη σο ελφο πεξηβάιινληνο αλάδεημεο ηεο 
ζπκβνιήο ησλ δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκψλ ζηελ δφκεζε ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ. Σν γεγνλφο 
φηη νη Φπζηθέο Δπηζηήκεο απνηεινχλ κηα γιψζζα επηθνηλσλίαο, θαίλεηαη λα απαζρνιεί αξ-
θεηνχο εξεπλεηέο πνπ δηεξεπλνχλ ηε ρξήζε ησλ επηκέξνπο φξσλ απηήο ηεο «γιψζζαο» θαη 
ηε ζρέζε ηεο κε ηε γιψζζα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο. Άιινη εξεπλεηέο κειεηνχλ ηελ αιιειεπί-
δξαζή ηεο «γιψζζαο» ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ κε άιιεο «γιψζζεο» φπσο ηνπ πνιηηηζκνχ 
θαη ηεο ηερλνινγίαο θαη εζηηάδνπλ  ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά, ζηα δνκηθά ζπζηαηηθά θαη 
ζηηο ιεηηνπξγίεο ηεο, θαζψο θαη ζηε ζρέζε ηεο κε ηα αληηιεπηηθά δεδνκέλα θαη ηε δηακφξθσ-
ζε λνεκάησλ. 

Γηα λα πξαγκαηνπνηεζνχλ φκσο ηα παξαπάλσ νη εξεπλεηέο δηεξεπλνχλ, κειεηνχλ θαη πξν-
ηείλνπλ κηα ζεηξά απφ αιιαγέο φπσο: 

α) Σε κεηάβαζε απφ ηε δηδαζθαιία ηεο γλψζεο ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ζηε δηδαζθαιία 
θαη ηεο θχζεο ηεο γλψζεο ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ αλαδεηθλχνληαο ην θνηλσληθφ θαη 
πνιηηηζκηθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν νη Φπζηθέο Δπηζηήκεο αλαπηχζζνληαη θαη εμειίζ-
ζνληαη. Πιένλ δελ ζηνρεχνπκε κφλν ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ γλψζεσλ αιιά θαη ζηελ θαι-
ιηέξγεηα γλσζηηθψλ θαη κεηαγλσζηηθψλ ηθαλνηήησλ θαη ζηελ αλάδεημε ζηάζεσλ θαη α-
μηψλ πνπ εθθξάδνπλ ή αληαλαθινχλ νη γλψζεηο ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ. 

β) Σε κεηάβαζε απφ ηηο παξαδνζηαθέο κνξθέο δηδαζθαιίαο ζηνλ ελαιιαθηηθφ ζρεδηαζκφ 
δξαζηεξηνηήησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ αθεγήζεηο (π.ρ. θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο, ινγνηε-
ρληθά θείκελα, απνθφκκαηα εθεκεξίδσλ, δηήγεζε ηζηνξηψλ), ζεαηξηθέο πξαθηηθέο (π.ρ. 
δξακαηηθφ παηρλίδη, παληνκίκα) θαη ελζσκαηψλνπλ ηηο ηέρλεο ζηε κάζεζε ζηηο Φπζηθέο 
Δπηζηήκεο, εληζρχνληαο ηνλ παξάγνληα ηεο έθθξαζεο δεκηνπξγηθφηεηαο ζηελ ηάμε. 

γ) Σελ αλαζεψξεζε ηνπ ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ απφ θεληξηθφ πξφζσπν κε «δηδαθηηθά» 
ραξαθηεξηζηηθά ζε εκςπρσηή θαη ζπληνληζηή ησλ ζπκκεηνρηθψλ νκαδηθψλ δξάζεσλ ησλ 
καζεηψλ θαη ησλ καζεηξηψλ. 
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δ) Σελ αλαζεψξεζε ησλ νξίσλ ηεο εθπαίδεπζεο ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο θαη ηελ ελζσκά-
ησζε ησλ άηππσλ θαη κε ηππηθψλ κνξθψλ εθπαίδεπζεο ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα, ή 
ηνπιάρηζηνλ ζηε καζεζηαθή πξαγκαηηθφηεηα. 

ε) Σν άλνηγκα ηνπ «εξγαζηεξίνπ» ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ζε ρψξνπο πέξα απφ ην ζρν-
ιείν φπσο ε παηδηθή ραξά θαη ην ινχλα παξθ επηζηξέθνληαο νπζηαζηηθά ζηνλ πξψην 
ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα παηδηά καζαίλνπλ: ην παηρλίδη. 

 

Ιδέεο καζεηψλ θαη δηδαζθαιία ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ 

Παξαηεξνχκε φηη αξθεηνί είλαη νη εξεπλεηέο πνπ αζρνινχληαη κε ηε δηεξεχλεζε ησλ ηδεψλ 
ησλ καζεηψλ γηα κηα ζεηξά απφ έλλνηεο θαη θαηλφκελα ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ. Οη έξεπλεο 
απηέο, πνπ μεθίλεζαλ ζην πιαίζην ηνπ θηλήκαηνο ηνπ επνηθνδνκεηηζκνχ ηε δεθαεηία ηνπ 
1980 θαη ζπλερίδνληαη κέρξη ζήκεξα, εθθξάδνπλ κία ελεξγή εδψ θαη πνιιά ρξφληα ηάζε 
έξεπλαο δηεζλψο. ήκεξα ππάξρνπλ πιένλ θαηαγεγξακκέλεο νη ηδέεο ησλ καζεηψλ ζε πάξα 
πνιιέο δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ηεο κάζεζεο ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο θαη έρνπλ αλαπηπρζεί 
θαη αμηνινγεζεί πξνηάζεηο γηα ηε δηδαθηηθή ηνπο «αληηκεηψπηζε». Φπζηθά, ν επνηθνδνκεηη-
ζκφο έρεη δερηεί ζνβαξή θξηηηθή. Ζ θξηηηθή απηή αθνξά θπξίσο ην θηινζνθηθφ ππφβαζξν ηνπ 
επνηθνδνκεηηζκνχ, κηα θαη ζην ρψξν ηεο θηινζνθίαο ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ είλαη αξθεηνί 
νη επηθξηηέο ησλ ζεσξηψλ ηνπ Kuhn θαη ησλ ζπλερηζηψλ ηνπ, ζηηο νπνίεο ζηεξίρηεθε ε 
έθθξαζε ηνπ επνηθνδνκεηηθνχ ξεχκαηνο ζηε δηδαθηηθή ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ. Σαπηφρξν-
λα φκσο, νη αιιειεπηδξαζηαθέο πξαθηηθέο δηδαζθαιίαο πνπ εηζήγαγε ν επνηθνδνκεηηζκφο 
ζπλερίδνπλ λα γίλνληαη απνδεθηέο θαη λα ελζαξξχλνληαη αθφκα θαη απφ θηινζφθνπο ησλ 
Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ (Matthews 1994/2007). ην επνηθνδνκεηηθφ ξεχκα είλαη ζηφρνο λα 
αιιάμεη άπνςε ν καζεηήο ή ε καζήηξηα θάησ απφ ην θσο ησλ απνδείμεσλ (θξίζηκν πείξακα 
– γλσζηηθή ζχγθξνπζε). Αλ ζέινπκε λα κεηαθέξνπκε απηή ηελ ζπγθξνπζηαθή εμέιημε ησλ 
ηδεψλ ησλ καζεηψλ θαη ησλ καζεηξηψλ ζήκεξα θαη λα ηελ δνχκε θάησ απφ ην πξίζκα ηνπ 
Γξακκαηηζκνχ ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο, ηφηε ν λένο ζηφρνο πνπ αλαδεηθλχεηαη είλαη: ν πνιί-
ηεο λα έρεη θαιιηεξγεκέλεο ηηο ηθαλφηεηεο εθείλεο πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηελ αιιαγή απφςεσλ 
θαη ζηνλ ζπληνληζκφ ηνπ κε ηα λέα δεδνκέλα (πνπ θάζε θνξά παξνπζηάδνληαη) γηα θάπνην 
ζέκα γηα ην νπνίν πξέπεη λα πάξεη απνθάζεηο ζεκαληηθέο γηα ηε δσή ηνπ. ε κεηαγλσζηηθφ 
θαη ζπλαηζζεκαηηθφ επίπεδν ζηφρνο ζα είλαη νη καζεηέο θαη νη καζήηξηέο λα κπνξνχλ λα 
αλαινγίδνληαη ηελ πξνζσπηθή ηνπο πνξεία ζηελ αιιαγή ησλ ηδεψλ, ησλ αμηψλ θαη ησλ ζηά-
ζεσλ ηνπο, φρη κφλν ζρεηηθά κε ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο, αιιά θαη πέξα απφ απηέο. Έλα πα-
ξάδεηγκα ησλ γλσζηηθψλ θαη κεηαγλσζηηθψλ ηθαλνηήησλ θαη ησλ ζηάζεσλ ζηηο νπνίεο ζην-
ρεχεη ν Γξακκαηηζκφο ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο είλαη απηέο πνπ αθνξνχλ ηε ζπιινγή θαη ηε 
ρξήζε απνδείμεσλ, ηελ αιιαγή ηδεψλ ππφ ην θσο ησλ απνδείμεσλ, ηελ θξηηηθή αλαζθφπεζε 
ησλ δηαδηθαζηψλ θ.ά. (Harlen & Elstgeest 1993/2005). 

ε απηφ ην λέν πιαίζην παξαηεξνχκε ην άλνηγκα ηεο έξεπλαο πξνο ηε κειέηε ηεο αλάπηπμεο 
ηδεψλ ζε δηεπηζηεκνληθά πεξηβάιινληα, ηνλ εληνπηζκφ δνκηθψλ γλσζηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ 
ππξνδνηνχλ ή αλαπαξάγνπλ νκάδεο ηδεψλ, ηε κειέηε ησλ επηζηεκνινγηθψλ θαη παηδαγσγη-
θψλ αληηιήςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Οη εξεπλεηέο επίζεο ελδηαθέξνληαη λα θαηαγξάςνπλ ηηο 
ζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αιιά θαη ηηο ηδέεο θαη ηηο ζηάζεηο καζεηψλ θαη καζεηξηψλ πνπ 
αθνξνχλ ηε κεηαγλσζηηθή ζεψξεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ θαη ησλ αιιε-
ιεπηδξάζεσλ ηνπο κε ηελ θνηλσλία. 
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Σερλνινγίεο πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσλίαο (ΣΠΔ) ζηε δηδαζθαιία ησλ Φπζηθψλ 
Δπηζηεκψλ 

Οη ηερλνινγίεο πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσλίαο (ΣΠΔ), εθαξκνδφκελεο ζηε δηδαζθαιία ησλ 
Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ αιιά θαη ζηελ εθπαίδεπζε γεληθφηεξα, αξρηθά επέδξαζαλ αλαπηπμηαθά 
θαη εξεπλεηηθά δίλνληαο θπξίσο έκθαζε ζηελ ηερλνινγία. ήκεξα γίλεηαη φιν θαη πην μεθάζα-
ξε ε αλάγθε γηα ελεξγνπνίεζε δνκηθψλ παηδαγσγηθψλ αξρψλ ζηελ αλάπηπμε πεξηβαιιφ-
λησλ φπνπ ε κάζεζε ζα δηεπθνιχλεηαη θαη ζα ελζαξξχλεηαη, επηηξέπνληαο ζηελ ηερλνινγία 
λα πξνάγεη ηελ εθπαηδεπηηθή αλάπηπμε θαη θαηλνηνκία. Έηζη, ε ηερλνινγία απνθηά ην ξφιν 
ηνπ «κέζνπ» γηα ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη απνκπζνπνηείηαη, ελψ ε απνκπζνπνίεζε 
απηή αλνίγεη ην δξφκν γηα απνηειεζκαηηθά δηαδηθηπαθά πεξηβάιινληα κάζεζεο, παξέρνληαο 
γφληκε αλάδξαζε (Koulountzos & Seroglou 2007). 

ην ηειεπηαίν θεθάιαην ηνπ ηφκνπ απηνχ παξνπζηάδνληαη κηα ζεηξά απφ πξνηάζεηο γηα ε-
θαξκνγέο ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ. Αξθεηέο είλαη νη εξγαζίεο νη 
νπνίεο αθνξνχλ ηελ αλάπηπμε εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ ηα νπνία: α) Αλαδεηθλχνπλ ηηο 
ηδέεο ησλ καζεηψλ θαη β) επηρεηξνχλ λα δηδάμνπλ έλλνηεο θαη θαηλφκελα ησλ θπζηθψλ επη-
ζηεκψλ ζηα πιαίζηα ηνπ επνηθνδνκεηηζκνχ. Οη εθαξκνγέο απηέο εζηηάδνληαο ζε ζεκαηηθέο 
πεξηνρέο νη νπνίεο ζπλήζσο εκθαλίδνληαη ζηα ειιεληθά αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, φπσο π.ρ. 
ε νπηηθή, ν ειεθηξηζκφο, νη ηαιαληψζεηο, ε ζεξκφηεηα, ηα ρεκηθά θαηλφκελα, ε ελαιιαγή ησλ 
επνρψλ θ.ά. Άιιεο εξγαζίεο αλαθέξνληαη ζηε ρξήζε ησλ πξνζνκνηψζεσλ ζηε δηδαζθαιία 
ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ζε καζεηέο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, εζηηάδνληαο ζε έλλνηεο 
φπσο ε αληίζηαζε ηνπ αέξα, ε ηζφρσξε κεηαβνιή ησλ αεξίσλ θ.ά. 

Έλα ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ΣΠΔ είλαη ε δπλακηθή ηνπο ζην ζρεδηαζκφ εηδηθψλ πεξηβαιιφλησλ 
γηα ηελ ελζσκάησζε πιεζπζκψλ κε ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ζηελ πξφζβαζε θαη αληαιια-
γή ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηελ ελζάξξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηε κάζεζε. Απηή ηε δπλακη-
θή θαίλεηαη λα δηεξεπλνχλ κηα νκάδα απφ ηηο εξγαζίεο ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ. Έλαο πξψηνο 
πιεζπζκφο-ζηφρνο είλαη ηα παηδηά κε καζεζηαθέο αλάγθεο, ζηα νπνία απεπζχλνληαη εηδηθά 
ινγηζκηθά γηα ηε δηδαζθαιία ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ. Έλαο δεχηεξνο πιεζπζκφο-ζηφρνο 
είλαη νη επηζθέπηεο ησλ κνπζείσλ, γηα ηνπο νπνίνπο νη ΣΠΔ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ κηα 
επηθνηλσληαθή θαη γλσζηηθή βάζε. Έλαο ηξίηνο πιεζπζκφο κε ζεκαληηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηελ 
θνηλφηεηά καο είλαη απηφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαί-
δεπζεο πνπ δηδάζθνπλ Φπζηθέο Δπηζηήκεο. Γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο απηνχο πξνηείλεηαη λα 
αλαπηπρζνχλ δηαδηθηπαθά πεξηβάιινληα πνπ ζα παξέρνπλ: α) πιεξνθνξίεο γηα επηκέξνπο 
ζέκαηα ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ, β) πξνηάζεηο γηα δηδαθηηθφ πιηθφ θαη δηδαθηηθέο πξνζεγγί-
ζεηο ζηε δηδαζθαιία ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ, γ) παξαδείγκαηα πινπνηεκέλσλ δηδαζθα-
ιηψλ αιιά θαη ε) ρψξν επηθνηλσλίαο, ζπδήηεζεο θαη πξνβιεκαηηζκνχ γηα ηε δηδαζθαιία ησλ 
Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ. Σα δηαδηθηπαθά εθπαηδεπηηθά wiki ζα κπνξνχζαλ λα ππνζηεξίμνπλ ηηο 
παξαπάλσ αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Έλαο ηέηαξηνο θαη κεγάινο ζε φγθν πιεζπζκφο 
είλαη φινη φζνη εθπαηδεχνληαη δηαδηθηπαθά, ηνπο νπνίνπο θαη αθνξνχλ νη πξνηάζεηο γηα απφ 
απφζηαζε, ζχγρξνλε ή αζχγρξνλε, εθπαίδεπζε ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο. 

Διπίδνπκε ην βηβιίν πνπ θξαηάηε ζηα ρέξηα ζαο λα ζαο θαλεί ελδηαθέξνλ θαη ρξήζηκν θαη 
επρφκαζηε κέζα απφ ηε ζπλάληεζε απηή λα πξνθχςνπλ λέεο ελδηαθέξνπζεο φςεηο θαη πεξη-
νρέο έξεπλαο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ, θαζψο θαη ζπκπεξάζκαηα πνπ 
ζχληνκα λα ελζσκαησζνχλ ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ηεο ρψξαο καο. 

Θεζζαινλίθε - Μάεο 2008 
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Νέεο ηάζεηο ζηε δηακφξθσζε αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ζηελ 
ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε: ηξνθή πξνο κηα αλζξσπηζηηθή πξννπηηθή 

 

Παλαγηώηεο Κόθθνηαο1 & Γεκήηξεο Λαζνύξεο2 

1 Οκ. Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ (kokkotas@primedu.uoa.gr) 

2 Γηδάθηνξαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ (dimlath@yahoo.gr) 

 

ΠΔΡΙΛΖΦΖ: Ο ζθνπφο απηήο ηεο εξγαζίαο είλαη λα πεξηγξαθεί κηα πξννπηηθή γηα ηελ αλ-
ζξσπηζηηθή εθπαίδεπζε ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο θαη εηδηθφηεξα ζηε δηακφξθσζε αλζξσπη-
ζηηθψλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ. Ζ αλζξσπηζηηθή εθπαίδεπζε ζηηο 
Φπζηθέο Δπηζηήκεο είλαη έλα ζχλζεκα πνπ πξνζπαζεί λα ζπκβάιεη ζηελ αιιαγή ηνπ πιαηζί-
νπ ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο κέζσ ησλ εθπαηδεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ. Απφ απηή ηελ άπνςε, ε 
εθπαίδεπζε ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο έρεη κηα δπλαηφηεηα λα ζπκβάιεη ζην κεηαζρεκαηηζκφ 
ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο, ψζηε λα θαηαζηνχλ νη άλζξσπνη ελήκεξνη γηα ην ξφιν ηνπο σο 
πνιίηε ζε απηήλ ηελ θνηλσλία θαη παξνπζηάδεηαη κε ηε δηακφξθσζε αληίζηνηρσλ αλαιπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ. 
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ΔΙΑΓΧΓΖ 

Ζ αλζξσπηζηηθή εθπαίδεπζε ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο πεξηιακβάλεη δεκνθξαηηθά επηρεηξή-
καηα θαη αλαθέξεηαη ζαθψο ζηελ πξφηαζε γηα ηελ θνηλσλία πνπ επηζπκνχκε λα δεκηνπξγή-
ζνπκε. Τπνζηεξίδεηαη φηη πξέπεη λα πξνζηεζεί άιιν έλα επηρείξεκα ζηνλ θαηάινγν επηρεη-
ξεκάησλ γηα επηζηεκνληθφ θαη ηερλνινγηθφ αιθαβεηηζκφ (Millar, 1996), ην αλζξσπηζηηθφ 
επηρείξεκα. Απηφ ην επηρείξεκα θέξλεη ζην πξνζθήλην ηελ αλάγθε γηα κεηαζρεκαηηζκφ ηεο 
θνηλσλίαο κέζα απφ αλζξψπηλεο αμίεο, πξνεηνηκάδνληαο ηνπο καζεηέο γηα κηα θνηλσλία, 
ζηελ νπνία ε γλψζε πνπ εμειίζζεηαη θαη ε ππεχζπλε δξάζε απνηεινχλ ην ζεκείν αλαθν-
ξάο. Γελ πξφθεηηαη γηα έλα αληηεπηζηεκνληθφ ή αληηηερλνινγηθφ θίλεκα αιιά γηα έλα θίλεκα 
ελάληηα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν κνληέιν νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ηερλνινγηθήο πξαθηηθήο.  

Έλα αλζξσπηζηηθφ αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζρεηίδεηαη κε ηελ πνιηηηθή δηακφξθσζεο αλαιπηη-
θψλ πξνγξακκάησλ, πνπ θαζνξίδεη πνηεο αλζξσπηζηηθέο πξννπηηθέο γίλνληαη απνδεθηέο. Σα 
αλζξσπηζηηθά αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα πεξηιακβάλνπλ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ ππνζηεξίδεη 
ηε δηδαζθαιία ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ, θαζψο επίζεο θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ εθπαη-
δεπηηθψλ πνπ θαζνξίδνπλ ηελ εθαξκνγή ηεο αλζξσπηζηηθήο πξννπηηθήο ζηε ζρνιηθή επηζηή-
κε.  

Απνζαθήληζε ησλ φξσλ «αλζξσπηζηηθή εθπαίδεπζε ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο» θαη 
«εμαλζξσπηζκφο ηεο εθπαίδεπζεο ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο» 

ηαλ γίλεηαη ιφγνο γηα αλζξσπηζηηθή εθπαίδεπζε ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο ή γηα εμαλζξσπη-
ζκφ ηεο εθπαίδεπζεο ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο, γελληέηαη εχινγα ην εξψηεκα «ηη ζεκαίλνπλ 
άξαγε απηνί νη φξνη;». ε κηα πξνζπάζεηα απνζαθήληζήο ηνπο, ζεσξνχκε σο αλζξσπηζηηθή 
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εθπαίδεπζε ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο, ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ πξνο ηελ αλζξψπηλε δηάζηαζε 
ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ θαη φρη ηελ εκκνλή ζην απζηεξφ επηζηεκνληθφ πεξηερφκελν πνπ 
ζπλαληάηαη ζε επηζηεκνληζηηθέο αληηιήςεηο, νη νπνίεο ζεσξνχλ ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο σο 
ηελ θνξπθή ηεο ππξακίδαο ησλ επηζηεκνληθψλ πεδίσλ ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε αλ-
ζξψπηλε πξννπηηθή. 

Οη Φπζηθέο Δπηζηήκεο, θαη θαη‟ επέθηαζε ε εθπαίδεπζε ζε απηέο δηακνξθψλνληαη κέζα ζε 
ζπγθεθξηκέλα θνηλσληθν-πνιηηηζκηθά πιαίζηα ζηα νπνία έδεζαλ νη επηζηήκνλεο πνπ δηαηχ-
πσζαλ ηηο απφςεηο θαη ζεσξίεο ηνπο θαη παξνπζίαζαλ ηηο αλαθαιχςεηο ηνπο. Μηα αλζξσπη-
ζηηθή δηάζηαζε ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο ζεκαίλεη φηη νη Φπζηθέο Δπηζηήκεο απνηεινχλ πξν-
τφλ αλζξψπηλεο θαηαζθεπήο επεξεαζκέλν απφ ηα θνηλσληθά δεδνκέλα θάζε επνρήο.  

χκθσλα κε ηνλ Aikenhead, νη αλζξσπηζηηθέο πξνζεγγίζεηο πνηθίιινπλ, αιιά κεξηθά απφ ηα 
ζεκαληηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο πεξηιακβάλνπλ θάπνηα απφ ηα αθφινπζα: 

(1) έκθαζε ζηελ θνηλσληθή επζχλε  

(2) έκθαζε ζηελ «επηζηήκε» απέλαληη ζε φζα ππνζηεξίδνπλ νη ζεηηθηζηηθέο απφςεηο γηα ηελ 
επηζηήκε  

(3) κηα ελζσκάησζε ηνπ αλζξσπηζηηθνχ ηδεψδνπο ζην παξαδνζηαθφ θαλνληθφ πεξηερφκελν 

ηεο επηζηήκεο  

(4) ελνπνίεζε ηεο δπηηθήο επηζηήκεο κε ηελ έλλνηα «πνιίηεο» 

(5) ελνπνίεζε ησλ επηζηεκνληθψλ θιάδσλ κεηαμχ ηνπο, θαζψο θαη κε άιια ζρνιηθά ζέκαηα  

(6) θαζνδήγεζε/αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ ζε εμσζρνιηθά πιαίζηα θαη  

(7) εθπαηδεχνληαο ηνπο πνιίηεο σο θνξείο ηφζν ηεο δηθαηνζχλεο φζν θαη ηεο θνηλσληθήο 
δηθαηνζχλεο.  

Οη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδνπλ ηηο αλζξσπηζηηθέο πξννπηηθέο ζηηο αθφινπζεο 
πεξηπηψζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ επηζηήκεο: επηζηήκε-ηερλνινγία-θνηλσλία, επη-
ζηήκε γηα ηε δεκφζηα θαηαλφεζε, επηζηήκε πνιηηψλ, θαη δηαπνιηηηζκηθή επηζηήκε. 

πσο ηζρπξίδεηαη ν Donnely (2004), σο αλζξσπηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ κπνξνχλ λα 
ελππάξρνπλ ζηελ εθπαίδεπζε ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο. θαη θπξίσο ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκ-
καηα ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ, πεξηγξάθνληαη πξψηνλ εθείλα πνπ ζπκβάιινπλ ζηε δηακφξ-
θσζε ελφο απηφλνκνπ εαπηνχ, ηθαλνχ λα θάλεη αλεμάξηεηεο εξκελείεο θαη θξίζεηο, θαη δεχηε-
ξνλ ζηελ εκπινθή ζε δεηήκαηα ηα νπνία κέζα απφ ηελ έκθπηε ανξηζηία ηνπο, θαζηζηνχλ 
απηέο ηηο εξκελείεο θαη θξίζεηο θαηάιιειεο λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε θάπνηα απζεληηθή κνξ-
θή.  

Αλζξσπηζηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο γηα ηελ εθπαίδεπζε ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο  

Γηα ηελ αλζξσπηζηηθή εθπαίδεπζε ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο πνπ δηδάζθνληαη ζην ζρνιείν, 
είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα εκπιέθνληαη θνηλσληθν-επηζηεκνληθά ζέκαηα (Aikenhead, 1994). ε 
απηή ηελ πεξίπησζε, ν εθπαηδεπηηθφο ρξεηάδεηαη λα ζπδεηά γηα αλζξψπηλεο αμίεο θαη επη-
πηψζεηο ζηελ θνηλσλία, φηαλ εηζάγεη ηέηνηα ζέκαηα ζηε δηδαζθαιία ησλ Φπζηθψλ Δπηζηε-
κψλ (Santos & Schnetzler, 1997). Χζηφζν, απηέο νη ζπδεηήζεηο δε ζα πξέπεη κφλν λα δηεπ-
θξηλίδνπλ ηηο άκεζεο ζπλέπεηεο θάπνησλ ηερλνινγηθψλ ζπζθεπψλ, φπσο ηα νθέιε θαη ηηο 
δεκηέο απφ ηε ρξήζε θηλεηψλ ηειεθψλσλ ή ηελ θαηαλάισζε γελεηηθά κεηαιιαγκέλσλ ηξνθί-
κσλ (Santos & Mortimer, 2000). Απηέο νη ζπδεηήζεηο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ηελ θαηαλφε-
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ζε πεξηβαιινληηθψλ θηλδχλσλ: ηε δχλακε ηεο εμνπζίαο κε ηελ νπνία ην ζχζηεκα ηεο ηερλν-
ινγίαο εηζβάιιεη ζηελ θνπιηνχξα, ηε δηαθνξά αλάκεζα ζηηο αλζξψπηλεο αλάγθεο θαη ηηο 
αλάγθεο ηεο αγνξάο θαη ηελ αλάπηπμε ζηάζεσλ θαη αμηψλ πνπ βξίζθνληαη ζε ζπκθσλία κε 
ηελ αεηθφξν αλάπηπμε.  

Ζ έκθαζε ζηηο αλζξψπηλεο αμίεο δε ζεκαίλεη φηη ε εθπαίδεπζε ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο ζα 
πξέπεη λα πεξηιακβάλεη κφλν θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο ζπδεηήζεηο, αιιά πξέπεη απηέο λα 
ζπλπθαίλνληαη κε ηε κειέηε επηζηεκνληθψλ ελλνηψλ. Γηα λα επηηεπρζεί ν κεηαζρεκαηηζκφο 
κηαο θνηλσλίαο πνπ πξνζαλαηνιίδεηαη ζηελ ηερλνινγία θαη ηελ επηζηήκε, απαξαίηεηε πξνυ-
πφζεζε είλαη λα παξέρεηαη ζηνπο καζεηέο θαη ην θαηάιιειν ππφβαζξν ζηηο Φπζηθέο Δπηζηή-
κεο (Miller, 1983).  

Ζ αλζξσπηζηηθή πξνζέγγηζε φκσο δε ζπλεπάγεηαη απαξαίηεηα θαη ππεξθφξησζε ζε επη-
ζηεκνληθέο έλλνηεο, αιιά ζα πξέπεη λα ππάξμεη κείσζε ζηελ εκθάληζε επηζηεκνληθψλ ελ-
λνηψλ εθφζνλ απηέο δελ είλαη ζρεηηθέο κε ην λα πξνεηνηκάζνπλ ηνπο καζεηέο λα ζπκκεηέ-
ρνπλ ζε ζπδεηήζεηο ζηελ θνηλσλία. Παξφια απηά ζα πξέπεη εμίζνπ λα αλαδεηείηαη ε θαηαλφ-
εζε επηζηεκνληθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε αλζξψπηλεο αμίεο. 

Με ηε ζηξνθή πξνο ηηο αλζξσπηζηηθέο θαηεπζχλζεηο έρνπλ αζρνιεζεί ζεκαληηθνί κειεηεηέο 
ηεο εθπαίδεπζεο ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο. Έηζη, ν Richard Duschl ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν 
«αλζξσπηζηηθφο» σο κηα γεληθή πεξηγξαθή γηα πξνζεγγίζεηο ζηελ εθπαίδεπζε ησλ Φπζη-
θψλ Δπηζηεκψλ, πνπ επηδηψθεη επξέσο λα αληηπαξαηεζεί ζηνλ πξνζπνηεηφ επηζηεκνληζηηθφ 
θαη απνιπηαξρηθφ ραξαθηήξα ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ πνπ δηδάζθνληαη ζην ζρνιείν 
(Duschl, 1988). Τηνζεηψληαο κηα επξχηεξε πξννπηηθή, ν Stinner ππνζηεξίδεη φηη ε αλζξσπη-
ζηηθή εθπαίδεπζε ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο κπνξεί λα ηηο ηνπνζεηήζεη ζε πιαίζηα πνπ είλαη 
δπλαηφλ λα πξνζδηνξηζηνχλ σο αλζξσπηζηηθά, αθεγεκαηηθά θαη εξκελεπηηθά (Stinner, 
1995). 

ηε ζχγρξνλε βηβιηνγξαθία νη αλζξσπηζηηθέο πξννπηηθέο αλαθέξνληαη: ζε αμίεο, ζηε θχζε 
ηεο επηζηήκεο, ζε θνηλσληθέο πιεπξέο ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ θαη ζηνλ αλζξψπηλν ραξα-
θηήξα ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ, φπσο παξνπζηάδνληαη κέζα απφ ηελ θνηλσληνινγία, ηελ 
ηζηνξία, ηε θηινζνθία θαη ηε ζρέζε ηνπο κε ηελ ηερλνινγία (Aikenhead, 2003). ηα πεξηζζφ-
ηεξα αλζξσπηζηηθά καζήκαηα Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ θαη ηερλνινγίαο γίλεηαη ζπλδπαζκφο 
κεηαμχ αλζξσπηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη θαλνληζηηθνχ πεξηερνκέλνπ ησλ Φπζηθψλ Δπηζηε-
κψλ. ηα πιαίζηα απηά, αλαγλσξίδεηαη φηη νη Φπζηθέο Δπηζηήκεο ζπρλά απνηεινχλ κηα αλνί-
θεηα κνξθή θνπιηνχξαο γηα νξηζκέλνπο καζεηέο (πνπ θέξνπλ θνπιηνχξα δηαθνξεηηθή απφ 
ηελ θπξίαξρε πνπ πξνβάιιεη ην ζρνιείν κε ηε δηδαζθαιία ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ) 
(Aikenhead, 1996; Atkin & Helms, 1993; Cobern & Aikenhead, 1998; Costa, 1995; Reiss, 
2000; Roth & Désautels, 2002). Θεσξείηαη, επνκέλσο, απαξαίηεηε ε δηάβαζε ησλ νξίσλ 
κεηαμχ ηεο θαζεκεξηλήο θνπιηνχξαο ησλ καζεηψλ θαη ηεο θνπιηνχξαο ηεο ζρνιηθήο επηζηή-
κεο.  

Αλάγθε γηα ζηξνθή πξνο αλζξσπηζηηθέο θαηεπζχλζεηο ζηε δηακφξθσζε αλαιπηηθψλ 
πξνγξακκάησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ 

Σα κεηνλεθηήκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ ηα παξαδνζηαθά αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα Φπζηθψλ 
Δπηζηεκψλ έρνπλ νδεγήζεη ζηε δηαπίζησζε φηη ρξεηάδεηαη αιιαγή θαη ζηξνθή πξνο αλζξσ-
πηζηηθέο πξννπηηθέο. Οη θπξηφηεξνη ιφγνη πνπ επηβεβαηψλνπλ ηελ απνηπρία ησλ παξαδνζηα-
θψλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ είλαη νη αθφινπζνη: 
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1. Σα παξαδνζηαθά αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα απνηπγράλνπλ λα δηακνξθψζνπλ πνιίηεο πνπ 
λα ελδηαθέξνληαη γηα ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο (Bondi, 1985; Hurd, 1989b; SCC, 1984; 
Ziman, 1980) 

2. Γηακνξθψλνπλ κπζηθέο εηθφλεο γηα ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο θαη ηνπο επηζηήκνλεο 
(Gallagher, 1991; Gaskell, 1992; Kelly et al., 1993; Knain, 2001; Larochelle & Désautels, 
1991; Milne & Taylor, 1998; Olson, 1997; Schibeci, 1986), κε απνηέιεζκα πνιινί καζεηέο 
λα παξακέλνπλ επηζηεκνληθά αλαιθάβεηνη ζε ζρέζε κε θνηλσληθέο πιεπξέο ησλ Φπζη-
θψλ Δπηζηεκψλ σο αλζξψπηλεο δξάζεο. 

3. Γελ θαηνξζψλνπλ λα θαηαζηήζνπλ ηνπο καζεηέο ηθαλνχο λα κάζνπλ ην πεξηερφκελν ησλ 
Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ κέζα απφ δηακφξθσζε λνεκάησλ, πνπ ζεκαίλεη θαηαλφεζε ηνπ 
πεξηερνκέλνπ ηνπο (Anderson & Helms, 2001; Gallagher, 1991; Hart, 2002; Osborne, 
Duschl & Fairbrother, 2003; Shamos, 1989; White & Tisher, 1986), αιιά ζπλήζσο εμεγεί-
ηαη ην εκπεηξηθφ ζπκπέξαζκα ρσξίο λα ζρεηίδνληαη κε ηε ζρνιηθή επηζηήκε.  

ηα πιαίζηα ηεο δηακφξθσζεο ζχγρξνλσλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ, παξαηεξείηαη ε ελν-
πνίεζε δχν αθαδεκατθψλ πεδίσλ: α) ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ θαη ησλ 
επηζηεκφλσλ κε θνηλσληθά δεηήκαηα θαη ζεζκνχο πνπ βξίζθνληαη εθηφο επηζηεκνληθήο θνη-
λφηεηαο θαη β) νη θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο ησλ επηζηεκφλσλ θαη ησλ θνηλψλ, επηζηεκνλη-
θψλ θαη νληνινγηθψλ αμηψλ πνπ ελππάξρνπλ ζηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα, κε απνηέιεζκα 
λα δεκηνπξγείηαη έλα ζεκαληηθφ ελλνηνινγηθφ πιαίζην πνπ έρεη ηε κνξθή STS (Φπζηθέο Δπη-
ζηήκεο-Σερλνινγία –Κνηλσλία) (Aikenhead, 1994d; Ziman, 1984). ηελ πξαγκαηηθφηεηα, 
θάπνηα απφ ηα πξνγξάκκαηα STS επηθεληξψζεθαλ κφλν ζε έλα απφ απηά ηα πεδία, π.ρ. ζην 
ξφιν ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ θαη ηεο ηερλνινγίαο ζηελ θνηλσλία (Bevilacqua & Giannetto, 
1998), ηα θνηλσληθά δεηήκαηα (Yager, 1983), ή εθαξκνζκέλεο Φπζηθέο Δπηζηήκεο (Hunt, 
1988).  

Άιια ζεκαληηθά ελλνηνινγηθά πιαίζηα γηα ηελ αλζξσπηζηηθή πξννπηηθή ηεο ζρνιηθήο επη-
ζηήκεο έρνπλ δηαηππσζεί ζηελ εξεπλεηηθή βηβιηνγξαθία θαη έρνπλ ηα αθφινπζα ραξαθηεξη-
ζηηθά:  

Ο βαζκφο ζηνλ νπνίν κηα αλζξσπηζηηθή πξννπηηθή ππνζηεξίδεη ή πξνθαιεί κηα παξα-

δνζηαθή άπνςε ζεηηθηζηψλ θαη πξαγκαηηζηψλ ηεο επηζηήκεο (Bingle & Gaskell, 1994).  

Γηακνξθψλεηαη κηα αλζξσπηζηηθή πξννπηηθή πνπ ππνζηεξίδεη φηη πξέπεη λα ππάξρεη 
ελεκέξσζε γηα ην ππφ κειέηε ζέκα ή λα ιακβάλεηαη απφθαζε ή λα αλαιακβάλεηαη δξά-
ζε (e.g. Dahncke, 1996; Rubba, 1987; Solomon, 1988b) θαη λα δεκηνπξγείηαη έλα πιαί-
ζην γηα ηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε (Rubba & Wiesenmayer, 1991, 1999) θαη ηελ 
θνηλσληθή επζχλε (Cross & Price, 1992, 2002; Cross, Zatsepin & Gavrilenko, 2000; Rye 
& Rubba, 2000; Waks & Prakash, 1985). 

Ο βαζκφο ζηνλ νπνίν ην αλζξσπηζηηθφ πεξηερφκελν ζπλδπάδεηαη κε ην θαλνληθφ πεξηε-
ρφκελν επηζηήκεο (Aikenhead, 1994, Bartholomew, Osborn & Ratcliffe, 2002, 
McClelland, 1988).  

Ο βαζκφο ζηνλ νπνίν ην πεξηερφκελν θαη νη δηαδηθαζίεο ηεο ηερλνινγίαο είλαη ελζσκα-

ησκέλα ζηελ αλζξσπηζηηθή πξννπηηθή (Fensham, 1988 Layton, 1994).  

Ο βαζκφο ζηνλ νπνίν ε ζρνιηθή επηζηήκε είλαη ελζσκαησκέλε ζε επηζηεκνληθνχο θιά-
δνπο, θαη ε ζπζρέηηζε ηεο ζρνιηθήο επηζηήκεο κε άιια ζρνιηθά ζέκαηα (Venville, 
Wallace, Rennie & Malone, 2002).  



ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 — Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα θαη Βηβιία Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ 23  

 

Ο βαζκφο ζηνλ νπνίν ε εθπαίδεπζε αλακέλεηαη λα αλαπαξαγάγεη ην θαζεζηψο ή λα 

είλαη θνξέαο θνηλσληθήο αιιαγήο θαη θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο (Hodson, 1994).  

Έλα αλζξσπηζηηθφ αλαιπηηθφ πξφγξακκα Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ κπνξεί λα έρεη δηάθνξεο 
αιιεινζπζρεηηδφκελεο πξνζδνθίεο θαη απνηειέζκαηα, πνπ ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο:  

Να θαηαζηήζεη ηελ αλζξψπηλε πιεπξά ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ πην πξνζβάζηκε θαη 
ζρεηηθή κε ηνπο καζεηέο (π.ρ. ηελ θνηλσληνινγία, θηινζνθία θαη ηζηνξία ησλ Φπζηθψλ 
Δπηζηεκψλ, θαζψο θαη ηηο αιιεινζπζρεηίζεηο ηνπο κε ηελ θνηλσλία) 

Να βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα απνθηήζνπλ θξηηηθή ζθέςε, λα επηιχνπλ δεκηνπξγηθά 
πξνβιήκαηα θαη λα ιακβάλνπλ απνθάζεηο ζε έλα πιαίζην πνπ ζπζρεηίδεη ηηο Φπζηθέο 
Δπηζηήκεο κε ηελ θαζεκεξηλφηεηα 

Να απμήζεη ηελ ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηελ επηζηεκνληθή θνηλφ-

ηεηα γηα λα ληψζνπλ πην νηθείνη. 

Να απμήζεη ηε δέζκεπζε ησλ καζεηψλ ζε θνηλσληθέο επζχλεο  

Να δεκηνπξγεί ελδηαθέξνλ θαη λα απμήζεη ηελ επίδνζε ζηε κάζεζε ησλ θαλνληζηηθψλ 

Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ.  

ηηο κέξεο καο πξνβάιινληαη ζπλζήκαηα γηα αλζξσπηζηηθά αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα Φπζη-
θψλ Δπηζηεκψλ φπσο «Φπζηθέο Δπηζηήκεο – Σερλνινγία – Γηθαηψκαηα πνιηηψλ» “science-
technology-citizenship‖ (Knain, 1999; Kolstr, 2000; Solomon & Thomas, 1999; Sjøberg, 
1997), «Φπζηθέο Δπηζηήκεο γηα δεκφζηα θαηαλφεζε» “science for public 
understanding‖ (Eijkelhof & Kapteijn, 2000; Millar, 2000; Osborne, Duschl & Fairbrother, 
2003), «Φπζηθέο Δπηζηήκεο γηα ηνπο πνιίηεο» “citizen science‖ (Barker, 2001; Cross et al., 
2000; Irwin, 1995; Jenkins, 1999), «Λεηηνπξγηθφο επηζηεκνληθφο αιθαβεηηζκφο» “functional 
scientific literacy‖ (Ryder, 2001), «Παηδεία» “Bildung‖ (Hansen & Olson, 1996), παξαιιαγέο 
ζε πξνγξάκκαηα ηεο κνξθήο «Φπζηθέο Δπηζηήκεο – Σερλνινγία – Κνηλσλία – Πεξηβάιινλ» 
“science-technology-society-environment‖ (Bencze, Hodson, Nyhof-Young & Pedretti, 2002; 
Dori & Tal, 2000; Hart, 1989; Zoller, 1991), θαη «δηαπνιηηηζκηθή ζρνιηθή επηζηήκε» “cross-
cultural school science‖ (Aikenhead, 2000). Απηά ηα πξνγξάκκαηα Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ζπ-
ρλά ζεσξνχληαη σο φρεκα γηα ηελ επίηεπμε Φπζηθψλ επηζηεκψλ γηα φινπο, ηε ζπκκεηνρή 
ησλ θνξηηζηψλ ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο θαη ηνλ επηζηεκνληθφ αιθαβεηηζκφ. 

Πηζηεχνπκε φηη κέζα απφ κηα αλζξσπηζηηθή ζεψξεζε ηεο εθπαίδεπζεο ζηηο Φπζηθέο Δπη-
ζηήκεο θαη ηεο δηακφξθσζεο αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ, ζα κπνξέζεη 
λα ππάξμεη ζχλδεζε Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ θαη θνηλσλίαο, κε απνηέιεζκα θαη νη πνιίηεο λα 
θηάλνπλ ζε επηζηεκνληθφ αιθαβεηηζκφ, αιιά θαη νη Φπζηθέο Δπηζηήκεο λα ζεσξνχληαη σο 
πξντφλ ηεο αλζξψπηλεο θνπιηνχξαο πνπ κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ πξναγσγή ηνπ πνιηηη-
ζκνχ. 
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ΠΔΡΙΛΖΦΖ: ηφρνο ηεο εξγαζίαο είλαη (i) ε θαηαγξαθή ησλ επηδφζεσλ 15ρξνλσλ ειιήλσλ 
καζεηψλ ζε ζέκαηα Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ γξαπηνχ ηεζη ηνπ PISA θαη ε δηεξεχλεζε ηεο 
εμάξηεζήο ηνπο απφ ηε κνξθή, ηνλ ηχπν θαη ην πεξηερφκελν ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ 
πνπ ειέγρνπλ απηέο νη εξσηήζεηο θαη (ii) ν εληνπηζκφο ζηνηρείσλ ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηη-
θνχ ζπζηήκαηνο πνπ εξκελεχνπλ ηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλαο 
ρξεζηκνπνηήζεθε γξαπηφ ηεζη κε δεκνζηνπνηεκέλα ζέκαηα Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ PISA. 
Σα βαζηθά επξήκαηα πνπ πξνέθπςαλ είλαη ηα εμήο: (α) Οη επηδφζεηο ησλ καζεηψλ ζην γξα-
πηφ ηεζη εμαξηψληαη απφ ηνλ ηχπν ησλ εξσηήζεσλ, ηηο επηζηεκνληθέο δηαδηθαζίεο θαη ην πεδί-
ν εθαξκνγήο ηεο επηζηήκεο πνπ ειέγρνπλ απηέο νη εξσηήζεηο. (β) Σν ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ 
ζχζηεκα (ΑΠ, ζρνιηθά εγρεηξίδηα, δηδαθηέα χιε, ζέκαηα εμεηάζεσλ) θαίλεηαη λα κελ εμνη-

θεηψλεη ηνπο καζεηέο κε ηελ επίιπζε ζεκάησλ ηεο δηεζλνχο έξεπλαο PISA. 

ΛΔΞΔΙ-ΚΛΔΙΓΙΑ: Αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ, δηδαθηέα χιε, εμεηάζεηο, επηδφζεηο Δι-
ιήλσλ καζεηψλ, επηζηεκνληθφο εγγξακκαηηζκφο, PISA, ζρνιηθά εγρεηξίδηα 

  

Ζ ΓΙΔΘΝΖ ΔΡΔΤΝΑ PISA 

Ζ δηεζλήο ζπγθξηηηθή έξεπλα PISA1 μεθίλεζε ην 1997 θαη απνηειεί κηα, πνιηηηθή θπξίσο, 
πξσηνβνπιία ησλ ρσξψλ-κειψλ ηνπ ΟΟΑ θαη αξθεηψλ ζπλεξγαδφκελσλ ρσξψλ, πνπ απν-
ζθνπεί ζηελ αλά ηξηεηία παξαθνινχζεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπο ζπζηεκάησλ, κε φξνπο 
επίδνζεο καζεηψλ, θαη ζηε δηακφξθσζε πξνηάζεσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηάο ηνπο 
(OECD, 1999, ζει. 7˙ OECD, 2002, ζει. 12˙ OECD, 2006, ζει. 3). Ο πξψηνο θχθινο ηνπ 
PISA δηεμήρζε ην 2000, ν δεχηεξνο ην 2003, ν ηξίηνο ην 2006 θαη πξνβιέπεηαη φηη ζα νινθιε-
ξσζεί ην 2015. θνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε αμηνιφγεζε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ 15ρξνλσλ 
καζεηψλ λα εθαξκφδνπλ βαζηθέο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο γηα λα αληηκεησπίδνπλ θαηαζηάζεηο 
θαη πξνβιήκαηα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο. Οη γλψζεηο θαη νη δεμηφηεηεο απηέο αθνξνχλ ζε ηξία 
γλσζηηθά πεδία (Καηαλφεζε Κεηκέλνπ, Μαζεκαηηθά, Φπζηθέο Δπηζηήκεο) θαη επηιέγνληαη 
αλεμάξηεηα απφ ην αλ πεξηιακβάλνληαη ή αζθνχληαη ζην πιαίζην εθαξκνγήο ησλ εζληθψλ 
Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ (OECD, 2003˙ OECD, 2006).  

1
 Programme for International Student Assessment 
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Ο “ΔΠΙΣΖΜΟΝΙΚΟ ΔΓΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ” 

Θεκειηψδεο έλλνηα ηνπ PISA, αιιά θαη δεηνχκελν ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο ζχκθσλα 
κε απηφ, είλαη ν εγγξακκαηηζκφο ησλ καζεηψλ - κειινληηθψλ πνιηηψλ, o νπνίνο εμεηδηθεχεηαη 
ζε γισζζηθφ, καζεκαηηθφ θαη επηζηεκνληθφ εγγξακκαηηζκφ. 

Χο επηζηεκνληθφο εγγξακκαηηζκφο νξίδεηαη, ζχκθσλα κε ην PISA2 «ε ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ 
λα ρξεζηκνπνηεί ηελ επηζηεκνληθή γλψζε, λα αλαγλσξίδεη εξσηήκαηα θαη λα βγάδεη ζπκπε-
ξάζκαηα πνπ βαζίδνληαη ζε επηζηεκνληθά δεδνκέλα, έηζη ψζηε λα θαηαλνεί ην θπζηθφ θφζκν 
πνπ ηνλ πεξηβάιιεη θαη λα ζπκβάιιεη ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ γηα ηηο αιιαγέο πνπ ε αλ-
ζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα επηθέξεη ζ‟ απηφλ» (OECD, 1999, ζει. 60˙ OECD 2003, ζει 133). 

Σν PISA πξνζδηνξίδεη ηξεηο νξγαλσηηθνχο άμνλεο νη νπνίνη δνκνχλ θαη νξίδνπλ ιεηηνπξγηθά 
ηνλ εγγξακκαηηζκφ γεληθά, αιιά θαη ηα εμεηδηθεπκέλα είδε ηνπ (γισζζηθφο, καζεκαηηθφο, 
επηζηεκνληθφο εγγξακκαηηζκφο). Γηα ηνλ επηζηεκνληθφ εγγξακκαηηζκφ ησλ δχν πξψησλ θχ-
θισλ ηνπ PISA, απηνί νη ηξεηο άμνλεο3 είλαη νη αθφινπζνη (OECD, 1999˙ OECD, 2003): 

Δπηζηεκνληθέο έλλνηεο (Γνκή θαη ηδηφηεηεο ηεο χιεο, Αηκνζθαηξηθέο κεηαβνιέο, Υεκηθέο 
θαη θπζηθέο κεηαβνιέο, Δλεξγεηαθέο κεηαηξνπέο, Γπλάκεηο θαη θηλήζεηο, Γνκή θαη ιεηηνπξ-
γία νξγαληζκψλ, Βηνινγία ηνπ αλζξψπνπ, Φπζηνινγηθέο κεηαβνιέο, Βηνπνηθηιφηεηα, Γελε-
ηηθφο έιεγρνο, Οηθνζπζηήκαηα, Ο πιαλήηεο Γε θαη ε ζέζε ηνπ ζην ζχκπαλ, Γεσθπζηθέο 
κεηαβνιέο). 

Δπηζηεκνληθέο δηαδηθαζίεο (Πεξηγξαθή, εμήγεζε θαη πξφβιεςε επηζηεκνληθψλ θαηλνκέ-
λσλ, Δξκελεία επηζηεκνληθψλ δεδνκέλσλ θαη εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ, Καηαλφεζε ηεο 
ζεκαζίαο ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο θαη ηεο κεζνδνινγίαο ηεο). 

Πιαίζην, δειαδή πεδίν εθαξκνγήο ησλ επηζηεκνληθψλ ελλνηψλ θαη δηαδηθαζηψλ (Εσή θαη 

Τγεία, Γε θαη Πεξηβάιινλ, Σερλνινγία). 

ΑΝΑΓΚΑΙΟΣΖΣΑ-ΖΜΑΙΑ ΚΑΙ ΣΟΥΟΙ ΣΖ ΠΑΡΟΤΑ ΔΡΔΤΝΑ 

Οη Έιιελεο καζεηέο επηηπγράλνπλ, θαη ζηνπο 3 θχθινπο ηνπ PISA, ρακειέο επηδφζεηο4 ζπ-
γθξηηηθά κε ηηο αληίζηνηρεο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ άιισλ ρσξψλ. Παξά ην εθπαηδεπηηθφ θαη 
επξχηεξν ελδηαθέξνλ πνπ απνηππψλεηαη ηφζν ζηνπο ππεπζχλνπο γηα ηε δηακφξθσζε εθπαη-
δεπηηθήο πνιηηηθήο φζν θαη ζηελ ειιεληθή θνηλσλία, θαη ην νπνίν εθδειψλεηαη ακέζσο κεηά 

2
 Καζψο ε παξνχζα έξεπλα δηελεξγήζεθε ην 2005-2006, βαζίζζεθε ζηνλ νξηζκφ ηνπ επηζηε-

κνληθνχ εγγξακκαηηζκνχ πνπ είρε ζπγθξνηεζεί γηα ηνπο θχθινπο PISA 2000 θαη 2003, φπνπ ν 
επηζηεκνληθφο εγγξακκαηηζκφο δελ ζπληζηνχζε ην πεδίν-ζηφρν απηψλ ησλ δχν θχθισλ. Σν 
PISA 2006, πνπ εζηηάδεη ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ επηζηεκνληθνχ εγγξακκαηηζκνχ, έρεη ζπκπιε-

ξψζεη πεξαηηέξσ ηνλ ιεηηνπξγηθφ νξηζκφ πνπ παξνπζηάδεηαη ζην παξφλ άξζξν (OECD, 2006). 
3
 ην PISA 2006, πξνζεηέζε έλαο ηέηαξηνο ζπζηαηηθφο νξγαλσηηθφο άμνλαο πνπ αθνξά ζηηο 

ζηάζεηο ησλ καζεηψλ απέλαληη ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο (OECD, 2006). 
4
 ην PISA 2000, κεηαμχ 30 ζπκκεηερνπζψλ ρσξψλ, ην ζθνξ ησλ κέζσλ επηδφζεσλ ησλ ειιή-

λσλ καζεηψλ ζηελ θιίκαθα ηνπ επηζηεκνληθνχ εγγξακκαηηζκνχ ήηαλ 461 κνλάδεο –25ε ζέζε 
ζηελ θαηάηαμε–, ζην PISA 2003 ήηαλ 481 κνλάδεο –30ε ζέζε ζηελ θαηάηαμε 40 ζπκκεηερνπ-
ζψλ ρσξψλ– θαη ζην PISA 2006, ήηαλ 473 κνλάδεο –38ε ζέζε ζηελ θαηάηαμε 57 ζπκκεηερνπ-
ζψλ ρσξψλ (OECD, 2001, 2004, 2007). 
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ηε δεκνζηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ PISA, εληνπίδεηαη έλα εξεπλεηηθφ θελφ αλαθνξη-
θά κε απηφ ην δήηεκα. Ζ δεκνζηεπκέλε δειαδή εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ηφζν ζην επίπεδν 
ηεο δεπηεξνγελνχο αλάιπζεο ησλ πινχζησλ πξσηνγελψλ ζηνηρείσλ πνπ ζπγθεληξψλεη ην 
PISA γηα ηελ Διιάδα, φζν θαη ζην επίπεδν ηεο εξκελείαο ησλ επηδφζεσλ ησλ ειιήλσλ κα-
ζεηψλ, είλαη ηδηαίηεξα πεξηνξηζκέλε (Απνζηνιφπνπινο, 2007˙ Hatzinikita, Dimopoulos, & 
Christidou, ππφ έθδνζε˙ Dimopoulos, Hatzinikita, & Christidou, 2005˙ Κνπιατδήο, Παπαδά-
θεο, & Γεκφπνπινο, 2006˙ Φαιίδαο, 2007).  

Δπηπιένλ, θαζψο ηα απνηειέζκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο PISA δελ παξέρνπλ επαξθή ζηνηρεία 
γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ησλ επηδξάζεσλ ηνπ ζρνιείνπ ζε θάζε ρψξα, αλαδεη-
θλχεηαη επηηαθηηθά ε αλάγθε γηα ηνπηθή, εληφο ζπγθεθξηκέλνπ θνηλσληθνχ/εζληθνχ πιαηζίνπ 
έξεπλα, ε νπνία ζα πξνσζεί ηελ ζε βάζνο θαηαλφεζε ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ ζε ζρέζε 
κε ην ηδηαίηεξν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο θάζε ρψξαο (Hatzinikita, Dimopoulos, & 
Christidou, ππφ έθδνζε).  

Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο πινπνηήζεθε κηα εκπεηξηθή έξεπλα πνπ ζηφρεπε ζηνλ εληνπηζκφ 
παξαγφλησλ πνπ εξκελεχνπλ ηηο ρακειέο επηδφζεηο ησλ Διιήλσλ καζεηψλ 
(Απνζηνιφπνπινο, 2007˙ Φαιίδαο, 2007).  

ηφρνη ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, πνπ απνηειεί έλα κηθξφ ηκήκα ηεο πξναλαθεξζείζαο 

έξεπλαο, είλαη: 

Ζ θαηαγξαθή ησλ επηδφζεσλ 15ρξνλσλ καζεηψλ ζε ζέκαηα Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ 
PISA θαη ε δηεξεχλεζε ηεο εμάξηεζεο ησλ επηδφζεψλ ηνπο απφ (α) ηνλ ηχπν ησλ εξσηή-
ζεσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ ηα ζέκαηα (θιεηζηέο, αλνηθηέο εξσηήζεηο), (β) ην πεδίν εθαξ-
κνγήο ηεο Δπηζηήκεο ζην νπνίν αλαθέξνληαη ηα ζέκαηα (Εσή θαη Τγεία, Γε θαη Πεξηβάι-
ινλ) θαη (γ) ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ειέγρνπλ νη εξσηήζεηο (Καηαλφεζε ζεκαζίαο επηζηεκν-
ληθήο έξεπλαο θαη κεζνδνινγίαο ηεο, Πεξηγξαθή, εμήγεζε θαη πξφβιεςε επηζηεκνληθψλ 
θαηλνκέλσλ, Δξκελεία επηζηεκνληθψλ δεδνκέλσλ θαη εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ). 

Ο εληνπηζκφο ζηνηρείσλ ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ ελδερνκέλσο 
εξκελεχνπλ ηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ. Σα ζηνηρεία πνπ δηεξεπλήζεθαλ αθνξνχλ ζηνλ 
βαζκφ εμνηθείσζεο ησλ ειιήλσλ καζεηψλ αθελφο κε ηε κνξθή θαη ηνλ ηχπν ησλ εξσηή-
ζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ην PISA θαη αθεηέξνπ κε ηνπο ζπζηαηηθνχο άμνλεο ηνπ επηζηεκν-
ληθνχ εγγξακκαηηζκνχ ηνπ PISA (επηζηεκνληθέο έλλνηεο, επηζηεκνληθέο δηαδηθαζίεο, 
πιαίζην εθαξκνγήο ηεο επηζηήκεο). 

ΜΔΘΟΓΟ 

Ζ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία πνπ ζρεδηάζηεθε γηα ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλαο πεξηειάκβαλε: 

Σε δηακφξθσζε θαη ζπκπιήξσζε απφ 15ρξνλνπο καζεηέο ελφο γξαπηνχ ηεζη κε ζέκαηα 

ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ PISA. 

Σε βαζκνιφγεζε ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ απφ δχν αλεμάξηεηνπο εξεπλεηέο, ζχκ-

θσλα κε ηηο νδεγίεο βαζκνιφγεζεο ηνπ PISA. 

Σελ εξκελεία ησλ επηδφζεσλ ησλ καζεηψλ ζην γξαπηφ ηεζη κε βάζε ζηνηρεία ηνπ ειιε-

ληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ πξψηνπ εξεπλεηηθνχ ζηφρνπ, ζπκπιεξψζεθε απφ 15ρξνλνπο καζεηέο 
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έλα γξαπηφ ηεζη πνπ πεξηειάκβαλε ζέκαηα ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ηα νπνία είηε είραλ 
ρξεζηκνπνηεζεί ζε παξειζφληεο θχθινπο ηνπ PISA (2000 θαη 2003) είηε πξνηείλνληαλ, απφ 
ην ίδην ην PISA, σο ελδεηθηηθά ηεο πξνβιεκαηηθήο5 ηνπ. πγθεθξηκέλα, ρξεζηκνπνηήζεθαλ 
πέληε ζέκαηα: Ζκεξνιφγην ηνπ εκειβάηο, Κισλνπνίεζε, δνλ, νθνιάηα, (βι. ΚΔΔ, 2007) 
θαη ηακαηήζηε απηφ ην κηθξφβην! (βι. OECD, 2003) πνπ πεξηειάκβαλαλ 14 ζπλνιηθά εξσηή-
ζεηο. H κέγηζηε ρξνληθή δηάξθεηα ζπκπιήξσζεο ηνπ γξαπηνχ ηεζη ηεο έξεπλαο ήηαλ 30 ιε-
πηά θαη πξνζδηνξίζηεθε θαη‟ αλαινγία κε ηε κέγηζηε ρξνληθή δηάξθεηα ζπκπιήξσζεο ηνπ 
γξαπηνχ ηεζη πνπ πξνβιέπεη ν δηαγσληζκφο PISA.  

ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 106 δεθαπεληάρξνλνη καζεηέο (56 αγφξηα θαη 50 θνξίηζηα) ηεο Α‟ 
Λπθείνπ (ζρνιηθή πεξίνδνο 2005-2006) ελφο δεκφζηνπ ζρνιείνπ. 

Ζ βαζκνιφγεζε ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ ζην γξαπηφ ηεζη έγηλε απφ δχν αλεμάξηε-
ηνπο εξεπλεηέο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο βαζκνιφγεζεο ηνπ PISA. ηε ζπλέρεηα, πξαγκαην-
πνηήζεθαλ ζηαηηζηηθνί έιεγρνη. ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πξνεγήζεθε έιεγρνο θαλνληθφηεηαο 
θαηά Kolmogorov-Smirnov θαη απφ ην απνηέιεζκα ηνπ ειέγρνπ απηνχ πξνζδηνξίζηεθε ην 
είδνο ηνπ ειέγρνπ ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο πνπ έπξεπε λα ρξεζηκνπνηεζεί (Καηζήο, η-
δεξίδεο & Δκβαισηήο, ππφ έθδνζε). Ζ δηεξεχλεζε ηεο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο ησλ κέ-
ζσλ επηδφζεσλ αλά θχιν (επηδφζεηο απφ δηαθνξεηηθέο νκάδεο) έγηλε κε ρξήζε ηνπ ειέγρνπ t 
(t-test). Ζ δηεξεχλεζε ηεο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο ηεο κέζεο δηαθνξάο δχν κεηαβιεηψλ 
(ηχπνο εξσηήζεσλ θαη πεδίν εθαξκνγήο ηεο επηζηήκεο / δηαθνξεηηθέο επηδφζεηο ησλ ηδίσλ 
καζεηψλ) έγηλε κε ρξήζε ηνπ ειέγρνπ Wilcoxon. Ζ δηεξεχλεζε ηεο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηε-
ηαο ηεο κέζεο δηαθνξάο ηξηψλ κεηαβιεηψλ (επηζηεκνληθέο δηαδηθαζίεο) έγηλε κε ηνλ έιεγρν 
Friedman. Γεδνκέλνπ φηη ην απνηέιεζκα ηνπ ειέγρνπ απηνχ έδεημε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα, 
αθνινχζεζε ε ζχγθξηζε ησλ κεηαβιεηψλ αλά δχν κε ρξήζε ηνπ ειέγρνπ Wilcoxon κε ζθνπφ 
ηνλ εληνπηζκφ ηνπ δεχγνπο ή ησλ δεπγψλ πνπ νη δηαθνξέο επηδφζεσλ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκα-
ληηθέο. Σν επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο πνπ επηιέρζεθε γηα φιεο ηηο ζπγθξίζεηο είλαη 
ην ζχλεζεο 0,05 (5%).  

Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ δεχηεξνπ εξεπλεηηθνχ ζηφρνπ, κειεηήζεθαλ θαη ζρνιηάζζεθαλ νη επηδφ-
ζεηο ησλ καζεηψλ ζην γξαπηφ ηεζη ππφ ην θσο βαζηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπ-
ηηθνχ ζπζηήκαηνο. Χο βάζε απηνχ ηνπ ζρνιηαζκνχ απεηέιεζαλ ηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα 
πνπδψλ (ΑΠ) Φπζηθήο, Υεκείαο θαη Βηνινγίαο ηνπ γπκλαζίνπ (ΠΓ 368, ΦΔΚ 238, η. Α΄, 
20/9/1996, ΠΓ 371, ΦΔΚ 241, η. Α΄, 20/9/1996), ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα Φπζηθήο, Υεκείαο θαη 
Βηνινγίαο ηνπ γπκλαζίνπ (Αλδξηψηεο θ. ζπλ., 1999˙ Αλησλίνπ θ. ζπλ., 2004˙ Αλησλίνπ θ. 
ζπλ., 2005˙ Γεσξγηάδνπ θ. ζπλ., 2001˙ Γεσξγηάδνπ θ. ζπλ., 2004˙ Καζηνξίλεο θ. ζπλ., 
2004), ηηο νδεγίεο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ γηα ηε δηδαθηέα χιε ησλ Φπζηθψλ Δπηζηε-
κψλ ζην γπκλάζην (Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, 2004) θαη ην λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηελ αμηνιφ-
γεζε ησλ καζεηψλ ζην γπκλάζην (ΠΓ 508 / 1977, ΦΔΚ 161 η. Α΄, ΠΓ 465 / 1981, ΦΔΚ 129 η. 
Α΄, ΠΓ 409 / 1994, ΦΔΚ 226 η. Α΄, ΤΠΔΠΘ: Γ2/6156/24-12-86, ΤΠΔΠΘ: Γ2/2764/6-5-96). 

 
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Οη επηδφζεηο ησλ καζεηψλ ζε ζέκαηα Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ PISA 

Σα απνηειέζκαηα ηεο βαζκνιφγεζεο ησλ απαληήζεσλ ησλ 15ρξνλσλ καζεηψλ ζην γξαπηφ 
ηεζη έρνπλ σο εμήο:  

5
 Σα ζέκαηα ηνπ PISA είλαη απφξξεηα. 
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Ζ εθαηνζηηαία κέζε επίδνζε (ζην εμήο % ΜΔ) ησλ καζεηψλ ζην γξαπηφ ηεζη είλαη 44,07 

(ή 8,81 ζηελ 20βάζκηα θιίκαθα). 

H % ΜΔ ησλ καζεηψλ ζηηο εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ (57,90) είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά 
πςειφηεξε (Wilcoxon: p=0,000) απφ ηελ επίδνζε ηνπο ζηηο εξσηήζεηο αλνηθηνχ ηχπνπ 
(34,01).  

Ζ % ΜΔ ησλ καζεηψλ ζηηο εξσηήζεηο ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηεο επηζηήκεο «Εσή θαη 
Τγεία» (48,42) είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά πςειφηεξε (Wilcoxon: p=0,000) απφ ηελ επίδν-
ζε ηνπο ζηηο εξσηήζεηο ηνπ πεδίνπ «Γε θαη Πεξηβάιινλ» (31,89).  

Ζ % ΜΔ ησλ καζεηψλ ζηηο εξσηήζεηο πνπ ειέγρνπλ ηε δηαδηθαζία ―Καηαλφεζε ηεο ζεκα-
ζίαο ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο θαη ηεο κεζνδνινγίαο ηεο‖ (63,21) είλαη ζηαηηζηηθά ζεκα-
ληηθά πςειφηεξε απφ απηήλ ηεο δηαδηθαζίαο ―Πεξηγξαθή, εμήγεζε θαη πξφβιεςε επηζηε-
κνληθψλ θαηλνκέλσλ‖ (48,19) θαη απηή κε ηε ζεηξά ηεο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά πςειφ-
ηεξε απφ απηήλ ηεο δηαδηθαζίαο «Δξκελεία επηζηεκνληθψλ δεδνκέλσλ θαη εμαγσγή ζπ-
κπεξαζκάησλ» (26,51) (Friedman: p=0,000 θαη Wilcoxon: p1,2=0,00, p1,3=0,00, 
p2,3=0,00). 

Οη επηδφζεηο ησλ καζεηψλ ζε ζέκαηα Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ PISA & εθπαηδεπηηθφ 
ζχζηεκα Διιάδαο 

Ζ ζπγθξηηηθή κειέηε κηαο ζεηξάο ζπζηαηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ PISA, φπσο απηά απνηπ-
πψλνληαη ζηα ζέκαηα θαη ηηο εξσηήζεηο απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζε ζρέζε κε ζπλαθή ζηνη-
ρεία θαζνξηζηηθά γηα ηε ζρνιηθή εθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα επέηξεςε ηνλ εληνπηζκφ ζεκαληη-
θψλ ζηνηρείσλ απφθιηζεο πνπ ελδερνκέλσο εξκελεχνπλ ηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ, φρη 
κφλνλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο, αιιά θαη γεληθφηεξα ηηο ρακειέο επηδφζεηο ησλ Διιήλσλ κα-
ζεηψλ ζην PISA. 

Μνξθή θαη ηχπνο εξσηήζεσλ 

Αλαθνξηθά κε ηε κνξθή, νη εξσηήζεηο ηνπ ηεζη PISA είλαη δνκεκέλεο ζε ζεκαηηθέο νκάδεο. 
Κάζε ζέκα πεξηιακβάλεη έλα εθηεηακέλν εηζαγσγηθφ θείκελν-εξέζηζκα θαη αθνινπζεί κηα 
ζεηξά εξσηήζεσλ θιεηζηνχ ή αλνηθηνχ ηχπνπ (πνιιαπιήο επηινγήο, ζπκπιήξσζεο θελνχ, 
ζχληνκεο απάληεζεο, εθηεηακέλεο απάληεζεο) πνπ ζρεηίδνληαη κε απηφ ην αξρηθφ θείκελν-
εξέζηζκα. Κάζε ζέκα αλαθέξεηαη ζε κηα απζεληηθή θαηάζηαζε ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, ε ν-
πνία πεξηιακβάλεη απνζπάζκαηα απφ επηζηεκνληθά θαη εθιατθεπκέλα άξζξα εθεκεξίδσλ, 
ηζηνξηθά ληνθνπκέληα, πξσηφθνιια έξεπλαο, απεηθνληζηηθφ πιηθφ (γξαθηθέο αλαπαξαζηά-
ζεηο, εηθφλεο) ή ζπλδπαζκφ φισλ απηψλ (OECD, 2003). Μάιηζηα, ζπρλά, νη πιεξνθνξίεο 
πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απάληεζε ησλ εξσηήζεσλ ζην ηεζη ηνπ PISA αληινχληαη απφ ην 
δηάγξακκα, ηνλ πίλαθα, ή ηελ εηθφλα απηνχ ηνπ εηζαγσγηθνχ θεηκέλνπ. 

Απφ ηε κειέηε ησλ ΑΠ πνπ βξίζθνληαλ ζε ηζρχ γηα ην γπκλάζην θαηά ηελ πεξίνδν πνπ δηε-
μήρζεζαλ νη δχν πξψηνη θχθινη ηνπ PISA (2000 θαη 2003), ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ Φπζη-
θψλ Δπηζηεκψλ ηνπ γπκλαζίνπ ησλ αληίζηνηρσλ ρξνληθψλ πεξηφδσλ, ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαη-
ζίνπ γηα ηα ζέκαηα ησλ πξναγσγηθψλ θαη απνιπηεξίσλ εμεηάζεσλ θαη ζπλαθψλ εξεπλψλ, 
πξνέθπςαλ νη αθφινπζεο δηαπηζηψζεηο: 

ηα ΑΠ Φπζηθήο, Υεκείαο θαη Βηνινγίαο δελ εληνπίζζεθε θακία αλαθνξά νχηε ζηελ αμηνιφ-
γεζε ησλ καζεηψλ νχηε ζηε κνξθή, ηνλ ηχπν θαη ηνλ ξφιν ησλ εξσηήζεσλ κε ηηο νπνίεο 
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αμηνινγνχληαη νη γλψζεηο θαη νη δεμηφηεηεο ησλ καζεηψλ. 

ε φ,ηη αθνξά ζηε κνξθή ησλ εξσηήζεσλ, δελ εληνπίζζεθαλ ζε θαλέλα απφ ηα ζρνιηθά εγ-
ρεηξίδηα Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ γπκλαζίνπ εξσηήζεηο νη νπνίεο λα πεξηιακβάλνπλ εθηεηα-
κέλν εηζαγσγηθφ θείκελν-εξέζηζκα. Δπηπιένλ, έρεη δηαπηζησζεί φηη ην θείκελν, θαη φρη ην 
απεηθνληζηηθφ πιηθφ (φπσο δηαγξάκκαηα, πίλαθεο, εηθφλεο), ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ ιεη-
ηνπξγεί σο θνξέαο ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο –θαη απηφ ζε αληίζεζε κε ην ξφιν πνπ δηα-
δξακαηίδεη ην θείκελν θαη ην απεηθνληζηηθφ πιηθφ ζηα ζέκαηα ηνπ PISA (Dimopoulos, 
Hatzinikita, & Christidou, 2005˙ Hatzinikita, Dimopoulos, & Christidou, ππφ δεκνζίεπζε). ην 
εχξεκα απηφ ζπλεγνξνχλ θαη ηα απνηειέζκαηα δεηγκαηνιεπηηθήο έξεπλαο πνπ δηεμήρζε γηα 
ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο κειέηεο ζχκθσλα κε ηα νπνία απφ ηηο 1.427 εξσηήζεηο, αζθήζεηο 
θαη πξνβιήκαηα πνπ πεξηειάκβαλαλ ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ 
γπκλαζίνπ, κφλν νη 123 (8,6 %) απαηηνχζαλ ηε ρξήζε δεδνκέλσλ πνπ παξνπζηάδνληαλ κε 
ηε κνξθή δηαγξάκκαηνο, πίλαθα, ή εηθφλαο. Ζ έιιεηςε εμνηθείσζεο ησλ καζεηψλ κε ζέκαηα 
ηεο κνξθήο πνπ ρξεζηκνπνηεί ην PISA κπνξεί λα εμεγήζεη ηελ ηδηαίηεξα πεξηνξηζκέλε ηθαλφ-
ηεηα ησλ καζεηψλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο ζηελ άληιεζε θαη αμηνπνίεζε ζηνηρείσλ απφ ην 
απεηθνληζηηθφ πιηθφ ηνπ ηηζέκελνπ ζέκαηνο. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ 1ε εξψηεζε ηνπ ζέκαηνο 
«Ζκεξνιφγην ηνπ εκειβάηο» (βι. Παξάηεκα), νη 61 απφ ηνπο 87 καζεηέο πνπ ηελ απάληε-
ζαλ δελ έθαλαλ ρξήζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξείρε ην δηάγξακκα, παξά ηε ζρεηηθή ππφ-

δεημε ηεο εξψηεζεο. 

ζνλ αθνξά ζηνλ ηχπν ησλ εξσηήζεσλ (αλνηθηέο, θιεηζηέο εξσηήζεηο), δηαπηζηψζεθαλ ηα 
εμήο: Απφ ηε κία πιεπξά, ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ γπκλαζίνπ πεξη-
ιακβάλνπλ εξσηήζεηο νη νπνίεο πξνζεγγίδνπλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ θαη ηνπο δχν ηχπνπο 
εξσηήζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ην PISA. Απφ ηελ άιιε φκσο, ην λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηα 
ζέκαηα ησλ πξναγσγηθψλ θαη απνιπηεξίσλ εμεηάζεσλ θαηεπζχλεη ηνπο θαζεγεηέο ησλ Φπζη-
θψλ Δπηζηεκψλ λα ρξεζηκνπνηνχλ, θαηά θαλφλα, εξσηήζεηο κε ζχληνκε δηαηχπσζε (πξνο 
ζπληφκεπζε ππαγφξεπζεο ή πεξηνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ απαηηνχκελσλ θσηνηππηψλ). Δπη-
πιένλ, έρεη δηαπηζησζεί φηη θαζεγεηέο ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ρξεζηκνπνηνχλ, θαηά θαλφ-
λα, ηηο εξσηήζεηο ζχληνκεο απάληεζεο, ηνπιάρηζηνλ φζνλ αθνξά ζηηο εμεηάζεηο ηνπ Ηνπλίνπ 
κέζσ ησλ νπνίσλ ηείλνπλ λα ειέγρνπλ θπξίσο ηελ ηθαλφηεηα απφδνζεο πιεξνθνξηαθψλ 
ζηνηρείσλ, αθνχ απαηηνχλ «ζχληνκε γξαπηή απάληεζε θαη αλάθιεζε δεισηηθήο γλψ-
ζεο» (Βιάρνο, 2004˙ Καξαλίθαο, Φαζνπιφπνπινο, & Υαιθηά, 2000, ζει. 44) –ζε αληίζεζε 
κε ην PISA πνπ εζηηάδεη ζε δεμηφηεηεο. Λακβάλνληαο ππφςε αθελφο ηελ πξναλαθεξζείζα 
„έληαζε‟ κεηαμχ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ θαη εμεηάζεσλ θαη αθεηέξνπ φηη νη εμεηάζεηο επηθαζνξί-
δνπλ ηνλ ηχπν ησλ ζεκάησλ ζηα νπνία εζηηάδνπλ νη καζεηέο, ζπλάγεηαη φηη νη Έιιελεο καζε-
ηέο ηείλνπλ λα κελ είλαη αξθεηά εμνηθεησκέλνη κε ηα είδε εξσηήζεσλ θιεηζηνχ ηχπνπ πνπ 
ρξεζηκνπνηεί ην PISA.  

Ζ πεξηνξηζκέλε εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ καο κε ηνπο ηχπνπο ησλ εξσηήζεσλ πνπ ρξεζηκν-
πνηεί ην PISA θαηαδεηθλχεηαη ζηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο ζηελ 2ε 
εξψηεζε ηνπ ζέκαηνο «δνλ» (βι. Παξάξηεκα). Πξφθεηηαη γηα εξψηεζε πνιιαπιήο επηιν-
γήο, πνπ, φκσο, είλαη δηαηππσκέλε κε αζπλήζηζην ηξφπν γηα ηνπο Έιιελεο καζεηέο. Απφ 
ηνπο 103 καζεηέο πνπ απάληεζαλ απηήλ ηελ εξψηεζε, νη 49 καζεηέο (47,6%) ηελ αληηκεηψ-
πηζαλ σο εξψηεζε πνιιαπιψλ απαληήζεσλ (νη 25 έθαλαλ αληηζηνίρεζε θαη νη 24 έδσζαλ 
δχν απαληήζεηο. Σν πνζνζηφ απηφ είλαη παξφκνην κε εθείλν ησλ Διιήλσλ καζεηψλ πνπ 
πήξαλ κέξνο ζην PISA 2000, ην νπνίν ήηαλ 44% (Turmo, 2003, ζει.28). Τςειά πνζνζηά 
πνιιαπιψλ απαληήζεσλ ζηελ εξψηεζε απηή είραλ καζεηέο θαη απφ άιιεο ρψξεο (π.ρ. Ρσ-
ζία, Γαλία Ηηαιία), ελψ νη καζεηέο απφ αγγιφθσλεο ρψξεο, κε παξάδνζε ζηηο εξσηήζεηο 
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πνιιαπιήο επηινγήο, είραλ ζαθψο κηθξφηεξα πνζνζηά πνιιαπιψλ απαληήζεσλ. Αλαδεη-
θλχεηαη ινηπφλ έλα δήηεκα πνιηηηζκηθήο κεξνιεςίαο αλαθνξηθά ηνπιάρηζηνλ κε ηελ ελ ιφγσ 
εξψηεζε ηνπ PISA (Turmo, 2003). 

πζηαηηθά ραξαθηεξηζηηθά επηζηεκνληθνχ εγγξακκαηηζκνχ θαηά PISA & ζηνηρεία ειιεληθνχ 
εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο 

Οη επηζηεκνληθέο έλλνηεο 

Απφ ηε ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ γλψζεσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ επεμεξ-
γαζία θαη ζπγθξφηεζε νξζήο απάληεζεο γηα ηηο 14 εξσηήζεηο ηνπ ηεζη ηεο παξνχζαο 
έξεπλαο κε ηηο ζπλαθείο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ πξνβιέπνληαη λα δηδαρζνχλ νη Έιιελεο 
καζεηέο ηνπ γπκλαζίνπ ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο (ΑΠ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ, πεξηερφκελν 
ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ θαη νδεγίεο Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ γηα δηδαθηέα χιε), πξνέθπςε 
φηη πξνβιέπεηαη ε δηδαζθαιία ησλ απαηηνχκελσλ γλψζεσλ: ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ γηα ηηο 
6 απφ ηηο 14 εξσηήζεηο ηνπ ηεζη θαη ζε κέηξην βαζκφ γηα ηε 1 απφ ηηο 14 εξσηήζεηο. Αληίζε-
ηα, γηα ηηο ππφινηπεο 7 εξσηήζεηο δελ πξνβιέπεηαη ε δηδαζθαιία ησλ απαηηνχκελσλ γλψζε-
σλ θαη δεμηνηήησλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ.  

Δλδεηθηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε 2ε εξψηεζε ηνπ ζέκαηνο «Κισλνπνίεζε» (πνιιαπιήο 
επηινγήο, βι. Παξάξηεκα) πνπ απαηηεί απφ ηνπο καζεηέο λα αλαγλσξίζνπλ κέξνο ησλ δηαδη-
θαζηψλ πνπ αθνινπζήζεθαλ θαηά ηελ θισλνπνίεζε ηνπ πξνβάηνπ «Νηφιη». Οη Έιιελεο 
φκσο καζεηέο δελ δηδάζθνληαη ηελ θισλνπνίεζε, αθνχ δελ πξνβιέπεηαη ζην ΑΠ ηεο Βηνιν-
γίαο Γ΄ γπκλαζίνπ. Δπηπιένλ, αλ θαη ππάξρεη ππνελφηεηα γηα ηελ θισλνπνίεζε κε εηδηθή 
αλαθνξά ζηελ Νηφιη ζην ζρνιηθφ εγρεηξίδην ηεο Βηνινγίαο Γ΄ γπκλαζίνπ (Αλδξηψηεο θ. ζπλ., 
1999, ζει. 89-90) ε ελφηεηα απηή δε δηδάζθεηαη, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ Παηδαγσγηθνχ 
Ηλζηηηνχηνπ γηα ηε δηδαθηέα χιε. Γελ ζπληζηά ζπλεπψο έθπιεμε ε ρακειή % ΜΔ (44,34) ησλ 
καζεηψλ ηνπ δείγκαηνο ηεο έξεπλαο ζηελ εξψηεζε απηή. Δίλαη επίζεο αμηνζεκείσην είλαη φηη 
ε εξψηεζε απηή είλαη δπλαηφ λα απαληεζεί κεηά απφ πξνζεθηηθή κειέηε ηνπ εηζαγσγηθνχ 
θεηκέλνπ ζε ζπλδπαζκφ κε γλψζεηο γηα ηε δνκή ηνπ θπηηάξνπ θαη ην γελεηηθφ πιηθφ ηνπ. Χ-
ζηφζν, φπσο ζρνιηάζζεθε πξνεγνπκέλσο, νη δεμηφηεηεο κειέηεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ πιε-
ξνθνξηψλ εθηεηακέλσλ εηζαγσγηθψλ θεηκέλσλ δελ θαιιηεξγνχληαη ηνπο Έιιελεο καζεηέο. 

Οη επηζηεκνληθέο δηαδηθαζίεο 

ζνλ αθνξά ηηο επηζηεκνληθέο δηαδηθαζίεο πνπ αμηνινγεί ην PISA (Πεξηγξαθή, εμήγεζε θαη 
πξφβιεςε επηζηεκνληθψλ θαηλνκέλσλ, εξκελεία επηζηεκνληθψλ δεδνκέλσλ θαη εμαγσγή 
ζπκπεξαζκάησλ, θαηαλφεζε ηεο ζεκαζίαο ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο θαη ηεο κεζνδνινγίαο 
ηεο) δηαπηζηψλεηαη κηα αμηνζεκείσηε απνπζία ζπλαθψλ επηδηψμεσλ, ηδηαίηεξα ζε φηη αθνξά 
ζηηο δχν ηειεπηαίεο δηαδηθαζίεο, ζην ειιεληθφ γπκλάζην ηφζν ζην επίπεδν ησλ ΑΠ ησλ Φπ-
ζηθψλ Δπηζηεκψλ θαη ζηα ζπλαθή ζρνιηθά εγρεηξίδηα φζν θαη ζην επίπεδν ησλ γλψζεσλ 
πνπ ειέγρνπλ ηα ζέκαηα ησλ γξαπηψλ εμεηάζεσλ («… νη εξσηήζεηο ζηηο νπνίεο νη καζεηέο 
θαινχληαη λα θαηαζέζνπλ δεισηηθέο γλψζεηο, θαηέρνπλ ηελ πιεηνςεθία ησλ έξγσλ αμηνιφ-
γεζεο», Βιάρνο, 2004, ζει. 41). Μάιηζηα, θαηά ηελ ηειηθή αμηνιφγεζε ηνπ Ηνπλίνπ ζηε Φπζη-
θή ηνπ γπκλαζίνπ νη εθπαηδεπηηθνί ηείλνπλ λα πξνηηκνχλ ηππνπνηεκέλα θαη αλακελφκελα 
ζέκαηα (ζέκαηα SOS), (Υαιθηά, Φαζνπιφπνπινο, & Καξαλίθαο, 2000) θαη εηδηθφηεξα ζηελ 
ηειηθή αμηνιφγεζε ηνπ Ηνπλίνπ ζηε Φπζηθή ηεο Γ΄ γπκλαζίνπ «αξθνχληαη ζε ρακεινχ επηπέ-
δνπ γλσζηηθνχο ζηφρνπο επηιέγνληαο ζέκαηα απιήο αλάθιεζεο νξηζκψλ θαη λφκσλ ή δεηψ-
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ληαο θνξκαιηζηηθή επεμεξγαζία λφκσλ ηεο κεραληθήο ή ηνπ ειεθηξνκαγλεηηζκνχ» 
(Καξαλίθαο, Φαζνπιφπνπινο, & Υαιθηά, 2000).  

Δλδεηθηηθά ζηνηρεία ηεο έιιεηςεο εμνηθείσζεο ησλ καζεηψλ κε ηελ επηζηεκνληθή δηαδηθαζία 
«Δξκελεία επηζηεκνληθψλ δεδνκέλσλ θαη εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ» είλαη νη εμαηξεηηθά ρα-
κειέο επηδφζεηο ηνπο ζηηο εξσηήζεηο πνπ ειέγρνπλ ηε δηαδηθαζία απηή. ηηο εξσηήζεηο 
«Ζκεξνιφγην ηνπ εκειβάηο 1», «Ζκεξνιφγην ηνπ εκειβάηο 2» θαη «ηακαηήζηε απηφ ην 
κηθξφβην!» (βι. Παξάξηεκα) νη % ΜΔ επηδφζεηο ηνπο ήηαλ 25,5 % , 67,0 θαη 7,31 %, αληίζηνη-
ρα. 

Σν πιαίζην εθαξκνγήο ηεο επηζηήκεο 

Ζ ζχλδεζε ησλ καζεκάησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ κε θαηαζηάζεηο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, ζε 
αληίζεζε κε ην ζαθή πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ PISA, δελ θαίλεηαη λα απνηειεί θεληξηθή θαηεχ-
ζπλζε ησλ ζρεηηθψλ ειιεληθψλ ΑΠ.6 Δπίζεο, δελ εληνπίδνληαη ζηα ΑΠ ηα πεδία εθαξκν-
γήο ηεο επηζηήκεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ην PISA. Χζηφζν, είλαη απαξαίηεην λα ζεκεησζεί φηη, 
ζηα «βαζηθά ζηνηρεία πεξηερνκέλνπ» ησλ ΑΠ Φπζηθήο, Υεκείαο θαη Βηνινγίαο, εληνπίδν-
ληαη (φπσο θαη ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα) πεξηζηαζηαθέο ζπλδέζεηο κε θαηαζηάζεηο ηεο θαζε-
κεξηλήο δσήο.  

ρεηηθά κε ηε ζχλδεζε ησλ ζεκάησλ ζην πεδίν ηεο ζρνιηθήο αμηνιφγεζεο, φπσο ήδε αλα-
θέξζεθε, ην είδνο ηεο γλψζεο πνπ ειέγρνπλ ηα ζέκαηα ησλ εμεηάζεσλ ηνπ Ηνπλίνπ πνπ ηίζε-
ληαη ζηνπο καζεηέο, απνθιίλεη έληνλα απφ εξσηήζεηο πνπ ζπλδένληαη κε θαηαζηάζεηο ηεο 
θαζεκεξηλήο δσήο. 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Απφ ηελ απνηχπσζε ησλ επηδφζεσλ δείγκαηνο 15ρξνλσλ καζεηψλ ζε εξσηήζεηο Φπζηθψλ 
Δπηζηεκψλ ηνπ PISA πξνέθπςαλ ηα εμήο: (α) Οη επηδφζεηο ησλ καζεηψλ απηψλ είλαη ην ίδην 
ρακειέο φζν θαη απηέο πνπ θαηαγξάθεθαλ γηα ηνπο Έιιελεο καζεηέο ζην PISA 2000 θαη 
PISA 2003. (β) Οη επηδφζεηο ησλ καζεηψλ ζην γξαπηφ ηεζη εμαξηψληαη απφ ηνλ ηχπν ησλ 
εξσηήζεσλ, ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο επηζηήκεο θαη ηελ επηζηεκνληθή δηαδηθαζία πνπ ειέγ-
ρνπλ ηα ζέκαηα. 

Αλαθνξηθά κε ην ζρνιηαζκφ ησλ επηδφζεσλ πνπ επέηπραλ νη καζεηέο ζε ζρέζε κε βαζηθά 
ζηνηρεία ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο πξνέθπςε φηη ηα ΑΠ θαη ηα ζρνιηθά εγ-
ρεηξίδηα ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ, νη νδεγίεο γηα ηε δηδαθηέα χιε, ην λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα 
ηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ θαη νη πξαθηηθέο ησλ θαζεγεηψλ αλαθνξηθά κε ηα ζέκαηα πνπ 
δηακνξθψλνπλ γηα ηηο εμεηάζεηο, δελ εμνηθεηψλνπλ ηνπο Έιιελεο καζεηέο κε ηελ επίιπζε 
ζεκάησλ ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ην PISA. Δηδηθφηεξα, ε ζρνιηθή εθπαί-
δεπζε δελ εμνηθεηψλεη ηνπο καζεηέο κε (α) ηε κνξθή θαη ηνλ ηχπν ησλ εξσηήζεσλ πνπ ρξεζη-
κνπνηεί ην PISA, (β) ηελ επίιπζε ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζε θαηαζηάζεηο ηεο θαζεκεξηλήο 

6
 Πέξαλ ησλ ΑΠ πνπ εμεηάζζεθαλ θαη ήηαλ ζε ηζρχ θαηά ηελ πεξίνδν πινπνίεζεο ηεο παξνχ-

ζαο έξεπλαο (ΠΓ 368, ΦΔΚ 238, η. Α΄, 20/9/1996, ΠΓ 371, ΦΔΚ 241, η. Α΄, 20/9/1996), είλαη 
αμηνζεκείσην φηη θαη ζηα λέα ΑΠ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο, ηα 
νπνία πηνζεηνχλ έλαλ πξνβιεκαηηζκφ εγγχηεξν ζηε θηινζνθία ηνπ PISA απφ φηη ηα ΑΠ πνπ 
εμεηάδνληαη απφ ηελ παξνχζα έξεπλα, είλαη πξνβιεκαηηθή ε επίηεπμε ηεο ζχλδεζεο ησλ θπζη-
θψλ επηζηεκψλ κε θαηαζηάζεηο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο (Πξάκαο, & Κνπκαξάο, 2004). 
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δσήο, (γ) ηηο επηζηεκνληθέο δηαδηθαζίεο ηεο εξκελείαο επηζηεκνληθψλ δεδνκέλσλ θαη ηεο 
εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ, θαζψο θαη ηεο θαηαλφεζεο ηεο ζεκαζίαο ηεο επηζηεκνληθήο 
έξεπλαο θαη ηεο κεζνδνινγίαο ηεο θαη (δ) ηηο επηζηεκνληθέο έλλνηεο –ηνπιάρηζηνλ φζνλ αθν-
ξά ζηηο 14 εξσηήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην γξαπηφ ηεζη ηεο έξεπλαο. Οη πξναλαθεξ-
ζείζεο απνθιίζεηο ελδέρεηαη λα νδεγνχλ ζε ππνηίκεζε ηεο επίδνζεο ησλ Διιήλσλ καζεηψλ, 
ζην βαζκφ πνπ απηνί νη ηειεπηαίνη αμηνινγνχληαη ζε γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο, αιιά θαη κέζσ 
εξγαιείσλ, κε ηα νπνία δελ είλαη εμνηθεησκέλνη. Δπηπιένλ είλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί φηη, 
ν πξνζαλαηνιηζκφο ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ PISA δελ είλαη κε απφιπηνπο φξνπο εθηφο εζληθψλ 
ΑΠ ησλ ζπκκεηερνπζψλ ρσξψλ («φρη ηφζν πνιχ κε φξνπο θαηάθηεζεο ησλ ΑΠ αιιά ζε 
φξνπο ζεκαληηθήο γλψζεο θαη δεμηνηήησλ πνπ ρξεηάδνληαη ζηελ ελήιηθε δσή», βι. OECD, 
2003, ζει. 11˙ OECD, 2006, ζει.8) θαζψο ε αμηνιφγεζε ηνπ PISA «…αληαλαθιά ηηο ζχγρξν-
λεο ηάζεηο ζηα ΑΠ» (OECD, 2003, ζει. 11˙ OECD, 2006, ζει.7 ).  

Ζ απφπεηξα εξκελείαο ησλ ρακειψλ επηδφζεσλ ησλ Διιήλσλ καζεηψλ ζε ζέκαηα Φπζηθψλ 
Δπηζηεκψλ ηνπ PISA πνπ επερείξεζε ε παξνχζα εξγαζία, αλαδεηθλχεη έληνλα ηελ αλάγθε 
αθελφο ηδηαίηεξεο πξνζνρήο ζηε ρξήζε ησλ απνηειεζκάησλ απηνχ ηνπ γξαπηνχ ηεζη, θπξί-
σο πξνο ηελ θαηεχζπλζε δηακφξθσζεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο κε βάζε ηα απνηειέζκαηα 
ηνπ PISA, αθεηέξνπ ζπζηεκαηηθήο έξεπλαο ζην πεδίν εξκελείαο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ 
PISA ζην πιαίζην ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ: Δξσηήζεηο ηνπ γξαπηνχ ηεζη 

ΘΔΜΑ: ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ ΣΟΤ ΔΜΔΛΒΑΨ 

Να δηαβάζεηο ηα παξαθάησ θείκελα θαη λα απαληήζεηο ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνχλ.  

ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ ΣΟΤ ΔΜΔΛΒΑΗ: θείκελν 1 

«Ηνχιηνο 1846. Σελ εξρφκελε εβδνκάδα ζα 
αλαιάβσ ηε ζέζε ηνπ «Δπηκειεηή Α΄» ζηελ 
Πξψηε Πηέξπγα ηεο καηεπηηθήο θιηληθήο 
ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ ηεο Βηέλλεο. 
Σξφκαμα, φηαλ άθνπζα ην πνζνζηφ ησλ 
αζζελψλ πνπ πεζαίλνπλ ζ‟ απηήλ ηελ θιηλη-
θή. Απηφ ην κήλα 36 απφ ηηο 208 κεηέξεο 
πέζαλαλ εθεί, φιεο απφ επηιφρεην ππξεηφ. 
Σν λα θέξεηο ζηε δσή έλα παηδί είλαη ηφζν 
επηθίλδπλν φζν ε πλεπκνλία πξψηνπ βαζ-

κνχ». 

Απηφ ην θείκελν απφ ην εκεξνιφγην ηνπ 
Ηγλάηηνπ εκειβάηο (1818-1865) πεξηγξά-
θεη ηηο θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο ηνπ επηιφρεηνπ ππξεηνχ, κηαο κεηαδνηηθήο αζζέλεηαο, πνπ 
πξνθάιεζε ην ζάλαην πνιιψλ γπλαηθψλ κεηά ηνλ ηνθεηφ. Ο εκειβάηο ζπλέιεμε ζηνηρεία γηα 
ηνλ αξηζκφ ησλ ζαλάησλ πνπ νθείινληαλ ζηνλ επηιφρεην ππξεηφ θαη απφ ηελ Πξψηε θαη απφ 
ηε Γεχηεξε Πηέξπγα (βιέπε ην δηάγξακκα). 

Οη γηαηξνί, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ν εκειβάηο, αγλννχζαλ ηελ αηηία πνπ πξνθαινχζε ηνλ 
επηιφρεην ππξεηφ. Πάιη απφ ην εκεξνιφγην ηνπ εκειβάηο δηαβάδνπκε: 

«Γεθέκβξηνο 1846. Γηαηί ηφζεο πνιιέο γπλαίθεο πεζαίλνπλ απφ απηφλ ηνλ ππξεηφ κεηά 
απφ έλαλ ηνθεηφ ρσξίο πξνβιήκαηα; Δπί αηψλεο ε επηζηήκε καο έιεγε φηη πξφθεηηαη γηα 
κηα αφξαηε επηδεκία πνπ ζαλαηψλεη κεηέξεο. Αηηίεο κπνξεί λα είλαη νη αιιαγέο ζηνλ 

αέξα ή θάπνηα εμσγήηλε επίδξαζε ή κηα θίλεζε ηεο ίδηαο ηεο Γεο, φπσο έλαο ζεηζκφο». 

ήκεξα, ιίγνη άλζξσπνη ζα κπνξνχζαλ λα ζεσξήζνπλ σο πηζαλέο αηηίεο ππξεηνχ κηα εμσ-
γήηλε επίδξαζε ή έλα ζεηζκφ. κσο, ηελ επνρή πνπ δνχζε ν εκειβάηο, πνιινί άλζξσπνη, 
αθφκε θαη επηζηήκνλεο, ην πίζηεπαλ. Σψξα μέξνπκε φηη αηηία είλαη νη ζπλζήθεο θαζαξηφηε-
ηαο. Ο εκειβάηο ήμεξε φηη ήηαλ απίζαλν ν ππξεηφο λα πξνθαιείηαη απφ εμσγήηλε επίδξαζε 
ή απφ έλα ζεηζκφ. Δπηθεληξψζεθε ζηα ζηνηρεία πνπ ζπλέιεμε (βιέπε ην δηάγξακκα) θαη ηα 
ρξεζηκνπνίεζε γηα λα πξνζπαζήζεη λα πείζεη ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ. 

Δξψηεζε 1: ΖΜΔΡΟΛΟΓΙΟ ΣΟΤ ΔΜΔΛΒΑΨ  

Αο ππνζέζνπκε φηη είζαη ν εκειβάηο. Γψζε κηα δηθαηνινγία, (βαζηδφκελνο/ε ζηα  
ζηνηρεία πνπ ζπλέιεμε ν εκειβάηο), γηα πνην ιφγν ν επηιφρεηνο ππξεηφο είλαη απίζαλν λα 
πξνθαιείηαη απφ ηνπο ζεηζκνχο. 
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Απάληεζε: ...............................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

Δξψηεζε 2: ΖΜΔΡΟΛΟΓΙΟ ΣΟΤ ΔΜΔΛΒΑΨ  

Ζ λέα ηδέα ηνπ εκειβάηο ζρεηηδφηαλ κε ην πςειφ πνζνζηφ ζαλάησλ ησλ γπλαηθψλ ζηηο δχν 
πηέξπγεο καηεπηηθήο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ θνηηεηψλ. 

Πνηα ήηαλ απηή ε ηδέα; Κπθιψζεηε ηε ζσζηή απάληεζε. 

Α. Ζ απνιχκαλζε ησλ ίδησλ ησλ θνηηεηψλ κεηά ηηο λεθξνςίεο αλακελφηαλ λα νδεγήζεη ζηε 
κείσζε ηνπ επηιφρεηνπ ππξεηνχ. 

Β. Οη θνηηεηέο δελ έπξεπε λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο λεθξνςίεο, δηφηη ζα κπνξνχζαλ λα απην-
ηξαπκαηηζηνχλ. 

Γ. Οη θνηηεηέο κχξηδαλ, γηαηί δελ πιελφληνπζαλ κεηά απφ κία λεθξνςία. 

Γ. Οη θνηηεηέο ήζειαλ λα δείμνπλ φηη είλαη εξγαηηθνί θαη απηφ ηνπο έθαλε απξφζεθηνπο θαηά 
ηελ εμέηαζε ησλ γπλαηθψλ. 

 

ΘΔΜΑ: ΟΕΟΝ 

Δξψηεζε 2: OZON  

Σν φδνλ παξάγεηαη επίζεο θαη θαηά ηε δηάξθεηα θαηαηγίδσλ. ‟ απηφ νθείιεηαη ε  
ραξαθηεξηζηηθή κπξσδηά κεηά απφ κηα ηέηνηα θαηαηγίδα. ηηο γξακκέο 12-15, ν  
ζπγγξαθέαο θάλεη κηα δηάθξηζε κεηαμχ ηνπ «θαινχ φδνληνο» θαη ηνπ «θαθνχ φδνληνο». 

χκθσλα κε ην άξζξν, ην φδνλ πνπ παξάγεηαη θαηά ηε δηάξθεηα κηαο θαηαηγίδαο, είλαη 
«θαιφ» ή «θαθφ»; 

Να επηιέμεηο ηελ απάληεζε θαη ηελ εμήγεζε πνπ πξνθχπηεη απφ ην θείκελν.  

 
 
 
ΘΔΜΑ: ΣΑΜΑΣΖΣΔ ΑΤΣΟ ΣΟ ΜΗΚΡΟΒΗΟ! 

Να δηαβάζεηο ην παξαθάησ θείκελν πάλσ ζηελ ηζηνξία ηεο αλνζνπνίεζεο θαη λα απαληήζεηο 

ζηελ εξψηεζε πνπ αθνινπζεί. 

Απφ ηηο αξρέο ηνπ 11νπ αηψλα, νη Κηλέδνη γηαηξνί κπνξνχζαλ λα δηεγείξνπλ ην αλνζνπνηεηη-
θφ ζχζηεκα. Σα ζχκαηα ηεο επινγηάο εκθάληδαλ εμνγθψκαηα γεκάηα κε παρχξεπζην αδηαθα-

  Καιφ φδνλ ή θαθφ φδνλ; Δμήγεζε 

A Καθφ Παξάγεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαθνθαηξίαο. 

B Καθφ Παξάγεηαη ζηελ ηξνπφζθαηξα. 

Γ Καιφ Παξάγεηαη ζηε ζηξαηφζθαηξα. 

Γ Καιφ Μπξίδεη σξαία. 
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λέο πγξφ, ηα νπνία θαιχπηνληαλ απφ ζθιεξή μεξή θξνχζηα. Οη Κηλέδνη γηαηξνί έπαηξλαλ ηηο 
μεξέο θξνχζηεο ηηο θνληνπνηνχζαλ θαη θπζνχζαλ ηε ζθφλε ζηα ξνπζνχληα ησλ αζζελψλ 
ηνπο. Έηζη, ζπλήζσο, πξνθαινχζαλ κηα ήπηα εθδήισζε ηεο λφζνπ, πνπ ζηε ζπλέρεηα εκπφ-
δηδε ηελ εθδήισζε θάπνηαο βαξχηεξεο κνξθήο ηεο λφζνπ. 

Καηά ηνλ 17ν αηψλα νη άλζξσπνη έηξηβαλ ην δέξκα ηνπο κε μεξακέλεο θξνχζηεο γηα λα πξν-
ζηαηεπηνχλ απφ ηελ αζζέλεηα.  

Απηέο νη πξσηφγνλεο πξαθηηθέο εθαξκφζζεθαλ ηφζν ζηελ Αγγιία, φζν θαη ζηηο Ακεξηθαληθέο 
Απνηθίεο. Σν 1771 θαη 1772, θαηά ηε δηάξθεηα επηδεκίαο επινγηάο έλαο βνζηνλέδνο γηαηξφο ν 
Εάκπληηει Μπφπιζηνλ πεηξακαηίζζεθε πάλσ ζε κηα ηδέα πνπ είρε. Έμπζε ην δέξκα ηνπ εμά-
ρξνλνπ γηνπ ηνπ θαη 285 άιισλ αλζξψπσλ θαη έηξηςε πχνλ απφ θξνχζηεο επινγηάο ζηηο 
πιεγέο. Μφλν έμη απφ ηνπο αζζελείο ηνπ απεβίσζαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο επηδεκίαο. 

 

Δξψηεζε 1: ΣΑΜΑΣΖΣΔ ΑΤΣΟ ΣΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟ! 

Πνηα ηδέα πξνζπάζεζε λα ειέγμεη πεηξακαηηθά ν Εάκπληηει Μπφπιζηνλ; 

Απάληεζε: ................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

 

Πεγή ζεκάησλ: ΚΔΔ (2007), OECD (2003)  
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Κεηκεληθά είδε ζηα βηβιία ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ γηα ηε γεθχξσζε ηνπ 
ράζκαηνο κεηαμχ ηεο ζρνιηθήο θαη ηεο επηζηήκεο ζην δεκφζην πεδίν  

 

Κώζηαο Γεκόπνπινο 

Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ (dimop@uop.gr) 

 

 

ΠΔΡΙΛΖΦΖ: Ζ εξγαζία έρεη σο ζηφρν ηελ παξνπζίαζε θεηκεληθψλ εηδψλ ηα νπνία απνθαιχ-
πηνπλ ηελ θεηκεληθφηεηα ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ θαη επνκέλσο είλαη 
δπλαηφλ λα αλαδείμνπλ κηα επηζηεκνινγηθή εηθφλα πεξηζζφηεξν ζπκβαηή κε απηή ηεο επη-
ζηήκεο ζην δεκφζην πεδίν σο βαζηθά επηζηήκεο ελ ησ γελλάζζαη. Ζ εηθφλα ηεο επηζηήκεο 
ζηα ζρνιηθά βηβιία, ξεηνξηθά θαηαζθεπάδεηαη κε κηα πξνζπάζεηα, απηά, λα είλαη κνλνινγηθά, 
απηναλαθνξηθά θαη λα απνθξχπηνπλ ηελ θεηκεληθφηεηά ηνπο, δειαδή φηη θαη ηα ίδηα απνηε-
ινχλ «θαηαζθεπέο». Σν απνηέιεζκα είλαη λα θαιιηεξγείηαη ε πίζηε ζε έλα κεηαθπζηθφ ξεαιη-
ζκφ. Μηα πξνζπάζεηα κε ζηφρν ηελ αιιαγή απηήο ηεο εηθφλαο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο ζχ-
γθιηζήο ηεο κε ηελ εηθφλα ηεο επηζηήκεο ζην δεκφζην πεδίν ζα πξέπεη λα ζπκβάιιεη ζηελ 
απνθάιπςε απηήο ηεο ξεηνξηθήο ζηξαηεγηθήο, κέζσ ηεο ρξήζεο ελαιιαθηηθψλ θεηκεληθψλ 

εηδψλ.  

ΛΔΞΔΙ ΚΛΔΙΓΙΑ: ρνιηθά βηβιία Φ.Δ, ζρνιηθή επηζηήκε, θεηκεληθφηεηα, αλαζηνραζηηθφηε-
ηα, θεηκεληθά είδε 

 

ΔΙΑΓΧΓΖ 

Ζ δηδαζθαιία ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ζην ζρνιείν κε ζηφρν ηε δηακφξθσζε επαηζζεην-
πνηεκέλσλ θαη ππεχζπλσλ πνιηηψλ κηαο πνιπζχλζεηεο θνηλσλίαο ε νπνία εμαξηάηαη κε ν-
ινέλα θαη πεξηζζφηεξνπο ηξφπνπο απφ ηελ Δπηζηήκε θαη ηελ Σερλνινγία, απνηειεί θεληξηθή 
επηδίσμε κηαο ζεηξάο εθπαηδεπηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ ζε πνιιέο ρψξεο ηνπ θφζκνπ, ηδηαίηε-
ξα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δπν ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ (AAAS, 1993, Aikenhead, 1990, Bybee, 
1997, Fensham, 1997). 

Παξά σζηφζν ηηο επηκέξνπο πξσηνβνπιίεο θαη ηα πξνγξάκκαηα πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί, ε 
αιήζεηα είλαη φηη ε ζπλνιηθή θαηάζηαζε αλαθνξηθά κε ηε δηδαζθαιία ησλ Φπζηθψλ Δπηζηε-
κψλ έρεη κφλν ιίγν αιιάμεη (Wang & Schmidt, 2001). Παξά ηε γεληθεπκέλε ζπλζεκαηνινγία 
γηα «Φπζηθέο Δπηζηήκεο γηα ηνλ Πνιίηε», ζηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ νη 
πξνηάζεηο πνπ δηαηππψλνληαη δελ αληηκεησπίδνπλ σο θεληξηθφ δήηεκα ηε δηαθνξεηηθή επη-
ζηεκνινγηθή πθή ηεο πθηζηάκελεο ζρνιηθήο επηζηήκεο θαη ηεο επηζηήκεο ζην δεκφζην πεδίν 
σο δηαθξηηψλ ζσκάησλ γλψζεο  (Osborne & Collins, 2000). 

Έλα πξφζζεην, εμίζνπ ζνβαξφ πξφβιεκα είλαη ε έιιεηςε θαηάιιεισλ δηδαθηηθψλ κέζσλ ηα 
νπνία ζα κπνξνχζαλ λα αλαδείμνπλ ηε δηαθνξεηηθή επηζηεκνινγηθή ζπγθξφηεζε ηεο επηζηή-
κεο ζην δεκφζην πεδίν θαη άξα λα απνηειέζνπλ ην φρεκα γηα ηελ νηθεηνπνίεζε απηήο ηεο 
ζπγθξφηεζεο απφ ηνπο καζεηέο.  

Με βάζε ηηο δπν απηέο δηαπηζηψζεηο ζηηο επφκελεο ελφηεηεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ζα 
επηρεηξεζεί θαη‟ αξρήλ ε απνηχπσζε ησλ θπξηφηεξσλ επηζηεκνινγηθψλ δηαθνξψλ κεηαμχ 
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ηεο πθηζηάκελεο ζρνιηθήο επηζηήκεο θαη ηεο επηζηήκεο ζην δεκφζην πεδίν θαη ελ ζπλερεία ε 
παξνπζίαζε θεηκεληθψλ ηερληθψλ νη νπνίεο ελζσκαησλφκελεο ζηα ζρνιηθά βηβιία ζα κπν-
ξνχζαλ λα κεηαζρεκαηίζνπλ ηελ επηζηεκνινγηθή εηθφλα ηεο επηζηήκεο πνπ πξνβάιιεηαη 
ζην ζρνιείν ζε εηθφλα πεξηζζφηεξν ζπκβαηή κε ηελ επηζηήκε πνπ πξνβάιιεηαη ζην δεκφζην 
πεδίν. 

Ζ ΔΙΚΟΝΑ ΣΖ ΥΟΛΙΚΖ ΔΠΙΣΖΜΖ ΚΑΙ ΣΖ ΔΠΙΣΖΜΖ ΣΟ ΓΖΜΟΙΟ ΠΔΓΙΟ 

Ζ θπζηθν-επηζηεκνληθή γλψζε κεηαθεξφκελε απφ ην αξρηθφ πιαίζην παξαγσγήο ηεο ζε 
άιια πιαίζηα φπσο είλαη ην ρνιείν ή ην δεκφζην πεδίν, πθίζηαηαη έλαλ επηιεθηηθφ κεηαζρε-
καηηζκφ ν νπνίνο κεηαβάιιεη θαηά ηφζν νπζηψδε ηξφπν ηελ επηζηεκνινγηθή ηεο εηθφλα, 
ψζηε λα κηιάκε ζηελ νπζία γηα έλα εληειψο δηαθξηηφ ζψκα γλψζεο (Σζαηζαξψλε & Κνπιατ-
δήο, 2001).   

Πνιπεηήο έξεπλα (π.ρ. Matthews, 1994, McComas, 1998, Knain, 2001) έρεη θαηαιήμεη ζην 
ζπκπέξαζκα φηη ε ζρνιηθή επηζηήκε, φπσο θαηά ηεθκήξην πξνβάιιεηαη ζηα ζρνιηθά βηβιία, 
παξνπζηάδεηαη σο κηα ζηαηηθή, ηειηθή ή αθφκα θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο αληζηνξηθή, ππε-
ξάλσ νπνηαζδήπνηε ακθηζβήηεζεο θαη γεληθήο ηζρχνο γλψζε, ε νπνία αλαθαιχπηεηαη1 απφ 
επθπείο θαη αληδηνηειείο κεκνλσκέλνπο επηζηήκνλεο έπεηηα απφ επίπνλεο πξνζπάζεηεο, νη 
νπνίεο φκσο πάληνηε ηειηθά ζηέθνληαη απφ επηηπρία. πσο αλαθέξεη θαη ν Kuhn, (1970) ηα 
ζρνιηθά βηβιία παξνπζηάδνπλ ην «παξάδεηγκα» ηεο θάζε επηζηεκνληθήο πεξηνρήο, αιιά 
κάιινλ ζηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ, γηα λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηηο θαηεγνξίεο ησλ 
ελλνηψλ πνπ ε Masterman, (1970) εληφπηζε σο απνδηδφκελεο ζηνλ φξν απηφ,  απηφ πνπ θπ-
ξηαξρεί είλαη ην θηινζνθηθφ παξάδεηγκα, δειαδή νη βαζηθέο νληνινγηθέο αληηιήςεηο, φπσο ε 
βεβαηφηεηα χπαξμεο ησλ πεδίσλ, ησλ ειεθηξνλίσλ, θιπ. Αληίζεηα, θαίλεηαη λα απνπζηάδεη 
απφ ηα ζρνιηθά βηβιία, ηφζν ην παξάδεηγκα-«ηέρλεκα» (ην ππφδεηγκα επίιπζεο επηζηεκνλη-
θψλ πξνβιεκάησλ), φζν θαη ην θνηλσληνινγηθφ παξάδεηγκα (ην ζχλνιν ησλ θαλφλσλ θνηλσ-
ληθήο δηαπξαγκάηεπζεο ηεο ζρεηηθήο γλψζεο). Έηζη, ην βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ζρνιηθήο 
επηζηήκεο είλαη ε ππεξβαηηθφηεηά ηεο, θαη άξα ε απφθξπςε θάζε ζηνηρείνπ πνπ κπνξεί λα 
παξαπέκςεη ζηελ ηδέα φηη απνηειεί κηα «θαηαζθεπή» ή αιιηψο έλα πξντφλ δηαδηθαζηψλ πνπ 
ιακβάλνπλ ρψξα ελ κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ επηζηεκηθψλ, πνιηηηζκηθψλ, πνιηηηθψλ, νηθνλνκη-
θψλ ή  άιισλ επηξξνψλ.  

Απηή ε εηθφλα σζηφζν ηεο ζρνιηθήο επηζηήκεο είλαη αζχκβαηε, ηφζν κε ηελ εηθφλα ηεο επη-
ζηήκεο ζην πξσηνγελέο πιαίζην παξαγσγήο ηεο (Latour, 1987, Collins & Pinch, 1998), φζν 
θαη κε ηελ εηθφλα ηεο επηζηήκεο ζην δεκφζην πεδίν (Γεκφπνπινο, 2001).  

ηα δπν απηά πεδία ε επηζηήκε έρεη ηελ εηθφλα ελφο δπλακηθνχ, ππφ ακθηζβήηεζε θαη ζπλε-
ρή θνηλσληθή δηαπξαγκάηεπζε, εμαξηψκελνπ απφ ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ηνπ θάζε πιαηζίνπ 
εθαξκνγήο ηνπ, ζψκαηνο γλψζεο, ην νπνίν δηακνξθψλεηαη κε βάζε ηε ζπλεξγαζία πνιπεπη-
ζηεκνληθψλ νκάδσλ έπεηηα απφ πνιιέο παιηλδξνκήζεηο κεηαμχ επηηπρηψλ αιιά θαη πιεζψ-
ξαο απνηπρηψλ.  ην δεκφζην πεδίν είλαη επίζεο ηδηαίηεξα εκθαλήο ε επηξξνή ζηε δηακφξ-
θσζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζψκαηνο γλψζεο πνηθηιψλπκσλ ζπκθεξφλησλ-ελδηαθεξφλησλ 
πξνεξρφκελσλ απφ δηάθνξεο νκάδεο πίεζεο (π.ρ. βηνκεραλία, θπβεξλήζεηο, δηεζλείο νξγαλη-
ζκνί, νξγαλψζεηο πνιηηψλ, ΜΚΟ).  

ηνλ Πίλαθα  εθηίζεληαη ζπλνπηηθά νη ζεκαληηθφηεξεο επηζηεκνινγηθέο δηαθνξέο ηεο  ζρνιη-

1
 Ο φξνο «αλαθάιπςε» έρεη ζεκαληηθή επηζηεκνινγηθή ζεκαζία, θαζψο ππνλνεί φηη νη επηζηεκν-

ληθέο αιήζεηεο πξνυπάξρνπλ 
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θήο επηζηήκεο κε ηελ επηζηήκε ζην δεκφζην πεδίν. 

 
 

Πίλαθαο 1: Οη ζεκαληηθφηεξεο επηζηεκνινγηθέο δηαθνξέο ηεο ζρνιηθήο επηζηή-

κεο απφ ηελ επηζηήκε ζην δεκφζην πεδίν 

Με βάζε ηα ζπκπεξάζκαηα κηαο ζεηξάο ζχγρξνλσλ εζλνκεζνδνινγηθήο πξνζέγγηζεο κειε-
ηψλ κε επίθεληξν ην είδνο ησλ πξαθηηθψλ ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο ζηε ζπγθξφηεζε ηεο 
ηερλν-επηζηεκνληθήο γλψζεο, νη νπνίεο πξνέξρνληαη θαηά θχξην ιφγν απφ ην ξεχκα ηεο Κνη-
λσληνινγίαο ηεο Δπηζηεκνληθήο Γλψζεο (SSK) (π.ρ. Latour & Woolgar, 1979, Pickering, 
1984, Knorr-Cetina, 1999) θαίλεηαη φηη ε εηθφλα ηεο επηζηήκεο ζην δεκφζην πεδίν είλαη πε-
ξηζζφηεξν αληηπξνζσπεπηηθή ηνπ ηξφπνπ παξαγσγήο ηερλν-επηζηεκνληθήο γλψζεο ζην 
πιαίζην ησλ ζεκεξηλψλ θνηλσληθψλ ζπλζεθψλ απφ φ,ηη ε εηθφλα ηεο ζρνιηθήο επηζηήκεο.  

πκπεξαζκαηηθά ζα ιέγακε φηη ε ζρνιηθή επηζηήκε ηείλεη λα αληηθεηκεληθνπνηεί ην θπζηθφ 
θφζκν θαζψο θαη λα ηνλ κπζνπνηεί σο ην πξνλνκηαθφ πεδίν παξαηήξεζεο γηα ηελ παξαγσ-
γή ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο, κπζνπνηψληαο φκσο ηαπηφρξνλα θαη ηελ ίδηα ηελ επηζηεκνλη-
θή γλψζε κε ην λα θαίλεηαη ε ηειεπηαία φηη κπνξεί λα επεμεγεί πιήξσο ηνλ θπζηθφ θφζκν 
(Σζαηζαξψλε θαη Κνπιατδήο, 2001). Με ηνλ ηξφπν απηφ φκσο ηείλεη λα απνθξχπηεηαη ε θνη-
λσληθή δηάζηαζε ζηε δηαδηθαζία ζπγθξφηεζεο ηεο θπζηθν-επηζηεκνληθήο γλψζεο.  

Ζ ΑΠΟΚΡΤΦΖ ΣΖ ΚΔΙΜΔΝΙΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΥΟΛΙΚΧΝ 
ΒΙΒΛΙΧΝ ΦΤΙΚΧΝ ΔΠΙΣΖΜΧΝ 

Ζ εηθφλα ηεο ζρνιηθήο επηζηήκεο, κεηαμχ άιισλ θαηαζθεπάδεηαη θαη κε βάζε ξεηνξηθνχ ηχ-
πνπ κέζα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα ζρεηηθά ζρνιηθά βηβιία. Ο φξνο «ξεηνξηθή» αλα-
θέξεηαη ζηα κέζα πεηζνχο θαη θαηαζθεπήο ζπλαίλεζεο ηα νπνία αμηνπνηνχληαη πξνθεηκέλνπ 
λα εδξαηψζνπλ ηελ «αιήζεηα» ησλ ηζρπξηζκψλ πνπ πξνβάιινληαη ζηα ζρνιηθά βηβιία 
(Gross, 1996). Ζ απνηειεζκαηηθφηεηά ησλ ελ ιφγσ κέζσλ, έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη κέζσ ηεο 
ζπρλήο ρξήζεο ηνπο, απηά εζσηεξηθεχνληαη απφ ηνπο καζεηέο σο ν θαλνληθφο (canonical) 

ρνιηθή Δπηζηήκε Δπηζηήκε ζην δεκφζην πεδίν 

ηαηηθή-Σειηθή Γπλακηθή-Δλ ησ γελλάζζαη 

Αληζηνξηθή Δμειηθηηθή/Με ηνκέο 

Τπεξάλσ ακθηζβήηεζεο Τπφ ακθηζβήηεζε θαη δηαπξαγκάηεπζε 

Μνλσκέλε απφ ζπκθέξνληα/ ελδηαθέξν-
ληα-απνθιεηζηηθά δηαλνεηηθή πξνζπάζεηα 

Τπφ ηελ επίξξεηα ζπκθεξφλησλ/  
ελδηαθεξφλησλ 

Καζνιηθήο Ηζρχνο Σνπηθήο ηζρχνο/εμάξηεζε απφ ην πιαίζη-
ν εθαξκνγήο 

Γξακκηθή-Νηεηεξκηληζηηθή Με γξακκηθή-ηνραζηηθή 

Απφ κεκνλσκέλνπο επηζηήκνλεο Απφ πνιπεπηζηεκνληθέο νκάδεο 
ζπλεξγαδφκελσλ εηδηθψλ 

Γξακκηθή πνξεία κε επηηπρή θαηάιεμε Παιηλδξνκήζεηο κεηαμχ επηηπρηψλ αιιά 

θαη απνηπρηψλ 
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Λφγνο ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ, θαη άξα θπζηθνπνηνχληαη θαζηζηψληαο ηε ξεηνξηθή ηνπο 
ιεηηνπξγία αφξαηε. 

ια ηα ζρεηηθά κέζα ζπγθιίλνπλ ζε κηα πξνζπάζεηα ηα ζρνιηθά βηβιία λα εκθαλίδνληαη σο 
κνλνινγηθά, απηναλαθνξηθά θαη λα απνθξχπηνπλ ηελ θεηκεληθφηεηά ηνπο, δειαδή φηη θαη ηα 
ίδηα απνηεινχλ «θαηαζθεπέο».   

Σα ζεκαληηθφηεξα απφ απηά είλαη: 

α) Ζ  απνζηψπεζε ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο επηζηεκνληθήο δξάζεο κέζσ ηεο ζπρλήο ρξήζεο 
ξεκάησλ ζε παζεηηθή θσλή, ξεκάησλ ζε γ‟ εληθφ ή πιεζπληηθφ πξφζσπν κε ππνθείκελα 
θπζηθέο νληφηεηεο ή ζρέζεηο κεηαμχ ησλ νληνηήησλ απηψλ, πξνηάζεσλ δεισηηθνχ ραξαθηή-
ξα, αιιά θαη ηεο έιιεηςεο παξαπνκπψλ ζε παξάιιεια θείκελα, πεγέο, ή ελαιιαθηηθέο απφ-
ςεηο. 

Σα κέζα απηά επηρεηξνχλ λα απνζχξνπλ απφ  ην ζθεληθφ ηε δξάζε θαη άξα ηε ζπκβνιή ησλ 
επηζηεκφλσλ ζηε δηαδηθαζία ζπγθξφηεζεο ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο. Αληίζεηα ε έκθαζε 
δίλεηαη ζηνλ δεδνκέλν, αληζηνξηθφ θαη ξεαιηζηηθφ ραξαθηήξα ησλ θπζηθψλ νληνηήησλ θαη 
ησλ αηηηνθξαηηθψλ λφκσλ πνπ δηέπνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο.  Ζ εηθφλα πνπ δίλεηαη είλαη 
«σο εάλ νη επηζηήκνλεο απιψο λα ζθνληάθηνπλ πάλσ ζε αηψληα πξνυπάξρνπζεο αιήζεη-

εο» (Woolgar, 1988α, ζ.69).  

β) Ζ ελίζρπζε ηεο πίζηεο ζηελ αληηθεηκεληθή ππφζηαζε ησλ νληνηήησλ θαη ησλ λφκσλ ησλ 
Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ κέζσ ηνπ ξεηνξηθνχ ζρήκαηνο ηνπ εκπεηξηθνχ εηθνληζκνχ (experiential 
iconism) (Enkvist, 1981), ηεο ρξήζεο ηνπ ελεζηψηα, θαζψο θαη ηεο ζρεδφλ παληεινχο 
έιιεηςεο ηξνπηθφηεηαο (modality) ησλ δηαηππψζεσλ.  

Ο εκπεηξηθφο εηθνληζκφο αληηζηνηρεί ζε  έλα ζρήκα ιφγνπ ζχκθσλα κε ην νπνίν ε δνκή ηεο 
γιψζζαο έρεη κηα ηζνκνξθηθή ζρέζε κε ηε δνκή ηεο εκπεηξηθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Ζ δηάηαμε 
ησλ θεηκεληθψλ ζηνηρείσλ αληηζηνηρεί ζηελ πξνζιακβαλφκελε δηάηαμε ησλ ζηνηρείσλ ηεο 
εκπεηξίαο (ρξνληθή, ρσξνηαμηθή, αηηηνινγηθή, θιπ). Δπηπιένλ ε ρξήζε ξεκάησλ ζε ελεζηψηα, 
ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ρξήζε πξνηάζεσλ θξίζεσο, δηεπθνιχλεη ηελ εκθάληζε ηεο θπζηθν-
επηζηεκνληθήο γλψζεο σο «αηψληαο αιήζεηαο». Σέινο ε πξνζζήθε εθθξάζεσλ πνπ δειψ-
λνπλ ηξνπηθφηεηα θαη πνπ απνηειεί «έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα κέζα έθθξαζεο ηεο ζηάζεο 
ηνπ πνκπνχ απέλαληη ζην ινγηθφ πεξηερφκελν ελφο εθθσλήκαηνο» (Λέθθα, 2005, ζ.77). έρεη 
σο απνηέιεζκα ηελ ππνβάζκηζε ηεο αληηθεηκεληθήο ππφζηαζεο ησλ ηζρπξηζκψλ πνπ πξν-
βάιινληαη. 

γ) Ζ έκθαζε ζηελ επηζηεκνληθή γλψζε σο ηειηθφ πξντφλ θαη ε ππνβάζκηζε ηεο επηζηεκνλη-
θήο δηαδηθαζίαο κέζσ ηεο ππεξβνιηθήο ρξήζεο ηνπ θεηκεληθνχ είδνπο ησλ αλαθνξψλ θαη ηελ 
αληίζηνηρε ππνβάζκηζε ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ ηνπ πεηξάκαηνο θαη ηεο ηζηνξηθήο αθήγεζεο 
(Κνπιατδήο θ.ά, 2002). 

Καη ηα ηξία πξνεγνχκελα ζηνηρεία ιεηηνπξγνχλ πξνο ηελ θνηλή θαηεχζπλζε ηεο εδξαίσζεο 
ηνπ αληηθεηκεληθνχ ραξαθηήξα ηεο θπζηθν-επηζηεκνληθήο γλψζεο, επηρεηξψληαο παξάιιεια 
ζπζηεκαηηθά ηελ εμαθάληζε απφ ηε ζέαζε ηνπ αλαγλψζηε ηνπ θαηαζθεπαζκέλνπ ραξαθηήξα 
ηεο. Οη καζεηέο αλαγλψζηεο επηρεηξείηαη λα πεηζηνχλ φηη δελ ππάξρεη ζην ιεθηηθφ παίγλην 
θακία πξνζπάζεηα πεηζνχο.  

Φαίλεηαη κάιηζηα πσο απηή ε ιεηηνπξγία ηεο γιψζζαο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο 
«ζθιήξπλζεο ησλ δεδνκέλσλ» (hardening of facts) θαηά ηνπο Collins & Pinch, (1998),  θαη 
ηεο απφθξπςεο ηεο θεηκεληθφηεηαο ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο είλαη ηφζν πην έληνλε φζν 
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πεξηζζφηεξν απνκαθξπζκέλν (θνηλσληθά ή/θαη ρξνληθά) είλαη ην πιαίζην ηεο κεηάδνζήο ηεο 
απφ ην πιαίζην ηεο πξσηνγελνχο παξαγσγήο ηεο.2  

Ζ ηάζε πξνο απφθξπςε ηνπ θαηαζθεπαζκέλνπ θαη άξα ηνπ θεηκεληθνχ ραξαθηήξα ηεο θπζη-
θν-επηζηεκνληθήο γλψζεο πεξηγξάθεηαη απφ ην κνληέιν ηνπ «ζρίζκαηνο θαη ηεο αληηζηξν-
θήο» αλαπαξάζηαζεο θαη νληνηήησλ ησλ θπζηθνχ θφζκνπ (Woolgar, 1988α). Σν κνληέιν 
απηφ πεξηιακβάλεη πέληε ζηάδηα (βι. ζρήκα). 

 

ρήκα: Σν κνληέιν ηνπ ζρίζκαηνο θαη ηεο αληηζηξνθήο (splitting and inversion model) 

Καηά ην πξψην ζηάδην νη επηζηήκνλεο ρεηξίδνληαη θεηκεληθνχ ραξαθηήξα αλαπαξαζηάζεηο 
ππφ ηε κνξθή γξαθεκάησλ σο εμφδνπο θαηαγξαθηθψλ νξγάλσλ, άξζξσλ ζε αθαδεκατθά 
πεξηνδηθά, πίλαθεο δεδνκέλσλ απφ πξνεγνχκελεο πξνζπάζεηεο. ην δεχηεξν ζηάδην νη επη-
ζηήκνλεο κέζα απφ κηα δηαδηθαζία θνηλσληθήο δηαπξαγκάηεπζεο επηιέγνπλ ή ζπλδπάδνπλ 
νξηζκέλεο απφ απηέο ηηο θεηκεληθέο αλαπαξαζηάζεηο πξνθεηκέλνπ λα ζπλαγάγνπλ (infer) ηελ 
χπαξμε κηαο νληφηεηαο ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ. ην ηξίην ζηάδην επέξρεηαη ην ζρίζκα κεηαμχ 
ηεο νληφηεηαο θαη ησλ θεηκεληθψλ αλαπαξαζηάζεσλ κε βάζε ηηο νπνίεο απηφ πξνέθπςε. ην 
ηέηαξην ζηάδην ε ζρέζε κεηαμχ νληφηεηαο θαη θεηκεληθψλ αλαπαξαζηάζεσλ αληηζηξέθεηαη. 
Έηζη, ζηε θάζε απηή δεκηνπξγείηαη ε εηθφλα πσο έλα θείκελν αλαθέξεηαη ζε κηα νληφηεηα ε 
νπνία αλέθαζελ ππήξρε. Ζ θάζε απηή αληηζηνηρεί ζπλήζσο ζηε θάζε ηεο επηζηεκνληθήο 
δεκνζίεπζεο θαηά ηελ νπνία ν ξεηνξηθφο ζηφρνο είλαη λα πεηζηνχλ νη νκφηερλνη (peers) γηα 
ηελ αιήζεηα ησλ ηζρπξηζκψλ θαη άξα ν θεηκεληθφο ραξαθηήξαο ηεο θπζηθν-επηζηεκνληθήο 
γλψζεο είλαη αθφκα νξαηφο. 

Σέινο αθνινπζεί ην θξίζηκν πέκπην ζηάδην ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηελ άξλεζε φισλ ησλ 
ζηαδίσλ ηεο πξνεγνχκελεο δηαδηθαζίαο. ε απηφ επαλαζπγγξάθεηαη ε ηζηνξία ηεο επηζηε-
κνληθήο αλαθάιπςεο ψζηε λα εδξαησζεί πιήξσο ε αληηθεηκεληθή νληνινγηθή ππφζηαζε ησλ 
θπζηθν-επηζηεκνληθψλ φξσλ θαη ζρέζεσλ. ηε θάζε απηή, αληηζηνηρεί ε εηθφλα πνπ πξν-
βάιιεηαη απφ ηα ζρνιηθά βηβιία. 

ΠΡΟ ΜΙΑ ΠΡΟΣΑΖ ΓΙΑ ΣΖΝ ΑΠΟΚΑΛΤΦΖ ΣΖ ΚΔΙΜΔΝΙΚΟΣΖΣΑ 
ΣΧΝ ΥΟΛΙΚΧΝ ΒΙΒΛΙΧΝ 

Με βάζε ηελ πξνεγνχκελε αλάιπζε, κηα νπζηψδεο «θίλεζε» αιιαγήο ηεο επηζηεκνινγηθήο 
εηθφλαο ηεο ζρνιηθήο επηζηήκεο πξνθεηκέλνπ απηή λα γίλεη πεξηζζφηεξν ζπκβαηή κε ηε θχ-
ζε ηεο επηζηήκεο ζην πξσηνγελέο πεδίν παξαγσγήο ηεο αιιά θαη ζην δεκφζην πεδίν, ζα 

(1)  ε θεηκεληθή αλαπαξάζηαζε 

(2)  ε θεηκεληθή αλαπαξάζηαζε → ε νληφηεηα ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ  

(3)  ε θεηκεληθή αλαπαξάζηαζε      ε νληφηεηα ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ 

(4)  ε θεηκεληθή αλαπαξάζηαζε ← ε νληφηεηα ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ 

(5)  ε άξλεζε (ή ε απνζηψπεζε) ησλ ζηαδίσλ 1-3. 

2
 Ίζσο απηφο λα είλαη έλαο βαζηθφο ιφγνο ηεο ζχκπησζεο πνιιψλ επηζηεκνινγηθψλ ραξαθηεξη-

ζηηθψλ ηεο επηζηήκεο ζην πξσηνγελέο πιαίζην παξαγσγήο ηεο θαη ζην δεκφζην πεδίν. Καη ζηα 
δπν πεδία θπξίσο πξνβάιιεηαη ε επηζηήκε ελ ησ γελλάζζαη.  
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απαηηνχζε ηε δξαζηηθή αλαίξεζε ησλ ξεηνξηθψλ κέζσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα ζρνιηθά 
βηβιία θαη ηελ πηνζέηεζε ελαιιαθηηθψλ ζηε ζέζε ηνπο. 

ηελ πεξίπησζε απηή απαηηνχληαη θεηκεληθά ζηνηρεία ηα νπνία ζα επαλέθεξαλ ζην πξνζθή-
λην: 

α) ηνπο δξψληεο ηεο επηζηεκνληθήο δηαδηθαζίαο (π.ρ. ηνπο επηζηήκνλεο, άιινπο παξάγν-
ληεο) 

β) ηηο δξαζηεξηφηεηεο απηψλ ησλ δξψλησλ (π.ρ. δηαηχπσζε ππνζέζεσλ, ζπιινγή κεηξήζε-
σλ) θαη 

γ) ηηο πξνγελέζηεξεο ησλ ζρεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζπλζήθεο (π.ρ. θίλεηξα, ελδηαθέξνληα, 
θιπ) (Woolgar, 1988α). 

Ζ Κνηλσληνινγία ηεο Δπηζηεκνληθήο Γλψζεο (Woolgar, 1988b, Cooper, 1997) έρεη πξνηείλεη 
σο θαηαιιειφηεξεο γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ, φιεο εθείλεο ηηο κνξθέο ιφ-
γνπ πνπ κέζσ ηεο κε ζπκβαηηθφηεηάο ηνπο ηείλνπλ λα θαηαδεηθλχνπλ ηελ ακνηβαία ζρέζε 
κεηαμχ θφξκαο θαη πεξηερνκέλνπ (new literary forms). Απηέο νη κνξθέο ιφγνπ ραξαθηεξίδν-
ληαη απφ ηελ απνζέσζε ηεο εηεξνγέλεηαο, ηελ εηζαγσγή ηεο θεηκεληθήο αζηάζεηαο θαη ηελ 
ηνπνζέηεζε ζε πξψην πιάλν ηεο δηαδηθαζίαο ηεο θαηαζθεπήο ηνπ θεηκέλνπ, δειαδή ηεο 
ίδηαο ηεο ηδέαο ηεο θεηκεληθφηεηαο (textuality). Ζ ζπκπεξίιεςή ηνπο ζηα ζρνιηθά βηβιία κπν-
ξεί λα ηα θαηαζηήζεη ιηγφηεξν κνλνινγηθά θαη απηναλαθνξηθά, θαη άξα κπνξεί λα ελδπλακψ-
ζεη ηελ αλαζηνραζηηθφηεηα (reflexivity) θαη άξα ηνλ έιεγρν απφ ηελ πιεπξά ηνπ καζεηή-
αλαγλψζηε (Cooper, 1997).  

ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία εζηηαδφκαζηε θπξίσο ζηελ εηζαγσγή ζηα βηβιία θεηκεληθψλ εηδψλ 
ηα νπνία θέξλνπλ ζην πξνζθήλην πνιιαπιέο «θσλέο» γηα ην ίδην δήηεκα. Υαξαθηεξηζηηθά 
θεηκεληθά είδε πνπ εηζάγνπλ πνιιαπιέο «θσλέο» απνηεινχλ ν δηάινγνο, ε ζεαηξηθή γξαθή, 
ε απφδνζε αλζξψπηλεο θσλήο ζε δηάθνξεο νληφηεηεο (πξαγκαηηθέο ή θαληαζηηθέο), ην εκε-
ξνιφγην, ε επηζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο, ε πεξηγξαθή ησλ παξαζθεληαθψλ ζπλζεθψλ γηα 
ηε ζπγγξαθή ελφο θεηκέλνπ, θαη ε παξάζεζε απηνχζησλ πεξηθνπψλ απφ ηα ιεγφκελα θάπνη-
νπ (quotation). 

ηε ζπλέρεηα αλαιχεηαη ιεπηνκεξέζηεξα θαζέλα απφ απηά ηα είδε.  

Ο δηάινγνο 

Ο δηάινγνο κε ην λα επηηξέπεη ηελ εηζαγσγή ζηα ζρνιηθά βηβιία πνιιαπιψλ «θσλψλ», επη-
ηξέπεη νη ζέζεηο ηνπ ζπγγξαθέα λα ακθηζβεηνχληαη απφ θνξείο ελαιιαθηηθψλ πξνζεγγίζε-
σλ. Ο δηάινγνο κπνξεί λα εηζαρζεί ζηα βηβιία θαη έκκεζα κέζσ ηεο παξάζεζεο αληηηηζέκε-
λσλ απφςεσλ ζε κνξθή πίλαθα, ή παξάιιεισλ θεηκέλσλ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηέ-
ηνηνπ είδνπο γξαθήο απνηεινχλ νη πεξίθεκνη δηάινγνη κε ηνπο νπνίνπο  ν Γαιηιαίνο παξνπ-
ζηάδεη ηηο απφςεηο ηνπ ζηα έξγα ηνπ κέζσ ησλ θσλψλ πξσηίζησο ηνπ Salviati θαη δεπηεξεπφ-
λησο ηνπ Sagredo, ελψ παξάιιεια εθθξάδεη θαη ηνλ αξηζηνηειηθφ αληίινγν κέζσ ηεο θσλήο 
ηνπ Simplicio. 

Ζ ζεαηξηθή γξαθή 

Ζ ζεαηξηθή γξαθή πέξα απφ ηνπο δηαιφγνπο, πεξηιακβάλεη ζθεληθέο πεξηγξαθέο θαη πεξη-
γξαθέο ηεο ςπρνινγηθήο θαηάζηαζεο ησλ πξσηαγσληζηψλ, ηα νπνία απνηεινχλ ζηνηρεία 
πνπ επηηξέπνπλ εθηφο απφ ηηο ζέζεηο πνπ δηαηππψλνληαη απηέο θαζαπηέο, λα αλαζηνραζηεί 
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θαλείο θαη ζε ζρέζε κε ην ζπγθείκελν (context) ησλ ζέζεσλ απηψλ. Υαξαθηεξηζηηθή πεξί-
πησζε ηνπ είδνπο απνηειεί ην ζεαηξηθφ έξγν Κνπεγράγε, ηνπ Michael Frayn ην νπνίν πξαγ-
καηεχεηαη ηε ζπλάληεζε πνπ έιαβε ρψξα ην επηέκβξην ηνπ 1941 ζηελ ππφ γεξκαληθή θαην-
ρή Κνπεγράγε κεηαμχ ηνπ Heisenberg θαη ηνπ Bohr κε ππφβαζξν ηελ θαηαζθεπή ηεο αηνκηθήο 
βφκβαο. Παξφκνηεο πεξηπηψζεηο απνηεινχλ ηα έξγα ε Εσή ηνπ Γαιηιαίνπ ηνπ Brecht, ή Οη 
Φπζηθνί ηνπ Durrenmatt φπνπ ζίγεηαη ην δήηεκα ηεο εζηθήο επζχλεο ησλ επηζηεκφλσλ ζρεηη-
θά κε ηε ρξήζε ηεο έξεπλάο ηνπο. 

Ζ απφδνζε αλζξψπηλεο θσλήο ζε νληφηεηεο 

Ζ πξνζέγγηζε απηή εδξάδεηαη ζηε ζεσξία ηνπ Γηθηχνπ ησλ Γξψλησλ (Actor Network Theory) 
ηνπ Latour, (1987) ζχκθσλα κε ηελ νπνία  ε ζπγθξφηεζε θπζηθν-επηζηεκνληθήο γλψζεο 
είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ ζπλίζηαηαη ζηε δεκηνπξγία δηθηχσλ απφ εηεξνγελή ζηνηρεία φπσο 
θείκελα, βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο, ηερλήκαηα, ηερλνινγίεο, αλζξψπνπο, ηδξχκαηα, θιπ. Ζ 
ζέζε απηή ππνδεηθλχεη φηη γηα λα κειεηήζνπκε ηελ επηζηήκε ελ ησ γελλάζζαη θαη ηε δεκηνπξ-
γία απηψλ ησλ δηθηχσλ ζα πξέπεη λα εγθαηαιείςνπκε φιεο ηηο a priori δηαθξίζεηο κεηαμχ ησλ 
αλζξψπηλσλ θαη ησλ κε αλζξψπηλσλ παξαγφλησλ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφο ν ηξφπνο κε ηνλ 
νπνίν δηάθνξνη εξεπλεηέο ζην πεδίν ηεο Κνηλσληνινγίαο ηεο Δπηζηεκνληθήο γλψζεο φπσο ν 
Mulkay, (1991α) ν νπνίνο έδσζε θσλή ζηα δειθίληα,  ν ίδηνο εξεπλεηήο ζε έκβξπα ζηε κή-
ηξα (Mulkay, 1991b), ή αθφκα ν Low, (1992) ζην ίδην ην θείκελφ ηνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη 
απηή ηελ ηερληθή.  

Σν εκεξνιφγην 

Σν ζπγθεθξηκέλν είδνο επηηξέπεη ηελ θαηαγξαθή ηεο εμέιημεο ηεο ζθέςεο ελφο επηζηήκνλα, 
θαζψο επίζεο θαη ηελ θαηαγξαθή ηνπ θνηλσληθνχ θαη ηνπ ηζηνξηθνχ πιαηζίνπ ηνπιάρηζηνλ 
φπσο απηά ηα πιαίζηα πξνζιακβάλνληαη απφ ηνλ ίδην. Ζ πεξηγξαθή απηή θαηαδεηθλχεη ζηα 
κάηηα ηνπ καζεηή-αλαγλψζηε φηη ε επηζηεκνληθή ζθέςε πεξλάεη απφ πνιιαπιά ζηάδηα δηα-
κφξθσζεο θαη επεξεάδεηαη απφ πνιιέο ζπγθπξίεο. Παξφκνηεο ιεηηνπξγίεο έρεη θαη ε απηνβη-
νγξαθία. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα απηνχ ηνπ είδνπο απνηεινχλ ην απηνβηνγξαθηθφ 
ρξνληθφ ηεο αλαθάιπςεο ηεο δνκήο ηεο δηπιήο έιηθαο ηνπ DNA απφ ηνλ James Watson ππφ 
ηνλ ηίηιν Ζ Γηπιή Έιηθα ή ην Κφθθηλν εκεησκαηάξην ζην νπνίν ν Γαξβίλνο θξαηνχζε φιεο 
ηηο παξαηεξήζεηο πνπ έθαλε θαζψο θαη ηηο ζθέςεηο ηνπ ζρεηηθά κε απηέο, θαηά ηε δηάξθεηα 
ηνπ ηαμηδηνχ ηνπ κε ην Beagle. 

H επηζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο 

Ζ αλαθνξά θαη ν ζρνιηαζκφο ηεο ζρεηηθήο κε έλα δήηεκα βηβιηνγξαθίαο, παξά ην γεγνλφο 
φηη απνηειεί εδξαησκέλε πξαθηηθή ζηα επηζηεκνληθά θείκελα, εληνχηνηο ζπλήζσο απνπζηάδεη 
απφ ηα ζρνιηθά βηβιία. Ζ ζπγθεθξηκέλε πξαθηηθή ππνδειψλεη κε ζαθήλεηα ην γεγνλφο ηεο 
δηακφξθσζεο ηεο θπζηθν-επηζηεκνληθήο γλψζεο σο απνηέιεζκα θνηλσληθήο αιιειεπίδξα-
ζεο ζην εζσηεξηθφ ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο θαη άξα παξαπέκπεη ζηνλ θεηκεληθφ ραξα-
θηήξα ηεο.  

Ζ πεξηγξαθή ησλ παξαζθεληαθψλ ζπλζεθψλ πνπ νδήγεζαλ ζηε ζπγγξαθή 
ησλ θεηκέλσλ ησλ βηβιίσλ 

Ζ πξαθηηθή απηή ζπλαληάηαη αξθεηά ζπρλά ζε πξνιφγνπο, φπνπ νη ζπγγξαθείο πηνζεηψληαο 
έλα εμνκνινγεηηθφ χθνο πεξηγξάθνπλ ηηο ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο παξάρζεθε ην θείκε-
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λφ ηνπο (Genette, 2001). Με ηνλ ηξφπν απηφ νη καζεηέο αλαγλψζηεο κπνξνχλ πνιχ πην 
άκεζα λα θαηαλνήζνπλ ηνλ θαηαζθεπαζκέλν ραξαθηήξα ηνπ θεηκέλνπ ζην νπνίν εθηίζεληαη 
θαζψο θαη λα αληηιεθζνχλ ηηο εηδηθέο πεξηζηάζεηο (π.ρ. επηξξνέο απφ ζπλαδέιθνπο, επηθνη-
λσλία κε θξηηέο θαη εθδφηεο, ςπρνινγηθή ή ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ ζπγγξαθέα) ππφ 
ηηο νπνίεο απηφ ζπγγξάθεθε. 

Ζ παξάζεζε απηνχζησλ πεξηθνπψλ απφ ηα ιεγφκελα θάπνηνπ (quotations) 

Ζ παξάζεζε πεξηθνπψλ απφ ηα ιεγφκελα θάπνηνπ απνηειεί ξσγκή ζηε ζπλήζε κνλνινγηθφ-
ηεηα ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ. Μάιηζηα ε αλαζηνραζηηθή ιεηηνπξγία 
ζηελ πεξίπησζε απηή απμάλεηαη φηαλ νη πεξηθνπέο πνπ παξαηίζεληαη βξίζθνληαη ζε αληηπα-
ξάζεζε κε ηνπο βαζηθνχο ηζρπξηζκνχο ηνπ θπξίσο θεηκέλνπ. 

Δθηφο φκσο απφ ηα παξαπάλσ θεηκεληθά είδε, ζπλζήθεο αλάδεημεο ηεο θεηκεληθφηεηαο ηνπ 
πιηθνχ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηα ζρνιηθά βηβιία θαη ηνπνζέηεζεο ησλ καζεηψλ ζε κηα πην 
αλαζηνραζηηθή ζέζε ζε ζρέζε κε ηνπο ηζρπξηζκνχο πνπ πξνβάιινληαη, κπνξεί λα πξνθαιέ-
ζεη θαη ε δεκηνπξγηθή ρξήζε ζρεκάησλ ιφγνπ. Σα ζρήκαηα απηά κέζσ ηεο έθπιεμεο θαη ηεο 
έληαζεο ζην επίπεδν ηεο έθθξαζεο πνπ  δεκηνπξγνχλ, θαζηζηνχλ πεξηζζφηεξν νξαηφ ηνλ 
θαηαζθεπαζκέλν ραξαθηήξα ηνπ θεηκέλνπ ελψ παξάιιεια αθήλνπλ ην πεξηερφκελν πεξηζ-
ζφηεξν αλνηθηφ ζε αλνζηαραζηηθνχ ηχπνπ εξκελείεο απφ ηελ πιεπξά ηνπ αλαγλψζηε. ρεηη-
θά παξαδείγκαηα απνηεινχλ ε εηξσλεία, ε παξαδνμνινγία, νη ξεηνξηθέο εξσηήζεηο θαη ε 
απηφ-αλαθνξά (Cooper, 1997). 

Κιείλνληαο ηελ αλαθνξά καο ζηηο θεηκεληθέο πξαθηηθέο πνπ αλαδεηθλχνπλ ηελ θεηκεληθφηεηα 
ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ δελ ζα πξέπεη λα δηαθχγεη ηεο πξνζνρήο ην γεγνλφο φηη ηα ελ ιφγσ 
ζηνηρεία ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά θφξν ζηα δπν επηθνηλσληαθά πεδία ησλ δεκνζηεχζεσλ ζε 
εμεηδηθεπκέλα επηζηεκνληθά πεξηνδηθά κε θξηηέο θαη ησλ εθιατθεπηηθψλ εθδφζεσλ.  

Καη ζηα δπν απηά πεδία ε αλάδεημε ηεο θεηκεληθφηεηαο ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ αλάγθε λα 
πείζνπλ ηνπο ζθεπηηθηζηέο αλαγλψζηεο ηνπο. ηε κελ πεξίπησζε ησλ επηζηεκνληθψλ δεκν-
ζηεχζεσλ, ηα ζρεηηθά θείκελα παξάγνληαη πνιχ θνληά ζην κέησπν ηεο πξσηνγελνχο θαηα-
ζθεπήο ηεο θπζηθν-επηζηεκνληθήο γλψζεο θαη άξα είλαη αλάγθε λα εκθαλίδνληαη σο πεξηζ-
ζφηεξν αλαζηνραζηηθά, αθξηβψο γηα λα κπνξέζνπλ λα μεπεξάζνπλ ηε δνθηκαζία ηνπ θαηά 
Merton νξγαλσκέλνπ ζθεπηηθηζκνχ ησλ νκνηέρλσλ (peers) αλαγλσζηψλ ηνπο. Απφ ηελ άιιε 
πιεπξά ζην δεκφζην πεδίν ηα θείκελα απεπζχλνληαη ζε κε-εηδηθνχο, νη νπνίνη κε δηαζέην-
ληαο θάπνηα επηζηεκηθή δέζκεπζε απέλαληη ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο, αιιά θαη ηαπηφρξνλα 
ιεηηνπξγψληαο ζε έλα θιίκα απμαλφκελνπ ζθεπηηθηζκνχ ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα ηεο 
ηερλν-επηζηήκεο, είλαη αλάγθε λα πεηζηνχλ γηα ηελ αμία ηεο.  

ΤΝΟΦΖ 

Οη επηζηεκνινγηθέο εηθφλεο ηεο ζρνιηθήο επηζηήκεο θαη ηεο επηζηήκεο ζην πξσηνγελέο πιαί-
ζην παξαγσγήο ηεο αιιά θαη ζην δεκφζην πεδίν είλαη ζεκαληηθά δηαθνξνπνηεκέλεο. Ζ δηα-
θνξνπνίεζε απηή απνηειεί νπζηαζηηθφ εκπφδην γηα ηελ νηθεηνπνίεζε κηαο πην ξεαιηζηηθήο 
εηθφλαο γηα ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο.  

εκαληηθφ κέξνο ηεο εηθφλαο ηεο ζρνιηθήο επηζηήκεο δηακνξθψλεηαη απφ ηα ξεηνξηθά κέζα 
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα ζρνιηθά βηβιία. Κνηλφο παξαλνκαζηήο απηψλ ησλ κέζσλ είλαη ε 
απφθξπςε ηεο θεηκεληθφηεηαο ησλ βηβιίσλ θαη ε ζπλδεφκελε κε απηφ απνιπηνπνίεζε ηεο 
θπζηθν-επηζηεκνληθήο γλψζεο.  
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Πξνθεηκέλνπ λα αλαηξεζεί απηή ε εηθφλα, πξνηείλεηαη ε ζπκπεξίιεςε ζηα ζρνιηθά βηβιία 
ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ κε ζπκβαηηθψλ θεηκεληθψλ εηδψλ θαη ζρεκάησλ ιφγνπ ηα νπνία 
απνθαιχπηνπλ ηελ θεηκεληθφηεηά θαη άξα ηνλ θαηαζθεπαζκέλν θαη θνηλσληθά δηαπξαγκαηεχ-
ζηκν ραξαθηήξα ηεο επηζηήκεο ελ ησ γελλάζζαη. Σα θεηκεληθά απηά ζηνηρεία ελ δπλάκεη ελη-
ζρχνπλ ηελ αλαζηνραζηηθφηεηα ηνπ καζεηή-αλαγλψζηε θαη άξα ηνλ βνεζνχλ λα θαηαλνήζεη 
θαιχηεξα ηνπο φξνπο ζπγθξφηεζεο ηεο θπζηθν-επηζηεκνληθήο γλψζεο.  

Τζηεξφγξαθν 

Δάλ κέρξη ηψξα ν αλαγλψζηεο δελ έρεη επηζεκάλεη ηελ θξαπγαιέα αληίθαζε ηεο πξφηαζήο 
κνπ ζρεηηθά κε ηελ αλάγθε ρξήζεο θεηκεληθψλ εηδψλ θαη ζρεκάησλ ιφγνπ πνπ εληζρχνπλ ηελ 
αλαζηνραζηηθφηεηα, κε ηνλ ηξφπν πνπ ηελ εθθέξσ (παληειήο έιιεηςε ηέηνησλ ζηνηρείσλ ζην 
ίδην ην θείκελφ κνπ), ηφηε απηφ ζεκαίλεη φηη ε πξνζθπγή κνπ ζηηο ζπλήζεηο ζπκβάζεηο ηεο 
επηζηεκνληθήο γξαθήο έρεη πεηχρεη ην ζηφρν ηεο λα απνθξχςεη ηελ θεηκεληθφηεηα ηεο εξγαζί-
αο κνπ, δειαδή φηη θαη απηή απνηειεί απιψο κηα επηλνεκέλε απφ εκέλα ζέζε. πεξ έδεη 
δείμαη. 
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ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ γηα ην 4ν πλέδξην ηεο ΔΓΗΦΔ 

 

ην θέληξν έλαο άλζξσπνο– θνξίηζη ή αγφξη – γελλεκέλνο ζηελ Δπξψπε, 13 εηψλ. 
Καη νη επξσπατθέο θνηλσλίεο επηκέλνπλ ζην λα ηνλ δηδάμνπλ Φπζηθή θαη Υεκεία. 

πκκεηέρνληεο ζην εγρείξεκα, αιιά θαη θξίλνληεο απηά πνπ δηαδξακαηίδνληαη, 
εκείο νη Έιιελεο. 

 

πκκεηέρνπλ:  Σαζνχια Γεσξγηάδνπ, Διέλε Γαλίιε, Γηψξγνο Έςηκνο, Αλδξέαο Ησάλλνπ 
Καζζέηαο, Δπάγγεινο Μπάηξεο, Εαραξνχια κπξλαίνπ. 

Οξγαλσηήο: Αλδξέαο Ησάλλνπ Καζζέηαο 

 

Ζ εθπαίδεπζε ησλ εθήβσλ ηεο θνηίαο ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο 

Διέλε Γαλίιε 

ρνιηθή χκβνπινο ΠΔ04-Λακίαο (eleni.danili@gmail.com) 

ηνλ αηψλα ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, ζηελ επνρή ησλ ηειεπηθνηλσληψλ, ηεο πιεξνθνξίαο θαη 
ηνπ δηαδηθηχνπ, φινη νη έθεβνη ηεο Δπξψπεο θνξάλε ηα ίδηα ξνχρα, αθνχλ ηελ ίδηα κνπζηθή, 
βιέπνπλ ηηο ίδηεο ηαηλίεο ζηνλ θηλεκαηνγξάθν, δηαβάδνπλ ηα ίδηα βηβιία θαη θφκηθο, αληηκεησ-
πίδνπλ ηα ίδηα πξνβιήκαηα θαη ηέινο πθίζηαληαη ηηο ίδηεο ζπλέπεηεο απφ ηηο θιηκαηηθέο θαη 
πεξηβαιινληηθέο αιιαγέο ηνπ πιαλήηε καο. Δίλαη ίδηα φκσο ε εθπαίδεπζε ηνπο; Πφζν ην 
εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο ηνπο ηνχο επηηξέπεη λα θαηαλνήζνπλ ην θνηλσληθφ θαη θπ-
ζηθφ πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν δνπλ ζε φιεο ηνπ ηηο δηαζηάζεηο; Πφζν ε εθπαίδεπζή ηνπο 
ηνχο επηηξέπεη λα αλαπηχμνπλ θξηηηθή ζθέςε, ηθαλφηεηεο γηα αλάιπζε, ζχλζεζε θαη αμηνιφ-
γεζε; Πφζν ε εθπαίδεπζή ηνπο, ηνπο εθνδηάδεη κε δεμηφηεηεο απαξαίηεηεο γηα ηελ επίιπζε 
αλνηρηνχ ηχπνπ πξνβιεκάησλ φρη κφλν ζηα καζήκαηα ηνπ ζρνιείνπ, αιιά θαη ζηηο θαζεκεξη-
λέο δξαζηεξηφηεηεο θαη απνθάζεηο πνπ θαινχληαη λα πάξνπλ ζηελ  δσή ηνπο;   

ηελ παξνχζα εηζήγεζε γίλεηαη κία επηζθφπεζε ησλ καζεκάησλ ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ 
πνπ δηδάζθνληαη νη έθεβνη ηεο θσηίαο. Γηεξεπλάηαη θαηά πφζν ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηεο 
θσηίαο κεηαηξέπεη ηνπο ζεκεξηλνχο καζεηέο ζε  ελεκεξσκέλνπο πνιίηεο ηνπ αχξην, ζε πνιί-
ηεο κε γλψζεηο ζρεηηθά κε κηα ζεηξά απφ θξίζηκα ζέκαηα: γελεηηθήο, θισλνπνίεζεο, δηνμη-
λψλ, κεηαιιαγκέλσλ πξντφλησλ, βηνηερλνινγίαο, ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ελέξγεηαο, θιηκαην-
ινγηθψλ αιιαγψλ θαη ηέινο ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ.  

 

Ζ πεξίπησζε ηεο Γαιιίαο. Έλα Πξφγξακκα πνπδψλ γηα ηε δηδαζθαιία 
Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ζε αλζξψπνπο 13 εηψλ 

Γξ. Εαραξνύια κπξλαίνπ 

Φπζηθφο, Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην 

ην θείκελν απηφ παξνπζηάδνπκε ην Πξφγξακκα πνπδψλ ηεο Γαιιίαο γηα ηε Φπζηθή- Υεκεί-
α, γηα ην γπκλάζην θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηε ζρνιηθή βαζκίδα quatrieme (13- 14 εηψλ). Σν 
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πξφγξακκα απηφ αλαξηήζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο  ην επηέκβξην ηνπ 
2007 θαη ζα ηζρχζεη απφ ην επηέκβξην ηνπ 2008. Αξρηθά  κειεηήζακε ην πεξηερφκελν, ηελ 
νξγάλσζή ηνπ θαη ηηο έλλνηεο πξνο εθκάζεζε.  Δπηπιένλ, καο ελδηαθέξεη - απφ ηελ  πιεπξά  
ηνπ Έιιελα εθπαηδεπηηθνχ- νη γλψζεηο, νη δεμηφηεηεο θαη νη πξνηεηλφκελεο δξαζηεξηφηεηεο 
πνπ παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζην πξφγξακκα απηφ. Παξαηεξνχκε φηη νη Γάιινη ππεχζπλνη 
θαηά ηε ζχληαμε ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο- έρνπλ ελζσκαηψζεη πνιιά απφ ηα εξεπλε-
ηηθά δεδνκέλα ησλ ζχγρξνλσλ εξεπλψλ. Έηζη, νη έλλνηεο πξνο εθκάζεζε πξνζεγγίδνληαη 
κέζσ δξαζηεξηνηήησλ απφ ηελ Ηζηνξία Φηινζνθία ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ, πεηξακαηηθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ κε ηε ρξήζε εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ, κειέηε θεηκέλσλ, πεηξακαηηζκνχ κε 
απιά κέζα αιιά θαη κε φξγαλα θαη δηαηάμεηο ηνπ εξγαζηεξίνπ. Βάζε ηεο πξνζέγγηζεο απν-
ηειεί ε επηζηεκνληθή κέζνδνο (παξαηήξεζε, πξφβιεςε, έιεγρνο, θιπ.). Σέινο, δηάρπηε ζε 
φιν ην πξφγξακκα είλαη ε έλλνηα ηνπ κνληέινπ θαη ησλ ζπγγεληθψλ ηεο ελλνηψλ (καθέηα, 
πξνζνκνίσζε, ζρεκαηνπνίεζε) ελψ ξεηά αλαθέξεηαη (κε ηε κνξθή νδεγίαο-πξνζνρή) ε 
δηαθνξά κνληέινπ θαη πξαγκαηηθφηεηαο.  

 

Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα ζηελ Διιάδα 

Σαζνύια Γεσξγηάδνπ 

ρνιηθή χκβνπινο ΠΔ04 

«Πεηάμηε ηειείσο ην πξφγξακκα θαη ζθεθζείηε ηνπο ζηφρνπο ζαο απφ ηελ αξρή. Κξαηή-
ζηε ιίγα κφλν ζηνηρεία απφ ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαη νξγαλψζηε ηελ χιε ζαο γχξσ 
απφ ιηγφηεξα ζέκαηα. Οξγαλψζηε ηελ χιε ζαο κε θέληξν ην εξγαζηήξην».  Αλ απηέο νη 
απφςεηο θαηλφηαλ ξηδνζπαζηηθέο πξηλ κηα δεθαπεληαεηία, ίζσο απνηεινχλ ηε κνλαδηθή δηα-
δξνκή γηα λα μεθχγνπκε απφ ηηο αγθπιψζεηο ηνπ παξειζφληνο.  

Σα δεθαηξηάρξνλα ειιελφπνπια εμαθνινπζνχλ, εδψ θαη 40 ρξφληα, λα αληηκεησπίδνπλ σο 
δηαθξηηά δηδαθηηθά αληηθείκελα ηε Φπζηθή θαη ηε Υεκεία ζηε Β΄ γπκλαζίνπ, κεηά απφ κηα 
αδηθαηνιφγεηε απνπζία ζρεηηθνχ καζήκαηνο γηα κηα νιφθιεξε ζρνιηθή ρξνληά πνπ δηαθφ-
πηεη ηε ζπλέρεηα ζηε δηδαζθαιία ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ απφ ηελ πξσηνβάζκηα ζηε δεπηε-
ξνβάζκηα εθπαίδεπζε. ίγνπξα ππήξμε αμηνζεκείσηε πξφνδνο ζηα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ 
φπνπ θαηαγξάθεθε ζηξνθή απφ ηα παξαδνζηαθά Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα, πνπ ήηαλ θαηά 
θαλφλα πξνγξάκκαηα χιεο, ζηα πξνγξάκκαηα ζηφρσλ ηχπνπ Curriculum. Οη ζπληάθηεο θά-
λνπλ πξνζπάζεηεο ζηελ θαηεχζπλζε ηεο δηέγεξζεο ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηψλ, επηρεη-
ξείηαη ε ζχλδεζε κε ηελ θνηλσλία, ηελ ηερλνινγία, ηελ θαζεκεξηλή δσή θαη ηε ζπζρέηηζε ησλ 
Φπζηθψλ επηζηεκψλ κε ηηο άιιεο ηέρλεο θαη επηζηήκεο (δηαζεκαηηθφηεηα).  

Δθδειψλνληαη, φκσο, έληνλα  αληηθξνπφκελεο ηάζεηο απφ ηνπο έρνληεο ηελ επζχλε εθπφ-
λεζεο ησλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ. Απφ ηε κηα ππάξρνπλ νη ππέξκαρνη ηεο ζεσξεηηθήο 
πξνζέγγηζεο ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ, νη ιάηξεηο ηεο αζθεζηνινγίαο πνπ παξακέλνπλ ζζε-
λαξά πξνζθνιιεκέλνη ζηελ νξγάλσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ζχκθσλα κε ηελ θιαζηθή δνκή ηεο 
παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο ηεξψληαο, βέβαηα, ηελ αξρή ηεο απινχζηεπζεο θαη ηεο ζπ-
ληφκεπζεο.  

Απφ ηελ άιιε ππάξρνπλ νη επαηζζεηνπνηεκέλνη ζηηο ζχγρξνλεο δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο γηα 
ηελ πξνψζεζεο ηεο ζρνιηθήο γλψζεο ψζηε λα θαηαθηεζεί απφ ηνπο καζεηέο κε ηε κεγαιχηε-
ξε λνεηηθή νηθνλνκία. Δλζαξξχλνπλ ηελ πξνζέγγηζή κέζσ ηεο θαζεκεξηλήο "πξαθηηθήο",  
πηζηεχνπλ ζηελ αλαπιαηζίσζε  ηεο γλψζεο έηζη, ψζηε λα δηακνξθσζεί ε ζρνιηθή επηζηήκε, 
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ηζρπξηδφκελνη φηη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο πνπ πξνσζνχλ ηα παλεπη-
ζηήκηα θαη ηεο ζρνιηθήο δηδάμηκεο είλαη ζεκαληηθή. 

Σα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα πνπδψλ Φπζηθήο θαη Υεκείαο ηνπ 1996 (ΦΔΚ 238 –Π.Γ.368) 
είραλ αλαηεζεί γηα κειέηε θαη εθπφλεζε ζε νκάδα εξγαζίαο κε εμσηεξηθνχο, θπξίσο, σο πξνο 
ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην ζπλεξγάηεο θαη κε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο εθπξνζψπνπ ηεο αληί-
ζηνηρεο επηζηεκνληθήο έλσζεο. ε αληίζεζε ηα ΑΠ ηνπ Γηαζεκαηηθνχ Δληαίνπ Πιαηζίνπ 
Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ηνπ 2003 (ΦΔΚ 304- Τ.Α.21072β/Γ2), εθπνλήζεθαλ απνθιεηζηηθά 
απφ ηα ζηειέρε θαη ηνπο απνζπαζκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ Π.Η. 

ηε πξφγξακκα ηεο Υεκείαο, κάιινλ, ζεκεηψζεθε πξφνδνο, κε θξηηήξην φηη ζπλάδεη πεξηζ-
ζφηεξν κε ηα επξσπατθά γηα ηελ αληίζηνηρε ειηθία πξνγξάκκαηα. Αληίζεηα ζην πξφγξακκα 
ηεο Φπζηθήο παξαηεξείηαη παιηλδξφκεζε πξνο ην παιαηφηεξν ζεσξεηηθφ - καζεκαηηθνπνηε-
κέλν κνληέιν δηαρείξηζεο ηεο πεξηερφκελεο χιεο. Απηφ καξηπξά πνην  πξνθίι δαζθάινπ 
θπζηθψλ επηζηεκψλ θπξηάξρεζε ζηελ ζχλζεζε ησλ ηεζζάξσλ νκάδσλ εθπφλεζεο πξν-
γξακκάησλ Φπζηθήο θαη Υεκείαο. 
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Φπζηθή θαη Υεκεία γηα δεθαηξηάρξνλνπο θαλδηλαβνχο 

Δπάγγεινο Μπάηξεο 

Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε 

Οη θαλδηλαβηθέο ρψξεο δηαζέηνπλ γηα πνιινχο θνηλσλίεο-πξφηππα, φπνπ ην θξάηνο παξέρεη 
δσξεάλ ζηνπο πνιίηεο ηνπ ζεκαληηθέο πνηνηηθέο ππεξεζίεο, κεηαμχ άιισλ θαη ζηνλ ηνκέα ηεο 
εθπαίδεπζεο. Αθφκε ζεσξνχληαη ρψξεο-πξσηνπφξνη ζην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ πνιηηψλ, 
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αιιά θαη ζηελ πςειή ηερλνινγία θαη ζηελ επηζηεκνληθή έξεπλα.  

Σν ηειεπηαίν επηηπγράλεηαη πεξηζζφηεξν κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ πνιηηψλ ζηηο ζεηηθέο επηζηή-
κεο θαη ιηγφηεξν κε ηελ "εηζαγσγή εγθεθάισλ" απφ ην εμσηεξηθφ, φπσο ζπκβαίλεη, ιφγνπ 
ράξε, ζηηο ΖΠΑ ή ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην. Απηφ καξηπξά έλα πςειφ επίπεδν απνηειεζκαηη-
θφηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε, πξάγκα πνπ επηθπξψλεηαη θαη απφ ηηο επηηπρίεο ησλ λεαξψλ 
θαλδηλαβψλ ζε δηεζλείο έξεπλεο. Δδψ εμεηάδνπκε πψο αληηιακβάλνληαη νη θαλδηλαβνί ηελ 
εθπαίδεπζε ζην επίπεδν ησλ δεθαηξηψλ εηψλ, θαη εηδηθφηεξα ζηα αληηθείκελα ηε Φπζηθήο θαη 
ηεο Υεκείαο. Αλ θαη ν θαλδηλαβηθφο ρψξνο ζεσξείηαη αξθεηά νκνγελήο πνιηηηζηηθά, πνιηηη-
θά θαη θνηλσληθά, σζηφζν νη δηαθνξέο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο απφ ρψξα ζε ρψξα 
είλαη εκθαλείο. Ζ παξνχζα εξγαζία επηρεηξεί λα θαηαγξάςεη ην πεξηερφκελν ηνπ αλαιπηηθνχ 
πξνγξάκκαηνο θάζε ρψξαο ζηα πξναλαθεξζέληα αληηθείκελα θαη ειηθίεο, θαη λα εμάγεη ρξή-
ζηκα γηα ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα ζπκπεξάζκαηα κέζα απφ ζπγθξηηηθή κειέηε. 

  

Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα ηνπ «ζήκεξα». Ζ καηηά ηνπ Έιιελα εθπαηδεπηηθνχ. 

Γηώξγνο Έςηκνο 

Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε 

Απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟90 κέρξη ζήκεξα, δηαλχνπκε κία πεξίνδν έληνλεο παξαγσ-
γηθφηεηαο θαη πξνβιεκαηηζκνχ γχξσ απφ ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα θπζηθψλ επηζηεκψλ 
(Bybee & DeBoer 1994).  Υαξαθηεξηζηηθά „ηέθλα‟ απηήο ηεο πεξηφδνπ ζεσξείηαη φηη απνηε-
ινχλ πξνγξάκκαηα φπσο ην Science 2000+ ηεο Unesco, ην ακεξηθάληθν Project 2061 ή, ζηνλ 
ειιεληθφ ρψξν, ην Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδψλ (ΤπΔΠΘ-ΠΗ 2001). 
Σν πεξηερφκελν απηψλ ησλ πξνηάζεσλ δελ είλαη ην ίδην ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, εληνπίδν-
ληαη φκσο νξηζκέλα θνηλά ζηνηρεία (Van den Akker 1998) πνπ καο επηηξέπνπλ λα αλαθεξφ-
καζηε ζε κηα θαηλνχξγηα „ηάζε‟ δηδαζθαιίαο ζηελ νπνία έρεη απνδνζεί ε νλνκαζία 

„επηζηεκνληθφο & ηερλνινγηθφο αιθαβεηηζκφο‟. 

ε απηφ ην γξήγνξα εμειηζζφκελν ζθεληθφ θαινχληαη λα αληαπνθξηζνχλ θαη νη Έιιελεο εθ-
παηδεπηηθνί. Γελ είλαη φκσο κφλν ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ επηζηεκνληθνχ θαη ηερλνινγηθνχ 
αιθαβεηηζκνχ πνπ ηνπο αθνξνχλ. Απηή ε πεξίνδνο έληνλεο δξαζηεξηνπνίεζεο έρεη επαλα-
θέξεη ζην πξνζθήλην αξθεηέο απφ ηηο επξχηεξεο ζπδεηήζεηο γχξσ απφ ηελ έλλνηα „αλαιπηηθφ 

πξφγξακκα‟. 

Σέηνηεο ζπδεηήζεηο μεπεξλνχλ ηε ζεψξεζε φηη ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα είλαη απιψο ε γξα-
πηή έθθξαζε φζσλ πξνηείλεηαη λα γίλνπλ ζηε ζρνιηθή ηάμε θαη κάιηζηα ηνλίδνπλ φηη έλα 
αλαιπηηθφ πξφγξακκα έρεη λφεκα κφλν φηαλ αθήλεη αλνηθηφ ην ελδερφκελν αμηνιφγεζεο θαη, 
θαηά ζπλέπεηα, αιιαγήο ηνπ (Stenhouse 2000).  

πρλά κάιηζηα πεξλνχλ ζηε δηαπίζησζε φηη θάζε αλαιπηηθφ πξφγξακκα εληάζζεηαη ζε θά-
πνην θνηλσληθφ πιαίζην θαη απνηειεί έθθξαζε πνιηηηθψλ επηινγψλ (Hodson & Prophet 
1986). Ή ππελζπκίδνπλ ηελ χπαξμε ηνπ „θξπθνχ‟ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ηεο ηειηθήο 
δειαδή έθθξαζεο ηνπ „επίζεκνπ‟ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζην πεξηβάιινλ ηεο ζρνιηθήο 
ηάμεο. 

Πνιιέο απφ απηέο ηηο ζπδεηήζεηο ζπρλά „θηάλνπλ‟ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηνπ κέζνπ Έιιελα 
εθπαηδεπηηθνχ. Παξάιιεια, ε δηθή ηνπ „καηηά‟ ζε απηέο έρεη ζεκαζία, αθνχ θαζνξίδεη θαη ηελ 
ηειηθή εθαξκνγή ελφο αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Πξφθεηηαη κάιηζηα γηα κηα „καηηά‟ πνπ 
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εθθξάδεηαη κε ιφγν δηαθνξεηηθφ απφ ην ζπλεζηζκέλν ιφγν ηεο δηδαθηηθήο θπζηθψλ επηζηε-
κψλ.  

ε θάζε πεξίπησζε πάλησο, παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ λα ζρνιηαζηεί ζε έλα πλέδξην δηδα-
θηηθήο θπζηθψλ επηζηεκψλ… 

Αλαθνξέο 

ΤπΔΠΘ-ΠΗ (2001). Δληαίν Λχθεην, Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδψλ.  

Bybee, R. W. & DeBoer, G. E., (1994). ‗Research on Goals for the Science Curriculum‘, ζην 
Gabel D. L. (Ed) Handbook of Research on Science Teaching and Learning, ζει. 357-
387, New York: Macmillan. 

 

 

Δπξσπαίνη 13 εηψλ δηδάζθνληαη Φπζηθέο Δπηζηήκεο.  
Σα εξσηήκαηα θαη ε αλαδήηεζε απαληήζεσλ. 

Αλδξέαο Ησάλλνπ Καζζέηαο 

(users.sch.gr/kassetas) 

 

Έλα αγφξη ή έλα θνξίηζη 13 εηψλ πνπ δεη ζηελ Δπξψπε είλαη έλαο καζεηήο ή κηα καζήηξηα 
πνπ «πεγαίλεη»” 

ζηε δεχηεξε ηάμε ηνπ ηζπαληθνχ Educación Secundaria Obligatoria  ( E.S.O ) 

ζηελ ηξίηε ηάμε ηνπ ηηαιηθνχ Scuola Secondaria di primo grado 

ζηελ ηξίηε ηάμε (ιέγεηαη Classe de quatrième) ηνπ γαιιηθνχ Collège  

ζηελ ηξίηε ηάμε ηνπ αγγιηθνχ Secondary School 

ζηελ ηξίηε ηάμε   (Jahrgangsstufe 7) ηνπ   γεξκαληθνχ Gymnasium  

                              ή ησλ Gesamtschule, Realschule, Hauptschule     

ζηελ  πξψηε βαζκίδα ηνπ νιιαλδηθνχ Algemeen Secundair Onderwijs (A.S.O) 

ζηε δεχηεξε ηάμε (ιέγεηαη Γεπηέξα ) ηνπ ειιεληθνχ Γπκλάζηνπ 

Απηά ηα νπνία δηδάζθεηαη ΓΗΑΦΔΡΟΤΝ απφ ρψξα ζε ρψξα. Γηαθέξνπλ ζην πεξηερφκελν, 
ζην «γηαηί επέιεμε ε θνηλσλία ηνπ απηά θαη φρη θάπνηα άιια»  θαη ζην «πψο αθξηβψο ηα δη-
δάζθεηαη» 
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Πέξαλ απηνχ ε θάζε θνηλσλία δίλεη ηηο δηθέο ηεο απαληήζεηο ζε εξσηήκαηα φπσο  

1. “είλαη πξνηηκφηεξν νη θπζηθέο επηζηήκεο λα δηδάζθνληαη ρσξηζηά ή κέζα απφ έλα εληαίν 
κάζεκα;” 

2. “νη ζθνπνί ηεο δηδαζθαιίαο ζρεηίδνληαη κε ην Scientific Literacy  ( ζηε γιψζζα καο  

Δπηζηεκνληθφο Δγγξακκαηηζκφο ή Αιθαβεηηζκφο) ; “ 

3. “πψο παξνπζηάδεηαη ε ζχλδεζε Μαθξφθνζκνπ θαη  Μηθξφθνζκνπ;” 

4. “πνηνο είλαη ν ξφινο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηα λέα Πξνγξάκκαηα; “ 

5. “ηη βάξνο απνδίδεηαη ζηελ εξγαζηεξηαθή δηδαζθαιία;” 

6. “ πνηα είλαη ε ζέζε ηεο Ηζηνξίαο ηεο Δπηζηήκεο ζηα Πξνγξάκκαηα;” 

7. “πφζε ζεκαζία απνδίδεηαη ζηελ νηθνδφκεζε ησλ ελλνηψλ;” 

8. “πψο γίλεηαη ε ζχλδεζε ηνπ εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ κε ηε ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο;” 

9. “ ε ζπγθξφηεζε ησλ Πξνγξακκάησλ θαη ε δηδαζθαιία επεξεάδεηαη απφ ηε Γηδαθηηθή 
ησλ  Δπηζηεκψλ;” 

10. “πνηα είλαη ε δνκή, ε αηζζεηηθή, ε πνηφηεηα ηεο γιψζζαο θαη ν ιεηηνπξγηθφο ξφινο ησλ 
ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ; “ 

 Θα επηδηψμνπκε λα δψζνπκε απαληήζεηο  «θσηίδνληαο» πεξηζζφηεξν ηα ηξία πξψηα απφ ηα 
παξαπάλσ εξσηήκαηα. Δηδηθά γηα ην δεχηεξν εξψηεκα πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ Δπηζηεκνληθφ 
Δγγξακκαηηζκφ,  ρξεηάδεηαη λα ζπκίζνπκε φηη ελψ ην scientific literacy ζηε δεθαεηία ηνπ 90 
είρε  θαισζνξηζηεί ζρεδφλ θαζνιηθά σο επηζπκεηφο ζηφρνο, εμαθνινπζεί λα ππάξρεη ειάρη-
ζηε ζπκθσλία γηα ην «ηη αθξηβψο ζεκαίλεη απφ ηελ άπνςε ηεο δηάηαμεο ηεο δηδαθηέαο χιεο 
ελφο Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο».   

Θα εζηηάζνπκε ζηηο ζρεηηθέο επηινγέο πνπ έρνπλ θάλεη ζηα Αλαιπηηθά ηνπο Πξνγξάκκαηα, νη 
Ηζπαλνί, νη Άγγινη, νη Γεξκαλνί θαη νη Οιιαλδνί.  
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Πξνγξάκκαηα πνπδψλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ Δ‟ θαη η‟ δεκνηηθνχ ζηελ θαηεχζπλζε 
ηεο αλάπηπμεο “Γλψζεσλ θαη Ιθαλνηήησλ γηα ηε δσή” 

 

Υξήζηνο Πξάκαο1 & Παλαγηώηεο Κνπκαξάο2  

1 Γάζθαινο (cpramas@sch.gr) 

2 Καζεγεηήο, Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ΑΠΘ (koumaras@eled.auth.gr) 

 

 

ΠΔΡΙΛΖΦΖ: ηελ παξνχζα εξγαζία παξνπζηάδνπκε ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο ησλ 
πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ νθηψ δηαθνξεηηθψλ ρσξψλ. Απφ απηέο νη 6 
είλαη ρψξεο πνπ νη επηδφζεηο ησλ καζε-ηψλ ηνπο είλαη πάλσ απφ ην κέζν φξν επίδνζεο ησλ 
ζπκκεηερφλησλ ζην πξφγξακκα αμηνιφγεζεο PISA. Οη άιιεο είλαη δπν απφ ηα νκφζπνλδα 
θξαηίδηα ηεο Γεξκαλίαο πνπ κεηά ηελ απνηπρία ηνπο ζην PISA 2000, πξνρψξεζαλ ζηε νξγά-
λσζε λέσλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ. Ζ αλάιπζε αλέδεημε: i) σο βαζηθφ ζθνπφ ησλ πξν-
γξακκάησλ ηελ αλάπηπμε γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ πνπ ρξεηάδνληαη ηα παηδηά ζηελ θαζεκε-
ξηλή ηνπο δσή θαη φρη ηελ εθκάζεζε ιεπηνκεξεηαθήο επηζηεκνληθήο γλψζεο ii) ηε ζπκθσλία 
ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ησλ παξαπάλσ 8 ρσξψλ κε ηηο πξνηάζεηο γηα αλαιπηηθφ πξφ-
γξακκα πνπ ππφθεηληαη ηνπ πξνγξάκκαηνο αμηνιφγεζεο PISA. Καη iii) Σν ειιεληθφ αλαιπηη-
θφ πξφγξακκα κφλν ζε επίπεδν δηαθεξπθηηθνχ ιφγνπ ζπκθσλεί κε ηα πξνγξάκκαηα πνπ 

αλαιχζακε θαη άξα θαη κε ηηο επηηαγέο ηνπ PISA. 

ΛΔΞΔΙ-ΚΛΔΙΓΙΑ: Ηθαλφηεηεο , δεμηφηεηεο, θαζεκεξηλή δσή, γλσζηνθεληξηθφ αλαιπηηθφ πξφ-
γξακκα 

 

ΔΙΑΓΧΓΖ 

ηελ αλά ηξηεηία επαλαιακβαλφκελε δηεζλή έξεπλα αμηνιφγεζεο PISA1 ηνπ ΟΟΑ, ε νπνία 
αμηνινγεί ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ 
παηδηψλ γηα ηελ θαζεκεξηλή δσή (ζηε Γιψζζα ζηα Μαζεκαηηθά θαη ζηηο Φπζηθέο Δπηζηή-
κεο), ε επίδνζε ησλ καζεηψλ καο ήηαλ θαη ηηο ηξεηο θνξέο θάησ ηνπ κέζνπ φξνπ επίδνζεο 
ησλ ζπκκεηερφλησλ ρσξψλ. Οξηζκέλεο απφ ηηο ρψξεο πνπ βξίζθνληαη πάλσ απφ ην κέζν 
φξν είλαη ε Φηλιαλδία, ε Αγγιία, ε Απζηξαιία, ν Καλαδάο, ε Γαιιία θαη ε νπεδία. 

ηελ παξνχζα εξγαζία ζα παξνπζηάζνπκε ηα απνηειέζκαηα απφ ηε ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ 
πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, ζην επίπεδν ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, γηα ην κάζεκα ησλ 
Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ (Φ.Δ.) ησλ παξαπάλσ ρσξψλ κε ζηφρνπο: i) λα θαηαγξάςνπκε ηηο αληη-
ιήςεηο θαη ηηο πξνηάζεηο πνπ ππάξρνπλ ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ γηα ηε δηδαζθαιία ησλ 
Φ.Δ. ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε (Δ‟ θαη Σ‟ δεκνηηθνχ), ii) λα εμεηαζηεί εάλ απηά ζπγθιί-
λνπλ ή απνθιίλνπλ απφ ηηο αληηιήςεηο γηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ νη 
νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ηε κειέηε ηνπ πξνγξάκκαηνο αμηνιφγεζεο PISA θαη iii) λα εμεηαζηεί 
εάλ ζπγθιίλνπλ (ή απνθιίλνπλ) κε ηα ΓΔΠΠ θαη ΑΠ ησλ αληηζηνίρσλ ηάμεσλ ηνπ δηθνχ καο 

1
 Σα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ PISA (ην 2000, ην 2003 θαη ην 2006) ππάξρνπλ ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ ΟΟΑ www.pisa.oecd.org 
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ζρνιείνπ. Μαδί κε ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ησλ παξαπάλσ ρσξψλ πνπ πεηπραίλνπλ θαιά 
απνηειέζκαηα ζην PISA, ζα κειεηήζνπκε θαη ηα λέα πξνγξάκκαηα δχν νκφζπνλδσλ θξαηη-
δίσλ ηεο Γεξκαλίαο (ηεο Βάδεο Βπξηεκβέξγεο θαη ηεο Βαπαξίαο), δεδνκέλνπ φηη ε απνηπρία 
ησλ Γεξκαλψλ καζεηψλ ζηελ πξψηε αμηνιφγεζε ηνπ PISA, ην 2000, πξνθάιεζε ζεκαληηθέο 
αληηδξάζεηο, πνπ νδήγεζαλ ηε Γεξκαλία ζε ζεκαληηθέο εθπαηδεπηηθέο κεηαξξπζκίζεηο. 
(Bracey, 2002, Bulmahn, 2002). 

Αλαιχζακε ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ησλ παξαθάησ ρσξψλ: 

1. Φηλιαλδία: Finnish National Core Curriculum for Basic Education, ζει. 5 – 24, 34-42, 
169-200, 260-269 (Finnish National Board of Education, 2004), Education and Science in 
Finland, 4-10, 20-24 (Ministry of Education, 2006) 

2. Αγγιία: The National Curriculum for England – Science, ζει. 8-9, 21-27, 75-82 
(Department for Education and Employment, 1999) 

3. νπεδία: Curriculum for the compulsory school system, the pre-school class and the lei-
sure-time centre, ζει.5-10 (Swedish National Agency for Education, 2006), Compulsory 
school – Syllabuses, ζει.39-40, 44 – 52 (Swedish National Agency for Education, 2001). 

4. Βαπαξία (Γεξκαλία): Lehrplan für die bayerische Hauptschule, 2004, ζει. 12, 47- 49 

(Lehrplan, 2004) 

5. Βάδε Βπξηεκβέξγε (Γεξκαλία): Βildungsplan hauptschule/werkrealschule, ζει. 118-121 
(Bildungsplan, 2004). 

6. Καλαδάο: Common framework of science learning outcomes K to 12 (Council of Ministers 
of Education Canada, 1995)  

7. Απζηξαιία (Βηθηψξηα): Victorian Essential Learning Standards, 3-16 (VCAA, 2005α), Victo-
rian Essential Learning Standards, Discipline-based Learning Strand, Science, ζει.4-23 
(VCAA, 2005β). 

8. Γαιιία: Programmes de l‘ecole Primaire Cycle Des Aprofondismments (2007), ζει. 86-88, 
146-148, La Culture Scientifique et Technologique  

9. Διιάδα: ΓΔΠΠ Γεληθφ Μέξνο, ζει. 1-13, ΓΔΠΠ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ, ζει.443, ΑΠ 
«Δξεπλψ ην Φπζηθφ Κφζκν» Δ‟ θαη η‟ δεκνηηθνχ, ζει. 506-523 (ΤΠΔΠΘ – Π.Η.). 

Ζ ζπγθξηηηθή καο αλάιπζε αλαπηχρζεθε ζε ηέζζεξα δηαθξηηά επίπεδα: Α. Δθπαηδεπηηθέο 
πξνζέζεηο Β. Πεξηερφκελν ηεο δηδαζθαιίαο Γ. ρεδηαζκφο θαη νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο Γ. 
Αμηνιφγεζε ηνπ καζεηή.  

Αθνινπζνχλ ηα απνηειέζκαηα αλά επίπεδν. 

ΤΓΚΡΙΣΙΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΑΝΑ ΔΠΙΠΔΓΟ 

1. Δθπαηδεπηηθέο πξνζέζεηο  

ε επίπεδν εθπαηδεπηηθψλ πξνζέζεσλ (Γεληθψλ ζθνπψλ θαη Γηδαθηηθψλ ζηφρσλ) ηα πξν-
γξάκκαηα ζπνπδψλ φισλ ησλ παξαπάλσ ρσξψλ ζπγθιίλνπλ ζηελ επηδίσμε ηεο αλάπηπμεο 
ηθαλνηήησλ / δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ γηα ηελ θαζεκεξηλή δσή κέζσ ηεο δηεξεχλεζεο ζεκά-
ησλ θαη ελλνηψλ απφ ηελ θαζεκεξηλή εκπεηξία ησλ παηδηψλ: λα δηαηππψλνπλ νη καζεηέο 
εξσηήκαηα, λα εξεπλνχλ, λα ζπιιέγνπλ απνδείμεηο, λα ζπλάγνπλ ζπκπεξάζκαηα, λα αιιά-
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δνπλ ή / θαη λα δηακνξθψλνπλ άπνςε θαη λα επηθνηλσλνχλ ηηο ηδέεο ηνπο. Ηδηαίηεξε έκθαζε 
δίλεηαη ζηελ αλάπηπμε ηεο «επηζηεκνληθήο ηθαλφηεηαο» ησλ καζεηψλ κέζσ ησλ δηαδηθαζηψλ 
έξεπλαο θαη αμηνπνίεζεο ηεο γλψζεο. Π.ρ. «λα επηιέγνπλ ηα θαηάιιεια πιηθά, λα θάλνπλ 
παξαηεξήζεηο, λα θάλνπλ πξνβιέςεηο θαη λα επηιέγνπλ πιεξνθνξίεο απφ θαηάιιειεο πε-
γέο…, λα αλαθνηλψλνπλ κε επηζηεκνληθφ ηξφπν ηη έρνπλ αλαθαιχςεη θαη λα πξνηείλνπλ ηξφ-
πνπο βειηίσζεο ηεο εξγαζίαο ηνπο, λα ζπζρεηίδνπλ ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπο κε ηελ επηζηεκν-
ληθή γλψζε θαη θαηαλφεζε, λα ηα αλαθνηλψλνπλ κε ηελ θαηάιιειε επηζηεκνληθή γιψζ-
ζα» (The National Curriculum for England – Science, ζει. 75-82). ‟ απηφ ην πλεχκα θηλείηαη 
θαη ην Γεληθφ Μέξνο ηνπ ειιεληθνχ ΓΔΠΠ, ην ΓΔΠΠ Φ.Δ., θαζψο επίζεο θαη νη Δηδηθνί 
θνπνί ηνπ καζήκαηνο «Δξεπλψ ην Φπζηθφ θφζκν» Δ‟ θαη η‟ Γεκνηηθνχ (επίπεδν δηαθεξπ-
θηηθνχ ιφγνπ). εκεηψλεηαη φηη ε αλάπηπμε ηεο «επηζηεκνληθήο ηθαλφηεηαο» ζηα παηδηά δελ 
γίλεηαη γηα ηελ παξαγσγή κειινληηθψλ επηζηεκφλσλ, φπσο ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ηεο 
δεθαεηίαο ηνπ ‟60, αιιά γηα λα αλαπηχμνπλ ηα παηδηά ηηο δεμηφηεηεο / ηθαλφηεηεο πνπ ρξεηάδν-
ληαη γηα ηελ θαζεκεξηλή δσή ηνπο. Τηνζεηείηαη απφ ηα εμεηαδφκελα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ε 
αληίιεςε φηη έλα άηνκν πνπ είλαη «επηζηεκνληθά ηθαλφ» είλαη επίζεο ηθαλφ λα εθαξκφζεη 
απηέο ηηο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο δεκηνπξγηθά θαη κε θξηηηθή δηάζεζε, ζε έλα θαζεκεξηλφ δή-
ηεκα ή πξφβιεκα. Χζηφζν, πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ππάξρεη θαη ακθηζβήηεζε απηήο ηεο 
αληίιεςεο, ε νπνία αλαθέξεη φηη ε αλάπηπμε ηεο «επηζηεκνληθήο ηθαλφηεηαο» ησλ παηδηψλ 
εζηηάδεηαη θπξίσο ζηελ δηακφξθσζε ελφο επέιηθηνπ θαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλνπ εξγαηηθνχ 
δπλακηθνχ, παξά ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ γηα θξηηηθή πξνζέγγηζε δεηεκάησλ ηεο 
θαζεκεξηλήο δσήο (Hodson, 2003). 

Δπηπιένλ, φιεο νη ρψξεο ζπγθιίλνπλ ζηελ αλάδεημε θαη ηε δηεξεχλεζε βαζηθψλ ελλνηψλ θαη 
ζεκάησλ ησλ Φ.Δ. πνπ ζπλδένληαη κε ηελ θαζεκεξηλή δσή. Π.ρ. ζην Φηλιαλδηθφ πξφγξακκα 
ζπνπδψλ δειψλεηαη φηη «Αθεηεξία γηα ηελ δηδαζθαιία είλαη νη δεμηφηεηεο θαη ε εκπεηξία ησλ 
καζεηψλ, νη παξαηεξήζεηο θαη νη έξεπλέο ηνπο γηα ηα θπζηθά θαηλφκελα θαη ηα αληηθείκελα. 
Απφ απηά, πξννδεπηηθά ζεκεηψλεηαη κεηάβαζε πξνο ηηο βαζηθέο έλλνηεο θαη ηηο αξρέο ηεο 
θπζηθήο θαη ηεο ρεκείαο…»(Finnish National Core Curriculum for Basic Education , p. 
33). Οκνίσο ζην γαιιηθφ πξφγξακκα νη γλσζηηθνί δηδαθηηθνί ζηφρνη αλαθέξνληαη ζηε δηδα-
ζθαιία βαζηθψλ ελλνηψλ θαη ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ παηδηψλ. 
Π.ρ. ζηε ζεκαηηθή ελφηεηα «Δλέξγεηα», δειψλεηαη φηη: «Γελ επηρεηξείηαη γλήζηα εηζαγσγή ηεο 
επηζηεκνληθήο έλλνηαο ηεο ελέξγεηαο. Γίλνληαη απιά παξαδείγκαηα ησλ πεγψλ ηεο ελέξγεηαο 
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, γίλεηαη ιφγνο γηα θαηαλάισζε θαη νηθνλνκία ηεο ελέξγεη-
αο…» (Programmes de l‟ecole Primaire Cycle Des Aprofondismments, p. 87). Ζ αληίιεςε 
απηή αλαδεηθλχεηαη θαη απφ ην ειιεληθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ, φκσο κφλν ζε δηαθεξπθηηθφ 
επίπεδν (δειαδή απφ ην Γεληθφ Μέξνο ηνπ ΓΔΠΠ, ην ΓΔΠΠ Φ.Δ. θαη απφ ηνπο Δηδηθνχο 
ζθνπνχο ηνπ ΑΠ «Δξεπλψ ην Φπζηθφ Κφζκν» Δ‟ θαη η‟ Γεκνηηθνχ) θαη φρη ζε εθαξκνζκέ-
λν επίπεδν (δει. απφ ηνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο). ε κηα δηαθνξεηηθή θηινζνθία, νη Γηδαθηη-
θνί ηφρνη ηνπ ειιεληθνχ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο «Δξεπλψ ην Φπζηθφ θφζκν» Δ‟ θαη η‟ 
Γεκνηηθνχ αλαδεηθλχνπλ έλα παξαδνζηαθφ γλσζηνθεληξηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ κε 
έκθαζε ζηε εθκάζεζε ηεο ιεπηνκεξεηαθήο γλψζεο. 

2. Πεξηερφκελν ηεο δηδαζθαιίαο  

ε φηη αθνξά ην πεξηερφκελν ηεο δηδαζθαιίαο, ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαη ησλ 8 ρσξψλ 
ζπγθιίλνπλ ζηε δηδαζθαιία βαζηθψλ ελλνηψλ θαη ζεκάησλ ηεο επηζηήκεο. Γελ ελδηαθέξεη ε 
ιεπηνκεξεηαθή γλψζε, πξνβάιινληαη κφλν νη βαζηθέο έλλνηεο, πξνθεηκέλνπ λα δνζεί ρξφλνο 
ζηα παηδηά λα αλαπηχμνπλ ηηο δεμηφηεηεο / ηθαλφηεηεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ θαζεκεξηλή 
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δσή ηνπο. Έηζη πξνηείλεηαη πξνο δηαπξαγκάηεπζε, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο, 
έλαο κηθξφο αξηζκφο ζεκαηηθψλ ελνηήησλ. Π.ρ. ζηε Βαπαξία, ην πεξηερφκελν πνπ πξνηείλεηαη 
λα δηδαρηεί θαη ζηηο δχν ηάμεηο απνηειείηαη απφ ηηο εμήο ζεκαηηθέο ελφηεηεο: α) «Δλέξγεηα – 
Δπηθνηλσλία – Σερλνινγία», β) «Τιηθά», γ) «Εψα – Φπηά – Κνηλφηεηεο», δ) «Άλζξσπνη θαη 
Τγεία». Απφ ηηο ζεκαηηθέο απηέο ελφηεηεο, αλαθέξεηαη ξεηά φηη «νη καζεηέο δηδάζθνληαη επη-
ιεγκέλν πεξηερφκελν, ην νπνίν πξνθχπηεη απφ ηηο εκπεηξίεο θαη ηα εξσηήκαηα ηεο θαζεκεξη-
λήο πξαγκαηηθφηεηαο» (Lehrplan für die bayerische Hauptschule, p.48). ηε Γαιιία, ζηε ζε-
καηηθή ελφηεηα «Όιε», δελ γίλεηαη θακηά αλαθνξά ζηε ζσκαηηδηαθή δνκή ηεο χιεο, ε νπνία 
ζπληζηά ιεπηνκεξεηαθή γλψζε, νχηε θαη ζηε ρξήζε ηεο γηα ηελ εξκελεία θαηλνκέλσλ φπσο 
π.ρ. ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο αιιαγήο ηεο θαηάζηαζεο ηνπ λεξνχ κε βάζε ην κνξηαθφ κνληέιν 
(Programmes de l‟ecole Primaire Cycle Des Aprofondismments, p. 87). Οκνίσο θαη ην αληί-
ζηνηρν αγγιηθφ δελ πεξηιακβάλεη αλάινγα ζέκαηα. Μάιηζηα ζεκεηψλεηαη: «σκαηηδηαθή 
ζεσξία δελ ρξεηάδεηαη λα δηδαρηεί» (National Curriculum for England – Science, p.25). ην 
ζεκείν απηφ δηαθνξνπνηείηαη κεξηθά ην πξφγξακκα ηεο Βάδεο - Βπξηεκβέξγεο, ην νπνίν 
πξνηείλεη ηε δηδαζθαιία πεξηζζφηεξσλ θαη ιεπηνκεξέζηεξσλ ελλνηψλ (ζηελ έθηε ηάμε), κε 
αλαθνξά θαη ζηε κνξηαθή δνκή ηεο χιεο (ζε πνιχ κηθξφηεξε φκσο έθηαζε απφ ην ειιεληθφ). 

Σν ειιεληθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ θηλείηαη ζηελ παξαπάλσ θαηεχζπλζε κφλν ζε επίπεδν 
δηαθεξπθηηθνχ ιφγνπ (βι. π.ρ. Γεληθφ Μέξνο ΓΔΠΠ ζει. 7). ε εθαξκνζκέλν επίπεδν φκσο 
ην ειιεληθφ αλαιπηηθφ πξφγξακκα «Δξεπλψ ην θπζηθφ θφζκν» Δ‟ θαη η‟ δεκνηηθνχ, ζηα 
πιαίζηα κηαο γλσζηνθεληξηθήο πξνζέγγηζεο ηεο δηδαζθαιίαο πξνηείλεη ηε δηδαζθαιία ιεπην-
κεξεηαθψλ ελλνηψλ ησλ Φ.Δ., π.ρ. «ηνηρεία, Υεκηθέο Δλψζεηο, Κνπάξθ, Κίλεζε ησλ Μνξί-
σλ…», θαη ζηε ρξήζε ηνπ κηθξφθνζκνπ γηα ηελ εξκελεία θαηλνκέλσλ φπσο ν βξαζκφο θηι. 
Πέξαλ ηνχηνπ πξνρσξεί αθφκε θαη ζηελ εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ππνβάζκηζεο ηεο ελέξγεη-
αο, ζηε δηαθνξνπνίεζε κάδαο – βάξνπο (ην αγγιηθφ ΑΠ γηα ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε 
αλαθέξεη: «Γηάθξηζε κεηαμχ κάδαο θαη βάξνπο δελ ρξεηάδεηαη λα δηδαρηεί», p.27). Σν ειιελη-
θφ αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαίλεηαη λα είλαη ζηε ινγηθή ηεο πξνεηνηκαζίαο ησλ παηδηψλ γηα 
ηηο επφκελεο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο (βι. θαη Κνπκαξάο 2002, Κνπκαξάο 2007α).  

ζνλ αθνξά ηηο δεμηφηεηεο πνπ πξέπεη λα αλαπηχμνπλ νη καζεηέο, φιεο νη ρψξεο δίλνπλ 
ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ / ηθαλνηήησλ γηα ηελ θαζεκεξηλή δσή. Ζ θαι-
ιηέξγεηα δεμηνηήησλ ζηνπο καζεηέο απνηειεί ηδηαίηεξν θαη ζεκαληηθφ ηκήκα ηνπ πεξηερνκέλνπ 
πνπ πξνηείλεηαη λα δηδαρζεί. Π.ρ. ζην Φηλιαλδηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ επηδηψθεηαη λα θαι-
ιηεξγεζνχλ ζπγθεθξηκέλεο δεμηφηεηεο κειέηεο ηεο θχζεο θαη ηεο δσήο (κεηαθίλεζε, παξαηή-
ξεζε, έξεπλα, ζπιινγή πιεξνθνξηψλ ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ θιπ.), νη νπνίεο ζπλδένληαη κε 
αληίζηνηρεο γεληθέο ηθαλφηεηεο πνπ ρξεηάδνληαη ηα παηδηά ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή. Γίλεηαη 
ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο ησλ καζεηψλ κε ηελ αμηνιφγεζε πεξη-
βαιινληηθψλ θαη αλαπηπμηαθψλ δεηεκάησλ. Δπηδηψθεηαη ε δεκηνπξγία κειινληηθψλ πνιηηψλ, 
αμηνπνηψληαο ηε ζεκαζία ηεο γλψζεο ζηηο θαζεκεξηλέο επηινγέο ( Finnish National Core 
Curriculum for Basic Education, 169-200). Έκθαζε δίλεηαη ζηελ αλάπηπμε ηεο 
«επηζηεκνληθήο ηθαλφηεηαο» ησλ παηδηψλ (επηζηεκνληθέο δηαδηθαζίεο έξεπλαο θαη πξνζέγγη-
ζεο ηεο γλψζεο), πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ νη καζεηέο ηηο ηθαλφηεηεο πνπ ζα ρξεηαζζνχλ 
σο κειινληηθνί πνιίηεο. Π.ρ. ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηεο Απζηξαιίαο (Βηθηψξηα) νξίδεηαη 
φηη ε «επηζηεκνληθή ηθαλφηεηα» ηελ νπνία ζηνρεχεη λα αλαπηχμνπλ νη καζεηέο αθνξά: 
«δεμηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηελ παξαηήξεζε θαη ην ελδηαθέξνλ γηα ηνλ θφζκν γχξσ καο, ηελ 
δεκηνπξγηθή αληηκεηψπηζε θαη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, ηνλ ζπιινγηζκφ θαη ηελ θξηηηθή 
ζθέςε» (Victorian Essential Learning Standards, Discipline-based Learning Strand, Science, 
p. 5).  
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Σν ειιεληθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ αλαδεηθλχεη ηελ ίδηα αληίιεςε κφλν ζην Γεληθφ Μέξνο ηνπ 
ΓΔΠΠ θαη ηνπο εηδηθνχο θνπνχο ηνπ ΑΠ «Δξεπλψ ην θπζηθφ θφζκν». Π.ρ. αλαθέξεη ξεηά 
φηη νη καζεηέο αλαπηχζζνπλ ««ηε δεμηφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο, ηε δεμηφηεηα / ηθαλφηεηα ρξή-
ζεο πνηθίισλ πεγψλ θαη εξγαιείσλ πιεξνθφξεζεο, ηε δεμηφηεηα ηεο ζπλεξγαζίαο, ηελ ηθαλφ-
ηεηα θξηηηθήο επεμεξγαζίαο ησλ πιεξνθνξηψλ, ηελ ηθαλφηεηα επίιπζεο πξνβιεκά-

ησλ» (Γεληθφ Μέξνο, ζει. 9). 

3. ρεδηαζκφο θαη νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο  

ιεο νη ρψξεο ζπγθιίλνπλ ζηελ θαζεκεξηλή δσή θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ παηδηψλ σο πιαί-
ζην αθεηεξίαο θαη αλάπηπμεο ηεο δηδαζθαιίαο. Π.ρ. ζην νπεδηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ 
αλαθέξεηαη ξεηά φηη «ε κειέηε ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο πξέπεη λα έρεη σο αθεηεξία ηεο ηελ 
θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα. Ζ πξνζνρή ηεο δηδαζθαιίαο εζηηάδεηαη ζηηο έλλνηεο, νη νπνίεο 
ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ θαζεκεξηλή δσή θαη ηελ ηερλνινγία, θαζψο επίζεο θαη ζηηο ζπδεηή-
ζεηο ζρεηηθά κε ηα πεξηβαιινληηθά θαη ελεξγεηαθά δεηήκαηα». (Compulsory school – Sylla-
buses , p.49).  

ην ειιεληθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ζπληζηάηαη ε θαζεκεξηλή δσή σο πιαίζην εθαξκνγήο 
ησλ πξνο δηδαζθαιία ελλνηψλ θαη φρη σο αθεηεξία θαη πιαίζην αλάπηπμεο ηεο δηδαζθαιίαο 
(βι. ΑΠ «Δξεπλψ ην Φπζηθφ Κφζκν», ζει. 522). Έρνπκε κηα παξαδνζηαθή νξγάλσζε ηνπ 
δηδαθηηθνχ πεξηερνκέλνπ, φπνπ ηα πξνο δηδαζθαιία ζέκαηα έρνπλ σο ζεκείν αλαθνξάο ηελ 
επηζηήκε, π.ρ. κφξηα, άηνκα, θνπάξθ, ζηνηρεία, ρεκηθέο ελψζεηο, θίλεζε κνξίσλ θ.ά. (βι. 
ΑΠ «Δξεπλψ ην Φπζηθφ Κφζκν» ζει. 507-512) κε πξνηάζεηο εθαξκνγήο ηνπο (φπνπ είλαη 
πξφζθνξν) ζηελ θαζεκεξηλή δσή. 

ζνλ αθνξά ηηο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο, ζε φιεο ηηο ρψξεο επηιέγεηαη ε ελεξγφο ζπκκεηνρή 
ηνπ παηδηνχ ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία κε ηελ εθαξκνγή ζπλεξγαηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη εξεπ-
λεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

4. Αμηνιφγεζε ηνπ καζεηή  

Σα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαη ησλ νθηψ ρσξψλ θαζψο θαη ην Γεληθφ Μέξνο ηνπ ΓΔΠΠ, 
ζπγθιίλνπλ σο πξνο ηελ αμηνιφγεζε ηνπ καζεηή ζηελ απνηίκεζε ησλ βαζηθψλ γλψζεσλ θαη 
ηθαλνηήησλ / δεμηνηήησλ πνπ απνθηά ν καζεηήο. Ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηελ απνηίκεζε 
ηεο αλάπηπμεο απφ ηνπο καζεηέο ηθαλνηήησλ φπσο π.ρ. λα εξεπλνχλ (θπξίσο ζπλεξγαηηθά) 
ην επξχηεξν πεξηβάιινλ ηνπο, λα ζπιιέγνπλ ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο, λα ζπλάγνπλ 
ζπκπεξάζκαηα θαη λα εθαξκφδνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο ζε πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο. Αμηνζε-
κείσην είλαη θαη ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ καζεηή γηα απηναμηνιφ-
γεζε, δεδνκέλνπ φηη ζπλδένληαη κε ηελ θαιιηέξγεηα ζεκαληηθψλ κεηαγλσζηηθψλ ηθαλνηήησλ 
απηνξξχζκηζεο θαη απηνειέγρνπ ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο (Finnish National Core Cur-
riculum for Basic Education, pp. 260-265). 

Σν ειιεληθφ ΑΠ «Δξεπλψ ην Φπζηθφ Κφζκν» θηλείηαη ζηα πιαίζηα κηαο γλσζηνθεληξηθήο 
πξνζέγγηζεο ηεο αμηνινγηθήο δηαδηθαζίαο, φπνπ πξνηείλεηαη θπξίσο: i) Ζ αμηνιφγεζε ηεο 
ηθαλφηεηαο ησλ καζεηψλ λα νξίδνπλ ηηο έλλνηεο ησλ Φ.Δ. ii) Ζ αμηνιφγεζε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ 
καζεηψλ λα πεξηγξάθνπλ θπζηθά θαηλφκελα θαη δηαδηθαζίεο. iii) Ζ αμηνιφγεζε ηεο ηθαλφηε-
ηαο ησλ καζεηψλ λα ζπζρεηίδνπλ φξνπο θαη έλλνηεο ησλ Φ.Δ ζηελ πεξηγξαθή θαη αλάιπζε 
ησλ θπζηθψλ θαηλνκέλσλ (ζει. 522).  
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ΤΕΖΣΖΖ – ΠΡΟΣΑΔΙ ΓΙΑ ΣΖ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΖΝ 
ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΣΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΝΧΔΧΝ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΣΖΣΧΝ ΓΙΑ ΣΖ ΕΧΖ 

Βαζηθφο ζθνπφο ησλ πξνγξακκάησλ πνπ αλαιχζεθαλ είλαη λα αλαπηπρζνχλ, κέζα απφ ηε 
δηδαζθαιία ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ζηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε, νη βαζηθέο γλψζεηο θαη 
νη ηθαλφηεηεο πνπ ρξεηάδνληαη ηα παηδηά ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή. Απηφο ν ζθνπφο επηδηψ-
θεηαη κε ηελ εζηίαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ζηελ αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ καζε-
ηψλ γηα ηε δηεξεχλεζε βαζηθψλ ελλνηψλ θαη ζεκάησλ ησλ Φ.Δ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ θαζε-
κεξηλή δσή ησλ καζεηψλ. Γελ ελδηαθέξεη ε δηδαζθαιία ηεο ιεπηνκεξεηαθήο επηζηεκνληθήο 
γλψζεο. Πξνβάιινληαη θαη δηεξεπλψληαη κφλν βαζηθέο έλλνηεο ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ, 
πξνθεηκέλνπ λα δνζεί ρξφλνο ζηνπο καζεηέο λα αλαπηχμνπλ ηηο εξεπλεηηθέο δεμηφηεηέο ηνπο, 
λα θαιιηεξγήζνπλ δεκηνπξγηθή, επέιηθηε θαη θξηηηθή ζθέςε. Δπηπιένλ, ε αμηνιφγεζε θαη νη 
δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ ζπληζηψληαη, ππνζηεξίδνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ γλψζεσλ θαη 
ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο γηα έξεπλα θαη δξάζε ζην άκεζν πεξηβάιινλ ηνπο θαη φρη ηελ απνκλε-
κφλεπζε νξηζκψλ, λφκσλ θηι. 

Ζ παξνχζα αλάιπζε αλαδεηθλχεη ηε ζπκθσλία ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ησλ παξαπά-
λσ 8 ρσξψλ, κε ηηο πξνηάζεηο πνπ πξνθχπηνπλ γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο πξνγξάκκαηνο 
ζπνπδψλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ απφ ηελ αλάιπζε ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ ηνπ πξνγξάκκα-

ηνο αμηνιφγεζεο PISA (Πξάκαο θαη Κνπκαξάο 2004). 

ζνλ ηψξα αθνξά ην ειιεληθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ: i) ζε επίπεδν δηαθεξπθηηθνχ ιφγνπ 
(Γεληθφ Μέξνο ηνπ ειιεληθνχ ΓΔΠΠ, ην ΑΠ Φ.Δ. θαη νη Δηδηθνί θνπνί ηνπ ΑΠ «Δξεπλψ 
ην Φπζηθφ θφζκν Δ‟ θαη η‟ Γεκνηηθνχ»), ζπκθσλεί κε ηα πξνγξάκκαηα πνπ κειεηήζακε θαη 
άξα θαη κε ηηο επηηαγέο ηνπ PISA. ε πεξηζζφηεξν εθαξκνζκέλν φκσο επίπεδν, δει. ην αληί-
ζηνηρν πξφγξακκα ζπνπδψλ «Δξεπλψ ην Φπζηθφ Κφζκν» Δ‟ θαη η‟ Γεκνηηθνχ, απνθιίλεη 
ζεκαληηθά απφ ηε θηινζνθία θαη ηνπο ηφρνπο ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ησλ ρσξψλ 
πνπ κειεηήζακε (ζπλαθφινπζα θαη απφ ην PISA). Δκθαλίδεη έληνλα ραξαθηεξηζηηθά παξα-
δνζηαθψλ γλσζηνθεληξηθψλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, (βι. Πξάκαο θαη Κνπκαξάο 2004, 
Πξάκαο θαη Κνπκαξάο 2007), δίλνληαο έκθαζε ζηελ εθκάζεζε ιεπηνκεξεηαθψλ ελλνηψλ ηεο 
επηζηήκεο. Θεσξνχκε φηη ηα παξαπάλσ κπνξνχλ λα δψζνπλ θαη απάληεζε φηη ηνπιάρηζηνλ 
έλαο απφ ηνπο παξάγνληεο ζηνπο νπνίνπο νθείιεηαη ε απνηπρία ησλ Διιήλσλ καζεηψλ ζην 
PISA είλαη θαη ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ θαζνξίδνπλ ην ηη δηδάζθνληαη θαη ηα νπνία 
δελ έρνπλ ζρέζε κε φζα εμεηάδεη ην PISA. 
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ΠΔΡΙΛΖΦΖ: Ζ Γηδαθηηθή ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ (ΓΦΔ) είλαη κηα ζρεηηθά λέα επηζηήκε. 
Γεκηνπξγείηαη ηε δεθαεηία ηνπ 1960 θαη δηαλχεη έθηνηε αξθεηέο «παξαδεηγκαηηθέο» πεξηφδνπο 
(Αλαθάιπςε, Δπνηθνδφκεζε, Αιθαβεηηζκφο ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο θαη ηελ Σερλνινγία 
θ.ά). ε φιεο ηηο «παξαδεηγκαηηθέο» πεξηφδνπο ε ΓΦΔ δελ αζρνιήζεθε (παξά πεξηπησζηαθά) 
κε δεηήκαηα ζθνπψλ θαη ζηφρσλ ηεο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ ΦΔ. Σνπο ζθνπνχο – 
ζηφρνπο ηεο δηδαζθαιίαο ησλ ΦΔ ηνπο ζεσξνχζε δεδνκέλνπο (εθ ηεο θνηλσλίαο!) θαη αζρν-
ινχληαλ κε ηελ επηηπρή ππνζηήξημή ηνπο κέζσ ηεο δηδαζθαιίαο ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέ-
λνπ γλψζεσλ & κεζνδνινγηψλ ΦΔ. ην άξζξν απηφ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε φηη είλαη θαη-
ξφο λα αζρνιεζεί εξεπλεηηθά ε ΓΦΔ θαη κε δεηήκαηα εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ησλ καζεκά-
ησλ ΦΔ. Να δείμεη, δειαδή, φηη είλαη δπλαηφλ λα αλαπηπρζνχλ εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα 
ΦΔ κε θνηλσληθέο θαη κνξθσηηθέο επηδηψμεηο ελδερνκέλσο δηαθνξεηηθέο απφ ηηο ππάξρνπ-
ζεο ζεζκηθέο. ηελ θαηεχζπλζε απηή παξνπζηάδνπκε ην ICMAS, έλα εξεπλεηηθφ εξγαιείν 
ζρεδηαζκνχ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ΦΔ θαη παξάιιεια θαηαζέηνπκε θαη κία ελαιιαθηηθή 
πξφηαζε αιθαβεηηζκνχ ζηηο ΦΔ θαη ηελ Σερλνινγία κε ηελ θσδηθή νλνκαζία: «Πξφγξακκα 

Κξηηηθνχ - Οηθνινγηθνχ Αιθαβεηηζκνχ ζηηο ΦΔ & ηελ Σερλνινγία». 

ΛΔΞΔΙ-ΚΛΔΙΓΙΑ: Αιθαβεηηζκφο ζηηο ΦΔ & ηελ Σερλνινγία, εθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθψλ, 
θξηηηθά ζθεπηφκελνη, θνηλσληθά  ελεξγνί  & πεξηβαιινληηθά επαηζζεηνπνηεκέλνη πνιίηεο. 

 

 

Α. ΜΙΚΡΖ ΙΣΟΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΖ ΦΤΙΚΧΝ ΔΠΙΣΖΜΧΝ (ΓΦΔ) 

Ζ ΓΦΔ είλαη ζρεηηθά κηα λέα επηζηήκε. Ζ γέλλεζή ηεο νξηνζεηείηαη κε ηελ εθηφμεπζε ηνπ 1νπ 
ξσζηθνχ δηαζηεκηθνχ δνξπθφξνπ Sputnik Η, ζηηο 4 Οθησβξίνπ ηνπ 1957. Σν ζνθ απφ ηελ 
εθηφμεπζε ηνπ Sputnik (Sputnik – ζνθ) ψζεζε ηηο θπβεξλήζεηο ησλ δπηηθνεπξσπατθψλ ρσ-
ξψλ θαη ησλ ΖΠΑ λα δηαζέζνπλ ηεξάζηηα πνζά ζηελ εθπαίδεπζε, ψζηε λα παξαρζεί κηα λέα 
γεληά ηθαλψλ επηζηεκφλσλ θαη κεραληθψλ, πνπ ζα έδηλαλ μαλά ζην δπηηθφ θφζκν ην πξνβά-
δηζκα απέλαληη ζηνπο ζνβηεηηθνχο. Παξάπιεπξν απνηέιεζκα απηήο ηεο πξνζπάζεηαο ήηαλ 
λα αλαπηπρζεί εληππσζηαθά ε έξεπλα ζηε δηδαζθαιία ησλ ΦΔ θαη λα γελλεζεί έηζη ε ΓΦΔ. 
Ζ ΓΦΔ εμειίρζεθε έθηνηε σο επηζηήκε θαη, θαηά γεληθή νκνινγία, έρεη λα παξνπζηάζεη δχν 
«παξαδεηγκαηηθέο» πεξηφδνπο: Σελ πεξίνδν ηεο «αλαθάιπςεο» θαη ηελ πεξίνδν ηεο 
«επνηθνδφκεζεο». Καη νη δχν απηέο πεξίνδνη πινχηηζαλ κε δηδαθηηθή θαη εξεπλεηηθή εκπεηξί-
α ηε δηδαζθαιία ησλ ΦΔ. κσο, ηφζν ζηελ πεξίνδν ηεο αλαθάιπςεο φζν θαη ζηελ πεξίνδν 
ηεο επνηθνδφκεζεο ε Γηδαθηηθή ησλ ΦΔ δελ μέθπγε απφ ηνλ παξαδνζηαθφ δηδαθηηθφ ζηφρν 
ηεο κάζεζεο πεξηερνκέλνπ & κεζνδνινγίαο ΦΔ (Σζειθέο 2001). Μηα επηδίσμε πνπ ζηνρεχεη 
ζηελ πξνεηνηκαζία επηζηεκφλσλ θαη κεραληθψλ (Kirkham 1989). 
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Βαζηθή ζπλέπεηα απηήο ηεο «πξνζήισζεο» ζηε δηδαζθαιία πεξηερνκέλνπ & κεζνδνινγίαο 
ΦΔ ήηαλ (κε ειάρηζηεο ίζσο εμαηξέζεηο) λα κελ αζρνιεζεί ε ΓΦΔ κε δεηήκαηα ζθνπψλ θαη 
ζηφρσλ ηεο εθπαίδεπζεο ησλ ΦΔ, δειαδή, κε δεηήκαηα πνιηηηθήο ησλ καζεκάησλ ΦΔ. Έηζη, 
ε ΓΦΔ δελ έδεημε ηζηνξηθά ελδηαθέξνλ γηα εξσηήκαηα ηνπ ηχπνπ: (α) γηαηί λα δηδάμνπκε ΦΔ; 
θαη (β) ηη ΦΔ λα δηδάμνπκε; Σα εξσηήκαηα απηά ε ΓΦΔ ζεσξνχζε φηη φθεηιε λα ηα απαληήζεη 
ε Κνηλσλία.1 Έηζη νη απνθάζεηο γηα ηα εξσηήκαηα απηά ιακβάλνληαλ ζρεδφλ πάληα απφ 
εμσηεξηθά θέληξα απνθάζεσλ φπσο π.ρ. ην National Research Council ζηελ Ακεξηθή, ην 
Ίδξπκα Nuffield ζηελ Αγγιία, ν ΟΟΑ, ε UNESCO, ηα αλά ρψξα Παηδαγσγηθά Ηλζηηηνχηα 
θ.ν.θ. ηέξεζε, έηζη, ε Γηδαθηηθή ησλ ΦΔ απφ ηνλ εαπηφ ηεο έλα πξνλνκηαθφ πεδίν έξεπλαο: 
ην λα δείμεη φηη, σο  ψξηκε, πιένλ, παηδαγσγηθή επηζηήκε, κπνξεί λα πξνηείλεη πξνγξάκκαηα 
ζπνπδψλ ηθαλά λα ππεξεηήζνπλ ελαιιαθηηθέο θνηλσληθέο θαη κνξθσηηθέο πξννπηηθέο – 
πξννπηηθέο πνπ ελδερνκέλσο έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηηο (απφ πάλσ πξνο ηα θάησ!) απν-
θάζεηο ηεο ζεζκηθήο εθπαηδεπηηθήο γξαθεηνθξαηίαο.  

Άπνςή καο είλαη φηη ζα απνηειέζεη δείγκα σξηκφηεηαο ηεο ΓΦΔ ε απφθαζε λα αζρνιεζεί 
εξεπλεηηθά θαη κε δεηήκαηα ζθνπψλ θαη ζηφρσλ ηεο εθπαίδεπζεο ησλ ΦΔ, κε δεηήκαηα, δε-
ιαδή εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ελ ηε γελέζεη! 

΄ απηή ηελ θαηεχζπλζε θαηαζθεπάζακε έλα εξεπλεηηθφ εξγαιείν (ην ICMAS) ην νπνίν πξν-
ζθέξεη αθξηβψο ηε δπλαηφηεηα ζρεδηαζκνχ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ΦΔ θαη Σερλνινγίαο 
πνπ αληαπνθξίλνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθέο θαη εθπαηδεπηηθέο πξνζέζεηο. Σν πιαίζην 
απηφ παξνπζηάδνπκε παξαθάησ, αθνχ πξψηα θάλνπκε κηα ζχληνκε πεξηγξαθή ησλ βαζη-

θψλ ηδεψλ ηνπ θηλήκαηνο ηνπ «Αιθαβεηηζκνχ ζηηο ΦΔ & ηελ Σερλνινγία». 

Β. ΑΛΦΑΒΖΣΙΜΟ ΣΙ ΦΔ & ΣΖΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ2 

Απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1980 θαη κεηά εκθαλίδνληαη ζηε δηεζλή ζθελή λέα εθπαηδεπηηθά πξν-
γξάκκαηα ΦΔ πνπ, ππφ ην γεληθφ ηίηιν «Αιθαβεηηζκφο ζηηο ΦΔ & ηελ Σερλνινγί-
α» (Scientific and Technological Literacy), πξνζπαζνχλ λα δηακνξθψζνπλ κηα λέα αληίιεςε 
γηα ηε δηδαζθαιία θαη κάζεζε ησλ Φ.Δ. εκαληηθφηεξα ζεσξνχληαη: 

ην ακεξηθάληθν «Project 2061: Science for All Americans» (AAAS, 1989) 

ηα  ακεξηθάληθα «National Science Education Standards» (NRC, 1996) 

1
 Πνηα Κνηλσλία φκσο; Μηα επηζθφπεζε ζε νπνηνδήπνηε βηβιίν Κνηλσληνινγίαο δείρλεη φηη ε 

Κνηλσλία δελ αληηκεησπίδεηαη πάληα σο κία νληφηεηα. Ζ πξνζέγγηζε ηεο θνηλσλίαο σο κηαο θαη 
εληαίαο νληφηεηαο κε κνλνζήκαληα νξηζκέλεο αλάγθεο θαη πξνβιήκαηα πξνζηδηάδεη ζηε πζηε-
κηθή πξνζέγγηζε ζηελ θνηλσλία. ηνλ αληίπνδα ηεο πζηεκηθήο πξνζέγγηζεο ππάξρεη π.ρ. ε 
Κξηηηθή πξνζέγγηζε.  Γηα ηελ Κξηηηθή πξνζέγγηζε ε θνηλσλία ζπληίζεηαη απφ αλνκνηνγελείο 
θνηλσληθέο νκάδεο θαη ηάμεηο νη νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη απφ δηαθνξεηηθέο αλάγθεο, ελδηαθέξν-
ληα θαη ηδαληθά. Έηζη ηα θνηλσληθά (άξα θαη ηα εθπαηδεπηηθά) δεηνχκελα δελ κπνξεί λα είλαη 
κνλνζήκαληα πξνζδηνξηζκέλα. Δμαξηψληαη θάζε θνξά απφ ην φξακα πνπ έρεη θαλείο γηα ηε 

θνηλσλία θαη ηνλ άλζξσπν θαη βέβαηα γηα ηε ζρέζε ηνπ αλζξψπνπ κε ηε θχζε. 
2
 Ο φξνο «Scientific and Technological Literacy» έρεη απνδνζεί ζηα ειιεληθά θαη σο 

«Δπηζηεκνληθφο & Σερλνινγηθφο Αιθαβεηηζκφο». Γηαθσλνχκε κε ηε ζπγθεθξηκέλε ρξήζε ηνπ 
φξνπ, γηαηί αθήλεη λα ελλνεζεί φηη «επηζηήκε» ζπγθξνηνχλ κφλν νη ΦΔ θαη φρη π.ρ. νη θνηλσλη-
θέο θαη αλζξσπηζηηθέο ζπνπδέο. Υξεζηκνπνηνχκε έηζη ηνλ πην δφθηκν φξν  «Αιθαβεηηζκφο 
ζηηο ΦΔ θαη ηελ ηερλνινγία».  
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ην πξφγξακκα ηεο UNESCO «2000+: Scientific and Technological Literacy» (UNESCO, 

1994) 

ην θαλαδηθφ πξφγξακκα «Pan-Canadian Science Project: hereinafter» (CMEC, 1997),    

ην αγγιηθφ «Beyond 2000: Science education for the future» (Millar & Osborne 1998) 

ην δηεζλέο πξφγξακκα καζεηηθήο αμηνιφγεζεο PISA3 ηνπ ΟΟΑ (OECD-PISA, 1999) 

Ζ κειέηε ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ ζηα πιαίζηα ηεο δηδαθηνξηθήο κνπ δηαηξηβήο (Καξχδαο, 
2007) έδεημε φηη ν Αιθαβεηηζκφο ζηηο ΦΔ & ηελ Σερλνινγία δελ ζηνρεχεη απιά ζηελ εθκάζε-
ζε γλψζεσλ θαη κεζνδνινγίαο ησλ ΦΔ (θάηη πνπ απνηεινχζε ηελ θπξίαξρε επηδίσμε ησλ 
παξαδνζηαθψλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ΦΔ). ηνρεχεη θπξίσο ζηελ ηθαλφηεηα λα ρξεζηκν-
πνηεί θαλείο ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο ΦΔ θαη Σερλνινγίαο γηα λα θαηαλνεί θαη λα αληηκε-
ησπίδεη πξνβιήκαηα ηνπ πξαγκαηηθνχ βίνπ, γηα λα παξαθνινπζεί θξηηηθά ζέκαηα ΦΔ θαη 
Σερλνινγίαο ζηα ΜΜΔ, λα ρεηξίδεηαη θαηλφκελα θαη ηερλνινγίεο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, λα 
αμηνπνηεί έγθπξα εκπεηξηθά δεδνκέλα γηα λα ππεξαζπηζηεί κία ζέζε ή άπνςε θ.ν.θ. 
(Καξχδαο, 2007: ζ. 51).  ηε θηινζνθία ηνπ Αιθαβεηηζκνχ ζηηο ΦΔ & Σερλνινγία έρεη αζθε-
ζεί θξηηηθή. Έρεη δεηρζεί φηη ηα πξνγξάκκαηα απηά παξάιιεια κε ηα θαηλνηφκα ζηνηρεία πνπ 
εηζάγνπλ ελδηαθέξνληαη επίζεο θαη (α) γηα ηελ επηθξάηεζε ηεο δπηηθνεπξσπατθήο επηζηεκν-
ληθήο θαη ηερλνινγηθήο θνπιηνχξαο (, (β) ηελ πξνζαξκνγή ησλ αλζξψπσλ ζηηο λέεο ζπλζή-
θεο ηεο δσήο θαη ηεο εξγαζίαο θαη (β) ηε δηακφξθσζε θαηαλαισηηθνχ έζνπο σο πξνο ηα πξν-
τφληα ΦΔ θαη Σερλνινγίαο  (Aikenhead 2006 & Hodson 2003, Καξχδαο 2007). Αλ θαη ζεσ-
ξνχκε φηη ε πξνζαξκνγή ησλ λέσλ αλζξψπσλ ζηα λέα πεξηβάιινληα ηεο δσήο θαη ηεο εξγα-
ζίαο είλαη απαξαίηεηε, εληνχηνηο δελ λνκίδνπκε φηη ν Αιθαβεηηζκνχ ζηηο ΦΔ & Σερλνινγία 
πξέπεη λα πεξηνξηζηεί ζε απηή κφλν ηε δηάζηαζε. Δθηηκνχκε φηη κηα πξφζζεηε επηδίσμε απ-
ηήο ηεο κνξθήο ηνπ Αιθαβεηηζκνχ κπνξεί θαη πξέπεη λα είλαη ε θαιιηέξγεηα θξηηηθά ζθεπηφ-
κελσλ, θνηλσληθά ελεξγψλ θαη πεξηβαιινληηθά επαηζζεηνπνηεκέλσλ πνιηηψλ. Απηή ηε λέα 
δηάζηαζε θαηαζέηνπκε ζε πξφηαζή καο, αθνχ φκσο πξψηα πεξηγξάςνπκε ζχληνκα ην εξεπ-
λεηηθφ εξγαιείν πνπ επέηξεςε ην ζρεδηαζκφ ηεο πξφηαζήο καο. 

Γ.  ICMAS: ΔΝΑ ΝΔΟ  ΔΡΓΑΛΔΙΟ ΥΔΓΙΑΜΟΤ & ΑΞΙΟΛΟΓΖΖ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΦΔ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ 

Σν ICMAS (ζρήκα 1) ππήξμε απνηέιεζκα ζχλζεζεο: α) ζεσξεηηθψλ ζέζεσλ γηα ηα δνκηθά 
ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζχγρξνλσλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ, β) ζχγρξνλσλ αληηιήςεσλ γηα 
ηε ΓΦΔ θαη γ) ηεο καθξάο εθπαηδεπηηθήο καο εκπεηξίαο. Παξνπζηάζηεθε αλαιπηηθά ζε πξνε-
γνχκελεο δεκνζηεχζεηο καο (Karidas & Koumaras, 2001 & Καξχδαο & Κνπκαξάο, 2002) θαη 
δελ ρξεηάδεηαη εδψ εθηελέζηεξε πεξηγξαθή ηνπ. Πεξηνξηδφκαζηε ζηα βαζηθά, γηα λα πνχκε 
φηη ην ICMAS ζρεδηάζηεθε γηα λα απαληήζεη ζηα εμήο θχξηα εξσηήκαηα: 

Α)  ΠΟΗΔ θνηλσληθέο αλάγθεο εμππεξεηεί ε δηδαζθαιία ΦΔ;   

Β)  ΠΟΗΟ πεξηερφκελν δηδαζθαιίαο αληηζηνηρεί ζ΄ απηέο ηηο αλάγθεο; 

Γ)  ΠΧ λα δηδαρζεί ην ζπγθεθξηκέλν πεξηερφκελν; 

Γ)  ΠΧ λα αμηνινγεζεί ε δηδαζθαιία;  

3
 Σν πξφγξακκα PISA αλ θαη είλαη πξφγξακκα αμηνιφγεζεο ζην ζεσξεηηθφ ηνπ πιαίζην πξν-

βάιιεη κηα ζπγθεθξηκέλε άπνςε γηα ηνλ Αιθαβεηηζκφ ζηηο ΦΔ.  
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Με βάζε απηά ηα εξσηήκαηα ζέζακε σο βαζηθή νξγαλσηηθή αξρή ηνπ ICMAS ηελ αξρή φηη 
πξψηα απνθαζίδνπκε γηα ηηο αθξηβείο θνηλσληθέο ζηνρεχζεηο πνπ ζέινπκε λα ππεξεηήζνπκε 
κε έλα πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ΦΔ θαη αθνινχζσο πξνρσξνχκε λα επηιέμνπκε πεξηερφκελν 
δηδαζθαιίαο, κνξθέο θαη ηξφπνπο δηδαζθαιίαο, ηερληθέο αμηνιφγεζεο θ.ν.θ. 

Αμίδεη λα επηζεκάλνπκε φηη κε ην ICMAS κπνξνχλ λα ππεξεηεζνχλ δηαθνξεηηθέο 
(πξννδεπηηθέο έσο θαη ζπληεξεηηθέο) θνηλσληθέο θαη εθπαηδεπηηθέο ζηνρεχζεηο. Δίλαη επζχλε 
επνκέλσο απηψλ πνπ ζρεδηάδνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ζηηο ΦΔ λα 
δεζκεπηνχλ σο πξνο ζπγθεθξηκέλεο επηινγέο. 

Γχν πξάγκαηα, φκσο, είλαη ζεκαληηθά ζηε ρξήζε ηνπ ICMAS: (α) φηη καο πξνζθέξεη ηε δπ-
λαηφηεηα λα ζρεδηάζνπκε θαη λα αλαπηχμνπκε έλα πξφγξακκα ζπνπδψλ ΦΔ ζπκβαηφ κε 
ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθέο αλάγθεο θαη επηδηψμεηο θαη (β) ην φηη καο αλαγθάδεη λα δειψζνπκε 
εμαξρήο (άξα λα κελ θξχςνπκε) ηηο πξνζέζεηο καο . 

Γ. ΜΙΑ ΠΡΟΣΑΖ ΚΡΙΣΙΚΟΤ - ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΤ ΑΛΦΑΒΖΣΙΜΟΤ 
ΣΙ ΦΔ & ΣΖΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ  

ην ζεκείν ζα παξνπζηάζνπκε έλα λέν πξφγξακκα αιθαβεηηζκνχ ζηηο ΦΔ & ηελ Σερλνινγί-
α αμηνπνηψληαο ηηο ζπληζηψζεο αλάιπζεο ηνπ ICMAS. Σν πξφγξακκα είλαη ζπκβαηφ κε ηελ 
Κξηηηθή – Οηθνινγηθή ζεψξεζε γηα ηνλ άλζξσπν, ηε θχζε θαη ηελ θνηλσλία θαη αθνξά ζηελ 
εθπαίδεπζε θνηηεηψλ θαη θνηηεηξηψλ - ππνςεθίσλ δαζθάισλ. Αο πάξνπκε, φκσο, ηα πξάγ-
καηα κε ηε ζεηξά παξαθνινπζψληαο ηηο ζπληζηψζεο αλάιπζεο ηνπ ICMAS (ζρήκα 1). 

 

ρήκα 1: Σν ICMAS: έλα εξγαιείν ζρεδηαζκνχ & αμηνιφγεζεο πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ 
ΦΔ & Σερλνινγίαο 

 

ΔΠΙΠΔΓΑ ΤΝΙΣΧΔ ΑΝΑΛΤΖ 

Α. Δθπαηδεπηηθέο Πξνζέζεηο & 
Πνιηηηθέο 

α.    Κνηλσληθέο αλάγθεο & πξνηεξαηφηεηεο 

β.    θνπνί εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ 

Β. Πεξηερφκελν Γηδαζθαιίαο 
α.    Γλσζηηθή ζπληζηψζα 

β.    Μεηαγλσζηηθή  ζπληζηψζα 

Γ. Παηδαγσγηθή Γηαρείξηζε 
Πεξηερνκέλνπ 

α.   Τπνζέζεηο - ζεσξίεο κάζεζεο 

β.   Πιαίζην αλαθνξάο πεξηερνκέλνπ 

γ.   Πξαθηηθέο δηδαζθαιίαο 

δ.   Μέζα δηδαζθαιίαο 

ε.   Ρφινο δαζθάινπ/αο 

Γ. Αμηνιφγεζε 

α.     θνπνί 

β.     Αληηθείκελα 

γ.     Σερληθέο 
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δ.1. Σν ζεσξεηηθφ ππφβαζξν  

δ.1.1 Οη εθπαηδεπηηθέο καο πξνζέζεηο 

Ζ εθηίκεζε ησλ βαζηθψλ θνηλσληθψλ αλαγθψλ  

Κηλνχκελεο ζην επξχηεξν πιαίζην ηεο Κξηηηθήο Πξνζέγγηζεο ζηελ θνηλσλία ε Νέα 
Κνηλσληνινγία4 θαη ε Κξηηηθή Θεσξία ηεο ρνιήο ηεο Φξαλθθνχξηεο5 έδεημαλ φηη ε θνηλσλία 
δελ είλαη κηα θαη εληαία νληφηεηα. Αληίζεηα, ζπγθξνηείηαη απφ αλνκνηνγελείο θνηλσληθέο νκά-
δεο θαη ηάμεηο νη νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη απφ δηαθνξεηηθέο αλάγθεο, ελδηαθέξνληα θαη ηδαλη-
θά. Τπάξρνπλ νη νκάδεο πνπ θαηέρνπλ ηα κέζα ηεο πιηθήο θαη ηεο πλεπκαηηθήο παξαγσγήο 
θαη αγσλίδνληαη γηα ηε δηαηήξεζε ησλ πιηθψλ θαη θνηλσληθψλ ηνπο πξνλνκίσλ. Απφ ηελ άιιε 
είλαη νη θνηλσληθέο νκάδεο πνπ βξίζθνληαη ππφ θαζεζηψο  πιηθήο θαη πλεπκαηηθήο ππνηέιεη-
αο. Γη‟ απηέο ηηο θνηλσληθέο νκάδεο είλαη δήηεκα δσηηθήο ζεκαζίαο ην δήηεκα ηεο ρεηξαθέηε-
ζεο κε ζηφρν ηελ εδξαίσζε κηα πεξηζζφηεξν δεκνθξαηηθήο θαη δίθαηεο θνηλσλίαο.  

Σαπηφρξνλα, γλσξίδνπκε φηη δνχκε ζε κηα επνρή ζπληξηπηηθψλ αιιαγψλ ζε φηη αθνξά ηελ 
πιεξνθνξία θαη ηηο επηθνηλσλίεο (ςεθηαθή επνρή). Οη αιιαγέο επεξεάδνπλ φινπο ηνπο ην-
κείο ηεο δσήο (ππεξεζίεο, επηθνηλσλίεο, εθπαίδεπζε, ειεχζεξν ρξφλν, δηαζθέδαζε, εξγαζία 
θ.ν.θ.). Τπ‟ απηέο ηηο ζπλζήθεο έρεη λφεκα λα ξσηήζεη θαλείο γηα ην ηη πξέπεη λα καζαίλνπλ 
νη λένη άλζξσπνη ψζηε λα αληαπεμέιζνπλ κε επηηπρία ζηηο απαηηήζεηο ηεο επνρήο; Καη αθφ-
κα, ζα έρνπλ φινη πξφζβαζε ζηηο ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο ή άιιεο πιεξνθνξίεο (πςειήο 
πιεξνθνξηαθήο αμίαο) ζα πξννξίδνληαη γη‟ απηνχο πνπ παίξλνπλ ηηο απνθάζεηο θαη άιιεο (νη 
ηεηξηκκέλεο) γηα ηνπο απινχο, θαζεκεξηλνχο πνιίηεο  (Lyotard 1993, Webster 1995).  

Αθφκα, έρνπκε επίγλσζε ηνπ φηη νη εθαξκνγέο ηεο επηζηήκεο θαη ηερλνινγίαο δελ είλαη πά-
ληνηε σθέιηκεο γηα ηνλ άλζξσπν θαη ην πεξηβάιινλ. Τπάξρνπλ θαη επηβιαβή παξάπιεπξα 
απνηειέζκαηα. Σν θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ε ηξχπα ηνπ φδνληνο, ε κφιπλζε ηνπ εδά-
θνπο, λεξνχ θαη αέξα, νη γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλεο ηξνθέο θ.ά ζπληζηνχλ κεξηθέο κφλν πεξη-
πηψζεηο επίθνβσλ πξννπηηθψλ γηα ην κέιινλ.  

Με βάζε ηα παξαπάλσ εθηηκνχκε φηη βαζηθή πξνηεξαηφηεηα ηεο ζχγρξνλεο επνρήο είλαη ε 
ηδέα κηαο πεξηζζφηεξν δίθαηεο θαη δεκνθξαηηθήο θνηλσλίαο, κε νπζηαζηηθή κέξηκλα γηα ηνλ 
πιαλήηε θαη ην πεξηβάιινλ. Κάηη πνπ γηα λα επηηεπρζεί ρξεηάδεηαη ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή 
ησλ πνιηηψλ ζηηο θνηλσληθέο δηεξγαζίεο, ψζηε λα θαηαθέξνπλ λα ειέγμνπλ κε ηε ζπλεηδεηή 
θαη εκπξφζεηε δξάζε ηνπο ηηο ζπλζήθεο ηνπ θφζκνπ κέζα ζηνλ νπνίν δνχκε.  

Οη εηδηθνί ζθνπνί ηνπ εθπαηδεπηηθνχ καο πξνγξάκκαηνο 

Πξνζαξκφδνληαο ηηο παξαπάλσ ζέζεηο ζην εηδηθφ πιαίζην ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηνλ 21ν αηψ-
λα ζεσξνχκε φηη ηφζν ην ζρνιείν φζν θαη νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ 

4
 Γηα κηα ζχληνκε  επηζθφπεζε ησλ ηδεψλ ηεο Νέαο Κνηλσληνινγίαο (γλσζηή θαη σο 

«Κνηλσληνινγία ηεο αλζξψπηλεο δξάζεο» ή/θαη «Κνηλσληνινγία ησλ Κνηλσληθψλ ζπγθξνχζε-
σλ») δεο ζην άξζξν ηνπ πχξνπ Ράζε: «Παιηά θαη "λέα" θνηλσληνινγία ηεο εθπαίδεπζεο», Σα 

Δθπαηδεπηηθά, ηεχρνο 8, (1987). 
5
 Βαζηθέο ζέζεηο ηεο Κξηηηθήο Θεσξίαο ηεο ρνιήο ηεο Φξαγθθνχξηεο ππάξρνπλ  ελδεηθηηθά 

ζηα βηβιία: (α) Marcouse (1971) Ο Μνλνδηάζηαηνο Άλζξσπνο (Αζήλα: Παπαδήζεο), (β) Hork-
heimer (1984) Φηινζνθία θαη Κνηλσληθή Κξηηηθή (Αζήλα: Όςηινλ) & (γ) Habermas (1990) Κεί-
κελα Γλσζηνζεσξίαο θαη Κνηλσληθήο Κξηηηθήο (Αζήλα: Πιέζξνλ).  
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δηακφξθσζε ζθεπηφκελσλ, ελεξγψλ θαη πεξηβαιινληηθά επαηζζεηνπνηεκέλσλ πνιηηψλ.  

Με δεδνκέλν φηη ελδηαθεξφκαζηε γηα έλα πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ζηηο ΦΔ θαη ηελ Σερλνιν-
γία γηα θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο ησλ ΠΣΓΔ ην εξψηεκα πνπ αλαθχπηεη είλαη: ηη είδνπο δαζθά-
ινπο θαη δαζθάιεο ρξεηαδφκαζηε, ψζηε ην ζρνιείν λα αληαπεμέιζεη ζηηο πξνζδνθίεο καο γηα 
ηελ θνηλσλία θαη ηνλ άλζξσπν ηνπ 21νπ αηψλα; Ζ απάληεζε πνπ δίλνπκε είλαη φηη ην ζρνιείν 
ηνπ κέιινληνο ρξεηάδεηαη θαιιηεξγεκέλνπο, θξηηηθά ζθεπηφκελνπο θαη θνηλσληθά ελεξγνχο 
εθπαηδεπηηθνχο, εθπαηδεπηηθνχο πνπ είλαη έηνηκνη λα εθπιεξψζνπλ ην ξφιν ησλ  θνηλσληθά 
ελεξγψλ δηαλννχκελσλ.  

δ.1.2 Σν πξνηεηλφκελν πεξηερφκελν ζεκάησλ δηδαζθαιίαο 

ε ζρέζε κε ηα παξαπάλσ, εθηηκνχκε φηη έλα πιαίζην ζεκάησλ πεξηερνκέλνπ πνπ ππεξεηεί 

ηελ ηδέα ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο θνηλσληθά ελεξγψλ δηαλννχκελσλ είλαη ην εμήο:  

1. Οη κεγάιεο θαη ζεκαληηθέο αθεγήζεηο ησλ ΦΔ θαη ηεο Σερλνινγίαο 

2. ηνηρεία επηζηεκνληθήο πξνζέγγηζεο ζηε  έξεπλα 

3. ΦΔ ηεο θαζεκεξηλήο δσήο 

4. Δπηιεγκέλα ζέκαηα ηζηνξίαο θαη θηινζνθίαο ησλ ΦΔ θαη ηεο Σερλνινγίαο 

5. Θέκαηα ΦΔ, Σερλνινγίαο, Κνηλσλίαο θαη Πεξηβάιινληνο (ΦΔΣΚΠ) 

6. Θέκαηα ζρέζεσλ ΦΔ θαη Σερλνινγίαο κε άιια πεδία γλψζεο θαη πνιηηηζκνχ 

7. Πξαθηηθέο θνηλσληθήο παξέκβαζεο επί ζεκάησλ ΦΔΣΚΠ  

δ.1.3 Ζ πξνηεηλφκελε κεζνδνινγία δηδαζθαιίαο  

ε φηη αθνξά ηε κεζνδνινγία δηδαζθαιίαο επηιέμακε κία κέζνδν κε ηελ νπνία: (α) πξνάγεηαη 
ε απηφλνκε εξεπλεηηθή εξγαζία, (β) ελζαξξχλεηαη ε ζπλεξγαζία-επηθνηλσλία θαη (γ) θαιιηεξ-
γείηαη ε δηάζεζε γηα ζπιινγηθή θνηλσληθή δξάζε. Γηα ηε ζεσξεηηθή ζεκειίσζε απηήο ηεο 
κνξθήο δηδαζθαιίαο αμηνπνηήζακε ζηνηρεία απφ ηηο εμήο ζεσξίεο: 

1. "Μέζνδνο Project" ηνπ William Kilpatrick (Kilpatrick 1918) 

2. "Θεσξία ηεο Γηαινγηθήο Γξάζεο" ηνπ Paulo Freire (Freire 1976) 

3. "Θεσξία ηεο Δπηθνηλσληαθήο Γξάζεο" ηνπ Jurgen Habermas (Habermas 1987) 

4. "Θεσξία ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηρεηξεκαηνιφγεζεο" ηεο Rosalind Driver et al (Driver et al 

2000). 

δ.1.4 Αμηνιφγεζε σο πξνο αξρηθνχο ζηφρνπο 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ πξνγξάκκαηφο καο επηιέμακε ηε κέζνδν ηεο  
«αμηνιφγεζεο σο πξνο αξρηθνχο ζηφρνπο». Πξφθεηηαη γηα ηε κέζνδν ζηελ νπνία νη ζθνπνί 
ηνπ πξνγξάκκαηνο γίλνληαη απφ ηελ αξρή γλσζηνί ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο. ην ηέινο νη ίδηνη 
νη εθπαηδεπφκελνη θαινχληαη λα αμηνινγήζνπλ ην πξφγξακκα ζε ζρέζε κε ην βαζκφ επίηεπ-
μεο ησλ αξρηθψλ ηνπ επηδηψμεσλ (Wiggins 1998, Hacker et al. 1998).  

1 δ.2 Δθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο  

Πεξηγξάςακε ηηο βαζηθέο ζεσξεηηθέο ζέζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ελφο πξνγξάκκαηνο Κξηηηθνχ 
Αιθαβεηηζκνχ ζηηο ΦΔ θαη ηελ Σερλνινγία ην ζεκείν απηφ ζα παξνπζηάζνπκε κηα ζπγθε-
θξηκέλε εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ αθνξά ζηελ εθπαίδεπζε 15 θνηηεηψλ θαη θνηηε-
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ηξηψλ ηνπ 2νπ έηνπο ζπνπδψλ ηνπ ΠΣΓΔ – ΑΠΘ.  

Φάζεηο εμέιημεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Σν πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ησλ θνηηεηψλ θαη θνηηεηξηψλ εμειίρζεθε ζε ηέζζεξηο θάζεηο: 

Φάζε 1ε: Δλεκέξσζε 

ηε θάζε απηή νη θνηηεηέο θαη νη θνηηήηξηεο ελεκεξψζεθαλ γηα ηνπο ζθνπνχο θαη γηα ην ζεσ-
ξεηηθφ πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο, φπσο απηφ παξνπζηάζηεθε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην.  

Φάζε 2ε: Δπηινγή ζεκάησλ δηδαζθαιίαο  

Οη  θνηηεηέο θαη νη θνηηήηξηεο επέιεμαλ λα δηαπξαγκαηεπηνχλ εξεπλεηηθά (απφ ην επξχ ξε-
πεξηφξην ζεκαηηθψλ επηινγψλ πνπ αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο) ηα παξαθάησ ζέκαηα: 

1. Πψο πεηνχλ ηα αεξνπιάλα;  

2. Γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλνη νξγαληζκνί (ΓΣΟ): ζπκθσλνχκε ή δηαθσλνχκε κε ηελ χπαξμή 
ηνπο; 

3. ΦΔ θαη Θξεζθεία: είλαη εθηθηή ε ζπκβίσζε ή φρη;  

Φάζε 3ε: Γηδαθηηθή δηαρείξηζε ησλ ζεκάησλ δηδαζθαιίαο 

ηε θάζε απηή νη θνηηεηέο θαη νη θνηηήηξηεο δηεξεχλεζαλ επηζηεκνληθά ηα ζέκαηα πνπ επέιε-
μαλ θαη θαηαιήμνπλ ζε ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε απηά. ε φιεο ηηο θάζεηο ηεο δηεξεχλεζεο 
εθάξκνζαλ αξρέο νκαδηθήο – ζπλεξγαηηθήο εξγαζίαο, δεκνθξαηηθνχ δηαιφγνπ θαη ηεθκεξησ-
κέλεο επηρεηξεκαηνιφγεζεο. πγθεθξηκέλα νη θνηηεηέο θαη νη θνηηήηξηεο παξσζήζεθαλ:  

1. Να αλαδεηήζνπλ πιεξνθνξίεο & ζηνηρεία γηα ηα ζέκαηα πνπ επέιεμαλ 

2. Να ζπλζέζνπλ ηηο  πιεξνθνξίεο θαη λα πξνρσξήζνπλ ζε ζεσξεηηθή ή θαη πεηξακαηηθή 
ππνζηήξημε ησλ ζέζεψλ ηνπο ζρεηηθά κε απηά ηα ζέκαηα 

3. Να ζπδεηήζνπλ & λα επηρεηξεκαηνινγήζνπλ πάλσ ζηηο εξεπλεηηθέο ηνπο απφςεηο  

4.  Να παξνπζηάζνπλ δεκφζηα ηηο πξνφδνπο ησλ εξγαζηψλ ηνπο  

5. Να αμηνπνηήζνπλ ηα λέα δεδνκέλα γηα λα βειηηψζνπλ ή λα αιιάμνπλ ηηο απφςεηο ηνπο 

6. Να πξνηείλνπλ πξαθηηθέο θνηλσληθήο παξέκβαζεο γηα θάπνηα απφ ηα ζέκαηα πνπ δηα-
πξαγκαηεχηεθαλ (π.ρ. γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλνη νξγαληζκνί θαη πξντφληα) 

Φάζε 4ε: αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο   

ην ηέινο νη θνηηεηέο θαη νη θνηηήηξηεο πξνρψξεζαλ ζηελ απηναμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκα-
ηνο κε ρξήζε εξσηεκαηνιφγηνπ. Με ην εξσηεκαηνιφγην ξσηήζεθαλ αλ ην πξφγξακκα ζην 
νπνίν πήξαλ κέξνο βνήζεζε:    

1. ηε γλσζηηθή ηνπο αλάπηπμε ζε ζρέζε κε ηα ζέκαηα πνπ δηαπξαγκαηεχηεθαλ; 

2. ηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηάο λα απηνκνξθψλνληαη;  

3. ηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο λα ζπλδηαιέγνληαη-επηθνηλσλνχλ κε ηνπο άιινπο; 

4. ην λα κπνξνχλ λα παξνπζηάδνπλ δεκφζηα κηα ζέζε ή άπνςε; 

5. ην λα ηξνπνπνηνχλ ή λα αιιάδνπλ απφςεηο ππφ ην θσο λέσλ δεδνκέλσλ; 

6. ηελ ελδπλάκσζε (ςπρνινγηθή θαη θνηλσληθή) ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο; 
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7. ηελ αλάδεημε ησλ πνηθίισλ (θνηλσληθψλ, νηθνλνκηθψλ, πνιηηηζηηθψλ θαη άιισλ) δηαζηά-
ζεσλ ησλ ζεκάησλ πνπ ζπδεηήζεθαλ; 

8. ηελ αλάδεημε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θξηηηθά ζθεπηφκελνπ & θνηλσληθά ελεξγνχ πνιί-
ηε; 

9. ηελ αιιαγή ησλ ζηάζεψλ ηνπο απέλαληη ζηα καζήκαηα ησλ ΦΔ; 

Ζ απνδειηίσζε ησλ απαληήζεσλ ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ έδεημε φηη ην πξφγξακκα εθπιήξσζε 
ζε κεγάιν βαζκφ ηηο βαζηθέο ηνπ επηδηψμεηο. Ηδηαίηεξα ζεηηθφο ήηαλ ν απνινγηζκφο ζηα δεηή-
καηα (α) ηεο ελδπλάκσζεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο θνηηεηψλ/ηξηψλ, (β) ηεο αιιαγήο ηεο ζηάζεο 
ηνπο απέλαληη ζηα καζήκαηα ησλ ΦΔ θαη (γ) ηεο αλάδεημεο ελαιιαθηηθψλ ηξφπσλ θνηλσληθήο 
παξέκβαζεο ζε δεηήκαηα ΦΔ, θνηλσλίαο & πεξηβάιινληνο. 

ΔΠΙΛΟΓΟ 

Με ηελ εξγαζία καο ζειήζακε λα αλαδείμνπκε ηελ αλάγθε λα αζρνιεζεί ε Γηδαθηηθή ησλ ΦΔ 
θαη κε ην δήηεκα ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ησλ πξνγξακκάησλ ΦΔ & Σερλνινγίαο. Γηα ην 
ζθνπφ απηφ παξνπζηάζακε έλα εξεπλεηηθφ πιαίζην ην ICMAS θαη θαηαζέζακε κηα πξφηαζε 
αιθαβεηηζκνχ ζηηο ΦΔ θαη ηελ Σερλνινγία, ζπκβαηή κε ηελ Κξηηηθή - Οηθνινγηθή ζεψξεζε 
γηα ηνλ άλζξσπν, ηε θχζε θαη ηελ θνηλσλία. Απηφ ην θάλακε γηαηί πηζηεχνπκε φηη ε ΓΦΔ δελ 
είλαη ππνρξεσκέλε λα αθνινπζεί πάληνηε ηηο θπξίαξρεο ζεζκηθέο επηινγέο. Μεξηθέο θνξέο 
είλαη επηβεβιεκέλν λα ακθηζβεηεί απηέο ηηο επηινγέο θαη λα πξνρσξά ζηε δηαηχπσζε ελαι-
ιαθηηθψλ πξνηάζεσλ – πξνηάζεσλ πνπ ππεξεηνχλ ελδερνκέλσο ην φξακα γηα κηα πεξηζζφ-
ηεξν δίθαηεο, δεκνθξαηηθήο θαη πεξηβαιινληηθά επαηζζεηνπνηεκέλεο θνηλσλίαο. 
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Δπηζηεκνληθφο Αιθαβεηηζκφο:  Σν Δπξσπατθφ Πξφγξακκα PARSEL θαη ε ειιεληθή 
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ΠΔΡΙΛΖΦΖ: Δίλαη γλσζηφ φηη ηα καζήκαηα ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ ζηε κέζε εθπαίδεπζε 
δελ επηηπγράλνπλ ελ γέλεη λα θαηαξηίδνπλ επηζηεκνληθά εγγξάκκαηνπο πνιίηεο, κε απνηέιε-
ζκα ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ γηα ηηο θ.ε. θαη ηα καζήκαηα ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ (θ.ε.) 
λα κεηψλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιείνπ θαη ε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηηο θ.ε. λα είλαη αξ-
λεηηθή. Ζ ρψξα καο δελ απνηειεί εμαίξεζε. Σν πξφγξακκα PARSEL (Popularity and 
Relevance of Science Education for Scientific Literacy) είλαη εληαγκέλν ζην 4ν Κνηλνηηθφ 
Πιαίζην (Γηδαζθαιία θ.ε. θαη επαγγέικαηα) θαη έρεη ζθνπφ λα αλαπηχμεη, λα δνθηκάζεη ζηελ 
πξάμε, θαη λα δηαζέζεη θαη λα δηαδψζεη ζε δηάθνξεο επξσπατθέο γιψζζεο (πεξηιακβαλν-
κέλεο ηεο ειιεληθήο) δηδαθηηθφ πιηθφ γηα ηε δηδαζθαιία ησλ θ.ε. ζηελ κέζε εθπαίδεπζε. Σν 
πιηθφ ζηνρεχεη λα πξνσζήζεη ηνλ επηζηεκνληθφ αιθαβεηηζκφ κε ην λα κεγεζχλεη ηε δεκνθη-
ιία θαη ηε ζρεηηθφηεηα κε ηε δσή ησλ καζεκάησλ ησλ θ.ε. θαη αλαπηχζζεηαη ζχκθσλα κε 
έλα θνηλφ κνληέιν απφ κηα νκάδα νθηψ ζπλεξγαδφκελσλ επξσπατθψλ παλεπηζηεκίσλ θαη 

ηδξπκάησλ.   

 ΛΔΞΔΙ-ΚΛΔΙΓΙΑ: Δπηζηεκνληθφο αιθαβεηηζκφο, καζήκαηα θπζηθψλ επηζηεκψλ, δεκνθηιία 
θπζηθψλ επηζηεκψλ, θπζηθέο επηζηήκεο θαη δσή, πξφγξακκα PARSEL  
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ηνπο καζεηέο (ΑΑΑS, 1989, NRC, 1996, Gräber & Bolte, 1997, Holbrook & Rannikmae, 1997, 
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1. Σν Πξφγξακκα γηα ηε Γηεζλή Αμηνιφγεζε ησλ Μαζεηψλ  (Program for International 
Student Assessment, PISA) ηνπ Οξγαληζκνχ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο 
(OECD, 2003, 2006, NCES, 2003, 2005) θαη  

2.  Οη Σάζεηο ζηηο Μειέηεο ησλ  Μαζεκαηηθψλ θαη ησλ Φ.Δ. (Trends in International Mathe-
matics and Science Studies) (NCES, 1999, 2003).  

Σν TIMSS εζηηάδεη θπξίσο ζηελ αλάθιεζε δηδαγκέλεο γλψζεο. Σν PISA ηείλεη λα εζηηάζεη 
ζηελ "πξαθηηθή γλψζε ζηε δσή", δειαδή: ηελ αλαγλψξηζε ησλ εξσηήζεσλ σο επηζηεκνλη-
θψλ, ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ, ηελ απζηεξή αμηνιφγεζε ησλ ζπκπεξαζκά-
ησλ, θαη ηηο επηζηεκνληθέο ηδέεο ζηελ επηθνηλσλία.  

Σα επξήκαηα απφ ηηο δηεζλείο έξεπλεο  TIMSS/III θαη PISA είλαη πνιχ απνγνεηεπηηθά γηα 
πάξα πνιιέο αλεπηπγκέλεο ρψξεο – θαη γηα ηελ Διιάδα απφ ηελ PISA – αιιά θαη γηα πνιιέο 
άιιεο ρψξεο, ησλ νπνίσλ ηα απνηειέζκαηα νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε δηδαζθαιία ησλ 
θ.ε. ζε απηέο δελ είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε. Γηα παξάδεηγκα, ε γεξκαληθή έθζεζε γηα ηε κειέ-
ηε TIMSS (Baumert et al. 1998) ζρνιηάδεη φηη: «κφλν έλα κηθξφ θιάζκα καζεηψλ θζάλνπλ ζε 
έλα επίπεδν ηθαλνπνηεηηθήο θαη απηνδχλακεο εθαξκνγήο ησλ γλψζεψλ ηνπο. Οπνηεδήπνηε 
ηα ζέκαηα απνκαθξχλνληαη απφ ηνλ νηθείν ζρνιηθφ ραξαθηήξα, ε πιεηνλφηεηα ησλ ιαβφλησλ 
βαζηθή γεληθή παηδεία αληηκεησπίδνπλ κεγάιε δπζθνιία» (ζ. 101).  «Τπάξρεη νπζηαζηηθή 
απφθιηζε αλάκεζα ζηηο ηθαλφηεηεο πνπ ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα ζπνπδψλ, πξέπεη λα 
αλακέλνπκε, θαη ζε απηά πνπ επηηπγράλνληαη ζηελ πξάμε ζην ηέινο ηνπ ιπθείνπ. Ηδηαίηεξεο 
αδπλακίεο εκθαλίδνληαη ζε ζρέζε κε ηελ ελλνηνινγηθή θαηαλφεζε θαη ηελ θαηαλφεζε ηεο 
επηζηεκνληθήο έξεπλαο θαη κεζνδνινγίαο» (ζ. 89).  

Πνιηηηθνί ηεο εθπαίδεπζεο, ζρεδηαζηέο ζρνιηθψλ πξνγξακκάησλ, εθπαηδεπηηθνί, καζεηέο, 
γνλείο θαη νιφθιεξε ε θνηλσλία κηαο ρψξαο αλαξσηψληαη θαηά πφζν ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηε-
κα ηεο ρψξαο πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα λα εθπαηδεχεη επηζηεκνληθά εγγξάκκαηνπο πνιίηεο. 
Οη ελδείμεηο φηη απηφ ην θάλεη είλαη ζρεηηθά κηθξέο θαη απηφ ηζρχεη ηφζν ζηε ρψξα καο φζν 
θαη ζε πνιιέο άιιεο ρψξεο. Φαίλεηαη φηη πνιιή πξνζνρή δίδεηαη ζηε δηδαζθαιία ησλ ζεκειη-
σδψλ ή κεγάισλ ηδεψλ ηεο επηζηήκεο (NRC, 1996), ελψ ε πξνζνρή ζηε δηεξεπλεηηθή δηδα-
ζθαιία (enquiry teaching) θαη ηελ πξναγσγή ηεο θαηαλφεζεο ηεο θχζεο ηεο επηζηήκεο είλαη 
αλεπαξθήο.   

ΜΟΡΦΔ ΔΠΙΣΖΜΟΝΙΚΟΤ ΑΛΦΑΒΖΣΙΜΟΤ 

(Shwartz, Ben-Zvi, & Hofstein, A., 2006) 

1.Πξαθηηθφο ή ιεηηνπξγηθφο Δ.Α.   

2. Πνιηηηθφο Δ.Α.  (ή Δ.Α. ελ δξάζεη) 

3. Πνιηηηζηηθφο ή ηδαληθφο Δ.Α.  

Πξαθηηθφο ή ιεηηνπξγηθφο Δ.Α. Αλαθέξεηαη ζηε δπλαηφηεηα ελφο πξνζψπνπ λα ιεηηνπξ-
γεί θαλνληθά ζηελ θαζεκεξηλή δσή ηνπ σο θαηαλαισηήο ησλ επηζηεκνληθψλ θαη ηερλν-
ινγηθψλ πξντφλησλ. Δμεηάδεη ηηο βαζηθέο αλζξψπηλεο αλάγθεο, φπσο ηα ηξφθηκα, ε 
πγεία θαη ε ζηέγε.  

Πνιηηηθφο Δ.Α. (ή Δ.Α. ελδξάζεη). Αλαθέξεηαη ζηε δπλαηφηεηα ελφο πξνζψπνπ λα ζπκ-
κεηέρεη ζνθά ζε κηα θνηλσληθή ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηα επηζηεκνληθά θαη ηερλνινγηθά 
δεηήκαηα.  
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Πνιηηηζηηθφο ή ηδαληθφο Δ.Α. Γηαιακβάλεη ηελ εθηίκεζε ησλ επηζηεκνληθψλ επηηεπγκά-
ησλ θαη ηελ αληίιεςε γηα ηηο θ.ε. σο ζεκαληηθή δηαλνεηηθή δξαζηεξηφηεηα.  

Μηα άιιε θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ Δ.Α. είλαη ε παξαθάησ (Shwartz, Ben-Zvi, & Hofstein, A., 
2006): 

1. Δπηζηεκνληθφο αλαιθαβεηηζκφο 

2. Ολνκαζηηθφο επηζηεκνληθφο αιθαβεηηζκφο 

3. Λεηηνπξγηθφο επηζηεκνληθφο αιθαβεηηζκφο 

4. Δλλνηνινγηθφο επηζηεκνληθφο αιθαβεηηζκφο 

Δπηζηεκνληθφο αλαιθαβεηηζκφο: Αλαθέξεηαη ζηνπο καζεηέο πνπ δελ κπνξνχλ λα απα-
ληήζνπλ ζε κηα εχινγε εξψηεζε γηα ηηο θ.ε. Γελ έρνπλ ην ιεμηιφγην, ηηο έλλνηεο, ηα πιαί-
ζηα, ή ηε γλσζηηθή ηθαλφηεηα λα πξνζδηνξίζνπλ επηζηεκνληθά ηελ εξψηεζε. 

Ολνκαζηηθφο επηζηεκνληθφο αιθαβεηηζκφο: Οη καζεηέο αλαγλσξίδνπλ κηα έλλνηα ζε 
ζρέζε κε ηηο θ.ε., αιιά ην επίπεδν θαηαλφεζεο δείρλεη ζαθψο φηη έρνπλ παξαλνήζεηο. 

Λεηηνπξγηθφο επηζηεκνληθφο αιθαβεηηζκφο: Οη καζεηέο κπνξνχλ λα πεξηγξάςνπλ κηα 

έλλνηα ζσζηά, αιιά έρνπλ κηα πεξηνξηζκέλε θαηαλφεζε ζρεηηθά κε απηή. 

Δλλνηνινγηθφο επηζηεκνληθφο αιθαβεηηζκφο: Οη καζεηέο αλαπηχζζνπλ θάπνηα βαζηθή 
θαηαλφεζε ησλ θχξησλ ελλνηνινγηθψλ ζρεκάησλ ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη ζπζρε-
ηίδνπλ απηά ηα ζρήκαηα κε ηε γεληθή θαηαλφεζή ηνπο σο πξνο ηηο θ.ε. 

Πνιπδηάζηαηνο επηζηεκνληθφο αιθαβεηηζκφο: Απηή ε ζεψξεζε ηνπ Δ.Α. ελζσκαηψλεη 
κηα θαηαλφεζε ησλ θ.ε. πνπ επεθηείλεηαη πέξα απφ ηηο έλλνηεο ησλ επηκέξνπο θιάδσλ 
ησλ θ.ε. θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο.  

Ζ ΑΝΑΒΑΘΜΙΖ ΣΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΙ ΣΧΝ ΜΔΘΟΓΧΝ 
ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΦΤΙΚΧΝ ΔΠΙΣΖΜΧΝ   

Σα απνηειέζκαηα ησλ πξνζπαζεηψλ πνπ γίλνληαη δηεζλψο γηα αλαβάζκηζε ηεο δηδαζθαιίαο 
είλαη απνγνεηεπηηθά. Τπάξρνπλ πνιπάξηζκεο καξηπξίεο φηη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ γηα 
ηηο θ.ε. θαη ηα καζήκαηα ησλ θ.ε. κεηψλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιείνπ θαη φηη ε ζηάζε 
ηνπο απέλαληη ζηηο θ.ε. είλαη αξλεηηθή (Osborne et al., 2003).  

Οη κειέηεο γηα ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ ηνπ γεξκαληθνχ «Ηλζηηηνχηνπ γηα ηε Γηδαζθαιία 
ησλ Φ.Δ.» (IPN) επηβεβαηψλνπλ παγθφζκηα εξεπλεηηθά επξήκαηα φηη νη ιεγφκελεο «ζθιεξέο 
επηζηήκεο» (θπζηθή θαη ρεκεία) είλαη πνιχ ρακειά ζε δεκνηηθφηεηα, ηδίσο ζηα θνξίηζηα 
(Gräber, 1998; Häussler, 1987). Ο Sjöberg (1997) ζπκπεξαίλεη: «Οθείινπκε λα νκνινγήζνπ-
κε φηη ε επηζηήκε θαη ε ηερλνινγία, ηνπιάρηζηνλ ζηηο δπηηθέο δεκνθξαηίεο, αληηκεησπίδνληαη 
ρσξίο εκπηζηνζχλε θαη κε θαρππνςία, ελψ ην ελδηαθέξνλ γηα ηηο θ.ε. ζην ζρνιείν θαίλεηαη 
λα βξίζθεηαη ζε πηψζε».  Γεδνκέλα απφ ηε Ννξβεγία δείρλνπλ κεησκέλεο επηινγέο ζηα ζρν-
ιεία, εηδηθά ηεο θπζηθήο, θαη κηα θξίζε πξνζέιθπζεο καζεηψλ ζε νιφθιεξν ηνλ ηνκέα ηεο 
επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο.  Παξφκνηεο ηάζεηο είλαη νξαηέο ζε πνιιέο ρψξεο ηνπ ΟΟ-
Α» (p 14). Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, αλεζπρψληαο γηα ηελ έιιεηςε ζην κέιινλ θπζηθψλ 
επηζηεκφλσλ ζηελ ΔΔ, ζπγθξφηεζε κηα νκάδα κειέηεο, ζε αλψηεξν επίπεδν, γηα λα εμεηάζεη 
ηξφπνπο αχμεζεο ηεο δεκνηηθφηεηαο ησλ θ.ε. (2004).  
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Πνηνη είλαη νη ιφγνη απηήο ηεο απνηπρίαο;  

Ζ αλάιπζε βηληενζθνπεκέλσλ καζεκάησλ θ.ε. ζην 2ν Γηεζλέο πκπφζην ηνπ IPN γηα ηνλ 
Δπηζηεκνληθφ Αιθαβεηηζκφ, έδεημε φηη ε δηδαζθαιία ησλ θ.ε. κπνξεί λα πεξηγξαθεί ζε ηξεηο 
δηαζηάζεηο: (1) δαζθαινθεληξηθή έλαληη καζεηνθεληξηθήο, (2) πεξηερφκελν δηδαζθαιίαο 
έλαληη δηαδηθαζηψλ κάζεζεο, (3) επηθεληξσκέλε ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν έλαληη ζπλδεδεκέ-
λεο κε ηελ θαζεκεξηλή δσή. Σν απνηέιεζκα ηεο αλάιπζεο ήηαλ: νη δάζθαινη έρνπλ ηελ ηάζε 
λα θπξηαξρνχλ ζηε δηδαθηηθή θαη καζεζηαθή δηαδηθαζία, κε καζήκαηα πνπ εζηηάδνπλ ζηελ 
παξάζεζε γλψζεσλ θαη πνπ ζηνρεχνπλ λα αλαπαξάγνπλ (ηνπιάρηζηνλ ελ κέξεη) ζηα θεθάιη-
α ησλ καζεηψλ ηε δνκή ηνπ επηζηεκνληθνχ αληηθεηκέλνπ. Τπάξρεη ράζκα αλάκεζα ζηηο πξν-
ζέζεηο θαη ζηελ πξάμε, θαη ην δηδαθηηθφ-καζεζηαθφ πιηθφ ηείλεη λα κεγαιψλεη απηφ ην ράζκα. 

Ζ πξνζσπηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη κηα άιιε κεηαβιεηή πνπ εμεγεί ηελ απνηπρία. ε 
απηφ ην πιαίζην, ε κειέηε ησλ Mead and Métraux (1973) κπνξεί λα ζπλνςηζηεί ζηα αθφινπ-
ζα: «Οη επηζηήκνλεο ηείλνπλ λα κεηαθέξνπλ ζηελ θαζεκεξηλή δσή θαη ζηελ ηάμε ηηο αθεξε-
κέλεο κεζφδνπο ηνπ επηζηεκνληθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπο, αληί λα θάλνπλ κε ηελ πξνζσπηθφηεηά 
ηνπο δσληαλφηεξν ην δηδαθηηθφ πιηθφ».   Πξνθαλψο ε νπηηθή «ε επηζηήκε ράξηλ ησλ επηζηε-
κφλσλ» ηνλίδεηαη ηδηαίηεξα ζηα δαζθαινθεληξηθά καζήκαηα, ζην ρξεζηκνπνηνχκελν δηδαθηη-
θφ πιηθφ θαη, έηη πεξαηηέξσ, ζηα ηεζη θαη ηα ζέκαηα εμεηάζεσλ.   

Έλαο ιφγνο γηα ηελ αληηδεκνηηθφηεηα ησλ καζεκάησλ ησλ θ.ε. έρεη λα θάλεη κε ηε δπζθνιία 
ηνπ αληηθεηκέλνπ. Πνιιά ζέκαηα, ηδηαίηεξα ζηε θπζηθή θαη ηε ρεκεία, είλαη αθεξεκέλεο θχ-
ζεσο θαη δελ πξνζθέξνληαη γηα ζχλδεζε κε ηηο θαζεκεξηλέο εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ.   Ζ 
κάζεζή ηνπο απαηηεί ζθέςε ζε επίπεδν ηππηθήο ζπιινγηζηηθήο. κσο δηάθνξεο κειέηεο 
έρνπλ δείμεη φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ καζεηψλ δελ έρνπλ ζπλήζσο θζάζεη ζε απηφ ην επίπεδν 
λνεηηθήο αλάπηπμεο (Gräber & Stork 1984). Οη Sadler θαη Zeidler (κεηαμχ άιισλ) θαηαθέξν-
ληαη θαηά ηεο θησρήο ζχλδεζεο ηεο δηδαζθαιίαο ησλ θ.ε. κε ηελ θνηλσλία θαη έρνπλ πξνηεί-
λεη φηη ην δηδαθηηθφ/καζεζηαθφ πιηθφ πξέπεη λα ζπκπεξηιάβεη θαη θνηλσληθν-επηζηεκνληθά 
ζέκαηα (Sadler, 2004, Zeidler et al., 2005).  

ηελ Διιάδα, ν Σζαπαξιήο έρεη δηεμάγεη έξεπλεο (Σζαπαξιήο & Βιάρνπ, 1987, 1991) πνπ 
έδεημαλ ηε θησρή ζχλδεζε ηεο ζρνιηθήο ρεκείαο κε ηε δσή, ηφζν ζην γπκλάζην φζν θαη ζην 
ιχθεην, ελψ κε πξνηάζεηο ηνπ έρεη ηνλίζεη θαηά θαηξνχο ηελ αλάγθε λέσλ πξνγξακκάησλ 
ζπνπδψλ ρεκείαο θαη δηδαθηηθψλ βηβιίσλ πνπ ζα δίλνπλ έκθαζε ζηε ζχλδεζε απηή 
(Σζαπαξιήο, 1988, 1998, 2001α, 2001β, 2005).              

Ση πξνζεγγίζεηο γίλνληαη θαη ηη κέηξα ιακβάλνληαη γηα λα μεπεξαζηεί απηή ε απνηπρία;  

Γηα ηνλ πνιπδηάζηαην επηζηεκνληθφ αιθαβεηηζκφ γηα φινπο ηνπο καζεηέο (Bybee, 1997), 
πξνηείλεηαη φηη ππάξρεη αλάγθε κεγαιχηεξνπ βαζκνχ απηνλνκίαο ησλ καζεηψλ, δηεξεπλεηη-
θήο δηδαζθαιίαο πνπ ζα πξνσζήζεη ηελ απφθηεζε ηθαλνηήησλ επεμεξγαζίαο, θαζψο θαη 
πξνζεγγίζεηο πξνζαλαηνιηζκέλεο πξνο ηελ θνηλσλία θαη ηε δσή. Πξνο ηνχην πξέπεη νη εθ-
παηδεπηηθνί λα έρνπλ ηθαλφηεηεο λα δηδάμνπλ ππφ απηή ηελ επξχηεξε πξννπηηθή. Απφ απηφ 
πξνθχπηεη ε αλαγθαηφηεηα δηδαθηηθνχ/καζεζηαθνχ πιηθνχ θαη/ή πεγψλ πνπ ζα ηθαλνπνηνχλ 
απηά ηα θξηηήξηα θαη ζα βνεζνχλ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα θάλεη ηε δηδα-
ζθαιία ησλ θ.ε. πην ζρεηηθή κε ηε δσή.  

Οη εθπαηδεπηηθνί ησλ θ.ε. πνπ επηζπκνχλ λα αλαιάβνπλ ζνβαξά ην ζηφρν ηεο επίηεπμεο π-
ςεινχ επηπέδνπ επηζηεκνληθνχ αιθαβεηηζκνχ, θαη ζέινπλ ηα καζήκαηά ηνπο λα ζπκβάι-
ινπλ ζηε γεληθή παηδεία απειεπζεξσκέλσλ πνιηηψλ, πξέπεη λα νξγαλψζνπλ πξνθιεηηθά 
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πεξηβάιινληα κάζεζεο ζχκθσλα κε ην επνηθνδνκεηηθφ κνληέιν δηδαζθαιίαο/κάζεζεο θαη 
λα παξέρνπλ πξνζεθηηθή θαζνδήγεζε ζηνπο καζεηέο πξνο ηελ θαηεχζπλζε απην-
ειεγρφκελεο θαη πξνθιεηηθήο κάζεζεο, ηφζν γηα ηε ιχζε πξνβιεκάησλ φζν θαη γηα ηε ιήςε 
απνθάζεσλ.  Απηφ ζπλεπάγεηαη φηη απαηηνχληαη δηδαθηηθφ/καζεζηαθφ πιηθφ θαη πεγέο πνπ 
ζα ππνζηεξίδνπλ ηελ αλάπηπμε γλσζηαθψλ θαη κεηα-γλσζηαθψλ ζηξαηεγηθψλ, θαζψο θαη ηελ 
θαιιηέξγεηα θηλήηξσλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ δηαζέζεσλ κέζα ζε έλα ελδηαθέξνλ πεξηβάιινλ 
θαη ζρεηηθφ κε ηε κειινληηθή δσή θαη/ή ηα επαγγέικαηα. Οη πξνζεγγίζεηο απηέο ζπλαληψληαη 
ζηε βηβιηνγξαθία ππφ ηηο ιέμεηο-θιεηδηά  Science/Technology/Society (STS), Science/
Technology/Literacy (STL), Context-oriented and Subject-integrated teaching θαη, πην πξφ-
ζθαηα, Socio-Scientific Issue-based teaching (SSI).  

ΣΟ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PARSEL 

Σν επξσπατθφ πξφγξακκα PARSEL, πνπ πεξηγξάθεηαη ζε απηή ηελ εηζήγεζε, αηζηνδνμεί λα 
δεκηνπξγήζεη ηέηνην δηδαθηηθφ/καζεζηαθφ πιηθφ πνπ ζα είλαη πξφζθνξν ζε φιε ηελ Δπξψ-
πε. Σα αξθηηθφιεθην PARSEL πξνέξρεηαη απφ ηελ πξφηαζε Popularity Αnd Relevance of 
Science Education for scientific Literacy,  πνπ ζε ειεχζεξε κεηάθξαζε  ζεκαίλεη: Δπηζηεκν-
ληθφο Αιθαβεηηζκφο κέζσ δεκνθηιψλ θαη ζρεηηθψλ κε ηε δσή Μαζεκάησλ Φπζηθψλ Δπη-

ζηεκψλ.   

ην πξφγξακκα PARSEL ζπλεξγάδνληαη 6 παλεπηζηήκηα, 2 εξεπλεηηθά ηλζηηηνχηα θαη 1 δηε-
ζλήο νξγαληζκφο απφ 8 επξσπατθέο ρψξεο (βι. ππνζεκείσζε ζηελ πξψηε ζειίδα). Ζ δηάξ-
θεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο είλαη 30 κήλεο:  Οθηψβξηνο 2006 – Μάξηηνο 2009.  Ζ δηεχζπλζε ηνπ 
ηζηνηφπνπ ηνπ PARSEL είλαη:  http://www.parsel.uni-kiel.de/cms/ 

Σα καζήκαηα-ελφηεηεο (modules) θαιχπηνπλ έλα επξχηαην θάζκα ησλ θ.ε. (θπζηθήο-ρεκείαο, 
βηνινγίαο-βηνρεκείαο, γεσγξαθίαο θαη αζηξνλνκίαο) θαη ραξαθηεξίδνληαη απφ ζχλδεζε κε 
ηε δσή θαη ην πεξηβάιινλ θαη απφ δηεπηζηεκνληθφηεηα. Παξαδείγκαηα καζεκάησλ είλαη ηα 
παξαθάησ (κε ζχληνκε πεξηγξαθή θαη αλαθνξά ηεο επηθξαηνχζαο θπζηθήο επηζηήκεο) : 

Με εμαπαηνχλ ζηελ αγνξά; (Am I being cheated in the market place?) Σν ζέκα αλαθέξεηαη 
ζηνπο δπγνχο θαη ζηελ αθξίβεηά ηνπο. (θπζηθή)   

Γελ πεηξάδεη λα νδεγνχκε κε 60 ρικ/ψξα ζε κηα θαηνηθεκέλε πεξηνρή αληί κε 50 ρικ/ψξα ή 
κήπσο πεηξάδεη; (It wouldn‘t do any harm to drive 60 km/h in a city instead of 50 km/h would 
it?) ηηο πεξηζζφηεξεο Δπξσπατθέο ρψξεο ην έλα πέκπην ησλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ πξνθα-
ινχληαη ιφγσ ηήξεζεο κε θαηάιιειεο απφζηαζεο αλάκεζα ζε δχν απηνθίλεηα. Ζ κε ηήξεζε 
ηεο αζθαινχο απφζηαζεο είλαη θαηεμνρήλ επηθίλδπλε ζε απηνθηλεηφδξνκνπο θαη δξφκνπο 
έληνλεο θπθινθνξίαο. (θπζηθή)   

Σν αέξην πνπ «πίλνπκε» – Σν δηνμείδην ηνπ άλζξαθα ζε αλζξαθνχρα αλαςπθηηθά (The gas 
we drink - Carbon dioxide in carbonated beverages). Μειεηάηαη ε ρεκεία θαη ε θπζηθή ησλ 
αλαςπθηηθψλ: δηαιπηφηεηα αεξίσλ ζε πγξά, πίεζε πνπ αζθνχλ ηα αέξηα, λφκνη ησλ αεξίσλ, 
θπζηθή θαη ρεκηθή ηζνξξνπία θαη ρεκεία νμέσλ θαη βάζεσλ. (ρεκεία θαη θπζηθή)   

Πψο λα ζεξκάλσ ην ζπίηη κνπ; (How to heat my house?) Δμεηάδνληαη ν ξφινο ησλ αλαλεψζη-
κσλ πεγψλ ελέξγεηαο θαη νη δηάθνξεο κέζνδνη παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. πδεηνχ-
ληαη δηάθνξεο κέζνδνη νηθνδφκεζεο ζπηηηψλ θαη ηεο ζέξκαλζήο ηνπο. (θπζηθή)   

Πφζν επηπρηζκέλνο είζαζηε εζχ θαη ε νηθνγέλεηά ζνπ κε ην ινγαξηαζκφ ηνπ ειεθηξηθνχ; 
(How happy are you and your family with the electricity bill?). Πξφθεηηαη γηα κηα δξαζηεξηφηε-
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ηα ιήςεο απνθάζεσλ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ θαηαλάισζε θαη ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο. 
Υξεζηκνπνηεί ηελ έλλνηα ηεο ηζρχνο, ηε κνλάδα ηζρχνο θηινβάη (kW) θαη ηε κνλάδα ελέξγεη-
αο θηινβαηψξα (kWh). (θπζηθή)      

Πψο κπνξψ λα ζρεδηάζσ έλα θηλεηφ ηειέθσλν πνπ λα είλαη αζθαιέο ζηε ρξήζε; (How can I 
design a cellular phone that is safer to use?) Οη καζεηέο παξαθνινπζνχλ έλα βηληενζθνπεκέ-
λν πξφγξακκα εηδήζεσλ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ θηλεηψλ θαηλνκέλσλ θαη ελ ζπλέρεηα ζπδε-
ηνχλ θαη αμηνινγνχλ ηα ζηνηρεία θαη ηηο γλψκεο πνπ αλαθέξνληαη ζην βίληεν.  (θπζηθή / πγεί-
α)   

Θα έξηρλεο πνηέ κηα ππξεληθή βφκβα; (Would you have dropped the nuclear bomb?) Οη κα-
ζεηέο παίδνπλ ξφινπο ηζηνξηθψλ πξνζψπσλ πνπ κε ηνλ έλα ή ηνλ άιιν ηξφπν ζπκκεηείραλ 
ζηελ αλάπηπμε ηεο πξψηεο ππξεληθήο βφκβαο, ηνλ πφιεκν Ηαπσλίαο-ΖΠΑ ηε δεθαεηία ηνπ 
1940 θαη ηε ρξήζε ηεο πξψηεο ππξεληθήο βφκβαο. (θπζηθή)     

ρεδηάδνληαο έλα δηαζηεκφπινην γηα ηαμίδη ζηνλ Άξε (Planning a space trip to mars). Σν 
ζέκα δηαιακβάλεη ζπδήηεζε νηθνζπζηεκάησλ θαη πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα. 
(αζηξνλνκία, πεξηβάιινλ) 

Αιάηη – Σν σξαίν, ην θαθφ θαη ην λφζηηκν (Salt – the good, the bad, and the tasty). Μειεηψ-
ληαη ηα άιαηα θαη ηδηαίηεξα ην ρισξηνχρν λάηξην – ην καγεηξηθφ αιάηη. Σν ρισξηνχρν λάηξην 
είλαη δηαιπκέλν ζην ζαιαζζηλφ λεξφ, αιιά απαληάηαη θαη σο νξπθηφ αιάηη κε πνηθίινπο 
ρξσκαηηζκνχο. Δμεηάδεηαη ε γεσινγηθή πξνέιεπζε ηνπ νξπθηνχ αιαηηνχ. Μειεηψληαη αθφκε 
νη θξχζηαιινη θαη ε θξπζηαιιηθή δνκή θαη νη καζεηέο αλαπηχζζνπλ κεγάινπο θξπζηάιινπο 
αιαηηνχ ζην ζπίηη. Ζιεθηξνιχηεο θαη ηνληηθφο δεζκφο.  Υξήζεηο ηνπ αιαηηνχ θαη ν αξλεηηθφο 
ξφινο ηνπ ζηελ πγεία. (ρεκεία, γεσινγία, πγεία) 

Καιιηέξγεηα θπηψλ – Παίδεη ξφιν ην ρψκα (Plant growing: Does the soil matter?); Ο ξφινο 
ηνπ pH ζηελ αλάπηπμε δηαθφξσλ θπηψλ. Ζ πξνέιεπζε ηνπ pH ηνπ εδάθνπο. Μέζα ξχζκηζεο 
θαη δηφξζσζεο ηνπ pH. Καιιηέξγεηα θπηψλ. (ρεκεία (νμέα θαη βάζεηο) / γεσπνλία).  

Γάια – Γηαηεξείηε ην ζην ςπγείν (Milk – Keep refrigerated) Οη καζεηέο κειεηνχλ ηε ζχζηαζε 
ηνπ γάιαθηνο θαη γαιαθηνκηθψλ πξντφλησλ.   Ρφινο ηεο νμχηεηαο ζην μίληζκα ηνπ γάιαθηνο. 
Δπίδξαζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηελ αχμεζε ηεο νμχηεηαο ηνπ γάιαθηνο. Οη καζεηέο παξα-
ζθεπάδνπλ γηανχξηη ζην ζπίηη. Σέινο, γίλεηαη δηάθξηζε αλάκεζα ζε πγηεηλά θαη κε πγηεηλά 
ηξφθηκα. (ρεκεία, ρεκεία ηξνθίκσλ, πγηεηλή).  

πδεηψληαο θαη απνθαζίδνληαο γηα ηε γελεηηθή κεραληθή (Discussing and deciding about 
genetic engineering). Μηα επηηξνπή απνηεινχκελε απφ έλα γηαηξφ, έλαλ θηελίαηξν, έλα γε-
σξγφ, έλα κέινο πεξηβαιινληηθήο νκάδαο δξάζεο θαη έλα κέινο δσνθηιηθήο εηαηξείαο, αμην-
ινγνχλ ηηο επηδξάζεηο ησλ εθαξκνγψλ ηεο γελεηηθήο κεραληθήο ζηελ θνηλσλία θαη απνθαζί-
δνπλ γηα ηε γελλαία ρξεκαηνδφηεζε ελφο ζρεηηθνχ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο. 

Ζ ειιεληθή ζπκκεηνρή ζην PARSEL 

Οη ηίηινη ησλ ειιεληθψλ ελνηήησλ (πνπ εζηηάδνπλ πεξηζζφηεξν ζηε ρεκεία) είλαη νη εμήο: 1. 
Σν αέξην πνπ «πίλνπκε» – Σν δηνμείδην ηνπ άλζξαθα ζε αλζξαθνχρα αλαςπθηηθά. 2. Αιάηη – 
Σν σξαίν, ην θαθφ θαη ην λφζηηκν. 3. Σα αθξηζηηθά κπάληνπ θαη ε ρεκεία. 4. Βνπξηζίδνληαο 
ηα δφληηα καο κε ηε βνήζεηα ηεο ρεκείαο. 5. Γάια – Γηαηεξείηε ην ζην ςπγείν. 6. Καιιηέξγεηα 
θπηψλ – Παίδεη ξφιν ην ρψκα;  



80  ΔΓΗΦΔ 2008  

 

Δπφκελεο δξάζεηο ηνπ PARSEL   

„Ήδε έρνπλ κεηαθξαζηεί απφ ηα αγγιηθά (ζηα νπνία είλαη γξακκέλα φια ηα καζήκαηα) ζε 
δηάθνξεο γιψζζεο (π.ρ. γεξκαληθά, πνξηνγαιηθά, εζζνληθά, εβξατθά θαη ειιεληθά) έλαο κη-
θξφο αληηπξνζσπεπηηθφο αξηζκφο καζεκάησλ. Σα κεηαθξαζκέλα καζήκαηα ζα είλαη δηαζέ-
ζηκα απφ ηηο ηζηνζειίδεο ηνπ PARSEL Δμάιινπ, κέζα ζην 2008 ζα γίλεη δνθηκαζηηθή εθαξ-
κνγή επηιεγκέλσλ καζεκάησλ ζηηο ζπκκεηέρνπζεο ζην πξφγξακκα ρψξεο θαη ζα αμηνινγε-
ζεί ην πξφγξακκα, ηφζν απφ ηνπο καζεηέο φζν θαη απφ ηνπο θαζεγεηέο.  
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ΠΔΡΙΛΖΦΖ: ηελ εξγαζία γίλεηαη κηα επηηνκή ησλ ζχγρξνλσλ πνιηηηζκηθψλ πξνζεγγίζεσλ 
ζηελ εθπαίδεπζε ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο, φπσο είλαη ε «δηάβαζε ησλ πνιηηηζκηθψλ νξί-
σλ» (cultural broking), ε παξάπιεπξε κάζεζε (collateral learning) θαη ε ζεσξία ηεο δξαζηε-
ξηφηεηαο (activity theory). Καηά ηε γλψκε καο απηέο απνηεινχλ έλα ζχγρξνλν πεδίν έξεπλαο 
ζηε Γηδαθηηθή ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ην νπνίν κπνξεί λα απνδψζεη πινπξαιηζηηθέο επη-
ζηεκνινγηθέο πξννπηηθέο, αλνηρηέο δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο, θαη θαηλνχξην πιαίζην ζρεδηα-

ζκνχ, πινπνίεζεο θαη αλάιπζεο ησλ καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο.  

ΛΔΞΔΙ-ΚΛΔΙΓΙΑ: πνιηηηζκηθέο πξνζεγγίζεηο, παξάπιεπξε κάζεζε, ζεσξία ηεο δξαζηεξηφ-
ηεηαο, εθπαίδεπζε ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο 

 
 

ΔΙΑΓΧΓΖ 

Σν πιένλ ζχγρξνλν ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο Γηδαθηηθήο ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ζηελ πξν-
ζρνιηθή θαη πξψηε ζρνιηθή ειηθία είλαη θνηλσληθν-πνιηηηζκηθφ. χκθσλα κε απηήλ ηελ πξν-
νπηηθή ε κάζεζε θαη ε ζπγθξφηεζε ηεο γλψζεο βαζίδνληαη ζε πξαθηηθέο ηνπ θνηλσληθνχ, 
ηνπ πνιηηηζκηθνχ θαη ηνπ ηζηνξηθνχ πιαηζίνπ (Lave, 1993). Μέζα απφ ηελ εκπινθή ησλ κα-
ζεηψλ ζε δξαζηεξηφηεηεο ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηελ θαζεκε-
ξηλή δσή νη καζεηέο πθίζηαληαη κηα δηαδηθαζία επηπνιηηηζκνχ ζε ηδηαίηεξνπο ηξφπνπο δξά-
ζεο (Wolcott 1991, Driver et al 1994), ηξφπνπο επηθνηλσλίαο ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο (Jewitt 
& Scott 2002; Lemke 1990; Ogborn et al 1996), πεξηγξαθήο, πεηξακαηηζκνχ θ.ιπ. Αθφκε θαη 
νη θαζεκεξηλέο εκπεηξίεο ησλ παηδηψλ ζπληζηνχλ δξαζηεξηφηεηεο επηπνιηηηζκνχ ζην πιαίζην 
ηεο κάζεζήο ηνπο κε ηηο πξαθηηθέο ηεο επηζηήκεο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο. 

Ζ ΓΙΑΒΑΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΧΝ ΟΡΙΧΝ 

Πνιινί εξεπλεηέο, φπσο νη Jegede (Υνλγθ – Κνλγθ) θαη Aikenhead (Καλαδάο) κειέηεζαλ ηε 
δηαδηθαζία ηεο «δηάβαζεο ησλ πνιηηηζκηθψλ νξίσλ» θαζψο νη καζεηέο νηθνδνκνχλ ηε θπζη-
θνεπηζηεκνληθή γλψζε αιιά θαη ηε γλσζηηθή εμήγεζε (collateral learning theory) απηήο ηεο 
εκπεηξίαο. πλέπεηεο ησλ εξεπλψλ ηφζν ζην Γπηηθφ θφζκν φζν θαη ζε ηνπηθέο θνπιηνχξεο 
ζηελ Αζία ζηελ Απζηξαιία θαη αιινχ απέδσζαλ πξνηάζεηο ζε λέεο δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο, 
ξφινπο θαη αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα.  

χκθσλα κε ηνπο Cobern, 1993, Jegede, 1995, Medvitz, 1996 νη καζεηέο θαζεκεξηλά 
έξρνληαη ζε επαθή (ή αληηκέησπνη) κε ηελ θνπιηνχξα ηνπ ζπηηηνχ, ησλ ζπλνκειίθσλ, ηνπ 
ζρνιείνπ, ηεο αίζνπζαο δηδαζθαιίαο ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ θαη άιιεο θνπιηνχξεο πνπ 
θαζνξίδνληαη απφ ηνλ ηξφπν δσήο ησλ καζεηψλ. Ζ έλλνηα ηεο «θνπιηνχξαο» πεξηιακβάλεη 
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γλψζεηο, αμίεο, αιιειεπηδξάζεηο, ζπλαηζζήκαηα θ.ά. (Geertz, 1973). Ζ ζρνιηθή επηζηήκε, 
ινηπφλ, είλαη γηα ηνπο καζεηέο κηα άιιε θνπιηνχξα, ζηελ νπνία εηζάγνληαη κε ηηο 
«απνζθεπέο» ηεο δηθήο ηνπο θνπιηνχξαο. Ζ δηαδηθαζία ηνπ «επηπνιηηηζκνχ» ζπρλά ελέρεη 
ηνλ θίλδπλν ηεο «πνιηηηζκηθήο βίαο» (ζηελ νξνινγία ηνπ Bourdieu). Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηη-
θνχ απνθηά ηδηαίηεξε ζεκαζία γηαηί είλαη απηφο πνπ δηακεζνιαβεί ζηε «δηάβαζε ησλ πνιηηη-
ζκηθψλ νξίσλ» ρσξίο «πνιηηηζκηθή βία».  

Οη θνηλσληθν-πνιηζκηθέο πξνζεγγίζεηο απνηεινχλ έλα ζχγρξνλν επξχ ξεχκα ζθέςεο ζην 
νπνίν γίλνληαη έξεπλεο απφ αλζξσπνιφγνπο, θπζηθνχο επηζηήκνλεο, βηνιφγνπο, θηινζφ-
θνπο θ.ά.    

Ζ ηδέα ηεο «δηάβαζεο ησλ πνιηηηζκηθψλ νξίσλ» αλαδχζεθε απφ ην βηβιίν ηνπ Giroux (1992) 
Border Crossings: Cultural Workers and the Politics of Education. ε απηφ ν Giroux αληηπα-
ξαβάιιεη ηηο κνληέξλεο θαη κεηακνληέξλεο απφςεηο γηα ηελ εθπαίδεπζε. Ο κνληεξληζκφο νξί-
δεη ηα φξηα θαη εληάζζεη ηνπο αλζξψπνπο εληφο απηψλ ησλ νξίσλ αλάινγα κε ηελ θνηλσληθή 
θαη πνιηηηθή ηνπο δχλακε. Ο κεηακνληεξληζκφο, ελζαξξχλεη ηνπο αλζξψπνπο λα δηαηεξνχλ 
πνιιαπιέο ηαπηφηεηεο δψληαο ζε έλα θφζκν δηάβαζεο νξίσλ θαη πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ αθε-
γεκαηηθψλ ηζηνξηψλ πνπ ζπλζέηνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηά ηνπο (p. 54). Γηα παξάδεηγκα κπν-
ξνχλ λα δνπλ είηε κε αθεγεκαηηθέο ηζηνξίεο πνπ εληζρχνπλ ηελ θνπιηνχξα ηνπ ζπηηηνχ είηε κε 
άιιεο πνπ ελζαξξχλνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπ αγνξηνχ ή ηνπ θνξηηζηνχ ζηνλ θφζκν ηεο επηζηή-
κεο.  

Ζ Costa (1995) κειέηεζε καζεηέο πνπ είραλ επηηχρεη ζε δηαθνξεηηθφ βαζκφ ηελ κεηάβαζε 
απφ ηελ ππν-θνπιηνχξα ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο ζηελ ππν-θνπιηνχξα ηεο αίζνπζαο δηδαζθαιί-
αο ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ. Με ηηο έξεπλέο ηεο επηβεβαίσζε επξήκαηα ησλ Phelan et al. θαη 
πξφηεηλε ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο καζεηψλ: 

1. Οη ελ δπλάκεη επηζηήκνλεο (Potential Scientists), γηα ηνπο νπνίνπο ε κεηάβαζε είλαη 
νκαιή, εθφζνλ νη θνπιηνχξεο ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηεο επηζηήκεο είλαη αληίζηνηρεο,   

2. Σα άιια έμππλα παηδηά (Other Smart Kids),  γηα ηα νπνία ε κεηάβαζε είλαη εθηθηή γηαηί 
νη δχν θνπιηνχξεο είλαη ειαθξά δηαθνξεηηθέο,   

3. Οη καζεηέο «δελ γλσξίδσ», γηα ηνπο νπνίνπο ε κεηάβαζε ηείλεη λα γίλεη επηθίλδπλε ιφ-
γσ ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ζηηο θνπιηνχξεο, θαη   

4. Οη «μέλνη», νη παξείζαθηνη» (Outsiders), γηα ηνπο νπνίνπο ε κεηάβαζε είλαη εκθαλψο 
αδχλαηε εμαηηίαο ηεο βαζηάο δηάζηαζεο αλάκεζα ζηηο θνπιηνχξεο.  

Ζ ΠΑΡΑΠΛΔΤΡΖ ΜΑΘΖΖ (COLLATERAL LEARNING) 

Τπνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε ησλ Jejede θαη Aikenhead γηα ηε ζπλζεηφηεηα ηεο απνηειεζκαηη-
θήο δηάβαζεο ησλ νξίσλ. Ζ γλσζηηθή εκπεηξία ηεο δηάβαζεο ησλ νξίσλ εμεγείηαη απφ ηε 
ζεσξία ηεο παξάπιεπξεο κάζεζεο (collateral learning, Jegede, 1995). Σν θαηλφκελν ηεο 
παξάπιεπξεο κάζεζεο είλαη παγθφζκην θαη ε ζεσξία πξνηάζεθε γηα λα εμεγήζεη γηαηί πνι-
ινί καζεηέο, ηφζν απφ ηε Γπηηθή (Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, Καλαδάο, Δπξψπε, Απζηξαιία) θνπι-
ηνχξα φζν θαη απφ ηε κε – Γπηηθή (Αζία, Νφηηνο Δηξεληθφο, Αθξηθή, Νφηηα Ακεξηθή), βηψ-
λνπλ έληνλε αζπκθσλία ή δπζαξέζθεηα ζηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο ησλ Φπζηθψλ Δπηζηε-
κψλ ζρεηηδφκελε κε ηελ δηθή ηνπο  γεγελή επηζηεκνληθή θνπιηνχξα (indigenous science). Ζ 
παξάπιεπξε κάζεζε πεξηιακβάλεη δχν ή πεξηζζφηεξα ζπγθξνπφκελα ζρήκαηα ηαπηφρξνλα 
δηαηεξνχκελα ζηε καθξνπξφζεζκε κλήκε. Ο Jegede (1995, 1996, 1997) αλαγλψξηζε πα-
ξαιιαγέο ζην βαζκφ κε ηνλ νπνίν νη ζπγθξνπφκελεο ηδέεο αληηδξνχλ κεηαμχ ηνπο θαη ζην 
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βαζκφ επίιπζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ. Ζ ζεσξία ηεο παξάπιεπξεο κάζεζεο πξνυπνζέηεη έλα 
θάζκα απφ γλσζηηθέο εκπεηξίεο γηα λα εμεγήζεη ηεο δηάβαζε ησλ νξίσλ. ην θάζκα απηφ 
αληρλεχνληαη ζεκεία απφ παξάιιειεο, ηαπηφρξνλεο, εμαξηεκέλεο θαη αζθαιείο παξάπιεπξεο 
καζήζεηο. Οη καζεηέο πξνζεγγίδνπλ ην έλα ή ην άιιν ζρήκα ηεο παξάπιεπξεο κάζεζεο 
αλάινγα κε ην πιαίζην. Γηα παξάδεηγκα, ζχκθσλα κε ηε Solomon (1993) νη καζεηέο ζα ρξε-
ζηκνπνηήζνπλ έλαλ επηζηεκνληθφ νξηζκφ γηα ηελ ελέξγεηα κφλν ζην ζρνιείν ελψ ζην ζπίηη 
ζα θπξηαξρεί ε θνηλή έλλνηα ηεο ελέξγεηαο. Απηφο ν δηαρσξηζκφο ηεο επηζηήκεο ηνπ ζρνιείνπ 
κε ηε λφεζε ησλ παηδηψλ νλνκάζηεθε απφ ηνλ Cobern (1996) «γλσζηηθφ απαξηράηλη». 

ηνλ Πίλαθα 1 ζπκπεξηιακβάλνληαη ζρέζεηο αλάκεζα ζηε «δηάβαζε ησλ νξίσλ», ζηελ 
«παξάπιεπξε κάζεζε» θαη ζπλέπεηεο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ. Ζ αλζξσ-
πνινγηθή έξεπλα ηνπ Phelan θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ (1991) απέδσζε ηέζζεξηο ηχπνπο δηά-
βαζε ησλ νξίσλ πνπ θαίλνληαη ζηε ζηήιε 1 ηνπ πίλαθα. Ζ Costa (1996) επηβεβαηψλνληαο  
απηά ηα απνηειέζκαηα πξφηεηλε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο καζεηψλ (2ε ζηήιε). ηελ ηξίηε ζηήιε 
εκθαλίδνληαη ηξεηο πνιηηηζκηθέο δηαδηθαζίεο ραξαθηεξηζηηθέο ηεο κάζεζεο κε λφεκα θαη ηεο 
αβίαζηεο κάζεζεο, ελψ ζηελ ηέηαξηε ζηήιε εκθαλίδνληαη ηξεηο ζπλεπαθφινπζνη ξφινη γηα 
ηνπο εθπαηδεπηηθνχο.  Σέινο, ζηελ πέκπηε ζηήιε αληηζηνηρίδνληαη ηα ζεκεία ηνπ θάζκαηνο 
ησλ γλσζηηθψλ εκπεηξηψλ ηεο παξάπιεπξεο κάζεζεο.  

  
Πίλαθαο:  Μηα πνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε ζηελ Δθπαίδεπζε ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο 

ΠΡΟ ΔΝΑ ΝΔΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΛΤΣΙΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ 

ια φζα αλαθέξζεθαλ κέρξηο εδψ νδεγνχλ ζε αιιαγέο ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα θαη 
ζην «άλνηγκα» ηεο δηδαζθαιίαο ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ ζηελ θνηλσλία θαη ζηνλ πνιηηηζκφ.  

Γηάβαζε 
νξίσλ 

Καηεγνξίεο 
καζεηψλ 

Πνιηηηζκηθέο 
δηαδηθαζίεο 

δηδαζθαιίαο/ 

κάζεζεο 

Ρφινη 
Δθπαηδεπηηθνχ 

Παξάπιεπξε 
κάζεζε 

εχθνιε 

  

«ελ δπλάκεη 
επηζηήκνλεο» 

επηπνιηηηζκφο πξνπνλεηήο 
ησλ καζεηψλ 

θακία, 
παξάιιειε ή 
αζθαιήο 

εθηθηή 

  

«άιια έμππλα 
παηδηά» 

"αλζξσπνινγη 

θέο" 

ηαμηδησηηθφο 
πξάθηνξαο, 
πξάθηνξαο ηεο 
δηάβαζεο ησλ 
νξίσλ 

παξάιιειε, 
ηαπηφρξνλε ή 
αζθαιήο 

ξηςνθίλδπλε 

  

καζεηέο «δελ 
γλσξίδσ»  

απηφλνκε, 

φρη πνιηζκηθή 

νδεγφο ηεο 
πεξηνδείαο, 
πξάθηνξαο ηεο 
δηάβαζεο ησλ 
νξίσλ 

εμαξηεκέλε ή 
ηαπηφρξνλε 

αδχλαηε 

  

 «μέλνη» απηφλνκε, 

φρη πνιηζκηθή 

νδεγφο ηεο 
πεξηνδείαο,  
πξάθηνξαο ηεο 
δηάβαζεο ησλ 
νξίσλ 

πηζαλφλ 
εμαξηεκέλε 
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O Glen Aikenhead ζηελ θεληξηθή νκηιία ηνπ ζην 12ν πκπφζην ηεο International Organization 
for Science and Technology Education (I.O.S.T.E.), ζηε Μαιαηζία, 30 Ηνπιίνπ – 4 Απγνχ-
ζηνπ, 2006, θαηέιεμε ζηα εμήο ζπκπεξάζκαηα: 

«κεξηθνί παηδαγσγνί ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ θαηέιεμαλ λα εκθαλίδνπλ εκθαηηθά ζηα θαηλν-
ηφκα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ηε «γεγελή» (indigenous) επηζηήκε ησλ καζεηψλ. Οη Roberts 
(1982) θαη Fensham (2000) πξνηείλνπλ 10 ζεκεία έκθαζεο σο εμήο:  

απνκίκεζε ηεο θαζεκεξηλφηεηαο,  

δνκή ηνπ γλσζηηθνχ πεδίνπ,  

επηζηήκε,  

ηερλνινγία θη ιήςε απνθάζεσλ,  

αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ηεο επηζηεκνληθήο κεζφδνπ,  

ζσζηέο εμεγήζεηο,  

ν εαπηφο σο εξκελεπηήο,  

ζηέξεα ζεκέιηα γηα ηελ επφκελε εθπαηδεπηηθή βαζκίδα,  

ε επηζηήκε ζε εθαξκνγή,  

ε επηζηήκε σο αλαηξνθή – σο λννηξνπία δσήο,  

ε επηζηήκε κέζα απφ ηελ ηερλνινγία. 

Ο Aikenhead ηνλίδεη φηη ηα ζεκεξηλά κνλνπνιηθά αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα γηα ηηο Φπζηθέο 
Δπηζηήκεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηε Γπηηθή επηζηεκνληθνηερλνινγηθή (ST) θνπιηνχξα θαη 
ηελ ηδενινγία ηνπ επηζηεκνληζκνχ (Ogawa, 1998; Smolicz & Nunan, 1975; Ziman, 1984), 
ρξεηάδεηαη λα αιιάμνπλ ζε πνιχ – επηζηεκνληθνηερλνινγηθά (ST) πξνγξάκκαηα ζηα νπνία 
ηνπιάρηζηνλ κηα γεγελήο ST επηζηήκε ζα δηδάζθεηαη κέζα απφ έλα νινθιεξσκέλν πξφγξακ-
κα κε ηε Γπηηθή ST , επηζηήκε (Aikenhead, 2001, George, 1999). 

ην θιείζηκν ηεο θεληξηθήο νκηιίαο ηνπ ν Aikehead ππνζηήξημε φηη θαη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν ζα 
νδεγεζνχκε ζε κηαλ εθπαίδεπζε ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο θαη ζηελ Σερλνινγία κέζα απφ 
πνιιαπιέο πνιηηηζκηθέο πξννπηηθέο. Έλα ζρνιηθφ πξφγξακκα πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ 
δηαθνξεηηθέο πνιηηηζκηθέο πξννπηηθέο απνζθνπεί λα θάλεη ηνπο καζεηέο ηθαλνχο γηα κηα 
ππεχζπλε θαη ζπκκεηνρηθή πνξεία δσήο. Έηζη ζα κπνξνχλ λα αλαδεηθλχνληαη ιακπξνί επη-
ζηήκνλεο νη νπνίνη δελ ζα είλαη εγθισβηζκέλνη ζηνλ Δπξσθεληξηθφ κνλνπνιηηηζκφ, αιιά ζα 
εξγάδνληαη γηα κηα παγθφζκηα επηζηήκε θαη ηερλνινγία γηα φινπο. Απηή ε θαηεχζπλζε ζηελ 
Δθπαίδεπζε ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο κπνξεί λα ζπληειέζεη ζηε βηψζηκε αλάπηπμε ηνπ πια-
λήηε,  ζηε δχλακε, ζηελ εηξήλε, ζηελ εζηθή θαη ζηε δηεζλή θαηαλφεζε. 

Αλάινγεο ζέζεηο ππνζηήξημε ε Eva Krugly-Smolska απφ ην Queen‟s University ζηε θεληξηθή 
ηεο νκηιία ζην πλέδξην ηεο European Science Education Research Association 
(E.S.E.R.A.), ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2007 ζην Malmö ηεο νπεδίαο.  

Πξαγκαηηθά είλαη πνιινί νη εξεπλεηέο ζήκεξα πνπ αζρνινχληαη κε ηε δηδαζθαιία ησλ Φπζη-
θψλ Δπηζηεκψλ ζε κηα πνιππνιηηηζκηθή πξννπηηθή θαη κέζα απφ έλαλ πνιηηηζκηθφ θαη αμηα-
θφ ζρεηηθηζκφ. ε ρψξεο φπνπ απηή ε πξννπηηθή δελ έρεη θαζφινπ εηζαρζεί ζηελ εθπαίδεπζε 
ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο κπνξεί ε επηζηεκνληθή επηηξνπή ηεο UNESCO (2007) λα απνηειέζεη 
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ζεκαληηθφ ζχκκαρν θαη θαηαιχηε ησλ εμειίμεσλ. Έλα άιιν πεδίν δηαιφγνπ ησλ δηαθνξεηη-
θψλ πνιηηηζκηθψλ πξνζεγγίζεσλ είλαη ε International Society for Cultural and Activity 
Research (ISCAR,) ε νπνία πξαγκαηνπνηεί ην δεχηεξν αλά ηξηεηία πλέδξηφ ηεο (2008). Δθεί 
ζπλαληψληαη επηζηήκνλεο ηεο Γπηηθήο αιιά θαη ηεο Αλαηνιηθήο θνπιηνχξαο θαη επηρεηξείηαη 
ζχλζεζε απφςεσλ, ζεσξηψλ θαη κεζνδνινγηψλ ζε έλα επξχηαην πεδίν.  

Ζ ΘΔΧΡΙΑ ΣΖ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ Χ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΡΓΑ-
ΛΔΙΧΝ ΓΙΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΝΟΖΖ ΣΧΝ ΓΙΑΛΟΓΧΝ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΠΟΛΛΑΠΛΧΝ ΠΡΟΟΠΣΙ-

ΚΧΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΧΝ ΑΛΛΖΛΔΠΙΓΡΧΝΣΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΧΝ 

ηνλ αλαθεξζέληα εξεπλεηηθφ θχθιν εληάζζεηαη θαη ε δνπιεηά ηνπ Φηιαλδνχ Yrjö Engeström 
γηα ηε δηεπξπλφκελε κάζεζε (learning by expanding), πνπ πξσηνεθδφζεθε ζην Helsinki ην 
1987 θαη, ζηε ζπλέρεηα, κεηαθξάζηεθε ζηα Γεξκαληθά, Ηαπσληθά (1999) θ.ν.θ. Ο Yrjö 
Engeström θαη ην εξγαζηήξην ηεο Comparative Human Cognition, ηνπ Michael Cole ζην San 
Diego ηεο Καιηθφξληαο παξήγαγαλ ην πιένλ ζχγρξνλν πιαίζην εθαξκνγήο ηεο δηεπξπλφκε-
λεο κάζεζεο (expansive learning) κέζα απφ ηε ζεσξία ηεο δξαζηεξηφηεηαο, ε νπνία αξηζκεί 
ήδε ηξεηο ηνπιάρηζηνλ γελεέο.   

Ζ πξψηε γεληά ηεο ζεσξία ηεο δξαζηεξηφηεηαο επηθεληξψλεηαη ζηνλ Vygotsky, κε ηελ ηδέα 
ηεο δηακεζνιάβεζεο (mediation). Απηή ε ηδέα απνθξπζηαιιψλεηαη ζην δηάζεκν ηξηγσληθφ 
κνληέιν ηνπ Vygotsky (1978, p. 40) κε πφινπο ην ππνθείκελν, ην αληηθείκελν θαη ην ηερλνχξ-
γεκα πνπ δηακεζνιαβεί αλάκεζα ζηα δχν πξνεγνχκελα. Απηφ ζήκαηλε φηη ηα αληηθείκελα 
παχνπλ λα είλαη θπζηθά – αθαηέξγαζηα εξγαιεία γηα ην ζρεκαηηζκφ ηνπ ππνθεηκέλνπ, φπσο 
ήηαλ γηα ηνλ Piaget. Σα αληηθείκελα έγηλαλ πνιηηηζκηθέο νληφηεηεο θαη ε δξάζε ε πξνζαλαην-
ιηζκέλε ζηα αληηθείκελα έγηλε ην θιεηδί γηα λα θαηαλνήζνπκε ηελ αλζξψπηλε ςπρή. 

Σα φξηα ηεο πξψηεο γεληάο ήηαλ φηη ε κνλάδα αλάιπζεο παξέκελε ην άηνκν. Απηφ ην εκπφδην 
μεπεξάζηεθε απφ ηε δεχηεξε γεληά, ε νπνία επεξεάζηεθε πνιχ απφ ηε δνπιεηά ηνπ Leontiev. 
ην δηάζεκν παξάδεηγκά ηνπ γηα ην «ζπιινγηθφ θπλήγη ησλ πξσηφγνλσλ» ν Leontiev (1981, 
p. 210-213) θαηέδεημε ηζηνξηθά πψο ε κνηξαζηά ηνπ έξγνπ αλέδεημε ηελ θξίζηκε δηαθνξνπνίε-
ζε ηεο αηνκηθήο πξάμεο θαη ηεο ζπιινγηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Παξά ηε δηαθνξνπνίεζή ηνπ ν 
Leontiev δελ αλέηξεςε ην ηξίγσλν ηνπ Vygotsky.  

Σαπηφρξνλα θαη παξά ην ζεκειηψδεο έξγν ηνπ Vygotsky ε πνιηηηζκηθν-ηζηνξηθή πξνζέγγηζε 
θαηεπζπλφηαλ ζηελ αλάπηπμε ησλ «πςειφηεξσλ ςπρνινγηθψλ ιεηηνπξγηψλ». Ζ δηαπνιηηηζκη-
θή έξεπλα ηνπ Luria (1976) παξέκελε απνκνλσκέλε κέρξηο φηνπ ν Cole (1988, επίζεο Griffin 
& Cole 1984) επέθηεηλε ηε δεχηεξε γεληά ηεο ζεσξίαο ηεο δξαζηεξηφηεηαο πξνο ηηο πνιηηηζκη-
θέο δηαθνξέο.   

Ζ ηξίηε γεληά ηεο ζεσξίαο ηεο δξαζηεξηφηεηαο αλαπηχζζεη ελλνηνινγηθά εξγαιεία γηα λα 
θαηαλνήζεη ηνπο δηάινγνπο, αλαπηχζζεη πνιιαπιέο πξννπηηθέο, θαζψο επίζεο θαη δίθηπα 
απφ αιιειεπηδξψληα ζπζηήκαηα δξαζηεξηνηήησλ. 

Ο Engeström πξνηείλεη κηα λέα κεζνδνινγία γηα λα εθαξκφζεη ηε ζεσξία ηνπ γηα ηε δηεπξπ-
λφκελε κάζεζε, ε νπνία κπνξεί λα νλνκαζηεί σο εμειηζζφκελε εξγαζηαθή έξεπλα 
(developmental work research). Ο ίδηνο ζε έλα πξφζθαην άξζξν ηνπ (Engeström, 1996), 
πξνηείλεη αλαζεψξεζε ηεο αληίιεςήο καο γηα ηελ αλάπηπμε ζε ηξεηο παξάιιεινπο άμνλεο:  

(1) αληί ηνπ λα ζεσξνχκε σο αλάπηπμε/εμέιημε ηελ απφθηεζε κηα ηθαλφηεηαο, ε εμέιημε κάι-
ινλ ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη σο κεξηθή απνδφκεζε θαη απφξξηςε ηνπ παιηνχ,  
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(2) αληί ηνπ αηνκηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ, ε αλάπηπμε ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη σο ζπιιν-
γηθφο κεηαζρεκαηηζκφο,  

(3) αληί ηεο θάζεηεο κεηαθίλεζεο απφ επίπεδν ζε επίπεδν, ε αλάπηπμε ζα πξέπεη λα ζεσξεί-
ηαη σο νξηδφληηα κεηαθίλεζε δηα κέζνπ ζπλφξσλ. 

Απηή ε νξηδφληηα θαηεχζπλζε ηεο αλάπηπμεο νδεγεί ηε ζεσξία ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζε κηα 
δηαινγηθή ζηξνθή. ‟ απηή ζπλέβαιαλ ν Jim Wertsch (1991), ν νπνίνο επηρείξεζε λα εηζάγεη 
ηηο ηδέεο ηνπ Mikhail Bakhtin's (1981, 1986) γηα ηε δηαινγηθφηεηα σο έλα κέζν γηα λα επεθηεί-
λεη ην πιαίζην ηνπ Vygotsky. Ζ Ritva Engeström (1995) πξνρψξεζε πεξηζζφηεξν θαηαδεη-
θλχνληαο ηνπο παξαιιειηζκνχο κεηαμχ ηεο ηδέαο ηνπ Bakhtin γηα ηελ θνηλσληθή γιψζζα, ηε 
θσλή θαη ηηο θαηεγνξίεο ηνπ ιφγνπ, θαη ηηο αληηιήςεηο ηνπ Leontiev γηα ηε δξαζηεξηφηεηα, ηε 
δξάζε θαη ηελ ελέξγεηα.  

Απφ ηα αλαθεξζέληα θαζίζηαηαη εκθαλήο έλαο έληνλνο ηνπηθηζκφο ηεο ζεσξίαο ηεο δηεπξπ-
λφκελεο κάζεζεο, κηα ζνζηαιηζηηθή θνπιηνχξα ζα ιέγακε, φπνπ ε ηθαλφηεηα δελ γίλεηαη 
αληηιεπηή σο ε θνξπθή ζε κηα ππξακίδα άιισλ ηθαλνηήησλ αιιά σο ε επρέξεηα δηθηχσζεο 
κε παξάπιεπξα δίθηπα.  

πλέπεηεο απηήο ηεο αληίιεςεο είλαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί ηεο πξάμεο ζα πξέπεη λα εξγάδν-
ληαη καδί κε ηνπο εξεπλεηέο θαη λα αλαιχνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο, κέζα απφ ηελ αλάιπζε 
βηληενηαηληψλ θαη θαηαγξάθνληαο ηα ζεκεία αλσκαιίαο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο. Δίλαη απαξαί-
ηεην λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα ίδηα ελλνηνινγηθά εξγαιεία κε ηνπο εξεπλεηέο. Πνιιέο θνξέο νη 
εθπαηδεπηηθνί ζπιιέγνπλ ηα ζεκαληηθφηεξα δεδνκέλα, θαηαγξάθνληαο ηελ ίδηα ηνπο ηε δνπ-
ιεηά θαη ηηο αιιειεπηδξάζεηο ηνπο κε άιινπο.  

Ο βαζηθφο ζρεδηαζκφο ηέηνησλ παξεκβάζεσλ αθνινπζεί ηε κέζνδν ηνπ δηπινχ εξεζίζκαηνο 
ηνπ Vygotsky (βι. Van der Veer, & Valsiner, 1991). Ζ θξίζηκε ηδέα εδψ είλαη φηη έλα καζεζηα-
θφ έξγν δελ είλαη πνηέ νιφηδην κε απηφ πνπ ζρεδίαζε ν πεηξακαηηζηήο. Πάληα ην έξγν δηεξ-
κελεχεηαη θαη αλαδνκείηαη απφ ην ππνθείκελν κέζα απφ ηα εζσηεξηθνπνηεκέλα «ςπρνινγηθά 
εξγαιεία» θαη δελ κπνξεί λα ειεγρζεί εμσηεξηθά απφ ηνλ πεηξακαηηζηή. Αληί ινηπφλ λα δί-
λνπλ ζην παηδί απιψο έλα έξγν θαη λα παξαηεξνχλ πψο ην θέξλεη εηο πέξαο, ν Vygotsky θαη 
νη ζπλεξγάηεο ηνπ έδηλαλ ζην παηδί εξγαιεία ή ζήκαηα ηα νπνία δπλεηηθά ζα ηνπ ήηαλ ρξή-
ζηκα. Με απηά ε θχζε ηνπ καζεζηαθνχ έξγνπ κπνξνχζε λα αιιάμεη ξηδηθά. Οη ελ δπλάκεη 
ηθαλφηεηεο ηνπ παηδηνχ κπνξεί λα αλέδπαλ λέα λνεηηθά ζρήκαηα θαη ζπιινγηζκνχο.   

Καη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν ν εξεπλεηήο, απνθηά νπζηψδε ζπκκεηνρή ζηελ εμέιημε ηνπ καζεζηαθνχ 
έξγνπ θαη ηεο έξεπλαο. Χο ηέηνηα εξγαιεία έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γισζζηθά ζχκβνια θαη 
ζεκεία. ηε ζεσξία ηα δηεπξπλφκελεο κάζεζεο νη δηακεζνιαβεηέο είλαη πην ζχλζεηνη θαη 
απνηεινχληαη ηφζν απφ γισζζηθά (κε ηνπο φξνπο ηεο ζεκεησηηθήο) φζν θαη απφ εξγαιεηαθά 
ζηνηρεία, γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ νπνίσλ ζην ρψξν θαη ζην ρξφλν πνπ ιεηηνπξγνχλ ρξεηάδν-
ληαη νη βηληενηαηλίεο. Ζ αλάιπζε ηέηνησλ δεδνκέλσλ ελδπλακψλεη ηνλ εξεπλεηή ζην λα πηνζε-
ηήζεη λέα άπνςε γηα ηε δηακεζνιάβεζε. Απηφ ζεκαίλεη φηη ηα εξγαιεία ζρεκαηίδνπλ έλα 
ζχζηεκα ην νπνίν πεξηιακβάλεη πνιιαπιά γλσζηηθά ηερλνπξγήκαηα θαη ζεκεησηηθά κέζα 
γηα αλάιπζε θαη ζρεδηαζκφ αιιά θαη θαζηζηά ζαθή θπξίαξρα εξγαιεία ζηελ θαζεκεξηλή 
πξαθηηθή, ζηελ εμέηαζε, ην ζρεδηαζκφ θαη ηνλ πεηξακαηηζκφ. Έηζη παιηά εξγαιεία ηξνπν-
πνηνχληαη θαη λέα δεκηνπξγνχληαη. Απηφο ν ζρεδηαζκφο απαηηεί ηζρπξή εξεπλεηηθή ζηάζε 
θαη λννηξνπία παξά απιψο παξαηήξεζε θαη δηεπθφιπλζε. Σν λα πξνθαιέζνπκε ή λα δηα-
ζρίζνπκε ζπιινγηθέο δψλεο επηθείκελεο αλάπηπμεο ζεκαίλεη λα πεηξακαηηζηνχκε κε ζπζηή-
καηα δξαζηεξηνηήησλ. Πνιιέο θνξέο νη εθπαηδεπηηθνί ηεο πξάμεο βηψλνπλ απνηπρία ζε αλά-
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ινγα εγρεηξήκαηα. Δλψ έλαο εξεπλεηήο ζην πιαίζην ηεο αλαπηπμηαθήο εξγαζηαθήο έξεπλαο 
είλαη αλαγθαίν λα θαηαγξάθεη, λα αλαιχεη θαη λα ππνζηεξίδεη ηέηνηεο δηαδηθαζίεο. Ο εξεπλε-
ηήο είλαη αλαγθαίν επίζεο λα θαηαγξάθεη θαη λα αλαιχεη θαη ηηο δηθέο ηνπ δξάζεηο θαη αιιε-
ιεπηδξάζεηο. Καη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν, νη δηακεζνιαβήζεηο απφ κφλεο ηνπο αλάγνληαη ζε ζέκα 
βαζηάο κειέηεο. 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΙΚΑ 

Ζ ελζσκάησζε ησλ αξρψλ, ησλ δνκψλ θαη ησλ εξγαιείσλ ηεο δηάβαζεο ησλ πνιηηηζκηθψλ 
νξίσλ, ηεο παξάπιεπξεο κάζεζεο θαη ηεο ζεσξίαο ηεο δξαζηεξηφηεηαο κπνξνχλ λα ζπληε-
ιέζνπλ ζε καθξνεπίπεδν πξνο ηε βηψζηκε αλάπηπμε ηνπ πιαλήηε,  ζηε δχλακε, ζηελ εηξή-
λε, ζηελ εζηθή θαη ζηε δηεζλή θαηαλφεζε. Γηα λα επηηεπρζεί απηφ νη εξεπλεηέο ηεο Γηδαθηηθήο 
ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ είλαη απαξαίηεην λα πηνζεηήζνπλ ην επηρείξεκα ηνπ επηζηεκνινγη-
θνχ πινπξαιηζκνχ θαη λα εξγαζηνχλ ζπζηεκαηηθά ζε κηθξνεπίπεδν γηα α) ηε δεκηνπξγία 
ελλνηνινγηθψλ εξγαιείσλ γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ δηαιφγσλ, β) ηελ εηο βάζνο κειέηε ησλ δη-
θηχσλ αιιειεπηδξψλησλ ζπζηεκάησλ δξαζηεξηνηήησλ. Καηά ηελ άπνςή καο, απηή ε θνηλσ-
ληνπνιηηηζκηθή πξννπηηθή ζηελ εθπαίδεπζε ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο ζε ζπλάξζξσζε κε ηελ 
θνηλσληνγλσζηηθή πξννπηηθή (βησκαηηθέο λνεηηθέο παξαζηάζεηο, γλσζηηθά εκπφδηα – ζηφ-
ρνη, πξφδξνκα κνληέια, δηδαθηηθέο αιιειεπηδξά-ζεηο), κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ έλα νιν-

θιεξσκέλν ζχγρξνλν παξάδεηγκα εθπαίδεπζεο ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο.  
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ΠΔΡΙΛΖΦΖ: Ζ εξγαζία έρεη σο ζηφρν ηελ παξνπζίαζε ελφο παηδαγσγηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ 
αλάιπζε ησλ παηδαγσγηθψλ πξαθηηθψλ πνπ πξνσζνχλ ηα ζρνιηθά βηβιία ησλ Φπζηθψλ Δπη-
ζηεκψλ θαη ζηε ζπλέρεηα ηε ρξήζε ηνπ πιαηζίνπ απηνχ γηα ηελ παηδαγσγηθή ζχγθξηζε ησλ 
λέσλ θαη ηεο ακέζσο πξνεγνχκελεο γεληάο  αληίζηνηρσλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ (Μειέηε Πεξη-

βάιινληνο θαη Φπζηθά) ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε (Α‟-Γ‟ ηάμε θαη Δ‟-η‟ ηάμε). 

ΛΔΞΔΙ-ΚΛΔΙΓΙΑ: ρνιηθά Βηβιία Φ.Δ, Σαμηλφκεζε, Σππηθφηεηα, Πεξηράξαμε, Πξσηνβάζκηα 
Δθπαίδεπζε 

 

ΔΙΑΓΧΓΖ 

Ζ εξγαζία έρεη σο ζηφρν ηελ παξνπζίαζε ελφο παηδαγσγηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ αλάιπζε 
ησλ παηδαγσγηθψλ πξαθηηθψλ πνπ πξνσζνχλ ηα ζρνιηθά βηβιία ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ 
θαη ζηε ζπλέρεηα ηε ρξήζε ηνπ πιαηζίνπ απηνχ γηα ηελ παηδαγσγηθή ζχγθξηζε ησλ λέσλ θαη 
ηεο ακέζσο πξνεγνχκελεο γεληάο  αληίζηνηρσλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ (Μειέηε Πεξηβάιινληνο 
θαη Φπζηθά) ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε (Α‟-Γ‟ ηάμε θαη Δ‟-η‟ ηάμε). 

Σν δήηεκα ηεο αλάιπζεο ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ θαη ελ γέλεη ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ βξίζθεηαη 
πάληνηε ζην επίθεληξν ηεο έξεπλαο ηφζν ζην επξχηεξν πεδίν ησλ Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο 
φζν φκσο θαη ζην πην εμεηδηθεπκέλν πεδίν ηεο Γηδαθηηθήο ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ. Οη ιφγνη 
απηήο ηεο εξεπλεηηθήο έκθαζεο ζα πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ αθελφο κελ ζην γεγνλφο φηη ην 
ζρνιηθφ βηβιίν απνηειεί θεληξηθφ ζηνηρείν ηνπ δηδαθηηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο θπζηθν-
επηζηεκνληθήο γλψζεο (Σζαηζαξψλε & Κνπιατδήο, 2001) θαη αθεηέξνπ ζηνλ θεληξηθφ ιεη-
ηνπξγηθφ ηνπ ξφιν ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία.  

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ δεθαεηηψλ ‟70-‟80 ε έξεπλα πεξί ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα επηθεληξψζεθε 
ζηελ εθηίκεζε ηεο αλαγλσζηκφηεηάο ηνπο (readability) απφ καζεηέο δηαθφξσλ ειηθηαθψλ, 
γλσζηηθψλ θαη θνηλσληθψλ επηπέδσλ (Johnson, 1979, Kennedy, 1979). Γξήγνξα σζηφζν νη 
έξεπλεο απηήο ηεο ινγηθήο άξρηζαλ λα θζίλνπλ, θπξίσο ιφγσ ζεκαληηθψλ πξνβιεκάησλ 
ζηελ αμηνπηζηία ηνπο.  

Χζηφζν ην εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηα ζρνιηθά βηβιία ζπλερίζηεθε ακείσην κέρξη θαη ζή-
κεξα. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη κφλν γηα ηα ζρνιηθά βηβιία ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ κηα 
αλαδήηεζε ηεο εξεπλεηηθήο εξγνγξαθίαο ζηελ εθπαηδεπηηθή βάζε δεδνκέλσλ ERIC γηα ηελ 
πεξίνδν 1985-2002 απνθάιπςε 222 ζρεηηθέο κειέηεο. Απηέο νη κειέηεο κπνξνχλ λα νκαδν-
πνηεζνχλ ζηηο αθφινπζεο δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο:  

Έξεπλεο νη νπνίεο εζηηάδνληαη ζε επηκέξνπο ζηνηρεία ησλ βηβιίσλ φπσο ην πεξηερφ-

κελν, ε γιψζζα ή νη απεηθνλίζεηο ηνπο, θαη 
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Έξεπλεο νη νπνίεο επηθεληξψλνληαη ζηηο αξρέο κε βάζε ηηο νπνίεο νξγαλψλεηαη ην 
πεξηερφκελν θαη ν ηξφπνο αλαπαξάζηαζεο ηεο θπζηθν-επηζηεκνληθήο γλψζεο ζηα 
βηβιία, πνπ ζηελ πεξίπησζε απηή, ζεσξνχληαη θείκελα πνπ δηαδξακαηίδνπλ ζεκα-
ληηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ησλ πξαθηηθψλ θαη ησλ θνηλσληθψλ ζέζεσλ ησλ ππνθεη-
κέλσλ ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο (εθπαηδεπηηθνί θαη καζεηέο) (Koulaidis and 
Tsatsaroni, 1996).  

Ζ παξνχζα εξγαζία εληάζζεηαη ζηελ παξάδνζε ησλ εξεπλψλ ηεο δεχηεξεο θαηεγνξίαο θαη 
θαηά ζπλέπεηα έρεη σο ζηφρν ηελ παξνπζίαζε ελφο πιέγκαηνο γηα ηελ αλάιπζε δηδαθηηθνχ 
πιηθνχ ην νπνίν είλαη θαηαζθεπαζκέλν κε βάζε αξρέο πνπ έρνπλ σο επίθεληξν ηφζν ην δήηε-
κα ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηεο θαζεκεξηλήο θαη ηεο θπζηθν-επηζηεκνληθήο γλψζεο φζν θαη ην 
δήηεκα ηεο θχζεο ησλ παηδαγσγηθψλ ζρέζεσλ. 

Ζ πξνζέγγηζή καο βαζίδεηαη ζηε ζεψξεζε φηη ηα ζρνιηθά βηβιία είλαη ηα βαζηθά κέζα πιν-
πνίεζεο ησλ παηδαγσγηθψλ αληηιήςεσλ θαη ησλ αξρψλ πνπ δηέπνπλ ην Πξφγξακκα πνπ-
δψλ θαη θαηά ζπλέπεηα έρνπλ θπξίαξρν ξφιν ζηε δηαδηθαζία εζσηεξίθεπζεο ηφζν απφ ηνπο 
εθπαηδεπηηθνχο φζν θαη απφ ηνπο καζεηέο ηνπ ζρνιηθνχ ιφγνπ πεξί ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο. 
Καηά ζπλέπεηα θαζψο νη παηδαγσγηθέο αληηιήςεηο αιιάδνπλ δηαρξνληθά, αιιάδνπλ θαη ηα 
αληίζηνηρα ζρνιηθά βηβιία. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε ζχγθξηζε δπν ζειίδσλ 
απφ ζρνιηθά βηβιία ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟50 θαη ηνπ 2000 πνπ απεη-
θνλίδνληαη ζην ζρήκα 1. 

 
α. Πεγή: Λενληαξίηεο, Γ. (1950). ηνηρεία Φπζηθήο θαη Υεκείαο δηα ηελ Α‟ ηάμε ησλ Γπκλαζί-

σλ. Αζήλα: ΟΔΓΒ, ζ.56. 
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β. Πεγή:  Γθέιηε-Γνχθα, Δ., Παηαξγηάο, Θ.Α., Αξγχξεο, Η. (1999). Βηνινγία Γ΄ Γπκλαζίνπ. 
Αζήλα: ΟΔΓΒ, ζ.87. 

ρήκα 1: Γπν παξαδείγκαηα ζειίδσλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ απφ δπν 

δηαθνξεηηθέο επνρέο πνπ απνπλένπλ δηαθνξεηηθέο παηδαγσγηθέο αληηιήςεηο 

 

Ζ απιή πξνεπηζθφπεζε ησλ δπν ζειίδσλ ηνπ ζρήκαηνο 1 δεκηνπξγεί ηελ δηαηζζεηηθή εληχ-
πσζε φηη απηέο παξαπέκπνπλ ζε δπν εληειψο δηαθξηηέο παηδαγσγηθέο αληηιήςεηο.  Πξνθεη-
κέλνπ σζηφζν λα πεξάζνπκε απφ ην επίπεδν ηεο δηαηζζεηηθήο εληχπσζεο ζην επίπεδν ηεο 
ζπγθεθξηκέλεο πεξηγξαθήο, ρξεηαδφκαζηε έλα ζπγθεθξηκέλν πιαίζην αλάιπζεο ην νπνίν λα 
ιακβάλεη ππφςε ηνπ αθελφο κελ ην θπζηθν-επηζηεκνληθφ πεξηερφκελν θαζαπηφ φζν θαη ηνπο 
ηξφπνπο εθθνξάο ηνπ. ηελ επφκελε ελφηεηα πεξηγξάθεηαη έλα ηέηνην πιαίζην αλάιπζεο. 

ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΣΧΝ ΥΟΛΙΚΧΝ ΒΙΒΛΙΧΝ  

Πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζζεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα δηακνξθψλνπλ ηνλ 
Λφγν ηεο ζρνιηθήο εθδνρήο ηεο θπζηθν-επηζηεκνληθήο γλψζεο ρξεζηκνπνηνχληαη νη έλλνηεο 
ηεο ηαμηλφκεζεο, ηεο πεξηράξαμεο (Bernstein, 1996) θαη ηεο ηππηθφηεηαο (Halliday and 
Martin, 1996). Θα αλαθεξζνχκε αξρηθά ζηελ ηαμηλφκεζε θαη ηελ ηππηθφηεηα θαζψο θαη ζην 
ζπλδπαζκφ ηνπο θαη ζηε ζπλέρεηα ζα εμεηάζνπκε ηελ πεξηράξαμε. 
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Ζ ηαμηλφκεζε αλαθέξεηαη ζηελ ηζρχ ησλ ζπλφξσλ κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ θαηεγνξηψλ γλψ-
ζεο. Σα ζχλνξα απηά αθνξνχλ είηε δηαθνξεηηθά γλσζηηθά αληηθείκελα, είηε ηε δηάθξηζε κεηα-
μχ ηεο ζρνιηθήο θαη ηεο αληίζηνηρεο θαζεκεξηλήο, πξαθηηθν-βησκαηηθήο γλψζεο. ηελ πεξί-
πησζή καο νη θαηεγνξίεο γλψζεηο πνπ εμεηάδνληαη είλαη κφλν ε εμεηδηθεπκέλε θπζηθν-
επηζηεκνληθή γλψζε θαη ε αληίζηνηρε θαζεκεξηλή πξαθηηθν-βησκαηηθή γλψζε ε νπνία ραξα-
θηεξίδεηαη απφ πνηθηιία, απνζπαζκαηηθφηεηα θαη πξνζθφιιεζε ζηα γεγνλφηα (Υαηδεληθήηα, 
2001). Ηζρπξή ηαμηλφκεζε ζεκαίλεη ηζρπξά ζχλνξα κεηαμχ ησλ δχν παξαπάλσ θαηεγνξηψλ 
γλψζεο. Αζζελήο ηαμηλφκεζε αληίζηνηρα, ζεκαίλεη φηη ππάξρεη κεησκέλε κφλσζε κεηαμχ ησλ 
πεξηερνκέλσλ ησλ δχν θαηεγνξηψλ  (Bernstein, 1996).  

Ζ ηππηθφηεηα αληηζηνηρεί ζην βαζκφ επεμεξγαζίαο θαη εμεηδίθεπζεο ησλ εθθξαζηηθψλ θσδί-
θσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα βηβιία (γιψζζα θαη απεηθνλίζεηο). Οη θψδηθεο ρακειήο ηππη-
θφηεηαο αληηζηνηρνχλ ζε θψδηθεο πνπ πξνζνκνηάδνπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ κε θαζεκεξηλνχο 
ηξφπνπο εθθνξάο ηνπ λνήκαηνο.  Αληίζεηα ε πςειή ηππηθφηεηα αληηζηνηρεί ζε θψδηθεο πνπ 
αθνινπζνχλ ηηο ζπκβάζεηο επεμεξγαζκέλσλ ηξφπσλ εθθνξάο ηνπ λνήκαηνο (π.ρ. ρξήζε 
νξνινγίαο, νπζηαζηηθνπνηήζεηο, ξήκαηα ζε παζεηηθή θσλή, αθαηξεηηθέο αλαπαξαζηάζεηο) 
(Halliday and Martin, 1996, Kress and van Leeuwen, 1996). 

Ο ζπλδπαζκφο ηεο ηαμηλφκεζεο θαη ηεο ηππηθφηεηαο δηακνξθψλνπλ ην βαζκφ 
«επηζηεκνληθφηεηαο» ηνπ Λφγνπ ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ, θαζψο ε πξνβνιή ηεο εζσηεξηθήο 
ινγηθήο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο θπζηθν-επηζηεκνληθήο γλψζεο (ηζρπξή ηαμηλφκεζε) θαη ε ηαπ-
ηφρξνλε ρξήζε εμεηδηθεπκέλσλ εθθξαζηηθψλ θσδίθσλ φπσο απηνί πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη 
εηδηθνί (πςειή ηππηθφηεηα), νδεγεί ζαθψο ηνπο καζεηέο πιεζηέζηεξα ζην εζσηεξηθφ πεδίν 
ηεο αληίζηνηρεο γλσζηηθήο πεξηνρήο. Δηδηθφηεξα, ν ζπλδπαζκφο ησλ δχν επηπέδσλ ηηκψλ 
ηεο ηαμηλφκεζεο θαη ηεο ηππηθφηεηαο αληίζηνηρα δηακνξθψλεη ηέζζεξα δηαθνξεηηθά πεδία 
εληφο ησλ νπνίσλ κπνξεί λα εληαρζεί ν Λφγνο ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ, ην εζσηεξηθφ, ην 
κεηαθνξηθφ, ην δεκφζην θαη ην κπζηθφ (γηα ηα Μαζεκαηηθά Dowling, 1994, γηα ηηο Φπζηθέο 
Δπηζηήκεο Koulaidis & Tsatsaroni, 1996) (ρήκα 2).  

 

ρήκα 2: Σα πεδία παηδαγσγηθήο πξαθηηθήο ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ 

ην ζπλδπαζκφ ηαμηλφκεζεο θαη ηππηθφηεηαο 

Σέινο, θάζε ζρνιηθφ βηβιίν (Halliday & Martin, 1996) δηακνξθψλεη κηα θνηλσληθνχ ηχπνπ 
ζρέζε αλάκεζα ζηε «θσλή» ηνπ θαη ζηνπο καζεηέο-αλαγλψζηεο ηνπ. Ζ πεξηράξαμε αληη-
ζηνηρεί ζην βαζκφ πνπ ν έιεγρνο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο απνδίδεηαη ξεηά ζηε 
«θσλή» ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ (πνπ ζπρλά ηαπηίδεηαη κε ηε «θσλή» ηνπ εθπαηδεπηηθνχ) 

  Σαμηλφκεζε 

  Αζζελήο Ιζρπξή 

Τςειή Μπζηθφ Δζσηεξηθφ 

Σ
π

π
ηθ

φ
ηε

η
α

 

Υακειή Γεκφζην Μεηαθνξηθφ 
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(Bernstein, 1996). Ηζρπξή πεξηράξαμε ζεκαίλεη φηη είλαη θαλεξφ φηη ε «θσλή» ηνπ βηβιίνπ 
έρεη ηνλ έιεγρν ηεο  δηαδηθαζίαο. ηαλ ε πεξηράξαμε είλαη ραιαξή, θαίλεηαη φηη γηα ην καζε-
ηή-αλαγλψζηε επηθπιάζζεηαη κηα θνηλσληθή ζέζε ζχκθσλα κε ηελ νπνία θαίλεηαη λα έρεη 
κεγαιχηεξε δπλαηφηεηα απηελέξγεηαο. 

Ζ έλλνηα ηεο πεξηράξαμεο κπνξεί πεξαηηέξσ λα δηαθξηζεί ζηηο δηαζηάζεηο: α) ηνπ βαζκνχ 
θνηλσληθήο επηβνιήο ηεο «θσλήο» ηνπ βηβιίνπ πάλσ ζηνπο καζεηέο θαη β) ηνπ ειέγρνπ πνπ 
αζθεί ην βηβιίν ζηηο ζπλζήθεο εκπινθήο ησλ καζεηψλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Δηδηθφηε-
ξα, ηζρπξή πεξηράξαμε φζνλ αθνξά ζηελ πξψηε δηάζηαζε, ζεκαίλεη φηη νη καζεηέο ηνπνζε-
ηνχληαη θνηλσληθά ζε κηα ππνδεέζηεξε θνηλσληθή ζέζε αδπλακίαο θαη απνδνρήο ηνπ ειέγρνπ 
ηνπ βηβιίνπ, ελψ ε αζζελήο πεξηράξαμε ηζνδπλακεί κε ζπλζήθεο άκβιπλζεο ηνπ ειέγρνπ 
ηνπ. Παξάιιεια, ηζρπξή πεξηράξαμε φζνλ αθνξά ηηο ζπλζήθεο εκπινθήο ησλ καζεηψλ ζηε 
καζεζηαθή δηαδηθαζία, ζεκαίλεη φηη απηέο νη ζπλζήθεο είλαη πιήξσο πξνθαζνξηζκέλεο απφ 
ην βηβιίν ην νπνίν δελ αθήλεη θαλέλα πεξηζψξην δηαπξαγκάηεπζήο ηνπο, ελψ αληηζηνίρσο 
αζζελήο πεξηράξαμε ζεκαίλεη φηη ην βηβιίν αθήλεη πεξηζψξηα ζηνπο καζεηέο λα θαζνξίζνπλ 
νη ίδηνη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα εκπιαθνχλ ζηε δηαδηθαζία νηθεηνπνίεζεο ηεο γλψζεο 
(Bernstein, 1996). 

πλδπάδνληαο πεξαηηέξσ ηηο ηηκέο ηεο ηαμηλφκεζεο, ηεο ηππηθφηεηαο θαη ηεο πεξηράξαμεο 
(θαη εμαηξψληαο ην κπζηθφ πεδίν επεηδή δελ βξίζθεη ζπλήζσο εθαξκνγή ζηα ζρνιηθά βηβιία) 
δηακνξθψλνληαη ζπλνιηθά έμη θπξίαξρα πεδία πξαθηηθήο. Απηά ηα έμη πεδία παηδαγσγηθήο 
πξαθηηθήο νλνκαηίδνληαη κε βάζε ηνπο φξνπο πνπ εηζαρζήθαλε πξνεγνπκέλσο κε ηελ πξν-
ζζήθε ησλ αληηζεηηθψλ επηζεηηθψλ πξνζδηνξηζκψλ ζπληεξεηηθφ-πξννδεπηηθφ νη νπνίνη αληη-
ζηνηρνχλ  ζηε δηάθξηζε κεηαμχ ηζρπξήο θαη αζζελνχο πεξηράξαμεο (Bernstein, 1996, Κνπιατ-
δήο θ.ά, 1999) (ρήκα 3). 

 

ρήκα 3: Σα πεδία παηδαγσγηθήο πξαθηηθήο  πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην 

ζπλδπαζκφ ηαμηλφκεζεο, ηππηθφηεηαο θαη πεξηράξαμεο 

ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ηα επίπεδα ηεο ηαμηλφκεζεο, ηεο ηππηθφηεηαο 
θαη ηεο πεξηράξαμεο ηα νπνία δηακνξθψλνπλ ην πεδίν παηδαγσγηθήο πξαθηηθήο εληφο ηνπ 

  Πεξηράξαμε 

  Αζζελήο Ιζρπξή 
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Πξννδεπηηθφ 
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πληεξεηηθφ 
εζσηεξηθφ 

Μέηξηα 
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Πξννδεπηηθφ 

δεκφζην 

πληεξεηηθφ 

δεκφζην 
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νπνίνπ εληάζζεηαη ην θάζε ζρνιηθφ βηβιίν, θαζνξίδνληαη απφ ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία ηεο 
γιψζζαο, ηεο εηθνλνγξάθεζεο ηνπ αιιά θαη ην ζπλδπαζκφ ησλ δπν απηψλ εθθξαζηηθψλ 
ζπζηεκάησλ ζε θαζέλα απφ απηά. Γηα παξάδεηγκα ε ρξήζε πξνζηαθηηθήο ηείλεη λα θαζηζηά 
ξεηφ ηνλ έιεγρν ηνπ βηβιίνπ πάλσ ζηνπο καζεηέο θαη άξα λα απμάλεη ηελ πεξηράξαμε. Αληη-
ζηνίρσο, ε εθηελήο χπαξμε κε γξακκηθψλ ζειίδσλ φπσο ε δεχηεξε ζειίδα ηνπ ζρήκαηνο 1, 
νη νπνίεο επηηξέπνπλ πνιιαπιά «κνλνπάηηα αλάγλσζεο» ζηνπο καζεηέο, ηείλεη λα απμάλεη 
ην βαζκφ ειέγρνπ ησλ ηειεπηαίσλ πάλσ ζηελ επηθνηλσληαθή-παηδαγσγηθή δηαδηθαζία θαη 
άξα ηείλεη λα εμαζζελίδεη ηελ πεξηράξαμε. Σν ζχλνιν ησλ εηδηθφηεξσλ ζηνηρείσλ ηεο γιψζ-
ζαο, ηεο εηθνλνγξάθεζεο αιιά θαη ηνπ ζπλδπαζκνχ ηνπο ηα νπνία δηακνξθψλνπλ ηηο ηηκέο 
ηεο ηαμηλφκεζεο, ηεο ηππηθφηεηαο θαη ηεο πεξηράξαμεο κπνξνχλ λα αλαδεηεζνχλ ζε άιιεο 
εξγαζίεο καο (Κνπιατδήο, θ.ά, 2002, Dimopoulos, Koulaidis & Sklaveniti, 2003, Dimopoulos, 
Koulaidis & Sklaveniti, 2005). 

ηε επφκελε ελφηεηα ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην πιαίζην ηεο αλάιπζεο πνπ εθηέζεθε παξαπά-
λσ πξνεγνπκέλσο πξνθεηκέλνπ λα εληνπίζνπκε ηηο παηδαγσγηθέο κεηαηνπίζεηο πνπ έρνπλ 
ζπληειεζηεί (εάλ έρνπλ ζπληειεζηεί), αλάκεζα ζηα ζρνιηθά βηβιία ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ 
ηεο ακέζσο πξνεγνχκελεο γεληάο θαη ηεο ζεκεξηλήο, ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε. 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ 

Σν δείγκα ηεο έξεπλάο καο απνηειείηαη απφ δπν ηπραία επηιεγκέλεο ελφηεηεο ζρεηηθέο κε ηηο 
Φπζηθέο Δπηζηήκεο απφ: α) έμη βηβιία ηεο ακέζσο πξνεγνχκελεο γεληάο εθ ησλ νπνίσλ ηα 
ηέζζεξα εθδφζεθαλ ην 1984 θαη αληηζηνηρνχλ ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν «Μειέηε Πεξηβάιιν-
ληνο» ησλ ηάμεσλ Α‟ –Γ‟ Γεκνηηθνχ θαη ηα δπν εθδφζεθαλ ην 2001 θαη αληηζηνηρνχλ ζην γλσ-
ζηηθφ αληηθείκελν «Φπζηθά» ηεο Δ‟ θαη η‟ Γεκνηηθνχ (βιέπε Πίλαθα 1 ηνπ Παξαξηήκαηνο) 
θαη β) ηα αληίζηνηρα έμη ζχγρξνλα βηβιία ηα νπνία εθδφζεθαλ φια ην 2006 (βιέπε Πίλαθα 2 
ηνπ Παξαξηήκαηνο).  

ια ηα ζρεηηθά θεθάιαηα αλαιχζεθαλ σο πξνο ην βαζκφ ηαμηλφκεζεο, ηππηθφηεηαο θαη πεξη-
ράξαμεο απφ ηνλ νπνίν ραξαθηεξίδνληαη θαη έηζη ην θάζε βηβιίν ηνπνζεηήζεθε ζε έλα απφ ηα 
έμη πεδία παηδαγσγηθήο πξαθηηθήο πνπ απεηθνλίδνληαη ζην ρήκα 3.  

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Με βάζε ηε ζρεηηθή αλάιπζε, νη ιεπηνκέξεηεο ηεο νπνίαο ζηελ παξνχζα εξγαζία παξαιεί-
πνληαη ράξηλ ζπληνκίαο, αιιά θαη γηαηί έρνπλ εθηελψο παξνπζηαζηεί ζε πξνεγνχκελεο εξγα-
ζίεο καο (π.ρ. Κνπιατδήο θ.ά, 2002), πξνθχπηεη ε αθφινπζε εηθφλα. 

ζνλ αθνξά ζηε ζχγθξηζε αλάκεζα ζηα πξνεγνχκελεο γεληάο θαη ηα ζχγρξνλα βηβιία ηνπ 
καζήκαηνο «Μειέηε Πεξηβάιινληνο» νη ηάζεηο πνπ πξνθχπηνπλ είλαη αχμεζε ηεο εμεηδίθεπ-
ζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο (αχμεζε ηεο ηαμηλφκεζεο), δηαηήξεζε ηνπ βαζκνχ εμεηδίθεπζεο 
ησλ εθθξαζηηθψλ κέζσλ ζηα ίδηα επίπεδα (ίδηα ηππηθφηεηα) θαη δηεχξπλζε ησλ δπλαηνηήησλ 
ειέγρνπ απφ ηελ πιεπξά ησλ καζεηψλ-αλαγλσζηψλ).  

Δηδηθφηεξα ε αχμεζε ηεο εμεηδίθεπζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ θαηαδεηθλχεηαη απφ ην γεγνλφο φηη 
ζηα ζχγρξνλα βηβιία ππάξρνπλ πεξηζζφηεξα θεθάιαηα αθηεξσκέλα ζε ζέκαηα πνπ ακηγψο 
εκπίπηνπλ ζην πεδίν ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ. Σέηνηα ζέκαηα είλαη νη αλαθνξέο ζην αλζξψ-
πηλν ζψκα, ζηα θπηά θαη ζηα δψα, ζηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα θαη ζηνλ ήρν ζηελ Α‟ ηάμε, ζην 
λεξφ, ζηνλ θαηξφ, ζηε δηάθξηζε νξγαληθψλ θαη αλφξγαλσλ πιηθψλ ζηε Β‟ ηάμε, ζηηο ζρέζεηο 
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δσληαλψλ νξγαληζκψλ θαη πεξηβάιινληνο, ζηε ζρέζε ηξνθήο θαη ελέξγεηαο ζηε Γ‟ ηάμε,  ζηα 
νηθνζπζηήκαηα, θαη ζηα κείγκαηα  ζηε Γ‟ ηάμε.  

Χζηφζν παξά ην γεγνλφο ηεο κεγαιχηεξεο εμεηδίθεπζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο, ηα ζχγρξνλα 
βηβιία ησλ ηάμεσλ Α‟-Γ‟ Γεκνηηθνχ, ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ έληνλε ηάζε λα παξνπζηάδνπλ 
ην πεξηερφκελν απηφ αλακεκεηγκέλν κε πνιιά ζηνηρεία ηεο θαζεκεξηλήο πξαθηηθν-βησκαηηθήο 
γλψζεο. Καηά ζπλέπεηα ε ζπλνιηθή ηαμηλφκεζε εμαθνινπζεί λα ραξαθηεξίδεηαη σο αζζελήο 
(βιέπε Παξάδεηγκα 1). 

Παξάδεηγκα 1 

 

Πεγή: Κφθθνηαο, Π., Αιεμφπνπινο, Γ., Μαιακίηζα, Α., Μαληάο, Γ., Παιακαξά, 
Μ., Παλαγησηάθε, Π., Πήιηνπξαο, Π. (2006). Μειέηε Πεξηβάιινληνο Γ‟ Γεκνηη-

θνχ, Αζήλα: ΟΔΓΒ, ζ.123. 

Ζ ζπλνιηθά αζζελήο ηαμηλφκεζε, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ρακειή ηππηθφηεηα ησλ εθθξαζηηθψλ 
θσδίθσλ (γιψζζα θαη εηθνλνγξάθεζε) ηνπνζεηεί ηα αληίζηνηρα βηβιία ζην δεκφζην πεδίν 
παηδαγσγηθήο πξαθηηθήο αλ θαη πιεζηέζηεξα ζην κεηαθνξηθφ ζε ζρέζε κε ηα βηβιία πνπ 
αληηθαηέζηεζαλ. 

Ζ πιένλ αμηνζεκείσηε αιιαγή σζηφζν εληνπίδεηαη ζηελ αχμεζε ηνπ ειέγρνπ απφ ηελ πιεπ-
ξά ησλ καζεηψλ πνπ ππνβάιιεηαη απφ ην ζπλνιηθφ ζρεδηαζκφ ησλ ζχγρξνλσλ βηβιίσλ. Σα 
εηδηθφηεξα ζηνηρεία πνπ ζπκβάιινπλ πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε είλαη: α) νη πνιιαπιέο κε 
γξακκηθέο ζειίδεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα βηβιία, β) νη ζπρλέο εξσηήζεηο, δξαζηεξηφηεηεο 
θαη δνθηκαζίεο κέζσ ησλ νπνίσλ επηρεηξείηαη νη καζεηέο λα νηθνδνκήζνπλ είηε ζε αηνκηθή 
είηε ζε νκαδηθή βάζε ην πεξηερφκελν ηεο θάζε ελφηεηαο εθθηλψληαο ζπρλά απφ ηελ πξαθηηθν
-βησκαηηθή ηνπο εκπεηξία (επνηθνδνκεηηθή πξνζέγγηζε), γ) νη αλαζηνραζηηθνχ ηχπνπ δνθη-
καζίεο ζην ηέινο ηεο θάζε ελφηεηαο νη νπνίεο βνεζνχλ ηνπο καζεηέο λα αλαζθεπάζνπλ ηελ 
πνξεία ηεο κάζεζήο ηνπο (π.ρ. «Ζ δηθή καο εξψηεζε», «Ο κίηνο ηεο Αξηάδλεο», «Σν ζεκεησ-
καηάξηφ καο» ζηε Γ‟ ηάμε, ή «Μηα δσγξαθηά απφ ιέμεηο» ζηε Γ‟ ηάμε). 

Ο ελεξγεηηθφο ξφινο πνπ απνδίδεηαη απφ ηα λέα ζρνιηθά βηβιία ζηνπο καζεηέο, ν νπνίνο 
είλαη πην νξαηφο απφ φ,ηη ζηα ακέζσο πξνεγνχκελεο γεληάο αληηθαηνπηξίδεηαη απφ ην Παξά-
δεηγκα 2. 
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Παξάδεηγκα 2 

 

Πεγή: Πιαθίηζε, Α., Κνληνγηάλλε, Α., ππξάηνπ, Δ., Μαλψιε, Β. (2006). Με-
ιέηε Πεξηβάιινληνο Α‟ Γεκνηηθνχ. Αζήλα: ΟΔΓΒ, ζ. 8  (Απφζπαζκα απφ ηνλ 
πξφινγν ηνπ βηβιίνπ). 

πλνςίδνληαο ηελ εηθφλα πνπ πξνθχπηεη γηα ηα βηβιία ηεο Α‟-Γ‟ ηάμεο ζα ιέγακε φηη ε παηδα-
γσγηθή κεηαηφπηζε πνπ παξαηεξείηαη είλαη απηή πνπ θαίλεηαη ζην ζρήκα 4. χκθσλα κε 
απηή, ηα βηβιία ηεο λέαο γεληάο εμαθνινπζνχλ φπσο θαη ηα ακέζσο πξνεγνχκελεο λα εληάζ-
ζνληαη ζην πξννδεπηηθφ δεκφζην πεδίν πξαθηηθήο αιιά κε ζαθείο ηάζεηο ελίζρπζεο ηεο 
επηζηεκνληθφηεηάο ηνπο (θπξίσο ιφγσ αχμεζεο ηεο εμεηδίθεπζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο) θαη 
ηαπηφρξνλεο ραιάξσζεο ηεο πεξηράξαμεο ηελ νπνία ππνβάιινπλ. 
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ρήκα 4: Ζ παηδαγσγηθή κεηαηφπηζε αλάκεζα ζηα λέα θαη ζηα ακέζσο πξνεγνχκελεο 
γεληάο ησλ βηβιίσλ ηεο Μειέηεο Πεξηβάιινληνο ηεο Α‟-Γ‟ ηάμεο 

Ζ αληίζηνηρε εηθφλα πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ζχγθξηζε ησλ λέσλ κε ηα πξνεγνχκελα βηβιία 
ηνπ καζήκαηνο «Φπζηθά» ηεο Δ‟ θαη η‟ Γεκνηηθνχ, αλαδεηθλχεη ηηο αθφινπζεο παηδαγσγηθέο 
κεηαηνπίζεηο. Καη‟ αξρήλ φζνλ αθνξά ηελ ηαμηλφκεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο θαίλεηαη φηη ηα 
λέα βηβιία παξνπζηάδνπλ ηε θπζηθν-επηζηεκνληθή γλψζε πνιχ πην εμεηδηθεπκέλε θαη απν-
θνκκέλε απφ ηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθν-βησκαηηθή γλψζε ζε ζρέζε κε ηα ακέζσο πξνεγνχ-
κελα. Δίλαη κάιηζηα ραξαθηεξηζηηθή ε ηάζε ησλ λέσλ βηβιίσλ λα επηρεηξνχλ λα εηζαγάγνπλ 
ηνπο καζεηέο ζην κηθξνζθνπηθφ κνληέιν ηεο χιεο πξνθεηκέλνπ απηνί λα είλαη ζε ζέζε λα 
εξκελεχνπλ κηα ζεηξά απφ θαηλφκελα ηνπ καθξφθνζκνπ φπσο είλαη νη καθξνζθνπηθέο ηδηφ-
ηεηεο ησλ ζσκάησλ, ε ηήμε, ε πήμε, ε δηαζηνιή θαη ε ζπζηνιή, ην ειεθηξηθφ ξεχκα, θιπ 
(Βιέπε Παξάδεηγκα 3). 

Παξάδεηγκα 3 

 

Πεγή: Απνζηνιάθεο, Δ.Γ., Παλαγνπνχινπ, Δ., άββαο, ., Σζαγιηψηεο, Ν., 
Παληαδήο, Γ., σηεξίνπ, ., Σφιηαο, Β., Σζαγθνγέσξγα, Α., Καιθάλεο, Γ. 

(2006). Φπζηθά Δ‟ Γεκνηηθνχ-Δξεπλψ θαη Αλαθαιχπησ. Αζήλα: ΟΔΓΒ, ζ. 14. 

  Πεξηράξαμε 

  Αζζελήο Ιζρπξή 

Τςειή 
Πξννδεπηηθφ 
εζσηεξηθφ 

πληεξεηηθφ 
εζσηεξηθφ 

Μέηξηα 

 

Πξννδεπηηθφ 
κεηαθνξηθφ 

πληεξεηηθφ 

κεηαθνξηθφ 

Δ
π

ηζ
ηε

κ
ν

λ
ηθ

φ
ηε

ηα
 

 (
ηα

μη
λ

φ
κ

ε
ζ

ε
 &

 η
π

π
ηθ

φ
ηε

ηα
) 

Υακειή 

 

πληεξεηηθφ 

δεκφζην 

 

Πξννδεπηηθφ 
δεκφζην 



100  ΔΓΗΦΔ 2008  

 

Ζ αχμεζε ηεο εμεηδίθεπζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ λέσλ βηβιίσλ ηεο Δ‟ θαη η‟ Γεκνηηθνχ ζπκ-
βαδίδεη θαη κε ηελ αχμεζε ηεο εμεηδίθεπζεο ησλ εθθξαζηηθψλ θσδίθσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχ-
ληαη ζε απηά. πγθεθξηκέλα φζνλ αθνξά ζηε γξαπηή γιψζζα είλαη εκθαλήο ε ρξήζε πνιια-
πιψλ ζηνηρείσλ φπσο ε ρξήζε φξσλ, εμηζψζεσλ, ξεκάησλ ζε παζεηηθή θσλή, νπζηαζηηθν-
πνηήζεσλ θαη πεξίπινθεο ζπληαθηηθήο δνκήο ησλ πξνηάζεσλ πνπ εληζρχνπλ ζεκαληηθά ηελ 
ηππηθφηεηά ηεο (βιέπε Παξάδεηγκα 4).  

Παξάδεηγκα 4 

 

Πεγή: Απνζηνιάθεο, Δ.Γ., Παλαγνπνχινπ, Δ., άββαο, ., Σζαγιηψηεο, Ν., 
Παληαδήο, Γ., σηεξίνπ, ., Σφιηαο, Β., Σζαγθνγέσξγα, Α., Καιθάλεο, Γ., 

(2006), Φπζηθά Δ‟ Γεκνηηθνχ-Δξεπλψ θαη Αλαθαιχπησ, Αζήλα: ΟΔΓΒ, ζ. 15. 

 

Απφ πςειφηεξε ηππηθφηεηα θαίλεηαη λα ραξαθηεξίδεηαη θαη ν απεηθνληζηηθφο θψδηθαο ησλ 
λέσλ βηβιίσλ ησλ «Φπζηθψλ» θαζψο ζε απηά ζπκπεξηιακβάλεηαη κεγαιχηεξν πιήζνο ζπκ-
βαηηθψλ, αθαηξεηηθψλ ηερλν-επηζηεκνληθψλ αλαπαξαζηάζεσλ (π.ρ. γξαθήκαηα, πίλαθεο 
δεδνκέλσλ, ράξηεο, δηαγξάκκαηα). 

Παξά ηελ ηάζε γηα κεγαιχηεξε εμεηδίθεπζε πεξηερνκέλνπ θαη θσδίθσλ ηα λέα βηβιία, ηα ζρε-
ηηθά ηκήκαηα δελ μεθεχγνπλ απφ ην κεηαθνξηθφ πεδίν πξαθηηθήο (πςειή εμεηδίθεπζε πεξηε-
ρνκέλνπ κε ρακειή ηππηθφηεηα) ελψ επίζεο ζε απηά εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ πνιιά ηκή-
καηα πνπ εκπίπηνπλ ζην δεκφζην πεδίν πξαθηηθήο (ρακειή ηαμηλφκεζε θαη ηππηθφηεηα).  

ε ζρέζε κε ην δήηεκα ηεο θαηαλνκήο ηνπ ειέγρνπ αλάκεζα ζην βηβιίν θαη ηνπο καζεηέο-
αλαγλψζηεο θαίλεηαη φηη δελ ππάξρεη θακία ηδηαίηεξε δηαθνξνπνίεζε αλάκεζα ζηα ζχγρξν-
λα θαη ζηα ακέζσο πξνεγνχκελεο γεληάο βηβιία ησλ «Φπζηθψλ» (ίδηα επίπεδα πεξηράξα-
μεο). Σν βαζηθφ κνληέιν πνπ θπξηαξρεί είλαη απηφ ηεο αλαθαιππηηθήο κάζεζεο φπνπ νη κα-
ζεηέο κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ θαη ηνπ βηβιίνπ, πξνρσξνχλ ζε πεηξακαηη-
θέο δηαδηθαζίεο θαη δηαηππψλνπλ ζπκπεξάζκαηα (βιέπε Παξάδεηγκα 5). Με βάζε ην κνληέ-
ιν απηφ ν έιεγρνο κνηξάδεηαη ζε θάπνην βαζκφ αλάκεζα ζην καζεηή θαη ην βηβιίν, αιιά ν 
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καζεηήο απνιακβάλεη ρακειφηεξα επίπεδα ειέγρνπ απφ φ,ηη ζηελ επνηθνδνκεηηθή πξνζέγγη-
ζε πνπ πηνζεηνχλ ηα βηβιία Α‟-Γ‟ Γεκνηηθνχ. 

Παξάδεηγκα 5 

 

Πεγή: Απνζηνιάθεο, Δ.Γ., Παλαγνπνχινπ, Δ., άββαο, ., Σζαγιηψηεο, Ν., Παληα-
δήο, Γ., σηεξίνπ, ., Σφιηαο, Β., Σζαγθνγέσξγα, Α., Καιθάλεο, Γ., (2006), Φπζηθά Δ‟ 
Γεκνηηθνχ-Δξεπλψ θαη Αλαθαιχπησ, Αζήλα: ΟΔΓΒ, ζ. 11. (Απφζπαζκα απφ ηνλ 
πξφινγν ηνπ βηβιίνπ). 

πλνςίδνληαο ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο γηα ηα λέα θαη ηα πξνεγνχκελα 
βηβιία Δ‟θαη η‟ Γεκνηηθνχ ζα ιέγακε φηη ε βαζηθφηεξε παηδαγσγηθή κεηαηφπηζε πνπ έρεη 
ζπληειεζηεί είλαη απηή πνπ θαίλεηαη απφ ηελ θπκαηηζηή γξακκή ζην ζρήκα 5.  

 
 ρήκα 5: Ζ παηδαγσγηθή κεηαηφπηζε αλάκεζα ζηα λέα θαη ζηα ακέζσο πξνε-

γνχκελεο γεληάο ησλ βηβιίσλ ησλ Φπζηθψλ ηεο Δ‟& η‟ ηάμεο 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Σα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε είλαη ηξία. 
Πξψηνλ ηα βηβιία ηεο Μειέηεο Πεξηβάιινληνο ραξαθηεξίδνληαη απφ έλα μεθάζαξν παηδαγσ-
γηθφ ζηίγκα θαζψο αλήθνπλ ζαθψο θαη απνθιεηζηηθά ζε έλα κφλν παηδαγσγηθφ πεδίν πξα-
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θηηθήο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ηνπιάρηζηνλ ζην επίπεδν ηνπ ζρεδηαζκνχ εθπέκπνπλ έλα μεθάζα-
ξν κήλπκα σο πξνο ηηο παηδαγσγηθέο ηνπο πξνζέζεηο ηφζν πξνο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαηά 
θχξην ιφγν, φζν φκσο θαη πξνο ηνπο καζεηέο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ηα βηβιία ησλ Φπζηθψλ 
ηεο Δ‟ θαη η‟ Γεκνηηθνχ ζπκπεξηιακβάλνπλ ζηνηρεία απφ δηαθνξεηηθά πεδία πξαθηηθήο 
(βξίζθνληαη ζηε δηεπαθή ηνπιάρηζηνλ ηεζζάξσλ δηαθνξεηηθψλ πεδίσλ) θαη έηζη είλαη πηζαλφ 
λα εθπέκπνπλ θάπσο αζαθή κελχκαηα σο πξνο ηηο παηδαγσγηθέο ηνπο πξνζέζεηο. Χζηφζν 
απηή αθξηβψο ηνπο ε πνιπκνξθία ίζσο λα επηηξέπεη ζηα βηβιία απηά λα ππνζηεξίδνληαη ζε 
κεγαιχηεξν βαζκφ απφ εθπαηδεπηηθνχο κε επξχηεξν ξεπεξηφξην παηδαγσγηθψλ αληηιήςεσλ 
θαη πξαθηηθψλ. 
Σν δεχηεξν ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη αθνξά ηελ παηδαγσγηθή «αζπλέρεηα» πνπ εληνπί-
δεηαη αλάκεζα ζηα βηβιία ησλ ηεζζάξσλ πξψησλ, κε ηα βηβιία ησλ δπν ηειεπηαίσλ ηάμεσλ 
ηνπ Γεκνηηθνχ. Δηδηθφηεξα ελψ ηα βηβιία ησλ ηεζζάξσλ πξψησλ ηάμεσλ αλήθνπλ ζην πξνν-
δεπηηθφ δεκφζην πεδίν πξαθηηθήο, ζεκαληηθά ηκήκαηα ησλ βηβιίσλ ησλ δπν ηειεπηαίσλ ηάμε-
σλ θζάλνπλ λα αλήθνπλ ζηηο παξπθέο ηνπ κεηαθνξηθνχ θαη ηνπ ζπληεξεηηθνχ πεδίνπ πξα-
θηηθήο. Απηφ κεηαθξάδεηαη ζε κηα απφηνκε κεηαβνιή ηφζν ζην βαζκφ εμεηδίθεπζεο ηνπ πεξηε-
ρνκέλνπ θαη ησλ θσδίθσλ ησλ βηβιίσλ φζν φκσο θαη ζηελ πξνζέγγηζε πνπ πηνζεηείηαη σο 
πξνο ην ξφιν ηνπ καζεηή ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Ζ αζπλέρεηα απηή ίζσο απνηειεί 
πξφβιεκα ζηε καζεζηαθή πνξεία ησλ καζεηψλ ηνπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ. 

Σέινο κε δεδνκέλν φηη ζχκθσλα κε ηα πνξίζκαηα ζρεηηθά πξφζθαηεο έξεπλαο (θιαβελίηε, 
2003), ηα πεξηζζφηεξα βηβιία ηνπ Γπκλαζίνπ, αλήθνπλ βαζηθά ζην κεηαθνξηθφ πεδίν, κε 
νξηζκέλα κφλν επηκέξνπο ηκήκαηά ηνπο λα αλήθνπλ ζην εζσηεξηθφ πεδίν, θαίλεηαη φηη κε ηα 
λέα βηβιία επηρεηξείηαη κηα πξφσξε «γπκλαζηνπνίεζε» ζηηο δπν ηειεπηαίεο ηάμεηο ηνπ Γεκν-
ηηθνχ. Δίλαη σζηφζν εμαηξεηηθά ακθίβνιν εάλ νη καζεηέο έρνπλ ηε γλσζηηθή σξηκφηεηα λα 
παξαθνινπζήζνπλ κηα ηέηνηα πξφσξε επαθή ηνπο κε θπζηθν-επηζηεκνληθέο έλλνηεο θαη κν-
ληέια πςειήο αθαηξεηηθφηεηαο θαη εμεηδίθεπζεο ή επίζεο εάλ νη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί ηεο 
πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο δηαζέηνπλ ηελ απαξαίηεηε εθπαίδεπζε γηα λα ππνζηεξίμνπλ 
δηδαθηηθά κε επάξθεηα κηα ηέηνηα επηινγή (Koulaidis & Dimopoulos, 2003). 
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ηηο ηδέεο. 

ΛΔΞΔΙ-ΚΛΔΙΓΙΑ: αλάιπζε ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ, πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, δηδαζθαιία 
ηεο ελέξγεηαο 

 

ΔΙΑΓΧΓΖ 

Σα ηειεπηαία ηξηάληα πεξίπνπ ρξφληα αλαπηχρζεθε δηεζλψο θαη ζηελ Διιάδα έλα επξχ αλα-
πηπμηαθφ θαη εξεπλεηηθφ ξεχκα ζρεηηθφ κε ηελ εηζαγσγή ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ φισλ ησλ 
εθπαηδεπηηθψλ βαζκίδσλ, απφ ηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε κέρξη ην πςειφηεξν ιπθεηαθφ 
επίπεδν, ηεο ελλνίαο ηεο ελέξγεηαο εμ αηηίαο ηεο επηζηεκνληθήο ηεο ζπνπδαηφηεηαο αιιά, 
θπξίσο, ηνπ θνηλσληθνχ ελδηαθέξνληνο πνπ πξνθαιεί (Κνιηφπνπινο, 2006α ; Domenech et 
al., 2007). ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟70 εκθαλίδνληαη ηα πξψηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ σο 
αληίδξαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ κεγάισλ βηνκεραληθψλ ρσξψλ ζηηο πεηξειατθέο 
θξίζεηο θαη γεληθφηεξα ζηελ ελεξγεηαθή θξίζε πνπ εκθαλίδεηαη θαη ηηο πιήηηεη ζηηο αξρέο 
απηήο ηεο δεθαεηίαο. Παξάιιεια, νκάδεο εξεπλεηψλ, θπξίσο απφ ην ξαγδαία αλαπηπζζφκε-
λν ρψξν ηεο Γηδαθηηθήο ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ, δηεξεπλνχλ ηηο αληηιήςεηο θαη ηηο λνεηηθέο 
παξαζηάζεηο πνπ δηακνξθψλνπλ νη καζεηέο γηα ηελ έλλνηα ηεο ελέξγεηαο, ηηο νπνίεο ζπλδέ-
νπλ κε ηηο δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο θαηλνηφκσλ δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ πνπ ζηνρεχνπλ 
ηφζν ζηε γλσζηηθή αλάπηπμε φζν θαη ζηε δηακφξθσζε θαηάιιεισλ ζηάζεσλ ζρεηηθψλ κε 
ηηο θνηλσληθέο ρξήζεηο ηεο έλλνηαο (εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θιπ). «Πσο νη καζεηέο αληηιακ-
βάλνληαη ηελ ελέξγεηα;», «Δίλαη δπλαηή ε δηδαζθαιία ηεο έλλνηαο ζηελ πξνζρνιηθή θαη πξσ-
ηνβάζκηα εθπαίδεπζε;», «Τπάξρνπλ έλα ή πεξηζζφηεξα ελλνηνινγηθά πιαίζηα ή/θαη κηα ή 
πεξηζζφηεξεο θνηλσληθέο πξαθηηθέο αλαθνξάο πνπ λα εμαζθαιίδνπλ ιεηηνπξγηθφηεξα θαη 
απνδνηηθφηεξα πιαίζηα δηδαζθαιίαο ηεο έλλνηαο;». Ηδνχ κεξηθά απφ ηα εξεπλεηηθά εξσηήκα-
ηα πνπ εθθξάδνληαη ξεηά ή ππνλννχληαη ηελ πιένλ παξαγσγηθή πεξίνδν γηα ηε ζρεηηθή 
έξεπλα, δειαδή, ηηο δεθαεηίεο ‟70 θαη ‟80 (Driver & Millar, 1985 ; ASTER, 1986 ; Ρέληδνο, 
1985 ; Κνιηφπνπινο, 1997). Σα εξεπλεηηθά πνξίζκαηα θαη νη αλαπηπμηαθέο πξνζπάζεηεο 
απηήο ηεο επνρήο εκπινπηίδνπλ ηηο ζπδεηήζεηο θαη επεξεάδνπλ ηηο απνθάζεηο γηα ηε δνκή, 
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ην πεξηερφκελν ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ θαη ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ πνιιψλ εθπαη-
δεπηηθψλ ζπζηεκάησλ ηα ρξφληα πνπ αθνινπζνχλ. Σν εξεπλεηηθφ θαη αλαπηπμηαθφ απηφ ξεχ-
κα φρη κφλν δελ ακθηζβεηείηαη ζηηο κέξεο καο, αιιά απνηειεί βάζε γηα πεξαηηέξσ αλάπηπμε 
θαη έξεπλα ζην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα (Domenech et al., 2007).  

ηελ εξγαζία απηή πξφθεηηαη λα δείμνπκε φηη θακηά απφ ηηο βαζηθέο ηδέεο πνπ αλαδείρζεθαλ 
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηξηαληάρξνλεο έξεπλαο ζηνλ ηνκέα ηεο Γηδαθηηθήο ησλ Φπζηθψλ Δπη-
ζηεκψλ θαη ζρεηίδνληαη κε ηε δηδαζθαιία ηεο έλλνηαο ηεο ελέξγεηαο, δελ ρξεζηκνπνηήζεθε 
ζην ζρεδηαζκφ ηεο δνκήο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ηζρχνληνο πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ 
ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, κε απνηέιεζκα ηελ αδπλακία ηνπ πξνγξάκκαηνο λα πξν-
ζθέξεη ηα δηδαθηηθά θαη καζεζηαθά πιενλεθηήκαηα πνπ ελ δπλάκεη ελππάξρνπλ ζε απηέο ηηο 
ηδέεο. Ζ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ πνπ επηρεηξήζεθε, εζηηάζηεθε ζηα επηζηεκνινγηθά ραξαθηε-
ξηζηηθά ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ / ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ ησλ ηξηψλ ζπληζησζψλ ηεο ζρν-
ιηθήο επηζηεκνληθήο γλψζεο: ηεο ελλνηνινγηθήο, ηεο κεζνδνινγηθήο θαη ηεο πνιηηηζκηθήο 
(Κνιηφπνπινο, 2006β). 

ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΔ ΠΡΟΠΑΘΔΙΔ ΚΑΙ ΔΡΔΤΝΖΣΙΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ 
ΓΙΑ ΣΖ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΖ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

Ζ ελέξγεηα απνηειεί ηδηαίηεξα αθεξεκέλε έλλνηα ηεο νπνίαο ην λφεκα ζπκππθλψλεηαη, θπξί-
σο, ζηελ αξρή δηαηήξεζήο ηεο (Feynmann, 1990 ; Kuhn, 1977). Σν επηζηεκνληθφ λφεκα ηεο 
έλλνηαο απηήο δηαθέξεη ξηδηθά απφ ην λφεκα πνπ ιακβάλεη ζηελ θαζεκεξηλή δσή (ελέξγεηα = 
δξαζηεξηφηεηα). Κάησ απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, ζα ήηαλ ηδηαίηεξα δχζθνιν ή αθφκε θαη αθα-
ηφξζσην λα κεηαζρεκαηηζζεί απηή ε γλψζε ζε ζρνιηθή γλψζε ζην επίπεδν ηεο πξσηνβάζκη-
αο εθπαίδεπζεο. Παξάιιεια, φκσο, έρεη επηζεκαλζεί φηη ε έλλνηα ηεο ελέξγεηαο ιακβάλεη 
δηαθνξεηηθφ λφεκα φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ζε δηαθνξεηηθά ελλνηνινγηθά πιαίζηα ησλ θπζηθψλ 
επηζηεκψλ. Γηα παξάδεηγκα, ε ελέξγεηα εκθαλίδεηαη σο θαζαξά καζεκαηηθή νληφηεηα ζηα 
ελλνηνινγηθά πιαίζηα ηεο Μεραληθήο θαη ηεο ηαηηζηηθήο Μεραληθήο, ελψ ζην ελλνηνινγηθφ 
πιαίζην ηεο καθξνζθνπηθήο Θεξκνδπλακηθήο (θαη ηδηαίηεξα ηεο εθδνρήο πνπ ρξεζηκνπνηεί-
ηαη ζηελ ηερλνινγία) εκθαλίδεηαη κελ σο θπζηθφ κέγεζνο, αιιά είλαη δπλαηφλ λα απνθηήζεη 
έλα ζαθέζηεξν εκπεηξηθφ λφεκα θαη λα αλαπαξαζηαζεί ζρεκαηηθά (Duit, 1987 ; Κνιηφπνπ-
ινο & Ραβάλεο, 1998 ; Lemeignan & Weil-Barais, 1997). Χο απνηέιεζκα απηνχ ηνπ ηχπνπ 
επηζηεκνινγηθήο αλάιπζεο, ηφζν δηεζλψο φζν θαη ζηελ Διιάδα, αλαπηχρζεθαλ πξνγξάκ-
καηα δηδαζθαιίαο ηεο ελέξγεηαο ή αθνινπζίεο δηδαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζε εξεπλεηηθφ 
πεξηβάιινλ, ηφζν γηα ηε δεπηεξνβάζκηα φζν θαη γηα ηε πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, φπνπ ην 
ρξεζηκνπνηνχκελν ελλνηνινγηθφ πξφηππν απνηειεί θάπνην δηδαθηηθφ κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ 
ελλνηνινγηθνχ πιαηζίνπ ηεο καθξνζθνπηθήο Θεξκνδπλακηθήο. Ο κεηαζρεκαηηζκφο απηφο δελ 
έρεη πάληνηε εληαία έθθξαζε, αιιά εκθαλίδεη νξηζκέλα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπλνςί-
δνληαη ζηα εμήο (Κνιηφπνπινο, 2006γ): (α) Βαζίδεηαη ζε κηα δνκή ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ 
απνζήθεπζε, ηε κεηαθνξά, ηε κεηαηξνπή, ηε κέηξεζε, ηε δηαηήξεζε θαη ηελ ππνβάζκηζε σο 
βαζηθέο ραξαθηεξηζηηθέο ηδηφηεηεο ηεο ελέξγεηαο, (β) είλαη δπλαηφλ λα ιάβεη δηάθνξεο πνηνηη-
θέο θαη εκη-πνζνηηθέο αλαπαξαζηαηηθέο κνξθέο φπσο νη πξν-ελεξγεηαθέο αλαπαξαζηάζεηο 
ησλ αληηθεηκέλσλ, ηα δηαγξάκκαηα ξνήο ελέξγεηαο ή νη ελεξγεηαθέο αιπζίδεο πνπ δίδνπλ 
έκθαζε ζηε δηαθνξνπνίεζε ηεο απνζεθεκέλσλ κνξθψλ θαη ησλ κεηαθεξφκελσλ κνξθψλ 
ελέξγεηαο θαη (γ) απνηειεί έλα  ελλνηνινγηθφ πξφηππν κε εζσηεξηθή ζπλνρή, ζε αληίζεζε κε 
ηε ρξεζηκνπνηνχκελε ζηελ παξαδνζηαθή πξνζέγγηζε γιψζζα ησλ «κνξθψλ ελέξγεηαο», ε 
νπνία εκθαλίδεη εζσηεξηθέο αζπλέπεηεο θαη δηαηππψλεηαη, ζπλήζσο, κε ηε θπζηθή γιψζζα 
(Kaper & Goedhart, 2002). 
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ηηο παξαπάλσ πξνζεγγίζεηο, παξάιιεια κε ηηο αιιαγέο πνπ παξαηεξνχληαη ζηελ ελλνην-
ινγηθή ζπληζηψζα ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο, ζπκβαίλνπλ αιιαγέο θαη ζηε ρξήζε ηεο κεζν-
δνινγηθήο ζπληζηψζαο ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, παξαηεξείηαη κεηαθί-
λεζε απφ ην δηδαθηηθφ κεηαζρεκαηηζκφ κηαο εκπεηξηζηηθήο – επαγσγηθήο εηθφλα ηεο επηζηή-
κεο ζε έλα κεηαζρεκαηηζκφ πνπ πξνσζεί ηελ ππνζεηηθν-παξαγσγηθή εηθφλα ηεο (Κνπιατδήο, 
2001α, 2001β ; Κνιηφπνπινο, 2006β). Αλαγλσξίδεηαη, δειαδή, ν ππνζεηηθφο ραξαθηήξαο ηεο 
έλλνηαο ε νπνία εηζάγεηαη φρη σο απνηέιεζκα παξαηεξήζεσλ, αιιά σο ππφζεζε γηα ηελ 
επίιπζε πξνβιεκάησλ ζε επηιεγκέλεο θαηλνκελνινγηθέο θαηαζηάζεηο (Canal, 1992 ; Ti-
berghien & Megalakaki, 1995). 

Παξαηεξείηαη, επίζεο, αλαβάζκηζε ηεο πνιηηηζκηθήο ζπληζηψζαο ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο 
(Κνιηφπνπινο, 2006β) εμ αηηίαο ησλ άξξεθησλ δεζκψλ ηεο κε ηελ θνηλσληθή θαη ηερλνινγηθή 
πξαγκαηηθφηεηα. Απηφ ζεκαίλεη φηη είηε ε έλλνηα εηζάγεηαη ζηα πιαίζηα ελφο πνιχ-/δηα-
θαηλνκελνινγηθνχ πεδίνπ εθαξκνγήο (Audigier, 1985), είηε απνθαζίζηαηαη κηα νξγαληθή ζρέ-
ζε αλάκεζα ζηελ έλλνηα θαη ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο φπνπ ην ηειεπηαίν παχεη λα απνηειεί 
απιφ ζθεληθφ εληφο ηνπ νπνίνπ ζπδεηείηαη ε έλλνηα, αιιά απνθηά πξσηεχνπζα ζεκαζία γηα 
ηελ νηθνδφκεζή ηεο. Γηα παξάδεηγκα, θνηλσληθά πξνβιήκαηα φπσο απηφ ηεο εμνηθνλφκεζεο 
ελέξγεηαο ή πξνβιήκαηα θαηαζθεπψλ ρξεζηκνπνηνχληαη σο πιαίζηα αλάδεημεο δηδαθηηθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ - πξνβιεκάησλ κε ζηφρν ηελ εηζαγσγή θαη πξαγκάηεπζε ηεο έλλνηαο 
(Κνιηφπνπινο, 2001 ; Σζαγιηψηεο, 2006). Πνιχ δηαθνξεηηθή είλαη ε πξαγκαηηθφηεηα ζην 
ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Έξεπλεο ζρεηηθέο κε ηελ αλάιπζε παιαηφηεξσλ θαη πξφ-
ζθαησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο έδεημαλ 
φηη ε πνιηηηζκηθή ζπληζηψζα ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο παξακέλεη 
ππνβαζκηζκέλε (ηαπξφπνπινο & Κνιηφπνπινο, 2005 ; Γειέγθνο, 2006).   

Σέινο, ε έξεπλα πνπ δηεμάγεηαη ζηα πιαίζηα ηεο επνηθνδνκεηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο δηδαζθα-
ιίαο, επηβεβαηψλεη, θαη‟ αξρήλ, ηελ δπλαηφηεηα νηθνδφκεζεο ηνπ κνληέινπ ησλ ελεξγεηαθψλ 
αιπζίδσλ απφ παηδηά ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, επεηδή ε εζσηεξηθή δνκή ηνπ ελλνην-
ινγηθνχ απηνχ κνληέινπ είλαη ζπκβαηή κε κηα ζεκειηψδε πξσηνηππηθή κνξθή εμήγεζεο ησλ 
θπζηθψλ θαηλνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ παηδηά θαη ελήιηθεο, ηνλ ιεγφκελν γξακκηθφ αηηηα-
θφ ζπιινγηζκφ (Anderson, 1986 ; Κνιηφπνπινο, 2008). χκθσλα κε απηφ ην είδνο ζπιινγη-
ζκνχ, ηα παηδηά, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα πεξηγξάςνπλ θαη εμεγήζνπλ ηε ιεηηνπξγία δηα-
θφξσλ θπζηθψλ ζπζηεκάησλ, αλαγλσξίδνπλ απζφξκεηα έλα δηακεζνιαβεηή (πνπ απνθα-
ινχλ δχλακε, ειεθηξηζκφ, ζεξκφηεηα ή ελέξγεηα αλάινγα κε ηα θαηλνκελνινγηθά ραξαθηεξη-
ζηηθά ηνπ θπζηθνχ ζπζηήκαηνο) ν νπνίνο δξα ή κεηαθέξεηαη απφ έλα θπζηθφ αληηθείκελν 
πνπ αλαγλσξίδεηαη σο πεγή ηεο δξάζεο ζ‟ έλα άιιν θπζηθφ αληηθείκελν πνπ αλαγλσξίδεηαη 
σο απνδέθηεο ηεο δξάζεο. Έρεη παξαηεξεζεί φηη ν ζπιινγηζκφο απηφο ελεξγνπνηείηαη, αθφ-
κα θαη ζε πνιχ κηθξέο ειηθίεο, φηαλ ηα παηδηά θαη νη καζεηέο θαινχληαη λα πεξηγξάςνπλ θαη 
εμεγήζνπλ απιά ειεθηξηθά, ζεξκηθά θαη κεραληθά θαηλφκελα ή λα δψζνπλ κηα θνηλή εμήγεζε 
γηα ηα θαηλφκελα απηά (Koliopoulos & Ravanis, 2001 ; ηακπνπιή, 2005 ; πκηδαιά θ.ά., 
2006). Ζ ζπκβαηφηεηα ηνπ κνληέινπ ησλ ελεξγεηαθψλ αιπζίδσλ κε έλα πξφηππν ζπιινγη-
ζκνχ πνπ ελεξγνπνηείηαη ζηνπο καζεηέο απφ πνιχ κηθξή ειηθία είλαη δπλαηφλ λα ζπκβάιιεη 
ζηελ νηθνδφκεζε ιεηηνπξγηθψλ γλψζεσλ γηα ηελ ελέξγεηα ηφζν κέζσ ηεο νηθνδφκεζεο πξν-
ελεξγεηαθψλ αληηιήςεσλ ζηηο κηθξέο ειηθίεο, νη νπνίεο αξγφηεξα είλαη δπλαηφλ λα ιεηηνπξγή-
ζνπλ σο ππνδνρείο λέσλ γλψζεσλ γηα ηελ ελέξγεηα. φζν θαη κέζσ ηεο ζηαδηαθήο νηθνδφκε-
ζεο ελεξγεηαθψλ αληηιήςεσλ ζε κεγαιχηεξεο ειηθίεο φπνπ ην πνζνηηθφ θαη ην πνηνηηθφ ζηνη-
ρείν ζπληίζεληαη αξκνληθά. 
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Ζ ΘΔΜΑΣΙΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ „ΔΝΔΡΓΔΙΑ‟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΑ 
ΣΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ  

Σν ηζρχνλ πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη θαη‟ επέθηαζε ην αληίζηνηρν ζρνιηθφ εγρεηξίδην ζηελ 
πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε δελ ιακβάλνπλ ππ‟ φςε θαλέλα απφ ηα πξνεγνχκελα αλαπηπμηα-
θά ή εξεπλεηηθά δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηξηαληάρξνλεο πεξηφδνπ. 
ηα επφκελα ζα ζρνιηαζηεί θαη ζα δνζνχλ παξαδείγκαηα απφ ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηεο 
ε‟ δεκνηηθνχ αιιά νη πεξηγξαθφκελεο δηαπηζηψζεηο ηζρχνπλ ζε κεγάιν βαζκφ θαη γηα απηφ 
ηεο ζη‟ δεκνηηθνχ. ζνλ αθνξά ζηελ ελλνηνινγηθή ζπληζηψζα ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο, 
ζην βηβιίν καζεηή εκθαλίδνληαη πνιιά ελλνηνινγηθά πιαίζηα ζε θάζε έλα απφ ηα νπνία ε 
ελέξγεηα απνθηά δηαθνξεηηθή ζεκαζία. Δμαίξεζε απνηειεί ην „θαηλνκελνινγηθφ‟ πιαίζην ην 
νπνίν δελ ζπληζηά ελλνηνινγηθή δνκή, αιιά απιψο πξφθεηηαη γηα ηε ρξήζε ηεο ιέμεο ελέξ-
γεηα ζην πιαίζην ηεο θαζεκεξηλήο δσήο. ηνλ πίλαθα 1 θαίλνληαη θαζαξά φρη κφλν ηα δηαθν-
ξεηηθά πιαίζηα ρξήζεο ηεο έλλνηαο (κέζσ θξάζεσλ – θιεηδηψλ πνπ απνθαιχπηνπλ ηε θχζε 
ηνπ εθάζηνηε πιαηζίνπ), αιιά θαη πεξηπηψζεηο αλάκημεο ελεξγεηαθψλ ελλνηνινγηθψλ πιαηζί-
σλ ή ελφο ελεξγεηαθνχ θαη ελφο κε ελεξγεηαθνχ ελλνηνινγηθνχ πιαηζίνπ.  

ην ηεηξάδην εξγαζηψλ φκσο, θαίλεηαη λα θπξηαξρεί έλα απφ ηα πξνεγνχκελα ελλνηνινγηθά 
πιαίζηα, απηφ ησλ „κνξθψλ ελέξγεηαο‟. Δθηφο ηνπ φηη δελ αηηηνινγείηαη απηή ε αζπλέπεηα, 
είλαη ακθίβνιν αλ απηφ ην πιαίζην ζπληζηά έγθπξε ζρνιηθή εθδνρή ηεο επηζηεκνληθήο γλψ-
ζεο, αλ δειαδή απνηειεί έλα εμεγεηηθφ ελεξγεηαθφ κνληέιν κε ηελ έλλνηα πνπ απνδφζεθε 
πξνεγνπκέλσο ζην κνληέιν ησλ ελεξγεηαθψλ αιπζίδσλ. Καη απηφ δηφηη, ζηε ρξεζηκνπνηνχ-
κελε γιψζζα ησλ „κνξθψλ ελέξγεηαο„, ε ελέξγεηα δελ θαίλεηαη λα εκθαλίδεη ζπζηεκηθφ λφε-
κα, δειαδή, λα ιακβάλεη ηη λφεκά ηεο κέζα απφ έλα δίθηπν αιιεινζρεηηδφκελσλ ελλνηψλ 
(π.ρ., „πνζφηεηα ελέξγεηαο – παξνρή ελέξγεηαο – ρξνληθφ δηάζηεκα‟ ή „αιιαγή θάπνηαο ηδηφ-
ηεηαο (ζεξκνθξαζίαο, χςνπο θιπ) – αιιαγή πνζφηεηαο ελέξγεηαο πνπ κεηαθέξεηαη‟, θιπ). 
Αληηζέησο, ην κνλαδηθφ λφεκα πνπ ιακβάλεη ε έλλνηα ηεο ελέξγεηαο είλαη εκπεηξηθφ, δειαδή 
έλα λφεκα πνπ πξνέξρεηαη απφ ηα θαηλνκελνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά κηαο θπζηθήο θαηάζηα-
ζεο ηα νπνία θαζνξίδνπλ / ππνβάιινπλ ηε κνξθή ελέξγεηαο πνπ είλαη απνζεθεπκέλε (γηα 
παξάδεηγκα ζηε ζει. 43) ή  ηε κεηαηξνπή ηεο ζε άιιε κνξθή (γηα παξάδεηγκα ζηε ζει. 45). 
Αλ πάλησο δελ πξφθεηηαη γηα κηα εθδνρή ηνπ θαηλνκελνινγηθνχ πιαηζίνπ, ηφηε πξφθεηηαη γηα 
κηα „ςεπδν-πνηνηηθή‟ πξνζέγγηζε ζχκθσλα κε ηελ νπνία πίζσ απφ ηε θπζηθή γιψζζα ζηελ 
νπνία είλαη δηαηππσκέλν έλα θείκελν, ππνθξχπηεηαη κηα ελλνηνινγηθή ζρέζε πνπ γίλεηαη 
θαηαλνεηή κφλν αλ θάπνηνο κπνξεί λ‟ αληηιεθζεί ην καζεκαηηθφ ηεο πεξηερφκελν 
(Κνιηφπνπινο, 2006β), θάηη, βεβαίσο, πνπ είλαη απίζαλν λα ζπκβεί κε παηδηά ηεο πξσηνβάζ-
κηαο εθπαίδεπζεο. Γηα παξάδεηγκα, θαη κφλν ε ρξήζε ηεο έλλνηαο „απνζεθεπκέλε ελέξγεηα‟ 
πξνυπνζέηεη ηε γλψζε φηη ε ελέξγεηα είλαη πνζνηηθφ κέγεζνο. Δπηπηψζεηο πνπ κπνξεί λα 
έρνπλ ζηε δηδαζθαιία φια ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά είλαη φηη αθ‟ ελφο ε παξάζεζε θαη 
αλάκημε δηαθνξεηηθψλ ελλνηνινγηθψλ πιαηζίσλ θαη αθ‟ εηέξνπ ε ρξήζε ελφο 
„θαηλνκελνινγηθνχ‟ ή „ςεπδν-πνηνηηθνχ‟ πιαηζίνπ είλαη δπλαηφλ λα κεηψζνπλ δξαζηηθά ηε 
ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο έλλνηαο αθνχ θάζε θνξά ν καζεηήο είηε επηβαξχλεηαη κε κηα δηαθνξεηηθή 
ζεκαζία ηεο έλλνηαο, είηε δελ είλαη ζε ζέζε λα θαηαζθεπάζεη θακηά ζεκαζία ηεο, δειαδή λα 
ζπγθξνηήζεη λέα ζρνιηθή γλψζε. Αληηζέησο, δελ εηζάγεηαη ην εκη-πνζνηηθφ εμεγεηηθφ κνληέ-
ιν ησλ ελεξγεηαθψλ αιπζίδσλ ην νπνίν ζα επέηξεπε κηα ζηαδηαθή νηθνδφκεζε ησλ ζηνηρεί-
σλ ηνπ βαζηδφκελν ζην ππφβαζξν ηνπ γξακκηθνχ αηηηαθνχ ζπιινγηζκνχ πνπ, φπσο, επηζε-
κάλζεθε ελεξγνπνηείηαη ζε φιεο ηηο ειηθίεο. 
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Πίλαθαο 1: Παξάζεζε θαη αλάκημε ελλνηνινγηθψλ πιαηζίσλ ρξήζεο ηεο έλλνηαο ηεο 

ελέξγεηαο ζην βηβιίν καζεηή ηεο ε‟ δεκνηηθνχ 

ζνλ αθνξά ζηε κεζνδνινγηθή ζπληζηψζα ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο, θαίλεηαη λα κελ 
ππάξρεη έλα ζαθέο κεζνδνινγηθφ ζηίγκα. Καη‟ αξρήλ, εκθαλίδεηαη έλα είδνο „αμησκαηηθήο‟ 
πξνζέγγηζεο ε νπνία δελ βξίζθεη ην αληίζηνηρφ ηεο ζηελ επηζηεκνληθή γλψζε αλαθνξάο. 

- «Υξεζηκνπνηνχκε ηελ ελέξγεηα γηα λα καγεηξέςνπκε ην θαγε-
ηφ καο, γηα λα δηακνξθψζνπκε ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο δηαβί-
σζεο, γηα λα επηθνηλσλήζνπκε, …, γηα λα ςπραγσγεζνχ-
κε» (ζει. 25). 

«Γνθίκαζε λα αζρνιεζείο κε ην αγαπεκέλν ζνπ άζιεκα 
έρνληαο κείλεη ρσξίο ηξνθή γηα πνιιέο ψξεο. Δίλαη ζίγνπξν φηη 
ζα εγθαηαιείςεη ζχληνκα ηελ πξνζπάζεηα, ληψζνληαο φηη ζνπ 
ιείπεη ελέξγεηα!» (ζει. 30). 

Φαηλνκελνινγηθφ 
πιαίζην 

- «Ζ ελέξγεηα ζηε θχζε αιιάδεη ζπλερψο κνξθή … Πνιιέο 
θνξέο πξνθαινχκε εκείο νη ίδηνη ηε κεηαηξνπή ηεο ελέξγεηαο 
ζηε κνξθή πνπ καο είλαη θάζε θνξά ρξήζηκε» (ζει. 26) 

- «ιεο νη ζπζθεπέο θαη κεραλέο πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ 
θαζεκεξηλή δσή κεηαηξέπνπλ ελέξγεηα γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ. 
Σν θακηλέην κεηαηξέπεη ηε ρεκηθή ελέξγεηα ζε θσηεηλή θαη ζεξ-
κηθή. Ο θνχξλνο κεηαηξέπεη ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα ζε ζεξκηθή 
θαη θσηεηλή, ην απηνθίλεην κεηαηξέπεη ηε ρεκηθή ελέξγεηα ζε 
ζεξκηθή θαη θηλεηηθή ελψ ην ηξππάλη ηελ ειεθηξηθή ζε θηλεηηθή 

θαη ζεξκηθή» (ζει. 26) 

Πιαίζην „κνξθψλ 
ελέξγεηαο‟ 

- «Οη ζπλερείο θηλήζεηο ησλ ζσκαηηδίσλ ηνπ κηθξφθνζκνπ νθεί-
ινληαη ζηελ ελέξγεηα ηελ νπνία απηά έρνπλ ηε ζηηγκή ηεο δεκη-
νπξγίαο ηνπ ζχκπαληνο. Υάξε ζηελ ελέξγεηα πνπ νθείιεηαη 
ζηηο δπλάκεηο κεηαμχ ησλ ζηνηρεησδψλ ζσκαηηδίσλ ...» 
(ζει. 25) 

„σκαηηδηαθφ πιαίζην‟ 

- «Σελ ελέξγεηα πνπ έρεη έλα ζψκα ιφγσ ηεο ζέζεο ηνπ ή ησλ 
δπλάκεσλ πνπ αζθνχληαη ζε απηφ ηελ νλνκάδνπκε δπλακηθή. 
Σελ ελέξγεηα πνπ έρεη έλα ζψκα ιφγσ ηεο θίλεζήο ηνπ ηελ 
νλνκάδνπκε θηλεηηθή» (ζει. 27) 

„Πιαίζην Μεραληθήο‟ 

Ζ ελέξγεηα πνπ είλαη απνζεθεπκέλε ζηα κφξηα ησλ ηξνθψλ 
ειεπζεξψλεηαη θαηά ηελ πέςε … ε βηνινγηθή ελέξγεηα κεηαηξέ-
πεηαη ζε άιιεο κνξθέο xεκηθή, θηλεηηθή, ειεθηξηθή, ζεξκφηεηα 
(ζει. 30) 

Αλάκημε ελλνηνινγηθψλ 
πιαηζίσλ (πιαίζην 

„κνξθψλ ελέξγεηαο‟ κε 
„ζσκαηηδηαθφ‟ 

πιαίζην) 

- «Ζ ειεθηξηθή ελέξγεηα γηα παξάδεηγκα κεηαθέξεηαη κέζα απφ 
ην δίθηπν ηεο ΓΔΖ, ελψ ην πεηξέιαην θαη ην θπζηθφ αέξην κε 
βπηία ή κέζα απφ αγσγνχο» (ζει. 27) 

Αλάκημε „ελεξγεηαθνχ‟ 
θαη „κε ελεξγεηαθνχ‟ 

πιαηζίσλ 
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Γηα παξάδεηγκα, ζηελ ελφηεηα ΦΔ2 (Ζ ελέξγεηα απνζεθεχεηαη – «Απφ πνχ κπνξεί λα παίξ-
λνπλ ηελ ελέξγεηα πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ νη δηάθνξεο ζπζθεπέο, πνπ ρξεζη-
κνπνηνχκε ζηελ θαζεκεξηλή καο δσή; Παξαηήξεζε ηηο παξαθάησ εηθφλεο θαη ζεκείσζε ηε 
κνξθή ηεο ελέξγεηαο θαη πνχ είλαη απνζεθεπκέλε ζε θάζε πεξίπησζε» - ζει. 43), ην ζρφιην 
ησλ ζπγγξαθέσλ ζηνλ νδεγφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη φηη «ην εηζαγσγηθφ εξέζηζκα ζηελ 
ελφηεηα απηή δελ πεξηιακβάλεη εξψηεκα θαζψο είλαη απίζαλν νη καζεηέο λα είλαη ζε ζέζε 
λα δηαηππψζνπλ ππνζέζεηο» (ζει. 89). Ζ θχζε αμησκαηηθά πεξηγξάθεηαη κε ηε γιψζζα ησλ 
κνξθψλ ελέξγεηαο. Βεβαίσο, ζπζηεκαηηθφηεξε αλάιπζε δείρλεη φηη πίζσ απφ ηελ πξνζέγγη-
ζε απηή θξχβνληαη ζηνηρεία ηνπ εκπεηξηζηηθν-επαγσγηθνχ ζπκπεξαζκνχ ν νπνίνο πξνυπν-
ζέηεη φηη ε γλψζε παξάγεηαη απφ ηελ παξαηήξεζε θαη ηελ εκπεηξία. ρεκαηηθά, απηφ ην εί-
δνο ζπκπεξαζκνχ ζην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα εθθξάδεηαη κε ηελ αθνινπζία: παξαηήξε-
ζε, γελίθεπζε, επηβεβαίσζε. Σν παξάδεηγκα πνπ αθνινπζεί ζρεηίδεηαη κε ηελ ελφηεηα ΦΔ2 
θαη επηβεβαηψλεη ηνλ ηζρπξηζκφ καο: 

- Παξαηεξήζεηο: Εεηείηαη λα παξαηεξήζνπλ νη καζεηέο ηηο εηθφλεο θαη λα ζπδεηήζνπλ γηα ηηο 
δηάθνξεο κνξθέο ελέξγεηαο (ζει. 40 ηνπ ηεηξαδίνπ εξγαζηψλ) ή λα εθηειέζνπλ δηάθνξεο 
δξαζηεξηφηεηεο θαη λα ζπδεηήζνπλ ηηο κεηαηξνπέο ελέξγεηαο (ζει. 45-46 ηνπ ηεηξαδίνπ εξγα-
ζηψλ). 

- Γελίθεπζε: ηελ ελέξγεηα δίδνληαη δηάθνξα νλφκαηα „αλάινγα κε ηελ πξνέιεπζή ηεο θαη ηνλ 
ηξφπν ρξήζεο‟ ή «Εεηάκε απφ ηνπο καζεηέο λα παξαηεξήζνπλ ηηο εηθφλεο θαη λα ζεκεηψ-
ζνπλ ηηο ελεξγεηαθέο κεηαηξνπέο, πνπ ζπλνδεχνπλ ηηο «αιιαγέο», πνπ απεηθνλίδνληαη ζ' 
απηέο» (ζει. 92-95 ηνπ νδεγνχ εθπαηδεπηηθνχ) ή  «κε ην πείξακα απηφ νη καζεηέο δηαπηζηψ-
λνπλ ηε κεηαηξνπή ηεο απνζεθεπφκελεο δπλακηθήο ελέξγεηαο ηνπ ζπκπηεζκέλνπ ειαηεξίνπ 
ζε θηλεηηθή ελέξγεηα» (ζει. 94 ηνπ νδεγνχ εθπαηδεπηηθνχ).  

- Δπηβεβαίσζε: Μεηά ηελ εμαγσγή ηνπ ζπκπεξάζκαηνο, ππάξρνπλ δξαζηεξηφηεηεο επηβεβαί-
σζεο  ηεο νλνκαζίαο ηεο ελέξγεηαο ή ησλ κνξθψλ ελέξγεηαο ζε δηεπξπκέλν θαηλνκελνινγηθφ 
πεδίν (ζει. 44, 47 ηνπ ηεηξαδίνπ εξγαζηψλ).  

πσο θαίλεηαη απφ ηα πξνεγνχκελα, νη ζπληάθηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη νη ζπγγξαθείο ηνπ 
ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ παξαθάκπηνπλ κεζνδνινγηθά ηελ ππνζεηηθή ππφζηαζε ηεο έλλνηαο κε 
έλα ηδηφηππν δηδαθηηθφ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο εκπεηξηθν-επαγσγηθήο εηθφλαο ηεο επηζηεκνλη-
θήο γλψζεο φπνπ ε γελίθεπζε έπεηαη δηαθφξσλ παξαηεξήζεσλ κε αμησκαηηθφ ηξφπν (ε θχ-
ζε πεξηγξάθεηαη κε ηνλ φξν ελέξγεηα). Σν κεγαιχηεξν πξφβιεκα ηεο δηαηήξεζεο ζηα ζρνιη-
θά πξνγξάκκαηα θαη εγρεηξίδηα θπζηθψλ επηζηεκψλ κηαο εκπεηξηθν-επαγσγηθήο πξνζέγγη-
ζεο είλαη φηη νδεγεί καζεηέο αιιά, θπξίσο, εθπαηδεπηηθνχο ζηελ πηνζέηεζε κηαο ςεπδνχο 
εηθφλαο γηα ηε θχζε ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ. Δπίζεο, είλαη δπλαηφλ λα νδεγήζεη ζε δηαηή-
ξεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πξαθηηθν-βησκαηηθήο γλψζεο γηα ηελ ελέξγεηα (ελέξγεηα = 
δξαζηεξηφηεηα). Γηα παξάδεηγκα, αλ αθνινπζψληαο ηελ ίδηα κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε ζηελ 
ελφηεηα ΦΔ2, αληηθαηαζηήζνπκε ηε ιέμε „ελέξγεηα‟ κε ηε ιέμε „δξαζηεξηφηεηα‟, θαηαιήγνπκε 
ζηα αθξηβψο ίδηα ζπκπεξάζκαηα κε κηα νξνινγία (κνξθέο „δξαζηεξηνηήησλ‟ – κεηαηξνπέο 
„δξαζηεξηνηήησλ‟) ε νπνία επλνεί ην πξαθηηθν-βησκαηηθφ λφεκα ηεο έλλνηαο.   

Σέινο, φζνλ αθνξά ζηελ πνιηηηζκηθή ζπληζηψζα ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο, ε ζρέζε ηεο κε 
ηηο δπν άιιεο ζπληζηψζεο ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο είλαη ηδηαίηεξα ραιαξέο. Καη‟ αξράο, 
παξαηεξείηαη πιεζψξα πνιηηηζκηθψλ πιαηζίσλ (ζπίηη, βηνκεραλία, κεηαθνξέο, θνζκνινγία, 
θαζεκεξηλή δσή, δηαηξνθή). Απηφ ζεκαίλεη φηη είλαη ηδηαίηεξα δχζθνιν λα νηθνδνκεζεί έλα 
εμεγεηηθφ κνληέιν γηα ηελ ελέξγεηα αθνχ ζρεηηθέο έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη αθ‟ ελφο δελ είλαη 
φια ηα θαηλνκελνινγηθά πεδία θαηάιιεια γηα ηελ νηθνδφκεζε ηεο έλλνηαο (Solomon, 1985 ; 



112  ΔΓΗΦΔ 2008  

 

Κνιηφπνπινο, 1997) θαη αθ‟ εηέξνπ φηη ρξεηάδεηαη ζπζηεκαηηθή θαη καθξφρξνλε δνπιεηά γηα 
λα νηθνδνκήζνπλ νη καζεηέο έλα ελεξγεηαθφ εμεγεηηθφ κνληέιν αθφκε θαη ζε έλα πεξηνξηζκέ-
λν πεδίν εθαξκνγψλ  εμ αηηίαο ηφζν ηεο αθεξεκέλεο κνξθήο ηνπ εμεγεηηθνχ κνληέινπ φζν 
θαη ησλ γλσζηηθψλ δπλαηνηήησλ ησλ παηδηψλ (Devi et al., 1996 ; Lemeignan & Weil-Barais, 
1997). Παξάιιεια, ε πιεζψξα απηή πνιηηηζκηθψλ πιαηζίσλ δελ ρξεζηκνπνηείηαη ηεξαξρεκέ-
λα αιιά θαηά ηπραίν ηξφπν. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε πνιηηηζκηθή ζπληζηψζα παίδεη πεξηζζφηεξν 
ην ξφιν πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ ή δηαθνζκεηηθνχ ζηνηρείνπ παξά απνηειεί έλα ζπγθξνηεκέ-
λν πιαίζην εηζαγσγήο θνηλσληθψλ ζηνηρείσλ ηα νπνία ζα ιεηηνπξγήζνπλ σο θίλεηξν γηα ηελ 
ελαζρφιεζε ησλ καζεηψλ κε ην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα. Σν κφλν ίζσο ζπγθξνηεκέλν θνηλσληθφ 
πιαίζην ζην πξφγξακκα ηεο ε‟ δεκνηηθνχ είλαη ην πιαίζην «Σξνθέο θαη ελέξγεηα» ην νπνίν 
φκσο, επεηδή ζπλδέεηαη κε άιια θαηλνκελνινγηθά ή ελλνηνινγηθά πιαίζηα πιελ ηνπ πιαηζί-
νπ ησλ κνξθψλ ελέξγεηαο (ζει. 30-31 ηνπ βηβιίνπ καζεηή, ζει. 51-54 ηνπ ηεηξαδίνπ εξγα-
ζηψλ), θαζίζηαηαη κε ιεηηνπξγηθφ. χκθσλα κε ηα πξνεγνχκελα, ε κε νξηνζέηεζε ελφο ζα-
θψο πξνζδηνξηζκέλνπ θνηλσληθνχ πεδίνπ εθαξκνγήο ηεο έλλνηαο ηεο ελέξγεηαο είλαη δπλα-
ηφλ λα ππνβαζκίζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ γηα ηελ πξαγκάηεπζε ηεο έλλνηαο, λα δεκη-
νπξγήζεη πξνβιήκαηα ζηελ νηθνδφκεζή ηεο θαη λα εκπνδίζεη ηελ αιιαγή ζηάζεσλ ησλ παη-
δηψλ γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο.  

ΔΠΙΛΟΓΟ 

Σν ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, δηα ησλ αληηπξνζψπσλ ηνπ ζην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχ-
ην, ζηε ρεηξφηεξε πεξίπησζε αγλνψληαο θαη ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε κε αληηιακβαλφκελν 
ηε θχζε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αλαπηπμηαθνχ θαη εξεπλεηηθνχ ξεχκαηνο ζην νπνίν αλα-
θεξζήθακε, είηε δελ ελζσκαηψλεη θαζφινπ ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ξεχκαηνο απηνχ ζην πξφ-
γξακκα ζπνπδψλ θαη ζηε ζπγγξαθή αληίζηνηρσλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ (πεξίπησζε ηνπ 
πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟90), είηε ηα εηζάγεη 
θαθνρσλεκέλα δεκηνπξγψληαο έλα „ςεπδν-θαηλνηνκηθφ‟ πξφγξακκα, πνπ θαηά βάζνο εκπεξη-
έρεη φια ηα ραξαθηεξηζηηθά κηαο παξαδνζηαθήο αληίιεςεο γηα ην πξφγξακκα ζπνπδψλ θπ-
ζηθψλ επηζηεκψλ (πεξίπησζε ηνπ ηζρχνληνο πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ πξσηνβάζκηαο εθπαί-
δεπζεο). 

Οη απφςεηο πνπ δηαηππψζεθαλ ζηελ παξνχζα εξγαζία είλαη δπλαηφλ λα ζπκβάιινπλ αθ‟ 
ελφο ζην άλνηγκα κηαο ζπδήηεζεο γηα ηελ αλαζεψξεζε ησλ παξαδνζηαθψλ πξνζεγγίζεσλ 
ηεο δηδαζθαιίαο ηεο ελέξγεηαο ζην επίζεκν ειιεληθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ηεο πξσηνβάζκη-
αο εθπαίδεπζεο, ηδηαίηεξα ζε κηα επνρή  πνπ επαλέξρνληαη κε κεγαιχηεξε έληαζε ηα πξν-
βιήκαηα ηεο ελεξγεηαθήο θξίζεο θαη ηεο ξχπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο, θαη αθ‟ εηέξνπ ζηελ 
εκβάζπλζε ηεο έξεπλαο γηα ηε θχζε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δηδαθηηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ 
πνπ κπνξεί λα ππνζηεί ε επηζηεκνληθή γλψζε θαη νη θνηλσληθέο πξαθηηθέο αλαθνξάο γηα ηελ 
ελέξγεηα, ηδηαίηεξα θάησ απφ ηηο λέεο δηακνξθνχκελεο θνηλσληθέο θαη εθπαηδεπηηθέο ζπλζή-
θεο.  
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Αμηνιφγεζε ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο καζεηέο. 
Ναη, αιιά ηη ζα έπξεπε λα έρεη πξνεγεζεί; 
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Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ ΑΠΘ 

(koumaras@eled.auth.gr) 

 

ΠΔΡΙΛΖΦΖ: ηελ παξνχζα εξγαζία ππνζηεξίδεηαη φηη ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ ζρνιη-
θψλ βηβιίσλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ εηνηκάδεηαη λα γίλεη απφ ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχ-
ην ζα έπξεπε λα είλαη ε ηειεπηαία κηαο ζεηξάο ελεξγεηψλ πνπ, φζνλ ηνπιάρηζηνλ αθνξά ηα 
βηβιία Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ηεο Δ‟ θαη ηεο η‟ Γεκνηηθνχ, εθ ηνπ απνηειέζκαηνο δελ πξνθχ-
πηεη φηη έγηλαλ. Οη ελέξγεηεο απηέο ζρεηίδνληαη ηφζν κε ηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα πνπδψλ 
φζν θαη κε ηα βηβιία, θαη πξνηείλνληαη λα γίλνληαη θαη ζε κειινληηθέο αιιαγέο. πγθεθξηκέλα 
ππνζηεξίδεηαη  φηη πξηλ απφ ηελ αμηνιφγεζε ηνπ βηβιίνπ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζα έπξεπε 
λα ειεγρζεί αλ: 1) Όιε αληίζηνηρε κε ηελ πεξηερφκελε ζην δηθφ καο αλαιπηηθφ Πξφγξακκα 
πνπδψλ (ΑΠ) ππάξρεη ζηα ΑΠ άιισλ ρσξψλ; 2) Οη γλσζηηθέο απαηηήζεηο ηνπ αλαιπηηθνχ 
Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ (ΑΠ), ή ηνπ βηβιίνπ, ζπκθσλνχλ κε ηηο γλσζηηθέο δπλαηφηεηεο 
ησλ καζεηψλ; 3) Σν αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ (ΑΠ) ζπκθσλεί ή έξρεηαη ζε αληίζεζε 
κε ην Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην πξνγξάκκαηνο πνπδψλ (ΓΔΠΠ); 4) Ο ηξφπνο γξαθήο 
ηνπ βηβιίνπ δεκηνπξγεί δεηήκαηα επηζηεκνληθήο εγθπξφηεηαο ζηελ πιεξνθνξία πνπ δίλεηαη 
ζηνπο καζεηέο ή δεκηνπξγεί θίλδπλν δεκηνπξγίαο παξαλνήζεσλ απφ ηνπο καζεηέο; 5) ηε 
ζπγγξαθή ηνπ βηβιίνπ ηεξνχληαη νη φξνη πνπ ην ίδην ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην είρε ζέζεη; 
θαη 6) Έγηλε πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ λένπ βηβιίνπ ζε αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα ζρνιείσλ; 
Δίλαη ινγηθφ φηη ζην γξάςηκν ησλ βηβιίσλ (γξάςηκν θάησ απφ ηελ πίεζε ηνπ ρξφλνπ, δηφηη 
έλα βηβιίν δε γξάθεηαη ζε έλα έηνο) κπνξεί πάληα θάηη λα δηαθχγεη ηδίσο ζηελ πξψηε 
έθδνζε, απηά φκσο δείρλνπλ κηα πξνρεηξφηεηα θαη αδηθνχλ ηνπο ζπγγξαθείο θαη ηνπο θξηηέο 

– αμηνινγεηέο ηνπ βηβιίνπ. 

ΛΔΞΔΙ-ΚΛΔΙΓΙΑ: θξηηηθή, βηβιία Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ Γεκνηηθνχ, αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα  
Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ Γεκνηηθνχ. 

 

 

ΔΙΑΓΧΓΖ 

Δηνηκάδεηαη απφ ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην λα γίλεη ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ ζρνιη-
θψλ βηβιίσλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο καζεηέο ζηηο ζρνιηθέο ηάμεηο ησλ δεκνηηθψλ 
θαη ησλ γπκλαζίσλ ηεο ρψξαο. Θεσξψ φηη απηή ε αμηνιφγεζε είλαη αλαγθαίν λα γίλεηαη αιιά 
ζα έπξεπε λα είλαη ε ηειεπηαία κηαο ζεηξάο ελεξγεηψλ πνπ ζα έπξεπε λα έρνπλ γίλεη πξηλ 
θηάζνπλ ηα ζρνιηθά βηβιία ζηηο ηάμεηο. ηε ζπλέρεηα ζα πξνζπαζήζσ λα γίλσ ζπγθεθξηκέ-
λνο ρξεζηκνπνηψληαο παξαδείγκαηα.  

Έζησ φηη νη καζεηέο ή νη δάζθαινη ηεο Δ‟ Γεκνηηθνχ έρνπλ ην θείκελν πνπ αθνινπζεί (ζειίδα 
111 απφ ην βηβιίν καζεηή ηεο Δ΄ ηάμεο) θαη θαινχληαη λα απαληήζνπλ γηα ηελ παξνπζίαζε 
θαη εηθνλνγξάθεζε ηνπ θεηκέλνπ ή γηα ην θαηά πφζν ην θείκελν γίλεηαη θαηαλνεηφ.  
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Πξνζσπηθή κνπ ζπδήηεζε κε 30 δάζθαινπο κνπ έδεημε φηη βξίζθνπλ ην θείκελν απηφ λα ζπλ-
δέεηαη κε ηε θαζεκεξηλή δσή, λα είλαη ζαπκάζηα εηθνλνγξαθεκέλν, λα είλαη θαηαλνεηφ απφ 
ηνπο καζεηέο θαη λα πξνθαιεί ελδηαθέξνλ. 

Αο δηαβάζνπκε φκσο κε κεγαιχηεξε πξνζνρή ηε θξάζε: «Πξνθαλψο ληθάεη θάζε θνξά ε 
νκάδα πνπ ζα αζθήζεη ζπλνιηθά κεγαιχηεξε δχλακε πξνο κία θαηεχζπλζε». Άξαγε απηφ ην 
«πξνθαλέο» είλαη ζσζηφ; Αλ είλαη ηφηε γηαηί ν Hewitt γξάθεη «ε κηα δηειθπζηίλδα δελ θεξδί-
δεη φπνηνο ηξαβά δπλαηφηεξα ην ζθνηλί, αιιά φπνηνο ζπξψρλεη δπλαηφηεξα ην 
έδαθνο» (Hewitt 1993); Αο ζθεθηνχκε ηη ζα γηλφηαλ αλ απηφο πνπ «ηξαβάεη δπλαηφηεξα» 
πάηαγε πάλσ ζε έλα παηίλη θαη ν «αδχλακνο» ζε ηξαρχ έδαθνο; Ή αλ ζέιεηε ηη ζα γηλφηαλ 
αλ ηξάβαγε κφλν απηφο πνπ παηάεη πάλσ ζην παηίλη; Τπάξρεη πεξίπησζε ζηε δηειθπζηίλδα, 
έζησ κεηαμχ δχν αηφκσλ, ν έλαο λα «ηξαβάεη δπλαηφηεξα» απφ ηνλ άιιν; Ζ απάληεζε είλαη 
φρη, ζχκθσλα κε ηνλ 3ν Νφκν ηνπ Νεχησλα.  

Πεξηκέλνπκε κήπσο απφ ην δάζθαιν λα εληνπίζεη ην ιάζνο Φπζηθήο πνπ ππάξρεη ζην πα-
ξαπάλσ θείκελν; Πξηλ ινηπφλ θηάζνπκε ζηελ αμηνιφγεζε απφ ηνπο δάζθαινπο θαη καζεηέο 
ηεο Δ‟ Γεκνηηθνχ δελ ζα έπξεπε λσξίηεξα λα έρεη αμηνινγεζεί απφ αξκνδίνπο αλ κπνξεί ζε 
έλα βηβιίν ηνπ δεκνηηθνχ λα ππάξρεη ν ηξίηνο Νφκνο ηνπ Νεχησλα γηα ηνλ νπνίν έξεπλεο 
έρνπλ δείμεη φηη δχζθνια γίλεηαη θαηαλνεηφο αθφκε θαη ζε επίπεδν Λπθείνπ, ή δελ ζα έπξεπε 
νη αξκφδηνη λα έρνπλ ειέγμεη αλ ε Φπζηθή πνπ δίλεηαη ζην βηβιίν είλαη ζσζηή; Θεσξψ ινη-
πφλ φηη πξηλ απφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ βηβιίσλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο καζεηέο 
πξέπεη λα έρνπλ πξνεγεζεί ηα αθφινπζα βήκαηα: 

Βήκα 1ν: Ύιε αληίζηνηρε κε ηελ πεξηερφκελε ζην δηθφ καο αλαιπηηθφ Πξφγξακκα 
πνπδψλ (ΑΠ) ππάξρεη ζηα ΑΠ άιισλ ρσξψλ;  

Οη αξκφδηνη λα κειεηήζνπλ ηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα πνπδψλ (ΑΠ) ρσξψλ πνπ έρνπλ 
ηε θήκε θαιψλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη λα εξεπλήζνπλ αλ χιε αληίζηνηρε κε ηελ 
πεξηερφκελε ζην δηθφ καο ΑΠ ππάξρεη θαη ζε απηά. Ζ πξφηαζή κνπ δελ έρεη ην λφεκα λα 
θάλνπκε θαη εκείο φ,ηη θάλνπλ νη άιινη, αιιά απιά λα πξνβιεκαηηζηνχκε ηη θάλνπλ θαη γηαηί.  
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Αλαθέξνπκε αξρηθά ζηελ χιε πνπ αθνξά ην Μηθξφθνζκν (άηνκα, κφξηα). Σν ΑΠ ζέηεη σο 
ζηφρνπο ηνπ νη καζεηέο: « …Να δηαθξίλνπλ ηα ζηνηρεία απφ ηηο ρεκηθέο ελψζεηο κε βάζε ην 
είδνο ησλ αηφκσλ πνπ ηηο απνηεινχλ (ην κφξην ηνπ ζηνηρείνπ απνηειείηαη απφ φκνηα άηνκα) 
» … « Να πεξηγξάθνπλ ηνλ ηξφπν θίλεζεο ησλ κνξίσλ ζηηο ηξεηο θαηαζηάζεηο ηεο χιεο θαη 
βάζεη απηνχ λα εξκελεχνπλ ηε δηαθνξεηηθή ζπκπεξηθνξά ζηεξεψλ, πγξψλ θαη αεξίσλ» … 
«Να πεξηγξάθνπλ ρξεζηκνπνηψληαο ηελ έλλνηα ηνπ κνξίνπ, ηε ζεξκηθή δηαζηνιή θαη ζπζην-
ιή ησλ ζσκάησλ»… «Να πεξηγξάθνπλ ηηο κεηαβνιέο ησλ θαηαζηάζεσλ ηεο χιεο ρξεζηκν-
πνηψληαο ηνλ φξν: κεηαθέξεηαη ελέξγεηα (ζεξκφηεηα), θαη λα ηηο ζπλδένπλ κε ηε κεηαβνιή 
ζηνλ ηξφπν θίλεζεο ησλ κνξίσλ θαη φρη ζηε ζχζηαζή ηνπο». (http://www.pi-schools.gr/
download/programs/depps/24aps_erebno_to_fisiko_kosmo.pdf). Ο κηθξφθνζκνο (αηνκηθή 
δνκή ηεο χιεο) δελ είλαη απιά κέξνο ηεο δηδαθηέαο χιεο ηνπ Γεκνηηθνχ ζε επίπεδν νξηζκψλ 
αιιά ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εξκελεία ησλ θαηλνκέλσλ. 

Αληίζηνηρε χιε δελ πεξηιακβάλεηαη ζηα αληίζηνηρα αλαιπηηθά πξφγξακκα ηεο Φηιαλδίαο, 
ηεο νπεδίαο, ηνπ Καλαδά, ηεο Γαιιίαο, ηεο Βηθηψξηαο (Απζηξαιία) ηεο Βαπαξίαο 
(Γεξκαλία). Σν Αγγιηθφ ΑΠ ζεκεηψλεη: «σκαηηδηαθή ζεσξία δελ ρξεηάδεηαη λα δηδα-
ρηεί» (Science. The National curriculum for England. www.nc.uk.net p.25). Μφλν ζην αλαιπηη-
θφ πξφγξακκα ηεο Βάδεο – Βπξηεκβέξγεο (Γεξκαλία) έρσ βξεη αλαθνξέο ζην κηθξφθνζκν 
θαη απηφ φκσο ζε πνιχ – πνιχ κηθξφηεξε έθηαζε απφ φηη ζην δηθφ ηνπο αλαιπηηθφ 

πξφγξακκα1.  

Ζ Wynne Harlen (γλσζηή δηεζλψο γηα ηελ εξγαζία ηεο ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ Φπζη-
θψλ Δπηζηεκψλ ζην Γεκνηηθφ ρνιείν θαη ζηέιερνο ηνπ πξνγξάκκαηνο PISA γηα ην νπνίν ε 
εγεζία ηνπ ππνπξγείνπ Παηδείαο έρεη επαλεηιεκκέλα δειψζεη φηη ελδηαθέξεηαη) γξάθεη 
(Harlen 2005): “Μπνξνχκε λα μεθηλήζνπκε ζηα ρξφληα ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ, λα βνεζάκε 
ηα παηδηά λα ρξεζηκνπνηνχλ αθεξεκέλεο ηδέεο, αιιά δελ ζα πξέπεη λα πεξηκέλνπκε απφ 
απηά λα ρξεζηκνπνηνχλ πην ζχλζεηα αθεξεκέλα κνληέια, φπσο ε ζεσξία ηεο κνξηαθήο θχ-
ζεο ηεο χιεο».  

Πέξα φκσο απφ ην κηθξφθνζκν θαη άιια ζέκαηα πνπ πεξηέρνληαη ζην δηθφ καο ΑΠ ηεο Δ΄ 
Γεκνηηθνχ φπσο π.ρ. νη καζεηέο: «Να δηαπηζηψζνπλ φηη ην βάξνο κεηξηέηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν 
πνπ κεηξηέηαη ε δχλακε (δπλακφκεηξν), ελψ ε κάδα κε ην δπγφ. Να δηαθξίλνπλ ην βάξνο απφ 
ηε κάδα (ε κάδα είλαη ηδηφηεηα ηεο χιεο, ην βάξνο είλαη δχλακε/ πξνθαιεί κεηαβνιή ζηελ 
θηλεηηθή θαηάζηαζε ή παξακφξθσζε ζην ζψκα)» … «Να δηαθξίλνπλ κέζα απφ δξαζηεξηφ-
ηεηεο ηε δηαθνξά πίεζεο θαη δχλακεο.» … «λα πεξηγξάθνπλ ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ φξν «ην 
ζψκα επηηαρχλεηαη» θαηαζηάζεηο φπνπ έλα ζψκα ζηακαηά ή μεθηλά ή κεηαβάιιεηαη ε θαηεχ-
ζπλζε πάλσ ζηελ νπνία θηλείηαη». … «Να αλαγλσξίδνπλ φηη ε ελέξγεηα δε δεκηνπξγείηαη 
νχηε θαηαζηξέθεηαη, αιιά κεηαζρεκαηίδεηαη απφ κηα κνξθή ζε άιιε.» δελ πεξηιακβάλνληαη 
π.ρ. ζην ΑΠ ηεο Φηιαλδίαο, πνπ ην εθπαηδεπηηθφ ηεο ζχζηεκα ζεσξείηαη ζήκεξα ην πην 
πεηπρεκέλν ζηελ Δπξψπε. ην Αγγιηθφ ΑΠ ζεκεηψλεηαη: «δηάθξηζε κεηαμχ κάδαο θαη βά-
ξνπο δελ ρξεηάδεηαη λα δηδαρηεί». Άξαγε νη αξκφδηνη έρνπλ απαληήζεη ζηα εξσηήκαηα: Πνηα 
είλαη ζήκεξα δηεζλψο ε ηάζε ζρεηηθά κε ην ηη πεξηιακβάλνπλ ηα ΑΠ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ 
ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε; Οη ζηφρνη ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ζηε 
Φπζηθή είλαη ζε ζπκθσλία κε ην πξφγξακκα αμηνιφγεζεο PISA, γηα ην νπνίν ε εγεζία ηνπ 
ππνπξγείνπ Παηδείαο έρεη επαλεηιεκκέλα δειψζεη φηη ελδηαθέξεηαη; Αλ δελ είλαη ζε ζπκθσ-

1
 Οη αλαθνξέο ζηα ΑΠ ησλ δηαθφξσλ ρσξψλ νθείινληαη ζε εξγαζία, ζηα πιαίζηα εθπφλεζεο 

δηδαθηνξηθνχ, ηνπ ζπλάδειθνπ Υξήζηνπ Πξάκα. 
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λία θαη αλ απηή ε αζπκθσλία ζπλερίδεηαη θαη ζην γπκλάζην κήπσο έρνπκε βξεη κηα πηζαλή 
εμήγεζε ηεο απνηπρίαο ησλ Διιήλσλ καζεηψλ ζην PISA; 

Βήκα 2ν: Οη γλσζηηθέο απαηηήζεηο ηνπ αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ (ΑΠ), ή 
ηνπ βηβιίνπ, ζπκθσλνχλ κε ηηο γλσζηηθέο δπλαηφηεηεο ησλ καζεηψλ; 

Οη αξκφδηνη ηφζν ζην επίπεδν ηεο ζπγγξαθήο ηνπ ΑΠ φζν θαη ζην επίπεδν ηεο ζπγγξαθήο 
ηνπ βηβιίνπ λα ειέγρνπλ αλ νη γλσζηηθέο απαηηήζεηο ηνπ ΑΠ (ή θαη ηνπ βηβιίνπ) ζπκθσλνχλ 
κε ηηο γλσζηηθέο δπλαηφηεηεο ησλ καζεηψλ. Γηα αξθεηά απφ ηα ζέκαηα πνπ πεξηιακβάλεη ην 
δηθφ καο Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ, (φπσο γηα παξάδεηγκα: α) ε δηαζηνιή απνδίδεηαη 
ζηελ αχμεζε ηνπ πιάηνπο ησλ ηαιαληψζεσλ ησλ κνξίσλ β) δηάθξηζε ηεο δχλακεο απφ ηελ 
πίεζε, γ) δηαηήξεζε ηεο Δλέξγεηαο) ππάξρεη απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1980 κηα κεγάιε έξεπλα 
ζηε Αγγιία (Shayer and Adey 1981) πνπ δείρλεη φηη ζηελ ειηθία ησλ 11 εηψλ (Δ΄ Γεκνηηθνχ) 
κφλν 2 απφ ηα 30 παηδηά ηεο ηάμεο (5%) βξίζθνληαη ζε ζηάδην λνεηηθήο αλάπηπμεο πνπ κπν-
ξνχλ λα ηα θαηαλνήζνπλ. Πξνθαλψο δελ δεηψ νη αξκφδηνη λα αζπάδνληαη ηηο απφςεηο νπνη-
αζδήπνηε έξεπλαο, απιά δεηψ λα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηηο έξεπλεο απηέο θαζψο θαη ηηο 
αληηηηζέκελεο (φπνπ ππάξρνπλ)  θαη λα θαηαιήγνπλ ζε ηεθκεξησκέλα ζπκπεξάζκαηα.  

Βήκα 3ν: Σν αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ (ΑΠ) ζπκθσλεί ή έξρεηαη ζε αληίζεζε 
κε ην Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην πξνγξάκκαηνο πνπδψλ (ΓΔΠΠ);  

Δλψ ζην Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ (ΓΔΠΠ) Φπζηθψλ επηζηε-
κψλ (ηηο επηηαγέο ηνπ νπνίνπ ππνηίζεηαη φηη αθνινπζεί ην ΑΠ) δειψλεηαη φηη: «ιήθζεθε 
ππφςε ε ειηθία ησλ καζεηψλ πνπ παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν… Λήθζεθε επίζεο ππφςε ε λνε-
ηηθή αλάπηπμε ηνπ καζεηή θάζε ειηθίαο …», ην ΑΠ πεξηιακβάλεη χιε ηελ νπνία ζχκθσλα 
κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία (Shayer and Adey 1981) ειάρηζηα (ην 5%) 11ρξνλα παηδηά βξί-
ζθνληαη ζε ζηάδην λνεηηθήο αλάπηπμεο θαηάιιειν γηα λα κπνξνχλ λα ηα θαηαλνήζνπλ. 

Θεσξψ φηη ην ΑΠ έξρεηαη ζε αληίζεζε αθφκε θαη κε ηε θηινζνθία ηνπ Γηαζεκαηηθνχ Δληαίνπ 
Πιαηζίνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ (ΓΔΠΠ), πνπ ππνηίζεηαη φηη πινπνηεί. Έηζη ην ΓΔΠΠ 
θηλείηαη ζηελ πξνζέγγηζε «Γλψζεηο θαη Γεμηφηεηεο γηα ηε δσή» φπσο: α) Ζ δεμηφηεηα επηθνη-
λσλίαο γ) ε δεμηφηεηα / ηθαλφηεηα ρξήζεο πνηθίισλ πεγψλ θαη εξγαιείσλ πιεξνθφξεζεο θαη 
επηθνηλσλίαο δ) ε δεμηφηεηα ζπλεξγαζίαο ε) ε ηθαλφηεηα θξηηηθήο επεμεξγαζίαο πιεξνθν-
ξηψλ, αμηψλ θαη παξαδνρψλ, ζη) ε ηθαλφηεηα ηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ, θ.ά. Απφ ηελ άιιε 
κεξηά ην ΑΠ ζε επίπεδν ζηφρσλ θαη πεξηερνκέλνπ έρεη κηα θιαζηθή Γλσζηνθεληξηθή πξν-
ζέγγηζε, κηιάκε δει. γηα δπν δηαθνξεηηθέο αληηιήςεηο πνπ ζπλππάξρνπλ φπσο δείρλεηαη ζην 
ζρήκα 1 (Πξάκαο θαη Κνπκαξάο 2007).  

Σέινο, έλα δηαζεκαηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ πνπ ζηνρεχεη ζηελ θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ – 
ηθαλνηήησλ δελ κπνξεί λα ζπλνδεχεηαη κε αχμεζε θαη εκβάζπλζε ηεο χιεο φπσο ζην παξφλ 
ΑΠ ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν ΑΠ, ην νπνίν κάιηζηα δελ ζηφρεπε ζηελ θαιιηέξγεηα 
δεμηνηήησλ – ηθαλνηήησλ. 

Βήκα 4ν: Έρεη ειεγρζεί αλ ν ηξφπνο γξαθήο δεκηνπξγεί δεηήκαηα επηζηεκνληθήο εγθπ-
ξφηεηαο ζηελ πιεξνθνξία πνπ δίλεηαη ζηνπο καζεηέο ή δεκηνπξγεί θίλδπλν 
δεκηνπξγίαο παξαλνήζεσλ απφ ηνπο καζεηέο;  

Απφ ηνπο ζπγγξαθείο (βηβιίν δαζθάινπ ζει. 51) δειψλεηαη φηη: «Παξ‟ φιε ηελ πξνζνρή γηα 
ηελ απιή θαη εχιεπηε δηαηχπσζε ησλ θεηκέλσλ, δελ έρνπλ γίλεη ζπκβηβαζκνί ζηελ επηζηε-
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κνληθή εγθπξφηεηα ηεο πιεξνθνξίαο πνπ δίλεηαη ζηνπο καζεηέο». Αο δνχκε ζηε ζπλέρεηα ην 
πφζν ζηεξίδνπλ ηελ ζέζε ηνπο, έηζη γηα παξάδεηγκα: 

ην πάλσ κέξνο ηεο ζειίδαο 27 ηνπ «βηβιίνπ καζεηή» ηεο Δ΄ ηάμεο, θάησ απφ ηνλ ηίηιν 
«Μεηαθνξά ηεο ελέξγεηαο» δηαβάδνπκε: «ε κεγάια εξγνζηάζηα ηεξάζηηεο πνζφηεηεο ελέξ-
γεηαο κεηαηξέπνληαη ζε κνξθέο πνπ κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε εχθνια θαη κεηαθέξν-
ληαη κεηά κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. Ζ ειεθηξηθή ελέξγεηα, γηα παξάδεηγκα, κεηαθέξεηαη κέζα 
απφ ην δίθηπν ηεο ΓΔΖ, ελψ ην πεηξέιαην θαη ην θπζηθφ αέξην κε βπηία ή κέζα απφ αγσ-
γνχο.» Σειηθά αλ ην δηαβάζεη ν καζεηήο κήπσο ππάξρεη ν θίλδπλνο λα θαηαιάβεη φηη ην πε-
ηξέιαην θαη ην θπζηθφ αέξην είλαη κνξθέο ελέξγεηαο; Αλ δελ είλαη ηφηε γηαηί αλαθέξνληαη ζε 
απηφ ην θεθάιαην, θαη κε απηή ηε δηαηχπσζε;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 1: Οη δπν αληηιήςεηο πνπ ζπλππάξρνπλ ζηα λέα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ 

ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο. 

 Σν θείκελν ζηε ζειίδα 26 ηνπ «βηβιίνπ καζεηή» ηεο Δ΄ ηάμεο: «Ζ ελέξγεηα πνπ απνδίδεηαη 
κε ηε κνξθή ζεξκφηεηαο θαηά ηελ θαχζε ηνπ πεηξειαίνπ πξνέξρεηαη απφ ηε δηάζπαζε ησλ 
κνξίσλ ηνπ ζηα άηνκα απφ ηα νπνία απηά απνηεινχληαη. ηα κφξηα ηνπ πεηξειαίνπ έρεη απν-
ζεθεπηεί ελέξγεηα πνπ πξνήιζε απφ ηνλ Ήιην πξηλ εθαηνκκχξηα ρξφληα. Ζ ελέξγεηα απηή 
ειεπζεξψλεηαη θαηά ηελ θαχζε, φηαλ νη δπλάκεηο πνπ ζπγθξαηνχλ ηα άηνκα άλζξαθα, πδξν-
γφλνπ θαη νμπγφλνπ, απφ ηα νπνία απνηεινχληαη ηα κφξηα ηνπ πεηξειαίνπ, παχνπλ λα ππάξ-
ρνπλ θαη ηα κφξηα δηαζπψληαη.» γηαηί λα κελ θάλεη θάπνηνλ λα αλαξσηεζεί: Πνηα είλαη ηα 
πξντφληα απφ ηελ θαχζε ηνπ πεηξειαίνπ, αθνχ ην κφξην ηνπ πεηξειαίνπ πνπ απνηειείηαη 
απφ άλζξαθα, πδξνγφλν θαη νμπγφλν δηαζπάηαη; Σν νμπγφλν ηεο αηκφζθαηξαο ηειηθά ηη ξφιν 
παίδεη; Σν θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ πσο ζα ζπζρεηηζηεί κε ηηο θαχζεηο; Πάλησο παιηφηε-
ξα (αθφκε θαη) ζην Λχθεην κηινχζακε κφλν γηα εμψζεξκεο ρεκηθέο αληηδξάζεηο.  

Δίλαη επηζηεκνληθά έγθπξν ην θείκελν ηεο ζειίδαο 31 ηνπ «βηβιίνπ καζεηή» ηεο Δ΄ ηάμεο: 

Πξνζεγγίζεηο ησλ λέσλ 
πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ 

Γλψζεηο θαη 
Γεμηφηεηεο 
γηα ηε δσή 

Γλσζηνθεληξηθή 
Πξνζέγγηζε 

ηεο 
Γηδαζθαιίαο 

ΓΔΝΗΚΟ 
ΜΔΡΟ ΓΔΠΠ - - 

ΓΔΠΠ Φ.Δ. 
 

ΔΗΓΗΚΟΗ ΚΟΠΟΗ 
ηνπ ΑΠ «Δξεπλψ 
ην Φπζηθφ Κφζκν» 

 
ΣΟΥΟΗ – ΠΔΡΗΔ-
ΥΟΜΔΝΟ ηνπ ΑΠ 
«Δξεπλψ ην Φπζηθφ 

Κφζκν» 
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«Με ηηο δξαζηεξηφηεηέο καο ε ελέξγεηα ππνβαζκίδεηαη, κεηαηξέπεηαη δειαδή ζε κνξθέο πνπ 
δελ κπνξνχκε λα αμηνπνηήζνπκε.» Πνηεο είλαη άξαγε νη «κνξθέο» πνπ δελ κπνξνχκε λα 
ρξεζηκνπνηήζνπκε; Γελ είλαη κφλν κία (ζεξκφηεηα);  

Σν βηβιίν καζεηή ηεο η΄ ηάμεο ζηε ζειίδα 12 γξάθεη: «ην θπηφ κεγαιψλεη παίξλνληαο ηξνθή 
απφ ην έδαθνο,». Ζ ίδηα ζπγγξαθηθή νκάδα ζην ηεηξάδην εξγαζηψλ ηεο η΄ ηάμεο ζηελ εηζα-
γσγή, ζειίδα 12 (αθξηβψο ην ίδην θείκελν ππάξρεη θαη ζηε ζειίδα 12 ζην ηεηξάδην εξγαζηψλ 
ηεο Δ΄ ηάμεο) γξάθεη: «ηα θπηά κεγαιψλνπλ παίξλνληαο ηξνθή απφ ην έδαθνο» Παξαηεξνχ-
κε φηη θαη ζηα δπν παξαπάλσ απνζπάζκαηα γξάθεηαη (ζηνλ εληθφ ή ζηνλ πιεζπληηθφ): «ην 
θπηφ κεγαιψλεη παίξλνληαο ηξνθή απφ ην έδαθνο». Θεσξψ φηη ηα παξαπάλσ παξαδείγκαηα 
δείρλνπλ κηα πξνρεηξφηεηα ηε ζηηγκή κάιηζηα πνπ ζην βηβιίν δαζθάινπ ηεο η΄ ηάμεο, ζειί-
δα 126 δηαβάδνπκε: «Ζ θαηαλφεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο θσηνζχλζεζεο πξνθαιεί ζεκαληηθή 
δπζθνιία. Πνιινί καζεηέο ζεσξνχλ φηη ηα θπηά ηξέθνληαη απεπζείαο κε νπζίεο πνπ απνξξν-
θνχλ απφ ην έδαθνο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα βνεζήζνπκε ηνπο καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ φηη ηα 
θπηά παξάγνπλ ηελ «ηξνθή» ηνπο, ...». Γελ κπνξεί ην «βηβιίν καζεηή» λα δίλεη ζην καζεηή 
απηφ πνπ ζην «βηβιίν δαζθάινπ» ζεσξείηαη φηη είλαη ζεκαληηθφ λα βνεζεζνχλ νη καζεηέο λα 
μεπεξάζνπλ.  

Βήκα 5ν: ηε ζπγγξαθή ηνπ βηβιίνπ ηεξήζεθαλ νη φξνη πνπ ην ίδην ην Παηδαγσγηθφ 
Ιλζηηηνχην είρε ζέζεη;  

Απηνλφεην είλαη φηη πξηλ απφ ηελ έγθξηζε ηνπ βηβιίνπ πξέπεη λα ειέγρεηαη αλ ζηελ ζπγγξα-
θή ηνπ ηεξήζεθαλ νη φξνη πνπ ην ίδην ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην είρε ζέζεη. Έηζη γηα παξά-
δεηγκα είλαη δπλαηφλ νη πξνδηαγξαθέο λα είλαη γηα «Σεηξάδην Δξγαζηψλ» 100 ζειίδσλ θαη 
απηφ λα πξνθχπηεη κε 197 ζειίδεο ή γηα ην «βηβιίν καζεηή» νη πξνδηαγξαθέο λα είλαη γηα 
150 ζειίδεο θαη απηφ λα πξνθχπηεη κε 116;  

Βήκα 6ν: Έγηλε πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ λένπ βηβιίνπ ζε αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα 
ζρνιείσλ; 

Σέινο πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ θαηλνχξγηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ λα γίλεηαη πηινηηθή εθαξ-
κνγή ηνπ ζε αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα ζρνιείσλ θαη κφλν εάλ ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ εμάγν-
ληαη απφ ηελ αμηνιφγεζε απηήο ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο είλαη ζεηηθά ηα βηβιία λα εηζάγνληαη 
ζε φια ηα ζρνιεία ηεο ρψξαο. Πξνζσπηθά πέξα απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζα πξνηηκνχζα 
ζεζκνχο φπνπ νη δάζθαινη κεηέρνπλ ζηε ζπγγξαθή ηνπ βηβιίνπ.  

ΔΠΙΛΟΓΟ  

Αλ έρνπλ γίλεη ηα παξαπάλσ ηφηε ζεσξψ φηη έρεη λφεκα λα αθνινπζήζεη ε δηαδηθαζία ηεο 
αμηνιφγεζεο ησλ βηβιίσλ απφ ηνπο δάζθαινπο θαη ηνπο καζεηέο. Αλ δελ ηεξνχληαη ηα παξα-
πάλσ ή αλ δελ ηεξεζνχλ ζηελ επηθείκελε αλακφξθσζε ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη 
ηελ ζπλαθφινπζε αιιαγή ησλ βηβιίσλ ηνπ Γεκνηηθνχ, ηελ νπνία έρεη αλαθνηλψζεη ν Τπνπξ-
γφο Παηδείαο θ. ηπιηαλίδεο (π.ρ. Διεχζεξνο Σχπνο 22/10/2007) ζεσξψ φηη γηα πνιιά ρξφλη-
α αθφκε ζα κηιάκε γηα απνηπρία ησλ παηδηψλ καο ηελ νπνία πνιινί ζα απνδίδνπλ ζηνπο 
καζεηέο «πνπ δελ δηαβάδνπλ» ή ζηνπο δάζθαινπο «πνπ δελ θάλνπλ θαιά ηε δνπιεηά ηνπο». 
Αο δεηήζνπκε αιινχ ηηο επζχλεο θαη πξαγκαηηθά αο κε γίλεη «ε λέα γεληά πεηξακαηφδσν ηνπ 
νπνηνπδήπνηε εγρεηξήκαηνο καο» (απφ νκηιία ηνπ θ. Τπνπξγνχ).  
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ζίιεο, Σζαγθνγέσξγα Αζελά, Καιθάλεο Γεψξγηνο (2006): Φπζηθά Γεκνηηθνχ Δξεπλψ 
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Έξεπλα ζε εθπαηδεπηηθνχο γηα ηα λέα βηβιία Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ 
ηεο Δ‟ θαη η‟ Γεκνηηθνχ 

 

Γξέδηνπ Δξηθύιε, Γεκνύδε Γηαιερηή, Δθξαηκίδνπ Αγγειηθή, Κνληνλώηα Αγγειηθή, 
Κσλζηαληηλίδεο Γεώξγηνο, ηακπνπιή Μειπνκέλε, ηνγηάλλνπ Γεσξγία, 

Σνπαιίδεο Γεώξγηνο & Υαξηακπίια Πεξζεθόλε 

Μεηεθπαηδεπφκελνη δάζθαινη ζην Γηδαζθαιείν «Γεκήηξεο Γιελφο»1 

 

ΠΔΡΙΛΖΦΖ: Με ηελ παξνχζα εξγαζία επηρεηξείηαη λα δνζεί απάληεζε ζηα εξσηήκαηα: Υξε-
ζηκνπνηνχλ νη δάζθαινη, ην Βηβιίν Μαζεηή γηα ην κάζεκα «Δξεπλψ θαη αλαθαιχπησ» ηεο Δ‟ 
θαη η‟ δεκνηηθνχ θαη αλ λαη, πψο,; Ση δπζθνιίεο εληνπίδνπλ ζην βηβιίν απηφ; Πψο θαη ζε ηη 
αμηνινγνχλ ηνπο καζεηέο ηνπο ζην κάζεκα; Πνηα είλαη  ε γλψκε έκπεηξσλ εθπαηδεπηηθψλ 

ηνπ θιάδνπ ΠΔ4 γηα πεξηερφκελα ηνπ βηβιίνπ απηνχ; 

ΛΔΞΔΙ-ΚΛΔΙΓΙΑ Κξηηηθή, Νέα βηβιία Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ Γεκνηηθνχ. 

 

ΔΙΑΓΧΓΖ 

Απφ ηελ ζπγγξαθηθή νκάδα  ζε ζρέζε κε ην βηβιίν ηνπ καζεηή αλαγξάθεηαη:  

Πεγή: http://micro-cosmos.uoa.gr 

Απφ εξεπλεηέο αλαθέξεηαη φηη ν κηθξφθνζκνο γίλεηαη θαηαλνεηφο απφ κηθξφ πνζνζηφ ησλ 
11ρξνλσλ καζεηψλ θαη φηη αληίζηνηρε χιε ζπλήζσο δελ πεξηιακβάλεηαη ζηα αλαιπηηθά πξν-
γξάκκαηα ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (Κνπκαξάο 2007). Ζ εξεπλά καο απνηειείηαη απφ 
δπν κέξε. ην πξψην κέξνο ζηνρεχνπκε i) ζηελ θαηαγξαθή ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν νη δά-
ζθαινη ρξεζηκνπνηνχλ ην Βηβιίν ηνπ Μαζεηή  ζηελ ηάμε ii) ζηελ θαηαγξαθή ησλ δπζθνιηψλ 
πνπ ζπλάληεζαλ ζην Βηβιίν ηνπ Μαζεηή θαη iii) ζηε δηεξεχλεζε ηνπ ηξφπνπ θαη ησλ ζηνηρεί-
σλ κε ηα νπνία αμηνινγνχλ ηνπο καζεηέο ηνπο ζην κάζεκα ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ. ην  
δεχηεξν κέξνο θαηαγξάθεηαη ε άπνςε έκπεηξσλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ θιάδνπ ΠΔ4 γηα νξηζκέ-
λα πεξηερφκελα ηνπ Βηβιίνπ Μαζεηή ηεο Δ‟ ηάμεο ηνπ δεκνηηθνχ. 

1
 Ζ παξνχζα εξγαζία είλαη πξντφλ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ εθπνλήζακε ζην Γηδαζθα-

ιείν «Γεκήηξεο Γιελφο» ζην πιαίζην ηεο κεηεθπαίδεπζήο καο. 
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ΜΔΡΟ 1ν: ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ Δ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΣΖ 
ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ 

ηελ εξεπλά καο κεηείραλ 90 εθπαηδεπηηθνί ηεο Πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. ηφρνο απηνχ 
ηνπ κέξνπο ηεο έξεπλάο καο ήηαλ λα θαηαγξαθεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη δάζθαινη αληηκε-
ησπίδνπλ ην Βηβιίν Μαζεηή, ην έλα απφ ηα λέα βηβιία «Δξεπλψ θαη αλαθαιχπησ» ηνπ δεκν-
ηηθνχ ζρνιείνπ. Σν βηβιίν απηφ απνηειεί ην εληειψο λέν, θαζψο ην ηεηξάδην εξγαζηψλ είλαη 
αξθεηά θνληά ζηε ινγηθή ηνπ παιηνχ βηβιίνπ. Αλαιπηηθφηεξα επηρεηξείηαη λα θαηαγξαθεί i) αλ   
θαη πψο νη δάζθαινη ρξεζηκνπνηνχλ ην Βηβιίν Μαζεηή, ii) ζε πνηα ηκήκαηα απφ ην Βηβιίν 
Μαζεηή αληηκεηψπηζαλ νη καζεηέο δπζθνιίεο, iii) ηη δεηνχλ νη δάζθαινη λα κάζνπλ ηα παηδηά 
απφ ηα θείκελα «Γισζζάξη» θαη «Με κηα καηηά» θαη ηέινο iv)  κε βάζε πνηα βηβιία (Βηβιίν 
εξγαζηψλ - Βηβιίν Μαζεηή) θάλνπλ ηελ αμηνιφγεζε θαη ηη αθξηβψο αμηνινγνχλ, δεδνκέλνπ φηη 
ηα ζέκαηα πνπ δεηνχληαη θαηά ηελ αμηνιφγεζε πξνζδηνξίδνπλ θαη ην πνχ δίλνπλ ηειηθά ην 
βάξνο νη καζεηέο. Ζ έξεπλα, ε νπνία δηεμήρζε ην Μάην ηνπ 2007 ζε εθπαηδεπηηθνχο πνπ ζηε 
δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο 2006 – 07 είραλ δηδάμεη ζηελ Δ‟ θαη η‟ δεκνηηθνχ ηα λέα βηβιία 
Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ, ζηεξίδεηαη ζε πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο κε θαζέλαλ απφ ηνπο 90 δα-
ζθάινπο πνπ κεηείραλ.  

Δξψηεζε 1. «Υξεζηκνπνηείο ην Βηβιίν Μαζεηή ζηελ ηάμε ζνπ;»  

Απφ ηνπο 90 ζπλαδέιθνπο πνπ κεηείραλ ζηελ εξεπλά καο νη 9 (10%) απάληεζαλ πσο δελ 
ρξεζηκνπνηνχλ θαζφινπ ην Βηβιίν Μαζεηή, δελ θάλνπλ ηίπνηε απφ απηφ, δελ ην έρνπλ αλνίμεη 
πνηέ ζηελ ηάμε. Υαξαθηεξηζηηθέο είλαη νη απαληήζεηο: «ηα παηδηά ην μεθχιιηζαλ ηελ πξψηε 
κέξα πνπ ήξζαλ ζην ζρνιείν θαη κεηά ηνπο ην έδσζα θαη ην πήξαλ ζηα ζπίηηα ηνπο. Σνπο 
είπα πσο έρεη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηα καζήκαηα πνπ ζα θάλνπλ θαη λα ην δηαβάδνπλ 
φηαλ έρνπλ δηάζεζε θαη ειεχζεξν ρξφλν. κσο ην βαζηθφ βηβιίν πνπ ζα δνπιεχνπλ ζην ζρν-
ιείν ζα είλαη ην ηεηξάδην ηνπ καζεηή θαη κε απηφ ζα αζρνινχληαη απνθιεηζηηθά ζην κάζεκα 
ηεο Φπζηθήο», «μεθηλψληαο ην πξψην κάζεκα απφ ην πξάζηλν βηβιίν αληηιήθζεθα φηη δχ-
ζθνια θαηαλνείηαη απφ ηνπο καζεηέο ζηελ ηάμε. Πεγαίλνληαο ζην δεχηεξν κάζεκα θαηάιαβα 
φηη ε δπζθνιία κεγαιψλεη θαη ζηε ζπλέρεηα νδεγήζεθα ζηελ εθηίκεζε λα κε ρξεζηκνπνηήζσ 
ην βηβιίν απηφ ζηα επφκελα καζήκαηα». 

Οη ππφινηπνη 81 (90%) καο είπαλ πσο ην ρξεζηκνπνηνχλ, έζησ θαη ιίγν, κε δηαθνξεηηθφ 
ηξφπν θαη δίλνληαο δηαθνξεηηθή βαξχηεηα ζηε ρξήζε ηνπ ν θαζέλαο ηνπο. Δλδεηθηηθή είλαη ε 
άπνςε ησλ εξσηψκελσλ: «αθνχ καο ην έδσζαλ, ινγηθφ είλαη λα ην ρξεζηκνπνηνχκε».  

Πην ζπγθεθξηκέλα, απφ ηνπο 81 δαζθάινπο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ην Βηβιίν Μαζεηή: 

1) 35 δάζθαινη (ην 39% ηνπ ζπλφινπ) ην ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζηαζηαθά θαη φρη ζε θαζεκεξη-
λή βάζε.  

Οη απαληήζεηο ησλ ζπλαδέιθσλ απηψλ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζηηο εμήο νκάδεο: Α) «ην 
έρνπκε σο βηβιίν αλαθνξάο ή σο εγθπθινπαίδεηα» Β) «ην αλνίγνπκε θάζε 2-3 καζήκαηα ή 
κηα θνξά ηελ εβδνκάδα, γίλεηαη αλάγλσζε επηιεγκέλσλ θνκκαηηψλ θαη ζπδήηεζε ζηελ ηάμε» 
Γ) «παίξλνπκε αθνξκή απφ θάπνηα εηθφλα πνπ είλαη ελδηαθέξνπζα ζηα παηδηά» Γ) 
«δηαβάδνπκε θπξίσο ηα θείκελα πνπ αθνξνχλ ηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ καζεηψλ π.ρ. γηαηί 
γνπξγνπξίδεη ην ζηνκάρη καο, ην ζάκπσκα ησλ ηδακηψλ, νδηθή αζθάιεηα, ε θπζηθή ηεο κπνπ-
γάδαο θιπ» Δ) «δεηψ απφ ηα παηδηά λα δηαβάζνπλ ζην ζπίηη ηνπο θάπνηα θνκκάηηα πνπ ηα 
βξίζθσ ελδηαθέξνληα». 

2) 30 δάζθαινη (ην 33% ηνπ ζπλφινπ) ην ρξεζηκνπνηνχλ ζε θαζεκεξηλή βάζε σο βηβιίν 
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ζεσξίαο, παξάιιεια θαη ζπκπιεξσκαηηθά κε ην ηεηξάδην εξγαζηψλ. 

Γηαθξίλακε ηηο εμήο νκάδεο απαληήζεσλ: Α) «δηαβάδνπκε κε ηα παηδηά θάπνηα θείκελα, επη-
ιέγνπκε παξαγξάθνπο, πνπ θξίλνπκε φηη είλαη επθνινλφεηεο γηα ηα παηδηά (κφλν γηα αλά-
γλσζε θαη ζπδήηεζε). Θεσξνχκε φηη έηζη δίλνπκε ζηνπο καζεηέο απαξαίηεηεο γλψζεηο» Β) 
«θάπνηα καζήκαηα έπξεπε λα γίλνπλ απηνχζηα, γηαηί γηα λα απαληεζνχλ θάπνηεο εξσηήζεηο 
ζην ηεηξάδην εξγαζηψλ έπξεπε λα δηδαρζνχλ απφ ην Βηβιίν Μαζεηή φπσο π.ρ. ην απηί ζηε 
ζειίδα 157» Γ) «αθνχ θάλνπκε ην ηεηξάδην εξγαζηψλ πεξλάκε ζην Βηβιίν Μαζεηή. Σα παη-
δηά πξέπεη λα πξνβιεκαηηζηνχλ κε ηα πεηξάκαηα θαη λα νδεγεζνχλ ζε ζπκπεξάζκαηα θαη 
κεηά λα δνπλ ηηο επηζηεκνληθέο εξκελείεο ησλ θαηλνκέλσλ πνπ εμέηαζαλ θαζψο επίζεο λα 
κάζνπλ θαη θάπνηα νξνινγία». Γ) «ην έλα βηβιίν ζπκπιεξψλεη ην άιιν θαη φηη ζηε γλψζε 
πνπ επήιζε απφ ηα πεηξάκαηα έξρεηαη κε ην Βηβιίν Μαζεηή ε εκπέδσζε θαη ε δηεχξπλζή 
ηεο»  

3) 16 δάζθαινη (18% ηνπ ζπλφινπ) ην ρξεζηκνπνηνχλ θάζε κέξα. Ξεθηλνχλ απφ απηφ κεηά 
πεξλνχλ ζηα πεηξάκαηα θαη ηειεηψλνπλ κε απηφ, θαζηζηψληαο ην βαζηθφ βηβιίν γηα ην κάζε-
κα.  

Σα επηρεηξήκαηα ηνπο ήηαλ πσο ηα παηδηά δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε γιψζζα ηεο 
Φπζηθήο νχηε θαη ην ηεηξάδην κε ηα πεηξάκαηα. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο μεθηλνχλ ην κάζεκα 
απφ ην Βηβιίν Μαζεηή δηαβάδνληαο ηα θείκελα κε ηε ζεηξά ή αλ δελ ππάξρεη ρξφλνο ν δά-
ζθαινο επηιέγεη ηα θείκελα. Τπνγξακκίδνπλ θαλφλεο, ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο, πεξηεθηηθέο 
πξνηάζεηο θαη πνιιά θείκελα ηα ρξεζηκνπνηνχλ σο αθφξκεζε γηα λα μεθηλήζνπλ ηελ ελφηε-
ηα θαη ζηε ζπλέρεηα λα πεξάζνπλ ζηελ αληίζηνηρε ελφηεηα ηνπ Σεηξαδίνπ Δξγαζηψλ. Τπήξ-
μαλ πεξηπηψζεηο πνπ παξαιείθζεθαλ πεηξάκαηα, γηαηί θξίζεθαλ πην ζεκαληηθά ηα αληίζηνη-
ρα θείκελα ηνπ Βηβιίνπ Μαζεηή. ινη απηνί νη ζπλάδειθνη βιέπνπλ ην Βηβιίν Μαζεηή σο 
βαζηθφ θαη ζεσξνχλ φηη ην ηεηξάδην εξγαζηψλ δε επαξθεί, γηαηί ηα παηδηά πξέπεη λα κάζνπλ 
(κε ηελ έλλνηα λα κπνξνχλ λα νξίζνπλ κε ιφγηα) ην θαηλφκελν. Αθξαία πεξίπησζε ήηαλ δά-
ζθαινο ν νπνίνο έθαλε 2-3 ψξεο κάζεκα ζεσξία θαη κεηά πξνρσξνχζε ζην βηβιίν κε ηα 
πεηξάκαηα. Οη ζπλάδειθνη ηεο θαηεγνξίαο απηήο πηζηεχνπλ πσο ηα παηδηά πξέπεη λα θαηα-
λνήζνπλ ηε ζεσξία θαη κεηά λα δνπλ ηα πεηξάκαηα ζαλ εκπέδσζε ηεο ζεσξίαο. Δμεηάδνπλ 
ηνπο καζεηέο ζε θείκελα πνπ ηνπο βάδνπλ λα κάζνπλ απέμσ απφ ην Βηβιίν Μαζεηή ζε θάζε 
κάζεκα, γηαηί δίλνπλ κεγάιε βαξχηεηα ζηελ νξνινγία θαη βξίζθνπλ πψο ζα ηνπο βνεζήζεη 
ζην γπκλάζην. 

Δξψηεζε 2. «ε πνηα θνκκάηηα απφ ην Βηβιίν Μαζεηή αληηκεηψπηζαλ νη καζεηέο δπ-
ζθνιίεο;» 

Απφ ηνπο 81 δαζθάινπο πνπ δνχιεςαλ ην βηβιίν απηφ ζηελ ηάμε νη 72 (89%) καο είπαλ φηη 
ηα πην δχζθνια θείκελα ήηαλ απηά πνπ έρνπλ ην ζχκβνιν ηνπ κηθξνζθνπίνπ, απηά δειαδή 
πνπ αθνξνχλ ην κηθξφθνζκν. πγθεθξηκέλα κεξηθά απφ απηά πνπ αλέθεξαλ φηη δπζθφιεςαλ 
ηνπο καζεηέο ήηαλ : «Θεσξνχκε ηα ειεθηξφληα θαη ηα θνπάξθ ζεκειηψδε ή αιιηψο ζηνηρεηψδε 
ζσκαηίδηα απφ ηα νπνία απνηειείηαη ε χιε ζε φιεο ηηο κνξθέο ηεο (ζει. 14)», «Ζ κάδα ελφο 
πιηθνχ ζψκαηνο είλαη ην άζξνηζκα ηεο κάδαο ησλ κνξίσλ ηνπ (ζει.16)», «Σα κίγκαηα απνηε-
ινχληαη απφ ηα δνκηθά ζσκαηίδηα (ζει. 21)», «Ζ ελέξγεηα ηνπ πεηξειαίνπ ειεπζεξψλεηαη 
θαηά ηελ θαχζε, φηαλ νη δπλάκεηο πνπ ζπγθξαηνχλ ηα άηνκα άλζξαθα, πδξνγφλνπ θαη νμπγφ-
λνπ, απφ ηα νπνία απνηεινχληαη ηα κφξηα ηνπ πεηξειαίνπ, παχνπλ λα ππάξρνπλ θαη ηα κφξη-
α δηαζπψληαη (ζει. 26)», «κφξηα απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ πγξνχ απνκαθξχλνληαη απφ ηα 
άιια θαη δηαρένληαη ζην ρψξν πνπ πεξηβάιιεη ην πγξφ, ζε αέξηα κνξθή. Σε κεηαηξνπή απηή 
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ηελ νλνκάδνπκε εμάηκηζε (ζει. 53)», «ηελ πεξίπησζε ηνπ ιακπηήξα, ηα θηλνχκελα ειεχζε-
ξα ειεθηξφληα ζεξκαίλνπλ ηνλ αγσγφ ζην εζσηεξηθφ ηνπ ιακπηήξα θαη δηεγείξνπλ ηα ειε-
θηξφληα ησλ αηφκσλ ηνπ, έηζη ψζηε απηά λα εθπέκπνπλ θσο (ζει. 68)». Οη απαληήζεηο ησλ 
ζπλαδέιθσλ ζπγθιίλνπλ ζην φηη ηα θείκελα πνπ είραλ σο ζχκβνιφ ηνπο ην κηθξνζθφπην 
γίλνληαη δχζθνια θαηαλνεηά απφ ηα παηδηά απηήο ηεο ειηθίαο. Σφληζαλ φηη απηά ηα θείκελα 
ήηαλ πνιχ εμεηδηθεπκέλα. Αξθεηνί ζεσξνχζαλ ζρεδφλ ππνρξέσζή ηνπο λα ηα δηαβάζνπλ 
ζηελ ηάμε θαη κεηά λα πξνζπαζήζνπλ λα ηα εμεγήζνπλ απινχζηεξα ζηνπο καζεηέο δαπα-
λψληαο έηζη πνιχ ρξφλν. Οξηζκέλνη είπαλ πσο κεξηθά απφ ηα θείκελα δελ ηα έθαλαλ νχηε 
θαλ αλάγλσζε. χκθσλα κε ηελ άπνςε ηνπο «δελ έρνπλ λφεκα νχηε νη δχζθνιεο ζεσξεηηθέο 
έλλνηεο, νχηε νη νξηζκνί γηα ηα παηδηά απηήο ηεο ειηθίαο», γη‟ απηφ θαη ν κηθξφθνζκνο παξα-
θάκπηεηαη. ινη επηζήκαλαλ πσο δελ δεηνχζαλ απφ ηνπο καζεηέο απνκλεκφλεπζε απηψλ 
ησλ θεηκέλσλ θαη νχηε ηα εμέηαδαλ ζηα ηεζη αμηνιφγεζεο.  

Οη ππφινηπνη 9 (11%) πνπ δνχιεςαλ ην Βηβιίν Μαζεηή απάληεζαλ φηη δελ εληφπηζαλ θάπνη-
ν θνκκάηη ηνπ βηβιίνπ σο δπζθνιφηεξν θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηα θείκελα ηνπ κηθξφθνζκνπ 
απάληεζαλ φηη ηα δηδάζθνπλ θαη απηά θαλνληθά φπσο θαη ηα ππφινηπα. Έλαο απφ απηνχο 
δηθαηνιφγεζε ηελ απάληεζή ηνπ, γηαηί καο είπε «δηεπθνιχλνπλ ηνπο καζεηέο λα κάζνπλ ηνπο 
θαλφλεο ηνπ καζήκαηνο ζαλ πεξίιεςε». Έλαο άιινο δηθαηνιφγεζε ηελ απάληεζή ηνπ ιέγν-
ληαο καο φηη «δελ είλαη θαη ηφζν δχζθνια ηα θείκελα ηνπ κηθξφθνζκνπ». Σέινο δπν καο απά-

ληεζαλ πσο δελ ηα επεζήκαλαλ σο θάηη ην ηδηαίηεξν ή θάηη ην δηαθνξεηηθφ. 

Παξά ηηο επηθπιάμεηο ηνπο νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο δαζθάινπο πνπ πήξαλ κέξνο ζηελ 
έξεπλά καο θξίλνπλ ην Βηβιίν Μαζεηή ζεηηθά ζε γεληθέο γξακκέο. Θα κπνξνχζε κάιηζηα ππφ 
πξνυπνζέζεηο λα είλαη έλα πνιχ ρξήζηκν βηβιίν ηφζν γηα ηνπο καζεηέο φζν θαη γηα ηνπο 
δαζθάινπο Σν ραξαθηεξίδνπλ σο «άξηζην βηβιίν, πνιχ θαιά δνπιεκέλν», «θαηαηνπηζηηθφ 
θαη δηεπθξηληζηηθφ», «ζπκπιήξσκα, πξνέθηαζε, πιεξνθνξία, πεγή», «εξγαιείν εκπινπηη-
ζκνχ γλψζεσλ».. Πην ζπγθεθξηκέλα αξθεηνί ην θξίλνπλ ζεηηθά, δηφηη φπσο ππνζηεξίδνπλ: i) 
ζε αξθεηά ζεκεία απνζαθελίδεη δεηήκαηα κε απινχο θαη επράξηζηνπο ηξφπνπο (φπσο εηθφ-
λεο θαη δεηήκαηα θαζεκεξηλήο δσήο) ii) δίλεη απαξαίηεηεο εμεγήζεηο γηα ηα δηάθνξα θαηλφκε-
λα (θάηη πνπ έιεηπε ζηα πξνεγνχκελα βηβιία) iii) πεξηέρεη πνιιέο πιεξνθνξίεο νη πεξηζζφηε-
ξεο απφ ηηο νπνίεο είλαη ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζεο γηα ηα παηδηά, γηαηί αθνξνχλ ηελ θαζεκεξη-
λή ηνπο δσή. iv) δίλεη ηδηαίηεξα πεηπρεκέλα παξαδείγκαηα απφ ηελ θαζεκεξηλή δσή πνπ γίλν-
ληαη εξεζίζκαηα γηα ηα παηδηά γηα ζπδήηεζε ζηελ ηάμε θαη γηα πεξαηηέξσ αλαδήηεζε ζεκά-
ησλ πνπ ηα ελδηαθέξνπλ ζην ζπίηη v) ε εηθνλνγξάθεζε είλαη εμαηξεηηθή θαη πινχζηα θαη απηφ 
ην θάλεη πνιχ ειθπζηηθφ γηα ηνπο καζεηέο απηήο ηεο ειηθίαο. vi) ην «Γισζζάξη» θαη ην «Με 
κηα καηηά» ζπλνςίδνπλ κε επηζηεκνληθφ ηξφπν ην πεξηερφκελν ηνπ βηβιίνπ vii) απνηειεί κηα 
εγθπθινπαίδεηα ζηα ρέξηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ καζεηψλ viii) βνεζά ζηνλ εληνπηζκφ 
βαζηθψλ ελλνηψλ, πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ έβγαιαλ ζην ηεηξάδην εξγα-
ζηψλ ix) κεξηθέο θνξέο απαληά ζηηο εξσηήζεηο πνπ ηίζεληαη ζην ηεηξάδην εξγαζηψλ x) ππάξ-
ρνπλ θείκελα πνιχ δηαθσηηζηηθά γηα ζέκαηα πνπ ζπλαληνχλ ηα παηδηά ζηε δσή, φπσο: Σν 
ζσζηφ βνχξηζηζκα ησλ δνληηψλ, Γηαηί γνπξγνπξίδεη ην ζηνκάρη καο, Ηζνξξνπεκέλε ηξνθή, Ζ 
θπζηθή ηεο κπνπγάδαο, Σν ζάκπσκα ησλ ηδακηψλ, Κνιφληεο: επηπρψο πνπ θάπνηα πγξά 
εμαηκίδνληαη εχθνια, πκπηψζεηο κε κεγάιε ζεκαζία, Ζιεθηξνπιεμία θαη πξψηεο βνήζεηεο, 
Κεξαπλφο: έλα επηθίλδπλν θαηλφκελν, Ζ δηαθάλεηα ζηελ θαζεκεξηλή καο δσή, Σα ειηαθά 
ξνιφγηα, Αλάθιαζε ηνπ θσηφο θαη νδηθή βνήζεηα, Σα θπηά απνξξνθνχλ ηνπο ζνξχβνπο, 
Αζπλήζηζηα απηηά. 
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Δξψηεζε 3. «Πψο επεμεξγάδεζηε ηα θείκελα ηνπ θάζε θεθαιαίνπ κε ηνπο ηίηινπο 
«Γισζζάξη» θαη «Με κηα καηηά», θαη ζπγθεθξηκέλα α) πψο ηα δηδάζθεηε 
θαη β) ηη δεηάηε απφ ηνπο καζεηέο»; 

α) Πψο ηα δηδάζθεηε ; 

i) Οη 26 δάζθαινη απφ ηνπο 81, πνπ δνχιεςαλ ην Βηβιίν Μαζεηή ζηελ ηάμε, πνζνζηφ πεξί-
πνπ 32%, αλέθεξαλ φηη ηα δνπιεχνπλ ζπζηεκαηηθά αλαιχνληαο φινπο ηνπο φξνπο. Κάπνηνη 
κάιηζηα πξηλ δνπιέςνπλ αθφκε ην ηεηξάδην εξγαζηψλ. Αθξαία πεξίπησζε δάζθαινο πνπ 
βάδεη ηνπο καζεηέο λα γξάθνπλ ηα θείκελα ζε μερσξηζηφ ηεηξάδην θπζηθήο. Υαξαθηεξηζηηθέο 
απαληήζεηο: «Δίλαη πνιχ ρξήζηκν βνήζεκα γηα ηνπο καζεηέο γηαηί βξίζθνπλ ζπγθεληξσκέλα 
ηα ζεκαληηθφηεξα ζεκεία ηνπ θεθαιαίνπ θαη ηνπο πην βαζηθνχο φξνπο.», «Δίλαη ρξήζηκν γηα 
ηνπο δαζθάινπο γηαηί ηνπο ππνδεηθλχεη ηα νπζηαζηηθφηεξα ζεκεία ηνπ θάζε θεθαιαίνπ φπνπ 
πξέπεη λα εζηηάζνπλ ηελ πξνζνρή ησλ καζεηψλ.» 

ii) Οη 43 απφ ηνπο 81, πνζνζηφ πεξίπνπ 53%, ηα δηαβάδνπλ σο αλαθεθαιαίσζε. 

Υαξαθηεξηζηηθέο απαληήζεηο: «Δίλαη ε αλαθεθαιαίσζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ ζηα νπνία 
θαηέιεμαλ νη καζεηέο ζην ηεηξάδην εξγαζηψλ.», «Δίλαη ε θπζηθή θαηάιεμε ηνπ καζήκαηνο θαη 

νη καζεηέο δελ έρνπλ πξνβιήκαηα θαηαλφεζεο γηαηί απηά δνπιεχηεθαλ θαη δηεπθξηλίζηεθαλ»  

iii) Οη 12 απφ ηνπο 81, πνζνζηφ πεξίπνπ 15%, δηαβάδνπλ επηιεθηηθά θάπνηα θείκελα πνπ 
θξίλνπλ θαηάιιεια. Υαξαθηεξηζηηθέο απαληήζεηο: «Δπηιέγνπκε ηα θείκελα πνπ έρνπλ άκεζε 
ζρέζε κε ηα πεηξάκαηα πνπ θάλακε ζην ηεηξάδην εξγαζηψλ ή θάπνηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε 
θαηλφκελα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο.», «Απνθεχγνπκε θάπνηα θείκελα πνπ έρνπλ φξνπο δπζλφ-
εηνπο ή δηαπξαγκαηεχνληαη έλλνηεο νη νπνίεο είλαη έμσ απφ ηηο γλσζηηθέο δπλαηφηεηεο απηήο 
ηεο ειηθίαο.», «Γελ θάλνπκε θάπνηα θείκελα γηαηί δελ ηα θαηαιαβαίλνπκε θαιά εκείο νη ίδηνη, 
θαηά ζπλέπεηα πψο λα ηα δηδάμνπκε ζηα παηδηά.» 

β) Ση δεηάηε λα κάζνπλ ηα παηδηά απφ ηα θείκελα «Γισζζάξη» θαη «Με κηα καηηά»;  

 i) Οη 39 δάζθαινη απφ ηνπο 81, πνζνζηφ πεξίπνπ 48%, δεηνχλ απφ ηνπο καζεηέο λα κά-
ζνπλ «απέμσ» φια αλεμαηξέησο ηα θείκελα. «Σα παηδηά πξέπεη λα κάζνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ 
επηζηεκνληθνχο φξνπο θαη λα εθθξάδνληαη κε αλάινγν ηξφπν γηαηί απηφ είλαη απαξαίηεην 
ζην γπκλάζην.» «Έηζη ην κάζεκα απνθηά θάπνην ζπγθεθξηκέλν ζηφρν.» 

ii) Οη 23 απφ ηνπο 81, πνζνζηφ πεξίπνπ 28%, δεηνχλ απφ ηνπο καζεηέο λα κάζνπλ απέμσ 
επηιεθηηθά θάπνηα θείκελα πνπ απηνί έθξηλαλ θαηάιιεια. «Εεηνχκε απ‟ ηα παηδηά λα κάζνπλ 
απ‟ έμσ θάπνηνπο νξηζκνχο πνπ ηνπο ζεσξνχκε εχθνινπο, γηαηί πηζηεχνπκε φηη κ‟ απηφλ ηνλ 
ηξφπν θσδηθνπνηνχλ θαη ζπκνχληαη ρξήζηκα πξάγκαηα πην εχθνια.» 

iii) Οη 19 απφ ηνπο 81, πνζνζηφ πεξίπνπ 24%, ηνλίδνπλ ζηνπο καζεηέο ηνπο φηη δελ ρξεηάδε-
ηαη λα κάζνπλ «απέμσ» θαλέλα θείκελν. «Μαο ελδηαθέξεη πην πνιχ λα εκπιαθνχλ ηα παηδηά 
ζηε δηαδηθαζία εξκελείαο ησλ θαηλνκέλσλ παξά λα απνζηεζίζνπλ θάπνηνπο φξνπο», «Γηα 
λα γίλεηαη θαηαλνεηή ε εξκελεία ελφο θαηλνκέλνπ ζα πξέπεη λα ην παξνπζηάδνπκε κε φξνπο 
θαηαλνεηνχο γηα ηα παηδηά φπσο ζπκβαίλεη κε ηα πεηξάκαηα ζην ηεηξάδην εξγαζηψλ», «ην 
δεκνηηθφ ηα παηδηά πξέπεη θαη‟ αξράο λα αλαπηχμνπλ κηα ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζην κάζε-
κα ηεο Φπζηθήο. Γηα επηζηεκνληθνχο φξνπο έρνπλ ρξφλν ζηηο επφκελεο βαζκίδεο ηεο εθπαί-
δεπζεο» 
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Δξψηεζε 4: Απφ πνηα βηβιία ( Βηβιίν Δξγαζηψλ - Βηβιίν Μαζεηή) θάλεηε ηελ αμηνιφ-
γεζε θαη ηη αθξηβψο αμηνινγείηε; 

ηελ εξψηεζε απηή 74 δάζθαινη, πνζνζηφ πεξίπνπ 82%, απάληεζαλ φηη γίλεηαη θαζεκεξηλή 
θαη επαλαιεπηηθή αμηνιφγεζε, ελψ νη 16, πνζνζηφ πεξίπνπ 18%,  φηη αμηνινγνχλ κφλν ζε 
επαλαιεπηηθή βάζε. 

Α) Καζεκεξηλή αμηνιφγεζε. 

i) Οη 35 απφ ηνπο 74 δαζθάινπο, πνζνζηφ πεξίπνπ 47%,  απάληεζαλ φηη αμηνινγνχλ απφ ην 
Σεηξάδην Δξγαζηψλ δεηψληαο πεηξακαηηθέο δηαηάμεηο- πνπ ηελ πξνεγνχκελε είραλ επηδεηρζεί 
ζηνπο καζεηέο- αιιά θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ βγήθαλ απφ απηά. ii) 13 δάζθαινη, πνζνζηφ 
πεξίπνπ 18%, απάληεζαλ φηη αμηνινγνχλ φπσο θαη παξαπάλσ, δειαδή απφ ην Σεηξάδην 
Δξγαζηψλ αιιά θαη πεξηζηαζηαθά θαη απφ ην Βηβιίν Μαζεηή, αθνχ πξνεγνπκέλσο ελεκεξψ-
ζνπλ ηνπο καζεηέο ηνπο γηα ηα ζπγθεθξηκέλα θνκκάηηα ηνπ βηβιίνπ ηνπ καζεηή πνπ ζα δεηε-
ζνχλ, iii) 26 δάζθαινη, πνζνζηφ πεξίπνπ 35%, απάληεζαλ φηη αμηνινγνχλ θαη απφ ηα δχν 
βηβιία εμίζνπ θαζεκεξηλά, δίλνληαο βαξχηεηα θαη ζηα πεηξάκαηα – ζπκπεξάζκαηα αιιά θαη 
ζηνπο νξηζκνχο. 

B) Δπαλαιεπηηθή αμηνιφγεζε (Tests) 

i) 31 δάζθαινη, πνζνζηφ πεξίπνπ 34%, αμηνινγνχλ επαλαιεπηηθά απφ ην ηεηξάδην εξγα-
ζηψλ πεξηγξαθέο πεηξακάησλ θαη ηα εμαγρζέληα ζπκπεξάζκαηά. Γε δεηνχλ ηίπνηα απφ ην 
Βηβιίν Μαζεηή ii) 6 δάζθαινη, πνζνζηφ πεξίπνπ 7%, αμηνινγνχλ επαλαιεπηηθά θαη απφ ηα 
δχν βηβιία, θπξίσο απφ ην ηεηξάδην εξγαζηψλ θαη θαηά πεξίζηαζε απφ ην Βηβιίν Μαζεηή, 
αθνχ ελεκεξσζνχλ πξψηα νη καζεηέο γηα ηα ζπγθεθξηκέλα ζεκεία. iii) 39 δάζθαινη, πνζν-
ζηφ πεξίπνπ 43%, αμηνινγνχλ θαη απφ ηα δχν βηβιία εμίζνπ, έρνληαο απαηηήζεηο θαη γηα ηε 
γλψζε πεηξακάησλ- ζπκπεξαζκάησλ αιιά θαη φξσλ, ελλνηψλ ηνπ θεθαιαίνπ απφ ην 
«Γισζζάξη», θαη iv) 14 δάζθαινη, πνζνζηφ πεξίπνπ 16%, αμηνινγνχλ κφλν νξηζκνχο θαη 
απφ ηα δχν βηβιία. 

Δλδηαθέξνλ έρνπλ παξαηεξήζεηο πνπ νη ζπλάδειθνη έθαλαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλεληεχ-
μεσλ ζην ζέκα ηεο αμηνιφγεζεο. Έηζη π.ρ. κεηαμχ απηψλ 18 παξαδέρηεθαλ φηη ήηαλ πνιχ 
εχθνιν γηα απηνχο λα αμηνινγνχλ ηνπο νξηζκνχο θαη ηα αλαθεθαιαησηηθά ζηνηρεία απφ ην 
«Γισζζάξη» θαη ην «Με κηα καηηά». Ήηαλ πνιχ θνληά ζηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία ησλ 
πεξηζζφηεξσλ καζεκάησλ θαη ήηαλ θάηη πνπ «βφιεπε» θαη ηνπο γνλείο, γηαηί κπνξνχζαλ λα 
πξνβιέςνπλ ηη ήηαλ ζεκαληηθφ απφ ην κάζεκα θη έηζη πξνεηνίκαδαλ ηα παηδηά ηνπο αλάιν-
γα. Χζηφζν νη 12 απφ απηνχο ηνπο 18 δαζθάινπο, βξήθαλ απηή ηε δηαδηθαζία εληειψο 
άρξεζηε ζε ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ καζήκαηνο.  

ΜΔΡΟ 2ν: ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ Δ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΣΖ  
ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ 

Έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη πνιιά απφ ηα πξνβιεπφκελα ζην ΑΠ γηα ην κάζεκα «Δξεπλψ ην 
θπζηθφ θφζκν» θαη θαη‟ αθνινπζία πνιιά απφ ηα πεξηερφκελα ζην βηβιίν καζεηή ησλ Δ‟ θαη 
η‟ ηάμεσλ ηνπ δεκνηηθνχ γίλνληαη θαηαλνεηά κφλν απφ ην 5% ησλ καζεηψλ ηνπ Γεκνηηθνχ 
(Κνπκαξάο 2007). Άξαγε  ηη ιέλε γηα θείκελα βηβιίνπ ηνπ δεκνηηθνχ φρη νη δάζθαινη αιιά 
έκπεηξνη θαζεγεηέο ηεο Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο; ηελ εξεπλά καο κεηείραλ 45 εθπαη-
δεπηηθνί ΠΔ04, φινη κε πεξηζζφηεξα απφ 10 ρξφληα ππεξεζίαο, δηνξηζκέλνη ζε γπκλάζηα ή 
ιχθεηα ησλ Ννκψλ Γξάκαο, Θεζζαινλίθεο θαη Καβάιαο. ηφρνο απηνχ ηνπ κέξνπο ηεο 



128  ΔΓΗΦΔ 2008  

 

έξεπλάο καο είλαη λα θαηαγξαθνχλ νη απφςεηο έκπεηξσλ θαζεγεηψλ  ηεο Γεπηεξνβάζκηαο 
εθπαίδεπζεο γηα ηα λέα βηβιία «Δξεπλψ θαη αλαθαιχπησ» ηεο Δ΄ ηάμεο ηνπ δεκνηηθνχ ζρν-
ιείνπ. Ζ έξεπλα έγηλε κε πξνζσπηθή καο επαθή κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο Φπζηθψλ Δπηζηε-
κψλ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο θαη ηελ επίδνζε εξσηεκαηνινγίνπ ζε απηνχο. Οη εξσηήζεηο ηνπ 
εξσηεκαηνινγίνπ πεξηιάκβαλαλ απνζπάζκαηα απφ ην βηβιίν ηνπ καζεηή ηεο Δ΄ ηάμεο 
(ρσξίο βέβαηα λα θαίλεηαη ε πξνέιεπζε ησλ απνζπαζκάησλ) θαη δεηνχληαλ απφ ηνπο εθπαη-
δεπηηθνχο λα αμηνινγήζνπλ ηα απνζπάζκαηα απηά θαη, βαζηδφκελνη ζηελ πνιχρξνλε δηδα-
θηηθή ηνπο εκπεηξία, λα πξνβιέςνπλ ζε πνηα ηάμε ζεσξνχλ φηη δηδάζθνληαη θαη λα δηθαηνιν-
γήζνπλ ηελ άπνςή ηνπο.  Οη εξσηήζεηο δίδνληαη ζην παξάξηεκα. 

Δξψηεζε 1ε:  

Απφ ηνπο 45 εθπαηδεπηηθνχο πνπ ξσηήζεθαλ νη 29 απάληεζαλ φηη ην απφζπαζκα απηφ είλαη 
απφ ην βηβιίν ηεο Β‟ Γπκλαζίνπ, βιέπε ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί. 

 

ρνιίαζαλ ην θείκελν σο δπζλφεην αθφκα θαη γηα ηνπο καζεηέο ηνπο (Γπκλαζίνπ θαη Λπθεί-
νπ), κε δχζθνιεο έλλνηεο κηθξνζθνπηθψλ κεγεζψλ, φπσο π.ρ. γηα ηελ ηαρχηεηα ησλ κνξίσλ. 
Δπεηδή ήμεξαλ ηελ ηαπηφηεηα ησλ εξσηψλησλ θαη ηε βαζκίδα ζηελ νπνία δηδάζθνπλ 
(Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε), νη πεξηζζφηεξνη ξψηεζαλ αλ ηειηθά απηφ ην απφζπαζκα είλαη 
απφ βηβιίν ηνπ Γεκνηηθνχ θαη, φηαλ έιαβαλ ζεηηθή απάληεζε, ην ζεψξεζαλ απαξάδεθην.  

Δξψηεζε 2ε:  

Απφ ηνπο 45 εθπαηδεπηηθνχο, νη 26 είπαλ φηη ην «Γισζζάξη» απηφ είλαη απφ ην βηβιίν ηεο Β΄ 
Γπκλαζίνπ, βιέπε ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί. 

 

Πνιινί είπαλ, φηη νξηζκνί πνπ αθνξνχλ ηε ζεξκηθή ελέξγεηα θαη ηε ζεξκφηεηα ζα έπξεπε λα 
εηζαρζνχλ ζην Λχθεην, γηαηί κπνξνχλ λα γίλνπλ θαηαλνεηνί κεηά ηελ ειηθία ησλ 14-15 ρξφ-
λσλ. Ζ ελέξγεηα θαη θάπνηεο άιιεο έλλνηεο δελ απνξξένπλ απφ ηελ εκπεηξία, γη‟ απηφ θαη 
πξέπεη νη καζεηέο λα ηηο ππνζέηνπλ. Γηα ηελ θαηαλφεζή ηνπο δελ αξθεί ε πεξηγξαθή ησλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο ή ησλ ηδηνηήησλ ηνπο, αιιά είλαη απαξαίηεην έλα είδνο ζηνραζηηθήο 

Δ‟ Γεκνηηθνχ 1 Α‟ Γπκλαζίνπ 1 Α‟ Λπθείνπ  6 

η‟ Γεκνηηθνχ  5 Β‟ Γπκλαζίνπ 29   

  Γ‟ Γπκλάζην 2   

  Γπκλάζην  1   

χλνιν 6(13%)  33(73)%  6(13%) 

 

Δ‟ Γεκνηηθνχ 2    Α‟ Λπθείνπ  2 

η‟ Γεκνηηθνχ  3 Β‟ Γπκλαζίνπ 26   

Γεκνηηθφ  3 Γ‟ Γπκλάζην 8   

  Γπκλάζην  1   

χλνιν 8(18%)  35(78)%  2(4%) 
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αθαίξεζεο. Σέηνηεο έλλνηεο είλαη πνιχ δχζθνιν λα νηθνδνκεζνχλ απφ ηνπο καζεηέο. ζν 
γηα ην φηη ηέηνηεο έλλνηεο δεηνχληαη ζε θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ζε παηδηά Γεκνηηθνχ ή Γπκλαζί-
νπ, ην ζεσξνχλ εληειψο πεξηηηφ αλ φρη απαξάδεθην. Αθφκα θη αλ πξαγκαηηθά απνκλεκνλεχ-
ζεη ηνλ νξηζκφ έλαο καζεηήο, δε ζεκαίλεη φηη έρεη θαηαλνήζεη ηελ έλλνηα θαη ζηφρνο ηεο εθ-
παίδεπζεο δελ είλαη ε απνκλεκφλεπζε, αιιά ε θαηαλφεζε ησλ ελλνηψλ 

Δξψηεζε 3ε:  

Απφ ηνπο 45 εθπαηδεπηηθνχο, νη 31 απάληεζαλ φηη νη νξηζκνί απηνί βξίζθνληαη ζην βηβιίν 
ηεο Β΄ Γπκλαζίνπ, βιέπε ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί. 

  

Οη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί επεξεαζκέλνη απφ ηελ πιεζψξα ησλ νξηζκψλ θαη ηελ ππθλφ-
ηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δίλνληαη ζε κηα θαη κφλε ζειίδα, αλεμάξηεηα απφ ηελ ηάμε ζηελ 
νπνία δηδάζθνληαη, επεζήκαλαλ φηη «γη‟ απηφ νη καζεηέο απνζηξέθνληαη ην κάζεκα ηεο Φπ-
ζηθήο απφ ην Γεκνηηθφ ζρνιείν θαη απηή ε απνζηξνθή ηνπο αθνινπζεί κέρξη ην Λχθεην». 
ρνιίαζαλ γηα ηε ζπγγξαθή ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ φηη δελ είλαη θαζφινπ εχθνιε ππφζεζε, 
γηαηί δελ αξθεί λα παξαζέηεηο γλψζεηο, αιιά ρξεηάδεηαη λα θεληξίζεηο θαη ην ελδηαθέξνλ ησλ 
καζεηψλ θαη λα ηνπο ζηξέςεηο ηελ πξνζνρή πξνο ηελ έξεπλα θαη ηελ επηζηήκε, απφ ηε ζρν-
ιηθή αθφκα ειηθία. Γελ πξέπεη ε εθπαίδεπζε θαη ε δηδαζθαιία λα επαθίεληαη ζηηο θαιέο 
πξνζέζεηο θαη ηελ αγάπε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε δνπιεηά ηνπο θαη ηνπο καζεηέο ηνπο. 
ινη νη εξσηψκελνη εθπαηδεπηηθνί ζεψξεζαλ απαξάδεθην ηνλ νξηζκφ ηνπ «θνπάξθ» αθφκα 
θαη γηα ην Γπκλάζην. Δίπαλ φηη ηφζν εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο είλαη αλψθειν λα δίλνληαη αθφ-
κα θαη ζε παηδηά Γπκλαζίνπ θαη φηη νη ίδηνη αληηκεησπίδνπλ ζπρλά πξφβιεκα, γηαηί δελ κπν-
ξνχλ λα εμεγήζνπλ ηέηνηνπ είδνπο έλλνηεο ζηνπο καζεηέο ηνπο.  

Δξψηεζε 4ε:  

Απηφ πνπ ηζρχεη είλαη φηη ν πξψηνο νξηζκφο βξίζθεηαη ζην βηβιίν ηεο Δ΄ ηάμεο θαη ν δεχηε-
ξνο, πνπ κηιάεη γηα ηηο θπζαιίδεο, είλαη απφ παιαηφηεξν βηβιίν ηεο Β΄ Γπκλαζίνπ (Εελάθνο 
θ.ά. 1984), παξφκνηνο φκσο είλαη θαη ν νξηζκφο ζην ζεκεξηλφ βηβιίν Φπζηθήο ηεο Β‟ γπκλα-
ζίνπ (Αλησλίνπ θ.ά 2007). Απφ ηνπο 45 εθπαηδεπηηθνχο, νη 43 απάληεζαλ αληίζηξνθα, ζεσ-
ξψληαο φηη ν νξηζκφο κε ηηο θπζαιίδεο είλαη πην εχθνινο θαη θαηαλνεηφο, γηαηί επηθεληξψλε-
ηαη ζ‟ απηφ πνπ αληηιακβάλεηαη ν καζεηήο κε ηηο αηζζήζεηο ηνπ (βιέπεη ηηο θπζαιίδεο) θαη 
άξα απηφο είλαη απφ ην βηβιίν ηεο Δ΄ Γεκνηηθνχ, ελψ ν άιινο είλαη πην επηζηεκνληθφο θαη 
πην αθεξεκέλνο θαη ζα κπνξνχζε λα είλαη απφ ην βηβιίν ηεο Β΄ Γπκλαζίνπ. 1 εθπαηδεπηηθφο 
ππεζηήξημε φηη θαη νη δπν νξηζκνί ζα κπνξνχζαλ λα είλαη θαη ζηα δπν βηβιία ψζηε ν έλαο λα 
ζπκπιεξψλεη θαη λα επεμεγεί ηνλ άιιν.  

  

Γεκνηηθφ 11 Β‟ Γπκλαζίνπ 31 Α‟ Λπθείνπ  2 

χλνιν 11(24%)  31(69)%  2(4%) 

 

Αληηζηνίρηζε ηνπ νξηζκνχ ηνπ «βξαζκνχ» κε ηελ ηάμε  Αξηζκφο εθπαηδεπηηθψλ 

σζηή αληηζηνίρηζε 1 

Αληίζηξνθε αληηζηνίρηζε  43 

Καη νη δπν αληηζηνηρίζεηο  1 
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Δξψηεζε 5ε:  

Απφ ηνπο 45 εθπαηδεπηηθνχο, νη 37 πηζηεχνπλ φηη ην απφζπαζκα είλαη απφ ην βηβιίν ηεο Β΄ 
Γπκλαζίνπ, βιέπε ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί. 

  

ινη νη εθπαηδεπηηθνί ππνζηεξίδνπλ, φπσο θαη ζηε 2ε εξψηεζε, φηη νη έλλνηεο πνπ δηαπξαγ-
καηεχεηαη ην θείκελν απηφ είλαη ηδηαίηεξα δχζθνιεο γηα καζεηέο αθφκα θαη ηνπ Γπκλαζίνπ. 
Απαηηνχλ ζπλδπαζηηθή ζθέςε θαη κεηάβαζε απφ ην κηθξφθνζκν θαη ηηο αιιαγέο πνπ ζπκ-
βαίλνπλ εθεί, ζην καθξφθνζκν θαη ζηα θαηλφκελα πνπ γίλνληαη αληηιεπηά κε ηηο αηζζήζεηο. 
Δπίζεο απαηηνχλ θαη πξνρσξεκέλεο γλψζεηο Φπζηθήο (ζεσξεηηθφ ππφβαζξν) θαη σξηκφηεηα 
ζθέςεο (λνεηηθή σξίκαλζε). Οη ζπλδπαζκνί απηνί, θαηά ηε γεληθή νκνινγία φισλ ησλ εξσ-
ηεζέλησλ εθπαηδεπηηθψλ, δχζθνια ζπλππάξρνπλ ζε καζεηέο Γπκλαζίνπ θαη αθφκα δπζθνιφ-

ηεξα ζε καζεηέο Γεκνηηθνχ.  

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Γηαπηζηψζεθε ζπκθσλία κεηαμχ 1. ηεο πιεηνςεθίαο ησλ δαζθάισλ πνπ ζεσξνχλ σο δχζθν-
ια γηα ηνπο καζεηέο ηνπο ηα θείκελα πνπ αλαθέξνληαη ζηε κηθξνζθνπηθή δνκή ηεο χιεο, 2. 
ησλ θαζεγεηψλ ΠΔ4 πνπ ζεσξνχλ ηα θείκελα απηά σο δχζθνια αθφκε θαη γηα καζεηέο ηεο Β‟ 
Γπκλαζίνπ, 3. βηβιηνγξαθίαο πνπ ζεσξεί ηα θείκελα απηά θαηάιιεια κφλν γηα ην 5% ησλ 
11ρξνλσλ καζεηψλ θαη 4. ησλ αξκνδίσλ άιισλ ρσξψλ πνπ δελ πεξηιακβάλνπλ απηή ηελ 
χιε ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα γηα ηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Αλησλίνπ Ν., Γεκεηξηάδεο Π., Κακπνχξεο Κ., Παπακηράιεο Κ., Παπαηζίκπα Λ., (2007) Φπ-
ζηθή Β‟ Γπκλαζίνπ. ΟΔΓΒ Αζήλα 

Απνζηνιάθεο Δκκαλνπήι, Παλαγνπνχινπ Διέλε, άββαο ηαχξνο, Σζαγιηψηεο Νεθηάξηνο, 
Μαθξή Βεαηξίθε, Παληαδήο Γηψξγνο, Πεηξέα Κπξηαθή, σηεξίνπ νθνθιήο, Σφιηαο Βα-
ζίιεο, Σζαγθνγέσξγα Αζελά, Καιθάλεο Γεψξγηνο (2006): Φπζηθά Γεκνηηθνχ Δξεπλψ 
θαη Αλαθαιχπησ. Βηβιίν Μαζεηή θαη Σεηξάδην Δξγαζηψλ Δ΄ θαη η΄ Γεκνηηθνχ. 
Ο.Δ.Γ.Β.. Αζήλα  

Εελάθνο, Α., Λεθάηεο, Ν, ρνηλάο, Α., (1984). Φπζηθή Β‟ Γπκλαζίνπ. ΟΔΓΒ Αζήλα  

Κνπκαξάο, Π., (2007),  Σα λέα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ Δ‟ θαη η‟ ηάμεο 
ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ:  Μηα θξηηηθή ζεψξεζε. Γηδαζθαιία ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ: 
Έξεπλα θαη Πξάμε ηεχρνο 20 – 21, ζειίδεο 18 – 33. 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ: ΣΟ ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 

Δξψηεζε 1ε: Σν θείκελν πνπ βιέπεηο ζηε ζπλέρεηα πεξηιακβάλεηαη ζε έλα ζρνιηθφ βηβιίν. ε 
πνηα ηάμε λνκίδεηο φηη δηδάζθεηαη ην βηβιίν απηφ; Αηηηνιφγεζε ηελ απάληεζή ζνπ. 

    Α‟ Λπθείνπ  1 

η‟ Γεκνηηθνχ  1 Β‟ Γπκλαζίνπ 37 Β‟ Λπθείνπ  1 

  Γ‟ Γπκλαζίνπ 5   

χλνιν 1(2%)  42(93)%  2(4%) 
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Δξψηεζε 2ε: Σν θείκελν πνπ βιέπεηο ζηε ζπλέρεηα είλαη ην «Γισζζάξη» κε ην νπνίν ηειεηψ-
λεη ε ελφηεηα «Θεξκφηεηα». Κάπνηνη εθπαηδεπηηθνί δεηνχλ ην «Γισζζάξη» απηφ ή κέξνο ηνπ 
ζε γξαπηά ηεζη. ε πνηα ηάμε λνκίδεηο φηη δηδάζθεηαη ην βηβιίν απηφ; Αηηηνιφγεζε ηελ απά-

ληεζή ζνπ. 

 
 

Δξψηεζε 3ε: Σν θείκελν πνπ βιέπεηο ζηε ζπλέρεηα είλαη ην «Γισζζάξη» πνπ αθνινπζεί κά-
ζεκα έθηαζεο 3,5 ζειίδσλ ην νπνίν απνηειεί θαη ην πξψην κάζεκα ηνπ βηβιίνπ ηεο ηάμεο. 
Κάπνηνη εθπαηδεπηηθνί δεηνχλ ην «Γισζζάξη» απηφ ή κέξνο ηνπ ζε γξαπηά ηεζη. ε πνηα 
ηάμε λνκίδεηο φηη δηδάζθεηαη ην βηβιίν απηφ; Αηηηνιφγεζε ηελ απάληεζή ζνπ. 

Δμάηκηζε, βξαζκφο θαη πγξνπνίεζε απφ ηε ζθνπηά ηνπ κηθξφθνζκνπ... 

Με ηελ πξνζθνξά ζεξκφηεηαο ζε έλα πγξφ ζψκα θαη ηελ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο 
ηνπ, νη ηαρχηεηεο ησλ κνξίσλ ηνπ κεγαιψλνπλ. Κάπνηα κφξηα απφ ηελ επηθάλεηα 
ηνπ πγξνχ απνκαθξχλνληαη απφ ηα άιια θαη δηαρένληαη ζην ρψξν πνπ πεξηβάιιεη 
ην πγξφ, ζε αέξηα κνξθή. Σε κεηαηξνπή απηή νλνκάδνπκε εμάηκηζε. Ζ εμάηκηζε 
γίλεηαη κφλν απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ πγξνχ. 

ηαλ ηα κφξηα πνπ απνκαθξχλνληαη απφ ηα άιια, δε δηαρένληαη κφλν απφ ηελ επη-
θάλεηα ηνπ πγξνχ αιιά απφ φιν ηνλ φγθν ηνπ, ην θαηλφκελν νλνκάδεηαη βξαζκφο. 
Σν αληίζηξνθν θαηλφκελν νλνκάδεηαη πγξνπνίεζε ή ζπκπχθλσζε ελφο αεξίνπ. Σν 
θαηλφκελν απηφ παξαηεξείηαη, φηαλ ην αέξην απνβάιιεη ζεξκφηεηα θαη κεηψλεηαη 
αξθεηά ε ζεξκνθξαζία ηνπ. Σφηε νη ηαρχηεηεο ησλ κνξίσλ ηνπ κηθξαίλνπλ, ηα κφξηα 
πιεζηάδνπλ κεηαμχ ηνπο θαη ζρεκαηίδνπλ ζηαγφλεο. 

Γισζζάξη... 

Θεξκηθή ελέξγεηα νλνκάδνπκε ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα ησλ κνξίσλ ελφο ζψκαηνο 
ιφγσ ησλ ζπλερψλ θαη ηπραίσλ θηλήζεψλ ηνπο. 

Θεξκφηεηα νλνκάδνπκε ηελ ελέξγεηα κφλν φηαλ ξέεη απφ έλα ζψκα ζ' έλα άιιν 
ιφγσ ηεο δηαθνξεηηθήο ηνπο ζεξκνθξαζίαο. 

Σήμε νλνκάδνπκε ηε κεηαηξνπή ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο ελφο ζψκαηνο απφ ζηε-
ξεή ζε πγξή. 

Πήμε νλνκάδνπκε ηε κεηαηξνπή ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο ελφο ζψκαηνο απφ πγξή 
ζε ζηεξεή. 

Δμάηκηζε νλνκάδνπκε ηε κεηαηξνπή ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο ελφο ζψκαηνο απφ 
πγξή ζε αέξηα, φηαλ απηφ ζπκβαίλεη ζηελ επηθάλεηα ηνπ ζψκαηνο. 

Βξαζκφ νλνκάδνπκε ηε κεηαηξνπή ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο ελφο ζψκαηνο απφ 
πγξή ζε αέξηα, φηαλ απηφ ζπκβαίλεη ζε φιε ηε κάδα ηνπ ζψκαηνο. 

πκπχθλσζε ή πγξνπνίεζε νλνκάδνπκε ηε κεηαηξνπή ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο 
ελφο ζψκαηνο απφ αέξηα ζε πγξή. 
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Δξψηεζε 4ε: Παξαθάησ ππάξρεη ν νξηζκφο γηα ην βξαζκφ πνπ δίλεη ην βηβιίν ηεο Δ΄ Γεκνηη-
θνχ θαη απηφλ πνπ δίλεη ην βηβιίν ηεο Β΄ Γπκλαζίνπ. Πνηνο λνκίδεηο φηη αληηζηνηρεί ζε θάζε 
ηάμε; Αηηηνιφγεζε ηελ απάληεζή ζνπ. 

 

Δξψηεζε 5ε: Σν θείκελν πνπ βιέπεηο ζηε ζπλέρεηα πεξηιακβάλεηαη ζε έλα ζρνιηθφ βηβιίν. ε 
πνηα ηάμε λνκίδεηο φηη δηδάζθεηαη ην βηβιίν απηφ; Αηηηνιφγεζε ηελ  

 
 

• γθνο ελφο ζψκαηνο νλνκάδεηαη ν ρψξνο πνπ απηφ θαηαιακβάλεη. Μνλάδα κέηξε-
ζεο ηνπ φγθνπ είλαη ην θπβηθφ κέηξν (1 m3). 

• Ζ κάδα ελφο ζψκαηνο εθθξάδεη ην πνζφ ηεο χιεο απφ ην νπνίν απνηειείηαη. Μνλά-
δα κέηξεζεο ηεο κάδαο είλαη ην ρηιηφγξακκν ή θηιφ (1 Kg). 

• Ζ ππθλφηεηα ελφο ζψκαηνο εθθξάδεη ηελ πνζφηεηα κάδαο ηνπ ζψκαηνο ζηε κνλάδα 
ηνπ φγθνπ. Μνλάδα κέηξεζεο ηεο ππθλφηεηαο είλαη ην ρηιηφγξακκν αλά θπβηθφ κέ-
ηξν (1Kg/m3). 

• Μφξην είλαη ην κηθξφηεξν ηκήκα ελφο πιηθνχ πνπ δηαηεξεί ηηο ηδηφηεηέο ηνπ. 

• Άηνκν νλνκάδεηαη ην ζσκαηίδην πνπ απνηειείηαη απφ ηνλ ππξήλα θαη ηα ειεθηξφληα 
πνπ πεξηζηξέθνληαη γχξσ απφ ηνλ ππξήλα. Ο ππξήλαο απνηειείηαη απφ πξσηφληα 
θαη λεηξφληα. 

• ηνηρεία νλνκάδνληαη ηα θαζαξά ζψκαηα πνπ απνηεινχληαη απφ έλα κφλν είδνο 
αηφκσλ. 

• Υεκηθέο ελψζεηο νλνκάδνληαη ηα θαζαξά ζψκαηα πνπ απνηεινχληαη απφ δηαθνξεηη-
θά άηνκα. 

• Κνπάξθ νλνκάδνληαη ηα ζεκειηψδε ζσκαηίδηα απφ ηα νπνία απνηειείηαη ε χιε. 

1. Βξαζκφ νλνκάδνπκε ηε κεηαηξνπή ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο ελφο ζψκαηνο απφ 
πγξή ζε αέξηα, φηαλ απηφ ζπκβαίλεη ζε φιε ηε κάδα ηνπ ζψκαηνο. 

2. Βξαζκφο ιέγεηαη ε γξήγνξε παξαγσγή αηκψλ απφ φιε ηε κάδα ελφο πγξνχ κε ηε 
κνξθή θπζαιίδσλ 

πσο φιεο νη αιιαγέο γχξσ καο, έηζη θαη ε αιιαγή ηεο ζεξκνθξαζίαο νθείιεηαη ζηελ 
ελέξγεηα. Μία απφ ηηο κνξθέο ελέξγεηαο είλαη ε ζεξκηθή ελέξγεηα. Θεξκηθή ελέξγεηα 
νλνκάδνπκε ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα ησλ κνξίσλ ιφγσ ησλ ζπλερψλ θαη ηπραίσλ θηλή-
ζεψλ ηνπο. Σε ζεξκηθή ελέξγεηα ηελ αληηιακβαλφκαζηε απφ ηε ζεξκνθξαζία ηνπ ζψ-
καηνο. ζν πεξηζζφηεξε ζεξκηθή ελέξγεηα έρεη έλα ζψκα, ηφζν κεγαιχηεξε είλαη θαη 
ε ζεξκνθξαζία ηνπ. Ζ αχμεζε ή ε κείσζε ηεο ζεξκηθήο ελέξγεηαο ηνπ ζψκαηνο, άξα 
θαη ε αχμεζε ή ε κείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ γίλεηαη κε ηε ξνή ελέξγεηαο. ηαλ ζην 
ζψκα πξνζθέξεηαη ελέξγεηα, ε ζεξκηθή ελέξγεηά ηνπ, άξα θαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ, 
απμάλεηαη. Αληίζεηα, φηαλ ην ζψκα ράλεη ελέξγεηα, ε ζεξκηθή ηνπ ελέξγεηα, άξα θαη ε 
ζεξκνθξαζία ηνπ, κεηψλεηαη. Σελ ελέξγεηα, φηαλ ξέεη απφ έλα ζψκα πξνο έλα άιιν 
ιφγσ δηαθνξεηηθήο ζεξκνθξαζίαο, ηελ νλνκάδνπκε ζεξκφηεηα. Ζ ζεξκφηεηα ξέεη πά-
ληνηε απφ ηα ζψκαηα κε πςειφηεξε ζεξκνθξαζία πξνο ηα ζψκαηα κε ρακειφηεξε 
ζεξκνθξαζία. 
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Κξηηηθή ζεψξεζε θεηκέλσλ: Όςεηο ησλ βηβιίσλ καζεηή Γεκνηηθνχ ζηα Φπζηθά   

 

Παλαγηώηα Καξαγεώξγνπ 1, Φώηεο Λεπθαδίηεο2 & Βαζηιηθή πειησηνπνύινπ3 

1 Γεσπφλνο, Ph.D., Γεληθφ Σκήκα Παηδαγσγηθψλ Μαζεκάησλ, Αλψηαηε ρνιή Παηδαγσγη-

θψλ θαη Σερλνινγηθψλ Μαζεκάησλ (Α..ΠΑΗ.Σ.Δ.)  (pankarageorgou@yahoo.gr) 

2 Γεσπφλνο, M.Sc., Γεληθφ Σκήκα Παηδαγσγηθψλ Μαζεκάησλ, Αλψηαηε ρνιή Παηδαγσγη-

θψλ θαη Σερλνινγηθψλ Μαζεκάησλ (Α..ΠΑΗ.Σ.Δ.) (lefkaditis@yahoo.com) 

3 Καζεγήηξηα Γηδαθηηθήο, Γεληθφ Σκήκα Παηδαγσγηθψλ Μαζεκάησλ, Αλψηαηε ρνιή Παη-

δαγσγηθψλ θαη Σερλνινγηθψλ Μαζεκάησλ (Α..ΠΑΗ.Σ.Δ.) (spiliot@otenet.gr) 

 

ΠΔΡΙΛΖΦΖ: Ζ εξγαζία  απηή αθνξά ηε κειέηε ησλ θεηκέλσλ ησλ βηβιίσλ καζεηή Δ΄ θαη η΄ 
ηάμεο Γεκνηηθνχ ρνιείνπ ζην κάζεκα ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ. Ζ αλάιπζε θεηκέλσλ απν-
θαιχπηεη ραξαθηεξηζηηθά ησλ βηβιίσλ, ηα νπνία κπνξεί λα επεξεάδνπλ ηε κάζεζε. Δπηιέγν-
ληαη δπν άμνλεο αλάιπζεο, έλαο πξνηεηλφκελνο απφ ηε βηβιηνγξαθία θαη έλαο πνπ πξνέθπςε 
απφ ηελ πξνζέγγηζε ηεο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ. Σα επξήκαηα απνθαιχπηνπλ ηελ ηάζε ησλ 
βηβιίσλ λα πεξηέρνπλ θπξίσο επεμεγεκαηηθνχ χθνπο θείκελα θαη λα απνθεχγνπλ θείκελα κε 
αλάπηπμε επηρεηξεκάησλ. Οη εθαξκνγέο ησλ Φπζηθψλ επηζηεκψλ θαη ζέκαηα αζθάιεηαο ή 
πεξηβαιινληηθή επαηζζεηνπνίεζεο θαίλεηαη λα είλαη ρακειήο πξνηεξαηφηεηαο ζηα θεθάιαηα 

πνπ αλαιχζεθαλ.   

ΛΔΞΔΙ-ΚΛΔΙΓΙΑ: Βηβιία Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ, είδε θεηκέλσλ, αμηνιφγεζε ζρνιηθψλ βηβιί-
σλ, πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε 

  

ΔΙΑΓΧΓΖ 

Ζ δηδαζθαιία ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ εμαθνινπζεί λα θπξηαξρείηαη απφ δηδαθηηθέο θαη 
καζεζηαθέο πξνζεγγίζεηο πνπ πεξηζηξέθνληαη γχξσ απφ ηα ζρνιηθά βηβιία (NAS, 1997). 
Μπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο έλαο απφ ηνπο ππιψλεο ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο  θαη ζπρλά 
εθθξάδνπλ ην πξαγκαηηθφ αλαιπηηθφ πξφγξακκα, θαζψο επεξεάδνπλ άκεζα ην πεξηερφκελν, 
ην ζηπι θαη ηηο πξνζεγγίζεηο ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο (Caravita, Margnelli, Luzi, 
Agorram, 2007). κσο, ε έξεπλα πνπ έρεη γίλεη ζην ρψξν ηεο Γηδαθηηθήο ησλ Φπζηθψλ Δπη-
ζηεκψλ, αλαθνξηθά κε ηελ πνηφηεηα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηδαθηηθψλ πιηθψλ, είλαη 
πεξηνξηζκέλε (Pozzer & Roth, 2003). Υξεηάδεηαη επνκέλσο “λα γίλεη πνιχ εληαηηθφηεξε 
έξεπλα, ψζηε λα πξνζθεξζεί ζηνπο θαηαλαισηέο (π.ρ. εθπαηδεπηηθνχο ησλ θπζηθψλ επηζηε-
κψλ, πξντζηακέλνπο) θαιχηεξε πιεξνθφξεζε γηα ηα δηδαθηηθά πιηθά” (Good, 1993). ε βη-
βιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ERIC θαηά ηελ πεξίνδν 1985-2002, πνπ 
έγηλε απφ ηνπο Dimopoulos, Koulaidis & Sklaveniti (2003), επξέζεθε φηη νη κειέηεο κπνξνχλ 
λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ σο εμήο: 1) Πεξηερφκελν θαη δηδαθηηθέο κέζνδνη (47%), 2) Γιψζζα θαη 
Αλαγλσζηκφηεηα (13%), 3) Αμηνιφγεζε (9%), 4) Κνηλσληθά ζέκαηα (π.ρ. θχιν, θνηλσληθή 
ηάμε) (8%), 5) Δηθνλνγξάθεζε (2%), 6) Δπηζηεκνινγηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ζέκαηα (4%), 7) 
Οιηζηηθή πξνζέγγηζε (4%), 8) Αλαζθνπήζεηο (10%) θαη 9) Πνηθίια (3%). θνπφο απηήο ηεο 
κειέηεο είλαη λα νξηζζνχλ θξηηήξηα αλάιπζεο θεηκέλνπ θαη κε βάζε απηά λα αλαιπζεί θαη λα 
κειεηεζεί ην θείκελν ησλ βηβιίσλ ηνπ Γεκνηηθνχ „Φπζηθά‟.     
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ΚΔΠΣΙΚΟ 

Σα βηβιία, ε αλάγλσζε θαη ε κειέηε ηνπο κπνξεί λα είλαη κηα θαη‟ εμνρήλ δεκηνπξγηθή δηαδη-
θαζία. Αζθαιψο απηφ ζπκβαίλεη φηαλ ε αλάγλσζε αληηκεησπηζζεί φρη ζαλ παζεηηθή δηαδη-
θαζία, αιιά σο αλαδήηεζε (reading as inquiry) (Norris & Philips, 2005). Ζ νπζηαζηηθή αλά-
γλσζε ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ απφ ηνπο καζεηέο θαζνξίδεηαη απφ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηη-
θά θαη ηελ ειθπζηηθφηεηα ησλ θεηκέλσλ πνπ νη καζεηέο θαινχληαη λα δηαβάζνπλ, θαη γη‟ απηφ 
ηέηνηα ζέκαηα είλαη ζεκαληηθά θαη ρξεηάδεηαη λα κειεηεζνχλ. Σα θείκελα επηζηεκνληθψλ εξ-
γαζηψλ έρνπλ απνηειέζεη αληηθείκελν κειέηεο (Suppe, 1998), αιιά θαη ηα θείκελα ησλ βηβιί-
σλ ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ζε δηάθνξεο βαζκίδεο, αθφκε θαη ησλ παλεπηζηεκηαθψλ έρνπλ 
εμεηαζζεί σο πξνο δηάθνξεο πιεπξέο ηνπο (Myers, 1997). Ο Μyers εληφπηζε κηα απφ ηηο θχ-
ξηεο δηαθνξέο αλάκεζα ζηα θείκελα ησλ επηζηεκνληθψλ εξγαζηψλ θαη ησλ δηδαθηηθψλ βηβιί-
σλ, ε νπνία είλαη φηη ζηελ πξψηε πεξίπησζε ε γιψζζα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εμαρζνχλ 
ζπκπεξάζκαηα, ππφ ηελ έλλνηα φηη παξέρνληαη απνδείμεηο θαη επηρεηξήκαηα γη΄ απηά, ελψ ηα 
δηδαθηηθά βηβιία θπξίσο ελδηαθέξνληαη κε ην λα επεμεγνχλ, ππφ ηελ έλλνηα φηη δείρλνπλ, 
ζπλνςίδνπλ θαη νξίδνπλ.   

Σν ζεκαληηθφ κε ηα θείκελα είλαη φηη δεκηνπξγνχλ δηαθνξεηηθέο απαηηήζεηο απφ ηνπο αλα-
γλψζηεο σο πξνο ηελ πξνεγνχκελε γλψζε ηνπο, ηηο πξνζδνθίεο ηνπο θαη έρνπλ ζπλέπεηεο 
γηα ηηο γλσζηηθέο δηεξγαζίεο θαη ηε κάζεζε (Norris & Philips, 1994). Γηα παξάδεηγκα, αθεγε-
καηηθά θείκελα θαίλεηαη λα θαηαλννχληαη πην εχθνια ηφζν απφ παηδηά φζν θαη απφ ελήιηθεο 
(Bereiter & Scardamalia, 1982, Bock & Brewer, 1985), θαζψο νη αλαγλψζηεο είλαη ιηγφηεξν 
εμνηθεησκέλνη κε ην πψο ηα επεμεγεκαηηθά θείκελα νξγαλψλνληαη. Σα θείκελα έρεη πξνηαζεί 
φηη κπνξεί λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζε ηέζζεξηο ηχπνπο απφ ηνπο Bock & Brewer (1985), αλ 
θαη ηα εθηεηακέλα θείκελα κπνξεί λα αλήθνπλ ζε πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ κφλν ηχπνπο: α) 
ηα επεμεγεκαηηθά, β) ηα αθεγεκαηηθά, γ) ηα πεξηγξαθηθά θαη δ) ηα επηρεηξεκαηνινγηθά. Πην 
αλαιπηηθά, ηα επεμεγεκαηηθά δίλνπλ απαληήζεηο ζε πξαγκαηηθά ή θαληαζηηθά εξσηήκαηα: 
παξνπζηάδνληαη γεγνλφηα ή εμεγείηαη ν ιφγνο πνπ θάηη ζεσξείηαη ζεκαληηθφ, ν ηξφπνο ιεη-
ηνπξγίαο ή ε εξκελεία ελφο πξάγκαηνο (βι. εηθφλεο 3, 6, 8). Σα αθεγεκαηηθά παξνπζηάδνπλ 
γεγνλφηα ή πξάμεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ ραξαθηήξεο, πινθή, ζέκα, ζηπι (βι. εηθφλα 4). Σα 
πεξηγξαθηθά επηθαινχληαη ηηο αηζζήζεηο ηνπ αλαγλψζηε θαη αλαθέξνληαη γεληθφηεξα ζηελ 
εκθάληζε ελφο αληηθεηκέλνπ, ελφο πξνζψπνπ ή ελφο γεγνλφηνο (βι. εηθφλα 5). Σέινο, ηα επη-
ρεηξεκαηνινγηθά  ρξεζηκνπνηνχλ ηε ινγηθή αηηηνιφγεζε γηα λα ππνζηεξίμνπλ ηα ζπκπεξά-
ζκαηα θαη ζπρλά έρνπλ σο ζηφρν λα πείζνπλ ή λα απνδείμνπλ (βι. εηθφλα 7). Σα επηρεηξεκα-
ηνινγηθά είλαη ηα ιηγφηεξν νηθεία ζηνπο καζεηέο (Norris & Philips, 1994). Ση είδνπο θείκελα 
ππάξρνπλ ζηα βηβιία ησλ δπν ηειεπηαίσλ ηάμεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ „Δξεπλψ θαη 
αλαθαιχπησ‟; είλαη ην εξψηεκα πνπ ζα εμεηαζζεί ζηε ζπλέρεηα. 

ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

Ζ παξνχζα εξγαζία αζρνιείηαη κε ηελ αμηνιφγεζε δηδαθηηθνχ πιηθνχ θαη πην ζπγθεθξηκέλα 
κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ βηβιίσλ καζεηή ηεο Δ΄ θαη η΄ Γεκνηηθνχ “Φπζηθά Γεκνηηθνχ, ΔΡΔΤ-
ΝΧ ΚΑΗ ΑΝΑΚΑΛΤΠΣΧ”. χκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν απφ ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην αλαιπ-
ηηθφ πξφγξακκα, πξνηείλνληαη δχν βηβιία γηα ην καζεηή, ην ηεηξάδην εξγαζηψλ θαη ην βηβιίν 
ηνπ καζεηή. ηφρνο είλαη ην βηβιίν κε ηα θχιια εξγαζίαο λα απνηειέζεη ην βαζηθφ εξγαιείν 
κέζα απφ ην νπνίν λα κεζνδεχεηαη ε εξεπλεηηθή δνπιεηά ζην ζρνιείν. πσο αλαθέξεηαη ζην 
βηβιίν ηνπ δαζθάινπ, ην βηβιίν καζεηή απνηειεί ππνζηεξηθηηθφ βηβιίν. Πεξηιακβάλεη πιε-
ζψξα ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ πνπ ζηφρν έρνπλ λα εκπινπηίζνπλ θαη λα θάλνπλ ην κά-
ζεκα πην ελδηαθέξνλ. Ζ ρξήζε ηνπ βηβιίνπ απηνχ ζεσξείηαη φηη δελ πξέπεη λα αιινηψλεη ηνλ 
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αλαθαιππηηθφ ραξαθηήξα ηεο εξγαζίαο ηνπ καζεηή, φπσο απηφο ζρεκαηνπνηείηαη κε ηα θχι-
ια εξγαζίαο. Σν βηβιίν καζεηή είλαη δνκεκέλν ζε θεθάιαηα αληίζηνηρα κε απηά ηνπ ηεηξαδί-
νπ εξγαζηψλ. Οη επί κέξνπο, σζηφζν, ελφηεηεο ησλ θεθαιαίσλ δελ αληηζηνηρνχλ πάληνηε κε 
ηα θχιια εξγαζίαο, θαζψο άιια ζέκαηα ελδείθλπληαη γηα ηελ πεηξακαηηθή αληηκεηψπηζε, ελψ 
άιια γηα ζεσξεηηθή εκβάζπλζε θαη εκπινπηηζκφ. Αλ θαη ην βηβιίν ηνπ δαζθάινπ κειεηήζεθε, 
δελ απνηειεί επίθεληξν ζε απηή ηελ εξγαζία, αιιά ππφβαζξν.  

ΑΝΑΛΤΖ  

Γπν άμνλεο επηιέρζεθαλ σο θξηηήξηα γηα ηελ αλάιπζε ησλ θεηκέλσλ: ην χθνο θαη ν ζθνπφο. 
Γηα ηνλ πξψην άμνλα επηιέρζεθε ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ Bock & Brewer (1985) πνπ έρεη ήδε 
ζπδεηεζεί. Γηα ην δεχηεξν άμνλα πηνζεηήζεθε ε πξνζέγγηζε ηεο επαγσγηθήο αλάπηπμεο θαηε-
γνξηψλ ηεο πνηνηηθήο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ (Mayring, 2000). Χο κνλάδα αλάιπζεο νξί-
ζζεθε ε παξάγξαθνο. ε θάζε ζειίδα ππάξρνπλ θείκελα δηαθξηηά δηαρσξηζκέλα κεηαμχ ηνπο 
πνπ εθιακβάλνληαη σο παξάγξαθνη. ε πεξηπηψζεηο φπνπ ην θείκελν άιιαδε ζέκα, αθφκε 
θαη αλ ζην βηβιίν παξνπζηαδφηαλ σο εληαίν, εθιακβαλφηαλ σο μερσξηζηή παξάγξαθνο. Πέ-
ληε θαηεγνξίεο πξνέθπςαλ απφ ηελ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ σο πξνο ην ζθνπφ πνπ ζε θάζε 
παξάγξαθν θαίλεηαη λα έρεη απνδνζεί. Ζ θαηεγνξία „Δπηζηεκνληθή παξνπζίαζε ηνπ 
πεξηερνκέλνπ‟, ζηελ νπνία εκπίπηνπλ παξάγξαθνη θεηκέλσλ πνπ ζθνπφ έρνπλ λα εηζάγνπλ 
ηνπο καζεηέο ζηελ επηζηεκνληθή γιψζζα, δειαδή ζηηο έλλνηεο θαη ηνπο φξνπο πνπ ρξεζηκν-
πνηεί ε επηζηεκνληθή θνηλφηεηα γηα λα πεξηγξάθεη ηα δηάθνξα θαηλφκελα πνπ εμεηάδεη. Ζ 
θαηεγνξία „χλδεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ κε ηελ θαζεκεξηλή δσή‟. ηα θείκελα πνπ εληάζζν-
ληαη ζε απηή ηελ θαηεγνξία αλαθέξνληαη ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο απφ θαηλφκελα πνπ πα-
ξαηεξνχκε ζηελ θαζεκεξηλή καο δσή,  θαζψο θαη πιεξνθνξνχλ ηνπο καζεηέο γηα εθαξκνγέο 
ησλ θαηλνκέλσλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα. Ζ θαηεγνξία „Δθαξκνγέο ηνπ πεξηερνκέλνπ‟ αλαθέ-
ξεηαη ζε θείκελα φπνπ παξνπζηάδνληαη θαηαζθεπέο πνπ έρνπλ γίλεη απφ ηνλ άλζξσπν κε 
βάζε ην εθάζηνηε γλσζηηθφ αληηθείκελν. Σα θείκελα πνπ θαηεγνξηνπνηνχληαη θάησ απφ ηνλ 
ηίηιν „Γηεχξπλζε ζεκαηνινγίαο πεξηερνκέλνπ ελφηεηαο‟ αλαθέξνπλ επηπιένλ 
«εγθπθινπαηδηθά» ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θαηλφκελν, ελεκέξσζε γηα ηελ ηζηνξηθή 
δηάζηαζε ηνπ θαηλνκέλνπ, θάπνην ζρεηηθφ ινγνηερληθφ απφζπαζκα θιπ.. Σέινο, ζηελ θαηε-
γνξία „Θέκαηα αζθάιεηαο - πεξηβαιινληηθήο επαηζζεζίαο‟ εκπίπηνπλ θείκελα κε ζηνηρεία 
πνπ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ απφ ην καζεηή ζε πεξηπηψζεηο πνπ βξεζεί ν ίδηνο ζε θίλδπλν 
ή δεηήκαηα πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο. Παξαδείγκαηα θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ παξαγξάθσλ 
παξνπζηάδνληαη ζην ρήκα 1, 2 θαη 3.  

 

ρήκα 1: Παξάδεηγκα παξαγξάθνπ κε χθνο πεξηγξαθηθφ θαη ζθνπφ ηε ζχλδεζε ηνπ πεξηε-

ρνκέλνπ κε ηελ θαζεκεξηλή δσή (βηβιίν Δ΄ Γεκνηηθνχ, ζει. 77) 
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Οη παξάγξαθνη πνπ κειεηήζεθαλ επηιέρζεθαλ απφ ηα κηζά θεθάιαηα θάζε βηβιίνπ. Πην ζπ-
γθεθξηκέλα, αμηνινγήζεθαλ ηα θεθάιαηα κε πεξηηηφ αξηζκφ απφ θάζε βηβιίν. ε θάζε θεθά-
ιαην αμηνινγήζεθαλ σο πξνο ην χθνο ηνπο θαη σο πξνο ην ζθνπφ ηνπ θεηκέλνπ φιεο νη παξά-
γξαθνη. πλνιηθά, εμεηάζηεθαλ 219 παξάγξαθνη, 138 απφ ην βηβιίν ηεο Δ΄ Γεκνηηθνχ θαη 81 
απφ ην βηβιίν ηεο η΄ Γεκνηηθνχ. Με ηελ πξψηε επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ, δηαπηζηψ-
ζεθε φηη ηα δχν βηβιία είλαη φκνηα αλαθνξηθά κε ην χθνο θαη ην ζθνπφ ησλ παξαγξάθσλ 
ηνπο. Απηφ ήηαλ αλακελφκελν, αθνχ γξάθηεθαλ απφ ηνπο ίδηνπο ζπγγξαθείο θαη, ζχκθσλα 
κε απηνχο, είραλ ίδην πξνζαλαηνιηζκφ φζνλ αθνξά ζην πεξηερφκελν θαη ζηνπο ζθνπνχο ησλ 
θεηκέλσλ. Δπνκέλσο, απνθαζίζηεθε λα γίλεη ε επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ ζπλνιηθά 
θαη γηα ηα δχν βηβιία. 

 

ρήκα 2: Παξάδεηγκα παξαγξάθνπ κε χθνο επηρεηξεκαηνινγηθφ θαη ζθνπφ ηε ζχλδεζε 

ηνπ πεξηερνκέλνπ κε ηελ θαζεκεξηλή δσή (βηβιίν η΄ Γεκνηηθνχ, ζει. 83) 

ΔΤΡΖΜΑΣΑ 

Ο Πίλαθαο 1 παξνπζηάδεη ηα πνζνζηά ησλ παξαγξάθσλ κε θείκελν πνπ εθθξάδεη ηελ θάζε 
θαηεγνξία. Αλαθνξηθά κε ηνλ πξψην άμνλα, ην χθνο ηνπ θεηκέλνπ, παξαηεξνχκε φηη ην κεγα-
ιχηεξν πνζνζηφ ησλ παξαγξάθσλ (59%) έρνπλ χθνο επεμεγεκαηηθφ. Σν αθεγεκαηηθφ θαη 
πεξηγξαθηθφ χθνο αθνινπζνχλ κε 17% θαη 15% αληίζηνηρα. Σν κηθξφηεξν πνζνζηφ ησλ θεη-
κέλσλ ησλ παξαγξάθσλ, ην χθνο είλαη επηρεηξεκαηνινγηθφ (9%). 

 

ρήκα 3: Παξάδεηγκα παξαγξάθνπ κε χθνο επεμεγεκαηηθφ θαη ζθνπφ ηελ επαηζζεηνπνίε-

ζε ηνπ καζεηή ζε πεξηβαιινληηθά ζέκαηα (βηβιίν Δ΄ Γεκνηηθνχ, ζει. 29) 

Χο πξνο ην δεχηεξν άμνλα, νη παξάγξαθνη κε ζθνπνχο ηε ζχλδεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ κε ηελ 
θαζεκεξηλή δσή, ηε δηεχξπλζε ηεο ζεκαηνινγίαο ηεο ελφηεηαο θαη ηελ επηζηεκνληθή παξνπ-
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ζίαζε ηνπ πεξηερνκέλνπ, έρνπλ πεξίπνπ ην ίδην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζην θείκελν 28%, 30% 
θαη 26% αληίζηνηρα. Ζ ελεκέξσζε γηα εθαξκνγέο ηνπ πεξηερνκέλνπ εκθαλίδνληαη ζε κηθξφηε-
ξν πνζνζηφ (15%), ελψ πνιχ ιίγεο παξάγξαθνη αλαθέξνληαη ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πε-
ξηβαιινληηθήο επαηζζεζίαο (κφιηο 1%). 

Πίλαθαο 1:   πρλφηεηα εκθάληζεο θαηεγνξηψλ θεηκέλνπ ζηνπο δπν άμνλεο 

 

Πίλαθαο 2:   πζρεηηζκφο ησλ δπν αμφλσλ θαηεγνξηνπνίεζεο

 

Καηεγνξίεο θεηκέλνπ πρλφηεηα 
εκθάληζεο (%) 

Χο πξνο ην χθνο:  

Αθεγεκαηηθφ 17 

Δπεμεγεκαηηθφ 59 

Πεξηγξαθηθφ 15 

Δπηρεηξεκαηνινγηθφ 9 

Χο πξνο ην ζθνπφ:    

χλδεζε πεξηερνκέλνπ ελφηεηαο κε ηελ 
θαζεκεξηλή δσή 

28 

Δπηζηεκνληθή παξνπζίαζε πεξηερνκέλνπ 26 

Δθαξκνγέο πεξηερνκέλνπ 15 

Γηεχξπλζε ζεκαηνινγίαο  πεξηερνκέλνπ 29 

Θέκαηα αζθάιεηαο - πεξηβαιινληηθήο επαηζζεζίαο 1 

Καηεγνξίεο θεηκέλνπ 
Αθεγεκαηηθφ 

(%) 

Δπεμεγεκαηηθφ 

(%) 

Πεξηγξαθηθφ 

(%) 

Δπηρεηξεκα-
ηνινγηθφ 

(%) 

χλδεζε πεξηερνκέλνπ 
ελφηεηαο κε ηελ 
θαζεκεξηλή δσή 

8 52 33 7 

Δπηζηεκνληθή 
παξνπζίαζε 
πεξηερνκέλνπ 

2 86 5 7 

Δθαξκνγέο πεξηερνκέλνπ 42 48 3 6 

Γηεχξπλζε ηεο 
ζεκαηνινγίαο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ 
28 45 13 14 

Θέκαηα αζθάιεηαο - 
πεξηβαιινληηθήο 

επαηζζεζίαο 
0 100 0 0 
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ηνλ Πίλαθα 2 παξνπζηάδεηαη ζπζρεηηζκφο ησλ θαηεγνξηψλ ησλ δπν αμφλσλ. Παξαηεξνχκε 
φηη κεηαμχ ησλ παξαγξάθσλ πνπ έρνπλ σο ζθνπφ ηε ζχλδεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ελφηε-
ηαο κε ηελ θαζεκεξηλή δσή, νη πεξηζζφηεξεο έρνπλ επεμεγεκαηηθφ (52%) θαη πεξηγξαθηθφ 
χθνο (33%), ελψ ζαθψο ιηγφηεξεο έρνπλ αθεγεκαηηθφ θαη επηρεηξεκαηνινγηθφ χθνο (8% θαη 
7% αληίζηνηρα). ηηο παξαγξάθνπο κε ζθνπφ ηελ επηζηεκνληθή παξνπζίαζε ηνπ πεξηερνκέ-
λνπ, επηθξαηεί ην επεμεγεκαηηθφ χθνο (86%), ελψ εκθαλίδνληαη ζε κηθξά πνζνζηά ην επηρεη-
ξεκαηνινγηθφ, ην πεξηγξαθηθφ θαη ην αθεγεκαηηθφ (7%, 5% θαη 2% αληίζηνηρα). Σν αθεγε-
καηηθφ θαη ην επεμεγεκαηηθφ χθνο έρνπλ ην πςειφηεξν πνζνζηφ ζηηο παξαγξάθνπο κε αλα-
θνξά ζηηο εθαξκνγέο ηνπ πεξηερνκέλνπ (42% θαη 48% αληίζηνηρα), ζε ζρέζε κε ηα κηθξά 
πνζνζηά ηνπ επηρεηξεκαηνινγηθνχ (6%) θαη πεξηγξαθηθνχ χθνπο (3%). Σν επεμεγεκαηηθφ 
χθνο επηθξαηεί θαη ζηηο παξαγξάθνπο πνπ απνζθνπνχλ ζηε δηεχξπλζε ηεο ζεκαηνινγίαο 
ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ελφηεηαο (45%), ελψ πςειφ πνζνζηφ παξνπζηάδνπλ ζηελ ίδηα θαηεγν-
ξία ζθνπνχ ηνπ θεηκέλνπ θαη νη αθεγεκαηηθέο παξάγξαθνη (28%). Αληίζεηα, ην πεξηγξαθηθφ 
θαη ην επηρεηξεκαηνινγηθφ χθνο ρξεζηκνπνηνχληαη ιηγφηεξν ζηα θείκελα πνπ δηεπξχλνπλ ηε 
ζεκαηνινγία ηεο ελφηεηαο (13 θαη 14% αληίζηνηρα). Σέινο, ζηα ιίγα θείκελα φπνπ παξνπζηά-
δνληαη ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πεξηβαιινληηθήο επαηζζεζίαο, ρξεζηκνπνηείηαη πάληα ην επε-
μεγεκαηηθφ χθνο. 

πλνιηθά ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη, αλεμάξηεηα απφ ην ζθνπφ ηνπ θεηκέλνπ, ην κεγαιχ-
ηεξν πνζνζηφ ησλ παξαγξάθσλ έρεη χθνο επεμεγεκαηηθφ. ηε ζχλδεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ κε 
ηελ θαζεκεξηλφηεηα απμάλεηαη θαη ην πνζνζηφ ησλ παξαγξάθσλ κε πεξηγξαθηθφ χθνο, ελψ 
φηαλ ν ζθνπφο είλαη νη εθαξκνγέο ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ε δηεχξπλζε ηεο ζεκαηνινγίαο ηνπ 
πεξηερνκέλνπ ηεο ελφηεηαο, ζεκαληηθή παξνπζία έρεη θαη ην αθεγεκαηηθφ χθνο. 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Σα δπν βηβιία πνπ αλαιχζεθαλ, παξνπζηάδνπλ νκνηφηεηεο φζνλ αθνξά ην χθνο θαη ην ζθν-
πφ ησλ θεηκέλσλ ησλ παξαγξάθσλ ηνπο. Απηφ βέβαηα ήηαλ αλακελφκελν, θαζψο γξάθηεθαλ 
απφ ηνπο ίδηνπο ζπγγξαθείο θαη, ζχκθσλα κε απηνχο, είραλ ίδην πξνζαλαηνιηζκφ φζνλ α-
θνξά ην πεξηερφκελν θαη ηνπο ζθνπνχο ησλ θεηκέλσλ. Ο κεγαιχηεξνο αξηζκφο παξαγξάθσλ, 
ζε πνζνζηφ 59% ηνπ ζπλφινπ, βξέζεθε λα έρεη χθνο επεμεγεκαηηθφ, γεγνλφο πνπ αλ δε 
δπζθνιεχεη, δε δηεπθνιχλεη ηνπιάρηζηνλ ηελ θαηαλφεζε ή δελ ελζαξξχλεη ηνπο καζεηέο λα 
αζρνιεζνχλ κε απηφ. Αληίζεηα, ηα αθεγεκαηηθά θείκελα πνπ απνηεινχλ ην πην γλψξηκν είδνο 
γηα ηνπο καζεηέο, ζπλαληηνχληαη ζε πνιχ κηθξφ αξηζκφ. Φαίλεηαη φηη ζε γεληθέο γξακκέο ην 
πεξηερφκελν ησλ βηβιίσλ σζεί πξνο ηελ θαηεχζπλζε ρξήζεο επεμεγεκαηηθνχ θαη ζε κηθξφηε-
ξν βαζκφ πεξηγξαθηθνχ ή επηρεηξεκαηηθνχ χθνπο ζηελ παξνπζίαζε ησλ πιεξνθνξηψλ. 
Αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε φπνπ ζθνπφο είλαη ε ζχλδεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ κε γεγνλφηα ηεο 
θαζεκεξηλήο δσήο, επηιέγεηαη θπξίσο χθνο επεμεγεκαηηθφ. ηελ θαηεγνξία φπνπ είλαη ζρεηη-
θά δηθαηνινγεκέλε ε ρξήζε απηνχ ηνπ χθνπο, είλαη ε πεξίπησζε φπνπ ζθνπφο ησλ θεηκέλσλ 
είλαη ε επηζηεκνληθή παξνπζίαζε ηνπ πεξηερνκέλνπ, αλ θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ην πιή-
ζνο ησλ παξαγξάθσλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ επεμεγεκαηηθφ χθνο, κπνξεί λα ζεσξεζεί 
κάιινλ ππεξβνιηθφ. 

 Αλαθνξηθά κε ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν δνκνχληαη νη ζρεηηθέο παξάγξαθνη, απηφο θαίλεηαη 
λα ηθαλνπνηείηαη ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ, θαζψο επηδίσμε ησλ ζπγγξαθέσλ είλαη ε ζχλδε-
ζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ βηβιίσλ κε θαηλφκελα πνπ έξρεηαη ζε επαθή ν καζεηήο ζηελ θαζε-
κεξηλφηεηά ηνπ. Υακειφο σζηφζν, είλαη ν αξηζκφο εθείλσλ ησλ παξαγξάθσλ πνπ αλαθέξν-
ληαη ζε εθαξκνγέο ηνπ πεξηερνκέλνπ. Αλ θαη παξνπζηάδνληαη ζέκαηα λνκνηέιεηαο ησλ θπζη-
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θψλ επηζηεκψλ θαη ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ, παξφια απηά ε αλαθνξά θαη ζχλδεζε κε ηερλνιν-
γίεο, αληηθείκελα, εξγαιεία ή πξάγκαηα, θαίλεηαη πεξηνξηζκέλε. Πνιχ ρακειφηεξνο είλαη ν 
αξηζκφο εθείλσλ ησλ παξαγξάθσλ πνπ αλαθέξνληαη ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πεξηβαιιν-
ληηθήο επαηζζεζίαο. Γεγνλφο πνπ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία, θαζψο είλαη απηφ πνπ ζα θαζνξί-
ζεη ηελ ππεχζπλε ζηάζε ησλ καζεηψλ ζε ρεηξηζκνχο πνπ ζρεηίδνληαη κε απηά, ηελ επαηζζε-
ηνπνίεζή ηνπο ζηελ νηθνινγηθή δηάζηαζε θαη πνπ ζα δηεπθνιχλεη ηελ αλάπηπμε ησλ καζεηψλ 
ζε κειινληηθνχο εγγξάκκαηνπο πνιίηεο. 

Ζ αλαιπηηθή ελαζρφιεζε κε ηνπο άμνλεο αλάιπζεο θεηκέλσλ πνπ ηέζεθαλ ζε απηή ηελ εξγα-
ζία, αλέδεημε θαη άιιεο δηαζηάζεηο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ θεηκέλσλ ησλ βηβιίσλ καζεηή πνπ 
είλαη ζεκαληηθέο θαη ζα ήηαλ ελδηαθέξνλ λα κειεηεζνχλ πεξαηηέξσ. Φαίλεηαη λα ππάξρεη ε 
ηάζε λα επηρεηξείηαη ε εηζαγσγή θαηλφκελσλ κε ηελ θαζεκεξηλή ηνπο νλνκαζία θαη ζηε ζπ-
λέρεηα λα αθνινπζείηαη ε ζχλδεζή ηνπο κε νξνινγία ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ, γεγνλφο πνπ 
ζα δηεπθφιπλε ηελ θαηαλφεζε απφ πιεπξάο καζεηψλ. πρλά σζηφζν, ζην δεχηεξν ζηάδην, 
ην αθξηβέο επηζηεκνληθφ πιαίζην απνθεχγεηαη λα εκθαλίδεηαη ζε κηα αλαιπηηθή έθθξαζε ζην 
πξνζθήλην, αιιά παξακέλεη ζαλ έλα επξχηεξν πιαίζην κέζα ζην νπνίν ηνπνζεηνχληαη ηα 
φζα ζην θείκελν θαλεξά πεξηγξάθνληαη. Ζ απνθπγή απζηεξφηεηαο ζηε δηαηχπσζε, σο απν-
ηέιεζκα ηεο πξνζπάζεηαο ζχλδεζεο κε ηελ θαζεκεξηλή δσή, ε πηνζέηεζε ελφο κε γξακκηθνχ 
κνληέινπ ζηελ επηινγή ηνπνζέηεζεο ησλ παξαγξάθσλ, καδί κε ηελ πνιιέο θνξέο εηζαγσγή 
κεγάινπ αξηζκνχ επηζηεκνληθψλ ελλνηψλ κπνξεί λα κελ νδεγεί ζηα αλακελφκελα απφ ηνπο 
ζπγγξαθείο απνηειέζκαηα. Φαίλεηαη φηη έλαο καζεηήο απφ κφλνο ηνπ δελ είλαη εχθνιν λα 
ζπλδέζεη ηα δηαθνξεηηθά ζηνηρεία εκπεηξηψλ θαη πιεξνθνξηψλ πνπ ηα ζρνιηθά βηβιία απαη-
ηνχλ, αιιά επίζεο θαη ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα αληηκεησπίδεη παξφκνηα πξνβιήκαηα. Ζ 
αίζζεζε πνπ δεκηνπξγείηαη είλαη φηη ηα βηβιία καζεηή, αλαθνξηθά κε ηελ αηζζεηηθή θαη ηε 
δφκεζε ηεο ζειίδαο, είλαη επράξηζηα θαη ειθπζηηθά. Απηφ ζηεξίδεηαη, επίζεο θαη απφ ηνλ 
κεγάιν αξηζκφ νπηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ, αλ θαη ν ξφινο ηνπο δελ είλαη πάληα νπζηαζηη-
θφο. Σα ζέκαηα απηά φκσο ρξεηάδεηαη λα κειεηεζνχλ θαη ζπδεηεζνχλ ζε βάζνο. Ζ εκπεηξία 
απφ ηε ζπζηεκαηηθή αμηνιφγεζε ζρνιηθψλ βηβιίσλ ηεο AAAS – Project 61 είλαη έλα θαιφ 
παξάδεηγκα απφ πξνζεγγίζεηο θαη ελέξγεηεο πνπ κπνξνχλ λα πηνζεηεζνχλ, ψζηε λα απν-
θεπρζεί  ν ηζρπξηζκφο φηη “ζηελ θαιχηεξε εθδνρή ηνπο ηα βηβιία είλαη κηα ζπιινγή ρακέλσλ 
επθαηξηψλ” (Ellen Roseman, cited in AAS, 2000, Section 7).  
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ΠΔΡΙΛΖΦΖ: ηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο απνηειεί ε θξηηηθή πξνζέγγηζε ησλ εγρεηξηδίσλ 
ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ, Δξεπλψ θαη αλαθαιχπησ ηoπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ. Ζ επηρεηξεκαην-
ινγία πνπ ζα αλαπηπρζεί παξαθάησ εζηηάδεηαη ζηελ θξηηηθή ησλ ζεσξεηηθψλ δηαθεξχμεσλ 
ηνπ βηβιίνπ ηνπ δαζθάινπ, ρσξίο σζηφζν λα απνπζηάδνπλ αλαθνξέο ζην βηβιίν ηνπ καζεηή 
θαη ην ηεηξάδην εξγαζηψλ. Δπίζεο, ε θξηηηθή  δηαπξαγκαηεχεηαη ηαπηφρξνλα ηε ζηνρνζεζία 
ηνπ ΑΠ γηα ην κάζεκα ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ. Ζ θξηηηθή πξνζέγγηζε πνπ επηρεηξείηαη, 
επηθεληξψλεηαη ζηηο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο, ζηα ςπρνινγηθά κνληέια κάζεζεο θαη ζηηο 
επηζηεκνινγηθέο παξαδνρέο πνπ ζεκειηψλνληαη ή αληηθαηνπηξίδνληαη ζην βηβιίν ηνπ δαζθά-
ινπ θαη ζπλδένληαη κε ηνλ ηξφπν πνπ απηέο πξαγκαηψλνληαη  ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα. Χζηφ-
ζν, νη εθπαηδεπηηθέο κεηαξξπζκίζεηο δελ ηεινχληαη ζε ηδενινγηθφ, πνιηηηθφ θαη θνηλσληθφ 
θελφ θαη γηα απηφ θξίλεηαη απαξαίηεηε ε αλάιπζε ησλ ηδενινγηθψλ δηαζηάζεσλ πνπ δηαπνηί-
δνπλ ηφζν ην ΑΠ φζν θαη ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ. Δπηζεκαίλεηαη ε 
ηδενινγηθή εγεκνλία ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ θαη ε αλάγθε αλάπηπμεο κηαο ξηδνζπαζηηθήο 

πξννπηηθήο . 

ΛΔΞΔΙ ΚΛΔΙΓΙΑ: εγρεηξίδην θπζηθψλ επηζηεκψλ, αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ, 
ηδενινγία. 

 

ΔΙΑΓΧΓΖ 

ηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο απνηειεί ε θξηηηθή πξνζέγγηζε ησλ εγρεηξηδίσλ ησλ θπζη-
θψλ επηζηεκψλ, Δξεπλψ θαη αλαθαιχπησ ηνπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ. Ζ επηρεηξεκαηνινγία πνπ 
ζα αλαπηπρζεί παξαθάησ εζηηάδεηαη ζηελ θξηηηθή ησλ ζεσξεηηθψλ δηαθεξχμεσλ ηνπ βηβιίνπ 
ηνπ δαζθάινπ, φπσο πξαγκαηψλνληαη ζην  βηβιίνπ ηνπ καζεηή θαη ην ηεηξάδην εξγαζηψλ. 
Δπίζεο, ε θξηηηθή  δηαπξαγκαηεχεηαη ηαπηφρξνλα ηελ ζηνρνζεζία ηνπ ΑΠ γηα ην κάζεκα 
ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ. Ζ θξηηηθή πξνζέγγηζε πνπ επηρεηξείηαη, επηθεληξψλεηαη ζηηο δηδα-
θηηθέο πξνζεγγίζεηο, ζηα ςπρνινγηθά κνληέια κάζεζεο θαη ζηηο επηζηεκνινγηθέο παξαδνρέο 
πνπ αληηθαηνπηξίδνληαη ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα. Χζηφζν, νη εθπαηδεπηηθέο κεηαξξπζκίζεηο 
δελ ηεινχληαη ζε ηδενινγηθφ, πνιηηηθφ θαη θνηλσληθφ θελφ θαη γηα απηφ θξίλεηαη απαξαίηεηε ε 
αλάιπζε ησλ ηδενινγηθψλ δηαζηάζεσλ πνπ δηαπνηίδνπλ ηφζν ην ΑΠ φζν θαη ην ζρνιηθφ 
εγρεηξίδην. ηφρνο ηεο εξγαζίαο απνηειεί ε αλάδεημε ηεο πνιηηηθήο δηάζηαζεο ηεο δηδαζθαιί-
αο θαη ε θαηάδεημε κηαο ηδενινγηθήο εγεκνλίαο πνπ εθθξάδεηαη ζηελ εθπαίδεπζε. Ο επηζηε-
κνληθφο εγγξακκαηηζκφο απνηειεί έλα απφ ηα πεδία ηδενινγηθψλ ζπγθξνχζεσλ πνπ απν-
θξπζηαιιψλνπλ ηελ παξνχζα νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή ζπγθπξία θπξηαξρίαο ηνπ λενθηιειεπ-
ζεξηζκνχ. 

ΚΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΖΜΑΝΔΙ 

Έλα ζεκαληηθφ ζεκείν πνπ αλαθέξεηαη ζε ζρέζε κε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζην βηβιίν 



142  ΔΓΗΦΔ 2008  

 

ηνπ δαζθάινπ είλαη ε αλάιπζε ησλ εηδηθψλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ. Σν βηβιίν αλαιχεη (ζει 29) 
ηε ζηνρνηαμηλνκία ηνπ Bloom, θαηά ηελ νπνία νη δηδαθηηθνί ζηφρνη δηαρσξίδνληαη ζε γλσζηη-
θνχο, ζπλαηζζεκαηηθνχο θαη ςπρνθηλεηηθνχο. Χζηφζν, θαηά ηελ επηκέξνπο παξνπζίαζε ησλ 
εηδηθψλ ζηφρσλ πξηλ απφ θάζε δηδαθηηθή ελφηεηα, δελ ππάξρεη ζαθήο δηαρσξηζκφο. Αλαθέ-
ξεηαη (ζει. 24) φηη: «ε ηδηαίηεξε έκθαζε πνπ δίλεηαη ζηνπο γλσζηηθνχο ζηφρνπο πξνβιεκαηί-
δεη ηδηαίηεξα». Παξφια απηά, παξαηεξεί θαλείο φηη νη εηδηθνί δηδαθηηθνί ζηφρνη θάζε ελφηεηαο 
επηθεληξψλνληαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζε γλσζηηθνχο ζηφρνπο. Ο γλσζηνθεληξηθφο πξνζα-
λαηνιηζκφο ηνπ ΑΠ (Κνπκαξάο, 2007, Πξάκαο & Κνπκαξάο, 2004), αιιά θαη ησλ εηδηθψλ 
δηδαθηηθψλ ζηφρσλ νδεγεί ζηελ απνθιεηζηηθή ρξήζε ελφο γισζζηθνχ θψδηθα πνπ βαζίδεηαη 
ζηελ αλαπιαηζίσζε ελφο απζηεξά αθαδεκατθνχ ιφγνπ. Ο απζηεξφο γισζζηθφο θψδηθαο 
πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, ζρεηίδεηαη κε ηελ θπξηαξρία γλσζηηθψλ ζηφρσλ θαη απνδεηθλχεηαη αθα-
ηάιιεινο λα επηθνηλσλήζεη ην πεξηερφκελν ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ. Ζ ζηνρνζεζία επηθε-
ληξσκέλε ζην πεξηερφκελν θαη ζηε κεζνδνινγία ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ, δειαδή ζηε γλσ-
ζηηθή δηάζηαζε ηεο κάζεζεο νδεγεί ζε ζρνιηθή απνηπρία καζεηέο/ηξηεο πνπ δηαζέηνπλ δηα-
θνξεηηθφ πνιηηηζκηθφ θεθάιαην (Κφθθνηαο & Πήιηνπξαο,2007) θαη δε ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ 
«επεμεξγαζκέλν» γισζζηθφ θψδηθα πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ αζηηθή ηάμε.  

Δθηφο απηνχ, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε ζηνρνηαμηλνκία ηνπ Bloom αλαπηχρζεθε ψζηε λα 
πξνσζήζεη έλα θνηλφ εμεηαζηηθφ ζχζηεκα, ηφζν ζε ηνπηθφ φζν θαη ζε εζληθφ επίπεδν. Ζ 
ρξεζηκφηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηαρσξηζκνχ ζηφρσλ είλαη λα εμππεξεηήζεη ηελ εμεηαζηνθε-
ληξηθή ινγηθή ηνπ  ζρνιείνπ. ην βηβιίν ηνπ δαζθάινπ επηζεκαίλεηαη φηη νη εηδηθνί ζηφρνη 
πξέπεη λα πιεξνχλ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο. Μία απφ απηέο είλαη, ζχκθσλα κε ην βηβιίν 
ηνπ δαζθάινπ (ζει. 23): «λα νξίδνπλ ην κέζν αμηνιφγεζεο ηεο επίηεπμεο ηθαλνπνηεηηθήο 
ζπκπεξηθνξάο». Με απηφλ ηνλ ηξφπν αλαδεηθλχεηαη κε εκθαηηθφ ηξφπν φηη ε πηνζέηεζε ηεο 
ζηνρνηαμηλνκίαο ηνπ Bloom ζηνρεχεη ζηε κεηαηξνπή ηεο ζρνιηθήο γλψζεο ζε αληηθείκελν 
εμέηαζεο. Χζηφζν, δε δηεπθξηλίδεηαη φηη ε αμηνιφγεζε δελ αθνξά αληηθεηκεληθά ζηνηρεία, 
αιιά ηαπηφρξνλα αμηνινγνχληαη πνιηηηζκηθέο λφξκεο θαη ζπκπεξηθνξέο πνπ ζπλαπαξηίδνπλ 
ην ιεγφκελν θξπθφ αλαιπηηθφ πξφγξακκα.  

Ζ απφθξπςε ηνπ ηδενινγηθνχ ζηνηρείνπ ηεο αμηνιφγεζεο ζηνρεχεη ζηελ ππνηηζέκελε απνιηηη-
θνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο-κάζεζεο κε ηελ άξλεζε ηνπ αμηαθνχ ραξαθηήξα, ηφζν ηεο επη-
ζηεκνληθήο γλψζεο φζν θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο (Γξφιιηνο,1999). Ζ ζχλδεζε ησλ 
εηδηθψλ ζηφρσλ κε ηελ αμηνιφγεζε ζηνρεχεη λα ηεο πξνζδψζεη έλαλ «αληηθεηκεληθφ» ραξα-
θηήξα απνθξχπηνληαο ηνλ ηαμηθφ, έκθπιν θαη θπιεηηθφ ραξαθηήξα ηεο (Apple,2002). Ζ ηαμη-
λνκία ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ ηνπ Bloom πνπ εζηηάδεη ζην απνηέιεζκα ηεο δηδαζθαιίαο/
κάζεζεο, κπνξεί λα εμνκνησζεί κε ηε γξακκή παξαγσγήο θαηά ηελ νπνία ζε θάζε βήκα ε 
εξγαζία ειέγρεηαη, ελψ ην ηειηθφ πξντφλ αμηνινγείηαη. Έηζη, θαηαδεηθλχεηαη φηη ην θνξληηθφ 
κνληέιν παξαγσγήο απνηειεί ην πξφηππν κε ην νπνίν ε ζρνιηθή κάζεζε ειέγρεηαη θαη αμην-
ινγείηαη. Ζ αμηνιφγεζε θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ ζπκπεξηθνξψλ επηβεβαηψλεη ηελ θνη-
λσληθή ηεξαξρία θαη αλαπαξάγεη δνκηθά ηνλ θνηλσληθφ θαηακεξηζκφ εξγαζίαο (Apple, 2002). 

Ζ ηεξάξρεζε ησλ εηδηθψλ ζηφρσλ δε δηθαηνινγείηαη απφ ην βηβιίν ηνπ δαζθάινπ, ππνλνψ-
ληαο φηη απηή εμππεξεηεί κεζνδνινγηθνχο ζθνπνχο ή φηη νη θνηλσληθέο απαηηήζεηο επηηάζ-
ζνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε ηεξάξρεζε. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε ηεξάξρεζε ησλ ζθνπψλ θαη εηδη-
θψλ ζηφρσλ είλαη θαζνξηζκέλε απφ ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ, ην νπνίν έρεη ζρεδη-
αζηεί κε ηε κνξθή θνπξίθνπινπκ. Σν ΑΠ ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ απνηειεί κηα ζχλζεζε 
ηνπ κνληέινπ ησλ ζθνπψλ θαη ησλ ζηφρσλ θαη ηνπ κνληέινπ ησλ πεξηερνκέλσλ. Πξέπεη λα 
ζεσξεζεί ηδηαίηεξα θιεηζηφ ζε αληίζεζε κε ηα κνληέια δηαδηθαζίαο πνπ ζεσξνχληαη πην α-
λνηρηά. Ζ νξγάλσζε ηνπ ΑΠ ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ αθνινπζεί ηελ ηερλνθξαηηθή πξνζέγ-
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γηζε ηεο εθπαίδεπζεο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε γλψζε είλαη πξντφλ ή επέλδπζε. Σν ΑΠ 
ζχκθσλα κε ηελ ηερλνθξαηηθή πξνζέγγηζε είλαη πξνθαζνξηζκέλν θαη έηζη είλαη δπλαηή ε 
ηεξάξρεζε, θαηάηκεζε θαη ν έιεγρνο ηεο γλψζεο (ΗΠΔΜ-ΓΟΔ,2005). Χζηφζν, ην λέν ΑΠ 
δηαθξίλεηαη απφ αλαρξνληζηηθέο αληηιήςεηο (Κφθθνηαο, 2002) πνπ ην δηαθνξνπνηνχλ ηφζν 
απφ ηηο αξρέο ηνπ επηζηεκνληθνχ εγγξακαηηζκνχ, φζν θαη απφ ην ΓΔΠΠ (Πξάκαο & Κνπκα-
ξάο, 2007). Δπίζεο, ην λέν ΑΠ απνθιίλεη ζεκαληηθά απφ ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο 
PISA (Κνπκαξάο, 2004). Με απηφλ ηνλ ηξφπν εθηνπίδεηαη ε ξηδνζπαζηηθή παξάδνζε ζχκθσ-
λα κε ηελ νπνία ν/ε εθπαηδεπηηθφο θαη νη καζεηέο/ηξηεο ιεηηνπξγνχλ σο ζπλ-εξεπλεηέο θαη 
ζπλδηακνξθψλνπλ ην ΑΠ ζε επίπεδν ηάμεο θαη/ή ζρνιηθήο κνλάδαο. 

χκθσλα κε ην βηβιίν ηνπ δαζθάινπ (ζει. 23),  νη εηδηθνί ζηφρνη πξέπεη «λα νξίδνπλ ηελ 
ηειηθή ζπκπεξηθνξά πνπ επηδηψθεηαη θαη πνπ πξέπεη λα είλαη παξαηεξήζηκε». Απηή ε ιεη-
ηνπξγία ησλ εηδηθψλ ζηφρσλ, δειαδή ν θαζνξηζκφο κηαο επηζπκεηήο θαη αλαγθαία ηθαλήο λα 
παξαηεξεζεί ζπκπεξηθνξάο ζπλδέεηαη κε κηα ζπγθεθξηκέλε ζεσξία κάζεζεο, ε νπνία, αλ 
θαη δελ αλαθέξεηαη ξεηψο, παξαπέκπεη ζην ζπκπεξηθνξηζκφ. Ο ζπκπεξηθνξηζκφο σο ζεσ-
ξία κάζεζεο εξκελεχεηαη σο ε απφπεηξα ζεκειίσζεο ηεο ςπρνινγίαο κε φξνπο αληηθεηκελη-
θφηεηαο, δαλεηζκέλνπο απφ ην πεδίν ησλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ. Καηά ηνλ κπηρεβηνξηζκφ, ε 
κάζεζε είλαη ε αληίδξαζε ηνπ νξγαληζκνχ ζε έλα εξέζηζκα. Ζ αληίδξαζε ηνπ ππνθεηκέλνπ 
κπνξεί λα κειεηεζεί θαη λα δηαπξαγκαηεπζεί επηζηεκνληθά κφλνλ εάλ απηή είλαη παξαηεξή-
ζηκε. Έηζη, ε δηαδηθαζία κάζεζεο ζρεηίδεηαη κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο, φηαλ 
θάπνηνο εθηεζεί ζην θαηάιιειν εξέζηζκα.  

Σν ππνθείκελν ηνπ ζπκπεξηθνξηζκνχ κέζα απφ ηε κειέηε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ εμαληηθεηκε-
λίδεηαη  θαη εξκελεχεηαη κέζα απφ έλα κεραληζηηθφ πξφηππν. Σν ππνθείκελν ζεσξείηαη tabula 
rasa φπνπ κπνξνχλ λα εγγξαθνχλ ζπκπεξηθνξέο κε ηε ζπλδξνκή αληακνηβψλ θαη πνηλψλ. 
Γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη ε ζεσξία κάζεζεο πνπ πηνζεηείηαη ζεσξεηηθά αιιά θαη αμηνπνηείηαη 
παηδαγσγηθά ζην ζρνιηθφ εγρεηξίδην είλαη ν ζπκπεξηθνξηζκφο παξά ηηο αληίζεηεο δηαθεξχ-
μεηο ζρεηηθά κε ηελ επνηθνδφκεζε ηεο γλψζεο (ζει. 30). Σν βηβιίν ηνπ δαζθάινπ άηππα θαη 
ζησπειά  ζεκειηψλεη θαη ππεξαζπίδεηαη έλα κνληέιν κάζεζεο ληεηεξκηληζηηθφ, πνπ αγλνεί 
ηελ θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο γλψζεο (Κφθθνηαο & Πήιηνπξαο, 2007), αιιά είλαη ην κφλν θα-
ηάιιειν γηα λα εμππεξεηήζεη ηηο απαηηήζεηο κηαο πνζνηηθήο αμηνιφγεζεο. Οη κε παξαηεξή-
ζηκεο ζπκπεξηθνξέο, φπσο νη θνηλσληθέο θαη ζπλεξγαηηθέο, αγλννχληαη απφ ηελ ζηνρνηαμη-
λνκία ηνπ Bloom, εθφζνλ απηέο δελ κπνξνχλ λα κεηξεζνχλ.  

Ζ λενζπκπεξηθνξηζηηθή ζεσξία κάζεζεο ζπλδέεηαη  κε ηελ απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία θαη 
κάζεζε ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ην βηβιίν ηνπ δαζθάινπ (ζει. 26). Ζ απνηειεζκαηηθή κάζε-
ζε είλαη επηθεληξσκέλε ζηε γλψζε σο πξντφλ, ελψ ε δηαδηθαζία ππνβαζκίδεηαη ζηελ ηάμε 
ηνπ ελδηάκεζνπ βήκαηνο. Ζ επηθέληξσζε ηεο δηδαζθαιίαο ζην απνηέιεζκα απνηειεί πξνέ-
θηαζε ησλ αξρψλ ηεο θπβεξλεηηθήο  ζην πεδίν ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο (Apple, 2002). χκθσ-
λα κε ηηο αξρέο ηεο θπβεξλεηηθήο, απηφ πνπ θαζίζηαηαη αληηθείκελν ειέγρνπ ζε κηα δηαδηθαζί-
α είλαη ε είζνδνο θαη ε έμνδνο. Ζ δηαδηθαζία ζεσξείηαη δεπηεξεχνπζαο ζεκαζίαο. Με απηή 
ηε ινγηθή, ε δηδαζθαιία/κάζεζε νδεγείηαη ζε κηα σθειηκηζηηθή δηάζηαζε πνπ αθπξψλεη ηνλ 
ςπρνπαηδαγσγηθφ ηεο  πξνζαλαηνιηζκφ. 

εκαληηθή θξίλεηαη ε απνπζία κεηαγλσζηηθψλ ζηφρσλ, ηφζν ζην ΑΠ φζν θαη ζηνπο εηδη-
θνχο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο πνπ νξίδεη ην βηβιίν ηνπ δαζθάινπ γηα ην κάζεκα ησλ θπζηθψλ 
επηζηεκψλ. Ζ κεηαγλσζηηθή δηάζηαζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο ησλ θπζηθψλ επηζηε-
κψλ θξίλεηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή (έξνγινπ, 2000), επεηδή επηηξέπεη ηελ εθαξκνγή ησλ κε-
ηαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ ζε πνιιαπιά πεδία αλαθνξάο θαη ζρεηίδεηαη κε αλψηεξεο ςπρνιν-
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γηθέο δηαδηθαζίεο. Ζ πηνζέηεζε κεηαγλσζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ  δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν 
ζηελ θαηαλφεζε κνληέισλ, θαζψο θαη ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, κε απνηέιεζκα λα αλα-
δεηρζεί ε ζεκαζία ηνπο ζηε δηδαζθαιία θαη κάζεζε ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ (έξνγινπ, 
2006).  

Ζ ελζσκάησζε κεηαγλσζηηθψλ ζηφρσλ ζην ΑΠ ησλ ΦΔ απνηειεί θαζνξηζηηθφ βήκα γηα ηελ 
θαηαλφεζε ηεο θχζεο ηεο επηζηήκεο (Aduriz-Bravo, 2007). Πην ζπγθεθξηκέλα, πξέπεη λα 
θαιιηεξγεζνχλ κεηαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο φζνλ αθνξά ηε θχζε ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ σο 
λνεηηθνχ πξντφληνο,  ηε θχζε ηεο εμέιημεο θαη ησλ κεζνδνινγηψλ ησλ ΦΔ, θαζψο θαη ηελ 
θχζε ησλ αιιειεπηδξάζεσλ ησλ ΦΔ κε ηελ θνηλσλία (έξνγινπ & Aduriz-Bravo, 2007). Ζ 
θαιιηέξγεηα κεηαγλσζηηθψλ ζηφρσλ είλαη επηβεβιεκέλε πξνθεηκέλνπ νη θπζηθέο επηζηήκεο 
λα αλαδείμνπλ ηα θνηλσληθά θαη πνιηηηζκηθά ηνπο ζηνηρεία, εκπινπηηζκέλα κε ηελ επηζηεκν-
ινγία ηνπο (Matthews, 1994). 

ην βηβιίν ηνπ δαζθάινπ γηα ην κάζεκα ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ δελ αλαθέξεηαη πνηα επη-
ζηεκνινγηθή πξνζέγγηζε  αθνινπζείηαη. Απηή ε απνπζία επηζηεκνινγηθψλ αλαθνξψλ ζρεηη-
θά κε ηε θχζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηεο κεζνδνινγίαο ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ απνηειεί 
ζηελ πξαγκαηηθφηεηα επηζηεκνινγηθή επηινγή. ην βηβιίν ηνπ δαζθάινπ αλαθέξεηαη φηη 
«ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο θαη ζπλεπψο ζην ζρεηηθφ κάζεκα δε ρξεζηκνπνηείηαη ακηγψο ε 
επαγσγηθή ή ε παξαγσγηθή κέζνδνο. Ζ ελαιιαγή θαη ν ζπλδπαζκφο ησλ δχν κεζφδσλ είλαη 
ζπλεζέζηεξεο αλάινγα κε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα πνπ κειεηάηαη» (ζει. 34). ε άιιν ζεκείν 
(ζει. 36) θαηά ηε δηαπξαγκάηεπζε ηνπ εξεπλεηηθά εμειηζζφκελνπ δηδαθηηθνχ κνληέινπ, ηνλί-
δεηαη εκθαηηθά φηη ν παξαγσγηθφο ζπιινγηζκφο «είλαη γηα ην κάζεκα ησλ θπζηθψλ επηζηε-
κψλ ην βαζηθφ δεηνχκελν». 

Χζηφζν απηή ε θαηλνκεληθά αζαθήο ζέζε ζρεηηθά κε ηε θχζε ηεο κεζνδνινγίαο ησλ ΦΔ 
θαίλεηαη λα δηεπθξηλίδεηαη ζην εηζαγσγηθφ κάζεκα 2 «πψο κειεηάκε ηνλ θφζκν γχξσ καο». 
χκθσλα κε ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην (ζει 15), ε πξνζέγγηζε κηαο πξνβιεκαηηθήο θαηάζηαζεο 
νδεγεί ζηε δεκηνπξγία ππνζέζεσλ. ηε ζπλέρεηα, κε ηε βνήζεηα ησλ πεηξακάησλ, ε ππφζεζε 
νδεγείηαη κέζα απφ παξαηεξήζεηο ζε επαιήζεπζε ή δηάςεπζε. Αλ ε ππφζεζε επαιεζεπηεί, 
ηφηε εμάγεηαη θάπνην γεληθφ ζπκπέξαζκα. Ζ δηαδνρή ππφζεζε, πείξακα, παξαηήξεζε, ζπ-
κπέξαζκα αθνινπζείηαη ζρεδφλ απαξέγθιηηα ζε φια ηα θχιια εξγαζίαο ηνπ ηεηξαδίνπ εξγα-
ζηψλ. πσο αλαθέξεηαη ζην βηβιίν ηνπ δαζθάινπ, ε δηαηχπσζε ππνζέζεσλ ζε πνιιέο πε-
ξηπηψζεηο δελ είλαη δπλαηή απφ ηνπο καζεηέο. Δίλαη θαλεξφ φηη ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην πξν-
βάιιεη ην ππνζεηηθν-επαγσγηθφ κνληέιν σο πξφηππν ηεο επηζηεκνληθήο κεζνδνινγίαο 
(Κφθθνηαο & Πήιηνπξαο, 2007). Απηφ ην κνληέιν ζπλδέεηαη κε ην ξεχκα ηνπ ζεηηθηζκνχ ή 
ινγηθνχ εκπεηξηζκνχ . Ο ζεηηθηζκφο αλήγαγε ηελ επαγσγή ζηε κνλαδηθή επηζηεκνληθή κεζν-
δνινγία ηθαλή λα επαιεζεχζεη ή λα δηαςεχζεη κηα επηζηεκνληθή ζεσξία (Κάιθαο, 1997). Ζ 
αλαθάιπςε ηεο γλψζεο ζχκθσλα κε ην ινγηθφ εκπεηξηζκφ βαζίδεηαη ζε εκπεηξηθέο παξαηε-
ξήζεηο, νη νπνίεο κεηαζρεκαηίδνληαη ζε παξαηεξεζηαθέο πξνηάζεηο θαη νδεγνχλ ζηε δηαηχ-
πσζε κηαο γεληθήο απφθαλζεο. Ζ απφθαλζε απηή κπνξεί λα επαιεζεπηεί ή λα δηαςεπζζεί.  

Ο ινγηθφο ζεηηθηζκφο  νδήγεζε ζηελ απνθνπή ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο απφ ηα θνηλσληθά 
θαη πνιηηηζκηθά ηεο ζπκθξαδφκελα, απέθξπςε ηνλ ηδενινγηθφ ραξαθηήξα ηεο θαη νδήγεζε 
ζην ξηδηθφ δπηζκφ ηεο ζεσξίαο θαη ηεο πξάμεο. Ζ θαηάξξεπζε ηνπ ινγηθνχ εκπεηξηζκνχ ππφ 
ην βάξνο ηεο ηζηνξηθηζηηθήο ζηξνθήο πνπ επέθεξε ν  Kuhn (1962), αλέηξεςε ηελ επαγσγή 
σο πξφηππν θαζνιηθήο αληηθεηκεληθφηεηαο ηεο γλψζεο. Αλαγλσξίζηεθε  ε ζεκαζία ηεο επη-
ζηεκνληθήο θνηλφηεηαο σο θνηλσληθήο νκάδαο πνπ δηαπξαγκαηεχεηαη αμίεο, ζεζκνζεηεί λφξ-
κεο θαη ρξεζηκνπνηεί δηαινγηθά θαη ξεηνξηθά επηρεηξήκαηα (Κάιθαο, 1997). Χζηφζν, ηφζν ε 
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ζθνπνζεζία ηνπ ΑΠ ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ, φζν θαη νη εηδηθνί δηδαθηηθνί ζηφρνη πνπ αλα-
θέξνληαη ζηηο επηκέξνπο ελφηεηεο, απερνχλ λενζεηηθηζηηθέο αληηιήςεηο. Ζ επαγσγή αλαγλσ-
ξίδεηαη σο ην κνλαδηθά έγθπξν πξφηππν νξζνινγηθφηεηαο, ελψ ε επηζηεκνληθή γλψζε απν-
ζηεψλεηαη απφ ηηο θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο ηεο δηαζηάζεηο .  

Ζ απζηεξή δφκεζε ησλ θχιισλ εξγαζίαο εληζρχεη κηα βηβιηνθεληξηθή πξνζέγγηζε ηεο δηαδη-
θαζίαο κάζεζεο. Πξνάγεηαη έηζη έλαο ζηείξνο θνξκαιηζκφο, ν νπνίνο νδεγεί ζηνλ έιεγρν 
ηεο γλψζεο θαη ηελ ηππνπνίεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Ο θνξκαιηζκφο δηεπθνιχλεη 
ηελ αλαπαξαγσγή ηεο θπξίαξρεο ηδενινγίαο έηζη φπσο απηή δηακνξθψλεηαη απφ ην εγεκνλη-
θφ κπινθ εμνπζίαο θαη αλαηξεί θάζε δπλαηφηεηα ακθηζβήηεζεο ή αλαηξνπήο ηεο. Ζ ηππνπνί-
εζε ηεο δηδαζθαιίαο νδεγεί ζηελ απνδνρή αμηψλ, ζηελ εζσηεξίθεπζε θαλνληζηηθψλ πιαηζί-
σλ θαη ηε ζπκκφξθσζε ζηηο απαηηήζεηο ησλ απνθξπζηαιισκέλσλ ζρέζεσλ εμνπζίαο 
(Γξφιιηνο et al, 2002). Δπίζεο, ν θνξκαιηζκφο ζρεκαηνπνηψληαο κε πιεξφηεηα ηε δηαδηθα-
ζία κάζεζεο ηεο αθαηξεί θάζε ζηνηρείν έθπιεμεο, νδεγψληαο ζηε κείσζε ησλ θηλήηξσλ κά-
ζεζεο. Παξφια απηά ην βηβιίν ηνπ δαζθάινπ (ζει. 26) ηνλίδεη πφζν ζεκαληηθή είλαη ε θαι-
ιηέξγεηα ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηψλ/ηξησλ. 

ε απηφ ην ζεκείν ζα πξέπεη λα αζθεζεί θξηηηθή θαη ζηνλ ηξφπν κεζφδεπζεο ηεο δηδαθηηθήο 
πνξείαο, φπσο απηή αλαιχεηαη ζην βηβιίν ηνπ δαζθάινπ (ζει. 31). Σν εξεπλεηηθά εμειηζζφ-
κελν δηδαθηηθφ κνληέιν απνηειεί ην κνληέιν κε βάζε ην νπνίν δνκείηαη ε εθπαηδεπηηθή δηαδη-
θαζία θαη κεζνδεχεηαη ε δηδαζθαιία. Θα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ην εξεπλεηηθά εμειηζζφκελν 
δηδαθηηθφ κνληέιν (ζει. 36) απνηειεί κηα παξαιιαγή ηνπ αλαθαιππηηθνχ κνληέινπ παξά ηελ 
επίθιεζε ζηνηρείσλ ηνπ επνηθνδνκεηηζκνχ. Παξά ηελ αλάιπζε ησλ πξναληηιήςεσλ ησλ 
καζεηψλ/ηξησλ (ζει. 29) απηέο δε ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε δεκηνπξγία γλσζηηθήο ζχγθξνπζεο 
αιιά παξακέλνπλ αλαμηνπνίεηεο (Κφθθνηαο & Πήιηνπξαο, 2007). Ο επνηθνδνκεηηζκφο έηζη 
κέζα ζην βηβιίν ηνπ δαζθάινπ έρεη ηε κνξθή κηαο απιήο ζεσξεηηθήο αλαθνξάο θαη ε ρξήζε 
ηνπ είλαη ξεηνξηθή. Σν αλαθαιππηηθφ κνληέιν δε ιακβάλεη ππφςε ηηο πξνυπάξρνπζεο ελαι-
ιαθηηθέο απφςεηο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ αιιά ζεσξεί φηη απηνί ζα αλαθαιχςνπλ ηε λέα γλψζε 
κε ηε βνήζεηα ηνπ/ηεο δαζθάινπ/ιαο (ζει. 26-27). Σν αλαθαιππηηθφ κνληέιν απνηειεί ηελ 
πξαγκάησζε ησλ ζεσξεηηθψλ παξαδνρψλ ηνπ ζπκπεξηθνξηζκνχ παξά ηηο αληίζεηεο δηαθε-
ξχμεηο. 

Σέινο, έλα ζεκείν δηαπξαγκάηεπζεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ν ζρνιηαζκφο ηεο ζέζεο 
ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ ζην ζρνιηθφ πξφγξακκα. χκθσλα κε ην βηβιίν ηνπ δαζθάινπ 
(ζει. 16), ε εμαζθάιηζε ηεο επάξθεηαο ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο θξίλεηαη απαξαίηεηε εμαηηίαο 
ηεο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο, ηεο ζηειέρσζεο ηεο βηνκεραλίαο θαη ηεο  έξεπλαο θαη θαηά ζπ-
λέπεηα ηεο νηθνλνκηθήο πξνφδνπ. Ζ νηθνλνκηθή πξφνδνο αλαθέξεηαη σο θαηεμνρήλ θνηλσληθή 
αλάγθε ηεο κφξθσζεο. Δπίζεο ηνλίδεηαη (ζει. 17) φηη ε δηδαζθαιία ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ 
πξνζθέξεη ζηνηρεία γηα ηε δηακφξθσζε αληίιεςεο γηα ηνλ εξγαζηαθφ ρψξν θαη εμαζθαιίδεη 
επαγγεικαηηθά θαη θνηλσληθά εθφδηα ζηνπο κειινληηθνχο πνιίηεο. ηηο παξαπάλσ αλαθνξέο 
είλαη θαλεξφ φηη  ε επηζηεκνληθή θαη ηερλνινγηθή αλάπηπμε  παξνπζηάδνληαη σο νη κνλαδηθέο 
ζπληζηψζεο ηεο θνηλσληθήο εμέιημεο θαη κνρινί πίεζεο αιιαγψλ ζηελ εθπαίδεπζε, ρσξίο λα 
αλαγλσξίδεηαη ν ξφινο ησλ θνηλσληθψλ, πνιηηηθψλ θαη ηδενινγηθψλ ζπγθξνχζεσλ. Έηζη νη 
αιιαγέο ζηελ εθπαίδεπζε παξνπζηάδνληαη ζαλ λα ηεινχληαη ζε θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ θελφ, 
θάησ απφ ηελ πίεζε αλαπφδξαζησλ εμειίμεσλ θαη  επηηαθηηθψλ αλαγθψλ (ΗΠΔΜ, 2005). 

Έλα άιιν ζεκαληηθφ ζηνηρείν είλαη ε αλαγλψξηζε ηεο ππνηαγήο ηνπ ζρνιείνπ ζηηο απαηηή-
ζεηο ηεο αγνξάο εξγαζίαο κε ηε δηακφξθσζε ηνπ κειινληηθνχ πνιπδχλακνπ θαη πνιπιεη-
ηνπξγηθνχ εξγαδφκελνπ (Γξφιιηνο, 1999). Ζ δηακφξθσζε ηνπ κειινληηθνχ εξγαδφκελνπ πνπ 
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ζα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηεο επέιηθηεο εξγαζίαο μεθηλά απφ ηηο θαηψηεξεο βαζκίδεο 
ηεο εθπαίδεπζεο κε ζηφρν απηφο λα δηαζέηεη ηθαλφηεηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη επίιπζεο πξν-
βιεκάησλ. Ζ πξνζαξκνγή ηεο εθπαίδεπζεο ζηηο αλάγθεο ηεο νηθνλνκίαο ηεο ειεχζεξεο αγν-
ξάο παξνπζηάδεηαη σο αδηακθηζβήηεηε θνηλσληθή αλάγθε. Ζ λενθηιειεχζεξε αλαδηάξζξσζε 
ηεο εθπαίδεπζεο εκθαλίδεηαη σο ινγηθφο κνλφδξνκνο. 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

πλνςίδνληαο ηηο παξαπάλσ αλαθνξέο ζα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ε θξηηηθή πξνζέγγηζε ηνπ 
βηβιίνπ ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ ηνπ δεκνηηθνχ απνθαιχπηεη έλα ηδενινγηθφ ακάιγακα πνπ 
ζπζθνηίδεη ηελ πξνζέγγηζή ηνπ θαη θαζηζηά ζρεδφλ αθαλή ηνλ ίδην ηνλ ηδενινγηθφ ηνπ ραξα-
θηήξα. Ζ απφθξπςε ηνπ αμηαθνχ θαη ηδενινγηθνχ θνξηίνπ ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο δελ 
επηηξέπεη ηελ θξηηηθή ζπλεηδεηνπνίεζε (Γξφιιηνο et al, 2004) πνπ απνηειεί ην ζεκέιην ιίζν 
κηαο ξηδνζπαζηηθήο δεκνθξαηίαο. Οη απαηηήζεηο ηεο αγνξάο εξγαζίαο απνηππψλνληαη 
έληνλα ζην λέν ζρνιηθφ εγρεηξίδην θαη λνκηκνπνηνχληαη ζην φλνκα κηαο θνηλσληθήο αλα-
γθαηφηεηαο. Σν ΑΠ αιιά θαη νη επηκέξνπο δηδαθηηθέο επηινγέο πνπ απνηππψλνληαη ζην 
βηβιίν ηνπ δαζθάινπ εθθξάδνπλ αληηιήςεηο ηεο ηερλνθξαηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο εθπαίδεπ-
ζεο. Βαζχηεξνο θνηλσληθφο θαη πνιηηηθφο ζηφρνο ηνπο απνηειεί ε δηαηήξεζε ηνπ θνηλσληθνχ 
status quo κε ηελ ηαπηφρξνλε εμαζθάιηζε ελφο minimum θνηλσληθήο ζπλνρήο. Σν επηρείξεκα 
ηεο άηεγθηεο αλαγθαηφηεηαο ππνηαγήο ζηνπο λφκνπο ηεο ειεχζεξεο αγνξάο ζηνρεχεη ζηελ 
ηδενινγηθή λνκηκνπνίεζε ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο θνηλσληθήο ζπλαί-
λεζεο γηα ηηο εθπαηδεπηηθέο κεηαξξπζκίζεηο.  

Απαηηείηαη κηα ξηδνζπαζηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ΑΠ πνπ ζα αλαδεηθλχεη ην ρεηξαθεηεηηθφ 
ραξαθηήξα ηεο γλψζεο θαη ζα νδεγεί ζηελ αλάιεςε δξάζεσλ. Ζ ζχγρξνλε δηδαθηηθή νθεί-
ιεη λα αλαγλσξίζεη ην βαζηά πνιηηηθφ ηεο ραξαθηήξα θαη λα απνπνηεζεί ηελ επίπιαζηε ηαπ-
ηφηεηα ελφο νπδέηεξνπ θαη αληηθεηκεληθνχ ζψκαηνο γλψζεο.  Ζ ζπγγξαθή λέσλ ζρνιηθψλ 
εγρεηξηδίσλ, ηφζν ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο φζν θαη ζε άιινπο γλσζηηθνχο ηνκείο, νθείιεη λα 
πξνζαλαηνιηζηεί ζηηο αξρέο κηαο ξηδνζπαζηηθήο δεκνθξαηίαο πνπ δίλεη έκθαζε ζηηο πνιπά-
ξηζκεο θνηλσληθέο ζρέζεηο, εληφο ησλ νπνίσλ πθίζηαληαη θαηαζηάζεηο θπξηαξρίαο, νη νπνίεο 
απνδνκνχληαη ζηα πιαίζηα ηεο δηαθήξπμεο ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο θαη ηεο ηζφηεηαο. 
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ΠΔΡΙΛΖΦΖ:θνπφο απηήο ηεο έξεπλαο είλαη ε αμηνιφγεζε ησλ λέσλ εγρεηξηδίσλ ηεο Γεσ-
γξαθίαο, σο πξνο ηελ πινπνίεζε ηνπ ζηφρνπ πνπ ηα λέα Α.Π.. Γεσγξαθίαο ζέηνπλ, ζρεηηθά 
κε ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Ζ κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ε 
πνζνηηθή αλάιπζε πεξηερνκέλνπ ηνπ βηβιίνπ καζεηή ηεο η΄ ηάμεο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία 
κεηξήζεθαλ πξνηάζεηο (ζε ζεηξέο ηνπ βηβιίνπ) πνπ αλαθέξνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: ηε δηα-
ρείξηζε, ηελ πξνζηαζία θαη ηελ δηαηήξεζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ 
έδεημε φηη έλα κηθξφ κέξνο απηνχ θαιχπηεηαη απφ ζρεηηθέο αλαθνξέο. Χο εθ ηνχηνπ πξνηείλε-
ηαη πεξαηηέξσ έξεπλα, γηα λα δηαπηζησζεί αλ ηα βηβιία απνηεινχλ βάζε γηα δηακφξθσζε ηεο 
δηδαζθαιίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε πεξηβαιινληηθή θαηεχζπλζε θαη αλ δίλνπλ αθνξκέο ζηνπο 

καζεηέο γηα επαηζζεηνπνίεζε θαη δξάζε γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

ΛΔΞΔΙ ΚΛΔΙΓΙΑ: Γεσγξαθία, εθπαίδεπζε, δηαρείξηζε, πξνζηαζία, δηαηήξεζε πεξηβάιιν-
ληνο 

 

ΔΙΑΓΧΓΖ 

Δπηζθνπψληαο δηαρξνληθά ηε δηδαζθαιία ηεο Γεσγξαθίαο ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, 
δηαπηζηψλνπκε φηη έσο ηψξα ε Γεσγξαθία απνηειεί έλα κάζεκα δεπηεξεχνλ ηνπ Αλαιπηηθνχ 
Πξνγξάκκαηνο, κε απνηέιεζκα πεξηζζφηεξν λα ζεσξείηαη ε δηδαζθαιία ηεο σο κηα ηππηθή 
δηαδηθαζία παξά λα αλαγλσξίδεηαη ε νπζηαζηηθή παηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή ηεο αμία. Απηφ 
γίλεηαη θαλεξφ θαη απφ ην φηη ην πεξηερφκελφ ηεο, ηνπιάρηζηνλ κέρξη πξφζθαηα, δελ παξνπ-
ζηάδεη ζχλδεζε κε ηελ θαζεκεξηλή δσή, ψζηε λα εμάπηεη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ θαη ησλ 
εθπαηδεπηηθψλ. Μάιηζηα δε νη εθπαηδεπηηθνί ηεο Πξσηνβάζκηαο, ηνπιάρηζηνλ, Δθπαίδεπζεο 
δελ έρνπλ πεηζζεί φηη «ε Γεσγξαθία είλαη αλαγθαία ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πεξηβάιινληνο, 
γηαηί ε ρσξηθή δηάζηαζε ησλ θαηλνκέλσλ θαη δηαδηθαζηψλ ηνπ είλαη θαζνξηζηηθή», δειαδή 
δελ είλαη αθφκε ζε ζέζε λα «εθαξκφδνπλ ηε Γεσγξαθία θαη λα αληηιακβάλνληαη ηηο ζρέζεηο 
κεηαμχ αλζξψπσλ, ζέζεσλ θαη πεξηβάιινληνο» (Κνπηζφπνπινο, 2006). 

Ζ ειιηπήο παξνπζίαζε ηεο ρσξηθήο δηάζηαζεο δελ βνεζά ζηε δηδαζθαιία ηνπ πεξηβάιιν-
ληνο θαη ηε κάζεζε ησλ θαλφλσλ πνπ δηέπνπλ ηε δσή ζην ζχλνιφ ηεο. Απαηηείηαη, επνκέλσο, 
αιιαγή ζηνλ ηξφπν πνπ αληηκεησπίδεηαη ε Γεσγξαθία σο αληηθείκελν δηδαζθαιίαο, αιιά θαη 
αιιαγή ζηηο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο ηεο ζηελ ππνρξεσηηθή Δθπαίδεπζε, ψζηε λα πείζεη γηα 
ηελ ζπνπδαηφηεηά ηεο ζην θαζεκεξηλφ γίγλεζζαη. Ζ αιιαγή απηή αλακέλεηαη λα μεθηλήζεη 
απφ ην Γεκνηηθφ ρνιείν κε ην λέν Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ (Φ.Δ.Κ. 304, 2003) θαη 
ηα λέα δηδαθηηθά παθέηα, ζηα νπνία δίδεηαη έκθαζε φρη κφλν ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ, αιιά 
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θαη ζε αλζξσπνγεσγξαθηθά ζέκαηα, ψζηε λα ζπληειεζηεί θαηά ην δπλαηφλ ε ζχλδεζε ηεο 
Γεσγξαθίαο κε ηελ θαζεκεξηλή δσή κέζα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ. χκθσλα ινηπφλ 
κε ην λέν Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ Γεσγξαθίαο, κε ηε δηδαζθαιία ηεο Γεσγξαθίαο 
ζην Γεκνηηθφ ζρνιείν επηδηψθεηαη, εθηφο ησλ άιισλ (ηα νπνία αλαθέξνληαη θαη ζην παιαηφ-
ηεξν αλαιπηηθφ πξφγξακκα παλνκνηφηππα), νη καζεηέο: Να αλαγλσξίζνπλ ηε ζεκαζία πνπ 

έρεη ε νξζνινγηθή δηαρείξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο.... 

Σα έληνλα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα παγθνζκίσο ζπεχδνπλ λα ζεκάλνπλ ζπλαγεξκφ θαη 
λα αθππλίζνπλ ηηο ζπλεηδήζεηο, ψζηε λα επαλεμεηάζνπλ νη άλζξσπνη ηνπο ηξφπνπο, κε ηνπο 
νπνίνπο δηαρεηξίδνληαη ηε θχζε. Σα πλέδξηα θαη νη Γηαζθέςεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε 
νιφθιεξν ηνλ θφζκν δηαθεξχηηνπλ πσο νη αιιαγέο ζα μεθηλήζνπλ απφ ηα ζρνιεία. Ζ Δθπαί-
δεπζε είλαη εθείλε πνπ ζα αιιάμεη ηε λννηξνπία φισλ ησλ αλζξψπσλ. Οη εθπαηδεπηηθνί είλαη 
εθείλνη πνπ ζα εξγάδνληαη θαζεκεξηλά, γηα λα εγείξνπλ πεξηβαιινληηθέο αλεζπρίεο ζηνπο 
καζεηέο θαη ζα ηνπο θαιιηεξγήζνπλ δηαθνξεηηθή λννηξνπία πνπ ζα απνβιέπεη φρη κφλν ζηελ 
πξνζπάζεηα επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ, αιιά θπξίσο ζηελ πξφιεςε απηψλ. Οη καζεηέο 
κέζσ ηεο Γεσγξαθίαο κπνξνχλ λα γλσξίζνπλ ην θπζηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ηνπο, λα 
εμηρληάζνπλ θάζε παξάκεηξν (νηθνλνκηθή, πνιηηηθή, πνιηηηζηηθή, εζηθή) πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ 
νξγάλσζε ηεο θνηλσλίαο, ηελ ηερλνινγηθή πξφνδν, ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηελ αιιειε-
πίδξαζε ησλ αλζξψπσλ κεηαμχ ηνπο, θαζψο επίζεο λα θαηαλνήζνπλ ηα αίηηα ησλ πξνβιε-

κάησλ πνπ αληηκεησπίδεη ε αλζξσπφηεηα (σηεξάθνπ, θ.α., 2004). 

Οη πξνζεγγίζεηο πνπ πξνηείλνληαη απφ ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην γηα ηε δηδαζθαιία ηεο 
Γεσγξαθίαο θαη νη πξνδηαγξαθέο γηα ηε ζπγγξαθή ησλ λέσλ βηβιίσλ γηα ηηο Δ΄ θαη η΄ ηάμεηο 
αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο δηακφξθσζεο λένπ πεξηβαιινληηθνχ ήζνπο θαη πεξη-
βαιινληηθήο πξννπηηθήο ζηνπο ζεκεξηλνχο καζεηέο θαη απξηαλνχο εθπαηδεπκέλνπο σο πξνο 
ηε δηαρείξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο πνιίηεο, νη νπνίνη ζα εξγάδνληαη γηα κηα νινθιεξσκέλε 
αμηνβίσηε αλάπηπμε (Ρφθνο, 1996). Πην ζπγθεθξηκέλα ε πξνηεηλφκελε απφ ην Π.Η. 
«Γηαζεκαηηθή Πξνζέγγηζε» δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζην καζεηή λα ζπγθξνηήζεη έλα εληαίν ζχ-
λνιν γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, πνπ ζα ηνπ επηηξέςεη λα δηακνξθψζεη πξνζσπηθή άπνςε γηα 
ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο θαη λα ιεηηνπξγεί κε βάζε απηήλ σο ππεχζπλνο πνιίηεο. 
Ζ δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε «δελ κπνξεί παξά λα ππνζηεξίδεηαη απφ κεζφδνπο ελεξγεηηθήο 
πξνζέγγηζεο ηεο γλψζεο, νη νπνίεο εθαξκφδνληαη θαηά ηε δηδαζθαιία θάζε αληηθεηκέ-
λνπ» (ΓΔΠΠ, 2003). 

Σα λέα δηδαθηηθά παθέηα, γξακκέλα κε κηα λέα θηινζνθία, αλακέλεηαη λα επαηζζεηνπνηή-
ζνπλ ηνπο καζεηέο θαη λα βνεζήζνπλ ηνπο δαζθάινπο ζηελ επηηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπο. Σν 
εξψηεκα πνπ εγείξεηαη (θαη πνπ απνηειεί ηελ πξνβιεκαηηθή ηεο έξεπλαο) είλαη ην εμήο: Τιν-
πνηείηαη κέζσ ησλ βηβιίσλ απηψλ ν λένο ζηφρνο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ γηα «ηελ 
αλαγλψξηζε εθ κέξνπο ησλ καζεηψλ ηεο ζεκαζίαο ηεο νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο ηνπ πεξη-
βάιινληνο»; Δίλαη πξάγκαηη «πξάζηλα», φπσο νξακαηίζηεθε λα ηα δηακνξθψζεη ε ζπγγξα-
θηθή νκάδα; (σηεξάθνπ, θ.α., 2004). 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

ηελ εξγαζία απηή ζα εμεηαζηεί θαηά πφζνλ είλαη αμηνπνηήζηκνο ζηα λέα δηδαθηηθά παθέηα ν 
λένο ζηφρνο πνπ πεξηέρεηαη ζην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα γηα ηε Γεσγξαθία («εκαζία ηεο 
νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο»).θαη πξνο ηνχην ρξεζηκνπνηήζεθε ην βηβιίν 
ηνπ καζεηή ηεο η΄ ηάμεο. Ζ κέζνδνο, κε ηελ νπνία εμεηάζηεθε ην βηβιίν είλαη ε πνζνηηθή 
αλάιπζε πεξηερνκέλνπ. Διέγρζεθε ε ζπρλφηεηα αλαθνξψλ ζηε «δηαρείξηζε ηνπ πεξηβάιιν-
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ληνο, πξνζηαζία θαη δηαηήξεζή ηνπ» κέζα ζην θπξίσο θείκελν (body text), ζηα έλζεηα («Αλ 
ζέιεηο, δηάβαζε θαη απηφ»), ζηηο εξσηήζεηο, ζηηο ζπδεηήζεηο θαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο, είηε 
απηέο είλαη νκαδηθέο είηε αηνκηθέο. πλεπψο νξίζηεθαλ ηξεηο θαηεγνξίεο (δηαρείξηζε πεξη-
βάιινληνο, πξνζηαζία, δηαηήξεζε), ζηηο νπνίεο ηαμηλνκνχληαη νη αλαθνξέο. πσο αλαθέξεη 
ν Μπνλίδεο (2004, ζει. 53) «θαηά ηελ πνζνηηθή αλάιπζε πεξηερνκέλνπ επηρεηξείηαη ε κεηα-
ηξνπή πνηνηηθνχ πιηθνχ ζε κεηξήζηκεο κνλάδεο. Δπεηδή ην πεξηερφκελν ελφο θεηκέλνπ δελ 
ζπλίζηαηαη ζε “θπζηθέο” κνλάδεο πνπ ζα ήηαλ κεηξήζηκεο, ρξεζηκνπνηνχληαη νη “κνλάδεο 
αλάιπζεο”. Απηέο απνηεινχλ ζπγθεθξηκέλα ηκήκαηα ηνπ θεηκέλνπ, ζηα νπνία εξεπλάηαη ε 
εκθάληζε ή ε αλαθνξά ησλ δεηνχκελσλ κεηαβιεηψλ (ηδηφηεηεο, θαηεγνξίεο)». Σέηνηεο κνλά-
δεο αλάιπζεο είλαη θαη νη «κνλάδεο θαηαγξαθήο», νη νπνίεο, ζχκθσλα κε ηνλ Weber (1986), 
είλαη ε ιέμε, ε πξφηαζε θαη ε παξάγξαθνο, ην ζπλνιηθφ θείκελν θαη ην ζέκα. 

ηελ παξνχζα εξγαζία ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ε πξφηαζε θαη ε παξάγξαθνο, επεηδή ην ελδη-
αθέξνλ εζηηάδεηαη ζην ραξαθηεξηζκφ ηνπ λνήκαηνο ησλ θξάζεσλ πνπ παξνπζηάδνληαη καδί 
(Μπνλίδεο, 2004). Οη αλαθνξέο ζηε «δηαρείξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο, πξνζηαζία θαη δηαηή-
ξεζή ηνπ» άιιεο θνξέο είλαη άκεζεο θαη παξνπζηάδνπλ κε ζαθήλεηα ηελ πεξηβαιινληηθή 
δηάζηαζε ζηα θείκελα, ζηα έλζεηα θαη ζε νξηζκέλεο ζπδεηήζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο. Άιιεο 
θνξέο, φκσο, είλαη έκκεζεο, δειαδή ππάξρνπλ εξσηήζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο, κέζα απφ ηηο 
νπνίεο πξνθχπηεη ζηαδηαθά ε πεξηβαιινληηθή δηάζηαζε. 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

Γνκή ηνπ βηβιίνπ 

χκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ γηα ηε ζπγγξαθή ησλ βηβιίσλ, έλα 
βαζηθφ αίηεκα ήηαλ λα κελ ππεξβαίλεη ε θάζε δηδαθηηθή σξηαία ελφηεηα ηηο ηξεηο ζειίδεο. 
Απηφ ζήκαηλε φηη, εθφζνλ ηα «καζήκαηα» ήηαλ 45, έπξεπε λα αλαπηπρζνχλ φια ζε πεξίπνπ 
150 ζειίδεο. ηηο ηξεηο απηέο ζειίδεο ρξεηαδφηαλ λα ππάξρνπλ θείκελα, εξγαζίεο, πξφζζεηεο 
πιεξνθνξίεο (έλζεην), γεσγξαθηθφ γισζζάξην, φπνπ ήηαλ απαξαίηεην, εηθφλεο, ράξηεο, 
πξνθαηαβνιηθνί νξγαλσηέο θαη φ,ηη άιιν θξηλφηαλ απαξαίηεην απφ ηε ζπγγξαθηθή νκάδα 
(ζχκθσλα πάληα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ), πνπ ζα βνεζνχζε 
ζηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ θαη ζηε εκπέδσζε εθ κέξνπο ησλ καζεηψλ ηνπ δηδαθηηθνχ 
αληηθεηκέλνπ (π.ρ. θιηκαηφγξακκα, δειηίν θαηξνχ, πίλαθεο ηεο ΔΤΔ θ.ά.). 

ε πνιιέο πεξηπηψζεηο ε λέα πιεξνθνξία, αληί λα δνζεί ζε θείκελν, παξνπζηάδεηαη ζε ζπ-
δήηεζε, ηελ νπνία θαζνδεγεί ν εθπαηδεπηηθφο. Πξφθεηηαη γηα ηηο εξγαζίεο κε ηα κπιε γξάκκα-
ηα πνπ μεθηλνχλ κε ηα «Αο ζπδεηήζνπκε, Αο εληνπίζνπκε, Αο παξαηεξήζνπκε, Αο κειεηή-
ζνπκε…». Οη πξνηάζεηο απηέο πεξηέρνπλ άγλσζηα γηα ηα παηδηά ζέκαηα, ηα νπνία πξνεγγί-
δνληαη θαη εξεπλψληαη κε ηε βνήζεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 

ε άιιεο πεξηπηψζεηο δίδνληαη εξσηήζεηο θαη εξγαζίεο κε βπζζηλί ρξψκα, αξηζηεξά ησλ 
νπνίσλ ππάξρεη εηθνλίδην κε ηξία παηδηά. Οη εξγαζίεο απηέο απνηεινχλ είηε αλάθιεζε πξνε-
γνχκελεο γλψζεο θαη αλαθάιπςε ηεο λέαο κέζα απφ ηε ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ παηδηψλ είηε 
«θηίζηκν» ηεο λέαο γλψζεο πάλσ ζε πξνυπάξρνπζα. Γειαδή, ζπλδένπλ ηα παηδηά ηελ πξν-
εγνχκελε γλψζε ηνπο κε ην λέν κάζεκα/εξεπλψκελν αληηθείκελν. Σν επηδησθφκελν απνηέιε-
ζκα είλαη νη καζεηέο λα «ςάρλνπλ», λα βξίζθνπλ θαη λα δεκηνπξγνχλ. ην ηέινο θάζε θεθα-
ιαίνπ ππάξρεη κία «Οκαδηθή Γξαζηεξηφηεηα», κέζα απφ ηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη κεηαμχ 
ησλ καζεηψλ θαη ησλ καζεηξηψλ αληαιιαγή απφςεσλ, αιιειεπίδξαζε, αιιεινβνήζεηα, 
ελζάξξπλζε, θηλεηνπνίεζε, θνηλσληθνπνίεζε αιιά θαη ζχγθξνπζε, κε ζθνπφ λα εξγάδνληαη 
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πξφζπκα ζην κάζεκα ηεο Γεσγξαθίαο (Σαζηζφγινπ, θ.α., 2005). Ζ δξαζηεξηφηεηα απηή 
είλαη πξναηξεηηθή δεδνκέλνπ φηη ν ρξφλνο δελ επαξθεί γηα λα πινπνηεζεί, φπσο επίζεο είλαη 
θαη ελδεηθηηθή. Γειαδή, αλάινγα κε ην δπλακηθφ ηεο ηάμεο θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο γεσγξα-
θηθήο πεξηνρήο ε δξαζηεξηφηεηα πνιιέο θνξέο δηακνξθψλεηαη. Σα θείκελα ηνπ βηβιίνπ ηνπ 
καζεηή, θαζψο θαη ηα έλζεηα θείκελα πνπ έρνπλ ηνλ ηίηιν «Αλ ζέιεηο, δηάβαζε θαη απηφ…», 
νη εξσηήζεηο, νη ζπδεηήζεηο θαη νη εξγαζίεο δηαηππψλνληαη έηζη ψζηε λα επηζεκάλνπλ ηελ 
θαιή ή θαθή δηαρείξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο εθ κέξνπο ησλ αλζξψπσλ, ηελ πξνζηαζία θαη ηε 
δηαηήξεζή ηνπ. 

Αλαθνξέο ζρεηηθέο κε ηε δηαρείξηζε, πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε ηνπ πεξηβάιινληνο 

χκθσλα κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε πνπ επηρεηξήζεθε (δηαρείξηζε, πξνζηαζία, δηαηήξεζε 
πεξηβάιινληνο) παξνπζηάδνληαη πίλαθεο κε αλαθνξέο ζε δηάθνξα θεθάιαηα ηνπ βηβιίνπ ηεο 
η΄ ηάμεο θαη ζηνπο νπνίνπο αλαγξάθνληαη θαη νη ζειίδεο γηα ηε δηεπθφιπλζε ηνπ αλαγλψζηε 
πνπ επηζπκεί λα έρεη πξφζβαζε ζηηο αλαθνξέο απηέο (Πίλαθαο 1). 

Α. Κείκελα 

 

 

 

 

 

 

 

Γηαρείξηζε 
Πεξηβάιινληνο 

Πξνζηαζία 
Πεξηβάιινληνο 

Γηαηήξεζε 
Πεξηβάιινληνο 

Κεθ. 9, ζει. 36, 37,38 Κεθ. 9, ζει. 36 Κεθ. 9, ζει. 36 

Κεθ. 14, ζει. 53, 54     

Κεθ. 17, ζει. 63 Κεθ. 17, ζει. 62 Κεθ. 17, ζει. 62 

Κεθ. 20, ζει. 72 Κεθ. 20, ζει. 72 Κεθ. 20, ζει. 72 

Κεθ. 21, ζει. 75, 76 Κεθ. 21, ζει. 75, 76 Κεθ. 21, ζει. 75, 76 

Κεθ. 22, ζει. 78 Κεθ. 22, ζει. 78 Κεθ. 22, ζει. 78 

Κεθ. 26, ζει. 92     

Κεθ. 28, ζει. 97, 98     

  Κεθ. 32, ζει. 111 Κεθ. 32, ζει. 111 

Κεθ. 34, ζει. 117     

Κεθ. 37, ζει. 128     

Κεθ. 40, ζει. 136, 138     

Κεθ. 42, ζει. 145     
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Β. Δξσηήζεηο – πδεηήζεηο – Γξαζηεξηφηεηεο  

 

Πίλαθαο 1: Καηεγνξηνπνίεζε αλαθνξψλ ζρεηηθψλ κε ην πεξηβάιινλ  

Θεσξνχκε ζθφπηκν επίζεο λα παξαζέζνπκε κεξηθά ηπραία ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα αλαθν-
ξψλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, γηα λα θαλεί πψο κέζα απφ ηε ζπδήηεζε ή ηε δξαζηεξηφηεηα 
θαίλεηαη ε δηαρείξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο εθ κέξνπο ησλ αλζξψπσλ θαη πψο πξνηείλεηαη ε 
αιιαγή ζπκπεξηθνξάο γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζή ηνπ. Έηζη γηα παξάδεηγκα ζην 
θεθάιαην 8: «Χθεαλνί θαη Θάιαζζεο», νκαδηθή δξαζηεξηφηεηα (ζειίδα 34) αλαθέξεηαη: Υσ-
ξηζκέλνη ζε ηξεηο νκάδεο εμεηάδνπκε ην ξφιν ηεο Μεζνγείνπ γηα ηνπο παξακεζφγεηνπο 
ιανχο. Ζ πξψηε νκάδα θαηαγξάθεη ηα νθέιε πνπ απνθνκίδεη ν άλζξσπνο (κεηαθνξέο, αιηεί-
α, ςπραγσγία, ηνπξηζκφο θ.ά. Ζ δεχηεξε νκάδα εληνπίδεη ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθαινχλ νη 
αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ ηξίηε νκάδα πξνηείλεη κέηξα πξνζηαζίαο ηεο Μεζνγείνπ. 
Δπίζεο ζην θεθάιαην 9: «Ζ αηκφζθαηξα» γξάθεηαη: Αο ζπδεηήζνπκε γηα ηε κείσζε ηνπ 
φδνληνο, ηηο γλσζηέο καο «ηξχπεο ηνπ φδνληνο», πνπ ζπρλά αθνχκε φηη απνηεινχλ έλα ζνβα-
ξφ πεξηβαιινληηθφ πξφβιεκα. (ζειίδα 36). Μηα άιιε αλαθνξά ζην θεθάιαην 23: «Ζ δσή ζηηο 
εχθξαηεο πεξηνρέο» δίλεη σο δξαζηεξηφηεηα ζηνπο καζεηέο: Αο ζπγθξίλνπκε ηνλ ηξφπν δσήο 
ησλ θπιψλ ησλ ηξνπηθψλ δαζψλ θαη ησλ πνιηθψλ πεξηνρψλ κε ηνλ ηξφπν δσήο ησλ αλζξψ-
πσλ ζηηο εχθξαηεο πεξηνρέο ηεο Γεο. Πψο ζπκπεξηθέξνληαη ζηε θχζε νη πξψηνη θαη πψο νη 

δεχηεξνη; (ζειίδα 81), θ.ά. 

Γηαρείξηζε 
Πεξηβάιινληνο 

Πξνζηαζία 
Πεξηβάιινληνο 

Γηαηήξεζε 
Πεξηβάιινληνο 

Κεθ. 8, ζει. 34 Κεθ. 8, ζει. 34  

Κεθ. 9, ζει. 36, 37, 38 Κεθ. 9, ζει. 38   

Κεθ. 11, ζει. 45     

Κεθ. 15, ζει. 56     

Κεθ. 17, ζει. 62, 63 Κεθ. 17, ζει. 62, 63 Κεθ. 17, ζει. 62, 63 

Κεθ. 22, ζει. 79 Κεθ. 22, ζει. 79 Κεθ. 22, ζει. 79 

Κεθ. 23, ζει. 81 Κεθ. 23, ζει. 81 Κεθ. 23, ζει. 81 

Κεθ. 28, ζει. 98    

Κεθ. 32, ζει. 110 Κεθ. 32, ζει. 111  

Κεθ. 35, ζει. 120    

Κεθ. 37, ζει. 127    

Κεθ. 38, ζει. 131    

Κεθ. 39, ζει. 134    

  Κεθ. 40, ζει. 136 Κεθ. 40, ζει. 136 

Κεθ. 42, ζει. 144     
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Μεηά ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ αλαθνξψλ πξαγκαηνπνηήζεθε ε πνζνηηθνπνίεζή ηνπο, 
φπσο ήδε αλαθέξζεθε ζηε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο, απφ ηελ νπνία πξνέθπςαλ ηα παξαθά-
ησ: 

Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ζειίδσλ ηνπ βηβιίνπ είλαη 155. Απφ απηέο ηηο ζειίδεο νη 133 πεξηιακ-
βάλνπλ θπξίσο θείκελν, έλζεηα, εξσηήζεηο, εξγαζίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο. (Οη άιιεο ζειίδεο 
πεξηιακβάλνπλ ηίηινπο, εηζαγσγή, πεξηερφκελα, ράξηεο, εηθφλεο, γεσγξαθηθφ γισζζάξην ή 
είλαη θελέο). ε νιφθιεξν ην βηβιίν (133 ζειίδεο) ην ζχλνιν ησλ ζεηξψλ ηνπ θπξίσο θεηκέλνπ 
είλαη 869. Σν ζχλνιν ησλ ζεηξψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηαρείξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο, πξν-
ζηαζία θαη δηαηήξεζή ηνπ είλαη 57. Απηφ ζεκαίλεη φηη ην 1/15 ή ην 7% πεξίπνπ ηνπ ζπλνιη-
θνχ θεηκέλνπ αλαθέξεηαη ζηελ πεξηβαιινληηθή δηάζηαζε. ε νιφθιεξν ην βηβιίν νη ζεηξέο 
πνπ θαηαιακβάλνπλ ηα έλζεηα είλαη ζπλνιηθά 411. Οη ζεηξέο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πξναλα-
θεξζείζεο θαηεγνξίεο (δηαρείξηζε πεξηβάιινληνο, πξνζηαζία, δηαηήξεζε) είλαη 98. Γειαδή 
ην 1/4 ή ην 25% πεξίπνπ ησλ έλζεησλ αλαθέξεηαη ζηελ πεξηβαιινληηθή δηάζηαζε. Δπίζεο ζε 
νιφθιεξν ην βηβιίν νη ζεηξέο πνπ θαηαιακβάλνπλ νη εξσηήζεηο, νη ζπδεηήζεηο θαη νη δξα-
ζηεξηφηεηεο είλαη 477. Απφ απηέο νη 54 ζεηξέο αλαθέξνληαη ζηε δηαρείξηζε πεξηβάιινληνο, 
πξνζηαζία, δηαηήξεζε απηνχ. Δπνκέλσο ην 1/9 ή ην 11% πεξίπνπ ησλ εξγαζηψλ θαη δξα-
ζηεξηνηήησλ είλαη θαζαξά πεξηβαιινληηθνχ πεξηερνκέλνπ. (πίλαθαο 2). Δπίζεο πξέπεη λα 
αλαθεξζεί φηη επί ζπλφινπ 45 θεθαιαίσλ ζηα 21 ππάξρνπλ αλαθνξέο ζηελ νξζνινγηθή δηα-
ρείξηζε, πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Δπηζεκαίλεηαη δε ην εμήο: αλ ήηαλ 
γξακκέλε νιφθιεξε ε ζειίδα ηνπ βηβιίνπ κε θπξίσο θείκελν, νη ζεηξέο ζα ήηαλ 37. Απηφ ζε-
καίλεη φηη ην θπξίσο θείκελν ηνπ βηβιίνπ ζα εθηεηλφηαλ ζε 23,5 ζειίδεο, δειαδή ζα απνηεινχ-
ζε ην 15% ηνπ βηβιίνπ. Σν πνζνζηφ απηφ ηνπ θπξίσο θεηκέλνπ είλαη ειάρηζην γηα έλα ζρνιη-
θφ εγρεηξίδην. Φαίλεηαη, επνκέλσο, ε ππνζηεξηθηηθή ιεηηνπξγία ησλ ραξηψλ, εηθφλσλ, ζπδε-
ηήζεσλ θαη εξγαζηψλ πνπ ππάξρνπλ ζην βηβιίν. Μάιηζηα δε ην γεγνλφο φηη ηα έλζεηα κε 
ηίηιν «Αλ ζέιεηο, δηάβαζε θαη απηφ» ππάξρνπλ ζην ηέινο θάζε θεθαιαίνπ (κε εμαίξεζε ην 
θεθάιαην 3 «Οη γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο ηεο Γεο» θαη ην θεθάιαην 35 «Σα θξάηε ηεο Αζί-
αο», εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο ρψξνπ) δείρλεη ηελ αλαγθαηφηεηα λα ηα επεμεξγαζηνχλ νη εθπαη-
δεπηηθνί κε ηνπο καζεηέο κέζα ζηελ ηάμε. Καη αθνχ ηα έλζεηα κε πεξηβαιινληηθφ πεξηερφκελν 
απνηεινχλ ην 25% ηνπ ζπλφινπ ησλ ελζέησλ, ζεσξείηαη δεδνκέλν φηη πξέπεη λα 
«δνπιεπηνχλ» γηα λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο πεξί νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο. 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδεηαη ν αξηζκφο ησλ ζεηξψλ (κέζα ζηηο νπνίεο ππάξρνπλ 
ζρεηηθέο αλαθνξέο) θπξίσο θεηκέλνπ, έλζεηνπ θεηκέλνπ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε θάζε ζειίδα 
ηνπ βηβιίνπ. 
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ειίδα 

βηβιίνπ 

εηξέο 
θπξίσο 

θεηκέλνπ 

εηξέο 

Έλζεηνπ 

εηξέο 
Γξαζηε-

ξηνηήησλ 

ειίδα 

βηβιίνπ 

εηξέο 
θπξίσο 

θεηκέλνπ 

εηξέο 

Έλζεηνπ 

εηξέο 
Γξαζηε-

ξηνηήησλ 

12 6 - 3 82 - 11 5 

13 3 - 5 85 5 - 5 

14 - 8 3 86 5 6 6 

15 8 - 2 87 5 - 1 

16 2 - 8 88 8 - 5 

17 - 6 3 89 - 11 3 

18 14 - 3 90 - - 2 

19 8 - 6 91 9 - - 

20 - - 3 92 8 9 4 

21 6 - - 93 5 - 3 

22 4 8 5 94 22 - - 

23 1 6 - 95 - 9 7 

24 10 - 2 96 2 - 5 

25 - 8 2 97 7 - 2 

27 13 - 3 98 - 15 3 

28 - 10 4 99 - - 2 

30 6 - 7 100 4 - - 

31 2 4 3 101 11 - 3 

32 3 - 7 102 - 10 4 

33 8 - 2 103 6 - 3 

34 - 9 6 104 10 - 5 

35 4 - 1 105 2 10 5 

36 12 - 3 106 7 - 4 

37 12 - 2 107 7 - 6 

38 - 8 4 108 - 13 5 

39 8 - 1 109 4 - 3 
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ειίδα 

βηβιίνπ 

εηξέο 
θπξίσο 

θεηκέλνπ 

εηξέο 

Έλζεηνπ 

εηξέο 
Γξαζηε-

ξηνηήησλ 

ειίδα 

βηβιίνπ 

εηξέο 
θπξίσο 

θεηκέλνπ 

εηξέο 

Έλζεηνπ 

εηξέο 
Γξαζηε-

ξηνηήησλ 

40 22 - 1 110 7 - 7 

41 - - 2 111 3 10 5 

42 - 2 3 112 - - 1 

43 7 - 2 113 9 - - 

44 16 - - 114 - 6 6 

45 - 8 5 116 5 - 3 

46 8 - 2 117 19 - 4 

47 10 - 4 118 7 12 4 

48 - 8 3 119 - - 1 

50 5 - 5 120 22 - 4 

51 - 6 6 121 10 - 6 

52 8 - 5 122 11 - 4 

53 9 - - 123 12 - 7 

54 - 10 6 124 9 11 3 

55 7 - 2 126 4 - 2 

56 6 - 7 127 19 - 5 

57 - 10 3 128 2 20 2 

58 10 - - 129 10 - 4 

59 6 - 5 130 13 - 4 

60 - 6 2 131 8 12 8 

61 - - 2 133 5 - 2 

62 - 9 5 134 17 - 8 

63 8 11 4 135 - 12 3 

65 7 - 2 136 5 3 3 

66 8 - 9 137 18 - 4 

67 - 10 3 138 - 10 4 
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Πίλαθαο 2: Αξηζκφο ησλ ζεηξψλ θεηκέλνπ, κέζα ζηηο νπνίεο ππάξρνπλ αλαθνξέο 

ζρεηηθέο κε ην πεξηβάιινλ 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Απφ ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο πξνθχπηεη φηη παξφιν πνπ ε ζπγγξαθηθή νκάδα είρε ηελ πξφ-
ζεζε λα δψζεη κία επξεία πεξηβαιινληηθή δηάζηαζε ζηα βηβιία ηεο Γεσγξαθίαο (σηεξάθνπ 
θ.α. 2004), απηφ δελ θαίλεηαη λα έρεη επηηεπρζεί ζε πνιχ ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ. Καη απηφ γηαηί 
γλσξίδνληαο φηη «ε θαηαλφεζε εθ κέξνπο ησλ καζεηψλ ηνπ γεσγξαθηθνχ ρψξνπ, ησλ αιιε-
ιεπηδξάζεσλ θαη αιιειεμαξηήζεσλ, πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο 
θαη ησλ αλζξψπσλ, θαζψο θαη ηεο αλαγθαηφηεηαο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο νηθνινγηθήο ηζνξξν-
πίαο πξέπεη λα απνηειεί ηνπο θχξηνπο άμνλεο ηνπ δηδαθηηθνχ πιαηζίνπ, κέζα ζην νπνίν ν 
εθπαηδεπηηθφο θαιείηαη λα δηδάμεη ην κάζεκα ηεο Γεσγξαθίαο» (Κνπηζφπνπινο, θ.α., 2007), 

ειίδα 

βηβιίνπ 

εηξέο 
θπξίσο 

θεηκέλνπ 

εηξέο 

Έλζεηνπ 

εηξέο 
Γξαζηε-

ξηνηήησλ 

ειίδα 

βηβιίνπ 

εηξέο 
θπξίσο 

θεηκέλνπ 

εηξέο 

Έλζεηνπ 

εηξέο 
Γξαζηε-

ξηνηήησλ 

68 10 - 5 139 8 - 2 

69 10 - 1 140 11 - 8 

70 10 7 3 141 7 11 5 

71 6 - 1 143 5 - 2 

72 15 - 3 144 16 - 6 

73 - 9 3 145 6 7 6 

74 7 - 1 146 11 - 2 

75 15 - 5 147 19 - 6 

76 6 7 3 148 6 9 4 

77 10 - 1 150 2 - 3 

78 20 - 1 151 16 - 4 

79 3 7 5 152 - 7 5 

80 7 - 3 153 6 - 1 

81 5 - 4 154 19 - 4 

    155 5 10 7 

ΤΝΟΛΟ ΔΗΡΧΝ/ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 133 869 411 477 
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ην 7% ηνπ ζπλνιηθνχ θεηκέλνπ (body text), ην 25% ησλ έλζεησλ θεηκέλσλ θαη ην 11% ησλ 
εξγαζηψλ, εξσηήζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ δελ ζα ιέγακε φηη απνηεινχλ αξθεηά ηθαλνπνηεηη-
θέο αλαθνξέο ζε ζέκαηα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θαη πξνζηαζίαο. Θα κπνξνχζακε, 
φκσο, λα πνχκε φηη απνηεινχλ κία βάζε ή έλα έλαπζκα γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα δηακνξ-
θψζνπλ ηε δηδαζθαιία ηνπο ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο νηθνινγηθήο ηζνξξνπίαο θαη ηεο αξ-
κνληθήο ζπλχπαξμεο ησλ αλζξψπσλ ζην πεξηβάιινλ ηνπο. Παξφια απηά απνηειεί ζεκαληη-
θφ βήκα πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή, δηφηη κέρξη θαη πξφζθαηα ηα βηβιία πνπ ππήξραλ ζηα 
ζρνιεία δελ είραλ θαζφινπ ή ζρεδφλ θαζφινπ ηέηνηνπ είδνπο αλαθνξέο. Γηα παξάδεηγκα ζην 
πξνεγνχκελν βηβιίν ηεο η΄ ηάμεο νη αλαθνξέο πνπ ππήξραλ είλαη κφλν ζηα θεθάιαηα ηεο 
ελφηεηαο «Ζ ΕΧΖ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΟΤ Δ ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΑ ΦΤΗΚΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΑ». 

Οη ιίγνη κήλεο πνπ δηδάζθνληαη ηα βηβιία (απφ ηνλ επηέκβξην ηνπ 2007 κέρξη ηνλ Φεβξνπά-
ξην ηνπ 2008) ζίγνπξα δελ είλαη αξθεηνί γηα λα ππάξμεη κία ζαθήο εηθφλα γηα ηελ επάξθεηά 
ηνπο ή γηα ηηο ειιείςεηο πνπ – ελδερνκέλσο – παξνπζηάδνπλ. ηαλ ζα ηειεηψζεη ην δηδαθηηθφ 
έηνο θαη ζα έρνπλ δηδαρζεί θαζνινθιεξίαλ ηα εγρεηξίδηα, ηφηε κία πεξαηηέξσ έξεπλα ζα κπν-
ξνχζε λα γίλεη, γηα λα εμεηαζηεί αλ ηα βηβιία: 

α) δίλνπλ θίλεηξα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα ζρεδηάζνπλ κία δηδαζθαιία κε πεξηβαιινληηθέο 
θαηεπζχλζεηο, ε νπνία ζα ππνζηεξίδεηαη απφ κεζφδνπο ελεξγεηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο γλψ-

ζεο 

β) κπνξνχλ λα εγείξνπλ πεξηβαιινληηθέο αλεζπρίεο ζηνπο καζεηέο θαη ηελ αλάγθε γηα νκα-
δηθή δξάζε κέζα θαη έμσ απφ ην ζρνιείν. 
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ΠΔΡΙΛΖΦΖ: Ζ εξγαζία αζρνιείηαη κε ηελ αλάιπζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ Φπζηθψλ Δπη-
ζηεκψλ ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ (βηβιίνπ καζεηή) γηα ηε Μειέηε Πεξηβάιινληνο Α΄ Γεκνηη-
θνχ (ΟΔΓΒ, 2006), κέζσ ηεο Θεσξίαο ηεο Γξαζηεξηφηεηαο (Activity Theory). Χο κειέηε πεξί-
πησζεο, επηρεηξεί λα εθαξκφζεη ην πιαίζην ηεο ζεσξίαο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζηε Γηδαθηηθή 
ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ θαη λα ζπκβάιεη ζηελ επηζηεκνινγηθή θαη παηδαγσγηθή ηεθκεξίσ-
ζε ηνπ εγρεηξήκαηνο. Ζ κειέηε εξκελεχεηαη κε ηε ζεσξία ηεο δηεπξπλφκελεο κάζεζεο ηνπ  

Engeström.  

ΛΔΞΔΙ-ΚΛΔΙΓΙΑ: ζεσξία ηεο δξαζηεξηφηεηαο, ζρνιηθά εγρεηξίδηα κειέηεο ηνπ πεξηβάιιν-
ληνο  

 

ΔΙΑΓΧΓΖ 

Γξαζηεξηφηεηα ζηελ ηάμε είλαη θάζε ελέξγεηα ή δηαδηθαζία κάζεζεο κέζσ ηεο νπνίαο ην 
παηδί νδεγείηαη ζηελ απφθηεζε γλψζεο. Παξά ηελ ζπνπδαηφηεηα πνπ απνδίδεηαη δηεζλψο 
ζηε δηδαζθαιία κέζσ δξαζηεξηνηήησλ, ιίγεο είλαη νη έξεπλεο πνπ επηθεληξψλνληαη ζηελ 
εμεηδηθεπκέλε αλάιπζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αθνινπζνχληαη ζηελ ηάμε. Αθφκε κηθξή 
είλαη ε ζεκαζία πνπ απνδίδεηαη ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ γλσζηηθνχ πεξηερνκέλνπ ησλ δξαζηε-
ξηνηήησλ, αιιά θαη ηεο ζεσξίαο βάζε ηεο νπνίαο απηέο είλαη δηακνξθσκέλεο ή κπνξνχλ λα 
αλαιπζνχλ.  

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, είλαη ε εθ ησλ πζηέξσλ αλάιπζε θαη επεμεξγαζία επηιεγκέ-
λσλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ Μειέηε Πεξηβάιινληνο Α΄ Γεκνηηθνχ (ΟΔΓΒ, 
2006), κέζσ ηεο Θεσξίαο ηεο Γξαζηεξηφηεηαο (Activity Theory).  

Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ κειεηψληαη, απνηεινχλ βαζηθή κνλάδα κάζεζεο θαη αιιειεπίδξα-
ζεο αλάκεζα ζηνπο καζεηέο. Έρνπλ ηα ζεκαληηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πεξηβαιιφλησλ 
ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο, πνπ αθνξνχλ θπξίσο ζηνλ ηξφπν θαη ζηα εξγαιεία πνπ παξέρνληαη 
γηα επηθνηλσλία, ζην είδνο ησλ ζπλεξγαηηθψλ έξγσλ, ζηνλ αξηζκφ ησλ ζπκκεηερφλησλ, ζηα 
θξηηήξηα γηα ην ζρεκαηηζκφ νκάδσλ, ζηνπο ρψξνπο πνπ πξνζθέξνπλ ζηνπο καζεηέο θαη 
ζηνλ ηξφπν πξφζβαζεο ζε απηνχο, ζην βαζκφ θαζνδήγεζεο απφ ην ίδην ην πεξηβάιινλ θα-
ζψο θαη ζηελ ππνζηήξημε απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ (Dimitracopoulou & Petrou, 2003).  
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KOΙΝΧΝΙΚΟΠΟΛΙΣΙΜΙΚΔ ΘΔΧΡΙΔ- H ΘΔΧΡΙΑ ΣΖ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ 
(ACTIVITY THEORY) 

Ζ ζεσξία ηεο δξαζηεξηφηεηαο, είλαη κηα θνηλσληθν-ηζηνξηθή ζεσξία, ε νπνία πηνζεηήζεθε θαη 
εξεπλήζεθε απφ ηνπο Ρψζνπο ςπρνιφγνπο  S.L. Rubinstein and A.N. Leontiev, (1978) ζηηο 
αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα. Ζ ζεσξία ηεο δξαζηεξηφηεηαο πξνζπαζεί λα ζπλδέζεη ηελ θνηλσληθή 
κε ηελ ηζηνξηθή έξεπλα. Ο βαζηθφο ηνκέαο απηήο ηεο ζεσξίαο είλαη ε ίδηα ε δξαζηεξηφηεηα 
(activity). 

Πην ζπγθεθξηκέλα ζχκθσλα κε ηε Θεσξία ηεο Γξαζηεξηφηεηαο, ε κάζεζε, ε γλψζε θαη ε 
εμεηδίθεπζε δηαλέκνληαη νπζηαζηηθά κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή ησλ αηφκσλ ζηε θνηλφηεηα. 
εκαληηθή παξάκεηξνο ηεο λενζχζηαηεο απηήο Θεσξίαο είλαη φηη, ακθηζβεηείηαη  ε έλλνηα 
ηεο απζεληίαο θαη ηεο εμεηδίθεπζεο, θαζψο απηέο εληνπίδνληαη κέζα ζην άηνκν. Αληίζεηα δεί-
ρλεη κε πνην ηξφπν ε απζεληία κνξθνπνηείηαη κέζα ζε κηα νκάδα αλάκεζα ζηα άηνκα. Ζ 
ζθέςε δηαλέκεηαη θαη γη‟ απηφ κπνξεί θαη επαλαπξνζδηνξίδεηαη κέζα ζηα θνηλσληθά πιαίζηα. 
Έλα ζχζηεκα δξαζηεξηφηεηαο κειεηά ην ελδνπξνζσπηθφ, ην δηαπξνζσπηθφ επίπεδν θαη ηελ 
επξχηεξε θνηλφηεηα (Engestrom, 1987, Leontiev, 1981). 

Σε δεθαεηία ηνπ ‟70 εηζήρζεζαλ ζηελ εξγαζία νη ππνινγηζηέο. Υξεηάζηεθε ινηπφλ λα βξεζεί 
έλαο ηξφπνο λα θαιπηεξεχζεη ε ζρέζε εξγαδνκέλσλ κε ηνπο ππνινγηζηέο (Bertelsen and 

Bodkaer, 2003). 

Δξεπλψληαο ζην πιαίζην ηεο Θεσξίαο ηεο Γξαζηεξηφηεηαο, πξέπεη λα γλσξίδνπκε φηη απηή 
μεθηλάεη απφ ηελ αξρηθή ηδέα ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Μία δξαζηεξηφηεηα αληηκεησπίδεηαη ζαλ 
έλα αλζξψπηλν ζχζηεκα πνπ «πξάηηεη». ε απηφ ην ζχζηεκα ην ππνθείκελν δνπιεχεη ζε έλα 
αληηθείκελν κε ζθνπφ λα απνθνκίζεη ηελ επηζπκεηή έμνδν. Γηα λα ην θάλεη απηφ, ην ππνθείκε-
λν επηζηξαηεχεη εξγαιεία ηα νπνία κπνξεί λα είλαη εμσηεξηθά (π.ρ. έλα ηζεθνχξη, έλαλ ππν-
ινγηζηή, κηα δξαζηεξηφηεηα) ή εζσηεξηθά (π.ρ. έλα ζρέδην). πσο ζα δνχκε ζηε ζπλέρεηα 
πνιιά ππνθείκελα (καζεηέο, γνλείο, εθπαηδεπηηθνί), κπνξεί λα είλαη αλακεκεηγκέλα ζηε δξα-
ζηεξηφηεηα θαη θάζε έλα κπνξεί λα έρεη έλα ή πεξηζζφηεξα θίλεηξα (π.ρ. θαιχηεξε θαη ζσ-
ζηφηεξε εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ).  

Ζ κάζεζε ζεσξείηαη δηαδηθαζία θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο. Σν άηνκν κέζα απφ ηε ζπλεξ-
γαζία κε άιια άηνκα αλαπηχζζεη ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο πνπ δηαθνξεηηθά ζα βξίζθνληαλ 
ζε ιαλζάλνπζα θαηάζηαζε εμέιημεο. Καηά ηνλ Vygotsky ε λνεηηθή αλάπηπμε είλαη κηα δηαδη-
θαζία αδηάξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ ηζηνξηθή δηάζηαζε θαη ην πνιηηηζκηθφ πιαίζην κέζα 
ζην νπνίν ζπληειείηαη. Γελ ππάξρεη καζεζηαθή δξαζηεξηφηεηα έμσ απφ ην θνηλσληθφ, ηζην-
ξηθφ θαη πνιηηηζκηθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν δηαδξακαηίδεηαη. Κεληξηθνί είλαη νη ξφινη: α) 
ηεο ζπλεξγαζίαο θαη β) ηεο γιψζζαο σο εξγαιείνπ πνπ ζπκβάιεη ζηε δηακφξθσζε ηεο ηαπ-
ηφηεηαο ηνπ αηφκνπ (Vygotsky, 1981, Leontiev, 1978, Nardi, 1996). Οη δηδαθηηθέο πξνζεγγί-
ζεηο ραξαθηεξίδνληαη απφ ζχλζεηεο νκαδηθέο εξγαζίεο θαη αιιεινδηδαθηηθή.  

Ο Engeström αλέπηπμε έλα δηεπξπκέλν κνληέιν ηεο δξαζηεξηφηεηαο, ην νπνίν πξνζζέηεη θαη 
έλαλ άιιν παξάγνληα, ηελ θνηλφηεηα («απηνχο πνπ κνηξάδνληαη ην ίδην έξγν»). Έπεηηα πξφ-
ζζεζε θαλφλεο πνπ αθνξνχλ ηε κεζνιάβεζε αλάκεζα ζην ππνθείκελν θαη ζηελ θνηλφηεηαο 
θαζψο επίζεο θαη ηνλ θαηακεξηζκφ ηνπ έξγνπ πνπ κεζνιαβεί αλάκεζα ζην αληηθείκελν θαη 
ζηελ θνηλφηεηα. Engeström, Y. (1987). 

Ο ίδηνο ν Engeström πεξηγξάθεη ηξεηο αξρέο ηεο ζεσξίαο ηεο δξαζηεξηφηεηαο: 

• κνλάδα αλάιπζεο γίλεηαη ην ζχζηεκα ηεο ζπιινγηθήο δξαζηεξηφηεηαο,  
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• ε αλαδήηεζε ησλ εζσηεξηθψλ αληηζέζεσλ γίλεηαη ε θαηεπζπληήξηνο δχλακε γηα ηε κειέ-
ηε ησλ δηαηαξαρψλ, ησλ θαηλνηνκηψλ θαη ησλ αιιαγψλ, 

• ε ηζηνξηθή αλάιπζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ησλ ζεκειησδψλ ζπζηαηηθψλ ηεο 
Engeström (1993). 

Ο Engeström (1993) κειέηεζε φια ηα πξνεγνχκελα ζηνηρεία θαη πξνζπάζεζε λα ηα νξγα-
λψζεη ζε έλα ζχζηεκα (δξαζηεξηφηεηαο) ην νπνίν πεξηιακβάλεη ην „ππνθείκελν‟ δειαδή ην 
άηνκν/νκάδα πνπ αλαπηχζζνπλ κηα δξάζε, ην „αληηθείκελν‟ πξνο ην νπνίν θαηεπζχλεηαη 
απηή ε δξάζε, ηα „κέζα/εξγαιεία‟ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζηα πιαίζηα κηαο „θνηλφηεηαο‟, κε 
„θαηακεξηζκφ ζηελ εξγαζία‟ θαη „θαλφλεο‟ (βι. ρήκα 1). 

Ο Engeström (1999) ηνλίδεη φηη έλα ζχζηεκα δξαζηεξηφηεηαο είλαη κηα πνιχθσλε κνξθνπνί-
εζε θαη ε θνηλσλία είλαη έλα δίθηπν αιιεινζπλδεφκελσλ ζπζηεκάησλ δξαζηεξηφηεηαο παξά 
ππξακηδηθέο άθακπηεο δνκέο. 

εκαληηθφ είλαη φηη ην ππνθείκελν παξαπέκπεη ζην άηνκν ή ηελ νκάδα ησλ νπνίσλ ε δξάζε/
ελέξγεηα επηιέρηεθε σο ην βαζηθφ ζεκείν ηεο αλάιπζεο. Σν αληηθείκελν αθνξά ζηηο „πξψηεο 
χιεο‟ ή ην „δηάζηεκα ηνπ πξνβιήκαηνο‟ πξνο ηηο νπνίεο θαηεπζχλεηαη ε δξαζηεξηφηεηα θαη ε 
νπνία ηξνπνπνηείηαη ή κεηαβάιιεηαη ζε απνηειέζκαηα - κε ηε βνήζεηα ησλ θπζηθψλ ή ζπκ-
βνιηθψλ, εζσηεξηθψλ ή εμσηεξηθψλ εξγαιείσλ (κεζνιαβεηηθά φξγαλα θαη ζχκβνια). Ζ θνηλφ-
ηεηα ζπκβηβάδεη πνιιαπιά άηνκα θαη/ή ππννκάδεο νη νπνίεο κνηξάδνληαη ηνλ ίδην γεληθφ 
αληηθείκελν. Ο θαηακεξηζκφο ηεο εξγαζίαο αθνξά ηφζν ηελ νξηδφληηα θαηαλνκή ησλ θαζεθφ-
λησλ αλάκεζα ζηα κέιε ηεο θνηλφηεηαο φζν θαη ηελ θάζεηε θαηαλνκή ηεο εμνπζίαο θαη ζέ-
ζεο. Σέινο νη θαλφλεο αθνξνχλ ηνπο θαηεγνξεκαηηθνχο ζπλεζηζκέλνπο δηαθαλνληζκνχο, 
λφξκεο θαη ζπκβηβαζκνχο νη νπνίνη εμαλαγθάδνπλ δξάζεηο θαη αιιειεπηδξάζεηο κέζα ζην 
ζχζηεκα δξαζηεξηφηεηαο (Engeström, 1993, ζει. 67).  

 

 

ρήκα 1: Σν ζχζηεκα ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαηά ηνλ Engeström (1993). 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί δηαθξίλνληαη ηα θαηλνηνκηθά ζηνηρεία ηεο ζεσξίαο ηεο δξαζηε-
ξηφηεηαο ζε αληηζηνηρία κε ηνπο παξάγνληεο πνπ αιιειεπηδξνχλ ζην ρήκα 1. 

 Δξγαιείν 

Τπνθείκελν 

Αληηθείκελν 

Καλόλεο Κνηλόηεηα Καηακεξηζκόο 

εξγαζίαο 

Γηαδηθαζία 

κεηαζρεκαηηζκνύ 

Απνηειέζκαηα 
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Πίλαθαο 1 : O ξφινο ησλ δηαθνξεηηθψλ πιαηζίσλ ζπλεξγαζίαο αλαθνξηθά κε ηνπο παξάγν-

ληεο ελφο ζπζηήκαηνο δξαζηεξηφηεηαο.  

  
Γξαζηεξηφηεηεο πιαηζίσλ 

ηα νπνία απνηπγράλνπλ 

Γξαζηεξηφηεηεο πιαηζίσλ 

ηα νπνία επηηπγράλνπλ 

Μεζνιαβεηηθά 

εξγαιεία 

· Πεξηνξηζκέλεο γλψκεο 
· Οη ζπλαληήζεηο γηα ηε ιχζε ησλ πξνβιε-

κάησλ δελ είλαη ζπρλέο 

 · Οη ιεθηηθέο θαη κε-ιεθηηθέο δξάζεηο ηνλί-
δνπλ ηα απνηειέζκαηα παξά ηηο δηαδηθαζί-

εο ζπλεξγαζίαο 

· Πνιιαπιέο γλψκεο 
· Ππθλέο ζπλαληήζεηο γηα ηε ιχζε ησλ 
πξνβιεκάησλ (π.ρ. γηα ηελ αμηνιφγεζε, ην 
εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα, ηελ επαγγεικαηη-
θή εθπαίδεπζε, ηελ πξψηκε θαη ψξηκε 
παξέκβαζε). Αλνηρηή επηθνηλσλία ηφζν σο 
δηαδηθαζία φζν θαη σο απνηέιεζκα 
· Οη ιεθηηθέο θαη κε-ιεθηηθέο δξάζεηο είλαη 
ηα κέζα επηθνηλσλίαο ψζηε λα εθθξαζηεί 
κε πνην ηξφπν ζα βξεζεί ιχζε. Ζ έκθαζε 
είλαη ηφζν ζην απνηέιεζκα φζν θαη ζηε 

δηαδηθαζία. 

Καηαλνκή 

εξγαζίαο 

· Αθακπηεο ηεξαξρίεο, απνκφλσζε 
· Απηαξρηθή δηεχζπλζε 
· Αθακπηνη παξαδνζηαθνί ξφινη ζε κηα 
κεηαβαηηθή θνηλσλία  
· Οη γνλείο ζπάληα παίξλνπλ κέξνο ζηε 
ιήςε απνθάζεσλ. Δπηθξαηεί ε „απζεληία‟, 
εμνπζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ πεγάδεη 

απφ ηελ εμεηδίθεπζε ηνπο 

· Γίθηπα ζρέζεσλ, ζπζηάδεο ζρνιείσλ 
· πιινγηθή επζχλε 
· Θέκαηα ηζφηεηαο θχισλ/ κνίξαζκα επζπ-
λψλ 
· Οη γνλείο θαη νη εθπαηδεπηηθνί δνπιεχνπλ 
καδί. Τπάξρεη ακνηβαηφηεηα αλάκεζα ζηελ 
εκπεηξία ησλ γνλέσλ θαη ηελ εμεηδίθεπζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

Κνηλφηεηα 

· Απνκφλσζε κεηαμχ ησλ ζρνιείσλ, Γηεπ-

ζχλζεσλ Δθπ/ζεο, Παλεπηζηεκίσλ 

· Απνκφλσζε νηθνγέλεηαο ζηε θνηλφηεηα 

· Αληαιιαγή γλψζεο θαη εκπεηξίαο αλάκε-
ζα ζε ζρνιεία, παλεπηζηήκηα, ηνπηθέο 
εθπαηδεπηηθέο αξρέο 
· Απνδνρή ησλ ηδηαηηεξνηήησλ κέζα ζηε 

θνηλφηεηα 

Αληηθείκελα/ 

απνηειέζκαηα 

· Οη ζηφρνη ηνπ ζρνιείνπ νξίδνληαη απφ 
ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ή ηε πνιηηεία κε ειιη-

πή θνηλσληθή δηαπξαγκάηεπζε 

· Ζ εθπαηδεπηηθή επηηπρία ή απνηπρία εξκε-
λεχνληαη σο αηνκηθά ζπζηαηηθά (αηνκηθφ 
κνληέιν γηα ηηο εηδηθέο αλάγθεο, ηηο νηθνγέ-
λεηεο, ηε κάζεζε). Ζ κάζεζε εδξάδεηαη 

ζηνλ εγθέθαιν ηνπ αηφκνπ 

· Οη ζηφρνη ηνπ ζρνιείνπ νξίδνληαη κέζα 
απφ κηα αλνηρηή δηαδηθαζία δηαπξαγκά-
ηεπζεο αλάκεζα ζε γνλείο, καζεηέο, εθπαη-
δεπηηθνχο, πνιηηεία 
· Ζ εθπαηδεπηηθή επηηπρία ή απνηπρία 
εξκελεχνληαη σο ζπιινγηθή δξαζηεξηφηεηα 
κέζα ζηα ζπγθεθξηκέλα θνηλσληθά πιαίζη-
α. Ζ κάζεζε κεηαβηβάδεηαη θαη δηαζπείξε-

ηαη αλάκεζα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. 

Καλφλεο/

δηαδηθαζίεο 

· Ζ πξνζσπηθή αμηνιφγεζε ηνπ καζεηή 
είλαη ε βαζηθφηεξε ησλ δξαζηεξηνηήησλ  
· Σν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα είλαη 
„αληηθεηκεληθφ‟, αθαδεκατθφ, πέξα απφ ηηο 
ηδηαίηεξεο αλάγθεο θαη ηθαλφηεηεο ησλ κα-
ζεηψλ 
· Ζ ζπκκεηνρή δελ είλαη ζεκαληηθή 
· Ζ έξεπλα νξίδεηαη απφ ηνπο εξεπλεηέο κε 

„αληηθεηκεληθφ‟ ηξφπν 

· Ζ αμηνιφγεζε αθνξά ην δπλακηθφ ησλ 
καζεηψλ, αιιά θαη ησλ θνηλσληθψλ πεγψλ 
θαη πξαθηηθψλ 
· Σν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ππεξεηεί ηηο 
αλάγθεο θαη ηθαλφηεηεο ησλ καζεηψλ ζε 
ζρέζε κε ηηο θνηλσληθέο πεγέο θαη ελδηαθέ-
ξνλ 
· Ζ ζπκκεηνρή είλαη ζεκειηψδεο 
· Τπάξρεη ακνηβαίν κνίξαζκα ηεο έξεπλαο 

αλάκεζα ζε εξεπλεηέο θαη ζπκκέηνρνπο 
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ΑΛΤΖ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΧΝ ΣΟΤ ΥΟΛΙΚΟΤ ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟΤ 
ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ ΣΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Α΄ ΓΖΜΟΣΙΚΟΤ 

Απφ ηε κειέηε καο πάλσ ζηα ζπζηήκαηα δξαζηεξηνηήησλ ζην ζρνιηθφ εγρεηξίδην  - βηβιίν 
ηνπ καζεηή - γηα ην κάζεκα ηεο Μειέηεο ηνπ Πεξηβάιινληνο Α΄ Γεκνηηθνχ παξνπζηάδνπκε 
αλάιπζε ησλ ελνηήησλ «Γλσξίδσ ηα θπηά ηνπ ηφπνπ κνπ» θαη «Απφ ηη είλαη θηηαγκέλα ηα 
αληηθείκελα ηεο ηάμεο κνπ». Έλαο απφ ηνπο γλσζηηθνχο ζηφρνπο ηεο πξψηεο ελφηεηαο είλαη ε 
εθκάζεζε ησλ βαζηθψλ κεξψλ ηνπ θπηνχ θαη έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο γλσζηηθνχο ζηφρνπο 
ηεο δεχηεξεο ελφηεηαο είλαη ε αλαγλψξηζε ησλ δηαθνξεηηθψλ ζηεξεψλ πιηθψλ ζσκάησλ. 
Δπίζεο, βαζηθέο δεμηφηεηεο πνπ επηδηψθεηαη λα αλαπηπρζνχλ είλαη νη δεμηφηεηεο ηεο παξαηή-
ξεζεο, ηεο ηαμηλφκεζεο, ηεο κέηξεζεο θαη ηεο επηθνηλσλίαο. Οη ζηάζεηο θαη νη αμίεο δηαρέν-
ληαη κέζα ζηνπο θαλφλεο ηεο θνηλφηεηεο αιιά θαη ζηνλ ηξφπν θαηακεξηζκνχ ηεο εξγαζίαο.   
ηα ζρήκαηα 2 έσο 5 θαίλνληαη ηα αιιειεπηδξψληα ζπζηήκαηα δξαζηεξηνηήησλ. Οη δξαζηε-
ξηφηεηεο ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ, πνπ παξαηίζεληαη αλαιπκέλεο, παξνπζηάδνπλ ηα ζηαδηαθά 
βήκαηα απφ ην γεληθφ παθέην δξαζηεξηνηήησλ, ζε κηα ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα κέρξη 
ηειηθά λα πξνζθηεζεί ε επηδησθφκελε γλψζε. Κάζε θνξά κηα επηκέξνπο δξαζηεξηφηεηα 
φπσο είλαη ε «ζπιινγή θχιισλ» (ζρήκα 3) επεθηείλεηαη θαη εμειίζζεηαη ζε κηα άιιε δξαζηε-
ξηφηεηα φπσο είλαη «Πνηα είλαη ηα κέξε ηνπ θπηνχ» κέζα απφ ην γεληθφηεξν ζχζηεκα δξα-
ζηεξηνηήησλ ηεο ελφηεηαο «Γλσξίδσ ηα θπηά ηνπ ηφπνπ κνπ». Καηά ηνλ ίδην ηξφπν ε δξαζηε-
ξηφηεηα «ηα αληηθείκελα ηεο ηζάληαο κνπ» επεθηείλεηαη θαη εμειίζζεηαη ζηε δξαζηεξηφηεηα 
αλαγλψξηζεο ησλ δηαθνξεηηθψλ θαηεγνξηψλ ζηεξεψλ πιηθψλ, κέζα απφ ην γεληθφ ζχζηεκα 
δξαζηεξηνηήησλ πνπ απνζθνπεί ζηε κειέηε ηεο ζχζηαζεο ηεο χιεο.    

Δλφηεηα 1: «Γλσξίδσ ηα θπηά ηνπ ηφπνπ κνπ» 

ην πξψην ηξίγσλν θαηαγξάθνληαη ηα ςπρνινγηθά ππνθείκελα, νη θαλφλεο, νη θνηλφηεηεο, ην 
γλσζηηθφ αληηθείκελν, ηα εξγαιεία θαη ν θαηακεξηζκφο εξγαζίαο. Ο πξνβιεκαηηζκφο απφ ην 
δηδαθηηθφ εγρεηξίδην, νδεγεί ηα ππνθείκελα- καζεηέο ζηελ εζσηεξηθνπνίεζε γλψζεσλ, δεμην-
ηήησλ θαη ζηάζεσλ. Ζ λνεηηθή απηή ιεηηνπξγία ππνζηεξίδεηαη άκεζα απφ ηνπο θαλφλεο 
(πιηθφ-βηβιίν, θπηά θαη δέληξα ηεο απιήο). 

Γξαζηεξηφηεηα 1: «πιινγέο θχιισλ»  

Σν εξγαιείν-δξαζηεξηφηεηα ηεο «πιινγήο θχιισλ», νδεγεί ηα ππνθείκελα (καζεηέο- δα-
ζθάινπο), ζηε ζσζηφηεξε θαη αθξηβέζηεξε θαηαλνκή εξγαζίαο, κέζσ ηνπ δηαρσξηζκνχ ηεο 
νκάδαο ηεο ηάμεο ζε κηθξφηεξεο θαη πεξηζζφηεξν επέιηθηεο νκάδεο. Ζ επηδησθφκελε γλψζε 
ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε, είλαη πεξηζζφηεξν ζπγθεθξηκελνπνηεκέλε θαη εληνπίδεηαη ζηελ 
αλάπηπμε ζπγθεθξηκέλσλ  δξαζηεξηνηήησλ (παξαηήξεζε- ηαμηλφκεζε κε δνζκέλν θξηηήξην 
(ρξψκα)- επηθνηλσλία).  

Γξαζηεξηφηεηα 2: «Πνηα είλαη ηα κέξε ησλ θπηψλ;» 

Οδεγνχκαζηε δηαδνρηθά ζηε δεχηεξε δξαζηεξηφηεηα, ζηελ νπνία ηα ππνθείκελα-δάζθαινη 
αμηνπνηνχλ ηελ ήδε απνθηεκέλε γλψζε, ψζηε ηα ππνθείκελα-καζεηέο λα απνθηήζνπλ ηε 
ζπγθεθξηκέλε πιένλ γλψζε «Πνηα είλαη ηα κέξε ηνπ θπηνχ». Σν απνηέιεζκα κεηά ηελ ζηαδη-
αθή νινθιήξσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ, είλαη ε νηθνδφκεζε ησλ ελλνηψλ (ξίδα- θχιια- θνξ-
κφο- βιαζηφο- άλζε- θαξπφο). 

Σν γλσζηηθφ αληηθείκελν ζηελ κεηαζρεκαηηζκέλε ζρνιηθή εθδνρή ηνπ πξνθχπηεη πεξηζζφηε-
ξν σο πξντφλ ηεο παξάπιεπξεο κάζεζεο (collateral learning) κέζα απφ ηελ δηεξεπλεηηθή 
δηαδηθαζία κάζεζεο θαη ιηγφηεξν σο πξντφλ ζηφρνπ – εκπνδίνπ.  
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Δλφηεηα 2: «Απφ ηη είλαη θηηαγκέλα ηα αληηθείκελα ζηελ ηάμε κνπ;» 

ην πξψην ηξίγσλν θαηαγξάθνληαη ηα ςπρνινγηθά ππνθείκελα, νη θαλφλεο, νη θνηλφηεηεο, ην 
γλσζηηθφ αληηθείκελν, ηα εξγαιεία θαη ν θαηακεξηζκφο εξγαζίαο. Ο πξνβιεκαηηζκφο απφ ην 
δηδαθηηθφ εγρεηξίδην νδεγεί ηα ππνθείκελα-καζεηέο ζηελ εζσηεξηθνπνίεζε γλψζεσλ πνπ 
ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ ζχζηαζε ηεο χιεο. Ζ λνεηηθή απηή δηεξγαζία ππνζηεξίδεηαη άκεζα 
απφ ηνπο θαλφλεο (πιηθφ-βηβιίν, αληηθείκελα ηεο ηάμεο). 

Γξαζηεξηφηεηα 1: «Σα αληηθείκελα ηεο ηζάληαο κνπ»  

Σν εξγαιείν-δξαζηεξηφηεηα «Σα αληηθείκελα ηεο ηζάληαο κνπ», νδεγεί ηα ππνθείκελα 
(καζεηέο-δαζθάινπο), ζηελ εμαηνκηθεπκέλε θαηαλνκή εξγαζίαο. Ο θάζε καζεηήο εξγαδφκε-
λνο κφλνο ηνπ, επεμεξγάδεηαη ην πεξηερφκελν ηεο ηζάληαο ηνπ. Ζ επηδησθφκελε γλψζε ζε 
απηήλ ηελ πεξίπησζε, είλαη πεξηζζφηεξν ζπγθεθξηκελνπνηεκέλε θαη εληνπίδεηαη ζηελ αλά-
πηπμε ζπγθεθξηκέλσλ  δεμηνηήησλ (παξαηήξεζε-ηαμηλφκεζε κε δνζκέλν θξηηήξην (ην πιηθφ)-
επηθνηλσλία). 

Γξαζηεξηφηεηα 2: «πδήηεζε γηα ηα αληηθείκελα ηεο ηάμεο» 

Ζ δξαζηεξηφηεηα απηή κε ηελ πξνεγνχκελε απνηειεί έλα ζχζηεκα δξαζηεξηνηήησλ πνπ 
απνζθνπεί ζηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ηεο παξαηήξεζεο ηεο ηαμηλφκεζεο θαη ηεο επηθνη-
λσλίαο θαη κέζα απφ ηελ έκθαζε ζηηο δεμηφηεηεο πξνθχπηεη θαη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν («νη 
δηάθνξεο θαηεγνξίεο ησλ ζηεξψλ πιηθψλ ζσκάησλ»). Σν γλσζηηθφ αληηθείκελν ζηελ κεηα-
ζρεκαηηζκέλε ζρνιηθή εθδνρή ηνπ πξνθχπηεη πεξηζζφηεξν σο πξντφλ ηεο παξάπιεπξεο 
κάζεζεο (collateral learning). Λακβάλνληαη ππφςε νη πξνεγνχκελεο βησκαηηθέο αλαπαξα-
ζηάζεηο ησλ παηδηψλ, θαη νηθνδνκνχληαη πξφδξνκα κνληέια («είλαη θηηαγκέλν απφ μχιν») 
κέζα απφ ηελ δηεξεπλεηηθή δηαδηθαζία κάζεζεο θαη ηελ αιιειεπίδξαζε θαη ην δηάινγν ζηελ 
νκάδα.  ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ηα ππνθείκελα-δάζθαινη εθκεηαιιεχνληαη ηελ ήδε απνθηε-
κέλε γλψζε, ψζηε ηα ππνθείκελα-καζεηέο λα απνθηήζνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε πιένλ γλψζε. Σν 
απνηέιεζκα κεηά ηελ ζηαδηαθή νινθιήξσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ, είλαη ε νηθνδφκεζε ησλ 
ελλνηψλ (μχιν-γπαιί-πιαζηηθφ-κέηαιιν-χθαζκα). 

ΤΕΖΣΖΖ 

χκθσλα κε ηε Θεσξία ηεο Γξαζηεξηφηεηαο, ε κάζεζε, ε γλψζε θαη ε εμεηδίθεπζε δηαλέκν-
ληαη νπζηαζηηθά κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή ησλ αηφκσλ ζηε θνηλφηεηα. Ζ ζθέςε δηαλέκεηαη θαη 
γη‟ απηφ κπνξεί θαη επαλαπξνζδηνξίδεηαη κέζα ζηα θνηλσληθά πιαίζηα. Έλα ζχζηεκα δξα-
ζηεξηφηεηαο κειεηά ην ελδνπξνζσπηθφ, ην δηαπξνζσπηθφ επίπεδν θαη ηελ επξχηεξε θνηλφηε-
ηα (Engestrom, 1987 φ.π., Leontiev, 1981 φ.π.). 

Ζ κειέηε καο πάλσ ζηα ζπζηήκαηα δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ (βηβιίνπ ηνπ 
καζεηή) γηα ην κάζεκα ηεο Μειέηεο ηνπ Πεξηβάιινληνο Α΄ Γεκνηηθνχ παξνπζίαζε ηελ αλά-
ιπζε δπν ζπγθεθξηκέλσλ ελνηήησλ πνπ σο ζηφρν έρνπλ βαζηθέο έλλνηεο ησλ Φπζηθψλ Δπη-
ζηεκψλ πνπ εκπεξηέρνληαη ζηελ χιε ηεο Α΄ Γεκνηηθνχ. 

Ζ κάζεζε, πξάγκαηη, εμαξηάηαη απφ ηελ πξνγελέζηεξε χπαξμε ησλ πην ζχλζεησλ γλσζηη-
θψλ δνκψλ, αιιά απηέο νη πην ζχλζεηεο γλσζηηθέο δνκέο είλαη ηνπνζεηεκέλεο ζηνλ πνιηηη-
ζκφ, φρη ζην παηδί. Σν παηδί ηηο απνθηά κέζσ ηεο αιιειεπίδξαζεο κε ηνπο ελειίθνπο, 
(ππνθείκελα: δαζθάινπο, γνλείο) νη νπνίνη βνεζνχλ ην παηδί λα θάλεη ηα πξάγκαηα πνπ δελ 
ζα κπνξνχζε λα θάλεη κφλν ηνπ, κέζσ ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ (θαλφλεο: πιηθφ-ζρνιηθφ 
βηβιίν). 
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Παξνπζηάδεηαη ινηπφλ,  ε ζχλζεζε ηεο θνηλφηεηαο, κε ηνπο θαλφλεο πνπ ηε δηέπνπλ θαζψο 
θαη ηνλ θαηακεξηζκφ εξγαζίαο αλάκεζα ζηα κέιε ηεο θνηλφηεηαο. Ζ κάζεζε κειεηάηαη θαηά 
ηε δηδαζθαιία ζε άιιν πιαίζην, απηφ ηεο Θεσξίαο ηεο Γξαζηεξηφηεηαο. Οπζηαζηηθά ε αλά-
ιπζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ  απεηθνλίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξαγκαηψλε-
ηαη ε κάζεζε (εθκάζεζε βαζηθψλ ελλνηψλ: ηα κέξε ησλ θπηψλ, ε ζχζηαζε ηεο χιεο), ζην 
θνηλσληθφ πιαίζην ηνπ ππνθεηκέλνπ (ζρνιηθή ηάμε). 

Ζ παξνχζα κειέηε εξκελεχεηαη κε ηε ζεσξία ηεο δηεπξπλφκελεο κάζεζεο (expansive learn-
ing), ηεο νπνίαο έλα πξφζθνξν πιαίζην εθαξκνγήο γηα ηελ εθπαίδεπζε παξέρεη ε ζεσξία 
ηεο δξαζηεξηφηεηαο (Engeström, 1987, 1993, 1996, 1999). 

Ζ κειέηε καο «λνκηκνπνηείηαη» ππφ ηνλ φξν φηη ε ηθαλφηεηα δελ γίλεηαη αληηιεπηή σο ε θνξπ-
θή ζε κηα ππξακίδα άιισλ ηθαλνηήησλ αιιά σο ε επρέξεηα δηθηχσζεο κε παξάπιεπξα δί-
θηπα. 

πλέπεηεο απηήο ηεο αληίιεςεο είλαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί ηεο πξάμεο ζα πξέπεη λα εξγάδν-
ληαη καδί κε ηνπο εξεπλεηέο θαη λα αλαιχνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο, κέζα απφ ηελ αλάιπζε 
βηληενηαηληψλ θαη θαηαγξάθνληαο ηα ζεκεία αλσκαιίαο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο. Δίλαη απαξαί-
ηεην λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα ίδηα ελλνηνινγηθά εξγαιεία κε ηνπο εξεπλεηέο. Πνιιέο θνξέο νη 
εθπαηδεπηηθνί ζπιιέγνπλ ηα ζεκαληηθφηεξα δεδνκέλα, θαηαγξάθνληαο ηελ ίδηα ηνπο ηε δνπ-

ιεηά θαη ηηο αιιειεπηδξάζεηο ηνπο κε άιινπο. 

Ζ θξίζηκε ηδέα ζηε κειέηε καο είλαη φηη έλα καζεζηαθφ έξγν δελ είλαη πνηέ νιφηδην κε απηφ 
πνπ ζρεδίαζε ν πεηξακαηηζηήο. Πάληα ην έξγν δηεξκελεχεηαη θαη αλαδνκείηαη απφ ην ππνθεί-
κελν κέζα απφ ηα εζσηεξηθνπνηεκέλα «ςπρνινγηθά εξγαιεία» θαη δελ κπνξεί λα ειεγρζεί 
εμσηεξηθά απφ ηνλ πεηξακαηηζηή. Αληί ινηπφλ λα δίλνπκε ζην παηδί απιψο έλα έξγν θαη λα 
παξαηεξνχκε πψο ην θέξλεη εηο πέξαο, παξέρνπκε ζην παηδί εξγαιεία ή ζήκαηα ηα νπνία 
δπλεηηθά ζα ηνπ ήηαλ ρξήζηκα. Με απηά ε θχζε ηνπ καζεζηαθνχ έξγνπ κπνξνχζε λα αιιάμεη 
ξηδηθά. Οη ελ δπλάκεη ηθαλφηεηεο ηνπ παηδηνχ κπνξεί λα αλαδχνπλ λέα λνεηηθά ζρήκαηα θαη 
ζπιινγηζκνχο.   

Καη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν ν εξεπλεηήο, απνθηά νπζηψδε ζπκκεηνρή ζηελ εμέιημε ηνπ καζεζηαθνχ 
έξγνπ θαη ηεο έξεπλαο. Ζ αλάιπζε ηέηνησλ δεδνκέλσλ ελδπλακψλεη ηνλ εξεπλεηή ζην λα 
πηνζεηήζεη λέα άπνςε γηα ηε δηακεζνιάβεζε. Απηφ ζεκαίλεη φηη ηα εξγαιεία ζρεκαηίδνπλ 
έλα ζχζηεκα ην νπνίν πεξηιακβάλεη πνιιαπιά γλσζηηθά ηερλνπξγήκαηα θαη ζεκεησηηθά 
κέζα γηα αλάιπζε θαη ζρεδηαζκφ αιιά θαη θαζηζηά ζαθή θπξίαξρα εξγαιεία ζηελ θαζεκεξη-
λή πξαθηηθή, ζηελ εμέηαζε, ην ζρεδηαζκφ θαη ηνλ πεηξακαηηζκφ. Έηζη παιηά εξγαιεία ηξνπν-
πνηνχληαη θαη λέα δεκηνπξγνχληαη. Απηφο ν ζρεδηαζκφο απαηηεί ηζρπξή εξεπλεηηθή ζηάζε 
θαη λννηξνπία παξά απιψο παξαηήξεζε θαη δηεπθφιπλζε. Σν λα πξνθαιέζνπκε ή λα δηα-
ζρίζνπκε ζπιινγηθέο δψλεο επηθείκελεο αλάπηπμεο ζεκαίλεη λα πεηξακαηηζηνχκε κε ζπζηή-
καηα δξαζηεξηνηήησλ. Πνιιέο θνξέο νη εθπαηδεπηηθνί ηεο πξάμεο βηψλνπλ απνηπρία ζε αλά-
ινγα εγρεηξήκαηα. Δλψ έλαο εξεπλεηήο ζην πιαίζην ηεο αλαπηπμηαθήο εξγαζηαθήο έξεπλαο 
είλαη αλαγθαίν λα θαηαγξάθεη, λα αλαιχεη θαη λα ππνζηεξίδεη ηέηνηεο δηαδηθαζίεο. Ο εξεπλε-
ηήο είλαη αλαγθαίν επίζεο λα θαηαγξάθεη θαη λα αλαιχεη θαη ηηο δηθέο ηνπ δξάζεηο θαη αιιε-
ιεπηδξάζεηο. Καη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν, νη δηακεζνιαβήζεηο απφ κφλεο ηνπο αλάγνληαη ζε ζέκα 
βαζηάο κειέηεο.  

Καηά ηελ άπνςή καο, ε κειέηε ηεο ζεσξίαο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζην πιαίζην ηεο Γηδαθηηθήο 
ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ απνηειεί ηελ πιένλ ζχγρξνλε πξφθιεζε γηα ηνπο εξεπλεηέο ηνπ 
ρψξνπ. Ζ ζχγρξνλε απηή δπλακηθή κπνξεί λα δψζεη ηφζν λέν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ φζν θαη λα 
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δηακνξθψζεη ζχγρξνλεο ζηάζεηο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ζηνπο εξεπλεηέο ηνπ ρψξνπ γηα 
ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο.  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1: Αλάιπζε δξαζηεξηνηήησλ  

 

 

 

 Δλόηεηα ζην δηδαθηηθό εγρεηξίδην: 

Γλσξίδσ ηα θπηά ηνπ ηόπνπ κνπ 

 Δπγαλεία Γιαμεσολάβησηρ 

 Γλώζεηο 

 Γεμηόηεηεο 

 ηάζεηο 

Κατανομή επγασίαρ 

Δλόηεηεο-δξαζηεξηόηεηεο 
Κανόνερ 

Τιηθό(βηβιίν 

θπηά θαη δέληξα ηεο 

απιήο) 

Φςσολογικά Τποκείμενα 

Γάζθαινη θαη καζεηέο 

Γξαζηεξηόηεηα: πιινγή θύιισλ (ζει127) 

 Δπγαλεία Γιαμεσολάβησηρ 

Ανάπτςξη Γεξιοτήτων 

 Παξαηήξεζε 

 Σαμηλόκεζε(ζύκθσλα 
κε ην ρξώκα) 

 Δπηθνηλσλία (κε ηα 

άιια παηδηά θαη κε ην 

δάζθαιν) 

Κατανομή επγασίαρ 

Μηθξόηεξεο νκάδεο παηδηώλ Κανόνερ 

Τιηθό(θύιια πνπ 

έρνπκε καδέςεη) 

Ρίδα  

Φύιια 
Κνξκόο 

Βιαζηόο 

Άλζε 

θαξπόο 

 Δλόηεηα ζην δηδαθηηθό εγρεηξίδην: Από ηη είλαη θηηαγκέλα ηα 

αληηθείκελα ζηελ ηάμε κνπ 

 Δπγαλεία Γιαμεσολάβησηρ 

 

 Γλώζεηο: ε ζύζηαζε ηεο 
ύιεο 

 Γεμηόηεηεο: επηθνηλσλία- 

παξαηήξεζε 

 Κατανομή επγασίαρ 

Δλόηεηεο-δξαζηεξηόηεηεο 
Κανόνερ 

Τιηθό(βηβιίν 
Αληηθείκελα ηεο 

ηάμεο, αληηθείκελα 

ηεο ηζάληαο) 

Φςσολογικά Τποκείμενα 

Γάζθαινη θαη καζεηέο 

Αλάπηπμε Γεμηνηήησλ 

 Παξαηήξεζε 

 Σαμηλόκεζε(αλάινγα κε ην πιηθό) 
 Δπηθνηλσλία (κε ηα άιια παηδηά 

θαη κε ην δάζθαιν) 

Κατανομή επγασίαρ 

Ο θάζε καζεηήο 

Κανόνερ 

Τιηθό(ην πεξηερόκελν ηεο 

ηζάληαο) 

Φςσολογικά Τποκείμενα 

Γάζθαινη θαη καζεηέο 

Ξύιν  

Μέηαιιν  
ύθαζκα 

γπαιί 

Γξαζηεξηόηεηα: Σα αληηθείκελα ηεο ηζάληαο κνπ 

 Δπγαλεία Γιαμεσολάβησηρ 

Πνηα είλαη ηα κέξε ησλ θπηώλ 

(ζει. 126) 

Πεξηερόκελν πνπ 

νηθνδνκείηαη 

πδήηεζε: από ηη είλαη θηηαγκέλα ηα 

αληηθείκελα ζηελ ηάμε 

Πεξηερόκελν πνπ 

νηθνδνκείηαη 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2: Γξαζηεξηφηεηεο ζην ζρνιηθφ εγρεηξίδην ηεο Μειέηεο ηνπ Πεξηβάιιν-
ληνο Α΄ Γεκνηηθνχ (Βηβιίν καζεηή).  
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Ζ αλεπαξθήο παξνπζίαζε ηεο έλλνηαο ηεο πξνζαξκνγήο ζηα λέα 
δηδαθηηθά βηβιία ηεο βηνινγίαο ηεο α΄ γπκλαζίνπ 

 

Κώζηαο Κακπνπξάθεο 

Δθπαηδεπηήξηα Γείηνλα, Σ.Θ. 74128, 16602, Βάξε Αηηηθήο (kkamp@ath.forthnet.gr) 

 

ΠΔΡΙΛΖΦΖ: Ζ πξνζαξκνγή (adaptation) είλαη κηα θεληξηθή έλλνηα ηεο ζεσξίαο ηεο εμέιημεο. 
Χζηφζν, ππάξρνπλ πνιιέο δπζθνιίεο ζηελ αθξηβή θαηαλφεζε ηεο γηαηί είλαη κηα πνιπζήκα-
ληε θηινζνθηθά έλλνηα, κε απνηέιεζκα λα κελ ππάξρεη απφιπηε ζπλαίλεζε γηα ην αθξηβέο 
πεξηερφκελν ηεο. Ζ παξνπζίαζε ηεο πξνζαξκνγήο ζηα λέα δηδαθηηθά βηβιία ηεο α΄ γπκλαζί-
νπ αλαθέξεηαη ζε έλαλ κφλν απφ ηνπο δηαθνξεηηθνχο νξηζκνχο απφ ηε θηινζνθία ηεο βηνιν-
γίαο θαη δελ θαίλεηαη λα ιακβάλεη ππφςε ηηο πξν-αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ απηήο ηεο ειηθίαο, 
κε απνηέιεζκα λα είλαη πην πηζαλφ λα πηνζεηήζνπλ νη καζεηέο ηνλ φξν απηφ κε ην θαζεκεξη-
λφ ηνπ λφεκα. ηελ εξγαζία απηή παξνπζηάδνληαη νη δηάθνξνη νξηζκνί ηεο πξνζαξκνγήο 
απφ ηε θηινζνθία ηεο βηνινγίαο θαη εληνπίδνληαη νη αζάθεηεο ζηελ παξνπζίαζε ηεο ζηα δηδα-
θηηθά βηβιία ηεο α΄ γπκλαζίνπ. Σν ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη είλαη φηη ε παξνπζίαζε ηεο 
έλλνηαο απηήο ζηα ζπγθεθξηκέλα βηβιία είλαη αλεπαξθήο, ζε βαζκφ πνπ ελδέρεηαη λα ελδπλα-

κψλεη ηηο πηζαλφηαηα ηειενινγηθέο αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ απηήο ηεο ειηθίαο. 

ΛΔΞΔΙ-ΚΛΔΙΓΙΑ: Πξνζαξκνγή, θπζηθή επηινγή, αξκνζηηθφηεηα, ηειενινγηθέο αληηιήςεηο 

 

 

ΔΙΑΓΧΓΖ 

Ζ έλλνηα ηεο πξνζαξκνγήο αλαθέξεηαη ζηε ζπλαξκνγή ή ην ζπληαίξηαζκα θάπνησλ αληηθεη-
κέλσλ. Μεηαθνξηθά, ε έλλνηα απηή αλαθέξεηαη ζηελ ηξνπνπνίεζε ή ζηε κεηαβνιή ελφο αληη-
θεηκέλνπ ψζηε λα ελαξκνληζηεί κε κηα ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε (Μπακπηληψηεο, 2002, ζει. 
1489). κσο ε επηζηεκνληθή έλλνηα είλαη αξθεηά δηαθνξεηηθή θαη ζπρλά είλαη πνιχ εχθνιε ε 
ζχγρπζε αλάκεζα ζε απηή θαη ζην θαζεκεξηλφ λφεκα ηεο ιέμεο, φπσο ζπκβαίλεη θαη κε 
άιιεο έλλνηεο (π.ρ. λφκνο, ζεσξία, ππφζεζε θιπ). Γηα ην ιφγν απηφ, είλαη απαξαίηεην λα 
παξνπζηάδεηαη ν επηζηεκνληθφο νξηζκφο ηεο πξνζαξκνγήο ζαθψο δηαθεθξηκέλνο απφ ην 
θαζεκεξηλφ λφεκα ηεο ιέμεο. ηελ εξγαζία απηή παξνπζηάδνληαη νη δηάθνξνη νξηζκνί ηεο 
πξνζαξκνγήο απφ ηε θηινζνθία ηεο βηνινγίαο θαη ππνζηεξίδεηαη φηη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν 
ε έλλνηα απηή παξνπζηάδεηαη ζηα θαηλνχξγηα δηδαθηηθά βηβιία ηεο βηνινγίαο ηεο α΄ γπκλαζί-
νπ φρη κφλν δελ ζπκβάιιεη ζηελ επίηεπμε ηεο παξαπάλσ δηάθξηζεο αιιά επηπιένλ ελδέρεηαη 
λα ελδπλακψζεη ηηο πξν-αληηιήςεηο θαη ηηο παξαλνήζεηο ησλ καζεηψλ απηήο ηεο ειηθίαο γηα 
ηελ εμέιημε. 

Ζ ΔΝΝΟΙΑ ΣΖ ΠΡΟΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΦΙΛΟΟΦΙΑ ΣΖ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

ηε θηινζνθία ηεο βηνινγίαο θαίλεηαη λα ππάξρεη κηα πνηθηιία απφςεσλ γηα ηελ έλλνηα ηεο 
πξνζαξκνγήο (adaptation). Γηα παξάδεηγκα, ε πξνζαξκνγή έρεη νξηζηεί σο έλα ζρέδην ηελ 
πξνέιεπζε θαη ηελ ηειεηφηεηα ηνπ νπνίνπ απνδίδνπκε ζε κηα καθξά πεξίνδν επηινγήο ιφγσ 
ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ξφιν (Williams, 1996, ζει. 6). Δηδηθφηεξα, 
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έλα ραξαθηεξηζηηθφ Α είλαη πξνζαξκνγή γηα έλαλ ξφιν Σ ζε έλα πιεζπζκφ P εάλ θαη κφλν 
εάλ ην Α επηθξάηεζε ζηνλ Ρ κέζσ κηαο δηαδηθαζίαο επηινγήο ηνπ Α, ην επηιεθηηθφ πιενλέθηε-
κα ηνπ νπνίνπ νθείινληαλ ζην  γεγνλφο φηη ζπλέβαιε ζηελ επηηέιεζε ηνπ ξφινπ Σ (Sober, 
1993, ζει. 208). Δπίζεο, έρεη πξνηαζεί ε δηάθξηζε αλάκεζα ζηηο πξνζαξκνγέο, ηα ραξαθηε-
ξηζηηθά πνπ πξνθχπηνπλ σο ζπλέπεηα ηεο θπζηθήο επηινγήο ιφγσ ησλ απνηειεζκάησλ πνπ 
επηθέξνπλ, θαη ζηα πξνζαξκνζηηθά (adaptive) ραξαθηεξηζηηθά πνπ είλαη θάπνηεο, άιια φρη 
φιεο, νη πξνζαξκνγέο πνπ ζπλεηζθέξνπλ ζηελ αξκνζηηθφηεηα ησλ νξγαληζκψλ πνπ ηα θέ-
ξνπλ (Sterelny & Griffiths, 1999, ζει.217-218). ε κηα αλάινγε δηάθξηζε, σο πξνζαξκνγέο 
πεξηγξάθνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά εθείλα πνπ πξνέθπςαλ εμειηθηηθά ιφγσ ηεο ζπλεηζθνξάο 
ηνπο ζηελ αξκνζηηθφηεηα ησλ νξγαληζκψλ ελψ ηα ραξαθηεξηζηηθά εθείλα πνπ ζπλεηζθέξνπλ 
ζηελ αξκνζηηθφηεηα ησλ εηδψλ αιιά δελ έρνπλ πξνθχςεη γηα ην ιφγν απηφ ραξαθηεξίδνληαη 
σο εμαξκνγέο (exaptations) (Gould, 2002, ζει. 662). Ζ αξκνζηηθφηεηα, ε νπνία είλαη άιιε 
κηα πνιπζήκαληε έλλνηα, κπνξεί γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο λα νξηζηεί θαηα-
ρξεζηηθά σο ε ηθαλφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ λα ηαηξηάδεη (αξκφδεη) ζε έλα πεξηβάιινλ (Ariew & 
Lewontin, 2004). Έλαο άιινο νξηζκφο αλαθέξεηαη ζηελ πξνζαξκνγή σο ηε δηαδηθαζία θαηά 
ηελ νπνία ηα είδε θαηαιήγνπλ λα «αξκφδνπλ» ζην πεξηβάιινλ ηνπο κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο 
ηεο θπζηθήο επηινγήο (Lewontin, 2001, ζει.42). Σέινο, άιινη νξίδνπλ ηελ πξνζαξκνγή α-
πιψο σο ραξαθηεξηζηηθφ πνπ ζεσξείηαη φηη ζπλεηζθέξεη ζηελ αξκνζηηθφηεηα ησλ νξγαλη-
ζκψλ (Mayr, 2002, ζει. 283). Ο νξηζκφο απηφο δηαθξίλεη ηελ πξνζαξκνγή σο ραξαθηεξηζηη-
θφ απφ ηε δηαδηθαζία κέζσ ηεο νπνίαο απηφ πξνέθπςε. Έηζη, ε πξνζαξκνγή κπνξεί λα 
είλαη έλα ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ νξγαληζκνχ πνπ αιιειεπηδξά ιεηηνπξγηθά κε νξηζκέλνπο πα-
ξάγνληεο ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ κε απνηέιεζκα ην άηνκν λα επηβηψλεη θαη λα αλαπαξάγεηαη 
(Bock, 1979) ή κηα θαηλνηππηθή παξαιιαγή πνπ επηθέξεη ηε κεγαιχηεξε δπλαηή αξκνζηηθφ-
ηεηα απφ έλα νξηζκέλν ζχλνιν παξαιιαγψλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ (Reeve & 
Sherman, 1993).  

Απφ ηα παξαπάλσ θαίλεηαη φηη ππάξρνπλ δπν εηδψλ νξηζκνί γηα ηελ πξνζαξκνγή: ηζηνξηθνί 
νξηζκνί θαη αληζηνξηθνί νξηζκνί (γηα κηα ζπγθξηηηθή αλάιπζε βι. Lewens, 2007). Οη ηζηνξη-
θνί νξηζκνί είλαη εθείλνη πνπ πεξηγξάθνπλ έλα ραξαθηεξηζηηθφ σο πξνζαξκνγή κφλν εάλ 
είλαη απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο θπζηθήο επηινγήο, κε ηελ έλλνηα φηη επηθξάηεζε ζε 
έλαλ πιεζπζκφ επεηδή παξείρε πιενλέθηεκα ζηνπο νξγαληζκνχο πνπ ην έθεξαλ ζηελ επηηέ-
ιεζε θάπνηνπ ξφινπ. Έηζη, π.ρ. ην ρξψκα ηεο ιεπθήο αξθνχδαο πνπ δεη ζηελ Αξθηηθή κπνξεί 
λα ζεσξεζεί πξνζαξκνγή εάλ επηθξάηεζε ζην ζπγθεθξηκέλν είδνο κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 
θπζηθήο επηινγήο, δειαδή κέζσ κηαο δηαδηθαζίαο δηαθνξηθήο επηβίσζεο κεηαμχ αηφκσλ κε 
ιεπθφ ρξψκα θαη αηφκσλ κε άιια ρξψκαηα (καχξν, θαθέ) ζην ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ. 
Απφ ηελ άιιε, νη αληζηνξηθνί νξηζκνί είλαη εθείλνη νη νπνίνη πεξηγξάθνπλ έλα ραξαθηεξηζηη-
θφ σο πξνζαξκνγή εάλ απηφ απμάλεη ηελ αξκνζηηθφηεηα ησλ νξγαληζκψλ πνπ ην θέξνπλ ζε 
έλα ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ. Έηζη, ην ρξψκα ηεο ιεπθήο αξθνχδαο πνπ δεη ζηελ Αξθηηθή 
κπνξεί λα ζεσξεζεί πξνζαξκνγή εάλ ζπλεηζθέξεη ζηε δπλαηφηεηα επηβίσζεο θαη αλαπαξα-
γσγήο ησλ αηφκσλ πνπ ην έρνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ. πλεπψο, νη ηζηνξηθνί νξη-
ζκνί δίλνπλ έκθαζε ζηελ εμειηθηηθή ηζηνξία ελφο ραξαθηεξηζηηθνχ ελψ νη αληζηνξηθνί ζηελ 
ηξέρνπζα ζεκαζία ηνπ. 

Με δεδνκέλε ηελ πνιιαπιφηεηα ησλ απφςεσλ πνπ δηαπηζηψλεηαη δελ είλαη εχθνιν λα απν-
θαλζεί θαλείο πνηνο απφ ηνπο δπν ηχπνπο νξηζκψλ είλαη πην αθξηβήο. Ζ γεληθφηεξε ζπδήηε-
ζε γηα ηηο πξνζαξκνγέο θαη ηνλ πξνζαξκνγηζκφ (adaptationism) ζηε θηινζνθία ηεο βηνινγί-
αο πεξηιακβάλεη πνιιέο απφςεηο (π.ρ. βι. Hull & Ruse, 1998, κέξνο I). Χζηφζν, γηα ηε δηδα-
ζθαιία ηεο πξνζαξκνγήο δελ θαίλεηαη λα ππάξρεη θάπνηνο ηδηαίηεξνο ιφγνο λα επηιέμεη θα-
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λείο θάπνηνλ απφ ηνπο δπν νξηζκνχο. Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο, ε αλα-
πιαηζίσζε ηεο έλλνηαο κπνξεί λα ζπκπεξηιάβεη θαη ηελ εμειηθηηθή ηζηνξία θαη ηελ ηξέρνπζα 
ζεκαζία ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ γηα ηελ επηβίσζε θαη ηελ αλαπαξαγσγή ησλ νξγαληζκψλ. Με 
βάζε ηα παξαπάλσ, γηα ηηο αλάγθεο ηεο δηδαζθαιίαο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ε 
πξνζαξκνγή ζα κπνξνχζε λα νξηζηεί σο έλα ραξαθηεξηζηηθφ ην νπνίν εμαπιψζεθε κε ηελ 
πάξνδν πνιιψλ γελεψλ ζηα άηνκα ελφο είδνπο επεηδή επλννχζε ηελ επηβίσζε ή/θαη ηελ 
αλαπαξαγσγή ησλ αηφκσλ πνπ ην έθεξαλ θαη ην νπνίν ππάξρεη γηαηί εμαθνινπζεί λα επλνεί 
κε ηνλ ίδην ηξφπν ηα άηνκα πνπ ην θέξνπλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ. 

Ζ ΔΝΝΟΙΑ ΣΖ ΠΡΟΑΡΜΟΓΖ ΣΑ ΝΔΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΖ Α΄ ΓΤΜΝΑΙΟΤ 

ην ζρνιηθφ βηβιίν ηεο α΄ γπκλαζίνπ (Μαπξηθάθε, Γθνχβξα & Κακπνχξε, 2007α, ζην εμήο 
ΜΓΚ, 2007α) ε έλλνηα ηεο πξνζαξκνγήο παξνπζηάδεηαη ζην 1ν θεθάιαην, ζηελ ελφηεηα 1.4 
κε ηίηιν Αιιειεπηδξάζεηο θαη πξνζαξκνγέο (ΜΓΚ, 2007α, ζει. 30-31). Οη ζπγγξαθείο δελ 
δίλνπλ θάπνηνλ ηππηθφ νξηζκφ γηα ηελ πξνζαξκνγή αιιά ηελ πεξηγξάθνπλ κε παξαδείγκαηα 
σο ραξαθηεξηζηηθφ ηεο δνκήο ησλ νξγαληζκψλ πνπ ηνπο βνεζά λα αληεπεμέξρνληαη ζηηο 
ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ πεξηνρή φπνπ δνπλ: «… ην πεχθν έρεη θχιια ζθιεξά θαη 
ιεπηά ζαλ βειφλεο, […] ηα πεχθα ζπλαληψληαη ζε πεξηνρέο κε ιίγν λεξφ θαη πνιχ θσο […] 
άιια είδε θπηψλ, φπσο ε ειηά, πνπ επδνθηκνχλ ζε μεξέο πεξηνρέο δηαζέηνπλ επίζεο ζηελά 
θαη ζθιεξά θχιια» (ΜΓΚ, 2007α, ζει. 30). Δπίζεο, νη ζπγγξαθείο πεξηγξάθνπλ ηελ πξν-
ζαξκνγή σο ζπκπεξηθνξά: «Παξάδεηγκα πξνζαξκνγήο ζηηο θιηκαηνινγηθέο κεηαβνιέο απν-
ηειεί ε κεηαλάζηεπζε πηελψλ, φπσο ησλ ρειηδνληψλ» (ΜΓΚ, 2007α, ζει. 30). Σέινο, νη ζπγ-
γξαθείο ζεσξνχλ θαη νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αλάπηπμεο ησλ νξγαληζκψλ σο πξνζαξ-
κνγέο: «Οη ζπφξνη ηεο [παπαξνχλαο] βιαζηαίλνπλ  γξεγνξφηεξα απφ απηνχο άιισλ γεηηνλη-
θψλ θπηψλ, παξάγνληαο πνιιέο λέεο παπαξνχλεο» (ΜΓΚ, 2007α, ζει. 31). Μεηαμχ ησλ πα-
ξαδεηγκάησλ απηψλ νη ζπγγξαθείο ζεκεηψλνπλ φηη: «Οη νξγαληζκνί κπνξνχλ λα επηβηψλνπλ 
θαη λα αλαπαξάγνληαη ζε κηα πεξηνρή, εθφζνλ δηαζέηνπλ θαηάιιειεο πξνζαξκνγέο ή πξν-
ζαξκνζηηθνχο κεραληζκνχο ψζηε λα αληαπεμέξρνληαη ζηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζ‟ 
απηήλ» (ΜΓΚ, 2007α, ζει.30). Με βάζε ηα παξαπάλσ, έλαο καζεηήο αλακέλεηαη ινηπφλ λα 
θαηαιήμεη ζην ζπκπέξαζκα φηη ε πξνζαξκνγή είλαη θάπνην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο δνκήο, ηεο 
αλάπηπμεο, ή ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ νξγαληζκψλ πνπ ηνπο επηηξέπεη λα αληαπεμέξρνληαη 
ζηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ πεξηνρή φπνπ δνπλ θαη θαηά ζπλέπεηα λα επηβηψλνπλ 
θαη λα αλαπαξάγνληαη.  

Ζ πεξηγξαθή απηή ηεο πξνζαξκνγήο θαίλεηαη λα είλαη ζε ζπκθσλία κε ηνλ αληζηνξηθφ νξη-
ζκφ, ν νπνίνο γεληθά ζεσξεί πξνζαξκνγή φ,ηη ζπλεηζθέξεη ζηελ επηβίσζε ησλ νξγαληζκψλ 
ζε έλα πεξηβάιινλ. κσο, δελ γίλεηαη θακία αλαθνξά ζηνλ ηζηνξηθφ νξηζκφ βάζεη ηνπ νπνί-
νπ ε πξνζαξκνγή νξίδεηαη σο πξντφλ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο θπζηθήο επηινγήο. Δλψ ε δηαδηθα-
ζία απηή πεξηγξάθεηαη ρσξίο λα θαηνλνκάδεηαη ζηελ ηξίηε παξάγξαθν, δελ γίλεηαη θακία 
ζπζρέηηζε απηήο κε ηελ έλλνηα ηεο πξνζαξκνγήο. Δπηπιένλ, νη ζπγγξαθείο ζεκεηψλνπλ φηη: 
«ζν θαιχηεξα πξνζαξκνζκέλνη είλαη νη νξγαληζκνί ζην πεξηβάιινλ ηνπο, ηφζν θαιχηεξα 
επηβηψλνπλ θαη ηφζν πεξηζζφηεξνπο θαη θαιχηεξα πξνζαξκνζκέλνπο απνγφλνπο δεκηνπξ-
γνχλ. Αληίζεηα, νη νξγαληζκνί πνπ δελ είλαη θαιά πξνζαξκνζκέλνη ζην πεξηβάιινλ ηνπο 
πεζαίλνπλ λσξίο θαη δελ θαηαθέξλνπλ λα δψζνπλ πνιινχο απνγφλνπο» (ΜΓΚ, 2007α, 
ζει.30). Με ηε δηαηχπσζε απηή νη πξνζαξκνγέο ησλ νξγαληζκψλ παξνπζηάδνληαη σο ραξα-
θηεξηζηηθά ησλ αηφκσλ, θαη φρη ησλ εηδψλ, ζπλέπεηα ηεο παξνπζίαο ησλ νπνίσλ είλαη ε δηα-
θνξηθή επηβίσζε. Χζηφζν, ζην ηέινο ηεο ελφηεηαο νη ζπγγξαθείο ζεσξνχλ ηηο πξνζαξκνγέο 
σο ραξαθηεξηζηηθφ ησλ εηδψλ, ρσξίο σζηφζν λα θαίλεηαη ζε θάπνην ζεκείν φηη απηέο ζα 
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κπνξνχζαλ λα είλαη απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο θπζηθήο επηινγήο. 

Δπηπιένλ, ζην ηεηξάδην εξγαζηψλ ησλ καζεηψλ (Μαπξηθάθε, Γθνχβξα & Κακπνχξε, 2007β, 
ζην εμήο ΜΓΚ, 2007β) πεξηιακβάλεηαη κηα δξαζηεξηφηεηα γηα ηε δηδαζθαιία ηεο πξνζαξκν-
γήο (ζει. 17-18). Ζ δξαζηεξηφηεηα παξνπζηάδεη αξρηθά νξηζκέλνπο δσηθνχο νξγαληζκνχο 
θαη νη καζεηέο θαινχληαη λα αλαγλσξίζνπλ πξνζαξκνγέο ζηε δνκή ή ζηε ζπκπεξηθνξά 
ηνπο. ηε ζπλέρεηα νη ζπγγξαθείο παξνπζηάδνπλ νξηζκέλα ηερλήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηεί ν 
άλζξσπνο (απηνθίλεην, ξνχρα αιιά θαη βαηξαρνπέδηια, πχξαπινο, φπιν), ηα νπνία πεξη-
γξάθνληαη σο ηερλεηέο πξνζαξκνγέο. Έηζη, νη ζπγγξαθείο πξνηείλνπλ νπζηαζηηθά κηα δηά-
θξηζε αλάκεζα ζε θπζηθέο πξνζαξκνγέο πνπ εληνπίδνληαη ζηα δψα θαη ζε ηερλεηέο πξν-
ζαξκνγέο ηηο νπνίεο έρεη επηλνήζεη ν άλζξσπνο. Ζ ζχγθξηζε απηή κάιινλ ππνηίζεηαη φηη 
κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ ηε ζεκαζία ησλ θπζηθψλ πξνζαξκνγψλ 
κέζσ ηεο πξνεγνχκελεο θαηαλφεζεο ησλ ηερλεηψλ πξνζαξκνγψλ κε ηηο νπνίεο ίζσο είλαη 
πεξηζζφηεξν εμνηθεησκέλνη. Χζηφζν, ε ζχγθξηζε απηή αθελφο είλαη εζθαικέλε γηαηί ηα ρα-
ξαθηεξηζηηθά πνπ ζπγθξίλνληαη έρνπλ πξνθχςεη κέζα απφ δηαθνξεηηθέο δηαδηθαζίεο, αθεηέ-
ξνπ πηζαλφηαηα εληζρχεη ηηο πξν-αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ γηα ηελ εμέιημε φπσο ζα αλαιπζεί 
ζηελ επφκελε ελφηεηα. 

ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΠΟΤ ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΓΙΑ ΣΖ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 
ΣΖ ΔΝΝΟΙΑ ΣΖ ΠΡΟΑΡΜΟΓΖ 

Πνιιέο έξεπλεο ηεο ηειεπηαίαο εηθνζαεηίαο έρνπλ πεξηγξάςεη αλαιπηηθά ηε δνκή θαη ην πεξη-
ερφκελν ησλ πξν-αληηιήςεσλ ησλ καζεηψλ ηεο πξσηνβάζκηαο θαη ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθ-
παίδεπζεο γηα ηελ πξνέιεπζε ή ηελ εμέιημε ησλ εηδψλ (π.ρ. Tamir & Zohar, 1991, Evans, 
2001, Kelemen, 2003, Kampourakis & Zogza, 2008). Απφ ηηο έξεπλεο απηέο δηαπηζηψλεηαη φηη 
νη πξν-αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ γηα ηελ εμέιημε είλαη ζε κεγάιν βαζκφ ηειενινγηθέο, θαζψο 
ηείλνπλ λα απνδίδνπλ ηελ πξνέιεπζε ησλ νξγαληζκψλ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο δνκψλ 
θαη ιεηηνπξγηψλ ζε πξνθαζνξηζκέλα ζρέδηα θαη ζθνπνχο. Σν γεγνλφο απηφ θαίλεηαη φηη νθεί-
ιεηαη ζε κηα πξψηκε επαηζζεζία ησλ παηδηψλ γηα ηηο ηειενινγηθέο εμεγήζεηο απφ πνιχ κηθξή 
ειηθία (Keil, 1992, Kelemen, 1999). Έηζη, ε απζφξκεηε ηάζε ησλ καζεηψλ ζπλήζσο είλαη λα 
παξέρνπλ εμεγήζεηο γηα ηελ εμέιημε βαζηζκέλεο ζε ζρέδην ή ζθνπφ, ρξεζηκνπνηψληαο εθ-
θξάζεηο ηνπ ηχπνπ «ψζηε λα», «πξνθεηκέλνπ λα» θιπ, ζεσξψληαο κεηαμχ άιισλ φηη ε πξν-
ζαξκνγή ησλ νξγαληζκψλ ζην πεξηβάιινλ είλαη πξνζρεδηαζκέλε ή ζπκβαίλεη ζθφπηκα απφ 
ηνπο ίδηνπο. 

Οη ζπγγξαθείο ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ θάλνπλ νξηζκέλεο επηζεκάλζεηο, πνπ δελ εληζρχνπλ 
ηνλ απζφξκεην ηειενινγηθφ ζπιινγηζκφ ησλ καζεηψλ. Έηζη, αλαθέξνπλ φηη νη πξνζαξκνγέο 
πξέπεη λα πξνυπάξρνπλ ζηνπο νξγαληζκνχο (ππνλνψληαο ίζσο φηη δελ δεκηνπξγνχληαη 
ζθφπηκα): «Οη νξγαληζκνί κπνξνχλ λα επηβηψλνπλ θαη λα αλαπαξάγνληαη ζε κηα πεξηνρή, 
εθφζνλ δηαζέηνπλ θαηάιιειεο πξνζαξκνγέο ή πξνζαξκνζηηθνχο κεραληζκνχο …» (ΜΓΚ, 
2007α, ζει.30). κσο, ελψ ε επηζήκαλζε απηή είλαη ζε κηα πξψηε αλάγλσζε πνιχ ζεηηθή, 
νη ζπγγξαθείο ηαπηφρξνλα ρξεζηκνπνηνχλ θξάζεηο πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ηνπο καζεηέο 
ζε παξαλνήζεηο. Έηζη, αξρηθά γξάθνπλ γηα: «ηε δπλαηφηεηα ησλ νξγαληζκψλ λα πξνζαξκν-
ζηνχλ ζ‟ απηφ [ζην πεξηβάιινλ ηνπο].» (ΜΓΚ, 2007α, ζει.30). Ζ θξάζε απηή, ηδηαίηεξα φηαλ 
πεξηέρεηαη ζην ζπκπέξαζκα ηεο πξψηεο παξαγξάθνπ ηεο ελφηεηαο απηήο, ελδέρεηαη λα νδε-
γήζεη ηνπο καζεηέο ζην ζπκπέξαζκα φηη νη νξγαληζκνί κπνξνχλ θαη πξνζαξκφδνληαη ζθφ-
πηκα ζην πεξηβάιινλ ηνπο (κηα ηδέα πνπ αλαθέξζεθε φηη γεληθά ραξαθηεξίδεη ηηο πξν-
αληηιήςεηο αθφκα θαη ησλ καζεηψλ κεγαιχηεξσλ ειηθηψλ). Μάιηζηα, ε αθφινπζε αλαθνξά 
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ζηηο πξνζαξκνγέο «πνπ έρνπλ αλαπηχμεη νη νξγαληζκνί» θαη ζην παξάδεηγκα ηεο κεηαλά-
ζηεπζεο αλακέλεηαη λα εληζρχζεη ην ζπκπέξαζκα απηφ.  

Σν πξφβιεκα γίλεηαη αθφκα κεγαιχηεξν απφ ηελ απνπζία νπνηαζδήπνηε αλαθνξάο ζηε 
θπζηθή επηινγή σο ηε δηαδηθαζία κέζσ ηεο νπνίαο πξνθχπηνπλ νη πξνζαξκνγέο. Σν γεγν-
λφο φηη δελ γίλεηαη θακία ζπζρέηηζε ηεο θπζηθήο επηινγήο κε ηηο πξνζαξκνγέο ζηεξεί απφ 
ηνπο καζεηέο ηνλ βαζηθφ κεραληζκφ κέζσ ηνπ νπνίνπ απηέο πξνθχπηνπλ. Δλδέρεηαη ινηπφλ 
λα αλαγθαζηνχλ νη καζεηέο λα αλαδεηήζνπλ αιινχ ηελ εμήγεζε γηα ηελ πξνέιεπζε ησλ πξν-
ζαξκνγψλ. ε κηα αληίζηνηρε έξεπλα κε καζεηέο ιίγν κεγαιχηεξεο ειηθίαο (γ΄ηάμε γπκλαζί-
νπ) βξέζεθε φηη έηεηλαλ λα δίλνπλ ηειενινγηθέο εμεγήζεηο γηα ηελ πξνέιεπζε ησλ πξνζαξκν-
γψλ φηαλ δελ είραλ αξθεηέο πιεξνθνξίεο (Kampourakis & Zogza, 2008). Κάηη αληίζηνηρν 
αλακέλεηαη λα ζπκβεί θαη κε ηνπο καζεηέο ηεο α΄ γπκλαζίνπ, θαζψο γεληθά νη καζεηέο ηεί-
λνπλ λα δίλνπλ πεξηζζφηεξεο ηειενινγηθέο εμεγήζεηο φζν κηθξφηεξε είλαη ε ειηθία ηνπο 
(Southerland, Abrams, Cummins, & Anselmo, 2001). Αλεμάξηεηα απφ ην αλ ν ηζηνξηθφο ή ν 
αληζηνξηθφο νξηζκφο ηεο πξνζαξκνγήο είλαη πην αθξηβήο, γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο ηεο 
πξνζαξκνγήο είλαη απαξαίηεηε ε παξνπζίαζε θαη ησλ δπν, ηδηαίηεξα ηνπ ηζηνξηθνχ νξη-
ζκνχ. Με ηνλ ηξφπν απηφ, παξέρεηαη εμαξρήο ζηνπο καζεηέο κηα θπζηθή δηαδηθαζία γηα ηελ 
εμήγεζε ηεο πξνέιεπζεο ησλ πξνζαξκνγψλ πνπ έξρεηαη ζε ζχγθξνπζε κε ηηο πξν-
αληηιήςεηο ηνπο. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε, ε ζπγθεθξηκέλε παξνπζίαζε ηεο πξνζαξκνγήο 
ελδέρεηαη ηειηθά λα ελδπλακψζεη ηηο πξν-αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ γηα ηελ πξνζαξκνγή θαη 
ηελ εμέιημε, θαζψο είλαη πηζαλφηεξν λα θαηαλνήζνπλ φηη νη νξγαληζκνί έρνπλ ηθαλφηεηα ζθφ-
πηκεο πξνζαξκνγήο ζην πεξηβάιινλ ηνπο ή φηη ε θχζε είλαη θηηαγκέλε έηζη ψζηε νη πξν-
ζαξκνγέο λα πξνθχπηνπλ φπνηε ππάξρεη αλάγθε. 

Χζηφζν, νη ζνβαξφηεξεο παξαλνήζεηο αλακέλεηαη λα δεκηνπξγεζνχλ απφ ηε δξαζηεξηφηεηα 
πνπ πξνηείλνπλ νη ζπγγξαθείο ζην ηεηξάδην εξγαζηψλ. Ζ αλαθνξά ζηα ηερλήκαηα σο ηερλε-
ηέο πξνζαξκνγέο θαη ε πξνηεηλφκελε αλαινγία κεηαμχ απηψλ θαη ησλ πξνζαξκνγψλ πνπ 
παξαηεξνχληαη ζηε θχζε αλακέλεηαη λα επηθπξψζεη ηηο πξν-αληηιήςεηο θαη ηηο παξαλνήζεηο 
ησλ καζεηψλ. Σα παηδηά αληηιακβάλνληαη απφ πνιχ κηθξή ειηθία φηη ηα ηερλήκαηα θαηα-
ζθεπάδνληαη γηα λα εμππεξεηήζνπλ ηηο πξνζέζεηο θαη ηνπο ζθνπνχο ηνπ δεκηνπξγνχ ηνπο. Ζ 
αλαινγία αλάκεζα ζηνπο νξγαληζκνχο θαη ζηα ηερλήκαηα πνπ επηρεηξείηαη ζηε δξαζηεξηφ-
ηεηα έρεη βξεζεί φηη γίλεηαη απζφξκεηα θαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο (Kelemen, 1999), κε 
απνηέιεζκα λα είλαη επφκελν λα αλαδεηνχλ πξφζεζε θαη ζθνπηκφηεηα θαη ζηα 
«δεκηνπξγήκαηα» ηεο θχζεο. Ζ αλαδήηεζε απηή έξρεηαη ζε αληίζεζε κε φ,ηη ε επηζηήκε δηα-
πηζηψλεη φηη ζπκβαίλεη ζηε θχζε. Ζ ππάξρνπζα βηνπνηθηιφηεηα είλαη πξντφλ κηαο θπζηθήο 
δηαδηθαζίαο, ηεο εμέιημεο, θαη φρη ηεο εηδηθήο ζθνπηκφηεηαο θαη ηεο πξφζεζεο θάπνηνπ ζρεδη-
αζηή. Με άιια ιφγηα, ε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα φρη κφλν δελ δηεπθνιχλεη ηελ θαηαλφε-
ζε ηεο έλλνηαο ηεο πξνζαξκνγήο αιιά επηπιένλ εληζρχεη κηα δηαηζζεηηθή αληίιεςε πνπ 
απνηειεί έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα γλσζηηθά εκπφδηα ζηε δηδαζθαιία ηεο εμέιημεο.  

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Ζ θξηηηθή απφ κφλε ηεο δελ έρεη αμία αλ δελ ζπλνδεχεηαη απφ θάπνηα πξφηαζε. κσο, κε 
δεδνκέλα ηα πξνβιήκαηα πνπ αλαιχζεθαλ παξαπάλσ ε κνλαδηθή πξφηαζε πνπ κπνξεί λα 
γίλεη είλαη φηη ε έλλνηα ηεο πξνζαξκνγήο δελ είλαη δπλαηφ λα δηδαρζεί απνηειεζκαηηθά ζηελ 
α΄ γπκλαζίνπ, θαζψο νη καζεηέο δελ έρνπλ ηηο απαηηνχκελεο γλψζεηο. Μηα ελαιιαθηηθή πξφ-
ηαζε ζα ήηαλ φηη ε έλλνηα απηή ίζσο λα κπνξνχζε λα δηδαρζεί απνηειεζκαηηθά ζην πιαίζην 
κηαο γεληθφηεξεο δηδαζθαιίαο γηα ηνπο κεραληζκνχο ηεο εμέιημεο, θάηη πνπ φκσο απαηηεί 
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πεξαηηέξσ έξεπλα. Με δεδνκέλεο ηηο πξν-αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ, δελ θαίλεηαη λα είλαη 
δπλαηή κε θάπνηνλ άιιν ηξφπν ε απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία ηεο πξνζαξκνγήο δηφηη ε θα-
ηαλφεζε ηεο πξνυπνζέηεη ελλνηνινγηθή αιιαγή εθ κέξνπο ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηνπο κε-
ραληζκνχο ηεο εμέιημεο. Γηαθνξεηηθά, ε παξνπζίαζε ηεο έλλνηαο απηήο κε ηνλ ηξφπν πνπ 
γίλεηαη ζηα λέα δηδαθηηθά βηβιία ηεο α΄ γπκλαζίνπ είλαη πνιχ πην πηζαλφ λα νδεγήζεη ζε 
απιή αθνκνίσζή ηεο θαη φρη ζε ζπκκφξθσζε κε ην πξαγκαηηθφ ηεο πεξηερφκελν. Οη ζπγ-
γξαθείο ησλ δηδαθηηθψλ βηβιίσλ ίζσο δελ είλαη ππνρξεσκέλνη λα γλσξίδνπλ ηε ζπδήηεζε 
γηα ην πεξηερφκελν κηαο έλλνηαο ζην θηινζνθηθφ επίπεδν. Αλαξσηηέηαη φκσο θαλείο εάλ είλαη 
ππνρξεσκέλνη λα γλσξίδνπλ ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο ψζηε ηα δηδαθηη-
θά βηβιία ηνπιάρηζηνλ λα κελ ελδπλακψλνπλ ηηο πξν-αληηιήςεηο θαη ηηο παξαλνήζεηο ησλ 
καζεηψλ. 
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ΠΔΡΙΛΖΦΖ: Σφζν δηεζλψο, φζν θαη ζηελ ρψξα καο, ηα ζρνιηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαη 
ηα δηδαθηηθά εγρεηξίδηα ζπγθεληξψλνπλ ηελ πξνζνρή θαη ην ελδηαθέξνλ, γη‟ απηφ θάζε εθπαη-
δεπηηθή κεηαξξχζκηζε ραξαθηεξίδεηαη απφ αιιαγέο ζηα πξνγξάκκαηα θαη ζηα βηβιία. ηελ 
παξνχζα εηζήγεζε κάο απαζρνιεί ην ζέκα ηεο δηδαθηέαο χιεο ηεο ρεκείαο ζηελ β΄ γπκλαζί-
νπ θαη ηελ α΄ ιπθείνπ. Οη ηάμεηο απηέο είλαη θαζνξηζηηθέο γηα ηελ κειινληηθή πνξεία θαη ηελ 
ζηάζε ησλ καζεηψλ απέλαληη ην κάζεκα ηεο ρεκείαο. Πξνο ηνχην ζπληάμακε θαη παξνπζηά-
δνπκε ζρεηηθφ δηδαθηηθφ πιηθφ. Σν βηβιίν ηνπ γπκλαζίνπ εζηηάδεηαη ζηελ επνηθνδνκεηηθή 
κέζνδν δηδαζθαιίαο θαη κάζεζε, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ λνεκαηηθή θαη επνηθνδνκεηηθή 
εηζαγσγή ησλ ελλνηψλ ηνπ κνξίνπ θαη ηνπ αηφκνπ. Δμάιινπ, ην βηβιίν ηνπ ιπθείνπ αθνινπζεί  
ηελ Πξνζέγγηζε Καηαζηάζεσλ ηεο Όιεο (States-of-Matter Approach - SOMA), κε ηηο εμήο 
κείδνλεο ελφηεηεο: Α. Ο αέξαο, ηα αέξηα θαη ε αέξηα θαηάζηαζε B. Σν αιάηη, ηα άιαηα θαη ε 

ζηεξεά θαηάζηαζε.  Γ. Σν λεξφ, ηα πγξά θαη ε πγξή θαηάζηαζε. 

ΛΔΞΔΙ-ΚΛΔΙΓΙΑ: ρνιηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ρεκείαο, ζρνιηθά δηδαθηηθά εγρεηξίδηα 
ρεκείαο, γπκλαζηαθή ρεκεία, ρεκεία ιπθείνπ, επνηθνδνκεηηθή κέζνδνο, κφξην, άηνκν, Πξν-
ζέγγηζε Καηαζηάζεσλ ηεο Όιεο (SOMA).  

 

 

ΔΙΑΓΧΓΖ 

ε κηα κεηα-αλάιπζε εξεπλψλ γηα ηηο ζηάζεηο ησλ καζεηψλ σο πξνο ηα ζρνιηθά καζήκαηα, 
νη Haladyna, Olsen & Shaughnessy (1982) ηαμηλφκεζαλ ηηο κεηαβιεηέο ζε ζρεηηθέο κε Α) 
ηνπο καζεηέο, Β) ηνπο δαζθάινπο, Γ) ην πεξηβάιινλ κάζεζεο. ηελ κεηαβιεηή „Πεξηβάιινλ 
κάζεζεο‟ θεληξηθή ζέζε θαηέρνπλ πξνθαλψο ηα ζρνιηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαη ηα 
δηδαθηηθά εγρεηξίδηα. Δίλαη γλσζηή ε ηδηαίηεξε ζεκαζία πνπ απνδίδνπλ ζηηο δχν απηέο αι-
ιειέλδεηεο κεηαβιεηέο ηφζν ε πνιηηεία φζν θαη νη εθπαηδεπηηθνί, νη καζεηέο θαη ε θνηλσλία 
ελγέλεη.  

Σφζν δηεζλψο, φζν θαη ζηελ ρψξα καο, θάζε εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε ραξαθηεξίδεηαη 
απφ αιιαγέο ζηα πξνγξάκκαηα θαη ζηα βηβιία. Έηζη, ε αλαθνίλσζε ην 1957 φηη ε ηφηε νβη-
εηηθή Έλσζε θαηαζθεχαζε θαη εθηφμεπζε ηνλ πξψην ηερλεηφ δνξπθφξν, ζνξχβεζε ηνπο Ακε-
ξηθαλνχο θαη είρε σο ζπλέπεηα λα ζπγγξαθνχλ  ζηηο ΖΠΑ λέα βηβιία θπζηθψλ επηζηεκψλ, 
φπσο ην PSSC (Physical Science Study Committee) ζηελ θπζηθή θαη ην CHEMSTUDY 
(Chemical Education Material Study) ζηελ ρεκεία. ηελ Αγγιία είρακε ηα πξφγξακκαηα 
NUFFIELD (π.ρ. Nuffield Physics, Nuffield Chemistry).  

Σα παξαπάλσ πξνγξάκκαηα απεπζχλνληαλ  ζηνπο πην ηθαλνχο καζεηέο θαη ηειηθά δελ ζεσ-
ξήζεθαλ επηηπρή, ηνπιάρηζηνλ γηα ηελ πιεηνλφηεηα ησλ καζεηψλ. Οη κεηαγελέζηεξεο ηάζεηο 
επεξεάζηεθαλ απφ ηα πνξίζκαηα ηεο έξεπλαο ζηελ δηδαθηηθή ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ θαη 
επηδηψθνπλ λα θηλεηνπνηήζνπλ ην ελδηαθέξνλ φζν γίλεηαη πεξηζζφηεξν καζεηψλ.  Νέα πξν-
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γξάκκαηα θαη εθπαηδεπηηθφ πιηθφ έρνπλ ζπληαρζεί, φπσο ην πξφγξακκα Science for All 
Americans - Education for a changing future ζηηο ΖΠΑ, θαη ην πξφγξακκα 21st Century Sci-
ence Project ζηελ Αγγιία πνπ ζθνπεχεη λα αλαπηχμεη έλα λέν πξφγξακκα ιπθείνπ κε ηζρπ-
ξφηεξε έκθαζε ζηνλ επηζηεκνληθφ αιθαβεηηζκφ.  

Ηδηαίηεξε έκθαζε απνδίδεηαη ζηα λέα πξνγξάκκαηα θαη ζηελ ζχλδεζε κε ηελ δσή θαη ηελ 
θνηλσλία (context-based approaches), φπσο: ChemCom: Chemistry in the Community θαη 
Chemistry in Context ζηηο ΖΠΑ, Salters Advanced Chemistry ζηελ Αγγιία, Chemie im 
Kontext (ChiK) ζηελ Γεξκαλία, ην ηζξαειηλφ πξφγξακκα (πνπ εζηηάδεηαη ζηελ βηνκεραληθή 
ρεκεία) θαη ην νιιαλδηθφ πξφγξακκα [πνπ ρξεζηκνπνηεί απζεληηθέο πξαθηηθέο σο ην ζπγθεί-
κελν (context)]. Σα πξνγξάκκαηα απηά ρξεζηκνπνηνχλ εθαξκνγέο σο ζεκεία εθθηλήζεσο γηα 
ηελ αλάπηπμε ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ. Γηα αλαζθφπεζε βι. έλα εηδηθφ ηεχρνο ηνπ πεξην-
δηθνχ International Journal of Science Education (2006, Vol. 28, Nν. 9). Σέινο, ζρεηηθφ κε ηα 
πξνγξάκκαηα απηά είλαη θαη ην πξφγξακκα PARSEL (Popularity and Relevance of Science 
Education for scientific Literacy - Δπηζηεκνληθφο Αιθαβεηηζκφο κέζσ δεκνθηιψλ θαη ζρεηη-
θψλ κε ηελ δσή καζεκάησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ) πνπ παξνπζηάδεηαη ζε άιιε εξγαζία απηνχ 
ηνπ πλεδξίνπ  (Σζαπαξιήο θαη νκάδα  PARSEL, 2008).  

Δζηηάδνληαο ηελ πξνζνρή καο ζηελ Διιάδα, ζα αλαθεξζνχκε πξψηα ζηελ κεηαξξχζκηζε 
ηνπ ιπθείνπ ηνπ 1997 (κεηαξξχζκηζε Αξζέλε), πνπ ζπλνδεχζεθε απφ λέα πξνγξάκκαηα 
ζπνπδψλ θαη λέα δηδαθηηθά εγρεηξίδηα γηα φια ηα καζήκαηα. Μέξνο ηεο κεηαξξχζκηζεο απν-
ηέιεζε θαη ε πξφζθαηξε εηζαγσγή ηνπ πνιιαπινχ (ηεηξαπινχ) βηβιίνπ. Σελ  κεηαξξχζκηζε 
ηνπ ιπθείνπ αθνινχζεζε ην Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πξφγξακκα πνπδψλ (ΓΔΠ) πνπ νδήγεζε 
ζηελ εηζαγσγή λέσλ βηβιίσλ γηα φια ηα καζήκαηα ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ (2006) θαη ηνπ 
γπκλαζίνπ (2007).  

Αιιά θαη γηα ηελ παξνχζα εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, ην πεξηερφκελν ησλ αλαιπηηθψλ 
πξνγξακκάησλ θαη ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ ζπληζηνχλ ζέκα κείδνλνο πξνηεξαηφηεηνο 
(Δθεκεξίδα Διεχζεξνο Σχπνο, 21-02-2008, ζει. 1 & 8), ελψ ε εηδηθή επηηξνπή ηνπ Δζληθνχ 
πκβνπιίνπ Παηδείαο έρεη εηζεγεζεί ην ηέινο ηνπ ελφο βηβιίνπ θαη ηελ ρξήζε γηα θάζε κάζε-
κα πιαηζίνπ πεγψλ θαη πνιπηξνπηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. Ηδηαίηεξε έκθαζε ζα δνζεί 
ζηελ κεηαξξχζκηζε ηνπ ιπθείνπ, ην νπνίν επηδηψθεηαη λα απνδεζκεπζεί απφ ηελ δηαδηθαζία 
εηζαγσγήο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε.    

ηελ παξνχζα εηζήγεζε ζα καο απαζρνιήζεη ην ζέκα ηεο δηδαθηέαο χιεο ηεο ρεκείαο ζην 
γπκλάζην θαη ζην ιχθεην. Δηδηθφηεξα ζα εζηηαζηνχκε ζηηο πξψηεο ηάμεηο δηδαζθαιίαο ηεο 
ρεκείαο, δειαδή ζηελ β΄ ηάμε ηνπ γπκλαζίνπ θαη ηελ α΄ ηάμε ηνπ ιπθείνπ. Πξνο ηνχην ζα 
παξνπζηάζνπκε ζρεηηθφ δηδαθηηθφ πιηθφ, ηνπο ζηφρνπο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Σν πιηθφ 
απηφ ζπλεηάγε ζηα πιαίζηα εθπφλεζεο δχν κεηαπηπρηαθψλ δηαηξηβψλ εηδίθεπζεο ζηελ δηδα-
θηηθή ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ/ ρεκείαο, ζην Σκήκα Υεκείαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ.  

Οη παξαπάλσ ζρνιηθέο ηάμεηο απηέο είλαη θαζνξηζηηθέο γηα ηελ κειινληηθή πνξεία θαη ηελ 
ζηάζε ησλ καζεηψλ απέλαληη ζην κάζεκα ηεο ρεκείαο. Έρνληαο βάιεη ζσζηέο βάζεηο ζηελ 
β΄ γπκλαζίνπ, κπνξνχκε ζηελ γ΄ γπκλαζίνπ λα δηεπξχλνπκε ηελ γλσξηκία κε ηνλ ζαπκαζηφ 
θφζκν ηεο ρεκείαο (ζπκπιεξψλνληαο βεβαίσο θαη ηηο επηπιένλ απαξαίηεηεο ζεσξεηηθέο 
γλψζεηο). Έηζη, ε νινθιήξσζε ησλ γπκλαζηαθψλ ζπνπδψλ ζα δψζεη ζηνλ καζεηή ηηο ζηνη-
ρεηψδεηο θαη βαζηθέο γλψζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηηο πεξαηηέξσ ζπνπδέο ζην ιχθεην, ελψ 
είλαη ρξήζηκεο θαη γηα ηελ δσή. Απφ ηελ άιιε, ε α΄ ιπθείνπ είλαη κηα ηάμε πξνζαλαηνιηζκνχ, 
πνπ πξέπεη λα ζεκειηψζεη βαζηά ην γλσζηηθφ ππφβαζξν ηεο ρεκείαο. ηελ β΄  ιπθείνπ, νη 
καζεηέο επηιέγνπλ θαηεχζπλζε θαη έλα κεγάιν κέξνο απφ απηνχο (ηδίσο νη ηεο ζεσξεηηθήο 
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θαηεχζπλζεο) δελ ζα ρξεηαζηνχλ πεξαηηέξσ πξνρσξεκέλεο γλψζεηο ρεκείαο, ζα ρξεηαζηνχλ 
φκσο πνιιέο ρεκηθέο γλψζεηο πνπ ζα ηνπο είλαη απαξαίηεηεο ζηελ δσή. Σηο ηειεπηαίεο ζα 
απνθηήζνπλ απφ ην κάζεκα ρεκείαο γεληθήο παηδείαο ηεο β΄ ηάμεο, ελψ απνηειεί ζεκαληηθή 
παξάιεηςε ε απνπζία αληίζηνηρνπ καζήκαηνο γεληθήο παηδείαο απφ ηελ γ΄ ιπθείνπ είηε απ-
ηνηεινχο είηε ζε ζπλδπαζκφ κε ηα άιια ή άιιν κάζεκα θπζηθψλ επηζηεκψλ (θπζηθή θαη /ή 
βηνινγία).  

Δπζχο εμαξρήο πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη ζηελ ρψξα καο δελ έρνπλ αθφκε δηακνξθσζεί θα-
ηάιιειεο ζπλζήθεο γηα ηελ εηζαγσγή θαηλνηνκηθψλ ζχγρξνλσλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ θαη 
πξνζεγγίζεσλ, φπσο απηέο πνπ αλαθέξακε παξαπάλσ. ηελ Διιάδα επηθξαηεί απηφ πνπ 
επηθξαηεί θαη ζε πνιιέο άιιεο ρψξεο, π.ρ. Γεξκαλία, φπνπ αλάιπζε βηληενζθνπεκέλσλ κα-
ζεκάησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ ζην 2ν Γηεζλέο πκπφζην γηα ηνλ Δπηζηεκνληθφ Αιθαβεηηζκφ 
ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Γηδαθηηθήο Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ (IPN) ζην Παλεπηζηήκην Κηέινπ έδεημε φηη ε 
δηδαζθαιία ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ είλαη δαζθαινθεληξηθή θαη επηθεληξσκέλε ζην γλσζηη-
θφ αληηθείκελν θαη αζχλδεηε κε ηελ θαζεκεξηλή δσή, ελψ ην πεξηερφκελν δηδαζθαιίαο ππεξη-
ζρχεη ησλ δηαδηθαζηψλ κάζεζεο.   

ΥΖΜΔΙΑ Β΄ ΓΤΜΝΑΙΟΤ 

Δίλαη εθ ησλ σλ νπθ άλεπ θαη πνιχ ζεκαληηθφ λα ζέζνπκε εμαξρήο ηνπο ζηφρνπο πνπ πξέπεη 
λα ηθαλνπνηεί ην κάζεκα ηεο γπκλαζηαθήο ρεκείαο. Με άιια ιφγηα, ην ηη επηζπκνχκε θαη πε-
ξηκέλνπκε λα μέξνπλ θαη λα είλαη ηθαλνί λα θάλνπλ νη καζεηέο φηαλ μεθηλνχλ ην ιχθεην. Οη 
επηκέξνπο ζηφρνη είλαη ηξηψλ εηδψλ: (α) ζεσξεηηθήο/θνξκαιηζηηθήο ρεκείαο, (β) πεηξακαηη-
θψλ δεμηνηήησλ, (γ) εθαξκνγψλ ζηελ δσή. Δθηφο απφ απηνχο, πξέπεη λα επηδηψθνπκε θαη ηελ 
επίηεπμε θαη γεληθψλ ζηφρσλ κέζσ θαη ηνπ καζήκαηνο ηεο ρεκείαο, φπσο ε δηακφξθσζε 
ππεχζπλσλ πνιηηψλ, ε εμάζθεζε ζηελ ζπλεξγαζία, θαη ε θαιιηέξγεηα αλψηεξεο ηάμεσο γλσ-
ζηηθψλ ηθαλνηήησλ. Πεξηνξηδφκελνο ζηελ θνξκαιηζηηθή ρεκεία, γηα ηελ νπνία κεγάιν κέξνο 
ηεο επζχλεο αλαινγεί ζηελ β΄ γπκλαζίνπ, έρσ πξνηείλεη παιαηφηεξα ηνπο παξαθάησ ζηφ-
ρνπο (Σζαπαξιήο, 2001): 

Α) Να θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο θαιψο ζε καθξνζθνπηθφ επίπεδν ηηο έλλνηεο ηεο νπζίαο θαη 
ηνπ κείγκαηνο, ηηο θπζηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηηο κεηαβνιέο ηνπο, ην θαηλφκελν ηεο δηάιπ-
ζεο, ηελ έλλνηα ηεο ρεκηθήο αληίδξαζεο, ηνπ ζηνηρείνπ θαη ηεο έλσζεο.  

Β) Να αληηιεθζνχλ ζε καθξνζθνπηθφ επίπεδν ηελ δηαηήξεζε ηεο κάδαο θαη ηηο ελεξγεηαθέο 
κεηαβνιέο θαηά ηηο αληηδξάζεηο, ηελ έλλνηα ησλ ζηνηρεηνκεηξηθψλ πνζνηήησλ ησλ αληη-
δξψλησλ θαη ηεο ηαρχηεηαο ηεο αληίδξαζεο, θαη ηέινο ηηο έλλνηεο ηεο κνλφδξνκεο θαη 
ακθίδξνκεο αληίδξαζεο. 

Γ) Να εμνηθεησζνχλ αιιά θαη λα θαηαλνήζνπλ ηελ ζσκαηηδηαθή θχζε ηεο δνκήο ηεο χιεο 
ζε επίπεδν κνξίσλ θαη αηφκσλ, ρσξίο ηδηαίηεξε ελαζρφιεζε κε ηελ δνκή ηνπ αηφκνπ 
(αιιά απιψο κηα αλαθνξά). 

Γ) Να απνθηήζνπλ δεμηφηεηα ζηελ ρξήζε κνληέισλ ησλ κνξίσλ (θαιφ ζα ήηαλ θάζε καζε-
ηήο λα έρεη ηελ δηάζεζή ηνπ έλα ζεη κνληέισλ).  

Δ) Βαζηδφκελνη ζηελ ειεθηξηθή αγσγηκφηεηα, λα δηαθξίλνπλ (η) ηα κέηαιια απφ ηα ακέηαι-
ια, (ηη) ηηο ηνληηθέο απφ ηηο κνξηαθέο νπζίεο, θαη λα ηηο ζπλδένπλ ζε επίπεδν δνκήο κε ηα 
ηφληα. Να γλσξίδνπλ ηα ζπλήζε κνλαηνκηθά θαη πνιπαηνκηθά ηφληα θαη ηνλ ηξφπν ζπλ-
δπαζκνχ ηνπο ζε ηνληηθέο ελψζεηο.  
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Θεκειηψδε ζέζε ζηελ ρεκεία ηεο β΄ γπκλαζίνπ πξέπεη λα θαηέρεη ε έλλνηα ηεο (ρεκηθήο) νπ-
ζίαο, κηα έλλνηα πνιχ δχζθνιε γηα ηνπο λεαξνχο καζεηέο, ηφζν ζην καθξνζθνπηθφ φζν θαη 
ζην ππνκηθξνζθνπηθφ επίπεδν ησλ κνξίσλ θαη ησλ αηφκσλ. εκεησηένλ φηη ε ζπλήζεο πξα-
θηηθή λα αλαθεξφκαζηε ζηελ ρεκεία ζε πιηθά θαη ζε ζψκαηα (αληηδξψληα, πξντφληα), φηαλ 

πξέπεη λα αλαθεξφκαζηε ζε νπζίεο, πξέπεη λα αλαζεσξεζεί.   

ε πξφζθαηε εξγαζία (Κνιηνχιεο & Σζαπαξιήο, 2007) παξνπζηάζακε δηδαθηηθφ βηβιίν 
(θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα πξνθαηαξηηθήο αμηνιφγεζήο ηνπ απφ εθπαηδεπηηθνχο) γηα ηελ 
ρεκεία β΄ γπκλαζίνπ. Σν ζπληαρζέλ δηδαθηηθφ βνήζεκα  πεξηέρεη ηφζν ηα πεηξάκαηα, φζν θαη 
ηελ ζεσξία, εξσηήζεηο θαη πξνβιήκαηα. Γηα λα βνεζήζνπκε ηνλ δάζθαιν, έρνπκε κεηαηξέςεη 
νπζηαζηηθά ην βηβιίν ζε νδεγφ δηδαζθαιίαο. Γηα ηελ ζχληαμε ηνπ βηβιίνπ-εθπαηδεπηηθνχ 
πιηθνχ, ιάβακε ππφςε ζεκαληηθφ αξηζκφ δηδαθηηθψλ αξρψλ (Κνιηνχιεο & Σζαπαξιήο, 
2007), εθαξκφδνληαο ζηελ πξάμε ηελ δηδαθηηθή ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ θαη ελζαξξχλνληαο 
θαηεμνρήλ ηελ επνηθνδνκεηηθή-ελεξγεηηθή δηδαζθαιία θαη ηελ ελλνηνινγηθή λνεκαηηθή κάζε-
ζε. Ηδηαίηεξε έκθαζε θαη πξνζνρή δψζακε ζηελ λνεκαηηθή θαη επνηθνδνκεηηθή εηζαγσγή 
ησλ ελλνηψλ ηνπ κνξίνπ θαη ηνπ αηφκνπ (Σζαπαξιήο, 1988, 1991). 

Πεξηερφκελα θαη Γνκή ηνπ Βηβιίνπ 

Ο Πίλαθαο 1 δείρλεη αλαιπηηθά ηα πεξηερφκελα. Γηα έλα απφζπαζκα απφ ην βηβιίν βι. Κν-

ιηνχιεο & Σζαπαξιήο, 2007. 

 

Πίλαθαο 1: Καηάινγνο Δλνηήησλ θαη Μαζεκάησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Υεκεία γηα ηε Β΄ 

Σάμε Γπκλαζίνπ». 

Κάζε κάζεκα αξρίδεη κε κηα ζχληνκε εηζαγσγή. Σα πεηξάκαηα είλαη ηνπνζεηεκέλα ζε πιαί-
ζηα, ελψ δελ δίλνληαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο, αιιά νη καζεηέο θαινχληαη λα θαηαγξάθνπλ ηηο 
παξαηεξήζεηο ηνπο θαη λα εμάγνπλ ζπκπεξάζκαηα, γξάθνληαο ζε δηαηηζέκελνπο θελνχο 
ρψξνπο. Δξσηήζεηο ζηηο νπνίεο θαινχληαη λα απαληνχλ εγγξάθσο νη καζεηέο ππάξρνπλ θαη 
ζην θείκελν ηνπ θαζαπηνχ καζήκαηνο. ε πιαίζηα είλαη αθφκε δηάθνξεο πξφζζεηεο πιεξν-

(Δηζαγσγή) Ζ επηζηήκε ηεο ρεκείαο 

Α: ΣΟ ΔΓΑΦΟ ΚΑΗ ΣΟ ΤΠΔΓΑΦΟ 

Σν έδαθνο θαη ην ππέδαθνο / Ηδηφηεηεο 
ηεο χιεο /Καηαζηάζεηο ηεο χιεο / Οπζί-
εο θαη κείγκαηα /Γηαρσξηζκφο κεηγκά-
ησλ ζηηο ζπζηαηηθέο ηνπο νπζίεο 

Β: ΣΟ ΝΔΡΟ 

Σν λεξφ / Γηαιχκαηα /Πξνβιήκαηα κε ην 
λεξφ 

Γ: ΟΗ ΥΖΜΗΚΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ 

Ζ έλλνηα ηεο ρεκηθήο αληίδξαζεο /
Υεκηθέο αληηδξάζεηο ζε πδαηηθά δηαιχ-
καηα /Υεκηθέο ελψζεηο θαη ρεκηθά ζηνη-
ρεία /Γλσξίδνπκε πεξηζζφηεξν ηα ρεκη-
θά ζηνηρεία 

Γ: Ο ΑΔΡΑ Ο αηκνζθαηξηθφο αέξαο / 
Σν νμπγφλν θαη ην άδσην / Πεξηζζφηεξα 
γηα ηελ θαχζε /Πξνβιήκαηα κε ηνλ αέξα 

Δ: ΣΑ ΜΟΡΗΑ 

Ζ έλλνηα ηνπ κνξίνπ ζε ζηεξεά θαη π-
γξά /Αεηθίλεηα κφξηα /Ζ έλλνηα ηνπ κνξί-
νπ ζηα αέξηα 

Σ: ΣΑ ΑΣΟΜΑ 

Οη δχν πξψηνη λφκνη ηεο ρεκείαο / Ζ 
έλλνηα ηνπ αηφκνπ / Οη ρεκηθνί ηχπνη θαη 
ην κνι /Ζ έλλνηα ηεο ρεκηθήο εμίζσζεο 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ (Βνεζεηηθά Θέκαηα) 

Μέηξεζε κήθνπο /Μέηξεζε επηθαλείαο 
θαη φγθνπ / Μάδα ησλ ζσκάησλ / Ζ ππ-
θλφηεηα ελφο πιηθνχ /Ζ αηκνζθαηξηθή 
πίεζε /Μεηαβνιέο ησλ αεξίσλ 
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θνξίεο (παξαηεξήζεηο, ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο θ.ά.). Δπηπιένλ ππάξρνπλ πιαίζηα πνπ επη-
γξάθνληαη «Να έρεηο ππφςε ζνπ». ‟ απηά ηνλίδνληαη ζεκεία πνπ πξέπεη λα πξνζερζνχλ 
ηδηαίηεξα, φπσο π.ρ. ελαιιαθηηθέο ηδέεο/παξαλνήζεηο. ηα πιάγηα θάζε ζειίδαο ππάξρνπλ 
πιαγηφηηηινη πνπ βνεζνχλ ζηελ κάζεζε θαη ζηελ απνθπγή ηεο παπαγαιίαο.   

ην ηέινο θάζε καζήκαηνο είλαη ην πιαίζην «Σν Μάζεκα ζε Δξσηήζεηο», φπνπ νη εξσηήζεηο 
ζηνρεχνπλ λα δψζνπλ πεξίιεςε ηνπ καζήκαηνο, αιιά θαη λα ζπκβάινπλ ζηελ κάζεζε, κε 
απνθπγή ηεο απνκλεκφλεπζεο ησλ καζεκάησλ. Έηζη, αλ ν καζεηήο είλαη ζε ζέζε λα απα-
ληά ζηηο εξσηήζεηο, κπνξεί λα είλαη ζίγνπξνο φηη μέξεη ην κάζεκα. Σν κάζεκα νινθιεξψλεηαη 
κε ην ηκήκα «Γηα λα γλσξίζεηο πεξηζζφηεξα, λα ζθεθζείο θαη λα θαηαιάβεηο γηαηί». Δδψ, 
εθηφο απφ πξφζζεηεο γλψζεηο θαη πιεξνθνξίεο, δίδνληαη θπξίσο πην απαηηεηηθέο εξσηήζεηο 
πνπ απαηηνχλ θξηηηθή ζθέςε. Οη καζεηέο θαινχληαη λα ηηο απαληνχλ, αιιά έρνπλ πξνεηδν-
πνηεζεί γηα ηελ δπζθνιία ηνπο θαη φηη δελ απαηηείηαη λα ηηο έρνπλ νπσζδήπνηε απαληήζεη.  

Πξνθαηαξθηηθή αμηνιφγεζε 

Ζ πξνθαηαξθηηθή αμηνιφγεζε ηνπ βηβιίνπ έγηλε απφ ηέζζεξηο έκπεηξνπο θαζεγεηέο, δχν ρε-
κηθνχο, έλαλ γεσιφγν θαη κία θπζηθφ. Αλάκεζα ζηα δπλαηά ζεκεία ηνπ βηβιίνπ νη θαζεγεηέο 
ζεψξεζαλ ηα παξαθάησ: ιακβάλεη ππφςε ηηο παξαλνήζεηο ησλ καζεηψλ / σζεί ζην πείξακα 
κε απιά, δηδαθηηθά θαη εθαξκφζηκα κε απιφ εξγαζηεξηαθφ εμνπιηζκφ πεηξάκαηα / σζεί ζηελ 
παξαηήξεζε, πεξηγξαθή, εξκελεία / δελ ζηεξίδεηαη ζε απεπζείαο αλαθνξά ζηνπο νξηζκνχο 
ησλ ελλνηψλ, αιιά ζηελ αλαγθαηφηεηα εηζαγσγήο ηνπο, πνπ εηζάγνληαη κε επαγσγηθφ–
επνηθνδνκεηηθφ ηξφπν. Δμάιινπ, ζεψξεζαλ ζεηηθή ηελ πξνζπάζεηα εηζαγσγήο επαγσγηθά 
πξψηα ηεο έλλνηαο ηνπ κνξίνπ θαη κεηά ηεο έλλνηαο ηνπ αηφκνπ. Γηα πεξηζζφηεξα γηα ηελ 
αμηνιφγεζε βι. Κνιηνχιεο & Σζαπαξιήο, 2007.  

ΥΖΜΔΙΑ Α΄ ΛΤΚΔΙΟΤ 

Ζ ρεκεία σο κάζεκα γεληθήο παηδείαο ζην εληαίν ιχθεην πξέπεη λα απνβιέπεη ζε δχν ζηφ-
ρνπο (Σζαπαξιήο 1998): νη απφθνηηνη ηνπ ιπθείνπ πξέπεη λα έρνπλ απνθηήζεη: (1) ρεκηθφ 
αιθαβεηηζκφ, δειαδή ηηο βαζηθέο ρεκηθέο γλψζεηο πνπ ηνπο είλαη απαξαίηεηεο/ρξήζηκεο ζηε 
δσή, (2) ρεκηθή θνπιηνχξα, δειαδή κηα ηθαλνπνηεηηθή γλψζε ηνχ πψο ιεηηνπξγεί ρεκηθά ε 
θχζε. πλνιηθά πξέπεη λα κέλνπλ κε ηελ εληχπσζε φηη ε ρεκεία είλαη έλα ρξήζηκν αιιά θαη 
απνιαπζηηθφ θαη σξαίν κάζεκα. Αθφκε λα ζπκβάιεη ζηελ θαιιηέξγεηα αλψηεξεο ηάμεσο 
γλσζηηθψλ ηθαλνηήησλ (Zoller & Tsaparlis 1997). 

ε πξφζθαηε εξγαζία (Πχξγαο & Σζαπαξιήο, 2007), παξνπζηάζακε πεηξακαηηθφ δηδαθηηθφ 
πιηθφ (θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα πξνθαηαξηηθήο αμηνιφγεζήο ηνπ απφ εθπαηδεπηηθνχο) γηα 
ην κάζεκα ρεκείαο ηεο α΄ ιπθείνπ.  Σν πιηθφ απηφ αθνινχζεζε ηελ Πξνζέγγηζε Καηαζηάζεσλ 
ηεο Όιεο (Σζαπαξιήο, 1998)1 [States-of-Matter Approach (SOMA), Tsaparlis 2000)], πνπ 
απνηέιεζε ηελ βαζηθή δηδαθηηθή πξφηαζε ζε αλακνξθσκέλν πξφγξακκα ζπνπδψλ ρεκείαο 
γεληθήο παηδείαο ηνπ εληαίνπ ιπθείνπ πνπ ζπληάρζεθε ην 1997 απφ επηακειή επηηξνπή πνπ 
ζπγθξνηήζεθε έπεηηα απφ αλνηθηή πξνθήξπμε απφ ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην - Σζαπαξιήο, 
1998). εκεηψλεηαη φηη, γηα ιφγνπο πέξα απφ ηελ επηζηήκε θαη ηελ παηδαγσγηθή, ην πξφ-
γξακκα δελ εγθξίζεθε θαη αλη‟ απηνχ πηνζεηήζεθε ην ηζρχνλ παξαδνζηαθφ πξφγξακκα. 

1
 Γ. Καηάθεο, Γ. Σζαπαξιήο, Δ. Εαξσηηάδνπ, Υ. Μεηζνπνχινπ, A. Παλφπνπινο, Π. αξαληφπνπ-

ινο θαη Γ. Φαληάθε. 
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χκθσλα κε ηελ πξνζέγγηζε SOMA, ην κάζεκα ρσξίδεηαη ζε ηξεηο κείδνλεο ελφηεηεο, ηηο 
εμήο:  Α. Ο αέξαο, ηα αέξηα θαη ε αέξηα θαηάζηαζε, B. Σν αιάηη, ηα άιαηα θαη ε ζηεξεά θαηά-
ζηαζε, Γ. Σν λεξφ, ηα πγξά θαη ε πγξή θαηάζηαζε. Ζ πξνζέγγηζε ιακβάλεη ππφςε ηελ αλά-
γθε λα δίλνπκε ζεκαζία φρη κφλν ζηε ινγηθή πιεπξά (δνκή) ηεο ρεκείαο, αιιά θαη ζηελ ςπ-
ρνινγηθή-παηδαγσγηθή πιεπξά (Johnstone, 2000).  

Πξψηε εηζάγεηαη ε αέξηα θαηάζηαζε σο ε ζεσξεηηθά ιηγφηεξν πνιχπινθε θαη γη΄ απηφ ε 
θαιχηεξα κειεηεκέλε. Δπηπιένλ, ηα ζηνηρεία θαη νη  ελψζεηο πνπ ζε ζπλήζεηο ζπλζήθεο είλαη 
ζηελ αέξηα θαηάζηαζε έρνπλ κφξηα κηθξά θαη απιά: Γνπιεχνπκε θαηά θαλφλα κε ιίγα ακέ-
ηαιια ζηνηρεία (Ζ, Ο, Ν, C, S, αινγφλα  θαη επγελή αέξηα) θαη ηηο αληίζηνηρεο ελψζεηο ηνπο 
(Ζ2Ο, Ο3, ΝΖ3, ΝΟx, CΟ, CO2, αέξηνη πδξνγνλάλζξαθεο, Ζ2S, SO2, ΖCl). Γελ έρνπκε ηφληα 
θαη ηνληηθνχο δεζκνχο. Ξεθηλάκε κε ηνλ νκνηνπνιηθφ δεζκφ (Johnstone et al., 1981). Οη δηα-
κνξηαθέο δπλάκεηο είλαη απνχζεο. Κάλνπκε κηα ελνπνηεκέλε αληηκεηψπηζε αλφξγαλεο θαη 
νξγαληθήο ρεκείαο. Σέινο, καθξνζθνπηθά κε ρεηξνπηαζηή θαζψο είλαη, ε αέξηα θαηάζηαζε 
είλαη ην πην ηαηξηαζηφ πξεινχδην γηα ηελ κειέηε ηνπ αφξαηνπ κηθξφθνζκνπ ησλ αηφκσλ θαη 
ησλ κνξίσλ.  

Αλ θαη ε ινγηθή ζπλέρεηα ηεο αέξηαο είλαη ε πγξή θαηάζηαζε, πξνηηκήζακε λα πξνεγεζεί ε 
ζηεξεά θαηάζηαζε δηφηη είλαη απινχζηεξε απφ ηελ πγξή θαηάζηαζε, ραξαθηεξηδφκελε απφ 
ηελ ηέιεηα νξγάλσζε ζε αληίζεζε κε ηελ αηαμία ηεο αέξηαο θαηάζηαζεο. Ζ πγξή θαηάζηαζε 
είλαη ε δνκηθά πνιππινθφηεξε, φληαο ελδηάκεζε σο πξνο ηελ αηαμία/ηάμε. εκεησηένλ φηη 
ζηελ ελφηεηα Γ΄ εληάζζνληαη θαη ηα πγξά δηαιχκαηα θαη ηα νμέα θαη νη βάζεηο. ε φιν ην βη-
βιίν, ε ρεκεία (ηδηφηεηεο θαη αληηδξάζεηο) θξαηείηαη ζε έλα κίληκνπκ πνπ έρεη ζρέζε κε ηηο 
πξαθηηθέο εθαξκνγέο.  

Σν δηδαθηηθφ εγρεηξίδην 

Σν βηβιίν έρεη έθηαζε 201 ζειίδσλ (αέξηα, 72 ζ., ζηεξεά,  48 ζ., πγξά, 81 ζ.). Υαξαθηεξηζηη-
θφ ηεο κνξθήο ησλ ζειίδσλ είλαη ε χπαξμε ρξσκαηηζηνχ πεξηζσξίνπ ζηα πιάγηα ησλ ζειί-
δσλ, κε δηαθνξεηηθφ ρξψκα γηα θάζε ελφηεηα. ην πεξηζψξην ηνπνζεηνχληαη πιαγηφηηηινη, 
κηθξά ζρήκαηα θαη πίλαθεο κε δεδνκέλα,  θαη εληζρπηηθφ πιηθφ (π.ρ. ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο). 
Σα Πεξηερφκελα  ηνπ βηβιίνπ δίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 2. Γηα έλα απφζπαζκα απφ ην βηβιίν βι. 
Πχξγαο & Σζαπαξιήο, 2007. 

Απφ ην πιηθφ ιείπνπλ πεηξακαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, εξσηήζεηο, αζθήζεηο, πξνβιήκαηα θαη 
ζπλζεηηθέο εξγαζίεο, ειεθηξνληθφ πιηθφ (CD-ROM κε βηληενζθνπεκέλα θαη πξνζνκνησκέλα 
πεηξάκαηα), θαζψο θαη ζπλδέζεηο κε θαηάιιεια ζρεηηθά δηαδηθηπαθά ζέκαηα. Σέηνην πιηθφ 
ζα πξνζθέξεη ελαιιαθηηθέο επθαηξίεο κάζεζεο θαη δπλαηφηεηεο γηα δηαζεκαηηθέο πξνζεγγί-
ζεηο πνπ ζα πξνζειθχζνπλ ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ πεξηέξγεηα ησλ καζεηψλ.  

Πξνθαηαξθηηθή αμηνιφγεζε 

Ζ πξνθαηαξθηηθή αμηνιφγεζε ηνπ βηβιίνπ έγηλε απφ ηέζζεξηο έκπεηξνπο θαζεγεηέο ρεκηθνχο. 
Ζ εληχπσζή ηνπο ήηαλ φηη πξφθεηηαη γηα έλα πιήξεο βηβιίν ρεκείαο, ην νπνίν αζρνιείηαη κε 
πνιιά ζέκαηα θαη πεξηέρεη ζρεηηθά κεγάιν φγθν πιεξνθνξηψλ. Ζ πξνζέγγηζε αέξηα–ζηεξεά
–πγξά, αλ θαη πνιχ δηαθνξεηηθή ζε ζρέζε κε ηελ θιαζηθή πξνζέγγηζε, άξεζε ζε φινπο. Ζ 
εληαία αληηκεηψπηζε γεληθήο (θπζηθνρεκείαο), αλφξγαλεο θαη νξγαληθήο γεληθά άξεζε ζε 
φινπο. ηα ζεηηθά ηνπ βηβιίνπ ζεκεηψζεθε φηη έρεη ηε ζηνηρεηνκεηξία θαη ην κνι ζηελ πξψηε 
ελφηεηα. Απφ ηελ άιιε, έθξηλαλ φηη πεξηέρεη θάπνηεο δχζθνιεο έλλνηεο (π.ρ. ην πείξακα ηνπ 
Μillikan, ηα αηνκηθά θάζκαηα εθπνκπήο, ην ΓG, ελζαιπία, δηαγξάκκαηα θάζεσλ θ.ά.) – 
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φκσο φια απηά είλαη κέζα ζε πιαίζηα πνπ κπνξεί λα παξαιεηθζνχλ. Γηα πεξηζζφηεξα γηα 
ηελ αμηνιφγεζε βι. Πχξγαο & Σζαπαξιήο, 2007.  

Πίλαθαο 2: Σα Πεξηερφκελα  ηνπ βηβιίνπ  «Υεκεία γηα ηε Α΄ Σάμε Λπθείνπ». 

(Γηα ηα αλαιπηηθά πεξηερφκελα βι. Πχξγαο & Σζαπαξιήο, 2007.) 

 

Ζ ρεκεία γεληθήο παηδείαο ηεο β΄ ιπθείνπ 

χκθσλα κε ηελ πξφηαζε πνπ είρε ππνβιεζεί ζην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην ην 1997-98, ην 
κνλφσξν κάζεκα ρεκείαο γεληθήο παηδείαο ζηε β΄ ιπθείνπ πεξηειάκβαλε ηα παξαθάησ θεθά-
ιαηα: (1) Πνιπκεξή -Πιαζηηθά, (2) Φάξκαθα, (3) Σξφθηκα, (4) Δλέξγεηα. Ζ χιε απηή κπνξεί 
λα επεθηαζεί ιφγσ ηεο πξνζηεζείζαο ελ ησ κεηαμχ  δεχηεξεο δηδαθηηθήο ψξαο θαη λα δηαξ-
ζξσζεί σο εμήο: (1) Οξγαληθή ρεκεία,  (2) Πνιπκεξή-πιαζηηθά, (3) Φάξκαθα, (4) Βηνκφξηα, 
(5) Σξφθηκα, (6) Υεκεία θαη γεσξγία, (7) Δλέξγεηα, (8) Υεκεία, γε θαη δηάζηεκα. (9) H ρεκεία 
σο κηα ζπλερψο αλαπηπζζφκελε επηζηήκε.  Σν θεθ. 7 θαιχπηεη θαη ζέκαηα ππξεληθήο ρεκεί-
αο θαη  ξαδηνρεκείαο. Σν θεθ. 9 αλαθέξεηαη ζηε θχζε ηεο επηζηήκεο . Έηζη κπνξεί λα δνζεί 
κηα πιεξέζηεξε θαη νινθιεξσκέλε πιεπξά ηεο ρεκείαο.  

ΔΝΟΣΖΣΑ Α:  Ο ΑΔΡΑ, ΣΑ ΑΔΡΗΑ 
ΚΑΗ Ζ ΑΔΡΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ 

Α 1 Ο αηκνζθαηξηθφο αέξαο. 

Α 2 Σα άηνκα θαη ε αηνκηθή δνκή. 

Α 3 Σα κφξηα θαη ε κνξηαθή δνκή. 

Α.4 Ζ ρεκηθή αληίδξαζε. 

Α.5 Σν νμπγφλν θαη ηα επγελή αέξηα. 

Α 6 Σν ηδαληθφ αέξην θαη  ε θαηαζηαηη-
θή εμίζσζή ηνπ. 

Α 7 Ζ νξγαληθή ρεκεία. 

Α 8 Ζ ξχπαλζε ηνπ αέξα. 

ΔΝΟΣΖΣΑ Β: ΣΟ ΑΛΑΣΗ, ΣΑ ΑΛΑΣΑ 
ΚΑΗ Ζ ΣΔΡΔΑ ΚΑΣΑΣΑΖ 

B 1 Σν αιάηη θαη ε θξπζηαιιηθή θαηά-
ζηαζε. 

B 2 Ο αξηζκφο νμείδσζεο θαη ν πεξην-
δηθφο πίλαθαο. 

B 3 Σα άιαηα, ηα νμείδηα ησλ κεηάιισλ  
θαη ηα πδξνμείδηα ησλ κεηάιισλ. 

B 4 Σα κνξηαθά ζηεξεά. . 

B 5 Σα κέηαιια. 

B 6 Σα ζηεξεά απφβιεηα θαη ε δηαρεί-
ξηζή ηνπο. 

ΔΝΟΣΖΣΑ Γ:  ΣΟ ΝΔΡΟ, ΣΑ ΤΓΡΑ  ΚΑΗ Ζ 
ΤΓΡΖ ΚΑΣΑΣΑΖ 

Γ 1 Ο ξφινο ηεο πγξήο θαηάζηαζεο ζηε 
δσή. 

Γ 2 ξηα ζεξκνθξαζηψλ θαη πηέζεσλ ηεο 
πγξήο θαηάζηαζεο. 

Γ 3 Γηακνξηαθέο δπλάκεηο (δπλάκεηο Van 
der Waals). 

Γ 4 Σν λεξφ. 

Γ 5 Ο πδξάξγπξνο θαη ηo βξψκην: ηα κνλα-

δηθά πγξά ρεκηθά ζηνηρεία. 

Γ 6 Οξγαληθή ρεκεία: πγξέο νξγαληθέο 
νπζίεο. 

Γ 7 Σα  δηαιχκαηα. 

Γ 8 Οη πξνζζεηηθέο ηδηφηεηεο  ησλ δηαιπκά-
ησλ. 

Γ 9 Σα νμέα θαη νη βάζεηο. 

Γ 10 Σα νξγαληθά νμέα. 
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ΠΔΡΙΛΖΦΖ: Δδψ θαη πεξηζζφηεξν απφ κία δεθαεηία παξαηεξείηαη µία ζεκαληηθή ππνρψξε-
ζε ηεο γεσινγηθήο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα. Καηά ην αθαδεκατθφ έηνο 1998-1999 ζε κηα 
πξνζπάζεηα αλακφξθσζεο ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο θαηαξγείηαη ε δηδαζθαιία ηεο 
Γεσινγίαο ζην Λχθεην. ήκεξα, ε Γεσινγία δελ πθίζηαηαη σο αλεμάξηεην κάζεκα ζηε Γεπηε-
ξνβάζκηα Δθπαίδεπζε θαη ζηνηρεία ησλ Γεσεπηζηεκψλ πεξηιακβάλνληαη ζην Αλαιπηηθφ Πξφ-
γξακκα ηνπ καζήκαηνο ηεο «Γεσγξαθίαο» ηεο Α΄ θαη Β΄ ηάμεο ηνπ Γπκλαζίνπ, θαζψο θαη 
ζηα καζήκαηα επηινγήο ηεο Β΄ ηάμεο ηνπ Δληαίνπ Λπθείνπ «Αξρέο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηζηε-
κψλ» θαη «Γηαρείξηζε Φπζηθψλ Πφξσλ». ηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο επηρεηξείηαη 
κηα πξνζέγγηζε ηεο παξνπζία ηεο Γεσινγίαο ζηα Διιεληθά Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα θαη ζηα 
ζρνιηθά εγρεηξίδηα απφ ηε ζχζηαζε ηνπ Διιεληθνχ θξάηνπο κέρξη θαη ην ηέινο ηνπ 20νπ αηψ-
λα. Με βαζηθφ κεζνδνινγηθφ εξγαιείν ηελ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ ησλ Φχιισλ ηεο Κπβέξλε-
ζεο (ΦΔΚ) ηεο Μέζεο Δθπαίδεπζεο γηα ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο πξνζπαζνχκε λα πξνζεγγί-

ζνπκε δηαρξνληθά ην κάζεκα ηεο Γεσινγίαο θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν 1834-1999. 

ΛΔΞΔΙ-ΚΛΔΙΓΙΑ: Γεσινγία, αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, ζρνιηθά εγρεηξίδηα 

 

ΔΙΑΓΧΓΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

Ζ Γεσινγία έρεη ην ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ, ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο επηζηήκεο ηεο θχ-
ζεο, λα κειεηά θαηλφκελα πνπ εμειίζζνληαη ζε κεγάινπο ρψξνπο επάλσ θαη κέζα ζηε γε 
ησλ νπνίσλ ε ρξνληθή ηνπο δηάξθεηα είλαη πνιχ κεγάιε θαη γηα λα κειεηεζνχλ απαηηνχλ έλα 
πνιχπινθν ζχζηεκα γλψζεσλ απφ άιιεο Φπζηθέο Δπηζηήκεο (Γνχηζνο, 2000). κσο, κε 
βάζε ηε δπλαηφηεηα απφ ηε γλψζε ησλ γεσινγηθψλ θαηλνκέλσλ ηνπ παξειζφληνο λα εμάγν-
ληαη ζπκπεξάζκαηα γηα ηα θαηλφκελα πνπ ζα ζπκβνχλ ζην κέιινλ, ε ζεκαζία ηεο Γεσινγη-
θήο επηζηήκεο, σο θαη‟ εμνρήλ πεξηβαιινληηθή επηζηήκε, απνθηά κηα ηδηαίηεξα ζεκαληηθή 
δηάζηαζε.  

Σηο ηειεπηαίεο δχν δεθαεηίεο εκθαλίζζεθε ζην ρψξν ηεο δηδαθηηθήο ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ 
κηα δηεζλήο ηάζε πνπ νδεγεί ζε κηα κεηαθίλεζή ηεο απφ ηνλ θαζαξά αθαδεκατθφ πξνζαλα-
ηνιηζκφ ηεο, ζε κηα λέα πξννπηηθή πνπ ιακβάλεη ππφςε ηε ρξεζηκφηεηα ηεο γλψζεο ζηελ 
θαζεκεξηλή δσή δίλνληαο έκθαζε φρη ηφζν ζηε γλψζε απηή θαζαπηή φζν ζηε ζρέζε ηεο κε 
ηνλ άλζξσπν (Υαηδεγεσξγίνπ & Έμαξρνο, 2004).  
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ΤΝΣΟΜΖ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΣΟΤ ΠΔΓΙΟΤ 

Ζ Γεσινγία αλήθεη ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο αιιά δηαθέξεη απφ απηέο σο πξνο ζηηο κεζφδνπο 
έξεπλαο πνπ ρξεζηκνπνηεί, αθνχ νη πηζαλφηεηεο γηα εξγαζηεξηαθά πεηξάκαηα είλαη πεξηνξη-
ζκέλεο. κσο, ε γε γηα ηνλ άλζξσπν παξακέλεη θαη ζήκεξα κηα αζηείξεπηε πεγή πξψησλ 
πιψλ, ζεκειηαθή γηα ηελ αλάπηπμή ηνπ. Ζ δηδαζθαιία ηεο Γεσινγίαο ζηε Μέζε Δθπαίδεπζε 
δελ πξέπεη λα είλαη κφλν εγθπθινπαηδηθνχ ραξαθηήξα, αιιά θπξίσο ρξεζηηθνχ (θαξπέιεο, 
Αζεκαθνπνχινπ & Μηραινπνχινπ, 2004).  

Οη Φεξκέιε θαη Μαξθνπνχινπ-Γηαθαληψλε (2004), ζεσξνχλ φηη έλαο απφ ηνπο ηξφπνπο λα 
εληαρζνχλ νη γεσεπηζηήκεο ζην εθπαηδεπηηθφ καο ζχζηεκα, είλαη κε ηα πξνγξάκκαηα ηεο 
Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο. κσο, γη‟ απηφλ ην ζθνπφ, απαηηείηαη επηκφξθσζε ησλ εθ-
παηδεπηηθψλ, φισλ ησλ εηδηθνηήησλ πάλσ ζε γεσινγηθά ζέκαηα, ψζηε λα θαηαζηνχλ ηθαλνί 
λα εηζαγάγνπλ θαη ηελ γεσινγηθή ζπληζηψζα ζηηο δηαζεκαηηθέο εξγαζίεο ησλ πξνγξακκάησλ 
ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο. Ζ Θενδνζίνπ-Γαλδξάθε (2004), εθηηκά φηη ε επηκφξθσ-
ζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζα κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη απνηειεζκαηηθά κε ηε δεκηνπξγία νπηη-
θναθνπζηηθνχ πιηθνχ πνπ ζα ζρεηίδεηαη κε ζέκαηα ησλ Γεσηφπσλ θαη ηεο Γεσινγηθήο καο 
θιεξνλνκηάο, πνπ ζα ζπλνδεχεηαη απφ θαηάιιειν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζε έληππε κνξθή, 
πξνηείλνληαο λα είλαη δνκεκέλν ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο. Οη 
ιίζηεο ζπδήηεζεο, κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ έλα αμηφινγν ζχζηεκα εμ απνζηάζεσο εθπαί-
δεπζεο θαη επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο (Kalogiannakis, 2004), 
ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί θαη ζηε Διιεληθή 
εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα. 

Απφ κηα πξψηε ζπλνπηηθή βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ηνπ πεδίνπ γηα ηελ παξνπζία εξεπ-
λψλ γηα ηε Γεσινγία πξνθχπηεη φηη ε δηδαζθαιία ηεο απνηειεί έλα δήηεκα πνπ δελ έρεη απα-
ζρνιήζεη ηδηαίηεξα ηνλ εθπαηδεπηηθφ θφζκν ηεο ρψξαο καο θαη γη‟ απηφ ην ζέκα ηεο παξνχ-
ζαο έξεπλαο απνηειεί κηα εξεπλεηηθή πξφθιεζε. Βαζηθέο αηηίεο ηεο απνπζίαο εξεπλψλ ζεσ-
ξείηαη ην γεγνλφο φηη ζηελ Διιάδα ε γεσινγηθή δξαζηεξηφηεηα, κε ηε ζχγρξνλε κνξθή ηεο 
έρεη κηα δσή κεξηθψλ κφλν δεθαεηηψλ αθνχ ην πξψην γεσινγηθφ ηκήκα ηδξχεηαη κφιηο ην 
1970 ζην Παλεπηζηήκην Αζελψλ θαη νη πξψηνη γεσιφγνη εηζέξρνληαη ζηελ εθπαίδεπζε πεξί-
πνπ ην 1977. Δπίζεο, είλαη ραξαθηεξηζηηθή ε απνπζία γηα ζεηξά εηψλ ηεο Γεσινγίαο σο 
απηφλνκνπ θαη αλεμάξηεηνπ δηδαθηηθνχ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ζηε Μέζε Δθπαίδεπζε αιιά 
θαη ε έιιεηςε θηλήηξσλ πνπ παξέρεη ην εθπαηδεπηηθφ καο ζχζηεκα ζηνπο θαζεγεηέο ηεο Μέ-
ζεο Δθπαίδεπζεο γηα ην αληηθείκελν απηφ. 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ - ΣΟΥΟΙ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

ηελ έξεπλα απηή ζα κειεηεζεί ε ζέζε ηεο Γεσινγίαο ζηελ Διιεληθή Γεπηεξνβάζκηα εθπαί-
δεπζε φπσο απνηππψλεηαη ζηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα θαη ζηα αληίζηνηρα ζρνιηθά εγρεη-
ξίδηα ηεο Γεσινγίαο ζε κηα δηαρξνληθή πξνζέγγηζε. Ζ έξεπλα απηή ζπκπιεξψλεηαη κε κηα 
αλαιπηηθή κειέηε ηεο ζέζεο ηεο Γεσινγίαο ζηα ζχγρξνλα ζρνιηθά εγρεηξίδηα 
(Καινγηαλλάθεο & Ρεθνχκε, 2008). 

Ζ εξεπλεηηθή κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηνχκε είλαη πεξηγξαθηθή (Cohen & Manion, 1997) θαη 
επηιέγνπκε ηε ρξήζε γξαπηψλ ζηνηρείσλ σο θχξηα πεγή δεδνκέλσλ, δειαδή πιηθφ πνπ έρεη 
γξαπηή κνξθή θαη επίζεκν ραξαθηήξα, φπσο ηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα. Ζ κειέηε καο έρεη 
ζθνπφ ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζα καο δψζνπλ κηα γεληθή εηθφλα ηεο ηζηνξίαο ηεο 
ηππηθήο δηδαζθαιίαο ηεο Γεσινγίαο ζην Διιεληθφ ζρνιείν. Ζ αλαδξνκή απηή ζην παξειζφλ 
ηνπ καζήκαηνο ηεο Γεσινγίαο κέζα ζην Διιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, κπνξεί λα βνεζή-
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ζεη λα εξκελεπζεί ε ζεκεξηλή ζέζε ηεο. 

Δηδηθφηεξα, ζα αλαηξέμνπκε ζηα Φχιια Δθεκεξίδσλ ηεο Κπβέξλεζεο (ΦΔΚ) πνπ αλαθέξν-
ληαη ζηελ εθπαίδεπζε απφ ην 1832 κέρξη ην 1999 θαη απφ απηά ζα μερσξίζνπκε ηα αλαθεξφ-
κελα ζηε Μέζε Δθπαίδεπζε. Θα γίλεη ζπγθέληξσζε θαη κειέηε ησλ Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκά-
ησλ πνπ αθνξνχλ ζηε δηδαζθαιία ηεο Γεσινγίαο ζηε Μέζε Δθπαίδεπζε θαη ζ‟ φινπο ηνπο 
ηχπνπο ησλ ζρνιείσλ (αζηηθά ζρνιεία, παξζελαγσγεία, γπκλάζηα θ.ά.). Θα εζηηάζνπκε θπ-
ξίσο ζε ζηνηρεία ζρεηηθά κε δηδαζθαιία ηεο Γεσινγίαο είηε κέζα απφ άιια καζήκαηα 
(Φπζηθά, Φπζηνγλσζηηθά, Κνζκνγξαθίαο, Γεσγξαθίαο θ.ά.) είηε σο αλεμάξηεην κάζεκα. 
Δπίζεο, ζα πξαγκαηνπνηεζεί θαηαγξαθή ησλ βαζηθφηεξσλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ ηνπ πα-
ξειζφληνο, κε απνθιεηζηηθφ γλσζηηθφ αληηθείκελν ηε Γεσινγία θαη κειέηε ηνπ πεξηερνκέλνπ 
ηνπο ψζηε λα κπνξέζνπκε λα δηαθξίλνπκε ηελ εμέιημε ηνπ καζήκαηνο ζε βάζνπο ρξφλνπ ζε 4 
βαζηθέο πεξηφδνπο-ζηαζκνχο. 

Δπίζεο, ζα πξνζπαζήζνπκε λα ζπγθξνηήζνπκε, έλα γεληθφ ζρήκα ηεο ηζηνξίαο ηεο ηππηθήο 
δηδαζθαιίαο ηεο Γεσινγίαο ζην ζρνιείν, φπσο απηή νξγαλψζεθε απφ ηελ πξψηε ζηηγκή ηεο 
ζχζηαζεο ηνπ Διιεληθνχ θξάηνπο κέρξη θαη ζήκεξα θαη ζηελ παξνχζα κειέηε ζα γίλεη κηα 
πξψηε ζπλνπηηθή αλαθνξά ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ. Σα εγρεηξίδηα πνπ κειεηήζεθαλ ήηαλ 
νιφθιεξα απφ άπνςε ζειίδσλ, δελ είραλ απαγνξεπηηθέο γηα ηελ έξεπλα θζνξέο θαη εληνπί-
ζζεθαλ ζηε ζπιινγή ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ ηνπ Κ. Κειιάξε, Γηεπζπληή ηνπ 1νπ Γπκλάζηνπ 
Κηάηνπ θαζψο επίζεο θαη ζηε Μπελάθεην Βηβιηνζήθε. Σα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα θαη ηα 
αληίζηνηρα ΦΔΚ εληνπίζζεθαλ ζηελ ίδηα βηβιηνζήθε θαζψο επίζεο θαη ζηε βηβιηνζήθε ηεο 
Βνπιήο. 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ – ΘΔΖ ΣΖ ΓΔΧΛΟΓΙΑ ΑΝΑ ΠΔΡΙΟΓΟ 

H λνκνζεηηθή ξχζκηζε γηα ηελ Διιεληθή Μέζε Δθπαίδεπζε γίλεηαη κε ηε δεκνζίεπζε ηνπ 
Γηαηάγκαηνο ηνπ 1836, πνπ πξνζδηνξίδεη ιεπηνκεξψο ηελ χιε θαη ηηο ψξεο δηδαζθαιίαο θάζε 
καζήκαηνο Θα πξέπεη λα αλαθεξζεί επίζεο, φηη κέρξη ην 1936 κηα ζεηξά απφ λνκνζρέδηα 
είραλ σο ζηφρν ηελ ίδξπζε θαη ηελ νξγάλσζε ησλ ζρνιείσλ. Ζ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο 
δελ γίλεηαη βέβαηα πάληα νκαιά, νχηε ην γξάκκα ηνπ Νφκνπ αθνινπζείηαη πηζηά αθνχ κπν-
ξεί ην επίζεκν πξφγξακκα λα επηβάιιεη θάπνηεο πεξηνξηζηηθέο πξνδηαγξαθέο, αιιά ε εθαξ-
κνγή ηνπ εμαξηάηαη απφ ηηο δηαζεζηκφηεηεο ζε θαζεγεηέο θαη βηβιία (Κνπινχξε, 1988). Δπί-
ζεο, ζρεηηθά ιίγνη καζεηέο παξαθνινπζνχζαλ ην ζρνιείν αθνχ ε ζρνιηθή δηδαζθαιία 
έθηαλε ζ‟ έλα ειάρηζην πνζνζηφ ηνπ ήδε κηθξνχ πιεζπζκνχ ηνπ λεντδξπζέληνο θξάηνπο.  

Α΄ Πεξίνδνο: 1832- 1884 

Ζ δηδαζθαιία ηεο Γεσινγίαο εηζάγεηαη ζηελ Μέζε Δθπαίδεπζε ηνπ λενζχζηαηνπ Διιεληθνχ 
θξάηνπο κέζσ ηνπ καζήκαηνο ηεο Φπζηθήο Ηζηνξίαο ην 1836. Ζ δηδαθηηθή χιε ηνπ καζήκα-
ηνο, πεξηέρεη θεθάιαηα Εσνινγίαο, Βνηαληθήο, Γεσινγίαο θαη ζηνηρεία Οξπθηνινγίαο θαη έρεη 
κηα μερσξηζηή ζέζε ζηα καζήκαηα ησλ Φπζηθψλ καζεκάησλ. Μεηά ην 1882, γίλνληαη νη πξψ-
ηνη δηαγσληζκνί γηα ηα δηδαθηηθά βηβιία θαη ε ρξήζε απνθιεηζηηθά εγθεθξηκέλσλ βηβιίσλ ζηα 
ζρνιεία, καο νδεγεί ζε κηα πξψηε εθηίκεζε φηη ε κεηψλεηαη ε απφζηαζε κεηαμχ ηνπ λνκνζε-
ηηθνχ πιαηζίνπ θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Μειεηψληαο ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακ-
κα ηεο επνρήο δηαπηζηψλνπκε φηη νπζηαζηηθά κνηάδεη λα είλαη κηα κηθξνγξαθία ηεο παλεπη-
ζηεκηαθήο δηδαζθαιίαο ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ηεο επνρήο.  

ηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ ην 1839, γηα ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο, 
πνπ  αλήθνπλ ζηε Φηινζνθηθή ρνιή, ζπκπεξηιακβάλνληαη ε Φπζηθή, ε Υεκεία, ε Φπζηθή 
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Ηζηνξία ε Φπζηνγξαθία, πνπ δηαηξείηαη ζε Οξπθηνινγία, Γεσινγία, Βνηαληθή θαη Εσνινγία, 
θαζψο θαη ε Μαζεκαηηθή Γεσγξαθία θαη ε Αζηξνλνκία. Με δηάηαγκα ηνπ ίδηνπ έηνπο ζηηο 
κφληκεο ηαθηηθέο έδξεο νξίδεηαη κεηαμχ άιισλ θαη ε έδξα ηεο Φπζηθήο Ηζηνξίαο κε γλσζηηθά 
αληηθείκελα Εσνινγία, Οξπθηνινγία, Γεσινγία θαη Βνηαληθή, ηα νπνία ραξαθηεξίδνληαη σο 
ππνρξεσηηθά καζήκαηα. Σν 1843 ν ηφηε πξχηαλεο Κ. Αζψπηνο θάλεηο ζεκαληηθέο πξνζπά-
ζεηεο γηα λα πξνζειθχζεη ηελ πξνζνρή ηεο θπβέξλεζεο γηα ηηο θπζηνγλσζηηθέο ζπνπδέο. 

Β΄ Πεξίνδνο: 1884-1917 

ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα γηα ην ζρνιηθφ έηνο 1884-1885 νξίδεηαη ε δηδαζθαιία ηεο Εσνιν-
γίαο ζηελ Α΄ ηάμε ηνπ ηεηξαηαμίνπ Γπκλάζηνπ, ε Βνηαληθή, ε Γεσινγία θαη ζηνηρεία Οξπθην-
ινγίαο ζηε Β΄ ηάμε, ε Φπζηθή ζηε Γ΄ ηάμε θαη ε Φπζηθή, Υεκεία θαη Αζηξνλνκία  ζηε Γ΄ ηάμε. 
Σν 1897 ε Γεσινγία εληαγκέλε κέζα ζηνλ θιάδν ησλ Φπζηθψλ καζεκάησλ εμαθνινπζεί λα 
δηδάζθεηαη κέζσ ηνπ καζήκαηνο ηεο Φπζηθήο Ηζηνξίαο. πσο αλαθέξεηαη ζην αληίζηνηρν 
Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα: «θνπφο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο Φπζηθήο Ηζηνξίαο είλαη ε αθξηβήο γλψ-
ζε ησλ ζπνπδαηφηαησλ κνξθψλ ηνπ νξγαληθνχ βαζηιείνπ θαη ησλ ζηνηρείσλ ηεο Γεσινγίαο». 
‟ απηή ηελ πεξίνδν, ζχκθσλα κε ην Νφκν ηεο 12εο Ηνπιίνπ 1895 πνπ πξνθήξπζζε δηαγσλη-
ζκφ δηδαθηηθψλ βηβιίσλ ηεο Γεσινγίαο, ζπγγξάθεηαη ην πξψην ζρνιηθφ εγρεηξίδην κε δηαθξη-
ηφ γλσζηηθφ αληηθείκελν ηε Γεσινγηθή επηζηήκε. Σν εγρεηξίδην κε ηίηιν «ηνηρεία Οξπθηνινγί-
αο θαη Γεσινγίαο» θαη ζπγγξαθέα ηνλ Π. Κνλδχιε (θαζεγεηή ηνπ Αξζάθεηνπ Παξζελαγσγεί-
νπ) πξννξηδφηαλ ζε πξψηε θάζε λα δηδαρηεί ζηελ Γ΄, Δ΄ θαη Σ΄ ηάμε ησλ Γεκνηηθψλ ζρν-
ιείσλ θαηά ηελ πεληαεηία 1902-1907.  

Αμηνζεκείσην είλαη, φηη ην εγρεηξίδην απηφ είρε πινχζηα θαη ζχγρξνλε γηα ηελ επνρή ηνπ γλψ-
ζε ηεο Γεσινγηθήο επηζηήκεο. Απφ ην χθνο ηνπ, δηαπηζηψλεηαη φηη ε αληίιεςε πνπ επηθξα-
ηνχζε γηα ην πεξηερφκελν ηεο ζρνιηθήο γλψζεο, φηη απηή πξέπεη λα απνηειεί φηη ζεκαληηθφ-
ηεξν έρνπλ θσδηθνπνηήζεη νη επηζηήκεο. Έηζη, ην ζπγθεθξηκέλν εγρεηξίδην απνηειεί κηα κη-
θξνγξαθία ησλ παλεπηζηεκηαθψλ ζπγγξακκάησλ ηεο επνρήο ηεξψληαο ηελ αξρή ηεο απινχ-
ζηεπζεο θαη ηεο ζπληφκεπζεο, ζπλδπάδνληαο φκσο ηε γλψζε κε ηελ θαζεκεξηλή δσή θαη 
αληιψληαο παξαδείγκαηα απ‟ απηήλ. Υαξαθηεξηζηηθφ απηήο ηεο αληίιεςεο είλαη θαη ε πινχ-
ζηα εηθνλνγξάθεζε ηνπ εγρεηξίδηνπ αθνχ πεξηέρνληαη ζπλνιηθά 34 αζπξφκαπξεο εηθφλεο 
θηηαγκέλεο κε ηε κέζνδν ηεο ραξαθηηθήο.  

Σν 1904 πξαγκαηνπνηείηαη ε δηαίξεζε ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ 
ζε δχν ζρνιέο, ζηε Φηινζνθηθή ρνιή θαη ζηε ρνιή ησλ Μαζεκαηηθψλ θαη Φπζηθψλ Δπη-
ζηεκψλ. Σν 1907 πξνθεξχζζεηαη δηαγσληζκφο γηα ηε ζπγγξαθή θαηλνχξησλ δηδαθηηθψλ 
βηβιίσλ γηα ηα ζρνιεία ηεο Μέζεο Δθπαίδεπζεο θαη ζηνλ θαηάινγν ππάξρεη ην εγρεηξίδην 
«Φπηνινγία θαη Γεσινγία» πνπ επξφθεηην λα δηδαρηεί ζηε Β΄ ηάμε ηνπ Γπκλαζίνπ. ην Αλα-
ιπηηθφ Πξφγξακκα γηα ηα ζρνιηθφ έηνο 1914 νξίδεηαη ε δηδαζθαιία ζηε Β΄ ηάμε ηνπ καζήκα-
ηνο «πζηεκαηηθήο Φπηνινγίαο κεηά Οξπθηνινγίαο θαη Γεσινγίαο», ην ζεσξεηηθφ κέξνο ηνπ 
νπνίνπ εμεηάδεη ηελ Διιάδα απφ νξπθηνινγηθή θαη γεσινγηθή άπνςε, ελψ πεξηιακβάλεη θαη 
έλα πξαθηηθφ κέξνο πνπ απαηηεί αζθήζεηο ηαμηλφκεζεο ησλ νξπθηψλ. 

Γ΄ πεξίνδνο: 1917-1960 

Σνλ Οθηψβξην ηνπ 1917 εθδίδεηαη ην εγρεηξίδην «ηνηρεία Γεσινγίαο θαη Οξπθηνινγίαο» απφ 
ηνλ Θξ. Βιεζίδε, θαζεγεηή ηεο Γεληθήο Βηνινγίαο ζην Παλεπηζηήκην Αζελψλ, γηα λα δηδα-
ρζεί ζηε Β΄ ηάμε ησλ ηεηξαηαμίσλ Γπκλαζίσλ θαη ηελ αληίζηνηρε ηάμε ησλ ππνινίπσλ ζρνιεί-
σλ ηεο Μέζεο Δθπαίδεπζεο θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 1917-18 ζχκθσλα κε ην Νφκν 827 ηνπ 
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1917. Σν 1922 ε Φπζηθνκαζεκαηηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ ρσξίδεηαη ζε 4 ηκήκαηα 
(Μαζεκαηηθφ, Φπζηθφ, Υεκηθφ θαη Φαξκαθεπηηθφ) θαη πεξηιακβάλεη 18 έδξεο κεηαμχ ησλ 
νπνίσλ απηέο ηεο Οξπθηνινγίαο θαη Πεηξνινγίαο, ηεο Παιαηνληνινγίαο θαη Γεσινγίαο θαη 
ηεο Γεσγξαθίαο. Δπίζεο, ην 1935 κε ην λφκν 5343 ηδξχεηαη σο 5ν ηκήκα ηεο Φπζηθνκαζεκα-
ηηθήο ζρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, ην Φπζηνγλσζηηθφ θαη έηζη ε ρνιή απνλέκεη κε-
ηαμχ ησλ άιισλ θαη ην πηπρίν Φπζηνγλσζίαο θαη Γεσγξαθίαο, πνπ ζπλδπάδεη ηηο θαηεπζχλ-
ζεηο ησλ Βηνινγηθψλ θαη Γεσινγηθψλ επηζηεκψλ.  

ηε ζπλέρεηα ε Οξπθηνινγία ζρεηίδεηαη ζηα ζρνιεία κε ηε Υεκεία φπσο νξίδεηαη απφ ην Αλα-
ιπηηθφ Πξφγξακκα ηνπ 1933 θαη απφ ην 1934 ε Γεσινγία δηδάζθεηαη ζην πιαίζην ησλ Φπζη-
νγλσζηηθψλ καζεκάησλ. χκθσλα κε ην ΦΔΚ ηεο 25/06/1941 ε δηδαζθαιία ηεο Γεσινγίαο 
εκθαλίδεηαη κέζα ζηα Φπζηνγλσζηηθά καζήκαηα θαη ζηε Γεσγξαθία, ησλ Γ΄ θαη Δ΄ ηάμεσλ 
ησλ Πξαθηηθψλ Λπθείσλ. Ζ θαηάζηαζε απηή παξακέλεη ακεηάβιεηε πεξίπνπ κέρξη ην 1961. 

Γ΄ Πεξίνδνο: 1961-1998 

ηαζκφο ζηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο απνηειεί ην ζρνιηθφ έηνο 1961-62 φηαλ εηζάγεηαη 
ζην ζχλνιν ησλ Γπκλαζίσλ ηεο Διιάδαο ζηε Γ΄ ηάμε σο απηνηειέο ην κάζεκα ηεο Γεσινγίαο 
κε βαζηθή δηδαθηέα χιε: ζηνηρεία θιηκαηνινγίαο θαη γεσκνξθνινγίαο, ηζηνξία ηεο Γεο, δνκή 
ηνπ ζηεξενχ θινηνχ, ελδνγελή θαη εμσγελή γεσινγηθά θαηλφκελα, πεηξψκαηα θαη ηα είδε 
ηνπο, απνιηζψκαηα, γεσινγηθνί αηψλεο, γεσινγία ηεο Διιάδαο, έδαθνο ηεο Διιάδαο, νξπ-
θηνινγία θαη ηα νξπθηά ηεο Διιάδαο. Σν 1966 είλαη ε πξψηε θνξά πνπ ηα Φπζηνγλσζηηθά 
καζήκαηα αλαθέξνληαη σο καζήκαηα ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ θαη εηζάγνληαη νη ζθνπνί ηεο 
δηδαζθαιίαο ηνπο, νη ζεκαληηθφηεξνη απφ ηνπο νπνίνπο είλαη: α) λα θαηαζηεί γλσζηή ζηνπο 
καζεηέο ε ζέζε ηνπ αλζξψπνπ ζηε Φχζε θαη λα θαηαδεηρηεί ε αλάγθε ηεο κειέηεο ηεο απφ 
απηφλ, β) λα είλαη θαλεξφ ζην καζεηή, φηη νη Φπζηθέο Δπηζηήκεο ζπλέβαιαλ ζηε βειηίσζε 
ηεο θνηλσληθήο, πνιηηηζηηθήο θαη νηθνλνκηθήο δηαβίσζεο ησλ ιαψλ αιιά θαη ζηνλ θάζε 
άλζξσπν. Να θαηαλνεζεί δειαδή απφ ην καζεηή φηη νη επηζηήκεο απηέο, παξέρνπλ ζηνλ 
άλζξσπν ηελ ηθαλφηεηα λα ζέηεη ζηελ ππεξεζία ηνπ ηηο δπλάκεηο ηεο θχζεο, γ) λα θαηαλνή-
ζεη ν καζεηήο ηε θχζε σο εληαίν ζχλνιν, λα ζαπκάζεη ηελ επηθξαηνχζα ζ‟ απηήλ ηάμε θαη 
αξκνλία, κε απνηέιεζκα ηελ ελίζρπζε ηνπ ζξεζθεπηηθνχ θξνλήκαηφο ηνπ, δ) λα αληηιεθζεί 
επίζεο ν καζεηήο, φηη ζηελ επηζηεκνληθή έξεπλα ππάξρνπλ φξηα, ηα νπνία δελ είλαη δπλαηφ 
λα ππεξβιεζνχλ. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην 1970 ην Σκήκα Φπζηνγλσζίαο θαη Γεσγξαθίαο, ηνπ Παλεπηζηεκί-
νπ Αζελψλ δηαρσξίδεηαη ζηα απηνηειή Σκήκαηα Βηνινγίαο θαη Γεσινγίαο, κε απνλνκέο αληί-
ζηνηρσλ πηπρίσλ. Οη πξψηνη Βηνιφγνη θαη Γεσιφγνη, εηζέξρνληαη ζηε Μέζε Δθπαίδεπζε ζην 
ηέινο ηεο πεξηφδνπ, εληαγκέλνη ζηνλ εληαίν θιάδν ησλ Φπζηθψλ επηζηεκψλ (ΠΔ04), ζηνλ 
νπνίνλ ήδε αλήθνπλ Φπζηθνί, Υεκηθνί θαη Φπζηνγλψζηεο. 

Σα επφκελα ζρνιηθά έηε ην πξφγξακκα δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο δηαηεξείηαη ζε γεληθέο 
γξακκέο ην ίδην σο ην αθαδεκατθφ έηνο 1979-80 φπνπ γίλνληαη βαζηθέο αλαπξνζαξκνγέο ηεο 
δηδαθηέαο χιεο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ζην αληίζηνηρν ΦΔΚ αλαθέξνληαη σο βαζηθνί ζθν-
πνί ηνπ καζήκαηνο ηεο Γεσινγίαο: α) λα γλσξίζνπλ νη καζεηέο ηα ραξαθηεξηζηηθά γεσινγη-
θά θαηλφκελα ηεο ζχγρξνλεο θαη παιαηφηεξεο ηζηνξίαο ηεο Γεο θαη λα πξνρσξήζνπλ ζηελ 
εξκελεία ηνπο, β) λα γλσξίζνπλ ην νξπθηά ηεο Γεο φρη κφλν θαζ‟ απηά αιιά θαη ζε ζπλδπα-
ζκφ κε ηηο πεγέο ηνπ θπζηθνχ πινχηνπ ηεο ρψξαο, ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηα πξνβιή-
καηα πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. Μεηά απφ κηα θάζε πεηξακαηηθήο εθαξκνγήο, ε νπνία 
δηήξθεζε κέρξη ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ην ‟80, ην 1990-91 ζεζκνζεηείηαη ε Πεξηβαιινληηθή 
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Δθπαίδεπζε θαη αλαγλσξίδεηαη σο ηκήκα ησλ Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ ησλ ζρνιείσλ 
Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο.  

η΄ πεξίνδνο 1998 έσο 2006 

Σειεπηαίν ζηαζκφ κέρξη ζηηγκήο ζηελ «εμέιημε» ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο ηεο Γεσινγί-
αο απνηειεί ε θαηάξγεζε ηνπ καζήκαηνο απφ ην ζρνιηθφ έηνο 1998-99. Οη απαηηήζεηο ηνπ 
εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα εθζπγρξνληζκφ, ζχκθσλα κε θαηλνχξγηα δεδνκέλα ηεο επν-
ρήο, νδεγνχλ ζηελ εηζαγσγή λέσλ καζεκάησλ φπσο Πιεξνθνξηθή, Σερλνινγία, Γεχηεξε 
Ξέλε Γιψζζα, θ.ά. Σν Σκήκα Γεσινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ ην 2004 κεηνλνκάδεηαη 
ζε Σκήκα Γεσινγίαο θαη Γεσπεξηβάιινληνο θαιχπηνληαο κ‟ απηφ ηνλ ηξφπν θαη φια εθείλα 
ηα αληηθείκελα ησλ Γεσεπηζηεκψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην Πεξηβάιινλ.  

ΤΕΖΣΖΖ - ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Ζ Γεσινγία εηζάγεηαη ζηελ Διιεληθή εθπαίδεπζε, φρη σο απηφλνκν δηδαθηηθφ αληηθείκελν 
αιιά ζπκπιεξσκαηηθά, κέζα ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Ηζηνξίαο πνπ πεξηιακβάλεη ελφηεηεο 
Φπηνινγίαο, Εσνινγίαο, Γεσινγίαο θαη Οξπθηνινγίαο. Απφ ηα πεξηερφκελα ηνπ πξψηνπ 
ζρνιηθνχ εγρεηξίδηνπ Γεσινγίαο (Κνλδχιεο, 1902), ζπκπεξαίλνπκε φηη ε Γεσινγηθή εθπαί-
δεπζε πξηλ έλαλ αηψλα ζήκαηλε πνιιά γηα ηελ ηφηε Διιεληθή θνηλσλία, θάηη πνπ εληζρχεηαη 
αλ ιάβνπκε ππφςε καο ηε δαπάλε γηα ηε ζπγγξαθή ελφο ηέηνηνπ εγρεηξίδηνπ θαη φηη ε δηδα-
ζθαιία ηνπ απαηηνχζε αζθήζεηο αλαγλψξηζεο-θαηάηαμεο νξπθηψλ. Ζ δηδαζθαιία ηνπ καζή-
καηνο επεξεάζηεθε θαζνξηζηηθά απφ ηηο εμειίμεηο ηεο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, έηζη ψζηε 
ε πνξεία ηνπ ζην Διιεληθφ ζρνιείν λα είλαη πεξηπεηεηψδεο. Ζ ίδξπζε ηνπ Σκήκαηνο Φπζην-
γλσζίαο θαη Γεσγξαθίαο ην 1932 θαη απφ απηφ ε δεκηνπξγία ησλ Σκεκάησλ ηνπ Βηνινγηθνχ 
θαη ηνπ Γεσινγηθνχ, επί ζεηξά εηψλ πξνθάιεζε κεγάιε ζχγρπζε σο πξνο ζηα αληηθείκελα 
ηεο Γεσινγίαο θαη ηεο Γεσγξαθίαο θαη ε ζχγρπζε απηή γηα πνιινχο ππάξρεη αθφκα θαη ζή-
κεξα, κε ζπλέπεηα νη δχν επηζηήκεο λα ζεσξνχληαη ηαπηφζεκεο. 

Δπίζεο, νη θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο εμειίμεηο ηεο ρψξαο καο επεξέαζαλ γεληθφηεξα, ηφζν ηελ 
εμέιημε ηεο Γεσινγηθήο επηζηήκεο φζν θαη ηελ παξνπζία ηεο ζηελ εθπαίδεπζε ζηε κεηα-
εκθπιηνπνιεκηθή Διιάδα. Ζ Γεσινγία δελ απνηέιεζε αληηθείκελν ηδηαίηεξεο πξνζνρήο ζηηο 
εθπαηδεπηηθέο κεηαξξπζκίζεηο θαη θπξίσο ζ‟ απηή ηνπ 1998. Ζ αδπλακία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 
ζπζηήκαηνο λα αμηνπνηήζεη έλα κάζεκα κε ηδηαίηεξν δηεπηζηεκνληθφ ραξαθηήξα θαη κε ζα-
θέο θνηλσληθφ πεξηερφκελν, κε ηε βνήζεηα θαηάιιεισλ εθπαηδεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη παη-
δαγσγηθψλ κεζφδσλ, νδήγεζε πξαθηηθά ζηελ εμαθάληζή ηνπ.  

Δίλαη γεγνλφο φηη ζήκεξα ζηε ρψξαο καο ε γεσινγηθή ινγηθή, ε γεσινγηθή πιεξνθφξεζε 
θαη ε γεσινγηθή γλψζε δελ θαίλνληαη ηφζν ρξήζηκεο, φζν ζην παξειζφλ, ψζηε λα θαιιηεξ-
γεζνχλ θαη λα αλαπηπρζνχλ κέζα ζην ζρνιείν, ελψ ε ιέμε κάιηζηα «Γεσινγία» κνηάδεη λα 
είλαη απαγνξεπκέλε (Καινγηαλλάθεο & Ρεθνχκε, 2008). Πψο εμεγείηαη άξαγε ε ππνηίκεζή 
ηεο, αθνχ κε βάζε φζα πξναλαθέξζεθαλ γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο ηεο, ζηεξεί 
απφ ηνπο καζεηέο-απξηαλνχο πνιίηεο, κηα νξγαλσκέλε γλψζε γηα ηηο δνκέο θαη ηηο ηδηφηεηεο 
ηνπ γήηλνπ ρψξνπ; Σν γεγνλφο φηη ε Γεσινγία ζήκεξα ζηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα θαη ζηα 
βηβιία παξακέλεη έλα πεξηζσξηνπνηεκέλν αληηθείκελν, πνπ αληηκεησπίδεηαη απνζπαζκαηηθά, 
νθείιεηαη ζε άγλνηα ηεο ζεκαζίαο ηεο ή ζε κηα «απηνινγνθξηηηθή» δηεπζέηεζε εχθνιεο εμαί-
ξεζήο ηεο απφ ηε δηδαζθαιία; Ίζσο είλαη θαηξφο λα μεθηλήζεη έλαο πξνβιεκαηηζκφο γηα ηελ 
αλαβάζκηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ Γεσινγηθήο παηδείαο ζηελ Διιεληθή εθπαηδεπηηθή πξαγκαηη-
θφηεηα. 
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ΠΔΡΙΛΖΦΖ: Γχν θεληξηθά δεηήκαηα ζηηο θαηεπζχλζεηο θαη ηνπο ζθνπνχο ηνπ δηαζεκαηηθνχ 
εληαίνπ πιαηζίνπ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ απνηεινχλ ε πξνψζεζε ηεο δηεπηζηεκνληθήο 
γλψζεο θαη κάζεζεο, πνπ αθνξά φια ηα καζήκαηα, θαη ε εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε ηελ 
επηζηεκνληθή κέζνδν θαη ηνλ επηζηεκνληθφ ηξφπν ζθέςεο, πνπ αθνξά εηδηθφηεξα ηε δηδα-
ζθαιία ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ. Πξνζεγγίδνπκε ηα ζέκαηα απηά θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 
ζηφρνπο πνπ πξνσζνχλ ζε ζρέζε κε ηα ζχγρξνλα δεδνκέλα απφ ηηο γλσζηηθέο επηζηήκεο, 
ηελ Παηδαγσγηθή θαη ηε Φηινζνθία ηεο Δπηζηήκεο. Δμεηάδνπκε επίζεο ηε ζέζε ηνπο ζηα 
πιαίζηα ζπνπδψλ θαη ηα ζρνιηθά βηβιία, θαη επηζεκαίλνπκε κεξηθέο ζπλέπεηεο πνπ έρνπλ 

γηα ηηο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη ηελ εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

ΛΔΞΔΙ-ΚΛΔΙΓΙΑ: Γηαζεκαηηθφ εληαίν πιαίζην πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, Γηεπηζηεκνληθφηε-
ηα-δηαζεκαηηθφηεηα, επηζηεκνληθή κέζνδνο, θηινζνθία ηεο επηζηήκεο, δηδαθηηθή ησλ Φπζη-
θψλ Δπηζηεκψλ 

 

ΔΙΑΓΧΓΖ 

Ζ δηεπηζηεκνληθή-δηαζεκαηηθή γλψζε θαη κάζεζε θαη ε δηδαζθαιία ηεο επηζηεκνληθήο κεζφ-
δνπ απνηεινχλ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο εξεπλεηηθφ αληηθείκελν ηεο Γηδαθηηθήο θαη ε πξνψζε-
ζή ηνπο εηζάγεηαη δηεζλψο ζηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ησλ λεφηεξσλ πιαηζίσλ θαη πξνγξακ-
κάησλ ζπνπδψλ.  

ηηο επφκελεο ελφηεηεο παξνπζηάδνπκε ζπλνπηηθά (1) ην ραξαθηήξα ηεο δηεπηζηεκνληθήο 
γλψζεο θαη κάζεζεο θαη (2) ηηο ζχγρξνλεο αληηιήςεηο γηα ηελ επηζηεκνληθή κέζνδν, ζε ζπ-
ζρέηηζε κε ηα ζχγρξνλα δεδνκέλα θαη ηάζεηο ησλ ρψξσλ κε ηνπο νπνίνπο ε Γηδαθηηθή ησλ 
Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ παξαδνζηαθά ζπζρεηίδεη ηελ πξνψζεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο. Έηζη 
ζηηο γλσζηηθέο επηζηήκεο ε κειέηε κεηαηνπίδεηαη απφ ηηο αηνκηθέο ζηηο θνηλσληθέο, δειαδή 
αιιειεπηδξαζηηθέο δηαδηθαζίεο απφθηεζεο ηεο γλψζεο, ελψ ε παηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή 
έξεπλα εζηηάδεη ζην ζρεδηαζκφ λέσλ καζεζηαθψλ πεξηβαιιφλησλ πνπ επλννχλ ηε λνεκαην-
δφηεζε ηεο γλψζεο, ηελ αλάπηπμε θξηηηθήο ζθέςεο, ηελ αιιειεπίδξαζε θαη επηρεηξεκαηνιν-
γηθή ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ. Ζ ζπλζεψξεζε απφ ηελ άιιε πιεπξά ησλ βαζηθψλ πξνζεγγί-
ζεσλ ηεο επηζηήκεο ζηε ζχγρξνλε θηινζνθία ηεο επηζηήκεο νδεγεί ζε κηα δηεπξπκέλε αληί-
ιεςε γηα ηελ επηζηεκνληθή κέζνδν πνπ εκπεξηέρεη θαη ηηο γλσζηηθέο, αιιά θαη ηηο αμηνινγηθέο 
δηαδηθαζίεο θαη θνηλσληθέο παξακέηξνπο ηεο επηζηήκεο, θαη αλαγλσξίδεη π.ρ. φηη ε εμέιημε 
θαη επηθχξσζε ησλ επηζηεκνληθψλ πξνηάζεσλ, πέξα απφ ηελ απιή δηεμαγσγή πεηξακάησλ, 
απαηηεί ζρεδφλ πάληα δηαδηθαζίεο δηαιφγνπ θαη επηρεηξεκαηνινγίαο, νη νπνίεο δηακνξθψλν-
ληαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ηηο παξαδφζεηο θαη ηηο θνηλσληθέο πξαθηηθέο ησλ αξκφδησλ 
επηζηεκνληθψλ θνηλνηήησλ (βι. π.ρ. Grandy & Duschl 2007).  

Ζ πξνψζεζε ηεο δηαζεκαηηθήο κάζεζε, πνπ αθνξά φια καζήκαηα, θαη κηαο δηεπξπκέλε αληί-
ιεςεο γηα ηελ επηζηεκνληθή κέζνδν, πνπ αθνξά εηδηθφηεξα ηε δηδαζθαιία ησλ θπζηθψλ 
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επηζηεκψλ θαη πξνυπνζέηεη ηελ εκπινθή ησλ καζεηψλ ζε δηαδηθαζίεο δηαιφγνπ θαη επηρεη-
ξεκαηνινγίαο, βξίζθεηαη ζε ζχγθιηζε κε ηα δεδνκέλα θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο πνπ 
πξναλαθέξακε. Δπηδηψθνπκε, ζε κία πξψηε πξνζέγγηζε, θαη ζηα πεξηνξηζκέλα πιαίζηα 
απηήο ηεο εξγαζίαο, λα απνηηκήζνπκε θαηά πφζν ε δηεπηζηεκνληθή γλψζε θαη ε θαηαλφεζε 
ηεο θχζεο ηεο επηζηήκεο, θαη νη εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη πνπ απηέο πξνσζνχλ, παξνπζηάδνληαη 
κε ζαθήλεηα θαη ζηεξίδνληαη κε επάξθεηα ζην δηαζεκαηηθφ εληαίν πιαίζην πξνγξακκάησλ 
ζπνπδψλ (ΓΔΠΠ 2003) θαη ζηα λέα ζρνιηθά βηβιία. 

Ζ ΓΙΔΠΙΣΖΜΟΝΙΚΟΣΖΣΑ-ΓΙΑΘΔΜΑΣΙΚΟΣΖΣΑ ΣΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΟ 
ΚΑΙ ΣΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

Ζ δηεπηζηεκνληθή-δηαζεκαηηθή γλψζε απνζθνπεί ζηελ ππέξβαζε ηεο θιαδηθήο γλψζεο θαη 
ηε ζχλζεζε δηαθνξεηηθψλ επηζηεκνληθψλ θαη άιισλ επξχηεξσλ νπηηθψλ θαηά ηελ πξνζέγγη-
ζε ελφο αληηθεηκέλνπ, θαη απνηειεί ζέκα θαη εθπαηδεπηηθφ δεηνχκελν ηεο ηειεπηαίαο ηνπιάρη-
ζηνλ εηθνζαεηίαο. Ο ζηφρνο ηεο δηεπηζηεκνληθήο-δηαζεκαηηθήο κάζεζεο κφλν  πξφζθαηα 
δηαηππψζεθε ζηνπο ζηφρνπο ησλ ειιεληθψλ πιαηζίσλ ζπνπδψλ γηα ηελ ππνρξεσηηθή εθπαί-
δεπζε, σζηφζν ξεηά θαη κε ζεζκνζεηεκέλεο ζηξαηεγηθέο πξνψζεζεο.  

ην δηαζεκαηηθφ εληαίν πιαίζην πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ δηαηεξνχληαη ηα δηαθξηηά καζήκα-
ηα θαη ε απηνηειήο δηδαζθαιία ηνπο (πξάγκα ζπκβαηφ, θαηά ηελ αληίιεςή καο, κε ην φηη ε 
άζθεζε ηεο δηεπηζηεκνληθφηεηαο  πξνυπνζέηεη θαηαξρήλ ηελ εηδηθή επηζηεκνληθή γλψζε), 
αιιά θεληξηθή επηδίσμε δειψλεηαη φηη απνηειεί αθελφο ε θαηαθφξπθε ζπζρέηηζε ηεο γλψζεο 
θάζε επί κέξνπο γλσζηηθνχ αληηθείκελνπ, θαη αθεηέξνπ ε νξηδφληηα δηαζχλδεζε ησλ δηάθν-
ξσλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ, κε ηε βνήζεηα δηαζεκαηηθψλ ελλνηψλ, φπσο π.ρ. ζχζηεκα, 
αιιειεπίδξαζε, ελέξγεηα θ.α., θαη κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε δηαζεκαηηθψλ εξγαζηψλ κέζσ ηεο 
επεμεξγαζίαο θαηάιιεισλ ζεκάησλ, ψζηε ηα ζέκαηα απηά λα „θσηίδνληαη πνιππξηζκαηηθά‟, 
αλαδεηθλχνληαο έηζη ηε ζρέζε ηεο γλψζεο κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη πξνσζψληαο „ηε κάζε-
ζε πην ζχλζεησλ ελλνηψλ θαη ηθαλνηήησλ φπσο απηέο ηεο θαηαλφεζεο θαη επίιπζεο πξνβιε-
κάησλ (ΤΠΔΠΘ -Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην 2006, ζ. 5, 6).  

Θα πξέπεη σζηφζν λα δηεπθξηλίζνπκε φηη ε δηεπηζηεκνληθφηεηα-δηαζεκαηηθφηεηα, δελ απνηε-
ιεί απιά κηα εθπαηδεπηηθή θαηλνηνκία. χλζεηα πξνβιήκαηα ηεο επνρήο καο, φπσο νη πιηθέο 
αλάγθεο κεγάισλ πεξηνρψλ ηνπ πιαλήηε, ε δηαρείξηζε ησλ ξίζθσλ πνπ ζπλνδεχνπλ ηερλν-
ινγηθέο εθαξκνγέο επξείαο θιίκαθαο, ε πεξηβαιινληηθή θξίζε, ε πνιππνιηηηζκηθφηεηα θ.α., 
ππεξβαίλνπλ ηελ εκβέιεηα κηαο επηζηήκεο, θαη ε εχζηνρε αληηκεηψπηζή ηνπο απαηηεί ζχλζε-
ζε ηεο γλψζεο δηαθνξεηηθψλ επηζηεκψλ θαη άιισλ επξχηεξσλ νπηηθψλ, απαηηεί δηεπηζηεκν-
ληθέο δειαδή ζπδεηήζεηο, νη νπνίεο φκσο, εθηφο ησλ άιισλ, αλέδεημαλ θαη ηηο επηθνηλσληαθέο 
δπζθνιίεο ιφγσ ησλ εηδηθεπκέλσλ-θιαδηθψλ ηξφπσλ ζθέςεο ησλ εθπξνζψπσλ ηνπο. Απηή 
αθξηβψο ε θνηλσληθή αλάγθε ηεο αληηκεηψπηζεο ζχλζεησλ πξνβιεκάησλ κε δηεπηζηεκνληθέο 
ζπδεηήζεηο θαη ζπλαίλεζε θαη κε ηε ζπκβνιή ηεο εθπαίδεπζεο αληαλαθιάηαη δηεζλψο ζηνπο 
ζθνπνχο ησλ ζχγρξνλσλ πιαηζίσλ ζπνπδψλ, φπσο είλαη ε απφθηεζε δηεπηζηεκνληθήο θαη 
πνιχπιεπξεο γλψζεο, ε νιηζηηθή θαη θξηηηθή πξνζέγγηζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ε ηθαλφηεηα 
γηα πεξίζθεπηε ιήςε απνθάζεσλ, ε αλάπηπμε επηθνηλσληαθψλ, ν επηζηεκνληθφο εγγξακκα-
ηηζκφο ησλ πνιηηψλ θ.α. (βι. Develaki 2007a). 

ην λέν δηαζεκαηηθφ εληαίν πιαίζην ζπνπδψλ γηα ηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε (ΓΔΠΠ 
2003), πξνβάιινληαη θαη νξίδνληαη κε επαξθή ζαθήλεηα νη φξνη ηεο δηεπηζηεκνληθφηεηαο θαη 
ηεο δηαζεκαηηθφηεηαο. Ζ πξνψζεζε ηεο νξηδφληηαο δηαζχλδεζεο ησλ επηκέξνπο καζεκάησλ 
ππνζηεξίδεηαη π.ρ. κε ηε δηάρπζε δηαζεκαηηθψλ ελλνηψλ ζηα λέα ζρνιηθά βηβιία, κε ηε δηεμα-
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γσγή δηαζεκαηηθψλ εξγαζηψλ γηα φια ηα δηαθξηηά καζήκαηα ηνπ Γπκλαζίνπ πνπ θαηαιακβά-
λνπλ πεξίπνπ 10% ηνπ αληίζηνηρνπ δηδαθηηθνχ ρξφλνπ, θαη κε ηε ζπγθξφηεζε αλεμάξηεησλ 
„δηαζεκαηηθψλ‟ δηδαθηηθψλ αληηθεηκέλσλ ζην Γεκνηηθφ ρνιείν, (π.ρ. Μειέηε ηνπ πεξηβάιιν-
ληνο, Κνηλσληθή θαη πνιηηηθή Αγσγή, Δξεπλψ ην θπζηθφ θφζκν, ΓΔΠΠ 2003, ζ. 6). ην 
πιαίζην ζπνπδψλ ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ππάξρεη εηδηθή ζηήιε κε δηαζεκαηηθέο έλλνηεο, 
ελψ ηα αληίζηνηρα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζπκπεξηέρνπλ ζηε ζηήιε ησλ ελδεηθηηθψλ δξα-
ζηεξηνηήησλ κηθξέο δηαζεκαηηθέο αζθήζεηο, θαη παξνπζηάδνπλ ζπλνπηηθά κεξηθά δηαζεκαηη-
θά ζρέδηα εξγαζίαο. Δπίζεο, πεξηγξαθέο ηεο δηαζεκαηηθφηεηαο θαη ησλ ζηφρσλ ηεο, ζέκαηα 
θαη ζρέδηα δηεμαγσγήο δηαζεκαηηθψλ εξγαζηψλ δίλνληαη θαη ζηα βηβιία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, 
ελψ ηα λέα ζρνιηθά βηβιία πεξηέρνπλ ζρεηηθά έλζεηα πνπ παξαπέκπνπλ ζε δηαζεκαηηθέο 
εξγαζίεο θαη επηρεηξνχλ ηε ζχλδεζε ησλ επηζηεκνληθψλ γλψζεσλ κε ηελ θαζεκεξηλή δσή.  

Οη εθπαηδεπηηθνί αλαγλσξίδνπλ ηε βαξχηεηα ησλ ζηφρσλ θαη ηθαλνηήησλ πνπ πξνσζεί ε 
ζπλεξγαηηθή-δηεπηζηεκνληθή κάζεζε, σζηφζν έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηνπο, θπξίσο απηψλ πνπ 
δελ έρνπλ ζρεηηθή εκπεηξία π.ρ. απφ ηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε ή απφ άιια ζρνιηθά 
πξνγξάκκαηα, δηζηάδεη ή θαη αληηδξά ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ δηαζεκαηηθψλ εξγαζηψλ 
ζηελ πξάμε. ηηο ζρεηηθέο ζπδεηήζεηο πνπ είρακε, νη εθπαηδεπηηθνί επηθαινχληαη σο αλα-
ζηαιηηθέο αηηίεο ηελ έιιεηςε ρξφλνπ, ην θφξην εξγαζίαο πνπ απαηηεί ε επεμεξγαζία ησλ λέ-
σλ βηβιίσλ, ηελ ελδερφκελε ππεξθφξησζε ή κε αληαπφθξηζε θπξίσο ησλ „αδχλαησλ‟ καζε-
ηψλ, θαη ηειηθά ηηο δπζθνιίεο θαη ηελ απεηξία ηνπο ζηε κέζνδν project, ζηελ νπνία θπξίσο 
βαζίδεηαη ε δηεμαγσγή ησλ δηαζεκαηηθψλ εξγαζηψλ. Δπίζεο δηαπηζηψζακε, φηη παξά ηηο 
έζησ ζχληνκεο επηκνξθψζεηο θαη ηελ πιεζσξηζηηθή ζα ιέγακε κεξηθέο θνξέο βηβιηνγξαθία, 
ππάξρεη ζρεηηθή ζχγρπζε σο πξνο ηηο βαζηθέο ζεσξεηηθέο θαη νξγαλσηηθέο αξρέο ηεο κεζφ-
δνπ project, ελψ ηε ζεκαληηθφηεξε θαηά ηε γλψκε καο πξνυπφζεζε ηεο επηηπρίαο ηεο απνηε-
ιεί αθξηβψο ε εμάζθεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζπληνληζηηθνχο θαη θαηεπζπληηθνχο ξφινπο 
θαη ζηε δηαρείξηζε θαη θαηεχζπλζε ησλ νκάδσλ θαη ησλ δηαινγηθψλ ζπδεηήζεσλ ζηελ ηάμε.  

Ζ ΦΤΖ ΣΖ ΔΠΙΣΖΜΟΝΙΚΖ ΜΔΘΟΓΟΤ ΣΖ ΦΙΛΟΟΦΙΑ ΣΖ ΔΠΙΣΖΜΖ, ΣΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΙ ΣΖ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΦΤΙΚΧΝ ΔΠΙΣΖΜΧΝ 

Οη βαζηθέο θαηεπζχλζεηο ηεο ζχγρξνλεο θηινζνθίαο ηεο επηζηήκεο θψηηζαλ δηαθνξεηηθέο 
πιεπξέο ηεο επηζηεκνληθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ζπκβάιινπλ ζηε δηεχξπλζε ησλ αληηιήςεψλ 
γηα ηελ επηζηεκνληθή κέζνδν. Ο Δκπεηξηζκφο θαη Λνγηθφο Δκπεηξηζκφο αληηιακβάλεηαη ηελ 
επηζηήκε λα θηλείηαη θαη λα θαζνξίδεηαη απφ ηηο αηζζεηεξηαθέο παξαηεξήζεηο θαη ηνλ θιαζ-
ζηθφ πεηξακαηηζκφ, θαη ζεσξεί φηη ε θξίζε ησλ επηζηεκνληθψλ πξνηάζεσλ γίλεηαη βάζεη ηνπ 
ππνζεηηθν-παξαγσγηθνχ κνληέινπ (ε εκπεηξηθή δηάςεπζε ησλ πξνγλψζεσλ κηαο ζεσξίαο 
ζπλεπάγεηαη θαη ηε δηάςεπζε ηεο ζεσξίαο απφ ηελ νπνία παξάγνληαη νη πξνγλψζεηο), ην 
νπνίν ζηεξίδεηαη ζηελ απινπζηεπκέλε αληίιεςε φηη ην πείξακα κπνξεί ζε θάζε πεξίπησζε 
λα απνηειεί ηνλ επαξθή θαη κνλνζήκαλην θξηηή γηα ηελ νξζφηεηα ή κε ησλ επηζηεκνληθψλ 
ππνζέζεσλ. Ζ αληίιεςε απηή ακθηζβεηήζεθε έληνλα κε βάζηκα επηρεηξήκαηα, φηη π.ρ. ε 
εξκελεία ησλ παξαηεξήζεσλ εμαξηάηαη απφ ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηνπ παξαηεξεηή, φηη νη 
επηζηήκνλεο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο αμηνινγνχλ δηαθνξεηηθά ηελ απνδεηθηηθή ηζρχ ησλ ίδησλ 
δεδνκέλσλ, αλάινγα κε ην ελλνηνινγηθφ θαη κεζνδνινγηθφ πιαίζην ηεο ζεσξίαο κε ηελ νπνία 
ηα εξκελεχνπλ, θ.α., πξάγκα πνπ  εληφπηζε ην θελφ ηνπ ππνζεηηθν-παξαγσγηθνχ κνληέινπ 
σο πξνο ηα αμηνινγηθά θξηηήξηα γηα ηελ επηινγή θπξίσο κεηαμχ αληαγσληδφκελσλ ζεσξηψλ. 
Οη ηζηνξηθά πξνζαλαηνιηζκέλεο θηινζνθηθέο θαη θνηλσληνινγηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο επηζηή-
κεο επεζήκαλαλ ηνλ θαζνδεγεηηθφ ξφιν ησλ ζεσξηψλ, αιιά ζπγρξφλσο θαη ηελ εμάξηεζε 
ηνπο απφ ζπγθεθξηκέλεο θνζκνζεσξίεο, πξαθηηθέο θαη παξαδφζεηο ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφ-
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ηεηαο, αλαδεηθλχνληαο έηζη ηελ εκπινθή ηεο  θνηλσληθήο δηάζηαζεο ηεο επηζηήκεο ζηελ αλά-
πηπμε θαη ηελ επηινγή ησλ ζεσξηψλ (θνηλσληθν-ςπρνινγηθήο θχζεσο θξηηήξηα επηινγήο, 
ελδνεπηζηεκνληθέο ζπκβάζεηο σο πξνο ηηο αξεηέο ησλ ζεσξηψλ θιπ., π.ρ. Popper 1989, 
Kuhn 1974a, 1974b, 1989, Lakatos 1974, Feyerabend 1981 θ.α.). Ζ κνληειν-ζεσξεηηθή 
άπνςε πνπ αθνινχζεζε, δηαβιέπεη ζηνλ ππξήλα ηεο εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηε ζπλερή 
δεκηνπξγία, βειηίσζε ή θαη αλαζεψξεζε ζεσξεηηθψλ κνληέισλ, θαη εξκελεχεη ηε ζρέζε ησλ 
ζεσξηψλ κε ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν βάζεη ηνπ δηακεζνιαβεηηθνχ ξφινπ ησλ κνληέισλ, αιιά 
θαη αλαγλσξίδεη ην θνηλσληθφ πιαίζην ηεο επηζηήκεο σο ζεκαληηθφ παξάγνληα θαηά ηελ 
αηηηνιφγεζε θαη δηάδνζε ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο. (Γηα ηε ζεσξία ησλ κνληέισλ θαη δηδα-
θηηθέο ζπζρεηίζεηο ηεο, βι. π.ρ. Suppe 1977, Giere 1988, 1999, Nersessian 2005, Grandy 
2003, Justi & Gilbert 2003, Halloun 2004, Develaki 2007b).  

Απφ ηε ζπλ-ζεψξεζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ πξνζεγγίζεσλ πξνθχπηεη κηα επξχηεξε αληίιε-
ςε γηα ηελ επηζηεκνληθή κέζνδν, πνπ ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηηο γλσζηηθέο, αιιά θαη ηηο αμην-
ινγηθέο δηαδηθαζίεο ηεο επηζηήκεο, θαη αλαγλσξίδεη ζήκεξα φηη ν έιεγρνο ησλ ππνζέζεσλ 
ιακβάλεη ρψξα ζε πην ζχλζεηα πιαίζηα απφ ηελ απιή δηεμαγσγή πεηξακάησλ, θαη απαηηεί 
δηαθνξνπνηεκέλεο ζηξαηεγηθέο δηαιφγσλ θαη επηρεηξεκαηνινγίαο ησλ επηζηεκφλσλ θαηά ηελ 
παξνπζίαζε θαη αηηηνιφγεζε ησλ καξηπξηψλ θαη απνδείμεσλ πνπ πξνζθνκίδνπλ. Οη ζρεηη-
θέο έξεπλεο δείρλνπλ σζηφζν, φηη ζηελ πξάμε ε δηδαζθαιία ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ ζπλερί-
δεη λα πεξηνξίδεηαη ζε εκπεηξηζηηθέο θαη ππνζεηηθν-παξαγσγηθέο αληηιήςεηο, κε ζπλέπεηα φηη 
νη παξαδνζηαθέο κέζνδνη δηδαζθαιίαο αλαθέξνληαη κελ ζηηο γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο ηεο επη-
ζηεκνληθήο δξαζηεξηφηεηαο, ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν θαηάιιεια, παξαιείπνπλ φκσο, φπσο 
ήδε αλαθέξακε, ηα αμηνινγηθά θξηηήξηα ησλ επηζηεκφλσλ θπξίσο γηα ηελ επηινγή κεηαμχ 
ελαιιαθηηθψλ πξνηάζεσλ, θαζψο θαη ηηο δηαδηθαζίεο δηαιφγνπ θαη επηρεηξεκαηνινγίαο ησλ 
επηζηεκφλσλ θαηά ηελ αηηηνιφγεζε/επηθχξσζε θαη κεηάδνζε ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο, 
(βι. Grandy & Duschl 2007, Nersessian 2005).  

ην Πιαίζην πνπδψλ γηα ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο, ε αλαθνξά ζηελ πξνψζεζε θαη ηε θχζε 
ηεο επηζηεκνληθήο κεζφδνπ δηαηππψλεηαη σο εμήο: Βαζηθφο ζθνπφο ηεο δηδαζθαιίαο ησλ 
θπζηθψλ επηζηεκψλ, κεηαμχ άιισλ, απνηειεί ε ζπκβνιή ηεο „ζηελ εμνηθείσζε ηνπ καζεηή κε 
ηνλ επηζηεκνληθφ ηξφπν ζθέςεο, ηελ επηζηεκνληθή κεζνδνινγία (παξαηήξεζε, ζπγθέληξσζε
-αμηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ, δηαηχπσζε ππνζέζεσλ, πεηξακαηηθφ έιεγρφ ηνπο, αλάιπζε θαη 
εξκελεία δεδνκέλσλ, εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ, ηθαλφηεηα γελίθεπζεο θαη θαηαζθεπήο πξν-
ηχπσλ) θαη κε ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ηεο πιεξνθνξηθήο, ψζηε θαη σο κειινληηθφο επηζηή-
κνλαο λα είλαη ηθαλφο γηα έξεπλα θαη ηερλνινγηθφ ζρεδηαζκφ‟ (ΓΔΠΠ 2003, 443). Ζ δηαηχ-
πσζε απηή αλαθέξεηαη ζηηο γλσζηηθέο  κφλν επηζηεκνληθέο δηαδηθαζίεο, π.ρ. δηαηχπσζε 
ππνζέζεσλ, θαηαζθεπή πξνηχπσλ, ηελ θξίζε ησλ νπνίσλ πεξηνξίδεη ζηνλ πεηξακαηηθφ ηνπο 
έιεγρν, ρσξίο πεξαηηέξσ αλαθνξά ζην ραξαθηεξηζηηθφ, ζε ζχγθξηζε κε άιινπο ρψξνπο, 
ηξφπν θαη είδνο αηηηνιφγεζεο-επηρεηξεκαηνινγίαο ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ, επίζεο δελ 
πξνζδηνξίδεη πνηα αληίιεςε γηα ηελ επηζηεκνληθή κέζνδν ζεσξείηαη έγθπξε ή θαηάιιειε λα 
πξνσζεζεί ζην δηδαθηηθφ πιαίζην. Ζ αλαθνξά βέβαηα ζηα πξφηππα-κνληέια θαη ηε κνληειν-
πνίεζε παξαπέκπνπλ ζε λεφηεξεο αληηιήςεηο (κνληειν-ζεσξεηηθή άπνςε), ή ηνπιάρηζηνλ 
αθήλνπλ ηε δπλαηφηεηα ππέξβαζεο ησλ εκπεηξηζηηθψλ θαη ππνζεηηθν-παξαγσγηθψλ αληηιή-
ςεσλ, ε πξσηνβνπιία απηή σζηφζν, θαζψο θαη ν ηξφπνο ελζσκάησζεο ηεο θχζεο ηεο επη-
ζηήκεο ζηα βηβιία θαη ηε δηδαζθαιία αθήλεηαη ζηνπο ζπγγξαθείο ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ ή 
θαη ζηνπο ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, νη νπνίνη φκσο, φπσο δείρλνπλ ζρεηηθέο έξεπλεο, δελ 
δηαζέηνπλ ην θαηάιιειν θαη επαξθέο γηα ην ζθνπφ απηφ επηζηεκνινγηθφ ππφβαζξν.  
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Γίλνπκε θάπνηα ζηνηρεία γηα αλαθνξέο ζηελ επηζηεκνληθή κέζνδν πνπ γίλνληαη ζηα βηβιία 
ησλ επηκέξνπο καζεκάησλ ησλ Φπζηθψλ επηζηεκψλ θαη ζε ζρεηηθφ επηκνξθσηηθφ ηεχρνο ηνπ 
Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ (2006). Ρεηή αλαθνξά ζηε θχζε ηεο επηζηεκνληθήο κεζφδνπ γίλε-
ηαη ζηελ εηζαγσγή ηνπ βηβιίνπ ηνπ καζεηή ηεο Βηνινγίαο (Α θαη Γ Γπκλαζίνπ, ζ. 11-12 θαη 10
-11 αληίζηνηρα), ηελ νπνία ζαθψο ζεσξείηαη φηη αληηπξνζσπεχεη ην ππνζεηηθν-παξαγσγηθφ 
κνληέιν ηνπ Λνγηθνχ Δκπεηξηζκνχ, ρσξίο έζησ θάπνηα λχμε γηα ηηο πνηθίιεο άιιεο παξακέ-
ηξνπο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ επηζηεκνληθή έξεπλα, ελψ ζην πεξηερφκελν ηνπ βηβιίνπ ηεο Γ 
Γπκλαζίνπ γίλνληαη θάπνηεο αλαθνξέο γηα ηε θχζε ηεο επηζηήκεο, π.ρ. ζηα θεθάιαηα γηα ηε 
βηνηερλνινγία θαη γηα ηελ εμέιημε ησλ νξγαληζκψλ. ην βηβιίν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ππελζπκίδε-
ηαη ν ζηφρνο ηεο εμάζθεζεο ησλ καζεηψλ κε ζηνηρεία ηεο επηζηεκνληθήο κεζφδνπ, κε αλαθν-
ξά θαη πάιη ζηηο γλσζηηθέο κφλν δηαδηθαζίεο (παξαηεξήζεηο, ηαμηλφκεζή ηνπο, δηαηχπσζε 
ππνζέζεσλ), δηεπθξηλίδεηαη φηη γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ ζεκάησλ επηιέγεηαη άιινηε ε αλαιπ-
ηηθή κέζνδνο (π.ρ. γηα ην DNA θαη ηηο αληηδξάζεηο κεηαβνιηζκνχ) θαη άιινηε ε νιηζηηθή (π.ρ. 
γηα ηε γελεηηθή, ηελ εμέιημε, ηελ νηθνινγία), θαη επηζεκαίλνληαη θάπνηεο ραξαθηεξηζηηθέο θαη 
νπζηαζηηθέο γηα ηελ επηζηήκε ηεο Βηνινγίαο κεζνδνινγηθέο δηαθνξέο σο πξνο ην πείξακα 
θαη ηελ επαγσγηθή κέζνδν. 

Ρεηή αλαθνξά ζηε θχζε ηεο επηζηεκνληθήο κεζφδνπ γίλεηαη θαη ζηελ εηζαγσγή ηνπ βηβιίνπ 
ηνπ καζεηή ηεο Φπζηθήο (Β Γπκλαζίνπ, ζ. 11-13), φπνπ επίζεο εθπξνζσπείηαη θαη πεξηγξά-
θεηαη ην ππνζεηηθν-παξαγσγηθφ κνληέιν, αλαθέξεηαη σζηφζν, φηη ε δηαδηθαζία ησλ ππνζεηη-
θν-παξαγσγηθψλ βεκάησλ δελ αθνινπζείηαη πάληνηε θαη πηζηά: „Πνιιέο θνξέο νη επηζηήκν-
λεο αθνινπζνχλ ηε δηαίζζεζε ηε θαληαζία θαη ηελ έκπλεπζή ηνπο, λνεηηθέο ιεηηνπξγίεο, νη 
νπνίεο δελ ππαθνχνπλ πάληνηε ζε θαλφλεο‟ (ζ.13). Δπηζεκαίλεηαη επίζεο ε δηαζεζηκφηεηα 
ηεο επηζηήκεο γηα έιεγρν θαη αλαζεψξεζε ησλ πξνηάζεσλ θαη ζεσξηψλ ηεο ελφςεη δπζεξκή-
λεπησλ ή αζχκβαησλ κε ηε ζεσξία εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ. ην βηβιίν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη 
ζην επηκνξθσηηθφ ηεχρνο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ ππνζηεξίδεηαη ε δηδαθηηθή πξνζέγ-
γηζε ησλ Φπζηθψλ επηζηεκψλ ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο ζχγρξνλεο επηζηεκνληθήο κεζφδνπ, 
ελνπνίεζε, ππνζεηηθν-παξαγσγηθή δφκεζε ησλ ζεσξηψλ, δπλαηφηεηα εκπεηξηθνχ ειέγρνπ, 
δεκηνπξγία απιψλ ζεσξεηηθψλ κνληέισλ, πεηξακαηηθφο έιεγρνο ησλ πξνβιέςεσλ, επηθχξσ-
ζε, δηάςεπζε ή δηαηχπσζε λέσλ ζρέζεσλ, αμηνιφγεζε ησλ βαζηθψλ ππνζέζεσλ ηνπ ζεσ-
ξεηηθνχ κνληέινπ (2006, ζ. 100), ζηνηρεία πνπ σζηφζν δελ επαλεκθαλίδνληαη κε ηθαλνπνηε-
ηηθή επθξίλεηα θαη δελ αμηνπνηνχληαη επαξθψο ζηα πεξηερφκελα ηνπ βηβιίνπ. Δχζηνρα ελζσ-
καηψλεηαη ε δηάθξηζε κεηαμχ ηεο επηζηεκνληθήο θαη ηεο θαζεκεξηλήο γιψζζαο ζην θεθάιαην 
ηεο θηλεκαηηθήο, ελψ αθνξκέο γηα ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηε θχζε ηεο επηζηήκεο δίλνληαη κε 
ηελ αλαθνξά ηνπ ελνπνηεηηθνχ ραξαθηήξα ηεο αξρήο ηεο δηαηήξεζεο ηεο ελέξγεηαο, ή κε ηε 
ρξήζε ηνπ ζσκαηηδηαθφ κνληέινπ γηα ηελ εξκελεία ησλ ζεξκηθψλ θαηλνκέλσλ. 

ηελ εηζαγσγή ησλ βηβιίσλ ηνπ καζεηή ηεο Υεκείαο (Β θαη Γ Γπκλαζίνπ) δελ γίλεηαη αλαθν-
ξά ζηελ επηζηεκνληθή κέζνδν, ζηελ παξνπζίαζε ησλ ζεκάησλ ζηα βηβιία επηδηψθεηαη ν 
εκπεηξηθν-επαγσγηθφο ηξφπνο, δίλνληαη ηζηνξηθά ζηνηρεία απφ ηελ επηζηήκε, θαη ελζσκαηψ-
λνληαη θάπνηεο αλαθνξέο ζηε θχζε ηεο επηζηήκεο π.ρ. ζην θεθάιαην  γηα ηα άηνκα-κφξηα θαη 
γηα ηνλ πεξηνδηθφ πίλαθα ησλ ζηνηρείσλ. ην βηβιίν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηεο Γ Γπκλαζίνπ δίλν-
ληαη ζηνηρεία κεξηθψλ θηινζνθηθψλ ζεσξηψλ γηα ηελ επηζηήκε (ην επαγσγηθφ θαη ππνζεηηθν-
παξαγσγηθφ ζρήκα θαη ζηνηρεία απφ ηε ζεσξία ηνπ Popper, ηνπ Bachelard θαη ηνπ Kuhn), 
ελψ ηε κέζνδν ηεο Υεκείαο ζεσξείηαη φηη εθπξνζσπεί ην ππνζεηηθν-παξαγσγηθφ κνληέιν, κε 
έκθαζε ζην εκπεηξηθν-επαγσγηθνχ ζηνηρείνπ γηα ην ζρεκαηηζκφ ησλ ζεσξηψλ (απφ πιήζνο 
επηκέξνπο παξαηεξήζεσλ/πεηξακαηηθψλ δεδνκέλσλ γίλεηαη θαζνιηθή, δηαρξνληθή γελίθεπ-
ζε). ην επηκνξθσηηθφ ηεχρνο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ δηεπθξηλίδεηαη φηη γηα δηδαθηη-
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θνχο ιφγνπο έγηλε πξνζπάζεηα πξνζαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπ Γπκλαζίνπ 
ζε έλα πην επαγσγηθφ κνληέιν ζε ζρέζε κε ην παξαγσγηθφ κάιινλ πξνεγνχκελν πξφγξακ-
κα (ζ. 104).  

ε ζχγθξηζε κε ηα πξνεγνχκελα, ε πξνψζεζε κηαο δηεπξπκέλεο, πέξα απφ ην εκπεηξηζηηθφ 
θαη ππνζεηηθν-παξαγσγηθφ κνληέιν, αληίιεςεο γηα ηελ επηζηεκνληθή κέζνδν (ζπλζεψξεζε 
ησλ γλσζηηθψλ, αμηνινγηθψλ θαη θνηλσληθψλ παξακέηξσλ ηεο επηζηήκεο) έρεη ζπλέπεηεο γηα 
ηηο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ηάμεο. Θα πξέπεη π.ρ. λα ζπλεηδεην-
πνηείηαη ην ζεσξεηηθφ πιαίζην πξνζέγγηζεο ελφο θαηλνκέλνπ (π.ρ. θηλεκαηηθή ή ελεξγεηαθή 
πξνζέγγηζε), ην νπνίν θηιηξάξεη ηηο εξσηήζεηο πνπ ηίζεληαη θαη θαηεπζχλεη ηελ απφθηεζε, 
επηινγή θαη ηνλ θαηάιιειν ρεηξηζκφ ησλ κεηξήζεσλ/δεδνκέλσλ, ψζηε νδεγήζνπλ ζηε δεκη-
νπξγία εξκελεπηηθψλ πξνηάζεσλ/κνληέισλ, ελψ ε αηηηνιφγεζε ηεο επηινγήο κεηαμχ ελαιια-
θηηθψλ κνληέισλ κε ηξφπνπο αλάινγνπο ησλ επηζηεκνληθήο αηηηνιφγεζεο εληζρχεη ηελ θξηηη-
θή ζηάζε, ηηο επηρεηξεκαηνινγηθέο, επηθνηλσληαθέο θαη άιιεο ηθαλφηεηεο ησλ καζεηψλ. Οη 
δξαζηεξηφηεηεο απηέο, επνκέλσο, δελ πξνσζνχλ κφλν ηνπο ζηφρνπο ηεο Γηδαθηηθήο ησλ θπ-
ζηθψλ επηζηεκψλ ζην πλεχκα ηνπ λένπ πιαηζίνπ ζπνπδψλ (εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε ηε 
ζχγρξνλε επηζηεκνληθή κέζνδν θαη ηνλ επηζηεκνληθφ ηξφπν ζθέςεο), αιιά πξνσζνχλ ζπγ-
ρξφλσο θαη επξχηεξνπο παηδαγσγηθνχο ζηφρνπο (δηαζεκαηηθέο ηθαλφηεηεο, Γ.Δ.Π.Π.. 2003), 
φπσο είλαη ε αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο γηα θξηηηθή ζθέςε, γηα ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο, γηα 
επηρεηξεκαηνινγηθφ δηάινγν θαη ζπλεξγαζία, γηα ηελ αηηηνινγεκέλε ιήςε απνθάζεσλ θ.α. 
(βι. Develaki 2007a). Γελ ππνβνεζνχληαη φκσο απφ ην παξαδνζηαθφ δηδαθηηθφ κνληέιν ησλ 
σξηαίσλ βαζηθά δηδαθηηθψλ ελνηήησλ πνπ επηθεληξψλνπλ ηε κάζεζε ζε δηαθξηηέο έλλνηεο 
θαη ζηελ θάιπςε επξείαο χιεο, παξά ζηα εληαία ζπζηήκαηα γλψζεο πνπ αλέπηπμε ε επηζηή-
κε. Αληί απηνχ ζχγρξνλεο πξνηάζεηο ππνζηεξίδνπλ (βι. Grandy & Duschl 2007) ηε δηδαζθα-
ιία επξχηεξσλ δηδαθηηθψλ ελνηήησλ π.ρ. γχξσ απφ ηηο „κεγάιεο ηδέεο‟ ηεο επηζηήκεο, ηνπν-
ζεηεκέλσλ ζην επξχηεξν θηινζνθηθφ θαη ηζηνξηθφ ηνπο πιαίζην (βι. Γεβειάθε 2002). 

Γηα ηελ πξνψζεζε ησλ παξαπάλσ ππάξρνπλ βέβαηα δεηήκαηα θαη πεξηνξηζηηθέο ζπλζήθεο 
πνπ πξέπεη λα ζπλεμεηαζηνχλ, φπσο π.ρ. ηα γλσζηηθά φξηα ησλ καζεηψλ αλά ειηθία, ηα 
θαηάιιεια είδε κνληέισλ γηα θάζε επίπεδν δηδαθηέαο χιεο, ε έιιεηςε ρξφλνπ, νηθνλνκηθνί 
παξάγνληεο θιπ. Έλαο πξσηαξρηθφο πεξηνξηζκφο ζρεηίδεηαη κε ηηο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπ-
ηηθψλ γηα ηε θχζε ηεο επηζηήκεο θαη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο ζηε δηεμαγσγή δηαινγηθψλ ζπδεηή-
ζεσλ ζηελ ηάμε, ή ζηε δηδαζθαιία εκβαζπληηθψλ ελνηήησλ ζπζηεκηθήο γλψζεο, θαη παξα-
πέκπεη βέβαηα ζην δήηεκα ηεο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. ρεηηθέο έξεπλεο δείρλνπλ 
φηη νη επηζηεκνινγηθέο αληηιήςεηο π.ρ. θνηηεηψλ θαη λενδηφξηζησλ εθπαηδεπηηθψλ αληηζηνη-
ρνχλ ζηηο ρακειφηεξεο βαζκίδεο ηεο θιίκαθαο πνπ αμηνινγεί ηηο αληηιήςεηο π.ρ. γηα ηε θχζε 
ηεο επηζηεκνληθήο εμήγεζεο (βι. Grandy & Duschl 2007), ή γηα ηε θχζε θαη ηηο ιεηηνπξγίεο 
ησλ κνληέισλ θαη ηεο κνληεινπνίεζεο, έλλνηεο πνπ θαη ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, εηδηθά 
ζηα παιαηφηεξα, ρξεζηκνπνηνχληαη ζπγθερπκέλα θαη ρσξίο ζαθή νξνινγία (Justi & Gilbert 
2003). 

Ζ εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο αληηιήςεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ πξναλαθέξακε, αιιά 
θαη ε γεληθφηεξε δηδαθηηθή θαη παηδαγσγηθή ηνπο θαηάξηηζε, αλήθεη θαηά ηε γλψκε καο ζηε 
βαζηθή ηνπο εθπαίδεπζε, πνπ εηδηθά γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπ-
ζεο ιείπεη νπζηαζηηθά εμνινθιήξνπ απφ ηα ειιεληθά παλεπηζηήκηα. Ζ εθπαίδεπζε απηή ζα 
απνηεινχζε ηελ απαξαίηεηε βάζε θαη γηα ηηο επφκελεο ζπνξαδηθέο επηκνξθψζεηο, επίζεο 
απαξαίηεηεο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη γηα ηελ επαγγεικα-
ηηθή εμέιημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  
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(vpana@sch.gr) 

 
 
ΠΔΡΙΛΖΦΖ: ηελ εξγαζία απηή ,παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα έξεπλαο, ζην πιαίζην 
ηεο νπνίαο δηεξεπλήζεθαλ νη δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη θαζεγεηέο/ηξηεο ησλ Φπζη-
θψλ Δπηζηεκψλ πξνθεηκέλνπ λα πινπνηήζνπλ δηαζεκαηηθά ζρέδηα εξγαζίαο. ηελ έξεπλα 
ζπκκεηείραλ 50 εθπαηδεπηηθνί απφ ηνπο λνκνχο Καξδίηζαο θαη Σξηθάισλ νη νπνίνη δηδά-
ζθνπλ ηα λέα δηδαθηηθά παθέηα γηα ηα καζήκαηα  Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Γπκλαζίνπ θαηά 
ην ηξέρνλ ζρνιηθφ έηνο (2007-08). Γηα ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε εξσηεκαην-
ιφγην κε εξσηήζεηο θιεηζηνχ θαη αλνηθηνχ ηχπνπ. χκθσλα κε ηηο απαληήζεηο, νη πεξηζζφηε-
ξνη θαζεγεηέο /ηξηεο ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ δελ είλαη επηκνξθσκέλνη  ζε ζέκαηα παηδαγσ-
γηθήο  θαη ζχγρξνλσλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ θαη  ζεσξνχλ σο κεγαιχηεξε δπζθνιία ηελ 
έιιεηςε ρξφλνπ γηα ηελ  πινπνίεζε δηαζεκαηηθψλ εξγαζηψλ. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δπ-
ζθνιηψλ  πξνηείλεηαη ε δηεμαγσγή ζρεδίνπ εξγαζίαο πνπ ζα  έρεη σο θχξηα πεγή πιεξνθν-
ξηψλ κηα ελφηεηα ηνπ βηβιίνπ ηνπ καζεηή, ελψ νη εξγαζίεο ηνπ δηδαθηηθνχ παθέηνπ,  εθφζνλ 
απηέο θξίλνληαη θαηάιιειεο, ζα  ελζσκαηψλνληαη θαη ζα δηεθπεξαηψλνληαη, απφ νκάδεο 
καζεηψλ ζην πιαίζην ηνπ δηαζεκαηηθνχ ζρεδίνπ. Χο παξάδεηγκα παξνπζηάδεηαη ην ζέκα 
«Άλζξσπνο θαη Γηαηξνθή». 
 
ΛΔΞΔΙ-ΚΛΔΙΓΙΑ: δηαζεκαηηθφ ζρέδην εξγαζίαο, θπζηθέο επηζηήκεο, απφςεηο θαζεγεηψλ/
ηξησλ 
 

ΔΙΑΓΧΓΖ 

χκθσλα κε ηελ αλαθνξά ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ (2002) ζην Γηαζεκαηηθφ Δληαίν 
Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδψλ ππνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο, κε ηνλ φξν Γηαζεκαηηθφηεηα 
ζην ζρνιείν, ελλννχκε  ηελ νξγάλσζε ηεο ζρνιηθήο γλψζεο δηακέζνπ ζεκάησλ θαη φρη  δηα-
θξηηψλ καζεκάησλ.   Χζηφζν κε ην λέν   Γηαζεκαηηθφ    Δληαίν    Πιαίζην      Πξνγξακκάησλ 
πνπδψλ, Γ.Δ.Π.Π.. ( ΦΔΚ:1366,η.Β'18-10-2001/1373,η.Β',18-10-2001/ 1374, η.Β', 18-10-
2001 / 1375, η.Β', 18-10-2001 / 1376, η.Β', 18-10-2001), δηαηεξνχληαη ηα δηαθξηηά καζήκαηα, 
αιιά ηαπηφρξνλα πξνσζνχληαη πνηθίινη ηξφπνη ζπζρέηηζεο ηεο γλψζεο, κε θαηάιιειε νξγά-
λσζε ηεο δηδαθηέαο χιεο θάζε γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ, έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε επε-
μεξγαζία ζεκάησλ απφ πνιιέο νπηηθέο γσλίεο. 

Ζ γεληθφηεξε απηή πξνζέγγηζε νξηδφληηαο δηαζχλδεζεο ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ, θαηά 
ηελ νπνία δηαηεξνχληαη ηα δηαθξηηά καζήκαηα αλαθέξεηαη σο ∆ηεπηζηεκνληθή Πξνζέγγη-
ζε.  

Γελλάηαη ην εξψηεκα πψο ζηελ πξάμε επηηπγράλεηαη ε Γηεπηζηεκνληθή Πξνζέγγηζε ηεο 
γλψζεο; 

χκθσλα κε ην Γ.Δ.Π.Π.., ε Γηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε επηηπγράλεηαη: 
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Α) Με ηε δηδαζθαιία ζεκειησδψλ δηαζεκαηηθψλ ελλνηψλ, πνπ εκθαλίδνληαη ζε δηάθνξα 
καζήκαηα( π.ρ. ε έλλνηα ηνπ ζπζηήκαηνο, ηεο αιιειεπίδξαζεο, ηνπ ρψξνπ, ηνπ ρξφλνπ) 

Β) Με ηελ πξαγκαηνπνίεζε «δηαζεκαηηθψλ» εξγαζηψλ εληφο ησλ δηαθξηηψλ καζεκάησλ θαη 
εθηφο απηψλ ζην πιαίζην δηαθνξεηηθψλ καζεκάησλ. 

Οη δηαζεκαηηθέο εξγαζίεο αληηζηνηρνχλ ζηηο ελδεηθηηθέο δηαζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 
Αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο (ΦΔΚ 303,304/2003)  ή ζε ζρέδηα  εξγαζίαο ( project) γηα ηε κε-
ιέηε ζεκάησλ, φπσο ην  λεξφ, ε δηαηξνθή θ.ά. πνπ κπνξεί λα γίλεη κε ηε ζπλεξγαζία δηαθφ-
ξσλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη αλάινγα κε ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ. 

Γηα ηελ πινπνίεζε απηψλ ησλ εξγαζηψλ πξνβιέπεηαη λα αθηεξψλεηαη ζπγθεθξηκέλνο ρξφ-
λνο, πνπ θζάλεη πεξίπνπ ην 10% ηνπ εηήζηνπ δηδαθηηθνχ ρξφλνπ θάζε γλσζηηθνχ αληη-
θεηκέλνπ.  Απηφ ζεκαίλεη φηη γηα έλα κάζεκα πνπ δηδάζθεηαη δχν ψξεο ηελ εβδνκάδα, κπν-
ξνχλ λα αθηεξσζνχλ πεξίπνπ 5 ψξεο γηα ηε δηεμαγσγή κηαο δηαζεκαηηθήο εξγαζία. 

Ση είλαη ηα δηαζεκαηηθά ζρέδηα εξγαζίαο θαη γηαηί είλαη θαιφ λα πινπνηνχληαη 

Οη δηαζεκαηηθέο εξγαζίεο ή ηα δηαζεκαηηθά ζρέδηα εξγαζίαο  είλαη κηθξέο έξεπλεο, πνπ γίλν-
ληαη απφ ηνπο καζεηέο γηα ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηνπ ελδηαθέξνληφο ηνπο θαη πξνθχπηνπλ 
απφ ην πεξηερφκελν ησλ καζεκάησλ.  Ζ έξεπλα ελφο ζέκαηνο αθνινπζεί ζπγθεθξηκέλα βήκα-
ηα (Παλαγησηίδνπ 2005)  θαη θαηαιήγεη ζε ζπκπεξάζκαηα  ηα νπνία παξνπζηάδνληαη κε 
ηεθκεξησκέλν ηξφπν. Καηά ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο θαιιηεξγνχληαη ηθαλφηεηεο θξηηηθήο θαη 
δεκηνπξγηθήο ζθέςεο, φπσο θαη ηθαλφηεηεο ζπλεξγαζίαο θαη επηθνηλσλίαο, Δπηπιένλ ε γλψ-
ζε πνπ απνθηάηαη δελ είλαη απνζπαζκαηηθή αιιά ζπλδέεηαη κε ηα βηψκαηα θαη ηελ θαζεκε-
ξηλφηεηα ηνπ καζεηή θαη ην βνεζά ζε κηα εληαία αληηκεηψπηζε ηεο δσήο.  

Ζ θηλεηνπνίεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο  ησλ καζεηψλ θαη ε εθκάζεζε ηνπ ηξφπνπ δηεμαγσγήο 
κηαο κηθξήο έξεπλαο, ε αλαγλψξηζε θαη επίιπζε ελφο πξνβιήκαηνο πνπ ζπρλά έρεη ζρέζε 
κε ηελ θαζεκεξηλή δσή, ε ζχλδεζε ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη φρη ε απνζπαζκαηηθφ-
ηεηα ηεο γλψζεο απνηεινχλ ζηφρνπο, πνπ επηδηψθνληαη ζηε ζχγρξνλε επνρή θαη επνκέλσο 
ε δεκφζηα εθπαίδεπζε νθείιεη λα παξέρεη επθαηξίεο γηα ηελ επίηεπμή ηνπο. Δπίζεο ην δεκφ-
ζην ζρνιείν νθείιεη λα αλαπηχμεη κεζνδηθά θαη φρη απνζπαζκαηηθά ηελ  θξηηηθή θαη δεκηνπξ-
γηθή ζθέςε ησλ καζεηψλ (Μαηζαγγνχξαο Ζ. 2006). Δπηπιένλ ε βησκαηηθή θαη ε νκαδνζπ-
λεξγαηηθή  δηδαθηηθή κέζνδνο πνπ αθνινπζείηαη θαηά ηε δηεμαγσγή ησλ ζρεδίσλ εξγαζίαο 
ελεξγνπνηνχλ ηε δηαδηθαζία κάζεζεο ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απφ ην γλσζηφ παξαδνζηαθφ 
κνληέιν δηδαζθαιίαο. Δμάιινπ κέζα απφ ηέηνηεο κνξθέο δηδαζθαιίαο επηδηψθεηαη  ε αλά-
πηπμε θαη ησλ νθηψ ηχπσλ λνεκνζχλεο πνπ θαηνλφκαζε ν   Gardner  (Γ. Tζαθίξε, Μ. Καπε-
ηαλίδνπ 2007)  θαη δίλεηαη ε επθαηξία ζε φινπο ηνπο καζεηέο λα ζπκκεηέρνπλ αλάινγα κε ηηο 
ηθαλφηεηέο ηνπο. 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα θαηαγξάςεη ηηο δπζθνιίεο δηεμαγσγήο ησλ δηαζεκα-
ηηθψλ εξγαζηψλ ζην πιαίζην ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ θαη λα δηαηππψζεη πξνηάζεηο γηα ηελ 
απνηειεζκαηηθή δηεμαγσγή ηνπο. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζα ρξεζηκνπνηεζεί σο παξάδεηγκα κηα  
εξγαζία κε ζέκα «ΑΝΘΡΧΠΟ  ΚΑΗ ΓΗΑΣΡΟΦΖ» 

ΜΔΘΟΓΟ 

Γηα λα θαηαγξαθνχλ νη δπζθνιίεο ηεο δηεμαγσγήο ησλ δηαζεκαηηθψλ εξγαζηψλ, ζπληάρζεθε 
εξσηεκαηνιφγην πνπ απεπζχλζεθε ζε 45 θαζεγεηέο/ηξηεο Γπκλαζίσλ ησλ λνκψλ Σξηθάισλ 
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θαη Καξδίηζαο. Οη θαζεγεηέο/ηξηεο δηδάζθνπλ ηα λέα δηδαθηηθά παθέηα Φπζηθήο ,Υεκείαο, 
Βηνινγίαο., θαηά ην ηξέρνλ ζρνιηθφ έηνο (2007-08).Σν εξσηεκαηνιφγην  πεξηιάκβαλε 10 θα-
ηάιιειεο εξσηήζεηο θιεηζηνχ θαη αλνηθηνχ ηχπνπ. 

Δηδηθφηεξα κε εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ, δηεξεπλήζεθε ην επίπεδν επηκφξθσζεο ησλ εθπαη-
δεπηηθψλ ζε  ζέκαηα παηδαγσγηθά θαη ζχγρξνλσλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ φπσο ε δηεμαγσγή 
ζρεδίνπ εξγαζίαο, ε νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία, ε εθαξκνγή δξαζηεξηνηήησλ αλάπηπ-
μεο θξηηηθήο θαη δεκηνπξγηθήο ζθέςεο, θαζψο  θαη κεζφδσλ βησκαηηθήο δηδαζθαιίαο. Με 
εξσηήζεηο αλνηθηνχ ηχπνπ δφζεθε ε δπλαηφηεηα ζηνπο θαζεγεηέο/ηξηεο  λα αλαθέξνπλ ηνπο 
ζηφρνπο πνπ ζέηνπλ θαη αμηνινγνχλ θαηά ηε δηδαζθαιία, θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ ζεσξνχλ φηη 
ππάξρνπλ θαηά ηε δηεμαγσγή ζρεδίσλ εξγαζίαο ζε δηάθνξα καζήκαηα Φπζηθψλ Δπηζηε-
κψλ. 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ - ΤΕΖΣΖΖ 

Σν  εξσηεκαηνιφγην  ζπκπιεξψζεθε απφ 24 θαζεγεηέο/ηξηεο ηνπ λ. Σξηθάισλ θαη  26 
θαζεγεηέο/ηξηεο ηνπ λ. Καξδίηζαο θαη νη απαληήζεηο ηνπο, πνπ ήηαλ  ζπλνιηθά  50, (36 απφ 
γπλαίθεο θαη 14 απφ άλδξεο) επεμεξγάζηεθαλ κε εληαίν ηξφπν. 

χκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ηνπο,  ζε παηδαγσγηθά ζέκαηα έρνπλ επηκφξθσζε 27 θαζεγεηέο/
ηξηεο, ελψ ζε ζχγρξνλεο δηδαθηηθέο κεζφδνπο, δήισζαλ φηη έρνπλ επηκνξθσζεί 13 
θαζεγεηέο/ηξηεο, δειαδή έλα πνζνζηφ πεξίπνπ 26 %, αιιά ε επηκφξθσζε απηή σο επί ην 
πιείζηνλ  ήηαλ  ζχληνκε, απνζπαζκαηηθή θαη πεξηζηαζηαθή θαη σο εθ ηνχηνπ κπνξεί λα 
ζεσξεζεί σο απιή ελεκέξσζε. Ζ εληχπσζε απηή εληζρχεηαη θαη απφ ηελ παξαηήξεζε φηη 
δελ ππήξρε δηάθξηζε κεηαμχ ησλ  απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ δήισζαλ επηκνξθσ-
κέλνη ζε ζέκαηα παηδαγσγηθά ή ζχγρξνλεο δηδαθηηθήο κεζνδνινγίαο θαη απηψλ πνπ δελ 
επηκνξθψζεθαλ. 

Έηζη, πνιχ ιίγνη εθπαηδεπηηθνί ( πνζνζηφ 16%) δειψλνπλ φηη κέζα απφ ην κάζεκα πνπ 
δηδάζθνπλ, επηδηψθνπλ λα επηηχρνπλ εθηφο απφ ηνπο γλσζηηθνχο ζηφρνπο (θαηαλφεζε ελ-
λνηψλ, επίιπζε αζθήζεσλ θαη πξνβιεκάησλ) θαη άιινπο, φπσο  ςπρνθηλεηηθνχο (δηάθνξεο 
δεμηφηεηεο) θαη ζπλαηζζεκαηηθνχο (π.ρ ελδηαθέξνλ), ή επηδηψθνπλ λα ζπλδένπλ ηε ζεσξία κε 
ηελ πξάμε θαη ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ καζεηή. Σν ίδην ρακειφ πνζνζηφ (16%)  θαη ζπγθε-
θξηκέλα  κφλν 8 εθπαηδεπηηθνί επηδηψθνπλ κέζα απφ δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο,  λα αλαπηχ-
μνπλ ηελ ηθαλφηεηα ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ θαη κφλν έλαο ζηνρεχεη ζε κεηα-
γλσζηηθέο δεμηφηεηεο.  

πσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 1, γηα ηελ πινπνίεζε ζρεδίσλ εξγαζίαο αληηκεησπίδνπλ δηάθν-
ξεο δπζθνιίεο θπξηφηεξε ησλ νπνίσλ ζεσξνχλ ηελ έιιεηςε δηαζέζηκνπ ρξφλνπ. Δπίζεο ην 
36% ησλ θαζεγεηψλ/ηξηψλ ζεσξνχλ φηη, θαηά ηε δηεμαγσγή ελφο ζρεδίνπ εξγαζίαο, πνιχ  
δχζθνια  κπνξεί λα εθαξκνζηεί ε νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδνο, θαη αξθεηνί (16%) δειψλνπλ 
φηη καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνί  δελ είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηελ εθαξκνγή ηεο. Μεξηθνί ( 14%) 
ζεσξνχλ φηη, ηφζν απφ πιεπξάο εθπαηδεπηηθψλ φζν θαη καζεηψλ,  δελ ππάξρεη δηάζεζε, 
ελδηαθέξνλ ή ππάξρεη θφβνο πξνθεηκέλνπ λα πινπνηήζνπλ δηαζεκαηηθφ ζρέδην εξγαζίαο. 

Ζ πιηθνηερληθή ππνδνκή δελ θαίλεηαη λα απνηειεί πξφβιεκα πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί 
ζρέδην εξγαζίαο, ελψ ζηελ εξψηεζε αλ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ππνζηεξηθηηθφ εθπαη-
δεπηηθφ πιηθφ απφ ηε βηβιηνζήθε ηνπ ζρνιείνπ κφλν 24 εθπαηδεπηηθνί (πνζνζηφ 48 %) απά-
ληεζαλ θαηαθαηηθά. Αληίζεηα ην 80% ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεσξεί φηη ηα ζρνιηθά βηβιία Φπζη-
θψλ Δπηζηεκψλ πξνζθέξνπλ ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ γηα ηελ πινπνίεζε ζρεδίνπ εξγαζίαο.    
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ηελ εξψηεζε, αλ νη δπζθνιίεο γηα ηελ πινπνίεζε ελφο ζρεδίνπ εξγαζίαο είλαη ίδηεο γηα φια 
ηα καζήκαηα ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ νη 38  απφ ηνπο 50, (πνζνζηφ  76%), απάληεζαλ φηη 
κεγαιχηεξε είλαη ε δπζθνιία  πνπ αληηκεησπίδνπλ κε ην κάζεκα ηεο Φπζηθήο,  ελψ ηα καζή-
καηα ηεο Υεκείαο, Βηνινγίαο θαη Γεσγξαθίαο πξνζθέξνληαη θαιχηεξα γηα  δηεμαγσγή ζρεδί-
σλ εξγαζίαο. 

 

Πίλαθαο 1: Πνζνζηφ εθπαηδεπηηθψλ (%) πνπ αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο γηα ηελ 

πινπνίεζε ζρεδίσλ εξγαζίαο. 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Πξνβιήκαηα ζηελ πινπνίεζε δηαζεκαηηθψλ ζρεδίσλ εξγαζίαο  

Οη εθπαηδεπηηθνί ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ αιιά θαη άιισλ εηδηθνηήησλ αληηκεησπίδνπλ πνι-
ιέο δπζθνιίεο ζηελ πινπνίεζε ησλ ζρεδίσλ εξγαζίαο, κε θπξηφηεξε ηε δηαζεζηκφηεηα ρξφ-
λνπ. πλήζσο δελ επαξθεί ν ρξφλνο  γηα ηε δηδαζθαιία ηεο χιεο ελφο καζήκαηνο. Δπνκέλσο, 
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο, δελ ζεσξνχλ φηη πεξηζζεχεη ην 10% ηνπ ρξφλνπ πνπ 
δηδάζθεηαη έλα γλσζηηθφ αληηθείκελν,  γηα ηε δηεμαγσγή δηαζεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ή 
δηαζεκαηηθνχ ζρεδίνπ εξγαζίαο.   

Βεβαίσο νη εθπαηδεπηηθνί δειψλνπλ φηη δελ πεξηζζεχεη ν ρξφλνο  θπξίσο γηα ην κάζεκα ηεο 
Φπζηθήο, ελψ ε χιε ηεο Υεκείαο, Βηνινγίαο θαη Γεσγξαθίαο θαίλεηαη λα πξνρσξά επθνιφηε-
ξα. 

Λφγσ ινηπφλ ηεο γλσζηήο  δπζθνιίαο εμεχξεζεο ρξφλνπ, πξνηείλεηαη απφ ηνπο ζπγγξαθείο 
ησλ λέσλ βηβιίσλ, νη δξαζηεξηφηεηεο ησλ ζρεδίσλ εξγαζίαο λα γίλνληαη εθηφο σξνινγίνπ 
πξνγξάκκαηνο θαη κφλν ε παξνπζίαζή ηνπο λα γίλεηαη εληφο  απηνχ, (βηβιίν Μαζεηή Υεκεί-
αο Β΄ Γπκλαζίνπ). Απηή ε πξφηαζε ελέρεη ηνλ γλσζηφ θίλδπλν, λα αλαιάβνπλ νη γνλείο ή 
κφλν κηα κεηνςεθία καζεηψλ  λα θάλνπλ ηελ εξγαζία. Δπίζεο ζε πεξίπησζε πνπ έλαο κα-
ζεηήο αλαιάβεη δηαθνξεηηθή εξγαζία γηα θάζε κάζεκα, ζεσξείηαη αδχλαην λα αληαπνθξηζεί 
ζε φιεο ηηο εξγαζίεο, εθφζνλ απηέο γίλνληαη εθηφο ζρνιείνπ. Δπηπιένλ ε παξνπζία ηνπ εθ-
παηδεπηηθνχ θξίλεηαη ζεκαληηθή γηα φια ηα ζηάδηα πινπνίεζεο ελφο ζρεδίνπ εξγαζίαο θαη 
επνκέλσο απαξαίηεηε, ηφζν γηα  ηελ θαζνδήγεζε  ζηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο θαηαλφεζεο 
ησλ πιεξνθνξηψλ εθ κέξνπο  ησλ καζεηψλ, φζν θαη ζηε ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ νκάδσλ ησλ 
καζεηψλ. 

Άιιεο δπζθνιίεο είλαη: 

Οη θαζεγεηέο/ηξηεο ζεσξνχλ απαξαίηεην λα δψζνπλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο γλψζεηο 
ζηνπο καζεηέο, ελψ δπζθνιεχνληαη λα ζέζνπλ θαη λα αμηνινγήζνπλ κε γλσζηηθνχο ζηφρνπο, 
φπσο είλαη νη ςπρνθηλεηηθνί θαη νη ζπλαηζζεκαηηθνί, πνπ φκσο είλαη απαξαίηεην λα επηηπγ-
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ράλνληαη ζε κηα δηαζεκαηηθή εξγαζία. Οη ζηφρνη δεμηνηήησλ πνπ θαηά θχξην ιφγν ηθαλνπνη-
νχληαη κέζα απφ ηα ζρέδηα εξγαζίαο δελ απνηεινχλ ζηφρνπο πξνηεξαηνηήησλ γηα ηνπο πε-
ξηζζφηεξνπο θαζεγεηέο/ηξηεο ησλ Φπζηθψλ επηζηεκψλ. Ζ πιεηνςεθία ησλ θαζεγεηψλ  ησλ 
Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ  πνηέ δελ έρεη επηκνξθσζεί ζε ζχγρξνλεο δηδαθηηθέο κεζφδνπο ελεξγε-
ηηθήο, βησκαηηθήο θαη νκαδνζπλεξγαηηθήο δηδαζθαιίαο. εκαληηθφο αξηζκφο εθπαηδεπηηθψλ 
αληηκεησπίδνπλ δπζθνιία ζηε ζπλεξγαζία ησλ καζεηψλ θαη ησλ θαζεγεηψλ θαζψο θαη ηνλ 
θαηακεξηζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ελφο  ζρεδίνπ εξγαζίαο, πνπ γίλεηαη ζην πιαίζην δηαθφ-
ξσλ καζεκάησλ. Δπηπιένλ αγλνεί ηελ χπαξμε θαη ην πεξηερφκελν ζρεηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ 
πιηθνχ πνπ ππάξρεη ,ζηηο νξγαλσκέλεο απφ ην ΤΠΔΠΘ, ζρνιηθέο βηβιηνζήθεο   θαη κπνξεί 
λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ ππνζηήξημε   ελφο ζρεδίνπ εξγαζίαο. 

ΠΡΟΣΑΔΙ 

Γηα ηελ επίιπζε ησλ παξαπάλσ πξνβιεκάησλ πξνηείλνληαη ηα εμήο: 

Αλ ππάξρεη ζνβαξή πξφζεζε ηεο πνιηηείαο λα εληάμεη ζην ειιεληθφ ζρνιείν ηα δηαζεκαηηθά 
ζρέδηα εξγαζίαο θαη γεληθφηεξα  ηηο εξεπλεηηθέο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο, νθείιεη λα νξγαλψ-
ζεη ππνρξεσηηθή θαη νπζηαζηηθή επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε απηέο ηηο κεζφ-
δνπο. Καηά  ηελ επηκφξθσζε νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη  λα θαηαλνήζνπλ ηε ζπνπδαηφηεηα  θαη 
λα πηνζεηήζνπλ  εθηφο απφ ηνπο γλσζηηθνχο θαη άιινπο ςπρνθηλεηηθνχο θαη ζπλαηζζεκαηη-
θνχο  ζηφρνπο. Δπηπιένλ πξέπεη λα αζθεζνχλ ζε βησκαηηθέο θαη νκαδνζπλεξγαηηθέο κεζφ-
δνπο δηδαζθαιίαο θαζψο θαη ζηηο θάζεηο αλάπηπμεο ελφο δηαζεκαηηθνχ ζρεδίνπ εξγαζίαο. 
Πξνθαλψο ε επηκφξθσζε ζηα λέα δηδαθηηθά παθέηα  ηνπ Γπκλαζίνπ ήηαλ πνιχ ζχληνκε θαη 
δελ είρε ηελ παξαπάλσ δηάζηαζε. 

πσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο νη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ ηελ έιιεηςε  ρξφλνπ σο ην θπ-
ξηφηεξν πξφβιεκα γηα ηε δηεμαγσγή ελφο ζρεδίνπ εξγαζίαο. Γηα απηφ ην ιφγν γίλεηαη ε πα-
ξαθάησ πξφηαζε: 

ηαλ ζε έλα ηκήκα έλαο θαζεγεηήο δηδάζθεη κφλν έλα κάζεκα, δχν ψξεο ηελ εβδνκάδα, π.ρ. 
κφλν Βηνινγία ή Φπζηθή θαη δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα  λα ζπλεξγαζηεί κε άιινπο θαζεγεηέο, 
ηφηε  κπνξεί λα πινπνηήζεη καδί κε ηνπο καζεηέο, έλα κηθξφ δηεπηζηεκνληθφ  ζρέδην εξγαζί-
αο,  δηάξθεηαο  κφλν πέληε σξψλ. Αλ ρξεηάδεηαη, θαη γηα θαιχηεξε βησκαηηθή πξνζέγγηζε ηνπ 
ζέκαηνο κπνξεί ην ζρέδην εξγαζίαο λα ζπλδπαζηεί κε δηδαθηηθή επίζθεςε κηαο ή πεξηζζνηέ-
ξσλ σξψλ ζε θαηάιιειν ρψξν, ζχκθσλα κε ηελ εγθχθιην ηνπ ΤΠΔΠΘ Γ1/866/19.8.98 
(θ.954Β΄). 

πγθεθξηκέλα ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο ηεο Βηνινγίαο Α΄ Γπκλαζίνπ, πξνηείλεηαη ε δηεμα-
γσγή δηεπηζηεκνληθνχ ζρεδίνπ εξγαζίαο κε ζέκα: “Άλζξσπνο θαη Γηαηξνθή”, ζε ρξφλν 
πέληε δηδαθηηθψλ σξψλ πνπ κπνξνχλ λα θαηαλεκεζνχλ ζηε δηάξθεηα ηνπ 1νπ ή 2νπ ηξηκήλνπ. 
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηεμαγσγήο ηνπ ζρεδίνπ εξγαζίαο γίλνληαη απφ νκάδεο καζεηψλ νη 
εξγαζίεο θαη νη δξαζηεξηφηεηεο  ηεο αληίζηνηρεο ελφηεηαο «Πξφζιεςε νπζηψλ θαη πέςε 
ζηνλ άλζξσπν», ηεο Βηνινγίαο. Δπηπιένλ νη εξγαζίεο κπνξνχλ λα εκπινπηηζηνχλ κε ηε βνή-
ζεηα θαη άιισλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ πνπ έρνπλ ελφηεηεο ζρεηηθέο κε ηε Γηαηξνθή, φπσο 
ε Γιψζζα ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ, ε Οηθηαθή νηθνλνκία θ.α.  

ηφρνη ζρεδίνπ εξγαζίαο “Άλζξσπνο θαη Γηαηξνθή” 

Γλσζηηθνί: 
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λα γλσξίζνπλ ηε κνξθή θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ πεπηηθνχ ζπζηήκαηνο 

λα ζπζρεηίδνπλ ηε δηαηξνθή κε ζέκαηα πγείαο, πεξηβάιινληνο θαη πνιηηηζκνχ 

λα γλσξίζνπλ ηα πιενλεθηήκαηα ηεο κεζνγεηαθήο δηαηξνθήο 

λα πξνζδηνξίδνπλ ηηο ζξεπηηθέο νπζίεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ αλάπηπμε θαη 

ηε ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ ηνπο 

Φπρνθηλεηηθνί:  

λα αλαπηχμνπλ ηθαλφηεηα ζπλεξγαζίαο θαη επηθνηλσλίαο 

πλαηζζεκαηηθνί:  

λα απνθηήζνπλ θξηηηθή ζηάζε ζε ζέκαηα δηαηξνθήο  

λα πξνβιεκαηηζηνχλ γηα ηηο δπλαηφηεηεο βειηίσζεο ηεο δηαηξνθήο ηνπο 

λα εθηηκνχλ ηελ ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθή. 

Φάζεηο  ζρεδίνπ  εξγαζίαο 

1.    Δπαηζζεηνπνίεζε 

2.    πιινγή πιεξνθνξηψλ  

3.    Δπεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ (αλάιπζε-ζχλζεζε),  

4.    Παξνπζίαζε ζπκπεξαζκάησλ 

5.    Αμηνιφγεζε 

Γηα ην θάζε ζηάδην αθνινπζείηαη ε παξαθάησ δηαδηθαζία:  

1ε  Γηδαθηηθή ψξα 

Δπαηζζεηνπνίεζε καζεηψλ γηα ην ζέκα  

Απφ ηελ πξνεγνχκελε εβδνκάδα, ν εθπαηδεπηηθφο δεηά απφ ηνπο καζεηέο λα θέξνπλ θείκελα 
θαη εηθφλεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηε δηαηξνθή θαη ηα νπνία κπνξνχλ λα βξνπλ ζε  δηάθνξα 
πεξηνδηθά, εθεκεξίδεο θ.ι.π. Αλάινγα θείκελα θαη εηθφλεο θέξλεη θαη ν εθπαηδεπηηθφο. 

Παξνπζίαζε ζηνπο καζεηέο ησλ ζρεηηθψλ  εηθφλσλ-θεηκέλσλ,  θαη ζπδήηεζε    

Υσξηζκφο ζε νκάδεο κε θαηαηγηζκφ ηδεψλ 

Ακέζσο κεηά ηελ παξνπζίαζε ησλ εηθφλσλ- θεηκέλσλ, ν εθπαηδεπηηθφο  

γξάθεη ζηνλ πίλαθα ην ζέκα:  «ΑΝΘΡΧΠΟ ΚΑΗ ΓΗΑΣΡΟΦΖ» 

Εεηά απφ ηνπο καζεηέο λα αλαθέξνπλ νηηδήπνηε ιέμεηο  έξρνληαη ζην λνπ ηνπο ζρεηη-

θέο κε ην παξαπάλσ ζέκα.  

Παξαθηλεί  ηνπο καζεηέο λα αλαθέξνπλ ιέμεηο  ζρεηηθέο κε ην ζρήκα: 

                                              πέςε    

Σξφθηκα ( ζξεπηηθέο νπζίεο)      ζσκαηηθή αλάπηπμε, ελέξγεηα 
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Γξάθεη θαη νκαδνπνηεί ηηο ιέμεηο ζε ζηήιεο, αλάινγα κε ηε ζεκαζία ηνπο, π.ρ. ηηο 
ιέμεηο, «Κξέαο, ρνιεζηεξίλε, ζάθραξν, γάια, παηαηάθηα, θξνπαζάλ, θπιηθείν, ζνπ-
πεξκάξθεη, ζηνκάρη, έληεξν, θξνχηα, ιατθή αγνξά, πέςε, παρπζαξθία, αλνξεμία, 
ζεξκίδεο» θ.ι.π. πνπ πηζαλφλ λα αλαθέξνπλ νη καζεηέο ηηο νκαδνπνηεί ζχκθσλα κε 
ηνλ παξαθάησ πίλαθα:  

 

Αλάινγα κε ηηο ζηήιεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ρσξίδεη ηνπο καζεηέο ζε νκάδεο. 

2ε Γηδαθηηθή ψξα 

πιινγή -Σαμηλφκεζε πιεξνθνξηψλ 

Ο εθπαηδεπηηθφο κε ηε βνήζεηα ησλ καζεηψλ ηαμηλνκνχλ ζε θαθέινπο, αληίζηνηρνπο κε ηηο  
νκάδεο ησλ καζεηψλ, 

ηα αξρηθά θείκελα κε ηηο πιεξνθνξίεο, ηηο εηθφλεο. αιιά θαη άιια  ζρεηηθά θείκελα  

    απφ ηα βηβιία Βηνινγίαο, Γεσγξαθίαο, Γιψζζαο θ.ι.π. 

    απφ βηβιία ηεο Βηβιηνζήθεο,  

    απφ θαηάιιειεο ηζηνζειίδεο,  

Δπηπιένλ κπνξεί λα δηακνξθσζεί θαηάιιειν εξσηεκαηνιφγην γηα ηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο 
ησλ καζεηψλ ηνπ ζρνιείνπ, ηεο θαηαλάισζεο ηνπ ζρνιηθνχ θπιηθείνπ, θιπ. 

Γηα παξάδεηγκα εάλ νη καζεηέο ρσξηζηνχλ ζε 4 νκάδεο, ηφηε νη θάθεινη, εθηφο απφ ηηο αξρη-
θέο πιεξνθνξίεο πνπ ζα θέξνπλ νη καζεηέο, κπνξεί λα  πεξηέρνπλ θαη πιηθφ απφ ην εθπαη-
δεπηηθφ παθέην ηεο Βηνινγίαο Α΄ θαη Γ΄ Γπκλαζίνπ,  σο εμήο:  

 θάθεινο: ηξφθηκα-ζξεπηηθέο νπζίεο 

Απφ ην θαηλνχξγην βηβιίν Βηνινγίαο Α΄ Γπκλαζίνπ, ζειίδεο 45,46, 47 θαη ζρεηηθέο εξγαζίεο, 
δξαζηεξηφηεηεο 2.9 

 θάθεινο: πεπηηθφ ζχζηεκα 

Απφ ην βηβιίν Βηνινγίαο Α΄ Γπκλαζίνπ   ζειίδεο 48, 49 δξαζηεξηφηεηεο 2.4, 2.5 

 θάθεινο: δηαηξνθή θαη θαηαλάισζε 

Γηακφξθσζε εξσηεκαηνινγίνπ θαη ζρεηηθή δεκνζθφπεζε ζηνπο καζεηέο , έξεπλα   ζην ζρν-
ιηθφ θπιηθείν, απφ ην βηβιίν Βηνινγίαο Α΄ Γπκλαζίνπ   ζει. 55, εξγαζία 2 

ΘΡΔΠΣΗΚΔ 
ΟΤΗΔ 

ΠΔΠΣΗΚΟ 
ΤΣΖΜΑ 

ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΚΑΗ 
ΤΓΔΗΑ 

Κξέαο Πέςε Κπιηθείν Υνιεζηεξίλε 

παηαηάθηα ζηνκάρη ζνππεξκάξθεη παρπζαξθία 

γάια έληεξν ιατθή αγνξά Αλνξεμία 

θξνχηα     ζεξκίδεο 
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 θάθεινο: δηαηξνθή θαη πγεία 

Απφ ην βηβιίν Βηνινγίαο Α΄ Γπκλαζίνπ, ζειίδεο 51,52 εξση.3, δξαζηεξηφηεηα 2.6, 2.7, αιιά 
θαη απφ ην ηεηξάδην εξγαζηψλ ηεο Βηνινγίαο Γ΄Γπκλαζίνπ, ζει.37,38. 

Δπηπιένλ, ζηε πξνζπάζεηα νξηδφληηαο δηαζχλδεζεο ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ, νη θάθε-
ινη κπνξνχλ λα πεξηέρνπλ θείκελα θαη εξγαζίεο απφ ηα βηβιία Γιψζζα  (ελφηεηα 4) θαη Οηθη-
αθή Οηθνλνκία ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ. Πνιχ θαιφ  είλαη θαη ην εθπαηδεπηηθφ  πιηθφ ηνπ ηκήκαηνο  
Αγσγήο Τγείαο ηεο Β΄ζκηαο Δθπ/ζεο, λ. εξξψλ «Μαζαίλνπκε ηη ηξψκε, καζαίλνπκε λα ηξψ-
κε ζσζηά» 

3ε δηδαθηηθή ψξα 

Δπεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ (αλάιπζε- ζχλζεζε) 

Γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηε ζχλζεζε λέαο γλψζεο απαηηείηαη θξηηηθή αλά-
γλσζε ησλ θεηκέλσλ απφ ηνπο καζεηέο. 

Γηα απηφλ ην ιφγν, θάζε θάθεινο κπνξεί λα ζπλνδεχεηαη απφ έλα ή πεξηζζφηεξα θχιια εξ-
γαζίαο, (φπσο νη εξγαζίεο ηνπ βηβιίνπ καζεηή θαη νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ηεηξαδίνπ εξγα-
ζηψλ), πνπ ζα βνεζνχλ ηνπο καζεηέο λα εζηηάζνπλ ζηηο ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο ηνπ θαθέ-
ινπ, λα ηηο ζπγθξίλνπλ κεηαμχ ηνπο, λα αλαζηνραζηνχλ ζπγθξίλνληαο ηηο πιεξνθνξίεο κε 
δηθέο ηνπο εκπεηξίεο, λα θαηαιήμνπλ ζε ζπκπεξάζκαηα.   

4ε δηδαθηηθή ψξα 

Παξνπζίαζε ζπκπεξαζκάησλ 

Οη καζεηέο πξέπεη λα κάζνπλ λα εθζέηνπλ θαη λα ππνζηεξίδνπλ ηηο απφςεηο ηνπο, ηηο ηδέεο 
ηνπο θαη κάιηζηα κε επηρεηξήκαηα. 

Κάζε νκάδα κπνξεί  λα παξνπζηάζεη ζ' έλα κεγάιν θχιιν ραξηί πνπ ηνπνζεηεί ζηνλ πίλαθα 
αλαθνηλψζεσλ ηεο ηάμεο ή θαη ηνπ ζρνιείνπ, 

έλα ζπκπέξαζκα ή κήλπκα γηα ην ζέκα πνπ κειεηνχλ 

θσηνγξαθίεο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ νκάδσλ 

ζρέδηα,  δσγξαθηέο, αθίζεο,  θείκελα,  ράξηε πνπ θαηαζθεχαζαλ νη ίδηνη νη καζεηέο, 

θάηη πνπ εληππσζίαζε ηνπο καζεηέο. 

Γηα ην ζέκα άλζξσπνο θαη δηαηξνθή, κπνξνχλ, 

Να ζρεδηάζνπλ ηελ ππξακίδα ηεο Μεζνγεηαθήο Γηαηξνθήο 

Να επηιέμνπλ θαη λα δείμνπλ ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, θάπνηα παηρλίδηα απφ ην ινγη-

ζκηθφ Βηνινγίαο, πνπ ζπλνδεχεη ην θαηλνχξγην βηβιίν. 

Να εμάγνπλ θαη λα παξνπζηάζνπλ Απνηειέζκαηα απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα. 

Ζ παξνπζίαζε ζπλνδεχεηαη θαη κε ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ νκάδσλ. 
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5ε δηδαθηηθή ψξα 

Ζ αμηνιφγεζε κπνξεί λα γίλεηαη απφ θάζε νκάδα  θαη απφ ηνλ /ηνπο εθπαηδεπηηθνχο σο 
πξνο: 

ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ζηφρσλ πνπ ηέζεθαλ ζηελ αξρή ηνπ πξνγξάκκαηνο  

( ηφρνη Γλσζηηθνί, ηφρνη δεμηνηήησλ, ηφρνη ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ) 

Σελ θαηαιιειφηεηα ηνπ ζέκαηνο 

ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζήζεθαλ 

ηε ζπκκεηνρή θαη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ 

ηελ ηθαλφηεηα ζπλεξγαζίαο κε ηνπο ζπκκαζεηέο θαη ηνπο θαζεγεηέο 

ηελ   αλάπηπμε   απηνεθηίκεζεο,   απηελέξγεηαο,   αλάιεςεο πξσηνβνπιηψλ, 

ηελ αλάπηπμε θξηηηθήο ζθέςεο, ηε δεκηνπξγηθφηεηα.  

Γηα ην ζθνπφ απηφ ππάξρνπλ θαηάιιεια θχιια αμηνιφγεζεο  ζην ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ πνπ 
δφζεθε γηα ηε Υεκεία ηνπ Γπκλαζίνπ θαη κπνξνχλ λα πξνζαξκνζηνχλ ζε νπνηαδήπνηε δηα-

ζεκαηηθή εξγαζία. 

πκπεξαζκαηηθά κπνξνχκε λα πνχκε φηη ηα λέα εθπαηδεπηηθά παθέηα ηεο Βηνινγίαο θαη ηεο 
Υεκείαο θαη ιηγφηεξν ηεο Φπζηθήο δίλνπλ πνιιέο επθαηξίεο γηα δηαζεκαηηθά ζρέδηα εξγαζίαο, 
αξθεί ν εθπαηδεπηηθφο λα νξγαλψζεη  θαηάιιεια ηηο εξγαζίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηέ-
ρνπλ, έηζη ψζηε νη καζεηέο, θαηά νκάδεο θαη εληφο ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο, λα καζαί-
λνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο πινπνίεζεο ελφο ζρεδίνπ εξγαζίαο θαη λα επηηπγράλνπλ  ζηφρνπο  
θξηηηθήο θαη δεκηνπξγηθήο ζθέςεο. Πξνυπφζεζε απνηειεί ε ππνρξεσηηθή θαη νπζηαζηηθή 
επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 
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Ζ Αζηξνλνκία ζην Γεκνηηθφ ρνιείν – Μηα Δπθαηξία γηα κηα χγρξνλε 
Αληίιεςε ζηε Πξνζέγγηζε ηεο Γλψζεο 

 

Γεκήηξηνο Σζέηζνο1 & Αηθαηεξίλε Απνζηνιίδνπ2 

1 Δθπαηδεπηηθφο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, κεηεθπαηδεπφκελνο ζην Γηδαζθαιείν 
«Γεκήηξηνο Γιελφο» (rikolinos@gmail.com) 

2 Δθπαηδεπηηθφο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, κεηεθπαηδεπφκελε ζην Γηδαζθαιείν 
«Γεκήηξηνο Γιελφο» (rikolinos@gmx.net) 

 

ΠΔΡΙΛΖΦΖ: Ζ παξνχζα εηζήγεζε αλαθέξεηαη ζηελ απάιεηςε ηνπ θεθαιαίνπ «Γηάζηεκα» 
απφ ην κάζεκα «Δξεπλψ θαη αλαθαιχπησ» ηεο Σ‟ ηάμεο. Σν θεθάιαην απηφ θξίλεηαη σο 
εμαηξεηηθή επθαηξία γηα ηνλ δηδάζθνληα θαη ηνπο δηδαζθφκελνπο γηα ηελ πινπνίεζε ελφο δηα-
ζεκαηηθνχ ζρεδίνπ εξγαζίαο (project), ζρεηηθνχ φρη κφλν κε ην ειηαθφ ζχζηεκα, ηηο δηαζηε-
κηθέο απνζηνιέο ή ηα αζηέξηα αιιά θαη κε πξνβιήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ αλαινγηδφκελνη ηε 
ζέζε ηεο Γεο ζην Γηάζηεκα (δηαηήξεζε δσήο, θαηλφκελν ζεξκνθεπίνπ, ηξχπα φδνληνο, ηε-
ρλνινγία). Με βάζε ηηο ζχγρξνλεο παηδαγσγηθέο ζεσξίεο θαη πξαθηηθέο (εμαθηίλσζε, αξρή 
επηθαηξφηεηαο), πξνζέθεξε ηε δπλαηφηεηα ελαζρφιεζεο κε ην καθξφθνζκν θαη ηελ αλάδεημε 
ηεο ζέζεο ηνπ ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία. Δίλαη ηέινο παξάδνμν θαη νμχκσξν λα δηαλχνπκε ηε 
δηαζηεκηθή επνρή-κε ηα ζεηηθά, ηα αξλεηηθά ζηνηρεία θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο πνπ ζπλε-
πάγεηαη-θαη λα απνθιείνληαη νη καζεηέο απφ ηελ επαθή-κειέηε βαζηθφηαησλ ελλνηψλ απηήο, 
φπσο είλαη ν Ήιηνο, ε ειήλε, νη δνξπθφξνη (θπζηθνί θαη ηερλεηνί), ε ρξεζηκφηεηα ησλ δηα-
ζηεκηθψλ απνζηνιψλ. Βέβαηα ην πεξηερφκελν θαη ε έθηαζε ηνπ ελ ιφγσ θεθαιαίνπ πηζαλφλ 
λα επηδέρνληαη ηξνπνπνηήζεηο ή θαη βειηηψζεηο, σζηφζν ηα ιφγηα ηνπ αζηξνλαχηε Alfred 
Worden δίλνπλ ην ζηίγκα φιεο απηήο ηεο ελαζρφιεζεο: “Σψξα μέξσ γηαηί είκαη εδψ, φρη γηα 

λα δσ απφ θνληά ηε ειήλε, αιιά γηα θνηηάμσ πίζσ. Σν ζπίηη καο. Σε Γε”. 

 

ΔΙΑΓΧΓΖ 

Απφ αξραηνηάησλ ρξφλσλ, αιιά ηδηαίηεξα ηα ηειεπηαία ρξφληα, θαίλεηαη φηη ν άλζξσπνο φιν 
θαη πεξηζζφηεξν θνηηάδεη πξνο ηα πάλσ. ιν θαη πεξηζζφηεξν δηαινγίδεηαη θάησ απφ ηνλ 
έλαζηξν νπξαλφ θαη φιν θαη πεξηζζφηεξν αλαδεηά  ην αληάκσκα κε ηελ απέξαληε νκνξθηά 
ηνπ χκπαληνο .(. Απγνινχπεο, Πξφινγνο ηνπ βηβιίνπ Nightwatch, T. Dickinson, Μεηάθξα-
ζε .  Οηθνλνκίδεο Δθδφζεηο  Πιαλεηάξην Θεζ/λίθε 2004). 

Μέζα ζηνλ θαζέλαλ απφ καο ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ ην ίρλνο κηαο παξφξκεζεο γηα εμεξεχλε-
ζε. Δίλαη έκθπηε ζηελ ςπρή καο. Μηα δχλακε  καο ζπξψρλεη ζηελ επφκελε ζηξνθή ηνπ δξφ-
κνπ, ζηηο ςειφηεξεο θνξπθέο ησλ βνπλψλ θαη κέζα απφ ζηεξηά ή λεξφ πξνο ηε δειεαζηηθή 
«απέλαληη φρζε».(Gibson, Αζηξνλαχηεο, Skylab 4. Απφ ηνλ πξφινγν ηνπ βηβιίνπ: Σν χ-

κπαλ θαη πέξα απ΄απηφ,  T. Dickinson Δθδφζεηο Πιαλεηάξην. Θεζ/ληθε 2004). 

ΔΚΣΑΖ ΔΡΓΑΙΧΝ 

Βξηζθφκαζηε ζην θαηψθιη ηνπ 21νπ αηψλα, ζε κηα ρψξα κε εμαηξεηηθή παξάδνζε ζηελ εθπαί-
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δεπζε θαη ηε κφξθσζε, ζεσξνχκε ζεκαληηθή αιιά θαη αλαγθαία ηελ επαθή ησλ καζεηψλ ηεο 
ηειεπηαίαο ηάμεο ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο κε ηνλ καθξφθνζκν. Ζ ζέζε απηή είλαη 
ζχκθσλε κε ηνπο ζθνπνχο θαη ηνπο ζηφρνπο ησλ Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ πνπ ηνλίδνπλ 
ηελ «πνιχπιεπξε θαη δεκηνπξγηθή κάζεζε». Απερεί επίζεο, φπσο δηεμνδηθφηεξα ζα αλαιπ-
ζεί θαη παξαθάησ, φιεο ηηο ζχγρξνλεο θαη απνδεθηέο ζεσξίεο κάζεζεο (επηθαηξφηεηα, δηαζε-
καηηθφηεηα) αιιά θαη αλαδεηθλχεη αβίαζηα έληνλνπο πξνβιεκαηηζκνχο  (νηθνινγία, νξζνιν-
γηζηηθή ζθέςε) . Ζ κειέηε ηνπ καθξφθνζκνπ πξνζθέξεη ζηνπο καζεηέο απαληήζεηο ζε πιή-
ζνο εξσηεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ ηφζν απφ ηε κειέηε  ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ φζν θαη 
απφ ηελ θαζεκεξηλή δσή (θάζεηο ηεο ειήλεο, ην κέγεζφο ηεο, νη παιίξξνηεο,  ην θιίκα, νη 
επνρέο, ν έλαζηξνο νπξαλφο θαη ηα θαηλφκελά ηνπ, νη δνξπθφξνη, νη δηαζηεκηθέο απνζηνιέο, 
ηα εξσηήκαηα γηα ηνλ ήιην). 

Ο Γαιηιαίνο, ζην βηβιίν ηνπ «Γηάινγνη γχξσ απφ ηα θχξηα πζηήκαηα ηνπ Κφζκνπ» Φισξε-
ληία (1632), γξάθεη: «Πηζηεχσ φηη ε κειέηε ηνπ χκπαληνο  πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ζηελ 
πξψηε ζέζε αλάκεζα ζε φια ηα θπζηθά θαηλφκελα  πνπ κπνξνχλ λα θαηαλνεζνχλ, γηαηί  
έξρεηαη πξηλ απ‟  φια ηα‟  άιια ζε κεγαιείν εμαηηίαο ηνπ παγθφζκηνπ ραξαθηήξα ηεο , θαη 
πξέπεη επίζεο λα βξίζθεηαη πάλσ απ‟  φια ζαλ ε αξρή θαη ην ζηήξηγκά ηεο». (ΤΠΔΠΘ.Π.Η 
ηνηρεία Αζηξνλνκίαο θαη Γηαζηεκηθήο Β΄ ηάμε Δληαίνπ Λπθείνπ ει. 10 Αζήλα 1998 ΟΑΔΓ). 

Με ηελ απάιεηςε ηνπ θεθαιαίνπ γηα ην Γηάζηεκα ζην θαηλνχξην βηβιίν ηεο Φπζηθήο ηεο η΄ 
Σάμεο Γεκνηηθνχ θαηαξγείηαη , ελ κέξεη, ε δηδαθηηθή αξρή ηεο επηθαηξφηεηαο.  «Γηα λα θεληξί-
ζνπκε ην ελδηαθέξνλ  ησλ καζεηψλ καο, είλαη απαξαίηεην, απηά πνπ δηδάζθνπκε λα είλαη 
πξνζαξκνζκέλα θαη λα αληαπνθξίλνληαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα πνπ δνπλ θαη λα  έρνπλ 
άκεζε ζρέζε  κε ηε δσή ηνπο.  ινη νη αξκφδηνη θνξείο ηεο παηδείαο, θαη πνιχ πεξηζζφηεξν 
νη δάζθαινη, θαηαβάιινπλ πξνζπάζεηα λα πιεζηάδνπλ φζν κπνξνχλ πην πνιχ ηελ πξαγκα-
ηηθή δσή ησλ καζεηψλ. Ο δάζθαινο θάλεη ην κάζεκα επίθαηξν  φηαλ θαηά ηε δηδαζθαιία ηνπ 
ηα παξαδείγκαηα ηνπ, νη δηεπθξηλίζεηο, νη επεμεγήζεηο, ηα επηρεηξήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηεί 
γηα ηελ  επίιπζε απνξηψλ, αληαπνθξίλνληαη ζηηο δπλάκεηο, απαηηήζεηο, ηθαλφηεηεο, εκπεηξί-
εο, ζηα ελδηαθέξνληα , βηψκαηα ζηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε  , ζην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ 
θαη ζηελ παξνχζα δσή ηνπ θάζε καζεηή γεληθά ηεο ηάμεο ηνπ».( Γ.Υ. Υαηδεδήκνπ :Δηζαγσγή 
ζηε ζεκαηηθή ηεο Γηδαθηηθήο. Δθδφζεηο Γηαρνχδε-Γηαπνχδε, Θεζζαινλίθε 1987, ζει.64) 

ήκεξα, πεξηζζφηεξν απφ πνηέ, ηφζν ηα ΜΜΔ φζν θαη νη εγθπθινπαίδεηεο, ηα πεξηνδηθά θαη 
νη ηαηλίεο γηα παηδηά θαηαθιχδνληαη θπξηνιεθηηθά απφ πιεξνθνξίεο θαη γεγνλφηα ζρεηηθά κε 
ην Γηάζηεκα, ηνπο πιαλήηεο , ηνλ Ήιην. Ζ πξφζθαηε επηθαηξφηεηα αλαθεξφηαλ ηφζν ζηελ 
έθιεηςε ηνπ Ζιίνπ, κε εθηελείο αλαθνξέο ηφζν πξηλ φζν θαη κεηά  ην θαηλφκελν , ζηελ 
έθιεηςε ηεο ειήλεο , ζηελ «απνπνκπή» ηνπ Πινχησλα  απφ ηελ νκάδα ησλ πιαλεηψλ , 
ζηνλ πξψην Έιιελα αζηξνλαχηε, ζε δηαζηεκηθέο απνζηνιέο, ζηε ζπκκεηνρή ηεο ρψξαο καο 
απφ ην 2005  σο ηαθηηθνχ κέινπο ηεο  ESA (Δπξσπατθήο Τπεξεζίαο Γηαζηήκαηνο) , ζηε 
βξνρή κεηεσξηηψλ. ια απηά ζπλνδεχνληαη είηε απφ πινχζην νπηηθνανπζηηθφ πιηθφ είηε απφ 
εθιατθεπκέλα ζρφιηα. 

Δίλαη πξνθαλέο φηη νη ζεκεξηλνί 11ρξνλνη-εο καζεηέο θαη καζήηξηεο  έξρνληαη ζε επαθή κε 
απηήλ ηελ πιεξνθφξεζε είηε κέζα απφ ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ είηε ζην επξχηεξν νηθνγελεη-
αθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. Αλ πξνζζέζνπκε θαη ηνπο δηαγσληζκνχο ηεο Διιεληθήο Α-
ζηξνλνκηθήο Δηαηξείαο  ( κε έπαζιν επηζθέςεηο ζηε ΝΑΑ θαη ζε Κνζκνδξφκηα) αιιά θαη ηε 
ζπλερή αλαθνξά ζηηο  θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο (θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ηξχπα ηνπ 
φδνληνο) ηφηε δεκηνπξγείηαη έλα πιαίζην κέζα ζην νπνίν  θηλείηαη ε πεξηέξγεηα θαη εμάπηεηαη 
ε θαληαζία ησλ καζεηψλ. 
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Σν ελ ιφγσ θεθάιαην απνηεινχζε κία εμαηξεηηθή επθαηξία πξνζέγγηζεο φισλ απηψλ ησλ 
θαηλνκέλσλ  θαη επίιπζεο –κε επηζηεκνληθά θαη αξκφδνληα ζηελ ειηθία θαη πλεπκαηηθή 
ζηάζκε ησλ καζεηψλ – φισλ ησλ ζρεηηθψλ απνξηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ φιε απηή ηελ 
πξνζθνξά πιεξνθνξηψλ. 

Δπηπιένλ, αλ αλαινγηζηεί θαλείο, φηη ε θαζεκεξηλή δσή πξνζθέξεη πιήζνο παξαδεηγκάησλ 
ηερληθψλ θαη ηερλνινγηθψλ εθαξκνγψλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην δηάζηεκα θαη ηελ εμεξεχλεζή 
ηνπ  (θνξεηνί ππνινγηζηέο, ζπλζεηηθά πθάζκαηα, ξνιφγηα quartz, , ζφιεο αζιεηηθψλ παπνπ-
ηζηψλ –(ΟΔΓΒ, Δξεπλψ θαη Αλαθαιχπησ, ζει. 290) αληηιακβάλεηαη εχθνια ηελ ηφζν επίθαη-
ξε ζρέζε ηεο δηδαθηέαο απηήο χιεο. 

Ο εθπαηδεπηηθφο κπνξνχζε λα εθκεηαιιεπηεί ηνλ εληππσζηαζκφ αιιά θαη ηελ ηάζε ησλ κα-
ζεηψλ γηα ελαζρφιεζε κε δηαζηεκφπινηα, κεραλέο θαη αζηξνλαχηεο γηα λα πξνζεγγίζεη 
δηαζεκαηηθά ηε δηδαζθαιία απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ. Μέζα απφ αλαγλψζκαηα, απιέο θαηα-
ζθεπέο  θαη παξαηεξήζεηο θαη κε ηε βνήζεηα ηνπ δηαδηθηχνπ κπνξεί ν εθπαηδεπηηθφο λα πξν-
ζεγγίζεη ηα δηάθνξα γλσζηηθά αληηθείκελα απφ ηελ πιεπξά ηεο Γιψζζαο, ηεο Μπζνινγίαο, 
ηεο Ηζηνξίαο, ησλ Μαζεκαηηθψλ, ηεο Φπζηθήο θαη ηεο Γεσγξαθίαο (Θ. Γνχπνο, Κ. Βξπψλεο, Η. 

Εηαξάγθαο: Αλάκεζα ζη‟  Αζηέξηα,   Δθδφζεηο Κέδξνο, Αζήλα 2005 ζει.13). 

ζνλ αθνξά ηε γιψζζα, ππάξρεη πιεζψξα θεηκέλσλ (ειιεληθψλ θαη μελφγισζζσλ) πνπ 
αλαθέξνληαη ζηνλ Ήιην, ηε ειήλε, ηα δηαζηεκφπινηα . Οη εθεκεξίδεο θαη ηα πεξηνδηθά βξί-
ζνπλ ζρεηηθψλ αλαθνξψλ εθηεηακέλσλ θαη κε ζπλνδεπνκέλσλ ζπρλά απφ πινχζην θσην-
γξαθηθφ πιηθφ. 

ηα Μαζεκαηηθά , θεθάιαηα φπσο απηά κε ηηο δπλάκεηο ηνπ 10 θαη ηηο δπλάκεηο γεληθφηεξα, ηε 
ζηξνγγπινπνίεζε θπζηθψλ θαη δεθαδηθψλ αξηζκψλ , ηε ζχγθξηζε θπζηθψλ αξηζκψλ, ηηο 
αλαινγίεο θαη ηνπο ιφγνπο, ηηο κεηξήζεηο  (κήθνπο, ρξφλνπ) κπνξνχλ λα δηδαρηνχλ θαη λα 
ζπζρεηηζηνχλ κε αζηξνλνκηθά δεδνκέλα γηα ηελ απφζηαζε ηεο Γεο απφ ηνλ Ήιην, ηελ ηαρχ-
ηεηα ηνπ θσηφο, ηηο απνζηάζεηο ησλ πιαλεηψλ απφ ηνλ Ήιην ηε δηάξθεηα πεξηζηξνθήο ηνπο 
γχξσ απφ ηνλ Ήιην θαη γχξσ απφ ηνλ άμνλά ηνπο (ζει 299 Δξεπλψ θαη αλαθαιχπησ). Γηα 
παξάδεηγκα κπνξεί λα δηδαρηεί ην Δ.Κ.Π δεηψληαο απφ ηνπο καζεηέο λα ππνινγίζνπλ θάζε 
πφηε ππάξρεη ζχλνδνο ησλ η6εζζάξσλ θνληηλφηεξσλ πξνο ηνλ Ήιην πιαλεηψλ (έρνληαο 
πξψηα ζηξνγγπινπνηήζεη ζε κήλεο ην ρξφλν πεξηθνξάο ηνπο). Δπίζεο κπνξεί λα δεηεζεί λα 
ππνινγηζηεί ε απφζηαζε πνπ δηαλχεη ην θσο  ζε 1 ιεπηφ ζε δχλακε ηνπ 10 ή δηδάζθνληαο 
αλαινγίεο, λα δεηεζεί ν ππνινγηζκφο ηνπ βάξνπο ελφο αζηξνλαχηε ζηε ειήλε γλσξίδνληαο 
ην βάξνο ελφο ζπλαδέιθνπ ηνπ ζηε Γε θαη ηε ειήλε αληίζηνηρα. (Γ. Γνχπνο, Κ. Βξπψλεο, Η. 
Εηαξάγθαο, Αλάκεζα ζη‟ Αζηέξηα, ζει. 63-64,67). 

ηε Γεσγξαθία, εθηφο ηνπ γεγνλφηνο ηεο χπαξμεο θεθαιαίνπ κε ηίηιν «Σν ειηαθφ καο ζχζηε-
κα» (ζε. 15, «Ζ Γε καο», Γεσγξαθία Σ‟ ηάμεο), ηα θεθάιαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο θηλήζεηο 
ηεο γεο, ηελ αηκφζθαηξα θαη ην θιίκα κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν δηαζεκαηηθήο 
πξνζέγγηζεο  (κέζα απφ ζρεηηθά θείκελα, θσηνγξαθίεο αιιά θαη αλαθνξά ζε θαίξηα εξσηή-
καηα φπσο, ηα θιηκαηηθά θαηλφκελα, ην ρξψκα ηνπ Ήιηνπ, ην κέγεζνο ηεο ειήλεο, ην ρξψκα 
ηνπ νπξαλνχ, ηε βαξχηεηα, ηε δηαηήξεζε ηεο δσήο ζηνλ πιαλήηε). 

ηελ Ηζηνξία ε αλαθνξά ζε επηζηεκνληθά φξγαλα πνπ βαζίζηεθαλ ζε αζηξνλνκηθέο παξα-
ηεξήζεηο (π.ρ. αζηξνιάβνο) γηα ηελ αζθαιή λαπζηπινΐα αιιά θαη ε πξνζθνξά ηεο επξσπατ-
θήο δηαλφεζεο  (Κέπιεξ, Νεχησλ, Ατλζηάηλ, Γαιηιαίνο, Υφθηγθ) πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα θαη 
θαηφπηλ ηεο πεξηφδνπ πνπ εμεηάδεηαη, κπνξεί λα απνηειέζεη αληηθείκελν κειέηεο. Δίλαη ζα-
θέο, φηη ε ζπζρέηηζε φισλ απηψλ κε ηνπο αξραίνπο Έιιελεο θηινζφθνπο θαη αζηξνλφκνπο 
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(Ππζαγφξαο ν άκηνο, Ζζίνδνο, Ζξάθιεηηνο, Θεαλψ, Ίππαξρνο, Αξίζηαξρνο, Αλαμαγφξαο, 
Αλαμίκαλδξνο, Αλαμηκέλεο, Αξίζηαξρνο, Αξηζηνηέιεο) ζα είλαη ζπλερήο θαη έληνλε. Άιισζηε 
ηερλεηνί δνξπθφξνη θαη εμεξεπλεηηθά ζθάθε, φπσο θαη δηαζηεκηθά ηειεζθφπηα έρνπλ πάξεη 
ηα νλφκαηά ηνπο. 

Μέζα απφ ηελ πεξηγξαθή ηνπ ειηαθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηελ –κηθξή έζησ- αλάιπζε ησλ ραξα-
θηεξηζηηθψλ ησλ πιαλεηψλ θαη ησλ δνξπθφξσλ ηνπο αιιά θαη ηελ εηθφλα θαη ηα ιφγηα ησλ 
αζηξνλαπηψλ Alfred Worden θαη   Sigmund Jahn (ζει. 317) πεξλά ζηνπο καζεηέο έλα έληνλν 
νηθνινγηθφ κήλπκα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πιαλήηε, εθφζνλ γίλεηαη θαηαλνεηφ, φηη είλαη ν 
κφλνο πνπ κπνξεί λα ζπληεξήζεη ηε δσή ζην αθηιφμελν ειηαθφ καο ζχζηεκα. Οη άιινη πια-
λήηεο είλαη είηε πνιχ δεζηνί θαη επηθίλδπλνη, άλπδξνη θαη καθξηλνί είηε παγσκέλνη. ε θάζε 
πεξίπησζε ε Γε, παξαηεξψληαο ηελ απφ ην δηάζηεκα, κνηάδεη κε κηα κηθξή θαη εχζξαπζηε 
θνπθίδα ζην απέξαλην χκπαλ, ην κνλαδηθφ ζπίηη πνπ γλσξίδνπκε κέρξη ηψξα, ην νπνίν 
νθείινπκε λα πξνζηαηεχνπκε. 

Ζ ελαζρφιεζε κε ηνπο αζηεξηζκνχο (ζει. 295) θαη ηνλ Ήιην δίλεη απαληήζεηο ζε έλα άιιν 
κεγάιν πξφβιεκα ηεο ζχγρξνλεο επνρήο, πνπ πξνθαιείηαη απφ ηελ ςεπδνεπηζηήκε ηεο 
Αζηξνινγίαο. Αλ θαη ηα ηειενπηηθά πξνγξάκκαηα, ηα πεξηνδηθά θαη νη εθεκεξίδεο, φπσο θαη 
ηα ειεθηξνληθά έληππα βξίζνπλ «αζηξνινγηθψλ πξνβιέςεσλ», ην θεθάιαην απηφ πξνζθέξεη 
ηελ επθαηξία ηνπ δηαρσξηζκνχ επηζηήκεο (Αζηξνλνκίαο) θαη ςεχδνπο (Αζηξνινγίαο) θαη 
δηακφξθσζεο ππεχζπλσλ ραξαθηήξσλ, κε εζσηεξηθφ ζεκείν ειέγρνπ, νξζνινγηθψλ θαη α-
παιιαγκέλσλ απφ θάζε είδνπο πξφιεςε θαη πξνθαηάιεςε. 

Ζ ζεκαζία πνπ δίλεηαη δηεζλψο ζε ζέκαηα Αζηξνλνκίαο θαη Αζηξνθπζηθήο δε ζα ήηαλ ζεκη-
ηφ λα αθήλεη αδηάθνξν ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Ήδε ζηελ Σατιάλδε, δηνξγαλψλε-
ηαη ζρεηηθή Οιπκπηάδα γηα πξψηε θνξά κε ηε ζπκκεηνρή καζεηψλ ιπθείνπ ζε δηεζλέο επίπε-
δν, ελψ ην Παλεπηζηήκην ηνπ Υάξβαξλη ππνρξεψλεη ηνπο πξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο ηνπ λα 
πεξηιακβάλνπλ έλα κάζεκα ζρεηηθφ κε ηελ Δπηζηήκε ηνπ χκπαληνο ζηηο ζπνπδέο ηνπο, 
άζρεηα κε ην γεληθφηεξν αληηθείκελν ζπνπδψλ. 

«Ζ δπλαηφηεηα ηνπ πνιηηηζκνχ λα επηβηψζεη θαηά ηηο πξνζερείο θξίζηκεο δεθαεηίεο ίζσο 
εμαξηεζεί απφ ην αλ ν θαζέλαο καο επηρεηξήζεη λα απνθηήζεη κηα πην θαζαξή επνπηεία ησλ 
γεγνλφησλ απφ φηη επηβάιινπλ ηα άκεζα πξνζσπηθά θαη επαγγεικαηηθά ελδηαθέξνληα… 
Μηα ζεκαληηθή ζπληζηψζα ηέηνησλ ιχζεσλ πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηελ θαιχηεξε εθπαίδεπζε 
ζηηο ζεηηθέο επηζηήκεο. (Μ. Γαλέδεο, η. Θενδνζίνπ, «Σν ζχκπαλ πνπ αγάπεζα», Β‟ ηφκνο, 
νπηζζφθπιιν). 

Ζ αμία ηεο Αζηξνλνκίαο δελ κπνξεί λα θξηζεί κφλν απφ ηε ζπκβνιή ηεο ζηελ Δπηζηήκε θαη 
ηελ Σερληθή. Σν θέξδνο ηνπ κειεηεηή ηεο είλαη πξψηα απ‟ φια πλεπκαηηθφ, γηαηί γπκλάδεη πην 
πνιχ ην αλζξψπηλν πλεχκα. Δληζρχεη ηε κλήκε θαη νμχλεη ηελ θξίζε, δηεπξχλεη ηε ζθέςε θαη 
δίλεη θηεξά ζηε θαληαζία. Ζ ζαπκαζηή ηάμε θαη ε ππέξνρε αξκνλία πνπ παξαηεξείηαη ζην 
χκπαλ, ε κεγαινπξέπεηά ηνπ θαη ε απεξαληνζχλε ηνπ, αλεβάδνπλ ην κειεηεηή ηεο ζε ςειφ-
ηεξεο πλεπκαηηθέο ζθαίξεο θαη ηνπ εκπλένπλ ζπλαηζζήκαηα αλψηεξα θαη επγεληθφηεξα. Ζ 
Αζηξνλνκία είλαη επηζηήκε κε κεγάιε εζηθνπιαζηηθή δχλακε. Γηφηη, αλ ε ζπνπδή ηεο, αλα-
θέξεη ν θαζεγεηήο θ. Πιαθίδεο, απνθαιχπηεη κε ηα ζαπκάζηά ηεο ζηνλ άλζξσπν ην κεγαιείν 
ηνπ ινγηθνχ, κε ην νπνίν πξνηθίζηεθε απηφο απφ ηε Θεία Πξφλνηα, ηαπηφρξνλα ηνλ νδεγεί 
ζηελ επίγλσζε ηεο πξαγκαηηθήο ζέζεψο ηνπ ζην θζαξηφ ηνχην θφζκν…, φηαλ αλαινγηζηνχ-
κε ηη αληηπξνζσπεχεη ζην ρψξν θαη ην ρξφλν ην αλζξψπηλν εγψ, κπξνζηά ζην χκπαλ. 

Ζ Αζηξνλνκία, ηέινο, ζρεηίδεηαη ζπρλά κε ηε Φηινζνθία θαη ηε Μεηαθπζηθή. Αλ θαη δελ κπν-
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ξεί, ζαλ θπζηθή επηζηήκε, λα δψζεη άκεζε απάληεζε ζε θηινζνθηθά πξνβιήκαηα, σζηφζν 
ε κειέηε ησλ αζηξνλνκηθψλ δεηεκάησλ, φπσο γξάθεη ν Ράζζει, αζθεί γεληθά ζεκαληηθή 
επίδξαζε ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο ζηάζεο ηνπ ζθεπηφκελνπ αλζξψπνπ, πνπ αληηκεησπίδεη πξν-
βιήκαηα ηεο θηινζνθίαο, φπσο είλαη νη ππνρξεψζεηο ηνπ ζηηο κέιινπζεο γεληέο, ε ζέζε ηνπ 
ζην χκπαλ θαη ε ζρέζε ηνπ κε ηε Γχλακε, πνπ βξίζθεηαη πάλσ απφ ην χκπαλ. Πνιχ ρα-
ξαθηεξηζηηθά γξάθεη ν Γ. Αηγηλήηεο [δηεπζπληήο ηνπ Δζληθνχ Αζηεξνζθνπείνπ Αζελψλ (1862
-1934)], φηη ε Αζηξνλνκία παξνπζηάδεη «ηελ ζπγγέλεηαλ ηεο ηδηθήο καο δηαλνίαο πξνο ηνλ 
Άπεηξνλ Λφγνλ». (Κνζκνγξαθία Γ‟ Λπθείνπ, ΟΑΔΓ, Έθδνζε ΗΓ‟ , Αζήλα 1982, ζει. 6). 
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ΠΔΡΙΛΖΦΖ: Ζ εθπαίδεπζε ζήκεξα είλαη δηαπνιηηηζκηθή φρη κφλν γηα ηα παηδηά ησλ κεηαλα-
ζηψλ. Δίλαη αλάγθε λα γίλεη πην νπζηαζηηθφο ν ξφινο ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο εθπαίδεπζεο.   
ηφρνο ηεο Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο είλαη ε αλάθηεζε ησλ ηθαλνηήησλ πνπ ζπκβάιινπλ 
ζηελ επνηθνδνκεηηθή ζπκβίσζε κέζα ζ‟ έλα πνιχκνξθν, πνιηηηζκηθφ θαη θνηλσληθφ ηζηφ. 
Γηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε ζεκαίλεη φρη κφλν πξνζαξκνγή καζεηψλ κεηαλαζηψλ, αιιά 
ακνηβαία θαηαλφεζε κεηαμχ ησλ καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ, απνδνρή θαη ζεβαζκφο ηνπ 
δηαθνξεηηθνχ θαη ζπλεξγαζία. Ζ εκπεηξία ηνπ Γ/θνπ Γ/ζηνπ Αζελψλ θαηά ηελ δηδαζθαιία ησλ 
θπζηθψλ επηζηεκψλ, αλέδεημε κηα  δπλακηθή  θαη ηηο πξννπηηθέο κηαο παξέκβαζεο ζην εθ-
παηδεπηηθφ πεδίν ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ θαη επεξέαζε ηε δηδαζθαιία ζην ζχλνιν ηεο. Δξ-
γαιεία ησλ δηαπνιηηηζκηθψλ απηψλ παξεκβάζεσλ, ηα  βηβιία, ε πεηξακαηηθή δηδαζθαιία θαη 
νη άηππεο κνξθέο δηδαζθαιίαο, πνπ πξνθάιεζαλ  κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ ζε καζεηέο πνπ 
είηε ιφγσ ηνπ γισζζηθνχ θξάγκαηνο είηε ιφγσ κηα καθξφρξνλεο εκπεηξίαο κεηνλεθηηθφηεηαο 

έρνπλ αλαπηχμεη κηα ζηάζε αδηαθνξίαο θαη άξλεζεο. 

ΛΔΞΔΙ-ΚΛΔΙΓΙΑ: Γηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε, θπζηθέο επηζηήκεο, αλνκνηνγελήο ηάμε, πεη-
ξακαηηθή δηδαζθαιία,  άηππεο κνξθέο δηδαζθαιίαο 

   

ΔΙΑΓΧΓΖ 

Οη καδηθέο κεηαλαζηεχζεηο πιεζπζκψλ ζπκβάιινπλ ζηε δηακφξθσζε ελφο λένπ θνηλσληθνχ 
ράξηε πξνζδίδνληαο ζηελ παξαδνζηαθή θνηλσλία κηα λέα δπλακηθή, δεκηνπξγψληαο ηαπηφ-
ρξνλα λέα δεδνκέλα ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Σηο ηειεπηαίεο δχν δεθαεηίεο, ε κεηαλα-
ζηεπηηθή ξνή ζηελ Διιάδα άιιαμε ζεκαληηθά  ηα θνηλσληθά, πνιηηηζηηθά, εζληθά, θπιεηηθά 
θαη ζξεζθεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξα καο  [ΔΛΗΑΜΔΠ, 2007]. 

Παξφιν πνπ ε Διιάδα απνηέιεζε ρψξα ππνδνρήο θαη ρηιηάδεο καζεηέο, παηδηά αιινδαπψλ 
κεηαλαζηψλ θαη παιηλνζηνχλησλ γξάθηεθαλ ζηα ειιεληθά ζρνιεία,  κέρξη ην 1996, δελ είραλ 
γίλεη ζεκαληηθά ζεζκηθά βήκαηα ζηελ εθπαίδεπζε, ζρεηηθά κε  δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηηο 
«πνιππνιηηηζκηθέο ηάμεηο» [Παιαηνιφγνπ, 2004]. ηαδηαθά φκσο,  ε Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαί-
δεπζε, αλαδχζεθε ζηελ Διιάδα ζαλ κηα λέα κνξθή εθπαίδεπζεο, πνπ ζεζκηθά θάιπςε ην 
θελφ πνπ δεκηνχξγεζε ε λέα πξαγκαηηθφηεηα πνπ βηψλεη θαζεκεξηλά ν εθπαηδεπηηθφο ζην 
ζρνιείν, κε πνζνζηφ αιινδαπψλ καζεηψλ λα αγγίδνπλ ην 11% ζην ζχλνιν ηνπ καζεηηθνχ 
πιεζπζκνχ ζηελ α‟ βάζκηα θαη ζηελ β‟ βάζκηα εθπαίδεπζε, φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 1. 
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Πίλαθαο 1: Πνζνζηηαία Καηαλνκή ησλ Αιινδαπψλ θαη ησλ Παιηλνζηνχλησλ καζεηψλ ζηα 

Γεκφζηα ρνιεία, ζρ. έηνο 2006-07. 

 

Πεγή: Η.Π.Ο.Γ.Δ, 2008 

ηα Γηαπνιηηηζκηθά ρνιεία, ηα ζηνηρεία γηα ηελ ίδηα πεξίνδν, φπσο θαίλεηαη απφ ηνλ Πίλα-
θα 2, δείρλνπλ φηη ην πνζνζηφ ησλ αιινδαπψλ θαη ησλ παιηλλνζηνχλησλ καζεηψλ ζηηο πε-
ξηνρέο ιεηηνπξγίαο ηνπο είλαη αξθεηά κεγαιχηεξν, μεπεξλψληαο ην 15% ζηελ α‟ βάζκηα εθπαί-
δεπζε θαη αγγίδνληαο ην 46% γηα ηα Γπκλάζηα – Λχθεηα. ην Γ/ζην Γ/θεο Δθπ/ζεο Α‟ Αζήλαο, 
ζρνιηθή κνλάδα ζηελ νπνία αλαθεξφκαζηε εθηελέζηεξα ζηελ παξνχζα κειέηε, νη αιινδα-
πνί θαη νη παιηλλνζηνχληεο καζεηέο απνηεινχλ ην 85% ηνπ ζπλνιηθνχ καζεηηθνχ πιεζπ-
ζκνχ ηνπ Γπκλαζίνπ.  

Πίλαθαο 2:  Πνζνζηηαία Καηαλνκή ησλ Αιινδαπψλ θαη ησλ Παιηλνζηνχλησλ καζεηψλ ζηα 

Γηαπνιηηηζκηθά ρνιεία, ζρ. έηνο 2006-07.  

 
* ρ. Έηνο: 2007-08 Πεγή: Η.Π.Ο.Γ.Δ, Γ/ζην Γ/θεο Δθπ/ζεο Α‟ Αζήλαο, 2008 

Καηαλνκή ησλ Αιινδαπψλ θαη ησλ Παιηλνζηνχλησλ καζεηψλ 
ζηα Γεκφζηα ρνιεία, ζρ. έηνο 2006-07 

Βαζκίδα 
Δθπ/ζεο 

χλνιν 
Μαζεηψλ 

Αξηζκφο Αιινδαπψλ 
θαη παι/λησλ (Α-Π) 

καζεηψλ 

Πνζνζηφ ησλ Α-Π ζην 
ζχλνιν ηνπ καζεηηθνχ 

πιεζπζκνχ 

Γεκνηηθφ 581.336 61.441 10,57% 

Γπκλάζην 326.951 36.815 11,26% 

Λχθεην 208.021 12.880 6,19% 

ΣΔΔ 86.668 10.748 12,40% 

Τπνζχλνιν Β' 

βάζκηα Δθπ/ζε 

621.640 60.443 9,72% 

χλνιν 1.202.976 121.884 10,13% 

Καηαλνκή ησλ Αιινδαπψλ θαη ησλ Παιηλνζηνχλησλ καζεηψλ 
ζηα Γηαπνιηηηζκηθά ρνιεία, ζρ. έηνο 2006-07 

Βαζκίδα Δθπ/ζεο χλνιν 
Μαζεηψλ 

Αξηζκφο Αιινδαπψλ 
θαη παι/λησλ (Α-Π) 

καζεηψλ 

Πνζνζηφ ησλ Α-Π ζην 
ζχλνιν ηνπ καζεηηθνχ 

πιεζπζκνχ 

Α' βάζκηα 2.701 432 15,99% 

Β' βάζκηα 2.111 987 46,76% 

Γ/ζην Γηαπ/θεο Δθπ/

ζεο Α' Αζήλαο* 
204 174 85,29% 

χλνιν 4.812 1.419 29,49% 
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Έηζη, δεδνκέλνπ φηη ε ζρέζε ηνπ ζρνιείνπ κε θάζε κνξθή θνηλσλίαο είλαη θαζνξηζηηθή θαη 
ακθίδξνκε, αλαδεηθλχεηαη ζήκεξα, πεξηζζφηεξν απφ πνηέ, ε αλαγθαηφηεηα ελφο εθπαηδεπηη-
θνχ κνληέινπ ην νπνίν λα κπνξεί λα ζηέθεηαη ηφζν ελεξγεηηθά, φζν θαη θξηηηθά απέλαληη ζηε 
κνλνπνιηηηζκηθή θαη ζηε κνλνγισζζηθή εθπαίδεπζε.  

 

1. ΣΟ ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΒΑΙΚΟΙ ΣΟΥΟΙ ΣΖ ΓΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΖ 
ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ  

ήκεξα, κεηά απφ ηξεηο κεηαλαζηεπηηθνχο λφκνπο θαη ηξία πξνγξάκκαηα λνκηκνπνίεζεο, 
ππνινγίδεηαη φηη ην πνζνζηφ ησλ αιινδαπψλ πνπ δνπλ ζηελ Διιάδα είλαη πεξίπνπ 10% ηνπ 
ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ. Απηφ ην θαηλφκελν έρεη επεξεάζεη ζεκαληηθά ηηο θνηλσλίεο ζηηο ν-
πνίεο δνχκε, ηδηαίηεξα ζηελ Αζήλα, πνπ ζπγθεληξψλεη ην κεγαιχηεξν θνκκάηη ηεο κεηαλά-
ζηεπζεο. Ηδηαίηεξα ζηελ εθπαίδεπζε,  ε άθημε παηδηψλ κεηαλαζηψλ ζηελ Διιάδα θαη ε εγ-
γξαθή ηνπο ζηα ειιεληθά ζρνιεία, δεκηνχξγεζε πξνβιήκαηα πξνζαξκνγήο ζην ζρνιείν, 
ηνπιάρηζηνλ ζην πξψην δηάζηεκα απφ ηελ άθημε ηνπο. Έηζη, ε Γηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπ-
ζε, θαιείηαη λα δψζεη ηελ απάληεζε ζην εξψηεκα: Πνηνο είλαη ν ξφινο θαη πνηα είλαη ε 
ζρέζε ηνπ ζρνιείνπ θαη κηαο πνιππνιηηηζκηθήο θνηλσλίαο; 

Ζ δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα,  ξπζκίδεηαη βάζεη ηνπ Νφκνπ 2413/17-6-1996 
πεξί «ειιεληθήο παηδείαο ζην εμσηεξηθφ θαη δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο» θαη άιισλ ζρεηη-
θψλ δηαηάμεσλ, εγθπθιίσλ θαη απνθάζεσλ ηνπ ΤΠΔΠΘ πνπ αθνινχζεζαλ. ην Νφκν 2413 
αλαθέξεηαη ραξαθηεξηζηηθά φηη: «θνπφο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο είλαη ε νξγάλσ-
ζε θαη ιεηηνπξγία ζρνιηθψλ κνλάδσλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο γηα 
ηελ παξνρή εθπαίδεπζεο ζε λένπο κε εθπαηδεπηηθέο θνηλσληθέο, πνιηηηθέο ή κνξθσηηθέο ηδη-
αηηεξφηεηεο» ( άξζξν 34). 

χκθσλα κε ην ζεζκηθφ πιαίζην θαη ηελ 12ρξνλε εκπεηξία απφ ηελ ιεηηνπξγία δηαπνιηηηζκη-
θψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ε ΓΔ αληηπξνζσπεχεη ηελ ηδέα φηη φινη νη καζεηέο ζα πξέπεη λα 
έρνπλ ίζεο επθαηξίεο κάζεζεο ζην ζρνιείν, αλεμάξηεηα απφ θχιν, θνηλσληθή ηάμε θαη εζλη-
θά, θπιεηηθά θαη πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά, θαη ηελ εθπαηδεπηηθή αλακφξθσζε ηνπ ζρνιεί-
νπ, πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί ε παξαπάλσ ηδέα [Μπεξέξεο, 2001]. Οη ζηφρνη απηνί, ζπλν-
ςίδνληαη ζηηο παξαθάησ έλλνηεο, δεηήκαηα πνπ θαινχκαζηε επηπιένλ ησλ δηδαθηηθψλ πξν-
ζεγγίζεσλ, λα ιχζνπκε σο εθπαηδεπηηθνί θαη παξνπζηάδνληαη ζην ζρήκα 1 (ζει. 217):  

Αλάπηπμε ηεο απηνεθηίκεζεο 

πκπάζεηα γηα ηνπο «άιινπο» 

Ίζεο επθαηξίεο  / Γίθαηε κεηαρείξηζε 

Έηζη, αλάκεζα ζηνπο θχξηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο ηεο ΓΔ ππάξρνπλ θαη ζηφρνη δηπινχ 
– θνηλσληθνχ – ςπρνινγηθνχ θαη εθπαηδεπηηθνχ ραξαθηήξα, ε εθπιήξσζε ησλ νπνίσλ βνε-
ζάεη ζηελ νκαιφηεξε θαη ηελ ακεζφηεξε έληαμε ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ ζην ειιεληθφ αλα-
ιπηηθφ σξνιφγην πξφγξακκα. Ζ εθπαηδεπηηθή εκπεηξία, πνπ ζα παξνπζηαζηεί αλαιπηηθφηεξα 
παξαθάησ, πξνέξρεηαη απφ ηελ β‟ βάζκηα εθπαίδεπζε – Γπκλάζην θαη πηζηεχνπκε φηη, ην 
ίδην δήηεκα ρξήδεη πεξαηηέξσ κειέηεο ζην ζχλνιν ηνπ 12ρξνλνπ θχθινπ ζπνπδψλ (α‟ βάζκη-
α θαη β‟ βάζκηα εθπαίδεπζε) ζηελ ρψξα καο. 
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2.  Ο ΡΟΛΟ ΣΧΝ ΦΤΙΚΧΝ ΔΠΙΣΖΜΧΝ ΣΖ ΓΔ 

ηελ παξνχζα κειέηε, ζα αλαθεξζνχκε δηεμνδηθφηεξα ζηηο δπλαηφηεηεο γηα ηελ νκαιή έληαμε 
ησλ αιινθψλσλ καζεηψλ πνπ δίλνπλ νη θπζηθέο επηζηήκεο (ΦΔ) ζηε ΓΔ θαη ηνλ ξφιν ηνπο 
ζηελ εθκάζεζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο κέζα απφ ηα κε γισζζηθά καζήκαηα.. Γχν είλαη νη 
παξάγνληεο πνπ ζπλεγνξνχλ ππέξ ηεο πεηξακαηηθήο εθαξκνγήο ηνπ εγρεηξήκαηνο. Πξψηνλ: 
ε δηεζλήο εκπεηξία, πνπ ζεσξεί ηηο ΦΔ θαη ηδηαίηεξα ηα θπζηθνκαζεκαηηθά, σο ηελ πην επλντ-
θή πεξηνρή ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο γηα ηελ ζρνιηθή θαη θνηλσληθή έληαμε ησλ αιιφ-
θσλσλ καζεηψλ. Γεχηεξνλ: Ζ αλαγθαηφηεηα γηα ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζην λα απνκα-
θξπλζεί απφ παξαδνζηαθνχο ηξφπνπο δηδαζθαιίαο θαη λα απνδέρεηαη ηελ αηνκηθφηεηα θαη 
ηηο καζεζηαθέο δπλαηφηεηεο θαη επηζπκίεο ησλ καζεηψλ. πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη 
[Μαηζαγγνχξαο, 2003], ζα πξέπεη λα γίλεη κηα θαηλνηνκία, ε νπνία ζα βαζίδεηαη ζηελ αλα-
κφξθσζε ηνπ ζρνιηθνχ ρξφλνπ, ζηελ θαιιηέξγεηα ζπλεξγαηηθήο θαη δηαζεκαηηθήο πξνζέγγη-
ζεο ηεο κάζεζεο, ζηελ αλάπηπμε θξηηηθήο ζθέςεο, ζηε ζπιινγηθή πξνζπάζεηα, ζηε βησκαηη-
θή δξάζε ηνπ καζεηή, ζηελ έληαμε ζηε καζεζηαθή νκάδα φισλ ησλ καζεηψλ αζρέησο ηνπ 
θχινπ, ηνπ έζλνπο ή ηεο εζλνηηθήο-πνιηηηζκηθήο νκάδαο πνπ αλήθνπλ.  

 

3. ΣΡΟΠΟΙ ΜΑΘΖΖ – ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΚΑΙ ΓΤΚΟΛΙΔ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΦΔ 
ΣΖΝ ΑΝΟΜΟΙΟΓΔΝΖ ΣΑΞΖ. Ζ ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΜΙΑ 
ΥΟΛΙΚΖ ΟΜΑΓΑ  

χκθσλα κε ην Millar, ν ζθνπφο ηεο δηδαζθαιίαο ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ είλαη:  

Ζ κάζεζε ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο, ησλ δηαδηθαζηψλ κε ηηο νπνίεο απηή παξάγε-

ηαη θαη  ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίνλ γίλεηαη θνηλσληθά απνδεθηή. 

Υξεηάδνληαη ινηπφλ, παξεκβάζεηο κέζσ κηαο εθπαηδεπηηθήο θαη ζρνιηθήο πνιηηηθήο. ηελ 
παξνχζα κειέηε,  ζα εμεηάζνπκε ηηο δπζθνιίεο, ηε δπλακηθή θαη ηηο πξννπηηθέο κηαο παξέκ-
βαζεο ζην εθπαηδεπηηθφ πεδίν ησλ ΦΔ θαη ησλ ηερλψλ θαη γηα ην πψο επεξέαζε ηε δηδαζθα-
ιία ζηελ ηάμε. Απαηηνχληαη λέα πξνγξάκκαηα θαη ηξφπνη δηδαζθαιίαο, λέεο δνκέο θαη λέεο 
πξνζεγγίζεηο, αμηνινγψληαο ηελ κέρξη ζήκεξα εκπεηξία, ηφζν ζε ζεζκηθφ επίπεδν (ΤΠΔΠΘ 
θιπ θνξείο), φζν θαη ζην επίπεδν ηεο ζρνιηθήο ηάμεο, ηελ βάζε ηνπ ζπζηήκαηνο ιεηηνπξγίαο 
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ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο.  Οη καζεηέο έρνπλ παξφκνηεο πξνυπάξρνπζεο ηδέεο γηα ηηο 
έλλνηεο θαη θαηλφκελα, αλεμάξηεηα απφ ην θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ. Έηζη, ν 
ηξφπνο κάζεζεο πξέπεη λα είλαη πεξηζζφηεξν ζπλαξπαζηηθφο ζηηο αηζζήζεηο, πεξηζζφηεξν 
επράξηζηνο, επθνιφηεξνο (κε  ζαθή κελχκαηα). 

ην πιαίζην απηφ, ιεηηνπξγεί ην κνληέιν ηεο επνηθνδνκεηηθήο δηδαζθαιίαο, φπσο παξνπζηά-
δεηαη ζην ζρήκα 2, κε ηελ κάζεζε λα βνεζά ζηελ αλαθάιπςε θαη ζηελ νηθνδφκεζε ηεο γλψ-
ζεο θαη ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ, απνηειέζκαηα ηα νπνία ζα ζπγθξίλνπκε κε ηε δηθή καο 
εκπεηξία ζηελ ηάμε. Σαπηφρξνλα ζα εμεηάζνπκε θαη ηνπο παξάγνληεο νδεγνχλ ζηε κάζεζε 
(ζχκθσλα κε ηε Γλσζηηθή Φπρνινγία), φπσο απηνί παξνπζηάδνληαη ζην ζρήκα 3, κε ηελ 
πξνυπάξρνπζα γλψζε ησλ παηδηψλ, ηα θαηάιιεια δηδαθηηθά έξγα θαη ηε ζπλεξγαζία ησλ 
παηδηψλ λα θαζνξίδνπλ ηελ θαηάηαμε ησλ δπζθνιηψλ θαη ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπί-
ζακε ζηελ αλνκνηνγελή ζρνιηθή ηάμε. 
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Case study: ε δηδαζθαιία ησλ ΦΔ ζε κηα αλνκνηνγελή ηάμε κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο 
ζηελ β‟ βάζκηα ΓΔ – Γπκλάζην  

Ζ κειέηε, αθνξά ζηε ζπζζσξεπκέλε εκπεηξία απφ ηε δηδαζθαιία ησλ ΦΔ ζε ηάμεηο ηνπ Γπ-
κλαζίνπ ζηε ΓΔ, ζηελ Αηηηθή, απφ ην ζρνιηθφ έηνο 1995-96 έσο θαη ηελ ηξέρνπζα ζρνιηθή 
ρξνληά 2007-08. πγθεληξψλνληαο θαη θαηεγνξηνπνηψληαο ηα ζηνηρεία  αλά παξάγνληα πνπ 
νδεγεί ζηε κάζεζε (βι. ζρήκα 2), έρνπκε ηα παξαθάησ πξνβιήκαηα θαη δπζθνιίεο πνπ αληη-
κεησπίζακε ζηε δηδαζθαιία ησλ ΦΔ ζε αλνκνηνγελή ηάμε, ηα κέηξα πνπ ιάβακε θαη  ηα εξ-
γαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζακε, απφ ηε εθπαηδεπηηθή εκπεηξία ζην βαζηθφ επίπεδν δηδαζθαιί-
αο θαη έληαμεο ησλ καζεηψλ, ζηελ ηάμε.  

Α. ΓΤΚΟΛΗΔ 

Οη δπζθνιίεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ, νθείινληαη ηφζν ζηελ  πξνυπάξρνπζα  γλψζε ησλ 
παηδηψλ φζν θαη ζηνλ βαζκφ γλψζεο ηεο ειιεληθή γιψζζαο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα: 

Α1. Οη ηάμεηο είλαη αλνκνηνγελείο σο πξνο ηηο ρψξεο πξνέιεπζεο, ηηο ειηθίεο θαη ην επίπεδν 
γλψζεσλ ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο. 

Οη αιινδαπνί καζεηέο έξρνληαη ζε δηάθνξεο ειηθηαθέο βαζκίδεο, έξρνληαη ζπρλά ζην κέζνλ 
ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο απφ δηαθνξεηηθέο ρψξεο κε δηαθνξεηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ.  Δίλαη 
ραξαθηεξηζηηθφ ην παξάδεηγκα πνπ αθνινπζεί, ζην Γ/ζην Γηαπ/θήο Δθπ/ζεο Α΄ Αζήλαο θαη 
πνπ αθνξά ζε ηκήκα ηεο Β‟ ηάμεο, ζην κάζεκα ηεο Υεκείαο. Σν ηκήκα απηφ, έρεη 13 
αιινδαπνχο/παιηλνζηνχληεο καζεηέο, φινη ηνπο κε ειάρηζην ρξφλν ζηελ Διιάδα, ρσξίο λα 
νκηινχλ ειιεληθά (ηάμε ππνδνρήο Η – έηνπο). πσο θαίλεηαη απφ ηνλ πίλαθα 3 (ζει. 220), 
ππάξρεη αλνκνηνγέλεηα ζηελ ηάμε, θαη ζπλεπψο θαη πςειφο βαζκφο δπζθνιίαο γηα ηελ 
έληαμε ησλ καζεηψλ ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα, θαζψο θαη γηα ηε δηδαζθαιία ησλ ΦΔ απφ 
ηνπο ίδηνπο ηνπο δηδάζθνληεο θαζεγεηέο. Ζ αλνκνηνγέλεηα απηή είλαη ζχλζεηε θαη αθνξά ζε 
πιεζπζκηαθά, γισζζηθά θαη καζεζηαθά θξηηήξηα. ηελ ίδηα ηάμε, ζπλππάξρνπλ καζεηέο 
απφ ηελ ίδηα ρψξα κε δηαθνξεηηθή ειηθία θαη επίπεδν γλψζεο ηνπ καζήκαηνο, δηαθνξεηηθφ 
επίπεδν γλψζεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θαη ηαπηφρξνλα βξίζθνληαη κε ζπκκαζεηέο ηνπο 
απφ άιιεο ρψξεο, ηεο ίδηαο – θαηά θχξην ιφγν – ειηθίαο, νη νπνίνη δελ έρνπλ δηδαρηεί ζηελ 
δηθηά ηνπο ρψξα πξνέιεπζεο ην κάζεκα, ζην αληίζηνηρν επίπεδν. Σέινο, αληίζηνηρν πξφβιε-
κα δεκηνπξγείηαη θαη ζηε δηδαζθαιία ηεο θπζηθήο, ηεο ρεκείαο θαη ηεο βηνινγίαο, ζε φιεο ηηο 
ηάμεηο ηνπ Γπκλαζίνπ, δήηεκα ην νπνίν ρξήδεη πεξαηηέξσ κειέηεο.  

Α2. Σν πξψην εκπφδην γηα ηε ζρνιηθή πξφνδν  ησλ αιιφθσλσλ καζεηψλ  είλαη ε ίδηα ε γλψ-
ζε ηεο γιψζζαο. Καη Γιψζζα = ζπλελλφεζε. Έηζη, φηαλ ν δάζθαινο δελ βξίζθεη εχθνια ηελ 
ακνηβαία θαηαλφεζε κε ην καζεηή-κεηαλάζηε, ηφηε ν καζεηήο αληηδξά: απνκνλψλεηαη, γίλε-
ηαη αξλεηηθφο, παζεηηθφο ζην κάζεκα, ζέηεη ηνλ εαπηφ ηνπ ζην πεξηζψξην ηεο ζρνιηθήο δσήο. 
Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα, πνπ ζπλαληνχκε ζηηο ηάμεηο ππνδνρήο, είλαη καζεηέο πνπ κφ-
ιηο έρνπλ αθηρζεί ζηελ Διιάδα,  λα έρνπλ δηαθνξεηηθφ επίπεδν γισζζνκάζεηαο. Σν ζρνιηθφ 
καο ζχζηεκα ιεηηνπξγεί γηα φινπο ηνπο καζεηέο κε ηνπο ίδηνπο δηδάζθνληεο, ηα ίδηα δηδαθηη-
θά βηβιία, ηηο ίδηεο ζπλζήθεο ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε.  
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Πίλαθαο 3: Πιεζπζκηαθή, γισζζηθή θαη καζεζηαθή αλνκνηνγέλεηα ζην Β3 ηκήκα ηνπ 

Γ/ζίνπ Γ/θεο Δθπ/ζεο Α‟ Αζήλαο, ζην κάζεκα ηεο Υεκείαο, ζρ. Έηνο: 2007-08. 

 
 

Β. ΜΔΣΡΑ ΚΑΗ ΠΑΡΔΜΒΑΣΗΚΔ ΔΝΔΡΓΔΗΔ 

Σα κέηξα εθαξκφζζεθαλ ζε δχν επίπεδα – ζεζκηθφ θαη ζε επίπεδν βάζεο (ζρνιηθή κνλάδα) 
θαη είλαη ηα εμήο: 

Β1. Μέηξα θαη παξεκβάζεηο απφ ηελ Πνιηηεία.  

Β.1.1. πγγξαθή βηβιίσλ γηα ηε δηδαζθαιία ησλ ΦΔ ζηε ΓΔ. Ζ ζεηξά ησλ δίγισζζσλ 
(ειιεληθά-ξσζηθά, ειιεληθά-αιβαληθά) βηβιίσλ ηεο Υεκείαο θαη ηεο Φπζηθήο, πνπ γξά-
θηεθαλ ζηα πιαίζηα ηεο παξαγσγήο δηδαθηηθνχ θαη βνεζεηηθνχ επνπηηθνχ πιηθνχ γηα ηελ 
εθκάζεζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, κε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο γηα ηελ Δθπαί-
δεπζε Παιηλνζηνχλησλ θαη Αιινδαπψλ Μαζεηψλ.  

Β.1.2. Ζ δηδαθηέα χιε, πνπ ζρεδηάζηεθε θαη δνκήζεθε κε ηε κνξθή ζεκεηψζεσλ 
(δηαγξάκκαηα, ζρεδηαγξάκκαηα, ελλνηνινγηθέο ράξηεο, πίλαθεο, εηθφλεο, ιέμεηο θιεηδηά κε 
ιεθηηθέο επεμεγήζεηο θαη νπηηθά ζηεξίγκαηα) θαη επεμεξγαζία ζηε γιψζζα ηεο, έηζη ψζηε 
λα δηεπθνιχλεηαη ε πξφζβαζε ηνπ αιιφθσλνπ καζεηή, πξνζθέξνληαο ηνπ επεμεγήζεηο 
ησλ φξσλ θαη δχζθνισλ ιέμεσλ, δηεπθξηληζηηθέο νπηηθνπνηήζεηο θαη ιεηηνπξγηθή νξγάλσ-
ζε ησλ ζειίδσλ.  

Οη θχξηνη ζηφρνη ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ ήηαλ: 

α) σο πξνο ηε γλψζε: Να δίλεηε ζην καζεηή δπλαηφηεηα λα αλαγλσξίδεη θαη λα κπνξεί λα 
αλαπαξαγάγεη ηηο πιεξνθνξίεο, έλλνηεο, νξηζκνχο. 

β) σο πξνο ηελ θαηαλφεζε: Να κεηαθξάδεη, λα εξκελεχεη θαη λα κπνξεί λα θαηαιήμεη ζε 
ζπκπεξάζκαηα. 

ΑΝΟΜΟΗΟΓΔΝΔΗΑ ΣΧΝ ΑΛΛΟΓΑΠΧΝ ΜΑΘΖΣΧΝ ΣΖ Β3 ΣΑΞΖ ΣΟΤ Γ/ΗΟΤ 
ΓΗΑΠ/ΚΖ ΔΚΠ/Ζ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΣΖ ΥΖΜΔΗΑ, Υ. ΔΣΟ  2007-08 

Άθημε ζηελ Διιάδα / 
Δγγξαθή ζην ζρνιείν 

Δπίπεδν πξνεγνχκελεο γλψζεο 
ζην κάζεκα ηεο ρεκείαο 

 

 

Υψξεο 
πξνέιεπζεο 

ΑΡΥΔ Υ. 
ΔΣΟΤ  

ΜΔΑ  Υ. 
ΔΣΟΤ 

2 ΔΣΖ 1 ΔΣΟ 0 ΔΣΖ 

ΜΟΛΓΑΒΗΑ 1 0 0 1 0 

ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ 3 2 1 4 0 

ΡΟΤΜΑΝΗΑ 1 2 0 3 0 

ΛΔΤΚΟΡΧΗΑ 1 0 0 1 0 

ΠΟΛΧΝΗΑ 1 0 0 0 1 

ΖΝ. ΒΑΗΛΔΗΟ 0 1 0 1 0 

ΖΠΑ 1 0 0 0 1 

ΤΝΟΛΟ 8 5 1 10 2 

 



ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 — Γηδαθηηθέο Πξνζεγγίζεηο γηα ηε Μάζεζε ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο 221  

 

γ) σο πξνο ηελ δηαπνιηηηζκηθφηεηα: Να δνζεί ε δηαπνιηηηζκηθή έκθαζε  ζηε Φπζηθή θαη 
ζηε Υεκεία.   

Σν πιηθφ απηφ, βηβιία θαη δηδαθηηθά κέζα, απφ ηελ κέρξη ζήκεξα εκπεηξία ιεηηνπξγίαο 
ησλ Γηαπνιηηηζκηθψλ ρνιείσλ, βνήζεζε ζεκαληηθά ζην λα πινπνηεζνχλ νη ζηφρνη, θξί-
λεηαη φκσο αλαγθαίν λα γίλεη ε επηθαηξνπνηεζή ηνπ, έηζη ψζηε λα ζπκπεξηιακβάλνληαη 
ζε απηφ, ε πξφζθαηε εκπεηξία, νη λέεο κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο ζηε δηδαζθαιία, 
αιιά θαη ζηε δνκή ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ ΦΔ, θαζψο  θαη ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε ζηε 
ΓΔ, φπσο απηή έρεη δηακνξθσζεί ηα ηειεπηαία 12 ρξφληα. 

Β2. Ζ εθαξκνζκέλε εκπεηξία  ζηε ζρνιηθή εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζε επίπεδν ηάμεο. 

Οη παξεκβάζεηο ζηελ ζρνιηθή ηάμε ήηαλ θπξίσο νη εμήο: 

Β.2.1. Ζ ζπλδηδαζθαιία. Έγηλε πεηξακαηηθή εθαξκνγή ηεο ζπλδηδαζθαιίαο ζηα καζήκα-
ηα ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ, ηφζν ζην Γηαπνιηηηζκηθφ ρνιείν Αραξλψλ φζν θαη   ζην 
Γηαπνιηηηζκηθφ Γπκλάζην Αζελψλ, κε έκθαζε ηηο αλνκνηνγελείο ηάμεηο. Ζ ζπλεξγαζία 
ησλ δχν θαζεγεηψλ (έλαο ησλ ΦΔ θαη ν δεχηεξνο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, ή θαη νη δχν 
δηδάζθνληεο – ησλ ΦΔ) αθνξνχζε ηφζν ζε ελέξγεηεο κέζα ζηελ ηάμε, θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ καζήκαηνο, φζν θαη ζηελ απφ θνηλνχ πξνεηνηκαζία, γηα ην κάζεκα, εθηφο ηάμεο.  

Β.2.2. Δζσηεξηθή δηαθνξνπνίεζε. Γηα αλαπηχμνπλ ηηο γισζζηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο νη κα-
ζεηέο ρξεηάδνληαη επθαηξίεο γηα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε γιψζζα. Γηα πνιινχο δε καζε-
ηέο, ρσξίο γισζζηθφ ππφβαζξν, πεξλάλε κέξεο ρσξίο λα αξζξψζνπλ ην παξακηθξφ γηα 
ην κάζεκα Υξεηάδεηαη ινηπφλ, επαλνξγάλσζε ηεο ηάμεο. ηα πιαίζηα απηά, ρξεζηκνπνη-
ήζακε ηνπο βαζηθνχο ηχπνπο εζσηεξηθήο δηαθνξνπνίεζεο 

α. Σελ εμαηνκίθεπζε ηεο δηδαζθαιίαο (δηαθνξεηηθέο αλαζέζεηο γηα αηνκηθή εξγαζία) 

β.  Σελ εξγαζία ζε νκάδεο. 

Β.2.3. Άηππεο κνξθέο δηδαζθαιίαο. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο ηεο Φπζηθήο ρξε-
ζηκνπνηήζεθε ν απιφο ηξφπνο δηδαζθαιίαο, αιιά φρη ν «απινχζηεξνο» (θαηά ηνλ Ατλ-
ζηάηλ). Πξνζπαζήζακε λα πξνζεγγίζνπκε ηηο  έλλνηεο ηεο θπζηθήο κε ηξφπν βησκαηηθφ. 
Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα δηδαζθαιίαο κε κε ηππηθή κνξθή: Βαζηδφκελνη ζηελ ηξέρνπ-
ζα δηδαθηέα χιε ηεο θπζηθήο Β΄ Γπκλαζίνπ θαζνδεγήζακε ηνπο καζεηέο κε παηδαγσγηθή 
επαηζζεζία ζε ζπιινγηθή έξεπλα θαη δεκηνπξγία κε ζηφρν ηελ βησκαηηθή γλψζε θαη ηε 
θξηηηθή ζθέςε. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ:  

Α) Πξαγκαηνπνηήζεθαλ επηζθέςεηο ζε επηιεγκέλνπο ρψξνπο νη νπνίνη δεκηνχξγεζαλ 
εξσηεκαηηθή θαη εξεπλεηηθή δηάζεζε ζηα παηδηά, φπσο βηβιηνζήθεο, εθζεζηαθνί ρψ-
ξνη, κνπζεία.  

Β) ε ζπλεξγαζία κε επηζηήκνλεο απφ ηελ Αθαδεκία Αζελψλ δφζεθαλ θίλεηξα ζηα παη-
δηά γηα λα ζπγθέληξσζαλ πιεξνθνξίεο, λα έξζνπλ ζε επαθή κε  ηελ ινγνηερλία θαη 
λα γλσξίζνπλ ηνλ θφζκν ησλ  αλαθαιχςεσλ θαη ησλ  εθεπξέζεσλ. 

Γ) ηνλ ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, ηα παηδηά απζφξκεηα δσγξάθηζαλ επάλσ ζηνπο ηνίρνπο 
ηνπ ζρνιείνπ πξνζσπνγξαθίεο, επηζηεκνληθά κνληέια θαη ζηηγκηφηππα απφ ηα ζεκα-
ληηθφηεξα ζηάδηα ηεο εμέιημεο ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ ζην πιαλήηε καο.  
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Γ) ηνλ ρψξν ηνπ εξγαζηεξίνπ, έγηλε παξαγσγή ηνπ βνεζεηηθνχ δηδαθηηθνχ πιηθνχ, κε 
ηελ κνξθή DVD (θσηνγξαθηθφ, ερεηηθφ, εηθφλεο, video, θιπ) θαη CD-ROM γηα ηα 
έξγα: «ελ+έξγν» θαη «ε Ηζηνξία ησλ ΦΔ θαη ηέρλεο», κε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ, αλά 
νκάδεο. 

4. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ – ΠΡΟΣΑΔΙ 

1) Ζ εθπαίδεπζε ζήκεξα πξέπεη λα είλαη δηαπνιηηηζκηθή φρη κφλν γηα ηα παηδηά ησλ κεηαλα-
ζηψλ, αιιά θαη δηφηη ε δηαπνιηηηζκηθή ρξνηά βειηηψλεη ηελ πνηφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο. 

2) Σα καζήκαηα πνπ κπνξνχλ λα θάλνπλ εθηελέζηεξε ρξήζε επνπηηθνχ πιηθνχ πξνζθέξν-
ληαη θαιχηεξα απφ ηα θηινινγηθά καζήκαηα γηα ηελ αξρηθή έληαμε ησλ καζεηψλ κε κεησ-
κέλε γισζζνκάζεηα.  

3) Ζ ζπλδηδαζθαιία βειηηψλεη ηελ δηδαζθαιία θαη βνεζά ζηνπο καζεηέο λα κηινχλ θαη λα 
δεκηνπξγνχλ.     

4) Πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρία ηεο έληαμεο είλαη λα γίλεη έλαο δηδαθηηθφο πξνγξακκαηη-
ζκφο πνπ επλνεί ηελ εζσηεξηθή δηαθνξνπνίεζε θαζψο θαη κηα θαηάιιειε γισζζηθή θαη 
γλσζηηθή επεμεξγαζία ησλ πεξηερνκέλσλ. 

5) Ζ αδηαθνξία θαη ε άξλεζε, απνηξέπνληαη κέζα απφ ην κάζεκα πεηξακαηηθήο κνξθήο, 
γλψζεο, δεκηνπξγίαο θαη αλαδήηεζεο, φηαλ δίλνληαη ίζεο επθαηξίεο ζηα παηδηά θαη ππάξ-
ρεη ζεβαζκφο, δίλεηαη ζηα παηδηά ε δπλαηφηεηα λα κάζνπλ δεκηνπξγψληαο κε ηα ρέξηα ην 
ζψκα, φηαλ παξέρνληαη εξγαιεία γηα λα δηαηππψζνπλ εξσηήζεηο, λα επεμεξγαζηνχλ 
απαληήζεηο, λα θαηαλνεζνχλ, λα γξάςνπλ, λα ππνζέζνπλ, λα ζπκπεξάλνπλ, λα ζρεδηά-
δνπλ. 

6) Πξέπεη λα γίλεηαη αμηνπνίεζε ηεο επνπηηθήο δηδαζθαιίαο γηα λα δεκηνπξγεζνχλ άιια 
θαλάιηα πέξα απφ ηε γιψζζα  γηα ηελ γξεγνξφηεξε έληαμε ησλ καζεηψλ ζην ζρνιείν. 

7) Ζ ελεξγφο ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηε δεκηνπξγία  εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ κε πξαγκαηη-
θνχο απνδέθηεο, δηεπθνιχλεη ηε δηδαζθαιία ηφζν ζηνπο γεγελείο, φζν θαη ζηνπο αιινδα-
πνχο / παιηλνζηνχληεο καζεηέο. 
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ΠΔΡΙΛΖΦΖ: Ζ εξγαζία αλαθέξεηαη ζηελ εηεξφηεηα αλάκεζα ζηνλ αθαδεκατθφ ιφγν ησλ ΦΔ 
θαη α) ηελ θαζεκεξηλή γιψζζα ησλ καζεηψλ, β) ηε κεηξηθή γιψζζα ησλ αιινδαπψλ καζε-
ηψλ, γ) ηε γιψζζα ησλ πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ. Δπηρεηξείηαη ε ζχλδεζε ησλ πξνβιεκάησλ 
πνπ νθείινληαη ζε απηέο ηηο εηεξφηεηεο κε ηηο λέεο δηδαθηηθέο ηάζεηο νη νπνίεο εζηηάδνπλ α) 
ζηελ πξνζέγγηζε ησλ ΦΔ σο γισζζηθνχ καζήκαηνο, β) ζε κηα δηδαζθαιία ησλ ΦΔ γηα 
φινπο, γ) ζηελ θαηάθηεζε ελφο πνιπκεζηθνχ επηζηεκνληθνχ γξακκαηηζκνχ. Ζ ζηξνθή απηή 
θαζηζηά ζαθέο φηη ν αθαδεκατθφο ιφγνο παχεη λα αληηκεησπίδεηαη σο κεηαδηδφκελνο ιφγνο 
πνπ πξέπεη λα θαηαλνεζεί σο έρεη, αιιά αληηκεησπίδεηαη σο ιφγνο πνπ αλαιχεηαη, εξκελεχε-
ηαη θαη δηεξεπλάηαη θξηηηθά ζε ζπλζήθεο ζπλεξγαηηθφηεηαο θαη νξζνινγηθνχ δηαιφγνπ, κε ζθν-
πφ ηελ άξζε ηεο πεξηζσξηνπνίεζεο θαη ηελ επαλαζχλδεζε ησλ ΦΔ κε ηηο πξαγκαηηθέο αλά-

γθεο ηεο θνηλσλίαο. 

ΛΔΞΔΙ ΚΛΔΙΓΙΑ: γιψζζα ησλ ΦΔ, γισζζηθή θαη πνιηηηζκηθή εηεξφηεηα, πνιπηξνπηθφηεηα, 
γισζζηθή ζηξνθή, εθπαίδεπζε γηα φινπο, πνιπκεζηθφο επηζηεκνληθφο γξακκαηηζκφο. 

 

ΔΙΑΓΧΓΖ 

Ζ αθαδεκατθή γιψζζα, δειαδή ε θσδηθνπνηεκέλε γιψζζα ησλ ζρνιηθψλ εθπαηδεπηηθψλ 
θεηκέλσλ βαζίδεηαη ζην πξφηππν ηνπ επηζηεκνληθνχ ιφγνπ, κε ηνλ νπνίν εθθξάζηεθαλ ηζην-
ξηθά νη αλάγθεο ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ (ΦΔ), επνκέλσο ε γιψζζα ησλ ΦΔ απνηειεί ην 
θαηεμνρήλ παξάδεηγκα αθαδεκατθνχ ιφγνπ. Χο θνηλή ζπληζηακέλε έρνπλ ηε ινγηθή ηνπ γξα-
πηνχ ιφγνπ, πνπ θπξηαξρεί αθφκα θαη ζηελ πξνθνξηθή ηνπο κνξθή ιφγσ ηεο αθαηξεηηθφηε-
ηάο ηνπο. Θα εθζέζνπκε ηα πξνβιήκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ηελ εηεξφηεηα κεηαμχ θαζεκεξη-
λνχ θαη αθαδεκατθνχ ιφγνπ θαη ηηο πξνηάζεηο πνπ ζπγθιίλνπλ πξνο κηα “γισζζηθή ζηξνθή” 
ζηε δηδαζθαιία. Αθνινχζσο, ζα παξνπζηάζνπκε ηε δηδαθηηθή ηάζε γηα κηα “εθπαίδεπζε γηα 
φινπο” πνπ εζηηάδεη αθελφο ζηα πξνβιήκαηα θαηαλφεζεο ησλ ΦΔ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη 
αιινδαπνί καζεηέο ζηα κνλνγισζζηθά ζρνιεία θαη αθεηέξνπ ζηελ αλάγθε γηα πξνεηνηκαζί-
α επηζηεκνληθά εγγξάκκαησλ πνιηηψλ. Σέινο, ζα αλαθεξζνχκε ζηε δηδαθηηθή ηάζε πνπ 
απαληά ζηελ αλάγθε γηα “πνιπκεζηθφ επηζηεκνληθφ γξακκαηηζκφ”.  

ΔΣΔΡΟΣΖΣΑ ΚΑΘΖΜΔΡΙΝΟΤ ΚΑΙ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟΤ ΛΟΓΟΤ: 
ΑΝΑΓΚΖ ΓΙΑ ΓΛΧΙΚΖ ΣΡΟΦΖ ΣΖ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

Ζ πξψηε εηεξφηεηα πθίζηαηαη δηφηη ν επηζηεκνληθφο ιφγνο εμαηηίαο ηεο ηζηνξηθήο απαίηεζεο 
-ήδε απφ ηελ επνρή ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπαλάζηαζεο- γηα αθξίβεηα, ζαθήλεηα θαη αληηθεηκε-
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ληθφηεηα ζηε δηαηχπσζε, εθθξάζηεθε κε κηα ηδηαίηεξε “γξακκαηηθή” (Halliday & Martin, 2004) 
πνπ βαζίζηεθε ζηελ νλνκαηνπνίεζε θαη ζηελ εμεηδηθεπκέλε νξνινγία. Ζ κεηάβαζε απφ ηε 
ξένπζα επεμεγεκαηηθή, ηδησκαηηθή, θαζεκεξηλή γιψζζα ζηελ επηζηεκνληθή, έρεη απνδεηρζεί 
δχζθνιε γηα ηνπο καζεηέο, θαη θπξίσο φηαλ θαηά ηε δηδαζθαιία απαμηψλεηαη ε δπλαηφηεηα 
ηεο πξψηεο λα απνηειέζεη γφληκε αθεηεξία πξνο ηελ θαηαλφεζε ηεο δεχηεξεο.  

Με ηνλ ηξφπν απηφ, νη έλλνηεο κεηαδίδνληαη σο εηνηκνπαξάδνηα λνήκαηα θαη αδηαπξαγκά-
ηεπηεο “εηηθέηεο”, νη νπνίεο θαζψο επαλαιακβάλνληαη νδεγνχλ ζηελ απνζηήζηζε θαη ηελ 
άθξηηε απνδνρή  (Sutton, 2002). Δπηπιένλ, ε απαμίσζε ηεο θαζεκεξηλήο γιψζζαο θαη ε-
κπεηξίαο σο πξνο ηε δπλαηφηεηα ηεο λα ζπλεηζθέξεη ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, δεκηνπξγεί 
ζηεξεφηππα: πξνβάιιεη ηελ “αληηθεηκεληθφηεηα” ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο, ζε αληίζεζε κε 
ηελ “ππνθεηκεληθφηεηα” ηεο αλζξψπηλεο εκπεηξίαο, θαη ηελ εηθφλα ησλ ΦΔ σο αλνίθεηνπ, 
“δχζθνινπ” καζήκαηνο πνπ απεπζχλεηαη κφλν ζηνπο εηδηθνχο (Lemke, 1990). Ζ νλνκαηνπνί-
εζε θαηέιεμε έλα ηειεηνπξγηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο γιψζζαο ηεο ηεξαξρίαο πνπ ιεηηνπξγεί 
ππέξ ηνπ εηδηθνχ πεξηνξίδνληαο ηελ πξφζβαζε ησλ ππνινίπσλ ζε εμεηδηθεπκέλα πεδία ησλ 
εκπεηξηψλ ηνπ πνιηηηζκνχ (Halliday & Martin, 2004).  

Απάληεζε ζην πξφβιεκα επηρεηξεί λα δψζεη ε “γισζζηθή ζηξνθή” ζηε δηδαζθαιία ησλ ΦΔ, 
δεηνχκελν ηεο νπνίαο είλαη ε γεθχξσζε ηεο εκπεηξηθν-βησκαηηθήο θαη ηεο επηζηεκνληθήο 
γλψζεο, δίλνληαο έκθαζε ζηα θείκελα θαη ηνλ δηάινγν, αμηνπνηψληαο βαζηθέο ζέζεηο ηνπ 
Vygotsky (1988) ζρεηηθά κε ηνλ δηακεζνιαβεηηθφ ξφιν ηεο γιψζζαο ζηελ θαηαζθεπή λνήκα-
ηνο, θαη ηε ζεκαζία ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ ζηελ νηθεηνπνίεζε ησλ επηζηεκνληθψλ ελλνηψλ.  

χκθσλα κε ηνλ Wells (1994), θαηά ηε δηαδηθαζία γξαθήο νη πφξνη ηεο γξαπηήο γιψζζαο 
ρξεζηκνπνηνχληαη σο εξγαιείν (πνπ δηακεζνιαβεί ηε ζθέςε θαη ηελ επηθνηλσλία). Σν παξα-
γφκελν θείκελν πνπ πξνθχπηεη είλαη κηα θαηαζθεπή (ηαπηφρξνλα αληηθείκελν θαη αλαπαξά-
ζηαζε λνεκάησλ) ε νπνία κπνξεί λα γίλεη μαλά εξγαιείν πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζε δηαδηθα-
ζίεο θαηαζθεπήο θαη δηάδνζεο ηεο γλψζεο. Καηά ηελ ηζηνξηθή πξνζαξκνγή ησλ θπζηθψλ 
γισζζψλ ζηε δφκεζε ησλ ΦΔ, ην εξγαιείν εμειίρζεθε πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζνχλ λένη 
ηχπνη δηαηχπσζεο θαη θεηκεληθά είδε, ηα νπνία απνηεινχλ πνιηηηζκηθέο θαηαζθεπέο πνπ 
έρνπλ ζθνπφ λα αλαιχζνπλ, λα ηαμηλνκήζνπλ, λα εμεγήζνπλ θαη λα αλαθεθαιαηψζνπλ ηηο 
έξεπλεο πνπ απνηεινχλ ηε βάζε ηεο επηζηεκνληθήο άπνςεο γηα ηνλ θφζκν (Halliday & Mar-
tin, 2004).  

Οη Halliday & Martin (2004) ππνζηεξίδνπλ ζηελ πξφηαζε ηνπο γηα εθπαίδεπζε κε βάζε ηα 
θεηκεληθά είδε, φηη ην θιεηδί γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ επηζηεκνληθνχ ιφγνπ είλαη ε γισζζηθή 
ηερλνινγία ησλ επηζηεκνληθψλ θεηκεληθψλ εηδψλ. Ζ δηδαζθαιία ησλ ΦΔ πξέπεη λα αληηκεησ-
πηζζεί θπξίσο σο γισζζηθή δηδαζθαιία, κε ηε βνήζεηα ηεο νπνίαο νη καζεηέο ζα καζαίλνπλ 
λα αλαιχνπλ ηε “γξακκαηηθή” ησλ ΦΔ, λα ηε ρξεζηκνπνηνχλ σο εξγαιείν γηα λα θαηαζθεπά-
δνπλ γξαπηά θεηκεληθά είδε θαη γηα λα ζπδεηνχλ γηα ηα επηζηεκνληθά θαηλφκελα πνπ κειεηά-
λε. Σνλ δηαζέζηκν πφξν επηζηεκνληθνχ ιφγνπ, απνηεινχλ ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ηα νπνία 
νξγαλψλνληαη ζαλ κηα κεγάιε αλαθνξά πνπ εγθηβσηίδεη ηα θεηκεληθά είδε ηεο επεμήγεζεο 
θαη ηνπ πεηξάκαηνο. Μέζσ ηεο απνδφκεζεο, ηεο δηαπξαγκάηεπζεο θαη ηεο δφκεζεο ηνπο, ζα 
γίλνπλ ηθαλνί λα θαηαλννχλ θαη λα παξάγνπλ ηηο θεηκεληθέο πξαθηηθέο θαη ηε ξεηνξηθή δνκή 
πνηθίισλ επηζηεκνληθψλ θεηκεληθψλ εηδψλ πνπ είλαη θαηάιιεια γηα δηαθνξεηηθνχο καζεζηα-
θνχο ζηφρνπο. Με απηφ ηνλ ηξφπν, ζα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηνλ ξφιν πνπ παίδεη ε δνκή ηεο 
επηζηεκνληθήο γιψζζαο ζηε δηακφξθσζε ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο. 

Ο Sutton (2002), αλ θαη ζπκθσλεί κε ηελ αλάιπζε ηνπ ιφγνπ ησλ εγρεηξηδίσλ ησλ ΦΔ, ζεσ-
ξεί φηη ε θαηαλφεζε ηνπ επηζηεκνληθνχ ιφγνπ δελ εμαξηάηαη κφλν απφ ηα δνκηθά ραξαθηεξη-



226  ΔΓΗΦΔ 2008  

 

ζηηθά ηνπ, αιιά θαη απφ ηα εξκελεπηηθά ζρήκαηα πνπ κπνξεί λα παξάγεη θαηά ηελ έθθξαζε 
λέσλ ηδεψλ. Δπηπιένλ, ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ζέηνπλ εκπφδηα ζηελ πξνζέγγηζε ηεο επηζηε-
κνληθήο ζθέςεο επεηδή πξνβάιινπλ ηελ αληηθεηκελνπνίεζε ηνπ ιφγνπ σο αληηθεηκεληθφηεηα.1 
Πξνηείλεη γη‟ απηφ ηελ εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε απζεληηθψλ ηζηνξηθψλ επηζηεκνληθψλ θεηκέ-
λσλ, δειαδή ηελ εζηίαζε ηεο δηδαζθαιίαο ζην πψο ε γιψζζα κεζνιάβεζε ψζηε λα παξα-
ρζνχλ νη λέεο ηδέεο. Με ηε δεκηνπξγία ζπλζεθψλ πνπ επλννχλ ηνλ δηάινγν, ηελ ακθηβνιία, 
ηελ ακθηζβήηεζε θαη ηελ αμηνπνίεζε ηεο βησκαηηθήο εκπεηξίαο θαη ηεο θαζεκεξηλήο γιψζ-
ζαο, νη καζεηέο ζα κπεζνχλ ζηε δηαδηθαζία δηακφξθσζεο ελφο λένπ ηξφπνπ ζθέςεο θαη ζα 
εμνηθεησζνχλ κε ηνλ ηξφπν έθθξαζήο ηεο.  

Αθφκα παξαπέξα, ν Lemke (2000) ππνζηεξίδεη φηη ε θαηαλφεζε ηνπ επηζηεκνληθνχ ιφγνπ 
δελ πξέπεη λα εμαληιείηαη ζηε θπζηνινγία παξαγσγήο θαη εξκελείαο ησλ θεηκέλσλ· ν καζε-
ηήο πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ φηη θάζε θείκελν έρεη πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο ιεηηνπξγί-
εο, ψζηε λα κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί εζηθά θαη δενληνινγηθά, πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα βνε-
ζήζεη ηελ θνηλφηεηα πξνο ην θαιχηεξν. Πξφθεηηαη γηα πξφηαζε πνπ ελέρεη πνιηηηθή δηάζηαζε 
θαη απερεί ηηο ζέζεηο ηεο θνηλσληθήο ζεκεησηηθήο, ην δεηνχκελν ηεο νπνίαο είλαη ε αλάπηπμε 
ηεο θξηηηθήο ζθέςεο, ε ζχλδεζε ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο κε ηελ εκπεηξία θαη ηε δσή, ή 
φπσο ν Halliday πεξηγξάθεη (1993 ζην Wells, 1994), ε ζχλδεζε ηνπ ζπλνπηηθνχ κε ηνλ δπλα-

κηθφ ηξφπν ζέαζεο ηνπ θφζκνπ.  

ηηο παξαπάλσ πξνζεγγίζεηο, ηα γξαπηά θείκελα πεξηβάιινληαη θαη δηαπεξληνχληαη απφ 
ζπδεηήζεηο κηθξψλ νκάδσλ ή θαη φιεο ηεο ηάμεο, ζηηο νπνίεο ηα λέα λνήκαηα ζπγθαηαζθεπά-
δνληαη ζε ζρέζε κε απηφ πνπ ήδε μέξνπλ θαη κπνξνχλ λα θάλνπλ νη καζεηέο. Ζ έκθαζε ζηνλ 
δηάινγν, αληιεί απφ ηελ ηδέα ηνπ Vygotsky (2000) γηα ηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε θαη ηε δψλε 
επηθείκελε αλάπηπμεο. Σα απζεληηθά επηζηεκνληθά θείκελα πξνζεγγίδνληαη φρη σο αδηα-
πξαγκάηεπηα δεδνκέλα αιιά σο “έθθξαζε ηεο αλζξψπηλεο ζθέςεο” (Sutton, 2002). Ο εθπαη-
δεπηηθφο δηαηεξψληαο “αηκφζθαηξα ε νπνία απαηηεί ηε ζπδήηεζε”, γχξσ απφ ηα ζρήκαηα 
ζθέςεο θαη γιψζζαο ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο, θαζνδεγεί ζε “λνεηηθνχο θφζκνπο πνπ 
είλαη λένη γηα ηνπο καζεηέο θαη πνπ θάπνηε ήηαλ εληειψο λένη γηα ηελ αλζξσπφηεηα” (Sutton, 
2002α:21). ην ίδην πλεχκα, ε δηδαζθαιία κέζσ ηεο δηαινγηθήο δηεξεχλεζεο πνπ πξνηείλεη ν 
Wells (1999), μεθηλάεη απφ ηηο ηδέεο ησλ καζεηψλ θαη κέζα απφ δηεξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 
απμαλφκελεο δπζθνιίαο (ρξεζηκνπνηψληαο πξνθνξηθφ, γξαπηφ ιφγν θαη πείξακα), ππνβνε-
ζνχκελνη απφ ηνλ δάζθαιν νη καζεηέο ζέηνπλ εξσηήκαηα, θάλνπλ ππνζέζεηο, ηηο ειέγρνπλ, 
επηθνηλσλνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο ηνπο, δηαπξαγκαηεχνληαη ηηο εξκελείεο, αλαζεσ-
ξνχλ ηηο απφςεηο ηνπο θηάλνληαο ζηνλ γλσζηηθφ κεηαζρεκαηηζκφ. 

ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΖ ΔΣΔΡΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΜΑΘΖΣΧΝ: ΑΝΑΓΚΖ ΓΙΑ ΜΙΑ 
ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ ΓΙΑ ΟΛΟΤ 

Ζ δεχηεξε εηεξφηεηα εκθαλίδεηαη ζε πνιπγισζζηθά ζρνιηθά πεξηβάιινληα αλάκεζα ζηε 

1
 Αο κε μερλάκε φηη ηα θείκελα ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ απνηεινχλ ηηο αλαπιαηζησκέλεο, δεια-

δή δξαζηηθά κεηαζρεκαηηζκέλεο, εθδνρέο ηνπ ζψκαηνο ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο, φπσο απηή 
εκθαλίδεηαη ζηελ εμεηδηθεπκέλε βηβιηνγξαθία, ν ηξφπνο αλαπιαηζίσζεο ησλ νπνίσλ επεξεάδεη 
ηελ παηδαγσγηθή ζρέζε. Καη κάιηζηα φηαλ ν γισζζηθφο ηνπο θψδηθαο παξνπζηάδεη ηζρπξή ηαμη-
λφκεζε, ηππηθφηεηα θαη πεξηράξαμε, κπνξεί λα δηακνξθψζεη παηδαγσγηθέο ζρέζεηο πνπ λα θαι-
ιηεξγνχλ ηελ παζεηηθφηεηα ησλ καζεηψλ ζηε ζπκκεηνρή θαη ηελ επηθνηλσλία απνηξέπνληαο ηελ 
θξηηηθή ζθέςε (Κνπιατδήο θ.α., 2002). 
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γιψζζα ηνπ ζρνιείνπ θαη ηε κεηξηθή γιψζζα ησλ δίγισζζσλ καζεηψλ. Σν παξαδνζηαθφ 
ζρνιείν, αθφκα θαη ζήκεξα, απνθιείεη ηελ εθκάζεζε ηεο κεηξηθήο γιψζζαο ησλ αιινδαπψλ 
καζεηψλ εμππεξεηψληαο ηνλ πνιηηηθφ ζηφρν ηεο πνιηηηζκηθήο θαη γισζζηθήο νκνγελνπνίε-
ζεο. Έηζη, νη καζεηέο δηδάζθνληαη ηηο ΦΔ κέζσ κηαο μέλεο γιψζζαο θαη κάιηζηα ζηελ αθα-
δεκατθή ηεο κνξθή, ε νπνία ζπλδέεηαη κε αλψηεξεο λνεηηθέο δεμηφηεηεο, φπσο ππφζεζε, 
αμηνιφγεζε, εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ, γελίθεπζε, πξφβιεςε, θαηεγνξηνπνίεζε. Δάλ νη 
αιινδαπνί καζεηέο δελ απνθηήζνπλ αθαδεκατθή γισζζηθή ηθαλφηεηα, κπνξεί λα απνθν-
πνχλ απφ ηηο εθπαηδεπηηθέο θαη ηηο επαγγεικαηηθέο επθαηξίεο πνπ είλαη δηαζέζηκεο ζηε ρψξα 
ππνδνρήο. Αθεηέξνπ, εάλ ηα ζρνιεία δελ ιακβάλνπλ ππφςε ηε γιψζζα θαη ηνλ πνιηηηζκφ 
ηνπο, δπζρεξαίλεηαη ε εθπαηδεπηηθή ηνπο επίδνζε. Ζ θνηλσληθή δεκία ζπλνςίδεηαη ζηε δήισ-
ζε ηνπ Cummins (1999:18) φηη “θάζε παηδί πνπ απνηπγράλεη ζην ζρνιείν κεηψλεη ην πνιηηη-
ζκηθφ αιιά θαη ην νηθνλνκηθφ θεθάιαην νιφθιεξεο ηεο θνηλσλίαο”.  

Παξνπζηάδεηαη έηζη ε αλάγθε γηα κηα “εθπαίδεπζε γηα φινπο” πνπ λα απαληά ζηελ πεξηζσ-
ξηνπνίεζε ησλ δίγισζζσλ καζεηψλ, θαζψο θαη ζηνλ επηζηεκνληθφ αλαιθαβεηηζκφ κεγάινπ 
κέξνπο ησλ πνιηηψλ (Eurobarometer, 2005), θαηάζηαζε ζηελ νπνία πεξηήιζαλ ιφγσ ηνπ 
παξαδνζηαθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο δηδαζθαιίαο ησλ ΦΔ πξνο ηελ πξνεηνηκαζία επηζηε-
κφλσλ.  

ηελ πξψηε πεξίπησζε, ην δεηνχκελν είλαη ε ζχλδεζε ηεο κεηξηθήο γιψζζαο ησλ δίγισζ-
ζσλ καζεηψλ (Γ1) κε ηνλ αθαδεκατθφ ιφγν ησλ ΦΔ πνπ εθθξάδεηαη ζηελ επίζεκε γιψζζα 
ηνπ ζρνιείνπ (Γ2), θαζψο θαη ε ππέξβαζε ησλ πνιηηηζκηθψλ δηαθνξψλ. Ο Cummins (1999) 
ππνζηεξίδεη φηη ε ηθαλφηεηα θαηαλφεζεο, εξκελείαο θαη παξαγσγήο επηζηεκνληθνχ ιφγνπ 
δελ ζα επηηεπρζεί απιψο κε ηελ εθκάζεζε ηεο Γ2, αιιά θαη κε ηελ ελίζρπζε ηεο ελλνηνινγη-
θήο ππνδνκήο ηεο Γ1 ησλ καζεηψλ ιφγσ ηεο αιιειεμάξηεζεο ησλ γισζζψλ ζε επίπεδα ελ-
λνηνινγηθήο ιεηηνπξγίαο. Δπηπιένλ, ε αξρή ηεο αιιειεμάξηεζεο ησλ γισζζψλ δέρεηαη φηη ε 
κεηαθνξά αθαδεκατθψλ δεμηνηήησλ θαη γλψζεσλ απφ ηε κηα γιψζζα ζηελ άιιε ζα ζπκβεί 
θάησ απφ ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηψλ θαη 
έθζεζεο ηνπο θαη ζηηο δχν γιψζζεο. 

Ζ καζεζηαθή δηαδηθαζία πξέπεη λα ζεσξείηαη κέζα απφ ην δηπιφ πξίζκα ηεο γλσζηηθήο 
δξαζηεξηνπνίεζεο θαη ηεο επέλδπζεο ηαπηφηεηαο. Ο Cummins πξνηείλεη ελεξγνπνίεζε ηεο 
πξφηεξεο γλψζεο, πξνθεηκέλνπ απηή λα γίλεη ζπλεηδεηή θαη λα ρξεζηκεχζεη ζηελ θαηαλφεζε 
ηεο εηζεξρφκελεο πιεξνθνξίαο ηεο Γ2 θαη επηπιένλ λα δνζεί αμία ζηηο εκπεηξίεο πνπ έρνπλ 
απνθηήζεη ψζηε λα γίλεη απνδεθηή ε πνιηηηζκηθή ηνπο γλψζε. Σν πιαίζην γηα ηελ αλάπηπμε 
ηεο αθαδεκατθήο γισζζηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ Cummins (1999:173), πνπ κπνξεί λα εθαξκν-
ζζεί θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο γισζζηθήο ηθαλφηεηαο ζηηο ΦΔ, ππνζηεξίδεη κία ηξηπιή εζηίαζε 
ηεο δηδαζθαιίαο ζηε γιψζζα. Σελ εζηίαζε ζην λφεκα, πνπ πεξηιακβάλεη θαηαλφεζε ηνπ 
ιεμηινγίνπ θαη ησλ ελλνηψλ ησλ ΦΔ ζηε Γ2 θαζψο θαη θξηηηθφ αιθαβεηηζκφ, δειαδή θαηαλφε-
ζε -εθηφο ησλ γξαπηψλ θεηκέλσλ- θαη ησλ ζχλζεησλ θνηλσληθψλ δεηεκάησλ πνπ ζπλδένληαη 
κε ηηο ΦΔ. Σελ εζηίαζε ζηε γιψζζα, πνπ πεξηιακβάλεη φρη κφλν ηελ έκθαζε ζηηο κνξθνινγη-
θέο πιεπξέο ηεο αιιά θαη ηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζπλείδεζεο, δειαδή ηε δηεξεχλεζε ησλ 
ζρέζεσλ κεηαμχ γιψζζαο ησλ ΦΔ θαη εμνπζίαο. Σελ εζηίαζε ζηε ρξήζε, πνπ πεξηιακβάλεη 
ζπγγξαθή θαη πξνθνξηθή παξνπζίαζε ζηε Γ2, ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε έλλνηεο ησλ ΦΔ. 
χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ε αλάγλσζε θαη ε ζπγγξαθή θεηκέλσλ θαη αλαιχζεσλ ζε θαζε-
κεξηλή βάζε ζα πξέπεη λα απνηειεί βαζηθφ κέξνο ηεο εκπεηξίαο ησλ καζεηψλ. 

ηε δεχηεξε πεξίπησζε, ην δεηνχκελν είλαη ε ζχλδεζε ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο κε ηελ 
θνηλσληθή δσή, δειαδή λα εμνηθεησζνχλ νη καζεηέο κε ηηο εθαξκνγέο ηεο επηζηήκεο ζηελ 
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θαζεκεξηλή δσή, θαζψο θαη κε ηηο θνηλσληθέο θαη πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ηεο ηερλν-
επηζηεκνληθήο αλάπηπμεο ψζηε λα κπνξέζνπλ ζην κέιινλ σο ελεξγνί πνιίηεο λα έρνπλ 
άπνςε θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηε ιήςε θνηλσληθψλ θαη πνιηηηθψλ απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ 
ζε ζέκαηα ηερλν-επηζηήκεο. Πξφθεηηαη γηα ηε λέα ηάζε ηεο δηδαθηηθήο πνπ είλαη πξνζαλαην-
ιηζκέλε ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ πνιίηε (έξνγινπ, 2006). 

ηα πιαίζηα απηήο ηεο ζεψξεζεο, πνπ ζπκθσλεί θαη κε ηελ πινπνίεζε ελφο νινθιεξσκέλνπ 
αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζηηο ΦΔ, ε γλψζε δελ πξέπεη λα παξνπζηάδεηαη θαηαθεξκαηηζκέ-
λε θαη μεθνκκέλε απφ θάζε πιαίζην· γηα λα κπνξέζνπλ νη καζεηέο σο πνιίηεο ηνπ αχξην λα 
παίξλνπλ απνθάζεηο κε ππεπζπλφηεηα πξέπεη λα θαηαθηήζνπλ κελ ηε γλψζε πνπ αλαπηχ-
ρζεθε ζην παξειζφλ, φρη φκσο ζαλ έλα αδξαλέο ζψκα πξνηάζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ 
είλαη απνζπλδεδεκέλν απφ θάζε πξνζσπηθή λνεκαηνδφηεζε, αιιά σο κία επηηνκή ησλ πφ-
ξσλ ηνπ παξειζφληνο -ζαλ κία ζπιινγή εξγαιείσλ- πνπ πξέπεη λα θαηαθηεζνχλ θαη λα ηξν-
πνπνηεζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα αιιά θαη γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ είλαη ζεκαληηθά 
γη‟ απηνχο (Wells, 1999). 

Ζ έξνγινπ (2006) πξνηείλεη ζηξαηεγηθέο φπσο ηε κειέηε θαη εξκελεία ζεαηξηθψλ, ινγνηερλη-
θψλ θαη θηινζνθηθψλ θεηκέλσλ πνπ πξαγκαηεχνληαη ζέκαηα ΦΔ αθνινπζνχκελε απφ ζπδή-
ηεζε γηα ηηο έλλνηεο ησλ ΦΔ θαη ην πψο εκπιέθνληαη κε ηνλ πνιηηηζκφ, ηελ εζηθή, ηελ πνιηηη-
θή, ηε ζξεζθεία, ηελ ηερλνινγία. Αθφκα, ηε κειέηε ηεο ηζηνξίαο ησλ ΦΔ2, πνπ βνεζάεη ζηελ 
θαηαλφεζε ησλ δηαδηθαζηψλ δηακφξθσζεο ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο κέζσ ηεο δφκεζεο 
ηνπ επηζηεκνληθνχ ηεο ιφγνπ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ λνκηκνπνίεζεο ηνπ. Σέινο, ηε κειέηε 
άξζξσλ απφ ηελ ηξέρνπζα επηθαηξφηεηα πνπ αθνξνχλ ζηηο ΦΔ θαη πξνζθέξνπλ αθνξκέο 
γηα ζρνιηαζκφ πάλσ ζηηο θνηλσληθέο πξνεθηάζεηο ησλ ηερλνινγηθψλ εθαξκνγψλ.  

ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΚΔΙΜΔΝΧΝ: ΑΝΑΓΚΖ ΓΙΑ ΔΝΑΝ 
ΠΟΛΤΜΔΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ 

Ζ ηξίηε εηεξφηεηα εληνπίδεηαη αλάκεζα ζηελ παξαδνζηαθή θαη ηελ πνιπηξνπηθή έθθξαζε 
ηνπ αθαδεκατθνχ ιφγνπ, εμαηηίαο ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ αλαπαξαζηαζηαθνχ ζπζηήκαηνο 
αιιά θαη ηεο κεηάβαζεο απφ ην εγρεηξίδην ζηελ νζφλε. Ο Ζ/Τ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα παξνπ-
ζηάδεη ηαπηφρξνλα πνιιαπινχο ηξφπνπο αλαπαξάζηαζεο ζπλζέηνληαο πνιπηξνπηθά θείκε-
λα.  

Αλ θαη ηα εγρεηξίδηα ησλ ΦΔ έρνπλ πςειφ βαζκφ πνιπηξνπηθφηεηαο, ε παξαδνζηαθή παηδα-
γσγηθή δελ κεξίκλεζε λα δηδάμεη ηνπο καζεηέο πψο λα ελζσκαηψλνπλ ζηα γξαπηά ηνπο εηθν-
ληθέο θαη γξαθηθέο παξαζηάζεηο, πφζν κάιινλ βίληεν ή ήρνπο. Γηα ηνλ Lemke (1998) δελ 
ηίζεηαη ζέκα “ελζσκάησζεο” ηνπο ζην θείκελν, αθνχ απηφ δελ απνηειεί πιένλ ηνλ ππξήλα 
ηεο πνιπηξνπηθήο ζχλζεζεο. Οχηε έρεη ζεκαζία αλ ην κέζν είλαη ε θσλή, ην βίληεν, ην δηά-
γξακκα ή ην θείκελν, αιιά λα μέξεη ν καζεηήο λα θαηαζθεπάδεη λφεκα κε ηνλ ηξφπν ηεο επη-
ζηεκνληθήο θνηλφηεηαο, γηαηί θάζε δηακφξθσζε ηνπ ιφγνπ ή θεηκεληθφ είδνο απνηειεί πξντφλ 
κηαο θνηλφηεηαο. Απηφ πνπ πξέπεη λα δηδάμνπκε είλαη πψο νη δηάθνξνη γξακκαηηζκνί σο 
πνιηηηζκηθέο παξαδφζεηο, ζπλδπάδνπλ ηνπο ζεκεησηηθνχο ηξφπνπο ψζηε λα θαηαζθεπάδνπλ 
λνήκαηα. χκθσλα κε ηελ αξρή ηεο δηαθεηκεληθφηεηαο, θάζε θνξά πνπ εξκελεχνπκε έλα 
θείκελν ή εηθφλα ζπλδένπκε ηνπο ζπκβνιηζκνχο πνπ έρνπκε δηαζέζηκνπο κε άιια θείκελα ή 
εηθφλεο πνπ έρνπκε δηαβάζεη αθνχζεη ή δεη ζε άιιεο πεξηπηψζεηο. Σν πνηεο δηαζπλδέζεηο 

2
 Βι. Κνπιατδήο & Ogborn, 2002. 
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θάλνπκε εμαξηάηαη φρη κφλν απφ ην άηνκν, αιιά θαη απφ ηε ζέζε ηνπ ζηελ θνηλσλία, π.ρ. ηελ 
πνιηηηζκηθή νκάδα ζηελ νπνία αλήθεη.  

ην κέηξν πνπ ε εθπαίδεπζε ζηηο ΦΔ απνηειεί εηζαγσγή ζηηο πξαθηηθέο γξακκαηηζκνχ ηεο 
επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο, ν Lemke (1998) πξνηείλεη ηελ αλάπηπμε ελφο πνιπκεζηθνχ γξακ-
καηηζκνχ, γηα ηνλ νπνίν απαηηνχληαη πνιπκεζηθέο ζπγγξαθηθέο δεμηφηεηεο θαη θξηηηθή αλά-
ιπζε ησλ πνιπκεζηθψλ θεηκέλσλ. Αληιψληαο απφ ηνλ Vygotsky (2000) -ν νπνίνο είρε επηζε-
κάλεη ηε ζρέζε ησλ παηδηθψλ ζρεδίσλ θαη ησλ ρεηξνλνκηψλ κε ηε γξαθή- ν Lemke πξνηείλεη 
ηελ αμηνπνίεζε ησλ δεμηνηήησλ ζηε δσγξαθηθή θαη ηε κηκεηηθή πνπ έρνπλ αλαπηχμεη ηα κηθξά 
παηδηά, θαη ηε ζχλδεζε ηνπο κε ηε γξαθή ή θαη κεηαμχ ηνπο. Αθφκα, λα επεθηαζνχλ νη θξηηη-
θέο εξκελεπηηθέο δπλαηφηεηεο απφ ηελ αλάιπζε θεηκέλσλ ζε αλάιπζε δηαθεκίζεσλ ηερλνιν-
γηθψλ πξντφλησλ, επηζηεκνληθψλ εηδήζεσλ, ζηαηηζηηθψλ δηαγξακκάησλ θ.ά. Οη καζεηέο πξέ-
πεη λα θαηαλνήζνπλ κε πνηνλ δηαθνξεηηθφ ηξφπν λα δηαβάδνπλ ην θείκελν θαη λα εξκελεχνπλ 
ηελ εηθφλα φηαλ απηά παξνπζηάδνληαη καδί, θαη αθφκα πνην θείκελν είλαη ζρεηηθφ κε ηελ εξ-
κελεία πνηαο εηθφλαο, θαη αληίζηξνθα. 

χκθσλα κε ηελ παηδαγσγηθή ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ, απηφ πνπ  απαηηείηαη γηα ηελ θαηα-
λφεζε, εξκελεία θαη κεηαζρεκαηηζκφ πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ, ζπλνςίδεηαη ζηε δηεξγαζία 
ηνπ ρεδηαζκνχ, (New London Group, 2000) κέζσ ηεο νπνίαο ν άλζξσπνο κεηαζρεκαηίδεη 
ηα Γηαζέζηκα ρέδηα (ηνπο δηάθνξνπο ζεκεησηηθνχο πφξνπο) ζε έλα λέν λφεκα, ην Αλαζρεδη-
αζκέλν. Έηζη, ε δηδαζθαιία ησλ πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ ησλ ΦΔ ζπλδπάδεηαη κε δηδαθηηθέο 
πξαθηηθέο πνπ βαζίδνληαη ζηελ απνδφκεζε, θξηηηθή εξκελεία θαη κεηαζρεκαηηζκφ ηνπο. 
Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηιακβάλνπλ αλάιπζε ησλ κνξθνινγη-
θψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ζπζρεηηζκφ ηεο νπηηθήο, ερεηηθήο ή άιιεο αλαπαξάζηαζεο κε ην 
ξεκαηηθφ θείκελν πνπ ηε ζπλνδεχεη, δηάινγν ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπο, επαλαζρεδηαζκφ 
κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηνπ πνιπηξνπηθνχ θεηκέλνπ.  

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Οη δηδαθηηθέο ηάζεηο πνπ πεξηγξάςακε έρνπλ ζαθψο θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ πξνζαλαηνιη-
ζκφ, αθνχ βαζηθέο ηνπο θαηεπζχλζεηο είλαη ε έκθαζε ζηα θείκελα θαη ηνλ δηάινγν, ε άξζε 
ηνπ απνθιεηζκνχ δηα ηεο ελδπλάκσζεο ηαπηνηήησλ, θαη ε ζχλδεζε επηζηήκεο θαη θνηλσλίαο 
κέζσ ιεηηνπξγηθψλ, εξκελεπηηθψλ, θξηηηθψλ θαη κεηαζρεκαηηζηηθψλ πξνζεγγίζεσλ. Ζ γεθχ-
ξσζε ησλ εηεξνηήησλ δελ ζεκαίλεη φηη απηέο παχνπλ λα πθίζηαληαη, αιιά φηη ε ππέξβαζε 
ησλ πξνβιεκάησλ θαηαλφεζεο επηρεηξείηαη κε ηελ αμηνπνίεζε θάζε δηαζέζηκνπ πφξνπ 
(θαζεκεξηλή γιψζζα, κεηξηθή γιψζζα, πνιπηξνπηθφηεηα) ζε ζπλζήθεο νξζνινγηθήο αιιειε-
πίδξαζεο.  

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Cummins, J. (1999). Σαπηφηεηεο ππφ Γηαπξαγκάηεπζε-Δθπαίδεπζε κε ζθνπφ ηελ Δλδπλά-

κσζε ζε κηα Κνηλσλία ηεο Δηεξφηεηαο (κηθξ. Αξγχξε .). Αζήλα: Gutenberg. 

Eurobarometer 224 (2005). Europeans, Science and Technology. Brussels: Commission of 
the European Communities. 

Halliday, M.A.K. & Martin, J.R. (2004). Ζ γιψζζα ηεο επηζηήκεο (κηθξ. Γηαλλνπινπνχινπ Γ.). 
Αζήλα: Μεηαίρκην. 

Lemke, J.L. (1990). Talking Science: Language, Learning and Values. New Jersey: Ablex 
Publishing Corporation. 



230  ΔΓΗΦΔ 2008  

 

Lemke, J.L. (1998). Metamedia Literacy: Transforming Meanings And Media. In: D. Reinking, 
L. Labbo, M. McKenna, & R. Kiefer (Eds.). Handbook of Literacy and Technology: Trans-

formations in a Post-Typographic World. Hillsdale. NJ: Erlbaum. pp.283-301. 

Lemke, J.L. (2000), Multimedia Genres for Science Education and Scientific Literacy. Pro-
ceedings from: Acquisition of Advanced Literacy Conference, University of California, 
Davis. 

New London Group (2000), A Pedagogy of Multiliteracies. Designing social futures. In: Cope 
B. and Kalantzis M. (eds.). Multiliteracies. Literacy learning and the design of social fu-

tures. London and New York: Routledge. 

Sutton, C. (2002). Οη ιέμεηο, νη Φπζηθέο Δπηζηήκεο θαη ε κάζεζε (κηθξ. Καζνχηαο Μ., Λα-
ζνχξεο Γ.). Αζήλα: Γαξδαλφο. 

Sutton, C. (2002α). Οη εθπαηδεπηηθνί ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ σο εθπαηδεπηηθνί γιψζζαο. 
ην: Κφθθνηαο Π. θ.α. (επηκ.), Ζ δηδαζθαιία ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ζηελ θνηλσλία ηεο 

πιεξνθνξίαο, Πξαθηηθά 1νπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ. Αζήλα: Γξεγφξε. 

Vygotsky, L.S. (1988). Γιψζζα θαη θέςε (κηθξ. Α. Ρφδε). Αζήλα: Γλψζε.  

Vygotsky, L.S. (2000). Ννπο ζηελ Κνηλσλία (κηθξ. Α. Μπίκπνπ, . Βνζληάδνπ). Αζήλα: 
Gutenberg. 

Wells, G. (1994). Learning and Teaching ―Scientific Concepts‖: Vygotsky's Ideas Revisited. 

Proceedings from: Vygotsky and the Human Sciences. Moscow. 

Wells, G. (1999). Dialogic Inquiry: Towards a Sociocultural Practice and Theory of Education. 
Cambridge: Cambridge University Press. 

Κνπιατδήο, Β. & Ogborn, J. (2002). Αξρέο θαηαζθεπήο αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηε 
δηδαζθαιία ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ: κηα πξφηαζε γηα «νινθιήξσζε». Κνπιατδήο, Β. 

(επηκ.) Αλαπαξαζηάζεηο ηνπ Φπζηθνχ Κφζκνπ. Αζήλα: Gutenberg, ζ.311-349. 

Κνπιατδήο, Β., Γεκφπνπινο, Κ., θιαβελίηε, ., Υξεζηίδνπ, Β. (2002). Σα θείκελα ηεο ηερλν-

επηζηήκεο ζηνλ δεκφζην ρψξν. Αζήλα: Μεηαίρκην. 

έξνγινπ, Φ. (2006). Φπζηθέο επηζηήκεο γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πνιίηε. Θεζζαινλίθε: Δπί-
θεληξν. 

 

 



ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 — Γηδαθηηθέο Πξνζεγγίζεηο γηα ηε Μάζεζε ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο 231  

 

Ζ κνλνθσληθή θαη ε πνιπθσληθή ιεηηνπξγία ηεο γιψζζαο 
ζην κάζεκα ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ 

 

Παλαγηώηεο Πήιηνπξαο 

ρνιηθφο χκβνπινο 10εο Πεξ. Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Ννκ. Αζελψλ (ppiliour@otenet.gr) 

 

 

ΠΔΡΙΛΖΦΖ: Ζ εξγαζία έρεη ζθνπφ ηε κειέηε ηεο ιεηηνπξγίαο (κνλνθσληθήο ή/θαη πνιπθσλη-
θήο) ησλ δαζθαινκαζεηηθψλ ζηηρνκπζηψλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζή-
καηνο ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ (Φ.Δ.) ζην Γεκνηηθφ ρνιείν. ηα πιαίζηα πινπνίεζεο κηαο 
ζπλεξγαηηθήο έξεπλαο δξάζεο γηα ηε ζηαδηαθή δηακφξθσζε ζπλεξγαηηθψλ δηεξεπλεηηθψλ 
ζπλζεθψλ ζην κάζεκα ησλ Φ.Δ. βηληενζθνπήζακε γηα δπν  ρξφληα αλά δεθαπελζήκεξν ηηο 
εξγαζίεο κηαο ηάμεο  (Δ΄ θαη η΄ ηάμε).  Καηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο αλαιχζακε ηηο ζηηρνκπ-
ζίεο πνπ έιαβαλ ρψξα κε βάζε ην πιαίζην κνλνθσληθή θαη πνιπθσληθή ιεηηνπξγία ηεο 
γιψζζαο. Ζ αλάιπζε ησλ δηαιφγσλ καο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα πσο ζηα δηάθνξα ζηάδηα 
ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο είλαη απαξαίηεηε άιινηε ε κνλνθσληθή θαη άιινηε ε πνιπθσλη-
θή ιεηηνπξγία ηεο γιψζζαο. Γηα λα γίλνπλ θαηαλνεηέο νη δπν απηέο ιεηηνπξγίεο πνπ επηηειεί ε 
γιψζζα, θαη ζε πνηα είλαη επηζπκεηφ θάζε θνξά λα πξνζαλαηνιηδφκαζηε, είλαη απαξαίηεηε 
φρη κφλν ε ζεσξεηηθή ελεκέξσζε αιιά θαη ε βησκαηηθή επηκφξθσζε θαη ε ελεξγφο αλαζην-

ραζηηθή εκπινθή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία.  

ΛΔΞΔΙ-ΚΛΔΙΓΙΑ: αλάιπζε ιφγνπ, κνλνθσληθή θαη πνιπθσληθή ιεηηνπξγία γιψζζαο 

 

ΔΙΑΓΧΓΖ 

Σηο δπν ηειεπηαίεο δεθαεηίεο έρεη αλαδεηρηεί απφ εξεπλεηέο ηεο εθπαίδεπζεο ησλ Φ.Δ., αιιά 
θαη απφ έλα επξχ θάζκα ζεσξεηηθψλ κειεηψλ, ν θνηλσληθφο ραξαθηήξαο ηεο γλσζηηθήο δηα-
δηθαζίαο θαη ν θαζνξηζηηθφο ξφινο ηεο γιψζζαο θαη ηεο ιεθηηθήο αιιειεπίδξαζεο ζην κεηα-
ζρεκαηηζκφ θαη ζηελ νηθεηνπνίεζε ηεο γλψζεο (π.ρ. Lemke 2001) αιιά θαη ζηε δεκηνπξγία 
επηζπκεηψλ ζπλεξγαηηθψλ καζεζηαθψλ πεξηβαιιφλησλ (π.ρ. Wells 1999). ηηο κέξεο καο 
δίλεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζεκαζία ζηελ επηθνηλσληαθή δηάζηαζε ησλ ιφγσλ δαζθάισλ 
θαη καζεηψλ θαη έρνπλ αλαπηπρζεί εξεπλεηηθέο (κε βαζηθφηεξε ηελ αλάιπζε ιφγνπ) θαη παη-
δαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο πξνζαλαηνιηζκέλεο ζην ιφγν θαη ηε ζπλεξγαζία. Οη πξνζεγγίζεηο 
απηέο κειεηνχλ ηνπο ιφγνπο δαζθάισλ θαη καζεηψλ, γηα λα δηακνξθψζνπλ άπνςε εάλ νη 
ιφγνη απηνί «ζέηνπλ εκπφδηα» ή «δηεπθνιχλνπλ» ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία (π.ρ. Wertsch 
1991, Gee & Green 1998). 

Ζ ΜΟΝΟΦΧΝΙΚΖ ΚΑΙ Ζ ΠΟΛΤΦΧΝΙΚΖ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΖ ΓΛΧΑ  

Οη ζέζεηο ηνπ Lotman (1988) ζρεηηθά κε ην ιεηηνπξγηθφ δπτζκφ ησλ θεηκέλσλ 
(κνλνθσληθφηεηα-πνιπθσληθφηεηα) ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο απφςεηο ηνπ Bakhtin (1981), πεξί 
πνιπθσληθφηεηαο ησλ θεηκέλσλ, κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ αλάιπζε ησλ δαζθαινκα-
ζεηηθψλ δηαιφγσλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα  ζην κάζεκα ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ θαη ζην 
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ξφιν πνπ απηνί δηαδξακαηίδνπλ ζηε δηδαθηηθή θαη καζεζηαθή δηαδηθαζία. Ο Lotman (1988) 
ηζρπξίδεηαη φηη φια ηα θείκελα, άξα θαη νη δηάινγνη (δαζθαινκαζεηηθνί απφ ην κάζεκα ησλ 
Φ.Δ.) πνπ απνηεινχλ ηε κνλάδα αλάιπζεο ηεο δηθήο καο εξγαζίαο, ραξαθηεξίδνληαη απφ 
έλα δπτζκφ. Καηά ην Lotman oη ιεηηνπξγίεο πνπ είλαη ραξαθηεξηζηηθέο γηα φια ηα θείκελα 
είλαη ε κνλνθσληθή θαη ε πνιπθσληθή. Ζ κνλνθσληθή ιεηηνπξγία εζηηάδεηαη ζην πσο είλαη 
πηζαλφ «λα κεηαθέξνπκε λνήκαηα επαξθψο» θαη ε πνιπθσληθή ιεηηνπξγία ζην πσο είλαη 
πηζαλφ «λα δεκηνπξγήζνπκε λέα λνήκαηα». Ζ πξψηε ιεηηνπξγία εθπιεξψλεηαη θαιχηεξα 
φηαλ νη θψδηθεο ηνπ νκηιεηή θαη ηνπ αθξναηή ζπκπίπηνπλ θαη επνκέλσο φηαλ ην θείκελν έρεη 
ην κέγηζην βαζκφ κνλνθσλίαο (Lotman 1988, ζει. 34-35). ε αληίζεζε κε ηελ πξψηε ιεηηνπξ-
γία ηνπ θεηκέλνπ ε δεχηεξε ιεηηνπξγία ηνπ θεηκέλνπ βαζίδεηαη ζην είδνο ηεο πνιπθσλίαο ή 
ηεο δηαινγηθφηεηαο πνπ απαζρφιεζε θαη ηνλ Bakhtin. χκθσλα κε ηνλ Lotman, θαη νη δπν 
ιεηηνπξγίεο ηνπ θεηκέλνπ κπνξεί λα εληνπηζηνχλ ζε νπνηνδήπνηε θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ ζθε-
ληθφ, αιιά είηε ην έλα είηε ην άιιν θπξηαξρεί ζε νξηζκέλνπο ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο, φπσο γηα 
παξάδεηγκα ζε έλα καζεζηαθφ πεξηβάιινλ. Οξηζκέλα θείκελα είλαη πξσηαξρηθά κνλνθσλη-
θά θαη «κεηαδνηηθά» ζηε ιεηηνπξγία ηνπο κε κεησκέλε έκθαζε ζηελ πνιπθσληθή ιεηηνπξγία, 
θαη άιια κπνξεί λα έρνπλ ηα αληίζεηα ραξαθηεξηζηηθά. 

Ο Mortimer (1998) αμηνπνηψληαο ηηο ζεσξεηηθέο ζέζεηο ησλ Lotman θαη Bakhtin, αλαθέξεηαη 
ζηε δηάθξηζε κεηαμχ ησλ κνλνθσληθψλ (univocality) θαη πνιπθσληθψλ (multivoiceness) ιεη-
ηνπξγηψλ ησλ θεηκέλσλ. Αλαγλσξίδεη ηφζν ηε κνλνθσληθή φζν θαη ηελ πνιπθσληθή ιεηηνπξ-
γία ησλ ιφγσλ ηνπ δαζθάινπ θαη επηθεληξψλεηαη ζηελ ελαιιαζζφκελε αληηπξνζψπεπζε 
ησλ δχν κνξθψλ. Καζψο ε πνιπθσληθή ιεηηνπξγία ηεο νκηιίαο (εζσηεξηθά πεηζηηθή νκηιία, 
ζχκθσλα κε ηνλ Bakhtin) επηηξέπεη ηηο ελαιιαθηηθέο εμεγήζεηο θαη ηηο αληηθαηηθέο εθδνρέο 
πνπ ζα εμεηαζηνχλ κέζσ ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο θαη ηεο αηηηνιφγεζεο, ε κνλνθσληθή ιεη-
ηνπξγία ηεο νκηιίαο (επηηαθηηθή νκηιία, ζχκθσλα κε ηνλ Bakhtin) ηνλίδεη  ηε γλψζε πνπ θαηα-
ζθεπάζηεθε απφ θνηλνχ θαη ζα πξέπεη ζπλήζσο λα ραξαθηεξίδεη ηηο αλαζθνπήζεηο θαη ηηο 
αλαθεθαιαηψζεηο.  Ο Mortimer πξνηείλεη φηη κηα ηέηνηα ελαιιαγή ζε ζπλάξηεζε κε ηελ νκηιία 
είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ελλνηνινγηθήο ζθέςεο ζην δηαπξνζσπηθφ πεδίν 
(Mortimer, 1998). Οη Scott θαη Mortimer (2003) απηήλ ηελ ελαιιαγή ησλ ηξφπσλ νκηιίαο ηελ 
έρνπλ απνθαιέζεη ξπζκφ νκηιίαο θαη ππνζηεξίδνπλ ηελ αλάπηπμε καζεζηαθψλ πεξηβαιιφ-
λησλ ζην κάζεκα ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ, φπνπ ζα επηδηψθεηαη έλα είδνο ηζνξξνπίαο κε-
ηαμχ ηεο κνλνθσληθήο θχζεο ηεο επηζηεκνληθήο άπνςεο θαη ηεο πξνζθνξάο επθαηξηψλ γηα 
«εμεξεχλεζε» ησλ ηδεψλ ησλ καζεηηθψλ νκάδσλ θαη ησλ καζεηψλ πνπ ηηο απνηεινχλ. Αμην-
πνηψληαο ηα παξαπάλσ δεδνκέλα δηαηππψζακε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο κνλνθσληθήο θαη ηεο 
πνιπθσληθήο ιεηηνπξγίαο ησλ ιφγσλ ηνπ δαζθάινπ (βι. Πίλαθα 1, ζει. 233). 

Να ζεκεηψζνπκε πσο απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά δελ ππνλννχλ κηα δηρνηνκηθή αλάιπζε ηεο 
νκηιίαο ζε κνλνθσληθέο θαη πνιπθσληθέο ιεηηνπξγίεο, αιιά  αληηπξνζσπεχνπλ κνηίβα πνπ 
βξίζθνληαη ζηα φξηα κηαο ζπλερνχο δηάζηαζεο, πνπ ζεκαίλεη φηη  κηα «πξαγκαηηθή» νκηιία 
πεξηιακβάλεη ζηνηρεία θαη ησλ δχν δηαζηάζεσλ.  

ΚΟΠΟ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ -ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ 

Ζ εξγαζία έρεη ζθνπφ ηε κειέηε ηεο ιεηηνπξγίαο (κνλνθσληθήο ή/θαη πνιπθσληθήο)  ησλ δα-
ζθαινκαζεηηθψλ ζηηρνκπζηψλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο ησλ 
Φ.Δ.. ηα πιαίζηα πινπνίεζεο κηαο ζπλεξγαηηθήο έξεπλαο δξάζεο, γηα ηελ πινπνίεζε ζπ-
λεξγαηηθψλ δηεξεπλεηηθψλ ζπλζεθψλ, πνπ δηήξθεζε δπν έηε (ζρνιηθά έηε 2002-2003 θαη 
2003-2004) βηληενζθνπήζακε αλά δεθαπελζήκεξν ηηο εξγαζίεο κηαο ηάμεο ζην κάζεκα ησλ 
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Φ.Δ.  (Δ΄θαη η΄ ηάμε). Καηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο, ν εξεπλεηήο θαη ν δάζθαινο-εξεπλεηήο 
ζε ζπλεξγαζία αλαιχζακε ηηο ζηηρνκπζίεο πνπ έιαβαλ ρψξα κε βάζε ην πιαίζην κνλνθσλη-
θή θαη πνιπθσληθή ιεηηνπξγία ηεο γιψζζαο. Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ είλαη α) 
Ση κνλνθσληθέο θαη ηη πνιπθσληθέο ιεηηνπξγίεο ηεο γιψζζαο ζε ζρέζε κε ηνπο ιφγνπο ηνπ 
δαζθάινπ εκθαλίδνληαλ ζηνπο δαζθαινκαζεηηθνχο δηαιφγνπο ηεο ηάμεο; β) Ζ ζπκκεηνρή 
ηνπ δαζθάινπ ζηελ αλάιπζε ησλ ίδησλ ηνπ ησλ ιφγσλ βνήζεζε ζηε δηακφξθσζε  πην επη-
ζπκεηψλ ζπλεξγαηηθψλ δηεξεπλεηηθψλ ζπλζεθψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο ησλ Φ.Δ.;  

Πίλαθαο 1: Υαξαθηεξηζηηθά ηεο κνλνθσληθήο θαη ηεο πνιπθσληθήο ιεηηνπξγίαο 

ησλ ιφγσλ ελφο δαζθάινπ  

 

ΑΝΑΛΤΖ-ΥΟΛΙΑΜΟ 

Θα πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη ζθνπφο ηεο αλάιπζεο ησλ δηαιφγσλ πνπ αθνινπζνχλ δελ είλαη 
λα παξνπζηάζνπκε κηα νινθιεξσκέλε πεξηγξαθή ηνπ ηη ζπλέβε ζηελ ηάμε πνπ κειεηήζακε. 
Αληηζέησο επηζπκνχκε λα παξνπζηάζνπκε ιεπηνκεξψο ηηο κνλνθσληθέο θαη ηηο δηαινγηθέο 
ιεηηνπξγίεο ηεο γιψζζαο ζην πιαίζην δπν ζπγθεθξηκέλσλ δηαιφγσλ πνπ έιαβαλ ρψξα θαηά 
ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο ησλ Φ.Δ. (ν πξψηνο ζην μεθίλεκα ηεο έξεπλαο δξάζεο θαη ν δεχ-
ηεξνο ζην ψξηκν ζηάδηφ ηεο) θαη λα αλαδείμνπκε ηε ρξεζηκφηεηά ηνπο ζηελ θαηαλφεζε ηεο 
δπλακηθήο ησλ δηαιφγσλ απηψλ θαη ηεο επίδξαζεο πνπ απηνί κπνξεί λα έρνπλ ζηε καζεζηα-
θή δηαδηθαζία.  

Μνλνθσληθή ιεηηνπξγία 
ηεο νκηιίαο ηνπ Γ 

Πνιπθσληθή ιεηηνπξγία 
ηεο νκηιίαο ηνπ Γ 

νη επηθνηλσληαθέο δξάζεηο ηνπ δαζθά-
ινπ κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο 
θιεηζηέο, 

νη επηθνηλσληαθέο δξάζεηο ηνπ δαζθά-
ινπ είλαη επελδπκέλεο κε ηελ απζε-
ληία πνπ ηείλεη λα απνζαξξχλεη 
νπνηεζδήπνηε παξεκβάζεηο, 

νη επηθνηλσληαθέο δξάζεηο έρνπλ σο 
ζηφρν ηε κεηαβίβαζε πιεξνθνξηψλ, 

εξσηήζεηο πνπ ν δάζθαινο γλσξίδεη 
ήδε ηελ απάληεζε, 

επηθνηλσληαθέο δξάζεηο πνπ επηζχ-
ξνπλ επηιεθηηθά ηελ πξνζνρή ζε 
άιιεο θσλέο. 

νη επηθνηλσληαθέο δξάζεηο ηνπ δαζθά-
ινπ επηδηψθνπλ ηελ αλάκεημε θαη ηελ 
αληηπξνζψπεπζε φισλ ησλ θσλψλ, 

νη επηθνηλσληαθέο δξάζεηο κπνξνχλ λα 
ραξαθηεξηζηνχλ σο αλνηθηέο: λέεο 
θσλέο ζπκβάιινπλ ζηελ δεκηνπξγί-
α απφ θνηλνχ λνεκάησλ, 

νη επηθνηλσληαθέο δξάζεηο ηνπ δαζθά-
ινπ έρνπλ παξαγσγηθή πξφζεζε, 

νη επηθνηλσληαθέο δξάζεηο είλαη αλνη-
θηέο ζηελ πξφθιεζε θαη ηελ ακθη-
ζβήηεζε, 

νη επηθνηλσληαθέο δξάζεηο ζηνρεχνπλ 
λα ιεηηνπξγήζνπλ σο «ζπζθεπέο 
ζθέςεο» ή «γελλήηξηεο λνεκάησλ», 

αλνηθηέο ή γλήζηεο εξσηήζεηο φπνπ ε 
απάληεζε δελ είλαη πξνθαλήο, 

επηθνηλσληαθέο δξάζεηο πνπ επηδηψ-
θνπλ ηε ζηήξημε ηνπ δηαιφγνπ. 
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Αλάιπζε ιφγνπ ζηηρνκπζίαο 1: «Ση έπξεπε λα βξείηε ινηπφλ;» 

Χο παξάδεηγκα κηαο κε επηζπκεηήο κνλνθσληθήο ιεηηνπξγίαο (ππάξρνπλ βέβαηα θαη πεξη-
πηψζεηο φπνπ ε κνλνθσληθή ιεηηνπξγία ηεο γιψζζαο είλαη επηζπκεηή, φπσο γηα παξάδεηγκα 
φηνλ ν δηδάζθσλ παξνπζηάδεη ζηνπο καζεηέο ηελ επηζηεκνληθά απνδεθηή άπνςε), πνπ πε-
ξηέρεη θαη ςήγκαηα πνιπθσληθήο ιεηηνπξγίαο, κπνξνχκε λα παξνπζηάζνπκε ηελ αθφινπζε 
αληαιιαγή ιφγνπ κεηαμχ ηνπ δαζθάινπ-εξεπλεηή θαη ησλ καζεηψλ κηαο νκάδαο. Βξηζθφκα-
ζηε ζηε κέζε ηεο δηδαθηηθήο ψξαο (ζηηρνκπζία 1). Οη καζεηέο ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο 
αλαθνηλψλνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεψλ ηνπο ζε έλα πείξακα ζρεηηθφ κε ηελ ηξηβή ζε 
δηάθνξα είδε επηθαλεηψλ (Δ΄ ηάμε).  

 

ηηρνκπζία 1:  «Ση έπξεπε λα βξείηε ινηπφλ;» 

Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηελ αλάιπζε ηεο ζηηρνκπζίαο λα αλαθεξζνχκε ζε κεξηθά ζηνηρεία ηεο 
ζπγθεθξηκέλεο δηδαζθαιίαο. Ο δάζθαινο-εξεπλεηήο δηαζέηεη αξθεηή ζεσξεηηθή ελεκέξσζε 
γηα ην πψο δηακνξθψλεηαη έλα ζπλεξγαηηθφ δηεξεπλεηηθφ πεξηβάιινλ ζην κάζεκα ησλ Φπζη-
θψλ Δπηζηεκψλ, αιιά δηαζέηεη κηθξή πξαθηηθή βησκαηηθή εκπεηξία. Οη καζεηέο ηεο ηάμεο 
απφ ηελ αξρή ηεο ρξνληάο  εξγάδνληαλ ζε νκάδεο, ρσξίο γεληθά λα θαηέρνπλ ζηνλ επηζπκεηφ 
βαζκφ ζπλεξγαηηθέο θαη δηαινγηθέο δεμηφηεηεο - αλ θαη φηαλ ιακβάλεη ρψξα ν δηάινγνο απηφο 
έρνπλ ήδε γίλεη παξεκβάζεηο ζην πιαίζην ηεο έξεπλαο δξάζεο.  

Ζ ζηηρνκπζία 1 κπνξεί βαζηθά λα ραξαθηεξηζηεί σο θπξίσο κνλνθσληθή. Παξαηεξνχκε πσο 
ν δάζθαινο απαηηεί απφ ηνπο καζεηέο λα απαληήζνπλ κε έλα ζπγθεθξηκέλν γισζζηθφ θψδη-
θα, ίζσο θαη ζπγθεθξηκέλεο ιέμεηο (7. Γάζθαινο: Ση ζα έπξεπε λα βξείηε ινηπφλ; Πεξηζζφηεξν 
ή ιηγφηεξν; 8. Άξεο: Ληγφηεξν. 9. Γάζθαινο: Ληγφηεξν; Άιια δελ μέξνπκε πφζν. Άξα θάλαηε 
ιάζνο θάπνπ.). Ο καζεηέο ηεο νκάδαο απαληνχλ ρσξίο λα ηνπο δεηείηαη λα αηηηνινγήζνπλ ηηο 
απαληήζεηο ηνπο. Ζ αμηνιφγεζε ηεο δηαδηθαζίαο γίλεηαη κε ηε κνξθή θιεηζηψλ εξσηήζεσλ 
απφ ην δάζθαιν. Δπίζεο ν δάζθαινο επηδεηεί ζπγθεθξηκέλεο απαληήζεηο κε ζπγθεθξηκέλν 

ηξφπν έξεπλαο (Ση ζα έπξεπε…; Πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν;). 

Κεθάιαην: «Οη δπλάκεηο» 

Φχιιν εξγαζίαο 7: «Απφ ηη εμαξηάηαη ε δχλακε ηεο ηξηβήο;»(ζει. 74-76) 

Βηβιίν: «Φπζηθέο Δπηζηήκεο»-Δ΄ Σάμε 

Γξαζηεξηφηεηα: «Γνθηκάδνπκε λα απμήζνπκε ή λα ειαηηψζνπκε ηε δχλακε ηεο ηξηβήο» 

Ζκεξνκελία: 17/3/02 

1 Γάζθαινο: Δζείο; (απεπζχλεηαη ζηελ νκάδα) 

2 Μαξία: (σο εθπξφζσπνο ηεο νκάδαο): Δκείο βξήθακε φηη ην γπαιφραξην 

είλαη 75 θαη ε πιαζηειίλε φηη είλαη πάιη 75 θαη ζηελ θξέκα 75 μαλά. 

3 Γάζθαινο: Σν ίδην θαη ζηελ θξέκα; (κε έληνλν χθνο) 

4 Μαξία: Δεε… λαη. 

5 Γάζθαινο: Γελ άιιαμε ε επηθάλεηα; 

6 Μαξία: Δκ …λαη. 

7 Γάζθαινο: Ση ζα έπξεπε λα βξείηε ινηπφλ; Πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν; 

8 Άξεο: Ληγφηεξν. 

9 Γάζθαινο: Ληγφηεξν; Αιιά δελ μέξνπκε πφζν. Άξα θάλαηε ιάζνο θάπνπ (ν Γ 

ζπλερίδεη κε ηελ επφκελε νκάδα). 
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Οη απαληήζεηο, έηζη φπσο δηαηππψλεη ηα εξσηήκαηα ν δάζθαινο, ππνλννχληαη (δελ κπν-
ξνχλ δειαδή λα ραξαθηεξηζηνχλ ζηνραζηηθέο θαη δελ κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο 
«ζπζθεπέο ζθέςεο», γη‟ απηφ θαη ν δάζθαινο νπζηαζηηθά ιεηηνπξγεί έκκεζα -αθνχ θαηλνκε-
ληθά δηαιέγεηαη- σο δηαλεκεηήο ηεο γλψζεο θη φρη σο δηεπθνιπληήο. Οπζηαζηηθά νδεγεί ηνπο 
καζεηέο ζηηο απαληήζεηο πνπ πεξηκέλεη. ια απηά πξνζδίδνπλ κηα έληνλα κνλνθσληθή ιεη-
ηνπξγία ζην αιιειεπηδξαζηηθφ επεηζφδην δεκηνπξγψληαο θαη ην αληίζηνηρν καζεζηαθφ πιαί-
ζην. Απνπζηάδνπλ πξαθηηθέο ιφγνπ απφ κέξνπο ηνπ δηδάζθνληα πνπ ζα έδηλαλ ηελ επθαηξία 
ζηνπο καζεηέο λα ππνζηεξίμνπλ κε επηρεηξήκαηα θαη λα δηεπθξηλίζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο, λα 
αθνπζηνχλ δειαδή φιεο νη «θσλέο». 

Ο ιφγνο ηνπ δαζθάινπ ζην ζπγθεθξηκέλν επεηζφδην κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί θπξίσο κνλν-
θσληθφο, γηαηί ηείλεη λα απνζαξξχλεη νπνηεζδήπνηε παξεκβάζεηο θαη ππνδεηθλχεη κε ξεηφ 
ηξφπν ηα «ιάζε» θαη ηα «ζσζηά». ε φιεο ζρεδφλ ηηο επηθνηλσληαθέο δξάζεηο ηνπ δηδάζθν-
ληα αλαδχνληαη ζηνηρεία κνλνθσληθήο θαη φρη πνιπθσληθήο ιεηηνπξγίαο ηεο νκηιίαο, θαζψο 
νη επηθνηλσληαθέο δξάζεηο ηνπ δαζθάινπ είλαη επελδπκέλεο κε ηελ απζεληία πνπ ηείλεη λα 
απνζαξξχλεη νπνηεζδήπνηε παξεκβάζεηο (γηα παξάδεηγκα, γξακκή 9. Γάζθαινο: Ληγφηεξν; 

Άιια δελ μέξνπκε πφζν. Άξα θάλαηε ιάζνο θάπνπ.). 

ηελ αλάιπζή καο ζα κπνξνχζακε λα αλαθεξζνχκε ζηα φζα ν δάζθαινο δελ έθαλε κε βάζε 
ην πιαίζην κνλνθσληθή-πνιπθσληθή ιεηηνπξγία ηεο γιψζζαο. Παξαηεξνχκε φηη ζηε ζπδήηε-
ζε δελ επεδίσμε ηελ  εκπινθή πνιιψλ θσλψλ, γηα παξάδεηγκα άιισλ καζεηψλ ή νκάδσλ. 
Οη επηθνηλσληαθέο δξάζεηο ηνπ δαζθάινπ δελ είραλ παξαγσγηθή πξφζεζε. Οη εξσηήζεηο ή νη 
παξεκβάζεηο ηνπ ήηαλ θάζε άιιν παξά αλνηθηέο ζηελ πξφθιεζε θαη ηελ ακθηζβήηεζε, ελψ 
ζπλνιηθά δελ «ππνζηήξηδαλ» αιιά «δπζθφιεπαλ» ηε δηαδηθαζία ζπλεξγαηηθήο δηεξεχλεζεο 
ζέζεσλ θαη απφςεσλ. Ο δάζθαινο δελ δήηεζε δηεπθξηλήζεηο ζηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ, 
φηαλ γηα παξάδεηγκα αλαθέξζεθαλ ζε ίδηα κέηξεζε θαη ζηα ηξία πιηθά. Ζ εμήγεζε πνπ κπν-
ξεί λα δνζεί είλαη πψο δελ δηέζεηε ηηο απαξαίηεηεο δηαινγηθέο δεμηφηεηεο (ην απφζπαζκα 
είλαη απφ ην πξψηκν ζηάδην ηεο ζπλεξγαηηθήο έξεπλαο δξάζεο), φπσο επίζεο φηη θαηείρε ή 
ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε, ίζσο ρσξίο ηε ζέιεζή ηνπ, «επηθνηλσλνχζε»  κνλνιηζηθέο, ζηαηη-
θέο απφςεηο γηα ηε θχζε ησλ Φ.Δ. 

Βέβαηα απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζην ίδην θείκελν εληνπίδνπκε θαη θάπνηα πνιπθσληθά δηεξεπ-
λεηηθά ζηνηρεία. Δίλαη θαλεξφ πσο ν δάζθαινο έρεη ηελ πξφζεζε λα δηαπξαγκαηεπηεί ην 
ιάζνο ησλ καζεηψλ γη‟ απηφ άιισζηε μεθηλά θαη δηάινγν καδί ηνπο. κσο, ζέηεη θιεηζηνχ 
ηχπνπ εξσηήζεηο απηναθπξψλνληαο ηελ πνιπθσληθή ιεηηνπξγία. Μηα εμήγεζε ηεο ρξήζεο 
«ιαλζαζκέλσλ» εξσηήζεσλ είλαη ε βησκαηηθή καθξνρξφληα εκπεηξία ηεο έθζεζεο ζε δαζθα-
ινθεληξηθά καζεζηαθά πεξηβάιινληα. Απηφ ην βαζηθφ κνηίβν νκηιίαο (ηνπ δαζθαινθεληξηθνχ  
κνληέινπ) είλαη ηφζν επηθξαηψλ ζηηο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο καο, είλαη ηφζν πνιχ 
«δηαπνηηζκέλεο» απφ απηφ νη εκπεηξίεο καο σο δηδαζθφλησλ πνπ νδεγνχκαζηε, έζησ ίζσο 
θαη παξά ηε ζέιεζή  καο,  λα  δηακνξθψλνπκε κηα  παξφκνηα ζπκπεξηθνξά πνπ ηελ αθνινπ-
ζνχκε πηζηά, αθφκα θη φηαλ λνκίδνπκε φηη πξαγκαηνπνηνχκε κηα ζπλεξγαηηθή θαη δηεξεπλεηη-
θή ζηε θχζεο ηεο δηδαζθαιία. Θα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ν δάζθαινο-εξεπλεηήο ζηε 
ζηηρνκπζία απηή έρεη ηελ πξφζεζε λα δεκηνπξγήζεη ζπλζήθεο ζπλεξγαηηθήο δηεξεχλεζεο. 
Πνηα φκσο είλαη ε θχζε ηεο ζηηρνκπζίαο πνπ ηειηθά ιακβάλεη ρψξα; Δίλαη ε ζηηρνκπζία 1 
γηα ην πιαίζηφ καο έλα επηζπκεηφο ή φρη δηάινγνο; Με βάζε ηελ αλάιπζή καο είλαη έλαο 
κνλνθσληθφο, επηηαθηηθφο δηάινγνο, είλαη έλα δηάινγνο πνπ ρξήδεη κεηαζρεκαηηζκνχ, είλαη 
έλαο δηάινγνο, πνπ κε βάζε ηελ ζηξαηεγηθή ηεο θξηηηθήο αλαζχζηαζεο πνπ πηνζεηήζακε 
ζηελ ζπλνιηθφηεξε έξεπλά καο (Πήιηνπξαο 2006), κηθξφ θνκκάηη ηεο νπνίαο απνηειεί ε πα-
ξνχζα εξγαζία, ζα κπνξνχζε λα δηακεηθζεί θαη δηαθνξεηηθά, δεκηνπξγψληαο ηηο ζπλζήθεο 
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ελφο δηαθνξεηηθνχ - πην ζπλεξγαηηθνχ δηεξεπλεηηθνχ - καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο. 

Αλάιπζε ιφγνπ ζηηρνκπζίαο 2: «πκθσλνχκε, αιιά έρεη θαη θάηη άιιν.» 

Ζ ζηηρνκπζία 2 πνπ αλαιχνπκε αθνξά ηελ αλαθνίλσζε ησλ εξγαζηψλ ησλ νκάδσλ ζην 
πιαίζην κηαο δξαζηεξηφηεηαο ηαμηλφκεζεο δηαθνξεηηθψλ εηδψλ βιαζηψλ (η΄ ηάμε).  Οη κα-
ζεηέο απφ ηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο εξγάδνληαη ζε νκάδεο, έρνληαο ήδε απφ ηελ πξνε-
γνχκελε νηθεηνπνηεζεί ζε επηζπκεηφ βαζκφ ζπλεξγαηηθέο θαη δηαινγηθέο δεμηφηεηεο. Ο δά-
ζθαινο-εξεπλεηήο έρνληαο, κέζα θαη απφ ηελ εκπινθή ηνπ ζηελ έξεπλα δξάζεο ιεηηνπξγήζεη 
εξεπλεηηθά θαη αλαζηνραζηηθά, επηηπγράλεη λα δεκηνπξγήζεη, σο έλα βαζκφ, θαηά  ηε δηάξ-
θεηα ησλ δαζθαινκαζεηηθψλ αιιειεπηδξάζεσλ έλα ζπλεξγαηηθφ δηεξεπλεηηθφ πεξηβάιινλ, 
φπσο θαίλεηαη ζηελ ζηηρνκπζία 2 πνπ αθνινπζεί (βι. ζει. 237). 

Καηαξρήλ δηαθξίλνπκε φηη ζηε ζπγθεθξηκέλε ζηηρνκπζία δαζθάινπ-καζεηψλ νη καζεηέο ζηε 
δξαζηεξηφηεηα ιεηηνπξγνχλ σο εθπξφζσπνη νκάδσλ, πνπ είλαη έλα πξψην ζηνηρείν ζπλεξ-
γαηηθνχ δηεξεπλεηηθνχ πεξηβάιινληνο.  

Μειεηψληαο ηε ζηηρνκπζία κπνξνχκε λα παξαθνινπζήζνπκε, γηα παξάδεηγκα γξακκέο 3-9, 
πσο ν δάζθαινο εκπιέθεη ζηε δηαδηθαζία θσλέο νκάδσλ θαη φρη κφλν αηφκσλ. Γεχηεξνλ, 
δελ βηάδεηαη λα επηθπξψζεη ηελ άπνςε ηεο νκάδαο πνπ έρεη ην ιφγν, αιιά επηδηψθεη ηελ 
ππνζηήξημε ή ηελ απφξξηςή ηεο θαη απφ άιιεο νκάδεο, ηελ εκπινθή θαη ηελ αληηπξνζψπεπ-
ζε φισλ ησλ θσλψλ. Ζ επηζπκεηή απηή κηθξνζηξαηεγηθή ιφγνπ ζηελ πεξίπησζε πνπ πηζα-
λφλ λα ππάξμνπλ δηαθσλίεο ησλ νκάδσλ ζα δψζεη ηελ επθαηξία γηα ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαηη-
θνχ δηεξεπλεηηθνχ ιφγνπ. ηε ζηηρνκπζία απηή ν δηδάζθσλ επηδηψθεη ηελ αλάκεημε πνιιψλ 
θσλψλ θαη έρεη παξαγσγηθέο πξνζέζεηο, επηδηψθνληαο ηελ πνιπθσληθή ιεηηνπξγία ηεο 
γιψζζαο. (π.ρ. ζεηξά 3. Γάζθαινο:...αλ θάπνηνο έρεη απνξίεο, λα ην ζπδεηάηε. - ζεηξά 5.  
Γάζθαινο: Άιιεο νκάδεο. πκθσλείηε ή φρη; - 7. Γάζθαινο: Τπάξρεη θάπνηα νκάδα πνπ 
δηαθσλεί ζ‟ απηφ;). Απφ ηα απνζπάζκαηα ηεο ζηηρνκπζίαο κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη 
νη επηθνηλσληαθέο δξάζεηο ηνπ δηδάζθνληνο είλαη πξνζαλαηνιηζκέλεο πξνο ηε ζηήξημε ηνπ 
δηαιφγνπ θαη βνεζνχλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο αληηπξνζψπεπζεο πνιιψλ θσλψλ. Μπν-
ξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο αλνηθηέο ζηελ πξφθιεζε θαη ηελ ακθηζβήηεζε. Πξννξίδνληαη 
γηα λα ιεηηνπξγνχλ σο «ζπζθεπέο ζθέςεο» /«γελλήηξηεο λνεκάησλ», φπσο ππνζηεξίδεη ν 
Lotman.  

ην ζπγθεθξηκέλν δηάινγν κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε θη έλα άιιν ελδηαθέξνλ ζηνηρείν. Ο 
Lotman ππνζηεξίδεη πψο φια ηα θείκελα ραξαθηεξίδνληαη απφ έλα ιεηηνπξγηθφ δπτζκφ. Γε-
ιαδή κπνξεί ζηελ πεξίπησζε απηνχ ηνπ δηαιφγνπ λα επηθξαηνχλ ηα πνιπθσληθά ζηνηρεία, 
αιιά απηφ δελ ζεκαίλεη φηη δελ ραξαθηεξίδεηαη θαη απφ κνλνθσληθά ζηνηρεία. Απηφ θαίλεηαη 
θαη απφ ηελ επηθνηλσληαθή δξάζε ηνπ δάζθαινπ ζηε ζεηξά 9 (Γάζθαινο: Πξάγκαηη θαη ε 
ηξηαληαθπιιηά κα θαη ε ακπγδαιηά, έρνπλε ζθιεξνχο βιαζηνχο. …), φπνπ ν δάζθαινο ιεη-
ηνπξγψληαο κνλνθσληθά επηθπξψλεη ηειηθά ηελ άπνςε ζηελ νπνία ζπκθψλεζαλ φιεο νη 
νκάδεο απφ θνηλνχ. Απηή, φκσο ε κνλνθσληθή ιεηηνπξγία πνπ έξρεηαη σο απνηέιεζκα ηεο 
απφ θνηλνχ ζπλεξγαηηθήο δηεξεχλεζεο ή σο απνηέιεζκα ζε άιιεο πεξηπηψζεηο ηεο γεθχξσ-
ζεο ησλ απφςεσλ ησλ καζεηψλ κε ηελ απνδεθηή επηζηεκνληθή άπνςε, είλαη κηα επηζπκεηή 
ιεηηνπξγία. 
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ηηρνκπζία 2:  «πκθσλνχκε, αιιά έρεη θαη θάηη άιιν.» 

Ζ ζπγθεθξηκέλε ζηηρνκπζία, κε βάζε ηελ αλάιπζή καο, επηηειεί θπξίσο κηα πνιπθσληθή 
ιεηηνπξγία. κσο, θάπνηα ζηηγκή θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο (ζπλήζσο, αθνχ νινθιε-
ξσζεί ε δηαδηθαζία ζπλεξγαηηθήο δηεξεχλεζεο [δηαηχπσζεο - αληαιιαγήο - ππνζηήξημεο - 
ζχγθξηζεο ζέζεσλ - απφςεσλ επηρεηξεκάησλ - ιχζεσλ] ν δηδάζθσλ ζα πξέπεη λα ιεηηνπξ-
γήζεη κνλνθσληθά θαη επηηαθηηθά (κε ζεβαζκφ πάληα πξνο ηηο απφςεηο πνπ θαηαηέζεθαλ) 
γηα λα επηθπξψζεη ηειηθά ηελ απνδεθηή ή ηηο απνδεθηέο ζε ζρέζε κε ηηο επηζηεκνληθέο απφ-
ςεηο. Δίλαη απηφ, πνπ ν Scott (1998), έρεη απνθαιέζεη ξπζκφ νκηιίαο. Γειαδή, ν δάζθαινο 
ζα πξέπεη λα είλαη ελήκεξνο γηα λα δηαζέηεη ρξφλν/λα θξαηά κηα ηζνξξνπία  κεηαμχ ηεο πξν-
ζθνξάο επθαηξηψλ γηα «εμεξεχλεζε» ησλ ηδεψλ θαη ηεο νηθνδφκεζεο απφ θνηλνχ γλψζεσλ, 

Δλφηεηα: «Φπηά» 
Μάζεκα: Δλφηεηα 3: «Ζ ξίδα» 
Βηβιίν: «Δξεπλψ θαη αλαθαιχπησ»-Δ΄ Σάμε 
Γξαζηεξηφηεηα: «Σαμηλφκεζε θπηψλ αλάινγα κε ην είδνο ηνπ βιαζηνχ ηνπο» 
Ζκεξνκελία: 22/9/03 

1 Γάζθαινο: Να θάλεηε κία ηαμηλφκεζε απηψλ ησλ θπηψλ, ζηνλ παξαθάησ πίλα-
θα…πδεηάκε γηα ηελ ηαμηλφκεζε. [Οη καζεηηθέο νκάδεο κε ηελ 

θαζνδήγεζε ηνπ δαζθάινπ εξγάδνληαη γηα 4 ιεπηά.] 

2 Γάζθαινο: Να αθνχσ αλ θάπνηνο έρεη απνξίεο, λα ην ζπδεηάηε. ρη λα ιέεη 
θάπνηνο θάηη θαη θαηεπζείαλ λ‟ αξρίδεηε λα γξάθεηε. (Μεηά απφ ιί-
γν...) Γηα λ‟ αθνχζνπκε ζηελ νκάδα ζαο, ηη έρεηε απνθαζίζεη θαη ηη 
έρεηε γξάςεη. Γηα λα πάκε λα δνχκε ιηγάθη. Γηα λα μεθηλήζνπκε. Απν-
ζηφιε, ε νκάδα ζνπ. Ση ιέεη; 

3 Απνζηφιεο: (σο εθπξφζσπνο νκάδαο) θιεξφο βιαζηφο. Ακπγδαιηά, ηξηαληα-
θπιιηά. 

4 Γάζθαινο: ην ζθιεξφ βιαζηφ, έρνπλε βάιεη ηα παηδηά ζηελ νκάδα εθεί, ακπ-
γδαιηά θαη ηξηαληαθπιιηά. Άιιεο νκάδεο. πκθσλείηε ή φρη; 

5 Σάμε: Ναη. 

6 Γάζθαινο: Τπάξρεη θάπνηα νκάδα πνπ δηαθσλεί ζ‟ απηφ; 

7 Σάμε: ρη. 
8 Γάζθαινο: Πξάγκαηη θαη ε ηξηαληαθπιιηά κα θαη ε ακπγδαιηά, έρνπλε ζθιεξνχο 

βιαζηνχο. Υνληξνχο θαη ζθιεξνχο. Δληάμεη; Άιιν. Κνχθηνο βιαζηφο. 
Να καο πεη εδψ, ε νκάδα απηή. Γηα ιέγε, Γαλάε. 

9 Γαλάε: (σο εθπξφζσπνο νκάδαο):  Καιακηά. 
10 Γάζθαινο Ζ θαιακηά. πκθσλνχκε φινη. Οη άιιεο νκάδεο, ζπκθσλνχλε; Οξί-

ζηε. 

11 Μαξηιέα:  πκθσλνχκε, αιιά έρεη θαη θάηη άιιν. Σν ζηηάξη. 

12 Γάζθαινο: Καη ην ζηηάξη βεβαίσο. Καη ην ζηηάξη έρεη θνχθην κέζα, βιαζηφ. Δ-
ληάμεη; Δίλαη ινηπφλ ην ζηηάξη θαη είλαη θαη ε θαιακηά. Πεξλάκε ζην 
επφκελν. Να καο πεη άιιε νκάδα. Ζ άξα. 

13 άξα: Μαιαθφο βιαζηφο. Μαξγαξίηα, παπαξνχλα. 

14 Γάζθαινο Μάιηζηα. 
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αιιά θαη ηεο παξνπζίαζεο ησλ απνδεθηψλ επηζηεκνληθψλ απφςεσλ κε έλαλ ηξφπν πνπ ζα 
ηηο γεθπξψλεη κε ηηο απφςεηο θαη ηε γιψζζα ησλ καζεηψλ. Απηή ηελ ηειεπηαία ζηξαηεγηθή 
κπνξνχκε λα ηελ απνθαιέζακε δηαινγηθή κνλνθσληθφηεηα. 

ΤΕΖΣΖΖ 

ηελ εξγαζία απνπεηξαζήθακε λα κειεηήζνπκε ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ε νκηιία πνπ 
ιακβάλεη ρψξα ζηηο ηάμεηο ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ κπνξεί λα αλαιπζεί ζχκθσλα κε ηηο 
κνλνθσληθέο/επηηαθηηθέο θαη πνιπθσληθέο ιεηηνπξγίεο ηεο. ηε κνλνθσληθή νκηιία (εάλ ν 
δηδάζθσλ είλαη ελήκεξνο γηα ηελ επηζπκεηή ιεηηνπξγία ηεο) νη επηθνηλσληαθέο ζπλεηζθνξέο 
ηνπ δαζθάινπ πξννξίδνληαη λα «κεηαβηβάζνπλ» πιεξνθνξίεο, λα επηθπξψζνπλ ζέζεηο πνπ 
δηαηππψζεθαλ θαη ππνζηεξίρζεθαλ κε επηρεηξήκαηα, λα επηβεβαηψζνπλ κεηξήζεηο, λα πα-
ξνπζηάζνπλ κε έλαλ ηξφπν πνπ ζα ιεηηνπξγεί γεθπξσηηθά ζε ζρέζε κε ηηο απφςεηο ησλ κα-
ζεηψλ ηελ απνδεθηή επηζηεκνληθή άπνςε. Δλψ ε πνιπθσληθή ιεηηνπξγία ηεο νκηιίαο ηνπ 
δαζθάινπ πινπνηείηαη θαζψο απηφο ελζαξξχλεη ηνπο καζεηέο λα εθθξάζνπλ ηηο απφςεηο 
ηνπο, λα εξεπλήζνπλ, λα ζπδεηήζνπλ, λα πξνβιεκαηηζηνχλ. Οη Wertsch θαη Toma (1995), 
βαζηδφκελνη ζην δεχηεξν γελεηηθφ λφκν ηνπ Vygotsky θάλνπλ κηα ξεηή ζχλδεζε ηεο δξαζηε-
ξηφηεηαο ζην δηαπξνζσπηθφ (επίπεδν ηάμεο) θαη ζην ελδνπξνζσπηθφ πεδίν, ππνζηεξίδν-
ληαο φηη νη κνξθέο ηεο δηαπξνζσπηθήο ιεηηνπξγίαο πνπ πηνζεηνχληαη ζηηο επηθνηλσληαθέο 
αιιειεπηδξάζεηο κηαο ηάμεο ζα «απεηθνληζηνχλ» ζηελ επφκελε ελδνπξνζσπηθή ιεηηνπξγία. 
Καηά ζπλέπεηα, εάλ ε πνιπθσληθή ιεηηνπξγία ηεο νκηιίαο θπξηαξρεί ζηελ ηάμε, ρσξίο λα 
παξαγλσξίδεηαη ε κειεηεκέλε ρξήζε θαη ηεο κνλνθσληθήο ιεηηνπξγίαο, αλακέλεηαη φηη νη 
καζεηέο ζα κεηαρεηξηζηνχλ ηφζν ηηο δηθέο ηνπο εθθξάζεηο φζν θαη ησλ άιισλ σο «ζπζθεπέο 
ζθέςεο».  

πκπεξαζκαηηθά ζα κπνξνχζακε λα ππνζηεξίμνπκε φηη νη επηθνηλσληαθέο αιιειεπηδξάζεηο 
πνπ ιακβάλνπλ ρψξα κεηαμχ δαζθάινπ θαη καζεηψλ θαη κεηαμχ καζεηψλ ή καζεηηθψλ νκά-
δσλ ζην δηάζηεκα εθείλν ηεο δηδαζθαιίαο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ηα βαζηθά καζεζηαθά 
έξγα ζα πξέπεη λα ραξαθηεξίδνληαη απφ πνιπθσληθή ιεηηνπξγία ζην επίπεδν ηεο δηεμαγσ-
γήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο αλαθνίλσζεο ησλ απνηειεζκάησλ θαη ησλ ζπκπεξαζκάησλ 
(ζεβαζκφο ησλ δηαθνξεηηθψλ απφςεσλ, δηαηχπσζε επηρεηξεκάησλ, ζπδήηεζε ζην πιαίζην 
ησλ καζεηψλ θαη ζην πιαίζην ησλ Φ.Δ.) αιιά θαη απφ έλα βαζκφ κνλνθσληθφηεηαο ζην επί-
πεδν πνπ παξνπζηάδεηαη ε απνδεθηή επηζηεκνληθά άπνςε ή έρνπκε επηθχξσζε απνδεθηψλ 
ζπκπεξαζκάησλ. Δπίζεο, ε αλάιπζε ησλ δηαιφγσλ απφ ηνλ ίδην ην δάζθαιν-εξεπλεηή -ζ‟ 
έλα κεηαεπίπεδν- ηνλ θαηέζηεζε ελήκεξν γηα ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ επηηειεί ε γιψζζα θαη ηνλ 
«φπιηζε» κε ρξήζηκεο κηθξνζηξαηεγηθέο ιφγνπ. 
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ζεσξεηηθά ηελ άπνςε φηη ηα αληηιεπηηθά δεδνκέλα - ηα νπνία θαη ζπγθξνηνχλ ην πιηθφ ζθέ-
ινο ελφο πεξηβάιινληνο κάζεζεο – ιεηηνπξγνχλ θαζνξηζηηθά ζηε δηακφξθσζε ησλ λνεκά-
ησλ, θαη αθεηέξνπ, λα αλαδείμεη ηελ επηθνηλσληαθή πιεπξά ηεο δηδαζθαιίαο, ηδηαίηεξα ζην 
πεδίν ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ. Ζ αλάιπζε εληνπίδεηαη ζηελ ηδηαίηεξε δπλακηθή πνπ αλα-
πηχζζνπλ θνξείο ζεκαζηψλ, νη νπνίνη δνκνχληαη κέζσ ζεκεησηηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ ζρε-
ηίδνληαη κε ηελ νπηηθή θχζε ηεο πιεξνθνξίαο (αληηθείκελα, δηαγξάκκαηα, εηθφλεο, θηλεζηα-
θέο-ζσκαηηθέο ζπγθξνηήζεηο), θαη θαηαιήγνληαο, πξνηείλεηαη ε ζεκεησηηθή σο πεδίν, ηθαλφ 
λα πεξηγξάςεη θαη λα νξγαλψζεη ηελ πιηθή φςε ησλ πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο γηα ηηο θπζηθέο 

επηζηήκεο.        

ΛΔΞΔΙ ΚΛΔΙΓΙΑ: εκεησηηθή, δηδαζθαιία, πεξηβάιινλ κάζεζεο, πιηθφηεηα,  επηθνηλσλία  

 

ΔΙΑΓΧΓΖ 

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο έρνπλ πξνζθεξζεί ηθαλέο απνδείμεηο, ζηηο νπνίεο ηεθκεξηψλεηαη ε 
ζέζε φηη ζε κηα δεδνκέλε πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο, ε πνηφηεηα θαη ην είδνο ησλ εξκελεηψλ 
ηνπ εθπαηδεπφκελνπ, φπσο απηέο εθθξάδνληαη απφ ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν, εμαξηψληαη απφ ηνλ 
αηνκηθφ λνεηηθφ ηνπ θφζκν, απφ ηελ θνηλσληθή δπλακηθή πνπ αλαπηχζζεηαη θαη 
«δηακνηξάδεηαη» αλάκεζα ζηνπο κεηέρνληεο θαηά ηελ επηθνηλσλία, αιιά θαη απφ ηηο πιηθέο 

παξακέηξνπο ηνπ πεξηβάιινληνο.  

Απφ ην πεδίν ησλ γλσζηαθψλ επηζηεκψλ, νη Roth & Lawless (2002), ζεσξψληαο φηη ε γλσ-
ζηηθή αλάπηπμε ζπλδέεηαη κε ηε δνκή θαη ην βαζκφ ζπλνρήο ησλ αληηιεπηηθψλ δεδνκέλσλ 
θαη ησλ εθθξαζηηθψλ κέζσλ, βιέπνπλ ηε κάζεζε σο δηαδηθαζία ελαξκφληζεο ησλ ζεκείσλ 
πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο δηάθνξεο κνξθέο επηθνηλσλίαο. Έξεπλεο πνπ είραλ αληηθείκελν θαζε-
κεξηλέο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο, έρνπλ θαηαδείμεη φηη νη γλσζηηθέο δηεξγαζίεο θαζίζηα-
ληαη πην απνηειεζκαηηθέο θαη ηαρχηεξεο, αλ κέξνο απηψλ δηακνηξαζηεί κε ην πεξηβάιινλ. 
Απηφ ζπκβαίλεη φηαλ φςεηο ηεο κλήκεο ζπδεπρζνχλ κε εμσγελείο παξάγνληεο θαη ζηνηρεία, 
φπσο είλαη ηα αληηθείκελα, νη ρεηξηζκνί πάλσ ζε απηά, νη εηθφλεο θηι., γεληθά κε νηηδήπνηε 
είλαη εθηφο ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ θαη κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο πεξηβάιινλ. Δηδηθά 
ζην ρψξν ηεο ηερλεηήο λνεκνζχλεο, «…θάζε αλαπαξάζηαζε έρεη δχν εηδψλ ηδηφηεηεο: ηηο 
ηδηφηεηεο ηνπ “νρήκαηνο” θαη ηηο ηδηφηεηεο ηνπ πεξηερνκέλνπ. Σν φρεκα ηεο αλαπαξάζηαζεο 
είλαη ην κέζν πνπ κεηαθέξεη σο κήλπκα ην πεξηερφκελφ ηεο...» (βι. Κνπιατδήο 1994: 57). 

Αμηνπξφζεθηεο πξνζεγγίζεηο δηαζχλδεζεο αλάκεζα ζηε κνξθή ησλ αληηιεπηηθψλ δεδνκέ-
λσλ θαη ζηελ αλζξψπηλε λνεηηθή ιεηηνπξγία, εκθαλίδνληαη θαη ζηελ Σέρλε. Δηδηθά γηα ηε 
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δσγξαθηθή, ην έξγν ζρεηίδεηαη θαη κε ηελ θαηάζηαζε ησλ αηζζεηεξηαθψλ δνκψλ ηνπ θαιιηηέ-
ρλε ηε ζηηγκή ηεο δεκηνπξγίαο (Hall 1993[1981]: 187). ηελ ηέρλε ηνπ ζεάηξνπ δελ ππάξρνπλ 
ζαθείο θαλφλεο γηα ηελ απνθάιπςε ηνπ λνήκαηνο, αιιά ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο ή ζπζηή-
καηα δεκηνπξγίαο ζπλζεθψλ, πνπ θάζε θνξά ζα νδεγήζνπλ ζηηο εξκελείεο. Ο Stanislavski 
γηα παξάδεηγκα, ζεσξεί φηη ν εζνπνηφο νθείιεη ζε έλα πξν-εθθξαζηηθφ επίπεδν, λα δεκηνπξ-
γεί ηξφπνπο πξηλ απφ ηελ παξάζηαζε, κε ηελ πξννπηηθή ηεο απφδνζεο λνήκαηνο ζηνπο 
ηξφπνπο απηνχο θαηά ηελ παξάζηαζε (Barba & Savarese 1991: 155).   

Ζ κάζεζε πηα, εληαγκέλε ζην επνηθνδνκεηηθφ παξάδεηγκα, ινγίδεηαη σο θαηλφκελν πνπ έρεη 
θβαληηθφ (πηζαλνινγηθφ) ραξαθηήξα, αθνχ ν ίδηνο ν καζεηήο «επηιέγεη» ηί ζα πξαγκαηεπηεί 
θάζε θνξά. Ζ «επηινγή» απηή εκπεξηέρεη πηζαλφηεηα, αθνχ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηε δνκή θαη 
ηνλ ηξφπν πνπ ηα αληηιεπηηθά δεδνκέλα ηνπ πεξηβάιινληνο κάζεζεο είλαη δηεπζεηεκέλα. 
Έηζη, νπνηαδήπνηε γλσζηηθή επεμεξγαζία δελ απνηειεί κηα ακηγψο ελδν-αηνκηθή ππφζεζε, 
θαη νθείιεηαη λα κειεηάηαη ζπλαξηήζεη ησλ (πιηθψλ) παξακέηξσλ (ζεκείσλ) πνπ ζπληζηνχλ 
θάζε θνξά ηελ εηζεξρφκελε ζηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ «πξαγκαηηθφηεηα». 

ΖΜΔΙΑΚΑ ΟΥΖΜΑΣΑ ΚΑΙ ΓΝΧΣΙΚΔ ΓΙΔΡΓΑΙΔ 

ηελ ελφηεηα απηή γίλεηαη πξνζπάζεηα δηείζδπζεο ζην είδνο ησλ ζεκεηαθψλ νρεκάησλ 
(ζεκαηλφλησλ) ζηα νπνία δχλαηαη λα ηνπνζεηεζεί ην θαζ‟ απηφ πεξηερφκελν ηνπ κελχκαηνο, 
θαη πνπ αθνξνχλ ζηελ νπηηθή πιεξνθνξία.  

Αληηθείκελα 

Ζ ζχγρξνλε κνξθή ησλ καζεζηαθψλ πεξηβαιιφλησλ, εθηφο απφ απεηθνληζηηθέο αλαπαξα-
ζηάζεηο, αθνξά θαη ζε ζπζθεπέο, ζε αληηθείκελα θαη ζε δηάθνξνπο κεραληζκνχο. Γηα ηηο 
πεξηπηψζεηο πνπ έρνπλ κειεηεζεί, ππνζηεξίδεηαη φηη ε ζχλδεζε αλάκεζα ζηνπο ρεηξηζκνχο 
ησλ θπζηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη ησλ ζπζθεπψλ, κε ηηο άιιεο κνξθέο αλαπαξάζηαζεο 
(γξαθήκαηα, πίλαθεο, εμνκνηψζεηο θηι.), θαιιηεξγνχλ ηε θαληαζία ησλ καζεηψλ θαη ζπκκεηέ-
ρνπλ ελεξγά - κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ε θάζε κνξθή - ζηε γλσζηηθή ζπγθξφηεζε ηνπ αηφκνπ 
(Reiner 1997). Σα παξαπάλσ ζεκειηψλνληαη ζηελ ήδε δηαηππσκέλε άπνςε ηνπ Papert 
(1991), ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη δηεξγαζίεο κάζεζεο είλαη πην απνηειεζκαηηθέο, φηαλ ν 
ίδηνο ν καζεηήο ρεηξίδεηαη ηα θπζηθά αληηθείκελα, ηα νπνία θαη ρξεζηκνπνηεί σο „αληηθείκελα 
πνπ θαζνδεγνχλ ηε ζθέςε ηνπ‟ („objects to think with‟). Γηα ηνπο καζεηέο, ε παξαγσγή ζεκεί-
σλ κέζσ ησλ δξάζεψλ ηνπο ζε πιηθά αληηθείκελα, δεκηνπξγεί απηφκαηα θαη κία απφζηαζε 
αλάκεζα ζε απηφ πνπ παξάγνπλ, θαη ζηηο απφςεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ζηηο φςεηο ηνπ θαηλν-
κέλνπ πνπ παξηζηνχλ πιηθά. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα νη ίδηνη λα ιεηηνπξγνχλ θξηηηθά ζηηο 
αξρηθέο ηνπο ηδέεο θαη εληππψζεηο γηα ην θαηλφκελν (Roth & Lawless 2002).   

Ο εθπαηδεπφκελνο θαηά ηελ επαθή ηνπ κε πνιπκνξθηθά πεξηβάιινληα πνπ ζπλδπάδνπλ θπ-
ξίσο πεηξακαηηθέο δηαδηθαζίεο θαη θηλνχκελα ζρέδηα, θαηαζθεπάδεη λνεηηθά, θαληαζηαθά 
αληηθείκελα (imagined objects). Απηά απνδίδνληαη σο λνεηηθέο εηθφλεο, θαη πνιιέο θνξέο δελ 
έρνπλ θαλ πιηθά αλαθεξφκελα ζην ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ ή αθφκα θαη εθηφο απηνχ. Σηο 
λνεηηθέο εηθφλεο ή θαη ηα λνεηηθά κνληέια, σο πξνεθηάζεηο (θαληαζηαθέο) ηνπ ζπζηήκαηνο 
αληηθεηκέλσλ πνπ θάζε θνξά κειεηάηαη, κπνξεί ν καζεηήο λα ηηο πεξηζηξέθεη, λα ηηο επαλα-
ηνπνζεηεί, λα ηηο κεγεζχλεη, λα ζπγθξίλεη ηα κεγέζε ηνπο, λα αιιάδεη ηε κνξθή ηνπο, λα δηα-
θξίλεη ζπλάθεηεο αλάκεζά ηνπο ζρεηηθέο κε ην ρξψκα, ην ζρήκα ηνπ αληηθεηκέλνπ θηι.· λα 
ζπκάηαη δειαδή ηελ ηζηνξία ζπγθξφηεζήο ηνπο, λα επηθεληξψλεηαη ζε νξηζκέλα ηκήκαηά 
ηνπο θαη λα ηα εμεηάδεη ιεπηνκεξψο, ελψ παξάιιεια λα επηζηξαηεχεη θαη άιια ζεκεησηηθά 
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ζπζηήκαηα φπσο ην γισζζηθφ ή ηε ρξήζε ησλ ρεηξνλνκηψλ, γηα λα εξκελεχζεη θάπνηεο 
φςεηο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ κειεηά, λα εμνκνηψζεη ηηο θηλήζεηο ηνπ θηι. (Tarr & Pinker 1989).  

ζνλ αθνξά ζηα πιηθά κνληέια, ν ρεηξηζκφο ησλ, φληαο απηά ηξηζδηάζηαηα αληηθείκελα, 
κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο ζηελ θαηαλφεζε αθαηξεηηθψλ ελλνηψλ θαη εηδηθφηεξα ζηελ 
επίιπζε πξνβιεκάησλ, γη‟ απηφ θαη δηδαθηηθά πξνηείλεηαη φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη, λα εληνπί-
δεηαη ε δηαδηθαζία ζηνπο ζπζρεηηζκνχο αλάκεζα ζηηο ζέζεηο θαη ζηηο θηλήζεηο ηνπ πιηθνχ 
ζπζηήκαηνο θαη ζηηο επηδεηνχκελεο απφ ηνπο καζεηέο θαηαζηάζεηο κάζεζεο (Wu & Shah 
2004).  

Γηαγξάκκαηα 

Δίλαη δεδνκέλε ε εηζθνξά ησλ δηαγξακκάησλ ζε δηαδηθαζίεο επίιπζεο πξνβιήκαηνο, θαη 
ηδηαίηεξα ζε εθείλα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε κεραληθή, θαζψο πξνζθέξνπλ «εμσηεξηθή» βνήζεη-
α ζηελ εξγαδφκελε κλήκε (working memory), δηεπθνιχλνληαο έηζη ηελ θαηαζθεπή λνεηηθψλ 
κνληέισλ, θαη γεληθφηεξα ηξνθνδνηνχλ δεκηνπξγηθά ηε θαληαζία, εηδηθά ζηα πεδία ησλ θπζη-
θψλ επηζηεκψλ θαη ησλ καζεκαηηθψλ (Hegarty & Just 1993). Σα δηαγξάκκαηα, ζηε ζρέζε 
ηνπο κε ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν, ζε έλα πξψην επίπεδν ιεηηνπξγνχλ ζπκπιεξσκαηηθά, ελψ ε-
ληαγκέλα ζε ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο, ειαρηζηνπνηνχλ ηελ έξεπλα απφ ηελ πιεπξά ηνπ 
εθπαηδεπφκελνπ γηα ηελ αλαδήηεζε ηεο πιεξνθνξίαο, ζπκβάιινπλ ζηελ επθνιφηεξε αλα-
γλψξηζή ηεο, αιιά θαη απινπζηεχνπλ ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ 
(Larkin & Simon 1987). Δπηπιένλ, ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα, ν πςειφο βαζκφο αθαίξεζεο πνπ 
θέξνπλ ηα γξαθήκαηα, ελδερνκέλσο λα δεκηνπξγεί θαη δπζθνιίεο ζηνπο καζεηέο φηαλ πξν-
ζπαζνχλ λα ηα εξκελεχζνπλ (Leinhardt et al. 1990).  

Οη Testa et al. (2002) θαηαγξάθνπλ κία ζεηξά ζρεηηθψλ κε ηα δηαγξάκκαηα δεηεκάησλ. ε-
κεηψλνπλ φηη ε κνξθή ηνπ δηαγξάκκαηνο θαζ‟ απηή – ην „φινλ‟ – εγθισβίδεη κεξηθέο θνξέο ηελ 
πξνζνρή ηνπ καζεηή, «επηζθηάδνληαο» ηηο άιιεο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη απφ ην δηά-
γξακκα θαη ηε ιεδάληα, κε απνηέιεζκα λα ιεηηνπξγεί ζεηηθά, ή θαη αξλεηηθά ζηηο εξκελείεο. 
Δηδηθά γηα ηε ιεδάληα, φηαλ εθείλε πεξηέρεη αξθεηά πεξηγξαθηθά ζρφιηα, ηφηε ζπλδέεη ην ίδην 
ην γξάθεκα πην άκεζα κε ην επηζηεκνληθφ πεξηερφκελν ηνπ θαηλνκέλνπ πνπ εμεηάδεηαη πεη-
ξακαηηθά. Δπίζεο, ε ζρεηηθή ρσξηθή δηάηαμε δχν δηαγξακκάησλ, ε θιίκαθα ζε θάζε άμνλα, 
ην κέγεζφο ηνπο, θαζψο θαη ν ηξφπνο γξαθηθήο ηνπο ζπζρέηηζεο, είλαη ζηνηρεία πνπ επλννχλ 
ηε κεηαμχ ηνπο ζπλάθεηα. ζνλ αθνξά ζηα δηαγξάκκαηα πνπ παξάγνληαη ζε πξαγκαηηθφ 
ρξφλν, σο πξντφληα κεηξήζεσλ ζε κηα πεηξακαηηθή δηαδηθαζία, απηά πξνζεγγίδνπλ πιεξέ-
ζηεξα έλα θαηλφκελν, πεξηέρνληαο φκσο πεξηζζφηεξεο αζπκκεηξίεο (irregularities) ζπγθξηηη-
θά κε ηα ηδαληθά δηαγξάκκαηα – εθείλα πνπ ζπλήζσο ζπληζηνχλ ηε ζρνιηθή εθδνρή ηεο επη-
ζηεκνληθήο γλψζεο. Απηέο νη αζπκκεηξίεο, είλαη θαη εθείλεο πνπ επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηα 
λνήκαηα. Γεληθφηεξα, ε θαηαλφεζε ελφο δηαγξάκκαηνο ζρεηίδεηαη κε ηελ πξνπαξαζθεπή ησλ 
καζεηψλ, ζηηο ζρέζεηο πνπ ππάξρνπλ θαη αλαπηχζζνληαη αλάκεζα ζην ζεκαίλνλ, ζην αληη-
θείκελν αλαθνξάο θαη ζην ζεκαηλφκελν. 

Δηθφλεο  

Σε ζπκβνιή ησλ εηθφλσλ ζηε δηακφξθσζε ησλ ζεκαζηψλ, σο «θεηκέλσλ» πνπ έρνπλ ην δηθφ 
ηνπο ζπληαθηηθφ, θαη πνπ σο εξγαιείσλ ζπκκεηαβάιινπλ θαη ζπλαλαπηχζζνπλ ηε ζθέςε, 
έρνπλ ηνλίζεη εξεπλεηέο φπσο νη Kress & van Leeuwen (1996), παξφιν πνπ παξαδνζηαθά νη 
εηθφλεο ζεσξνχληαη φηη έρνπλ έλαλ ζπκπιεξσκαηηθφ ξφιν ζηε γλσζηηθή αλάπηπμε. Ο Halli-
day είλαη εθείλνο πνπ ππνζηεξίδεη φηη ε επηθνηλσλία φηαλ ζπληειείηαη κε εηθφλεο, ιεηηνπξγεί 
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κε ηέηνηνλ ηξφπν ψζηε ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη αθφκα  θαη μερσξηζηή γιψζζα (βι. ζην 
Ametller & Pintó 2002: 310), ελψ νη Tabachneck-Schijf et al. (1997) ηνλίδνπλ φηη νη εηθφλεο 
πιενλεθηνχλ έλαληη ησλ άιισλ κνξθψλ αλαπαξάζηαζεο ηεο πιεξνθνξίαο, θαζψο ζπκβάι-
ινπλ ηζρπξά ζηελ αλάπηπμε απφ ην άηνκν ηεο ππνινγηζηηθήο ηνπ ηθαλφηεηαο. Δπίζεο, ε 
έξεπλα έρεη θαηαδείμεη φηη νη απεηθνλίζεηο αληηθεηκέλσλ, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα 
ηελ αιιαγή θαη ηε βειηίσζε ησλ εκηηειψλ λνεηηθψλ κνληέισλ ησλ καζεηψλ, εηδηθά φηαλ ην 
απιφ θείκελν ή θαη έλα δηδηάζηαην δηάγξακκα δελ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ (Reiner 1997).  

Ζ έξεπλα ησλ Ametller & Pintó  (2002) έθζαζε ζε ελδηαθέξνληα ζπκπεξάζκαηα φπσο, φηη ε 
ιεδάληα πνπ ζπλνδεχεη ηηο εηθφλεο, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο δε δηαβάδεηαη απφ ηνπο καζεηέο, 
παξά κφλν φηαλ ηνπο δεηεζεί, πξνζθέξνληάο ηνπο ζε εθείλε ηελ πεξίπησζε δπλαηφηεηεο 
ζαθέζηεξεο εξκελείαο ησλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζα πξέπεη λα αλαδεηνχληαη θαη απεηθνληζηηθνί 
ηξφπνη αλάδεημεο αλάκεζα ζηελ εηθφλα θαζαπηή θαη ζηε ιεδάληα. Οη παξαπάλσ εξεπλεηέο 
ζεκεηψλνπλ φηη, αγλννχληαη απφ ηνπο καζεηέο νπνηαδήπνηε ιεμηθνγξακκαηηθά ζηνηρεία πνπ 
πεξηέρνληαη ζε κηα εηθφλα, φηαλ απηά δελ είλαη θαηαλνεηά. Δπηπιένλ, αλαθέξνπλ φηη επεηδή 
ε πιεξνθνξία πνπ παξέρεηαη γίλεηαη πην απαηηεηηθή εξκελεπηηθά, φηαλ πξφθεηηαη γηα εηθφλεο 
πνπ δηαζπλδεφκελεο κεηαμχ ηνπο κε νπνηνδήπνηε ηξφπν (π.ρ. ιεμηθνγξακκαηηθά ζηνηρεία, 
βέιε) ζπγθξνηνχλ έλα ζχλνιν, θξίλεηαη ζθφπηκν λα εληάζζνληαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ κε 
ηδηαίηεξε πξνζνρή ζην δηδαθηηθφ πιαίζην πνπ ζπγθξνηείηαη θάζε θνξά. Έηζη, θαηαιήγνπλ 
φηη ε εξκελεία κηαο εηθφλαο αθαηξεηηθνχ πεξηερνκέλνπ, ππνβνεζείηαη ζεκαληηθά απφ ηε ρσ-
ξηθή δηαζχλδεζή ηεο κε κηα αληίζηνηρε ξεαιηζηηθνχ χθνπο, κε ην θίλδπλν φκσο γηα ηε κεηα-
θνξά ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ξεαιηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο θαζεκεξηλφηεηαο πνπ ζπλζέηνπλ ηε 
δεχηεξε, ζηελ εηθφλα πνπ θέξεη ην αθαηξεηηθφ πεξηερφκελν.    

Δπηρεηξεζηαθά, δηδαθηηθά, γηα ηηο θπζηθέο επηζηήκεο, νη Dimopoulos et al. (2003), ζηα πιαί-
ζηα κηαο θνηλσληθήο «αλαβάζκηζεο» - δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπ καζεηή ζηε ζρνιηθή ηάμε, θαη 
αλαθνξηθά κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ κε ηα «θείκελα» πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο εηθφλεο, πξνηεί-
λνπλ ηελ παξνρή πνιιψλ θαη δηαθνξεηηθψλ «θεηκέλσλ» ζηνπο καζεηέο, ψζηε κέζσ δξαζηε-
ξηνηήησλ φπσο ε project-work, ε ζπγγξαθή δνθηκίνπ θηι., λα επηιέγνπλ, λα ζρεδηάδνπλ θαη 
γεληθφηεξα λα εκπιέθνληαη ζε δηαδηθαζίεο. Ζ ίδηα ε πξνηξνπή θαη ελζάξξπλζε πξνο ηνπο 
καζεηέο λα ρξεζηκνπνηνχλ ζηα παξαγφκελα «θείκελά» ηνπο πεξηζζφηεξα νπηηθά ζηνηρεία, 
ζα επηθέξεη θαη αληίζηνηρε πξνζαξκνγή ζηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θάηη 
πνπ πξνυπνζέηεη θαη θαηάιιειε εθπαίδεπζε θαη πξνπαξαζθεπή θαη γηα εθείλνπο ζηελ 
„νπηηθή γιψζζα‟. 

Κηλεζηαθέο πγθξνηήζεηο 

Ζ ζχγρξνλε αληίιεςε γηα ηε ζσκαηηθή ιεηηνπξγία, εθιακβάλεη απηή σο ζεκεησηηθή πξάμε ε 
νπνία «…απνηειεί κέξνο ηεο ζθέςεο θαη φρη απνηέιεζκά ηεο […]. Παξέρεη ηηο εηθνληζηηθέο 
ηδηνζπγθξαζηαθέο, πξνζσπηθέο θαη ηηο άκεζα εμαξηψκελεο απφ ην πιαίζην πηπρέο ηεο ζθέ-
ςεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο θνηλσληθά ξπζκηδφκελεο πηπρέο πνπ βαζίδνληαη ζηηο ζπκβάζεηο 
ηεο γιψζζαο…» (Πνπξθφο 2002: 99). ην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, πξαγκαηνπνηνχληαη πξν-
ζπάζεηεο λα αληηκεησπηζηεί ην ζψκα σο ιεηηνπξγηθφ εξγαιείν γηα ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ 
παξαγσγή ησλ ζεκαζηψλ. Δηδηθά γηα ηηο εμ απνζηάζεσο (ειεθηξνληθέο) εθπαηδεπηηθνχ πεξη-
ερνκέλνπ ζπλαληήζεηο, ε ζπλνιηθή ζσκαηηθή έθθξαζε παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ηφζν γηα ηε 
δηδαζθαιία, φζν θαη γηα ηε κάζεζε, κε απνηέιεζκα απηέο νη επαθέο λα λννχληαη σο γισζ-
ζηθέο, αηζζεηηθέο αιιά θαη σο παξαζηαηηθέο δηαδηθαζίεο (Stroupe 2003).  

Οη Roth & Lawless (2002) θαηέδεημαλ φηη θαηά ηελ, ζε αξρηθφ ζηάδην, επαθή ηνπ καζεηή κε 
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ηα θπζηθά θαηλφκελα ζε ζπλζήθεο εξγαζηεξίνπ, νη ρεηξνλνκίεο θπξηαξρνχλ θαη νξηζκέλεο 
θνξέο πξνεγνχληαη ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ, επηηξέπνληαο ζηνπο καζεηέο λα παξάγνπλ αθφ-
κα θαη ζχλζεηεο ρεηξνλνκηαθά επεμεγήζεηο. Πξάγκαηη, πνιιέο θνξέο εθθξάδνπλ ην πεξηερφ-
κελν ησλ αληηιεπηηθψλ δεδνκέλσλ απνηειεζκαηηθφηεξα απφ φηη ε γιψζζα, δηαηεξψληαο 
παξάιιεια θαη ηε «ζπκθσλία» ηνπο κε ην επηζηεκνληθφ πιαίζην. Καζψο φκσο, κέζσ ησλ 
θηλεζηαθψλ ρεηξηζκψλ (πεηξακαηηζκφο), απμάλεηαη ν βαζκφο εμνηθείσζεο ησλ καζεηψλ κε ην 
θπζηθφ πεξηερφκελν ησλ ελλνηψλ, επέξρεηαη βειηίσζε ζηε ιεθηηθή πεξηγξαθή ηνπο. ηαδηαθά 
νη καζεηέο θηάλνπλ ζε επίπεδν λα παξάγνπλ θαη πξνθνξηθά αθαηξεηηθέο παξαζηάζεηο ηνπ 
θαηλνκέλνπ, λα ρξεζηκνπνηνχλ δειαδή κία επηζηεκνληθή γιψζζα, δηαηεξψληαο πνιιέο θν-
ξέο θαη ηηο αληίζηνηρεο ρεηξνλνκίεο. Βέβαηα, ζε άιιεο πεξηζηάζεηο θαη ιακβάλνληαο ππφςε 
ηελ ακθηζεκία ησλ ρεηξνλνκηψλ, ε γιψζζα είλαη εθείλε πνπ ζα απνζαθελίζεη ην ελλνηνινγη-
θφ πεξηερφκελφ ηνπο, ελψ θάπνηεο άιιεο ζηηγκέο ζα ζπγθξνχεηαη ελλνηνινγηθά κε απηέο. 

Ο Kress et al. (2001) ζε έξεπλά ηνπο αλαθνξηθά κε ηελ πνιιαπιφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο ζηε 
ζρνιηθή ηάμε, ζίγνπλ γεληθφηεξα ηηο θηλεζηαθέο δξάζεηο, δηαθξίλνληαο απηέο ζε ρεηξνλνκίεο, 
θηλήζεηο θαη ζηάζεηο ηνπ ζψκαηνο, θαη ζε ρεηξηζκνχο θαη πξάμεηο πάλσ ζε αληηθείκελα (βι. 
Πίλαθα 1).  

 

Πίλαθαο 1: Οη δξάζεηο πάλσ ζηα αληηθείκελα κπνξεί λα είλαη ιηγφηεξν ή 

πεξηζζφηεξν αθαηξεηηθέο. Πεγή: Kress et al. (2001). 

Οη ζπγθεθξηκέλνη εξεπλεηέο έρνληαο σο δεηνχκελν ηελ θηλεηνπνίεζε ηεο θαληαζίαο ηνπ κα-
ζεηή, πξνηείλνπλ απφ ηε κία, ηξφπνπο απφδνζεο θαη νπηηθνπνίεζεο, ζπλήζσο κε νξαηψλ 
νληνηήησλ, αιιά θαη εμαίξνπλ ην ξφιν ηεο πξάμεο σο κέζν παξνρήο εκπεηξηψλ επηζηήκεο 
ζηνπο καζεηέο. Σέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο, εληαγκέλεο είηε ζε κηα γλσζηηθή ή θνηλσληνγλσζηηθή 
πξνζέγγηζε, πξνζαλαηνιίδνπλ ηνπο καζεηέο ζε δηαδηθαζίεο παξαγσγήο ζεκείσλ, ζηηο ν-
πνίεο ην ζεκαίλνλ θαη ην ζεκαηλφκελν αιιειεπηδξνχλ επζέσο κε απηφ πνπ ζπκβαίλεη 
(Ravanis et al. 2004, Pantidos et al. 2008). 

ΔΠΙΛΟΓΟ 

Αξθεηνί εξεπλεηέο αλαγλσξίδνπλ φηη ε γλσζηηθή ζπγθξφηεζε ηνπ καζεηή είλαη απνζπαζκα-
ηηθή, νη παξαζηάζεηο δειαδή πνπ θαηαζθεπάδεη γηα ηελ ίδηα ή θαη γηα ζπλαθείο έλλνηεο, είλαη 
δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ θαη δελ επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο δηφηη, ε ίδηα ε κεηα-θεξφκελε γλψζε 
απνδίδεηαη απνζπαζκαηηθά, δειαδή νη θνξείο ηεο δε ζπληζηνχλ πεξηβάιινλ κε εζσηεξηθή 
ζπλνρή θαη επηθνηλσλία (Colin et al. 2002). Οη Kress et al. (2001), ππνζηεξίδνπλ φηη ε πνιπ-
κνξθία, ε πνιπηξνπηθφηεηα, ελφο καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο πνπ είλαη βαζηζκέλν θπξίσο 
ζηελ νπηηθή πιεξνθνξία, νδεγεί ηνλ εθπαηδεπφκελν, κέζσ ηεο θηλεηνπνίεζεο ηεο θαληαζίαο 
ηνπ, ζηε δεκηνπξγία πνιιαπιψλ δηαζπλδέζεσλ αλάκεζα ζηα θπζηθά αληηθείκελα, ζηηο γξα-
θηθέο αλαπαξαζηάζεηο, ζηηο θηλεζηαθέο-ζσκαηηθέο δξάζεηο, ζηα θηλνχκελα ζρέδηα, ζηα πεη-
ξάκαηα κε άκεζν ρεηξηζκφ αληηθεηκέλσλ (hands-on-experiments) θαη ζε νηηδήπνηε παξαηε-

Κηλεζηαθή Γξάζε   Ζ θέςε σο Γξάζε 

πξάμε πάλσ ζε ππαξθηφ 

αληηθείκελν (ρεηξηζκφο ηνπ) πξάμε πάλσ ζε παξάζηαζε 

ηνπ αληηθεηκέλνπ (κνληέιν) 

ε ζθέςε σο δξάζε, 

πείξακα ζθέςεο 

(παληνκίκα) 
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ξεί, δεκηνπξγψληαο έηζη έλα είδνο εζσηεξηθήο ζπλνρήο αλάκεζα ζηηο λνεηηθέο ηνπ παξα-
ζηάζεηο.  

Χο εθ ηνχηνπ, πξνθχπηεη φηη, εθφζνλ γηα έλα καζεζηαθφ πεξηβάιινλ ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη 
θαη ν ηξφπνο δηαζχλδεζεο ησλ «κνξθψλ» ηνπ κεηαμχ ηνπο, θαη γεληθφηεξα ε δηεπζέηεζε ησλ 
ζηνηρείσλ ηνπ θαη ε νξγάλσζε ησλ παξαγφκελσλ ζεκείσλ, θαίλεηαη ρξήζηκν λα ζπγθξνηε-
ζεί σο δηαθξηηφ πεδίν έλα ζψκα γλψζεο, πνπ ζα κπνξνχζακε λα απνθαιέζνπκε 
„εκεησηηθή ηεο Γηδαζθαιίαο ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ‟. Ο πξνζαλαηνιηζκφο νπνηνπδή-
πνηε ζρεηηθνχ εξεπλεηηθνχ πιαηζίνπ, ζα κπνξνχζε λα ηξνθνδνηεζεί απφ πεδία θαη ζπζηή-
καηα, ηα νπνία  παξαδνζηαθά ζρεηίδνληαη κε ην θαηλφκελν ηεο επηθνηλσλίαο, θαη ηδηαίηεξα κε 
ηελ θαηαζθεπή θνξέσλ γηα ηελ απφδνζε λνεκάησλ. πλεπψο, πεδία φπσο ε γισζζνινγία, 
ε ηερλεηή λνεκνζχλε, νη εηθαζηηθέο ηέρλεο, ην ζέαηξν, ε επηζηήκε ηεο πιεξνθνξηθήο θ.ά., θαη 
εηδηθά ε ζεκεησηηθή ηνπο, ζα κπνξνχζαλ λα ηξνθνδνηήζνπλ ηελ έλλνηα ηεο πιηθφηεηαο, δηα-
ζπλδένληαο απηή θαη κε ην θαηλφκελν ηεο κάζεζεο.   

Με βάζε ηε εκεησηηθή ηνπ Θεάηξνπ, έρνπλ ήδε πξνζδηνξηζηεί φξνη ζην πιαίζην ηεο δηδα-
ζθαιίαο ηεο θπζηθήο, νη νπνίνη κεηαμχ άιισλ, αθνξνχλ ζηελ αξρηηεθηνληθή πξννπηηθή ησλ 
ρσξηθψλ ζεκείσλ (κνξθνινγία ηνπ ζθεληθνχ θαη ηνπ ζρνιηθνχ ρψξνπ, ζπλζέζεηο ζθεληθνχ 
ρψξνπ, δηάθνζκνο, ζθεληθά αληηθείκελα, θσηηζκφο), ζηε δπλαηφηεηα ησλ ζεκαηλφλησλ λα 
θαηαζθεπάδνπλ «αθεγνχκελα» ηφπνπο (αθεγεκαηηθνί ρψξνη), ζηα ζεκεία κηκηθήο, ζηηο ρεη-
ξνλνκίεο (εηθνλίδνπζεο, δεηθηηθέο, ζπκβνιηθέο, ζπλνδεπηηθέο) θ.ά. (Παληίδνο 2008). Ζ ζεκα-
ληηθφηεξε εηζθνξά κηαο ζεκεησηηθήο αλάιπζεο, είλαη φηη παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ηεο ραξην-
γξάθεζεο ησλ ζεκειησδψλ ζηνηρείσλ πνπ κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ ηα ππφ θαηαζθεπή 
δηδαθηηθά ζελάξηα (ηελ πιηθή ππφζηαζε ηεο δηδαζθαιίαο), λα εξκελεχζεη ηηο παξαηεξνχκε-
λεο ζε δηάθνξεο πεξηζηάζεηο δηδαθηηθέο δηαδηθαζίεο, αιιά θαη λα ζέζεη ηε βάζε γηα ηε δεκη-
νπξγία κηαο „πεξηγξαθηθήο γιψζζαο‟ ζηα φξηα ηεο δηδαθηηθήο ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ.  
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ΠΔΡΙΛΖΦΖ: ηελ παξνχζα εξγαζία παξνπζηάδεηαη κηα έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε ζπκ-
κεηνρή  12 παηδηψλ (ειηθίαο 11-12 εηψλ) ηνπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ.  ηφρνο ηεο έξεπλαο ήηαλ ε 
κειέηε ηεο πξνθνξηθήο αιιειεπίδξαζεο δπάδσλ παηδηψλ, θαζψο απηά εξγάδνληαη κπξνζηά ζηνλ Ζ/
Τ, θαη ην θαηά πφζν απηή δηεπθνιχλεη ηελ θαηαλφεζε ελλνηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πηψζε ησλ 
ζσκάησλ. Αλαιπηηθφηεξα, παξνπζηάδεηαη θαη ζρνιηάδεηαη ην είδνο θαη ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ 
γισζζηθψλ ιεηηνπξγηψλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν ησλ παηδηψλ θαζψο θαη νη επηδφ-
ζεηο ηνπο ζηα εξσηεκαηνιφγηα ειέγρνπ ηεο θαηαλφεζεο (αξρηθφ θαη ηειηθφ εξσηεκαηνιφγην). ηελ 
παξνχζα εξγαζία παξνπζηάδνληαη ελδεηθηηθά απνηειέζκαηα απφ κία κηθηή δπάδα ηα νπνία 
έδεημαλ φηη ε καζήηξηα έθαλε ηε κεγαιχηεξε ρξήζε γισζζηθψλ ιεηηνπξγηψλ, θπξίσο απηψλ 
πνπ είλαη γλσζηηθά πξνζαλαηνιηζκέλεο, πεηπραίλνληαο θαιχηεξα καζεζηαθά απνηειέζκαηα 
απφ ην ζπκκαζεηή ηεο πνπ αξρηθά θάλεθε φηη είρε αληηιεθζεί αξθεηά θαιά ην θαηλφκελν ηεο 

πηψζεο ησλ ζσκάησλ ζηε γε παξνπζία αέξα. 

ΛΔΞΔΙ-ΚΛΔΙΓΙΑ: Πξνθνξηθή αιιειεπίδξαζε, Ζ/Τ, πηψζε ησλ ζσκάησλ 

 

ΔΙΑΓΧΓΖ 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ν ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο (Ζ/Τ) κπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηεζεί κε γλψκνλα έλα ζχλνιν απφ παηδαγσγηθέο πξνηεξαηφηεηεο θαη λα απνηειέ-
ζεη εξγαιείν έθθξαζεο, δηεξεχλεζεο, πεηξακαηηζκνχ θαη αλαδήηεζεο ζηα ρέξηα ησλ 
καζεηψλ/ξηψλ ζε φια ηα γλσζηηθά αληηθείκελα. Χο ζχγρξνλα ρξεζηκνπνηνχκελα καζεζηαθά 
πεξηβάιινληα είλαη θαη απηά πνπ αμηνπνηνχλ ηνλ Ζ/Τ θαη παξνπζηάδνπλ πξνζνκνηψζεηο 
θαηλνκέλσλ ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ (Φ.Δ.) κε βάζε ηηο νπνίεο γίλνληαη θαηάιιειεο επνηθν-
δνκεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (Wild  & Braid 1996, Tao & Gunstone 2000). 

Ζ δηαδηθαζία ηεο πξνθνξηθήο αιιειεπίδξαζεο ζηε δπάδα κπξνζηά ζηνλ Ζ/Τ έρεη αξρίζεη 
λα κειεηάηαη ηειεπηαία. πγθεθξηκέλα, νη εξεπλεηέο κειεηνχλ ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ 
δηαθφξσλ ζηνηρείσλ πνπ ηελ ραξαθηεξίδνπλ αθνχ έρεη πξνεγεζεί θαηάιιειε θαηεγνξηνπνί-
εζε ησλ γισζζηθψλ ιεηηνπξγηψλ (ελδεηθηηθά Kumpulainen & Wray 2002). χκθσλα κε απ-
ηνχο ηνπο ζπγγξαθείο, ε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη εμαηξεηηθέο επθαηξί-
εο γηα ζπλεξγαηηθνχ ηχπνπ κάζεζε ππνβνεζψληαο ηελ αιιειεπίδξαζε θαη ελζαξξχλνληαο 
ηα παηδηά λα θξίλνπλ ηα επηρεηξήκαηα ηνπο, λα θάλνπλ ππνζέζεηο ή γεληθά λα εμεξεπλήζνπλ 
ην πιαίζην κάζεζεο. ηφρνο είλαη λα ελζαξξπλζνχλ ηα παηδηά λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνλ 
πξνθνξηθφ ηνπο ιφγν γηα λα θξίλνπλ θαη λα εμεξεπλήζνπλ. Βάδνληαο ηα παηδηά λα αληηπαξα-
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βάιινπλ ηηο δηάθνξεο απφςεηο ηνπο θαζίζηαληαη ηθαλά λα δηαθξίλνπλ έλα αξηζκφ απφ παξά-
γνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη απηφ ηα βνεζά λα βειηηψζνπλ ηελ 
θαηαλφεζή ηνπο. Δηδηθφηεξα, είλαη γλσζηφ φηη ηα παηδηά, απφ ηελ πξνζσπηθή ηνπο θπξίσο 
εκπεηξία, έρνπλ ζε θάπνην βαζκφ αξρηθέο ηδέεο θαη αλαπαξαζηάζεηο, ζηελ πξνθεηκέλε πεξί-
πησζε, ζρεηηθά κε ην θαηλφκελν ηεο πηψζεο ησλ ζσκάησλ (Bar, Zinn, Sneider & Goldmumtz 
1994, Palmer 2001). Γηα παξάδεηγκα, α) πηζηεχνπλ φηη πάληα πέθηεη πξψην ην ζψκα κε ηε 
κεγαιχηεξε κάδα ή βάξνο, β) δελ έρνπλ, ζηελ πιεηνςεθία ηνπο, μεθαζαξίζεη ή έρνπλ πεξην-
ξηζκέλε αληίιεςε ζρεηηθά κε ηνλ ξφιν ηνπ κεγέζνπο ηνπ ζψκαηνο θαηά ηελ πηψζε ηνπ, γ) 
αγλννχλ ηελ χπαξμε ηεο αληίζηαζεο ηνπ αέξα θαη πξνθαλψο θαη ηνπ ξφινπ ηεο ζηελ πηψζε 
ησλ ζσκάησλ, δ) έρνπλ ζχγρπζε γηα ηηο έλλνηεο ηνπ βάξνπο θαη ηεο κάδαο, ε) δελ αληηιακβά-
λνληαη πιήξσο ηελ έλλνηα ηεο βαξχηεηαο θ.ά.  

ΜΔΘΟΓΟ ΔΡΔΤΝΑ 

Βαζηθή ππφζεζε ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη φηη νη καζεηέο/ξηεο εξγαδφκελνη/εο ζε έλα ζχγρξν-
λν καζεζηαθφ πεξηβάιινλ πνπ πξνβιέπεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ ζηνλ Ζ/Τ 
κε θαηάιιειν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ, ηε ζπκπιήξσζε θπιιαδίσλ εξγαζίαο, ηε ζπλεξγαζία 
θαη ηελ πξνθνξηθή αιιειεπίδξαζε κέζα ζηε δπάδα, είλαη δπλαηφ λα ζρεκαηίζνπλ ζρεηηθέο 
λνεηηθέο αλαπαξαζηάζεηο, λα αλαθαιχςνπλ θαη λα θαηαλνήζνπλ ην ξφιν ησλ κεηαβιεηψλ 
πνπ εκπιέθνληαη ζην θαηλφκελν ηεο πηψζεο ησλ ζσκάησλ (βάξνο, κέγεζνο, βαξχηεηα) θαη 
λα ζπζρεηίζνπλ ζε θάπνην βαζκφ ηηο παξακέηξνπο απηέο.  

ηελ παξνχζα έξεπλα ζπκκεηείραλ 12 παηδηά ειηθίαο 11-12 εηψλ απφ κηα ηάμε η‟ δεκνηηθνχ 
ζρνιείνπ ζην Βφιν. Γηα ηε κειέηε απηή ρξεζηκνπνηήζεθε ε ελφηεηα „„Γπλάκεηο θαη θηλήζεηο 
γχξσ καο: Πηψζε ησλ ζσκάησλ‟‟ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ „„Γηαλχζκαηα ζηε Φπζηθή 
θαη ηα Μαζεκαηηθά‟‟(Grigoriadou, Mitropoulos, Samarakou, Solomonidou & Stavridou 1999) 
ην νπνίν αλαπηχρζεθε κε βάζε ηελ επνηθνδνκεηηθή ζεσξία. Δηδηθφηεξα, ρξεζηκνπνηήζεθαλ 
ηα ηξία ζελάξηα ηεο ελφηεηαο „„Γπλάκεηο θαη θηλήζεηο γχξσ καο‟‟: α) πηψζε ζηε γε κε αέξα, 
β) πηψζε ζηε γε ρσξίο αέξα, θαη γ) πηψζε ζηε ζειήλε. ρεδηάζηεθαλ θαη αλαπηχρζεθαλ 
εξσηεκαηνιφγηα θαζψο επίζεο θαη θπιιάδηα εξγαζίαο πνπ επλννχλ ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ 
επηθνηλσλία ζηελ νκάδα. Ζ θπξίσο κειέηε πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ηξεηο θάζεηο: α) θαηαγξα-
θή ησλ αξρηθψλ ηδεψλ ησλ παηδηψλ κε ην αξρηθφ εξσηεκαηνιφγην, β) πξαγκαηνπνίεζε ησλ 
δξαζηεξηνηήησλ ζηνλ Ζ/Τ, γ) θαηαγξαθή ησλ ηειηθψλ ηδεψλ ησλ παηδηψλ κε ην ηειηθφ εξσηε-
καηνιφγην. Σα παηδηά εξγάδνληαλ ζε δπάδεο ζηνλ Ζ/Τ έρνληαο θπιιάδηα εξγαζίαο θαη πξαγ-
καηνπνίεζαλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ απαηηνχζαλ: α) αηνκηθή πξφβιεςε, β) ζχγθξηζε ησλ αην-
κηθψλ πξνβιέςεσλ θαη εμαγσγή θνηλνχ ζπκπεξάζκαηνο, γ) εθηέιεζε θαη παξαηήξεζε ηνπ 
πεηξάκαηνο θαη εμαγσγή θνηλνχ ζπκπεξάζκαηνο θαη δ) αλά δχν πεηξάκαηα ζπδήηεζε θαη 
εμαγσγή ζπκπεξάζκαηνο κε φιε ηελ ηάμε.  

ηφρνο ηεο έξεπλαο είλαη λα αλαδεηρζνχλ θαη λα θαηαγξαθνχλ νη γισζζηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ 
εκθαλίδνληαη ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν ησλ παηδηψλ απηήο ηεο ειηθίαο θαηά ηε κάζεζε ησλ Φ.Δ. 
θαη ν ζπζρεηηζκφο ηνπο κε ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηά πνπ επηηπγράλνληαη. Σα δεδνκέλα 
πξνέξρνληαη απφ ηηο γξαπηέο απαληήζεηο ησλ παηδηψλ ζην αξρηθφ θαη ηειηθφ εξσηεκαηνιφγη-
ν θαη απφ ηηο απνκαγλεηνθσλεκέλεο ζπδεηήζεηο ηεο θάζε δπάδαο. ζνλ αθνξά ζηελ αλάιπ-
ζε ηεο πξνθνξηθήο αιιειεπίδξαζεο ζηε δπάδα, πηνζεηήζεθε έλα ζχζηεκα αλάιπζεο πνπ κειεηά ην 
είδνο θαη ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ πξνθνξηθψλ γισζζηθψλ ιεηηνπξγηψλ πνπ εκθαλίδνληαη 
ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν ησλ παηδηψλ (Kumpulainen & Wray 2002, Sachinidou & Stavridou 
2005). Αλαιπηηθφηεξα, απηέο είλαη: Οξγάλσζε (Ο),  Δπηρείξεκα (Δπ), πκθσλία (Κ)/Γηαθσλία
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(ΚΓ), Δξψηεζε (Δξ), Απάληεζε (Α), Πιεξνθνξία (Π), Λνγηθή θέςε (Λ), Δθζεζε (Δθ), πλαίζζεκα 
(Θ), Φσλαρηή Αλάγλσζε (ΑΝΦΑ), Αλαπαξαγσγή Πξνθνξηθνχ Λφγνπ (ΑΝΠΛ), Φαληαζία (Φ), 
Δχξεζε (Δ), Πξφζεζε (Πξ), Γεκηνπξγία χλζεζεο (Γ), Αλαθεθαιαίσζε (Α),  Τπαγφξεπζε (Τ), 
Δμσηεξηθεπκέλε θέςε (Δ).  

Οη γξαπηέο απαληήζεηο ησλ παηδηψλ ζηηο ηξεηο εξσηήζεηο ηνπ αξρηθνχ θαη ηνπ ηειηθνχ εξσ-
ηεκαηνινγίνπ (πηψζε ζσκάησλ ζηε γε παξνπζία αέξα), θαη ζηηο ππφινηπεο πέληε ηνπ ηειη-
θνχ (πηψζε ζσκάησλ ζηε γε απνπζία αέξα θαη ζηε ζειήλε), αλαιχζεθαλ θαη θαηεγνξην-
πνηήζεθαλ ζχκθσλα κε ηελ επίδνζή  ηνπο. Δηδηθφηεξα, νη απαληήζεηο ηνπο ζην αξρηθφ θαη 
ηειηθφ εξσηεκαηνιφγην θαηεγνξηνπνηήζεθαλ σο: Α:  Πνιχ Καιέο (βαζκφο 3), Β: Καιέο 
(βαζκφο 2), Γ: Μέηξηεο/αξθεηά ηθαλνπνηεηηθέο (βαζκφο 1) θαη Γ: Λαλζαζκέλεο (βαζκφο 0).  

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ- ΤΕΖΣΖΖ 

α) Μαζεζηαθά απνηειέζκαηα 

ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδνληαη πνζνηηθά θαη πνηνηηθά δεδνκέλα απφ ηηο γξαπηέο απαληήζεηο 
δχν παηδηψλ (Καηεξίλα θαη Βαζίιεο) ζηηο ηξεηο εξσηήζεηο ηνπ αξρηθνχ θαη ηειηθνχ εξσηεκα-
ηνινγίνπ, θαη ζηηο ππφινηπεο πέληε ηνπ ηειηθνχ, θαη απφ ηελ αλάιπζε ηεο πξνθνξηθήο αιιειε-

πίδξαζεο ζηηο έμη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ ηα παηδηά. 

 

*Με Λ ππνδειψλεηαη ε ιαλζαζκέλε απάληεζε θαη βαζκνινγείηαη κε κεδέλ (0), κε Μ ε 
Μέηξηα απάληεζε θαη βαζκνινγείηαη κε έλα (1), κε Κ ε Καιή απάληεζε θαη βαζκνινγείηαη 
κε δχν  (2), κε Π.Κ. ε Πνιχ Καιή απάληεζε θαη βαζκνινγείηαη κε ηξία (3), θαη κε Μ.Ο. 

ππνδειψλεηαη o κέζνο φξνο βαζκνινγίαο 

Πίλαθαο 1: Μαζεζηαθά απνηειέζκαηα ηεο Καηεξίλαο θαη ηνπ Βαζίιε ζχκθσλα κε ην αξρηθφ θαη 

ηειηθφ εξσηεκαηνιφγην 

Γηαπηζηψλεηαη φηη ε καζήηξηα ζηηο ηξεηο πξψηεο εξσηήζεηο ηνπ αξρηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ, 
απφ κέζν φξν βαζκνινγίαο 1 θζάλεη ζην 2,6 ηειηθφ εξσηεκαηνιφγην. Οη απαληήζεηο ηεο ζηηο 

Δξψηεζε 
Βαζκνινγία απαληήζεσλ 

Καηεξίλαο 

Βαζκνινγία απαληήζεσλ 

Βαζίιε 

 Αξρηθφ 
εξσηεκαηνιφγην 

Σειηθφ 
εξσηεκαηνιφγην 

Αξρηθφ 
εξσηεκαηνιφγην 

Σειηθφ 
εξσηεκαηνιφγην 

1 Λ 0 Κ 2 Κ 2 Κ 2 

2 Λ 0 Π.Κ 3 Κ 2 Κ 2 

3 ΠΚ 3 Π.Κ. 3 ΠΚ 3 M 1 

 Μ.Ο. 1 Μ.Ο. 2,6 Μ.Ο. 2,3 Μ.Ο. 1,6 

5   Π.Κ. 3   Π.Κ. 3 

6   Π.Κ 3   M 1 

7   Π.Κ. 3   Π.Κ. 3 

8   Π.Κ. 3   M 1 

9   Π.Κ. 3   Κ 2 

    Μ.Ο. 3   Μ.Ο. 2 
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πέληε ππφινηπεο εξσηήζεηο ηνπ ηειηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ απνδεηθλχνπλ φηη πεηπραίλεη θαιχ-
ηεξα καζεζηαθά απνηειέζκαηα απφ ην ζπκκαζεηή ηεο (κέζν φξν βαζκνινγίαο 3).  Ο Βαζί-
ιεο απαληά αξρηθά ζε θάπνηεο εξσηήζεηο θαιχηεξα ελψ ζην ηέινο ρεηξφηεξα. Αλαιπηηθφηεξα, 
ζηηο 3 πξψηεο εξσηήζεηο, ν Βαζίιεο πεηπραίλεη αξρηθφ κέζν φξν βαζκνινγίαο 2,3 θαη ηειηθφ 
κέζν φξν βαζκνινγίαο 1,6, θαη ζηηο 5 ππφινηπεο, κέζν φξν βαζκνινγίαο 2 (βι. Πίλαθα 1). 
Φαίλεηαη ινηπφλ φηη ε Καηεξίλα πεξηζζφηεξν απφ ηνλ Βαζίιε βειηηψλεη ηελ θαηαλφεζε ηεο 
ζρεηηθά κε ην θαηλφκελν ηεο πηψζεο ησλ ζσκάησλ. 

Δλδεηθηηθά παξνπζηάδνληαη θάπνηεο απφ ηηο γξαπηέο απαληήζεηο ηνπ Βαζίιε θαη ηεο Καηεξί-
λαο. Μηα εμήγεζε πνπ θαηεγνξηνπνηείηαη σο πνιχ θαιή δίλεηαη απφ ηελ Καηεξίλα γηα ηε δεχ-
ηεξε εξψηεζε ζην ηειηθφ εξσηεκαηνιφγην (πηψζε δχν ζσκάησλ κε ίδηα κάδα θαη δηαθνξεηη-
θφ κέγεζνο ζηε γε παξνπζία αέξα) „„ε άζπξε κπάια ζα πέζεη πξψηε γηαηί είλαη κηθξφηεξε 
θαη ζα έρεη κηθξφηεξε αληίζηαζε αέξα‟‟. ζνλ αθνξά ζηελ έθηε εξψηεζε πνπ αθνξά ζηελ 
πηψζε δχν ζσκάησλ κε ίδηα κάδα θαη δηαθνξεηηθφ κέγεζνο ζηε ζειήλε (ηειηθή βαζκνινγία: 
κέηξηα εμήγεζε, 1), ν Βαζίιεο αλαθέξεη „„ζα πέζνπλ ηαπηφρξνλα γηαηί ζηε ειήλε δελ έρεη 

ζεκαζία ην βάξνο θαη ην κέγεζνο‟‟. 

β) Γισζζηθέο ιεηηνπξγίεο 

ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδεηαη θαη ζρνιηάδεηαη ν Πίλαθαο 2 ν νπνίνο απεηθνλίδεη ηε ρξήζε ησλ 
γισζζηθψλ ιεηηνπξγηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζηελ πξνθνξηθή ηνπο επηθνηλσλία ηα παηδηά ζηελ 
πξνζπάζεηα ηνπο λα θαηαλνήζνπλ ην ππφ κειέηε θαηλφκελν θαη πνπ είλαη ζρεηηθέο κε ηηο έμη δξα-
ζηεξηφηεηεο πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ. Ζ Καηεξίλα ρξεζηκνπνηεί ζπλνιηθά 19 γισζζηθέο ιεη-
ηνπξγίεο θαη ν Βαζίιεο 18 ιεηηνπξγίεο ηηο νπνίεο επαλαιακβάλνπλ 640 θνξέο ζηνλ πξνθνξη-
θφ ηνπο ιφγν. Οη γισζζηθέο ιεηηνπξγίεο θαη ν αξηζκφο επαλάιεςήο ηνπο είλαη δηαθνξεηηθφο 
γηα θάζε παηδί θαη γηα θάζε δξαζηεξηφηεηα. Ζ γισζζηθή ιεηηνπξγία πνπ πεξηζζφηεξν ρξεζη-
κνπνηνχλ ζην ιφγν ηνπο ηα παηδηά είλαη ε πιεξνθνξία (ν Βαζίιεο θάλεη 68 ρξήζεηο θαη ε 
Καηεξίλα 99). Αληίζεηα, ε γισζζηθή ιεηηνπξγία πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ιηγφηεξν ηα παηδηά είλαη 
ε ππαγφξεπζε (ε Καηεξίλα θάλεη κφλνλ κηα ρξήζε). Αξθεηά δεκνθηιήο είλαη θαη ε γισζζηθή 
ιεηηνπξγία πνπ αθνξά ζηηο εξσηήζεηο (ε Καηεξίλα θάλεη 53 ρξήζεηο ελψ ν Βαζίιεο 34 ρξή-
ζεηο) πνπ είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηε γλσζηηθή/εξκελεπηηθή θχζε ηεο αιιειεπίδξαζεο 
ζηε δπάδα. Δπίζεο, παξαηεξείηαη φηη ε Καηεξίλα θάλεη ζπρλά ρξήζε ηεο νξγαλσηηθήο ιεη-
ηνπξγίαο (ε Καηεξίλα θάλεη 47 ρξήζεηο ελψ ν Βαζίιεο 29 ρξήζεηο) θαζψο επίζεο θαη ηεο 
ζπκθσλίαο (ε Καηεξίλα θάλεη 27 ρξήζεηο ελψ ν Βαζίιεο 15 ρξήζεηο), γεγνλφο πνπ επηβε-
βαηψλεη ηνλ γλσζηηθά θαη θνηλσληθά πξνζαλαηνιηζκέλν ηεο ιφγν. Ζ επηρεηξεκαηνινγηθή 
ιεηηνπξγία εκθαλίδεηαη 16 θνξέο γηα θάζε παηδί. Αλαιπηηθφηεξα, παξαηεξείηαη φηη ζηαδηαθά 
ε δπάδα κεηψλεη ηε ρξήζε ησλ γισζζηθψλ ιεηηνπξγηψλ απφ 259 ρξήζεηο πνπ είλαη ζην πξψ-
ην ζελάξην (πηψζε ζσκάησλ ζηε γε παξνπζία αέξα) θαη 248 ζην δεχηεξν (πηψζε ζσκάησλ 
ζηε γε απνπζία αέξα) ζρεδφλ ζην ήκηζπ, δειαδή ζηηο 133 ρξήζεηο ζην ηξίην ζελάξην 
(πηψζε ζσκάησλ ζηε ζειήλε). Απφ ηηο 283 επαλαιήςεηο ησλ 19 γισζζηθψλ ιεηηνπξγηψλ, 
πνπ εκθαλίδεη ν Βαζίιεο θαη ζηα ηξία ζελάξηα, νη 118 αλαπηχζζνληαη θαηά ηε δηάξθεηα πιν-
πνίεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ πξψηνπ ζθεληθνχ (ζελαξίνπ). ρεδφλ ηελ ίδηα ρξήζε, 
ζπγθεθξηκέλα 116, θάλεη ζην δεχηεξν ζελάξην ελψ ζην ηξίην ζελάξην ε ρξήζε κεηψλεηαη 
αξθεηά. πγθεθξηκέλα, επαλαιακβάλεη 49 θνξέο ζπλνιηθά ηηο 19 γισζζηθέο ιεηηνπξγίεο. Ζ 
Καηεξίλα επαλαιακβάλεη πεξηζζφηεξεο θνξέο ηηο 19 γισζζηθέο ιεηηνπξγίεο ζπγθξηηηθά κε 
ηνλ ζπλεξγάηε ηεο, θαη ηδηαίηεξα ζην ηξίην ζελάξην φπνπ ε ρξήζε είλαη ζρεδφλ δηπιάζηα. 
πγθεθξηκέλα, θάλεη ζπλνιηθά 357 ρξήζεηο ησλ 19 πξνθνξηθψλ γισζζηθψλ ιεηηνπξγηψλ. ην 
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πξψην ζελάξην εκθαλίδεη 141 θνξέο ηηο γισζζηθέο ιεηηνπξγίεο ζην ιφγν ηεο, ζην δεχηεξν 
132 θνξέο θαη ζην ηξίην 84 θνξέο.  

 
Πίλαθαο 2: πρλφηεηα ρξήζεο γισζζηθψλ ιεηηνπξγηψλ πνπ είλαη εληφο δξαζηεξηνηήησλ 

θαηά ηελ πξνθνξηθή αιιειεπίδξαζε ηνπ Βαζίιε θαη ηεο Καηεξίλαο ζηηο έμη δξα-

ζηεξηφηεηεο 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη απνζπάζκαηα ζπδήηεζεο ηεο δπάδαο πνπ δείρλνπλ ηνλ ηξφ-
πν ρξήζεο ησλ γισζζηθψλ ιεηηνπξγηψλ, θαη εηδηθφηεξα ηεο Δπηρεηξεκαηνινγηθήο ιεηηνπξγίαο 
θαη ηεο Λνγηθήο θέςεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ πεξηζζφηεξν ηε γλσζηηθή θχζε ηεο δηαδηθαζίαο. 
ην αθφινπζν απφζπαζκα ηα παηδηά εξγάδνληαη πάλσ ζηελ πξψηε δξαζηεξηφηεηα [πηψζε δχν 
ζσκάησλ κε ίδηα κάδα θαη δηαθνξεηηθφ κέγεζνο: (κεγάιε) θφθθηλε κπάια 200 γξ. θαη (κηθξή) άζπξε 
κπάια 200 γξ.] θαη πξνρσξνχλ ζηε ζχγθξηζε ησλ αηνκηθψλ ηνπο πξνβιέςεσλ πξηλ ηελ πξαγκαην-
πνίεζε ηνπ πεηξάκαηνο ζηνλ ππνινγηζηή. 

Καηεξίλα:  Δζχ ηη έβαιεο; (Δξ) 

Βαζίιεο: ηη ε θφθθηλε ζα πέζεη πξψηε επεηδή έρεη δηαθνξεηηθφ κέγεζνο απφ ηελ άζπξε, 
άζρεηα αλ έρνπλ ην ίδην βάξνο. (Α), (Π), (Δπ) 

Καηεξίλα: Δγψ μέξεηο ηη έβαια; ηη ζα θηάζνπλ ζπγρξφλσο ζηε ζάιαζζα γηαηί έρνπλ ην ίδην 
βάξνο. (Δξ), (Α), (ΚΓ), (Π), (Δπ)   

Βαζίιεο:  Ζ θφθθηλε είλαη πην βαξηά, δελ … (ΚΓ), (Π), (Δ) 

Καηεξίλα:  Γηα ην κέγεζνο. Γειαδή αλ πάξεηο δχν μεθνχζθσηα κπαιφληα θαη ηα αθήζεηο έηζη, 
δελ ζα πέζνπλ κε ηελ ίδηα ηαρχηεηα; (Π), (Λ), (Δθ), (Δξ), (ΚΓ) 

Σα δεδνκέλα απφ ηελ αλάιπζε ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ δείρλνπλ φηη ε θξηηηθή ιεηηνπξγία (θξίζε ζπκ-
θσλίαο-Κ θαη θξίζε δηαθσλίαο-ΚΓ) είλαη απφ ηα θπξίαξρα εξγαιεία, φπσο απηή ηεο νξγάλσζεο 
(Ο) θαη ηεο δηαηχπσζεο επηρεηξεκάησλ (Δπ), πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα παηδηά ζε απηή ηε θάζε ηεο 
εξγαζίαο. ε απηφ ην απφζπαζκα θαίλεηαη φηη ηα παηδηά αλαιακβάλνπλ ηελ εξγαζία, εθθξάδνπλ 
ηελ αηνκηθή ηνπο πξφβιεςή θαη απηφ είλαη ζεκαληηθφ γηα ηελ επίηεπμε θαιψλ καζεζηαθψλ απνηειε-
ζκάησλ εθφζνλ ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ πξνθνξηθφ ηνπο ιφγν γηα λα δηαηππψζνπλ εξσηήζεηο (Δξ), λα 
απαληήζνπλ (Α) ζηελ εξψηεζε θαη λα εθθξάζνπλ ηελ άπνςή ηνπο. Παξαηεξείηαη φηη ν Βαζίιεο 
πξνζπαζεί λα επηβεβαηψζεη ην επηρείξεκά ηνπ αλαθέξνληαο δχν παξάγνληεο, ην κέγεζνο θαη ην 
βάξνο ρσξίο φκσο λα ηα αηηηνινγεί. Απηφ δελ γίλεηαη εχθνια απνδερηφ απφ ηελ Καηεξίλα ε νπνία 
αλαθέξεη ηνλ παξάγνληα βάξνο ζηελ εμήγεζή ηεο. ηφρνο απηνχ ηνπ πεηξάκαηνο ήηαλ ηα παηδηά 
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1 
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2 
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3 
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ΠΔΙΡΑΜΑ 
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χλνιν 
Βαζίιε 

118 116 49 283 

χλνιν 
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141 132 84 357 

χλνιν 
δπάδαο 

154 105 225 23 72 61 640 

χλνιν 
δπάδαο 

259 248 133 640 
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λα κειεηήζνπλ ηελ θίλεζε πνπ θάλεη έλα ζψκα φηαλ αθήλεηαη λα πέζεη ειεχζεξα απφ νξη-
ζκέλν χςνο θαη ην πψο απηή επεξεάδεηαη απφ ην κέγεζνο φηαλ ην χςνο θαη ε κάδα ηνπ ζψ-
καηνο παξακέλνπλ ζηαζεξά θαη ππάξρεη αέξαο. ηελ πξνζνκνίσζε ηεο πηψζεο δχν ζσκά-
ησλ ζηνλ αέξα κε ίδηα κάδα αιιά δηαθνξεηηθφ κέγεζνο, ην ζψκα κε ην κηθξφηεξν κέγεζνο ζα 
θηάζεη πξψην ζην έδαθνο επεηδή δέρεηαη κηθξφηεξε αληίζηαζε ηνπ αέξα (ιφγσ κεγέζνπο). 
Παξαηεξεί θαλείο ηε Καηεξίλα λα πξνζπαζεί λα εμεγήζεη ην παξάγνληα κέγεζνο πνπ ηεο 
αλαθέξεη ν ζπκκαζεηήο ηεο θάλνληαο αλαθνξά ζε έλα παξάδεηγκα ην νπνίν φκσο δελ ζρν-
ιηάδεηαη θαζφινπ απφ ην Βαζίιε. 

Σν επηρείξεκα είλαη ζεκαληηθφο δείθηεο γηα επηηπρία γηα ηα παηδηά επεηδή βνεζά λα θαηαλνεζεί πψο 
δνκνχλ ηε ζθέςε ηνπο θαη είλαη ζεκαληηθφ ζηελ νκάδα γηα λα πάξεη κηα απφθαζε. Ζ Καηεξίλα δηα-
θσλεί κε ην ζπλεξγάηε ηεο αλαθέξνληαο φηη ηα δχν ζψκαηα ζα θζάζνπλ ηαπηφρξνλα ζηελ επηθά-
λεηα ηεο ζάιαζζαο ελψ ν δεχηεξνο αλαθέξεη φηη ε θφθθηλε κπάια ζα θζάζεη πην γξήγνξα επεηδή 
είλαη πην βαξηά. Φαίλεηαη, σζηφζν, φηη ε ζπλεξγαηηθή επηρεηξεκαηνινγία κπνξεί λα βνεζήζεη ηε 
δηαδηθαζία έλαξμεο ηεο ιχζεο ηνπ πξνβιήκαηνο εθφζνλ παξαηεξείηαη φηη ζηε ζπλέρεηα ε Καηεξίλα 
θάλεη ρξήζε ηεο ινγηθήο ζθέςεο (Λ) ζηνλ πξνθνξηθφ ηεο ιφγν αλαθέξνληαο έλα παξάδεηγκα. Με 
ηε ινγηθή ζθέςε θαη ηελ επηρεηξεκαηνινγία θαίλεηαη φηη ηα παηδηά θηλεηνπνηνχλ ζεκαληηθέο γλσζηη-
θέο δηαδηθαζίεο γηα λα θαηαλνήζνπλ ην ππφ κειέηε θαηλφκελν θάλνληαο ζπρλά αλαθνξά ζηελ θαζε-
κεξηλή ηνπο εκπεηξία, ζηηο παξαηεξήζεηο ηνπο, ζηα δεδνκέλα, ζηηο ζρέζεηο αηηηφηεηαο, ζηηο ππνζεηη-
θέο αληελδείμεηο γηα λα ππεξαζπίζνπλ θαη λα ππνζηεξίμνπλ ηηο δηθέο ηνπο αληηιήςεηο ελάληηα ζηηο 
ηδέεο ησλ άιισλ. 

ην απφζπαζκα πνπ αθνινπζεί ηα παηδηά έρνπλ επηιέμεη ηα ίδηα δχν ζψκαηα (φπσο θαη 
πξηλ) γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ηξίηεο δξαζηεξηφηεηαο, δειαδή πηψζε ζηε γε απνπζία 
αέξα θαη δηαηππψλνπλ θάπνηα εξσηήκαηα πξηλ λα γξάςνπλ ηελ αηνκηθή πξφβιεςή ηνπο.  

Καηεξίλα:  Δ; Ση κπνξεί λα γίλεη έηζη θαη ηα ζψκαηα πέζνπλ ρσξίο λα ππάξρεη αέξαο; (Δξ), (Λ) 

Βαζίιεο: Σα ζψκαηα … Υκ … ζα πέζνπλ … ρκ … (Α), (Δ) 

Καηεξίλα:  Θα πέζνπλε; (Δξ) 

Βαζίιεο:  Γελ λνκίδσ λα πέζνπλ. (Α) 

Καηεξίλα:  Θα πέζνπλ αιιά πην αξγά. Θα είλαη πην αξγά. Θα είλαη πην ειαθξά.   (Α), (Π), 
(Δπ) 

Παξαηεξείηαη φηη εδψ ε Καηεξίλα δηαηππψλεη θάπνηνπο ζπιινγηζκνχο πνπ νδεγνχλ ην Βαζίιε λα 
πξνβιεκαηηζηεί θαη ν ίδηνο. Σα παηδηά έρνπλ ήδε πξαγκαηνπνηήζεη δχν πεηξάκαηα κε δχν ζψκαηα 
ίδηνπ ή δηαθνξεηηθνχ κεγέζνπο ή κάδαο ζηε γε παξνπζία αέξα. ηελ αξρή ηεο δξαζηεξηφηεηαο εθ-
θξάδεηαη ε ελαιιαθηηθή ηδέα φηη ηα ζψκαηα ρσξίο αέξα δελ πέθηνπλ. Δδψ, ζην ζθεληθφ απνπζία 
αέξα, θάλνπλ επίζεο ρξήζε κηαο ζεκαληηθήο γλσζηηθήο ζηξαηεγηθήο ζπζρέηηζεο ησλ ελαιιαθηηθψλ 
ηδεψλ ηνπο κέζσ ηεο δηαθσλίαο. Ζ Καηεξίλα αληηιακβάλεηαη πην ηθαλνπνηεηηθά απφ ην Βαζίιε ην 
απνηέιεζκα ηνπ πεηξάκαηνο θαη κάιηζηα είλαη απηή πνπ πξνζπαζεί λα αηηηνινγήζεη θάλνληαο αλα-
θνξά ζηελ ηαρχηεηα πηψζεο θαη ζην ξφιν ηνπ αέξα ρσξίο φκσο λα είλαη αθφκε ηθαλή λα δψζεη κηα 
ζσζηή εμήγεζε.  

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Ζ αλάιπζε ησλ γξαπηψλ απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ/ξηψλ απφ ην αξρηθφ θαη ηειηθφ εξσηεκα-
ηνιφγην καο δίλεη δεδνκέλα γηα ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ησλ παηδηψλ  πνπ επηηεχρζεθαλ 
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θπξίσο κε ηε δηακεζνιάβεζε ηνπ Ζ/Τ θαη ηελ πξνθνξηθή αιιειεπίδξαζε φπνπ θαίλεηαη φηη 
ε Καηεξίλα πεξηζζφηεξν απφ ην Βαζίιε, πέηπρε ζεκαληηθή βειηίσζε ηεο θαηαλφεζήο ηεο γηα 
ην ππφ κειέηε ζέκα. ην αξρηθφ εξσηεκαηνιφγην ηα παηδηά απαληνχλ πεξηζζφηεξν πεξηγξα-
θηθά ρσξίο λα εμεγνχλ θαη λα πεξηγξάθνπλ ζσζηά ην απνηέιεζκα, ηηο αηηίεο θαη ηνπο παξά-
γνληεο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ πηψζε ησλ ζσκάησλ. Αξρηθά, ηα παηδηά ζεσξνχζαλ θπξίσο ην 
βάξνο σο αηηία πηψζεο ησλ ζσκάησλ ζηε γε παξνπζία αέξα θαη κνλαδηθφ παξάγνληα πνπ 
ηελ επεξεάδεη θαη ζην ηέινο άξρηζε λα εγθαζηδξχεηαη ζην κπαιφ ηνπο, θπξίσο ηεο Καηεξίλαο, 
θαη ε έλλνηα ηεο αληίζηαζεο ηνπ αέξα, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ αλάιπζε ησλ γξαπηψλ θαη 
πξνθνξηθψλ εμεγήζεψλ ηνπο.  

Σα απνηειέζκαηα απφ ηελ αλάιπζε ηεο πξνθνξηθήο αιιειεπίδξαζεο ζηε δπάδα δείρλνπλ φηη νη 
πεξηζζφηεξεο γισζζηθέο ιεηηνπξγίεο θαηά ηελ πξνθνξηθή αιιειεπίδξαζε ζηε δπάδα ήηαλ ζηελά 
ζπλδεδεκέλεο κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη φηη ε θαηαλνκή ησλ γισζζηθψλ ιεηηνπξγηψλ δελ ήηαλ ε 
ίδηα γηα θάζε παηδί. Φάλεθε φηη ηα παηδηά έρνπλ ελαιιαθηηθέο ηδέεο γηα ηελ πηψζε δχν ζσ-
κάησλ ζε ηξία δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα. Ζ Καηεξίλα πνπ κίιεζε πεξηζζφηεξν είρε θαιχηε-
ξα καζεζηαθά απνηειέζκαηα. Δπίζεο, δηαπηζηψζεθε φηη έθαλε πην ζπρλή ρξήζε ησλ γλσ-
ζηηθά πξνζαλαηνιηζκέλσλ ιεηηνπξγηψλ, φπσο ε Δπηρεηξεκαηνινγία, ε Λνγηθή θέςε, θαη 
απηφ ίζσο απνηειεί έλδεημε φηη απηέο νη ιεηηνπξγίεο ππνβνεζνχλ ηελ θαηαλφεζε επεηδή θαί-
λεηαη φηη ην παηδί είλαη πην ελεξγφ. Σέινο, δηαπηζηψζεθε φηη ην παηδί πνπ κίιεζε πεξηζζφηε-
ξν θαη είρε αξρηθά κέηξηα βαζκνινγία πέηπρε θαιχηεξα καζεζηαθά απνηειέζκαηα γεγνλφο 
πνπ εληζρχεη ηελ άπνςε φηη ε δπαδηθή αιιειεπίδξαζε κπνξεί λα νδεγήζεη ζε απμεκέλε 
κάζεζε ζηηο Φ.Δ. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Bar, V., Zinn, B., Sneider, C. & Goldmumtz, R. (1994). Children‘s concepts about weight and 

free fall. Science Education, 78 (2), 149-169 

Grigoriadou, M., Mitropoulos, D., Samarakou, M., Solomonidou, C. & Stavridou, E. (1999). 
Vectors in Physics and Mathematics, Proceedings of the International Conference on 
Education, ICTE, 3/1999, Edinburgh, Paper ID 247, p1-3, ICTE Edinburgh 1999 Library 
Index, http://www.icte.org/Edinburgh%20Library%20Index.html 

Kumpulainen, K. & Wray, D. (2002). Classroom interaction and social learning, London and 
New York, Routledge Falmer  

Palmer D. (2001). Students‘ alternatives conceptions and scientifically acceptable concep-

tions about gravity. International Journal of Science Education, 23 (3) 691-706 

Sachinidou N. and Stavridou H. (2005). Oral language functions and their relation to science 
learning outcomes, ED-MEDIA  World Conference on Educational Multimedia, Hyperme-

dia & Telecommunications held June 27-July 2 2005 in Montreal, Canada.  

Tao, P.-T. & Gunstone, R. (1999). Conceptual change in science through collaborative learn-

ing at the computer. International Journal of Science Education, 21 (1), 39-57 

Wild, M. & Braid, P. (1996). Children's talk in cooperative groups. Journal of Computer As-

sisted Learning, 12, 216-231 

 

 



254  ΔΓΗΦΔ 2008  

 

Οη ρεκηθνί φξνη “πδξνμχιην” θαη “πδξνμείδην” -  Πξνβιήκαηα ρξήζεο απφ 
ηνπο καζεηέο θαη δηδαθηηθή πξφηαζε γηα ηελ νξζή ρξήζε 

 

Παλαγηώηεο Παιακηηδόγινπ 1 & Γεώξγηνο Σζαπαξιήο2 

1 Τπνθήθηνο Γηδάθησξ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ - Καζεγεηήο Μ.Δ.(palamitzo@scl.gr) 
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ΠΔΡΙΛΖΦΖ: Οξηζκέλα ζθάικαηα θαη παξαλνήζεηο πνπ γίλνληαη απφ δηδαζθνκέλνπο θαη 
νξηζκέλνπο απφ ηνπο δηδάζθνληεο ην κάζεκα ηεο ρεκείαο έρνπλ ζρέζε κε ηελ θαηαλφεζε 
ησλ νξηζκψλ ησλ ελλνηψλ (νξηζκνινγία) θαη ηελ αθξηβή ζεκαζία ησλ ρεκηθψλ ζπκβνιη-
ζκψλ. ηελ παξνχζα εξγαζία αλαθνηλψλνληαη ηα απνηειέζκαηα πνηνηηθήο έξεπλαο, κε εκη-
δνκεκέλν εξσηεκαηνιφγην, πνπ απνζθνπνχζε λα κειεηεζεί ε δπλαηφηεηα ησλ θνηηεηψλ θαη 
θαη‟ επέθηαζε θαη ησλ καζεηψλ, λα ρξεζηκνπνηνχλ ζσζηά - κε επηζηεκνληθή αθξίβεηα - ηνπο 
φξνπο “πδξνμχιην” θαη “πδξνμείδην”. ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ δεθανθηψ θνηηεηέο α΄ εμακή-
λνπ ηνπ Σκήκαηνο Υεκείαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. Οη θνηηεηέο, ζηελ πιεηνλφηε-
ηά ηνπο αλαγλψξηζαλ ηα πδξνμείδηα ησλ κεηάιισλ θαη ηα θαηέηαμαλ ζηελ θαηεγνξία ησλ βά-
ζεσλ θαη φηη ζηηο βάζεηο ζπγθαηαιέγνληαη θαη ρεκηθέο ελψζεηο πνπ ζην κφξηφ ηνπο δελ πεξη-
ιακβάλεηαη πδξνμείδην. Δπίζεο, φηη ζηα νμέα πεξηιακβάλεηαη ε νκάδα ηνπ πδξνμπιί-νπ κία ή 
πεξηζζφηεξεο θνξέο θαη δελ είλαη βάζεηο. ηε κεγάιε ηνπο πιεηνλφηεηα, νη θνηηεηέο δε δηέθξη-
λαλ ηε δηαθνξά αλάκε-ζα ζην πδξνμχιην θαη ζην πδξνμείδην. Διάρηζηνη είραλ αληηιεθζεί λα 

γίλεηαη ζην παξειζφλ ε-ζθαικέλε ρξήζε ησλ φξσλ πδξνμχιην θαη πδξνμείδην.  

ΛΔΞΔΙ-ΚΛΔΙΓΙΑ: Υεκηθφο ζπκβνιηζκφο, νξηζκνινγία, πδξνμχιην, πδξνμείδην, επνηθνδνκη-
ζκφο 

 

ΔΙΑΓΧΓΖ 

εκαληηθφ είλαη λα επηζεκαλζεί φηη θαηά ηε δηδαζθαιία ηεο Υεκείαο ζηε κέζε εθπαίδεπζε 
δηαπηζηψλεηαη φηη γίλνληαη ζεκαληηθά θαη αλαηηηνιφγεηα ιάζε, ηφζν απφ ηνπο καζεηέο φζν 
θαη απφ θάπνηνπο απφ ηνπο δηδάζθνληεο ην κάζεκα ηεο Υεκείαο, πνπ αθνξνχλ ηελ νξηζκν-
ινγία αιιά θαη ηνπο ρεκηθνχο ζπκβνιηζκνχο. Λάζε ηέηνηνπ είδνπο εληνπίζζεθαλ θαη θαηα-
γξάθεθαλ θαη απφ άιινπο εξεπλεηέο (Tomlinson at al., 2001) ζε δηάθνξεο ρψξεο. Αιιά θαη 
ζηνλ ηνκέα ηεο παξαγσγήο (βηνκεραλία) δηαπηζηψλεηαη φηη ηα ζηειέρε ηεο πνπ πξνέξρνληαη 
απφ ηα Υεκηθά Σκήκαηα ησλ Παλεπηζηεκίσλ δηαθξίλνληαη γηα ηε κε ζσζηή θαηαλφεζε πνι-
ιψλ βαζηθψλ αξρψλ ηεο Υεκείαο (Phillips, 2001).  

Πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη θάζε ζχκβνιν ράλεη ηελ αμία ηνπ φηαλ δε ρξεζηκνπνηείηαη ζσζηά 
θαη φηη θάζε ιέμε γηα λα ηελ θαηαιαβαίλεηο, δειαδή, γηα λα γλσξίδεηο ηελ πιε-ξφηεηα ηεο 
ρξήζεο ηεο πξέπεη λα ελλνείο ην ελλνηνινγηθφ ηεο πεξηερφκελν. (Wit-tgen-stein, 1997)      

Σα ιάζε θαη νη παξαλνήζεηο, νθείινληαη θπξίσο ζην γεγνλφο φηη νη ζπνπδαζηέο:  

α) δε ρξεζηκνπνηνχλ κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ηε γιψζζα, φρη κφλν ζηελ επηζηήκε ηεο 
Υεκείαο, αιιά θαη ζε άιιεο επηζηήκεο (Tomlinson at al., 2001)  
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β) δελ έρνπλ πηνζεηήζεη ηηο αξρέο ηεο νξηζκνινγίαο (Elk B. Seymour 1998) θαη  

γ) δε δηδάζθνληαη θαηά ηξφπν ξεηφ ηα ιάζε πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ νξηζκφ ησλ ελλνηψλ θαη 
ησλ ζπκβφισλ (Ryder at al. 2002). 

Μεγάιν κέξνο επζχλεο ζηε ζπλέρηζε ηεο κεηάδνζεο ησλ ιαζψλ απηψλ θέξνπλ νη δηδάζθν-
ληεο, θπξίσο, επεηδή δελ επηκέλνπλ ζηελ θαηαλφεζε, απφ ηνπο καζεηέο, βαζηθψλ ελλνηψλ θαη 
ζπκβνιηζκψλ.  

Ζ κεηάδνζε ησλ ιαζψλ επηδξά δπζκελψο ζηνπο καζεηέο ηεο δεπηεξνβάζ-κηαο εθπαίδεπζεο, 
αιιά θαη ζηνπο θνηηεηέο πνπ δηδάζθνληαη ηε Υεκεία ζην παλεπηζηήκην, ζε φ, ηη αθνξά ηε 
ζηάζε ηνπο απέλαληη ζην ζπγθεθξηκέλν  κάζεκα αιιά θαη ζηελ επηζηήκε ηεο Υεκείαο, γελη-
θφηεξα. Σν απνηέιεζκα φισλ απηψλ είλαη ε Υεκεία λα θαζίζηαηαη νινέλα θαη ιηγφηεξν γνε-
ηεπηηθή θαη ε δηδαζθαιία ηεο λα ππνβαζκίδεηαη δηεζλψο, αλ θαη ε πξαγκαηηθή κνξθή ηεο 
ππνβάζκηζεο πνηθίιεη κε ηελ πεξηνρή (Price at al., 2004).   

Ζ έξεπλα πνπ αθνξά ζηα ζθάικαηα πνπ γίλνληαη θαηά ηε ρξήζε ησλ φξσλ πδξνμείδην θαη 
πδξνμχιην έγηλε επεηδή ην πδξνμείδην απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ηάμεο ησλ βάζεσλ, ελψ ην 
πδξνμχιην απνηειεί ηε ραξαθηεξηζηηθή νκάδα ησλ αιθννιψλ, ελψ είλαη θαη ηκήκα ηνπ θαξβν-
μπιίνπ ησλ νξγαληθψλ νμέσλ. Σν πδξνμείδην, σο ηφλ θαη ην πδξνμχιην, σο ξίδα, θαίλεηαη λα 
κελ είλαη έλλνηεο θαη φξνη πιήξσο αθνκνησκέλεο απφ ηνπο καζεηέο. Κη απηφ, σο δηαπίζησ-
ζε, γίλεηαη ζήκεξα πνπ ππνηίζεηαη φηη ε I.U.P.A.C. έρεη αληηκεησπίζεη επηηπρψο φια ηα πξν-
βιήκαηα ηεο νλνκαηνινγίαο θαη δε βξηζθφκαζηε, πιένλ, ζηελ επνρή ηνπ Lavoisier φπνπ αλα-
ξσηηφηαλ θαλείο πνηα είλαη ε νπζία πνπ έλα φλνκα ή έλα ζχκβνιν ραξαθηεξίδεη (Stengers et 
al., 1999). 

Σέινο, ε έξεπλα πνπ δηεμάγεηαη ζ‟ φιν ηνλ θφζκν έρεη δείμεη φηη νη έλλνηεο πνπ ζπλδένληαη κε 
ηε ρεκηθή δνκή θαη δεζκηθφηεηα, φπσο ηα κφξηα, ηα ηφληα, νη δεζκνί πδξνγφλνπ, θαη ηα γηγα-
ληηαία δηθηπσηά πιέγκαηα είλαη αθεξεκέλεο θαη είλαη ηδηαίηεξα βαζηζκέλεο ζηε ππνκηθξν-
ζθνπηθή (sub-microscopic) θχζε ηεο ρεκείαο (Levy Nahum, at al., 2004). Σαπηφρξνλα, επη-
ζεκαίλεηαη φηη νξηζκέλνη απφ ηνπο δηδάζθνληεο ην κάζεκα ηεο Υεκείαο, ζηε κέζε εθπαίδεπ-
ζε, αξθεηά ζπρλά ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο δχν φξνπο, ρσξίο ηελ απαηηνχκελε ζπλέπεηα.  

ΜΔΑ ΚΑΙ ΜΔΘΟΓΟΙ 

Ζ έξεπλα έγηλε κε ηε ζπλεξγαζία δεθανθηψ θνηηεηψλ  α΄ εμακήλνπ, ηνπ Σκήκαηνο  Υεκείαο 
ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, κε ζπλεληεχμεηο, πνπ ειήθζεζαλ ην ρξνλη-
θφ δηάζηεκα απφ ην Γεθέκβξην ηνπ 2004 έσο ην Μάξηην ηνπ 2005. Δπηιέρζεθαλ θνηηεηέο ηνπ 
α΄ εμακήλνπ θαη φρη καζεηέο επεηδή ζεσξήζεθε φηη νη ζπνπδαζηέο απηνί, αθελφο έρνπλ νιν-
θιεξψζεη ηνλ θχθιν ησλ ζπνπδψλ ζηε κέζε εθπαίδεπζε θαη αθεηέξνπ δελ έρνπλ πξνιάβεη 
λα αθνκνηψζνπλ ζπκπιεξσκαηηθέο ή θαη αλψηεξεο γλψζεηο Υεκείαο. Ζ έξεπλα έγηλε κε ηελ 
ερνγξάθεζε ησλ ζπλεληεχμεσλ, απεπζείαο ζε θνξεηφ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή, κε ηε βνή-
ζεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο Nero Wave Editor. Ζ έξεπλα, πνπ είλαη έξεπλα βάζνπο, δειαδή κε 
πξνζσπηθή ζπλέληεπμε, ζηεξίρζεθε ζε εκηδνκεκέλν  εξσηεκαηνιφγην. Σν εκηδνκεκέλν 
εξσηεκαηνιφγην δε ρξεηάζηεθε λα δηαλζηζηεί κε πνιιέο άιιεο εξσηήζεηο ή λα ηξνπνπνηεζεί 
νπζηαζηηθά.  

Σξεηο θνηηεηέο απεηέιεζαλ ηελ πεηξακαηηθή νκάδα, γηα ηνλ έιεγρν ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Ζ 
ζπλεξγαζία καδί ηνπο κάο επέηξεςε λα δηακνξθψζνπκε ην ηειηθφ εξσηεκαηνιφγην, ην νπνίν 
πνιχ ιίγν δηαθνξνπνηήζεθε απφ ην αξρηθφ. Ζ δηαθνξνπνίεζε ζπλίζηαηαη θπξίσο ζην δηα-
ρσξηζκφ εξσηήζεσλ ζε επηκέξνπο εξσηήζεηο. 
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ηνπο θνηηεηέο δίλνληαλ αξηζκεκέλεο θάξηεο, ζηηο νπνίεο αλαγξάθνληαλ νη ρεκηθνί ζπκβνιη-
ζκνί θαη, ηαπηφρξνλα, ηνπο ππνβάιινληαλ πξνθνξηθέο εξσηήζεηο. Οη θάξηεο απηέο κε ηηο 
εξσηήζεηο πνπ ππνβάιινληαλ παξαηίζεληαη παξαθάησ. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο ν εξεπλεηήο πνπ έιαβε ηηο ζπλεληεχμεηο (Π. Π.) θξαηνχζε 
ζεκεηψζεηο. Οη ζπλεληεχμεηο εμειίρζεθαλ ρσξίο πξνβιήκαηα., φπσο θαίλεηαη θαη απφ ην 
γεγνλφο φηη κφλν ζε κία πεξίπησζε ρξεηάζζεθε λα γίλεη ηειεθσληθή επαθή κε θνηηεηή γηα λα 
δηεπθξηλίζεη ηελ απάληεζε πνπ έδσζε ζε κία απφ ηηο εξσηήζεηο πνπ ηνπ είραλ ππνβιεζεί 
θαηά ηε δηελέξγεηα ηεο ζπλέληεπμεο.   

ΣΟ ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ  

 

Βαζηθέο εξσηήζεηο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ θάξηα Νo1 

1. Ση δείρλεη ε θάξηα Νo1; 

2. Ση θνηλφ έρνπλ θαη ζε ηη δηαθέξνπλ νη ηξεηο ελψζεηο;  

3. Μπνξείο λα νλνκάζεηο (λα δψζεηο ηα ρεκηθά νλφκαηα) ηηο ελψζεηο; 

4. ε πνηα θαηεγνξία ρεκηθψλ ελψζεσλ αλήθνπλ νη ελψζεηο απηέο; 

5. Με βάζε πνην ραξαθηεξηζηηθφ θαηέηαμεο ηηο ηξεηο ελψζεηο ζηελ ίδηα θαηεγνξία;     
(Τδξνμείδηα κεηάιισλ ή βάζεηο) 

6. Γλσξίδεηο θάπνηα ή θάπνηεο νπζίεο/ρεκηθέο ελψζεηο πνπ είλαη βάζεηο αιιά δε θαί-
λεηαη ζην ρεκηθφ ηνπο ηχπν ην πδξνμείδην; 

7. Γλσξίδεηο θάπνηα ή θάπνηεο νπζίεο/ρεκηθέο ελψζεηο πνπ ζην ρεκηθφ ηνπο ηχπν πεξηέ-
ρνπλ ηελ νκάδα νμπγφλν πδξνγφλν, νη νπνίεο δελ είλαη βάζεηο αιιά είλαη νμέα; 

8. Γλσξίδεηο θάπνηα ή θάπνηεο νπζίεο/ρεκηθέο ελψζεηο πνπ ζηνλ ζπληαθηηθφ ηνπο ηχ-πν 
πεξηέρνπλ κία ή πεξηζζφηεξεο νκάδεο νμπγφλν πδξνγφλν (-Ο-Ζ), νη νπνίεο δελ είλαη 
βάζεηο αιιά είλαη νμέα; 

 

Βαζηθέο εξσηήζεηο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ θάξηα Νo2 

1. Ση δείρλεη ε θάξηα Νo2; Δίλαη απηφ κηα ρεκηθή έλσζε; Έρεηο ζπλαληήζεη κφξην κε ηνλ 
ηχπν ΟΖ; 

2. Αλ απαληήζεη «πδξνμχιην» ηφηε ηνλ ξσηάκε: «πνηαο θαηεγνξίαο ρεκηθψλ ελψζεσλ 
είλαη ραξαθηεξηζηηθή νκάδα ην «πδξνμχιην».  

3. Αλ απαληήζεη «πδξνμείδην» ηφηε ηνπ δείρλνπκε ηελ θάξηα Νν3, θαη ηνλ  ξσηάκε, «ηη 
βιέπεη». 

4. Σν πδξνμείδην (σο ζσκαηίδην) είλαη ην ίδην κε ην «πδξνμχιην»; 

ΚΑΡΣΑ Νο  1 ΝaOH,  KOH,  Ca(OH)2 

ΚΑΡΣΑ Νο  2 —OH 
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Βαζηθέο εξσηήζεηο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ θάξηα Νo3 

1. Ση δείρλεη ε θάξηα Νo3; 

2. Έρεηο αληηιεθζεί πνηέ λα γίλεηαη ιαλζαζκέλε ρξήζε ησλ φξσλ «πδξνμείδην» θαη 
«πδξνμχιην»; 

3. Δζέλα ζε επεξεάδεη; 

4. Αλ λαη: «πψο ή θαη γηαηί ζε επεξεάδεη;» 

5. Γεληθά, λνκίδεηο φηη ε ιαλζαζκέλε ρξήζε ησλ φξσλ «πδξνμείδην» θαη «πδξνμχιην» 
κπνξεί λα επεξεάδεη ηνπο καζεηέο ζε θάηη (έζησ θαη αλ δελ επεξεάδεη εζέλα); 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ-ΤΕΖΣΖΖ 

Κάξηα Νν1 

Απφ ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ζηελ εξψηεζε 3 απηήο ηεο θάξηαο , «Μπνξείο λα νλν-

κάζεηο (λα δψζεηο ηα ρεκηθά νλφκαηα) ηηο ελψζεηο;» 

 θαίλεηαη, φπσο αλακελφηαλ, φηη νη θνηηεηέο γλσξίδνπλ ηελ νλνκαηνινγία ησλ βάζεσλ.  

Αλ θαη 2 κφλν θνηηεηέο δε γλψξηδαλ φηη νη ηξεηο ελψζεηο αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ 
βάζεσλ (εξψηεζε 4), εληνχηνηο, ιφγσ ηνπ φηη πξφθεηηαη γηα απιή θαη ζεκειηψδε γλψζε, 
ην πνζνζηφ απνηπρίαο θξίλεηαη κεγάιν.  

Απφ ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ζηελ εξψηεζε 5, «Με βάζε πνην ραξαθηεξη-ζηηθφ θα-

ηέηαμεο ηηο ηξεηο ελψζεηο ζηελ ίδηα θαηεγνξία;», 

 θαίλεηαη φηη φινη νη θνηηεηέο γλσξίδνπλ κε βάζε πνην ραξαθηεξηζηηθφ θαηαηάζζεηαη κηα 
ρεκηθή έλσζε ζηηο βάζεηο, αλεμάξηεηα απφ ην αλ γλσξίδνπλ λα ην νλνκάδνπλ ζσζηά 
(πδξνμείδην ή πδξνμχιην) ή φρη.  

 Έλαο θνηηεηήο απάληεζε ζηελ παξαπάλσ εξψηεζε 5,  

 «κε βάζε ην κφξην ηνπ πδξν-μεηδίνπ» 

Απφ ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ζηελ εξψηεζε 6, «Γλσξίδεηο θάπνηα ή θάπνηεο νπζίεο/

ρεκηθέο ελψζεηο πνπ είλαη βάζεηο αιιά δε θαίλεηαη ζηνλ ηχπν ηνπο ην πδξνμείδην;», 

 θξίλεηαη σο ηθαλνπνηεηηθφο ν αξηζκφο ησλ θνηηεηψλ (11/16) πνπ γλσξίδεη φηη ππάξρνπλ 
βάζεηο πνπ δελ πεξηέρνπλ πδξνμείδην (π.ρ. ΝΖ3). 

Απφ ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ζηελ εξψηεζε 7, «Γλσξίδεηο θάπνηα ή θάπνηεο νπζίεο/

ρεκηθέο ελψζεηο πνπ ζην ρεκηθφ ηνπο ηχπν πεξηέρνπλ ηελ νκάδα νμπγφλν πδξνγφλν,  νη 

νπνίεο δελ είλαη βάζεηο αιιά είλαη νμέα;», 

 θξίλεηαη σο ηθαλνπνηεηηθφο ν αξηζκφο ησλ θνηηεηψλ (13/17) πνπ γλσξίδεη φηη ε νκάδα 
νμπγφλν-πδξνγφλν (-ΟΖ) ππάξρεη θαη ζε άιιεο ελψζεηο πνπ δελ είλαη βάζεηο αιιά είλαη 
νμέα.  

ΚΑΡΣΑ Νο  3 OH— 
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Κάξηα Νν2 

Ζ πξψηε ζεκαληηθή δηαπίζησζε είλαη φηη νη θνηηεηέο δελ έρνπλ μεθαζα-ξηζκέλε άπνςε 
γηα ην ηη είλαη ην πδξνμχιην θαη ηη ην πδξνμείδην. Απηφ εμάγεηαη ηφζν απφ ηηο απαληήζεηο 

πνπ δφζεθαλ ζηελ εξψηεζε 1α,  «Ση δείρλεη ε θάξηα Νo2;», 

 φζν θαη ζηελ εξψηεζε 4,  «Σν «πδξνμείδην» (σο ρεκηθή νληφηεηα) είλαη ην ίδην κε ην 

«πδξνμχιην»;» 

ηελ εξψηεζε 1α, «Ση δείρλεη ε θάξηα Νo2;» 

 κφλν 4/18 είραλ μεθαζαξηζκέλε άπνςε φηη πξφθεηηαη γηα ην πδξνμχιην, 1/18 έβιεπε π-
δξνμχιην κε ακθηβνιία, 10/18 έβιεπαλ πδξνμείδην θ.ιπ. 

ηελ εξψηεζε 4, «Σν πδξνμείδην» (σο ρεκηθή νληφηεηα) είλαη ην ίδην κε ην πδξνμχιην»;» 

 11/18 θνηηεηέο απάληεζαλ κε βεβαηφηεηα φηη: 

 «ην πδξνμχιην (σο ρεκηθή νληφηεηα) είλαη ην ίδην κε ην πδξνμείδην» 

 Έλαο θνηηεηήο απάληεζε φηη  

  «ίζσο είλαη ην ίδην» 

 Μφλν 2/18 θαη 1/18, χζηεξα απφ πξνβιεκαηηζκφ, απάληεζαλ κε βεβαηφηεηα φηη  

  «είλαη δηαθνξεηηθά ζσκαηίδηα» 

Οη ππφινηπνη θνηηεηέο, έδσζαλ δηάθνξεο απαληήζεηο. 

Κάξηα Νo3 

Απφ ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ζηελ εξψηεζε 1,  «Ση δείρλεη ε θάξηα Νo3;» 

 επηβεβαηψλεηαη φηη ππάξρεη ζνβαξφ πξφβιεκα ζηε δηάθξηζε ησλ δχν ζσκαηηδίσλ. 

 Ο αξηζκφο ησλ θνηηεηψλ πνπ βιέπεη ηψξα ην “πδξνμείδην” σο “πδξνμχιην” είλαη κηθξφηε-
ξνο, 4/18.  

 2/18 νλνκάδνπλ ην “πδξνμείδην”, σο “αληφλ πδξνμπιίνπ”  

 8/18, σο “αληφλ πδξνμεηδίνπ”  

 4/18, σο “πδξνμείδην”  

 Γειαδή, ζπλνιηθά, 12/18 θνηηεηέο ην βιέπνπλ σο “πδξνμείδην”. 

Μφλν 4/18 θνηηεηέο απαληνχλ ΝΑΗ ζηελ εξψηεζε 2, «Έρεηο αληηιεθζεί  πνηέ λα γίλεηαη 

ιαλζαζκέλε ρξήζε ησλ φξσλ «πδξνμείδην» θαη «πδξνμχιην»;». 

 Απηφ δείρλεη, ιακβαλνκέλσλ ππφςε θαη ησλ πξνεγνπκέλσλ απαληήζεσλ φηη είλαη πνιχ 
ιίγνη απηνί πνπ γλψξηδαλ ηε δηαθνξά αλάκεζα ζηα δχν ζσκαηίδηα. 

ε  κεγάιν αξηζκφ θνηηεηψλ δελ ηέζεθε ε εξψηεζε απηή, θάηη πνπ δείρλεη, θαη πάιη, ηελ 
αδπλακία λα ππνβιεζνχλ νη αληίζηνηρεο εξσηήζεηο, έλεθα ηεο ιαλζαζκέλεο αληίιεςεο 
πνπ είραλ νη θνηηεηέο γηα ηε θχζε ησλ δχν ζσκαηηδίσλ. 
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 ε 9/18 θνηηεηέο ζηνπο νπνίνπο ηειηθά κπφξεζε λα ππνβιεζεί ε εξψηεζε 5, 

 «Γεληθά λνκίδεηο φηη ε ιαλζαζκέλε ρξήζε ησλ φξσλ «πδξνμείδην» θαη «πδξνμχιην» κπν-

ξεί λα  επεξεάδεη ηνπο καζεηέο ζε θάηη (έζησ θαη αλ δελ  επεξεάδεη εζέλα);», 

 πξνέθπςε ην εμήο απνηέιεζκα:  

 Απφ απηνχο ηνπο 9, ζηνπο νπνίνπο κπνξνχζε λα ηεζεί ε εξψηεζε 5, θαη νη 9 δέρζεθαλ 
φηη:  

 “νη καζεηέο επεξεάδνληαη απφ ηε ιαλζαζκέλε ρξήζε ησλ φξσλ”. 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ KAI ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 

Κάξηα Νν1 

 Οη θνηηεηέο, ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο,  

 κπνξνχλ λα αλαγλσξίδνπλ ηα πδξνμείδηα ησλ κεηάιισλ (Na, K θαη Ca) θαη λα ηα θαηα-

ηάζζνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ βάζεσλ.  

 Δπίζεο, γλσξίδνπλ φηη  

 ζηηο βάζεηο ζπγθαηαιέγνληαη θαη ρεκηθέο ελψζεηο πνπ ζην κφξηφ ηνπο δελ πεξηιακβάλε-
ηαη πδξνμείδην,  

 θαζψο, επίζεο, φηη  

 ζε ρεκηθέο ελψζεηο, φπσο ηα νμέα, πεξηιακβάλεηαη ε νκάδα ηνπ πδξνμπιί-νπ κία ή πε-
ξηζζφηεξεο θνξέο θαη δελ είλαη βάζεηο. 

Κάξηα Νν2 θαη Νν3 

 Απφ ηηο δχν απηέο θάξηεο ζπκπεξαίλνληαη: 

Α)  ηη νη θνηηεηέο, ζηε κεγάιε ηνπο πιεηνλφηεηα,  

 δε δηαθξίλνπλ ηε δηαθνξά αλάκε-ζα ζην πδξνμχιην θαη ζην πδξνμείδην θάηη πνπ κπνξεί 
λα ραξαθηεξηζηεί έσο θαη αθα-ηαλφεην.  

 Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην πιαίζην ηεο έξεπλαο: 

 9/18 θνηηεηέο νλνκάδνπλ ακθφηεξα ηα ζσκαηίδηα (.ΟΖ θαη ΟΖ-), σο πδξνμείδην. 

 6/18 θνηηεηέο νλνκάδνπλ ακθφηεξα ηα ζσκαηίδηα (.ΟΖ θαη ΟΖ-), σο πδξνμχιην. 

 1/18 θνηηεηήο νλνκάδεη ην ΟΖ-, σο πδξνμχιην θαη ην .ΟΖ, σο ηίπνηε (σο κε ππάξρνλ) 

 1/18 θνηηεηήο νλνκάδεη ην ΟΖ-, σο πδξνμχιην θαη ην .ΟΖ, σο πδξνμείδην θαη 

 1/18 θνηηεηήο νλνκάδεη ην ΟΖ-, σο πδξνμχιην θαη ην .ΟΖ δελ ην αλαγλσξίδεη. 

Β) Διάρηζηνη απφ απηνχο έρνπλ αληηιεθζεί λα γίλεηαη ζην παξειζφλ ε-ζθαικέλε ρξήζε ησλ 

φξσλ πδξνμχιην θαη πδξνμείδην. 

Γ) Χο απφξξνηα ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ έξεπλα αληηιακβάλνληαη θαιχηεξα ηε ζχγρπζε 
πνπ γίλεηαη ζηε ρξήζε ησλ φξσλ πδξνμχιην θαη πδξνμείδην θαη δειψλνπλ φηη:  
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 απηή (ε ζχγρπζε) ζα πξέπεη πνηθηινηξφπσο λα επεξεάδεη ηε ζηάζε ησλ καζεηψλ απέλα-

ληη ζην κάζεκα αιιά θαη ζηελ επηζηήκε ηεο Υεκείαο. 

ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο επεμεξγαζίαο ησλ απαληήζεσλ ησλ θνηηεηψλ δηαπηζηψζεθε φηη 
ππάξρεη ζνβαξφ πξφβιεκα πνπ αθνξά ηε δηάθξηζε ησλ ρεκηθψλ νληνηήησλ «πδξνμχιην», 
(.ΟΖ) θαη «πδξνμείδην», (ΟΖ-), θαζψο θαη ηε ιαλζαζκέλε ρξήζε ησλ φξσλ, ε νπνία δελ κπν-
ξεί παξά λα επεξεάδεη ηε ζηάζε ησλ καζεηψλ απέλαληη ζην κάζεκα ηεο Υεκείαο. 

Δπεηδή, φπσο ππνζηεξίδεηαη απφ ηνλ επνηθνδνκηζκφ ε επηζηεκνληθή γλψζε δελ αλα-
θαιχπηεηαη, αιιά ζπδεηηέηαη ή θαηαζθεπάδεηαη απφ ηνπο θνηλσληθνχο παξάγνληεο ή ζην κπα-
ιφ ηνπ επηζηήκνλα ή ηνπ καζεηή  (Scerri 2003), γηα ην ιφγν απηφ πξνηείλνληαη: 

Α) Απμαλφκελε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο αλάγθεο λα ζθεθηεί γη‟ απηφ πνπ θάπνηνο δηαβάδεη 
(Toube 2002) 

Β) Να γίλεη ξεηή (μερσξηζηή) δηδαζθαιία ηνπ ιάζνπο πνπ γίλεηαη (Ryder and Clarke, 2002) 
ελζσκαησκέλε ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ, δηφηη έηζη ζα νδεγεζνχκε ζηε ζεκα-ληηθή 
βειηίσζε ηεο θαηαλφεζεο ησλ ελλνηψλ απφ ηνπο ζπνπδαζηέο. 

Γ) Να επηζεκαλζνχλ νη ελλνηνινγηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ κηθξνζθνπηθψλ (ζσκαηίδηα) θαη 
ζπκβνιηθψλ (νλνκαηνινγία-ρεκηθνί ηχπνη) παξαζηάζεσλ θαζφζνλ ε εθκάζεζε ηεο 
Υεκείαο πεξηιακβάλεη ηελ θαζηέξσζε ησλ ελλνηνινγηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ καθξν-
ζθνπηθψλ, κηθξνζθνπηθψλ, θαη ζπκβνιηθψλ παξαζηάζεσλ (Wu, 2003). 

Γ) Να παξνπζηαζηνχλ κέζσ ρεκηθψλ κνληέισλ, κε ηε βνήζεηα ησλ πνιπκέζσλ, ηα δχν 
ζσκαηίδηα (Sun-Teck Tan1 and Lian-Kuan Tan2, 1997). Δπηπιένλ, απηφ ην δηδαθηηθφ 
πιηθφ πηνζεηεί ηηο πγηείο εθπαηδεπηηθέο θαη ζηξαηεγηθέο εθκάζεζεο, θαζηζηψληαο ην δηδα-
θηηθφ πιηθφ φρη κφλν εθπαηδεπηηθφ, αιιά θαη γνεηεπηηθφ. Σν άιιν κνλαδηθφ ραξαθηεξη-
ζηηθφ γλψξηζκα ηνπ δηδαθηη-θνχ πιηθνχ είλαη ε πξνζαξκνζηηθφηεηά ηνπ.  

Δ) Πξνζνρή ζην γεγνλφο φηη νη ζπνπδαζηέο επηκέλνπλ ζηηο παξαλνήζεηο, έζησ θη αλ έρεη 
γίλεη μερσξηζηή (ξεηή) δηδαζθαιία γηα ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο. Δπίζεο, είλαη γλσζηφ 
φηη πάληνηε ππάξρεη ε δπζθνιία γηα λα αιιάμεη θαλείο εθείλεο ηηο παξαλνήζεηο, αθφκα 
θαη αλ ρξεζηκνπνηείηαη έλαο ηξφπνο δηδαζθαιίαο (θχθινο εθκάζεζεο) γλσζηφο γηα ηελ 
απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ ζηελ απνθπγή ή ζηελ αληηθαηάζηαζε ησλ παξαλνήζεσλ ησλ 
ζπνπδαζηψλ θαη γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ελλνη-νινγηθήο αιιαγήο (Cavallo M. L. A. At al, 
2003). 

η) Να γίλεη ζπδήηεζε, κεηαμχ ησλ καζεηψλ, γηα ηε ιαλζαζκέλε ρξήζε ησλ φξσλ θαη ηνπ 
ηξφπνπ πνπ απηή ηνπο επεξεάδεη, θαζφζνλ νη δηαινγηθέο θαη ζπλεξγαηηθέο κέζνδνη δη-
δαζθαιίαο (καζεηνθεληξηθέο) δηεπθνιχλνπλ ηε κάζεζε (Spencer 2006). Πξέπεη λα αλα-
θέξνπκε φηη ππάξρνπλ ζπληξηπηηθά ζηνηρεία γηα ην φηη νη ζπνπδαζηέο καζαίλνπλ θαιχ-
ηεξα κε ηηο δηαινγηθέο, ζπλεξγαηηθέο, κεζφδνπο δηδα-ζθαιίαο.  
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ΠΔΡΙΛΖΦΖ: Ζ παξνχζα εξγαζία απνηειεί κηα πξφηαζε γηα ηε δηδαζθαιία ηεο έλλνηαο ηεο 
ελέξγεηαο ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Ζ πξφηαζε: α) εηζάγεη ηελ έλλνηα ηεο ελέξγεηαο 
ρξεζηκνπνηψληαο ην καθξνζθνπηθφ ζεξκνδπλακηθφ πιαίζην, β) αμηνπνηεί ηηο ελαιιαθηηθέο 
απφςεηο ησλ καζεηψλ γηα ηελ έλλνηα ηεο ελέξγεηαο, γ) αμηνπνηεί ηνλ αηηηαθφ, ηνλ ελνπνηεηηθφ 
θαη ην δηαθαηλνκελνινγηθφ ραξαθηήξα ηεο έλλνηαο ηεο ελέξγεηαο, φπσο πξνέθπςε απφ ηελ 
ηζηνξηνγξαθηθή αλάιπζε ηεο έλλνηαο, εηζάγνληαο απηή σο ελνπνηεηηθή εξκελεπηηθή έλλνηα 
ησλ θπζηθψλ θαηλνκέλσλ  δ) ρξεζηκνπνηεί ηηο ελεξγεηαθέο αιπζίδεο σο νπηηθέο αλαπαξα-
ζηάζεηο γηα ηε βαζχηεξε θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο ηεο ελέξγεηαο, ε) ρξεζηκνπνηεί ηνπο θαλφλεο 
ηεο γξακκαηηθήο ηνπ νπηηθνχ ζρεδηαζκνχ ησλ Kress & van Leeuwen ζην ζρεδηαζκφ ησλ 
ελεξγεηαθψλ αιπζίδσλ θαη ηα πνξίζκαηα ησλ ζχγρξνλσλ εξεπλψλ γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ 
αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο ζηελ αλάγλσζε ησλ εηθνληθψλ αλαπαξαζηάζεσλ θαη ζη) έρεη κηα 
ζηαζεξή κεζνδνινγηθή δνκή ζχκθσλε κε ηε δνκή ηεο δηαηχπσζεο ηεο αξρήο δηαηήξεζεο 

ηεο ελέξγεηαο ζηελ επηζηήκε. 

ΛΔΞΔΙ-ΚΛΔΙΓΙΑ: ελέξγεηα, επνηθνδνκεηηθή δηδαθηηθή πξνζέγγηζε, αμηνιφγεζε ηεο πξφηα-
ζεο. 

 

ΔΙΑΓΧΓΖ 

Σα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη ζηελ έξεπλα ηεο Γηδαθηηθήο ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ 
έληνλν ελδηαθέξνλ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο έλλνηαο ηεο ελέξγεηαο. Απηφ ην ελδηαθέξνλ πξνθχ-
πηεη απφ ην φηη: α) ε έλλνηα ηεο ελέξγεηαο είλαη κηα ζεκειηψδεο επηζηεκνληθή έλλνηαο πνπ 
ζπλαληάηαη ζε φια ηα πεδία ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ (Golding & Osborne; Driver & Millar) 
θαη β) θαηέρεη θεληξηθή ζέζε ζηα δεηήκαηα θνηλσληθν-επηζηεκνληθνχ ελδηαθέξνληνο πνπ 
αθνξνχλ ηε δηαρείξηζε ελεξγεηαθψλ πφξσλ (Solomon, 1992). Απηφ  ην ελδηαθέξνλ ζπλάδεη 
κε ην ελδηαθέξνλ εηδηθψλ θαη κε εηδηθψλ ζε φιν ηνλ πιαλήηε γηα ηελ αληηκεηψπηζε πεξηβαι-
ινληηθψλ πξνβιεκάησλ αθνχ ε ελέξγεηα ζρεηίδεηαη κ‟ απηά θαη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιιν-
ληνο είλαη πηα ζέκα επηβίσζεο. Χο απνηέιεζκα ηεο ζνβαξφηεηαο ηεο θαηάζηαζεο ηα Ζλσκέ-
λα Έζλε έρνπλ εγθαζηδξχζεη: „Μηα δεθαεηία ηεο Δθπαίδεπζεο γηα Αεηθφξν Αλάπηπμε‟ απφ ην 
2005 έσο ην 2014.  

Ζ παξνχζα εξγαζία δίλεη κηα πξφηαζε δηδαζθαιίαο ηεο έλλνηαο ηεο ελέξγεηαο κε βάζε επη-
ζηεκνινγηθά, ζεκεησηηθά, δηδαθηηθά επηρεηξήκαηα θαζψο θαη επηρεηξήκαηα απφ ηε Γλσζηηθή 
Φπρνινγία. Ζ πξφηαζε: α) Δηζάγεη ηελ ηδέα ηεο ελέξγεηαο ρξεζηκνπνηψληαο ην καθξνζθνπη-



ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 — Γηδαθηηθέο Πξνζεγγίζεηο γηα ηε Μάζεζε ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο 263  

 

θφ ζεξκνδπλακηθφ πιαίζην. Σν πιαίζην απηφ είλαη ην θαηαιιειφηεξν γηα ην δηδαθηηθφ κεηα-
ζρεκαηηζκφ ηεο έλλνηαο ζε  ζρέζε κε ην πιαίζην ηεο κεραληθήο, αθνχ 1) ζχκθσλα κε ηηο 
απφςεηο ησλ (Prigogine & Stengers,1979) ε ζεξκνδπλακηθή είλαη ην πην θαηάιιειν πιαίζην 
γηα ηελ εμήγεζε ησλ θπζηθψλ θαηλνκέλσλ ζε ζχγθξηζε κε ηε κεραληθή 2) ην ζεψξεκα έξγνπ 
– ελέξγεηαο πνπ αθνξά ην λφκν ηεο δηαηήξεζεο ηεο ελέξγεηαο ζηε κεραληθή είλαη κηα πξαγ-
καηηθά δπλακηθή ζρέζε, ε νπνία απνξξέεη απφ ην δεχηεξν λφκν ηνπ Νεχησλα θαη δελ κπνξεί 
λα είλαη κηα αιεζηλά ελεξγεηαθή ζρέζε πνπ εθθξάδεη ελεξγεηαθέο κεηαηξνπέο  (Arons,1999) 
θαη 3) έλαο ζχγρξνλνο νξηζκφο ηεο ελέξγεηαο  ζα πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζηνλ πξψην θαη δεχ-
ηεξν ζεξκνδπλακηθφ λφκν (Lehrman, 1973). Ζ καζεκαηηθή δηαηχπσζε ηνπ πξψηνπ λφκνπ 
πεξηέρεη, θαηά ηνλ Zemansky (1969), ηξεηο ζρεηηθέο ηδέεο: 1) ηελ χπαξμε κηαο ζπλάξηεζεο 
εζσηεξηθήο ελέξγεηαο, 2) ηελ αξρή ηεο δηαηήξεζεο ηεο ελέξγεηαο θαη 3) ηνλ νξηζκφ ηεο ζεξ-
κφηεηαο σο ελέξγεηαο ζε κεηαθνξά ιφγσ δηαθνξάο ζεξκνθξαζίαο. Ο Bory (1974)  ζεσξεί φηη 
πεξηθιείεη ηξεηο ηδέεο: 1) ηελ ηδέα ηεο δηαηήξεζεο, 2) ηελ ηδέα ηεο ηζνδπλακίαο ζεξκφηεηαο 
θαη έξγνπ θαη 3) ηελ ηδέα ηεο απνζήθεπζεο. Οη δπν ηειεπηαίεο κάιηζηα δελ πεξηέρνληαη ζην 
πιαίζην ηεο κεραληθήο (Κνιηφπνπινο, 2006). Χο απνηέιεζκα απηψλ, κπνξνχκε λα ζεσξή-
ζνπκε φηη ν πξψηνο  ζεξκνδπλακηθφο λφκνο ζπλδέεηαη κε ηηο ηδηφηεηεο ηεο ελέξγεηαο: ηελ 
απνζήθεπζε, ηε κεηαθνξά, ηε κεηαηξνπή θαη ηε δηαηήξεζε. Ο δεχηεξνο ζεξκνδπλακηθφο 
λφκνο πξνζδίδεη κηα αθφκε ηδηφηεηα ζηελ ελέξγεηα: ηελ ππνβάζκηζε. Απφ ηα παξαπάλσ ε 
ελέξγεηα, ζηα πιαίζηα ηνπ πξψηνπ θαη δεχηεξνπ ζεξκνδπλακηθνχ λφκνπ, νξίδεηαη κε βάζε ηηο 
ηδηφηεηέο ηεο (απνζήθεπζε, κεηαθνξά, δηαηήξεζε, κεηαηξνπή θαη ππνβάζκηζε) θαη γηα ηελ 
πξφηαζή καο νη ηδηφηεηέο ηεο απνηεινχλ ην πξντφλ ηνπ δηδαθηηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο 
έλλνηαο θαη ζπληζηνχλ ηελ επηζηεκνληθή γλψζε αλαθνξάο πνπ πξέπεη λα πξνζεγγίζνπλ νη 
καζεηέο.  

β) Αμηνπνηεί ηηο ελαιιαθηηθέο απφςεηο ησλ καζεηψλ γηα ηελ έλλνηα ηεο ελέξγεηαο. Ζ ππάξ-
ρνπζα βηβιηνγξαθία ππνζηεξίδεη φηη πνιιέο απφ απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ελέξγεηα ζπλ-
δένληαη κε ην αληίζηνηρν θαηλνκελνινγηθφ πιαίζην ζην νπνίν αλαθέξνληαη (Watts, 1983; 
Trumper 1990; Nicholls & Οgborn, 1993; Solomon, 1983; Gilbert & Pope, 1982; Trumper, 
1993; Bliss  & Ogborn,  1985). Γηαπηζηψλεηαη, αθφκε, φηη νη καζεηέο εθθξάδνπλ απζφξκεηα 
ελεξγεηαθνχο ζπιινγηζκνχο θαη‟ αξρήλ ζπκβαηνχο πξνο ην απνδεθηφ επηζηεκνληθφ πξφηπ-
πν, είηε ζε κνλν- θαηλνκελνινγηθέο θαηαζηάζεηο είηε ζε πνιχ-θαηλνκελνινγηθέο (θπξίσο ζε 
ειεθηξηθά θαη ζεξκηθά θαηλφκελα) φηαλ ελεξγνπνηνχλ ην γξακκηθφ αηηηαθφ ζπιινγηζκφ 
(Koliopoulos & Ravanis, 2001). 

γ) Αμηνπνηεί ηνλ αηηηαθφ, ηνλ ελνπνηεηηθφ θαη δηαθαηλνκελνινγηθφ ραξαθηήξα ηεο έλλνηαο ηεο 
απηήο, κε βάζε ηελ ηζηνξηνγξαθηθή ηεο αλάιπζε. Ο αηηηαθφο ηεο ραξαθηήξαο απνδεηθλχεηαη 
απφ ην έξγν ηνπ Mayer, φπσο αλαθέξεη ν Cavena (1993) θαη απφ ην έξγν ηνπ Helmholtz, 
φπσο αλαθέξεη ν Bevilanqua (1993). ηελ επνηθνδνκεηηθή δηδαθηηθή καο πξφηαζε ν αηηηαθφο 
ραξαθηήξαο ηεο ελέξγεηαο εγθαζηδξχεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηηο αθφινπζεο ζηξαηεγηθέο: α) ε 
έλλνηα ηεο ελέξγεηαο λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εξκελεία ησλ θαηλνκέλσλ, β) ην κνληέιν ησλ 
ελεξγεηαθψλ αιπζίδσλ λα είλαη ε βάζε γηα ην ζρεδηαζκφ ηεο πξφηαζεο, αθξηβψο επεηδή ην 
θχξην γλψξηζκά ηνπ είλαη ν αηηηαθφο ηνπ ραξαθηήξαο θαη γ) λα αμηνπνηνχληαη νη πξνελεξγεηα-
θέο αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ ζηα πιαίζηα ηνπ γξακκηθνχ αηηηαθνχ ζπιινγηζκνχ ηνπο σο γλσ-
ζηηθφ ππφβαζξν γηα ηελ εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ελέξγεηαο. Δηδηθφηεξα ελεξγνπνηνχληαη νη 
πξν-ελεξγεηαθέο αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ θαη δεκηνπξγείηαη κηα βάζε γηα ηελ ππνζεηηθή εη-
ζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ελέξγεηαο, ηελ νπνία ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη καζεηέο γηα ηελ εξκε-
λεία ησλ θαηλνκέλσλ. Ο ελνπνηεηηθφο θαη θηινζνθηθφο ραξαθηήξαο ηεο απνδεηθλχεηαη απφ 
ην έξγν ηνπ Helmholtz ζην νπνίν ππάξρεη ζηελή ζρέζε αλάπηπμεο ελεξγεηαθψλ ηδεψλ θαη 
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ησλ θηινζνθηθψλ ζεκάησλ, γεγνλφο πνπ παξαηεξείηαη ζε φιε ηελ ηζηνξία ηεο ελέξγεηαο, 
φπσο αλαθέξεη ν Brown (1965). χκθσλα κε ηνλ Kuhn (1959) ε θπζηθή θηινζνθία πνπ 
έςαρλε ζηαζεξά γηα κηα απιή ελνπνηεηηθή αξρή φισλ ησλ θπζηθψλ θαηλνκέλσλ θαη ε πξν-
δηάζεζε νξηζκέλσλ πξσηεξγαηψλ, λα δνπλ κηα άθζαξηε δχλακε (θαηάινηπν ηεο δηαηήξεζεο 
ηεο vis – viva γηα ηνλ Darrigol, 2001) ζηε ξίδα φισλ ησλ θπζηθψλ θαηλνκέλσλ κπνξνχλ αθφ-
κε λα ζεσξεζνχλ σο κηα θαηάιιειε θηινζνθηθή βάζε γηα ηε δηαηχπσζε ηεο αξρήο δηαηήξε-
ζεο ηεο ελέξγεηαο. Οη παξαπάλσ απφςεηο κπνξνχλ λα ηεθκεξηψζνπλ ηνλ ελνπνηεηηθφ θαη 
δηαθαηλνκελνινγηθφ ραξαθηήξα ηεο ελέξγεηαο θαη καο δηεπθνιχλνπλ ζηελ  αμηνπνίεζή ηεο 
ζηελ πξφηαζή καο. Ο ελνπνηεηηθφο ραξαθηήξαο εηζάγεηαη κε ηελ εληαία αληηκεηψπηζε κερα-
ληθψλ, ζεξκηθψλ θαη ειεθηξηθψλ θαηλνκέλσλ, φπνπ ε ελέξγεηα ρξεζηκνπνηείηαη σο εξκελεπηη-
θή έλλνηα. 

δ) Υξεζηκνπνηεί ηηο ελεξγεηαθέο αιπζίδεο, σο νπηηθέο αλαπαξαζηάζεηο γηα ηε βαζχηεξε 
θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο ηεο ελέξγεηαο. Οη νπηηθέο αλαπαξαζηάζεηο, σο νπηηθή γιψζζα κεηα-
θέξνπλ έλα κήλπκα φπσο ζπκβαίλεη θαη κε ηε ιεθηηθή γιψζζα ελψ θάζε κηα απφ απηέο έρεη 
ηηο δηθέο ηεο δπλαηφηεηεο θαη ηνπο δηθνχο ηεο πεξηνξηζκνχο ζηελ έθθξαζε ηεο ζεκαζίαο πνπ 
κεηαθέξεη. Οχηε θαζεηί ην νπνίν κπνξεί λα επηηεπρζεί ζηε γιψζζα κπνξεί επίζεο λα επηηεπ-
ρζεί κε ηηο εηθνληθέο αλαπαξαζηάζεηο ή θαη αληίζηξνθα (Kress & van Leeuwen, 1996). Απφ 
ηε βηβιηνγξαθηθή έξεπλα δηαπηζηψλεηαη φηη θαηάιιειεο νπηηθέο αλαπαξαζηάζεηο κπνξνχλ 
λα ζεσξεζνχλ σο δηδαθηηθά εξγαιεία πνπ κπνξνχλ λα δηεπθνιχλνπλ ηελ θαηαλφεζε αθεξε-
κέλσλ ελλνηψλ φπσο ηελ ελέξγεηα. Οη Ametller & Pinto (2002) ππνζηεξίδνπλ φηη ζπκβνιηθέο 
εηθνληθέο αλαπαξαζηάζεηο ζα είλαη ρξήζηκεο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ζε 
καζεηέο κε θησρφ καζεκαηηθφ ππφβαζξν ηεο βαζηθήο θαη θαηψηεξεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαί-
δεπζεο φηαλ απηνί δηδάζθνληαη ζεκειηψδεηο επηζηεκνληθέο ηδέεο ζαλ ηελ ελέξγεηα κε ηελ 
πξνυπφζεζε, βέβαηα, φηη ζα έρνπλ ηηο πεγέο λα ηηο εξκελεχζνπλ ζσζηά. Οη Lemeignan & 
Weil Barais (1997) πξνηείλνπλ ηελ εηζαγσγή ζπκβνιηθψλ εηθνληθψλ αλαπαξαζηάζεσλ, ηηο 
ελεξγεηαθέο αιπζίδεο, γηα ηελ θαηαλφεζε απφ ηνπο καζεηέο ησλ ζρεηηθψλ ελεξγεηαθψλ ελ-
λνηψλ.  

ε) Υξεζηκνπνηεί ηνπο θαλφλεο ηεο νπηηθήο γξακκαηηθήο ησλ Kress & van Leeuwen (1996) γηα 
λα ζρεδηάζεη ηηο ελεξγεηαθέο αιπζίδεο θαη αμηνπνηεί ζηνηρεία ζχγρξνλσλ εξεπλψλ γηα ηα 
πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο ζηελ αλάγλσζε ησλ εηθνληθψλ αλαπαξαζηάζε-
σλ (Pinto, 2002; Αmetler & Pinto, 2002; Stylianidou, 2002). Ζ ρξήζε ηεο γξακκαηηθήο ηνπ 
νπηηθνχ ζρεδηαζκνχ ζεσξείηαη απαξαίηεηε, αθνχ ε εηθνληθή αλαπαξάζηαζε κεηαθέξεη απν-
ηειεζκαηηθά έλα νπηηθφ κήλπκα, φηαλ έρεη θαηάιιειν ζρεδηαζκφ πνπ ζπληειεί ζηελ θαηαλφε-
ζή ηνπ. 

θαη ζη) Έρεη κηα ζηαζεξή κεζνδνινγηθή δνκή, ζχκθσλε κε ηε δνκή ηεο δηαηχπσζεο ηεο αξ-
ρήο δηαηήξεζεο ηεο ελέξγεηαο ζηελ επηζηήκε, φπσο πξνθχπηεη ζην έξγν ηνπ Helmholtz, ην 
«Erhaltung» ζχκθσλα κε ηνλ Bevilanqua (1993). H πξφηαζή καο ρξεζηκνπνηεί θχιια εξγα-
ζίαο ηα νπνία ραξαθηεξίδνληαη απφ κηα ζηαζεξή κεζνδνινγηθή δνκή.  Ζ δνκή ηνπο παξακέ-
λεη αλαιινίσηε ζε φιε ηελ έθηαζε ηεο πξφηαζεο φπνπ νη ηδηφηεηεο ηεο ελέξγεηαο εηζάγνληαη 
ππνζεηηθά, εξκελεχνπλ ηα πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα ησλ επηιεγκέλσλ θπζηθψλ ζπζηεκά-
ησλ θαη δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα επέθηαζεο ηεο εξκελείαο θαη ζε άιια θπζηθά ζπζηήκαηα 
(Ρηδάθε, 2006). 
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ΣΑ ΔΜΠΔΙΡΙΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΓΙΑ ΣΖΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΟΣΖΣΑ 
ΣΖ ΓΙΓΑΚΣΙΚΖ ΠΡΟΣΑΖ 

 Σν δείγκα ηεο έξεπλαο 

πλδπάδνληαο ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά θαηαζθεπάζακε κηα δηδαθηηθή παξέκβαζε γηα 
ηελ έλλνηα ηεο ελέξγεηαο θαη ηελ εθαξκφζακε ζε ζπλζήθεο ζρνιηθήο ηάμεο, πξνθεηκέλνπ λα 
αμηνινγεζεί θαη λα δηαπηζησζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο. Δηδηθφηεξα ζπκκεηείραλ γηα ηελ 
αμηνιφγεζή ηεο, δπν ηκήκαηα η΄ ηάμεο Γεκνηηθνχ  κε 46 καζεηέο ζπλνιηθά (22 καζεηέο γηα 
ην πξψην θαη 24 καζεηέο γηα ην δεχηεξν ηκήκα) ελψ θάζε ηκήκα δηδάρηεθε απφ ηε δαζθάια 
ηεο ηάμεο ηνπ. Οη καζεηέο δηδάρηεθαλ κε ην πιηθφ έληεθα δηδαθηηθψλ ελνηήησλ κε δεθαηξία 
θχιια εξγαζίαο. Ζ δηάξθεηα δηδαζθαιίαο γηα θάζε θχιιν εξγαζίαο ήηαλ ελελήληα ιεπηά κε 
ζπρλφηεηα δπν θνξέο ηελ εβδνκάδα.  

Σα κέζα ζπιινγήο  ησλ δεδνκέλσλ 

Γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ  ηεο εθαξκνγήο ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο ρξεζηκνπνηήζε-
θαλ: ην εξσηεκαηνιφγην ηνπ πξνειέγρνπ, πξηλ απφ ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε θαη ην εξσηεκα-
ηνιφγην ηνπ κεηειέγρνπ, κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο. Σα εξσηεκαηνιφγηα 
πεξηείραλ ηηο ίδηεο εξσηήζεηο, πνπ απαηηνχζαλ απφ ηνπο καζεηέο λα εληνπίζνπλ ηηο αιιαγέο 
ζε νξηζκέλα θπζηθά θαηλφκελα θαη λα ηηο εξκελεχζνπλ. Σν εξσηεκαηνιφγην ηνπ κεηειέγρνπ 
πεξηειάκβαλε επηπιένλ ην ζρεδηαζκφ ησλ ελεξγεηαθψλ αιπζίδσλ ησλ επηιεγκέλσλ θπζηθψλ 
θαηλνκέλσλ. Σα θπζηθά θαηλφκελα πνπ αλαθέξνληαλ ζηα εξσηεκαηνιφγηα ήηαλ: ην κεραληθφ 
θαηλφκελν (θίλεζε κηαο αθίλεηεο ζθαίξαο κε ηε ζχγθξνπζή ηεο κε κηα ζθαίξα πνπ θηλείηαη 
ζε θεθιηκέλν επίπεδν), ην ειεθηξηθφ θαηλφκελν (θσηνβνιία ζε έλα ιακπάθη πνπ ιεηηνπξγεί 
κε κπαηαξία), ζεξκηθφ θαηλφκελν (1) (ζέξκαλζε κηαο πνζφηεηαο λεξνχ κε ηελ θαχζε θπζη-
θνχ αεξίνπ) θαη ζεξκηθφ θαηλφκελν (2) (ζέξκαλζε κηαο πνζφηεηαο λεξνχ κε ηελ έθζεζή ηεο 
ζηνλ Ήιην). Πεξηειάκβαλε ην θαζέλα εξσηεκαηνιφγην θαη ηελ επηινγή γηα θνηλή ή κε εξκε-
λεία ησλ παξαπάλσ θαηλνκέλσλ θαζψο θαη ηελ επηινγή γηα ηε ζεξκνθξαζία γηα ην θπζηθφ 
θαηλφκελν ησλ ζεξκηθψλ απσιεηψλ (δπν ίζεο πνζφηεηεο λεξνχ ζεξκαίλνληαη κε ηελ ίδηα 
θιφγα ζε δπν ίδηα δνρεία, πνπ ην έλα είλαη ζθεπαζκέλν θαη ην άιιν αλνηρηφ) θαη ηελ εξκε-
λεία ηεο επηινγήο ηνπο. Ζ βαζηθή καο επηδίσμε ήηαλ λα πξνβνχκε ζε κηα ζπγθξηηηθή ζεψξε-
ζε ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ γηα ηα δπν εξσηεκαηνιφγηα. Απηή ε πξνζέγγηζε δελ ήηαλ  
εθηθηή επεηδή νη απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ζηα δπν εξσηεκαηνιφγηα δελ ήηαλ δπλαηφλ λα 
ηαμηλνκεζνχλ κε ην ίδην πιέγκα αλάιπζεο θαη δελ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζπγθξίζηκεο. Ζ αλάιπζε 
θαη ε πεξηγξαθή ησλ απαληήζεσλ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ έγηλε ρσξηζηά, νπφηε ζα παξνπ-
ζηάζνπκε πξψηα ηα απνηειέζκαηα ηνπ πξνειέγρνπ θαη κεηά ηα απνηειέζκαηα ηνπ κεηειέγ-
ρνπ. 

Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ηα απνηειέζκαηα 

Απφ ην εξσηεκαηνιφγην ηνπ πξνειέγρνπ δηαπηζηψλνπκε φηη: 1) νη καζεηέο εληνπίδνπλ ηηο 
αιιαγέο ζηα δηάθνξα θπζηθά θαηλφκελα. Χο πξνλνκηαθφ πεδίν εληνπηζκνχ ησλ αιιαγψλ 
αλαδεηθλχεηαη ην ειεθηξηθφ θαηλφκελν, αθνινπζεί ην κεραληθφ θαηλφκελν, ην ζεξκηθφ θαηλφ-
κελν (1) θαη ην ζεξκηθφ θαηλφκελν (2). Δκθαλίδνληαη φκσο πςειέο ζπρλφηεηεο γηα ηηο αλαθν-
ξέο ησλ καζεηψλ ζε ηαπηνινγίεο. Πξνηεξαηφηεηα ζηηο ηαπηνινγίεο έρεη ην κεραληθφ θαηλφκε-
λν, αθνινπζεί ην ζεξκηθφ θαηλφκελν (2) θαη ην ζεξκηθφ θαηλφκελν (1). 2)  Οη καζεηέο ζηα 
πιαίζηα ησλ εξκελεηψλ ηνπο γηα ηα δηάθνξα θπζηθά θαηλφκελα δελ ρξεζηκνπνηνχλ απζφξ-
κεηα ηελ έλλνηα ηεο ελέξγεηαο, σο εξκελεπηηθή έλλνηα. Πξνλνκηαθφ ξφιν ζε απηέο ηηο εξκε-
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λείεο παξνπζηάδεη ην ειεθηξηθφ θαηλφκελν θαη αθνινπζεί ην θαηλφκελν ηεο ζέξκαλζεο κηαο 
πνζφηεηαο λεξνχ κε ηελ θαχζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ θαη ην θαηλφκελν κηαο πνζφηεηαο λεξνχ 
κε ηελ έθζεζή ηεο ζηνλ Ήιην. ηηο εξκελείεο ηνπ κεραληθνχ θαηλνκέλνπ θαλείο καζεηήο δελ 
αλαθέξεηαη απζφξκεηα ζηελ έλλνηα ηεο ελέξγεηαο. ην θαηλφκελν ησλ ζεξκηθψλ απσιεηψλ 
ιίγνη καζεηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηελ έλλνηα ηεο ελέξγεηαο 3) Οη καζεηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηελ 
έλλνηα ηεο ελέξγεηαο κε κηθξή ζπρλφηεηα (πέληε καζεηέο) ζε ζρέζε κε ηε ζπρλφηεηα ησλ 
καζεηψλ, πνπ δελ ηελ ρξεζηκνπνηνχλ (είθνζη πέληε καζεηέο) γηα ηελ θνηλή εξκελεία ησλ 
θπζηθψλ θαηλνκέλσλ: ζεξκηθφ θαηλφκελν (1) θαη ζεξκηθφ θαηλφκελν (2). Παξαηεξνχκε φηη ε 
ελέξγεηα δελ αληηκεησπίδεηαη σο ελνπνηεηηθή έλλνηα γηα ηελ εξκελεία ησλ θπζηθψλ θαηλνκέ-
λσλ, αιιά κφλν γηα θαηλφκελα πνπ αλαθέξνληαη ζην ίδην πιαίζην θαη κε πνιχ κηθξή αλαθν-
ξά ζ‟ απηφ. Καηά ηελ άπνςή καο, νη καζεηέο δελ κπνξνχλ λα ελνπνηήζνπλ ηηο εξκελείεο ησλ 
θπζηθψλ θαηλνκέλσλ ρξεζηκνπνηψληαο έλλνηεο ή αξρέο 4) Οη καζεηέο ζηηο εξκελείεο ηνπο, 
ελψ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ελέξγεηα κε κηθξέο ζπρλφηεηεο ζηηο αλαθνξέο ηνπο, ε ρξήζε  ηνπ 
αηηηαθνχ ζπιινγηζκνχ ζηηο εξκελείεο ηνπο παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ εμαηηίαο ηεο 
ζπνπδαηφηεηαο πνπ παξνπζηάδεη γηα ηε δηδαζθαιία ελεξγεηαθψλ ελλνηψλ, θαη παξαηεξνχ-
ληαη πςειέο ζπρλφηεηεο. Απφ ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ πξνθχπηεη φηη ζην ειεθηξηθφ 
θαηλφκελν, νη καζεηέο εκθαλίδνπλ ηηο πςειφηεξεο ηηκέο γηα ηηο ζρεηηθέο ζπρλφηεηεο ζηε ρξή-
ζε ηνπ αηηηαθνχ κνληέινπ, αθνινπζεί ην θαηλφκελν ησλ ζεξκηθψλ απσιεηψλ, ην ζεξκηθφ θαη-
λφκελν (2), ην κεραληθφ θαηλφκελν, ην ζεξκηθφ θαηλφκελν (1). Γηα ηελ θνηλή εξκελεία ησλ 
θπζηθψλ θαηλνκέλσλ (ζεξκηθφ θαηλφκελν 1 θαη ζεξκηθφ θαηλφκελν 2) γηα ην ζχλνιν ησλ 
καζεηψλ, νη δεθαηέζζεξηο καζεηέο ρξεζηκνπνηνχλ ην αηηηαθφ κνληέιν ελψ νη δεθαέμη δελ ην 
ρξεζηκνπνηνχλ 5) νη καζεηέο δίλνπλ εξκελείεο γηα ηα δηάθνξα θπζηθά θαηλφκελα: α) θπξίσο 
κε βάζε ην θαηλνκελνινγηθφ πιαίζην πνπ αλαθέξεηαη ην θαηλφκελν πνπ ηνπο δεηάκε εξκε-
λεία, β) πεξηγξάθνπλ ην θαηλφκελν πνπ ηνπο δεηάκε εξκελεία γ) ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ελέξγεηα 
ζηηο εξκελείεο ηνπο ζηελ νπνία απνδίδνπλ ηελ ηδηφηεηα λα κεηαβηβάδεηαη απφ ην έλα ζψκα 
ζην άιιν, κε κηθξέο ηηκέο ζρεηηθψλ ζπρλνηήησλ θαη δ) αλαθέξνπλ θαη κε θαηαηάμηκεο απα-
ληήζεηο πνπ αθνξνχλ γηα παξάδεηγκα ην θαηλφκελν ηνπ βξαζκνχ, ηεο εμάηκηζεο πνπ είραλ 
δηδαρζεί (κε κηθξέο ηηκέο ζρεηηθψλ ζπρλνηήησλ). 

 Απφ ηελ αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηνπ κεηειέγρνπ δηαπηζηψλνπκε 
φηη: νη καζεηέο α) εληνπίδνπλ ηηο αιιαγέο πνπ ηνπο δεηάκε γηα ηα δηάθνξα θπζηθά θαηλφκελα 
κε ηθαλνπνηεηηθφ ηξφπν ζε ζρέζε κε ηηο επηζηεκνληθέο απφςεηο θαη ζε ζρέζε κε ηηο αιιαγέο 
πνπ δηαηππψλνπλ ζην εξσηεκαηνιφγην ηνπ κεηειέγρνπ, κε πξνηεξαηφηεηα ζηνλ εληνπηζκφ 
ησλ αιιαγψλ, ην ειεθηξηθφ θαηλφκελν β) εξκελεχνπλ απζφξκεηα ηα θπζηθά θαηλφκελα ρξε-
ζηκνπνηψληαο ηελ έλλνηα ηεο ελέξγεηαο θαη νη απφςεηο ηνπο ζπγθιίλνπλ κε ηηο επηζηεκνληθέο 
απφςεηο πνπ εθθξάδνληαη κε ηε γλψζε αλαθνξάο ηεο πξφηαζή καο κε πςειέο ζρεηηθέο ζπ-
ρλφηεηεο. Ζ κεγαιχηεξε ζρεηηθή ζπρλφηεηα ζηηο εξκελείεο αθνξά ην ειεθηξηθφ θαηλφκελν. 
Δηδηθφηεξα νη πιήξεηο επηζηεκνληθά εξκελείεο εθθξάδνληαη κε ζρεηηθέο ζπρλφηεηεο 73,9% 
γηα ην κεραληθφ θαηλφκελν, 78,3% γηα ην ειεθηξηθφ θαηλφκελν, 67,4% γηα ην ζεξκηθφ θαηλφ-
κελν (1) θαη 73,9% γηα ην ζεξκηθφ θαηλφκελν (2) ζην ζχλνιν ησλ καζεηψλ. Οη πιήξεηο εξκε-
λείεο πεξηιακβάλνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά: πιήξεο αλαθνξά ζηηο κνξθέο απνζεθεπκέλεο ε-
λέξγεηαο, πιήξεο αλαθνξά ζηνπο ηξφπνπο κεηαθνξάο ηεο ελέξγεηαο, πιήξεο αλαθνξά ζηελ 
απνζήθε, ζηνλ απνδέθηε ή κεηαηξνπέα θαη αλαθνξά ζην πεξηβάιινλ. Χο ελδεηθηηθή απάληε-
ζε αλαθέξνπκε: «Ζ ζθαίξα 1 είλαη ςειά απνρηά δπλακηθή ελέξγεηα θαη είλαη απνζήθε ελέξ-
γεηαο. Καζψο θηλείηαη απνρηά θαη θηλεηηθή ελέξγεηα. Δλέξγεηα κεηαθέξεηαη απφ ηελ απνζήθε 
(ζθαίξα 1) ζην απνδέθηε, πνπ είλαη ε ζθαίξα 2, κε θίλεζε. Ζ ζθαίξα 2 απνρηά θηλεηηθή ελέξ-
γεηα. Δλέξγεηα κεηαθέξεηαη επίζεο απφ ηε ζθαίξα 2 ζηνλ ηειηθφ απνδέθηε, πνπ είλαη ην πεξη-
βάιινλ κε ζεξκφηεηα. Σν πεξηβάιινλ απμάλεη ηε ζεξκηθή ηνπ ελέξγεηα». Οη ειιηπείο εξκελεί-



ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 — Γηδαθηηθέο Πξνζεγγίζεηο γηα ηε Μάζεζε ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο 267  

 

εο είλαη κηθξήο έθηαζεο γηα θαζέλα θαηλφκελν νη νπνίεο είλαη επηζηεκνληθά απνδεθηέο. Οη 
εξκελείεο απηέο κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ ραξαθηεξηζηηθά φπσο γηα παξάδεηγκα: κεξηθή 
αλαθνξά ζηηο κνξθέο απνζεθεπκέλεο ελέξγεηαο, πιήξεο αλαθνξά ζηνπο ηξφπνπο κεηαθν-
ξάο ηεο ελέξγεηαο, κεξηθή αλαθνξά ζε απνζήθε, απνδέθηε ή κεηαηξνπέα θαη αλαθνξά ζην 
πεξηβάιινλ, θ. ά. 

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη φηη φινη νη καζεηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηελ έλλνηα ηεο ελέξγεηαο σο 
ελνπνηεηηθή εξκελεπηηθή έλλνηα φισλ ησλ θαηλνκέλσλ. Οη πεξηζζφηεξνη καζεηέο ζηηο εξκε-
λείεο ηνπο γηα ηελ επηινγή „θνηλή εξκελεία ησλ θαηλνκέλσλ‟ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ηδηφηεηα ηεο 
κεηαθνξάο ηεο ελέξγεηαο θαη νη απαληήζεηο ηνπο είλαη ειιηπείο ζε ζρέζε κε ηε γλψζε αλα-
θνξάο, κε ζρεηηθή ζπρλφηεηα 84,8% ζην ζχλνιν ησλ καζεηψλ, ελψ ιίγνη ρξεζηκνπνηνχλ ηηο 
άιιεο ηδηφηεηεο ηεο ελέξγεηαο. Δλδεηθηηθή απάληεζε πνπ είλαη πιήξεο είλαη: «Ναη, γηαηί ζε 
φια ηα θαηλφκελα ππάξρεη κηα απνζήθε, έλαο απνδέθηεο θαη έλαο ηειηθφο απνδέθηεο θαη ζε 
κεξηθά θαηλφκελα έλαο κεηαηξνπέαο. Ζ ελέξγεηα απνζεθεχεηαη, κεηαθέξεηαη, κεηαηξέπεηαη, 
δηαηεξείηαη θαη ππνβαζκίδεηαη. Δλέξγεηα ζηνλ ηειηθφ απνδέθηε πνπ απνζεθεχεη ηελ ελέξγεηα. 
Ζ ελέξγεηα ζην ζχλνιφ ηεο δηαηεξείηαη αιιά ππνβαζκίδεηαη». Διιηπήο είλαη: «Γηαηί φια εξκε-
λεχνληαη κε ηε ιέμε „ελέξγεηα‟. Γηαηί ε ελέξγεηα κεηαθέξεηαη ζηνλ κεηαηξνπέα ή ζηνλ απνδέ-

θηε απφ ηελ απνζήθε». 

ηηο εξκελείεο ησλ καζεηψλ γηα ηε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνχ ησλ δπν ίζσλ πνζνηήησλ λεξνχ 
ζηα ίδηα δνρεία γηα ην θαηλφκελν ησλ ζεξκηθψλ απσιεηψλ, νη καζεηέο δίλνπλ ειιηπείο αιιά 
απνδεθηέο απαληήζεηο κε πςειή ζπρλφηεηα 91,3% γηα ην ζχλνιν ησλ καζεηψλ θαη ελδεηθηη-
θή απάληεζε ζεσξείηαη: «Σν θιεηζηφ δνρείν είλαη απνζήθε. Δλέξγεηα κεηαθέξεηαη ζην λεξφ 
κε ζεξκφηεηα θαη απφ ην λεξφ ζην πεξηβάιινλ κε ζεξκφηεηα ην θιεηζηφ δνρείν απνζεθεχε-
ηαη πεξηζζφηεξε ελέξγεηα ελψ ζην αλνηρηφ δνρείν απνζεθεχεηαη ιηγφηεξε ελέξγεηα». Οη πιή-
ξεηο επηζηεκνληθά απαληήζεηο αλαθέξνληαη κε πνιχ κηθξή ζρεηηθή ζπρλφηεηα 8,7%. Δλδεη-
θηηθή απάληεζε είλαη: «Δλέξγεηα κε ζεξκφηεηα κεηαθέξεηαη απφ ην θπζηθφ αέξην, πνπ είλαη 
απνζήθε, φηαλ θαίγεηαη, ζην λεξφ πνπ είλαη απνδέθηεο. Σν λεξφ ιεηηνπξγεί σο απνζήθε άξα 
απνζεθεχεη κηα πνζφηεηα ηεο ελέξγεηαο απμάλνληαο ηε ζεξκηθή ηνπ ελέξγεηα. Απφ ην λεξφ 
ελέξγεηα κεηαθέξεηαη ζην πεξηβάιινλ, πνπ είλαη απνδέθηεο. Σν πεξηβάιινλ απμάλεη ηε ζεξκη-
θή ηνπ ελέξγεηα. ηαλ φκσο ην δνρείν είλαη ζθεπαζκέλν, ην ζθέπαζκα δελ επηηξέπεη ζε κηα 
πνζφηεηα ελέξγεηαο λα κεηαθεξζεί ζην πεξηβάιινλ. Έηζη ζε εθείλν ην δνρείν έρεη απνζεθεπ-

ηεί πεξηζζφηεξε ελέξγεηα, άξα ε ζεξκνθξαζία ηνπ ζα είλαη πςειφηεξε».  

ρεδφλ φινη νη καζεηέο θαηαζθεπάδνπλ ηηο ελεξγεηαθέο αιπζίδεο, νη νπνίεο είλαη πιήξεηο κε 
πςειέο ζπρλφηεηεο θαη γηα ην κεραληθφ, ειεθηξηθφ θαηλφκελν θαη ηα ζεξκηθά θαηλφκελα 1, 2. 
ε κηα ζπγθξηηηθή ζεψξεζε ηεο αμηνιφγεζεο απηψλ ησλ αιπζίδσλ (φπσο απηέο αμηνινγνχ-
ληαη σο πιήξεηο, ειιηπείο θαη κε απνδεθηέο) κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ εξκελεηψλ ησλ θπζηθψλ 
θαηλνκέλσλ (φπσο απηέο αμηνινγνχληαη σο πιήξεηο ειιηπείο θαη κε απνδεθηέο), πνπ δηαηπ-
πψλνπλ νη καζεηέο, δηαπηζηψλνπκε φηη νη ζρεηηθέο ζπρλφηεηεο γηα ηηο πιήξεηο ελεξγεηαθέο 
αιπζίδεο είλαη πςειφηεξεο απφ ηηο ζρεηηθέο ζπρλφηεηεο ησλ  εξκελεηψλ ησλ αληίζηνηρσλ 
θπζηθψλ θαηλνκέλσλ. Καηά ηελ άπνςή καο νη πςειέο ζρεηηθέο ζπρλφηεηεο πνπ παξνπζία-
ζαλ νη καζεηέο ζηηο ιεθηηθέο δηαηππψζεηο, έρνπλ ζρέζε θαη κε ηηο ελεξγεηαθέο αιπζίδεο πνπ 
θαηαζθεχαζαλ αθνχ ηνπο έδηλαλ ηε δπλαηφηεηα λα δηαθξίλνπλ ελεξγεηαθέο έλλνηεο, φπσο γηα 
παξάδεηγκα ηελ ηδηφηεηα ηεο κεηαθνξάο απφ ηελ ηδηφηεηα ηεο απνζήθεπζεο. Ζ δηαπίζησζε 
απηή κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί αθφκε θαη απφ ηηο παξαηεξήζεηο πνπ αθνξνχλ ηε δηαθνξά 
ζηελ απφδνζε ησλ καζεηψλ ζηηο εξκελείεο ησλ θαηλνκέλσλ (κεραληθφ, ειεθηξηθφ, ζεξκηθφ 1 
θαη ζεξκηθφ 2) ζε ζρέζε κε ηηο εξκελείεο ζηελ επηινγή „θνηλή εξκελεία ησλ θαηλνκέλσλ‟ θαη 
ζην θαηλφκελν ησλ ζεξκηθψλ απσιεηψλ, γηα ηηο νπνίεο νη καζεηέο δελ θαηαζθεχαζαλ ελεξ-
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γεηαθέο αιπζίδεο. Θεσξνχκε φηη ε ρξήζε ησλ ελεξγεηαθψλ σο νπηηθέο αλαπαξαζηάζεηο βνή-
ζεζε ζηε βαζχηεξε θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο ηεο ελέξγεηαο, αιιά απαηηεί παξαπέξα έξεπλα.  

Οη καζεηέο θαηαζθεπάδνπλ ηηο ελεξγεηαθέο αιπζίδεο ηεο δηαηήξεζεο ηνπ κεηαηξνπέα ηεο 
ελέξγεηαο κε ηθαλνπνηεηηθφ ηξφπν (ζρεηηθή ζπρλφηεηα 63%) ζε ζρέζε κε ηελ πιεξφηεηα, πνπ 
εκθαλίδνπλ ζηηο ιεθηηθέο δηαηππψζεηο ηνπο (ζρεηηθή ζπρλφηεηα 26,1%) γηα ηελ αξρή δηαηή-
ξεζεο ηεο ελέξγεηαο. Απφ ηε ζπγθξηηηθή ζεψξεζε ησλ ιεθηηθψλ δηαηππψζεσλ θαη ησλ ελεξ-
γεηαθψλ αιπζίδσλ  γηα ηνλ απνδέθηε ηεο ελέξγεηαο δηαπηζηψλνπκε φηη νη καζεηέο παξνπζηά-
δνπλ θαιχηεξεο  επηδφζεηο ζε ζρέζε κε ην κεηαηξνπέα ηεο ελέξγεηαο, ηφζν ζην επίπεδν εηθν-
ληθψλ αλαπαξαζηάζεσλ, φζν θαη ζην επίπεδν ησλ ιεθηηθψλ δηαηππψζεσλ. Οη ζρεηηθέο ζπ-
ρλφηεηεο γηα ηηο πιήξεηο ιεθηηθέο δηαηππψζεηο ηεο αξρήο δηαηήξεζεο γηα ηνλ απνδέθηε θαη ην 
κεηαηξνπέα ηεο ελέξγεηαο ζε ζρέζε κε ηηο ζρεηηθέο ζπρλφηεηεο ησλ εξκελεηψλ ησλ θπζηθψλ 
θαηλνκέλσλ θαη νη ζρεηηθέο ζπρλφηεηεο γηα ηηο πιήξεηο αιπζίδεο ηεο αξρήο δηαηήξεζεο ζε 
ζρέζε κε ηηο ελεξγεηαθέο αιπζίδεο ησλ θπζηθψλ θαηλνκέλσλ, εκθαλίδνπλ δηαθνξά κεηαμχ 
ηνπο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε φηη νη πιήξεηο ελεξγεηαθέο αιπζίδεο θαηαζθεπάδνληαη γηα ην 
κεραληθφ θαηλφκελν κε ζρεηηθή ζπρλφηεηα 91,3%, γηα ην ειεθηξηθφ θαηλφκελν 97,8%, γηα ην 
ζεξκηθφ θαηλφκελν (1) 95,7% θαη γηα ην ζεξκηθφ θαηλφκελν (2) 89,1% ελψ νη πιήξεηο αιπζί-
δεο ηεο δηαηήξεζεο ηεο ελέξγεηαο γηα ην κεηαηξνπέα ηεο ελέξγεηαο έρνπλ ζρεηηθή ζπρλφηεηα 
63%.  

Οη καζεηέο εθθξάδνπλ αηηηαθνχο ζπιινγηζκνχο ζηηο απαληήζεηο ηνπο ζην εξσηεκαηνιφγην 
ηνπ κεηειέγρνπ γηα φια ηα θαηλφκελα κε ηε δηδαζθαιία ηεο πξφηαζήο καο αθφκε θαη γηα ηελ 
θνηλή εξκελεία ησλ θαηλνκέλσλ. ινη νη καζεηέο κπνξνχλ αθφκε λα δηαθξίλνπλ αλάκεζα 
ζηηο κνξθέο ηεο απνζεθεπκέλεο ελέξγεηαο θαη ζηνπο ηξφπνπο κεηαθνξάο ηεο ελέξγεηαο φρη 
κφλν ζηηο πιήξεηο απαληήζεηο αιιά θαη ζηηο ειιηπείο. Καηά ηελ άπνςή καο, ε επηηπρία απηή 
ησλ καζεηψλ αθνξά ην ζρεδηαζκφ ησλ ελεξγεηαθψλ αιπζίδσλ. Δηδηθφηεξα ε απνηειεζκαηη-
θή δηάθξηζε ησλ κνξθψλ ελέξγεηαο γηα ηε κεηαθνξά θαη ηελ απνζήθεπζε νθείιεηαη ζηε δηά-
θξηζε πνπ πξνηείλεηαη κε ηελ εηθνληθή αλαπαξάζηαζε ηεο ελεξγεηαθήο αιπζίδαο, αθνχ ε 
κνξθή ηεο απνζεθεπκέλεο ελέξγεηαο αθνξά ηελ θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη σο ηέηνηα 
ζρεδηάδεηαη ζηελ απνζήθε ή ζηνλ απνδέθηε, ελψ ν ηξφπνο κεηαθνξάο ηεο ελέξγεηαο αθνξά 
ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ ζπζηεκάησλ θαη σο ηέηνηα αλαπαξηζηάλεηαη κε έλα βέινο, εθθξάδν-
ληαο απηή ηε δηαδηθαζία. 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

ην ζχλνιφ ηνπο νη καζεηέο αληηκεησπίδνπλ ηελ ελέξγεηα, σο ελνπνηεηηθή, εξκελεπηηθή 
έλλνηα ησλ θπζηθψλ θαηλνκέλσλ, ζε πνιχ ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν, έρνληαο ηε δπλαηφηεηα 
κεηά ηε δηδαζθαιία λα εληνπίδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πνπ παξνπζηάδνληαη θαη πεξηγξά-
θνληαη κε ηηο ηδηφηεηέο ηεο, επίζεο κε ηθαλνπνηεηηθφ ηξφπν. Ζ επηηπρία ησλ καζεηψλ, πνπ 
δηδάρηεθαλ ηελ ελέξγεηα κε ηελ πξφηαζή καο, ζηε ρξήζε ηεο έλλνηαο σο εξκελεπηηθήο θαη ε 
απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πνηνηηθψλ ζπιινγηζκψλ πνπ εθθξάδνπλ, ζε ζρέζε κε ηα επξήκαηα 
πνπ αλαθέξνληαη ζηελ βηβιηνγξαθία ζχκθσλα κε ηα νπνία εληνπίδνληαη πνιιέο δπζθνιίεο 
ζε πνηνηηθνχο ζπιινγηζκνχο θαη ζηε ρξήζε ηεο ελέξγεηαο σο εξκελεπηηθήο έλλνηαο, ρξήδεη 
ηδηαίηεξνπ ελδηαθέξνληνο. Καηά ηελ άπνςή καο ε πιεξφηεηα ζηηο δηαηππψζεηο έρεη ζρέζε κε 
ηε δνκή ηεο πξνηεηλφκελεο παξέκβαζεο, φπσο πινπνηήζεθε θαη ζρεδηάζηεθε δίλνληαο πξν-
ηεξαηφηεηα ζηνλ πνηνηηθφ ζπιινγηζκφ ησλ καζεηψλ αιιά αμηνπνηψληαο θαη ην ελλνηνινγηθφ 
ππφβαζξν ηνπ γξακκηθνχ αηηηαθνχ ζπιινγηζκνχ ηνπο. Ζ ηθαλνπνηεηηθή επίδνζε αθνξά αθφ-
κε α) ηε ρξήζε ησλ ελεξγεηαθψλ αιπζίδσλ, σο νπηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ, σο δηδαθηηθψλ 
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εξγαιείσλ γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ ελεξγεηαθψλ ελλνηψλ θαη β) ηνλ ηξφπν ελνπνίεζεο ηεο 
ιεθηηθήο θαη ηεο νπηηθήο γιψζζαο, αθνχ ιακβάλεηαη ππφςε ε αιιειεπίδξαζε ηνπ ιεθηηθνχ 
θαη ηνπ νπηηθνχ κελχκαηνο κε βάζε ηηο ζχγρξνλεο απφςεηο πνπ αθνξνχλ ηε γξακκαηηθή ηνπ 
νπηηθνχ ζρεδηαζκνχ Kress & van Leeuwen. Λακβάλνληαη ππφςε αθφκε ζην ζρεδηαζκφ ησλ 
ελεξγεηαθψλ αιπζίδσλ νη ηθαλφηεηεο θαη ην επίπεδν ησλ καζεηψλ αιιά θαη ηα πνξίζκαηα 
ησλ ζχγρξνλσλ εξεπλψλ γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάγλσζε ησλ εηθνληθψλ αλαπαξαζηάζε-
σλ. ια απηά ζπληέιεζαλ ζηελ απνηειεζκαηηθή θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο ηεο ελέξγεηαο απφ 
καζεηέο ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. 
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ΠΔΡΙΛΖΦΖ: ηελ εξγαζία καο απηή ζπλζέηνπκε δχν πξνγελέζηεξα ζεσξεηηθά πιαίζηα γηα 
ηελ εηζαγσγή ησλ κειινληηθψλ θαη ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθψλ ζηε δηδαζθαιία ηεο θχζεο ησλ 
θπζηθψλ επηζηεκψλ, ηα νπνία έρνπκε αλαπηχμεη θαη εθαξκφζεη γηα αξθεηά ρξφληα ηψξα. Σν 
θαηλνχξγην κνληέιν έξεπλαο πνπ πξνέθπςε απφ ηε ζχλζεζε απηή ην νλνκάδνπκε Γλψζε 
(GNOSIS) θαη ζηελ αγγιηθή ηνπ γξαθή απνηειεί αθξσλχκην ηεο θξάζεο „Guidelines for Na-
ture Of Science Introduction in Scientific literacy‟, δειαδή νδεγίεο γηα κηα εηζαγσγή ζην 
γξακκαηηζκφ ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο κέζα απφ ηε δηδαζθαιία ηεο θχζεο ησλ θπζηθψλ επη-
ζηεκψλ. Σν κνληέιν Γλψζε καο παξέρεη έλα δνκεκέλν ζεσξεηηθφ πιαίζην γηα λα ζρεδηά-
ζνπκε θαη λα αμηνινγήζνπκε δξαζηεξηφηεηεο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο θχζεο ησλ θπζηθψλ επη-
ζηεκψλ. ηφρνο καο είλαη ε εθπαίδεπζε κειινληηθψλ θαη ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθψλ ζε κηα 
πξννπηηθή ηεο δηδαζθαιίαο ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ γηα φινπο θαη φιεο, αλαγλσξίδνληαο θαη 
ελδπλακψλνληαο ηε ζπκβνιή πνπ κπνξεί λα έρεη ε κάζεζε ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο ζηελ 
θαιιηέξγεηα εγγξάκκαησλ πνιηηψλ ηφζν ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο φζν θαη πέξα απφ απηέο. 
Πξαγκαηνπνηνχκε κηα ηξηζδηάζηαηε γλσζηηθή, κεηαγλσζηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή πξνζέγγη-
ζε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο θχζεο ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ θαη επηρεηξνχκε ζηηο ηξεηο απηέο 
δηαζηάζεηο λα αληηζηνηρίζνπκε ηξεηο κεηα-επηζηήκεο: ηελ ηζηνξία ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ, 
ηε θηινζνθία ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ θαη ηελ θνηλσληνινγία ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ. ηε 
ζπλέρεηα, παξνπζηάδνπκε δχν δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεδηάζακε θαη αμηνινγήζακε εθαξκφ-
δνληαο ην κνληέιν Γλψζε, φπνπ ρξεζηκνπνηψληαο αθεγήζεηο (π.ρ. θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλί-

εο, κχζνπο) δηαπξαγκαηεπφκαζηε ηε θχζε ηεο «επηζηεκνληθήο δεκηνπξγίαο». 

ΛΔΞΔΙ-ΚΛΔΙΓΙΑ: Μνληέιν Γλψζε (GNOSIS), θχζε ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ, ζρεδηαζκφο 
θαη αμηνιφγεζε δξαζηεξηνηήησλ, εθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθψλ, αθεγήζεηο, επηζηεκνληθή δεκη-
νπξγία 

 

ΔΙΑΓΧΓΖ 

Κχξηα θξνληίδα φισλ φζσλ αζρνινχκαζηε κε ηελ εθπαίδεπζε κειινληηθψλ θαη ελ ελεξγεία 
εθπαηδεπηηθψλ ζηε δηδαζθαιία ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ είλαη λα βνεζήζνπκε θαη λα ελζαξ-
ξχλνπκε ηνπο δαζθάινπο θαη ηηο δαζθάιεο λα κεηαβνχλ απφ ηελ παξαδνζηαθή αληίιεςε 
πνπ έρνπλ γηα ηε δηδαζθαιία ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ ζε κηα πην ζχγρξνλε νπηηθή, φπσο 
απηή εθθξάδεηαη απφ ηελ ηξέρνπζα έξεπλα ζηε δηδαθηηθή ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ θαη απφ 
ηηο δηεζλείο ηάζεηο ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζήκεξα – κε άιια ιφγηα, λα δηεπθνιχλνπκε 
ηε κεηάβαζε απφ κηα δηδαζθαιία πνπ κε ηνλ έλαλ ή ηνλ άιιν ηξφπν απιά «αλακεηαδίδεη» ην 
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πεξηερφκελν ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ, ζε κηα δηδαζθαιία πνπ θαιιηεξγεί ην γξακκαηηζκφ 
ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο γηα φινπο θαη γηα φιεο (Adúriz-Bravo 2005, έξνγινπ 2006). Απηφ 
ζεκαίλεη φηη εθηφο απφ ηε κάζεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ, νη εθπαηδεπηη-
θνί ζα πξέπεη λα γλσξίζνπλ θαη λα εθηηκήζνπλ ηε θχζε ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ (Matthews, 
1994). 

Οη θπζηθέο επηζηήκεο επεξεάδνπλ ηηο δσέο φισλ καο, καο πξνζθέξνπλ ηελ ηερλνινγία θαη 
δηακνξθψλνπλ ηελ αληίιεςή καο γηα ηνλ θφζκν. Δπίζεο, ζέηνπλ ζεκειηψδε εξσηήκαηα ζρε-
ηηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ εκείο νη άλζξσπνη αιιειεπηδξνχκε κε ηε θχζε. Καη θαζψο νη θπζηθέο 
επηζηήκεο εμειίζζνπλ θαη αιιάδνπλ ηνλ θφζκν, θάζε γεληά δελ ςάρλεη απιά γηα θαηλνχξγηεο 
ζχγρξνλεο απαληήζεηο, αιιά επαλαδηαηππψλεη απφ ηελ αξρή ηα ζεκειηψδε απηά εξσηήκα-
ηα. Καη απηή αθξηβψο είλαη ε δπλακηθή ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ (Weinert, 2005). Δηζάγνληαο 
ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηε δηδαζθαιία ηεο θχζεο ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ ηνπο πξνζθέξνπκε 
θίλεηξν, πξννπηηθή θαη έκπλεπζε αξρηθά γηα λα καζεηεχζνπλ νη ίδηνη ζηηο θπζηθέο επηζηή-
κεο θαη λα εθηηκήζνπλ ηελ επίδξαζε ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ ζηελ θνηλσλία θαη ηνλ πνιηηη-
ζκφ, θαη ζηε ζπλέρεηα γηα λα θαισζνξίζνπλ θαη λα ελζαξξχλνπλ ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζή-
ηξηέο ηνπο λα ζπκκεηέρνπλ ζηε κάζεζε ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο, θαζψο απηέο παξνπζηάδν-
ληαη εληαγκέλεο ζην επξχηεξν θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν πξνέθπ-
ςαλ (Seroglou & Aduriz-Bravo, 2007). 

ΣΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ΓΝΧΖ (GNOSIS) 

Σν κνληέιν Γλψζε (GNOSIS), πνπ ζηελ αγγιηθή γξαθή ηνπ απνηειεί αθξσλχκην ηεο θάζεο 
„Guidelines for Nature Of Science Introduction in Scientific literacy‟, δειαδή νδεγίεο γηα κηα 
εηζαγσγή ζηνλ γξακκαηηζκφ ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο κέζα απφ ηε δηδαζθαιία ηεο θχζεο 
ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ, πξνέθπςε απφ ηε ζχλζεζε δχν πξνγελέζηεξσλ ζεσξεηηθψλ πιαη-
ζίσλ πνπ έρνπκε αλαπηχμεη θαη εθαξκφδνπκε ηα ηειεπηαία ρξφληα  (Seroglou & Koumaras 
2001, Adúriz-Bravo 2003). Με ην κνληέιν Γλψζε πξνζεγγίδνπκε απφ ηξεηο ζπκπιεξσκαηηθέο 
δηαζηάζεηο κηα δηδαζθαιία ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ, ε νπνία είλαη εκπινπηηζκέλε απφ ζηνη-
ρεία θαη νπηηθέο ηεο θχζεο ηεο επηζηήκεο (Seroglou & Aduriz-Bravo 2007): 

1. Σε γλσζηηθή δηάζηαζε, ε νπνία αθνξά ηε δηδαζθαιία ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ σο έλα 
ζχλνιν κνληέισλ πνπ εξκελεχνπλ ηνλ θφζκν γχξσ καο (ε θχζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ θπ-
ζηθψλ επηζηεκψλ), θαζψο θαη ηε δηδαζθαιία γηα ην επξχηεξν θνηλσληθφ πιαίζην κέζα ζην 
νπνίν νη επηζηεκνληθέο ηδέεο αλαπηχρζεθαλ θαη δηακνξθψζεθαλ (ε θχζε ηνπ πεξηβάιινληνο 

ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ). 

2. Σε κεηαγλσζηηθή δηάζηαζε, ε νπνία εζηηάδεηαη ζην ηη είλαη νη θπζηθέο επηζηήκεο (ε ζπλ-
ζεηηθή θχζε ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ σο λνεηηθνχ πξντφληνο), ζην πψο αιιάδνπλ νη θπζηθέο 
επηζηήκεο ζηελ ηζηνξία (ε θχζε ηεο εμέιημεο θαη ησλ κεζνδνινγηψλ ησλ θπζηθψλ επηζηε-
κψλ), θαη ζηνλ ηξφπν πνπ νη θπζηθέο επηζηήκεο αιιειεπηδξνχλ κε ηελ θνηλσλία θαη ηνλ πν-
ιηηηζκφ (ε θχζε ησλ αιιειεπηδξάζεσλ ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ κε ηελ θνηλσλία, φπνπ αλα-
δεηθλχεηαη ην «πνιηηηζκηθφ απνηχπσκα ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ»). 

3. Σε ζπλαηζζεκαηηθή δηάζηαζε, ε νπνία αλνίγεη ηελ εηθφλα ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ ζεσ-
ξψληαο ηηο ζηάζεηο (θχζε ησλ ζηάζεσλ πνπ εθθξάδνληαη απφ ηηο θπζηθέο επηζηήκεο) θαη ηηο 
αμίεο (θχζε ησλ αμηψλ πνπ θαιιηεξγνχληαη απφ ηηο θπζηθέο επηζηήκεο), νη νπνίεο πέξα απφ 
ζεκειηψδεηο ζηελ ίδηα ηε ιεηηνπξγία ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ, είλαη ζεκαληηθέο θαη επηζπκε-
ηέο ζηελ εθπαίδεπζε πνιηηψλ εγγξάκκαησλ ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο. 
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Δπίζεο, επηρεηξνχκε λα ζπζρεηίζνπκε ηε ζπκβνιή ησλ κεηα-επηζηεκψλ ζηε δηδαζθαιία ηεο 
θχζεο ηεο επηζηήκεο κε ηηο ηξεηο δηαζηάζεηο ηνπ κνληέινπ Γλψζε (GNOSIS). Πξνηείλνπκε 
φηη ε γλσζηηθή δηάζηαζε, ε νπνία αζρνιείηαη κε ην πεξηερφκελν ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ θαη 
ην επξχηεξν θνηλσληθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν νη επηζηεκνληθέο ηδέεο αλαπηχρζεθαλ, κπν-
ξεί λα εκπινπηηζζεί παξαγσγηθά απφ ηε κειέηε ηεο ηζηνξίαο ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ. Αληί-
ζηνηρα, ε κεηαγλσζηηθή δηάζηαζε πνπ επηρεηξεί λα απαληήζεη νπζηαζηηθά ζην εξψηεκα 
«πψο καζαίλνπκε απηφ πνπ καζαίλνπκε;» βξίζθεηαη ζε αλνηρηφ δηάινγν κε ηε θηινζνθία ηεο 
επηζηήκεο. Γηα ην ιφγν απηφ εθηηκνχκε φηη ζα ήηαλ ρξήζηκν λα πξνζεγγίζνπκε ηε δηδαζθαιί-
α ηεο θχζεο ηεο επηζηήκεο σο θπξίσο κηα νκάδα απφ «ηδέεο-θιεηδηά» πξνεξρφκελεο απφ ηε 
θηινζνθία ηεο επηζηήκεο, ηνπνζεηεκέλεο ζε έλα ζθεληθφ δηακνξθσκέλν απφ ηελ ηζηνξία ηεο 
επηζηήκεο θαη αλαθεξφκελν ζε ζπγθεθξηκέλα ηζηνξηθά γεγνλφηα θαη εθθξάδνληαο παξάιιε-
ια ηηο θνηλσληνινγηθέο πξνεθηάζεηο ηεο επηζηήκεο ελάληηα ζην δνγκαηηζκφ θαη ηνλ ειηηηζκφ 
πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηνλ «επηζηεκνληζκφ». Σέινο, ηδέεο πξνεξρφκελεο απφ ηελ θνηλσληνινγία 
ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ θαη ηηο ζχγρξνλεο ζπνπδέο ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο, ζα κπνξνχζαλ 
λα θσηίζνπλ ηηο πνιιαπιέο νπηηθέο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο δηάζηαζεο, ε νπνία αζρνιείηαη κε 
ηε ζπκβνιή ηεο δηδαζθαιίαο ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ ζηελ θαιιηέξγεηα αμηψλ θαη ζηάζεσλ 
πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηνπο πνιίηεο πνπ είλαη εγγξάκκαηνη ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο (Seroglou & 
Aduriz-Bravo 2007). ηνλ Πίλαθα 1 παξνπζηάδνληαη ζπλζεηηθά φινη νη παξαπάλσ παξάκε-

ηξνη ηνπ κνληέινπ Γλψζε.  

Πίλαθαο 1: Σν κνληέιν Γλψζε (GNOSIS) 

 

Σν κνληέιν Γλψζε καο παξέρεη ηηο βαζηθέο δνκηθέο θαηεπζχλζεηο γηα ην ζρεδηαζκφ ησλ κα-
ζεκάησλ καο γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ κειινληηθψλ θαη ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθψλ, ηφζν ζην 

Γλώζε  -  GNOSIS 
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δηάζηαζε θύζε ηεο επηζηήκεο κεηα- επηζηήκε 

γλσζηηθή 

 ε θχζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ θπζηθψλ 
επηζηεκψλ 

 ε θχζε ηνπ πεξηβάιινληνο ησλ θπζηθψλ 
επηζηεκψλ 

ηζηνξία 

ησλ θπζηθψλ 
επηζηεκψλ 

κεηαγλσ-
ζηηθή 

  ε ζπλζεηηθή θχζε ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ 
σο λνεηηθνχ πξντφληνο 

  ε θχζε ηεο εμέιημεο θαη ησλ κεζνδνινγηψλ 
ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ 

 ε θχζε ησλ αιιειεπηδξάζεσλ ησλ θπζηθψλ 
επηζηεκψλ κε ηελ θνηλσλία 

θηινζνθία 

ησλ θπζηθψλ 
επηζηεκψλ 

ζπλαηζζε-
καηηθή 

 θχζε ησλ ζηάζεσλ πνπ εθθξάδνληαη απφ ηηο 
θπζηθέο επηζηήκεο 

 θχζε ησλ αμηψλ πνπ θαιιηεξγνχληαη απφ ηηο 
θπζηθέο επηζηήκεο 

θνηλσληνινγία 
ησλ θπζηθψλ 
επηζηεκψλ 



274  ΔΓΗΦΔ 2008  

 

Σκήκα Γηδαθηηθήο ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ (CEFIEC) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Buenos Aires 
ζηελ Αξγεληηλή, φζν θαη ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Αξηζηνηειείνπ 
Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο ζηελ Διιάδα. Υξεζηκνπνηψληαο ην κνληέιν Γλψζε, ζρεδηά-
δνπκε θαη αμηνινγνχκε δξαζηεξηφηεηεο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο θχζεο ησλ θπζηθψλ επηζηε-
κψλ. Θεσξνχκε φηη ην κνληέιν Γλψζε ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αμηνιφγεζε 
ηεο εθαξκνζηκφηεηαο άιισλ αλάινγσλ πξνηάζεσλ, θαζψο θαη γηα ηε κειέηε θαη αλάιπζε 
ησλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ εθαξκνγή δηδαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ γηα ηε 
δηδαζθαιία ηεο θχζεο ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ. 

ΓΤΟ „ΠΑΡΑΛΛΖΛΔ‟ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΟΤ ΜΟΝΣΔΛΟΤ ΓΝΧΖ 

Υξεζηκνπνηψληαο ην κνληέιν Γλψζε, ζρεδηάζακε δχν δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο εθαξκφζακε 
ζηα πιαίζηα ηεο εθπαίδεπζεο κειινληηθψλ θαη ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθψλ ζην Buenos Aires 
θαη ζηε Θεζζαινλίθε. Οη δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο ζην πιαίζην ησλ νπνίσλ ρξεζηκνπνηήζε-
θαλ νη δξαζηεξηφηεηεο απηέο, απνηεινχλ δηαδηθαζίεο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο εκπλεπζκέ-
λεο απφ θαη εκπινπηηζκέλεο κε εξεπλεηηθά δεδνκέλα (Millar et al, 2006). ηηο δπν 
«παξάιιειεο» απηέο εθαξκνγέο, δηαπξαγκαηεπηήθακε ηηο αθφινπζεο φςεηο ηεο δηδαζθαιίαο 

ηεο θχζεο ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ ζε θαζεκία απφ ηηο δηαζηάζεηο ηνπ κνληέινπ Γλψζε:  

1. Γλσζηηθή δηάζηαζε. Οη δάζθαινη θαη νη δαζθάιεο ζπδεηνχλ γηα ηε ζρέζε αλάκεζα ζην 
δεκηνπξγφ θαη ην δεκηνχξγεκα ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο θαη ηελ ηερλνινγία, ελψ κηα ηζην-
ξηθή αλαζθφπεζε ηεο εμέιημεο απηήο ηεο ζρέζεο πξαγκαηνπνηείηαη εζηηάδνληαο ζε επη-
ιεγκέλα ζεκεία-ζηαζκνχο απηήο ηεο εμέιημεο. ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο έξρνληαη ζην 
πξνζθήλην κηα ζεηξά απφ εζηθά δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ επηζηεκνληθή δεκηνπξγία, 
θαζψο θαη νη εζηθέο επζχλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε απηά, θαζψο νη δάζθαινη θαη νη δαζθά-
ιεο δηαπξαγκαηεχνληαη έλλνηεο φπσο ε θισλνπνίεζε, ε επγνληθή, ε επζαλαζία θ.ά.   

2. Μεηαγλσζηηθή δηάζηαζε. Οη δάζθαινη θαη νη δαζθάιεο ελζαξξχλνληαη λα δηαηππψζνπλ 
ηηο απφςεηο ηνπο θαη λα επηρεηξεκαηνινγήζνπλ γηα ην είδνο θαη ηε θχζε ησλ εξσηήζεσλ 
γηα ηηο νπνίεο αλαδεηνχλ απαληήζεηο νη θπζηθέο επηζηήκεο ζρεηηθά κε ηε «δεκηνπξγία», 
θαζψο θαη γηα ην είδνο θαη ηε θχζε ησλ θηινζνθηθψλ εξσηεκάησλ πνπ ππξνδνηνχλ ηελ 
παξαπάλσ αλαδήηεζε ζην ρψξν ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ. ηε ζπδήηεζή ηνπο ζπλήζσο 
αθηεξψλνπλ έλα ζεκαληηθφ κέξνο ζηηο απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο πνπ ελζαξξχλνπλ ή θαη 
πξηκνδνηνχλ ηηο δηάθνξεο θαηεπζχλζεηο ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο, θαζψο θαη ζηα απν-
ηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζηηο θπζηθέο  επηζηήκεο πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο κνξθνπνηνχλ, αι-
ιάδνπλ θαη αλαζεσξνχλ ηηο θνηλσληθέο θαη πνιηηηζκηθέο δνκέο.   

3. πλαηζζεκαηηθή δηάζηαζε. Οη δάζθαινη θαη νη δαζθάιεο έξρνληαη αληηκέησπνη θαη επαλε-
θηηκνχλ ηηο δηθέο ηνπο, ηηο πξνζσπηθέο ηνπο ζηάζεηο θαη αμίεο ζρεηηθά κε ηελ επηζηεκνλη-
θή δεκηνπξγία, ηνπο ζηφρνπο θαη ηα θίλεηξα ηεο επηζηεκνληθήο δεκηνπξγίαο, ηελ 
«αλεμαξηεζία» ηνπ δεκηνπξγήκαηνο απφ ην δεκηνπξγφ θ.ά. κέζα απφ κηα ελδηαθέξνπζα 
κεηάζεζε ηνπ ξφινπ ηνπο: Λεηηνπξγψληαο σο «αθξναηήξην» ησλ αθεγήζεσλ πνπ παξα-
θνινπζνχλ, ληψζνπλ φηη βξίζθνληαη ζε κηα απφζηαζε αζθαιείαο απφ ηηο ζηάζεηο θαη ηηο 
αμίεο πνπ ζπδεηηνχληαη, θξίλνληαη, αμηνινγνχληαη θαη επαλεθηηκνχληαη.  

Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεδηάζακε ζηελ εθαξκνγή απηή ηνπ κνληέινπ Γλψζε ζηεξίδνληαη 
ζηε ρξήζε ησλ αθεγήζεσλ ζηε δηδαζθαιία ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ, κηα θαη νη αθεγήζεηο 
απνηεινχλ έλα πνιπδχλακν δηδαθηηθφ εξγαιείν πνπ ελζαξξχλεη ηελ πνηνηηθή θαη νπζηαζηηθή 
κάζεζε ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο. Οη αθεγήζεηο απηέο, κε ηε κνξθή θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαη-
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ληψλ, κχζσλ, πνηεκάησλ, άξζξσλ απφ εθεκεξίδεο θηι. καο πξνζθέξνπλ έλα δπλακηθφ ζθε-
ληθφ πεξηβάιινλ θαη ζέηνπλ κε άκεζν ηξφπν ελδηαθέξνληα δεηήκαηα γηα λα δηδάμνπκε φςεηο 
ηεο θχζεο ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ κε έλα γφληκν θαη δεκηνπξγηθφ ηξφπν. ην παξειζφλ, κε 
ηελ πξνθνξηθή αθήγεζε γίλνληαλ γλσζηέο απφ ζηφκα ζε ζηφκα κέζα απφ ηελ πξνθνξηθή 
παξάδνζε φκνξθεο ηζηνξίεο πνπ πξνθαινχζαλ ηελ θαληαζία καο, έκελαλ αλεμίηεια ραξαγ-
κέλεο ζηε κλήκε καο θαη καο ζπγθηλνχζαλ  αμηνκλεκφλεπηεο, ελδηαθέξνπζεο, πξνθιεηηθέο. 
ήκεξα, ηελ πξνθνξηθή αθήγεζε έξρνληαη λα αληηθαηαζηήζνπλ νη θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο, 
νη πνιπδχλακεο νπηηθέο απηέο αθεγήζεηο πνπ παξνπζηάδνπλ κε εληππσζηαθφ θαη απνιαπ-
ζηηθφ ηξφπν αμέραζηεο θαη ελδηαθέξνπζεο ηζηνξίεο (Seroglou & Aduriz-Bravo 2007).  

Οη αθεγήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ εθαξκνγή καο απηή είλαη ε ηαηλία επηζηεκνληθήο 
θαληαζίαο Blade Runner, ζηε δξαζηεξηφηεηα πνπ αλαπηχρζεθε ζηε Θεζζαινλίθε, θαη ν 
εβξατθφο κχζνο ηνπ „Golem‟, ζηε δξαζηεξηφηεηα πνπ αλαπηχρζεθε ζην Buenos Aires. 

ηελ Γξαζηεξηφηεηα 1 (Οη ξεπιίθεο ηνπ Blade Runner), νη δάζθαινη θαη νη δαζθάιεο παξα-
θνινπζνχλ επηιεγκέλα απνζπάζκαηα απφ ηελ ηαηλία επηζηεκνληθήο θαληαζίαο Blade Run-
ner θαη ζπδεηνχλ αξρηθά ζε κηθξέο νκάδεο θαη ζηε ζπλέρεηα φινη θαη φιεο καδί. ηελ ηαηλία, 
νη δάζθαινη θαη νη δαζθάιεο παξαθνινπζνχλ: 

α) πέληε αλζξψπηλεο ξεπιίθεο πνπ, κε θίλδπλν ηεο δσήο ηνπο, αγσλίδνληαη λα ζπλαληήζνπλ 
ην δεκηνπξγφ ηνπο (νη ξεπιίθεο είλαη ηέιεηα δεκηνπξγήκαηα ηεο βηνηερλνινγίαο πνπ θαί-

λνληαη, ζθέθηνληαη θαη ληψζνπλ ζαλ άλζξσπνη), 

β) ηελ πξφζσπν κε πξφζσπν αληηπαξάζεζε ηνπ αξρεγνχ ησλ ξεπιίθσλ κε ηνλ επθπή δεκη-
νπξγφ ηνπο πνπ ηνπο ζρεδίαζε θαη είρε ηελ επίβιεςε ηεο «θαηαζθεπήο» ηνπο θαη ηελ 
έθθιεζε ηνπ γηα κεγαιχηεξν ρξφλν δσήο (νη ξεπιίθεο έρνπλ δηάξθεηα δσήο κφλν πέληε 
ρξφληα),  

γ) ηε ζηαδηαθή εμφλησζε φισλ ησλ ξεπιίθσλ απφ ηνλ Blade Runner (έλαλ ληεηέθηηβ κε απν-
ζηνιή λα ζθνηψλεη ηηο ξεπιίθεο πνπ επαλαζηαηνχλ),  

δ) ηελ ηειηθή ζπλάληεζε θαη κέρξη ηέινπο κάρε ηνπ αξρεγνχ ησλ ξεπιίθσλ κε ηνλ Blade 
Runner, φπνπ ε ξεπιίθα ζψδεη ηειηθά ηε δσή ηνπ δηψθηε ηνπο θαη ηνπ κηιά ιίγν πξηλ πε-
ζάλεη γηα ηνλ αγψλα ηνπο γηα ειεπζεξία θαη γηα ηνλ πφλν ηεο απψιεηαο θαη ιήζεο ζην 
ρξφλν φισλ απηψλ ησλ γλψζεσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο εκπεηξίεο, ηηο κλήκεο θαη ηηο 
ζθέςεηο ησλ ξεπιίθσλ, πνπ θπζηθά παχνπλ λα ππάξρνπλ απφ ηε ζηηγκή πνπ απηέο πε-
ζαίλνπλ.  

Γηα πεξίπνπ 35 ιεπηά νη κειινληηθνί θαη ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε 
δξαζηεξηφηεηα παξαθνινπζνχλ ηα παξαπάλσ επηιεγκέλα απνζπάζκαηα ηεο ηαηλίαο. Μέζα 
ζηα 35 απηά ιεπηά νη δάζθαινη θαη νη δαζθάιεο ζηγά ζηγά αιιάδνπλ ζηάζε απέλαληη ζηνλ 
αγψλα ησλ ξεπιίθσλ. Δλψ αξρηθά είλαη ελαληίσλ ηνπο, ζηε ζπλέρεηα ηνπο ππνζηεξίδνπλ φιν 
θαη πεξηζζφηεξν. Δλψ παξαθνινπζνχλ ηελ ηαηλία, αλαγλσξίδνπλ θαη θαηαγξάθνπλ ηα επη-
ζηεκνληθά εξσηήκαηα θαη ηα θηινζνθηθά εξσηήκαηα πνπ ηίζεληαη απφ ηελ ηαηλία θαη ππν-
γξακκίδνληαη απφ ηε ζθελνζεζία. ηε ζπλέρεηα, γηα πεξίπνπ 40 ιεπηά νη δάζθαινη θαη νη 
δαζθάιεο ζπδεηνχλ ζε κηθξέο νκάδεο θαη θαηαγξάθνπλ ηηο ζθέςεηο ηνπο ζρεηηθά ηε ζρέζε 
αλάκεζα ζηα επηζηεκνληθά θαη ηα θηινζνθηθά εξσηήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ ηαηλία 
θαη αθνξνχλ ηελ επηζηεκνληθή δεκηνπξγία. ην ηέινο, θαη πάιη γηα πεξίπνπ 40 ιεπηά, νη 
ζέζεηο θαη νη ηδέεο ησλ δηαθφξσλ νκάδσλ ζπδεηηνχληαη απφ φινπο καδί θαη ην ζχλνιν ηεο 
ηάμεο ζπκκεηέρεη ζε κηα αληηπαξάζεζε επηρεηξεκάησλ (Seroglou & Aduriz-Bravo 2007) . 
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ηε δξαζηεξηφηεηα 2 (Ο γίγαληαο ηεο Balvanera), παξνπζηάδεηαη ζηνπο δαζθάινπο θαη ηηο 
δαζθάιεο ν εβξατθφο κχζνο ηνπ „Golem‟ ζε ηξεηο εθδνρέο, ζε θάζε κηα απφ ηηο νπνίεο ρξεζη-
κνπνηείηαη έλα δηαθνξεηηθφ είδνο αθήγεζεο. Πξψηα παξαθνινπζνχλ κηα αλαπαξάζηαζε ηνπ 
αξρηθνχ κχζνπ ηνπ ‗Golem‘. Σν „Golem‟ ήηαλ έλα κπζηθφ νλ πνπ ζεσξείηαη φηη ην δεκηνχξγε-
ζε απφ πειφ ν ξαβίλνο Loew ζηελ Πξάγα ηνλ 16ν αηψλα. Σν ‗Golem‘ ήηαλ αηειέο θαη δελ είρε 
απφ κφλν ηνπ δσή. Μφλν φηαλ ν ξαβίλνο Loew έβαδε ζην ζηφκα ηνπ „Golem‟ έλα θνκκαηάθη 
ραξηί κε κηα αξραία ηεξή ιέμε πνπ αθνξνχζε ηε δεκηνπξγία γξακκέλε πάλσ ηνπ, ηφηε θαη 
κφλν φζν ην ραξηί ήηαλ κέζα ζην ζηφκα ηνπ, ην „Golem‟ ήηαλ δσληαλφ θαη θάησ απφ ηνλ 
έιεγρν ηνπ δεκηνπξγνχ ηνπ. Αιιά κηα κέξα ην „Golem‟ μέθπγε απφ ηνλ έιεγρν ηνπ ξαβίλνπ 
θαη πξνθάιεζε κεγάιεο θαηαζηξνθέο ζηελ πφιε. Δθηφο απφ ην κχζν, νη εθπαηδεπηηθνί κειε-
ηνχλ θαη έλα πνίεκα ηνπ Jorge Luis Borges πνπ αλαθέξεηαη ζε απηφ ην κπζηθφ πιάζκα θαη 
ζε έλα απφθνκκα εθεκεξίδαο πνπ κηιά γηα έλαλ ηνπηθφ κχζν ηνπ Buenos Aires, ην κχζν ηνπ 
γίγαληα ηεο Balvanera, ν νπνίνο ππνηίζεηαη φηη ήηαλ ην „Golem‟ ηεο Πξάγαο πνπ πέξαζε ηνλ 
αηιαληηθφ θξπκκέλν ζην ακπάξη ελφο πινίνπ θαη έθηαζε ζηελ Αξγεληηλή καδί κε ηνλ ππφινη-
πν εβξατθφ πιεζπζκφ πνπ έθηαζε απφ ηελ Δπξψπε. Κάζε κηα απφ ηηο παξαπάλσ αθεγή-
ζεηο πξνζθέξεη ζηνπο δαζθάινπο θαη ηηο δαζθάιεο πινχζην πιηθφ γηα λα ζπδεηήζνπλ θαη λα 
επηρεηξεκαηνινγήζνπλ πάλσ ζηα βαζηθά δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ επηζηεκνληθή δεκηνπξ-
γία, εζηηάδνληαο ηδηαίηεξα ζηε ζρέζε αλάκεζα ζην δεκηνχξγεκα θαη ηνλ δεκηνπξγφ, ζηελ 
«αλεμαξηεζία» ηνπ δεκηνπξγήκαηνο, θαζψο θαη ηηο θνηλσληθέο απαηηήζεηο γη‟ απηφ (Seroglou 
& Aduriz-Bravo 2007).  

Δπηιέμακε σο αθνξκή ηηο ηζηνξίεο ησλ ξεπιίθσλ θαη ηνπ Golem γηα λα πξνθαιέζνπκε ηνπο 
δάζθαινπο θαη ηηο δαζθάιεο λα αλαινγηζηνχλ θαη λα ζπδεηήζνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηε 
θχζε ηεο επηζηεκνληθήο δεκηνπξγίαο, έρνληαο ππφςε καο ηελ αθφινπζε αλαινγία: νη θπζη-
θέο επηζηήκεο ζην ζχλνιφ ηνπο είλαη έλα αλζξψπηλν δεκηνχξγεκα θαη κπνξνχλ λα επεξεά-
ζνπλ θαη λα αιιάμνπλ ηε δσή καο πξνο ην θαιχηεξν, αιιά κπνξεί θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ 
εθηφο ειέγρνπ θαηαζηξνθηθά απέλαληη ζην ζχλνιν ηνπ αλζξψπηλνπ πνιηηηζκνχ φηαλ σο έλα 
άιιν Golem ή κηα ξεπιίθα βγνπλ εθηφο ειέγρνπ (Collins & Pinch 1998). Δπίζεο γηα καο πνπ 
πξνζπαζνχκε λα κειεηήζνπκε θαη λα δηεξεπλήζνπκε ηε δηδαζθαιία ησλ θπζηθψλ επηζηε-
κψλ, αιιά θαη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ δηδάζθνπλ θαζεκεξηλά ζηελ ηάμε, είλαη γλσζηφ 
φηη ε ίδηα ε δηδαζθαιία ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ είλαη κηα αλζξψπηλε δεκηνπξγία πνπ ζαλ 
έλα Golem ή κηα ξεπιίθα κπνξεί λα απνδεηρζεί σθέιηκε ή θαηαζηξεπηηθή ζηελ πνξεία ησλ 
καζεηψλ θαη ησλ καζεηξηψλ καο πξνο ηε κάζεζε. 

ΑΝΑΛΤΟΝΣΑ ΣΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ  

Οη παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηεο ζρεδηάζηεθαλ ρξεζηκνπνηψληαο ην κνληέιν Γλψζε, εθαξκφ-
ζηεθαλ ζηελ εθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθψλ ζηε Θεζζαινλίθε θαη ην Buenos Aires θαη ζηε ζπλέ-
ρεηα ηα δεδνκέλα απφ ηελ εθαξκνγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη πάιη αλαιχζεθαλ κε ην κνληέ-
ιν Γλψζε. Οη δάζθαινη θαη νη δαζθάιεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ δηπιή απηή εθαξκνγή, θαηά 
ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ ζπδήηεζαλ θαη επηρεηξεκαηνιφγεζαλ πάλσ ζηα αθφινπζα ζέκα-
ηα πνπ αθνξνχλ ηε θχζε ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ γηα θάζε κηα απφ ηηο δηαζηάζεηο ηνπ κν-

ληέινπ Γλψζε (Seroglou & Aduriz-Bravo 2007):  

1. Γλσζηηθή δηάζηαζε. ρεηηθά κε ηε θχζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ νη 
δάζθαινη θαη νη δαζθάιεο αλαξσηήζεθαλ εάλ νη θπζηθέο επηζηήκεο κπνξεί λα καο βνεζή-
ζνπλ λα αληηκεησπίζνπκε πξνβιήκαηα πνπ κνηάδνπλ άιπηα φπσο π.ρ. ε αχμεζε ηεο δηάξθεη-
αο ηεο δσήο ησλ αλζξψπσλ. Δπίζεο, ζρεηηθά κε ηε θχζε ηνπ πεξηβάιινληνο κέζα ζην νπνίν 
νη θπζηθέο επηζηήκεο δηακνξθψλνληαη θαη εμειίζζνληαη, νη εθπαηδεπηηθνί επηρεηξεκαηνιφγε-
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ζαλ γηα ην εάλ αληηιακβάλνληαη ηε δσή σο δεκηνχξγεκα ή σο θαηαζθεχαζκα.  

2. Μεηαγλσζηηθή δηάζηαζε. Οη δάζθαινη θαη νη δαζθάιεο ζηηο ζπδεηήζεηο ηνπο ππνζηήξημαλ 
φηη ηα επηζηεκνληθά εξσηήκαηα πνιιέο θνξέο ζπλαληηνχληαη θαη αιιειεπηδξνχλ κε ηα αληί-
ζηνηρα θηινζνθηθά εξσηήκαηα, αλαξσηήζεθαλ γηα ην εάλ ππάξρνπλ φξηα ζε απηήλ ηελ αιιε-
ιεπίδξαζε θαη νδεγήζεθαλ έηζη ζηελ αλαζεψξεζε ησλ απφςεψλ ηνπο ζρεηηθά κε ηελ ζπλζε-
ηηθή θχζε ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ σο λνεηηθνχ πξντφληνο. πλέρηζαλ λα επηρεηξεκαηνιν-
γνχλ γηα ηα φξηα ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ θαη γηα ηηο παξακέηξνπο πνπ νξίδνπλ ηα φξηα απηά 
εζηηάδνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ζηε θχζε ηεο εμέιημεο θαη ησλ κεζνδνινγηψλ ησλ θπζηθψλ 
επηζηεκψλ. Αζρνιήζεθαλ επίζεο αξθεηά κε ην ζεκεξηλά βηνεζηθά δηιήκκαηα πνπ αληηκεησ-
πίδνπκε θαη ζπδήηεζαλ γηα πσο ζα πξέπεη λα εμειηρζεί ε έξεπλα ζηε γελεηηθή θαη πσο ηα 
απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο απηήο ζα πξέπεη λα ηα δηαρεηξηζηεί ε θνηλσλία πξνο φθειφο ηεο, 
εθθξάδνληαο έηζη ηνλ ηξφπν πνπ αληηιακβάλνληαη ηε θχζε ησλ αιιειεπηδξάζεσλ επηζηήκεο 
θαη θνηλσλίαο. 

3. πλαηζζεκαηηθή δηάζηαζε. Σα επηρεηξήκαηα ησλ δαζθάισλ ζρεηηθά κε ηε θχζε ησλ ζηά-
ζεσλ πνπ εθθξάδνληαη απφ ηηο θπζηθέο επηζηήκεο νπζηαζηηθά αθνξνχζαλ ηνπο ζηφρνπο ησλ 
θπζηθψλ επηζηεκψλ (θαη εηδηθά ηεο έξεπλαο ζηε γελεηηθή) θαη πην ζπγθεθξηκέλα αλαξσηήζε-
θαλ εάλ ε έξεπλα ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο ζα πξέπεη λα ζηνρεχεη ζηελ αζαλαζία, ζηελ αηψλη-
α λεφηεηα, ζηε γελεηηθή θπιεηηθή βειηίσζε θηι. ή ζε κηα θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο γηα φινπο 
θαη φιεο. Σέινο, νη δάζθαινη θαη νη δαζθάιεο ζπδήηεζαλ ηε ζεκαζία ηνπ θέδξνπο ζηε ζχγ-
ρξνλε θνηλσλία θαη επηρεηξεκαηνιφγεζαλ εάλ ζα πξέπεη λα εθκεηαιιεπφκαζηε ζην κέγηζην 
ηε δπλακηθή ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ (θαη ηδηαίηεξα ηεο έξεπλαο ζηε γελεηηθή) θαη ηεο επηζηε-
κνληθήο δεκηνπξγίαο νδεγνχκελνη κφλν απφ ην νηθνλνκηθφ ζπκθέξνλ θαη ην θέξδνο, εθθξά-
δνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηηο ζθέςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηε θχζε ησλ αμηψλ πνπ νη θπζηθέο 
επηζηήκεο θαιιηεξγνχλ.  

Σα παξαπάλσ απνηειέζκαηα καο θάλνπλ λα ζεσξνχκε φηη ην κνληέιν Γλψζε κπνξεί λα 
ζπκβάιιεη ζην ζρεδηαζκφ θαη ηε αμηνιφγεζε δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ εθ-
παηδεπηηθψλ ζηε δηδαζθαιία ηεο θχζεο ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ, κηα θαη θαίλεηαη λα φηη 
ρξεζηκνπνηψληαο ην κνληέιν απηφ ζρεδηάδνπκε δξαζηεξηφηεηεο πνπ δίλνπλ ζηνπο εθπαη-
δεπφκελνπο ηελ επθαηξία λα ζπδεηήζνπλ γηα ηε θχζε ησλ θνηλσληθψλ πξνζδνθηψλ, αιιειε-
πηδξάζεσλ θαη απνηειεζκάησλ πνπ επεξεάδνπλ ηηο θπζηθέο επηζηήκεο θαη πνπ ηαπηφρξνλα 
νη θπζηθέο επηζηήκεο πξνθαινχλ, κέζα ζε κηα επηρεηξνχκελε αλαπιαηζίσζε ηεο δηδαζθαιί-
αο ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ.  
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ΠΔΡΙΛΖΦΖ: Ζ παξνχζα εξγαζία παξνπζηάδεη κηα έξεπλα πνπ ζρεδηάζηεθε θαη πξαγκαην-
πνηήζεθε κε ζηφρν ηελ πξνζέγγηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ καγλεηηζκνχ ζε 25 παηδηά πξνζρν-
ιηθήο ειηθίαο (λήπηα), κέζσ κηαο εηδηθά ζρεδηαζκέλεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο πνπ ελζσκά-
ησλε δξαζηεξηφηεηεο δξακαηηθνχ παηρληδηνχ θαη δηήγεζεο ηζηνξηψλ. Σα παηδηά δελ είραλ 
δηδαρζεί πξνεγνχκελα ηίπνηα ζρεηηθφ κε ην θπζηθφ απηφ θαηλφκελν ζην λεπηαγσγείν. Ο 
ζρεδηαζκφο ηεο έξεπλαο πεξηιάκβαλε ηελ θαηαγξαθή ησλ πξνυπαξρνπζψλ αληηιήςεσλ ησλ 
παηδηψλ αλαθνξηθά κε ην Μαγλεηηζκφ (πξν-έιεγρνο), ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε θαη ηέινο ηνλ 
κεηα-έιεγρν πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί ε παξέκβαζε θαη λα θαηαγξαθνχλ νη ηπρφλ δηαθν-
ξνπνηήζεηο ζηηο αληηιήςεηο ησλ παηδηψλ. Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ ήηαλ ελζαξξπληη-
θά, θαζψο ππήξμε κεγάιε βειηίσζε ζηηο αληηιήςεηο ησλ παηδηψλ ζε ζχγθξηζε κε ηελ πξνυ-

πάξρνπζα γλψζε αλαθνξηθά κε θεληξηθέο πηπρέο ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ καγλεηηζκνχ. 

ΛΔΞΔΙ-ΚΛΔΙΓΙΑ: Γηήγεζε ηζηνξηψλ, ζεαηξηθφ παηρλίδη, καγλεηηζκφο, λεπηαγσγείν 

 

 

ΔΙΑΓΧΓΖ 

Οη αληηιήςεηο ησλ παηδηψλ γηα ην καγλεηηζκφ 

Μηα απφ ηηο έλλνηεο ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ, γηα ηελ νπνία ιίγεο έξεπλεο έρνπλ δεκνζηεπ-
ζεί, φζνλ αθνξά παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο, είλαη ν καγλεηηζκφο. Απνηειεί έλα θαηλφκελν 
ειθπζηηθφ θαη νηθείν ζηα παηδηά, θαζψο απφ ηελ θαζεκεξηλή ηνπο εκπεηξία είλαη εμνηθεησκέ-
λα κε ηε ρξήζε καγλεηψλ. Σαπηφρξνλα, σζηφζν, ην θαηλφκελν ηνπ καγλεηηζκνχ είλαη εμαηξε-
ηηθά πνιχπινθν ζηελ εξκελεία ηνπ. Σα πεξηζζφηεξα παηδηά δπζθνιεχνληαη λα εμεγήζνπλ 
απηφ ην θαηλφκελν θαη ην απνδίδνπλ ζηελ „θφιια‟ πνπ κπνξεί λα ππάξρεη πίζσ απφ ην κα-
γλήηε ή ζηηο καγηθέο ηνπ ηδηφηεηεο (Harlan & Rivkin, 2000, Wenham, 1995, Barrow, 1987). Ο 
Selman (1982), ζε κηα έξεπλα κε παηδηά πξνζρνιηθήο θαη πξψηεο ζρνιηθήο ειηθίαο, βξήθε 
φηη είραλ δχν επίπεδα αληηιήςεσλ γηα ηνπο καγλήηεο. ην πξψην απιψο ζπλέδεαλ δηάθνξα 
γεγνλφηα κεηαμχ ηνπο, ελψ ζην δεχηεξν επίπεδν πηνζεηνχζαλ ηελ αληίιεςε φηη κηα αφξαηε 
δχλακε βνεζά ηνπο καγλήηεο λα «ηξαβνχλ ηα αληηθείκελα». 

Αθφκα θαη κεηά ηε δηδαζθαιία ην επίπεδν θαηαλφεζεο ησλ παηδηψλ γηα ηηο καγλεηηθέο δπλά-
κεηο κπνξεί λα κελ βειηηψλεηαη ζεκαληηθά. Ο Finley (1986) κειέηεζε ηελ επίδξαζε ελφο ηειε-
νπηηθνχ πξνγξάκκαηνο γηα ηνπο καγλήηεο ζε παηδηά θαη βξήθε φηη ελψ πξηλ ηελ παξαθνινχ-
ζεζή ηνπ πίζηεπαλ φηη νη καγλήηεο «θνιιάλε» ζε ζπγθεθξηκέλα αληηθείκελα, φπσο νη θαξθί-
ηζεο θαη νη ζπλδεηήξεο, κεηά ηελ παξαθνινχζεζε εμέθξαζαλ ηελ άπνςε φηη νη καγλήηεο 
κάιινλ «ζεθψλνπλ», παξά «θνιιάλε» ζηα αληηθείκελα. Γεληθά, απφ ηηο έξεπλεο απνδεηθλχε-
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ηαη φηη ηα παηδηά δελ έρνπλ πηνζεηήζεη ηηο έλλνηεο «έιθσ», «απσζψ» θαη «καγλεηίδσ» (Driver 
et al., 2000), ελψ πνιιά πηνζεηνχλ ελαιιαθηηθέο αληηιήςεηο επηθαινχκελα έλα είδνο 
„βαξχηεηαο‟ (Barrow, 1987). Ζ πεξηνξηζκέλε επηηπρία ηέηνησλ παξεκβάζεσλ είλαη πηζαλφ λα 
νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ε ίδηα ε δηδαζθαιία απνπξνζαλαηνιίδεη ηα παηδηά απφ ηηο θαζεκε-
ξηλέο εκπεηξίεο ηνπο γηα ην καγλεηηζκφ. Γηα ην ιφγν απηφ πξνηείλεηαη νη δηδαθηηθέο παξεκβά-
ζεηο λα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηηο θαζεκεξηλέο εκπεηξίεο ησλ παηδηψλ θαη λα εζηηάδνπλ 
ζηελ πξαθηηθή ρξήζε ησλ καγλεηψλ (Driver, 1989, Driver et al., 2000, Driver & Oldham, 
1986).  

ε δχν ηέηνηνπ είδνπο εξεπλεηηθέο παξεκβάζεηο, ηα λήπηα πνπ ζπκκεηείραλ παξνπζίαζαλ 
αμηνζεκείσηε βειηίσζε, θαζψο ήηαλ ζε ζέζε λα θαηαλνήζνπλ ηηο ειθηηθέο ηδηφηεηεο ησλ κα-
γλεηψλ, λα αλαγλσξίζνπλ ην πιηθφ θαηαζθεπήο σο θξηηήξην γηα ηελ έιμε ελφο αληηθεηκέλνπ 
απφ ην καγλήηε (Καθαλά & Καδέια, 2003), λα δηαθξίλνπλ ηα καγλεηηδφκελα θαη κε καγλεηη-
δφκελα πιηθά, θαζψο θαη ηηο ειθηηθέο θαη απσζηηθέο δπλάκεηο κεηαμχ ησλ καγλεηψλ 
(Ραβάλεο, 2002). 

Σν δξακαηηθφ παηρλίδη θαη ε δηήγεζε ηζηνξηψλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ Φπζηθψλ Δπη-
ζηεκψλ 

Οη δξαζηεξηφηεηεο ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ζε παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο ζα πξέπεη λα 
γίλνληαη βάζεη ησλ δεδνκέλσλ ηεο γλσζηηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο ειηθίαο ηνπο, ψζηε λα κπν-
ξνχλ λα γίλνπλ θαηαλνεηέο, αιιά θαη λα πξνζειθχζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο (Hadzigeorgiou 
& Stefanich, 2000). Σν δξακαηηθφ παηρλίδη θαη ε δηήγεζε ηζηνξηψλ απνηεινχλ δχν εξγαιεία 
δηδαζθαιίαο ησλ νπνίσλ νη ηερληθέο ρξεζηκνπνηνχληαη νινέλα θαη ζπρλφηεξα ζηηο δξαζηε-
ξηφηεηεο γηα ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο θαη θπξίσο ζε απηέο πνπ απεπζχλνληαη ζε κηθξά παηδηά 
(Απγεηίδνπ, 2001, Γξακκαηάο, 1996, Farrow & Tate, 1992, Faure & Lascar, 1990, Metcalfe et 
al., 1984).  

Δηδηθφηεξα, ην δξακαηηθφ παηρλίδη απνηειεί έλα κέζν γηα ηελ ελεξγφ θαη πεηξακαηηθή κάζε-
ζε. Με ην δξακαηηθφ παηρλίδη πξνσζείηαη ε θνηλσληθή κάζεζε αλάκεζα ζηα παηδηά, ελψ 
απμάλεηαη ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ην ζέκα πνπ δηδάζθεηαη, θαζψο επίζεο θαη ε ζπκκεηνρή 
ηνπο ζε απηφ. Παξάιιεια ελζαξξχλεηαη θαη εληζρχεηαη ε επηθνηλσλία (Begoray & Stinner, 
2005, Γέξνπ, 1984), αιιά θαη ε αλαινγηθή ζθέςε, γεγνλφο πνπ βνεζά ηα παηδηά λα θαηα-
λννχλ θαιχηεξα ηε ιεηηνπξγία ησλ θπζηθψλ θαηλνκέλσλ (McSharry & Jones, 2000, Κνπξε-
ηδήο, 2001, Άιθεζηηο, 1989, Jarrett, 1997, Resnick & Wilensky, 1998). 

Δθπαηδεπηηθνί πνπ επέιεμαλ ην δξακαηηθφ παηρλίδη σο δηδαθηηθή κέζνδν γηα λα πξνζεγγί-
ζνπλ ζέκαηα ηερλνινγίαο, νηθνινγίαο, αζηξνλνκίαο, ζεξκφηεηαο, αιιαγψλ θπζηθήο θαηάζηα-
ζεο θαη κεραληθήο κε παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο, αλέθεξαλ πνιχ ζεηηθά απνηειέζκαηα. Σα 
παηδηά θαηαλφεζαλ πιεξέζηεξα ηηο ζρεηηθέο έλλνηεο, δεκηνχξγεζαλ απνδεθηά λνεηηθά κν-
ληέια θαη δηαηήξεζαλ ηηο λέεο γλψζεηο γηα κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα (Βιάρνο, 2005, 
Fadali et al., 2000, Garvey, 1990, Hadzigeorgiou, 2002, Katsiavou et al., 2000 Pantidos et al., 
2001, Ραβάλεο, 2002). 

Παξάιιεια, ηα παξακχζηα απνηεινχλ αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο δσήο ησλ παηδηψλ πξν-
ζρνιηθήο θαη πξψηεο ζρνιηθήο ειηθίαο. Ζ δηήγεζε ηζηνξηψλ ζπκβάιιεη ζηε γλσζηηθή ηνπο 
αλάπηπμε, εθφζνλ απνηειεί έλα κέζν απφθηεζεο πιεξνθνξηψλ πνπ δελ κπνξνχλ λα αληιή-
ζνπλ απφ άιιεο πεγέο θαη ηηο ζπζρεηίδεη κε ηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή. Ζ ηζηνξία ζπλδπάδεη 
ηε θαληαζία, ηελ επθπΐα, ηε κλήκε, ηελ ηθαλφηεηα εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ, ηελ θαηαλφε-
ζε θαη ηελ απνδνρή, εληζρχνληαο ηηο λνεηηθέο ηθαλφηεηεο ησλ παηδηψλ (Hadzigeorgiou, 2001, 
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2005, 2006, Hugerat et al., 2005, Yoon & Onchwari, 2006). Έηζη, ζπρλά ε αθήγεζε ηζηνξηψλ 
αμηνπνηείηαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ κε κηθξά παηδηά. 

Αληηθείκελν θαη ζθνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο 

θνπφο ηεο έξεπλαο ήηαλ ε αλάπηπμε θαη ε αμηνιφγεζε ελφο πξνγξάκκαηνο δηδαζθαιίαο 
ελλνηψλ ζρεηηθψλ κε ην θαηλφκελν ηνπ καγλεηηζκνχ ζε παηδηά λεπηαγσγείνπ, ψζηε λα ζπκ-
βάιεη ζηελ ηξνπνπνίεζε ησλ ήδε ππαξρνπζψλ αληηιήςεσλ ησλ παηδηψλ γηα ηνπο καγλήηεο 
πξνο ηελ θαηεχζπλζε ησλ επηζηεκνληθά απνδεθηψλ κνληέισλ. Σν πξφγξακκα αξζξσλφηαλ 
ζε κηα ζεηξά δξαζηεξηνηήησλ πνπ πεξηιάκβαλαλ ηε δηήγεζε ηζηνξηψλ, πεηξάκαηα, δξακαηη-
θφ παηρλίδη θαη δσγξαθηθή. Οη δηδαθηηθνί ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο αλαπηχζζνληαλ ζηνπο 
εμήο 5 άμνλεο: α) Σε δηάθξηζε θαη ηαμηλφκεζε δηαθφξσλ αληηθεηκέλσλ κε βάζε ην πιηθφ ηνπο, 
β) ηε δηάθξηζε δηαθφξσλ εηδψλ κεηάιισλ κε βάζε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο σο πξνο ηελ έιμε 
ηνπ καγλήηε, γ) ηελ αλαγλψξηζε ησλ δηαθνξψλ πνπ παξνπζηάδνπλ νη καγλήηεο φζνλ αθνξά 
ην κέγεζνο θαη ηε δχλακε πνπ αζθνχλ, δ) ηελ πξνζέγγηζε ησλ ειθηηθψλ θαη απσζηηθψλ δπ-
λάκεσλ αλάκεζα ζηνπο πφινπο ησλ καγλεηψλ θαη ε) ηελ αλαγλψξηζε φηη ε καγλεηηθή δχλα-
κε κπνξεί λα δηαπεξλά δηάθνξα πιηθά.  

ΜΔΘΟΓΟ 

Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζε έλα δεκφζην νινήκεξν λεπηαγσγείν ηεο Λάξηζαο. ε απηή 
ζπκκεηείραλ 25 παηδηά ηνπ νινήκεξνπ ηκήκαηνο (3 αγφξηα θαη 12 θνξίηζηα), ειηθίαο 5 εηψλ. 
Σα παηδηά ηνπ δείγκαηνο δελ είραλ ζπκκεηάζρεη ζε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθέο κε ηνπο 
καγλήηεο θαη ηα καγλεηηθά θαηλφκελα ζην λεπηαγσγείν πξηλ ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο. 

Αξρηθά πξαγκαηνπνηήζεθε πξν-έιεγρνο γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ βησκαηηθψλ αληηιήςεσλ ησλ 
παηδηψλ αλαθνξηθά κε ην θαηλφκελν ηνπ καγλεηηζκνχ. Ο πξν-έιεγρνο πεξηιάκβαλε ηε ζπ-
κπιήξσζε ελφο απινχ εξσηεκαηνινγίνπ γηα θάζε παηδί (βι. Παξάξηεκα). Σν εξσηεκαηνιφ-
γην πεξηιάκβαλε εξσηήζεηο πνπ αληηζηνηρνχζαλ ζηνπο 5 άμνλεο ηνπ δηδαθηηθνχ ζηφρνπ, 
ρσξηζκέλεο ζε 32 ζπλνιηθά ππνεξσηήκαηα. Λφγσ ηεο κηθξήο ειηθίαο ησλ παηδηψλ ε εξεπλή-
ηξηα δηάβαδε ηηο εξσηήζεηο, πνπ πεξηείραλ εηθφλεο γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο „αλάγλσζεο‟ θαη 
ηεο θαηαλφεζεο απφ ηα παηδηά, ελψ παξάιιεια παξνπζίαδε θάζε θνξά θαη ηα πξαγκαηηθά 
αληηθείκελα πνπ πεξηιάκβαλαλ νη εξσηήζεηο, δίλνληαο ρξφλν ζηα παηδηά λα ηα πεξηεξγα-
ζηνχλ. Έηζη, ηα παηδηά ζπκπιήξσλαλ ηα εξσηεκαηνιφγηα κε ηε βνήζεηα ηεο εξεπλήηξηαο, 
ζην πιαίζην δνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ.  

Σν δεχηεξν ζηάδην ηεο έξεπλαο πεξηιάκβαλε ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε, ε νπνία πξαγκαην-
πνηήζεθε ζε 5 δηαθνξεηηθέο εκέξεο, ζηε δηάξθεηα ηξηψλ εβδνκάδσλ. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο 
παξέκβαζεο ζπληάρζεθαλ απφ ηελ εξεπλήηξηα πέληε ηζηνξίεο, θαζψο δελ βξέζεθαλ άιιεο 
θαηάιιειεο γηα ηε δηαπξαγκάηεπζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ. Ο ήξσαο ησλ 
ηζηνξηψλ ήηαλ έλαο καγλήηεο, ν „Μαγλεηνχιεο‟, πνπ έκπιεθε ζπλερψο ζε πεξηπέηεηεο κέζα 
απφ ηηο νπνίεο γλψξηδε ηηο καγλεηηθέο ηνπ ηδηφηεηεο. Κάζε ηζηνξία ζπλνδεπφηαλ απφ δηδαθηη-
θέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αληηζηνηρνχζαλ ζηνπο 5 άμνλεο ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ.  

Πξηλ δηαβαζηεί ε θάζε ηζηνξία γηλφηαλ θαηαηγηζκφο ηδεψλ ζρεηηθά κε ην ζέκα πνπ ζα εηζαγφ-
ηαλ θαη νη αληηιήςεηο ησλ παηδηψλ θαηαγξάθνληαλ απφ ηελ εξεπλήηξηα ζε έλαλ πίλαθα. ηε 
ζπλέρεηα ε εξεπλήηξηα δηάβαδε ζηα παηδηά κηα ηζηνξία θαη αθνινπζνχζαλ νη ζρεηηθέο κε ηελ 
ηζηνξία δξαζηεξηφηεηεο φπνπ ηα παηδηά εξγάδνληαλ νκαδηθά. Αξρηθά παξαηεξνχζαλ ην ππφ 
εμέηαζε θαηλφκελν, πεηξακαηίδνληαλ δηαηππψλνληαο θαη ειέγρνληαο ηηο πξνβιέςεηο ηνπο. 
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ηε ζπλέρεηα αθνινπζνχζε ε δξακαηνπνίεζε, ψζηε ην θαηλφκελν λα γίλεη πην νηθείν θαη λα 
εκπεδσζεί ε λέα γλψζε θαη ηέινο εμέθξαδαλ ηηο λέεο ηνπο γλψζεηο κέζσ δξαζηεξηνηήησλ 
δσγξαθηθήο. ηνλ Πίλαθα 1 παξνπζηάδνληαη νη θάζεηο πνπ πεξηειάβαλε ε θάζε εκέξα ηεο 
δηδαθηηθήο παξέκβαζεο. 

Πίλαθαο 1: Οη δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα βήκαηα πνπ αθνινπζήζεθαλ θάζε εκέξα ηεο δηδαθηη-

θήο παξέκβαζεο.  

 

Μεηά ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε πξαγκαηνπνηήζεθε ν κεηα-έιεγρνο κε ηε ζπκπιήξσζε ησλ 
ίδησλ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ζηνλ πξν-έιεγρν. Με ηνλ ηξφπν απηφ 

1ε Ζκέξα: πιηθά θαη ζρέζε κε ην καγλήηε 
Γηήγεζε ηζηνξίαο «Ο ΜΑΓΝΖΣΟΤΛΖ ΣΖ ΚΟΤΠΗΓΟΤΠΟΛΖ »  
Πείξακα: αλαγλψξηζε θαη ηαμηλφκεζε δηαθνξεηηθψλ αληηθεηκέλσλ βάζεη ηνπ πιηθνχ 
θαηαζθεπήο. 
Γξακαηνπνίεζε κε έκθαζε ζηελ αλαγλψξηζε ησλ πιηθψλ θαη δηάθξηζε απηψλ πνπ 
έιθνληαη απφ ην καγλήηε. 
Εσγξαθηθή δηαθφξσλ αληηθεηκέλσλ βάζεη ηνπ πιηθνχ ηνπο. 

2ε Ζκέξα: κεηαιιηθά αληηθείκελα θαη καγλήηεο 
Γηήγεζε ηζηνξίαο «ΚΡΤΦΣΟ ΜΔ ΣΟΝ ΛΑΚΖ ΣΟ ΓΑΥΣΤΛΗΓΑΚΗ» 
Πείξακα: παξαηήξεζε θαη ηαμηλφκεζε κεηαιιηθψλ αληηθεηκέλσλ βάζεη ηνπ εάλ ηα έιθεη 
ν καγλήηεο. 
Γξακαηνπνίεζε ηεο ηζηνξίαο κε έκθαζε ζηελ έιμε πνπ αζθεί ν καγλήηεο ζε θάπνηα 
κεηαιιηθά αληηθείκελα. 
Εσγξαθηθή δηαθφξσλ κεηαιιηθψλ αληηθεηκέλσλ βάζεη ηεο έιμεο πνπ ηνπο αζθεί ν κα-
γλήηεο. 

3ε Ζκέξα: δηάθνξα είδε καγλεηψλ. 
Γηήγεζε ηζηνξίαο «Ο ΜΑΓΝΖΣΟΤΛΖ ΚΑΗ Ο ΑΓΧΝΑ ΜΔ ΣΟΤ ΜΑΓΝΖΣΔ» 
Πείξακα: παξαηήξεζε θαη θαηαγξαθή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ησλ καγλεηψλ σο πξνο ην 
κέγεζνο θαη ηε δχλακε πνπ αζθνχλ ζην ίδην αληηθείκελν. 
Γξακαηνπνίεζε ηεο ηζηνξίαο κε έκθαζε ζηε δηαθνξεηηθή δχλακε θαη ην ζρήκα ησλ 
καγλεηψλ. 
Εσγξαθηθή δηαθνξεηηθψλ καγλεηψλ. 

4ε Ζκέξα: καγλεηηθνί πφινη. 
Γηήγεζε ηζηνξίαο «Ο ΜΑΓΝΖΣΟΤΛΖ ΚΑΗ Ζ ΜΔΓΑΛΖ ΠΤΡΚΑΓΗΑ» 
Πείξακα: παξαηήξεζε ησλ ειθηηθψλ θαη απσζηηθψλ δπλάκεσλ κεηαμχ καγλεηηθψλ πφ-
ισλ. 
Γξακαηνπνίεζε ηεο ηζηνξίαο κε έκθαζε ζηελ έιμε θαη άπσζε κεηαμχ ησλ πφισλ δχν 
καγλεηψλ. 
Εσγξαθηθή ησλ καγλεηηθψλ πφισλ δεπγαξηψλ καγλεηψλ αλάινγα κε ηελ έιμε ή άπσζε 
πνπ αζθνχλ. 

5ε Ζκέξα: ε καγλεηηθή δχλακε δηαπεξλά νξηζκέλα πιηθά. 
Γηήγεζε ηζηνξίαο «Ο ΜΑΓΝΖΣΟΤΛΖ ΣΖΝ ΔΚΓΡΟΜΖ ΜΔ ΣΑ ΜΔΣΑΛΛΑΚΗΑ» 
Πείξακα: παξαηήξεζε ηεο καγλεηηθήο δχλακεο θαζψο δηαπεξλά νξηζκέλα πιηθά. 
Γξακαηνπνίεζε ηεο ηζηνξίαο κε έκθαζε ζηε καγλεηηθή δχλακε θαη πνηα πιηθά κπνξεί 
λα δηαπεξλά. 
Εσγξαθηθή δηαθφξσλ πιηθψλ πνπ επηηξέπνπλ ζηε καγλεηηθή δχλακε λα ηα δηαπεξλά. 
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θαηαγξάθεθαλ νη λέεο αληηιήςεηο πνπ νηθνδφκεζαλ ηα παηδηά ζηε δηάξθεηα ηεο παξέκβαζεο 
θαη κέζσ ηεο ζχγθξηζήο ηνπο κε ηηο αληηιήςεηο πνπ είραλ θαηαγξαθεί ζηε δηάξθεηα ηνπ πξν-
ειέγρνπ έγηλε δπλαηή ε αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ  

Οη απαληήζεηο ησλ παηδηψλ ζηηο εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκ-
βαζε (πξν-έιεγρνο θαη κεηα-έιεγρνο) παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 2. Οη απαληήζεηο έρνπλ 
νκαδνπνηεζεί ζε 6 γεληθέο εξσηήζεηο, γηα ηηο νπνίεο παξαηίζεληαη νη κέζνη φξνη ησλ απαληή-
ζεσλ πνπ έδσζαλ ηα παηδηά ζηα αληίζηνηρα ππνεξσηήκαηα πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε. 

Πίλαθαο 2: Οη κέζνη φξνη ησλ απαληήζεσλ ησλ παηδηψλ αλά γεληθή εξψηεζε ζηνλ πξν-

έιεγρν θαη ζηνλ κεηα-έιεγρν 

 

Πνιιά απφ ηα παηδηά ήηαλ ζε ζέζε λα αλαγλσξίδνπλ ην πιηθφ απφ ην νπνίν είλαη θηηαγκέλα 
ηα αληηθείκελα αθφκα θαη πξηλ ηε παξέκβαζε θαη ήηαλ ζε ζέζε λα μερσξίζνπλ πνηα αληηθεί-
κελα κπνξεί λα έιθνληαη απφ ην καγλήηε, πηζαλφλ απφ ηελ πξνυπάξρνπζα γλψζε θαη ηελ 
θαζεκεξηλή ηνπο επαθή κε καγλήηεο ζην ζπίηη. ηα απνζπάζκαηα πνπ αθνινπζνχλ, δχν 
παηδηά απαληνχλ ηη θάλεη έλαο καγλήηεο:  

(Πξηλ ηελ παξέκβαζε): 

Δ.: Μήπσο γλσξίδεηο ηη θάλεη έλαο καγλήηεο; 

Π1: Κνιιάεη ζην ςπγείν.  

Π2: Δίλαη έλα ςαξάθη πνπ θέγγεη. 

(Μεηά ηελ παξέκβαζε, ηα ίδηα παηδηά): 

 

 

ΔΡΧΣΖΔΙ 

ΑΠΑΝΣΖΔΙ 

Πξν-έιεγρνο Μεηα-έιεγρνο 

Απνδεθηέο Με απνδε-

θηέο 

Απνδεθηέο Με απνδε-

θηέο 

Αλαγλψξηζε ησλ πιηθψλ 
19,4 5,6 24,2 0,8 

Αληηθείκελα πνπ έιθνληαη απφ 
ην καγλήηε 16,5 8,5 24,3 0,7 

Μεηαιιηθά αληηθείκελα πνπ 
έιθνληαη απφ ην καγλήηε 13,2 11,8 24,7 0,3 

Γηαθνξεηηθφηεηα ησλ καγλεηψλ 15 10 25 0 

Έιμε θαη άπσζε κεηαμχ καγλε-
ηηθψλ πφισλ 4,5 20,5 25 0 

Γηαηήξεζε ηεο καγλεηηθήο 
δχλακεο κέζα απφ πιηθά 10 15 22,3 2,8 



284  ΔΓΗΦΔ 2008  

 

Δ.:  Ξέξεηο ηη θάλεη έλαο καγλήηεο; 

Π1: Πψο δελ μέξσ: θνιιάεη ηα κέηαιια. 

Δ.: Γελ θνιιάεη ζην ςπγείν; 

Π1: Ναη, θνιιάεη θαη ζην ςπγείν ηα ραξηάθηα, αιιά ηξαβάεη θαη κέηαιια. 

Δ.: Δζχ μέξεηο ηη θάλεη έλαο καγλήηεο; 

Π2: Ναη, θνιιάεη. 

Δ.: Ση θνιιάεη; 

Π2: Μέηαιια ζαλ ηα θαξθάθηα. 

Δ.: Γελ είλαη έλα ςαξάθη πνπ θέγγεη; 

Π2: Φαξάθη; (γέιηα) ρη, θνιιά ηα κέηαιια. 

Αθφκε, φζνλ αθνξά ηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ καγλεηψλ σο πξνο ην κέγεζνο θαη ηε δχλακε 
πνπ αζθνχλ, αξθεηά παηδηά γλψξηδαλ απφ πξηλ φηη νη καγλήηεο έρνπλ δηάθνξα ζρήκαηα, 
αιιά ζεσξνχζαλ φηη έλαο κεγάινο καγλήηεο αζθεί κεγαιχηεξε δχλακε απφ έλαλ κηθξφηεξν. 
Γηα παξάδεηγκα: 

(Πξηλ ηελ παξέκβαζε): 

Δ.:  ινη νη καγλήηεο έρνπλ ην ίδην ζρήκα; 

Π3: ρη, άιινο είλαη κεγάινο θαη άιινο κηθξφο. 

Δ.: Καη έρνπλ ηελ ίδηα δχλακε; 

Π3: ρη, ν κεγάινο έρεη πνιιή δχλακε θαη ν κηθξφο έρεη κηθξή δχλακε. 

(Μεηά ηελ παξέκβαζε): 

Δ.: ινη νη καγλήηεο έρνπλ ίδην ζρήκα; 

Π3: ρη, δηαθνξεηηθφ. 

Δ.: Καη έρνπλ ηελ ίδηα δχλακε; 

Π3: ρη, δηαθνξεηηθή. 

Δ.: Έλαο κεγάινο έρεη πην πνιιή δχλακε; 

Π3: ρη πάληα. Καη έλαο κηθξφο κπνξεί λα ληθήζεη, φπσο ν Μαγλεηνχιεο. 

εκαληηθή βειηίσζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ παηδηψλ παξαηεξήζεθε ζηηο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε 
ην πνηα κεηαιιηθά αληηθείκελα έιθνληαη απφ ην καγλήηε, πφηε έιθνληαη ή απσζνχληαη δχν 
καγλήηεο κεηαμχ ηνπο θαη ζρεηηθά κε ην φηη ε καγλεηηθή δχλακε δηαπεξλά νξηζκέλα πιηθά. 
Αλαθνξηθά κε ην πξψην ζέκα, κεηά ηελ παξέκβαζε έλα παηδί ζρνιηάδεη:  

Δ.: Σν δαρηπιίδη κπνξεί λα ην ηξαβήμεη ν καγλήηεο; 

Π4: ρη, γηαηί είλαη απφ ρξπζφ. 

Δ.: Καη ηα ρξπζά πξάγκαηα δελ ηα ηξαβά ν καγλήηεο; 

Π4: ρη, φπσο ζθνπιαξίθηα θαη ην δαρηπιίδη πνπ θνξάο.  

Δ.: Λνηπφλ, πηζηεχεηο φηη ην λφκηζκα κπνξεί λα ην ηξαβήμεη ν καγλήηεο; 

Π4: ρη, γηαηί νχηε ηελ Κπξία Δπξψ κπνξνχζε λα ηελ ηξαβήμεη ν Μαγλεηνχιεο. 

Ο κέζνο φξνο ησλ απνδεθηψλ απαληήζεσλ αλά παηδί πξηλ απφ ηελ παξέκβαζε ήηαλ 15,48, 
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ελψ κεηά ηελ παξέκβαζε ήηαλ 30,84 ζηηο 32 ζπλνιηθά εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Πα-
ξνπζηάδεηαη ινηπφλ κηα ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ κέζνπ φξνπ απνδεθηψλ απαληήζεσλ αλά 
παηδί κεηά ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε.  

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Σα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο ππνδεηθλχνπλ φηη κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ βησκαηηθψλ 
αληηιήςεσλ ησλ παηδηψλ θαη δηαθνξεηηθψλ δηδαθηηθψλ ηερληθψλ, φπσο  ν πεηξακαηηζκφο, ην 
δξακαηηθφ παηρλίδη, θαη ε δηήγεζε ηζηνξηψλ, είλαη δπλαηφλ λα ζεκεησζνχλ ηδηαίηεξα ζεηηθά 
καζεζηαθά απνηειέζκαηα. Μεηά ηελ παξέκβαζε, ζρεδφλ φια ηα παηδηά ήηαλ ζε ζέζε λα 
απαληήζνπλ ηθαλνπνηεηηθά ζηηο εξσηήζεηο θαη λα δηαηππψζνπλ κηα απνδεθηή απάληεζε γηα 
θάζε πξφβιεκα, ζεκεηψλνληαο ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο κεγάιε πξφνδν. Ζ επηηπρία ηεο ζπ-
γθεθξηκέλεο παξέκβαζεο πηζαλφηαηα έγθεηηαη ζην φηη έληαμε ηηο βησκαηηθέο αληηιήςεηο ησλ 
παηδηψλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο αθήγεζεο ηζηνξηψλ θαη δξακαηνπνίεζεο, εκπιέθνληάο ηα ε-
λεξγεηηθά ζε απηέο θαη δηεπθνιχλνληαο ηελ εμέιημε ησλ αληηιήςεσλ απηψλ θαη ηελ πιεξέζηε-
ξε θαηαλφεζε φςεσλ ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ Μαγλεηηζκνχ. Παξφκνηα, ε εζηίαζε ζηηο θαζεκε-
ξηλέο εκπεηξίεο ησλ παηδηψλ ζηελ πξαθηηθή ρξήζε ησλ καγλεηψλ, βνήζεζε ζηελ νηθνδφκεζε 
πξψηκσλ εξκελεπηηθψλ ζρεκάησλ γηα ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ καγλεηψλ κε ηα πιηθά ζψκα-

ηα, αιιά θαη κεηαμχ ηνπο.  

  

Σα ηδηαίηεξα ελζαξξπληηθά απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο απηήο ζα είρε ελδηαθέξνλ λα επηβεβαη-
σζνχλ απφ λέεο, δηεπξπκέλεο κειέηεο ζε κεγαιχηεξα δείγκαηα παηδηψλ. Δπίζεο, ζα είρε η-
δηαίηεξε αμία λα κειεηεζνχλ ζε κεγαιχηεξε ιεπηνκέξεηα νη αιιειεπηδξάζεηο ησλ παηδηψλ 
κεηαμχ ηνπο, κε ηα πιηθά ηνπ πεηξακαηηζκνχ θαη κε ηελ εθπαηδεπηηθφ, ψζηε λα πξνζδηνξη-
ζηνχλ κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα ηα θξίζηκα ζεκεία ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο θαη νη παξάγν-
ληεο πνπ δηεπθνιχλνπλ θαη ελζαξξχλνπλ ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ παηδηψλ θαη 
ηελ νηθεηνπνίεζε επαξθέζηεξσλ εξκελεπηηθψλ ζρεκάησλ. 

Δπηπιένλ, ζα ήηαλ ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ λα δηεξεπλεζεί ζε πεξηζζφηεξν βάζνο ε ζπκβνιή 
ηνπ δξακαηηθνχ παηρληδηνχ θαη ηεο δηήγεζεο ηζηνξηψλ θαη ζηε δηδαζθαιία άιισλ πεξηνρψλ 
ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ. Θα γηλφηαλ έηζη δπλαηφλ λα πηζηνπνηεζεί εξεπλεηηθά θαη λα πεξη-
γξαθεί επξχηεξα θαη ζπζηεκαηηθά ε ζπκβνιή ηέηνησλ, „ελαιιαθηηθψλ‟, δηδαθηηθψλ εξγαιείσλ 
ζηε κχεζε ησλ κηθξψλ παηδηψλ ζηνλ θφζκν ηεο επηζηήκεο κε ηελ ελζάξξπλζε ηεο θξηηηθήο 
ζθέςεο, ηεο αμηνιφγεζεο θαη ηνπ ειέγρνπ ησλ δεδνκέλσλ, ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο επηθνη-
λσλίαο.  
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ΠΔΡΙΛΖΦΖ: Ζ εξγαζία καο εζηηάδεηαη ζηε δηεξεχλεζε ησλ δπλαηνηήησλ ρξήζεο ηεο παλην-
κίκαο ζηε δηδαζθαιία ησλ ελλνηψλ ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ ζην δεκνηηθφ ζρνιείν κε ζηφρν 
ηελ πνιιαπιή αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ησλ παηδηψλ. Υξεζηκνπνηψληαο ηελ ηερληθή ηεο 
παληνκίκαο 15 καζεηέο θαη καζήηξηεο ηεο Γ΄ δεκνηηθνχ αλαπαξηζηνχλ ηνλ θχθιν ηνπ λεξνχ 
θαη ηα θαηξηθά θαηλφκελα ζην πιαίζην κηαο ζεηξά δηδαζθαιηψλ επέιηθηεο δψλεο θαη έξρνληαη 
ζε κηα πξψηε κε ιεθηηθή επαθή κε ηηο αληίζηνηρεο έλλνηεο ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ. Ζ αλά-
ιπζε ησλ βηληενζθνπεκέλσλ δηδαζθαιηψλ θαη ε κειέηε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εθαξκνγήο 
απηήο, αλαδεηθλχεη κηα πνιιαπιή δπλακηθή ηεο παληνκίκαο ζηε θαιιηέξγεηα κηαο ζεηξάο 
δεμηνηήησλ θαη ζηάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηε κάζεζε ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο αιιά θαη πέξα απφ 

απηέο. 

ΛΔΞΔΙ-ΚΛΔΙΓΙΑ: παληνκίκα, δηδαζθαιία θπζηθψλ επηζηεκψλ, γλσζηηθέο θαη κεηαγλσζηη-
θέο δεμηφηεηεο, ζηάζεηο, πνιιαπιέο λνεκνζχλεο 

  

ΔΙΑΓΧΓΖ 

Αλ θαηαιάβνπκε φηη ε ηέρλε είλαη κία αθφκε γιψζζα θαη παξάιιεια αληηιεθζνχκε ηνλ πνι-
ιαπιφ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξνζεγγίδεη ηηο πιεξνθνξίεο ην αλζξψπηλν κπαιφ, ζα θαηαλνή-
ζνπκε ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο ελζσκάησζεο ησλ ηερλψλ ζην θαζεκεξηλφ κάζεκα (Koster 
2001). Ζ ηέρλε απνηειεί κηα εθθξαζηηθή θαη ζπκβνιηθή φςε ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο,  
έλα ζχζηεκα επηθνηλσλίαο (Alland 1977). Ζ ηέρλε κε ηηο πνηθίιεο ηεο κνξθέο φπσο ν ρνξφο, 
ε κνπζηθή, ην ζέαηξν, ην ζηλεκά, ην βίληεν, ε δσγξαθηθή, ε πνίεζε θαη ε ινγνηερλία, κπνξεί 
λα πξνζθέξεη κηα πνηθηιία απφ δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο.  Ζ ελζσκάησζε ησλ ηερλψλ ζηε 
θαζεκεξηλή δηδαθηηθή πξάμε ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε ζε πνιιέο ρψξεο έρεη νδεγήζεη 
ζε εζληθά πξφηππα γηα ηελ εθπαίδεπζε ζηηο ηέρλεο (π.ρ. National standards for Arts 
education—www.americansforthearts.org). Σα πξφηππα απηά αλαθέξνληαη ζηηο δεμηφηεηεο 
θαη ζηάζεηο πνπ κπνξεί λα θαιιηεξγήζεη έλαο καζεηήο ή κηα καζήηξηα κέζσ ησλ ηερλψλ, 
φπσο γηα παξάδεηγκα πξν-αλαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο, θπζηθέο θηλαηζζεηηθέο, θαη παξαζηαηη-
θέο δεμηφηεηεο, ζεηηθή ζηάζε ζην δηάβαζκα, πιεξνθνξηαθέο γισζζηθέο δεμηφηεηεο, δεμηφηεηεο 
δηαηχπσζεο ππνζέζεσλ θαη πξνβιέςεσλ,  δεμηφηεηεο ελεξγνπνίεζεο ηεο θαληαζίαο, δεμηφ-
ηεηεο αηηηνιφγεζεο θαη αμηνιφγεζεο θαη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο φπσο επγέλεηα, απηνξξχζκηζε, 
επηθέληξσζε ζηε δνπιεηά ηεο ηάμεο, αθνινχζεζε νδεγηψλ θαη πξνθνξηθή έθθξαζε.  

Οη πην πξφζθαηεο πξνηάζεηο ζηε γλσζηηθή θαη ζηελ αλαπηπμηαθή ςπρνινγία πξνηείλνπλ 
φηη ε λνεκνζχλε ηνπ θάζε αηφκνπ δνκείηαη απφ κηα ζεηξά απφ δεμηφηεηεο νη νπνίεο κπνξνχλ 
θαη ιεηηνπξγνχλ απηφλνκα ή ζε ζπλεξγαζία κ‟ άιιεο δεμηφηεηεο. Δλληά (9) ηέηνηεο δεμηφηεηεο 
έρνπλ αξρηθά αλαγλσξηζηεί θαη ραξαθηεξηζηεί σο πνιιαπιέο λνεκνζχλεο (Gardner 1983). 



ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 — Γηδαθηηθέο Πξνζεγγίζεηο γηα ηε Μάζεζε ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο 289  

 

Γεληθά, νη δηάθνξεο κνξθέο ηέρλεο, απνηεινχλ πεδία ελζσκάησζεο θαη νξγάλσζεο ηεο 
εκπεηξίαο ζε ιεηηνπξγηθή γλψζε θαη παξάιιειεο αλάδεημεο θαη θαιιηέξγεηαο ησλ δηαθφξσλ 
δεμηνηήησλ – κνξθψλ λνεκνζχλεο (Gardner 1994). Δηδηθφηεξα, ην ζέαηξν έρεη ηε δπλαηφηεηα 
λα ζπλεηζθέξεη πνιχπιεπξα ζηελ εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ θαη ησλ καζεηξηψλ ηνπ δεκνηη-
θνχ ζρνιείνπ. Γηα παξάδεηγκα ζηελ πεξίπησζε ηεο δξακαηνπνίεζεο, ην ζπκβνιηθφ απηφ 
παηρλίδη ππνθξηηηθήο απνηειεί έλα πεξηβάιινλ εθδήισζεο θαη θαιιηέξγεηαο ηεο δηαπξνζσ-
πηθήο θαη ελδνπξνζσπηθήο λνεκνζχλεο (Guss 2005). Ζ ρξήζε ζεαηξηθψλ πξαθηηθψλ ζηε 
δηδαζθαιία ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ κπνξεί λα πξνζθέξεη ζε καζεηέο θαη καζήηξηεο καζε-
ζηαθέο εκπεηξίεο εληαγκέλεο ζε έλα επξχηεξν πιαίζην βνεζψληαο ηνπο λα αληηιεθζνχλ θαη 
λα εθηηκήζνπλ ηε ζπλνιηθή εηθφλα ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ, θαζψο ελζαξξχλνπλ ηελ αλά-
πηπμε δεμηνηήησλ θαη ζηάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηνλ γξακκαηηζκφ ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο. Απ-
ηέο νη ζεαηξηθέο πξαθηηθέο απνηεινχλ ηφζν γηα ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο φζν θαη γηα 
ηνπο δαζθάινπο θαη ηηο δαζθάιεο κηα πνιηηηζηηθή γέθπξα αλάκεζα ζε δχν «θφζκνπο»: ηνλ 
θφζκν κέζα ζην ζρνιείν θαη ηνλ θφζκν έμσ απφ απηφ (έξνγινπ 2006, Papadopoulos & 
Seroglou 2007). 

ε πνιιέο ρψξεο ηνπ θφζκνπ εδψ θαη ρξφληα έρνπλ ηδξπζεί θαη ιεηηνπξγνχλ κε επηηπρία ζεα-
ηξηθέο ζθελέο πνπ εηδηθεχνληαη ζηελ παξνπζίαζε ζεαηξηθψλ δξψκελσλ πνπ αθνξνχλ ηηο 
θπζηθέο επηζηήκεο θαη ζηνρεχνπλ ζηε δηάδνζε φρη κφλν πιεξνθνξίαο αιιά θαη ζηελ θαι-
ιηέξγεηα ζηάζεσλ π.ρ. ζηελ Αγγιία κφλν δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν απηφ ην Σheater Ηn 
Δducation, ην Molecule Theatre, ην Floating Point, ην Kinetic, ην Livewire θαη ην The living 
History of Science (Κνληνγηάλλε 2005). 

Ζ ελζσκάησζε ησλ ηερλψλ ζηελ θαζεκεξηλή δηδαθηηθή πξαθηηθή θαη ζηελ πεξίπησζή καο 
νη ζεαηξηθέο ηερληθέο θαηνξζψλνπλ λα δψζνπλ ζ‟ φινπο ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο βηψ-
καηα ραξάο θαη επηηπρίαο θαη λα κεηψζνπλ ηηο έληνλεο θνηλσληθέο θαη καζεζηαθέο αληζφηε-
ηεο. ην ζεαηξηθφ παηρλίδη ηα πξνβιήκαηα κπνξνχλ λα ιπζνχλ απηφκαηα θαη απζφξκεηα, θαζψο νη 
ιχζεηο αλαδχνληαη κέζα απφ πεξηνδηθή ηκεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ πξνβαιιφκελνπ πιηθνχ. 
Άιισζηε ην παηρλίδη θαηεπζχλεη ηα παηδηά πξνο λέεο ζηξαηεγηθέο ή επηινγέο θαη επηηξέπεη ζηα παη-
δηά  κηα εμεξεχλεζε εθ λένπ ζηνηρείσλ πνπ κπνξεί κέζα απφ άιιεο πξνζεγγίζεηο λα ηνπο θαλνχλ 
δχζθνια ή κε θαηαλνεηά (Vygotsky 2000). 

ηελ εξγαζία παξνπζηάδεηαη ν ζρεδηαζκφο, ε εθαξκνγή θαη ηα απνηειέζκαηα έξεπλαο γηα ηε 
ρξήζε ηεο παληνκίκαο ζηε δηδαζθαιία ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ. Ζ παληνκίκα, κέζα απφ ηελ 
θίλεζε θαη ηνπο ήρνπο, κε ηελ πιήξε απνπζία ηνπ ιεμηινγίνπ, απνηειεί κηα εχθνιε κηκεηηθή 
ζεαηξηθή πξαθηηθή πνπ ηαπηφρξνλα, δίλεη εχθνια ζηα παηδηά λα θαηαιάβνπλ, ην λφεκα ησλ 
ελλνηψλ ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ, κηα πνπ ε θίλεζε αληηζηαζκίδεη ην δχζθνια θαηαλνεηφ 
ιεμηιφγην θαη ηαπηφρξνλα παξνπζηάδεη ηηο θηλήζεηο πνπ ππάξρνπλ ζηα ίδηα ηα θπζηθά θαηλφ-
κελα. Άιισζηε, θαζεηί  πνπ πξνθέξεηαη, ιέγεηαη, δηαηππψλεηαη κέζα ζηελ ηάμε είλαη θνξηη-
ζκέλν ηδενινγηθά θαη πνιηηηζηηθά. Γελ πξέπεη λα μερλάκε φηη νη ιέμεηο είλαη απιά νρήκαηα 
πνπ κεηαθέξνπλ λνήκαηα, ζπλαηζζήκαηα, ηδέεο θαη αλακλήζεηο ηα νπνία δελ είλαη απαξαί-
ηεηα ηα ίδηα γηα φινπο. Ζ ιέμε πνπ πξνθέξεηαη δελ είλαη ίδηα κ‟ απηήλ πνπ αθνχγεηαη απφ 
θάπνηνλ. Οη ιέμεηο είλαη απιά θνηλσληθέο θαηαζθεπέο πνπ ηφζν νη ίδηεο φζν θαη ηα λνήκαηά 
ηνπο δελ δηαξθνχλ γηα πάληα (Boal, 2007). 

Ζ ΠΑΝΣΟΜΙΜΑ ΣΖ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΦΤΙΚΧΝ ΔΠΙΣΖΜΧΝ  

Μηα ζεηξά δηδαζθαιηψλ γηα ηα θαηξηθά θαηλφκελα κέζα απφ ζεαηξηθέο πξαθηηθέο ζρεδηάζηε-
θε θαη αλαπηχρζεθε, γηα λα απνηειέζεη κηα εηζαγσγή ησλ καζεηψλ θαη ησλ καζεηξηψλ ζηηο 
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έλλνηεο θαη ηα θαηλφκελα ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ ζηα πιαίζηα ηεο επέιηθηεο δψλεο ηεο Γ΄ 
ηάμεο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ (κηα θαη νη θπζηθέο επηζηήκεο εκθαλίδνληαη σο μερσξηζηφ κά-
ζεκα απφ ηελ Δ΄ ηάμε ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ θαη έπεηηα ζηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε). 
Μηα πξψηε εθαξκνγή ηεο ζεηξάο δηδαζθαιηψλ κε ηίηιν «Ση θαηξφ θάλεη;» έρεη πξαγκαηνπνηε-
ζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο 2006-2007 ζην δεκνηηθφ ζρνιείν Γξπκνχ Θεζζαιν-
λίθεο θαη ηελ έρνπλ παξαθνινπζήζεη δεθαπέληε (15) καζεηέο θαη καζήηξηεο. ηελ εθαξκνγή 
απηή ε δηδαζθαιία εζηηάδεηαη ζηα θαηξηθά θαηλφκελα, φπσο ε βξνρή, ην ρηφλη, ην ραιάδη, ν 
άλεκνο θαη ν θχθινο ηνπ λεξνχ. Οη έλλνηεο θαη ηα θαηλφκελα ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ πνπ 
αθνξνχλ ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη ηνλ θχθιν ηνπ λεξνχ δεκηνπξγνχλ έλα πνιπδηάζηαην 
πεξηβάιινλ γηα ηελ εηζαγσγή ησλ καζεηψλ θαη ησλ καζεηξηψλ ηφζν ζηηο έλλνηεο θαη ην ιεμη-
ιφγην ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ φζν θαη ζηελ εξκελεπηηθή καηηά γηα ηνλ θφζκν πνπ νη θπζη-
θέο επηζηήκεο θέξνπλ. Σν λεξφ άιισζηε, θπξίαξρν ζηνηρείν ησλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ είλαη 
αλαπφζπαζην ζηνηρείν πνιιψλ παηδηθψλ παηρληδηψλ θαη απνηειεί κηα απφ ηηο πξψηεο εμε-
ξεπλήζεηο ησλ παηδηψλ θαζψο πξνζπαζνχλ λα θαηαλνήζνπλ ηε θχζε γχξσ ηνπο (Harlen & 
Elstgeest 2005, Papadopoulos & Seroglou 2007). 

Πξαγκαηηθή πξφθιεζε ζηελ πξνζπάζεηα απηή είλαη λα θηλεηνπνηήζνπκε ηνπο καζεηέο θαη 
ηηο καζήηξηεο λα ζπκκεηέρνπλ ζε ζεαηξηθέο πξαθηηθέο, ηε ζηηγκή πνπ δελ είραλ πξνεγνχκελε 
παξφκνηα εκπεηξία. αλ πξψην βήκα, δφζεθε βαξχηεηα ζηελ θίλεζε θαη κφλν, ρξεζηκνπνηψ-
ληαο ηελ παληνκίκα, πνπ απνηειεί κηα πνιχ θαιή εηζαγσγή ζηνλ «θφζκν» ηνπ ζεάηξνπ, κηα 
πνπ βαζίδεηαη ζηε κίκεζε, ηνλ απηνζρεδηαζκφ, ηελ νκαδηθή δνπιεηά θαη ζηε δεκηνπξγία 
ήρσλ, κε ηελ απνπζία ιφγνπ, θάηη πνπ αξέζεη ηδηαίηεξα ζηα παηδηά. Δδψ νη καζεηέο θαη νη 
καζήηξηεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην ζψκα θαη ηε θσλή ηνπο, γηα λα δξακαηνπνηή-
ζνπλ ηα θαηλφκελα, ηηο έλλνηεο, ηα κνληέια θαη ηηο ζεσξίεο ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ. Μ‟ απηφ 
ηνλ ηξφπν αγγίδνπλ, βιέπνπλ θαη ληψζνπλ εκπεηξηθά ην λφεκα ησλ ιέμεσλ θαη ελλνηψλ ηνπ 
ιεμηινγίνπ ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ. Ζ θπζηθή απηή αλαπαξάζηαζε επέηξεςε ζηα παηδηά λα 
δεκηνπξγήζνπλ ήρνπο, θίλεζε θαη κηκήζεηο πνπ απεηθνλίδνπλ ηα θαηξηθά θαηλφκελα.   

Τπάξρνπλ πνιινί ηξφπνη λα ζθέθηεζαη, κέζσ ηεο ηέρλεο. ηελ εθαξκνγή καο απηή ε ηέρλε 
ιεηηνχξγεζε γηα ηα παηδηά: 

ζαλ γέθπξα γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ ελλνηψλ ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ  

ζαλ αηζζεηηθή εκπεηξία 

ζαλ κέζν έθθξαζεο ηνπ εαπηνχ ηνπο  

ζαλ παηρλίδη 

Δηδηθφηεξα ζηελ αλαπαξάζηαζε ηνπ θχθινπ ηνπ λεξνχ, ε παληνκίκα ιεηηνχξγεζε γηα ηα 
παηδηά: 

ζαλ κίκεζε ηεο θχζεο θαη ηεο πξαγκαηηθφηεηαο 

ζαλ ζχκβνιν, απνηειψληαο κηα γιψζζα δίρσο ιέμεηο 

ζαλ κέζν έθθξαζεο αηζζεκάησλ θαη ζπλαηζζεκάησλ 

Οη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο ρξεζηκνπνηψληαο ηα ζψκαηά ηνπο θαη δεκηνπξγψληαο ήρνπο, αλαπαξέ-
ζηεζαλ ηνλ θχθιν ηνπ λεξνχ, δεκηνπξγψληαο ζηαγφλεο βξνρήο, ληθάδεο ρηνληνχ θαη ραιάδη. Σα παη-
δηά αληηιήθζεθαλ ηα δπλακηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο εηθφλαο θαη ηα αλαπαξήγαγαλ κε επθνιί-
α ρξεζηκνπνηψληαο σο κέζν ηελ παληνκίκα. Γέρηεθαλ πνηθίια νπηηθά εξεζίζκαηα κε απνηέ-
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ιεζκα ηελ αλάπηπμε νπηηθψλ ελλνηψλ – εηθφλσλ πνπ εθθξάδνπλ ηηο έλλνηεο. Σα παηδηά ζπ-
ρλά εκπινπηίδνπλ ηηο ιέμεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα πξψηε θνξά ή πνπ δελ είλαη εμνηθεησκέ-
λα κε απηέο κε πνιχ εθθξαζηηθέο ρεηξνλνκίεο πνπ αληηζηαζκίδνπλ ηε δπζθνιία πνπ έρνπλ 
λα εθθξάζνπλ λνήκαηα κέζα απφ ηε γιψζζα. Ζ παληνκίκα ιεηηνχξγεζε ζηελ εθαξκνγή απηή, 
ζαλ δηακεζνιαβεηήο αλάκεζα ζηηο έλλνηεο ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ θαη ηνλ θαζεκεξηλφ θφζκν ησλ 
παηδηψλ. Μεηαζρεκάηηζε ηηο έλλνηεο θαη ηνπο φξνπο ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ, ζε κηα γιψζζα θηιηθή 
θαη ειθπζηηθή, καθξηά απφ θνξκαιηζκνχο. Άλνημε δίαπινπο επηθνηλσλίαο κε ηνπο καζεηέο θαη ηηο 
καζήηξηεο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ θαηαξγψληαο ηα φξηα αλάκεζα ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε δηαζθέ-
δαζε, κηα θαη ε δηδαζθαιία κέζα απφ ηελ παληνκίκα πξφζθεξε ζηνπο καζεηέο θαη ηηο καζή-
ηξηεο κάζεζε, ραξά θαη απφιαπζε ηαπηφρξνλα. 

Οη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο θαζψο αζρνινχληαλ κε εηθφλεο-παξαζηάζεηο, δελ ρξεηαδφηαλ λα 
«πξνζπαζνχλ» λα θαηαιάβνπλ ην λφεκά ηνπο ή λα αληηιεθζνχλ ηελ αθξηβή ζεκαζία ηνπο 
αιιά απιά «αηζζάλνληαλ» θαη άθελαλ ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηε θαληαζία ηνπο λα αλαπιαη-
ζηψλνπλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο. Σα παηδηά αλήθαλ ηαπηφρξνλα ζε δπν δηαθνξεηηθνχο θφζκνπο, 
ζηελ αλαπαξάζηαζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο αλαπαξάζηαζεο 
(Boal, 2006). 

Σα ζηάδηα πινπνίεζεο ηεο παληνκίκαο σο δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ 

πνπ αθνινπζήζακε ήηαλ ηα αθφινπζα: 

1. Παξαηήξεζε. Οη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο παξαθνινχζεζαλ, παξαηήξεζαλ πξνζεθηη-
θά θαη άθνπζαλ ηνλ δάζθαιν πνπ πινπνίεζε ηελ εθαξκνγή λα εμεγεί θαη λα εθηειεί ν 
ίδηνο ηηο εθθξαζηηθέο θηλήζεηο ζρεηηθά κε ηα θαηξηθά θαηλφκελα δεκηνπξγψληαο ηαπηφ-
ρξνλα θαη ήρνπο πνπ ζπλφδεπαλ ηηο θηλήζεηο. 

2. πκκεηνρή. Σα παηδηά κειέηεζαλ ηα θχιια εξγαζίαο πνπ ηνπο έδσζε ν δάζθαινο, 
ζπγθέληξσζαλ θαη θαηαζθεχαζαλ πιηθά πνπ ρξεηάδνληαλ γηα ηελ παληνκίκα φπσο κπα-
ιάθηα ηνπ πηλγθ-πνλγθ, έλαλ ράξηηλν ήιην, θχιια δέλδξσλ, ζχλλεθα θ.η.ι. θαη θπξίσο 
δνθίκαζαλ δηάθνξνπο απηνζρεδηαζκνχο θαη πξφζζεζαλ θαη δηθέο ηνπο εθδνρέο ζηελ 
πξαγκαηνπνίεζε παληνκίκαο. 

3. Πξαθηηθή – πληνληζκφο. Οη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο δνθίκαζαλ λα θηλεζνχλ ζην 
ρψξν, λα πξαγκαηνπνηήζνπλ αθξηβείο θηλήζεηο θαη λα ζπληνληζηνχλ κε ηα άιια παηδηά 
ηεο νκάδαο ηνπο. 

4. Παξνπζίαζε. ‟ απηφ ην ζηάδην παξνπζηάζηεθε - εξκελεχηεθε νινθιεξσκέλε ε παλην-
κίκα ησλ παηδηψλ κε πιήξε ζπληνληζκφ, θίλεζε θαη ηαπηφρξνλα ήρνπο. Ο δάζθαινο 
ζην ζεκείν απηφ δηεπθφιπλε κε πξνηξνπέο θαη δηνξζψζεηο ηα παηδηά ιεηηνπξγψληαο 
θπξίσο σο εκςπρσηήο. 

ια ηα παξαπάλσ ζηάδηα ηεο πινπνίεζεο ηεο εθαξκνγήο βηληενζθνπήζεθαλ θαη νη βηληεν-
ζθνπεκέλεο δξάζεηο πξνβιήζεθαλ κέζα ζηελ ηάμε θαη ηα παηδηά έγηλαλ ηαπηφρξνλα ζεαηέο 
θαη εζνπνηνί, παξαηήξεζαλ ηνπο εαπηνχο ηνπο θαζψο πξνεηνίκαδαλ θαη παξνπζίαδαλ ηηο 
παληνκίκεο ηνπο, ζρνιίαζαλ ηελ φιε δηαδηθαζία θαη επαλαπξνζδηφξηζαλ πνιιά ζηνηρεία 
ηεο. 

ΤΕΖΣΧΝΣΑ ΣΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ  

Ζ πνηνηηθή αλάιπζε ησλ βηληενζθνπεκέλσλ δηδαζθαιηψλ νδήγεζε ζε κηα ζεηξά απφ ελδηα-
θέξνπζεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δπλακηθή ηεο παληνκίκαο ζηε δηδαζθαιία ησλ θπζη-
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θψλ επηζηεκψλ. Δπίζεο επηρεηξνχκε κηα δηπιή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ: ρξεζηκνπνηψληαο 
κηα ηξηζδηάζηαηε γλσζηηθή, κεηαγλσζηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο δηδαζθαιίαο 
θαη κάζεζεο ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ (Seroglou & Koumaras 2001, έξνγινπ 2006) ζε ζπλ-
δπαζκφ κε ηε ζεσξία ηεο πνιιαπιήο λνεκνζχλεο (Gardner 1983, Gardner 1983, Guss 
2005).   

ηνλ Πίλαθα 1 παξνπζηάδνληαη απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηηο δεμηφηεηεο πνπ θαίλνληαη λα 
ελεξγνπνηνχληαη απφ ηε ρξήζε ηεο παληνκίκαο ζηε γλσζηηθή, ηε κεηαγλσζηηθή θαη ηε ζπλαη-
ζζεκαηηθή δηάζηαζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ. ηε γλσζηηθή 
δηάζηαζε ηεο κάζεζεο ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο παξαηεξνχκε φηη 13 απφ ηνπο 15 καζεηέο θαη 
καζήηξηεο δηαρεηξίδνληαη άλεηα ζην ιφγν ηνπο θαη νπηηθνπνηνχλ κε ηελ παληνκίκα ηηο έλλνηεο 
ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ ζρεηηθά κε ηνλ θχθιν ηνπ λεξνχ θαη ηα θαηξηθά θαηλφκελα θαη ζηε 
ζπλέρεηα ηηο ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα πεξηγξάςνπλ ή λα εξκελεχζνπλ ηα θαηλφκελα απηά. 
Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην γεγνλφο φηη πάλσ απφ ηε κηζή ηάμε θαίλεηαη λα ρξεζηκνπνηεί 
έλλνηεο ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ θαη ηηο αληίζηνηρεο κηκήζεηο πνπ ηηο εθθξάδνπλ πξνθεηκέλνπ 
λα δνθηκάζεη θαη λα πεηξακαηηζηεί κέζσ ηεο αλαπαξάζηαζεο ζηνλ ηξφπν πνπ γηα παξάδεηγ-
κα πέθηεη ε βξνρή, ην ραιάδη ή ην ρηφλη θαη λα ιχζεη πξνβιήκαηα πνπ αλ θαη θαίλεηαη λα 
πξνθχπηνπλ απφ ηελ πξνζπάζεηα αλαπαξάζηαζεο – κίκεζεο ησλ θαηλνκέλσλ παξάιιεια 
θέξνπλ φςεηο πξνβιεκαηηζκψλ ησλ καζεηψλ θαη ησλ καζεηξηψλ ζρεηηθά κε ηα θαηξηθά θαη-

λφκελα. 

Πίλαθαο 1: Απνηειέζκαηα ζηε γλσζηηθή, κεηαγλσζηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή δηά-

ζηαζε ηεο κάζεζεο ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο 

 

 

δηάζηαζε παξαηεξνχκελεο δεμηφηεηεο θαη ζηάζεηο 

καζήηξηεο 
& καζεηέο 

(Ν=15) 

γλσζηηθή 

δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ 13 

ιχζεο πξνβιεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ 9 

παξαηήξεζεο-πεηξακαηηζκνχ 8 

κεηαγλσζηηθή 

ζεψξεζεο ηεο θχζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ θπζη-
θψλ επηζηεκψλ 

6 

αλαζηνραζκνχ ηεο θχζεο ηεο κεζνδνινγίαο ησλ 
θπζηθψλ επηζηεκψλ 10 

δηαρείξηζεο αιιειεπηδξάζεσλ θπζηθψλ επηζηεκψλ 
θαη θνηλσλίαο 

5 

ζπλαηζζεκαηηθή 

εκπινθή ζηε κάζεζε 12 

αχμεζε θηλήηξσλ θαη ελδηαθέξνληνο 14 

ζεηηθφ θιίκα ηάμεο 15 

αίζζεζε φηη ε εξγαζία ηνπο είρε θάπνην λφεκα, 
ήηαλ ζεκαληηθή 13 
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Ηδηαίηεξα ελδηαθέξνληα είλαη ηα απνηειέζκαηα πνπ αθνξνχλ ηε κεηαγλσζηηθή δηάζηαζε ηεο 
κάζεζεο ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο. Ζ πινπνίεζε ηεο παληνκίκαο, νη ζπδεηήζεηο πνπ πξνεγή-
ζεθαλ θαηά ην ζρεδηαζκφ ηεο θαη νη απηνζρεδηαζκνί, πξνζέθεξαλ ζηα παηδηά έλα φρεκα γηα 
ηελ έθθξαζε ηεο δηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο κέζα ζηνλ δηάρπην ζφξπβν ησλ πιεξνθνξηψλ ηεο 
ζχγρξνλεο δσήο πνπ πεξηζζφηεξν απνπξνζαλαηνιίδνπλ παξά ελεκεξψλνπλ. Ζ πνηνηηθή 
αλάιπζε ησλ βηληενζθνπεκέλσλ εθαξκνγψλ αλαδεηθλχεη κηα ζεηξά απφ επεηζφδηα φπνπ 
καζεηέο θαη καζήηξηεο εθδειψλνπλ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο ζεσξήζεηο θαη αλαζεσξήζεηο ζρεηη-
θά κε ηε θχζε ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ θαη ηηο αιιειεπηδξάζεηο ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ κε 
ηελ θνηλσλία, φπσο: α) πσο ε γλψζε θαη ε εξκελείεο πνπ καο πξνζθέξνπλ νη θπζηθέο επη-
ζηήκεο γηα ηα θπζηθά θαηλφκελα άιιαμαλ ζηνλ ρξφλν; β) γηαηί νη κεηεσξνιφγνη πέθηνπλ πνι-
ιέο θνξέο έμσ ζηελ πξφβιεςε ηνπ θαηξνχ θαη πνηα είλαη ηα φξηα ησλ επηζηεκνληθψλ πξνβιέ-
ςεσλ; γ) πνηα ε ζρέζε αλάκεζα ζηελ εξκελεία πνπ δίλνπλ νη θπζηθέο επηζηήκεο γηα ηα θαη-
ξηθά θαηλφκελα θαη ζηε κπζνινγία ή ηνπο κχζνπο απφ ηε ιατθή καο παξάδνζε γηα ηα θαηξη-
θά θαηλφκελα;  

Ζ επηβεβαίσζε ηεο ελεξγνπνίεζεο ησλ παξαπάλσ δεμηνηήησλ ζηελ εθαξκνγή απηή δίλεη κηα 
εληειψο λέα πξννπηηθή γηα ηελ πηζαλή εμέιημε θαη πνηνηηθή εκπινθή ζηε κάζεζε ησλ θπζη-
θψλ επηζηεκψλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ πνπ ζηελ εθθίλεζε ηεο γλσξηκίαο ηνπο κε ηηο θπζη-
θέο επηζηήκεο θάλνπλ κηα ηφζν νπζηαζηηθή εηζαγσγή ζε ζηνηρεία ηεο θχζεο ηεο γλψζεο ησλ 

θπζηθψλ επηζηεκψλ. 

ηε ζπλαηζζεκαηηθή δηάζηαζε ηεο κάζεζεο έρνπκε εληππσζηαθά απνηειέζκαηα. Ζ παληνκί-
κα, φπσο θαη άιιεο ζεαηξηθέο πξαθηηθέο κε ηηο νπνίεο έρνπκε αζρνιεζεί, θαίλεηαη λα δεκη-
νπξγνχλ ζηαδηαθά κηα θνπιηνχξα ζηα παηδηά, φπνπ ε νκάδα ησλ ζπλνκειίθσλ ππνζηεξίδεη 
θαη ελζαξξχλεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ θάζε καζεηή θαη ηεο θάζε καζήηξηαο. Γηα ην ιφγν απηφ θαη 
παξαηεξνχκε ηφζν πνιιά παηδηά ζηελ εκπινθή ζηε κάζεζε. ρεδφλ φινη νη καζεηέο θαη νη 
καζήηξηεο εκθαλίδνπλ απμεκέλα θίλεηξα θαη ελδηαθέξνλ γηα ηε κάζεζε ζηηο θπζηθέο επηζηή-
κεο, ελψ ζε φινπο ηνπο καζεηέο αληαλαθιάηαη ην ζεηηθφ θιίκα ηεο ηάμεο απέλαληη ζηελ ελα-
ζρφιεζε κε ηηο θπζηθέο επηζηήκεο. Ο ελζνπζηαζκφο απφ ηελ θαηλνηνκία ηεο ρξήζεο ηεο 
παληνκίκαο ζηε δηδαζθαιία, ηνπο θηλεηνπνηεί ζην λα δείμνπλ έληνλν ελδηαθέξνλ γηα ηηο θπ-
ζηθέο επηζηήκεο, λα αλαπηχμνπλ ζεηηθή ζηάζε γηα ηε κάζεζε ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο θαη λα 
εθδειψζνπλ ηε δηάζεζε λα θαηαλνήζνπλ ηνπο ηξφπνπο πνπ νη θπζηθέο επηζηήκεο ιεηηνπξ-
γνχλ. Πνιινί καζεηέο θαη καζήηξηεο εθθξάδνπλ ηελ αίζζεζε φηη ε εξγαζία ηνπο ζε απηφ ην 
πιαίζην ηεο δηδαζθαιίαο ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ έρεη θάπνην λφεκα θαη είλαη ζεκαληηθή.  

 ηνλ Πίλαθα 2 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα απφ κηα δεχηεξε αλάιπζε ησλ βηληενζθν-
πεκέλσλ δηδαζθαιηψλ ζχκθσλα κε ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο ζεσξίαο ηεο πνιιαπιήο λνεκνζχ-
λεο (Gardner 1983, Guss 2005).  

ηνλ Πίλαθα 2 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγήο ζηελ ελδν-
πξνζσπηθή, ηε δηαπξνζσπηθή θαη ηελ θηλαηζζεηηθή-ζσκαηηθή λνεκνζχλε. Ζ εθαξκνγή ηεο 
παληνκίκαο θαίλεηαη λα επεξεάδεη δηαθνξεηηθέο φςεηο ηεο ελδνπξνζσπηθήο λνεκνζχλεο, 
κηα θαη καζεηέο θαη καζήηξηεο ελζαξξχλνληαη λα ξπζκίδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο ζε ζρέζε 
κε ηνπ άιινπο, ελψ παξάιιεια εληζρχνπλ ηελ απηνεθηίκεζε θαη ηελ απηνπεπνίζεζε ηνπο. 
Δπίζεο νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο έρνπλ πνιιαπιέο δπλαηφηεηεο θνηλσληθψλ αιιειεπηδξά-
ζεσλ, κε απνηέιεζκα ηε βειηίσζε ηεο δηαπξνζσπηθήο ηνπο λνεκνζχλεο. Θεσξείηαη φηη ε 
θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε κε ελήιηθεο θαη άιια παηδηά είλαη έλαο απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο 
παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε λνεηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ θαη νη δηαπξνζσπηθέο ζεσ-
ξίεο έξρνληαη λα επηβεβαηψζνπλ ηελ επίδξαζε ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζε ζηε κάζεζε 
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(Harlen and Elstgeest 2005). Σέινο, ηα απνηειέζκαηα ηεο εθαξκνγήο ζηελ θηλαηζζεηηθή-
ζσκαηηθή λνεκνζχλε βξίζθνληαη ζε ζπκθσλία κε ηελ αληίιεςε φηη ε γιψζζα ηνπ ζψκαηνο 
ζπλδέεηαη άκεζα κε ηηο δεμηφηεηεο ηεο ππφδεζεο θαη δξακαηνπνίεζεο, δεμηφηεηεο νη νπνίεο 
εθθξάδνπλ ηελ ηθαλφηεηα θάπνηνπ λα παξαηεξεί πξνζεθηηθά θαη λα αλαπαξάγεη ζθελέο κε 
ιεπηνκέξεηα (Gardner 1993).  

Πίλαθαο 2: Απνηειέζκαηα ζηηο πνιιαπιέο λνεκνζχλεο 

 

Καη νη δχν δξφκνη αλάιπζεο πνπ αθνινπζήζακε καο νδήγεζαλ ζε ελδηαθέξνληα απνηειέ-
ζκαηα ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηεο παληνκίκαο ζηε δηδαζθαιία ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ. Οη 
καζεηέο θαη νη καζήηξηεο κέζα απφ ηελ ρξήζε ηεο παληνκίκαο θαίλνληαη λα εηζάγνληαη ζηηο 
έλλνηεο ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ κε έλαλ ηξφπν κε-ιεθηηθφ ν νπνίνο φκσο πξνεηνηκάδεη θαη 
ελζαξξχλεη ζηε ζπλέρεηα ηελ πξνθνξηθή ρξήζε ησλ ελλνηψλ απηψλ ελψ παξάιιεια θαιιηεξ-
γνχληαη δεμηφηεηεο θαη ζηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηε κάζεζε ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο θαη πέξα 
απφ απηέο, δίλνληαο κηα δεζκίδα δπλαηνηήησλ γηα ηνλ ηξφπν πνπ ε κάζεζε ζηηο θπζηθέο 
επηζηήκεο ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζηνλ εγγξάκκαην πνιίηε ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο αιιά 
θαη λα ζπκβάιιεη ζηελ θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ-θιεηδηψλ ρξήζηκσλ ζηηο δηάθνξεο εθθάλζεηο 
ηεο πξνζσπηθήο θαη θνηλσληθήο δσήο ησλ καζεηψλ θαη ησλ καζεηξηψλ (έξνγινπ 2006). 

 

λνεκνζχλε παξαηεξνχκελεο δεμηφηεηεο θαη ζηάζεηο 

καζεηέο & 
καζήηξηεο 

(Ν=15) 

ελδνπξνζσπηθή 

έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ 8 

απηνεθηίκεζε - απηνγλσζία 7 

απηνθπξηαξρία 9 

ιήςε απνθάζεσλ 8 

απμαλφκελε απηνλνκία 4 

δηαπξνζσπηθή 

επηθνηλσλία 10 

ζπλεξγαζία - νκαδηθφηεηα 12 

απνδνρή δηαθνξεηηθφηεηαο 14 

ζπκκεηνρή θαη δξάζε ζε νκάδεο ζπλνκειίθσλ 15 

επηθνηλσλία 10 

θηλαηζζεηηθή-
ζσκαηηθή 

ρξήζε ζσκαηηθψλ ζπκβφισλ 15 

δξακαηνπνίεζε γεγνλφησλ θαη θαηαζηάζεσλ 12 

παξαηήξεζε θαη αλαπαξαγσγή ζθελψλ 
κε ιεπηνκέξεηα 10 
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Ο ξφινο ηνπ Φπζηθνχ-Δθπαηδεπηηθνχ σο θνκηζηή ηεο ζχγρξνλεο επηζηεκνληθήο 
γλψζεο ζε καζεηέο ηεο Β/ζκηαο Δθπ/ζεο κέζα απφ ηε ζπγθξφηεζε Οκάδσλ Φπζηθήο 

 

Σζεπειήο Νηθόιανο 

Φπζηθφο – Ραδηνειεθηξνιφγνο (ΠΔ12.10), Δθπαηδεπηηθφο B/ζκηαο Δθπ/ζεο 

(ntsepelis@sch.gr) 

 

 

ΠΔΡΙΛΖΦΖ: Οη εμειίμεηο ζηε ζχγρξνλε Φπζηθή δχζθνια κπνξνχλ λα γίλνπλ θαηαλνεηέο απφ 
ην κέζν άλζξσπν. Πνιχ δε πεξηζζφηεξν απφ ηνπο καζεηέο ηεο Β/ζκηαο Δθπ/ζεο, ησλ ν-
πνίσλ νη γλψζεηο πεξηνξίδνληαη ζηελ χιε ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ. Χζηφζν, δελ είλαη ιίγνη 
νη καζεηέο, πνπ κε αθνξκή ηελ παξαθνινχζεζε θάπνηνπ ληνθηκαληέξ ή ηελ αλάγλσζε θά-
πνηνπ άξζξνπ, δεηνχλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο δηεπθξηλίζεηο θαη ιεπηνκέξεηεο. ην πιαίζην 
απηφ, ν ξφινο ηνπ Φπζηθνχ έρεη δηηηή ζεκαζία: απφ ηε κηα, θαιείηαη λα θαιχςεη ηηο απαηηή-
ζεηο δηδαζθαιίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, απφ ηελ άιιε, λα κεηαθέξεη ζηνπο καζεηέο 
ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο ηεο επηζηήκεο ηνπ. Ο πξψηνο  θαζνξίδεηαη απφ ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα 
θαη ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα δηδαζθαιίαο. Ο δεχηεξνο απφ ηελ έκπλεπζε θαη ηε βαζηά 
κειέηε ησλ ζεκάησλ ηεο Φπζηθήο. Μπνξεί, δε, λα πινπνηεζεί κε ηε  δεκηνπξγία Οκάδσλ 

Φπζηθήο.  

ΛΔΞΔΙ-ΚΛΔΙΓΙΑ: θπζηθή, καζεηέο, ζρνιηθφ εγρεηξίδην, ληνθηκαληέξ, ηειεπηαίεο εμειίμεηο ηεο 
θπζηθήο, νκάδα θπζηθήο 

 

 

Ζ ΟΜΑΓΑ ΦΤΙΚΖ 

ηηο Οκάδεο Φπζηθήο ζπκκεηέρνπλ εζεινληηθά καζεηέο φισλ ησλ ηάμεσλ ηεο Β/ζκηαο Δθπ/
ζεο (αλ θαη είλαη πξνηηκφηεξν λα ππάξρεη νκνηνγέλεηα, σο πξνο ηηο ηάμεηο). 

ηφρνη – θνπνί 

θνπφο ησλ νκάδσλ είλαη ε ελαζρφιεζε ησλ καζεηψλ κε ζέκαηα Φπζηθήο πέξα απφ ηα 
πιαίζηα ηνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο. Να ηνπο δνζεί ε επθαηξία λα ςάμνπλ, λα δηεξεπλή-
ζνπλ, λα αλαδεηήζνπλ πεγέο γλψζεσλ γηα ζέκαηα Φπζηθήο πνπ ηνπο ελδηαθέξνπλ αιιά θαη 
λα παξνπζηάζνπλ ηε δνπιεηά ηνπο, δεκνζηεχνληαο ηηο εξγαζίεο ηνπο ηφζν ζε έληππε 
(παξαγσγή Σφκνπ εκεηψζεσλ), φζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (ηζηνζειίδα ζην δηαδίθηπν).  

Απηά σο πξνο ηνπο άκεζα νξαηνχο ζηφρνπο. Παξάιιεια, νη καζεηέο ζα κάζνπλ λα ζπλεξγά-
δνληαη θαη λα ελεξγνχλ σο νκάδα ζε δχν επίπεδα. Σν πξψην είλαη απηφ ηεο νκάδαο εξγαζί-
αο. Ζ νκάδα εξγαζίαο ζα απνηειείηαη απφ ηέζζεξα άηνκα θαη ζα αλαιακβάλεη λα θαιχςεη 
κέξνο ηεο κειέηεο ελφο ζέκαηνο. Σν δεχηεξν, είλαη απηφ ηεο ζπλνιηθήο νκάδαο. Χο ηέηνηα, 
νξίδεηαη νιφθιεξε ε νκάδα. Δθεί ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα παξαθνινπζήζνπλ θαη λα ζρν-
ιηάζνπλ ηελ έξεπλα ησλ ππφινηπσλ νκάδσλ εξγαζίαο. 

Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο νη καζεηέο  



ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 — Γηδαθηηθέο Πξνζεγγίζεηο γηα ηε Μάζεζε ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο 297  

 

1. Θα έρνπλ αζρνιεζεί κε θάηη πνπ ηνπο ελδηαθέξεη θαη ηνπο αξέζεη.  

2. Θα έρνπλ κάζεη λα ζπλεξγάδνληαη, λα ελεξγνχλ σο νκάδα.  

3. Θα έρνπλ κάζεη λα ρξεζηκνπνηνχλ ην Γηαδίθηπν (internet) σο πεγή πιεξνθνξηψλ, πέξα 
απφ ηα θιαζζηθά κέζα (βηβιία, εγθπθινπαίδεηεο, πεξηνδηθά).  

4. Θα έρνπλ κπεη ζηε δηαδηθαζία ζπγγξαθήο εθιατθεπκέλσλ επηζηεκνληθψλ ζεκάησλ θαη 
εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, ρξεζηκνπνηψληαο φιν ην θάζκα εθαξκνγψλ γξαθείνπ (Word, 
Excel, IE). 

5. Θα έρνπλ παξνπζηάζεη ηε δνπιεηά ηνπο ζηε ζπλνιηθή νκάδα, ην ζρνιείν θαη, εθφζνλ 
θαηαζηεί δπλαηφ, ζε έθζεζε ζηελ θεληξηθή πιαηεία ηεο πφιεο, ρξεζηκνπνηψληαο ζχγρξν-
λα επνπηηθά κέζα (π.ρ. PowerPoint).  

6. Θα έρνπλ έξζεη ζε επαθή κε πξνρσξεκέλεο πηπρέο ηεο Φπζηθήο.  

7. Θα έρνπλ δεκηνπξγήζεη θαη δηαρεηξηζηεί ηζηνζειίδεο.  

8. Θα έρνπλ ηππψζεη ηε δνπιεηά ηνπο ζε Σφκν εκεηψζεσλ.  

Οξγάλσζε 

Κάζε βδνκάδα εμεηάδεηαη έλα ζέκα Φπζηθήο, ην νπνίν απνθαζίδεη ε Οκάδα. Ο ζπληνληζηήο-
εθπαηδεπηηθφο αλαιακβάλεη ηελ αλάιπζε ηνπ ζέκαηνο θαη ηνλ ηεκαρηζκφ ηνπ ζε επηκέξνπο 
εξγαζίεο. Σηο δχν (2) πξψηεο εκέξεο ελεκεξψλεη ηηο νκάδεο εξγαζίαο γηα ην αληηθείκελν ηεο 
έξεπλάο ηνπο, ην νπνίν ζα πξέπεη λα θέξνπλ εηο πέξαο εληφο πέληε (5) εκεξψλ.  

Χο πεγέο γλψζεο ρξεζηκνπνηνχληαη Ηζηνζειίδεο, Δγθπθινπαίδεηεο, Βηβιία ζρεηηθά κε ηε 
Φπζηθή, Δπηζηεκνληθά Πεξηνδηθά, Σειενπηηθά Νηνθηκαληέξ, Δθπαηδεπηηθέο Δπηζθέςεηο.  

ην ηέινο ηεο εβδνκάδαο πξαγκαηνπνηείηαη ζπλάληεζε, φπνπ ζπγθεληξψλεηαη θαη παξνπ-
ζηάδεηαη ην πιηθφ.  

Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΣΖΝ ΟΜΑΓΑ ΦΤΙΚΖ 

Ο ζπληνληζηήο-εθπαηδεπηηθφο αλαιακβάλεη ηελ αλάιπζε ηνπ ζέκαηνο θαη ηνλ ηεκαρηζκφ ηνπ 
ζε επηκέξνπο εξγαζίεο. Σηο δχν (2) πξψηεο εκέξεο ελεκεξψλεη ηηο νκάδεο εξγαζίαο γηα ην 
αληηθείκελν ηεο έξεπλάο ηνπο, ην νπνίν ζα πξέπεη λα θέξνπλ εηο πέξαο εληφο πέληε (5) εκε-
ξψλ. Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ επίβιεςε ηεο φιεο δηαδηθαζίαο αιιά θαη ηε ζχλζεζε ησλ επη-
κέξνπο εξγαζηψλ, ψζηε λα αλαδεηθλχεηαη ε κεηαμχ ηνπο ζρέζε, πνπ ζα νδεγήζεη ζηελ νιν-
θιήξσζε ηνπ ζέκαηνο. 

CASE STUDY: Ζ ΟΜΑΓΑ ΦΤΙΚΖ ΣΟΤ 2νπ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΔΡΡΧΝ 

ια ηα παξαπάλσ έγηλαλ πξάμε ην ζρνιηθφ έηνο 2006-2007, κε 20 καζεηέο ηεο Γ‟ Σάμεο ηνπ 
2νπ Γπκλαζίνπ εξξψλ. Σα ζέκαηα πνπ απαζρφιεζαλ ηελ Οκάδα ήηαλ 

Σν Άζηξν ηεο Βεζιεέκ 

Σν Ζιηαθφ χζηεκα 

Ζ Δηδηθή Θεσξία ηεο ρεηηθφηεηαο (ΔΘ) 

Ο 4δηάζηαηνο Υσξφρξνλνο θαη ε Πιάλε ησλ Αηζζήζεσλ 
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Σν Άζηξν ηεο Βεζιεέκ 

ηελ εξγαζία απηή νη καζεηέο αζρνιήζεθαλ κε ηηο ζεσξίεο ζρεηηθά κε ηελ ηαπηφηεηα ηνπ 
Άζηξνπ ηεο Βεζιεέκ. Ζ εξγαζία ρσξίζηεθε ζε ηξεηο θάζεηο: 

1ε Φάζε. Υσξίο πξνεγνχκελε ελεκέξσζε ή ζπδήηεζε δφζεθε ζηνπο καζεηέο ην αθφινπζν 
εξσηεκαηνιφγην: 

Πφζν ρξφλν ρξεηάδεηαη κία θακήια γηα λα δηαλχζεη ηελ απφζηαζε Βαγδάηε – Ηεξνπζαιήκ; 

Αλαδεηήζηε ζην Internet ή φπνπ αιινχ ηηο παξαθάησ ιέμεηο θιεηδηά: 

Κνκήηεο 

Μεηεσξίηεο 

Βαζηιίζθνο ή Ρήγνπινο (Regulus) 

Καηλνθαλήο Αζηέξαο (nova) 

Τπεξθαηλνθαλήο Αζηέξαο (supernova) 

χλνδνο Πιαλεηψλ 

2ε Φάζε (2ε πλάληεζε). Σν πιηθφ ηεο πξψηεο θάζεο ζπγθεληξψζεθε, θαη ζηε 2ε πλάληε-
ζε (κία εβδνκάδα αξγφηεξα) αλαπηχρζεθαλ έλα-έλα ηα ζέκαηα. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο 
παξνπζίαζήο ηνπο, αλαθνηλψζεθε  ην πξαγκαηηθφ ζέκα: Σν Άζηξν ηεο Βεζιεέκ. Καζέλα απφ 
ηα ζέκαηα ήηαλ θαη κηα δηαθνξεηηθή ζεσξία ζρεηηθά κε ηελ ηαπηφηεηά ηνπ (Θενδνζίνπ ., 
Γαλέδεο Μ., 2000). Σέινο, δεηήζεθε απφ θάζε καζεηή ε άπνςή ηνπ, ζε κνξθή γξαπηήο εξγα-
ζίαο. 

3ε Φάζε (3ε πλάληεζε). ηελ 3ε πλάληεζε νη καζεηέο πξνζθφκηζαλ ηε γξαπηή εξγαζία 
ηνπο θαη αθνινχζεζε ειεχζεξε ζπδήηεζε. 

Παξαηεξήζεηο/ρφιηα 

Χο γεληθή παξαηήξεζε, ζα ιέγακε φηη ην ζέκα παξνπζίαζε ηδηαίηεξε πξσηνηππία, ζπλεπη-
θνπξνχκελν απφ ην ζηνηρείν ηεο έθπιεμεο. Ήηαλ, επίζεο, επίθαηξν, κηαο θαη ήηαλ ην ηειεπ-
ηαίν άββαην πξηλ απφ ηηο δηαθνπέο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ. Οη καζεηέο ην αληηκεηψπηζαλ ζεηη-
θά θαη κάιηζηα κε ελζνπζηαζκφ. Ήηαλ απφ ηα δεηήκαηα πνπ ηνπο είραλ απαζρνιήζεη, είραλ 
παξαθνινπζήζεη ζηελ ηειεφξαζε αιιά δελ θαληάδνληαλ φηη ζα ηνπο δηλφηαλ ε επθαηξία λα 
δηαπξαγκαηεπηνχλ θαη νη ίδηνη. Ο ελζνπζηαζκφο ηνπο θάλεθε θαη απφ ην γεγνλφο, φηη φινη θαη 
αδηακαξηχξεηα έγξαςαλ ηελ άπνςή ηνπο γηα ηελ ηαπηφηεηα ηνπ Άζηξνπ.  

Σέινο, αμίδεη λα αλαθέξνπκε ηελ ςπρνινγηθή δηάζηαζε ηεο ζπλάληεζεο. Ήηαλ ε πξψηε, 
νπφηε ήηαλ θπζηθφ λα ππήξρε κηα ζρεηηθή ακεραλία. Οη καζεηέο δελ ήμεξαλ ηη ζα ζπλαληή-
ζνπλ θαη απηφ ηνπο έθαλε ζηελ αξρή δηζηαθηηθνχο θαη ακήραλνπο, παξά ην γεγνλφο φηη ήηαλ 
πνιχ θαιά πξνεηνηκαζκέλνη. ηγά-ζηγά, φκσο, κε ραιαξή ζπδήηεζε αλνίρηεθαλ θαη πξνρψ-
ξεζαλ ζηηο παξνπζηάζεηο ηνπο. 

Ζ γεληθή απνηίκεζε ζα ιέγακε φηη ήηαλ ζεηηθή. Οη καζεηέο ελζνπζηάζηεθαλ κε ηνλ ηξφπν 
εξγαζίαο αιιά θαη ηε ζεκαηνινγία. Ηδηαίηεξα ην ζηνηρείν ηεο έθπιεμεο ηνπο θέληξηζε ην ελδη-
αθέξνλ θαη ηνπο έδσζε ψζεζε γηα αθφκε πην ελεξγή ζπκκεηνρή ζηα επφκελα ζέκαηα. 
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Σν Ζιηαθφ χζηεκα 

ηελ εξγαζία απηή νη καζεηέο αζρνιήζεθαλ κε ηνπο πιαλήηεο θαη ηα ζψκαηα ηνπ Ζιηαθνχ 
πζηήκαηνο. Ζ εξγαζία ρσξίζηεθε ζε ηξεηο θάζεηο: 

1ε Φάζε (1ε πλάληεζε). Αλαθνίλσζε ηνπ ζέκαηνο θαη αλάζεζε, ζε θάζε νκάδα, ζπγθέ-
ληξσζεο πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ γηα ην Ζιηαθφ χζηεκα. 

2ε Φάζε (2ε, 3ε, 4ε πλάληεζε). Σν πιηθφ ηεο πξψηεο θάζεο ζπγθεληξψζεθε, θαη ζηε 2ε 
πλάληεζε (κία εβδνκάδα αξγφηεξα) έγηλε κηα πξψηε ζπδήηεζε. Σν πιηθφ πξνεξρφηαλ, θπξί-
σο, απφ ην Γηαδίθηπν θαη δεπηεξεπφλησο απφ εγθπθινπαίδεηεο, πεξηνδηθά, εθεκεξίδεο. 

ηε 2ε Φάζε δηαλεκήζεθαλ θσηνηππίεο ηνπ αξρείνπ SolarSystem_FC.pdf ηεο NASA κε πιε-
ξνθνξίεο γηα ην Ζιηαθφ χζηεκα. ηε ζπλέρεηα, θιήζεθαλ νη επηκέξνπο νκάδεο λα επηιέμνπλ 
δχν ζέκαηα απφ ην αξρείν απηφ, λα ηα κεηαθξάζνπλ θαη λα ηα παξνπζηάζνπλ ζηελ Οκάδα. 
ηελ 3ε πλάληεζε παξνπζηάζηεθαλ νη πξψηεο κεηαθξάζεηο, ελψ ζηελ 4ε πξαγκαηνπνηή-
ζεθε ε νινθιήξσζε ησλ ζεκάησλ. 

3ε Φάζε (5ε, 6ε πλάληεζε). ηελ ηειεπηαία ζπλάληεζε πξαγκαηνπνηήζεθε αλαζθφπεζε 
ηεο δηαδηθαζίαο θαη ζπδήηεζε γηα ηνλ ηξφπν εξγαζίαο, εληππψζεηο, πξνηάζεηο, ελψ παξνπ-
ζηάζηεθε απφ ηνλ ππεχζπλν θαζεγεηή θαη ε κεηαθξαζκέλε έθδνζε ηνπ αξρείνπ.  

ην πέξαο ηεο ζπδήηεζεο δηαλεκήζεθε ην αθφινπζν εξσηεκαηνιφγην, γηα εξγαζία ζην ζπίηη. 

1. Βξείηε ηελ επηηάρπλζε ηεο βαξχηεηαο ζε θάζε πιαλήηε θαη  

ππνινγίζηε ην βάξνο ζαο ζε θάζε πιαλήηε. 

ηε κάδα ζαο ζε θάζε πιαλήηε. 

ηελ έλδεημε ηεο δπγαξηάο ζε θάζε πιαλήηε. 

2. ε πνηνπο πιαλήηεο ππάξρεη λεξφ θαη ηη κπνξεί λα ζεκαίλεη απηφ; 

3. Γηαηί ν Δξκήο είλαη ν πνην ζεξκφο θαη ν Πινχησλαο ν πην θξχνο πιαλήηεο; 

4. ε πνηνλ πιαλήηε ππάξρεη ε κηθξφηεξε εκέξα θαη ζε πνηνλ ε κεγαιχηεξε; Απφ ηη εμαξηά-
ηαη; Σνπνζεηείζηε ηνπο πιαλήηεο θαηά θζίλνπζα ζεηξά κεγέζνπο εκέξαο.  

5. ε πνηνλ πιαλήηε ππάξρεη ην κεγαιχηεξν ζε δηάξθεηα έηνο θαη ζε πνηνλ ην κηθξφηεξν; 
Σνπνζεηείζηε ηνπο πιαλήηεο θαηά θζίλνπζα ζεηξά κεγέζνπο έηνπο.  

6. ε πνηνπο πιαλήηεο κπνξεί λα έρνπκε επνρέο θαη ζε πνηνπο φρη; Απφ ηη εμαξηάηαη; 

7. Πνηνο είλαη ν πιαλήηεο κε ηελ πεξηζζφηεξν εθιεηπηηθή ηξνρηά θαη πνηνο κε ηε κηθξφηεξε; 
Ση ζεκαίλεη απηφ; 

8. Πνηνο πιαλήηεο έρεη ηε κεγαιχηεξε κάδα θαη πνηνο ηε κηθξφηεξε; Σνπνζεηείζηε ηνπο 
πιαλήηεο θαηά θζίλνπζα ζεηξά κεγέζνπο κάδαο.  

9. Πνηνο πιαλήηεο έρεη ηε κεγαιχηεξε αθηίλα θαη πνηνο ηε κηθξφηεξε; Σνπνζεηείζηε ηνπο 
πιαλήηεο θαηά θζίλνπζα ζεηξά κεγέζνπο αθηίλαο.  

10. Πνηνο πιαλήηεο έρεη ηε κεγαιχηεξε ππθλφηεηα θαη πνηνο ηε κηθξφηεξε; Σνπνζεηείζηε 
ηνπο πιαλήηεο θαηά θζίλνπζα ζεηξά κεγέζνπο ππθλφηεηαο.  

11. Ση παξαηεξείηε γηα ηα δηαγξάκκαηα ησλ πξνβιεκάησλ 8, 9, 10; πκπίπηνπλ; Αλ φρη γηα-
ηί; 
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12. Πνηνο έρεη ηε κεγαιχηεξε βαξχηεηα; Σνπνζεηείζηε ηνπο πιαλήηεο θαηά θζίλνπζα ζεηξά 
κεγέζνπο βαξχηεηαο;  

13. πγθξίλαηε ηα δηαγξάκκαηα 8, 9, 10, 12. Ση παξαηεξείηε; Πσο ζρνιηάδεηε ηα απνηειέ-
ζκαηα; 

Σν εξσηεκαηνιφγην απηφ ζπδεηήζεθε ζηελ επφκελε ζπλάληεζε. 

Παξαηεξήζεηο/ρφιηα 

Οη καζεηέο εθδήισζαλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηνλ (πξψελ) Πιαλήηε Πινχησλα. Σνπο 
έθαλε ηδηαίηεξε εληχπσζε, πψο “ηφζν εχθνια θάπνηνη” απνθαζίδνπλ γηα ην αλ έλα ζψκα 
είλαη πιαλήηεο ή φρη. Ζ ζπδήηεζε ππήξμε ηδηαίηεξα έληνλε (θαη ιφγσ ηνπ λεαξνχ ηεο ειηθί-
αο). Θεσξνχζαλ ην φιν δήηεκα σο κηα αδηθία ζε βάξνο ηνπ Πινχησλα: ηνλ είραλ δηψμεη απφ 
ηελ παξέα ησλ Πιαλεηψλ. 

Ζ αλαθνίλσζε ηεο δεκηνπξγίαο κεηαθξάζεσλ, αλ θαη αξρηθά έγηλε δεθηή κε ελζνπζηαζκφ, 
κηαο θαη πιηθφ ηνπο παξέρνληαλ έηνηκν, ηειηθά ππξνδφηεζε αληηδξάζεηο, αθελφο ιφγσ ηεο 
δπζθνιίαο ηνπ εγρεηξήκαηνο απηνχ θαζαπηνχ θαη αθεηέξνπ ιφγσ ησλ παξνπζηάζεσλ. Χζηφ-
ζν, κε ηελ νπζηαζηηθή ζπκβνιή ηνπ ζπληνληζηή-εθπαηδεπηηθνχ είηε ζε ζέκαηα νξνινγίαο, είηε 
ζε ζέκαηα ρξήζεο ηνπ PowerPoint, ηα πξνβιήκαηα μεπεξάζηεθαλ θαη ην εγρείξεκα ζηέθζεθε 
απφ απφιπηε επηηπρία. 

Μηα ζεκαληηθή παξαηήξεζε πνπ πξνθχπηεη είλαη, φηη νη καζεηέο δελ είρε ηχρεη πνηέ λα 
πξαγκαηνπνηήζνπλ κηα παξνπζίαζε, πνιχ δε πεξηζζφηεξν, κε ειεθηξνληθφ ηξφπν. Έηζη, ην 
άγρνο ήηαλ θπξίαξρν ζε θάζε πηπρή ηεο φιεο δηαδηθαζίαο, κε απνθνξχθσκα ηελ εκέξα ησλ 
παξνπζηάζεσλ. Γη' απηφ, θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο εβδνκάδαο ππήξμε ζπλερήο παξαθνινχ-
ζεζε θαη ππνζηήξημε απφ ηνλ ζπληνληζηή-εθπαηδεπηηθφ, ηνλίδνληαο ζηνπο καζεηέο, φηη πξσ-
ηαγσληζηέο δελ ήηαλ κφλν νη παξνπζηαζηέο αιιά θαη ην αθξναηήξην κε ηηο εχζηνρεο εξσηή-
ζεηο θαη απνξίεο ηνπ. Φπζηθά, θαη εδψ ππήξμε έλα ζρεηηθφ πξφβιεκα, θαζψο νη πεξηζζφηε-
ξνη, απφ αιιειεγγχε πξνο ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, δίζηαδαλ λα πξνρσξήζνπλ ζε εξσηήζεηο, 
θνβνχκελνη κήπσο ηνπο θέξνπλ ζε δχζθνιε ζέζε. ην ζεκείν απηφ επελέβε ν ζπληνληζηήο-
εθπαηδεπηηθφο θαη κε ραιαξφ ηξφπν έζεζε απηφο θάπνηα, απιά, εξσηήκαηα, ζηα νπνία θιή-
ζεθαλ λα πνπλ ηε γλψκε ηνπο, φρη κφλν νη παξνπζηαζηέο αιιά θαη ην αθξναηήξην. Έηζη, 
δεκηνπξγήζεθε έλα θιίκα θηιηθήο ζπδήηεζεο, πνπ γξήγνξα απειεπζέξσζε ηα παηδηά. 

Θα πξέπεη λα ηνληζηεί, φηη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ παξνπζηάζεσλ, έγηλε, θαηά ην δπλαηφλ, 
ζχλδεζε ησλ παξνπζηαδφκελσλ ζεκάησλ κε ηε δηδαρζείζα χιε ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ 
π.ρ. Με δεδνκέλε ηεο απφζηαζε Γεο-Ήιηνπ, αλ ν Ήιηνο ζβήζεη ηψξα, ζε πφζε ψξα ζα ην 
κάζνπκε; Γίλεηαη ε ηαρχηεηα ηνπ θσηφο (ζηαζεξή, άξα Δπζχγξακκε Οκαιή Κίλεζε). 

Χο πξνο ηα απνηειέζκαηα ησλ απαληήζεσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί 
φηη νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο απάληεζαλ ζηηο ηππνπνηεκέλεο εξσηήζεηο, ελψ νη “θξίζεσο” 
απαληήζεθαλ απφ ιίγνπο θαη κε κεγάιν βαζκφ ακθηβνιίαο. Μάιηζηα, φινη ήηαλ ηδηαίηεξα 
επηθξηηηθνί γηα ηνλ ηξφπν δηαηχπσζήο ηνπο, ελψ αηζζάλνληαλ ηδηαίηεξα άβνια πνπ δελ κπν-
ξνχζαλ λα απαληήζνπλ κε απιή αλαθνξά. 

Ζ γεληθή απνηίκεζε ζα ιέγακε φηη ήηαλ ζεηηθή. Οη καζεηέο ζπλεξγάζηεθαλ, γλψξηζαλ ην 
Ζιηαθφ καο χζηεκα, εμάζθεζαλ ηα Αγγιηθά ηνπο, παξνπζίαζαλ ηελ εξγαζία ηνπο, έκαζαλ 
λα δέρνληαη θαη λα απαληνχλ ζε εξσηήζεηο. Γλψξηζαλ, ηαπηφρξνλα, θαη κηα άιιε κνξθή 
εθπαίδεπζεο, ηε δηαζεκαηηθή. 
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Ζ Δηδηθή Θεσξία ηεο ρεηηθφηεηαο (ΔΘ) 

ηελ εξγαζία απηή νη καζεηέο αζρνιήζεθαλ κε ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο Δηδηθήο Θεσξίαο ηεο 
ρεηηθφηεηαο (ΔΘ) θαη ηηο επηπηψζεηο ηεο ζην πψο βιέπνπκε ηνλ θφζκν γχξσ καο. Ζ εξγα-
ζία ρσξίζηεθε ζε ηξεηο θάζεηο: 

1ε Φάζε. Γφζεθε ην αθφινπζν εξσηεκαηνιφγην 

1. Κηλείζηε κε ηαρχηεηα 20 m/sec. Ξαθληθά βιέπεηε λα έξρεηαη θαηά πάλσ ζαο, απφ ηελ 
αληίζεηε θαηεχζπλζε, έλα απηνθίλεην κε ηαρχηεηα 30 m/sec. Με πνηα ηαρχηεηα ην βιέπε-
ηε ΔΔΗ λα πιεζηάδεη; (ε ηαρχηεηα απηή ιέγεηαη ζρεηηθή ηαρχηεηα) Με πνηα ηαρχηεηα ην 
βιέπεη λα ζαο πιεζηάδεη θάπνηνο άιινο, πνπ θάζεηαη ζε έλα παγθάθη θαη ζαο παξαθν-
ινπζεί; 

2. Απνραηξεηάηε έλα θίιν ζαο θαη θηλείζηε ζε αληίζεηεο θαηεπζχλζεηο. Αλ εζείο θηλείζηε κε 
ηαρχηεηα 20 m/sec θαη απηφο κε 30 m/sec, κε πνηα ηαρχηεηα ηνλ βιέπεηε ΔΔΗ λα απν-
καθξχλεηαη θαη κε πνηα θάπνηνο πνπ ζαο παξαθνινπζεί; 

3. Δθαξκφζηε ηα απνηειέζκαηα ηνπ πξνβιήκαηνο 2 γηα ηελ πεξίπησζε, πνπ εζείο θηλείζηε 
κε ηαρχηεηα 40.000 m/sec θαη ζηε ζέζε ηνπ θίινπ ζαο ππάξρεη κία θσηεηλή αθηίλα πνπ 
θηλείηαη κε ηελ ηαρχηεηα ηνπ θσηφο 300.000 Km/sec.  

4. Ζ Φπζηθή καο δηδάζθεη, φηη ε αλψηαηε ηαρχηεηα ζην χκπαλ είλαη ε ηαρχηεηα ηνπ θσ-
ηφο. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ πξνβιήκαηνο 3, απηφ είλαη αιεζέο; 

5. Ζ κάδα είλαη ην κέηξν ηεο αδξάλεηαο (Φπζηθή Γ΄ Γπκλαζίνπ θαη Α΄ Λπθείνπ). Μία ζθαίξα 
έρεη πην κηθξή κάδα απφ έλα πνξηνθάιη. Χζηφζν, ε ζθαίξα κπνξεί λα ηξππήζεη ην ρέξη 
καο, ελψ ην πνξηνθάιη φρη. Γηαηί; Μήπσο έρεη κεγαιχηεξε κάδα απ΄ φηη λνκίδνπκε; 

6. Θεσξείζηε ην παξαθάησ πξφβιεκα 

 

Μέζα ζε ηξέλν, πνπ θηλείηαη κε ηαρχηεηα π1, βξίζθεηαη άλζξσπνο, ν νπνίνο θάπνηα ζηηγ-
κή εθπέκπεη δχν θσηεηλέο αθηίλεο πξνο ηα άθξα ηνπ ηξέλνπ. Έμσ απφ ην ηξέλν βξίζθν-
ληαη δχν άλζξσπνη. Ο έλαο αθίλεηνο θαη ν άιινο θηλείηαη κε ηαρχηεηα π2>π1. Πνηα αθηίλα 
ζα θηάζεη πξψηε ζην αληίζηνηρν άθξν ηνπ ηξέλνπ; 
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7. Θεσξείζηε ην παξαθάησ πξφβιεκα 

 

Σξέλν θηλείηαη κε ηαρχηεηα π1. Παξαηεξεηήο βξίζθεηαη έμσ απφ απηφ θαη ην παξαθνινπ-
ζεί. Αλ ην πξαγκαηηθφ κήθνο ηνπ ηξέλνπ είλαη L, ηη κήθνο ζα ππνινγίζεη ν παξαηεξεηήο; 

8. Αλαδεηήζηε ζην Internet ή φπνπ αιινχ ηηο παξαθάησ ιέμεηο θιεηδηά: 

Δηδηθή Θεσξία ηεο ρεηηθφηεηαο 

πζηνιή Μήθνπο 

Γηαζηνιή Υξφλνπ 

Παξάδνμν ησλ δηδχκσλ 

Μάδα Αδξάλεηαο 

Αδξαλεηαθφ χζηεκα Αλαθνξάο 

Einstein, Lorentz, Galileo (Γαιηιαίνο), Minkowski 

Αο ζεκεησζεί, φηη νη αζθήζεηο αθνξνχλ ζηελ Δπζχγξακκε Οκαιή Κίλεζε (ΔΟΚ), ηελ νπνία 
νη καζεηέο είραλ, ήδε, δηδαρζεί ζηα πιαίζηα ηνπ ζρνιηθνχ καζήκαηνο ηεο Φπζηθήο. 

2ε Φάζε (1ε, 2ε πλάληεζε). ηε 2ε Φάζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζπδήηεζε γηα ηηο αζθήζεηο, 
θαζψο θαη επαλάιεςε ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ ηεο Δπζχγξακκεο Οκαιήο Κίλεζεο, φπσο απηή 
δηδάρζεθε απφ ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην. Αθνινχζεζε εηζαγσγή ζηε ζρεηηθή θίλεζε, ηνπο λφ-
κνπο ζχλζεζεο ηαρπηήησλ (απιή κνξθή, ζψκαηα πνπ θηλνχληαη νκφξξνπα ή αληίξξνπα) θαη 
ιχζε ησλ αζθήζεσλ.  Ζ ιχζε ηνπο, δε, θαηέδεημε ηελ έλλνηα ηεο ρεηηθφηεηαο ησλ θαηλνκέ-
λσλ. Αθνινχζεζε εηζαγσγή ζηελ ΔΘ (Asimov I., 2005) (Μηραινδεκεηξάθεο Μ., 1991) 
(Hawking S. W., 1998) θαη αλάιπζε ησλ ελλνηψλ ζχγρξνλα γεγνλφηα, ζπζηνιή κήθνπο, δηα-
ζηνιή ηνπ ρξφλνπ, ελψ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη αληίζηνηρα αξηζκεηηθά παξαδείγκαηα. 

3ε Φάζε (3ε πλάληεζε). Πξαγκαηνπνηήζεθε αλαθεθαιαίσζε θαη ζπδήηεζε. 

Παξαηεξήζεηο/ρφιηα 

Ζ παξάδνζε ησλ αζθήζεσλ δελ έηπρε ηεο θαιχηεξεο ππνδνρήο. Σν γεγνλφο απηφ θξίλεηαη 
αλακελφκελν, θαζψο πάληα ε αλάζεζε εξγαζηψλ, πνιχ δε πεξηζζφηεξν αζθήζεσλ, ηπγράλεη 
απηήο ηεο αληηκεηψπηζεο. Δμεγήζεθε, φκσο, φηη ε ιχζε αζθήζεσλ δελ ήηαλ ε νπζηαζηηθή 
εξγαζία αιιά κηα αθνξκή γηα ζπδήηεζε θαη πξνβιεκαηηζκφ. 



ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 — Γηδαθηηθέο Πξνζεγγίζεηο γηα ηε Μάζεζε ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο 303  

 

ηελ πξψηε ζπλάληεζε, φπσο ήηαλ αλακελφκελν, νη αληηδξάζεηο ήηαλ ηδηαίηεξα έληνλεο. Οη 
πεξηζζφηεξνη καζεηέο δελ είραλ θαηαλνήζεη ην λφεκα ησλ αζθήζεσλ, νχηε θαλ ηα δεδνκέλα 
θαη ηα δεηνχκελα. Κάλνληαο κηα επαλάιεςε ζηελ ΔΟΚ θαη ζηε ζρεηηθή θίλεζε, αθνινχζεζε 
ε ιχζε ηνπο. Μέζα απφ ηηο αζθήζεηο άξρηζε ζηγά-ζηγά λα αλαθχπηνπλ ηα πξψηα ζέκαηα ηεο 
ΔΘ. Απηφ έδσζε αθνξκή γηα έληνλε ζπδήηεζε ε νπνία θξάηεζε κέρξη ην ηέινο ηεο ζπλάληε-
ζεο. 

ηελ επφκελε ζπλάληεζε έγηλε ε εηζαγσγή ζηελ ΔΘ. Ηδηαίηεξε ζέζε θαηείραλ ηα γεγνλφηα 
ηεο ζπζηνιήο ηνπ κήθνπο θαη ηεο δηαζηνιήο ηνπ ρξφλνπ. Σα ζέκαηα απηά έδσζαλ αθνξκή 
γηα έληνλε θαη δηαξθή ζπδήηεζε. Μάιηζηα θάπνηνο καζεηήο (απφ ηνπο ηδηαίηεξα επηκειείο), 
πξνζθέξζεθε λα βνεζήζεη ζηε δηδαζθαιία, παξαζέηνληαο παξαδείγκαηα απφ θάπνην ληνθη-
καληέξ πνπ είρε παξαθνινπζήζεη. Αμηνζεκείσην ήηαλ φηη πξάγκαηη θαηαλννχζε ηα παξα-
δείγκαηα πνπ αλέπηπζζε. Αθνξκή γηα ζπδήηεζε έδσζαλ θαη νη πξνεθηάζεηο ησλ θαηλνκέ-
λσλ, φπσο ην παξάδνμν ησλ δηδχκσλ. Κιείλνληαο ηε ζπλάληεζε δφζεθε ζηνπο καζεηέο, σο 
εξγαζία, ε αλάπηπμε ζε κηα παξάγξαθν φπνησλ ζεκάησλ επηζπκνχζαλ. 

Χο γεληθφ ζπκπέξαζκα ζα ιέγακε φηη ε ελαζρφιεζε κε ην ζέκα ζηέθζεθε απφ απφιπηε επη-
ηπρία. Οη καζεηέο γλψξηζαλ, ζηελ απινπζηεπκέλε κνξθή ηεο, ηελ ΔΘ αιιά, ην θπξηφηεξν, 
είδαλ φηη ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ ΔΟΚ, πνπ κειέηεζαλ ζηελ Γ‟ Γπκλαζίνπ! Σν γεγνλφο απηφ 
ηνπο έθαλε ηδηαίηεξε εληχπσζε. Απφ „θεη θαη πέξα, ν πξνβιεκαηηζκφο ζε ζέκαηα ηεο ΔΘ θαη 
ε αιιαγή, θαηά ην δπλαηφλ, ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν βιέπνπλ, πιένλ, ηνλ θφζκν είλαη ζηα 
ηδηαίηεξα ζεηηθά, αλ θαη δελ επεηεχρζε πιήξσο. Λφγσ ηνπ λεαξνχ ηεο ειηθίαο νη καζεηέο 
ςάρλνπλ γηα ζηαζεξέο αλαθνξέο θαη φρη ζρεηηθφηεηεο. Ζ ζρεηηθφηεηα ηνπ αλεζπρεί, ηνπο 
δεκηνπξγεί αλαζθάιεηα. Χζηφζν θαηαλφεζαλ ην γεγνλφο ηεο αδηακθηζβήηεηεο ηζρχνο ηεο, 
αθφκα θαη ζηελ θαζεκεξηλφηεηά καο. 

Ο 4δηάζηαηνο Υσξφρξνλνο θαη ε Πιάλε ησλ Αηζζήζεσλ 

ηελ εξγαζία απηή νη καζεηέο αζρνιήζεθαλ κε ηε Γεληθή Θεσξία ηεο ρεηηθφηεηαο (ΓΘ) θαη 
ην αληίθηππν πνπ έρεη ζηελ θαζεκεξηλή καο δσή. Ζ εξγαζία ρσξίζηεθε ζε ηξεηο θάζεηο: 

1ε Φάζε. ηνπο καζεηέο αλαηέζεθε ε ζπγθέληξσζε πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ ζρεηηθά κε ηε 
Γεληθή Θεσξία ηεο ρεηηθφηεηαο (ΓΘ). 

2ε Φάζε (2ε πλάληεζε). Σν πιηθφ ζπγθεληξψζεθε, θαη ζηε 2ε πλάληεζε (κία εβδνκάδα 
αξγφηεξα) έγηλε κηα πξψηε ζπδήηεζε. Αθνινχζσο, ν ζπληνληζηήο-εθπαηδεπηηθφο πξαγκαην-
πνίεζε κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή ζην ζέκα (πχξνπ Ν., 1989) (Hawking S. W., 1998) αιιά θαη 
ζχλδεζή ηνπ κε ηελ Δηδηθήο Θεσξίαο ηεο ρεηηθφηεηαο (ΔΘ) (Μηραινδεκεηξάθεο Μ., 1991) 
(Hawking S. W., 1998). Αθνινχζεζε πξνβνιή ηνπ επεηζνδίνπ: «Ο 4δηάζηαηνο Υσξφρξνλνο 
θαη ε Πιάλε ησλ Αηζζήζεσλ», ησλ εθπνκπψλ ηεο ΔΣ3 «Σν χκπαλ πνπ Αγάπεζα» ησλ θ. 
Θενδνζίνπ θαη Γαλέδε. Ζ πξνβνιή δελ πξαγκαηνπνηήζεθε άπαμ, αιιά δηαθνπηφηαλ απφ 
ηνπο καζεηέο, θάζε θνξά πνπ ππήξρε θάπνην εξψηεκα ή απνξία. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο 
πξνβνιήο δεηήζεθε, σο αηνκηθή εξγαζία, λα γξαθεί κηα πεξίιεςε ηνπ ζέκαηνο κε βάζε ην 
ληνθηκαληέξ. 

3ε Φάζε (3ε πλάληεζε). ηελ 3ε πλάληεζε νη καζεηέο πξνζθφκηζαλ ηε γξαπηή εξγαζία 
ηνπο θαη αθνινχζεζε ειεχζεξε ζπδήηεζε ζην ζέκα. 
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Παξαηεξήζεηο/ρφιηα 

Ζ αλαθνίλσζε ηνπ ζέκαηνο έηπρε ελζνπζηψδνπο ππνδνρήο απφ ηνπο καζεηέο. Δπξφθεηην γηα 
έλα ζέκα πνπ είραλ αθνχζεη, ηνπο είρε θεληξίζεη ην ελδηαθέξνλ αιιά δελ είραλ θαληαζηεί 
πνηέ, φηη ζα αζρνινχληαλ. 

ηε 2ε πλάληεζε νη καζεηέο πξνζήιζαλ έρνληαο ζπγθεληξψζεη αξθεηφ πιηθφ, ην νπνίν, 
φκσο δελ θαηαλννχζαλ. Απηφ ηνπο πξνθάιεζε έληνλν ζθεπηηθηζκφ σο πξνο ηελ ηειηθή 
έθβαζε ηνπ ζέκαηνο. Ζ αλαθνίλσζε, φκσο, ηεο πξνβνιήο ηνπ ληνθηκαληέξ πξνθάιεζε θαηά 
ζεηξά αλαθνχθηζε, ελζνπζηαζκφ θαη εγξήγνξζε. Έγηλε ζαθέο, σζηφζν, φηη ε πξνβνιή δελ 
ζα ήηαλ παζεηηθή αιιά απαηηνχζε ηε δηθή ηνπο ελεξγή ζπκκεηνρή. Χο ελεξγή ζπκκεηνρή 
ελλνείην ε δηαθνπή, φπνηε θξηλφηαλ αλαγθαίν, γηα παξνρή πεξαηηέξσ δηεπθξηλήζεσλ. 

Γηα άιιε κηα θνξά δηαπηζηψζεθε ε δπζθνιία ησλ παηδηψλ λα δηαηππψζνπλ/αλαπηχμνπλ ηε 
γλψκε ηνπο γηα έλα ζέκα. Έρνπλ κάζεη λα απαληνχλ κφλν ζσζηφ/ιάζνο κε βάζε ηα γξαθφ-
κελα ελφο βηβιίνπ. Χζηφζν, ε γεληθή απνηίκεζε ήηαλ ζεηηθή, θαζψο νη καζεηέο, γηα άιιε κηα 
θνξά, πξνβιεκαηίζηεθαλ, δηαηχπσζαλ ηε γλψκε ηνπο, ζπδήηεζαλ ηηο απφςεηο ηνπο θαη εί-
δαλ ηνλ θφζκν απφ δηαθνξεηηθή ζθνπηά. 

ΓΔΝΙΚΑ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Χο πξνο ηνπο ζηφρνπο ησλ αζθήζεσλ, ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη επηηεχρζεθαλ φινη, θαη 
αθφκε πεξηζζφηεξνη. Γφζεθε ε επθαηξία ζηνπο καζεηέο λα εμεξεπλήζνπλ αιιά θαη λα δηεξεπ-
λήζνπλ, λα ρεηξηζηνχλ βηβιηνγξαθία, λα δεκηνπξγήζνπλ θαη λα παξνπζηάζνπλ, λα γλσξί-
ζνπλ ηελ εκπεηξία ηνπ εξσηψληα αιιά θαη ηνπ εξσηψκελνπ, λα εμνηθεησζνχλ κε ηελ ηερλνιν-
γία θαη ηα εξγαιεία ηνπ δηαδηθηχνπ, λα ζπλεξγαζηνχλ θαη λα αλαιάβνπλ πξσηνβνπιίεο, κε 
ζθνπφ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο εξγαζίαο. 

Καηά ηελ αλάπηπμε ησλ ζεκάησλ, ην θπξηφηεξν πξφβιεκα πνπ αλέθπςε ήηαλ ε δπζηνθία ησλ 
καζεηψλ ζηε δηαηχπσζε ησλ απφςεψλ ηνπο. Φαίλνληαλ εγθισβηζκέλνη ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξ-
γίαο ηνπ ζρνιείνπ, ζηνλ ηξφπν ζσζηφ/ιάζνο. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο πνπ θιίζεθαλ λα γξά-
ςνπλ κηα πεξίιεςε, πεξίκελαλ ε πεξίιεςε απηή λα είλαη ζσζηή ή ιάζνο, ρσξίο λα επηθε-
ληξψλνληαη ζηελ νπζία ησλ ζέζεσλ θαη ησλ απφςεψλ ηνπο. 

Κεληξηθφ ξφιν ζε φιε ην πξφγξακκα έπαημε ε δεκηνπξγία ζρεηηθήο ηζηνζειίδαο ζηε δηεχζπλ-
ζε  http://club.net-axion.gr. Δθεί παξνπζηάδνληαλ φια ηα ζέκαηα, ε πνξεία ηνπο, ηα ζπκπεξά-
ζκαηα, νη απφςεηο ησλ καζεηψλ αιιά θαη νη αζθήζεηο θαη ηα παηρλίδηα. Απνηέιεζε δε, ζε-
κείν αλαθνξάο θαη γηα άιινπο καζεηέο απφ φιε ηελ Διιάδα, νη νπνίνη εμεδήισζαλ κε ελζνπ-
ζηαζκφ ηε ζέιεζή ηνπο γηα ζπκκεηνρή ζηελ νκάδα, αθφκα θαη κέζσ email. 

Θα πξέπεη λα γίλεη ηδηαίηεξε κλεία ζην ξφιν ηνπ ζπληνληζηή-εθπαηδεπηηθνχ. Απηφο ζα πξέπεη 
λα είλαη γλψζηεο ησλ ζεκάησλ, ψζηε λα κπνξεί λα θαηεπζχλεη ζσζηά ηελ νκάδα θαη λα ε-
κπλεχζεη ηνπο καζεηέο. Θεσξείηαη δεδνκέλε ε παηδαγσγηθή ηνπ θαηάξηηζε αιιά θαη ε ηθαλφ-
ηεηά ηνπ λα δεκηνπξγεί θιίκα ζπλεξγαζίαο θαη άκηιιαο κεηαμχ ησλ καζεηψλ. Θα πξέπεη λα 
πηζηεχεη ν ίδηνο ζε απηφ πνπ θάλεη, ψζηε λα νδεγήζεη ηνπο καζεηέο ζην καγηθφ απηφ ηαμίδη 
ζηνλ θφζκν ηεο Φπζηθήο. 
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Δλζσκαηψλνληαο ηηο κε ηππηθέο κνξθέο εθπαίδεπζεο ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα 
ζπνπδψλ ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ: 

Ζ πεξίπησζε ηνπ κνπζείνπ δσνινγίαο* 

 

Νίθε ηζζακπέξε1 & Γεκήηξεο Κνιηόπνπινο2 

1 Δθπαηδεπηηθφο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο-Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο 

ζηε Γηδαθηηθή ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ (nsissam@upatras.gr) 

2 Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ΣΔΔΑΠΖ Παλ/κίνπ Παηξψλ (dkoliop@upatras.gr) 

 

ΠΔΡΙΛΖΦΖ: ηελ εξγαζία απηή παξνπζηάδνληαη ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηνπο ζηφρνπο, ην 
πεξηερφκελν θαη ηελ αμηνιφγεζε ελφο εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ εληάζζεηαη ζηηο 
ιεγφκελεο κε ηππηθέο κνξθέο εθπαίδεπζεο αθνχ ζπλδπάδεη δηδαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 
ιακβάλνπλ ρψξα ζην ζρνιείν θαη ζε κνπζείν θπζηθήο ηζηνξίαο. ην πξφγξακκα έιαβαλ 
κέξνο καζεηέο ηεο η‟ ηάμεο ηνπ Γεκνηηθνχ νη νπνίνη, επηζθεπηφκελνη ην κνπζείν Εσνινγί-
αο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ, κειέηεζαλ ηηο έλλνηεο ηεο ηαξίρεπζεο θαη ηεο δηαηήξεζεο ησλ 
δψσλ ζηα κνπζεία θπζηθήο ηζηνξίαο. Σα απνηειέζκαηα ηεο δηεξεχλεζεο ηεο ζπλαηζζεκαηη-
θήο θαη γλσζηηθήο πξνφδνπ ησλ καζεηψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ 
εκπεξηέρνπλ ζνβαξέο ελδείμεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή καζεζηαθή ιεηηνπξγία ηνπ πξνηεηλφ-

κελνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. 

ΛΔΞΔΙ-ΚΛΔΙΓΙΑ : κε ηππηθέο κνξθέο εθπαίδεπζεο ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο, κνπζείν δσνιν-
γίαο, εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα 

 

ΔΙΑΓΧΓΖ 

Ζ πξνζπάζεηα κεηνπζίσζεο ηεο εμσζρνιηθήο κνπζεηαθήο εκπεηξίαο ζε καζεζηαθή εκπεηξία 
θαη δηακφξθσζεο ηνπ κνπζεηαθνχ πεξηβάιινληνο ζε καζεζηαθφ πεξηβάιινλ απνηππψλνληαη 
ζην πξφγξακκα κνπζεηνπαηδαγσγηθήο ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο πνπ θέξεη ηνλ ηίηιν «Σν Βα-
ζίιεην ησλ δψσλ ζηε … Βηηξίλα» θαη απνηειεί ην αληηθείκελν απηήο ηεο εξγαζίαο. Ζ επίζθε-
ςε ζην κνπζείν θαηαηάζζεηαη ζηηο κε ηππηθέο κνξθέο εθπαίδεπζεο, νη νπνίεο απνηεινχλ 
θαηάιιειν εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο επηζηεκνληθήο θαιιηέξγεηαο ζηνλ 
ηνκέα ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ (Escot, 1999 ; Κνιηφπνπινο, 2005). Μέζσ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 
πξνγξακκάησλ ε δηδαθηηθή πξάμε ππνζηεξίδεηαη θαη εκπινπηίδεηαη, απνθηά πεξηζζφηεξν 
ελδηαθέξνλ θαη έρεη καζεζηαθά απνηειέζκαηα πνπ δχζθνια ζα κπνξνχζαλ λα νηθνδνκε-
ζνχλ απνθιεηζηηθά ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. Σν πξφγξακκα εληάρζεθε ζηα πιαίζηα ηεο δη-
δαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ. Ζ ελαζρφιεζε κε ην ζπγθεθξηκέλν 
ζέκα πξνέθπςε φηαλ ζε ζπδήηεζε κε ηνπο ίδηνπο ηνπο/ηηο καζεηέο/ξηεο αλαδχζεθε ε αλάγθε 
γηα κειέηε ηεο ελφηεηαο «Εψα» (ηνπ καζήκαηνο ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ) ζε δηαθνξεηηθή 
βάζε απφ απηήλ πνπ πξνηείλεηαη απφ ην βηβιίν ηνπο δηφηη ε ππάξρνπζα δελ θάιππηε ηα 
ελδηαθέξνληά ηνπο. Ζ ηδέα λα επηζθεθζεί κηα ηάμε ηνπ δεκνηηθνχ έλα κνπζείν δσνινγίαο θαη 

* Ζ εξγαζία απηή απνηειεί κέξνο επξχηεξεο έξεπλαο ε νπνία δηεμήρζε ζηα πιαίζηα ηνπ εξεπλεηη-
θνχ πξνγξάκκαηνο «Κ. Καξαζενδσξή» θαη ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ηελ Δπηηξνπή Δξεπλψλ ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ. 
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ζπγθεθξηκέλα ην Μνπζείν Εσνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ θαη λα αζρνιεζεί κε ην 
ζέκα ηεο ηαξίρεπζεο έγηλε άκεζα απνδεθηή απφ ηα παηδηά θαζψο, παξφιν πνπ ε κειέηε ησλ 
δψσλ δελ έπαςε λα είλαη έλαο βαζηθφο ζηφρνο ηεο ελφηεηαο, νη ζηφρνη πνπ ηέζεθαλ γηα πξψ-
ηε θνξά γηα έλα γλσζηηθφ αληηθείκελν ην νπνίν δελ θαηείραλ νη καζεηέο αληηκεησπίζηεθε κε 
ελζνπζηαζκφ θαη έληνλε ελεξγνπνίεζε ηνπ ελδηαθέξνληφο ηνπο. ηελ εξγαζία απηή πξφθεη-
ηαη λα παξνπζηαζζνχλ ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηνπο ζηφρνπο θαη ην πεξηερφκελν ηνπ πξν-
γξάκκαηνο θαζψο θαη ζε απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαη γλσζηη-
θήο πξνφδνπ ησλ καζεηψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ. 

ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

Σν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα  «Σν Βαζίιεην ησλ δψσλ ζηε … Βηηξίλα» απεπζχλεηαη ζε καζε-
ηέο ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ζηνρεχεη ζηε γλσζηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή πξνζέγ-
γηζε ηνπ ζέκαηνο ηεο ηαξίρεπζεο θαη γεληθά ηεο δηαηήξεζεο ησλ δψσλ θαη ηεο κεηαηξνπήο 
ηνπο ζε κνπζεηαθά εθζέκαηα (OCIM, 2002). Πξφθεηηαη γηα κηα κεηα-ζεψξεζε κηαο κνπζεηα-
θήο ζπιινγήο φπνπ ε έκθαζε δίδεηαη φρη ζηε κειέηε ζηνηρείσλ ηεο ζπιινγήο αιιά ζηελ 
αλαγθαηφηεηα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ζπγθξφηεζεο απηήο ηεο ζπιινγήο. Πξνηάζζεηαη, επί-
ζεο, ε πνιηηηζκηθή δηάζηαζε ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο έλαληη ηεο ελλνηνινγηθήο θαη κεζν-
δνινγηθήο δηάζηαζεο (Κνιηφπνπινο, 2006). Πην ζπγθεθξηκέλα, νη δηδαθηηθνί ιεηηνπξγηθνί 
ζηφρνη πνπ εηέζεζαλ είλαη νη εμήο: (α) λα θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο 
χπαξμεο ελφο κνπζείνπ δσνινγίαο (ηε γεληθφηεξε πξνζθνξά ηνπ ζηελ πξναγσγή ηεο επη-
ζηεκνληθήο γλψζεο), (β) λα νηθνδνκήζνπλ κηα γεληθφηεξε ζεηηθή ζηάζε πξνο ηελ εθπαηδεπηη-
θή αμία ησλ επηζθέςεσλ ζε κνπζείν θπζηθψλ επηζηεκψλ εθηηκψληαο ζεηηθά ηε ζπνπδαηφηεηα 
ζπκκεηνρήο ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα κνπζείσλ, (γ) λα εκπιαθνχλ ζε θαηαζηάζεηο πνπ 
ζα πξνάγνπλ ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα απέλαληη ζηα κνπζεηαθά εθζέκαηα (ελ πξνθεηκέλσ ηα 
ηαξηρεπκέλα-δηαηεξεκέλα δψα), (δ) λα ζπγθξνηήζνπλ επηζηεκνληθνχ ηχπνπ γλψζεηο γηα ηελ 
ηερληθή ηεο ηαξίρεπζεο - δηαηήξεζεο (δηαδηθαζία, πιηθά, ζπλζήθεο, ζθνπηκφηεηα θ.ά.), (ε) λα 
ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ κνπζείνπ δσνινγίαο ηνπ νπνίνπ ηα εθζέκαηα-δψα 
δελ απνηεινχλ απνκίκεζε ή αλαπαξάζηαζε ηνπ δσληαλνχ αιιά θέξνπλ ην πιενλέθηεκα ηεο 
δηαηήξεζεο ηνπ δσληαλνχ έζησ θαη ζε εμσηεξηθφ-επηθαλεηαθφ επίπεδν θαη (ζη) λα πξνβιε-
καηηζηνχλ ζε ζέκαηα εζηθήο ζε φηη αθνξά ηε δηαηήξεζε ησλ δψσλ θαη λα θαηαλνήζνπλ ηηο 
ζρέζεηο αιιειεμάξηεζεο κεηαμχ αλζξψπσλ θαη δψσλ.  

Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ζηελ επίζθεςε ησλ καζεηψλ ζην κνπζείν έρνπλ σο ζηφρν, 
κέζσ ηεο ειεχζεξεο παξαηήξεζεο ησλ εθζεκάησλ θαη ηεο ζπδήηεζεο κε ην πξνζσπηθφ ηνπ 
κνπζείνπ, αθ‟ ελφο λα πιεξνθνξεζνχλ νη καζεηέο γηα ηνπο ζηφρνπο, ηελ αμία θαη ηηο ηερληθέο 
ηεο ηαξίρεπζεο θαη ησλ άιισλ κνξθψλ δηαηήξεζεο θαη αθ‟ εηέξνπ λα πξνζθέξνπλ θίλεηξα 
γηα αλάπηπμε ζεηηθψλ ζηάζεσλ ζρεηηθά κε ηε ζπγθέληξσζε, δηάζσζε, δηαθχιαμε, ηεθκεξίσ-
ζε θαη πξνβνιή ζπιινγψλ δψσλ ζηα κνπζεία δσνινγίαο. ην πξφγξακκα έιαβαλ κέξνο 28 
καζεηέο/ξηεο ηεο η΄ ηάμεο ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ ηεο Παλεπηζηεκηνχπνιεο Παηξψλ. 

ΣΟ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

Ζ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο εθηπιίρζεθε ζε ηξεηο δηαθξηηέο θάζεηο (πξηλ, θαηά ηε δηάξθεη-
α θαη κεηά ηελ επίζθεςε ζην κνπζεηαθφ ρψξν) ε θάζε κία απφ ηηο νπνίεο ζηφρεπε ζηελ πιν-
πνίεζε δηαθνξεηηθψλ επηδηψμεσλ κέζσ αληίζηνηρσλ θαη θαηάιιεια ζρεδηαζκέλσλ δξαζηε-
ξηνηήησλ (Άιθεζηηο, 1995 ; Paquin, 1995 ; Κνιηφπνπινο, 2005). Ζ επηηπρήο εθαξκνγή ηνπ 
κνληέινπ πξνυπνζέηεη πξνζεθηηθά ζρεδηαζκέλεο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ νπνίσλ 
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νη ζηφρνη ζα πξέπεη λα ζπλαξηψληαη άκεζα κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε θάζεο. 
Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηε θάζε πξηλ απφ ηελ επίζθεςε νη δηδαθηηθνί ζηφρνη θαη νη δξαζηεξηφ-
ηεηεο ζπλδένληαη κε ηε δεκηνπξγία πξνβιεκαηηζκνχ γηα ην κνπζεηαθφ αληηθείκελν. Αληίζηνη-
ρα, ζηελ επφκελε θάζε, θαηά ηελ επίζθεςε, νη δηδαθηηθνί ζηφρνη θαη δξαζηεξηφηεηεο ζπλδέ-
νληαη θπξίσο κε ηελ παξαηήξεζε ηνπ κνπζεηαθνχ αληηθεηκέλνπ, ελψ ζηε ηειεπηαία κεηά ηελ 
επίζθεςε θάζε, ε νηθνδφκεζε γλψζεσλ κέζσ ηνπ κνπζεηαθνχ αληηθεηκέλνπ απνηειεί ηνλ 
θχξην δηδαθηηθφ ζηφρν ησλ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. ε ζπλέπεηα κε απηνχο ηνπο 
ζηφρνπο πνπ παξνπζηάζακε πξνεγνχκελα, ζρεδηάζηεθαλ θαηάιιειεο δξαζηεξηφηεηεο γηα 
ηελ θάζε θάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο σο εμήο: 

Πξηλ απφ ηελ επίζθεςε 

(α) Αλάγλσζε θαη ζρνιηαζκφο απνζπαζκάησλ απφ ην κπζηζηφξεκα «Σν θαπιάλη ηεο βηηξί-
λαο» ηεο Άιθεο Εέε (2005). Οη ζηφρνη ηεο δξαζηεξηφηεηαο απηήο ήηαλ: (1) ν πξνζαλαηνιη-
ζκφο πξνο ην ππφ δηαπξαγκάηεπζε ζέκα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, (2) ε δηέγεξζε 
ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ παηδηψλ γηα ηα δηαηεξεκέλα δψα ηφζν ζε γλσζηηθφ φζν θαη ζε ζπ-
λαηζζεκαηηθφ επίπεδν, (3) ε αλίρλεπζε ησλ ζρεηηθψλ λνεηηθψλ παξαζηάζεσλ θαη (4) ε δηα-
κφξθσζε ζεηηθήο ζηάζεο γηα ηελ επίζθεςε ζην κνπζείν. 

(β) Πξνζαλαηνιηζκέλε ζπδήηεζε κε άμνλα ηνλ ηίηιν ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ζρεδηαζκφο 
ζπλέληεπμεο ζρεηηθήο κε ηελ ηαξίρεπζε-δηαηήξεζε ησλ δψσλ ηελ νπνία ζα ειάκβαλαλ νη 
καζεηέο απφ ηνλ ππεχζπλν ηνπ κνπζείνπ. Με ηε δξαζηεξηφηεηα απηή επηδηψρζεθε: (1) ε 
δηαηήξεζε θαη επέθηαζε ηνπ ελδηαθέξνληνο πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ηελ πξνεγνχκελε δξα-
ζηεξηφηεηα θαη (2) ε πξνεηνηκαζία ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ζπλέληεπμεο  ε νπνία  ζρεδηάζηεθε 
λα δηεμαρζεί θαηά ηελ επίζθεςε ζην κνπζείν. 

Καηά ηελ επίζθεςε 

(α) χληνκε πεξηήγεζε ζην κνπζεηαθφ ρψξν απφ ηνπο ππεχζπλνπο ηνπ κνπζείνπ πνπ είρε 
ζαλ ζηφρνπο: (1) ηελ εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ/ξηψλ κε ην ρψξν θαη κηα πξψηε ζπλάληεζε κε 
ηα εθζέκαηα θαη (2) ηελ πξφθιεζε ηνπ ελδηαθέξνληφο ηνπο γηα άληιεζε πιεξνθνξηψλ γχξσ 
απφ ηα εθζέκαηα θαη ηελ ηαξίρεπζε-δηαηήξεζε. 

(β) πλέληεπμε πνπ ιακβάλνπλ νη καζεηέο/ξηεο απφ ηνπο ππεχζπλνπο ηαξηρεπηέο ηνπ κνπζεί-
νπ γηα ηελ ηαξίρεπζε -δηαηήξεζε ησλ δψσλ. Ζ ζπλέληεπμε είρε ηνπο εμήο ζηφρνπο: (1) ηελ 
άληιεζε πιεξνθνξηψλ θαη ηελ νηθνδφκεζε επηζηεκνληθνχ ηχπνπ γλψζεσλ γηα ηελ ηερληθή 
ηεο ηαξίρεπζεο-δηαηήξεζεο (δηαδηθαζία, πιηθά, ζπλζήθεο, ζθνπηκφηεηα θηι), (2) ηε δεκηνπξ-
γία ζεηηθνχ ζπλαηζζεκαηηθνχ θιίκαηνο απέλαληη ζηα ηαξηρεπκέλα-δηαηεξεκέλα εθζέκαηα θαη 
(3) ηε δεκηνπξγία θηλήηξσλ γηα παξαηήξεζε ησλ ηαξηρεπκέλσλ-δηαηεξεκέλσλ εθζεκάησλ 
ζηε ζπλέρεηα. 

(γ) πκπιήξσζε απφ ηνπο/ηηο καζεηέο/ξηεο θπιιαδίνπ ζηελ πξψηε ζειίδα ηνπ νπνίνπ πα-
ξνπζηάδνληαλ δχν γξίθνη γηα ηελ επίιπζε ησλ νπνίσλ ήηαλ πξναπαηηνχκελε ε ελαζρφιεζε 
κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ππήξραλ ζηηο επφκελεο ζειίδεο ηνπ. Ζ πξφθιεζε θαη δηαηήξεζε 
ελδηαθέξνληνο γηα ελαζρφιεζε κε ην θπιιάδην θαη ηελ παξαηήξεζε ησλ εθζεκάησλ, ε δεκη-
νπξγία θηλήηξσλ γηα αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ γχξσ απφ ηα ηαξηρεπκέλα εθζέκαηα, ν πξν-
βιεκαηηζκφο ζρεηηθά κε ηελ αμία ηνπ κνπζείνπ θαη ησλ ηαξηρεπκέλσλ εθζεκάησλ, ε αλάδεημε 
ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηνπ κνπζείνπ θαη ησλ εθζεκάησλ θαζψο επίζεο θαη ν πξνβιεκαηηζκφο 
γχξσ απφ ηηο ζρέζεηο αιιειεμάξηεζεο κεηαμχ αλζξψπσλ - δψσλ θαη ζεβαζκνχ ησλ ηαξηρεπ-
κέλσλ –δηαηεξεκέλσλ εθζεκάησλ ηέζεθαλ σο νη βαζηθνί γλσζηηθνί θαη ζπλαηζζεκαηηθνί 
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ζηφρνη ηεο ζπκπιήξσζεο ηνπ θπιιαδίνπ. Γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ θπιιαδίνπ νη καζεηέο/
ξηεο ζα κπνξνχζαλ λα θηλνχληαη αλεμάξηεηα ζην ρψξν ηνπ κνπζείνπ θαη λα πξνζεγγίδνπλ 
είηε ηελ εθπαηδεπηηθφ είηε ηνπο ηαξηρεπηέο πξνθεηκέλνπ λα εθθξάζνπλ ηηο απνξίεο, ηα ζρφιηα 
ή ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο.  

Μεηά ηελ επίζθεςε 

(α) Αλαθνίλσζε θαη ζπδήηεζε ησλ  παξαηεξήζεσλ θαη ζρνιίσλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ «Οη 
ππήθννη ηνπ βαζηιείνπ ππφ …παξαθνινχζεζε» θαη «Γλσξηκία κε ηνπο ππεθφνπο ηνπ βαζη-
ιείνπ» (δξαζηεξηφηεηεο ηνπ θπιιαδίνπ) ψζηε: (1) λα απαληεζνχλ νη  πξνβιεκαηηζκνί θαη λα 
νηθνδνκεζνχλ νη ζρεηηθέο γλψζεηο, (2) λα ζπλεηδεηνπνηεζνχλ  θαη λα εθθξαζηνχλ νη γλψζεηο 
θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ζε κεηαγλσζηηθφ επίπεδν, (3) λα αμηνινγεζεί ν βαζκφο επίηεπμεο γλσ-
ζηηθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ ζηφρσλ θαη (4) λα δηαηεξεζεί ή θαη λα εληαζεί ην ελδηαθέξνλ 
ησλ καζεηψ/ξηψλ ζρεηηθά κε ην δσνινγηθφ κνπζείν ή/θαη κε ηνπο κνπζεηαθνχο ρψξνπο γελη-
θφηεξα. Οη ζηφρνη απηνί επηδηψρζεθαλ θαη κέζσ ησλ επφκελσλ δχν δξαζηεξηνηήησλ. 

(β) Γεκηνπξγία θπιιαδίνπ θαη αθίζαο ελεκέξσζεο γηα ην δσνινγηθφ κνπζείν ψζηε λα αλα-
δεηρζεί ε ηδηαηηεξφηεηα θαη ε ζπνπδαηφηεηα ηνπ κνπζείνπ. 

(γ) Γεκηνπξγία εληχπνπ βαζηθψλ εξσηήζεσλ-απαληήζεσλ γχξσ απφ ηελ ηαξίρεπζε-
δηαηήξεζε κε ηίηιν «Σαξίρεπζε-Γηαηήξεζε Εψσλ» (Ση είλαη, Πψο γίλεηαη, Γηα πνηνπο ιφγνπο, 
θηι). Ζ θχζε ησλ δχν ηειεπηαίσλ δξαζηεξηνηήησλ επηηξέπεη ηελ νηθνδφκεζε  ησλ ζρεηηθψλ 
γλψζεσλ φπσο επίζεο, ηε δηακφξθσζε ησλ επηζπκεηψλ  ζηάζεσλ θαη  ζπλαηζζεκάησλ 
εκπιέθνληαο ηνπο/ηηο καζεηέο/ξηεο ζε δηδαθηηθέο δηαδηθαζίεο νη νπνίεο ρσξίο λα ζηεξνχληαη 
ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο εληζρχνπλ ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή 
ησλ παηδηψλ κε πην επράξηζην θαη δεκηνπξγηθφ ηξφπν. 

ΑΞΙΟΛΟΓΖΖ ΣΖ ΤΝΑΙΘΖΜΑΣΙΚΖ ΚΑΙ ΓΝΧΣΙΚΖ ΠΡΟΟΓΟΤ ΣΧΝ ΜΑΘΖΣΧΝ 

Σα απνηειέζκαηα ηεο δηεξεχλεζεο ηεο εμέιημεο ησλ αληηιήςεσλ θαη ζηάζεσλ ησλ καζεηψλ 
γηα ηελ ηαξίρεπζε θαη δηαηήξεζε ησλ δψσλ ζε κνπζεία δσνινγίαο πξνήιζαλ θπξίσο απφ 
γξαπηφ εξσηεκαηνιφγην (Παξάξηεκα 1) πνπ δφζεθε ζηνπο καζεηέο πξηλ απφ θαη κεηά ηελ 
πξαγκαηνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ ηελ εθπαηδεπηηθφ πνπ πξαγκαηνπνίεζε ην πξφ-
γξακκα (Ν. ηζζακπέξε). Γηεξεπλήζεθαλ ζπγθεθξηκέλα ε αιιαγή ζηάζεσλ ησλ καζεηψλ γηα 
ηα κνπζεία γεληθά θαη γηα ηα κνπζεία δσνινγίαο εηδηθφηεξα, θαζψο θαη νη αιιαγή αληηιήςε-
σλ ζρεηηθά κε ηε ζεκαζία, ην πεξηερφκελν θαη ηηο επηπηψζεηο ηεο έλλνηαο ηεο ηαξίρεπζεο θαη 
δηαηήξεζεο ησλ δψσλ ζε κνπζεία. Μεξηθά βαζηθά ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ αλάιπζε θαη 
ζχγθξηζε ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ είλαη ηα εμήο: (α) ε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ καζε-
ηψλ (19/28) δελ είρε επηζθεθζεί πεξηζζφηεξα απφ δχν κνπζεία, (β) απμήζεθε θαηά πνιχ ν 
αξηζκφο ησλ καζεηψλ (απφ 3/28 ζηνπο 12/28) πνπ ζεσξνχλ φηη, κεηά απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο 
ζην πξφγξακκα, ην κνπζείν δσνινγίαο απνηειεί, εθηφο απφ ρψξν ζεάκαηνο θαη εληππσζηα-
ζκνχ, έλα ρψξν ζηνλ νπνίν κπνξνχλ λα αληιήζνπλ θαη λα νηθνδνκήζνπλ γλψζεηο ζρεηηθά 
κε ηα ηαξηρεπκέλα δψα θαη ηα δψα γεληθφηεξα, (γ) ε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ (απφ 
0/28 ζε 20/28) κεηαθηλήζεθε απφ ηελ άπνςε φηη ε ηαξίρεπζε είλαη ην ιεγφκελν βαιζάκσκα 
ρσξίο λα κπνξνχλ λα απνδψζνπλ θάπνηα ζεκαζία ζηε ιέμε απηή πξνο ηελ αληίιεςε φηη ε 
ηαξίρεπζε είλαη κηα δηαδηθαζία ζπληήξεζεο ησλ δψσλ ηελ νπνία πεξηγξάθνπλ κε ζρεηηθή 
επηζηεκνληθή επάξθεηα θαη (δ) απμήζεθε ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ (απφ 15/28 ζε 22/28) πνπ 
αηηηνιφγεζαλ ηε ζεηηθή ζηάζε ηνπο πξνο ηελ ηαξίρεπζε δψσλ γηα επηζηεκνληθνχο θαη θνηλσ-
ληθνχο ζθνπνχο κε ζαθή επηρεηξήκαηα. Σέινο, ε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ, απαληψ-
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ληαο ζε εξσηήζεηο θπιιαδίνπ αμηνιφγεζεο ηνπ φινπ πξνγξάκκαηνο (Παξάξηεκα 2), αμηνιφ-
γεζαλ ηηο πεξηζζφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο ζην ζρνιείν θαη ην κνπζείν σο ελδηαθέξνπζεο.  

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Δζηηάδνληαο ζην θχξην γλσζηηθφ αληηθείκελν, απηφ ηεο ηαξίρεπζεο, θαη εξεπλψληαο θάζε 
δεδνκέλν ην νπνίν ρξεζηκεχεη ζηελ δηακφξθσζε κηαο αμηφπηζηεο θαηαγξαθήο ηνπ είδνπο 
ησλ κεηαβνιψλ πνπ ζεκεηψζεθαλ κεηά ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ/ξηψλ ζην εθπαηδεπηηθφ 
πξφγξακκα, δηαπηζηψζεθε κηα ηάζε πξνφδνπ αλάκεζα ζηηο πξαθηηθν-βησκαηηθέο αληηιήςεηο 
πνπ εθθξάδνληαλ πξηλ απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ζηηο αληηιήςεηο πνπ 
εκθαλίζηεθαλ ζηε ζπλέρεηα. Ζ πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ/ξηψλ πνπ παξαθνινχζεζαλ ην 
πξφγξακκα είλαη ζε ζέζε λα αλαθεξζνχλ ζηελ ηαξίρεπζε θαηά ην κεηά-ηεζη κε φξνπο πνπ 
πιεζηάδνπλ θαηά πνιχ ηελ επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε, θάηη πνπ δελ κπνξνχζαλ λα θάλνπλ 
ζην πξν-ηεζη. Δλψ νη βησκαηηθέο αληηιήςεηο ζθηαγξαθνχζαλ ειιηπέο γλσζηηθφ ππφβαζξν ή 
θαη πιήξε απνπζία ηνπ ζρεηηθά κε ηηο έλλνηεο ηεο ηαξίρεπζεο θαη δηαηήξεζεο ησλ δψσλ ζε 
κνπζεία θπζηθήο ηζηνξίαο, κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ππήξμε κηα βειηησκέλε 
εηθφλα ζην ζπλνιηθφ επίπεδν ηεο ηάμεο θαη θπζηθά αλά καζεηή/ξηα. ηαζηκφηεηα ε νπνία 
νξίδεηαη σο εκκνλή ζηηο βησκαηηθέο λνεηηθέο παξαζηάζεηο ή νπηζζνδξφκεζε, δειαδή ε πην-
ζέηεζε κε ζπκβαηψλ κε ην επηζηεκνληθφ κνληέιν λνεηηθψλ παξαζηάζεσλ ζην κεηά-ηεζη απφ 
καζεηέο/ξηεο πνπ ην έδεημαλ απηφ θαηά ην πξν-ηεζη ππήξμαλ ειάρηζηεο. Σα απνηειέζκαηα 
απηά απνηεινχλ ζνβαξέο ελδείμεηο απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνηεηλφκελνπ κνληέ-
ινπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ελψ ζπγρξφλσο επηβεβαηψλεηαη φηη ε πξσηφηππε λνεκα-
ηνδφηεζε ησλ ζπιινγψλ ηνπ κνπζείνπ δσνινγίαο πνπ επηιέρηεθε απφ ηελ εθπαηδεπηηθφ θαη 
ηα παηδηά (ηαξίρεπζε θαη δηαηήξεζε ησλ δψσλ) είλαη δπλαηφλ λα νδεγήζεη ηνπο καζεηέο ζε 
ιεηηνπξγηθή κάζεζε, δειαδή, ζηελ νηθνδφκεζε ελφο δηθηχνπ ζεκαζηψλ κε νξηζκέλνπο θαλφ-
λεο ιεηηνπξγίαο θαη εξκελεπηηθά πξφηππα κε ην νπνίν λα «κεηαθξάδνπλ» ηηο εκπεηξίεο θαη λα 
αθνκνηψλνπλ ηηο πξνζιακβαλφκελεο πιεξνθνξίεο απφ ηελ εκπεηξηθή πξαγκαηηθφηεηα 
(Ραβάλεο, 2003).   

Ζ ζεηηθή αληαπφθξηζε ηεο ζπληξηπηηθήο πιεηνςεθίαο ησλ παηδηψλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζηα 
ζπγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα δελ είλαη έλα πξσηφγλσξν εχξεκα θαζψο ην ίδην ην κνπζείν 
θπζηθήο ηζηνξίαο κε ηηο ζπιινγέο ηνπ «παξακέλεη έλα δηδαθηηθφ πιενλέθηεκα πνπ ζα θάλεη 
[ηνπο επηζθέπηεο] λα ζαπκάζνπλ, λα εθπιαγνχλ θαη λα αλαξσηεζνχλ» (Van Praet, 1989). Σν 
ζεκαληηθφ εξψηεκα πνπ αλαθχπηεη είλαη αλ απηή ε αληαπφθξηζε ζπλδέεηαη θαη πσο κε ηελ 
γλσζηηθή ιεηηνπξγία πνπ κε πξνλνκηαθφ ηξφπν εηζάγεηαη ζην πξνηεηλφκελν κνληέιν εθπαη-
δεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, εξψηεκα ην νπνίν ρξήδεη πεξαηηέξσ δηεξεχλεζεο.   

Σν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα πνπ παξνπζηάζηεθε ζηελ παξνχζα εξγαζία απνηειεί κηα πξσ-
ηφηππε εθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε, θπξίσο σο πξνο ην γλσζηηθφ αληηθείκελν, θαζψο δελ έρεη 
εληνπηζηεί θάπνηα παξφκνηα εξγαζία ηνπιάρηζηνλ ζηνλ ειιεληθφ ρψξν. Βεβαίσο, ε ελδερφ-
κελε κειινληηθή εθαξκνγή ηνπ ζε επξχηεξν καζεηηθφ θνηλφ αλακέλεηαη λα βνεζήζεη ζηε βει-
ηίσζή ηνπ θαη ζηελ πεξαηηέξσ αλάδεημε ηεο εθπαηδεπηηθήο ηνπ αμίαο. 
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ΔΙΑΓΧΓΖ 

Γηάθνξεο έξεπλεο πνπ γίλνληαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ηφζν ζηελ Δπξψπε φζν θαη ζηνλ ππφ-
ινηπν θφζκν, θαηαγξάθνπλ κείσζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηψλ θαη ησλ ζπνπδαζηψλ 
γηα ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο (Φ.Δ.), θαζψο θαη ιαλζαζκέλεο αληηιήςεηο γηα ζεκαληηθά επηζηε-
κνληθά ζέκαηα (Hodge, 2006). ηελ Διιάδα εηδηθφηεξα, ε κείσζε απηή κπνξεί λα απνδνζεί 
ζηελ αθαδεκατθή θχζε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ Φ.Δ. θαη ζηελ αλαληηζηνηρία ηεο δηδαθηέαο χιεο 
κε ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα, φπσο ππνδεηθλχνπλ ζρεηηθέο έξεπλεο (ΟΟΑ, 2006). Οη 
καζεηέο αλαξσηηνχληαη γηαηί δηδάζθνληαη ηηο Φ.Δ. θαη ζε ηη ζα ηνπο βνεζήζεη ζηελ ελήιηθε 
δσή ηνπο ην εηδηθφ ζψκα γλψζεσλ πνπ ηνπο πξνζθέξεηαη. Αδπλαηψληαο λα βξνπλ απάληε-
ζε, απνζηξέθνληαη ηα καζήκαηα απηά. Πξνθεηκέλνπ ινηπφλ λα ελεξγνπνηεζεί ην ελδηαθέξνλ 
ησλ καζεηψλ γηα ηηο Φ.Δ., πξνηείλεηαη ε πηνζέηεζε ελαιιαθηηθψλ δηδαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ, 
πέξα απφ ηηο θιαζηθέο, δαζθαινθεληξηθέο ζπλήζσο πξνζεγγίζεηο. Μηα απφ ηηο δπλαηφηεηεο 
πνπ πξνζθέξνληαη είλαη ε εηζαγσγή ζηε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα ησλ απνθαινχκελσλ 
άηππσλ κνξθψλ εθπαίδεπζεο. 

ΑΣΤΠΔ ΜΟΡΦΔ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ 

Με ηνλ φξν άηππεο κνξθέο εθπαίδεπζεο ελλννχκε νπνηαδήπνηε δηδαθηηθή δξαζηεξηφηεηα 
ιακβάλεη ρψξα έμσ απφ ην παξαδνζηαθφ εθπαηδεπηηθφ πιαίζην θαη πέξα απφ ην αλαιπηηθφ 
πξφγξακκα ζπνπδψλ, εληφο ή εθηφο ηνπ ζρνιείνπ. Γηα παξάδεηγκα, έλαο καζεηήο - αιιά θαη 
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θάζε ελήιηθαο - καζαίλεη κέζα απφ φιεο ζρεδφλ ηηο θαζεκεξηλέο ηνπ εκπεηξίεο: παξαθνινπ-
ζψληαο ηειεφξαζε, δηαβάδνληαο έλα βηβιίν, ζπδεηψληαο κε θίινπο, βιέπνληαο κηα ηαηλία, 
πινεγψληαο ζην δηαδίθηπν. Τπφ απηήλ ηελ έλλνηα ε κάζεζε είλαη κηα δπλακηθή θαη ζπλερήο 
δηαδηθαζία, έλα νιηζηηθφ θαηλφκελν νηθνδφκεζεο ηεο πξνζσπηθήο γλψζεο/αληίιεςεο γηα 
ηνλ θφζκν. Έξεπλεο ζηελ λεπξνθπζηνινγία  αλαδεηθλχνπλ ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ θηλήηξσλ, 
ηνπ ελδηαθέξνληνο θαη ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. ηαλ 
νη άλζξσπνη είλαη πεξίεξγνη θαη ελδηαθέξνληαη ηδηαίηεξα γηα θάηη, είλαη πνιχ πηζαλφ λα α-
ζρνιεζνχλ ηδηαίηεξα κε απηφ θαη λα ην θαηαλνήζνπλ ζε βάζνο (Dierking et al., 2003).  

Ζ άηππε εθπαίδεπζε είλαη εζεινληηθή, απηνθαηεπζπλφκελε θαη απνηειεί δηα βίνπ εθπαίδεπ-
ζε. Δίλαη δηαζθεδαζηηθή, εχθνια πξνζβάζηκε ζε φινπο θαη ζηεξίδεηαη ζε δηαδξαζηηθέο δξα-
ζηεξηφηεηεο πνπ ελεξγνπνηνχλ φιεο ηηο αηζζήζεηο. Οη ζπκκεηέρνληεο δελ νθείινπλ απιά λα 
παξαθνινπζνχλ σο παζεηηθνί δέθηεο. πδεηνχλ κεηαμχ ηνπο, πεηξακαηίδνληαη, ππνζέηνπλ, 
θάλνπλ ιάζε. Αιιάδνπλ απφςεηο, επηρεηξνχλ ρσξίο λα πεξηνξίδνληαη ρξνληθά, ρσξίο λα 
ρξεηάδεηαη λα εμεηαζηνχλ. Δθζέηνπλ ηελ πνξεία πνπ αθνινχζεζαλ θαη ηα απνηειέζκαηα ζηα 
νπνία θαηέιεμαλ (αλ θαηέιεμαλ ζε θάπνηα). Αθνινπζνχλ δειαδή ζηελ πξάμε φια ηα βήκαηα 
ηεο επηζηεκνληθήο δηαδηθαζίαο. 

Ζ άηππε εθπαίδεπζε εζηηάδεη ζην πεξηερφκελν. Οξγαλψλνληαο κηα δξαζηεξηφηεηα πξέπεη λα 
πξνζδηνξίδνληαη ζαθείο ζηφρνη, λα επηιέγνληαη ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθέο, θαη κέζσ δηα-
κνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο, λα αλαπξνζαξκφδνληαη νη ζηφρνη θαη λα απνηηκψληαη ηα απνηειέ-
ζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο (Wahl, 2002). ηελ πνξεία απηή ηα εξγαζηεξηαθά φξγαλα παίδνπλ 
ξφιν ζηελ εμέιημε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ επηζηεκνληθψλ ηδεψλ. Άξα νη καζεηέο ζα πξέπεη 
λα ρεηξηζηνχλ ζπζθεπέο θαη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ παξαηεξήζεηο θαη κεηξήζεηο. Με ηνλ 
ηξφπν απηφ αληηιακβάλνληαη ηε ζρέζε αλάκεζα ζηελ ηερλνινγία θαη ηηο Φ.Δ.. Δπίζεο, ν 
ρψξνο ζηνλ νπνίν ζα εξγαζηνχλ νη καζεηέο, αλ δελ είλαη ε ίδηα ε θχζε, πξέπεη λα πξνζαξ-
κνζηεί ψζηε λα είλαη δπλαηφ λα ζπκκεηάζρνπλ ελεξγά. ια ηα πιηθά, ηα βηβιία θαη ηα 
φξγαλα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ πξέπεη λα είλαη εχθνια πξνζβάζηκα θαη λα ππάξρνπλ 
ζαθείο νδεγίεο ρξήζεο. 

Ζ ΓΙΓΑΚΣΙΚΖ ΠΡΟΣΑΖ 

Αθνινπζψληαο ην ζεσξεηηθφ πιαίζην πνπ πεξηγξάθεθε παξαπάλσ, ζρεδηάζηεθε κηα δξα-
ζηεξηφηεηα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ εμηρλίαζε ελφο εγθιήκαηνο. Αθνξκή δφζεθε απφ ηελ κεγά-
ιε επηηπρία πνπ γλσξίδνπλ ζε φιν ηνλ θφζκν, αιιά θαη ζηελ Διιάδα, αζηπλνκηθέο ηειενπηη-
θέο ζεηξέο, φπσο γηα παξάδεηγκα ην CSI (CSI, ρ.ρ.). Οη καζεηέο είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηε 
βαζηθή ηδέα ηεο δξαζηεξηφηεηαο, θαζψο έρνπλ παξαθνινπζήζεη ηε ρξήζε επηζηεκνληθψλ 
κεζφδσλ γηα ηε ζπιινγή ζηνηρείσλ θαη ηελ αμηνπνίεζή ηνπο κέζα απφ ηε κέζνδν δνθηκήο θαη 
πιάλεο γηα λα ηεθκεξησζνχλ ππνζέζεηο θαη λα ζηνηρεηνζεηεζνχλ ζεσξίεο. 

Ο ρψξνο 

Αξρηθά επηιέγεηαη θάπνηνο ρψξνο ζηνλ νπνίν ζεσξείηαη φηη έρεη δηαπξαρζεί ην έγθιεκα. Ο 
ρψξνο απηφο πξέπεη λα είλαη θάπνηα αίζνπζα ε νπνία δελ ρξεζηκνπνηείηαη γηα άιιν ζθνπφ, 
ηνπιάρηζηνλ θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο, ψζηε λα ππάξρεη δπλαηφηεηα 
λα ζηεζεί θαη λα παξακείλεη ην θαηάιιειν ζθεληθφ γηα ην απαηηνχκελν ρξνληθφ δηάζηεκα. 
Δπηπιένλ, ν ρψξνο πξέπεη λα δηαζέηεη ειεθηξηθέο παξνρέο ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ηξνθνδν-
ζία ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ (ππνινγηζηέο, βηληενπξνβνιείο, ηειεφξαζε, θ.α.). Δπηζπκεηή είλαη 
θαη ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν ψζηε λα αμηνπνηεζεί απφ ηνπο καζεηέο γηα ηε 
αλαδήηεζε θαη ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ. 
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Οη καζεηέο 

Οη καζεηέο, νη νπνίνη θαινχληαη λα ζπκκεηάζρνπλ εζεινληηθά, ρσξίδνληαη ζε νκάδεο 3-4 
αηφκσλ, νη νπνίεο θαιφ είλαη λα είλαη εηεξνγελείο σο πξνο ηηο δεμηφηεηεο ησλ κειψλ ηνπο. Γηα 
ην ιφγν απηφ ζηε θφξκα ππνβνιήο δήισζεο ζπκκεηνρήο είλαη ρξήζηκν λα δεηεζεί λα αλαθέ-
ξνληαη δηάθνξεο δεμηφηεηεο, φπσο π.ρ. ε γλψζε μέλσλ γισζζψλ, ε ρξήζε Ζ/Τ θαη δηαδηθηχ-
νπ. Δλαιιαθηηθά, αλ πξνζδνζεί δηαγσληζηηθφο ραξαθηήξαο ζηε δξαζηεξηφηεηα, ζα κπνξνχ-
ζε λα δεηεζεί ε δήισζε ζπκκεηνρήο νξγαλσκέλσλ νκάδσλ θαη φρη απιά αηφκσλ. Οη νκάδεο 
κπνξνχλ λα εηζέξρνληαη είηε κεκνλσκέλα ζην ρψξν ηνπ εγθιήκαηνο είηε πνιιέο καδί. Απηφ 
ζα εμαξηεζεί θπξίσο απφ ηε ρσξεηηθφηεηα ηνπ ρψξνπ πνπ είλαη δηαζέζηκνο αιιά θαη ηελ 
πιηθνηερληθή ππνδνκή. Αλ γηα παξάδεηγκα ππάξρεη έλαο κφλν Ζ/Τ ζην ρψξν, ν νπνίνο βάζεη 
ηνπ ζελαξίνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αλαδήηεζε επηπιένλ πιεξνθνξηψλ, δελ ζπλίζηαηαη 
λα παξαβξίζθνληαη ζην ρψξν πεξηζζφηεξεο απφ κία νκάδεο. ε απηή ηελ πεξίπησζε ζα 
πξέπεη θάζε νκάδα λα έρεη ζηε δηάζεζή ηεο ζπγθεθξηκέλν ρξφλν παξακνλήο ζην ρψξν. Απφ 
ηελ άιιε, ε ηαπηφρξνλε παξνπζία πεξηζζφηεξσλ νκάδσλ ζηνλ ίδην ρψξν ζα επηηξέςεη 
ζηνπο καζεηέο λα αθνινπζήζνπλ δηαθνξεηηθέο πνξείεο κέζα ζην ρψξν επηηπγράλνληαο ηε κε 
γξακκηθή πξνζέγγηζε ησλ επξεκάησλ.  

Πξνθεηκέλνπ νη καζεηέο λα εηζαρζνχλ ζην θιίκα ηεο ππφζεζεο θαη λα ελεκεξσζνχλ γηα ην 
ζελάξην ηεο ππφζεζεο πνπ δηαδξακαηίδεηαη, ζα πξέπεη λα πξνεγεζεί ε πξνβνιή κηα κηθξήο 
ηαηλίαο ή κηαο παξνπζίαζεο ε νπνία ζα εκθαλίδεη ηνπο βαζηθνχο ραξαθηήξεο πνπ εκπιέθν-
ληαη ζηελ ππφζεζε θαη ηα βαζηθά επξήκαηα πνπ βξέζεθαλ ζην ρψξν ηνπ εγθιήκαηνο θαη 
είλαη δχζθνιν λα δνζνχλ κε άιιν ηξφπν ζηνπο καζεηέο. Ζ πξνβνιή απηή κπνξεί λα γίλεηαη 
κέζσ Ζ/Τ ή βηληενπξνβνιέα ή ηειεφξαζεο. ε απηήλ ζα εκθαλίδνληαη νη βαζηθνί χπνπηνη λα 
δίλνπλ θαηαζέζεηο παξνπζηάδνληαο ηελ δηθή ηνπο εθδνρή ηεο αιήζεηαο. Πξνθεηκέλνπ λα εη-
ζαρζνχλ επηπιένλ ζηνηρεία δηαζεκαηηθφηεηαο ζηελ δξαζηεξηφηεηα θάπνηνη απφ ηνπο ραξα-
θηήξεο κπνξεί λα κηινχλ ζε μέλε γιψζζα. Σν ξφιν ησλ ππφπησλ κπνξνχλ λα παίμνπλ είηε 
καζεηέο είηε εθπαηδεπηηθνί. 

Σα ζηνηρεία 

Τπάξρνπλ δηάθνξα ζηνηρεία ζην ρψξν ηνπ εγθιήκαηνο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 
αλάινγα κε ην επίπεδν ησλ καζεηψλ πνπ απεπζχλεηαη ε δξαζηεξηφηεηα αιιά θαη κε ην ηειη-
θφ ζελάξην πνπ ζα επηιεγεί. ε θάζε νκάδα δίλεηαη κε ηελ είζνδφ ηεο ζην ρψξν έλα παθέην 
κε ηα δηθά ηνπο ζηνηρεία. Δλδεηθηηθά ηέηνηα ζηνηρεία ζα κπνξνχζαλ λα είλαη ηα εμήο: 

1. Γαθηπιηθά απνηππψκαηα πνπ βξέζεθαλ ζε θάπνην αληηθείκελν (θιηηδάλη, κπνπθάιη, πφξ-
ηα, θ.α.). Οη καζεηέο δελ είλαη απαξαίηεην λα παίξλνπλ νη ίδηνη ηα απνηππψκαηα: ηνπο 
δίλνληαη ειεθηξνληθέο εθδφζεηο ησλ απνηππσκάησλ. Έλα αξρείν κε ηα απνηππψκαηα ησλ 
ππφπησλ ζπλνδεχεη ηα απνηππψκαηα πνπ βξέζεθαλ ζην ρψξν ηνπ εγθιήκαηνο. Πξνηείλε-
ηαη ε ρξήζε κφλν ελφο απνηππψκαηνο γηα θάζε χπνπην, δηαθνξεηηθά απαηηείηαη πνιχο 
ρξφλνο εθ κέξνπο ησλ καζεηψλ γηα ηελ αλάιπζε. Μεξηθνί καζεηέο κπνξεί λα εθηππψζνπλ 
ηα έγγξαθα θαη λα ηαπηνπνηήζνπλ ραξαθηεξηζηηθά ησλ απνηππσκάησλ. Άιινη κπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηήζνπλ γξαθηθέο κεζφδνπο ζηνλ ππνινγηζηή γηα λα αλαπαξαζηήζνπλ ηα ρα-
ξαθηεξηζηηθά πνπ έρνπλ ηαπηνπνηήζεη. Θα ρξεηαζηνχλ επνκέλσο θάπνην ινγηζκηθφ, θαηά 
πξνηίκεζε ειεχζεξεο δηαλνκήο, ην νπνίν ζα πξέπεη λα ππάξρεη εγθαηεζηεκέλν ζηνλ Ζ/Τ. 
Ζ πιεξνθνξία ηεο χπαξμεο ηέηνηνπ ινγηζκηθνχ αιιά θαη θάζε άιινπ ελδερφκελνπ εξγα-
ιείνπ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη καζεηέο ζα πξέπεη λα ηνπο δίλεηαη καδί 
κε ζαθείο νδεγίεο ρξήζεο. 
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2. Έλα ηνμηθφ ρεκηθφ απφ κηα θηάιε, ην νπνίν επίζεο αληρλεχζεθε ζην ζψκα ηνπ ζχκαηνο. 
Γίλνληαη ζηνπο καζεηέο νπζίεο πνπ βξέζεθαλ ζηελ θαηνρή θάζε χπνπηνπ, θαζψο θαη 
δείγκα πνπ βξέζεθε ζην ρψξν ηνπ εγθιήκαηνο ην νπνίν ε αζηπλνκία έρεη ήδε ηαπηίζεη κε 
ηελ ηνμηθή νπζία πνπ αληρλεχζεθε ζην ζψκα ηνπ ζχκαηνο. Οη καζεηέο ραξαθηεξίδνπλ ηηο 
νπζίεο αλάινγα κε ηε δηαιπηφηεηά ηνπο, ηελ θξπζηαιιηθφηεηα θαη ηε ζεξκνθξαζία ηήμεο, 
κε ζθνπφ λα εληνπίζνπλ πνηεο απφ ηηο νπζίεο πνπ βξέζεθαλ ζηελ θαηνρή ησλ ππφπησλ 
ηαηξηάδνπλ κε ην δειεηήξην ζην ζψκα ηνπ ζχκαηνο. Οη νπζίεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 
πξέπεη λα είλαη αθίλδπλεο, γηα παξάδεηγκα αιάηη, ζηππηεξία, δάραξε θαη ηαιθ.  

3. Μειάλη ζε έλα απεηιεηηθφ ζεκείσκα γηα λα ζπγθξηζεί κε κειάλη απφ ηα ζηπιφ ησλ ππφ-
πησλ. Ο θάζε χπνπηνο είρε έλα ζηπιφ κε καχξν κειάλη ην νπνίν ε αζηπλνκία ζπλέιεμε σο 
ζηνηρείν. Τπάξρεη επίζεο έλα δείγκα απφ κειάλη ην νπνίν έρεη ήδε αλαιπζεί – απηφ είλαη 
ζπλήζσο απφ έλα ζεκείσκα απηνθηνλίαο ή έλα απεηιεηηθφ ζεκείσκα πνπ βξέζεθε πάλσ 
ζην ζχκα. Οη καζεηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηε ρξσκαηνγξαθηθή κέζνδν ζηα ππφινηπα ζηπιφ 
γηα λα ειέγμνπλ πνην ηαηξηάδεη. Απαηηείηαη λα αλαιχζνπλ ην ρξσκαηνγξάθεκα, λα πεξη-
γξάςνπλ ηα ρξψκαηα θαη ηελ έθηαζε ζηελ νπνία ην θάζε ρξψκα κεηαθηλήζεθε, γηα λα 
πξνθχςνπλ δεδνκέλα ηα νπνία κπνξνχλ λα ζπγθξηζνχλ, φρη απιά κηα νπηηθή εθηίκεζε. 

4. Σξίρεο ή θνκκάηη απφ θάπνην χθαζκα, γηα λα ζπγθξηζεί κε δείγκαηα ησλ ππφπησλ. Οη 
καζεηέο πξαγκαηνπνηνχλ κηθξνζθνπηθέο παξαηεξήζεηο γηα λα ηαπηίζνπλ ην εχξεκα. Με 
ηνλ ηξφπν απηφ ζα εμαζθεζνχλ ζηε ρξήζε νξγάλσλ θαη ζα αζθεζνχλ ζηελ παξαηήξεζε. 
Θα πξέπεη λα ππάξρεη εγθαηεζηεκέλν ζην ρψξν ηνπιάρηζηνλ έλα κηθξνζθφπην κε θαηάι-
ιειεο νδεγίεο ρξήζεο. 

5. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζεξκνθξαζία ηνπ ζψκαηνο ηνπ ζχκαηνο θαη ηεο ζεξκνθξαζίαο 
ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ. Δθαξκφδνληαο ηελ ζεσξία ηνπ Νεχησλα (θακπχιε ςχμεο) γηα 
ηελ ςχμε ζψκαηνο ζε πεξηβάιινλ ζηαζεξήο ζεξκνθξαζίαο κπνξεί λα ππνινγηζηεί ε ψξα 
ηνπ ζαλάηνπ.  

6. Δπηπιένλ βνεζεηηθά ζηνηρεία κπνξεί λα δίλνληαη ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ ζρνιείνπ ή ζε ηζηφ-
ηνπν πνπ ζα δεκηνπξγεζεί γηα ην ζθνπφ απηφ. Ζ πξφζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο ζα επηηξέ-
πεηαη κε ηε ρξήζε θσδηθψλ πνπ κπνξνχλ λα απνθηεζνχλ ιχλνληαο απινχο γξίθνπο θαη 
πξνβιήκαηα, γηα παξάδεηγκα ζνπληφθνπ ή νπηηθέο απάηεο ή απαληψληαο ζε εξσηήζεηο 
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηζηνξία ησλ επηζηεκψλ. Απηά ηα βνεζεηηθά ζηνηρεία ζα είλαη πιε-
ξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηνπο ππφπηνπο, φπσο ινγαξηαζκνί ηξαπεδψλ, αζηπλνκηθά αξρεία, 
πηζηνπνηεηηθά γάκνπ, δηαβαηήξηα θαη άξζξα εθεκεξίδσλ. Αλ δελ είλαη δπλαηή ε πξφζβα-
ζε ζην δηαδίθηπν νη ίδηεο πιεξνθνξίεο ζα είλαη δηαζέζηκεο ζηνλ Ζ/Τ ηνπ ζχκαηνο.  

Αλ ε δξαζηεξηφηεηα απεπζχλεηαη ζε καζεηέο Γπκλαζίνπ ζα κπνξνχζαλ λα εληαρζνχλ α-
πινχζηεξεο δηαδηθαζίεο, φπσο απιέο κεηξήζεηο ππθλφηεηαο θαη ζεξκνθξαζίαο πήμεο. Αληί-
ζεηα αλ εκπιαθνχλ θνηηεηέο, ζα κπνξνχζαλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηα αληίζηνηρα εξγαζηήξηα 
πνπ ζα θηινμελήζνπλ ηε δξαζηεξηφηεηα, λα εληαρζνχλ πεηξακαηηθέο δηαδηθαζίεο κε ηε ρξή-
ζε θαζκαηνζθνπίσλ, θαζκαηνγξάθσλ, πνισζίκεηξσλ θ.α.. Γηα παξάδεηγκα, ζα κπνξνχ-
ζαλ λα δνζνχλ ζε κνξθή ζθφλεο κεξηθέο νπζίεο νη νπνίεο ζα θαίγνληαλ θαη ζα θαηαγξαθφ-
ηαλ ην θάζκα ηνπο πξνθεηκέλνπ λα ηαπηνπνηεζνχλ. Γηα ηε δξαζηεξηφηεηα απηή κπνξνχλ λα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ αθφκε θαη ηα θαζκαηνζθφπηα πνπ ππάξρνπλ ζε φια ηα ρνιηθά Δξγαζηή-
ξηα Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ησλ Γεληθψλ Λπθείσλ ηεο Διιάδαο. 
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ΤΕΖΣΖΖ - ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

πσο γίλεηαη θαλεξφ απφ ηηο ελδεηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ παξαπάλσ, 
ε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε άηππεο κάζεζεο πνπ πξνηείλεηαη είλαη ηδηαίηεξα ειαζηηθή κε απνηέ-
ιεζκα λα κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε έλα κεγάιν ειηθηαθφ εχξνο καζεηψλ. Ζ δξαζηεξηφηεηα 
έρεη έληνλα δηαζεκαηηθφ ραξαθηήξα θαη ζα κπνξνχζε κε ηνλ θαηάιιειν πξνγξακκαηηζκφ λα 
πξαγκαηνπνηεζεί ζε επίπεδν ζρνιηθή κνλάδαο ζηε δηάξθεηα κηαο νιφθιεξε εκέξα. Οη δπ-
ζθνιίεο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ ζρεηίδνληαη κε ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή, ηελ πξνεηνηκα-
ζία ηνπ επνπηηθνχ πιηθνχ (π.ρ. εηζαγσγηθφ βίληεν) θαη ην ζπληνληζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 
πνπ ζα εκπιαθνχλ, ελψ απαηηείηαη αξθεηφο ρξφλνο γηα ηελ νξγάλσζή ηεο. Παξφκνηεο δξα-
ζηεξηφηεηεο πξαγκαηνπνηνχληαη ζε Μνπζεία Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ θαη ζε ζρνιεία ηνπ εμσηε-
ξηθνχ θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπο σο πξνο ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ καζεηψλ είλαη εληππσζηαθά 
(Gardner, 2006). Αμίδεη, φκσο, λα ζεκεησζεί φηη νη δξαζηεξηφηεηεο απηέο δελ κπνξνχλ λα 
κεηαθεξζνχλ απηνχζηεο ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα ιφγσ ηεο πςειήο πιηθνηερληθήο ππν-
δνκήο πνπ πξνυπνζέηνπλ, αιιά θαη ιφγσ ηνπ δηαθνξεηηθνχ πνιηηηζηηθνχ πιαηζίνπ ζην νπνί-
ν εληάζζνληαη. 

Χο πξνο ην πεξηερφκελν, κπνξεί λα εγείξνληαη θάπνηεο αληηξξήζεηο ζρεηηθά κε ηελ ελαζρφ-
ιεζε ησλ καζεηψλ κε έλα έγθιεκα θαη ηελ εμνηθείσζή ηνπο κε απηφ. Πξάγκαηη, ην ζεκείν 
απηφ είλαη έλα αδχλαην ζεκείν ηεο δξαζηεξηφηεηαο, φκσο δελ είλαη πξσηφγλσξν γηα ην εθ-
παηδεπηηθφ καο ζχζηεκα: κέζα απφ ηα θιαζηθά αξραία θείκελα πεξηγξάθνληαη θαη αλαιχν-
ληαη πνιινί θαη ηδηαίηεξα απερζείο θφλνη ρσξίο λα δηαηππψλνληαη επηθπιάμεηο σο πξνο ηελ 
επίδξαζή ηνπο ζηνλ ςπρηζκφ ησλ καζεηψλ. Δλαιιαθηηθά, αληί γηα θάπνηα ππφζεζε δνινθν-
λίαο, ζα κπνξνχζε ην ζελάξην λα αθνξά ηελ εμηρλίαζε θάπνηαο ππφζεζεο θινπήο. 

Μηα εθδνρή ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζρεδηάδεηαη λα πινπνηεζεί πηινηηθά ζην Σκήκα Φπζηθήο 
ηνπ ΑΠΘ. Σν ζελάξην πνπ έρεη επηιεγεί εκπιέθεη ηε δηαιεχθαλζε ηεο δνινθνλίαο ελφο δηα-
θεθξηκέλνπ εξεπλεηή, ν νπνίνο είρε πξαγκαηνπνηήζεη κηα επαλαζηαηηθή αλαθάιπςε ζηα 
λαλνυιηθά. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα πξνζεγγηζηεί έλα ηδηαίηεξα ζχγρξνλν επηζηεκνληθφ ζέκα 
κε ζθνπφ λα πξνθιεζεί ην ελδηαθέξνλ ησλ θνηηεηψλ. Ο ρψξνο πνπ έρεη βξεζεί είλαη ηθαλν-
πνηεηηθήο ρσξεηηθφηεηαο, παξέρεη ηηο απαξαίηεηεο ππνδνκέο θαη ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα 
ηελ ηαπηφρξνλε παξνπζία πνιιψλ νκάδσλ έξεπλαο. Οη θνηηεηέο ζα θιεζνχλ λα ζπκπιε-
ξψζνπλ θχιιν αμηνιφγεζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο κε ζθνπφ ηελ απνηίκεζε ηνπ εγρεηξήκα-
ηνο θαη ηε βειηίσζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο ψζηε λα επηρεηξεζεί λα πινπνηεζεί ζε επίπεδν 
επηιεγκέλσλ ρνιηθψλ Μνλάδσλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηνπο ρψξνπο ησλ Δξγα-
ζηεξίσλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ. 
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Καηεξίλα Μαιακίηζα 
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ΠΔΡΙΛΖΦΖ: Με βάζε ηνλ νξηζκφ ηεο Ακεξηθαληθήο Φηινζνθηθήο Έλσζεο (“The Delphi 
Report”) γηα ηελ θξηηηθή ζθέςε δεκηνπξγήζεθε ην «Δξσηεκαηνιφγην ηεο Καζεκεξηλήο Λνγη-
θήο θέςεο» ην νπνίν κεηαθξάζηεθε θαη πξνζαξκφζηεθε ζηελ Διιεληθή γιψζζα γηα λα αμη-
νπνηεζεί ζηε κέηξεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε δεμηνηήησλ θξηηηθήο ζθέςεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ 

ηνπ δείγκαηνο ηεο έξεπλάο καο. 

ην πιαίζην ηεο έξεπλαο ζρεδηάζακε θαη εθαξκφζακε έλα πξφγξακκα δηδαζθαιίαο ελλνηψλ 
ηνπ ειεθηξνκαγλεηηζκνχ πνπ α) πεξηιάκβαλε, ζε φ,ηη αθνξά ζην πεξηερφκελν, ζέκαηα πνπ 
αθνξνχλ ζε δηιήκκαηα, αληηπαξαζέζεηο θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ απφ ην ρψξν ηεο επηζηή-
κεο θαη β) πξνυπέζεηε, ζε φ,ηη αθνξά ζηε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε, ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ 
καζεηψλ θαη ηε ζπιινγηθή δξάζε ψζηε λα ηνπο επαηζζεηνπνηήζεη ζε δηαδηθαζίεο παξαγσγήο 
θαη εμέιημεο ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο αλαπηχζζνληαο παξάιιεια δεμηφηεηεο θξηηηθήο ζθέ-

ςεο. 

ΛΔΞΔΙ-ΚΛΔΙΓΙΑ: θπζηθέο επηζηήκεο, απνηειέζκαηα έξεπλαο, δηδαθηηθή πξνζέγγηζε, θξηηη-
θή ζθέςε, αμηνιφγεζε  

 

ΔΙΑΓΧΓΖ – ΘΔΧΡΖΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

ην Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδψλ (Γ.Δ.Π.Π..) θαη ζηα Αλαιπηηθά 
Πξνγξάκκαηα πνπδψλ (Α.Π..) ηεο ελληάρξνλεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (Γεκνηηθνχ - 
Γπκλαζίνπ) (2003) αλαθέξεηαη φηη «θξίλεηαη απαξαίηεην λα αλαπηπρζνχλ ζηνπο καζεηέο 
δεμηφηεηεο φπσο: … ε) ε ηθαλφηεηα θξηηηθήο επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ, αμηψλ θαη παξαδν-
ρψλ,… ηα) ε αμηνπνίεζε γλψζεσλ θαη ε πηνζέηεζε αμηψλ θαηάιιεισλ γηα ηε δηακφξθσζε 
πξνζσπηθήο άπνςεο ζηε ιήςε απνθάζεσλ». πλαθείο αλαθνξέο ππάξρνπλ θαη ζηα Αλα-
ιπηηθά Πξνγξάκκαηα πνπδψλ γηα ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ (2001: 
19210, 19429) αιιά θαη ηνπ Γπκλαζίνπ (Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα Ηζηνξίαο, Φπζηθήο, Υεκεί-
αο Γπκλαζίνπ, 2001: 19519). 

Χζηφζν, παξά ην γεγνλφο φηη ε αλαγθαηφηεηα θαιιηέξγεηαο ηεο θξηηηθήο ζθέςεο έρεη γίλεη 
απνδεθηή απφ εξεπλεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο, παξαηεξνχληαη κεγάιεο δπζθνιίεο ζην ιεηηνπξ-
γηθφ νξηζκφ ηεο (Μαιακίηζα, Κφθθνηαο & Βιάρνο, 2003) θαη θαηά ζπλέπεηα ζηελ αμηνιφγεζή 
ηεο. 

ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία επηζεκαίλεηαη σο κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο πξνζπάζεηεο πξνζ-
δηνξηζκνχ ηεο θξηηηθήο ζθέςεο ε ζπλαίλεζε αλάκεζα ζε εηδηθνχο γηα ηνλ νξηζκφ ηεο φπσο 
απηή δηαηππψλεηαη ζηα πξαθηηθά ηεο Ακεξηθαληθήο Φηινζνθηθήο Έλσζεο (American 
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Philosophical Association) γλσζηά κε ηελ νλνκαζία “The Delphi Report‖ (Facione, 1990a). Ζ 
ζπλαίλεζε απηή έγηλε αλάκεζα ζε 46 εμεηδηθεπκέλνπο επηζηήκνλεο, εθπαηδεπηηθνχο θαη γλσ-
ζηνχο ζεσξεηηθνχο ηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη πεξηιακβάλεη έμη βαζηθέο θαηεγνξίεο δεμηνηήησλ 
νη νπνίεο αλαιχνληαη ζε ππνδεμηφηεηεο (Μαιακίηζα & Κφθθνηαο, 2007). 

Με βάζε ηνλ νξηζκφ απηφ δεκηνπξγήζεθε θαη ην ςπρνκεηξηθφ εξγαιείν “Test of Everyday 
Reasoning (TER)‖ (Facione, 2001). Ζ εγθπξφηεηα θαηαζθεπήο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αλάγεηαη 
ζην γεγνλφο φηη ζηεξίδεηαη ζην “The Delphi Report‖ θαη ζηα απνηειέζκαηα ζρεηηθψλ εξεπλψλ 
πνπ δείρλνπλ πςειή ζπζρέηηζε (0,766) ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ κε ην “California Critical 
Thinking Skills Test (CCTST)‖ (Facione, Facione, Blohm & Giancarlo, 2002, 1990b, 1990) 
ζχκθσλα κε έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη ζην εμσηεξηθφ (Facione, 2001). Οπζηαζηηθά ην TER 
απνηειεί ζπλέρεηα ηνπ CCTST πνπ έρεη ζηαζκηζηεί ζπλνιηθά ζε έλα δείγκα 7900 θνηηεηψλ 
απφ 50 θνιέγηα θαη παλεπηζηήκηα (Facione et al., 2002:5) θαη είλαη πξντφλ κηαο ζεηξάο κεηα-
ζρεκαηηζκψλ (Form A, Form B, Form 2000) θαη καθξνρξφληαο επηζηεκνληθήο έξεπλαο απφ 
ην 1992 κέρξη ζήκεξα. ηελ έξεπλά καο κεηαθξάζακε θαη πξνζαξκφζακε ζηελ Διιεληθή 
γιψζζα ην εξσηεκαηνιφγην “TER‖ πνπ νλνκάζακε «Δξσηεκαηνιφγην ηεο Καζεκεξηλήο Λνγη-
θήο θέςεο (Δ.Κ.Λ..)» θαη ην ζηαζκίζακε ζε ζπλνιηθφ δείγκα 350 εθήβσλ θαη ελειίθσλ 
(καζεηψλ η΄ ηάμεο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ έσο θαη ηειεηφθνηησλ θνηηεηψλ) απφ νιφθιεξε 
ηελ Διιάδα. 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΔΡΔΤΝΑ 

ην πιαίζην ηεο έξεπλάο καο ζρεδηάζακε θαη αλαπηχμακε έλα πξφγξακκα δηδαζθαιίαο ην 
νπνίν πεξηιάκβαλε: α) θχιια εξγαζίαο γηα ηνπο καζεηέο/ηξηεο, β) θχιια αμηνιφγεζεο θαη γ) 
έλα εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ (CD). Σν ινγηζκηθφ θξίζεθε απαξαίηεην ζπκπιήξσκα θπξίσο 
γηα ηε δηδαζθαιία θαη κάζεζε ελλνηψλ ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ νη νπνίεο ιφγσ ηνπ πςεινχ 
βαζκνχ αθαίξεζεο πνπ ηηο ραξαθηεξίδεη θαζίζηαληαη δπζλφεηεο γηα ηνπο καζεηέο/ηξηεο απ-
ηήο ηεο ειηθίαο (11-12 εηψλ). ην πξφγξακκά καο αλαπηχμακε δξαζηεξηφηεηεο πεηξακαηη-
ζκνχ θαη δηεξεχλεζεο κε απιά θαζεκεξηλά πιηθά, αιιά θαη θάπνηα φξγαλα θαη ζπζθεπέο 
εξγαζηεξίνπ (π.ρ. γελλήηξηα/ειεθηξνθηλεηήξαο, ιακπηήξεο, καγλεηηθή βειφλε θ.ά.). Τπήξραλ 
επίζεο θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπο θξίζεθε αλαγθαία ε αμηνπνίε-
ζε πξντφλησλ ηεο ηερλνινγίαο, δηφηη ππνζηεξίδεηαη φηη ζπκβάιινπλ ζηελ θαιιηέξγεηα λέσλ 
ηξφπσλ ζθέςεο κέζσ ησλ νπνίσλ νη καζεηέο/ηξηεο δεκηνχξγεζαλ γλσζηηθέο αλαπαξαζηά-
ζεηο ζε πεδία πνπ δελ είραλ (π.ρ. ην κνληέιν ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ηε θφξηηζε ησλ ζσ-
κάησλ, ηελ θίλεζε ησλ ειεθηξνλίσλ ζε αγσγφ απινχ ειεθηξηθνχ θπθιψκαηνο θ.ά.) (Friedler 
et al., 1990, Μαιακίηζα, 2006). 

θνπνί ηεο έξεπλαο ήηαλ α) ε δηεξεχλεζε ηνπ εξσηήκαηνο αλ ε θαηάιιειε δηδαθηηθή πξν-
ζέγγηζε ζην κάζεκα ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ επεξεάδεη ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ θξηηηθήο 
ζθέςεο θαη β) ε ζχλζεζε κε ηα ζηνηρεία ηεο θξηηηθήο ζθέςεο ελφο πξνγξάκκαηνο δηδαζθαιί-
αο ηεο ζην κάζεκα ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα 
θαη κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ Σερλνινγηψλ ηεο Δπηθνηλσλίαο θαη ηεο Πιεξνθνξίαο πνπ λα α-
πεπζχλεηαη ζηηο αλάγθεο ηεο θαζεκεξηλήο δηδαθηηθήο πξαθηηθήο καζεηψλ/ηξηψλ η΄ ηάμεο ηνπ 
Γεκνηηθνχ ρνιείνπ ζηελ ελφηεηα ηνπ ειεθηξνκαγλεηηζκνχ (Μαιακίηζα, 2006). 

Ζ θηινζνθία ζρεδηαζκνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο δηδαζθαιίαο πνπ εθαξκφζακε είρε αθεηεξία 
θαη άμνλα αλάπηπμεο ηηο ζχγρξνλεο πξνζεγγίζεηο ηεο Γηδαθηηθήο ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ. 
Απηέο ππνζηεξίδνπλ, αλάκεζα ζε άιια, φηη πέξα απφ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ γλσζηηθψλ ζηφ-
ρσλ πνπ πξνηείλνπλ ηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα ζ‟ εθείλν πνπ εζηηάδεηαη ην ελδηαθέξνλ, 
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ηφζν ησλ εθπαηδεπηηθψλ φζν θαη ησλ εξεπλεηψλ, είλαη θπξίσο ε αλάπηπμε δεμηνηήησλ (π.ρ. 
θξηηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ πιεξνθνξηψλ) θαη ζηάζεσλ ζηνπο καζεηέο 
(Μαιακίηζα, 2006).  

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ έλα πξφγξακκα δηδαζθαιίαο (McGuinness & Nisbet, 1991) ζην 
κάζεκα ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ πνπ έρεη ζηφρν ηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο ησλ 
καζεηψλ είλαη απαξαίηεην λα πεξηιακβάλεη: α) ζε φ,ηη αθνξά ζην πεξηερφκελν, θαη ζέκαηα 
πνπ αθνξνχλ δηιήκκαηα, αληηπαξαζέζεηο θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ απφ ην ρψξν ηεο επη-
ζηήκεο θαη β) ζε φ,ηη αθνξά ζηε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε λα εμαζθαιίδεη ηελ ελεξγφ ζπκκεην-
ρή ησλ καζεηψλ, ηε ζπιινγηθή δξάζε θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ ηδεψλ θαη ησλ εκπεηξηψλ ηνπο 
θξνληίδνληαο λα ελζσκαηψζεη ζηξαηεγηθέο κάζεζεο φπσο επίιπζε αλνηθηψλ πξνβιεκάησλ 
θαη αμηνπνίεζε ζηνηρείσλ απφ ηελ Ηζηνξία ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ψζηε λα επαηζζεην-
πνηήζεη ηνπο καζεηέο γηα ηηο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο θαη εμέιημεο ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο 
(Monk & Osborne, 1997, Irwin, 2000). 

ΑΝΑΛΤΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΚΑΙ ΔΡΜΖΝΔΙΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πνπ παξνπζηάδνπκε ζηε ζπλέρεηα αθνξνχλ ζηελ αμηνιφγεζε 
ηνπ θαηλνηφκνπ πξνγξάκκαηνο πνπ εθαξκφζακε, σο πξνο ην θεληξηθφ καο εξεπλεηηθφ εξψ-
ηεκα: «αλ δειαδή κηα θαηάιιεια δηακνξθσκέλε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ζην κάζεκα ησλ 
Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ, ζε καζεηέο/ηξηεο ηνπ Γεκνηηθνχ, ζηελ ελφηεηα ηνπ ειεθηξνκαγλεηη-
ζκνχ θαη κε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Τπνινγηζηή, ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο 
θξηηηθήο ηνπο ζθέςεο» ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ πνπ 
ζπιιέμακε α) απφ ηα θχιια αμηνιφγεζεο πνπ ζρεδηάζακε θαη ρξεζηκνπνηήζακε θαη β) απφ 
ην «Δξσηεκαηνιφγην ηεο Καζεκεξηλήο Λνγηθήο θέςεο (Δ.Κ.Λ..)» ην νπνίν ρνξεγήζακε 
ζηνπο καζεηέο/ηξηεο ηνπ δείγκαηνο πξηλ (πξνέιεγρνο) θαη κεηά (κεηέιεγρνο) ηελ εθαξκνγή 
ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

ιεο νη εξσηήζεηο ηνπ θχιινπ αμηνιφγεζεο ζπκπιεξψζεθαλ αηνκηθά απφ ηνπο/ηηο 
καζεηέο/ηξηεο. Γηα ηελ θσδηθνπνίεζή ηνπ αθνινπζήζακε ηελ εμήο δηαδηθαζία: ζε πξψηε θά-
ζε έγηλε πνηνηηθή αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ θαη ζηε ζπλέρεηα αλαπηχ-
ρζεθε ξήηξα αμηνιφγεζεο γηα θαζεκηά εξψηεζή ηνπ. ηα επίπεδα θάζε ξήηξαο απνδφζεθαλ 
αξηζκεηηθέο ηηκέο γηα πνζνηηθνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ. ε φπνηεο εξσηήζεηο πξνζθέξν-
ληαλ νη ξήηξεο είραλ ηέζζεξα επίπεδα πνπ αληηζηνηρνχζαλ ζε πξννδεπηηθά πιεξέζηεξεο 
απαληήζεηο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ. ην πξψην επίπεδν, ην επίπεδν ηεο «εληειψο 
ιαλζαζκέλεο/ειιηπνχο απάληεζεο», απνδφζεθε ε αξηζκεηηθή ηηκή 0, ελψ ζην ηέηαξην επίπε-
δν, ην επίπεδν ηεο «εληειψο ζσζηήο/πιήξνπο απάληεζεο», απνδφζεθε ε αξηζκεηηθή ηηκή 3. 
ηηο ππφινηπεο εξσηήζεηο νη ξήηξεο αμηνιφγεζεο είραλ δχν επίπεδα «κε απνδεθηή/ιάζνο 
απάληεζε» θαη «απνδεθηή/ζσζηή απάληεζε» ζηηο νπνίεο απνδφζεθαλ αληίζηνηρα νη αξηζ-
κεηηθέο ηηκέο 0 θαη 1. Έηζη ππνινγίζηεθαλ ηφζν ζπλνιηθά απνηειέζκαηα γηα φιεο ηηο εξσηή-
ζεηο ηνπ θχιινπ αμηνιφγεζεο φζν θαη κεξηθφηεξα κε βάζε θαηάιιειεο νκαδνπνηήζεηο ησλ 
εξσηήζεσλ. ηελ εξγαζία καο παξνπζηάδνπκε ηα ζπλνιηθά απνηειέζκαηα ηνπ θχιινπ αμην-
ιφγεζεο. 

ην γξάθεκα ηεο Δηθφλαο (1) πνπ αθνινπζεί εκθαλίδεηαη ε δηαζπνξά ηεο επίδνζεο ησλ 
καζεηψλ/ηξηψλ ηνπ δείγκαηνο ζπγθεληξσηηθά γηα φιεο ηηο εξσηήζεηο ηνπ θχιινπ αμηνιφγεζεο 
(αλάκεζα ζηελ ειάρηζηε ηηκή 30 θαη ζηε κέγηζηε 49). Οη ηηκέο ηνπ κέζνπ φξνπ (40,500), ηεο 
ηππηθήο απφθιηζεο (4,373) θαζψο επίζεο θαη ην γεγνλφο φηη ε επίδνζε ηεο πιεηνςεθίαο ησλ 
καζεηψλ/ηξηψλ θπκαίλεηαη αλάκεζα ζηηο ηηκέο 39 θαη 45, καο νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα ηεο 
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ηθαλνπνηεηηθήο επίηεπμεο ησλ γλσζηηθψλ ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο δηδαζθαιίαο.  

Με βάζε ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα πξνθχπηεη φηη ην πξφγξακκα δηδαζθαιίαο ελλνηψλ 
ηεο ελφηεηαο ηνπ ειεθηξνκαγλεηηζκνχ ζε καζεηέο/ηξηεο η΄ ηάμεο ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ, 
πνπ ζρεδηάζακε θαη εθαξκφζακε αμηνπνηψληαο θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Τπν-
ινγηζηή, θαίλεηαη λα ζπκβάιιεη ζηελ νηθνδφκεζε ηεο λέαο γλψζεο απφ απηνχο/έο θαιιηεξ-
γψληαο παξάιιεια θαη δεμηφηεηεο ηεο θξηηηθήο ηνπο ζθέςεο κέζσ ηεο επίιπζεο πξνβιεκά-
ησλ θαη ηεο άζθεζεο ζε επηζηεκνληθέο δηαδηθαζίεο (Μαιακίηζα, 2006). 

 

Δηθόλα 1: Γξάθεκα φπνπ απεηθνλίδεηαη ε δηαζπνξά ησλ καζεηψλ ηνπ δείγκαηνο 
ζηα επίπεδα ηεο ξήηξαο αμηνιφγεζεο ζηα ζπλνιηθά απνηειέζκαηα φισλ 

ησλ εξσηήζεσλ ηνπ θχιινπ αμηνιφγεζεο 

Ζ επεμεξγαζία ησλ βηληενζθνπεκέλσλ δηδαζθαιηψλ αλέδεημε έλα επίζεο πνιχ ζεκαληηθφ 
εχξεκα, θαηά ηελ άπνςή καο, ην φηη νη καζεηέο/ηξηεο θαηά ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην πξφγξακ-
κα έδεηρλαλ ελζνπζηαζκφ κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ θχιισλ εξγαζίαο πνπ αμηνπνηνχζαλ 
θαη ηνλ Ζιεθηξνληθφ Τπνινγηζηή. Δπηπιένλ έδεηρλαλ λα απνιακβάλνπλ θαη ηελ πξαθηηθή 
εξγαζία ζηηο νκάδεο ηνπο, δειαδή ηα πεηξάκαηα θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο κε πξαγκαηηθά πιηθά 
θαηά ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη ηε δηαπξαγκάηεπζε δηιεκκάησλ θαη αληηπαξαζέζεσλ 
απφ ην ρψξν ηεο επηζηήκεο. 

Πξηλ πεξάζνπκε ζηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ «Δξσηεκαηνινγίνπ ηεο Καζεκε-
ξηλήο Λνγηθήο θέςεο (Δ.Κ.Λ..)» ην νπνίν ρνξεγήζακε ζηνπο καζεηέο/ηξηεο ηνπ δείγκαηνο 
πξηλ (πξνέιεγρνο) θαη κεηά (κεηέιεγρνο) ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο επηζεκαίλνπκε φηη 
νη θιίκαθεο βαζκνιφγεζήο ηνπ φπσο πξνηείλνληαη απφ ηνπο ζπληάθηεο ηνπ θαη ηζρχνπλ δηε-
ζλψο ζε φζεο έξεπλεο αμηνπνηνχλ ην ζπγθεθξηκέλν εξεπλεηηθφ εξγαιείν (Facione, 2001: 11-
13, 25) είλαη νη αθφινπζεο: ην «Δ.Κ.Λ..» παξέρεη κηα ζπλνιηθή βαζκνινγία ε νπνία θπκαί-
λεηαη απφ 0 έσο 35 βαζκνχο θαη αληηζηνηρεί ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο (ην εξσηεκαηνιφγην απν-
ηειείηαη απφ 35 εξσηήζεηο) ζηηο νπνίεο θαιείηαη λα απαληήζεη ην ππνθείκελν ηεο έξεπλαο. 
Έηζη ε βαζκνινγία απηή απνηειεί νπζηαζηηθά ηελ αμηνιφγεζε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο ηνπ ππν-
θεηκέλνπ θαη θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα (1) κε ηνλ ηίηιν «Κξηηηθή θέςε». Αλαθνξηθά κε ηηο ππφ-
ινηπεο κεηαβιεηέο/θαηεγνξίεο ησλ απνηειεζκάησλ νη αληίζηνηρεο θιίκαθεο βαζκνιφγεζεο 
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είλαη νη εμήο: γηα ηε δεμηφηεηα ηεο «Αλάιπζεο» ε βαζκνινγία θπκαίλεηαη απφ 0 έσο 9 βαζ-
κνχο, γηα ηε δεμηφηεηα ηεο «Δμαγσγήο πκπεξαζκάησλ» ε βαζκνινγία θπκαίλεηαη απφ 0 έσο 
15 βαζκνχο, γηα ηε δεμηφηεηα ηεο «Αμηνιφγεζεο» ε βαζκνινγία θπκαίλεηαη απφ 0 έσο 11 
βαζκνχο, γηα ηελ «Απαγσγηθή θέςε» ε βαζκνινγία θπκαίλεηαη απφ 0 έσο 19 βαζκνχο θαη 
γηα ηελ «Δπαγσγηθή θέςε» ε βαζκνινγία θπκαίλεηαη απφ 0 έσο 16 βαζκνχο. ιεο νη εξσ-
ηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ είλαη πνιιαπιήο επηινγήο θαη βαζκνινγνχληαη δηρνηνκηθά, δε-
ιαδή έρνπλ κφλν κία απνδεθηή απάληεζε ε νπνία παίξλεη 1 βαζκφ ελψ νη ππφινηπεο ηξεηο ή 
ηέζζεξηο επηινγέο ραξαθηεξίδνληαη σο κε απνδεθηέο θαη βαζκνινγνχληαη κε 0. Σέινο ζε-
κεηψλνπκε φηη νη εξσηήζεηο πνπ δελ έρνπλ απαληεζεί βαζκνινγνχληαη επίζεο κε 0. 

Μηα γεληθή εηθφλα ησλ απνηειεζκάησλ ηεο πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο κάο πξνζθέ-
ξεη ε αλάγλσζε ηνπ Πίλαθα (1) σο πξνο ηηο κεηαβνιέο ησλ ηηκψλ φισλ ησλ θαηεγνξηψλ/
κεηαβιεηψλ ηεο έξεπλαο πξηλ θαη κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο δηδαζθαιηψλ. Ζ 
εηθφλα απηή είλαη βεβαίσο πνιχ αηζηφδνμε εθφζνλ φια ηα απνηειέζκαηα (ηφζν ηα κεξηθά 
φζν θαη ηα ζπλνιηθά) είλαη πνιχ ηθαλνπνηεηηθά θαη εκθαλψο πην βειηησκέλα ζην Post Test 
ζε ζρέζε κε απηά ηνπ Pre Test ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο. Γηα παξάδεηγκα νη κέζνη 
φξνη φισλ ησλ κεηαβιεηψλ ζην Post Test είλαη κεγαιχηεξνη απφ ηνπο αληίζηνηρνπο κέζνπο 
φξνπο ζην Pre Test, φπσο παξαηεξνχκε ζηνλ Πίλαθα (1). Δπίζεο νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο 
ειάρηζηεο θαη ηηο κέγηζηεο ηηκέο ζην Post Test είλαη κεγαιχηεξεο απφ ηηο αληίζηνηρεο ζην Pre 
Test. Δμαίξεζε απνηεινχλ νη κέγηζηεο ηηκέο γηα ηηο θαηεγνξίεο/εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο ηεο 
δεμηφηεηαο ηεο Αμηνιφγεζεο ε νπνία απφ 10 κνλάδεο πνπ είλαη ζην Pre Test πέθηεη ζηηο 9 
κνλάδεο ζην Post Test θαη ηεο Δπαγσγηθήο θέςεο ε νπνία απφ 15 κνλάδεο πνπ είλαη ζην 
Pre Test πέθηεη ζηηο 14 κνλάδεο ζην Post Test. Ζ κείσζε ησλ κέγηζησλ ηηκψλ ησλ ζπγθεθξη-
κέλσλ κεηαβιεηψλ δείρλεη φηη θάπνηνη/εο καζεηέο/ηξηεο νη νπνίνη/εο παξνπζίαζαλ ηηο κέγη-
ζηεο επηδφζεηο ζην Pre Test δελ θαηάθεξαλ λα ηηο θηάζνπλ θαη λα ηηο μεπεξάζνπλ φπσο 
αλακελφηαλ ζην Post Test. Βέβαηα θαη γηα ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο νη κέζνη φξνη παξακέ-
λνπλ πςειφηεξνη ζην Post Test ζε ζχγθξηζε κε ην Pre Test γεγνλφο ην νπνίν δελ αιινηψλεη 
ην γεληθφηεξν ζπκπέξαζκα πνπ εμάγεηαη απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο φηη δειαδή ε 
ζπλνιηθή βαζκνινγία ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζην Post Test είλαη θαηά πνιχ βειηησκέλε ζε ζρέ-

ζε κε ην Pre Test.  

Δθηφο φκσο απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο ζηε ζπλέρεηα παξνπζηά-
δνπκε πεξαηηέξσ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ησλ κεηαβιεηψλ ηεο έξεπλαο θαηά ηελ νπνία ε-
θαξκφζηεθε ν ζηαηηζηηθφο έιεγρνο ζπζρεηίζεσλ γηα παξαηεξήζεηο θαηά δεχγε T - Test 
Paired Samples γηα λα εμαθξηβσζεί θαηά πφζν νη δηαθνξέο πνπ ζεκεηψζεθαλ ζηνπο κέζνπο  
φξνπο φισλ ησλ θαηεγνξηψλ/εμαξηεκέλσλ κεηαβιεηψλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ ρξεζηκν-
πνηήζεθε ζηελ έξεπλα πξηλ θαη κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο δηδαζθαιηψλ 
(δηδαθηηθή παξέκβαζε) ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. Σα απνηειέζκαηα απηά πνπ παξνπζηά-
δνληαη ζηνλ Πίλαθα (2) δείρλνπλ φηη βξέζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζε φιεο ηηο 
θαηεγνξίεο/εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζπζρεηηδφκελεο θαηά δεχγε δειαδή 
φηαλ ζπζρεηίζηεθαλ νη ηηκέο ησλ κέζσλ φξσλ ηεο θάζε κηαο πξηλ θαη κεηά ηε δηδαθηηθή πα-
ξέκβαζε. 
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Πίλαθαο 1:  Απνηειέζκαηα πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο γηα ηηο θαηεγνξίεο/
εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο ηεο έξεπλαο πξηλ θαη κεηά (ζπγθξηηηθά απνηειέζκαηα) 

ην πξφγξακκα δηδαζθαιίαο 

  

Αλαιπηηθφηεξα (Πίλαθαο 2), βξέζεθε φηη ε βειηίσζε (ζεηηθφ πξφζεκν ζηε δηαθνξά ησλ κέ-
ζσλ φξσλ πξηλ θαη κεηά) ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ηνπ δείγκαηνο κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ πξν-
γξάκκαηνο ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή γηα ηελ θαηεγνξία πνπ αθνξά ζπλνιηθά ηελ «Κξηηηθή 

Καηεγνξίεο ηνπ 
εξσηεκαηνινγίνπ 

πρλφηε-
ηα (Ν) 

Διάρη-
ζην 

(Min.) 

Μέγη-
ζην 

(Max.) 
Μ.Ο. 

Σππηθή 
Απφθιηζε 
(Std. Dev.) 

Κξηηηθή θέςε 

(Pre Test) 22 6 26 16,000 5,460 

Κξηηηθή θέςε 

(Post Test) 22 9 29 23,682 4,903 

Αλάιπζε 

(Pre Test) 
22 0 6 3,727 1,549 

Αλάιπζε 

(Post Test) 
22 3 8 6,227 1,660 

Δμαγσγή πκπεξ. 

(Pre Test) 22 3 11 6,773 2,506 

Δμαγσγή πκπεξ. 

(Post Test) 22 4 13 10,318 2,495 

Αμηνιφγεζε 

(Pre Test) 
22 2 10 5,500 2,483 

Αμηνιφγεζε 

(Post Test) 
22 2 9 7,136 1,521 

Απαγσγηθή θέςε 

(Pre Test) 22 3 13 7,636 2,655 

Απαγσγηθή θέςε 

(Post Test) 22 3 16 12,500 3,159 

Δπαγσγηθή θέςε 

(Pre Test) 22 2 15 8,364 3,485 

Δπαγσγηθή θέςε 

(Post Test) 22 6 14 11,182 2,085 
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θέςε» [t(21) = 6,595, p = 0,000 (< 0,05), d = 1,482], γηα ηελ θαηεγνξία πνπ αθνξά ηε δεμηφ-
ηεηα ηεο «Αλάιπζεο» [t(21) = 6,446, p = 0,000 (< 0,05), d = 1,558], γηα ηελ θαηεγνξία πνπ 
αθνξά ηε δεμηφηεηα ηεο «Δμαγσγήο πκπεξαζκάησλ» [t(21) = 6,276, p = 0,000 (< 0,05), d = 
1,417], γηα ηελ θαηεγνξία πνπ αθνξά ηε δεμηφηεηα ηεο «Αμηνιφγεζεο» [t(21) = 2,961, p = 
0,007 (< 0,05), d = 0,818], γηα ηελ θαηεγνξία πνπ αθνξά ηελ «Απαγσγηθή θέςε» [t(21) = 
8,149, p = 0,000 (< 0,05), d = 1,671] θαη γηα ηελ θαηεγνξία πνπ αθνξά ηελ «Δπαγσγηθή θέ-
ςε» [t(21) = 3,705, p = 0,001 (< 0,05), d = 1,012]. Δθηφο απφ ηηο παξαπάλσ ζηαηηζηηθά ζε-
καληηθέο δηαθνξέο κηα άιιε έλδεημε ηεο ζεκαληηθφηεηαο ησλ απνηειεζκάησλ/επξεκάησλ ηεο 
έξεπλαο απνηειεί θαη ην «κέγεζνο απνηειέζκαηνο» (effect size ―d”). χκθσλα κε ηνλ Cohen 
(1988), φηαλ ην «κέγεζνο απνηειέζκαηνο d» είλαη κεγαιχηεξν ηνπ 1 ηφηε ζεσξείηαη πνιχ π-
ςειφηεξν ηνπ ηππηθνχ θαη άξα θξίλεηαη σο ζεκαληηθφ.  

Πίλαθαο 2: Απνηειέζκαηα ηνπ ζηαηηζηηθνχ ειέγρνπ ζπζρεηίζεσλ γηα παξαηεξήζεηο θαηά 
δεχγε T - Test Paired Samples (παξακεηξηθφο έιεγρνο) γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο/
εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο ηνπ «Δξσηεκαηνινγίνπ ηεο Καζεκεξηλήο Λνγηθήο θέ-
ςεο (Δ.Κ.Λ..)» ην νπνίν ρνξεγήζεθε ζηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο ηνπ δείγκαηνο 

πξηλ θαη κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ δηδαζθαιηψλ. 

 
* ηαηηζηηθά ζεκαληηθφ p < 0,05  

 

Γηαθνξέο θαηά δεχγε κεηαβιεηψλ   

  Μ.Ο. 
Σππηθή 

Απφθιηζε 
(Std. Dev.) 

t df 
Sig. 

(p)* 

1ν δεχγνο: Κξηηηθή θέςε (Post 

Test) - Κξηηηθή θέςε (Pre Test) 
7,682 5,463 6,595 21 0,000* 

2ν δεχγνο: Αλάιπζε (Post Test) - 

Αλάιπζε (Pre Test) 
2,500 1,819 6,446 21 0,000* 

3ν δεχγνο: Δμαγσγή πκπεξαζκά-
ησλ (Post Test) - Δμαγσγή πκπε-

ξαζκάησλ (Pre Test) 
3,545 2,650 6,276 21 0,000* 

4ν δεχγνο: Αμηνιφγεζε (Post Test) 

- Αμηνιφγεζε (Pre Test) 
1,636 2,592 2,961 21 0,007* 

5ν δεχγνο: Απαγσγηθή θέςε 
(Post Test) - Απαγσγηθή θέςε 

(Pre Test) 
4,864 2,800 8,149 21 0,000* 

6ν δεχγνο: Δπαγσγηθή θέςε 
(Post Test) - Δπαγσγηθή θέςε 

(Pre Test) 
2,818 3,568 3,705 21 0,001* 
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πλνςίδνληαο, κε βάζε ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε πνπ παξνπζηάζηεθε παξαπάλσ, θαηαιήγνπ-
κε φηη ε θαηάιιεια ζρεδηαζκέλε δηδαζθαιία ε νπνία έρεη επίζεο θαη φια εθείλα ηα ραξαθηε-
ξηζηηθά πνπ ηελ θαζηζηνχλ ζχγρξνλε ηφζν ζην κάζεκα ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ φζν θαη 
ζηα ππφινηπα καζήκαηα κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέ-
ςεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ειηθίαο 11 έσο 12 εηψλ.  

ΥΟΛΙΜΟ – ΠΡΟΣΑΔΙ  

Οη ζχγρξνλεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ζηελ 
Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε επηζεκαίλνπλ φηη ε θαηαλφεζε ηνπ θφζκνπ εμαξηάηαη απφ ηελ 
αλάπηπμε θαη νηθνδφκεζε ησλ ελλνηψλ1, ε νπνία εμαξηάηαη κε ηε ζεηξά ηεο, απφ ηελ απφθηε-
ζε δεμηνηήησλ ζηηο δηεξεπλεηηθέο/επηζηεκνληθέο δηαδηθαζίεο (Toth et al., 2000, Kuhn & Dean, 
2004). Αλ ζεσξήζνπκε φηη ε λέα εκπεηξία παξέρεηαη ζην ζρνιείν σο θίλεηξν κάζεζεο 
(Σξηιηαλφο, 2002) κπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε φηη νη ζηάζεηο θαη νη δεμηφηεηεο ζηηο 
δηεξεπλεηηθέο/επηζηεκνληθέο δηαδηθαζίεο, επεξεάδνπλ θαζνξηζηηθά ην βαζκφ ζηνλ νπνίν 
επηηπγράλεηαη ε κάζεζε ελλνηψλ (Βνζληάδνπ, 1994, Κφθθνηαο, 2002). Απηφ απνξξέεη απφ ην 
γεγνλφο φηη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ έιεγρν ησλ ηδεψλ ησλ καζεηψλ/
ηξηψλ εμαξηψληαη απφ ηνλ ηξφπν πνπ δηεμήρζε απηφο ν έιεγρνο. Αλ νη δηαδηθαζίεο δελ δηεθ-
παηξεψλνληαη κέζσ δηεξεπλεηηθψλ κεζνδνινγηψλ, ηφηε είλαη πηζαλφλ νη παξαγφκελεο ηδέεο 
λα κελ ζπκθσλνχλ κε ηηο απνδείμεηο. Τπάξρεη έηζη ν θίλδπλνο λα γίλνπλ απνδεθηέο ηδέεο 
πνπ ζα έπξεπε ινγηθά λα απνξξηθζνχλ ή θαη αληίζηξνθα. Δπνκέλσο ε αλάπηπμε ηδεψλ είλαη 
ζεκειηαθά εμαξηψκελε απφ ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχληαη (Vosniadou, 1989, Βνζληά-
δνπ, 1994, Κφθθνηαο, 2002). πρλά νη καζεηέο/ηξηεο αληί λα επεμεξγάδνληαη ηηο πιεξνθνξίεο 
κε «αλνηρηφ κπαιφ» θαη λα αμηνπνηνχλ φια ηα δεδνκέλα πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο γηα λα 
ζπλζέζνπλ ην ζπιινγηζκφ ηνπο είλαη πξνθαηεηιεκκέλνη/εο θαη θάλνπλ επηθαλεηαθέο παξαηε-
ξήζεηο πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαηψζνπλ ηηο ηδέεο ηνπο. Έηζη πνιιέο θνξέο παγηδεχνληαη, ζεσ-
ξψληαο σο πξφβιεςε απηφ πνπ ήδε γλσξίδνπλ, κε απνηέιεζκα λα κελ θάλνπλ νπζηαζηηθά 
πξνβιέςεηο. Με ην ίδην ζθεπηηθφ δελ ρξεζηκνπνηνχλ δηεξεπλεηηθέο δηαδηθαζίεο θαηά ηε δηάξ-
θεηα ησλ πεηξακαηηζκψλ ηνπο, δειαδή ζπάληα επαλαιακβάλνπλ ή επαλειέγρνπλ παξαηεξή-
ζεηο θαη κεηξήζεηο, φπσο απαηηεί ε επηζηεκνληθή πξαθηηθή (Wellman, 1991, Καξαλίθαο, 
2003). Πξνθχπηεη ινηπφλ φηη φπσο αθξηβψο νη ηδέεο θαη νη έλλνηέο ηνπο, έηζη θαη νη 
δηεξεπλεηηθέο/επηζηεκνληθέο δηαδηθαζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ είλαη πεξηνξηζκέλεο θαη αηειείο 
θαη άξα ρξεηάδεηαη λα εκπινπηηζηνχλ θαη λα βειηησζνχλ κέζσ ηεο δηδαζθαιίαο (Schwab, 
1987, Shaw, 1996). Τπνζηεξίδεηαη φηη ε αλαγθαηφηεηα άζθεζεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζηηο 
δηεξεπλεηηθέο/επηζηεκνληθέο δηαδηθαζίεο νθείιεηαη φρη ηφζν ζηελ αμία ησλ ίδησλ ησλ δηαδη-
θαζηψλ φζν ζηελ απνθαζηζηηθή ζπκβνιή ηνπο ζηελ αλάπηπμε ελλνηψλ (γλσζηηθφ πεξηερφ-
κελν) θαη θξηηηθήο ζθέςεο (λνεηηθέο δεμηφηεηεο αλεμάξηεηεο πεξηερνκέλνπ) εθφζνλ ε αμηνπνί-
εζε ησλ πεηξακαηηθψλ δεδνκέλσλ, ε ρξήζε ησλ απνδείμεσλ, ε επειημία ηεο ζθέςεο θαη ν 
θξηηηθφο αλαζηνραζκφο απνηεινχλ πξνυπνζέζεηο απηήο ηεο αλάπηπμεο (Millar et al., 1999, 
Zoller et al., 2000). 

1
 Ζ ζπγθξφηεζε ησλ ελλνηψλ (δειαδή ε κάζεζε θαη ε θαηαλφεζή ηνπο) ζπληειείηαη ζε ηξία πεδί-

α: ζην πεδίν ησλ εθαξκνγψλ (κέζσ ηεο εκπεηξίαο), ζην πεδίν ησλ λνεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ (κέζσ 
ηνπ ζπιινγηζκνχ, ηεο ζθέςεο) θαη ζηα δηάθνξα ζπκβνιηθά ζπζηήκαηα αλαπαξάζηαζεο (κέζσ 
ηεο γιψζζαο, ηεο αλάγλσζεο ησλ ζρεδηαγξακκάησλ/γξαθεκάησλ θαη ησλ κνληέισλ ή ησλ πξν-
ζνκνηψζεψλ ηνπο) (Weil-Barais, Lemeignan & Séré, 1990). 
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Φαίλεηαη ινηπφλ φηη νη αξρέο πνπ δηέπνπλ ηελ θξηηηθή ζθέςε θαη ηελ επηζηεκνληθή ζθέςε 
είλαη θνηλέο σο πξνο ην εμήο: φηαλ κελ αζρνιείηαη θάπνηνο κε ην θπζηθφ θφζκν θαη ηα θαηλφ-
κελά ηνπ ρξεηάδεηαη εκπεηξηθά δεδνκέλα θαη ινγηθά επηρεηξήκαηα γηα ηελ πξνζέγγηζε ηεο 
γλψζεο, φηαλ δε αζρνιείηαη κε ζεσξίεο ρξεηάδεηαη ζθεπηηθηζκφο γηα λα απνθαζίζεη πνηα 
ζεσξία ζα πηνζεηήζεη θαη πνηα ζα απνξξίςεη θαη βεβαίσο ρξεηάδεηαη λα επηζεκάλεη γηα πνη-
νπο ιφγνπο ην θάλεη απηφ (Βνζληάδνπ, 1994, Gruber et al., 1995, Schauble, 1996, McComas 
& Olsen, 1998, Κφθθνηαο, 2002). 

Ο εθπαηδεπηηθφο ινηπφλ, πνπ είλαη ελεκεξσκέλνο θαη ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε ελλνηψλ πα-
ξάιιεια κε ηελ θαιιηέξγεηα αλψηεξσλ λνεηηθψλ δεμηνηήησλ ζηνπο/ζηηο καζεηέο/ηξηεο ηνπ, 
ιακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ελζσκαηψλεη ζηελ θαζεκεξηλή 
πξαθηηθή ηνπ θαηάιιειεο πξνζεγγίζεηο ζην κάζεκα ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ νη νπνίεο ε-
ζηηάδνληαο ζηελ θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ ηεο θξηηηθήο ηνπο ζθέςεο ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπ-
μή ηεο.  
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ΠΔΡΙΛΖΦΖ: ηελ παξνχζα εξγαζία δηεξεπλάηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα δηδαθηηθψλ αλαιν-
γηψλ ζηελ θαηαλφεζε βαζηθψλ ελλνηψλ ηεο Υεκείαο ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε 
(κνξηαθφο ηχπνο ρεκηθήο έλσζεο). Ζ έξεπλα δηεμήρζε ζε δείγκα 16 καζεηψλ Γπκλαζίνπ κε 
ηε κέζνδν ησλ αηνκηθψλ εκηδνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ θαη πεξηιάκβαλε ζράξα εξσηήζεσλ 
θαη ηε ρξήζε θεηκέλσλ κε αλαινγίεο ζε ειιηπή θαη πιήξε κνξθή. Απφ ηα απνηειέζκαηα 
πξνθχπηεη φηη ε ρξήζε θεηκέλσλ κε αλαινγίεο ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ηφζν ζηελ θαηαλφεζε 
ηεο έλλνηαο ηνπ κνξίνπ ρεκηθήο έλσζεο, φζν θαη ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ ζρεηίδν-
ληαη κε απηήλ. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα εκθαλίδεηαη δηαθνξνπνηεκέλε φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη 
πιήξσο αλαπηπγκέλεο αλαινγίεο ζε ζρέζε κε ηελ ειιηπή κνξθή ηνπο θαη ζπλεγνξεί ππέξ 

ηεο ρξήζεο αλαινγηψλ ζε πιήξε κνξθή. 

ΛΔΞΔΙ ΚΛΔΙΓΙΑ: δηδαθηηθή αλαινγία,, ειιηπήο - πιήξεο κνξθή αλαινγίαο, κφξην ρεκηθήο 

έλσζεο. 

 

ΔΙΑΓΧΓΖ 

Ζ αλαινγία είλαη έλαο απφ ηνπο θπξίαξρνπο ηχπνπο κε θπξηνιεθηηθήο έθθξαζεο θαη ρξεζη-
κνπνηείηαη ηφζν ζηελ θαζεκεξηλή δσή, φζν θαη ζηελ επηζηήκε. Οη αλαινγίεο ζπληζηνχλ εξ-
γαιεία ζθέςεο πνπ παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα πξνζέγγηζεο θαη θαηαλφεζεο ηνπ αγλψζηνπ, 
κεηαηξέπνληαο ην κε νηθείν ζε νηθείν (Goswami, 2001, Harrison, 2001, Κνπιατδήο θ. ζπλ., 
2002, Lakoff & Johnson, 1980, Υξεζηίδνπ, 2001).  

ηαλ ρξεζηκνπνηνχκε κηα αλαινγία ζθεθηφκαζηε έλα πξάγκα κε ηνπο φξνπο ελφο άιινπ 
πξάγκαηνο. Ο αλαινγηθφο κεραληζκφο εκπιέθεη νιφθιεξεο δνκέο ελλνηνινγηθψλ ηνκέσλ 
(έλλνηεο – νληφηεηεο αιιά θαη ραξαθηεξηζηηθά θαη ζρέζεηο κεηαμχ ελλνηψλ). Απφ ηνπο δχν 
απηνχο ελλνηνινγηθνχο ηνκείο ν έλαο είλαη γλσζηφο θαη νηθείνο θαη νλνκάδεηαη ηνκέαο–βάζε 
θαη ν άιινο κε νηθείνο (έλλνηα αθεξεκέλε, πνιχπινθε, επηζηεκνληθή, ή απιψο άγλσζηε) θαη 
νλνκάδεηαη ηνκέαο–ζηφρνο. Ζ αλαινγία είλαη ινηπφλ ε αληηζηνίρεζε (mapping) πνπ ηαπην-
πνηεί νκνηφηεηεο αλάκεζα ζε επί κέξνπο έλλνηεο ησλ δχν ελλνηνινγηθψλ ηνκέσλ. Ζ αιιειεπί-
δξαζε απηή δηαθνξεηηθψλ ηεξαξρηθψλ δνκψλ νδεγεί ζηελ αλαπεξηγξαθή ηνπ ζηφρνπ κε ηνπο 
νληνινγηθνχο φξνπο ηνπ ηνκέα-βάζεο (Κνπιατδήο θ. ζπλ., 2002). 

ηελ πην απιή κνξθή ηεο, κηα αλαινγία αλαπαξίζηαηαη κε ηε κνξθή ελφο ηεηξαπφινπ θαη 
πεξηιακβάλεη ηέζζεξηο θφκβνπο – έλλνηεο: δχν (β1 θαη β2) ζηνλ ηνκέα – βάζε θαη δχν (ζ1 θαη 
ζ2) ζηνλ ηνκέα – ζηφρν. Οη έλλνηεο απηέο ζπλδένληαη αλά δχν κε φκνηεο ζρέζεηο (1 θαη 2). 
Ζ ζρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ελφο απινχ ηεηξαπφινπ θαίλεηαη ζην ρήκα 1. 
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ρήκα 1:  Ζ ηππνπνηεκέλε κνξθή κηαο απιήο αλαινγίαο 

ηε δηδαζθαιία ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ε αλαινγία κπνξεί λα απνηειέζεη ην φρεκα γηα ηε 
κεηάβαζε απφ κηα „απζφξκεηε‟ ή „δηαηζζεηηθή‟ αλαπαξάζηαζε ελφο ηνκέα (πνπ πξνέξρεηαη 
απφ ηελ θαζεκεξηλή, βησκαηηθή εκπεηξία ηνπ καζεηή) ζε κηα πεξηζζφηεξν επεμεξγαζκέλε 
αλαπαξάζηαζε, ζπκβαηή κε ην πιαίζην ηεο ζρνιηθήο εθδνρήο ηεο επηζηήκεο. Μέζσ ηεο 
ρξήζεο αλαινγηψλ ην αθεξεκέλν αλάγεηαη ζε θάηη πην ζπγθεθξηκέλν θαη ην πνιχπινθν ζε 
πην μεθάζαξν, θαζψο αμηνπνηνχληαη πξνεγνχκελεο γλψζεηο ησλ καζεηψλ (Bryce & 
MacMillan, 2005). Πνιιέο έξεπλεο αλαδεηθλχνπλ ηε ζεκαζία ησλ αλαινγηψλ αλαθνξηθά κε 
ηελ θαηαλφεζε ελλνηψλ ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ θαη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ ζρεηηθψλ κε 

απηέο (Blake, 2004, Glynn & Takahashi, 1998, Treagust, 1993). 

Γελ είλαη φιεο νη αλαινγίεο θαηάιιειεο γηα δηδαθηηθή ρξήζε, νχηε φιεο νη ζηηγκέο πξφζθν-
ξεο γηα ηελ εηζαγσγή κηαο αλαινγίαο ζηε δηδαθηηθή δηακεζνιάβεζε (May et al., 2006, 
Vosniadou, 1989). κσο, ε ππφ πξνυπνζέζεηο ρξήζε ησλ αλαινγηψλ θαηά ηε δηδαζθαιία 
ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ εκθαλίδεη ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα (Orgill & Bodner, 2004, 
Treagust, 1993, Υξεζηίδνπ, 2001).  

Οη αλαινγίεο, γηα λα είλαη θαηάιιειεο δηδαθηηθά, πξέπεη λα πιεξνχλ νξηζκέλα θξηηήξηα. 
ηελ παξνχζα εξγαζία ε θαηαιιειφηεηα κηαο δηδαθηηθήο αλαινγίαο απνηηκάηαη κε βάζε 
(Κνπιατδήο θ.ζπλ., 2002):  

1. Σελ νξηδφληηα πιεξφηεηα, πνπ αθνξά ην εάλ κηα αλαινγία πεξηιακβάλεη θαη ηηο ηέζζε-
ξηο έλλνηεο (δχν ζηε βάζε θαη δχν ζην ζηφρν) θαη φιεο ηηο ζρέζεηο ηφζν ηεο βάζεο, 
φζν θαη ηνπ ζηφρνπ (Gentner, 1983, Halford, 1993).  

2. Σελ θαηαθφξπθε πιεξφηεηα. Μία θαηαθφξπθα πιήξεο αλαινγία πεξηιακβάλεη αληη-
ζηνηρίζεηο θάζε έλλνηαο ηεο βάζεο ζε κηα θαη κφλν έλλνηα ηνπ ζηφρνπ θαη αληίζηξνθα, 
κηα θαη απηέο δελ είλαη πάληα απηνλφεηεο γηα ηνπο καζεηέο (Halford, 1993).   

3. Σε ζπζηεκαηηθφηεηα. Ζ ζπζηεκαηηθφηεηα κηαο αλαινγίαο αθνξά ηελ νκνηφηεηα ησλ 
ζρέζεσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ ν ηνκέαο - βάζε θαη ν ηνκέαο - ζηφρνο. Oη αλαινγίεο κε 
πςειή ζπζηεκαηηθφηεηα πεξηιακβάλνπλ φκνηεο ζρέζεηο, ή ζρέζεηο πνπ ζπγθξνηνχλ 
δνκέο πςειφηεξεο ηάμεο.  

4. Σελ θαηαιιειφηεηα ηεο βάζεο. Ο ελλνηνινγηθφο ηνκέαο κηαο αλαινγίαο πξέπεη λα είλαη 
νηθείνο θαη θαηαλνεηφο ζηνπο καζεηέο έηζη ψζηε λα γίλεη ε θαηάιιειε κεηαθνξά γλψ-
ζεσλ ζηνλ ηνκέα βάζε. ε αληίζεηε πεξίπησζε, κηα αλαινγία κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 
ζπγρχζεηο θαη παξαλνήζεηο.  
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θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ήηαλ λα δηεξεπλεζεί α) ε απνηειεζκαηηθφηεηα δηδαθηηθψλ 
αλαινγηψλ θαη ζπγθεθξηκέλα ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο „κνξηαθφο ηχπνο 
ρεκηθήο έλσζεο‟ θαη ζηελ επίιπζε ζρεηηθψλ πξνβιεκάησλ φπσο ε θαηαζθεπή κνξηαθψλ 
ηχπσλ απφ καζεηέο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη β) αλ θαη θαηά πφζνλ επεξεάδεηαη ε 
δηδαθηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ζπγθεθξηκέλεο αλαινγίαο απφ ην βαζκφ (νξηδφληηαο ή/θαη 
θαηαθφξπθεο) πιεξφηεηάο ηεο. Χο ελδείμεηο θαηαλφεζεο ηεο έλλνηαο „κφξην ρεκηθήο έλσζεο‟ 
ζεσξήζεθαλ α) ε αλαγλψξηζε ηνπ είδνπο θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ αηφκσλ σο παξαγφλησλ δηα-
θνξνπνίεζεο ησλ κνξίσλ, β) ε ηθαλφηεηα αληηζηνίρεζεο ελφο κνλαδηθνχ ρεκηθνχ ηχπνπ ζε 
κία ρεκηθή έλσζε θαη γ) ε ηθαλφηεηα ζπλδπαζκνχ νξηζκέλνπ είδνπο αιιά θαη απζηεξά νξη-
ζκέλνπ αξηζκνχ απφ θάζε είδνο αηφκσλ γηα ηε ζπγθξφηεζε ζπγθεθξηκέλνπ κνξίνπ.  

ΜΔΘΟΓΟ 

Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ 16 καζεηέο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (10 αγφξηα θαη 
6 θνξίηζηα), πνπ θνηηνχζαλ ζε δεκφζηα γπκλάζηα ηεο πφιεο ησλ Γξεβελψλ θαη είραλ δηδα-
ρζεί ζεκειηψδεηο ρεκηθέο έλλνηεο φπσο άηνκν, κφξην, ρεκηθή έλσζε, ηξεηο ηνπιάρηζηνλ κήλεο 
πξηλ ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο. 

Χο εξγαιείν ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ επηιέρηεθε απηφ ησλ αηνκηθψλ εκηδνκεκέλσλ ζπλε-
ληεχμεσλ κε ζράξα εξσηήζεσλ, επνπηηθφ πιηθφ (θάξηεο κε ρεκηθνχο ηχπνπο θαη ζπκπιεξσ-
καηηθέο θσηνγξαθίεο) θαη θείκελα κε αλαινγίεο. Οη εξσηήζεηο είραλ ζθνπφ αθ‟ ελφο λα ειέγ-
μνπλ ζε πνην βαζκφ νη καζεηέο θαηαλννχλ έλλνηεο πνπ έρνπλ ήδε δηδαρηεί θαη αθ‟ εηέξνπ λα 
ζέζνπλ πξνο δηαπξαγκάηεπζε έλα πξφβιεκα -άκεζε εθαξκνγή ηεο βαζηθήο έλλνηαο. Οη 
εξσηήζεηο ζπλνδεχνληαλ απφ δχν νκάδεο θαξηψλ (επνπηηθφ πιηθφ). Ζ πξψηε νκάδα απεηθφ-
ληδε δεχγε κνξίσλ [Ζ2Ο  Ζ2S], [CO2   2CO],  [C2O  CO2],  [CO2  CO],  [CO  2CO] ηα νπνία νη 
καζεηέο θαινχληαλ λα ραξαθηεξίζνπλ, αηηηνινγεκέλα, σο φκνηα ή δηαθνξεηηθά κφξηα. Ζ 
δεχηεξε νκάδα θαξηψλ απεηθφληδε πηζαλνχο κνξηαθνχο ηχπνπο γηα κηα ζπγθεθξηκέλε ρεκηθή 
έλσζε, ην νηλφπλεπκα: [CH6O], [C4Ζ12O2], [C6H12O6 ], [ CH6OΝ2], [C2H6O], [CH2O6], [CH6O]S. 
Οη καζεηέο θαινχληαλ λα επηιέμνπλ πνηα ή πνηεο θάξηεο κπνξνχλ λα αλαπαξηζηνχλ ην κφξην 
ηεο νπζίαο απηήο. πγρξφλσο εηίζεην θαη ην πξφβιεκα απφ ηη αθξηβψο απνηειείηαη (πψο 
νηθνδνκείηαη) ην κφξην κηαο ρεκηθήο έλσζεο φπσο ην νηλφπλεπκα (αηζαλφιε – C2H6O), αιιά 
θαη δχν αθφκα νπζηψλ, ηνπ αηζπιελίνπ (αηζελίνπ - C2H4) θαη ηνπ μπινπλεχκαηνο (αηζαλάιεο - 
C2H4O). Οη δχν λέεο ρεκηθέο ελψζεηο ζέηνληαλ σο ζπκπιεξσκαηηθά εξσηήκαηα ηνπ πξνβιή-
καηνο θαη αληηκεησπίδνληαλ κεηά ηε ιχζε ηνπ πξψηνπ ζθέινπο, δειαδή πνηνο είλαη ν κνξηα-
θφο ηχπνο ηνπ νηλνπλεχκαηνο, σο επέθηαζε θαη εθαξκνγή. Δηδηθά γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξν-
βιήκαηνο ηεο εχξεζεο ησλ κνξηαθψλ ηχπσλ ησλ ηξηψλ νπζηψλ δίλνληαλ ηξεηο θσηνγξαθίεο 
νρεκάησλ (θνξηεγφ, εκηθνξηεγφ, ζπνξ απηνθίλεην, βι. Παξάξηεκα Β) θαη εληνπίδνληαλ νξη-
ζκέλα βαζηθά εμαξηήκαηά ηνπο (ξφδεο, πφξηεο θαξφηζα). ηε ζπλέρεηα ηα παηδηά έπξεπε λα 
αληηζηνηρήζνπλ ην θάζε εμάξηεκα ζε ζπγθεθξηκέλν είδνο αηφκσλ (ηηο ξφδεο ζηα άηνκα πδξν-
γφλνπ, ηηο πφξηεο ζηα άηνκα άλζξαθα θαη ηελ θαξφηζα ζην άηνκν νμπγφλνπ). Δπνκέλσο ε 
επηηπρήο ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο (πνπ απαηηνχζε ηε ρξήζε αλαινγίαο) ζα νδεγνχζε ζηελ 
αληηζηνίρεζε ηνπ ρεκηθνχ ηχπνπ ηνπ νηλνπλεχκαηνο ζην θνξηεγφ, ηνπ αηζπιελίνπ ζην ζπνξ 
απηνθίλεην θαη ηνπ μπινπλεχκαηνο ζην εκηθνξηεγφ. 

ηηο ζπλεληεχμεηο αθνινπζήζεθαλ ηα εμήο δηαδνρηθά βήκαηα: 

1) Παξνπζίαζε ηνπ πξνο εμέηαζε δεηήκαηνο:  

Γίλνληαλ ζηα παηδηά γηα αλάγλσζε έλα θείκελν - απφζπαζκα απφ ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην 
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(Γεσξγηάδνπ θ.ζπλ., 1999, ζ. 56), ην νπνίν πξαγκαηεπφηαλ ηελ έλλνηα ηνπ κνξίνπ ρεκηθήο 
έλσζεο θαη ην ζρεκαηηζκφ ηεο απφ άηνκα. Μεηά ηελ αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ -ην νπνίν δελ 
πεξηιάκβαλε αλαινγίεο-, αθνινπζνχζαλ νη εξσηήζεηο κε ηηο δχν νκάδεο θαξηψλ (δηάθξηζε 
δεπγψλ κνξίσλ θαη αλαδήηεζε ηνπ κνξηαθνχ ηχπνπ ηνπ νηλνπλεχκαηνο). 

2) Δπεμεξγαζία ηνπ δεηήκαηνο: 

Δθ‟ φζνλ νη καζεηέο δελ θαηφξζσλαλ λα απαληήζνπλ ζηηο εξσηήζεηο ηνπ πξψηνπ βήκαηνο, 
αθνινπζνχζε ε αλαδήηεζε απαληήζεσλ θαη ιχζεσλ κε ηε βνήζεηα θεηκέλσλ κε αλαινγίεο 
θαη ζρεηηθνχ θσηνγξαθηθνχ πιηθνχ (βιέπε Παξαξηήκαηα Α θαη Β). Μεηά ηελ παξάζεζε –
αλάγλσζε θεηκέλνπ κε ειιηπή αλαινγία πνπ αλαθεξφηαλ ζηελ ίδηα ρεκηθή έλλνηα, επαλα-
ιακβάλνληαλ νη εξσηήζεηο κε ηελ ίδηα ζεηξά.  

3) Αλ νη καζεηέο απνηχγραλαλ ζηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη κεηά ηελ αλάγλσζε ηνπ 
θεηκέλνπ κε ηελ ειιηπή αλαινγία, αθνινπζνχζε δεχηεξν θείκελν κε ηελ αλαινγία αλαπηπγκέ-
λε ζε πιήξε κνξθή. Δπαλαιακβάλνληαλ ε ίδηα νκάδα εξσηήζεσλ.  

Σα αλαινγηθά θείκελα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ δελ πεξηιακβάλνληαλ ζε θάπνην ειιεληθφ 
δηδαθηηθφ εγρεηξίδην. Καηαζθεπάζηεθαλ κε βάζε ηνλ νδεγφ γηα ηε ζχληαμε δηδαθηηθψλ αλα-
ινγηψλ (Treagust, 1993), εηζήγαλ σο ηνκέα-βάζε κηα νηθεία ελλνηνινγηθή πεξηνρή θαη πνίθη-

ιαλ σο πξνο ηελ νξηδφληηα θαη ηελ θαηαθφξπθε πιεξφηεηα θαη ηε ζπζηεκαηηθφηεηά ηνπο.  

Οη ζπλεληεχμεηο απνκαγλεηνθσλήζεθαλ θαη ζηε ζπλέρεηα αλαδεηήζεθαλ γηα θάζε εξψηεκα ή 
πξφβιεκα νκνηφηεηεο ή δηαθνξέο ζηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ. Γηα θάζε εξψηεκα νη απα-
ληήζεηο νκαδνπνηήζεθαλ σο πξνο ηα θνηλά ηνπο ζηνηρεία.  

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ  

ηηο ππνελφηεηεο πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο αλαθνξηθά 
κε ηε δηάθξηζε αλάκεζα ζε δεχγε δηαθνξεηηθψλ κνξίσλ, ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ 
πηζαλψλ ρεκηθψλ ηχπσλ γηα κηα ρεκηθή έλσζε θαη ηελ νηθνδφκεζε ηνπ κνξηαθνχ ηχπνπ ζπ-
γθεθξηκέλσλ ρεκηθψλ ελψζεσλ. 

Πφηε δχν δεχγε κνξίσλ είλαη ίδηα ή δηαθνξεηηθά; 

πσο θαίλεηαη θαη ζηνλ Πίλαθα 1, πξηλ απφ ηε ρξήζε θεηκέλσλ κε αλαινγίεο απάληεζαλ 
ζσζηά γηα φια ηα δεχγε κνξίσλ θαη κε επαξθή αηηηνιφγεζε ηέζζεξηο καζεηέο πνπ απέδσ-
ζαλ ηε δηαθνξά ζην «δηαθνξεηηθφ ζπλδπαζκφ αηφκσλ ζην κφξην», δειαδή ζην είδνο αηφ-
κσλ θαη ζηελ αλαινγία κε ηελ νπνία ζπκκεηέρεη ην θάζε είδνο αηφκνπ. Σξεηο αθφκε καζεηέο 
έδσζαλ ζσζηέο απαληήζεηο, ρσξίο φκσο νη αηηηνινγήζεηο ηνπο λα ραξαθηεξίδνληαη απφ 
ζαθήλεηα θαη πιεξφηεηα. «Έρεη λα θάλεη (ην φηη δχν κφξηα είλαη δηαθνξεηηθά ή ίδηα) κε ην 
απφ πνηα άηνκα απνηεινχληαη, κε ηνπο αξηζκνχο ζηα άηνκα, κε ηέηνηα πξάγκαηα». Σέινο, 
ελληά καζεηέο έδσζαλ κε απνδεθηέο απαληήζεηο ζε κία ή πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, ηαπηί-
δνληαο γηα παξάδεηγκα κφξηα δηαθνξεηηθά κεηαμχ ηνπο.  

Μεηά ηε κειέηε θεηκέλνπ κε ειιηπή αλαινγία, έμη καζεηέο δίλνπλ απαληήζεηο πνπ κπνξνχλ 
λα θαηαρσξεζνχλ σο ζσζηέο θαη αηηηνινγεκέλεο. Σέζζεξηο απφ ηνπο καζεηέο πνπ ρξεηάζηε-
θε λα κειεηήζνπλ θαη ην θείκελν κε ηελ πιήξε αλαινγία, βνεζήζεθαλ λα δψζνπλ ζσζηέο θαη 
αηηηνινγεκέλεο απαληήζεηο, ελψ δχν καζεηέο εκκέλνπλ, κέρξη ην ηέινο, ζηελ αξρηθή θαη ιαλ-
ζαζκέλε άπνςή ηνπο φηη φια ηα δεχγε παξηζηάλνπλ δηαθνξεηηθά κφξηα. 
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Πίλαθαο 1: Υαξαθηεξηζκνί δεπγψλ κνξίσλ σο ίδησλ ή δηαθνξεηηθψλ πξηλ θαη κεηά 

ηε ρξήζε θεηκέλσλ κε αλαινγίεο 

 

 

Πφζεο θάξηεο κπνξεί λα παξηζηάλνπλ ην ρεκηθφ ηχπν ηνπ νηλνπλεχκαηνο;  

Αλαθνξηθά κε ηελ εξψηεζε απηή θαηαγξάθεθαλ δχν νκάδεο απαληήζεσλ: α) κφλνλ έλαο 
κνξηαθφο ηχπνο κπνξεί λα είλαη ζσζηφο θαη β) δχν ηχπνη κπνξεί λα είλαη ζσζηνί. πγθεθξη-
κέλα, πξηλ ηε ρξήζε θεηκέλσλ κε αλαινγίεο δέθα καζεηέο απαληνχλ ζσζηά πσο κφλν έλαο 
κνξηαθφο ηχπνο κπνξεί λα είλαη ζσζηφο, ελψ έμη ηζρπξίδνληαη φηη νη ζσζηνί ηχπνη κπνξεί λα 
είλαη δχν. Απφ απηνχο ηνπο έμη καζεηέο πνπ ζπκκεηείραλ θαη ζηα επφκελα βήκαηα ηεο ζπλέ-
ληεπμεο, ηέζζεξηο ζπλνιηθά (δχν κεηά ηε ρξήζε θεηκέλνπ κε ειιηπή αλαινγία θαη δχν κεηά ηε 
ρξήζε θεηκέλνπ κε πιήξε αλαινγία) αλαζεσξνχλ ηελ άπνςή ηνπο θαη ηζρπξίδνληαη φηη έλαο 
κφλν κνξηαθφο ηχπνο κπνξεί λα είλαη ζσζηφο γηα ην κφξην ηνπ νηλνπλεχκαηνο. Γχν καζεηέο 
σζηφζν, εκκέλνπλ ζηελ αξρηθή, ιαλζαζκέλε άπνςή ηνπο θαη κεηά ηε ρξήζε θεηκέλσλ κε 
ειιηπή θαη πιήξε αλαινγία. Σα επξήκαηα απηά παξαηίζεληαη ζηνλ παξαθάησ Πίλαθα 2.  

Πίλαθαο 2. Πφζνη κνξηαθνί ηχπνη κπνξνχλ λα παξηζηάλνπλ ην νηλφπλεπκα; 

 

Σν πξφβιεκα ηεο «θαηαζθεπήο» κνξηαθνχ ηχπνπ:  

ην πξφβιεκα εχξεζεο ηνπ κνξηαθνχ ηχπνπ γηα ηα κφξηα νηλνπλεχκαηνο (C2H6O), μπινπλεχ-
καηνο (C2H4O) θαη αηζπιελίνπ (C2H4) κε ηε βνήζεηα θεηκέλσλ κε αλαινγίεο θαη ησλ ζπκπιε-

Απαληήζεηο 
καζεηψλ 

Πξηλ ηε ρξήζε 
θεηκέλσλ 

κε αλαινγίεο 

Μεηά ηε ρξήζε 
θεηκέλνπ 

κε ειιηπή αλαινγία 

Μεηά ηε ρξήζε θεη-
κέλνπ κε 

πιήξε αλαινγία 

σζηέο θαη κε 
αηηηνιφγεζε 

4 6  4 

σζηέο ρσξίο 
αηηηνιφγεζε 

3 0 0 

Αλεπαξθείο 9 6 2 

Απαληήζεηο 
καζεηψλ 

Πξηλ ηε ρξήζε 
θεηκέλσλ κε 
αλαινγίεο 

Μεηά ηε ρξήζε 
θεηκέλνπ κε ειιηπή 

αλαινγία 

Μεηά ηε ρξήζε 
θεηκέλνπ κε πιή-

ξε αλαινγία 

Μφλνλ έλαο ηχ-
πνο κπνξεί λα 
είλαη ζσζηφο 

  

10 

  

2 

  

  

2 

Γχν ηχπνη κπν-
ξεί λα είλαη ζσ-
ζηνί 

  

6 

  

4 

  

2 
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ξσκαηηθψλ εηθφλσλ, θαηάθεξαλ λα αληαπνθξηζνχλ φινη νη καζεηέο. Αμίδεη λα επηζεκαλζεί 
φηη ρσξίο ηε ρξήζε θεηκέλνπ κε αλαινγία δελ ζα ήηαλ δπλαηφλ λα ιπζεί ην πξφβιεκα απηφ, 
επεηδή νη πιεξνθνξίεο πνπ ηνπο παξείρε ην απφζπαζκα απφ ην δηδαθηηθφ εγρεηξίδην ήηαλ 
αλεπαξθείο γηα απηφλ ην ζθνπφ. 

Έηζη, κε ρξήζε θεηκέλνπ κε ειιηπή αλαινγία, ελληά καζεηέο έιπζαλ ην πξφβιεκα. Δπηά κα-
ζεηέο ρξεηάζηεθε λα δηαβάζνπλ θαη ην θείκελν κε ηελ πιήξε αλαινγία πξνθεηκέλνπ λα 
πξνζδηνξίζνπλ ηνπο ηξεηο ρεκηθνχο ηχπνπο (Πίλαθαο 3). Γηα παξάδεηγκα, έλαο καζεηήο πξν-
ζπαζψληαο λα βξεη ην κνξηαθφ ηχπν ηνπ νηλνπλεχκαηνο, είπε: «αθνχ ην νηλφπλεπκα κνηάδεη 
κε απηφ ην θνξηεγφ, θαη ηα βαζηθά ηνπ εμαξηήκαηα είλαη πφξηεο, ξφδεο, θαξφηζα, ζέινπκε 
έλα θαξηειάθη κε ηξία είδε αηφκσλ θαη κε αξηζκνχο πφξηεο δειαδή 2, ξφδεο δειαδή 6, θαξφ-
ηζα δειαδή 1. Οπφηε ην ζσζηφ θαξηειάθη γηα ην νηλφπλεπκα είλαη, …, απηφ» (δείρλεη C2H6O). 
Άιινο καζεηήο αθνχ βξήθε ηνλ κνξηαθφ ηχπν ηνπ νηλνπλεχκαηνο ζπλερίδεη κε ην αηζπιέλην: 
«Σν κφξην ηνπ αηζπιελίνπ κνηάδεη κε απηφ ην ζπνξ απηνθίλεην. Σν αηζπιέλην ζα απνηειείηαη 
απφ άλζξαθα, πδξνγφλν θαη νμπγφλν. Θα έρεη άλζξαθα, …, πφξηεο, δχν, πδξνγφλν, …, ξφ-
δεο, ηέζζεξηο, νμπγφλν, εεε, δελ έρεη θαξφηζα απηφ, νπφηε δελ έρεη νμπγφλν. Οπφηε απνηειεί-

ηαη απφ άλζξαθα θαη πδξνγφλν. Άλζξαθαο δχν, πδξνγφλν ηέζζεξα». 

Πίλαθαο 3: Δχξεζε ηνπ κνξηαθνχ ηχπνπ γηα ηα κφξηα C2H6O, C2H4O, C2H4 

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Ζ ρξήζε θεηκέλσλ κε αλαινγίεο, ζπλέβαιε ζεκαληηθά ζηελ θαηαλφεζε δχζθνισλ, αιιά ζπγ-
ρξφλσο βαζηθψλ ελλνηψλ ηεο Υεκείαο θαη ζηελ πξνζπάζεηα επίιπζεο ζπλαθψλ πξνβιεκά-
ησλ. Έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο καζεηψλ δίλεη θαη‟ αξρήλ απαληήζεηο κε ζπκβαηέο κε ηηο 
επηζηεκνληθά απνδεθηέο απφςεηο. Μέζα απφ ηηο αληηιήςεηο ηνπο εθθξάδνληαη παξαλνήζεηο 
θαη ζπγρχζεηο, νη νπνίεο ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο αλαζεσξνχληαη κεηά ηελ αλάγλσ-
ζε θεηκέλσλ κε αλαινγίεο θαη νη ρεκηθέο έλλνηεο θαηαλννχληαη. Βέβαηα, κηθξφο αξηζκφο κα-
ζεηψλ εμαθνινπζεί θαη κεηά ηε ρξήζε ησλ θεηκέλσλ κε αλαινγίεο λα εκκέλεη ζηελ αξρηθή, 
αλεπαξθή άπνςε.  

Σν κφξην ηεο ρεκηθήο έλσζεο θαηαλνείηαη σο ζχλνιν επηκέξνπο ζπζηαηηθψλ (άηνκα) ηα ν-
πνία φηαλ αιιάδνπλ, αιιάδεη θαη ην απνηέιεζκα (κφξην). Μηα νκάδα καζεηψλ, γηα λα ραξα-
θηεξίζεη δχν κφξηα σο δηαθνξεηηθά, ζέηεη ην επηζηεκνληθά απνδεθηφ θξηηήξην: ην είδνο ησλ 
αηφκσλ θαη ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ απφ θάζε είδνο, δειαδή ε αλαινγία ησλ αηφκσλ ζην κφ-
ξην, θαζνξίδνπλ απφ θνηλνχ ην είδνο ηνπ κνξίνπ. Χζηφζν, δελ θαηαλνείηαη απ‟ φινπο ε ζεκα-
ζία ηεο αλαινγίαο ησλ αηφκσλ ζην κφξην. Έηζη, νπζίεο κε δηαθνξεηηθφ είδνο αηφκσλ αλα-

Δπηιχνπλ ην πξφβιεκα Αξηζκφο καζεηψλ 

Υσξίο ηε ρξήζε θεηκέλνπ κε αλαινγία 0 

Με ρξήζε θεηκέλνπ – ειιηπήο αλαινγία 9 

Με ρξήζε θεηκέλνπ – πιήξεο αλαινγία 7 

χλνιν 16 
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γλσξίδνληαη σο δηαθνξεηηθέο, δελ ζπκβαίλεη φκσο πάληνηε ην ίδην κε (δηαθνξεηηθέο) νπζίεο 
ζηηο νπνίεο αιιάδεη ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ –ίδηνπ είδνπο– πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην ζρεκαηηζκφ 
ηνπο. Μηα άιιε νκάδα καζεηψλ ζέηεη σο θξηηήξην ην εμήο: ην είδνο ησλ αηφκσλ (ζχκβνια) θαη 
νη αξηζκνί πνπ ζπλνδεχνπλ ηα ζχκβνια θαζνξίδνπλ απφ θνηλνχ πφηε δχν κφξηα είλαη δηαθν-
ξεηηθά. Αλαθνξηθά κε ηνπο «αξηζκνχο» απηνχο δελ γίλεηαη δηάθξηζε αλ είλαη δείθηεο ή ζπληε-
ιεζηέο, δειαδή αλ είλαη «κέζα ζην κφξην» θαη απνηεινχλ παξάγνληεο δηακφξθσζήο ηνπ, ή 
«έμσ απφ ην κφξην» θαη δελ ην επεξεάδνπλ. Ζ δεχηεξε απηή άπνςε ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξη-
πηψζεηο δηαθνξνπνηείηαη κε ηε βνήζεηα ησλ θεηκέλσλ κε αλαινγίεο, ζε δχν φκσο πεξηπηψ-
ζεηο κέλεη αλαιινίσηε σο πεξίπησζε ελαιιαθηηθήο αληίιεςεο πνπ αληηζηέθεηαη ζηελ αιια-
γή. Σν εχξεκα απηφ κπνξεί λα εξκελεπζεί κε βάζε ηε δηαδεδνκέλε αληίιεςε φηη άηνκα θαη 
κφξηα είλαη φκνηα ζσκαηίδηα κε ίδηεο ηδηφηεηεο (Barker, 2000). 

Ο ηξφπνο πνπ αλαπαξίζηαηαη ην κφξην κηαο ρεκηθήο έλσζεο (κνξηαθφο ηχπνο), πηζηεχεηαη 
φηη δελ είλαη ππνρξεσηηθά κνλαδηθφο. Οη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο σζηφζν δελ κπνξεί λα είλαη 
πεξηζζφηεξεο απφ δχν. Σα θείκελα κε αλαινγίεο βνεζνχλ αξθεηνχο καζεηέο ζε ζεκαληηθφ 
βαζκφ λα αλαζεσξήζνπλ ηελ άπνςε απηή θαη λα αλαγλσξίζνπλ ηε κνλαδηθφηεηα ηνπ ρεκη-
θνχ ηχπνπ γηα θάζε κφξην. 

Γεληθά νη αλαινγίεο βνεζνχλ φινπο ηνπο καζεηέο λα ιχζνπλ ην πξφβιεκα κε ηελ θαηαζθεπή 
κνξηαθψλ ηχπσλ ρεκηθψλ ελψζεσλ. Οη κηζνί πεξίπνπ ηα θαηαθέξλνπλ δηαβάδνληαο ην θείκε-
λν κε ηελ ειιηπή κνξθή αλαινγίαο, ελψ νη ππφινηπνη ρξεηάζηεθαλ ηελ πιήξσο αλεπηπγκέλε 
κνξθή ηεο. Δπνκέλσο, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο αλαινγίαο ζε ειιηπή κνξθή εκθαλίδεηαη 
ζπλνιηθά ζαθψο κηθξφηεξε απφ απηήλ ηεο πιήξνπο αλαινγίαο, θαζφζνλ αλ δελ ππήξρε ε 
πιήξεο αλαινγία νη κηζνί απφ ηνπο καζεηέο πνπ αλαζεψξεζαλ ηηο αλεπαξθείο αληηιήςεηο 
ηνπο δελ ζα ην θαηφξζσλαλ. πκπεξαζκαηηθά νη πιήξεηο αλαινγίεο είλαη δηδαθηηθά απνηειε-
ζκαηηθφηεξεο απφ ηηο ειιηπείο, θαζψο ε εηζαγσγή ηεο πιήξνπο αλαινγίαο δηπιαζηάδεη ζηελ 
νπζία ηε κεηαθίλεζε απφ αλεπαξθείο ζε επαξθείο απαληήζεηο.  

Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη θαη νη ίδηνη νη καζεηέο αλαγλψξηζαλ ηε ρξεζηκφηεηα ησλ αλαινγηψλ 
ζρνιηάδνληαο ραξαθηεξηζηηθά: «Δίλαη εχθνιν [λα ιχλεηο πξνβιήκαηα κε ηε βνήζεηα ηέηνησλ 
θεηκέλσλ] γηαηί παξνκνηάδεη ηα ζχκβνια κε αληηθείκελα. Σα αληηθείκελα είλαη πνπ κ‟ αξέ-
ζνπλ». Κη αθφκα «έλα ηέηνην παξάδεηγκα καο βνεζά λα θαηαιάβνπκε. Δίλαη πην εχθνιν λα 
πεηο φηη είλαη έηζη [ε δνκή ελφο κνξίνπ πεξηιακβάλεη δχν άηνκα άλζξαθα θαη έλα άηνκν νμπ-

γφλνπ] γηαηί έρνπκε δχν πφξηεο, κία θαξφηζα θ.ιπ.».  

Παξά ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο (κηθξφ δείγκα, φξηα αλαινγίαο) ε παξνχζα κειέηε επηβεβαηψ-
λεη επξήκαηα πξνεγνχκελσλ εξεπλψλ (Bryce & MacMillan, 2005, Blake, 2004, Glynn & 
Takahashi, 1998), ζχκθσλα κε ηα νπνία ε ρξήζε αλαινγηψλ κπνξεί λα απνηειέζεη έλα πν-
ιχ ρξήζηκν δηδαθηηθφ εξγαιείν γηα βαζηθέο επηζηεκνληθέο έλλνηεο, φπσο απηή ηνπ κνξίνπ 
ρεκηθήο έλσζεο. Δπνκέλσο αμίδεη λα ζπζηεκαηνπνηεζεί θαη λα δηεπξπλζεί ε έξεπλα πξνο 
απηή ηελ θαηεχζπλζε πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε δηδαθηηθή αμηνπνίεζε ησλ αλαινγηψλ ζηε 
δηδαθηηθή πξάμε.  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α – Σα θείκελα κε αλαινγίεο  

Ι) Κείκελν κε αλαινγία ζε ειιηπή κνξθή  

Αο δνχκε πψο ζρεκαηίδνληαη ηα κφξηα ησλ ρεκηθψλ ελψζεσλ ρξεζηκνπνηψληαο έλα γλσζηφ 
παξάδεηγκα. Έλα φρεκα (δειαδή έλα απηνθίλεην, ιεσθνξείν, θνξηεγφ θιπ) απνηειείηαη απφ 
δηάθνξα εμαξηήκαηα (ξφδεο, πφξηεο, θαζίζκαηα, θαξφηζεο θαη άιια). Σα εμαξηήκαηα ζπλαξ-
κνινγνχληαη θαη ζπγθξνηνχλ ην φρεκα. ‟ έλα φρεκα ππάξρεη ζπγθεθξηκέλνο αξηζκφο απφ 
θάζε είδνο εμαξηήκαηνο (π.ρ. έλα νηθνγελεηαθφ απηνθίλεην έρεη ηέζζεξηο ξφδεο, ηξεηο πφξηεο 

θιπ). Με παξφκνην ηξφπν ηα δηάθνξα άηνκα ελψλνληαη θαη ζρεκαηίδνπλ ην κφξην.  
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Ζ αλαινγία είλαη νξηδφληηα πιήξεο, θαζψο αλαθέξνληαη νη έλλνηεο ηνπ ηνκέα-βάζε (φρεκα, 
εμαξηήκαηα) θαη ηνπ ηνκέα ζηφρνπ (κφξην, άηνκν) θαη κηα ζρέζε πνπ ηηο ζπλδέεη.. Γελ είλαη, 
φκσο, θαηαθφξπθα πιήξεο δηφηη δελ γίλεηαη ζαθήο αληηζηνίρεζε ησλ ελλνηψλ εμαξηήκαηα – 
άηνκα θαη κφξην – φρεκα. 

ΙΙ) Κείκελν κε αλαινγία ζε πιήξε κνξθή  

Έλα κφξην απνηειείηαη απφ άηνκα φπσο έλα φρεκα απνηειείηαη απφ εμαξηήκαηα. Γηαθνξεηη-
θά είδε αηφκσλ κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ θαη λα πξνθχςεη ηεξάζηηα πνηθηιία κνξίσλ. Με 
ηνλ ίδην ηξφπν πνιιά θαη πνηθίια εμαξηήκαηα κπνξνχλ λα ζπλαξκνινγεζνχλ θαη λα δψζνπλ 
ηεξάζηηα γθάκα δηαθνξεηηθψλ νρεκάησλ (δίπνξηα, ηεηξάπνξηα, θνξηεγά, ιεσθνξεία, κνην-
ζηθιέηεο θιπ.). Κάζε φρεκα έρεη νξηζκέλν αξηζκφ θνκκαηηψλ απφ θάζε είδνο εμαξηήκαηνο, 

έηζη αθξηβψο θαη θάζε κφξην πεξηιακβάλεη θαζνξηζκέλν αξηζκφ απφ θάζε είδνο αηφκσλ. 

 

Ζ αλαινγία είλαη θαη νξηδφληηα θαη θαηαθφξπθα πιήξεο. Αλαθέξνληαη φιεο νη έλλνηεο ηνπ 
ηνκέα-βάζε θαη ηνπ ηνκέα-ζηφρνπ θαζψο θαη νη ζρέζεηο πνπ ηηο ζπλδένπλ θαη νη απαξαίηεηεο 
αληηζηνηρήζεηο. Πξφθεηηαη επίζεο γηα κηα αλαινγία κε πςειή ζπζηεκαηηθφηεηα εθφζνλ ν 
ηνκέαο – βάζε θαη ν ηνκέαο – ζηφρνο πεξηιακβάλνπλ φκνηεο ζρέζεηο θαη ηδηφηεηεο.   
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β – Οη θσηνγξαθίεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ έξεπλα  

 

 

 

 

 

 

1ε θσηνγξαθία: ην κφξην ηνπ νηλνπλεχκαηνο 
κνηάδεη κε έλα θνξηεγφ 

 

2ε θσηνγξαθία: ην κφξην ηνπ μπινπλεχκαηνο 
κνηάδεη κε έλα εκηθνξηεγφ 

 

3ε θσηνγξαθία: ην κφξην ηνπ αηζπιελίνπ 
κνηάδεη κε έλα ζπνξ απηνθίλεην 
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Γηδαθηηθή πξφηαζε γηα ηε δηδαζθαιία ζηξαηεγηθήο ιχζεο πξνβιεκάησλ Φπζηθήο 
ζε ππνςήθηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

 

ηαύξνο Σζερεξίδεο1 & Παλαγηώηεο Κνπκαξάο2 

1 Φπζηθφο,  Καζεγεηήο  Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (tsecherid@sch.gr) 

2 Καζεγεηήο, Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο (Koumaras@eled.auth.gr) 

 

 

ΠΔΡΙΛΖΦΖ: Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη: α) Ζ  παξνπζίαζε κηαο πξφηαζεο 
δηδαζθαιίαο ζηξαηεγηθήο γηα ηε ιχζε πξνβιεκάησλ Φπζηθήο. β) Δθαξκνγή ηεο πξφηαζεο κε 
δηδαθηηθή παξέκβαζε ζε 16 ηειεηφθνηηνπο ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθήο ηεο ρνιήο Θεηηθψλ Δπη-
ζηεκψλ ηνπ ΑΠΘ. Δθηηκάηαη φηη ε πξφηαζε απηή βνεζάεη νπζηαζηηθά ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηε 

δηδαζθαιία ζηξαηεγηθψλ, ζηνπο καζεηέο ηνπο, γηα ηε ιχζε πξνβιεκάησλ Φπζηθήο. 

ΛΔΞΔΙ-ΚΛΔΙΓΙΑ:  ζηξαηεγηθή ιχζεο πξνβιεκάησλ, επνηθνδνκεηηθφ κνληέιν δηδαζθαιίαο, 

δηδαζθαιία ζηξαηεγηθήο 

 

ΔΙΑΓΧΓΖ 

ηξαηεγηθέο ζχκθσλα κε ηνλ Brown (Brown 1983) είλαη φιεο νη εηδηθέο ελέξγεηεο πνπ ρξεζη-
κνπνηεί θάπνηνο γηα λα δηεπθνιχλεη ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο, ηελ θσδηθνπνίεζε ηνπ πξνο 
εθκάζεζε πιηθνχ, ηε ζπγθξάηεζε θαη ηελ αλάθιεζε ηνπ. Μπνξεί λα είλαη είηε κεκνλσκέλεο 
ηαθηηθέο, είηε λα απνηεινχλ νξγαλσκέλα ζρέδηα δξάζεο πνπ δηακνξθψλνληαη γηα ηελ επίηεπ-
με ελφο καζεζηαθνχ ζηφρνπ.  

Ζ ζηξαηεγηθή γηα ηε ιχζε πξνβιεκάησλ Φπζηθήο πνπ παξνπζηάδεηαη ζηε ζπλέρεηα, έρεη 
δεκηνπξγεζεί ρξεζηκνπνηψληαο θνηλά ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηα νπνία έρνπλ νη ζηξα-
ηεγηθέο πνπ έρνπλ αλαιπζεί ζε πξνεγνχκελε εξγαζία καο (Σζερεξίδεο ., Κνπκαξάο Π., 
2006). Έρεη ζηνηρεία πνπ ηελ θάλνπλ λα είλαη α)  γλσζηηθή, κε ηελ έλλνηα φηη βνεζάεη ηνλ 
καζεηή ζην λα πηνζεηεί δξάζεηο γηα ηε ιχζε πξνβιεκάησλ  θαη β) κεηαγλσζηηθή, δηφηη έρεη 
ζηνηρεία ειέγρνπ θαη δηφξζσζεο-ξχζκηζεο ηεο δηαδηθαζίαο ιχζεο πξνβιεκάησλ. Δίλαη βει-
ηησκέλε ζε ζρέζε κε άιιεο ππάξρνπζεο ζηξαηεγηθέο δηφηη πεξηέρεη ζε πνιιά ζεκεία δηαδη-
θαζίεο αλάδξαζεο ζην ζχλνιν ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο ιχζεο ηνπ πξνβιήκαηνο. Σα βήκαηα ηεο 
πξνηεηλφκελεο ζηξαηεγηθήο αλαιπηηθά παξνπζηάδνληαη ζην ζρήκα 1.  

Ζ ΓΙΓΑΚΣΙΚΖ ΜΑ ΠΡΟΣΑΖ KAI Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ 

Ζ δηδαζθαιία ηεο ζηξαηεγηθήο γηα ηε ιχζε πξνβιεκάησλ Φπζηθήο, πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 
νκάδα απνηεινχκελε απφ 16 θνηηεηέο ηνπ Γ΄ έηνπο  ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθήο ηνπ ΑΠΘ θαη είρε 
κεληαία δηάξθεηα. Ζ επηινγή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη ηνπ Σκήκαηνο δελ έγηλε κε ηπραίν ηξφπν, 
αιιά κε βάζεη ηελ δπλαηφηεηα πξφζβαζεο πνπ είρακε ζε απηφ. 
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ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΥΔΓΙΟΤ 

ΣΖ ΛΤΖ 

 

Α. ΣΖ ΛΤΖ ΣΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΠΟΤ 
ΠΔΡΙΔΥΔΙ ΣΙ ΕΖΣΟΤΜΔΝΔ 
ΠΟΟΣΖΣΔ 
Β. ΣΟΝ ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ ΜΔΓΔΘΧΝ 
ΑΠΟ ΠΙΝΑΚΔ ΚΑΙ ΓΙΑΓΡΑΜΜΑΣΑ. 

ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΗΖΣΔ 

1 

ΑΞΙΟΛΟΓΖΖ ΣΖ ΛΤΖ 

 

ΔΙΝΑΙ Ζ ΛΤΖ 
ΛΟΓΙΚΖ; 

ΔΙΝΑΙ ΤΝΔΠΔΙ 
ΟΙ ΜΟΝΑΓΔ; 

ΔΙΝΑΙ ΧΣΖ Ζ 
ΔΠΑΛΖΘΔΤΖ 
ΣΖ ΛΤΖ; 

ΝΑΙ ΟΥΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΥΙ ΟΥΙ 

ΔΞΔΣΑΣΔ  ΑΝ 

ΔΞΔΣΑΣΔ ΣΖΝ 
Γ1 

ΔΞΔΣΑΣΔ ΣΖΝ 
Γ1 

ΔΞΔΣΑΣΔ ΣΖΝ  
Α1 

ΚΑΣΑΝΟΖΖ ΣΟΤ 
ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΟ 

 

1. ΓΔΓΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΙΑ 
ΡΖΣΑ ΓΙΑΣΤΠΧΜΔΝΖ 
2. ΓΔΓΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΙΑ 
ΑΡΡΖΣΑ ΓΙΑΣΤΠΧΜΔΝΖ 

1. ΕΖΣΟΤΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΙΑ 
ΡΖΣΑ ΓΙΑΣΤΠΧΜΔΝΖ 
2. ΕΖΣΟΤΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΙΑ 
ΑΡΡΖΣΑ ΓΙΑΣΤΠΧΜΔΝΖ 

 

ΑΝΑΠΑΡΑΣΑΖ ΣΖ 
ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΟΤ 

ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΟ 

1. ΑΝΑΓΚΑΙΔ ΓΔΓΟΜΔΝΔ 
ΠΛΖΡΟΦΟΡΙΔ 
2. ΑΝΑΓΚΑΙΔ ΕΖΣΟΤΜΔΝΔ 
ΠΛΖΡΟΦΟΡΙΔ 

1. ΑΡΙΘΜΖΣΙΚΧΝ ΣΙΜΧΝ 
2. ΠΙΝΑΚΧΝ 
3. ΓΡΑΦΙΚΧΝ ΠΑΡΑΣΑΔΧΝ 

ΑΝΑΕΖΣΖΣΔ ΣΖ 

ΚΑΗ ΣΖ 

ΜΔ ΣΖ ΜΟΡΦΖ 

ΝΑ ΚΑΝΔΣΔ 

ΝΑ ΤΜΠΔΡΗΛΑΒΔΣΔ ΣΗ 

ΝΑ ΑΝΑΠΑΡΑΣΖΔΣΔ 

1 

1. ΟΛΑ ΣΑ ΖΜΑΝΣΙΚΑ 
ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΑ 
2. ΟΛΔ ΣΙ ΖΜΑΝΣΙΚΔ 
ΥΡΟΝΙΚΔ ΣΙΓΜΔ ΚΑΙ 
ΘΔΔΙ 
3. ΟΛΔ ΣΙ ΖΜΑΝΣΙΚΔ 
ΚΙΝΖΔΙ ΚΑΙ 
ΑΛΛΖΛΔΠΙΓΡΑΔΙ ΣΧΝ 
ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΧΝ 

ΥΔΓΙΑΜΟ 
ΣΖ ΛΤΖ 

 

ΣΙ ΔΞΙΧΔΙ 
ΜΔ ΣΙ 
ΕΖΣΟΤΜΔΝΔ 
ΠΟΟΣΖΣΔ 

1. ΑΚΤΡΧΝΟΝΣΑΙ 
ΑΛΓΔΒΡΙΚΑ 
2. ΤΠΟΛΟΓΙΕΟΝΣΑΙ 
ΑΠΟ ΣΙ ΤΠΑΡΥΟΤΔ 
ΔΞΙΧΔΙ 

ΑΝ ΤΠΑΡΥΟΤΝ 
ΑΛΛΟΙ 
ΑΓΝΧΣΟΙ 

ΣΙ ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ 
ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ 
ΓΙΝΟΤΝ 

ΤΠΟΛΟΓΙΕΟΝΣΑΙ 
ΑΠΟ ΔΞΙΧΔΙ 
ΑΛΛΧΝ 
ΘΔΜΑΣΙΚΧΝ 
ΔΝΟΣΖΣΧΝ 

 

ΠΡΟΓΗΟΡΗΣΔ 

ΔΞΔΣΑΣΔ ΑΝ 
ΟΠΧ 

ΤΛΟΠΟΗΖΣΔ ΠΡΧΣΑ 

ΤΜΠΛΖΡΧΣΔ ΣΟ Β1 

1 

Α. ΑΝΑΛΤΖ ΓΤΝΑΜΔΧΝ 
Β. ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΠΙΝΑΚΧΝ 
Ζ ΓΡΑΦΙΚΧΝ 
ΠΑΡΑΣΑΔΧΝ 
Γ. ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΣΧΝ 
ΜΟΝΑΓΧΝ ΣΟ ΙΓΙΟ 
ΤΣΖΜΑ 
Γ. ΔΠΙΛΟΓΖ ΑΞΟΝΧΝ ΓΙΑ 
ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΧΝ 
ΝΟΜΧΝ 
Δ. ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΧΝ 
ΝΟΜΧΝ ΚΑΙ ΣΧΝ ΑΡΥΧΝ 
Δ ΚΑΘΔ ΑΞΟΝΑ 

η.  ……………………….. 

ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΣΖ 
ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΖ 

ΦΤΙΚΖ 
 

ΘΔΜΑΣΙΚΔ 
ΔΝΟΣΖΣΔ ΣΟΤ 
ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΟ 

ΤΝΔΠΔΙΑ ΣΧΝ 
ΤΜΒΟΛΙΜΧΝ 

1. ΝΟΜΟΙ ΣΧΝ ΘΔΜΑΣΙΚΧΝ 
ΔΝΟΣΖΣΧΝ 
2. ΑΡΥΔ ΣΧΝ ΘΔΜΑΣΙΚΧΝ 
ΔΝΟΣΖΣΧΝ 
3. ΔΞΙΧΔΙ ΣΧΝ ΦΤΙΚΧΝ 
ΜΔΓΔΘΧΝ ΣΧΝ ΘΔΜΑΣΙΚΧΝ 
ΔΝΟΣΖΣΧΝ 
4. ΔΞΙΧΔΙ ΠΟΤ 
ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ ΣΖΝ 
ΑΝΑΠΑΡΑΣΑΖ ΣΟΤ 
ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΟ 

1.ΓΔΓΟΜΔΝΖ 
ΠΛΖΡΟΦΟΡΙΑ 
2. ΕΖΣΟΤΜΔΝΖ 
ΠΛΖΡΟΦΟΡΙΑ 

1. ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 
2. ΣΙ ΑΡΥΔ 
3.  ΣΙ ΔΞΙΧΔΙ 

ΑΝΑΕΖΣΖΣΔ ΣΗ 

ΝΑ ΓΡΑΦΟΤΝ ΟΗ  

ΔΞΔΣΑΣΔ ΚΑΣΟΠΗΝ ΣΖ  

ΣΖ 

ΜΔ ΑΤΣΖΝ 

1 

Σχήμα 1:Τα βήμαηα ηηρ πποηεινόμενηρ ζηπαηηγικήρ 

Α΄  ΒΗΜΑ: ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΟ                                                 

Β΄  ΒΗΜΑ: ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΣΗ ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΗ ΦΤΙΚΗ: 

Γ΄  ΒΗΜΑ: ΥΔΓΙΑΜΟ ΣΗ ΛΤΗ 

Γ΄  ΒΗΜΑ: ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΥΔΓΙΟΤ   ΣΗ  ΛΤΗ 

Δ΄ ΒΗΜΑ:  ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΛΤΗ 
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ηφρνη ηεο δηδαζθαιίαο:  

α) ε επίπεδν γλψζεσλ: νη εθπαηδεπφκελνη κεηά ην πέξαο ηεο δηδαζθαιίαο 1) Να γλσξίδνπλ 
ηα βήκαηα ηεο ζηξαηεγηθήο γηα ηε ιχζε πξνβιεκάησλ Φπζηθήο. 2) Να γλσξίδνπλ ηηο δηαδηθα-
ζίεο πνπ γίλνληαη ζε θάζε βήκα. θαη 3) Να γλσξίδνπλ ηε δηδαθηηθή κέζνδν γηα ηε δηδαζθαιία 
ηεο ζηξαηεγηθήο ζηνπο καζεηέο ηνπο. 

β) ε επίπεδν ηθαλνηήησλ: Να κπνξνχλ νη εθπαηδεπφκελνη κεηά ην πέξαο ηεο δηδαζθαιίαο 1) 
Να εθαξκφδνπλ ηε ζηξαηεγηθή γηα ηε ιχζε πξνβιεκάησλ ζε θάζε πξφβιεκα θαη 2) Να δηδά-
ζθνπλ ηε ζηξαηεγηθή απηή ζηνπο καζεηέο ηνπο. 

γ) ε επίπεδν ζηάζεσλ νη εθπαηδεπφκελνη: 1) Να πξνηηκνχλ λα εθαξκφδνπλ ζηξαηεγηθή ή 
ζηξαηεγηθέο ζηε ιχζε πξνβιεκάησλ θαη 2) Να πηνζεηνχλ ζεηηθή ζηάζε γηα ηε δηδαζθαιία 
ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηε ιχζε πξνβιεκάησλ. 

Φάζεηο ηεο δηδαζθαιίαο. 

1. Φάζε αλάδεημεο ησλ ζηξαηεγηθψλ πνπ ηπρφλ έρνπλ νη θνηηεηέο πξηλ απφ ηε δηδα-
ζθαιία: 

Αξρηθά  γίλεηαη αλαθνξά ζηε δηδαθηηθή αμία ηνπ πξνβιήκαηνο, ζπδεηνχληαη θαη παξνπζηάδν-
ληαη ηα καζεζηαθά νθέιε πνπ έρνπλ νη καζεηέο απφ ηε ιχζε ησλ πξνβιεκάησλ. ην κέξνο 
απηφ ηεο δηδαζθαιίαο θαηαγξάθνληαη νη απφςεηο ησλ θνηηεηψλ γηα ην πνηεο δηαδηθαζίεο 
πξέπεη νη καζεηέο λα εθαξκφζνπλ ζηε δηάξθεηα ηεο ιχζεο ελφο πξνβιήκαηνο Φπζηθήο. Απηφ 
γίλεηαη δεηψληαο απφ ηνπο θνηηεηέο λα απαληήζνπλ γξαπηά ζε δπν έξγα: ΔΡΓΟ 1) «Ση ζα 
ιέγαηε ζηνπο καζεηέο λα θάλνπλ, γηα λα ιχζνπλ έλα πξφβιεκα Φπζηθήο» θαη δίλνληάο ηνπο 
ρψξν κηαο ζειίδαο κε θελά γηα πνιιέο απαληήζεηο.  θαη ΔΡΓΟ 2) «Ση ζα ιέγαηε ηνπο  καζεηέο 
λα θάλνπλ,  γηα λα ιχζνπλ ην παξαθάησ πξφβιεκα Φπζηθήο;» Γίδεηαη ην πξφβιεκα θαη ρψ-
ξνο κε θελά γηα πνιιέο απαληήζεηο (Βιέπε ζην Παξάξηεκα ηελ αληίζηνηρε θάζε) 

2. Φάζε δνθηκαζίαο ησλ ζηξαηεγηθψλ: ηε θάζε απηή δίδεηαη ζηνπο θνηηεηέο γξαπηφ 
εξσηεκαηνιφγην 5 έξγσλ. Κάζε έξγν πεξηέρεη εξσηήζεηο πξνο ηνπο θνηηεηέο γηα ην αλ δήηε-
ζαλ απφ ηνπο «καζεηέο ηνπο», ζηελ πξνεγνχκελε θάζε, λα θάλνπλ ή φρη θάζε κηα απφ ηηο 
δηαδηθαζίεο ηεο ζηξαηεγηθήο ιχζεο πξνβιήκαηνο, νη νπνίεο ππάξρνπλ ζε θάζε έλα απφ ηα 5 
βήκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζρήκα 1. Οη δηαδηθαζίεο απηέο  έρνπλ θαηαγξαθεί ζηε 
βηβιηνγξαθία φηη αθνινπζνχληαη απφ έκπεηξνπο ιχηεο πξνβιεκάησλ. ιεο νη εξσηήζεηο (θαη 
άξα νη δηαδηθαζίεο) θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 1. Οη έρνπζεο αχμνληα αξηζκφ Α1  έσο θαη  Α8 

απνηεινχλ δηαδηθαζίεο γηα ην Α΄ ΒΖΜΑ δει. ηελ θαηαλφεζε ηνπ πξνβιήκαηνο (ζρήκα 1), νη  
Β1  έσο θαη  Β7   απνηεινχλ δηαδηθαζίεο γηα ην Β΄ ΒΖΜΑ  δει. ηελ θαηαγξαθή ηεο απαηηνχκε-
λεο Φπζηθήο (βι. ζρήκα 1).  Οη Γ1  έσο θαη  Γ6   απνηεινχλ δηαδηθαζίεο γηα ην Γ΄ ΒΖΜΑ  θηι. 
(βιέπε θαη ζην Παξάξηεκα ηελ αληίζηνηρε θάζε). Εεηείηαη απφ ηνπο θνηηεηέο λα ειέγμνπλ ηη 
απφ απηά έρνπλ «πεη  ζηνπο καζεηέο ηνπο λα θάλνπλ» ζηελ πξνεγνχκελε θάζε. Απαληνχλ 
κε Ναη ή ρη ζε θάζε κηα απφ ηηο ζπλνιηθά 26 εξσηήζεηο. πδεηείηαη κε ηνπο θνηηεηέο ε ζε-
καζία θάζε κηαο απφ ηηο δηαδηθαζίεο θαη  πηζαλέο δπζθνιίεο απφ ηελ απνπζία ηεο ζηε ζηξα-
ηεγηθή. 

3. Φάζε εηζαγσγήο ηεο πξνηεηλφκελεο ζηξαηεγηθήο: Ζ παξνπζίαζε ηεο πξνηεηλφκελεο 
ζηξαηεγηθήο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ απαηηείηαη λα γίλνπλ ζηε δηάξθεηα ηεο ιχζεο ελφο 
πξνβιήκαηνο γίλεηαη κε αλαιπηηθή παξνπζίαζε θαη εθαξκνγή θάζε βήκαηνο απηήο (θαη θάζε 
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δηαδηθαζίαο κέζα ζην βήκα απηφ) γηα ηε ιχζε ελφο πξνβιήκαηνο ηεο Α΄ Λπθείνπ. ηε δηάξ-
θεηα ηεο παξνπζίαζεο ζπδεηνχληαη νη ηπρφλ ππάξρνπζεο απνξίεο θαη δίδνληαη δηεπθξηλίζεηο 

4. Φάζε εθαξκνγήο ηεο πξνηεηλφκελεο ζηξαηεγηθήο: Γίδεηαη ζηνπο θνηηεηέο έλα πξφ-
βιεκα Φπζηθήο θαη  δεηείηαη απφ απηνχο λα εθαξκφζνπλ ηε ζηξαηεγηθή πνπ δηδάρηεθαλ γηα 
ηε ιχζε ηνπ. Γίδνληαη θχιια λα εξγαζηνχλ φπνπ είλαη ζεκεησκέλεο φιεο νη δηαδηθαζίεο γηα 
θάζε έλα απφ ηα 5 βήκαηα ηεο ζηξαηεγηθήο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ (βιέπε ζην παξάξηεκα 
ηελ αληίζηνηρε θάζε). ην ηέινο ζπγθεληξψλνληαη ηα θχιια απαληήζεσλ θαη ζπδεηνχληαη.  

5. Φάζε αλαζθφπεζεο ησλ ζηξαηεγηθψλ: ηε θάζε απηή ηεο δηδαζθαιίαο θαηαγξάθνληαη 
νη απφςεηο πνπ έρνπλ νη θνηηεηέο,  γηα ηηο δηαδηθαζίεο πνπ απαηηνχληαη λα αθνινπζεζνχλ 
γηα ηε ιχζε ελφο πξνβιήκαηνο Φπζηθήο, κεηά ηε δηδαζθαιία ηεο ζηξαηεγηθήο. ηε ζπλέρεηα  
γίλεηαη ε ζχγθξηζε ησλ απφςεσλ ηνπο κε απηέο πνπ είραλ πξηλ απφ ηε δηδαζθαιία. Δπηρεη-
ξείηαη αλίρλεπζε ησλ ιφγσλ γηα ηνπο νπνίνπο άιιαμαλ άπνςε. Γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ απφ-
ςεσλ δίδεηαη ζηνπο θνηηεηέο έλα πξφβιεκα Φπζηθήο θαη  κηα εξψηεζε ε νπνία ηνπο δεηνχζε 
λα γξάςνπλ ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ζα πξφηεηλαλ ζηνπο καζεηέο λα θάλνπλ γηα ηε ιχζε ηνπ 
πξνβιήκαηνο  (βιέπε ζην Παξάξηεκα ηελ αληίζηνηρε θάζε). 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Με βάζεη ηηο απαληήζεηο πνπ νη θνηηεηέο έδσζαλ ζηα έξγα ηεο  θάζεο δνθηκαζίαο ησλ 
ζηξαηεγηθψλ θαη ηεο θάζεο ηεο επηζθφπεζεο έγηλε ν παξαθάησ Πίλαθαο (Πίλαθαο 1). ηε 
ζηήιε ηνπ Πίλαθα πνπ θέξεη ηνλ ηίηιν «ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ» αλαθέξνληαη νη δηαδηθαζίεο πνπ α-
παηηνχληαη λα γίλνπλ γηα ηε ιχζε ελφο πξνβιήκαηνο Φπζηθήο. ηελ επφκελε ζηήιε, κε ηελ 
επηγξαθή «ΠΡΗΝ» θαηαγξάθεηαη ν αξηζκφο ησλ θνηηεηψλ πνπ ηηο έρνπλ αλαθέξεη ζηε θάζε 
αλάδεημεο (ΝΑΗ), (ελλνείηαη φηη ππφινηπνη απφ ηνπο 16 πνπ ζπκκεηείραλ δελ ηηο αλέθεξαλ). 
ηε ζηήιε πνπ ηηηινθνξείηαη «ΜΔΣΑ» θαηαγξάθεηαη ν αξηζκφο ησλ θνηηεηψλ πνπ ηηο έρνπλ 
αλαθέξεη (ΝΑΗ) ζηε θάζε ηεο αλαζθφπεζεο. εκεηψλεηαη φηη ιφγσ ρξνληθψλ πεξηνξηζκψλ 
δελ κπνξνχζε λα ππάξμεη ζπλάληεζε κε ηνπο θνηηεηέο γηα θαηαγξαθή ησλ απφςεψλ ηνπο κε 
ηε ιήμε ηεο δηδαζθαιίαο θαη αξθεηφ ρξφλν κεηά ηε δηδαζθαιία. Έηζη σο ηειηθέο απφςεηο 
θαηαγξάθνληαη νη απφςεηο ηνπο ζηε θάζε ηεο αλαζθφπεζεο.  

ηελ ζηήιε ησλ δηαδηθαζηψλ αλαθέξνληαη νη δηαδηθαζίεο πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί ζηε βηβιην-
γξαθία φηη αθνινπζνχληαη απφ έκπεηξνπο ιχηεο πξνβιεκάησλ. Με ηε κνξθή ηεο εξψηεζεο 
πνπ δίδνληαη εδψ νη δηαδηθαζίεο, είλαη γξακκέλεο ζην εξσηεκαηνιφγην πνπ δφζεθε ζηνπο 
θνηηεηέο ζηε θάζε 2 (Φάζε δνθηκαζίαο ησλ ζηξαηεγηθψλ, βι. θαη πξνεγνπκέλε παξάγξα-
θν).  

Απφ ηε παξνπζίαζε ησλ απφςεσλ πξηλ απφ ηε δηδαζθαιία, φπσο θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 1, 
δηαπηζηψλνπκε φηη γηα ηνπο θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθήο ιχζε ελφο πξνβιήκαηνο θπξίσο 
ζεκαίλεη: 1) θαηαγξαθή ησλ εμηζψζεσλ πνπ πεξηέρνπλ ηα δεηνχκελα θαη δεδνκέλα κεγέζε, 
2) θαηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ θαη δεηνχκελσλ κεγεζψλ ηνπ πξνβιήκαηνο, 3) κεηαηξνπή ησλ 
κνλάδσλ ησλ θπζηθψλ κεγεζψλ ζην ίδην ζχζηεκα, 4) επίιπζε ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ εμηζψζε-
σλ πνπ πεξηέρνπλ ηα δεηνχκελα θαη δεδνκέλα κεγέζε θαη 5) εμέηαζε ηεο ινγηθφηεηαο ηεο 
ιχζεο πνπ έρεη βξεζεί. Οη αληηιήςεηο πνπ έρνπλ νη ηειεηφθνηηνη θνηηεηέο πξηλ απφ ηε δηδα-
ζθαιία, γηα ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ ζηε ιχζε ελφο πξνβιήκαηνο Φπζηθήο, 
ζθηαγξαθνχλ κηα πνξεία γηα ηε ιχζε πξνβιεκάησλ. Ζ πνξεία απηή έρεη, ζην κεγαιχηεξν 
κέξνο ηεο, φια εθείλα ηα γλσξίζκαηα πνπ έρνπλ νη πνξείεο πνπ αθνινπζνχλ νη  αξράξηνη 
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ιχηεο πξνβιεκάησλ (Larkin et.al., 1980). Γελ αλαθέξνληαη ζηηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηνπ πξν-
βιήκαηνο, νχηε ζηνπο λφκνπο θαη ηηο αξρέο ησλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ, παξαθάκπηνπλ νπζηα-
ζηηθά ηελ θαηλνκελνινγία ηνπ πξνβιήκαηνο, ζεσξψληαο φηη ε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη 
νπζηαζηηθά έλαο κνλφδξνκνο κέζσ ησλ εμηζψζεσλ απφ ηα δεδνκέλα ζηα δεηνχκελα κεγέζε 
θαη αληίζηξνθα.  

Πίλαθαο 1: Απφςεηο  ησλ ζπκκεηερφλησλ θνηηεηψλ πξηλ θαη κεηά απφ ηελ δηδαζθαιία 

 

 

 

 
α/α ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ 

ΠΡΙΝ 

Ν=16 

ΜΔΣΑ 

Ν=16 

  Έρεηε αλαθέξεη φηη έρεηε δεηήζεη νη καζεηέο ζαο … ΝΑΙ ΝΑΙ 

Α1 
… λα θάλνπλ έλα ζρήκα πνπ λα αλαπαξηζηά ηελ θαηάζηαζε  
ηνπ πξνβιήκαηνο; 

6 15 

Α2 
… λα ζπκπεξηιάβνπλ ζην ζρήκα ηηο ζεκαληηθέο δεδνκέλεο θαη  
δεηνχκελεο πιεξνθνξίεο; 

3 9 

Α3 
… λα αλαπαξαζηήζνπλ ζην ζρήκα φια ηα ζεκαληηθά 
αληηθείκελα θαη φιεο ηηο ζεκαληηθέο ζέζεηο; 

3 7 

Α4 …λα  αλαπαξαζηήζνπλ φιεο ηηο ζεκαληηθέο αιιειεπηδξάζεηο; 4 7 

Α5 
… λα θαηαγξάςνπλ ηε ξεηά δηαηππσκέλε δεδνκέλε 
πιεξνθνξία ηνπ πξνβιήκαηνο; 

11 15 

Α6 
…λα θαηαγξάςνπλ ηελ άξξεηα δηαηππσκέλε δεδνκέλε 
πιεξνθνξία ηνπ πξνβιήκαηνο; 

5 13 

Α7 
… λα θαηαγξάςνπλ ηε ξεηά δηαηππσκέλε δεηνχκελε 
πιεξνθνξία ηνπ πξνβιήκαηνο; 

7 14 

 
Α΄ 
 

Β 
Ζ 
Μ 
Α 

Α8 …λα θαηαγξάςνπλ ηελ άξξεηα δεηνχκελε πιεξνθνξία;  2 14 

Β1 
…λα  θαηαγξάςνπλ ηηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο ζηηο νπνίεο 
αλαθέξεηαη ην πξφβιεκα; 

6 14 

Β2 
… λα θαηαγξάςνπλ ηνπο λφκνπο πνπ αθνξνχλ  ηηο παξαπάλσ  
ζεκαηηθέο ελφηεηεο; 

2 8 

Β3 
…λα θαηαγξάςνπλ ηηο αξρέο  πνπ αθνξνχλ  ηηο παξαπάλσ  
ζεκαηηθέο ελφηεηεο; 

1 9 

Β5 
… λα θαηαγξάςνπλ ηηο εμηζψζεηο κεηαμχ ησλ θπζηθψλ κεγεζψλ 
ησλ παξαπάλσ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ; 

13 14 

Β6 
…λα  θαηαγξάςνπλ ηηο εμηζψζεηο κεηαμχ ησλ θπζηθψλ κεγεζψλ 
πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλαπαξάζηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

0 5 

 
Β΄ 
 

Β 
Ζ 
Μ 
Α 

Β7 
…λα εμεηάζνπλ ηε ζπλέπεηα ησλ ζπκβνιηζκψλ ησλ θπζηθψλ 
κεγεζψλ κεηαμχ ηεο δεδνκέλεο θαη δεηνχκελεο πιεξνθνξίαο κε 
ηνπο ζπκβνιηζκνχο ζηηο παξαπάλσ εμηζψζεηο; 

 

0 

 

3 
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* ε αληίζηνηρε δηαδηθαζία δελ απαηηείηαη  γηα ηε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο. 

Παξαηεξνχκε, ζηνλ ίδην Πίλαθα, ηελ αιιαγή ησλ αληηιήςεσλ ησλ θνηηεηψλ κεηά ηε δηδαζθα-
ιία γηα ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ γηα ηε ιχζε ελφο πξνβιήκαηνο. Ζ πνξεία πνπ 
ζρεδηάδνπλ κέζα απφ ηηο πξνηεηλφκελεο δηαδηθαζίεο, γηα λα θζάζνπλ ζηε ιχζε ελφο πξν-
βιήκαηνο, έρεη ηα γλσξίζκαηα ηεο πνξείαο πνπ αθνινπζνχλ νη έκπεηξνη ιχηεο πξνβιεκάησλ 
( Chi et.al., 1981). Γίλεηαη έκθαζε ζηελ αλαπαξάζηαζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ πξνβιήκαηνο, 
ζηελ θαηαλφεζε ησλ λφκσλ θαη ησλ αξρψλ ησλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ, νπζηαζηηθά ζηελ θαηα-
λφεζε ηεο θαηλνκελνινγίαο ηνπ πξνβιήκαηνο. Θα είρακε θαιχηεξε εηθφλα αλ θαηαγξάθακε 
ηηο απφςεηο ηνπο αξθεηνχο κήλεο αξγφηεξα. 

ΠΡΟΣΑΔΙ - ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Ζ γλψζε ηεο  ζηξαηεγηθήο πνπ παξνπζηάζζεθε εθηηκάηαη φηη απμάλεη ηηο δεμηφηεηεο ησλ κα-
ζεηψλ ζηε γλψζε θαη δηαρείξηζε  ησλ δηαδηθαζηψλ ιχζεο πξνβιεκάησλ Φπζηθήο. Ζ ζηξαηε-
γηθή δελ είλαη απιψο έλαο αιγφξηζκνο ε γλψζε ηνπ νπνίνπ ζα δηεπθνιχλεη ηνπο καζεηέο 
ζηελ ρξήζε θαλφλσλ, αιιά ηνπο βνεζάεη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηε ρξήζε ησλ δηαδηθαζηψλ 
πνπ πξέπεη λα θάλνπλ θαηά ηε ιχζε ελφο πξνβιήκαηνο. Πξνηείλεηαη: 1) Να ιεθζεί ππφςε 
ζην ζρεδηαζκφ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ ε αλαγθαηφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο ζηξαηεγηθψλ 
ιχζεο πξνβιεκάησλ Φπζηθήο, θαη 2)  Να παξνπζηάδεηαη ζηελ εηζαγσγή θάζε γλσζηηθνχ 
αληηθεηκέλνπ θαη λα δηδάζθεηαη ζε θάζε ζεκαηηθή ελφηεηά ηνπ, (αλ απαηηείηαη) ε ειαθξά πξν-
ζαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο γηα ηε ιχζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο ελφηεηαο. 

 

Γ1 ... λα κεηαηξέςνπλ ηηο κνλάδεο ζην ίδην ζχζηεκα; 9 10 

Γ2* …λα επηιέμνπλ ζχζηεκα αμφλσλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ λφκσλ;   

Γ3* 
…λα εθαξκφζνπλ ηνπο λφκνπο ζε θάζε άμνλα ηνπ επηιεγκέλνπ 
ζπζηήκαηνο αμφλσλ; 

  

Γ4 
…λα θαηαγξάςνπλ ηηο εμηζψζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηηο  δεηνχκελεο 
πνζφηεηεο; 

5 8 

Γ5 
…λα θαηαγξάςνπλ αλ ππάξρνπλ θαη άιινη άγλσζηνη, εθηφο απφ ηηο 
δεηνχκελεο πνζφηεηεο; 

2 2 

 
 
 

Γ΄ 
 

Β 
Ζ 
Μ 
Α 

Γ6* 
…λα εμεηάζνπλ αλ νη επηπιένλ άγλσζηνη αθπξψλνληαη αιγεβξηθά ή 
αλ ππνινγίδνληαη απφ ηηο ππάξρνπζεο εμηζψζεηο ή απφ εμηζψζεηο 
άιισλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ; 

  

Γ1 
…λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηε ιχζε ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ εμηζψζεσλ 
πνπ πεξηέρνπλ ηηο δεηνχκελεο πνζφηεηεο; 

8 15 
Γ΄ 
 

ΒΖ 
ΜΑ Γ2* 

…λα εμεηάζνπλ αλ ππάξρνπλ κεγέζε πνπ κπνξνχλ λα ππνινγηζηνχλ 
απφ πίλαθεο ή δηαγξάκκαηα; 

  

Δ1 … λα εμεηάζνπλ αλ ε ιχζε είλαη ινγηθή; 10 11 

Δ2 …λα εμεηάζνπλ αλ νη κνλάδεο είλαη ζσζηέο;  0 1 

Δ΄ 
 

ΒΖ 
ΜΑ Δ3 … λα θάλνπλ επαιήζεπζε ηεο ιχζεο πνπ έρνπλ βξεη; 4 12 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

1) Φάζε πξνζαλαηνιηζκνχ/ αλάδεημεο ησλ ππαξρφλησλ ζηξαηεγηθψλ.  

ΔΡΓΟ  Α) Ση ζα ιέγαηε ηνπο  καζεηέο λα θάλνπλ,  γηα λα ιχζνπλ έλα πξφβιεκα Φπζηθήο; 

α)……………………………………………………………………………….. 

β) ………………………………………………………………………………. 

 

 
ΔΡΓΟ Β) Ση ζα ιέγαηε ηνπο  καζεηέο λα θάλνπλ,  γηα λα ιχζνπλ ην παξαθάησ πξφβιεκα 
Φπζηθήο; 

Γχν ζψκαηα κε κάδεο   m1=1 Kgr  θαη m2= 3Kgr   εξεκνχλ ζε ιείν νξηδφληην επίπεδν. Ζ κεηα-
μχ ηνπο απφζηαζε είλαη 10m. ηα ζψκαηα ελεξγνχλ ηαπηφρξνλα νκφξξνπεο δπλάκεηο F1=4N 
θαη F2=15N αληίζηνηρα φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α.  Να ππνινγίζεηε ηελ επηηάρπλζε θάζε ζψκαηνο. 

 

m1 

F1 

F2 

10m 

m2 
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Β.  Μεηά απφ πφζν ρξφλν ην κάδαο m2 ζψκα ζα πξνεγείηαη ηνπ άιινπ θαηά 18 m; 

(είλαη ην πξφβιεκα 11 ηεο ζειίδαο 107 ηεο παξαγξάθνπ 1.2 απφ ηε Φπζηθή Γεληθήο Παηδεί-
αο ηεο Α΄ Λπθείνπ Κφθθνηα  Π. θ.α. Ο.Δ.Γ.Β.2003)  

α)……………………………………………………………………………………… 

β)……………………………………………………………………………………. 

2) Φάζε δνθηκαζίαο ησλ ζηξαηεγηθψλ  

ΔΡΓΟ 1 (ζε θάζε κηα πεξίπησζε θπθιψζηε αλάινγα ην ΝΑΗ ή ην ΟΥΗ)  

α) Έρεηε αλαθέξεη, φηη ζα δεηνχζαηε απφ ηνπο καζεηέο ζαο, λα θάλνπλ έλα ζρήκα πνπ λα 
αλαπαξηζηά ηε θαηάζηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο;  ΝΑΗ       ΟΥΗ 

β) Έρεηε αλαθέξεη, φηη ζα δεηνχζαηε απφ ηνπο καζεηέο ζαο,  λα ζπκπεξηιάβνπλ ζην ζρήκα 
ηηο ζεκαληηθέο δεδνκέλεο θαη δεηνχκελεο πιεξνθνξίεο;  ΝΑΗ     ΟΥΗ  

γ) Έρεηε αλαθέξεη, φηη ζα δεηνχζαηε απφ ηνπο καζεηέο ζαο,  λα αλαπαξαζηήζνπλ ζην 
ζρήκα φια ηα ζεκαληηθά αληηθείκελα, φιεο ηηο ζεκαληηθέο ζέζεηο;  ΝΑΗ        ΟΥΗ 

δ) Έρεηε αλαθέξεη, φηη ζα δεηνχζαηε απφ ηνπο καζεηέο ζαο, λα αλαπαξαζηήζνπλ φιεο ηηο 
ζεκαληηθέο αιιειεπηδξάζεηο;  ΝΑΗ         ΟΥΗ 

ε) Έρεηε αλαθέξεη, φηη ζα δεηνχζαηε απφ ηνπο καζεηέο ζαο,  λα θαηαγξάςνπλ ηε ξεηά δηα-
ηππσκέλε δηδφκελε πιεξνθνξία ηνπ πξνβιήκαηνο; ΝΑΗ    ΟΥΗ  

ζη)  Έρεηε αλαθέξεη, φηη ζα δεηνχζαηε απφ ηνπο καζεηέο ζαο,  λα θαηαγξάςνπλ ηε άξξεηα 
δηαηππσκέλε δηδφκελε πιεξνθνξία ηνπ πξνβιήκαηνο; ΝΑΗ    ΟΥΗ  

δ) Έρεηε αλαθέξεη, φηη ζα δεηνχζαηε απφ ηνπο καζεηέο ζαο,  λα θαηαγξάςνπλ ηε ξεηά  
δεηνχκελε πιεξνθνξία ηνπ πξνβιήκαηνο; ΝΑΗ       ΟΥΗ 

ε) Έρεηε αλαθέξεη, φηη ζα δεηνχζαηε απφ ηνπο καζεηέο ζαο,  λα θαηαγξάςνπλ ηελ άξξεηα 
δεηνχκελε πιεξνθνξία ηνπ πξνβιήκαηνο; ΝΑΗ       ΟΥΗ 

 

4)  Φάζε εθαξκνγήο ηεο πξνηεηλνκέλεο ζηξαηεγηθήο 

Να εθαξκφζεηε ηε ζηξαηεγηθή πνπ δηδαρηήθαηε γηα ηε ιχζε ηνπ παξαθάησ πξνβιήκαηνο. 

ε νξηδφληην νκνγελέο ειεθηξηθφ πεδίν εληάζεσο Δ = 100 N/ C  ηζνξξνπεί θνξηηζκέ-
λε ζθαίξα κε θνξηίν Q θαη βάξνο Β = 0, 05 N ζπλδεδεκέλε ζηελ άθξε ελφο λήκαηνο 
ηνπ νπνίνπ ε άιιε άθξε είλαη ζπλδεδεκέλε ζε αθιφλεην ζεκείν ηνπ πεδίνπ. Σν λήκα 
ζρεκαηίδεη γσλία θ = 450 κε ηε θαηαθφξπθε δηεχζπλζε. Να βξεζεί ην θνξηίν Q ηεο 
ζθαίξαο. 

Γηα επθνιία ζαο εξγαζζείηε ζην θχιιν πνπ αθνινπζεί, ζην θελφ πνπ ππάξρεη θάησ απφ 
θάζε ηίηιν. 

Α΄ Βήκα: ΚΑΣΑΝΟΖΖ ΣΟΤ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΟ 

Αλαπαξάζηαζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ πξνβιήκαηνο 
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Γεδνκέλε πιεξνθνξία ξεηά δηαηππσκέλε  

 

Γεδνκέλε πιεξνθνξία άξξεηα δηαηππσκέλε  

 

Εεηνχκελε πιεξνθνξία ξεηά δηαηππσκέλε  

 

Εεηνχκελε πιεξνθνξία άξξεηα δηαηππσκέλε 

 

Β΄ Βήκα: ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΣΖ ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΖ ΦΤΗΚΖ 

…… 

 

5)  Φάζε αλαζθφπεζεο ησλ ζηξαηεγηθψλ 

Ση ζα ιέγαηε ζηνπο  καζεηέο λα θάλνπλ,  γηα λα ιχζνπλ ην παξαθάησ πξφβιεκα Φπζηθήο;  

ε έλα ιείν νξηδφληην επίπεδν, έλα ζψκα κε κάδα Μ = 4 kg εξεκεί ζπλδεδεκέλν ζηελ 
άθξε ηνπ νξηδφληηνπ ειαηεξίνπ κε ζηαζεξά  Κ= 100Ν/ m. Ζ άιιε άθξε ηνπ ειαηεξίνπ 
είλαη ζπλδεδεκέλε ζε αθιφλεην ζεκείν. Έλα ζψκα κε κάδα  m = 1 kg θηλείηαη κε νξη-
δφληηα ηαρχηεηα π0 = 10 m/sec. Σε ρξνληθή ζηηγκή t0 = 0s ζπγθξνχεηαη θεληξηθά θαη 
ειαζηηθά κε ην Μ. Να βξεζνχλ κεηά ηελ θξνχζε α) ην πιάηνο Α ηεο απιήο αξκνληθήο 
ηαιάλησζεο ηνπ Μ. β) ε εμίζσζε ηεο απνκάθξπλζεο ηνπ Μ.  γ) ε ηαρχηεηα ηνπ Μ ηε 
ζηηγκή t1 = π/15 s. δ) ε απφζηαζε αλάκεζα ζηα δχν ζψκαηα ηε ζηηγκή πνπ ην Μ 
ζηακαηάεη ζηηγκηαία γηα πξψηε θνξά. 

α)………………………………………….. ……………………………………….  

β) ………………………………………………………………………………….. 
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Δξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο: θιεηζηέο ή αλνηρηέο δξαζηεξηφηεηεο; 

 

νπιηάλα Λεπθνπνύινπ 

Γξ. Υεκείαο, Μ.Δd. , ρνιηθή χκβνπινο Ν. Θεζζαινλίθεο (lefk@hol.gr) 

 

ΠΔΡΙΛΖΦΖ: Ζ εμνηθείσζε ηνπ καζεηή κε ηνλ επηζηεκνληθφ ηξφπν ζθέςεσο απνηειεί δεηνχ-
κελν ηεο δηδαζθαιίαο ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ. ηελ θαηεχζπλζε απηή ζπκβάιινπλ νη αλνη-
θηέο πεηξακαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο «εξεπλεηηθνχ ηχπνπ» ελψ νη αληίζηνηρεο ηχπνπ 
«ζπληαγήο» πεξηνξίδνπλ ηελ εμάζθεζε ησλ καζεηψλ ζε λνεηηθέο δηεξγαζίεο ρακεινχ επηπέ-
δνπ.  ηελ εξγαζία απηή εξεπλήζεθαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εξγαζηεξηαθψλ αζθήζεσλ πνπ 
πεξηιακβάλνληαη ζηα λέα ζρνιηθά εγρεηξίδηα γηα ην Γπκλάζην θαη αλαθέξνληαη ζην θαηά πφ-
ζν ε εξγαζηεξηαθή άζθεζε είλαη «αλνηρηνχ» ή «θιεηζηνχ» ηχπνπ. Ζ έξεπλα έδεημε φηη θπξηαξ-
ρνχλ νη θιεηζηνχ ηχπνπ πεηξακαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ρσξίο λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζην κα-

ζεηή λα αλαπηχμεη απηελέξγεηα θαη πξσηνβνπιία. 

ΛΔΞΔΙ-ΚΛΔΙΓΙΑ εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο, εξεπλεηηθή δηαδηθαζία 

 

ΔΙΑΓΧΓΖ 

Έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο δηδαζθαιίαο ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ζηελ Τπνρξεσηηθή Δθ-
παίδεπζε είλαη θαη ε «εμνηθείσζε ηνπ καζεηή κε ηνλ επηζηεκνληθφ ηξφπν ζθέςεο, ηελ επη-
ζηεκνληθή κεζνδνινγία (παξαηήξεζε, ζπγθέληξσζε-αμηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ, δηαηχπσζε 
ππνζέζεσλ, πεηξακαηηθφ έιεγρφ ηνπο, αλάιπζε θαη εξκελεία δεδνκέλσλ, εμαγσγή ζπκπεξα-
ζκάησλ, ηθαλφηεηα γελίθεπζεο θαη θαηαζθεπήο πξνηχπσλ)» (ΤΠ.Δ.Π.Θ. 2002). 

Ήδε απφ ηε δεθαεηία ηνπ ‟90 ε χπαξμε δξαζηεξηνηήησλ κε εξεπλεηηθή δηαδηθαζία ζεσξήζε-
θε δεηνχκελν ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία δηφηη ―ε εξεπλεηηθή δηαδηθαζία ζε θαηαζηάζεηο 
πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ εκπεηξία ησλ καζεηψλ απνηειεί θεληξηθή ζηξαηεγηθή γηα ηε δηδα-
ζθαιία ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ‖ (ΝCES 1996). Έηζη σο ζηφρνο ζηε δηδαζθαιία ηίζεηαη θαη 
ε ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ λα ζρεδηάδνπλ θαη λα εθαξκφδνπλ εξεπλεηηθή  δηαδηθαζία, λα δηα-
ηππψλνπλ επηζηεκνληθέο εξκελείεο ρξεζηκνπνηψληαο πεηξακαηηθά δεδνκέλα θαη λα δηαρένπλ 
απνηειεζκαηηθά ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο επηζηεκνληθνχ ηχπνπ έξεπλάο ηνπο (Lechtanski 
2000). 

ηελ θαηεχζπλζε απηή βνεζνχλ νη εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο κε αλνηθηή δηαδηθαζία ή 
«εξεπλεηηθνχ ηχπνπ». Έξεπλεο έδεημαλ φηη καζεηέο πνπ αζθήζεθαλ ζε πεηξακαηηθέο δξαζηε-
ξηφηεηεο εξεπλεηηθνχ ηχπνπ αλαπηχζζνπλ κεγαιχηεξε ηθαλφηεηα ζηε δηαηχπσζε ππνζέζε-
σλ, ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθηέιεζε εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο, ζηελ θαηαλφεζε ησλ κεηαβιε-
ηψλ, ζηελ πξνζεθηηθή θαηαγξαθή δεδνκέλσλ, ζηελ αλάιπζε θαη εξκελεία απνηειεζκάησλ, 
ζηε ζχλζεζε λέαο γλψζεσο. Δπηπιένλ αλαπηχζζνπλ ελδηαθέξνλ θαη ππεπζπλφηεηα θαη 
αηζζάλνληαη ηθαλνπνίεζε απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο. 

Οη εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο αλνηθηνχ ηχπνπ εκπιέθνπλ ηνπο καζεηέο ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ 
αλαπηχζζνπλ δεμηφηεηεο φπσο θξηηηθή ζθέςε, ηθαλφηεηα επηιχζεσο πξνβιήκαηνο θαη αλα-
ζηνραζκνχ. Με ηνλ ηξφπν απηφ νη καζεηέο αλαπηχζζνπλ ηθαλφηεηα επηρεηξεκαηνινγίαο θαη 
λνεηηθέο δεμηφηεηεο πςεινχ επηπέδνπ (Donaldson 2001). 
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Έρεη εληνχηνηο παξαηεξεζεί φηη ε ηππηθή πεηξακαηηθή άζθεζε ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο πεξη-
ιακβάλεη δξαζηεξηφηεηεο κε ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο θαη πιήξεηο νδεγίεο γηα 
ηε ιήςε θαη θαηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ θαζψο θαη βήκα πξνο βήκα ππνινγηζκνχο ή αλάιπ-
ζε γηα ηελ εμαγσγή ηνπ/ησλ ζπκπεξάζκαηνο/ησλ. Απηέο νη «ζπληαγέο δξαζηεξηνηήησλ» δελ 
δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα κάζνπλ θαη λα εθηηκήζνπλ ηελ επηζηεκνληθή δηαδηθα-
ζία. 

ηελ εξγαζία απηή επηρεηξείηαη κία θαηαγξαθή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ εξγαζηεξηαθψλ 
αζθήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα λέα ζρνιηθά εγρεηξίδηα γηα ην Γπκλάζην θαη αλαθέξν-
ληαη ζην θαηά πφζν ε εξγαζηεξηαθή άζθεζε είλαη «αλνηρηνχ» ή «θιεηζηνχ» ηχπνπ. 

ΥΑΡΑΚΣΖΡΙΣΙΚΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

Σα εγρεηξίδηα πνπ επειέγεζαλ είλαη εξγαζηεξηαθνί νδεγνί θαη ηεηξάδηα εξγαζηψλ ζηα νπνία 
ππάξρνπλ ηα θχιια εξγαζίαο γηα ζπκπιήξσζε, θαη δηδάζθνληαη γηα πξψηε θνξά ηε ζρνιη-
θή ρξνληά 2007-2008 ζην Γπκλάζην, εθηφο απφ ηε Φπζηθή Γ΄ Γπκλαζίνπ πνπ ζα δηδαρζεί ηε 
ζρνιηθή ρξνληά.2008-2009. Έρνπλ γξαθεί κε βάζε ην Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακ-
κάησλ πνπδψλ (Γ.Δ.Π.Π..) θαη ηα λέα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα πνπδψλ (Α.Π..) Τπνρξε-
σηηθήο Δθπαίδεπζεο. 

πλνιηθά κειεηήζεθαλ 74 εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο, 16 απφ ηε Φπζηθή Β΄ Γπκλαζίνπ, 13 απφ 
ηε Φπζηθή Γ΄ Γπκλαζίνπ, 9 απφ ηε Υεκεία Β΄ Γπκλαζίνπ, 11 απφ ηε Υεκεία ηεο Γ΄ Γπκλαζί-
νπ, 14 απφ ηε Βηνινγία Α΄ Γπκλαζίνπ θαη 11 απφ ηε Βηνινγία ηεο Γ΄ Γπκλαζίνπ. 

Ζ κειέηε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ εξγαζηεξηαθψλ αζθήζεσλ έγηλε κε βάζε ηελ ειαθξψο 
ηξνπνπνηεκέλε έθδνζε ηνπ ζρήκαηνο πνπ πξνηάζεθε απφ ηνπο Robin Millar, Jean-François 
Le Maréchal, Andrée Tiberghien, ζην Δπξσπατθφ πξφγξακκα Labwork in Science Education 
(Millar et al. 1998) (Πίλαθαο 1). 

 

Πίλαθαο 1: ρήκα ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ εξγαζηεξηαθψλ αζθήζεσλ 

Α. Γλσζηηθνί ζηφρνη ζε κηα εξγαζηεξηαθή άζθεζε 

(Πεξηερφκελν) 

 

(Γηαδηθαζία) 

α. λα ηαπηνπνηνχλ αληηθείκελα θαη θαηλφκελα θαη λα εμνηθεηψλνληαη κε απηά 

β. λα καζαίλνπλ έλα ή πεξηζζφηεξα θαηλφκελα 

γ. λα καζαίλνπλ κία έλλνηα 

δ. λα καζαίλνπλ κία ζρέζε 

ε. λα καζαίλνπλ κία ζεσξία ή έλα κνληέιν 
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ζη. λα καζαίλνπλ πψο λα ρξεζηκνπνηνχλ κία ζπγθεθξηκέλε ζπζθεπή ή έλα ζπγθεθξηκέ-
λν φξγαλν ηνπ εξγαζηεξίνπ, ή λα ην ζέηνπλ ζε ιεηηνπξγία θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ 
έλα ηκήκα ηνπ. 

δ. λα καζαίλνπλ λα εθηεινχλ κία ζπγθεθξηκέλε πεηξακαηηθή δηαδηθαζία 

ε. λα καζαίλνπλ λα ζρεδηάδνπλ κία έξεπλα κε βάζε κία ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε ή έλα 
ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα 

ζ. λα καζαίλνπλ λα επεμεξγάδνληαη δεδνκέλα 

η. λα καζαίλνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ δεδνκέλα γηα λα θαηαιήμνπλ ζε νξηζκέλν ζπκπέ-
ξαζκα 

ηα. λα καζαίλνπλ λα δηαρένπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο ηνπο 

Πεγή πιεξνθνξηψλ δηαζέζηκε ζηνπο καζεηέο 

πξαγκαηηθφηεηα 
Β1. Ση αλακέλεηαη απφ ηνπο 

καζεηέο ζε ζρέζε κε ηα 
αληηθείκελα θαη ηα 
θαηλφκελα 

κέζα απφ 
ην 

εξγαζηήξην 

έμσ απφ ην 
εξγαζηήξην 

Βίληεν  

 

Ζ/Τ ή 
CD-
ROM  

Κείκελν 

 

α1 νξγάλνπ      

α2 δηαηάμεσο ή 
ζπζθεπήο 

     
Υξήζε 

α3 πεηξακαηηθήο 
δηαδηθαζίαο 

     

Παξνπζία-
ζε 

β αληηθεηκέλνπ 
     

γ1 αληηθεηκέλνπ      

γ2 ρεκηθήο 
νπζίαο -πιηθνχ 

     «Παξαζθεπ
ή» 

γ3 θαηλνκέλνπ      

δ1 αληηθεηκέλνπ      

δ2 ρεκηθήο 
νπζίαο-πιηθνχ 

     

δ3 θαηλνκέλνπ      

Παξαηήξε-
ζε 

δ4 πνζφηεηνο-
κεγέζνπο 
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Β2. Ση αλακέλεηαη απφ ηνπο καζεηέο ζε ζρέζε κε ηηο ηδέεο 

α. αλαθνξά παξαηεξήζεσλ 

β. επηβεβαίσζε επαλαιακβαλφκελεο ζπκπεξηθνξάο 

γ. αληηθεηκέλσλ 

δ. θπζηθψλ κεγεζψλ δηεξεχλεζε ζρέζεσλ κεηαμχ 

ε. αληηθεηκέλσλ θαη θπζηθψλ κεγεζψλ 

ζη. “εθεχξεζε” ή “αλαθάιπςε” λέαο έλλνηαο –γηα παξάδεηγκα, θπζηθνχ κεγέζνπο– 

δ.  πξνζδηνξηζκφο ηεο ηηκήο κηαο πνζφηεηνο πνπ δελ κεηξήζεθε απ‟  επζείαο 

ε. ππνζέζεσο 

ζ. λφκνπ έιεγρνο πξνβιέςεσο 

η. ζεσξίαο 

ηα. κε βάζε ππάξρνπζα εξκελεία 

ηβ. κε επηινγή κηαο απφ πεξηζζφηεξεο δπλαηέο 
εξκελείεο 

εμήγεζε ησλ παξαηεξήζεσλ 

ηγ. κε πξφηαζε λέαο εξκελείαο 

 

Β3. Αλνηθηή ή θιεηζηή δηαδηθαζία 

α. ε ζέζε ησλ πξνβιεκάησλ 

β. ζπζθεπέο θαη φξγαλα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

γ. δηαδηθαζία πνπ ζα αθνινπζεζεί 

δ. κέζνδνο ζπιινγήο δεδνκέλσλ 

ε. εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ 

 

Γ. Πεγέο πιεξνθνξήζεσο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

α. πξνθνξηθέο νδεγίεο 

β. νδεγίεο ζηνλ πίλαθα ή ζε ΟΖΡ 

γ. γξαπηά θχιια νδεγηψλ 

δ. ζρνιηθά εγρεηξίδηα 

ε. άιιεο ( γηα παξάδεηγκα: εγρεηξίδηα ρξήζεσο ζπζθεπψλ, βάζεηο 
δεδνκέλσλ, βηβιία κε δεδνκέλα θ.η.ι.) 
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ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Οη θσδηθνί ζηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ αλαθέξνληαη ζηνλ Πίλαθα 1. 

α) Γλσζηηθνί ζηφρνη: Παξαηεξείηαη φηη απνπζηάδεη παληειψο ν ζηφρνο λα κπνξνχλ λα ζρε-
δηάδνπλ νη καζεηέο έξεπλα κε βάζε ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα ή ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε. 

Πίλαθαο 2: Γλσζηηθνί ζηφρνη ζε κηα εξγαζηεξηαθή άζθεζε 

 

 

β) ρεδηαζκφο ηεο εξγαζηεξηαθήο αζθήζεσο 

Ζ εξγαζία εζηηάδεηαη απνθιεηζηηθά ζην εξγαζηήξην κε εμαίξεζε δχν εξγαζηεξηαθέο αζθή-
ζεηο ζηε Βηνινγία ζηηο νπνίεο κειεηάηαη ν πιεζπζκφο νηθνζπζηήκαηνο θαη ε απνηθνδφκεζε 
ηνπ ραξηηνχ.  

Γ. Σξφπνο αλαθνξάο 

α. θακηά γξαπηή αλαθνξά 

β. ζεκεηψζεηο 

γ. ζπκπιήξσζε θχιισλ εξγαζίαο 

δ. γξαπηή αλαθνξά ( κε βάζε δεδνκέλε δνκή θαη ηχπν) 

 

Κσδηθφο 

Α 
Φπζηθή Υεκεία Βηνινγία 

Γεληθφ 
ζχλνιν 

 Β Γ χλνιν Β Γ χλνιν Α Γ χλνιν  

α    2 1 3  8 8 11 

β 6 3 9 4 10 14 11 2 13 36 

γ 3  3 4 2 6    9 

δ 13 9 22 1  1    23 

ε        1 1 1 

ζη 8 2 10  1 1 2  2 13 

δ 5 4 9 5 3 8 4 4 8 25 

ε           

ζ 13 9 22 1  1 2 2 4 27 

η 11 13 24 3 11 14 11 9 20 58 

ηα        1 1 2 
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Πίλαθαο 3. Ση αλακέλεηαη απφ ηνπο καζεηέο ζε ζρέζε κε ηα αληηθείκελα θαη ηα θαηλφκελα 

 
Χο πξνο ηε δηαλνεηηθή εξγαζία ε νπνία δεηείηαη απφ ηνπο καζεηέο, δεηείηαη θπξίαξρα ε αλα-
θνξά παξαηεξήζεσλ θαη ε εμήγεζή ηνπο κε βάζε ππάξρνπζα εξκελεία. ελψ ζρεδφλ απνπ-
ζηάδεη ν ζρεδηαζκφο γηα: «εθεχξεζε» ή «αλαθάιπςε» λέαο έλλνηαο, εμήγεζε ησλ παξαηεξή-
ζεσλ κε επηινγή κίαο απφ πεξηζζφηεξεο δπλαηέο εξκελείεο θαη εμήγεζε ησλ παξαηεξήζεσλ 
κε πξφηαζε λέαο εξκελείαο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κσδηθφο 

Β1 
Φπζηθή Υεκεία Βηνινγία 

Γεληθφ 
ζχλνιν 

 Β Γ χλνιν Β Γ χλνιν Α Γ χλνιν  

α1 3  3    2  2 5 

α2 7 1 8 1 1 2    10 

α3 4 8 12 5 5 10 4 2 6 28 

β       2  2 2 

γ1           

γ2    3  3    3 

γ3           

δ1        8 8 8 

δ2    3  3  1 1 4 

δ3 7 8 15 3 9 12 9 2 11 38 

δ4 2 4 6       6 
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Πίλαθαο 4:  Ση αλακέλεηαη απφ ηνπο καζεηέο ζε ζρέζε κε ηηο ηδέεο 

 
Παξαηεξείηαη φηη είλαη απνθιεηζηηθή ε ηάζε λα είλαη πιήξσο θαζνξηζκέλε απφ ηνλ θαζεγεηή 
θαη ε ζέζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη νη ζπζθεπέο θαη ηα φξγαλα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη ε 
δηαδηθαζία πνπ ζα αθνινπζεζεί θαη ε κέζνδνο ζπιινγήο δεδνκέλσλ θαη ε εξκελεία ησλ 
απνηειεζκάησλ. Αο ζεκεησζεί φηη κφιηο ζε δχν εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο –κία ζηε Φπζηθή 
θαη κία ζηε Υεκεία Γ΄ Γπκλαζίνπ- δεηείηαη απφ ηνπο καζεηέο, ζηηο κεηαεξγαζηεξηαθέο εξσηή-
ζεηο, ν ζρεδηαζκφο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο κε ζπγθεθξηκέλν ζηφρν. 

Πίλαθαο 5:  Αλνηθηή ή θιεηζηή δηαδηθαζία  

 
 

γ) Πεγέο πιεξνθνξήζεσο νη νπνίεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ είλαη ζην ζχλνιφ ηνπο 
γξαπηά θχιια νδεγηψλ. Μφλνλ ζε δχν εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο δεηείηαη ζε θάπνην ζεκείν ε 
ρξήζε δεδνκέλσλ ηα νπνία πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ αιινχ θαη ζπγθεθξηκέλα ε ηηκή ζεκείνπ 
βξαζκνχ θαη δείθηε δηαζιάζεσο απφ πίλαθα.  

Κσδηθφο 

Β2 
Φπζηθή Υεκεία Βηνινγία 

Γεληθφ 
ζχλνιν 

 Β Γ χλνιν Β Γ χλνιν Α Γ χλνιν  

α 16 13 29 8 11 19 10 10 20 68 

β 1  1  3 3    4 

γ    2 4 6 1 3 4 10 

δ 14 10 24       24 

ε 2  2 4  4    6 

ζη  1 1       1 

δ 8 6 14 1  1    15 

ε 1 3 4       4 

ζ 6 8 14       14 

η           

ηα 6 4 10 5 9 14 11 10 21 45 

ηβ           

ηγ           

 

Κσδηθφο 
Β3 

Φπζηθή Υεκεία Βηνινγία 
Γεληθφ 
ζχλνιν 

 Β Γ χλνιν Β Γ χλνιν Α Γ χλνιν  

Αλνηθηή           

Κιεηζηή 16 13 29 9 11 20 14 11 25 74 
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Πίλαθαο 6:  Πεγέο πιεξνθνξήζεσο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

 
δ) Ο ηξφπνο αλαθνξάο ηεο εξγαζηεξηαθήο αζθήζεσο είλαη ζεκαληηθφο δηφηη θαζνδεγεί ηνπο 
καζεηέο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο δξαζηεξηφηεηνο. Ζ ρξήζε κφλνλ θχιισλ εξγαζίαο ηα νπνία 
ζπκπιεξψλνληαη ππφ ηχπν ζπληαγήο θαη εμεηάδνπλ κφλνλ εάλ νη καζεηέο αθνινχζεζαλ ζσ-
ζηά ηηο νδεγίεο πνπ ηνπο δφζεθαλ πεξηνξίδεη ηε ζθέςε ησλ καζεηψλ. Δλψ βαζηθφο ξφινο 
ησλ εξγαζηεξηαθψλ αζθήζεσλ ζεσξείηαη ε ελεξγνπνίεζε ησλ καζεηψλ ζην λα αλαπηχμνπλ 
δηαδηθαζίεο ζθέςεσο θάηη πνπ επηηπγράλεηαη κε ηε δπλαηφηεηα ηνπ καζεηή λα αλαπηχμεη ην 
δηθφ ηνπ ηξφπν ζθέςεσο κάιινλ παξά λα πξνζπαζεί λα αληρλεχζεη ηελ «νξζή» απάληεζε ή 
εξκελεία ησλ θαηλνκέλσλ (Donaldson 2001). 

ηηο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο ζπκπιεξψλνληαη απνθιεηζηηθά γξαπηά θχιια 
νδεγηψλ. 

Πίλαθαο 7: Σξφπνο αλαθνξάο ηεο εξγαζηεξηαθήο αζθήζεσο 

 

 

 

Κσδηθφο 
Γ 

Φπζηθή Υεκεία Βηνινγία 
Γεληθφ 
ζχλνιν 

 Β Γ χλνιν Β Γ χλνιν Α Γ χλνιν  

α           

β           

γ 16 13 29 9 11 20 14 11 25 74 

δ           

ε           

 

Κσδηθφο 
Γ 

Φπζηθή Υεκεία Βηνινγία 
Γεληθφ 
ζχλνιν 

 Β Γ χλνιν Β Γ χλνιν Α Γ χλνιν  

α           

β           

γ 16 13 29 9 11 20 14 11 25 74 

δ           
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Ζ εξγαζία απηή επηβεβαηψλεη ζε κεγάιν βαζκφ ηα επξήκαηα αλάινγεο έξεπλαο ζε ζρνιηθά 
εγρεηξίδηα δηαθφξσλ ρσξψλ (Λεπθνπνχινπ 2004), παξφιν πνπ ηα εγρεηξίδηα πνπ ρξεζηκν-
πνηήζεθαλ ζηελ παξνχζα έξεπλα έρνπλ γξαθεί πνιχ πξφζθαηα θαη ίζσο ζα ήηαλ αλακελφ-
κελν λα είραλ δηαθνξνπνηήζεηο πξνο ην βέιηηζην, ζε κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν βαζκφ.  

πγθεθξηκέλα παξαηεξείηαη φηη δεηείηαη απφ ηνπο καζεηέο πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο δξαζηεξη-
νηήησλ, νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζε κηθξφ αξηζκφ λνεηηθψλ θαη πξαθηηθψλ δηαδηθαζηψλ. Οη 
δηαδηθαζίεο απηέο είλαη θπξίσο ρακεινχ επηπέδνπ ( Low Order Cognitive Skills - LOCS) θαη 
απνπζηάδνπλ νη αληίζηνηρεο πςεινχ επηπέδνπ (High Order Cognitive Skills – HOCS) (Zoller, 
2000).  

Δπηπιένλ δελ ελζαξξχλεηαη ε ρξήζε θαη άιισλ πεγψλ πιεξνθνξήζεσο πέξαλ ησλ ζρνιη-
θψλ εγρεηξηδίσλ ηα νπνία κε απηφ ηνλ ηξφπν απνθηνχλ ηνλ «ηίηιν» ηεο κφλεο απζεληηθήο 
πεγήο επηζηεκνληθψλ γλψζεσλ. 

Δίλαη φκσο απαξαίηεην ε δηδαζθαιία ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ λα γίλεηαη κε ηέηνην ηξφπν 
ψζηε λα θαιιηεξγεί ζηνπο καζεηέο ηελ ηθαλφηεηα λα δηαηππψλνπλ εξσηήκαηα γηα ηνλ θφζκν 
γχξσ ηνπο, λα ηνπο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα δίλνπλ εξκελεπηηθέο απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα 
απηά, λα ζρεδηάδνπλ εκπεηξηθέο έξεπλεο θαη λα εμάγνπλ ζπκπεξάζκαηα απφ ζπγθεθξηκέλα 
δεδνκέλα. Οη πεηξακαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο εξεπλεηηθνχ ηχπνπ απνκπζνπνηνχλ ηε βεβαηφηε-
ηα κε ηελ νπνία νη καζεηέο ζπλήζσο πεξηβάιινπλ ηηο θπζηθέο επηζηήκεο θαη ζπλεηδεηνπνη-
νχλ φηη ε αλαθάιπςε ζηηο επηζηήκεο απηέο δελ είλαη ρσξίο πξνβιήκαηα, νχηε νδεγεί πάληνηε 
ζε αδηακθηζβήηεην απνηέιεζκα. Οη καζεηέο κε ηνλ ηξφπν απηφ ζα εθηηκήζνπλ ηελ πνιππιν-
θφηεηα ηεο πξαγκαηηθφηεηνο. θαη ζα αληηιεθζνχλ καδί κε ηηο δηαδηθαζίεο ησλ θπζηθψλ επη-
ζηεκψλ, ηε ζεηηθή ηνπο ζπλεηζθνξά θαη ηα φξηά ηεο έηζη ψζηε λα ζπκκεηέρνπλ θαη λα δξνπλ 
σο ελεξγνί πνιίηεο (Taraban et al. 2007).  

Σέινο ν ζπλδπαζκφο δηαθφξσλ ηχπσλ εξγαζηεξηαθψλ αζθήζεσλ είλαη εθείλνο ν νπνίνο 
ζεσξείηαη σο απνηειεζκαηηθφηεξνο ηξφπνο θαη γηα ηε δηδαζθαιία επηζηεκνληθψλ ελλνηψλ 
θαη γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο επηζηεκνληθήο δηαδηθαζίαο αιιά θαη γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο απην-
λνκίαο ζηε ζθέςε ησλ καζεηψλ (Lechtanski, 2000). 
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ΠΔΡΙΛΖΦΖ: Με ηελ εξγαζία απηή πξαγκαηνπνηείηαη κηα βησκαηηθή δηδαθηηθή πξφηαζε γηα 
ηελ δηδαζθαιία ησλ θπκάησλ ζην ιχθεην. Σα θχκαηα εκπεξηέρνπλ πνιιέο αθεξεκέλεο 
έλλνηεο πνπ είλαη δχζθνιν γηα έλαλ καζεηή λα ηηο ζπιιάβεη ρξεζηκνπνηψληαο ηηο αηζζήζεηο 
ηνπ. Ζ πξφηαζε απνηειείηαη απφ έλα πείξακα κε ηελ βνήζεηα ηνπ νπνίνπ κπνξνχλ λα νπηη-
θνπνηεζνχλ ηα ζηάζηκα θχκαηα θαη λα θαλνχλ νη αιιειεμαξηήζεηο νξηζκέλσλ θπκαηηθψλ 
ελλνηψλ. Ζ πξνζπάζεηα γίλεηαη ψζηε λα επηηεπρζεί ε απφ θνηλνχ ελαζρφιεζε ησλ καζεηψλ 
κε ηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία ηφζν ζην αξρηθφ επίπεδν ηεο θαηαζθεπήο ηεο δηάηαμεο φζν 
θαη αξγφηεξα θαηά ηελ ιεηηνπξγία απηήο. ηφρνο είλαη λα εζηηαζηεί ην ελδηαθέξνλ ησλ καζε-
ηψλ πάλσ ζηηο έλλνηεο ηεο  θπζηθήο θαη φρη ζηνλ καζεκαηηθφ θνξκαιηζκφ ηεο. Ζ ζπγθεθξη-
κέλε δηδαθηηθή πξφηαζε απνηειεί έλα κέξνο κηαο επξχηεξεο έξεπλαο πνπ ζα δηεμαρζεί ζην 

εγγχο κέιινλ. 

ΛΔΞΔΙ ΚΛΔΙΓΙΑ: δηδαζθαιία ησλ θπκάησλ ζην ιχθεην, ζηάζηκα θχκαηα, κήθνο θχκαηνο, 

ηαρχηεηα ηνπ ήρνπ, ζπληνληζκφο, πεηξακαηηθή δηδαζθαιία. 

 

 

ΔΙΑΓΧΓΖ 

Σν πείξακα απνηειεί γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ην ηδαληθφ παηδαγσγηθφ  εξγα-
ιείν γηα ηελ επίηεπμε ηεο κάζεζεο ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο. Σελ παηδαγσγηθή αμία αλαγλσ-
ξίδνπλ αθφκα θαη απηνί πνπ απνθεχγνπλ γηα δηάθνξνπο ιφγνπο λα ην εληάμνπλ ζηε δηδαζθα-
ιία ηνπο θαη φινη ζπκθσλνχλ φηη ε δηδαζθαιία ηεο θπζηθήο κε ηε βνήζεηα πεηξακάησλ είλαη 
θνηλσληθά απνδεθηή θαη εθπαηδεπηηθά ζεκαληηθή, δηφηη είλαη ζχκθσλε κε ηε θχζε ηνπ γλσ-
ζηηθνχ αληηθεηκέλνπ, αιιά θαη κε ηηο ζχγρξνλεο ςπρνπαηδαγσγηθέο ζεσξήζεηο (Καξαλίθαο 
2003). Σν πείξακα απνηειεί ηε βαζηθή ζπληζηψζα ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο, απνηειεί έλα 
κνληέιν δηαιεθηηθήο δηακεζνιάβεζεο αλάκεζα ζηνλ άλζξσπν θαη ηε θχζε. Δμίζνπ ζεκαληη-
θφο είλαη ν ξφινο ηνπ πεηξάκαηνο γηα ηελ δηδαζθαιία θαη ηελ κάζεζε ελλνηψλ ηεο θπζηθήο 
(Κφθθνηαο-Βιάρνο 2000). ηελ επνηθνδνκεηηθή πξνζέγγηζε ν καζεηήο έξρεηαη κέζσ ηνπ 
πεηξάκαηνο ζε γλσζηηθή ζχγθξνπζε θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ αλαδνκεί ηε γλψζε ηνπ 
(Κφθθνηαο 2003). 

Δίλαη γεγνλφο φηη ζηε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ηνπ Λπθείνπ, ζηελ ζεκεξηλή ειιεληθή πξαγ-
καηηθφηεηα, πθίζηαηαη έιιεηςε νπνηαζδήπνηε εθπαηδεπηηθήο - δηδαθηηθήο κεζνδνινγίαο 
(Καιθάλεο 2007). Τπάξρνπλ αθφκε ζηηο κέξεο καο, πνιινί εθπαηδεπηηθνί ηεο κέζεο εθπαί-
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δεπζεο, νη νπνίνη δελ αζπάδνληαη ηα πνξίζκαηα ηεο Γηδαθηηθήο ηεο Φπζηθήο θαη ζπλερίδνπλ 
λα δηδάζθνπλ ζχκθσλα κε ηνλ ηξφπν πνπ νη ίδηνη είραλ δηδαρζεί (Bigge 1990, Arons 1992). 
Ζ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία ηεο θπζηθήο δελ «ιεηηνπξγεί» ζηελ ζρνιηθή αίζνπζα γηα έλα 
κεγάιν κέξνο ησλ καζεηψλ. Πνιινί απφ ηνπο καζεηέο αληηπαζνχλ ηε θπζηθή, άιινη ζεσξνχλ 
φηη δελ έρεη θακία ζρέζε κε ηηο πξνζσπηθέο δσέο ηνπο ή κε ηνπο καθξνπξφζεζκνπο ζηφρνπο 
ηνπο θαη άιινη απνηπγράλνπλ λα απνθηήζνπλ ηηο δεμηφηεηεο πνπ ηνπο επηηξέπνπλ λα ζπλερί-
ζνπλ ζε πξνρσξεκέλα επηζηεκνληθά καζήκαηα ζε άιιεο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο.  Ζ πα-
ξαδνζηαθή πξνζέγγηζε ζηε θπζηθή ζε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε πεξηιακβάλεη δηαιέμεηο 
κε κηθξή αιιειεπίδξαζε δηδάζθνληα-δηδαζθφκελνπ, επίιπζε αζθήζεσλ ζην ηέινο ηνπ θάζε 
θεθαιαίνπ θαη ζπάληα εξγαζηήξηα φπνπ νη καζεηέο δελ θαηαιαβαίλνπλ ηη θάλνπλ. Απνηέιε-
ζκα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο είλαη νη απφθνηηνη Λπθείνπ λα έρνπλ εζθαικέλεο αληηιή-
ςεηο ε βαζηθέο έλλνηεο ηεο Φπζηθήο (ηχινο θ.ά. 2007). ηελ ζεκεξηλή εθπαίδεπζε ν ζηφρνο 
είλαη κηα καζεκαηηθή πξνζέγγηζε ελφο θαηλνκέλνπ ηεο θπζηθήο πνπ δπζθνιεχεη ηνλ καζεηή 
θαη ζα κεηψλεη ην ελδηαθέξνλ. Γελ πξνθαιείηαη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ κέζα απφ ηελ 
νκνξθηά ηεο θπζηθήο ε νπνία είλαη θξπκκέλε κέζα ζηελ απιφηεηα ηεο. Ζ αληηπάζεηα κεγά-
ινπ κέξνπο ησλ καζεηψλ ζηε θπζηθή νθείιεηαη θαη ζηελ ππεξβνιηθή ρξήζε καζεκαηηθψλ. “Ζ 
θπζηθή κπνξεί λα εθθξαζηεί καζεκαηηθά, αιιά ην φηη απηή κπνξεί λα εθθξαζηεί κε καζεκα-
ηηθά απνηειεί ην πξφβιεκα γηα ηνλ πεξηζζφηεξν θφζκν. Γηα ηνλ πεξηζζφηεξν θφζκν ηα κα-
ζεκαηηθά είλαη μέλε γιψζζα…Ζ θπζηθή είλαη εχθνιν λα δηδαρζεί καζεκαηηθά αιιά απφ απηφ 
θάλνπκε ην ιάζνο λα ππνζέηνπκε φηη είλαη εχθνιν θαη λα καζεπηεί καζεκαηηθά” (Hewitt 
1983). Ζ επηηπρήο επίιπζε αιγεβξηθψλ πξνβιεκάησλ ειάρηζηα ζπλδέεηαη κε ηελ θαιή θαηα-
λφεζε ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ (Mazur 1997 θαη McDermott and Reddish 1999). Γελ αξθεί λα 
γλσξίδνπκε νη εθπαηδεπηηθνί ην γλσζηηθφ αληηθείκελν αιιά πξέπεη θαη λα θαηαλννχκε ην πψο 
καζαίλνπλ νη καζεηέο (McDermott 1993).  

Σν πείξακα είλαη δπλαηφλ λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα αληηιεθζνχλ βαζηέο ζπζρεηίζεηο 
κεηαμχ άζρεησλ θαηλνκεληθψο γεγνλφησλ. Ζ πνζνηηθή αλάιπζε ηνπ πεηξάκαηνο ζα πξέπεη 
λα έπεηαη ηεο πνηνηηθήο θαη ζα πξέπεη λα γίλεηαη αθνχ βεβαησζεί φηη πέηπρε ε πνηνηηθή πξν-
ζέγγηζε θαη νη καζεηέο αθνκνίσζαλ ηηο έλλνηεο πνπ ζέιακε αξρηθά λα νηθνδνκήζνπκε. Βέ-
βαηα γηα λα ζπκβεί απηφ ζα πξέπεη λα θαζνδεγεζνχλ νη καζεηέο ψζηε λα εθηειέζνπλ κηα 
ζεηξά απφ νπζηψδεηο παξαηεξήζεηο θαη φρη λα ραδεχνπλ παίδνληαο. Ζ αληίιεςε ησλ καζε-
ηψλ αλαπηχζζεηαη κφλν αλ ηνπο δνζνχλ θαηάιιειεο πνηνηηθέο εξσηήζεηο θαη πξνβιήκαηα 
(Arons 1992). πσο αλαθέξεηαη (Κψηζεο 2005) ζχκθσλα κε ην επνηθνδνκεηηθφ κνληέιν 
δηδαζθαιίαο νη καζεηέο κέζσ ηνπ πεηξάκαηνο θαινχληαη λα: 

δηαηππψζνπλ ηελ ηπρφλ ππάξρνπζα δηθή ηνπο εξκελεία 

λα ειέγμνπλ αλ ηζρχεη ή φρη ε δηθή ηνπο άπνςε  

λα ζπλζέζνπλ ηα εκπεηξηθά δεδνκέλα  

λα εθαξκφζνπλ ην επηζηεκνληθφ πξφηππν, γηα λα εξκελεχζνπλ ηα απνηειέζκαηα 

πεηξάκαηνο πνπ δελ εξκελεχνληαλ κε ηελ άπνςή ηνπο. 

λα ζπγθξίλνπλ ηελ αξρηθή δηθή ηνπο εξκελεία κε ηελ επηζηεκνληθή θαη λα αλαγλσξί-
ζνπλ ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε αξρηθή δηθή ηνπο εξκελεία ήηαλ πεξηνξηζκέλεο 
ηζρχνο. 

Αλ νη καζεηέο αθνινπζήζνπλ ηελ παξαπάλσ λνεηηθή θαη βησκαηηθή δηαδξνκή ζα θαηαθέ-
ξνπλ λα αληηιεθζνχλ θαη ηηο βαζχηεξεο ζπζρεηίζεηο ησλ θπζηθψλ θαηλνκέλσλ δειαδή κε 
ιίγα ιφγηα ζα νδεγεζνχλ ζηελ θαηάθηεζε ηεο γλψζεο. 
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Σν πείξακα εηζρσξεί θαη ζηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε δηαλνεηηθή αλάπηπμε. Καηά 
ηνλ Piaget ν ξφινο ηεο πξάμεο είλαη πνιχ ζεκαληηθφο. Καη‟ απηφλ, ζθνπφο ηνπ θπζηθνχ πεη-
ξάκαηνο δελ είλαη λα πάξνπκε απιά θαη κφλν κηα αλαπαξαζηαηηθή εηθφλα ηεο πξαγκαηηθφηε-
ηαο, αιιά λα θαηαλνήζνπκε φηη ε γλψζε ε νπνία πξνθχπηεη κε ηελ αθαίξεζε ησλ αληηθεηκέ-
λσλ ζπλίζηαηαη ζην λα δξνχκε επάλσ ηνπο γηα λα ηα κεηαζρεκαηίζνπκε, ψζηε λα δηαθξίλνπ-
κε ηνπο παξάγνληεο απφ ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ν κεηαζρεκαηηζκφο. Δπνκέλσο ζπλδέεηαη 
αλαπφζπαζηα κε ηε δξάζε πάλσ ζηα αληηθείκελα. Ζ πξάμε απηή θαζαπηή ζεκαίλεη ελεξγφ 
ζπκκεηνρή, γεγνλφο πνπ δεκηνπξγεί ην ελδηαθέξνλ πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ ζα ζπκβάιιεη ζηε 
κάζεζε (Κφθθνηαο-Βιάρνο 2000).   

Ζ απφ θνηλνχ δξαζηεξηνπνίεζε ησλ καζεηψλ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πεηξακαηηθήο δηάηαμεο 
έρεη πνιιαπιά πιενλεθηήκαηα. Αλαπηχζζνληαη νη ζπλεθηηθνί δεζκνί ην πλεχκα ζπλεξγαζίαο 
ηεο νκάδαο θαη δεκηνπξγνχληαη ςπρνινγηθνί δεζκνί κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο. Φπζηθά 
νη καζεηέο θαιιηεξγνχλ ηηο πεηξακαηηθέο δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο ηνπο θαη κνηξάδνληαη ηελ 
ηθαλνπνίεζε ηεο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηνπο. 

ην ιχθεην θαη κάιηζηα ζηελ ηειεπηαία ηάμε ηνπ ιπθείνπ νη καζεηέο δηδάζθνληαη ηηο έλλνηεο 
ησλ ηαιαληψζεσλ θαη ησλ θπκάησλ. Οη καζεηέο ηεο ηξίηεο ιπθείνπ ππφ ην βάξνο ηνπ φγθνπ 
ηεο χιεο θαη ησλ παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ πξνζεγγίδνπλ ηελ θπζηθή κέζα απφ έλαλ καζε-
καηηθφ θνξκαιηζκφ πνπ ηνπο δηεπθνιχλεη λα ιχλνπλ ζπγθεθξηκέλεο ηππνπνηεκέλεο αζθήζεηο 
αιιά ζε απηήλ ηνπο ηελ πνξεία ράλνπλ ηελ νπζία θαη ηελ νκνξθηά ηεο θπζηθήο. Με ηελ ζπ-
γθεθξηκέλε δηδαθηηθή παξέκβαζε γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα γηα ηελ νπηηθνπνίεζε δηάθνξσλ 
θπκαηηθψλ ελλνηψλ. Οη καζεηέο δπζθνιεχνληαη λα ζπιιάβνπλ ηηο θπκαηηθέο έλλνηεο θαη απηφ 
δηφηη ε έλλνηα ηνπ θχκαηνο θαη νη πεξί απηνχ θπζηθέο νληφηεηεο είλαη αθεξεκέλεο θαη δελ 
κπνξεί θαλείο εχθνια λα ηηο δεη θαη λα ηηο αληηιεθζεί κε ηηο αηζζήζεηο ηνπ, ζε αληίζεζε κε ηηο 
έλλνηεο ηεο κεραληθήο, φπσο είλαη ην κήθνο, ε ηαρχηεηα ε επηηάρπλζε θ.ι.π. Μάιηζηα νη κα-
ζεηέο πξνζπαζνχλ λα εμεγήζνπλ ηα θπκαηηθά θαηλφκελα ρξεζηκνπνηψληαο ηελ Νεπηψλεηα 
κεραληθή. Γηα παξάδεηγκα πηζηεχνπλ πσο φζν πην δπλαηά θσλάμνπλ ηφζν γξεγνξφηεξα ζα 
θηλεζεί ν ήρνο ζηνλ αέξα (Wittmann 1999, 2002). 

Ζ ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΖ ΠΡΟΔΓΓΙΖ 

Με ηελ ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε ρξεζηκνπνηψληαο ηελ πεηξακαηηθή δηάηαμε πνπ ζα πεξηγξά-
θεηαη παξαθάησ επηρεηξείηαη ε αλαδφκεζε νξηζκέλσλ ελλνηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα θχκαηα 
φπσο ην κήθνο θχκαηνο, ε ηαρχηεηα ηνπ ήρνπ, ηα ζηάζηκα θχκαηα, ν ζπληνληζκφο θαη ε αι-
ιαγή ηνπ κήθνπο θχκαηνο ζε ζρέζε κε ηε ζπρλφηεηα. Ζ δηδαθηηθή παξέκβαζε απνηειείηαη 
απφ έλα πείξακα ζην νπνίν νη καζεηέο ζα κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ βησκαηηθά απφ ηελ 
αξρή ηεο θαηαζθεπήο ηνπ. 

Λίγα ηζηνξηθά ζηνηρεία γηα ηελ δηάηαμή: Σν πείξακα επηλνήζεθε ην 1904  απφ ηνλ πεηξακαηη-
θφ θπζηθφ Heinrich Rubens (1865-1922). Νσξίηεξα είρε παξαηεξεζεί φηη ν ήρνο κπνξεί λα 
επεξεάζεη κηα θιφγα.  

Πεξηγξαθή ηεο δηάηαμεο 

Ζ πεηξακαηηθή δηάηαμε απνηειείηαη απφ έλαλ ζσιήλα κέζα ζηνλ νπνίν δεκηνπξγνχληαη ζηά-
ζηκα θχκαηα κε ηελ ρξήζε ελφο ερείνπ θαη κηαο γελλήηξηαο ζπρλνηήησλ. Καηά κήθνο ηνπ 
ζσιήλα ππάξρνπλ ηξχπεο απφ ηηο νπνίεο εμέξρεηαη πξνπάλην. Αθνχ αλάςνπκε ην πξνπάλην 
παξαηεξείηαη φηη νη θιφγεο έρνπλ κήθνο αλάινγν ηεο πίεζεο πνπ έρεη ν ζσιήλαο ζην ζεκείν 
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πνπ βξίζθεηαη ε θάζε θιφγα. 

1. Σν κήθνο ηνπ ζσιήλα πνπ παίδεη ηνλ ξφιν ηνπ απινχ είλαη 1.4m, ε δηάκεηξνο ηνπ είλαη 
12cm θαη απνηειείηαη απφ ιεπηή γαιβαληζκέλε ιακαξίλα πάρνπο 0.5mm. Καηά κήθνο 
ηνπ ζσιήλα ππάξρνπλ κηθξέο νπέο δηακέηξνπ 1.5mm ζε απφζηαζε 2cm ε κηα απφ ηελ 
άιιε. Οη ηξχπεο δελ εθηείλνληαη ζε φιν ην κήθνο ηνπ ζσιήλα ζηακαηνχλ 10cm πξηλ ην 
ηέινο ηνπ θαη απ‟ ηηο δχν πιεπξέο, απηφ γίλεηαη γηα πξαθηηθνχο ιφγνπο επεηδή ηα πιηθά 
πνπ βξίζθνληαη ζηηο άθξεο ηνπ είλαη επαίζζεηα ζε κεγάιεο ζεξκνθξαζίεο δελ ζα πξέπεη 
λα ππάξρεη θιφγα θνληά ηνπο. 

2. ην έλα άθξν ηνπ ππάξρεη έλα ερείν δηακέηξνπ 17cm πνπ έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα απνδί-
δεη ρακειέο ζπρλφηεηεο (woofer) ην ερείν νδεγείηαη απφ έλαλ εληζρπηή αθνπζηηθψλ ζπ-
ρλνηήησλ ν νπνίνο δέρεηαη ζήκα απφ κία γελλήηξηα ζπρλνηήησλ. Σνλ ξφιν ηεο γελλήηξη-
αο ζπρλνηήησλ κπνξεί λα ηνλ παίμεη είηε κία θαλνληθή γελλήηξηα είηε έλαο ειεθηξνληθφο 
ππνινγηζηήο εθνδηαζκέλνο κε έλα πξφγξακκα γηα παξαγσγή ζπρλνηήησλ. 

3. ηνλ απιφ δηνρεηεχεηαη πξνπάλην απφ κία κπνπθάια πξνπαλίνπ 2.5kg κε έλαλ ειαζηηθφ 
ζσιήλα δηακέηξνπ 1cm ε ζχλδεζε ηνπ ιεπηνχ ζσιήλα κε ηνλ κεηαιιηθφ απιφ γίλεηαη κε 
ηελ ρξήζε ηξηψλ θαηάιιεισλ δηαζηνιψλ. 

4. Γηα ηελ ζηεξέσζε ηνπ ερείνπ πάλσ ζηνλ απιφ ρξεζηκνπνηήζεθαλ δχν μχιηλα θχιια πά-
ρνπο 1cm ζην έλα θχιιν έρεη αλνηρζεί κηα ηξχπα δηακέηξνπ 12cm ζε απηφ ην θχιιν βη-
δψζεθε ην ερείν. ην άιιν θνκκάηη μχινπ αλνίρζεθε κηα ηξχπα  δηακέηξνπ 9cm (ιίγν 
κηθξφηεξε απφ απηήλ ηνπ απινχ) απηφ ην θχιιν ζπλδέζεθε ζηνλ κεηαιιηθφ απιφ κε ηελ 
ρξήζε ζηιηθφλεο. Σα δχν θνκκάηηα μχινπ ζηεγαλνπνηήζεθαλ κεηαμχ ηνπο κε ηελ ρξήζε 
ειαζηηθήο ηζηκνχραο. 

Αλάιπζε ηεο θπζηθήο πνπ δηέπεη ην πείξακα 

Ο απιφο ηνπ Rubbens ιεηηνπξγεί ζαλ έλαο θιεηζηφο απιφο κέζα ζηνλ νπνίν δεκηνπξγνχληαη 
ζηάζηκα θχκαηα. Ζ εμίζσζε ησλ ζηάζηκσλ θπκάησλ κπνξεί λα παξαρζεί αλ πξνζηεζνχλ ε 
εμίζσζε ηνπ θχκαηνο πνπ παξάγεη ην ερείν θαη απηή πνπ αλαθιάηαη ζην απέλαληη θιεηζηφ 
άθξν ηνπ απινχ. 

 

Ζ θπκαηνζπλάξηεζε ηνπ ζηάζηκνπ θχκαηνο είλαη ην άζξνηζκα απηψλ: 

 

 ην άθξν πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλν ην ερείν ππάξρεη θνηιία κεηαηφπηζεο θαη δεζκφο πίεζεο, 
ην αθξηβψο αληίζεην ζπκβαίλεη ζην απέλαληη άθξν ηνπ απινχ. Ζ ζπρλφηεηα ηαιάλησζεο ηνπ 
απινχ πξνθχπηεη βξίζθνληαο ην αληίζηνηρν κήθνο θχκαηνο. Σν κήθνο θχκαηνο ηεο ζεκειηψ-
δνπο ηαιάλησζεο είλαη ηέζζεξηο θνξέο ην κήθνο ηνπ απινχ. Ο ζσιήλαο ζπληνλίδεηαη γηα 
ζπγθεθξηκέλεο ζπρλφηεηεο απηέο νη ζπρλφηεηεο πξνθχπηνπλ σο εμήο: (φπνπ L ην κήθνο ηνπ 
απινχ): 

 
1 sin( )y A t kx (εθπεκπφκελν απ‟ ην ερείν) 

 
1 sin( )y A t kx (αλαθιψκελν απ‟ ην θιεηζηφ άθξν) 

1 2 [sin( ) sin( )] (2 cos )siny y y A t kx t kx A t kx
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φπνπ n=1,3,5,… θαη νη αληίζηνηρεο ζπρλφηεηεο ζπληνληζκνχ ππνινγίδνληαη απφ ηνλ ηχπν:  

  

φπνπ  n = 1, 3, 5, ... θαη L ην νιηθφ κήθνο ηνπ απινχ. 

ΣΑ ΠΔΙΡΑΜΑΣΑ 

Παξαθάησ αλαθέξνληαη κεξηθά απφ ηα πεηξάκαηα πνπ κπνξνχλ λα εθηειεζηνχλ κε ηνλ απιφ 
ηνπ Rubbens. Αξρηθά ηξνθνδνηείηαη ν απιφο κε πξνπάλην θαη εμεξρφκελν αέξην απ‟ ηηο κη-
θξέο νπέο αλάβεηαη ρσξίο λα ηεζεί ην ερείν ζε ιεηηνπξγία έηζη παξαηεξείηαη φηη νη θιφγεο 
είλαη φιεο ηζνυςείο (ζρήκα 1). 

 

ρήκα 1:  Σν ερείν δελ παξάγεη ήρν 

Παξαηήξεζε ζηάζηκσλ θπκάησλ 

ην εζσηεξηθφ ηνπ απινχ ιακβάλεη ρψξα ην θαηλφκελν ηεο ζπκβνιήο. Σν ερείν πνπ βξίζθε-
ηαη ζην έλα άθξν παξάγεη έλα θχκα ην νπνίν αλαθιάηαη ζην άιιν άθξν ηνπ απινχ, ηα δχν 
θχκαηα ππεξηίζεληαη δεκηνπξγψληαο έλα ζηάζηκν θχκα (είλαη ην ίδην θαηλφκελν πνπ ζπκβαί-
λεη ηεο ρνξδέο ηεο θηζάξαο). Έηζη αθνχ ππάξρεη ζηάζηκν θχκα ππάξρνπλ δεζκνί θαη θνηιίεο 
πίεζεο (ζρήκα 2). Οη κηθξέο ηξχπεο πνπ βξίζθνληαη πάλσ απφ ηεο θνηιίεο πίεζεο εμάγνπλ 
πεξηζζφηεξν αέξην έηζη νη θιφγεο έρνπλ κεγαιχηεξν χςνο. Σν αληίζεην ζπκβαίλεη ζηα ζεκεί-
α πνπ ππάξρνπλ δεζκνί πίεζεο. 

Πξψηε αξκνληθή:  

 
1 4

4
L L

Γεχηεξε αξκνληθή:  

 
2

3 4

2 4 4 3
L L L

Σξίηε αξκνληθή:  

 
3

5 4

4 4 5
L L L

n-νζηή αξκνληθή γηα θιεηζηνχο απινχο:   

 

4
n L

n

f 1 2 3 3

3 5

4 4 4 4

n
f f f f

L L L L
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ρήκα 2:  Σν ερείν βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία 

Μέηξεζε ηνπ κήθνπο θχκαηνο 

Αθνχ ηεζεί ζε ιεηηνπξγία ην ερείν παξάγνληαο κία ζπρλφηεηα απφ ηηο ζπρλφηεηεο ζπληνλη-
ζκνχ ηνπ ερείνπ θαη ην εμεξρφκελν αέξην αλάςεη είλαη δπλαηφλ λα κεηξήζεί ην κήθνο θχκαηνο 
ηνπ ήρνπ. Με έλα κέηξν κπνξεί λα κεηξεζεί ε απφζηαζε δχν δηαδνρηθψλ ειαρίζησλ θαη λα 
πνιιαπιαζηαζηεί επί δχν (ζρήκα 3). 

 

 

ρήκα 3:  Μέηξεζε ηνπ κήθνπο θχκαηνο) 

Μέηξεζε ηεο ηαρχηεηαο ηνπ ήρνπ. 

Γλσξίδνληαο ηελ ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία ηξνθνδνηείηαη ην ερείν ηνπ απινχ θαη κεηξψληαο ην 
κήθνο θχκαηνο είλαη εχθνιν λα εμαρζεί ε ηαρχηεηα ηνπ ήρνπ. Μάιηζηα απηφ κπνξνχκε λα 
επαλαιεθζεί γηα δηαθνξεηηθέο ζπρλφηεηεο ζπληνληζκνχ θαη αλ δηαηίζεληαη επαίζζεηα 
φξγαλα λα επαιεζεπζεί θαη ην θαηλφκελν ηνπ δηαζθεδαζκνχ. 

πληνληζκφο 

Ο απιφο ζπληνλίδεηαη κφλν γηα ζπγθεθξηκέλεο ζπρλφηεηεο. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ζην εζσηεξη-
θφ ηνπ απινχ κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ ζηάζηκα θχκαηα φηαλ ην κήθνο θχκαηνο ηνπ ήρνπ 
πνπ παξάγεηαη απφ ην ερείν πιεξνί θάπνηα ζπλζήθε. Ζ ζπλζήθε απηή εμάγεηαη παξαθάησ. 
Δίλαη εληππσζηαθφ πσο κφλν γηα θάπνηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ηφλνπο παξαηεξνχληαη νη θιφ-
γεο λα αιιάδνπλ κέγεζνο. Γηα ηηο ζπρλφηεηεο πνπ δελ ζπληνλίδεηαη ν απιφο δελ παξαηεξείηαη 
θακία αιιαγή ζηηο θιφγεο. Απηφ κπνξεί λα θαλεί εχθνια αλ απμεζεί πξννδεπηηθά ε ζπρλφηε-
ηα ηαιάλησζεο ηνπ ερείνπ απφ ηελ γελλήηξηα ζπρλνηήησλ. Χο αθνξκή απηφ ην θαηλφκελν 
κπνξεί  θαλείο λα επεθηαζεί ζην θαηλφκελν ηνπ ζπληνληζκνχ θαη λα δείμεη πφζν έληνλα  κπν-
ξεί λα επηδξάζεη κηα κηθξή αιιαγή ζηελ ζπρλφηεηα. 

Δμάξηεζε ηνπ κήθνπο θχκαηνο απφ ηελ ζπρλφηεηα. 

Αιιάδνληαο ηελ ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία ηξνθνδνηείηαη ην ερείν παξαηεξνχληαη ηα κέγηζηα 

ι/2 
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θαη ηα ειάρηζηα λα πιεζαίλνπλ ή λα ειαηηψλνληαη νη καζεηέο κπνξνχλ λα απμνκεηψζνπλ ηελ 
ζπρλφηεηα δηέγεξζεο ηνπ ερείνπ θαη λα παξαηεξήζνπλ ηηο αιιαγέο ζηα κέγηζηα θαη ειάρηζηα 
(ζρήκαηα 4, 5). 

 

ρήκα 4:  Παξαηεξνχληαη ηξία κέγηζηα 

 

 

ρήκα 5:  Παξαηεξνχληαη ελλέα κέγηζηα 

Δμάξηεζε ησλ ζπρλνηήησλ ζπληνληζκνχ απφ ηελ ζεξκνθξαζία 

Οη ζπρλφηεηεο ζπληνληζκνχ εμαξηψληαη απφ ηελ ηαρχηεηα ηνπ ήρνπ. Ζ ηαρχηεηα ηνπ ήρνπ ζε 
έλα κέζν εμαξηάηαη απφ ηελ ζεξκνθξαζία θαη απμάλεηαη φζν απμάλεη ε ζεξκνθξαζία. Ζ ηαρχ-
ηεηα ηνπ ήρνπ ζε έλα ξεπζηφ δίλεηαη απφ ηνλ ηχπν: 

 

φπνπ Β ην κέηξν ειαζηηθφηεηαο θαη ξ ε ππθλφηεηα ηνπ κέζνπ. Ζ ππθλφηεηα ηνπ αέξα κεηψλε-
ηαη φζν απμάλεη ε ζεξκνθξαζία άξα ε ηαρχηεηα απμάλεη. Άξα φζν απμάλεη ε ζεξκνθξαζία 
κεηαθηλνχληαη πξνο ηα άλσ θαη νη ζπρλφηεηεο ζπληνληζκνχ. 

Σν πξνηεηλφκελν πείξακα είλαη απιφ θαη έρεη απηά απνηειέζκαηα. Οη καζεηέο κπνξνχλ λα 
παξαηεξήζνπλ ην θαηλφκελν θαη λα θάλνπλ κεηξήζεηο φπσο απηήλ ηεο ηαρχηεηαο ηνπ ήρνπ 
πνπ αξρηθά αθνχγεηαη θάηη πνιχ δχζθνιν. 
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ΠΔΡΙΛΖΦΖ: Σν Λνχλα Παξθ απνηειεί ειθπζηηθφ ρψξν δηαζθέδαζεο γηα παηδηά θαη ελήιηθεο 
Ο ρψξνο απηφο φκσο κπνξεί λα απνηειέζεη θαη έλα άξηζηα εμνπιηζκέλν εξγαζηήξην Φπζη-
θήο. Σα παηρλίδηα θαη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνζθέξνληαη ζηα παηδηά κπνξνχλ κε θαηάιιε-
ιε θαζνδήγεζε λα απνηειέζνπλ εμαίξεηα εξγαιεία κάζεζεο ζην ρψξν ησλ Φπζηθψλ Δπηζηε-
κψλ. Οη επηζθέςεηο ζε απηνχο ηνπο ρψξνπο κπνξνχλ κε θαηάιιειν ζρεδηαζκφ λα εληαρζνχλ 
ζην ζρνιηθφ πξφγξακκα θαη λα απνηειέζνπλ ηκήκα ηεο δηδαζθαιίαο ηεο Φπζηθήο. Δπεηδή νη 
δπλαηφηεηεο νξγαλσκέλεο επίζθεςεο ζρνιείσλ ζε Λνχλα Παξθ είλαη πεξηνξηζκέλεο, ιφγσ 
ηνπ κηθξνχ αξηζκνχ ηνπο, ηεο ζπγθέληξσζήο ηνπο ζηα πεξίρσξα κεγαινππφιεσλ θαη ηεο 
ρξεκαηηθήο επηβάξπλζεο γηα ηελ επίζθεςή ηνπο, ζηελ παξνχζα εξγαζία πξνηείλεηαη σο ε-
λαιιαθηηθή ιχζε ε αμηνπνίεζε απφ ηα ζρνιεία ηεο Παηδηθήο Υαξάο ηεο γεηηνληάο σο εξγαζηή-
ξην Φπζηθήο. Χο παξάδεηγκα εθαξκνγήο ηνπ ελαιιαθηηθνχ εξγαζηεξίνπ θπζηθήο πξνηείλεηαη 
ε ρξήζε ηνπ «κχινπ» γηα ηε κειέηε ηεο θπθιηθήο θίλεζεο θαη ε ρξήζε ηεο «ηζνπιήζξαο» γηα 

ηε κειέηε ηεο θίλεζεο ζε θεθιηκέλν επίπεδν.  

ΛΔΞΔΙ-ΚΛΔΙΓΙΑ: θπζηθή ζηελ παηδηθή ραξά, πεηξακαηηθή δηδαζθαιία θπζηθήο, άηππε εθ-
παίδεπζε 

 

ΔΙΑΓΧΓΖ 

Γεληθή είλαη ε αίζζεζε ηεο αξλεηηθήο ζηάζεο πνπ έρεη ε πιεηνςεθία ησλ Διιήλσλ καζεηψλ 
γηα ην κάζεκα ηεο Φπζηθήο. Σν απζηεξφ πξφγξακκα ζπνπδψλ δίλεη ιίγεο επθαηξίεο λα πα-
ξνπζηαζζεί ε λέα γλψζε κε έλα θηιηθφ πξνο ηνπο καζεηέο ηξφπν ψζηε λα ηνπο δεκηνπξγήζεη 
ζεηηθέο ζηάζεηο πξνο ηε Φπζηθή. Γηέμνδν ζηε απζηεξή ηππηθή εθπαίδεπζε, πνπ πξνζθέξεη 
ην ειιεληθφ ζρνιείν ζηνπο καζεηέο, κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ νη δξάζεηο άηππεο εθπαίδεπ-
ζεο κέζα απφ εθπαηδεπηηθνχο πεξηπάηνπο, εθδξνκέο, επηζθέςεηο ή πξνγξάκκαηα ηχπνπ 
projects εληαγκέλα ζηηο θαηλνηφκεο δξάζεηο. ηε ζπλείδεζε φκσο ησλ καζεηψλ ησλ γνλέσλ 
θαη πξνπάλησλ ησλ θαζεγεηψλ νη δξάζεηο απηέο είλαη ππνβαζκηζκέλεο, θαζψο ζεσξνχληαη 
σο επθαηξία γηα ιηγφηεξν κάζεκα θαη ζρνιηθή πξνεηνηκαζία. 

ε αληίζεζε κε ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, ε άηππε εθπαίδεπζε απνηειεί δεδνκέλν γηα 
πνιιέο επξσπατθέο ρψξεο θαη ηηο ΖΠΑ, φπνπ νη επηζθέςεηο ζε Λνχλα Παξθ θαη ε αμηνπνίε-
ζε ησλ επηζθέςεσλ απηψλ κέζσ θαηάιιειεο πξνεηνηκαζίαο, είλαη εληαγκέλεο ζην ζρνιηθφ 
πξφγξακκα. Οη δξάζεηο απηέο, ζην πιαίζην ησλ εξγαζηεξηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ, έρεη γίλεη 
ζε νξηζκέλα θξάηε ζεζκφο, φπσο π.ρ. ε εκέξα Φπζηθήο ζηηο ΖΠΑ. Σν Λνχλα Παξθ απνηειεί 
πξνέθηαζε ηεο ηάμεο θαη ρψξν φπνπ κε ηηο θαηάιιειεο θαζνδεγνχκελεο δξαζηεξηφηεηεο νη 
καζεηέο δελ παξαθνινπζνχλ απιά ηελ εμέιημε ελφο θαηλνκέλνπ αιιά π.ρ. αηζζάλνληαη ηελ 
δξάζε ησλ δπλάκεσλ ζην ζψκα ηνπο. Έηζη ζην ρψξν δηαζθέδαζεο απνθηνχλ λέεο εκπεηξίεο 
θαη βνεζνχληαη λα απνθηήζνπλ βαζχηεξε θαηαλφεζε ησλ ελλνηψλ πνπ δηδάζθνληαη ζηε 
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ηάμε. Σα απνηειέζκαηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ νη καζεηέο θαηά ηε 
δηάξθεηα ησλ επηζθέςεσλ είλαη ελζαξξπληηθά θαζψο πξνζθέξεηαη ε επθαηξία ζηνπο καζεηέο 
γηα βαζχηεξε θαηαλφεζε ησλ ελλνηψλ, ησλ ζρέζεσλ θαη ησλ κεγεζψλ ηεο Φπζηθήο ζε έλα 
πεξηβάιινλ ηειείσο δηαθνξεηηθφ απφ απηφ ηεο ηάμεο. (Taylor, G., Page, J., Bentley, M. & 
Lossner, 1984).  

Οη δπλαηφηεηεο νξγαλσκέλεο επίζθεςεο ζρνιείσλ ζε Λνχλα Παξθ είλαη πεξηνξηζκέλεο ιφγσ 
ηνπ κηθξνχ αξηζκνχ ηνπο, ηεο ζπγθέληξσζήο ηνπο ζηα πεξίρσξα κεγαινππφιεσλ θαη ηεο 
ρξεκαηηθήο επηβάξπλζεο γηα ηελ επίζθεςή ηνπο. Δλαιιαθηηθά ηα ζρνιεία κπνξνχλ λα αμην-
πνηήζνπλ ηηο Παηδηθέο Υαξέο ηεο γεηηνληάο ηνπο σο βαζηθφ εξγαζηήξην Φπζηθήο. Σα παηρλί-
δηα θαη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνζθέξνληαη ζηα παηδηά κπνξνχλ κε θαηάιιειε θαζνδήγε-
ζε λα απνηειέζνπλ εμαίξεηα εξγαιεία κάζεζεο θαη λα ζπληειέζνπλ ζηε δεκηνπξγία ελδηαθέ-
ξνληνο γηα ηε Φπζηθή ζηνπο καζεηέο (Κνπκαξάο, 2006).  

ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΖ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΖ ΔΠΙΣΑΥΤΝΟΜΔΝΖ ΚΙΝΖΖ Δ ΠΑΙΓΙΚΖ ΥΑΡΑ 

Σν Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα ηνπ Λπθείνπ πξνβιέπεη γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Φπζηθήο, ζην επίπε-
δν ηεο Α΄ ηάμεο, κεηαμχ ησλ άιισλ, ηε δηδαζθαιία ηεο επηηαρπλφκελεο θίλεζεο ζε θεθιηκέλν 
επίπεδν θαη ηεο θπθιηθήο θίλεζεο. ην πιαίζην ηεο εξγαζίαο καο, απνθαζίζζεθε ε αμηνπνίε-
ζε σο εξγαζηεξηαθνχ ρψξνπ κηαο παηδηθήο ραξάο. πκκεηείραλ 25 καζεηέο ελφο ηκήκαηνο 
ηεο Α‟ Λπθείνπ (15-16 εηψλ) ζρνιείνπ ηεο Θεζζαινλίθεο ρσξηζκέλνη ζε έμη νκάδεο. Καηά ηελ 
επίζθεςε ζηελ παηδηθή ραξά, νη νκάδεο εξγάζζεθαλ θπθιηθά ζηα παηρλίδηα «κχινο» θαη 
«ηζνπιήζξα».  

i) ηφρνη ηεο επίζθεςεο  

Οη ζηφρνη πνπ ηέζεθαλ ήηαλ: α) λα γλσξίζνπλ ηηο έλλνηεο ηεο επηηαρπλφκελεο θίλεζεο β) λα 
μερσξίδνπλ ηηο κεηαβιεηέο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ηα κεγέζε πνπ παξακέλνπλ ζηαζεξά γ) λα 
απνθαζίδνπλ γηα ην πνηα κεγέζε κπνξνχλ λα κεηξεζνχλ, θαη πνηεο πξνυπνζέζεηο απαηηνχ-
ληαη γηα κεγαιχηεξε αθξίβεηα θαη αμηνπηζηία ζηε κέηξεζή ηνπο δ) λα απνθαζίζνπλ πνηεο 
ηερληθέο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα γίλνπλ νη κεηξήζεηο θαη πνηα φξγαλα ζα επηιεγνχλ ε) λα 
ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη νη πνιιέο κεηξήζεηο είλαη απηέο πνπ ζα ηνπο νδεγήζνπλ ζε πην αμηφ-
πηζηα απνηειέζκαηα (έλλνηα ηνπ ζθάικαηνο θαη πνηνη παξάγνληεο είλαη απηνί πνπ επεξεά-
δνπλ ηα ζθάικαηα ζηηο κεηξήζεηο ηνπο θαη λα αλαθαιχςνπλ ηξφπνπο γηα λα ηνπο πεξηνξί-
ζνπλ) ζη) λα δηεξεπλήζνπλ ηηο ζρέζεηο ησλ κεγεζψλ ηεο θίλεζεο κέζσ παξαηήξεζεο θαη 
ζχγθξηζεο θαη λα εηζάγνπλ καζεκαηηθνχο ηχπνπο γηα λα ειέγρνπλ ηηο πξνβιέςεηο ηνπο θαη 
ηηο κεηξήζεηο ηνπο ψζηε ηειηθά λα είλαη ζε ζέζε λα δίλνπλ πνζνηηθή πεξηγξαθή ησλ θαηλνκέ-
λσλ δ) λα θαηαλνήζνπλ ηε δηαθνξά κεηαμχ ησλ δηαλπζκαηηθψλ θαη ησλ βαζκσηψλ κεγεζψλ 
θαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη ε έλλνηα ηεο θαηεχζπλζεο είλαη βαζηθφο παξάγνληαο πξνζδη-
νξηζκνχ ελφο δηαλπζκαηηθνχ κεγέζνπο. 

ii) Πξνεηνηκαζία ηεο επίζθεςεο 

iia) Πξνεηνηκαζία ζηα πιαίζηα ηεο νξγάλσζεο ηεο εθδξνκήο  

Ζ επίζθεςε απνθαζίζηεθε ζην πιαίζην ησλ πεξηπάησλ πνπ ηα ζρνιεία νξγαλψλνπλ ζηε 
δηάξθεηα ηεο ρξνληάο. ηελ πξνεηνηκαζία ηεο επίζθεςεο πεξηιακβάλεηαη θαη ε ελεκέξσζε 
ησλ γνλέσλ κε θπιιάδηα πνπ δφζεθαλ δχν εβδνκάδεο πξηλ απφ ηελ επίζθεςε, θαη δεηήζεθε 
θαη ε ελππφγξαθε ζπγθαηάζεζε ηνπο. Ο θαζεγεηήο αλέιαβε λα νξγαλψζεη θαη λα πξνεηνη-
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κάζεη ηηο νκάδεο ησλ καζεηψλ. Καηεβιήζε πξνζπάζεηα νη νκάδεο λα είλαη ηζνδχλακεο θαη 
αλνκνηνγελείο, σο πξνο ην γλσζηηθφ επίπεδν ησλ κειψλ ηνπο, αιιά ηαπηφρξνλα κε ηέηνηα 
ζχλζεζε πνπ λα επλνείηαη ε θαιή ζπλεξγαζία ησλ κειψλ ηνπο. 

iib) Πξνεηνηκαζία ζην πιαίζην ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ  

Έλα θαηάιιεια ζρεδηαζκέλν πξνπαξαζθεπαζηηθφ κάζεκα απνηέιεζε ην ζεκαληηθφηεξν 
βήκα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο επίζθεςεο. Σν κάζεκα εζηηάζζεθε ηφζν ζην επίπεδν ηνπ 
πεξηερνκέλνπ φζν θαη ησλ δηαδηθαζηψλ. Πεξηιάκβαλε αλαζθφπεζε ησλ ελλνηψλ ηεο θηλεκα-
ηηθήο θαη δπλακηθήο πνπ είραλ ήδε δηδαρζεί νη καζεηέο. Γηα λα εμνηθεησζνχλ νη καζεηέο κε ηηο 
δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο ζα ζπκκεηείραλ παξνπζηάζηεθε ζηε ηάμε κνληέιν ησλ παηρλη-
δηψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχζαλ ζηελ παηδηθή ραξά. Γφζεθε ζηνπο καζεηέο ε δπλαηφηεηα λα 
εμαζθεζνχλ ζηε ιήςε κεηξήζεσλ κε απιά φξγαλα θαη λα θάλνπλ ππνινγηζκνχο. Παξνπζηά-
ζηεθε επίζεο έλα επηηαρπλζηφκεηξν γηα κέηξεζε επηηαρχλζεσλ.  

iic) Πξνεηνηκαζία πιηθψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην πάξθν 

Ο πεξηνξηζκέλνο δηδαθηηθφο ρξφλνο δελ επέηξεςε ηελ πξνεηνηκαζία ησλ πιηθψλ ζηε ηάμε. 
Έηζη αθνχ έγηλε επίδεημε απιψλ νξγάλσλ κέηξεζεο θαη ηνπ ηξφπνπ θαηαζθεπήο ηνπο αλαηέ-
ζεθε ζηηο νκάδεο λα πξνεηνηκάζνπλ ην πιηθφ ζην ζπίηη ηνπο. Σα παηδηά κε ηελ θαζνδήγεζε 
ηνπ θαζεγεηή ηνπο θαηαζθεχαζαλ απιά επηηαρπλζηφκεηξα θαη πεηξακαηίζζεθαλ κε απηά ζηε 
κέηξεζε επηηαρχλζεσλ (π.ρ. κέζα ζε έλα απηνθίλεην, θ.ι.π.) Χο πξναπαηηνχκελν ηεο επί-
ζθεςεο απνθαζίζζεθε ε θάζε νκάδα λα δηαζέηεη: θηλεηφ ηειέθσλν σο ρξνλφκεηξν, επηηα-
ρπλζηφκεηξν, ηαηλία κέηξεζεο ή κέηξν, θνκπηνπηεξάθη ηζέπεο, ζηπιφ, κνιχβη, κηιηκεηξέ ραξ-
ηηά, ράξαθα, δηαβήηε, έλα πξφρεηξν ηεηξάδην, μχζηξα θαη ζβεζηήξα. Ο θαζεγεηήο πξνεηνί-
καζε θχιια εξγαζίαο θαη νδεγίεο γηα ηνπο καζεηέο θαη κνηξάζηεθε απφ έλα αληίηππν ζε 
θάζε νκάδα.  

Γηα ηελ θαηαζθεπή επηηαρπλζηνκέηξνπ δνθηκάζηεθαλ νη παξαθάησ θαηαζθεπέο 

α) Αξζξσηή ξάβδνο κε βάξνο ζηελ ειεχζεξε άθξε ηεο (ζρήκα 1). 

Πιενλεθηήκαηα: Έρεη πνιχ θαιή απφθξηζε. Δίλαη δπλαηή ε ρξήζε ηνπ ζε θάζε είδνπο θπθιη-
θή θίλεζε. Μεηνλεθηήκαηα: Γηα ηδαληθέο κεηξήζεηο ρξεηάδεηαη λα ππνινγηζζεί ε ξνπή αδξά-
λεηαο ηεο ξάβδνπ γηα ην ζσζηφ ππνινγηζκφ ηεο επηηάρπλζεο Απηφ ην ζθάικα είλαη κηθξφ 
φηαλ ε ξάβδνο είλαη ιεπηή θαη ειαθξηά σο πξνο ην πξνζαξκνζκέλν ζ‟ απηήλ βάξνο. 

β) Πιαζηηθφο ζσιήλαο εκηθπθιηθνχ ζρήκαηνο κε ηξία ζηδεξέληα ζθαηξίδηα πνπ κπνξνχλ λα 
θηλνχληαη ειεχζεξα ζην εζσηεξηθφ ηνπ. 

Πιενλεθηήκαηα: Έρεη θαιή απφθξηζε. Δίλαη δπλαηή ε ρξήζε ηνπ ζε θάζε είδνπο θπθιηθή θί-
λεζε. Μεηνλεθηήκαηα: Παξνπζηάδεηαη αδξάλεηα ζηε θίλεζε ησλ κηθξψλ ζθαηξηδίσλ ζην ζσ-
ιήλα ελψ ζεκαληηθφ ξφιν παίδνπλ θαη νη ηξηβέο ζθαηξηδίνπ – ηνηρψκαηνο ηνπ ζσιήλα. Ο 
πιαζηηθφο ζσιήλαο κε ηα ηξία ζθαηξίδηα ιεηηνπξγεί εληππσζηαθά ζε θηλνχκελν απηνθίλεην 
πνπ ζηξίβεη. 

γ) Ζ αξρηθή ζθέςε γηα λήκα ηεο ζηάζκεο απνξξίθζεθε δηφηη δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα 
θαηά ηελ πεξηζηξνθή (απφθιηζε αιιά θαη δεκηνπξγία ηαιαληψζεσλ). 

Σειηθά επειέγε λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ επίζθεςε ε αξζξσηή ξάβδνο.  
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Ζ επίζθεςε ζηελ παηδηθή ραξά 

a) ην παηρλίδη «κχινο» (ή αληίζηνηρα ηα πεξηζηξεθφκελα θαζίζκαηα) 

Πξψηνο ζηφρνο ήηαλ ε θηλεηηθή πξνζέγγηζε ηεο θπθιηθήο θίλεζεο κε: α) ηελ θαηαλφεζε απφ 
ηνπο καζεηέο βαζηθψλ ελλνηψλ ηεο θίλεζεο φπσο ε πεξίνδνο θαη ε ζπρλφηεηα θαη β) ηελ 
θαηαλφεζε ησλ παξάγσγσλ ελλνηψλ, ηεο γξακκηθήο ηαρχηεηαο, ηεο γσληαθήο ηαρχηεηαο θαη 
ηεο θεληξνκφινπ δχλακεο, ηα νπνία παξνπζηάδνληαη κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηαλπζκαηη-
θψλ κεγεζψλ (κέηξν θαη θαηεχζπλζε). 

Γεχηεξνο ζηφρνο είλαη ε δπλακηθή πξνζέγγηζε ηεο θπθιηθήο θίλεζεο. ηνπο ζηφρνπο καο 
πεξηιακβάλνληαη ε ηαπηνπνίεζε ηεο δχλακεο ή ησλ δπλάκεσλ πνπ παίδνπλ ηνλ ξφιν ηεο 
θεληξνκφινπ, ε κέηξεζε ησλ κεγεζψλ ηεο θίλεζεο κε ηε ρξήζε απιψλ εξγαιείσλ 
(κεηξνηαηλίαο, ρξνλνκέηξνπ) θαη ζηε ζπλέρεηα ν ππνινγηζκφο ησλ παξαγψγσλ κεγεζψλ κε 
ηε ρξήζε καζεκαηηθψλ ηχπσλ θαη ε επηβεβαίσζή ηνπο, φπνπ είλαη δπλαηφλ, κε θαηεπζείαλ 
κεηξήζεηο.  

Γηαδνρηθά νη καζεηέο θάζε νκάδαο ζηεξίδνπλ ην επηηαρπλζηφκεηξφ ηνπο ζην νξηδφληην κπξά-
ηζν ηνπ κχινπ κε ηε βνήζεηα ζθηθηήξσλ, ζρήκα 1. ηε ζπλέρεηα πεξηζηξέθνπλ ην κχιν θαη 
παξαηεξνχλ φηη ζηε δηάξθεηα ηεο πεξηζηξνθήο ε αξζξσηή ξάβδνο εθηξέπεηαη απφ ηελ θαηα-
θφξπθε ζέζε φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 1. Πξνζδίδνληαο, κε δηαδνρηθέο σζήζεηο, θαηάιιειε 
ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο ζην κχιν ε αξζξσηή ξάβδνο ζπκπίπηεη κε κηα απφ ηηο ραξαγκέλεο 
γξακκέο ζην θφλην ηνπ νξγάλνπ, πνπ αληηζηνηρεί ζε κηα γλσζηή γσλία απφθιηζεο. Οη γξακ-
κέο είλαη ραξαγκέλεο αλά 15 κνίξεο. 

     

 

ρήκα 1: Σν επηηαρπλζηφκεηξν ζην νξηδφληην κπξάηζν ηνπ κχινπ 

Οη δπλάκεηο πνπ αζθνχληαη πάλσ ζην βαξίδην, ζην άθξν ηεο αξζξσηήο ξάβδνπ, είλαη ε ηάζε 
θαη ην βάξνο ηνπ βαξηδηνχ. Χο άμνλεο επηιέγνληαη ε θαηαθφξπθνο θαη ε νξηδφληηα επηβαηηθή 
αθηίλα (θαηά κήθνο ηνπ κπξάηζνπ ηνπ κχινπ πνπ πεξηθέξεηαη). Αλαιχεηαη ε ηάζε ζε δχν 
ζπληζηψζεο, ηελ Tx θαη ηελ Ty. Ζ Ty αλαηξείηαη κε ην Β, ελψ ε Tx παίδεη ην ξφιν ηεο θεληξνκφ-
ινπ δχλακεο 

   
θαη αθνχ εθζ= Fk/B πξνθχπηεη  

R

mu2

Fk

ζ 

mg 
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Βήκαηα Δξγαζίαο 

1 Μέηξεζε ηεο αθηίλαο ηνπ κχινπ κε ηε βνήζεηα κεηξνηαηλίαο R = 63 cm 

2.  Μέηξεζε ηεο γσλίαο εθηξνπήο ηνπ βαξηδίνπ ηνπ επηηαρπλζηφκεηξνπ ζ =15º 

3.  Μέηξεζε κε ηε βνήζεηα ρξνλνκέηξνπ ηεο πεξηφδνπ πεξηζηξνθήο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 
γσλία εθηξνπήο. Γηα ηε βειηίσζε ηεο αθξίβεηαο ησλ κεηξήζεσλ δεηείηαη απφ ηνπο καζε-
ηέο λα ππνινγίζνπλ ηελ πεξίνδν κεηξψληαο ην ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα ηέζζεξηο (4) 
πεξηζηξνθέο ηνπ κχινπ κε ηαρχηεηα ηέηνηα ψζηε ην επηηαρπλζηφκεηξν λα δείρλεη ζηαζε-
ξά ηελ ίδηα γσλία εθηξνπήο. Δπαλαιακβάλνπλ ηηο κεηξήζεηο ηνπο 5 θνξέο ηε ζπλέρεηα 
ιακβάλνπλ ηε κέζε ηηκή ησλ κεηξήζεψλ ηνπο. Oη ρξφλνη πνπ κεηξήζεθαλ απφ κηα νκά-
δα ήηαλ t1 = 2,65 sec, t2 = 2,73 sec, t3 = 2,75 sec, t4 = 2,64 sec, t5 = 2,70 sec. ηε ζπλέ-
ρεηα ππνινγίζζεθε ε κέζε ηηκή ησλ κεηξήζεψλ ηνπο T = 2,69 sec. 

4.  Τπνινγηζκφο ηεο γσληαθήο ηαρχηεηαο πεξηζηξνθήο απφ ηνλ ηχπν σ = 2π/Σ (2, 33 rad/
sec γηα ηελ πεξίπησζή καο). 

5. Γηα ηε ζέζε ηνπ επηηαρπλζηνκέηξνπ ππνινγηζκφο ηεο γξακκηθήο ηαρχηεηαο απφ ηε 
ζρέζε u = ω · r  (1,47 m/sec).  

6.  Γηεξεχλεζε ηεο νξζφηεηαο ησλ κεηξήζεσλ θαη ησλ ππνινγηζκψλ ζπγθξίλνληαο ηελ ηηκή 
ηεο πεξηφδνπ πνπ κέηξεζαλ (T = 2,69 sec) κε απηήλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ζρέζε 
εθζ = 4π2R /gT2 θαη άξα T2 = 4π2R /g·εθζ (γηα ηελ πεξίπησζή καο πξνθχπηεη Σ= 3,04 
sec, δηαθνξά ηεο ηάμεο ηνπ 10% ζε ζρέζε κε ηελ ηηκή ηεο πεξηφδνπ Σ= 2,69sec πνπ 
κέηξεζαλ απ‟ επζείαο).  

 7.  Δπαλαιακβάλνληαη ηα βήκαηα 2 έσο 6 πεξηζηξέθνληαο ην κχιν κε δηαθνξεηηθή ζπρλφ-
ηεηα ψζηε ε γσλία εθηξνπήο λα είλαη ηψξα 30º. Oη ρξφλνη πνπ κεηξήζεθαλ ζηελ πεξί-
πησζε απηή απφ ηελ νκάδα καο ήηαλ t1 = 2,08 sec, t2 = 2,13 sec, t3 = 2,08 sec, t4 = 2,15 
sec, t5 = 2,12 sec. Οη κεηξήζεηο έγηλαλ απνδεθηέο απφ ηα κέιε ηεο νκάδαο θαη ν κέζνο 
φξνο ηνπο ήηαλ T = 2,11s.  

8. Γηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο γσλίαο εθηξνπήο θαη αθηίλαο R. Απφ ηε ζρέζε εθζ = 4π2R /gT2 

πξνθχπηεη φηη φζν πιεζηάδνπκε ηνλ άμνλα πεξηζηξνθήο ηφζν κηθξφηεξε είλαη ε απφθιη-
ζε. Απηφ κπνξεί λα δεηρηεί θαη πεηξακαηηθά ζηεξίδνληαο κε ηε βνήζεηα ζθηθηήξσλ έλα 
ζχζηεκα ηξηψλ επηηαρπλζηφκεηξσλ θαηά κήθνο ηνπ κπξάηζνπ ηνπ κχινπ ζε απνζηάζεηο 
0, R/2 θαη R απφ ηνλ άμνλα πεξηζηξνθήο ηνπ κχινπ, ζρήκα 2. 

b) Σζνπιήζξα  

Ζ ηζνπιήζξα απνηειεί έλα απφ ηα πην γλσζηά παηρλίδηα ζηα παηδηά. ηελ Α‟ Λπθείνπ νη 
καζεηέο ζπλαληνχλ ην θεθιηκέλν επίπεδν ηφζν ζε πξνβιήκαηα δπλακηθήο – θηλεηηθήο φζν 
θαη ζε πξνβιήκαηα ελεξγεηαθψλ κεηαζρεκαηηζκψλ. Βαζηθνί ζηφρνη είλαη: α) Ζ θηλεηηθή πξν-
ζέγγηζε ηεο επηηαρπλφκελεο θίλεζεο. Δπηθεληξσλφκαζηε ζην λα θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο 
ζεκειηψδεηο έλλνηεο ηεο θίλεζεο φπσο ε κεηαηφπηζε, ν ρξφλνο, ε ηαρχηεηα, ε επηηάρπλζε 
θαζψο θαη ηηο ζρέζεηο ηνπο. β) Ζ δπλακηθή πξνζέγγηζε ηεο θίλεζεο. γ) Ζ αλαπαξάζηαζε ηνπ 
θαηλνκέλνπ ζε ζρήκα, ε εχξεζε θαη ζρεδηαζκφο ησλ δπλάκεσλ πνπ αζθνχληαη ζην ζψκα, ε 
ζσζηή επηινγή αμφλσλ, ε αλάιπζε ησλ δπλάκεσλ θαη ηέινο ν ππνινγηζκφο ηνπο. δ) Ζ εμά-
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ζθεζε ησλ καζεηψλ ζηε κέηξεζε ησλ κεγεζψλ κε ηε ρξήζε απιψλ εξγαιείσλ (κεηξνηαηλίαο, 
ρξνλνκέηξνπ) θαη ν ππνινγηζκφο ησλ παξαγψγσλ κεγεζψλ κε ηε ρξήζε καζεκαηηθψλ ηχ-
πσλ.  

 

ρήκα 2: Σξηπιφ επηηαρπλζηφκεηξν ζην νξηδφληην κπάηζν ηνπ κχινπ.      

ρήκα 3: Οη δπλάκεηο πνπ δξνπλ ζην ζψκα πάλσ ζηελ ηζνπιήζξα. 

Βήκαηα εξγαζίαο 

1.  Μέηξεζε κε ηε κεηξνηαηλία ηνπ κήθνπο L ηεο ηζνπιήζξαο, ζηελ πεξίπησζή καο είλαη 
L = 3 m  

2.  Μέηξεζε κε ην κνηξνγλσκφλην ηνπ ζρνιείνπ ηεο γσλίαο θ (θιίζε). (Τπάξρεη ε δπλαηφηε-
ηα επαιήζεπζεο ηεο κέηξεζεο ηεο γσλίαο κε ηε κέηξεζε ηνπ χςνπο Ζ. ηελ πεξίπησζε 
απηή απαηηείηαη ε ρξήζε αιθαδηνχ πξνζαξκνζκέλνπ ζε επζχγξακκε καθξηά ξάβδν γηα 
ηνλ αθξηβή πξνζδηνξηζκφ ηνπ νξηδνληίνπ επηπέδνπ δει. ηεο βάζεο ηνπ θεθιηκέλνπ επηπέ-
δνπ). ηελ πεξίπησζή καο είλαη θ = 300 θαη απφ ηε ζρέζε εκθ = H/L πξνθχπηεη H = 1,5 
m.  

3. Δπηιέγεηαη ην ζψκα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί, κηα θνληή ζαλίδα λνβνπάλ, θαη κεηξείηαη ε 
κάδα ηνπ κε δπγφ θνπδίλαο m = 0,600 Kgr. 
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4. εκεηψλεηαη κε καξθαδφξν ην πάλσ κέξνο ηεο ηζνπιήζξαο θαη αθνχ ηνπνζεηείηαη εθεί ην 
ζψκα αθήλεηαη ειεχζεξν λα θηλεζεί. Μεηξείηαη ν ρξφλνο πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα δηαλχζεη 
ηελ απφζηαζε L, δειαδή κέρξη ην επίζεο ζεκαδεκέλν θαηψηεξν ζεκείν ηεο ηζνπιήζξαο, 
ρξεζηκνπνηψληαο ην ρξνλφκεηξν ελφο θηλεηνχ. Οη κεηξήζεηο επαλαιακβάλνληαη πέληε 
θνξέο. Γηα ηε ζαλίδα λνβνπάλ νη ρξφλνη πνπ κεηξήζεθαλ απφ κηα νκάδα ήηαλ t1 = 2,01 
sec, t2 = 2,13 sec, t3 = 2,14 sec, t4 = 2,01 sec, t5 = 2,03 sec. ιεο νη κεηξήζεηο έγηλαλ 
απνδεθηέο απφ ηα κέιε ηεο νκάδαο θαη ν κέζνο φξνο ηνπο ήηαλ  t = 2,06 sec. 

 

  8.  Τπνινγηζκφο ηεο αξρηθήο δπλακηθήο ελέξγεηαο  U = mgH = 9 J 

  9.  Τπνινγηζκφο ηεο ηειηθήο θηλεηηθήο ελέξγεηαο  Κ= ½m·u2 = 2,54 J 

 10. Τπνινγηζκφο ηεο ελέξγεηαο ηξηβψλ  Q= U-K = 6,46 J 

Δπαλαιακβάλνληαη ηα βήκαηα 3 έσο 9 αιιάδνληαο ηνλ ζπληειεζηή ηξηβήο ρξεζηκνπνηψληαο 
είηε δηαθνξεηηθέο επηθάλεηεο ηξηβήο (π.ρ. ην λνβνπάλ κε ηελ κηα επηθάλεηα θαιπκκέλε κε 
ηζφρα, είηε δηαθνξεηηθά ζψκαηα (π.ρ. κάξκαξν).  

Αμηνιφγεζε ηεο επίζθεςεο 

Ζ αμηνιφγεζε ηεο επίζθεςεο έγηλε κε ηξεηο ηξφπνπο. i) Παξαηήξεζε ζηε δηάξθεηα ηεο επίζθε-
ςεο, ii) ζπκπιήξσζε εξσηήζεσλ ζηα θπιιάδηα εξγαζίαο θαη iii) παξνπζίαζε ησλ απνηειε-
ζκάησλ ησλ νκάδσλ ζε αλαθεθαιαησηηθφ κάζεκα κεηά ηελ επίζθεςε.  

Παξαηεξψληαο ηνπο καζεηέο ζηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο δηαπηζηψζακε, φηη ε πιεηνςεθία 
έδεημε ελδηαθέξνλ γηα ηνλ ηξφπν πνπ επηιχνληαη πξνβιήκαηα θαη πξνβιεκαηηθέο θαηαζηά-
ζεηο κέζσ παξαηεξήζεσλ, κεηξήζεσλ θαη ππνινγηζκψλ. Ζ ζηάζε φισλ ζρεδφλ ησλ καζε-
ηψλ γηα ηνλ ηξφπν πνπ πξνζεγγίζζεθε ε γλψζε ήηαλ ζεηηθφηαηε φπσο θάλεθε θαη απφ ηνπο 
ζρνιηαζκνχο πνιιψλ καζεηψλ. εκαληηθφ ξφιν έπαημε ν θαηάιιεινο ζρεδηαζκφο θαη νξγά-
λσζε ηεο επίζθεςεο ψζηε νη καζεηέο λα εθηειέζνπλ κε επηηπρία ζην δεδνκέλν ρξφλν ην ζχ-
λνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ, κεηξήζεψλ θαη ππνινγηζκψλ. Οη νκάδεο δνχιεςαλ θαιά θαη ζην 
πξνβιεπφκελν ρξφλν είραλ νινθιεξψζεη ηηο κεηξήζεηο θαη ηνπο ππνινγηζκνχο ηνπο.  

ηα θχιια εξγαζίαο πνπ ζπκπιεξψζεθαλ θάλεθαλ αξθεηά πξνβιήκαηα θαηαλφεζεο ελ-
λνηψλ ηεο Φπζηθήο ή ζρέζεσλ κεηαμχ κεγεζψλ.  

εκαληηθφο ήηαλ ν ξφινο ηνπ αλαθεθαιαησηηθνχ καζήκαηνο, πνπ αθνινχζεζε ηελ επίζθεςε, 
φπνπ δφζεθε ε επθαηξία ζε αξθεηνχο καζεηέο λα μεθαζαξίζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο. 

 

5. Τπνινγηζκφο ηεο επηηάρπλζεο α απφ ηε ζρέζε   

 

2

2
sec/41,1

2
m

t

L

6. Τπνινγηζκφο ζπληειεζηή ηξηβήο απφ ηε ζρέζε   

 

414,0
ζπλθg

α
-εθθ

7. Τπνινγηζκφο ηεο ηειηθήο ηαρχηεηαο   
 

sec/91,2αL2 mu
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ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Απφ ηε βηβιηνγξαθία πξνθχπηεη φηη ηα απνηειέζκαηα εθπαηδεπηηθψλ επηζθέςεσλ ζε ρψξνπο 
ςπραγσγίαο ζεσξνχληαη ζε γεληθέο γξακκέο πνιχ επηηπρεκέλα. Σα παηδηά παξάιιεια κε ηε 
δηαζθέδαζή ηνπο γλσξίδνπλ λέεο έλλνηεο ή αλαδνκνχλ θαη επνηθνδνκνχλ πξνεγνχκελεο 
αληηιήςεηο ηνπο θαη αηζζάλνληαη πην θνληά ζηε Φπζηθή ηελ νπνία πιένλ δελ ζεσξνχλ σο κηα 
απζηεξή θαη απφκαθξε επηζηήκε αιιά κάιινλ σο ηνλ ζπλδεηηθφ θξίθν ηνπ ζρνιείνπ κε ηα 
θαηλφκελα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο. Παξφια απηά ηα απνηειέζκαηα δελ είλαη ην ίδην εληππσζη-
αθά γηα φινπο ηνπο καζεηέο. Μαζεηέο κε άξηζηνπο βαζκνχο ζηα καζήκαηα δελ πεηπραίλνπλ 
πάληα θαιά απνηειέζκαηα ζηηο πεηξακαηηθέο αζθήζεηο ελψ αληίζεηα άιινη, κέηξηνη καζεηέο, 
ηα πεγαίλνπλ πνιχ θαιά (Taylor, G et al 1984). Παξφκνηα απνηειέζκαηα έρνπκε παξαηεξή-
ζεη ζε παιαηφηεξε επίζθεςή καο ζε Λνχλα Παξθ κε καζεηέο Α‟ Λπθείνπ, φπνπ αμηνπνηήζακε 
δηδαθηηθά ην θαξνπζέι θαη ηηο πεξηζηξεθφκελεο θνχληεο (Κεξακηδάο Κ., Μαπξνκαηάθε Μ. 
2003). 

Αληίζηνηρα είλαη ηα απνηειέζκαηα θαη γηα ηνπο καζεηέο καο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα 
καο. Με παξαηήξεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο θαη κε 
θαηαγξαθή ησλ πξνθνξηθψλ ζρνιίσλ ησλ καζεηψλ δηαπηζηψζεθε φηη ε επίζθεςε απηή πέηπ-
ρε ηνπο ζπλαηζζεκαηηθνχο θαη ςπρνθηλεηηθνχο ζηφρνπο πνπ είραλ ηεζεί. Σα θχιια ησλ απα-
ληήζεσλ ησλ καζεηψλ, ε επεμεξγαζία ηνπο θαζψο θαη νη απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ζην αλα-
θεθαιαησηηθφ κάζεκα έδεημαλ φηη επηηεχρζεθαλ ζρεδφλ ζην ζχλνιφ ηνπο νη γλσζηηθνί ζηφρνη 
πνπ νξίδνληαη ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ηεο Φπζηθήο Α‟ Λπθείνπ. 

Ζ ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ήηαλ θαζνιηθή. Οη καζεηέο ζπκκεηείραλ ζηε 
δηαδηθαζία ηελ νπνία ζεσξνχζαλ σο παηρλίδη παξά σο κάζεκα. Παξνπζηάζζεθε έλαο δηα-
θνξεηηθφο ηξφπνο δηδαζθαιίαο, κέζσ δηαζθέδαζεο, πνπ απνηέιεζε έλα ζεηηθφ θίλεηξν γηα 
ηνπο καζεηέο. Γφζεθε επθαηξία γηα νκαδηθή εξγαζία κε φια ηα πιενλεθηήκαηά ηεο.  

Παξαηεξήζεθαλ θαη νξηζκέλα πξνβιήκαηα ζηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο καο. Ζ ζχλδεζε ηνπ 
ρψξνπ κε ηε ραιάξσζε θαη ηελ μεθνχξαζε απνζπνχζαλ ηελ πξνζνρή ησλ καζεηψλ απφ ην 
έξγν ηνπο θαη ηνπο έθαλαλ λα μερλνχλ ηα θχιια εξγαζίαο ηνπο, λα απνπξνζαλαηνιίδνληαη 
απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξέπεη λα θάλνπλ, λα αθαηξνχληαη, λα βηάδνληαη λα νινθιεξψ-
ζνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο ψζηε ζηνλ ππφινηπν ρξφλν λα δηαζθεδάζνπλ. Τπήξραλ καζεηέο 
πνπ έδεημαλ δπζθνξία γηα ηελ ππνρξέσζή ηνπο λα ζπκπιεξψζνπλ ηα θχιια εξγαζίαο ή λα 
επαλαιάβνπλ αξθεηέο θνξέο ηηο κεηξήζεηο ηνπο. Απφ ηελ άιιε κεξηά ηα θπιιάδηα εξγαζίαο 
πξνθάιεζαλ ζε κεξηθνχο καζεηέο θαη εηδηθά ζηνπο θαινχο, άγρνο γηα ηε ζσζηή ζπκπιήξσ-
ζε ηνπο, κε απνηέιεζκα λα κεηψλεηαη ην αίζζεκα επραξίζηεζεο θαη δηαζθέδαζεο. 
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ΠΔΡΙΛΖΦΖ: Ζ πεηξακαηηθή κειέηε ηεο έλλνηαο ηεο επηηάρπλζεο  ζε εξγαζηεξηαθή άζθεζε  
είλαη απφ ηα δπζθνιφηεξα ζεκεία ζην κάζεκα ηεο θπζηθήο, απαηηεί δε αθξηβφ θαη δχζρξεζην 
εμνπιηζκφ. Ζ ρξήζε ελφο αζχξκαηνπ ρεηξηζηεξίνπ παηρληδνκεραλήο ηχπνπ Nitendo Wii, Wii 
Remote θαη ελφο θνξεηνχ Ζ/Τ καο επηηξέπεη ηελ πινπνίεζε πεηξακάησλ θπζηθήο κε πνζνηη-
θέο κεηξήζεηο “επί ηφπνπ” ζην Λνχλα Παξθ ή ζηελ  Παηδηθή Υαξά, κε ειάρηζην θφπν θαη θφ-
ζηνο. Σν ζπγθεθξηκέλν ρεηξηζηήξην είλαη εθνδηαζκέλν κε επηηαρπλζηφκεηξν ηξηψλ αμφλσλ 
XYZ θαη επηθνηλσλεί αζχξκαηα κε ηνλ Ζ/Τ κέζσ πξσηνθφιινπ Bluetooth. Πέληε δηαθνξεηηθά 
πεηξάκαηα επηηάρπλζεο πινπνηνχληαη κε ηελ ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε. Σα δεδνκέλα απνζεθεχ-

νληαη ζηνλ Ζ/Τ θαη κε ηε ρξήζε ηνπ excel ζρεδηάδνληαη γξαθηθέο παξαζηάζεηο. 

ΛΔΞΔΙ-ΚΛΔΙΓΙΑ: θπζηθή ζηελ παηδηθή ραξά, πεηξακαηηθή δηδαζθαιεία ηεο θπζηθήο, άηππε 
εθπαίδεπζε, on-line πεηξάκαηα, δηδαζθαιία κε ηελ βνήζεηα ππνινγηζηή, ιήςε δεδνκέλσλ, 
γξαθηθέο παξαζηάζεηο, επηηαρπλζηφκεηξν 

 

ΔΙΑΓΧΓΖ 

Σα ηειεπηαία ρξφληα δχν «ζρνιέο ζθέςεο» αληηπαξαηίζεληαη γηα πνηνο είλαη ν  θαιχηεξνο 
ηξφπνο δηδαζθαιίαο ηεο θπζηθήο. Κνηλφο ηφπνο θαη ησλ δχν είλαη φηη ε δηδαζθαιία ηεο θπζη-
θήο πξέπεη λα γίλεηαη ζην εξγαζηήξην. Ο θπξίαξρνο ηξφπνο ζθέςεο επηβάιιεη ην ζρνιηθφ 
εξγαζηήξην λα είλαη “ζνβαξφ -αθαδεκατθφ” αληίγξαθν ελφο επαγγεικαηηθνχ εξγαζηεξίνπ, 
εμνπιηζκέλνπ κε ππεξζχγρξνλα, πνιχπινθα, εμεηδηθεπκέλα θαη ηειηθά παλάθξηβα θαη δχ-
ζρξεζηα φξγαλα θαη ζπζθεπέο. Γπζηπρψο απηνχ ηνπ ηχπνπ ην εξγαζηήξην δελ θαηάθεξε λα 
πξνζειθχζεη ην ζχλνιν ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ πνπ ζχκθσλα κε έξεπλεο έρνπλ αξλεηηθή 
εηθφλα γηα ηελ θπζηθή. Ζ άιιε «ζρνιή» ην νξίδεη σο κηα πξνέθηαζε θαη κειέηε ηεο θαζεκεξη-
λήο δσήο φπνπ ζην θέληξν είλαη ην θαηλφκελν θαη ε παξαηήξεζε θαη φρη ην φξγαλν, πνιιά 
αληηθείκελα θηηαγκέλα γηα άιιε ρξήζε κπνξνχλ λα γίλνπλ φξγαλα θαη νπνπδήπνηε κπνξεί 
λα γίλεη εξγαζηήξην. Έηζη κε ηελ βνήζεηα πιηθψλ θαζεκεξηλήο ρξήζεο ή θαη κε ηελ έμνδν 
απφ ην πεξηβάιινλ ηεο ζρνιηθήο αίζνπζαο θαη ηελ κεηαηξνπή ζε εξγαζηήξην  άιισλ ρψξσλ, 
ζέινπλ λα πξνθαιέζνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ γηα ηελ θπζηθή, λα ηελ ζπλδέζνπλ κε 
ηελ πξαγκαηηθή δσή θαη ηηο θαηαζηάζεηο ηεο θαη ηειηθά λα δηακνξθψζνπλ ζεηηθή ζηάζε θαη 
άξα θαιχηεξα καζεζηαθά απνηειέζκαηα (Κνπκαξάο 2006) . 

Ζ έλλνηα ηεο επηηάρπλζεο είλαη  απφ ηηο πην δχζθνια δηδαζθφκελεο ζεκειηψδεηο έλλνηεο ζηε 
δηδαζθαιία ηεο θπζηθήο ζην πιαίζην ηεο θηλεκαηηθήο θαη δπλακηθήο. πλήζσο δηδάζθεηαη 
καδί κε ηηο έλλνηεο ηεο δχλακεο θαη ηεο ηαρχηεηαο. χκθσλα κε ηελ  θιαζηθή δηδαθηηθή πξν-
ζέγγηζε, αθνχ παξνπζηαζζνχλ ζεσξεηηθά  θαη εμεγεζνχλ νη καζεκαηηθέο εμηζψζεηο πξνηεί-
λεηαη λα γίλνπλ απιά πεηξάκαηα Μεραληθήο απ' φπνπ ζα αλαδεηθλχνληαη νη παξαπάλσ 
έλλνηεο θαη κεηαμχ ηνπο ζρέζε.  
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ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΖ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΖ ΔΠΙΣΑΥΤΝΖ 

Γηάθνξα πεηξάκαηα ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ παξαπάλσ ζθνπφ: θίλεζε ζψκαηνο 
ζε θεθιηκέλν επίπεδν, απιφ εθθξεκέο θ.ά. ε απηνχ ηνπ είδνπο ηα πεηξάκαηα είλαη εχθνιν λα  
επηδείμνπκε θαη λα κεηξήζνπκε δπλάκεηο κε ηελ βνήζεηα απιψλ δπλακφκεηξσλ (ηα νπνία 
κπνξνχλ  λα απνθηεζνχλ ή θαη λα θαηαζθεπαζηνχλ εχθνια απφ νπνηνλδήπνηε), θαζψο θαη 
λα κεηξήζνπκε ρξφλνπο θαη δηαζηήκαηα. Σν παξάγσγν κέγεζνο ηεο κέζεο ηαρχηεηα ππνιν-
γίδεηαη εχθνια κε ηελ βνήζεηα ελφο ρξνλνκέηξνπ (φια ηα θηλεηά ηειέθσλα δηαζέηνπλ ελζσ-
καησκέλν ρξνλφκεηξν) θαη κηαο κεηξνηαηλίαο, αιιά γηα λα ππνινγίζνπκε ηελ επηηάρπλζε ηα 
πξάγκαηα πεξηπιέθνληαη γηαηί πξέπεη λα πάξνπκε δεδνκέλα γηα κήθε πνπ δηαλχζεθαλ θαηά 
ηελ θίλεζε θαη ηνπο απαηηνχκελνπο ρξφλνπο.  

Γηα λα μεπεξαζζνχλ απηέο νη δπζθνιίεο ζπρλά πξνηείλεηαη ε ρξήζε εηδηθψλ  δηαηάμεσλ κε-
ραληθήο θαηαγξαθήο είηε δηαηάμεσλ κε ρξήζε ζπζηεκάησλ αηζζεηήξσλ - θαηαγξαθέσλ ΜBL 
Microprocessor Based Laboratory (πζηήκαηα πγρξνληθήο Λήςεο θαη Απεηθφληζεο – ΛΑ) 
(Γηθηπαθφο ηφπνο 1νπ ΔΚΦΔ Αλαηνιηθήο Αηηηθήο)  . Μία άιιε πξνζέγγηζε είλαη ε ρξήζε εηδη-
θψλ επηηαρπλζηνκέηξσλ είηε κεραληθνχ ηχπνπ είηε ειεθηξνληθψλ αηζζεηήξσλ επηηάρπλζεο κε 
αλάινγεο κνλάδεο θαηαγξαθήο – απεηθφληζεο. Σα κεραληθά επηηαρπλζηφκεηξα ζπλήζσο 
είλαη είηε ηνπ ηχπνπ ειαηεξίνπ - κάδαο είηε εηδηθέο θαηαζθεπέο, φπσο επηηαρπλζηφκεηξν κε 
αξζξσηή ξάβδν φπνπ ε επηηάρπλζε κεηξηέηαη απφ ηελ απνκάθξπλζε ηεο κάδαο απφ ηελ 
ζέζε εξεκίαο (Κνπκαξάο 2006). 

Μέρξη πξφζθαηα ηα ειεθηξνληθά επηηαρπλζηφκεηξα ήηαλ δπζεχξεηα θαη αθξηβά. Υξεζηκν-
πνηνχληαλ ζηελ αεξνπινΐα θαη ζηελ θαηαζθεπή ζεηζκνγξάθσλ. πλήζσο βαζίδνληαλ ζηελ 
αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπ ειαηεξίνπ - κάδαο κε ειεθηξνληθή θαηαγξαθή ηεο ζέζεο ηεο κάδαο. Σα 
ηειεπηαία ρξφληα κεηά ηελ ππνρξεσηηθή εγθαηάζηαζε γηα ιφγνπο αζθάιεηαο ησλ αεξφζαθσλ 
ζε φια ηα απηνθίλεηα παξαγσγήο δεκηνπξγήζεθε κεγάιε δήηεζε γηα επηηαρπλζηφκεηξα ρα-
κεινχ θφζηνπο. ε θάζε  ζχγρξνλν απηνθίλεην επηηαρπλζηφκεηξα κεηξάλε ζπλερψο ηηο επηηα-
ρχλζεηο. ε πεξίπησζε κεγάιεο θαη απφηνκεο επηβξάδπλζεο απηφ κεηαθξάδεηαη ζε ζχ-
γθξνπζε θαη ελεξγνπνηνχληαη νη αεξφζαθνη. Ζ βηνκεραλία ειεθηξνληθψλ εμαξηεκάησλ αληα-
πνθξίζεθε ζηελ δήηεζε θαη θαηαζθεχαζε επηηαρπλζηφκεηξα κε ηελ ηερλνινγία MEMS 
[MEMS (MicroElectroMechanical Systems) Μηθξνζθνπηθέο κεραληθέο ζπζθεπέο νη νπνίεο 
θαηαζθεπάδνληαη κε εκηαγσγνχο ζε ςεθίδεο (κηθξνηζίπ) ππξηηίνπ θαη ην κέγεζφο ηνπο κε-
ηξηέηαη ζε κηθξφκεηξα] ζε κνξθή νινθιεξσκέλνπ θπθιψκαηνο κε θφζηνο κνλάδαο θάησ απφ 
5 Δπξψ.  

Έλα ηππηθφ  MEMS  επηηαρπλζηφκεηξν απνηειείηαη απφ ηνλ αηζζεηήξα θαη ηα ππφινηπα θπ-
θιψκαηα δηαρείξηζεο θαη επεμεξγαζίαο ηνπ ζήκαηνο ζε έλα νινθιεξσκέλν θχθισκα. Ο θπξί-
σο αηζζεηήξαο απνηειείηαη απφ κία δνκή θαηαζθεπαζκέλε απφ εκηαγσγφ κε κεζφδνπο θα-
ηαζθεπήο εκηαγσγψλ (θσηνιηζνγξαθία) θαη ιεηηνπξγεί κε ηελ αξρή ηνπ ειαηεξίνπ - κάδαο. 

 Μπνξεί λα πεξηγξαθεί ζαλ έλα ζχλνιν απφ θηλνχκελνπο-θακπηφκελνπο ξάβδνπο ζπλδεκέ-
λνπο κε κηα κάδα, πνπ κπνξνχλ λα θηλεζνχλ αλάκεζα ζε ζηαζεξνχο ξάβδνπο. Οη θηλνχκελνη 
ξάβδνη απνκαθξχλνληαη απφ ηελ ζέζε ηζνξξνπίαο φηαλ ην ζχζηεκα επηηαρχλεηαη, θαη επη-
ζηξέθνπλ ζηελ ζέζε ηζνξξνπίαο φηαλ παχεη ην ζχζηεκα λα επηηαρχλεηαη. ηαλ νη θηλνχκε-
λνη ξάβδνη κε ηελ ζπλδεκέλε κάδα θηλνχληαη ηφηε ε απφζηαζε απφ ηηο ζηαζεξέο απφ ηελ κία 
πιεπξά απμάλεη θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά θαηά ηελ ίδηα πνζφηεηα κεηψλεηαη.  Ζ κεηαβνιή 
ζηελ απφζηαζε καο δίλεη ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο κε ην εμήο ηξφπν: Σν ζχζηεκα αθηλήησλ 
– θηλνχκελσλ ξάβδσλ ζρεκαηίδεη δχν ππθλσηέο ζε ζεηξά. ηαλ νη θηλνχκελνη ξάβδνη θηλνχ-
ληαη εμαηηίαο ηεο επηηάρπλζεο ε απφζηαζε κεηαμχ ησλ ξάβδσλ αιιάδεη άξα θαη ε ρσξεηηθφ-
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ηεηα θάζε ππθλσηή αιιάδεη ( C=A ε /D ) φπνπ Α είλαη ε επηθάλεηα ηεο ξάβδνπ, ε ε δηειεθηξη-
θή ζηαζεξά θαη D ε απφζηαζε κεηαμχ ησλ πιαθψλ (ρήκα 1). 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 1:  Αξρή ιεηηνπξγίαο MEMS  επηηαρπλζηφκεηξνπ 

Έηζη ην ζχζηεκα ησλ δχν ππθλσηψλ ιεηηνπξγεί ζαλ έλαο δηαθνξηθφο ππθλσηήο, ζπλδέεηαη 
ζε κηα δηάηαμε γέθπξαο Wheatstone, ηξνθνδνηείηαη κε ελαιιαζζφκελε  ηάζε, θαη φπνηε δηα-
ηαξάζζεηαη ην ζχζηεκα ησλ ππθλσηψλ ιφγσ επηηάρπλζεο δεκηνπξγείηαη κηα ελαιιαζζφκε-
λε ηάζε αλάινγε ηεο επηηάρπλζεο. Σα ππφινηπα θπθιψκαηα πνπ βξίζθνληαη ζηελ ςεθίδα 
ππξηηίνπ θξνληίδνπλ έηζη ψζηε λα κεηαηξέςνπλ ην ζήκα θαη λα εμάγνπλ κία κεηξήζηκε ηάζε 
αλάινγε ηεο επηηάρπλζεο. Βέβαηα αθνχ βξηζθφκαζηε πάληα κέζα ζην βαξπηηθφ πεδίν ηεο 
γεο ε επηηάρπλζε πνπ κεηξηέηαη είλαη ην δηαλπζκαηηθφ άζξνηζκα ηεο επηηάρπλζεο εμαηηίαο 
ηεο επηηαρπλφκελεο θίλεζεο θαη ηεο ζπληζηψζαο ηεο βαξχηεηαο ζηνλ άμνλα ηνπ επηηαρπλζη-
νκέηξνπ. Σα  MEMS  επηηαρπλζηφκεηξα θπθινθνξνχλ ζε κεγάιε πνηθηιία θιηκάθσλ απφ 1 
έσο ρηιηάδεο g θαη ππάξρνπλ επηηαρπλζηφκεηξα ησλ 1, 2 θαη 3 αμφλσλ. Έλα ηππηθφ επηηαρπλ-
ζηφκεηξν 3 αμφλσλ αθφκα θαη φηαλ εξεκεί, κεηξά ηελ βαξχηεηα θαη ηελ αλαιχεη ζηνπο ηξεηο 
άμνλεο αλάινγα κε ηελ θιίζε πνπ έρεη.  Έηζη έλα επηηαρπλζηφκεηξν 3 αμφλσλ κπνξεί λα καο 
δψζεη πιεξνθνξίεο ηξηψλ δηαζηάζεσλ γηα ηελ θιίζε ηνπ ζε ζρέζε κε ην επίπεδν αλαθνξάο 
πνπ είλαη θάζεην ζηελ δηεχζπλζε ηεο βαξχηεηαο. 

Ζ ρακειή ηνπο ηηκή ψζεζε ηελ βηνκεραλία ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα 
επηηαρπλζηφκεηξα θαη ζε άιιεο ρξήζεηο, φπσο ζαλ αληρλεπηέο θίλεζεο ζε ρεηξηζηήξηα ειε-
θηξνληθψλ παηρληδηψλ, ζπζθεπψλ θαη θηλεηψλ ηειεθψλσλ, αληρλεπηέο θιίζεο ζε θσηνγξαθη-
θέο κεραλέο, αληρλεπηέο πηψζεο ζε θνξεηνχο ππνινγηζηέο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζθιεξψλ 
δίζθσλ θ.ά. 

Μηα κηθξή έξεπλα ζηελ αγνξά ειεθηξνληθψλ παηρληδνκεραλψλ έδεημε φηη ήδε ππάξρνπλ ρεη-
ξηζηήξηα κε ελζσκαησκέλα επηηαρπλζηφκεηξα ή άιινπ είδνπο αληρλεπηέο πνπ αληρλεχνπλ 
ηελ θίλεζε ηνπ παίθηε κε ζηφρν ηελ βειηίσζε ηεο αίζζεζεο ηνπ παηρληδηνχ. Σα ρεηξηζηήξηα 
απηά θαηαζθεπάδνληαη ζε κεγάιεο πνζφηεηεο θαη είλαη πάξα πνιχ θζελά θαη εχθνια ηα βξί-
ζθεη θάπνηνο ζηελ αγνξά. Πηζαλφηαηα θάπνηνη λα ηα έρνπλ ήδε ζηα ζπίηηα ηνπο ή λα ηα 
έρνπλ νη καζεηέο νπφηε κπνξνχκε λα ηα “δαλεηζζνχκε”. Έλα ηέηνην ρεηξηζηήξην ην “Wii re-
mote” ην  αζχξκαην ρεηξηζηήξην ηεο ηειεπηαίαο θνλζφιαο ηεο Nintendo Wii, ζπλδεκέλν κε 
έλαλ απιφ θνξεηφ ππνινγηζηή κέζσ  αζχξκαηεο ηερλνινγίαο Bluetooth, ζα ρξεζηκνπνηή-
ζνπκε ζαλ ζπζθεπή ζπιινγήο θαη απεηθφληζεο δεδνκέλσλ επηηάρπλζεο θαη κάιηζηα εθηφο 
ηππηθνχ εξγαζηεξίνπ. Σν  “Wii remote” κπνξεί λα αγνξαζηεί θαη κφλν ηνπ κε ηηκή γχξσ ζηα 
35 Δπξψ, ελψ φιε ε παηρληδνκεραλή θνζηίδεη θάησ απφ 250 Δπξψ. Σν “Wii remote” πνπ 
ρξεζηκνπνηήζακε, ην αγνξάζακε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2008 απφ γλσζηή αιπζίδα Ζιεθηξηθψλ 

επιτάσςνση 
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– Ζιεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ γηα 35 Δπξψ θαη πεξηείρε θαη ηηο κπαηαξίεο ηνπ. 

ΣΟ ΤΛΙΚΟ: Wii Remote  

 Σν “Wii remote” έρεη ελζσκαησκέλν έλα επηηαρπλζηφκεηξν 3 αμφλσλ θαηαζθεπήο Analog 
Devices ηχπνπ ADXL330, κε ηθαλφηεηα κέηξεζεο +/- 3g θαηά κήθνο 3 θάζεησλ αμφλσλ 
(ζρήκα 2). Οη έμνδνη απφ ην επηηαρπλζηφκεηξν ζηέιλνληαη ζηελ θεληξηθή κνλάδα ηεο παηρλη-
δνκεραλήο αζχξκαηα, κε ηελ βνήζεηα ηερλνινγίαο Bluetooth. Σν ινγηζκηθφ ηεο παηρληδνκε-
ραλήο ρξεζηκνπνηεί ηα δεδνκέλα ηνπ επηηαρπλζηφκεηξνπ γηα λα ππνινγίζεη ηελ θιίζε ηνπ Wii 
remote, ην είδνο ηεο θίλεζεο θαζψο θαη ηελ δχλακε πνπ εθαξκφδεη ην ρέξη ηνπ παίθηε. Υάξε 
ζηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή αλίρλεπζε ηεο  θίλεζεο, ην αζχξκαην ρεηξηζηήξην ηεο λέαο θνλ-
ζφιαο ηεο Nintendo Wii ή αιιηψο ην Wiimote, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηα παηρλίδηα σο 
ξαθέηα ηνπ ηέληο, κπάια ηνπ κπφνπιηλγθ, θαιάκη ςαξέκαηνο, ηηκφλη απηνθηλήηνπ, φπιν θ.α. 

 

ρήκα 2:  Σν αζχξκαην ρεηξηζηήξην Wii remote 

Σν Wiimote κε ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ θαη ηελ ηηκή ηνπ φκσο έρεη πξνθαιέζεη θαη ην ελδηαθέξνλ 
ζαλ έλα λέν εξγαιείν πεηξακαηηζκνχ. Σν ρεηξηζηήξην ρξεζηκνπνηεί ηελ ηερλνινγία Bluetooth 
γηα λα επηθνηλσλεί κε ηελ θεληξηθή κνλάδα ηεο παηρληδνκεραλήο, παξφκνηα  ην ρεηξηζηήξην  
κπνξεί λα ζπλδεζεί αζχξκαηα θαη κε ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή πνπ δηαζέηεη δέθηε Bluetooth. 
Έηζη, ην κφλν πνπ ρξεηάδεηαη είλαη ην απαξαίηεην ινγηζκηθφ (έλαο driver) πνπ ζα επηηξέπεη 
λα πξνζαξκφδεηε γηα ηε ρξήζε πνπ επηζπκεί θάπνηνο. ην δηαδίθηπν εκθαλίζηεθαλ εμεηδη-
θεπκέλεο ηζηνζειίδεο  αθηεξσκέλεο ζην  ρεηξηζηήξην Wii remote, φπνπ παξνπζηάδνληαη πιε-
ξνθνξίεο θαη ινγηζκηθά εθαξκνγήο θαζψο θαη πιήξεηο νδεγνί ρξήζεο. Πξνηείλνληαη δηάθν-
ξεο ρξήζεηο θαη εθαξκνγέο θαη δεκηνπξγνχληαη νκάδεο ζπδήηεζεο ζρεηηθά κε ην Wii remote 
(http://www.wiili.org). Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ηα ινγηζκηθά δηαηίζεληαη δσξεάλ απφ ηνπο 
δεκηνπξγνχο ηνπο. Υξήζεηο πνπ πξνηείλνληαη είλαη σο ρεηξηζηήξην γηα παηρλίδηα ζηνλ ππν-
ινγηζηή, σο ρεηξηζηήξην πνιπκέζσλ, σο αζχξκαην πνληίθη, σο επηηαρπλζηφκεηξν ζε απηνθί-
λεην γηα κέηξεζε ησλ επηδφζεσλ ζε απηνθίλεην αιιά αθφκε θαη σο κνπζηθφ φξγαλν. Αθφκε 
πξνηείλεηαη θαη σο επηηαρπλζηφκεηξν ζε θιαζζηθφ εξγαζηήξην θπζηθήο (Vannoni, Straulino 
2007) αιιά ελψ αλαθέξεηαη ε δπλαηφηεηα γηα πεηξάκαηα εθηφο ηάμεο ηειηθά πξνηηκάηαη θαη 
δίλεηαη βάξνο ζηελ εθηέιεζε παξαδνζηαθψλ «θνξκαιηζηηθψλ» πεηξακάησλ . 
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ΣO  ΛΟΓΙΜΙΚΟ: GlovePIE 

Μεηά απφ αλαδήηεζε ζην δηαδίθηπν θαηαιήμακε ζην ινγηζκηθφ δηαζχλδεζεο GlovePIE 
(http://carl.kenner.googlepages.com/glovepie). Σν ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθφ θαηαζθεπάζζεθε 
γηα ηελ δηαζχλδεζε δηάθνξσλ ρεηξηζηεξίσλ θαη ππνινγηζηψλ θαη ππνζηεξίδεη θαη ην Wii 
remote θαη πνιχ εχθνια ξπζκίδεηαη έηζη ψζηε λα πξνζαξκνζζεί ζηελ εθαξκνγή πνπ επηζπ-
κνχκαη. ηελ εθαξκνγή καο ην πξφγξακκα θαηαγξάθεη ηα δεδνκέλα απφ ην επηηαρπλζηφκε-
ηξν θαη ηα απνζεθεχεη ζε έλα αξρείν ψζηε λα δεκηνπξγήζνπκε γξαθήκαηα κε ηελ βνήζεηα 
ελφο πξνγξάκκαηνο ινγηζκηθνχ θχιινπ. Σα δεδνκέλα πνπ θαηαγξάθνπκε είλαη νη ηηκέο ησλ  
ηξηψλ ζπληζησζψλ ηεο επηηάρπλζεο ζηνπο άμνλεο ηνπ επηηαρπλζηφκεηξνπ θαη πιεξνθνξία 
ρξφλνπ ηηο κέηξεζεο. Οη κεηξήζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη ζε ζηαζεξά δηαζηήκαηα ζην εζσηεξη-
θφ ηνπ Wii remote αιιά δπζηπρψο ην ιεηηνπξγηθφ ησλ Windows είλαη αλίθαλν λα δηαρεηξηζηεί 
κεηξήζεηο πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ θαη θάπνηεο κεηξήζεηο ράλνληαη. Σειηθά απηφ δελ είλαη κεγά-
ιν πξφβιεκα θαζψο  ην Wii remote ζηέιλεη θαη ηελ πιεξνθνξία ρξφλνπ καδί κε θάζε ηξηάδα 
κεηξήζεσλ.  

ΣΑ ΠΔΝΣΔ ΠΔΙΡΑΜΑΣΑ ΦΤΙΚΖ  

Με απηφ ηνλ εμνπιηζκφ πινπνηήζακε ηα παξαθάησ πέληε πεηξάκαηα εθηφο παξαδνζηαθνχ 
ρψξνπ ηνπ εξγαζηεξίνπ θπζηθήο, θαη κε ηα δεδνκέλα πνπ ζπλέιεμε ν ππνινγηζηήο  ζρεδηά-
ζακε θαη γξαθήκαηα κε ην πψο κεηαβάιιεηαη ε επηηάρπλζε ζηνλ ρξφλν. ε φια ηα γξαθήκα-
ηα ν νξηδφληηνο άμνλαο είλαη ρξφλνο ζε δεπηεξφιεπηα θαη ν θάζεηνο είλαη επηηάρπλζε ζε 
κνλάδεο g. Σα γξαθήκαηα ζρεδηάζζεθαλ κε ην πξφγξακκα Excel. Θπκίδνπκε φηη αθνχ βέβαη-
α πάληα βξηζθφκαζηε κέζα ζην βαξπηηθφ πεδίν ηεο γεο ε επηηάρπλζε πνπ κεηξηέηαη είλαη ην 
δηαλπζκαηηθφ άζξνηζκα ηεο επηηάρπλζεο εμαηηίαο ηεο επηηαρπλφκελεο θίλεζεο θαη ηεο ζπλη-
ζηψζαο ηεο βαξχηεηαο ζηνλ άμνλα ηνπ επηηαρπλζηφκεηξνπ, θάηη πνπ θαίλεηαη ζηα δηαγξάκ-
καηα πνπ αθνινπζνχλ.  

 Διεχζεξε πηψζε - Μεδεληζκφο g 

ην πείξακα απηφ ην Wii Remote πέθηεη απφ χςνο πεξίπνπ 1  κέηξν. Δδψ καο ελδηαθέξεη 
κφλν κία ζπληζηψζα  ζηνλ άμνλα πνπ είλαη παξάιιεινο κε ηελ δηεχζπλζε ηεο βαξχηεηαο. 
Μαο ελδηαθέξνπλ κφλν ηα δεδνκέλα ηνπ ελφο άμνλα. Μφιηο αθήζνπκε ειεχζεξν ην ρεηξηζηή-
ξην (π.ρ. πάλσ απφ έλα καμηιάξη) ηφηε απηφ επηηαρχλεηαη ιφγσ ηεο βαξχηεηαο θαη ζε ιίγα 
εθαηνζηά ηνπ δεπηεξνιέπηνπ κεηξάκε ζαλ επηηάρπλζε 0 g (ην νξηδφληην ηκήκα πνπ βιέπνπκε 
γχξσ απφ ηελ ηηκή 1 sec). Μεηά απφ ιίγα δέθαηα ηνπ δεπηεξνιέπηνπ ην ρεηξηζηήξην ζπγθξνχ-
εηαη θαη κεηά απφ θάπνηεο αλαπεδήζεηο ζηακαηά θαη αθνχ  ζα εξεκήζεη κεηξάκε πάιη 1 g. 
Απφ ηα δεδνκέλα πξνθχπηεη φηη ε πηψζε θξάηεζε 0,5 sec θαη ζπλεπψο  s=1/2 γ t2  αληηθαζη-
ζηψληαο παίξλνπκε s=1,22 m.   
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t (sec) 

ρήκα 3:  Σν γξάθεκα ηνπ g θαηά ηελ ειεχζεξε πηψζε ηνπ αζχξκαηνπ ρεηξηζηεξίνπ 

Κίλεζε κέζα ζε αζαλζέξ 

Σν Wii remote θαη ν ππνινγηζηήο κπαίλνπλ ζε έλα αζαλζέξ, αλεβαίλνπλ κέρξη θάπνηνλ 
φξνθν, ζηακαηάλε θαη έπεηηα ζπλερίδνπλ κέρξη θάπνηνλ άιινλ. Δθεί ζηακαηάλε  θαη κεηά απφ 
ιίγν θαηεβαίλνπλ κέρξη θάπνηνλ άιινλ φξνθν. Μεηά απφ εθεί  ζπλερίδνπλ θαη θαηεβαίλνπλ 
ζηνλ φξνθν πνπ μεθίλεζαλ. ην παξαθάησ γξάθεκα δηαθξίλνπκε εχθνια πφηε μεθηλάκε λα 
αλεβαίλνπκε απφ ηελ πξφζζεηε επηηάρπλζε πνπ δερφκαζηε αξρηθά θαη κεηά ηελ ζηαζεξή 
ηαρχηεηα αλφδνπ ηνπ αζαλζέξ φπνπ ε επηηάρπλζε (πεδίν βαξχηεηαο ηεο γεο) κέλεη ζηαζεξή 
θαη ηελ επηβξάδπλζε ιίγν πξηλ θηάζνπκε ζηνλ επηζπκεηφ φξνθν. ηελ θάζνδν νη θακπχιεο  
ζην γξάθεκα αλαζηξέθνληαη αλάινγα αθνχ έρνπκε αληίζηξνθα θαηλφκελα.  

 

t (sec) 

ρήκα 4:  Σν γξάθεκα ηνπ g θαηά ηελ θίλεζε κέζα ζε αζαλζέξ 
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Αηψξεζε θνχληαο  

Σν Wii remote ζηεξεψλεηαη ζε κία θνχληα ζηελ παηδηθή ραξά, ε θνχληα απνκαθξχλεηαη απφ 
ηελ ζέζε ηζνξξνπίαο θαη αξρίδεη ηελ αηψξεζε. Απφ ην γξάθεκα θαίλεηαη φηη έρνπκε κηα  
θζίλνπζα  αξκνληθή ηαιάλησζε φπνπ κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε ηελ πεξίνδν θαη ηα ππφ-
ινηπα ζηνηρεία ηεο ηαιάλησζεο. Σα «δηαθξνηήκαηα» πνπ παξαηεξνχκε  νθείινληαη ζην φηη 
έρνπκε θαη άιιεο ηαιαληψζεηο ζε κηα θνχληα (αιπζίδεο, ζαλίδα, νη ππφινηπεο ζπδεπγκέλεο 
θνχληεο θ.ι.π.). Με ηε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή κπνξνχλ λα δνζνχλ ηελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή, 
ζηελ ίδηα νζφλε,  ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ηαρχηεηαο θαη ηεο απνκάθξπλζεο απφ ηελ ζέζε 
ηζνξξνπίαο. 

 

t (sec) 

ρήκα 5:  Σν γξάθεκα ηνπ g θαηά ηελ αηψξεζε θνχληαο 

Οιίζζεζε ζε ηζνπιήζξα 

Σν Wii remote αθήλεηαη λα νιηζζήζεη ζε κία ηζνπιήζξα  Παξαηεξνχκε φηη ε ζπληζηψζα ηνπ 
g θαηά ηελ δηεχζπλζε ηεο θίλεζεο είλαη ίζε κε 0,5 g άξα ε θιίζε ηεο ηζνπιήζξαο είλαη 30ν. 
ηελ αξρή ηνπ θαηλνκέλνπ ιφγσ ηεο ηξηβήο έρνπκε θάπνηεο ηπραίεο ηηκέο g φπσο  θαη ζην 
ηέινο ιφγσ ηεο αιιαγήο θιίζεο ηεο ηζνπιήζξαο θαη ηειηθά ηεο ζχγθξνπζεο.  

 

t (sec) 

ρήκα 6:  Σν γξάθεκα ηνπ g θαηά ηελ νιίζζεζε ζε κία ηζνπιήζξα 
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Πεξηζηξνθή ζην παηρλίδη «κχινο» 

Σν ρεηξηζηήξην ζηεξίδεηαη ζην κπξάηζν ηνπ κχινπ θνληά ζηελ πεξηθέξεηα. Ο κχινο πεξη-
ζηξέθεηαη κε δηαδνρηθέο σζήζεηο θαη κεηξάκε  ηελ  θεληξνκφιν επηηάρπλζε ζε κνλάδεο g (νη 
ηξεηο αηρκέο ζηελ αξρή). ηε ζπλέρεηα θάπνηνο αλεβαίλεη ζην κχιν. ην θέληξν ηεο θακπχιεο 
ε επηηάρπλζε απμάλεη ιφγσ ηηο αξρήο ηεο δηαηήξεζεο ηεο ζηξνθνξκήο, γηαηί ν επηβάηεο ηνπ 
κχινπ θηλήζεθε πξνο ην θέληξν ηνπ. 

 

t (sec) 

ρήκα 7:  Σν γξάθεκα ηεο θεληξνκφινπ επηηάρπλζεο   ζε έλα παηρλίδη «κχιν» 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Γηθηπαθφο ηφπνο 1νπ ΔΚΦΔ Αλαηνιηθήο Αηηηθήο http://1ekfe-anatol.att.sch.gr/ θαη εηδηθά νη 
ζεκαηηθέο πεξηνρέο «Δξγαζηήξην Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ» θαη «Δξγαζηήξην Νέαο Σερλν-
ινγίαο» 

Γηθηπαθφο ηφπνο αθηεξσκέλνο ζηε δηαζχλδεζε Wii remote θαη ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή  
http://www.wiili.org 
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“Πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο θαη εκπεηξίεο”: Παιηέο θαη λέεο απφςεηο 
θαη ε πξφθιεζε ηνπ ΓΔΠΠ 

 

Μαξία Παπαλδξένπ 

Λέθηνξαο, ΣΔΠΑΔ, ΑΠΘ (mpapan@nured.auth.gr) 

 

ΠΔΡΙΛΖΦΖ: ηφρνο απηήο ηεο κειέηεο είλαη ε αλαδήηεζε κεζνδνινγηθψλ εξγαιείσλ πνπ ζα 
δηεπθνιχλνπλ ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο λα πηνζεηήζεη σο παηδαγσγηθή 
πξαθηηθή ηελ αλίρλεπζε ησλ ηδεψλ ησλ παηδηψλ ζηα πιαίζηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο 
θαηά ηελ επεμεξγαζία θπζηθψλ ελλνηψλ θαη θαηλνκέλσλ. Δπηρεηξνχκε λα ηθαλνπνηήζνπκε 
απηφ ηνλ ζηφρν αθελφο κέζα απφ ηελ αλάιπζε θαη πεξηγξαθή ησλ ζεσξεηηθψλ θαηεπζχλζε-
σλ θαη ησλ κεζνδνινγηθψλ επηινγψλ δπν βαζηθψλ πξνζεγγίζεσλ ηεο δηδαθηηθήο ησλ ΦΔ, θη 
αθεηέξνπ κέζα απφ ηε αλάδεημε ζπγθεθξηκέλσλ παηδαγσγηθψλ πξαθηηθψλ πνπ πηνζεηνχλ 
νξηζκέλεο ζχγρξνλεο παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο. Σα ζπκπεξάζκαηα απηήο ηεο αλάιπζεο 
θαηαιήγνπλ ζε ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο, νη νπνίεο δηεπξχλνπλ ηελ πξφηαζε ηνπ ΓΔΠΠ πνπ 

ππνζηεξίδεη ηελ έθθξαζε ησλ ηδεψλ ησλ παηδηψλ κε πνηθίια κέζα. 

ΛΔΞΔΙ-ΚΛΔΙΓΙΑ: ΦΔ ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε, αλίρλεπζε ηδεψλ, κεζνδνινγηθά εξγα-
ιεία, παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο, ζρέδην, αθήγεζε ηζηνξηψλ   

 

 

ΔΙΑΓΧΓΖ 

Οη θπζηθέο επηζηήκεο ζην ΓΔΠΠ (ΦΔΚ 303 & 304/13-3-2003) γηα ην λεπηαγσγείν εληάζζν-
ληαη ζε κηα ηδηαίηεξα επξεία ελφηεηα πνπ νλνκάδεηαη «κειέηε πεξηβάιινληνο». πσο δηαπη-
ζηψλεη θαλείο αληηκεησπίδνληαη κε έλα γεληθφ ηξφπν θάησ απφ απηφλ ην γεληθφηεξν ηίηιν. Σν 
ελδηαθέξνλ καο επηθεληξψλεηαη ζε δπν βαζηθέο αξρέο ηνπ ΓΔΠΠ, πνπ δηαηξέρνπλ φιν ην 
πξφγξακκα, αιιά εληνπίδνληαη θαη ηδηαίηεξα ζε εθείλν γηα ηε «κειέηε πεξηβάιινληνο». Απφ 
ηελ κηα, νξίδεηαη ξεηά φηη ην πξφγξακκα πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζηηο πξνυπάξρνπζεο  γλψζεηο 
θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ παηδηψλ. Απφ ηελ άιιε, δίλεηαη έκθαζε ζηελ παξνπζίαζε θαη 
έθθξαζε ησλ ηδεψλ ησλ παηδηψλ θαη δεδνκέλσλ κε πνηθίινπο ηξφπνπο θαη κέζα. Απηφκαηα 
πξνθχπηεη κηα ζεηξά εξσηεκάησλ. Οθείιεη ν/ε εθπαηδεπηηθφο  λα αληρλεχεη ηηο ηδέεο ησλ παη-
δηψλ γηα θάζε θπζηθφ θαηλφκελν ή απιά λα αμηνπνηεί λα δεδνκέλα ησλ ζρεηηθψλ εξεπλψλ; 
Αλ λαη, πσο ζα ην θάλεη απηφ; Πσο δειαδή αληρλεχεη ν εθπαηδεπηηθφο ηηο γλψζεηο ησλ παη-
δηψλ; Πσο κπνξνχκε λα αμηνπνηήζνπκε ηελ πξφηαζε ηνπ ΓΔΠΠ, πνπ αθνξά ζηελ παξνπ-
ζίαζε ησλ ηδεψλ κε πνηθίια κέζα;  

ε απηφ ην άξζξν επεμεξγαδφκαζηε πηζαλέο απαληήζεηο ζε απηά ηα εξσηήκαηα, αλαδεηθλχν-
ληαο νξηζκέλεο πξννπηηθέο  πνπ αληινχληαη απφ ηελ έξεπλα ζην ρψξν ηεο δηδαθηηθήο ησλ 
ΦΔ, θαη νη νπνίεο ζπλδπάδνληαη κε αληίζηνηρεο ηδέεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο ζχγρξνλεο 
παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο.  

ΟΙ ΙΓΔΔ ΣΧΝ ΠΑΙΓΙΧΝ ΓΙΑ ΣΑ ΦΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΔΝΑ 

Σα παηδηά θαζψο αλαπηχζζνληαη πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπλ θαη λα εμεγήζνπλ απηά πνπ 
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ζπκβαίλνπλ ζην θπζηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ δηακνξθψλνπλ ηηο δηθέο ηνπο ηδέεο ή ζεσ-
ξίεο. Έλα θνηλφ ζεκείν δηαθνξεηηθψλ αιιά ζπγγελψλ επηζηεκνληθψλ θιάδσλ, ηεο ςπρνινγί-
αο, ηεο δηδαθηηθήο θαη ηεο παηδαγσγηθήο, είλαη ε ζεκαζία πνπ δίλνπλ ζε απηέο ηηο ηδέεο, νη 
νπνίεο δηακνξθψλνληαη πξηλ, αιιά θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπζηεκαηηθήο εθπαίδεπζεο. Πην 
ζπγθεθξηκέλα, ζηνλ ηνκέα ηεο δηδαθηηθήο ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ έλα κεγάιν κέξνο ησλ 
εξεπλψλ εδψ θαη αξθεηά ρξφληα έρεη επηθεληξσζεί ζηε αλάδεημε ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηεο παη-
δηθήο ζθέςεο. Χο απνηέιεζκα απηήο ηεο επηκνλήο έρνπκε ηψξα πηα ζηε δηάζεζή καο πνιχηη-
κε γλψζε πνπ αθνξά ζε εηδηθά θπζηθά θαηλφκελα θαη έλλνηεο. Σα απνηειέζκαηα ησλ εξεπ-
λψλ δελ ζπγθιίλνπλ πάληα πξνο κηα θαηεχζπλζε, αιιά δηαθνξεηηθέο απφςεηο  δηαηππψλν-
ληαη αλάινγα κε ηηο ζεσξεηηθέο θαη κεζνδνινγηθέο επηινγέο ησλ εξεπλεηψλ. Κνηλφο ηφπνο 
φκσο φισλ, παξακέλεη ην γεγνλφο φηη ε εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ζα πξέπεη λα μεθηλάεη απφ 
εθεί πνπ βξίζθεηαη ην παηδί ( Driver et al. 1985β,  Fleer & Robbins, 2003, Ραβάλεο 1999, 
θ.ά). Παξάιιεια, νη ζχγρξνλεο παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο ππνζηεξίδνπλ γεληθά ηελ άπνςε 
φηη ν ζρεδηαζκφο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζα πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζηηο πξνεγνχκελεο 
γλψζεηο ησλ παηδηψλ (Bredekamp & Copple, 1997,  Νηνιηνπνχινπ, 1999, Katz & Chard, 
2004, Helm & Katz, 2002, de Vechi, 2003). Σν ελδηαθέξνλ καο ζηε ζπλέρεηα επηθεληξψλεηαη 
ζε δπν ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ εμεηάδνπλ ηηο ηδέεο ησλ παηδηψλ ζηα πιαίζηα ησλ ΦΔ. 

Ζ νηθνδνκηζηηθή πξνζέγγηζε 

Ζ νηθνδνκηζηηθή πξνζέγγηζε έρεη θαηεπζχλεη ην κεγαιχηεξν κέξνο απηψλ ησλ εξεπλψλ. Αληη-
κεησπίδνληαο ηελ γλσζηηθή αλάπηπμε θπξίσο σο αηνκηθή δηαδηθαζία πνπ δελ επεξεάδεηαη 
ζεκαληηθά απφ εμσηεξηθνχο παξάγνληεο, νη εξεπλεηέο (Driver et al., 1985α) ελδηαθέξνληαη λα 
θαζνξίζνπλ ηη ζθέθηνληαη ηα παηδηά γηα δηάθνξεο επηζηεκνληθέο έλλνηεο, λα εληνπίζνπλ ηηο 
νκνηφηεηεο θαη λα πξνζδηνξίζνπλ ζηάδηα θαηαλφεζεο απηψλ ησλ ελλνηψλ. Δπίζεο, επηρεη-
ξνχλ λα αλαθαιχςνπλ ηα κνλνπάηηα κέζα απφ ηα νπνία ε παηδηθή ζθέςε κεηαθηλείηαη απφ 
ηηο αξρηθέο ηδέεο (πνιινί δηαθνξεηηθνί φξνη θπθινθνξνχλ, misconceptions, preliminary ideas, 
intuitive ideas, alternative views, preconceptions, erroneous concepts, naïve ideas, pseudo or 
common knowledge, untutored ideas, βιέπε ζρεηηθά  Robbins, 2005, Ραβάλεο, 1999) πξνο 
κηα επηζηεκνληθά ζσζηή άπνςε ησλ θαηλνκέλσλ. Γεληθά, ζπκθσλνχλ φηη νη ηδέεο ησλ παη-
δηψλ επεξεάδνπλ ηε κάζεζε ζε δηάθνξα επίπεδα: φηαλ παξαηεξνχλ έλα θαηλφκελν, φηαλ 
επηρεηξνχλ λα ην εξκελεχζνπλ, φηαλ νηθνδνκνχλ λέεο ηδέεο. Γηα απηφ ην ιφγν ε θαηαλφεζε 
ησλ ηδεψλ ησλ παηδηψλ κπνξεί λα καο δηεπθνιχλεη ζε έλα θαιχηεξν ζρεδηαζκφ εθπαηδεπηη-
θψλ πξνγξακκάησλ γλσξίδνληαο πνηεο επηζηεκνληθέο έλλνηεο ζα πξέπεη λα δηδάμνπκε κε 
πνηνπο ζηφρνπο θαη κε πνηεο δξαζηεξηφηεηεο. (Driver et al., 1985β). Κχξηνο ζηφρνο απηψλ 
ησλ πξνγξακκάησλ ζα πξέπεη λα είλαη ε αλαζπγθξφηεζε ησλ αξρηθψλ ηδεψλ ησλ παηδηψλ 
κε ραξαθηεξηζηηθά ζπκβαηά κε απηά ησλ επηζηεκνληθψλ ελλνηψλ (Ραβάλεο, 1999).  

Ζ θνηλσληθνπνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε 

Αληίζεηα, ζηα πιαίζηα ηεο θνηλσληθνπνιηηηζκηθήο πξνζέγγηζεο, πνπ πεγάδεη απφ ηε ζεσξία 
ηoπ Vygotsky,  ην ελδηαθέξνλ ησλ εξεπλεηψλ δελ εληνπίδεηαη ηφζν ζηηο νκνηφηεηεο ζηε ζθέςε 
ησλ παηδηψλ φζν ζηηο δηαθνξνπνηήζεηο πνπ νθείινληαη ζε δηάθνξνπο θνηλσληθνπνιηηηζκη-
θνχο παξάγνληεο. πσο ππνγξακκίδνπλ νη Fleer θαη Robbins (2003), ηα παηδηά αλαπηχζ-
ζνπλ ζεσξίεο γηα ην πεξηβάιινλ ηνπο, νη νπνίεο  ζηεξίδνληαη ζηηο δηθέο ζηνπο πνιηηηζκηθέο ή 
θαζεκεξηλέο εκπεηξίεο θαη γηα απηφ ην ιφγν νη ζεσξίεο ηνπο κπνξεί λα πνηθίινπλ. Έηζη ινη-
πφλ, ην πψο ηα παηδηά θαηαλννχλ θπζηθέο έλλνηεο θαη θαηλφκελα ζηα πιαίζηα ηεο νξγαλσ-
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κέλεο εθπαίδεπζεο εμαξηάηαη απφ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο θαζεκεξηλήο ηνπο δσήο ή γεληθφηεξα 
απφ ην πνιηηηζκηθφ πιαίζην ζην νπνίν κεγαιψλνπλ. Ο εθπαηδεπηηθφο ινηπφλ, ζα πξέπεη λα 
ελδηαθέξεηαη πξσηίζησο κε πνην ηξφπν ζα ελζσκαηψζεη ηηο δηαθνξνπνηεκέλεο ηδέεο ησλ 
παηδηψλ, ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνπ ζρεδηαζκφ. Ζ Robbins (2005) πξνηείλεη, ζε έλα πξψην επί-
πεδν, ηελ αμηνπνίεζε ησλ ηδεψλ ηνπο γηα ηελ αλάπηπμε θνηλνχ λνήκαηνο ζηα πιαίζηα ηεο 
νκάδαο. ε έλα δεχηεξν επίπεδν,  ππνζηεξίδεη ηελ εμέιημε απηψλ ησλ ηδεψλ ζχκθσλα πάληα 
κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηδηαίηεξεο θνηλφηεηαο ζηελ νπνία δνπλ θαη αλαπηχζζνληαη ηα παη-
δηά.  

Ο ηξφπνο πνπ αληηκεησπίδνπλ θαη εξκελεχνπλ ηηο ηδέεο ησλ παηδηψλ απηέο νη δπν πξνζεγγί-
ζεηο αληαλαθιά ηελ ζεσξεηηθή ηνπο βάζε, θαζνξίδεη ηηο εθπαηδεπηηθέο ηνπο πξνεθηάζεηο θαη 
ηέινο ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε πνπ αθνινπζνχλ γηα λα ηηο αληρλεχ-
ζνπλ. ηε ζπλέρεηα, ζα κειεηήζνπκε ηα κεζνδνινγηθά εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχλ κε ζηφ-
ρν λα αληιήζνπκε ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηελ εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή. 

ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΑΝΙΥΝΔΤΖ ΣΧΝ ΓΝΧΔΧΝ ΣΧΝ ΠΑΙΓΙΏΝ 

Ζ νηθνδνκηζηηθή πξνζέγγηζε 

Μεζνδνινγηθά απηέο νη έξεπλεο (Driver et al, 1985a, Bar, 1989, Βνζληάδνπ, 1992, Ravanis, 
1999) επηρεηξνχλ λα θαηαλνήζνπλ θαη λα εμεγήζνπλ ηα λνήκαηα πνπ νηθνδνκνχλ ηα παηδηά, 
κέζα απφ εηδηθά ζρεδηαζκέλεο πεηξακαηηθέο δηαδηθαζίεο. Παξνπζηάδνληαο πεηξάκαηα, εηθφ-
λεο, ή πξνβιήκαηα ζηα παηδηά θαη κε εηδηθά πξνζρεδηαζκέλεο εξσηήζεηο, πξνζπαζνχλ λα 
αληρλεχζνπλ ηηο ηδέεο ηνπο. Οη ζπλεληεχμεηο έρνπλ πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν αλνηρηφ ραξαθηή-
ξα. 

 Σα ηειεπηαία ρξφληα θάπνηνη εξεπλεηέο επηρεηξνχλ λα αληρλεχζνπλ ηηο ηδέεο ησλ παηδηψλ 
εθαξκφδνληαο πην ζχλζεηεο ηερληθέο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζρεδηάδνπλ ζρεηηθά αλνηρηέο αηνκη-
θέο ζπλεληεχμεηο φπνπ ηα παηδηά θαινχληαη λα ζρνιηάζνπλ ζέκαηα ζρεηηθά κε ην θπζηθφ 
πεξηβάιινλ, θπζηθά θαηλφκελα, ηελ ηερλνινγία, κέζα απφ ζρέδηα πνπ παξάγνπλ γηα απηφ 
ην ζθνπφ (Shepardson et al, 2007, Shepardson, 2002, Trend et al., 2000, Reunie & Jarvis, 
1995, Dove et al. 1999). Οη έξεπλεο απηέο, πινπνηήζεθαλ κε  παηδηά ηνπ δεκνηηθνχ θαη κφλν 
κηα απφ απηέο πεξηιακβάλεη ζην δείγκα ηεο θαη παηδηά λεπηαγσγείνπ (Shepardson, 2002). 
Δπίζεο, νη εξεπλεηέο δελ εμεγνχλ γηαηί ελέηαμαλ ην ζρέδην ζην κεζνδνινγηθφ ηνπ ζρεδηαζκφ. 
Κπξηαξρεί απιψο ε άπνςε φηη ε δσγξαθηθή είλαη κηα ζπλήζεο θαη νηθεία δξαζηεξηφηεηα γηα 
ηα παηδηά απηήο ηεο ειηθίαο. Χζηφζν, νη Trend et al. (2000)  ζρνιηάδνπλ ηε δξαζηεξηφηεηα 
ζρεδίαζεο ππνζηεξίδνληαο φηη γηα λα ηα θαηαλνήζνπκε ηα ζρέδηά ησλ παηδηψλ είλαη ζεκα-
ληηθφ λα αθνχζνπκε ηηο αθεγήζεηο ηνπο. Απιέο εξσηήζεηο κπνξνχλ λα ηα ελζαξξχλνπλ λα 
κηιήζνπλ γηα πξάγκαηα πνπ βξίζθνληαη πίζσ απφ ηηο εηθφλεο.  

Ζ θνηλσληθνπνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε  

Δθπξφζσπνη απηήο ηεο πξνζέγγηζεο πνπ κειεηνχλ ηηο ηδέεο ησλ παηδηψλ κηθξήο ειηθίαο απφ 
3 – 8 εηψλ (Fleer & Hardy, 1993, Fleer, 1997, Fleer & Robbins, 2003, Robbins, 2005) αζθνχλ 
έληνλε θξηηηθή ζηηο θιαζηθέο κεζφδνπο ηνπ νηθνδνκηζκνχ, πνπ ζηεξίδνληαη ζηηο αηνκηθέο 
ζπλεληεχμεηο, αθφκα θη φηαλ απηέο ζπλδπάδνληαη κε άιιεο ηερληθέο φπσο ζρέδην, εηθφλεο θαη 
πεηξάκαηα. Τπνζηεξίδνπλ φηη ππάξρεη κεζνδνινγηθφ πξφβιεκα φηαλ ε αηνκηθή ζπλέληεπμε 
απνηειεί ηελ κνλάδα αλάιπζεο, γηαηί έηζη αγλνείηαη ην ζπλνιηθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν ην 
παηδί αληιεί λφεκα γηα ηα πξάγκαηα γχξσ ηνπ. Απηφ ην πιαίζην νξίδεηαη απφ ην εηδηθφ πεξηε-
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ρφκελν φπνπ πινπνηείηαη κηα δξαζηεξηφηεηα, απφ πνιηηηζκηθά εξγαιεία πνπ ηε ζπλνδεχνπλ 
θαη απφ ηηο ηδηαίηεξεο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζεη ην παηδί κε ηνπο άιινπο (Robbins, 2005). 
Τηνζεηνχλ ινηπφλ, ηε κεζνδνινγία πνπ πξνηείλεηαη απφ ηελ Rogoff (1995) κε ηξία επίπεδα 
αλάιπζεο: ην αηνκηθφ (πνηεο είλαη νη ηδέεο ηνπ παηδηνχ θαη κέζα απφ πνηα δηαδηθαζία αιιά-
δνπλ, πσο αιιάδεη ε ζπκπεξηθνξά θαη ε ζπκκεηνρή ηνπ ζηε δξαζηεξηφηεηα θ.ι.π), ην δηα-
πξνζσπηθφ (ζρέζεηο, επηθνηλσλία, ξφινπο, θαζνδήγεζε θ.ι.π) θαη ην θνηλσληθφ πιαίζην 
(εξγαιεία φπσο βηβιία, ζρέδηα θ.ά, θψδηθεο ζπκπεξηθνξάο, αμίεο, απφςεηο θαη πξαθηηθέο 
θ.ά). 

Δπηπιένλ, νη Fleer & Hardy (1993) ππνγξακκίδνπλ φηη ε δηεξεχλεζε ησλ ηδεψλ, εηδηθά ησλ 
κηθξψλ παηδηψλ, εμαξηάηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο. Αλ ηα παηδηά δελ έρνπλ θίλεηξα θαη 
ελδηαθέξνλ γηα ηελ δξαζηεξηφηεηα, ε εκπινθή ηνπο ζα είλαη κεδεληθή έσο ειάρηζηε. Δπίζεο, 
αλ ε δξαζηεξηφηεηα βξίζθεηαη πέξα ηελ θνηλσληθή ηνπο εκπεηξία είλαη πνιχ πηζαλφλ λα κελ 
θαηαλννχλ ηελ «εξψηεζε», φπσο έρεη άιισζηε επηζεκάλεη θαη ε Donaldson (1991) ζην πα-
ξειζφλ. Σέινο, αλ νη γισζζηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο είλαη νξηαθέο δελ ζα είλαη δπλαηή ε δηάγλσ-
ζε ησλ πξαγκαηηθψλ ηνπο επηδφζεσλ.  

Φαίλεηαη ινηπφλ απαξαίηεην παξφκνηεο εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο λα πξνηείλνπλ πεξηερφκε-
λν κε λφεκα γηα ηα παηδηά, πνπ ζα βξίζθεηαη θνληά ζηηο εκπεηξίεο ηνπο θαη πνπ ζα κπνξεί λα 
ππνθηλήζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπο. Μηα ζηξαηεγηθή πνπ έρεη εθαξκνζηεί ζε νξηζκέλεο πεξηπηψ-
ζεηο είλαη ε αθήγεζε ηζηνξηψλ φπνπ ζηα πιαίζηα ηεο ηζηνξίαο αλαπηχζζεηαη έλαο δηάινγνο 
κε ην παηδί (Fleer & Hardy, 1993, Fleer, 1997, Fleer & Robbins, 2003, Robbins, 2005). ε 
απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, ηα δεδνκέλα θάλεθαλ λα είλαη πνιχ πην πινχζηα, αθνχ έδεημαλ φρη 
κφλν ηη ζθέθηεηαη ην παηδί εθείλε ηε ζηηγκή γηα έλα θπζηθφ θαηλφκελν, αιιά θαη πψο εμειίζ-
ζεηαη ε ζθέςε ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηαιφγνπ, πσο αιιάδεη ζπκπεξηθνξά θαη πσο ζηαδη-
αθά εκπιέθεηαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζηε δξαζηεξηφηεηα.  

H Robbins (2005) πξνηείλεη ηε ρξήζε θαη άιισλ πνιηηηζκηθψλ εξγαιείσλ, ηα νπνία είλαη 
νηθεία ζηα παηδηά θαη πνπ δξνπλ ζπκπιεξσκαηηθά κε ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν. Σέηνηα εξγαιεία 
κπνξεί λα είλαη ην ζρέδην, ην ηξαγνχδη, νη ζεκεηψζεηο, ε δξακαηνπνίεζε πνπ κπνξεί λα 
δηεπθνιχλνπλ ηα παηδηά λα ζθεθηνχλ, λα εθθξαζηνχλ θαη λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηνπο άιινπο 
(Robbins, 2005, Παπαλδξένπ & Βειινπνχινπ, 2000, Κακπεδά, 2003, Σάληαξνο θ.ά, 2004). 

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΓΙΑ ΣΙ ΙΓΔΔ ΣΧΝ ΠΑΙΓΙΧΝ 

Ζ θαηαγξαθή ησλ ηδεψλ ησλ παηδηψλ ζεσξείηαη πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ πξνζέγγηζε 
project, φρη κφλν ζηελ αξρή, αιιά θαη θαηά ηε δηάξθεηα θαη ζην ηέινο (Forman, 2000, Katz & 
Chard, 2004, Hayes & Symington,1988). 

Πσο αλαθαιχπηνπκε φκσο ηη μέξνπλ ηα παηδηά; Οη Helm & Katz, (2002) πξνηείλνπλ δηάθνξεο 
ηερληθέο, ηε ζπδήηεζε, ηελ αθήγεζε ηζηνξηψλ, ηε δξακαηνπνίεζε, ην ζρέδην, ηε γξαθή, ηηο 
θαηαζθεπέο. Ζ θαηάιιειε επηινγή ή ν ζπλδπαζκφο δχν θαη πεξηζζνηέξσλ κέζσλ κπνξεί λα 
είλαη  επζχλε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ αλάινγα κε ηα παηδηά ηεο ηάμεο ηνπ, ηελ πεξίζηαζε ή ην 
ζέκα. πσο ηνλίδεη ν Forman (1994, ζην Wright, 2007) θάζε κέζν έρεη εζσηεξηθά (απφ ηε 
θχζε ηνπ) εκπφδηα, αιιά θαη δπλαηφηεηεο πνπ επεξεάδνπλ ηα παηδηά λα ζθέθηνληαη, λα εθηε-
ινχλ θαη λα βγάδνπλ ζπκπεξάζκαηα.  

ηα πιαίζηα ηεο πξνζέγγηζεο ηνπ project  ε πην δηαδεδνκέλε δξαζηεξηφηεηα αλίρλεπζεο ησλ 
ηδεψλ ησλ παηδηψλ θαίλεηαη λα είλαη ην ζρέδην. Ζ Katz (2000, ζει. 81) κηιψληαο γηα ηελ παη-
δαγσγηθή πξνζέγγηζε ηνπ Reggio Emilia ζεκεηψλεη «νη παξαζηαηηθέο ηέρλεο ελζσκαηψλν-
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ληαη ζηελ εξγαζία απιψο σο επηπξφζζεηεο γιψζζεο πνπ είλαη πξνζβάζηκεο ζηα κηθξά παη-
δηά πνπ δελ είλαη αθφκα ηθαλά λα γξάςνπλ θαη λα δηαβάζνπλ κε ηνλ ζπκβαηηθφ ηξφπν». 
Πξφθεηηαη ινηπφλ, γηα έλαλ ελαιιαθηηθφ ηξφπν αλαπαξάζηαζεο απιψλ θαη θπξίσο ζχλζεησλ 
ηδεψλ πνπ ζπρλά απνηειεί ηελ «ηδαληθή γιψζζα». Μέζσ ηνπ ζρεδίνπ κπνξνχλ λα αλαθαιέ-
ζνπλ ζηελ κλήκε ηνπο εκπεηξίεο θνληηλέο ή καθξηλέο, λα επηθεληξψζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο 
ζε έλα θαηλφκελν κε πςειφ βαζκφ ζπγθέληξσζεο (Hayes & Symington,1988), λα δψζνπλ 
έκθαζε ζηα ζηνηρεία πνπ ηα ελδηαθέξνπλ, λα «δηακνξθψζνπλ»  ππνζέζεηο θαη πξνβιέςεηο  
(Forman, 2000, Katz & Chard, 2004). Παξάιιεια, ηα ζρέδηα απνηεινχλ έλα ζεκείν αλαθν-
ξάο γηα ηηο επεξρφκελεο ζπδεηήζεηο. Απνηεινχλ έλα ηζρπξφ κέζν επηθνηλσλίαο θαη βνεζνχλ 
ηα παηδηά λα εθθξαζηνχλ ιεθηηθά θαη λα δηαηππψζνπλ εξσηήζεηο (Forman, 2000, Hayes & 
Symington, 1988, Hayes et al. 1994). Πνιινί ππνγξακκίδνπλ φηη ηα ζρέδηα ησλ παηδηψλ δελ 
ζα είραλ θαλέλα λφεκα απφ κφλα ηνπο ρσξίο ηελ θαηαγξαθή ησλ ζρνιίσλ ησλ ίδησλ ησλ 
παηδηψλ (Katz, 2000, Trend et al., 2000). Ηδηαίηεξα ηα παηδηά πνπ ηα θαηαθέξλνπλ ηδηαίηεξα 
ζην ζρέδην ελψ πζηεξνχλ ζε άιινπο ηξφπνπο έθθξαζεο, κέζσ απηνχ κπνξνχλ λα εθθξα-
ζηνχλ, λα ζθεθηνχλ θαη κεξηθέο θνξέο λα κνηξαζηνχλ ηηο ζθέςε ηνπο αθφκα θαη κε ην ιφγν.  

Μηα άιιε επξέσο δηαδεδνκέλε παηδαγσγηθή πξαθηηθή, επίζεο νηθεία ζηα παηδηά ε αθήγεζε 
ηζηνξηψλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αλίρλεπζε ησλ ηδεψλ ηνπο γηα δηάθνξα ζέκαηα. 
Μέζα απφ ην ζελάξην κηαο ηζηνξίαο, ε δξαζηεξηφηεηα αλίρλεπζεο κπνξεί λα απνθηήζεη λφε-
κα γηα ηα παηδηά, λα ηξαβήμεη ην ελδηαθέξνλ ηνπο θαη λα ηα δηεπθνιχλεη λα κηιήζνπλ γηα ηηο 
εκπεηξίεο ηνπο θαη λα πεξηγξάςνπλ πσο θαηαλννχλ έλα θπζηθφ θαηλφκελν γηα παξάδεηγκα. 
Ζ ηζηνξία ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε κε απηφ ην ζηφρν βνήζεζε ηα παηδηά λα 
εθθξαζηνχλ πξνθνξηθά, κε ην ζρέδην, αιιά θαη κε δξακαηνπνίεζε (Fleer & Hardy, 1993, 
Κακπεδά, 2003).  

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ 

πσο δηαπηζηψλεηαη ε αλίρλεπζε ησλ ηδεψλ ησλ παηδηψλ γηα θπζηθέο έλλνηεο θαη θαηλφκελα 
δελ απνηειεί πιένλ απζηεξά θαη κφλν αληηθείκελν έξεπλαο. Αληίζεηα, θαίλεηαη λα αλαδεηθλχ-
εηαη ε αλαγθαηφηεηα λα πηνζεηεζεί σο παηδαγσγηθή πξαθηηθή γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ κηθξψλ 
παηδηψλ ζηηο ΦΔ (Ραβάλεο, 1999).  

Ζ αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε δείρλεη φηη ε θνηλσληθνπνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε θαίλεηαη λα 
βξίζθεηαη πην θνληά ζηελ εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα. Απηή ε ζέζε ππνλνεί φηη ε εθπαί-
δεπζε ησλ παηδηψλ ζηηο ΦΔ ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη φρη κφλν ζηηο νκνηφηεηεο αιιά θπξίσο 
ζηηο δηαθνξέο ηεο αλάπηπμεο ηεο ζθέςεο ησλ παηδηψλ. Μνηάδεη, ινηπφλ, λα κελ είλαη αξθεηφ 
λα νξγαλψλεη ν εθπαηδεπηηθφο πξνγξάκκαηα γηα ηηο ΦΔ κε βάζε ηηο ηδέεο ησλ παηδηψλ φπσο 
εκθαλίδνληαη ζηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία. Αληίζεηα, θαίλεηαη λα είλαη απαξαίηεηε ε πξνζαξ-
κνγή ησλ πξνγξακκάησλ ζηηο εθάζηνηε θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο ζπλζήθεο θάζε ηδηαίηεξεο 
εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο. Σα ίδην ην ΓΔΠΠ δίλεη έκθαζε ζηε «ζηήξημε ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπ-
ηφηεηαο θαη ηεο γιψζζαο φισλ ησλ παηδηψλ» (ΓΔΠΠ, ζει. 586), γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη 
ν/ε εθπαηδεπηηθφο ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο ζα πξέπεη λα ιάβεη ζνβαξά ππφςε ηνπ ηα ζπ-
γθεθξηκέλα παηδηά ηεο ηάμεο ηνπ, κε ηα ηδηαίηεξα θνηλσληθά θαη πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά 
ηνπο, ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν θαη ηα λνήκαηα πνπ απηά κεηαθέξνπλ απφ ην ζπίηη 
ηνπο θαη ηε θνηλφηεηα ζηελ νπνία δνπλ. Θα πξέπεη δειαδή, λα γίλεη φ ίδηνο ν/ε εθπαηδεπηηθφο 
εξεπλεηήο ηεο ηάμεο ηνπ, αμηνπνηψληαο βεβαίσο ηα δεδνκέλα ησλ ζρεηηθψλ εξεπλψλ. Απφ 
φπνηα πξνζέγγηζε θαη αλ πξνέξρνληαη, κπνξεί λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη σο ζεκείν έλαξμεο ηνπ 
δηθνχ ηνπ ζρεδηαζκνχ γηα ηελ αλίρλεπζε θαη θαηαλφεζε ησλ γλψζεσλ ησλ παηδηψλ ηεο ηά-
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μεο ηνπ γηα έλα θπζηθφ θαηλφκελν ή έλλνηα.  

Οη κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο εηδηθά ηεο θνηλσληθνπνιηηηζκηθήο πξνζέγγηζεο ζε ζπλδπα-
ζκφ κε ηηο παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο ηεο πξνζέγγηζεο project, δηακνξθψλνπλ λέεο πξννπηηθέο 
γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ κηθξψλ παηδηψλ ζηηο ΦΔ, φπνπ ε αλίρλεπζε ησλ ηδεψλ ησλ παηδηψλ 
ηεο εθάζηνηε νκάδαο ζα απνηειεί ην ζεκείν έλαξμεο θάζε εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ, θαη σο 
πεγή έκπλεπζεο ζα θαζνδεγεί ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ ζηηο επφκελεο θάζεηο ηεο εθπαηδεπηηθήο 
δηαδηθαζίαο.   

Χζηφζν ε πηζαλφηεηα πηνζέηεζεο κηα ηέηνηαο πξννπηηθήο εγείξεη λέα εξσηήκαηα πνπ αμίδεη 
λα κειεηεζνχλ εξεπλεηηθά. Με πνην ηξφπν ιεηηνπξγνχλ ηα δηάθνξα πνιηηηζκηθά εξγαιεία 
φπσο π.ρ ην ζρέδην θαη ε αθήγεζε ηζηνξηψλ θαηά ηελ αλίρλεπζε ησλ ηδεψλ ησλ παηδηψλ; 
Δίλαη ζε ζέζε ν/ε εθπαηδεπηηθφο ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο λα αλαιάβεη έλα ηέηνην ξφιν θαη 
θάησ απφ πνηεο πξνυπνζέζεηο; Πσο αμηνινγνχληαη θαη πσο αμηνπνηνχληαη ηα δεδνκέλα θάζε 
δηεξεχλεζεο; Πσο ζα επηιέμεη θαηάιιειεο δξαζηεξηφηεηεο, εληαγκέλεο ζηα ζπγθεθξηκέλα 
θνηλσληθνπνιηηηζκηθά πιαίζηα κε ζηφρν ηελ εμέιημε ησλ ηδεψλ ησλ παηδηψλ;   
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ΠΔΡΙΛΖΦΖ: ηφρνο ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο ήηαλ λα δηεξεπλεζνχλ νη ηδέεο θαη ε ζηάζε ησλ 
ζπκκεηερφλησλ καζεηψλ ζε δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ αηκφζθαηξα, ηηο πεγέο ηεο αηκνζθαη-
ξηθήο ξχπαλζεο θαη ηεο ζρέζεο ηεο κε ηε κεηεσξνινγία, γεληθφηεξα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα 
φπσο γηα παξάδεηγκα ην Θεξκνθήπην, νη Κιηκαηηθέο Αιιαγέο, ην Πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην 
θ.ιπ. Δπίζεο λα δηεξεπλεζεί ε δπλαηφηεηα ησλ καζεηψλ σο πξνο ηε ρξήζε επηζηεκνληθψλ 
ελλνηψλ ηεο Φπζηθήο θαζψο θαη νη πξνεγνχκελεο- πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο ηνπο πνπ ηνπο 
βνεζνχλ ζηελ θαηαλφεζε απιψλ ή πνιχπινθσλ πεξηβαιινληηθψλ δεηεκάησλ. Ζ έξεπλα έγηλε 
κε ηε κέζνδν ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, πήξαλ κέξνο εθαηφ καζεηέο Λπθείνπ πνπ θνηηνχλ ζηελ 
Γ΄ Λπθείνπ θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2007-2008. Ζ πξνέιεπζε ησλ καζεηψλ ήηαλ αλνκνηνγελήο: 

απφ αζηηθέο, αγξνηηθέο θαη εκηνξεηλέο πεξηνρέο.  

ΛΔΞΔΙ-ΚΛΔΙΓΙΑ:  ελαιιαθηηθέο ηδέεο, αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε, πεξηβαιινληηθή ξχπαλζε, 
θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ηξχπα ηνπ φδνληνο 

 

 

ΔΙΑΓΧΓΖ 

Οη καζεηέο κέζσ ησλ κεηαμχ ηνπο αιιειεπηδξάζεσλ θαη κέζα απφ ηελ θνηλσληθή επαθή θαη 
ηε γιψζζα αξρίδνπλ λα νηθνδνκνχλ έλα επξχ θάζκα ηδεψλ γηα ην πψο „„ιεηηνπξγεί‟‟ ν θφ-
ζκνο. Οη απφςεηο ησλ καζεηψλ γηα ηα θαηλφκελα νκαδνπνηνχληαη θαη ζπγθξνηνχλ εξκελεπ-
ηηθά πξφηππα πνπ θαηαγξάθνληαη ζπλήζσο σο ελαιιαθηηθέο ηδέεο- πξνυπάξρνπζεο ηδέεο 
ησλ παηδηψλ, δηαηζζεηηθέο ηδέεο ή επηζηήκε ησλ παηδηψλ. Οη εξκελείεο θαη νη αληηιήςεηο ησλ 
καζεηψλ είλαη ζπρλά αληηθαηηθέο αιιά παξνπζηάδνπλ ζηαζεξφηεηα θαη δχζθνια αιιάδνπλ 
αθφκα θαη κεηά ηε δηδαζθαιία (Driver, 1993). 

Πνιιέο έξεπλεο έρνπλ γίλεη ζρεηηθά κε ηηο απφςεηο ησλ καζεηψλ γηα ηα πεξηβαιινληηθά δεηή-
καηα. Ζ Παληνχια Υ (2005, 64) αλαθέξεη πσο ν Κφθθνηαο (2002) αλαθεξφκελνο ζε κηα 
έξεπλα πνπ έγηλε ζηελ Ακεξηθή, ηα παηδηά ειηθίαο 13 εηψλ έρνπλ αλαπηχμεη κεγαιχηεξε θαηα-
λφεζε ηεο νηθνινγηθήο θξίζεο, πάιη δελ ζπκπεξηιακβάλνπλ θάπνην πιηθφ ζηνλ πξνβιεκαηη-
ζκφ ηνπο γηα ηε ξχπαλζε, νχηε έρνπλ ζαθή εηθφλα γηα ην πψο θαη ηη βιάπηεη ε ξχπαλζε. 
Μέρξη ηελ ειηθία ησλ 16 εηψλ νη καζεηέο έρνπλ πηνζεηήζεη έλα κεγάιν αξηζκφ ζρεηηθψλ ελ-
λνηψλ θαη κπνξνχλ λα θάλνπλ ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο. πλερίδνπλ λα ππάξρνπλ ελαιιαθηη-
θέο ηδέεο, φπσο: 
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Οηηδήπνηε είλαη θπζηθφ, δελ κπνξεί λα είλαη ξχπαλζε. 

Σα βηνινγηθψο δηαζπψκελα πιηθά δελ είλαη ξχπνη. 

Σα ζηεξεά απφβιεηα ζηηο ρσκαηεξέο δελ απνηεινχλ ξχπαλζε. 

Σν αλζξψπηλν γέλνο είλαη άθζαξην σο είδνο. 

ηελ ίδηα εξγαζία (Παληνχια Υ, φ.π., 65) αλαθέξεη πσο ζε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 
απφ ηνπο ηαπξίδνπ θαη Μαξηλφπνπιν (1999) έδεημε πσο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο νη ζπκκεηέ-
ρνληεο καζεηέο ζεσξνχλ ην θαηλφκελν ηεο ξχπαλζεο ηνπηθφ, ελψ ζε δχν εξγαζίεο ηνπ 
Stanisstreet θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ (2004) ζθνπφο ήηαλ λα δηεξεπλεζνχλ νη ηδέεο ησλ κα-
ζεηψλ γηα ηνλ θαζαξφ θαη κνιπζκέλν αέξα, ηη πηζηεχνπλ γηα ηηο πεξηβαιινληηθέο θαη βηνινγη-
θέο ζπλέπεηεο ηεο ξχπαλζεο, θαζψο θαη ηη πξέπεη λα γίλεη γηα ηε κείσζε ηεο αηκνζθαηξηθήο 
ξχπαλζεο. Σα απνηειέζκαηα (Παληνχια Υ, φ.π., 66), έδεημαλ πσο ηα παηδηά δε γλσξίδνπλ 
ηθαλνπνηεηηθά ηε ζχζηαζε ηνπ αέξα. Γηα παξάδεηγκα πηζηεχνπλ πσο ζηνλ θαζαξφ αέξα ην 
νμπγφλν είλαη πεξηζζφηεξν απφ ην άδσην, ελψ ην αληίζεην κπνξεί λα ζπκβαίλεη ζην κνιπ-
ζκέλν αέξα. Απφ ηελ άιιε θαίλεηαη λα είλαη θαιά ελεκεξσκέλνη γηα ηηο ζπλέπεηεο ηεο ξχ-
παλζεο θαη φζνλ αθνξά ζην ηη πξέπεη λα γίλεη. Οη πην πνιινί καζεηέο πηζηεχνπλ πσο ε 
ελεκέξσζε, ε ππεπζπλφηεηα θαη ε λνκνζεζία κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζε αληίζεζε κε ηε 
θνξνινγία θαη ηα πξφζηηκα.  

Οη ελαιιαθηηθέο ηδέεο ησλ καζεηψλ έρνπλ γεληθφηεηα θαη δηαρξνληθή ηζρχ, παξφιν πνπ κεξη-
θέο απφ απηέο δηαθνξνπνηνχληαη κε ηελ αλάπηπμε ηνπ καζεηή ή ηελ επίδξαζε ηεο δηδαζθαιί-
αο. Οη ηδέεο απηέο είλαη επαξθείο γηα ηνπο καζεηέο γηα ηελ εξκελεία ησλ θαηλνκέλσλ θαη ζπ-
γθξνηνχλ κηα απηνζπλεπή σο έλα βαζκφ γλσζηηθή δνκή κε πεξηνξηζκέλε ηζρχ. Πνιιέο θν-
ξέο επεξεάδνληαη ειάρηζηα απφ ηελ παξαδνζηαθή ή ηελ πεηξακαηηθή δηδαζθαιία (Φχιινο 
θ.ά., 1993). 

Πνιινί εξεπλεηέο (Gilbert, Osborne & Fensham, 1982) ππνζηεξίδνπλ φηη νη ελαιιαθηηθέο 
ηδέεο ησλ παηδηψλ, ηηο νπνίεο απνθαινχλ θαη επηζηήκε ησλ καζεηψλ, δελ απνηεινχλ ηα ζπ-
λεζηζκέλα ιάζε ρσξίο ηδηαίηεξε ζεκαζία, αιιά λνεηηθέο θαηαζθεπέο ηηο νπνίεο ηα παηδηά 
ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα εξκελεχζνπλ ηα θαηλφκελα. Με απηή ηελ έλλνηα, νη ηδέεο ησλ παηδηψλ 
απνηεινχλ απηνδχλακα ζρήκαηα πνπ φκσο δηαθέξνπλ απφ ην επηζηεκνληθφ πξφηππν ζην 
φηη εξκελεχνπλ δηαθνξεηηθά ηα θαηλφκελα. 

Οη παξαηεξήζεηο π.ρ. γίλνληαη απνδεθηέο ή απνξξίπηνληαη αλ είλαη ζε αξκνλία ή φρη κε ηηο 
πξνζδνθίεο ηνπο. Αθφκα θαη νη εξσηήζεηο πνπ θάλνπλ θαη θαη‟ επέθηαζε ν ηξφπνο πνπ εξκε-
λεχνπλ ηα απνηειέζκαηα ζηα νπνία θαηαιήγνπλ θαίλεηαη λα επεξεάδνληαη απφ ηα λνεηηθά 
ζρήκαηα πνπ δηαζέηνπλ (Driver, 1985). 

ΔΡΔΤΝΑ 

ηελ έξεπλα πνπ έγηλε, ζηα πιαίζηα απηήο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, κε ηε κέζνδν ηνπ 
εξσηεκαηνινγίνπ πήξαλ κέξνο 100 καζεηέο ηεο Σξίηεο Λπθείνπ ηνπ 3νπ Γεληθνχ Λπθείνπ Α-
γξηλίνπ. Ζ πξνέιεπζε ησλ καζεηψλ είλαη αλνκνηνγελήο- απφ αζηηθέο, αγξνηηθέο, εκηνξεηλέο 
πεξηνρέο. Σν δείγκα ήηαλ ηπραίν θαη βνιηθφ. Δπηιέρζεθε λα είλαη καζεηέο ηεο Σξίηεο Λπθείνπ 
θπξίσο επεηδή έρνπλ νινθιεξψζεη ζηε Γεπηέξα Λπθείνπ ηα πξνγξάκκαηα Πεξηβαιινληηθήο 
Δθπαίδεπζεο θαζψο επίζεο θαη ηε Υεκεία Γεληθήο Παηδείαο Β΄ Λπθείνπ πνπ έρεη αξθεηέο 
αλαθνξέο ζε αληηθείκελα πνπ ζίγνληαη ζην εξσηεκαηνιφγην. Απφ απηνχο ην 15% έρεη επηιέμεη 
λα αθνινπζήζεη ηελ ζεηηθή θαηεχζπλζε, ην 38% ηελ ηερλνινγηθή θαη ην ππφινηπν 47% ηελ 
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ζεσξεηηθή. Απφ ηνπο καζεηέο κφλν ην 23% έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζε Πξνγξάκκαηα Πεξηβαιιν-
ληηθήο Δθπαίδεπζεο θαηά ην παξειζφλ. Σα δεδνκέλα  απηά πξνέθπςαλ απφ ηηο δχν πξψηεο 
εξσηήζεηο ηνπ θιεηζηνχ ηχπνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 

ηφρνο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα δηεξεπλεζνχλ νη ηδέεο ησλ ζπκκεηερφλησλ καζεηψλ ζε δεηήκαηα 
ζρεηηθά κε ηελ αηκφζθαηξα, ηηο πεγέο ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο θαη ηεο ζρέζεο ηεο κε ηε 
κεηεσξνινγία, γεληθφηεξα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα φπσο γηα παξάδεηγκα ην Θεξκνθήπην, νη 
Κιηκαηηθέο Αιιαγέο, ην Πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην θ.ιπ. Δπίζεο λα δηεξεπλεζεί ε δπλαηφηεηα 
ησλ καζεηψλ σο πξνο ηε ρξήζε επηζηεκνληθψλ ελλνηψλ ηεο Φπζηθήο θαζψο θαη νη πξνυ-
πάξρνπζεο γλψζεηο ηνπο πνπ ηνπο βνεζνχλ ζηελ θαηαλφεζε πεξηβαιινληηθψλ δεηεκάησλ.   

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα επξήκαηα απφ ηηο ππφινηπεο εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνιν-
γίνπ. 

Δξψηεζε 3. Ζ αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε είλαη: 

α) Φαηλφκελν πνπ εκθαλίζηεθε ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. 

β) Φαηλφκελν πνπ εκθαλίζηεθε κεηά ηελ βηνκεραληθή επαλάζηαζε. 

γ) Φαηλφκελν πνπ εκθαλίζηεθε απφ ηα πξψηα ρξφληα ηεο λνκαδηθήο δσήο ηνπ αλζξψπνπ. 

  
ρήκα 1: Απαληήζεηο Δξψηεζεο 3 

Μφλν 7 καζεηέο απάληεζαλ ζσζηά επηιέγνληαο ηελ απάληεζε Γ. Οη πεξηζζφηεξνη (73%) 
έδσζαλ ηελ απάληεζε Β, πνπ ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί σο ε ελαιιαθηηθή ηδέα ησλ καζε-
ηψλ. Δλψ 20 επέιεμαλ ηελ απάληεζε Α. 

Δξψηεζε 4. Ζ αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε εκθαλίδεηαη: 

α) Μφλν ζε βηνκεραληθέο πεξηνρέο. 

β) Κπξίσο ζε βηνκεραληθέο πεξηνρέο, αιιά θαη ζε γεηηνληθέο κε απηέο πεξηνρέο. 

γ) Παληνχ, ζε αζηηθά θέληξα, ζηελ χπαηζξν αιιά θαη ζε βηνκεραληθέο πεξηνρέο. 

  
ρήκα 2: Απαληήζεηο Δξψηεζεο 4 

ηελ εξψηεζε απηή, ππάξρεη ηζνξξνπία κεηαμχ απηψλ πνπ απάληεζαλ ζσζηά ην Γ (51%) 
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θαη απηψλ πνπ επέιεμαλ ηελ απάληεζε Β (48%). Ίζσο δηθαηνινγείηαη γηαηί νη δχν απαληή-
ζεηο δελ είλαη εληειψο αληίζεηεο, αθνχ ε Β πεξηέρεηαη ζηελ πιεξέζηεξε απάληεζε Γ.  

Δξψηεζε 5. ε πηζαλά επεηζφδηα ξχπαλζεο, ηη πηζηεχεηε πσο κπνξεί λα ζπκβεί ζηνπο 

θαηνίθνπο ησλ πεξηνρψλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ηα επεηζφδηα απηά; 

α) Μπνξεί λα πξνθιεζνχλ πξνβιήκαηα πγείαο πνπ είλαη νπσζδήπνηε αλαζηξέςηκα. 

β) Μπνξεί λα πξνθιεζνχλ πξνβιήκαηα πγείαο πνπ πηζαλφλ λα νδεγήζνπλ ζηνλ ζάλαην. 

γ) Γελ επεξεάδεηαη ζε ζεκαληηθά ε πγεία, παξά κφλν ε δηάζεζε ησλ αλζξψπσλ θαη πηζα-
λφλ εκθαλίδνληαη πξνβιήκαηα ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

  
ρήκα 3: Απαληήζεηο Δξψηεζεο 5 

Απφ ηηο απαληήζεηο ζηελ εξψηεζε 5, πάλσ απφ ηνπο κηζνχο καζεηέο (55) επέιεμαλ ζσζηά 
ην Β. Οη 29 έδσζαλ ηελ ιηγφηεξν απνθαξδησηηθή απάληεζε Α, ελψ νη 16 κνηάδεη λα κελ 
έρνπλ ζπλεηδεηνπνηήζεη ην πφζν ζνβαξά πξνβιήκαηα κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ ηε ξχπαλ-
ζε θαη επέιεμαλ ηελ απάληεζε . 

Δξψηεζε 6. Οη αέξηνη ξχπνη παξάγνληαη θπξίσο: 

α) Απφ θπζηθέο πεγέο (ρισξίδα, σθεαλνχο, αλέκνπο, βηνκάδα, εθαίζηεηα θ.ιπ.). 

β) Απφ ηελ αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα (βηνκεραλίεο, κέζα κεηαθνξάο, θεληξηθή ζέξκαλζε). 

γ) Γελ γλσξίδσ.  

  
ρήκα 4: Απαληήζεηο Δξψηεζεο 6 

ηελ εξψηεζε 6, παξαηεξείηαη ίζσο ε κεγαιχηεξε αζηνρία ζηηο απαληήζεηο. Μφλν έλαο κα-
ζεηήο απφ ηνπο εθαηφ απάληεζε ζσζηά ην Α. Οη 87 απάληεζαλ πσο θπξίσο ππεχζπλε είλαη 
ε αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα (Β) θαη 12 επέιεμαλ ην «δελ γλσξίδσ» (Γ). Ζ ελαιιαθηηθή ηδέα 
ζπλδέεηαη κε ην γεγνλφο πσο ζην κπαιφ ησλ πεξηζζφηεξσλ καζεηψλ- ε αηκνζθαηξηθή ξχ-
παλζε είλαη θαηλφκελν πνπ εκθαλίζηεθε κεηά ηελ βηνκεραληθή επαλάζηαζε, άξα είλαη ινγη-
θφ λα ζεσξείηαη πσο νη αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο δεκηνπξγνχλ, ζπληεξνχλ θαη επηηείλνπλ 
ην πξφβιεκα. Οπζηαζηηθά νη αέξηνη ξχπνη παξάγνληαη θπξίσο απφ θπζηθέο πεγέο, απηφ πνπ 
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άιιαμε ηα δεδνκέλα φκσο, είλαη ε ζπλερψο απμαλφκελε πνζφηεηα ησλ ξχπσλ πνπ νθείιν-
ληαη ζε αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο. Σν ηειηθφ απνηέιεζκα είλαη ε δηαηάξαμε ηεο ηζρχνπζαο 
ηζνξξνπίαο αθνχ πιένλ νη αλζξσπνγελείο ξχπνη, ζαλ πνζνζηφ επί ηνηο εθαηφ είλαη πνιχ 
πεξηζζφηεξνη ζε ζρέζε κε ην πξφζθαην παξειζφλ. 

Δξψηεζε 7. Σα επεηζφδηα ξχπαλζεο πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο νθείινληαη 

ζε: 

α) Ξαθληθή αχμεζε ηεο εθπνκπήο ησλ ξχπσλ. 

β) Γπζκελείο κεηεσξνινγηθέο ζπλζήθεο πνπ πεξηνξίδνπλ ηελ δπλαηφηεηα δηάρπζεο ησλ 
ξχπσλ. 

γ) Καθφο ζρεδηαζκφο ησλ πφιεσλ ψζηε λα κελ κπνξεί λα ππνδερζνχλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο 
πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζε απηέο. 

δ) Γελ γλσξίδσ.  

  
ρήκα 5: Απαληήζεηο Δξψηεζεο 7 

ηελ παξαπάλσ εξψηεζε, νη 37 καζεηέο δηάιεμαλ ηελ απάληεζε Α. Οη 17 έδσζαλ ζσζηά 
ηελ απάληεζε Β, ελψ νη 32 πνπ απάληεζαλ ηελ απάληεζε Γ „„αθνπκπάλε‟‟ έλα επξχηεξν πε-
ξηβαιινληηθφ πξφβιεκα πνπ έρεη λα θάλεη κε ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ πφιεσλ, αιιά φρη ηνλ ππξή-
λα ηεο εξψηεζεο απηήο πνπ εμεηάδεη ηελ αηηία δεκηνπξγίαο ησλ επεηζνδίσλ ξχπαλζεο. 

Δξψηεζε 8. Καηά ηελ γλψκε ζαο, άζρεκεο ζπλζήθεο δηαζπνξάο ησλ ξχπσλ απφ ην ζε-

κείν εθπνκπήο ηνπο κπνξεί λα ζεσξεζνχλ: 

α) πλζήθεο αληηθπθιψλσλ-βαξνκεηξηθά πςειά πνπ ζπλδπάδνληαη κε θαηξφ ειηφινπζην θαη 
αζζελείο αλέκνπο. 

β) Δπηθξάηεζε δπλαηψλ αλέκσλ κε κεηαβιεηή δηεχζπλζε. 

γ) πλζήθεο αζηάζεηαο ζην ζηξψκα αλάκεημεο κε έληνλεο αλαηαξαθηηθέο θηλήζεηο ηνπ αέξα. 

δ) Γελ γλσξίδσ. 

 
ρήκα 6: Απαληήζεηο Δξψηεζεο 8 
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ηελ Δξψηεζε 8, νη 22 καζεηέο απάληεζαλ ζσζηά ηελ Α. Ζ ζσζηή απάληεζε (Α) ζηελ εξψ-
ηεζε απηή ζπλδέεηαη κε ηελ πξνεγνχκελε (Δξψηεζε 7) εηδηθά γηα θάπνηνλ πνπ ηελ απάληεζε 
ζσζηά. Οη 18 επέιεμαλ ηελ απάληεζε Β, ελψ νη 30 έδσζαλ ηελ απάληεζε Γ. εκαληηθφ πν-
ζνζηφ ησλ ζπκκεηερφλησλ (30%) επέιεμαλ λα δψζνπλ ηελ απάληεζε Γ- „„Γελ γλσξίδσ‟‟. 

Δξψηεζε 9. Καηά ηελ γλψκε ζαο σο ζεξκνθξαζηαθή αλαζηξνθή ζα ζεσξνχζαηε: 

α) Σελ θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία ε ζεξκνθξαζία κεηψλεηαη θαζψο πάκε ζε κεγαιχηεξα 
χςε. 

β) Σελ θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία ε ζεξκνθξαζία απμάλεηαη θαζψο πάκε ζε κεγαιχηεξα 
χςε. 

γ) Μηα θαηάζηαζε έληνλεο αζηάζεηαο ζηελ αηκφζθαηξα. 

δ) Γελ γλσξίδσ. 

 
ρήκα 7: Απαληήζεηο Δξψηεζεο 9 

Ζ παξαπάλσ εξψηεζε είλαη κηα αξθεηά δχζθνιε εξψηεζε, κηαο θαη νη καζεηέο ηνπ ιπθείνπ 
δελ έρνπλ δηδαρζεί επίζεκα ηνπιάρηζηνλ ηη είλαη ζεξκνθξαζηαθή αλαζηξνθή, ε απάληεζε 
πνπ ζπγθέληξσζε ηηο πεξηζζφηεξεο απαληήζεηο (47) είλαη ε Γ, πνπ πξνζεγγίδεη, ιαλζαζκέλα 
βέβαηα, ηελ ζεξκνθξαζηαθή αλαζηξνθή σο κηα θαηάζηαζε έληνλεο αζηάζεηαο ζηελ αηκφ-
ζθαηξα. Οη 12 επέιεμαλ ηελ απάληεζε Α, ελψ ζσζηά απάληεζαλ νη 14 επηιέγνληαο ηελ απά-
ληεζε Β. εκαληηθφ πνζνζηφ ησλ ζπκκεηερφλησλ (25%) επέιεμαλ λα δψζνπλ ηελ απάληεζε 
Γ- „„Γελ γλσξίδσ‟‟. 

Δξψηεζε 10. ηελ δηαδηθαζία δηάρπζεο ησλ ξχπσλ ηη είλαη απηφ πνπ παίδεη θαζνξηζηηθφ 

ξφιν θαηά ηελ γλψκε ζαο; 

α) Σν είδνο ησλ ξχπσλ, δειαδή αλ ζα είλαη αέξηνη ξχπνη ή αησξνχκελα ζσκαηίδηα. 

β) Ζ κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο ηεο πεξηνρήο πνπ παξάγνληαη νη ξχπνη.  

γ) Σν κηθξνθιίκα ηεο πεξηνρήο πνπ παξάγνληαη νη ξχπνη. 

δ) Οη νξηδφληηνη θαη θαηαθφξπθνη άλεκνη πνπ επηθξαηνχλ. 

 
ρήκα 8: Απαληήζεηο Δξψηεζεο 10 
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ηελ Δξψηεζε 10, ε πην δεκνθηιήο απάληεζε ήηαλ ε Α κε 38 καζεηέο λα ηελ επηιέγνπλ. Οη 
13 καζεηέο δηάιεμαλ ηελ απάληεζε Β, ελψ νη 27 επέιεμαλ ηελ απάληεζε Γ. σζηά απάληε-
ζαλ νη 22 καζεηέο πνπ επέιεμαλ ηελ απάληεζε Γ. 

Δξψηεζε 11. Ζ πνηφηεηα ηνπ αέξα ζε θιεηζηνχο ρψξνπο (θαηνηθίεο, θηίξηα γξαθείσλ θ.η.ι) 

θαηά ηελ γλψκε ζαο: 

α) Δίλαη πάληα θαιχηεξε απφ ηελ αληίζηνηρε γηα ηνπο αλνηρηνχο ρψξνπο, εηδηθά ζε πφιεηο. 

β) Δμαξηάηαη απφ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο θαη φρη απφ ηα πιηθά θαηα-
ζθεπήο. 

γ) Δμαξηάηαη απφ ηνλ αεξηζκφ, ηνλ θπζηθφ θσηηζκφ-δξνζηζκφ θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ 
ρψξσλ απηψλ. 

δ) Γελ μέξσ 

  
ρήκα 9: Απαληήζεηο Δξψηεζεο 11 

Ζ εξψηεζε 11 πνπ αθνξά ζηελ πνηφηεηα ηνπ αέξα ζε θιεηζηνχο- εζσηεξηθνχο ρψξνπο, νη 
απαληήζεηο Α θαη Β επηιέρζεθαλ απφ 9 καζεηέο ε θαζεκία. Οη 68 καζεηέο επέιεμαλ ζσζηά 
ηελ απάληεζε Γ. Οη ππφινηπνη 14 καζεηέο επέιεμαλ ηελ απάληεζε Γ-„„Γελ μέξσ‟‟. 

Δξψηεζε 12. Οη θιηκαηηθέο αιιαγέο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα, πξνβιεκαηίδνπλ έληνλα ηνπο 

επηζηήκνλεο γηαηί:  

α) Πξψηε θνξά επεξεάδεηαη ηφζν πνιχ ην θιίκα ηεο Γεο. 

β) Γελ αλήθνπλ νη αιιαγέο απηέο ζε θάπνηα αλακελφκελε δηαδηθαζία κεηαβνιήο ηνπ θιίκα-
ηνο-δελ είλαη δειαδή κέξνο θάπνηαο πεξηνδηθήο κεηαβνιήο. 

γ) Γελ γλσξίδσ 

 

ρήκα 10: Απαληήζεηο Δξψηεζεο 12 

ηελ εξψηεζε 12 πνπ αθνξά ζηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο, νη 41 καζεηέο έδσζαλ ηελ απάληεζε 
Α. Απηφ είλαη ιάζνο αλ ζθεθηεί θαλείο ηηο ηεξάζηηεο αιιαγέο πνπ ζπλέβεζαλ ζηνλ πιαλήηε 
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ζηα δηζεθαηνκκχξηα ρξφληα ηεο χπαξμήο ηνπ (ζεξκέο πεξίνδνη, παγεηψλεο θ.ιπ.). Οη 45 κα-
ζεηέο επέιεμαλ ζσζηά ηελ απάληεζε Β θαη νη ππφινηπνη 14 καζεηέο επέιεμαλ ηελ απάληεζε 
Γ-„„Γελ γλσξίδσ‟‟. 

Δξψηεζε 13. Λφγσ ηεο αχμεζεο ηεο κέζεο παγθφζκηαο ζεξκνθξαζίαο εθηηκάηαη πσο ζα 
αλέιζεη ε „„κέζε ζηάζκε‟‟ ηεο ζάιαζζαο θαη ζα θηλδπλεχζνπλ αξθεηέο παξά-

θηηεο πεξηνρέο. Καηά ηελ γλψκε ζαο: 

α) Απηφ ζα ζπκβεί ζε θάζε πεξίπησζε.  

β) Απηφ ζα ζπκβεί κφλν αλ ιηψζνπλ πάγνη πνπ ζεσξνχληαλ γηα ρξφληα θνκκάηη ηεο ζηεξηάο. 

γ) Απνθιείεηαη λα ζπκβεί θάηη ηέηνην γηαηί ε ζηάζκε ηεο ζάιαζζαο είλαη παληνχ ε ίδηα θαη 
ζηαζεξή. 

δ) Γελ γλσξίδσ.  

 
ρήκα 11: Απαληήζεηο Δξψηεζεο 13 

ηελ παξαπάλσ εξψηεζε, ππάξρεη έλα πνιχ ζεκαληηθφ πνζνζηφ (68%) ησλ καζεηψλ πνπ 
απάληεζαλ ζσζηά επηιέγνληαο ηελ απάληεζε Β. 13 καζεηέο επέιεμαλ ηελ απάληεζε Β, ελψ 
7 καζεηέο έδεημαλ λα πηζηεχνπλ πσο ε ζηάζκε ηεο ζάιαζζαο είλαη παληνχ ε ίδηα θαη ζηαζε-
ξή. Σέινο νη ππφινηπνη 16 καζεηέο επέιεμαλ λα δψζνπλ ηελ απάληεζε Γ-„„Γελ γλσξίδσ‟‟. 

Δξψηεζε 14.  Σν θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ είλαη ππεχζπλν γηα: 

α) Σελ αχμεζε ηεο κέζεο εκεξήζηαο εθπνκπήο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζηελ αηκφζθαηξα.  

β) Σελ αχμεζε ηεο κέζεο θαηαλάισζεο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζηελ αηκφζθαηξα. 

γ) Σελ άλνδν ηεο ζηάζκεο ησλ ιηκλψλ πνπ βξίζθνληαη ζε ρακειφ πςφκεηξν. 

δ) Δθδήισζε έληνλσλ θαη ζπρλά κε αλακελφκελσλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ. 

ε)  Γελ γλσξίδσ. 

 
ρήκα 12: Απαληήζεηο Δξψηεζεο 14 
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Ζ εξψηεζε 14 πνπ αθνξά ζην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ, νη 56 απφ ηνπο εθαηφ καζεηέο, 
απάληεζαλ ζσζηά πσο ην θαηλφκελν ζπλδέεηαη κε ηελ εκθάληζε- εθδήισζε έληνλσλ θαη 
ζπρλά κε αλακελφκελσλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ. Οη 23 καζεηέο πνπ επέιεμαλ ην Α, θαίλεηαη 
λα κπέξδεςαλ ηελ αηηία κε ην απνηέιεζκα! Πνιχ ιηγφηεξνη (7 καζεηέο) επέιεμαλ λα απαληή-
ζνπλ ηελ Β, έλαο κφλν έδσζε ηελ απάληεζε Γ, ελψ 13 καζεηέο έδσζαλ ηελ απάληεζε Δ 
„„Γελ γλσξίδσ‟‟. 

Δξψηεζε 15.  Σν θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζηελ αηκφζθαηξα: 

 α) Μνηάδεη κε ηε ιεηηνπξγία ελφο ζπλεζηζκέλνπ ζεξκνθεπίνπ.  

 β) Δίλαη ππεχζπλν γηα ηε κείσζε ηνπ φδνληνο ζηελ αλψηεξε αηκφζθαηξα.  

 γ) Δίλαη ππεχζπλν γηα ηελ αχμεζε ηνπ φδνληνο ζηελ αλψηεξε αηκφζθαηξα.  

 δ) Σίπνηα απφ ηα παξαπάλσ. 

  
ρήκα 13: Απαληήζεηο Δξψηεζεο 15 

ηελ εξψηεζε 15, νη καζεηέο κνηάδεη λα κελ εκπηζηεχνληαη ην πξνθαλέο ζην βαζκφ πνπ 
ίζσο αλακελφηαλ ηνπιάρηζηνλ. Μφλν 30 απφ ηνπο εθαηφ επέιεμαλ ηελ απάληεζε Α. Οη απα-
ληήζεηο Β θαη Γ απέζπαζαλ ζεκαληηθφ αξηζκφ επηινγψλ, 23 θαη 33 αληίζηνηρα. Οη ππφινηπνη 
14 καζεηέο επέιεμαλ ηελ απάληεζε Γ-„„Σίπνηα απφ ηα παξαπάλσ‟‟. 

Δξψηεζε 16.  Πνην απφ ηα παξαθάησ απνηειεί πεξηβαιινληηθφ πξφβιεκα: 

α) Ζ αχμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ φδνληνο ζηα αλψηεξα ζηξψκαηα ηεο αηκφζθαηξαο.  

β) Ζ κείσζε ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ φδνληνο ζηα αλψηεξα ζηξψκαηα ηεο αηκφζθαηξαο.  

γ) Ζ αχμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο αησξνχκελσλ ζσκαηηδίσλ ζηνλ βπζφ ηεο ζάιαζζαο, 

δ) Γελ μέξσ 

 
ρήκα 14: Απαληήζεηο Δξψηεζεο 16 

ηελ Δξψηεζε 16, νη 39 απάληεζαλ ζσζηά ην Β, νη 28 πνπ απάληεζαλ ην Α, κάιινλ ζπγρέ-
νπλ ην „„θαθφ‟‟ κε ην „„θαιφ‟‟ φδνλ. Γειαδή ην φδνλ ζηελ ηξνπφζθαηξα θαη ην φδνλ ζηε ζηξαηφ-
ζθαηξα αληίζηνηρα. Οη 7 επέιεμαλ ηελ απάληεζε Γ θαη ηέινο 26% ησλ καζεηψλ έδσζε ηελ 
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απάληεζε Γ-„„Γελ μέξσ‟‟, αξθεηά ζεκαληηθφ πνζνζηφ γηα έλα ηφζν γλσζηφ θαη πνιπζπδεηε-
κέλν ζέκα. 

Δξψηεζε 17.  Ση πξέπεη λα κελ πεξηέρνπλ ηα ζπξέη ψζηε λα κε βιάπηνπλ ην πεξηβάιινλ: 

α) Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα. 

β) Σεηξαρισξάλζξαθεο.  

γ) Μφιπβδν.  

δ) Σξηρισξνκεζάλην. 

ε) Γελ μέξσ 

 
ρήκα 15: Απαληήζεηο Δξψηεζεο 17 

ηελ παξαπάλσ εξψηεζε δεηείηαη απφ ηνπο καζεηέο λα απαληήζνπλ θάηη πνπ έρνπλ νπσζ-
δήπνηε δηδαρζεί φινη ζηε Υεκεία Β΄ Λπθείνπ Γεληθήο Παηδείαο (Τ.ΠΔ.Π.Θ, 1999α) θαη ζηε 
Φπζηθή Καηεχζπλζεο Γ΄ Λπθείνπ (Τ.ΠΔ.Π.Θ, 1999β). Παξφια απηά ην πνζνζηφ ησλ ζσζηψλ 
απαληήζεσλ είλαη κφλν 37%. Αξθεηέο επηινγέο είρε ε απάληεζε Α (20%). Δπίζεο ην 29% 
απφ ηνπο καζεηέο επέιεμαλ ηελ απάληεζε Δ-„„Γελ μέξσ‟‟, αμηνζεκείσην πνζνζηφ γηα έλα 
ζέκα αηρκήο. 

Δξψηεζε 18. Ζ ζπλζήθε ηνπ Κηφην δεζκεχεη ηηο ζπκβαιιφκελεο ρψξεο ψζηε λα πξνρσξή-

ζνπλ ζηνλ πεξηνξηζκφ: 

α) Σεο εμάπισζε ησλ ππξεληθψλ φπισλ.  

β) Σεο εθπνκπήο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζηελ αηκφζθαηξα. 

γ) Σεο εθπνκπήο ρισξίνπ ζηελ αηκφζθαηξα. 

δ) Γελ μέξσ 

 
ρήκα 16: Απαληήζεηο Δξψηεζεο 18 

Ζ εξψηεζε 18, πνπ αθνξά ζην Πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην θαη ζηηο ππνγξαθείζεο εθεί ζπλζήθεο, 
νη απαληήζεηο δελ ήηαλ ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεηηθέο. Μφλν ην 36% ησλ καζεηψλ θαίλεηαη λα 
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μέξεη ζε ηη αθνξά θαη απαληά ζσζηά ην Β, 16 καζεηέο πνπ απάληεζαλ ην Α, 10 απφ ηνπο 
εθαηφ καζεηέο επέιεμαλ ηελ απάληεζε Γ, ελψ αξθεηά εληππσζηαθφ (38%) είλαη ην πνζνζηφ 
απηψλ πνπ επέιεμαλ ηελ απάληεζε Γ-„„Γελ μέξσ‟‟. ε θάζε πεξίπησζε απηφ ην γεγνλφο δελ 
είλαη θαζφινπ ελζαξξπληηθφ. 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Απφ ηνπο εθαηφ καζεηέο πνπ πήξαλ κέξνο ζην εξσηεκαηνιφγην νη 15 θνηηνχλ ζηελ Θεηηθή 
Καηεχζπλζε, νη 38 ζηελ Σερλνινγηθή θαη νη 47 ζηελ Θεσξεηηθή θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2007-
2008. Οη 22 απφ απηνχο έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζε πξνγξάκκαηα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο 
ή έρνπλ επηιέμεη ην αληίζηνηρν επηιεγφκελν κάζεκα ζηε Β΄ Λπθείνπ, ελψ νη ππφινηπνη 78 φρη. 
Σα ζπλνιηθά απνηειέζκαηα γηα ηνπο εθαηφ καζεηέο είλαη πεξίπνπ ζε ηζνξξνπία (Πίλαθεο 1 
θαη 2) κε ηα απνηειέζκαηα ησλ δηαθφξσλ „„ππνθαηεγνξηψλ‟‟ θαη «μερσξίδνπλ» ζε θάπνηεο 
εξσηήζεηο κφλν (Δξσηήζεηο 5, 12, 14 & 16) νη καζεηέο ηεο Θεηηθήο Καηεχζπλζεο.  

Πίλαθαο 1: Πνζνζηά ζσζηψλ απαληήζεσλ γηα ην ζπλνιηθφ δείγκα θαη ζχγθξηζε 

κε ηα αληίζηνηρα πνζνζηά αλά θαηεχζπλζε θνίηεζεο. 

 
 

 

 

σζηέο 
απαληήζεηο 

πλνιηθφ 
δείγκα 

Θεηηθή 
Καηεχζπλζε 

Θεσξεηηθή 
Καηεχζπλζε 

Σερλνινγηθή 
Καηεχζπλζε 

Δξψηεζε 3 7% 7% 11% 3% 

Δξψηεζε 4 51% 47% 57% 45% 

Δξψηεζε 5 55% 80% 49% 53% 

Δξψηεζε 6 1% 0% 0% 3% 

Δξψηεζε 7 17% 13% 23% 11% 

Δξψηεζε 8 22% 13% 19% 29% 

Δξψηεζε 9 16% 27% 15% 13% 

Δξψηεζε 10 22% 27% 19% 21% 

Δξψηεζε 11 68% 80% 68% 61% 

Δξψηεζε 12 45% 87% 30% 47% 

Δξψηεζε 13 64% 80% 72% 45% 

Δξψηεζε 14 56% 87% 49% 53% 

Δξψηεζε 15 30% 47% 15% 42% 

Δξψηεζε 16 39% 80% 28% 34% 

Δξψηεζε 17 37% 36% 28% 42% 

Δξψηεζε 18 36% 27% 32% 39% 
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Πίλαθαο 2: Πνζνζηά ζσζηψλ απαληήζεσλ γηα ην δείγκα καζεηψλ πνπ ζπκκεηεί-
ραλ ζε καζήκαηα θαη πξνγξάκκαηα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο 
(Π.Δ) θαη ζχγθξηζε κε ηα αληίζηνηρα πνζνζηά απηψλ πνπ δελ παξαθν-

ινχζεζαλ. 

 
 

Απφ ηνλ Πίλαθα 1 παξαηεξείηαη θαιχηεξε απφδνζε γηα ηνπο καζεηέο ηεο Θεηηθήο Καηεχζπλ-
ζεο ζηελ Δξψηεζε 5 κε ζσζηέο απαληήζεηο 80% έλαληη 55% ηνπ γεληθνχ ζπλφινπ, ζηελ 
Δξψηεζε 12 κε ζσζηέο απαληήζεηο 87% έλαληη 45%, ζηελ Δξψηεζε 14 κε ζσζηέο απαληή-
ζεηο 87% έλαληη 56% θαη ζηελ Δξψηεζε 16 κε ζσζηέο απαληήζεηο 80% έλαληη 39% ηνπ γελη-
θνχ ζπλφινπ. Γελ επηιέρζεθαλ άιιεο εξσηήζεηο κε κηθξφηεξεο απνθιίζεηο. ηνλ  Πίλαθα 2 
θαίλεηαη πσο νη δηαθνξέο κεηαμχ απηψλ πνπ είραλ παξαθνινπζήζεη πξνγξάκκαηα Π.Δ θαη 
απηψλ πνπ δελ είραλ παξαθνινπζήζεη δελ είλαη αμηνζεκείσηεο, νχηε παξαηεξείηαη θάπνηα 
ζπγθεθξηκέλε ηάζε λα απαληνχλ θαιχηεξα νη καζεηέο ηεο κηαο θαηεγνξίαο. πγθεθξηκέλα ζε 
επηά εξσηήζεηο (5, 8, 9, 13, 14, 15 & 16) απαληνχλ θαιχηεξα νη κελ (Π.Δ), ζε επηά επίζεο (3, 
4, 6, 7, 10, 11 & 17) νη δε (φρη Π.Δ) θαη ζε δχν εξσηήζεηο (12 & 18) ππάξρνπλ ίδηα πνζνζηά. 

Πξέπεη λα πξνβιεκαηίζεη, ην γεγνλφο φηη νη καζεηέο πνπ αζρνιήζεθαλ κε Πεξηβαιινληηθά 
Θέκαηα (κε εθπαηδεπηηθέο εθδξνκέο, εξγαζίεο project θ.ιπ.), δελ θαίλεηαη λα γλσξίδνπλ θαιχ-
ηεξα θαη δελ απαληνχλ ζσζηά έλα εξσηεκαηνιφγην κε ηέηνηα δεηήκαηα. 

 

σζηέο 
απαληήζεηο 

Μαζεηέο κε ζπκκεην-
ρή ζε πξνγξάκκαηα 

Π.Δ 

Μαζεηέο ρσξίο ζπκκεην-
ρή ζε πξνγξάκκαηα Π.Δ 

Δξψηεζε 3 4,5% 8% 

Δξψηεζε 4 45% 53% 

Δξψηεζε 5 59% 54% 

Δξψηεζε 6 0% 1% 

Δξψηεζε 7 14% 18% 

Δξψηεζε 8 27% 21% 

Δξψηεζε 9 23% 14% 

Δξψηεζε 10 18% 23% 

Δξψηεζε 11 64% 69% 

Δξψηεζε 12 45% 45% 

Δξψηεζε 13 73% 62% 

Δξψηεζε 14 64% 54% 

Δξψηεζε 15 36% 28% 

Δξψηεζε 16 41% 38% 

Δξψηεζε 17 27% 40% 

Δξψηεζε 18 36% 36% 
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ΠΔΡΙΛΖΦΖ: Ζ παξνχζα έξεπλα αμηνινγεί ηηο αξρηθέο ηδέεο ησλ καζεηψλ Πξσηνβάζκηαο 
Δθπαίδεπζεο αλαθνξηθά κε ηνλ θχθιν δσήο ησλ θπηψλ. ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ εμήληα 
καζεηέο απφ ηέζζεξα Γεκνηηθά ρνιεία, ηξία αγξνηηθά θαη έλα αζηηθφ. Σα δεδνκέλα ζπιιέ-
ρζεθαλ κέζσ εκη-δνκεκέλσλ, πξνζσπηθψλ θαη δηαγλσζηηθψλ ζπλεληεχμεσλ, νη νπνίεο 
δηήξθεζαλ πεξίπνπ είθνζη ιεπηά ε θάζε κία. ηφρνο ησλ ζπλεληεχμεσλ ήηαλ ε ζπγθέληξσζε 
ησλ αξρηθψλ ηδεψλ ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηηο θάζεηο ζην θχθιν δσήο ησλ θπηψλ, ηα ζηάδη-
α απφ ηα νπνία ζπγθξνηείηαη ν θχθινο δσήο ελφο θπηνχ θαζψο θαη ηνπο παξάγνληεο/
ζπλζήθεο πνπ ζεσξνχλ απαξαίηεηνπο ζηα ζηάδηα ηεο δσήο ελφο θπηνχ. Απφ ηα απνηειέζκα-
ηα πξνθχπηνπλ ηξία πξφηππα καζεηψλ αλαθνξηθά κε ηηο θάζεηο ηνπ θχθινπ δσήο ησλ θπ-
ηψλ, έμη πξφηππα ζρεηηθά κε ηα ζηάδηα ηνπ θχθινπ δσήο ησλ θπηψλ αιιά θαη δεθαηξείο παξά-

γνληεο πνπ ζεσξνχληαη φηη δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δσή ελφο θπηνχ. 

ΛΔΞΔΙ–ΚΛΔΙΓΙΑ: αξρηθέο ηδέεο, θπηά, θχθινο δσήο, πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε 

 

ΔΙΑΓΧΓΖ 

Σηο ηειεπηαίεο δχν δεθαεηίεο, αξθεηνί εξεπλεηέο, ζθνπεχνληαο λα εκπινπηίζνπλ ηελ γλψζε 
καο γηα ηελ κάζεζε επηζηεκνληθψλ ελλνηψλ, επηρείξεζαλ λα αλαθαιχςνπλ ηηο ηδέεο ησλ 
παηδηψλ γηα βηνινγηθέο έλλνηεο θαη πσο απηέο ζπκβάιινπλ ζηε κάζεζε ηνπο γηα ηελ επηζηή-
κε (Shepardson 2002). ηηο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ, ηα παηδηά θηίδνπλ ηελ θαηαλφεζε 
ησλ βηνινγηθψλ ελλνηψλ κέζσ άκεζσλ, πξαγκαηηθψλ εκπεηξηψλ κε δσληαλά φληα, ηνλ θχθιν 
δσήο ηνπο θαη ην θπζηθφ ηνπο πεξηβάιινλ. (National Research Council, 1996). Οη έξεπλεο 
έδεημαλ φηη ηα παηδηά θαη νη ελήιηθεο ζπρλά αλαπηχζζνπλ αληηιήςεηο γηα ην θπζηθφ ηνπο 
θφζκν δηαθνξεηηθέο απφ απηέο πνπ παξνπζηάδνληαη απφ ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα 
(Osborne & Freyberg 1985), ελψ νη Wandersee et al. (1994), ζε έξεπλα ηνπο ζρεηηθά κε ην 
ζέκα απηφ δηαπίζησζαλ φηη νη αξρηθέο ηδέεο ησλ παηδηψλ βαζίδνληαη ζηηο πξνζσπηθέο ηνπο 
εκπεηξίεο πνπ πξνέξρνληαη απφ παξαηήξεζε, θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε θαη γισζζηθέο 
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ζπκβάζεηο πνπ επεξεάδνπλ ηελ κάζεζή ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ησλ Φπζηθψλ Δπηζηε-
κψλ ζην ζρνιείν. 

πγθεθξηκέλα, νη έξεπλεο γηα ηηο ηδέεο ησλ παηδηψλ γηα ηα θπηά εζηίαζαλ ζηηο απφςεηο ησλ 
παηδηψλ γηα ηε δσή ηνπ θπηνχ (Huang, 1996), πνηεο δπζθνιίεο παξνπζηάδνληαη ζηε δηαδηθα-
ζία κάζεζεο (Tull 1993), πνηεο είλαη νη ελαιιαθηηθέο ηδέεο πνπ πηζαλφλ λα έρνπλ (Chen & 
KU, 1999) θαη πψο ηα παηδηά θαηαλννχλ δηαθνξεηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ θπηνχ (Barman et al., 
2006). Χζηφζν, ιίγεο απφ απηέο είλαη πξφζθαηεο (Sanders, 2007), ελψ έξεπλα ζρεηηθά κε ηηο 
αξρηθέο ηδέεο ησλ παηδηψλ αλαθνξηθά κε ηηο θάζεηο θαη ηα ζηάδηα ηνπ θχθινπ δσήο ελφο 
θπηνχ θαζψο επίζεο θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ ηα παηδηά ζεσξνχλ απαξαίηεηνπο ζηε δσή 
ελφο θπηνχ, δελ έρεη βξεζεί. 

Ζ παξνχζα έξεπλα επηρεηξεί λα δψζεη απαληήζεηο ζηα πην θάησ εξεπλεηηθά εξσηήκαηα: 

1. Πψο νη καζεηέο αληηιακβάλνληαη ηηο θάζεηο ζην θχθιν δσήο ελφο θπηνχ (θχηξσζε, αλά-
πηπμε, αλαπαξαγσγή, ζάλαηνο) θαη πνηα πξφηππα αλαδεηθλχνληαη απφ ηα ζρέδηα ησλ 
καζεηψλ; 

2. Πψο ηνπνζεηνχλ θαη πσο επεμεγνχλ δνζκέλα ζηάδηα θχθινπ δσήο ζπγθεθξηκέλνπ θπηνχ 
(ζπφξνο, ξίδα, θχιια, άλζνο, θαξπφο, ζπφξνο); 

3. Πνηέο ζπλζήθεο  / παξάγνληεο ζεσξνχλ νη καζεηέο απαξαίηεηνπο ζηε δσή ελφο θπηνχ; 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ 

ηελ παξνχζα έξεπλα έιαβαλ κέξνο εμήληα καζεηέο, ηξηάληα θνξίηζηα θαη ηξηάληα αγφξηα, 
απφ  ηέζζεξα Γεκνηηθά ρνιεία ηεο Κχπξνπ, έλα αζηηθφ θαη ηξία αγξνηηθά. ην δείγκα, ην 
νπνίν επηιέγεθε θαηά ζηξψκαηα, ζπκκεηείραλ πέληε καζεηέο απφ θάζε ηάμε ηνπ Γεκνηηθνχ 
ρνιείνπ. Σα δεδνκέλα ζπιιέρζεθαλ κέζσ εκηδνκεκέλσλ, πξνζσπηθψλ θαη δηαγλσζηηθψλ 
ζπλεληεχμεσλ. Ζ δηάξθεηα θάζε ζπλέληεπμεο ήηαλ πεξίπνπ είθνζη ιεπηά.   

Γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηξία δηαθνξεηηθά εξεπλεηηθά εξγαιεία.  

Δξγαιείν 1, ρέδην θαη ε επεμήγεζε: νη καζεηέο θαινχληαλ λα ζρεδηάζνπλ ειεχζεξα, ρσ-
ξίο πεξηνξηζκνχο, πψο έλα ζπνξάθη γίλεηαη θπηφ θαη λα δψζνπλ ηηο απαξαίηεηεο εμεγήζεηο 
γηα φ,ηη ζρεδίαζαλ.  

Δξγαιείν 2, Κάξηεο πεξηπηψζεσλ: ζε θάζε παηδί δφζεθε κία ιεπθή θφιια θαη νθηψ θάξηεο 
φπνπ έδεηρλαλ ηα νθηψ ζηάδηα ηνπ θχθινπ ηεο δσήο ηνπ θπηνχ «κπηδειηά» ζε ηπραία ζεηξά. 
Σν παηδί έπξεπε λα ηα ηνπνζεηήζεη ζηε δηαδνρηθή ζεηξά πνπ ζεσξεί φηη αθνινπζεί ην θπηφ 
θαηά ηνλ θχθιν ηεο δσήο ηνπ θαη λα ηα θνιιήζεη ζηελ θφιια πνπ ηνπ δφζεθε. ηε θάζε απηή, 
ηα παηδηά έπξεπε λα εμεγήζνπλ ηη βιέπνπλ ζε θάζε θάξηα, λα αξηζκήζνπλ ηε ζεηξά πνπ 
έβαιαλ ηηο θάξηεο, λα αηηηνινγήζνπλ γηαηί ηνπνζέηεζαλ ηελ θάζε θάξηα ζηε ζπγθεθξηκέλε 
ζέζε θαη λα απαληήζνπλ ζην εξψηεκα ηη ζα γίλεη ζην θπηφ κεηά ην ηειεπηαίν ζηάδην πνπ 
ηνπνζέηεζαλ.  

Δξγαιείν 3, Δξψηεζε αλνηθηνχ ηχπνπ: δφζεθε ζηα παηδηά ην εμήο εξψηεκα «Έλαο ζπφ-
ξνο είλαη πνιχ κηθξφο. Έλα θπηφ είλαη πην κεγάιν. Πψο γίλεηαη ν ζπφξνο θπηφ»;  

Αθνινχζεζε ε θσδηθνπνίεζε ησλ αξρηθψλ ηδεψλ ησλ καζεηψλ. 
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ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Δξγαιείν 1, ρέδην θαη ε επεμήγεζε: γηα ην πψο γίλεηαη ν ζπφξνο θπηφ πξνέθπςαλ ηξία 
πξφηππα απφ ηα ζρέδηα ησλ καζεηψλ: 

Πξφηππν Α: ε θχηξσζε θαη αλάπηπμε ηνπ θπηνχ εμαληιείηαη ζε δχν ζηάδηα, θαηά ηα νπνία ην 
πξψην είλαη ν ζπφξνο θαη ην ηειηθφ ζηάδην είλαη είηε αλεπηπγκέλν θπηφ, είηε ινπινχδη ή θαξ-
πφο ή δέληξν. 

Πξφηππν Β: απεηθνλίδεηαη ε αλάπηπμε κφλν ηνπ ππέξγεηνπ ηκήκαηνο ηνπ θπηνχ θαη δελ γίλε-
ηαη θακία αλαθνξά ζην ππφγεην ηκήκα ηνπ θπηνχ.  

Πξφηππν Γ: απεηθνλίδεηαη ε αλάπηπμε ηφζν ηνπ ππέξγεηνπ ηκήκαηνο ηνπ θπηνχ φζν θαη ηνπ 
ππφγεηνπ. ρεηηθά κε ην πξφηππν απηφ, ηα ζρέδηα έρνπλ θαηαηαρζεί ζε ηξεηο ππνθαηεγνξίεο: 
ζε απηά φπνπ απεηθνλίδεηαη ηαπηφρξνλα ε αλάπηπμε ηνπ ππέξγεηνπ θαη ππφγεηνπ ηκήκαηνο, 
ζε απηά πνπ απεηθνλίδεηαη πξψηα ε αλάπηπμε ηνπ ππφγεηνπ ηκήκαηνο θαη αθνινπζεί ε αλά-
πηπμε ηνπ ππέξγεηνπ ηκήκαηνο θαη ζε απηά πνπ απεηθνλίδεηαη πξψηα ε αλάπηπμε ηνπ ππέξ-
γεηνπ ηκήκαηνο ηνπ θπηνχ. 

Ζ θχηξσζε ηνπ θπηνχ επηζεκαίλεηαη απφ ηα παηδηά θαη απεηθνλίδεηαη κφλν ζην ηξίην πξφηπ-
πν, θαζψο ζηα άιια δχν πξφηππα δελ γίλεηαη θάπνηα αλαθνξά γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ξίδαο. 

Δπηπιένλ, ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα σο κέξνο 
ηεο δηαδηθαζίαο θαηά ηελ νπνία γίλεηαη ν ζπφξνο θπηφ (πφηηζκα, ηνπνζέηεζε ζπφξνπ ζην 
πάησκα θαη ςέθαζκα) 

ρεηηθά κε ηελ απάληεζε ζην εξψηεκα ηη γίλεηαη κεηά ην ηειεπηαίν ζηάδην πνπ ζρεδίαζαλ νη 
καζεηέο, είθνζη ελλέα θνξέο αλαθέξεηαη ε αλάπηπμε ηνπ θπηνχ, ηέζζεξηο ε αλαπαξαγσγή, 
νθηψ θνξέο ν ζάλαηνο, έμη ε θχηξσζε θαη έμη θνξέο ν αλζξψπηλνο παξάγνληαο (πέληε θνξέο 
ην κάδεκα / θάγσκα ησλ θαξπψλ, ηξεηο ην πφηηζκα θαη κία θνξά ην θφςηκν ηνπ άλζνπο). 

Δξγαιείν 2, Κάξηεο πεξηπηψζεσλ: δφζεθαλ ζηα παηδηά νθηψ θάξηεο ζε ηπραία ζεηξά, νη 
νπνίεο απεηθφληδαλ ηα ζηάδηα ηεο δσήο ηνπ  θπηνχ «κπηδειηά». Απφ ηηο ηδέεο ησλ καζεηψλ 
πξνέθπςαλ έμη πξφηππα.  

Πξφηππν Α: νη καζεηέο ηνπνζεηνχλ ηα ζηάδηα ζηε ζσζηή ζεηξά 

Πξφηππν Β: νη καζεηέο δελ ρξεζηκνπνηνχλ φιεο ηηο θάξηεο γηα λα παξνπζηάζνπλ ηνλ θχθιν 
δσήο ηνπ θπηνχ.  

Πξνηχπν Γ: νη καζεηέο ηνπνζεηνχλ ηα πξψηα ηέζζεξα ζηάδηα νξζά (ζπφξνο, θχηξσζε, αλά-
πηπμε ξίδαο θαη θχιισλ) ελψ ηνπνζεηνχλ ηα ππφινηπα ηέζζεξα ζε αλαθαηεκέλε ζεηξά 
(αλζνθνξία, θαξπνθνξία θαη θαξπφδεζε).  

Πξφηππν Γ: παξ‟ φιν πνπ θαηά ηε ιεθηηθή επεμήγεζε ησλ ζηαδίσλ πεξηγξάθεηαη ζσζηά ε 
δηαδηθαζία ζρεκαηηζκνχ ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ θπηνχ, ηα ζηάδηα δελ ηνπνζεηνχληαη αθξηβψο 
ζηε ζσζηή ζεηξά, ρσξίο φκσο λα ηνπνζεηνχληαη κε πνιχ δηαθνξεηηθή ζεηξά απφ ην νξζφ 
πξφηππν.  

Πξφηππν Δ: ηα ζηάδηα ηνπνζεηνχληαη ζε κπεξδεκέλε ζεηξά θαη επηπιένλ, θαηά ηε ιεθηηθή 
επεμήγεζε ησλ ζηαδίσλ δελ πεξηγξάθεηαη νξζά ε δηαδηθαζία ζρεκαηηζκνχ ηνπ θχθινπ δσήο 
ηνπ θπηνχ. 

Πξφηππν Σ: παξ‟ φιν πνπ νη καζεηέο ηνπνζεηνχλ ηα ζηάδηα ζηε ζεηξά πνπ ζεσξνχλ νξζή, 
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δελ δηθαηνινγνχλ ηηο πξάμεηο ηνπο κε ιεθηηθή επεμήγεζε. 

ε κία πεξαηηέξσ αλάιπζε ηνπ πξνηχπνπ 1, κειεηήζεθε ε ιεθηηθή πεξηγξαθή πνπ έδηλε ν 
θάζε καζεηήο γηα θάζε θάξηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ πξψηε θάξηα νη εξεπλεηέο ζεψξεζαλ 
φηη νη καζεηέο έπξεπε λα αλαθέξνπλ φηη απεηθνλίδεηαη ν ζπφξνο, ζηελ δεχηεξε θάξηα ε ξίδα, 
ζηελ ηξίηε θαη ηέηαξηε θάξηα ηα θχιια θαη νη ξίδεο, ζηελ πέκπηε θάξηα ηα θχιια θαη ην 
άλζνο, ζηελ έθηε θάξηα ην άλζνο, ζηελ επφκελε ν θαξπφο θαη ην άλζνο θαη ζηελ ηειεπηαία 
θάξηα ν θαξπφο θαη ν ζπφξνο. 

Απφ ηελ παξαηήξεζε ηεο πεξηγξαθήο ησλ θαξηψλ πξνέθπςε φηη απφ ηνπο δεθανθηψ καζεηέο 
νη δεθαηξείο εληφπηζαλ θαη θαηνλφκαζαλ ην ζπφξν ζην πξψην ζηάδην, νη ελλέα αλαγλσξί-
δνπλ ηε ξίδα ζην δεχηεξν ζηάδην, ζην επφκελν ζηάδην νθηψ καζεηέο νλνκάδνπλ ηα θχιια θαη 
δχν ηε ξίδα ελψ ζην ηέηαξην ζηάδην νθηψ καζεηέο νλνκάδνπλ ηα θχιια θαη έμη ηε ξίδα. Αλα-
θνξηθά κε ην πέκπην ζηάδην, επηά καζεηέο αλαθέξνπλ ηα θχιια θαη ηξεηο ην άλζνο. ην έθην 
ζηάδην, νθηψ καζεηέο αλαγλσξίδνπλ ην άλζνο, ζην έβδνκν ζηάδην επηά καζεηέο νλνκάδνπλ 
ηνλ θαξπφ θαη ηξεηο καζεηέο ην άλζνο ελψ ζηελ ηειεπηαία θάξηα δέθα καζεηέο αλαθέξνπλ 
ηνλ θαξπφ θαη ηξεηο καζεηέο ηνλ ζπφξν. 

Αθνινχζσο, ε πξνζνρή καο επηθεληξψζεθε ζηνλ αξηζκφ ησλ ζηαδίσλ πνπ αλαγλσξίδεη ζπ-
λνιηθά ν θάζε καζεηήο. Έηζη, πξνθχπηεη φηη ηέζζεξηο καζεηέο δελ αλαγλσξίδνπλ θαλέλα 
ζηάδην, έμη καζεηέο αλαγλσξίδνπλ έλα ζηάδην, δψδεθα καζεηέο δχν ζηάδηα, επηά καζεηέο 
ηξία ζηάδηα, έληεθα καζεηέο ηέζζεξα ζηάδηα, νθηψ καζεηέο πέληε ζηάδηα, έμη καζεηέο έμη 
ζηάδηα θαη ηξεηο καζεηέο αλαγλσξίδνπλ επηά ζηάδηα. 

Σέινο, εζηηάζακε ηελ πξνζνρή καο ζηηο απαληήζεηο πνπ έδσζαλ ηα παηδηά γηα ην ηη γίλεηαη 
κεηά ηελ θάξηα πνπ ηνπνζέηεζαλ ηειεπηαία ζην θπηφ. Απφ ηνπο  πελήληα επηά καζεηέο πνπ 
έιπζαλ ην δεχηεξν κέξνο κφλν ηξηάληα έμη απάληεζαλ ζηελ εξψηεζε ηη γίλεηαη κεηά ζην θπ-
ηφ. Οη απαληήζεηο ησλ καζεηψλ απηψλ κπνξνχλ λα νκαδνπνηεζνχλ ζε πέληε θαηεγνξίεο: ζε 
απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα (π.ρ. πφηηζκα ηνπ θπηνχ, ζην κάδεκα ή 
θάγσκα θαξπψλ), ζηηο απαληήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζε αλάπηπμε ηνπ θπηνχ (π.ρ ζα κεγα-
ιψζεη ην θπηφ, ζα κεγαιψζνπλ ηα θχιια θαη ν βιαζηφο), ζηνλ ζπφξν ή θαξπφ, ζηελ θχηξσ-
ζε (π.ρ ζα βιαζηήζεη) θαη ζε απηέο πνπ δειψλνπλ φηη ηειεηψλεη ε δσή ηνπ θπηνχ (π.ρ μεξά-
ζεθε ηειείσο). 

Δξγαιείν 3, Δξψηεζε αλνηθηνχ ηχπνπ: ζην εξψηεκα: «Έλαο ζπφξνο είλαη πνιχ κηθξφο. 
Έλα θπηφ είλαη πην κεγάιν. Πψο γίλεηαη ν ζπφξνο θπηφ;» Μειεηψληαο ηηο απαληήζεηο ησλ 
καζεηψλ, πξνθχπηνπλ δεθαηξείο παξάγνληεο πνπ θαηνλνκάδνπλ ηα παηδηά φηη πξνθαινχλ 
ηελ αλάπηπμε ηνπ ζπφξνπ ζε θπηφ. Ο πην δεκνθηιήο παξάγνληαο κεηαμχ ησλ καζεηψλ είλαη 
ην λεξφ, αθνινπζεί ν αλζξψπηλνο παξάγνληαο, ην ρψκα, ην ιίπαζκα, ε αχμεζε ηνπ θπηνχ, ν 
ήιηνο, ε ξίδα, ηα θπηνθάξκαθα, ηα εζσηεξηθά αίηηα ηνπ θπηνχ, ν ρξφλνο, ν αέξαο, φηη ηξψεη 
ζπνξάθηα απφ άιια δέληξα ή θπηά θαη ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα. 

ηε ζπλέρεηα, δηαρσξίζακε ηνπο παξάγνληεο πνπ είλαη απαξαίηεηνη γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 
θπηνχ (λεξφ, ρψκα, ήιηνο θαη αέξαο) απφ ηνπο ππφινηπνπο θαη παξαηεξήζακε φηη έμη καζε-
ηέο αλαθέξζεθαλ κφλν ζε παξάγνληεο πνπ δελ είλαη απαξαίηεηνη γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ θπ-
ηνχ, δεθαέμη καζεηέο νλφκαζαλ ηνπο παξάγνληεο πνπ ρξεηάδεηαη έλα θπηφ γηα λα αλαπηπρζεί 
ελψ ηξηάληα έμη καζεηέο ζηελ απάληεζή ηνπο ζπκπεξηέιαβαλ ηφζν παξάγνληεο απαξαίηε-
ηνπο φζν θαη κε απαξαίηεηνπο γηα λα αλαπηπρζεί έλα θπηφ. 

Ο πίλαθαο πνπ αθνινπζεί (Πίλαθαο 1) ζπγθεληξψλεη ηα πξφηππα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηα 
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δχν πξψηα εξγαιεία ηεο έξεπλαο θαζψο θαη φζνπο παξάγνληεο νλνκάζηεθαλ απφ ηνπο κα-
ζεηέο σο απαξαίηεηνπο γηα λα γίλεη ν ζπφξνο θπηφ. 

Πίλαθαο 1:  Πξφηππα θαη παξάγνληεο απφ ηα ηξία εξγαιεία ηεο έξεπλαο 

 
 

 

ρέδην & 
Δπεμήγεζε 

Κάξηεο πεξηπηψζεσλ Δξψηεζε Αλνηθηνχ 
Σχπνπ 

Πξφηππν 
Ν 

(%) 
Πξφηππν 

Ν 
(%) 

Παξάγνληεο 
Ν 

(%) 
 1: Ζ θχηξσζε 
θαη αλάπηπμε 
εμαληιείηαη ζε 
2 ζηάδηα 

14 
23.7 

1: ηα ζηάδηα ηνπνζε-
ηνχληαη ζηε ζσζηή 
ζεηξά 

18 
31.6 

1: εζσηεξηθά αίηηα 4 
2.8 

 2: Αλάπηπμε 
ππέξγεηνπ 
ηκήκαηνο 
θπηνχ 

17 
28.8 

2: δελ ρξεζηκνπνηνχ-
ληαη φιεο νη θάξηεο 

3 
5.3 

2: λεξφ 42 
29.6 

3: Αλάπηπμε 
ππέξγεηνπ θαη 
ππφγεηνπ 
ηκήκαηνο 
θπηνχ 

28 
47.5 

3: ηα πξψηα 4 ζηάδηα 
ηνπνζεηνχληαη ζηε 
ζσζηή ζεηξά θαη ηα 
ππφινηπα κε αλαθαηε-
κέλε ζεηξά 

17 
29.8 

3: ρψκα 20 
14.1 

  4: ηα ζηάδηα δελ 
ηνπνζεηνχληαη νξζά 
αιιά ε ιεθηηθή πεξη-
γξαθή είλαη νξζή 

10 
17.5 

4: ιίπαζκα 16 
11.3 

  5: ηα ζηάδηα δελ 
ηνπνζεηνχληαη νξζά θαη 
ε ιεθηηθή πεξηγξαθή δελ 
είλαη νξζή 

7 
12.3 

5: αχμεζε ηνπ 
θπηνχ 

14 
9.9 

  6: δελ ππάξρεη ιεθηηθή 
επεμήγεζε 

2 
3.5 

6: ήιηνο 7 
4.9 

    7: αέξαο 2 
1.4 

    8: ξίδεο 5 
3.5 

    9: δηνμείδην ηνπ 
άλζξαθα 

1 
0.7 

    10: ρξφλνο 3 
2.1 

    11: ηξψεη ζπνξάθηα 
απφ δέληξα ή άιια 
θπηά 

2 
1.4 

    12.θπηνθάξκαθα 4 
2.8 

    13: αλζξψπηλνο 
παξάγνληαο 

22 
15.5 
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ΤΕΖΣΖΖ 

1. Πψο νη καζεηέο αληηιακβάλνληαη ηηο θάζεηο ζην θχθιν δσήο ελφο θπηνχ (θχηξσζε, αλά-
πηπμε, αλαπαξαγσγή, ζάλαηνο) θαη πνηα πξφηππα αλαδπθλείνληαη απφ ηα ζρέδηα ησλ καζε-

ηψλ; 

ην ζρεδηαζκφ ησλ ζηαδίσλ γηα ηε κεηαηξνπή ηνπ ζπφξνπ ζε θπηφ αξθεηνί καζεηέο αθή-
λνπλ ην ζπφξν ζηαζεξφ ζε φια ηα ζηάδηα, θαίλεηαη δειαδή λα κελ θαηαλννχλ φηη ε ζπγθε-
θξηκέλε δνκή ηνπ ζπφξνπ εμππεξεηεί ηε ιεηηνπξγία ηεο θχηξσζεο ελψ ζηε ζπλέρεηα κεηα-
βάιιεηαη θαη παχεη λα ππάξρεη. Ο αλζξψπηλνο παξάγνληαο αλαθέξεηαη ζε κεγάιν βαζκφ 
ζηηο θάζεηο ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ θπηνχ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ν θπξηφηεξνο ξφινο πνπ ηνπ 
δίλεηαη είλαη ην πφηηζκα. ηα πεξηζζφηεξα παηδηά είλαη ηθαλά λα απεηθνλίζνπλ ηφζν ηελ αλά-
πηπμε ηνπ ππφγεηνπ ηκήκαηνο φζν θαη ηνπ ππέξγεηνπ ηκήκαηνο ηνπ θπηνχ, ελψ νη πιείζηνη 
πηζηεχνπλ φηη κεηά ην ηειεπηαίν ζηάδην πνπ ζρεδίαζαλ ζπλερίδεηαη ε αλάπηπμε ηνπ θπηνχ. 

2. Πσο ηνπνζεηνχλ θαη πσο επεμεγνχλ δνζκέλα ζηάδηα θχθινπ δσήο ζπγθεθξηκέλνπ θπηνχ 

(ζπφξνο, ξίδα, θχιια, άλζνο, θαξπφο, ζπφξνο; 

Ο ζπφξνο είλαη ην ζηάδην πνπ αλαγλσξίδεηαη πεξηζζφηεξν απφ ηνπο καζεηέο ζηηο θάξηεο 
πεξηπηψζεσλ. 

Παξάιιεια, ην πξφηππν πέληε (φπνπ ηα ζηάδηα δελ ηνπνζεηνχληαη ζηε ζσζηή ζεηξά ελψ 
νχηε ε ιεθηηθή επεμήγεζε είλαη νξζή) είλαη ζπρλφηεξν ζηα παηδηά πνπ δηακέλνπλ ζηε πφιε. 
Δπηπξφζζεηα, φινη νη καζεηέο πνπ ζην δεχηεξν εξγαιείν δελ ηνπνζεηνχλ ηηο θάξηεο ζε ζεηξά 
είλαη παηδηά πνπ δηακέλνπλ ζηε πφιε. 

Ο αλζξψπηλνο παξάγνληαο αλαθέξεηαη θπξίσο ζηελ εξψηεζε ηη γίλεηαη κεηά ην ηειεπηαίν 
ζηάδην ηνπ θπηνχ (πφηηζκα, κάδεκα / θάγσκα θαξπψλ). 

Δπηπξφζζεηα, ηα πεξηζζφηεξα παηδηά είλαη ηθαλά λα ηνπνζεηήζνπλ ζε νξζή ζεηξά φιεο ηηο 
θάξηεο πνπ απεηθνλίδνπλ ηα ζηάδηα αλάπηπμεο ηνπ θπηνχ ή έζησ ηηο πξψηεο ηέζζεξηο 
(ζπφξνο, θχηξσζε, αλάπηπμε ξίδαο θαη θχιισλ) θαη λα ηνπνζεηήζνπλ ζε αλαθαηεκέλε ζεη-
ξά ηηο ππφινηπεο ηέζζεξηο (αλζνθνξία, θαξπνθνξία θαη θαξπφδεζε). Παξφια απηά, νη κηζνί 
πεξίπνπ καζεηέο αλαγλσξίδνπλ απφ κεδέλ κέρξη ηξεηο θάξηεο ζηαδίσλ ηεο δσήο ελφο θπηνχ. 
Παξάιιεια, ηα κέξε ηνπ θπηνχ φπνπ είλαη πην δχζθνιν γηα ηα παηδηά λα ηα αλαγλσξίζνπλ 
είλαη ε ξίδα θαη ην άλζνο. ζνλ αθνξά ηε ξίδα, ηα παηδηά πηζαλφλ λα κελ ηελ αλαγλσξίδνπλ 
επεηδή είλαη αδχλαην λα ηελ παξαηεξήζνπλ θαζψο βξίζθεηαη θάησ απφ ην ρψκα, ελψ ην 
άλζνο δελ ην αλαγλσξίδνπλ ίζσο ιφγσ ηνπ κηθξνχ ηνπ κεγέζνπο ζηηο θάξηεο πεξηπηψζεσλ ή 
επεηδή ηα παηδηά έρνπλ ζην κπαιφ ηνπο κφλν θάπνηα ηππηθά άλζε θαη δελ αλαγλσξίδνπλ ηα 
άλζε πνπ δελ αλήθνπλ ζε απηή ηελ θαηεγνξία.  

3. Πνηεο ζπλζήθεο / παξάγνληεο ζεσξνχλ νη καζεηέο απαξαίηεηνπο ζηε δσή ελφο θπηνχ; 

Ο πξψηνο παξάγνληαο πνπ νλνκάδνπλ νη καζεηέο σο απαξαίηεην γηα λα γίλεη ν ζπφξνο 
θπηφ είλαη ην λεξφ. Οη άιινη παξάγνληεο πνπ αλαθέξζεθαλ απφ ηα παηδηά αθνξνχζαλ ηφζν 
παξάγνληεο απαξαίηεηνπο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ θπηνχ (ήιηνο, αέξαο, ρψκα) φζν θαη παξά-
γνληεο πνπ δε ρξεηάδεηαη ην θπηφ (π.ρ θπηνθάξκαθα, αλζξψπηλνο παξάγνληαο). 

4. πκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ κειεηψληαο θαη ηα ηξία εξεπλεηηθά εξσηήκαηα; 

Παξαηεξψληαο ζπλνιηθά ηηο απαληήζεηο ησλ παηδηψλ θαη ηα πξφηππα πνπ θαηαλέκνληαη ζε 
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θάζε εξγαιείν, θαηαιήγνπκε ζε ηξία επίπεδα καζεηψλ πνπ ζα αλακέλεη ν εθπαηδεπηηθφο φηη 
ζα ππάξρνπλ ζηηο ηάμεηο πνπ ζα θιεζεί λα δηδάμεη. Αξρηθά, ππάξρνπλ νη καζεηέο πνπ ζπλν-
ιηθά έρνπλ ζην κπαιφ ηνπο ηε δηαδηθαζία ηεο θχηξσζεο θαη αλάπηπμεο ηνπ θπηνχ, ππάξρνπλ 
φκσο θαη θάπνηεο παξαλνήζεηο γηα ηνπο παξάγνληεο πνπ ζπληεινχλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ 
θπηνχ. Ζ άιιε νκάδα καζεηψλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο παξαηεξήζεηο πνπ πξναλαθέξζεθαλ 
είλαη νη καζεηέο πνπ γηα δηάθνξνπο ιφγνπο απαληνχλ κε ζπληνκία (εμαληινχλ ηε δηαδηθαζία 
ηεο αλάπηπμεο ηνπ θπηνχ ζε δχν ζηάδηα) ή απνθεχγνπλ λα απαληήζνπλ. Σέινο, ππάξρνπλ 
νη καζεηέο πνπ νη απαληήζεηο ηνπο είλαη πνιχ πινχζηεο, ζρεδηάδνπλ απφ ηέζζεξα κέρξη 
νθηψ ζηάδηα ζηελ αλάπηπμε ηνπ θπηνχ θαη αλαγλσξίδνπλ απφ ηέζζεξηο κέρξη επηά θάξηεο 
πεξηπηψζεσλ. 

5. Δηζεγήζεηο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ζπλεηζθνξά ηεο παξνχζαο έξεπλαο ζηελ αλαδφ-

κεζε ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο; 

Γηα λα κπνξέζνπλ νη καζεηέο ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ λα θαηαλνήζνπλ φηη ε δνκή ησλ κε-
ξψλ ηνπ θπηνχ εμππεξεηεί ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο, ζα πξέπεη λα κελ δηδάζθνληαη μερσξη-
ζηά αξρηθά ηε δνκή ησλ κεξψλ ηνπ θπηνχ ζηηο πξψηεο ηέζζεξηο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιεί-
νπ θαη ζηε ζπλέρεηα λα δηδάζθνληαη ηηο δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο ηνπ θπηνχ ζηελ Δ‟ ηάμε. Με ηνλ 
ηξφπν απηφ ηα παηδηά είλαη αδχλαην λα ζπλδέζνπλ δνκή θαη ιεηηνπξγία. Ζ αλαδφκεζε ηνπ 
Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία ησλ θπηψλ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ηάμεηο 
επηβάιιεηαη. ηφρνο ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο ζα πξέπεη λα απνηειεί ε αλάπηπμε ηνπ 
νπηηθνχ ππξήλα ησλ θνηλσληθψλ αλαπαξαζηάζεσλ. Παξφιν πνπ ίζσο ζεσξείηαη φηη ε δνκή 
πξνάγεη ηε γλψζε, σζηφζν είλαη ε ιεηηνπξγία πνπ αλαδεηθλχεη ηε δπλακηθή ησλ θαηλνκέλσλ 
θαη πνπ ηειηθά δηακνξθψλεη ηνλ νπηηθφ ππξήλα ησλ θνηλσληθψλ αλαπαξαζηάζεσλ ησλ κα-
ζεηψλ. Γίλνληαο έκθαζε ζηε ιεηηνπξγία, εληάζζνπκε ηε δνκή ζηε δπλακηθή ησλ θαηλνκέλσλ 
θαη πξνάγνπκε νινθιεξσκέλα πξφηππα γλσζηηθήο ηδηνπνίεζεο ηνπ θφζκνπ. 

Σαπηφρξνλα, θαιφ ζα είλαη ηα παηδηά, θαη ηδηαίηεξα ηα παηδηά ηεο πφιεο, λα εκπιέθνληαη ζε 
πεηξάκαηα ζρεηηθά κε ηε θχηξσζε θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ θπηνχ. Σα παηδηά βηψλνληαο ηε δηα-
δηθαζία ζα είλαη ζε ζέζε λα γλσξίζνπλ ηνπο παξάγνληεο πνπ ρξεηάδεηαη έλα θπηφ γηα λα 
αλαπηπρζεί θαη ζα απνθεπρζνχλ νη δηάθνξεο παξαλνήζεηο.  

Ζ ζπνπδαηφηεηα πνπ δίλνπλ ηα παηδηά ζηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα, επηβάιιεη ηελ αλάγθε 
γηα λα δηαρσξίζνπλ ζην κπαιφ ηνπο φηη ππάξρνπλ απηνθπή θπηά αιιά θαη θαιιηεξγνχκελα 
θπηά θαη δελ είλαη απαξαίηεην ζε θάζε πεξίπησζε λα εκπιέθεηαη ν άλζξσπνο. 

Αλ θαη ηα παηδηά έρνπλ κία νξζή γεληθή εηθφλα ζην κπαιφ ηνπο ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε ηνπ 
θπηνχ, δελ είλαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίζνπλ θαη λα νλνκάζνπλ ηη απεηθνλίδεη ην θάζε ζηάδην 
ηνπ θχθινπ δσήο μερσξηζηά. Ζ πξνζνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζα πξέπεη λα ζηξαθεί πξνο 
απηφ ην ζεκείν, ε δηαδηθαζία ηεο αλάπηπμεο ηνπ θπηνχ αθνχ παξνπζηάδεηαη νιηθά ζηα παη-
δηά ζα πξέπεη λα πξνζεγγίδεηαη ζπλζεηηθά· ζα πξέπεη δειαδή λα είλαη μεθάζαξν ζηα παηδηά 
ηη γίλεηαη ζε θάζε ζηάδην θαη κεηά λα ζπλδέεηαη κε ην επφκελν θαη λα επεμεγείηαη θαη απηφ κε 
ηε ζεηξά ηνπ.  
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ΠΔΡΙΛΖΦΖ:  Ζ έξεπλα επεδίσμε λα δηεξεπλήζεη ηηο ελαιιαθηηθέο αληηιήςεηο 23 θαζεγεηψλ 
βηνινγίαο πνπ παξαθνινπζνχζαλ ην πξφγξακκα πξνυπεξεζηαθήο θαηάξηηζεο θαηά ηε ζρνιη-
θή ρξνληά 2006-07 θαη 499 καζεηψλ Β‟ Λπθείνπ, γηα ηε ξνή κάδαο θαη ελέξγεηαο ζε έλα νηθν-
ζχζηεκα ελπδξείνπ, φπνπ ππήξραλ ςάξηα θαη θπηά κε πέληε αλνηθηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο. Γηα 
ηελ αμηνιφγεζε ησλ απαληήζεσλ, εθαξκφζηεθε ε κέζνδνο ηεο ηαζεξήο πγθξηηηθήο Αλάιπ-
ζεο κε ηελ νπνία αλαπηχρζεθαλ 5 δηαθνξεηηθέο ξήηξεο κε δηάθνξα επίπεδα απαληήζεσλ γηα 
ηελ αμηνιφγεζε ηεο θάζε εξψηεζεο. Γηα ηελ πνζνηηθνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ, απνδφζε-
θαλ αξηζκεηηθέο ηηκέο ζε θάζε επίπεδν ηεο θάζε ξήηξαο, κε ηξφπν πνπ θάζε θαιχηεξε απά-
ληεζε λα έρεη κεγαιχηεξε ηηκή μεθηλψληαο απφ ην κεδέλ. Σφζν ε πνζνηηθή φζν θαη ε πνηνηη-
θή αλάιπζε έδεημε φηη ππήξρε πιήξεο αληηζηνηρία ησλ αληηιήςεσλ ησλ καζεηψλ θαη ησλ 
θαζεγεηψλ πνπ πζηεξνχζαλ θπξίσο ζηελ θαηαλφεζε ηεο ξνήο ελέξγεηαο ζην νηθνζχζηεκα, 
ελψ είραλ ζρεηηθά θαιχηεξε θαηαλφεζε ζηελ αλαθχθισζε ηεο χιεο. Με βάζε ηα απνηειέζκα-
ηα, γίλνληαη εηζεγήζεηο ζε ζρέζε κε ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, ηελ πξνυπεξεζηαθή θαη 
ελδνυπεξεζηαθή επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηε ρξήζε ηερλνινγίαο θαη ηηο δηδαθηηθέο 

πξνζεγγίζεηο πνπ πξέπεη λα πηνζεηνχληαη.  

ΛΔΞΔΙ ΚΛΔΙΓΙΑ: ξήηξα, θσηνζχλζεζε, απνζχλζεζε, αλνηθνδφκεζε θαη απνηθνδφκεζε 
χιεο, ελδφζεξκε θαη εμψζεξκε αληίδξαζε, ελαιιαθηηθέο αληηιήςεηο 

ΔΙΑΓΧΓΖ 

Ζ έξεπλα επεδίσμε λα δηεξεπλήζεη ηηο ελαιιαθηηθέο αληηιήςεηο θαζεγεηψλ βηνινγίαο θαη κα-
ζεηψλ Β‟ Λπθείνπ, γηα ηε ξνή κάδαο θαη ελέξγεηαο ζε έλα νηθνζχζηεκα ελπδξείνπ (κε ςάξηα 
θαη θπηά), αιιά θαη ζην γήηλν νηθνζχζηεκα γεληθφηεξα. Σν δείγκα απεηέιεζαλ 23 θαζεγεηέο 
πνπ παξαθνινπζνχζαλ ην πξφγξακκα πξνυπεξεζηαθήο θαηάξηηζεο θαηά ηε ζρνιηθή ρξνληά 
2006-07 θαη 499 καζεηέο (204 αγφξηα θαη 295 θνξίηζηα) απφ Λχθεηα δηαθνξεηηθψλ επαξ-
ρηψλ. Οη θαζεγεηέο βηνινγίαο θαη νη καζεηέο απάληεζαλ ζε κε πέληε αλνηθηνχ ηχπνπ εξσηή-
ζεηο πνπ πήγαδαλ απφ κηα εηθφλα ελπδξείνπ κε ηξία ςάξηα θαη δχν θπηά, φπσο θαίλεηαη ζην 
ρήκα 1 ηεο επφκελεο ζειίδαο. 

Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα αθνξνχζαλ ην βαζκφ θαηαλφεζεο θαη ηηο θπξηφηεξεο ελαιιαθηηθέο 
αληηιήςεηο ησλ θαζεγεηψλ βηνινγίαο θαη ησλ καζεηψλ ηεο Β‟ Λπθείνπ  αλαθνξηθά κε ηε ξνή 
κάδαο θαη ελέξγεηαο ζην γήηλν νηθνζχζηεκα (θσηνζχλζεζε, αλνηθνδφκεζε θαη απνηθνδφκε-
ζε χιεο), ηηο πηζαλέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ θαζεγεηψλ θαη καζεηψλ  σο πξνο ηελ ζπρλφηεηα 
θαη είδνο ησλ ελαιιαθηηθψλ αληηιήςεσλ ηνπο γηα ηε κεηαμχ ησλ καζεηψλ ησλ δηαθφξσλ ε-
παξρηψλ θαη ηηο επηδφζεηο ηνπο ζην εξσηεκαηνιφγην. 
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ρήκα 1. Σν Δλπδξείν 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ απαληήζεσλ, εθαξκφζηεθε ε κέζνδνο ηεο ηαζεξήο πγθξηηηθήο 
Αλάιπζεο κε ηελ νπνία αλαπηχρζεθαλ 5 δηαθνξεηηθέο ξήηξεο κε δηάθνξα επίπεδα απαληή-
ζεσλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο θάζε εξψηεζεο. Σα δηάθνξα επίπεδα αμηνινγνχζαλ επηκέξνπο 
κεηαβιεηέο ηεο θάζε εξψηεζεο. Γηα ηελ πνζνηηθνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ, απνδφζεθαλ 
αξηζκεηηθέο ηηκέο ζε θάζε επίπεδν κηαο ξήηξαο, κε ηξφπν πνπ θάζε θαιχηεξε απάληεζε είρε 
κεγαιχηεξε ηηκή μεθηλψληαο απφ ην κεδέλ. Σν κεδέλ αληηζηνηρνχζε ζε εληειψο ιαλζαζκέλε 
απάληεζε θαη θάζε κεγαιχηεξε ηηκή έδεηρλε θαιχηεξε πνηνηηθά απάληεζε. Σν εχξνο ηηκψλ 
γηα ηηο ξήηξεο ήηαλ 0-20, 0-11, 0-10, 0-13 θαη 0-9 γηα ηηο πέληε εξσηήζεηο, αληίζηνηρα. πγθε-
θξηκέλα, ζηελ απάληεζε ηεο Δξψηεζεο 1 (Πνηνη παξάγνληεο ζην ελπδξείν ζπκβάιινπλ ζηελ 
επηβίσζε ησλ ςαξηψλ θαη κε πνην ηξφπν γίλεηαη απηφ;) αλαπηχρζεθαλ επίπεδα απαληήζεσλ 
πνπ αμηνινγνχζαλ επηκέξνπο κεηαβιεηέο ηεο εξψηεζεο θαη ζηα νπνία δφζεθαλ κνλάδεο, 
φπσο, γηα παξάδεηγκα, ε αλαθνξά ζηε θσηνζχλζεζε, ηα αληηδξψληα ζψκαηα, ηα πξντφληα, 
ην ξφιν ηεο θσηεηλήο ελέξγεηαο θαη ηε κεηαηξνπή ηεο ζε ρεκηθή, φπσο επίζεο ε αλαθνξά 
μεξήο ηξνθήο σο πεγήο χιεο θαη ελέξγεηαο γηα ηνπο δσληαλνχο νξγαληζκνχο ηνπ ελπδξείνπ 
θ.ι.π. 

Με παξφκνην ηξφπν, γηα ηελ απφιπηα νξζή απάληεζε ζηελ Δξψηεζε 2 (Πνηα ζα είλαη ε ηειη-
θή θαηάιεμε ησλ ζπζηαηηθψλ απφ ηα νπνία απνηειείηαη ε μεξή ηξνθή πνπ ηνπνζεηήζεθε ζην 
ελπδξείν;) δεκηνπξγήζεθαλ έμη επηκέξνπο κεηαβιεηέο, ε απνζχλζεζε, ε θαηαλάισζε, ε κά-
δα, ε ελέξγεηα, ε απνβνιή άρξεζησλ νπζηψλ θαη ην ιίπαζκα θπηψλ θαη αλάινγα κε ηηο απα-
ληήζεηο ηνπο έπαηξλαλ θαη ηηο αλάινγεο κνλάδεο. Ζ Δξψηεζε 3 (Πνηα ζα είλαη ε θαηάιεμε 
ησλ ζπζηαηηθψλ απφ ηα νπνία απνηεινχληαη ηα ςάξηα, αλ έλα απφ απηά πεζάλεη;) απεηειείην 
απφ επηκέξνπο κεηαβιεηέο, φπσο ην κεηαζρεκαηηζκφ ηεο χιεο, θαη ηελ απνζχλζεζή ηεο κε 
έθιπζε ελέξγεηαο. Αλάινγα κε ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ θαη θαζεγεηψλ έγηλε θαη ε αμην-
ιφγεζε ηεο Δξψηεζεο 4 (Με πνην ηξφπν ηξέθνληαη ηα θπηά ζην ελπδξείν;) κε επηκέξνπο κε-
ηαβιεηέο ηε θσηνζχλζεζε απφ ηνπο απηφηξνθνπο νξγαληζκνχο πνπ ζπληειεί ζηε κεηαηξνπή 
αλφξγαλσλ ζε νξγαληθέο νπζίεο κε δέζκεπζε θσηεηλήο ελέξγεηαο θαη κεηαζρεκαηηζκφ ηεο 
ζε ρεκηθή ελέξγεηα. Ζ Δξψηεζε 5 (Οη θπηηθνί θαη δσηθνί νξγαληζκνί νη νπνίνη βξίζθνληαη 
κέζα ζην ελπδξείν, ζα επηβηψζνπλ αλ απηφ ηνπνζεηεζεί ζε ζθνηεηλφ πεξηβάιινλ; Δμεγήζηε.) 
αμηνιφγεζεθε επίζεο κε αλάινγν ηξφπν.  

πγθξηηηθέο Δπηδφζεηο Καζεγεηψλ θαη Μαζεηψλ 

Ζ κέζε ζπλνιηθή επίδνζε ησλ θαζεγεηψλ ήηαλ 17,65 κνλάδεο θαη ησλ καζεηψλ 9,22, ελψ ε 
κέγηζηε επίδνζε κπνξνχζε λα ήηαλ 63 κνλάδεο. Απηφ ππνδεηθλχεη ηα ζεκαληηθά γλσζηνιν-
γηθά θελά θαη ηελ ελλνηνινγηθή πζηέξεζε ησλ καζεηψλ θαη ησλ θαζεγεηψλ γηα θαηαλφεζε 
ησλ δηαδηθαζηψλ αλνηθνδφκεζεο θαη απνηθνδφκεζεο ηεο χιεο θαη ηεο αιιειεμάξηεζήο ηνπο. 
Οη αλαιχζεηο ησλ απνηειεζκάησλ ηφζν έδεημαλ φηη νη αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ αληηζηνηρνχ-
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ζαλ κε απηέο ησλ θαζεγεηψλ. Απηφ θαίλεηαη κε πνιχ ραξαθηεξηζηηθφ ηξφπν, ζηε γξαθηθή 
παξάζηαζε ηνπ ρήκαηνο 2, φπνπ απεηθνλίδνληαη νη επηδφζεηο ησλ καζεηψλ θαη ησλ θαζε-
γεηψλ ηφζν ζηηο πέληε εξσηήζεηο μερσξηζηά φζν θαη ζηε ζπλνιηθή επίδνζε. 

 
ρήκα 2. πγθξηηηθέο Δπηδφζεηο Καζεγεηψλ θαη Μαζεηψλ 

Ζ αληηζηνηρία ηφζν ζηηο επηδφζεηο ησλ πέληε εξσηήζεσλ, φζν θαη ζηε ζπλνιηθή επίδνζε 
κεηαμχ ησλ θαζεγεηψλ θαη ησλ καζεηψλ είλαη ζρεδφλ ηέιεηα. Σφζν νη θαζεγεηέο φζν θαη νη 
καζεηέο έδηλαλ έκθαζε ζηελ αλαθχθισζε ηεο χιεο, ελψ νπζηαζηηθά αγλννχζαλ ηε ξνή ε-
λέξγεηαο θαηά ηε θσηνζπλζεηηθή δηεξγαζία πνπ ζπλνδεχεηαη απφ δέζκεπζε ηεο ειηαθήο 
ελέξγεηαο (ελδφζεξκε κεηαβνιή) θαη απνζήθεπζή ηεο ζηα νξγαληθά κφξηα σο ρεκηθήο ελέξ-
γεηαο. Βέβαηα, ε ξνή ηεο κάδαο πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ αλνηθνδφκεζε (θσηνζχλζεζε) θαη 
ηε ζπλεπαθφινπζε απνηθνδφκεζε ηεο χιεο. Ζ ιεηηνπξγία ηεο θσηνζχλζεζεο δε θαίλεηαη λα 
νηθνδνκήζεθε κε ζσζηφ ηξφπν ζηε ζθέςε θαη ησλ δχν νκάδσλ σο κεραληζκφο ξνήο κάδαο 
θαη ελέξγεηαο, νχηε θαη σο δηαδηθαζία παξαγσγήο ηξνθήο. Αληίζεηα, ε θσηνζχλζεζε θαίλε-
ηαη λα θαηαλνείηαη απφ ηνπο θαζεγεηέο θαη ηνπο καζεηέο απνζπαζκαηηθά παξά σο έλα ζχ-
λνιν πνιχπινθσλ θαη αιιεινζρεηηδφκελσλ δηαδηθαζηψλ.  

Με βάζε ηα πνζνηηθνπνηεκέλα δεδνκέλα, έγηλε αλάιπζε δηαζπνξάο 2 (θχιν) ρ 4 (επαξρία) 
κε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηε ζπλνιηθή επίδνζε ησλ καζεηψλ ζηηο πέληε εξσηήζεηο. Απφ ηα 
απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο θαίλεηαη πσο δελ ππήξραλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο 
ζηε ζπλνιηθή επίδνζε ηφζν κεηαμχ αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ (F (1, 491) = ,356, p. = ,551), φζν 
θαη κεηαμχ ησλ καζεηψλ απφ δηαθνξεηηθέο επαξρίεο (F (3, 491) = 2,553, p. = ,055). Ζ αιιειε-
πίδξαζε ηνπ θχινπ θαη ησλ επαξρηψλ δελ ήηαλ επίζεο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (F (3 ,491) = 
1,384, p. = ,247). ηε ζπλέρεηα, έγηλε αλάιπζε πνιιαπιψλ δηαζπνξψλ 2 (θχιν) ρ 4 
(επαξρία) κε εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο ηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ ζηηο πέληε εξσηήζεηο κε 
εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο ηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ ζηηο πέληε εξσηήζεηο. Απφ ηα απνηειέ-
ζκαηα ηεο αλάιπζεο πξνθχπηεη φηη ε αιιειεπίδξαζε θχινπ θαη επαξρίαο δελ ήηαλ ζηαηηζηη-
θά ζεκαληηθή γηα θακηά απφ ηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ ζηηο πέληε εξσηήζεηο. Ζ επίδξαζε 
ηνπ θχινπ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κφλν ζηελ Δξψηεζε 5 . Ζ επίδξαζε ησλ επαξρηψλ 
ζηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ ζηηο πέληε εξσηήζεηο ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζηηο Δξσηή-
ζεηο 2, 3 θαη 5. Ζ Δξψηεζε 2 θαη ε Δξψηεζε 3 ζρεηίδνληαη κε ηελ απνηθνδφκεζε ηεο χιεο, 
ελψ ε Δξψηεζε 5 ζρεηίδεηαη έκκεζα κε ηε θσηνζχλζεζε.  
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Γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ δηαθνξψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο επαξρίεο ζηηο πέληε εξσηήζεηο, ε-
θαξκφζηεθε ε κέζνδνο πνιιαπιψλ ζπγθξίζεσλ Scheffe. Με ηηο ζπγθξίζεηο πνπ έγηλαλ ελην-
πίζηεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ καζεηψλ απφ δηαθνξεηηθέο επαξρίεο 
ζε νξηζκέλεο απφ ηηο επηδφζεηο ηνπο κε ζεκαληηθή ππεξνρή ησλ καζεηψλ ηεο Λεπθσζίαο.  

Δλαιιαθηηθέο Αληηιήςεηο Καζεγεηψλ 

Λφγσ ηνπ κηθξνχ αξηζκνχ ησλ θαζεγεηψλ θαη ηεο πνηθηιίαο ηφζν ησλ πξνζφλησλ ηνπο, φζν 
θαη ησλ ρσξψλ φπνπ ζπνχδαζαλ, δελ επηρεηξήζεθε πνζνηηθή ζηαηηζηηθή αλάιπζε, αιιά 
έγηλε πξνζεθηηθή πνηνηηθή αλάιπζε, γηα λα δηαπηζησζνχλ νη θπξηφηεξεο γλσζηηθέο αδπλακί-
εο ησλ θαζεγεηψλ. ηελ Δξψηεζε 1 (Πνηνη παξάγνληεο ζην ελπδξείν ζπκβάιινπλ ζηελ επηβί-
σζε ησλ ςαξηψλ θαη κε πνην ηξφπν γίλεηαη απηφ;), φινη ζρεδφλ νη θαζεγεηέο αλέθεξαλ ηελ 
μεξή ηξνθή θαη ηε θσηνζχλζεζε. ηελ Δξψηεζε 4 (Με πνην ηξφπν ηξέθνληαη ηα θπηά ζην 
ελπδξείν;) ήηαλ ραξαθηεξηζηηθή ε αθφινπζε απάληεζε ελφο Καζεγεηή βηνινγίαο: «Σα θπηά 
ηξέθνληαη απφ ην θσο θαη λεξφ, ηε θσηνζχλζεζε γηα παξαγσγή Ο2, θαη CO2 θαηά ηηο βξαδη-
λέο ψξεο, θαη ηα αλφξγαλα άιαηα.» πσο θαίλεηαη, ην θσο, ηα αλφξγαλα άιαηα θαη ην λεξφ 
ζεσξνχληαη ηξνθή γηα ηα θπηά, ελψ ε θσηνζχλζεζε ρξεζηκεχεη γηα ηελ παξαγσγή Ο2 αιιά 
θαη CO2 θαηά ηηο βξαδηλέο ψξεο. ε κηα πην πξνζεθηηθή αλάιπζε ηεο απάληεζεο, θαίλεηαη 
φηη δίλεηαη έκθαζε ζηελ παξαγσγή Ο2 , γηα λα ηνληζζεί ε αλαγθαηφηεηά ηνπ γηα ηελ αλαπλνή 
ησλ ςαξηψλ. κσο, αλ ιεθζεί ππφςε φηη ε αλαπλνή είλαη κηα εμψζεξκε ρεκηθή δηαδηθαζία 
θαηά ηελ νπνία απνηθνδνκνχληαη νξγαληθέο ελψζεηο πνπ έρνπλ παξαρζεί κε ηε θσηνζχλζε-
ζε κε ηελ απειεπζέξσζε ελέξγεηαο, ηφηε πνηα είλαη ε ρξεζηκφηεηα ηνπ Ο2 ζηα ςάξηα φηαλ δε 
γίλεηαη πιήξσο θαηαλνεηή ε ιεηηνπξγία ηεο θσηνζχλζεζεο σο δηαδηθαζίαο αλνηθνδφκεζεο 
χιεο κε ηαπηφρξνλε δέζκεπζε ελέξγεηαο. Πξνθαλψο δελ γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη ηα ςάξηα κε 
ηελ θπηηαξηθή αλαπλνή δηαζπνχλ ηηο νξγαληθέο ελψζεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε ιεηηνπξγία 
ηεο θσηνζχλζεζεο, γηα λα εμαζθαιηζηεί ε απαξαίηεηε ελέξγεηα γηα ηηο δσηηθέο ιεηηνπξγίεο 
ηνπο. Ζ απάληεζε απνθαιχπηεη επίζεο ηε ζχγρπζε  ηεο θσηνζχλζεζεο κε ηελ θπηηαξηθή 
αλαπλνή θαη ηε αδπλακία ηνπ δηαρσξηζκνχο ηνπο , αθνχ ην CO2  δελ παξάγεηαη θαηά ηελ 
θπηηαξηθή αλαπλνή κφλν ηηο βξαδηλέο ψξεο. Ζ ζπγθεθξηκέλε απάληεζε ζεσξεί επίζεο φηη ηα 
θπηά είλαη εηεξφηξνθνη νξγαληζκνί, πνπ ηξέθνληαη κε αλφξγαλα άιαηα θαη κε λεξφ. Σν πα-
ξάδεηγκα απηφ απνθαιχπηεη ηηο ζνβαξέο ελαιιαθηηθέο αληηιήςεηο πνπ εληνπίδνληαη ζε νξη-
ζκέλνπο ππνςήθηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

Δπηά άιινη θαζεγεηέο βηνινγίαο απιψο αλέθεξαλ ηνπο παξάγνληεο επηβίσζεο ησλ ςαξηψλ, 
ρσξίο θακηά φκσο επεμήγεζε, ελψ νη ππφινηπνη δελ αλαθέξζεθαλ θαζφινπ ζηελ ελέξγεηα 
πνπ ππάξρεη ζηελ μεξή ηξνθή ή ζηα νξγαληθά πξντφληα ηεο θσηνζχλζεζεο. Σν θσο ήηαλ 
έλαο παξάγνληαο πνπ αλαθέξζεθε απφ φινπο ζρεδφλ ηνπο θαζεγεηέο, σο απαξαίηεην γηα ηε 
ιεηηνπξγία ηεο θσηνζχλζεζεο αιιά θαίλεηαη λα κελ απνδίδεηαη ζεκαζία ζηε θσηνζχλζεζε 
σο ελδφζεξκε ρεκηθή κεηαβνιή πνπ νδεγεί ζηε δέζκεπζε ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο θαη απνζή-
θεπζή ηεο ζηελ νξγαληθή χιε σο ρεκηθήο ελέξγεηαο. ε ζπλδπαζκφ κε ηελ Δξψηεζε 4, ε 
θσηνζχλζεζε απιψο είλαη ππεχζπλε γηα ηελ παξαγσγή Ο2 θαη νξγαληθψλ νπζηψλ. Γεληθά, 
θαλέλαο θαζεγεηήο δελ αλέθεξε ηε ιεηηνπξγία ηεο θσηνζχλζεζεο σο δηαδηθαζίαο δέζκεπ-
ζεο ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο θαη κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο ζε ρεκηθή. Γεθαέμη θαζεγεηέο αλέθεξαλ 
επίζεο ηελ παξαγσγή νξγαληθψλ νπζηψλ, ρσξίο φκσο λα επεμεγνχλ φηη ε νξγαληθή χιε 
είλαη πινχζηα ζε ελέξγεηα ππφ κνξθή ρεκηθήο ελέξγεηαο. Με βάζε ηηο πξνεγνχκελεο απφ-
ςεηο, ε θσηνζχλζεζε ζεσξήζεθε σο κηα δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία θάπνηεο νπζίεο εηζέξρν-
ληαη ζην θπηφ θαη θάπνηεο άιιεο εμέξρνληαη, ρσξίο πιήξε θαηαλφεζε ηεο θσηνζπλζεηηθήο 
δηεξγαζίαο.  
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Μηα άιιε ζεκαληηθή δηαπίζησζε είλαη πσο έμη θαζεγεηέο, νη πέληε απφ απηνχο κε κεηαπηπρη-
αθέο ζπνπδέο, αλέθεξαλ πσο ηα θπηά ηξέθνληαη είηε κε ηα αλφξγαλα άιαηα θαη λεξφ, είηε κε 
κφλν αλφξγαλα άιαηα, είηε κε ην λεξφ, είηε κε ηα πεξηηηψκαηα ή απνξξίκκαηα ησλ ςαξηψλ, 
άπνςε πνπ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ην φηη ηα θπηά είλαη απηφηξνθνη νξγαληζκνί. Με βάζε 
απηέο ηηο απφςεηο, ηα θπηά ζα κπνξνχζαλ λα ραξαθηεξηζζνχλ θαη σο εηεξφηξνθνη νξγαλη-
ζκνί. Μηα άιιε δηαπίζησζε ήηαλ φηη φινη νη θαζεγεηέο βηνινγίαο αλέθεξαλ  ζηα ηειηθά πξν-
τφληα ηεο θσηνζχλζεζεο ην νμπγφλν θαη ηε ζεκαζία πνπ έρεη γηα ηα ςάξηα, φρη φκσο θαη γηα 
ηα ίδηα ηα θπηά. Απηφ θαίλεηαη απφ ηηο απαληήζεηο ησλ θαζεγεηψλ ζηελ Δξψηεζε 5, φπνπ 
φινη αλέθεξαλ σο αηηία ζαλάηνπ ησλ ςαξηψλ ηελ έιιεηςε νμπγφλνπ πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε 
δηαδηθαζία ηεο θσηνζχλζεζεο, ελψ γηα ηα θπηά αλέθεξαλ φηη δε ζα επηβηψζνπλ ιφγσ ηνπ 
φηη ζα ζηακαηήζεη ε θσηνζχλζεζε. Γελ αλαθέξζεθε φκσο ζε θακηά απάληεζε φηη ε απνπζί-
α νμπγφλνπ ζα πξνθαινχζε παχζε ησλ θαηαβνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ θπηνχ γηα ηελ 
παξαγσγή ελέξγεηαο. πλεπψο κηα γεληθφηεξε δηαπίζησζε γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο θσηνζχλζε-
ζεο είλαη ε άκεζε ζρέζε ηεο κε ηελ παξαγσγή νξγαληθψλ νπζηψλ θαη ηελ απειεπζέξσζε 
νμπγφλνπ. Αλ ζεσξήζνπκε ηελ ειηαθή ελέξγεηα σο ηνλ πξσηαξρηθφ παξάγνληα ζηε ιεηηνπξ-
γία ηεο θσηνζχλζεζεο, δε ζα πξέπεη επίζεο λα ππνηηκεζεί θαη ν ξφινο ηνπ CO2 πνπ νπζηα-
ζηηθά απνηειεί ην ζθειεηφ ησλ νξγαληθψλ νπζηψλ πνπ παξάγνληαη. κσο 10 απφ ηνπο 23 
θαζεγεηέο βηνινγίαο δε ζρνιίαζαλ ή δελ αλέθεξαλ θαζφινπ ην CO2 θαη ίζσο απηφο λα είλαη 
έλαο απφ ηνπο ιφγνπο γηα ηε δεκηνπξγία ησλ ελαιιαθηηθψλ αληηιήςεσλ ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν 
παξαγσγήο νξγαληθψλ ελψζεσλ απφ ηα θπηά. Δλψ φινη ζρεδφλ νη θαζεγεηέο ραξαθηήξηζαλ 
ηα θπηά σο απηφηξνθνπο νξγαληζκνχο, εληνχηνηο θαίλεηαη φηη πξφθεηηαη γηα δεισηηθή γλψζε 
αθνχ ν ξφινο ηνπ CO2 γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ είλαη εληειψο ππνβαζκηζκέλνο. Δίλαη θαλεξφ 
φηη ε θσηνζπλζεηηθή δηαδηθαζία δελ ήηαλ θαηαλνεηή ζην επίπεδν ηνπ κηθξφθνζκνπ, δειαδή 
δελ ήηαλ θαηαλνεηφο ν ρεκηθφο θαη πνιχπινθνο κεηαζρεκαηηζκφο ηνπ λεξνχ θαη ηνπ CO2 ζε 
νξγαληθή χιε κε κηα ελδφζεξκε ρεκηθή κεηαβνιή.  

Οη αληηιήςεηο ζρεηηθά κε ηελ απνηθνδφκεζε ηεο χιεο θαη ηελ ηειηθή θαηάιεμε ηεο μεξήο ηξν-
θήο θαη ηνπ λεθξνχ ςαξηνχ πεξηζηξέθνληαη γχξσ απφ ηελ θαηαλάισζε, ηελ πέςε θαη ηελ 
απνζχλζεζε, ελψ κφλν 11 θαζεγεηέο βηνινγίαο αλέθεξαλ ηε ζπκβνιή ηεο ελέξγεηαο ζηηο 
δηεξγαζίεο απηέο. Οη ππφινηπνη έδσζαλ κελ ζεκαζία ζηελ αλαθχθισζε ηεο χιεο, αιιά νπ-
δεκία αλαθνξά έγηλε γηα ηε ξνή ελέξγεηαο πνπ ηε ζπλνδεχεη. Φαίλεηαη κάιηζηα φηη δε γίλεηαη 
δηάθξηζε χιεο θαη ελέξγεηαο θαη αλαθέξεηαη ραξαθηεξηζηηθά φηη κέξνο ηεο «μεξήο ηξνθήο 
θαηαλαιψλεηαη σο ελέξγεηα».  

πκπεξαζκαηηθά, θαίλεηαη φηη νη θαζεγεηέο πζηεξνχζαλ θπξίσο ζηελ θαηαλφεζε ηεο ξνήο 
ελέξγεηαο ζην νηθνζχζηεκα δίλνληαο πεξηζζφηεξε έκθαζε ζηελ αλαθχθισζε ηεο χιεο, ρσ-
ξίο βεβαίσο θαη απηή λα θαίλεηαη φηη είλαη πιήξσο θαηαλνεηή. Ο ξφινο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο 
θσηνζχλζεζεο ήηαλ ππνβαζκηζκέλνο, θαζψο ηφζν ηα αληηδξψληα ζψκαηα φζν θαη ηα πξν-
τφληα δε θαίλνληαλ λα αιιεινζρεηίδνληαη θαη αληηκεησπίδνληαλ πεξηζζφηεξν απνζπαζκαηη-
θά παξά νιηζηηθά. Οη ιαθσληθέο απαληήζεηο θαη νη ζπκβνιηθέο αλαπαξαζηάζεηο ηεο θσην-
ζχλζεζεο απνηεινχλ ζνβαξή έλδεημε φηη πξφθεηηαη πεξί δεισηηθψλ γλψζεσλ κε ηηο νπνίεο 
δελ κπνξνχζαλ λα δνζνχλ νη θαηάιιειεο επεμεγήζεηο ζηα εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ. Ζ πξν-
ζεθηηθή αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ ησλ θαζεγεηψλ βηνινγίαο νδεγεί κάιηζηα ζηε δηαπίζησ-
ζε φηη ε ιεηηνπξγία ηεο θσηνζχλζεζεο δελ εθιακβάλεηαη σο έλαο κεραληζκφο αλνηθνδφκε-
ζεο νξγαληθήο χιεο κε ηαπηφρξνλε δέζκεπζε ελέξγεηαο, ε νπνία ζπληειεί ζηε ξνή κάδαο θαη 
ελέξγεηαο ζην νηθνζχζηεκα ηνπ ελπδξείνπ. 
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Δλαιιαθηηθέο Αληηιήςεηο Μαζεηψλ 

Μεηά απφ πξνζεθηηθή κειέηε ησλ αληηιήςεσλ ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηεο 
θσηνζχλζεζεο, δηαπηζηψζεθε πσο 109 καζεηέο (21,8%) ζεψξεζαλ φηη ηα θπηά, είλαη εηεξφ-
ηξνθνη νξγαληζκνί. πγθεθξηκέλα, κεξηθέο απφ ηηο αληηιήςεηο πνπ θαηαγξάθεθαλ ζρεηηθά κε 
ηνλ ηξφπν δηαηξνθήο ησλ θπηψλ είλαη νη αθφινπζεο: 

Αλφξγαλα άιαηα  

Οπζίεο απφ ην ρψκα  

πζηαηηθά ηεο μεξήο ηξνθήο  

Οξγαληζκνχο θαη κηθξννξγαληζκνχο  

Λίπαζκα  

Με ζπζηαηηθά θαη απφβιεηα ςαξηψλ 

Οη ελαιιαθηηθέο αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ, φπσο αλαθέξζεθε, ζπκπίπηνπλ κε απηέο ησλ θα-
ζεγεηψλ βηνινγίαο. Τπήξμαλ φκσο θαη άιιεο αληηιήςεηο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν δηαηξνθήο 
ησλ θπηψλ, φπσο πξνθχπηεη απφ απνζπάζκαηα πνπ αθνινπζνχλ.   

 «Σα θπηά ηξέθνληαη κε ην νμπγφλν πνπ ππάξρεη κέζα ζην λεξφ, φπνπ κπαίλεη απφ ην 

θσο ηεο ιάκπαο». 

 «Νεξφ θαη θσο». 

«ε θσηνζχλζεζε ζεσξείηαη ηξνθή» 

Σν 5,6% επίζεο ησλ καζεηψλ δελ αληηιακβαλφηαλ ηελ έλλνηα ηεο απνζχλζεζεο θαη γηα απηφ 
ην ιφγν ζεσξήζεθε φηη ε ηξνθή ζα παξέκελε είηε ζην βπζφ, είηε ζηελ επηθάλεηα, ή φηη ην λε-
θξφ ςάξη ζα παξέκελε σο είρε. Απηφ ππνδειψλεη φηη αξθεηνί καζεηέο δελ θαηαλννχζαλ φηη 
ηφζν ε χιε φζν θαη ε ελέξγεηα βξίζθνληαη ζε ζπλερή ξνή. 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΔΙΖΓΖΔΙ 

Σα ζπκπεξάζκαηα έδεημαλ φηη νη θαζεγεηέο κεηαθέξνπλ απφ ηα ζρνιηθά ηνπο ρξφληα ελαιια-
θηηθέο αληηιήςεηο ζηνπο καζεηέο κε απνηέιεζκα ηε ζπλερή αλαθχθισζε ησλ αληηιήςεσλ 
απηψλ. Ζ θαηαλφεζε ηεο δηαηήξεζεο ηεο χιεο κεηά απφ θπζηθή ή ρεκηθή κεηαηξνπή είλαη 
απαξαίηεηε γλψζε γηα λα κπνξέζνπλ νη καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ ηελ θπθιηθή ξνή κάδαο θαη 
ηελ δηαδηθαζία ηεο απνηθνδφκεζεο (αλαθχθισζε). Δπίζεο, πξέπεη λα γίλεη θαηαλνεηφ φηη ε 
χιε πνπ πξνζιακβάλεηαη απφ νπνηνδήπνηε νξγαληζκφ είηε κεηαηξέπεηαη ζε λέν ηζηφ κέζα 
ζηνλ νξγαληζκφ θαηά ηελ αλάπηπμε ηνπ, είηε επηζηξέθεη ζην νηθνζχζηεκα κέζα απφ ηηο δηα-
δηθαζίεο ηεο αλαπλνήο θαη ηεο απέθθξηζεο. Αθφκε θαη ε χιε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηελ 
αλάπηπμε ηνπ νξγαληζκνχ, ηειηθά επηζηξέθεη ζην νηθνζχζηεκα, δηακέζνπ άιισλ νξγαλη-
ζκψλ πνπ ηξέθνληαη απφ απηφλ, ή απφ ηε δξάζε ησλ απνηθνδνκεηψλ. Έηζη ηα ζπζηαηηθά 
ηεο χιεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή ηεο νξγαληθήο χιεο αλαθπθιψλνληαη 
ζπλερψο. Αληίζεηα, ε ξνή ηεο ελέξγεηαο κέζα απφ ηηο ηξνθηθέο αιπζίδεο έρεη θνξά κνλφδξν-
κε, απφ ηνπο παξαγσγνχο πξνο ηνπο αλψηεξνπο θαηαλαισηέο. Έλα κέξνο ηεο ειηαθήο ελέξ-
γεηαο πνπ δεζκεχεηαη απφ ηα θπηά θαηαλαιψλεηαη κέζα απφ ηηο ηξνθηθέο αιπζίδεο θαη έλα 
άιιν κεηαηξέπεηαη ζε ζεξκηθή ελέξγεηα πνπ δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ κεηαβνιη-
ζκφ ησλ δσληαλψλ νξγαληζκψλ. Δπίζεο, ηέινο, ζα πξέπεη λα γίλεη ζαθέο φηη ν ήιηνο είλαη ε 
κνλαδηθή πεγή ελέξγεηαο πνπ απνξξνθάηαη απφ ηε ρισξνθχιιε θαη κεηαζρεκαηίδεηαη ζε 
ρεκηθή ζηνπο πδαηάλζξαθεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θσηνζχλζεζεο.  
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Με βάζε ηα απνηειέζκαηα, γίλνληαη εηζεγήζεηο ζε ζρέζε κε ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, ηελ 
πξνυπεξεζηαθή θαη ελδνυπεξεζηαθή επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηε ρξήζε ηερλνινγίαο 
θαη ηηο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ πξέπεη λα πηνζεηνχληαη. 
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ΠΔΡΙΛΖΦΖ: Ζ έξεπλα αζρνιήζεθε κε ηελ ελλνηνινγηθή θαηαλφεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ελαι-
ιαγήο ηεο εκέξαο/λχρηαο καζεηψλ Γ΄  θαη η΄ ηάμεο δεκνηηθνχ ζρνιείνπ. Σα δεδνκέλα 80 
εκηδνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ (κε ζαξάληα καζεηέο απφ θάζε ηάμε) αλαιχζεθαλ κε ηε κέζν-
δν ηεο ηαζεξήο πγθξηηηθήο Αλάιπζεο (Glaser & Strauss, 1967. Strauss & Corbin, 1990). Ζ 
πνηνηηθή αλάιπζε έδεημε φηη νη καζεηέο πηνζεηνχζαλ έλα απφ 18 δηαθνξεηηθά λνεηηθά κνληέ-
ια γηα ηελ ελαιιαγή εκέξαο/λχρηαο. Ζ πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ δελ είρε θαηαλνήζεη ηηο βα-
ζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ θαηλνκέλνπ. Οη ξήηξεο πνπ αλαπηχρζεθαλ ρξε-
ζηκνπνηήζεθαλ επίζεο γηα ηελ πνζνηηθνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο. Ζ ζηαηηζηη-
θή αλάιπζε έδεημε φηη ζεκαληηθή ζπκβνιή ζηελ πξφβιεςε ηεο ζπλνιηθήο επίδνζεο ησλ κα-
ζεηψλ είραλ κφλν  ε επίδνζε ζηα καζεκαηηθά θαη ε ηάμε (ειηθία) ησλ καζεηψλ. Με βάζε ηα 
ζπλνιηθά απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαη ηα ελλνηνινγηθά θελά ησλ καζεηψλ, γίλνληαη ζπγθε-
θξηκέλεο εηζεγήζεηο γηα αλαδφκεζε ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο επηζηήκεο θαη γηα 

νηθνδνκηζηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ αληίζηνηρσλ ελλνηψλ.  

ΛΔΞΔΙ-ΚΛΔΙΓΙΑ: Δλαιιαγή εκέξαο θαη λχρηαο, λνεηηθά κνληέια, ελαιιαθηηθέο αληηιήςεηο 

 

ΔΙΑΓΧΓΖ 

Οη έξεπλεο ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο δηδαθηηθήο ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ 
έδεημαλ φηη νη καζεηέο, πξηλ αθφκε ηχρνπλ ζπζηεκαηηθήο δηδαζθαιίαο ζην δεκνηηθφ ζρνιείν, 
δηακνξθψλνπλ ηηο δηθέο ηνπο απφςεηο θαη ηδέεο γηα ηα δηάθνξα θπζηθά θαηλφκελα (Driver & 
Easley, 1978. Solomon, 1983). Απηέο νη ηδέεο ηηο πιείζηεο θνξέο ραξαθηεξίδνληαη σο 
“παξαλνήζεηο” ή σο ελαιιαθηηθέο αληηιήςεηο θαη είλαη ηφζν αλζεθηηθέο κε απνηέιεζκα νη 
καζεηέο λα εκκέλνπλ ζε απαληήζεηο βαζηζκέλεο ζε απηέο αθφκα θαη κεηά απφ κηα πνιχρξν-
λε δηδαζθαιία (Driver & Easley, 1978). Έλαο ηνκέαο ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ζηνλ νπνίν, 
γηα παξάδεηγκα, νη καζεηέο δηακνξθψλνπλ ηα δηθά ηνπο λνεηηθά κνληέια βαζηζκέλνη ζηηο 
εκπεηξίεο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο είλαη ην θαηλφκελν ηεο ελαιιαγήο ηεο εκέξαο/λχρηαο.  

Ζ παξνχζα εξγαζία εμέηαζε, κε ηε ρξήζε εκηδνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ, ηηο ελαιιαθηηθέο 
αληηιήςεηο θαη ηα λνεηηθά κνληέια πνπ νηθνδνκνχλ καζεηέο Γ΄ θαη η΄ ηάμεο δεκνηηθνχ ζρν-
ιείνπ, γηα λα επεμεγνχλ ηελ ελαιιαγή θαη ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο/λχρηαο. Ζ έξεπλα εμέηαζε 
επίζεο ηηο δηαθνξέο κεηαμχ καζεηψλ Γ΄ ηάμεο θαη η΄ ηάμεο ή κεηαμχ αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ 
θαζψο θαη ηνπο παξάγνληεο (θχιν, ηάμε, επίδνζε ζηα ειιεληθά θαη καζεκαηηθά, κφξθσζε 
παηέξα θαη κεηέξαο) πνπ κπνξνχλ λα πξνβιέςνπλ ηελ θαηαλφεζε ηεο ελαιιαγήο εκέξαο θαη 
λχθηαο απφ καζεηέο δεκνηηθνχ ζρνιείνπ. 
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ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΣΖ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Ο Piaget (1929) αλαιχνληαο ηηο απαληήζεηο ησλ παηδηψλ γηα ην θαηλφκελν ηεο ελαιιαγήο ηεο 
εκέξαο/λχρηαο πξφηεηλε έλα αλαπηπμηαθφ κνληέιν ηεζζάξσλ ζηαδίσλ κέζα απφ ην νπνίν 
αλαπηχζζεηαη ε ζθέςε ησλ παηδηψλ. H Klein (1982) εμέηαζε ηηο απφςεηο 24 ακεξηθαλψλ 
καζεηψλ ειηθίαο 7-8 ρξνλψλ κε ηε ρξήζε θιηληθψλ ζπλεληεχμεσλ γηα ην θαηλφκελν θαη θαηέ-
ιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ δελ θαηαλννχζε φηη ε ελαιιαγή ηεο 
εκέξαο/λχρηαο πξνθαιείηαη απφ ηελ πεξηζηξνθή ηεο γεο γχξσ απφ ηνλ εαπηφ ηεο. 

Οη Jones, Lynch θαη Reesink (1987) εληφπηζαλ, κε ηε ρξήζε θιηληθψλ ζπλεληεχμεσλ, ηα λνε-
ηηθά κνληέια απζηξαιψλ καζεηψλ ειηθίαο 9-12 ρξνλψλ γηα ην θαηλφκελν ηεο εκέξαο/λχρηαο 
ηα νπνία θαη ηα θαηέηαμαλ ζε γεσθεληξηθά θαη ζε ειηνθεληξηθά κνληέια. Ο Baxter (1989) εμέ-
ηαζε επίζεο κε ηε ρξήζε ζπλεληεχμεσλ ηηο απφςεηο 100 καζεηψλ ειηθίαο 9-16 ρξνλψλ απφ 
ηε Μ. Βξεηαλία γηα ην θαηλφκελν, ηηο νπνίεο θαηέηαμε ζε έμη δηαθνξεηηθά επίπεδα αληίιεςεο.  

Μηα ζεηξά απφ άιιεο έξεπλεο, πνπ δηελεξγήζεθαλ απφ ηνπο Vosniadou θαη Brewer (1992, 
1994) θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη νη καζεηέο νηθνδνκνχλ έλα κηθξφ αξηζκφ λνεηηθψλ 
κνληέισλ γηα λα επεμεγήζνπλ ην θαηλφκελν ηεο εκέξαο/λχρηαο. Σα κνληέια νκαδνπνηήζεθαλ 
ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: ζε δηαηζζεηηθά, ζπλζεηηθά θαη επηζηεκνληθά. Σα δηαηζζεηηθά κνληέια 
έρνπλ σο θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηελ παξέθθιηζε απφ ηηο επηζηεκνληθά απνδεθηέο εμεγήζεηο 
θαη δηακνξθψλνληαη κε βάζε ηηο εκπεηξίεο ησλ παηδηψλ. Σα επηζηεκνληθά κνληέια έρνπλ σο 
θχξην ραξαθηεξηζηηθφ φηη ζπκθσλνχλ κε ηελ απνδεθηή επηζηεκνληθή εμήγεζε ηνπ θαηλνκέ-
λνπ, ελψ ηα ζπλζεηηθά κνληέια αληηπξνζσπεχνπλ ηηο πξνζπάζεηεο ησλ παηδηψλ λα ζπκβη-
βάζνπλ ηηο δηαηζζεηηθέο απφςεηο ηνπο κε ηηο επηζηεκνληθέο πιεξνθνξίεο πνπ παξνπζηάδν-
ληαη κέζσ ηεο δηδαζθαιίαο. 

Μέζα απφ άιιεο έξεπλεο πνπ έγηλαλ (Osborne, Wadsworth, Black & Meadows, 1994. 
Valanides, Gristi, Kampeza & Ravanis, 2000) πξνέθπςε ην ελζαξξπληηθφ κήλπκα φηη νη καζε-
ηέο, νη εθπαηδεπηηθνί, αθφκε θαη παηδηά λεπηαγσγείνπ κπνξνχλ λα κεηαθηλεζνχλ πξνο ηελ 
επηζηεκνληθή εμήγεζε ηνπ θαηλνκέλνπ. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κφλν κεηά απφ κηα θαηάι-
ιεια ζρεδηαζκέλε δηδαθηηθή παξέκβαζε πνπ ιακβάλεη ππφςε ηηο ελαιιαθηηθέο αληηιήςεηο 
ηνπο ζρεηηθά κε ην θαηλφκελν θαζψο θαη ην αληηιεπηηθφ ηνπο επίπεδν.  

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ 

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο πξαγκαηνπνηήζεθαλ αηνκηθέο εκηδνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο κε 
40 καζεηέο Γ΄ ηάμεο θαη 40 καζεηέο θαη η΄ ηάμεο. Οη ζπλεληεχμεηο καγλεηνθσλήζεθαλ θαη 
απνκαγλεηνθσλήζεθαλ γηα ιεπηνκεξή αλάιπζε. Σα δεδνκέλα ησλ 80 ζπλεληεχμεσλ αλαιχ-
ζεθαλ κε ηε κέζνδν ηεο ηαζεξήο πγθξηηηθήο Αλάιπζεο (Glaser & Strauss, 1967. Strauss & 
Corbin, 1990). Με βάζε ηε κέζνδν απηή, αλαπηχρζεθαλ ηξεηο ξήηξεο γηα ηελ αμηνιφγεζε 
δηαθνξεηηθψλ παξακέηξσλ ησλ εμεγήζεσλ ησλ καζεηψλ. Ζ πξψηε ξήηξα αθνξνχζε ηα λνε-
ηηθά κνληέια ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ην θαηλφκελν ηεο ελαιιαγήο ηεο εκέξαο/λχρηαο, ε δεχ-
ηεξε αθνξνχζε ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο/λχρηαο θαη ε ηξίηε αθνξνχζε ηηο επεμεγήζεηο ησλ 
καζεηψλ γηα ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο/λχρηαο.  

Οη ξήηξεο πνπ αλαπηχρζεθαλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη γηα ηελ πνζνηηθνπνίεζε ησλ απαληή-
ζεσλ ησλ καζεηψλ θαη γηα ζηαηηζηηθή αλάιπζε. ε θάζε επίπεδν ηεο θάζε ξήηξαο πνπ αλα-
πηχρζεθε απνδφζεθαλ αξηζκεηηθέο ηηκέο, νη νπνίεο αληηπξνζψπεπαλ ηελ επίδνζε ηνπ θάζε 
καζεηή ζηε ζπγθεθξηκέλε κεηαβιεηή, ελψ ην άζξνηζκα ησλ επηδφζεσλ ζε θάζε ξήηξα απνηε-
ινχζε ηε ζπλνιηθή επίδνζή ηνπ γηα ην θαηλφκελν ηεο ελαιιαγήο ηεο εκέξαο/λχρηαο.  
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ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Απφ ηελ πνηνηηθή αλάιπζε ησλ ζπλεληεχμεσλ, πξνέθπςε φηη νη καζεηέο πηνζεηνχζαλ έλα 
δηαθνξεηηθφ κνληέιν απφ έλα ζχλνιν 18 λνεηηθψλ κνληέισλ. Σα 18 λνεηηθά κνληέια νκαδν-
πνηήζεθαλ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο. Ζ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ λνεηηθψλ κνληέισλ ησλ καζεηψλ 
γηα ην θαηλφκελν ηεο ελαιιαγήο ηεο εκέξαο/λχρηαο δηαθέξεη απφ ην ζπλήζε ηξφπν κε ηνλ 
νπνίν θαηεγνξηνπνηνχληαη ζηε βηβιηνγξαθία ηα λνεηηθά κνληέια ησλ καζεηψλ γηα ην θαηλφ-
κελν. Βαζηθή δηαθνξά είλαη φηη ηα λνεηηθά κνληέια ησλ καζεηψλ νκαδνπνηήζεθαλ ζε ηξεηο 
θαηεγνξίεο: ηα πξν-γεσθεληξηθά κνληέια (Π-ΓΚΜ), ηα γεσθεληξηθά κνληέια (ΓΚΜ) θαη ηα ε-
ιηνθεληξηθά κνληέια (ΖΚΜ). ηε βηβιηνγξαθία ηα λνεηηθά κνληέια ησλ καζεηψλ νκαδνπνηνχ-
ληαη ζπλήζσο κε δπν δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο θαη ρσξίδνληαη ζε γεσθεληξηθά θαη ειηνθεληξη-
θά, ή ζε δηαηζζεηηθά, ζπλζεηηθά θαη επηζηεκνληθά.  

Πξν-Γεσθεληξηθά Μνληέια (Π-ΓΚΜ) 

Σέζζεξα λνεηηθά κνληέια ζεσξήζεθε φηη αλήθνπλ ζηα “πξν-γεσθεληξηθά κνληέια (Π-ΓΚΜ),” 
παξφιν πνπ πνιινί εξεπλεηέο, φπσο γηα παξάδεηγκα, νη Samarapungavan θ.ά. (1996), ηα 
εληάζζνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ γεσθεληξηθψλ κνληέισλ (ΓΚΜ). Ζ δηάθξηζε απηή έγηλε δηφηη ε 
γε ζηα κνληέια απηά ηνπνζεηείηαη αλάκεζα ζηνλ ήιην θαη ην θεγγάξη, αιιά νη θηλήζεηο ηνπ 
ήιηνπ θαη ηνπ θεγγαξηνχ δε ζπλάδνπλ κε έλα γεσθεληξηθφ κνληέιν, φπνπ σο θέληξν ηνπ ειηα-
θνχ ζπζηήκαηνο ζεσξείηαη ε γε, ελψ ν ήιηνο θαη ην θεγγάξη πεξηθέξνληαη γχξσ απφ απηή 
θαη ππάξρεη ζπλήζσο θαη ε αληίιεςε φηη ηα ζρήκαηα ησλ ηξηψλ νπξαλίσλ ζσκάησλ είλαη 
ζθαηξηθά. ηα Π-ΓΚΠ φκσο ε γε ζεσξήζεθε επίπεδε θαη ηνπνζεηήζεθε αλάκεζα ζηνλ ήιην 
θαη ην θεγγάξη, ην θεγγάξη ζεσξήζεθε απηφθσην ζψκα θαη ππνζηεξίρζεθε φηη φιε ε επίπεδε 
γε ζα είρε εκέξα ή φιε λχρηα. ηα Π-ΓΚΜ, ε ελαιιαγή ηεο εκέξαο/λχρηαο επεμεγείηαη επίζεο 
κε ηξεηο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο: (α) κε βάζε ηε ζηηγκηαία θίλεζε ησλ ζχλλεθσλ, (β) κε βάζε 
κηα ηαπηφρξνλε, ζηηγκηαία θαη “ζπλεδεπγκέλε” θίλεζε ηνπ ήιηνπ θαη ηνπ θεγγαξηνχ  
(ελαιιαγή ζέζεσλ), ή (γ) κε βάζε ηε ζηηγκηαία θίλεζε ηνπ ήιηνπ (άλνδνο θαη θάζνδνο). Σα 
κνληέια απηά δελ κπνξνχλ επνκέλσο λα ζεσξεζνχλ γεσθεληξηθά, αθνχ έρνπλ εληειψο δηα-
θνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά. 

Γεσθεληξηθά Ννεηηθά Μνληέια (ΓΚΜ) 

ηα ΓΚΜ, ε γε ζεσξήζεθε σο ην θέληξν ηνπ ειηαθνχ καο ζπζηήκαηνο. Οη καζεηέο πνπ πηνζε-
ηνχζαλ ηα ΓΚΜ απνδέρνληαη ην ζθαηξηθφ ζρήκα ηεο γεο ρσξίο σζηφζν λα ρξεζηκνπνηνχλ 
κε ζπλέπεηα ηελ έλλνηα ηεο ζθαηξηθήο γεο, φπσο θαη ην γεγνλφο φηη ππάξρεη εκέξα κφλν ζην 
εκηζθαίξην πνπ θσηίδεηαη απφ ηνλ ήιην. Ζ πιεηνςεθία φκσο ησλ καζεηψλ (n=43) ζεσξνχζε 
φηη ζην άιιν εκηζθαίξην, πνπ δε θσηίδεηαη απφ ηηο αθηίλεο ηνπ ήιηνπ, ζα ππάξρεη ζρεδφλ 
πάληνηε απηφθσην θεγγάξη, αθνχ απηφ ζεσξήζεθε αλαπφζπαζηα ζπλδεδεκέλν κε ηε λχρηα. 

Σα ΓΚΜ ρσξίζηεθαλ ζε δπν θαηεγνξίεο. ηελ πξψηε θαηεγνξία ηνπνζεηήζεθαλ ηα γεσθε-
ληξηθά λνεηηθά κνληέια ζηα νπνία o ήιηνο θαη ην θεγγάξη είλαη ηνπνζεηεκέλα ζε δηακεηξηθά 
αληίζεηεο ζέζεηο γχξσ απφ κηα αθίλεηε γε. Ζ ελαιιαγή ηεο εκέξαο/λχρηαο επεμεγείηαη κε δπν 
δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο: (α) κε βάζε ηελ ηαπηφρξνλε, ζηηγκηαία θαη “ζπλεδεπγκέλε” θίλεζε 
ηνπ ήιηνπ θαη ηνπ θεγγαξηνχ γχξσ απφ ηελ αθίλεηε γε ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ε λχθηα δηαδέ-
ρεηαη ηελ εκέξα θαη αληίζηξνθα (n=16) θαη (β) κε βάζε ηελ ηαπηφρξνλε θαη  “ζπλεδεπγκέλε” 
πεξηθνξά ηνπ ήιηνπ θαη ηνπ θεγγαξηνχ γχξσ απφ ηε γε (n=15). ηε δεχηεξε θαηεγνξία, ην-
πνζεηήζεθαλ ηα λνεηηθά κνληέια ζηα νπνία ε γε πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ ηνλ εαπηφ ηεο, ν 
ήιηνο είλαη αθίλεηνο, ελψ ην απηφθσην θεγγάξη είηε είλαη αθίλεην (n=27), είηε πεξηθέξεηαη 
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γχξσ απφ ηε γε (n=1). Ζ ελαιιαγή ηεο εκέξαο/λχρηαο επεμεγείηαη κε βάζε ηελ πεξηζηξνθή 
ηεο γεο γχξσ απφ ηνλ άμνλά ηεο.  

Ζιηνθεληξηθά Ννεηηθά Μνληέια (ΖΚΜ) 

ηα ΖΚΜ, ν ήιηνο βξίζθεηαη ζην θέληξν ηνπ ειηαθνχ καο ζπζηήκαηνο θαη φινη νη καζεηέο 
απνδέρνληαλ φηη ε γε είλαη ζθαηξηθή θαη πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ ηνλ εαπηφ ηεο κε απνηέιε-
ζκα ε κηζή λα έρεη εκέξα θαη ε κηζή λα έρεη λχρηα. Ζ ελαιιαγή ηεο εκέξαο/λχρηαο επεμεγεί-
ηαη κε βάζε ηελ πεξηζηξνθή ηεο γεο γχξσ απφ ηνλ άμνλά ηεο. 

Σα ΖΚΜ επίζεο ρσξίζηεθαλ ζε δπν θαηεγνξίεο. ηελ πξψηε θαηεγνξία, ηνπνζεηήζεθαλ ηα 
ΖΚΜ ζηα νπνία ν ήιηνο θαη ην απηφθσην θεγγάξη είλαη αθίλεηα, ελψ ε γε πεξηζηξέθεηαη 
γχξσ απφ ηνλ άμνλά ηεο θαη ηαπηφρξνλα πεξηθέξεηαη  είηε γχξσ απφ ηα δπν νπξάληα ζψκα-
ηα, είηε δηαδνρηθά ηφζν γχξσ απφ ηνλ ήιην, φζν γχξσ απφ ην θεγγάξη ζρεκαηίδνληαο κηα 
ειηθνεηδή θακπχιε. ινη νη καζεηέο (n=4) ηεο θαηεγνξίαο απηήο απνδέρνληαλ φηη ην θεγγάξη 
είλαη απηφθσην ζψκα θαη απαξαίηεην, γηα λα ππάξρεη λχρηα ζηε γε. ηε δεχηεξε θαηεγνξία 
ησλ ΖΚΜ, ηνπνζεηήζεθαλ ηα λνεηηθά κνληέια ζηα νπνία ε γε ηαπηφρξνλα πεξηζηξέθεηαη 
γχξσ απφ ηνλ εαπηφ ηεο θαη πεξηθέξεηαη γχξσ απφ ηνλ αθίλεην ήιην, ελψ ην θεγγάξη είηε 
είλαη αθίλεην (n=4), είηε θηλείηαη ζε “ζπλεδεπγκέλε” θίλεζε κε ηε γε (n=1), είηε πεξηθέξεηαη 
γχξσ απφ ηε γε (n=5). Ζ πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ (n=7) απνδέρνληαλ φηη ην θεγγάξη είλαη 
εηεξφθσην ζψκα θαη δελ είλαη απαξαίηεην γηα λα ππάξρεη λχρηα ζηε γε. 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ λνεηηθψλ κνληέισλ ησλ καζεηψλ γηα ην θαηλφκελν πξνέθπςε αθφκε 
φηη ε πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ (n=59) πηνζεηεί ΓΚΜ, γηα λα επεμεγήζεη ην θαηλφκελν ηεο 
ελαιιαγήο ηεο εκέξαο/λχρηαο. Έλα άιιν ζπκπέξαζκα ηεο έξεπλαο είλαη φηη ε πιεηνςεθία 
ησλ καζεηψλ ηεο η΄ ηάμεο (n=31), παξά ην γεγνλφο φηη είραλ δηδαρζεί ην θαηλφκελν ηεο ε-
λαιιαγήο ηεο εκέξαο/λχρηαο, πηνζεηνχζαλ ΓΚΜ γηα λα επεμεγήζνπλ ην θαηλφκελν, ελψ κφλν 
ηξεηο καζεηέο ηεο η΄ ηάμεο πηνζεηνχζαλ ην επηζηεκνληθφ κνληέιν. Απφ ηε δηαπίζησζε απηή 
ζπκπεξαίλνπκε φηη νη καζεηέο ηεο η΄ ηάμεο κεηαθηλήζεθαλ πξνο ζπλζεηηθά κνληέια, αθνχ ε 
δηδαζθαιία δελ έιαβε ππφςε ηηο ελαιιαθηηθέο αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ γηα ην θαηλφκελν ηεο 
ελαιιαγήο ηεο εκέξαο/λχρηαο. Δπηπξφζζεηα, εληνπίζηεθαλ γηα πξψηε θνξά ηέζζεξα λέα 
λνεηηθά κνληέια. Έλα απφ απηά αλήθεη ζηα Π-ΓΚΜ, δπν ζηα ΓΚΜ θαη έλα ζηα ΖΚΜ. 

Έλα άιιν ζπκπέξαζκα πνπ πξνέθπςε απφ ηελ παξνχζα έξεπλα είλαη φηη έλαο ζεκαληηθφο 
αξηζκφο καζεηψλ δελ είρε αληηιεθζεί ηηο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ 
θαηλνκέλνπ ηεο ελαιιαγήο ηεο εκέξαο/λχρηαο. Τπήξραλ καζεηέο πνπ δελ είραλ νηθνδνκήζεη 
ηελ έλλνηα ηνπ ζθαηξηθνχ ζρήκαηνο ηεο γεο. Αξθεηνί καζεηέο (n=31), ελψ δήισλαλ φηη ε γε 
έρεη ζθαηξηθφ ζρήκα θαη πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ ηνλ εαπηφ ηεο, εληνχηνηο δελ ήηαλ ζε ζέζε 
λα αληηιεθζνχλ φηη ε ελαιιαγή ηεο εκέξαο/λχρηαο νθείιεηαη ζηελ πεξηζηξνθή ηεο γεο γχξσ 
απφ ηνλ εαπηφ ηεο. Πνιινί καζεηέο (n=57) είραλ ηελ άπνςε φηη ζην εκηζθαίξην ηεο γεο πνπ 
δε θσηίδεηαη απφ ηνλ ήιην ππάξρεη πάληνηε θεγγάξη. Οη καζεηέο απηνί ζεσξνχζαλ ην θεγγά-
ξη απφιπηα ζπλδεδεκέλν κε ηε λχρηα κε απνηέιεζκα λα πηζηεχνπλ φηη, αλ εμαθαληζηεί, είηε 
ζα ππάξρεη ζε φιε ηε γε εκέξα (n=23) (ζεσξνχζαλ δειαδή φηη ε γε είλαη επίπεδε), είηε επεη-
δή ην θεγγάξη ζεσξείηαη απηφθσην ζψκα, ε λχρηα ρσξίο θεγγάξη ζα είλαη δηαθνξεηηθή θαη 
ζα ππάξρεη απφιπην ζθνηάδη ζηε γε (n=34).  

Αξθεηέο δπζθνιίεο ζπλάληεζαλ νη καζεηέο θαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 
ηεο εκέξαο/λχρηαο. Ζ πιεηνςεθία ηνπο δήισζε φηη ε ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο εκέξαο/λχρηαο 
είλαη 24 ψξεο. Μεξηθνί φκσο καζεηέο δελ ήηαλ ζε ζέζε λα αλαθέξνπλ ηε ζπλνιηθή δηάξθεηα 
ηεο εκέξαο/λχρηαο, ελψ ππήξραλ καζεηέο πνπ δήισζαλ φηη ε ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο εκέξαο/
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λχρηαο είλαη δηαθνξεηηθή απφ 24 ψξεο, κε δηαθχκαλζε απφ 12-48 ψξεο. Κάπνηνη άιινη κα-
ζεηέο είραλ ηελ άπνςε φηη ε δηάξθεηα ηεο εκέξαο/λχρηαο ήηαλ αλαιινίσηε (ε εκέξα είλαη 
πάληνηε ίζε κε ηε λχρηα ή ε εκέξα είλαη πάληνηε κεγαιχηεξε απφ ηε λχρηα).  

Οη πεξηζζφηεξνη καζεηέο δελ ήηαλ επίζεο ζε ζέζε λα ζπλδέζνπλ νξζά ηε δηάξθεηα ηεο 
εκέξαο/λχρηαο κε ηηο επνρέο. ηηο επεμεγήζεηο ηνπο γηα ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο/λχρηαο θαηά 
ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, θαλέλαο καζεηήο δελ έδσζε ηε ζσζηή επεμήγεζε γηα ηε δηαθνξεηηθή 
δηάξθεηα ηεο εκέξαο/λχρηαο ε νπνία νθείιεηαη ζηελ θιίζε ηνπ άμνλα ηεο γεο. Αξθεηνί καζε-
ηέο (n=17) απέδσζαλ ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο/λχρηαο ζηε κεηαθίλεζε ησλ δεηθηψλ ηνπ ξνιν-
γηνχ κπξνζηά ή πίζσ θαηά κία ψξα, επεξεαζκέλνη πξνθαλψο απφ ηελ εαξηλή θαη ρεηκεξηλή 
ψξα. Άιινη καζεηέο (n=15) απέδσζαλ ηε δηαθνξεηηθή δηάξθεηα εκέξαο θαη λχθηαο ζε θπζηθά 
θαηλφκελα θαη θάπνηνη άιινη (n=19) ζηηο θηλήζεηο ησλ ηξηψλ νπξαλίσλ ζσκάησλ. Αθφκε, 29 
καζεηέο δελ έδσζαλ θακηά επεμήγεζε.  

Ζ ιεπηνκεξήο αλάιπζε ησλ επεμεγήζεσλ απηψλ έδεημε επίζεο φηη αξθεηνί καζεηέο παξνπζί-
αδαλ ζεκαληηθνχο πεξηνξηζκνχο ζηε ζθέςε ηνπο πνπ πηζαλφλ λα νθείινληαη ζην ζηάδην 
αλάπηπμήο ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, κεξηθνί καζεηέο (n=11) είραλ ηελ άπνςε φηη ε ηαρχηεηα 
πεξηζηξνθήο ηεο γεο γχξσ απφ ηνλ άμνλά ηεο δελ είλαη ζηαζεξή κε απνηέιεζκα λα ζεσξνχλ 
φηη ε κηζή γε πεξηζηξέθεηαη γξεγνξφηεξα απφ ηελ άιιε κηζή. Κάπνηνη άιινη (n=7) ππνζηήξη-
δαλ φηη ε γε επηηαρχλεηαη ή επηβξαδχλεηαη κπζηεξησδψο κε απνηέιεζκα λα κεηαβάιιεηαη ε 
δηάξθεηαο ηεο εκέξαο ε ηεο λχρηαο, ελψ κεξηθνί άιινη (n=5) δελ αληηιακβάλνληαλ φηη κεγαιχ-
ηεξε δηάξθεηα ηεο εκέξαο έρεη σο απνηέιεζκα κηθξφηεξε δηάξθεηα ηεο λχθηαο θαη  αληίζηξν-
θα.  

Μηα άιιε δηαπίζησζε ηεο έξεπλαο ήηαλ φηη νη καζεηέο είραλ πεξηνξηζκέλε παξαηεξεηηθή 
ηθαλφηεηα, αθνχ ππήξραλ αξθεηνί καζεηέο πνπ δελ είραλ πνηέ παξαηεξήζεη ηε θαηλνκεληθή 
θίλεζε ηνπ ήιηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο ή/θαη ηε θαηλνκεληθή θίλεζε ηνπ θεγγαξηνχ θαη 
ηελ εκθάληζή ηνπ ζε δηαθνξεηηθά ζεκεία ηνπ νπξαλνχ (εκέξα θαη λχρηα) ή αθφκα θαη ηηο 
δηαθνξεηηθέο κνξθέο ηνπ (θάζεηο) ζηνλ νπξαλφ 

Απφ ηελ αλάιπζε δηαθχκαλζεο (two-way ANOVA) 2(θχιν) Υ 2(ηάμε) κε εμαξηεκέλε κεηαβιε-
ηή ηε ζπλνιηθή επίδνζε ζην θαηλφκελν πξνέθπςε επίζεο φηη νη καζεηέο ηεο η΄ ηάμεο είραλ 
ζηαηηζηηθά πςειφηεξε επίδνζε ζηε ζπλνιηθή βαζκνινγία θαη νηθνδφκεζαλ θαιχηεξα λνεηη-
θά κνληέια γηα ην θαηλφκελν ηεο ελαιιαγήο ηεο εκέξαο/λχρηαο ζε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο ηεο 
Γ΄ ηάμεο. Απφ ηε δηαπίζησζε απηή πξνθχπηεη φηη νη καζεηέο ηεο η΄ ηάμεο είραλ πην πξνν-
δεπηηθά λνεηηθά κνληέια απφ ηνπο καζεηέο ηεο Γ΄ ηάμεο πνπ πηνζεηνχζαλ θπξίσο Π-ΓΚΜ θαη 
ΓΚΜ. Οη καζεηέο ηεο η΄ ηάμεο πηνζεηνχζαλ θπξίσο πνηνηηθά θαιχηεξα ΓΚΜ.  

Σα απνηειέζκαηα ηεο πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο έδεημαλ φηη ε επίδνζε ησλ καζεηψλ ζηα  
καζεκαηηθά θαη ε ειηθία (ηάμε) ηνπο είραλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπκβνιή ζηελ πξφβιεςε ηεο 
ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο ησλ καζεηψλ γηα ην θαηλφκελν ηεο ελαιιαγήο ηεο εκέξαο/λχρηαο θαη 
κπνξνχζαλ λα εξκελεχζνπλ ην 6,9% θαη 11,4% ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο, αληίζηνηρα.  

ΤΕΖΣΖΖ ΣΧΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ 

Σα ζπλνιηθά απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο απηήο έδεημαλ φηη ε ελλνηνινγηθή θαηαλφεζε ηνπ 
θαηλνκέλνπ ηεο εκέξαο/λχρηαο ηφζν απφ ηνπο καζεηέο ηεο Γ΄ ηάμεο φζν θαη απφ ηνπο καζε-
ηέο ηεο η΄ ηάμεο είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλε. Αλ αθφκε ζπλππνινγηζηεί ην γεγνλφο φηη νη καζε-
ηέο ηεο η΄ ηάμεο είραλ ήδε δηδαρζεί ηηο ζρεηηθέο έλλνηεο γηα ην θαηλφκελν, κπνξνχκε λα ππν-
ζέζνπκε φηη ε δηδαζθαιία δε ζπλππνιφγηζε ηηο ελαιιαθηηθέο αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ γηα ην 
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θαηλφκελν θαη ηηο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ θαηλνκέλνπ, αιιά ζηε-
ξίρζεθε θπξίσο ζηε κεηάδνζε δεισηηθψλ γλψζεσλ. Οη Posner, Strike, Hewson θαη Gertzog 
(1982) ηφληζαλ φηη, γηα λα επέιζεη ε ελλνηνινγηθή αιιαγή, πξέπεη λα αμηνπνηνχληαη γλσζηη-
θέο ζπγθξνχζεηο, ψζηε λα απνζηαζεξνπνηνχληαη νη πξνυπάξρνπζεο γλσζηηθέο δνκέο ησλ 
καζεηψλ θαη λα νηθνδνκνχληαη λέεο θαη αλαβαζκηζκέλεο δνκέο.  

Απφ ηελ παξνχζα έξεπλα πξνθχπηεη επίζεο φηη κεξηθέο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ 
θαηαλφεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ελαιιαγήο ηεο εκέξαο/λχρηαο είλαη νη αθφινπζεο: (α) ε ζθαη-
ξηθφηεηα ηεο γεο, (β) ε ελαιιαγή ηεο εκέξαο/λχρηαο νθείιεηαη απνθιεηζηηθά ζηελ πεξηζηξν-
θή ηεο γεο γχξσ απφ ηνλ άμνλά ηεο, αθνχ ην θσο δηαδίδεηαη επζχγξακκα, (γ) είλαη αδχλαην 
λα ππάξρεη ζε νιφθιεξε ηε γε κφλν εκέξα ή κφλν λχρηα, (δ) ην θεγγάξη είλαη εηεξφθσην 
ζψκα θαη δε ζρεηίδεηαη κε ην θαηλφκελν ηεο ελαιιαγήο ηεο εκέξαο/λχρηαο θαη (ε) ν κεραλη-
ζκφο ηεο φξαζεο ηφζν γηα ηα απηφθσηα φζν θαη γηα ηα εηεξφθσηα ζψκαηα. Με βάζε ηηο 
πξνυπνζέζεηο απηέο εηζεγνχκαζηε κηα αλαδηνξγάλσζε ηνπ ππάξρνληνο αλαιπηηθνχ πξν-
γξάκκαηνο ηεο επηζηήκεο θαη ηελ πηνζέηεζε νηθνδνκηζηηθψλ δηδαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ.  

Υξεηάδεηαη αθφκε λα γίλνπλ επηπξφζζεηεο λέεο έξεπλεο, ψζηε απφ ηε κηα λα γίλεη κηα ηεξάξ-
ρεζε ησλ ζρεηηθψλ ζεκάησλ θαη ελλνηψλ ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα, γηα λα θαζνξηζηεί ε 
ζεηξά κε ηελ νπνία πξέπεη λα δηδαρζνχλ, θαη, απφ ηελ άιιε, λα εληνπηζηεί ε θαηάιιειε ειη-
θία ζηελ νπνία πξέπεη λα δηδάζθεηαη ε θάζε έλλνηα. Δπηπξφζζεηα, είλαη ίζσο βάζηκν νη 
ζρεηηθέο αζηξνλνκηθέο έλλνηεο γηα ην θαηλφκελν λα δηδάζθνληαη ζε κηθξφηεξε ειηθία απφ φηη 
πξνλνεί ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα ηεο Κχπξνπ (Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ, 1996). 
Δπηβάιιεηαη, αθφκε, νη εθπαηδεπηηθνί λα εληζρχζνπλ ηελ παξαηεξεηηθφηεηα ησλ καζεηψλ 
ηνπο εκπιέθνληάο ηνπο ζε δξαζηεξηφηεηεο ψζηε λα κάζνπλ λα παξαηεξνχλ, λα νξγαλψλνπλ 
ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν θαη λα κπνξνχλ λα αληινχλ ρξήζηκεο πιεξν-
θνξίεο απφ απηέο.  
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ΠΔΡΙΛΖΦΖ: Ζ έξεπλα εληφπηζε ηηο ελαιιαθηηθέο ηδέεο καζεηψλ Γ θαη η ηάμεο δεκνηηθνχ 
ζρνιείνπ γηα ηηο έλλνηεο ηνπ αέξα θαη ηεο αηκνζθαηξηθήο πίεζεο θαη πξαγκαηνπνηήζεθε 
δηδαθηηθή παξέκβαζε πνπ πξνσζνχζε ηελ ελλνηνινγηθή αιιαγή κέζσ δηαβαζκηζκέλσλ 
δηαηαξαρψλ ηεο γλσζηηθήο ηζνξξνπίαο. Σα απνηειέζκαηα ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο 
αμηνινγήζεθαλ ζε ζρέζε κε ηηο αξρηθέο ηδέεο ησλ καζεηψλ. Δμεηάζηεθε εηδηθφηεξα ε επί-
δξαζε πεηξακάησλ ζηελ πξφθιεζε δηαηαξαρψλ γλσζηηθήο ηζνξξνπίαο ζηνπο καζεηέο, ζε 
ζρέζε κε ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ πεξηέξγεηα πνπ εθδήισζαλ θαηά ηελ παξαθνινχζεζε πεη-
ξακάησλ θαη δηεξεπλήζεθε ε ζρέζε ηεο κεηα-ελλνηνινγηθήο ελζπλεηδεζίαο κε ηελ ελλνην-
ινγηθή αιιαγή. Δπηδηψρζεθε επίζεο ν εληνπηζκφο δηαθνξψλ αλάκεζα ζηηο επηδφζεηο ησλ 
καζεηψλ ησλ δπν ηάμεσλ θαη αλάκεζα ζηα δπν θχια. Γηα ην ζθνπφ απηφ, έγηλαλ πνηνηηθέο 
θαη πνζνηηθέο αλαιχζεηο ησλ απαληήζεσλ ησλ παηδηψλ ζηα δνθίκηα πξηλ θαη κεηά απφ ηε 
δηδαθηηθή παξέκβαζε θαη γηα ηηο απαληήζεηο ηνπο ζην εξσηεκαηνιφγην κέηξεζεο δηαηαξα-
ρψλ γλσζηηθήο ηζνξξνπίαο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ηα παηδηά είραλ αληηιεπηηθέο 
δπζθνιίεο ζηελ θαηαλφεζε ηεο θχζεο ηνπ αέξα θαη ηδηαίηεξα ηελ έλλνηα ηεο αηκνζθαηξηθήο 
πίεζεο. Σα παηδηά ηεο η ηάμεο είραλ θαιχηεξε θαηαλφεζε απφ ηα παηδηά ηεο Γ ηάμεο γηα 
ηηο δχν επηζηεκνληθέο έλλνηεο, ελψ δελ παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή δηαθνξά ζηηο επηδφζεηο 
αλάκεζα ζηα δπν θχια. Δληνπίζηεθε επίζεο ζεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ κεηα-

ελλνηνινγηθή ελζπλεηδεζία θαη ηελ ελλνηνινγηθή αιιαγή.   

ΛΔΞΔΙ-ΚΛΔΙΓΙΑ: Αέξαο, αηκνζθαηξηθή πίεζε, δηαηαξαρέο γλσζηηθήο ηζνξξνπίαο, ελλνη-
νινγηθή αιιαγή, κεηα-ελλνηνινγηθή ελζπλεηδεζία. 

 

ΔΙΑΓΧΓH 

Οη πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο ησλ παηδηψλ γηα ηηο έλλνηεο ηνπ αέξα θαη ηεο αηκνζθαηξηθήο 
πίεζεο έγηλαλ αληηθείκελν κειέηεο απφ δηάθνξνπο εξεπλεηέο (Δngel & Driver, 1981. Piaget, 
1929. Sere, 1986. She, 2005. Stavy, 1988), αθνχ ζεσξήζεθε φηη πξέπεη λα ιακβάλνληαη 
ππφςε ζην ζρεδηαζκφ δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ. Απφ ηηο πξψηεο εξγαζίεο ηνπ Piaget θάλε-
θε φηη ηα παηδηά ζπζρέηηδαλ ηηο ζθέςεηο θαη ηηο αλακλήζεηο ηνπο κε ηνλ αέξα ή ηνλ θαπλφ, 
πξνζδίδνληαο ζε απηφλ ηελ ηδηφηεηα λα βνεζά δηάθνξα πξάγκαηα λα ζπκβαίλνπλ. Άιιεο 
έξεπλεο (Sere, 1982, 1986. She, 2005) έδεημαλ φηη ηα παηδηά δελ αληηιακβάλνληαλ φηη αθφκα 
θαη ζε μεθνχζθσηα κπαιφληα ππάξρεη αέξαο, θαη ζπζρέηηδαλ ηνλ αέξα κε ηελ θίλεζε. Θεσ-
ξνχζαλ κάιηζηα φηη «φζν πεξηζζφηεξνο αέξαο ππάξρεη, ηφζν πην ειαθξχο είλαη» (Driver, 
Guesne, & Tiberghien, 1985). Αληηιεπηηθέο δπζθνιίεο εληνπίζηεθαλ θαη γηα ηελ θαηαλφεζε 
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ηεο ζχζηαζεο ηνπ αέξα, ή ηελ χπαξμε δηαθνξάο πίεζεο γηα ηελ εμήγεζε θαηλνκέλσλ, αθνχ 
σο εμεγήζεηο δίλνληαλ ε αλαξξφθεζε απφ ην θελφ, ή απφ ηνλ αέξα.  

Άιιεο εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο έγηλαλ γηα ηνλ εληνπηζκφ καζεζηαθψλ πεξηβαιιφλησλ θαη 
δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ πνπ εληζρχνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο ελλνηνινγηθήο αιιαγήο. Οη δηα-
ηαξαρέο ηεο γλσζηηθήο ηζνξξνπίαο (ΓΓΗ) ζεσξήζεθαλ απφ πνιινχο εξεπλεηέο (Lee & Kwon, 
2001. Piaget, 1952. Valanides, 2000) σο απαξαίηεηε γλσζηηθή δηεξγαζία γηα ηελ αλαδφκεζε 
ησλ ελαιιαθηηθψλ ηδεψλ θαη ηελ πξνψζεζε ηεο ελλνηνινγηθήο αιιαγήο, αθνχ ε ηειεπηαία 
ραξαθηεξίζηεθε σο κηα δηαδηθαζία πνπ απαηηεί πνιχπινθεο γλσζηηθέο θαη κεηα-γλσζηηθέο 
δεμηφηεηεο ζθέςεο (Anderson & Roth, 1989. Vosniadou, 1991). Σέηνηεο δεμηφηεηεο δηαθξίλνπλ 
ην άηνκν φηαλ κπνξεί λα δηεξεπλά ζπζηεκαηηθά ηε ζθέςε ηνπ θαη ηε ζθέςε ησλ άιισλ 
(Κuhn, Amsel, & O‟Loughlin, 1988) θαη λα δηαρεηξίδεηαη ζπλεηδεηά ηελ θαηαλφεζή ηνπ θαζψο 
απηή αλαπηχζζεηαη, ρξεζηκνπνηψληαο λέεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηαλφεζε θαη πξφβιεςε 
θαηλνκέλσλ.  

Γηάθνξεο έξεπλεο πνπ έγηλαλ ηηο πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο γηα ηελ πξνψζεζε ελλνηνινγηθήο 
αιιαγήο κέζσ δηαηαξαρψλ γλσζηηθήο ηζνξξνπίαο (ΓΓΗ) δελ επέθεξαλ πάληα ηα επηζπκεηά 
καζεζηαθά απνηειέζκαηα. πλεπψο, ππνζηεξίρηεθε φηη νη ΓΓΗ δελ είλαη επαξθείο γηα ηελ 
πξνψζεζε ελλνηνινγηθήο αιιαγήο, ελψ ηνλίζηεθε ε ζεκαζία ηεο ζηαδηαθήο νηθνδφκεζεο 
ησλ γλψζεσλ, ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ παξαγφλησλ, ησλ κεηα-γλσζηηθψλ δεμηνηήησλ θαη ηεο 
κεηα-ελλνηνινγηθήο ελζπλεηδεζίαο γηα ηελ πξνψζεζή ηεο (Mason, 1994. Vosniadou, 1999. di 
Sessa, 1993). 

Με βάζε απηή ηελ πξννπηηθή θαη δεδνκέλνπ φηη νη καζεηέο ησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ ηεο 
Κχπξνπ «δηδάζθνληαη» ηε θχζε ηνπ αέξα ζηελ Γ ηάμε ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ θαη ηελ 
έλλνηα ηεο αηκνζθαηξηθήο πίεζεο ζηελ η ηάμε, ε έξεπλα απηή απνζθνπνχζε ζηνλ εληνπη-
ζκφ ησλ ελαιιαθηηθψλ ηδεψλ καζεηψλ Γ θαη η ηάμεο, γηα ηηο έλλνηεο ηνπ αέξα θαη ηεο αηκν-
ζθαηξηθήο πίεζεο, θαη ζην ζρεδηαζκφ θαηάιιειεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο, γηα ηελ πξνψζε-
ζε ελλνηνινγηθήο αιιαγήο κέζσ δηαβαζκηζκέλσλ ΓΓΗ. Δπηδηψρζεθε επίζεο ν εληνπηζκφο 
δηαθνξψλ αλάκεζα ζηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ ησλ δπν ηάμεσλ θαη αλάκεζα ζηα δπν θχια 
πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε. Δμεηάζηεθε εηδηθφηεξα ε επίδξαζε θάπνησλ πεηξακάησλ ζηελ 
πξφθιεζε ΓΓΗ, ζε ζρέζε κε ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ πεξηέξγεηα πνπ εθδήισζαλ νη καζεηέο 
θαηά ηελ παξαθνινχζεζε ησλ πεηξακάησλ, ελψ δηεξεπλήζεθε θαη ε ζρέζε ηεο κεηα-
ελλνηνινγηθήο ελζπλεηδεζίαο κε ηελ ελλνηνινγηθή αιιαγή.  

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ  

Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ παηδηά ελφο ηκήκαηνο ηεο Γ ηάμεο θαη ελφο ηκήκαηνο ηεο 
η ηάμεο ζρνιείνπ ηεο Λεπθσζίαο.. Σν θάζε ηκήκα απνηεινχληαλ απφ 21 καζεηέο, έληεθα 
θνξίηζηα θαη δέθα αγφξηα, κέζνπ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ επηπέδνπ. Αξρηθά έγηλαλ εκηδνκεκέ-
λεο ζπλεληεχμεηο κε δπν καζεηέο ηνπ ίδηνπ ζρνιείνπ (10 έσο 12 εηψλ), πνπ δελ ζπκπεξηιήθ-
ζεθαλ ζην δείγκα ηεο έξεπλαο. Οη ζπλεληεχμεηο έγηλαλ, κε ηελ εκπινθή ησλ παηδηψλ ζε ηέζ-
ζεξηο δξαζηεξηφηεηεο, κε ζηφρν ηνλ εληνπηζκφ ησλ ελαιιαθηηθψλ ηδεψλ καζεηψλ απηήο ηεο 
ειηθίαο, ζρεηηθά κε ηηο έλλνηεο ηνπ αέξα θαη ηεο αηκνζθαηξηθήο πίεζεο θαη ην ζρεδηαζκφ ησλ 
δνθηκίσλ ηεο έξεπλαο. ηελ έξεπλα, ε ζπιινγή δεδνκέλσλ έγηλε κε πξν-πεηξακαηηθφ δνθίκην, 
γηα ηελ αλάδεημε ησλ ελαιιαθηηθψλ ηδεψλ ησλ καζεηψλ πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή νπνηαζδή-
πνηε δηδαζθαιίαο, ελψ αθνινχζεζε παξεκβαηηθή δηδαζθαιία, θαη ζηε ζπλέρεηα δφζεθε έλα 
κεηα-πεηξακαηηθφ δνθίκην. Παξάιιεια, κεηξήζεθαλ θαη νη ΓΓΗ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ πα-
ξαθνινχζεζε ησλ πεηξακάησλ ηνπ πξν-πεηξακαηηθνχ δνθηκίνπ θαη ησλ πεηξακάησλ ηεο δη-
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δαζθαιίαο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ρξεζηκνπνηήζεθε ην «εξγαιείν κέηξεζεο δηαηαξαρψλ γλσ-
ζηηθήο ηζνξξνπίαο» πνπ αλέπηπμαλ νη Lee, Kwon, Park, Kim, Kwon θαη Park (2003). Μεηξή-
ζεθε επίζεο ε κεηα-ελλνηνινγηθή ελζπλεηδεζία ησλ καζεηψλ γηα ην πψο θαη αλ άιιαμαλ νη 
αξρηθέο ηνπο ηδέεο ζρεηηθά κε ηηο δπν έλλνηεο. 

Πξν-πεηξακαηηθφ Γνθίκην 

ην πξν-πεηξακαηηθφ δνθίκην νη καζεηέο απάληεζαλ ζε εξσηήζεηο πνπ ζπλφδεπαλ ηέζζεξα 
πεηξάκαηα. Γηα θάζε πείξακα, παξνπζηάδνληαλ ζηνπο καζεηέο ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνη-
νχληαλ θαη ηνπο δεηνχληαλ λα θάλνπλ «ππνζεηηθφ» ή «λνεηηθφ» πείξακα (thought experi-
ment), γξάθνληαο ηηο πξνβιέςεηο ηνπο γηα ηα απνηειέζκαηά ηνπ. Αξρηθά ηνπο παξνπζηάζηε-
θαλ δπν άδεηα πνηήξηα θαη ηνπο δεηήζεθε λα πεξηγξάςνπλ ην πεξηερφκελφ ηνπο. Αθνινχζσο, 
ζηεξεψζεθε κηα ραξηνπεηζέηα ζηνλ ππζκέλα ηνπ θάζε πνηεξηνχ θαη δεηήζεθε απφ ηνπο κα-
ζεηέο λα θάλνπλ πξνβιέςεηο γηα ηα απνηειέζκαηα ηφζν ζηελ πεξίπησζε πνπ ην έλα πνηήξη 
ζα ηνπνζεηνχληαλ θαηαθφξπθα θαη φξζην ζε δηαθαλή ιεθάλε κε λεξφ, φζν θαη φηαλ ην άιιν 
πνηήξη αλαπνδνγπξηζκέλν εηζαγφηαλ ζηελ ίδηα ιεθάλε. ηε ζπλέρεηα, ηα παηδηά παξαθνινχ-
ζεζαλ ην θνχζθσκα ελφο κπαινληνχ θαη απάληεζαλ ζην εξψηεκα «Ση έθαλε ην κπαιφλη λα 
θνπζθψζεη/λα αλνίμεη; Πψο αθξηβψο ην ζθέθηεζαη;» Αθνινχζσο, ηνπο δεηήζεθε λα πξνβιέ-
ςνπλ αλ ζα ππήξρε δηαθνξά βάξνπο αλάκεζα ζε δπν φκνηα κπαιφληα, ην έλα θνπζθσκέλν 
θαη ην άιιν μεθνχζθσην, θαη λα αηηηνινγήζνπλ ηελ απάληεζή ηνπο. ην ηξίην πείξακα, πα-
ξνπζηάζηεθαλ δχν πιαζηηθέο δηαθαλείο θηάιεο πνπ είραλ εθαξκνζκέλν ζην ζηφκηφ ηνπο 
απφ έλα κπαιφλη πνπ ήηαλ νιφθιεξν κέζα ζηελ θάζε θηάιε. ηε κία απφ ηηο δχν, ππήξρε 
κηα νπή ζηνλ ππζκέλα ηεο, ρσξίο φκσο λα θαίλεηαη ή λα ην γλσξίδνπλ νη καζεηέο, θαη δεηή-
ζεθε απφ απηνχο λα πξνβιέςνπλ ηη ζα ζπλέβαηλε φηαλ έλαο ζπκκαζεηήο ηνπο ζα επηρεηξνχ-
ζε λα θνπζθψζεη ην θάζε κπαιφλη. Αθνχ παξαηήξεζαλ ηα δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα, ηνπο 
δφζεθε ε πιεξνθνξία-θιεηδί γηα ηε δηαθνξά ζηηο δπν θηάιεο θαη ηνπο δεηήζεθε λα δψζνπλ 
κηα λέα εμήγεζε. ην ηέηαξην πείξακα, παξνπζηάζηεθαλ ζηνπο καζεηέο δπν φκνηα πιαζηηθά 
δνρεία, ηα νπνία είραλ εθαξκνζκέλν πιαζηηθφ δηαθαλέο ζαθνχιη ζηελ εζσηεξηθή ηνπο επη-
θάλεηα, δεκέλν ζθηρηά απφ ηα άθξα ηνπ κε ιαζηηράθη ζηελ εμσηεξηθή κεξηά ηνπ δνρείνπ. Σν 
δνρείν Α, είρε κηθξέο νπέο ζηνλ ππζκέλα ηνπ, ρσξίο νη καζεηέο λα ην γλσξίδνπλ, ελψ ην δν-
ρείν Β φρη. Σνπο δεηήζεθε λα θάλνπλ πξνβιέςεηο φηαλ ζα επηρεηξνχζαλ λα ηξαβήμνπλ ην 
ζαθνχιη απφ ηνλ ππζκέλα ηνπ θάζε δνρείνπ πξνο ηα έμσ. Παξαηήξεζαλ ηα δηαθνξεηηθά α-
πνηειέζκαηα θαη έδσζαλ ηηο εμεγήζεηο ηνπο.  

Παξεκβαηηθή Γηδαζθαιία  

Ζ παξεκβαηηθή δηδαζθαιία απνηεινχληαλ απφ ηελ παξνπζίαζε εθηά πεηξακάησλ. ε θάζε 
πείξακα δίλνληαλ ζηνπο καζεηέο νη πιεξνθνξίεο γηα ηελ πνξεία εθηέιεζήο ηνπ θαη ηνπο δε-
ηνχληαλ λα θάλνπλ πξνβιέςεηο γηα ην απνηέιεζκά ηνπ. Παξαθνινπζνχληαλ ε ζθέςε ηνπο θαη 
ππνβάιινληαλ θαηάιιειεο εξσηήζεηο, κε ζθνπφ ηελ θαηάιεμε ζε νξζφηεξα ζπκπεξάζκαηα. 
Σν πξψην πείξακα ήηαλ παξφκνην κε εθείλν ηνπ πξν-πεηξακαηηθνχ δνθηκίνπ, κε κφλε δηαθν-
ξά φηη ρξεζηκνπνηήζεθε έλα δνρείν, ζην νπνίν ε ραξηνπεηζέηα ζηεξεψζεθε ηφζν ζηνλ ππζ-
κέλα ηνπ φζν θαη ζε άιια ζεκεία ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπ ζε δηαθνξεηηθφ χςνο. ην δνρείν π-
πήξρε επίζεο κηα νπή θιεηζηή κε πιαζηηζίλε, ζθνπφο ηεο νπνίαο ήηαλ λα δνπλ θαη λα θαηα-
λνήζνπλ θαιχηεξα νη καζεηέο ηη αθξηβψο ζπκβαίλεη φηαλ απηή ζα είρε αθαηξεζεί.  

ην δεχηεξν πείξακα, ρξεζηκνπνηήζεθε κηα ιεθάλε κε λεξφ θαη έλα θαιακάθη. Κάπνηεο εξσ-
ηήζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ ήηαλ νη αθφινπζεο. Ση ζα πεξηέρεη ην θαιακάθη πξηλ ηνπνζεηεζεί 
ζηε ιεθάλε κε ην λεξφ; Ση ζα παξαηεξήζεηε; Ση ζα πεξηέρεη κεηά; Γηαηί; Ση ζα παξαηεξήζεηε 
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αλ ην βγάινπκε απφ ηε ιεθάλε θξαηψληαο ην έλα άθξν ηνπ θιεηζηφ θαη ην ειεχζεξφ ηνπ άθξν 
λα είλαη πξνο ηα θάησ; Γηαηί δε ρχλεηαη ην λεξφ; Αθνινχζσο, ηνπνζεηήζεθε ην θαιακάθη ζηε 
ιεθάλε κε ην λεξφ κε ην έλα ηνπ άθξν θιεηζηφ. Εεηήζεθε απφ ηα παηδηά λα ζθεθηνχλ αλ ζα 
κπεη λεξφ ζην θαιακάθη θαη λα δψζνπλ ηηο εμεγήζεηο ηνπο.  ην ηξίην πείξακα δπγίζηεθαλ 
δπν φκνηα κπαιφληα, θνπζθσκέλα ην έλα κε εμαεξσκέλε αθεηφλε θαη ην άιιν κε αέξα. Οη 
καζεηέο έθαλαλ πξνβιέςεηο γηα ηελ ελδερφκελε δηαθνξά βάξνπο ησλ δπν κπαινληψλ θαη 
εμήγεζαλ ηνλ ηξφπν ζθέςεο ηνπο. 

Σν ηέηαξην πείξακα ηεο δηδαζθαιίαο ήηαλ ην ηξίην πείξακα ηνπ πξν-πεηξακαηηθνχ δνθηκίνπ, 
αιιά κε ηε ρξήζε ελφο κφλν κπνπθαιηνχ κε κηα νπή θαιά θιεηζηή κε πιαζηηζίλε. Οξηζκέλεο 
απφ ηηο εξσηήζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ ήηαλ νη αθφινπζεο. Γηαηί ην κπαιφλη δε θνπζθψλεη 

κέζα ζην κπνπθάιη; Ση πξέπεη λα γίλεη γηα λα θνπζθψζεη; Γηαηί;  

Χο πέκπην πείξακα ηεο παξεκβαηηθήο δηδαζθαιίαο, πξαγκαηνπνηήζεθε ην ηέηαξην ηνπ πξν-
πεηξακαηηθνχ δνθηκίνπ, φπνπ ρξεζηκνπνηήζεθε κφλν έλα δνρείν κε νπή θιεηζηή κε πιαζηηζί-
λε θαη κε έλα ζαθνχιη ζην εζσηεξηθφ ηνπ. Γηα ην έθην πείξακα ηεο παξεκβαηηθήο δηδαζθαιί-
αο ρξεζηκνπνηήζεθε κηα θσληθή θηάιε θαη έλα αβγφ βξαζκέλν θαη θαζαξηζκέλν. Ζ θηάιε 
ηνπνζεηήζεθε ζε λεξφ κεγάιεο ζεξκνθξαζίαο κε ζθνπφ λα εμαεξσζνχλ νη ιίγεο ζηαγφλεο 
αθεηφλεο πνπ ππήξραλ ζην εζσηεξηθφ ηεο. Σφηε ε θηάιε απνκαθξχλζεθε απφ ην δεζηφ λεξφ 
θαη ηνπνζεηήζεθε ακέζσο ζην ζηφκηφ ηεο ην απγφ. ην ηειεπηαίν πείξακα παξνπζηάζηεθε 
ζηα παηδηά έλα πνηήξη γεκάην λεξφ σο ην ρείινο ηνπ θαη εθαξκφζηεθε πάλσ απφ απηφ έλα 
θνκκάηη ιεπηνχ ραξηνληνχ, έηζη ψζηε λα κελ θιεηζηεί θαζφινπ αέξαο κεηαμχ ραξηνληνχ θαη 
λεξνχ. Εεηήζεθαλ νη πξνβιέςεηο ησλ καζεηψλ γηα ην θαηαθφξπθν αλαπνδνγχξηζκα ηνπ 
πνηεξηνχ θαη αθνινχζσο παξαθνινχζεζαλ ην πείξακα. 

Μεηα-πεηξακαηηθφ Γνθίκην 

Σν κεηα-πεηξακαηηθφ δνθίκην απνηεινχληαλ απφ ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηξηψλ 
πεηξακάησλ θαη ζπκπιεξψζεθε, φπσο αθξηβψο θαη ην πξν-πεηξακαηηθφ δνθίκην. Αξρηθά 
παξνπζηάζηεθε ζηα παηδηά έλα άδεην κπνπθάιη ζην ζηφκην ηνπ νπνίνπ ήηαλ ηνπνζεηεκέλν 
έλα ρσλί. ην ζηφκην ηνπ κπνπθαιηνχ εθαξκφζηεθε πιαζηηζίλε, γηα λα κελ κπνξεί ν αέξαο 
λα βγεη απφ ην κπνπθάιη κφιηο ρπζεί λεξφ ζην ρσλί. ην δεχηεξν πείξακα, ρξεζηκνπνηήζεθε 
έλα καθξχ θπιηλδξηθφ δνρείν γεκάην λεξφ κέρξη ην ρείινο ηνπ, έλα ραξηφλη, κηα ιεθάλε επί-
ζεο κε λεξφ θαη έλα καθξχ θπιηλδξηθφ επιχγηζην ιάζηηρν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζαλ θαια-
κάθη. Σν ραξηφλη ηνπνζεηήζεθε ζην άλνηγκα ηνπ θπιηλδξηθνχ δνρείνπ, έηζη ψζηε λα κε ρπζεί 
ην λεξφ έμσ απφ ηε ιεθάλε θαηά ην αλαπνδνγχξηζκά ηνπ ζηε ιεθάλε, ελψ κεηά απνκαθξχλ-
ζεθε. Αθνινχζσο, ηα παηδηά παξαθνινχζεζαλ ην θχζεκα αέξα ζην δνρείν απφ ζπκκαζεηή 
ηνπο κε ηε ρξήζε ηνπ ιάζηηρνπ θαη ηελ αλαξξφθεζε αέξα απφ απηφ. Σνπο δεηήζεθαλ πξν-
βιέςεηο θαη εμεγήζεηο γηα ηε κεηαθίλεζε ηεο ζηάζκεο ηνπ λεξνχ ζην δνρείν. ην ηξίην πείξα-
κα, παξνπζηάζηεθε έλα πιαζηηθφ κπνπθάιη λεξνχ, ρσξεηηθφηεηαο 1,5 ιίηξσλ, κε κηθξέο ν-
πέο ζηνλ ππζκέλα ηνπ. Εεηήζεθαλ πξνβιέςεηο θαη αηηηνινγήζεηο, ζρεηηθά κε ην γέκηζκα ηνπ 
κπνπθαιηνχ κε λεξφ θαη ην θιείζηκν ηνπ ζηνκίνπ ηνπ κε ην πψκα ηνπ.  

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Πνηνηηθή Αλάιπζε 

Απφ ηα πεηξάκαηα ηνπ πξν-πεηξακαηηθνχ δνθηκίνπ, θάλεθε φηη ζρεδφλ φια ηα παηδηά, εθηφο 
απφ 14 δσδεθάρξνλα, ζεψξεζαλ φηη ζηα πνηήξηα δελ ππήξρε αέξαο. Πξφβιεςαλ φηη ζα 
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βξερηεί ε ραξηνπεηζέηα, εθηφο απφ ελληά παηδηά ηεο η ηάμεο, ελψ παξνπζηάζηεθε θαη ε ηδέα 
φηη ν αέξαο «ηξαβά» ην λεξφ. Απφ ην δεχηεξν πείξακα, θάλεθε φηη φια ηα παηδηά αληηιήθζε-
θαλ ηελ άζθεζε πίεζεο απφ ηνλ αέξα ζε θάπνηα ζψκαηα. Ο αέξαο δε γηλφηαλ εχθνια αληη-
ιεπηφο σο πιηθφ ζψκα, αθνχ θάπνηα παηδηά αλέθεξαλ φηη ζηα μεθνχζθσηα κπαιφληα δελ 
ππήξρε ηίπνηε θαη φηη ην ειαθξχηεξν κπαιφλη ζα ήηαλ ην θνπζθσκέλν, δηφηη πεξηείρε αέξα. 
Δθηά παηδηά απφ θάζε ηάμε πξφβιεςαλ φκσο φηη ην θνπζθσκέλν κπαιφλη ζα ήηαλ βαξχηε-
ξν, ιφγσ ηνπ αέξα πνπ ζα πεξηείρε. Γπζθνιίεο παξνπζηάζηεθαλ ζηελ απνζαθήληζε θαη 
πξαγκαηηθή θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο ηνπ αέξα, αθνχ ηα παηδηά αλέθεξαλ φηη ν αέξαο είλαη ε 
αλάζα, ν άλεκνο, ή ην νμπγφλν. Κάπνηα παηδηά απφ ηελ η ηάμε έδεημαλ θαιχηεξε θαηαλφε-
ζε, αθνχ ζεψξεζαλ φηη: «Ο αέξαο είλαη έλα δηαθαλέο ζψκα πνπ είλαη παληνχ» ή φηη 
«απνηειείηαη απφ άιια ζψκαηα». Γηα θάπνηα παηδηά, ε γλψζε ήηαλ δεισηηθή, αθνχ δελ αλα-
δείρηεθε ε αλάινγε θαηαλφεζε απφ ηηο πξνβιέςεηο θαη ηηο απαληήζεηο ηνπο ζε άιια εξσηή-
καηα. Καλέλα παηδί δελ αληηιήθζεθε ηελ πίεζε πνπ ν αέξαο εμαζθεί ζηα ζψκαηα ζε θαηα-
ζηάζεηο ηζνξξνπίαο, αθνχ ην απνηέιεζκα ηνπ ηέηαξηνπ πεηξάκαηνο, κε ην ηξάβεγκα ηνπ 
ζαθνπιηνχ απφ ην δνρείν, απνδφζεθε ζε ηδηφηεηεο ησλ πιηθψλ ή ζηνλ ηξφπν πνπ απηά ρξε-
ζηκνπνηήζεθαλ. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ επίζεο φηη ε παξεκβαηηθή δηδαζθαιία δε βνήζεζε 
φια ηα παηδηά. Κάπνηα παηδηά ηεο η ηάμεο έδεημαλ θαιχηεξε θαηαλφεζε, αθνχ ζην δεχηεξν 
πείξακα ηνπ κεηα-πεηξακαηηθνχ δνθηκίνπ πέληε απφ απηά έδσζαλ απνδεθηέο εμεγήζεηο γηα 
ηηο πξνβιέςεηο ηνπο: «Σν λεξφ ηνπ δνρείνπ δε ζα κπεη ζηε ιεθάλε, γηαηί ππάξρεη αέξαο,» ή 
«Σν λεξφ  ηνπ δνρείνπ δε ζα πέζεη ζην άιιν δνρείν, γηαηί ν πάλσ αέξαο ζα ζπξψρλεη ην λεξφ 
ηεο ιεθάλεο θαη έηζη ζα κείλεη ζηάζηκν». Γπν παηδηά απφ ηελ Γ ηάμε θαη δπν απφ ηελ η εμή-
γεζαλ φηη ην λεξφ πνπ ππήξρε ζηε ιεθάλε ζα πηέδε ην λεξφ ηνπ δνρείνπ λα κελ πέζεη, δεί-
ρλνληαο έηζη δηαηζζεηηθή αλαγλψξηζε ηεο πδξνζηαηηθήο πίεζεο. Οη πξνβιέςεηο ησλ παηδηψλ 
ηεο η ηάμεο, γηα ην θχζεκα θαη ηελ αλαξξξφθεζε αέξα απφ ην αλαπνδνγπξηζκέλν δνρείν 
κε ην ζσιελάξην, ήηαλ πην νξζέο, ελψ θαη πάιη αλαδείρζεθε ε ηδέα φηη ν αέξαο έρεη ηελ ηδηφ-
ηεηα  λα «ηξαβά», ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ην λεξφ. Ο ζπλερήο πεηξακαηηζκφο βνήζεζε 
θάπνηα παηδηά απφ ηελ Γ ηάμε λα δψζνπλ απαληήζεηο πεξηζζφηεξν απνδεθηέο, θαζψο θαη 
θάπνηα άιια λα δψζνπλ ιεπηνκεξείο απαληήζεηο κε πεξηζζφηεξε βεβαηφηεηα. 

Μέηξεζε δηαηαξαρψλ γλσζηηθήο ηζνξξνπίαο 

χκθσλα κε ηηο πξνζσπηθέο εθηηκήζεηο ησλ παηδηψλ ζηα εξσηεκαηνιφγηα κέηξεζεο δηαηα-
ξαρψλ γλσζηηθήο ηζνξξνπίαο, θάλεθε φηη ην 95% βίσζαλ ην ζπλαίζζεκα ηεο έθπιεμεο, ην 
74% βίσζαλ έληνλε δηαηαξαρή, ην 100% απέθηεζαλ ελδηαθέξνλ θαη πεξηέξγεηα. Σν 83% ησλ 
παηδηψλ ζθέθηεθαλ φηη έπξεπε λα δψζνπλ πξνζνρή ζηα πεηξάκαηα, ελψ ην 5% ησλ παηδηψλ 
ηεο η΄ ηάμεο δήισζε αληίζεηα φηη δε ρξεηαδφηαλ λα δψζεη πξνζνρή. ην ηέηαξην κέξνο ηνπ 
εξσηεκαηνινγίνπ, φπνπ ηα παηδηά είραλ λα επηιέμνπλ δειψζεηο πνπ δείρλνπλ γλσζηηθή επα-
λεθηίκεζε, ην 1/3 ησλ παηδηψλ, ηφζν ζπλνιηθά φζν θαη ζε θάζε ηάμε, δήισζαλ φηη ζα ήζειαλ 
λα εμεηάζνπλ πεξηζζφηεξν θαηά πφζν νη αξρηθέο ηνπο ηδέεο ήηαλ ιαλζαζκέλεο θαη πνχ αθξη-
βψο έθαλαλ ιάζνο.  

ια ηα παηδηά πνπ είραλ κεηα-ελλνηνινγηθή ελζπλεηδεζία, εθηφο απφ ην 10%, βειηίσζαλ ηελ 
επίδνζή ηνπο ζε αξθεηά κεγάιν πνζνζηφ. Απφ ηα παηδηά πνπ δελ είραλ κεηα-ελλνηνινγηθή 
ελζπλεηδεζία, ην 64% είραλ πνιχ ρακειφηεξε θαηαλφεζε ησλ ελλνηψλ ζε ζρέζε κε ην πξν-
πεηξακαηηθφ δνθίκην. Σν γεγνλφο απηφ, κπνξεί λα νθείιεηαη ζηε θχζε ησλ πεηξακάησλ ηνπ 
κεηα-πεηξακαηηθνχ δνθηκίνπ, πνπ ήηαλ δηαθνξεηηθά απφ ηα πξνεγνχκελα πνπ ηνπο παξνπ-
ζηάζηεθαλ, ή αθφκα ζε γλσζηηθέο δηαηαξαρέο θαη ζχγρπζε πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηα 
πξνεγνχκελα πεηξάκαηα. Αβίαζηα, ινηπφλ, εμάρζεθε ην ζπκπέξαζκα φηη ε κεηα-
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ελλνηνινγηθή ελζπλεηδεζία ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ ελλνηνινγηθή αιιαγή.  

Πνζνηηθή Αλάιπζε 

Ζ πνζνηηθή αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ έδεημε φηη ππήξρε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 
κεηαμχ ησλ δχν ηάμεσλ ζηε γεληθή ηνπο επίδνζε ζην πξν-πεηξακαηηθφ θαη ζην κεηα-
πεηξακαηηθφ δνθίκην, κε θαιχηεξεο επηδφζεηο γηα ηελ η΄ ηάμε θαη ρσξίο ζηαηηζηηθά ζεκαληη-
θή δηαθνξά αλάκεζα ζηα δπν θχια ζηηο επηκέξνπο επηδφζεηο ηνπο γηα ηνλ αέξα θαη ηελ α-
ηκνζθαηξηθή πίεζε. ην κεηα-πεηξακαηηθφ δνθίκην, ππήξρε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 
ζηηο επηκέξνπο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ ησλ δπν ηάμεσλ, ππέξ ησλ δσδεθάρξνλσλ. Σα απνηε-
ιέζκαηα ηεο παιηλδξνκηθήο αλάιπζεο έδεημαλ επίζεο φηη κφλν Δπίδνζε ζην πξν-
πεηξακαηηθφ δνθίκην κπνξεί λα πξνβιέςεη ηελ Δπίδνζε ζην κεηα-πεηξακαηηθφ δνθίκην. Χζηφ-
ζν θάλεθε φηη ε Σάμε θαη ε Δπίδνζε ζην κεηα-πεηξακαηηθφ δνθίκην ζρεηίδνληαη ζεκαληηθά 

(r=0,497).  

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ-ΔΙΖΓΖΔΙ 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη ηα παηδηά νηθνδνκνχλ πξψηκεο έλλνηεο γηα ηνλ 
αέξα, κεξηθέο νξζέο θαη κεξηθέο ιαλζαζκέλεο,  θαη είλαη έηνηκα λα δηδαρηνχλ ηελ έλλνηα ππφ 
ηηο θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο, φπσο α) ε εθ ησλ πξνηέξσλ δηδαζθαιία θαη θαηαλφεζε ησλ 
ελλνηψλ πνπ αθνξνχλ ηε ζσκαηηδηαθή θαηάζηαζε ηεο χιεο, β) ε εθηεηακέλε ελαζρφιεζή 
ηνπο κε πεηξάκαηα πνπ αθνξνχλ ηε θχζε θαη ηηο ηδηφηεηεο ηνπ αέξα, γ) ε δηάγλσζε ησλ αξρη-
θψλ αληηιήςεσλ ησλ παηδηψλ, γηα λα ιακβάλνληαη ππφςε ζηελ νξγάλσζε ηνπ καζήκαηνο, δ) 
ε νξγάλσζε απηή λα πξνβιέπεη πξνζεθηηθή επηινγή πιηθνχ θαη δξαζηεξηνηήησλ απφ ηνλ 
εθπαηδεπηηθφ, ψζηε λα πξνθαινχληαη ζηαδηαθέο δηαηαξαρέο γλσζηηθήο ηζνξξνπίαο, πνπ 
απνηεινχλ ην πξψην βήκα γηα ηελ επαλεμέηαζε ησλ αξρηθψλ ηδεψλ θαη ηελ πξφθιεζε ελλνη-
νινγηθήο αιιαγήο, ελψ νη δξαζηεξηφηεηεο πξέπεη λα πνηθίιινπλ σο πξνο ηε θχζε ηνπο. ε) Ζ 
έκθαζε ζηελ αλάπηπμε κεηα-γλσζηηθψλ δεμηνηήησλ ζηα πιαίζηα ηεο ζηνηρεηψδνπο εθπαίδεπ-
ζεο, γηα ηελ αλάπηπμε ηεο κεηα-ελλνηνινγηθήο ελζπλεηδεζίαο ηνπ καζεηή θαη ηεο γλσζηηθήο 
ηνπ απηφ-εηθφλαο, κε ζθνπφ ηελ απηφ-ξχζκηζε ζηε κάζεζε θαη κεγηζηνπνίεζε ησλ καζεζηα-
θψλ απνηειεζκάησλ.  
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ΠΔΡΙΛΖΦΖ: Ζ κειέηε δηεξεχλεζε ηηο ελαιιαθηηθέο αληηιήςεηο καζεηψλ ησλ ηξηψλ ηάμεσλ 
Λπθείνπ, γηα ηελ θίλεζε βιεκάησλ ζε πεξηπηψζεηο νξηδφληηαο θαη θαηαθφξπθεο βνιήο. Σν 
δείγκα ηεο έξεπλαο απεηέιεζαλ 158 καζεηέο ηεο Α‟, Β‟ θαη Γ‟ Λπθείνπ, πνπ θνηηνχζαλ ζε ηξία 
αζηηθά Λχθεηα. Γηα ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ, ρξεζηκνπνηήζεθε εξσηεκαηνιφγην κε 17 ζπλνιη-
θά εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο, ελψ αθνινχζεζαλ θαη αηνκηθέο ζπλεληεχμεηο κε κηθξφ 
αξηζκφ καζεηψλ γηα ηε βαζχηεξε θαηαλφεζε ηεο ζθέςεο ηνπο. Μεηά ηελ πνζνηηθνπνίεζε θαη 
ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε, δηαπηζηψζεθε φηη νη καζεηέο ηεο Β‟ θαη Γ‟ ηάμεο είραλ ζηαηηζηηθά πςε-
ιφηεξεο επηδφζεηο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο καζεηέο ηεο Α‟ ηάμεο, αιιά δελ ππήξρε ζηαηηζηηθά 
ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ επηδφζεσλ ησλ καζεηψλ Β‟ θαη Γ‟ Λπθείνπ. Γελ εληνπίζηεθαλ 
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ επηδφζεσλ ησλ αγνξηψλ θαη ησλ θνξηηζηψλ, 
αιιά ππήξρε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αιιειεπίδξαζε κεηαμχ θχινπ θαη ηάμεο. Σα απνηειέζκα-
ηα έδεημαλ επίζεο φηη κφλν ε ηάμε θαη ε επίδνζε ζηα καζεκαηηθά είραλ ζεκαληηθή ζπκβνιή 
ζηελ πξφβιεςε ηεο ζπλνιηθήο επίδνζεο ησλ καζεηψλ ζην εξσηεκαηνιφγην. Ζ ζπκπιεξσ-
καηηθή πνηνηηθή αλάιπζε πνπ αθνινχζεζε θαη νη ζπλεληεχμεηο πνπ έγηλαλ αλέδεημαλ φηη νη 
πξν-Νεπηψλεηεο αληηιήςεηο γηα ηελ θίλεζε ησλ βιεκάησλ ήηαλ „δσληαλέο‟ ζε φιεο ηηο νκάδεο 
καζεηψλ, πνπ δηθαηνινγνχλ κεηαηφπηζε ζε νηθνδνκηζηηθέο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο. Φαίλε-
ηαη αθφκε κέζα απφ ηελ έξεπλα φηη ε παξαδνζηαθή δηδαζθαιία θαη ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα 
είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιν λα απνζηαζεξνπνηήζνπλ ηηο πξνυπάξρνπζεο ελαιιαθηηθέο αληηιή-
ςεηο ησλ καζεηψλ θαη φηη νη ζρνιηθέο επηδφζεηο δελ αληηζηνηρνχλ πάληνηε ζε ελλνηνινγηθή 

θαηαλφεζε ησλ θαηλνκέλσλ πνπ εμεηάδνληαη.  

ΛΔΞΔΙ-ΚΛΔΙΓΙΑ: ελαιιαθηηθέο αληηιήςεηο, νηθνδνκηζκφο, αλεμαξηεζία θηλήζεσλ 

 

ΔΙΑΓΧΓΖ 

Μέζα απφ δηάθνξεο έξεπλεο (Watts & Zylbersztajn, 1981. Clement, 1982. McCloskey, 1983. 
Sadanand & Kess, 1990. Thijs, 1992. Palmer & Flanagan, 1996), δηαπηζηψλεηαη φηη νη καζε-
ηέο έρνπλ ηηο δηθέο ηνπο ελαιιαθηηθέο ηδέεο κε βάζε ηηο νπνίεο εξκελεχνπλ ηα θπζηθά θαηλφ-
κελα. Πνιιέο απφ ηηο αληηιήςεηο απηέο είλαη απνηέιεζκα δηαηζζεηηθήο γλψζεο, ηνπ ηξφπνπ 
δηδαζθαιίαο, ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ, ή ελφο ζπλδπαζκνχ ησλ παξαγφλησλ απηψλ (Driver & 
Easley, 1978. Solomon, 1983. Taber, 2000) θαη εκθαλίδνπλ, ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο, νκνηφ-
ηεηεο κε εξκελείεο ή ζεσξίεο πξνεγνχκελσλ αηψλσλ.  Ζ εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα έδεημε επί-
ζεο φηη νη ηδέεο ησλ καζεηψλ δχζθνια δηαθνξνπνηνχληαη κε ηε ζπλεζηζκέλε δηδαζθαιία 
(DiSessa, 1982. White, 1983. Beveridge, 1985. Cros, Chastretto, & Fayol, 1988). 

Ζ παξνχζα κειέηε απνζθνπνχζε λα εληνπίζεη ηηο ελαιιαθηηθέο αληηιήςεηο καζεηψλ ιπθείνπ 
γηα ηελ θίλεζε ησλ βιεκάησλ ζε πεξηπηψζεηο νξηδφληηαο βνιήο θαη, ζηε ζπλέρεηα, λα δηεξεπ-
λήζεη ηηο δηαθνξέο ζηηο αληίζηνηρεο ελαιιαθηηθέο αληηιήςεηο κεηαμχ ησλ ηξηψλ ηάμεσλ ιπθεί-
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νπ, θαη κεηαμχ αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ. Ζ έξεπλα δηεξεχλεζε επίζεο θαηά πφζν νη παξάγν-
ληεο (θχιν, ηάμε, επίδνζε ζηε θπζηθή θαη καζεκαηηθά, κφξθσζε παηέξα θαη κεηέξαο) κπν-
ξνχλ λα πξνβιέςνπλ ηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ ζε ζρεηηθέο κε ην θαηλφκελν εξσηήζεηο. 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ 

Πιεζπζκφο-Γείγκα Έξεπλαο 

ηελ έξεπλα, έιαβε κέξνο ην ζχλνιν ησλ καζεηψλ πνπ θνηηνχζαλ ζε ηξία Λχθεηα ηεο Λεκε-
ζνχ. Απφ ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ παηδηψλ πνπ πήξαλ κέξνο αξρηθά ζηελ έξεπλα, επηιέγε-
θαλ κε ζηξσκαηνπνηεκέλε ηπραία δεηγκαηνιεςία 158 καζεηέο έηζη ψζηε λα ππάξρεη ηζνθα-
ηαλνκή ηξηψλ ηάμεσλ (Α‟, Β‟ θαη Γ‟ ηάμε) θαη ησλ δχν θχισλ. Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ 
καζεηψλ ηεο Β‟ θαη Γ‟ Λπθείνπ ήηαλ λα είραλ επηιέμεη, ζηα πιαίζηα ηεο ειεχζεξεο επηινγήο 
καζεκάησλ, ην κάζεκα ηεο Φπζηθήο ζηε Β‟ θαη Γ‟ Λπθείνπ, αληίζηνηρα. Οη καζεηέο ηεο Α‟ 
Λπθείνπ, έπξεπε λα είραλ πξφζεζε λα επηιέμνπλ ηε Φπζηθή ζηελ επφκελε ζρνιηθή ρξνληά. 
Οη καζεηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα αλαθέξνληαη ζην θείκελν κε θσδηθνχο, πνπ απνηε-
ινχληαη απφ δχν γξάκκαηα θαη έλα αξηζκφ.  Γηα παξάδεηγκα, ην ζχκβνιν (αΚ7) ζεκαίλεη φηη 
ην ππνθείκελν θνηηά ζηε Α΄ ηάμε (α), είλαη θνξίηζη (Κ), θαη έρεη ηνλ αχμνληα αξηζκφ 7 (απφ ηα 
25 πεξίπνπ θνξίηζηα ηεο Α΄ ηάμεο). Δπνκέλσο, αξρηθά δειψλεηαη ε ηάμε ηνπ παηδηνχ θαη ζηε 
ζπλέρεηα ην θχιν (Α ή Κ), ελψ ν αξηζκφο ππνδειψλεη ηνλ αχμνληα αξηζκφ ηνπ καζεηή απφ 
θάζε ηάμε. 

πιινγή Γεδνκέλσλ 

Αξρηθά, πξαγκαηνπνηήζεθε πηινηηθή έξεπλα ζε έλα ζπλεζηζκέλν αζηηθφ ιχθεην κε αληίζηνη-
ρν δείγκα απφ 113 καζεηέο πνπ αληηπξνζψπεπαλ ηηο ηξεηο νκάδεο/ηάμεηο. Γηα ηε ζπιινγή 
δεδνκέλσλ, ρξεζηκνπνηήζεθαλ αλνηθηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο κε ηξία πξνβιήκαηα βνιήο πνπ 
πεξηειάκβαλε ζπλνιηθά 12 εξσηήζεηο. Οη απαληήζεηο ησλ καζεηψλ αλαιχζεθαλ πνηνηηθά 
θαη θαηεγνξηνπνηήζεθαλ κε βάζε ηηο θχξηεο ελλνηνινγηθέο δπζθνιίεο ηνπο. Σα απνηειέζκαηα 
ηεο πηινηηθήο έξεπλαο θαη νη εκπεηξίεο πνπ απνθηήζεθαλ βνήζεζαλ ζηνλ θαηαξηηζκφ ηεο 
ηειηθήο κνξθήο ησλ εξσηήζεσλ ηνπ εξσηεκαηνιφγην ηεο θχξηαο έξεπλαο. 

Ζ θχξηα έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε πέληε κήλεο αξγφηεξα ζηελ αξρή ηεο επφκελεο ζρνιηθήο 
ρξνληάο (2007). Γηα ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ, ρξεζηκνπνηήζεθε εξσηεκαηνιφγην πνπ απνηε-
ιείην απφ ηέζζεξα πξνβιήκαηα κεραληθήο απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα κε 17 (6, 3, 4 θαη 4, γηα 
θάζε πξφβιεκα, αληίζηνηρα) εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο, ελψ ζε θάζε πεξίπησζε νη 
καζεηέο έπξεπε λα αηηηνινγνχλ ηελ επηινγή ηνπο. ην πξψην πξφβιεκα, κηα ζθαίξα θηλείηαη 
κε ζηαζεξή ηαρχηεηα ζε νξηδφληην επίπεδν, φπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 1 (ζει. 436). ην δεχ-
ηεξν πξφβιεκα, έλα ειηθφπηεξν πνπ θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρχηεηα, αθήλεη ειεχζεξν έλα δέκα 
γηα ηνπο ζηξαηηψηεο, φπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 2. ην ηξίην πξφβιεκα, έλαο δξνκέαο, ηξέρν-
ληαο κε ζηαζεξή ηαρχηεηα, αθήλεη ειεχζεξε κηα ζθαίξα, φπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 3 θαη ζην 
ηέηαξην, έλαο άληξαο, πνπ θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρχηεηα, ξίρλεη θαηαθφξπθα πξνο ηα πάλσ 
κηα ζθαίξα, φπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 4.  
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ρήκα 1. Μηα θαίξα Κηλείηαη κε ηαζεξή Σαρχηεηα Μέρξη ην Άθξν ζε Οξηδφληην 

Δπίπεδν. 

 

ρήκα 2. Σν Διηθφπηεξν Καζψο Κηλείηαη κε ηαζεξή Σαρχηεηα, Αθήλεη Διεχζεξν 

Έλα Γέκα. 

 

ρήκα 3. Ο Γξνκέαο Σξέρνληαο κε ηαζεξή Σαρχηεηα, Αθήλεη Διεχζεξε Μηα 

θαίξα. 

 

ρήκα 4. Ο Άλδξαο Ρίρλεη Καηαθφξπθα πξνο ηα Πάλσ, Καζψο Κηλείηαη κε ηαζεξή 

Σαρχηεηα, Μηα θαίξα. 

Κάζε εξψηεζε ζπλνδεπφηαλ απφ πέληε ελαιιαθηηθέο απαληήζεηο. Απφ απηέο ε κηα ήηαλ ε 
επηζηεκνληθά νξζή, ελψ νη άιιεο πεξηειάκβαλαλ θχξηεο ελαιιαθηηθέο αληηιήςεηο ησλ καζε-
ηψλ. ηα πξνβιήκαηα, πεξηιακβάλνληαλ θαη φκνηεο εξσηήζεηο, κε κφλε δηαθνξά ηε ιεθηηθή 
δηαηχπσζε, γηα λα ειέγρεηαη ε ζπλέπεηα ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ. Σα εξσηεκαηνιφγηα 
δφζεθαλ επίζεο ζε δχν κνξθέο σο πξνο ηε ζεηξά παξνπζίαζεο ησλ ζεκάησλ, ελψ δχν ε-
βδνκάδεο κεηά ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, έγηλαλ αηνκηθέο ζπλεληεχμεηο κε 18 
καζεηέο ηνπ δείγκαηνο απφ ηηο ηξεηο ηάμεηο θαη ηα δχν θχια.  
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ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Πνζνηηθή αλάιπζε 

Ζ θάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγήζεθε κε κία κνλάδα, ελψ νη ππφινηπεο απαληήζεηο κε 
κεδέλ κνλάδεο. Γηα θάζε πξφβιεκα πξνέθπςε κηα βαζκνινγία απφ ην άζξνηζκα ησλ επηδφ-
ζεσλ ζε θαζεκηά απφ ηηο εξσηήζεηο ηνπ θαη ην άζξνηζκα ησλ επηδφζεσλ ζε θάζε πξφβιεκα 
απνηέιεζε ηε ζπλνιηθή επίδνζε ηνπ θάζε καζεηή. Οη κέζνη φξνη ησλ επηδφζεσλ ζηα ηέζζε-
ξα πξνβιήκαηα θαη ζηε ζπλνιηθή επίδνζε θαηά ηάμε θαη θχιν παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 
1, ελψ γηα λα εμεηαζηεί θαηά πφζνλ νη  δηαθνξέο πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 1 ήηαλ ζηα-
ηηζηηθά ζεκαληηθέο έγηλε αλάιπζε δηαζπνξάο 2 (θχιν) x 3 (ηάμε). Σα απνηειέζκαηα ηεο αλά-
ιπζεο θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 2.  

Πίλαθαο 1: Δπηδφζεηο ησλ Μαζεηψλ ζηα Σέζζεξα Θέκαηα Αλά Σάμε θαη Φχιν 

 

Πίλαθαο 2: Αλάιπζε Γηαζπνξάο 2 (Φχιν) Υ 3 (Σάμε) κε Δμαξηεκέλε Μεηαβιεηή ηε πλν-

ιηθή Δπίδνζε ησλ Μαζεηψλ 

 

Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ππήξρε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αιιειεπίδξαζε κεηαμχ θχινπ 
θαη ηάμεο, F(2, 158)=3.724, p.=0.026. Ζ θχζε απηήο ηεο αιιειεπίδξαζεο γίλεηαη θαηαλνεηή 
κε πξνζεθηηθή εμέηαζε ηνπ ρήκαηνο 5, πνπ δείρλεη ηε δηαθνξνπνηεκέλε επίδνζε αγνξηψλ 

Μεηαβιεηή SS MS df F 
Δπίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο 

Φχιν 0.276 0.276 1 0.017 .895 

Σάμε 519.735 259.862 2 0.017 .000 

Φχιν Υ 
Σάμε 

158.595 59.297 2 3.720 .026 

Λάζνο 2420.202 15.922 152   

χλνιν 15411.000  158   
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θαη θνξηηζηψλ ζηηο ηξεηο ηάμεηο, παξφιν πνπ δελ εληνπίζηεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθν-
ξέο κεηαμχ ησλ επηδφζεσλ ηνπο. Σν απνηέιεζκα φκσο απηφ πξέπεη λα εξκελεπζεί κε ηδηαίηε-
ξε πξνζνρή, αθνχ ππήξρε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αιιειεπίδξαζε κεηαμχ θχινπ θαη ηάμεο. 
Δληνπίζηεθαλ επίζεο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ζπλνιηθήο επίδνζεο ησλ 

καζεηψλ ησλ δηαθνξεηηθψλ ηάμεσλ F(2, 158) =16.321, p.=0.000.  

ηε ζπλέρεηα, γηα λα εμεηαζηεί αλάκεζα ζε πνηεο ηάμεηο ππήξραλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηα-
θνξέο ζηνπο κέζνπο φξνπο ηεο ζπλνιηθήο επίδνζεο, έγηλε αλάιπζε post hoc κε ηε κέζνδν 
Scheffe. Ο έιεγρνο πνιιαπιήο ζχγθξηζεο έδεημε φηη νη επηδφζεηο ησλ καζεηψλ ηεο Β θαη Γ 
ηάμεο δελ ήηαλ ζηαηηζηηθά δηαθνξεηηθέο, αιιά ήηαλ ζηαηηζηηθά θαιχηεξεο απφ ηηο αληίζηνηρεο 
επηδφζεηο ησλ καζεηψλ ηεο Α ηάμεο. 

 

 

ρήκα 5.   Μέζνο ξνο ηεο Δπίδνζεο Αγνξηψλ θαη Κνξηηζηψλ αλά Σάμε 

Σα απνηειέζκαηα ζην ζχλνιν ηνπο θαίλεηαη λα ζπκθσλνχλ κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 
ησλ Galili θαη Bar (1992). ζνλ αθνξά ηηο πςειφηεξεο επηδφζεηο ησλ θνξηηζηψλ ζηελ Α‟ ηάμε 
ζε ζρέζε κε ηα αγφξηα ηα απνηειέζκαηα θαίλεηαη λα ζπκθσλνχλ κε ηα απνηειέζκαηα άιισλ 
εξεπλεηψλ (Δπθιείδε, Γεκεηξίνπ, Μσπζηάδεο, & Μαξθέηνο 1992), πνπ έδεημαλ φηη ηα θνξί-
ηζηα ππεξηεξνχζαλ ησλ αγνξηψλ ζε γλσζηηθά θαη καζεκαηηθά έξγα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, 
αθνχ ζε απηήλ ηελ ειηθία (12-15), ηα θνξίηζηα είλαη βηνινγηθά πεξηζζφηεξν ψξηκα απφ ηα 
αγφξηα.  

Ζ αλάιπζε πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο βήκα πξνο βήκα (stepwise) έδεημε φηη κφλν ε ηάμε 
θαη ε επίδνζε ζηα καζεκαηηθά είραλ ζεκαληηθή ζπκβνιή ζηελ πξφβιεςε ηεο ζπλνιηθήο 
βαζκνινγίαο ησλ καζεηψλ ζην εξσηεκαηνιφγην. Ζ ηάμε ζηελ νπνία θνηηνχζαλ νη καζεηέο 
κπνξνχζε λα εμεγήζεη ην 12,5% ηεο δηαθχκαλζεο ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο ησλ καζεηψλ 
γηα ην εξσηεκαηνιφγην, ελψ ε επίδνζε ζηα καζεκαηηθά εμεγνχζε επηπξφζζεηα 8,8% ζηε 
δηαθχκαλζε ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο ηνπ εξσηεκαηνιφγηνπ. Οη κεηαβιεηέο θχιν, επίδνζε 
ζηε θπζηθή θαη ην κνξθσηηθφ επίπεδν ηνπ παηέξα θαη ηεο κεηέξαο δελ είραλ ζηαηηζηηθά ζε-
καληηθή ζπκβνιή ζηελ πξφβιεςε ησλ επηδφζεσλ ησλ καζεηψλ ζην εξσηεκαηνιφγην ηεο 
έξεπλαο.  

Βαζκφο πλέπεηαο 

Γηα λα εμεηαζηεί ν βαζκφο ζπλέπεηαο ζηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ εμεηάζηεθαλ νη επηδφ-
ζεηο ηνπο ζηα θνηλά εξσηήκαηα πνπ ππήξραλ. Σν πξψην πξφβιεκα (ηξαπέδη), θαη ίζσο θαη 

Τάξη
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ην δεχηεξν (ειηθφπηεξν), γηα ηνπο καζεηέο ηεο Γ‟ ηάμεο ηνπ δείγκαηνο, απνηεινχζαλ ζπλεζη-
ζκέλα πξνβιήκαηα ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηφο ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνεγνχκελεο 
ζρνιηθήο ρξνληάο, φρη φκσο θαη ην ηξίην πξφβιεκα (δξνκέαο).  

Οη επηδφζεηο ησλ αγνξηψλ θαη ησλ θνξηηζηψλ φισλ ησλ ηάμεσλ, θαζψο θαη ησλ καζεηψλ ζην 
ζχλνιν ηνπο παξνπζίαζαλ κηα κείσζε ζηελ επίδνζε απφ ην πξψην ζην δεχηεξν θαη κεγαιχ-
ηεξε κείσζε ζην ηξίην πξφβιεκα. Ο ζπζρεηηζκέλνο έιεγρνο t έδεημε φηη ν κέζνο φξνο ηεο 
επίδνζεο ζηηο εξσηήζεηο ηνπ πξψηνπ πξνβιήκαηνο (ηξαπέδη) (Μ=3.22, SD=1.788) ήηαλ ζε-
καληηθά πςειφηεξνο (t=7.352, df=49, p=0.000) απφ ην κέζν φξν ζηηο αληίζηνηρεο εξσηήζεηο 
ηνπ δεχηεξνπ πξνβιήκαηνο (ειηθφπηεξν) (M=1.66, SD=1.062). Ο κέζνο φξνο ηνπ δεχηεξνπ 
πξνβιήκαηνο (ειηθφπηεξν) (M=1.66, SD=1.062) ήηαλ επίζεο ζηαηηζηηθά πςειφηεξνο 
(t=2.365, df=49, p=0.022) απφ ην κέζν φξν ζηηο αληίζηνηρεο εξσηήζεηο ηνπ ηξίηνπ πξνβιήκα-
ηνο (δξνκέαο) (M=1.40, SD=0.990). Απφ ηα απνηειέζκαηα απηά θαίλεηαη ε αδπλακία ησλ 
καζεηψλ λα κεηαθέξνπλ ην ελλνηνινγηθφ πιαίζην πξνβιεκάησλ ηνπ αλαιπηηθνχ ηνπο πξν-
γξάκκαηνο (ηξαπέδη θαη ειηθφπηεξν γηα ηνπο καζεηέο ηεο Γ‟ ηάμεο) ή πξνβιεκάησλ πνπ αλή-
θνπλ ζηελ θαζεκεξηλή αληηιεπηηθή ηνπο εκπεηξία (ηξαπέδη), ζε άιια φκνηα πξνβιήκαηα πνπ 
πηζαλφλ λα κελ είραλ κειεηήζεη. 

Οη ηηκέο ηνπ ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο Pearson κεηαμχ ηεο ζπλνιηθήο επίδνζεο ζην εξσηεκα-
ηνιφγην θαη ηνπ βαζκνχ έηνπο ζηε θπζηθή θαη ηα καζεκαηηθά, θαηά ηελ πξνεγνχκελε ζρνιηθή 
ρξνληά, ήηαλ -.284 θαη -.253, αληίζηνηρα, θαη ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί (p.=.01). Μαζεηέο 
κε ρακειφηεξεο επηδφζεηο ζηε θπζηθή θαη ηα καζεκαηηθά, θαηά ηελ πξνεγνχκελε ζρνιηθή 
ρξνληά, έηεηλαλ λα έρνπλ  αλψηεξεο επηδφζεηο ζην εξσηεκαηνιφγην. Σν απνηέιεζκα απηφ, 
ίζσο λα νθείιεηαη ζηα ηππνπνηεκέλα εμεηαζηηθά δνθίκηα ησλ ζρνιηθψλ δηαγσληζκάησλ θαη 
εμεηάζεσλ πνπ επηβξαβεχνπλ ηελ απνζηήζηζε ησλ καζεηψλ θαη παξαγλσξίδνπλ ηελ ελλνην-
ινγηθή θαηαλφεζε. 

Πνηνηηθή Αλάιπζε 

Μέζα απφ ηηο ζπλεληεχμεηο, θάλεθε φηη αξθεηνί καζεηέο δηαθνξνπνηνχζαλ ηηο αξρηθέο απα-
ληήζεηο πνπ έδσζαλ ζηα εξσηεκαηνιφγηα. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε αθφινπζε απάληεζε: 

Μαζήηξηα (γΚ5): Σψξα πνπ βιέπσ ηελ εξψηεζε θαιχηεξα, δε ζα πξέπεη λα είλαη 

απηή ε  ζσζηή απάληεζε.  

Δξεπλεηήο: Αλ επέιεγεο ηψξα ηελ απάληεζε πνηα ζα επέιεγεο; 

Μαζήηξηα(γΚ5): ζα επέιεγα . . (δείρλεη άιιε απάληεζε). 

Οη καζεηέο πνπ άιιαδαλ ηελ επηινγή ηνπο επέιεγαλ ηε Νεπηψλεηα άπνςε ή άιιε ελαιιαθηη-
θή. Καλέλαο φκσο  καζεηήο πνπ είρε ηε Νεπηψλεηα άπνςε ζε θάπνην εξψηεκα δε δηαθνξν-
πνίεζε ηελ επηινγή ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο. Αλάινγα απνηειέζκαηα εληφπη-
ζαλ θαη νη  Halloun θαη Hestenes (1985). 

\Απφ ην ζχλνιν ησλ καζεηψλ, 2%, 9% θαη 4%, γηα ηηο ηάμεηο Α‟, Β‟ θαη Γ‟, αληίζηνηρα, εμέθξα-
ζαλ ηελ άπνςε φηη ε πνξεία ηεο ζθαίξαο, φηαλ θεχγεη απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ ηξαπεδηνχ, ζα 
είλαη δηαγψληα. Έλαο καζεηήο (αΑ13), γηα παξάδεηγκα, ελψ θαίλεηαη λα αληηιακβάλεηαη ην 
ξφιν ηεο ηαρχηεηαο θαη ηνπ βάξνπο ζηελ θίλεζε ηεο ζθαίξαο, ηα πξνζζέηεη δηαλπζκαηηθά σο 
λα ήζαλ ην ίδην θπζηθφ κέγεζνο. 

(αΑ13): Ζ ζθαίξα, φηαλ θεχγεη απφ ην ηξαπέδη, έρεη ζηαζεξή νξηδφληηα ηαρχηε-
ηα. Έηζη ζα ζπλερίζεη λα θηλείηαη νξηδφληηα, αιιά, ιφγσ ηνπ ζηαζεξνχ βάξνπο, 
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ε ζπληζηάκελε θίλεζε ζα είλαη δηαγψληα. 

Έλα κηθξφ πνζνζηφ  απφ ηνπο καζεηέο (6.3% γηα ην πξψην θαη 4.4% γηα ην ηξίην πξφβιεκα) 
εμέθξαζαλ ηηο ίδηεο απφςεηο κε απηέο ηνπ Αιβέξην ηεο αμνλίαο (I4νο αηψλα), φπσο θαίλεηαη 
απφ ην απφζπαζκα κε κηα καζήηξηα (αΚ22) ε νπνία ππνζηήξημε φηη ε ζθαίξα θηλείηαη αξρη-
θά επζχγξακκα θαη κεηά θαηαθφξπθα ππφ ηελ επίδξαζε ηνπ πεδίνπ βαξχηεηαο. 

(αΚ22):   Ζ ζθαίξα ιφγσ ηεο ηαρχηεηαο πξνρσξά κπξνζηά, αιιά, φηαλ κεησζεί ε 

ηαρχηεηα ηεο, πέθηεη θαηαθφξπθα ιφγσ ηνπ βάξνπο.   

Αλάινγε αληίιεςε εληνπίζηεθε  ζηηο απαληήζεηο ελφο άιινπ καζεηή (βΑ18)  

Δξεπλεηήο: Πσο ζα θηλεζεί ε κπάια, φηαλ θηάζεη ζηε άθξε ηνπ ηξαπεδηνχ κε                    

ζρεηηθά κεγάιε ηαρχηεηα; 

Μαζεηήο: Θα θάλεη θακππιφγξακκε πνξεία (δείρλεη ηελ απνδεθηή απάληεζε). 

Δξεπλεηήο: Αλ ζην ηξαπέδη ηνπνζεηήζσ έλα φπιν πψο ζα θηλεζεί ε ζθαίξα, αλ  

ζηε  πνξεία ηεο δε ζπλαληήζεη εκπφδην; 

Μαζεηήο: Θα θηλεζεί νξηδφληηα ζε κεγάιε απφζηαζε θαη κεηά ζα πέζεη. 

Δξεπλεηή: Γειαδή πψο αθξηβψο; . 

Μαζεηήο : (Γείρλεη αξρηθά νξηδφληηα θαη κεηά θακππιφγξακκε θίλεζε) 

Δξεπλεηήο: Ση ζε θάλεη λα πηζηεχεηο φηη ε ζθαίξα ζα έρεη δηαθνξεηηθή πνξεία; 

Μαζεηήο: Λφγσ ηεο κεγάιεο ηαρχηεηαο  ... εμάιινπ πσο γίλεηαη έλαο ζθνπεπηήο 

λα  κπνξεί λα  πεηχρεη έλα ζηφρν, αλ δελ πήγαηλε ε ζθαίξα πξψηα επζεία;   

Σν 23%, 21% θαη 16%, γηα Α‟, Β‟ θαη Γ‟ ηάμε, αληίζηνηρα, ησλ καζεηψλ ππνζηήξημαλ φηη ηα 
ζψκαηα πνπ αθήλνληαη απφ θηλνχκελν κεηαθνξέα ζα πέζνπλ θαηαθφξπθα θαη ην 29%, 18% 
θαη 14%, γηα Α‟, Β‟ θαη Γ‟ ηάμε, αληίζηνηρα, ππνζηήξημαλ φηη ζα θηλεζνχλ πξνο ηα πίζσ. Σα 
πνζνζηά απηά είλαη κηθξφηεξα, αιιά ζπγθξίζηκα, κε ηα απνηειέζκαηα πνπ εληφπηζε ζε 
έξεπλά ηνπ ν McCloskey (1983) , ελψ νη αληηιήςεηο απηέο απνθαιχπηνληαη απφ ηηο ραξαθηε-
ξηζηηθέο απαληήζεηο δχν καζεηψλ.  

Μαζεηήο (αΑ13): Σν ζψκα ζα πέζεη απεπζείαο θάησ ιφγσ ηνπ βάξνπο. 

Μαζεηήο (βΑ6): Ζ αληίζηαζε ηνπ αέξα δελ αθήλεη ην ζψκα λα πέζεη απεπζείαο 

θάησ θαη έηζη πέθηεη πξνο ηα πίζσ. 

ηαλ νη καζεηέο θιήζεθαλ λα πξνβιέςνπλ ηελ πνξεία κηαο ζθαίξαο πνπ θεχγεη κε νξηδφληηα 
ηαρχηεηα απφ ηελ επηθάλεηα ελφο ηξαπεδηνχ, έλα  πνζνζηφ (14.5%) είρε ηελ Αξηζηνηειηθή 
άπνςε φηη ε ζθαίξα ζα πέζεη θαηαθφξπθα. Απηή ε πεπνίζεζε, εληζρπφηαλ φηαλ ε κάδα ηνπ 
ζψκαηνο ήηαλ κεγαιχηεξε. Απφ πξνεγνχκελεο έξεπλεο, (Eckstein & Shemesh, 1993α. 
Halloun & Hestenes, 1985b) δηαπηζηψζεθε φηη ε αληίιεςε απηή είλαη ε επηθξαηέζηεξε κεηαμχ 
καζεηψλ ειηθίαο επηά έσο δέθα εηψλ. 

Δξεπλεηήο: Πσο ζα θηλεζεί ε κπάια, φηαλ θηάζεη ζηε άθξε ηνπ ηξαπεδηνχ κε 

ζρεηηθά κεγάιε ηαρχηεηα; 

Μαζεηήο(βΑ23): Θα θηλεζεί έηζη (κε ην ρέξη ηνπ δηαγξάθεη κηα παξαβνιηθή ηξν-

ρηά) 
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Δξεπλεηήο: Αλ ρξεζηκνπνηήζσ κηα ζθαίξα, απφ απηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη 

ζθαηξνβφινη, αιιά θηάζεη κε ηελ ίδηα ηαρχηεηα ζηελ άθξε ηνπ ηξαπεδηνχ; 

Μαζεηήο(βΑ23): Σψξα είλαη δηαθνξεηηθφ. Θα πέζεη απεπζείαο θάησ. 

Δξεπλεηήο: Γηα πνην ιφγν; 

Μαζεηήο(βΑ23): Λφγσ ηεο κεγάιεο κάδαο. 

Δξεπλεηήο : Αλ ηηο δχν ζθαίξεο ηηο αθήζεη έλα ειηθφπηεξν θαζψο πεξλά πάλσ 

απφ ην  ηελ αίζνπζα ηνπ  ζρνιείνπ καο; 

Μαζεηήο(βΑ23): Ζ βαξηά ζα πέζεη ζηε ζηέγε θαη ε ειαθξηά κπξνζηά (δείρλεη 

πξνο  ηελ θαηεχζπλζε απφ ηελ νπνία ήξζε ην ειηθφπηεξν). 

ηελ πιεηνςεθία ηνπο, νη καζεηέο (77%, 76% θαη 52%, γηα Α‟ Β‟ θαη Γ‟ ηάμε αληίζηνηρα) ρξε-
ζηκνπνίεζαλ εμίζνπ ηφζν ηνπο λφκνπο ηνπ Νεχησλα γηα ηελ θίλεζε ησλ ζσκάησλ, φζν θαη 
πηπρέο ηεο ζεσξίαο ηνπ „impetus,‟ γηα λα απαληήζνπλ ηελ εξψηεζε „„πνηεο δπλάκεηο αζθνχ-
ληαη ζην ζψκα φηαλ ξίρλεηαη θαηαθφξπθα πξνο ηα πάλσ;‟‟ Απηφ δηαπηζηψζεθε θαη ζε άιιεο 
έξεπλεο (Watts & Zylbersztajn,1981. Clement, 1982. McCloskey, 1983. Osborne & Freyberg, 
1985. Palmer & Flanagan, 1996. Park & Han, 2002). Υαξαθηεξηζηηθέο ήηαλ νη απαληήζεηο 

κεξηθψλ καζεηψλ  

Μαζεηήο (αΑ3): Αζθείηαη κηα θαηαθφξπθε δχλακε απφ ην ρέξη πξνο ηα πάλσ, γη‟ 

απηφ θηλείηαη πξνο ηα πάλσ. 

Μαζήηξηα (βΚ11): Αζθείηαη ην βάξνο, κηα θαηαθφξπθε δχλακε πξνο ηα πάλσ 
απφ ηνλ άληξα θαη ε δχλακε ηεο ηαρχηεηαο πξνο ηα δεμηά πνπ είρε ην ζψκα  

πξηλ ηελ ξίμεη ν άλδξαο. 

Μαζήηξηα (γΚ7): Ζ ζθαίξα θηλείηαη θαηαθφξπθα πξνο ηα πάλσ, δηφηη ε δχλακε 

απφ ην ρέξη είλαη κεγαιχηεξε απφ ην βάξνο ηεο ζθαίξαο.  

ην αλψηαην ζεκείν ηεο ηξνρηάο, ην 27%, 39% θαη 14% ησλ καζεηψλ γηα ηελ Α‟ Β‟ θαη Γ‟ ηά-
με, αληίζηνηρα, ππνζηήξημαλ ηελ άπνςε φηη δελ αζθνχληαη δπλάκεηο ζηε ζθαίξα, ελψ ην 
23%, 14% θαη 8% ησλ καζεηψλ γηα ηελ Α‟ Β‟ θαη Γ‟ ηάμε, αληίζηνηρα, ππνζηήξημαλ φηη ζην 
ζψκα αζθνχληαη ην βάξνο θαη κηα δχλακε ίζνπ κέηξνπ πνπ πξνέξρεηαη απφ ην ρέξη.  

Μαζεηήο (βΑ7): Γελ αζθείηαη θακηά δχλακε, γηα ην ιφγν απηφ ε κπάια δελ θηλεί-

ηαη πξνο ζπγθεθξηκέλε θαηεχζπλζε. 

Μαζήηξηα (αΚ6): Αζθνχληαη δχν ίζνπ κέηξνπ θαη αληίζεηεο θνξάο δπλάκεηο γη‟ 

απηφ ην ζψκα ζηακαηά. 

Μαζεηήο (γΑ11): ηακαηά λα αλεβαίλεη, δηφηη νη δπλάκεηο έγηλαλ ίζεο, ε δχλακε 

απφ ην ρέξη θαηαλαιψζεθε θαη έγηλε ίζε κε ην βάξνο. 

Αληίζεηα ην 46% (32%, 37% θαη 70% γηα Α‟ Β‟ θαη Γ‟ ηάμε, αληίζηνηρα) ησλ καζεηψλ ζπκκεξί-
δεηαη ηε Νεπηψλεηα άπνςε γηα ηηο δπλάκεηο πνπ αζθνχληαη ζηε ζθαίξα ζην πςειφηεξν ζε-
κείν ηεο ηξνρηάο ηεο. Σα απνηειέζκαηα απηά δηαθέξνπλ απφ ηα πνζνζηά πνπ βξήθαλ ζε 
έξεπλα ηνπο νη Park θαη Han (2002), φπνπ ηε Νεπηψλεηα άπνςε εμέθξαζε κφιηο ην 10% ησλ 
ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα, παξφιν πνπ νη καζεηέο ήηαλ κφλν 13 ρξνλψλ 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΤΕΖΣΖΖ 

Δίλαη θαλεξφ φηη νη καζεηέο αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζηελ θαηαλφεζε ησλ λφκσλ ηεο Νεπ-
ηψλεηαο κεραληθήο θαη νη ζρεηηθέο έλλνηεο δελ πηνζεηνχληαη εχθνια απφ ηνπο καζεηέο, ελψ νη 
ελαιιαθηηθέο ηδέεο ηνπο παξακέλνπλ „„δσληαλέο‟‟ θαη κεηά ηε δηδαζθαιία. Σα πεξηνξηζκέλα 
απνηειέζκαηα ησλ δηδαθηηθψλ πξνζπαζεηψλ θάλεθαλ επίζεο απφ ηηο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 
κεηαμχ ησλ καζεηψλ ηεο Γ‟ θαη Β‟ ηάμεο θαη ησλ καζεηψλ ηεο Α ηάμεο, ελψ δελ ππήξραλ αλά-
ινγεο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ καζεηψλ ηεο Β‟ θαη Γ‟ ηάμεο Σα απνηειέζκαηα απηά ζπγθιίλνπλ 
κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ησλ Galili θαη Bar (1992) πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ αλάινγν 
δείγκα ζηελ έξεπλά ηνπο.  

Οη καζεηέο ηεο Γ‟ ηάμεο  παξά ην γεγνλφο φηη είραλ ηελ πςειφηεξε ζπλνιηθή επίδνζε (Μ= 
10.9, SD = 4.69), εληνχηνηο ε επίδνζή ηνπο ήηαλ είλαη ιίγν πην πάλσ απφ ην κέζν ηεο θιίκα-
θαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε (θιίκαθα 0-17), παξφιν πνπ ε Νεπηψλεηα κεραληθή απνηεινχζε 
κέξνο ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ηα ηξία ηειεπηαία ρξφληα. Σα απνηειέζκαηα ηεο 
έξεπλαο ζπκθσλνχλ κε ηα απνηειέζκαηα άιισλ εξεπλεηψλ (Thijs, 1992. Gunstone, Cham-
pagne & Klopfer, 1981) νη νπνίνη θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη αξθεηνί καζεηέο δηαηεξνχλ 
ηηο αξρηθέο ηνπο ηδέεο θαη κεηά απφ κηα ζεηξά καζεκάησλ. 

Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ επίζεο ηελ αδπλακία ησλ καζεηψλ λα κεηαθέξνπλ ην ελλνηνινγηθφ 
πιαίζην πξνβιεκάησλ ηνπ αλαιπηηθνχ ηνπο πξνγξάκκαηνο ζε άιια φκνηα πξνβιήκαηα, 
φπσο έδεημαλ θαη άιιεο έξεπλεο (Palmer, 1998. Halloun & Hestenes, 1985. Sadanand & 
Kess, 1990. Finegold & Gorsky, 1991). Καηά ηνπο Posner θ.ά. (1982), ε κάζεζε πξέπεη λα 
είλαη ην απνηέιεζκα ηεο αιιειεπίδξαζεο απηψλ πνπ δηδάζθεηαη ν καζεηήο ζην ζρνιείν θαη 
απηψλ πνπ ήδε γλσξίδεη θαη επνκέλσο πξέπεη λα επηδηψθεηαη ε „γεθχξσζε‟ ηνπ ράζκαηνο 
κεηαμχ ησλ ηδεψλ ησλ καζεηψλ θαη ησλ ηδεψλ πνπ δηδάζθνληαη. Ζ „„ζεξαπεία‟‟ ηνπ πξνβιή-
καηνο ζα πξέπεη λα επηρεηξεζεί κέζα απφ ην ζρεδηαζκφ θαη εθαξκνγή αλαιπηηθψλ πξν-
γξακκάησλ θαη εθπαηδεπηηθψλ πξνζεγγίζεσλ κε „„παξεκβαηηθφ ραξαθηήξα.‟‟ Ζ εκκνλή ζε 
δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ έρνπλ ζηφρν ηελ „„θάιπςε ηεο χιεο‟‟ θαη ζε κεζφδνπο αμηνιφγε-
ζεο πνπ απαηηνχλ αλακεηάδνζε θαη απιή αλάθιεζε γλψζεσλ δε βνεζνχλ ηε γλσζηηθή αλά-
πηπμε ησλ καζεηψλ.  
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ΠΔΡΙΛΖΦΖ: ηελ παξνχζα εξγαζία παξνπζηάδεηαη ε ζρεδίαζε θαη ε αμηνιφγεζε δηδαθηηθψλ 
θαηαζηάζεσλ βαζηζκέλσλ ζε δηαδηθαζίεο θνηλσληθν-γλσζηηθήο ζχγθξνπζεο πνπ απνζθν-
πνχλ ζηελ επεμεξγαζία ησλ αληηιήςεσλ ησλ καζεηψλ γηα ηελ πιεχζε θαη ηε βχζηζε ησλ 
ζσκάησλ. Ζ ζρεδίαζε ησλ δηδαθηηθψλ θαηαζηάζεσλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε βάζε  ηα αθφ-
ινπζα ηξία βήκαηα: (α) εληνπηζκφο αληηιήςεσλ καζεηψλ θαη θαζνξηζκφο επηδησθφκελνπ 
ζηφρνπ, (β) απνζαθήληζε δηαθνξψλ αλάκεζα ζε επηδησθφκελν ζηφρν θαη ηηο αληηιήςεηο ησλ 
καζεηψλ θαη (γ) θαζνξηζκφο βεκάησλ «κεηάβαζεο» απφ ηηο αληηιήςεηο πξνο ηνλ επηδησθφ-
κελν ζηφρν. Οη δηδαθηηθέο θαηαζηάζεηο πνπ ζπγθξνηήζεθαλ εθαξκφζηεθαλ ζε καζεηέο Γπ-
κλαζίνπ. Ζ αλάιπζε ηνπ γξαπηνχ θαη πξνθνξηθνχ ιφγνπ ησλ καζεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 
δηδαζθαιηψλ αλέδεημε ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα απηψλ ησλ δηαδηθαζηψλ αλαθνξηθά κε 

ηελ αιιαγή ησλ αληηιήςεσλ ησλ καζεηψλ.  

ΛΔΞΔΙ-ΚΛΔΙΓΙΑ: θνηλσληθν-γλσζηηθή ζχγθξνπζε, επεμεξγαζία αληηιήςεσλ, ελλνηνινγηθή 
αιιαγή, πιεχζε – βχζηζε ζσκάησλ. 

 

ΔΙΑΓΧΓΖ 

Ζ γλσζηηθή ζχγθξνπζε έρεη ρξεζηκνπνηεζεί σο δηδαθηηθή ζηξαηεγηθή κε ζθνπφ ηελ αιιαγή 
ησλ αληηιήςεσλ ησλ καζεηψλ γηα έλλνηεο ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ (Hewson & Hewson, 

1984· Kang, Scharmann & Noh, 2004  Lee, 1998  Niaz, 1995). κσο, ππνζηεξίδεηαη φηη ε 
αληίθαζε αλάκεζα ζηηο αξρηθέο αληηιήςεηο ηνπ καζεηή θαη ζην απνηέιεζκα ελφο πεηξάκαηνο 

δε θέξλεη απηφκαηα γλσζηηθή ζχγθξνπζε (Chinn & Brewer, 1998  Tirosh, Stavy & Cohen, 

1998  Mason, 2001) θαη φζν πεξηζζφηεξν ε αληίιεςε ησλ καζεηψλ απέρεη απφ ηελ επηδησ-
θφκελε αληίιεςε, ηφζν πην κεγάιε είλαη ε πηζαλφηεηα γηα ηελ απνθπγή ηεο ζχγθξνπζεο 
(Limón, 2001). Με ζηφρν ηελ άκβιπλζε ησλ παξαπάλσ πξνβιεκάησλ έρεη πξνηαζεί ε ρξήζε 

ηεο θνηλσληθν-γλσζηηθήο ζχγθξνπζεο (Ames & Murray, 1982  Doise & Mugny, 1984  Doise, 
Mugny & Perez, 1998). ε απηήλ, ε κάζεζε ζεσξείηαη σο δηαδηθαζία πξνζσπηθήο νηθνδφκε-
ζεο κέζσ γλσζηηθψλ ζπγθξνχζεσλ θνηλσληθήο πξνέιεπζεο (Doise & Mugny 1984). ηελ 
θνηλσληθν-γλσζηηθή ζχγθξνπζε γίλεηαη πξνζπάζεηα λα ηεζνχλ αληηκέησπνη δχν ή πεξηζζφ-
ηεξνη ζπιινγηζκνί θαη θπξηαξρεί ε επηθνηλσληαθή αληίζεζε κεηαμχ ησλ αηφκσλ πνπ ζπκκεηέ-
ρνπλ (Ραβάλεο, 2001).  

 κσο, ζηε Γηδαθηηθή ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ, είλαη πεξηνξηζκέλεο νη πξνζπάζεηεο ζρεδί-
αζεο θαη αμηνιφγεζεο δηδαθηηθψλ θαηαζηάζεσλ βαζηζκέλσλ ζε δηαδηθαζίεο θνηλσληθν-

γλσζηηθήο ζχγθξνπζεο (Johsua & Dupin, 1988  Ravanis, Papamichael & Koulaidis, 2002  

Skoumios & Hatzinikita, 2005  Trumper, 1997). Δίλαη αλαγθαία ε πεξαηηέξσ κειέηε ησλ επη-
πηψζεσλ ησλ δηαδηθαζηψλ θνηλσληθν-γλσζηηθήο ζχγθξνπζεο ζηελ ελλνηνινγηθή αιιαγή, 
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γηαηί είλαη ζπρλή ε αληηπαξάζεζε ησλ καζεηψλ κε αληηθαηηθά πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα 
θαηά ηε δηδαζθαιία δηαθφξσλ ελλνηψλ θαη επηπιένλ, έρεη δηαπηζησζεί φηη πνιχ δχζθνια νη 
καζεηέο εγθαηαιείπνπλ ηηο αξρηθέο ηνπο αληηιήςεηο. 

Χο ελλνηνινγηθή πεξηνρή γηα ηε ζρεδίαζε θαη αμηνιφγεζε δηδαθηηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ 
βαζίδνληαη ζε δηαδηθαζίεο θνηλσληθν-γλσζηηθήο ζχγθξνπζεο, επηιέρζεθε ε πιεχζε θαη βχζη-
ζε ησλ ζσκάησλ εμαηηίαο ηεο ελλνηνινγηθήο απφζηαζεο πνπ δηαπηζηψζεθε αλάκεζα ζηηο 

απφςεηο ηεο «ζρνιηθήο γλψζεο» θαη ζηηο αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ (Gibson, 1997  Καξηψην-

γινπ, 1991  Smith, Carey & Wiser, 1985  Smith, Maclin & Grosslight, 1997  Θαζίηεο, Φαζνπ-
ιφπνπινο & Καξηψηνγινπ, 2004). πγθεθξηκέλα, νη καζεηέο πξνθεηκέλνπ λα απνθαλζνχλ γηα 
ηελ πιεχζε ή βχζηζε ησλ ζσκάησλ εζηηάδνληαη απνθιεηζηηθά ζην βάξνο, ηνλ φγθν ή ην ζρή-
κα ησλ ζσκάησλ, ελψ ζχκθσλα κε ηε «ζρνιηθή γλψζε», ηα ζψκαηα βπζίδνληαη ή επηπιένπλ 
ζε έλα πγξφ αλ ε ππθλφηεηά ηνπο είλαη κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε απφ ηελ ππθλφηεηα ηνπ π-
γξνχ αληίζηνηρα. Δπηπξφζζεηα, απνπζηάδνπλ έξεπλεο πνπ λα επεμεξγάδνληαη ηηο αληηιήςεηο 
ησλ καζεηψλ γηα ηελ πιεχζε θαη βχζηζε ησλ ζσκάησλ κε θνηλσληθν-γλσζηηθέο ζπγθξνχ-
ζεηο. 

Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή πξαγκαηνπνηήζεθε έξεπλα κε ζηφρν ηε ζρεδίαζε θαη αμηνιφγεζε 
δηδαθηηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ επηδηψθνπλ ηελ επεμεξγαζία ησλ αληηιήςεσλ ησλ καζεηψλ 
ηεο Β΄ ηάμεο ηνπ Γπκλαζίνπ γηα ηελ πιεχζε θαη ηε βχζηζε ζσκάησλ κε ρξήζε δηαδηθαζηψλ 
θνηλσληθν-γλσζηηθήο ζχγθξνπζεο.  

ΥΔΓΙΑΖ ΓΙΓΑΚΣΙΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 

Οη δηδαθηηθέο θαηαζηάζεηο πνπ επηδηψθνπλ ηελ επεμεξγαζία ησλ αληηιήςεσλ ησλ καζεηψλ 
γηα ηελ πιεχζε θαη ηε βχζηζε ησλ ζσκάησλ κε δηαδηθαζίεο θνηλσληθν-γλσζηηθήο ζχγθξνπ-
ζεο ζρεδηάζηεθαλ κε βάζε  ηα αθφινπζα ηξία βήκαηα: (α) εληνπηζκφο αληηιήςεσλ καζεηψλ 
θαη θαζνξηζκφο επηδησθφκελνπ ζηφρνπ, (β) απνζαθήληζε δηαθνξψλ αλάκεζα ζε επηδησθφ-
κελν ζηφρν θαη ηηο αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ θαη (γ) θαζνξηζκφο βεκάησλ «κεηάβαζεο» θαη 
δηακφξθσζε θχιισλ εξγαζίαο. 

Δληνπηζκφο αληηιήςεσλ καζεηψλ θαη θαζνξηζκφο επηδησθφκελνπ ζηφρνπ 

Γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ αληηιήςεσλ ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηελ πιεχζε/βχζηζε ησλ ζσκά-
ησλ, ρξεζηκνπνηήζεθε εκη-δνκεκέλε ζπλέληεπμε πνπ γηα ηε δηακφξθσζε ησλ εξσηήζεψλ 
ηεο αμηνπνηήζεθαλ ηα επξήκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ησλ 
εξεπλψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ εληνπηζκφ ησλ αληηιήςεσλ ησλ καζεηψλ γηα ηελ πιεχζε/

βχζηζε ησλ ζσκάησλ (Gibson, 1997  Smith, Carey & Wiser, 1985  Smith, Maclin & 
Grosslight, 1997). Απφ ηελ αλάιπζε ησλ ζπλεληεχμεσλ πξνέθπςε φηη νη καζεηέο εμαξηνχλ ηε 
πιεχζε/βχζηζε ελφο ζψκαηνο απνθιεηζηηθά απφ ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζψκαηνο (ζρήκα, 
βάξνο/κάδα, φγθν, ππθλφηεηα) ή ηνπ πγξνχ (φγθν, ππθλφηεηα).  

Με βάζε ηηο αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ γηα ηε πιεχζε/βχζηζε ησλ ζσκάησλ θαη ηε γλψζε πνπ 
έρνπλ δηδαρζεί, ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα ηεο ηάμεο ηνπο, δηακνξθψζεθε ν αθφινπζνο 
επηδησθφκελνο ζηφρνο ησλ δηδαζθαιηψλ: εμάξηεζε ηεο πιεχζεο ή βχζηζεο ελφο ζψκαηνο 
κέζα ζε έλα πγξφ απφ ηε ζρέζε ππθλνηήησλ ζψκαηνο θαη πγξνχ. Δηδηθφηεξα, αλ ε ππθλφηε-
ηα ελφο ζψκαηνο είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ ππθλφηεηα ηνπ πγξνχ ην ζψκα βπζίδεηαη, ελψ αλ 
ε ππθλφηεηα ελφο ζψκαηνο είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ ππθλφηεηα ηνπ πγξνχ ην ζψκα επηπιέεη. 
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Γηαθνξέο επηδησθφκελνπ ζηφρνπ θαη αληηιήςεσλ καζεηψλ 

Οη καζεηέο πξνθεηκέλνπ λα πξνβιέςνπλ ή λα εμεγήζνπλ ηελ πιεχζε/βχζηζε ησλ ζσκάησλ, 
εζηηάδνληαη ζε έλα κφλν παξάγνληα ηνπ εμεηαδφκελνπ ζπζηήκαηνο θαη θαζνξίδνπλ ηελ 
πιεχζε/βχζηζε ελφο ζψκαηνο κφλν απφ απηφλ. Οη αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ παξαπέκπνπλ 
ινηπφλ ζε έλα γεληθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ αληηιήςεσλ ησλ καζεηψλ ηνλ γξακκηθφ αηηηαθφ 
ζπιινγηζκφ (Perkins & Grotzer, 2005). Αληίζεηα, ζχκθσλα κε ηνλ επηδησθφκελν ζηφρν, ε 
πιεχζε/βχζηζε ελφο ζψκαηνο θαζνξίδεηαη απφ ηνλ ζπλδπαζκφ δχν παξαγφλησλ, ηελ ππθλφ-
ηεηα ηνπ ζψκαηνο θαη ηελ ππθλφηεηα ηνπ πγξνχ. Ο επηδησθφκελνο ζηφρνο παξαπέκπεη ζε 
έλαλ άιιν ηχπν ζπιινγηζκνχ πνπ νη Perkins θαη Grotzer (2005) αλαθέξνπλ σο ζπζρεηηζηηθφ 
αηηηαθφ ζπιινγηζκφ. χκθσλα κε απηφλ, δελ είλαη έλαο κφλν παξάγνληαο πνπ θαζνξίδεη έλα 
απνηέιεζκα, αιιά ε ζρέζε κεηαμχ δχν παξαγφλησλ. 

Βήκαηα «κεηάβαζεο» – Φχιια εξγαζίαο 

Ζ κεηάβαζε ησλ καζεηψλ απφ έλαλ ηξφπν ζθέςεο πνπ βαζίδεηαη ζηνλ γξακκηθφ αηηηαθφ 
ζπιινγηζκφ ζε έλαλ άιιν ηξφπν ζθέςεο πνπ έρεη ζηνηρεία ζπζρεηηζηηθνχ αηηηαθνχ ζπιινγη-
ζκνχ, πξνυπνζέηεη κηα ζεηξά ελδηακέζσλ βεκάησλ. ηνλ Πίλαθα 1 παξνπζηάδνληαη ηα επί-
πεδα εμέιημεο ησλ αληηιήςεσλ ησλ καζεηψλ γηα ηελ πιεχζε/βχζηζε ησλ ζσκάησλ θαη ηα 

αλαγθαία βήκαηα γηα ηελ «κεηάβαζε» απφ ην έλα επίπεδν ζην άιιν. 

Πίλαθαο 1: Δπίπεδα πξννδεπηηθήο εμέιημεο αληηιήςεσλ καζεηψλ γηα πιεχζε/

βχζηζε ησλ ζσκάησλ θαη αλαγθαία βήκαηα 

 
Οη δηδαθηηθέο θαηαζηάζεηο ζπγθξνηήζεθαλ κε βάζε ηα επίπεδα εμέιημεο ησλ αληηιήςεσλ ησλ 
καζεηψλ θαη ηα βήκαηα «κεηάβαζεο». πγθξνηήζεθαλ ζπλνιηθά νθηψ δηδαθηηθέο θαηαζηά-
ζεηο. ηνλ Πίλαθα 2 παξνπζηάδεηαη ην θχξην δήηεκα πξνο δηεξεχλεζε ζε θάζε κηα δηδαθηηθή 
θαηάζηαζε. 

 

Δπίπεδα εμέιημεο 
αληηιήςεσλ καζεηψλ 

Αλαγθαία βήκαηα 

Δπίπεδν1: Δμάξηεζε ηεο πιεχζεο ή 
βχζηζεο ελφο ζψκαηνο κέζα ζε έλα 
πγξφ απφ ζρήκα ή επηθάλεηα 
ζψκαηνο 

Γηα ηε κεηάβαζε ζην επφκελν επίπεδν 
απαηηείηαη εζηίαζε ζε θπζηθά κεγέζε 
(π.ρ. κάδα, φγθνο) 

Δπίπεδν 2: Δμάξηεζε ηεο πιεχζεο ή 
βχζηζεο ελφο ζψκαηνο κέζα ζε έλα 
πγξφ απφ κάδα ή φγθν ζψκαηνο 

Γηα ηε κεηάβαζε ζην επφκελν επίπεδν 
απαηηείηαη ε εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο 
ππθλφηεηαο 

Δπίπεδν 3: Δμάξηεζε ηεο πιεχζεο ή 
βχζηζεο ελφο ζψκαηνο κέζα ζε έλα 
πγξφ απφ ππθλφηεηα ζψκαηνο 

Γηα ηε κεηάβαζε ζην επφκελν επίπεδν 
απαηηείηαη ε αλαγλψξηζε ηνπ ξφινπ 
ηνπ πγξνχ ζηε πιεχζε ή βχζηζε ελφο 
ζψκαηνο 

Δπίπεδν 4: Δμάξηεζε ηεο πιεχζεο ή 
βχζηζεο ελφο ζψκαηνο κέζα ζε έλα 
πγξφ απφ ζρέζε ππθλνηήησλ 
ζψκαηνο θαη πγξνχ (επηδησθφκελνο 
ζηφρνο) 
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Πίλαθαο 2: Σα δεηήκαηα πξνο δηεξεχλεζε ησλ δηδαθηηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ ζπγθξν-

ηήζεθαλ γηα ηε πιεχζε/βχζηζε ησλ ζσκάησλ 

 
ε φ,ηη αθνξά ηε δνκή ησλ δηδαθηηθψλ θαηαζηάζεσλ, απηέο πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα 
κέξε.  

Πξνβιεκαηηζκφο: Με ζθνπφ λα αλαδπζνχλ νη αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ γηα ηελ πιεχζε/
βχζηζε ησλ ζσκάησλ, ηίζεληαη έλα πξφβιεκα ζηνπο καζεηέο.  

Πξνβιέςεηο – εμεγήζεηο: Οη καζεηέο, παξφηη είλαη νξγαλσκέλνη ζε νκάδεο, εξγάδνληαη 
αηνκηθά θαη απαληνχλ γξαπηά ζηηο εξσηήζεηο ηνπ πξνβιήκαηνο.  

πλεηδεηνπνίεζε δηαθσληψλ: Πξαγκαηνπνηείηαη ζπδήηεζε αλάκεζα ζηνπο καζεηέο 
θάζε νκάδαο, κε ζηφρν ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ κεηαμχ ηνπο δηαθσληψλ.  

Πεηξακαηηζκφο γηα έιεγρν πξνβιέςεσλ: Οη καζεηέο πξαγκαηνπνηνχλ πεηξάκαηα πξν-
θεηκέλνπ λα ειέγμνπλ ηηο πξνβιέςεηο ηνπο.  

Παξνδηθή ελίζρπζε ησλ αληηιήςεσλ: Σν απνηέιεζκα νξηζκέλσλ πεηξακάησλ είλαη 
πξνο ηελ θαηεχζπλζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ καζεηψλ νπφηε απηέο εληζρχνληαη. 

«Κινληζκφο» αληηιήςεσλ καζεηψλ: Σν απνηέιεζκα νξηζκέλσλ πεηξακάησλ είλαη πξνο 
ηελ θαηεχζπλζε ηνπ επηδησθφκελνπ ζηφρνπ, νπφηε είλαη πηζαλφλ νη αληηιήςεηο ησλ 
καζεηψλ λα «θινλίδνληαη». ηελ πεξίπησζε απηή ππάξρνπλ απμεκέλεο πηζαλφηεηεο νη 
καζεηέο λα απνδερζνχλ κηα δηαθνξεηηθή αληίιεςε πνπ πξνηείλνπλ νη ζπκκαζεηέο ηνπο 
ή ν εθπαηδεπηηθφο. 

Οηθνδφκεζε αληηιήςεσλ: Πξαγκαηνπνηείηαη ζπδήηεζε αλάκεζα ζηνπο καζεηέο θάζε 
νκάδαο, κε ζηφρν ηελ αιιαγή ησλ αληηιήςεσλ ησλ καζεηψλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηνπ 
επηδησθφκελνπ ζηφρνπ.  

Αχμσλ αξηζκφο 
δηδαθηηθήο θαηάζηαζεο 

Εήηεκα πξνο δηεξεχλεζε 

1 
Αλαδήηεζε παξαγφλησλ πνπ θαζνξίδνπλ ηελ πιεχζε/βχζηζε 
ελφο ζψκαηνο 

2 Ρφινο κάδαο ζψκαηνο ζηελ πιεχζε/βχζηζε ελφο ζψκαηνο 

3 Ρφινο φγθνπ ζψκαηνο ζηελ πιεχζε/βχζηζε ελφο ζψκαηνο 

4 
Ρφινο ππθλφηεηαο ζψκαηνο ζηελ πιεχζε/βχζηζε ελφο 
ζψκαηνο 

5 Ρφινο ηνπ πγξνχ ζηελ πιεχζε/βχζηζε ελφο ζψκαηνο 

6 
Ρφινο ππθλφηεηαο ζψκαηνο θαη ππθλφηεηαο λεξνχ ζηελ 
πιεχζε/βχζηζε ελφο ζψκαηνο 

7 
Ρφινο ππθλφηεηαο ζψκαηνο θαη ππθλφηεηαο νηλνπλεχκαηνο 
ζηελ πιεχζε/βχζηζε ελφο ζψκαηνο 

8 
Ρφινο ππθλφηεηαο ζψκαηνο θαη ππθλφηεηαο πγξνχ ζηελ 
πιεχζε/βχζηζε ελφο ζψκαηνο 
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ΑΞΙΟΛΟΓΖΖ ΓΙΓΑΚΣΙΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 

Οη δηδαθηηθέο θαηαζηάζεηο πνπ ζπγθξνηήζεθαλ εθαξκφζηεθαλ ζε είθνζη καζεηέο ελφο ηκή-
καηνο ηεο Β΄ ηάμεο ηνπ Γπκλαζίνπ ζηε Ρφδν. Ζ αμηνιφγεζή ηνπο πξαγκαηνπνηήζεθε κε πνην-
ηηθή αλάιπζε ηνπ γξαπηνχ θαη πξνθνξηθνχ ιφγνπ ησλ καζεηψλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ησλ δηδα-
ζθαιηψλ. Δπηπιένλ ρξεζηκνπνηήζεθε εκη-δνκεκέλε ζπλέληεπμε κηα εβδνκάδα πξηλ ηηο δηδα-
ζθαιίεο θαη δχν εβδνκάδεο κεηά ηηο δηδαζθαιίεο. Ζ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 
αμηνιφγεζεο ησλ δηδαθηηθψλ θαηαζηάζεσλ αξζξψλεηαη γχξσ απφ ηνπο αθφινπζνπο άμνλεο: 
(α) αληηιήςεηο καζεηψλ γηα ηε πιεχζε θαη ηε βχζηζε ζσκάησλ πξηλ θαη κεηά ηηο δηδαζθαιίεο 
θαη (β) επηπηψζεηο ησλ δηαδηθαζηψλ θνηλσληθν-γλσζηηθήο ζχγθξνπζεο ζηελ εμέιημε ησλ α-
ληηιήςεσλ ησλ καζεηψλ. 

Αληηιήςεηο καζεηψλ γηα πιεχζε – βχζηζε δσκάησλ πξηλ θαη κεηά ηηο δηδαζθαιίεο 

ηνλ Πίλαθα 3 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα αλαθνξηθά κε ηηο αληηιήςεηο πνπ εθδήισ-
ζαλ νη καζεηέο κηα εβδνκάδα πξηλ, ζην ηέινο θαη δχν εβδνκάδεο κεηά ηηο δηδαζθαιίεο. ε 
φ,ηη αθνξά ηηο αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ πξηλ θαη ζην ηέινο ησλ δηδαζθαιηψλ, πξνθχπηεη φηη 
ελψ ε πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ (19 καζεηέο απφ ηνπο 20 ζπλνιηθά) πξηλ ηηο δηδαζθαιίεο 
ρξεζηκνπνηνχζε αληηιήςεηο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηνπ γξακκηθνχ αηηηαθνχ ζπιινγηζκνχ, ζην 
ηέινο ησλ δηδαζθαιηψλ είλαη πεξηνξηζκέλνο ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ πνπ εθδειψλεη ηέηνηεο 
αληηιήςεηο (3 καζεηέο). Αληίζεηα νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο (14 καζεηέο) εθδειψλνπλ αληηιή-
ςεηο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηνπ επηδησθφκελνπ ζηφρνπ. Δληνπίδνληαη φκσο καζεηέο πνπ εθ-
δειψλνπλ αληηιήςεηο πνπ έρνπλ ζηνηρεία γξακκηθνχ θαη ζπζρεηηζηηθνχ αηηηαθνχ ζπιινγη-
ζκνχ (3 καζεηέο). Αμίδεη λα επηζεκαλζεί φηη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα δελ κεηαβάιινληαη 
ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, αθνχ δχν εβδνκάδεο κεηά ηηο δηδαζθαιίεο είλαη πεξη-
νξηζκέλνο ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ πνπ «νπηζζνδξνκνχλ» πξνο ηηο αξρηθέο ηνπο αληηιήςεηο 
(1 καζεηήο).  

Πίλαθαο 3: Δμέιημε ησλ αληηιήςεσλ ησλ καζεηψλ γηα ηελ πιεχζε θαη βχζηζε ησλ ζσκά-
ησλ 

 

 

 

 

Αληηιήςεηο 

Αξηζκφο 
καζεηψλ 

(κηα εβδνκάδα 
πξηλ ηηο 

δηδαζθαιίεο) 

Αξηζκφο καζε-
ηψλ (ζην ηέινο 
ησλ δηδαζθα-

ιηψλ) 

Αξηζκφο καζε-
ηψλ (δχν εβδν-
κάδεο κεηά ηηο 
δηδαζθαιίεο) 

Αληίιεςε κε ζηνηρεία 
γξακκηθνχ αηηηαθνχ 
ζπιινγηζκνχ 

19 3 4 

Αληίιεςε κε ζηνηρεία 
γξακκηθνχ θαη ζπζρε-
ηηζηηθνχ αηηηαθνχ 
ζπιινγηζκνχ 

- 3 3 

Αληίιεςε κε ζηνηρεία 
ζπζρεηηζηηθνχ 
αηηηαθνχ ζπιινγηζκνχ 

1 14 13 
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Δπηπηψζεηο θνηλσληθν-γλσζηηθήο ζχγθξνπζεο ζηελ εμέιημε ησλ αληηιήςεσλ ησλ κα-
ζεηψλ γηα ηελ πιεχζε θαη ηε βχζηζε ησλ ζσκάησλ 

Ζ πνηνηηθή αλάιπζε ηνπ ιφγνπ ησλ καζεηψλ επέηξεςε ηνλ εληνπηζκφ ησλ πεξηπηψζεσλ 
φπνπ νη ζπδεηήζεηο κεηαμχ ησλ καζεηψλ είηε δελ επέθεξαλ ηξνπνπνίεζε ησλ αληηιήςεψλ 
ηνπο είηε ζπλέβαιιαλ ζηελ νηθνδφκεζε λέσλ αληηιήςεσλ. Πξνέθπςαλ πέληε πεξηπηψζεηο 
πνπ παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα.  

Δθδήισζε αξρηθήο αληίιεςεο (ζπλαθνύο κε ηνλ γξακκηθό αηηηαθό ζπιινγηζκό)  

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ δηδαζθαιηψλ, εληνπίζηεθαλ πεξηπηψζεηο φπνπ νη καζεηέο ζπζηεκαηη-
θά εθδήισζαλ ηηο αξρηθέο ηνπο αληηιήςεηο.  

ην απφζπαζκα ηεο ζπδήηεζεο ησλ καζεηψλ κηαο νκάδαο πνπ αθνινπζεί, ν Βαζίιεο, παξά 
ηηο δηαθνξεηηθέο απφ ηηο δηθέο ηνπ αληηιήςεηο πνπ εθθξάδνπλ νη ζπκκαζεηέο ηνπ, εθδειψλεη 
ηελ αξρηθή ηνπ αληίιεςε. 

Παλαγηψηεο: Να, ην κεγαιχηεξν θεξί δελ βπζίδεηαη, ην κηθξφ πάεη θάησ. 

Μαξία: Ναη, γηαηί έρεη ζεκαζία ζε ηη είδνπο πγξφ ηα βάδνπκε. 

Βαζίιεο: ,ηη θαη λα ιέηε λα μέξεηε φηη αλ έλα αληηθείκελν είλαη βαξχ ζα βπζηζηεί. 

Απνδνρή επηδησθόκελεο αληίιεςεο ρσξίο ελζσκάησζή ηεο ζηνλ ηξόπν ζθέςεο ηνπ 
καζεηή 

ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο νη καζεηέο απνδέρζεθαλ κηα λέα αληίιεςε, ρσξίο φκσο λα έρνπλ 
εγθαηαιείςεη ηηο αξρηθέο ηνπο αληηιήςεηο, ρσξίο δειαδή λα ηελ έρνπλ ηδηνπνηεζεί. Οη καζεηέο 
απηνί, επαλήιζαλ ζηελ αξρηθή ηνπο αληίιεςε κε αθνξκή ηε κειέηε κηαο λέαο θαηάζηαζεο.  

Γηα παξάδεηγκα, ν ηέθαλνο αξρηθά ππνζηήξηδε φηη ε πιεχζε/βχζηζε ελφο ζψκαηνο ζε έλα 
πγξφ ζρεηίδεηαη κε ην βάξνο ηνπ ζψκαηνο. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ δηδαζθαιηψλ θαηέιεμε ζην 
ζπκπέξαζκα φηη έλα ζψκα επηπιέεη αλ ε ππθλφηεηά ηνπ είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ ππθλφηεηα 
ηνπ πγξνχ.  

ηέθαλνο: Δπηπιέεη κφλν αλ ε ππθλφηεηά ηνπ είλαη πην κηθξή απφ ηνπ λεξνχ. 

κσο, ζε κηα επφκελε δηδαθηηθή θαηάζηαζε ν ηέθαλνο επαλήιζε ζηελ αξρηθή ηνπ αληίιε-
ςε.  

ηέθαλνο: Έρεη κηθξφ βάξνο θαη  γη‟ απηφ θαη επηπιέεη. 

«πλύπαξμε» ζηνηρείσλ αξρηθήο αληίιεςεο θαη επηδησθόκελεο αληίιεςεο 

Οη καζεηέο «αλέκεημαλ» ζηνηρεία ηεο αξρηθήο ηνπο αληίιεςεο θαη ηεο αληίιεςεο πνπ επηδηψ-
ρζεθε λα νηθνδνκήζνπλ θαη εθδήισζαλ κηα λέα «ελδηάκεζε» αληίιεςε πνπ είρε ζηνηρεία 
ηφζν ηεο αξρηθήο φζν θαη ηεο αληίιεςεο πξνο νηθνδφκεζε.  

Γηα παξάδεηγκα, ε Γεσξγία αξρηθά ππνζηήξηδε φηη ε πιεχζε/βχζηζε ελφο ζψκαηνο ζε έλα 
πγξφ ζρεηίδεηαη κε ηε κάδα ηνπ ζψκαηνο. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ δηδαζθαιηψλ θαηέιεμε ζην 
ζπκπέξαζκα φηη έλα ζψκα βπζίδεηαη αλ ε ππθλφηεηά ηνπ είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ ππθλφηε-
ηα ηνπ πγξνχ.  

Γεσξγία: Ζ ππθλφηεηά ηνπ είλαη πην κεγάιε απφ ηνπ λεξνχ, νπφηε βπζίδεηαη. 
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κσο, ε Γεσξγία ζε κηα επφκελε δηδαθηηθή θαηάζηαζε «αλέκεημε» ζηνηρεία ηεο αξρηθήο ηεο 
αληίιεςεο θαη ηεο αληίιεςεο πνπ επηδηψρζεθε λα νηθνδνκήζεη θαη εθδήισζε κηα λέα αληίιε-
ςε πνπ είρε ζηνηρεία ηφζν ηεο αξρηθήο φζν θαη ηεο αληίιεςεο πξνο νηθνδφκεζε.  

Γεσξγία: Απηφ βπζίδεηαη γηαηί έρεη πην κεγάιε ππθλφηεηα θαη γηαηί βέβαηα έρεη θαη κεγά-
ιν βάξνο. Σα πξάγκαηα πνπ έρνπλ πην κεγάιε ππθλφηεηα απφ ην λεξφ θαη έρνπλ κεγά-

ιν βάξνο βπζίδνληαη. 

Οηθνδόκεζε επηδησθόκελεο αληίιεςεο  

Οη ζπδεηήζεηο κεηαμχ ησλ καζεηψλ, φηαλ απηνί βξίζθνληαλ αληηκέησπνη κε αληηθαηηθά πεη-
ξακαηηθά απνηειέζκαηα, είλαη δπλαηφλ λα νδεγήζνπλ ζε ζπγθξνχζεηο θαη ζηελ νηθνδφκεζε 
λέσλ αληηιήςεσλ απφ ηνπο καζεηέο. Οη καζεηέο απηνί εθδειψλνπλ ζπζηεκαηηθά ηηο λέεο 
αληηιήςεηο ζε φιν ην εχξνο ησλ δηδαζθαιηψλ.  

Γηα παξάδεηγκα, ε έβα αξρηθά ππνζηήξηδε φηη ε πιεχζε/βχζηζε ελφο ζψκαηνο ζε έλα πγξφ 
ζρεηίδεηαη κφλν κε ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζψκαηνο (π.ρ. βάξνο, φγθνο). ην απφζπαζκα ηεο 
ζπδήηεζεο ησλ καζεηψλ κηαο νκάδαο πνπ αθνινπζεί, ε έβα ηξνπνπνηεί ηηο αξρηθέο αληηιή-
ςεηο ηεο θαη εθδειψλεη κηα λέα αληίιεςε πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηνπ επηδησθφκελνπ ζηφρνπ. 

έβα: Ναη, αιιά γηαηί δελ βπζίδεηαη ζην λεξφ, ελψ πξηλ βπζηδφηαλ; 

Μηράιεο: Πξηλ βπζηδφηαλ γηαηί είρακε άιιν πγξφ.  

Φξφζσ: Έρεη ζεκαζία φρη κφλν ην κέγεζνο ηνπ θεξηνχ αιιά θαη ην είδνο ηνπ πγξνχ. 

έβα: Γειαδή, κπνξεί έλα ζψκα λα βπζίδεηαη ζε έλα πγξφ θαη ζε άιιν πγξφ λα κελ 

βπζίδεηαη; Γηα λα ην μαλαδψ. Α, ζην λεξφ επηπιέεη. Να δσ θαη ζην νηλφπλεπκα. 

Φξφζσ: Βιέπεηο βπζίδεηαη. 

έβα: Πεξίκελε, ε ππθλφηεηα ηνπ λεξνχ είλαη πην κεγάιε απφ ηνπ νηλνπλεχκαηνο. 

Φξφζσ: Γη‟ απηφ ζην λεξφ επηπιέεη θαη ζην νηλφπλεπκα βπζίδεηαη. 

έβα: Α, Έηζη, ινηπφλ ζα εμεηάδνπκε αλ έλα ζψκα επηπιέεη ή βπζίδεηαη. Θα βξίζθνπκε 

ηελ ππθλφηεηα θάζε ζψκαηνο θαη ζα ηηο ζπγθξίλνπκε. 

Ζ έβα ζηηο επφκελεο δηδαθηηθέο θαηαζηάζεηο εθδειψλεη ζπζηεκαηηθά αληηιήςεηο πξνο ηελ 
θαηεχζπλζε ηνπ επηδησθφκελνπ ζηφρνπ. 

έβα: Πξέπεη λα εμεηάδνπκε ηελ ππθλφηεηα ηνπ ζψκαηνο θαη ηε ππθλφηεηα ηνπ πγξνχ θαη 

λα ηηο ζπγθξίλνπκε. Μφλν έηζη ζα μέξνπκε αλ ην ζψκα επηπιέεη ή βπζίδεηαη. 

ρεηηθά κε ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δη-
δαζθαιηψλ, φπσο πξνέθπςε απφ ηελ αλάιπζε ηνπ ιφγνπ ησλ καζεηψλ, κνινλφηη θπξηαξρεί 
ε ηέηαξηε πεξίπησζε (47%), εληνχηνηο είλαη ζεκαληηθά ηα πνζνζηά ησλ ππφινηπσλ πεξη-
πηψζεσλ (25%, 16% θαη 12% γηα ηελ πξψηε, δεχηεξε θαη ηξίηε πεξίπησζε αληίζηνηρα).  

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Ζ επεμεξγαζία ησλ αληηιήςεσλ ησλ καζεηψλ γηα ηελ πιεχζε θαη ηε βχζηζε ησλ ζσκάησλ 
κέζσ δηαδηθαζηψλ θνηλσληθν-γλσζηηθήο ζχγθξνπζεο αλαδείρζεθε εθηθηή. ην ηέινο ησλ 
δηδαζθαιηψλ ε πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ ελεξγνπνίεζε αληηιήςεηο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηνπ 
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επηδησθφκελνπ ζηφρνπ. Παξφια απηά, ε απνθπγή ηεο ζχγθξνπζεο δελ είλαη αδχλαηε θαη 
κπνξεί λα απνηειέζεη αλαζηαιηηθφ παξάγνληα ζηελ εκθάληζε γλσζηηθήο πξνφδνπ.  

ρεηηθά κε ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ησλ δηαδηθαζηψλ θνηλσληθν-γλσζηηθήο ζχγθξνπζεο, 
δηαπηζηψζεθε φηη απηά εκθαλίδνπλ κηα δηαθνξεηηθφηεηα. Τπήξραλ καζεηέο πνπ νηθνδφκε-
ζαλ λέεο αληηιήςεηο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηνπ επηδησθφκελνπ ζηφρνπ, ελψ εληνπίζηεθαλ 
νξηζκέλνη καζεηέο πνπ παξά ηηο δηαθνξεηηθέο αληηιήςεηο ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο, εθδήισζαλ 
αληηιήςεηο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηνπ γξακκηθνχ αηηηαθνχ ζπιινγηζκνχ, φπσο θαη πξηλ ηηο 
δηδαζθαιίεο ή «αλέκεημαλ» ζηνηρεία ηεο αξρηθήο ηνπο αληίιεςεο θαη ηεο αληίιεςεο πνπ επη-
δηψθεηαη λα νηθνδνκήζνπλ θαη εθδήισζαλ κηα λέα «ελδηάκεζε» αληίιεςε.  

Παξά ηνλ αβέβαην ραξαθηήξα ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο, νη δηαδηθαζίεο θνηλσληθν-γλσζηηθήο 
ζχγθξνπζεο είλαη δπλαηφλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζεκαληηθά ζηελ αιιαγή ησλ αληηιήςεσλ ησλ 
καζεηψλ. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή θξίλεηαη αλαγθαία ε παξνρή επθαηξηψλ θαζψο επίζεο 
θαη ε δηακφξθσζε δηδαθηηθψλ πεξηβαιιφλησλ πνπ λα επηηξέπνπλ ζηνπο καζεηέο λα εθθξά-
ζνπλ, λα ζπδεηήζνπλ θαη λα επεμεξγαζηνχλ ηηο αληηιήςεηο ηνπο. 
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ΠΔΡΙΛΖΦΖ: Ζ αλαζθφπεζε ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο απνθαιχπηεη φηη νη καζεηέο/ξηεο, 
φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ βαζκίδσλ, παξνπζηάδνπλ κείδνλα πξνβιήκαηα ζηελ θαηαλφεζε 
θαηλνκέλσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ πδξνζηαηηθή πίεζε, ηελ επίπιεπζε θαη ηε βχζηζε ησλ 
ζσκάησλ. Γεδνκέλνπ φηη νη έλλνηεο απηέο απνηεινχλ κέξνο ηεο δηδαθηέαο χιεο ηεο Δ΄ ηάμεο 
ηνπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ ζεσξήζεθε απαξαίηεηε ε δηεξεχλεζε ησλ αληίζηνηρσλ ηδεψλ ησλ 
παηδηψλ, κε ζηφρν ηε ζρεδίαζε ζχγρξνλνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ. Γηα ην ιφγν απηφ ζπληάρζεθε 
γξαπηφ εξσηεκαηνιφγην ζην νπνίν απάληεζαλ 82 καζεηέο/ξηεο Δ΄ θαη Σ΄ ηάμεο ελφο θεληξη-
θνχ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ ηνπ Βφινπ. Απφ ηε κειέηε ησλ απνηειεζκάησλ πξνθχπηεη ε χπαξμε 
ελφο πιήζνπο ελαιιαθηηθψλ αληηιήςεσλ γηα ηελ πίεζε, ηελ επίπιεπζε θαη ηε βχζηζε ησλ 
ζσκάησλ θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ ηηο επεξεάδνπλ, ελψ αλαδεηθλχεηαη ν θεληξηθφο ξφινο 
ησλ ηδεψλ ησλ παηδηψλ γηα ηελ έλλνηα ηεο ππθλφηεηαο ζηε δηαπξαγκάηεπζε ησλ πην πάλσ 
ζεκάησλ. Σα δεδνκέλα απηά ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηελ αλάπηπμε αληίζηνηρνπ εθπαηδεπηη-

θνχ πιηθνχ.  

ΛΔΞΔΙ-ΚΛΔΙΓΙΑ: Ηδέεο παηδηψλ, πδξνζηαηηθή πίεζε, επίπιεπζε θαη βχζηζε ζσκάησλ, δη-
δαθηηθφ πιηθφ, επνηθνδνκεηηζκφο 

 

 

ΔΙΑΓΧΓΖ 

Κπξίαξρε ζέζε ζην ρψξν ηεο Γηδαθηηθήο ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ηα ηειεπηαία ρξφληα θαηέ-
ρνπλ νη έξεπλεο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ αλίρλεπζε θαη θαηαγξαθή ησλ ηδεψλ πνπ έρνπλ νη 
καζεηέο/ξηεο, αιιά θαη νη θνηηεηέο/ξηεο γηα ηα θπζηθά θαηλφκελα. Ηδηαίηεξα, σο πξνο ηα θαη-
λφκελα ηεο πδξνζηαηηθήο πίεζεο, ηεο επίπιεπζεο θαη ηεο βχζηζεο, ε αλαζθφπεζε ηεο δηε-
ζλνχο βηβιηνγξαθίαο απνθαιχπηεη φηη νη καζεηέο/ξηεο φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ βαζκίδσλ 
παξνπζηάδνπλ δπζθνιίεο ζηελ θαηαλφεζή ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζε κηα επηζθφπεζε ε-
ξεπλψλ γηα ην ζέκα ηεο πδξνζηαηηθήο πίεζεο ησλ Καξηψηνγινπ, Κνπκαξά θαη Φχιινπ 
(Kariotoglou et al. 1993) αλαθέξεηαη φηη πνιινί/έο καζεηέο/ξηεο ειηθίαο 10-15 εηψλ εληάζ-
ζνπλ κε επηηπρία ηα πιηθά ζψκαηα ζηελ αληίζηνηρε θπζηθή ηνπο θαηάζηαζε ρξεζηκνπνηψ-
ληαο, φκσο, δηαηζζεηηθά θαη φρη επηζηεκνληθά θξηηήξηα. Αθφκε, κεξηθά παηδηά ζεσξνχλ φηη ηα 
πγξά είλαη ζπκπηεζηά θαη ν φγθνο ηνπο κεηαβάιιεηαη (Dow, Auld & Wilson 1978).  

χκθσλα κε ηνπο Καξηψηνγινπ θαη Φχιιν (Kariotoglou & Psillos 1993), ηα κνληέια πνπ ρξε-
ζηκνπνηνχλ νη καζεηέο/ξηεο Γπκλαζίνπ γηα ηελ πίεζε είλαη ηξία: α) ην κνληέιν ηνπ ζπλσζηη-
ζκέλνπ πιήζνπο ή αλζξσπνκνξθηθφ κνληέιν ζχκθσλα κε ην νπνίν ε ππθλφηεηα ησλ πγξψλ 
πνηθίιεη, ελψ ε πίεζε ππνινγίδεηαη πάλσ ζε επηθάλεηα θαη κπνξεί λα δηακνηξαζηεί, β) ην 
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κνληέιν ηεο πίεζεο – δχλακεο ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ νπνίνπ είλαη φηη ζηεξίδεηαη ζηε ζχγρπζε 
ηεο πίεζε ζε έλα ζεκείν κε ηε δχλακε πνπ απηή πξνθαιεί, κε απνηέιεζκα ε πίεζε λα ζεσ-
ξείηαη αλπζκαηηθφ κέγεζνο, λα εμαξηάηαη απφ ηελ πνζφηεηα ηνπ πγξνχ θαη λα ππνινγίδεηαη 
ζε επηθάλεηα, γ) ην κνληέιν ηεο πγξφηεηαο ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ζπάληα, ζπλδέεηαη κε ηε 
ζσζηή ρξήζε ηνπ ηχπνπ P=ε∙h θαη ηε ζεψξεζε ηεο πίεζεο σο κνλφκεηξνπ κεγέζνπο. 

Χο πξνο ηα θαηλφκελα ηεο επίπιεπζεο θαη βχζηζεο ησλ ζσκάησλ, πξψηνη πνπ εξεχλεζαλ ην 
πψο ηα παηδηά ηα θαηαλννχλ ήηαλ νη Inhelder θαη Piaget (1958) νη νπνίνη ζπκπέξαλαλ φηη ε 
δηακφξθσζε θαλφλσλ πξφβιεςεο απαηηεί ηδηαίηεξα αθαηξεηηθέο δηαδηθαζίεο ζπιινγηζκνχ. 
Άιιεο έξεπλεο (Havu-Nuutinen 2005, Heywood & Parker 2001) έδεημαλ φηη νη παξάγνληεο 
πνπ ζεσξνχληαη φηη επεξεάδνπλ ηελ επίπιεπζε θαη ηε βχζηζε ελφο ζψκαηνο είλαη ην βάξνο, 
ν αέξαο πνπ εκπεξηέρεηαη, ε επηθάλεηα επαθήο, ην ζρήκα, ην πιηθφ ηνπ ζψκαηνο, ην κήθνο 
ηνπ, αλ είλαη ζπκπαγέο ή φρη θαη αλ έρεη ηξχπεο ή ξήγκαηα. Σέινο, ηα επξήκαηα δείρλνπλ φηη 
ηα παηδηά ζπάληα δηαρεηξίδνληαη ηέηνηα θαηλφκελα κε φξνπο δπλάκεσλ. Ζ κειέηε ηεο δηε-
ζλνχο βηβιηνγξαθίαο θαλεξψλεη φηη νη πεξηζζφηεξεο δπζθνιίεο ζηελ θαηαλφεζε ηνπ θαηλν-
κέλνπ ηεο επίπιεπζεο θαη ηεο βχζηζεο εδξάδνληαη ζηηο ελαιιαθηηθέο αληηιήςεηο πνπ ππάξ-
ρνπλ γηα ηηο ππνθείκελεο έλλνηεο φπσο είλαη ν φγθνο, ε κάδα, ε ππθλφηεηα, ε δχλακε θαη ε 
πίεζε (Raghavan, Sartoris & Glaser 1998).  

ΜΔΘΟΓΟ 

θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ησλ ηδεψλ ησλ καζεηψλ/ξηψλ πξσηνβάζ-
κηαο εθπαίδεπζεο γηα θαηλφκελα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πδξνζηαηηθή πίεζε, ηελ επίπιεπζε 
θαη ηε βχζηζε ησλ ζσκάησλ θαη ε παξαγσγή δηδαθηηθνχ πιηθνχ γηα ηελ ππνζηήξημε ζηε δη-
δαζθαιία θαη κάζεζε ησλ ζρεηηθψλ ελλνηψλ (Σακπάθεο 2006). Ζ έξεπλά έγηλε ζε δείγκα 82 
καζεηψλ/ξηψλ, 29 θνξηηζηψλ θαη 52 αγνξηψλ, ηεζζάξσλ ηκεκάησλ Δ΄ θαη Σ΄ ηάμεο ελφο 
θεληξηθνχ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ ηνπ Βφινπ πνπ ήδε είραλ δηδαρζεί ζην πιαίζην ηνπ καζήκα-
ηνο «Δξεπλψ θαη αλαθαιχπησ», ζηελ Δ΄ ηάμε, ην θαηλφκελν ηεο πδξνζηαηηθήο πίεζεο. Μέζν 
ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ ήηαλ ην γξαπηφ εξσηεκαηνιφγην ην νπνίν πεξηείρε εξσηήζεηο θιεη-
ζηνχ, αιιά θαη αλνηθηνχ ηχπνπ. Σα ζέκαηα πνπ εμεηάζηεθαλ ήηαλ, σο πξνο ηελ πδξνζηαηηθή 
πίεζε, νη αληηιήςεηο ησλ παηδηψλ γηα ην πνχ ππάξρεη πίεζε, πνηνη παξάγνληεο ηελ επεξεά-
δνπλ θαη πψο κπνξνχκε λα ηε κεηξήζνπκε. Γηα ηελ επίπιεπζε θαη ηε βχζηζε δηεξεπλήζεθε 
θαηά πφζν ηα παηδηά ζεσξνχλ φηη παίδνπλ ξφιν παξάγνληεο, φπσο ην βάξνο, ν φγθνο ή ην 
ζρήκα ηνπ αληηθεηκέλνπ, ην είδνο θαη ε πνζφηεηα ηνπ πγξνχ, θαζψο θη αλ γίλεηαη αληηιεπηή ε 
έλλνηα ηνπ φγθνπ πνπ εθηνπίδεη έλα αληηθείκελν φηαλ βπζίδεηαη ζε έλα πγξφ.  

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Αξρηθά, ζα παξνπζηαζηνχλ θαη ζα ζρνιηαζηνχλ νη απαληήζεηο ζε 4 απφ ηα 13 εξσηήκαηα 
πνπ έρνπλ σο ζέκα ηελ πδξνζηαηηθή πίεζε. ηελ εξψηεζε αλ έρνπλ αθνχζεη ηε ιέμε πίεζε 
(2ν εξψηεκα) φινη/εο νη καζεηέο/ξηεο απάληεζαλ θαηαθαηηθά. ηαλ, φκσο, θιήζεθαλ λα γξά-
ςνπλ ηη ζεκαίλεη γη‟ απηνχο/έο έγηλε εκθαλέο φηη παξφιν πνπ ε πίεζε είλαη κηα ιέμε πνπ ρξε-
ζηκνπνηείηαη ζπρλά ζηελ θαζεκεξηλή δσή ηα παηδηά δπζθνιεχνληαη λα δψζνπλ έλαλ απιφ 
νξηζκφ, ελψ έξρεηαη ζηελ επηθάλεηα θαη ε ζχγρπζή ηεο κε ηε δχλακε θαη ην βάξνο.  

Με ηελ επφκελε εξψηεζε επηρεηξήζεθε λα ειεγρζεί ν βαζκφο ζηνλ νπνίν νη καζεηέο/ξηεο 
αληηιακβάλνληαη φηη ν φγθνο, ε κάδα θαη ην βάξνο ελφο πγξνχ δελ επεξεάδνληαη απφ ην δν-
ρείν ζην νπνίν βξίζθνληαη. Οη παξαπάλσ έλλνηεο ζεσξνχληαη ζεκαληηθέο γηα ηελ νηθνδφκε-
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ζε ηεο έλλνηαο ηεο ππθλφηεηαο, έλλνηαο-θιεηδί γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ ηδηνηήησλ ησλ πγξψλ 
θαη θαη‟ επέθηαζε ηεο πδξνζηαηηθήο πίεζεο, φπσο επίζεο ηεο επίπιεπζεο θαη ηεο βχζηζεο 
ησλ ζσκάησλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ δεηνχληαλ απφ ηα παηδηά λα γξάςνπλ ηη ζα ζπκβεί ζηνλ 
φγθν, ηε κάδα θαη ην βάξνο κηαο πνζφηεηαο λεξνχ αλ κεηαθεξζεί ζε δνρείν δηαθνξεηηθψλ 
δηαζηάζεσλ (4ο εξψηεκα). Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη, αλ θαη ην 37% ησλ καζεηψλ/ξηψλ 
απάληεζε ζσζηά, ε πιεηνςεθία ηνπο (63%) δελ αληηιακβάλεηαη φηη έλα πγξφ, αληίζεηα απφ 
έλα αέξην, δηαηεξεί ηνλ φγθν ηνπ, αλεμάξηεηα απφ ην δνρείν ζην νπνίν βξεζεί, είηε πηζαλφηα-
ηα επεηδή επηθεληξψλεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζηηο δηαζηάζεηο ησλ δνρείσλ, ή επεηδή ζεσξεί φηη 
ην είδνο ηνπ δνρείνπ επεξεάδεη ηελ ππθλφηεηα ηνπ πγξνχ κε απνηέιεζκα λα κεηαβάιιεηαη θη 
ν φγθνο ηνπ. Αλάινγα απνηειέζκαηα ππήξμαλ θαη απφ ηελ εμέηαζε ησλ απαληήζεσλ ζε ζρέ-
ζε κε ηηο έλλνηεο ηνπ βάξνπο θαη ηεο κάδαο. 

Παξφιν πνπ, ζηελ εξψηεζε πνπ αθνξνχζε ζηελ πίεζε πνπ αηζζάλνληαη δχηεο πνπ βξίζθν-
ληαη ζε δηαθνξεηηθφ βάζνο (6ν εξψηεκα), φινη/εο ζρεδφλ νη καζεηέο/ξηεο (93%) ξεηά ζπλέδε-
ζαλ ην βάζνο κε ην κέγεζνο ηεο πίεζεο, φηαλ ξσηήζεθαλ ηη ζπκβαίλεη κε ηελ πίεζε ηνπ λεξνχ 
φηαλ δχν θίινη βνπηνχλ ζην ίδην βάζνο ζε δχν δηαθνξεηηθνχ κήθνπο πηζίλεο (7ο εξψηεκα) 
δφζεθαλ απαληήζεηο πνπ θέξλνπλ ζην θσο ηηο ελαιιαθηηθέο ηνπο ηδέεο γηα ηνπο παξάγνληεο 
πνπ ηελ επεξεάδνπλ (βι. πίλαθα 1).  

Πίλαθαο 1. Καηεγνξίεο απαληήζεσλ ζηελ εξψηεζε πνπ αθνξά ζηελ πίεζε ηνπ 
λεξνχ πνπ αηζζάλνληαη δχν θίινη φηαλ βνπηνχλ ζην ίδην βάζνο, ζε 

δηαθνξεηηθνχ κήθνπο πηζίλεο. 

 
Έηζη, φηαλ ε ζηελφηεξε πηζίλα ζεσξείηαη φηη έρεη κεγαιχηεξε πίεζε απηφ κπνξεί λα γίλεηαη 
γηαηί νη καζεηέο/ξηεο ρξεζηκνπνηνχλ ην αλζξσπνκνξθηθφ κνληέιν, ζχκθσλα κε ην νπνίν ζε 
έλα πην ζηελφ κέξνο ε ππθλφηεηα θαη επνκέλσο ε πίεζε απμάλνληαη. Αληίζεηα, φηαλ ε κεγα-
ιχηεξε πηζίλα ζεσξείηαη φηη έρεη ηελ πεξηζζφηεξε πίεζε απηφ είλαη δπλαηφ λα ζπλδεζεί κε 
ηελ πνζφηεηα ηνπ λεξνχ θαη ηηο δπλάκεηο πνπ αλαπηχζζνληαη, δειαδή κε ην κνληέιν ηεο 
πίεζεο – δχλακεο, φπνπ ππάξρεη ζχγρπζε ησλ δχν απηψλ ελλνηψλ ή αθφκε λα είλαη απνηέ-
ιεζκα ηεο αληίιεςεο φηη ηα πγξά ζπκπηέδνληαη θαη επνκέλσο ε πεξηζζφηεξε πνζφηεηα λε-
ξνχ επηθέξεη αιιαγέο θαη ζηελ ππθλφηεηά ηνπ απμάλνληαο ην κέηξν ηεο πδξνζηαηηθήο πίε-
ζεο. 

ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδνληαη θη αλαιχνληαη 3 απφ ηηο 19 εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 
πνπ αθνξνχλ ζηηο έλλνηεο ηεο άλσζεο θαη ηεο επίπιεπζεο ησλ ζσκάησλ. Παξφιν πνπ φινη/
εο νη καζεηέο/ξηεο θαηάθεξαλ λα θάλνπλ δηάθξηζε κεηαμχ ησλ ζσκάησλ πνπ επηπιένπλ θαη 
εθείλσλ πνπ βπζίδνληαη ζην λεξφ θαη λα γξάςνπλ ζρεηηθά παξαδείγκαηα (1ν εξψηεκα), ζηελ 

Καηεγνξίεο απαληήζεσλ Ν % 

Ζ πίεζε είλαη ίδηα γηαηί ην βάζνο είλαη ην ίδην. 25 31 

ηε κηθξφηεξε πηζίλα ππάξρεη κεγαιχηεξε πίεζε. 20 25 

ηε κεγαιχηεξε πηζίλα ππάξρεη κεγαιχηεξε πίεζε. 14 17 

Ζ πίεζε ζηηο δχν πηζίλεο είλαη δηαθνξεηηθή. 4 5 

Διιηπήο απάληεζε ή θακία απάληεζε 18 22 

χλνιν 81 100 
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εξψηεζε γηα ην αλ ε πνζφηεηα ηνπ λεξνχ επεξεάδεη ηελ επίπιεπζε ησλ ζσκάησλ (10ν εξψ-
ηεκα) ην 62% ησλ καζεηψλ/ξηψλ πηζηεχεη πσο θάηη ηέηνην ηζρχεη, ην 28% πηζηεχεη ην αληίζε-
ην, ελψ ην 10% δελ έδσζε θάπνηα απάληεζε. Απφ ηελ εμέηαζε ησλ ζρεκάησλ πνπ έθαλαλ 
ζηε ζπλέρεηα γηα λα δείμνπλ πψο ζα επηπιεχζεη έλα ζψκα ζε έλα δνρείν κε πεξηζζφηεξν 
λεξφ, φηαλ είλαη γλσζηφ ην επίπεδν επίπιεπζήο ηνπ ζε έλα δνρείν κε κηθξφηεξε πνζφηεηα 
λεξνχ, ζπκπεξαίλνπκε φηη ην 39% πηζηεχεη φηη ζην πεξηζζφηεξν λεξφ ην αληηθείκελν ζα επη-
πιεχζεη πην ςειά, ην 26% πηζηεχεη ην αληίζεην θαη ην 4% ππνζηεξίδεη φηη απηφ ζα βπζηζηεί.  

Μφλν ην 22% ησλ παηδηψλ πξνέβιεςε ζσζηά φηη ε πνζφηεηα ηνπ λεξνχ δελ επεξεάδεη ηνλ 
ηξφπν πνπ επηπιένπλ ηα ζψκαηα. Βάζε γηα κηα εξκελεία ησλ πην πάλσ απαληήζεσλ ζα 
κπνξνχζε ίζσο λα απνηειέζνπλ ηα κνληέια πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα παηδηά γηα ηελ πίεζε, 
αιιά θαη νη αληηιήςεηο ηνπο γηα ηελ έλλνηα ηεο ππθλφηεηαο θαη ηηο ηδηφηεηεο ησλ πγξψλ. Έηζη, 
ε ρξήζε ηνπ κνληέινπ ηεο πηεζνδχλακεο νδεγεί ζηε ζχγρπζε ηεο πίεζεο πνπ απμάλεηαη κε 
ην βάζνο κε ηελ άλσζε ηεο νπνίαο ην κέηξν εμαξηάηαη απφ ηελ πνζφηεηα ηνπ εθηνπηδφκελνπ 
πγξνχ (Kariotoglou & Psillos 1993). Απηφο, ίζσο, είλαη ν ιφγνο πνπ έλα κεγάιν κέξνο ησλ 
καζεηψλ/ξηψλ ππνζηεξίδεη φηη, ζην κεγαιχηεξν δνρείν, ην  αληηθείκελν ζα επηπιεχζεη ζε 
πςειφηεξν επίπεδν. κσο, ε απάληεζε απηή ζα κπνξνχζε λα δνζεί θη απφ καζεηέο/ξηεο 
πνπ πηζηεχνπλ φηη ε κεγαιχηεξε πνζφηεηα λεξνχ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο ππ-
θλφηεηάο ηνπ ιφγσ ηεο ζπκπηεζηφηεηάο ηνπ. Οη πεξηπηψζεηο ησλ ζρεκάησλ πνπ παξνπζηά-
δνπλ ην ζψκα λα επηπιέεη ζε ρακειφηεξν επίπεδν ή λα βπζίδεηαη, ίζσο, νθείινληαη ζηελ 
πηνζέηεζε ηνπ αλζξσπνκνξθηθνχ κνληέινπ ζχκθσλα κε ην νπνίν ε ππθλφηεηα ελφο πγξνχ 
κεηψλεηαη φηαλ απηφ βξεζεί ζε κεγαιχηεξν δνρείν. 

Πίλαθαο 2: Καηεγνξίεο απαληήζεσλ ζηελ εξψηεζε γηαηί ν θειιφο επηπιέεη ζην λεξφ 

 
Σέινο, απφ ηηο απαληήζεηο ησλ παηδηψλ ζηελ εξψηεζε γηαηί ν θειιφο επηπιέεη ζην λεξφ (14ν 
εξψηεκα) δηαπηζηψλνπκε φηη (βι. πίλαθα 2) ε πιεηνςεθία ηνπο ζεσξεί φηη νη  παξάγνληεο 
πνπ θαζνξίδνπλ θάηη ηέηνην είλαη ην βάξνο θαη ε χπαξμε αέξα. Αθφκε, κφλν 2 παηδηά δίλνπλ 
απαληήζεηο πνπ παξαπέκπνπλ ζηελ έλλνηα ηεο ππθλφηεηαο ή ζηε ζχγθξηζε ππθλνηήησλ 
πνπ απνηειεί κηα δηαδηθαζία κέζσ ηεο νπνίαο κπνξεί θάπνηνο/α λα πξνβιέςεη κε αθξίβεηα 

Καηεγνξίεο απαληήζεσλ Ν % 

Δπεηδή είλαη ειαθξχο 28 34,1 

Λφγσ ηνπ αέξα πνπ πεξηέρεη 17 20,7 

Δμαηηίαο ηνπ πιηθνχ απφ ην νπνίν είλαη θηηαγκέλνο 8 9,8 

Δπεηδή δελ ππάξρεη κέζα ηνπ αέξαο 4 4,9 

Λφγσ ηεο άλσζεο ή κηαο άιιεο δχλακεο  3 3,7 

Λφγσ ηεο πδξνζηαηηθήο πίεζεο 1 1,2 

Δπεηδή είλαη ειαθξχο γηα ηνλ φγθν ηνπ 1 1,2 

Δπεηδή είλαη ειαθξχηεξνο απφ ην λεξφ 1 1,2 

Διιηπείο απαληήζεηο 4 4,9 

Υσξίο απάληεζε 15 18,3 

χλνιν 82 100 
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αλ έλα ζψκα ζα επηπιεχζεη ή φρη. Απφ ηελ άιιε, αλ θαη ππάξρνπλ 3 καζεηέο/ξηεο πνπ δεί-
ρλνπλ ηθαλνί/εο λα ζπζρεηίζνπλ ηελ χπαξμε θάπνηαο δχλακεο κε ηελ επίπιεπζε ελφο ζψκα-
ηνο, θαλέλαο/θακηά απφ απηνχο/έο δελ κπνξεί λα αληηιεθζεί ηελ επίπιεπζε απηή σο ηζνξξν-
πία δπλάκεσλ, ελψ εκθαλίδεηαη θαη πάιη ε έιιεηςε ηεο δηαθνξνπνίεζήο ηεο απφ ηελ έλλνηα 
ηεο πίεζεο.  

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ – ΠΡΟΣΑΔΙ 

πλνςίδνληαο ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα βιέπνπκε φηη ε πιεηνςεθία ησλ παηδηψλ δελ έρεη 
θαηαλνήζεη ηηο βαζηθέο ηδηφηεηεο ησλ πγξψλ κε απνηέιεζκα λα ζεσξεί φηη ν φγθνο, ε κάδα 
θαη ην βάξνο ηνπο επεξεάδεηαη απφ ην είδνο ηνπ δνρείνπ ζην νπνίν βξίζθνληαη. Κάηη ηέηνην 
πηζαλφηαηα απνηειεί ζπλέπεηα ηεο αληίιεςεο φηη ηα πγξά είλαη ζπκπηεζηά θαη επνκέλσο 
κπνξεί λα κεηαβιεζεί ε ππθλφηεηα ζην εζσηεξηθφ ηνπο. Αθφκε, νη καζεηέο/ξηεο θαίλεηαη λα 
αληηιακβάλνληαη ηελ χπαξμε ηεο πδξνζηαηηθήο πίεζεο θαη φηη ην κέγεζφο ηεο ζπλδέεηαη κε ην 
βάζνο. Παξφια απηά δπζθνιεχνληαη λα δψζνπλ έλα απιφ νξηζκφ ηεο, ηε ζπγρένπλ κε ηε 
δχλακε θαη ην βάξνο, ελψ ζεσξνχλ θη άιινπο παξάγνληεο φηη ηελ επεξεάδνπλ, φπσο είλαη ην 
είδνο ηνπ δνρείνπ θαη ε πνζφηεηα ηνπ πγξνχ, απφςεηο πνπ ίζσο παξαπέκπνπλ, είηε ζηε 
ρξήζε ησλ αληίζηνηρσλ κνληέισλ γηα ηελ πίεζε, ή ζηελ αληίιεςε πεξί ζπκπηεζηφηεηαο ησλ 
πγξψλ, φπνπ ε κεηαβνιή ηεο ππθλφηεηαο ελφο πγξνχ  επηθέξεη θαη αλάινγεο κεηαβνιέο ζην 
κέηξν ηεο πδξνζηαηηθήο πίεζεο.  

Χο πξνο ην θαηλφκελν ηεο επίπιεπζεο θαη ηεο βχζηζεο ησλ ζσκάησλ θαίλεηαη φηη φινη/εο νη 
καζεηέο/ξηεο θαηαθέξλνπλ λα θάλνπλ ηε δηάθξηζε κεηαμχ ησλ ζσκάησλ πνπ επηπιένπλ θαη 
εθείλσλ πνπ βπζίδνληαη ζην λεξφ θαη λα δψζνπλ ζρεηηθά παξαδείγκαηα. κσο, νη πεξηπηψ-
ζεηο ησλ καζεηψλ/ξηψλ πνπ εξκελεχνπλ ζσζηά ην θαηλφκελν κε βάζε ηε ζχγθξηζε ππθλνηή-
ησλ είλαη ειάρηζηεο, νξηζκέλα παηδηά θάλνπλ ιφγν γηα ηελ χπαξμε θάπνηαο δχλακεο, αιιά 
θαλέλα δελ θαηαθέξλεη λα ην αληηιεθζεί σο ηζνξξνπία δπλάκεσλ, ελψ νη παξάγνληεο πνπ 
ζεσξνχληαη, απφ ηελ πιεηνςεθία ηνπο, φηη επζχλνληαη γηα απηφ ην θαηλφκελν είλαη ην βάξνο 
ηνπ ζψκαηνο θαη ε χπαξμε αέξα ζην εζσηεξηθφ ηνπ. Σέινο, ε πνζφηεηα ελφο πγξνχ ζεσξεί-
ηαη απφ έλα κεγάιν κέξνο καζεηψλ/ξηψλ φηη επεξεάδεη ην επίπεδν επίπιεπζεο πηζαλφηαηα, 
είηε ιφγσ ηεο ρξήζεο ελαιιαθηηθψλ κνληέισλ γηα ηελ πίεζε, είηε επεηδή ε αληίιεςε ηεο ζπ-
κπηεζηφηεηαο ησλ πγξψλ νδεγεί ζηελ άπνςε φηη ην κέγεζνο ηνπ δνρείνπ ή ε πνζφηεηα ηνπ 
λεξνχ κεηαβάιεη ηελ ππθλφηεηά ηνπ. 

Ζ παξνχζα εξγαζία απνηειεί κηα πξφηαζε ζηελ νπνία γηα πξψηε θνξά αλαπηχζζεηαη δηδα-
θηηθφ πιηθφ γηα ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε πνπ λα δηαπξαγκαηεχεηαη ηελ πδξνζηαηηθή 
πίεζε, ηελ επίπιεπζε θαη ηελ βχζηζε ησλ ζσκάησλ ζε έλα εληαίν πιαίζην θαη λα είλαη ζχκ-
θσλε κε ηηο αξρέο ηνπ θνηλσληθνχ επνηθνδνκεηηζκνχ θαη ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο. Ζ πξν-
ηεηλφκελε πξνζέγγηζε έρεη σο θεληξηθή έλλνηα ηελ ππθλφηεηα. Ζ επηινγή απηή, σο πξνο ην 
θαηλφκελν ηεο πδξνζηαηηθήο πίεζεο, ππαγνξεχηεθε απφ ηελ αλάγθε λα θαηαλνεζεί απφ 
ηνπο/ηο καζεηέο/ξηεο φηη ηα πγξά δελ ζπκπηέδνληαη θαη επνκέλσο δελ κεηαβάιιεηαη ε ππθλφ-
ηεηα θαη άξα ε πίεζή ηνπο, ζε πεξηπηψζεηο, γηα παξάδεηγκα, πνπ αιιάδεη ην πιάηνο ηνπ 
δνρείνπ ή ε πνζφηεηα ηνπ πγξνχ. Κάηη ηέηνην ζηνρεχεη ζηελ απνδπλάκσζε φισλ ησλ ελαι-
ιαθηηθψλ κνληέισλ γηα ηελ πίεζε δεδνκέλνπ φηη ππνζέηνπκε φηη ε δηακφξθσζε απφ ηνπο/ηο 
καζεηέο/ξηεο ηέηνησλ αληηιήςεσλ έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζε κηα ειιηπή  θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο ηεο 
ππθλφηεηαο. Δηδηθφηεξα, γηα ηελ απνδπλάκσζε ηνπ κνληέινπ ηεο πηεζνδχλακεο πξνηείλεηαη, 
φπσο θη απφ ηνπο Καξηψηνγινπ, Κνπκαξά θαη Φχιιν (Kariotoglou et al. 1993), λα κελ πα-
ξνπζηαζηεί θαζφινπ ε έλλνηα ηεο δχλακεο, πνπ δεκηνπξγεί ηφζα πξνβιήκαηα θαηαλφεζεο, 
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θαη λα εηζαρζεί ε έλλνηα ηεο πίεζεο σο θχξηα έλλνηα γηα ηελ εξκελεία θαη ηελ πξφβιεςε ησλ 
θαηλνκέλσλ. Χο πξνο ηελ επίπιεπζε θαη ηε βχζηζε ησλ ζσκάησλ ε λέα πξνζέγγηζε βαζί-
ζηεθε ζηελ ππθλφηεηα κε ηελ ππφζεζε φηη ηαηξηάδεη πεξηζζφηεξν ζηελ ειηθία ησλ παηδηψλ 
έρνληαο ιάβεη ππφςε θαη ηηο απφςεηο ηεο Havu-Nuutinen (2005) ε νπνία εξεπλψληαο ηε δηα-
δηθαζία ελλνηνινγηθήο αιιαγήο παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο σο πξνο ηελ επίπιεπζε θαη ηε 
βχζηζε ησλ ζσκάησλ ζεσξεί φηη έλα ηέηνην εξκελεπηηθφ πιαίζην κπνξεί λα βνεζήζεη πεξηζ-
ζφηεξν ηα παηδηά ζπγθξηηηθά κε έλα άιιν πνπ έρεη σο βάζε ηελ ηζνξξνπία δπλάκεσλ. 

Σν δηδαθηηθφ παθέην πεξηιακβάλεη θχιια εξγαζίαο κε δξαζηεξηφηεηεο, αηνκηθέο, αιιά θαη 
νκαδηθέο, πνπ επηιέρζεθαλ βάζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο θαη πξνζαξ-
κφζηεθαλ ζην ζπγθεθξηκέλν επίπεδν εθπαίδεπζεο (Σακπάθεο 2006). Απεπζχλεηαη ζηελ Δ΄ 
θαη Σ΄ ηάμε ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ θαη απνηειείηαη απφ ηηο ελφηεηεο: α) «Ππθλφηεηα», β) 
«ηεξεά, πγξά θαη αέξηα», γ) «Τδξνζηαηηθή πίεζε» θαη δ) Δπίπιεπζε θαη βχζηζε ησλ ζσκά-
ησλ. Αλαιπηηθφηεξα, φζνλ αθνξά ηελ «Ππθλφηεηα» νη ζηφρνη γηα ηνπο/ηο καζεηέο/ξηεο είλαη: 
α) λα θαηαλνήζνπλ, ζε κηθξνζθνπηθφ επίπεδν, ηηο έλλνηεο ηεο κάδαο, ηνπ φγθνπ θαη ηεο ππ-
θλφηεηαο θαη β) λα ζπλδέζνπλ ηηο ζρεηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ηνπ εκπεηξηθνχ επηπέδνπ κε 
απηέο ηνπ κηθξνζθνπηθνχ. Βάζε απνηέιεζε ε εξγαζία ηνπ Γξακκέλνπ θαη ηεο ηαπξίδνπ 
(2001) πνπ αθνξνχζε ζηε κνληεινπνίεζε ησλ ελλνηψλ ηεο κάδαο, ηνπ φγθνπ θαη ηεο ππθλφ-
ηεηαο κε βάζε έλα απιφ ζσκαηηδηαθφ κνληέιν θαη ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγη-
ζκηθνχ «Σν ηεηξάδην ηεο ππθλφηεηαο», ε εθαξκνγή ηνπ νπνίνπ είρε ζεηηθφηαηα καζεζηαθά 
απνηειέζκαηα. 

ρεηηθά κε ηε δεχηεξε ελφηεηα πνπ έρεη ηίηιν «ηεξεά, πγξά θαη αέξηα» ν ζηφρνο είλαη λα 
δηακνξθψζνπλ νη καζεηέο/ξηεο θξηηήξηα δηάθξηζεο θαη ηαμηλφκεζεο ησλ ζσκάησλ κεηαμχ 
ησλ ηξηψλ θαηαζηάζεσλ ηεο χιεο θαη εηδηθφηεξα λα θαηαλνήζνπλ φηη ηα πγξά δελ κεηαβάι-
ινπλ ηνλ φγθν θαη, θαηά ζπλέπεηα, ηελ ππθλφηεηά ηνπο αθφκε θη φηαλ πξνζπαζήζνπκε λα ηα 
ζπκπηέζνπκε. ζνλ αθνξά ζηελ «Τδξνζηαηηθή πίεζε», επηδηψθεηαη λα γίλεη αληηιεπηφ φηη 
απηή εμαξηάηαη, φρη κφλν απφ ην βάζνο, αιιά θαη απφ ηελ ππθλφηεηά πνπ έρεη ην πγξφ ε ν-
πνία είλαη παληνχ ε ίδηα θαη δελ επεξεάδεηαη απφ ηελ πνζφηεηά ηνπ ή ην δνρείν ζην νπνίν 
βξίζθεηαη. Σέινο, σο πξνο ηελ ηέηαξηε ελφηεηα, ν ζηφρνο είλαη λα αληηιεθζνχλ ηα παηδηά φηη 
ε ζχγθξηζε ππθλνηήησλ είλαη αζθαιήο ηξφπνο πξφβιεςεο ηεο επίπιεπζεο ή βχζηζεο ελφο 
ζψκαηνο.  
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ΠΔΡΙΛΖΦΖ: ηελ εξγαζία πεξηγξάθεηαη ν ζρεδηαζκφο, ε εθαξκνγή θαη ε αμηνιφγεζε ελφο 
ζχγρξνλνπ πεξηβάιινληνο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο ξχπαλζεο ηνπ λε-
ξνχ ζε καζεηέο/ξηεο ειηθίαο 11-12 εηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, κειεηψληαη νη αληηιήςεηο ησλ 
παηδηψλ γηα ηνπο ηξφπνπο κεηαθνξάο ησλ απνβιήησλ ζην λεξφ. Ζ έξεπλα δηεμήρζε ζε 5 
δεκνηηθά ζρνιεία ηεο πεξηνρήο ηνπ Βφινπ. Ζ θαηαγξαθή ησλ ηδεψλ ησλ παηδηψλ, πξηλ θαη 
κεηά ηε δηδαζθαιία, έγηλε κε γξαπηφ εξσηεκαηνιφγην. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλαο αλαπηχ-
ρζεθαλ 8 λέεο δηδαθηηθέο ελφηεηεο επνηθνδνκεηηθνχ ηχπνπ. Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ 
καζεηψλ/ξηψλ ζην αξρηθφ εξσηεκαηνιφγην, θαίλεηαη φηη ηα πεξηζζφηεξα παηδηά δελ δείρλνπλ 
λα αληηιακβάλνληαη ηνπο κεραληζκνχο κεηαθνξάο ηεο ξχπαλζεο απφ ηνλ ηφπν πνπ παξάγε-
ηαη ζε κεγαιχηεξεο απνζηάζεηο. ην ηειηθφ εξσηεκαηνιφγην, θαη αθνχ νη καζεηέο/ξηεο δηδά-
ρηεθαλ γηα ηελ έλλνηα ηεο αξαίσζεο, κε ηε βνήζεηα ελφο απινχ ζσκαηηδηαθνχ κνληέινπ ηεο 
δνκήο ηεο χιεο, θαίλεηαη λα έρνπλ βειηηψζεη ηηο αληηιήςεηο ηνπο γηα ηνπο ηξφπνπο κεηαθν-
ξάο ηεο ξχπαλζεο (δηάρπζε θαη αξαίσζε ησλ απνβιήησλ ζην λεξφ, κηθξνζθνπηθή αλαπαξά-

ζηαζε ηεο δνκήο ηεο χιεο, θ.ά.). 

ΛΔΞΔΙ-ΚΛΔΙΓΙΑ: ηδέεο καζεηψλ/ξηψλ, ξχπαλζε λεξνχ, δηάρπζε, αξαίσζε, ζσκαηηδηαθή 
δνκή ηεο χιεο, ζπλεξγαηηθή κάζεζε, θνηλσληθφο επνηθνδνκεηηζκφο 

 

ΔΙΑΓΧΓΖ 

Σν λεξφ είλαη έλαο κνλαδηθφο θπζηθφο πφξνο ζηνλ νπνίν ηφζν ν άλζξσπνο φζν θαη νη ππφ-
ινηπνη δσληαλνί νξγαληζκνί νθείινπλ ηελ πξνέιεπζε θαη ηελ χπαξμή ηνπο. Σν παξαδνζηαθφ 
κνληέιν δηαρείξηζεο ησλ πδάηηλσλ πφξσλ, ζηεξίδεηαη ζηελ ηερλνθξαηηθή αληίιεςε, ζχκθσ-
λα κε ηελ νπνία απηφ ην νπνίν πξνέρεη γηα ηνλ άλζξσπν είλαη ε νηθνλνκηθή θαη ηερλνινγηθή 
ηνπ πξφνδνο θαη επνκέλσο θάζε θπζηθφο πφξνο ζα πξέπεη λα δηαηίζεηαη έηζη ψζηε λα ππε-
ξεηεί ην ζηφρν απηφλ (Αλησλφπνπινο, 2001). Σν απνηέιεζκα ηεο εθαξκνγήο απηνχ ηνπ κν-
ληέινπ γηα πνιιά ρξφληα εθδειψλεηαη ζηηο κέξεο καο κε ηελ αλεπάξθεηα ηνπ λεξνχ ζε πνιιέο 
πεξηνρέο ηνπ πιαλήηε θαη ηελ ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηάο ηνπ απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο, 
φπσο είλαη π.ρ. ε αλεμέιεγθηε ρξήζε ιηπαζκάησλ (ληηξηθά θαη θσζθνξηθά άιαηα, θ.ά.) ζηε 
γεσξγία, ε απνξξφθεζή ηνπο απφ ην έδαθνο θαη ε κεηαθνξά ηνπο κέζσ ηνπ ππφγεηνπ πδξν-
θφξνπ νξίδνληα ζηνπο πδάηηλνπο απνδέθηεο, θ.ά. Χο ξχπαλζε ησλ πδάησλ λνείηαη 
«νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ησλ θπζηθψλ, ρεκηθψλ θαη βηνινγηθψλ παξακέηξσλ ηνπ λεξνχ ιφ-
γσ ηεο παξνπζίαο ζε απηφ νπζηψλ ζε πνζφηεηα πνπ ππεξβαίλεη ηα θπζηνινγηθά 
φξηα» (Γεσξγφπνπινο, 1996). Ζ κεηαβνιή απηή κπνξεί λα έρεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηνλ 
άλζξσπν, ζε άιινπο δσηθνχο ή θπηηθνχο νξγαληζκνχο θαη γεληθφηεξα λα δηαηαξάμεη ηελ 
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ηζνξξνπία ησλ νηθνζπζηεκάησλ ζε κηθξή ή κεγάιε γεσγξαθηθή θιίκαθα (Αλησλφπνπινο, 
2001). 

Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη θαλεξφ φηη πξνθεηκέλνπ λα γίλεη θαηαλνεηή ε έλλνηα ηεο ξχπαλ-
ζεο ηνπ λεξνχ θαη λα αληηκεησπηζηνχλ απνηειεζκαηηθά νη δπζκελείο επηδξάζεηο ηεο, ζα 
πξέπεη ε δηδαζθαιία ησλ ζρεηηθψλ ελλνηψλ λα μεθηλήζεη ήδε απφ ην Γεκνηηθφ ζρνιείν. Ζ 
άπνςε απηή εληζρχεηαη ηφζν απφ ηε δηεζλή ηάζε πνπ έρεη δηακνξθσζεί γηα ζχλδεζε θαη 
αμηνπνίεζε ησλ επηζηεκνληθψλ γλψζεσλ πνπ απνθηψληαη ζην ζρνιείν, κε ηελ θαζεκεξηλή 
δσή θαη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ (UNESCO, 1993), φζν θαη απφ ηελ άπνςε πνπ θεξδίδεη 
ζπλερψο έδαθνο ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη ζέιεη ε δηδαζθαιία ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ζρεηίδν-
ληαη κε ην πεξηβάιινλ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ λα γίλεηαη ζε φζν ην δπλαηφλ πην κηθξέο ειηθί-
εο, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί κηα νπζηαζηηθή θαηαλφεζε ησλ ελλνηψλ θαη ησλ θαηλνκέλσλ 
πνπ εκπιέθνληαη ζε θάζε πεξηβαιινληηθφ πξφβιεκα (Brody, 1994, Mason & Santi, 1998). Με 
απηφλ ηνλ ηξφπν πηζηεχεηαη φηη είλαη δπλαηφλ λα ππάξμεη ελεκέξσζε, επαηζζεηνπνίεζε, 
αιιά θαη αιιαγή ζηάζεσλ ηφζν ησλ παηδηψλ φζν θαη ησλ ελειίθσλ, γηα κηα πνηθηιία πεξη-
βαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ απαζρνινχλ ην ζχγρξνλν άλζξσπν. 

Ζ αλάγθε δηδαζθαιίαο αιιά θαη κειέηεο ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν αληηιακβάλνληαη ηφζν ηα 
παηδηά φζν θαη νη ελήιηθεο ηηο δηάθνξεο φςεηο ηεο ξχπαλζεο ηνπ λεξνχ, ππαγνξεχεηαη θαη 
απφ ην γεγνλφο φηη πνιχ ιίγεο έξεπλεο έρνπλ γίλεη ηφζν ζηελ Διιάδα, φζν θαη ζε δηεζλέο 
επίπεδν πνπ λα πεξηγξάθνπλ κε έλαλ ηθαλνπνηεηηθφ ηξφπν ηα παξαπάλσ δεηήκαηα (Kahn & 
Friedman, 1995). Πνιχ δε πεξηζζφηεξν ειάρηζηεο πξνζπάζεηεο έρνπλ γίλεη ζηελ θαηεχζπλζε 
ζρεδηαζκνχ, εθαξκνγήο θαη αμηνιφγεζεο θαηλνηνκηθψλ δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ, νη νπνίεο 
λα ζηνρεχνπλ ζηελ αιιαγή ή ηε βειηίσζε ησλ ελαιιαθηηθψλ ηδεψλ ησλ παηδηψλ (θπξίσο ηνπ 
Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ) γηα δεηήκαηα φπσο είλαη ε ξχπαλζε ηνπ λεξνχ. Οη πεξηζζφηεξεο κειέ-
ηεο είηε έρνπλ γίλεη κε καζεηέο/ξηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη εζηηάδνπλ θπξίσο 
ζηνπο ηξφπνπο αλίρλεπζεο ηεο ξχπαλζεο ηνπ λεξνχ (Williams, Bidlack and Winnett, 1993), 
είηε πεξηνξίδνληαη απιά ζηελ θαηαγξαθή ησλ επηθίλδπλσλ δηαζηάζεσλ πνπ έρεη ιάβεη ζηηο 
κέξεο καο ε ξχπαλζε ηνπ λεξνχ θαη  ηηο ζνβαξέο επηπηψζεηο πνπ έρεη ζηελ πγεία ηνπ αλ-
ζξψπνπ (Δπζπκηφπνπινο, 1989, Παπατσάλλνπ, 1992). 

Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, αλαπηχρζεθε έλα θαηλνηφκν πξφγξακκα επνηθνδνκεηηθνχ θαη ζπ-
λεξγαηηθνχ ηχπνπ, πνπ ζηφρεπε ζηε δηδαζθαιία ηεο ξχπαλζεο ηνπ λεξνχ ζηελ Δ‟ θαη η‟ 
ηάμε ηνπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ. Δηδηθφηεξα, πεξηγξάθεηαη ε δνκή θαη ην πεξηερφκελν ηνπ Πξν-
γξάκκαηνο πνπδψλ πνπ αλαπηχρζεθε γηα ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλαο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 
λένπ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο, ε αθνινπζνχκελε δηδαθηηθή κεζνδνινγία, ελψ δίλνληαη 
ελδεηθηηθά απνηειέζκαηα ηα νπνία πεξηγξάθνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη καζεηέο/ξηεο 
αληηιακβάλνληαη πξηλ θαη κεηά ηε δηδαζθαιία ηνπο ηξφπνπο κεηαθνξάο ησλ απνβιήησλ ζην 
λεξφ. 

ΤΠΟΘΔΔΙ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

χκθσλα κε ηηο ππνζέζεηο ηεο παξνχζαο έξεπλαο νη καζεηέο/ξηεο ηεο Δ΄ θαη η΄ ηάμεο ηνπ 
Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ, έρνπλ κηα ζηαηηθή αληίιεςε γηα ηε ξχπαλζε ηνπ λεξνχ, αθνχ α) ζεσ-
ξνχλ φηη ε ξχπαλζε έρεη ηνπηθφ ραξαθηήξα θαη επνκέλσο δελ αληηιακβάλνληαη ηνλ παγθφ-
ζκην ραξαθηήξα ηεο θαη β) δελ θαηαλννχλ επαξθψο ηνπο ηξφπνπο κεηαθνξάο ηεο ξχπαλζεο 
(ηνπ λεξνχ) απφ ηνλ έλαλ ηφπν ζηνλ άιινλ. Βαζηθή ππφζεζε έξεπλαο απνηειεί ε άπνςε φηη 
νη καζεηέο/ξηεο κπνξνχλ λα αληηιεθζνχλ θαιχηεξα ηνλ παγθφζκην ραξαθηήξα ηεο ξχπαλζεο 
ηνπ λεξνχ θαη ηνπο ηξφπνπο κεηαθνξάο ηεο, αλ νηθνδνκήζνπλ ηελ έλλνηα ηεο αξαίσζεο, κε 
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θαηάιιειεο δξαζηεξηφηεηεο θαη κε ηε βνήζεηα ελφο απινχ ζσκαηηδηαθνχ κνληέινπ ηεο δνκήο 
ηεο χιεο, εξγαδφκελνη/εο ζε έλα θαηλνηνκηθφ καζεζηαθφ πεξηβάιινλ επνηθνδνκεηηθνχ θαη 
ζπλεξγαηηθνχ ηχπνπ. Ο έιεγρνο απηήο ηεο ππφζεζεο απνηειεί ην ζηφρν ηεο έξεπλαο απηήο. 

ΠΛΑΙΙΟ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

Ζ έξεπλα πνπ παξνπζηάδεηαη εδψ απνηειεί κέξνο ελφο επξχηεξνπ πξνγξάκκαηνο ην νπνίν 
είρε ζαλ ζηφρν ηελ εηζαγσγή θαηλνηφκσλ δηδαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ζην Γεκνηηθφ ζρνιείν 
γηα ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο (Φ.Δ.). Ο θνηλσληθφο επνηθνδνκεηηζκφο (Duit and Treagust, 1998) 
θαη νη αξρέο ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο (Cohen, 1994, ηαπξίδνπ, 2000), απνηέιεζαλ ην 
ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο έξεπλαο γηα ην ζρεδηαζκφ ηνπ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο ηφζν απφ 
παηδαγσγηθή, φζν θαη απφ δηδαθηηθή άπνςε. 

ΓΔΙΓΜΑ 

ηελ έξεπλα πήξαλ κέξνο 85 καζεηέο/ξηεο απφ 5 δεκνηηθά ζρνιεία ηνπ Βφινπ θαη 5 εθπαη-
δεπηηθνί, νη νπνίνη/εο δίδαμαλ ζηηο 5 πεηξακαηηθέο ηάμεηο, φπνπ εθαξκφζηεθαλ νη θαηλνηφκεο 
δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο. Παξάιιεια ιεηηνχξγεζαλ 5 ηάμεηο/νκάδεο ζχγθξηζεο (Ο..), φπνπ 

αθνινπζήζεθε ην ζπκβαηηθφ πξφγξακκα δηδαζθαιίαο. 

ΜΔΘΟΓΟ 

Πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπληάρζεθε αξρηθφ γξαπηφ εξσηεκαηνιφγην (Α.Δ.), ην 
νπνίν δηαλεκήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε απφ ηνπο/ηο καζεηέο/ξηεο ηνπ δείγκαηνο. ηφρνο ηνπ 
εξσηεκαηνινγίνπ ήηαλ λα θαηαγξαθνχλ νη αξρηθέο ηδέεο ησλ παηδηψλ γηα ην ζέκα ηεο ξχπαλ-
ζεο ηνπ λεξνχ. ηε ζπλέρεηα γηα ηηο πεηξακαηηθέο νκάδεο (Π.Ο.) αλαπηχρζεθε λέν Αλαιπηηθφ 
Πξφγξακκα ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 8 δηδαθηηθψλ σξψλ. 

Οη δχν πξψηεο ελφηεηεο, πνπ αλαπηχρζεθαλ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο ξχπαλζεο ηνπ λεξνχ, 
αθνξνχζαλ ζηε κειέηε ηνπ θχθινπ ηνπ λεξνχ ζηε θχζε, ε ηξίηε θαη ε ηέηαξηε ελφηεηα ήηαλ 
αθηεξσκέλεο ζηηο πεγέο ξχπαλζεο ηνπ λεξνχ απφ αδξαλή θαη κε αδξαλή πιηθά, ηηο ζπλέπεη-
εο ζηνλ άλζξσπν θαη ην πεξηβάιινλ, ζηνπο ηξφπνπο πεξηνξηζκνχ ηεο ξχπαλζεο, θ.ά. ηελ 
πέκπηε ελφηεηα επηδηψρζεθε ηα παηδηά λα ζπλδέζνπλ ηελ έλλνηα ησλ αδξαλψλ θαη κε αδξα-
λψλ ζσκάησλ κε ηηο έλλνηεο ηεο δηάρπζεο θαη αξαίσζεο ησλ απνβιήησλ ζην λεξφ θαη ηεο 
κεηαθνξάο ηνπο ζε πην καθξηλέο πεξηνρέο απφ φπνπ παξάγνληαη. Γηα ηε ζρεηηθή δηδαζθαιία 
έγηλε εηζαγσγή ελφο απινχ ζσκαηηδηαθνχ κνληέινπ ηεο δνκήο ηεο χιεο. ηελ έθηε ελφηεηα 
δηδάρζεθαλ γηα ηελ απνηθνδφκεζε ησλ πιηθψλ, ελψ ζηελ έβδνκε θαη φγδνε πεηξακαηίζηε-
θαλ κε δηαιχκαηα ιηπαζκάησλ θαη εηδηθνχο δείθηεο, γηα λα δηαπηζηψζνπλ ηελ χπαξμε κέζα 
ζε απηά ληηξηθψλ, θσζθνξηθψλ θαη ακκσληαθψλ αιάησλ, αιιά θαη λα αληηιεθζνχλ φηη ηα 
ιηπάζκαηα είλαη κε αδξαλή πιηθά θαη φηη κε ηελ είζνδφ ηνπο ζην λεξφ, ελψλνληαη κε άιια 
ζψκαηα/νπζίεο, πξνθαινχλ ρεκηθά θαηλφκελα θαη παξάγνπλ λέα ζψκαηα πνπ ξππαίλνπλ ην 
λεξφ. 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ δηδαζθαιηψλ ηα παηδηά ζπλεξγάζηεθαλ ζε κηθξέο νκάδεο 4-5 αηφκσλ 
κε βάζε θπιιάδηα εξγαζίαο πνπ ζπληάρζεθαλ γηα ην ζθνπφ απηφ, ρξεζηκνπνηψληαο θαηάι-
ιειν επνπηηθφ θαη εξγαζηεξηαθφ πιηθφ. Σα θπιιάδηα εξγαζίαο πεξηείραλ: α) εξσηήζεηο δηε-
ξεπλεηηθνχ ηχπνπ (αηνκηθέο εξγαζίεο), φπνπ ην θάζε παηδί είρε ηελ επθαηξία λα εθθξάζεη ηηο 
πξνζσπηθέο ηνπ απφςεηο γηα ηα ππφ κειέηε ζέκαηα, β) νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπνπ νη 
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καζεηέο/ξηεο πξαγκαηνπνηνχζαλ ηα πεηξάκαηα θαη θαηέγξαθαλ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο, γ) 
κηα δψλε δηαιφγνπ (Jonnaert & Vander Borght, 1999) φπνπ ηα παηδηά ζπδεηνχζαλ ζηελ νκά-
δα ηα απνηειέζκαηα ησλ πεηξακάησλ πνπ είραλ πξαγκαηνπνηήζεη, ζχγθξηλαλ ηα απνηειέ-
ζκαηα κε απηά πξνεγνχκελσλ πεηξακάησλ θαη θαηέιεγαλ ζε νκαδηθά/ ζπιινγηθά ζπκπεξά-
ζκαηα, δ) αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ ζηελ ηάμε, φπνπ θάζε νκάδα αλαθνίλσλε ηα ζπ-
κπεξάζκαηά ηεο ζηηο άιιεο, θαη ε) ζπδήηεζε ζηελ ηάμε, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ηα παη-
δηά ζχγθξηλαλ θαη ζρνιίαδαλ ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο ελφηεηαο πνπ είραλ κφιηο παξαθνινπζή-
ζεη, κε απηά ησλ πξνεγνχκελσλ ελνηήησλ θαη πξνζπαζνχζαλ λα εξκελεχζνπλ, λα εμεγή-
ζνπλ θαη λα πεξηγξάςνπλ λέα θαηλφκελα/θαηαζηάζεηο κε βάζε ηηο γλψζεηο πνπ απέθηεζαλ 
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο. 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο δηδαζθαιίαο ζπληάρζεθε θαη ζπκβνπιεπηηθφο νδεγφο γηα ην/ε δάζθαιν/
α, φπνπ παξνπζηάδνληαλ νη δηδαθηηθνί ζηφρνη ηεο θάζε ελφηεηαο, πεξηγξάθνληαλ ηα αλαγθαί-
α φξγαλα θαη πιηθά γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ πεηξακάησλ, θ.ά. 

ην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο, δφζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε πάιη απφ φινπο/εο ηνπο/ηο καζεηέο/
ξηεο, έλα ηειηθφ εξσηεκαηνιφγην (Σ.Δ.), ίδην κε ην αξρηθφ, ηα δεδνκέλα απφ ην νπνίν επέηξε-
ςαλ ηε ζχγθξηζε ησλ αξρηθψλ θαη ησλ ηειηθψλ ηδεψλ ησλ καζεηψλ/ξηψλ. Ζ αμηνιφγεζε ησλ 
καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ έγηλε επίζεο κε βάζε ηελ πξνζεθηηθή κειέηε θαη αλάιπζε ησλ 
θπιιαδίσλ εξγαζίαο πνπ ζπκπιήξσλαλ νη καζεηέο/ξηεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πεηξακαηηθψλ 
δηδαζθαιηψλ. 

ηελ εξγαζία απηή παξνπζηάδνληαη δεδνκέλα απφ ηελ 5ε δηδαθηηθή ελφηεηα πνπ αθνξνχζε 
ζηε δηδαζθαιία ηεο δηάρπζεο θαη αξαίσζεο ησλ απνβιήησλ ζην λεξφ. Οη ζηφρνη ηεο 5εο 
δηδαθηηθήο ελφηεηαο ήηαλ -κεηαμχ άιισλ- νη καζεηέο/ξηεο λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη νη αξρη-
θέο νπζίεο (απφβιεηα) φηαλ πέθηνπλ ζην λεξφ δηαρένληαη θαη αξαηψλνπλ, δειαδή κεγαιψ-
λνπλ νη απνζηάζεηο κεηαμχ ησλ κνξίσλ θαη επίζεο κεηαθέξνληαη κε ηα ξεχκαηα ηεο ζάιαζ-
ζαο ζε πην καθξηλά κέξε πξνθαιψληαο θαη εθεί ξχπαλζε.  

ηελ αξρή ηνπ θπιιαδίνπ εξγαζίαο ηεο 5εο δηδαθηηθήο ελφηεηαο ηα παηδηά είραλ ηε δπλαηφηε-
ηα λα πεηξακαηηζηνχλ θαη λα παξαηεξήζνπλ ηε ζηαδηαθή αξαίσζε θφθθηλνπ ρξψκαηνο κα-
γεηξηθήο ζε ηξία πνηήξηα δηαθνξεηηθνχ φγθνπ (100ml, 250ml, 500ml). 

ηφρνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ήηαλ νη καζεηέο/ξηεο λα ζπλδέζνπλ ηε ζηαδηαθή αξαίσζε ηνπ 
θφθθηλνπ ρξψκαηνο καγεηξηθήο κε ηηο έλλνηεο ηεο δηάρπζεο θαη αξαίσζεο ησλ απνβιήησλ 
ζην λεξφ. Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο αξαίσζεο ρξεζηκνπνηήζεθε έλα απιφ ζσκαηηδη-
αθφ κνληέιν ηεο δνκήο ηεο χιεο (Marinopoulos and Stavridou, 2002) πξνθεηκέλνπ ηα παηδηά 
λα απνθηήζνπλ κηθξνζθνπηθή αλαπαξάζηαζε ηεο δνκήο ηεο (χιεο). 

Σν πείξακα απηφ, ζε ζπλδπαζκφ κε κηα ζεηξά απφ άιιεο δξαζηεξηφηεηεο, ζηφρεπαλ ζην λα 
βνεζήζνπλ ηνπο/ηο καζεηέο/ξηεο λα αληηιεθζνχλ φηη θάηη αληίζηνηρν κε απηφ πνπ παξαηήξε-
ζαλ, ζπκβαίλεη κε νξηζκέλεο νπζίεο πνπ ξππαίλνπλ ην λεξφ. Γειαδή, φηη ην πιηθφ πνπ πέ-
θηεη ζε έλα πνηάκη ή ηε ζάιαζζα θιπ. κπνξεί λα είλαη νξαηφ ζηελ αξρή, αιιά ζηε ζπλέρεηα 
θαζψο θπιά θαη αλακεηγλχεηαη κε πεξηζζφηεξν λεξφ, δελ είλαη πιένλ νξαηφ ζην γπκλφ κάηη. 
Απηφ δελ ζεκαίλεη φηη ε νπζία πνπ έρεη ξππάλεη ην λεξφ έρεη εμαθαληζηεί. Ζ δσηθή θαη θπηηθή 
δσή ζηα πδάηηλα νηθνζπζηήκαηα επεξεάδεηαη απφ ηηο νπζίεο πνπ ξππαίλνπλ, αθφκε θαη αλ 
απηέο βξίζθνληαη πνιιά κίιηα καθξηά απφ ηελ πεγή. Ο βαζκφο ζηνλ νπνίν βιάπηεηαη έλαο 
νξγαληζκφο, εμαξηάηαη απφ ην είδνο ηνπ ξππαληή (π.ρ. αλ είλαη ηνμηθά απφβιεηα, αζηηθά, 
βηνκεραληθά, θ.ά.) θαη ην πνζφ ηνπ δηαιχηε, ζπλήζσο λεξφ, ζην νπνίν έρεη πξνζηεζεί. 



464  ΔΓΗΦΔ 2008  

 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ–ΤΕΖΣΖΖ 

Σα απνηειέζκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα πξνέξρνληαη απφ ηελ επεμεξγαζία δχν 
εξσηήζεσλ απφ ην αξρηθφ θαη ηειηθφ εξσηεκαηνιφγην ησλ καζεηψλ/ξηψλ ησλ Π.Ο. θαη ηα 
νπνία αλαθέξνληαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα παηδηά αληηιακβάλνληαη ηνπο ηξφπνπο κεηα-
θνξάο ησλ απνβιήησλ ζην λεξφ πξηλ θαη κεηά ηε δηδαζθαιία. 

Ζ εξψηεζε 1 ήηαλ ε εμήο: «Σα απφβιεηα πνπ βγάδνπλ νη ππφλνκνη ησλ πφιεσλ θαη ησλ εξ-
γνζηαζίσλ, φηαλ πέθηνπλ ζην λεξφ, λνκίδεηο φηη: (Βάιε έλα Υ ζην αληίζηνηρν θνπηάθη. Μπν-

ξείο λα δψζεηο κφλν κία απφ ηηο παξαθάησ απαληήζεηο). 

α) Καζαξίδνπλ              β) Υάλνληαη/ εμαθαλίδνληαη           γ) Αξαηψλνπλ  

δ) πκππθλψλνληαη       ε) Μέλνπλ φπσο είλαη            

Γηθαηνιφγεζε ηελ απάληεζή ζνπ». 

ηελ εξψηεζε 2 δεηνχληαλ απφ ηα παηδηά «λα θάλνπλ έλα ζρήκα πξνθεηκέλνπ λα εμεγήζνπλ 

ηηο ζθέςεηο ηνπο» γηα ηελ απάληεζε πνπ έδσζαλ ζην πξνεγνχκελν εξψηεκα. 

1. Αληηιήςεηο καζεηψλ/ξηψλ γηα ηνπο ηξφπνπο κεηαθνξάο ησλ απνβιήησλ ζην λεξφ: 
αξρηθφ εξσηεκαηνιφγην 

Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ/ξηψλ ζηελ εξψηεζε 1, ζην αξρηθφ εξσηεκαηνιφγην (βι. 
πίλαθα 1), θαίλεηαη φηη ηα παηδηά δελ έρνπλ ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη ηα απφβιεηα φηαλ πέθηνπλ 
ζην λεξφ, αξαηψλνπλ, αθνχ δίλνπλ κηα πνηθηιία απαληήζεσλ, φπσο ηα απφβιεηα 
«ζπκππθλψλνληαη» (29 παηδηά) ή «ράλνληαη/ εμαθαλίδνληαη» (24 παηδηά) ή «κέλνπλ φπσο 
είλαη» (18 παηδηά), θ.ά. Δλδεηθηηθέο αηηηνινγήζεηο αλά θαηεγνξία είλαη νη αθφινπζεο: «ηα 
απφβιεηα ζπκππθλψλνληαη κε άιια ζψκαηα πνπ ζπλαληνχλ κέζα ζην λεξφ» (18 απφ ηα 29 
παηδηά) ή «ηα απφβιεηα ράλνληαη/ εμαθαλίδνληαη κέζα ζην λεξφ» (11 απφ ηα 24 παηδηά), ή 

«κέλνπλ φπσο είλαη θαη βξσκίδνπλ ην λεξφ» (9 απφ ηα 18 παηδηά), θ.ά. 

Πίλαθαο 1: Απαληήζεηο καζεηψλ/ξηψλ ζηελ εξψηεζε 1 

 
Μφλν 9 παηδηά αξρηθά, δείρλνπλ λα πηζηεχνπλ ζσζηά φηη ηα απφβιεηα ζην λεξφ 
«αξαηψλνπλ», ρσξίο σζηφζν λα δίλνπλ ηθαλνπνηεηηθέο εμεγήζεηο γηα ηηο απαληήζεηο ηνπο 
απηέο αθνχ φπσο αλαθέξνπλ «ηα απφβιεηα αξαηψλνπλ γηαηί αλακεηγλχνληαη κε ην λεξφ» (5 
παηδηά). 

Πεηξακαηηθέο νκάδεο Α.Δ. 
α/α Καηεγνξίεο απαληήζεσλ 

Ν=84 % 

1 πκππθλψλνληαη 29 34,5 

2 Υάλνληαη/ εμαθαλίδνληαη 24 28,6 

3 Μέλνπλ φπσο είλαη 18 21,4 

4 Αξαηψλνπλ 9 10,7 

5 Καζαξίδνπλ  2 2,4 

6 Υσξίο απάληεζε 2 2,4 
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Δπηπιένλ, απφ ηε κειέηε θαη ηελ θσδηθνπνίεζε ησλ ζρεκάησλ πνπ θάλνπλ νη καζεηέο/ξηεο 
ζην αξρηθφ εξσηεκαηνιφγην (εξψηεζε 2), θαίλεηαη φηη ηα παηδηά δελ έρνπλ κηθξνζθνπηθή 
αλαπαξάζηαζε ηεο δνκήο ηεο χιεο, αθνχ ε πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ/ξηψλ (85,7%) αλαπα-
ξηζηά ηελ χιε σο ζπλερή θαη ζηαηηθή (βι. ζρήκα 1). Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηα παηδηά λα 
κελ κπνξνχλ λα εμεγήζνπλ επαξθψο ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ηα απφβιεηα κεηαθέξν-
ληαη απφ ην ζεκείν φπνπ παξάγνληαη ζε πην καθξηλά κέξε θαη επνκέλσο λα κελ κπνξνχλ λα 
αληηιεθζνχλ ηνλ παγθφζκην ραξαθηήξα ηεο ξχπαλζεο. 

 

ρήκα 1:  Αλαπαξάζηαζε ελφο καζεηή γηα ηνπο ηξφπνπο κεηαθνξάο ησλ απνβιή-

ησλ απφ ηνλ έλαλ ηφπν ζηνλ άιιν (Α.Δ.) 

Μφλν έλα κηθξφ πνζνζηφ (8,3%) καζεηψλ/ξηψλ αξρηθά, δείρλεη λα έρεη κηθξνζθνπηθή αλαπα-
ξάζηαζε ηεο δνκήο ηεο χιεο, αθνχ αλαπαξηζηά ηα απφβιεηα κε κφξηα, ηα νπνία σζηφζν 
είλαη ην ίδην ππθλά (πην κηθξέο νη απνζηάζεηο κεηαμχ ησλ κνξίσλ) φηαλ βγαίλνπλ απφ ηηο 
δηάθνξεο πεγέο θαη ην ίδην ππθλά φηαλ πεγαίλνπλ ζε πην καθξηλνχο ηφπνπο (βι. ζρήκα 2). 
Απηφ δείρλεη φηη νη καζεηέο/ξηεο δελ έρνπλ ζπλεηδεηνπνηήζεη ηηο έλλνηεο ηεο δηάρπζεο θαη 
αξαίσζεο ησλ απνβιήησλ ζην λεξφ θαη ηεο κεηαθίλεζεο ή κεηαθνξάο ηνπο απφ ηνλ ηφπν 
φπνπ παξάγνληαη ζε πην καθξηλνχο ηφπνπο κε ηε βνήζεηα ησλ ξεπκάησλ ηεο ζάιαζζαο. 

 

ρήκα 2: Αλαπαξάζηαζε κηαο καζήηξηαο  γηα ηνπο ηξφπνπο κεηαθνξάο ησλ απν-

βιήησλ απφ ηνλ έλαλ ηφπν ζηνλ άιιν (Α.Δ.) 

2. Αληηιήςεηο καζεηψλ/ξηψλ γηα ηνπο ηξφπνπο κεηαθνξάο ησλ απνβιήησλ ζην λεξφ: 
ηειηθφ εξσηεκαηνιφγην 

ην ηειηθφ εξσηεκαηνιφγην, νη απαληήζεηο ησλ καζεηψλ/ξηψλ ησλ πεηξακαηηθψλ νκάδσλ 
έρνπλ βειηησζεί ζεκαληηθά. Δηδηθφηεξα, ζηελ εξψηεζε 1 (βι. πίλαθα 2) ε πιεηνςεθία ησλ 
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καζεηψλ/ξηψλ δείρλεη λα έρεη θαηαλνήζεη φηη ηα απφβιεηα ζην λεξφ «αξαηψλνπλ» (79 παη-
δηά), επεηδή φπσο εμεγνχλ «ηα κφξηα ησλ απνβιήησλ δηαρένληαη ζην λεξφ θαη αξαηψ-
λνπλ» (63 παηδηά). Άιιε ελδεηθηηθή απάληεζε είλαη ε αθφινπζε: «ηα κφξηα ησλ απνβιήησλ 
φηαλ πέθηνπλ ζην λεξφ αξαηψλνπλ, κεγαιψλνπλ νη απνζηάζεηο κεηαμχ ησλ κνξίσλ θαη έηζη 
πεγαίλνπλ ιηγφηεξα κφξηα ζε πην καθξηλέο απνζηάζεηο θαη πξνθαινχλ ιηγφηεξε ξχπαλζε 

εθεί» (6 παηδηά). 

Πίλαθαο 2: Απαληήζεηο καζεηψλ/ξηψλ ζηελ εξψηεζε 1 

 
Δπηπιένλ, απφ ηα ζρήκαηα ησλ καζεηψλ/ξηψλ, κεηά ηε δηδαζθαιία (εξψηεζε 2), θαίλεηαη φηη 
ηα παηδηά έρνπλ αλαπηχμεη θαηάιιειεο αλαπαξαζηάζεηο ζην κηθξνζθνπηθφ επίπεδν, γηα ηε 
ζσκαηηδηαθή δνκή ησλ απνβιήησλ, αθνχ ε πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ/ξηψλ (88,2%) αλαπα-
ξηζηά ηα απφβιεηα κε κφξηα. 

Αθφκα, θαίλεηαη λα έρνπλ ζπλεηδεηνπνηήζεη ηηο έλλνηεο ηεο δηάρπζεο θαη αξαίσζεο ησλ απν-
βιήησλ ζην λεξφ, αθνχ δσγξαθίδνπλ ηα κφξηα πην ππθλά (πην κηθξέο νη απνζηάζεηο κεηαμχ 
ησλ κνξίσλ) κφιηο βγαίλνπλ απφ ηηο δηάθνξεο πεγέο π.ρ. ηνπο ππφλνκνπο θαη πην αξαησκέ-
λα (πην κεγάιεο απνζηάζεηο κεηαμχ ησλ κνξίσλ) φηαλ πεγαίλνπλ ζε πην καθξηλέο απνζηά-
ζεηο (βι. ζρήκα 3). 

  

ρήκα 3: Αλαπαξάζηαζε ελφο καζεηή γηα ηνπο ηξφπνπο κεηαθνξάο ησλ απνβιή-

ησλ απφ ηνλ έλαλ ηφπν ζηνλ άιιν (Σ.Δ.) 

 

Πεηξακαηηθέο νκάδεο 

Α.Δ. Σ.Δ.  α/α Καηεγνξίεο απαληήζεσλ 

Ν=84 % Ν=85 % 

1 πκππθλψλνληαη 29 34,5 0 0 

2 Υάλνληαη/ εμαθαλίδνληαη 24 28,6 0 0 

3 Μέλνπλ φπσο είλαη 18 21,4 3 3,5 

4 Αξαηψλνπλ 9 10,7 79 92,9 

5 Καζαξίδνπλ  2 2,4 2 2,4 

6 Υσξίο απάληεζε 2 2,4 1 1,2 
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Σν γεγνλφο απηφ δείρλεη φηη ηα παηδηά είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηνχλ ην απιφ ζσκαηηδηαθφ 
κνληέιν ηεο δνκήο ηεο χιεο (πνπ δηδάρζεθαλ ζηελ 5ε δηδαθηηθή ελφηεηα), ψζηε λα εμεγνχλ 
ηηο έλλνηεο ηεο δηάρπζεο θαη ηεο αξαίσζεο ησλ (κνξίσλ ησλ) απνβιήησλ ζην λεξφ θαη ηεο 
κεηαθνξάο ηνπο ζε άιιεο πεξηνρέο κε ηε βνήζεηα ησλ ξεπκάησλ ηεο ζάιαζζαο. 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Απφ ηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ πξνθχπηεη φηη νη καζεηέο/ξηεο πξηλ ηε δηδαζθαιία 
α) δελ έρνπλ ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη ηα απφβιεηα φηαλ πέθηνπλ ζην λεξφ αξαηψλνπλ θαη β) 
αλαπαξηζηνχλ ηελ χιε σο ζπλερή θαη ζηαηηθή. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηα παηδηά λα κελ 
κπνξνχλ λα εμεγήζνπλ επαξθψο ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ηα απφβιεηα κεηαθέξνληαη 
απφ ην ζεκείν φπνπ παξάγνληαη ζε πην καθξηλά κέξε θαη επνκέλσο λα κελ κπνξνχλ λα 
αληηιεθζνχλ ηνλ παγθφζκην ραξαθηήξα ηεο ξχπαλζεο ηνπ λεξνχ. 

 

Αληίζεηα, κεηά ηε δηδαζθαιία, νη καζεηέο/ξηεο θαίλεηαη φηη έρνπλ αληηιεθζεί ζηε κεγάιε ηνπο 
πιεηνςεθία ηηο έλλνηεο ηεο δηάρπζεο θαη αξαίσζεο ησλ απνβιήησλ ζην λεξφ θαη ηεο κεηαθν-
ξάο ηνπο ζε πην καθξηλέο απνζηάζεηο κε ηε βνήζεηα ησλ ξεπκάησλ ηεο ζάιαζζαο. Δπηπιέ-
νλ, απφ ηα ζρήκαηα πνπ θάλνπλ ηα παηδηά, δείρλνπλ λα έρνπλ αλαπηχμεη θαηάιιειεο αλαπα-
ξαζηάζεηο ζην κηθξνζθνπηθφ επίπεδν, αθνχ αλαπαξηζηνχλ ηα απφβιεηα κε κφξηα (νη απν-
ζηάζεηο ησλ νπνίσλ είλαη πην κηθξέο κεηαμχ ηνπο εθεί πνπ βγαίλνπλ θαη πην κεγάιεο φηαλ 
πεγαίλνπλ ζε πην καθξηλνχο ηφπνπο). 

 Ζ αιιαγή πνπ ζεκεηψζεθε ζηηο ηδέεο ησλ παηδηψλ, κεηά ηελ θαηλνηφκν δηδαθηηθή παξέκβα-
ζε, κπνξεί λα απνδνζεί ζην λέν καζεζηαθφ πεξηβάιινλ πνπ δηακνξθψζεθε γηα ηε δηδαζθα-
ιία ησλ ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ξχπαλζε λεξνχ, θαζψο θαη ζην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ην 
νπνίν αλαπηχρζεθε, ζηνηρεία ηα νπνία βνήζεζαλ ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ 
ησλ παηδηψλ ζηελ νκάδα. 

Σειηθά, ε νηθνδφκεζε ηεο έλλνηαο ηεο αξαίσζεο, απφ ηνπο/ηο καζεηέο/ξηεο, κε ηε βνήζεηα ηνπ 
απινχ ζσκαηηδηαθνχ κνληέινπ ηεο δνκήο ηεο χιεο, βνήζεζε ηα παηδηά λα θαηαλνήζνπλ 
θαιχηεξα ηνπο ηξφπνπο/ κεραληζκνχο κεηαθνξάο ηεο ξχπαλζεο απφ ηνλ έλαλ ηφπν ζηνλ 
άιιν (δηάρπζε θαη αξαίσζε ησλ απνβιήησλ ζην λεξφ) θαη επνκέλσο λα αληηιεθζνχλ ηνλ 
παγθφζκην ραξαθηήξα ηεο ξχπαλζεο ηνπ λεξνχ. 
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Οη ηδέεο ησλ παηδηψλ ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ γηα ηε δηάιπζε: 
ζχλδεζε εκπεηξηθψλ θαη κηθξνζθνπηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ 

 

Γξακκαηία Γθεξκπεζηώηε1 , Διέλε ηαπξίδνπ2 & Παλαγηώηεο Κόθθνηαο3  

1 Γαζθάια – Μεηαπηπρηαθή Φνηηήηξηα Π.Σ.Γ.Δ., Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο 

    (gerbesioti@pre.uth.gr) 

2 Καζεγήηξηα, Π.Σ.Γ.Δ., Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο (estavrid@uth.gr) 

3 Οκ. Καζεγεηήο, Π.Σ.Γ.Δ., Παλεπηζηήκην Αζελψλ (kokkotas@primedu.uoa.gr) 

 

ΠΔΡΙΛΖΦΖ: Ζ παξνχζα έξεπλα ζθνπεχεη ζηε δηεξεχλεζε ησλ ηδεψλ ησλ παηδηψλ γηα ηε 
δηάιπζε. Παξνπζηάδεηαη κηα θαηλνηνκηθή δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ηνπ θαηλφκελνπ ηεο δηάιπ-
ζεο θαη δηεξεπλάηαη ε θαηαλφεζε 61 παηδηψλ ηεο Δ΄ ηάμεο δεκνηηθνχ ζρνιείνπ. Ζ πεηξακαηη-
θή νκάδα (28 παηδηά) δηδάρζεθε ηε δηάιπζε κε ηε ρξήζε πξνζνκνηψζεσλ, αιιειεπηδξαζηη-
θνχ ηχπνπ θαη αζθήζεθε ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ θαηάιιειε ζχλδεζε αλαπαξαζηάζεσλ απφ ην  
εκπεηξηθφ θαη ην κηθξνζθνπηθφ επίπεδν. ια ηα παηδηά απάληεζαλ ζην ίδην εξσηεκαηνιφγην, 
πξηλ θαη κεηά ηε  δηδαζθαιία. Ζ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα, ηα 
Φχιια Δξγαζίαο θαη ηα ζρέδηα ησλ καζεηψλ/ξηψλ αλέδεημε ηηο αξρηθέο δπζθνιίεο θαη παξα-
λνήζεηο ηνπο, ζρεηηθά κε ηε δηαηήξεζε ηεο χιεο, ηε ζχγρπζε ηήμεο θαη δηάιπζεο θαη ηελ α-
πνπζία λνεηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ ηνπ θαηλφκελνπ ηεο δηάιπζεο, ζε ζσκαηηδηαθφ επίπεδν. 
Μεηά ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε, ππήξμε βειηίσζε ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ ηεο πεη-

ξακαηηθήο νκάδαο, σο πξνο ηελ θαηαλφεζε ηεο δηάιπζεο ζε κηθξνζθνπηθφ επίπεδν. 

ΛΔΞΔΙ ΚΛΔΙΓΙΑ: Γηάιπζε, κηθξνζθνπηθφ επίπεδν, ζσκαηηδηαθφ κνληέιν χιεο, κάζεζε 
ελλνηψλ, πξνζνκνηψζεηο  

 

ΔΙΑΓΧΓΖ 

Απφ ηε κειέηε ηεο βηβιηνγξαθίαο πξνθχπηεη φηη κία απφ ηηο βαζηθέο παξαλνήζεηο ησλ 
καζεηψλ/ξηψλ γηα ηε δηάιπζε αθνξά ζηε ζχγρπζε κεηαμχ δηάιπζεο θαη ηήμεο. Δπίζεο, θαί-
λεηαη φηη ηα παηδηά εζηηάδνπλ, θπξίσο, ζηε δηαιπκέλε νπζία, ν ξφινο ηεο νπνίαο ζεσξείηαη 
παζεηηθφο. ηαλ γίλεηαη θαηαλνεηή ε έλλνηα ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ ζσκάησλ θαηά ηε δηά-
ιπζε, ζεσξείηαη κάιινλ σο ρεκηθή αληίδξαζε, φπνπ δεκηνπξγείηαη κηα λέα νπζία (Lee, Eich-
inger, Anderson, Berkheimer & Blakeslee, 1993, Ebenezer & Erickson, 1996, Calik & Ayas, 
2005, Prieto, Blanco & Rodriguez, 1989, Hatzinikita, Koulaidis & Hatzinikitas, 2005, Calik, 
Ayas & Coll, 2007, Valanides, 2000). 

Οη καζεηέο/ξηεο εξκελεχνπλ ηε δηάιπζε ζε καθξνζθνπηθφ επίπεδν, αθφκε θαη κεηά ηε δηδα-
ζθαιία, επεξεαζκέλνη/εο πεξηζζφηεξν απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο, παξά απφ ηελ εθπαί-
δεπζε (Prieto et al., 1989, Lee et al., 1993, Nakhleh & Samarapungavan, 1999, Valanides, 
2000, Hatzinikita et al., 2005, Calik & Ayas, 2005, Nakhleh, Samarapungavan & Saglam, 
2005). Απφ ηελ πξνζρνιηθή ειηθία αθφκε, ηα παηδηά ζεσξνχλ φηη θαηά ηε δηάιπζε είηε ε 
δάραξε κεηαηξέπεηαη ζε κηθξά θνκκαηάθηα, είηε θάπνηα κεγάια αφξαηα ζσκαηίδηα δάραξεο 
κε καθξνζθνπηθέο ηδηφηεηεο παξακέλνπλ θαη κπνξνχκε λα ηα θηιηξάξνπκε (Au, Sidle & 
Rollins, 1993, Ebenezer & Erickson, 1996, Calik et al., 2007). Σελ παξαλφεζε ηεο κε δηαηή-
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ξεζεο ηεο χιεο θαηά ηε δηάιπζε, δηαπίζησζαλ πνιινί εξεπλεηέο (Stavy, 1990, Au et al., 
1993, Calik et al., 2007, Yair & Yair, 2004, Agung & Schwartz, 2007).  

Ζ ζσκαηηδηαθή ζεσξία ηεο χιεο ρξεζηκνπνηήζεθε απφ νξηζκέλνπο εξεπλεηέο γηα ηε δηδα-
ζθαιία ηνπ θαηλφκελνπ ηεο δηάιπζεο, κε ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ θαηαλφεζε ησλ ζρεηη-
θψλ ελλνηψλ θαη ηε ζχλδεζε ησλ καθξνζθνπηθψλ δηαδηθαζηψλ κε ηνλ κηθξφθνζκν ηεο χιεο 
(Tsai, 1999, Ebenezer, 2001, Kabapinar, Leach & Scott, 2004, Papageorgiou & Johnson, 
2005). Χζηφζν, ζε έξεπλα ησλ Kelly & Jones (2007) θάλεθε φηη ην δείγκα, κάιινλ, απεηθφλη-
ζε φηη παξαηήξεζε ζηηο πξνζνκνηψζεηο, παξά θαηαλφεζε, επαξθψο, ην θαηλφκελν.  

Σελ επίδξαζε ηεο ρξήζεο ηεο ζσκαηηδηαθήο ζεσξίαο ζηελ θαηαλφεζε ηνπ θαηλφκελνπ ηεο 
δηάιπζεο δηαπξαγκαηεχεηαη ε παξνχζα έξεπλα.  θνπφο ηεο είλαη ε βειηίσζε ησλ ηδεψλ ησλ 
παηδηψλ γηα ηε δηάιπζε, κέζα απφ ηελ αλάπηπμε θαη ηε  ζχλδεζε αλαπαξαζηάζεσλ ηνπ 
εκπεηξηθνχ θαη ηνπ κηθξνζθνπηθνχ επηπέδνπ, κε ηε βνήζεηα επηιεγκέλσλ πξνζνκνηψζεσλ 
θαηλνκέλσλ ζηνλ ππνινγηζηή. Σν ζεσξεηηθφ ππφβαζξν απνηέιεζαλ ν θνηλσληθφο επνηθνδν-
κεηηζκφο (Κφθθνηαο, 2002) θαη ε ζπλεξγαηηθή κάζεζε (ηαπξίδνπ, 2000). 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ 

Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ 61 καζεηέο/ξηεο ηεο Δ΄ ηάμεο Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ (11-12 
εηψλ). Ζ πεηξακαηηθή νκάδα είρε 28 παηδηά θαη ε νκάδα ειέγρνπ 33, απφ ην 6ν θαη ην 1ν Γε-
κνηηθφ ζρνιείν Καξδίηζαο, αληίζηνηρα θαη ηνπ ίδηνπ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ επηπέδνπ. Οη 
αληηιήςεηο ηνπο γηα ηε δηάιπζε δηεξεπλήζεθαλ κε ηε ζπκπιήξσζε ελφο αξρηθνχ θαη δχν 
ηειηθψλ εξσηεκαηνινγίσλ, πνπ αλαπηχρζεθαλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλαο. 

Ζ δηδαθηηθή παξέκβαζε, δηάξθεηαο 7 δηδαθηηθψλ σξψλ πνπ εθαξκφζηεθε ζηα παηδηά ηεο 
πεηξακαηηθήο νκάδαο, πεξηιάκβαλε (α θάζε) ηξεηο ψξεο γηα ηε δηεμαγσγή απιψλ πεηξακά-
ησλ απφ ηα παηδηά, ζην πεξηβάιινλ ηεο ηάμεο ηνπο θαη ηξεηο ψξεο ζην εξγαζηήξην ππνινγη-
ζηψλ, φπνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ζσκαηηδηαθά κνληέια θαη ζπζρέηηζαλ αλαπαξαζηάζεηο απφ ην 
εκπεηξηθφ θαη ζσκαηηδηαθφ επίπεδν γηα λα εξκελεχζνπλ ηε δηάιπζε δηαθνξεηηθψλ νπζηψλ 
ζην λεξφ. Αληίζηνηρα, ε νκάδα ειέγρνπ αθνινχζεζε ην ηζρχνλ Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα θαη 
δηδάρηεθε ηα κίγκαηα θαη ηα δηαιχκαηα ζε 3 δηδαθηηθέο ψξεο, κε αληίζηνηρεο πεηξακαηηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο, θαη κε βάζε ην βηβιίν φπνπ ππήξραλ κφλν θξαζηηθέο αλαθνξέο ζην κηθξφ-
θνζκν, φπσο «Σα κίγκαηα απνηεινχληαη απφ ηα δνκηθά ζσκαηίδηα, π.ρ. κφξηα, ησλ ρεκηθψλ 
νπζηψλ πνπ έρνπλ αλακεηρζεί. Αλ κπνξνχζακε λα κηθξχλνπκε, ζα βιέπακε φια απηά ηα 
ζσκαηίδηα λα θηλνχληαη αλακεκηγκέλα κεηαμχ ηνπο ζπλερψο θαη ηπραία», θιπ. Μία εβδνκάδα 
κεηά ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε ζπκπιεξψζεθε ην 1ν ηειηθφ εξσηεκαηνιφγην θαη κεηά απφ δχν 
εβδνκάδεο αθνινχζεζε ε β θάζε ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο (1 δηδαθηηθή ψξα). Σα παηδηά 
ζπκκεηείραλ ζε δξαζηεξηφηεηεο αλαπαξάζηαζεο νπζηψλ θαη δηαιπκάησλ ζην κηθξνζθνπηθφ 
επίπεδν κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζρεδίσλ ζηα θχιια εξγαζίαο ηνπο. Σν 2ν ηειηθφ εξσηεκα-
ηνιφγην δφζεθε κφλν ζηα πεηξακαηηθά ηκήκαηα, κία εβδνκάδα κεηά ηε β θάζε ηεο δηδαθηηθήο 
παξέκβαζεο.  

Δξσηεκαηνιφγηα 

ηφρνο ηνπ αξρηθνχ θαη ηνπ 1νπ ηειηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ ήηαλ λα δηεξεπλήζεη ηηο ηδέεο φισλ 
ησλ παηδηψλ γηα ηε δηάιπζε, πξηλ απφ ηελ α θάζε ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο θαη κεηά απφ 
απηή. Πεξηιάκβαλε 13 εξσηήζεηο, αλνηρηνχ θαη θιεηζηνχ ηχπνπ θαη ζε νξηζκέλεο εξσηήζεηο 
δεηνχληαλ απφ ηα παηδηά λα θάλνπλ ζρέδηα νπζηψλ ή δηαιπκάησλ. ηε ζπλέρεηα παξνπζηά-
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δνληαη 3 εξσηήζεηο, πνπ παξνπζίαζαλ ην κεγαιχηεξν εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ. 

Ζ πξψηε εξψηεζε ζηφρεπε ζηε δηεξεχλεζε ησλ ζσκαηηδηαθψλ αλαπαξαζηάζεσλ ησλ παη-
δηψλ γηα ηε δηάιπζε. ηε δεχηεξε εξψηεζε δεηήζεθε απφ ηα παηδηά λα ζρεδηάζνπλ, μερσξη-
ζηά, ην λεξφ, ην νηλφπλεπκα θαη ην δηάιπκα λεξνχ θαη νηλνπλεχκαηνο, αλ ην παξαηεξνχζαλ 
πξνζεθηηθά κε ην «καγηθφ» ηνπο θαθφ, κε ηνλ νπνίν ζα κπνξνχζαλ «λα δνπλ» ην εζσηεξηθφ 
ησλ ζσκάησλ. Ο ζηφρνο ήηαλ λα δηεξεπλεζνχλ νη κηθξνζθνπηθέο αλαπαξαζηάζεηο ησλ παη-
δηψλ γηα ην δηάιπκα λεξνχ θαη νηλνπλεχκαηνο θαη γηα ηηο αληίζηνηρεο νπζίεο. Ζ ηξίηε εξψηε-
ζε πεξηιάκβαλε δχν ζρεδηαζηηθά έξγα, φπνπ ζην πξψην ππήξρε έλα θνκκάηη πάγνπ πνπ 
ιηψλεη ζε λεξφ θαη ζην δεχηεξν δάραξε πνπ δηαιχεηαη ζε λεξφ. Δίρε ζηφρν λα αληρλεχζεη ζε 
πνην βαζκφ ηα παηδηά δηαρσξίδνπλ ηελ ηήμε απφ ηε δηάιπζε θαη λα δηεξεπλεζνχλ νη λνεηηθέο 
αλαπαξαζηάζεηο ηνπο ζε κηθξνζθνπηθφ επίπεδν γηα ηα δχν θαηλφκελα. Δπίζεο, ζηφρνο ησλ 
εξσηήζεσλ απηψλ ήηαλ λα δηαπηζησζεί αλ νη καζεηέο/ξηεο ρξεζηκνπνηνχλ απζφξκεηα ζηηο 
απαληήζεηο ηνπο (ζρέδηα) ην ζσκαηηδηαθφ κνληέιν ηεο δνκήο ηεο χιεο. ην ηέινο ηνπ 1νπ 
ηειηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ επαλαιακβάλνληαλ νη παξαπάλσ ηξεηο εξσηήζεηο, φπνπ φκσο ηα 
παηδηά θαινχληαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζσκαηίδηα ζηα ζρέδηά ηνπο. Παξφκνηεο εξσηήζεηο 
πεξηιάκβαλε θαη ην 2ν ηειηθφ εξσηεκαηνιφγην. 

Σα θχιια εξγαζίαο 

Σα θχιια εξγαζίαο πεξηείραλ αηνκηθέο πξνβιέςεηο, νδεγίεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε απιψλ 
νκαδηθψλ πεηξακάησλ ζηελ αίζνπζα ή εηθνληθψλ πεηξακάησλ θαη πξνζνκνηψζεσλ ζηνλ 
ππνινγηζηή θαη νδεγίεο γηα έλα ζεαηξηθφ παηρλίδη. Πξνέβιεπαλ, επίζεο, ηελ πξαγκαηνπνίε-
ζε ζπδεηήζεσλ ζηελ νκάδα θαη ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. Σα παηδηά θαζνδεγήζεθαλ 
λα αλαπαξαζηήζνπλ, ζε κηθξνζθνπηθφ επίπεδν, ηα δηαιχκαηα, λα δηαρσξίζνπλ ηνπο ξφινπο 
ηεο δηαιπκέλεο νπζίαο θαη ηνπ δηαιχηε θαη λα θαηαλνήζνπλ ηε δηαθνξά ηήμεο θαη δηάιπζεο, 
κε ηε ρξήζε ζσκαηηδηαθψλ απφςεσλ.  

Δπίζεο, νη καζεηέο/ξηεο θαζνδεγήζεθαλ λα παξαηεξήζνπλ ζηνλ ππνινγηζηή αλαπαξαζηά-
ζεηο ζσκαηηδίσλ ζηηο ηξεηο θαηαζηάζεηο ηεο χιεο θαη κηα πξνζνκνίσζε, αιιειεπηδξαζηηθνχ 
ηχπνπ, γηα ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ζσκαηηδίσλ ηεο δηαιπκέλεο νπζίαο, θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο 
δηάιπζεο. ηφρνη ηεο ελφηεηαο ήηαλ λα απνθηήζνπλ αλαπαξαζηάζεηο ησλ ζσκαηηδίσλ ηεο 
δηαιπκέλεο νπζίαο, λα θαηαλνήζνπλ ηηο δηαθνξέο ζηε δηαιπηφηεηα δηαθφξσλ νπζηψλ, λα 
αιιειεπηδξάζνπλ κε ην ινγηζκηθφ γηα λα αλαθαιχςνπλ νξηζκέλνπο παξάγνληεο πνπ επε-
ξεάδνπλ ηε δηάιπζε, λα αλαγλσξίζνπλ πφηε έλα δηάιπκα είλαη θνξεζκέλν θαη λα αληηιεθ-
ζνχλ ηελ χπαξμε δηαιπκέλνπ αιαηηνχ ζε φιν ην δνρείν, φηαλ ζηνλ ππζκέλα ππάξρεη ην 
ίδεκα. 

Πεξηγξαθή ησλ πξνζνκνηψζεσλ 

Γηα ηελ εηζαγσγή ησλ καζεηψλ/ξηψλ ζηε ζσκαηηδηαθή δνκή ηεο χιεο (2ν θχιιν εξγαζίαο), 
επηιέρηεθε απφ ην δηαδίθηπν ε ηζηνζειίδα http://phet.colorado.edu/, φπνπ πεξηέρεηαη κηα 
πξνζνκνίσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ ζσκαηηδίσλ ελφο ηδαληθνχ αεξίνπ, κε δπλαηφηεηα αι-
ιειεπίδξαζεο ησλ παηδηψλ κε ην ινγηζκηθφ. σκαηηδηαθέο αλαπαξαζηάζεηο ζηεξεψλ, π-
γξψλ, αεξίσλ, ηα παηδηά παξαηήξεζαλ ζηηο δηεπζχλζεηο  
http://www.bbc.co.uk/schools/ks3bitesize/science/chemistry/particle_model_1.shtm l. 

θαη www.harcourtschool.com/activity/states_of_matter.  

Δπίζεο, ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζελάξην κηαο πξνζνκνίσζεο, αιιειεπηδξαζηηθνχ ηχπνπ, 

“Άιαηα & Γηαιπηφηεηα”, ζηελ ηζηνζειίδα http://phet.colorado.edu/ (βι. ζρήκα 1).  
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ρήκα 1:  Αλαπαξάζηαζε ηνπ θαηλφκελνπ ηεο δηάιπζεο καγεηξηθνχ αιαηηνχ ζε λεξφ 

Σν ινγηζκηθφ έδσζε ζηα παηδηά ηε δπλαηφηεηα λα απμνκεηψζνπλ ηνλ φγθν ηνπ λεξνχ, λα 
δηαιχζνπλ ζε απηφ επδηάιπηεο ή δπζδηάιπηεο νπζίεο, λα δνπλ ηηο αλαπαξαζηάζεηο ησλ ζσ-
καηηδίσλ ηεο δηαιπκέλεο νπζίαο θαη λα ξπζκίζνπλ ηελ πνζφηεηα ηεο δηαιπκέλεο νπζίαο, 
φπσο λα ξίμνπλ πνιχ αιάηη απφ ηελ αιαηηέξα γηα λα δνπλ ην θνξεζκέλν δηάιπκα ζε ζσκαηη-
δηαθφ επίπεδν. 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Σα εξεπλεηηθά δεδνκέλα πνπ παξνπζηάδνληαη θαη ζρνιηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα, πξνήιζαλ 
απφ ηηο απαληήζεηο ησλ παηδηψλ ζηα εξσηεκαηνιφγηα πνπ ηνπο δφζεθαλ. ηνπο πίλαθεο πνπ 
αθνινπζνχλ κε α ζεκεηψλνληαη νη απαληήζεηο ησλ παηδηψλ ζην ηειηθφ εξσηεκαηνιφγην, 
φπνπ θαινχληαλ λα ζρεδηάζνπλ ειεχζεξα, κε β ζεκεηψλνληαη ηα ζρέδηα ησλ παηδηψλ, φπνπ 
ππνδεηθλχνληαλ ε ρξήζε ζσκαηηδίσλ ζηα έξγα ηνπο, κεηά ηελ α θάζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη 
κε γ ζπκβνιίδνληαη ηα ζρέδηά ηνπο, φπνπ ππνδεηθλχνληαλ ε ρξήζε ζσκαηηδίσλ ζηα ζρήκαηά 
ηνπο, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο παξέκβαζεο.  

Πίλαθαο 1:  Αλαπαξαζηάζεηο ηνπ αιαηφλεξνπ παηδηψλ ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο 

θαη ηεο νκάδαο ειέγρνπ, πξηλ θαη κεηά ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε. 

 
Ζ πξψηε εξψηεζε δεηνχζε απφ ηα παηδηά λα ζρεδηάζνπλ ην εζσηεξηθφ ηνπ πνηεξηνχ κε ην 

 

Π.Ο. 

(ηειηθφ) 

 

Ο.Δ. 

(ηειηθφ) 

α β γ α β 

 

 

ρέδην 
αιαηφλεξνπ 

 

Π.Ο. 

(αξρηθφ) 

 

Ν    (%) 
Ν (%) Ν (%) Ν (%) 

 

Ο.Δ. 

(αξρηθφ) 

 

Ν    (%) 
Ν    (%) Ν (%) 

ζσκαηηδηαθφ 
πιήξεο 

2        7,4 5   17,8 8   28,6 25 92,6 3           9 1           3 0       0 

ζσκαηηδηαθφ 
ειιηπέο 

14    51,8 23 82,2 20 71,4 
 

2     7,4 
24    72,7 24    72,7 25 75,8 

καθξνζθνπηθφ 11    40,7 0        0 0        0 0        0 6      18,2 8      24,2 8   24,2 

χλνιν 27     100 28  100 28  100 27  100 33     100 33     100 33  100 
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αιαηφλεξν. Οη αλαπαξαζηάζεηο ησλ παηδηψλ γηα ην θαηλφκελν ηεο δηάιπζεο, πξηλ απφ ηε 
δηδαζθαιία, ηαμηλνκήζεθαλ, θπξίσο, ζην καθξνζθνπηθφ ή ην ζσκαηηδηαθφ ειιηπέο επίπεδν 
(ζσκαηίδηα κέζα ζην λεξφ, έλα κφλν είδνο ζσκαηηδίσλ, ζσκαηηδηαθή άπνςε κφλν γηα ην 
αιάηη πνπ κέλεη ζηνλ πάην ηνπ πνηεξηνχ ή ζπλερήο άπνςε γηα ηε κία νπζία θαη ζσκαηηδηαθή 
γηα ηελ άιιε). πσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 1, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηδαθηηθήο παξέκβα-
ζεο, 92,6% ησλ παηδηψλ ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο απεηθφληζε ην αιαηφλεξν ζσζηά, ζρεδηά-
δνληαο κε ζσκαηίδηα, ηφζν ην λεξφ φζν θαη ην αιάηη (βι. ζρήκα 2β). Δπίζεο, θαλέλα παηδί 
ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο δελ έδσζε καθξνζθνπηθέο αλαπαξαζηάζεηο γηα ην αιαηφλεξν θαη 
κφλν ηα ζρέδηα 2 καζεηψλ εληάρζεθαλ ζηελ θαηεγνξία «ζσκαηηδηαθφ ειιηπέο». Αληίζεηα, 
ζρεδφλ θαλέλα παηδί ηεο νκάδαο ειέγρνπ δε ρξεζηκνπνίεζε ζσζηέο ζσκαηηδηαθέο αλαπα-
ξαζηάζεηο, ελψ απμήζεθε ην πνζνζηφ ησλ καθξνζθνπηθψλ απεηθνλίζεσλ, κεηά ηε δηδαζθα-
ιία (24,2%). Ζ πην ζπλεζηζκέλε παξαλφεζε πνπ εκθαλίζηεθε θαη ζηηο δχν νκάδεο, αθφκε 
θαη κεηά ηε δηδαζθαιία, ήηαλ ε ζπλερήο άπνςε γηα ην δηαιχηε, παξφιν πνπ ππήξρε ζσκαηη-
δηαθή άπνςε γηα ηε δηαιπκέλε νπζία (βι. ζρήκα 2α).  

Απφ ηε κειέηε ησλ ζρεδηαζηηθψλ έξγσλ πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ ηα παηδηά, απαληψληαο ζηε 
δεχηεξε εξψηεζε γηα ην δηάιπκα λεξνχ θαη νηλνπλεχκαηνο, δηαπηζηψζεθε φηη ππήξμαλ ζσ-
καηηδηαθέο πιήξεηο απφςεηο (δηαθνξεηηθά ζσκαηίδηα γηα ην λεξφ θαη γηα ην νηλφπλεπκα) θαη 
ζσκαηηδηαθέο ειιηπείο απφςεηο. ηελ θαηεγνξία «ζσκαηηδηαθφ ειιηπέο» εληάρζεθαλ νη πεξη-
πηψζεηο, φπνπ ππήξρε καθξνζθνπηθή αλαπαξάζηαζε γηα ηε κία νπζία θαη ζσκαηηδηαθή γηα 
ηελ άιιε. Οη άιιεο δχν θαηεγνξίεο ήηαλ νη καθξνζθνπηθέο κε απνδεθηέο (κε ζπλερήο ζθία-
ζε, αιιά ζε ζηξψκαηα δηαθνξεηηθνχ ρξψκαηνο) θαη νη καθξνζθνπηθέο απνδεθηέο (νιφθιεξν 
ην δηάιπκα κε ζθνχξν γθξη ή κπιε ρξψκα).  

 

                         α' ζρέδην                                    β‟ ζρέδην 

ρήκα 2: Δλαιιαθηηθή αλαπαξάζηαζε (α ζρέδην) θαη ηθαλνπνηεηηθή αλαπαξάζηα-
ζε (β ζρέδην) ηνπ αιαηφλεξνπ απφ παηδί ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο, πξηλ 

απφ ηε δηδαζθαιία θαη κεηά απφ απηή.  

πσο θαίλεηαη απφ ηηο απαληήζεηο ησλ παηδηψλ ζηα ηειηθά εξσηεκαηνιφγηα (βι. πίλαθα 2), 
φηαλ δελ ηνπο δεηήζεθε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζσκαηίδηα, 53,6% (3,6% θαη 50%) ηεο πεηξα-
καηηθήο θαη 97% (27,3% θαη 69,7%) ηεο νκάδαο ειέγρνπ ζρεδίαζαλ ηηο νπζίεο θαη ην δηάιπ-
κα ζε καθξνζθνπηθφ επίπεδν. Χζηφζν, κεηά ηε β θάζε ηεο δηδαζθαιίαο, 66,7% ησλ 
καζεηψλ/ξηψλ ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο είραλ ζσζηέο απεηθνλίζεηο ηνπ δηαιχκαηνο (βι. 
ζρήκα 3), ελψ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ηεο νκάδαο ειέγρνπ ήηαλ ειάρηζην. Φαίλεηαη επίζεο 
φηη θαη ηα παηδηά ηεο νκάδαο ειέγρνπ δηέζεηαλ αλαπαξαζηάζεηο απφ ην κηθξνζθνπηθφ επίπε-
δν (45,4%), αιιά απηέο ήηαλ αηειείο θαη ιηγφηεξν ηθαλνπνηεηηθέο απφ απηέο ησλ παηδηψλ ηεο 
πεηξακαηηθήο νκάδαο. 
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Πίλαθαο 2:  Αλαπαξαζηάζεηο λεξνχ, νηλνπλεχκαηνο θαη ηνπ αληίζηνηρνπ δηαιχκα-
ηνο ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο θαη ηεο νκάδαο ειέγρνπ, πξηλ θαη κεηά 

ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε. 

 
 

  

ρήκα 3: Ηθαλνπνηεηηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ κίγκαηνο λεξνχ θαη νηλνπλεχκαηνο, απφ παηδί 

ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο, κεηά ηε δηδαζθαιία 

Σα απνηειέζκαηα ηεο ηξίηεο εξψηεζεο πνπ αθνξνχζε ζηε ζχγρπζε ηήμεο θαη δηάιπζεο ηαμη-
λνκήζεθαλ ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο: ηελ θαηεγνξία «ζσκαηηδηαθφ πιήξεο», ζηελ νπνία εληά-
ρζεθαλ ζρήκαηα κε ζσκαηίδηα γηα ην λεξφ ζην πξψην πνηήξη θαη κε ζσκαηίδηα λεξνχ θαη 
δάραξεο ζην δεχηεξν πνηήξη, ηελ θαηεγνξία «ζσκαηηδηαθφ-καθξνζθνπηθφ», φπνπ ππήξρε 
ζσκαηηδηαθή αλαπαξάζηαζε ηεο δηάιπζεο θαη καθξνζθνπηθή αλαπαξάζηαζε ηεο ηήμεο, ηελ 
θαηεγνξία «ζσκαηηδηαθφ ειιηπέο», ζηελ νπνία απεηθνλίδνληαλ κφλν έλα είδνο ζσκαηηδίσλ 
ζε θάζε πνηήξη, δειαδή, δελ απεηθνλίδνληαλ ζσκαηίδηα λεξνχ ζην πνηήξη κε ηε δάραξε, 
γεγνλφο πνπ ζεσξείηαη απνδεθηφ γηα ην θαηλφκελν ηεο ηήμεο, αιιά κε απνδεθηφ γηα ην θαη-
λφκελν ηεο δηάιπζεο (βι. ζρήκα 4) θαη ηελ θαηεγνξία «καθξνζθνπηθφ» κε ζπλερή ζθίαζε 
θαη ζηα δχν πνηήξηα.  

Παξαηεξήζεθε φηη ζηα αξρηθά εξσηεκαηνιφγηα ζρεδφλ θαλέλα παηδί ηνπ δείγκαηνο δελ είρε 
απεηθνλίζεη ζσζηά ηε κηθξνζθνπηθή δνκή ησλ πεξηερνκέλσλ ησλ δχν πνηεξηψλ. Απφ ηε 
κειέηε ησλ ζρεδηαζηηθψλ έξγσλ ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο, πξνέθπςε φηη 21,4% ησλ παηδηψλ 

 

Π.Ο. 

(ηειηθφ) 

Ο.Δ. 

(ηειηθφ) 

α β γ α β 

ρέδηα δηαιχκαηνο 
λεξνχ θαη 

νηλνπλεχκαηνο 

Π.Ο. 

(αξρηθφ) 

 

Ν    (%) Ν (%) Ν (%) Ν (%) 

Ο.Δ. 

(αξρηθφ) 

 

Ν    (%) Ν    (%) Ν (%) 

ζσκαηηδηαθφ 
πιήξεο 

0           0 4   14,3 11  39,3 18  66,7 0           0 0           0 1        3 

ζσκαηηδηαθφ 
ειιηπέο 

4      14,8 9   32,1 9   32,1 9   33,3 6      18,2 1           3 15 45,4 

καθξνζθνπηθφ κε 
απνδεθηφ 

9      33,3 1     3,6 3   10,7 0        0 7      21,2 9      27,3 1        3 

καθξνζθνπηθφ 
απνδεθηφ 

14    51,8 14    50 5   17,8 0        0 20    60,6 23    69,7 16 48,5 

χλνιν 27     100 28  100 28  100 27  100 33     100 33     100 33  100 
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(25,9% κεηά ηε β θάζε) θαηάθεξε λα αλαπαξαζηήζεη ζσζηά ηα δχν θαηλφκελα, κεηά ηε δη-
δαζθαιία, θάηη πνπ δελ παξαηεξήζεθε απφ θαλέλα παηδί ηεο νκάδαο ειέγρνπ.  

 

ρήκα 4: Ηθαλνπνηεηηθή αλαπαξάζηαζε ηεο ηήμεο πάγνπ θαη κε ηθαλνπνηεηηθή  
απεηθφληζε ηεο δηάιπζεο δάραξεο ζε λεξφ, απφ παηδί ηεο πεηξακαηηθήο 

νκάδαο, κεηά ηε δηδαζθαιία. 

Σα ζρέδηα ησλ παηδηψλ ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο έδεημαλ φηη ηα παηδηά αλάπηπμαλ ζε ζεκα-
ληηθφ βαζκφ αλαπαξαζηάζεηο απφ ην κηθξνζθνπηθφ επίπεδν (βι. Πίλαθα 3, θαηεγνξίεο απα-
ληήζεσλ «ζσκαηηδηαθφ-καθξνζθνπηθφ» θαη «ζσκαηηδηαθφ ειιηπέο»). 

Πίλαθαο 3:  Αλαπαξαζηάζεηο ηήμεο θαη δηάιπζεο παηδηψλ ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο θαη ηεο 

νκάδαο ειέγρνπ, πξηλ θαη κεηά ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε. 

 
Χζηφζν, ην 66,7% ησλ καζεηψλ/ξηψλ ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο δελ αλαπαξηζηά ζσκαηηδηα-
θά ην λεξφ ζην πνηήξη κε ην δαραξφλεξν, αθφκε θαη κεηά ηε β θάζε ηεο δηδαζθαιίαο. Σν 
απνηέιεζκα απηφ ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξε δηεξεχλεζε θαη ίζσο, λα νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη 
ζηελ πξνζνκνίσζε απεηθνλίδνληαλ κε ζσκαηίδηα κφλν ε δηαιπκέλε νπζία, ελψ ην λεξφ α-
πεηθνλίδνληαλ σο έλα ζπλερέο γαιάδην ππφζηξσκα. Παξ‟ φιε ηε βειηίσζε πνπ ζεκεηψζεθε 
ζηηο απαληήζεηο ησλ παηδηψλ ηεο νκάδαο ειέγρνπ, απηέο εκθαλίζηεθαλ ιηγφηεξν ηθαλνπνηε-
ηηθέο. 

 

Π.Ο. 

(ηειηθφ) 

α γ 

ρέδην ηήμεο θαη 
δηάιπζεο 

Ο.Δ. 

(αξρηθφ) 

 

Ν    (%) 

Ο.Δ. 

(ηειηθφ) 

 

Ν    (%) 

Π.Ο. 

(αξρηθφ) 

 

Ν      (%) 
Ν       (%) Ν       (%) 

ζσκαηηδηαθφ 
πιήξεο 

0          0 0          0 1         3,8 6        21,4 7        25,9 

ζσκαηηδηαθφ- 
καθξνζθνπηθφ 

8     25,8 14   43,7 9       34,6 
 

15      53,6 
2          7,4 

ζσκαηηδηαθφ 
ειιηπέο 

2       6,4 4     12,5 4       15,4 1          3,6 18      66,7 

καθξνζθνπηθφ 21   67,7 14   43,7 12     46,1 6        21,4 0             0 

χλνιν 31    100 32    100 26      100 28       100 27       100 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πξνθχπηεη φηη ε δηδαθηηθή παξέκβαζε ζπληέιεζε ζηελ 
αλάπηπμε ζσκαηηδηαθψλ αλαπαξαζηάζεσλ ηεο δηάιπζεο ζηα παηδηά ηεο πεηξακαηηθήο νκά-
δαο θαη ζηελ θαηαλφεζε ησλ ζρεηηθψλ ελλνηψλ, ζε κηθξνζθνπηθφ επίπεδν. Ζ νκαδνζπλεξ-
γαηηθή κάζεζε θαη ε ρξήζε ινγηζκηθψλ, αιιειεπηδξαζηηθνχ ηχπνπ, ζπλέβαιαλ ζηε κάζεζε 
ησλ ζρεηηθψλ ελλνηψλ θαη ηελ αλαδφκεζε ησλ αξρηθψλ ελαιιαθηηθψλ ηδεψλ ηνπο. Έηζη, ελψ 
ηα αξρηθά ζρέδηα ησλ παηδηψλ ηνπνζεηνχληαλ ζηε καθξνζθνπηθή θαηεγνξία, ππήξμε κηα 
δηαθνξνπνίεζε ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο πξνο ηε ζσκαηηδηαθή θαηεγνξία, ηδηαίηεξα κεηά ηε 
β θάζε ηεο δηδαζθαιίαο πνπ επηθεληξψζεθε ζηα ζρεδηαζηηθά έξγα ησλ παηδηψλ θαη ηε ζχλ-
δεζε εκπεηξηθψλ θαη κηθξνζθνπηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ. Δηδηθφηεξα, 92,6% ησλ παηδηψλ 
έθαλαλ έλα εληειψο απνδεθηφ ζρέδην ηνπ αιαηφλεξνπ ζην κηθξνζθνπηθφ επίπεδν θαη 66,7% 
έδσζαλ πιήξεηο ζσκαηηδηαθέο αλαπαξαζηάζεηο ηνπ δηαιχκαηνο λεξνχ θαη νηλνπλεχκαηνο. 
Σα απνηειέζκαηα ήηαλ ιηγφηεξν ηθαλνπνηεηηθά γηα ηελ ηξίηε εξψηεζε (ζρέδηα ηήμεο θαη δηά-
ιπζεο), ζηελ νπνία παξνπζηάζηεθε βειηίσζε ησλ λνεηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ ησλ παηδηψλ, 
ζε ζρέζε κε ηηο αξρηθέο αληηιήςεηο ηνπο, αιιά ζε κηθξφηεξν πνζνζηφ. Χζηφζν, νξηζκέλεο 
παξαλνήζεηο ζπλέρηζαλ λα πθίζηαληαη, φπσο ε απνπζία αλαπαξαζηάζεσλ ηνπ δηαιχηε 
πνπ ίζσο λα νθείινληαη ζηε ρξήζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ινγηζκηθνχ.  

Αληίζεηα, ε νκάδα ειέγρνπ απέθηεζε ζε πνιχ κηθξφηεξν βαζκφ κηθξνζθνπηθέο αλαπαξαζηά-
ζεηο. ηα ζρεδηαζηηθά ηνπο έξγα παξαηεξήζεθε, θπξίσο, ε άπνςε ηεο ζπλέρεηαο ηεο χιεο, 
ελψ ζσκαηηδηαθέο απφςεηο αθνξνχζαλ ζηελ απεηθφληζε ηεο δηαιπκέλεο νπζίαο, αιιά κε 
ηξφπν αηειή θαη ιηγφηεξν ηθαλνπνηεηηθφ. Φαίλεηαη, επνκέλσο, φηη ε ελεξγφο εκπινθή ησλ 
παηδηψλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, ζε έλα πεξηβάιινλ πνιπκέζσλ, δεκηνχξγεζε επλντθέο 
πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλάπηπμε λνεηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ ζην κηθξνζθνπηθφ επίπεδν θαη 
ηε ζχλδεζή ηνπο κε ηηο αληίζηνηρεο ηνπ εκπεηξηθνχ επηπέδνπ. Παξφια απηά, απφ ηε ζηαδηαθή 
βειηίσζε ησλ αλαπαξαζηάζεσλ ησλ παηδηψλ ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο, θαίλεηαη φηη δελ 
αξθεί ε απιή παξαηήξεζε πξνζνκνηψζεσλ θαηλνκέλσλ, αιιά φηη θαζνξηζηηθφ ξφιν γηα ηε 
κάζεζε έπαημε ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζρεδηαζηηθψλ 
έξγσλ ζην πιαίζην ηεο β θάζεο ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε.  
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ΠΔΡΙΛΖΦΖ: ηφρν ηεο εξγαζίαο απηήο απνηειεί ε δηεξεχλεζε ηεο ζπκβνιήο απιψλ ζσκαηη-
δηαθψλ κνληέισλ ηεο δνκήο ηεο χιεο (ηα νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην πιαίζην κίαο θαηλν-
ηνκηθήο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο, επνηθνδνκεηηθνχ θαη ζπλεξγαηηθνχ ηχπνπ) ζηελ αλαπαξά-
ζηαζε θαη θαηαλφεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο απνξξφθεζεο ησλ νπζηψλ απφ ην ιεπηφ έληεξν θαη 
ηεο δνκήο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ πεπηηθνχ ζπζηήκαηνο απφ καζεηέο/ξηεο 10-11 εηψλ. Απφ ηα 
απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ 118 παηδηά, πξνθχπηεη φηη νη αληηιήςεηο 
ηνπο γηα ην θαηλφκελν απηφ βειηηψζεθαλ θαη νξηζκέλα απφ απηά αμηνπνίεζαλ ην ζσκαηηδηα-
θφ κνληέιν ηεο δνκήο ηεο χιεο πξνθεηκέλνπ λα απεηθνλίζνπλ ηε κεηαθνξά ησλ νπζηψλ ησλ 
ηξνθψλ απφ ην εζσηεξηθφ ηνπ πεπηηθνχ ζσιήλα ζην θπθινθνξηθφ ζχζηεκα θαη ηελ επηθνηλσ-

λία ησλ δχν ζπζηεκάησλ. 

ΛΔΞΔΙ-ΚΛΔΙΓΙΑ: επνηθνδνκεηηζκφο, αλαπαξαζηάζεηο παηδηψλ, ζπλεξγαηηθή κάζεζε, πε-
πηηθφ ζχζηεκα, ζσκαηηδηαθφ κνληέιν δνκήο ηεο χιεο 

 

 

ΔΙΑΓΧΓΖ 

Απφ απνηειέζκαηα δηεζλψλ εξεπλψλ πξνθχπηεη φηη ηα παηδηά θαη νη ελήιηθεο αλεμαξηήησο 
ειηθίαο αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζην λα θαηαλνήζνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα φξγαλα ή 
ηα ζπζηήκαηα ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ ζπζρεηίδνληαη θαη ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο ηφζν 
ζε επίπεδν δνκήο φζν θαη ζε επίπεδν ιεηηνπξγίαο (Reiss & Tunnicliffe 2003, Cuthbert, 
2000). ε πξνεγνχκελεο εξγαζίεο καο είραλ παξνπζηαζηεί νη αξρηθέο ηδέεο καζεηψλ/ξηψλ 
ηεο Δ΄ ηάμεο ηνπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ γηα ηε δηαδηθαζία ηεο απνξξφθεζεο ησλ ηξνθψλ απφ 
ην ιεπηφ έληεξν (Φαξξφο & ηαπξίδνπ 2002, Psarros & Stavridou, 2001) θαη ν ηξφπνο κε ηνλ 
νπνίν νη ηδέεο απηέο εμειίρζεθαλ ζε έλα θαηλνηφκν καζεζηαθφ πεξηβάιινλ επνηθνδνκεηηθνχ 
ηχπνπ (Κφθθνηαο, 1998) ζην νπνίν αμηνπνηήζεθαλ θαηάιιεια ζρεδηαζκέλα ζσκαηηδηαθά 
κνληέια ηεο δνκήο ηεο χιεο (ηαπξίδνπ, 1995), ε ρξήζε ησλ νπνίσλ επέηξεπε ζηνπο/ηο 
καζεηέο/ξηεο λα εξκελεχζνπλ θαη λα αλαπαξαζηήζνπλ ην θαηλφκελν ηεο απνξξφθεζεο ησλ 
νπζηψλ ησλ ηξνθψλ απφ ην ιεπηφ έληεξν. ηελ εξγαζία απηή, ε νπνία απνηειεί ζπλέρεηα 
ησλ πξνεγνχκελσλ εξγαζηψλ, παξνπζηάδνληαη νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο νη καζεηέο/ξηεο νη 
νπνίνη/εο παξαθνινχζεζαλ ηελ θαηλνηφκν δηδαθηηθή παξέκβαζε θαη νη νπνίνη/εο πεξηέγξα-
θαλ ιεθηηθά ηελ επηθνηλσλία πνπ ππάξρεη κεηαμχ πεπηηθνχ θαη θπθινθνξηθνχ ζπζηήκαηνο 
πξνζπάζεζαλ λα απεηθνλίζνπλ, πξηλ θαη κεηά ηελ εθαξκνγή ησλ πεηξακαηηθψλ δηδαζθα-
ιηψλ, ηε κεηαθνξά ζξεπηηθψλ νπζηψλ απφ ην εζσηεξηθφ ηνπ πεπηηθνχ ζσιήλα ζηα αηκνθφξα 
αγγεία. 
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ΣΟΥΟ 

ηφρν ηεο εξγαζίαο απνηειεί ε δηεξεχλεζε ηεο ζπκβνιήο απιψλ ζσκαηηδηαθψλ κνληέισλ 
ηεο δνκήο ηεο χιεο, ηα νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πεηξακαηηθψλ δηδα-
ζθαιηψλ, ζηελ αλαπαξάζηαζε θαη θαηαλφεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο απνξξφθεζεο ησλ νπ-
ζηψλ απφ ην ιεπηφ έληεξν θαη ηεο δνκήο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ πεπηηθνχ ζπζηήκαηνο απφ 
καζεηέο/ξηεο 10-11 εηψλ. 

ΓΔΙΓΜΑ   

ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 6 ηκήκαηα ηεο Δ΄ ηάμεο ηνπ Γεκνηηθνχ απφ 6 ζρνιεία ηφζν ηνπ 
θέληξνπ φζν θαη ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ πνιενδνκηθνχ ζπγθξνηήκαηνο ηνπ Βφινπ. ηα ηκήκαηα 
απηά θνηηνχζαλ ζπλνιηθά 118 καζεηέο/ξηεο, ειηθίαο 10-11 εηψλ. 

ΜΔΘΟΓΟ 

Γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ πεπηηθνχ ζπζηήκαηνο αλαπηχρζεθε λέν αλαιπηηθφ πξφγξακκα 6 δηδα-
θηηθψλ ελνηήησλ. Ο θνηλσληθφο επνηθνδνκεηηζκφο απνηέιεζε ην ζεσξεηηθφ πιαίζην γηα ην 
ζρεδηαζκφ ηνπ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο ηφζν απφ παηδαγσγηθή φζν θαη απφ δηδαθηηθή 
άπνςε. Σα παηδηά δνχιεπαλ ζε νιηγνκειείο νκάδεο ησλ 4-5 αηφκσλ θαη δφζεθε ηδηαίηεξε 
έκθαζε ζηελ αιιειεπηδξαζηηθή δηάζηαζε ηεο νηθνδφκεζεο ηεο λέαο επηζηεκνληθήο γλψζεο 
(ηαπξίδνπ, 2000). Σν θάζε κάζεκα είρε ζαθείο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ 
νπνίσλ ειήθζεζαλ ππφςε νη ηδηαίηεξεο αληηιήςεηο θαη δπζθνιίεο ησλ παηδηψλ γηα ηα εθά-
ζηνηε δηδαζθφκελα ζέκαηα. 

ηφρνο ηεο δηδαζθαιίαο ήηαλ νη καζεηέο/ξηεο λα απνθηήζνπλ κία ηθαλνπνηεηηθή λνεηηθή αλα-
παξάζηαζε ηεο δνκήο ηνπ πεπηηθνχ ζσιήλα θαη λα νηθνδνκήζνπλ ηελ έλλνηα ηεο πέςεο  σο 
δηαδηθαζίαο θαηά ηελ νπνία: α) νη ηξνθέο πεξλνχλ δηαδνρηθά απφ ην εζσηεξηθφ ησλ νξγά-
λσλ πνπ ζρεκαηίδνπλ ηνλ πεπηηθφ ζσιήλα, β) ε θάζε ηξνθή παζαίλεη δηαθνξεηηθέο αιιαγέο 
ζε θαζέλα απφ ηα φξγαλα ηνπ πεπηηθνχ ζσιήλα, γ) νη αιιαγέο πνπ παζαίλνπλ νη ηξνθέο 
έρνπλ σο απνηέιεζκα θάπνηα απφ ηα ζπζηαηηθά ηνπο – δειαδή εθείλα ησλ νπνίσλ ηα κφξηα 
έρνπλ ην θαηάιιειν κέγεζνο- λα δηαπεξλνχλ ηα ηνηρψκαηα ηνπ ιεπηνχ εληέξνπ θαη λα εηζέξ-
ρνληαη ζην θπθινθνξηθφ ζχζηεκα, κε απνηέιεζκα λα κεηαθέξνληαη κε ην αίκα ζηα δηάθνξα 
ζεκεία ηνπ ζψκαηνο.  

Γηα θάζε ψξα δηδαζθαιίαο ζπληάρζεθε έλα θπιιάδην εξγαζίαο. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ δηδα-
ζθαιηψλ θάζε παηδί είρε κπξνζηά ηνπ ην θπιιάδην ηηο αληίζηνηρεο δηδαθηηθήο ελφηεηαο κε 
βάζε ην νπνίν δνχιεπε ζηελ νκάδα ηνπ. Δηδηθφηεξα ηα παηδηά, εθηειψληαο πεηξακαηηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο, δηδάρζεθαλ ζηελ 1ε ελφηεηα ηε δνκή ηνπ πεπηηθνχ ζσιήλα, ζηε 2ε ηε δηαδη-
θαζία ηεο κεηαηξνπήο ηνπ ακχινπ ζε γιπθφδε κέζα ζην ζηφκα θαη ζηελ 3ε ηε δηάζπαζε ησλ 
πξσηετλψλ ζην ζηνκάρη. ηελ 4ε θαη 5ε ελφηεηα νη καζεηέο/ξηεο ζπζρέηηζαλ ηηο παξαπάλσ 
αιιαγέο κε ηε δηαδηθαζία ηεο απνξξφθεζεο ησλ νπζηψλ ησλ ηξνθψλ απφ ην ιεπηφ έληεξν. 
Δηδηθφηεξα ε δηαπεξαηφηεηα ησλ ηνηρσκάησλ ηνπ ιεπηνχ εληέξνπ απφ κφξηα νξηζκέλνπ κεγέ-
ζνπο πξνζνκνηψζεθε κε ην αθφινπζν πείξακα: Σα κέιε ηεο θάζε νκάδαο δηήζεζαλ έλα κίγ-
κα πνπ απνηεινχληαλ απφ λεξφ, ζηηγκηαίν θαθέ (λεζθαθέ) θαη άκκν ζαιάζζεο θαη δηαπί-
ζησζαλ φηη κφλν ν θαθέο θαη ην λεξφ δηαπεξλνχλ ην δηεζεηηθφ ραξηί, ελψ ε άκκνο παξακέλεη 
κέζα ζε απηφ. Γηα λα εξκελεπζεί ε ζρεηηθή δηαπίζησζε, ρξεζηκνπνηήζεθε έλα απιφ ζσκαηη-
δηαθφ κνληέιν ηεο δνκήο ηεο χιεο, κε βάζε ην νπνίν γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ηα ζσκαηίδηα ηνπ 
λεξνχ θαη ηνπ θαθέ ρσξάλε λα πεξάζνπλ απφ ηα αλνίγκαηα/πφξνπο πνπ έρεη ην δηεζεηηθφ 
ραξηί ελψ νη θφθθνη ηεο άκκνπ φρη. Με ηε βνήζεηα ηνπ κνληέινπ ν/ε θάζε καζεηήο/ξηα, ζπ-
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κπιήξσζε έλα ζρήκα, πνπ πεξηέρνληαλ ζην θπιιάδην εξγαζίαο ηεο αληίζηνηρεο ελφηεηαο, 
πξνθεηκέλνπ λα αλαπαξαζηήζεη απηφ πνπ παξαηήξεζε ζην πείξακα (βι. ζρήκα 1). 

 

ρήκα 1: Ζ επεμήγεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο δηήζεζεο (Φπιιάδην Δξγαζίαο 4ες Δλφηεηαο).   

ηε ζπλέρεηα ηα παηδηά ζπδήηεζαλ κε ηνπο/ηο ππφινηπνπο/εο ζπκκαζήηεο/ξηέο ηνπο θαη κε 
ην/ε δάζθαιν/α ηεο ηάμεο θαη θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη κε αλάινγν ηξφπν ζπκπεξηθέ-
ξνληαη θαη ηα ηνηρψκαηα ηνπ ιεπηνχ εληέξνπ. Σέινο, ην θάζε παηδί ρξεζηκνπνηψληαο έλα 
αλάινγν ζσκαηηδηαθφ κνληέιν ηεο δνκήο ηεο χιεο, ζπκπιήξσζε έλα ζρήκα πξνθεηκέλνπ λα 
απεηθνλίζεη θαη λα εξκελεχζεη γηαηί ηα κφξηα ηεο γιπθφδεο εηζέξρνληαη ζηελ θπθινθνξία ηνπ 
αίκαηνο, ζε αληίζεζε κε ηα κφξηα ηνπ ακχινπ, ηα νπνία δελ έρνπλ ην θαηάιιειν κέγεζνο, 
ψζηε λα δηαπεξλνχλ ηα ηνηρψκαηα ηνπ ιεπηνχ εληέξνπ (βι. ζρήκα 2). 

Οη αληηιήςεηο ησλ παηδηψλ δηεξεπλήζεθαλ πξηλ θαη κεηά ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε κε ηε βνή-
ζεηα ελφο γξαπηνχ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ ζπληάρζεθε εηδηθά γη‟ απηφλ ην ζθνπφ.  

Πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί αλ νη καζεηέο/ξηεο αληηιακβάλνληαη ηελ επηθνηλσλία πνπ ππάξ-
ρεη κεηαμχ ηνπ πεπηηθνχ θαη ηνπ θπθινθνξηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπο δεηήζεθε ζην αξρηθφ θαη ζην 
ηειηθφ εξσηεκαηνιφγην λα εθζέζνπλ γξαπηψο ηηο απφςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ 
πίζηεπαλ φηη νη νπζίεο ελφο παπζίπνλνπ ραπηνχ πνπ έρεη θαηαπσζεί κεηαθέξνληαη απφ ην 
εζσηεξηθφ ηνπ ζψκαηνο ζηελ πεξηνρή ηνπ ζηφκαηνο πξνθεηκέλνπ λα αλαθνπθηζηεί έλα δφληη 
πνπ πνλάεη, λα ζρεδηάζνπλ κέζα ζε έλα πεξίγξακκα ζψκαηνο ηα κέξε απφ ηα νπνία πί-
ζηεπαλ φηη πεξλάεη ην ράπη θαη λα ζρεδηάζνπλ ρξεζηκνπνηψληαο βέιε ηε δηαδξνκή ηνπ. ην 
ηειηθφ εξσηεκαηνιφγην, κε ζηφρν ηε πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ 
πνπ επηηεχρζεθαλ ζπκπεξηιήθζεθε έλα αθφκε εξψηεκα. Δηδηθφηεξα, δεηήζεθε απφ ηα παηδηά 
λα πεξηγξάςνπλ γξαπηψο ηελ πνξεία πνπ πίζηεπαλ φηη αθνινπζεί ε ηξνθή κεηά ην ζηνκάρη 
θαη λα δσγξαθίζνπλ έλα ζρήκα πξνθεηκέλνπ λα εμεγήζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ην 

Το ζτήκα 1 δείτλεη ηο θίιηρο, ηοσς θόθθοσς ηες άκκοσ, ηα ζωκαηίδηα 
ηοσ λεζθαθέ θαη ηοσ λερού ζε κεγέζσλζε. Όπως παραηερείηε ηα ηοητώ-
καηα ηοσ θίιηροσ έτοσλ κηθροζθοπηθά αλοίγκαηα. 

 Χωπάνε οι κόκκοι ηηρ άμμος να πεπάζοςν από ηα ανοίγμαηα ηος θίληπος; 

 Ναι     Όσι  

 Χωπάνε ηα ζωμαηίδια ηος νεζκαθέ να πεπάζοςν από ηα ανοίγμαηα ηος θίληπος; 

 Ναι     Όσι  

 Χωπάνε ηα ζωμαηίδια ηος νεπού να πεπάζοςν από ηα ανοίγμαηα ηος θίληπος; 

 Ναι     Όσι  

 
Σσήμα 1                                      Σσήμα 2 

Σςμπληπώζηε ηο ζσήμα 2 ώζηε να δείξεηε ηι έσει ζςμβεί μεηά από ηο θιληπάπιζμα. 

θόθθνο 
άκκνπ

ζσκαηίδην 
λεζθαθέ

ζσκαηίδην 
λεξνύ
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ζέκα απηφ. Πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί φηη κεηά ηε δηαηχπσζε ηνπ εξσηήκαηνο πνπ αθνξνχζε ην 
ζρήκα δελ ζπκπεξηιήθζεθε ζην εξσηεκαηνιφγην θάπνην πεξίγξακκα ζψκαηνο ή άιιν βνή-
ζεκα. Αληηζέησο ππήξρε θελφο ρψξνο –πεξίπνπ κηζή ζειίδα κεγέζνπο Α4- κέζα ζηνλ νπνίν 
έπξεπε ηα παηδηά λα δσγξαθίζνπλ έλα δηθφ ηνπο ζρήκα. 

 

ρήκα 2: Ζ εξκελεία ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο απνξξφθεζεο ησλ νπζηψλ απφ ην ιεπηφ έληεξν  

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Πξηλ απφ ηε δηδαζθαιία, δηαπηζηψζεθε (Φαξξφο & ηαπξίδνπ 2002, Psarros & Stavridou, 
2001) φηη 98 καζεηέο/ηξηεο δελ αληηιακβαλφηαλ ηελ επηθνηλσλία ηνπ πεπηηθνχ ζσιήλα κε ην 
ππφινηπν ζψκα. Σα ππφινηπα 20 παηδηά αληηιακβαλφηαλ φηη νη νπζίεο ηνπ ραπηνχ εμέξρν-
ληαη απφ ηνλ πεπηηθφ ζσιήλα θαη κεηαθέξνληαη ζηελ πεξηνρή ηνπ ζηφκαηνο άιια κφλν πέληε 
απφ απηά αλέθεξαλ φηη ε κεηαθνξά γίλεηαη δηακέζνπ ηνπ θπθινθνξηθνχ ζπζηήκαηνο. Έλα 
απφ απηά ηα παηδηά ζρεδίαδε ηνλ πεπηηθφ ζσιήλα απφ ηνλ νπνίν εθθπφηαλ αηκνθφξα αγγεία 
δηακέζνπ ησλ νπνίσλ νη νπζίεο ηνπ ραπηνχ κεηαθεξφηαλ απφ ην εζσηεξηθφ ηνπ ζηνκάρνπ 
ζην δφληη. Έλα άιιν παηδί ρξεζηκνπνίεζε βέιε πξνθεηκέλνπ λα θαηαγξάςεη ηελ πνξεία ηνπ 
ραπηνχ ε νπνία νινθιεξσλφηαλ κέζα ζηνλ πεπηηθφ ζσιήλα. Σα ππφινηπα 3 παηδηά ζεσ-
ξνχζαλ φηη ην ράπη απφ ην ζηφκα, κεηαθέξεηαη ζηελ θαξδηά φπνπ αλακεηγλχεηαη κε ην αίκα 
θαη απφ εθεί επηζηξέθεη πάιη πίζσ ζην ζηφκα (βι. ζρήκα 3).  

Μεηά ηε δηδαζθαιία 60 παηδηά αληηιακβαλφηαλ ηελ επηθνηλσλία ηνπ πεπηηθνχ ζσιήλα κε ην 
ππφινηπν ζψκα, ελψ 48 απφ απηά αλέθεξαλ φηη ε κεηαθνξά ησλ νπζηψλ ηνπ ραπηνχ επηηπγ-
ράλεηαη δηακέζνπ ηνπ θπθινθνξηθνχ ζπζηήκαηνο. ηε ζπλέρεηα ζα παξνπζηαζηνχλ αλαιπηη-
θφηεξα νη αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ/ξηψλ πνπ αληηιακβαλφηαλ ηελ επηθνηλσλία ηνπ πεπηηθνχ 

Σηο ζτήκα 3 θαίλεηαη έλα ηκήκα ηοσ ιεπηού εληέροσ, θαζώς θαη ηα αηκοθόρα αγγεία 
ποσ ηο περηβάιιοσλ ζε κεγέζσλζε. Τα κεγάια θσθιάθηα είλαη κόρηα ακύιοσ θαη ηα 
κηθρά κόρηα γισθόδες. Οη καύρες θοσθθίδες είλαη κόρηα λερού.   

 Υσξάλε ηα κόξηα ηνπ ακύινπ λα πεξάζνπλ από ηα αλνίγκαηα ηνπ ιεπηνύ εληέξνπ; 

 Ναι     Όσι  

 Υσξάλε ηα κόξηα ηεο γιπθόδεο λα πεξάζνπλ από ηα αλνίγκαηα ηνπ ιεπηνύ εληέξνπ;  

 Ναι     Όσι  

 Χωπάνε ηα μόπια ηος νεπού να πεπάζοςν από ηα ανοίγμαηα ηος λεπηού ενηέπος; 

  Ναι     Όσι  

 

πκπιήξσζε ην ζρήκα 4 γηα λα δείμεηο ηη ζπκβαίλεη κε ηα κφξηα ηνπ ακχινπ θαη ηη κε ηα κφξηα ηεο γιπθφδεο θαη 
ηνπ λεξνχ. 
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ζσιήλα κε ην θπθινθνξηθφ ζχζηεκα, θαζψο θαη νη ηξφπνη πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ πξνθεηκέ-
λνπ λα ηελ απεηθνλίζνπλ. 

 

ρήκα 3: Δλαιιαθηηθή αληίιεςε  γηα ηνλ ηξφπν κεηαθνξάο νπζηψλ ηνπ ραπηνχ ζην δφληη 

Απφ ηα 48 παηδηά ηα νπνία αληηιακβαλφηαλ φηη νη νπζίεο ηνπ ραπηνχ κεηαθέξνληαη δηακέζνπ 
ηνπ θπθινθνξηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ αίκαηνο 25 (βι. πίλαθα 1) πεξηέγξαθαλ ηελ πνξεία 
ηελ νπνία αθνινπζεί ην ράπη κέζα ζηνλ πεπηηθφ ζσιήλα  κέρξη ην ιεπηφ έληεξν θαη ζηε ζπ-
λέρεηα αλέθεξαλ φηη εηζέξρεηαη ζηα αηκνθφξα αγγεία θαη κεηαθέξεηαη δηακέζνπ απηψλ ζε 
φιν ην ζψκα ή ζην δφληη (π.ρ Γηψξγνο: «Ξεθηλά απφ ην ζηφκα φπνπ θνκκαηηάδεηαη πάεη ζην 
ζηνκάρη φπνπ θνκκαηηάδεηαη πεξηζζφηεξν κεηά πάεη ζην ιεπηφ έληεξν φπνπ νη ρξήζηκεο 

νπζίεο πεξλνχλ ζηα αηκνθφξα αγγεία θαη παλ ζηα δηάθνξα φξγαλα»).  

Πίλαθαο 1:  Οη αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ/ξηψλ ζρεηηθά κε ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπ πε-

πηηθνχ ζσιήλα θαη ηνπ θπθινθνξηθνχ ζπζηήκαηνο 

 
Γέθα άιια παηδηά (βι. πίλαθα 1) είραλ παξφκνηεο αιιά πην δηεπξπκέλεο απφςεηο ζρεηηθά κε 
ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν επηηπγράλεηαη ε επηθνηλσλία ηνπ πεπηηθνχ ζσιήλα κε ην θπθινθνξη-
θφ ζχζηεκα θαη πξνζέζεηαλ ζηηο απαληήζεηο ηνπο έλα αθφκα ζηνηρείν δειαδή φηη νη νπζίεο 
ηνπ ραπηνχ δηαπεξλνχλ ηα ηνηρψκαηα ηνπ ιεπηνχ εληέξνπ θαη ησλ αηκνθφξσλ αγγείσλ επεη-
δή ζηα ηνηρψκαηα απηψλ ησλ νξγάλσλ ππάξρνπλ κηθξά αλνίγκαηα (π.ρ. Λεσλίδαο: «Σα ζπ-
ζηαηηθά ηνπ ραπηνχ βγαίλνπλ απφ ηα αλνίγκαηα ηνπ ιεπηνχ εληέξνπ, κπαίλνπλ ζηα αλνίγκαηα 

Καηεγνξίεο απαληήζεσλ Πνξεία ραπηνχ 
Πνξεία νπζηψλ ησλ 
ηξνθψλ κεηά απφ ην 

ζηνκάρη 
 

α/α 

νη νπζίεο: Αξρηθφ Σειηθφ Σειηθφ 

1.  
απφ ηνπο πφξνπο ηνπ ιεπηνχ 
εληέξνπ εηζέξρνληαη ζηα αηκν-
θφξα αγγεία  

0 10 19 

2.  
απφ ην ιεπηφ έληεξν εηζέξρνληαη 
ζηα αηκνθφξα αγγεία ή ζην αίκα 

1 25 16 

3.  
απφ ην ζηνκάρη κεηαθέξνληαη 
ζην δφληη κε ην αίκα 

1 0 6 

4.  κεηαθέξνληαη κε ην αίκα 0 13 0 

5.  
κεηαθέξνληαη απφ ην ζηφκα 
ζηελ θαξδηά δηακέζνπ ηνπ 
νηζνθάγνπ 

3 0 0 
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ησλ αηκνθφξσλ αγγείσλ θαη έηζη ηα ζπζηαηηθά ηνπ ραπηνχ κεηαθέξνληαη ζην δφληη»). Σα ππφ-
ινηπα δεθαηξία παηδηά (βι. πίλαθα 1) απάληεζαλ φηη νη νπζίεο ηνπ ραπηνχ κεηαθέξνληαη κε 
ην αίκα ή κε ηα αηκνθφξα αγγεία ρσξίο λα αλαθέξνπλ απφ πνην φξγαλν ηνπ πεπηηθνχ ζσιή-
λα ή άιιν ζεκείν ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο εηζέξρνληαη ζηελ θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο θαη κε 
πνην ηξφπν ζπκβαίλεη απηφ (Βαζίιεο: «Με ηα αηκνθφξα αγγεία πήγε ιησκέλν ζην δφληη 

ηεο»). 

ζνλ αθνξά ζηα ζρήκαηα πνπ έθαλαλ νη καζεηέο/ξηεο 7 απφ απηνχο/έο ζρεδίαδαλ έλα αγ-
γείν ην νπνίν εθθπφηαλ απφ ην ιεπηφ έληεξν θαη θαηέγξαθαλ ηελ πνξεία ησλ νπζηψλ ηνπ 
ραπηνχ ε νπνία μεθηλνχζε απφ ην ζηφκα ζπλερηδφηαλ κέζα ζηνλ πεπηηθφ ζσιήλα θαη θαηέιε-
γε πάιη ζην ζηφκα δηακέζνπ ηνπ αγγείνπ (βι. ζρήκα 4). Οθηψ άιια παηδηά επίζεο ζρεδίαδαλ 
ηνλ πεπηηθφ ζσιήλα θαζψο θαη ηελ ίδηα δηαδξνκή γηα ηηο νπζίεο ηνπ ραπηνχ ρσξίο φκσο λα 
ζρεδηάδνπλ αγγείν πνπ λα ζπλδέεη ην ιεπηφ έληεξν κε ην ζηφκα (βι. ζρήκα 5). Έλα παηδί 
αμηνπνίεζε ην ζσκαηηδηαθφ κνληέιν ηεο δνκήο ηεο χιεο κε ην νπνίν πξνζνκνησλφηαλ ε κε-
ηαθνξά ησλ νπζηψλ απφ ην ιεπηφ έληεξν ζην εζσηεξηθφ ησλ αηκνθφξσλ αγγείσλ πξνθεηκέ-
λνπ λα δείμεη ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπ πεπηηθνχ ζσιήλα θαη ηνπ θπθινθνξηθνχ ζπζηήκα-
ηνο. ηα ζρήκαηα ησλ ππνινίπσλ 33 παηδηψλ δελ δηαθξηλφηαλ ε επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπ 
πεπηηθνχ ζσιήλα θαη ηνπ θπθινθνξηθνχ ζπζηήκαηνο (βι. ζρήκα 6). 

 

ζνλ αθνξά ηηο αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ/ξηψλ, κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ πεηξακαηηθψλ 
δηδαζθαιηψλ ζρεηηθά κε ηελ πνξεία ηελ νπνία αθνινπζνχλ νη νπζίεο ησλ ηξνθψλ κεηά ην 
ζηνκάρη, ζπλνιηθά 41 απφ απηνχο/έο πεξηέγξαςαλ ηελ επηθνηλσλία πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηνπ 
πεπηηθνχ ζσιήλα θαη ηνπ θπθινθνξηθνχ ζπζηήκαηνο. Δηδηθφηεξα 19 παηδηά (βι. πίλαθα 1) 
απάληεζαλ φηη απφ ην εζσηεξηθφ ηνπ ιεπηνχ εληέξνπ, νη νπζίεο ησλ ηξνθψλ εηζέξρνληαη ζηα 
αηκνθφξα αγγεία δηακέζνπ ησλ αλνηγκάησλ πνπ ππάξρνπλ ζηα ηνηρψκαηα ησλ νξγάλσλ 
απηψλ. Γεθαέμη άιια παηδηά έδσζαλ παξφκνηεο απαληήζεηο ρσξίο φκσο λα αλαθέξνπλ φηη ε 
επηθνηλσλία ηνπ ιεπηνχ εληέξνπ θαη ησλ αηκνθφξσλ αγγείσλ επηηπγράλεηαη δηακέζνπ ησλ 
νπψλ νη νπνίεο ππάξρνπλ ζηα ηνηρψκαηά ηνπο. Οη ππφινηπνη/εο έμη καζεηέο/ηξηεο απάληε-
ζαλ φηη νη νπζίεο ησλ ηξνθψλ απφ ην ζηνκάρη κεηαθέξνληαη ζηελ πεξηνρή ηνπ ζηφκαηνο κε 
ην αίκα ή ηα αηκνθφξα αγγεία.  

ζνλ αθνξά ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη καζεηέο/ξηεο πξνζπάζεζαλ λα αλαπαξαζηή-
ζνπλ ην θαηλφκελν ηεο κεηαθνξάο ησλ νπζηψλ απφ ην πεπηηθφ ζσιήλα ζην θπθινθνξηθφ 
ζχζηεκα 23 παηδηά αμηνπνίεζαλ ην ζσκαηηδηαθφ κνληέιν ηεο δνκήο ηεο χιεο. Δηδηθφηεξα, 
ζηα ζρήκαηα ησλ 21 καζεηψλ/ξηψλ δηαθξηλφηαλ ζε κεγέζπλζε ηα ηνηρψκαηα ηνπ ιεπηνχ εληέ-
ξνπ, ησλ αηκνθφξσλ αγγείσλ, θαζψο θαη νη κηθξέο νπέο νη νπνίεο ππάξρνπλ ζε απηά. Δπη-
πιένλ, ηα παηδηά απηά ρξεζηκνπνίεζαλ ζσκαηίδηα δηαθνξεηηθνχ κεγέζνπο πξνθεηκέλνπ λα 

   

ρήκα 4 ρήκα 5 ρήκα 6 
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απεηθνλίζνπλ ηε κεηαθνξά ησλ νπζηψλ ησλ ηξνθψλ απφ ην εζσηεξηθφ ηνπ ιεπηνχ εληέξνπ 
ζηα αηκνθφξα αγγεία (βι. ζρήκα 6). Σα ππφινηπα 2 παηδηά ηα νπνία ρξεζηκνπνίεζαλ ην 
ζσκαηηδηαθφ κνληέιν έθαλαλ αλάινγα ζρήκαηα αιιά δελ ζρεδίαζαλ ηα αλνίγκαηα ηα νπνία 
ππάξρνπλ ζηα ηνηρψκαηα ηνπ εληέξνπ θαη ησλ αγγείσλ.  

 

ρήκα 6: Αμηνπνίεζε ηνπ ζσκαηηδηαθνχ κνληέινπ ηεο δνκήο ηεο χιεο γηα ηελ απεηθφληζε 

ηεο επηθνηλσλίαο ηνπ πεπηηθνχ ζπζηήκαηνο κε ην θπθινθνξηθφ  

Οη ππφινηπνη/εο 18 καζεηέο/ξηεο έθαλαλ ζρήκαηα παξφκνηα κε απηά πνπ ζρεδίαζαλ γηα λα 
δείμνπλ ηελ πνξεία ησλ νπζηψλ ηνπ ραπηνχ κέζα ζην αλζξψπηλν ζψκα, δειαδή ζρεδίαζαλ 
ηνλ πεπηηθφ ζσιήλα θαη ρξεζηκνπνίεζαλ βέιε πξνθεηκέλνπ λα θαηαγξάςνπλ ηε δηαδξνκή 
ησλ νπζηψλ ησλ ηξνθψλ. Δηδηθφηεξα, ζηα ζρήκαηα ησλ έμη παηδηψλ δηαθξηλφηαλ ε επηθνηλσ-
λία ηνπ πεπηηθνχ ζσιήλα κε ην θπθινθνξηθφ ζχζηεκα, ελψ νη ππφινηπνη/εο 12 καζεηέο/ξηεο 
δελ κπφξεζαλ λα απεηθνλίζνπλ ζηα ζρέδηα ηνπο απηφ πνπ πεξηέγξαςαλ ιεθηηθά, δειαδή φηη 
νη νπζίεο ησλ ηξνθψλ εηζέξρνληαη απφ ην εζσηεξηθφ ηνπ πεπηηθνχ ζσιήλα ζην θπθινθνξηθφ 
ζχζηεκα.   

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Αξρηθά πξηλ απφ ηε δηδαζθαιία ειάρηζηα παηδηά αληηιακβαλφληνπζαλ θαη πεξηέγξαθαλ ηελ 
επηθνηλσλία ηνπ πεπηηθνχ ζπζηήκαηνο κε ην θπθινθνξηθφ. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ πεηξα-
καηηθψλ δηδαζθαιηψλ έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο παηδηψλ βειηίσζε ηηο αληηιήςεηο ηνπ ζρεηηθά 
κε ην ζέκα απηφ θαη ήηαλ ζε ζέζε λα πεξηγξάθεη ιεθηηθά ην θαηλφκελν ηεο κεηαθνξάο νπ-
ζηψλ απφ ην εζσηεξηθφ ηνπ πεπηηθνχ ζσιήλα ζην θπθινθνξηθφ ζχζηεκα. ζνλ αθνξά ζηελ 
απεηθφληζε ηνπ θαηλνκέλνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ηνπο/ηο καζεηέο/ξηεο ηξεηο δηαθνξεηηθνί 
ηξφπνη: α) νξηζκέλα παηδηά ζρεδίαζαλ ηνλ πεπηηθφ ζσιήλα, θαηέγξαςαλ κε βέιε ηελ πνξεία 
ησλ νπζηψλ απφ ην ζηφκα κέρξη ην φξγαλν ην νπνίν πίζηεπαλ φηη επηθνηλσλεί κε ην θπθινθν-
ξηθφ ζχζηεκα (π.ρ. ζηνκάρη ή ιεπηφ έληεξν) θαη ζηε ζπλέρεηα πάιη κε βέιε έδεηρλαλ φηη νπ-
ζίεο εμέξρνληαη απφ ηνλ πεπηηθφ ζσιήλα θαη κεηαθέξνληαη ζε άιια ζεκεία ηνπ ζψκαηνο, β) 
θάπνηα παηδηά ρξεζηκνπνίεζαλ παξφκνην ηξφπν ζρεδηάδνληαο επηπιένλ έλαλ αγσγφ πνπ 
ζπλήζσο νλφκαδαλ «αγγείν», «αηκνθφξν αγγείν», «θιέβα» ή «αξηεξία» ν νπνίνο ζπλέδεε 
ηνλ πεπηηθφ ζσιήλα κε ην ππφινηπν ζψκα, γ) νξηζκέλα παηδηά αμηνπνίεζαλ ην ζσκαηηδηαθφ 
κνληέιν ηεο δνκήο ηεο χιεο πνπ πεξηιακβαλφηαλ ζηε δηδαθηηθή παξέκβαζε.  

Οη δχν πξψηνη ηξφπνη ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ηνπο καζεηέο/ξηεο θπξίσο πξνθεηκέλνπ λα 
θαηαγξαθεί ε πνξεία ησλ νπζηψλ ηνπ ραπηνχ. ηελ πεξίπησζε απηή, έπξεπε ζχκθσλα κε ηε 
δηαηχπσζε ηνπ εξσηήκαηνο, λα ζρεδηαζηνχλ κέζα ζην πεξίγξακκα ηνπ ζψκαηνο ηα κέξε 
απφ ηα νπνία πεξλάεη ην ράπη θαη επνκέλσο ε ρξήζε ηνπ ζσκαηηδηαθνχ κνληέινπ δελ ήηαλ 
εθηθηή. Αληίζεηα, ε αμηνπνίεζε ηνπ ζσκαηηδηαθνχ κνληέινπ ηεο δνκήο ηεο χιεο ρξεζηκνπνηή-
ζεθε απφ ηα παηδηά θπξίσο γηα λα πεξηγξάςνπλ ηελ πνξεία ησλ νπζηψλ ησλ ηξνθψλ κεηά ην 
ζηνκάρη φπνπ δελ ππήξρε θάπνηνο πεξηνξηζκφο ε νδεγία ζρεηηθά κε ην ηη ζα έπξεπε λα ζρε-
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δηαζηεί. Δηδηθφηεξα πεξίπνπ ηα κηζά παηδηά απφ απηά ηα νπνία πεξηέγξαθαλ ζηηο γξαπηέο 
απαληήζεηο ηε κεηαθνξά ησλ νπζηψλ απφ ηνλ πεπηηθφ ζσιήλα ζην θπθινθνξηθφ ζχζηεκα, 
φηαλ ηνπο δφζεθε ε επθαηξία ρξεζηκνπνίεζαλ ην ζσκαηηδηαθφ κνληέιν ηεο δνκήο ηεο χιεο 
πξνθεηκέλνπ λα επεμεγήζνπλ θαη λα απεηθνλίζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο. Δπηπιένλ ηα πεξηζζφ-
ηεξα απφ απηά ηα παηδηά πεξηέγξαςαλ πιεξέζηεξα ζηηο γξαπηέο απαληήζεηο ηνπο ηελ επη-
θνηλσλία ησλ δχν ζπζηεκάησλ αλαθέξνληαο φηη απηή επηηπγράλεηαη δηακέζνπ ησλ αλνηγκά-
ησλ ηα νπνία ππάξρνπλ ζηα ηνηρψκαηα ηνπ εληέξνπ θαη ησλ αγγείσλ. Σν γεγνλφο φηη ην θαη-
λφκελν ηεο απνξξφθεζεο ησλ νπζηψλ ησλ ηξνθψλ πεξηγξάθηεθε ιεθηηθά πιεξέζηεξα θαη 
απεηθνλίζηεθε επηηπρψο απφ κεγαιχηεξν αξηζκφ παηδηψλ ζε ζρέζε κε ην θαηλφκελν ηεο 
κεηαθνξάο ησλ νπζηψλ ηνπ ραπηνχ κέζα ζην ζψκα, πηζαλφλ λα νθείιεηαη ζην φηη θαηά ηε 
δηάξθεηα ησλ δηδαζθαιηψλ νη καζεηέο/ξηεο εθηέιεζαλ δξαζηεξηφηεηεο θαηάιιεια ζρεδηαζκέ-
λεο -θαηά ηηο νπνίεο αμηνπνηήζεθε ην ζσκαηηδηαθφ κνληέιν ηεο δνκήο ηεο χιεο- πξνθεηκέλνπ 
λα ζπζρεηίζνπλ ηηο αιιαγέο πνπ πθίζηαληαη νη ηξνθέο κε ηε δηαπεξαηφηεηα ησλ ηνηρσκάησλ 
ηνπ εληέξνπ θαη ησλ αγγείσλ απφ κφξηα νξηζκέλνπ κφλνπ κεγέζνπο. Αληίζεηα γηα ηε κεηαθν-
ξά ησλ νπζηψλ ηνπ ραπηνχ δελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ αλάινγεο δξαζηεξηφηεηεο.  

Ζ ρξήζε ηνπ ζσκαηηδηαθνχ κνληέινπ βνήζεζε ηνπο καζεηέο/ηξηεο φρη κφλν λα απεηθνλίζνπλ 
αιιά θαη λα εξκελεχζνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ην ζχλζεην θαηλφκελν ηεο επηθνηλσλίαο ηνπ 
πεπηηθνχ ζπζηήκαηνο κε ην θπθινθνξηθφ. Χζηφζν, αξθεηά παηδηά δελ θαηάθεξαλ λα αλαπα-
ξαζηήζνπλ απηφ ην νπνίν πεξηέγξαςαλ ζηηο γξαπηέο απαληήζεηο ηνπο, ελψ θάπνηα άιια 
δπζθνιεχηεθαλ λα αμηνπνηήζνπλ ην ζσκαηηδηαθφ κνληέιν θαηά ηε θάζε ηεο αμηνιφγεζεο ζε 
έλα δηαθνξεηηθφ πιαίζην απφ εθείλν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαηά ηε δηεμαγσγή ησλ δηδαζθα-
ιηψλ (πέςε ηξνθψλ), δειαδή δελ θαηάθεξαλ λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ πξνθεηκέλνπ απεηθνλί-
ζνπλ ηε κεηαθνξά ησλ νπζηψλ ηνπ ραπηνχ κέζα ζην ζψκα. Ζ εμνηθείσζε ησλ παηδηψλ κε ηε 
ρξήζε ησλ κνληέισλ ινηπφλ δελ είλαη απιή ππφζεζε θαη ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή θαηά 
ηελ εθαξκνγή ελφο κνληέινπ ζε δηαθνξεηηθφ πιαίζην απφ απηφ πνπ έρεη αξρηθά δηδαρζεί. 
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ΠΔΡΙΛΖΦΖ: ηελ παξνχζα εξγαζία δηεξεπλάηαη ε επίδξαζε πνπ αζθεί ε δηδαζθαιία ζηηο 
παξαλνήζεηο ησλ Διιήλσλ/ίδσλ καζεηψλ/ξηψλ ηνπ γπκλαζίνπ θαη ηνπ ιπθείνπ πνπ ζρεηίδν-
ληαη κε ην ιεγφκελν impetus. Ζ εξγαζία απνηειεί κέξνο γεληθφηεξεο έξεπλαο πνπ πξαγκαην-
πνηήζεθε ζε δείγκα 523 καζεηψλ/ξηψλ ζε γπκλάζηα/ιχθεηα ηεο πεξηνρήο ηνπ λνκνχ εξξψλ. 
Βαζηθφ ζηνηρείν ζην νπνίν ζηεξίρζεθε ε έξεπλα ήηαλ ε ρξήζε ηνπ Force Concept Inventory 
(FCI) σο εξγαιείνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαλφεζεο ησλ ελλνηψλ ηεο θιαζζηθήο κεραλη-
θήο απφ ηνπο/ηο καζεηέο/ξηεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα. Ζ έξεπλα έδεημε φηη ην κνληέιν 
δηδαζθαιίαο πνπ εθαξκφδεηαη ζηα Διιεληθά ζρνιεία δε θαίλεηαη λα πεηπραίλεη αμηφινγα κα-
ζεζηαθά απνηειέζκαηα, ελψ ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ παηδηψλ δηαηεξεί ηηο παξαλνή-

ζεηο πνπ είρε πξηλ ηε δηδαζθαιία. 

ΛΔΞΔΙ-ΚΛΔΙΓΙΑ: FCI, impetus, θαηαλφεζε ελλνηψλ, παξαλνήζεηο, θιαζζηθή κεραληθή, 
δηδαζθαιία 

 

ΔΙΑΓΧΓΖ 

Σν δήηεκα ησλ παξαλνήζεσλ ησλ καζεηψλ/ξηψλ γηα δηάθνξεο έλλνηεο ηεο κεραληθήο, έρεη 
κειεηεζεί αξθεηά ζην εξεπλεηηθφ πεδίν γηα ηε δηδαθηηθή ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ. Απηή ε 
εμαληιεηηθή κειέηε, φκσο, έρεη αλαδείμεη πηπρέο ηνπ ζέκαηνο πνπ δίλνπλ λέν θαη ηδηαίηεξν 
ελδηαθέξνλ ζην ξφιν ησλ παξαλνήζεσλ ησλ παηδηψλ γηα ηα δηάθνξα θπζηθά θαηλφκελα. 
Μηα ηέηνηα πηπρή απνηειεί θαη ε αμηνπνίεζε ησλ δηαπηζησκέλσλ παξαλνήζεσλ ησλ παηδηψλ 
ζηε δεκηνπξγία εξγαιείσλ αμηνιφγεζεο γηα δηδαθηηθή/εξεπλεηηθή ρξήζε, πνπ ζα βνεζήζνπλ 
ζηε δηαπίζησζε ηεο ελλνηνινγηθήο θαηαλφεζεο πνπ πεηπραίλνπλ νη καζεηέο/ξηεο γηα ηα θπ-
ζηθά θαηλφκελα θαη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο δηδαζθαιίαο πνπ κεζνιαβεί. 

Α) Ζ έλλνηα ηνπ impetus  

Δπξεία δηάδνζε έρνπλ νη παξαλνήζεηο κε βάζε ην impetus, πνπ ηα παηδηά ην ζεσξνχλ ζαλ 
είδνο εζσηεξηθήο δχλακεο/νξκήο πνπ θάλεη ηα «ελεξγεηηθά» ζψκαηα λα θηλνχληαη (Halloun 
and Hestenes 1985, Hestenes, Wells and Swackhamer 1992, Champagne, Klopfer and 
Anderson 1980, Brown 1989). Γηα ηελ ίδηα «έλλνηα» ε Viennot (1979) ρξεζηκνπνίεζε ηνλ φξν 
«παξνρή δχλακεο» (supply of force). Ζ παξαλφεζε γηα ην impetus έρεη άκεζε ζρέζε κε ηελ 
αληίιεςε πνπ ζεσξεί φηη φηαλ έλα αληηθείκελν θηλείηαη, ππάξρεη κηα «δχλακε» πνπ ελεξγεί 
θαηά ηελ θαηεχζπλζε ηεο θίλεζήο ηνπ. Απηή ε αληίιεςε επίζεο εληζρχεη θαη ηελ άπνςε γηα 
ηελ χπαξμε «θηλνχζαο» θαη «εζσηεξηθήο δχλακεο». H «έλλνηα» ηνπ impetus, κε βάζε ηε 
δηεζλή βηβιηνγξαθία θαη εξεπλεηηθά δεδνκέλα, δηαθνξνπνηείηαη επί πιένλ ζηηο εμήο επηκέ-
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ξνπο παξαλνήζεηο: impetus πνπ παξέρεηαη απφ θηχπεκα, απψιεηα/αλάθηεζε ηνπ αξρηθνχ 
impetus, θαηαλάισζε ηνπ impetus, βαζκηαία/θαζπζηεξεκέλε ελίζρπζε ηνπ impetus, θπθιηθφ 
impetus (Clement 1982, Hestenes et al. 1992). 

Μεγάιε ζεκαζία ζηε δεκηνπξγία ησλ παξαλνήζεσλ ζε καζεηέο/ξηεο θαη δηδάζθνληεο/νπζεο 
θαίλεηαη λα έρνπλ θαη νη έλλνηεο: «έκθπηε δχλακε» (innate force of matter), ή «δχλακε ηεο 
αδξάλεηαο» (force of inertia, force of inactivity) πνπ εηζήρζεζαλ αξρηθά απφ ηνλ Νεχησλα. 
ην ζέκα απηφ βξίζθνπκε ζηα γξαπηά ηνπ Νεχησλα: ηελ αθφινπζε θξάζε: «Ζ vis insita, ε 
έκθπηε δχλακε ηεο χιεο είλαη κηα αληίδξαζε κε ηελ νπνία θάζε ζψκα, φζν ηνπ είλαη δπλαηφ, 
ζπλερίδεη ηελ παξνχζα θαηάζηαζε, είηε απηή είλαη αθηλεζία, είηε κηα νκνηφκνξθε θίλεζε 
πξνο ηα κπξνζηά ζε επζεία γξακκή» (Hellingman, 1989). 

Β) Σν εξσηεκαηνιφγην Force Concept Inventory (FCI) 

Βαζηθφ εξγαιείν ηεο έξεπλαο είλαη ην Force Concept Inventory, FCI (Halloun, Hake, Mosca 
and Hestenes, 1995). Σν FCI κέζα απφ ηξηάληα εξσηήζεηο πνιιαπιψλ επηινγψλ αληρλεχεη 
ηηο ελαιιαθηηθέο αληηιήςεηο πνπ έρνπλ ηα παηδηά γηα ηηο Νεπηψλεηεο έλλνηεο, αμηνινγεί ηε 
κάζεζε ελλνηψλ, ελψ παξάιιεια δίλεη ηε δπλαηφηεηα κέζα απφ κηα ζπγθξηηηθή εθαξκνγή λα 
αμηνινγεζνχλ ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα, θαζψο θαη ε δηδαζθαιία πνπ έρεη πξνεγεζεί. 

Οη εξσηήζεηο ηνπ FCI απαηηνχλ κηα ππνρξεσηηθή επηινγή αλάκεζα ζε κηα νξζή θαη ζε 4 
ελαιιαθηηθέο απαληήζεηο πνπ εθθξάδνπλ ηηο θνηλέο ελαιιαθηηθέο απφςεηο/παξαλνήζεηο πνπ 
έρνπλ ηα παηδηά γηα ηελ έλλνηα απηή. Σν ελδηαθέξνλ ζεκείν είλαη φηη νη ιαλζαζκέλεο απαληή-
ζεηο παξέρνπλ πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζηνλ/ελ δηδάζθνληα/νπζα απφ φηη νη ζσζηέο, 
θαηά ζπλέπεηα ην FCI δελ είλαη ηφζν έλα ηεζη ηθαλνηήησλ, φζν έλα ηξφπνο δηεξεχλεζεο ζπ-
ζηεκάησλ πεπνηζήζεσλ ησλ παηδηψλ. Ζ ζπλνιηθή επίδνζε ζην FCI ραξαθηεξίδεη ην επίπεδν 
θαηαλφεζεο ησλ Νεπηψλεησλ ελλνηψλ. Οη δεκηνπξγνί ηνπ FCI ζεσξνχλ φηη κηα επίδνζε ίζε 
κε ην 65% ηεο άξηζηεο, απνηειεί έλα εηζαγσγηθφ θαηψθιη πνπ δειψλεη κηα ηθαλνπνηεηηθή 
θαηαλφεζε ηνπ Νεπηψλεηνπ ηξφπνπ ζθέςεο, ελψ κηα επίδνζε πάλσ απφ ην 85% ηεο άξηζηεο 
επίδνζεο δειψλεη κηα πνιχ θαιή/άξηζηε θαηνρή ηνπ Νεπηψλεηνπ ηξφπνπ ζθέςεο. Ζ επξεία 
ρξήζε ηνπ FCI απφ πνιινχο εξεπλεηέο/ξηεο θαη δηδάζθνληεο/νπζεο κε ηε ζπκκεηνρή ρηιηά-
δσλ καζεηψλ/ξηψλ, έρεη απνδείμεη, ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ εγθπξφηεηά ηνπ σο εξγαιείνπ θα-
ηάιιεινπ γηα ηελ αλίρλεπζε ησλ παξαλνήζεσλ ησλ καζεηψλ/ξηψλ ζηελ θιαζζηθή κεραληθή, 
θαη ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα αμηνινγεί ηε δηδαζθαιία.  

Οη βαζηθέο θξηηηθέο πνπ έγηλαλ ζην FCI ζηεξίρζεθαλ ζε απφςεηο πνπ ζεσξνχλ φηη ην FCI 
κεηξά απνζπαζκαηηθέο γλψζεηο ησλ παηδηψλ (Huffman and Heller 1995), θαη φηη νη κεηαβν-
ιέο ζην θπζηθφ πιαίζην ησλ εξσηήζεσλ κπνξεί λα επηδξάζνπλ ζηελ επίδνζε ησλ παηδηψλ 
(Stewart, Griffin and Stewart 2007). 

Σν FCI ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ηα ηειεπηαία ρξφληα, σο κέζν αμηνιφγεζεο ηεο δηδαζθαιίαο, 
απφ εξεπλεηέο/ξηεο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ αλάπηπμε κεζφδσλ δηδαζθαιίαο πνπ επηδηψ-
θνπλ λα πξνσζήζνπλ ηελ ελλνηνινγηθή θαηαλφεζε ηεο θιαζζηθήο κεραληθήο κέζα απφ αι-
ιειεπηδξαζηηθέο, ζπκκεηνρηθέο δηδαθηηθέο κεζφδνπο (Halloun and Hestenes 1987, Hake 
1998, Savinainen and Scott 2002, Crouch and Mazur 2001, Fagen, Crouch and Mazur 2002). 
Οη Savinainen and Viiri (2007) ζεσξνχλ φηη ην FCI κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζαλ κέηξν 
ηεο ελλνηνινγηθήο ζπλνρήο (conceptual coherence) πνπ παξνπζηάδνπλ νη ηδέεο ησλ 
καζεηψλ/ξηψλ ζηε Νεπηψλεηα κεραληθή θαη ηζρπξίδνληαη φηη ηα επξήκαηά ηνπο δηθαηψλνπλ ην 
φξην ηνπ 85% ζηελ επίδνζε ζην FCI σο ην θαηψθιη γηα ηελ άξηζηε θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο 
ηεο δχλακεο. 



488  ΔΓΗΦΔ 2008  

 

ΜΔΘΟΓΟ 

ηφρνη ηεο έξεπλαο 

Ζ παξνχζα εξγαζία, απνηειεί κέξνο γεληθφηεξεο έξεπλαο πνπ δηεμήρζε κε ζθνπφ ηελ δηε-
ξεχλεζε ηεο θαηαλφεζεο ελλνηψλ ηεο Μεραληθήο απφ καζεηέο/ξηεο Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ 
θαζψο θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο δηδαζθαιίαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε (Νανχκ 2007). 

Δηδηθφηεξνη ζηφρνη ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ήηαλ: 

Ζ δηεξεχλεζε ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ πνπ επηηεχρζεθαλ ζην ζρνιείν. 

Ζ δηαπίζησζε ηεο έθηαζεο θαη ηεο δηάξθεηαο ησλ επηκέξνπο παξαλνήζεσλ ζρεηηθά 

κε ην impetus. 

Οη επηκέξνπο παξαλνήζεηο ζρεηηθά κε ην impetus, πνπ αλαθέξνληαη ζηε βηβιηνγξαθία, 
έρνπλ σο εμήο (Hestenes et al. 1992): 

α) Σν «impetus πνπ παξέρεηαη απφ θηχπεκα» βαζίδεηαη ζηελ αληίιεςε φηη απηή ε 
«εζσηεξηθή δχλακε» είλαη κηα πνζφηεηα πνπ κπνξεί λα κεηαθέξεηαη θαη λα απνζεθεχεηαη 
ζηα «ελεξγεηηθά» ζψκαηα.  

β) H «απψιεηα/αλάθηεζε ηνπ αξρηθνχ impetus» αλαθέξεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ έλα ζψκα 
θηλείηαη κε ηελ επίδξαζε ελφο αξρηθνχ impetus θαη δέρεηαη κηα επίδξαζε πνπ ηνπ παξέρεη 
κηα επηπιένλ πνζφηεηα λένπ impetus. ‟ απηήλ ηελ πεξίπησζε αξθεηά παηδηά θαίλεηαη λα 
πηζηεχνπλ φηη ην αξρηθφ impetus «ράλεηαη», ε θίλεζε επεξεάδεηαη απφ ην λέν impetus, ελψ 
ζηε ζπλέρεηα ην ζψκα αλαθηά ην αξρηθφ impetus. 

γ) Ζ «θαηαλάισζε ηνπ impetus» ζεσξεί φηη φηαλ έλα ζψκα θηλείηαη θαηαλαιψλεη ην impetus 
πνπ πεξηθιείεη, φπσο έλα απηνθίλεην θαηαλαιψλεη ηε βελδίλε. Πξνθαλψο ην ζψκα ζεσξείηαη 
ζαλ «δνρείν/ξεδεξβνπάξ» φπνπ κπνξεί λα απνζεθεχεηαη απηή ε άςπρε θηλνχζα «δχλακε». 

δ) Ζ «βαζκηαία/θαζπζηεξεκέλε ελίζρπζε ηνπ impetus» ζεσξεί φηη ε επίδξαζε ηνπ πξνζθε-
ξφκελνπ impetus ζηε θίλεζε ηνπ ζψκαηνο δε ζπκβαίλεη αθαξηαία, αιιά δηαξθεί θάπνην ρξν-
ληθφ δηάζηεκα ζην νπνίν ζπκβαίλεη κηα ζηαδηαθή, θαη θακηά θνξά θαζπζηεξεκέλε, επαχμε-
ζε ηεο δξάζεο ηνπ.  

ε) Ζ παξαλφεζε γηα «θπθιηθφ impetus» ζεσξεί φηη ππάξρεη ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία impetus 
ην νπνίν θάλεη ηα ζψκαηα λα θηλνχληαη ζε θπθιηθή ηξνρηά. Ζ πεπνίζεζε απηή ζεσξεί φηη ηα 
ζψκαηα έρνπλ ηελ ηάζε λα θάλνπλ απηφ γηα ην νπνίν έρνπλ «εθπαηδεπηεί». Έηζη, έλα ζψκα 
πνπ εθηεινχζε θπθιηθή θίλεζε ζα εμαθνινπζήζεη λα δηαηεξεί ζηνηρεία απφ απηήλ ηελ θίλεζε, 
αθφκα θη φηαλ ζηακαηήζεη ε αηηία πνπ ην αλάγθαδε λα θηλείηαη ζε θπθιηθή ηξνρηά. 

Γείγκα, δηαδηθαζία 

Σν FCI (ην νπνίν κεηαθξάζηεθε ζηα ειιεληθά θαη είλαη δηαζέζηκν ζηελ ειιεληθή θαη ζε άιιεο 
γιψζζεο ζην http://modeling.asu.edu/) δφζεθε ζε 523 καζεηέο/ξηεο γπκλαζίσλ θαη ιπθείσλ 
ηνπ λνκνχ εξξψλ (β΄ γπκ. Ν=98, γ΄ γπκ. Ν=158, α΄ιπθ. Ν=188, β΄ιπθ. Ν=79), πνπ είραλ 
παξαθνινπζήζεη καζήκαηα κε βάζε ην παξαδνζηαθφ δαζθαινθεληξηθφ κνληέιν. Ζ έξεπλα 
δηεμήρζε ηνλ Απξίιην – Μάην ηνπ 2007. Μεηά ηε ζπιινγή ησλ απαληεκέλσλ εξσηεκαηνινγί-
σλ έγηλε εηζαγσγή ησλ δεδνκέλσλ θαη επεμεξγαζία ηνπο απφ ην ζηαηηζηηθφ παθέην SPSS. 

Ζ παξνχζα εξγαζία βαζίζηεθε ζηελ αλάιπζε δεδνκέλσλ, απφ ηηο 16 εξσηήζεηο ηνπ FCI 
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πνπ αλαθέξνληαη ζηε γεληθή παξαλφεζε γηα ην impetus, κε βάζε ην πνζνζηφ πνπ πήξε 
θάζε επηινγή ηεο θάζε εξψηεζεο αλά ηάμε θνίηεζεο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν έγηλε δπλαηφ λα 
αλαιπζνχλ ηα απνηειέζκαηα κε βάζε: 

1. ην πνζνζηφ πνπ πήξε ε ζσζηή επηινγή ηεο θάζε εξψηεζεο αλά ηάμε,  

2. ηα πνζνζηά ησλ ελαιιαθηηθψλ απαληήζεσλ αλά ηάμε. 

Παξαθάησ παξαηίζεηαη ελδεηθηηθά κηα εξψηεζε ηνπ FCI  

Δξψηεζε 13: Έλα αγφξη πεηάεη κηα αηζαιέληα κπάια πξνο ηα πάλσ. Θεσξείζηε ηελ θίλεζε 
ηεο κπάιαο κφλν κεηά ηε ζηηγκή πνπ απηή θεχγεη απφ ηα ρέξηα ηνπ αγνξηνχ, αιιά πξνηνχ 
αθνπκπήζεη ην έδαθνο, θαη ππνζέζηε φηη νη δπλάκεηο πνπ εμαζθνχληαη απφ ηνλ αέξα είλαη 
ακειεηέεο. Κάησ απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο ε δχλακε/νη δπλάκεηο πνπ ελεξγνχλ πάλσ ζηε κπά-
ια είλαη: 

(Α)  κηα πξνο ηα θάησ δχλακε πνπ νθείιεηαη ζηε βαξχηεηα καδί κε κηα ζηαζεξά κεηνχκελε 
δχλακε πξνο ηα πάλσ. 

(Β)  κηα ζηαζεξά κεηνχκελε δχλακε πξνο ηα πάλσ απφ ηε ζηηγκή πνπ θεχγεη απφ ηα ρέξηα 
ηνπ αγνξηνχ κέρξη ηε ζηηγκή πνπ θηάλεη ζην πςειφηεξν ζεκείν, θαηά ηελ θάζνδν ππάξ-
ρεη κηα ζηαζεξά απμαλφκελε δχλακε πξνο ηα θάησ δχλακε ηεο βαξχηεηαο θαζψο ην 
αληηθείκελν πιεζηάδεη πεξηζζφηεξν πξνο ηε γε. 

(C) κηα πεξίπνπ ζηαζεξή δχλακε πνπ νθείιεηαη ζηε βαξχηεηα καδί κε κηα πξνο ηα πάλσ 
δχλακε πνπ ζηαζεξά κεηψλεηαη έσο φηνπ  ε κπάια θηάζεη ζην ςειφηεξν ζεκείν, θαηά 
ηελ θάζνδν ππάξρεη κηα  ζηαζεξή δχλακε πνπ νθείιεηαη ζηε βαξχηεηα. 

(D) κηα πεξίπνπ ζηαζεξή δχλακε πνπ νθείιεηαη ζηε βαξχηεηα. 

(Δ) Σίπνηα απφ ηα παξαπάλσ. Ζ κπάια επηζηξέθεη ζην έδαθνο εμαηηίαο ηεο θπζηθήο ηάζεο 
ησλ ζσκάησλ λα εξεκνχλ ζηελ επηθάλεηα ηεο γεο. 

ηφρνο ηεο εξψηεζεο είλαη λα ειέγμεη, κέζα απφ ηε ζσζηή επηινγή D, αλ ηα παηδηά θαηα-
λννχλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ελεξγεί ε δχλακε ηνπ βάξνπο ζε έλα ζψκα πνπ εθηειεί θαηα-
θφξπθε βνιή. Δπηκέξνπο ζηφρνη ε αλίρλεπζε παξαλνήζεσλ πνπ αλαθέξνληαη, ζηελ εμά-
ληιεζε ηνπ αξρηθνχ impetus (ελαιιαθηηθέο A,B,C), ζηελ αληίιεςε φηη ε βαξχηεηα απμάλεηαη 
θαηά ηε πηψζε ησλ ζσκάησλ θαη φηη ε βαξχηεηα δξα κεηά ηελ εμαζζέληζε ηεο impetus 
(ελαιιαθηηθή Β), θαζψο θαη ζηελ άπνςε φηη ε βαξχηεηα «βξίζθεηαη» κέζα ζηα ζψκαηα 
(ελαιιαθηηθή Δ) 

Σα θπζηθά πιαίζηα ησλ ππφινηπσλ εξσηήζεσλ FCI πνπ αθνξνχλ ην impetus έρνπλ σο εμήο: 

Δξσηήζεηο 5, 6:  Μηα κπάια πνπ εθζθελδνλίδεηαη κε ηαρχηεηα κέζα ζε έλαλ θπθιηθφ ζσιή-
λα. Σίζεηαη ην δήηεκα ησλ δπλάκεσλ πνπ αζθνχληαη ζηε κπάια κέζα ζην ζσιήλα θαη ηεο 
ηξνρηάο ηεο κπάιαο φηαλ βγεη απφ ηνλ ζσιήλα. 

Δξψηεζε 7:  Κπθιηθή θίλεζε ζθχξαο ζθπξνβνιίαο. Σίζεηαη ην δήηεκα ηεο ηξνρηάο ηεο ζθχ-
ξαο αθνχ θνπεί ην λήκα πνπ ηε ζπγθξαηεί. 

Δξσηήζεηο 8, 10, 11:  Γίζθνο ηνπ hockey κε αξρηθή ηαρχηεηα πνπ κεηά απφ θηχπεκα γιη-
ζηξάεη ρσξίο ηξηβέο. Σίζεληαη δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ ηηκή ηεο ηαρχηεηαο, ηεο ηξνρηάο θαη 
ησλ δπλάκεσλ πνπ αζθνχληαη ζην δίζθν κεηά ην θηχπεκα. 

Δξψηεζε 12:  Οβίδα πνπ εθηνμεχεηαη απφ θαλφλη πνπ βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή ιφθνπ. Σίζεηαη 
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ην δήηεκα ηεο ηξνρηάο πνπ ζα αθνινπζήζεη ε νβίδα. 

Δξψηεζε 14:  Μπάια πνπ πέθηεη απφ αεξνπιάλν πνπ πεηάεη νξηδφληηα, ηίζεηαη ην δήηεκα 
ηεο ηξνρηάο. 

Δξψηεζε 18:  Έλα παηδί πνπ θάλεη θνχληα. Σίζεηαη ην δήηεκα ησλ δπλάκεσλ πνπ αζθνχληαη 
ζην παηδί, φηαλ βξίζθεηαη ζε έλα ηπραίν ζεκείν ηεο ηξνρηάο ηνπ. 

Δξψηεζε 21, 23 24:  Πχξαπινο πνπ θηλείηαη ζην δηάζηεκα ρσξίο ηξηβέο. Σίζεληαη δεηήκαηα 
ζρεηηθά κε ηε ηξνρηά θαη ηε ηηκή ηεο ηαρχηεηαο ηνπ ππξαχινπ, αθνχ ζηακαηήζνπλ λα ιεη-
ηνπξγνχλ νη κεραλέο ηνπ. 

Δξσηήζεηο 26, 27:  Κηβψηην πνπ νιηζζαίλεη ζε επίπεδν κε ηξηβέο κε/ρσξίο ηελ επίδξαζε 
δχλακεο πνπ αζθεί κηα γπλαίθα. Σίζεληαη δεηήκαηα γηα ηελ ηαρχηεηα ηνπ θηβσηίνπ. 

Δξψηεζε 30:  Μπαιάθη ηνπ ηέληο πνπ θηλείηαη, κεηά απφ θηχπεκα παίθηξηαο, ελψ θπζά ηζρπ-
ξφο άλεκνο. Σίζεηαη ην δήηεκα ησλ δπλάκεσλ πνπ αζθνχληαη ζην κπαιάθη, κεηά ην θηχπεκα 
θαη κέρξη ιίγν πξηλ αθνπκπήζεη ζην έδαθνο. 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ - ΤΕΖΣΖΖ 

Παξαθάησ παξαηίζεληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ γηα ηελ 13ε εξψ-
ηεζε ηνπ FCI: 

 
*Με  γθξη επηζήκαλζε ε ζσζηή επηινγή D, νη επηινγέο A,B,C εθθξάδνπλ παξαλνή-

ζεηο κε βάζε ην impetus. 

Πίλαθαο 1:. Απνηειέζκαηα εξψηεζεο 13. 

ηνλ πίλαθα 2 πνπ αθνινπζεί θαίλνληαη ζπγθεληξσηηθά ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ αλάιπζε 
ησλ απαληήζεσλ ησλ 16 εξσηήζεσλ ηνπ FCI πνπ αληρλεχνπλ ηηο αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ/
ξηψλ γηα ην impetus. 

 

 

 

 β΄ γπκλαζίνπ γ΄ γπκλαζίνπ α΄ ιπθείνπ β΄ ιπθείνπ 

Δπηινγή Ν % Ν % Ν % Ν % 

θακία 1 1,0   2 1,1   

A 24 24,5 25 15,8 34 18,1 14 17,7 

B 32 32,7 70 44,3 67 35,6 30 38,0 

C 16 16,3 40 25,3 46 24,5 17 21,5 

D 13 13,3 10 6,3 20 10,6 12 15,2 

E 12 12,2 13 8,2 19 10,1 6 7,6 

χλνιν 98 100,0 158 100,0 188 100,0 79 100,0 
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Πίλαθαο 2: πλνιηθά απνηειέζκαηα 

 
* β, γ : ηάμεηο β θαη γ γπκλαζίνπ, Α,Β : ηάμεηο α θαη β ιπθείνπ 

Απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία γίλεηαη θαλεξφ φηη ε επηινγή ησλ ζσζηψλ απαληήζεσλ γηα ηε 
ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εξσηήζεσλ δελ ζεκεηψλεη αμηφινγε κεηαβνιή θάησ απφ ηελ 
επίδξαζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο παξακέλεη ζε ρακειά επίπε-
δα (εξση: 5, 8, 10, 11, 13, 14, 18, 21, 23, 24, 26, 30). ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο πνπ νη ζσζηέο 
επηινγέο ζπγθεληξψλνπλ ηθαλνπνηεηηθφ αξηζκφ πξνηηκήζεσλ ζην ιχθεην (6, 12), απηφ δε 
κπνξεί λα ζεσξεζεί ζαλ απνηέιεζκα ηεο δηδαζθαιίαο, θαζ‟ φζνλ φπνπ ζπκβαίλεη απηφ 
έρνπκε αξθεηέο ζσζηέο επηινγέο θαη ζηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ηεο β΄ γπκλαζίνπ.  

ζνλ αθνξά ηνλ πςειφ αξηζκφ ησλ επηινγψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην impetus, (εξση: 5, 6, 8, 
10, 11, 12, 13, 18, 21, 23, 24) θαίλεηαη φηη θη απηφο, παξακέλεη νπζηαζηηθά ακεηάβιεηνο, 
ρσξίο λα εκθαλίδνληαη νπζηαζηηθέο ηάζεηο κείσζεο. Αληηζέησο, ζε θάπνηεο εξσηήζεηο (27, 
30) εκθαλίδνληαη ζεκάδηα ελίζρπζεο ησλ παξαλνήζεσλ, πηζαλψο εμαηηίαο ηεο δηδαζθαιίαο. 
πνπ εκθαλίδνληαη ρακειέο ηηκέο ησλ πνζνζηψλ ηνπ impetus (εξση. 14, 16), απηφ δε γίλεηαη 
πξνο φθεινο ηεο ζσζηήο επηινγήο αιιά πξνο ελίζρπζε άιισλ ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ πνπ 
εθθξάδνπλ δηαθνξεηηθέο παξαλνήζεηο. 

Δξψηεζε 
σζηέο επηινγέο 

αλά ηάμε 
(%)* 

Δπηινγέο αλά ηάμε 
ζρεηηθέο κε ην impe-

tus 
(%) 

Τπφινηπεο ελαιια-
θηηθέο επηινγέο αλά 

ηάμε 
(%) 

 β γ Α Β β γ Α Β β γ Α Β 

5 13 8 23 15 77 78 64 61 8 10 11 23 

6 45 60 53 51 37 32 33 39 17 8 13 9 

7 22 29 44 40 41 39 19 15 37 32 37 35 

8 25 22 29 9 57 39 43 48 18 39 28 43 

10 4 18 25 15 77 59 69 68 16 22 16 18 

11 15 15 16 21 56 66 67 57 27 19 16 22 

12 39 40 43 42 51 56 53 57 10 4 4 1 

13 13 6 11 15 74 85 78 77 12 8 10 8 

14 10 8 20 22 2 1 3 3 79 85 70 68 

18 23 20 23 19 66 68 61 73 10 10 12 8 

21 20 20 21 24 23 32 21 24 57 48 58 52 

23 14 10 12 13 63 65 59 65 18 23 28 22 

24 21 19 39 32 39 51 39 43 36 29 21 24 

26 9 12 16 16 16 11 18 4 75 77 66 80 

27 24 27 29 37 22 32 45 38 54 41 26 25 

30 18 11 18 6 42 60 54 79 34 26 27 15 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ – ΠΡΟΣΑΔΙ 

Σειηθά θαίλεηαη φηη ε δηδαζθαιία αδπλαηεί λα αληηκεησπίζεη ηηο παξαλνήζεηο ησλ παηδηψλ 
πνπ είλαη ζρεηηθέο κε ην impetus θαη επηβεβαηψλεη ηελ άπνςε πνπ ζεσξεί ην impetus απφ ηηο 
πην ηζρπξέο παξαλνήζεηο ησλ παηδηψλ ζην πεδίν ηεο θιαζζηθήο κεραληθήο. Σν φηη ηα απνηε-
ιέζκαηα ηεο έξεπλαο ήηαλ πξαθηηθά αλεμάξηεηα απφ ηνλ/ελ δηδάζθνληα/νπζα ππνδειψλεη ην 
γεληθφ ραξαθηήξα ηεο αλεπάξθεηαο ηνπ παξαδνζηαθνχ κνληέινπ δηδαζθαιίαο (Hestenes et 
al. 1992, Hake 1998).  

πσο δείρλνπλ απνηειέζκαηα ζρεηηθψλ εξεπλψλ (Hake 1998, Savinainen and Scott 2002, 
Fagen et al. 2002) έλαο ηξφπνο γηα ηελ επίηεπμε ελλνηνινγηθήο θαηαλφεζεο ζηε θιαζζηθή 
κεραληθή, είλαη ε αλάπηπμε δηδαθηηθψλ κεζφδσλ πνπ ζα βαζίδνληαη ζηελ αιιειεπηδξαζηηθή 
ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ/ξηψλ ζηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο θαη ζηελ ηθαλνπνηεηηθή θαηάξηη-
ζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ δηδάζθνπλ ην κάζεκα. Απηή ε θαηάξηηζε ζπλίζηαηαη απφ αξθε-
ηνχο παξάγνληεο, κεξηθνί απφ ηνπο νπνίνπο είλαη: ε γλψζε ησλ παξαλνήζεσλ πνπ δηαηε-
ξνχλ νη καζεηέο/ξηεο, ε αμηνπνίεζε ζηνηρείσλ απφ ηελ έξεπλα ζην ρψξν ηεο δηδαθηηθήο ησλ 
θπζηθψλ επηζηεκψλ θαη ε γλψζε ζπγθεθξηκέλσλ δηδαθηηθψλ ηερληθψλ. Οη παξαπάλσ εξεπ-
λεηέο ζεσξνχλ φηη ζεηηθή πξννπηηθή θαίλεηαη λα πξνζθέξεη ε κέζνδνο ηεο αιιεινδηδαζθαιί-
αο (peer instruction). Μέζνδνο πνπ κπνξεί λα ελζσκαησζεί εχθνια ζην παξαδνζηαθφ κνληέ-

ιν δηδαζθαιίαο πνπ εθαξκφδεηαη ζηα ειιεληθά ζρνιεία ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.  
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Αληηιήςεηο ελλνηψλ ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ απφ καζεηέο ιπθείνπ ζε δηεπηζηεκνληθφ 
πιαίζην θπζηθήο θαη ρεκείαο: Οη πεξηπηψζεηο (α) ησλ θπζηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο χιεο  

θαη (β) ηεο εμίζσζεο ηνπ ηδαληθνχ αεξίνπ 
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ΠΔΡΙΛΖΦΖ: Γηεξεπλήζεθαλ νη αληηιήςεηο καζεηψλ β΄ ιπθείνπ ζεηηθήο θαηεχζπλζεο α) γα ηηο 
θπζηθέο θαηαζηάζεηο ηεο χιεο θαη β) γηα ηελ εμίζσζε ηνπ ηδαληθνχ αεξίνπ (θαηαζηαηηθή εμίζσ-
ζε) ζε ζρέζε κε ηε δηεπηζηεκνληθή ηνπο ζχλδεζε (θπζηθή-ρεκεία). Διήθζεζαλ αηνκηθέο 
ζπλεληεχμεηο απφ 15 θαινχο καζεηέο ζεηηθήο θαηεχζπλζεο, 7 αγφξηα θαη 8 θνξίηζηα. Γηα  ηηο 
θαηαζηάζεηο ηεο χιεο έρνπκε δχν θχξηεο νκάδεο απαληήζεσλ: ε ρεκεία θαη ε θπζηθή κειε-
ηνχλ ηηο θαηαζηάζεηο ηεο χιεο γηα λα γλσξίζνπλ (i) ηηο ηδηφηεηεο ησλ ζσκάησλ, (ii) ηηο κεηαβν-
ιέο ησλ θπζηθψλ θαηαζηάζεσλ. Οη καζεηέο ηνπ δείγκαηφο καο ρξεζηκνπνίεζαλ ηφζν ην 
καθξνζθνπηθφ φζν θαη ην ππνκηθξνζθνπηθφ επίπεδν. Απφ ηελ άιιε, γηα ηελ πιεηνλφηεηα ησλ 
καζεηψλ ε ρξεζηκφηεηα ηεο θαηαζηαηηθήο εμίζσζεο είλαη ίδηα ζε θπζηθή θαη ρεκεία θαη 
έγθεηηαη ζε ππνινγηζκνχο κεγεζψλ θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ, ελψ γηα κηθξφ κέξνο ηνπ 
δείγκαηνο ε εμίζσζε ζηε κελ ρεκεία ζπλδέεηαη κε ρεκηθέο αληηδξάζεηο θαη ρεκηθέο έλλνηεο, 
ζηε δε θπζηθή κε ηε κειέηε ηεο θίλεζεο ησλ κνξίσλ. Σέινο δηαηππψλνληαη δηδαθηηθέο πξνηά-
ζεηο κε έκθαζε ζε εληαηνπνηεκέλν κάζεκα θπζηθήο θαη ρεκείαο, ζην ζσκαηηδηαθφ κνληέιν 

ηεο χιεο, ζηελ αλαδηαηχπσζε ησλ δηδαθηηθψλ  ζηφρσλ θαη ζηε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε. 

ΛΔΞΔΙ-ΚΛΔΙΓΙΑ: Φπζηθέο θαηαζηάζεηο ηεο χιεο, κεηαβνιέο θπζηθήο θαηάζηαζεο, εμίζσζε 
ηδαληθνχ αεξίνπ (θαηαζηαηηθή εμίζσζε αεξίσλ), θπζηθή θαη ρεκεία, εληαηνπνηεκέλεο θπζηθέο 
επηζηήκεο, ππνκηθξνζθνπηθφ επίπεδν, ζσκαηηδηαθφ κνληέιν ηεο χιεο, δηεπηζηεκνληθφ πιαί-
ζην 

 

ΔΙΑΓΧΓΖ 

Απφ ηνπο αξραίνπο Έιιελεο θηινζφθνπο κέρξη ηνπο ζχγρξνλνπο επηζηήκνλεο ν άλζξσπνο 
αλαδεηά ζε κία „Κνηλή Αξρή‟, κία εληαία ζεσξία γηα ηελ εμήγεζε φισλ ησλ θπζηθψλ θαηλνκέ-
λσλ. Απνηέιεζκα ηεο καθξαίσλεο απηήο πξνζπάζεηαο ησλ επηζηεκφλσλ ήηαλ νη δηαδνρηθέο 
εληαηνπνηήζεηο–εξκελείεο επηκέξνπο θαηλνκέλσλ απφ κηα θνηλή ζεσξία. εκαληηθά παξα-
δείγκαηα ζηελ πνξεία εμέιημεο ηεο επηζηήκεο απνηεινχλ ε καζεκαηηθνπνίεζε ησλ θπζηθψλ 
επηζηεκψλ (θ.ε.), ε λεπηψλεηα κεραληθή πνπ εξκελεχεη απφ θνηλνχ θαηλφκελα πνπ παξαηε-
ξνχληαη ζην καθξηλφ ζχκπαλ κε άιια πνπ ζπκβαίλνπλ γχξσ καο, ε ζχλδεζε κεραληθήο–
ζεξκφηεηαο, ε ειεθηξνκαγλεηηθή ζεσξία θαη ε θβαληνκεραληθή πνπ απνηειεί ηε βάζε ηεο 
εξκελείαο θπζηθψλ θαη ρεκηθψλ θαηλνκέλσλ. Δλψ ινηπφλ νη επηζηήκνλεο απνζθνπνχλ ζηελ 
αλαδήηεζε κηαο εληαηνπνηεκέλεο ζεσξίαο γηα ηε θχζε, γεγνλφο πνπ αληαλαθιά θαη ηηο επη-
ζηεκνινγηθέο ηνπο αληηιήςεηο, νη καζεηέο εκθαλίδνπλ δηαθνξεηηθή ζπκπεξηθνξά. Έξεπλεο 
δείρλνπλ φηη ε „επηζηεκνληθή γλψζε‟ ησλ καζεηψλ είλαη ζπρλά απνζπαζκαηηθή, αλ θαη ηα 
εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ εληαηνπνίεζε θαη ηελ αλάπηπμε ηεο εληαηνπνίε-
ζεο ηεο επηζηεκνληθήο ζθέςεο είλαη πεξηνξηζκέλα (Taber, 2005).  
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Παξάιιεια, ε αλάπηπμε επηζηεκνληθψλ θιάδσλ  φπσο ε αηκνζθαηξηθή θπζηθή, ε αηκνζθαη-
ξηθή ρεκεία, ε ππξεληθή θπζηθή, ε ππξεληθή ρεκεία, ε βηνρεκεία, ε βηνθπζηθή, ε κνξηαθή 
βηνινγία θ.ι.π. απαηηεί γλψζεηο  απφ πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ βαζηθνχο επηζηεκνληθνχο 
θιάδνπο. ζν ε γλψζε γηα ηνλ θφζκν πξνρσξά, ηφζν ηα φξηα αλάκεζα ζηηο επηζηήκεο δηα-
ρένληαη (Toomey & Garafalo, 2003). Καη ελψ ζε αξρηθά ζηάδηα δηδαζθαιίαο ησλ θ.ε. θαίλε-
ηαη φηη ππάξρεη δηαθνξεηηθφ αληηθείκελν κειέηεο γηα θάζε κηα απφ απηέο, ππάξρνπλ θνηλέο 
δεμηφηεηεο νη νπνίεο απαηηνχληαη γηα λα παξαθνινπζήζεη ν καζεηήο κε επηηπρία ηα επηκέ-
ξνπο καζήκαηα, φπσο: ηθαλφηεηα παξαηήξεζεο, ζχγθξηζεο, ηαμηλφκεζεο, ζπκβνιηθήο αλα-
παξάζηαζεο, δηαηχπσζεο ππνζέζεσλ θ.ι.π. (Bitner, 1991).  

Παξφια απηά, ε αλάπηπμε ησλ θ.ε. ζαλ μερσξηζηψλ θιάδσλ επεξέαζε (i) ηε δνκή ησλ αλα-
ιπηηθψλ πξνγξακκάησλ, φπνπ νη θιάδνη ησλ θ.ε. παξνπζηάδνληαη ζαλ μερσξηζηά αληηθείκε-
λα θαη βέβαηα (ii) ηελ εθπαίδεπζε ησλ δαζθάισλ. Σν ηειεπηαίν γεγνλφο  επεξεάδεη ζεκαληηθά 
ηε δηδαθηηθή πξάμε, αθνχ νη γλψζεηο, νη εκπεηξίεο θαη βιέςεηο ηνπ δαζθάινπ γηα ην ξφιν ηνπ 
ίδηνπ αιιά θαη ηνπ καζεηή είλαη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηε δηδαζθαιία 
(Φινπξήο, 1995, Aikenhead, 2003). 

Με ηελ εξγαζία απηή ζέζακε σο ζθνπφ λα δηεξεπλήζνπκε ηηο αληηιήςεηο ελλνηψλ1 ησλ θπζη-
θψλ επηζηεκψλ απφ καζεηέο ιπθείνπ ζε δηεπηζηεκνληθφ πιαίζην θπζηθήο θαη ρεκείαο. 
Mειεηήζεθαλ έλαο αξηζκφο ελλνηψλ* θαη ζεκάησλ. πλνιηθή ζεψξεζε ησλ επξεκάησλ καο 
έρεη ήδε γίλεη (Γεσξγνχζε & Σζαπαξιήο, 2007), ελψ ζε άιιε εξγαζία  εζηηάζακε ζηελ αην-
κηθή δνκή (Γεσξγνχζε & Σζαπαξιήο, 2008). ηελ παξνχζα εξγαζία αζρνινχκαζηε κε ηηο 
αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ α) γηα ηηο θπζηθέο θαηαζηάζεηο ηεο  χιεο (ΦΚΤ/ΦΚ) θαη β) γηα ηε 
ρξεζηκφηεηα ηεο εμίζσζεο ηνπ ηδαληθνχ αεξίνπ ηφζν ζηε θπζηθή φζν θαη ζηε ρεκεία. [Ζ 
εμίζσζε απηή είλαη πεξηζζφηεξν γλσζηή σο „θαηαζηαηηθή εμίζσζε ησλ ηδαληθψλ αεξίσλ‟ θαη 
ζηε κέζε εθπαίδεπζε  σο „θαηαζηαηηθή εμίζσζε ησλ αεξίσλ‟ ή απιψο „θαηαζηαηηθή 
εμίζσζε‟ (ΚΔ)]  

Οη ΦΚΤ ελδηαθέξνπλ ηφζν ηε ζρνιηθή θπζηθή φζν θαη ηε ζρνιηθή ρεκεία. Ζ θπζηθή ελδηαθέ-
ξεηαη αθελφο γηα ηηο γεληθέο ηδηφηεηεο θάζε ΦΚ θαη γηα ηηο κεηαβνιέο ησλ ΦΚ. Οη ηειεπηαίεο 
απνηεινχλ παξάδεηγκα θπζηθψλ κεηαβνιψλ / θπζηθψλ θαηλνκέλσλ. Απφ ηελ άιιε, θαη ε 
ρεκεία ελδηαθέξεηαη γηα ηε ΦΚ ησλ δηαθφξσλ νπζηψλ, αιιά θαη γηα ηηο κεηαβνιέο ΦΚ. Έηζη, 
ην ζεκείν ηήμεσο θαη ην ζεκείν βξαζκνχ είλαη θπζηθέο ζηαζεξέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 
ηελ ηαπηνπνίεζε νπζηψλ, ελψ θπζηθνρεκηθέο δηαδηθαζίεο κεηαβνιήο ΦΚ, φπσο ε απφζηαμε, 
είλαη ρξήζηκεο γηα ηελ απνκφλσζε θαη ηνλ θαζαξηζκφ νπζηψλ. Οη ΦΚ θαη νη κεηαβνιέο ηνπο 
είλαη ζέκα πνπ αληηκεησπίδεηαη ήδε απφ ην δεκνηηθφ ζρνιείν, ελψ θαη ζην γπκλάζην απα-
ζρνινχλ ηφζν ηε θπζηθή φζν θαη ηε ρεκεία. Ηδηαίηεξε ζεκαζία απνδίδεηαη ηφζν απφ ηε θπ-
ζηθή φζν θαη απφ ηε ρεκεία θαη ζηελ εξκελεία ησλ ΦΚ θαη ησλ κεηαβνιψλ ηνπο ζην 
ππνκηθξνζθνπηθφ/ζσκαηηδηαθφ επίπεδν ησλ κνξίσλ .     

Ζ θαηαζηαηηθή εμίζσζε (ΚΔ) είλαη απνηέιεζκα πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο θαη πεξηγξάθεη 
καθξνζθνπηθά ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ηδαληθνχ αεξίνπ (είηε απηφ είλαη νπζία είηε κείγκα νπ-
ζηψλ) θαη ππφ νξηζκέλεο ζπλζήθεο πίεζεο θαη ζεξκνθξαζίαο ηε ζπκπεξηθνξά φισλ ησλ 
αέξησλ νπζηψλ ή κεηγκάησλ αέξησλ νπζηψλ. Ζ κειέηε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ αεξίσλ ζηε 

1
 Ζ κάδα, ν φγθνο θαη ε ππθλφηεηα/ε αηνκηθή δνκή/νη δπλάκεηο πνπ ζπγθξαηνχλ ηα ππναηνκηθά 

ζσκαηίδηα/νη θαηαζηάζεηο ηεο χιεο/νη θπζηθέο θαη νη ρεκηθέο ηδηφηεηεο/ε ζρεηηθή αηνκηθή θαη ε 
ζρεηηθή κνξηαθή κάδα/ε εμίζσζε ηνπ ηδαληθνχ αεξίνπ/ε πεηξακαηηθή θαη ε ζεσξεηηθή κεζνδνινγί-
α ησλ δχν επηζηεκψλ/νη εθαξκνγέο θαη νη εθαξκνζκέλνη θιάδνη ηεο ρεκείαο θαη ηεο θπζηθήο. 
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θπζηθή θαηέιεμε ζην πξαθηηθφ απνηέιεζκα ηεο θαηαζθεπήο ησλ ζεξκηθψλ κεραλψλ. Γηα ηε 
ρεκεία, ε ζρέζε πνπ ζπλδέεη ηελ πίεζε, ηνλ φγθν, ηε ζεξκνθξαζία, είλαη ζεκαληηθή ζηελ 
πξαγκαηνπνίεζε ρεκηθψλ αληηδξάζεσλ, αθνχ κεηαβνιή (ζθφπηκε ή ηπραία) ελφο απφ ηα 
παξαπάλσ κεγέζε πξνθαιεί αληίζηνηρε κεηαβνιή ησλ δχν άιισλ. 

Σελ ΚΔ ηε γλσξίδνπλ νη καζεηέο απφ ηε ρεκεία ηεο α΄ ιπθείνπ, φπνπ πεξηιακβάλεηαη ζην 
θεθάιαην „ηνηρεηνκεηξία‟. Δηζαγσγηθά αλαθέξεηαη φηη «Ζ ζπκπεξηθνξά ησλ αεξίσλ είλαη 
πεξηζζφηεξν απιή θαη νκνηφκνξθε απφ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ πγξψλ θαη ησλ ζηεξεψλ. ε 
αληίζεζε κε ηηο πγξέο θαη ζηεξεέο νπζίεο, νξηζκέλεο βαζηθέο ηδηφηεηεο ησλ αεξίσλ είλαη αλε-
μάξηεηεο απφ ηε ρεκηθή ηνπο θχζε θαη κπνξνχλ λα πεξηγξαθνχλ απφ λφ-
κνπο…» (αλαθέξνληαη νη λφκνη). Γηδαθηηθνί ζηφρνη: ην ηέινο ηεο δηδαθηηθήο ψξαο ζα πξέπεη 
λα κπνξεί ν καζεηήο : 

Να δηαηππψλεη ηνπο λφκνπο ησλ αεξίσλ. 

Να ππνινγίδεη ηα κεγέζε P, V, T, n κηαο αέξηαο θαζαξήο νπζίαο ή κείγκαηνο, αλ γλσξίδεη 
ηα ππφινηπα ηξία. 

Να ππνινγίδεη, κε βάζε ηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε ησλ αεξίσλ ηελ ππθλφηεηα ελφο αεξίνπ 
ή ηε ζρεηηθή κνξηαθή ηνπ κάδα. 

Με αλάινγν ηξφπν, κε έκθαζε δειαδή ζηνλ ππνινγηζκφ κεγεζψλ αληηκεησπίδεηαη ην ζέκα 
ηεο ΚΔ θαη ζηε θπζηθή. Γηδαθηηθνί ζηφρνη: 

Να δηαθξίλεη ηε καθξνζθνπηθή απφ ηε κηθξνζθνπηθή εμέηαζε ελφο αεξίνπ. 

Να θαηαλνήζεη φηη ε κηθξνζθνπηθή εμέηαζε ελφο αεξίνπ δελ αλαθέξεηαη ζε ζπγθεθξηκέλα 
κφξηα ηνπ αεξίνπ αιιά είλαη κειέηε ζηαηηζηηθή. 

Να νξίδεη ην ηδαληθφ αέξην καθξνζθνπηθά θαη κηθξνζθνπηθά θαη λα δηαθξίλεη ηηο ζπλζήθεο 
ππφ ηηο νπνίεο ηα πξαγκαηηθά αέξηα ππαθνχνπλ ζηνπο λφκνπο πνπ πξνέθπςαλ γηα ηα 
ηδαληθά αέξηα. 

Να κπνξεί λα γξάθεη ηηο εμηζψζεηο πνπ πεξηγξάθνπλ ηηο κεηαβνιέο ηδαληθψλ αεξίσλ θα-
ζψο θαη ηελ θαηαζηαηηθή ηνπο εμίζσζε. 

Να κπνξεί λα απνδίδεη ηηο κεηαβνιέο ησλ ηδαληθψλ αεξίσλ ζε δηαγξάκκαηα κε άμνλεο p-V, 
p-T θαηV-T. 

ΜΔΘΟΓΟ 

Ζ κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ε εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε. Κξηηήξην επηινγήο ηεο 
κεζφδνπ ππήξμε ε δπλαηφηεηα επαλαδηαηχπσζεο ηεο εξψηεζεο απφ ηελ πιεπξά ηνπ εξεπλε-
ηή θαη ε δπλαηφηεηα ζπκπιεξσκαηηθψλ απαληήζεσλ απφ ηνλ εξσηψκελν (Αζαλαζίνπ, 
2003). 

ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο παξφληεο ήηαλ κφλνλ ε εξεπλήηξηα (Κ.Γ.) θαη ν εξσηψκελνο 
καζεηήο ή καζήηξηα. Ζ δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο ήηαλ 45-60 ιεπηά. Καηά ηε ζπλέληεπμε δί-
λνληαλ δηεπθξηλήζεηο θαη γίλνληαλ ζπκπιεξσκαηηθέο εξσηήζεηο απφ ηελ εξεπλήηξηα γηα ηελ 
θαιχηεξε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ εξσηψκελσλ καζεηψλ. Ζ ζπδήηεζε θαηαγξαθφηαλ 
ζε καγλεηφθσλν. Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπλέληεπμεο, νη καζεηέο ελεκεξψλνληαλ γηα ην 
ζθνπφ ηεο. Ζ δηάξθεηα ηεο απνκαγλεηνθψλεζεο θαη θαηαγξαθήο ησλ απαληήζεσλ ζε αξρεί-
ν Word ήηαλ πεξίπνπ δχν ψξεο γηα θάζε ζπλέληεπμε. Καηά ηελ απνκαγλεηνθψλεζε, νη απα-
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ληήζεηο θαηαγξάθνληαλ κε θάζε ιεπηνκέξεηα, ψζηε απηέο λα κπνξνχλ λα κειεηεζνχλ εηο 
βάζνο.  

ηελ έξεπλα έιαβαλ κέξνο 15 καζεηέο, 7 αγφξηα θαη 8 θνξίηζηα, ηεο β΄ ηάμεο απφ έμη εληαία 
ιχθεηα ησλ πφιεσλ ηεο Φηιηππηάδαο, ηεο Ζγνπκελίηζαο, ηεο Πξέβεδαο, ηεο Άξηαο θαη ησλ 
Ησαλλίλσλ. Οη εξσηήζεηο δελ ζα κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ εξσηήζεηο αλάθιεζεο γλψζεσλ, 
θαηά ηελ ηαμηλνκία ηνπ Bloom, αθνχ νη απαληήζεηο δελ πεξηέρνληαη ζην ζρνιηθφ βηβιίν. Γηα 
ην ιφγν απηφ ζηελ έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηθαλνί καζεηέο ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο θαζ΄ 
ππφδεημε ησλ θαζεγεηψλ ηνπο. Χο αθεηεξία ζχληαμεο ησλ εξσηήζεσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην 
βηβιίν Υεκείαο ηεο Α΄ Λπθείνπ. 

ηνπο καζεηέο απεπζχλακε θαηά ηε ζπλέληεπμε ηηο εμήο εξσηήζεηο ζε ζρέζε κε ηηο θπζηθέο 
θαηαζηάζεηο: (Α.1) Γηα πνην ιφγν ε ρεκεία κειεηά ηηο ΚΤ: - Έρεηο αθνχζεη γηα ηηο  ΚΤ ζε άιιν 

κάζεκα; Πνην; (Α.2) Γηα πνην ιφγν ε θπζηθή κειεηά ηηο ΚΤ: 

Οη εξσηήζεηο γηα ηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε έρνπλ σο εμήο: (Β.1) Πνηα είλαη ε ρξεζηκφηεηα ηεο 
ΚΔ ζηε ρεκεία; -  Έρεηο ζπλαληήζεη ηελ ΚΔ ζε άιιν κάζεκα; Αλ λαη, ζε πνην; (Β.2) Πνηα είλαη 

ε ρξεζηκφηεηα ηεο ΚΔ ζηε θπζηθή; 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΚΑΙ ΥΟΛΙΑΜΟ 

Α. Καηαζηάζεηο ηεο χιεο 

Ο Πίλαθαο 1 δίδεη ηηο ζρεηηθέο εξσηήζεηο θαη ηελ θαηεγνξηνπνίεζε θαη ζπρλφηεηα ησλ απα-
ληήζεσλ.  

Πίλαθαο 1:  Καηεγνξηνπνίεζε θαη ζπρλφηεηα απαληήζεσλ γηα ηηο θαηαζηάζεηο ηεο χιεο 

 
 

ΔΡΧΣΖΖ 
ΚΑΣΖΓΟΡΙΔ ΚΑΙ ΤΥΝΟΣΖΣΑ 

ΑΠΑΝΣΖΔΧΝ 

Α.1. Γηα πνην ιφγν ε ρεκεία 
κειεηά ηηο θαηαζηάζεηο 
ηεο χιεο:  

Α.1.1. Μειεηά ηηο ηδηφηεηεο ησλ ζσκάησλ 
ζηηο ηξεηο θαηαζηάζεηο (ρσξίο ηδηαί-
ηεξε αλαθνξά ζηε ρεκεία) (7) 

Α.1.2. Δπεξεάδνπλ ηε ρεκηθή ζπκπεξηθνξά. 
(4) 

Α.1.3. Μειεηά ηηο κεηαβνιέο θαηά ηε κεηά-
βαζε απφ ηε κηα θπζηθή θαηάζηαζε 
ζηελ άιιε (2) 

   -  Αφξηζηεο (2) 

- Έρεηο αθνχζεη γηα ηηο  
θαηαζηάζεηο ηεο χιεο ζε 
άιιν κάζεκα? Πνην? 

1. Φπζηθή (14) 

2. Βηνινγία (1) 

 

Α.2. Γηα πνην ιφγν ε θπζηθή 
κειεηά ηηο θαηαζηάζεηο 
ηεο χιεο: 

Α.2.1. Μειεηά ηηο ηδηφηεηεο ησλ ζσκάησλ 
ζηηο ηξεηο θαηαζηάζεηο (6) 

Α.2.2. Μειεηά ηηο κεηαβνιέο θαηά ηε 
κεηάβαζε απφ ηε κηα θπζηθή θαηά-
ζηαζε ζηελ άιιε (3) 

Α.2.3. Αλαθνξά ζε θίλεζε κνξίσλ (2) 

   -   Γελ απαληνχλ (4) 
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Α.1. Γηαηί  ε ρεκεία κειεηά ηηο  θαηαζηάζεηο ηεο ύιεο; 

Α.1.1. Γηα λα γλσξίζεη ηηο ηδηφηεηεο ησλ ζσκάησλ ζηηο ηξεηο ΦΚ (ρσξίο ηδηαίηεξε αλαθνξά 
ζηε ρεκεία). 

 «Πνιιέο θνξέο γηα ηηο ηδηφηεηεο πνπ έρεη κηα θαηάζηαζε θαη πψο απηέο αιιάδνπλ.»  

 «Γηα λα δηαρσξίζεη ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθνληαη θάζε θνξά ηα ζσκαηίδηα, γηα 
παξάδεηγκα ε ζηεξεά,  πγξή θαη αέξηα θαηάζηαζε δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο θαη έηζη κπν-

ξνχκε λα αλαθαιχςνπκε θαη ηηο θπζηθέο ηδηφηεηεο ησλ ζσκαηηδίσλ απηψλ.»  

 «Να παξαηεξήζεη ηηο δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ ησλ θαηαζηάζεσλ θαη πψο κπν-

ξνχκε λα κειεηήζνπκε ηελ θάζε θαηάζηαζε.» 

 «Γηαηί ππάξρνπλ πάξα πνιιέο θαηεγνξίεο πιηθψλ θαη γηα ηνλ θαιχηεξν ραξαθηεξηζκφ 
ηνπο θαη γηα λα ραξαθηεξίζνπκε ηηο θαηαζηάζεηο ηνπο πξέπεη λα ηηο δηαθξίλνπκε ζε θά-
πνηεο θαηεγνξίεο ψζηε λα κπνξνχκε λα κειεηήζνπκε θαιχηεξα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο 

θαη ηηο ηδηφηεηέο ηνπο.» 

Α.1.2. Δπεξεάδνπλ ηε ρεκηθή ζπκπεξηθνξά. 

 «Γηα λα δεη ηη δεζκνί αλαπηχζζνληαη αλάκεζα ζηα κφξηα…» 

 «Γηαηί ζε θάπνηεο αληηδξάζεηο παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ε θαηάζηαζε ηεο χιεο.» 

 «Οη αληηδξάζεηο ζπκβαίλνπλ δηαθνξεηηθά αλ έρνπκε ζηεξεφ πγξφ ή αέξην.» 

 «Ζ χιε απνηειείηαη απφ κηθξά ζσκαηίδηα θαη ε ρεκεία ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο κειεηά 
ηηο αληηδξάζεηο ησλ ζσκαηηδίσλ θαη είλαη πνιχ ρξήζηκν λα δεη πψο αληηδξνχλ απηά φηαλ 

είλαη ζε κεγάιε απφζηαζε κεηαμχ ηνπο θαη φηαλ είλαη ζε κηθξή απφζηαζε κεηαμχ ηνπο.» 

Α.1.3. Μειεηά ηηο κεηαβνιέο θαηά ηε κεηάβαζε απφ ηε κηα ΦΚ ζηελ άιιε. 

 «Γηαηί πνιιέο θνξέο ζπλαληνχκε ηε κεηάβαζε κηαο νπζίαο απφ ηε ζηεξεή θαηάζηαζε ή 
ζηελ πγξή ή ζηελ αέξηα, ζέινπκε λα δνχκε ηη κεηαβνιέο ππάξρνπλ θαηά ηε κεηάβαζε 

απηή. 

 « Ίζσο γηα λα κπνξέζεη λα κειεηήζεη θαιχηεξα έλα ζψκα πνπ κεηαβαίλεη απφ θαηάζηαζε 

ζε θαηάζηαζε…» 

Α.2. Γηαηί  ε θπζηθή κειεηά ηηο θαηαζηάζεηο ηεο ύιεο; 

Α.2.1. Γηα λα γλσξίζεη ηηο ηδηφηεηεο ησλ ζσκάησλ ζηηο ηξεηο ΚΤ. 

 «Γηα ηνλ ίδην ιφγν (κε ηε ρεκεία). Να παξαηεξήζεη ηηο δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ 

ησλ θαηαζηάζεσλ θαη πψο κπνξνχκε λα κειεηήζνπκε ηελ θάζε θαηάζηαζε.» 

 «Γηα ηνλ ίδην ιφγν. Γηα λα κπνξέζνπκε λα γλσξίζνπκε ηα ζψκαηα πνπ ππάξρνπλ γχξσ 

καο, ην ζρήκα ηνπο θαη λα κπνξέζνπκε λα ηα εμεηάζνπκε.» 

  «Γηα ηνλ ίδην ιφγν. Γηαηί ππάξρνπλ πάξα πνιιέο θαηεγνξίεο πιηθψλ θαη γηα ηνλ θαιχηεξν 
ραξαθηεξηζκφ ηνπο θαη γηα λα ραξαθηεξίζνπκε ηηο θαηαζηάζεηο ηνπο πξέπεη λα ηηο δηαθξί-
λνπκε ζε θάπνηεο θαηεγνξίεο, ψζηε λα κπνξνχκε λα κειεηήζνπκε θαιχηεξα ηα ραξαθηε-

ξηζηηθά ηνπο θαη ηηο ηδηφηεηέο ηνπο.» 
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 «Παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο ηδηφηεηεο πνπ έρνπλ απηά ηα ζψκαηα θαη γηα ην ηη κπν-

ξνχλ λα πξνζθέξνπλ ζε θάπνην άιιν ζψκα.» 

Α.2.2. Μειεηά ηηο κεηαβνιέο θαηά ηε κεηάβαζε απφ ηε κηα ΦΚ ζηελ άιιε. 

 «Γηα δηάθνξα θπζηθά θαηλφκελα, εμαέξσζε, πγξνπνίεζε, γηα λα κειεηήζεη δηάθνξεο 

ζηαζεξέο.» 

 «Ζ θπζηθή κειεηά γεληθψο θπζηθέο κεηαβνιέο ζηηο θαηαζηάζεηο ηεο χιεο.» 

Α.2.3. Αλαθνξά ζε θίλεζε κνξίσλ  

 «Αθνχ νη δεζκνί ησλ κνξίσλ είλαη πην ηζρπξνί επεξεάδνπλ θαη ηηο ηαρχηεηέο ηνπο.» 

 «Σηο κειεηά γηα λα δνχκε ηα κφξηα ζε θάζε θαηάζηαζε, πψο θηλνχληαη θ.ιπ.» 

Μαθξνζθνπηθή - ππνκηθξνζθνπηθή πξνζέγγηζε ησλ θαηαζηάζεσλ ηεο ύιεο 

ην ζέκα ησλ ΦΚ έγηλε θαη κηα δεχηεξε θαηεγνξηνπνίεζε πνπ αθνξά ηελ ππνκηθξνζθνπηθή 
(ζσκαηηδηαθή) έλαληη ηεο καθξνζθνπηθήο πξνζέγγηζεο. Ο Πίλαθαο 2 δίλεη ηα απνηειέζκαηα 
ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο απηήο. Παξαηεξνχκε φηη ε ζπρλφηεηα ρξήζεο ηνπ ππνκηθξνζθνπηθνχ 
επηπέδνπ δελ πζηεξεί ηνπ καθξνζθνπηθνχ, αιιά απηφ πξέπεη λα απνδνζεί θαη ζην γεγνλφο 
φηη ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλάο καο ήηαλ θαινί καζεηέο ζεηηθήο θαηεχζπλζεο. ηα απνζπά-
ζκαηα πνπ παξαζέζακε παξαπάλσ είλαη εκθαλείο νη πεξηπηψζεηο φπνπ νη καζεηέο ρξεζη-
κνπνηνχλ έλλνηεο θαη γιψζζα ππνκηθξνζθνπηθνχ επηπέδνπ.  

Πίλαθαο 2. Μαθξνζθνπηθή θαη ππνκηθξνζθνπηθή πξνζέγγηζε ησλ θαηαζηάζεσλ ηεο χιεο 
(νη αξηζκνί είλαη ζπρλφηεηεο απαληήζεσλ). 

 

 

Γηα πνην ιόγν ε Υεκεία κειεηά ηηο θαηαζηάζεηο ηεο ύιεο; 

Μαθξνζθνπηθή πξνζέγγηζε (7 ) Τπνκηθξνζθνπηθή πξνζέγγηζε (6) 

1. Αλαθνξά ζε θπζηθέο ηδηφηεηεο. (4) 

2. Αλαθνξά ζε ρεκηθέο ηδηφηεηεο. (2) 

3. Αλαθνξά ζε κεηαβνιέο θπζηθήο         
θαηάζηαζεο. (1) 

 

1. Αλαθνξά ζε θπζηθέο ηδηφηεηεο. (3) 

2. Αλαθνξά ζε ρεκηθέο ηδηφηεηεο. (1) 

3. Αλαθνξά ζε δπλάκεηο θαη θίλεζε 
ζσκαηηδίσλ. (1) 

4. Αλαθνξά  ζε κεηαβνιέο θπζηθήο 
θαηάζηαζεο. (1) 

Γηα πνην ιόγν ε Φπζηθή κειεηά ηηο θαηαζηάζεηο ηεο ύιεο; 

Τπνκηθξνζθνπηθή πξνζέγγηζε (5) Μαθξνζθνπηθή πξνζέγγηζε (5) 

1. Αλαθνξά ζε ηδηφηεηεο ησλ ζσκάησλ. (3) 

2. Αλαθνξά ζε θπζηθέο κεηαβνιέο. (2) 

 

1. Αλαθνξά ζε θίλεζε κνξίσλ. (2) 

2. Αλαθνξά ζε δπλάκεηο κεηαμχ κνξίσλ. (2) 

3. Αλαθνξά ζε κάδα θαη (θπξίσο) φγθν ησλ 
ζσκάησλ. (1) 

 



500  ΔΓΗΦΔ 2008  

 

Β. Δμίζσζε ηδαληθνχ αεξίνπ 

Γηαθξίλνπκε ηηο παξαθάησ δχν θχξηεο θαηεγνξίεο απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ:  

Β.1. Ζ ρξεζηκφηεηα ηεο θαηαζηαηηθήο εμίζσζεο ηφζν ζηε ρεκεία φζν θαη ζηε θπζηθή έγθεηηαη 
ζε ππνινγηζκνχο κεγεζψλ θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ ( 9 καζεηέο). 

Β.2. Ζ ρξεζηκφηεηα ηεο θαηαζηαηηθήο εμίζσζεο ζηε ρεκεία ζπλδέεηαη κε ρεκηθέο αληηδξάζεηο 
θαη ρεκηθέο έλλνηεο, ελψ ζηε θπζηθή κε ηε κειέηε ηεο θίλεζεο ησλ κνξίσλ (3 καζεηέο). 

Πξνθαλψο γηα ηελ θαηεγνξία (Β.1) ε ρξεζηκφηεηα είλαη ίδηα ζε θπζηθή θαη ρεκεία, ελψ γηα 
ηελ θαηεγνξία (Β.2) ε ρξεζηκφηεηα είλαη δηαθνξεηηθή. Έλαο (1) καζεηήο δελ απάληεζε ζηηο 
ζρεηηθέο εξσηήζεηο, ελψ 2 καζεηέο έδσζαλ γεληθφινγεο/αζαθείο απαληήζεηο. Παξαζέηνπκε 
ραξαθηεξηζηηθέο απαληήζεηο:   

Καηεγνξία (Β.1) 

 «Γηαηί κέζα απφ απηή ηελ εμίζσζε, ε νπνία νλνκάδεηαη θαηαζηαηηθή γηαηί δείρλεη ηελ 
θαηάζηαζε ηνπ αεξίνπ, κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε ηελ πίεζε, ηνλ φγθν, ηε ζεξκνθξαζία 

θαη ηελ πνζφηεηα ηνπ αεξίνπ.»  

 «χκθσλα κε ηελ ΚΔ κπνξνχκε λα βξνχκε ζχκθσλα κε ηνπο ηξεηο λφκνπο πνπ μέξνπ-

κε, φγθν, πίεζε, ζεξκνθξαζίεο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ moles.» 

 «Γηαηί καο δίλεη ηελ πίεζε, ηνλ φγθν θαη ηε ζεξκνθξαζία πνπ βξίζθεηαη ην αέξην θάζε 
ζηηγκή κπνξνχκε ακέζσο λα βξνχκε ην πιήζνο ησλ moles. Αλ μέξνπκε θαη ηελ αηνκηθή 

κάδα, κπνξνχκε λα βξνχκε ηε κάδα ηνπ, ηελ ππθλφηεηα.»  

 «Να βξνχκε ηνλ φγθν, ηελ πίεζε, ηε ζεξκνθξαζία αξθεί λα έρνπκε ηα άιια ζηνηρεία.» 

Ζ παξαθάησ απάληεζε θάλεη ζαθή αλαθνξά ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ: 

 «Μπνξνχκε κέζσ ηεο κάδαο λα αληηκεησπίζνπκε έλα πξφβιεκα γλσξίδνληαο ηελ πν-

ζφηεηα ηεο χιεο θαη έρνληαο γλσζηή βέβαηα ηε ζρεηηθή  κνξηαθή κάδα.» 

Καηεγνξία (Β.2) 

 Γηα ηε ρεκεία: «Μέζα απφ ΚΔ, κπνξνχκε λα βγάινπκε θάπνηα ζπκπεξάζκαηα γηα ηνλ 
φγθν θαη ηελ πίεζε αιιά θαη ηελ ζεξκνθξαζία ζηελ νπνία βξίζθνληαη ηα αέξηα θαη πψο 

αληηδξνχλ θάησ απφ νξηζκέλεο ζπλζήθεο, ην νπνίν καο βνεζά ηδηαίηεξα.»  

 Γηα ηε θπζηθή: «ηε ζεξκνδπλακηθή θπξίσο, πνπ κειεηάκε πάιη ηηο θηλήζεηο ησλ αεξίσλ, 
καο βνεζάεη λα θηηάμνπκε ηα δηαγξάκκαηά ηνπο, θαη κε ηνπο δηάθνξνπο λφκνπο πνπ 

έρνπκε, καο βνεζάεη λα κειεηάκε θαιχηεξα θαη ηηο θηλήζεηο ηνπο.» 

 Γηα ηε ρεκεία: «Μπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε ηα mol ησλ αεξίσλ ζε ζπγθεθξηκέλεο πηέζεηο 

θαη ζεξκνθξαζίεο…»,  

 Γηα ηε θπζηθή: «Να κειεηήζνπκε ην πψο θηλνχληαη ηα κφξηα.... ηα ζσκαηίδηα , λα βξνχκε 
ηελ πίεζε, ζε ηη ζεξκνθξαζία βξίζθνληαη ζε απηήλ ηελ πίεζε, ηη ελέξγεηα κπνξνχλ λα 

έρνπλ θαη ηη ηαρχηεηα, ηη δπλάκεηο αζθνχληαη.» 

Μέζα ζηηο απαληήζεηο δηαθξίλακε θαη δηαηππψζεηο θαη αληηιήςεηο κεξηθέο ή γεληθφινγεο ή 
αζαθείο ή αλαθξηβείο: 

Υξεζηκφηεηα ζηε ρεκεία: 
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 «Σν ζέκα είλαη ρξήζηκν ζηε ρεκεία γηα ηελ εμίζσζε ησλ αεξίσλ, ηε δνκή ησλ αεξίσλ- 

απφ ηη απνηεινχληαη ηα κφξηα ηνπο  –ηελ ππθλφηεηά ηνπο.» 

 «Γηαηί κπνξνχκε λα εμεηάζνπκε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ζσκάησλ.» 

 «Μέζσ απηήο ηεο ζρέζεο κπνξνχκε  λα δηαπηζηψζνπκε απφ ηη εμαξηάηαη ν αξηζκφο ησλ 

κνξίσλ.» 

Υξεζηκφηεηα ζηε θπζηθή: 

 «Υξεζηκνπνηείηαη ζηε ζεξκνδπλακηθή θαηά ηηο κεηαβνιέο ησλ αεξίσλ.» 

 «Γηεπθνιχλεη ηελ εμήγεζε νξηζκέλσλ λφκσλ πνπ αθνξνχλ ηηο κεηαβνιέο αεξίσλ.» 

Απφ δχν απαληήζεηο δηαθαίλεηαη φηη δελ είρε γίλεη θαηαλνεηφ φηη ε ζρέζε αλάκεζα ζηα κεγέ-
ζε πίεζε, φγθνο, ζεξκνθξαζία έρεη ήδε πξνζδηνξηζζεί πεηξακαηηθά θαη δελ πξνζδηνξίδεηαη 
κέζσ ηεο εθαξκνγήο ηεο θαηαζηαηηθήο εμίζσζεο.  

 «Μάο βνεζάεη λα βξνχκε ηε ζρέζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ απηψλ ησλ κεγεζψλ θαη είλαη 
πνιχ ρξήζηκε γηαηί κπνξνχκε λα ηε ρξεζηκνπνηήζνπκε παληνχ αλ μέξνπκε θάπνηα 

βαζηθά.» 

 «Γηα λα πξνζδηνξίζνπκε γηα ηα αέξηα ηε ζρέζε πνπ έρεη ε πίεζε κε ηνλ φγθν θαη ηε ζεξ-

κνθξαζία, κεηαβάιινληαο θάζε θνξά έλα απφ ηα ηξία απηά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο.» 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο (ΚΤ) 

Χο πξνο ην ιφγν πνπ ε ρεκεία θαη ε θπζηθή κειεηνχλ ηηο ΚΤ, έρνπκε δχν θχξηεο νκάδεο απα-
ληήζεσλ: (η) Ζ ρεκεία θαη ε θπζηθή κειεηνχλ ηηο ΚΤ γηα λα γλσξίζνπλ ηηο ηδηφηεηεο ησλ ζσ-
κάησλ (ηη) Ζ ρεκεία θαη ε θπζηθή κειεηνχλ ηηο ΚΤ γηα λα γλσξίζνπλ ηηο κεηαβνιέο θαηά ηε 
κεηάβαζε απφ ηε κηα θαηάζηαζε ζηελ  άιιε. ηε ρεκεία ππάξρεη επηπιένλ ε θαηεγνξία: Ζ 
ρεκεία κειεηά ηηο ΚΤ γηαηί επεξεάδνπλ ηε ρεκηθή ζπκπεξηθνξά. Σέινο, ζηε θπζηθή έρνπκε 
επηπιένλ ηελ θαηεγνξία: Ζ κειέηε ησλ ΚΤ ζπλδέεηαη κε ηελ θίλεζε ησλ κνξίσλ. Δμάιινπ, 
βξέζεθε φηη νη καζεηέο ηνπ δείγκαηφο καο (πνπ ήηαλ θαινί καζεηέο ζεηηθήο θαηεχζπλζεο) 
ρξεζηκνπνίεζαλ ην ππνκηθξνζθνπηθφ επίπεδν  ζε ζπρλφηεηα πνπ δελ πζηεξεί ηνπ καθξν-
ζθνπηθνχ.  

Δμίζσζε ηδαληθνχ αεξίνπ (ΚΔ)  

Ζ έξεπλα εληφπηζε κηα βαζηθή δηαθνξά ζηελ αληίιεςε ησλ καζεηψλ γηα ηε ρξεζηκφηεηα ηεο 
ΚΔ ζηε ρεκεία θαη ζηε θπζηθή Γηα ηελ πιεηνλφηεηα ησλ καζεηψλ ηνπ δείγκαηφο καο 
[θαηεγνξία (Β.1] ε ρξεζηκφηεηα είλαη ίδηα θαη έγθεηηαη ζε ππνινγηζκνχο κεγεζψλ θαη επίιπζε 
πξνβιεκάησλ. Γηα κηθξφ κέξνο (ην 1/5) ηνπ δείγκαηφο καο,  ε ρξεζηκφηεηα ηεο θαηαζηαηηθήο 
εμίζσζεο ζηε ρεκεία ζπλδέεηαη κε ρεκηθέο αληηδξάζεηο θαη ρεκηθέο έλλνηεο, ελψ ζηε θπζηθή 
κε ηε κειέηε ηεο θίλεζεο ησλ κνξίσλ [θαηεγνξία (Β.2]. Καηεγξάθεζαλ θαη απαληήζεηο απφ 
ηηο νπνίεο θαίλεηαη φηη δελ έρεη γίλεη θαηαλνεηή ε πεηξακαηηθή πξνέιεπζε ηεο θαηαζηαηηθήο 
εμίζσζεο, ελψ δηαπηζηψζεθε θαη  ζχγρπζε σο πξνο ηα κεγέζε πνπ κπνξνχκε λα ππνινγί-
ζνπκε απφ απηή. Αλ ιάβνπκε ππφςε φηη ζηελ έξεπλά καο ρξεζηκνπνηήζακε ηθαλνχο καζεηέο 
ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο, είλαη θαλεξφ φηη ζηνλ γεληθφ καζεηηθφ πιεζπζκφ νη αλεπαξθείο, 
αλαθξηβείο, γεληθφινγεο/αφξηζηεο απαληήζεηο πξέπεη λα είλαη ζρεηηθά απμεκέλεο.   
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ΤΕΖΣΖΖ ΚΑΙ ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 

Δίλαη γεγνλφο φηη αξθεηνί απφ ηνπο καζεηέο ηνπ δείγκαηφο καο έδεημαλ λα έρνπλ αληηιεθζεί 
ηελ θνηλφηεηα ζηνπο ιφγνπο πνπ ηφζν ε θπζηθή φζν θαη ε ρεκεία κειεηνχλ θαη ρξεζηκνπνη-
νχλ αθελφο ηηο θπζηθέο θαηαζηάζεηο ηεο χιεο (ΦΚΤ), αθεηέξνπ ηελ εμίζσζε ηνπ ηδαληθνχ 
αεξίνπ (ΚΔ). Απφ ηελ άιιε ππάξρνπλ θαη κεξηθνί πνπ, ζεσξψληαο ηηο δχν επηζηήκεο δηαθν-
ξεηηθέο θαη ίζσο θαη αλεμάξηεηεο, ζέινπλ λα πηζηεχνπλ φηη ε θαζεκηά απφ απηέο ελδηαθέξεηαη 
γηα ηα ζέκαηα απηά (θαη γηα αξθεηά άιια – Γεσξγνχζε & Σζαπαξιήο, 2007) γηα δηθνχο ηεο 
ιφγνπο. Πάλησο, νη απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ήηαλ ζπρλά απνζπαζκαηηθέο, κελ παξέρνληαο 
ζθαηξηθή αληίιεςε ησλ ζρεηηθψλ ελλνηψλ θαη ζεκάησλ. Αλ ιάβνπκε μαλά ππφςε φηη ζηελ 
έξεπλά καο ρξεζηκνπνηήζακε θαινχο καζεηέο ζεηηθήο θαηεχζπλζεο, κπνξνχκε λα πξνβιέ-
ςνπκε φηη νη παξαπάλσ αδπλακίεο πξέπεη λα είλαη πην δηαδεδνκέλεο ζηνλ ζπλνιηθφ καζεηη-
θφ πιεζπζκφ, ελψ γηα πνιινχο κέηξηνπο θαη αδχλαηνπο καζεηέο ζα ππάξρνπλ επηπιένλ θαη 
πνιιά πξνβιήκαηα γλψζεο θαη αληίιεςεο ησλ ζρεηηθψλ ζεκάησλ. 

 Έλα ζεκαληηθφο παξάγνληαο, πνπ βξίζθεηαη πίζσ απφ φπνηεο αδπλακίεο, ηδηαίηεξα γηα ηελ 
ειιεληθή κέζε εθπαίδεπζε, είλαη ην γεγνλφο φηη νη θπζηθέο επηζηήκεο (θ.ε.) ελψ δελ είλαη 
αλεμάξηεηεο κεηαμχ ηνπο, δηδάζθνληαη απηνηειψο, κε απνηέιεζκα λα πξνθαιείηαη ζηνπο κα-
ζεηέο ε αληίιεςε ηεο αλεμαξηεζίαο θαη αζπλδεηφηεηάο ηνπο. Οη δηαζπλδέζεηο αλάκεζα ζηα 
γλσζηηθά αληηθείκελα έρνπλ νδεγήζεη δηεζλψο ζε έλα εληαίν κάζεκα θ.ε. γηα ην δεκνηηθφ, ην 
γπκλάζην θαη ην ιχθεην (γεληθή παηδεία ιπθείνπ). ηε ρψξα καο ελνπνηεκέλεο νη θ.ε. δηδά-
ζθνληαη κφλν ζην δεκνηηθφ.2  

Αλεμάξηεηα απφ ηα παξαπάλσ, ην γεγνλφο παξακέλεη φηη ηνπιάρηζηνλ ζε επίπεδν ιπθείνπ, 
νη θ.ε. δηδάζθνληαη ρσξηζηά αθφκε θαη ζε επίπεδν γεληθήο παηδείαο ζε αξθεηέο ρψξεο - θαη 
ζηε ρψξα καο, φπνπ νη ΦΚΤ θαη ε ΚΔ δηδάζθνληαη ηφζν ζην κάζεκα ηεο θπζηθήο φζν θαη 
ηεο ρεκείαο. Ηδηαίηεξε ελ δπλάκεη εξκελεπηηθή ηζρχ γηα ηελ εξκελεία ησλ ΚΤ θαη ησλ κεηαβν-
ιψλ ηνπο πξνζθέξνπλ ηα δηάθνξα βαζηθά ζσκαηηδηαθά κνληέια ηεο χιεο. Γη‟ απηφ ζα πξέ-
πεη λα εμαζθαιίδνπκε φηη ζε επίπεδν θ.ε. γεληθήο παηδείαο, νη καζεηέο πξέπεη λα θαηέρνπλ 
θαη ρξεζηκνπνηνχλ κε ζρεηηθή άλεζε ηέηνηα κνληέια. ε ζρέζε κε ηελ ΚΔ, είλαη αηπρέο φηη νη 
δηδαθηηθνί ζηφρνη αθνξνχλ θπξίσο ππνινγηζκνχο κεγεζψλ θαη δελ θάλνπλ αλαθνξά ζηελ 
θνηλή ρξήζε ηεο εμίζσζεο ζηε θπζηθή θαη ζηε ρεκεία θαη ζηνλ ηξφπν πνπ θάζε κηα απφ 
απηέο ηελ ρξεζηκνπνηεί. Δπίζεο δελ αλαθέξεηαη ε πεηξακαηηθή πξνέιεπζε ηεο εμίζσζεο θαη 
νη πξαθηηθέο εθαξκνγέο απφ ηελ κειέηε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ αεξίσλ. Δίλαη θαλεξφ επνκέ-
λσο φηη νη ζηφρνη πξέπεη λα αλαδηαηππσζνχλ ζε ζπκθσλία κε ηα παξαπάλσ. Πξνο ηνχηνηο, 
είλαη γλσζηφ θαη ζρεηηθφ κε ηα επξήκαηα απηήο ηεο έξεπλαο φηη θαηά ηε δηδαζθαιία ησλ θ.ε. 
ζην ειιεληθφ ζρνιείν θαη θπξίσο ζην ιχθεην, δίλεηαη έκθαζε ζηελ απφθηεζε απφ ηνπο καζε-
ηέο νξηζκέλσλ ινγηζηηθψλ δεμηνηήησλ θαη φρη ζηελ ελλνηνινγηθή θαηαλφεζε (Σζαπαξιήο, 
2002). Σέινο, γηα ηηο απαξαίηεηεο δηαζπλδέζεηο θαη ηελ θνηλφηεηα κεζνδνινγίαο θαη ζθνπψλ 
ηεο θπζηθήο θαη ηεο ρεκείαο πξνζθέξεηαη ζαπκάζηα ε δηαζεκαηηθή κέζνδνο πνπ απνηειεί ηε 
βαζηθή ηξέρνπζα εθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε ζηε ρψξα καο.   

2
 Γηα πεξηζζφηεξα γηα ηελ εληαηνπνίεζε ηεο θπζηθήο κε ηε ρεκεία έρνπλ γξάςεη νη Σζαπαξιήο 

θαη Κακπνπξάθεο, πνπ έρνπλ πξνηείλεη θαη ζπγγξάςεη ζρεηηθφ βηβιίν γηα έλα εληαηνπoηεκέλν 
δίσξν κάζεκα εηζαγσγήο ζηηο θ.ε. γηα ηελ α΄ ηάμε γπκλαζίνπ (φπνπ δελ δηδάζθνληαη νχηε ε θπ-
ζηθή νχηε ε ρεκεία) (Σζαπαξιήο, 1998, Σζαπαξιήο & Κακπνπξάθεο, 2003, Tsaparlis & Kam-
pourakis (2000). 
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ΠΔΡΙΛΖΦΖ: Ζ δηδαθηηθή επεμεξγαζία ελφο εκπνδίνπ, εθηφο απφ ηηο θάζεηο ηεο απνζηαζεξν-
πνίεζεο θαη ηεο ελλνηνινγηθήο αλαδφκεζήο ηνπ, πεξηιακβάλεη θαη ηε θάζε ηεο αλαγλψξηζήο 
ηνπ απφ ηνπο καζεηέο ε νπνία ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ καζεηψλ λα αλα-
γλσξίδνπλ ηηο εθδειψζεηο ηνπ εκπνδίνπ. Ζ παξνχζα εξγαζία επηθεληξψλεηαη ζηελ αλαγλψξηζε 
απφ ηνπο καζεηέο ελφο εκπνδίνπ γηα ηε ζεξκνθξαζία. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή δηακνξθψ-
ζεθε έλα πξφγξακκα δηδαζθαιηψλ πνπ δηεμήρζεζαλ ζηελ Σ΄ δεκνηηθνχ. Ζ πνηνηηθή αλάιπζε 
ηνπ ιφγνπ ησλ καζεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηδαζθαιηψλ θαηέδεημε φηη νη πεξηζζφηεξνη καζε-
ηέο επέηπραλ λα παξάγνπλ δηαηππψζεηο πνπ ππνδήισλαλ ηελ αλαγλψξηζε ηνπ εκπνδίνπ ζηηο 
ηξεηο δηαζηάζεηο ηεο: ηελ «αλαζηνραζηηθή απνζηαζηνπνίεζε» απφ αξρηθέο αληηιήςεηο, ηε 
«κεηαηφπηζε» απφ ην «ηνπηθφ» ζην «εγθάξζην» επίπεδν ηνπ εκπνδίνπ θαη ηε «κεηαηφπηζε» 

απφ θξίζεηο νξζφηεηαο ζε θξίζεηο πνπ άπηνληαη «δπλακηθψλ» φςεσλ ηνπ εκπνδίνπ.  

ΛΔΞΔΙ-ΚΛΔΙΓΙΑ: εκπφδηα, δηδαθηηθή επεμεξγαζία εκπνδίνπ, αλαγλψξηζε εκπνδίνπ, ζεξκν-
θξαζία, αίζζεζε ζεξκνχ. 

 

ΔΙΑΓΧΓΖ 

Αλαθνξηθά κε ην δήηεκα ηεο δηδαθηηθήο δηαρείξηζεο ησλ αληηιήςεσλ ησλ καζεηψλ, κηα πξν-
ζέγγηζε ζηε Γηδαθηηθή ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ εζηηάδεηαη, ζε αληίζεζε κε ηε «ζεκεηαθή» 
επεμεξγαζία ησλ αληηιήςεσλ, ζηε δηδαθηηθή επεμεξγαζία ησλ εκπνδίσλ ησλ καζεηψλ ηα 

νπνία ζπληζηνχλ ην «ζθιεξφ ππξήλα» ησλ αληηιήςεψλ ηνπο (Astolfi & Peterfalvi, 1997  Pe-

terfalvi, 2001  Plé, 1997  Skoumios & Hatzinikita, 2006). Ζ δηδαθηηθή επεμεξγαζία ησλ εκπν-
δίσλ πξαγκαηνπνηείηαη ζε ηξεηο θάζεηο (Astolfi & Peterfalvi, 1997). Ζ πξψηε θάζε, ε 
«απνζηαζεξνπνίεζε» ησλ εκπνδίσλ, έρεη σο ζηφρν ηελ αλάδπζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ κα-
ζεηψλ θαη ηε ζπλεηδεηνπνίεζε, απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο, ησλ κεηαμχ ηνπο δηαθσληψλ. 
Ζ δεχηεξε θάζε, ε «ελλνηνινγηθή αλαδφκεζε» ησλ εκπνδίσλ, απνζθνπεί ζηε ζπγθξφηεζε, 
απφ πιεπξάο ησλ καζεηψλ, ελαιιαθηηθψλ αληηιήςεσλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο επηζπκεηήο 
γλψζεο. Καζψο φκσο εμέρνλ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ εκπνδίσλ απνηειεί ε αλζεθηηθφηεηά ηνπο –
ηα εκπφδηα εκκέλνπλ παξά ηε δηδαθηηθή επεμεξγαζία ηνπο–, αλαδεηθλχεηαη έληνλα ε αλάγθε 
αλάπηπμεο ηεο ηθαλφηεηαο ζην καζεηή λα αλαγλσξίδεη ηηο εθδειψζεηο ησλ εκπνδίσλ ψζηε λα 
είλαη ζε ζέζε λα ηα απνθεχγεη ζηηο θαηαζηάζεηο πνπ απηά επαλεκθαλίδνληαη (Peterfalvi, 
1997). Πξνηείλεηαη δειαδή κηα ηξίηε θάζε ζηε δηδαθηηθή επεμεξγαζία ησλ εκπνδίσλ, ε 
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«αλαγλψξηζε» ησλ εκπνδίσλ, πνπ πεξηιακβάλεη κηα αλαζηνραζηηθή εξγαζία ηνπ καζεηή 
πάλσ ζηα εκπφδηα.  

Ζ δπλαηφηεηα αλάπηπμεο ηεο ηθαλφηεηαο ηεο αλαγλψξηζεο ησλ εκπνδίσλ απφ ηνπο καζεηέο, 
κέζσ θαηάιιεια ζρεδηαζκέλσλ δηδαθηηθψλ θαηαζηάζεσλ ζην ζρνιηθφ πιαίζην, έρεη κειεηε-
ζεί ζηελ ελλνηνινγηθή πεξηνρή ησλ κεηαβνιψλ ηεο χιεο (Peterfalvi, 1997, 2001). Έλα απφ ηα 
ζεκαληηθά επξήκαηα απηψλ ησλ εξεπλψλ είλαη ε δπλαηφηεηα δηαηχπσζεο ησλ εκπνδίσλ γηα 
ηηο κεηαβνιέο ηεο χιεο απφ ηνπο ηδίνπο ηνπο καζεηέο. Δπηπιένλ, αλαδείρζεθαλ νξηζκέλεο 
δηαζηάζεηο ηεο αλαγλψξηζεο ησλ εκπνδίσλ πνπ αληαλαθιψληαη ζηηο δηαηππψζεηο πνπ πα-
ξήγαγαλ νη καζεηέο αλαθνξηθά κε ηα εκπφδηα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηδαζθαιηψλ. Πξφθεηηαη 
γηα ηηο δηαζηάζεηο (α) ηεο «αλαζηνραζηηθήο απνζηαζηνπνίεζεο» ησλ καζεηψλ απφ ηηο αξρη-
θέο ηνπο αληηιήςεηο, πνπ ππνδειψλεη έλα δηαρσξηζκφ αλάκεζα ζην καζεηή ν νπνίνο δηαηπ-
πψλεη κηα πξφηαζε θαη ζην πεξηερφκελν ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε πξφηαζε, (β) ηεο 
«κεηαηφπηζεο» απφ ην «ηνπηθφ» ζην «εγθάξζην» επίπεδν ησλ εκπνδίσλ, πνπ εθθξάδεηαη κε 
«κεηαηφπηζε» απφ δηαηππψζεηο ησλ καζεηψλ νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζε ζπγθεθξηκέλα αληη-
θείκελα –«ηνπηθφ επίπεδν»– ζε δηαηππψζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ γεληθφηεξεο έλλνηεο θαη 
αλαθνξέο ζε γεληθνχο ηξφπνπο ζθέςεο –«εγθάξζην επίπεδν»– θαη (γ) ηεο «κεηαηφπηζεο» 
απφ δηαηππψζεηο θξίζεσλ ησλ καζεηψλ κε φξνπο «ζσζηνχ/ιάζνπο» ζε δηαηππψζεηο πνπ 
αλαθέξνληαη ζε «δπλακηθέο» φςεηο ησλ εκπνδίσλ, δειαδή ζε δηαηππψζεηο πνπ εμεγνχλ ηελ 

εκθάληζε ησλ ιαλζαζκέλσλ απαληήζεψλ ηνπο (Peterfalvi, 1997, 2001). 

Δθηφο ηηο κεηαβνιέο ηεο χιεο, ε ζεξκφηεηα θαη ε ζεξκνθξαζία απεηέιεζαλ αληηθείκελν 
έξεπλαο αλαθνξηθά κε ηε δηεξεχλεζε ησλ εκπνδίσλ ησλ καζεηψλ. Γηα ηε ζεξκφηεηα θαη ηε 
ζεξκνθξαζία, εληνπίζζεθαλ ηα εκπφδηα ησλ καζεηψλ θαη ζπγθξνηήζεθαλ δηδαθηηθέο θαηα-
ζηάζεηο γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπο (θνπκηφο, 2005· Skoumios & Hatzinikita, 2004, 2006). 
Έλα απφ ηα εκπφδηα πνπ εληνπίζηεθαλ ζηνπο καζεηέο αθνξά ζηε ζχλδεζε ηεο ζεξκνθξαζί-
αο ελφο ζψκαηνο απνθιεηζηηθά κε ηελ αίζζεζε ηνπ ζεξκνχ/ςπρξνχ γη‟ απηφ ην ζψκα 
(Skoumios & Hatzinikita, 2004). Πην ζπγθεθξηκέλα, νη καζεηέο ζεσξνχλ φηη ίδηα ή δηαθνξεηη-
θή αίζζεζε ζπλεπάγεηαη ίζεο ή δηαθνξεηηθέο ζεξκνθξαζίεο αληίζηνηρα. 

Ζ παξνχζα εξγαζία εζηηάδεηαη ζηε δηεξεχλεζε ησλ δπλαηνηήησλ αλάπηπμεο ηεο ηθαλφηεηαο 
ησλ καζεηψλ λα αλαγλσξίδνπλ ην εκπφδην «ε ζεξκνθξαζία ελφο ζψκαηνο ζπλδέεηαη απν-
θιεηζηηθά κε ηελ αίζζεζε ηνπ ζεξκνχ/ςπρξνχ γη‟ απηφ ην ζψκα» (Δκπφδην Α) κέζσ ελφο 
εηδηθά ζρεδηαζκέλνπ πξνγξάκκαηνο δηδαζθαιηψλ πνπ επηδηψθεη ηε δηδαθηηθή επεμεξγαζία 
ηνπ ελ ιφγσ εκπνδίνπ θαη απεπζχλεηαη ζε καζεηέο ηεο Σ΄ δεκνηηθνχ.  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΓΑΚΑΛΙΧΝ 

πγθξνηήζεθε έλα πξφγξακκα δηδαζθαιηψλ γηα ηε δηδαθηηθή επεμεξγαζία ηνπ Δκπνδίνπ Α 
κε βάζε νξηζκέλεο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηελ επεμεξγαζία ησλ εκπνδίσλ (Astolfi & Peterfalvi, 

1997  Peterfalvi, 1997  Plé, 1997) θαη ην δπλακηθφ δίθηπν απηνχ ηνπ εκπνδίνπ (θνπκηφο & 
Υαηδεληθήηα, 2006). Ζ παξνχζα εξγαζία πεξηνξίδεηαη ζηελ παξνπζίαζε ησλ δηδαθηηθψλ 
θαηαζηάζεσλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ αλαγλψξηζε ηνπ Δκπνδίνπ Α απφ ηνπο καζεηέο. Πξνο 
απηήλ ηελ θαηεχζπλζε ζπγθξνηήζεθαλ δηδαθηηθέο θαηαζηάζεηο (βι. ρήκα 1), νη νπνίεο πα-
ξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα. 

Δθ λένπ επεμεξγαζία πξνβιεκάησλ πνπ εκπιέθνπλ ην εκπόδην 

Απφ ηνπο καζεηέο -νη νπνίνη ήηαλ ρσξηζκέλνη ζε νκάδεο- δεηήζεθε λα θαηαγξάςνπλ ηηο απα-
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ληήζεηο ηνπο ζε εξσηήζεηο πνπ είραλ επεμεξγαζηεί ζην πιαίζην πξνβιεκάησλ πνπ ηνπο εί-
ραλ ηεζεί ζηηο δχν πξψηεο θάζεηο ηεο επεμεξγαζίαο ηνπ Δκπνδίνπ Α (απνζηαζεξνπνίεζε 
θαη ελλνηνινγηθή αλαδφκεζε εκπνδίνπ). Γηα παξάδεηγκα, δεηήζεθαλ απφ ηνπο καζεηέο πξν-
βιέςεηο θαη εμεγήζεηο γηα ηε ζεξκνθξαζία θαη ηε ζεξκηθή αίζζεζε πνπ έρνπλ φηαλ αγγίδνπλ 
δχν ξάβδνπο (κηα ζηδεξέληα θαη κηα μχιηλε) νη νπνίεο βξίζθνληαη γηα αξθεηέο ψξεο κέζα ζε 
έλα απηνθίλεην ζηαζεξήο ζεξκνθξαζίαο. Δπηπιένλ, δεηήζεθε απφ ηνπο καζεηέο λα ζπγθξί-
λνπλ ηηο απαληήζεηο πνπ είραλ ζπγθξνηήζεη ζηηο δχν πξψηεο θάζεηο ηεο επεμεξγαζίαο ηνπ 
Δκπνδίνπ Α κε ηηο ηξέρνπζεο απαληήζεηο ηνπο. Σέινο, νη καζεηέο ζπδήηεζαλ ηηο νκνηφηεηεο ή 
δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ ησλ απαληήζεψλ ηνπο, κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηεο νκάδαο ηνπο.  

 

 

 

 

ρήκα 1: Αιιεινπρία δηδαθηηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπ Δκπνδίνπ Α ζην 

επίπεδν ηεο αλαγλψξηζήο ηνπ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο 

πκβνιηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ εκπνδίνπ 

Παξνπζηάζηεθαλ ζηνπο καζεηέο δχν εηθφλεο Α θαη Β (εηθφλα Α: δχν ζψκαηα φπνπ ζε θάζε 
ζψκα αθνπκπά έλα δάρηπιν, εηθφλα Β: ηα ίδηα ζψκαηα κε ζεξκφκεηξα) θαη ηνπο δεηήζεθε λα 
επηιέμνπλ θαη λα δηθαηνινγήζνπλ κε πνηα απφ ηηο δχν εηθφλεο πξνζηδίαδε ν ηξφπνο ζθέςεο 
ηνπο –πξηλ ηηο δηδαζθαιίεο- γηα ηελ πξφβιεςε ησλ ζεξκνθξαζηψλ ησλ ζσκάησλ. Αθνινχζσο 
νη καζεηέο ζπδήηεζαλ ηηο απαληήζεηο ηνπο κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο ζην πιαίζην ηεο νκάδαο 
ζηελ νπνία αλήθαλ. 

Δθθνξά θξίζεσλ γηα πξνηάζεηο πνπ εκπιέθνπλ ην εκπόδην  

Εεηήζεθε απφ ηνπο καζεηέο λα αλαθέξνπλ αλ ζπκθσλνχλ ή φρη κε ηελ αθφινπζε πξφηαζε 
ελφο καζεηή: «αλ ηα αγγίμνπκε ζα δνχκε φηη ηα κεηαιιηθά αληηθείκελα είλαη πην δεζηά απφ ηα 
μχιηλα. Δπνκέλσο, ηα κεηαιιηθά αληηθείκελα ζα έρνπλ πην ςειή ζεξκνθξαζία απφ ηα μχιη-
λα» θαη λα πεξηγξάςνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζθέθηεηαη ν καζεηήο, φηαλ πξνβιέπεη ηε 
ζεξκνθξαζία ησλ ζσκάησλ. Δπίζεο, νη καζεηέο θιήζεθαλ λα ζπκπιεξψζνπλ θαηάιιεια 
δχν πξνηάζεηο, ψζηε ε πξψηε λα εθθξάδεη απηφ πνπ ζεσξνχζαλ φηη ηζρχεη πξηλ ηηο δηδα-
ζθαιίεο –αλαθνξηθά κε ηε ζρέζε ηεο αίζζεζεο ηνπ ζεξκνχ/ςπρξνχ κε ηε ζεξκνθξαζία– θαη 
ε δεχηεξε πξφηαζε απηφ πνπ πηνζεηνχλ κεηά ηηο δηδαζθαιίεο. Σνπο δεηήζεθε επίζεο λα αηηη-
νινγήζνπλ ηηο απαληήζεηο ηνπο. Οη καζεηέο εξγάζηεθαλ αηνκηθά θαη θαηέγξαςαλ ηηο ηδέεο 
ηνπο, ηηο νπνίεο ζηε ζπλέρεηα ζπδήηεζαλ κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηεο νκάδαο ηνπο. 

Δθ λένπ επεμεξγαζί-
α πξνβιεκάησλ 

πνπ εκπιέθνπλ ην 
εκπφδην 

πκβνιηθή αλα-
παξάζηαζε ηνπ 

εκπνδίνπ 

Δθθνξά θξίζεσλ ησλ 
καζεηψλ γηα πξνηάζεηο 

πνπ εκπιέθνπλ 
ην εκπφδην 

πγθξφηεζε εξσηήζε-
σλ απφ ηνπο καζεηέο 
πνπ λα εκπιέθνπλ ην 

εκπφδην 

Απνζαθήληζε 
εκπνδίνπ κέζσ 

αληηδηαζηνιήο ηνπ 
κε άιια εκπφδηα 

ρεδίαζε δηδαζθα-
ιηψλ απφ ηνπο 

ίδηνπο ηνπο καζε-
ηέο 
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πγθξόηεζε εξσηήζεσλ πνπ εκπιέθνπλ ην εκπόδην  

Με ζθνπφ λα παξαζχξνπλ ηνπο ζπκκαζεηέο ηεο νκάδαο ηνπο ζηελ «παγίδα» ηνπ Δκπνδίνπ 
A, δεηήζεθε απφ ηνπο καζεηέο λα επηλνήζνπλ εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηε ζεξκνθξαζία 
πνπ απνθηνχλ δηάθνξα ζψκαηα ηα νπνία δελ ηα αηζζάλνληαη ην ίδην ζεξκά ή ςπρξά. Οη 
καζεηέο επηλφεζαλ εξσηήζεηο θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπο δεηήζεθε λα ηηο ππνβάινπλ ζηα κέιε 
ηεο νκάδαο ηνπο. Αθνινχζεζε ζπδήηεζε ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ ζε επίπεδν νκάδαο.  

Απνζαθήληζε ηνπ Δκπνδίνπ Α κέζσ ηεο αληηδηαζηνιήο ηνπ κε άιια εκπόδηα 

Με ζηφρν ηελ πεξαηηέξσ απνζαθήληζε ηνπ Δκπνδίνπ Α, νη καζεηέο επεμεξγάζηεθαλ πξν-
βιήκαηα πνπ εκπιέθνπλ πεξηζζφηεξα απφ έλα εκπφδηα. Γηα παξάδεηγκα, δεηήζεθε απφ ηνπο 
καζεηέο λα πξνβιέςνπλ θαη λα εμεγήζνπλ αλ δχν ζψκαηα δηαθνξεηηθήο ζχζηαζεο θαη κεγέ-
ζνπο πνπ ηνπνζεηνχληαη κέζα ζε έλα ςπγείν γηα αξθεηφ ρξνληθφ δηάζηεκα (α) ζα έρνπλ ίζεο 
ή δηαθνξεηηθέο ζεξκνθξαζίεο θαη (β) ζα ηα αηζζαλζνχλ ην ίδην ζεξκά ή ςπρξά. ην πξφβιε-
κα απηφ, ην πξψην εξψηεκα πνπ ηνπο ηέζεθε ζπλδέεηαη κε έλα άιιν εκπφδην πνπ έρεη εληνπη-
ζηεί γηα ηε ζεξκνθξαζία θαη αθνξά ζηελ εμάξηεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ελφο ζψκαηνο απν-
θιεηζηηθά απφ ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζψκαηνο (Skoumios & Hatzinikita, 2004). Σν δεχηεξν 
φκσο εξψηεκα ηνπ πξνβιήκαηνο ζπλδέεηαη κε ην εκπφδην πνπ επεμεξγάδεηαη ε παξνχζα 
εξγαζία. Αξρηθά, νη καζεηέο εξγάζηεθαλ αηνκηθά θαη θαηέγξαςαλ ηηο ηδέεο ηνπο θαη ζηε ζπ-
λέρεηα ζπδήηεζαλ ηηο ηδέεο ηνπο κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηεο νκάδαο ηνπο. 

ρεδίαζε, από ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο, καζεκάησλ πξνο δηδαζθαιία 

Οη καζεηέο θιήζεθαλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε δξαζηεξηφηεηεο ζρεδίαζεο «καζεκάησλ» γηα ηε 
ζρέζε ηεο ζεξκνθξαζίαο κε ηελ αίζζεζε ηνπ ζεξκνχ/ςπρξνχ, κε ζθνπφ λα ηα «δηδάμνπλ» 
ζε θάπνηα άιιε ηάμε. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη καζεηέο θαζνδεγήζεθαλ λα αλαζηνραζηνχλ, ηη 
θαη πσο ζθεθηφληνπζαλ πξηλ ηηο δηδαζθαιίεο γηα ηε ζρέζε ζεξκνθξαζίαο θαη αίζζεζεο 
ζεξκνχ/ςπρξνχ, πνηεο ήηαλ νη δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζαλ, θαζψο επίζεο θαη λα πξνηεί-
λνπλ πεηξακαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο ζα βνεζήζνπλ ηνπο «καζεηέο» ηνπο λα μεπεξά-
ζνπλ απηέο ηηο δπζθνιίεο. Οη καζεηέο ζπδήηεζαλ κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηεο νκάδαο ηνπο ηηο 
δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζαλ ζηηο δηδαζθαιίεο πνπ είραλ πξνεγεζεί. Σέινο, αθνινχζεζε 
ζπδήηεζε ζε επίπεδν ηάμεο κε ην ζπληνληζκφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 

Σν πξφγξακκα δηδαζθαιηψλ πνπ ζπγθξνηήζεθε πινπνηήζεθε ζε έλα ηκήκα Σ‟ ηάμεο ελφο 
δεκνηηθνχ ζρνιείνπ απνηεινχκελν απφ δεθαεπηά καζεηέο.  

ΑΞΙΟΛΟΓΖΖ ΓΙΓΑΚΑΛΙΧΝ 

Ζ αλάιπζε ησλ δηδαζθαιηψλ πνπ ζπγθξνηήζεθαλ, πξαγκαηνπνηήζεθε κε πνηνηηθή αλάιπζε 
ηφζν ηνπ γξαπηνχ θεηκέλνπ ησλ θχιισλ εξγαζίαο ησλ καζεηψλ φζν θαη ησλ δηαιφγσλ ηνπο 
ζε επίπεδν νκάδαο. Γηα ηελ αλάιπζε ηνπ ιφγνπ ησλ καζεηψλ πηνζεηήζεθαλ σο ζεκαηηθέο 
θαηεγνξίεο αλάιπζεο νη πξναλαθεξζείζεο ζηελ εηζαγσγή δηαζηάζεηο ηεο αλαγλψξηζεο ησλ 
εκπνδίσλ απφ ηνπο καζεηέο ηηο νπνίεο ζπγθξφηεζε ε Peterfalvi (1997, 2001).  

“Αλαζηνραζηηθή απνζηαζηνπνίεζε” ησλ καζεηψλ απφ ηηο αξρηθέο αληηιήςεηο ηνπο  

Καηά ηελ επεμεξγαζία ησλ δηδαθηηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ ζηφρεπαλ ζηελ αλαγλψξηζε ηνπ 
Δκπνδίνπ Α απφ ηνπο καζεηέο, νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο (15 απφ ηνπο 17 καζεηέο) παξήγα-
γαλ δηαηππψζεηο πνπ ππνδειψλνπλ κηα απνδέζκεπζή ηνπο απφ ηηο αξρηθέο ηνπο αληηιήςεηο. 
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Γηα παξάδεηγκα, ζηελ πξψηε ζηήιε ηνπ Πίλαθα 1 παξνπζηάδνληαη δηαηππψζεηο καζεηψλ 
θαηά ηε θάζε ηεο απνζηαζεξνπνίεζεο ηνπ Δκπνδίνπ Α. Οη καζεηέο αλαθέξνληαη απνθιεη-
ζηηθά ζηελ αίζζεζε ηνπ ζεξκνχ πνπ ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο πξνθεηκέλνπ λα απνθαλζνχλ 
γηα ηε ζεξκνθξαζία ελφο ζψκαηνο. ηε δεχηεξε ζηήιε, παξνπζηάδνληαη δηαηππψζεηο ησλ 
ίδησλ καζεηψλ θαηά ηε θάζε ηεο αλαγλψξηζεο ηνπ εκπνδίνπ, απφ ηηο νπνίεο ζπλάγεηαη φηη 
ηείλνπλ λα απνζηαζηνπνηεζνχλ απφ ηηο αξρηθέο ηνπο αληηιήςεηο. 

 Πίλαθαο 1: Παξαδείγκαηα δηαηππψζεσλ καζεηψλ πνπ ελέρνπλ ή φρη αλαζηνραζηηθή απν-

ζηαζηνπνίεζή ηνπο αλαθνξηθά κε ην Δκπφδην Α. 

 
 

 

ρήκα 2: πλδέζεηο ηνπ Δκπνδίνπ Α κε «ηνπηθφ» θαη «εγθάξζην» επίπεδν 

«Μεηαηφπηζε» απφ ην «ηνπηθφ» ζην «εγθάξζην» επίπεδν ηνπ εκπνδίνπ 

Γηαπηζηψζεθαλ «κεηαθηλήζεηο» νξηζκέλσλ καζεηψλ (12 απφ ηνπο 17 καζεηέο) απφ δηαηπ-
πψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζε ζπγθεθξηκέλα αληηθείκελα («ηνπηθφ επίπεδν») ζε δηαηππψζεηο 
πνπ πεξηιακβάλνπλ γεληθφηεξεο έλλνηεο, θαζψο θαη αλαθνξέο ζε γεληθνχο ηξφπνπο ζθέςεο 
(«εγθάξζην επίπεδν») (βι. Πίλαθα 2). Οη «κεηαθηλήζεηο» απηέο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλα-
ζηνραζηηθή απνζηαζηνπνίεζε, θαίλεηαη λα επλννχλ ηελ αλαγλψξηζε ηνπ Δκπνδίνπ Α απφ 
ηνπο καζεηέο. 

 

Απνπζία απνζηαζηνπνίεζεο καζεηψλ 
απφ αξρηθέο αληηιήςεηο ηνπο 

Αλαζηνραζηηθή απνζηαζηνπνίεζε καζε-
ηψλ απφ αξρηθέο αληηιήςεηο ηνπο 

 «θέθηνκαη πσο αηζζάλνκαη ηε ζηδεξέληα 
θαη ηελ μχιηλε ξάβδν θαη απφ απηφ ιέσ 
πνηα έρεη κεγαιχηεξε ζεξκνθξαζία». 

 «Νφκηδα φηη φπνηα ξάβδν ηε ληψζσ πεξηζζφ-
ηεξν δεζηή, απηή ζα έρεη κεγαιχηεξε ζεξκν-
θξαζία». 

 «Μέζα ζην απηνθίλεην ε ζηδεξέληα ξάβδνο 
έρεη δηαθνξεηηθή ζεξκνθξαζία απφ ηελ 
μχιηλε γηαηί απηφ θαηαιαβαίλνπκε κε ηα 
ρέξηα καο». 

 «Ννκίδακε φηη απηφ πνπ ληψζακε φηαλ 
πηάλακε ηε ζηδεξέληα θαη ηελ μχιηλε ξάβδν 
θαλεξψλεη ηε ζεξκνθξαζία ηνπο». 

 «Ζ ζηδεξέληα ξάβδνο έρεη κηθξφηεξε 
ζεξκνθξαζία απφ ηελ μχιηλε γηαηί έηζη ηε 
ληψζνπκε». 

 «Γελ ζθεθηφκνπλ άιια πξάγκαηα φπσο 
πφζε ζεξκνθξαζία έρεη ην απηνθίλεην θαη απφ 
πνην πιηθφ είλαη θάζε κηα, αιιά κφλν πσο ηηο 
ληψζσ φηαλ ηηο πηάλσ». 

 

 «Σνπηθφ» επίπεδν 

(Αληηιήςεηο) 

Δκπφδην Α «Δγθάξζην» επίπεδν 

(Γεληθνί ηξφπνη ζθέςεο) 

Σα κεηαιιηθά ζψκαηα 
έρνπλ ρακειφηεξε 

ζεξκνθξαζία απφ ηα 
μχιηλα 

Ζ ζεξκνθξαζία ελφο ζψκα-
ηνο ζπλδέεηαη απνθιεηζηηθά 
κε ηελ αίζζεζε ηνπ ζεξκνχ/

ςπρξνχ γη‟ απηφ ην ζψκα 

Κπξηαξρία απφ ηηο 
αηζζήζεηο 
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Πίλαθαο 2:  Παξαδείγκαηα κεηαηνπίζεσλ δηαηππψζεσλ καζεηψλ απφ ην «ηνπηθφ» πξνο ην 

«εγθάξζην» επίπεδν αλαθνξηθά κε ην Δκπφδην Α. 

 
ηελ πξψηε ζηήιε ηνπ Πίλαθα 2 παξαηίζεληαη δηαηππψζεηο καζεηψλ –θαηά ηε δηάξθεηα επε-
μεξγαζίαο πξνβιεκάησλ ζηε θάζε ηεο απνζηαζεξνπνίεζεο ηνπ Δκπνδίνπ Α– νη νπνίεο 
αληηζηνηρνχλ ζην «ηνπηθφ» επίπεδν (βι. ρήκα 2). Οη καζεηέο δειαδή αλαθέξνληαη ζε ζπ-
γθεθξηκέλα αληηθείκελα κε φξνπο θαζεκεξηλνχ ιφγνπ. Ζ δεχηεξε ζηήιε παξνπζηάδεη δηαηπ-
πψζεηο ησλ ίδησλ καζεηψλ –θαηά ηε δηάξθεηα επεμεξγαζίαο πξνβιεκάησλ ζηε θάζε ηεο 
αλαγλψξηζεο ηνπ Δκπνδίνπ Α– νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ φξνπο πνπ παξαπέκπνπλ ζε πε-
ξηζζφηεξν γεληθέο έλλνηεο. Πξφθεηηαη γηα έλα ελδηάκεζν επίπεδν ηεο κεηαθίλεζεο ησλ καζε-
ηψλ απφ ην «ηνπηθφ» πξνο ην «εγθάξζην» επίπεδν («ελδηάκεζν αθεξεκέλν» επίπεδν). Οη 
δηαηππψζεηο ησλ καζεηψλ πνπ παξαηίζεληαη ζηελ ηξίηε ζηήιε ζεσξνχληαη πεξηζζφηεξν 
εγθάξζηεο θαζψο αλαθέξνληαη ζε γεληθνχο ηξφπνπο ζθέςεο ησλ καζεηψλ (π.ρ. θπξηαξρία 
απφ αηζζήζεηο, βι. ρήκα 2) πνπ ζπλδένληαη κε ην Δκπφδην Α («εγθάξζην» επίπεδν). 

 

«Σνπηθφ πξαγκαηηθφ» 
επίπεδν 

«Δλδηάκεζν αθεξεκέλν» 
επίπεδν 

«Δγθάξζην» επίπεδν 

 

«Ζ ζηδεξέληα ξάβδνο είλαη 
πην θξχα δειαδή έρεη κηθξή 
ζεξκνθξαζία γηαηί ηε 
ληψζνπκε θξχα» 

«Σα αληηθείκελα κέζα ζε 
έλα απηνθίλεην κπνξεί λα 
ηα ληψζνπκε δηαθνξεηηθά, 
φκσο έρνπλ ηελ ίδηα 
ζεξκνθξαζία» 

«Γηα ηε ζεξκνθξαζία δελ 
έρεη ζεκαζία ηη ληψζνπκε 
φηαλ αγγίδνπκε ηα ζψκαηα. 
Σα ρέξηα καο, καο μεγε-
ινχλ. εκαζία έρεη ηη 
δείρλεη ην ζεξκφκεηξν. 
Απηφ πνπ ληψζνπκε κε ηα 
ρέξηα φηαλ αγγίδνπκε ηα 
ζψκαηα έρεη λα θάλεη κε ην 
πιηθφ απφ ην νπνίν είλαη 
θηηαγκέλα» 

«Πεξίκελα φηη κέζα ζε έλα 
απηνθίλεην ε ζηδεξέληα 
ξάβδνο ζα είλαη πην θξχα, 
γηαηί είλαη κεηαιιηθή…Δγψ 
δελ πίζηεπα φηη ε ζηδεξέληα 
θαη ε μχιηλε ξάβδνο ζα ήηαλ 
ην ίδην δεζηέο» 

«Σψξα ιέσ φηη γηα ηε 
ζεξκνθξαζία ελφο ζψκα-
ηνο ζεκαζία έρεη ηη ιέεη ην 
ζεξκφκεηξν θαη φρη ηα 
ρέξηα καο» 

«Απφ κηθξά παηδηά έρνπκε 
ζπλεζίζεη λα θαηαιαβαί-
λνπκε ηε ζεξκνθξαζία ησλ 
ζσκάησλ κε ηα ρέξηα καο. 
κσο γηα ηε ζεξκνθξαζία, 
νη αηζζήζεηο καο μεγεινχλ. 
Μφλν κε ηα ζεξκφκεηξα 
θαηαιακβάλνπκε ηε 
ζεξκνθξαζία ησλ ζσκά-
ησλ» 

«Δπεηδή ληψζνπκε ηε 
ζηδεξέληα ξάβδν πην θξχα 
γη‟ απηφ ιέκε φηη έρεη πην 
κηθξή ζεξκνθξαζία» 

«Με ηα ρέξηα καο δελ 
θαηαιαβαίλνπκε ηε ζεξκν-
θξαζία» 

 

«Πνιιέο θνξέο δελ εμεηά-
δνπκε κε ζεξκφκεηξα ηε 
ζεξκνθξαζία ησλ ζσκάησλ 
αιιά κε ηα ρέξηα καο. Με 
ηα ρέξηα καο θαη κε ηηο 
αηζζήζεηο καο δελ αληη-
ιακβαλφκαζηε ζσζηά ηε 
ζεξκνθξαζία ησλ ζσκά-
ησλ» 
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Πίλαθαο 3:  Παξαδείγκαηα κεηαηνπίζεσλ δηαηππψζεσλ καζεηψλ απφ θξίζεηο κε φξνπο 
«ζσζηνχ/ιάζνπο» ζε θξίζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζε «δπλακηθέο» φςεηο ηνπ Δ-

κπνδίνπ Α. 

 
«Μεηαηφπηζε» απφ δηαηππψζεηο θξίζεσλ κε φξνπο «ζσζηνχ/ιάζνπο» ζε δηαηππψζεηο 
πνπ αλαθέξνληαη ζε δπλακηθέο φςεηο ηνπ εκπνδίνπ  

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ δηδαζθαιηψλ πνπ απνζθνπνχζαλ ζηελ αλαγλψξηζε ηνπ Δκπνδίνπ Α 
απφ ηνπο καζεηέο, εληνπίζηεθαλ, κέζσ ηεο αλάιπζεο ηνπ πξνθνξηθνχ θαη ηνπ γξαπηνχ ιφ-
γνπ ηνπο, «κεηαθηλήζεηο» ησλ δηαηππψζεσλ νξηζκέλσλ καζεηψλ (9 απφ ηνπο 17 καζεηέο) 
απφ δηαηππψζεηο θξίζεσλ κε φξνπο «ζσζηνχ/ιάζνπο» ζε δηαηππψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζε 
«δπλακηθέο» φςεηο ηνπ εκπνδίνπ, δειαδή ζε θξίζεηο θαη εμεγήζεηο ζρεηηθά κε ηελ εκθάληζε 
ησλ ιαλζαζκέλσλ απαληήζεψλ ηνπο.  

Γηα παξάδεηγκα, ζηελ πξψηε ζηήιε ηνπ Πίλαθα 3 παξαηίζεληαη δηαηππψζεηο καζεηψλ θαηά 
ηε δηάξθεηα ηεο επεμεξγαζίαο πξνβιήκαηνο ζηε θάζε ηεο απνζηαζεξνπνίεζεο ηνπ Δκπνδί-

Κξίζεηο πνπ αλαθέξνληαη ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν 
ζε «δπλακηθέο» φςεηο ηνπ Δκπνδίνπ Α 

Κξίζεηο «νξζφηε-
ηαο»  

«Λεηηνπξγηθέο» 
θξίζεηο 

«Αηηηνινγηθέο» θξίζεηο 

 

«Δίλαη ιάζνο λα 
ιέκε φηη ε ζεξκν-
θξαζία έρεη ζρέζε 
κε ην πψο ληψ-
ζνπκε ηε ζηδεξέληα 
θαη ηε μχιηλε 
ξάβδν» 

«Ζ δηαθνξεηηθή 
αίζζεζε πνπ έρσ 
φηαλ αγγίδσ ηε 
ζηδεξέληα θαη ηε 
μχιηλε ξάβδν κε 
εκπνδίδεη λα ζθεθηψ 
φηη έρνπλ ηελ ίδηα 
ζεξκνθξαζία» 

«Ήηαλ γηα εκάο πην εχθνιν λα 
αγγίδνπκε έλα ζψκα θαη λα ιέκε γηα 
ηε ζεξκνθξαζία ηνπ παξά λα κε-
ηξνχκε ηε ζεξκνθξαζία κε ζεξκφκε-
ηξν» 

«Γελ είλαη ζσζηφ 
φηαλ ιέκε φηη ε 
ζηδεξέληα ξάβδνο 
έρεη δηαθνξεηηθή 
ζεξκνθξαζία απφ 
ηε μχιηλε επεηδή 
έηζη ηηο ληψζνπκε» 

«Γελ δερφκαζηαλ φηη 
έρνπλ ηελ ίδηα ζεξκν-
θξαζία αθνχ ηα 
αηζζαλφκαζηαλ 
δηαθνξεηηθά» 

«ηαλ βιέπεηο έλα ζηδεξέλην αληηθεί-
κελν θαη έλα μχιηλν παξαζχξεζαη 
απφ απηφ πνπ ληψζεηο φηαλ ηα πηάζεηο 
κε ηα ρέξηα. Απφ κφλν ηνπ πάεη πξνο 
ηα εθεί ην κπαιφ. κσο, πξέπεη λα 
ζθεθηφκαζηε φηη ηε ζεξκνθξαζία ηε 
βξίζθνπκε κε ην ζεξκφκεηξν θαη φηη 
απηφ πνπ ληψζνπκε δελ έρεη λα θάλεη 
κφλν κε ηε ζεξκνθξαζία ηνπ ζψκα-
ηνο αιιά θαη κε ην πιηθφ ηνπ» 

«Λάζνο, απηέο νη 
ξάβδνη έρνπλ ηελ 
ίδηα ζεξκνθξαζία. 
Γελ είλαη ζσζηφ 
φηη έρνπλ δηαθνξε-
ηηθέο ζεξκνθξαζί-
εο επεηδή ηηο 
ληψζνπκε δηαθν-
ξεηηθέο» 

«Σν φηη ηα ληψζσ 
δηαθνξεηηθά απηφ κε 
κπεξδεχεη» 

«Πεγαίλεη φιε ε πξνζνρή ζνπ ζε 
απηά πνπ αληηιακβάλεζαη κε ηηο 
αηζζήζεηο. Απηφ είλαη εχθνιν αιιά 
είλαη θαη ζαλ κηα παγίδα. ε παξαζχ-
ξνπλ νη αηζζήζεηο ζνπ θαη λνκίδεηο 
φηη απηφ πνπ ληψζεηο είλαη ε ζεξκν-
θξαζία. κσο ε ζεξκνθξαζία 
θαίλεηαη ζηα ζεξκφκεηξα» 
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νπ Α, νη νπνίεο εθθξάδνπλ θξίζεηο αλαθνξηθά κε ηνπο παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηε ζεξκν-
θξαζία ελφο ζψκαηνο. Πξφθεηηαη γηα δηαηππψζεηο πνπ εκπεξηέρνπλ φξνπο «ζσζηφ/ιάζνο» 
(θξίζεηο «νξζφηεηαο»). Οη καζεηέο δειαδή ραξαθηεξίδνπλ σο ιαλζαζκέλε ηελ άπνςή ηνπο 
γηα ηελ ζχλδεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ελφο ζψκαηνο απνθιεηζηηθά κε ηελ αίζζεζε ηνπ ζεξκνχ. 
Ζ δεχηεξε ζηήιε παξνπζηάδεη δηαηππψζεηο ησλ ίδησλ καζεηψλ ζηηο νπνίεο φκσο εκθαλίδν-
ληαη νξηζκέλα ζηνηρεία πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηί ην Δκπφδην Α ηνπο παξεκπνδίδεη λα θαηαλνή-
ζνπλ («ιεηηνπξγηθέο» θξίζεηο»). Οη καζεηέο δειαδή «νδεχνπλ» πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο 
ελεξγνπνίεζεο «δπλακηθψλ» φςεσλ ηνπ Δκπνδίνπ Α. ηελ ηξίηε ζηήιε θαηαγξάθνληαη δηα-
ηππψζεηο ησλ ίδησλ καζεηψλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επεμεξγαζίαο πξνβιεκάησλ ζηε θάζε 
ηεο αλαγλψξηζεο ηνπ Δκπνδίνπ Α, νη νπνίεο πξνζεγγίδνπλ αθφκα πεξηζζφηεξν «δπλακηθέο» 
φςεηο απηνχ ηνπ εκπνδίνπ. Πξφθεηηαη γηα θξίζεηο πνπ δηαζαθελίδνπλ ην ιφγν γηα ηνλ νπνίν 
νη καζεηέο απαληνχζαλ ιαλζαζκέλα ζε πξνβιήκαηα πνπ επεμεξγάζηεθαλ ζηηο αξρηθέο θά-
ζεηο ηεο επεμεξγαζίαο ηνπ εκπνδίνπ ζρεηηθά κε ηε ζεξκνθξαζία πνπ απνθηά έλα ζψκα 
(«αηηηνινγηθέο» θξίζεηο). 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

ηελ παξνχζα εξγαζία παξνπζηάζηεθαλ θαη αμηνινγήζεθαλ δηδαζθαιίεο εζηηαζκέλεο ζηελ 
αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ καζεηψλ λα αλαγλσξίδνπλ έλα εκπφδην γηα ηε ζεξκνθξαζία. 
Γηα ηηο αλάγθεο απηνχ ηνπ εξεπλεηηθνχ εγρεηξήκαηνο πηνζεηήζεθε ην ζεσξεηηθφ πιαίζην πνπ 
αλέπηπμε ε Peterfalvi (1997, 2001) γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ εκπνδίσλ απφ ηνπο καζεηέο.  

Ζ πνηνηηθή αλάιπζε ηνπ ιφγνπ ησλ καζεηψλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ησλ δηδαζθαιηψλ, έθαλε 
θαλεξφ φηη είλαη εθηθηή ε αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο αλαγλψξηζεο ηνπ Δκπνδίνπ Α απφ ηνπο 
πεξηζζφηεξνπο καζεηέο. Οη καζεηέο επέηπραλ λα παξάγνπλ δηαηππψζεηο πνπ ππνδήισλαλ 
ηελ αλαγλψξηζε απηνχ ηνπ εκπνδίνπ ζηηο ηξεηο δηαζηάζεηο ηεο («αλαζηνραζηηθή απνζηαζην-
πνίεζε» καζεηή απφ αξρηθέο αληηιήςεηο ηνπ, «κεηαθίλεζε» δηαηππψζεσλ καζεηή απφ 
«ηνπηθφ επίπεδν» ζε «εγθάξζην επίπεδν», «κεηαθίλεζε» καζεηή απφ θξίζεηο «ζσζηνχ/
ιάζνπο» ζε δηαηππψζεηο «δπλακηθψλ φςεσλ» ηνπ Δκπνδίνπ Α). 

Δληνπίζηεθαλ φκσο δπζθνιίεο ζε νξηζκέλνπο καζεηέο θαηά ηελ πινπνίεζε ησλ δηδαθηηθψλ 
θαηαζηάζεσλ πνπ ζηφρεπαλ ζηελ αλαγλψξηζε ηνπ Δκπνδίνπ Α απφ ηνπο καζεηέο. Οη καζε-
ηέο απηνί πηνζέηεζαλ ηε ινγηθή ηνπ «ζσζηνχ/ιάζνπο», δελ δηαρψξηζαλ ηε ζέζε ηνπο απφ ηηο 
αξρηθέο ηνπο αληηιήςεηο θαη δελ παξήγαγαλ δηαηππψζεηο ηνπ Δκπνδίνπ Α ζε γεληθφηεξν 
επίπεδν. Φαίλεηαη ινηπφλ φηη γηα νξηζκέλνπο καζεηέο δελ θαηέζηε εθηθηή, ζην πιαίζην ησλ 
δηδαζθαιηψλ, ε αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο αλαγλψξηζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εκπνδίνπ.  

Μέζσ ηεο δηεξεχλεζεο ησλ ηξηψλ δηαζηάζεσλ ηεο αλαγλψξηζεο ησλ εκπνδίσλ, είλαη δπλαηή 
ε δηεξεχλεζε ηεο αλάπηπμεο ηεο ηθαλφηεηαο ησλ καζεηψλ λα αλαγλσξίδνπλ ηα εκπφδηα. Πε-
ξαηηέξσ έξεπλα πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή ζα ζπκβάιιεη ζηνλ εληνπηζκφ ζηνηρείσλ ησλ 
δηδαθηηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ πξηκνδνηνχλ ηελ αλαγλψξηζε ησλ εκπνδίσλ απφ ηνπο καζε-
ηέο. Παξά ηελ αλάγθε πεξαηηέξσ έξεπλαο αλαθνξηθά κε ηελ αλαγλψξηζε ησλ εκπνδίσλ απφ 
ηνπο καζεηέο, ε θαηεχζπλζε απηή απνηειεί κηα θαηλνχξγηα ζεκαληηθή εξεπλεηηθή πξννπηηθή 
κε απψηεξν ζηφρν ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε επεμεξγαζία ησλ εκπνδίσλ θαη θαηά ζπλέπεηα ηε 
βειηηζηνπνίεζε ηεο κάζεζεο κέζσ ηεο θαιιηέξγεηαο θαη αλάπηπμεο κεηαγλσζηηθψλ δεμηνηή-
ησλ. 
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ΠΔΡΙΛΖΦΖ: ην θείκελν παξνπζηάδνληαη ζηνηρεία απφ ηε κειέηε θηινζνθηθψλ θαη παηδαγσ-
γηθψλ αληηιήςεσλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ δηδάζθνπλ θπζηθέο επηζηήκεο ζηε δεπηεξνβάζκηα 
εθπαίδεπζε. Αξθεηέο έξεπλεο δείρλνπλ φηη γηα λα εθαξκνζζνχλ ή λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απν-
ηειεζκαηηθά ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαη ην δηδαθηηθφ πιηθφ, πξέπεη λα κελ έξρνληαη ζε 
αληίζεζε κε ηηο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. ε απηφ ην πιαίζην γίλεηαη κηα ζεηξά απφ πξν-
ηάζεηο κε ζηφρν λα γίλνπλ πην ζπκβαηά ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαη ην αληίζηνηρν δηδαθηη-

θφ πιηθφ κε ηηο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

ΛΔΞΔΙ-ΚΛΔΙΓΙΑ: παηδαγσγηθέο αληηιήςεηο, θηινζνθηθέο αληηιήςεηο, πξφγξακκα ζπνπδψλ, 
δηδαθηηθφ πιηθφ. 

 

ΔΙΑΓΧΓΖ 

Σα δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο απαηηνχκελεο αιιαγέο ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ησλ 
Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ θαζψο θαη κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα απηψλ ησλ αιιαγψλ, απαζρν-
ινχλ ζπλερψο πνιινχο εξεπλεηέο απφ ην ρψξν ηεο δηδαθηηθήο ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ θαη 
πνιινχο εθπαηδεπηηθνχο πνπ αζρνινχληαη κε ηε δηδαζθαιία ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ. Πνι-
ινί εξεπλεηέο έρνπλ αζρνιεζεί ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε κε ηελ αλάιπζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ 
καζεηψλ ή κε ηελ αλάιπζε ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ. Ζ εξγαζία πνπ παξνπζηάδεηαη εδψ, επη-
ρεηξεί λα αλαδείμεη κηα δηαθνξεηηθή θαη ζρεηηθά αγλνεκέλε δηάζηαζε ή νπηηθή απφ ηελ νπνία 
κπνξνχλ λα ηδσζνχλ ηα δεηήκαηα ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, γίλεηαη 
κηα πξνζπάζεηα λα αλαδεηρζεί ε ζεκαζία ησλ θηινζνθηθψλ θαη παηδαγσγηθψλ αληηιήςεσλ 
ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ εθαξκνγή θαη ηε δηακφξθσζε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ. 

Μπνξεί ν εθπαηδεπηηθφο λα εθαξκφζεη απνηειεζκαηηθά έλα πξφγξακκα ζπνπδψλ πνπ δελ 
ηαηξηάδεη ζηηο παηδαγσγηθέο ή θηινζνθηθέο αληηιήςεηο ηνπ; πσο είλαη αλακελφκελν, θάηη 
ηέηνην δελ θαίλεηαη λα ηζρχεη. Μηα ζεηξά απφ έξεπλεο δείρλνπλ φηη πηζαλφηεηεο επηηπρίαο 
έρνπλ εθείλεο νη παξεκβάζεηο ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ πνπ ιακβάλνπλ ππ‟ φςε ηηο αληηιή-
ςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (π.ρ. Mellado 1998, Porter & Freeman 1986, Cuban 1984). Φαίλεηαη 
δειαδή φηη δελ αξθεί ζε φζνπο αζθνχλ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή λα θαηαιήμνπλ κέζσ ηεο εθ-
παηδεπηηθήο έξεπλαο ζην πνην πξφγξακκα ζπνπδψλ ή πνην δηδαθηηθφ πιηθφ είλαη ην θαηαι-
ιειφηεξν γηα ηνπο καζεηέο ζηνπο νπνίνπο αλαθέξεηαη. Πξέπεη ζπγρξφλσο λα δηεξεπλάηαη 
θάζε θνξά αλ απηφ ην πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη ην αληίζηνηρν δηδαθηηθφ πιηθφ κπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηεζεί απνηειεζκαηηθά απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο.  

ε απηή ηελ θαηεχζπλζε έλα αλαγθαίν πξψην βήκα είλαη ε «ραξηνγξάθεζε» θαη ε θαηαλφε-
ζε θαίξησλ παηδαγσγηθψλ θαη θηινζνθηθψλ αληηιήςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ δηδάζθνπλ 
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θπζηθέο επηζηήκεο. Μάιηζηα, είλαη ζεκαληηθφ λα γλσξίδνπκε φζν ην δπλαηφ πιεξέζηεξα ην 
δίθηπν πνπ ζρεκαηίδνπλ απηέο νη αληηιήςεηο, θαζψο ηέηνηνπ είδνπο αληηιήςεηο γεληθά εληάζ-
ζνληαη ζε επξχηεξα δίθηπα θαη εμαξηψληαη απφ απηά (Haney & McArthur, 2002, Pajares, 
1992). ηε ζπλέρεηα ζα αλαθεξζνχκε αξρηθά ζηα ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθήο έξεπλαο πνπ 
πξαγκαηνπνηήζακε.  

ΟΙ ΑΝΣΙΛΖΦΔΙ ΣΧΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΧΝ 

χκθσλα κε ηα επξήκαηά καο (Απνζηφινπ & Κνπιατδήο, 2008) θαίλεηαη λα παξνπζηάδνληαη 

δχν νκάδεο εθπαηδεπηηθψλ κε δηαθνξεηηθέο παηδαγσγηθέο θαη θηινζνθηθέο αληηιήςεηο:  

Ζ πξψηε νκάδα απνξξίπηεη ηηο πξαγκαηηζηηθέο ζέζεηο ζην νληνινγηθφ δήηεκα, επηιέγεη ε-
κπεηξηθν-επαγσγηθέο ή ππνζεηηθν-παξαγσγηθέο ζέζεηο ζην επηζηεκνινγηθφ δήηεκα ηεο επη-
ζηεκνληθήο αιιαγήο1 θαη ζηα παηδαγσγηθά δεηήκαηα επηιέγεη ηηο αληηιήςεηο πνπ πεξηιακβά-
λνληαη ζηελ θαηεγνξία Α (νη εθπαηδεπηηθνί ησλ νπνίσλ νη απφςεηο εληάζζνληαη ζε απηήλ ηελ 
θαηεγνξία, γεληθά δίλνπλ ηδηαίηεξε έκθαζε ζην δηδαθηηθφ αληηθείκελν, ζηε κεηαθνξά γλψ-
ζεο, ηελ εμσηεξηθή ελίζρπζε ησλ καζεηψλ θαη ζεσξνχλ φηη ε ζθέςε ησλ καζεηψλ ζα αλα-
πηπρζεί απφ ηελ παξέκβαζε ηνπ ζρνιείνπ ή θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ρσξίο νπζηαζηηθά πξν-
βιήκαηα. Απηνί νη εθπαηδεπηηθνί ζηελ πιεηνςεθία ηνπο ππεξαζπίδνληαη κνξθέο δηδαζθαιίαο 

κε ηζρπξή πεξηράξαμε2).  

 Ζ δεχηεξε νκάδα επηιέγεη πξαγκαηηζηηθέο ζέζεηο ζην νληνινγηθφ δήηεκα, ζπκθξαζηηθέο ή 
ζρεηηθηζηηθέο ζην επηζηεκνινγηθφ δήηεκα ηεο αιιαγήο ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο θαη ηηο 
αληηιήςεηο ηεο θαηεγνξίαο Β γηα ηα παηδαγσγηθά δεηήκαηα (νη εθπαηδεπηηθνί ησλ νπνίσλ νη 
απφςεηο εληάζζνληαη ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία, γεληθά δίλνπλ ηδηαίηεξε έκθαζε ζην καζεηή 
θαη ζην πψο ζα επηηεπρζεί ε κάζεζε θαη ζεσξνχλ φηη ζηε ζθέςε ηνπ καζεηή ππάξρνπλ δε-
δνκέλεο ιεηηνπξγίεο θαη ζέζεηο νη νπνίεο έρνπλ βαζχηεξεο ξίδεο θαη νη νπνίεο δελ κπνξνχλ 
λα «παξαθακθζνχλ» απφ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Απηνί νη εθπαηδεπηηθνί ζηελ πιεην-
ςεθία ηνπο ππεξαζπίδνληαη κνξθέο δηδαζθαιίαο κε αζζελή ή κέηξηα πεξηράξαμε).  

Οη θηινζνθηθέο θαη παηδαγσγηθέο αληηιήςεηο ησλ δχν νκάδσλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ πξναλα-
θέξζεθαλ, ίζσο κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε φηη ζπγθξνηνχληαη γχξσ απφ θάπνηνπο ππξήλεο 

ηδεψλ ηνπο νπνίνπο πεξηγξάθνπκε ζηε ζπλέρεηα. 

Α) Οη αληηιήςεηο ηεο πξψηεο νκάδαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ: Ζ θεληξηθφηεξε αληίιεςε ησλ παη-
δαγσγηθψλ ζέζεσλ πνπ επηιέγνπλ απηνί νη εθπαηδεπηηθνί είλαη απηή ηεο κεηαθνξάο θαη ηεο 
ζπζζψξεπζεο γλψζεο. Ο εθπαηδεπηηθφο έρεη θαζήθνλ λα βξεη ηνπο θαηάιιεινπο ηξφπνπο 
ψζηε λα κεηαθέξεη ζηνπο καζεηέο έλα λέν ζψκα γλψζεο. Οη καζεηέο νθείινπλ λα 
«απνξξνθήζνπλ» απηφ ην λέν ζψκα γλψζεο θαη λα ην ηνπνζεηήζνπλ δίπια ζηηο γλψζεηο 
πνπ ήδε θαηέρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Έηζη ζπλερψο κέζσ ηεο ζπζ-
ζψξεπζεο αλαπηχζζνληαη θαη εκπινπηίδνληαη νη γλψζεηο ησλ καζεηψλ. Οη καζεηέο ζε απηή 
ηε δηαδηθαζία νθείινπλ θπξίσο λα πξνζπαζνχλ λα αθνινπζήζνπλ ηηο νδεγίεο ησλ εθπαηδεπ-
ηηθψλ. Άξα είλαη θπζηνινγηθφ νη ζρέζεηο εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ λα ραξαθηεξίδνληαη 
απφ ηζρπξή πεξηράξαμε. Οη εθπαηδεπηηθνί κε απηέο ηηο παηδαγσγηθέο αληηιήςεηο έρνπλ ζπλή-

1
 Οη θηινζνθηθέο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν δηεξεπλήζεθαλ θαη 

αλαιχζεθαλ παξνπζηάδεηαη ζην Απνζηφινπ & Κνπιατδήο (2007) 
2
 Οη παηδαγσγηθέο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν δηεξεπλήζεθαλ θαη 

αλαιχζεθαλ παξνπζηάδεηαη ζην Απνζηφινπ & Κνπιατδήο (2005) 
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ζσο εκπεηξηθν – επαγσγηθέο αληηιήςεηο γηα ηελ εμέιημε ή αιιαγή ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο. 
Θεσξνχλ δειαδή θπξίσο φηη απηή ζπκβαίλεη κέζσ ηεο ζπζζψξεπζεο λέσλ παξαηεξήζεσλ 
θαη πιεξνθνξηψλ. Ζ εμέιημε απηή είλαη ζπλερήο θαη αζθαιήο. Ζ λέα γλψζε είηε γεληθεχεη είηε 
βειηηψλεη ηελ αθξίβεηα ηεο πξνεγνχκελεο.  

Μπνξνχκε λα ππνζέζνπκε φηη νη πξνεγνχκελεο θηινζνθηθέο θαη παηδαγσγηθέο ζέζεηο έρνπλ 
ζαλ θνηλφ ππξήλα ηελ ηδέα ηεο ζπζζψξεπζεο: κε απηφλ ηνλ ηξφπν καζαίλνπλ νη καζεηέο θαη 
κε απηφλ ηνλ ηξφπν εμειίζζεηαη ε επηζηεκνληθή γλψζε.  

Β) Οη αληηιήςεηο ηεο δεχηεξεο νκάδαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ: Ζ θεληξηθφηεξε αληίιεςε ζηηο 
παηδαγσγηθέο ζέζεηο πνπ επηιέγνπλ απηνί νη εθπαηδεπηηθνί θαίλεηαη λα είλαη ην φηη ν καζεηήο 
θαηέρεη πξηλ απφ ηε δηδαζθαιία κηα δνκή αληηιήςεσλ ηδηαίηεξα αλζεθηηθή ζε παξεκβάζεηο. 
Σν θαζήθνλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο είλαη λα βνεζήζεη ην καζεηή λα κεηα-
ζρεκαηίζεη απηή ηε δνκή ησλ αληηιήςεψλ ηνπ. Γειαδή νη αληηιήςεηο απηέο ζε ηειηθή αλάιπ-
ζε κπνξνχλ λα κεηαζρεκαηηζηνχλ κφλν απφ ηνλ ίδην ην καζεηή, φκσο ν εθπαηδεπηηθφο θαη νη 
ππφινηπνη καζεηέο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζε απηφλ ην κεηαζρεκαηηζκφ. Έηζη επλννχληαη 
ζηνηρεία επηθνηλσλίαο θαη δηαπξαγκάηεπζεο κεηαμχ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ησλ καζεηψλ 
θαζψο θαη κεηαμχ ησλ καζεηψλ. Γειαδή ε αλάπηπμε ηεο λέαο γλψζεο θαίλεηαη λα πξνθχπηεη 
θαη κέζα απφ θνηλσληθνχ ηχπνπ δηαδηθαζίεο. Δίλαη ινγηθφ ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε νη ζρέ-
ζεηο εθπαηδεπηηθνχ θαη καζεηψλ λα πεξηγξάθνληαη απφ αζζελέζηεξε πεξηράξαμε ζε ζρέζε 
κε ηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε. Οη εθπαηδεπηηθνί κε απηέο ηηο παηδαγσγηθέο αληηιήςεηο, 
έρνπλ ζπλήζσο ζπκθξαζηηθέο ή ζρεηηθηζηηθέο αληηιήςεηο γηα ην δήηεκα ηεο εμέιημεο ή ηεο 
αιιαγήο ησλ επηζηεκνληθψλ ζεσξηψλ. χκθσλα κε απηέο ηηο αληηιήςεηο, ε δηαδνρή ησλ ζεσ-
ξηψλ δελ ζεκαίλεη πάληα επέθηαζε ηεο γλψζεο. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα πεξηγξα-
θεί σο κηα κνξθή «gestalt switch», φξν πνπ δαλείδεηαη ν Kuhn απφ ηελ ςπρνινγία. Καηά ηε 
δηαδνρή ησλ ζεσξηψλ ππάξρεη αιιαγή ηνπ ηξφπνπ  κε ηνλ νπνίν βιέπνπκε θαη θαηαλννχκε 
ηα πξάγκαηα. Γελ ππάξρεη αλαγθαζηηθά ζπλέρεηα. ηελ επηινγή ηεο λέαο ζεσξίαο παίδνπλ 
κεγάιν ξφιν θνηλσληθέο δηαδηθαζίεο, θνηλσληθνχ ηχπνπ ζπζρεηηζκνί θαη δηαπξαγκαηεχζεηο. 
ε απηφ ην πιαίζην ππάξρεη ρψξνο γηα πξαγκαηηζηηθέο ζέζεηο: ην ζεκαληηθφ γηα ηελ επηινγή 
κηαο ζεσξίαο δελ είλαη ην πεξηερφκελν αιήζεηαο ηεο αιιά ε ρξεζηκφηεηά ηεο. 

 Γχν θπξίσο ηδέεο θαίλεηαη λα βξίζθνληαη ζηνλ ππξήλα ησλ πξνεγνχκελσλ παηδαγσγηθψλ 
θαη θηινζνθηθψλ αληηιήςεσλ. Ζ πξψηε ηδέα είλαη ε αζπλέρεηα: Ζ εμέιημε είηε ηεο γλψζεο ησλ 
καζεηψλ είηε ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο δελ είλαη γξακκηθή. ηελ πνξεία απηή ππάξρνπλ κηα 
ζεηξά απφ ηνκέο, κηα ζεηξά απφ «gestalt switch». Ζ δεχηεξε ηδέα ζρεηίδεηαη κε ηελ ηδηαίηεξε 
ζεκαζία ηνπ θνηλσληθνχ παξάγνληα, ηεο θνηλσληθήο δηαπξαγκάηεπζεο, είηε γηα ηελ εμέιημε 
ηεο γλψζεο ησλ καζεηψλ είηε γηα ηελ εμέιημε ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο.  

ΤΝΔΠΔΙΔ ΓΙΑ ΣΟ ΓΙΓΑΚΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ 

Σα ζηνηρεία θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξναλαθέξζεθαλ πεξηγξάθνπλ νξηζκέλεο απφ ηηο 
θηινζνθηθέο θαη γηα ηηο παηδαγσγηθέο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αιιά θαη θάπνηεο ζπ-
ζρεηίζεηο αλάκεζα ζε απηέο ηηο αληηιήςεηο. Θεσξνχκε φηη είλαη ρξήζηκα γηα ηελ αλάιπζε θαη 
ηελ θαηαλφεζε ηεο θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηεί ζήκεξα ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, 
αθνχ βνεζνχλ λα γίλνπλ θαηαλνεηέο νη αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, νη νπνίνη απνηεινχλ 
έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζηε δηακφξθσζε ηνπ εθπαηδεπηη-
θνχ ζπζηήκαηνο. Δπηπιένλ, ηα ζηνηρεία απηά βνεζνχλ ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αηηίσλ απν-
ηπρίαο ή επηηπρίαο παξεκβάζεσλ ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαζψο θαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ 
ηνπ πιαηζίνπ κέζα ζην νπνίν ζα πξέπεη λα θηλνχληαη κειινληηθέο παξεκβάζεηο ζηα πξν-
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γξάκκαηα θαηάξηηζεο, ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαη ζην αληίζηνηρν δηδαθηηθφ πιηθφ κηαο 
θαη φπσο πξναλαθέξακε, κηα ζεηξά εξεπλψλ δείρλεη φηη γηα λα έρνπλ πηζαλφηεηεο επηηπρίαο 
ζρεηηθέο κεηαξξπζκίζεηο θαη πξνγξάκκαηα, ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππ‟ φςηλ ηηο αληηιήςεηο 
ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  

Πην εηδηθά, ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πνπ παξνπζηάζζεθε δείρλνπλ φηη ππάξρνπλ δχν 
κεγάιεο νκάδεο εθπαηδεπηηθψλ κε αξθεηά δηαθνξεηηθέο παηδαγσγηθέο θαη θηινζνθηθέο αληη-
ιήςεηο, ε πξψηε θαη ε δεχηεξε νκάδα ησλ νπνίσλ ηα ραξαθηεξηζηηθά πεξηγξάθεθαλ πξνε-
γνπκέλσο. Σα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαη ηα δηδαθηηθά πιηθά κέζσ ησλ νπνίσλ απηά πιν-
πνηνχληαη έρνπλ ραξαθηεξηζηηθά, ξεηά ή άξξεηα, ηα νπνία είλαη ζπκβαηά κε νξηζκέλεο απφ 
απηέο ηηο παηδαγσγηθέο θαη θηινζνθηθέο αληηιήςεηο, φρη φκσο κε φιεο.  

Γχν ηξφπνη ππάξρνπλ γηα λα μεπεξαζηνχλ ηέηνηεο αληηζέζεηο: είηε νη εθπαηδεπηηθνί ή νη ππν-
ςήθηνη εθπαηδεπηηθνί νη νπνίνη έρνπλ αληηιήςεηο πνπ είλαη ζε δηαθνξεηηθή θαηεχζπλζε απφ 
ην πξφγξακκα ζπνπδψλ λα κεηαζρεκαηίζνπλ ηηο αληηιήςεηο ηνπο ψζηε λα είλαη ζπκβαηέο κε 
απηφ είηε λα κεηαζρεκαηηζηεί ην πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη ην αληίζηνηρν δηδαθηηθφ πιηθφ έηζη 
ψζηε λα γίλεη ζπκβαηφ κε ηηο αληηιήςεηο θαη ησλ δχν θχξησλ νκάδσλ εθπαηδεπηηθψλ.  

ην θέληξν ν εθπαηδεπηηθφο 

Α) Πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο θαη εμεηδίθεπζεο 

ηελ πξψηε πεξίπησζε, ην θέληξν βάξνπο απνηειεί ν εθπαηδεπηηθφο, νη αληηιήςεηο ηνπ θαη 
επνκέλσο πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο θαη εμεηδίθεπζεο. Σα ζηνηρεία ινηπφλ θαη ηα ζπκπεξά-
ζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ έξεπλα ζα κπνξνχζαλ θαη‟ αξρήλ λα είλαη ρξήζηκα ζε 
φζνπο αζρνινχληαη κε ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε πξνγξακκάησλ εηζαγσγηθήο 
θαη ζπλερνχο θαηάξηηζεο ησλ ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθψλ θαζψο θαη ζε φζνπο αζρνινχληαη 
κε ηα πξνγξάκκαηα εμεηδίθεπζεο θαη θαηάξηηζεο ησλ ππνςήθησλ εθπαηδεπηηθψλ. ην γεληθφ-
ηεξν πιαίζην δφκεζεο λέαο γλψζεο είλαη θνηλνηνπία λα επηζεκαλζεί φηη ηα πξνγξάκκαηα 
εθπαίδεπζεο πξέπεη λα μεθηλνχλ απφ ηηο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπφκελσλ. Γηα λα ζπκβεί θάηη 
ηέηνην πξέπεη λα είλαη γλσζηά ηα ραξαθηεξηζηηθά απηψλ ησλ αληηιήςεσλ. ην ζεκείν απηφ 
ζπκβάιινπλ ηα επξήκαηα πνπ πξναλαθέξζεθαλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, θάλεθε φηη ε κία νκάδα 
εθπαηδεπηηθψλ, ε δεχηεξε νκάδα, έρεη αληηιήςεηο ζπκβαηέο κε ην επνηθνδνκεηηθφ ξεχκα. Μηα 
άιιε φκσο ζεκαληηθή νκάδα εθπαηδεπηηθψλ, ε πξψηε νκάδα, έρεη κηα ζεηξά αληηιήςεσλ πνπ 
έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηηο επνηθνδνκεηηθέο αληηιήςεηο. Ζ βαζηθφηεξε δηαθνξά ηνπο κε ην 
επνηθνδνκεηηθφ ξεχκα ίζσο έρεη λα θάλεη κε ην φηη ζεσξνχλ ηε ζθέςε ησλ καζεηψλ αξρηθά 
θελή ή πιήξσο εχπιαζηε ζε ζρέζε κε ηα θπζηθά θαηλφκελα. Αλ γηα παξάδεηγκα ν ζηφρνο 
είλαη λα απνθηήζνπλ φινη νη εθπαηδεπηηθνί ηε δπλαηφηεηα λα νξγαλψλνπλ θαη λα δηεμάγνπλ 
ηηο δηδαζθαιίεο ηνπο κε ηξφπνπο ζπκβαηνχο κε ην επνηθνδνκεηηθφ ξεχκα, ηα πξνγξάκκαηα 
επηκφξθσζεο ζα πξέπεη λα επηθεληξσζνχλ ζηελ άξζε απηήο ηεο αληίιεςεο θαζψο θαη ησλ 
αληηιήςεσλ πνπ βξέζεθε φηη ζρεηίδνληαη καδί ηεο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ζα πξέπεη επί-
ζεο λα επηδησρζεί αιιαγή ησλ αληηιήςεσλ απηψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ πεξηράξαμε: 
ρξεηάδεηαη λα επηθξαηήζνπλ αληηιήςεηο αζζελέζηεξεο πεξηράξαμεο ψζηε λα γίλεη δπλαηφ λα 
δνζεί κεγαιχηεξε πξσηνβνπιία ζην καζεηή γηα λα νηθνδνκήζεη ηε λέα γηα απηφλ γλψζε θαη 
επίζεο γηα λα γίλεη εθηθηή ε ρξεζηκνπνίεζε θαη κνξθψλ δηδαζθαιίαο πην ζπλεζηζκέλσλ 
ζην επνηθνδνκεηηθφ πιαίζην, θπξίσο νκαδνζπλεξγαηηθψλ κνξθψλ δηδαζθαιίαο. ε απηήλ 
ηελ θαηεχζπλζε ζα πξέπεη λα θαλεί φηη δελ απνηειεί πάληα επηδίσμε νη καζεηέο λα είλαη 
ζησπεινί. Έλα επίπεδν «θαζαξίαο» κπνξεί λα είλαη ρξήζηκν, αλ απηφ νθείιεηαη ζηε ζπλεξ-
γαζία αλάκεζα ζηνπο καζεηέο γηα ηελ επίηεπμε θάπνηνπ δηδαθηηθνχ θαζήθνληνο. Αθφκα ζα 
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πξέπεη λα επηδησρζεί λα αηζζαλζεί άλεηα ν εθπαηδεπηηθφο φηαλ δελ έρεη ηνλ απφιπην έιεγρν 
ηεο θαηάζηαζεο: δελ είλαη πάληα ην δεηνχκελν λα πξνρσξάεη ην κάζεκα φπσο είλαη ζρεδηα-
ζκέλν, ζα πξέπεη λα επηδηψθεηαη θαη ε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηελ θαηεχζπλζή ηνπ, ηα κε 
πξνζρεδηαζκέλα ζηνηρεία ηνπ καζήκαηνο ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη σο δηδαθηηθέο επ-
θαηξίεο θαη φρη σο πξνβιήκαηα. 

Φάλεθε επίζεο φηη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ αλήθνπλ ζηελ πξψηε νκάδα έρνπλ ζπγρξφλσο ε-
κπεηξηθν – επαγσγηθέο ή ππνζεηηθν – παξαγσγηθέο αληηιήςεηο ζην επηζηεκνινγηθφ δήηεκα 
ηεο επηζηεκνληθήο αιιαγήο θαη αληηιήςεηο αληίζεηεο κε ηηο πξαγκαηηζηηθέο ζην νληνινγηθφ 
δήηεκα. Αθνχ νχηε ε παξνχζα έξεπλα νχηε άιιεο έξεπλεο έρνπλ πξνζδηνξίζεη ηελ θαηεχζπλ-
ζε ηεο ζπζρέηηζεο αλάκεζα ζηηο θηινζνθηθέο θαη ηηο παηδαγσγηθέο αληηιήςεηο ησλ εθπαη-
δεπηηθψλ, ην πην αζθαιέο ζπκπέξαζκα γηα έλα πξφγξακκα επηκφξθσζεο είλαη λα πξνζπα-
ζήζεη λα παξέκβεη θαη ζε απηέο ηηο αληηιήςεηο, ζην βαζκφ πάληα πνπ επηδηψθεηαη αιιαγή 
ζηηο παηδαγσγηθέο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζπλερίδνληαο ην πξνε-
γνχκελν παξάδεηγκα, αλ ην δεηνχκελν είλαη λα θαηεπζπλζεί ν εθπαηδεπηηθφο πξνο ην επνηθν-
δνκεηηθφ ξεχκα, ε παξέκβαζε ζα πξέπεη λα γίλεη ζηα εμήο ηξία ζεκεία: ην πξψην έρεη λα 
θάλεη κε ηε ζεκαζία ησλ εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ. Θα πξέπεη λα επηδησρζεί λα θαηαλνήζεη 
δηαθνξεηηθά ν εθπαηδεπηηθφο ηε ζεκαζία ησλ εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ, λα ζεσξήζεη δειαδή 
φηη δελ ππάξρνπλ δεδνκέλα ρσξίο ηελ εξκελεία ηνπο, ε νπνία εμαξηάηαη θάζε θνξά απφ ην 
ζεσξεηηθφ πιαίζην. Άξα ζα πξέπεη λα πεηζηεί φηη δελ ππάξρνπλ «νπδέηεξα» δεδνκέλα ηα 
νπνία κπνξνχλ λα ρξεζηκεχζνπλ ζαλ αληηθεηκεληθνί θξηηέο γηα δηαθνξεηηθέο ζεσξεηηθέο 
ππνζέζεηο. Δπνκέλσο ηα εκπεηξηθά δεδνκέλα δελ έρνπλ πξνηεξαηφηεηα σο πξνο ηηο ζεσξεηη-
θέο ππνζέζεηο, αληίζεηα ππάξρεη κηα «δηαιεθηηθή» ζρέζε αλάκεζά ηνπο. Σν δεχηεξν ζεκείν 
ζην νπνίν ζα πξέπεη λα γίλεη παξέκβαζε έρεη λα θάλεη κε ηελ αληίιεςε γηα ηελ χπαξμε ζπ-
λέρεηαο αλάκεζα ζε δηαδνρηθέο ζεσξίεο. Θα πξέπεη λα θαλεί φηη ζχκθσλα κε νξηζκέλεο 
επηζηεκνινγηθέο απφςεηο δελ ππάξρεη πάληα ζπλέρεηα, γηα παξάδεηγκα ε εηδηθή ζεσξία ηεο 
ζρεηηθφηεηαο δελ πεξηέρεη ζαλ εηδηθή πεξίπησζε ηε Νεπηψλεηα κεραληθή αιιά αληίζεηα βξί-
ζθεηαη ζε αληίζεζε κε απηήλ, ππάξρεη ηνκή αλάκεζά ηνπο. Σέινο, ην ηξίην ζεκείν έρεη λα 
θάλεη κε ην νληνινγηθφ δήηεκα: ζα πξέπεη λα θαλεί φηη νη επηζηεκνληθέο ζεσξίεο θαη λφκνη 
θαζψο θαη νη ζεσξεηηθέο νληφηεηεο δελ απνηεινχλ θαη‟ αλάγθε «αληαλάθιαζε» ηεο πξαγκα-
ηηθφηεηαο αιιά κπνξνχλ λα ηδσζνχλ θαη ζαλ ρξήζηκεο θαηαζθεπέο γηα ηελ εξκελεία θαη ηελ 
παξέκβαζε ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. 

Αθφκα φκσο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ επηδηψθεηαη ε έληαμε ησλ δηδαζθαιηψλ φισλ ησλ 
εθπαηδεπηηθψλ ζην επνηθνδνκεηηθφ πιαίζην, είλαη ρξήζηκν λα θαηαλνήζνπλ φινη κέζσ ησλ 
δηαθφξσλ κνξθψλ επηκφξθσζεο ηελ χπαξμε θαη δηαθνξεηηθψλ απφςεσλ απφ ηηο δηθέο ηνπο 
ψζηε λα κελ ηηο ζεσξνχλ κνλαδηθέο θαη απηνλφεηεο. Ζ γλψζε ηεο χπαξμεο δηαθνξεηηθψλ 
αληηιήςεσλ κπνξεί λα κεηψζεη ηε δνγκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ παηδαγσγηθψλ δεηεκάησλ θαη 
κπνξεί επίζεο λα βνεζήζεη ηφζν ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ αληηιήςεσλ πνπ έρεη ν θάζε 
εθπαηδεπηηθφο φζν θαη ζηελ επθνιφηεξε κεηαθίλεζε απφ απηέο ηηο αληηιήςεηο, φηαλ θάηη ηέ-
ηνην θξηζεί απαξαίηεην. Ο Fox (1983) κεηά απφ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζε θαηέιεμε ζην 
ζπκπέξαζκα φηη κπνξεί νη πην «ζχγρξνλεο» παηδαγσγηθέο ζεσξίεο λα κελ έρνπλ πάληα 
θαιχηεξα απνηειέζκαηα απφ ηηο παιαηφηεξεο. πνηνο φκσο εθπαηδεπηηθφο έρνληαο ζθεθηεί 
βαζχηεξα γηα ηε δηδαζθαιία έρεη θαηαλνήζεη θαη ηηο πην «ζχγρξνλεο» παηδαγσγηθέο αληηιή-
ςεηο, έρεη πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα επηιέγεη θάζε θνξά ηηο πην θαηάιιειεο πξνζεγγί-
ζεηο, αλάινγα κε ηηο πεξηζηάζεηο. ε απηή ηελ πεξίπησζε ζα πξέπεη λα παξνπζηαζηνχλ νη 
δηαθνξεηηθέο αληηιήςεηο, ρσξίο φκσο λα γίλεη πξνζπάζεηα λα πεηζηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί γηα 
θάπνηεο απφ απηέο. 
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Β) Απηνγλσζία, κέζνδνη δηδαζθαιίαο θαη αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα 

Σα εξγαιεία πνπ δεκηνπξγήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξναλαθεξζείζαο έξεπλαο γηα ηηο 
θηινζνθηθέο θαη παηδαγσγηθέο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Απνζηφινπ & Κνπιατδήο, 
2005, 2007), κπνξνχλ αθφκα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα βνεζεζνχλ νη ίδηνη νη εθπαηδεπηη-
θνί ζηελ αλάιπζε ησλ θηινζνθηθψλ θαη παηδαγσγηθψλ αληηιήςεψλ ηνπο ψζηε λα δηαπηζηψ-
ζνπλ ζε πνην βαζκφ ππάξρεη ή φρη ζπλέπεηα κεηαμχ απηψλ ησλ αληηιήςεψλ ηνπο θαζψο θαη 
αλάκεζα ζε απηέο ηηο αληηιήςεηο θαη ηηο αληίζηνηρεο πξαθηηθέο ηνπο. Μπνξνχλ έηζη λα ζθε-
θηνχλ θαη απφ κηα άιιε θαηεχζπλζε γηα ην δηδαθηηθφ πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ, γηα ην πξφ-
γξακκα ζπνπδψλ πνπ αθνινπζνχλ θαη γηα ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζε απηή ηε 
δηαδηθαζία. Ζ δηεπθφιπλζε ηνπ αλαζηνραζκνχ κπνξεί ζε θάζε πεξίπησζε λα βνεζήζεη 
ζηελ επεμεξγαζία θαη ηε βειηίσζε ησλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν θάζε εθ-
παηδεπηηθφο. 

χκθσλα κε ηνλ Pratt (1992) «βιέπνπκε ηνλ θφζκν κέζα απφ ηνπο θαθνχο ησλ αληηιήςεψλ 
καο, εξκελεχνληαο θαη δξψληαο ζε ζπκθσλία κε ηνλ ηξφπν πνπ θαηαλννχκε ηνλ θφζκν». Ζ 
γλψζε ινηπφλ ησλ παηδαγσγηθψλ αληηιήςεσλ κπνξεί θαη‟ αξρήλ λα βνεζήζεη ηνλ εθπαηδεπ-
ηηθφ λα θαηαλνήζεη ζε έλα βαζχηεξν επίπεδν ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αληηκεησπίδεη θαη ρεηξί-
δεηαη ην δηδαθηηθφ πιηθφ. Μπνξεί αθφκα λα ηνλ βνεζήζεη λα θαηαλνήζεη θαιχηεξα ηηο δηδαθηη-
θέο επηινγέο ηνπ θαη ηνλ ηξφπν πνπ αληηκεησπίδεη παηδαγσγηθά ηνπο καζεηέο ηνπ. Ζ θαηαλφ-
εζε ηεο χπαξμεο δηαθνξεηηθψλ θαηεγνξηψλ παηδαγσγηθψλ αληηιήςεσλ θαη ε θαηαλφεζε ησλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ αληηιήςεσλ απηψλ βνεζάεη λα γίλεη θαηαλνεηφ φηη νη φπνηεο αληηιήςεηο 
έρεη ν θαζέλαο δελ είλαη νχηε απηνλφεηεο νχηε κνλαδηθέο νχηε θαη‟ αλάγθελ νη «ζσζηέο». 
Δπίζεο κπνξεί λα βνεζήζεη ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ επηζηεκνινγηθψλ θαη γεληθφηεξα ησλ 
θηινζνθηθψλ πξνθαηαιήςεσλ πνπ αλαπφθεπθηα έρεη ν θαζέλαο. Μηα ζεηξά απφ απνθάζεηο, 
ζέζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο πνπ θαίλνληαη απηνλφεηεο ππνθξχπηνπλ επηζηεκνινγηθέο ή γεληθφ-
ηεξα θηινζνθηθέο ζέζεηο νη νπνίεο θαηά θαλφλα δελ είλαη κνλαδηθέο. Γηα παξάδεηγκα, θαηά 
ηελ άκεζε ή έκκεζε δηδαζθαιία γηα ην ηη είλαη ε επηζηεκνληθή κέζνδνο, θαη δηδαζθαιία ηέ-
ηνησλ δεηεκάησλ πξαγκαηνπνηείηαη αλαπφθεπθηα ζηα καζήκαηα θπζηθψλ επηζηεκψλ (π.ρ. 
Clough & Olson, 2008), δίλεηαη πνιιέο θνξέο ε εληχπσζε πσο είλαη γεληθά απνδεθηφ φηη 
ππάξρεη κηα κφλν επηζηεκνληθή κέζνδνο. Ο ηξφπνο επίζεο κε ηνλ νπνίν αληηκεησπίδεηαη ή 
πξαγκαηνπνηείηαη ε εξγαζηεξηαθή δηδαζθαιία ζπλήζσο ππνβάιιεη κηα ζπγθεθξηκέλε ζέζε 
γηα ηελ επηζηήκε σο ηε «ζσζηή» ή ηε «γεληθά απνδεθηή» θαη πνιιέο θνξέο απηή ε ζέζε 
παξνπζηάδεηαη θαη σο ν «νξηζκφο» ηεο επηζηήκεο.3 κσο κηα ηέηνηα δηδαζθαιία γηα θηινζν-
θηθά δεηήκαηα δελ βνεζά ηνπο καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ ην θαηλφκελν πνπ νλνκάδνπκε επη-
ζηήκε, αιιά αληίζεηα ζπλήζσο δίλεη κηα δνγκαηηθή θαη κνλνδηάζηαηε εηθφλα  γηα ηελ επηζηή-
κε. Αληί λα βνεζά ηνπο καζεηέο λα ζθεθηνχλ γηα απηά ηα θαηλφκελα, παίξλεη ηε κνξθή θαηή-
ρεζεο, κε φινπο ηνπο θηλδχλνπο πνπ θάηη ηέηνην ζπλεπάγεηαη (Matthews 2000). Έλαο εθπαη-
δεπηηθφο πνπ έρεη θαηαλνήζεη φηη νη απφςεηο ηνπ ή νη απφςεηο πνπ εθθξάδνληαη ζε θάπνην 
δηδαθηηθφ βηβιίν απνηεινχλ κφλν κηα άπνςε απφ ηηο πνιιέο, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αληηκεησ-

3
 ε απηφ ην πιαίζην έρνπλ ελδηαθέξνλ νη εηθφλεο γηα ηελ επηζηήκε πνπ παξνπζηάδνπλ ηα δηδα-

θηηθά βηβιία, ζην βαζκφ πνπ απηά επεξεάδνπλ ηνλ ηξφπν πνπ δηεμάγεηαη ε δηδαζθαιία. Γηα παξά-
δεηγκα ην βηβιίν ησλ Καξαπαλαγηψηε et al. (1998) αλαθέξεη ζηε ζειίδα 24: «Δπηζηεκνληθφο είλαη 
ν ηζρπξηζκφο πνπ κπνξεί πηζαλφλ λα απνδεηρζεί ιαλζαζκέλνο κε θάπνην πείξακα. Μηα ηδέα πνπ 
δελ κπνξεί λα δηαςεπζηεί κε ην πείξακα κπνξεί λα κελ είλαη ιαλζαζκέλε, αιιά ζίγνπξα δελ 
είλαη γηα ηηο θπζηθέο επηζηήκεο επηζηεκνληθή». Πξνηείλεη δειαδή σο κνλαδηθή κηα ζέζε γηα ηε 
δηάθξηζε ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο θνληηλή ζηηο απφςεηο ηνπ Popper. 
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πίζεη δηαθνξεηηθά ηε δηδαζθαιία ηνπ θαη ηηο απφςεηο ησλ καζεηψλ ηνπ, ρσξίο λα ζεσξεί 
ιαλζαζκέλεο φζεο δελ ηαπηίδνληαη κε ηηο δηθέο ηνπ.  

Μεηαζρεκαηηζκφο ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ 

ηελ πεξίπησζε ηψξα πνπ επηιεγεί λα αξζεί ε αληίζεζε κεηαμχ ησλ αληηιήςεσλ νξηζκέλσλ 
εθπαηδεπηηθψλ θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ κε ην δεχηεξν ηξφπν, κέζσ δειαδή ηνπ κε-
ηαζρεκαηηζκνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ αλαθέξακε πξνεγνπ-
κέλσο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα γίλνπλ κηα ζεηξά απφ ζπγθεθξηκέλεο παξαηεξήζεηο θαη πξν-
ηάζεηο. Μηα θαηεχζπλζε γηα παξάδεηγκα πνπ ζα επηηξέςεη ηελ παξαγσγή δηδαθηηθνχ πιηθνχ 
ζπκβαηνχ κε ηηο απφςεηο θαη ησλ δχν κεγάισλ νκάδσλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη ε επηινγή ηεο 
χπαξμεο πνιιαπινχ δηδαθηηθνχ πιηθνχ, έηζη ψζηε λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα επηινγήο ηνπ 
θαηάιιεινπ απφ ηνλ θάζε εθπαηδεπηηθφ. Δπίζεο, γηα λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα χπαξμεο ε-
λαιιαθηηθνχ δηδαθηηθνχ πιηθνχ κε ηελ έλλνηα πνπ πξναλαθέξζεθε, είλαη απαξαίηεην ηα πξν-
γξάκκαηα ζπνπδψλ λα έρνπλ ηέηνηα κνξθή πνπ λα επηηξέπνπλ ηε ζπλχπαξμε απηψλ ησλ 
δηαθνξεηηθψλ δηδαθηηθψλ πιηθψλ.  

Μπνξνχκε κάιηζηα λα πεξηγξάςνπκε ζε απηφ ην πιαίζην ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 
δηδαθηηθνχ πιηθνχ πνπ είλαη θαηάιιειν γηα ηελ θάζε κία απφ ηηο δχν νκάδεο εθπαηδεπηηθψλ 

πνπ πεξηγξάθεθαλ πξνεγνπκέλσο.  

χκθσλα ινηπφλ κε φζα πξναλαθέξζεθαλ, γηα λα ηαηξηάδεη ην δηδαθηηθφ πιηθφ κε ηηο αληηιή-

ςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο πξψηεο νκάδαο ζα πξέπεη λα έρεη ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 

α) Να επηηξέπεη ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο κεζφδνπ ηεο δηάιεμεο γηα ηελ «παξάδνζε» ηνπ καζή-
καηνο, λα επηηξέπεη ηε δηδαζθαιία κέζσ κηθξψλ βεκάησλ θαη λα πεξηιακβάλεη έλα πιήζνο 
αζθήζεσλ θαη πξνβιεκάησλ ψζηε λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα εμάζθεζεο ησλ καζεηψλ. Μέζσ 
απηήο ηεο εμάζθεζεο επηηπγράλεηαη ε κάζεζε, ζχκθσλα κε απηνχο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 
Δπίζεο ε δηδαζθαιία κε κηθξά βήκαηα θαη κέζσ αζθήζεσλ θαη πξνβιεκάησλ ηαηξηάδεη κε 
αληηιήςεηο ηζρπξήο πεξηράξαμεο. Έηζη επηηπγράλεηαη θαη ν βαζηθφο ζηφρνο ηεο εθπαίδεπζεο 
ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο (γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο απηήο ηεο νκάδαο) πνπ έρεη λα θάλεη κε ηελ 
αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο επίιπζεο αζθήζεσλ θαη πξνβιεκάησλ. 

β) Να πξνβιέπεη εξγαζηεξηαθέο δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο λα εμαζθνχλ ηνπο καζεηέο ζηελ 
αθξηβή παξαηήξεζε θαη ζηελ νξζή θαηαγξαθή ησλ πεηξακαηηθψλ δεδνκέλσλ, κηαο θαη γηα 
απηή ηελ νκάδα ε παξαηήξεζε είλαη νπδέηεξε θαη έρεη ηνλ θπξίαξρν ξφιν ζηελ επηζηεκνληθή 
δηαδηθαζία. Γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ έρνπλ απηέο ηηο αληηιήςεηο, είλαη ζεκαληηθφ λα 
είλαη φζν ην δπλαηφ ζσζηφηεξε απφ επηζηεκνληθή ζθνπηά ε πεηξακαηηθή δηαδηθαζία πνπ 
επηιέγεηαη θαη επίζεο είλαη πνιχ ζεκαληηθφ ηφζν ε ίδηα ε δηαδηθαζία φζν θαη νη ζπζθεπέο 
θαη ηα φξγαλα κέηξεζεο λα δίλνπλ αθξηβείο κεηξήζεηο, γηαηί ζε απηέο ζηεξίδεηαη φιε ε ιεη-
ηνπξγία ηνπ πεηξάκαηνο. Δπίζεο είλαη θαιφ ηα πεηξάκαηα λα είλαη ησλ εμήο δχν ηχπσλ: 

«Απνθαζηζηηθνχ» ραξαθηήξα, δειαδή ηα δεδνκέλα λα βνεζνχλ λα επηιεγεί πνηα 
άπνςε είλαη ε ζσζηή κε έλαλ άκεζν ηξφπν θαη ρσξίο ζηελ νπζία λα ρξεηάδεηαη εξκε-
λεία ηνπο. 

Σχπνπ «θαζνδεγνχκελεο αλαθάιπςεο» ή επηβεβαησηηθά κε απζηεξή θαζνδήγεζε, 
δειαδή ηα δεδνκέλα λα επηηξέπνπλ λα αλαθαιπθζεί ή λα επηβεβαησζεί θάπνηνο επη-
ζηεκνληθφο λφκνο, ζην πιαίζην πάληα κηαο δηδαζθαιίαο κε ηζρπξή πεξηράξαμε. 

γ) Μπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη project θαηά ηε δηδαζθαιία αξθεί λα είλαη απζηεξά 
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θαζνδεγνχκελα ή λα κελ παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηδαζθαιία.  

δ) Ζ δηαζεκαηηθφηεηα ή ε δηεπηζηεκνληθφηεηα (Απνζηφινπ et al., 2004) έρεη αμία θπξίσο φηαλ 
πεξηνξίδεηαη ζην εζσηεξηθφ ησλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ. Γελ έρεη δηδαθηηθή αμία ε ζπζρέηηζε 
π.ρ. ηεο θπζηθήο κε ηελ ηζηνξία ή ηελ θνηλσληνινγία γηαηί νη θπζηθέο επηζηήκεο είλαη γηα 
πνιινχο απφ απηνχο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κηα ηδηαίηεξε κνξθή γλψζεο κε κεγαιχηεξε εγθπ-
ξφηεηα απφ ηηο ππφινηπεο θαη θπξίσο αλαπηχζζεηαη κέζσ δηαδηθαζηψλ πνπ δελ έρνπλ θνη-
λσληθφ ραξαθηήξα αιιά ππαθνχνπλ ζε κηα απζηεξή εζσηεξηθή νξζνινγηθφηεηα. 

Αληίζηνηρα, ην δηδαθηηθφ πιηθφ πνπ θαίλεηαη πην ζπκβαηφ κε ηηο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηη-

θψλ πνπ εληάζζνληαη ζηε δεχηεξε νκάδα ζα πξέπεη λα έρεη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 

α) Να επηηξέπεη ή λα πξνσζεί θαη ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία θαη λα επηθεληξψλεηαη 
ζε δηαδηθαζίεο πνπ δηεπθνιχλνπλ ελλνηνινγηθέο αιιαγέο. Να επηηξέπεη ηελ πην απηφλνκε 
δξαζηεξηφηεηα ησλ καζεηψλ θαη λα θαηεπζχλεη ηε δηδαζθαιία θαη πξνο ηελ αλάπηπμε κεηα-
γλσζηηθψλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ. Να πεξηέρεη έλα πιήζνο απφ έλζεηα ηα νπνία ζα βνε-
ζνχλ ηνπο καζεηέο λα παξέκβνπλ ζηελ επηινγή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ καζήκαηνο ζχκθσλα 
κε ηα ελδηαθέξνληά ηνπο. 

β) Ζ επηζηήκε λα παξνπζηάδεηαη κέζα ζην ηζηνξηθφ ηεο πιαίζην (παξά ηηο αληηξξήζεηο ηνπ 

Kuhn!), γηα παξάδεηγκα κε κεζφδνπο ζαλ θαη απηέο πνπ πξνηείλεη ν Matthews (1994). 

γ) Οη καζεηέο λα εμαζθνχληαη ζηα ζηνηρεία ηνπ Παξαδείγκαηνο - Τπνδείγκαηνο κέζσ ηεο 
κειέηεο παξαδεηγκάησλ πνπ δείρλνπλ πψο επηιχνληαη αζθήζεηο θαη πξνβιήκαηα θαη πψο 
πξαγκαηνπνηνχληαη νη εξγαζηεξηαθέο δξαζηεξηφηεηεο ζην πιαίζην ηνπ Παξαδείγκαηνο. 

δ) Δπίζεο νη εξγαζηεξηαθέο δξαζηεξηφηεηεο ζα πξέπεη λα είλαη εληαγκέλεο ζηνλ θνξκφ ηεο 
δηδαζθαιίαο (θαη φρη λα ππάξρεη κηα ηδηαίηεξε εξγαζηεξηαθή δηδαζθαιία ή κηα ηδηαίηεξε 
δηδαθηηθή ψξα γηα ηελ εξγαζηεξηαθή δηδαζθαιία) εμππεξεηψληαο θπξίσο δχν ζηφρνπο πνπ 
πξναλαθέξζεθαλ: ηελ επίηεπμε ελλνηνινγηθψλ αιιαγψλ θαη ηελ εθκάζεζε θαη εμάζθεζε ζε 
ζηνηρεία ηνπ Παξαδείγκαηνο. 

ε) Αθφκα θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ εξγαζηεξηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ δελ έρεη ηφζε ζε-
καζία ε αθξίβεηα ησλ κεηξήζεσλ αιιά ε αθνινπζνχκελε κέζνδνο ε νπνία δελ είλαη απαξαί-
ηεην λα είλαη ζε θάζε πεξίπησζε ή γηα ηνλ θάζε καζεηή ε ίδηα. Αληίζεηα, ε θάζε νκάδα καζε-
ηψλ ζα πξέπεη λα ελζαξξχλεηαη λα αθνινπζήζεη δηαθνξεηηθέο δηαδηθαζίεο, πάληα ζην πιαί-
ζην ηνπ Παξαδείγκαηνο. Θα πξέπεη δειαδή θαη ζε απηήλ ηελ πεξηνρή λα ελζαξξχλεηαη ε 
πξσηνβνπιία ησλ καζεηψλ. Δπίζεο ζα πξέπεη λα δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε δηαδηθαζία 
«εξκελείαο» ησλ πεηξακαηηθψλ δεδνκέλσλ: ηα δεδνκέλα δελ ππάξρνπλ αλεμάξηεηα απφ ηελ 
εξκελεία ηνπο θαη απηή ε εξκελεία εμαξηάηαη θαη πάιη απφ ην Παξάδεηγκα. Τπφ απηή ηελ 
έλλνηα δελ έρνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ πεηξάκαηα κε ζηφρν ηελ «επηβεβαίσζε» ή ηελ 
«αλαθάιπςε» θάπνηνπ λφκνπ. 

ζη) Σα project έρνπλ ηδηαίηεξε αμία γηαηί επηηξέπνπλ ηελ νκαδηθή εξγαζία θαζψο θαη ηελ αλά-
ιεςε πξσηνβνπιηψλ απφ ηνπο καζεηέο. Δπηηξέπνπλ ζηνπο καζεηέο λα γλσξίζνπλ πιεξέ-
ζηεξα ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ Παξαδείγκαηνο. Γίλνπλ ρψξν γηα ηε ρξήζε κεηαγλσζηηθψλ 
δεμηνηήησλ. Δπηηξέπνπλ ηε ραιάξσζε ηεο πεξηράξαμεο. Δπίζεο ε δηαζεκαηηθφηεηα ή ε δηεπη-
ζηεκνληθφηεηα έρεη ηδηαίηεξε αμία γηαηί επηηξέπεη ηε ζπζρέηηζε πεξηνρψλ ηεο γλψζεο πνπ 
αιιεινεμαξηψληαη θαη είλαη δπλαηή αθνχ ζε ηειηθή αλάιπζε ε γλψζε πνπ πξνζθέξνπλ νη 
θπζηθέο επηζηήκεο δελ είλαη πνηνηηθά δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ ή πην αμηφπηζηε απφ ηε γλψζε 
πνπ πξνζθέξνπλ π.ρ. νη αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο, ζχκθσλα κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο εθπαη-
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δεπηηθνχο πνπ εληάζζνληαη ζε απηήλ ηελ νκάδα. Σα project είλαη έλα θαιφ κέζν γηα ηελ 
πξαγκαηνπνίεζε δηαζεκαηηθήο ή δηεπηζηεκνληθήο δηδαζθαιίαο. 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΙΚΑ 

Δμεηάζηεθαλ δχν δπλαηφηεηεο «αληηζηνίρεζεο» ησλ αληηιήςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηα 
πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαη ην δηδαθηηθφ πιηθφ: είηε ε πξνζπάζεηα γηα κεηαηξνπή ησλ αληηιή-
ςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ είηε ε κεηαηξνπή ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ θαη ηνπ δηδαθηηθνχ 
πιηθνχ. Γελ είλαη απαξαίηεην ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο λα επηιεγεί ε ίδηα θαηεχζπλζε. Γηα 
παξάδεηγκα, ίζσο ε δεχηεξε δπλαηφηεηα λα είλαη πξνηηκφηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε ζηελ 
πεξίπησζε πνπ ε ζπδήηεζε αθνξά ηνπο ελ ελεξγεία (θαη φρη ηνπο ππνςήθηνπο) εθπαηδεπηη-
θνχο. Αλ ζέινπκε θαη‟ αξρήλ φινη νη εθπαηδεπηηθνί λα κπνξνχλ λα δηδάμνπλ φζν ην δπλαηφ 
πην απνηειεζκαηηθά, ζα πξέπεη λα γίλεη θαηαλνεηφ φηη δελ είλαη εχθνιν νη ελ ελεξγεία εθπαη-
δεπηηθνί λα πξνζαξκνζηνχλ ζην δηδαθηηθφ πιηθφ. Κπξίσο ζα πξέπεη λα γίλεη ην αληίζηξνθν, 
ηνπιάρηζηνλ ζηελ πεξίπησζε πνπ ζέινπκε λα έρνπκε απνηειέζκαηα ζρεηηθά γξήγνξα. Ζ 
πξνζαξκνγή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε λέεο κνξθέο δηδαζθαιίαο είλαη κηα αξγή δηαδηθαζία ε 
νπνία ζπλήζσο πξνυπνζέηεη αιιαγή αληηιήςεσλ πνπ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο έρνπλ βαζηέο 
ξίδεο. χκθσλα κε νξηζκέλεο έξεπλεο απηέο νη αληηιήςεηο έρνπλ δεκηνπξγεζεί απφ ηελ επνρή 
πνπ νη εθπαηδεπηηθνί ήηαλ καζεηέο ή ζπνπδαζηέο (Pajares 1992, Hewson & Hewson 1989). 
Άξα νη φπνηεο αιιαγέο ζηηο αληηιήςεηο θξίλνληαη απαξαίηεηεο, ίζσο ζα πξέπεη θπξίσο λα 
επηδηψθνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ ππνςήθησλ εθπαηδεπηηθψλ γηαηί ηφηε ππάξρεη κεγαιχηεξε 
πηζαλφηεηα ε παξέκβαζε λα είλαη επηηπρήο θαη επίζεο γηαηί ηφηε ε φπνηα παξέκβαζε δελ 
δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο. χκθσλα κε απηή ηε 
γξακκή ζθέςεο είλαη ίζσο πξνηηκφηεξν λα βνεζεζεί έλαο «παξαδνζηαθφο» ελ ελεξγεία εθ-
παηδεπηηθφο λα πξαγκαηνπνηήζεη έλα απνηειεζκαηηθφ «παξαδνζηαθφ» κάζεκα παξά λα 
ππνρξεσζεί λα πξαγκαηνπνηήζεη έλα κάζεκα πην ζχγρξνλεο κνξθήο γηαηί ζα είλαη αλαπν-
ηειεζκαηηθφο ζε έλαλ ηέηνην ξφιν. Ζ πξνψζεζε πην ζχγρξνλσλ κνξθψλ δηδαζθαιίαο ίζσο 
είλαη νξζνινγηθφηεξν λα επηδησρζεί θπξίσο κέζσ λεφηεξσλ εθπαηδεπηηθψλ ή εθπαηδεπηηθψλ 
πνπ έρνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα λα εκπιαθνχλ ζε δηαδηθαζίεο εθπαίδεπζεο, θαηάξηηζεο 
θαη απηνκφξθσζεο.  
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ΠΔΡΙΛΖΦΖ: ηελ εξγαζία απηή κειεηψληαη αληηιήςεηο κειινληηθψλ λεπηαγσγψλ γηα ηε ζρέ-
ζε ηνπ θχινπ κε ηελ δηδαζθαιία ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ. ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ θνηηή-
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ηερλνινγηθή θαηεχζπλζε ηνπ ιπθείνπ. Ζ θαηαγξαθή ησλ απφςεψλ ηνπο έγηλε κε εξσηεκαην-
ιφγην ην νπνίν πεξηείρε εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ. Μηα πνηνηηθή αλάιπζε ησλ απνηειεζκά-

ησλ αλέδεημε νξηζκέλεο ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο. 

ΛΔΞΔΙ-ΚΛΔΙΓΙΑ: θχιν, δηδαζθαιία θπζηθψλ επηζηεκψλ, εθπαηδεπηηθνί, πξνζρνιηθή εθπαί-
δεπζε 

 

ΘΔΧΡΖΣΙΚΖ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΙΚΖ 

Οη ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο γηα ηνλ ξφιν, ηνλ πξννξηζκφ, ηελ εθπαηδεπηηθή θαη θνηλσληθή 
έληαμε ησλ δχν θχισλ ζπγθξνηνχληαη απφ πνιχ κηθξή ειηθία ηφζν ζην πιαίζην ηεο νηθνγέ-
λεηαο φζν θαη ζε απηφ ηεο εθπαίδεπζεο. Ο ξφινο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ αλαπαξαγσγή ή 
ηελ αλαηξνπή ησλ αληηιήςεσλ απηψλ είλαη θαζνξηζηηθφο θαζψο νη ζηάζεηο θαη νη αληηιήςεηο 
ηνπο δηακνξθψλνπλ ην επξχηεξν ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, αιιά, επίζεο, νη δηδαθηηθέο ηνπο πξα-
θηηθέο επεξεάδνπλ ηα παηδηά ηα νπνία ηείλνπλ λα εζσηεξηθεχνπλ ηηο πξνζδνθίεο, ηηο ζπκπε-
ξηθνξέο θαη ηηο ζθέςεηο ησλ δαζθάισλ ηνπο θαη λα αληαπνθξίλνληαη ζε απηέο (Γειεγηάλλε & 
Εηψγνπ, 1993, 1997). ηελ πξννπηηθή απηή ζπρλά αληηκεησπίδνπκε εηδηθά δεηήκαηα ζρεηηδφ-
κελα κε επηκέξνπο δηδαθηηθά αληηθείκελα, κε εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ κεηαμχ απηψλ, ηηο θνηλσλη-
θέο θαη εθπαηδεπηηθέο αλαπαξαζηάζεηο γηα ην ελδηαθέξνλ, ηηο ζηάζεηο θαη ηηο επηδφζεηο αγν-
ξηψλ θαη θνξηηζηψλ ζηα "ζεηηθά" θαη ηα "ζεσξεηηθά" καζήκαηα. ηελ θνηλή ζέα θαη ζηηο θαζε-
κεξηλέο θνηλσληθέο αλαπαξαζηάζεηο, θαηαιιειφηεξα γηα ηα ζεηηθά καζήκαηα ζεσξνχληαη ηα 
αγφξηα, ελψ πηζηεχεηαη φηη ζηα ζεσξεηηθά καζήκαηα δηαθξίλνληαη ζπλήζσο ηα θνξίηζηα 
(Γειεγηάλλε θ. άι., 2000. Φξφζε & Κνπηκηδή, 2004. Παπαπάλνπ, Ραβάλεο & Γειεγηάλλε, 
2007). Χζηφζν, αθφκα θαη αλ απηφ ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο παξαηεξείηαη θαη επηβεβαηψλε-
ηαη, δελ απνηειεί γελεηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ αιιά θνηλσληθή θαηαζθεπή. 

Γηα παξάδεηγκα, ζχκθσλα κε ηελ Δ. Σξέζζνπ (1995) ε δηαθνξνπνίεζε σο πξνο ηελ επίδν-
ζε ζηα καζεκαηηθά έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη νη εθπαηδεπηηθνί δίλνπλ έκθαζε πεξηζζφηεξν 
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ζηελ κεηάδνζε γλψζεσλ, θαη φρη ηφζν ζηελ θαιιηέξγεηα ζεηηθήο ζηάζεο απέλαληη ζην ζπγθε-
θξηκέλν γλσζηηθφ αληηθείκελν. πγρξφλσο, ηα καζεκαηηθά ζην ζρνιείν παξνπζηάδνληαη σο 
έλα κάζεκα πςειήο αθαίξεζεο ρσξίο απηαπφδεηθηε ζρέζε κε ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν. Έηζη 
εληζρχεηαη ν ξφινο ησλ δηδάζθφλησλ/νπζψλ, ελψ απνζαξξχλεηαη ε ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή 
ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζηελ αλαθάιπςε ησλ καζεκαηηθψλ ηδεψλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν δεκηνπξ-
γνχληαη θάπνηεο αλαπφθεπθηεο δπζθνιίεο γηα ηνπο καζεηέο/ηξηεο, ηηο νπνίεο άιινηε θαηαθέξ-
λνπλ λα μεπεξάζνπλ θαη άιινηε φρη. Καζψο, φκσο, ηα αγφξηα ελζαξξχλνληαη λα αλαιακβά-
λνπλ απφ πνιχ λσξίο πξσηνβνπιίεο, λα δηαηππψλνπλ εξσηήκαηα θαη γεληθφηεξα λα εθθξά-
δνπλ ηελ άπνςε ηνπο, έρνπλ θάπνηεο επηπιένλ πξνυπνζέζεηο γηα ηελ θαιχηεξε επίδνζή ηνπο 
ζηα καζεκαηηθά, ζε αληίζεζε κε ηα θνξίηζηα πνπ παξνπζηάδνληαη πεξηζζφηεξν ζπγθαηαβα-
ηηθά θαη ιηγφηεξν ελεξγεηηθά, ρσξίο πάληα απηφ λα απνηειεί ηνλ θαλφλα. 

Σν δήηεκα, ινηπφλ, ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο θαη πξνηίκεζεο ζηα δηάθνξα καζήκαηα θαζίζηα-
ηαη πξσηίζησο δήηεκα εθπαηδεπηηθνχ θαη δηδαθηηθνχ πιαηζίνπ θαη ζπλεηδεηήο δξαζηεξηφηε-
ηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Tsitouridou, 1999. Bagakis, Balaska, Komis & Ravanis, 2006). Απφ 
ηελ πξνζρνιηθή αθφκα εθπαίδεπζε ή κάιινλ θπξίσο ζε απηή, νη εθπαηδεπηηθνί θαινχληαη λα 
δεκηνπξγήζνπλ πεξηβάιινληα ηα νπνία επλννχλ ηηο ίζεο επθαηξίεο ζε φια ηα παηδηά θαη γηα 
φιεο ηηο γλσζηηθέο πεξηνρέο. Καζνξηζηηθφ ξφιν ζε απηφ παίδνπλ νη ζηάζεηο, νη αληηιήςεηο 
θαη νη πξαθηηθέο ησλ ίδησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο γηα δεηήκαηα ζρεηη-

δφκελα κε ηα ζηεξεφηππα σο πξνο ην θχιν θαη ηε κάζεζε. 

Ζ ζρεηηθή ζεκαηνινγία έρεη απαζρνιήζεη ηελ έξεπλα κε ελ ελεξγεία θαη κειινληηθνχο/έο εθ-
παηδεπηηθνχο ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο θαη έρνπλ κειεηεζεί δηάθνξεο φςεηο ηεο. ηελ έξεπλα 
ηελ νπνία παξνπζηάδνπκε εδψ επηρεηξείηαη ε πξνζέγγηζε απφςεσλ θαη ζηάζεσλ κειινληη-
θψλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο γηα ην δήηεκα ηεο πξνζέγγηζεο ησλ ζρνιηθψλ 
θπζηθψλ επηζηεκψλ απφ ηα δχν θχια, ζε ζρέζε κε ηελ επηινγή θαηεχζπλζεο ζπνπδψλ, ησλ 
ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο, ζην Λχθεην. Ο εξεπλεηηθφο απηφο πξνζαλαηνιηζκφο επηιέρηεθε 
γηαηί επηηξέπεη ηε επέθηαζε ησλ ζρεηηθψλ ζπδεηήζεσλ πξνο λέα εξσηήκαηα, φπσο γηα πα-
ξάδεηγκα, ηελ ελδερφκελε ζρέζε ησλ ζρνιηθψλ επηινγψλ κε ηηο ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο ή 
ηελ εκβέιεηα ηεο παξεκβαηηθήο δξάζεο ησλ ζπνπδψλ ζηα παλεπηζηεκηαθά Σκήκαηα Δπηζηε-
κψλ ηεο Δθπαίδεπζεο θαη ηεο Αγσγήο ζηελ Πξνζρνιηθή Ζιηθία.  

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΚΖ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΙΚΖ 

ηελ έξεπλα έιαβαλ κέξνο 52 θνηηήηξηεο ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηεκψλ ηεο Δθπαίδεπζεο θαη ηεο 
Αγσγήο ζηελ Πξνζρνιηθή Ζιηθία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ, εθ ησλ νπνίσλ νη 21 ήηαλ ηνπ 
Γ΄ θαη νη 31 ηνπ Γ΄ έηνπο. Οη θνηηήηξηεο απηέο είραλ ηθαλνπνηεηηθή εκπεηξία απφ ηελ εξγαζία 
ηνπο ζε ζρνιηθέο ηάμεηο λεπηαγσγείνπ ζην πιαίζην ηεο πξαθηηθήο ηνπο άζθεζεο ην δείγκα 
καο ππήξραλ 39 θνηηήηξηεο πξνεξρφκελεο απφ ηε ζεσξεηηθή θαηεχζπλζε θαη 13 απφ ηε ζεηη-
θή ή ηελ ηερλνινγηθή θαηεχζπλζε. Γηα ηελ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε εξσηε-
καηνιφγην 19 εξσηήζεσλ θιεηζηνχ ηχπνπ, νη νπνίεο εμεηάδνπλ ζέκαηα φπσο νη, σο πξνο ην 
θχιν, αληηιήςεηο θαη ζηάζεηο ησλ κειινληηθψλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ην ζέκα ησλ ζρέζεσλ ησλ 
παηδηψλ ηνπ λεπηαγσγείνπ κε ηηο θπζηθέο επηζηήκεο, νη ζρεηηθέο πξαθηηθέο πνπ πξφθεηηαη λα 
αζθήζνπλ σο κειινληηθέο λεπηαγσγνί θαζψο επίζεο θαη νη απφςεηο ησλ θνηηεηξηψλ γηα 
γεληθφηεξα δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα αγφξηα θαη ηα θνξίηζηα. Ζ δνκή θαη ην πεξηερφκε-
λν ησλ εξσηήζεσλ αληιήζεθαλ απφ έλα εμαηξεηηθά γφληκν εξγαιείν επηηπρψο δνθηκαζκέλν 
κε εθπαηδεπηηθνχο (Φξφζε, 2002. Φξφζε & Γειεγηάλλε-Κνπτκηδή, 2002). Σα εξσηεκαηνιφγηα 
ζπκπιεξψζεθαλ αλψλπκα θαηά ηελ δηάξθεηα παλεπηζηεκηαθψλ παξαδφζεσλ.  
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ηελ εξγαζία απηή, παξνπζηάδνπκε ηα απνηειέζκαηα ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηηο ζηάζεηο 
θαη ηηο αληηιήςεηο ησλ θνηηεηξηψλ γηα δεηήκαηα δπλαηνηήησλ θαη επηδφζεσλ ησλ παηδηψλ 
ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο σο πξνο ην θχιν. Ο δηεξεπλεηηθφο ραξαθηήξαο ηεο πξνζπάζεηαο 
απφ ηε κηα πιεπξά καο νδήγεζε ζην πεξηνξηζκέλν εχξνο ηνπ δείγκαηνο θαη απφ ηελ άιιε 
καο επέβαιε πνηνηηθνχ ραξαθηήξα αλάιπζε. 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Αγφξηα θαη θνξίηζηα κπξνζηά ζηε κάζεζε   

Δδψ αληρλεχνληαη γεληθφηεξεο απφςεηο ησλ κειινληηθψλ λεπηαγσγψλ γηα ηηο δηαθνξέο σο 
πξνο ην θχιν ζε δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε κάζεζε. Οη πξνηεηλφκελεο απφςεηο έρνπλ 
ηε κνξθή ραξαθηεξηζηηθψλ ζηεξενηππηθψλ αληηιήςεσλ γηα ηελ ζπγθέληξσζε, ηελ ηθαλφηεηα 
θιπ. Απφ ηηο θνηηήηξηεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε ζεσξεηηθή θαηεχζπλζε ην 51,3% δηαθσλεί 
κε ηελ άπνςε φηη ηα αγφξηα είλαη πην έμππλα απφ ηα θνξίηζηα, ελψ αληηζέησο ην κεγαιχηεξν 
πνζνζηφ 53,8% πηζηεχεη φηη ηα θνξίηζηα είλαη πην πξνζεθηηθά. Αθφκα, ην 66,7% ζεσξεί φηη 
θαη ηα δχν θχια είλαη εμίζνπ ηθαλά, αιιά απφ ηελ άιιε πιεπξά ε πιεηνλφηεηα (71,8%) πη-
ζηεχεη φηη ηα αγφξηα είλαη πην απείζαξρα.  

Πίλαθαο 1: Εεηήκαηα κάζεζεο: ζπρλφηεηεο απαληήζεσλ ησλ πξνεξρφκελσλ απφ ηε ζεσξε-

ηηθή θαηεχζπλζε 

 
Πίλαθαο 2: Εεηήκαηα κάζεζεο: ζπρλφηεηεο απαληήζεσλ ησλ πξνεξρφκελσλ απφ ηε ζεηηθή 

θαη ηερλνινγηθή θαηεχζπλζε 

 

 
Γηαθσλψ 

Γελ ππάξρεη 
δηαθνξά 

πκθσλψ 

Σα αγφξηα είλαη πην έμππλα απφ 
ηα θνξίηζηα 

20 (51,3%) 18 (46,2%) 0 (0%) 

Σα θνξίηζηα είλαη πην πξνζεθηηθά 
απφ ηα αγφξηα 

4  (10,3%) 13 (33,3%) 21 (53,8%) 

Σα θνξίηζηα είλαη πην ηθαλά απφ 
ηα αγφξηα 

10  (25,6%) 26 (66,7%) 3 (7,7%) 

Σα αγφξηα έρνπλ πεξηζζφηεξα 
πξνβιήκαηα πεηζαξρίαο  

4  (10,3%) 7 (17,9%) 28 (71,8%) 

 

 
Γηαθσλψ 

Γελ ππάξρεη 
δηαθνξά 

πκθσλψ 

Σα αγφξηα είλαη πην έμππλα απφ 
ηα θνξίηζηα 

7 (53,8%) 6 (46,2%) 0 (0%) 

Σα θνξίηζηα είλαη πην πξνζεθηηθά 
απφ ηα αγφξηα 

2 (15,4%) 4 (30,8%) 7 (53,8%) 

Σα θνξίηζηα είλαη πην ηθαλά απφ 
ηα αγφξηα 

4 (30,8%) 9 (69,2%) 0 (0%) 

Σα αγφξηα έρνπλ πεξηζζφηεξα 
πξνβιήκαηα πεηζαξρίαο  

1 (7,7%) 7 (53,8%) 5 (38,5%) 
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Οη απφςεηο ησλ θνηηεηξηψλ νη νπνίεο πξνέξρνληαη απφ ηελ ζεηηθή ή ηερλνινγηθή θαηεχζπλζε 
έρνπλ ην ίδην πξνζαλαηνιηζκφ κε απηέο ηεο νκάδαο ηεο ζεσξεηηθήο θαηεχζπλζεο. Ζ πιεηνλφ-
ηεηα (53,8%) δελ ζεσξεί φηη ηα αγφξηα είλαη πην έμππλα απφ ηα θνξίηζηα, ην ίδην πνζνζηφ 
ζπκθσλεί φηη ηα θνξίηζηα είλαη πην πξνζεθηηθά απφ ηα αγφξηα θαη ην 69,2% ηζρπξίδεηαη φηη 
θαη ηα δχν θχια είλαη ην ίδην ηθαλά. Χζηφζν εδψ, ζε πεξηζζφηεξεο απφ ηηο κηζέο απαληήζεηο 
(53,8%) δελ αλαγλσξίδεηαη φηη ππάξρνπλ δηαθνξέο ζην δήηεκα ηεο πεηζαξρίαο. 

Σν ελδηαθέξνλ θαη ε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ησλ δχν θχισλ ζε εηδηθά δηδαθηηθά 
αληηθείκελα 

ην εξψηεκα απηφ δεηείηαη ε δηαηχπσζε άπνςεο γηα ην δήηεκα ηνπ ελδηαθέξνληνο θαη ηεο 
ζπκκεηνρήο αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ ζηα δηάθνξα δηδαθηηθά αληηθείκελα ζην ζρνιείν. Δδψ 
εκθαλίδνληαη ηζρπξέο ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο ηφζν ζηηο απαληήζεηο ησλ θνηηεηξηψλ πνπ 
πξνέξρνληαη απφ ηε ζεσξεηηθή θαηεχζπλζε φζν θαη ζε απηέο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε 
ζεηηθή/ηερλνινγηθή θαηεχζπλζε (πίλαθεο 3 θαη 4).  

Πίλαθαο 3: Σα δηδαθηηθά αληηθείκελα (ελδηαθέξνλ θαη ζπκκεηνρή): ζπρλφηεηεο απαληήζεσλ 

ησλ πξνεξρφκελσλ απφ ηε Θεσξεηηθή θαηεχζπλζε 

 
Έηζη, νη πξνεξρφκελεο απφ ηε ζεσξεηηθή θαηεχζπλζε πηζηεχνπλ φηη ζε καζήκαηα φπσο ε 
γιψζζα, ε ζεαηξηθή αγσγή θαη ε κνπζηθή κε πνζνζηφ 61,5%, 66,7% θαη 51,3% αληίζηνηρα, 
ηα θνξίηζηα δείρλνπλ κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ. Αληηζέησο, ζε καζήκαηα φπσο ε θπζηθή θαη ε 
ρεκεία κε 71,8%, ε πιεξνθνξηθή κε 46,2 % θαη ηα καζεκαηηθά κε 74,3%, ε πιεηνλφηεηα απά-
ληεζε πσο ζπκκεηέρνπλ θπξίσο ηα αγφξηα. ηα ππφινηπα γλσζηηθά αληηθείκελα, πηζηεχνπλ 
πσο ην ελδηαθέξνλ είλαη ην ίδην θαη απφ ηα δχν θχια. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, φζεο παξαθνινχζεζαλ ηε  ζεηηθή/ηερλνινγηθή θαηεχζπλζε, ζεσξνχλ 
φηη ζηα καζεκαηηθά (46,2%) θαη ηελ πιεξνθνξηθή (61,5%) ελδηαθέξνληαη θαη ζπκκεηέρνπλ 
πεξηζζφηεξν ηα αγφξηα, ελψ ζηελ γιψζζα (69,2%) ηα θνξίηζηα. ηα ππφινηπα γλσζηηθά 
αληηθείκελα ζεσξνχλ φηη ην ελδηαθέξνλ θαη ησλ δχν θχισλ δελ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξεο δηα-
θνξέο. 

Βιέπνπκε, ινηπφλ, εδψ, πσο παξά ην φηη νη ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο εκθαλίδνληαη θαη ζηηο 
δχν νκάδεο ηνπ δείγκαηνο πεξηζζφηεξν έληνλεο είλαη ζηελ νκάδα ηεο ζεσξεηηθήο θαηεχζπλ-
ζεο, γεγνλφο ην νπνίν απνηππψλεη κηα ελδηαθέξνπζα ηάζε. Ζ ηάζε απηή παξνπζηάδεηαη 

 Αγφξηα Καη ηα δχν Κνξίηζηα 

Γιψζζα 2 (5,1%) 13 (33,3%) 24 (61,5%) 

Μαζεκαηηθά  29 (74,3%) 9 (23,7%) 1 (2,6%) 

Θεαηξηθή Αγσγή 0 (0%) 13 (33,3%) 26 (66,7%) 

Μνπζηθή   2 (5,1%) 17 (43,6%) 20 (51,3%) 

Δηθαζηηθά 0 (0%) 25 (64,1%) 14 (35,9%) 

Φπζηθή-Υεκεία 28 (71,8%) 10 (25,6%) 1 (2,6%) 

Ηζηνξία 2 (5,1%) 20 (51,3%) 17 (43,6%) 

Γεσγξαθία 11 (28,2%) 27 (69,2%) 1 (2,6%) 

Βηνινγία 12 (30,8%) 26 (66,70%) 1 (2,6%) 

Πιεξνθνξηθή 18 (46,2%) 20 (51,3%) 1 (2,6%) 
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ηζρπξφηεξε θπξίσο ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πξνζαλαηνιηζκψλ ησλ θνξηηζηψλ. Δπίζεο, ελδη-
αθέξνλ είλαη ην γεγνλφο φηη νη θνηηήηξηεο κε πξνέιεπζε απφ ηε ζεσξεηηθή θαηεχζπλζε, ζην 
εζσηεξηθφ πιένλ ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ, ελψ αλαγλσξίδνπλ ηε θπζηθή θαη ηε ρεκεία σο 
καζήκαηα ζηα νπνία δείρλνπλ ελδηαθέξνλ ηα αγφξηα, επηιέγνπλ ηε βηνινγία σο κάζεκα θνη-
λνχ ελδηαθέξνληνο. 

Πίλαθαο 4: Σα δηδαθηηθά αληηθείκελα (ελδηαθέξνλ θαη ζπκκεηνρή): ζπρλφηεηεο απαληήζεσλ 

ησλ πξνεξρφκελσλ απφ ηε Θεηηθή θαη Σερλνινγηθή θαηεχζπλζε 

 
Πνην γλσζηηθφ αληηθείκελν "ηαηξηάδεη" θαιχηεξα ζε θάζε θχιν; 

ην εξψηεκα γηα ην πνην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηαηξηάδεη θαιχηεξα ζηα αγφξηα θαη ηα θνξίηζη-
α (Πίλαθεο 5 θαη 6), βιέπνπκε φηη νη θνηηήηξηεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε ζεσξεηηθή θαηεχ-
ζπλζε επηιέγνπλ σο πξνλνκηαθά αληηθείκελα γηα ηα αγφξηα ηα καζεκαηηθά (53,8%), ηε θπζη-
θή θαη ηε ρεκεία (56,4%) θαη ηελ πιεξνθνξηθή (41%) θαη γηα ηα θνξίηζηα ηε γιψζζα (41%), 
ηε ζεαηξηθή αγσγή (51,3%), ηε κνπζηθή (46,2%) θαη ηα εηθαζηηθά (41%). Αληηζέησο ζηε 
ζεηηθή/ηερλνινγηθή θαηεχζπλζε θαηαγξάθνληαη ηζρπξέο ηάζεηο κφλν γηα ηα αγφξηα ζηα καζε-
καηηθά θαη ηε θπζηθή-ρεκεία απφ 46,2%. 

Με ην εξψηεκα απηφ επηρεηξνχκε κηα πξψηε πξνζέγγηζε δχν πιεπξψλ ηαπηνρξφλσο ησλ 
ζηεξενηππηθψλ αληηιήςεσλ. Απηή ησλ γελεηηθψλ πξνθαζνξηζκψλ γηα ηα αγφξηα θαη ηα θνξί-
ηζηα, αιιά θαη ηελ αληίιεςε γηα ηηο εθπαηδεπηηθέο, επαγγεικαηηθέο θαη θνηλσληθέο πξννπηηθέο 
ηνπο. Σα απνηειέζκαηα είλαη ζπκβαηά κε απηά ηεο πξνεγνχκελεο εξψηεζεο γηα ηα ελδηαθέ-
ξνληα θαη ηε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ. Πξάγκαηη θαη εδψ εκθαλίδνληαη ζηεξενηππηθέο αληηιή-
ςεηο θαη ζηηο δχν νκάδεο θαη είλαη ηζρπξφηεξεο γηα ηελ νκάδα ησλ πξνεξρφκελσλ απφ ηε 
ζεσξεηηθή θαηεχζπλζε. Χζηφζν θαη ζηηο δχν νκάδεο ε θπζηθή θαη ε ρεκεία αλαγλσξίδνληαη 
σο αλδξηθφ κάζεκα ελψ γηα ηε βηνινγία θπξηαξρεί ε άπνςε φηη δελ ππάξρεη δηάθξηζε. Δπί-
ζεο, ελδηαθέξνλ ζηνηρείν εδψ, είλαη φηη κφλν ην 1/3 ησλ θνηηεηξηψλ πνπ αθνινχζεζαλ ηε 
ζεηηθή/ηερλνινγηθή θαηεχζπλζε, βιέπνπλ θάπνηα ηδηαίηεξε ηάζε ησλ θνξηηζηψλ πξνο ηα εηθα-
ζηηθά θαη ηε γιψζζα. 

 

 

 Αγφξηα Καη ηα δχν Κνξίηζηα 

Γιψζζα 0 (0%) 4 (30,8%) 9 (69,2%) 

Μαζεκαηηθά  6 (46,2%) 5 (38,5%) 2 (15,4%) 

Θεαηξηθή Αγσγή 0 (0%) 9 (69,2%) 4 (30,8%) 

Μνπζηθή   1 (7,7%) 8 (61,5%) 4 (30,8%) 

Δηθαζηηθά 0 (0%) 8 (61,5%) 5 (38,5%) 

Φπζηθή-Υεκεία 5 (38,5%) 7 (53,8%) 1  (7,7%) 

Ηζηνξία 0 (0%) 10 (76,9%) 2 (15,4%) 

Γεσγξαθία 4 (30,8%) 8 (61,5%) 1 (7,7%) 

Βηνινγία 4 (30,8%) 8 (61,5%) 1 (7,7%) 

Πιεξνθνξηθή 8 (61,5%) 5 (38,5%) 0 (0%) 
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Πίλαθαο 5: Πνην γλσζηηθφ αληηθείκελν "ηαηξηάδεη" θαιχηεξα ζε θάζε θχιν; πρλφηεηεο απα-
ληήζεσλ ησλ πξνεξρφκελσλ απφ ηε Θεσξεηηθή θαηεχζπλζε 

 

Πίλαθαο 6: Πνην γλσζηηθφ αληηθείκελν "ηαηξηάδεη" θαιχηεξα ζε θάζε θχιν; πρλφηεηεο απα-

ληήζεσλ ησλ πξνεξρφκελσλ απφ ηε Θεηηθή θαη Σερλνινγηθή θαηεχζπλζε 

 

Κνξίηζηα θαη αγφξηα κπξνζηά ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο 

Δδψ πξνηείλνληαη κηα ζεηξά απφ ζηεξενηππηθέο θξάζεηο γηα ηε ζρέζε αγνξηψλ θαη θνξη-
ηζηψλ κε ηηο ζρνιηθέο θπζηθέο επηζηήκεο (πίλαθεο 7 θαη 8). Οη θνηηήηξηεο πνπ πξνέξρνληαη 
απφ ηελ ζεσξεηηθή θαηεχζπλζε θαηά ηα 2/3 ηνπο δελ δηαπηζηψλνπλ δηαθνξέο ππέξ ησλ αγν-
ξηψλ ζηελ θαηαλφεζε. Οη κηζέο, πεξίπνπ, απαληήζεηο εληνπίδνπλ ην ίδην ελδηαθέξνλ αγν-
ξηψλ θαη θνξηηζηψλ, ελψ 3 ζηηο 5 θνηηήηξηεο δελ ζθέθηνληαη φηη ππάξρνπλ πην ηζρπξέο αξλε-
ηηθέο ζηάζεηο ζηα θνξίηζηα. Αθφκα, νη κηζέο, πεξίπνπ, θνηηήηξηεο δελ πηζηεχνπλ φηη ηα θνξί-
ηζηα ηα "θαηαθέξλνπλ θαιχηεξα ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο". Σηο ίδηεο ηάζεηο εληνπίδνπκε θαη 
ζηηο πξνεξρφκελεο απφ ηε ζεσξεηηθή/ηερλνινγηθή θαηεχζπλζε θνηηήηξηεο, αιιά εδψ νη επη-
ινγέο πξνο ηελ απνπζία δηαθνξψλ είλαη ζαθέζηεξεο θαη πνζνηηθά ππθλφηεξεο.  

 Αγφξηα Καη ηα δχν Κνξίηζηα 

Γιψζζα 0 (0%) 23 (59%) 16 (41%) 

Μαζεκαηηθά  21 (53,8%) 15 (38,5%) 3 (7,7%) 

Θεαηξηθή Αγσγή 0 (0%) 19 (38,5%) 20 (51,3%) 

Μνπζηθή   1 (2,6%) 20 (51,3%) 18 (46,2%) 

Δηθαζηηθά 0 (0%) 23 (59%) 16 (41%) 

Φπζηθή-Υεκεία 22 (56,4%) 16 (41%) 1 (2,6%) 

Ηζηνξία 1 (2,6%) 23 (59%) 15 (38,5%) 

Γεσγξαθία 8 (20,5%) 29 (74,4%) 2 (5,1%) 

Βηνινγία 13 (33.3%) 21 (53,8%) 5 (12,8%) 

Πιεξνθνξηθή 16 (41%) 21 (53,8%) 2 (5,1%) 

 

 Αγφξηα Καη ηα δχν Κνξίηζηα 

Γιψζζα 0 (0%) 8 (61,5%) 5 (38,5%) 

Μαζεκαηηθά  6 (46,2%) 7 (53,8%) 0 (0%) 

Θεαηξηθή Αγσγή 0 (0%) 1 (76,92%) 3 (23,1%) 

Μνπζηθή   0 (0%) 10 (76,9%) 3 (23,1%) 

Δηθαζηηθά 0 (0%) 8 (61,5%) 5 (38,5%) 

Φπζηθή-Υεκεία 6 (46,2%) 7 (53,8%) 0  (0%) 

Ηζηνξία 0 (0%) 12 (92,3%) 1 (7,7%) 

Γεσγξαθία 2 (15,4%) 11 (84,6%) 0 (0%) 

Βηνινγία 3 (23,1%) 10 (76,9%) 0 (0%) 

Πιεξνθνξηθή 4 (30,8%) 9 (69,2%) 0 (0%) 
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Πίλαθαο 7: Κνξίηζηα θαη αγφξηα κπξνζηά ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο: ζπρλφηεηεο απαληήζε-
σλ ησλ πξνεξρφκελσλ απφ ηε Θεσξεηηθή θαηεχζπλζε 

 
Πίλαθαο 8: Κνξίηζηα θαη αγφξηα κπξνζηά ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο: ζπρλφηεηεο απαληήζε-

σλ ησλ πξνεξρφκελσλ απφ ηε Θεηηθή θαη Σερλνινγηθή θαηεχζπλζε 

 
ΤΕΖΣΖΖ 

Σα απνηειέζκαηα ηεο δηεξεχλεζεο απηήο ηείλνπλ λα αλαδείμνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπ αξρηθνχ 
εξσηήκαηνο πνπ ζέζακε κε βάζε ην νπνίν νη αξρηθέο πξνηηκήζεηο θαηεχζπλζεο ζην Λχθεην 
ησλ κειινληηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο, αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζηάζεηο θαη 
ηηο αληηιήςεηο ηνπο γηα ηε ζρέζε θχινπ θαη Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ ζρνιείνπ. πσο είδα-
κε, ζε γεληθέο γξακκέο, παξά ην φηη ζρεηηθά ζηεξεφηππα βξίζθνπκε θαη ζηηο δχν νκάδεο θνη-
ηεηξηψλ ην δήηεκα απηφ αλαδεηθλχεηαη αξθεηά ηζρπξφηεξν ζηελ νκάδα κε αξρηθή πξνέιεπζε 
απφ ηε ζεσξεηηθή θαηεχζπλζε. Ζ ηάζε απηή πνπ θαηαγξάθεηαη, ζα κπνξνχζε λα εξκελεπηεί 
κε ηε ζηαζεξφηεηα θαη ηελ επηκνλή ησλ αληηιήςεσλ θαη ησλ ζηάζεσλ ησλ θνηηεηξηψλ απφ ηε 

 
Γηαθσλψ 

Γελ ππάξ-
ρεη δηαθνξά 

πκθσλψ 

Σα αγφξηα αληηιακβάλνληαη θαιχηεξα ηηο 
έλλνηεο ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ απφ ηα 
θνξίηζηα 

9 (23,1%) 16 (41%) 14 (35,9%) 

Σα θνξίηζηα ηα θαηαθέξλνπλ θαιχηεξα 
ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο απφ ηα αγφξηα 

20 (51,3%) 18 (46,2%) 1 (2,6%) 

Σα θνξίηζηα δείρλνπλ ελδηαθέξνλ γηα ηηο 
Φπζηθέο Δπηζηήκεο ζηνλ ίδην βαζκφ κε ηα 
αγφξηα 

19 (48,7%) 8 (20,5%) 12 (30,8%) 

Σα θνξίηζηα έρνπλ αξλεηηθή ζηάζε ζε 
ζέκαηα Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ  

15 (38,5%) 8 (20,5%) 15 (30,8%) 

Σν νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ επεξεάδεη ηε 
ζρέζε ησλ θνξηηζηψλ κε ηηο Φπζηθέο 
Δπηζηήκεο 

14  (35,9%) 7 (17,9%) 18 (30,8%) 

 

 
Γηαθσλψ 

Γελ ππάξ-
ρεη δηαθνξά 

πκθσλψ 

Σα αγφξηα αληηιακβάλνληαη θαιχηεξα ηηο 
έλλνηεο ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ απφ ηα 
θνξίηζηα 

3 (23,1%) 9 (69,2%) 1 (7,7%) 

Σα θνξίηζηα ηα θαηαθέξλνπλ θαιχηεξα 
ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο απφ ηα αγφξηα 

2 (15,4%) 11 (84,6%) 0 (0%) 

Σα θνξίηζηα δείρλνπλ ελδηαθέξνλ γηα ηηο 
Φπζηθέο Δπηζηήκεο ζηνλ ίδην βαζκφ κε ηα 
αγφξηα 

2 (15,4%) 7 (53,8%) 4 (30,8%) 

Σα θνξίηζηα έρνπλ αξλεηηθή ζηάζε ζε 
ζέκαηα Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ  

5 (38,5%) 8 (61,5%) 0 (0%) 

Σν νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ επεξεάδεη ηε 
ζρέζε ησλ θνξηηζηψλ κε ηηο Φπζηθέο 
Δπηζηήκεο 

4  (38,5%) 3 (23,1%) 5 (38,5%) 
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ζρνιηθή αθφκα ειηθία. Έλαο ηέηνηνο ζπζρεηηζκφο ζα έζεηε πνιιαπιά εξσηήκαηα γηα ηε θχ-
ζε θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ ζπνπδψλ ζηα Σκήκαηα Δπηζηεκψλ ηεο Δθπαίδεπζεο θαη 
ηεο Αγσγήο ζηελ Πξνζρνιηθή Ζιηθία, ηφζν ζηα δεηήκαηα εθπαίδεπζεο ζηηο θπζηθέο επηζηή-
κεο φζν, θπξίσο, ζηηο εθπαηδεπηηθνχ ραξαθηήξα πξνβιεκαηηθέο γηα ην θχιν. Χζηφζν, ε α-
λακθηζβήηεηα ελδηαθέξνπζα απηή ζπδήηεζε ηελ νπνία αγγίμακε εδψ, απαηηεί δηεπξπκέλεο 
θαη ζπζηεκαηηθέο πνηνηηθέο θαη πνζνηηθέο πξνζεγγίζεηο, αιιά επίζεο κειέηε θαη άιισλ ζρε-
ηηθψλ κεηαβιεηψλ φπσο, γηα παξάδεηγκα, νη αλαπαξαζηάζεηο γηα ηηο κειινληηθέο πξαθηηθέο 
ησλ θνηηεηξηψλ ή θαη αξγφηεξα νη ίδηεο νη πξαθηηθέο ηνπο σο ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθψλ. 
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ΠΔΡΙΛΖΦΖ: Ζ παξνχζα εξγαζία απνηειεί κέξνο κίαο επξχηεξεο έξεπλαο, ε νπνία αθνξά 
ζηελ αλίρλεπζε ησλ γλψζεσλ θαη ησλ ζηάζεσλ πνπ έρνπλ γηα ηε γελεηηθή θαη ηηο ζχγρξνλεο 
βηνηερλνινγηθέο εθαξκνγέο, καζεηέο ηεο Γ‟ ηάμεο ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ απφ αζηηθέο πεξηνρέο 
φιεο ηεο ρψξαο. Πξφθεηηαη γηα κία έξεπλα επηζθφπεζεο, κε εξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ 
έλα ζρεδηαζκέλν απφ εκάο εξσηεκαηνιφγην γλψζεσλ θαη ζηάζεσλ, ην νπνίν ππνβιήζεθε ζε 
έιεγρν αμηνπηζηίαο. Σα πξνθαηαξθηηθά απνηειέζκαηα πνπ παξνπζηάδνπκε εδψ πξνέξρνληαη 
απφ κεξηθά κφλν ζρνιεία ηεο Αηηηθήο. χκθσλα κε απηά, νη γλψζεηο ησλ καζεηψλ ζηε  γελε-
ηηθή είλαη ζρεηηθά πεξηνξηζκέλεο θαη απνθαιχπηνπλ πξνβιήκαηα βαζχηεξεο θαηαλφεζεο. 
ζνλ αθνξά ζηηο ζηάζεηο ηνπο γηα ζχγρξνλεο εθαξκνγέο βηνηερλνινγίαο, φηαλ απηέο δειψ-
λνληαη, εκθαλίδνληαη θπξίσο αξλεηηθέο, κε εμαίξεζε εθαξκνγέο πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε 
ηελ πγεία ηνπ αλζξψπνπ. πκπεξαζκαηηθά, θαίλεηαη λα αλαδεηθλχεηαη ε αλάγθε γηα κία πην 
νπζηαζηηθή πξνζέγγηζε ησλ ζεκάησλ απηψλ ζην ζχγρξνλν ειιεληθφ ζρνιείν, εάλ βέβαηα 
απηφ θηινδνμεί λα πξνεηνηκάζεη πνιίηεο ηθαλνχο λα δηαρεηξηζηνχλ ηηο πξνθιήζεηο πνπ ζέηνπλ 

ε ζχγρξνλε γελεηηθή θαη βηνηερλνινγία ζηελ θαζεκεξηλφηεηά καο. 

ΛΔΞΔΙ-ΚΛΔΙΓΙΑ: Γλψζεηο, ζηάζεηο, γελεηηθή, βηνηερλνινγία, γελεηηθή κεραληθή, καζεηέο 
Λπθείνπ 

 

ΔΙΑΓΧΓΖ 

ινη γλσξίδνπκε φηη έρνπκε κπεη ζε κηα λέα επνρή γηα ηηο βηνεπηζηήκεο θαη ηηο ηερλνινγηθέο 
εθαξκνγέο πνπ ζρεηίδνληαη κε απηέο. Με δεδνκέλν ην ξφιν ησλ ΜΜΔ ζηε δηάδνζε ηεο πιε-
ξνθνξίαο, νη λέεο επηζηεκνληθέο θαη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο πξνσζνχληαη πνιχ γξήγνξα ζην 
θνηλφ, ρσξίο λα ππάξρεη αξθεηφο ρξφλνο γηα ηελ εθιαΐθεπζε ησλ εμειίμεσλ απηψλ θαη γηα 
έλαλ πην νπζηαζηηθφ πξνβιεκαηηζκφ ζε ζρέζε κε ηε ζεκαζίαο ηνπο. Πξάγκαηη, θαζεκεξηλά 
πιένλ δηαβάδνπκε θαη αθνχκε γηα λέεο εμειίμεηο ζηε κνξηαθή γελεηηθή θαη ηε βηνηερλνινγία. 
Νέα γελεηηθά ηεζη, λέεο ζεξαπείεο, λέα είδε «ηξαπεδψλ» φπσο απηέο ησλ βιαζηηθψλ θπηηά-
ξσλ, λέα ηξφθηκα - ηα γλσζηά σο «κεηαιιαγκέλα» -, πξντφληα θισλνπνίεζεο - ηζηνί, 
φξγαλα θαη νξγαληζκνί - ζπλζέηνπλ κία λέα πξαγκαηηθφηεηα κε λέεο δπλαηφηεηεο αιιά θαη 
λέεο πξνθιήζεηο. Μέζα ζε απηήλ, ν ζχγρξνλνο πνιίηεο θαιείηαη λα θάλεη επηινγέο θαη λα 
πάξεη απνθάζεηο γηα λέα δηιήκκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ πγεία ηνπ, ζηελ ππφζηαζή ηνπ σο 
θνηλσληθνχ φληνο θαη ζηε ζρέζε ηνπ κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ. Ζ δηεξεχλεζε ηέηνησλ δηιεκ-
κάησλ γίλεηαη κε βάζε ηηο γλψζεηο, ηηο εκπεηξίεο, ηηο πεπνηζήζεηο θαη ηηο αμίεο ηνπ θαζελφο 
θαη βέβαηα ηελ ηθαλφηεηα θξηηηθήο ζθέςεο πνπ έρεη αλαπηχμεη. 
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Ζ αιιειεπίδξαζε γλψζεσλ θαη ζηάζεσλ απνηειεί έλα ζχγρξνλν ζέκα έξεπλαο ζηελ πεξην-
ρή ηεο δηδαθηηθήο, πνπ εληάζζεηαη ζην γεληθφ πιαίζην ηνπ επηζηεκνληθνχ γξακκαηηζκνχ γηα 
ηνλ ελεξγφ πνιίηε (Εφγθδα, 2008). Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην είλαη ζεκαληηθφ λα γλσξίδνπκε 
πφζν νπζηαζηηθέο είλαη νη γλψζεηο φζσλ βξίζθνληαη πξνο ην ηέινο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθ-
παίδεπζεο θαη ζε πνην βαζκφ ηηο ρξεζηκνπνηνχλ πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζνπλ γηα ζέκαηα 
πνπ ηνπο αθνξνχλ άκεζα ή έκκεζα. Γηεζλψο ππάξρνπλ αξθεηέο εξγαζίεο πνπ εζηηάδνπλ 
ηφζν ζηε γλψζε ηεο «λέαο γελεηηθήο» θαη ηεο βηνηερλνινγίαο πνπ δηαζέηνπλ νη λένη απηήο 
ηεο ειηθίαο (Wood-Robinson, et al. 2000, Lewis & Wood-Robinson, 2000, Lewis, et al. 2000, 
Lewis & Kattmann, 2004, Shirey, 2004), φζν θαη ζηηο ζηάζεηο πνπ απηνί εθθξάδνπλ απέλαληη 
ζε εθαξκνγέο ηεο ζχγρξνλεο βηνηερλνινγίαο (Jallinoja & Aro, 2000, Sadler & Zeidler, 2005).  

Κηλνχκελνη ζε απηφλ ηνλ άμνλα, αλαξσηεζήθακε ζρεηηθά κε ην εάλ θαη θαηά πφζν νη λένη πνπ 
πξνεηνηκάδνληαη κέζα απφ ην ζεκεξηλφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο καο, είλαη ηθαλνί 
λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο θαη ηηο πξνθιήζεηο απηήο ηεο λέαο επνρήο. Πην ζπγθεθξη-
κέλα, ζηφρνο ηεο εξεπλεηηθήο καο πξνζπάζεηαο είλαη λα δηεξεπλήζνπκε ην επίπεδν ησλ γλψ-
ζεσλ πνπ έρνπλ ηειεηφθνηηνη καζεηέο Γεληθνχ Λπθείνπ δηαθφξσλ αζηηθψλ πεξηνρψλ ηεο 
ρψξαο γηα βαζηθέο έλλνηεο γελεηηθήο θαη βηνηερλνινγίαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ζηάζεηο ηνπο 
γηα ζχγρξνλεο βηνηερλνινγηθέο εθαξκνγέο, θαη ηειηθά λα πξνζδηνξίζνπκε εάλ θαη θαηά πφζν 
νη γλψζεηο ησλ καζεηψλ ζπζρεηίδνληαη κε ηε θχζε ησλ ζηάζεψλ ηνπο.  ηελ εξγαζία απηή 
παξνπζηάδνπκε κεξηθά κφλν απφ ηα πξψηα απνηειέζκαηά καο γηα γλψζεηο θαη ζηάζεηο 136 
καζεηψλ 3 Λπθείσλ ηεο Αηηηθήο.  

ΘΔΧΡΖΣΙΚΖ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΙΚΖ 

χκθσλα κε ηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία ζηελ πεξηνρή ηεο δηδαθηηθήο ηεο βηνινγίαο, ε 
θαηαλφεζε ησλ καζεηψλ αλαθνξηθά κε βαζηθέο έλλνηεο γελεηηθήο θαζψο θαη κε ηε δηαδηθαζί-
α ηεο γελεηηθήο κεραληθήο είλαη αξθεηά πξνβιεκαηηθή (Lewis & Wood- Robinson, 2000, 
Lewis et al., 2000, Lewis & Kattmann, 2004, Shirey, 2004, Wood-Robinson et al., 2000). Αληί-
ζηνηρε θαίλεηαη λα είλαη ε εηθφλα θαη γηα ηνπο Έιιελεο καζεηέο πνπ ηειεηψλνπλ ην Λχθεην 
(Γηαζεκήο, 2006). 

Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηνπο Jallinoja & Aro (2000), ε βαζηθή γλψζε γελεηηθήο θαη βηνηερλνιν-
γίαο θαίλεηαη λα δηεπθνιχλεη ηα άηνκα ζηε δηαηχπσζε ζπγθεθξηκέλεο ζηάζεο, αλεμάξηεηα 
απφ ην εάλ απηή είλαη ζεηηθή ή αξλεηηθή. ε κηα ζπγθξηηηθή κειέηε κεηαμχ καζεηψλ ζηελ αλψ-
ηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ζηε Μεγάιε Βξεηαλία θαη ζηελ Σατβάλ δηαπηζηψζεθε φηη νη 
Βξεηαλνί καζεηέο πνπ είραλ δερζεί πεξηζζφηεξε δηδαζθαιία ζηε γελεηηθή κεραληθή θαη είραλ 
πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο λα ζπδεηήζνπλ ζρεηηθά κε απηήλ ήηαλ γεληθά ζεηηθφηεξνη απέλαληί 
ηεο (Chen & Raffan, 1999). Δπηπιένλ, θαίλεηαη φηη ε ζηάζε ησλ καζεηψλ γηα ζέκαηα γελεηη-
θήο ηξνπνπνίεζεο, αθελφο έρεη λα θάλεη κε ηα είδε ησλ νξγαληζκψλ πνπ εκπιέθνληαη ζε 
απηήλ θαη αθεηέξνπ κε ην θχιν ησλ καζεηψλ (Lock & Miles, 1993). Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ηα 
θνξίηζηα εθθξάδνπλ πεξηζζφηεξεο επηθπιάμεηο ζε ζρέζε κε ηα αγφξηα σο πξνο ηα πεηξάκα-
ηα γελεηηθήο ηξνπνπνίεζεο ζε ζειαζηηθά.  

Ο Kelley (1995a) αλαθέξεη φηη ε ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηε βηνηερλνινγία είλαη πηζαλφηεξε 
ζε άηνκα κε πςειφηεξν επίπεδν εθπαίδεπζεο θαη θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο γελεηηθήο. Δπη-
πιένλ, νη Davison et al. (1997), αλαιχνληαο κία ζεηξά απφ έξεπλεο ζηάζεσλ γηα ηε βηνηερλν-
ινγία, ζπκπέξαλαλ φηη ζε πνιιέο απφ απηέο ην επίπεδν ηεο γλψζεο  θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη 
ζεηηθά κε ηελ απνδνρή ηεο βηνηερλνινγίαο, ελψ ζε κεξηθέο θαίλεηαη λα ζπκβαίλεη ην αθξηβψο 
αληίζεην. 
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Σέινο, ζχκθσλα κε ην επξσβαξφκεηξν (2003), ζε ρψξεο ηεο Βφξεηαο Δπξψπεο - φπσο Γαλί-
α, Γεξκαλία θαη Οιιαλδία - φπνπ θαηαγξάθεηαη πςειφηεξν επίπεδν εθπαίδεπζεο θαη ζρεηη-
θήο πιεξνθφξεζεο, ε απνδνρή ηεο βηνηερλνινγίαο είλαη κηθξφηεξε απφ φ,ηη ζε ρψξεο ηεο 
Νφηηαο Δπξψπεο - φπσο Πνξηνγαιία, Ηζπαλία θαη Διιάδα. Δηδηθά γηα ηε ρψξα καο, ην επξσ-
βαξφκεηξν δείρλεη φηη νη Έιιελεο έρνπλ ζε πνιχ κηθξφ πνζνζηφ δηακνξθσκέλε άπνςε γηα 
ηα πξντφληα ηεο ζχγρξνλεο βηνηερλνινγίαο. Πέξα απφ απηά ηα ζηνηρεία φκσο, δελ θαίλεηαη 
λα ππάξρεη θακία  άιιε αληίζηνηρε έξεπλα γηα ηνλ ειιεληθφ πιεζπζκφ.  

Με βάζε ηα παξαπάλσ ινηπφλ, είλαη δπλαηφλ λα ηζρπξηζηεί θαλείο φηη ε ζρέζε κεηαμχ γλψ-
ζεο θαη ζηάζεο, δελ είλαη αθφκε θαιά πξνζδηνξηζκέλε. Αλ θαη αχμεζε ηεο γλψζεο δελ θαί-
λεηαη λα ζεκαίλεη απαξαίηεηα νηθνδφκεζε ζεηηθήο ζηάζεο (Chess, 2002, Gaskell, 2000), 
ελδερνκέλσο ζεκαίλεη νηθνδφκεζε ζηάζεο κε πην ηζρπξά θξηηήξηα, ππφζεζε πνπ ζεσξνχκε 
ζθφπηκν λα ειεγρζεί κε κηα κεγάιεο θιίκαθαο επηζθφπεζε. Έηζη, επηρεηξνχκε λα ζπγθε-
ληξψζνπκε ζηνηρεία γηα ηηο ζηάζεηο ησλ καζεηψλ ηεο ρψξαο καο πνπ ηειεηψλνπλ ηε δεπηεξν-
βάζκηα εθπαίδεπζε απέλαληη ζηηο εθαξκνγέο ηεο ζχγρξνλεο βηνηερλνινγίαο, αιιά θαη γηα ην 
επίπεδν ζην νπνίν νη καζεηέο απηνί θαηαλννχλ βαζηθέο έλλνηεο κνξηαθήο γελεηηθήο πνπ βξί-
ζθνπλ εθαξκνγή ζηε ζχγρξνλε βηνηερλνινγία, ελψ ηειηθφο καο ζηφρνο είλαη ε δηεξεχλεζε 
ηεο πηζαλήο ζπζρέηηζεο γλψζεσλ θαη ζηάζεσλ. 

Σα εξσηήκαηα πνπ καο απαζρνινχλ εδψ είλαη ζπγθεθξηκέλα ηα εμήο: 

Πνηεο είλαη νη γλψζεηο ησλ καζεηψλ ηεο Γ‟ Λπθείνπ αλαθνξηθά κε ηε γελεηηθή θαη ηε βην-

ηερλνινγία; 

Πνηεο είλαη νη ζηάζεηο ησλ καζεηψλ ηεο Γ‟ Λπθείνπ γηα ηηο ζχγρξνλεο βηνηερλνινγηθέο 

εθαξκνγέο; 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ 

Μεζνδνινγηθά ε έξεπλα απηή απνηειεί κία επηζθφπεζε ζε δείγκα 1000 έσο 1300 ηειεηφθνη-
ησλ καζεηψλ Λπθείνπ, νη νπνίνη θνηηνχλ ζε ζρνιεία πφιεσλ φισλ ησλ γεσγξαθηθψλ πεξηθε-
ξεηψλ ηεο ρψξαο καο. Με άιια ιφγηα, ην δείγκα καο αληηζηνηρεί ζην  2% ηνπ καζεηηθνχ πιε-
ζπζκνχ ησλ Γεληθψλ Λπθείσλ ηεο ρψξαο.  

Ζ επηινγή ησλ ζρνιείσλ έγηλε έηζη ψζηε ην δείγκα λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθφ ηεο θαηαλνκήο 
ηνπ πιεζπζκνχ ησλ καζεηψλ ηεο Γ‟ Λπθείνπ αλά γεσγξαθηθή πεξηθέξεηα, φπσο απηή πεξη-
γξάθεηαη απφ ην ΚΔΔ. Ζ δε επηινγή ηεο ηάμεο ησλ καζεηψλ ηνπ δείγκαηνο έγηλε κε θξηηήξηα 
ηφζν ην αλακελφκελν επίπεδν βηνινγηθήο γλψζεο, φζν θαη ην αλακελφκελν επίπεδν σξηκφ-
ηεηαο ζθέςεο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ νηθνδφκεζε αηηηνινγεκέλσλ ζηάζεσλ. 

Γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο, ζρεδηάζακε έλα εξσηεκαηνιφγην ην νπνίν ειέγ-
ρζεθε πηινηηθά  ηφζν σο πξνο ηε δηαηχπσζε ησλ εξσηεκάησλ, φζν θαη σο πξνο ηελ αμηνπη-
ζηία ηνπ κε ηελ ηερληθή “test-retest” (Johnson & Christensen, 2004).  

Αλαιπηηθφηεξα, ην εξσηεκαηνιφγηφ καο απνηειείηαη απφ δχν κέξε: Σν Α‟ κέξνο πεξηέρεη θπξί-
σο θιεηζηέο εξσηήζεηο γελεηηθήο ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηνπ γνληδίνπ, ηε ζρέζε ηνπ κε ην DNA 
θαη ην ρξσκφζσκα, ηε δνκή  θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ. Δπίζεο, πεξηέρεη εξσηήζεηο φπνπ δηεξεπ-
λάηαη ε γλψζε ησλ καζεηψλ γηα ηελ παγθνζκηφηεηα ηνπ γελεηηθνχ θψδηθα, ηελ θπηηαξηθή 
δηαθνξνπνίεζε, ηε βηνηερλνινγία θαη κεξηθέο ζχγρξνλεο εθαξκνγέο ηεο. ην Β‟ κέξνο δηε-
ξεπλψληαη νη ζηάζεηο ησλ καζεηψλ ζε 6 ζπγθεθξηκέλεο βηνηερλνινγηθέο εθαξκνγέο κε εξσηή-
καηα θιεηζηνχ ηχπνπ γηα ηα νπνία φκσο δεηείηαη θαη αηηηνιφγεζε. Οη εθαξκνγέο απηέο είλαη 
νη εμήο: 
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Απνηχπσκα DNA  (DNA fingerprinting) 

Έιεγρνο DNA (DNA Screening) 

Κισλνπνίεζε    

Γνληδηαθή ζεξαπεία  

Βιαζηηθά θχηηαξα  

Γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλα ηξφθηκα 

Σν εξσηεκαηνιφγην έρεη απνζηαιεί ηαρπδξνκηθά ζε 31 ζπλνιηθά ζρνιεία θαη ε ζπγθέληξσζε 
ησλ δεδνκέλσλ βξίζθεηαη ζε εμέιημε. 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ - ΤΕΖΣΖΖ 

Ζ αλάιπζε ησλ πξνθαηαξθηηθψλ απνηειεζκάησλ απφ κεξηθέο κφλν εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκα-
ηνινγίνπ ηεο επηζθφπεζεο δείρλεη - φπσο ήηαλ αλακελφκελν κε βάζε ηελ ππάξρνπζα βηβιη-
νγξαθία - φηη νη γλψζεηο ησλ ηειεηφθνηησλ καζεηψλ ζηε γελεηηθή είλαη αξθεηά πεξηνξηζκέλεο. 
Πην ζπγθεθξηκέλα, ε αληίιεςε ησλ καζεηψλ γηα ζέκαηα φπσο ε ζρέζε γνληδίνπ, ρξσκνζψ-
καηνο θαη DNA είλαη ζαθψο πξνβιεκαηηθή. Γηα παξάδεηγκα, έλα αξθεηά ζεκαληηθφ πνζνζηφ 
καζεηψλ (45,6%) λνκίδνπλ φηη «ηα ρξσκνζψκαηα είλαη ηκήκαηα ησλ γνληδίσλ», κφλν ην 
57,4% πηζηεχνπλ φηη γνλίδηα ππάξρνπλ ζε φια καο ηα θχηηαξα, ελψ αλ θαη ζε πνζνζηφ  
63,2% ζεσξνχλ φηη «φια ηα ζσκαηηθά θχηηαξα ελφο νξγαληζκνχ θέξνπλ ην ίδην γελεηηθφ 
πιηθφ», ηελ πξφηαζε «έλα κπτθφ θχηηαξν πεξηέρεη γνλίδηα γηα ην ρξψκα ησλ καηηψλ» ηελ 
δέρνληαη σο ζσζηή κφλν ην 30,9% (πίλαθαο 1). 

ζνλ αθνξά ζηηο γλψζεηο ηνπο γηα ην αληηθείκελν κειέηεο ηεο βηνηερλνινγίαο θαζψο θαη γηα 
ηε γελεηηθή κεραληθή εηδηθφηεξα, απηέο θαίλεηαη λα είλαη ειαθξψο αληηθαηηθέο. χκθσλα κε 
ηνλ πίλαθα 2, λαη κελ έλα 64,7% αληηιακβάλεηαη ζσζηά ην αληηθείκελν ηεο ζχγρξνλεο βηνηε-
ρλνινγίαο, αιιά κφλν έλα 35,3% ζεσξεί ιάζνο ηελ πξφηαζε πνπ νπζηαζηηθά ηαπηίδεη ηε 
βηνηερλνινγία κε ηε βηνινγία (βι. ΗΗ). Αληίζηνηρα, ελψ ην 61% αληηιακβάλεηαη ζσζηά ην αληη-
θείκελν ηεο γελεηηθήο κεραληθήο, κφλν έλα 27,9% ζεσξεί ιάζνο ηελ πξφηαζε πνπ νπζηαζηηθά 
ηαπηίδεη ηε γελεηηθή κεραληθή κε ηε κνξηαθή βηνινγία (βι. IV).  

Ζ πιεξνθφξεζε ησλ καζεηψλ ζε ζρέζε κε ηηο βηνηερλνινγηθέο εθαξκνγέο δελ είλαη αξθεηά 
θαιή, ελψ πεξηζζφηεξν γλσζηέο θαίλεηαη λα ηνπο είλαη ε «θισλνπνίεζε» θαη ηα «γελεηηθά 
ηξνπνπνηεκέλα ηξφθηκα» (πίλαθαο 3). 
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Πίλαθαο 1 : Απαληήζεηο ζε εξσηήζεηο γλψζεσλ γελεηηθήο 

(Δξσηεκαηνιφγην Α – Δξψηεζε 1  Δ.Α.1)  

 

Πίλαθαο 2. Απαληήζεηο ζε εξσηήζεηο γλψζεσλ βηνηερλνινγίαο (Δξσηεκαηνιφγην 

Α – Δξψηεζε 5  Δ.Α.5) 

 
 

 
σζηφ Λάζνο 

Γελ 
γλσξίδσ 

Η. Σα γνλίδηα βξίζθνληαη ζηα  αλαπαξαγσγηθά καο 
θχηηαξα 

54,4 33,8 11,8 

ΗΗ. Σα γνλίδηα πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηα ραξα-
θηεξηζηηθά καο  

96,3 0,7 2,9 

ΗΗΗ. Σα ρξσκνζψκαηα είλαη ηκήκαηα ησλ γνληδίσλ 45,6 37,5 16,9 

ΗV. Σν DNA ζε έλα θχηηαξν ηνπ δέξκαηφο ζνπ είλαη 
δηαθνξεηηθφ απφ ην DNA ελφο λεπξηθνχ ζνπ θπη-
ηάξνπ 

16,2 67,6 16,2 

V. Γνλίδηα ππάξρνπλ κέζα ζε φια καο ηα θχηηαξα 57,4 25,0 17,6 

VI. Σα γνλίδηα είλαη ππεχζπλα γηα φιεο ηηο ζνβαξέο 
αζζέλεηεο 

11,0 72,1 16,9 

VII. Σα γνλίδηα είλαη ηκήκαηα ησλ ρξσκνζσκάησλ 37,5 25,7 36,8 

VIII. Έλα κπτθφ θχηηαξν πεξηέρεη γνλίδηα γηα ην ρξψκα 
ησλ καηηψλ 

30,9 44,1 25,0 

IX. Έλα γνλίδην πεξηέρεη ηελ πιεξνθνξία γηα ηε 
ζχλζεζε κηαο πξσηεΐλεο 

58,1 18,4 23,5 

X. ια ηα ζσκαηηθά θχηηαξα ελφο νξγαληζκνχ 
θέξνπλ ην ίδην  γελεηηθφ πιηθφ 

63,2 21,3 15,4 

XI. Σα γνλίδηα πεξηέρνπλ DNA 64,7 21,3 14,0 

 

 
σζηφ Λάζνο 

Γελ 
γλσξίδσ 

Η. H βηνηερλνινγία ζήκεξα αζρνιείηαη κε ηνπο δσληα-
λνχο νξγαληζκνχο θαη ην πψο απηνί ζπκπεξηθέξνληαη  

41,2 35,3 23,5 

ΗΗ. Ζ ζχγρξνλε βηνηερλνινγία ζρεηίδεηαη κε ηελ παξα-
γσγή πιηθψλ θαη λέσλ νξγαληζκψλ (κε ηε βνήζεηα 
ηερληθψλ ηεο γελεηηθήο κεραληθήο) 

64,7 11,0 24,3 

III. Ζ γελεηηθή κεραληθή ζρεηίδεηαη κε ηελ  επέκβαζε ζην 
γελεηηθφ πιηθφ ησλ νξγαληζκψλ ζην εξγαζηήξην 

61,0 16,9 22,1 

IV. Ζ γελεηηθή κεραληθή αλαθέξεηαη ζηνπο κεραληζκνχο 
ιεηηνπξγίαο ησλ γνληδίσλ 

38,2 27,9 33,8 
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Πίλαθαο 3.  Γλψζε εθαξκνγψλ βηνηερλνινγίαο (Δξσηεκαηνιφγην Α – Δξψηεζε 1  Δ.Α.7) 

 
ρεηηθά κε ηηο ζηάζεηο ηνπο γηα εθαξκνγέο ηεο βηνηερλνινγίαο,  νη καζεηέο δείρλνπλ λα είλαη 
αξλεηηθνί ή λα κελ έρνπλ θακία άπνςε. Γηα παξάδεηγκα, ε ηδέα ηεο δεκηνπξγίαο παλνκνηφ-
ηππσλ αληηγξάθσλ ελφο αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ, βξίζθεη αληίζεην ην 70,6% ησλ καζεηψλ 
(πίλαθαο 4), ελψ γηα ηνλ έιεγρν DNA γηα πηζαλέο κειινληηθέο αζζέλεηεο, ην 33,8% δειψλεη 
φηη δελ έρεη άπνςε (πίλαθαο 5). 

Πίλαθαο 4. ηάζεηο γηα θισλνπνίεζε αλζξψπνπ (Δξσηεκαηνιφγην Α–Δξψηεζε 1  Δ.Β.7) 

 

Πίλαθαο 5. ηάζεηο γηα έιεγρν DNA ζρεηηθά κε αζζέλεηεο 

(Δξσηεκαηνιφγην Α – Δξψηεζε 1  Δ.Β.2) 

 

 Ναη Όρη 

Απνηχπσκα DNA  (DNA fingerprinting) 42,6 57,4 

Έιεγρνο γελεηηθνχ πιηθνχ ή DNA (DNA Screening) 59,6 40,4 

Κισλνπνίεζε    94,9 5,1 

Γνληδηαθή ζεξαπεία  27,9 72,1 

Βιαζηνθχηηαξα ή βιαζηηθά θχηηαξα  54,4 45,6 

Γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλα ηξφθηκα («κεηαιιαγκέλα») 92,6 7,4 

 

 πρλφηεηα 

Ν 

Πνζνζηφ 

% 

ρεηηθφ 
πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 
πνζνζηφ 

Γηαθσλψ απφιπηα 63 46,3 56,8 56,8 

Γηαθσλψ 33 24,3 29,7 86,5 

Γελ έρσ γλψκε 11 8,1 9,9 96,4 

πκθσλψ 4 2,9 3,6 100,0 

Μεξηθφ ζχλνιν 111 81,6 100,0  

Γελ απάληεζαλ 25 18,4   

χλνιν 136 100,0   

 

 πρλφηεηα 

Ν 

Πνζνζηφ 

% 

ρεηηθφ 
πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 
πνζνζηφ 

Γηαθσλψ απφιπηα 15 11,0 12,7 12,7 

Γηαθσλψ 21 15,4 17,8 30,5 

Γελ έρσ γλψκε 46 33,8 39,0 69,5 

πκθσλψ 36 26,5 30,5 100,0 

Μεξηθφ ζχλνιν 118 86,8 100,0  

Γελ απάληεζαλ 18 13,2   

χλνιν 136 100,0   
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Αληίζεηα, ε ζηάζε ησλ καζεηψλ εκθαλίδεηαη ζεηηθή ζε βηνηερλνινγηθέο εθαξκνγέο πνπ ζρεηί-
δνληαη άκεζα κε ηελ πγεία ηνπ αλζξψπνπ φπσο γηα παξάδεηγκα ε ζεξαπεπηηθή θισλνπνίε-
ζε. Πξάγκαηη, ε θισλνπνίεζε αλζξψπηλσλ ηζηψλ ή νξγάλσλ είλαη επξχηαηα απνδεθηή ζε 
πεξίπησζε αλάγθεο γηα κεηακφζρεπζε νξγάλσλ (69,6%) θαη ζε πεξίπησζε ζεξαπείαο αλία-
ησλ αζζελεηψλ (66,7%) (πίλαθαο 6). 

Πίλαθαο 6. Απνδνρή θισλνπνίεζεο αλζξψπηλσλ ηζηψλ ή νξγάλσλ (Δξσηεκαηνιφγην Α – 

Δξψηεζε 1  Δ.Β.8) 

 

πλνςίδνληαο, ζεκεηψλνπκε ηα εμήο:  

ζνλ αθνξά ζηηο γλψζεηο ηνπο, νη ηειεηφθνηηνη καζεηέο Γεληθνχ Λπθείνπ θαίλεηαη λα έρνπλ 
ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζε βαζηθέο γλψζεηο γελεηηθήο, ελψ αλαθνξηθά κε ηηο ζηάζεηο ηνπο 
γηα ζχγρξνλεο εθαξκνγέο ηεο βηνηερλνινγίαο, νη καζεηέο εκθαλίδνληαη αξλεηηθνί ή δειψ-
λνπλ ζε αξθεηά κεγάιν πνζνζηφ (πεξίπνπ ην 1/3 ησλ 136 καζεηψλ) φηη δελ έρνπλ θακία 
άπνςε γηα απηέο. Χζηφζν, ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζεξαπείεο γηα ηνλ άλζξσπν, φπσο ε 
θισλνπνίεζε θπηηάξσλ ή νξγάλσλ, είλαη πην ζεηηθνί. Θα είλαη πνιχ ελδηαθέξνλ λα δνχκε 
ζηε ζπλέρεηα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ απνηειεζκάησλ, πσο δηθαηνινγνχλ ηε ζηάζε ηνπο, 
θαζψο θαη ηε ζπζρέηηζε πνπ έρεη απηή κε ηηο αληίζηνηρεο γλψζεηο πνπ νη καζεηέο θαίλεηαη 
λα δηαζέηνπλ. 

πκπεξαζκαηηθά, ζα κπνξνχζε θαλείο λα πεη φηη αλαδεηθλχεηαη ε αλάγθε γηα κηα πην νπζη-
αζηηθή πξνζέγγηζε ηεο γελεηηθήο θαη ησλ εθαξκνγψλ ηεο βηνηερλνινγίαο ζην ζχγρξνλν 
ζρνιείν. ρη απαξαίηεηα γηα λα απνδερζνχλ νη καζεηέο ηηο εθαξκνγέο απηέο, αιιά γηα λα 
κπνξέζνπλ λα ηηο θξίλνπλ θαη λα ηηο δηαρεηξηζηνχλ, φηαλ έξζνπλ αληηκέησπνη κε απηέο ζηελ 
θαζεκεξηλή ηνπο δσή σο ζχγρξνλνη πνιίηεο. 
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ΠΔΡΙΛΖΦΖ: Σν αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη νη αληηιήςεηο ησλ παηδηψλ γηα ηηο 
αηηίεο ησλ αζζελεηψλ Πξφθεηηαη γηα έλα ζέκα πνπ παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ ηφζν απφ ηελ 
πιεπξά ηεο Γηδαθηηθήο ηεο Βηνινγίαο θαη ηεο Αγσγήο Τγείαο, φζν θαη απφ ηελ πιεπξά ηεο 
πξνζέγγηζεο γεληθφηεξσλ γλσζηηθψλ δνκψλ, φπσο ε εμέιημε ηεο βηνινγηθήο ζθέςεο ησλ 
παηδηψλ. ηελ εξγαζία απηή παξνπζηάδνληαη ζηνηρεία απφ ηε δηεξεχλεζε ησλ αληηιήςεσλ 40 
παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο (5 – 6 εηψλ) ζρεηηθά κε  ηηο αηηίεο ηξηψλ θνηλψλ αζζελεηψλ, ηεο 
γξίπεο, ηεο ηξνθηθήο δειεηεξίαζεο  θαη ηεο επηπεθπθίηηδαο θαη ζρεηηθά κε ηηο κεζφδνπο πνπ 
ζπκβάιινπλ ζηε ζεξαπεία θαη ηελ πξφιεςε. Σα επξήκαηα καο  αλαδεηθλχνπλ ηελ θνηλσληθή 
θαη βησκαηηθή θχζε ησλ εξκελεηψλ ησλ παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο γηα ηηο αζζέλεηεο, ελψ 
παξάιιεια καο επηηξέπνπλ λα ππνζηεξίμνπκε ηελ άπνςε φηη δηαζέηνπλ κηα πξν – βηνινγηθή 
γλψζε, ε νπνία κπνξεί λα απνηειέζεη βάζε γηα ην ζρεδηαζκφ δηδαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ ελλνηψλ απηψλ. 

ΛΔΞΔΙ ΚΛΔΙΓΙΑ: Τγεία, αζζέλεηα, κεηάδνζε, κφιπλζε, κηθξφβηα, ζεξαπεία, πξφιεςε 

 

ΔΙΑΓΧΓΖ  

Μία απφ ηηο πην ζεκαληηθέο παξακέηξνπο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο πγείαο είλαη ε έγθαηξε ελεκέ-
ξσζε, πνπ πξέπεη λα μεθηλά απφ ηελ παηδηθή ειηθία, ζηα πιαίζηα ηεο εθπαίδεπζεο. Αθεηεξί-
α θάζε πξνγξάκκαηνο πνπ ζηνρεχεη ζηελ πξναγσγή ηεο πγείαο ζα πξέπεη λα είλαη νη αληηιή-
ςεηο ησλ παηδηψλ γηα ηα δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ έλλνηα ηεο πγείαο θαη ηεο αζζέλεη-
αο. Απφ ηε ζηηγκή πνπ πξνγξάκκαηα Αγσγήο Τγείαο μεθηλνχλ πιένλ απφ ηελ πξνζρνιηθή 
εθπαίδεπζε, ζεσξνχκε ζεκαληηθφ λα θαηαλνήζνπκε πψο ηα κηθξά παηδηά αληηιακβάλνληαη 
βαζηθέο έλλνηεο πνπ έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία σο πξνο ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο ζε ζέκαηα πγεί-
αο. 

Ζ πην πξψηκε πιεξνθνξία πνπ ηα παηδηά απνθηνχλ ζρεηηθά κε ηελ αζζέλεηα, αθνξά ζπλή-
ζσο ην θξπνιφγεκα, ηε γξίπε θαη άιιεο θνηλέο αζζέλεηεο, πνπ ηα πξνδηαζέηνπλ λα ζεσξνχλ 
θαη άιιεο αζζέλεηεο κνιπζκαηηθέο θαη κεηαδνηηθέο κέζσ ηεο επαθήο. Σα παηδηά είλαη επάισ-
ηα ζηηο αζζέλεηεο, θαζψο ζπλεζίδνπλ λα βάδνπλ ηα ρέξηα ζην ζηφκα, ζηε κχηε θαη ζηα κάηηα 
ρσξίο λα ηα πιέλνπλ, αγγίδνπλ ή βάδνπλ ζην ζηφκα αληηθείκελα θνηλήο ρξήζεο, κνηξάδνληαη 
ρψξνπο πγηεηλήο θαη έξρνληαη ζε ζηελή ζσκαηηθή επαθή κε άιια άηνκα. Καηά ζπλέπεηα, ηα 
κηθξά παηδηά πξνζβάιινληαη ζπρλά απφ θνηλέο αζζέλεηεο θαη δηαζέηνπλ εκπεηξίεο κε ηηο 
νπνίεο είλαη δπλαηφλ λα θαηαζθεπάδνπλ εξκελεπηηθά κνληέια γηα ηελ αζζέλεηα.  
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Απφ ηελ αλαδξνκή ζηε βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ηηο αληηιήςεηο ησλ παηδηψλ γηα ηηο αζζέλεη-
εο, αλαδεηθλχνληαη δεηήκαηα πνπ παξακέλνπλ αζαθή θαη πνπ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ην 
ζηφρν πεξαηηέξσ έξεπλαο, φπσο γηα παξάδεηγκα νη έλλνηεο ηεο κεηάδνζεο θαη ηεο κφιπλζεο, 
ηα είδε ησλ αζζελεηψλ πνπ  επηιέγνληαη σο αληρλεπηηθά εξγαιεία ησλ αληηιήςεσλ ησλ παη-
δηψλ γηα ηελ αζζέλεηα (κεηαδνηηθέο, ή κε), ε δηάθξηζε ησλ ζπκπησκάησλ απφ ηελ ίδηα ηελ 
αζζέλεηα θαηά ηελ αλίρλεπζε, ελψ παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ ε βηνινγηθή ή κε θαηαλφεζε ηεο 
κεηάδνζε κηα αζζέλεηαο θαη ν ξφινο ησλ κηθξνβίσλ ζε απηή ηε κεηάδνζε (Millstein & Irwin, 
1987, Robinson, 1987, Siegal, 1988, Springer & Ruckel, 1992, Kalish, 1996a, 1999b, 
Solomon & Kasimatis, 1999).  

Με βάζε ηα παξαπάλσ θη έρνληαο σο ζηφρν λα δηεξεπλήζνπκε ηηο αληηιήςεηο παηδηψλ πξν-
ζρνιηθήο ειηθίαο γηα ηηο αζζέλεηεο, ζρεδηάζακε ηελ  αλίρλεπζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ παηδηψλ 
γηα ηηο αηηίεο ηξηψλ θνηλψλ αζζελεηψλ θαη θαηαζηάζεσλ, ηεο γξίπεο, ηεο ηξνθηθήο δειεηεξία-
ζεο θαη ηεο επηπεθπθίηηδαο, φπνπ ππάξρεη εκπινθή κηθξνβίσλ αιιά φρη πάληα κεηάδνζε, 
θαζψο θαη γηα ηηο πξαθηηθέο πνπ ζπκβάιινπλ ζηε ζεξαπεία θαη ζηελ πξφιεςή ηνπο. ηελ 
εξγαζία απηή παξνπζηάδνπκε θαη ζρνιηάδνπκε ηα επξήκαηα ηεο αλάιπζεο ησλ ζρεηηθψλ 
εξσηεκαηνινγίσλ πνπ απαληήζεθαλ ζηε δηάξθεηα ζπλεληεχμεσλ 40 παηδηψλ πξνζρνιηθήο 
ειηθίαο. 

ΘΔΧΡΖΣΙΚΖ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΙΚΖ 

χκθσλα κε αξθεηέο έξεπλεο (Εφγθδα, 2007, Millstein & Irwin, 1987, Robinson, 1987), ε α-
ζζέλεηα γίλεηαη αληηιεπηή σο έλα ζχλνιν ζπκπησκάησλ, ηα νπνία κπνξεί λα είλαη ζσκαηη-
θά, ςπρνινγηθά ή θνηλσληθά. ηαλ ηα παηδηά θαινχληαη λ‟ αλαδεηήζνπλ αηηίεο, ζπλήζσο 
πηζηεχνπλ πσο ππάξρεη κία κφλν αηηία γηα θάζε αζζέλεηα, θαη ζεσξνχλ πσο φιεο νη αζζέλεη-
εο είλαη κεηαδνηηθέο. ε άιιεο πάιη εξγαζίεο δηεξεπλάηαη ε ζπζρέηηζε ηεο αζζέλεηαο κε απφ-
δνζε δηθαηνζχλεο  θαη παξέρνληαη ζηνηρεία φηη ηα κηθξά παηδηά εξκελεχνπλ ηελ αζζέλεηα κε 
φξνπο απφδνζεο δηθαηνζχλεο (Kirster & Patterson, 1980, Bibace & Walsh 1981), ή ην αληίζε-
ην (Siegal 1988), αθνχ πνιιά λήπηα κπνξνχλ λ‟ αλαγλσξίζνπλ ηε κεηάδνζε σο εξκελεία 
ηνπ θξπνινγήκαηνο, απνξξίπηνληαο ηελ απφδνζε δηθαηνζχλεο. Σέινο, νη Springer & Ruckel, 
(1992)  δελ απνξξίπηνπλ ηελ πηζαλφηεηα ηα παηδηά λα θαηαλννχλ παξάιιεια θαη ηε βηνινγη-
θή δηαδηθαζία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ αζζέλεηα. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπο, ηα παηδηά πξν-
ζρνιηθήο ειηθίαο πηζηεχνπλ φηη νη κε θπζηνινγηθέο ζηελ φςε ηξνθέο είλαη ηθαλέο λα πξνθα-
ιέζνπλ αζζέλεηα, ελψ ηα πεξηζζφηεξα έθιηλαλ πεξηζζφηεξν ζηελ ηδέα φηη ε αζζέλεηα είλαη 
απνηέιεζκα επαθήο κε κνιπζκαηηθέο νπζίεο, φπσο είλαη ηα κηθξφβηα. 

Οη Goldman et. al. (1991), έδεημαλ φηη ηα κηθξά παηδηά θαηαλννχλ 5 ραξαθηεξηζηηθά ηεο αλα-
παξάζηαζεο ηεο αζζέλεηαο (αηηία, είδνο, ζπλέπεηεο, δηάξθεηα, θαη ζεξαπεία), ζε κηθξφηεξν 
φκσο βαζκφ απφ ηνπο ελήιηθεο. Σα παηδηά 4-6 εηψλ, ελψ δελ θαίλεηαη λα έρνπλ κία αιιειε-
πηδξαζηηθή θαηαλφεζε ηεο αηηίαο ησλ αζζελεηψλ, εθθξάδνπλ φκσο αιιειεπηδξαζηηθέο ηδέεο 
ζρεηηθά κε ηε ζεξαπεία θαη αλαγλσξίδνπλ ην ξφιν πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ ζ‟ απηή ηε δηαδη-
θαζία. Απφ ηελ αλάιπζε ηνπ Κalish, (1996a), πξνθχπηεη πσο νη αληηιήςεηο ησλ παηδηψλ γηα 
ηελ αζζέλεηα αληηζηνηρνχλ ζηε ζπγθέληξσζε ζρεηηθψλ ηδηνηήησλ (property cluster). Έηζη, ηα 
παηδηά αλαγλψξηζαλ έλα ζχλνιν απφ ηδηφηεηεο, φπσο ν ππξεηφο θαη ε ζεξαπεία, σο ραξα-
θηεξηζηηθά κίαο αζζέλεηαο. Δίλαη πηζαλφ ηα παηδηά λα αληηιακβάλνληαη ηελ αζζέλεηα κε 
φξνπο θνηλσληθνχο – ςπρνινγηθνχο (Carey, 1985), φπνπ απηή ζρεηίδεηαη κε ηηο αηζζήζεηο 
(ππξεηφο) θαη κε θαηάιιειεο ζπκπεξηθνξέο (θάξκαθα). Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ πσο νη 
αληηιήςεηο ησλ λεπίσλ γηα ηηο αζζέλεηεο είλαη πνιχπινθεο, θαη δελ πεξηνξίδνληαη ζηα ζπ-
κπηψκαηα ή ζηα εκθαλή ραξαθηεξηζηηθά. Σα πεξηζζφηεξα παηδηά έρνπλ θάπνηα γλψζε γηα 
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ηα κηθξφβηα θαη ηα ζπζρεηίδνπλ κε ηελ αζζέλεηα (Kalish, 1999b). Καηαλννχλ ηελ χπαξμε αφ-
ξαησλ κεραληζκψλ πνπ εξκελεχνπλ ζπγθεθξηκέλα θαηλφκελα, φπσο ηα κηθξφβηα πνπ ηα 
ζεσξνχλ ππεχζπλα γηα ηε κεηάδνζε θαη ηε κφιπλζε.  

Γηαθνξεηηθά είλαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ησλ Solomon & Kassimatis (1999), πνπ 
δείρλνπλ πσο ηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο δελ αληηιακβάλνληαη ηελ αζζέλεηα κε φξνπο 
βηνινγηθήο ζεσξίαο γηα ηα κηθξφβηα. Μπνξεί λα θάλνπλ ζσζηέο θξίζεηο γηα θαηλφκελα γηα ηα 
νπνία έρνπλ θάπνηα εκπεηξία, νη νπνίεο φκσο δελ βαζίδνληαη ζε θάπνηα βηνινγηθή ζεσξία 
γηα ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ νξγαληζκνχ. Ζ νηθνδφκεζε κηαο αηηηαθήο εξκελεπηηθήο ζεσξίαο δελ 
απαηηεί κφλν ηελ εθκάζεζε γεγνλφησλ / ελλνηψλ, αιιά θαη ηε ζπζρέηηζε ελφο ζπζηήκαηνο 
γεγνλφησλ / ελλνηψλ. Ζ κηθξνβηαθή ζεσξία δελ γίλεηαη θαηαλνεηή απφ ηα κηθξά παηδηά, αιιά 
απνηειεί κεηαγελέζηεξε θαηαζθεπή, πξνυπνζέηεη δε, ηελ πξφζθηεζε εηδηθψλ επηζηεκνληθψλ 
γλψζεσλ. 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία απφ ηε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε, θαηαιήμακε ζηε δηαηχπσζε ησλ 

παξαθάησ γεληθψλ πξνηάζεσλ, ππνζέζεσλ ηεο έξεπλαο: 

Σα παηδηά ζεσξνχλ πσο φιεο νη αζζέλεηεο έρνπλ θνηλέο αηηίεο.  

Σα παηδηά γεληθεχνπλ ηελ έλλνηα ηεο κεηάδνζεο γηα φιεο ηηο θνηλέο αζζέλεηεο, αθφκα θαη 

γηα κε κεηαδνηηθέο. 

Αλαγλσξίδνπλ ηε κεηάδνζε αζζελεηψλ απφ έλα άηνκν ζε άιιν, ρσξίο φκσο λα ηε ζπζρε-

ηίδνπλ κε ηε δξάζε ησλ κηθξνβίσλ. 

Τπάξρεη ζχγρπζε γηα ην πνηεο κέζνδνη παίδνπλ ξφιν ζηε ζεξαπεία ησλ αζζελεηψλ θαη 

πνηεο ζηελ πξφιεςή ηνπο. 

Σα απνηειέζκαηα εξεπλψλ πνπ εζηηάδνπλ ζηε κειέηε ησλ αληηιήςεσλ ησλ παηδηψλ γηα ζπ-
γθεθξηκέλεο αζζέλεηεο (Badani & Schonfeld, 2002, Sigelman et. al, 1993), δείρλνπλ φηη νη 
δπλαηφηεηεο ησλ παηδηψλ λα θαηαλνήζνπλ ηελ αζζέλεηα γεληθά, πξνζεγγίδεηαη επθνιφηεξα 
κέζα απφ ηηο αληηιήςεηο ηνπο γηα γλσζηέο πξνο απηά αζζέλεηεο. Έηζη, γηα λα δηεξεπλήζνπκε 
αλ ηζρχνπλ απηέο νη γεληθέο πξνηάζεηο ζρεδηάζακε ηελ  αλίρλεπζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ παη-
δηψλ γηα ηηο αηηίεο, ζεξαπεία θαη πξφιεςε ηξηψλ θνηλψλ αζζελεηψλ, θαη θαηαζηάζεσλ φπνπ 
ππάξρεη εκπινθή κηθξνβίσλ αιιά φρη πάληα κεηάδνζε. Πην ζπγθεθξηκέλα νη ζηφρνη καο 
ήηαλ: 

Να ζπζρεηηζηνχλ νη αληηιήςεηο θαη εξκελείεο ησλ παηδηψλ γηα ηηο αηηίεο ηεο γξίπεο κε ηηο 
αληίζηνηρεο εξκελείεο ηνπο γηα ηηο αηηίεο ηεο ηξνθηθήο δειεηεξίαζεο θαη ηεο επηπεθπθίηη-
δαο. 

Να πξνζδηνξηζηνχλ θαη λα ζπζρεηηζηνχλ νη αληηιήςεηο ηνπο γηα ην ξφιν ησλ κεζφδσλ θαη  

πξαθηηθψλ ζηε ζεξαπεία θαη πξφιεςε ησλ αζζελεηψλ. 

Να δηεξεπλεζεί αλ επηθξαηνχλ βηνινγηθέο εξκελείεο ζηηο αληηιήςεηο ηνπο. 

Γηα ηελ αλίρλεπζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ παηδηψλ επηιέμακε ηε γξίπε θαη ηελ ηξνθηθή δειεηε-
ξίαζε, σο παξαδείγκαηα αζζελεηψλ κε γεληθά ζπκπηψκαηα, θαη ηελ επηπεθπθίηηδα σο παξά-
δεηγκα ηνπηθήο κφιπλζεο. Οη αζζέλεηεο απηέο είλαη δηαθξηηέο θαη εχθνια αλαγλσξίζηκεο, 
θαζψο εθδειψλνπλ δηαθνξεηηθά ζπκπηψκαηα. Δηδηθφηεξα, ε γξίπε εθδειψλεη ζπκπηψκαηα 
πνπ ζπλνδεχνληαη απφ ππξεηφ, βήρα θαη εθθξίζεηο απφ ηε κχηε. Ζ ηξνθηθή δειεηεξίαζε 
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πξνθαιεί πφλν ηεο άλσ θνηιηαθήο ρψξαο, λαπηία, εκεηφ θαη πηζαλφλ δηάξξνηα. Ζ επηπεθπθί-
ηηδα πξνθαιεί ηνπηθά ζπκπηψκαηα, φπσο εξεζηζκφ θαη θνθθίληζκα ζηα κάηηα, θαγνχξα, 
πξήμηκν θαη ηζίκπιεο. 

Οη παξαπάλσ αζζέλεηεο πξνθαινχληαη απφ δηαθνξεηηθή αηηία. Ζ γξίπε είλαη ινίκσμε ηεο 
άλσ αλαπλεπζηηθήο νδνχ, πνπ πξνθαιείηαη απφ έλαλ απφ ηνπο δηάθνξνπο ηχπνπο ηνπ ηνχ 
ηεο γξίπεο, θαη κεηαδίδεηαη κέζσ ηνπ αέξα κε ην βήρα, ην θηέξληζκα θαη ηελ αλαπλνή. Ζ 
ηξνθηθή δειεηεξίαζε είλαη εληεξηθή ινίκσμε, θαη πξνθαιείηαη απφ ηνμίλεο ή βαθηεξίδηα πνπ 
βξίζθνληαη ζε κνιπζκέλα ηξφθηκα. Ζ επηπεθπθίηηδα είλαη κία θιεγκνλή ησλ καηηψλ (ηεο 
κεκβξάλεο πνπ θαιχπηεη ην βνιβφ ησλ καηηψλ θαη επελδχεη ηα βιέθαξα - ηνπ επηπεθπθφηα), 
θαη πξνθαιείηαη απφ θαθέο ζπλζήθεο πγηεηλήο, φπσο ηα βξψκηθα ρέξηα ή ην βξψκηθν πξφζσ-
πν, ιφγσ κηθξνβηαθήο ινίκσμεο.  

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ  

Ζ έξεπλα δηεμήρζε ηνλ Μάξηην θαη ηνλ Απξίιην ηνπ 2006. πλνιηθά, ην δείγκα απνηειείηαη 
απφ 40 παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο,  5,5 - 6 εηψλ, 17 αγφξηα θαη 23 θνξίηζηα (ηνπ 13νπ Νεπη-
αγσγείνπ Κεξαηζηλίνπ θαη ηνπ Β‟ Κ.Γ.Α.Π ηνπ Γήκνπ Κεξαηζηλίνπ). Σα παηδηά πνπ απνηέιε-
ζαλ ην δείγκα ηεο έξεπλαο απηήο, έιαβαλ νηθηνζειψο κέξνο ζηε ζπλέληεπμε. Γελ είρε πξνε-
γεζεί ζπζηεκαηηθή δηδαζθαιία ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηεο πγείαο θαη ηεο αζζέλεηαο πξηλ απφ 
ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο.  

Χο εηδηθφ εξγαιείν ζηε θάζε ηεο αλάδεημεο ησλ ηδεψλ ησλ καζεηψλ θαη ηεο θαηαγξαθήο 
ηνπο, ρξεζηκνπνηήζεθε ε εκη-δνκεκέλε αηνκηθή ζπλέληεπμε. Σα εξσηήκαηα δίλνπλ ηε δπλα-
ηφηεηα επηινγήο κεηαμχ δχν ελαιιαθηηθψλ απαληήζεσλ „λαη ή φρη‟. ην ζχλνιν ησλ πεξηπηψ-
ζεσλ, δεηήζεθε αηηηνιφγεζε ησλ απαληήζεσλ. Οη εξσηήζεηο ήηαλ απιέο, ζχληνκεο θαη πξν-
ζηηέο ζηα παηδηά, θαη ζπλνδεχνληαλ απφ ζρεηηθέο εηθφλεο – ζθίηζα πνπ αλαπαξηζηνχζαλ ην 
παξάδεηγκα πνπ παξνπζηαδφηαλ ζε θάζε πεξίπησζε.  Οη ζπλεληεχμεηο είραλ δηάξθεηα 30 – 
40 ιεπηά θαηά άηνκν, καγλεηνθσλήζεθαλ θαη αθνινχζεζε ε απνκαγλεηνθψλεζε ηνπο κε 
αθξηβή θαηαγξαθή ησλ απαληήζεσλ πνπ δφζεθαλ απφ ηα παηδηά. 

εκείν αλαθνξάο γηα ηελ ηειηθή δηακφξθσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, απνηέιεζαλ θπξίσο νη 
πξνγελέζηεξεο έξεπλεο πνπ αθνξνχλ ην ζέκα απηφ, νη νπνίεο απεπζχλνληαη ζε παηδηά κη-
θξήο ειηθίαο (Springer & Ruckel, 1992;  Kalish, 1996; Solomon & Kassimatis, 1999). ην 
εξσηεκαηνιφγην πνπ ζπληάρζεθε παξνπζηάδνληαη 17 ζχληνκεο ηζηνξίεο, γηα ππνζεηηθέο 
θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο εκπιέθνληαη άιια άηνκα, κηθξά παηδηά πνπ εθθξάδνπλ ηελ άπνςή 
ηνπο γηα έλα γεγνλφο (π.ρ. ην ιφγν γηα ηνλ νπνίν πηζηεχνπλ φηη αξξψζηεζαλ). Εεηείηαη απφ 
ηα παηδηά λα θξίλνπλ αλ ε άπνςε πνπ εθθξάδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε είλαη ζσζηή ή ιάζνο, 
θαη λα αηηηνινγήζνπλ ηελ θξίζε ηνπο. Σα εξσηήκαηα είλαη θνηλά γηα φια ηα παηδηά, κε ηε 
δηαθνξά φηη ελαιιάζζνληαη σο πξνο ηε ζεηξά πνπ παξνπζηάδνληαη νη κεηαβιεηέο εληφο ηνπ 
ίδηνπ ζεκαηηθνχ πεδίνπ.  

Σν εξσηεκαηνιφγην δηακνξθψζεθε φπσο ζην απφζπαζκα παξαθάησ:  

Α) Αληηιήςεηο γηα ηηο αηηίεο ησλ αζζελεηψλ 

Γξίπε 

1. Έλα αγφξη, ν Γηάλλεο, ζηελ ειηθία ζνπ, έρεη γξίπε. Έρεη ππξεηφ, βήρεη θαη θηεξλίδε-
ηαη. Ζ δαζθάια ηνλ ξψηεζε απφ ηη αξξψζηεζε, θη εθείλνο απάληεζε φηη έθαγε έλα 
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κήιν πνπ είρε πέζεη ζηα ζθνππίδηα, ρσξίο λα ην πιχλεη. (α) 

Ννκίδεηο φηη απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ αξξψζηεζε ή φρη;  Γηαηί; 

2. Έλα θνξίηζη, ε Νίθε, ζηελ ειηθία ζνπ, έρεη γξίπε. (Έρεη ππξεηφ, βήρεη θαη θηεξλίδε-
ηαη). Ζ δαζθάια ηε ξψηεζε απφ ηη αξξψζηεζε, θη εθείλε απάληεζε  

φηη έπαηδε κε κηα θίιε ηεο πνπ είρε γξίπε θαη θφιιεζε. (β) 

Ννκίδεηο φηη απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ αξξψζηεζε ή φρη;  Γηαηί; 

3. Έλα αγφξη, ν Κψζηαο, ζηελ ειηθία ζνπ, έρεη γξίπε. (Έρεη ππξεηφ, βήρεη θαη θηεξλί-
δεηαη). Ζ δαζθάια ηνλ ξψηεζε απφ ηη αξξψζηεζε, θη εθείλνο απάληεζε  

φηη βγήθε έμσ ζηε βξνρή θαη ζην θξχν ρσξίο λα έρεη ληπζεί θαιά. (γ) 

Ννκίδεηο φηη απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ αξξψζηεζε ή φρη;  Γηαηί; 

Γηα ηελ αηηία ησλ αζζελεηψλ ηεο γξίπεο, ηεο ηξνθηθήο δειεηεξίαζεο θαη ηεο επηπεθπθίηηδαο 
νη κεηαβιεηέο είλαη θνηλέο, ψζηε λα επηηξέπνπλ ζπζρεηίζεηο, θαη θσδηθνπνηνχληαη σο εμήο: 

(α) κφιπλζε: άκεζε επαθή κε παζνγφλνπο παξάγνληεο, (βξψκηθε ή ραιαζκέλε ηξνθή, 
βξψκηθα ρέξηα). 

(β) κεηάδνζε: έκκεζε επαθή κε παζνγφλνπο παξάγνληεο, δειαδή κεηαθνξά κηθξνβίσλ 
απφ άιιν άηνκν πνπ είλαη άξξσζην. 

(γ) θαηξηθέο ζπλζήθεο 

Οη (α) θαη (β) είλαη θαη ε «βηνινγηθή» εξκελεία, φπνπ ππάξρεη εκπινθή κηθξνβίσλ, ελψ ε (γ) 
είλαη ζπκβαηή κε επηθξαηνχζεο θνηλσληθά απφςεηο γηα ηε κεηάδνζε ησλ αζζελεηψλ, φρη απα-
ξαίηεηα ιάζνο.  

Γηα ηηο κεζφδνπο ζεξαπείαο θαη πξφιεςεο, νη κεηαβιεηέο είλαη θνηλέο, ψζηε λα επηηξέπνπλ 
ζπζρεηίζεηο, θαη θσδηθνπνηνχληαη σο εμήο: 

(a) θαξκαθεπηηθή αληηκεηψπηζε 

(b) ηαηξηθή παξαθνινχζεζε 

(c) αηνκηθή θξνληίδα 

(d) απνθπγή ηεο αηηίαο ηεο αζζέλεηαο 

Σα εξσηήκαηα γηα ηε ζεξαπεία θαη ηελ πξφιεςε, δελ επαλαιακβάλνληαη γηα θάζε είδνο α-
ζζέλεηαο, αιιά αλαθέξνληαη γεληθά ζηηο αζζέλεηεο. Γηα ηε ζεξαπεία, ζσζηή κέζνδνο είλαη ε 
(a), ε (b) θαη ε (c), ελψ γηα ηελ πξφιεςε, ζσζηή κέζνδνο είλαη ε (b), ε (c) θαη ε (d). Οη εξσ-
ηήζεηο απηέο επηηξέπνπλ λα ζπγθξίλνπκε αλ ηα παηδηά ηαπηίδνπλ ηε ζεξαπεία κε ηελ πξφιε-
ςε.  

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Αμηνινγψληαο ηελ 1ε ππφζεζε φηη «ηα παηδηά ζεσξνχλ πσο φιεο νη αζζέλεηεο έρνπλ θνηλέο 
αηηίεο θαη δελ δηαρσξίδνπλ ηελ αηηία ηεο αζζέλεηαο αλάινγα κε ην είδνο ηεο», ζα ιέγακε φηη 
θαη ζηελ παξνχζα έξεπλα ηα πεξηζζφηεξα παηδηά απνδέρνληαη θαη ηηο ηξεηο κεηαβιεηέο σο 
αηηίεο ηεο γξίπεο, ηεο ηξνθηθήο δειεηεξίαζεο θαη ηεο επηπεθπθίηηδαο θαη δελ δηαρσξίδνπλ 
ηελ αηηία αλάινγα κε ηελ αζζέλεηα (ρήκα 1, Πίλαθαο 1). 
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ρήκα 1: ε θάζε κπάξα ηνπ δηαγξάκκαηνο παξνπζηάδεηαη ην πνζνζηφ ησλ αηφ-
κσλ πνπ απάληεζαλ ΝΑΗ ζε θάζε πεξίπησζε (αηηίαο – αζζέλεηαο). Σν 

ζχλνιν ησλ αηφκσλ πνπ εξσηήζεθε ζε θάζε πεξίπησζε είλαη Ν = 40. 

 

Πίλαθαο 1: ε θάζε γξακκή ηνπ πίλαθα παξνπζηάδεηαη ν αξηζκφο (θαη ην πνζνζηφ) ησλ  
αηφκσλ πνπ απάληεζαλ ζεηηθά ζε θάζε πεξίπησζε (αηηίαο– αζζέλεηαο). Σν ζχ-

λνιν ησλ αηφκσλ πνπ εξσηήζεθε γηα θάζε αζζέλεηα είλαη Ν = 40. 

 
Σα κεγαιχηεξα πνζνζηά απνδνρήο θαη ησλ ηξηψλ κεηαβιεηψλ θαηαλέκνληαη ζηηο πεξηπηψ-
ζεηο ηεο γξίπεο (65%) θαη ηεο δειεηεξίαζεο (52,5%). Χο πξνο ηελ επηπεθπθίηηδα, ην πνζν-
ζηφ ησλ παηδηψλ πνπ δίλεη ηε ζσζηή απάληεζε (κφιπλζε) απμάλεηαη (17,5%), θαη παξάιιε-
ια κεηψλεηαη ην πνζνζηφ ησλ παηδηψλ πνπ απνδέρεηαη θαη ηηο ηξεηο αηηίεο (30%). Οη εξκελεί-
εο πνπ δίλνπλ γηα ηελ απνδνρή θάζε κεηαβιεηήο, ζηεξίδνληαη ζηε βησκαηηθή θαζεκεξηλή 
γλψζε πνπ αθνξά πξνζσπηθέο ελέξγεηεο ή εθκάζεζε θαλφλσλ πνπ νδεγνχλ ζηελ πξφθιε-
ζε αζζελεηψλ.  

Σα επξήκαηά καο δείρλνπλ φηη ηα παηδηά ηνπ δείγκαηνο γεληθεχνπλ ηελ έλλνηα ηεο κεηάδνζεο 
γηα φιεο ηηο θνηλέο αζζέλεηεο πνπ παξνπζηάδνληαη, αθφκα θαη γηα κε κεηαδνηηθέο (ρήκα 2). 
πλνιηθά, κφλν ην 15% ησλ λεπίσλ απαληά ζσζηά, ζεσξψληαο κεηαδνηηθή απνθιεηζηηθά ηε 
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γξίπε. εκαληηθή δηαθνξά παξαηεξείηαη σο πξνο ηελ επηπεθπθίηηδα, ε νπνία αλαθέξεηαη σο 
κεηαδνηηθή κφλν απφ ηα παηδηά πνπ απαληνχλ ζεηηθά γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο (65%). 

 

ρήκα 2: ε θάζε κπάξα ηνπ δηαγξάκκαηνο παξνπζηάδεηαη ε ζπρλφηεηα ησλ  
αηφκσλ πνπ απάληεζαλ ΝΑΗ (θφθθηλε) ή ΟΥΗ (πξάζηλε) ζε θάζε πεξί-
πησζε (αηηίαο: κεηάδνζε – αζζέλεηαο). Σν ζχλνιν ησλ αηφκσλ πνπ 

εξσηήζεθε γηα θάζε αζζέλεηα είλαη Ν=40. 

Ζ άπνςε φηη ε κεηάδνζε πξνθαιείηαη απφ ηε κεηαθνξά κηθξνβίσλ απφ ην έλα άηνκν ζην 
άιιν, εθθξάδεηαη ζπλνιηθά ζε πνζνζηφ 40%, απφ ηα παηδηά πνπ ζηεξίδνληαη ζην πξν – 
βηνινγηθφ κνληέιν εξκελείαο. ια ηα παηδηά απνδέρνληαη ηε κεηάδνζε, θαη ηε γεληθεχνπλ 
αθφκα θαη γηα κε κεηαδνηηθέο αζζέλεηεο, αλεμάξηεηα αλ ζηεξίδνληαη ζην κηθξνβηαθφ κνληέιν 
ή φρη. Γεληθά, αλαγλσξίδνπλ ηε κεηάδνζε αζζελεηψλ απφ έλα άηνκν ζε άιιν, ρσξίο λα ηε 

ζπζρεηίδνπλ απαξαίηεηα κε ηε δξάζε ησλ κηθξνβίσλ (3ε ππφζεζε). 

Ζ 4ε αξρηθή ππφζεζε φηη «ππάξρεη ζχγρπζε γηα ην πνηεο κέζνδνη παίδνπλ ξφιν ζηε ζεξαπεί-
α ησλ αζζελεηψλ θαη πνηεο ζηελ πξφιεςή ηνπο», επηβεβαηψλεηαη ελ κέξεη, θαζψο ζχκθσλα 
κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο καο, ζχγρπζε παξαηεξείηαη γηα δχν απφ ηηο κεζφδνπο 
(ρήκα 3). 

Χο πξνο ηελ ηαηξηθή παξαθνινχζεζε, ζσζηή απάληεζε έδσζε ην 50%  ησλ λεπίσλ ζρεηηθά 
κε ηε ζεξαπεία θαη πξφιεςε, ελψ ην 45% απάληεζε ιάζνο, αλαγλσξίδνληαο ην ξφιν ηεο 
κεζφδνπ απηήο κφλν ζηε ζεξαπεία. πλνιηθά, δηαπηζηψλνπκε φηη ηα παηδηά πξνζρνιηθήο 
ειηθίαο εθθξάδνπλ αιιειεπηδξαζηηθέο ηδέεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ηεο ζεξαπείαο, θαη 
θαηαλννχλ φηη κπνξνχλ λα παίμνπλ ελεξγφ ξφιν ζηελ αλάξξσζε απ‟ ηελ αζζέλεηα. Χο πξνο 
ηελ πξφιεςε, νη απφςεηο ηνπο δελ είλαη ηφζν μεθάζαξεο. Αλαγλσξίδνπλ πεξηζζφηεξν ην 
ξφιν πνπ παίδνπλ ηα ίδηα ζηε ζεξαπεία ησλ αζζελεηψλ, παξά ζηελ πξφιεςε ηνπο. Άξα, 
ζπκπεξαίλνπκε φηη ηα παηδηά, ζ‟ απηή ηελ ειηθία, δίλνπλ κεγαιχηεξε βαξχηεηα ζηελ αληηκε-

ηψπηζε ησλ αζζελεηψλ παξά ζηε δηαηήξεζε ηεο πγείαο. 
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ρήκα 3: ε θάζε κπάξα ηνπ δηαγξάκκαηνο παξνπζηάδεηαη ην πνζνζηφ ησλ αηφ-
κσλ πνπ απάληεζαλ ΝΑΗ (θφθθηλε) ή ΟΥΗ (πξάζηλε) ζε θάζε πεξίπησζε 
(κεζφδνπ – ζεξαπείαο/ πξφιεςεο). Σν ζχλνιν ησλ αηφκσλ πνπ εξσηή-

ζεθε ζε θάζε πεξίπησζε είλαη Ν=40. 

ΤΕΖΣΖΖ 

πλνπηηθά, ζα ιέγακε πσο ε αζζέλεηα απνηειεί κηα πνιπδηάζηαηε έλλνηα, γεγνλφο ην νπνίν 
δηαπηζηψλεηαη απφ ηελ έξεπλα πνπ δηεμήρζε ζε παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο. Ζ έξεπλα δεί-
ρλεη πσο νη αληηιήςεηο ησλ λεπίσλ γηα ηηο αζζέλεηεο είλαη πνιχπινθεο, θαη δελ πεξηνξίδνληαη 
ζηα ζπκπηψκαηα ή ζηα εκθαλή ραξαθηεξηζηηθά. ε ζπκθσλία κε ην επξχηεξν πιαίζην ηεο 
ηξέρνπζαο έξεπλαο, αλαδεηθλχεηαη ε βησκαηηθή θαη θνηλσληθή θχζε ησλ εξκελεηψλ ησλ παη-
δηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο γηα ηηο αζζέλεηεο.  

πσο ήηαλ αλακελφκελν, δελ επηθξαηνχλ βηνινγηθέο εξκελείεο ζηηο αληηιήςεηο ηνπο, θαζψο 
ηα παηδηά απηήο ηεο ειηθίαο δελ έρνπλ αθφκε εηδηθέο γλψζεηο βηνινγίαο. Σα παηδηά, ελψ θαί-
λεηαη λα είλαη εμνηθεησκέλα κε ηνλ φξν κηθξφβηα, δελ ηα αληηκεησπίδνπλ σο ηνλ θπξηφηεξν 
κεραληζκφ πνπ πξνθαιεί αζζέλεηεο. Αληίζεηα, αλαγλσξίδεηαη σο κία αηηία γηα ηηο αζζέλεηεο 
αλάκεζα ζε πνιιέο άιιεο. χκθσλα κε ηηο αληηιήςεηο ησλ παηδηψλ, ηφζν βηνινγηθνί φζν θαη 
κε βηνινγηθνί (βξσκηέο, ζθνππίδηα) παξάγνληεο κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ηα ίδηα ζπκπηψκα-
ηα. Δπηπιένλ, νη αζζέλεηεο ζεσξνχληαη κεηαδνηηθέο ηφζν ζηελ πεξίπησζε πνπ πξνθιήζεθαλ 

απφ κηθξφβηα, φζν θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ πξνθιήζεθαλ απφ άιινπο παξάγνληεο. 

Σα κηθξφβηα είλαη ζεσξεηηθέο θαηαζθεπέο πνπ απνηεινχλ κέξνο ηεο εξκελείαο γηα ην πψο ε 
αηηία νδεγεί ζην παξαηεξήζηκν απνηέιεζκα, δειαδή ζηελ αζζέλεηα. Σα κηθξά παηδηά κπν-
ξνχλ λα αληηιεθζνχλ ηελ χπαξμε κε νξαηψλ παξαγφλησλ ζην πεδίν ηεο βηνινγίαο, ρσξίο 
φκσο λα είλαη ζε ζέζε λα δψζνπλ πιεξνθνξίεο γηα δηαδηθαζίεο θαη κεραληζκνχο. Δθείλα 
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πνπ αλαθέξνπλ απζφξκεηα ηα κηθξφβηα σο αηηίεο ησλ αζζελεηψλ, θαίλεηαη πσο θαηαζθεπά-
δνπλ έλα πξψην εξκελεπηηθφ πιαίζην γηα ηε βηνινγηθή θαηαλφεζε ηεο αζζέλεηαο, κηα πξν – 
βηνινγηθή εξκελεία. Οη εθπαηδεπηηθνί, κε ην λα γλσξίδνπλ πνηνπ είδνπο γλψζε νηθνδνκείηαη 
απφ ηα παηδηά, ζα είλαη ζε ζέζε λα θαηεπζχλνπλ αλάινγα ην πεξηερφκελν θαη ηηο κεζφδνπο 
δηδαζθαιίαο ηνπο φηαλ ζηνρεχνπλ ζηελ πξναγσγή πγηψλ ζπκπεξηθνξψλ θαη ζηνλ έιεγρν ηεο 
δηάδνζεο κεηαδνηηθψλ αζζελεηψλ, ζηα πιαίζηα πξνγξακκάησλ αγσγήο πγείαο.   
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ΠΔΡΙΛΖΦΖ: Ζ παξνχζα έξεπλα εμεηάδεη ηηο ηδέεο ησλ παηδηψλ γηα ηε δηαηήξεζε ησλ απεη-
ινχκελσλ θπηψλ θαη εηδηθφηεξα ηηο έλλνηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο αηηίεο ζπαληφηεηαο, ηηο 
αμίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ιφγνπο πξνζηαζίαο θαη ηελ πξφζεζε δξάζεο ησλ καζεηψλ 
ζρεηηθά κε ηελ δηαηήξεζε ηνπο. Δπηπιένλ, εμεηάδεη ηνπο πηζαλνχο ζπζρεηηζκνχο κεηαμχ ηεο 
γλψζεο, ησλ αμηψλ θαη ησλ δηαρεηξηζηηθψλ πξαθηηθψλ πνπ νξηνζεηνχλ έλα ελδερφκελν πιαί-
ζην δξάζεο. Σα δεδνκέλα ζπλειέρζεζαλ κέζσ εκη-δνκεκέλσλ, αηνκηθψλ δηαγλσζηηθψλ 
ζπλεληεχμεσλ κε εμήληα καζεηέο Δ΄ θαη η΄ Γεκνηηθνχ, ρξεζηκνπνηψληαο ηέζζεξηο θάξηεο 
πεξηπηψζεσλ. Ζ πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ ρξεζηκνπνίεζε νηθνινγηθφ ζπιινγηζκφ γηα λα 
εμεγήζεη ηηο αηηίεο ηεο ζπαληφηεηαο, αηζζεηηθέο αμίεο γηα λα δηθαηνινγήζεη ηνπο ιφγνπο ηεο 
πξνζηαζίαο, ελψ επέιεμε πξαθηηθέο δηαρείξηζεο βαζηζκέλεο ζην απεηινχκελν είδνο ελεξγψ-
ληαο σο καζεηέο θαη πξαθηηθέο δηαρείξηζεο βαζηζκέλεο ζε πνιηηηθέο απνθάζεηο ελεξγψληαο 
σο δήκαξρνη. Παξαηίζεληαη εηζεγήζεηο γηα αλαδφκεζε ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπ-
δψλ ηεο Δπηζηήκεο ηνπ Γεκνηηθνχ, θαζψο θαη πξνηάζεηο γηα δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο ζρεηη-

θέο κε ην ππφ κειέηε ζέκα.  

ΛΔΞΔΙ-ΚΛΔΙΓΙΑ: αξρηθέο ηδέεο, απεηινχκελα θπηά, αμίεο, πξφζεζε δξάζεο 

 
 

ΔΙΑΓΧΓΖ 

Πνιιά θπηηθά είδε ζε φιν ηνλ θφζκν έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο ζπάληα ή απεηινχκελα απφ 
πνηθίινπο παξάγνληεο, νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο νπνίνπο ζπλδένληαη κε ηελ αλζξψπηλε 
παξέκβαζε ζηηο δνκέο θαη ιεηηνπξγίεο ησλ νηθνζπζηεκάησλ (Oostermeijer, 2003). Σν παγθφ-
ζκην ελδηαθέξνλ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, ελεξγνπνίεζε ηνπο επηζηήκνλεο αλά 
ηνλ θφζκν, ψζηε λα εθαξκφζνπλ δηάθνξα κέηξα δηαρείξηζεο πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε 
επηβίσζε ησλ εηδψλ. Χζηφζν, απηέο νη πξνζπάζεηεο ζα γίλνπλ πην απνηειεζκαηηθέο εάλ ε 
ζχγρξνλε εθπαίδεπζε βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα αλαπηχμνπλ ελλνηνινγηθή θαηαλφεζε, δε-
μηφηεηεο αιιά θαη αμίεο πνπ ζπλδένληαη κε ηα απεηινχκελα είδε. 

Σηο ηειεπηαίεο δχν δεθαεηίεο, αξθεηνί εξεπλεηέο, ζθνπεχνληαο λα εκπινπηίζνπλ ηελ γλψζε 
καο γηα ηελ κάζεζε επηζηεκνληθψλ ελλνηψλ, επηρείξεζαλ λα αλαθαιχςνπλ ηηο ηδέεο ησλ 
παηδηψλ γηα βηνινγηθέο έλλνηεο θαη πσο απηέο ζπκβάιινπλ ζηε κάζεζε ηνπο γηα ηελ επηζηή-
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κε (Shepardson 2002). Ζ Driver θαη νη ζπλάδειθνί ηεο (1985) έρνπλ βάιεη ηα ζεκέιηα γηα ηε 
ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο ζεκαζίαο θαζψο θαη ηεο αλάγθεο δηεξεχλεζεο ησλ ηδεψλ θαη ηεο θαηα-
λφεζεο ησλ παηδηψλ κε ζηφρν ηελ αλαδφκεζε αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ζρεδηαζκνχ 
δξαζηεξηνηήησλ κάζεζεο.  

πγθεθξηκέλα, νη έξεπλεο γηα ηηο ηδέεο ησλ παηδηψλ γηα ηα θπηά εζηίαζαλ ζηηο απφςεηο γηα ηε 
δσή ηνπ θπηνχ (Huang, 1996), πνηεο αλαπαξαζηάζεηο θπηψλ βξίζθνληαη ζηηο ζθέςεηο ησλ 
παηδηψλ, (Barman et al., 2002), πνηεο δπζθνιίεο παξνπζηάδνληαη ζηε δηαδηθαζία κάζεζεο 
(Tull 1993), πνηεο είλαη νη ελαιιαθηηθέο ηδέεο πνπ πηζαλφλ λα έρνπλ (Chen & KU, 1999) θαη 
πψο ηα παηδηά θαηαλννχλ δηαθνξεηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ θπηνχ (Barman et al., 2006). Χζηφ-
ζν, ιίγεο απφ απηέο είλαη πξφζθαηεο (πρ. Sanders, 2007), ελψ θακία δεκνζηεπκέλε εξγαζία 
δελ έρεη βξεζεί ζρεηηθά κε ηε δηαηήξεζε ησλ απεηινχκελσλ θπηψλ. Χζηφζν, εξγαζίεο πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηε δηαηήξεζε ησλ ζπάλησλ δψσλ αλαθέξνπλ φηη νη καζεηέο απνδίδνπλ ηελ 
ζπαληφηεηα θπξίσο ζε νηθνινγηθνχο θαη εζηθνχο ιφγνπο (Greaves et al., 1993). Δπηπιένλ, 
γηα ην πψο νη άλζξσπνη αληηιακβάλνληαη θαη εθηηκνχλ ηελ άγξηα θχζε, έξεπλα έρεη δείμεη φηη 
ηα ηδηαίηεξα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά αιιά θαη ε ζπκπεξηθνξά ησλ νξγαληζκψλ δηακνξθψ-
λνπλ ηε ζηάζε ησλ αλζξψπσλ απέλαληη ζε απηνχο. Κξίλνπλ ηελ αμία ησλ νξγαληζκψλ απφ 
ηελ νκνξθηά, ηε ρξεζηκφηεηα ή ζπαληφηεηα ηνπο ελψ ε νπηηθή ειθπζηηθφηεηα ελφο είδνπο 
επεξεάδεη έληνλα ηελ άπνςε ζρεηηθά κε εάλ ζα πξέπεη λα πξνζηαηεπζεί ή φρη (Asworth et al, 
1995). Ζ απνπζία πξφζθαησλ κειεηψλ ζρεηηθά κε απηφ ην ζέκα είλαη εληππσζηαθή ιακβά-
λνληαο ππφςε ηφζν ηε ζεκαληηθφηεηα ηέηνησλ ελλνηψλ φζν θαη ην ζχγρξνλν ελδηαθέξνλ γηα 
ηε δηαηήξεζε ησλ εηδψλ. 

Αλ θαη ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα επηζηήκεο ηνπ Γεκνηηθνχ δελ πεξηιακβάλεη ηνπο φξνπο 
"δηαηήξεζε" ή "βηνπνηθηιφηεηα" ηφζν ην γλσζηνινγηθφ φζν θαη ην αμηαθφ ππφβαζξν ηεο δηα-
ηήξεζεο ηεο βηνινγηθήο πνηθηιφηεηαο είλαη πνιχ ζεκαληηθά ζηελ αλάπηπμε επηζηεκνληθά 
αιιά θαη πεξηβαιινληηθά εγγξάκκαησλ πνιηηψλ. Ζ ζεσξία αιιά θαη νη εθαξκνγέο ηεο βηνιν-
γίαο δηαηήξεζεο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο ηφζν ζηε δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, φζν θαη 
ζηελ αλαδηακφξθσζε ηνπ δηαρεηξηζηηθνχ ζρεδηαζκνχ αιιά θαη ζηελ επίηεπμε ηεο αεηθφξνπ 
αλάπηπμεο (Grace θαη Ratcliffe, 2002). 

Ζ θαηάξηηζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ αλζξψπσλ ζηελ αμία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ζηελ 
θαηαλφεζε πψο νη πξνζσπηθέο ελέξγεηεο θαη επηινγέο ηνπο κπνξνχλ λα επηδξάζνπλ επάλσ 
ζε απηήλ απνηειεί εθπαηδεπηηθή πξνηεξαηφηεηα. Ζ δηαηήξεζε ησλ απεηινχκελσλ θπηψλ είλαη 
έλα ζχλζεην δήηεκα θαη βαζίδεηαη αλαπφθεπθηα ζε επηθαιππηφκελεο επηζηεκνληθέο έλλνηεο. 
Δληνχηνηο, νη αμίεο, νη ζηάζεηο θαη νη επηζηεκνληθέο ηδέεο είλαη αιιεινζπλδεφκελεο ζηελ αλ-
ζξψπηλε λφεζε. Λφγσ απηψλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ε δηαηήξεζε ησλ απεηινχκελσλ θπηψλ 
απνηειεί έλα ελδηαθέξνλ κέζν γηα ηελ επηζηήκε θαη ηελ θνηλσλία θαη επνκέλσο είλαη ζεκα-
ληηθφ λα πεξηιεθζεί ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηεο επηζηήκεο, ζηνρεχνληαο ζην λα παξέρεη 
ηηο επθαηξίεο ζηνπο καζεηέο λα ελεκεξσζνχλ θαη λα επαηζζεηνπνηεζνχλ αιιά θαη λα αλα-
πηχμνπλ πξνζσπηθή θηλεηνπνίεζε  έηζη ψζηε λα πξνηξέπνληαη λα γίλνπλ πεξηβαιινληηθά 
ππεχζπλνη, ελεξγνί πνιίηεο (Meinhold θαη Malkus, 2005). 

Ζ παξνχζα έξεπλα εμεηάδεη ηηο ηδέεο ησλ παηδηψλ γηα ηε δηαηήξεζε ησλ απεηινχκελσλ θπ-
ηψλ θαη εηδηθφηεξα ηηο έλλνηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο αηηίεο ζπαληφηεηαο, ηηο αμίεο πνπ ζρεηί-
δνληαη κε ηνπο ιφγνπο πξνζηαζίαο θαη ηελ πξφζεζε δξάζεο ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηελ 
δηαηήξεζε ηνπο. Δπηπιένλ, εμεηάδεη ηνπο πηζαλνχο ζπζρεηηζκνχο κεηαμχ ηεο γλψζεο, ησλ 
αμηψλ θαη ησλ δηαρεηξηζηηθψλ πξαθηηθψλ πνπ νξηνζεηνχλ έλα ελδερφκελν πιαίζην δξάζεο. 
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ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ 

Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ εμήληα καζεηέο Δ΄ θαη η΄ Γεκνηηθνχ. Οη ηξηάληα καζεηέο 
(15 Δ΄ θαη 15 Σ΄) θνηηνχζαλ ζε έλα αζηηθφ ζρνιείν ζην θέληξν ηεο πφιεο ηεο Λεκεζνχ θαη 
νη άιινη ηξηάληα καζεηέο (15 Δ΄ θαη 15 Σ΄) θνηηνχζαλ ζε ηξία ζρνιεία ηεο νξεηλήο πεξηνρήο 
Σξνφδνπο ζηελ επαξρία Λεκεζνχ. 

Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ έγηλε κέζσ εκη-δνκεκέλσλ, αηνκηθψλ δηαγλσζηηθψλ ζπλεληεχμε-
σλ δηάξθεηαο είθνζη πεξίπνπ ιεπηψλ κε θάζε καζεηή.  

Υξεζηκνπνηήζεθαλ ηέζζεξηο θάξηεο πεξηπηψζεσλ ζε θάζε κία απφ ηηο νπνίεο παξνπζηαδφ-
ηαλ έλα απεηινχκελν ελδεκηθφ θπηφ ηεο Κππξηαθήο ρισξίδαο κέζα ζην θπζηθφ ηνπ ελδηαίηε-
κα. Παξνπζηαδφηαλ έλα- έλα ηα ηέζζεξα θπηά θαη ν εξεπλεηήο ππέβαιε ηηο πην θάησ εξσηή-
ζεηο γηα θάζε θπηφ: 

Δξψηεζε 1: «Πνηεο αηηίεο λνκίδεηο νδήγεζαλ απηφ ην θπηφ ζην λα είλαη απεηινχκελν;» 

Δξψηεζε 2: «Γηαηί ζα ήζειεο λα πξνζηαηεχζεηο έλα απεηινχκελν θπηφ;» 

Δξψηεζε 3: «Ση κπνξείο λα θάλεηο γηα λα ην πξνζηαηεχζεηο ηψξα πνπ είζαη καζεηήο; Ση ζα 
κπνξνχζεο λα θάλεηο γηα λα ην πξνζηαηεχζεηο αλ ήζνπλ ν Γήκαξρνο ηεο πφιεο;» 

Πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο ζρεηηθέο κε ην ζέκα δηαπηζηψζεθαλ λα είραλ κφλν κεξηθνί καζεηέο 
απφ έλα αγξνηηθφ ζρνιείν νη νπνίνη ζπκκεηείραλ ζε Πξφγξακκα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπ-
ζεο ζρεηηθφ κε ηε ρισξίδα. 

Αλάιπζε δεδνκέλσλ 

Οη ζπλεληεχμεηο καγλεηνθσλήζεθαλ θαη απνκαγλεηνθσλήζεθαλ. ηε ζπλέρεηα έγηλε αλάιπ-
ζε πεξηερνκέλνπ, εληνπίζηεθαλ ηα θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη καζεηέο ζην ζπιινγηζκφ 
ηνπο θαη ηα θξηηήξηα θαηεγνξηνπνηήζεθαλ ζε επξχηεξεο θαηεγνξίεο. 

Αλαθνξηθά κε ηελ πξψηε εξψηεζε (αηηίεο ζπαληφηεηαο) νη ηδέεο ησλ καζεηψλ εκπίπηνπλ ζε 
πέληε θαηεγνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δνκή, ηηο ιεηηνπξγίεο, ηελ νηθνινγία, ηε γεσγξαθηθή 
εμάπισζε ησλ θπηψλ αιιά θαη ηελ παξνπζία ηεο αλζξψπηλεο επίδξαζεο ζε απηά.  

ηελ δεχηεξε εξψηεζε (ιφγνη πξνζηαζίαο) νη ηδέεο ησλ καζεηψλ εκπίπηνπλ ζε πέληε θαηεγν-
ξίεο πνπ ζηεξίδνληαη ζε εζηθέο, αηζζεηηθέο, νηθνινγηθέο, νηθνλνκηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο 
αμίεο.  

ηελ ηξίηε θαη ηέηαξηε εξψηεζε (πξφζεζε δξάζεο) νη ηδέεο ησλ καζεηψλ εκπίπηνπλ ζε πέληε 
θαηεγνξίεο πξαθηηθψλ δηαρείξηζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ιήςε πνιηηηθή απφθαζεο, δξάζεηο 
ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ θνηλνχ, δξάζεηο πνπ πξνηείλνπλ έξεπλα, πξαθηηθέο 
δηαρείξηζεο ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ είδνπο θαη πξαθηηθέο δηαρείξηζεο ηνπ ελδηαηηήκαηνο ζην 
νπνίν ζπλαληάηαη έλα είδνο. 

ηελ Δηθφλα 1 θαίλεηαη ην ελλνηνινγηθφ πιαίζην ην νπνίν παξνπζηάδεη ηε βαζηθή νξγάλσζε 
ηδεψλ ζε θαηεγνξίεο. 
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ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Ιδέεο ησλ καζεηψλ κε βάζε ηελ Δξψηεζε 1 (Δ1): «Πνηεο αηηίεο πηζηεχεηο νδήγεζαλ απηφ 

ην θπηφ λα βξίζθεηαη ζηελ θαηάζηαζε λα είλαη απεηινχκελν;» 

Ζ πιεηνςεθία ησλ θξηηεξίσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ηα παηδηά γηα λα εμεγήζνπλ ηηο 
αηηίεο ζπαληφηεηαο ησλ ηεζζάξσλ απεηινχκελσλ θπηψλ βαζίδνληαλ ζε ηδέεο ζρεηηθά κε ηελ 
νηθνινγία (30%). Κξηηήξηα πνπ εκπίπηνπλ ζε απηή ηελ θαηεγνξία ζρεηίδνληαη κε ην ελδηαίηε-
κα ησλ θπηψλ, π.ρ. «πξνζαξκφζηεθε γηα λα κπνξεί λα επηβηψλεη κφλν ζηα βνπλά θαη δελ 
κπνξεί λα επηδήζεη νπνπδήπνηε αιινχ», κε ηνπο βηνηηθνχο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην 
θπηφ, π.ρ. «επεξεάδεηαη απφ άιια θπηά» θαη κε ηνπο νη αβηνηηθνχο παξάγνληεο, π.ρ. 
«έιιεηςε λεξνχ». Ζ δεχηεξε θαηεγνξία ζπιινγηζκνχ βαζίζηεθε ζε θξηηήξηα ζρεηηθά κε ηα 
κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θπηψλ (22%) κε έλα θπξίαξρν θξηηήξην «απηά ηα θπηά 
έρνπλ θάηη ηδηαίηεξν ζηελ εκθάληζή ηνπο πνπ ηα θάλεη λα μερσξίδνπλ απφ άιια». Μηα ηξίηε 
θαηεγνξία ζρεηίδεηαη κε ηηο αλζξψπηλεο επηδξάζεηο (21%) αλαθέξνληαο σο θχξηεο απεηιέο 
ηελ απψιεηα / θαηαζηξνθή ηνπ ελδηαηηήκαηνο θαη ηε βηνκεραληθή / αζηηθή ξχπαλζε.  

 
Δηθφλα 1: Ηδέεο καζεηψλ γηα ηα απεηινχκελα θπηά 

Ιδέεο ησλ καζεηψλ κε βάζε ηελ Δξψηεζε 2 (Δ2): «Γηα πνηνπο ιφγνπο ζα ήζειεο λα πξν-

ζηαηέςεηο έλα ζπάλην θπηφ;» 

ζνλ αθνξά ζηνπο ιφγνπο ηεο πξνζηαζίαο, ε πιεηνςεθία ησλ παηδηψλ ρξεζηκνπνίεζε 
αηζζεηηθά θξηηήξηα (57%) γηα ηνπο ιφγνπο πξνζηαζίαο ελφο ζπάληνπ θπηνχ θάλνληαο θπξί-
σο αλαθνξά ζηε θπζηθή νκνξθηά ηνπ θπηνχ (46%) αιιά θαη ζηελ νκνξθηά πνπ πξνζδίδεη 
ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν βξίζθεηαη (11%). Ο νηθνινγηθφο ζπιινγηζκφο (17%) βαζί-
δεηαη πάλσ ζε κία επηθξαηνχζα ηδέα ζρεηηθή κε ηελ αιιειεμάξηεζε ησλ εηδψλ «ζα ην πξν-
ζηάηεπα επεηδή έρεη έλα ξφιν ζηελ ηξνθηθή αιπζίδα θαη άιινη νξγαληζκνί εμαξηψληαη απφ 
απηφ».  

Οη εζηθνί ιφγνη (10%) ζπζρεηίδνληαη κε ηηο θξάζεηο «αμίδεη/έρεη ην δηθαίσκα λα ππάξρεη» θαη 
νη ζπλαηζζεκαηηθνί ιφγνη ζπλδένληαη κε θξάζεηο «ην αγαπψ / ζα αηζζάλνκαη άζρεκα εάλ 
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εμαθαληζηεί», ελψ νηθνλνκηθνί ιφγνη άκεζεο ή έκκεζεο ρξήζεο έρνπλ πνιχ ρακειή αληηπξν-
ζψπεπζε ζηηο ηδέεο (2%) ησλ παηδηψλ. 

Ιδέεο ησλ καζεηψλ κε βάζε ηελ Δξψηεζε 3 (Δ3): «Ση ζα έθαλεο πξνθεηκέλνπ λα πξνζηα-

ηεπζνχλ απηά ηα απεηινχκελα θπηά, ελεξγψληαο σο καζεηήο;» 

Ζ πξφζεζε δξάζεο σο καζεηέο θαίλεηαη λα επηθεληξψλεηαη απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ παη-
δηψλ (45%) ζε πξαθηηθέο δηαρείξηζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο, ελψ ε δεχηεξε νκάδα ελεξ-
γεηψλ βξίζθεηαη ζηελ θαηεγνξία ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ θφζκνπ (30%). 

Πξαθηηθέο δηαρείξηζεο βαζηζκέλεο ζην ελδηαίηεκα (12%) πεξηιακβάλνπλ επηρεηξήκαηα ζρε-
ηηθά κε ηε δηαθνπή ησλ αξλεηηθψλ ελεξγεηψλ ζην βηφηνπν φπσο ε «λα κελ θφβνπκε ηα δέ-
ληξα», «λα κελ ξίρλνπκε ζπίξηα». 

Γξψληαο σο καζεηέο ιίγα παηδηά έλνησζαλ φηη έρνπλ ηε δχλακε λα ελεξγήζνπλ κε δξάζεηο 
πνπ ζρεηίδνληαη κε πνιηηηθή απφθαζε (5%) ή κε επηζηεκνληθή έξεπλα (3%). 

Ιδέεο ησλ καζεηψλ κε βάζε ηελ Δξψηεζε 4 (Δ4): «Ση ζα έθαλεο πξνθεηκέλνπ λα πξνζηα-

ηεπζνχλ απηά ηα απεηινχκελα θπηά, ελεξγψληαο σο δήκαξρνο;» 

Έρνληαο ηελ εμνπζία λα δξάζνπλ σο δήκαξρνη, ε πιεηνςεθία ησλ ελεξγεηψλ ησλ παηδηψλ 
(39%) ζρεηίδεηαη κε πνιηηηθή απφθαζε ε νπνία ζα εμαζθαιίζεη ηελ επηβίσζε ησλ απεηινχ-
κελσλ θπηψλ κε θπξίαξρεο ηδέεο φπσο «ηελ αλάδεημε πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρήο» ή «ηε 
δεκηνπξγία κνλνπαηηνχ κειέηεο ηεο θχζε ψζηε νη άλζξσπνη λα ην βιέπνπλ ρσξίο λα ην βιά-
πηνπλ», ελψ ζηελ δεχηεξε νκάδα ελεξγεηψλ βξίζθεηαη ζηελ θαηεγνξία ελεκέξσζεο θαη επαη-
ζζεηνπνίεζεο ηνπ θφζκνπ (26%). 

Δλεξγψληαο σο καζεηέο ε πιεηνςεθία ησλ παηδηψλ 30% πξφηεηλε πξαθηηθέο δηαρείξηζεο ηνπ 
είδνπο φπσο «λα ηα μεξηδψζνπκε θαη λα ηα μαλαθπηέςνπκε ζε γιάζηξα», «λα ηα μεξηδψζνπ-
κε θαη λα ηα μαλαθπηέςνπκε ζηνλ θήπν καο γηα λα ηα θξνληίδνπκε», «λα ηα μεξηδψζνπκε θαη 
λα ηα ηνπνζεηήζνπκε ζην πάξθν ηεο γεηηνληάο καο» νη νπνίεο απνηεινχλ αλεπηζχκεηεο ελέξ-
γεηεο ζρεηηθά κε ηε δηαηήξεζε. Δλεξγψληαο σο δήκαξρνη, ε πξφζεζε δξάζεο κεηαηίζεηαη 
απφ πξαθηηθέο δηαρείξηζεο ηνπ είδνπο ζε ελέξγεηεο βαζηζκέλεο ζε πνιηηηθέο απνθάζεηο 
(39%). Απηή ε ζηξνθή ζηελ πξφζεζε δξάζεο εληζρχεη ην επηρείξεκα φηη φηαλ ηα παηδηά αη-
ζζάλνληαη δπλαηά επηρεηξνχλ λα βξνπλ ιχζεηο ζηα πιαίζηα ηεο δηαρείξηζεο ελδηαηηεκάησλ ή 
πεξηνρψλ θαη ζηα πιαίζηα ηεο λνκνζεζίαο. ζνλ αθνξά ηελ θαηεγνξία Δλεκέξσζε-
Δπαηζζεηνπνίεζε ηφζν σο καζεηέο φζν θαη σο δήκαξρνη νη πξνζπάζεηεο ησλ παηδηψλ ζηξέ-
θνληαη κφλν ζηε ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ. Ζ εθπαίδεπζε είλαη απνιχησο απνχζα απφ ην 
πιαίζην ησλ ελεξγεηψλ ηνπο πνπ απνζθνπνχλ ζηε δηαηήξεζε. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη γηα ηελ 
θαηεγνξία Έξεπλα,  ελεξγψληαο ηφζν σο ζπνπδαζηέο φζν θαη σο δήκαξρνη ιίγα παηδηά 
(3%) ζθέθηεθαλ πσο ε έξεπλα κπνξεί λα είλαη κέζα ζηηο επηινγέο ηνπο. 

πζρεηηζκφο κεηαμχ ηεο γλψζεο, ησλ αμηψλ θαη ηεο πξφζεζεο δξάζεο 

Αλαιχνληαο ηελ θαηαλφεζε ησλ καζεηψλ ζε έλλνηεο ζρεηηθέο κε ηε δηαηήξεζε ησλ θπηψλ, ηηο 
αμίεο πνπ δηέπνπλ ην ζπιινγηζκφ γηα πξνζηαζία ηνπο αιιά θαη ηελ πξφζεζή ηνπο γηα δξάζε 
πνπ είλαη ελδεηθηηθή γηα ηα πξφηππα ζπκπεξηθνξάο ηνπο, νη ζπζρεηίζεηο πνπ έρνπλ δηαθαλεί 
αθνινπζνχλ 3 βαζηθά πξφηππα. 

Πξφηππν 1: Μαζεηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θξηηήξηα Μνξθνινγίαο θαη Φπζηνινγίαο γηα ηελ 
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αηηηνιφγεζε ηεο ζπαληφηεηαο ηείλνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ αηζζεηηθά επηρεηξήκαηα θαη γηα λα 
αηηηνινγήζνπλ ηνπο ιφγνπο πξνζηαζίαο θαη εηζεγνχληαη πξαθηηθέο δηαρείξηζεο βαζηζκέλεο 
ζην είδνο δξψληαο σο καζεηέο θαη πξαθηηθέο δηαρείξηζεο κε έκθαζε ζηελ ελεκέξσζε ελεξ-
γψληαο σο δήκαξρνη. ιεο απηέο νη ηδέεο θαίλεηαη λα επηθεληξψλνληαη ζηα «είδε», σο νληφ-
ηεηεο κεκνλσκέλεο απφ ηα νηθνζπζηήκαηά ηνπο θαη επνκέλσο ε θαηαλφεζε, νη αμίεο θαη νη 
δξάζεηο ηνπο εζηηάδνληαη ζην «κέξνο» θαη φρη ζην «φινλ». 

Πξφηππν 2: Έλα δεχηεξν πξφηππν απνθαιχπηεη φηη καζεηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νηθνινγηθά 
θξηηήξηα γηα ηηο αηηίεο ζπαληφηεηαο ηείλνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ νηθνινγηθά θαη εζηθά επηρεηξή-
καηα γηα λα αηηηνινγήζνπλ ηνπο ιφγνπο πξνζηαζίαο θαη εηζεγνχληαη πξαθηηθέο δηαρείξηζεο 
βαζηζκέλεο ζην ελδηαίηεκα δξψληαο σο καζεηέο θαη πξαθηηθέο κε έκθαζε ζηηο πνιηηηθέο 
απνθάζεηο γηα δηαρείξηζε ηεο πεξηνρήο εμάπισζεο ηνπ είδνπο ελεξγψληαο σο δήκαξρνη. 
ιεο απηέο νη ηδέεο θαίλεηαη λα έρνπλ κία νηθνζπζηεκηθή πξνζέγγηζε, αληηιακβαλφκελνη φηη 
έλα απεηινχκελν θπηφ απνηειεί κέξνο ελφο νηθνζπζηήκαηνο θαη φηη νη αηηίεο ζπαληφηεηάο ηνπ 
εμαξηψληαη άκεζα απφ ην ελδηαίηεκά ηνπ, νη ιφγνη πξνζηαζίαο ηνπ ζπλδένληαη θπξίσο κε ην 
ξφιν ηνπ ζην ηξνθηθφ πιέγκα θαη ην πιαίζην ελδερφκελεο δξάζεο δηεπξχλεηαη πξνο ηε δηα-
ρείξηζε ηνπ ελδηαηηήκαηνο / νηθνζπζηήκαηνο.  

Πξφηππν 3: Σν ηξίην πξφηππν εηζεγείηαη φηη νη καζεηέο πνπ εληνπίδνπλ  αλζξσπνγελείο 
επηδξάζεηο θαη απεηιέο σο αηηίεο ζπαληφηεηαο, αλέπηπμαλ επηρεηξεκαηνινγία κε βάζε ζπλαη-
ζζεκαηηθά θαη εζηθά θξηηήξηα γηα ηνπο ιφγνπο πξνζηαζίαο. Χο καζεηέο ηείλνπλ λα επηιέγνπλ 
κέηξα δηαηήξεζεο ηνπ είδνπο ελψ σο δήκαξρνη πξνηείλνπλ κέηξα βαζηζκέλα ζε πνιηηηθέο 
απνθάζεηο, κε έκθαζε ζηελ λνκνζεζία. Απηφ ην πξφηππν ηδεψλ επηθεληξψλεηαη ζην αλζξψ-
πηλν είδνο σο ππαίηην γηα ηελ «θαθή θαηάζηαζε» ησλ θπηψλ. Αληηιακβαλφκελνη ηελ επζχλε 
σο άλζξσπνη αλαθέξνληαη κε εζηθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά θξηηήξηα γηα ηελ πξνζηαζίαο ηνπο 
θαη εηζεγνχληαη «ηηκσξίεο» θαη «πξφζηηκα» σο ηνλ πην απνηειεζκαηηθφ ηξφπν λα εμαζθαιί-
ζνπλ ηε δηαηήξεζε θαη λα «εμηιεσζνχλ» γηα ηηο αξλεηηθέο ελέξγεηεο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ. 

ΤΕΖΣΖΖ 

Ζ παξνχζα κειέηε ζπκβάιεη ζηελ αχμεζε ηεο γλψζεο γηα ηηο ηδέεο ησλ παηδηψλ ζρεηηθά κε 
βηνινγηθέο έλλνηεο θσηίδνληαο ηηο πηπρέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ηδέεο ησλ καζεηψλ Πξσην-
βάζκηαο εθπαίδεπζεο γηα ηε δηαηήξεζε ησλ θπηψλ. 

ζνλ αθνξά ζηηο αηηίεο ζπαληφηεηαο (Δ1), νη πξψηεο ηέζζεξηο θαηεγνξίεο δελ ζπζρεηίδνληαη 
κε ηνλ άλζξσπν θαη θαίλεηαη λα απνδίδνληαη ζε εζσηεξηθά πξνβιήκαηα ηνπ είδνπο ή ζε 
πξνβιήκαηα πνπ νθείινληαη ζην ελδηαίηεκά ηνπ, ελψ ην ρακειφ πνζνζηφ ηεο πέκπηεο θαηε-
γνξίαο, αλζξψπηλεο επηδξάζεηο (21%), απνθαιχπηεη φηη πνιιά παηδηά δελ έρνπλ ζπλεηδεην-
πνηήζεη φηη πνιιέο αλζξσπνγελείο πηέζεηο απνηεινχλ ζεκαληηθέο αηηίεο πνπ νδεγνχλ ηα 
θπηά ζηα φξηα ηεο εμαθάληζεο. Ζ αληίιεςε φηη ηα απεηινχκελα θπηά έρνπλ «κηα ζπάληα ν-
κνξθηά» είλαη είηε κηα γισζζηθή παξαλφεζε είηε κηα ελαιιαθηηθή αληίιεςε θαη αμίδεη λα 
κειεηεζεί ζε βάζνο. 

Έλα μερσξηζηφ ζεκείν πνπ πξνέθπςε απφ ηνπο ιφγνπο πξνζηαζίαο (Δ2) είλαη φηη ε πιεην-
ςεθία ησλ παηδηψλ έρεη αλαπηχμεη πινχζηα επηρεηξεκαηνινγία ζρεηηθά κε αηζζεηηθέο αμίεο 
πξνζηαζίαο ελφο απεηινχκελνπ είδνπο αιιά πνιχ θησρφ αμηαθφ πιαίζην γηα λα ζηεξίμεη  ηε 
ζεκαζία ησλ νηθνινγηθψλ θαη εζηθψλ επηρεηξεκάησλ. Δπηπιένλ, δελ αλαθέξζεθε ηίπνηα 
ζρεηηθά κε ηελ επηζηεκνληθή ή εθπαηδεπηηθή αμία ησλ απεηινχκελσλ θπηψλ. 
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Οη εμεγήζεηο ησλ παηδηψλ γηα ηηο δξάζεηο πνπ πξνηίζεληαη λα αλαιάβνπλ ζρεηηθά κε ηε δηα-
ηήξεζε ησλ απεηινχκελσλ θπηψλ (Δ3-Δ4) παξνπζηάδνπλ δηαθνξέο αλάινγα κε ην δηαθνξε-
ηηθφ ξφιν πνπ πηνζεηείηαη, σο καζεηήο θαη σο δήκαξρνο. 

Ζ παξνχζα κειέηε απνδεηθλχεη φηη νη καζεηέο ησλ κεγάισλ ηάμεσλ ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθ-
παίδεπζεο είλαη ζε ζέζε λα εκπιαθνχλ ζε εθπαηδεπηηθέο παξεκβάζεηο ζρεηηθά κε ηα απεη-
ινχκελα είδε. πσο έρεη δηαθαλεί νη αμίεο ηνπο θαη νη πξφζεζε δξάζεο ηνπο εμαξηάηαη απφ 
ηελ θαηαλφεζε θαη ησλ ελλνηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαηήξεζε ησλ θπηψλ, αλαδεηθλχν-
ληαο ηελ αλάγθε εμνηθείσζήο ηνπο κε έλα εχξνο πεξηπηψζεσλ δηαηήξεζεο θαη εκπινθήο ηνπο 
ζε ειθπζηηθά καζεζηαθά πεξηβάιινληα ψζηε λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηελ θαηαλφεζε ηνπο ζρεηη-
θά κε ηελ πνιππινθφηεηα ηέηνησλ ζεκάησλ. Λακβάλνληαο ππφςε ηηο ηδέεο ησλ καζεηψλ ζρε-
ηηθά κε ηε δηαηήξεζε ησλ θπηψλ κπνξνχλ λα ηεθκεξησζνχλ πξνηάζεηο γηα αλαδφκεζε θαη 
εκπινπηηζκφ ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο επηζηήκεο θαζψο ηεο αλάπηπμεο θαηάιιε-
ισλ δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ. ηηο έλλνηεο ζρεηηθά κε ηελ νηθνινγία πξέπεη λα δνζεί ε δέ-
νπζα ζεκαζία ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ επηζηήκεο, πξνθεηκέλνπ λα βνεζεζνχλ ηα παηδηά 
λα εληζρχζνπλ ηνλ νηθνινγηθφ ζπιινγηζκφ ηνπο φηαλ επηρεηξεκαηνινγνχλ γηα δεηήκαηα δηα-
ηήξεζεο ζε ζρέζε κε ηνλ αηζζεηηθφ ή ζπλαηζζεκαηηθφ ζπιινγηζκφ πνπ ήδε αμηνπνηνχλ, ελψ 
ην καζεζηαθφ πιηθφ ζα πξέπεη (Η) λα επηηξέςεη ζηα παηδηά λα αληηιεθζνχλ ηε ζεκαζία ηεο 
αλζξσπνγελνχο δηαηάξαμεο επάλσ ζηελ χπαξμε αιιά θαη επηβίσζε ησλ εηδψλ, (II) λα δίλεη 
επθαηξίεο λα αλαπηχμνπλ έλα αίζζεκα επζχλεο θαη θηλεηνπνίεζεο πνπ ζα ηνπο πξνηξέπεη λα 
γίλνπλ ππεχζπλνη θαη ελεξγνί πνιίηεο θαζψο θαη λα θαζνξίζνπλ ηα δηθά ηνπο κνλνπάηηα γηα 
βηψζηκε δηαβίσζε, (III) λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο, αμίεο θαη ηθαλφηεηα δξάζεο γηα λα αληηκε-
ησπίδνπλ πνιχπινθεο θαηαζηάζεηο θαη λα ελεξγνχλ ιακβάλνληαο θξίζηκεο απνθάζεηο θαη 
(IV) λα αλαπηχμνπλ νηθνινγηθέο δεμηφηεηεο δηεξεχλεζεο. 
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ΠΔΡΙΛΖΦΖ: Ζ παξνχζα εξγαζία πξνηείλεη κηα επνηθνδνκεηηθή δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ηνπ 
θαηλνκέλνπ ηεο Αλάθιαζεο θαη ηεο Γηάρπζεο ηνπ θσηφο ζε έλα ηερλνινγηθά πινχζην καζε-
ζηαθφ πεξηβάιινλ ζηελ Δ΄ θαη Σ΄ ηάμε ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ. Αξρηθά πξαγκαηνπνηήζεθε 
έξεπλα πνπ αλίρλεπζε ηηο αξρηθέο ηδέεο 140 καζεηψλ/-ηξηψλ Δ‟ θαη Σ‟ Γεκνηηθνχ γηα ην 
θαηλφκελν Αλάθιαζε-Γηάρπζε ηνπ θσηφο θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο φξαζεο κε ηελ νπνία δηαπη-
ζηψζεθε πιήζνο ελαιιαθηηθψλ ηδεψλ. ηε ζπλέρεηα ζρεδηάζηεθε κηα θαηλνηνκηθή δηδαθηηθή 
παξέκβαζε κε ρξήζε ςεθηαθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη: α) ηελ εθαξ-
κνγή «ΑΝΑΚΛΑΖ-ΓΗΑΥΤΖ» ε νπνία ζρεδηάζηεθε θαη αλαπηχρζεθε ζην πιαίζην ηνπ θνηλσ-
ληθνχ επνηθνδνκεηηζκνχ, β) ηελ ελφηεηα Αλάθιαζε –Γηάρπζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ 
Μ.Α.Θ.Ζ.Μ.Α., θαη γ) κηα πξνζνκνίσζε απφ έλα δηθηπαθφ ηφπν. Αλαπηχρζεθαλ επίζεο 
έληππα θχιια εξγαζίαο κε θαηάιιειεο καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ Ζ/Τ. Ζ θαηλνηνκηθή 
δηδαζθαιία κε ηε ρξήζε ηνπ πιηθνχ απηνχ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 4 ηάμεηο Γεκνηηθνχ ρνιεί-
νπ θαη έιαβαλ κέξνο 81 καζεηέο/-ηξηεο. Δπίζεο, άιινη/εο 59 καζεηέο/-ηξηεο έιαβαλ κέξνο ζε 
παξαδνζηαθή δηδαζθαιία ηνπ ίδηνπ ζέκαηνο. ια ηα παηδηά απάληεζαλ ζε ηειηθφ εξσηεκαην-
ιφγην πνπ ήηαλ ην ίδην κε ην αξρηθφ. Γηαπηζηψζεθε φηη ε ελλνηνινγηθή αιιαγή πνπ επηηεχρζε-
θε ζηνπο/ηο καζεηέο/-ηξηεο ησλ πεηξακαηηθψλ νκάδσλ ππήξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζε αληί-
ζεζε κε ηνπο/ηο καζεηέο/-ηξηεο ησλ νκάδσλ ειέγρνπ πνπ παξνπζίαζαλ κηθξή βειηίσζε ζηηο 

απφςεηο ηνπο. 

 

ΔΙΑΓΧΓΖ 

πσο είλαη γλσζηφ ηα παηδηά, πξηλ έξζνπλ ζην ζρνιείν, έρνπλ δηακνξθψζεη απφςεηο γηα ηα 
θπζηθά θαηλφκελα θαη δίλνπλ ηε δηθή ηνπο εξκελεία γη‟ απηά, νηθνδνκνχλ ηε δηθή ηνπο γλψζε 
γηα ηα θαηλφκελα κέζσ ησλ εκπεηξηψλ ηνπο ε νπνία ζπλήζσο έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ 
επηζηεκνληθή ζθέςε. Μεξηθέο απφ ηηο απφςεηο ηνπο είλαη ηφζν θαιά εδξαησκέλεο πνπ δελ 
αιιάδνπλ κε ηε δηδαζθαιία. Ο βαζκφο ζηνλ νπνίν δηαθέξνπλ νη ηδέεο ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ 
απφ ηηο επηζηεκνληθά απνδεθηέο απφςεηο, θαη ν ηξφπνο πνπ δηακνξθψλνληαη απφ ηελ θαζε-
κεξηλή εκπεηξία ηνπο, απνηεινχλ ηε βάζε γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ κάζεζεο θαη γηα ην 
ζρεδηαζκφ ηεο δηδαζθαιίαο. Απηφ είλαη ηδηαίηεξα εκθαλέο ζηελ Οπηηθή φπνπ νη καζεηέο/-
ηξηεο βξίζθνπλ ζπρλά δπζθνιίεο ζηελ θαηαλφεζε ηεο θχζεο ηνπ θσηφο θαζψο θαη ζηα θαη-
λφκελα πνπ πξνθαινχληαη φηαλ ην θσο αιιειεπηδξά κε ηελ χιε.  

Γεδνκέλνπ ινηπφλ φηη νη ελαιιαθηηθέο ηδέεο ησλ παηδηψλ επεξεάδνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο 
κάζεζεο, είλαη νπζηαζηηθφ γηα ηνπο/ηο εθπαηδεπηηθνχο λα έρνπλ γλψζε απηψλ πξηλ ηε ζρεδί-
αζε ηεο δηδαζθαιίαο. Ζ παξνχζα εξγαζία απνηειεί κηα επνηθνδνκεηηθή δηδαθηηθή πξνζέγ-
γηζε ζηελ Δ΄ θαη Σ΄ ηάμε ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο Αλάθιαζεο θαη ηεο 
Γηάρπζεο ηνπ θσηφο, ζε έλα ηερλνινγηθά πινχζην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ. Αξρηθά πεξηγξά-
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θεηαη ε έξεπλα πνπ αλίρλεπζε ηηο αξρηθέο ηδέεο 140 καζεηψλ/-ηξηψλ ζηα παξαπάλσ θαηλφ-
κελα, ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ην ςεθηαθφ πιηθφ πνπ αλαπηχρζεθε θαη ρξεζηκνπνηήζε-
θε ζηε δηδαζθαιία, θαη ηέινο γίλεηαη αμηνιφγεζε ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ. 

Ζ ΑΡΥΙΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΓΙΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΙΞΖ ΣΧΝ ΙΓΔΧΝ ΣΧΝ ΠΑΙΓΙΧΝ 

Σα δεδνκέλα γηα ηηο ηδέεο ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ ζπιιέρηεθαλ πξηλ ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε, 
κε ηε ρξήζε ελφο γξαπηνχ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ ζπκπιήξσζε αηνκηθά θάζε καζεηήο/-ηξηα. 
ηελ έξεπλα απηή ζπκκεηείραλ 140 παηδηά (60 ηεο Δ‟ θαη 80 ηεο Σ‟ ηάμεο) απφ ηξία δεκνηηθά 
ζρνιεία ηνπ Βφινπ. ηφρνο ήηαλ: 

ε αλάδεημε ησλ ελαιιαθηηθψλ ηδεψλ ησλ παηδηψλ γηα ηα θαηλφκελα ηεο αλάθιαζεο θαη 
δηάρπζεο ηνπ θσηφο, θαζψο θαη γηα ηνλ ηξφπν πνπ βιέπνπκε ηα αληηθείκελα γχξσ 
καο, 

ε αμηνπνίεζε ησλ ελαιιαθηηθψλ ηδεψλ ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ γηα ηε ζρεδίαζε κηαο 
θαηλνηνκηθήο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο κε ηελ αλάπηπμε θαηάιιεινπ εθπαηδεπηηθνχ 
ινγηζκηθνχ θαη καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηνλ Ζ/Τ κε ζηφρν ηελ αληηκεηψπηζε 
ησλ ελαιιαθηηθψλ ηδεψλ θαη ηελ πηνζέηεζε ησλ επηζηεκνληθά απνδεθηψλ απφςεσλ 

γηα ηα θαηλφκελα θαη 

ε νξγάλσζε θαη αμηνιφγεζε κηαο εηδηθά ζρεδηαζκέλεο θαηλνηνκηθήο δηδαζθαιίαο 
πνπ είρε ζηφρν ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ελαιιαθηηθψλ ηδεψλ ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ θαη 
ηελ ππνβνήζεζή ηνπο ζηελ νηθνδφκεζε ηεο απνδεθηήο επηζηεκνληθά γλψζεο  

Σν εξσηεκαηνιφγην πεξηείρε ελλέα εξσηήζεηο κε ππνεξσηήζεηο επεμεγεκαηηθνχ ραξαθηήξα. 
ηελ πξψηε νκάδα εξσηήζεσλ εμεηάδνληαη νη απφςεηο ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ γεληθά γηα ην 
θσο (Ση είλαη γηα ζέλα θσο;, Πνχ βξίζθεηαη ην θσο;) ηε δεχηεξε νκάδα εξσηήζεσλ δηεξεπ-
λψληαη νη αληηιήςεηο ηνπο γηα ην θαηλφκελν ηεο αλάθιαζεο θαη ηεο δηάρπζεο ηνπ θσηφο. Οη 
καζεηέο/-ηξηεο δηαηππψλνπλ ηηο απφςεηο ηνπο, ζρεδηάδνπλ ηελ πνξεία ησλ θσηεηλψλ αθηίλσλ 
γηα θάζε θαηλφκελν, απαληνχλ ζε θιεηζηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο γηα ην πφηε έρνπκε αλάθιαζε 
θαη πφηε δηάρπζε ζε επηιεγκέλεο επηθάλεηεο, θαη εξκελεχνπλ ην „ινπηξφ θσηφο‟ ηεο εκέξαο 
ζηελ αηκφζθαηξα ηεο γεο ζε αληίζεζε κε ην ζθνηάδη ηνπ δηαζηήκαηνο. ηελ ηξίηε νκάδα 
εξσηήζεσλ δηεξεπλψληαη νη ηδέεο ηνπο γηα ηνλ ηξφπν πνπ ιεηηνπξγεί ε φξαζε. πγθεθξηκέλα 
ηνπο/ηο δεηείηαη λα γξάςνπλ θαη λα ζρεδηάζνπλ αλ ππάξρεη θάηη αλάκεζα ζην αληηθείκελν 
πνπ βιέπνπλ θαη ζην κάηη. Δπηιέγεηαη έλα απηφθσην αληηθείκελν θαη έλα εηεξφθσην γηα λα 
δηαπηζησζεί αλ ηα παηδηά έρνπλ δηαθνξεηηθέο αληηιήςεηο αλάινγα κε ην είδνο ηνπ αληηθεηκέ-
λνπ πνπ βιέπνπλ.  

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Ζ ηαχηηζε ηνπ θσηφο κε ηελ πεγή ηεο ή ην απνηέιεζκα πνπ πξνθαιεί ήηαλ ε επηθξαηέζηεξε 
άπνςε ζηνπο/ηο 140 καζεηέο/-ηξηεο. πγθεθξηκέλα νη 78 εληνπίδνπλ ην θσο ζηελ πεγή ηνπ, 
42 ζεσξνχλ φηη ην θσο είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο φξαζεο θαη κφλν 
32 αληηιακβάλνληαη ην θσο σο νληφηεηα πνπ δηαδίδεηαη ζην ρψξν.  

ρεηηθά κε ηα θαηλφκελα ηεο αλάθιαζεο θαη ηεο δηάρπζεο ηνπ θσηφο, κφλν 33 θαη 18 
καζεηέο/-ηξηεο αληίζηνηρα θάλεθαλ λα έρνπλ επηζηεκνληθά απνδεθηέο απφςεηο γηα ηα θαηλφ-
κελα. Κπξίαξρεο ελαιιαθηηθέο ηδέεο πνπ αλαδείρζεθαλ γηα ην θαηλφκελν ηεο αλάθιαζεο ήηαλ 
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νη εμήο: Αλάθιαζε ηνπ θσηφο έρνπκε φηαλ: α) ε δέζκε θσηφο πνπ εθπέκπεηαη απφ κηα θσηεη-
λή πεγή πξνζπίπηεη πάλσ ζε κηα ιεία επηθάλεηα θαη επηζηξέθεη ζηελ πεγή αλεμάξηεηα απφ 
ηελ γσλία πξφζπησζήο ηεο (24 καζεηέο/-ηξηεο), β) ε δέζκε θσηφο πνπ εθπέκπεηαη απφ κηα 
θσηεηλή πεγή πξνζπίπηεη πάλσ ζε κηα επηθάλεηα θαη παξακέλεη εθεί ή ηε δηαπεξλά (11 
καζεηέο/-ηξηεο). Δπίζεο, 30 καζεηέο/-ηξηεο έδσζαλ ηαπηνινγηθή απάληεζε, ελψ 26 δελ απά-
ληεζαλ.  

ε φ,ηη αθνξά ηηο ζρεκαηηθέο αλαπαξαζηάζεηο, 24 απεηθφληζαλ ην θσο λα πέθηεη ζε αλψκα-
ιεο επηθάλεηεο, ελψ νη ππφινηπεο ήηαλ αλάινγεο ησλ πεξηγξαθψλ πνπ δφζεθαλ. 

ρεηηθά κε ηηο απφςεηο ηνπο γηα ην θαηλφκελν ηεο δηάρπζεο ηνπ θσηφο νη θπξηφηεξεο ελαιια-
θηηθέο ηδέεο πνπ αλαδείρζεθαλ ήηαλ νη εμήο:  

Γηάρπζε ηνπ θσηφο έρνπκε φηαλ: 

α) ε δέζκε θσηφο πνπ εθπέκπεηαη απφ κηα θσηεηλή πεγή πξνζπίπηεη πάλσ ζε κηα αλψ-
καιε επηθάλεηα θαη παξακέλεη εθεί (28 καζεηέο/-ηξηεο), 

β) ε δέζκε θσηφο πνπ εθπέκπεηαη απφ κηα θσηεηλή πεγή πξνζπίπηεη πάλσ ζε κηα αλψ-
καιε επηθάλεηα θαη ηε δηαπεξλά (7 καζεηέο/-ηξηεο),  

γ) ε δέζκε θσηφο απιά θσηίδεη έλα αληηθείκελν (5 καζεηέο/-ηξηεο). 

Δπίζεο, 16 καζεηέο/-ηξηεο έδσζαλ ηαπηνινγηθή απάληεζε, 5 έγξαςαλ φηη ην θσο ηαμηδεχεη 
καθξηά ρσξίο λα ζπλαληά εκπφδην, 5 φηη ην θσο δελ πεξλά εχθνια εμαηηίαο εκπνδίσλ θαη 56 
δελ απάληεζαλ. 

Απφ ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ζηελ εξψηεζε «Γηαηί ν νπξαλφο ηεο ζειήλεο δελ είλαη 
θσηεηλφο, φπσο ν νπξαλφο ηεο γεο ηελ εκέξα;», δηαπηζηψζεθε φηη αξθεηνί/εο καζεηέο/-ηξηεο 
ηδηαίηεξα ηεο Σ΄ ηάμεο απνδίδνπλ ηε δηαθνξά ζηελ χπαξμε αηκφζθαηξαο ζηε γε (29/140), 
αιιά δελ κπνξνχλ λα απνδψζνπλ ηε θσηεηλφηεηα ηεο γήηλεο αηκφζθαηξαο ζην θαηλφκελν 
ηεο δηάρπζεο ηνπ θσηφο ζηε ζθφλε ή ζηα κφξηα ηεο αηκφζθαηξαο. Δπίζεο, 50 παηδηά απέ-
δσζαλ ηε δηαθνξά ζε ηδηφηεηεο ηνπ θσηφο πνπ επηλφεζαλ (νη αθηίλεο δελ κπνξνχλ λα πεξά-
ζνπλ ην δηάζηεκα, …δε κεηαδίδνληαη ζην δηάζηεκα, …ην θσο θσηίδεη κφλν πιαλήηεο, …
γηαηί είλαη πνιχ καθξηά,), 18 άιια απέδσζαλ ηε δηαθνξά ζε δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ αλά-
κεζα ζηε γε θαη ζηε ζειήλε (φδνλ, ζάιαζζα, δνξπθφξνο), ελψ κφλν 5 έδσζαλ επηζηεκνληθά 
απνδεθηή απάληεζε. Σα ππφινηπα 38 παηδηά δελ απάληεζαλ.  

ζνλ αθνξά ηε ιεηηνπξγία ηεο φξαζεο δηαπηζηψζεθε φηη έλαο πνιχ κηθξφο αξηζκφο παηδηψλ 
πηνζεηνχζε ην απνδεθηά επηζηεκνληθφ κνληέιν ιεηηνπξγίαο ηεο φξαζεο πξηλ ηε δηδαζθαιία 
(4/60 καζεηέο/-ηξηεο ηεο Δ‟ ηάμεο θαη 19/80 ηεο Σ‟). Πνιιά παηδηά (76) πηνζέηεζαλ κνληέια 
εθπνκπήο (ρήκα 2, 3, 4, 5, 6) φηαλ αλαθέξνληαλ ζηα εηεξφθσηα αληηθείκελα, θαη 54 φηαλ 
αλαθέξνληαλ ζηα απηφθσηα. Δίλαη αμηνζεκείσην φηη, φηαλ δελ ππήξρε πεγή θσηφο ζηα ζρέ-
δηά ηνπο, αξθεηνί/εο καζεηέο/-ηξηεο ηεο Δ‟ ηάμεο (32/60) δελ απνηχπσλαλ θαηεχζπλζε ζηηο 
γξακκέο πνπ έλσλαλ ην κάηη ηνπ παξαηεξεηή κε ηα αληηθείκελα, ζε αληίζεζε κε ηνπο/ηο 
καζεηέο/-ηξηεο ηεο Σ΄ ηάμεο (5/80). Πηζαλφλ δελ έρεη ζπλεηδεηνπνηεζεί ε θαηεπζπληηθφηεηα 
ηνπ θσηφο ζηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηεο φξαζεο ζε απηή ηελ ειηθία (10-11 εηψλ) θαη νη 
γξακκέο πνπ ζρεδηάδνληαη απιψο θαηαδεηθλχνπλ ηε γεσκεηξηθή ζχλδεζε κεηαμχ ηνπ καηηνχ 
θαη ηνπ αληηθεηκέλνπ. 

ηα ζρέδηα φπνπ ππήξρε πεγή θσηφο θαη δεηήζεθε απφ ηνπο/ηο καζεηέο/-ηξηεο λα δείμνπλ ηελ 
θαηεχζπλζε ηνπ θσηφο κεηαμχ ηεο πεγήο, ελφο βηβιίνπ θαη ηνπ παξαηεξεηή, 60/140 καζεηέο/-
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ηξηεο πηνζέηεζαλ κνληέια εθπνκπήο (ρήκα 2, 3, 4, 5, 6) πνπ ππνδήισλαλ ηνλ ελεξγεηηθφ 
ξφιν ηνπ καηηνχ, 40 ζρεδίαζαλ ην „ινπηξφ θσηφο‟, δειαδή αθηίλεο λα εθπέκπνληαη απφ ηελ 
πεγή πξνο φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο, 17 ζρεδίαζαλ ην „δηπιφ θσηηζκφ‟ (ρήκα 7) θαη 23 ζρεδία-
ζαλ ζχκθσλα κε ηελ επηζηεκνληθή άπνςε (ρήκα 1). 

 

 

πκπεξαζκαηηθά παξνπζηάζηεθαλ νη παξαθάησ θαηεγνξίεο ελαιιαθηηθψλ ηδεψλ: Οη 
καζεηέο/-ηξηεο ηείλνπλ λα πηζηεχνπλ φηη: 

1. ην θσο ηαπηίδεηαη κε ηελ πεγή ή ην απνηέιεζκα πνπ πξνθαιεί. Αδπλαηνχλ λα αληηιεθ-
ζνχλ ην θσο σο νληφηεηα πνπ δηαδίδεηαη ζην ρψξν,  

2. ε αλάθιαζε θαη ε δηάρπζε ηνπ θσηφο είλαη θαηλφκελα αλεμάξηεηα απφ ην είδνο ηεο 
επηθάλεηαο πάλσ ζηελ νπνία πξνζπίπηεη κηα δέζκε θσηφο, 

3. θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάθιαζεο ηνπ θσηφο ε δέζκε θσηφο επηζηξέθεη ζηελ πεγή ηεο 
αλεμάξηεηα απφ ηε γσλία πξφζπησζήο ηεο ή κέλεη ζην ζεκείν πξφζπησζεο (Αδπλακία 
θαηαλφεζεο ηνπ γεσκεηξηθνχ κνληέινπ), 

4. ε δηάρπζε ηνπ θσηφο δελ ζπκβαίλεη ζηνλ αέξα (ε θσηεηλφηεηα ηεο γήηλεο αηκφζθαηξαο 
νθείιεηαη ζηελ χπαξμε ζάιαζζαο ζηε γε, ηνπ φδνληνο, ησλ δνξπθφξσλ… αιιά φρη ζηε 
δηάρπζε ηνπ θσηφο ζηα κφξηα ηνπ αέξα, ζηε ζθφλε…) 

5. ην κάηη παίδεη ελεξγεηηθφ ξφιν, δειαδή εθπέκπεη αθηίλεο („Emission model‟) γηα λα εμε-
γήζνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο φξαζεο. 

Με βάζε ηα παξαπάλσ ζεσξήζεθε αλαγθαίν λα δηεξεπλεζεί αλ κηα θαηλνηνκηθή δηδαθηηθή 
παξέκβαζε κε ηε ρξήζε Σ.Π.Δ. θαη δξαζηεξηφηεηεο βαζηζκέλεο ζηηο ελαιιαθηηθέο ηδέεο ησλ 
καζεηψλ/-ηξηψλ ζα ηνπο/ηο βνεζήζεη λα δεκηνπξγήζνπλ απνδεθηά επηζηεκνληθέο απφςεηο 
γηα ην ζέκα.  

 

 

  

 

 

 

 

 

ρήκα 1: 
Δπηζηεκνληθφ κνληέιν 

  

ρήκα 2: 
Μνληέιν απιήο εθπνκπήο 

ρήκα 3: 
Μνληέιν ζπλεηαηξηζηηθήο 

εθπνκπήο 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ρήκα 4: 
Μνληέιν ππνθηλνχ-

κελεο εθπνκπήο 

ρήκα 5: 
Μνληέιν ππνθηλνχ-

κελεο εθπνκπήο 

ρήκα 6: 

Γεπηεξεχνλ κνληέιν 

ρήκα 7: 

Γηπιφο θσηηζκφο 
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ΓΙΓΑΚΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΚΑΙ ΔΡΓΑ 

Σν ςεθηαθφ πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε απνηειείηαη απφ: α) ην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ 
«ΑΝΑΚΛΑΖ-ΓΗΑΥΤΖ» πνπ ζρεδηάζηεθε εηδηθά γηα ηε δηδαζθαιία απηή β) ηελ ελφηεηα 
«Αλάθιαζε ζε θάηνπηξν» ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ «Μ.Α.Θ.Ζ.Μ.Α.» γ) ν δηθηπαθφο 
ηφπνο http://www.micro.magnet.fsu.edu/primer/java/reflection/specular/ index.html  

πγθεθξηκέλα: 

Α) Ζ εθαξκνγή «ΑΝΑΚΛΑΖ-ΓΗΑΥΤΖ» (Δηθφλα 1) αλαπηχρζεθε κε ηε βνήζεηα ηνπ πξν-
γξάκκαηνο Toolbook. Απνηειείηαη απφ δεθαπέληε ζειίδεο (νζφλεο), φπνπ πξνζνκνηψλνληαη 
απζεληηθέο θαηαζηάζεηο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, θαη γίλεηαη κνληεινπνίεζή ηνπο κε βάζε ηα 
επηζηεκνληθά κνληέια θαη θαηάιιειεο δξαζηεξηφηεηεο.  

 

Δηθόλα 1:  Ζ εθαξκνγή «ΑΝΑΚΛΑΖ-ΓΗΑΥΤΖ» 

Γηα ηελ νηθνδφκεζε ησλ επηζηεκνληθά απνδεθηψλ αλαπαξαζηάζεσλ ρξεζηκνπνηείηαη ε ηε-
ρληθή ηεο „άγθπξαο‟ (anchored instruction) (Cognition and Technology Group at Vanderbilt, 
1991) θαη ε ζρεδίαζε βαζίδεηαη ζην κνληέιν ΓΔΣΔ (νινκσλίδνπ, 2006). Δπίζεο, ε ρξήζε 
ηνπ κνληέινπ ησλ αθηίλσλ (Eylon, Ronen & Ganiel, 1996, Raftopoulos, Kalyfommatou & 
Constantinou, 2005) θξίζεθε αλαγθαία ζηε ζρεδίαζε ηεο εθαξκνγήο ΑΝΑΚΛΑΖ-ΓΗΑΥΤΖ, 
ιφγσ ηεο πιεζψξαο ησλ βηβιηνγξαθηθψλ αλαθνξψλ πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ αλαγθαηφηεηά 
ηνπ (Ronen & Eylon, 1993, Reiner, 1998, Goldberg & McDermott, 1987), θαζψο θαη απφ ηελ 
πξνζσπηθή δηδαθηηθή εκπεηξία ησλ ζπγγξαθέσλ. 

Με βάζε απζεληηθέο ηαηλίεο βίληεν θαη αλαπαξαζηάζεηο νη καζεηέο/-ηξηεο κπνξνχλ ηε λα 
πξνβιέςνπλ, λα παξαηεξήζνπλ θαη λα επαιεζεχζνπλ ηελ πνξεία κηαο κπάιαο θαζψο πξν-
ζθξνχεη ζε κηα ιεία επηθάλεηα θαη θαηφπηλ λα ηελ παξαιιειίζνπλ κε ηελ πνξεία ηεο δέζκεο 
θσηφο πνπ εθπέκπεηαη απφ έλα αλακκέλν θαθφ (Δηθφλα 2). 
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Δηθφλα 2: Απζεληηθέο ηαηλίεο βίληεν θαη αλαπαξαζηάζεηο γηα ηελ εηζαγσγή ηεο φξαζεο ζην 
γεσκεηξηθφ κνληέιν  

Σν κάηη ηνπ παξαηεξεηή πεξηιακβάλεηαη ζηηο πεξηζζφηεξεο γξαθηθέο αλαπαξαζηάζεηο θαη 
αλαιχζεηο, ελψ ζε κεξηθέο δξαζηεξηφηεηεο ν/ε καζεηήο/-ηξηα θαιείηαη λα πξνβιέςεη ηελ πν-
ξεία πνπ ζα αθνινπζήζεη ε δέζκε θσηφο φηαλ πξνζθξνχζεη πάλσ ζε κηα ιεία επηθάλεηα, ή 
φηαλ θνηηάδεη έλα εηεξφθσην αληηθείκελν. ηε ζπλέρεηα δηαπηζηψλεη ηελ νξζφηεηα ηεο επηιν-

γήο ηνπ/εο ελεξγνπνηψληαο ηελ αλαπαξάζηαζε (Δηθφλα 3). 

   
 

Δηθφλα 3: Γξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ γεσκεηξηθνχ κνληέινπ  

Αλαπαξαζηάζεηο ησλ θαηλνκέλσλ (Δηθφλα 4) θαη ζπκπιεξσκαηηθέο εθπαηδεπηηθέο δξαζηε-
ξηφηεηεο ηχπνπ „drill and practice‟ πεξηιακβάλνληαη πξνθεηκέλνπ λα δηεπξχλνπλ ην εκπεηξηθφ 
πεδίν αλαθνξάο ησλ παηδηψλ. ηαλ επηιέμνπλ κηα ιαλζαζκέλε απάληεζε, κηα πξνεηδνπνίε-
ζε εκθαλίδεηαη φηη δελ έρνπλ ιάβεη ππφςε ηνπο θάηη πνπ έρεη ήδε επηζεκαλζεί πξνεγνπκέ-
λσο. Τπάξρεη άκεζε αλαηξνθνδφηεζε κεηά ηελ απάληεζε ησλ εξσηήζεσλ πνπ ππνβάιιν-
ληαη ζηα παηδηά, ελψ εκθαλίδνληαη κελχκαηα βνήζεηαο (tips) ή ππελζχκηζεο ρξήζηκσλ πιε-
ξνθνξηψλ, π.ρ. γηα ην γεσκεηξηθφ κνληέιν, ηε κνξηαθή δνκή ηνπ αέξα ζηελ αηκφζθαηξα, 
ψζηε λα επαλαπξνζδηνξίζνπλ ηε ζθέςε ηνπο. 
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Δηθφλα 4. Αλαπαξαζηάζεηο θαηλνκέλσλ 

Β) Ζ ελφηεηα «Αλάθιαζε ζε θάηνπηξν» ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ «Μ.Α.Θ.Ζ.Μ.Α.» πεξη-
ιακβάλεη ηελ πξνζνκνίσζε ελφο εξγαζηεξίνπ Γεσκεηξηθήο Οπηηθήο, φπνπ ν/ε καζεηήο/-ηξηα 
κπνξεί λα κεηαβάιεη κε ζπλερή ηξφπν ηηο γσλίεο ησλ θαηφπηξσλ θαη λα παξαηεξήζεη ηελ 
θαηεχζπλζε ηεο θσηεηλήο δέζκεο κεηά απφ ηελ αλάθιαζε ηεο δέζκεο θσηφο ζε θάηνπηξν 
(Δηθφλα 5).  

         

 
 

Γ) ηνλ δηθηπαθφ ηφπν http://micro.magnet.fsu.edu/primer/java/reflection/specular/ index. 
html. ππάξρεη κηα επηπιένλ αλαπαξάζηαζε ησλ θαηλνκέλσλ, πνπ επηηξέπεη ηελ ελεξγφ ε-
κπινθή ησλ παηδηψλ ζηελ πινπνίεζε εηθνληθψλ πεηξακάησλ (Δηθφλα 6).  

Σα θπιιάδηα εξγαζίαο ησλ παηδηψλ βαζίδνληαλ ζε δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ ππνινγηζηή θαη 
ήηαλ ζρεδηαζκέλα ψζηε λα αληηκεησπηζηνχλ νη θαηεγνξίεο ελαιιαθηηθψλ ηδεψλ ησλ παηδηψλ 
πνπ πξναλαθέξζεθαλ (Tekos, Solomonidou & Stavridou, 2008). 

Ζ δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο ήηαλ δπν ψξεο. Σηο πεηξακαηηθέο νκάδεο (Π.Ο.) φπνπ εθαξκφ-
ζηεθε ε θαηλνηφκνο δηδαζθαιία απνηέιεζαλ 46 καζεηέο/-ηξηεο ηεο η΄ ηάμεο θαη 35 ηεο Δ΄ 
πνπ εξγάζηεθαλ ζε νκάδεο ησλ 4-5 αηφκσλ κπξνζηά ζηνπο ππνινγηζηέο ηνπ ζρνιείνπ ηνπο. 

Σηο νκάδεο ειέγρνπ (Ο.Δ.) φπνπ εθαξκφζηεθε παξαδνζηαθή δηδαζθαιία βαζηζκέλε ζηα 
ζρνιηθά εγρεηξίδηα απνηέιεζαλ 34 καζεηέο/-ηξηεο ηεο η΄ ηάμεο θαη 25 ηεο Δ΄. 

ια ηα παηδηά δελ είραλ δηδαρζεί πξνεγνπκέλσο ελφηεηεο ηεο Οπηηθήο. 

Δηθφλα 5: «Μ.Α.Θ.Ζ.Μ.Α.»: Μειέηε ηνπ 
θαηλνκέλνπ ηεο αλάθιαζεο ηνπ θσηφο 

Δηθφλα 6: Αιιάδνληαο ηελ πθή ηεο επηθά-
λεηαο φπνπ πξνζπίπηεη ε δέζκε θσηφο 
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Έλα κήλα κεηά ηηο δηδαζθαιίεο ηα παηδηά θάζε νκάδαο ζπκπιήξσζαλ ην ίδην εξσηεκαηνιφ-
γην. ηε ζπλέρεηα κεηά ηελ θαηεγνξηνπνίεζε θαη πνηνηηθή αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ έγηλε 
ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ κε ηε ρξήζε ηνπ ζηαηηζηηθνχ παθέηνπ SPSS θαη νη 
αλαιχζεηο ησλ δεδνκέλσλ κε ηελ κέζνδν Υ2 (Pearson chi-Square).   

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ- ΑΞΙΟΛΟΓΖΖ ΣΖ ΚΑΙΝΟΣΟΜΟΤ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

Μεηά ηηο δηδαζθαιίεο, δηαπηζηψζεθε φηη ζηελ πξψηε εξψηεζε «Ση ζεκαίλεη γηα ζέλα ε ιέμε 
θσο;» δελ παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή δηαθνξά ζηηο απαληήζεηο κεηαμχ ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ 
ησλ Π.Ο. θαη Ο.Δ. ηε δεχηεξε εξψηεζε «Πνχ θαηά ηε γλψκε ζνπ βξίζθεηαη ην θσο;» ην πν-
ζνζηφ ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ πνπ ζεψξεζαλ φηη ην θσο βξίζθεηαη ζην ρψξν απμήζεθε ζε ζρέ-
ζε κε ηνπο/ηο καζεηέο/-ηξηεο ησλ Ο.Δ. παξνπζηάδνληαο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά (p< 
0,05). 

ρεηηθά κε ηε δεχηεξε νκάδα εξσηήζεσλ πνπ αθνξνχλ ζην θαηλφκελν ηεο αλάθιαζεο θαη 
δηάρπζεο ηνπ θσηφο, δηαπηζηψζεθε φηη κεηά ηε δηδαζθαιία ηα παηδηά ησλ Π.Ο. Δ‟ θαη Σ‟ 
ηάμεο πηνζέηεζαλ ηελ επηζηεκνληθή άπνςε γηα ην θαηλφκελν ηεο αλάθιαζεο ζε πνζνζηά 
65,8% θαη 55,3% αληίζηνηρα παξνπζηάδνληαο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά (p≤ 0,001) ζε 
ζχγθξηζε κε ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ αξρηθά (14,3% θαη 30,4%). Αλάινγα ήηαλ θαη ηα 
απνηειέζκαηα ζηα ζρέδηά ηνπο γηα ην θαηλφκελν ηεο αλάθιαζεο. Σν πνζνζηφ ησλ παηδηψλ 
πνπ πηνζεηνχζαλ ελαιιαθηηθέο ηδέεο κεηψζεθε.  

Σν πνζνζηφ ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ ησλ Ο.Δ. ηεο Δ‟ θαη Σ‟ ηάμεο πνπ πηνζέηεζαλ ηελ επηζηε-
κνληθή άπνςε γηα ην θαηλφκελν ηεο αλάθιαζεο ηνπ θσηφο θπκάλζεθε ζην 48% θαη 32,4% 
γηα ηελ Δ‟ θαη ηελ Σ‟ αληίζηνηρα απφ 20% θαη 26,5% (p> 0,05) πνπ ήηαλ αξρηθά. Δπηπιένλ, 
θάλεθε φηη νξηζκέλεο απφ ηηο αξρηθέο ηνπο ηδέεο δηαηεξήζεθαλ ή εληζρχζεθαλ: γηα ηελ αλά-
θιαζε ηνπ θσηφο ε αξρηθή ηδέα «αλάθιαζε έρνπκε, φηαλ νη αθηίλεο γπξίδνπλ ζηελ πεγή ηνπο 
κεηά ηελ πξφζπησζε ζε ιεία επηθάλεηα» εληζρχζεθε κεηά ηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία. 
Απηφ δηαπηζηψζεθε θαη ζηα ζρεδηαζηηθά έξγα ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ γηα ηελ αλαπαξάζηαζε 
ηνπ θαηλνκέλνπ.  

ζνλ αθνξά ζην θαηλφκελν ηεο δηάρπζεο κεηά ηηο δηδαζθαιίεο ζηηο Π.Ο. νη απαληήζεηο θαη 
ηα ζρέδηα ησλ παηδηψλ ζην ηειηθφ εξσηεκαηνιφγην φπνπ απνηππσλφηαλ ε επηζηεκνληθά 
απνδεθηή άπνςε παξνπζίαζαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζε ζρέζε κε ηηο αξρηθέο α-
παληήζεηο θαη ηα ζρέδηα ζην αξρηθφ εξσηεκαηνιφγην (p<0,05). Σν πνζνζηφ ησλ καζεηψλ/-
ηξηψλ ζηελ Δ‟ ηάμε πνπ πηνζέηεζαλ ην επηζηεκνληθφ κνληέιν θπκάλζεθε ζην 50% (απφ 
7,15% πξηλ ηε δηδαζθαιία), ελψ γηα ηελ Σ‟ ηάμε ζην 58% (απφ 26,1%) (Μ.Ο. ησλ εξσηήζε-
σλ 3β θαη 5β ζην εξσηεκαηνιφγην). 

Σν πνζνζηφ ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ ησλ Ο.Δ. πνπ πηνζέηεζαλ ηελ επηζηεκνληθή άπνςε γηα ην 
θαηλφκελν ηεο δηάρπζεο ηνπ θσηφο κεηά ηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία θπκάλζεθε ζην 30% 
απφ 4% πξηλ ηε δηδαζθαιία γηα ηελ Δ‟ ηάμε θαη ζην 17% απφ 6% γηα ηελ Σ‟. Ζ δηαθνξά πνπ 
παξνπζηάζηεθε ζηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ ησλ δχν Ο.Δ. πξηλ θαη κεηά ηε δηδα-
ζθαιία δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (p> 0,05).  

Αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο φξαζεο, έλαο πνιχ κηθξφο αξηζκφο πηνζεηνχζε ην 
επηζηεκνληθφ κνληέιν ιεηηνπξγίαο ηεο φξαζεο πξηλ ηε δηδαζθαιία. Απφ ηηο απαληήζεηο θαη 
ηα ζρέδηα πνπ έδσζαλ κεηά ηε δηδαζθαιία νη καζεηέο/-ηξηεο ηεο Π.Ο. δηαπηζηψζεθε φηη ην 
πνζνζηφ απηψλ πνπ πηνζέηεζαλ ην επηζηεκνληθφ κνληέιν απμήζεθε θαηά 50% γηα ηελ Δ΄ 
ηάμε θαη 30% γηα ηελ Σ‟ ηάμε παξνπζηάδνληαο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζε φιεο ηηο 
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εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηε ιεηηνπξγία ηεο φξαζεο.  

Αληηζέησο, κεηά ηε δηδαζθαιία ζηηο Ο.Δ., ε αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ παηδηψλ πνπ πηνζέηε-
ζαλ ην επηζηεκνληθφ κνληέιν αλήιζε ζην 8% γηα ηελ Δ‟ ηάμε θαη 17,7% γηα ηελ Σ‟. 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Απφ ηε κειέηε ησλ απαληήζεσλ ζην αξρηθφ θαη ζην ηειηθφ εξσηεκαηνιφγην πξνθχπηεη φηη νη 
καζεηέο/-ηξηεο ηεο Π.Ο. βειηίσζαλ ζεκαληηθά ηηο απφςεηο ηνπο κεηά ηελ θαηλνηνκηθή δηδα-
ζθαιία πνπ έιαβε ππφςε ηεο ηηο αξρηθέο ελαιιαθηηθέο ηδέεο ηνπο ρξεζηκνπνηψληαο θαηάιιε-
ια ςεθηαθά εξγαιεία. Αληίζεηα, ζηνπο/ηο καζεηέο/-ηξηεο ηεο Ο.Δ. κεηά ηελ παξαδνζηαθή δη-
δαζθαιία παξαηεξήζεθε κηθξή βειηίσζε ησλ απφςεψλ ηνπο θαη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο 
θάλεθε λα δηαηεξνχλ ή αθφκα θαη λα εληζρχνληαη νη αξρηθέο ελαιιαθηηθέο ηνπο ηδέεο. Απηφ 
απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα θαη κεηνλέθηεκα ησλ παξαδνζηαθψλ δηδαζθαιηψλ, φπνπ 
ζπλήζσο πξνζθέξνληαη ζηνπο/ηο καζεηέο/-ηξηεο έηνηκεο γλψζεηο, ρσξίο ζχλδεζε κε ηελ 
πξαγκαηηθφηεηα, κε απνηέιεζκα λα κε κπνξνχλ λα ηηο ρξεζηκνπνηήζνπλ ζηελ επίιπζε θαη 
εξκελεία θαζεκεξηλψλ θαηαζηάζεσλ. Δπίζεο, ε ρξήζε πξνζνκνηψζεσλ ζε εθαξκνγέο ζηνλ 
Ζ/Τ πνπ ζπλνδεχνληαη απφ θαηάιιειεο δξαζηεξηφηεηεο ζρεδηαζκέλεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε 
ησλ ελαιιαθηηθψλ ηδεψλ ησλ καζεηψλ/-ξηψλ βνήζεζε ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ αξρηθψλ πα-
ξαλνήζεσλ γηα ηα θαηλφκελα απηά θαη αθνινχζσο ζηελ θαηαλφεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο 
φξαζεο. Φαίλεηαη ζπλεπψο φηη ζε έλα καζεζηαθφ πεξηβάιινλ επνηθνδνκεηηθνχ θαη ζπλεξγα-
ηηθνχ ηχπνπ ην νπνίν ππνζηεξίδεηαη ηερλνινγηθά απφ πξνζνκνηψζεηο θπζηθψλ θαηλνκέλσλ 
θαη δηαδηθαζηψλ νη καζεηέο/-ηξηεο κπνξνχλ λα νηθνδνκήζνπλ ηε λέα γλψζε, αληηκεησπίδν-
ληαο απνηειεζκαηηθά ηηο ελαιιαθηηθέο ηνπο ηδέεο. 
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ζησζεί αλ θαη ζε πνην βαζκφ κπνξεί λα δηεπθνιχλεη ηνπο/ηο καζεηέο/ξηεο ε ρξήζε θαηάιιε-
ινπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ ψζηε λα απνθηήζνπλ αλαπαξαζηάζεηο ζε κηθξνζθνπηθφ επί-
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πξηλ απφ ηε δηδαζθαιία θαζψο θαη κία εβδνκάδα κεηά ην ηέινο ηεο. Ζ επεμεξγαζία ησλ απν-
ηειεζκάησλ έδεημε φηη ε δηδαζθαιία κε ηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ βνήζεζε ηνπο/ηο καζεηέο/
ξηεο λα αλαπηχμνπλ θαηάιιειεο κηθξνζθνπηθέο αλαπαξαζηάζεηο ψζηε λα εξκελεχνπλ ηελ 

ειέθηξηζε ησλ ζσκάησλ πην ηθαλνπνηεηηθά ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα ειέγρνπ. 
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ΔΙΑΓΧΓΖ 

Ζ ελφηεηα ηνπ ειεθηξνκαγλεηηζκνχ, θαηά ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο Φπζηθήο ζε επί-
πεδν δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ηφζν ζην Γπκλάζην αιιά θαη ζην Λχθεην, είλαη απφ ηηο 
πην δχζθνιεο γηα ηνπο/ηο καζεηέο/ξηεο κε θχξηα πεγή δπζθνιίαο ην γεγνλφο φηη νη βαζχηεξεο 
εμεγήζεηο θαη εξκελείεο πνπ κπνξνχλ λα δνζνχλ ζηα  ειεθηξηθά θαη καγλεηηθά θαηλφκελα 
ηνπνζεηνχληαη ζρεδφλ εμ‟ νινθιήξνπ ζε κηθξνζθνπηθφ επίπεδν (Arons, 1992· Haertel, 1993). 
Δπίζεο, ην γεγνλφο φηη ην ειεθηξηθφ θνξηίν ζπληζηά κηα ηδηφηεηα ησλ ζσκάησλ, εκθαλίδεηαη 
ζε δχν κνξθέο θαη δελ είλαη άκεζα παξαηεξήζηκν πξνθαιεί επηπιένλ δπζθνιίεο θαηά ηε 
δηδαζθαιία ηνπ ειεθηξηζκνχ (Jimenez Gomez & Fernandez Duran, 1998).  

Αλ θαη ζηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία νη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο, ζρεηηθά κε ηηο ηδέεο ησλ παηδηψλ 
ζηελ πεξηνρή ηνπ ειεθηξηζκνχ, αλαθέξνληαη ζηα ειεθηξηθά θπθιψκαηα, εληνχηνηο, ππάξρνπλ 
θαη θάπνηεο ζρεηηθά πξφζθαηεο έξεπλεο ζηελ πεξηνρή ηεο ειεθηξνζηαηηθήο.  

Τπάξρεη κηα νκάδα εξγαζηψλ (Seroglou, Koumaras & Tselfes, 1998, έξνγινπ, 2000· 
Guisasola, Almudi & Zubimendi, 2004) ζηηο νπνίεο αλαθέξεηαη φηη κηα ελνπνηεκέλε αληίιεςε 
γηα ηα ειεθηξνζηαηηθά θαη ηα καγλεηηθά θαηλφκελα εκθαλίδεηαη ηφζν ζε καζεηέο/ξηεο Γπκλα-
ζίνπ θαη Λπθείνπ φζν θαη ζε θνηηεηέο/ξηεο παηδαγσγηθνχ ηκήκαηνο θαζψο θαη ζε θνηηεηέο/
ξηεο ησλ ηξηψλ πξψησλ εηψλ παλεπηζηεκηαθψλ ηκεκάησλ κεραληθψλ θαη θπζηθήο. ε θά-
πνηεο άιιεο πεξηπηψζεηο (Borges & Gilbert, 1998) νη καζεηέο/ξηεο-θνηηεηέο/ξηεο πεξλνχλ θαη 
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ζε κηθξνζθνπηθέο πεξηγξαθέο, ηαπηίδνληαο απφιπηα έλαλ καγλήηε κε έλα θνξηηζκέλν ζψκα 
ην νπνίν έρεη πιεφλαζκα ή έιιεηκκα ειεθηξνλίσλ. 

ηελ εξγαζία ησλ Furio, Guisasola & Almudi (2004) ζπγθεληξψζεθαλ δεδνκέλα κέζα απφ ηα 
νπνία αλαδείρηεθαλ νη εμήο ελαιιαθηηθέο απφςεηο: α) νη καζεηέο/ξηεο ζεσξνχλ φηη ηα νπδέηε-
ξα ζψκαηα δελ έρνπλ ειεθηξηθά θνξηία αιιά απηά δεκηνπξγνχληαη κεηά απφ ηελ ηξηβή ηνπ 
ζψκαηνο κε θάπνην άιιν ζψκα, ελψ δελ ιακβάλνπλ ππφςε ην θαηλφκελν ηεο ειέθηξηζεο κε 
επαγσγή αθνχ πηζηεχνπλ φηη έλα θνξηηζκέλν ζψκα δελ αζθεί θακία επίδξαζε ζε έλα νπδέ-
ηεξν (δελ έρεη ειεθηξηθά θνξηία) β) θάπνηνη/εο άιινη/εο καζεηέο/ξηεο ζεσξνχλ φηη ζα πξέπεη 
λα ππάξρεη θάπνηα κνξθή επαθήο ψζηε λα κπνξεί λα ππάξμεη ειεθηξηθή αιιειεπίδξαζε, γ) 
ππάξρνπλ επίζεο καζεηέο/ξηεο πνπ ζεσξνχλ ηνλ ειεθηξηζκφ ζαλ έλα ξεπζηφ ην νπνίν ζπληί-
ζεηαη απφ ζσκάηηα πνπ κπνξνχλ λα δηαδίδνληαη κέζσ ησλ αγσγψλ.  

ηελ εξγαζία ησλ Guruswamy, Somers & Hussey, (1997) δηεξεπλψληαη νη απφςεηο ησλ 
καζεηψλ/ξηψλ ζρεηηθά κε ηε κεηαθνξά ειεθηξηθνχ θνξηίνπ κεηαμχ δχν θνξηηζκέλσλ αγσ-
γψλ. Οη επηθξαηέζηεξεο ελαιιαθηηθέο απφςεηο πνπ εκθαλίζηεθαλ ζηηο απαληήζεηο ησλ 
καζεηψλ/ξηψλ ήηαλ νη εμήο: α) δελ ππάξρεη κεηαθνξά θνξηίνπ κεηαμχ δχν κεηαιιηθψλ αληη-
θεηκέλσλ κε θνξηία ίδηνπ πξφζεκνπ, θαη β) ε κεηαθνξά θνξηίνπ κεηαμχ δχν εηεξφζεκα θνξ-
ηηζκέλσλ κεηαιιηθψλ αληηθεηκέλσλ ζπκβαίλεη κέρξη ην έλα απφ απηά λα γίλεη νπδέηεξν, ελψ 
δελ ζπκβαίλεη θαζφινπ κεηαθνξά θνξηίνπ φηαλ ην έλα απφ ηα δχν αληηθείκελα είλαη αξρηθά 
αθφξηηζην.  

ε έξεπλα ηεο ηαπξίδνπ (1995) κε θνηηεηέο/ξηεο Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαί-
δεπζεο νη επηθξαηέζηεξεο κε απνδεθηέο αλαπαξαζηάζεηο ζηε ζρεδίαζε ειεθηξηζκέλνπ θαη 
κε ειεθηξηζκέλνπ ζψκαηνο, ζε κηθξνζθνπηθφ επίπεδν, ήηαλ νη εμήο: α) ζρεδίαζε ίζνπ αξηζ-
κνχ ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ θνξηίσλ ζην ειεθηξηζκέλν ζψκα, β) κεηαθίλεζε ηφζν ησλ αξλε-
ηηθψλ φζν θαη ησλ ζεηηθψλ θνξηίσλ ζε ζηεξεφ ζψκα, γ) δηάηαμε ησλ ειεθηξηθψλ θνξηίσλ κε 
ηε κνξθή δίπνινπ ή ζπγθεληξσκέλα ζην θέληξν ηνπ ζψκαηνο ηα θνξηία ηνπ ελφο είδνπο θαη 
ηα αληίζεηα θνξηία ζηελ πεξηθέξεηα, δ) εκθάληζε ελφο είδνπο θνξηίνπ ζην θάζε ζψκα πξνο 
εξκελεία ηεο ειεθηξνζηαηηθήο έιμεο. 

Απφ ηα παξαπάλσ θαίλεηαη φηη νη ππάξρνπζεο δπζθνιίεο θαηαλφεζεο νθείινληαη ζε κεγάιν 
βαζκφ ζην γεγνλφο φηη νη καζεηέο/ξηεο δελ βνεζνχληαη ζην λα αλαπηχμνπλ θαηάιιειεο αλα-
παξαζηάζεηο ησλ δηαδηθαζηψλ ειέθηξηζεο κε ηξηβή, επαθή ή επαγσγή, ζε κηθξνζθνπηθφ 
επίπεδν. Γειαδή, νη καζεηέο/ξηεο δελ είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηνλ ξφιν ησλ κνληέισλ θαη ηηο 
δηαδηθαζίεο κνληεινπνίεζεο πνπ ζα ηνπο/ηο βνεζήζνπλ λα θαηαλνήζνπλ ηα ειεθηξνζηαηηθά 
θαηλφκελα θαη λα ηα δηαθξίλνπλ απφ απηά ηνπ καγλεηηζκνχ. 

ΜΔΘΟΓΟ 

ηφρνο ηεο έξεπλαο  

ηφρνο ηεο έξεπλαο πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ παξνχζα εξγαζία ήηαλ λα δηαπηζησζεί:  

α) αλ θαη ζε πνην βαζκφ ην κνληέιν κηθξνζθνπηθήο δνκήο ηεο χιεο, φπσο απηφ πεξηγξάθεηαη 
(ζε θείκελν) θαη αλαπαξίζηαηαη (ζε εηθφλεο) ζην ζρνιηθφ εγρεηξίδην επηηξέπεη ζηνπο/ηο 
καζεηέο/ξηεο λα εξκελεχνπλ ηθαλνπνηεηηθά ηελ ειέθηξηζε ησλ (ζηεξεψλ) ζσκάησλ θαη 

β) αλ θαη ζε πνην βαζκφ ην κνληέιν ηνπ πιηθνχ νηθνδνκήκαηνο, φπσο απηφ εηζάγεηαη θαη 
ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην ινγηζκηθφ: «Φαηλφκελα θαη κνληέια ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ», επηηξέπεη 
ζηνπο/ηο καζεηέο/ξηεο λα εξκελεχνπλ ηθαλνπνηεηηθά ηελ ειέθηξηζε ησλ (ζηεξεψλ) ζσκάησλ  
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Γείγκα – Γηάξθεηα δηδαζθαιίαο  

Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηεινχληαλ απφ δχν ηκήκαηα ηεο Β‟ Γπκλαζίνπ ζε θεληξηθφ ζρνιεί-
ν ηνπ πνιενδνκηθνχ ζπγθξνηήκαηνο ηνπ Βφινπ κεζαίνπ επηπέδνπ, ηφζν σο πξνο ηηο επηδφ-
ζεηο ησλ καζεηψλ/ξηψλ φζν θαη σο πξνο ην θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ ηνπο ππφβαζξν 
(πεηξακαηηθφ ηκήκα: 26 καζεηέο/ξηεο - ηκήκα ειέγρνπ: 24 καζεηέο/ξηεο). 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλαο ζρεδηάζηεθε δηδαθηηθή παξέκβαζε δηάξθεηαο δχν δηδαθηηθψλ 
σξψλ, ελψ ζην πεηξακαηηθφ ηκήκα δηαηέζεθε κηζή δηδαθηηθή ψξα επηπιένλ γηα ηελ εμνηθείσ-
ζε ησλ παηδηψλ κε ην ινγηζκηθφ. 

Οξγάλσζε ηεο έξεπλαο 

Πξηλ ηελ εηζαγσγή ζηελ ελφηεηα ηεο ειεθηξνζηαηηθήο δφζεθε ζηνπο/ηο καζεηέο/ξηεο θαη ησλ 
δχν ηκεκάησλ έλα αξρηθφ εξσηεκαηνιφγην ην νπνίν ζρεδηάζηεθε κε ζθνπφ λα αλαδεηρζνχλ 
νη πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο-ηδέεο ησλ παηδηψλ (Κνιπκέλνπ, 2006).  

ηε ζπλέρεηα, νη καζεηέο/ξηεο εηζήρζεζαλ ζηελ ελφηεηα ηεο ειεθηξνζηαηηθήο ελψ ε δηδαθηηθή 
παξέκβαζε πνπ νξγαλψζεθε αθνξνχζε ζηνπο ηξφπνπο ειέθηξηζεο θαη ηελ εξκελεία ηνπο κε 
ηε βνήζεηα θαηάιιεινπ κηθξνζθνπηθνχ κνληέινπ. Οη καζεηέο/ξηεο θαη ησλ δχν ηκεκάησλ 
πξαγκαηνπνίεζαλ αξρηθά δχν πεηξάκαηα (ζε νκάδεο ησλ δχν αηφκσλ) ηα νπνία ρξεζηκν-
πνηνχληαη ζηε ζπλέρεηα θαη απφ ην ινγηζκηθφ γηα ηελ παξνπζίαζε θαη εξκελεία ησλ ηξφπσλ 
ειέθηξηζεο. Σα πεηξάκαηα πνπ εθηέιεζαλ νη καζεηέο/ξηεο ήηαλ ηα εμήο: ζην πείξακα 1 νη 
καζεηέο/ξηεο αθνπκπνχλ έλα θαιακάθη ζηνλ ηνίρν πξηλ θαη κεηά απφ ηξηβή κε ραξηί θνπδίλαο, 
ζην πείξακα 2 νη καζεηέο/ξηεο πιεζηάδνπλ έλα θαιακάθη ζε ειεθηξηθφ εθθξεκέο πξηλ θαη 
κεηά απφ ηξηβή κε ραξηί θνπδίλαο. 

Ζ δηαθνξνπνίεζε ζηηο δηδαζθαιίεο ησλ δχν ηκεκάησλ έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ζην κελ ηκή-
κα ειέγρνπ ν/ε εθπαηδεπηηθφο εξκήλεπζε ηνπο ηξφπνπο ειέθηξηζεο κε αλαθνξά ζηε κηθξν-
ζθνπηθή δνκή ηεο χιεο, ρξεζηκνπνηψληαο ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην (Αλησλίνπ, Βαιαδάθεο, 
Γεκεηξηάδεο, Παπακηράιεο & Παπαηζίκπα, 2000) θαη ηνλ πίλαθα, ελψ ζην πεηξακαηηθφ 
ηκήκα νη καζεηέο/ξηεο ζπλέρηζαλ λα εξγάδνληαη ζε νκάδεο ησλ δχν αηφκσλ αιιά ηψξα πηα 
κπξνζηά ζηνλ ππνινγηζηή, κε ην ινγηζκηθφ «Φαηλφκελα θαη κνληέια ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ». 
Σν ηειηθφ εξσηεκαηνιφγην ζπκπιεξψζεθε απφ ηνπο/ηο καζεηέο/ξηεο κία εβδνκάδα κεηά απφ 
ηηο δηδαζθαιίεο. 

Σν ινγηζκηθφ «Φαηλφκελα θαη κνληέια ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ» 

Σν ινγηζκηθφ πεξηιακβάλεη δχν ζεκαηηθέο ελφηεηεο: «Θεξκηθή δηαζηνιή ησλ ζσκάησλ» θαη 
«ηαηηθφο ειεθηξηζκφο» κε ηξία ζελάξηα ε θαζεκηά (ηαπξίδνπ, 1999). Απφ ηελ ελφηεηα 
«ηαηηθφο ειεθηξηζκφο» ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηα Φχιια Δξγαζίαο δχν ζελάξηα φπνπ εκθαλί-
δνληαη φινη νη ηξφπνη ειέθηξηζεο: ηξηβή, επαθή θαη επαγσγή. Καζ‟ φιε ηε δηάξθεηα εμέιημεο 
ηνπ ζελαξίνπ, ζην θάησ κέξνο ηεο νζφλεο ππάξρνπλ νη ελδείμεηο «Φπζηθφ κνληέιν» θαη «Γεο 
ην πείξακα», θάλνληαο θιηθ ζηηο νπνίεο, κπνξεί θαλείο λα δεη ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ηδηφ-
ηεηεο ηνπ κνληέινπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πεξηγξαθή θαη εξκελεία ησλ θαηλνκέλσλ 
ηνπ ζελαξίνπ, θαη ην πείξακα ζην νπνίν αλαθέξεηαη ην ζελάξην, αληίζηνηρα.  

Σν πξψην ζελάξην, γηα παξάδεηγκα, ην νπνίν επηγξάθεηαη «θαιακάθη ζηνλ…ηνίρν» πεξηιακ-
βάλεη έλα πείξακα ζε δχν θάζεηο: α) απιψο αθνπκπάκε έλα θαιακάθη ζηνλ ηνίρν, β) ηξίβνπ-
κε ην θαιακάθη κε ραξηί θνπδίλαο θαη ζηε ζπλέρεηα ην αθνπκπάκε ζηνλ ηνίρν. ε θάζε βήκα 
δεηείηαη αξρηθά ε πξφβιεςε ηνπ/εο καζεηή/ξηαο θαη ζηε ζπλέρεηα θάλνληαο θιηθ ζηελ έλδεημε 
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«Γεο ηη ζα ζπκβεί» εμειίζζεηαη ην πείξακα (video animation). 

 

ρήκα 1:  Σν κνληέιν ηνπ πιηθνχ νηθνδνκήκαηνο 

ηε ζπλέρεηα, ππφ κνξθή πνιιαπιήο επηινγήο πξνζθέξνληαη ζηνλ/ελ καζεηή/ξηα ηέζζεξηο 
πηζαλέο εμεγήζεηο ηνπ θαηλνκέλνπ, κε θαηάιιεια ζρφιηα ζε πεξίπησζε ιαλζαζκέλεο επηιν-
γήο. ηελ επφκελε νζφλε πεξηγξάθεηαη κε ζπληνκία ην «κνληέιν ηνπ πιηθνχ νηθνδνκήκαηνο» 
θαη αλαπαξίζηαηαη έλα ζψκα νπδέηεξν, έλα ζψκα ζεηηθά θνξηηζκέλν θαη έλα ζψκα αξλεηηθά 
θνξηηζκέλν φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 1. ε λέα νζφλε παξνπζηάδεηαη κηα κνληεινπνίεζε 
ηνπ θαηλνκέλνπ ζην κηθξνζθνπηθφ επίπεδν φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 2. Σέινο, πξνζθέξεηαη 
πάιη κηα εξψηεζε, ππφ κνξθή πνιιαπιήο επηινγήο, εκπέδσζεο απηή ηε θνξά (κε θαηάιιε-
ια ζρφιηα ζε πεξίπησζε ιαλζαζκέλεο επηινγήο). 

 

ρήκα 2:  Video animation ηνπ πεηξάκαηνο «θαιακάθη ζηνλ… ηνίρν» 

Αληίζηνηρε είλαη θαη ε εμέιημε ηνπ δεχηεξνπ ζελαξίνπ: «θαιακάθη ζην… ειεθηξηθφ εθθξεκέο».  

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη θαη αλαιχνληαη νη απαληήζεηο ησλ καζεηψλ/ξηψλ πνπ ζπκκε-
ηείραλ ζηελ έξεπλα, ζε ηξία απφ ηα έληεθα εξσηήκαηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ (Κνιπκέλνπ, 
2006). Ζ επηινγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εξσηήζεσλ έγηλε κε γλψκνλα ηε ζαθή ζπζρέηηζε πνπ 
ππάξρεη κεηαμχ απηψλ.  
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ηελ πξψηε εξψηεζε: «Μπνξείο λα δψζεηο θάπνηα παξαδείγκαηα φπνπ έλα ζψκα λα ειε-
θηξίδεηαη κε θάπνηνλ ηξφπν;» ηα ηθαλνπνηεηηθά παξαδείγκαηα αληηπξνζσπεχνπλ έλα κεγάιν 
πνζνζηφ ησλ καζεηηθψλ απαληήζεσλ ηφζν ζην ηειηθφ φζν θαη ζην αξρηθφ εξσηεκαηνιφγην 
πνπ δφζεθε θαη ζηα δχν ηκήκαηα. Σα ηειηθά πνζνζηά ηθαλνπνηεηηθψλ παξαδεηγκάησλ είλαη 
αηζζεηά πςειφηεξα απφ ηα αξρηθά θαη παξφκνηα γηα ηα δχν ηκήκαηα, κε ην ηκήκα ειέγρνπ 
λα ππεξηεξεί ειαθξά έλαληη ηνπ πεηξακαηηθνχ. Χο ηθαλνπνηεηηθά ζεσξνχληαη παξαδείγκαηα 
φπσο ηα καιιηά καο πνπ ηξίβνληαη κε ην πνπιφβεξ, έλα θαιακάθη πνπ ηξίβεηαη κε ραξηί θ.ά.  

ηνλ πίλαθα 1 θαίλνληαη ηαμηλνκεκέλεο νη απαληήζεηο ησλ καζεηψλ/ξηψλ ζηελ δεχηεξε εξψ-
ηεζε: «Δμήγεζε κε πνηνλ ηξφπν ειεθηξίδεηαη ην ζψκα ζηα παξαπάλσ παξαδείγκαηα πνπ 
αλέθεξεο.» Σν πνζνζηφ ησλ ηθαλνπνηεηηθψλ εξκελεηψλ ηεο ειέθηξηζεο ησλ ζηεξεψλ ζσκά-
ησλ κε αλαθνξά ζηε κεηαθίλεζε αξλεηηθνχ θνξηίνπ-ειεθηξνλίσλ είλαη πνιχ κηθξφ ζηα αξρη-
θά εξσηεκαηνιφγηα, σζηφζν, ζηα ηειηθά εξσηεκαηνιφγηα απμάλεη αηζζεηά κφλν γηα ην πεη-
ξακαηηθφ ηκήκα (51,9%). Αληηπαξαβάιινληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο πξνεγνχκελεο θαη ηεο 
παξνχζαο εξψηεζεο (εξσηήζεηο 3 θαη 4 ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ) θαίλεηαη φηη ελψ ζηελ εξψηε-
ζε 3 νη νξζέο απαληήζεηο ησλ παηδηψλ εκθαλίδνληαη κε παξφκνηα πνζνζηά θαη κάιηζηα κε 
κηα κηθξή ππεξνρή ηνπ ηκήκαηνο ειέγρνπ, ζηελ εξψηεζε 4 ε νπνία αθνξά ζηελ εξκελεία ηνπ 
θαηλνκέλνπ δηαθξίλεηαη ε ππεξνρή ηνπ πεηξακαηηθνχ ηκήκαηνο κεηά απφ ηε δηδαθηηθή παξέκ-
βαζε.  

Πίλαθαο 1: Καηεγνξίεο απαληήζεσλ ζηελ εξψηεζε 4 

 
Ζ ηειεπηαία εξψηεζε έρεη δχν ζθέιε αθνχ δεηείηαη απφ ηνπο/ηο καζεηέο/ξηεο λα θάλνπλ έλα 
ζρήκα γηα λα δείμνπλ ηη ζπκβαίλεη ζηελ χιε φηαλ έλα ζψκα δελ είλαη ειεθηξηζκέλν θαη φηαλ 
είλαη ειεθηξηζκέλν (ην ίδην ζψκα). Σα ζρήκαηα ησλ καζεηψλ/ξηψλ γηα θάζε πεξίπησζε, κε 
ειεθηξηζκέλνπ θαη ειεθηξηζκέλνπ ζψκαηνο, ηαμηλνκνχληαη ζηνπο πίλαθεο πίλαθαο 2 θαη 3 
αληίζηνηρα. 

Αλ θαη ζην αξρηθφ εξσηεκαηνιφγην δελ ζπλαληψληαη ζρεδφλ θαζφινπ νξζέο αλαπαξαζηά-
ζεηο ηνπ κε ειεθηξηζκέλνπ ζψκαηνο κε ίζν πιήζνο ζεηηθψλ (+) θαη αξλεηηθψλ (-) θνξηίσλ 

ΔΡΧΣΖΖ  4: Δμήγεζε κε πνηνλ ηξφπν ειεθηξίδεηαη ην ζψκα ζηα παξαπάλσ 
παξαδείγκαηα πνπ αλέθεξεο. 

ΠΔΙΡ/ΚΟ ΣΜ. ΣΜ. ΔΛΔΓΥΟΤ 
α/α ΑΠΑΝΣΖΔΙ 

πξηλ κεηά πξηλ κεηά 

1 Μεηαθίλεζε αξλεη. θνξηίνπ - ειεθη. 0 14 1 3 

2 Μεηαθίλεζε θνξηίνπ (γεληθά) 0 6 0 4 

3 Ζιεθηξηθή ελέξγεηα - ειεθηξηζκφο 1 1 0 2 

4 Απιή αλαθνξά ησλ ηξφπσλ ειέθ/ζεο 13 4 11 13 

5 πζρεηηζκφο κε ην ειεθηξηθφ ξεχκα 9 1 2 1 

6 Αζαθείο – Αηαμηλφκεηεο 2 1 3 1 

 χλνιν 25 27 17 24 
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(ζρήκα 3), εληνχηνηο, κεηά απφ ηηο δηδαζθαιίεο, ζρεδηάδεη ηέηνηαο κνξθήο αλαπαξαζηάζεηο ε 
ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ/ξηψλ ηνπ πεηξακαηηθνχ ηκήκαηνο (76,9%). Σν αληί-
ζηνηρν πνζνζηφ ηνπ ηκήκαηνο ειέγρνπ (29,2%) είλαη κάιινλ ρακειφ, γεγνλφο πνπ θαίλεηαη 
λα ππνδειψλεη φηη ην κηθξνζθνπηθφ κνληέιν πνπ παξνπζηάδεη ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην (κε ιέ-
μεηο θαη εηθφλεο) δελ επαξθεί γηα ηε δεκηνπξγία θαηάιιεισλ αλαπαξαζηάζεσλ ζηε ζθέςε 
ησλ καζεηψλ/ξηψλ. 

Πίλαθαο 2: Καηεγνξίεο απαληήζεσλ ζηελ εξψηεζε 5α  

 

Πίλαθαο 3: Καηεγνξίεο απαληήζεσλ ζηελ εξψηεζε 5β 

 
 

Σα απνηειέζκαηα ησλ δχν ηκεκάησλ αλαθνξηθά κε ηελ αλαπαξάζηαζε ηνπ ειεθηξηζκέλνπ 
ζψκαηνο (Πίλαθαο 3) είλαη αληίζηνηρα κε ηελ πεξίπησζε ηνπ κε ειεθηξηζκέλνπ. Ζ νξζή αλα-

ΔΡΧΣΖΖ  5α: Κάλε έλα ζρήκα γηα λα δείμεηο ηη ζπκβαίλεη ζηελ χιε φηαλ έλα 
ζψκα δελ είλαη ειεθηξηζκέλν. 

ΠΔΙΡ/ΚΟ ΣΜ. ΣΜ. ΔΛΔΓΥΟΤ  α/α ΑΠΑΝΣΖΔΙ 

πξηλ κεηά πξηλ κεηά 

1 Ηζνπιεζή θνξηία + θαη - 1 20 0 7 

2 Άληζνπ πιήζνπο θνξηία  + θαη -  0 1 0 1 

3 σκαηηδηαθή αλαπαξάζηαζε 5 0 1 0 

4 Κελφ ζψκα 3 1 0 2 

5 Μαθξνζθνπηθά ζρήκαηα  15 3 16 11 

6 Αηαμηλφκεηα-αζαθή ζρήκαηα 0 0 1 0 

7 Καλέλα ζρήκα 2 1 6 3 

 χλνιν 26 26 24 24 

 

ΔΡΧΣΖΖ  5β: Κάλε έλα ζρήκα γηα λα δείμεηο ηη ζπκβαίλεη ζηελ χιε φηαλ έλα ζψκα 
είλαη ειεθηξηζκέλν. 

ΠΔΙΡ/ΚΟ ΣΜ. ΣΜ. ΔΛΔΓΥΟΤ 
α/α ΑΠΑΝΣΖΔΙ 

πξηλ κεηά πξηλ κεηά 

1 Πιεφλαζκα + ή - 1 18 0 6 

2 Μφλν έλα είδνο θνξηίνπ 1 0 0 2 

3 Ηζνπιεζή + θαη – 2 4 0 1 

4 σκαηηδηαθή αλαπαξάζηαζε 6 0 1 0 

5 Μαθξνζθνπηθά ζρήκαηα 14 3 16 11 

6 Αηαμηλφκεηα-αζαθή ζρήκαηα 0 0 1 1 

7 Καλέλα ζρήκα 2 1 6 3 

 χλνιν 26 26 24 24 
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παξάζηαζε ηνπ ειεθηξηζκέλνπ ζψκαηνο (κε χπαξμε θαη ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ θνξηίσλ 
αιιά κε πιεφλαζκα ηνπ ελφο) εκθαλίδεηαη ζε ζρεδφλ κεδεληθά πνζνζηά ζην αξρηθφ εξσηε-
καηνιφγην θαη ησλ δχν ηκεκάησλ αιιά ζε κεγάιν πνζνζηφ (69,2%) ζην ηειηθφ εξσηεκαηνιφ-
γην ηνπ πεηξακαηηθνχ ηκήκαηνο. Παξάδεηγκα νξζήο αλαπαξάζηαζεο θαίλεηαη ζην ζρήκα 3. 

               

ρήκα 3: Οξζή αλαπαξάζηαζε ειεθηξηζκέλνπ θαη  κε ειεθηξηζκέλνπ ζψκαηνο 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΔΙ 

χκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο νη επηδφζεηο ηνπ πεηξακαηηθνχ ηκήκαηνο ζε εξσηήζεηο 
εξκελείαο ηξφπσλ ειέθηξηζεο, ζε εξσηήζεηο πεξηγξαθήο αιιειεπηδξάζεσλ θαη ζε ζέκαηα 
αλαπαξάζηαζεο ειεθηξηζκέλνπ θαη κε ειεθηξηζκέλνπ ζψκαηνο, ζε αιιειεπίδξαζε ή φρη, 
είλαη αηζζεηά πςειφηεξεο ζε ζρέζε κε απηέο ηνπ ηκήκαηνο ειέγρνπ. Ζ κηθξνζθνπηθή αλαπα-
ξάζηαζε ησλ θαηλνκέλσλ ειέθηξηζεο (κε ηξηβή, επαθή θαη επαγσγή) κε ηε βνήζεηα ηνπ κν-
ληέινπ ηνπ πιηθνχ νηθνδνκήκαηνο θάλεθε λα βνήζεζε ηνπο/ηο καζεηέο/ξηεο λα μεπεξάζνπλ 
κηα ζεηξά απφ δπζθνιίεο θαηαλφεζεο νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηε βηβιηνγξαθία αιιά δηαπη-
ζηψζεθαλ θαη ζηα παηδηά ηνπ δείγκαηνο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη καζεηέο/ξηεο ηνπ πεηξακαηη-
θνχ ηκήκαηνο θάλεθε λα έρνπλ θαηαλνήζεη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απ‟ φηη νη καζεηέο/ξηεο ηνπ 
ηκήκαηνο ειέγρνπ φηη: α) ηα ζεηηθά θνξηηζκέλα ζσκάηηα ηνπ ζηεξενχ ζψκαηνο δελ κεηαθηλνχ-
ληαη, β) κεηαθηλνχληαη κφλν ηα αξλεηηθά θνξηηζκέλα ζσκάηηα (ζην ζηεξεφ ζψκα) είηε απφ 
ζψκα ζε ζψκα είηε ζην εζσηεξηθφ ηνπ ίδηνπ ζψκαηνο, γ) κπνξεί λα ππάξμεη αιιειεπίδξαζε 
ειεθηξηζκέλνπ θαη νπδέηεξνπ ζψκαηνο θαη δ) κπνξεί λα ππάξμεη αιιειεπίδξαζε απφ απφ-
ζηαζε.  

Ζ ρξήζε θαηάιιεινπ ινγηζκηθνχ, ηδηαίηεξα ζε πεξηπηψζεηο φπνπ επηδεηείηαη ε νπηηθνπνίεζε 
ελφο θαηλνκέλνπ ηνπ νπνίνπ δελ κπνξνχκε λα έρνπκε ηελ άκεζε επνπηεία, θαίλεηαη λα έρεη 
εμαηξεηηθή ζεκαζία γηα ηε κάζεζε αθνχ γίλεηαη δπλαηφ λα πξνζθεξζνχλ ζηνπο/ηο καζεηέο/
ξηεο νη πνιιαπιέο αλαπαξαζηάζεηο νη νπνίεο ζπληεινχλ ζηελ θαιχηεξε εκπέδσζε ηεο ζρε-
ηηθήο γλψζεο (Κνιηάδεο, 2002). Σν επνηθνδνκεηηθνχ ηχπνπ ινγηζκηθφ «Φαηλφκελα θαη κνληέ-
ια ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ», θάλεθε λα ππνζηεξίδεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηε δηαδηθαζία ηεο 
κάζεζεο θαη κάιηζηα ζε έλα πεδίν αξθεηά δχζθνιν φπσο ε δεκηνπξγία θαηάιιεισλ κηθξν-
ζθνπηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ ηεο χιεο πξνο εξκελεία ειεθηξνζηαηηθψλ θαηλνκέλσλ.  
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ΠΔΡΙΛΖΦΖ: ηελ εξγαζία απηή πεξηγξάθεηαη κηα κειέηε πνπ αξρηθά αλίρλεπζε  ηηο ηδέεο  
καζεηψλ/-ηξηψλ Λπθείνπ ζρεηηθά κε έλλνηεο ηεο Φπζηθήο πνπ ζρεηίδνληαη κε  ηα θχκαηα, θαη 
ζηε ζπλέρεηα αμηνιφγεζε κηα δηδαθηηθή παξέκβαζε πνπ ζρεδηάζηεθε ζην πιαίζην ηνπ θνηλσ-
ληθνχ επνηθνδνκεηηζκνχ ψζηε λα αληηκεησπίζεη ηηο ελαιιαθηηθέο απηέο ηδέεο. Ζ κειέηε ησλ 
δεδνκέλσλ ηεο αξρηθήο έξεπλαο κε 77 καζεηέο/-ηξηεο 15-16 εηψλ έδεημε φηη ζηελ πιεηνςεθία 
ηνπο νη καζεηέο/-ηξηεο εκθάληζαλ πνηθίιεο δπζθνιίεο ζηελ θαηαλφεζε ησλ θαηλνκέλσλ πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηα θχκαηα. Μεηά απφ ηελ ηξίσξε θαηλνηνκηθή δηδαζθαιία νη ίδηνη/-εο καζεηέο/-
ηξηεο ζπκπιήξσζαλ έλα ηειηθφ εξσηεκαηνιφγην αλάινγν κε ην αξρηθφ. Ζ κειέηε ησλ απα-
ληήζεσλ έδεημε φηη ε δηδαζθαιία κε ηε ρξήζε θαηαιιήισλ εξγαιείσλ ΣΠΔ βνήζεζε ηνπο/ηηο 
καζεηέο/-ηξηεο λα θαηαλνήζνπλ ηα θαηλφκελα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα θχκαηα, ελψ παξάιιεια 

ελεξγνπνίεζε ηε δηάζεζή ηνπο γηα πεξαηηέξσ κειέηε. 

ΛΔΞΔΙ-ΚΛΔΙΓΙΑ: Ηδέεο καζεηψλ/-ηξηψλ, θχκαηα, πξνζνκνηψζεηο κέζσ Ζ/Τ, επνηθνδνκεηη-
θέο δηαδηθαζίεο κάζεζεο, νκαδνζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ Ζ/Τ. 

 

ΔΙΑΓΧΓΖ   

ήκεξα είλαη επξέσο απνδεθηφ φηη ε δηδαζθαιία ησλ ελλνηψλ ηεο Φπζηθήο είλαη ηδηαίηεξα 
δχζθνιε θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο πνιιέο θνξέο ζεκαληηθά θαηψηεξα ησλ πξνζδνθηψλ καο. 
Δηδηθφηεξα ε πεξηνρή ηεο Φπζηθήο πνπ αλαθέξεηαη ζηα θχκαηα (ερεηηθά, κεραληθά, ειεθηξν-
καγλεηηθά) παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο δπζθνιίεο θαηαλφεζεο, ελψ πξνζθέξεηαη γηα δηδαζθα-
ιία κε ηε ρξήζε θαηάιιεισλ εξγαιείσλ ΣΠΔ.  

Σηο ηξεηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο αξθεηέο έξεπλεο έρνπλ δηεξεπλήζεη ηηο δπζθνιίεο ησλ καζεηψλ/
-ηξηψλ ζε ζρέζε κε ηε δεκηνπξγία, ηε δηάδνζε θαη ηελ ηαρχηεηα ησλ δηαθφξσλ θπκάησλ, ελψ 
νξηζκέλεο απφ απηέο πξνηείλνπλ λέεο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο ησλ ζρεηηθψλ ελλνηψλ 
(Grayson, 1996; Linder et al., 1989; Linder, 1993; Maurines, 1992; Snir, 1989). Ζ κειέηε ηνπ 
Linder (1992) αλαθέξεηαη ζηηο ηδέεο ζρεηηθά κε ηα ερεηηθά θχκαηα, απηή κηαο εξεπλεηηθήο 
νκάδαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Maryland (USA) ζηηο δπζθνιίεο ηνπο ζε ζρέζε κε ηα κεραλη-
θά θχκαηα (Wittmann, 2002; Wittmann, 1996; Steinberg, 2000; Menchen et al., 2003), ελψ νη 
Hrepic, Zollmann θαη Rebello (2002) επηρείξεζαλ λα θαηεγνξηνπνηήζνπλ ηηο ελαιιαθηηθέο 
ηδέεο ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ ζρεηηθά κε ηα ερεηηθά θχκαηα θαη ηε δηάδνζή ηνπο. Απφ ηηο παξα-
πάλσ έξεπλεο πξνθχπηεη φηη πνιινί/-έο καζεηέο/-ηξηεο εκθαλίδνπλ ζεκαληηθέο δπζθνιίεο 
ζηελ θαηαλφεζε ζεκειησδψλ ελλνηψλ ηεο Κπκαηηθήο, θαη φηη ε δηδαζθαιία ησλ θπκάησλ δελ  
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είλαη απνδνηηθή εάλ δελ ιεθζνχλ ππφςε νη ελαιιαθηηθέο ηδέεο ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ. 

Ζ ΔΡΔΤΝΑ 

ηφρνο ηεο έξεπλαο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ησλ εκπεηξηθψλ ηδεψλ καζεηψλ/-ηξηψλ  Λπθείνπ γηα 
ηα θχκαηα θαη ε αμηνιφγεζε κηαο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο, ε νπνία ζρεδηάζηεθε γηα λα αληη-
κεησπίζεη ηηο ελαιιαθηηθέο ηδέεο ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ κε ηε ρξήζε πξνζνκνηψζεσλ κέζσ 
δηαδηθηχνπ θαη άιισλ εξγαιείσλ ΣΠΔ.  

ηελ έξεπλα κεηείραλ εβδνκήληα επηά (77) καζεηέο/-ηξηεο 15-16 εηψλ απφ δχν ζρνιεία ηεο 
πεξηνρήο ηεο Καξδίηζαο, πνπ είραλ δηδαρζεί ηηο έλλνηεο ησλ θπκάησλ ζηελ ειηθία ησλ 14-15 
εηψλ κε ηελ παξαδνζηαθή κέζνδν. Ζ επίδνζή ηνπο ζην ζρνιείν θαηά ηελ πξνεγνχκελε ζρν-
ιηθή ρξνληά ήηαλ απφ κέηξηα σο θαιή.  

Σα εξεπλεηηθά δεδνκέλα ζπγθεληξψζεθαλ ζε ηξεηο θάζεηο: Σν αξρηθφ εξσηεκαηνιφγην απν-
ηειείην απφ 14 εξσηήζεηο (ζε 3 νκάδεο) νη νπνίεο είραλ ζθνπφ λα δηεξεπλήζνπλ ηηο ηδέεο ησλ 
καζεηψλ/-ηξηψλ αλαθνξηθά κε ηελ πεξηγξαθή θαη δηάδνζε ησλ θπκάησλ, ηελ αλαπαξάζηαζε 
ηε κέηξεζε θαη ηε δηακφξθσζε ησλ θπκάησλ. Οξηζκέλεο απφ ηηο εξσηήζεηο είραλ ρξεζηκν-
πνηεζεί ζε πξνεγνχκελεο έξεπλεο (Wittmann, 1996; Menchen et al., 2003), ελψ νη ππφινηπεο 
δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηνπο/ηηο ζπγγξαθείο θαη ειέγρζεθαλ γηα ηελ  ηζρχ ηνπο απφ δχν Καζε-
γεηέο ηνπ ΠΣΓΔ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο. Οη 77 καζεηέο/-ηξηεο απάληεζαλ (αλψλπκα) 
ζην αξρηθφ εξσηεκαηνιφγην ζε 45-60 ιεπηά, ηελ άλνημε ηνπ 2006, κε ηελ παξνπζία ελφο εθ 
ησλ ζπγγξαθέσλ (Γ.Ε.). ηε ζπλέρεηα νη καζεηέο/-ηξηεο κειέηεζαλ ηα θαηλφκελα ζηε δηάξθεη-
α κηαο θαηλνηνκηθήο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο κε ηε ρξήζε θαηάιιεισλ πξνζνκνηψζεσλ κέ-
ζσ δηαδηθηχνπ θαη άιισλ εξγαιείσλ ΣΠΔ. Οη δηδαζθαιίεο βηληενζθνπήζεθαλ θαη αλαιχζε-
θαλ πξνζεθηηθά. Ζ θαηλνηνκηθή δηδαζθαιία ήηαλ καζεηνθεληξηθή θαη πξνήγαγε ηε ζπλεξγα-
ζία ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ ζε κηθξέο νκάδεο. Σξεηο εβδνκάδεο κεηά ηε δηδαζθαιία, νη 77 
καζεηέο/-ηξηεο απάληεζαλ ζε έλα ηειηθφ εξσηεκαηνιφγην, πνπ ήηαλ αλάινγν κε ην αξρηθφ. Οη 
απαληήζεηο ηνπο ζηα εξσηεκαηνιφγηα βαζκνινγήζεθαλ κε 0-5 ζε θάζε εξψηεζε 
(0=αλεπαξθήο θαηαλφεζε, 5=επηζηεκνληθά απνδεθηή απάληεζε). 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ – ΤΕΖΣΖΖ 

Οη αξρηθέο ηδέεο ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ νκαδνπνηήζεθαλ ζε ηξεηο ελλνηνινγηθέο θαηεγνξίεο. 
πγθεθξηκέλα, πνιινί/-έο καζεηέο/-ηξηεο:  

δελ ζεσξνχλ ην θχκα σο κηα δηαηαξαρή πνπ δηαδίδεηαη ζε έλα κέζν αλεμάξηεηα απφ ηε 
κεηαηφπηζε ηνπ κέζνπ απφ ηε ζέζε ηζνξξνπίαο, θαη δπζθνιεχνληαη λα δηαθξίλνπλ ηε 
δεκηνπξγία ηνπ θχκαηνο απφ ηε δηάδνζή ηνπ ζην κέζν δηάδνζεο (ζεσξνχλ φηη νη αξρη-
θέο ζπλζήθεο παίδνπλ ξφιν ζηελ ηαρχηεηα δηάδνζεο), 

έρνπλ ζπγθερπκέλεο απφςεηο γηα έλλνηεο φπσο πιάηνο, ζπρλφηεηα θαη ηαρχηεηα ηνπ 
θχκαηνο, ελψ λνκίδνπλ φηη ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά ηνπ θχκαηνο ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο 
(γηα ηα ερεηηθά θχκαηα, πηζηεχνπλ φηη εάλ θσλάμνπλ δπλαηφηεξα, ν ήρνο ζα ηαμηδέςεη  
γξεγνξφηεξα), 

ζεσξνχλ φηη ε ηαρχηεηα ηνπ ήρνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ ππθλφηεηα ηνπ κέζνπ δηάδνζεο 
(ζπλεπψο, ζε ππθλφηεξν κέζν ηα ερεηηθά θχκαηα δηαδίδνληαη κε κηθξφηεξε ηαρχηεηα, ην 
αληίζεην απφ φ,ηη ζπκβαίλεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα). 
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Με βάζε ηηο ελλνηνινγηθέο απηέο θαηεγνξίεο νξγαλψζεθε κηα ηξίσξε θαηλνηνκηθή δηδαζθαιία 
κε ηε ρξήζε θαηάιιεισλ πξνζνκνηψζεσλ θαη άιισλ εξγαιείσλ ΣΠΔ. Αλαπηχρζεθαλ επίζεο 
εηδηθά θχιια εξγαζίαο κε νκαδν-ζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ ππνινγηζηή.  

ηηο ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη θαη ζρνιηάδνληαη νη αξρηθέο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ 
ζε θάζε εξψηεζε, ηα αληίζηνηρα παηδαγσγηθά εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη νη ηειη-
θέο απαληήζεηο ηνπο. 

1ε ελλνηνινγηθή θαηεγνξία: Πεξηγξαθή θαη δηάδνζε ησλ θπκάησλ 

Απφ ηνπο/ηηο 77 καζεηέο/-ηξηεο νη 41 απάληεζαλ ζηελ πξψηε εξψηεζε ηνπ αξρηθνχ εξσηεκα-
ηνινγίνπ: «Ση είλαη θαηά ηε γλψκε ζνπ έλα θχκα; Γξάςε δχν παξαδείγκαηα θαη θάλε έλα 
ζρέδην γηα λα εμεγήζεηο ηηο ζθέςεηο ζνπ». Μφιηο 5 καζεηέο/-ηξηεο έδσζαλ απνδεθηή απάληε-
ζε: «Κχκα είλαη κηα δηαηαξαρή πνπ δηαδίδεηαη κέζσ ελφο κέζνπ», ελψ 11 ηαχηηζαλ ηα θχκα-
ηα κε ηα ερεηηθά θχκαηα: «Κχκα είλαη ν ηξφπνο κεηάδνζεο ηνπ ήρνπ». Γηα λα αληρλεπζνχλ νη 
ηδέεο ηνπο γηα ηνλ ηξφπν δεκηνπξγίαο ηνπ θχκαηνο, ηέζεθε ε εξψηεζε: «Έλα ζηηγκηαίν beep 
απφ έλα ερείν ζα παξήγαγε θχκα ή φρη;». ιεο νη απαληήζεηο ήηαλ αξλεηηθέο κε θχξηα αηηην-
ιφγεζε φηη κφλν «κηα ζπλερήο θίλεζε ηνπ κέζνπ κπνξεί λα παξάγεη έλα θχκα». Ζ άπνςε 
απηή ζπκίδεη πνιχ ηε γλσζηή ελαιιαθηηθή ηδέα ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ ζχκθσλα κε ηελ νπνία 
«ε θίλεζε πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε δχλακεο θαη δελ ππάξρεη θίλεζε ρσξίο ηε δξάζε δχλα-

κεο» (Solomonidou & Kolokotronis, 2001).  

Πξνθεηκέλνπ λα βνεζεζνχλ νη καζεηέο/-ηξηεο λα νηθνδνκήζνπλ απνδεθηέο γλψζεηο ρξεζηκν-
πνηήζεθαλ πξνζνκνηψζεηο θαζεκεξηλψλ θαηαζηάζεσλ δεκηνπξγίαο θαη δηάδνζεο θπκάησλ, 
φπσο ηα θχκαηα ηεο ζάιαζζαο, ησλ κεηαθηλνχκελσλ ζεαηψλ ζε έλα ζηάδην, θαη ην θχκα ζε 
ρνξδή. Δπίζεο ρξεζηκνπνηήζεθε κηα πξνζνκνίσζε εγθάξζησλ θαη δηακήθσλ θπκάησλ 
(ρήκα 1β) ψζηε νη καζεηέο/ξηεο λα αληηιεθζνχλ ηε δηαθνξά πνπ ππάξρεη αλάκεζά ηνπο 
(γηα πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο, βι. Zarras & Solomonidou, 2007). 

ην ηειηθφ εξσηεκαηνιφγην, 55 καζεηέο/-ηξηεο πεξηέγξαςαλ ην θχκα θαη 35 απφ απηνχο/-έο ην 
φξηζαλ ζσζηά, ρξεζηκνπνηψληαο νη πεξηζζφηεξνη/εο επηζηεκνληθνχο φξνπο: «ηαιάλησζε», 

«δηαηαξαρή», «δηαδηδφκελε ηαιάλησζε», «πεξηνδηθή θίλεζε».  

Πξνθεηκέλνπ λα αληρλεπζνχλ νη ηδέεο ηνπο ζρεηηθά κε ηε δηάδνζε ηνπ ήρνπ, ηέζεθε ε εξψηε-
ζε: «Έζησ φηη έλα ζσκαηίδην ζθφλεο βξίζθεηαη κπξνζηά απφ έλα ζησπειφ ερείν. Ξαθληθά 
ην ερείν αλνίγεη θαη αξρίδεη λα αλαπαξάγεη έλαλ κνλφηνλν ήρν (beeep…). Πνηα ζα είλαη θαηά 
ηε γλψκε ζνπ ε θίλεζε πνπ ζα εθηειέζεη ην ζσκαηίδην ζθφλεο; ρεδίαζε ηνλ ηξφπν θίλεζεο 
ηνπ ζσκαηηδίνπ θαη εμήγεζε ζχληνκα ηελ άπνςή ζνπ». Ζ απνδεθηή απάληεζε είλαη φηη ην 
ζσκαηίδην ζθφλεο θάλεη νξηδφληηα ηαιάλησζε γχξσ απφ ηε κέζε ζέζε ηζνξξνπίαο ηνπ εμαη-
ηίαο ηεο θίλεζεο ηνπ αέξα, ελψ έλα ζσζηφ ζρέδην παξνπζηάδεη έλα δηπιφ βέινο κε ην ζσκα-
ηίδην ζθφλεο ζηε κέζε (ß.à). Σα επξήκαηά ήηαλ ηα αθφινπζα: ην αξρηθφ εξσηεκαηνιφγην 
δελ δφζεθε θακία απνδεθηή απάληεζε. Πελήληα πέληε καζεηέο/-ηξηεο ζρεδίαζαλ έλα βέινο 
πξνο ηα δεμηά (.à) εμεγψληαο φηη «…ην ζσκαηίδην ζθφλεο ζα ην ζπξψμεη καθξηά ην ερείν», νη 
νπνίνη/-εο θαίλεηαη φηη είραλ αλαπηχμεη κηα αξρηθή ηδέα γηα ηε δηάδνζε ηνπ ήρνπ, ε νπνία 
ζπλδένληαλ κε ηελ ηθαλφηεηα θίλεζεο ησλ κνξίσλ ηνπ αέξα πξνο κηα θαηεχζπλζε. 

Πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ νη ηδέεο απηέο ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ, ηνπο/ηηο ηέζεθε ην 
„πξφβιεκα ηνπ ερείνπ‟ (ρήκα 1α) θαη θιήζεθαλ λα εξγαζηνχλ κε ηελ πξνζνκνίσζε ελφο 
δηακήθνπο θχκαηνο ζε έλα ζσιήλα (ρήκα 1β), ε νπνία έδεηρλε ηελ θίλεζε ησλ ζσκαηηδίσλ 
παξάιιεια κε ηε δηεχζπλζε δηάδνζεο ηνπ θχκαηνο. 
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     (α)            (β) 

 ρήκα 1: a) Σν „πξφβιεκα ηνπ ερείνπ‟, (β) Πξνζνκνίσζε δηακήθσλ θπκάησλ ζε έλα ζσ-
ιήλα (Kettering University Applied Physics 

 http://www.kettering.edu/ ~drussell/Demos/waves-intro/waves-intro.html) 

ην ηειηθφ εξσηεκαηνιφγην, 45 καζεηέο/-ηξηεο απάληεζαλ ζσζηά θαη ζρεδίαζαλ ζσζηά ηα 
θχκαηα.  

Ο Πίλαθαο Η παξνπζηάδεη ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ ζηελ εξψηεζε κε ηελ θίλεζε 
ηνπ ζσκαηηδίνπ ζθφλεο εμαηηίαο ηνπ ερείνπ, πξηλ θαη κεηά ηελ θαηλνηνκηθή δηδαζθαιία. Γεδν-
κέλνπ φηη νη καζεηέο/-ηξηεο απηνί/-έο είραλ δηδαρζεί κε ηελ παξαδνζηαθή κέζνδν ηηο πξνε-
γνχκελεο ρξνληέο ζέκαηα ζρεηηθά κε ηα θχκαηα, κπνξεί λα γίλεη ζχγθξηζε ησλ δχν κεζφδσλ 

δηδαζθαιίαο σο πξνο ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα πνπ επηθέξνπλ. 

Ζ ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ηνπ Πίλαθα Η έδεημε φηη x2=58,64, p<0,001, γεγνλφο 
πνπ ζεκαίλεη φηη ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν δηδαθηηθψλ πξν-
ζεγγίζεσλ.  

 
Πίλαθαο 1:  Δπίδνζε ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ ζηελ εξψηεζε ζρεηηθά κε ην ερείν 

Ζ αξρηθή έξεπλα έδεημε φηη ζρεδφλ φινη/-εο νη καζεηέο/-ηξηεο ζπγρένπλ ηηο έλλνηεο πιάηνο, 
ζπρλφηεηα θαη ηαρχηεηα ηνπ θχκαηνο. Αξρηθά ζηελ εξψηεζε «Ση ζα άιιαδε αλ ην ερείν εμέπε-
κπε δπλαηφηεξν (πςειφηεξεο έληαζεο) ήρν;» δφζεθε κφλν κηα ζσζηή απάληεζε (…ην κεγα-
ιχηεξν πιάηνο ηεο ηαιάλησζεο ζα επηηξέςεη ην θχκα λα δηαδνζεί καθξχηεξα -φρη γξεγνξφηε-
ξα-, εθφζνλ ε απφζβεζή ηνπ ζα θαζπζηεξήζεη).  

ηε ζπλέρεηα νη καζεηέο/-ηξηεο εξγάζηεθαλ κε ηελ πξνζνκνίσζε ησλ δηακήθσλ θπκάησλ 
αιιάδνληαο ην πιάηνο ηεο αξρηθήο ηαιάλησζεο, γεγνλφο πνπ βνήζεζε έλα κηθξφ αξηζκφ 
καζεηψλ/-ηξηψλ (10/77) λα απαληήζνπλ ζσζηά ζην ηειηθφ εξσηεκαηνιφγην.  

Πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε θαηαλφεζε ηεο πξσηαξρηθήο ηδέαο φηη θάζε θχκα κεηαθέξεη ε-
λέξγεηα θη φρη χιε, ε δηδαθηηθή παξέκβαζε πεξηέιαβε ηελ πξνζνκνίσζε ελφο θειινχ πνπ 

Δπίδνζε ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ 
Μέζνδνο 

δηδαζθαιίαο Υακειή 
(0-1) 

Μέηξηα 
(2-3) 

Τςειή 
(4-5) 

χλνιν 

Pre-test 75 1 1 77 

Post test 31 31 15 77 

χλνιν 106 32 16 154 
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επηπιέεη ζηε ζάιαζζα, ε νπνία έδεηρλε έλα ζαιάζζην θχκα λα ηαμηδεχεη απφ ηα αξηζηεξά 
πξνο ηα δεμηά, ελψ ν θειιφο παξέκελε ζηελ ίδηα ζέζε. 

2ε ελλνηνινγηθή θαηεγνξία: Αλαπαξάζηαζε θαη κέηξεζε ησλ θπκάησλ  

ηε δεχηεξε νκάδα εξσηήζεσλ δηεξεπλήζεθε ε ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ ζηε ζρεδίαζε 
θπκάησλ. Οη  καζεηέο/-ηξηεο ξσηήζεθαλ εάλ κπνξνχκε λα κεηξήζνπκε έλα θχκα θαη πψο 
απηφ κπνξεί λα γίλεη. Σνπο/ηηο δεηήζεθε επηπιένλ λα ζρεδηάζνπλ δχν θχκαηα πνπ 
„κεηξήζεθαλ‟ θαη βξέζεθαλ δηαθνξεηηθά. Έλα απνδεθηφ ζρέδην ζα παξνπζίαδε θχκαηα κε ην 
ίδην πιάηνο θαη δηαθνξεηηθή ζπρλφηεηα ή ην αληίζηξνθν: ζην αξρηθφ εξσηεκαηνιφγην 4 
καζεηέο/-ηξηεο παξείραλ απνδεθηφ ζρέδην. 

Έρνληαο ππφςε ηηο δπζθνιίεο ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ ζηε δηάθξηζε κεηαμχ ηνπ πιάηνπο θαη ηεο 
ζπρλφηεηαο ελφο θχκαηνο (Snir, 1989, Wittmann et al., 1996, Linder et al., 1989, Linder, 
1993), ζρεδηάζηεθε κηα δξαζηεξηφηεηα ζην Microsoft Excel ζηελ νπνία δεηήζεθε απφ ηνπο/
ηηο καζεηέο/ξηεο λα κεηξήζνπλ ην πιάηνο θαη ηε ζπρλφηεηα ελφο εκηηνλνεηδνχο θχκαηνο, ζηε 
ζπλέρεηα λα κεηαβάιινπλ ηε ζπρλφηεηα αιιά φρη ην πιάηνο ηνπ θχκαηνο, θαη θαηφπηλ ην αληί-
ζηξνθν. Δπηπιένλ ηνπο/ηηο δεηήζεθε λα ζρεδηάζνπλ θχκαηα κε κηζή θαη δηπιάζηα ζπρλφηεηα 
απφ κηα δεδνκέλε αξρηθή ζπρλφηεηα, θαη αθνινχζσο λα αληιήζνπλ πιεξνθνξίεο απφ έλα 
έηνηκν ζρήκα θχκαηνο (βι. ρήκα 2), ην νπνίν πεξηιάκβαλε ζσζηέο θαη ιαλζαζκέλεο κεηξή-
ζεηο.  

  

ρήκα 2:  ρήκα απφ ην νπνίν δεηήζεθε απφ ηνπο/ηηο καζεηέο/-ηξηεο λα αληιήζνπλ 

πιεξνθνξίεο γηα ηηο έλλνηεο πιάηνο θαη ζπρλφηεηα θχκαηνο 

ην ηειηθφ εξσηεκαηνιφγην αξθεηνί/-έο καζεηέο/ξηεο (47/77) ζρεδίαζαλ κε απνδεθηφ ηξφπν. 

ε άιιε εξψηεζε ηνπο/ηηο δεηήζεθε λα ζρεδηάζνπλ έλα ειεθηξνκαγλεηηθφ θχκα, ην νπνίν 
είραλ δηδαρζεί θαηά ηελ πξνεγνχκελε ζρνιηθή ρξνληά. Καλέλα απνδεθηφ ζρέδην δελ δφζεθε 
ζην αξρηθφ εξσηεκαηνιφγην, ελψ κεηά ηελ ηξίσξε δηδαζθαιία θαη ηελ εξγαζία ησλ καζεηψλ/-
ηξηψλ κε πξνζνκνηψζεηο ειεθηξνκαγλεηηθψλ θπκάησλ, 9 καζεηέο/-ηξηεο ζρεδίαζαλ κε απν-
δεθηφ ηξφπν.  

3ε ελλνηνινγηθή θαηεγνξία: Κεξαίεο – Γηακφξθσζε θπκάησλ    

Αξρηθά δεηήζεθε απφ ηνπο/ηηο καζεηέο/-ηξηεο λα εμεγήζνπλ γηαηί νη θεξαίεο ησλ θηλεηψλ ηειε-
θψλσλ έρνπλ δηαθνξεηηθφ κήθνο απφ ηηο θεξαίεο ηεο ηειεφξαζεο. Μηα απνδεθηή απάληεζε 
ζα ήηαλ φηη νη δχν θεξαίεο έρνπλ δηαθνξεηηθφ κήθνο δηφηη ιακβάλνπλ ειεθηξνκαγλεηηθά θχ-
καηα δηαθνξεηηθψλ ζπρλνηήησλ. ην αξρηθφ εξσηεκαηνιφγην 19 καζεηέο/-ηξηεο έδσζαλ ζσ-
ζηή απάληεζε. Ζ δξαζηεξηφηεηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ εξψηεζε απηή πεξηιάκβαλε 
ηελ εθηέιεζε απιψλ ππνινγηζκψλ ησλ θπζηθψλ κεθψλ δηαθφξσλ ηχπσλ θεξαηψλ, κε ηε 
βνήζεηα έηνηκνπ ινγηζκηθνχ πνπ είρε ζηφρν λα ηνπο/ηηο βνεζήζεη λα θαηαλνήζνπλ φηη ην 
θπζηθφ κήθνο ηεο θεξαίαο έρεη άκεζε ζρέζε κε ην κήθνο θχκαηνο ηεο αθηηλνβνιίαο πνπ εθ-
πέκπεηαη ή ιακβάλεηαη. Δξγαδφκελνη/-εο κε έλαλ απφ ηνπο ζεκειηψδεηο λφκνπο ηεο θπκαηηθήο 
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(c=ι.f), νη καζεηέο/-ηξηεο κπνξνχζαλ εχθνια λα αληηιεθζνχλ ηνλ ζπζρεηηζκφ απηφ. ην ηειη-
θφ εξσηεκαηνιφγην 35 καζεηέο/-ηξηεο απάληεζαλ ζσζηά. 

Μηα άιιε εξψηεζε ήηαλ ε αθφινπζε: «Σα ερεηηθά θχκαηα κπνξνχλ λα ηαμηδέςνπλ κφλν 
κεξηθέο εθαηνληάδεο κέηξα. Πψο είλαη δπλαηφ λα ζηέιλνπκε ηε θσλή καο ζε νιφθιεξν ηνλ 
θφζκν;». Μηα ζσζηή απάληεζε ζα ήηαλ φηη ε δηακφξθσζε ηνπ ζήκαηνο πιεξνθνξίαο (ηνπ 
ερεηηθνχ θχκαηνο) είλαη απαξαίηεηε. Κακία ζσζηή απάληεζε δελ δφζεθε αξρηθά θαη δελ 
ρξεζηκνπνηήζεθε ε ιέμε «δηακφξθσζε» ζε θακία απάληεζε.  

Σα πξνβιήκαηα γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ ειεθηξνκαγλεηηθψλ θπκάησλ εζηηάδνληαη θπξίσο 
ζηελ ηξηζδηάζηαηε θχζε ηνπο. Οη καζεηέο/-ηξηεο εξγάζηεθαλ κε κηα πξνζνκνίσζε (java 
applet) ε νπνία παξνπζηάδεη ην πψο ζπλδέεηαη ην ειεθηξηθφ πεδίν, ην καγλεηηθφ πεδίν θαη ε 
δηεχζπλζε δηάδνζεο ηνπ θχκαηνο ζην ρψξν (βι. ρήκα 3). ηελ πξνζνκνίσζε νη καζεηέο/-
ηξηεο είραλ ηε δπλαηφηεηα λα αιιάμνπλ ηε γσλία ζέαζεο ηνπ θχκαηνο.  

       

 
 

Έρνληαο ππφςε ηηο αξρηθέο απηέο δπζθνιίεο ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ ζηελ θαηαλφεζε ηνπ ειε-
θηξνκαγλεηηθνχ θάζκαηνο, ζρεδηάζηεθε έλα απιφ «Δγρεηξίδην εθκάζεζεο ηνπ ειεθηξνκα-
γλεηηθνχ θάζκαηνο». Πξφθεηηαη γηα κία παξνπζίαζε πνπ αλαπηχρζεθε ζε πεξηβάιινλ 
Macromedia Flash Player, ε νπνία απνηεινχληαλ απφ ηξεηο δηαθάλεηεο. «Γηαηί γίλεηαη ε δηα-
κφξθσζε» ήηαλ ν ηίηινο κηαο δηαδηθηπαθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ πξνηάζεθε ζηνπο/ζηηο 
καζεηέο/-ηξηεο γηα λα ηνπο/ηηο βνεζήζεη λα θαηαλνήζνπλ απηφ ην γλσζηηθφ αληηθείκελν. Ήηαλ 
ζαλ παξνπζίαζε ηνπ PowerPoint κε 13 δηαθάλεηεο πνπ πεξηέγξαθαλ ηε δηακφξθσζε ελφο 
θχκαηνο, ελψ ζπλνδεχνληαλ θαη απφ „δηδαθηηθνχ‟ ηχπνπ δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζηφρεπαλ ζηε 
δηεχξπλζε ηνπ εκπεηξηθνχ πεδίνπ αλαθνξάο ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ. Γηα παξάδεηγκα, ε νζφλε 
ζην ρήκα 4 δείρλεη φηη είλαη απνιχησο αδχλαηε ε εθπνκπή ελφο θχκαηνο ρσξίο δηακφξθσ-
ζε. ηελ πεξίπησζε ηεο θσλήο καο, ε θεξαία πνπ ζα απαηηνχληαλ ζα έπξεπε λα έρεη δηπιά-
ζην χςνο απφ ην φξνο Έβεξεζη! 

ρήκα 3:  Πξνζνκνίσζε ειεθηξνκαγλεηηθνχ 
θχκαηνο (National Taiwan Normal University - 
Department of Physics, 
http://www.phy.ntnu.edu.tw/ntnujava/index.php? 
topic=35.0 ) 

ρήκα 4:   Μηα ηππηθή νζφλε απφ ην 
εθπαηδεπηηθφ κάζεκα γηα ηε δηα-
κφξθσζε (Agilent Technologies - 
Educators corner - http://
www.educatorscorner.com/ cbt/am/
mod1/1.htm) 



582  ΔΓΗΦΔ 2008  

 

Δληνχηνηο, ζην ηειηθφ εξσηεκαηνιφγην κφλνλ 4 απφ ηνπο/ηηο 77 καζεηέο/-ηξηεο απάληεζαλ 
ζσζηά, γεγνλφο πνπ ππνγξακκίδεη ηε δπζθνιία αληίιεςεο θαη θαηαλφεζεο ηνπ ζέκαηνο απφ 
απηνχο/-έο. 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Ζ κειέηε ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ επέηξεςε λα δηαπηζησζεί φηη νη καζεηέο/-ηξηεο Λπθείνπ 
εκθαλίδνπλ ζεκαληηθέο δπζθνιίεο ζηελ θαηαλφεζε ησλ θπζηθψλ θαηλνκέλσλ θαη ησλ επη-
ζηεκνληθψλ ελλνηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα θχκαηα. ην αξρηθφ εξσηεκαηνιφγην νη 77 
καζεηέο/-ηξηεο πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα εμέθξαζαλ πιήζνο ελαιιαθηηθψλ απφςεσλ, 
νη νπνίεο θάλεθε φηη φρη κφλν δηαηεξήζεθαλ αιιά ίζσο θαη λα εληζρχζεθαλ κεηά ηελ παξα-
δνζηαθή δηδαζθαιία ζηελ νπνία κεηείραλ νη καζεηέο/-ηξηεο απηνί/-έο ζε πξνεγνχκελε ζρνιη-
θή ρξνληά.  

Ζ θαηάιιεια ζρεδηαζκέλε θαηλνηνκηθή δηδαζθαιία πνπ έιαβε ππφςε ηηο ελαιιαθηηθέο ηδέεο 
ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ θαη ρξεζηκνπνίεζε πεηξακαηηθφ πιηθφ ζε ζπλδπαζκφ κε θαηάιιειν 
εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ θαη εξγαιεία ΣΠΔ θάλεθε φηη ζπλέβαιε ζεηηθά ζην κεηαζρεκαηηζκφ 
ησλ ελαιιαθηηθψλ ηδεψλ ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ θαη ζηελ νηθνδφκεζε επηζηεκνληθψλ απφςεσλ 
ζπκβαηψλ κε ηελ θπκαηηθή ζεσξία (Solomonidou, 2006; Hercog, 2001; Barman et al., 1996; 
Wittmann et al., 2003). Οη πξνζνκνηψζεηο κέζσ δηαδηθηχνπ θαίλεηαη φηη είλαη ρξήζηκα δηδα-
θηηθά εξγαιεία, θαζψο είλαη εχθνιν λα πξνεηνηκαζηνχλ θαη λα επαλαιεθζνχλ επαθξηβψο.  

Δηδηθφηεξα θάλεθε φηη νη πξνζνκνηψζεηο θαζεκεξηλψλ θαηαζηάζεσλ δεκηνπξγίαο θαη δηάδν-
ζεο θπκάησλ βνήζεζαλ ηνπο/ηηο καζεηέο/-ηξηεο λα αληηιεθζνχλ ηη είλαη θαη πψο νξίδεηαη έλα 
θχκα. Ζ αξρηθή ηνπο αληίιεςε πνπ ηαπηίδεη ηα θχκαηα κε ηα ερεηηθά θχκαηα αληηκεησπίζηεθε 
κε κηα δηαδηθηπαθή πξνζνκνίσζε δηακήθσλ θπκάησλ, ε νπνία θάλεθε φηη ηνπο/ηηο βνήζεζε 
λα θαηαλνήζνπλ θαη ηνλ ηξφπν δηάδνζεο ηνπ ήρνπ (Steinberg, 2000; Goldberg, 1997). Ζ 
δεμηφηεηά ηνπο λα παξηζηάλνπλ γξαθηθά έλα θχκα εληζρχζεθε κε κηα θαηάιιειε εθαξκνγή 
πνπ αλαπηχρζεθε ζην Excel, φπνπ κεηέβαιαλ ην κήθνο ηνπ θχκαηνο ή/θαη ηε ζπρλφηεηα. Οη 
δπζθνιίεο ηνπο ζρεηηθά κε ηε δηακφξθσζε ηνπ θχκαηνο δελ μεπεξάζηεθαλ εληειψο. Οη 
καζεηέο/-ηξηεο αληέδξαζαλ ζηνλ ηχπν απηφ δηδαζθαιίαο κε ηδηαίηεξα ζεηηθφ ηξφπν, εληνχηνηο 
νη δπζθνιίεο παξέκεηλαλ. Μπνξεί λα κελ άιιαμαλ εληειψο ηηο αξρηθέο ηνπο απφςεηο γηα ηα 
θπκαηηθά θαηλφκελα, σζηφζν εμέθξαζαλ ιηγφηεξν ζπρλά ηηο ελαιιαθηηθέο ηνπο ηδέεο κεηά ηελ 
θαηλνηνκηθή δηδαζθαιία. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε απηή είλαη ζηε ζσζηή θαηεχζπλζε, αιιά ρξεηά-
δεηαη πεξηζζφηεξνο ρξφλνο ψζηε λα αληηκεησπηζηνχλ νινθιεξσηηθά νη αξρηθέο ελαιιαθηηθέο 
αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ.  
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ΠΔΡΙΛΖΦΖ: Οη Νέεο Σερλνινγίεο δηακνξθψλνπλ έλα λέν πεξηβάιινλ εθπαίδεπζεο ην νπνίν 
επηθέξεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηηο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο, ζηνπο ζηφρνπο δηδαζθαιίαο, ζηηο 
καζεζηαθέο ζπλήζεηεο, ζηα ρξεζηκνπνηνχκελα εθπαηδεπηηθά κέζα. ηελ παξνχζα εξγαζία, 
γίλεηαη κηα αλαθνξά: α) ζηελ επίδξαζε πνπ έρνπλ νη Νέεο Σερλνινγίεο ζηελ εθπαίδεπζε θαη 
ζηηο αιιαγέο πνπ επηθέξνπλ ζε απηήλ, β) ζηελ δηδαθηηθή θαη παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ησλ 
Νέσλ Σερλνινγηψλ, γ) ζηελ παξνπζίαζε δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ, 
δ) ζηελ παξνπζίαζε κηα νινθιεξσκέλεο πξφηαζεο δηδαζθαιίαο ηεο νξηδφληηαο βνιήο, επνη-
θνδνκεηηθνχ ηχπνπ, κε ηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ πξνζνκνηψζεσλ interactive physics. ηε 
πξφηαζε πεξηέρνληαη νη πξνζνκνηψζεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, θαζψο θαη ηα θχιια εξγα-
ζίαο πνπ δφζεθαλ ζηνπο καζεηέο. Ζ πξφηαζε απηή δνθηκάζζεθε ζηελ πξάμε (δηδαθηηθά) απφ 
ηνπο ζπγγξαθείο κε ζεηηθά απνηειέζκαηα. ην λέν απηφ πεξηβάιινλ εθηηκνχκε φηη ε δηδαθηη-
θή πξφηαζε καο ζα ζπκβάιεη ζηε βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο Φπζηθήο, απνηειψληαο νδε-
γφ γηα εθαξκνγή ηεο θαη ζε άιιεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο ησλ Φπζηθψλ επηζηεκψλ ηεο Β/ζκηαο 

εθπαίδεπζεο. 

ΛΔΞΔΙ ΚΛΔΙΓΙΑ: επνηθνδνκηζκφο, λέεο ηερλνινγίεο, εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ, επνηθνδνκε-
ηηθφ κνληέιν δηδαζθαιίαο 

 

ΟΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ 

Ση είλαη Νέεο ηερλνινγίεο; 

Σερλνινγία είλαη ε αμηνπνίεζε γλψζεσλ, εξγαιείσλ θαη δεμηνηήησλ γηα ηελ επίιπζε πξνβιε-
κάησλ (Sanders M., 1976). Με ηνλ φξν Νέεο ηερλνινγίεο ελλννχκε ηηο ηερλνινγίεο πνπ βαζί-
δνληαη ζηελ πιεξνθνξηθή. Ο φξνο πιεξνθνξηθή θαζνξίδεη επξχηεξα ηνλ ηνκέα ηεο απηφκαηεο 
επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ, αλαθέξεηαη επνκέλσο ζε ζπζηήκαηα επηθνηλσλίαο δεδνκέλσλ, 
θπξίαξρν ξφιν ζηα νπνία παίδεη ν ππνινγηζηήο, ζηα ζπζηήκαηα επηθνηλσλίαο ήρνπ θαη εηθφ-
λαο, ζηα νπηηθά ζπζηήκαηα θαζψο θαη ζηα ζπζηήκαηα παξαγσγήο γξαθεκάησλ (Ράπηεο 
Α.& Ράπηε Α., 2003). Με ηελ αλάπηπμε ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο φια ηα ζπζηήκαηα πιένλ 
ζπγθεληξψλνληαη ζε έλα θαζνιηθφ ζχζηεκα πνπ θεληξηθφ ξφιν έρεη ν ππνινγηζηήο. Έηζη κε 
ηνλ φξν Ν.Σ. ελλννχκε ηνλ Ζ/Τ, θαζψο θαη φηη ζρεηίδεηαη κε απηφλ, δειαδή: 

Σα δηάθνξα είδε ινγηζκηθψλ 

Σα δηάθνξα είδε πνιπκέζσλ 

Σνπο δηάθνξνπο αηζζεηήξεο πνπ θαηαγξάθνπλ θαηλφκελα θαη κεηξνχλ κεγέζε 

Σνπο κεηαηξνπείο αλαινγηθνχ ζήκαηνο ζε ςεθηαθφ ζήκα θαη αληίζηξνθα 

Σνπηθά δίθηπα ππνινγηζηψλ, δηαδίθηπν. 
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πζηήκαηα επηθνηλσλίαο – επεμεξγαζίαο ήρνπ θαη εηθφλαο. 

Αιιαγέο ζηελ εθπαίδεπζε κε ηηο Ν.Σ. 

 Ζ αλάπηπμε ησλ Ν.Σ. έρεη επηθέξεη θαη επηθέξεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηε δνκή θαη ηνπο πξν-
ζαλαηνιηζκνχο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Οη αιιαγέο απηέο αθνξνχλ ηηο εθπαηδεπηηθέο 
πξαθηηθέο, ηνπο ζηφρνπο δηδαζθαιίαο, ην πεξηερφκελν ηεο, ηηο καζεζηαθέο ζπλήζεηεο, ηα 
ρξεζηκνπνηνχκελα εθπαηδεπηηθά κέζα θαη πεξηβάιινληα θαη ηελ νξγάλσζε ηνπο Σν παξαδν-
ζηαθφ ζρνιείν πνπ είρε αλαπηπρζεί ζην πιαίζην ηνπ βηνκεραληθνχ πξνηχπνπ, δελ είλαη ζε 
ζέζε λα πξνεηνηκάζεη ηα άηνκα γηα ηελ λέα πξαγκαηηθφηεηα πνπ ζπλεζίδεηαη λα απνθαιείηαη 
ε ―θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο‖. Ζ εθπαηδεπηηθή ζθέςε εμειίζζεηαη θαη 
κεηαθηλείηαη ζε έλα επξχηεξν πιαίζην, ην νπνίν θαζνξίδεηαη απφ ηελ ηερλνινγία θαη ηηο επα-
γφκελεο αιιαγέο ζηελ θνηλσλία. Δπνκέλσο ν ηξφπνο πνπ αλαπηχζζεηαη ζήκεξα ε ζρνιηθή 
γλψζε θαζνξίδεηαη απφ παιηέο, ζπρλά μεπεξαζκέλεο, αληηιήςεηο γηα ηνπο καζεζηαθνχο ζηφ-
ρνπο, ηε κάζεζε θαη ηηο δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο (Σδηκνγηάλλεο Α., 2007). 

Οη Ν.Σ. έρνπλ αιιάμεη ηελ θχζε ηεο γλψζεο θαη ηνλ ηξφπν πνπ ν άλζξσπνο έρεη πξφζβαζε, 
νηθνδνκεί θαη δηαδίδεη ηε λέα γλψζε. Γχν ιφγνη ζπλεγνξνχλ ζε απηφ: α) ηα ζχγρξνλα πεξη-
βάιινληα ησλ Ν.Σ. αιιάδνπλ ξηδηθά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίνλ νη άλζξσπνη έρνπλ πξφζβαζε, 
ζπγθεληξψλνπλ, αλαπαξηζηνχλ, αλαιχνπλ, κεηαθέξνπλ θαη αμηνπνηνχλ ηελ πιεξνθνξία, 
β) νη Ν.Σ. έρνπλ αιιάμεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίνλ νη άλζξσπνη πξνζεγγίδνπλ θαη επηιχνπλ 
πξνβιήκαηα.  

ΚΑΣΖΓΟΡΙΔ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΧΝ ΛΟΓΙΜΙΚΧΝ 

Γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ: Κιαζζηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε γιψζζα πξνγξακκαηη-
ζκνχ Logo πνπ έρεη αλαπηπρζεί απφ ηνλ Seymour Papert ζην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960. 
γηα πνιιά ρξφληα ήηαλ έλα αλνηθηφ πεξηβάιινλ κάζεζεο γηα ηα κηθξά παηδηά. ηηο ζχγρξν-
λεο εθδφζεηο έρνπλ ελζσκαησζεί θαη δπλαηφηεηεο πνιπκέζσλ ( MultiLogo, starLogo), κε απν-
ηέιεζκα λα απνηεινχλ έλα εχρξεζην θαη δπλακηθφ πεξηβάιινλ κάζεζεο. Σα ηειεπηαία ρξφλη-
α αλαπηχζζνληαη λέα δπλακηθά πξνγξακκαηηζηηθά πεξηβάιινληα, πνπ ζπλδπάδνπλ έλα αι-
ιειεπηδξαζηηθφ πνιπκεζηθφ πεξηβάιινλ κε ην παηγλίδη, γηα ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ πςε-
ινχ επηπέδνπ.  

Τπνινγηζηηθά Φχιια: Σα ππνινγηζηηθά θχιια ( spreadsheets) απνηεινχλ έλα ηζρπξφ εχ-
ρξεζην θαη απνηειεζκαηηθφ εξγαιείν γηα ηε δηδαζθαιία δηαθφξσλ αληηθεηκέλσλ, απφ ηε 
βαζηθή κέρξη ηελ παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε (Σδηκνγηάλλεο θ.α. 1995). 

Δπεμεξγαζηήο θεηκέλνπ: Γηα ηνπο καζεηέο ν επεμεξγαζηήο θεηκέλνπ απνηειεί έλα αλνηθηφ 
εξγαιείν, κε ην νπνίν κπνξνχλ λα κάζνπλ λα ζθέπηνληαη πάλσ ζηε δνκή θαη ην ζθνπφ ηεο 
γιψζζαο (Ράπηεο Α.& Ράπηε Α., 2003).  

Πνιπκέζα: Σα πνιπκέζα είλαη έηνηκεο εθαξκνγέο πνπ ε δνκή ηνπο είλαη ζπγθεθξηκέλε θαη 
δελ αιιάδεη. Οη εθαξκνγέο απηέο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο είλαη παξακεηξηθέο. πλήζσο επεη-
δή έρνπλ κεγάιν φγθν είλαη γξακκέλεο ζε CD ή DVD (Σδηκνγηάλλεο 2007). 

Δθαξκνγέο ηεο εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο (virtual reality): Ζ εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα 
είλαη κηα ηερλνινγία πνπ απνηειεί ζπλδπαζκφ ησλ πνιπκέζσλ θαη ησλ πξνζνκνηψζεσλ. Οη 
εθαξκνγέο ηεο εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο επηηξέπνπλ ζην ρξήζηε λα έρεη πιήξε ειεπζεξία 
θηλήζεσλ ζε έλα ηξηζδηάζηαην ρψξν θαη λα αιιειεπηδξά κε έλα αλνηθηφ εθπαηδεπηηθφ πεξη-
βάιινλ ( Σδηκνγηάλλεο 2007). 
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Πξνζνκνηψζεηο: Οη πξνζνκνηψζεηο (simulations) βαζίδνληαη ζε κνληέια αλαπαξάζηαζεο 
θαηαζηάζεσλ ηνπ θπζηθνχ, θαληαζηηθνχ ή ηερλνινγηθνχ θφζκνπ, πνπ δεκηνπξγνχληαη κε 
βάζε ηελ αληίζηνηρε επηζηεκνληθή ζεσξία θαη παξνπζηάδνπλ έλα πείξακα, έλα θαηλφκελν, 
έλα ζχζηεκα ή κηα δηαδηθαζία. Δίλαη αλνηθηά πεξηβάιινληα κάζεζεο, ζηα νπνία ν καζεηέο 
κπνξνχλ λα κειεηήζνπλ λφκνπο, λα δηαπηζηψζνπλ ζπζρεηίζεηο κε ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν, 
λα θάλνπλ ππνζέζεηο θαη λα ειέγμνπλ απηέο. 

Σα ινγηζκηθά πξνζνκνίσζεο απνηεινχλ αλνηθηά καζεζηαθά πεξηβάιινληα, ηα νπνία πξν-
ζθέξνπλ ζηνπο καζεηέο δπλαηφηεηεο ελλνηνινγηθήο κάζεζεο θαη αλάπηπμεο δεμηνηήησλ 
(Σδηκνγηάλλεο Α.& Κνκηο Β.,2001). Αληηπξνζσπεπηηθά ινγηζκηθά πξνζνκνίσζεο πνπ είλαη 
δηαζέζηκα ζηα Διιεληθά ζρνιεία είλαη ην Interactive Physics, θαη ην Modelus.  

Δθαξκνγέο ηνπ Γηαδηθηχνπ: Με ηνλ φξν δηαδίθηπν ελλννχκε ηνλ ηξφπν ζχλδεζεο ππνινγη-
ζηψλ κεηαμχ ηνπο αλ θαη βξίζθνληαη ζε κεγάιεο απνζηάζεηο αιιά θαη ην ζχλνιν ησλ ππεξε-
ζηψλ πνπ παξέρνληαη κέζσ απηνχ ηνπ ηξφπνπ ζχλδεζεο ησλ ππνινγηζηψλ.  

Δλλνηνινγηθή ραξηνγξάθεζε: Οη ελλνηνινγηθνί ράξηεο (concept maps) είλαη λνεηηθά εξγα-
ιεία ηα νπνία επηηξέπνπλ ηελ γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ελλνηψλ θαη ησλ ζπζρεηίζεσλ κεηαμχ 
ηνπο. Αλ θαη ε ελλνηνινγηθή ραξηνγξάθεζε κπνξεί λα γίλεη ρσξίο ηε ρξήζε ππνινγηζηψλ, 
σζηφζν ππάξρνπλ ινγηζκηθά ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ πνπ εληζρχνπλ ηελ νηθνδφκεζε ησλ 
ζπζηεκάησλ απηψλ απφ ηνπο καζεηέο. Υαξαθηεξηζηηθά ινγηζκηθά είλαη ην Inspiration, Kidspi-
ration, Semnet, MinMapper θ.α. (Σδηκνγηάλλεο Α., 2007). 

Δξγαζηήξηα βαζηζκέλα ζε ππνινγηζηή: Σα εξγαζηήξηα βαζηζκέλα ζε ππνινγηζηή ( mi-
crocomputer based labs, MBL) είλαη εξγαζηεξηαθά πεξηβάιινληα δηδαζθαιίαο, ζηα νπνία νη 
πεηξακαηηθέο δηαηάμεηο ζπλδένληαη κέζσ αηζζεηήξσλ, κε ππνινγηζηή.  

Applets: Δίλαη πξνζνκνηψζεηο, κηθξέο ζε κέγεζνο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα ηξέρνπλ εχθνια 
κέζα απφ ην δηαδίθηπν.  

ΥΔΓΙΟ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΖ ΑΠΛΖ ΑΡΜΟΝΙΚΖ ΣΑΛΑΝΣΧΖ 
ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ INTERACTIVE PHYSICS  

Σίηινο ζεκαηηθήο ελφηεηαο: Απιή αξκνληθή ηαιάλησζε, απφ ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην ηνπ κα-
ζήκαηνο ηεο Φπζηθήο ηεο Γ΄ Σάμεσο ηνπ Λπθείνπ.  

Πεξηγξαθή ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ: Μαζεηέο ηεο Γ΄ Σάμεσο ηνπ Λπθείνπ, 
νη νπνίνη έρνπλ δηδαρζεί ηε βαζηθή ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνζνκνηψζεσλ θηλήζεσλ 
interactive physics. 

Γηδαθηηθνί ζηφρνη ηεο δηδαζθαιίαο: Οη δηδαθηηθνί ζηφρνη ηεο δηδαζθαιίαο είλαη: 

α) Να θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο φηη ε ρξνληθή δηάξθεηα (πεξίνδνο) ηεο ηαιάλησζεο είλαη 
αλεμάξηεηε απφ ην πιάηνο ηεο.  

β) Να θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο φηη ε πεξίνδνο εμαξηάηαη απφ ηε κάδα ηνπ ζψκαηνο. 

Δθπαηδεπηηθά κέζα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ: Θα ρξεζηκνπνηεζεί ην εξγαζηήξην πιεξν-
θνξηθήο ηνπ Λπθείνπ. ηνπο ππνινγηζηέο ηνπ εξγαζηεξίνπ έρεη γίλεη ε εγθαηάζηαζε ηνπ ινγη-
ζκηθνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνζνκνίσζεο θηλήζεσλ interactive physics. Γηα ηελ παξνπζία-
ζε νξηζκέλσλ θάζεσλ ηεο δηδαζθαιίαο ζα ρξεζηκνπνηεζεί ν βηληενπξνβνιέαο θαη ν πίλα-
θαο. Φχιια εξγαζίαο ζα δνζνχλ ζηνπο καζεηέο ζηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο.  
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Μέζνδνο δηδαζθαιίαο: Ζ δηδαθηηθή παξέκβαζε ζα είλαη επνηθνδνκεηηθνχ ηχπνπ. Ο φξνο 
επνηθνδνκηζκφο ή θνλζηξνπθηηβηζκφο (constructivism) αλαθέξεηαη ζε επηζηεκνινγηθφ ξεχκα 
(απνηειεί δειαδή κηα ζεσξία γηα ηε θχζε ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο) αιιά θαη ζε ζπγθεθξη-
κέλε παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε. Κνηλή είλαη ε άπνςε ζηνλ επνηθνδνκηζκφ φηη ε γλψζε γελη-
θψο πνπ έρνπκε ζπζζσξεχζεη γηα ηνλ θφζκν πνπ καο πεξηβάιιεη (γλψζε πνπ έρνπκε απν-
θηήζεη ζαλ άηνκα ζπκκεηέρνληαο ζε θνηλσληθέο νκάδεο, επηζηεκνληθή γλψζε) δελ απνηειεί 
αληαλάθιαζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο αιιά νηθνδνκείηαη απφ ππνθείκελα θαη θνηλσληθέο νκά-
δεο θαη επνκέλσο δελ είλαη αληηθεηκεληθή θαη ππφθεηηαη ζε αιιαγέο (Βεθχξε Η., 2005). Απηφ 
ζεκαίλεη φηη ε γλψζε δελ είλαη αληηθεηκεληθή αιιά πξνζσξηλή θαη θνηλσληθά θαζνξηζκέλε. 
ην πιαίζην ηνπ επνηθνδνκεηηζκνχ ην κνληέιν ηεο δηδαζθαιίαο πεξηιακβάλεη ηηο εμήο θάζεηο 
(Κνπκαξάο Π.,1989, ππξνπνχινπ Γ., 2000): 

Πίλαθαο 1 : Φάζεηο ηεο επνηθνδνκεηηθήο δηδαζθαιίαο 

 
 

Ζ πνξεία ηεο δηδαζθαιίαο ζε θάζε θάζε ηεο επνηθνδφκεζεο αλαπηχζζεηαη παξαθάησ: 

α. θάζε πξνζαλαηνιηζκνχ θαη αλάδεημεο ησλ ηδεψλ ησλ καζεηψλ 

Γίλνπκε ζηνπο καζεηέο λα ζπκπιεξψζνπλ ηα παξαθάησ θχιια εξγαζίαο, πνπ πεξηέρνπλ ηα 
παξαθάησ έξγα γηα ηελ αλάδεημε εθείλσλ ησλ ηδεψλ ηνπο, νη νπνίεο ππάξρνπλ ζηνπο δηδαθηη-
θνχο ζηφρνπο ηεο δηδαζθαιίαο.  

ΔΡΓΟ 1:  Γηαβάζηε πξνζεθηηθά ηε παξαθάησ πξφηαζε θαη επηιέμηε ηε ζσζηή απάληεζε: Σν 
ζψκα  είλαη ζε εξεκία, ζπλδεδεκέλν ζηελ άθξε ηνπ ειαηεξίνπ ηνπ ζρήκαηνο 1 πάλσ ζην 
ιείν νξηδφληην δάπεδν. Απνκαθξχλνπκε ην ζψκα απφ ηε ζέζε ηζνξξνπίαο ηνπ θαηά δηάζηε-
κα Α θαη ην αθήλνπκε. Σν ζψκα ζα θάλεη ΑΑΣ κε πιάηνο Α. Αλ ην πιάηνο ηεο ΑΑΣ γίλεη 2Α 
ηφηε ε πεξίνδνο ηεο ηαιάλησζεο ζα: α) κεγαιψζεη β) κηθξχλεη γ) παξακείλεη ε ίδηα 

 

ρήκα 1: Οη ΑΑΣ ηνπ έξγνπ 1 

 

α θάζε πξνζαλαηνιηζκνχ θαη αλάδεημεο ησλ ηδεψλ ησλ καζεηψλ 

β θάζε δνθηκαζίαο ησλ ηδεψλ 

γ θάζε εηζαγσγήο ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο 

δ θάζε εθαξκνγήο ηεο λέαο γλψζεο 

ε θάζε ζχγθξηζεο ηδεψλ ησλ παηδηψλ κε ηελ επηζηεκνληθή γλψζε 

 

 

Α  

 

2Α  
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ΔΡΓΟ 2:  Γηαβάζηε πξνζεθηηθά ηε παξαθάησ πξφηαζε θαη επηιέμηε ηε ζσζηή απάληεζε: Σα 
ζψκαηα  θαη 1 κε κάδεο m θαη 4m αληίζηνηρα, εξεκνχλ ζπλδεδεκέλα ζηηο άθξεο δχν 
φκνησλ ειαηεξίσλ πάλσ ζε νξηδφληην ιείν επίπεδν, φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 2. Απνκαθξχ-
λνπκε θαη ηα δχν απφ ηε ζέζε ηζνξξνπίαο ηνπο θαηά Α θαη ηα αθήλνπκε ειεχζεξα. Ζ πεξίν-
δνο ηεο ηαιάλησζεο:α) ηνπ  είλαη κεγαιχηεξε β) ηνπ 1 είλαη κεγαιχηεξε γ) είλαη ίδηα θαη γηα 
ηα δχν ζψκαηα. 

 

ρήκα 2: Οη ΑΑΣ ηνπ έξγνπ 2 

β. θάζε δνθηκαζίαο ησλ ηδεψλ 

Εεηάκε απφ ηνπο καζεηέο λα εθηειέζνπλ ηηο πξνζνκνηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα έξγα, πνπ 
αλαπηχζζνληαη ζηα παξαθάησ θχιια εξγαζίαο. Σα έξγα έρνπλ ζρεδηαζζεί κε ηε βνήζεηα 
ηνπ ινγηζκηθνχ ηνπ interactive physics. Μέζα απφ απηά ηα έξγα δνθηκάδνληαη νη πξνεγνχκε-
λεο ηδέεο ηνπο, φπσο απηέο έρνπλ απνηππσζεί ζην πξνεγνχκελν θχιιν εξγαζίαο.  

ΔΡΓΟ 1:  Αλνίμηε ην θάθειν ηαιάλησζε. ηε ζπλέρεηα αλνίμηε ην έγγξαθν < έξγν 1>. Ζ πξν-
ζνκνίσζε ηνπ εγγξάθνπ απεηθνλίδεηαη ζηελ εηθφλα 1. ε απηήλ απεηθνλίδεηαη έλα ζψκα  
πνπ θάλεη ΑΑΣ κε πιάηνο Α θαη 2Α ζηελ άθξε ηνπ ίδηνπ ειαηεξίνπ πάλσ ζε ιείν νξηδφληην 
δάπεδν. Κάληε θιηθ ζηελ εληνιή <εθηέιεζε>. Απφ ηελ πξνζνκνίσζε πξνθχπηεη φηη αλ ην 
πιάηνο γίλεη 2Α ηφηε ε πεξίνδνο ηεο ηαιάλησζεο ζα: α) κεγαιψζεη β) κηθξχλεη γ) παξακείλεη 
ε ίδηα. 

 

Δηθόλα 1: ε πξνζνκνίσζε <έξγν 1> 

 

 

m 
Α  

1 

4m Α  
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ΔΡΓΟ 2:  Αλνίμηε ην θάθειν ηαιάλησζε. ηε ζπλέρεηα αλνίμηε ην έγγξαθν < έξγν 2>. Ζ πξν-
ζνκνίσζε ηνπ εγγξάθνπ απεηθνλίδεηαη ζηελ εηθφλα 2. 

 

Δηθόλα 2: ε πξνζνκνίσζε <έξγν 2> 

ε απηήλ απεηθνλίδνληαη δχν ζψκαηα  θαη 1 ηα νπνία είλαη ζπλδεδεκέλα ζηηο άθξεο δχν 
φκνησλ ειαηεξίσλ πάλσ ζε ιείν νξηδφληην επίπεδν. Σα δχν ζψκαηα έρνπλ απνκαθξπλζεί 
απφ ηε ζέζε ηζνξξνπίαο ηνπο θαηά δηάζηεκα Α. Κάληε θιηθ ζηελ εληνιή <εθηέιεζε>. Απφ ηελ 
πξνζνκνίσζε πξνθχπηεη φηη ε πεξίνδνο ηεο ηαιάλησζεο: α) ηνπ  είλαη κεγαιχηεξε β) ηνπ 
1 είλαη κεγαιχηεξε γ) είλαη ίδηα θαη γηα ηα δχν ζψκαηα. 

γ. θάζε εηζαγσγήο ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο 

Αλαπηχζζνπκε ζηνπο καζεηέο ηε θίλεζε πνπ θάλεη έλα ζψκα , ην νπνίν είλαη ζπλδεδεκέλν 
(φπσο θαίλεηαη ζην δηπιαλφ ζρήκα 3) ζηελ άθξε ελφο νξηδφληηνπ ειαηεξίνπ πάλσ ζε ιείν 
νξηδφληην επίπεδν φπσο πεξηγξάθεηαη ζην ζρνιηθφ εγρεηξίδην ηεο Γ΄ Λπθείνπ. 

 

ρήκα 3: Ζ ΑΑΣ ηνπ ζψκαηνο  

Σν ζψκα θάλεη κηα πεξηνδηθή αξκνληθή επζχγξακκε θίλεζε πνπ νλνκάδεηαη απιή αξκνληθή 
ηαιάλησζε (ΑΑΣ). Ο ρξφλνο ζηνλ νπνίν νινθιεξψλεηαη κηα πεξηνδηθή θίλεζε (ηαιάλησζε) 
νλνκάδεηαη πεξίνδνο ηεο (ΑΑΣ). Ζ κέγηζηε απνκάθξπλζε ηνπ ζψκαηνο Α απφ ηε ζέζε ηζνξ-
ξνπίαο ηνπ νλνκάδεηαη πιάηνο ηεο ΑΑΣ. Ζ πεξίνδνο ηεο αξκνληθήο θίλεζεο πνπ θάλεη δίλε-
ηαη απφ ηε ζρέζε: 

 

 
 

Α  

k

m
T 2
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φπνπ m ε κάδα ηνπ ζψκαηνο  θαη k ε ζηαζεξά ( ζθιεξφηεηα) ηνπ ειαηεξίνπ, ζην νπνίν 
είλαη ζπλδεδεκέλν ην ζψκα. Ζ εμίζσζε ηεο απνκάθξπλζεο ηνπ απφ ηε ζέζε ηζνξξνπίαο ηνπ 
είλαη: 

 

δ. θάζε εθαξκνγήο ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο 

Αλνίμηε ην θάθειν ηαιάλησζε. ηε ζπλέρεηα αλνίμηε ην έγγξαθν < έξγν δ>. Ζ πξνζνκνίσζε 
ηνπ εγγξάθνπ απεηθνλίδεηαη ζηελ εηθφλα 3. ε απηήλ έλα ζψκα  κε κάδα m = 1kg είλαη ζπλ-
δεδεκέλν ζηελ άθξε ηνπ νξηδφληηνπ ειαηεξίνπ κε ζθιεξφηεηα Κ= 25 Ν/m, πάλσ ζε ιείν νξη-
δφληην δάπεδν. Σν ζψκα απνκαθξχλεηαη απφ ηε ζέζε ηζνξξνπίαο ηνπ θαηά δηάζηεκα Α = 
2m θαη ζηε ζπλέρεηα αθήλεηε ειεχζεξν λα θάλεη ΑΑΣ. Τπνινγίζηε α) ηε πεξίνδν ηεο ΑΑΣ, β) 
ην ρξφλν πνπ ζα θάλεη κέρξη λα ζηακαηήζεη ζηηγκηαία γηα πξψηε θνξά θαη γ) πφζν δηάζηεκα 
ζα έρεη δηαλχζεη ηφηε; ηε ζπλέρεηα θάληε θιηθ ζηελ εληνιή < εθηέιεζε>. Απφ ηελ πξνζνκνί-
σζε πξνθχπηεη φηη: 

α) ε πεξίνδνο ηεο ΑΑΣ είλαη…………..  

β) ν ρξφλνο πνπ θάλεη κέρξη λα ζηακαηήζεη γηα πξψηε θνξά είλαη ………… 

γ) ην δηάζηεκα πνπ δηαλχεη ζηε παξαπάλσ θίλεζε είλαη…… 

πγθξίλεηε ηα απνηειέζκαηα ζαο κε απηά ηεο πξνζνκνίσζεο. 

 

Δηθόλα 3: ε πξνζνκνίσζε <έξγν δ> 

ε. θάζε ζχγθξηζεο ησλ ηδεψλ κε ηελ επηζηεκνληθή γλψζε 

Γηαβάζηε κε πξνζνρή ην παξαθάησ πξφβιεκα θαη απαληήζηε ζηα εξσηήκαηά ηνπ.  

Γχν ζψκαηα  θαη 1 κε κάδεο 4m θαη m αληίζηνηρα ηζνξξνπνχλ ζηηο θάησ άθξεο δχν θαηα-
θφξπθσλ φκνησλ ειαηεξίσλ κε ζηαζεξά Κ ην θαζέλα, ησλ νπνίσλ νη άιιεο άθξεο είλαη αθιφ-
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λεηα ζηεξεσκέλεο. Απνκαθξχλνπκε ηα ζψκαηα απφ ηηο ζέζεηο ηζνξξνπίαο ηνπο θαηαθφξπθα 
πξνο ηα θάησ θαηά δηάζηεκα Α θαη 2Α αληίζηνηρα θαη ηα αθήλνπκε ηαπηφρξνλα. α) πνην ζψ-
κα ζα πεξάζεη πξψην απφ ηε ζέζε ηζνξξνπίαο ηνπ; β) πνην ζψκα ζα ζηακαηήζεη ζηηγκηαία 
γηα πξψηε θνξά;  

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΠΡΟΣΑΔΙ 

Οη Ν.Σ. παξέρνπλ ηζρπξά εξγαιεία ηα νπνία κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο λα αλα-
πηχμνπλ δεμηφηεηεο θαη λα νηθνδνκήζνπλ γλψζε. Ζ επηηπρία φκσο θάζε δξαζηεξηφηεηαο πνπ 
ζηεξίδεηαη ζηηο Ν.Σ. εμαξηάηαη απφ ηνλ παηδαγσγηθφ ζρεδηαζκφ, δειαδή πνηνη είλαη νη καζε-
ζηαθνί ζηφρνη, πνηεο νη καζεζηαθέο ζηξαηεγηθέο, πνηεο είλαη νη ελέξγεηεο ησλ καζεηψλ, πνηνο 
ν βαζκφο ελεξγνπνίεζεο ηνπο, πνηνο ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, θ.ι.π. Ζ παηδαγσγηθή αμην-
πνίεζε ησλ Ν.Σ. ζα πξέπεη λα απνηειέζεη ην πιαίζην έληαμεο ηνπο ζηε δηδαθηηθή πξαθηηθή 
ζην Διιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα.  
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ΠΔΡΙΛΖΦΖ: θνπφο ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη λα αληηκεησπηζηνχλ πηζαλά πξνβιήκαηα θα-
ηαλφεζεο θαη κάζεζεο πνπ αληηκεησπίδνπλ καζεηέο/ξηεο Γεκνηηθνχ ζρεηηθά κε θαηλφκελα 
πνπ αθνξνχλ ηελ ελφηεηα «Θεξκφηεηα». Ζ αληηκεηψπηζε γίλεηαη ζην πιαίζην κηαο δηδαθηηθήο 
παξέκβαζεο κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ θαη κέζα ζε έλα νκαδνζπλεξγαηηθφ πεξηβάιινλ πνπ 
νξγαλψλεηαη κε ζηφρν λα πξνάγεη ηελ νηθνδφκεζε απνδεθηήο γλψζεο ζηνπο καζεηέο θαη ηηο 
καζήηξηεο. Οη επηκέξνπο ζηφρνη πξνέθπςαλ ηφζν απφ ηελ επηζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο 
πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο πξνυπάξρνπζεο ηδέεο ησλ παηδηψλ πάλσ ζηηο έλλνηεο ζεξκφηεηα – 
ζεξκνθξαζία θαη ζηα ζεξκηθά θαηλφκελα, φζν θαη απφ ην ΑΠ ηνπ καζήκαηνο «Δξεπλψ ην 
θπζηθφ θφζκν»  Ζ δηδαθηηθή παξέκβαζε δηάξθεηαο ηεζζάξσλ σξψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 
ζην πιαίζην ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο ζρεδηάζηεθε ζχκθσλα κε ηηο αξρέο θαη ηα ζηάδηα 
ηνπ κνληέινπ Γ.Δ..Σ.Δ. (νινκσλίδνπ, 2006) θαη πινπνηήζεθε ζε έλα πεξηβάιινλ κάζεζεο 
πνπ ην κνληέιν απηφ πξνηείλεη. Μαζεηέο θαη καζήηξηεο ηεο Δ‟ ηάμεο ελφο δεκνηηθνχ ζρνιείνπ 
ηνπ Ν. Κνδάλεο εξγάζηεθαλ κε θαηάιιεια πεξηβάιινληα εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ 
(„Μ.Α.Θ.Ζ.Μ.Α.‟, „.Δ.Π.‟, „ε ζέξκαλζε ηνπ λεξνχ‟) ηα νπνία πξνζνκνηψλνπλ κε αθξίβεηα 
πεηξάκαηα ζε εξγαζηήξηα Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ, πεξηέρνπλ αξθεηέο δξαζηεξηφηεηεο θαη είλαη 
αιιειεπηδξαζηηθά, ελψ θάπνην απφ απηά („Μ.Α.Θ.Ζ.Μ.Α.‟) πεξηέρεη επηπιένλ πνιιαπιέο ζπλ-
δεδεκέλεο αλαπαξαζηάζεηο ησλ θαηλνκέλσλ ζε δηάθνξα επίπεδα κειέηεο ηεο χιεο. Ζ ζπι-
ινγή ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ έγηλε κε βάζε ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ/ξηψλ ζε έλα 
αξρηθφ θαη έλα ηειηθφ εξσηεκαηνιφγην πνπ πεξηείρε αλνηθηνχ θαη θιεηζηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο, 
θαη ζρεδηαζηηθά έξγα, θαζψο θαη ηηο απαληήζεηο ηνπο ζε έλα εηδηθά δηακνξθσκέλν θχιιν 
εξγαζίαο κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ ππνινγηζηή. ηελ εξγαζία παξνπζηάδνληαη θαη αμηνιν-
γνχληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο πνπ πξνέθπςαλ ηφζν απφ ηελ πνηνηηθή 
αλάιπζε, φζν θαη απφ ηελ πνζνηηθή-ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ ησλ παηδηψλ. 
Αλαπηχζζνληαη πξνβιεκαηηζκνί θαη ηίζεληαη εξσηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ παξνχζα αιιά 

θαη ζε κειινληηθέο έξεπλεο.  

ΛΔΞΔΙ-ΚΛΔΙΓΙΑ: ζεξκφηεηα, ζεξκνθξαζία, εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ, απζεληηθά πεξηβάιιν-
ληα, επνηθνδνκεηηζκφο, πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε 

ΔΙΑΓΧΓΖ 

Ζ δηεζλήο εκπεηξία θαη ε έξεπλα έρνπλ δείμεη φηη ε πξνζέγγηζε ηεο κειέηεο ελφο δηδαθηηθνχ 
ηνκέα κε ηε ρξήζε ππνινγηζηή θαη εθαξκνγψλ πνιπκέζσλ κπνξεί λα μεπεξάζεη, σο έλα 
βαζκφ, ηερληθνχο θαη δηδαθηηθνχο πεξηνξηζκνχο πνπ πεγάδνπλ απφ ηηο κεζφδνπο θαη ηηο 
πξαθηηθέο ηνπ θιαζζηθνχ εξγαζηεξίνπ ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ (Hartley, Byard & Mallen, 
1991).  



ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 — ΣΠΔ ζηε Γηδαζθαιία ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ 593  

 

Καηά ηε δηδαζθαιία θπζηθψλ θαηλνκέλσλ ζηηο ηειεπηαίεο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ 
πξνθχπηνπλ γηα ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο/ηηο καζεηέο/ξηεο  νξηζκέλεο δπζθνιίεο πνπ 
αθνξνχλ ζηελ «αλαθάιπςε» ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο. Οη πξνεγνχκελεο ηδέεο ησλ 
καζεηψλ/ξηψλ νδεγνχλ πνιιέο θνξέο ζε παξαλνήζεηο πνπ απέρνπλ πνιχ απφ ην επηζηεκν-
ληθφ πξφηππν. Ζ δαζθαινθεληξηθή θαη βηβιηνθεληξηθή κέρξη πξφζθαηα πξνζέγγηζε, ζε ζπλ-
δπαζκφ κε ηελ έιιεηςε θαηάιιεινπ επνπηηθνχ πιηθνχ θαη ε επηκνλή ζηελ απηφλνκε δηδαζθα-
ιία γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ κέζα ζε απζηεξά θαζνξηζκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα, δελ πξν-
ζέθεξαλ ην πιαίζην εθείλν πνπ ζα κπνξνχζε λα βνεζήζεη ην καζεηή θαη ηε καζήηξηα λα 
μεπεξάζεη απηέο ηηο δπζθνιίεο θαη ηα εκπφδηα. 

Ζ ρξήζε κίαο δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο, πνπ ρξεζηκνπνηεί ηηο λέεο ηερλνινγίεο ζε έλα ζπλεξ-
γαηηθφ πεξηβάιινλ, βνεζά ην καζεηή θαη ηε καζήηξηα λα αλαθαιχςεη θαη λα νηθνδνκήζεη ηε 
γλψζε. Γεκηνπξγψληαο κε ηε βνήζεηα θαηάιιεισλ ινγηζκηθψλ απζεληηθά πεξηβάιινληα κά-
ζεζεο θαη κε ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ ζε ξφιν βνεζνχ, ζπληνληζηή θαη δηεπθνιπληή, επηηπγράλε-
ηαη ε πξνζέγγηζε ησλ θπζηθψλ θαηλνκέλσλ κέζα απφ έλα δηαθνξεηηθφ πξίζκα θαη ε ζχλδε-
ζε ηνπο κε ηελ θαζεκεξηλή δσή. 

ΘΔΧΡΖΣΙΚΖ ΣΔΚΜΖΡΙΧΖ 

Νέα πεξηβάιινληα κάζεζεο θαη ΣΠΔ 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ην κνληέιν ηνπ επνηθνδνκεηηζκνχ (constructivism) ζεσξείηαη σο ην πην 
αμηφπηζην θαη ελδεδεηγκέλν, πξνζθέξνληαο έλα ιεηηνπξγηθφ πιαίζην γηα ηελ νξγάλσζε ησλ 
δηδαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, εηδηθά ζηα καζήκαηα ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ. Έηζη αλαθεξφ-
καζηε ζηνλ γλσζηηθφ επνηθνδνκεηηζκφ, πνπ ζηεξίδεηαη ζηε ζεσξία ηνπ Piaget θαη ηδηαίηεξα 
ζηε γλσζηηθή ζχγθξνπζε φπσο απηφο κε ην ζρήκα αθνκνίσζε-ηξνπνπνίεζε-ζπκκφξθσζε 
πξνηείλεη (Bliss,1994). Τπνζηεξίδεηαη (Καξηψηνγινπ, 1990) φηη ην ππνθείκελν καζαίλεη κε 
ηξφπν πνπ εμαξηάηαη απφ ηε θχζε θαη ηελ νξγάλσζε ησλ γλσζηηθψλ ηνπ δνκψλ. Δπίζεο 
κηιάκε γηα θνηλσληθφ επνηθνδνκεηηζκφ, πνπ ζηεξίδεηαη ζηε ζεσξία ηνπ Vygotsky, ζχκθσλα 
κε ηελ νπνία θάζε άηνκν απνθηά ηελ ηθαλφηεηα λα επηιχεη πξνβιήκαηα θάησ απφ ηε θαζνδή-
γεζε ελειίθσλ ή ηθαλφηεξσλ ζπλνκειίθσλ (zone of proximal development). Ο θνηλσληθφο 
ιφγνο εζσηεξηθεχεηαη θαη απνηειεί πιένλ αηνκηθή θαηάθηεζε (Bershon, 1995). Ο/Ζ εθπαη-
δεπηηθφο κεηαηξέπεηαη έηζη απφ πάξνρν ζε δηακεζνιαβεηή ηεο γλψζεο, πξνζθέξνληαο ζηή-
ξημε, βνήζεηα θαη θαζνδήγεζε, ψζηε ν/ε καζεηήο/ξηα λα νηθνδνκήζεη ηε γλψζε κέζα ζε έλα 
ζπλεξγαηηθφ πεξηβάιινλ.  

Άιιε φςε ηνπ επνηθνδνκεηηζκνχ απνηειεί ν εγθαηεζηεκέλνο επνηθνδνκεηηζκφο 
(νινκσλίδνπ, 2006). Πνιιέο θνξέο απζεληηθέο δξαζηεξηφηεηεο πξνσζνχληαη κέζα απφ 
πεηξακαηηθέο δηαδηθαζίεο πξαγκαηηθέο ή πξνζνκνηψζεηο. Απηή ε πξνζέγγηζε ρξεζηκνπνηεί 
πξνβιήκαηα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο θαη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηε ιχζε ηνπο, ψζηε 
κέζσ ηεο ζχλδεζεο πξαγκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο λα πξναρζεί ε  
κε αδξαλήο ιεηηνπξγηθή γλψζε (Brown, Collins & Duguid, 1989˙ Κφθθνηαο, 2002). 

ζνλ αθνξά ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, απηέο πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο/ζηηο 
καζεηέο/ξηεο, εθηφο απφ ηελ θαζαπηνχ εμνηθείσζε κε ηε ρξήζε, ηεο αμηνπνίεζήο ηνπο κέζα  
ζ‟ απηφ ην ζπλεξγαηηθφ πεξηβάιινλ, δίλνληαο ηνπο/ηεο ηε δπλαηφηεηα λα αλαπηχμνπλ δεμηφηε-
ηεο παξαηήξεζεο, θαηαγξαθήο θαη κέηξεζεο, κέζα ζε πεξηβάιινλ αλαπαξάζηαζεο ηεο 
πξαγκαηηθφηεηαο, πξνζθέξνληαο, φηαλ απηφ δελ είλαη δπλαηφ ιφγσ αληηθεηκεληθψλ δπζθν-
ιηψλ, έλα απζεληηθφ πεξηβάιινλ κάζεζεο. Ζ ρξήζε ησλ ΣΠΔ θαηά ηε δηδαζθαιία δηακνξθψ-
λεη λένπ ηχπνπ καζεζηαθά πεξηβάιινληα (νινκσλίδνπ, 2006). 
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Οη ηδέεο ησλ παηδηψλ θαη νη επηπηψζεηο ζην δηδαθηηθφ ζρεδηαζκφ 

Σα λνεηηθά κνληέια δελ είλαη ηίπνηα άιιν παξά ε εξκελεία πνπ έρεη ην παηδί γηα ηα φζα 
ζπκβαίλνπλ γχξσ ηνπ. ηαλ ην άηνκν έξρεηαη ζην ζρνιείν έρεη ήδε δηακνξθψζεη απφςεηο 
γηα πνιιέο έλλνηεο θαη έρεη ζρεκαηίζεη ζεσξίεο γηα πιεζψξα θαηλνκέλσλ. Παιαηφηεξα ν 
δάζθαινο δελ ιάκβαλε ππφςε ηνπ ηηο ηδέεο ησλ παηδηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο. 
Ζ έιιεηςε απηή εμεγεί ηα θάησ ηνπ αλακελφκελνπ απνηειέζκαηα ησλ δηάθνξσλ θαηλνηνκη-
θψλ πξνγξακκάησλ πνπ εθαξκφζηεθαλ αλά πεξηφδνπο, θπξίσο θαηά ηελ δεθαεηία ηνπ 1960. 
Έξεπλεο πηζηνπνηνχλ ην ζεκαληηθφ ραξαθηήξα ησλ ηδεψλ θαη ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ ξφινπ 
ηνπο (Vosniadou, 1994 Driver, Squires, Rushworth & Wood-Robinson, 1998˙ Κφθθνηαο, 
2002). Σν απνηέιεζκα ηεο παξαηήξεζεο ελφο θαηλνκέλνπ επεξεάδεηαη απφ ηηο πξνζδνθίεο, 
ηηο αληηιήςεηο θαη ηα πηζηεχσ, θαζψο θαη ηηο πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο ηνπ παξαηεξεηή. Ζ 
πξνυπάξρνπζα γλψζε δελ απνηειεί κφλν αξσγφ ησλ λέσλ πιεξνθνξηψλ. πκβαίλεη ε ηδέα 
ηνπ/ηεο καζεηή/ξηαο λα είλαη βαζηζκέλε ζε παξαλφεζε ή ζε ιαλζαζκέλε παξαηήξεζε. Αλ 
θαη ν/ε καζεηήο/ξηα ζπλεηδεηνπνηεί ηελ δηαθνξεηηθφηεηα ησλ απφςεψλ ηνπ θαηά ηελ δηάξθεηα 
ηνπ καζήκαηνο θαη ηελ αδπλακία λα εμεγήζεη κε απηά πνπ γλσξίδεη ηα δηάθνξα θαηλφκελα, 
ελ ηνχηνηο εκκέλεη ζ‟ απηά. Αθφκα θαη φηαλ ζηελ ιχζε κηαο πξνβιεκαηηθήο θαηάζηαζεο, πνπ 
δίλεηαη απφ ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ, ρξεζηκνπνηεί ηνλ επηζηεκνληθφ ηξφπν,  φηαλ θαιείηαη λα 
αληηκεησπίζεη έλα αληίζηνηρν πξφβιεκα ζηελ θαζεκεξηλή ηνπ/ηεο δσή, ρξεζηκνπνηεί ηελ 
γλψζε πνπ θαηείρε αξρηθά. Καηά ηελ δηάξθεηα επνκέλσο ηεο δηδαζθαιίαο πξνζπαζνχκε, κε 
δηάθνξνπο κεραληζκνχο, λα κεηαθηλήζνπκε ηελ άπνςε ησλ καζεηψλ/ξηψλ πιεζηέζηεξα ζηελ 
επηζπκεηή άπνςε. Έξεπλεο πνπ έγηλαλ ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 θαη κεηά 
(Κνπκαξάο,1989) εληζρχνπλ ηηο απφςεηο απηέο. 

Καηά ην ζρεδηαζκφ κηαο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο, είλαη απαξαίηεην φρη κφλν λα εμεηάδνπκε  
ηε δνκή ηνπ αληηθεηκέλνπ, αιιά λα παίξλνπκε ππφςε καο θαη ηηο ηδέεο ησλ καζεηψλ/ξησλ. Ζ 
γλψζε ησλ ηδεψλ είλαη πνιχ ζεκαληηθή ζην ζρεδηαζκφ ησλ εηδηθψλ καζεηηθψλ εξγαζηψλ. 
Έξεπλεο (Erickson & Tibergien, 1993 Κφθθνηαο, 2002˙ Harrison, Grayson & Treagust, 1999
Laburu & Niaz, 2002 Paik, Cho & Go, 2007  Costu et al, 2007) έρνπλ αλαδείμεη κηα ζεηξά 
απφ ελαιιαθηηθέο ηδέεο ή παξαλνήζεηο ησλ παηδηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ ππφ δηδαζθαιία ελφ-
ηεηα. 

Σν κνληέιν Γ.Δ..Σ.Δ. (νινκσλίδνπ, 2006) αμηνπνηεί ηηο αξρηθέο αληηιήςεηο ησλ παηδηψλ 
ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Ζ δηδαθηηθή παξέκβαζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην 
ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο ζρεδηάζηεθε ζχκθσλα κε ηηο αξρέο θαη ηα ζηάδηα ηνπ κνληέινπ 
Γ.Δ..Σ.Δ. θαη πινπνηήζεθε ζε έλα πεξηβάιινλ κάζεζεο πνπ ην κνληέιν απηφ πξνηείλεη. 

ΜΔΘΟΓΟ 

θνπφο θαη ζηφρνη ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο 

θνπφο ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο είλαη κέζα απφ έλα νκαδνζπλεξγαηηθφ πεξηβάιινλ λα 
μεδηαιχλεη πξνβιεκαηηζκνχο θαη ηηο πξνυπάξρνπζεο ηδέεο ησλ παηδηψλ θαη  λα πξνάγεη ηελ 
νξζή γλψζε ησλ καζεηψλ/ξηψλ ζρεηηθά κε θαηλφκελα πνπ αθνξνχλ ζηελ ππφ δηδαζθαιία  
ελφηεηα.  

Οη ηδέεο ησλ  παηδηψλ φπσο πξνέθπςαλ απφ ηελ επηζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο 
καδί κε ηνπο επηκέξνπο ζηφρνπο ηνπ ΑΠ απνηέιεζαλ ηε βάζε ησλ δηθψλ καο επηδηψμεσλ θαη 
νξηνζέηεζαλ ηνπο ζηφρνπο ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο. Έηζη έγηλε πξνζπάζεηα νη καζεηέο/
ξηεο λα θαηαζηνχλ ηθαλνί/εο: 
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Να μερσξίδνπλ ηηο έλλνηεο ζεξκφηεηα- ζεξκνθξαζία 

Να πξνβιέπνπλ ηε ζεξκνθξαζία πνπ πξνθχπηεη απφ αλάκημε  ίζσλ φγθσλ πγξψλ δηα-

θνξεηηθήο ή θαη ίδηαο αξρηθήο ζεξκνθξαζίαο 

Να αληηιακβάλνληαη θαη λα πξνζδηνξίδνπλ θάπνηνπο απφ ηνπο παξάγνληεο απφ ηνπο 
νπνίνπο επεξεάδεηαη ν ξπζκφο κεηαβνιήο ηεο ζεξκνθξαζίαο φπσο γηα παξάδεηγκα: 
είδνο πγξνχ, έληαζε παξερφκελεο ζεξκφηεηαο, επηθάλεηα δνρείνπ, πνζφηεηα (φγθνο) 
ζεξκαηλφκελνπ πγξνχ 

Να παξαηεξνχλ θαη λα θαηαλννχλ φηη θαηά ηελ αιιαγή θπζηθήο θαηάζηαζεο (ηήμε, βξα-

ζκφο) ε ζεξκνθξαζία κέλεη ζηαζεξή 

Δθηφο φκσο ησλ γλσζηηθψλ ζηφρσλ θαη εθφζνλ αλαθεξφκαζηε ζε ζπλεξγαηηθά πεξηβάιιν-
ληα κάζεζεο, ηέζεθε θαη ν ζηφρνο νη καζεηέο λα θαηαζηνχλ ηθαλνί λα ζπλεξγάδνληαη θαη ζε 
λέα πεξηβάιινληα, φπσο απηφ ηνπ εξγαζηεξίνπ ησλ Ζ/Τ.  

Σν δείγκα 

Ζ δηδαθηηθή παξέκβαζε έγηλε ζην έλα απφ ηα δχν ηκήκαηα ηεο Δ΄ ηάμεο δεκνηηθνχ ζρνιείνπ 
ηνπ Ννκνχ Κνδάλεο. Σν ηκήκα απνηειείηαη απφ 14 καζεηέο/ξηεο (6 θνξίηζηα θαη 8 αγφξηα). 
Σα παηδηά είλαη φια ειιεληθήο θαηαγσγήο, κέζνπ θνηλσληθφ- νηθνλνκηθνχ επηπέδνπ. χκθσ-
λα κε ηε καξηπξία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηεο ηάμεο, ε ηάμε δνχιεπε ζπλεξγαηηθά ζε νκάδεο 3-4 
καζεηψλ/ξησλ θαη επνκέλσο ήηαλ ήδε εμνηθεησκέλε κε απηφ ην είδνο εξγαζίαο, αιιά δελ 
ππήξρε πξνεγνχκελε εκπεηξία ζε ζπλεξγαηηθή κάζεζε κε ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππνινγη-
ζηψλ.  ε αηνκηθφ επίπεδν ηα παηδηά ήηαλ εμνηθεησκέλα κε ηε ρξήζε ππνινγηζηψλ αθνχ ζηα 
ζπίηηα  ησλ πεξηζζνηέξσλ απφ απηά ππήξρε ππνινγηζηήο. Σν εξγαζηήξην Ζ/Τ απνηεινχ-
ληαλ απφ 6 ππνινγηζηέο γεγνλφο πνπ καο νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία 6 νκάδσλ ησλ 2 ή 3 
καζεηψλ/ξηψλ. Έλα απφ ηα θξηηήξηα δεκηνπξγίαο νκάδσλ απνηέιεζε ε ζπκκεηνρή ελφο θνξη-
ηζηνχ ζε θάζε νκάδα.  

Δπηινγή δηδαθηηθνχ πιηθνχ 

Δπηδηψρζεθε λα δνπιέςνπλ νη καζεηέο/ξηεο κε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο ινγηζκηθά ηα νπνία 
αλαπαξηζηνχλ κε αθξίβεηα εξγαζηήξηα Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα εμά-
γνπλ αζθαιή ζπκπεξάζκαηα. Σα ινγηζκηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη ην  «.Δ.Π.», ην 
«Μ.Α.Θ.Ζ.Μ.Α.» θαη  «Ζ ζέξκαλζε ηνπ λεξνχ».  Καη ηα ηξία αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ 
εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ πξνζνκνηψζεσλ θαη ησλ θιεηζηψλ καζεζηαθψλ πεξηβαιιφλησλ, 
αθνχ ηέηνηα ζεσξνχληαη εθείλα πνπ επηηξέπνπλ ή φρη ζηνπο/ζηηο καζεηέο/ξηεο λα εηζάγνπλ 
δεδνκέλα, ζηα νπνία ε αληίδξαζε ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη πξνδηαγεγξακκέλε. 
(Παλαγησηαθφπνπινο, Πηεξξαθέαο & Πηληέιαο, 2003).  

Σα δχν πξψηα ινγηζκηθά είλαη πηζηνπνηεκέλα απφ ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην θαη ππάξρνπλ 
ήδε ζηα γπκλάζηα, αλ θαη κπνξνχλ εχθνια λα πξνζαξκνζηνχλ ζην επίπεδν ηνπιάρηζηνλ ηεο 
Δ‟ θαη η‟ ηάμεο ηνπ δεκνηηθνχ. Σν ηξίην ινγηζκηθφ ππάξρεη ζην δηαδίθηπν θαη ε πξφζβαζε 
είλαη ειεχζεξε απφ ηελ ηζηνζειίδα 
http://users.mes.sch.gr/pbazanos/edusoft/software/vlabs/vlabs.htm 
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ηάδηα δηδαθηηθήο παξέκβαζεο 

Δμσηεξηθή αμηνιφγεζε:  Σν αξρηθφ εξσηεκαηνιφγην θαη ηα θχιια εξγαζίαο δφζεθαλ πξηλ ηε 
δηδαζθαιία ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ηεο ηάμεο, αθελφο γηα λα ελεκεξσζεί γηα ην είδνο ηεο δηδαθηη-
θήο πξνζέγγηζεο, αθεηέξνπ γηα λα αμηνινγήζεη, λα δηνξζψζεη, λα ζπκπιεξψζεη ηπρφλ ειιεί-
ςεηο, δπζθνιίεο θαηαλφεζεο, παξαλνήζεηο ή αθφκε ζπληαθηηθά θαη νξζνγξαθηθά ιάζε. ηε 
ζπλέρεηα δχν καζεηέο ηεο η‟ ηάμεο απάληεζαλ ζην εξσηεκαηνιφγην θαη εθηέιεζαλ φιεο ηηο 
δξαζηεξηφηεηεο ησλ θχιισλ εξγαζίαο. Ζ ζπκβνιή ηνπο ήηαλ ζεκαληηθή ζην λα αιιαρζνχλ 
θάπνηεο δηαηππψζεηο ή δξαζηεξηφηεηεο, δεδνκέλνπ φηη είδακε ηελ εξγαζία «κέζα απφ ηα 
κάηηα ησλ παηδηψλ». Σέινο, πξηλ ηελ έλαξμε ηεο παξέκβαζεο, νη ππνινγηζηέο ηέζεθαλ ζε 
ιεηηνπξγία, εγθαηαζηάζεθε ην ινγηζκηθφ, δεκηνπξγήζεθαλ εηθνλίδηα ζηελ επηθάλεηα εξγαζί-
αο θαη ειέγρζεθαλ αλ δνπιεχνπλ ζσζηά.  

Αξρηθφ – ηειηθφ εξσηεκαηνιφγην:  Μεηά ηελ εμσηεξηθή αμηνιφγεζε δφζεθε ζηνπο/ζηηο  
καζεηέο/ξηεο  ηεο ηάμεο ην αξρηθφ εξσηεκαηνιφγην, βάζεη ηνπ νπνίνπ έγηλε πξνζπάζεηα λα 
αληρλεπζνχλ νη ηδέεο ησλ παηδηψλ. Σν αξρηθφ εξσηεκαηνιφγην απνηεινχληαλ απφ 8 εξσηή-
ζεηο, ελψ θξίζεθε ζθφπηκν ζην ηειηθφ λα πξνζηεζεί κία αθφκε εξψηεζε θαη λα κεηαβιεζεί ε 
ζεηξά ησλ εξσηήζεσλ.  

Φχιια εξγαζίαο:  Σα θχιια εξγαζίαο 1 θαη 2 αθνξνχζαλ ην θαηεμνρήλ πιηθφ δηδαζθαιίαο. 
Γφζεθαλ ζηηο νκάδεο θαη ζπκπιεξψζεθαλ νκαδηθά. Σν θχιιν εξγαζίαο 1, γηα ην νπνίν πξν-
βιέθζεθε θαη  ρξεζηκνπνηήζεθε κία δηδαθηηθή ψξα, πεξηείρε δξαζηεξηφηεηεο απφ ηα ινγηζκη-
θά «Ζ ζέξκαλζε ηνπ λεξνχ» θαη  «Μ.Α.Θ.Ζ.Μ.Α.».                                       

Γηα ην δεχηεξν θχιιν εξγαζίαο πξνβιέθζεθε θαη αμηνπνηήζεθε έλα δηδαθηηθφ δίσξν. Με ηε 
βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνχ «ΔΠ», θαη αθνχ ζηελ αξρή έγηλε πξνζπάζεηα νη καζεηέο/ξηεο λα 
εμνηθεησζνχλ κε ην πεξηβάιινλ θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ εηθνληθνχ πεξηβάιινληνο, θιήζεθαλ λα 
εθηειέζνπλ ηέζζεξα πεηξάκαηα. 

Δθηφο ησλ δχν απηψλ θχιισλ εξγαζίαο, ρξεζηκνπνηήζεθε κε ηε κνξθή θνπίδ έλα εξσηεκα-
ηνιφγην πνιιαπιήο επηινγήο, ην νπνίν θαηαζθεπάζηεθε κε ηε βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνχ Hot 
Potatoes, απνηεινχκελν απφ 10 εξσηήζεηο. Γλσξίδνληαο φηη κία ηέηνηα δξαζηεξηφηεηα ιεη-
ηνπξγεί πεξηζζφηεξν σο παηρλίδη θαη φρη σο αμηφπηζην εξεπλεηηθφ εξγαιείν, επηιέρζεθε πε-
ξηζζφηεξν γηα ςπρνινγηθνχο ιφγνπο. Έηζη, παξφηη ππάξρνπλ ζηε δηάζεζή καο ηα απνηειέ-
ζκαηα  ηνπ θνπίδ, δελ πξνρσξήζακε ζε ζηαηηζηηθή ηνπο επεμεξγαζία. 

Μέζνδνο επεμεξγαζίαο εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ 

Έγηλε  ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ κε ην αξρηθφ θαη ην ηειηθφ 
εξσηεκαηνιφγην, κε ζθνπφ ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ, κε ηε βνήζεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 
Excel. Λφγσ ηνπ κηθξνχ κεγέζνπο ηνπ δείγκαηνο ηα ζπκπεξάζκαηα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνη-
εζνχλ γηα εξκελεία θαη φρη γηα γελίθεπζε. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο επη-
ιέρζεθε ε παξαηήξεζε, ε νπνία κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί κε δνκεκέλε ή ειεχζεξε, εθφζνλ 
δελ ππήξρε πξνθαζνξηζκέλν εξγαιείν παξαηήξεζεο, θαη ζπκκεηνρηθή εθφζνλ «…ηα ππνθεί-
κελα γλσξίδνπλ φηη παξαηεξνχληαη απφ ηνλ εξεπλεηή-αμηνινγεηή…» (Παλαγησηαθφπνπινο 
θ.ά., 2003: ζ.101). Υξεζηκνπνηήζεθε ην ζρήκα  πξφζιεςε-θαηάηαμε-ηαμηλφκεζε-εξκελεία  
ηεο γισζζηθήο, κε-γισζζηθήο θαη παξα-γισζζηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ/ξηψλ θαηά 
ηε δηάξθεηα ελαζρφιεζήο ηνπο κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ θχιισλ εξγαζίαο. 
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ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ - ΤΕΖΣΖΖ 

Σα παηδηά ελζνπζηάζηεθαλ κε ηελ ηδέα ηεο εξγαζίαο κε ππνινγηζηή, αιιά φρη κε ην γεγνλφο 
φηη ζα έπξεπε λα ζπδεηήζνπλ, λα ζθεθηνχλ θαη λα απαληήζνπλ ζε εξσηήζεηο. Οη καζεηέο/
ξηεο αληηκεηψπηζαλ ηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο σο παηρλίδη θαη φρη σο εξγαιείν κάζε-
ζεο. Γηα πξψηε θνξά  άιισζηε ν ππνινγηζηήο ιεηηνχξγεζε γη‟ απηνχο/έο  σο θάηη δηαθνξεηη-
θφ απφ κέζν ςπραγσγίαο.  

Μειεηψληαο ηηο απαληήζεηο ησλ θχιισλ εξγαζίαο δηαπηζηψζεθε φηη ε επίδξαζε ησλ πξνε-
γνχκελσλ ελαιιαθηηθψλ ηδεψλ ησλ παηδηψλ παξέκεηλε ηζρπξή αθφκε θαη θαηά ηελ εθηέιεζε 
ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Δλψ γηα παξάδεηγκα ε ζεξκνθξαζία θαηά ην βξαζκφ παξέκελε ζηαζε-
ξή, απαληνχζαλ φηη αλεβαίλεη. Αξθεηέο θνξέο παξνπζηάζηεθε ην θαηλφκελν λα απαληνχλ ζε 
εξσηήζεηο κε ηαπηνινγίεο ή λα δίλνπλ αφξηζηεο απαληήζεηο. ηελ εξψηεζε «Ση ζπκβαίλεη κε 
ηε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνχ φηαλ απηφ βξάδεη;», δφζεθε ε απάληεζε «βγάδεη κπνπξκπνπιή-

ζξεο», πνπ εξκελεχηεθε σο απνηέιεζκα βηαζηηθήο αλάγλσζεο θαη έιιεηςεο ζπγθέληξσζεο.  

Παξνπζηάζηεθε επίζεο -φπσο θαη ζηα εξσηεκαηνιφγηα- δπζρέξεηα ή άξλεζε απάληεζεο 
ζηηο εξσηήζεηο επεμεγεκαηηθνχ ηχπνπ. Κάπνηεο απ‟ απηέο έκεηλαλ αλαπάληεηεο, ελψ θάπνηεο 
άιιεο απαληήζεθαλ κε «Γελ μέξσ/ Γελ απαληψ». Σέηνηεο απαληήζεηο ίζσο πξνέθπςαλ θη 
απφ ην γεγνλφο φηη δελ είρε ηεζεί σο ππνρξεσηηθή ε απάληεζε φισλ, σο απνηέιεζκα ηεο 
επηινγήο καο λα αθήζνπκε ηηο νκάδεο λα ιεηηνπξγήζνπλ θαη λα δηαπξαγκαηεπηνχλ ηηο δξα-
ζηεξηφηεηεο κφλεο ηνπο. Απηφ βέβαηα δε ζεκαίλεη φηη ζηελ αξρή δε δφζεθαλ νδεγίεο. Οη 
καζεηέο/ξηεο γλψξηδαλ φηη ζα αζρνιεζνχλ κε ινγηζκηθά, ζα εθηειέζνπλ πεηξάκαηα, ζα κπν-
ξνχλ λα ζπδεηνχλ θαη λα ζπλεξγάδνληαη κε ηελ νκάδα ηνπο αιιά φρη κε άιιεο νκάδεο θαη φηη 
ζα πξέπεη λα απαληήζνπλ ζηηο εξσηήζεηο.  

Απφ ηελ επεμεξγαζία ηνπ αξρηθνχ θαη ηνπ ηειηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ (Γξάθεκα 1), δηαπηζηψ-
λεηαη φηη ζε ζχλνιν 8 εξσηήζεσλ ζηηο 4 ππήξμε βειηίσζε.  

Δηδηθά ζηηο εξσηήζεηο 2, 3 θαη 5 ππήξμε ζεκαληηθή βειηίσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ζσζηψλ απα-
ληήζεσλ. ηηο  εξσηήζεηο 4 θαη 9 ν αξηζκφο ησλ  ζσζηψλ απαληήζεσλ έκεηλε ακεηάβιεηνο, 
ελψ ζηελ εξψηεζε 7 παξαηεξήζεθε κείσζε. Ζ εξψηεζε απηή ζηάζεθε ζεκείν πξνβιεκαηη-
ζκνχ, γηαηί παξφηη ηα παηδηά ρξεζηκνπνίεζαλ πεηξακαηηθέο δηαηάμεηο ζην εηθνληθφ εξγαζηή-
ξην θαη είδαλ φηη ην λεξφ έβξαζε πξψην, θαλέλα δελ απάληεζε ζσζηά. Απηή ε  αληίιεςε 
παξέκεηλε  ηζρπξή θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο κε ηελ ηάμε φηαλ πξνζπαζήζακε  λα  
εληνπίζνπκε  ηα αίηηα   πνπ νδεγνχζαλ ζ‟ απηή ηελ παξαλφεζε. Αθνχζηεθαλ  εμεγήζεηο 
φπσο « …κα ην ιάδη βξάδεη πην γξήγνξα θχξηε…» ή αθφκα  γηλφηαλ αλαθνξά ζηελ θνπδίλα 
ηνπ ζπηηηνχ ηνπο κε ην επηρείξεκα «…ην ιάδη θαίεη πην γξήγνξα…». Θεσξνχζαλ ινηπφλ νη 
καζεηέο/ξηεο φηη φζν πην γξήγνξα αλεβαίλεη ε ζεξκνθξαζία ελφο πγξνχ, ηφζν πην γξήγνξα 
ζα βξάζεη, ρσξίο λα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ην ζεκείν βξαζκνχ ηνπ πγξνχ. Έγηλε ζαθήο 
έηζη ε ζχγρπζε πνπ επηθξαηεί  ζηνπο/ζηηο καζεηέο/ξηεο  ζρεηηθά κε ην ζεκείν βξαζκνχ, γηα 
ην νπνίν  παξφηη γλσξίδνπλ φηη κφλν γηα ην λεξφ είλαη 1000 C, φηαλ έλα πξφβιεκα ηνπο/ηηο 
ηεζεί δηαθνξεηηθά δελ κπνξνχλ λα κεηαθέξνπλ απηή ηε γλψζε.  

Παξφηη νη καζεηέο/ξηεο φπσο ήδε αλαθέξζεθε ήηαλ εμνηθεησκέλνη/εο κε ηελ εξγαζία ζε νκά-
δεο, ππήξμε κεγάιε δπζθνιία ζπληνληζκνχ φηαλ βξέζεθαλ κπξνζηά ζηνλ ππνινγηζηή. Τ-
πήξμε πξφβιεκα ζηελ ιήςε απνθάζεσλ γηα ηνλ θαηακεξηζκφ ησλ ξφισλ. ηελ πνξεία φκσο 
νη νκάδεο άξρηζαλ λα πξνζαξκφδνληαη θαη λα ζπληνλίδνληαη, κε απνηέιεζκα ζην ηέινο θά-
πνηεο λα δνπιεχνπλ πνιχ γξήγνξα αλαθαιχπηνληαο ηερληθέο θαη κεζφδνπο πνπ ηηο δηεπθφιπ-
λαλ.  
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Γξάθεκα 1: χγθξηζε αξηζκνχ ζσζηψλ απαληήζεσλ αξρηθνχ θαη ηειηθνχ εξσηεκαην-
ινγίνπ 

Αξθεηφο δηδαθηηθφο ρξφλνο αλαιψζεθε ζηελ εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ/ξηψλ κε ην λέν ηξφπν 
κάζεζεο αιιά θαη ην πεξηβάιινλ ησλ εηθνληθψλ εξγαζηεξίσλ. Υξεηάδεηαη επνκέλσο ζπλέρεη-
α ζε ηέηνηεο δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο, ψζηε εθπαηδεπηηθνί θαη καζεηέο/ξηεο λα θαηαθηήζνπλ  
ηνλ ηξφπν εξγαζίαο κέζα ζηα ζχγρξνλα πεξηβάιινληα κάζεζεο. 

Ο ρψξνο ηνπ εξγαζηεξίνπ απνηέιεζε έλα αθφκε πξφβιεκα. Μπνξεί νη νκάδεο λα ήηαλ νιη-
γνκειείο, αιιά νη ππνινγηζηέο ήηαλ ηνπνζεηεκέλνη, ιφγσ ζηελφηεηαο ρψξνπ, πνιχ θνληά ν 
έλαο ζηνλ άιινλ, κε απνηέιεζκα αθελφο ε ζπδήηεζε ησλ νκάδσλ λα κεηαηξέπεηαη ζε έλα 
ζπλερέο βνπεηφ, αθεηέξνπ θάπνηνη καζεηέο/ξηεο λα αζρνινχληαη κε δξαζηεξηφηεηεο ηεο δη-
πιαλήο ηνπο νκάδαο, παξακειψληαο ηα θαζήθνληα ζηε δηθή ηνπο. 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ-ΠΡΟΣΑΔΙ 

Ζ δηδαζθαιία ζε έλα λέν ζπλεξγαηηθφ πεξηβάιινλ βαζηζκέλν ζηηο λέεο ηερλνινγίεο επηθέξεη 
ζεηηθά απνηειέζκαηα  θαη κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ αλάπηπμε φρη κφλν λνεηηθψλ αιιά θαη 
ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη ςπρνθηλεηηθψλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ. Ο ζρεδηαζκφο ζα πξέπεη 
λα ιακβάλεη ππφςε ηηο πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο ησλ παηδηψλ. Μέζσ ηεο γλσζηηθήο ζχ-
γθξνπζεο ζε έλα ζπλεξγαηηθφ πεξηβάιινλ πνπ ρξεζηκνπνηεί απζεληηθέο θαηαζηάζεηο νη 
καζεηέο/ξηεο κπνξνχλ λα  πηνζεηήζνπλ ηελ επηζηεκνληθή γλψζε. Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο ιεηηνπξ-
γεί σο εκςπρσηήο θαη δηεπθνιπληήο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. 

Δλψ φκσο ε ζπγθεθξηκέλε δηδαθηηθή παξέκβαζε πξαγκαηνπνηήζεθε απηφλνκα (ρσξίο αλα-
θνξέο ζηελ χιε ηνπ εγρεηξηδίνπ) ζα είρε ελδηαθέξνλ λα κειεηεζεί κία δηδαθηηθή παξέκβαζε, 
ε νπνία ζα πηνζεηεί ηαπηφρξνλα  κε ηε δηδαζθαιία ηεο χιεο ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ, ηε 
ινγηθή ησλ ζχγρξνλσλ πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο .  

Μία άιιε παξάκεηξνο πνπ ζα είρε ελδηαθέξνλ λα κειεηεζεί θαη πξνέθπςε απφ ηελ θαζνιηθή 
απνηπρία ζηελ εξψηεζε 7, ζα ήηαλ ν ζρεδηαζκφο θαη ε εθαξκνγή κηαο δηδαθηηθήο παξέκβα-
ζεο γηα ηελ ελλνηνινγηθή αιιαγή ζηελ θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο ηνπ βξαζκνχ κε ηε βνήζεηα 
πξνζνκνησκέλσλ, αιιά θαη πξαγκαηηθψλ  πεηξακαηηθψλ δηαηάμεσλ. 
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ΠΔΡΙΛΖΦΖ: ηελ παξνχζα εξγαζία εξεπλάηαη ε επίδξαζε ελφο θαηάιιεια ζρεδηαζκέλνπ 
ινγηζκηθνχ ζηελ θαηαλφεζε ηεο δνκήο ηεο χιεο θαη ζηελ εξκελεία ησλ ρεκηθψλ κεηαζρεκα-
ηηζκψλ ηεο. Σν ινγηζκηθφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, ζρεδηάζηεθε κε βάζε ηηο θχξηεο αξρέο ηεο 
ζσκαηηδηαθήο ζεσξίαο θαη εθαξκφζηεθε ζε 75 καζεηέο η‟ δεκνηηθνχ ζηα πιαίζηα κηαο δη-
δαθηηθήο παξέκβαζεο 13 σξψλ. Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη νη ηδέεο ησλ καζεηψλ γηα ηε 
δνκή ηεο χιεο κπνξνχλ λα βειηησζνχλ ζεκαληηθά κε ηε ρξήζε ηέηνησλ ινγηζκηθψλ, θάηη 

πνπ θαίλεηαη λα επεξεάδεη επίζεο θαη ηνλ ηξφπν εξκελείαο ησλ ρεκηθψλ θαηλνκέλσλ.  

ΛΔΞΔΙ-ΚΛΔΙΓΙΑ: ζσκαηηδηαθή ζεσξία, δνκή ηεο χιεο, ρεκηθά θαηλφκελα 

 

ΔΙΑΓΧΓΖ 

Οη έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζην ρψξν ηεο δηδαθηηθήο ησλ θπζη-
θψλ επηζηεκψλ, δηαπηζηψλνπλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξν φηη νη ρεκηθέο αιιαγέο δελ γίλνληαη 
θαηαλνεηέο απφ ηνπο καζεηέο ηεο πξσηνβάζκηαο αιιά αθφκε θαη ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαί-
δεπζεο (Ahtee & Varjola, 1998 . Stavridou & Solomonidou, 1998 . Baker & Millar, 1999 . John-
son, 2000 . Boo & Watson, 2001 .  Brosnan & Reynolds, 2001 . Johnson, 2002 . Solsona et 
al., 2003 . Çalik & Ayas, 2005 . Liu & Lesniak, 2006). Αλαδεηψληαο ηα αίηηα, πνιινί απνδί-
δνπλ ην γεγνλφο απηφ ζηελ έιιεηςε θαηαλφεζεο ηεο ίδηα ηεο δνκήο ησλ νπζηψλ πνπ ιακβά-
λνπλ κέξνο ζηηο αιιαγέο απηέο (Johnson, 1998 . Stavridou & Solomonidou, 1998 . Calik & 
Ayas, 2005 . Liu & Lesniak, 2006). Απηφ φκσο νπζηαζηηθά ζεκαίλεη, φηη ην πξφβιεκα μεθηλά 
απφ ηε δπζθνιία απνδνρήο ησλ ζπλζεθψλ πνπ ηζρχνπλ γηα ην κηθξφθνζκν, αθνχ απηέο 
ιεηηνπξγνχλ σο πξνυπφζεζε γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο ηεο νπζίαο (Johnson, 1998 . 
Haidar & Abraham, 1991 . Lee et al., 1993).  

Πξάγκαηη, ζηα πιαίζηα ησλ πξνζπαζεηψλ πνπ γίλνληαη γηα λα αλαηξαπεί απηή ε θαηάζηαζε, 
αξθεηνί εξεπλεηέο έρνπλ δηαπηζηψζεη φηη, ε απνδνρή ησλ ζπλζεθψλ ηνπ κηθξφθνζκνπ θαη ε 
πηνζέηεζε ηεο ζσκαηηδηαθήο ζεσξίαο απφ ηνπο καζεηέο κπνξεί λα βνεζήζεη θαζνξηζηηθά 
ζηελ θαηαλφεζε ησλ θπζηθψλ θαη ρεκηθψλ θαηλνκέλσλ (Paik et al., 2004 . Johnson, 2000 . 
Papageorgiou & Johnson, 2005). Δπηπιένλ φκσο, ζεκαληηθή πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή 
θαίλεηαη λα είλαη θαη ε ζπκβνιή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. ε αξθεηέο έξεπλεο θαίλεηαη φηη, θα-
ηάιιεια ζρεδηαζκέλα ινγηζκηθά κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ 
ηφζν ηελ ίδηα ηε δνκή ηεο χιεο , φζν θαη ηηο αιιαγέο ηεο (Velazquez et al., 2004 . Russell et. 
al., 1997 . Sanger, 2000 . Shrank & Kozma, 2002 . Stieff & Wilensky, 2003).  

Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ, ζρεδηάζηεθε ε παξνχζα έξεπλα κε ζηφρν λα δηαπηζηψ-
ζεη, ζε πνην βαζκφ κηα δηδαθηηθή παξέκβαζε πνπ ρξεζηκνπνηεί έλα θαηάιιεια ζρεδηαζκέλν 
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ινγηζκηθφ ζηε βάζε ηεο ζσκαηηδηαθήο ζεσξίαο ηεο χιεο, κπνξεί λα βειηηψζεη ηηο ηδέεο ησλ 
καζεηψλ/-ηξηψλ ηεο η΄ ηάμεο ηνπ  δεκνηηθνχ ζρνιείνπ (11/12 εηψλ) γηα  ηε δνκή ηεο χιεο θαη 
ηελ εξκελεία ρεκηθψλ θαηλνκέλσλ. 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ 

ηα πιαίζηα ηνπ γεληθφηεξνπ ζηφρνπ ηεο έξεπλαο, ηα επηκέξνπο εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ 
πξνθχπηνπλ είλαη ηα εμήο: 

1. ε πνην βαζκφ ε παξέκβαζε κπνξεί λα βνεζήζεη καζεηέο ηεο η‟ δεκνηηθνχ λα βειηηψ-
ζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο γηα ηε δνκή ηηο χιεο; 

2. ε πνην βαζκφ ε παξέκβαζε κπνξεί λα δψζεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα αλαγλσ-
ξίδνπλ θαη λα εξκελεχνπλ ρεκηθά θαηλφκελα ζηε βάζε ηεο ζσκαηηδηαθήο ζεσξίαο ηεο 
χιεο; 

3. ε πνην βαζκφ ε αλάπηπμε ζσκαηηδηαθψλ ηδεψλ ζρεηίδεηαη κε ηελ εξκελεία ησλ 
θαηλνκέλσλ; 

ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 75 καζεηέο απφ ηξία ηκήκαηα ηεο η‟ ηάμεο δπν δεκνηηθψλ ζρνιεί-
σλ ηεο Θεζζαινλίθεο. ηνπο καζεηέο απηνχο πξαγκαηνπνηήζεθε δηδαθηηθή παξέκβαζε 13 

ζπλνιηθά δηδαθηηθψλ σξψλ, ηα ζεκαληηθφηεξα ζεκεία ηεο νπνίαο ήηαλ: 

Αθνχ δηεπθξηλίζηεθε φηη νη καζεηέο ζα εξγαζηνχλ κε (θαζαξέο) νπζίεο, παξνπζηάζηε-
θαλ νη βαζηθέο αξρέο ηεο ζσκαηηδηαθήο ζεσξίαο (Papageorgiou & Johnson, 2005) θαη 
έγηλαλ αληηζηνηρήζεηο κε θαηαζηάζεηο ηνπ καθξφθνζκνπ.  

Έγηλε δηάθξηζε ησλ ζσκαηηδίσλ ηνπ κηθξφθνζκνπ ζε άηνκα (σο ν απινχζηεξνο ηχπνο 
ζσκαηηδίσλ) θαη κφξηα (ζπλδπαζκφο ζπγθεθξηκέλνπ αξηζκνχ αηφκσλ). Έγηλε εηζαγσγή 
ηεο έλλνηαο ηνπ δεζκνχ (ε ηζρπξή δχλακε πνπ αλαπηχζζεηαη κεηαμχ αηφκσλ) θαη δηάθξη-
ζή ηεο απφ ηηο δηακνξηαθέο δπλάκεηο (πην αζζεληθέο δπλάκεηο κεηαμχ κνξίσλ). Οη νπζίεο 
δηαθξίζεθαλ ζε ζηνηρεία θαη ελψζεηο ζηε βάζε ησλ ζσκαηηδίσλ πνπ πεξηέρνπλ. 

Ζ έλλνηα ηεο ρεκηθήο αιιαγήο πξνζεγγίζηεθε αξρηθά καθξνζθνπηθά κε ηε ρξήζε πεηξα-
κάησλ θαη ζηε ζπλέρεηα νη ρεκηθέο αιιαγέο εξκελεχηεθαλ κε βάζε ηε ζσκαηηδηαθή ζεσ-
ξία (κηθξνζθνπηθφ επίπεδν θαη αληηζηνηρίζεηο κε ην καθξφθνζκν). 

Ζ παξέκβαζε πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ ππνζηήξημε ελφο θαηάιιεια ζρεδηαζκέλνπ ινγηζκη-
θνχ (Γξακκαηηθνπνχινπ θ.α., 2007) θαη ζηα πιαίζηα ηεο ζπλεξγαηηθήο κεζφδνπ. Σν ινγηζκη-
θφ απηφ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα κειεηήζνπλ θαηαζηάζεηο θαη θαηλφκελα κε ηε 
βνήζεηα θηλνχκελσλ εηθφλσλ (animation), βίληεν πεηξακάησλ, αιιά θαη ζρεηηθψλ θεηκέλσλ. 
Οη καζεηέο εξγαδφηαλ κπξνζηά ζηνπο ππνινγηζηέο ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ δηδάζθνληα 
(εξεπλεηή) ζε νκάδεο ησλ ηξηψλ αηφκσλ, νη νπνίεο απνηεινχληαλ απφ έλαλ καζεηή πςειήο, 
έλαλ κέζεο θαη έλαλ ρακειήο ζρνιηθήο επίδνζεο.  

Απφ ην ζχλνιν ησλ καζεηψλ, επηιέρηεθαλ ζπλνιηθά 36 καζεηέο, 12 απφ θαζέλα απφ ηα ηξία 
ηκήκαηα ηεο η‟ ηάμεο ησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ. ε θάζε ηκήκα επηιέρηεθαλ δχν αγφξηα θαη 
δχν θνξίηζηα απφ θαζεκηά απφ ηξία επίπεδα επίδνζεο (πςειφ, κέηξην, ρακειφ). ηνπο καζε-
ηέο απηνχο έγηλαλ δχν κεηξήζεηο, κία πξηλ θαη κία κεηά ηελ παξέκβαζε. ε θάζε κέηξεζε, ην 
εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ε ζπλέληεπμε θιηληθνχ ηχπνπ δηάξθεηαο κίαο δηδαθηηθήο 
ψξαο. 
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Δηθόλα 1: Μηα απφ ηηο θεληξηθέο νζφλεο ηνπ ινγηζκηθνχ. 

Σν πξσηφθνιιν ηεο ζπλέληεπμεο απνηεινχζαλ νθηψ έξγα (Πίλαθαο 1). ε θάζε έλα απφ απηά 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ αληηθείκελα θαη πεηξάκαηα σο εξέζηζκα πξνο ηνπο/ηηο καζεηέο/-ηξηεο, ελψ 
νη καζεηέο, πέξα απφ ηηο πξνθνξηθέο ηνπο απαληήζεηο, δσγξάθηδαλ ζρέδηα θαη ηα ζρνιία-
δαλ. 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΚΑΙ ΤΕΖΣΖΖ 

σκαηηδηαθέο ηδέεο 

Οη απαληήζεηο ησλ παηδηψλ ζηα πέληε πξψηα έξγα (Πίλαθαο 1), θαηεγνξηνπνηήζεθαλ θαη 
ζηε ζπλέρεηα ζπζρεηίζηεθαλ κεηαμχ ηνπο, ψζηε λα δηακνξθσζεί κηα ζπλνιηθή εηθφλα γηα ηηο 
ζσκαηηδηαθέο ηδέεο ηνπ θάζε καζεηή. Γηα ηε δηακφξθσζε ζπγθεθξηκέλνπ πξνθίι γηα ηηο ζσ-
καηηδηαθέο ηδέεο θάζε καζεηή, ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα ζρεηηθά κνληέια πνπ είρε εηζάγεη ν 
Johnson (1998): 

Μνληέιν Υ: Ζ χιε ζεσξείηαη ζπλερήο. Γελ ππάξρνπλ ζσκαηίδηα ζε απηή. 

Μνληέιν Α: Ζ χιε ζεσξείηαη ζπλερήο, κέζα ηεο φκσο ππάξρνπλ ζσκαηίδηα. 

Μνληέιν Β: Ζ χιε απνηειείηαη απφ ζσκαηίδηα πνπ έρνπλ θελφ αλάκεζα ηνπο κε καθξν-

ζθνπηθά, φκσο, ραξαθηεξηζηηθά. 

Μνληέιν C: Ζ χιε απνηειείηαη κφλν απφ ζσκαηίδηα κε κηθξνζθνπηθά ζπιινγηθά ραξα-

θηεξηζηηθά.  

Παξάιιεια εηζήρζεζαλ θαη κηθηά κνληέια (ΥΑ, ΑΒ, ΒC), ελψ πξνηάζεθε ην κνληέιν W φηαλ 
ε ζέζε αλάκεζα ζην Β θαη ην C δελ είλαη ζαθήο. 
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 Πίλαθαο 1: πλνπηηθή παξνπζίαζε έξγσλ ηνπ πξσηνθφιινπ ζπλέληεπμεο 

 

Πίλαθαο 2. πγθεληξσηηθφο πίλαθαο κνληέισλ καζεηψλ 

 

Σα κνληέια πνπ πξνέθπςαλ γηα ηνπο καζεηέο ηνπ δείγκαηνο θαηά ηηο δχν κεηξήζεηο, παξνπ-
ζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 2. Απφ κηα πξψηε αλάγλσζή ηνπ δηαπηζηψλνπκε φηη, πξηλ απφ ηελ 
παξέκβαζε νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο ήηαλ πξνζαλαηνιηζκέλνη πξνο ζπλερείο ηδέεο γηα ηε 
δνκή θάζε θαηάζηαζεο ηεο χιεο (π.ρ. κνληέιν Υ) ή πηνζεηνχζαλ θάπνηεο ηδέεο αζπλέρεηαο 
γηα νξηζκέλεο θαηαζηάζεηο (π.ρ. κνληέιν ΥΑ). Αληίζεηα, κεηά ηελ παξέκβαζε ππάξρεη κηα 
κεηαθίλεζε ησλ καζεηψλ πξνο πην ζσκαηηδηαθέο απφςεηο. ηελ πιεηνλφηεηά ηνπο πηνζεηνχλ 
ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο ζσκαηηδηαθήο ζεσξίαο, αλ θαη παξνπζηάδεηαη κηα αξθεηά εθηεηακέλε 
δηαζπνξά ησλ καζεηψλ ζηα επηκέξνπο κνληέια. Σν ηειεπηαίν δηθαηνινγείηαη ζε ζεκαληηθφ 
βαζκφ απφ ηε γεληθφηεξε δπζθνιία αληίιεςεο ηεο ζσκαηηδηαθήο πθήο ηεο χιεο πνπ παξνπ-

 

Έξγν 1ν Δμεηάδεηαη ε δνκή ελφο θφθθνπ δάραξεο  

Έξγν 2ν Δμεηάδεηαη ε δνκή κηαο ζηαγφλαο λεξνχ 

Έξγν 3ν Δμεηάδεηαη ε δνκή ηνπ νμπγφλνπ 

Έξγν 4ν Δμεηάδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ε ζπκπεξηθνξά ησλ 
ζσκαηηδίσλ ηνπ λεξνχ ζηηο ηξεηο θπζηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο 
(ζηεξεφ, πγξφ θαη αέξην). 

Γ
Ο

Μ
Ζ

 Σ
Ζ


 Τ

Λ
Ζ


 

Έξγν 5ν Δμεηάδνληαη  ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ε ζπκπεξηθνξά ησλ 
ζσκαηηδίσλ ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ νπζηψλ πνπ βξίζθνληαη ζε 
δηαθνξεηηθή θπζηθή θαηάζηαζε ζηε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ. 

Έξγν 6ν Δμεηάδεηαη αλ νη καζεηέο αλαγλσξίδνπλ  θαη εξκελεχνπλ  ηελ 
θαχζε καγλεζίνπ 

Έξγν 7ν Δμεηάδεηαη αλ νη καζεηέο αλαγλσξίδνπλ  θαη εξκελεχνπλ  ηελ 
θαχζε θεξηνχ 

Υ
Ζ

Μ
ΙΚ

Α
 Φ

Α
ΙΝ

Ο
Μ

Δ
Ν

Α
 

Έξγν 8ν Δμεηάδεηαη ε ζεκαζία ηνπ νμπγφλνπ γηα ηελ θαχζε ηνπ θεξηνχ, 
θαζψο θαη ηα πξντφληα απηήο κε ηελ ηνπνζέηεζε γπάιηλνπ 
δνρείνπ πάλσ απφ αλακκέλν θεξί. 

Μνληέια Πξηλ ηελ παξέκβαζε Μεηά ηελ παξέκβαζε 

Υ 21 4 

ΥΑ 8 5 

Α 1 1 

ΑΒ 4 9 

Β 2 - 

ΒC - 1 

W - 5 

C - 11 
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ζηάδεηαη ζηε βηβιηνγξαθία (Lee et al., 1993 . Johnson, 1998 . Kokkotas et al., 1998 . 
Papageorgiou & Johnson, 2005 . Calik & Ayas, 2005 . Gomez et al., 2006). Χζηφζν, είλαη 
ζεκαληηθφ φηη 17 ζπλνιηθά καζεηέο έρνπλ μεπεξάζεη ηα φξηα ηνπ κνληέινπ Β, γεγνλφο πνπ 
ζεκαίλεη φηη κπνξνχλ λα αληηιεθζνχλ (πιήξσο ή κεξηθά) ηε κηθξνζθνπηθή πθή ησλ ζσκαηη-
δίσλ πνπ απνηεινχλ ηελ χιε. 

Δξκελείεο ρεκηθψλ θαηλνκέλσλ 

Με βάζε ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ζηα έξγα πνπ αθνξνχζαλ ζηα ρεκηθά θαηλφκελα 
(πίλαθαο 1), δηακνξθψζεθαλ θαηεγνξίεο, νη νπνίεο ζηε ζπλέρεηα ζπγθξφηεζαλ ηα επίπεδα 
αλαγλψξηζεο θαη εξκελείαο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 3. 

Καηά ηελ 1ε κέηξεζε, νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο δελ αλαγλψξηζαλ ηελ χπαξμε ηνπ θαηλνκέλνπ 
ηεο θαχζεο ηνπ καγλεζίνπ (επίπεδν 0, πίλαθαο 3), ζεσξψληαο φηη ην πιηθφ παξέκεηλε αλαι-
ινίσην θαη κεηά ηε ζέξκαλζή ηνπ. Αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ αλέθεξαλ φηη δεκηνπξγεί-
ηαη κηα δηαθνξεηηθή νπζία, είηε δελ κπνξνχζαλ λα εξκελεχζνπλ ην πψο απηή δεκηνπξγήζε-
θε, είηε αλέθεξαλ φηη ε «θαηλνχξηα» νπζία πξνυπήξρε εζσηεξηθά ηνπ καγλεζίνπ (θάηη αλά-
ινγν κε ηελ θαηεγνξία «αληηθαηάζηαζεο» πνπ είρε πξνηείλεη ν Andersson (1990) ζε ζρεηηθή 
εξγαζία ηνπ). Ζ ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ φκσο έδσζε ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα κειεηή-
ζνπλ ηε θαχζε ηνπ καγλεζίνπ καθξνζθνπηθά κε ρξήζε βίληεν θαη κηθξνζθνπηθά κε πξνζν-
κνηψζεηο. Έηζη, θαηά ηε 2ε κέηξεζε ππήξμε κηα ζαθήο κεηαθίλεζε ησλ καζεηψλ πξνο αλψηε-
ξα επίπεδα εξκελείαο, αλ θαη κφλν ηξία απφ ηα 36 άηνκα θαηαηάρζεθαλ ζην αλψηεξν επίπε-
δν εξκελείαο. ην επίπεδν απηφ (3α) νη καζεηέο έδσζαλ ηθαλνπνηεηηθέο απαληήζεηο, αθνχ 
αλαθεξφηαλ ζηηο αιιαγέο ησλ δνκψλ ησλ νπζηψλ ζε επίπεδν δεζκψλ, πρ, «…πάλε νη δε-
ζκνί ησλ αηφκσλ ηνπ νμπγφλνπ θαη ηνπ καγλεζίνπ, αιιάδνπλ ζέζε θαη δεκηνπξγείηαη ε λέα 
νπζία…». Αληίζεηα, νη 13 καζεηέο πνπ θαηαηάρζεθαλ ζην επίπεδν 3β εξκήλεπζαλ ην θαηλφ-
κελν σο ρεκηθφ, αιιά κε παξαλνήζεηο ή ειιείςεηο ζηηο εξκελείεο ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, ν 
καζεηήο Μ21 αλαθέξεη φηη «…δεκηνπξγήζεθε κηα θαηλνχξηα νπζία. Σν καγλήζην θαη ην νμπ-
γφλν δελ ππάξρνπλ πηα…», φκσο δελ αλαθέξεηαη ζε θάπνηα αλαδηάηαμε δεζκψλ (επίπεδν 
3β).   

Αλαθνξηθά κε ην θαηλφκελν ηεο θαχζεο, δηαθξίλεη θαλείο κηα εθηεηακέλε ζχγρπζε ησλ καζε-
ηψλ αλάκεζα ζηελ θαχζε θαη ζηελ ηήμε ηνπ θεξηνχ, θάηη πνπ ζα κπνξνχζε ζε έλα ζεκαληηθφ 
βαζκφ λα ραξαθηεξηζηεί σο αλακελφκελν (Abraham & Williamson,1994 . Barker & Millar, 
1999 . Çalik & Ayas, 2005). Έηζη, θαηά ηελ 1ε κέηξεζε, νη απαληήζεηο ησλ παηδηψλ θπκαίλν-
ληαη κεηαμχ ηνπ κεδεληθνχ θαη ηνπ 1νπ επηπέδνπ, κε ηελ πιεηνλφηεηα ηνπο (29 καζεηέο) λα κελ 
κπνξεί λα θάλεη θάπνηα εξκελεία ηνπ θαηλνκέλνπ (πίλαθαο 3). Αλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε 
ππάξρνπλ ζαθείο δηαθνξνπνηήζεηο, σζηφζν, ε πιεηνλφηεηα ησλ καζεηψλ ζπλερίδεη λα εξκε-
λεχεη ην θαηλφκελν σο θπζηθφ, κε πξφηππν ην θαηλφκελν ηεο ηήμεο ηνπ θεξηνχ. Υαξαθηεξηζηη-
θά, ν καζεηήο Μ4 αλαθέξεη: «Σν θεξί ιηψλεη… Σα ζσκαηίδηα ηνπ θεξηνχ θηλνχληαη ηψξα  
πεξηζζφηεξν θαη έηζη, απφ ηε ζηεξεή κνξθή, ην θεξί πεξλάεη ζηελ πγξή κνξθή». Μφλν επηά 
καζεηέο εξκελεχνπλ ην θαηλφκελν σο ρεκηθφ, δχν απφ απηνχο ηθαλνπνηεηηθά. Έηζη, ν καζε-
ηήο Μ29 (επίπεδν 3α) αλαθέξεη: 

 

 

 

 



ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 — ΣΠΔ ζηε Γηδαζθαιία ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ 605  

 

Πίλαθαο 3:  Δπίπεδα εξκελείαο γηα ηα θαηλφκελα ηεο θαχζεο ηνπ καγλεζίνπ θαη ηνπ θεξηνχ 

 
 

 Μ29: … Ζ ζεξκφηεηα θάλεη ηα ζσκαηίδηα λα θηλνχληαη φιν θαη πην γξήγνξα. Σν θεξί 

απφ ζηεξεφ γίλεηαη πγξφ θαη ζηε ζπλέρεηα αέξην θαη ελψλεηαη κε ην νμπγφλν. 

Δ: Ση ελλνείο φηαλ ιεο «ελψλεηαη κε ην νμπγφλν»; 

Μ29: πάλε νη δεζκνί ησλ αηφκσλ ηνπ θεξηνχ θαη ηνπ νμπγφλνπ θαη ελψλνληαη κεηαμχ 

ηνπο. 

 

 
Kαχζε καγλεζίνπ 
(αξηζκφο καζεηψλ) 

Καχζε θεξηνχ 
(αξηζκφο καζεηψλ) 

Δπίπεδα Τπνεπίπεδα 
1ε 

Μέηξεζε  
2ε 

Μέηξεζε  
1ε 

Μέηξεζε  
2ε 

Μέηξεζε  

3α  
(Αλαγλσξίδεη ην 
θαηλφκελν σο 
ρεκηθφ, θαη ην 

εξκελεχεη ηθαλνπνηε-
ηηθά) 

- 3 - 2 

3  
(Αλαγλσξίδεη θαη 
ην εξκελεχεη ην 
θαηλφκελν σο 

ρεκηθφ) 

3β  
(Αλαγλσξίδεη ην 
θαηλφκελν σο 
ρεκηθφ, θαη ην 

εξκελεχεη, αιιά κε 
ζνβαξέο ειιείςεηο) 

1 13 - 5 

2α 
(Αλαγλσξίδεη ην 
θαηλφκελν σο 

ρεκηθφ, αιιά ην 
εξκελεχεη σο θπζη-

θφ) 

2 - - 2 
 

2  
(Αλαγλσξίδεη ην 
θαηλφκελν σο 

ρεκηθφ) 

2β  
(Αλαγλσξίδεη ην 
θαηλφκελν σο 

ρεκηθφ, αιιά δελ 
κπνξεί λα ην εξκε-

λεχζεη) 

13 6 - - 

1α  
(Αλαγλσξίδεη ην 
θαηλφκελν σο 
θπζηθφ, θαη ην 

εξκελεχεη σο θπζη-
θφ) 

- 1 1 12 
 

1  
(Αλαγλσξίδεη ην 
θαηλφκελν σο 

θπζηθφ) 

1β  
(Αλαγλσξίδεη ην 
θαηλφκελν σο 

θπζηθφ, αιιά δελ 
κπνξεί λα ην εξκε-

λεχζεη) 

2 - 29 8 

0  
 

0  
(Γελ αλαγλσξίδεη ηελ 
χπαξμε θαηλνκέλνπ) 

20 13 6 7 
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ρέζε ζσκαηηδηαθψλ ηδεψλ θαη εξκελείαο θαηλνκέλσλ 

Ζ ζρέζε αλάκεζα ζηελ αλάπηπμε ζσκαηηδηαθψλ ηδεψλ θαη ζηε δπλαηφηεηα εξκελείαο ελφο 
ρεκηθνχ θαηλνκέλνπ δελ είλαη πάληα ζαθήο (Πίλαθαο 4).  

ηελ πεξίπησζε ηνπ ρεκηθνχ θαηλνκέλνπ ηεο θαχζεο ηνπ καγλεζίνπ θαίλεηαη φηη (κε εμαίξε-
ζε έλα καζεηή) ε αλάπηπμε ηνπ αλψηεξνπ ζσκαηηδηαθνχ κνληέινπ C έρεη σο επαθφινπζν ηε 
δπλαηφηεηα εξκελείαο ηνπ θαηλνκέλνπ κε ηξφπν πνπ λα εληάζζεηαη ζην επίπεδν εξκελείαο 3 
(α ή β). 

Αληίζεηα, ζηελ πεξίπησζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο θαχζεο ηνπ θεξηνχ νη καζεηέο πνπ έρνπλ 
εληαρζεί ζην κνληέιν C παξνπζηάδνπλ κηα κεγαιχηεξε δηαζπνξά ζηα δηάθνξα επίπεδα εξ-
κελείαο ηνπ θαηλνκέλνπ θαη κφλν πέληε απφ απηνχο (απφ ζπλνιηθά 11) εληάζζνληαη ζην 3ν 
επίπεδν εξκελείαο. Πξνθαλψο, ην ηειεπηαίν ζρεηίδεηαη κε ηε γεληθφηεξε ζχγρπζε πνπ δηαπη-
ζηψζεθε λα ππάξρεη αλάκεζα ζηα θαηλφκελα ηεο θαχζεο θαη ηεο ηήμεο ηνπ θεξηνχ. Πάλησο, 
φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ πίλαθα 4, απφ ηε ζηηγκή πνπ έλαο καζεηήο έρεη αλαπηχμεη θάπνηεο 
ζσκαηηδηαθέο ηδέεο (έζησ θαη ζε αξρηθφ ζηάδην) έρεη θαη ηε δπλαηφηεηα λα θάλεη εξκελείεο 
θαηλνκέλσλ (φρη απαξαίηεηα ηθαλνπνηεηηθέο ή πιήξεηο). Έηζη, ζην επίπεδν εξκελείαο 3β 
εκπίπηνπλ επίζεο καζεηέο ησλ κνληέισλ Α, ΑΒ θαη W. 

Πίλαθαο 4: ρέζε ζσκαηηδηαθψλ ηδεψλ θαη εξκελείαο ησλ θαηλνκέλσλ ηεο θαχζεο ηνπ 

καγλεζίνπ (1) θαη ηνπ θεξηνχ (2) κεηά ηελ παξέκβαζε 

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Σφζν ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ πνπ αλέπηπμαλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ζσκαηηδηαθέο ηδέεο, φζν 
θαη ν ηξφπνο δηαρείξηζεο ησλ ηδεψλ απηψλ, δείρλνπλ φηη ππήξμε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 
ρξήζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ινγηζκηθνχ σο πξνο ηελ πηνζέηεζε ησλ ζσκαηηδηαθψλ απφςεσλ 
πέξαλ ησλ αλακελφκελσλ (Johnson, 1998 . Papageorgiou & Johnson, 2005). ζνλ αθνξά 
φκσο, ζηηο εξκελείεο ησλ ρεκηθψλ θαηλνκέλσλ, ν ζπγθεθξηκέλνο δηδαθηηθφο ζρεδηαζκφο δελ 

  Δ Π Ι Π Δ Γ Α  Δ Ρ Μ Ζ Ν Δ Ι Α   Υ Ζ Μ Ι Κ Χ Ν  Φ Α Ι Ν Ο Μ Δ Ν Χ Ν  

  3α 3β 2α 2νβ 1α 1β 0 

  1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

X - - - - - - 3 - - - - 2 3 2 

XA - - - - - - 2 - - 2 - 1 1 2 

A - - 1 - - - - - - 1 - - - - 

AB - - 3 1 - - - - 1 4 - 2 5 2 

Β - - - - - - - - - - - - - - 

BC - - - - - - - - - 1 - - 1 - 

W - - 2 - - - 1 - - 1 - 3 2 1 

Μ
Ο

Ν
Σ

Δ
Λ

Α
 

C 3 4 7 1 - 2 - - - 4 - - 1 - 
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απέθεξε πνιχ δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα απφ απηά πνπ ζα κπνξνχζε θαλείο λα αλακέλεη 
κε βάζε ηα βηβιηνγξαθηθά δεδνκέλα (Abraham & Williamson, 1994 . Barker & Millar, 1999 . 
Johnson, 2000, 2002 . Çalik & Ayas, 2005). Αλ θαη ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ πνπ αλαγλψξη-
ζαλ ηα θαηλφκελα είλαη ζεκαληηθφο, ε πνηνηηθή αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ 
δείρλεη, φηη ππάξρνπλ αξθεηά ζθνηεηλά ζεκεία ζηελ έλλνηα ηνπ ρεκηθνχ θαηλνκέλνπ θαη φηη ε 
ρξήζε ηεο ζσκαηηδηαθήο ζεσξίαο δελ είλαη πάληα νπζηαζηηθή θαη απνηειεζκαηηθή γηα ηελ 
εξκελεία ησλ θαηλνκέλσλ απηψλ.  

Έηζη, ε ζρέζε αλάκεζα ζην βαζκφ πηνζέηεζεο ησλ ζσκαηηδηαθψλ απφςεσλ θαη ηνπ επηπέ-
δνπ εξκελείαο ησλ ρεκηθψλ θαηλνκέλσλ δελ βξέζεθε λα είλαη πάληα μεθάζαξε. Αλ θαη ζην 
αλψηεξν επίπεδν (3ν) βξίζθνληαη θπξίσο καζεηέο πνπ έρνπλ αλαπηχμεη ζσκαηηδηαθέο ηδέεο 
ζε ζεκαληηθφ βαζκφ, θαίλεηαη φηη, έλαο καζεηήο κπνξεί λα εληάζζεηαη ζηα επίπεδα  0 έσο 2 
αλεμάξηεηα απφ ην βαζκφ πηνζέηεζεο ησλ ζσκαηηδηαθψλ ηδεψλ. Δπηπιένλ, ζην 3ν επίπεδν 
ππάξρνπλ, εθηφο απφ καζεηέο ηνπ κνληέινπ C θαη άιινη (κνληέια Α, ΑΒ) πνπ φκσο έρνπλ 
απνδερζεί ηελ αζπλέρεηα ηεο χιεο. Σν γεγνλφο απηφ, πηζαλψο λα ππνδεηθλχεη ηε δπλακηθή 
πνπ κπνξεί λα αλαπηπρζεί απφ ην αξρηθφ αθφκε ζηάδην ηεο πηνζέηεζεο χπαξμεο ζσκαηηδί-
σλ, γηα ηελ εξκελεία θαηλνκέλσλ. 

ε θάζε πεξίπησζε, ε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ ζηα πιαίζηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζρεδηαζκνχ, 
θάλεθε λα είλαη απνηειεζκαηηθή. Χζηφζν, ην γεγνλφο φηη, ε εξκελεία ησλ ρεκηθψλ θαηλνκέ-
λσλ παξνπζίαζε πεξηζζφηεξεο δπζθνιίεο ζε ζρέζε κε ηελ πηνζέηεζε ηεο ζσκαηηδηαθήο 
δνκήο ηεο χιεο, ίζσο λα ππνδεηθλχεη ηελ θαηεχζπλζε πξνο ηελ νπνία ζα πξέπεη λα θηλεζεί 
πην ζπζηεκαηηθά κηα κειινληηθή πξνζπάζεηα. Δλδερνκέλσο, ε ζπλζεηφηεηα θαη ε πνιππιν-
θφηεηα ησλ ρεκηθψλ θαηλνκέλσλ λα απαηηεί πνιχ πεξηζζφηεξα απφ κηα ζσζηή άπνςε γηα 
ηε δνκή ηεο χιεο θαη κεξηθέο εκπεηξίεο (πεξηζζφηεξεο εκπεηξίεο, ζπζηεκαηηθή κειέηε, θ.ι.π.), 
ελψ αλάγεη ηελ εξκελεία ηνπο ζ‟ έλα καθξνπξφζεζκν ζηφρν. Έλαο ηέηνηνο ζηφρνο ζα κπν-
ξνχζε λα επηηεπρζεί κφλν κεηά απφ ζπζηεκαηηθέο καθξνρξφληεο πξνζπάζεηεο θαη φρη ζηα 
πιαίζηα κηαο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο. πλεπψο, κηα πηζαλή έληαμε ζην αλαιπηηθφ πξφγξακ-
κα πεξηζζφηεξσλ επθαηξηψλ (θαη κέζσλ) γηα ηελ απφθηεζε εκπεηξηψλ ζρεηηθψλ κε ηα ρεκηθά 
θαηλφκελα, ίζσο αχμαλε ζεκαληηθά ηηο πηζαλφηεηεο ησλ καζεηψλ λα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα 
ηα θαηλφκελα απηά. 
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ΠΔΡΙΛΖΦΖ: ηελ εξγαζία απηή παξνπζηάδνπκε ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο ησλ δηαιφ-
γσλ δχν δπάδσλ πξσηνεηψλ θνηηεηξηψλ ηνπ ηκήκαηφο καο, θάζε κία απφ ηηο νπνίεο δηεξεπ-
λά κέζα ζε έλα καζεζηαθφ πεξηβάιινλ ππνζηεξηδφκελν απφ ππνινγηζηέο, ηηο πηζαλέο επη-
πηψζεηο ηεο ζήξεπζεο ζηε δπλακηθή ησλ πιεζπζκψλ κηαο ιίκλεο. Σν ελδηαθέξνλ καο επηθε-
ληξψλεηαη ζηε πξνζπάζεηα ησλ θνηηεηξηψλ λα δηαηππψζνπλ αηηηνινγεκέλεο πξνβιέςεηο γηα 
ην πψο ην κέγεζνο ηζνξξνπίαο ησλ πιεζπζκψλ κηαο ιίκλεο είλαη δπλαηφλ λα επεξεάδεηαη 
απφ ηε ζήξεπζε, θαζψο θαη ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα επαλεμεηάδνπλ ηηο ζεσξεηηθέο ηνπο 
πξνβιέςεηο ππφ ην θσο ησλ εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ πνπ ηνπο πξνζθέξνπλ νη πξνζνκνηψ-
ζεηο ηνπ ινγηζκηθνχ. πγθεθξηκέλα, ην άξζξν αζρνιείηαη κε ηε ζπλεξγαηηθή νηθνδφκεζε 
επηρεηξεκάησλ ζε επίπεδν  «ιεηηνπξγηψλ επηρεηξήκαηνο» (π.ρ. ηζρπξηζκνί, αηηηνινγήζεηο, 
πξνθιήζεηο) θαη «επηζηεκηθψλ ιεηηνπξγηψλ» (π.ρ. επίθιεζε γλψζεο, αλαγλψξηζε παξαδν-
ρψλ), θαη ηε ζπλεηζθνξά ησλ πξνζνκνηψζεσλ ζε απηή ηε δηαδηθαζία. χκθσλα κε ηα απνηε-
ιέζκαηά καο, νη δχν δπάδεο παξάγνπλ δηαιφγνπο επηρεηξεκαηνινγηθνχ ραξαθηήξα ελεξγν-
πνηψληαο δηάθνξα επηζηεκηθά εξγαιεία, ελψ δηαθέξνπλ ζην ελδηαθέξνλ θαη ηελ ηθαλφηεηά 
ηνπο λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο πξνζνκνηψζεηο ζαλ νπζηαζηηθή αλαηξνθνδφηεζε ζηα αξρηθά 

ηνπο επηρεηξήκαηα.  

ΛΔΞΔΙ-ΚΛΔΙΓΙΑ: επηρείξεκα, εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ, νηθνινγία πιεζπζκψλ, ζήξεπζε 

 

 

ΔΙΑΓΧΓΖ 

Ζ ζχγρξνλε έξεπλα ζηελ πεξηνρή ηεο Γηδαθηηθήο ησλ Φπζηθψλ θαη Βηνινγηθψλ Δπηζηεκψλ 
ελδηαθέξεηαη ζεκαληηθά γηα ηε ρξήζε ηνπ επηρεηξήκαηνο σο εξγαιείνπ νηθνδφκεζεο γλψζεο 
ζηε δηδαθηηθή-καζεζηαθή δηαδηθαζία (Driver et al, 2000; Jimenez et al., 2000; Jimenez & 
Pereiro, 2002). Αθνινπζψληαο απηήλ ηελ εξεπλεηηθή γξακκή, ε παξνχζα εξγαζία κειεηά ην 
επηρείξεκα ζηνπο ζπιινγηζκνχο πνπ αλαπηχζζνπλ πξσηνεηείο θνηηεηέο, ζπλεξγαδφκελνη 
κέζα ζε έλα «απζεληηθφ» καζεζηαθφ πεξηβάιινλ νηθνινγίαο πιεζπζκψλ ππνζηεξηδφκελν 
απφ εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ. Ζ ελζσκάησζε ησλ «λέσλ ηερλνινγηψλ» ζην πεξηβάιινλ απηφ 
πξνζζέηεη άιιε κία ελδηαθέξνπζα δηάζηαζε ζηε κειέηε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δηαιφγνπ: ηε 
δηεξεχλεζε ηνπ θαηά πφζν ν ηειεπηαίνο είλαη δπλαηφλ λα επεξεάδεηαη απφ ηα ηερλνινγηθά 
εξγαιεία κε ηα νπνία δηακεζνιαβείηαη θαη θάησ απφ πνηεο πξνυπνζέζεηο. Έηζη, απηφ πνπ 
θπξίσο καο ελδηαθέξεη εδψ είλαη ε νηθνδφκεζε επηρεηξήκαηνο εθ κέξνπο ησλ θνηηεηψλ θαη νη 
ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο ρξεζηκνπνηνχλ ηα εκπεηξηθά δεδνκέλα ησλ πξνζνκνηψζεσλ ηνπ 
ινγηζκηθνχ ζηελ πνξεία απηήο ηεο νηθνδφκεζεο.  
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Θεσξεηηθά, αληινχκε ζηνηρεία απφ ην Βπγθνηζηθφ κνληέιν ηνπ «θνηλσληθνχ επνηθνδνκη-
ζκνχ» πνπ ππνγξακκίδεη ηελ “θνηλσληθή” θαη “εγθαηεζηεκέλε” θχζε ηεο κάζεζεο: ε νηθνδφ-
κεζε λέαο γλψζεο απνηειεί κία πξσηίζησο “δηα-αηνκηθή” θαη αθνινχζσο “ελδν-αηνκηθή” 
δηαδηθαζία πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζε θνηλσληθφ πιαίζην (Vygotsky, 1978). Ζ θνηλσληθή αι-
ιειεπίδξαζε απνηειεί επίζεο θεληξηθφ ζηνηρείν ζηε ζρεηηθή “ζεσξία ηεο εγθαηεζηεκέλεο 
κάζεζεο” (Brown et al, 1989) πνπ δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ ηδέα ηεο  “γλσζηηθήο καζεηεί-
αο” ζε πεξηβάιινληα κε “λφεκα” θαη “ζθνπφ” φρη κφλν γηα ηνπο εηδηθνχο αιιά θαη γηα ηνπο 
ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπφκελνπο. Με δεδνκέλε ηελ θεληξηθή ζέζε ηνπ επηρεηξήκαηνο ζηελ νηθν-
δφκεζε θαη δηάρπζε ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο απφ ηνπο εηδηθνχο (Driver et al, 2000), θα-
ζψο θαη ηελ ηδέα ηεο “επηζηεκνληθήο ζθέςεο” σο “επηρεηξήκαηνο” (Kuhn, 1993), ε “καζεηεία” 
ζηελ επηζηεκνληθή θνπιηνχξα πξνυπνζέηεη “καζεηεία” ζηνλ επηζηεκνληθφ δηάινγν, δειαδή 
ζηελ νηθνδφκεζε επηρεηξεκάησλ θαη ηελ επεμεξγαζία ηνπο ππφ ην θσο λέσλ εκπεηξηθψλ 
δεδνκέλσλ.  

Σν άξζξν απηφ δηεξεπλά ην εξψηεκα «πψο ζπλεξγαδφκελνη θνηηεηέο νηθνδνκνχλ γλψζε γηα 
ηελ επίδξαζε ηεο ζήξεπζεο ζηε δπλακηθή ησλ πιεζπζκψλ ελφο νηθνζπζηήκαηνο, κέζα ζε 
έλα καζεζηαθφ πεξηβάιινλ ππνζηεξηδφκελν απφ ππνινγηζηέο;». Πην ζπγθεθξηκέλα, 
«παξάγνπλ δηαιφγνπο επηρεηξεκαηνινγηθνχ ραξαθηήξα;», «πψο νηθνδνκνχλ επηρεηξήκαηα 
γηα ηηο ζεσξεηηθέο ηνπο πξνβιέςεηο;», «αμηνπνηνχλ ή φρη ηα εκπεηξηθά δεδνκέλα πνπ ηνπο 
πξνζθέξνπλ νη πξνζνκνηψζεηο ηνπ ινγηζκηθνχ γηα λα επαλεμεηάζνπλ ηηο πξνβιέςεηο απ-
ηέο;».  

Ο ζηφρνο ηνπ άξζξνπ είλαη λα κειεηήζεη ηελ νηθνδφκεζε ησλ επηρεηξεκάησλ θαηά ηελ αιιε-
ιεπίδξαζε ησλ θνηηεηψλ, δηεξεπλψληαο ηα ελλνηνινγηθά θαη επηζηεκηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά 
θαη πξνζδηνξίδνληαο εάλ θαη πψο ηα εκπεηξηθά δεδνκέλα ησλ πξνζνκνηψζεσλ ηνπ ινγηζκη-
θνχ αμηνπνηνχληαη απφ ηνπο θνηηεηέο ζην κεηαζρεκαηηζκφ ησλ ζεσξεηηθψλ ηνπο πξνβιέςε-
σλ ζε λέα γλψζε γηα ηε ζήξεπζε.  

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ 

Λακβάλνληαο ππφςε καο ηηο ελλνηνινγηθέο δπζθνιίεο ζηε γλσζηηθή πεξηνρή ηεο νηθνινγίαο 
(Magro et al., 2003) θαζψο θαη ζπγθεθξηκέλεο πιεπξέο ηεο «ζεσξίαο ηεο εγθαηεζηεκέλεο 
κάζεζεο» (Brown et al, 1989), ζρεδηάζακε έλα καζεζηαθφ πεξηβάιινλ πνπ ζα έδηλε ηε δπ-
λαηφηεηα ζε κε βηνιφγνπο θνηηεηέο λα εκπιαθνχλ ελεξγά ζηελ νηθνδφκεζε  βαζηθψλ νηθνιν-
γηθψλ ελλνηψλ φπσο ε «θακπχιε αχμεζεο ησλ πιεζπζκψλ», ε «θέξνπζα ηθαλφηεηα», ν 
«αληαγσληζκφο» θαη ε «ζήξεπζε», κέζα ζε έλα πιαίζην κε «λφεκα» θαη «ζθνπφ» γηα ηνπο 
ίδηνπο.   

χκθσλα κε ην εθπαηδεπηηθφ ζελάξην ζην νπνίν ελζσκαηψζακε κία δηδαθηηθή αθνινπζία 4 
λνεηηθψλ έξγσλ, νη θνηηεηέο ζπκκεηέρνπλ ζε έλα ππνζεηηθφ πξφηδεθη αλαβάζκηζεο ησλ ππε-
ξεζηψλ ελφο ςπραγσγηθνχ πάξθνπ θαη ζπλεξγαδφκελνη ζε δπάδεο θαινχληαη λα δψζνπλ 
θνηλέο απαληήζεηο-ιχζεηο ζε αλαδπφκελα  εξσηήκαηα.  Οη θνηηεηέο ππνζηεξίδνληαη απφ ηηο 
πξνζνκνηψζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ “Biology Explorer” κέζα απφ γξαθήκαηα θαη 
πίηεο. Αθνινπζψληαο ηα «θχιια εξγαζίαο», θάζε δπάδα, πξηλ ρξεζηκνπνηήζεη ην ινγηζκηθφ, 
θάλεη θνηλέο πξνβιέςεηο ζε  εξσηήκαηα ηνπ ηχπνπ «ηη ζα κπνξνχζε λα ζπκβεί, εάλ…». Ζ 
δηδάζθνπζα πεξηνξίδεηαη ζηελ παξνρή πξφζζεηεο ηερληθήο βνήζεηαο - φηαλ ε ιεπηνκεξήο 
θαζνδήγεζε ησλ θχιισλ εξγαζίαο απνδεηθλχεηαη αλεπαξθήο - ή δηεπθνιπληηθψλ δηεπθξηλί-
ζεσλ. Σέινο, ζπληνλίδεη ηελ ηειηθή ζπδήηεζε-ζχλνςε ζε επίπεδν ηάμεο.    
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Οη δχν δηάινγνη πνπ παξνπζηάδνληαη εδψ έρνπλ παξαρζεί απφ δχν δπάδεο πξσηνεηψλ θνη-
ηεηξηψλ ηνπ ΣΔΔΑΠΖ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο επηινγήο 
«Βαζηθέο Έλλνηεο Οηθνινγίαο». Αθνξνχλ ζην 4ν  λνεηηθφ έξγν ηεο δηδαθηηθήο αθνινπζίαο κε 
ζέκα ηε ζήξεπζε σο παξάγνληα ζηε δπλακηθή ησλ πιεζπζκψλ ελφο νηθνζπζηήκαηνο. Οη 
θνηηήηξηεο (α) είραλ κειεηήζεη νηθνινγία σο κέξνο ηεο πξνεηνηκαζίαο ηνπο γηα εηζαγσγή ζην 
παλεπηζηήκην, (β) ήηαλ εμνηθεησκέλεο κε ηε ρξήζε ΖΤ έρνληαο πεξάζεη απφ αληίζηνηρν κά-
ζεκα-εξγαζηήξην θαη (γ) δελ είραλ δερηεί πνηέ ηππηθή εθπαίδεπζε ζηελ νηθνδφκεζε επηρεη-
ξήκαηνο. Δπηπιένλ, είραλ ήδε κειεηήζεη ηελ θακπχιε αχμεζεο πιεζπζκψλ, ηε θέξνπζα 
ηθαλφηεηα θαη ηνλ αληαγσληζκφ ζηα πξνεγνχκελα λνεηηθά έξγα . 

χκθσλα ινηπφλ κε ην εθπαηδεπηηθφ ζελάξην, αθνχ σο ηψξα (α) απέηπραλ λα απμήζνπλ ηνλ 
πιεζπζκφ ησλ κηθξψλ ςαξηψλ ζηε ιίκλε ηνπ πάξθνπ ζχκθσλα κε ηελ απαίηεζε ηεο δηνίθε-
ζεο, (β) θαηέζεζαλ ηελ αλαθνξά ηνπο γηα ην πψο ν πιεζπζκφο απηφο ζα κπνξνχζε λα επε-
ξεαζηεί απφ ηελ είζνδν ελφο πιεζπζκνχ δσνπιαγθηνχ ζηε ιίκλε, θαη (γ) ζηξάθεθαλ ζηελ 
αηζζεηηθή ηεο ιίκλεο δηεξεπλψληαο ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ πιεζπζκνχ ησλ θπθψλ κε έλαλ 
ππνςήθην πιεζπζκφ λνπθάξσλ, νη θνηηήηξηεο θαινχληαη λα δηεξεπλήζνπλ πψο επεξεάδεη ηα 
κηθξά ςάξηα θαη ην δσνπιαγθηφλ ηεο ιίκλεο, έλαο πιεζπζκφο κεγάισλ ςαξηψλ πνπ ζα δξα 
σο ζεξεπηήο ηνπο.    

Ζ δηεξεχλεζε απηή νξγαλψλεηαη γχξσ απφ δχν εξσηήκαηα:  

(1) Ση ζα κπνξνχζε λα ζπκβεί ζηνπο πιεζπζκνχο ησλ κηθξψλ ςαξηψλ θαη ηνπ δσνπια-
γθηνχ εάλ απηνί δνχζαλ ζηε ιίκλε καδί κε έλαλ πιεζπζκφ κεγάισλ ςαξηψλ - ζεξεπηψλ 
ηνπο, ζηελ πεξίπησζε πνπ απνκαθξχλακε ηνλ πιεζπζκφ απηφ;  

(2) Έλαο πιεζπζκφο ζεξεπηψλ ρξεηάδεηαη πξνθαλψο έλαλ πιεζπζκφ ζεξακάησλ: ηζρχεη 
θαη ην αληίζηξνθν; 

Οη δηάινγνη ησλ δχν δπάδσλ καγλεηνθσλήζεθαλ, απνκαγλεηνθσλήζεθαλ θαη ρσξίζηεθαλ 
ζε «κνλάδεο κελχκαηνο» (Kelly et al., 1998; Mason, 1996). ηε ζπλέρεηα, εληνπίζακε ηηο 
αθνινπζίεο ησλ «κνλάδσλ κελχκαηνο» πνπ ιεηηνπξγνχλ σο επηρεηξήκαηα γηα ζπγθεθξηκέλεο 
πξνβιέςεηο γηα ηελ επίδξαζε ηνπ «πιεζπζκνχ- ζεξεπηή» ζηνπο «πιεζπζκνχο-ζεξάκαηα» 
θαη πξνζδηνξίζακε ηηο «ιεηηνπξγίεο επηρεηξήκαηνο» κέζα ζηηο αθνινπζίεο απηέο.  

Αληιψληαο απφ ηα ζρήκαηα ησλ Pontecorvo & Girardet (1993), θαζψο θαη ησλ Resnick et al 
(1993), πξνζδηνξίζακε «ηζρπξηζκνχο» (ΗΥ), «αηηηνινγήζεηο» (ΑΗΣ), «πξνθιήζεηο» (ΠΡ) θαη 
«αληηζέζεηο» (ΑΝΣ), ελψ νξίζακε σο «επηρείξεκα» θάζε αηηηνινγεκέλε πξφηαζε (ηζρπξηζκφ, 
αληίζεζε) πνπ αθνξά ζε ζπγθεθξηκέλεο πξνβιέςεηο. ηε ζπλέρεηα, πξνζδηνξίζακε ηα ελλνη-
νινγηθά θαη επηζηεκηθά εξγαιεία κε ηα νπνία νη θνηηήηξηεο νηθνδνκνχλ ηα «ηη ζα …, εάλ …» 
επηρεηξήκαηά ηνπο, ιακβάλνληαο ππφςε καο ηα ζρήκαηα Pontecorvo & Girardet (1993), Ma-
son (1996), Jimenez et al (2000). 

Σέινο, εζηηάζακε ζηα επηρεηξήκαηα πνπ νη δπάδεο νηθνδνκνχλ κεηά ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπο 
κε ηηο πξνζνκνηψζεηο ηνπ ινγηζκηθνχ ή θαηά ηε δηάξθεηα απηήο θαη επηρεηξήζακε λα δνχκε 
εάλ θαη πψο ρξεζηκνπνηνχλ ηα εκπεηξηθά δεδνκέλα ησλ πξνζνκνηψζεσλ γηα ηελ αλαζεψξε-
ζε ησλ αξρηθψλ ηνπο ζπιινγηζκψλ.  

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

«Δπηθαινχκελε ηελ αιεζνθάλεηα», ε «Γπάδα Η» πξνβιέπεη φηη ε απνκάθξπλζε απφ ηε ιίκλε 
ηνπ πιεζπζκνχ ησλ κεγάισλ ςαξηψλ πνπ ιεηηνπξγεί σο ζεξεπηήο ηνπ πιεζπζκνχ ησλ κη-
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θξψλ ςαξηψλ θαη ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ δσνπιαγθηνχ, δελ κπνξεί παξά λα πξνθαιέζεη αχμε-
ζε θαη ησλ δχν: θαίλεηαη «ινγηθφ» φηη απνπζία ηνπ «ερζξνχ» ηνπο, νη δχν πιεζπζκνί επ-

λννχληαη θαη άξα «απμάλνληαη».  

Γηεξεπλψληαο πεξαηηέξσ ηνλ ηζρπξηζκφ ηνπ επηρεηξήκαηφο ηεο ιφγσ κηαο «πξφθιεζεο» ζε 
απηφλ («πφζν ζα απμεζνχλ; ΠΡ - «δηεξεχλεζε νξίσλ αχμεζεο»), ε «Γπάδα Η» νηθνδνκεί έλα 
δεχηεξν επηρείξεκα κε ην νπνίν ζθηαγξαθεί θαιχηεξα ηελ αλακελφκελε αχμεζε ησλ δχν 
πιεζπζκψλ. Έηζη, «επηθαινχκελε ηελ ηξνθή σο πεξηνξηζηηθφ παξάγνληα» ηεο αχμεζεο ησλ 
πιεζπζκψλ, ππνζηεξίδεη φηη «νη δχν πιεζπζκνί ζα απμεζνχλ ηφζν (ΗΥ) φζν ηνπο επηηξέπεη 
ε δηαζέζηκε ηξνθή, δει. ν πιεζπζκφο ησλ θπθψλ ηεο ιίκλεο»  (ΑΗΣ - «επίθιεζε πεξηνξηζηη-

θνχ παξάγνληα»).  

Ζ εθηέιεζε ηεο 1εο πξνζνκνίσζεο επηβεβαηψλεη ηε ζεσξεηηθή πξφβιεςε ηεο δπάδαο. Αληίζε-
ηα, παξαθνινπζψληαο ηε 2ε πξνζνκνίσζε νη θνηηήηξηεο έξρνληαη αληηκέησπεο κε κία εθδνρή 
πνπ δελ είραλ πξνβιέςεη: ε απνκάθξπλζε ηνπ «πιεζπζκνχ-ζεξεπηή» πξνθαιεί αχμεζε ηνπ 
πιεζπζκνχ ησλ κηθξψλ ςαξηψλ, αιιά κείσζε ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ δσνπιαγθηνχ.  

Ζ πξνζπάζεηα ηεο δπάδαο λα εμεγήζεη ηε λέα εθδνρή είλαη κάιινλ επηθαλεηαθή: 

Φ1:  Ok, είλαη άιιε πεξίπησζε απηή. 

Φ2:  Γελ πξέπεη λα εμεγήζνπκε γηαηί γίλεηαη απηφ; 

Φ1:  ρη, εκείο πηζηεχνπκε ην πξψην. 

Φ2:  Αλ πνχκε φηη αξξσζηαίλνπλ θαη γη‟ απηφ κεηψλνληαη; 

Φ1:  Δληάμεη, πεο φηη αξξσζηαίλνπλ… πάκε παξαθάησ. 

πλερίδνληαο κε ηε δηεξεχλεζε ηνπ εάλ φρη κφλν έλαο «πιεζπζκφο-ζεξεπηήο» έρεη αλάγθε 
απφ έλαλ «πιεζπζκφ-ζήξακα» αιιά θαη αληίζηξνθα, ε «Γπάδα Η» επηθαινχκελε κφλν ηηο 
πξνθαλείο ζπλέπεηεο ηεο απνπζίαο ηνπ ζεξεπηή γηα ην ζήξακα, ππνζηεξίδεη φηη έλαο 
«πιεζπζκφο-ζήξακα» είλαη πνιχ θαιχηεξα φηαλ δελ ζπλππάξρεη κε έλαλ πιεζπζκφ-
ζεξεπηή ηνπ: «Σν ζήξακα δελ ρξεηάδεηαη ην ζεξεπηή (ΗΥ), γηαηί φηαλ δελ ππάξρεη ζεξεπηήο, 
ην ζήξακα απμάλεη» (ΑΗΣ-«επίθιεζε ζπλεπεηψλ»). Δίλαη πξνθαλέο φηη ε δπάδα δελ ιακβάλεη 
θαζφινπ ππφςε ηεο ηελ εθδνρή ηεο πξνεγνχκελεο πξνζνκνίσζεο ζχκθσλα κε ηελ νπνία 
έλαο «πιεζπζκφο-ζήξακα» δελ απμάλεηαη απαξαίηεηα απνπζία ζεξεπηή.  

Δθηειψληαο ηελ αληίζηνηρε πξνζνκνίσζε, νη θνηηήηξηεο βιέπνπλ λα ζπκβαίλεη ην αληίζεην 
απφ απηφ πνπ έρνπλ πξνβιέςεη. Ο «πιεζπζκφο-ζήξακα» φρη κφλν δελ επλνείηαη φηαλ απν-
καθξχλεηαη ν «πιεζπζκφο-ζεξεπηήο», αιιά αληίζεηα θαηαιήγεη λα εμαθαληζηεί (ρήκα 1). 

 Ζ αζπκβαηφηεηα ηεο ζεσξεηηθήο ηνπο πξφβιεςεο κε ηα εκπεηξηθά δεδνκέλα ηεο λέαο πξν-
ζνκνίσζεο θαηαθέξλεη απηή ηε θνξά λα δεκηνπξγήζεη έλα πιαίζην ζπλεξγαηηθήο δηεξεχλε-
ζεο ηνπ πψο είλαη δπλαηφλ λα ππάξρεη κία ηφζν δηαθνξεηηθή εθδνρή: 

Φ1: Ok, απηφ … δελ γίλεηαη… Αθνχ εμαθαλίδεηαη ν ερζξφο, γηαηί λα εμαθαλίδεηαη θαη ην 

ζήξακα; Πψο γίλεηαη απηφ; θέθηεζαη θάηη; 

Φ2: Ναη, ινγηθά πξέπεη λα απμάλεηαη… φρη λα εμαθαλίδεηαη φπσο ην δείρλεη. 

Φ1: Να ην μαλαδνχκε ιίγν; Κάλε reset. 
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ρήκα 1:  Πξνζνκνηψλνληαο ηελ πηζαλφηεηα εμαθάληζεο ηνπ «πιεζπζκνχ-ζεξάκαηνο» 

ιφγσ απνκάθξπλζεο ηνπ «πιεζπζκνχ-ζεξεπηή» απφ ηε ιίκλε 

Δπαλαιακβάλνληαο ηελ πξνζνκνίσζε, νη θνηηήηξηεο θαηνξζψλνπλ λα ζπλδέζνπλ απηφ πνπ 
βιέπνπλ κε απηφ πνπ είραλ πξνβιέςεη, κε άιια ιφγηα λα εμεγήζνπλ ηελ εμαθάληζε ηνπ 
«πιεζπζκνχ-ζήξακα» σο ηειηθή ζπλέπεηα ηεο αλακελφκελεο αχμεζήο ηνπ. «Δπηθαινχκελε 
ην γξάθεκα» θαζψο θαη ηελ ηδέα ηεο θέξνπζαο ηθαλφηεηαο («επίθιεζε πξνεγνχκελεο γλψ-
ζεο»), ε «Γπάδα Η» ππνζηεξίδεη ν «ν πιεζπζκφο- ζήξακα ρξεηάδεηαη ηειηθά ηνλ πιεζπζκφ-
ζεξεπηή (ΑΝΣ), γηαηί φηαλ απηφο ιείςεη, ηφηε ην ζήξακα κπνξεί λα απμεζεί πεξηζζφηεξν απφ 
φζν επηηξέπεη ε ηξνθή ηνπ, δει. ηα θχθε, θαη εμαθαλίδνληαο απηά λα εμαθαληζηεί ηειηθά θαη ν 

ίδηνο» (ΑΗΣ - «επίθιεζε πξνεγνχκελεο γλψζεο» - «επίθιεζε γξαθήκαηνο»).  

Πεξλψληαο ζηε «Γπάδα ΗΗ», ζπλαληνχκε ηελ ίδηα πξφβιεςε γηα ηελ επίδξαζε ηεο απνκά-
θξπλζεο απφ ηε ιίκλε ηνπ «πιεζπζκνχ-ζεξεπηή» ζηνπο δχν «πιεζπζκνχο-ζεξάκαηα», αηηη-
νινγεκέλε θαη πάιη κε «επίθιεζε αιεζνθάλεηαο»: «Θα αξρίζνπλ λα απμάλνληαη θαη νη δχν 

(ΗΥ), ινγηθά αθνχ δελ ζα ππάξρεη θάπνηνο λα ηνπο ηξψεη (ΑΗΣ-επίθιεζε αιεζνθάλεηαο)».  

Ζ «αλαγλψξηζε ηεο παξαδνρήο» πνπ ελδερνκέλσο θξχβεηαη ζηνλ ηζρπξηζκφ «ζα αξρίζνπλ 
λα απμάλνληαη…» θαη πνπ έρεη λα θάλεη κε ηε δπζθνιία θαηαλφεζεο ηεο θάζεο ηζνξξνπίαο 
ζηελ θακπχιε αχμεζεο, πξαγκαηνπνηείηαη κέζα απφ κία «πξφθιεζε»: «Μπνξνχλ φκσο λα 

απμάλνληαη επ‟ αφξηζηνλ; Κάπνηε πξέπεη λα ζηαζεξνπνηεζνχλ ζε θάπνην κέγεζνο». 

Ζ «πξφθιεζε» νδεγεί ηε δπάδα ζηνλ εκπινπηηζκφ ηεο λεναπνθηεζείζαο γλψζεο ηεο γηα ηε 
θέξνπζα ηθαλφηεηα ηνπ νηθνζπζηήκαηνο κε ηελ αλαγλψξηζε ηεο ζήξεπζεο σο ζεκαληηθήο 
παξακέηξνπ απηήο.  Απηφ πξαγκαηνπνηείηαη κε δχν λέα επηρεηξήκαηα:  

«Θα ζηαζεξνπνηεζνχλ θάπνηα ζηηγκή (ΗΥ), αθνχ ε ιίκλε καο κπνξεί λα ζξέςεη ζπγθε-
θξηκέλν αξηζκφ κηθξψλ ςαξηψλ θαη ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ δσνπιαγθηνχ (ΑΗΣ -
«επίθιεζε γλψζεο γηα θέξνπζα ηθαλφηεηα»)» , θαη 

«Θα ζηαζεξνπνηεζνχλ φκσο ζε κεγαιχηεξν κέγεζνο απφ πξηλ (ΗΥ), γηαηί ρσξίο ηνπο 
ζεξεπηέο ε ιίκλε ζα κπνξεί λα ζξέςεη κεγαιχηεξν αξηζκφ κηθξψλ ςαξηψλ θαη δσνπια-

γθηνχ (ΑΗΣ - «νξηζκφο θξίζηκεο παξακέηξνπ: ε ζήξεπζε γηα ηε θέξνπζα ηθαλφηεηα»).   

Ζ εθηέιεζε ηεο 1εο πξνζνκνίσζεο επηβεβαηψλεη ηε ζεσξεηηθή πξφβιεςε ηεο δπάδαο. Αληίζε-
ηα, ε 2ε πξνζνκνίσζε εηζάγεη ηελ «πεξίεξγε» εθδνρή πνπ ζέιεη κείσζε ηνπ δσνπιαγθηνχ 
απνπζία ησλ κεγάισλ ςαξηψλ. Ζ αζπκβαηφηεηα ηεο ζεσξεηηθήο πξφβιεςεο κε ηα εκπεηξηθά 
δεδνκέλα ηεο λέαο πξνζνκνίσζεο δεκηνπξγεί ηελ αλάγθε δηεξεχλεζεο γηα πηζαλέο εμεγή-
ζεηο ηεο παξαηεξνχκελεο κείσζεο ηνπ δσνπιαγθηνχ.  
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Πξάγκαηη, ε «Γπάδα ΗΗ» επηρεηξεί λα δψζεη εμήγεζε δηαηππψλνληαο κία ζεηξά απφ 
«αηηηνινγήζεηο» νη νπνίεο φκσο απνδπλακψλνληαη κε «πξνθιήζεηο» πνπ  βαζίδνληαη ζε 

«επίθιεζε» «δεδνκέλσλ» θαη «γξαθεκάησλ».  

«Μπνξεί λα κεηψλνληαη γηαηί ηα ηξψλε ηα κηθξά ςάξηα πνπ απμάλνληαη» (ΑΗΣ -  
«επίθιεζε ηξνθηθψλ ζρέζεσλ») 

«Σα κηθξά ςάξηα ηξψλε κφλν θχθε, δελ ηξψλε δσνπιαγθηφλ ζην ηξνθηθφ πιέγκα ηεο 

ιίκλεο καο» (ΠΡ - «επίθιεζε δεδνκέλσλ») 

«Μπνξεί λα κεηψλεηαη ιφγσ θάπνηαο αζζέλεηαο» (ΑΗΣ - «επίθιεζε ελδνγελψλ παξαγφ-
λησλ») 

«Ση ζρέζε έρεη ε αζζέλεηα κε ηελ απνκάθξπλζε ησλ κεγάισλ ςαξηψλ;» (ΠΡ - 
«επίθιεζε δεδνκέλσλ») 

«Γεκηνπξγείηαη αληαγσληζκφο κέζα ζηνλ πιεζπζκφ ηνπ δσνπιαγθηνχ θαη απηφο κεηψ-
λεηαη γηα λα εμηζνξξνπήζεη ε ιίκλε ηελ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ησλ κεγάισλ ςα-
ξηψλ» (ΑΗΣ - «επίθιεζε ελδν-πιεζπζκηαθνχ αληαγσληζκνχ», «επίθιεζε γλψζεο γηα 
θέξνπζα ηθαλφηεηα νηθνζπζηήκαηνο») 

«Καη πξηλ γηαηί δελ έγηλε απηφ; Αλ ήηαλ έηζη, ηφηε ζα έπξεπε πάληα ν έλαο πιεζπζκφο λα 
απμάλεηαη θαη ν άιινο λα κεηψλεηαη» (ΠΡ - «αμηνιφγεζε» - «επίθιεζε γξαθεκάησλ», 
«επίθιεζε ζπλεπεηψλ αζχκβαησλ κε ηα δεδνκέλα») 

Έρνληαο απνξξίςεη ηα παξαπάλσ, ε δπάδα παξαθνινπζεί μαλά ηελ πξνζνκνίσζε θαη απν-
θαζίδεη λα δηεξεπλήζεη ηελ ηδέα ηνπ αληαγσληζκνχ ηνπνζεηψληαο ηνλ φκσο πιένλ, φρη κέζα 
ζηνλ πιεζπζκφ ηνπ δσνπιαγθηνχ, αιιά αλάκεζα ζε απηφλ θαη ηα κηθξά ςάξηα. Ζ παξαηή-
ξεζή ηνπο φηη ζηελ πξνζνκνίσζε ηα κηθξά ςάξηα θαίλεηαη λα απμάλνληαη αξθεηά, ζε ζπλδπ-
αζκφ κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο γλψζεο ηνπο γηα ηνλ αληαγσληζκφ, νδεγνχλ ζε κία αηηηνινγεκέ-
λε εμήγεζε ηνπ ηη κπνξεί λα ζπκβαίλεη: 

«ηαλ απνκαθξχλεηαη ν πιεζπζκφο-ζεξεπηήο, ηφηε είλαη δπλαηφλ ν έλαο απφ ηνπο πιε-
ζπζκνχο-ζεξάκαηα λα κεηψλεηαη (ΗΥ - «αλαθνξά ζε γξάθεκα»), ιφγσ ηνπ αληαγσλη-
ζκνχ πνπ αλαπηχζζεηαη κεηαμχ ηνπο γηα ηελ θνηλή ηξνθή» (ΑΗΣ - «επίθιεζε γλψζεο γηα 
αληαγσληζκφ»). 

Πεξλψληαο ζην εξψηεκα πνπ αθνξά ζηελ αλάγθε ή κε ηνπ ζεξάκαηνο γηα ζεξεπηή, ε 
«Γπάδα ΗΗ» νηθνδνκεί ην επηρείξεκά ηεο κε βάζε ηελ πξνεγνχκελε πξνζνκνίσζε: 

«Έλαο πιεζπζκφο-ζήξακα ρξεηάδεηαη ηνλ πιεζπζκφ-ζεξεπηή (ΗΥ), γηαηί αλ ιείςεη απ-
ηφο είδακε φηη έλαο άιινο πιεζπζκφο-ζήξακα κπνξεί λα πξνθαιέζεη κείσζε ηνπ πξψ-

ηνπ ιφγσ αληαγσληζκνχ γηα ηελ θνηλή ηξνθή (ΑΗΣ - «επίθιεζε γξαθήκαηνο)».  

Χζηφζν, κία «πξφθιεζε» ζηελ αηηηνιφγεζε ηνπ επηρεηξήκαηνο αλαδεηθλχεη ηε δπζθνιία ηεο 
δπάδαο λα πξνρσξήζεη πέξα απφ απηφ πνπ είδε: 

«Καη αλ δελ ππάξρεη δεχηεξνο πιεζπζκφο-ζήξακα πνπ λα κνηξάδεηαη ηε ίδηα ηξνθή κε 

ηνλ πξψην;» (ΠΡ - «δηεξεχλεζε πεξηπηψζεσλ») 

«Σφηε ν πιεζπζκφο-ζήξακα δελ ρξεηάδεηαη ηνλ πιεζπζκφ-ζεξεπηή, είλαη θαιχηεξα ρσ-

ξίο απηφλ» (ΗΥ  - «νξηζκφο πξνυπφζεζεο») 

Δθηειψληαο ηελ αληίζηνηρε πξνζνκνίσζε, ε δπάδα βιέπεη έλα γξάθεκα πνπ πεξηιακβάλεη 
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έλαλ κφλν «πιεζπζκφ-ζήξακα» ν νπνίνο φρη κφλν κεηψλεηαη - αληίζεηα απφ ηελ πξφβιεςή 
ηνπο - αιιά ηειηθά εμαθαλίδεηαη. Παξά ην γεγνλφο φηη απηφ πνπ βιέπνπλ απέρεη πνιχ απφ 
απηφ πνπ ζθέθηεθαλ, νη θνηηήηξηεο εθηειψληαο εθ λένπ ηελ πξνζνκνίσζε «βήκα-βήκα», δελ 
δπζθνιεχνληαη λα δψζνπλ ηειηθά εμήγεζε: 

«Ο πιεζπζκφο-ζήξακα ρξεηάδεηαη ηειηθά πάληα ηνλ πιεζπζκφ-ζεξεπηή ηνπ (ΑΝΣ), γηαηί 
φηαλ απηφο απνκαθξχλεηαη ηφηε ν πιεζπζκφο-ζήξακα κπνξεί λα απμεζεί ηφζν πνιχ 
πνπ λα κελ ηνπ θηάλεη ε ηξνθή ηνπ, λα εμαθαλίζεη ηνλ πιεζπζκφ απφ ηνλ νπνίν ηξέθε-

ηαη θαη ηειηθά λα εμαθαληζηεί θαη ν ίδηνο (ΑΗΣ - «επίθιεζε γξαθήκαηνο»)». 

ΤΕΖΣΖΖ 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζήο καο, θαη νη δχν δπάδεο αιιειεπηδξνχλ ζην 
πιαίζην δηαιφγσλ επηρεηξεκαηνινγηθνχ ραξαθηήξα ελεξγνπνηψληαο κία ζεηξά επηζηεκηθψλ 
εξγαιείσλ φπσο: αλαγλψξηζε παξαδνρψλ, δηεξεχλεζε νξίσλ, δηεξεχλεζε πεξηπηψζεσλ, 
αμηνιφγεζε, νξηζκφο θξίζηκσλ παξακέηξσλ, νξηζκφο πξνυπνζέζεσλ, επίθιεζε αιεζνθά-
λεηαο, πεξηνξηζηηθνχ παξάγνληα, ζπλεπεηψλ, δεδνκέλσλ, γξαθεκάησλ, ζπλεπεηψλ αζχκβα-
ησλ κε ηα δεδνκέλα, πξνεγνχκελεο γλψζεο γηα θακπχιε αχμεζεο, θέξνπζαο ηθαλφηεηαο, 
αληαγσληζκνχ. Σα κέιε ησλ δπάδσλ καο θαίλεηαη λα έρνπλ κία πινχζηα ζπιινγή επηζηεκη-
θψλ εξγαιείσλ ζηελ νπνία ζηεξίδνληαη γηα ηελ νηθνδφκεζε ησλ «άκεζα αηηηνινγεκέ-
λσλ» (Kelly et al., 1998) πξνβιέςεψλ ηνπο θαη - πεξηζζφηεξν ζηελ πεξίπησζε ηεο «Γπάδαο 
ΗΗ» - γηα ηελ επαλεμέηαζή ηνπο φηαλ απηέο δέρνληαη «πξνθιήζεηο» είηε ζεσξεηηθά είηε κέζα 
απφ ηηο πξνζνκνηψζεηο ηνπ ινγηζκηθνχ.  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη -αλ θαη άηππε- ε «επηρεηξεκαηνινγηθή ιεηηνπξγία» ηεο πξφθιεζεο 
θαίλεηαη λα έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ δηαιφγνπ, αθνχ νδεγεί ζε επαλεμέ-
ηαζε ησλ ηζρπξηζκψλ ή ησλ αηηηνινγήζεσλ ησλ επηρεηξεκάησλ, ή αθφκε θαη ζε απφξξηςή 
ηνπο πνπ δεκηνπξγεί αλάγθε πεξαηηέξσ δηεξεχλεζεο. Δηδηθφηεξα, πξνθιήζεηο πνπ πξαγκα-
ηνπνηνχληαη κε ην επηζηεκηθφ εξγαιείν ηεο «αλαγλψξηζεο παξαδνρήο» είλαη δπλαηφλ λα 
πξνάγνπλ ηελ νηθνδφκεζε επηρεηξεκάησλ πνπ νδεγνχλ ζε λέα γλψζε φπσο έρνπκε ζεκεηψ-
ζεη θαη αιινχ (Ergazaki & Zogza, in press; Ergazaki & Zogza, 2007).  

ρεηηθά κε ηελ έλλνηα-ζηφρν, θαη νη δχν δπάδεο θαίλεηαη λα αληηιακβάλνληαη ηειηθά ηε ζρέζε 
«ζεξάκαηνο-ζεξεπηή» σο κία ακνηβαία ζεηηθή ζρέζε, ζεκαληηθή γηα ηε δπλακηθή ηζνξξνπία 
νιφθιεξνπ ηνπ νηθνζπζηήκαηνο. ε αληίζεζε κε δηαιφγνπο δηεξεχλεζεο πξνεγνχκελσλ λνε-
ηηθψλ έξγσλ (Ergazaki & Zogza, in press; Ergazaki & Zogza, 2007), εδψ δελ εκθαλίδνληαη 
ζεκαληηθέο ελλνηνινγηθέο δπζθνιίεο. Δπηπιένλ, νη δπάδεο καο αμηνπνηνχλ ζηε δηεξεχλεζε 
ηεο ζήξεπζεο, ηε λεναπνθηεζείζα γλψζε ηνπο γηα ηελ θακπχιε αχμεζεο, ηε θέξνπζα ηθαλφ-
ηεηα θαη ηνλ αληαγσληζκφ. 

Σέινο, θαίλεηαη φηη νη πξνζνκνηψζεηο ηνπ ινγηζκηθνχ γηα ην ηη κπνξεί λα ζπκβαίλεη ζε έλα 
νηθνζχζηεκα  είλαη δπλαηφλ λα ππνζηεξίμνπλ ηηο θνηηήηξηεο ζηελ νηθνδφκεζε επηρεηξεκά-
ησλ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη νη ίδηεο έρνπλ ηελ πξφζεζε θαη ηελ ηθαλφηεηα λα ηηο πξνζεγγί-
ζνπλ θξηηηθά. Ζ «Γπάδα ΗΗ», γηα παξάδεηγκα, αμηνινγεί πηζαλή αηηηνιφγεζε γηα ηε κείσζε 
ηνπ δσνπιαγθηνχ σο κε ηθαλνπνηεηηθή, επηθαινχκελε εχζηνρα ηα εκπεηξηθά δεδνκέλα κηαο 
πξνζνκνίσζεο, παξά ην γεγνλφο φηη ηελ κειέηεζε ζε άιιε θάζε ηνπ θχιινπ εξγαζίαο. Αληί-
ζεηα, ε «Γπάδα Η», φηαλ έξρεηαη αληηκέησπε κε ηελ αζπκβαηφηεηα ζεσξεηηθψλ πξνβιέςεσλ 
θαη πξνζνκνηψζεσλ, δελ εκπιέθεηαη απαξαίηεηα ζε επαλεμέηαζε ησλ πξψησλ ππφ ην θσο 
ησλ δεχηεξσλ.  
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Ζ ηάζε ησλ εθπαηδεπφκελσλ λα βιέπνπλ δηαδηθαζηηθά ηε ζπκκεηνρή ηνπο αθφκε θαη ζε ε-
λαιιαθηηθά καζεζηαθά πεξηβάιινληα, θαζψο θαη ε εγγελήο δπζθνιία ηεο ρξήζεο ησλ πξν-
ζνκνηψζεσλ σο εξγαιεία νηθνδφκεζεο γλψζεο, θαίλεηαη λα ππαγνξεχνπλ ηελ αλάγθε ελ-
ζάξξπλζεο αιιά θαη ζπζηεκαηηθήο ηνπο εθπαίδεπζεο γηα νπζηαζηηθή εκπινθή ζηελ πξνζσ-
πηθή ηνπο καζεζηαθή δηαδηθαζία.  
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ΠΔΡΙΛΖΦΖ: ηελ εξγαζία θαηαγξάθνληαη νη αληηιήςεηο παηδηψλ 12 εηψλ γηα ηνλ ηξφπν δεκη-
νπξγίαο θαη ελαιιαγήο ησλ επνρψλ θαη πεξηγξάθεηαη ε αλάπηπμε ελφο εθπαηδεπηηθνχ παθέ-
ηνπ κε ηε ρξήζε ςεθηαθνχ πιηθνχ θαηάιιεινπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ηδεψλ απηψλ. Αξρη-
θά, 83 καζεηέο/ξηεο 4 ηκεκάησλ η΄ ηάμεο ζπκπιήξσζαλ πξηλ ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε έλα 
αξρηθφ γξαπηφ εξσηεκαηνιφγην. Σα απνηειέζκαηα απφ ηε κειέηε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αμην-
πνηήζεθαλ γηα ηελ αλάπηπμε εθπαηδεπηηθνχ παθέηνπ, ην νπνίν πεξηέρεη πξνζνκνηψζεηο πνπ 
επηηξέπνπλ ζηνπο/ηο καζεηέο/ξηεο λα „ειέγμνπλ‟ θαη λα παξαηεξήζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηεο 
γεο θαη ηνπ ήιηνπ θαηά ηελ ελαιιαγή ησλ επνρψλ. Σν εθπαηδεπηηθφ παθέην ρξεζηκνπνηήζεθε 
γηα κηα θαηλνηνκηθή δηδαζθαιία ηνπ θαηλνκέλνπ ζηα 2 απφ ηα 4 ηκήκαηα ηεο η΄ ηάμεο, δεια-
δή ζε 44 καζεηέο/ξηεο, νη νπνίνη/εο εξγάζηεθαλ ζε κηθξέο νκάδεο ζηνπο Ζ/Τ ηνπ ζρνιείνπ 
ηνπο. Απφ ηα ζρήκαηα πνπ έθαλαλ ζε ηειηθφ εξσηεκαηνιφγην ηα 44 παηδηά, πξνέθπςε φηη ην 
ςεθηαθφ πιηθφ ηα βνήζεζε λα αλαπηχμνπλ νινθιεξσκέλεο αλαπαξαζηάζεηο θαη λα βειηηψ-

ζνπλ ηηο αληηιήςεηο ηνπο γηα ηνλ ηξφπν δεκηνπξγίαο ησλ επνρψλ. 

ΛΔΞΔΙ-ΚΛΔΙΓΙΑ: Φαηλφκελν ελαιιαγήο επνρψλ, ςεθηαθφ πιηθφ, πξνζνκνηψζεηο, εθπαη-
δεπηηθφ παθέην, ζρεδηαζηηθά έξγα, ηδέεο παηδηψλ, δεκνηηθφ ζρνιείν, ζπλεξγαηηθή κάζεζε 

 

 

ΔΙΑΓΧΓΖ 

χκθσλα κε ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα ηηο 
Φπζηθέο Δπηζηήκεο, ε δηδαζθαιία ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ελαιιαγήο ησλ επνρψλ πξνβιέπεηαη 
ζε δηάθνξεο ηάμεηο – Α΄, Β΄ θαη η΄ – ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ θαη ζπλδέεηαη κε ζέκαηα ζρεηη-
θά κε ην δηάζηεκα (π.ρ. κνληέιν πιαλεηηθνχ ζπζηήκαηνο, πεξηθνξά ηεο γεο γχξσ απφ ηνλ 
ήιην θαη πεξηζηξνθή γχξσ απφ ηνλ εαπηφ ηεο, θ.ά.), ην θπζηθφ πεξηβάιινλ (π.ρ. αιιαγέο ζηα 
θπηά αλά επνρή ηνπ έηνπο) θαη ην αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ (π.ρ. ζπλήζεηεο ησλ αλζξψπσλ 
κηαο πεξηνρήο αλάινγα κε ηελ επνρή ηνπ έηνπο). Δίλαη γεγνλφο φηη πξφθεηηαη γηα έλα αζηξν-
λνκηθφ θαηλφκελν πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ παηδηψλ, πνπ δνπλ ζην 
βφξεην ή ην λφηην εκηζθαίξην, αθνχ αλάινγα κε ηελ επνρή ηνπ έηνπο παξαηεξνχλ θαη ηα ίδηα 
δξακαηηθέο αιιαγέο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ φπνπ δηακέλνπλ, ελψ επεξεάδεηαη θαη ε θαζεκε-
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ξηλφηεηά ηνπο αλάινγα κε ηηο θαηξηθέο θαη ηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ θάζε 
επνρή. 

Απφ ηελ αλαζθφπεζε ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο πξνθχπηεη φηη νη καζεηέο/ξηεο δείρλνπλ 
ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζην λα θαηαλνήζνπλ ην θαηλφκελν ηεο ελαιιαγήο ησλ επνρψλ, ελψ 
εθθξάδνπλ κία πνηθηιία ελαιιαθηηθψλ αληηιήςεσλ αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν ή ηα αίηηα κεηά-
βαζεο απφ ηε κία επνρή ζηελ άιιε. ε έξεπλα ηνπ Baxter (1989), ε πην θνηλή αληίιεςε 
καζεηψλ/ξηψλ 9-16 ρξνλψλ είλαη φηη ε απφζηαζε ηεο γεο απφ ηνλ ήιην δεκηνπξγεί ηηο επν-
ρέο. Πνιιά παηδηά ζεσξνχλ φηη ην θαινθαίξη ε γε είλαη πην θνληά ζηνλ ήιην απφ φ,ηη ην ρεη-
κψλα, θαη απηφ είλαη ε αηηία ηνπ δεζηνχ θαηξνχ ην θαινθαίξη (Trumper, 2001, Chai & Chang, 
2005). Ο Sadler (1987) δηαπίζησζε φηη νη επηθξαηέζηεξεο ηδέεο ησλ παηδηψλ γηα ηελ αηηία 
πνπ πξνθαιεί ηηο επνρέο είλαη νη αθφινπζεο: α) ν θξχνο πιαλήηεο παίξλεη ζεξκφηεηα απφ 
ηνλ ήιην (9-10 εηψλ), β) ηα ζχλλεθα ηνπ ρεηκψλα ζηακαηνχλ ηε ζεξκφηεηα απφ ηνλ ήιην (11-
14 εηψλ), γ) ν ήιηνο βξίζθεηαη καθξηά ην ρεηκψλα (9-16 εηψλ), δ) ν ήιηνο θηλείηαη πξνο ηελ 
άιιε πιεπξά ηεο γεο (9-12 εηψλ), ε) νη αιιαγέο ζηα θπηά πξνθαινχλ ηηο επνρέο (10-12 εηψλ) 
θαη ζη) νη επνρέο εμεγνχληαη ζε ζρέζε κε ηε γσλία πνπ ζρεκαηίδεη ν άμνλαο ηεο γεο κε ηνλ 
ήιην (9-16 εηψλ). ε παξφκνηα κνληέια θαηέιεμε θαη έξεπλα ζηε Φηιαλδία κε 57 θνηηεηέο/ξηεο 
ππνςήθηνπο/εο δαζθάινπο/εο, αλαθνξηθά κε ηελ ελαιιαγή ησλ επνρψλ θαη ηηο αηηίεο πνπ 
πξνθαινχλ ηελ αιιαγή ηεο ζεξκνθξαζίαο ζε κηα πεξηνρή (Ojala, 1997). 

Οη Bakas θαη Mikropoulos (2003) δηεξεχλεζαλ ηηο ηδέεο παηδηψλ ειηθίαο 11-13 εηψλ θαη ηελ 
θαηαλφεζε ηνπο γηα ην θαηλφκελν ηεο ελαιιαγήο ησλ επνρψλ: νη καζεηέο/ξηεο εμέθξαζαλ ηηο 
απφςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ην γηαηί κηα πεξηνρή έρεη πεξηζζφηεξε δέζηε ην θαινθαίξη απφ φ,ηη 
ην ρεηκψλα. Απφ ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα πξνέθπςαλ νη αθφινπζεο θαηεγνξίεο απαληήζεσλ: 
α) ε γε είλαη πην θνληά ζηνλ ήιην θαηά ηελ επνρή ηνπ θαινθαηξηνχ, β) ν ήιηνο είλαη ςειά 
ζηνλ νπξαλφ, γ) αέξηεο κάδεο θαη ζαιάζζηα ξεχκαηα πξνθαινχλ ηηο δηαθνξέο ζηε ζεξκνθξα-
ζία, δ) νη αθηίλεο ηνπ ήιηνπ είλαη ζρεδφλ θάζεηεο ζε απηή ηελ πεξηνρή θαη ε) θαηά ηε δηάξθεηα 
ηνπ θαινθαηξηνχ ε εκέξα έρεη κεγαιχηεξε δηάξθεηα απφ ηε λχρηα. ηε ζπλέρεηα νη εξεπλεηέο 
ζρεδίαζαλ θαη αλέπηπμαλ έλα εηθνληθφ πεξηβάιινλ κε ηε ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ superscape 
VRT 5.60. Ζ εθαξκνγή μεθηλά κε έλαλ νδεγφ πινήγεζεο ζην ειηαθφ ζχζηεκα κέζσ ησλ 
πιαλεηψλ θαη κε θαηεχζπλζε πξνο ην ζχζηεκα ήιηνο – γε. Ο/Ζ ρξήζηεο/ξηα νδεγεί κε ην 
ρεηξηζηήξην ηνπ δηαζηεκνπινίνπ έλα εηθνληθφ δηαζηεκφπινην ην νπνίν θηλείηαη ζην δηάζηεκα, 
αιιάδεη νπηηθή γσλία ζέαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη „ειέγρεη‟ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εηθνληθνχ 
θφζκνπ (θιίζε ηνπ άμνλα ηεο γεο, ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο θαη πεξηθνξάο ηεο, θ.ά.). ηα απν-
ηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο επηζεκαίλεηαη φηη ην εθπαηδεπηηθφ απηφ εξγαιείν ππνζηήξημε ηε δη-
δαζθαιία αθεξεκέλσλ ελλνηψλ θαη θαηλνκέλσλ πνπ δελ κπνξνχλ λα πξνζεγγηζηνχλ ζε 
πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο.  

πλεπψο, πξνθχπηεη ε αλάγθε λα κειεηεζνχλ πην ζπζηεκαηηθά νη αληηιήςεηο ησλ παηδηψλ 
ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα ηνλ ηξφπν δεκηνπξγίαο ησλ επνρψλ. Δπηπιένλ, δηαθαί-
λεηαη ε αλάγθε λα αλαπηπρζεί ζχγρξνλν ςεθηαθφ πιηθφ, θαηάιιειν γηα καζεηέο/ξηεο δεκνηη-
θνχ, γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ ελ ιφγσ θαηλνκέλνπ. Καζψο, ε αλαπαξάζηαζε ηνπ πιαλεηηθνχ 
ζπζηήκαηνο, ησλ νπξάλησλ ζσκάησλ ηεο γεο θαη ηνπ ήιηνπ θαη ηεο θίλεζήο ηνπο, ηεο θιίζεο 
ηνπ άμνλα ηεο γεο θαη ηεο θιίζεο ησλ αθηίλσλ ηνπ ήιηνπ πνπ πξνζπίπηνπλ πάλσ ζηε γε 
αλάινγα κε ηε ζέζε ησλ ζσκάησλ απαηηνχλ ηε ρξήζε δπλακηθψλ πξνζνκνηψζεσλ πνπ επη-
ηξέπνπλ ζηνπο/ηο καζεηέο/ξηεο λα ειέγρνπλ θαη λα παξαηεξνχλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ζσκά-
ησλ πνπ κεηέρνπλ ζηα θαηλφκελα απηά. 
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ΜΔΘΟΓΟ 
ηφρνο ηεο έξεπλαο 

ηφρνο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε θαηαγξαθή ησλ αληηιήςεσλ ησλ παηδηψλ, ειηθίαο 12 
εηψλ, γηα ηνλ ηξφπν δεκηνπξγίαο θαη ελαιιαγήο ησλ επνρψλ, θαζψο θαη ε αλάπηπμε θαη αμην-
ιφγεζε ελφο θαηάιιεινπ εθπαηδεπηηθνχ παθέηνπ κε ηε ρξήζε ςεθηαθνχ πιηθνχ γηα ηελ επνη-
θνδνκεηηθή δηδαζθαιία ηεο ελαιιαγήο ησλ επνρψλ.  

Γείγκα  

Έιαβαλ κέξνο 83 καζεηέο/ξηεο ηεο η΄ δεκνηηθνχ (4 ηκήκαηα), νη νπνίνη/εο αξρηθά ζπκπιή-
ξσζαλ έλα γξαπηφ εξσηεκαηνιφγην, πξνθεηκέλνπ λα εθθξάζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο γηα ηα 
ππφ κειέηε θαηλφκελα. Απφ απηνχο/έο, νη 44 (2 ηκήκαηα) δηδάρζεθαλ ην θαηλφκελν κε ηε 
βνήζεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ςεθηαθνχ παθέηνπ. Μεηά ηε δηδαζθαιία απάληεζαλ ζε ηειηθφ 
εξσηεκαηνιφγην – ίδην κε ην αξρηθφ – γηα  λα δηαπηζησζεί εάλ θαη θαηά πφζν νη αληηιήςεηο 
ηνπο γηα ην θαηλφκελν βειηηψζεθαλ σο απνηέιεζκα ηεο δηδαζθαιίαο.  

Σν εθπαηδεπηηθφ παθέην γηα ηε δηδαζθαιία ηεο ελαιιαγήο ησλ επνρψλ  

ηε ζπλέρεηα πεξηγξάθεηαη κε ζπληνκία ην εθπαηδεπηηθφ παθέην ην νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε 

γηα ηε δηδαζθαιία ηεο ελαιιαγήο ησλ επνρψλ ζηελ η΄ ηάμε ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ. 

α) Σν ςεθηαθό πιηθό γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ελαιιαγήο ησλ επνρώλ  

Αλαπηχρζεθαλ ηξεηο πξνζνκνηψζεηο κε ηίηιν: «νη ηέζζεξηο επνρέο ηνπ ρξφλνπ ζηελ Διιά-
δα», «νη επνρέο θαη νη εκέξεο ηνπ ρξφλνπ» θαη «νη επνρέο θαη ε θιίζε ησλ αθηίλσλ ηνπ 
ήιηνπ» κε ζηφρν ηε „δπλακηθή αιιειεπίδξαζε‟ ησλ καζεηψλ/ξηψλ κε ην θαηλφκελν ηεο ελαι-
ιαγήο ησλ επνρψλ, δεδνκέλνπ φηη ην ςεθηαθφ πιηθφ ηνπο/ηο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα ειέγμνπλ 
θαη λα παξαηεξήζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ νπξάλησλ ζσκάησλ ηεο γεο θαη ηνπ ήιηνπ θαηά 
ηελ εμέιημε ηνπ θαηλνκέλνπ. Οη ηξεηο πξνζνκνηψζεηο πεξηγξάθνληαη ζηε ζπλέρεηα: 

1ε πξνζνκνίσζε: νη ηέζζεξηο επνρέο ηνπ ρξόλνπ ζηελ Διιάδα 

ηελ πξνζνκνίσζε «νη ηέζζεξηο επνρέο ηνπ ρξφλνπ ζηελ Διιάδα» (ρήκα 1) εκθαλίδεηαη ε 
γε λα πεξηθέξεηαη γχξσ απφ ηνλ ήιην θαη λα πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ ην λνεηφ ηεο άμνλα κε 
ζηαζεξή θιίζε πεξίπνπ 23ν. Καζψο ε γε θηλείηαη θαίλεηαη ζε ρσξηζηφ ζεκείν (θέληξν αξηζηε-
ξά) ε κεηαβνιή ηεο θιίζεο ησλ αθηίλσλ ηνπ ήιηνπ θαζψο πξνζπίπηνπλ ζηε γε. Σα παηδηά 
έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο έλα ρεηξηζηήξην (νξηδφληηα ξάβδν θαη πιήθηξν ρεηξηζκνχ ηαηλίαο 
video) γηα λα „ειέγρνπλ‟ ηελ εμέιημε ηεο πξνζνκνίσζεο. Καηαγξάθνπλ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο 
θαη ζπδεηνχλ γηα ηελ θιίζε ησλ αθηίλσλ ηνπ ήιηνπ ζε θάζε εκηζθαίξην αλάινγα κε ηελ επνρή 
ηνπ έηνπο. Δπηιέγνληαο ηε θξάζε «ε Διιάδα ζηνλ παγθφζκην ράξηε», εκθαλίδεηαη κε κηα 
θφθθηλε θνπθίδα ε ζέζε ηεο Διιάδαο πάλσ ζε νξηδφληηα αλαπαξάζηαζε ηεο γεο, ψζηε ηα 
παηδηά λα εληνπίζνπλ ηε ζέζε θαη ην εκηζθαίξην ζην νπνίν βξίζθεηαη ε ρψξα ηνπο. Δπηιέγν-
ληαο ηε θξάζε «νη επνρέο ηνπ ρξφλνπ ζηελ Διιάδα» ελαιιάζζνληαη ζηελ νζφλε εηθφλεο κε 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπία απφ ηηο ηέζζεξηο επνρέο ηνπ ρξφλνπ ζηελ Διιάδα. 

ηε 2ε πξνζνκνίσζε «νη επνρέο θαη νη εκέξεο ηνπ ρξφλνπ» (ρήκα 2), εκθαλίδεηαη θαη πάιη 
ε γε λα θηλείηαη γχξσ απφ ηνλ ήιην θαη ηνλ εαπηφ ηεο, ελψ ζε κηθξφηεξε αλαπαξάζηαζε πα-
ξνπζηάδεηαη ε θιίζε κε ηελ νπνία πξνζπίπηνπλ νη αθηίλεο ηνπ ήιηνπ πάλσ ζηε ζθαίξα ηεο 
γεο. Σν ελδηαθέξνλ εζηηάδεηαη θπξίσο ζηε ζέζε ηεο γεο, κε ηε δεδνκέλε θιίζε ηνπ άμνλά ηεο, 
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θαη ζηελ θιίζε ησλ αθηίλσλ ηνπ ήιηνπ ζηελ πεξηνρή ηεο Διιάδαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ελαι-
ιαγήο ησλ επνρψλ. 

 
ρήκα 1:  Οζφλε ηεο πξνζνκνίσζεο «νη ηέζζεξηο επνρέο ηνπ ρξφλνπ ζηελ Διιάδα» 

2ε πξνζνκνίσζε: νη επνρέο θαη νη εκέξεο ηνπ ρξόλνπ 

 
ρήκα 2:  Οζφλε ηεο  πξνζνκνίσζεο «νη επνρέο θαη νη εκέξεο ηνπ ρξφλνπ» 

 Ηδηαίηεξα εκθαλείο είλαη νη θάζεηο ηεο «θζηλνπσξηλήο ηζεκεξίαο» (23/9, ίζε δηάξθεηα εκέ-
ξαο-λχρηαο), ηνπ «ρεηκεξηλνχ ειηνζηαζίνπ» (21/12, ε κεγαιχηεξε δηάξθεηα ηεο λχρηαο ζην 
βφξεην εκηζθαίξην), ηεο «εαξηλήο ηζεκεξίαο» (21/3, ίζε δηάξθεηα εκέξαο-λχρηαο) θαη ηνπ 
«ζεξηλνχ ειηνζηαζίνπ» (21/6, ε κεγαιχηεξε δηάξθεηα ηεο εκέξαο ζην βφξεην εκηζθαίξην). 
Κάζε θνξά πνπ ε γε δηέξρεηαη απφ έλα απφ ηα ζεκεία απηά εκθαλίδεηαη κηα νξηδφληηα γξακ-
κή πνπ ζπλδέεη ην ζεκείν απηφ κε ην απέλαληί ηνπ (ζην ρήκα 2 ην ρεηκεξηλφ κε ην ζεξηλφ 
ειηνζηάζην). 
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3ε πξνζνκνίσζε: νη επνρέο θαη ε θιίζε ησλ αθηίλσλ ηνπ ήιηνπ 

ηφρνο ηεο πξνζνκνίσζεο «νη επνρέο θαη ε θιίζε ησλ αθηίλσλ ηνπ ήιηνπ» (ρήκα 3) είλαη λα 
βνεζήζεη ηα παηδηά λα αλαπηχμνπλ νινθιεξσκέλεο αλαπαξαζηάζεηο γηα ηε δξάζε ησλ αθηί-
λσλ ηνπ ήιηνπ ζην βφξεην θαη λφηην εκηζθαίξην θαηά ηελ ελαιιαγή ησλ επνρψλ: δηαθξίλνπλ 
κέξνο ηνπ πιαλεηηθνχ ζπζηήκαηνο, φπνπ εκθαλίδεηαη ε ειιεηπηηθή ηξνρηά ηεο γεο θαη ε θιίζε 
ηνπ άμνλά ηεο. πδεηνχλ γηα ηελ απφζηαζε ηνπ ήιηνπ απφ ηε γε, αλά επνρή, θαη δηαηππψ-
λνπλ πξνβιέςεηο γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πηζηεχνπλ φηη θηάλνπλ/ πξνζπίπηνπλ νη αθηί-
λεο ηνπ ήιηνπ ζηα δχν εκηζθαίξηα ηεο γεο. Καζψο ε γε πεξηθέξεηαη γχξσ απφ ηνλ ήιην, νη 
επνρέο ζηελ Διιάδα ελαιιάζζνληαη θαη πξνβάιινληαη ελδεηθηηθέο θσηνγξαθίεο απφ ηηο 
αιιαγέο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ αλά επνρή. 

 

ρήκα 3:  Οζφλε ηεο πξνζνκνίσζεο «νη επνρέο θαη ε θιίζε ησλ αθηίλσλ ηνπ ήιηνπ» 

ην πάλσ αξηζηεξφ κέξνο ηεο νζφλεο απεηθνλίδεηαη, ζε κεγαιχηεξν κέγεζνο, ε γήηλε ζθαίξα 
λα πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ ηνλ εαπηφ ηεο θαη λα θσηίδεηαη απφ ηνλ ήιην. Πάλσ ζηε γε δηα-
θξίλνληαη νη 5 πην γλσζηνί παξάιιεινη θχθινη: ηζεκεξηλφο, ηξνπηθφο ηνπ θαξθίλνπ, αξθηηθφο 
θχθινο, ηξνπηθφο ηνπ αηγφθεξσ, αληαξθηηθφο θχθινο. Σα παηδηά κπνξνχλ λα ζηακαηήζνπλ 
ηελ εμέιημε ηεο πξνζνκνίσζεο, παηψληαο ην πιήθηξν ζην θάησ κέξνο ηνπ πιαηζίνπ θαη λα 
παξαηεξήζνπλ πην ζπζηεκαηηθά ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζσκάησλ πνπ παίξλνπλ κέξνο ζην 
θαηλφκελν. Αλαδεηνχλ ηα ηκήκαηα ηεο γεο φπνπ βξίζθεηαη ε Διιάδα θαη ε Απζηξαιία, κειε-
ηνχλ ηελ θιίζε ηνπ άμνλά ηεο, ζπδεηνχλ γηα ηε δηαθνξεηηθή θιίζε (γσλία πξφζπησζεο) ησλ 
ειηαθψλ αθηίλσλ ζε θαζεκία απφ ηηο δχν πεξηνρέο απηέο θαη νδεγνχληαη ζε ζπκπεξάζκαηα 
γηα ηνλ ηξφπν δεκηνπξγίαο ησλ επνρψλ. 

Πξνθεηκέλνπ ηα παηδηά λα αληηιεθζνχλ κε πιεξέζηεξν ηξφπν ην ππφ κειέηε θαηλφκελν, ζην 
θάησ αξηζηεξφ κέξνο ηεο νζφλεο απεηθνλίδεηαη ε ζθαίξα ηεο γεο ζε κεγέζπλζε, κε ηε δξάζε 
ησλ αθηίλσλ ηνπ ήιηνπ αλά πεξηνρή. Σα παηδηά κπνξνχλ λα δηαθξίλνπλ φηη νη αθηίλεο ηνπ 
ήιηνπ έρνπλ κεγαιχηεξε δξάζε ζηελ πεξηνρή γχξσ απφ ηνλ Ηζεκεξηλφ, γηαηί εθεί πξνζπί-
πηνπλ ζρεδφλ θάζεηα θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, ελψ ε δξάζε ηνπο είλαη κηθξφηεξε 
ζηνπο πφινπο, επεηδή πξνζπίπηνπλ πιάγηα, κε θιίζε. Έηζη, ηα παηδηά ζπδεηνχλ γηα ηελ 
θιίζε ησλ ειηαθψλ αθηίλσλ αλά επνρή ζηελ Διιάδα θαη ηελ Απζηξαιία, πνπ βξίζθνληαη ζε 
δηαθνξεηηθφ εκηζθαίξην, θαη επηρεηξνχλ λα εμεγήζνπλ ηηο δηαθνξέο ζεξκνθξαζίαο ζηηο δχν 
πεξηνρέο. Καζψο ζηελ Διιάδα ην ρεηκψλα νη ειηαθέο αθηίλεο πέθηνπλ πιάγηα, ε δξάζε ηνπο 
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είλαη κηθξή θαη ε ζεξκνθξαζία ζηελ πεξηνρή κεησκέλε, ελψ ηελ ίδηα πεξίνδν ε Απζηξαιία 
δηαλχεη ηελ επνρή ηνπ θαινθαηξηνχ, φρη επεηδή κηθξαίλεη ε απφζηαζή ηεο απφ ηνλ ήιην, αιιά 
επεηδή νη ειηαθέο αθηίλεο πξνζπίπηνπλ ζρεδφλ θάζεηα θαη ε ζεξκνθξαζία είλαη απμεκέλε. 

ην θάησ δεμηφ κέξνο ηεο νζφλεο απεηθνλίδεηαη θαη ε δηαδξνκή πνπ αθνινπζεί ν ήιηνο ζε 
θάζε επνρή ηνπ έηνπο, έηζη φπσο απηή γίλεηαη νξαηή απφ παξαηεξεηή πάλσ ζηε γε. Σα παη-
δηά ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνχ ζε κηα πεξηνρή, ν ήιηνο δηαλχεη ηε 
κεγαιχηεξε δηαδξνκή ηεο πνξείαο ηνπ θαη βξίζθεηαη ζην κεγαιχηεξν χςνο απφ ηε γε. Απηφ 
ζεκαίλεη φηη ε δηάξθεηα ηεο εκέξαο είλαη κεγαιχηεξε απφ ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο. Αληίζηνηρα, 
θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ ρεηκψλα, ν ήιηνο δηαλχεη ηε κηθξφηεξε δηαδξνκή ηεο πνξείαο ηνπ θαη 
βξίζθεηαη ζην κηθξφηεξν χςνο απφ ηε γε, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη ε δηάξθεηα ηεο λχρηαο 
είλαη κεγαιχηεξε απφ ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο. 

β) Σν ζπλνδεπηηθό πιηθό γηα ηε δηδαζθαιία ηεο ελαιιαγήο ησλ επνρώλ  

Σα απνηειέζκαηα ηεο πξν-έξεπλαο αμηνπνηήζεθαλ γηα ηελ αλάπηπμε ελφο εθπαηδεπηηθνχ 
παθέηνπ ην νπνίν πεξηιακβάλεη: α) θχιιν εξγαζίαο γηα ην/ε καζεηή/ξηα, φπνπ πξνηείλεηαη ε 
ρξήζε θαηάιιεισλ πξνζνκνηψζεσλ, β) ζπκβνπιεπηηθφ νδεγφ γηα ηνλ/ελ εθπαηδεπηηθφ, φπνπ 
δίλνληαη πξφζζεηεο νδεγίεο θαη πιεξνθνξίεο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο ελφηεηαο θαη γ) θπιιάδην 
ηερληθψλ νδεγηψλ, φπνπ γίλεηαη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο θάζε πξνζνκνίσζεο, ησλ ηερλη-
θψλ ηεο ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηνπ ηξφπνπ αμηνπνίεζήο ηεο απφ ηα παηδηά.  

Σν θχιιν εξγαζίαο μεθηλά κε κηα ζχληνκε ηζηνξία δχν κηθξψλ παηδηψλ, ηνπ Αζηέξε θαη ηεο 
Οπξαλίαο, πνπ ζέηνπλ έλα πξφβιεκα πξνο ζπδήηεζε ζηνπο/ηο καζεηέο/ξηεο – ηε δηαθνξά 
ζεξκνθξαζίαο κεηαμχ Διιάδαο θαη Απζηξαιίαο θαηά ην κήλα Γεθέκβξην – πξνθεηκέλνπ ε 
εηζαγσγή ζηε λέα ελφηεηα λα γίλεη κε επράξηζην θαη ελδηαθέξνληα ηξφπν. ηελ πξψηε ελφηε-
ηα δξαζηεξηνηήησλ (Α), νη καζεηέο/ξηεο πξαγκαηνπνηνχλ αηνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο εθθξάδν-
ληαο ηηο πξνζσπηθέο ηνπο απφςεηο γηα ην θαηλφκελν ηεο ελαιιαγήο ησλ επνρψλ. Μία απφ ηηο 
δξαζηεξηφηεηεο απηέο είλαη έλα ζρεδηαζηηθφ έξγν ην νπνίν θαινχληαη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ 
πξνθεηκέλνπ λα εμεγήζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο γηα ην πψο δεκηνπξγνχληαη νη επνρέο ζε δχν 
πεξηνρέο πνπ αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθφ εκηζθαίξην ηεο γεο ηελ Διιάδα θαη ηελ Απζηξαιία. 
ηε δεχηεξε ελφηεηα δξαζηεξηνηήησλ (Β), ηα παηδηά εξγάδνληαη ζε νκάδεο ησλ 2-3 αηφκσλ 
ζηνλ Ζ/Τ αμηνπνηψληαο ηηο πξνζνκνηψζεηο θαη ην ζπλνδεπηηθφ πιηθφ πνπ αλαπηχρζεθε γηα 
ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. ηελ ηξίηε ελφηεηα δξαζηεξηνηήησλ (Γ), νη καζεηέο/ξηεο 
ρξεζηκνπνηνχλ ην πξφγξακκα ηνπ θεηκελνγξάθνπ γηα λα ζρεκαηίζνπλ κία αθξνζηηρίδα κε 
βάζε ζέκαηα απφ ην θαηλφκελν ηεο ελαιιαγήο ησλ επνρψλ πνπ πξνηείλνληαη απφ ηνπο/ηο 
ζπγγξαθείο. Ζ θάζε νκάδα εθηππψλεη ηε δηθή ηεο αθξνζηηρίδα, ηε κνηξάδεη ζηηο ππφινηπεο 
νκάδεο γηα λα ζπκπιεξσζεί θαη αθνινπζεί ζπδήηεζε ζηελ ηάμε γηα ηηο απαληήζεηο πνπ δφ-
ζεθαλ ζε θαζεκία απφ απηέο. 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ-ΤΕΖΣΖΖ 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ελδεηθηηθά ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ αλάιπζε ησλ ζρεδηαζηη-
θψλ έξγσλ ησλ καζεηψλ/ξηψλ. Ζ εξψηεζε έρεη σο αθνινχζσο: 

Κάλε έλα ζρήκα γηα λα δείμεηο ηη λνκίδεηο φηη ζπκβαίλεη κε ηηο αθηίλεο ηνπ ήιηνπ, ψζηε ε Δι-
ιάδα θαη ε Απζηξαιία λα έρνπλ δηαθνξεηηθή ζεξκνθξαζία θαηά ην κήλα Γεθέκβξην. ηφρνο 
ηεο εξψηεζεο ήηαλ λα θαηαγξαθνχλ νη αξρηθέο αληηιήςεηο ησλ παηδηψλ γηα ην ππφ κειέηε 



624  ΔΓΗΦΔ 2008  

 

θαηλφκελν θαη λα δηαπηζησζεί εάλ θαη πψο νη ηδέεο απηέο κεηαβιήζεθαλ σο απνηέιεζκα ηεο 
δηδαζθαιίαο κε ηε βνήζεηα ησλ πξνζνκνηψζεσλ πνπ αλαθέξζεθαλ.   

 

 

 

Απφ ηε κειέηε ησλ ζρεδηαζηηθψλ έξγσλ 
θάλεθε φηη πξηλ ηε δηδαζθαιία ηα παηδηά 
είραλ πνηθίιεο ελαιιαθηηθέο αληηιήςεηο γηα 
ηνλ ηξφπν δεκηνπξγίαο ησλ επνρψλ. Αξθε-
ηά (23) ζρεδίαζαλ ίδηεο αθηίλεο θσηφο λα 
πξνζπίπηνπλ ζην βφξεην θαη ζην λφηην 
εκηζθαίξην ηεο γεο (ρήκα 4).  

ρήκα 4 

Άιια (20) δπζθνιεχηεθαλ λα αλαπαξαζηή-
ζνπλ ηελ πξφζπησζε ησλ ειηαθψλ αθηί-
λσλ ζηα δχν γήηλα εκηζθαίξηα θαη ζρεδία-
ζαλ ηε γε θαη ηνλ ήιην ρσξίο αθηίλεο ελδηά-
κεζα (ρήκα 5). 

 
ρήκα 5 

Άιια 22 παηδηά θαληάδνληαη φηη θαηά ηελ 
πεξίνδν ηνπ θαινθαηξηνχ ε Απζηξαιία 
βξίζθεηαη πην θνληά ή απέλαληη απφ ηνλ 
ήιην θαη γηα ην ιφγν απηφ έρεη απμεκέλε 
ζεξκνθξαζία (ρήκα 6) ή φηη νη αθηίλεο ηνπ 
ήιηνπ πξνζπίπηνπλ κφλν ζηελ πεξηνρή 
πνπ δηαλχεη ηε ζπγθεθξηκέλε επνρή. 

 

 

ρήκα 6 

Ζ άπνςε απηή ζπλαληάηαη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία (Baxter, 1989, Trumper, 2001, Bakas 
& Mikropoulos, 2003, Chai & Chang, 2005). Άιια 5 παηδηά ρξεζηκνπνίεζαλ ην κνληέιν 
ηνπ πιαλεηηθνχ ζπζηήκαηνο παξνπζηάδνληαο ηνλ ήιην θαη ηε γε ζε ιάζνο ζέζεηο θαη απν-
ζηάζεηο, ελψ άιια 3 ζρεδίαζαλ ιαλζαζκέλα ηηο ειηαθέο αθηίλεο λα πξνζπίπηνπλ θάζεηα 
ζηελ Διιάδα θαη πιάγηα ζηελ Απζηξαιία. 

Μφιηο 5 παηδηά επηρείξεζαλ λα αλαπαξα-
ζηήζνπλ κε νινθιεξσκέλν ηξφπν ηε δεκη-
νπξγία ησλ επνρψλ ζηηο δχν πεξηνρέο 
(ρήκα 7), ελψ 5 παηδηά δελ έδσζαλ θακία 
απάληεζε. 

 
ρήκα 7 
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ρήκα 8 

 
ρήκα 9 

Απφ ηα ζρήκαηα πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ ηα παηδηά κεηά ηε δηδαζθαιία έγηλε θαλεξφ φηη νη 
πξνζνκνηψζεηο πνπ ρεηξίζηεθαλ ηα βνήζεζαλ λα αλαπηχμνπλ απνδεθηά θαη νινθιεξσκέλα 
λνεηηθά κνληέια γηα ηνλ ηξφπν δεκηνπξγίαο ησλ επνρψλ ζηελ Διιάδα θαη ηελ Απζηξαιία. Σα 
35 απφ ηα 44 παηδηά ζρεδίαζαλ ηηο ειηαθέο αθηίλεο λα πξνζπίπηνπλ θάζεηα ζην λφηην εκη-
ζθαίξην, ζηελ Απζηξαιία, θαη πιάγηα ζην βφξεην εκηζθαίξην, ζηελ Διιάδα (ρήκαηα 8, 9). 
Λίγα παηδηά (3) ζπλέρηζαλ λα ζρεδηάδνπλ ίδηεο αθηίλεο θσηφο ζηα δχν εκηζθαίξηα, 3 δσγξά-
θηζαλ αθηίλεο λα εμέξρνληαη απφ ηνλ ήιην ρσξίο φκσο λα νινθιεξψλνπλ ηελ πνξεία ηνπο ζε 
θάπνην ζεκείν ηεο γεο θαη 2 παηδηά ζπλέρηζαλ λα ππνζηεξίδνπλ φηη κφλν ζηελ Απζηξαιία 
πξνζπίπηνπλ αθηίλεο θσηφο ιφγσ ηεο επνρήο ηνπ θαινθαηξηνχ.   

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έγηλε θαλεξφ φηη ην λέν καζεζηαθφ πεξηβάιινλ πνπ δηα-
κνξθψζεθε κε ηε ρξήζε πξνζνκνηψζεσλ θαη ζπλνδεπηηθνχ πιηθνχ ζπλέβαιε ζηε βειηίσζε 
ησλ ελαιιαθηηθψλ αληηιήςεσλ ησλ παηδηψλ γηα ηνλ ηξφπν δεκηνπξγίαο θαη ελαιιαγήο ησλ 
επνρψλ. Σα παηδηά εξγάζηεθαλ ζε νιηγνκειείο νκάδεο κε ηε ρξήζε θαηάιιεινπ ςεθηαθνχ 
θαη έληππνπ πιηθνχ θαη αμηνπνίεζαλ ηηο πξνζνκνηψζεηο, νη νπνίεο απνηέιεζαλ δπλακηθά 
κνληέια εμέιημεο θαη εκθάληζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ελαιιαγήο ησλ επνρψλ. Απηφ ζεκαίλεη 
φηη ε δηδαζθαιία ηεο αλαπαξάζηαζεο ηνπ πιαλεηηθνχ ζπζηήκαηνο, ησλ νπξάλησλ ζσκάησλ 
ηεο γεο θαη ηνπ ήιηνπ θαη ηεο θίλεζήο ηνπο, ηεο θιίζεο ηνπ άμνλα ηεο γεο θαη ηεο θιίζεο ησλ 
ειηαθψλ αθηίλσλ θαζψο πξνζπίπηνπλ ζηελ επηθάλεηα ηεο γεο, ππνβνεζείηαη ζεκαληηθά απφ 
ηε ρξήζε πξνζνκνηψζεσλ πνπ επηηξέπνπλ ζηα παηδηά λα κειεηήζνπλ ηελ εμέιημε ηνπ θαηλν-
κέλνπ ηεο ελαιιαγήο ησλ επνρψλ, ειέγρνληαο θαη παξαηεξψληαο ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ζσ-
κάησλ πνπ παίξλνπλ κέξνο ζε απηφ. 
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Σν εθπαηδεπηηθφ παθέην πνπ αλαπηχρζεθε θξίλεηαη θαηάιιειν γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ θαηλν-
κέλνπ ηεο ελαιιαγήο ησλ επνρψλ απφ καζεηέο/ξηεο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ, ελψ ηα απνηε-
ιέζκαηα δείρλνπλ φηη κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ζε ζπλζήθεο πξαγκαηηθήο ηάμεο θαη λα ζπκβά-
ιεη ζηελ νηθνδφκεζε ηεο λέαο γλψζεο απφ ηα παηδηά. 

Δπραξηζηίεο: 

Θα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε ζεξκά ηνπο ζπλαδέιθνπο εθπαηδεπηηθνχο θ. Αλδξεάδε Α. πνπ 
ζπκκεηείρε ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε ησλ πξνζνκνηψζεσλ θαη ηνλ θ. αρηλίδε Κ. γηα 
ηε δηδαθηηθή αμηνπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ παθέηνπ ζε δχν ηκήκαηα η΄ ηάμεο.   
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ΠΔΡΙΛΖΦΖ: ινη έρνπκε ζπλεζίζεη ζηελ ηδέα φηη ε αληηκεηψπηζε ελφο πξνβιήκαηνο ζηε 
ζρνιηθή Φπζηθή ζεκαίλεη νπσζδήπνηε καζεκαηηθφο θνξκαιηζκφο θαη επίιπζε ησλ αληί-
ζηνηρσλ εμηζψζεσλ. Μήπσο φκσο πξέπεη λα μεθχγνπκε απφ απηή ηε ινγηθή θαη λα πηνζεηή-
ζνπκε θη άιια εξγαιεία, πιελ ησλ Μαζεκαηηθψλ, γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ Φπζηθήο; 
Σέηνηα εξγαιεία είλαη ην εξγαζηήξην (θιαζηθφ ή ζπγρξνληθφ), ε πξνζνκνίσζε θαη γεληθά νη 
Νέεο Σερλνινγίεο (ΝΣ). ηελ παξνχζα εηζήγεζε πξνηείλεηαη ε ρξήζε ησλ ΝΣ ζηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ Φπζηθήο θαη ηα πιενλεθηήκαηά ηεο. 

ΛΔΞΔΙ-ΚΛΔΙΓΙΑ: πξφβιεκα, επίιπζε, λέεο ηερλνινγίεο, εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ, πξνζνκνί-
σζε, ζπγρξνληθφ εξγαζηήξην. 

 

ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΚΑΙ ΛΤΖ 

ηελ παξνχζα ελφηεηα ζα γίλεη κηα ζχληνκε παξνπζίαζε ησλ ελλνηψλ “πξφβιεκα” θαη 
“επίιπζε πξνβιήκαηνο” γεληθά θαη εηδηθφηεξα ζηε ζρνιηθή Φπζηθή. 

Φάρλνληαο γηα ην ιήκκα “πξφβιεκα” ζε έλα ιεμηθφ (Μέγα Λεμηθφ ηεο Διιεληθήο Γιψζζαο 
2005) βξίζθνπκε φηη πξφβιεκα είλαη κηα πξφηαζε κε ηελ νπνία παξέρνληαη νξηζκέλεο γλσ-
ζηέο έλλνηεο θαη δεηείηαη ε εχξεζε άιισλ, άγλσζησλ, κε ηελ εθαξκνγή καζεκαηηθψλ ή 
άιισλ επηζηεκνληθψλ δηεξγαζηψλ. Δπίζεο γηα ην ιήκκα “επίιπζε” (πξνβιήκαηνο) βξίζθνπ-
κε ηα αθφινπζα: 1. ε ελέξγεηα θαη ην απνηέιεζκα ηνχ ιχλσ· 2. ε εχξεζε ηνπ δεηνχκελνπ ζε 
θάπνην πξφβιεκα ή αίληγκα ή ε εμήγεζε αθαηαλφεηνπ θαηλνκέλνπ· 3. (καζ.) ε δηαδηθαζία 
γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ελφο απνηειέζκαηνο, πνπ κπνξεί λα έρεη ηε κνξθή ελφο αξηζκνχ, 
κηαο ζπλάξηεζεο ή κηαο έθθξαζεο θαη πνπ είλαη ζπλέπεηα ησλ πξνυπνζέζεσλ ελφο καζεκα-
ηηθνχ πξνβιήκαηνο. Υξεζηκνπνηψληαο ηνλ πξνεγνχκελν νξηζκφ ηνπ πξνβιήκαηνο θαη εμεηδη-
θεχνληάο ηνλ γηα ην πξφβιεκα ζηε ζρνιηθή Φπζηθή κπνξνχκε λα πνχκε φηη είλαη ε πεξηγξα-
θή ή ε παξνπζίαζε κηαο θαηάζηαζεο ζηελ νπνία εκπιέθνληαη (ξεηά ή άξξεηα) θπζηθέο 
έλλνηεο θαη ζηε ζπλέρεηα δεηείηαη ε εξκελεία / αηηηνιφγεζε κηαο ζπκπεξηθνξάο ή ζπλεζέζηε-
ξα ν ππνινγηζκφο ελφο θπζηθνχ κεγέζνπο. ρεηηθά κε ηνλ δεχηεξν νξηζκφ κπνξνχκε λα πνχ-
κε φηη ε επίιπζε ελφο πξνβιήκαηνο ζρνιηθήο Φπζηθήο πεξηιακβάλεη ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ 
ελεξγεηψλ πνπ απαηηνχληαη, ηελ αθξηβή πινπνίεζε απηψλ ησλ ελεξγεηψλ, ηε νξζή δηαηχπσ-
ζε ηεο απάληεζεο θαη ηνλ αληηθεηκεληθφ έιεγρφ ηεο (θάηη πνπ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο δελ 
γίλεηαη). Γηα ηελ επίιπζε ελφο πξνβιήκαηνο κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε θάπνηα εξγα-
ιεία, λνεηηθά ή / θαη πιηθά θαη φρη απνθιεηζηηθά ηα Μαζεκαηηθά. Απηφ δηαπηζηψλεηαη θαη απφ 
ηνλ πξνεγνχκελν νξηζκφ ηνπ πξνβιήκαηνο, ζην ιεμηθφ. Αληίζεηα ε ρξεζηκνπνίεζε Μαζεκα-
ηηθψλ γηα ηελ επίιπζε πξνβιήκαηνο παξαπέκπεη ζπλήζσο ζε καζεκαηηθφ πξφβιεκα, ρσξίο 
βέβαηα λα απνθιείνληαη θαη πξνβιήκαηα Φπζηθήο ζε επίπεδν κνληέισλ. 
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Έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο αξθεηψλ Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ (θαη ηνπ Διιεληθνχ) είλαη λα 
θαιιηεξγήζνπλ νη καζεηέο ηνλ επηζηεκνληθφ ηξφπν ζθέςεο (Unesco 1980). Με ηνλ φξν απηφ 
ελλννχκε ηελ ηάζε ηνπ αηφκνπ λα παίξλεη απνθάζεηο πνπ βαζίδνληαη ζε αληηθεηκεληθά δεδν-
κέλα λα παξαηεξεί πξνζεθηηθά, λα εξεπλά ηα αίηηα θαη λα ηα ζπζρεηίδεη κε ηα απνηειέζκαηα. 
Απηφο πνπ ζθέπηεηαη επηζηεκνληθά έρεη ηελ ηάζε λα αλαβάιεη ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ 
κέρξηο φηνπ ζπγθεληξσζνχλ αξθεηά ζηνηρεία. Δμαθξηβψλεη πξαγκαηηθά δεδνκέλα κε ηελ 
παξαηήξεζε θαη ηνλ πεηξακαηηθφ έιεγρν θαη φρη κε ηελ πξνζθπγή ζηηο απζεληίεο. Σν Γηαζε-
καηηθφ Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδψλ (2003) ζρεηηθά κε ηνπο ζθνπνχο ηεο εθπαί-
δεπζεο νξίδεη: … νη ζηφρνη ζα κπνξνχζαλ επίζεο λα νκαδνπνηεζνχλ κε βάζε ηξεηο άμνλεο, 
θνηλνχο γηα φιεο ηηο βαζκίδεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο. Οη άμνλεο απηνί είλαη: i) γλψζε θαη 
κεζνδνινγία, ii) ζπλεξγαζία θαη επηθνηλσλία θαη iii) ζρέζε ηεο επηζηήκεο ή ηεο ηέρλεο κε ηελ 
θαζεκεξηλή δσή. Ο πξψηνο άμνλαο αθνξά ηε γλψζε, ηηο λνεηηθέο δεμηφηεηεο, ηηο δεμηφηεηεο 
ρεηξηζκνχ θαζψο θαη ηηο δεμηφηεηεο ζρεηηθά κε ηηο κεζφδνπο πνπ πξνζηδηάδνπλ ζηελ πξνζέγ-
γηζε δηαθνξεηηθψλ επηζηεκνληθψλ ή άιισλ πεδίσλ, πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν καζεηήο 

νινθιεξψλνληαο ηηο ζπνπδέο ηνπ ζηελ θάζε βαζκίδα. 

πλνςίδνληαο ζα πξέπεη λα μεθαζαξίζνπκε ζηνπο καζεηέο φηη ε επηινγή εξγαιείνπ γηα ηελ 
επίιπζε ελφο πξνβιήκαηνο εμαξηάηαη βέβαηα θαη απφ ηε δηαηχπσζε ηνπ πξνβιήκαηνο αιιά 
είλαη θπξίσο δηθή ηνπο επηινγή. Σα εξγαιεία πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ είλαη: 

Σα Μαζεκαηηθά φηαλ ην πξφβιεκα αλαθέξεηαη ζηελ πεξηγξαθή ελφο θπζηθνχ ζπζηήκα-
ηνο κέζσ κνληέινπ. Π.ρ.: Να ππνινγίζεηε ηνλ ρξφλν αλφδνπ ελφο ζεκεηαθνχ ζψκαηνο 
πνπ εθηνμεχεηαη θαηαθφξπθα ζην νκνγελέο πεδίν βαξχηεηαο ηεο Γεο κε αξρηθή ηαρχηεηα 
π0=10m/s. Να κελ ιάβεηε ππφςε ηελ αληίζηαζε ηνπ αέξα. Γίλεηαη g=10m/s2. 

Σν πξαγκαηηθφ πείξακα πνπ κπνξεί λα γίλεη κε θιαζηθφ ή ζπγρξνληθφ εξγαζηήξην. Π.ρ.: 
Πνηα είλαη ε κέγηζηε επηηάρπλζε ησλ καζεηψλ ηεο ηάμεο καο φηαλ μεθηλνχλ απφ ηελ εξε-
κία γηα λα ηξέμνπλ 100 κέηξα; 

Ζ ρξήζε πξνζνκνίσζεο (κνληέινπ) πνπ πξνζεγγίδεη έσο θάπνην ζεκείν ηελ πξαγκαηη-
θφηεηα. Π.ρ.: Γηα λα πεηάμνπκε κηα πέηξα φζν γίλεηαη πην καθξηά κε πνηα γσλία πξέπεη 
λα ηελ εθηνμεχζνπκε, φηαλ δελ θπζά αέξαο; 

Υξεζηκνπνηψληαο ην ηξίην εξγαιείν νη καζεηέο ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη ε απάληεζε πνπ δίλνπλ 
είλαη πξνζεγγηζηηθή ιφγσ ησλ νξίσλ εθαξκνγήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνζνκνίσζεο (βήκα 
κεηαβνιήο κεηαβιεηήο, δπλαηφηεηα απνδνρήο ή αγλφεζεο κνληεινπνηεκέλεο παξακέηξνπ, 
αθξίβεηα απεηθφληζεο θ.ιπ.). Απηφ δελ κεηψλεη ηελ αμία ηεο ιχζεο αθνχ θαη νη επηζηήκνλεο 
θάλνπλ θάηη αληίζηνηρν, δειαδή ρξεζηκνπνηνχλ θάπνηα κνληέια απφ ηα ήδε ππάξρνληα γηα 
λα επηιχζνπλ πξνβιήκαηα θαη πνιιέο θνξέο δηαπηζηψλνπλ φηη ηα ππάξρνληα κνληέια δελ 
επαξθνχλ, ρξεηάδνληαη ηξνπνπνίεζε / βειηίσζε . 

Γηεξσηήζεθε θαλείο άξαγε γηαηί πξνηηκνχκε φινη ηνλ καζεκαηηθφ θνξκαιηζκφ ζηελ επίιπζε 
ελφο πξνβιήκαηνο ζρνιηθήο Φπζηθήο; Μηα απάληεζε είλαη ε αθφινπζε: Σα πξνβιήκαηα 
Φπζηθήο, πνπ ππάξρνπλ ζηα ζρνιηθά βηβιία θαη θαινχληαη νη καζεηέο λα επηιχζνπλ, εκπε-
ξηέρνπλ ηα ίδηα ζε πνιχ κεγάιν πνζφ ηνλ καζεκαηηθφ θνξκαιηζκφ. Γειαδή έλα πξφβιεκα 
δηαηππψλεηαη κε ηέηνηνλ ηξφπν (καζεκαηηθά ζχκβνια, αιγεβξηθέο ηηκέο, ηχπνπο) ψζηε αλα-
πφθεπθηα λα νδεγεί ηνλ καζεηή ζηελ πηνζέηεζε ησλ καζεκαηηθψλ σο κνλαδηθνχ εξγαιείνπ 
γηα ηελ επίιπζή ηνπ. Αιιά θαη νη εξσηήζεηο πνπ απεπζχλνληαη ζηνλ καζεηή αξθεηέο θνξέο, 
επηπρψο φρη ηηο πεξηζζφηεξεο, αλαθέξνληαη ζε ππνινγηζκνχο καζεκαηηθψλ πνζνηήησλ θαη 
φρη θπζηθψλ κεγεζψλ (π.ρ. δεηείηαη ην επί ηνηο εθαηφ πνζνζηφ αχμεζεο ηεο ελέξγεηαο ελφο 
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ζψκαηνο θαη φρη ε αξρηθή θαη ε ηειηθή ελέξγεηα ηνπ ζψκαηνο). Άξαγε κφλν κε απηφλ ηνλ ηξφ-
πν δνπιεχνπλ νη επηζηήκνλεο; Μήπσο θαηαζθεπάδνπλε θάπνηα κνληέια θαη πξνζπαζνχλε κ‟ 
απηά λα δψζνπλ απαληήζεηο ζε πξνβιήκαηα; Απηφ ην θάλνπλ επεηδή ζπλήζσο νη παξάγν-
ληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πξφβιεκα είλαη πνιινί θαη κάιινλ είλαη αδχλαηνλ λα κειεηεζνχλ 
φινη ηαπηφρξνλα. Καη ηη ζα πείξαδε λα πξάμνπλ αληίζηνηρα θαη νη καζεηέο ζε απιά πξνβιή-
καηα, ηα νπνία κπνξνχλ ίζσο λα ιπζνχλ θαη κε καζεκαηηθφ θνξκαιηζκφ, κε ζηφρνπο ηελ 
εμνηθείσζε κε ηηο ΝΣ, ηε δηδαζθαιία ηεο επηζηεκνληθήο κεζνδνινγίαο αιιά θαη ηε δηεχξπλζε 
ηεο έλλνηαο “επίιπζε πξνβιήκαηνο”.  

ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΚΑΙ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ 

ηελ παξνχζα ελφηεηα ζα ππάξμεη κηα αλαθνξά ζηηο ΝΣ θαη ζε κηα ππνθαηεγνξία ηνπο. 
Δπίζεο ζα αλαθεξζνχλ πνιχ ζχληνκα κεξηθά απφ ηα πιενλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο ησλ ΝΣ σο 
εξγαιείνπ επίιπζεο πξνβιεκάησλ. 

ην ιήκκα “ηερλνινγία” (Μέγα Λεμηθφ ηεο Διιεληθήο Γιψζζαο, 2005) δηαβάδνπκε: 1. ε ζπ-
ζηεκαηηθή ζπνπδή ησλ ηερληθψλ θαηαζθεπήο πξαγκάησλ θαη εθηέιεζεο έξγσλ, ε επηζηήκε 
πνπ κειεηά ηηο δηεξγαζίεο θαη ηα κέζα θαηαζθεπήο θαη επεμεξγαζίαο πιηθψλ· 2. ην ζχλνιν 
ησλ ηερληθψλ κέζσλ, ησλ επηζηεκνληθψλ κεζφδσλ θαη ηξφπσλ ελέξγεηαο πνπ ρξεζηκνπνη-
νχληαη γηα ηελ παξαγσγή πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Αλ πξνζζέζνπκε θαη ηνλ φξν “λέα” ηφηε 
νη Νέεο Σερλνινγίεο (ΝΣ) ζηελ Δθπαίδεπζε αλαθέξνληαη ζην ζχλνιν ησλ ηερληθψλ κέζσλ 
(ππνινγηζηέο, εθηππσηέο, αηζζεηήξεο, δίθηπα θ.ιπ.), ηνπ ινγηζκηθνχ (πξνγξάκκαηα νδήγε-
ζεο ζπζθεπψλ, πξνγξάκκαηα κεηαθνξάο δεδνκέλσλ, πξνγξάκκαηα επεμεξγαζίαο δεδνκέ-
λσλ απφ ην ρξήζηε θ.ιπ.) θαη ησλ κεζφδσλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηα δχν 
πξνεγνχκελα, κε ηξφπν πνπ λα ππεξεηνχλ φιεο ηηο θάζεηο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. 
Έλαο απφ ηνπο παξάγνληεο ησλ ΝΣ είλαη ην ινγηζκηθφ, ην νπνίν κπνξεί λα θαηαηαρζεί ζε 
αξθεηέο θαηεγνξίεο κε δηάθνξα θξηηήξηα. Γχν ζεκαληηθέο θαηεγνξίεο είλαη ε πξνζνκνίσζε 
θαη νη ζπγρξνληθέο δηαηάμεηο (ζπγρξνληθφ εξγαζηήξην). 

 

Πξνζνκνίσζε νλνκάδεηαη ε αλαπαξάζηαζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ή / θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 
ελφο ζπζηήκαηνο κέζσ ελφο κνληέινπ ππνινγηζηή, ηνπ νπνίνπ κνληέινπ νη παξάκεηξνη θαη 
νη κεηαβιεηέο απνηεινχλ είδσια ησλ αληίζηνηρσλ πξαγκαηηθψλ. Με ηνλ φξν πξνζνκνίσζε 
ελλννχκε ην ινγηζκηθφ αιιά θαη ηηο εθηεινχκελεο δηαδηθαζίεο. Ζ ζέζε ηεο πξνζνκνίσζεο 

 
Πξνζνκνίσζε Φπζηθφο 

Κφζκνο 
Υξήζηεο 

Γηαδηθαζία κεηαζρεκαηηζκνχ 
Παξαδνρέο - απινπνηήζεηο γηα 
ηελ αλάδεημε ησλ ιεηηνπξγηθψλ 
ζηνηρείσλ πνπ ζα δηαρεηξηζηεί ε 
πξνζνκνίσζε. 

Γηδαθηηθφ ζελάξην - Καζνδήγεζε 
Έληαμε ηεο πξνζνκνίσζεο ζε κηα 
δηδαθηηθή πξαθηηθή θαη θαζνδήγεζε 
ηνπ ρξήζηε απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ή / 
θαη ην ινγηζκηθφ. 

ρήκα 1: Ζ δηδαθηηθή ζέζε ηεο πξνζνκνίσζεο. 
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είλαη αλάκεζα ζηνλ Φπζηθφ Κφζκν θαη ηνλ ρξήζηε. Γηα λα “ζηαζεί” παξεκβάιινληαη αλάκε-
ζά ηνπο ιεηηνπξγίεο, φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 1. Σα ινγηζκηθά πξνζνκνίσζεο απνηεινχλ 
αλνηθηά πεξηβάιινληα κάζεζεο, ηα νπνία πξνζθέξνπλ ζηνπο καζεηέο δπλαηφηεηεο ελλνην-
ινγηθήο κάζεζεο θαη αλάπηπμεο δεμηνηήησλ (Σδηκνγηάλλεο & Κφκεο 2001). Μεξηθά αληηπξν-
ζσπεπηηθά ινγηζκηθά πξνζνκνίσζεο είλαη ην Interactive Physics, ην Modellus θαη ην Edison. 

Δπεηδή ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ΝΣ είλαη ε δηαδξαζηηθφηεηα, ε κεγάιε ρσξεηηθφηεηα, ε πνι-
ιαπιφηεηα κνξθψλ πιεξνθνξίαο, ε κεγάιε ηαρχηεηα, νη απηνκαηνπνηεκέλνη ππνινγηζκνί 
θαη ε δπλαηφηεηα πνιιαπιψλ αλαπαξαζηάζεσλ έρνπλ ήδε εληαρζεί ζηε καζεζηαθή δηαδηθα-
ζία. Σα απνηειέζκαηα πνπ αλακέλνληαη απφ ηελ δηδαθηηθή ηνπο ρξήζε θηλνχληαη ζε δχν 
άμνλεο: 

Πνζνηηθά απνηειέζκαηα. Γειαδή βειηίσζε φζνλ αθνξά ηελ ηαρχηεηα θαη αθξίβεηα 

δηαδηθαζηψλ πνπ ήδε έθαλαλ νη καζεηέο (ζπιινγή δεδνκέλσλ, ππνινγηζκνί θ.ιπ.). 

Πνηνηηθά απνηειέζκαηα. ρεηίδνληαη κε ξηδηθέο αιιαγέο ζηνπο ζηφρνπο θαη ηξφπνπο 

πνπ ζθέθηεηαη ή ελεξγεί ην άηνκν. 

ια ηα πξνεγνχκελα αλαθεξζέληα ραξαθηεξηζηηθά θαζηζηνχλ ηηο ΝΣ αμηνζεκείσην εξγαιείν 
επίιπζεο πξνβιεκάησλ. Ζ ζχγρξνλε εθπαηδεπηηθή ζθέςε εμειίζζεηαη θαη κεηαθηλείηαη πξνο 
έλα επξχηεξν πιαίζην, ην νπνίν θαζνξίδεηαη απφ ηηο ΝΣ θαη ηηο επαγφκελεο αιιαγέο ζηελ 
θνηλσλία. κσο ν ηξφπνο πνπ αλαπηχζζεηαη ζήκεξα ε ζρνιηθή γλψζε θαζνξίδεηαη απφ 
παιηέο, ζπρλά μεπεξαζκέλεο, αληηιήςεηο γηα ηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο, ηε κάζεζε θαη ηηο 
δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο (Σδηκνγηάλλεο 2007). Απηφ πξέπεη λα αιιάμεη! Μηα θαηεχζπλζε είλαη 
ε αθφινπζε: πσο ήδε έρεη αλαθεξζεί δελ ζα πξέπεη λα δηδάζθνπκε κφλν πεξηερφκελν αι-
ιά θαη επηζηεκνληθή κέζνδν. Έλαο απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο λα ην πεηχρνπκε απηφ είλαη κέ-
ζσ επίιπζεο πξνβιήκαηνο. Έλα θαιφ εξγαιείν επίιπζεο πξνβιεκάησλ είλαη θαη νη ΝΣ. Ζ 
ρξήζε ηνπο δίλεη δχν δπλαηφηεηεο: Ζ πξψηε είλαη λα εξγαζηνχλ νη καζεηέο κέζσ θαιά πξνε-
ηνηκαζκέλσλ θχιισλ εξγαζίαο πνπ ζπλήζσο αλαθέξνληαη ζην πεξηερφκελν ηεο Φπζηθήο (κ‟ 
απηφλ ηνλ ηξφπν κπνξνχκε λα δηδάμνπκε γξήγνξα πεξηερφκελν). Ζ δεχηεξε δπλαηφηεηα είλαη 
λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη ΝΣ σο εξγαιείν επίιπζεο πξνβιήκαηνο ηνπ πξαγκαηηθνχ / θπζηθνχ 
θφζκνπ. Έηζη καζεηέο θαινχληαη λα απνθαζίζνπλ πνηεο παξάκεηξνη επεξεάδνπλ ηελ εμέιημε 
ηνπ πξνβιήκαηνο, πνηεο πξέπεη λα θξαηήζνπλ ζηαζεξέο, πνηεο λα κεηαβάινπλ θαη κε πνηνλ 
ηξφπν ψζηε λα θαηαιήμνπλ ζε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Φπζηθά απηή ε δεχηεξε δπλαηφηεηα 
δελ απνθιείεη ηε ρξήζε θχιισλ εξγαζίαο θαη επηπιένλ δίλεη ην έλαπζκα λα αζρνιεζνχλ νη 
καζεηέο θαη κε ηε θχζε ηεο επηζηήκεο.  

Ζ ΦΤΖ ΣΖ ΔΠΙΣΖΜΖ 

πσο ππάξρνπλ παξαλνήζεηο ησλ καζεηψλ ζρεηηθέο κε ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο (ΦΔ) έηζη 
ππάξρνπλ παξαλνήζεηο ησλ δαζθάισλ ζρεηηθέο κε ηηο παξακέηξνπο δηδαζθαιίαο ησλ ΦΔ, 
πνπ νθείινληαη θπξίσο ζηνλ ζεηηθηζηηθφ ηξφπν δηδαζθαιίαο κε ηνλ νπνίν δηδάρζεθαλ ΦΔ νη 
ζεκεξηλνί δάζθαινη. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα αλαπαξάγνπλ νη δάζθαινη ηνλ παιηφ ηξφ-
πν δηδαζθαιίαο αιιά θαη ηηο αληηιήςεηο ηνπο γηα ηελ θχζε ηεο επηζηήκεο θαη γλψζεο. Γηα λα 
μεπεξαζηεί απηφ ην εκπφδην θξίλεηαη ζθφπηκν λα πξνζεγγίδεηαη ε δηδαζθαιία ησλ ΦΔ κέζα 
απφ ζχγρξνλεο δηαζηάζεηο εκπινπηηζκέλεο θαη κε ζηνηρεία ηεο θχζεο ηεο επηζηήκεο. Έλα 
κνληέιν πνπ έρεη αλαπηπρζεί πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε είλαη ην GNOSIS (Seroglou & 
Aduriz – Bravo 2007). χκθσλα κ‟ απηφ θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ δηδαθηηθψλ έξγσλ πξέπεη λα 
ιακβάλνληαη ππφςε ε γλσζηηθή δηάζηαζε, ε νπνία αθνξά ηε δηδαζθαιία ησλ ΦΔ σο έλα 
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ζχλνιν κνληέισλ πνπ εξκελεχνπλ ηνλ θφζκν γχξσ καο θαη ε κεηαγλσζηηθή δηάζηαζε πνπ 
ζρεηίδεηαη κε ηελ θχζε ησλ ΦΔ σο λνεηηθνχ πξντφληνο, ην νπνίν εμειίζζεηαη θαη αιιάδεη 
ιφγσ αιιειεπίδξαζεο κε ηελ θνηλσλία / ηερλνινγία. ήκεξα έλαο θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο 
εμέιημεο θαη αιιαγήο, ησλ ΦΔ θαη ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο, είλαη ε ηερλνινγία. 

Γεληθφηεξα ζα πξέπεη λα δηδάζθνπκε φρη απιά θαη κφλν πεξηερφκελν αιιά θαη κεζνδνινγία 
ηεο επηζηήκεο (έξνγινπ 2000:16, Κνπκαξάο 2002:22-23), ε νπνία πξέπεη ηνπιάρηζηνλ λα 
πεξηιακβάλεη: Σηο ηερληθέο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη επηζηήκνλεο, ηηο ινγη-
θέο δηαδηθαζίεο ηεο επηζηήκεο αιιά θαη ηηο δηδαθηηθέο ηερληθέο πνπ θαζηζηνχλ ην καζεηή 
ηθαλφ λα δηαηππψλεη κηα ππφζεζε, λα πξαγκαηνπνηεί κηα έξεπλα, λα ζπιιέγεη πιεξνθνξίεο, 
λα ηηο κεηαζρεκαηίδεη θαη λα θαηαιήγεη ζε ζπκπέξαζκα. ηαλ δηδάζθνπκε κηα νπνηαδήπνηε 
επηζηεκνληθή εξκελεία, ζα πξέπεη παξάιιεια ζα δηδάζθνπκε ηηο πεξηνρέο εθαξκνγήο ηεο, 
ηα φξηα εγθπξφηεηαο θαη ηε ρξεζηκφηεηά ηεο. εκαληηθφ βήκα γηα λα πεηχρνπκε είλαη λα εθηη-
κήζνπκε ην γεγνλφο φηη ε επηζηήκε πξνρσξά κειεηψληαο μερσξηζηά ηα κεκνλσκέλα απιά 
ζηνηρεία κηαο πνιχπινθεο θαηάζηαζεο, απνκνλψλνληαο ην ππφ κειέηε αληηθείκελν απφ ηηο 
επηδξάζεηο ησλ ππνινίπσλ κεηαβιεηψλ. Δπνκέλσο ζηελ επηζηήκε αληηκεησπίδνπκε εμηδαλη-
θεχζεηο, φπσο πιηθφ ζεκείν, επηθάλεηεο κε κεδεληθή ηξηβή, ηδαληθά αέξηα, θίλεζε ζψκαηνο 
ρσξίο αληίζηαζε ηνπ αέξα θ.ιπ. Σν γεγνλφο απηφ δεκηνπξγεί εξσηήκαηα ζηελ εθαξκνγή 
αλάινγσλ λφκσλ θαη ζεσξηψλ ζε πνιχπινθεο θαηαζηάζεηο κε πξαγκαηηθά αληηθείκελα, 
φπνπ πνιινί παξάγνληεο αιιειεπηδξνχλ ηαπηφρξνλα. Αλ δηδάμνπκε ιακβάλνληαο ππφςε ηα 
πξνεγνχκελα, νη καζεηέο αληηιακβάλνληαη φηη ζηε Φπζηθή δελ ππάξρεη κία κφλν “αιήζεηα” 
αιιά ε ιεηηνπξγηθή θαη εχρξεζηε κνξθή ηεο απνδεθηήο, ζε θάζε επνρή, γλψζεο δνκείηαη κε 
ηε ζρεηηθή θαη ζπγθξηηηθή αιιειεπίδξαζε ζεσξηψλ, κνληέισλ, αμησκάησλ, καζεκαηηθψλ 
εξγαιείσλ, πεηξακαηηθψλ δηαηάμεσλ θαη ηερλνινγίαο (έξνγινπ 2000:27). Δπεηδή ε ρξήζε 
ησλ καζεκαηηθψλ σο εξγαιείνπ επίιπζεο πξνβιεκάησλ είλαη ζπλεζηζκέλε ηαθηηθή αλ φρη ε 
κνλαδηθή γη‟ απηφ θαη ζηελ παξνχζα εξγαζία πξνηείλεηαη θαη ε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο. 

ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑΣΑ 

ηελ ελφηεηα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη ηξία παξαδείγκαηα πξνβιεκάησλ ζρνιηθήο 
Φπζηθήο.  

► 1ν πξφβιεκα 

Έλα μχιηλν ζψκα, ζρήκαηνο νξζνγσλίνπ παξαιιειεπηπέδνπ, κε κάδα m1=4kg, βξίζθε-
ηαη αθίλεην πάλσ ζε ιείν νξηδφληην επίπεδν. Έλα άιιν ζψκα, κάδαο m2=1kg ηνπ ίδηνπ ζρή-
καηνο αιιά κηθξφηεξσλ δηαζηάζεσλ βξίζθεηαη αθίλεην πάλσ ζην πξψην. Αλάκεζα ζηα δχν 
ζψκαηα ππάξρεη ηξηβή κε ζπληειεζηή κ=0,1. Γίλνπκε ζην δεχηεξν ζψκα αξρηθή ηαρχηεηα 
π0=5m/s. Εεηνχληαη: 

α) Να πεξηγξάςεηε ηελ θίλεζε ησλ δχν ζσκάησλ. Γηαθξίλεηε κήπσο θάπνηεο θάζεηο ζηελ 
θίλεζή ηνπο; Οη θάζεηο απηέο ηαπηίδνληαη ρξνληθά ή φρη; 

β) Πνηα είλαη ε θνηλή ηαρχηεηα ησλ δχν ζσκάησλ θαη πφηε ηελ απνθηνχλ; 

Απηφ ην πξφβιεκα κπνξεί λα ιπζεί κε ρξήζε καζεκαηηθψλ (απφ καζεηέο Λπθείνπ) νπφηε 
θαηαιήγνπλ ζηηο ζρέζεηο: 
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Δπίζεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ην ινγηζκηθφ Interactive Physics κε ηε βνήζεηα ηνπ νπνίνπ 
νη καζεηέο έρνπλ δχν δπλαηφηεηεο:  

Να ρξεζηκνπνηήζνπλ κηα έηνηκε πξνζνκνίσζε (δίλεηαη απφ ηνλ δάζθαιν) ζηελ ν-

πνία απιά θαη κφλν ζα αιιάμνπλ ηηο παξακέηξνπο ηνπ πξνβιήκαηνο. 

Να θαηαζθεπάζνπλ πξνζνκνίσζε γηα ην ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα. 

Αθνχ ηξέμνπλ ηελ πξνζνκνίσζε κπνξνχλ λα αλαγλψζνπλ ηα απνηειέζκαηα. ‟ απηήλ ηελ 
πεξίπησζε ην πξφβιεκα ιχλεηαη ρ7ξεζηκνπνηψληαο σο εξγαιείν ηηο ΝΣ. 

 

ρήκα 2:  ηηγκηφηππν ηεο πξνζνκνίσζεο ηνπ 1οσ πξνβιήκαηνο 
 

► 2ν πξφβιεκα 

 Θέινπκε λα πεηάμνπκε κηα κηθξψλ δηαζηάζεσλ πέηξα φζν γίλεηαη πην καθξηά.  

 

ρήκα 3:  ηηγκηφηππν ηεο πξνζνκνίσζεο πιάγηαο βνιήο 
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Εεηνχληαη: 

α) Να αλαθέξεηε κεξηθέο παξακέηξνπο απφ ηηο νπνίεο εμαξηάηαη ην βειελεθέο ηεο πέηξαο. 

β) Γηα πνηα ηηκή ηεο γσλίαο βνιήο πεηπραίλνπκε κέγηζην βειελεθέο; 

Απηφ ην πξφβιεκα κπνξεί λα κνληεινπνηεζεί, δειαδή λα αγλνήζνπκε ηελ αληίζηαζε ηνπ 
αέξα θαη λα ζεσξήζνπκε γλσζηή ηελ επηηάρπλζε ηεο βαξχηεηαο έηζη ψζηε λα κπνξνχλ νη 
καζεηέο λα εθαξκφζνπλ ην κνληέιν ηεο πιάγηαο βνιήο ζην νκνγελέο πεδίν βαξχηεηαο ηεο 
Γεο θαη λα ην ιχζνπλ ρξεζηκνπνηψληαο καζεκαηηθά (θιαζηθφο ηξφπνο). Υξεζηκνπνηψληαο 
φκσο κηα πξνζνκνίσζε αλαγθάδνληαη νη καζεηέο λα εμαζθεζνχλ θαη ζηελ επηζηεκνληθή 
κέζνδν αθνχ ζα πξέπεη λα ειέγμνπλ κέζσ ηεο πξνζνκνίσζεο αλ αιιάδεη ην βειελεθέο κεηα-
βάιινληαο κηα παξάκεηξν θαη θξαηψληαο ηηο ππφινηπεο ζηαζεξέο. ηε ζπλέρεηα ζα πξέπεη 
λα θξαηήζνπλ ζηαζεξέο φιεο ηηο παξακέηξνπο θαη λα κεηαβάινπλ, ζχκθσλα κε ηηο δπλαηφηε-
ηεο ηεο πξνζνκνίσζεο (κεηαβνιή ηεο γσλίαο θαηά 1º), ηε γσλία βνιήο. ηελ πξνζνκνίσζε 
ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα ιχζνπλ ην πξφβιεκα κε αληίζηαζε ηνπ αέξα ή λα ηελ αγλνήζνπλ. 
Ο δάζθαινο ζ‟ απηήλ ηελ πεξίπησζε έρεη πνιιέο δπλαηφηεηεο λα ζπδεηήζεη κε ηνπο καζεηέο 
γηα ηα φξηα πξνζέγγηζεο ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ κέζσ ηεο πξνζνκνίσζεο, θαζψο επίζεο θαη 
ηερληθέο γηα ηελ επαιήζεπζε ηνπ απνηειέζκαηνο είηε κε ηελ ρξήζε ηνπ ίδηνπ εξγαιείνπ 
(πξνζνκνίσζε) είηε κε ηε ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ ησλ καζεκαηηθψλ. 

► 3ν πξφβιεκα 

 

ρήκα 4:  ηηγκηφηππν ηεο πξνζνκνίσζεο θπθιψκαηνο (πξαγκαηηθφ – ζπκβνιηθφ) 

Γηαζέηνπκε κηα κπαηαξία κε ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: Δ=4,5V, r=10Χ. Θέινπκε λα ζπλδέζνπ-
κε ζ‟ απηήλ έλαλ σκηθφ αληηζηάηε έηζη ψζηε ε ηζρχο πνπ θαηαλαιψλεηαη ζε απηφλ λα είλαη ε 
κέγηζηε δπλαηή. Πνηα ηηκή σκηθήο αληίζηαζεο πξέπεη λα έρεη απηφο; 

Απηφ ην πξφβιεκα κπνξεί λα ιπζεί κε ηα καζεκαηηθά ρξεζηκνπνηψληαο κηα ηερληθή απφ ηε 
ζεσξία ηνπ ηξησλχκνπ κε ηελ νπνία θαηαιήγνπκε φηη πξέπεη ε ηηκή ηεο εμσηεξηθήο σκηθήο 
αληίζηαζεο λα ηζνχηαη κε απηή ηεο εζσηεξηθήο. Υξεζηκνπνηψληαο σο ελαιιαθηηθφ εξγαιείν 
επίιπζεο απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο ηηο ΝΣ θαη ζπγθεθξηκέλα πξνζνκνίσζε απφ ην ινγηζκηθφ 
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Edison αλαγθάδνληαη νη καζεηέο λα ζρεδηάζνπλ εηθνληθφ πείξακα θαη λα απνθαζίζνπλ ηη ζα 
κεηξάλε θάζε θνξά έηζη ψζηε λα θαηαιήμνπλ ζε νξζφ επηζηεκνληθά ζπκπέξαζκα. Δπίζεο 
ζηε ζπλέρεηα κπνξεί λα γίλεη δηάινγνο γηα έιεγρν ηεο επξεζείζαο ιχζεο. 

Καη ζηα ηξία πξνβιήκαηα κπνξνχλ νη καζεηέο είηε λα εξγάδνληαη αηνκηθά ή θαιχηεξα ζε 
νκάδεο ψζηε λα αλαπηχμνπλ θαη δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο. Μπνξεί ζην θαζέλα απφ ηα πξν-
βιήκαηα λα δίλεηαη θχιιν εξγαζίαο ή θαιχηεξα θάπνηα εξσηήκαηα ηα νπνία ζα πξνβιεκαηί-
δνπλ ηνπο καζεηέο ζηελ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ ελεξγεηψλ. Οη επαιεζεχζεηο ζηα δχν ηειεπ-
ηαία πξνβιήκαηα κπνξνχλ λα γίλνπλ ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν είηε ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ 
είηε ζην εξγαζηήξην. 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ – ΠΡΟΣΑΔΙ 

Με ηελ ρξήζε α) ηέηνηνπ είδνπο πξνβιεκάησλ (πνπ αλαθέξνληαη ζε θαηαζηάζεηο ηεο θαζε-
κεξηλήο δσήο ή έζησ ζε πξαθηηθέο εθαξκνγέο ηεο Φπζηθήο θαη ηα νπνία πξνθαινχλ ην ελδη-
αθέξνλ ησλ καζεηψλ λα αζρνιεζνχλ κ‟ απηά) θαη β) ηέηνησλ κεζφδσλ επίιπζήο ησλ, πεηπ-
ραίλνπκε εθηφο απφ ηνπο θαζηεξσκέλνπο ζηφρνπο γλψζεσλ θαη ηα αθφινπζα: Απνκπζνπνίε-
ζε ηεο θχζεο ηεο επηζηήκεο (π.ρ. δίλεη πξνζεγγηζηηθέο ιχζεηο, αγλνεί θάπνηνπο 
“ακειεηένπο” παξάγνληεο γηα λα κπνξέζεη λα ιεηηνπξγήζεη θ.ιπ.), δηεχξπλζε ηεο έλλνηαο 
“πξφβιεκα” θαη “επίιπζε” θαη ηέινο απφθηεζε ηθαλνηήησλ / δεμηνηήησλ (ζρεηηθψλ κε ηελ 
επηζηεκνληθή κέζνδν) πνπ ζα κπνξνχλ νη καζεηέο λα ηηο ρξεζηκνπνηνχλ θαη ζηελ πξνζσπη-
θή ηνπο δσή σο ελήιηθνη πνιίηεο. Πξφηαζή κνπ ινηπφλ είλαη λα αξρίζνπκε λα δίλνπκε ζηνπο 
καζεηέο θαη ηέηνηα πξνβιήκαηα (ρσξίο λα ακειήζνπκε ηα θιαζηθά) θαζψο επίζεο λα πξνηεί-
λνπκε σο εξγαιεία επίιπζεο φρη κφλν ηα Μαζεκαηηθά αιιά θαη ηηο ΝΣ.     
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Γηδαθηηθή ρξήζε πξνζνκνίσζεο γηα ηελ αληίζηαζε ηνπ αέξα  
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ΠΔΡΙΛΖΦΖ: Αλ θαη ε αληίζηαζε ηνπ αέξα παίδεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζε θαηλφκελα θαζε-
κεξηλήο Φπζηθήο δηαπηζηψλνπκε φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα ε παξνπζία ηεο ζηα ζρνιηθά εγρεη-
ξίδηα είλαη ζρεδφλ κεδεληθή. Απηφ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ πξνζπάζεηα ζχλδεζεο ηεο 
Φπζηθήο κε ηελ θαζεκεξηλή δσή. Οη καζεηέο δηδάζθνληαη κνληεινπνηεκέλε Φπζηθή ρσξίο 
ηελ αληίζηαζε αέξα, κε απνηέιεζκα λα δπζθνιεχνληαη λα εξκελεχζνπλ / θαηαλνήζνπλ απιά 
θαζεκεξηλά θαηλφκελα. ηελ παξνχζα πξφηαζή καο παξνπζηάδνπκε δηδαθηηθά, κε ηε βνή-

ζεηα πξνζνκνηψζεσλ, ηελ αληίζηαζε ηνπ αέξα θαη κηαο ζπλέπεηάο ηεο. 

ΛΔΞΔΙ-ΚΛΔΙΓΙΑ: λέεο ηερλνινγίεο, αληίζηαζε αέξα, εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ, πξνζνκνίσ-
ζε. 

 

ΑΝΣΙΣΑΖ ΣΟΤ ΑΔΡΑ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΖ ΦΤΙΚΖ 

Δίλαη γλσζηφ απφ ηε Φπζηθή (Αιεμφπνπινο 1960:247-251) πσο φηαλ έλα ζψκα θηλείηαη 
κέζα ζε έλα ξεπζηφ (αέξαο, λεξφ θ.ιπ.) δέρεηαη εθηφο απφ ηηο άιιεο δπλάκεηο, ζηηο νπνίεο 
αλαθέξνληαη ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα θαη γλσξίδνπλ νη καζεηέο θαη κία επηπιένλ δχλακε, ηελ 
αληίζηαζε απφ ην ξεπζηφ. ην ζεκείν απηφ δεκηνπξγείηαη κηα “παξάδνμε” ζα έιεγε θαλείο 
“παξαλφεζε”: Δλψ νη καζεηέο έρνπλ ζηηο “πξφηεξεο αληηιήςεηο” ηνπο ηελ έλλνηα ηεο αληίζηα-
ζεο ηνπ αέξα θαη ελψ έρνπλ πξνζσπηθέο εκπεηξίεο απφ απηή, θαινχληαη κέζσ ηεο δηδαζθφ-
κελεο Φπζηθήο λα αγλνήζνπλε παληειψο ηηο νξζέο εκπεηξίεο ηνπο θαη λα αζρνιεζνχλε κε 
πξνβιήκαηα Μεραληθήο ζηα νπνία δελ εκθαλίδεηαη θαζφινπ ε αληίζηαζε ηνπ αέξα. 

Πηζηεχνπκε φηη είλαη ρξήζηκε ε κνληεινπνίεζε ρσξίο αληίζηαζε αέξα αιιά εμίζνπ ρξήζηκν 
ζα ήηαλ λα δηδάζθεηαη, έζησ θαη ζε κηθξή έθηαζε, ε αληίζηαζε ηνπ αέξα. Απηφ ζα είρε δχν 
νθέιε: 

Σν πξψην ζρεηίδεηαη κε ηελ θχζε ηεο επηζηήκεο θαη ηε δεκηνπξγία κνληέισλ. Οη καζε-
ηέο ζα δηαπίζησλαλ φηη αλάινγα κε ηελ πξνζέγγηζε πνπ θάλνπκε, γηα λα ιχζνπκε θά-
πνην πξφβιεκα, κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε κνληέια ζηα νπνία άιινηε ιακβά-
λνπκε ππφςε κηα δχλακε θαη άιινηε φρη. Δπίζεο ζα κπνξνχζαλ λα δηδαρζνχλ φηη δελ 
ππάξρεη έλα θαζηεξσκέλν απιφ κνληέιν γηα ηελ αληίζηαζε ηνπ αέξα αιιά αλάινγα κε 
ην ξεπζηφ θαη ηηο ζπλζήθεο θίλεζεο ε αληίζηαζε είλαη αλάινγε ηεο ηαρχηεηαο ή / θαη 
ηνπ ηεηξαγψλνπ ηεο ηαρχηεηαο θ.ιπ. (Fαλη = – θSπ ή Fαλη = – ιSπ2 ή Fαλη = – θSπ – ιSπ2) 

Σν δεχηεξν φθεινο ζρεηίδεηαη κε ηελ δηεχξπλζε ησλ γλψζεσλ ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε 
ηελ αληίζηαζε ηνπ αέξα, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαη κηα ζεκαληηθή ζπλέπεηα εμαηηίαο 
ηεο χπαξμήο ηεο ζηελ θίλεζε ηνπ ζψκαηνο ζην νπνίν αζθείηαη, δειαδή ηελ απφθηεζε 
νξηαθήο ηαρχηεηαο. (Με ηε δηδαζθαιία ησλ πξνεγνχκελσλ κνληέισλ αληίζηαζεο νη 
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καζεηέο κπνξνχλ λα ππνινγίδνπλ θαη ηελ νξηαθή ηαρχηεηα είηε κε επίιπζε πξσηνβάζ-
κηαο εμίζσζεο είηε κε επίιπζε ηξησλχκνπ.) Μέζα ζην δεχηεξν φθεινο κπνξεί θαλείο λα 
ηζρπξηζηεί φηη πεξηέρεηαη θαη ε δηδαζθαιία ηεο επηζηεκνληθήο κεζφδνπ γηα ηε κειέηε ηεο 
αληίζηαζεο. Αλ βέβαηα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηηο Νέεο Σερλνινγίεο (ΝΣ) γηα ηε κειέηε ηεο 
ηφηε έρνπκε θαη ηα γλσζηά νθέιε ηεο απφθηεζεο δεμηνηήησλ πιεξνθνξηθήο απφ ηνπο 
καζεηέο. 

Σα ζέκαηα πνπ ζα κπνξνχζε θαλείο λα αληηκεησπίζεη δηδαθηηθά ζρεηηθά κε ηελ αληίζηαζε 
ηνπ αέξα είλαη δχν: 

Οη παξάγνληεο απφ ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε αληίζηαζε (θχζε ηνπ ξεπζηνχ, ηαρχηε-

ηα, επηθάλεηα ηνπ θηλνχκελνπ ζψκαηνο θαη πξνζαλαηνιηζκφο ηεο θ.ιπ.). 

Μηα ζεκαληηθή ζπλέπεηα ηεο αληίζηαζεο, ε απφθηεζε νξηαθήο ηαρχηεηαο απφ ην θη-

λνχκελν ζψκα. 

Με ηελ παξνχζα ζχληνκε πξφηαζή καο δελ κπνξνχκε λα αληηκεησπίζνπκε φια απηά ηα 
ζέκαηα. Ζ πξνζπάζεηά καο ζα εζηηαζηεί ζηνλ παξάγνληα (κεησπηθή) επηθάλεηα ηνπ ζψκα-
ηνο θαη ζηελ εξκελεία ηεο απφθηεζεο νξηαθήο ηαρχηεηαο. 

ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΚΑΙ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ 

ηελ παξνχζα ελφηεηα ζα ππάξμεη κηα αλαθνξά ζηηο ΝΣ θαη ζε κία ππνθαηεγνξία ηνπο, ηελ 
πξνζνκνίσζε. Δπίζεο ζα αλαθεξζνχλ πνιχ ζχληνκα κεξηθά απφ ηα πιενλεθηήκαηα ηεο 
ρξήζεο ησλ ΝΣ σο δηδαθηηθνχ εξγαιείνπ. 

Με ηνλ φξν “Νέεο Σερλνινγίεο” ζηελ Δθπαίδεπζε ελλννχκε ην ζχλνιν ησλ ηερληθψλ κέζσλ 
(ππνινγηζηέο, εθηππσηέο, αηζζεηήξεο, δίθηπα θ.ιπ.), ηνπ ινγηζκηθνχ (πξνγξάκκαηα νδήγε-
ζεο ζπζθεπψλ, πξνγξάκκαηα κεηαθνξάο δεδνκέλσλ, πξνγξάκκαηα επεμεξγαζίαο δεδνκέ-
λσλ απφ ην ρξήζηε θ.ιπ.) θαη ησλ κεζφδσλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηα 
δχν πξνεγνχκελα, κε ηξφπν πνπ λα ππεξεηνχλ φιεο ηηο θάζεηο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζί-
αο. Έλαο απφ ηνπο παξάγνληεο ησλ ΝΣ είλαη ην ινγηζκηθφ, ην νπνίν κπνξεί λα θαηαηαρζεί 
ζε αξθεηέο θαηεγνξίεο κε δηάθνξα θξηηήξηα. Μηα ζεκαληηθή θαηεγνξία είλαη ε πξνζνκνίσ-
ζε. 

Πξνζνκνίσζε νλνκάδεηαη ε αλαπαξάζηαζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ή / θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 
ελφο ζπζηήκαηνο κέζσ ελφο κνληέινπ ππνινγηζηή, ηνπ νπνίνπ κνληέινπ νη παξάκεηξνη θαη 
νη κεηαβιεηέο απνηεινχλ είδσια ησλ αληίζηνηρσλ πξαγκαηηθψλ. ηνλ φξν πεξηιακβάλεηαη ην 
ινγηζκηθφ αιιά θαη νη εθηεινχκελεο δηαδηθαζίεο. Δπεηδή ε ζέζε κηαο πξνζνκνίσζεο είλαη 
αλάκεζα ζηνλ Φπζηθφ Κφζκν θαη ηνλ ρξήζηε πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε: 

Οη παξαδνρέο / απινπνηήζεηο γηα ηελ αλάδεημε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ζα 

δηαρεηξηζηεί ε πξνζνκνίσζε.  

Σν δηδαθηηθφ ζελάξην. 

Σα ινγηζκηθά πξνζνκνίσζεο απνηεινχλ αλνηθηά πεξηβάιινληα κάζεζεο, ηα νπνία πξνζθέ-
ξνπλ ζηνπο καζεηέο δπλαηφηεηεο ελλνηνινγηθήο κάζεζεο θαη αλάπηπμεο δεμηνηήησλ 
(Σδηκνγηάλλεο & Κφκεο 2001). Μεξηθά αληηπξνζσπεπηηθά ινγηζκηθά πξνζνκνίσζεο είλαη ην 
Interactive Physics, ην Modellus θαη ην Edison. 
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Δπεηδή ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ΝΣ είλαη ε δηαδξαζηηθφηεηα, ε κεγάιε ρσξεηηθφηεηα, ε πνι-
ιαπιφηεηα κνξθψλ πιεξνθνξίαο, ε κεγάιε ηαρχηεηα, νη απηνκαηνπνηεκέλνη ππνινγηζκνί 
θαη ε δπλαηφηεηα πνιιαπιψλ αλαπαξαζηάζεσλ έρνπλ ήδε εληαρζεί ζηε καζεζηαθή δηαδηθα-
ζία. Σα απνηειέζκαηα πνπ αλακέλνληαη απφ ηελ δηδαθηηθή ηνπο ρξήζε είλαη: 

Πνζνηηθά. Γειαδή βειηίσζε ηεο ηαρχηεηαο θαη ηεο αθξίβεηαο δηαδηθαζηψλ πνπ ήδε έθαλαλ νη 
καζεηέο. Π.ρ. ζπιινγή δεδνκέλσλ, ππνινγηζκνί θ.ιπ. 

Πνηνηηθά. Απηά ζρεηίδνληαη κε ξηδηθέο αιιαγέο ζηνπο ζηφρνπο θαη ζηνπο ηξφπνπο πνπ ζθέ-
θηεηαη ή ελεξγεί ην άηνκν. 

Δμ‟ αηηίαο ησλ πξνεγνπκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ νη ΝΣ απνηεινχλ αμηνζεκείσην δηδαθηηθφ 
εξγαιείν. Δηδηθά εμ‟ αηηίαο ησλ πνηνηηθψλ απνηειεζκάησλ ρξεηάδεηαη ξηδηθή αλαζεψξεζε ηεο 
καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. κσο ν ηξφπνο πνπ αλαπηχζζεηαη ζήκεξα ε ζρνιηθή γλψζε θα-
ζνξίδεηαη απφ παιηέο, μεπεξαζκέλεο αληηιήςεηο γηα ηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο, ηε κάζεζε 
θαη ηηο δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο (Σδηκνγηάλλεο 2007). Ο επνηθνδνκεηηζκφο δίλεη κηα θαιή θα-
ηεχζπλζε ζην πξνεγνχκελν πξφβιεκα γη‟ απηφ θαη ε δηδαθηηθή καο πξφηαζε ζηεξίδεηαη ζε 
απηφλ.  

ΣΟ ΔΠΟΙΚΟΓΟΜΖΣΙΚΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

ηελ παξνχζα ελφηεηα γίλεηαη κηα απιή αλαθνξά ησλ θάζεσλ ελφο επνηθνδνκεηηθνχ κνληέ-
ινπ δηδαζθαιίαο (Driver & Oldham 1985), ε ρξήζε ηνπ νπνίνπ πξνηείλεηαη θαη απφ ην Παη-
δαγσγηθφ Ηλζηηηνχην (1998). Αλ θαη αξθεηέο θνξέο δελ είλαη δπλαηφ λα εθαξκνζηεί επαθξη-
βψο ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν γηα ηε δηδαζθαιία φισλ ησλ ζεκάησλ ηεο Φπζηθήο, παξφια 
απηά κε ειάρηζηεο ηξνπνπνηήζεηο ή πεξηνξηζκνχο ζε θάπνηα / -εο απφ ηηο θάζεηο ηνπ, είλαη 
ζρεδφλ πάληα εθαξκφζηκν. 

Γχν είλαη νη βαζηθέο αξρέο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη απηφ ην δηδαθηηθφ κνληέιν. Ζ πξψηε ζρε-
ηίδεηαη κε ηελ αλάδεημε ησλ ελαιιαθηηθψλ ηδεψλ ησλ καζεηψλ θαη ηνλ δηαρσξηζκφ ηνπο απφ 
ηηο επηζηεκνληθέο (Driver et al. 1993). Ζ δεχηεξε κε ην γεγνλφο φηη ν καζεηήο δελ είλαη έλα 
άγξαθν ραξηί ζην νπνίν θαηαγξάθεηαη ε επηζηεκνληθή γλψζε αιιά ν ίδηνο ν θαηαζθεπα-
ζηήο ηεο γλψζεο, κέζσ αιιειεπίδξαζεο θαη ζπλεξγαζίαο. Οη πέληε θάζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέ-
λνπ κνληέινπ αλαγξάθνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

Πίλαθαο 1:  Φάζεηο ηεο επνηθνδνκεηηθήο δηδαζθαιίαο 

 

Ζ ΓΙΓΑΚΣΙΚΖ ΠΡΟΣΑΖ 

‟ απηήλ ηελ ελφηεηα παξνπζηάδεηαη, κε ρξήζε ηνπ πξνεγνχκελνπ δηδαθηηθνχ κνληέινπ, ε 
πξφηαζή καο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο αληίζηαζεο ηνπ αέξα. 

A/A Φάζε 

α Πξνζαλαηνιηζκφο ή / θαη αλάδεημε ησλ ηδεψλ ησλ καζεηψλ 

β Γνθηκαζία ησλ ηδεψλ 

γ Δηζαγσγή ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο 

δ Δθαξκνγή ηεο λέαο γλψζεο 

ε Αλαζθφπεζε αιιαγψλ ζηηο ηδέεο (Μεηαγλψζε) 
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Σίηινο ζεκαηηθήο ελφηεηαο: Ζ αληίζηαζε ηνπ αέξα (Α΄ Λπθείνπ).  

Πξναπαηηνχκελα: 

Φπζηθή: Δπζχγξακκε νκαιή θίλεζε, επζχγξακκε νκαιά κεηαβαιιφκελε θίλεζε, 
ειεχζεξε πηψζε, 1νο θαη 2νο λφκνο ηεο θίλεζεο. 

Μαζεκαηηθά: Μειέηε πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εμίζσζεο (ηξηψλπκν). 

Πιεξνθνξηθή: Βαζηθέο δεμηφηεηεο πιεξνθνξηθήο (Windows), βαζηθή ρξήζε ηνπ 
Ηnteractive Physics. 

ηφρνη δηδαζθαιίαο: 

α) Να θαηαλνήζνπλ καζεηέο φηη ε αληίζηαζε ηνπ αέξα, πνπ αζθείηαη ζε θηλνχκελν ζψκα, 
εμαξηάηαη απφ ηελ επηθάλεηα πνπ είλαη θάζεηε ζηελ ηαρχηεηά ηνπ. 

β) Να κπνξνχλ λα εμεγνχλ γηαηί έλα θηλνχκελν ζψκα ζην νπνίν αζθείηαη αληίζηαζε ηειηθά 
απνθηά ζηαζεξή (νξηαθή) ηαρχηεηα. 

γ) Να κπνξνχλ λα ππνινγίδνπλ ηελ νξηαθή ηαρχηεηα ελφο ζψκαηνο φηαλ ηνπο δίλεηαη ην 
κνληέιν ηεο αληίζηαζεο πνπ ππνζέηνπκε φηη ηζρχεη. 

Δθπαηδεπηηθά κέζα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ: 

Υξήζε ηνπ εξγαζηεξίνπ πιεξνθνξηθήο ηνπ Λπθείνπ. ηνπο ππνινγηζηέο ηνπ εξγαζηεξίνπ 
έρεη εγθαηαζηαζεί ην ινγηζκηθφ Ηnteractive Physics. 

Υξήζε ζπζηήκαηνο ππνινγηζηή - βηληενπξνβνιέα θαη πίλαθα. 

Φχιια εξγαζίαο (δχν). 

Πξνζνκνηψζεηο (δχν). 

Έξγν 1 (α΄ δηδαθηηθφο ζηφρνο): 

 

ρήκα 1: ηηγκηφηππν ηεο 1εο πξνζνκνίσζεο πνπ δείρλεη ηελ εμάξηεζε ηεο αληίζηα-
ζεο απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ ζψκαηνο 
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ηελ νζφλε ζαο βιέπεηε δχν φκνηα ζψκαηα (ίδησλ δηαζηάζεσλ, ζρήκαηνο θαη κάδαο) ηα 
νπνία αθήλνληαη απφ ην ίδην χςνο λα πέζνπλ ζηε Γε. Ζ κφλε δηαθνξνπνίεζε αλάκεζά 
ηνπο είλαη ε επηθάλεηα, ε θάζεηε ζηελ ηαρχηεηα πνπ αλαπηχζζνπλ. 

1 Με ην θνπκπί “Αληίζηαζε αέξα” επηιέμηε κεδεληθή αληίζηαζε. Πνην απφ ηα δχν ζψκαηα 
πξνβιέπεηε φηη ζα πέζεη πξψην ζηελ επηθάλεηα ηεο Γεο; Ση είδνπο θίλεζε ζα θάλεη ην 
θαζέλα; 

2 Δπηιέμηε “εθηέιεζε” ηεο πξνζνκνίσζεο. Παξαηεξήζηε πξνζεθηηθά ηελ θίλεζε ησλ δχν 
ζσκάησλ. Παξαηεξείηε δηαθνξέο ζηηο θηλήζεηο ησλ δχν ζσκάησλ; Να δψζεηε κηα εξκε-
λεία γη‟ απηά πνπ παξαηεξείηε. 

3 Με ην θνπκπί “Αληίζηαζε αέξα” επηιέμηε θαλνληθή. Ση πξνβιέπεηε ηψξα φηη ζα ζπκβεί; Θα 
πέζνπλ ηαπηφρξνλα ή φρη θαη γηαηί; 

4 Δπηιέμηε “εθηέιεζε” ηεο πξνζνκνίσζεο. Ση παξαηεξείηε ζρεηηθά κε ηηο θηλήζεηο ησλ δχν 
ζσκάησλ; ε πνην απφ ηα δχν λνκίδεηε φηη αλαπηχζζεηαη κεγαιχηεξε αληίζηαζε; Πσο 
θαηαιήγεηε ζε απηφ ην ζπκπέξαζκα; Να δψζεηε κηα εμήγεζε γηαηί ζπκβαίλεη απηφ. 

5 Με ην θνπκπί “Αληίζηαζε αέξα” επηιέμηε κεγάιε. Δπαλαιάβεηε ηα βήκαηα 3 θαη 4 πάιη. 
Δθαξκφδεηαη ε πξνεγνχκελε εμήγεζε πνπ δψζαηε θαη ζηελ παξνχζα πεξίπησζε; 

6 ε πην γεληθφ ζπκπέξαζκα θαηαιήγεηε ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ηεο επηθάλεηαο ηνπ ζψ-
καηνο (πνπ είλαη θάζεηε ζηελ ηαρχηεηα) ζηελ αληίζηαζε πνπ αζθεί ν αέξαο; 

7 Παξαηεξήζηε πξνζεθηηθά ηελ κνξθή ηεο θακπχιεο πνπ απνδίδεη ηελ ηαρχηεηα ηνπ ζψκα-
ηνο κε ηε κεγάιε επηθάλεηα. Δίλαη ε αληίζηαζε ηνπ αέξα ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο θίλεζεο 
ζηαζεξή ή φρη θαη γηαηί;  

8 Δθφζνλ ε επηθάλεηα ηνπ ζψκαηνο είλαη ζηαζεξή θαη φπσο πξνθχπηεη ε αληίζηαζε κε ηελ 
πάξνδν ηνπ ρξφλνπ απμάλεηαη, πνηνο άιινο παξάγνληαο ζπκβάιιεη ζηελ αληίζηαζε; Πψο 
ην ηεθκεξηψλεηε απηφ; 

9 ε πην γεληθφηεξν ζπκπέξαζκα θαηαιήγεηε ζρεηηθά κε ηνπο παξάγνληεο απφ ηνπο νπνί-
νπο εμαξηάηαη ε αληίζηαζε πνπ αζθείηαη ζε έλα ζψκα; 

Με ην πξνεγνχκελν θχιιν εξγαζίαο γίλεηαη αξρηθά πξνζαλαηνιηζκφο θαη αλάδεημε ησλ 
ελαιιαθηηθψλ ηδεψλ ησλ καζεηψλ (πνπ ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε θαηά πιεηνςεθία ζπ-
γθιίλνπλ κε ηηο επηζηεκνληθέο) θαη ζηε ζπλέρεηα επηρεηξείηαη ε εμαγσγή ζπκπεξάζκαηνο απφ 
παξαηεξήζεηο. Ζ θάζε ηεο δνθηκαζίαο ησλ ηδεψλ ζην παξφλ έξγν παξαιείπεηαη αθνχ νη 
καζεηέο δελ θαηαιήγνπλ ζε γλσζηηθή ζχγθξνπζε. ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ε θάζε εηζαγσ-
γήο ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο. Δδψ δίλεηαη ε επθαηξία ζηνλ δάζθαιν λα κηιήζεη γηα ηελ 
έλλνηα ηνπ κνληέινπ πνπ αξθεηέο θνξέο ρξεζηκνπνηείηαη ζηε Φπζηθή θαη λα εμεγήζεη ζηνπο 
καζεηέο φηη ρξεζηκνπνηνχληαη δχν πηζαλά κνληέια πνπ πεξηγξάθνπλ ηελ αληίζηαζε ηνπ 
αέξα. ην πξψην απφ απηά ππνζέηνπκε φηη ε αληίζηαζε είλαη αλάινγε ηεο ηαρχηεηαο (Fαλη = 
– θSπ) ελψ ζην δεχηεξν αλάινγε ηνπ ηεηξαγψλνπ ηεο ηαρχηεηαο (Fαλη = – ιSπ2). Γηα θαζέλα 
απφ ηα δχν απηά κνληέια ν δάζθαινο κπνξεί λα δεηήζεη απφ ηνπο καζεηέο λα γξάςνπλ ηνλ 
2ν λφκν ηεο θίλεζεο, γηα έλα ζψκα πνπ πέθηεη (π.ρ.: F =  mα Û B + Fαλη = mα Û mg – θSπ = 
mα). 

Έξγν 2 (β΄ θαη γ΄ δηδαθηηθφο ζηφρνο): ηελ νζφλε ζαο βιέπεηε έλαλ αιεμηπησηηζηή λα πέθηεη 
απφ θάπνην χςνο. Έρεηε ηε δπλαηφηεηα λα κεηαβάιιεηε ηε κάδα ηνπ αιεμηπησηηζηή θαζψο 
επίζεο θαη ηελ αληίζηαζε ηνπ αέξα.  
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ρήκα 2:  ηηγκηφηππν ηεο 2ες πξνζνκνίσζεο κε ηελ νπνία γίλεηαη εξκελεία ηεο 

νξηαθήο ηαρχηεηαο θαη ζηε ζπλέρεηα ππνινγηζκφο ηεο 

1 Με ην θνπκπί “Αληίζηαζε” επηιέμηε κεδεληθή αληίζηαζε. Ση είδνπο θίλεζε πξνβιέπεηε 
φηη ζα εθηειέζεη ν αιεμηπησηηζηήο; 

2 Δπηιέμηε “εθηέιεζε” ηεο πξνζνκνίσζεο. Παξαηεξήζηε ηελ θίλεζή ηνπ. Σαπηίδεηαη απηφ 
πνπ παξαηεξήζαηε κε ηελ πξφβιεςή ζαο; 

3 Με ην θνπκπί “Αληίζηαζε” επηιέμηε “θαλνληθή” θαη κε ηελ θπιηφκελε κπάξα επηιέμηε γηα 
ηνλ αιεμηπησηηζηήο κάδα 100kg. Δθηειέζηε ηελ πξνζνκνίσζε. Παξαηήξεζε πξνζεθηηθά 
ηε κνξθή ηεο θακπχιεο πνπ απνδίδεη ηελ ηαρχηεηα ηνπ αιεμηπησηηζηή ζε ζρέζε κε ην 
ρξφλν. Δίλαη ε θίλεζή ηνπ νκαιά επηηαρπλφκελε, φπσο ζηελ πεξίπησζε 1; Γηαηί; 

4 ε πνην ζεκείν ηεο θακπχιεο ε επηηάρπλζε (θιίζε ηεο θακπχιεο) είλαη κεγαιχηεξε 
θαηά απφιπηε ηηκή; ηελ αξρή ή αξγφηεξα; 

5 Μπνξείηε λα δηαθξίλεηε δχν θάζεηο ζηελ πηψζε ηνπ αιεμηπησηηζηή; Πεξηγξάςηε ηηο. 

6 Πψο ραξαθηεξίδεηε ηελ δεχηεξε θάζε ζηελ νπνία ε ηαρχηεηα ηνπ αιεμηπησηηζηή είλαη 
ζηαζεξή; Πφζε είλαη ηφηε ε ζπληζηακέλε ησλ δπλάκεσλ πνπ αζθνχληαη πάλσ ηνπ; Με ηη 
ηζνχηαη ηφηε ε αληίζηαζε ηνπ αέξα; 

7 Κξαηψληαο ηελ αληίζηαζε ζηαζεξή λα αιιάμεηε ηε κάδα ηνπ αιεμηπησηηζηή θαη λα επα-
λαιάβεηε ηα βήκαηα 4, 5 θαη 6. ε πνηα ζπκπεξάζκαηα θαηαιήγεηε; 

8 Σψξα θξαηήζηε ζηαζεξή ηε κάδα ηνπ αιεμηπησηηζηή θαη κεηαβάιιεηε ηελ αληίζηαζε απφ 
κηθξή, ζε κεζαία θαη κεγάιε. Να επαλαιάβεηε πάιη ηα βήκαηα 4, 5, 6. 

9 Να δηθαηνινγήζεηε γηαηί ε θίλεζε κε αληίζηαζε αέξα θαηαιήγεη πάληνηε ζε επζχγξακκε 
νκαιή. θεθζείηε κε πνηνλ ηξφπν κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε απηή ηελ ηειηθή ζηαζεξή 
(νξηαθή) ηαρχηεηα. 
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ηε ζπλέρεηα ν δάζθαινο κπνξεί λα βάιεη ηνπο καζεηέο λα εθαξκφζνπλ ηε λέα γλψζε ζε 
έλα απιφ πξφβιεκα, ην νπνίν λα ηνπο ππνδείμεη λα ην ιχζνπλ αξρηθά ρξεζηκνπνηψληαο σο 
εξγαιείν ηα καζεκαηηθά θαη ζην ηέινο σο εξγαιείν ηελ πξνζνκνίσζε. Έλα ηέηνην πξφβιεκα 

ζα κπνξνχζε λα είλαη ην αθφινπζν: 

10 Έλαο αιεμηπησηηζηήο έρεη κάδα (καδί κε ην αιεμίπησην) m = 100 kg θαη πέθηεη απφ 
κεγάιν χςνο. Σν αιεμίπησην έρεη εκβαδφ, θάζεην ζηελ ηαρχηεηα (κεησπηθή επηθάλεηα), 
s = 25m2. Αλ ππνζέζνπκε φηη ε αληίζηαζε ηνπ αέξα είλαη αλάινγε ηνπ κέηξνπ ηεο ηα-
ρχηεηάο ηνπ λα ππνινγίζεηε ηελ νξηαθή ηνπ ηαρχηεηα. Γίλνληαη ε ζηαζεξά αλαινγίαο  
k = 20 kg/m2s  θαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξχηεηαο  g=10 m/s2   

11 Να θαηαζθεπάζεηε (ή λα ηξνπνπνηήζεηε) κηα πξνζνκνίσζε κε θαηάιιειεο επηινγέο 
ζηε κάδα, αληίζηαζε, θ.ιπ. ψζηε ηξέρνληάο ηε λα επηιχεηαη ην πξφβιεκα. Σαπηίδεηαη ε 
νξηαθή ηαρχηεηα κε απηήλ πνπ ππνινγίζαηε πξνεγνπκέλσο; 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Αλ θαη ιφγσ πεξηνξηζκψλ (έληππνπ ρψξνπ) ε δηδαθηηθή καο πξφηαζε δελ ήηαλ πιήξεο, θά-
λεθε φκσο πφζν ρξήζηκε είλαη ε πηνζέηεζε ησλ πξνζνκνηψζεσλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο δηδα-
ζθαιίαο, εηδηθά ζηελ Φπζηθή, φπνπ πνιιά απφ ηα θαηλφκελα πνπ θαινχκαζηε λα κειεηή-
ζνπκε δελ είλαη δπλαηφλ λα αλαπαξαρζνχλ ηα ίδηα αξθεηέο θνξέο ζην εξγαζηήξην. Οη καζε-
ηέο κε ηελ ρξήζε ησλ ΝΣ απνθηνχλ επηπιένλ δεμηφηεηεο ρξήζηκεο γηα ηε ζχγρξνλε δσή. Δπί-
ζεο ν πξνβιεκαηηζκφο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο επηζηεκνληθήο 
κεζφδνπ κπνξεί λα ηνπο βνεζήζεη λα δξνχλε αλάινγα θαη ζε άιιεο πεξηπηψζεηο ηεο θαζε-
κεξηλήο δσήο. Αλ ε δηδαζθαιία γίλεηαη κε νκάδεο (θάηη πνπ ππνζηεξίδεηαη ζεξκά) δελ κπν-
ξνχκε λα αγλνήζνπκε θαη ηα νθέιε απφ ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ επηθνηλσλίαο, ζπλεξγαζί-
αο, ππνζηήξημεο θαη απφξξηςεο επηρεηξεκάησλ κεηαμχ ησλ καζεηψλ. 
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ΠΔΡΙΛΖΦΖ: Ζ εξγαζία απηή απνηειεί έλα παξάδεηγκα εθαξκνγήο ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ 
ζηελ εθηέιεζε πεηξακάησλ, ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ δχζθνια λα εθηειεζηνχλ θαη λα εηζα-
ρζνχλ ζηελ δηδαζθαιία.  Υξεζηκνπνηήζεθε ην πζηήκαηα πγρξνληθήο Λήςεο θαη Απεηθφλη-
ζεο, πξνζπαζψληαο λα δηαπηζησζνχλ ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ θαη νη δπζιεηηνπξγίεο ηνπ ζρε-
δηάδνληαο πεηξάκαηα γηα ηε κειέηε ησλ λφκσλ ησλ αεξίσλ θαη ηελ εμαγσγή ηεο θαηαζηαηηθήο 
εμίζσζεο. Πξνηείλνληαη νη θαιχηεξεο αξρηθέο ζπλζήθεο πνπ δίλνπλ ηα θαιχηεξα απνηειέζκα-
ηα θαη ζα βνεζνχζαλ ζηε πην γξήγνξε θαη ελαξκνληζκέλε κε ηε ζεσξία εμαγσγή ζπκπεξα-

ζκάησλ απφ ηα πεηξάκαηα.  

ΛΔΞΔΙ-ΚΛΔΙΓΙΑ: λφκνο ηεο ηζφρσξεο κεηαβνιήο ησλ αεξίσλ, Multilog, DB-Lab, εξγαζηήξηα 
θπζηθψλ επηζηεκψλ 

 

ΔΙΑΓΧΓΖ 

Πνιιέο έξεπλεο ζην ρψξν ηεο Γηδαθηηθήο ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ έρνπλ εληνπίζεη σο βαζη-
θφ πιενλέθηεκα, ηνπ Πεηξακαηηζκνχ ζε Πξαγκαηηθφ ή ζε Δηθνληθφ Δξγαζηήξην, ην γεγνλφο 
φηη επηηξέπνπλ ζηα άηνκα λα αιιειεπηδξνχλ πεηξακαηηθά κε πιηθά θαη κνληέια (Hofstein and 
Lunetta 2004, Windschitl 2001). Παξέρνπλ, δειαδή, ηε δπλαηφηεηα ζηα άηνκα λα δηεξεπλή-
ζνπλ ην γεγνλφο πνπ ηνπο παξνπζηάδεηαη αιιάδνληαο πξαγκαηηθά ή εηθνληθά ηηο ηηκέο ησλ 
παξακέηξσλ, ελεξγνπνηψληαο δηαδηθαζίεο θαη παξαηεξψληαο ηα απνηειέζκαηα ησλ ελεξ-
γεηψλ ηνπο. Σα άηνκα κπνξνχλ κε απηφ ηνλ ηξφπν λα εξκελεχζνπλ ηα θαηλφκελα ησλ θπζη-
θψλ επηζηεκψλ, φπσο απηά παξνπζηάδνληαη κέζα απφ ηα εηθνληθά ή πξαγκαηηθά πεηξάκαηα, 
λα ζπγθξίλνπλ ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ κε ηηο δηθέο ηνπο αληηιήςεηο, λα δηαηππψ-
ζνπλ θαη λα δηεξεπλήζνπλ ππνζέζεηο θαη λα επηιχζνπλ πηζαλέο αζπκθσλίεο αλάκεζα ζηηο 
ηδέεο ηνπο θαη ζε απηέο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηα πεηξάκαηα (Hofstein and Lunetta 2004, Tao 
and Gunstone 1999).  

Οη λφκνη ησλ αεξίσλ θαη ε θαηαζηαηηθή εμίζσζε πνπ πξνθχπηεη απφ απηνχο είλαη ζεκειηψ-
δεηο ζηε δηδαζθαιία ηεο Φπζηθήο θαη ηεο Υεκείαο, ελψ νη δηάθνξεο κεηαβνιέο πνπ πθίζηα-
ληαη ηα αέξηα (ηζφζεξκεο, ηζνβαξείο θιπ) δηδάζθνληαη ζηε Θεξµνδπλαµηθή (ζεξκηθέο κερα-
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λέο). ηελ αλαδήηεζε ησλ βέιηηζησλ Δθπαηδεπηηθψλ Μεζφδσλ θαη ρεδηαζκνχ γηα ηελ δηδα-
ζθαιία ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ζηελ εθπαίδεπζε, νη Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ησλ 
Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) δηεθδηθνχλ έλα αλεξρφκελν αλ φρη πξσηαγσληζηηθφ ξφιν. Οη ΣΠΔ απν-
ηεινχλ πιένλ απφ κφλεο ηνπο κηα παξάκεηξν “θιεηδί” γηα ην Πξφγξακκα πνπδψλ. Έλα κη-
θξφ θνκκάηη ηεο εκπινθήο ησλ ΣΠΔ ζηελ νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο 
απνηεινχλ ηα εξγαζηήξηα βαζηζκέλα ζε ππνινγηζηή (Microcomputer Based Labs, MBL). 
ηελ Διιάδα νλνκάδνληαη πζηήκαηα πγρξνληθήο Λήςεο θαη Απεηθφληζεο (ΛΑ) θαη ν 
ιφγνο έληαμεο ηνπο ζηελ δηδαθηηθή πξαθηηθή είλαη θπξίσο ε ππνζηήξημε πεηξακάησλ επίδεη-
μεο ρσξίο λα απνθιείεηαη φκσο θαη ε ρξήζε ηνπο απφ καζεηέο. Γηα λα κειεηεζεί δηεμνδηθά ε 
ζπκπεξηθνξά ηνπο, απαηηείηαη ε εθηέιεζε ζεηξάο  πεηξακάησλ ζηα νπνία δχν απφ ηηο παξα-
κέηξνπο πίεζε (P), φγθνο (V), ζεξκνθξαζία (T) θαη πνζφηεηα αεξίνπ (n moles) παξακέλνπλ 
ζηαζεξέο θαη κειεηάηαη ε ζρέζε αλάκεζα ζηηο 2 πνπ κεηαβάιινληαη. Σέηνηα πνζνηηθά πεηξά-
καηα είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιν λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε ζρνιηθά εξγαζηήξηα, δεδνκέλεο θαη 
ηεο πίεζεο ρξφλνπ. Έηζη, παξαδνζηαθά, ε δηδαζθαιία ησλ λφκσλ ησλ αεξίσλ γίλεηαη µέζσ 
απνµλεµφλεπζεο ηχπσλ θαη πξνζθνξάο έηνηκσλ γξαθηθψλ παξαζηάζεσλ ζηα βηβιία. 

Με ηε δπλαηφηεηα ηαπηφρξνλεο θαηαγξαθήο θαη απνζήθεπζεο κεηξήζεσλ απφ πνιινχο δηα-
θνξεηηθνχο αηζζεηήξεο πνπ παξέρνπλ νη δηαηάμεηο MBL (Microcomputer Based Laborato-
ries), ε δηδαζθαιία ησλ λφκσλ ησλ αεξίσλ θαη ηεο θαηαζηαηηθήο εμίζσζεο κπνξεί λα ππν-

ζηεξηρζεί πεηξακαηηθά ζηα Δξγαζηήξηα Φπζηθψλ Δπηζηεµψλ.  

Οη εξγαζηεξηαθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ Τπνινγηζηέο (MBL, Microcom-
puter-Based Laboratory), ζεσξνχληαη θαη. εμνρήλ θαηάιιειεο γηα λα γεθπξψζνπλ ην ράζκα 
αλάκεζα ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ θαη ζηα εξγαιεία αλάιπζεο θαη πξνζνκνίσζεο ή κνληε-
ινπνίεζεο ζηνλ ππνινγηζηή (Γεκεηξαθφπνπινπ 1999). 

ΠΔΙΡΑΜΑ ΔΠΑΛΖΘΔΤΖ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΣΖ ΙΟΥΧΡΖ ΜΔΣΑΒΟΛΖ ΣΧΝ ΑΔΡΙΧΝ  

Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ πεηξακάησλ αθνινπζήζεθε ε πξνζέγγηζε ηνπ Joseph Lambert (1779) 
γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ απνιχηνπ κεδελφο (απφ ην γξάθεκα P-ζ µε ζεξκνθξαζίεο ζε 0ν C θαη 
πξνέθηαζε έσο ην ζεκείν φπνπ P=0) 

Γηα ηε κειέηε ηεο ζρέζεο αλάκεζα ζηα κεγέζε P-T ρξεζηκνπνηήζεθε ζχξηγγα µε αθηλεηνπνη-
εµέλν έκβνιν (V= ζηαζεξφ) ζπλδεδεκέλε µε ηνλ αηζζεηήξα πίεζεο, κέζα ζε πδαηφινπηξν, ε 
ζεξκνθξαζία ηνπ νπνίνπ θαηαγξαθφηαλ µε ηνλ αηζζεηήξα  ζεξκνθξαζίαο. Υξεζηκνπνηήζεθε 
έλα καγλεηηθφ αλαδεπηήξα ψζηε ε ζεξκνθξαζία ηνπ ινπηξνχ λα είλαη παληνχ ε ίδηα. Μεηξψ-
ληαο ηε ζεξκνθξαζία ηνπ ινπηξνχ κεηξείηαη ε ζεξκνθξαζία θαη ηνπ αέξηνπ ην νπνίν ζεσξεί-
ηαη φηη βξίζθεηαη θάζε ζηηγκή ζε ζεξκηθή ηζνξξνπία κε ην ινπηξφ. 

Δίλαη γλσζηφ απφ ηε ζεσξία φηη δηαηεξψληαο ηνλ φγθν θαη ηνλ αξηζκφ ησλ moles ζηαζεξφ ε 
πίεζε είλαη αλάινγε κε ηε ζεξκνθξαζία. Έηζη ν λφκνο ηνπ Charles γξάθεηαη  

 

θνπφο ηνπ πεηξάκαηνο είλαη ε πεηξακαηηθή απφδεημε ηεο ζρέζεο αλαινγίαο κεηαμχ ηεο πίε-
ζεο θαη ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ αέξα, κε ζηαζεξφ ηνλ φγθν.  

const
T

P
TP ή
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Τιηθά 

Σα πιηθά πνπ ρξεηάδνληαη γηα ην ζπγθεθξηκέλν πείξακα είλαη ηα εμήο: Ζ πεηξακαηηθή δηάηαμε 
απνηειείηαη απφ κηα ζχξηγγα 60ml ηεο νπνίαο κπνξνχκε λα ζηαζεξνπνηήζνπκε ην έκβνιν. Ζ 
ζχξηγγα βπζίδεηαη ζε πδαηφινπηξν, ε ζεξκνθξαζία ηνπ νπνίνπ κπνξεί λα κεηαβάιιεηαη. Ζ 
ζχξηγγα ζπλδέεηαη κε αηζζεηήξα πίεζεο θαη ηνπνζεηείηαη ζην πδαηφινπηξν. ην πδαηφινπ-
ηξν ηνπνζεηείηαη θαη ν αηζζεηήξαο ζεξκνθξαζίαο. ηε ζπλέρεηα νη αηζζεηήξεο ζπλδένληαη κε 
ην Multilog. Σν λεξφ θαηά ηε ζέξκαλζε αλαδεχεηαη κε καγλεηηθφ αλαδεπηήξα.  

Ζ πεηξακαηηθή δηάηαμε θαη πεηξακαηηθή δηαδηθαζία 

Ζ δηάηαμε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζην ζπγθεθξηκέλν πείξακα είλαη απηή πνπ πξνηείλεηαη απφ 
ηνπο Καινγεξφπνπιν –Γάηζην, 2007. 

Έγηλαλ κεηξήζεηο γηα δηαθνξεηηθνχο ξπζκνχο αχμεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο (π.ρ 1 κέηξεζε 
αλά sec, 1 κέηξεζε αλά 10 sec). 

 

ρήκα 1:  Ζ πεηξακαηηθή δηάηαμε γηα ην λφκν ηεο ηζφρσξεο κεηαβνιήο 

πλδέζεθε θαηαξρήλ ην καγλεηηθφ αλαδεπηήξα θαη ξπζκίζηεθε ζηε κέζε πεξίπνπ γηα ηε ζεξ-
κφηεηα θαη ηηο ζηξνθέο. χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία  (Jackson and Laws 2006) επεηδή ν 
αηζζεηήξαο ζεξκνθξαζίαο αληηδξά ζρεηηθά αξγά ζηηο αιιαγέο ζεξκνθξαζίαο ηνπ αεξίνπ, 
είλαη πξνβιεκαηηθφ λα πξνζπαζείο λα κεηξήζεηο ηε ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα απεπζείαο. Αληη-
ζέησο κεηξήζεθε ε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνχ θαη ζεσξήζεθε φηη ην αέξην βξίζθεηαη ζε ζεξκν-
θξαζηαθή ηζνξξνπία κε ην λεξφ. Απηή ε δηαδηθαζία απνηειεί κηα  θαιή πξνζέγγηζε, εθφζνλ 
ε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνχ δελ αιιάδεη πνιχ γξήγνξα. (Υξεηάδεηαη πεξίπνπ 30 min γηα ηε 
ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνχ λα θηάζεη απφ ηνπο 20 ζηνπο 80 νC). πλδέζεθε ην άθξν ηεο ζχξηγ-
γαο απεπζείαο κε ηνλ αηζζεηήξα πίεζεο θαη ηνπνζεηήζεθε ν αηζζεηήξαο ζεξκνθξαζίαο κέ-
ζα ζην λεξφ έηζη ψζηε  λα κελ αθνπκπά ην θάησ κέξνο απφ ην δνρείν πνπ έξρεηαη ζε απεπ-
ζείαο επαθή κε ηνλ αλαδεπηήξα. ηε βάζε ηνπ δνρείνπ βάδνπκε έλα κηθξφ καγλήηε ψζηε λα 
αλαδεχεηαη θαιχηεξα ην λεξφ θαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ λα είλαη νκνηφκνξθε. 

Πξνζνρή ρξεηάδεηαη ζην πψο ζα ζηεξεσζεί ην έκβνιν. Δπηιέρζεθε  έλα θαξθί πνπ θαξθψζε-
θε ζην πίζσ πιαζηηθφ κέξνο ηνπ εκβφινπ ψζηε λα κελ αλνηρηεί ηξχπα δηαθπγήο ηνπ αέξα. 
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ην ζπγθεθξηκέλν πείξακα ρξεζηκνπνηήζεθε ν ξπζκφο παξνρήο ζεξκφηεηαο ηνπ αλαδεπηήξα 
ζε ρακειή ηηκή θαη νη κεηξήζεηο έγηλαλ ρεηξνθίλεηα αλά 2 ιεπηά, νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη 
ζηνλ πίλαθα 1.  

Πίλαθαο 1: Μεηξήζεηο πνπ θαηαγξάθεθαλ απφ ην Multilog  

 
 

Ζ γξαθηθή παξάζηαζε πνπ δίλεη ην multilog θαίλεηαη ζην ζρήκα 2.  

 

ρήκα 2:  Ζ γξαθηθή παξάζηαζε πνπ δίλεη ην Multilog 

Απφ ηελ εμίζσζε ηεο επζείαο  P = 0.00317 θ + 0.86  πξνθχπηεη φηη ε ζεξκνθξαζία ηνπ 

απνιχηνπ κεδελφο δειαδή εθεί πνπ ε πίεζε είλαη κεδέλ είλαη  θ = –271.29 °C.  

Α/Α ζ (oC) P (atm) T (K) 

1 33,10 0,967 306,25 

2 36,41 0,981 309,56 

3 41,21 0,988 314,36 

4 45,78 1,002 318,93 

5 49,63 1,016 322,78 

6 53,56 1,024 326,71 

7 57,02 1,038 330,17 

8 60,13 1,052 333,28 

9 63,15 1,059 336,30 

10 65,91 1,073 339,06 
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ρήκα 3:  Ζ γξαθηθή παξάζηαζε P–ζ 

Ζ γξαθηθή παξάζηαζε αλάκεζα ζηελ πίεζε θαη ζηε ζεξκνθξαζία (P-ζ) ζην Excel θαίλεηαη 

ζην ζρήκα 3. 

ηε ζπλέρεηα κε ηε βνήζεηα ηεο εμίζσζεο πνπ δίλνληαη απφ ηα ζεκεία ησλ κεηξήζεσλ κε ην 
επηπιένλ ζεκείν γηα P = 0, ην νπνίν πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ ηνκή ηνπ άμνλα ηεο ζεξκνθξα-

ζίαο ζηελ ζ= –271,29 νC, έρνπκε ηελ γξαθηθή παξάζηαζε ηνπ ζρήκαηνο 4. 

 

ρήκα 4:  Ζ γξαθηθή παξάζηαζε P–θ γηα ηελ πξνζέγγηζε ηνπ απνιχηνπ κεδελφο 

Ζ κεηαθνξά ησλ ζηνηρείσλ ζην Excel θαη γηα ηε ζεξκνθξαζία ζε Kelvin δίλεη ηελ αληίζηνηρε 
γξαθηθή παξάζηαζε ηνπ ζρήκαηνο 5. 
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ρήκα 5:  Ζ γξαθηθή παξάζηαζε P–Τ (ζεσξεηηθή θαη πεηξακαηηθή) 

Απφ ην παξαπάλσ ζρήκα θαίλεηαη φηη ε αλακελφκελε επζεία (κπιε ρξψκα) ηαπηίδεηαη κε ηελ 

πεηξακαηηθή θαη επηβεβαηψλεηαη ε αλαινγία ησλ κεγεζψλ ζηελ απφιπηε θιίκαθα.  

Σν πείξακα επαλαιήθζεθε κε δηαθνξεηηθνχο ξπζκνχο παξνρήο ζεξκφηεηαο, δηαθνξεηηθέο 
αξρηθέο ζεξκνθξαζίεο, κε ηα ίδηα απνηειέζκαηα. 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ  

ην πείξακα απηφ απνδεηθλχεηαη πεηξακαηηθά ν λφκνο ηνπ Charles ρξεζηκνπνηψληαο απιά 
πιηθά φπσο κηα ζχξηγγα ζην εζσηεξηθφ ηεο νπνίαο εγθισβηδφηαλ ην αέξην θαη πνπ είρε ζηε-
ξεσζεί ην έκβνιφ ηεο κε κηα βειφλα, έλα δνρείν πνπ πεξηείρε λεξφ θαη κεηξηφηαλ ε ζεξκνθξα-
ζία ηνπ, έλα καγλεηηθφ αλαδεπηήξα θαη ε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζχγρξνλεο ιήςεο θαη απεη-
θφληζεο δεδνκέλσλ. Ζ κέηξεζε ηεο πίεζεο γίλεηαη κε αηζζεηήξα πίεζεο πνπ ζπλδέεηαη ζην 
άθξν ηεο ζχξηγγαο, ελψ ε κέηξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο γίλεηαη κε αηζζεηήξα πνπ είλαη κέζα 
ζην πδαηφινπηξν. Γηα λα πξνζδηνξηζηνχλ νη θαιχηεξεο ζπλζήθεο ηνπ πεηξάκαηνο θαη λα 
εληνπηζζνχλ ηα πξνβιήκαηα ηεο δηάηαμεο έγηλαλ πνιιά πεηξάκαηα κεηαβάιινληαο ηφζν ηελ 
αξρηθή ζεξκνθξαζία φζν θαη ην ξπζκφ παξνρήο ζεξκφηεηαο.  

ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ε απφδεημε ηνπ λφκνπ ήηαλ επηηπρήο θαη ε αθξίβεηα ππνινγηζκνχ 
ηεο ηηκήο ηνπ απνιχηνπ κεδελφο ζε βαζκνχο Κειζίνπ απφ ηελ πξνέθηαζε ηεο επζείαο ζην 
P=0 ήηαλ πνιχ θαιή. 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ κεηξήζεσλ ην λεξφ πξέπεη λα αλαδεχεηαη ζπλερψο ψζηε ε ζεξκνθξα-
ζία ηνπ λεξνχ λα είλαη παληνχ ε ίδηα. Ο ξπζκφο αχμεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο πξέπεη λα είλαη 
ζρεηηθά ρακειφο ψζηε ζε θάζε κέηξεζε λα ππάξρεη ζεξκηθή ηζνξξνπία κεηαμχ ηνπ λεξνχ θαη 
ηνπ αεξίνπ ζηε ζχξηγγα. Έλαο θαιφο ξπζκφο αχμεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο είλαη 1 C/min. 

Έλα άιιν πξφβιεκα πνπ εκθαλίδεηαη ζην πείξακα απηφ είλαη ε ζρεηηθά κηθξή δηαθξηηηθή 
ηθαλφηεηα ηνπ αηζζεηήξα πίεζεο ε νπνία δελ επηηξέπεη λα επηιερζνχλ κηθξνί ξπζκνί δεηγκα-
ηνιεςίαο. Γηα ην ιφγν απηφ έγηλαλ κεηξήζεηο ρεηξνθίλεηα αλά δπν ιεπηά, ξπζκφ πνπ δελ ηνλ 
πξνζθέξεη ην multilog. Μ‟ απηφλ ηνλ ηξφπν εμαζθαιίζηεθε κεγαιχηεξνο ρξφλνο αλάκεζα 
ζηηο κεηξήζεηο ψζηε  λα κεησζεί ν ξπζκφο πξνζθνξάο ζεξκφηεηαο ρσξίο λα επεξεάδεηαη ε 
αθξίβεηα κέηξεζεο ηεο πίεζεο. 

ΙΟΥΩΡΗ
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 Ο ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ πεηξάκαηνο απηνχ  είλαη απφ 10 έσο 20 ιεπηά 
πεξίπνπ αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ κεηξήζεσλ πνπ ζα επηιεγεί θαη κπνξεί λα γίλεη ζρεηηθά εχ-
θνια απφ κηα νκάδα δπν ή ηξηψλ καζεηψλ θαη λα νδεγήζεη ζηελ επαιήζεπζε ηνπ λφκνπ ηνπ 
Charles θαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ απφιπηνπ κεδελφο ζε βαζκνχο Κει-
ζίνπ. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  

Hofstein, A. & Lunetta, V.N. (2004). The laboratory in science education: Foundations for the 

Twenty-First Century, Science Education, 88 (1), 28-54. 

Jackson,D.P & Laws,P.W. (2006), Syringe thermodynamics: The many uses of a glass sy-

ringe. American Journal of Physics Volume 74, p94-101. 

Krause,D & Keeley, W.(2004). Determining the heat capacity Ratio of Air from “Almost Adia-

batic” Compressions. The physics Teacher, Vol 42 pp481-483. 

McNairy, W,W. (1996), Isothermal and Adiabatic Measurments. The Physic teacher 
Vol.34,p178-180. 

Tao, P. and Gunstone, R. (1999), The process of conceptual change in force and motion 
during computer-supported physics instruction, Journal of Research in Science Teach-
ing, 36, 859–882.  

Windschitl, M. (2001). Using Simulations in the Middle School: Does Assertiveness of Dyad 
Partners Influence Conceptual Change? International Journal of Science Education, 
vol.23, no. 1, 17-32. 

Καινγεξφπνπινο, Ν & Γάηζηνο, Γ (2007), Απφ ην «ΠΑΤΔ ΝΑ ΡΧΣΑ» ην «ΠΑΜΔ ΝΑ ΚΑ-
ΝΟΤΜΔ ΜΔΣΡΖΔΗ: Πεηξακαηηθή Πξνζέγγηζε ησλ λφκσλ ησλ αεξίσλ ζε εξγαζηήξηα 
Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ησλ Λπθείσλ‟. Γηαζέζηκν ζηε δηθηπαθή δηεχζπλζε:  www.etpe.gr/
modules.php?name=Downloads&d_op=getit&lid=573). 

 

 



ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 — ΣΠΔ ζηε Γηδαζθαιία ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ 649  

 

Πξφηαζε Γηδαζθαιίαο ηνπ Νφκνπ ηεο Ιζφζεξκεο Μεηαβνιήο ησλ αεξίσλ ζην 
Δξγαζηήξην κε ηε βνήζεηα ηνπ πζηήκαηνο χγρξνλεο Λήςεο θαη Απεηθφληζεο 

ησλ Δξγαζηεξίσλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ησλ Δληαίσλ Λπθείσλ 

 

Γεώξγηνο Καηζηθνγηώξγνο1, Κσλζηαληίλνο Θ. Κώηζεο2 & Μαηηζαίνο Κακαξάηνο3 
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2  Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο – Παηδαγσγηθφ ηκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Παλεπηζηήκην 

Ησαλλίλσλ (kkotsis@cc.uoi.gr) 

3  Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο – Σκήκα Φπζηθήο Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ 

(mkamarat@cc.uoi.gr) 

 

ΠΔΡΙΛΖΦΖ: Ζ εξγαζία απηή απνηειεί κηα πξφηαζε εθαξκνγήο ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ ζηελ 
εθηέιεζε πεηξακάησλ, κε ηελ εξγαζηεξηαθή ππνδνκή πνπ έρνπλ ηα Δληαία Λχθεηα. Υξεζηκν-
πνηήζεθε ην πζηήκαηα πγρξνληθήο Λήςεο θαη Απεηθφληζεο, πξνζπαζψληαο λα δηαπηζησ-
ζνχλ ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ θαη νη δπζιεηηνπξγίεο ηνπ ζρεδηάδνληαο πεηξάκαηα γηα ηε κειέηε 
ηνπ λφκνπ ηεο ηζφζεξκεο κεηαβνιήο θαη ηελ εμαγσγή ηεο θαηαζηαηηθήο εμίζσζεο. Έγηλε πξν-
ζπάζεηα λα αλαθαιπθζνχλ νη θαιχηεξεο αξρηθέο ζπλζήθεο πνπ ζα έδηλαλ θαιχηεξα απνηειέ-
ζκαηα θαη ζα βνεζνχζαλ ζηε πην γξήγνξε θαη ελαξκνληζκέλε κε ηε ζεσξία εμαγσγή ζπκπε-

ξαζκάησλ απφ ηα πεηξάκαηα.  

ΛΔΞΔΙ-ΚΛΔΙΓΙΑ: λφκνη ηεο ηζφζεξκεο κεηαβνιήο ησλ αεξίσλ, Multilog, DB-Lab, εξγαζηήξη-
α θπζηθψλ επηζηεκψλ. 

 

ΔΙΑΓΧΓΖ 

Ζ ζχγρξνλε δηδαθηηθή ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ απνδέρεηαη φηη κηα πξνζέγγηζε ζην πιαίζην 
ηεο νπνίαο κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ νη ζπλζήθεο γηα επίηεπμε ελλνηνινγηθήο θαηαλφεζεο 
ησλ ελλνηψλ ηεο θπζηθήο είλαη ηα πεηξάκαηα ηα νπνία κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ηφζν κέζσ 
Πεηξακαηηζκνχ ζε Πξαγκαηηθφ Δξγαζηήξην, φζν θαη κέζσ Πεηξακαηηζκνχ ζε Δηθνληθφ Δξ-
γαζηήξην (Finkelstein et al. 2005). 

ηελ αλαδήηεζε ησλ βέιηηζησλ Δθπαηδεπηηθψλ Μεζφδσλ θαη ρεδηαζκνχ γηα ηελ δηδαζθαιία 
ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ (ΦΔ) ζηελ εθπαίδεπζε, νη Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ησλ 
Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) δηεθδηθνχλ έλα αλεξρφκελν αλ φρη πξσηαγσληζηηθφ ξφιν. Οη ΣΠΔ απν-
ηεινχλ πιένλ απφ κφλεο ηνπο κηα παξάκεηξν “θιεηδί” γηα ην Πξφγξακκα πνπδψλ. Έλα κη-
θξφ θνκκάηη ηεο εκπινθήο ησλ ΣΠΔ ζηελ νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο 
απνηεινχλ ηα εξγαζηήξηα βαζηζκέλα ζε ππνινγηζηή (Microcomputer Based Labs, MBL). 
ηελ Διιάδα νλνκάδνληαη πζηήκαηα πγρξνληθήο Λήςεο θαη Απεηθφληζεο (ΛΑ) θαη ν 
ιφγνο έληαμεο ηνπο ζηελ δηδαθηηθή πξαθηηθή είλαη θπξίσο ε ππνζηήξημε πεηξακάησλ επίδεη-
μεο ρσξίο λα απνθιείεηαη φκσο θαη ε ρξήζε ηνπο απφ καζεηέο. 

Οη λφκνη ησλ αεξίσλ θαη ε θαηαζηαηηθή εμίζσζε πνπ πξνθχπηεη απφ απηνχο είλαη ζεκειηψ-
δεηο ζηε δηδαζθαιία ηεο Φπζηθήο θαη ηεο Υεκείαο, ελψ νη δηάθνξεο κεηαβνιέο πνπ πθίζηα-
ληαη ηα αέξηα (ηζφζεξκεο, ηζνβαξείο θιπ) δηδάζθνληαη ζηε Θεξκνδπλαµηθή (ζεξκηθέο 
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µεραλέο). 

Γηα λα κειεηεζεί δηεμνδηθά ε ζπκπεξηθνξά ηνπο, απαηηείηαη ε εθηέιεζε ζεηξάο  πεηξακάησλ 
ζηα νπνία δχν απφ ηηο παξακέηξνπο πίεζε (P), φγθνο (V), ζεξκνθξαζία (T) θαη πνζφηεηα 
αεξίνπ (n moles) παξακέλνπλ ζηαζεξέο θαη κειεηάηαη ε ζρέζε αλάκεζα ζηηο 2 πνπ κεηαβάι-
ινληαη. Σέηνηα πνζνηηθά πεηξάκαηα είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιν λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε ζρν-
ιηθά εξγαζηήξηα, δεδνκέλεο θαη ηεο πίεζεο ρξφλνπ. Έηζη, παξαδνζηαθά, ε δηδαζθαιία ησλ 
λφκσλ ησλ αεξίσλ γίλεηαη µέζσ απνµλεµφλεπζεο ηχπσλ θαη πξνζθνξάο έηνηκσλ γξαθηθψλ 
παξαζηάζεσλ ζηα βηβιία. 

Με ηε δπλαηφηεηα ηαπηφρξνλεο θαηαγξαθήο θαη απνζήθεπζεο κεηξήζεσλ απφ πνιινχο δηα-
θνξεηηθνχο αηζζεηήξεο πνπ παξέρνπλ νη δηαηάμεηο MBL (Microcomputer Based Laborato-
ries), ε δηδαζθαιία ησλ λφκσλ ησλ αεξίσλ θαη ηεο θαηαζηαηηθήο εμίζσζεο κπνξεί λα ππν-
ζηεξηρζεί πεηξακαηηθά ζηα Δξγαζηήξηα Φπζηθψλ Δπηζηεµψλ.  

Οη εξγαζηεξηαθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ Τπνινγηζηέο (MBL, Microcom-
puter-Based Laboratory), ζεσξνχληαη θαη. εμνρήλ θαηάιιειεο γηα λα γεθπξψζνπλ ην ράζκα 
αλάκεζα ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ θαη ζηα εξγαιεία αλάιπζεο θαη πξνζνκνίσζεο ή κνληε-
ινπνίεζεο ζηνλ ππνινγηζηή (Γεκεηξαθφπνπινπ 1999). 

ηελ παξνχζα εξγαζία γίλεηαη κηα πξφηαζε δηδαζθαιίαο ηεο ηζφζεξκεο κεηαβνιήο ζην εξ-
γαζηήξην κε πείξακα επίδεημεο. θνπφο είλαη λα  ρξεζηκνπνηεζεί ε πεηξακαηηθή δηαδηθαζία 
κε ην χζηεκα χγρξνλεο Λήςεο θαη Απεηθφληζεο ην νπνίν έρεη εηζαρζεί ζηελ εθπαηδεπηηθή 
δηαδηθαζία ησλ Δληαίσλ Λπθείσλ. 

ΠΔΙΡΑΜΑ (ΙΟΘΔΡΜΖ ΜΔΣΑΒΟΛΖ) 

Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ πεηξακάησλ αθνινπζήζεθε ε πξνζέγγηζε ηνπ Joseph Lambert (1779) 
γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ απνιχηνπ κεδελφο (απφ ην γξάθεκα P-ζ µε ζεξκνθξαζίεο ζε 0ν C θαη 
πξνέθηαζε έσο ην ζεκείν φπνπ P=0) 

θνπφο: θνπφο  ηνπ πεηξάκαηνο απηνχ είλαη ε επαιήζεπζε ηνπ λφκνπ ηεο ηζφζεξκεο κεηα-
βνιήο (Νφκνο ηνπ Boyle).  

Σα αέξηα δηαθξίλνληαη απφ ηα πγξά θαη ηα ζηεξεά, απφ ηελ ηδηφηεηά ηνπο λα ζπκπηέδνληαη ζε 
πνιχ κηθξφηεξνπο φγθνπο. χκθσλα κε ην λφκν ηνπ Boyle, ν φγθνο ελφο αεξίνπ ζε δεδνκέλε 
ζεξκνθξαζία κεηαβάιιεηαη αληίζηξνθα πξνο ηελ εθαξκνζκέλε πίεζε: 

 

ε απηφ ην πείξακα, εμεηάδνπκε ηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζηελ πίεζε θαη ηνλ φγθν (T, n=ζηαζεξά) 
θαζψο θαη ηηο επηδξάζεηο ηνπο ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αεξίνπ, κεηξψληαο ηελ επίδξαζε ηεο 
κεηαβνιήο ηνπ φγθνπ ζηελ πίεζε ηνπ αέξα ζε έλα θιεηζηφ ρψξν (ζχξηγγα). 

Τιηθά:  Σα πιηθά ηα νπνία ρξεηάδνληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ πεηξάκαηνο είλαη: 

Πιαζηηθή ζχξηγγα 60ml 

Αηζζεηήξαο πίεζεο ( 0 ¸ 700 kPa) 

constVP
P

V ή
1
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Καηαγξαθέαο δεδνκέλσλ Multilog ηεο Fourier –Systems 

Ζιεθηξνληθφο Τπνινγηζηήο κε ην πξφγξακκα DB –Lab 3.2 ηεο  Fourier –Systems. 

Σα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζακε ζην ζπγθεθξηκέλν πείξακα θαίλνληαη ζην ζρήκα 1. 

    

ρήκα 1:  Τιηθά γηα ηε δηάηαμε ηνπ λφκνπ ηεο ηζφζεξκεο κεηαβνιήο 

Πεηξακαηηθή Γηάηαμε 

Ζ πεηξακαηηθή δηάηαμε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζην ζπγθεθξηκέλν πείξακα θαίλεηαη ζην ζρή-
κα 2 θαη έρεη πξνηαζεί απφ ηνπο Καινγεξφπνπιν –Γάηζην, 2007. 

 

ρήκα 2:  Ζ πεηξακαηηθή δηάηαμε γηα ηελ επαιήζεπζε ηνπ λφκνπ ηεο ηζφζεξκεο κεηαβνιήο 

Πεξηγξαθή ηεο δηάηαμεο θαη ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο 

Καηαξρήλ ζπλδέζεθε  ην MultiLog ζηνλ ππνινγηζηή θαη ζηε ζπλέρεηα ζην κεηαζρεκαηηζηή. 
πλδέζεθε ν αηζζεηήξαο πίεζεο ζηελ είζνδν Η/Ο1.  Οξίζζεθε έλαο αξρηθφο φγθνο ηνπνζεηψ-
ληαο ην έκβνιν ηεο ζχξηγγαο ζ‟ απηή ηελ ηηκή θαη ζηε ζπλέρεηα κε ηε βνήζεηα κηθξνχ εχθα-
κπηνπ πιαζηηθνχ ζσιήλα ζπλδέζεθε ν αηζζεηήξα ηεο πίεζεο ζην αλνηθηφ άθξν ηεο ζχξηγ-
γαο. Ρπζκίδεηαη ην MultiLog είηε ρξεζηκνπνηψληαο ην πιεθηξνιφγηφ ηνπ είηε επηιέγνληαο ηνλ 
Πίλαθα Διέγρνπ (Control Panel) απφ ην κελνχ Καηαγξαθέαο (Logger). 

ην ζπγθεθξηκέλν πείξακα θξαηήζεθε ε ζχξηγγα νξηδφληηα.  Σνπνζεηήζεθε ην έκβνιν ηεο ζηε 
ζέζε πνπ ν αξρηθφο φγθνο ζην εζσηεξηθφ ηεο λα είλαη 10 ml θαη αθνχ ξπζκίζηεθε ν ππνινγη-
ζηήο ζε ρεηξνθίλεηεο κεηξήζεηο παηήζεθε ην πιήθηξν [samples] θάζε 3 ml. Κάζε θνξά πνπ 
παηηφηαλ ην πιήθηξν κέζσ ηνπ αηζζεηήξα ηεο πίεζεο ην multilog θαηέγξαθε ηελ ηηκή ηεο 
πίεζεο θαη ρεηξνθίλεηα θαηαγξάθηεθε ηνλ ζπγθεθξηκέλν φγθν. Οη κεηξήζεηο ηεο πίεζεο γηα 
θάζε ηηκή ηνπ φγθνπ θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα 1.  
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Πίλαθαο 1: Πξαγκαηηθέο κεηξήζεηο πνπ θαηαγξάθεθαλ απφ ην Multilog γηα 

VΑΡΥ=10ml θαη ΓV=3ml 

 
 

Ζ γξαθηθή παξάζηαζε πνπ ζρεκαηίζηεθε ζην multilog ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαίλεηαη ζην 
ζρήκα 3. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζην multilog δελ ππάξρεη αηζζεηήξαο πνπ λα κπνξεί λα 
κεηξήζεη ηνλ φγθν γη‟ απηφ  θαη νη ελδείμεηο ζηνλ άμνλα ηνπ φγθνπ είλαη ηα ζεκεία κέηξεζεο. 
Ζ αμία ηνπ δηαγξάκκαηνο είλαη πνηνηηθή θαζψο δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη ηηκέο 
ηνπ άμνλα ησλ φγθσλ γηα επεμεξγαζία. Μπνξεί λα γίλεη επεμεξγαζία ησλ ηηκψλ γηα ηνλ φγθν 
κε ηε βνήζεηα ηνπ Excel. 

 

ρήκα 3:  Ζ γξαθηθή παξάζηαζε πνπ ζρεκαηίζηεθε ζην multilog 

Απφ ην  δηάγξακκα ηνπ ζρήκαηνο 3, πξνθχπηεη φηη ν ηχπνο ηεο ζπλάξηεζεο πνπ ζπλδέεη ηελ 
πίεζε θαη ηνλ φγθν είλαη κηα ππεξβνιή θαη άξα ην επφκελν βήκα είλαη λα απνδεηρζεί κε επε-
μεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ζην Excel φηη ε πίεζε είλαη αληηζηξφθσο αλάινγε ηνπ φγθνπ. Αξθεί 

A/A V (ml) P(x10-3 atm) 1/V (ml-1) 

1 10 995,147 0,1 

2 13 788,802 0,07692308 

3 16 632,264 0,0625 

4 19 525,534 0,05263158 

5 22 433,034 0,04545455 

6 25 376,111 0,04 

7 28 319,189 0,03571429 

8 31 276,497 0,03225806 

9 34 240,92 0,02941176 

10 37 212,458 0,02702703 
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λα απνδεηρζεί φηη ζηε ζρέζε P=Vα  ε παξάκεηξνο α πιεζηάδεη ηελ ηηκή  -1. Ζ κεηαθνξά ησλ 
δεδνκέλσλ ζην Excel δίλεη ηελ αληίζηνηρε γξαθηθή παξάζηαζε ηνπ ζρήκαηνο 4. 

 

ρήκα 4:  Ζ γξαθηθή παξάζηαζε πνπ πξνέθπςε ζην Excel απφ ηα δεδνκέλα ηνπ Πίλαθα 1 

Σν Δxcel δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα γίλεη επεμεξγαζία ησλ κεηξήζεσλ, πνπ δελ θάλεη ην ζχζηε-
κα db-32. Έηζη πξνθχπηεη ε γξαθηθή παξάζηαζε P-1/V, φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 5. 

 

ρήκα 5:  Ζ γξαθηθή παξάζηαζε (P-1/V) πνπ πξνέθπςε ζην Excel 

Απ‟ ην δηάγξακκα 5 θαίλεηαη φηη ε αλακελφκελε επζεία απφ ηε ζεσξία, (ε πξνέθηαζή ηεο 
δηέξρεηαη απφ ηε αξρή ησλ αμφλσλ), δηέξρεηαη απ‟ ηα πεξηζζφηεξα ζεκεία θαη θπξίσο απ‟ 
απηά πνπ αληηζηνηρνχλ ζηνπο κηθξνχο φγθνπο. ηνπο κεγάινπο φγθνπο παξαηεξνχκε απφθιη-
ζε ησλ πεηξακαηηθψλ δεδνκέλσλ απφ ηελ επζεία. Απηφ κπνξεί λα απνδνζεί  ζηελ εηζξνή 
αέξα ζηε ζχξηγγα ιφγσ ηεο κηθξήο πίεζεο ζην εζσηεξηθφ ηνπ δνρείνπ ζε ζρέζε κε ηελ πίε-
ζε ηεο αηκφζθαηξαο. 
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ρήκα 6:  Ζ γξαθηθή παξάζηαζε P-V γηα ηηο πξψηεο 5 ηηκέο 

ην ζπγθεθξηκέλν πείξακα μεθηλήζακε κε κεγάιν αξρηθφ φγθν θαη  κεγάιν βήκα ζηελ κεηαβν-
ιή ηνπ φγθνπ. Απηφ έγηλε γηα λα   κεησζεί ην ζθάικα απφ ηελ χπαξμε αέξα ζην εζσηεξηθφ 
ζσιελάθη ηνπ αηζζεηήξα πίεζεο (γηαηί φζν κεγαιχηεξνη είλαη νη αξρηθνί φγθνη ηφζν κηθξφηε-
ξε είλαη ε δηαθνξά αλάκεζα ζηελ ηηκή ηνπ φγθνπ πνπ κεηξείηαη  θαη ζηελ πξαγκαηηθή). Δπί-
ζεο πξνηηκήζεθε ην κεγάιν βήκα γηα λα κεησζεί ην ζθάικα απφ ηελ αβεβαηφηεηα ηεο κέηξε-
ζεο ηνπ φγθνπ. Απηφ φκσο είρε σο απνηέιεζκα λα απμεζεί ε δηαδξνκή ηνπ εκβφινπ θαη ε 
ηξηβή.  

Αλ δηαηεξεζνχλ κφλν νη πξψηεο 5 ηηκέο ηφηε παξνπζηάδεηαη ζεκαληηθή βειηίσζε ζηε ζπζρέ-
ηηζε ηνπ πεηξάκαηνο κε ηε ζεσξία.  

 

ρήκα 7:  Ζ γξαθηθή παξάζηαζε P-1/V γηα ηηο πξψηεο 5 ηηκέο 

Οη βειηησκέλεο γξαθηθέο παξαζηάζεηο θαίλνληαη ζηα ζρήκαηα 6 θαη 7. Δίλαη θαλεξφ φηη ζηε 
γξαθηθή παξάζηαζε P-V o εθζέηεο ηνπ φγθνπ πιεζηάδεη φιν θαη πεξηζζφηεξν ηελ ζεσξεηηθή 
ηηκή (-1), ελψ ζην δηάγξακκα P- 1/V  νη δπν επζείεο ζρεδφλ ηαπηίδνληαη. 
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Απφ ην παξαπάλσ ζρήκα  πξνθχπηεη φηη ε ζρέζε είλαη ηεο κνξθήο P=0.1(1/V), αθνχ γίλεη ε 
κεηαηξνπή ζε κνλάδεο (SI). χκθσλα κε ηε ζεσξία ε ζρέζε είλαη ηεο κνξθήο P=nRT/V. π-
γθξίλνληαο ηηο δχν ζρέζεηο βξίζθεηαη φηη ην nRT  πξέπεη λα είλαη ίζν κε ηελ ηηκή 1 J. Πξάγ-
καηη, ζεσξψληαο ηνλ αέξα σο ηδαληθφ αέξην θαη ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ γξακκνκνξηαθφ φγθν 
22400 mL βξίζθνπκε n=4x10-4 mol θαη nRT= 1.04 κηα ηηκή πνιχ θνληά ζηελ πεηξακαηηθή.  

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

ην πείξακα απηφ απνδεηθλχεηαη ν λφκνο ηνπ Boyle ρξεζηκνπνηψληαο απιά πιηθά φπσο κηα 
ζχξηγγα ζην εζσηεξηθφ ηεο νπνίαο εγθισβηδφηαλ ην αέξην θαη ηε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο 
ζχγρξνλεο ιήςεο θαη απεηθφληζεο δεδνκέλσλ. Ζ κέηξεζε ηεο πίεζεο γίλεηαη κε αηζζεηήξα 
πίεζεο πνπ ζπλδέεηαη ζην άθξν ηεο ζχξηγγαο ελψ ε κέηξεζε ηνπ φγθνπ γηλφηαλ ζε βήκαηα 
γηαηί ην ζχζηεκα δελ δηαζέηεη αηζζεηήξα κέηξεζεο ηνπ φγθνπ. Αλ ηα βήκαηα γίλνληαη κε ζηα-
ζεξή κεηαβνιή ηνπ φγθνπ ηφηε ν αξηζκφο ησλ βεκάησλ είλαη αλάινγνο ηνπ φγθνπ. Με ηνλ 
ηξφπν απηφ κπνξεί λα δεκηνπξγήζνπκε ηα δηαγξάκκαηα ζην multilog ζε κνλάδεο πνπ αληη-
ζηνηρνχλ ζην βήκα κεηαβνιήο ηνπ φγθνπ.  Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ην πείξακα πξέπεη λα 
γίλεηαη κφλν κε εθηφλσζε. 

Γηα λα πξνζδηνξηζζνχλ νη θαιχηεξεο ζπλζήθεο ηνπ πεηξάκαηνο θαη λα εληνπηζζνχλ ηα πξν-
βιήκαηα ηεο δηάηαμεο έγηλαλ πνιιά πεηξάκαηα κεηαβάιινληαο ηφζν ηνλ αξρηθφ φγθν φζν θαη 
ην βήκα κεηαβνιήο ηνπ φγθνπ. ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο παξαηεξήζεθε φηη νη απνθιίζεηο απφ 
ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα βξηζθφηαλ πάληα ζηνπο κεγάινπο φγθνπο (ηειεπηαίεο κεηξή-
ζεηο) θαη ζπγθεθξηκέλα φηαλ ν φγθνο ήηαλ πάλσ απφ πεξίπνπ ηα 20 ml. Οη απνθιίζεηο απηέο 
απνδίδνληαη ζηελ εηζξνή αέξα ζην εζσηεξηθφ ηεο ζχξηγγαο θαηά ηε κεηαθίλεζε ηνπ εκβφ-
ινπ. Ζ εηζξνή απηή είλαη ζεκαληηθή φηαλ ε δηαθνξά πίεζεο κεηαμχ ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ηνπ 
εμσηεξηθνχ ηεο ζχξηγγαο είλαη κεγάιε, πξάγκα πνπ ζπκβαίλεη ζηνπο κεγάινπο φγθνπο. Σν 
πξφβιεκα απηφ εληνπίζηεθε απφ κεηξήζεηο ηεο πίεζεο πνπ έγηλαλ κεηά ην ηέινο ηνπ πεηξά-
καηνο κε κεηαθίλεζε ηνπ εκβφινπ ηεο ζχξηγγαο γξήγνξα ζηε αξρηθή ηνπ ζέζε. Ζ πίεζε πνπ 
κεηξήζεθε ζηελ πεξίπησζε απηή ήηαλ πάληα κεγαιχηεξε απφ ηελ πίεζε ζηελ αξρή ηνπ πεη-
ξάκαηνο. Απηφ δείρλεη φηη ε πνζφηεηα ηνπ αεξίνπ ζην εζσηεξηθφ ηεο ζχξηγγαο είλαη κεγαιχ-
ηεξε ζην ηέινο ηνπ πεηξάκαηνο απφ φηη ζηελ αξρή.  

Απφ ηελ άιιε κεξηά, νη κεηξήζεηο γηα κηθξνχο φγθνπο ζπκθσλνχλ πνιχ θαιά κε ηα αλακελφ-
κελα ζεσξεηηθά θαη ε ζηαζεξά ζπζρέηηζεο ηεο πίεζεο κε ην αληίζηξνθν ηνπ φγθνπ ζπκθσλεί 
κε ηελ ζεσξεηηθή ηηκή nRT , φπνπ n ν αξηζκφο ησλ mol ζηε ζχξηγγα, R ε παγθφζκηα ζηαζε-
ξά ησλ αεξίσλ θαη T ε απφιπηε ζεξκνθξαζία ηνπ αεξίνπ.  Γελ εληνπίζηεθαλ άιια πξνβιή-
καηα πνπ λα αθνξνχλ ηηο ηξηβέο ή ηε κεηαβνιή ηεο ζεξκνθξαζίαο. 

Με βάζε ηα παξαπάλσ πξνηείλεηαη ην πείξακα λα εθηειείηαη κε έλα κέζν αξρηθφ φγθν ησλ 
5ml κε κηθξφ ζρεηηθά βήκα ηεο ηάμεο ηνπ 1-2 ml θαη ν κέγηζηνο  φγθνο λα κελ μεπεξλάεη ηα 20 
ml.  

Υξεζηκνπνηήζεθε θαη απέδσζε, ην δεδνκέλν φηη ν ρξφλνο πνπ δηαξθνχζε ε ζπκπίεζε ή ε 
εθηφλσζε έπξεπε λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ ρξφλν ζεξκηθήο απνθαηάζηαζεο. Με κηα παξφ-
κνηα δηάηαμε πνπ έγηλε πξνζπάζεηα λα επηηεπρζεί αδηαβαηηθή κεηαβνιή έλαο θαιφο ρξφλνο 
ζπκπίεζεο, γηα ηελ αδηαβαηηθή (ε νπνία πξέπεη λα γίλεηαη γξήγνξα) πξνηάζεθε ην 0.1s. Άξα 
φζν πην αξγά γίλεηαη ηφζν πιεζηάδεη ηελ ηζφζεξκε θακπχιε (Krause & Keeley, 2004).  Οπφ-
ηε φζν πην αξγά γίλνληαη νη κεηαβνιέο ηφζν πην αμηφπηζηα είλαη ηα απνηειέζκαηα. 
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Μηα ζεκαληηθή παξαηήξεζε γηα βειηίσζε ησλ πεηξακαηηθψλ κεηξήζεσλ βξίζθνπκε ζηε βη-
βιηνγξαθία απφ ηνλ (McNairy 1996), πνπ ζε κηα αληίζηνηρε δηάηαμε κε θπιηλδξηθφ δνρείν κε 
πηζηφλη πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηζφζεξκε θαη αδηαβαηηθή κεηαβνιή πξνηείλεη ζε θάζε κεηα-
βνιή ηνπ  φγθνπ λα θξαηείηαη ην αέξην ζε απηή ηε ζέζε γηα πεξίπνπ 15 sec, δηφηη ε ζεξκν-
θξαζία ηνπ αεξίνπ θηάλεη ηε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ ζε 10 sec πεξίπνπ ή ιηγφηεξν. 

Ο ρξφλνο ηνπ πεηξάκαηνο είλαη ζρεηηθά κηθξφο ηεο ηάμεο ησλ 10 ιεπηψλ θαη ε απεηθφληζε 
ησλ απνηειεζκάησλ ζην multilog άκεζε. Έηζη νη καζεηέο ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα δνπλ ή 
θαη λα εθηειέζνπλ ην πείξακα ζε κηα δηδαθηηθή ψξα ζηελ νπνία ζα γίλεη θαη ε ζεσξεηηθή 
αλάιπζε ηνπ λφκνπ. 
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ΔΙΑΓΧΓΖ 

ηε ζχγρξνλε επνρή, πξνβάιιεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ε αλάγθε ηφζν γηα επαηζζεηνπνίε-
ζε ησλ καζεηψλ ζε πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα φζν θαη ε δξαζηεξηνπνίεζή ηνπο ζε πξνβιε-
καηηθέο θαηαζηάζεηο. Ζ εθπαίδεπζε ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο απαηηεί ηελ αμηνπνίεζε ησλ 
ΣΠΔ γηα λα δηεπθνιχλεη ηηο κεγάιεο θιίκαθαο αλάγθεο. Οη ΣΠΔ πξνζθέξνπλ εχθνιε θαη 
άκεζε πξφζβαζε ζηελ πιεξνθνξία θαη ζηε δηα βίνπ κάζεζε. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ζηε ρψξα καο έρνπλ απμεζεί νη κειέηεο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ αμην-
πνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε, ζηα πιαίζηα ηνπ γεληθφηεξνπ πξνβιεκαηηζκνχ ζρεηηθά 
κε ηνλ αλαπξνζδηνξηζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ ζηελ Κνηλσλία ηεο Μάζεζεο 
(European Commission, 2000). Πξνηείλεηαη  λα δνχκε ηελ εηζαγσγή ησλ ΣΠΔ κέζα ζην πιαί-
ζην ηνπ αλαγθαίνπ εθζπγρξνληζκνχ ησλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο  θαη κάζεζεο, φπσο πξνθχ-
πηεη θαη απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ ζχγρξνλσλ εξεπλψλ γηα ηε κάζεζε θαη ηε δηδαζθαιία 
(Bransford, Brown, & Cocking 1999, Vosniadou, 2001a). 

 ηα πιαίζηα απηήο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, ζεσξψληαο φηη νη ΣΠΔ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ 
θαηάιιειν πεξηβάιινλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε θαη ησλ δχν απηψλ αλαγθψλ δηακνξθψζακε έλα 
εθπαηδεπηηθφ παθέην βαζηζκέλν ζηηο λέεο ηερλνινγίεο, 

 κε ηελ αμηνπνίεζε πνιιαπιψλ ινγηζκηθψλ, επηρεηξψληαο λα ζπλδπάζνπκε ηελ πεξηβαιιν-
ληηθή εθπαίδεπζε κε ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ.  

ηνπο ζπληειεζηέο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ παθέηνπ αλήθνπλ αθφκε νη Αληψλεο Αλησλίνπ θαη Πα-

λαγηψηεο Πήιηνπξαο. 
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Ζ ΑΞΙΟΠΟΙΖΖ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ 

Ζ πξφνδνο ηεο ηερλνινγίαο πξνζθέξεη ηεξάζηηεο επθαηξίεο γηα κάζεζε κε ηε ζπιινγή θαη 
αλάιπζε ζηνηρείσλ, δηακφξθσζε θαη απνηειέζκαηα επηθνηλσλίαο, εληφπηζε θαη αληηπξνζψ-
πεπζε ησλ πιεξνθνξηψλ κε δπλακηθνχο θαη δηαινγηθνχο ηξφπνπο, απμάλνληαο ηνλ αξηζκφ 
ησλ ππνινγηζηψλ ζηα ζρνιεία  αιιά θαη ηελ πξφζβαζε  ζε απηνχο απφ ηνπο καζεηέο 
(Edelson, 2001). 

Γεδνκέλνπ φηη νη ζεσξίεο κάζεζεο έρνπλ εμειηρζεί θαη νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ απνθηήζεη 
κεγαιχηεξε εκπεηξία ζηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ,  ππάξρεη  κηα κεηαηφπηζε ηεο έκθαζεο απφ ην 
παξάδεηγκα ηνπ ζπκπεξηθνξηζκνχ, ζε κηα θνλζηξνπθηηβηζηηθή άπνςε. Γηα ηνπο πεξηζζφηε-
ξνπο εθπαηδεπηηθνχο ν θνλζηξνπθηηβηζκφο πξνζθέξεη  έλα επξχηεξν πεδίν γηα λα αμηνπνηή-
ζνπλ ηα πηζαλά νθέιε απφ ηελ εθκάζεζε ησλ ΣΠΔ. Σνλίδεηαη ε αλάγθε γηα δηακφξθσζε 
δηεξεπλεηηθψλ απζεληηθψλ καζεζηαθψλ πεξηβαιιφλησλ ζηα νπνία νη καζεηέο κπνξνχλ λα 
αλαπηχμνπλ ηελ γλψζε θαη ηελ θαηαλφεζε. Έλα ζεκαληηθφ δήηεκα πνπ ηίζεηαη ζην πιαίζην 
απηφ, είλαη ε άπνςε φηη ε κάζεζε πξέπεη λα είλαη απζεληηθή. Απηή ε έλλνηα ηεο απζεληηθφηε-
ηαο κπνξεί λα εμεηαζηεί θαη απφ ηηο γλσζηηθέο θαη βαζηζκέλεο ζηα ζπκθξαδφκελα πξννπηη-
θέο.  

Ζ Linn  (1992) ζπλδέεη ην θίλεκα ηεο κεηαξξχζκηζεο ζηελ εθπαίδεπζε κε ηηο πξνφδνπο ζηελ 
ηερλνινγία θαη ηηο λέεο ηδέεο γηα ην πψο νη άλζξσπνη ζθέθηνληαη θαη καζαίλνπλ. Σερλνινγη-
θέο θαηλνηνκίεο θαη κεγαιχηεξε δηαζεζηκφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ κέζσλ, φπσο νη ππνινγη-
ζηέο βαζίδνληαη ζηελ επίιπζε πξνβιεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ (problem-based) (Cohen, 
1988). Παξά ηελ αληίιεςε, φηη νη εθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο ησλ ππνινγηζηψλ δεκηνπξγνχλ 
κνλαδηθέο επθαηξίεο επίιπζεο πξνβιήκαηνο, ηα απνηειέζκαηα εξεπλψλ δείρλνπλ φηη ρξεζη-
κνπνηνχληαη θπξίσο πξνγξάκκαηα φπσο tutorial ή επεμεξγαζηέο θεηκέλσλ (Becker, 1986).  

Οη ΣΠΔ δελ είλαη πιένλ ην εθπαηδεπηηθφ ζρήκα γηα  ην ηαίξηαζκα ησλ πξναπαηηνχκελσλ 
βεκάησλ γηα κάζεζε αιιά πξνζθέξνπλ έλα δηεξεπλεηηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα φπνπ ν καζεηήο 
είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ εθπαίδεπζή ηνπ. Ο εθπαηδεπηηθφο δελ είλαη ηίπνηα πεξηζζφηεξν απφ 
έλαο βνεζφο πνπ νδεγεί ην καζεηή ζηελ αλαινγηθή ζθέςε, ζηελ απεηθφληζε θαη πξνζθέξεη 
θαζνδήγεζε φπνπ ρξεηάδεηαη. 

Οη ΣΠΔ επηηξέπνπλ ηελ παξαγσγή θαη δηακφξθσζε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, ην νπνίν κπνξεί  
λα ππνζηεξίμεη  ελαιιαθηηθέο κνξθέο δηδαζθαιίαο θαη λα δηεπθνιχλεη ηε κάζεζε ηφζν ζηελ 
θαζεκεξηλή δηδαθηηθή πξάμε φζν θαη ζε θαηλνηφκεο δξάζεηο ηνπ ζχγρξνλνπ ζρνιείνπ, φπσο 
είλαη ε Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε. Ηδηαίηεξα ζηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, ην εθπαη-
δεπηηθφ πιηθφ βνεζά ζηελ πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ θαη εληζρχεη ηε δηδαθηηθή παξέκ-
βαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηελ νηθνδφκεζε γλψζεσλ, ζηάζεσλ, αμηψλ θαη ηθαλνηήησλ ησλ 
καζεηψλ. Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί θαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο, 
σο ηειηθφ πξντφλ ησλ πξνγξακκάησλ ΠΔ ηα νπνία πινπνηνχλ. 

Ζ παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ησλ Σ.Π.Δ. ζεσξείηαη ζπλεπψο κηα εθπαηδεπηηθή θαηλνηνκία πνπ 
κπνξεί λα πξνζθέξεη πιένλ πάξα πνιιά ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Οη θαηλνηφκεο εθ-
παηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πξέπεη λα ππνζηεξίδνπλ λένπο ξφινπο δηδαζθαιίαο θαη λένπο 
ηξφπνπο κάζεζεο θαζψο φιν θαη πεξηζζφηεξνη καζεηέο έρνπλ γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ζηελ 
ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο πνιιέο θνξέο κάιηζηα ζε πςειφηεξν επίπεδν ηφζν απφ ηνπο εθπαη-
δεπηηθνχο  φζν θαη απφ ηνπο γνλείο ηνπο. Έηζη, ηα ζρνιεία θαη νη εθπαηδεπηηθνί απνθηνχλ 
λένπο ξφινπο, κε θχξηνπο πξνζαλαηνιηζκνχο ηελ πξνεηνηκαζία καζεηψλ γηα ηε λέα θνηλσλί-
α ηεο γλψζεο, ηεο δεκηνπξγίαο θαη ηεο ηερλνινγίαο. 
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ΔΠΙΛΤΖ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΟ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΖ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ 

Ζ ΠΔ ζεσξείηαη έλα απφ ηα απνηειεζκαηηθφηεξα µέζα γηα ηε δηακφξθσζε πεξηβαιινληηθά 
ππεχζπλσλ πνιηηψλ µε γλψζεηο, αμίεο θαη ηθαλφηεηεο πνπ ηνπο επηηξέπνπλ λα ζπκκεηέρνπλ 
ελεξγά ζην θνηλσληθφ γίγλεζζαη θαη λα ζπκβάιινπλ ζηελ νηθνδφκεζε ηεο αεηθνξίαο (Elliot, 
1993, Fien, 1993, Flogaitis, 1998, Luke, 2001). Γηα ην ιφγν απηφλ ε ΠΔ έρεη εηζαρζεί ζηα 
εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ησλ πεξηζζφηεξσλ ρσξψλ. ηελ Διιάδα ε ΠΔ ππάξρεη ζηα αλαιπ-
ηηθά πξνγξάκκαηα ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη ∆επηεξνβάζµηαο Δθπαίδεπζεο θαη εθαξκφδεηαη 
πξναηξεηηθά απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο καζεηέο (Παπαδεκεηξίνπ, 1998). Ο ζθνπφο 
θαη νη ζηφρνη ηεο θαζνξίδνληαη αλάινγα µε ην αληηθείκελν κειέηεο θαη εληάζζνληαη ζην πιαί-
ζην ηνπ ζθνπνχ θαη ησλ γεληθφηεξσλ ζηφρσλ ηεο ΠΔ. 

Ζ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε (Π.Δ.) είλαη έλαο ηνκέαο πνπ κπνξεί λα εληαρζεί ζηε ζπιινγη-
ζηηθή πνπ πξναλαθέξεηαη θαη κάιηζηα απνηειεί θαη έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο γλσζηη-
θνχο ηνκείο πνπ ελδείθλπηαη γηα αλάπηπμε δηαζεκαηηθψλ ζρεδίσλ εξγαζίαο, αθνχ απφ ηε 
θχζε ηεο ε Π.Δ. είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, εζηηάδεηαη ζηε δηεπη-
ζηεκνληθή πξνζέγγηζή ηνπο θαη ηέινο, αθελφο ηα εληάζζεη ζηα πξνβιήκαηα ηεο θνηλσλίαο 
θαη αθεηέξνπ πξνβάιιεη ηε ζεκαζία ηεο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο (UNESCO, 1980, Φινγαΐηε, 
1993), ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπλάδνπλ µε ηηο αξρέο ηεο δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο γλψ-

ζεο (∆άιθνο, 2002: 18-9). 

ΣΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΠΑΚΔΣΟ «ΜΙΚΡΟΙ ΔΠΙΣΖΜΟΝΔ Δ ΓΡΑΖ ΓΙΑ ΣΖΝ ΠΡΟΣΑΙΑ 
ΣΟΤ ΠΛΑΝΖΣΖ» 

Οη Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ) βξίζθνληαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζε κηα 
δηαδηθαζία έληαμεο θαη ελζσκάησζήο ηνπο ζηα δηάθνξα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ζε φιεο ηηο 
βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο. Ζ ππνινγηζηηθή ππνζηήξημε ηεο κάζεζεο κέζσ ηεο ρξήζεο ινγη-
ζκηθνχ θαη ςεθηαθνχ πιηθνχ, παξάιιεια κε ηε ζσζηή αλάπηπμε ππνινγηζηηθήο θαη δηθηπα-
θήο ππνδνκήο ζηα ζρνιεία θξίλεηαη απφ παηδαγσγηθή άπνςε σο επηβεβιεκέλε αλάγθε 
(Κφθθνηαο & Πήιηνπξαο, 2004). ηελ εξγαζία παξνπζηάδνληαη νη παηδαγσγηθέο αξρέο θη νη 
ζπγθεθξηκέλεο επηινγέο γηα ηελ αλάπηπμε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ -πνπ βαζίδεηαη ζηε ρξήζε 
ηνπ δηαδηθηχνπ (web-based)- κε ηίηιν «Μηθξνί επηζηήκνλεο ζε δξάζε γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 
πιαλήηε», πνπ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη απηφλνκα αιιά θαη ππνζηεξηρηηθά ζηελ πινπνίεζε 
δξαζηεξηνηήησλ θαη πξνγξακκάησλ  Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο. 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΠΑΚΔΣΟΤ  

Κεληξηθφο άμνλαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ παθέηνπ «Μηθξνί επηζηήκνλεο ζε δξάζε γηα ηελ πξν-
ζηαζία ηνπ πιαλήηε» είλαη ε ζπλεξγαηηθή δηεξεπλεηηθή πξνζέγγηζε πεξηβαιινληηθψλ πξν-
βιεκάησλ. Ήξσεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ παθέηνπ είλαη κηα νκάδα καζεηψλ κέζσ ησλ νπνίσλ 
πξνηείλεηαη κηα κεζνδνινγία επίιπζεο πξνβιεκάησλ 

Οη καζεηέο ηεο Γ΄, Δ΄ θαη η΄ ηάμεο θαζνδεγνχκελνη απφ ηελ νκάδα παηδηψλ / εξεπλεηψλ 
θαινχληαη λα ιεηηνπξγήζνπλ σο «κηθξνί εξεπλεηέο» γηα λα κειεηήζνπλ κέζσ δξαζηεξηνηή-
ησλ πνπ αμηνπνηνχλ ηηο ΣΠΔ παγθφζκηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα. Σα «βήκαηα» κειέηεο 
ηεο νκάδαο δξάζεο ησλ καζεηψλ, ζρεδηάζηεθαλ έηζη, ψζηε ζην πξνηεηλφκελν εθπαηδεπηηθφ 
παθέην λα αμηνπνηνχληαη νη πξνζεγγίζεηο: ηεο ζπλεξγαηηθήο δηεξεχλεζεο 
(θνηλσληθνπνιηηηζκηθή δηάζηαζε ηεο γλψζεο - Lemke, 2001, Wells, 1999), ηεο ζπλεξγαηηθήο 
επίιπζεο πξνβιεκάησλ (εξεπλεηηθή, αλαζηνραζηηθή θαη θξηηηθή δηάζηαζε ηεο γλψζεο) θαη ε 
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νιφπιεπξε αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξνπλ νη ΣΠΔ (Γεκεηξαθνπνχινπ, 
2002, Μηθξφπνπινο, 2000). 

.  

ρήκα 1:  Ζ αξρηθή ζειίδα ηνπ ινγηζκηθνχ 

Σα «βήκαηα» κειέηεο ησλ καζεηψλ πινπνηνχληαη κέζσ νζνλψλ πνπ παξνπζηάδνληαη σο 
δηθηπαθφ πιηθφ κε ηε κνξθή html ζειίδσλ. ην ςεθηαθφ πεξηβάιινλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ παθέ-
ηνπ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηηο καζεηηθέο νκάδεο λα αιιειεπηδξνχλ κε κηθξφθνζκνπο 
(Microworlds Pro), λα δεκηνπξγνχλ κνληέια θαη ελλνηνινγηθνχο ράξηεο (Γεκηνπξγφο κνληέ-
ισλ ΗΗ), λα απνζεθεχνπλ εηθφλεο, θσηνγξαθίεο θαη ήρνπο, λα γξάθνπλ θαη λα επεμεξγάδνληαη 
θείκελα, λα θάλνπλ πίλαθεο θαη γξαθήκαηα, λα δεκηνπξγνχλ αθίζεο, λα εηνηκάδνπλ ηηο πα-
ξνπζηάζεηο ησλ εξγαζηψλ ηνπο θ.ιπ.. ε απηή ηελ ςεθηαθή πιαηθφξκα ππάξρνπλ αθφκε 
πιεξνθνξηαθά θείκελα θαη ζπλδέζεηο ζην δηαδίθηπν ζηα νπνία κπνξνχλ λα αλαηξέρνπλ νη 
καζεηέο γηα ελεκέξσζε θαη ζπιινγή πιεξνθνξηψλ θαη ειεθηξνληθφ ιεμηθφ γηα αλαδήηεζε 
φξσλ, ιέμεσλ θαη ελλνηψλ.  

ΥΔΓΙΑΜΟ ΚΑΙ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΖ ΣΔΚΜΖΡΙΧΖ 

Ο ζρεδηαζκφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ παθέηνπ πξνβιέπεη πνηθηιία δξαζηεξηνηήησλ πνπ κπν-
ξνχλ λα ιάβνπλ ρψξα αηνκηθά θαη νκαδηθά, κε έκθαζε πάλησο ζηε ζπλεξγαηηθή δηεξεχλε-
ζε. Σν ινγηζκηθφ επηδηψρηεθε λα δηαζέηεη κηα θηιηθή πξνο ηνπο καζεηέο επηθάλεηα εξγαζίαο 
(επηθάλεηα δηεπαθήο). Με εχρξεζην ηξφπν, απιά θαη γξήγνξα, νη καζεηέο, κεηαθηλψληαο ην 
δείθηε ηνπ πνληηθηνχ ζηελ επηθάλεηα απηή, κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζην πιηθφ ηνπ εθ-
παηδεπηηθνχ παθέηνπ (π.ρ. πιεξνθνξίεο παξνπζηαζκέλεο κε πνιπκεζηθφ ηξφπν, δξαζηεξηφ-
ηεηεο, πξνζνκνηψζεηο, θχιια εξγαζίαο, ιεμηθφ, ππεξζπλδέζεηο, θσηνγξαθίεο ηαηλίεο θ.ιπ.).  
Πινεγνχκελνη ζην ινγηζκηθφ, νη καζεηέο έρνπλ πξφζβαζε ζε δξαζηεξηφηεηεο θαη θχιια 
εξγαζίαο, ζρεδηαζκέλα ζχκθσλα κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ ΓΔΠΠ πνπ ζπκπιεξψλνπλ ή θαη 
επεθηείλνπλ ηνπο ζηφρνπο ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ ηάμεσλ ηνπ Γεκν-
ηηθνχ. Οη ζηφρνη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ παθέηνπ δελ είλαη κφλν γλσζηηθνί, αιιά θαη ζηφρνη αλά-
πηπμεο γλσζηηθψλ θαη κεηαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ (θξηηηθή ζθέςε, επίιπζε πξνβιεκάησλ, 
εξεπλεηηθέο δεμηφηεηεο), αιιά θαη θνηλσληθνί (ζπλεξγαηηθέο θαη κεηαζπλεξγαηηθέο δεμηφηεηεο).  
Σν καζεζηαθφ πεξηβάιινλ, ζηα πιαίζηα θνηλσληθνεπνηθνδνκεηηθψλ θαη θνηλσληθνπνιηηηζκη-
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θψλ πξνζεγγίζεσλ πνπ πηνζεηνχκε, θαη επηδηψθνπκε λα πινπνηεζεί κέζσ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 
παθέηνπ, είλαη έλα πεξηβάιινλ ζην νπνίν δάζθαινο θαη καζεηέο/νκάδεο καζεηψλ εξεπλνχλ 
απφ θνηλνχ θαη νηθνδνκνχλ ή νηθεηνπνηνχληαη λνήκαηα (Stahl, 2002, Roth, 1998). Δπίζεο 
αλαγλσξίδεηαη ν ξφινο θαη ε ζεκαζία ησλ απφςεσλ ησλ καζεηψλ θαη ε θνηλσληθή - αιιειε-
πηδξαζηηθή δηάζηαζε νηθνδφκεζεο / νηθεηνπνίεζεο ηεο γλψζεο (Cowie & van der Aalsvoort, 
2000). 

Αθνινπζψληαο ηηο ζχγρξνλεο παηδαγσγηθέο θαη δηδαθηηθέο ζεσξήζεηο, ηα θχιια εξγαζίαο 
ηνπ εθπαηδεπηηθνχ παθέηνπ πνπ πξνηείλνπκε δίλνπλ ζεκαίλνπζα ζέζε ζηηο απφςεηο θαη ηηο 
εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ, επηδηψθνληαο, φπνπ απηφ είλαη δπλαηφ, ηελ αλάδεημή ηνπο θαη ηελ 
αμηνπνίεζή ηνπο ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία (Κφθθνηαο, 2004).  
Σν εθπαηδεπηηθφ παθέην ζρεδηάζηεθε κε ην ζθεπηηθφ λα δίλεη επθαηξίεο ζηνπο καζεηέο, λα 
αιιειεπηδξνχλ δεκηνπξγηθά φρη κφλν κε ην ππνινγηζηηθφ πεξηβάιινλ, αιιά θαη κε ηνπο ζπκ-
καζεηέο ηνπο, ην δάζθαιφ ηνπο, κε εηδηθνχο, πνιίηεο, ελψζεηο πνπ αζρνινχληαη κε πεξηβαι-
ινληηθά δεηήκαηα θ.ιπ. Πνιχ θξίζηκε παξάκεηξν πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ζεσξνχκε ηηο 
ζπγθξνηεκέλεο δηδαθηηθέο πξνηάζεηο, πνπ ζην ινγηζκηθφ έρνπλ ηε κνξθή θχιισλ εξγαζίαο 
πνπ πξνάγνπλ ηελ ελεξγεηηθή, βησκαηηθή θαη ζπλεξγαηηθή κάζεζε θαη ηελ εμνηθείσζε ησλ 
καζεηψλ κε επηζηεκνληθέο δηαδηθαζίεο (παξαηήξεζε, ηαμηλφκεζε, πξφβιεςε, εμαγσγή ζπ-
κπεξαζκάησλ, θ.ιπ.) αιιά θαη δηαινγηθέο θαη ζπλεξγαηηθέο δεμηφηεηεο θαη κεηαδεμηφηεηεο. 
Έλα βαζηθφ ζηνηρείν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ παθέηνπ είλαη ν δηεξεπλεηηθφο ηνπ ραξαθηήξαο. Οη 
καζεηηθέο νκάδεο θαινχληαη λα δηεξεπλήζνπλ, κε βάζε ηελ θαζνδήγεζε πνπ ζα πξνζθέξε-
ηαη απφ ην δηδάζθνληα θαη ηα θχιια εξγαζίαο, ςεθηαθνχο κηθξφθνζκνπο, πεγέο ζην δηαδί-
θηπν, εθηθηέο ιχζεηο θαη δξάζεηο ζρεηηθέο κε ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησ-
πίδεη ν πιαλήηεο καο. Δπίζεο, ην εθπαηδεπηηθφ παθέην δίλεη ζεκαίλνπζα ζέζε ζην δηάινγν 
(δαζθάινπ-καζεηψλ θαη καζεηψλ-καζεηψλ) αλαγλσξίδνληαο ηνλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ηεο 
γιψζζαο ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία (Sutton, 2002). 

Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ παθέηνπ είλαη ηα αθφινπζα: 

Δπηδηψθεη ηε ζπλεξγαηηθή δηεξεχλεζε θαη ηε ζπλεξγαηηθή επίιπζε πξνβιεκάησλ. 

Δπηδηψθεη ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ θαη ηε δεκηνπξγηθή αιιειεπίδξαζε 

ηνπο κε ην πιεξνθνξηθφ πεξηβάιινλ. 

Αμηνπνηεί ηεο απφςεηο ησλ καζεηψλ θαη επηδηψθεη ηε ζηαδηαθή γεθχξσζή ηνπο κε ηηο 
επηζηεκνληθά απνδεθηέο, δειαδή ηελ δηαπξαγκάηεπζε ζην πιαίζην ησλ καζεηψλ θαη 
ζην πιαίζην ησλ δηαθφξσλ επηζηεκνληθψλ πεδίσλ πνπ θσηίδνπλ ηε κειέηε ησλ πα-
γθφζκησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ. 

Δζηηάδεη φρη κφλν ζην πεξηερφκελν ηεο γλψζεο θαη ζηηο δηαδηθαζίεο απφθηεζήο ηεο 
αιιά θαη ζηελ νηθεηνπνίεζε απφ κέξνπο ησλ καζεηψλ δεμηνηήησλ θαη κεηαδεμηνηήησλ 
(εξεπλεηηθψλ, ζπλεξγαηηθψλ, δηαινγηθψλ, δεμηνηήησλ επίιπζεο πξνβιήκαηνο). 

Δπηδηψθεη ηελ άζθεζε ησλ καζεηψλ ζηηο επηζηεκνληθέο δηαδηθαζίεο. 

Δπηδηψθεη ηελ εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε ηηο δηαζεκαηηθέο δεμηφηεηεο, έηζη φπσο 

αλαθέξνληαη ζηα ΓΔΠΠ (ζχζηεκα, αιιειεπίδξαζε, κνλάδα-ζχλνιν). 

Πξνζθέξεη ηελ εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κ‟ έλα πνιπκεζηθφ πεξηβάιινλ, ελψ δίλεη ηε 
δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο γηα εμνηθείσζε κε πξνγξάκκαηα, φπσο ν επεμεξγαζηήο 
θεηκέλνπ, ην ινγηζηηθφ θχιιν, ν δεκηνπξγφο κνληέισλ. 
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Δπηδηψθεη ηε δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο. 

Δπηδηψθεη ηελ αλάπηπμε θνηλνηήησλ κάζεζεο, φπνπ νη καζεηέο κε ηελ θαζνδήγεζε 
ηνπ δηδάζθνληα νηθνδνκνχλ ή νηθεηνπνηνχληαη λνήκαηα ζρεηηθά κε έλα πεξηβαιινληη-
θφ πξφβιεκα, ζπκκεηέρνληαο θαη ζπλεηζθέξνληαο ηαπηφρξνλα ζηε δσή ηεο ηνπηθήο 
ηνπο θνηλφηεηαο.  

Δπηθπιάζζεη έλα δηακεζνιαβεηηθφ, ζπληνληζηηθφ ξφιν γηα ην δηδάζθνληα.  

ΚΟΠΟΙ ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΠΑΚΔΣΟΤ 

Οη καζεηέο/ηξηεο λα: 

εμνηθεησζνχλ κε δηαδηθαζίεο ηεο επηζηεκνληθήο κεζνδνινγίαο θαη έξεπλαο, ψζηε λα 
κπνξνχλ λα πξνζεγγίδνπλ δεκηνπξγηθά ζεκαληηθά ζέκαηα θαη λα αλαπηχμνπλ επη-
ζηεκνληθή λννηξνπία, 

αζθεζνχλ ζηελ ζπλεξγαηηθή δηεξεχλεζε - νκαδηθή εξγαζία, λα αλαπηχμνπλ ζρέζεηο 

ζπλεξγαζίαο, λα ζέβνληαη ηηο δηαθνξεηηθέο απφςεηο,  

εμνηθεησζνχλ θαη λα νηθεηνπνηεζνχλ ζηαδηαθά δεμηφηεηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη 

ιήςεο απφ θνηλνχ απνθάζεσλ,  

αλαπηχμνπλ ηθαλφηεηεο θξηηηθήο ζθέςεο γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη επηινγή ησλ πην 
εθηθηψλ ιχζεσλ ζε αηνκηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν ζηε κειέηε θαη επίιπζε πεξηβαι-
ινληηθψλ πξνβιεκάησλ, 

αλαπηχμνπλ θαη λα παξάγνπλ ιφγν (ζηφρνο ηεο γισζζηθήο θαιιηέξγεηαο), 

αμηνπνηήζνπλ ηηο Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο, κέζσ ηνπ 
δηαδηθηχνπ θαη πξνγξακκάησλ ηνπ Ζ/Τ, θαη λα νηθεηνπνηεζνχλ ζηαδηαθά επηζπκεηέο 
πιεξνθνξηθέο δεμηφηεηεο. 

ΣΑ ΒΖΜΑΣΑ ΔΠΙΛΤΖ ΔΝΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΟ 

Γηα λα κειεηήζνπκε ζπζηεκαηηθά πνιχπινθα πξνβιήκαηα, φπσο είλαη ηα πεξηβαιινληηθά 
αθνινπζνχκε ζπγθεθξηκέλα βήκαηα. Μηα πξφηαζε βεκάησλ γηα ηελ επίιπζε πξνβιήκαηνο 
είλαη ε αθφινπζε:  

Ο εληνπηζκφο θαη ε δηαηχπσζε/πεξηγξαθή ηνπ πξνβιήκαηνο πξνθχπηεη φηαλ αλαιχζνπκε 
απηά πνπ γλσξίδνπκε θαη απηά πνπ εληνπίδνπκε ζην μεθίλεκα ηεο έξεπλάο καο. Αξρηθά μεθη-
λάκε ζπλήζσο δεκηνπξγψληαο έλαλ θαηάινγν φπνπ θαηαγξάθνπκε ηηο ηδέεο καο ή φια φζα 
γλσξίδνπκε ζρεηηθά κε ην πεξηβαιινληηθφ δήηεκα. Με κία ή δχν θξάζεηο ζα δηαηππψζνπκε/
πεξηγξάςνπκε πνην είλαη ην πξφβιεκα πνπ πξνζπαζνχκε λα επηιχζνπκε ή λα δηεξεπλήζνπ-
κε. Ζ δηαηχπσζε/πεξηγξαθή ηνπ πξνβιήκαηνο κπνξεί λα πηζαλφλ λα ρξεηαζηεί θαη θάπνηα 
αλαζεψξεζε φζν πξνρσξάεη ε έξεπλά καο. 

Μεηά ηνλ εληνπηζκφ πξνρσξάκε ζηελ αλάιπζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ πξνβιήκαηνο. Ζ αλάιπ-
ζή ηνπ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη δπν ζηάδηα: 

Α) Δληνπηζκφ θαη θαηαγξαθή ησλ αηηίσλ πνπ δεκηνπξγνχλ ή ζπλεηζθέξνπλ ζην ζπγθεθξη-
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κέλν πεξηβαιινληηθφ πξφβιεκα. Γηα παξάδεηγκα ζην παγθφζκην πξφβιεκα ηεο ξχπαλ-
ζεο ηεο αηκφζθαηξαο ζπλεηζθέξνπλ δπζηπρψο πάξα πνιχ ηα κέζα ζπγθνηλσλίαο. 

Β) Δληνπηζκφ θαη θαηαγξαθή ησλ επηπηψζεσλ ηνπ πεξηβαιινληηθνχ πξνβιήκαηνο ζε φια 
ηα ζηνηρεία (έδαθνο, λεξφ, αέξα, δσή) πνπ αιιειεπηδξνχλ ζηνλ πιαλήηε καο. Γηα παξά-
δεηγκα ζην παγθφζκην πξφβιεκα ηεο ξχπαλζεο ηεο αηκφζθαηξαο ε ξχπαλζε απφ ηα 
απηνθίλεηα έρεη σο απνηέιεζκα ην ζρεκαηηζκφ λεθψλ επηθίλδπλσλ γηα ηελ πγεία ησλ 
δσληαλψλ νξγαληζκψλ. 

Σν επφκελν βήκα κεηά ηελ αλάιπζε είλαη ε αλαδήηεζε θαη ε αμηνιφγεζε φισλ ησλ πηζαλψλ 
ιχζεσλ ηνπ πεξηβαιινληηθνχ πξνβιήκαηνο. Ζ δηεξεχλεζε ησλ θαιχηεξσλ θαη ησλ πην εθη-
θηψλ ζε θάζε ιχζεσλ είλαη πνιχ ζεκαληηθή δηαδηθαζία θαη είλαη θαιφ λα έρεη πξσηεχνπζα 
ζέζε ζηηο εξγαζίεο καο. Γηα παξάδεηγκα ζε πεξίπησζε απαγφξεπζεο θίλεζεο νρεκάησλ γηα 
λα κεησζεί ε ξχπαλζε, ζα πξέπεη λα ππάξμνπλ πεξηνξηζκνί ζηελ θπθινθνξία ησλ ηδησηηθψλ 
απηνθίλεησλ ή ησλ κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο;  

Ζ θαηαγξαθή θαη ε αμηνιφγεζε ησλ θαιχηεξσλ θαη ησλ πην εθηθηψλ ιχζεσλ καο νδεγεί ζηελ 
ηειηθή δηακφξθσζε ελφο ζρεδίνπ δξάζεο πνπ κπνξεί λα είλαη αηνκηθφ ή νκαδηθφ, φπσο επί-
ζεο ζα έρεη ζρέζε κε ηνλ ηφπν καο ή φιν ηνλ πιαλήηε.  

Γηα λα κειεηεζεί έλα πξφβιεκα κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ζα πξέπεη φια ηα κέιε ζηελ νκάδα 
καο αιιά θαη ζηελ ηάμε καο λα ζπλεξγαζηνχκε αξκνληθά. Μεξηθνί ρξήζηκνη θαλφλεο ζπλεξ-
γαζίαο είλαη νη αθφινπζνη: 

Οη ζρεηηθέο κε θάζε δξαζηεξηφηεηα πιεξνθνξίεο κνηξάδνληαη απφ θνηλνχ  

Οη απφςεηο πνπ δηαηππψλνληαη ππνζηεξίδνληαη κε επηρεηξήκαηα  

Οη πξνηάζεηο θαη απφςεηο φισλ ησλ κειψλ ζπδεηνχληαη θαη αμηνινγνχληαη  

Πξηλ παξζεί κηα απφθαζε ιακβάλνληαη ππφςε θαη αμηνινγνχληαη φιεο νη ελαιιαθηη-

θέο πξνηάζεηο  

Εεηείηαη απφ θάζε κέινο ηεο νκάδαο λα εθθξάζεη ηελ άπνςή ηνπ  

Δλζαξξχλεηαη ε έθθξαζε απφςεσλ απφ φια ηα κέιε ηεο νκάδαο  

Πάληα ζηελ νκάδα θαηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα ψζηε λα επηηεπρζεί ζπκθσλία  

ια ηα κέιε ηεο νκάδαο ζπκθσλνχλ φηη νη απνθάζεηο είλαη επζχλε φισλ θαη φρη 

κφλν απηνχ ή απηψλ πνπ έθαλαλ ηελ πξφηαζε.  

Θεσξνχκε φηη θαηά ηελ επίιπζε ελφο πξνβιήκαηνο είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα αμηνπνηνχληαη νη 
απφςεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο. Γηα απηφ πνιχ ζπρλά ζηελ νκάδα καο θαινχκαζηε λα 
δηαηππψζνπκε ηηο απφςεηο θαη λα κνηξαζηνχκε ηδέεο.  

Μπνξνχκε λα έρνπκε ππφςε καο ηα αθφινπζα: 

Κάζε ηδέα είλαη εππξφζδεθηε αξθεί λα ππνζηεξίδεηαη απφ επηρεηξήκαηα.  

ια ηα κέιε θαηαζέηνπλ ηηο απφςεηο θαη ηηο ηδέεο ηνπο.  

Καηαγξάθνπκε θαη αμηνινγνχκε φιεο ηηο απφςεηο.  

εβφκαζηε φιεο ηηο ηδέεο θαη ηηο απφςεηο πνπ θαηαζέηνληαη εθθξάδνληαο ηε δηαθσλία 

καο ή ηε ζπκθσλία καο κε ζεβαζκφ γηα φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο.  
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Εεηάκε δηεπθξηλίζεηο γηα ηδέεο θαη απφςεηο πνπ δελ θαηαλννχκε  

Δλζαξξχλεηαη ε ζπλεηζθνξά ηδεψλ θαη απφςεσλ απφ φια ηα κέιε.  

ΟΙ ΘΔΜΑΣΙΚΔ ΔΝΟΣΖΣΔ ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΠΑΚΔΣΟΤ 

Ζ ζεκαηνινγία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ παθέηνπ πεγάδεη απφ ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο πξνζηαζίαο 
ηνπ πεξηβάιινληνο θπζηθνχ, ηζηνξηθνχ θαη θνηλσληθνχ κε ηελ πξνβνιή ηνπ νηθνινγηθνχ πξν-
βιήκαηνο ηνπ πιαλήηε καο ζχκθσλα κε ηηο ηνπηθέο, εζληθέο θαη παγθφζκηεο πξνηεξαηφηεηεο, 
γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ αλάπηπμε.  

Σν εθπαηδεπηηθφ παθέην «Μηθξνί επηζηήκνλεο ζε δξάζε γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πιαλήηε» 
απνηειείηαη απφ πέληε ζεκαηηθέο ελφηεηεο κε κνξθή πνιπκεζηθψλ εθαξκνγψλ, πξνζνκνηψ-
ζεσλ, εξγαιείσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Οη ζεκαηηθέο ελφηεηεο είλαη νη αθφινπ-
ζεο: 

1. Ο πιαλήηεο Γε είλαη έλα ζχζηεκα, 2. Έδαθνο, 3. Νεξφ, 4. Αέξαο, 5. Εσή. 

ηηο ζεκαηηθέο απηέο ελφηεηεο πξνζεγγίδνληαη κεξηθά απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πεξηβαιινληηθά 
πξνβιήκαηα ηνπ πιαλήηε καο, φπσο: 

Ζ ππνβάζκηζε ηνπ εδάθνπο (απνξξίκκαηα, ξχπαλζε, απνςίισζε, ππεξεθκεηάιιεπ-

ζε) θαη ε εμάληιεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ (ελεξγεηαθφ πξφβιεκα ηνπ πιαλήηε).  

Ζ ξχπαλζε ηνπ αέξα θαη νη επηπηψζεηο ηνπ πξνβιήκαηνο παγθνζκίσο (θαηλφκελν 

ζεξκνθεπίνπ, αιιαγέο ησλ θιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ). 

Ζ έιιεηςε πφζηκνπ θαη θαζαξνχ λεξνχ, ή ξχπαλζή ηνπ θαη νη επηπηψζεηο παγθνζκί-
σο (ιεηςπδξία, ππνβάζκηζε ηεο δσήο ησλ αλζξψπσλ, αζζέλεηεο, ππνβάζκηζε ζπ-
ζηεκάησλ). 

Σν πξφβιεκα ηνπ ππεξπιεζπζκνχ ηνπ πιαλήηε θαη ε δηαηάξαμε ηεο βηνπηθνηιφηεηαο 

(εμαθάληζε εηδψλ). 

ε θάζε ζεκαηηθή ελφηεηα ππάξρνπλ ζεκαηηθέο ππνελφηεηεο σο αθνινχζσο: 

Τπάξρεη κηα ππνελφηεηα, ε νπνία ζηνρεχεη ζηε κειέηε θαη ηελ θαηαλφεζε ηεο ζεκα-
ζίαο ηνπ θάζε ζπζηήκαηνο πνπ αιιειεπηδξψληαο κε ηα ππφινηπα ηξία ζπγθξνηεί ηνλ 
πιαλήηε καο (π.ρ. Νεξφ, πνιχηηκν αγαζφ γηα ηε δσή ζηνλ πιαλήηε καο). 

Τπάξρεη κηα ππνελφηεηα, πνπ αθνξά ην παγθφζκην πξφβιεκα θαη ζηελ νπνία ε πξν-
ζέγγηζε πνπ αθνινπζείηαη είλαη ε ζπλεξγαηηθή επίιπζε πξνβιήκαηνο (π.ρ. Σν πα-
γθφζκην πξφβιεκα γηα θαζαξφ θαη πφζηκν λεξφ). 

Τπάξρνπλ κηα ή δπν κειέηεο πεξίπησζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην παγθφζκην πξφβιε-
κα, κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζή ηνπ (π.ρ. Θα εμαθαληζηεί γηα πάληα ε ιίκλε 
Αξάιε;). 
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ΠΔΡΙΛΖΦΖ: ‟ απηφ ην άξζξν πξνηείλνπκε κηα δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ζην κάζεκα ησλ Φπ-
ζηθψλ επηζηεκψλ ζε καζεηέο κε καζεζηαθά πξνβιήκαηα ρξεζηκνπνηψληαο  ην ινγηζκηθφ 
CTAT (Cognitive Tutor Authoring Tools). Ζ γλσζηηθή αξρηηεθηνληθή ηνπ  ινγηζκηθνχ ζηεξίδε-
ηαη ζηελ κάζεζε κέζσ ηεο πξάμεο θαη ηελ απνθσδηθνπνίεζε θαλφλσλ θαη ζηξαηεγηθψλ πνπ 
αλαπαξηζηνχλ ηνλ ηξφπν πνπ νξγαλψλεηαη ε ζθέςε. Ζ πξφηαζε αθνξά ηελ  εθαξκνγή απηνχ 
ηνπ εξγαιείνπ γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο δπλαηφηεηαο ππνζηήξημεο «ειεγρφκελσλ πεηξακάησλ», 

ηε θαηαγξαθή ζπκπεξηθνξάο θαη  ηελ αλάιπζε  δεδνκέλσλ. 

ΛΔΞΔΙ-ΚΛΔΙΓΙΑ: καζεζηαθέο δπζθνιίεο, κεηαγλσζηηθνί καζεηέο, επθπή ζπζηήκαηα δηδα-
ζθαιίαο, θπζηθέο επηζηήκεο. 

 

 

ΔΙΑΓΧΓΖ 

Ο πιεζπζκφο ησλ παηδηψλ κε κηα ζπγθεθξηκέλε καζεζηαθή δπζθνιία αληηπξνζσπεχεη ην 
5% κε 10% ηνπ Γεκνηηθνχ. (Department of Education USA 2002) θαη αλακέλεηαη φηη απηφο ν 
αξηζκφο ζα απμεζεί. Ο αξηζκφο ησλ καζεηψλ κε   καζεζηαθέο δπζθνιίεο (ΜΓ) ζηηο θπζηθέο 
επηζηήκεο είλαη ηδηαίηεξα απμεκέλνο1. Σα απνηειέζκαηα ησλ καζεηψλ κε Μαζεζηαθέο Γπ-
ζθνιίεο (ΜΓ) ζηα δηαγσλίζκαηα ζηηο Φπζηθέο επηζηήκεο έρνπλ κηα ζηαζεξά ρακειφηεξε 
βαζκνινγία απφ ηα ηεζη ησλ καζεηψλ πνπ δελ έρνπλ ΜΓ. Σα απνηειέζκαηα γηα ηνπο καζε-
ηέο κε ΜΓ θζίλνπλ αθφκα πεξηζζφηεξν, θαζψο απηνί αλεβαίλνπλ εθπαηδεπηηθή βαζκίδα. ην 
γπκλάζην ηα πνζνζηά ζηηο ηειηθέο εμεηάζεηο είλαη κφλν 48%, 56%, θαη 63%, ζηα καζήκαηα 
ηεο Γεσινγίαο, ηεο Βηνινγίαο θαη ηεο Υεκείαο αληίζηνηρα. (Mastropieri, Et al, 2006). 

Ση αθξηβψο φκσο ελλννχκε φηαλ αλαθεξφκαζηε ζηηο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο;  

Ο πην πξφζθαηνο νξηζκφο πξνέξρεηαη απφ ηε Γξάζε γηα ηα  Άηνκα κε Μαζεζηαθέο Γπζθν-
ιίεο (Individuals with Disabilities Education Act - IDEA). Ο IDEA είλαη έλαο νκνζπνλδηαθφο 
λφκνο ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο πνπ παξέρεη νδεγίεο ζηα ζρνιεία, ζρεηηθέο κε ηηο καζεζηαθέο 
δπζθνιίεο. χκθσλα κε απηφ ηνλ νξηζκφ: «Μαζεζηαθή δπζθνιία είλαη κηα δηαηαξαρή ζε κηα 
ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο βαζηθέο ςπρνινγηθέο δηαδηθαζίεο πνπ εκπιέθεηαη ζηελ θαηαλφεζε ή 
ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο γιψζζαο, ηεο πξνθνξηθήο ή ηεο γξαπηήο, ε νπνία κπνξεί λα εθδεισ-

1
 Grumbine Rich and Alden Peg Brigham, 2006, Teaching Science to Students with Learning 

Disabilities, Sience Teacher, NSTA, v73 n3,p. 26-31 
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ζεί σο κηα αηειήο ηθαλφηεηα λα αθνχζεη, λα ζθεθηεί, λα κηιήζεη, λα δηαβάζεη, λα γξάςεη, λα 
ζπιιαβίζεη, ή λα θάλεη  καζεκαηηθνχο ππνινγηζκνχο, ζπκπεξηιακβάλεη ζπλζήθεο φπσο 
αληηιεπηηθέο δπζθνιίεο, ηξαπκαηηζκνί ζηνλ εγθέθαιν, ειάρηζηε δπζιεηηνπξγία εγθεθάινπ, 
δπζιεμία, θαη ε αλαπηπμηαθή αθαζία… Δληνχηνηο, νη καζεζηαθέο δπζθνιίεο δελ πεξηιακβά-
λνπλ καζεζηαθά πξνβιήκαηα πνπ είλαη πξψηηζηα ην απνηέιεζκα ηεο νπηηθήο, ηεο αθνπζηη-
θήο, ή ηεο θηλεηηθήο δπζιεηηνπξγίαο, ηεο δηαλνεηηθήο θαζπζηέξεζεο, ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 
δηαηαξαρήο, ή ηνπ πεξηβαιινληηθνχ, πνιηηηζηηθνχ, ή νηθνλνκηθνχ κεηνλεθηήκαηνο» (NICHCY, 
http://www.nichcy.org/index.html, 2004).  

Ζ ζσζηή, αλαιπηηθή θαη έγθαηξε δηάγλσζε ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ θξίλεηαη απαξαίηε-
ηε, γηαηί ζα νδεγήζεη ζηελ θαηάξηηζε ελφο ζεξαπεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, πξνζαξκνζκέλν 
ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπ καζεηή (Little, Akin-Little and Richards, 2006).  

Ζ γλσζηηθή ςπρνινγία κπνξεί λα βνεζήζεη λα δεκηνπξγήζνπκε  πξνγξάκκαηα κε ρξήζε 
ινγηζκηθψλ γηα ηε θαηαγξαθή ζπκπεξηθνξάο ψζηε λα αληηκεησπηζζνχλ ή/θαη λα δηεξεπλε-
ζνχλ  απηέο νη δπζθνιίεο. Πξνγξάκκαηα πνπ ζα εθαξκφζνπλ κηα πξνζέγγηζε απνηειεζκαηη-
θψλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ ζην ζρεδηαζκφ ηεο ππνζηεξηθηηθήο πξνο ηε δηδαζθαιία  ηερλνινγί-
αο, παξέρνληαο ζηνπο καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ηε δπλαηφηεηα λα κεγηζηνπνηή-
ζνπλ ηελ απφδνζε ηεο κάζεζεο θαη ηεο απφθηεζεο δεμηνηήησλ απεπζείαο απφ ην ινγηζκηθφ 

(Bisagno & Haven, 2002).  

ΜΔΣΑΓΝΧΖ ΚΑΙ ΣΡΑΣΖΓΙΚΔ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΜΓ 

Ζ πξφζθαηε έξεπλα έρεη ππνδείμεη ηε κεηαγλψζε σο κηα απφ ηηο  ζηξαηεγηθέο πνπ κπνξνχλ 
λα βειηηψζνπλ ηε κάζεζε. Ζ κεηαγλψζε πεξηιακβάλεη ηε γλψζε ηεο γλσζηηθήο ιεηηνπξγίαο 
ηνπ ίδηνπ ηνπ αηφκνπ θαζψο θαη ηνλ ελεξγφ έιεγρν ηεο γλσζηηθήο δηαδηθαζίαο θαηά ηε δηάξ-
θεηα ηεο ζπκκεηνρήο ζην καζεζηαθφ ζηφρν (Munby Hugh, Hutchinson Nancy & Chin Peter, 
2002). Έξεπλεο επίζεο έρνπλ δείμεη φηη νη κεηαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο κπνξνχλ λα δηδαρζνχλ 
θαη κάιηζηα έρνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε θαη ηε ρξήζε ησλ ζηξαηεγηθψλ απφ ηνπο 
καζεηέο κε  καζεζηαθέο δπζθνιίεο (Clark & Wittrock, 2000). 

Ζ ζηξαηεγηθή είλαη ε ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε, πνπ καο επηηξέπεη λα θηάζνπκε απφ έλα 
ζεκείν ζε άιιν. Ο ζηφρνο κηαο ζηξαηεγηθήο είλαη λα δηδαρζνχλ νη καζεηέο πψο λα έρνπλ 
ζηφρν θαη απνηειεζκαηηθφηεηα. Έλα κεγάιν κέξνο ηεο έξεπλαο επηθεληξψλεηαη ζηελ αλαθά-
ιπςε ρξήζηκσλ θαη απνηειεζκαηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ζηξαηεγηθψλ γηα ηε βειηίσζε ηεο κάζε-
ζεο ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο (ΦΔ) (Hurd, 2002). Ζ επηηπρία ζην κάζεκα απηφ πξνυπνζέηεη 
πνιιαπιέο ζηξαηεγηθέο, φπσο ηηο δνθηκαζκέλεο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο, ηελ ππνζηήξημε 
ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ καζεηψλ, θαη ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο. Ζ απνηειεζκαηηθή 
δηδαζθαιία ζηηο ΦΔ πξέπεη φρη κφλν λα βειηηψλεη ηε κάζεζε, αιιά θαη λα παξέρεη ζην κα-
ζεηή κεηαγλσζηηθέο ηερληθέο πνπ ζα νδεγνχλ ζε αλαθαηαζθεπή ησλ ελλνηνινγηθψλ γλσζηη-
θψλ δνκψλ ηνπ. Οη Schraw, Crippen θαη Hartley παξνπζίαζαλ (2006) έμη δηδαθηηθέο ζηξαηε-
γηθέο γηα ηε βειηίσζε ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ ζηηο ΦΔ. Οη εθπαηδεπηηθέο παξεκβάζεηο 
αθνξνχλ ηε κεηαγλψζε θαη ηελ απηνξχζκηζε. Απηέο νη ζηξαηεγηθέο είλαη, (α) ε αλαθαιππηηθή 
κάζεζε, (β) ε ζπλεξγαηηθή  κάζεζεο, (γ) ε ζηξαηεγηθή δηδαζθαιία πνπ νδεγεί ζηελ επίιπζε 
πξνβιεκάησλ θαη ηελ θξηηηθή ζθέςε, (δ) νη ζηξαηεγηθέο γηα ηελ θαηαζθεπή δηαλνεηηθψλ κν-
ληέισλ πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηελ ελλνηνινγηθή αιιαγή, (ε) ε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο θαη (ζη) ε 
επηξξνή ησλ απφςεσλ ησλ καζεηψλ θαη ησλ δαζθάισλ ηνπο. Κάζε κηα απφ απηέο ηηο έμη 
παξεκβάζεηο έρεη απνδεηρζεί πσο βειηηψλεη ηε κεηαγλσζηηθή ζπλεηδεηνπνίεζε θαη ηελ 
απηνξχζκηζε2.  
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Σα άηνκα κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο (ΜΓ) κπνξεί λα έρνπλ ειιείκκαηα ζηε κεηαγλψζε, ηε 
ζπλεηδεηνπνίεζε  δειαδή γηα ηνλ ηξφπν πνπ ζθέθηνληαη θαη επίζεο δελ έρνπλ απνηειεζκα-
ηηθέο γλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο. (Boudah, Weiss, 2002).  

ΣΟ ΓΝΧΣΙΚΟ ΛΟΓΙΜΙΚΟ CTAT 

 Σα Δπθπή πζηήκαηα Γηδαζθαιίαο απνδείρζεθαλ επηηπρή ζηε βειηίσζε ηεο επίδνζεο ησλ 
καζεηψλ θαη έρνπλ δηαδνζεί επξέσο. Παξαδείγκαηνο ράξε, ην ινγηζκηθφ «Γλσζηηθή Γηδα-
ζθαιία Άιγεβξαο» ρξεζηκνπνηείηαη ζε πεξηζζφηεξα απφ 1700  γπκλάζηα ζηηο ΖΠΑ 
(www.carnegielearning.com).3 Παξά απηήλ ηελ επηηπρία, αλαγλσξίδεηαη φηη ε δεκηνπξγία θαη 
εμάπισζε ηέηνησλ επθπψλ ζπζηεκάησλ είλαη δαπαλεξή θαη ίζσο ππάξρνπλ θαιχηεξα πεξη-
βάιινληα αλάπηπμεο πνπ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ. Δπηπιένλ, ηα θαιά ζρεδηαζκέλα αλαπηπ-
μηαθά πεξηβάιινληα πξέπεη λα βειηηψλνπλ ην είδνο ηεο γλσζηηθήο αλάιπζεο ζηφρνπ θαη 
εμεξεχλεζεο ηεο γλψζεο ηνπ παηδαγσγηθνχ πεξηερνκέλνπ, πνπ έρεη απνδεηρζεί πνιχηηκε ζην 
γλσζηηθά-βαζηζκέλν εθπαηδεπηηθφ ζρεδηαζκφ γεληθφηεξα4. 

Με ηελ αικαηψδε εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο δεκηνπξγήζεθε ε απαίηεζε γηα πην επθπή θαη πε-
ξηζζφηεξν πξνζαξκνζηηθά ζπζηήκαηα δηδαζθαιίαο. (Murray, Blessing, Ainsworth, 2003).  

Σα γλσζηηθά εξγαιεία ζπζηεκάησλ δηδαζθαιίαο (CTAT) δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηνπο εξεπλε-
ηέο ζην παλεπηζηήκην ηνπ Carnegie Mellon θαη ην Πνιπηερλείν ηνπ Worcester κε ζθνπφ λα 
κεηψζνπλ ην ρξφλν ζπγγξαθήο. To CTAT (Cognitive Tutor Authoring Tools) παξέρεη κηα ζεη-
ξά δεκηνπξγηθψλ εξγαιείσλ πνπ θάλεη ηελ αλάπηπμε κεζνιαβεηψλ δηδαζθαιίαο πην πξνζη-
ηή. Ζ αιιειεπίδξαζε ππνινγηζηή θαη καζεηή επηηξέπεη ηελ ελεξγεηηθή εκπινθή ηνπ ίδηνπ ηνπ 
καζεηή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Σν CTAT ρξεζηκνπνηεί δπν ηχπνπο δηδαζθαιίαο: Ο 
πξψηνο είλαη «ε γλσζηηθή δηδαζθαιία» (Cognitive Tutor) θαη ν δεχηεξνο είλαη ε «κε έκθαζε 
ζην παξάδεηγκα- αλαθαιππηηθή δηδαζθαιία» (Example-Tracing Tutors). Ο πξψηνο ηχπνο 
πξνυπνζέηεη ηε δεκηνπξγία ελφο γλσζηηθνχ κνληέινπ επίιπζεο πξνβιήκαηνο. Μεξηθέο θνξέο 
απνθαιείηαη θαη «δηδαζθαιία θαλφλσλ παξαγσγήο», κηα αλαθνξά ζηνπο θαλφλεο παξαγσ-
γήο πνπ πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπκε. Ο δεχηεξνο ηχπνο -πνπ θαιείηαη Pseudo Tutor- δεκη-
νπξγήζεθε γηα λα θαηαδείμεη ζην ζχζηεκα πψο νη καζεηέο αλακέλεηαη λα ιχζνπλ θάπνην, 
νξηζκέλν απφ ην δάζθαιν, πξφβιεκα θαη πνηα ιάζε αλακέλεηαη λα θάλνπλ. ε απηήλ ηελ 
πξνζέγγηζε, έλαο πξνγξακκαηηζηήο-δάζθαινο θαηαγξάθεη ηελ αλακελφκελε αιιά θαη ηελ 
ιάζνο δηαδηθαζία ζηελ επίιπζε θάπνηνπ πξνβιήκαηνο, ε νπνία θαηαγξάθεηαη απφ ην εξγα-
ιείν. Δπηπιένλ δελ είλαη απαξαίηεηνο ή ππνρξεσηηθφο ν πξνγξακκαηηζκφο κε γιψζζα πξν-
γξακκαηηζκνχ  απηήο ηεο δηδαζθαιίαο, γηαηί γηα λα δεκηνπξγεζεί δελ απαηηνχληαη νχηε πξν-
γξακκαηηζκφο, νχηε θσδηθνπνίεζε5. ην άξζξν απηφ ζα αζρνιεζνχκε κε ην δεχηεξν ηχπν 
δηδαζθαιίαο. 

2 Schraw Gregory, Crippen J.Kent and Hartley Kendall, 2006, Promoting Self-Regulation in 
Science Education: Metacognition as Part of a Broader Perspective on Learning, Research in 
Science Education, Volume 36, Numbers 1-2 , p. 7, Springer Netherlands 
3 Koedinger, K.R. and A. Corbett, (2006),Cognitive Tutors: Technology Bringing Learning 
Sciences to the Classroom, in The Cambridge Handbook of the Learning Sciences, R.K. 
Sawyer, Editor. Cambridge University Press: New York, NY. p. 61-78. 
4 Schraagen, J. M., Chipman, S. F., Shalin, V. L. (2000). Cognitive Task Analysis. Mawah, 
NJ: Lawrence Erlbaum Associates. 
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ΓΙΓΑΚΣΙΚΖ - ΜΑΘΖΙΑΚΖ ΑΚΟΛΟΤΘΙΑ ΜΔ ΥΡΖΖ ΣΟΤ CTAT 
ΣΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΖΜΔ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΜΓ 

To CTAT είλαη ειεχζεξα δηαζέζηκν γηα εξεπλεηηθή ρξήζε ζηελ ηζηνζειίδα http://
ctat.pact.cs.cmu.edu. Γηα λα θνξηψζεη ζηνλ ππνινγηζηή απαηηεί ηε πιαηθφξκα eclipse πνπ 
είλαη δηαζέζηκε ζηελ δηεχζπλζε: http://www.eclipse.org/downloads/ επηιέγνληαο ην eclipse 
classic ελψ απαηηείηαη ε γιψζζα Java  
www.java.com/en/download/installed.jsp.) θαη ε πιαηθφξκα αιιειεπίδξαζεο Netbeans Ide 
(http://www.netbeans.org/products/ide/index.html). 

Σέινο απαηηείηαη ην Macromedia Flash IDE ην νπνίν δελ είλαη δσξεάλ, αιιά πξνζθέξεηαη 
ζηε δηεχζπλζε: https://www.adobe.com/cfusion/tdrc/index.cfm?product=flashpro. 

Γηα λα γίλεη εθηθηή ε δεκηνπξγία ελφο καζήκαηνο, ην πεξηβάιινλ δηάδξαζεο ηνπ CTAT πξέ-
πεη λα απνηειείηαη απφ ηα αθφινπζα εξγαιεία: 

Μηα εμσηεξηθή πιαηθφξκα δηεπαθήο ησλ καζεηψλ (GUI builder). Δίλαη κηα παξάζηα-
ζε πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ ρξήζε (π.ρ. ν καζεηήο) θαη κε ηελ κε ηελ νπνία αιιειεπη-
δξά κε ην ινγηζκηθφ. Ζ πιαηθφξκα πνπ ρξεζηκνπνηήζακε ζηεξίρζεθε ζην Flash γηα 
λα δεκηνπξγεζεί έλα πεξηβάιινλ επίιπζεο πξνβιήκαηνο κε ην  νπνίν ν εθπαηδεπφκε-
λνο αιιειεπηδξά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο  δηδαζθαιίαο. Σν Flash καο δίλεη ηε δπλαηφηε-
ηα λα νηθνδνκήζνπκε κηα δηεπαθή ρσξίο πξνγξακκαηηζκφ: ν «πξνγξακκαηηζηήο» 
ηαθηνπνηεί ζηε δηεπαθή θάπνηα ηερλεηά εξγαιεία, ηα GUI widgets, πνπ ρξεζηκνπνη-
νχληαη ζηελ θαηαζθεπή ηνπ πξνβιήκαηνο. Κάζε έλα απ‟ απηά ηα εξγαιεία ηεο γξαθη-
θήο παξάζηαζεο αληηπξνζσπεχεη κηα θαηάζηαζε ηεο δηεπαθήο. 

Έλα φξγαλν θαηαγξαθήο ζπκπεξηθνξάο  – έλα θεληξηθφ εξγαιείν κε ηξεηο βαζηθέο 
ιεηηνπξγίεο. Καη‟ αξράο, θαηαγξάθεη παξαδείγκαηα ηεο ζσζηήο ή ιαλζαζκέλεο δηαδη-
θαζία ιχζεο πνπ ππαγνξεχεηαη απφ ηνλ «πξνγξακκαηηζηή» ζην καζεηή, ππφ ηε κνξ-
θή γξαθηθήο παξάζηαζεο. Γεχηεξνλ, εθαξκφδεη ηελ κε έκθαζε ζην παξάδεηγκα- 
αλαθαιππηηθή ιεηηνπξγία. Σξίηνλ, παξέρεη ππνζηήξημε γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη 
ηε δνθηκή ησλ γλσζηηθψλ κνληέισλ6. 

ΠΡΟΣΑΖ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΔ ΣΟ ΛΟΓΙΜΙΚΟ CTAT Δ ΠΑΙΓΙΑ ΓΖΜΟΣΙΚΟΤ 
ΜΔ ΜΑΘΖΙΑΚΔ ΓΤΚΟΛΙΔ 

‟ απηφ ην θεθάιαην ζα παξνπζηάζνπκε κηα πξφηαζε δηδαζθαιίαο εμ‟ νινθιήξνπ ζρεδηα-
ζκέλε γηα καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο, κε ην γλσζηηθφ ινγηζκηθφ CTAT. Πξνζαξκφζα-
κε απηή ηελ επηζηεκνληθή κεζνδνινγία ζηα παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο.  

ηε ζπλέρεηα παξαζέηνπκε έλαλ νδεγφ δξαζηεξηνηήησλ θαη παξαδείγκαηα δηδαζθαιίαο κε 
ηα ινγηζκηθά Macromedia Flash 8 θαη CTAT. Ζ έλλνηα πνπ πξνζεγγίζακε γηα ηα παξαδείγ-
καηα δηδαζθαιίαο ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο είλαη ε ηξηβή. Σν CTAT ππνζηεξίδεη απηέο ηηο 

5 Aleven Vincent, McLaren Bruce M., Sewall Jonathan, Koedinger Kenneth R. (2006), The 
Cognitive Tutor Authoring Tools (CTAT): Preliminary Evaluation of Efficiency Gains, In the 
Proceedings of the 8th International Conference on Intelligent Tutoring Systems Jhongli, Tai-
wan, June 26-30 
6 βι. ππνζεκείσζε 2  
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κνξθέο δηδαζθαιίαο θαη ηηο αλαιχεη, φπσο πεξηγξάςακε παξαπάλσ, γηα λα ιεηηνπξγήζεη σο 
εξγαιείν παξέκβαζεο θαη αλαηξνθνδφηεζεο ζην καζεηή. Ζ δηαθνξνπνίεζε ησλ αζθήζεσλ 
ή ησλ πξνβιεκάησλ πνπ επηηξέπεη ην ινγηζκηθφ, βξίζθεηαη ζηελ ειεπζεξία επηινγήο εθπαη-
δεπηηθψλ παξεκβάζεσλ πνπ ζα θάλνπκε αλάινγα κε ηηο καζεζηαθέο αλάγθεο ησλ αηφκσλ 
πνπ απεπζπλφκαζηε. 

Πξνγξακκαηίδνληαο κε ηελ αλαθαιππηηθή -κε έκθαζε ζην παξάδεηγκα δηδαζθαιία- 
ζην CTAT  

Ο πξνγξακκαηηζκφο κηαο δηδαζθαιίαο γηα ην CTAT πεξηιακβάλεη ηέζζεξα βήκαηα: 

1. Γεκηνπξγία ηεο δηεπαθήο ηνπ καζεηή 

2. Πξφβιεςε θαη πξνγξακκαηηζκφο ησλ ζσζηψλ, ησλ κε ζσζηψλ θαη ησλ ελαιιαθηηθψλ 
ιχζεσλ ζην πξφβιεκα 

3. ρνιηαζκφο ησλ βεκάησλ ιχζεο ζηνλ «θαηαγξαθέα ζπκπεξηθνξάο» κε ηα κελχκαηα 
ππνδείμεσλ, ηα κελχκαηα αλαηξνθνδφηεζεο θαη ηηο επηθεθαιίδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε 
ηελ πξάμε ή ηηο δεμηφηεηεο 

4. Καηαγξαθή ησλ δεμηνηήησλ θαη αλαζεψξεζε ζηνλ πίλαθα πξνβιήκαηνο 

Παξάδεηγκα ελαιιαθηηθψλ δηδαζθαιηψλ - Πξφβιεκα αλνηρηνχ ηχπνπ- ελάξην 

Ζ πξνζέγγηζε ησλ αλνηρηψλ πξνβιεκάησλ κε ην ινγηζκηθφ CTAT δελ είλαη απιή. Σν θπξηφ-
ηεξν πξφβιεκα δεκηνπξγείηαη ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ πξφβιεςε ησλ θηλήζεσλ ηνπ 
καζεηή, φπνπ νη πηζαλέο ζηξαηεγηθέο ιχζεο είλαη πάλσ απφ δχν. Χζηφζν ηα πξνβιήκαηα 
απηά καο παξέρνπλ εμαηξεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ηξφπν πνπ νη καζεηέο ζθέθηνληαη θαη 
ελεξγνχλ γηα λα θηάζνπλ ζε ιχζεηο. Ο πξνγξακκαηηζκφο κηαο δηδαζθαιίαο ζην CTAT κε 
πνηθίια αληηπξνζσπεπηηθά εξγαιεία πξνυπνζέηεη ηελ δεκηνπξγία ζελαξίνπ. Σν ζελάξην 
αλαιχεηαη απφ ηνπο καζεηέο κε γλσζηηθνχο ζπιινγηζκνχο θαη κεηαζρεκαηηζκνχο ηχπσλ, κε 
κφλε βνήζεηα ηα κελχκαηα ππνδείμεσλ.  

Σν ζελάξην ηνπ παξαδείγκαηνο πνπ δεκηνπξγήζακε έρεη σο εμήο: 

«Έλα απηνθίλεην θηλείηαη κε αξρηθή ηαρχηεηα 40 km/h, θαη βιέπεη κπξνζηά έλα εκπφδην. 

Αλαγθάδεηαη λα παηήζεη θξέλν. Πνπ ζα ζηακαηήζεη, αλ ν ζπληειεζηήο ηξηβήο  κ = 0,8»; 

Ζ ελδεδεηγκέλε ιχζε απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο ζα ήηαλ ε εμήο: 

Γx= Uo*Γt - ½ κ*g* Γt²  

Δπεηδή Γt=Uo/κ*g   πξνθχπηεη  Γx= Uo* Uo/κ*g- ½ κ*g* Uo²/κ²*g²    

Γx= Uo²/κ*g - ½ Uo²/ κ*g    Γx= Uo²/ 2 κ*g 

Αληηθαζηζηψληαο: Γx= 1600 / 16    Γx=100 m 

Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα γξάςνπλ φιεο ηηο εμηζψζεηο πνπ ζα ηνπο νδεγήζνπλ ζηελ ιχζε. Αλ 
θάλνπλ ιάζνο ζηε κεηαηξνπή ηνπ ηχπνπ ηνπο δίλνπκε αλαηξνθνδφηεζε θαη κελχκαηα ππφ-
δεημεο ηνπ ιάζνπο. χλεζεο ιάζνο ησλ καζεηψλ είλαη λα βάδνπλ αληίζεην πξφζεκν φηαλ 
θάλνπλ πξάμεηο κέζα ζηηο εμηζψζεηο ή λα κελ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο εμηζψζεηο ηνπ Νεχησλα γηα 
ηελ εχξεζε ηεο επηηάρπλζεο. ην ζεκείν απηφ ην ινγηζκηθφ ρξεζηκνπνηεί  ηα κελχκαηα ζρν-
ιηαζκνχ ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ (θαηαγξαθή ζπκπεξηθνξάο). 
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Δηθόλα 1 

 

ΣΑ ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΣΟΤ CTAT ΚΑΙ Ζ ΓΝΧΣΙΚΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ 
ΣΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΜΓ 

ηνλ πίλαθα 1 αλαιχνπκε ηα πιενλεθηήκαηα πνπ έρεη κηα δηδαθηηθή –γλσζηηθή παξέκβαζε 
κε ην ινγηζκηθφ CTAT. 

Σν CTAT πξνζπαζεί λα κηκεζεί ηελ αλζξψπηλε δηδαζθαιία θαη λα ελζσκαηψζεη κεξηθέο 
παηδαγσγηθέο ηερληθέο, ψζηε λα παξνπζηάζεη ηε γλψζε κε έλαλ ηξφπν πνπ απαηηεί δηαβαζ-
κηζκέλε γλσζηηθή παξέκβαζε. Σν CTAT ρξεζηκνπνηεί ηνπο δχν ηχπνπο γλσζηηθήο δηδαζθα-
ιίαο πνπ: 

Βνεζνχλ ηνπο καζεηέο λα νηθνδνκήζνπλ ηε γλψζε, παξέρνληαο ηνπο αλαηξνθνδφηεζε 

θαη ζχγρξνλε κε ην πεξηερφκελν ηνπ αληηθεηκέλνπ κάζεζεο δηδαζθαιία  

Παξέρνπλ ζηνπο καζεηέο ηελ επειημία λα αλαθαιχςνπλ ελαιιαθηηθέο ζηξαηεγηθέο θαη 
δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο επίιπζεο ελφο πξνβιήκαηνο θαζψο ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε 
κάζεζε (Koedinger, Aleven, Heffernan , McLaren, Hockenberry, 2004). 

 

Ζ ΥΡΖΙΜΟΣΖΣΑ ΣΟΤ CTAT ΓΙΑ ΣΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΜΓ 

Ζ ρξήζε ηνπ CTAT, ζε έλα κάζεκα Φπζηθήο, ζε παηδηά κε καζεζηαθά πξνβιήκαηα, πξνυ-
πνζέηεη δηδαθηηθνχο ζηφρνπο. ηνλ πίλαθα 2 αληηζηνηρίδνπκε ηνπο ζηφρνπο απηνχο ζηηο δξα-
ζηεξηφηεηεο πνπ αλαπηχμακε κε ηε ρξήζε ηνπ CTAT. 
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Πίλαθαο 1: Πιενλεθηήκαηα κε ηε δηδαζθαιία ηνπ CTAT 

 

 

 

 

 

 

Γηδαζθαιία κε ην CTAT 
Πιενλεθηήκαηα Γλσζηηθήο 

παξέκβαζεο 

- Γηεπθφιπλζε θαηαλφεζεο ηεο θεληξηθήο ηδέαο 
ηνπ καζήκαηνο κέζσ ηνπ δεληξνδηαγξάκκα-

ηνο 

- Δλεξγνπνίεζε ηεο «κλήκεο εξγαζίαο», κε 
ιεηηνπξγίεο αλάθιεζεο, κέζσ ηεο αλαηξνθν-

δφηεζεο 

- Σν φξγαλν θαηαγξαθήο ζπκπεξηθνξάο 
(Behavior recorder) δηεπθνιχλεη ηελ εμέηαζε 
ηνπ καζήκαηνο, κε ηελ παξνρή ησλ απηφκα-
ησλ ζπκβνπιεπηηθψλ κελπκάησλ φισλ ησλ 
θαηαζηάζεσλ ηνπ πξνβιήκαηνο θαη δπλαηφηε-

ηα γηα δνθηκή ηε ζρέζεο ησλ κεηαβιεηψλ 

- ρνιηάδνληαο  ελαιιαθηηθέο πνξείεο ιχζεο  ζ‟ 
έλα ή πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα, δεκηνπξγεί-
ηαη ην δηάγξακκα ζπκπεξηθνξάο. Οη θφκβνη 
ζην δηάγξακκα αληηπξνζσπεχνπλ ηηο θαηα-
ζηάζεηο επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο, ηηο ζπλ-
δέζεηο, ηηο πηζαλέο δειαδή ελέξγεηεο ηνπ 
καζεηή ζηελ πιαηθφξκα αιιειεπίδξαζεο. Ο 
«πξνγξακκαηηζηήο» κπνξεί λα ζπληάμεη κηα 
αθνινπζία ππνδείμεσλ ζε θάζε ζχλδεζε ηνπ 

δηαγξάκκαηνο. 

- Ο «πξνγξακκαηηζηήο» νλνκάδεη θάζε βήκα 
ηνπ πξνβιήκαηνο κε εηηθέηεο γηα θάζε δεμηφηε-
ηα. Απηή ε δξαζηεξηφηεηα είλαη κηα κνξθή 
γλσζηηθήο αλάιπζεο ζηφρνπ, επεηδή ν 
«πξνγξακκαηηζηήο» θαζνξίδεη φηη ε ηθαλφηεηα 
επίιπζεο γεληθψλ πξνβιεκάησλ ρσξίδεηαη ζε 

κηθξφηεξα ππνπξνβιήκαηα. 

- Δχθνινο εληνπηζκφο ησλ θνηλψλ ιαζψλ θαη 
δπλαηφηεηα απνζηνιήο ζε κηα on-line βηβιην-
ζήθε κε ηελ αιιαγή ηεο παξακέηξνπ Log 

Server ζην GUI Builder ηνπ καζεηή. 

 

- Καηαγξάθεη ηε ζπκπεξηθνξά, άξα ηνλ 
ηξφπν πνπ «θηλείηαη» ν καζεηήο σο 
πξνο ην πξφβιεκα. Οξγάλσζε ηξφπνπ 

ζθέςεο 

- Γίλεη δηαξθή θαη ηαπηφρξνλε (on-time) 
αλαηξνθνδφηεζε. Πεξηνξηζκφο απψιεη-

αο δεδνκέλσλ. 

- Ζ κειέηε ηεο επθπνχο ζπκπεξηθνξάο 
ηνπ καζεηή επηηπγράλεηαη θαιχηεξα κε 

ηηο αλαπαξαζηάζεηο. 

- Γεκηνπξγία «βήκα πξνο βήκα» ελφο 
ηζρπξνχ γλσζηηθνχ κνληέινπ, πνπ 
ρξεζηκεχεη ζηελ εκηαπηφκαηε παξαγσ-
γή πξνβιεκάησλ γηα αλάινγεο πεξη-

πηψζεηο 

- Τηνζεηεί πνηθίιεο παηδαγσγηθέο πξν-
ζεγγίζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο 
θαηαλφεζεο, ηεο θαζνδεγεκέλεο αλα-
θάιπςεο, ησλ ζαθψλ νδεγηψλ θαη ηεο 

(απην)αμηνιφγεζεο. 
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Πίλαθαο 2: Ζ δξαζηεξηφηεηα κε ην CTAT ζε ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο  

 

Γηδαθηηθνί ζηφρνη Γξαζηεξηφηεηεο CTAT 

Γλσζηηθφο ζηφρνο θαιιηέξγεηαο 
ηεο ζθέςεο θαη ηεο αληίιεςεο 

Οξγάλσζε ζθέςεο κέζσ δηαγξάκκαηνο ζπκπεξη-
θνξάο. Πνιπαηζζεηεξηαθή ζχλδεζε κηαο ιέμεο κε 
ηελ νπηηθή, αθνπζηηθή γισζζνθηλεηηθή, γξαθνθηλε-
ηηθή εηθφλα 

Γλσζηηθφο ζηφρνο ηζρπξνπνίε-
ζεο ηεο ιεηηνπξγηθήο κλήκεο κε 
νπηηθέο , αθνπζηηθέο, κλεκνλη-

θέο αθνινπζίεο. 

πλερή επαλάιεςε θαη αλαθχθιεζε ησλ πξνζιακ-
βαλφκελσλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζηεξίδεηαη ζηα α-
θνπζηηθά-θσλνινγηθά θαη θπξίσο νπηηθά ραξαθηε-
ξηζηηθά ησλ αθνινπζηψλ θαη ησλ feedback πνπ 
δέρεηαη ν καζεηήο. 

Γλσζηηθφο ζηφρνο νπηηθνπνίε-
ζεο ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ 

(Μλεκνληθή ηερληθή) 

Σν παηδί αζθείηαη λα βιέπεη ζε εηθφλεο απηά πνπ 
δηάβαζε π.ρ δπλακηθή ελέξγεηα –ιπγηζκέλν θνληάξη 
ζην άικα επί θνληψ. 

Υσξν-ρξνληθή νξγάλσζε 

Σν CTAT έρεη ην Timer component πνπ κπνξεί λα 
εηζαρζεί ζην Flash θαη λα κεηξάεη θάζε θνξά ην 
ρξφλν επίηεπμεο ηνπ ζηφρνπ. 

Υξεζηκνπνίεζε ζηξαηεγηθέο 
επίιπζεο ησλ πξνβιε-

κάησλ. 

Υξήζε ζηξαηεγηθψλ επίιπζεο πξνβιεκάησλ α) 
επηθέληξσζε ηεο πξνζνρήο ζε δχν κεηαβιεηέο 
ηαπηφρξνλα π.ρ. κάδα-φγθνο, ρξφλνο-απφζηαζε, 
επηηάρπλζε-απφζηαζε. Β) ζχλδεζε ησλ επηκέξνπο 
ζηνηρείσλ ζηε ζχλζεζε ηνπ φινπ (βήκαηα επίιπζεο 
– task analysis – θαη ζχλζεζε). 

Αλάπηπμε θνηλσληθψλ δεμηνηή-
ησλ 

Σν CTAT είλαη δηαδξαζηηθφ εξγαιείν κεηαμχ ησλ 
καζεηψλ, ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηνπ ππνινγηζηή. 
Δίλαη θαη ζπλεξγαηηθφ εξγαιείν θαζψο έρεη ηε δπ-
λαηφηεηα γηα on-line θαηαγξαθή πνιιψλ καζεηψλ 
καδί. 

Γηαηήξεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο 

Μάζεκα κε ηε βνήζεηα ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ-
Κιεηζηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο-Καζνδεγεκέλε δηδα-
ζθαιία κε ην Pseudo Tutor 

Δλίζρπζε ηεο δηάξθεηαο ηεο 
πξνζνρήο. Αληηκεηψπηζε ππεξ-

θηλεηηθφηεηαο. 

Τπνζηήξημε δηρσηηθήο πξνζνρήο κε ηαπηφρξνλε 
παξαθνινχζεζε νπηηθψλ θαη αθνπζηηθψλ εξεζη-
ζκάησλ. Σν CTAT έρεη Audio Button component θαη 
εηζάγεηαη ζε νπνηνδήπνηε «έξγν» επηιέμνπκε λα 
αλαζέζνπκε ζην καζεηή καο. 

Μεηαγλσζηηθφο ζηφρνο απηνα-
μηνιφγεζεο 

Ο καζεηήο δέρεηαη ηαπηφρξνλα κε ην «ιάζνο» ηνπ 
κελχκαηα θαη δηνξζψλεη απφ κφλνο ηνπ απηή ηελ 
ελέξγεηα απαηηψληαο βνήζεηα απφ ην ινγηζκηθφ 

πλαηζζεκαηηθφο ζηφρνο αλά-
πηπμεο ηεο απηνεθηίκεζεο 

Θεηηθή αλαηξνθνδφηεζε ζηα κελχκαηα ππνδείμεσλ. 
Ηθαλνπνίεζε κέζσ ηεο επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Πξνηείλακε κηα δηδαζθαιία κε ην ινγηζκηθφ γλσζηηθήο παξέκβαζεο CTAT. Σν πξνζαξκφζα-
κε ζηηο ηδηαίηεξεο καζεζηαθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ καο θαη ην εληάμακε ζην κάζεκα ησλ 
Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ζε επίπεδν Γπκλαζίνπ ή Α‟ Λπθείνπ. Γηα λα ππεξβνχλ ηα καζεζηαθά 
ηνπο πξνβιήκαηα, νη καζεηέο έρνπλ αλάγθε απφ εηδηθά ζρεδηαζκέλεο εθπαηδεπηηθέο παξεκ-
βάζεηο. Απηέο, κέρξη πξφζθαηα, εζηίαδαλ ζηελ αλάπηπμε ζηξαηεγηθψλ κάζεζεο θαη δεμηνηή-
ησλ κειέηεο πνπ βνεζνχλ ηνπο καζεηέο λα καζαίλνπλ πην απνηειεζκαηηθά απφ ην ζρνιηθφ 
εγρεηξίδην θαη απφ παξαδφζεηο, θαζψο θαη λα πξνεηνηκάδνληαη θαιχηεξα γηα δηαγσλίζκαηα. 
Σα ηειεπηαία ρξφληα νη παξεκβάζεηο απηέο έρνπλ δερζεί θξηηηθή (Morocco,2001), φρη ιφγσ 
ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο, αιιά γηαηί δελ αλαθέξνληαη ζε δξαζηεξηφηεηεο εξγαζηεξηα-
θέο, δηεξεχλεζεο θαη επίιπζεο πξνβιεκάησλ, αιιά πεξηιακβάλνπλ απνθιεηζηηθά 
«παξαδνζηαθέο» κνξθέο δηδαζθαιίαο. Οη πεηξακαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο -πνπ κπνξεί λα γί-
λνληαη θαη κε ηε βνήζεηα ππνινγηζηή- δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζε φινπο ηνπο καζεηέο θαη ηδηαί-
ηεξα ζε εθείλνπο κε Μ.Γ, λα εκπιέθνληαη ελεξγά ζηε κάζεζή ηνπο θαη λα ζπλδένπλ αθεξεκέ-
λεο έλλνηεο κε ζπγθεθξηκέλεο θαηαζηάζεηο ζην βαζκφ πνπ πξνζθέξνπλ «ρεηξνπηαζηέο» ε-
κπεηξίεο. Δπίζεο, απεπζχλνληαη ζε φιεο ηηο αηζζήζεηο, ζηεξίδνληαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ ζηηο 
γισζζηθέο ηθαλφηεηεο ησλ καζεηψλ, δειαδή ζε ηθαλφηεηεο γξαπηήο έθθξαζεο θαη θαηαλφε-
ζεο επηζηεκνληθψλ θεηκέλσλ θαη, επεηδή ελζαξξχλνπλ ηελ νκαδηθή εξγαζία, δηεπθνιχλνπλ 

ηελ θνηλσληθή ηνπο έληαμε θαη ζπκκεηνρή7.  

Σν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ παξέρεη δπλακηθά κέζα ηεο ελίζρπζεο θαη εθαξκνγήο ησλ δεμην-
ηήησλ. Γηα εθείλνπο ηνπο καζεηέο ησλ νπνίσλ καζεζηαθέο δπζθνιίεο έρνπλ επηπηψζεηο ζηελ 
αθνπζηηθή ή/θαη νπηηθή αληίιεςε, ην ζρήκα θαη ε παξνπζίαζε ηνπ πιηθνχ είλαη θξίζηκν δήηε-
κα. Καηά ζπλέπεηα, ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ινγηζκηθνχ πνπ πηνζεηνχλ κηα πνιπαη-
ζζεηεξηαθή πξνζέγγηζε κπνξνχλ λα εληζρχζνπλ ηε δπλαηφηεηα κάζεζεο. Ζ ζαθήλεηα θαη ε 
κεζνδηθφηεηα ηνπ ινγηζκηθνχ CTAT κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα νξγαλψζνπλ θαιχ-
ηεξα ηε ζθέςε ηνπο θαη λα έρνπλ θαιχηεξεο επηδφζεηο ζηα καζήκαηα. Ζ ρξεζηκνπνίεζε ησλ 
δηακνξθσηηθψλ αμηνινγήζεσλ γηα ηε κέηξεζε ηεο θαηαλφεζεο ησλ καζεηψλ παξέρεη ρξήζη-
κεο «δηαγλσζηηθέο» πιεξνθνξίεο ζηνπο δαζθάινπο, αιιά απηέο νη αμηνινγήζεηο είλαη απηνα-
λαηξνχκελεο εθηφο εάλ παξέρνληαη ππφ ηε κνξθή ζπλεπνχο αλαηξνθνδφηεζεο. Απηφο ν ηχ-
πνο αλαηξνθνδφηεζεο είλαη ζεκαληηθφο ζηε ξεαιηζηηθή απηναμηνιφγεζε θαη ηελ ηειηθή επη-
ηπρία (Linnenbrink θαη Pintrich 2002). Σν ινγηζκηθφ αληηθεηκεληθνπνηεί ηα δεδνκέλα θαη δελ 
αζθεί θξηηηθή ζην καζεηή, πνπ, αληηκεησπίδνληαο δπζθνιίεο, ρξεηάδεηαη ζπρλά ηελ επαλάιε-
ςε πξνθεηκέλνπ λα ρηίζεη λέεο γλψζεηο ζηηο δεμηφηεηεο ηνπ.  

Ζ ηερλνινγία κπνξεί λα εθαξκνζηεί σο γλσζηηθφ ζθαινπάηη ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ 
Φπζηθήο. Σα παξαδείγκαηα ζηξαηεγηθψλ επίιπζεο πξνβιεκάησλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη 
ε εμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία κε αλαηξνθνδφηεζε γεληθεχνληαη κε ην CTAT θαη ρξεζηκεχνπλ 
ζηελ δηδαζθαιία. Οη καζεηέο εκπιέθνληαη ελεξγά ζηε κειέηε ησλ εηδηθψλ ζηξαηεγηθψλ ππφ 
ηε κνξθή ηππνπνηεκέλσλ παξαδεηγκάησλ θαη βειηηψλνληαη ηφζν ζηελ επίιπζε ησλ πξνβιε-
κάησλ φζν θαη ζηε κεηαγλψζε (Atkinson et Al, 2000). Έρεη απνδεηρηεί πσο ηέηνηα ινγηζκηθά, 
πνπ παξέρνπλ ζηνπο καζεηέο ζηηγκηαία δηφξζσζε ησλ ιαζψλ θαη δηαξθή αλαηξνθνδφηεζε, 
είλαη απνηειεζκαηηθά ζηελ  βειηίσζε ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο 
(Dufresne et al., 2002). 

7 Παληειηάδνπ νπδάλα, Παηζηνδήκνπ Αλησλία, Μπφηζαο Γηψξγνο, 2004, Οη Μαζεζηαθέο Γπζθν-
ιίεο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο, ΠΣ Δηδηθήο Αγσγήο θαη ΔΠΔΑΔΚ, 
Βφινο  
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ΠΔΡΙΛΖΦΖ: Ζ εξγαζία δηεξεπλά ηε ζρέζε ηεο άηππεο κάζεζεο κε ηηο θπζηθέο επηζηήκεο θαη 
ηηο ΣΠΔ. Αλαιχεηαη ε κνξθή ηεο, ηα πεξηβάιινληα κέζα ζηα νπνία δηεμάγεηαη θαη ε ζρέζε ηεο 
κε ηελ ηππηθή κάζεζε ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ. Δπίζεο, πεξηγξάθεηαη ν ξφινο ησλ κνπζεί-
σλ σο άηππν πεξηβάιινλ κάζεζεο θαζψο θαη ε ρξήζε ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξίαο 

(ΣΠΔ) σο επηθνηλσληαθή θαη γλσζηηθή βάζε γηα ηα κνπζεία απηά.   

ΛΔΞΔΙ-ΚΛΔΙΓΙΑ: άηππε κάζεζε, κνπζεία θπζηθψλ επηζηεκψλ, ΣΠΔ 

 

Α. ΑΣΤΠΖ ΜΑΘΖΖ 

Άηππε ζεσξείηαη ε κάζεζε πνπ δελ πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζηελ αίζνπζα ηνπ ζρνιείνπ, 
νχηε έρεη θάπνηα ζπγθεθξηκέλε δνκή θαη ηερληθή ζε αληίζεζε κε ηελ πεξίπησζε ηεο ηππηθήο 
κάζεζεο ζην ζρνιείν, πνπ θαη δνκή έρεη θαη ζπγθεθξηκέλν πεξηερφκελν θαη ζηφρνπο πνπ 
πξέπεη λα επηηεπρζνχλ. Δπίζεο, ζχκθσλα κε έλαλ νξηζκφ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, 
άηππε είλαη ε θαηεγνξία κάζεζεο πνπ πεξηιακβάλεη φιεο ηηο κεζνδεπκέλεο ελέξγεηεο πνπ 
θάλεη ν άλζξσπνο πξνθεηκέλνπ λα ηνλ νδεγήζνπλ ζε έλα καζεζηαθφ απνηέιεζκα. Δδψ πε-
ξηέρνληαη ηφζν ε εκπεηξηθή θαζεκεξηλή κάζεζε πνπ απνθηά ν άλζξσπνο, φζν θαη νη ζπλή-
ζεηεο, νη αμίεο, ηα έζηκα, νη ζηάζεηο, νη ηθαλφηεηεο, νη γλψζεηο θαη νη δεμηφηεηεο. Ζ κάζεζε 
απηή ιακβάλεη ρψξα ζην επξχηεξν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ηνπ αλζξψπνπ, φπσο ε νηθνγέλεηα, 
ν εξγαζηαθφο ρψξνο, ε γεηηνληά, νη θνηλσληθέο ζπλαλαζηξνθέο, ε ςπραγσγία, θ.ά. Σα πεξηζ-
ζφηεξα παηδηά πεγαίλνπλ ζην ζρνιείν επηά ψξεο ηελ εκέξα, πέληε κέξεο ηελ εβδνκάδα, 
ηξηάληα έμη κήλεο ην ρξφλν. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ην παηδί πάεη ζρνιείν κέρξη πνπ ηειεηψλεη ην 
γπκλάζην – ιχθεην, έρεη πεξάζεη 11.000 ψξεο ζηελ αίζνπζα θαη πεξίπνπ 65.000 ψξεο, ζπ-
κπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ χπλνπ, έμσ απφ απηήλ. (Medrich et al, 1982) Σν είδνο ινηπφλ θαη ε 
ζπρλφηεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ έρεη θάζε παηδί ζηνλ εμσζρνιηθφ ηνπ ρξφλν, πνηθίινπλ 
θαη κπνξεί λα έρνπλ θαζνξηζηηθέο επηδξάζεηο ζηηο ηθαλφηεηέο ηνπ, ζηε κάζεζε ζην ζρνιείν 
θαζψο θαη ζην κεηέπεηηα ξφιν ηνπ ζηελ θνηλσλία. 

Ζ άηππε κάζεζε πξαγκαηνπνηείηαη θπξίσο κέζα ζηνπο θφιπνπο ηεο νηθνγέλεηαο θαη κέζα 
απφ δξαζηεξηφηεηεο ησλ παηδηψλ (ζπκκεηνρή ζε νκάδεο, δηάθνξα ζπνξ, ζπδεηήζεηο κε 
ζπλνκήιηθνπο, επηζθέςεηο ζε κνπζεία, αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, δσνινγηθνχο θήπνπο θ.α). 
Δμαξηάηαη επίζεο απφ ην κνξθσηηθφ επίπεδν αιιά θαη ην θνηλσληθφ ππφβαζξν ηεο ίδηαο ηεο 
νηθνγέλεηαο θαζψο θαη απφ ηελ ηδηνζπγθξαζία ηνπ ίδηνπ ηνπ παηδηνχ.  

Σν ελδηαθέξνλ γηα ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο άηππεο κάζεζεο θαη ηεο ζπλεηζθνξάο ηεο ζηελ 
ηππηθή κνξθή κάζεζεο έρεη εθδεισζεί ηα ηειεπηαία 25 ρξφληα. Αλ ζθεθηεί θαλείο πσο νη 
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έξεπλεο πάλσ ζηελ ηππηθή κνξθή κάζεζεο, ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζε ειεγρφκελν 
πεξηβάιινλ, παξνπζηάδνπλ δπζθνιίεο, αληηιακβάλεηαη ηηο δπζθνιίεο πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο 
έξεπλεο πνπ αθνξνχλ ηηο άηππεο κνξθέο κάζεζεο . 

Σν ίδην ζαθψο ηζρχεη θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο άηππεο κάζεζεο ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ. 
Γηα ην ζπγθεθξηκέλν επηζηεκνληθφ πεδίν νη έξεπλεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί, ηα απνηειέζκαηα 
απηψλ θαζψο θαη νη πξνβιεκαηηζκνί πνπ πξνθχπηνπλ, παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ  

Αλαιπηηθφηεξα, έρεη επξέσο παξαηεξεζεί ε κε επαξθήο εθαξκνγή ησλ φζσλ δηδάζθνληαη νη 
καζεηέο γχξσ απφ ηηο θπζηθέο επηζηήκεο ζηελ θαζεκεξηλή αιιά θαη ζηελ κεηέπεηηα δσή 
ηνπο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε γλψζε, ε νπνία θαηαθηηέηαη κέζα απφ δξαζηεξηφηεηεο ζπλπ-
θαζκέλεο κε ηηο θπζηθέο επηζηήκεο, είηε αθφκα θαη ε θαζ‟ απηή ρξήζε ηνπο ζην επξχηεξν 
πεξηβάιινλ, έρνπλ σο απνηέιεζκα γλψζε ε νπνία θαηαθηηέηαη, απνκλεκνλεχεηαη θαη απνζε-
θεχεηαη. Απηφ βέβαηα δελ ζεκαίλεη φηη ππνηηκάηαη ε αμία ηεο εξγαζίαο πνπ ιακβάλεη ρψξα 
ζην ζρνιείν, αληίζεηα, αλαγλσξίδεηαη έλαο δηπιφο πφινο γλψζεο γηα ην παηδί. Οη Ross, 
Lakin θαη Callaghan αληηπαξαζέηνπλ ηελ ηζρχ ηεο κάζεζεο ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ 
ηνπ ζρνιείνπ κε ηελ άηππε κάζεζε θαηά ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ κέζα απφ ην παξαθάησ 
ζρέδην. 

 

Δπηπιένλ έξεπλεο (Adey θαη Shayer, 1990) έρνπλ δείμεη φηη παηδηά πνπ έρνπλ πινχζην πεξη-
βάιινλ άηππεο γλψζεο αληαπεμέξρνληαη θαιχηεξα ζηελ ηππηθή κάζεζε ησλ θπζηθψλ επη-
ζηεκψλ ζε ζρέζε κε απηά κε ιηγφηεξν άηππν πεξηβάιινλ γλψζεο.  

Β. ΜΟΤΔΙΑ ΦΤΙΚΧΝ ΔΠΙΣΖΜΧΝ – ΑΣΤΠΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΑ ΜΑΘΖΖ 

Ζ γλψζε πνπ “θέξλνπλ” καδί ηνπο ηα παηδηά ζηα καζήκαηα θπζηθψλ επηζηεκψλ πξνέξρν-
ληαη απφ δηάθνξεο πεγέο, νξηζκέλεο απφ ηηο νπνίεο είλαη ζθφπηκα εθπαηδεπηηθέο, ελψ άιιεο 
απιά πιεξνθνξηαθέο. Σα κνπζεία κπνξνχλ λα είλαη έλα ρξήζηκν κέζν εμεξεχλεζεο ηεο δηα-
δηθαζίαο κέζα απφ ηελ νπνία γίλεηαη ε κάζεζε απφ άηππεο πεγέο. 

χκθσλα κε ηνπο Martin Braund θαη Michael Reiss, (2006), ε άηππε κάζεζε ησλ θπζηθψλ 
επηζηεκψλ, κέζα απφ ηνλ ρψξν ησλ κνπζείσλ, γίλεηαη αληηιεπηή κέζα απφ πέληε δηαδηθαζί-
εο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηα κνπζεία, ζπλεηζθέξνληαο ζηελ γεληθφηεξε γλψζε ησλ θπζηθψλ 
επηζηεκψλ ησλ παηδηψλ. πγθεθξηκέλα: 

ηελ αλάπηπμε θαη ελζσκάησζε επηζθέςεσλ ζε κνπζεία ζεηηθψλ - θπζηθψλ επηζηε-

κψλ ζηηο κνξθέο κάζεζεο. 

ηελ παξαηεηακέλε θαη απζεληηθή πξαθηηθή άζθεζε 
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ηελ πξφζβαζε ζε ζπάλην πιηθφ 

ηε ζηάζε απέλαληη ζηε επηζηήκε πνπ παξέρεη ην ζρνιείν: Παξφηξπλζε γηα πεξαηηέ-

ξσ κάζεζε 

ηα θνηλσληθά επαθφινπζα, ηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε θαη ηελ ππεπζπλφηεηα γηα κάζε-

ζε. 

Αλαιχνπκε ηψξα απηέο ηηο ζπληζηψζεο θαη ηηο ζπλδένπκε κε έξεπλεο ζηε πεξηνρή ησλ θπζη-
θψλ επηζηεκψλ. 

1. Αλάπηπμε θαη ελζσκάησζε επηζθέςεσλ ζε κνπζεία ζεηηθψλ - θπζηθψλ επηζηε-
κψλ ζηηο κνξθέο κάζεζεο 

Δίλαη γεληθά απνδεθηφ φηη νη θπζηθέο επηζηήκεο είλαη απφ ηα πην δχζθνια καζήκαηα θαη νη 
δάζθαινη αλαξσηηνχληαη ζπρλά αλ νη γλψζεηο πνπ πξνζθέξνπλ πάλσ ζε απηφ ην πεδίν, ζα 
είλαη γλψζεηο πνπ ζα αθνκνησζνχλ θαη ζα παξακείλνπλ ζην γλσζηηθφ ππφβαζξν ησλ καζε-
ηψλ ηνπο. Γηάθνξεο έξεπλεο, φπσο ησλ Dierking θαη Falk, (2000) έδεημαλ αλεπηπγκέλε θαηα-
λφεζε ησλ καζεηψλ ζε ζέκαηα θπζηθήο κεηά απφ επίζθεςή ηνπο ζε κνπζεία αλάινγνπ πεξη-
ερνκέλνπ. Ζ ρξήζε ηεζη κε ηε κνξθή εξσηεκαηνινγίνπ πξηλ θαη κεηά ηελ επίζθεςε ησλ κα-
ζεηψλ ζε κνπζεία έδεημε φηη νη καζεηέο είραλ εκπινπηίζεη ηηο γλψζεηο ηνπο ζην ζπγθεθξηκέλν 
γλσζηηθφ πεδίν θαη ε κάζεζε είρε δηάξθεηα. (Parvin, 1999; Parvin & Stephenson, 2004) Ζ 
κάζεζε ζηελ πεξίπησζε απηή, εληζρχζεθε επεηδή ε επίζθεςε δελ πεξηιάκβαλε κφλν καζε-
ζηαθνχο ζηφρνπο αιιά είρε έληνλν ην ζηνηρείν ηεο αιιειεπίδξαζεο θαη ηεο δηαζθέδαζεο. 

Δπίζεο κηα έξεπλα ησλ Folk, Coulson θαη Moussouri, (1998), έδεημε φηη κηα κίμε θηλεηνπνίε-
ζεο γηα εθπαίδεπζε θαη δηαζθέδαζε παξήγαγε ηνπο πην αμηνζεκείσηνπο καζεζηαθνχο ζηφ-
ρνπο. πγθεθξηκέλα, ε έξεπλα έγηλε ζε 65 παηδηά πνπ επηζθέθζεθαλ έλα κνπζείν θπζηθήο 
ηζηνξίαο ζηηο ΖΠΑ. Οη καζεηέο πνπ είραλ ηελ πεξηζζφηεξε θηλεηνπνίεζε ζε εθπαηδεπηηθέο 
θαη ζε δξαζηεξηφηεηεο απιήο δηαζθέδαζεο, καδί κε ηε βνήζεηα ησλ δαζθάισλ θαη ηεο αιιε-
ιεπίδξαζήο ηνπο κε ηα εθζέκαηα ηνπ κνπζείνπ (νξπθηά, νξγαληθά, αλφξγαλα πιηθά) είραλ ηα 
θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζην ηεζη πνπ αθνινχζεζε. Απφ ηελ άιιε, εθείλνη πνπ απιά δηαζθέ-
δαζαλ απέηπραλ ζεκαληηθά ζηελ επίηεπμε ησλ αλακελφκελσλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ. 

Σέινο, έξεπλα απφ ηνλ John Stevenson (1991), γηα ηελ καθξνπξφζεζκε επίδξαζε πνπ κπν-
ξεί λα έρεη κηα επίζθεςε ζε έλα κνπζείν θπζηθψλ επηζηεκψλ πνπ παξέρεη δπλαηφηεηεο αι-
ιειεπίδξαζεο παξέρεη αμηφινγα ζπκπεξάζκαηα. πγθεθξηκέλα, ζπκκεηείραλ 79 παηδηά θαη 
ελήιηθεο πνπ απάληεζαλ ζε εξσηεκαηνιφγην κεηά απφ 6 κήλεο απφ ηελ επίζθεςή ηνπο ζην 
κνπζείν επηζηεκψλ ζην Λνλδίλν. Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο πεξηείρε: παξαηή-
ξεζε ησλ επηζθεπηψλ θαη βηληενζθφπεζε, κηα κηθξή ζπλέληεπμε αλνηθηνχ ηχπνπ κεηά ηελ 
έμνδφ ηνπο απφ ην κνπζείν, έλα εξσηεκαηνιφγην αλνηθηνχ ηχπνπ ην νπνίν ζηάιζεθε ιίγεο 
εβδνκάδεο κεηά ηελ επίζθεςή ηνπο θαη κηα ηειηθή ζπλέληεπμε (κε εξσηήζεηο αλνηθηνχ θαη 
θιεηζηνχ ηχπνπ, πξνβνιή θσηνγξαθηθνχ πιηθνχ) πνπ καγλεηνζθνπήζεθε, έμη κήλεο κεηά ηελ 
επίζθεςή ηνπο.  

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ήηαλ ηα εμήο: 

Παξαηήξεζε:  
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Μηα ζπλέληεπμε αλνηθηνχ ηχπνπ 

ινη έκεηλαλ επραξηζηεκέλνη κε ηα εθζέκαηα ηνπ κνπζείνπ θαη κπνξνχζαλ ρσξίο δπζθνιία 
λα ζπκεζνχλ έζησ θαη έλα έθζεκα κε ιεπηνκέξεηεο. Καη απφ ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ εθζε-
κάησλ ην 80%, εληππσζίαζε έζησ θαη έλαλ επηζθέπηε. 

Έλα εξσηεκαηνιφγην αλνηθηνχ ηχπνπ 

Οη πεξηζζφηεξνη κπφξεζαλ ηα ζπκεζνχλ εθζέκαηα κε ιεπηνκέξεηεο. ινη εθηφο απφ έλαλ 
ήηαλ εληππσζηαζκέλνη απφ ην κνπζείν θαη ην 99% φζσλ εξσηήζεθαλ είραλ κνηξαζηεί ηελ 
εκπεηξία ηνπο κε θίινπο ή ζπγγεληθά πξφζσπα. 

Σειηθή ζπλέληεπμε 

ιεο νη ζπλεληεχμεηο αληηγξάθεθαλ ζε θείκελα πεξίπνπ 2000-3000 ιέμεσλ δεκηνπξγψληαο 
έλα πινχην πιεξνθνξηψλ γηα ηελ έξεπλα. Σα απνηειέζκαηα θαηεγνξηνπνηήζεθαλ αλάινγα 
κε ηελ ειηθία, ην θχιιν θαη ηηο απαληήζεηο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη πεξηζζφηεξνη 
ήηαλ ζε ζέζε λα ζπκεζνχλ αξθεηά εθζέκαηα κε ιεπηνκέξεηα αιιά θαη ηη έλνησζαλ θαη ηη ζθέ-
θηεθαλ γηα απηά. Δπίζεο φινη απάληεζαλ φηη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο γηα ην κνπζείν δελ 
άιιαμαλ, θάηη πνπ δειψλεη φηη νη εκπεηξίεο πνπ βίσζαλ είλαη ζηαζεξέο θαη κάιινλ αδχλαηνλ 
λα αιιάμνπλ. Δπίζεο αλ θαη ε έξεπλα δελ είρε σο ζηφρν λα κεηξήζεη αιιαγέο ζηηο ζπκπεξη-
θνξέο, πνιινί επηζθέπηεο δήισζαλ εκθαλψο φηη ε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηηο επηζηήκεο 
άιιαμε ζεηηθά κεηά ηελ επίζθεςή ηνπο. 

2. Παξαηεηακέλε θαη απζεληηθή πξαθηηθή άζθεζε 

Λέγνληαο παξαηεηακέλε θαη απζεληηθή πξαθηηθή άζθεζε ελλννχκε ηελ επθαηξία ζπκκεηνρήο 
ζε κηα δξαζηεξηφηεηα, ε νπνία δελ είλαη δπλαηφλ λα πξαγκαηνπνηεζεί ζηα πιαίζηα ηνπ ζρν-
ιείνπ. Γηα παξάδεηγκα, παξαηήξεζε ησλ νπξάλησλ ζσκάησλ, κεγάιεο θιίκαθαο θαχζεηο, 
ειεχζεξε πηψζε θ.α. Οξηζκέλνη ρψξνη, φπσο πάξθα θπζηθήο, κνπζεία κνπζηθψλ επηζηεκψλ 
παξέρνπλ ηέηνηνπ είδνπο δξαζηεξηφηεηεο, απμάλνληαο ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ θαη δίλν-
ληάο ηνπο ηε δπλαηφηεηα λα θάλνπλ πεηξάκαηα (επηηάρπλζε, εθθξεκέο), εξρφκελνη ζε άκεζε 
επαθή κε ηα ίδηα ηα θπζηθά θαηλφκελα. (Black, 2005). 

3. Πξφζβαζε ζε ζπάλην πιηθφ 

Ο παξαδνζηαθφο ξφινο ησλ κνπζείσλ είλαη λα ιεηηνπξγεί σο ρψξνο θχιαμεο ηππηθψλ, ή 
ζπάλησλ (πνιχ ζπρλά) κνλαδηθψλ αληηπξνζσπεπηηθψλ δεηγκάησλ θαη έξγσλ ηέρλεο, θάλν-
ληάο ην ζεκείν αλαθνξάο ηεο ζπζζψξεπζεο θαη ηεο ελίζρπζεο ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο. 
Οη ζπιινγέο απηέο παξέρνπλ επθαηξίεο ζηα παηδηά λα δνπλ θαη ζπρλά λα ρεηξηζηνχλ αληηθεί-
κελα, κεγάινπ κεγέζνπο, φπσο ηειεζθφπηα, κεραλέο παληφο ηχπνπ, λα αλαξσηεζνχλ γηα ηηο 
πεγέο πξνέιεπζήο ηνπο, ηα πιηθά θαηαζθεπήο ηνπο, ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη λα ηα 

Παηδηά 
Πέξαζαλ ην 53% ηνπ ρξφλνπ ηνπο αιιειεπηδξψληαο κε ηα εθζέκαηα 

Πέξαζαλ ην 29% ηνπ ρξφλνπ ηνπο παξαηεξψληαο ηα εθζέκαηα 

Δλήιηθεο 

Πέξαζαλ ην 15% ηνπ ρξφλνπ ηνπο απιά θηλνχκελνη ζην ρψξν 

Πέξαζαλ ην 24% ηνπ ρξφλνπ ηνπο παξαηεξψληαο ηα εθζέκαηα 

Πέξαζαλ ην 27% ηνπ ρξφλνπ ηνπο απιά θηλνχκελνη ζην ρψξν 
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ελζσκαηψζνπλ ζηελ πνξεία εμέιημεο ησλ επηζηεκψλ πνπ απηά αλήθνπλ.  

Σα αληηθείκελα, νη ζπιινγέο πνπ αλήθνπλ θαη ε ηζηνξία πνπ ηα πεξηθιείεη, σο δείγκαηα επη-
ζηεκνληθψλ επηηεπγκάησλ, έρνπλ πνιιά λα πξνζθέξνπλ ζηνπο καζεηέο κε ζθνπφ λα ηνπο 
δεκηνπξγήζνπλ ηελ αίζζεζε ηεο εθηίκεζεο ηεο θχζεο ηεο επηζηήκεο θαη ησλ επηζηεκνληθψλ 
εγρεηξεκάησλ.(Driver, Leach, Millar & Scott, 1996) 

4 ηάζε απέλαληη ζηελ επηζηήκε πνπ παξέρεη ην ζρνιείν: 
Παξφηξπλζε γηα πεξαηηέξσ κάζεζε 

Πνιχ ζπρλά νη δάζθαινη αλαξσηηνχληαη αλ κεηά απφ κηα επίζθεςε ζε έλα κνπζείν θπζηθψλ 
επηζηεκψλ νη καζεηέο έρνπλ εληζρχζεη ην γλσζηηθφ ηνπο αληηθείκελν. χκθσλα κε ηνπο Ren-
nie θαη McClafferty, (1996) απηφ πνπ ζα έπξεπε λα απαζρνιεί ηνπο δαζθάινπο είλαη αλ θαηά 
ηελ επίζθεςε έρεη απμεζεί ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ ηνπο γηα πεξαηηέξσ εκβάζπλζε ζηηο 
θπζηθέο επηζηήκεο. Καη πξάγκαηη, νη ρψξνη απηνί ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο δηεγείξνπλ ην ελδη-
αθέξνλ ησλ καζεηψλ κε απνηέιεζκα λα αλαπηχζζνπλ νη ίδηνη κηα πην ζεηηθή ζρέζε πξνο ηηο 
θπζηθέο επηζηήκεο. Καη΄ επέθηαζε ε δηαδηθαζία απηή επεξεάδεη θαη ηελ ηππηθή κάζεζε πνπ 
ζπλερίδεη λα πξαγκαηνπνηείηαη ζην ζρνιείν, κε ηνπο καζεηέο, λα ζπκκεηέρνπλ πιένλ πην 
ελεξγά ζην κάζεκα. 

5. Κνηλσληθή ζπληζηψζα. πλεξγαηηθή κάζεζε θαη ππεπζπλφηεηα γηα κάζεζε 

Σν ζρνιείν είλαη έλαο ρψξνο φπνπ ε κάζεζε δηεμάγεηαη κέζα απφ ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζί-
εο, αθνινπζνχκελε απφ εμεηάζεηο θαη ρξνλνδηαγξάκκαηα. Αληίζεηα, ε κάζεζε πνπ δηεμάγεηαη 
κέζα απφ ηνπο ρψξνπο ησλ κνπζείσλ επλνεί ηηο δξαζηεξηφηεηεο, ρσξίο ζπγθεθξηκέλε δνκή 
θαη ππνρξεψζεηο Δπίζεο, νη καζεηέο κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα δνπιέςνπλ ζε νκάδεο, απμάλν-
ληαο έηζη ην αίζζεκα ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο πξνζσπηθήο ηνπο επζχλεο. 

 

Γ. Ζ ΥΡΖΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΧΝ (T.Π.Δ.) Χ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑΚΖ ΚΑΙ ΓΝΧΣΙΚΖ 
ΒΑΖ ΓΙΑ ΣΑ ΜΟΤΔΙΑ ΦΤΙΚΧΝ ΔΠΙΣΖΜΧΝ 

Πνιινί ηζρπξίδνληαη φηη ε κάζεζε κέζσ ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ έρεη πνιιά θνηλά ζεκεία κε 
ηελ κάζεζε ζε άηππα πεξηβάιινληα, φπσο ην πεξηβάιινλ ησλ κνπζείσλ ησλ θπζηθψλ επη-
ζηεκψλ. 

Ζ ζεκαζία ηεο κάζεζεο κέζσ ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ γίλεηαη κεξηθψο αληηιεπηή απφ ηνλ 
παξαθάησ πίλαθαο (Hawkey, 2001a) πνπ αληηπαξαζέηεη ηε κάζεζε ζην ζρνιείν κε ηε κάζε-
ζε κέζσ ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. 

ηηο κέξεο καο, έρεη αλαγλσξηζηεί ν ξφινο πνπ κπνξνχλ λα δηαδξακαηίζνπλ ηα κνπζεία 
ζηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ κε έλαλ ηξφπν δηαθνξεηηθφ απφ απηφλ πνπ πξνζθέξεη ην ζρν-
ιείν. Απηή ε θαηάζηαζε κπνξεί λα εληζρπζεί αλ νη ΣΠΔ ελζσκαησζνχλ ζηηο δπλαηφηεηεο ηνπ 
κνπζείνπ.  Ηζηνζειίδεο π.ρ. κπνξνχλ λα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο (ηνπνζεζία, σξάξην ιεη-
ηνπξγίαο θ.α.) θαη κπνξνχλ λα δψζνπλ ηε δπλαηφηεηα ζε ζρνιεία θαη καζεηέο απνκαθξπ-
ζκέλσλ πεξηνρψλ λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηνλ πινχην ησλ εθζεκάησλ ηνπο.  
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ε πνιιά κνπζεία θπζηθψλ επηζηεκψλ πέξα απφ ηα εθζέκαηα πνπ κπνξνχλ νη καζεηέο λα 
έξζνπλ ζε επαθή, ππάξρνπλ θαη δπλαηφηεηεο αιιειεπίδξαζήο ηνπο κε απηά. Οζφλεο (touch 
screens), ππνινγηζηέο, ινγηζκηθά πνπ θαηαξξίπηνπλ ηελ έλλνηα ηνπ ρψξνπ, κέζσ ηεο ζπζ-
ζψξεπζεο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηεο ειθπζηηθήο παξνπζίαζεο πνπ παξέρνπλ.  

Δπίζεο, πνιινί ηέηνηνη ρψξνη έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα δηνξγαλψλνπλ δηάθνξα project κε ηε 
ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, κέζσ ησλ νπνίσλ νη καζεηέο αιιειεπηδξνχλ κε ηα εθζέκαηα 
θαη ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο. 

πρλά αλαθεξφκαζηε ζηα εηθνληθά θαη ςεθηαθά κνπζεία (virtual and digital museums). Μηα 
πνηθηιία νξηζκψλ ρξεζηκνπνηνχληαη σο ζπλψλπκα γηα ηηο ςεθηνπνηεκέλεο πεγέο πιεξνθν-
ξηψλ ζρεηηθέο κε ηα κνπζεία, φπσο, electronic museum, on-line museum, hypermedia mu-
seum, meta-museum, Web-museum, Cyberspace museum. ινη απηνί νη φξνη αλήθνπλ ζηελ 
θαηεγνξία ησλ ςεθηαθψλ κνπζείσλ θαη απνηεινχλ κηα on-line πξνζβάζηκε ζπιινγή. 
(Britannica Online, Article Section, 1996). 

χκθσλα κε ηνλ Geffrey Lewis (1996) “εηθνληθφ κνπζείν” ζεσξείηαη ε ζπιινγή ςεθηαθψλ 
εηθφλσλ, ήρνπ, δεδνκέλα θεηκέλνπ, θαη πνηθίια δεδνκέλα ηζηνξηθνχ, επηζηεκνληθνχ ή πνιηηη-
ζηηθνχ ελδηαθέξνληνο, ηα νπνία είλαη πξνζβάζηκα κέζσ ειεθηξνληθψλ κέζσλ.  

Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηνλ Bearman, (2000) ε δηαθνξά κεηαμχ εθζεκάησλ πξνο έθζεζε θαη 
εθζεκάησλ πξνο απνζήθεπζε κεηψλεηαη, κηαο θαη πιένλ, νιφθιεξε ε ζπιινγή είλαη πξνζβά-
ζηκε ζε φινπο. Πξφθεηηαη ινηπφλ γηα κηα εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ ρψξνπ ηνπ κνπζείνπ, 
φπνπ ν καζεηήο κπνξεί λα πεξηεγεζεί ρσξίο λα είλαη ν ίδηνο παξφλ ζηνλ ίδην ην ρψξν, λα 

  ΥΟΛΔΙΟ ΣΠΔ 

Γηαηί 
Τπνρξέσζε, θνηλσλη-

θνπνίεζε, 
γλψζεηο, παξάδνζε 

Απνθαζίδεη λα κάζεη απηφο πνπ ζέιεη λα 
εκπινπηίζεη ηηο γλψζεηο ηνπ θαη ηηο εκπεηξίεο 
ηνπ, καζαίλεη γηα ηνλ ίδην. 

Πεξηερφκελν Πξφγξακκα ζπνπδψλ 
Αλάινγα κε ηνλ πάξνρν θαη ηηο αλάγθεο απ-
ηνχ πνπ καζαίλεη 

Μέξνο Αίζνπζα 

πίηη/ δνπιεηά/ αίζνπζα/ Άηππα πεξηβάιιν-
ληα, φπσο δσνινγηθνί θήπνη, κνπζεία θπζη-
θψλ επηζηεκψλ 

Πνηνο 
απνθαζίδεη 

Γάζθαινο 
(κε καζεηέο;) 

Απηφο πνπ καζαίλεη 

Πνηνο καζαίλεη πλήζσο ν καζεηήο. 
πνηνο έρεη πξφζβαζε θαη δηάζεζε γηα κά-
ζεζε. 

Πφηε 
πγθεθξηκέλν 

σξάξην θαη ρξνληθφ 
δηάζηεκα 

Οπνηαδήπνηε ζηηγκή, εμαξηάηαη απφ ηνλ πά-
ξνρν θαη απηφλ πνπ καζαίλεη. 

Πψο 
πγθεθξηκέλε κνξθή 

δηδαζθαιίαο 
Αλάινγα κε ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 
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έξζεη ζε άκεζε εηθνληθή επαθή κε ηα εθζέκαηα, λα επηιέμεη ηη ζέιεη λα δεη, πνπ λα εζηηάζεη, 
θαη βέβαηα ζην ηέινο ηεο δηαδξνκήο λα αζρνιεζεί κε δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ηνπ πα-
ξέρνληαη. πλνςίδνληαο ινηπφλ, κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε φηη ε ηερλνινγία κπνξεί λα αμην-
πνηεζεί κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν γηα ηελ δηαδηθαζία κάζεζεο κέζσ ησλ κνπζείσλ ησλ 
θπζηθψλ επηζηεκψλ επεηδή: 

Έλα κνπζείν, ην νπνίν ζηνλ ρψξν ηνπ πξνζθέξεη δπλαηφηεηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ 

καζεηψλ κε ηα λέα κέζα, εληζρχεη ηε δηαδηθαζία κάζεζήο ηνπο. 

Με ηε δηαξθή παξνπζία ηνπ κνπζείνπ ζην δηαδίθηπν παξέρεηαη κηα δπλακηθή ζηελ 

παγθφζκηα δεκνζηφηεηά ηνπ. 

Μέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ παξέρεηαη πξφζβαζε γηα ζρνιηθή εξγαζία θαη έξεπλα ησλ 

καζεηψλ κέζα απφ online βάζεηο δεδνκέλσλ ησλ ζπιινγψλ ησλ κνπζείσλ. 

Σα εηθνληθά κνπζεία κπνξνχλ λα πεξηέρνπλ έλα πινχζην πιηθφ εθζεκάησλ, ηηο πεξηζ-
ζφηεξεο θνξέο νιφθιεξε ηε ζπιινγή, δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα ζηνπο επηζθέπηεο λα 
έξζνπλ ζε επαθή καδί ηνπο. 

Ζ αιιειεπίδξαζε κέζσ ησλ εηθνληθψλ κνπζείσλ δηεγείξεη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζε-
ηψλ, κηαο θαη νη ίδηνη θαζνξίδνπλ πσο ζα θηλεζνχλ, ηη ζα επηιέμνπλ λα δνπλ θαη πνπ 
ζα εζηηάζνπλ πεξηζζφηεξν, κε απνηέιεζκα κηα δηαδηθαζία κάζεζεο ε νπνία έρεη 
κεγαιχηεξε ρξνληθή ηζρχ. 

Παξαδείγκαηα έληαμεο ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ ζε κνπζεία θπζηθψλ επηζηεκψλ: 

 
ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Αλ ζέινπκε νη καζεηέο λα απνθηήζνπλ κηα πην ξεαιηζηηθή άπνςε γηα ηηο θπζηθέο επηζηήκεο 
θαη πσο απηέο εθαξκφδνληαη ζηελ θαζεκεξηλή δσή, ηφηε ζα πξέπεη λα γίλνπλ ηξνπνπνηήζεηο 
ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ ψζηε λα γίλεη πην απζεληηθφ. Έλα πξφγξακκα πην ειθπζηηθφ θαη 
εθζπγρξνληζκέλν, πνπ φρη κφλν ζα παξέρεη ηηο γλψζεηο πνπ απαηηνχληαη αιιά πνπ ζα ηνπο 
σζεί  ηνπο καζεηέο γηα πεξαηηέξσ κάζεζε. Ζ ζεκαζία ηεο άηππεο κάζεζεο είλαη θπξίαξρε 
θαη φινη νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη πιένλ λα ηε ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο. 

Δπίζεο θπξίαξρνο είλαη πιένλ θαη ν ξφινο ησλ κνπζείσλ ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ ζηνλ ην-
κέα απηφ. Μνπζεία ηα νπνία έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα θπξίσο κέζσ ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ λα 

  

 Δηθόλα 1:Φεθηνπνίεζε ηνπ Μνπζείνπ Ηζηνξίαο 
ηεο Δπηζηήκεο, Φισξεληία. Δηθνληθή πεξηήγεζε. 

 Δηθόλα 2: HyperMuseum, κηα επξσ-
πατθή εηθνληθή κνπζεηαθή πχιε. 
http://www.HyperMuseum.com 
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αιιειεπηδξάζνπλ κε ηνπο καζεηέο, ζίγνπξα έρνπλ λα επηδείμνπλ αμηνζεκείσηα απνηειέζκα-
ηα γηα ηε κάζεζε ησλ παηδηψλ. 

Σέινο, κηα θαιή ζπλεξγαζία εθπαηδεπηηθψλ, ηερλνιφγσλ, κνπζεηνιφγσλ θαη κνπζείσλ γηα ην 
ζρεδηαζκφ αλάινγσλ ςεθηαθψλ κνπζείσλ θπζηθψλ επηζηεκψλ, πνπ ζηφρν ζα έρνπλ ηελ 
άξηηα πιεξνθφξεζε, ηελ αιιειεπίδξαζε ζπζηήκαηνο θαη ρξήζηε, ηελ δηαζθέδαζε θαη ηέινο 
ηελ αχμεζε ηνπ γλσζηηθνχ ππφβαζξνπ ησλ παηδηψλ κέζα απφ ηελ πεξηήγεζή ηνπο απαληή-
ζεη πηζαλψο ζε εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηε καζεζηαθή θαη δηδαθηηθή αθνινπζία. 
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ΠΔΡΙΛΖΦΖ: ηελ εξγαζία απηή γίλεηαη παξνπζίαζε ηεο απφ απφζηαζεο εθπαίδεπζεο 
(Α.Α.Π.). Απηή είλαη κία κνξθή ειεχζεξεο εθπαίδεπζεο ζηελ νπνία δελ απαηηείηαη ν εθπαη-
δεπηήο θαη νη εθπαηδεπφκελνη λα βξίζθνληαη ζηνλ ίδην ηφπν. Ο εθπαηδεπηήο επηθνηλσλεί κε 
ηνπο εθπαηδεπφκελνπο κε θάπνην κέζν ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο ζχγρξνλεο ή αζχγρξνλεο. 
Ζ εθπαίδεπζε απηή νλνκάδεηαη θαη ηειε-επηκφξθσζε ή ηειε-εθπαίδεπζε. Τπάξρνπλ πνιιέο 
κνξθέο εθπαίδεπζεο απφ απφζηαζε. Κάπνηεο κνξθέο θάλνπλ πξνζνκνίσζε ηεο δηδαζθαιί-
αο πνπ γίλεηαη κέζα ζηελ ηάμε κε πιήξε επηθνηλσλία θαζεγεηψλ θαη καζεηψλ ζε πξαγκαηη-
θφ ρξφλν, ελψ άιιεο κνξθέο ππνζηεξίδνπλ ηελ αλεμάξηεηε κάζεζε πνπ θαηεπζχλεηαη απφ 
ηνλ εθπαηδεπφκελν. Ζ κνξθή αλεμάξηεηεο κάζεζεο κε αζχγρξνλε επηθνηλσλία εθαξκφδεηαη 

ζηα πεξηζζφηεξα ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο απφ απφζηαζε.  

Έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο αλνηρηήο θαη εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο είλαη λα παξέρεη δπλα-
ηφηεηα πξφζβαζεο ζε φια ηα επίπεδα εθπαίδεπζεο ζε άηνκα πνπ δελ κπνξνχλ κε άιινπο 
ηξφπνπο λα ζπκκεηέρνπλ ζε απηά, ιφγσ ηεο γεσγξαθηθήο ζέζεο πνπ θαηνηθνχλ ή ιφγσ εηδη-
θψλ πξνζσπηθψλ πξνβιεκάησλ. Άιινο ζηφρνο είλαη λα κεηαδνζνχλ καζήκαηα ζε απνκα-
θξπζκέλεο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο δελ κπνξνχλ λα κεηαβνχλ νη θαζεγεηέο γηα λα δηδάμνπλ ή 
λα. κεηαδνζνχλ ζηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα κηαο πεξηνρήο καζήκαηα ζηα νπνία δηδάζθνπλ 

δηάζεκνη θαζεγεηέο απφ γλσζηά παλεπηζηήκηα απφ φιν ηνλ θφζκν.  

ΛΔΞΔΙ-ΚΛΔΙΓΙΑ: ηειε-επηκφξθσζε ή ηειε-εθπαίδεπζε, απφ απφζηαζε εθπαίδεπζε, ζχγ-
ρξνλε, αζχγρξνλε επηθνηλσλία, Απφ Απφζηαζε εθπαίδεπζε. 

 

ΔΙΑΓΧΓΖ 

Ενχκε ζηελ επνρή πνπ ε ζπλερήο εθπαίδεπζε ζεσξείηαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ 
αηνκηθή θαη επαγγεικαηηθή αλάπηπμε θάζε πνιίηε θαη εξγαδφκελνπ, ηνπ θαζέλα απφ καο. Οη 
πεξηζζφηεξνη ζχγρξνλνη νξγαληζκνί πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα ζην πξνζσπηθφ ηνπο λα 
βειηηψζεη ηηο γλψζεηο ηνπ θαη, κε ηε ζπλδξνκή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, λα γλσξίζεη έλα θφ-
ζκν φπνπ ε ζπλερήο αλαβάζκηζε δεμηνηήησλ είλαη πξναπαηηνχκελν γηα ηελ επηηπρία. Πα-
ξάιιεια θαη ζε αηνκηθφ επίπεδν, φιν θαη πεξηζζφηεξνη είλαη εθείλνη πνπ ελδηαθέξνληαη λα 
βειηηψζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο ζε ηνκείο πνπ πάληα ηνπο ελδηέθεξαλ ή θαη ηνπο ελδηαθέξνπλ 
ζήκεξα, ρσξίο ζην παξειζφλ  λα είραλ επθαηξίεο θαη άιιεο δπλαηφηεηεο  γηα επέιηθηα πξν-
γξάκκαηα κφξθσζεο θαη παηδείαο. 
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Οη Νέεο Σερλνινγίεο πνπ ελζσκαηψλνληαη θαζεκεξηλά ζηελ καζεζηαθή δηαδηθαζία γίλνληαη 
πξφθιεζε πνπ αληηκεησπίδνπλ νη επξσπατθέο ρψξεο ζήκεξα. Σν δηαδίθηπν απνηειεί πιένλ 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο θνηλσλίαο καο. Ζ επηξξνή ηνπ ζηελ νηθνλνκία, ζηελ επηθνηλσλία 
αιιά θαη ζηελ εθπαίδεπζε είλαη κεγάιε. Σελ ηειεπηαία δεθαεηία ε αχμεζε ησλ ζπλδεκέλσλ 
ππνινγηζηψλ ζην δηαδίθηπν είλαη ξαγδαία, νη ρξήζηεο ηνπ απμάλνληαη κε ζεακαηηθνχο ξπζ-
κνχο θαη θαζεκεξηλά απμάλνληαη νη ηζηνζειίδεο θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ δεκνζηεχνληαη ζ‟ 
απηφ.  

Πνιινί είλαη νη ηξφπνη αμηνπνίεζεο κηαο έλλνηαο θαη ηδίσο έλλνηαο ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ, 
κε ηε ρξήζε ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ. Ζ επηθνηλσλία κέζσ ππνινγηζηψλ παξέρεη αξθεηά πιε-
νλεθηήκαηα. ινη ζπκθσλνχλ φηη απφ ηα κεγαιχηεξα πιενλεθηήκαηα ηεο επηθνηλσλίαο κέζσ 
ππνινγηζηψλ είλαη ε αλεμαξηεζία απφ ηνλ ρξφλν θαη ηελ απφζηαζε. "Ζ άλεζε ησλ θνηηεηψλ 
ή ησλ θαζεγεηψλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζην δίθηπν ππνινγηζηψλ ζην ζπίηη ή ζην γξαθείν είηε 
ζην ζρνιείν, βνεζά ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο λα αληαπνθξηζνχλ θαιχηεξα ζηα θαζεκεξηλά 
θαζήθνληα ηνπο, φπσο είλαη νη εξγαζίεο ηνπο ηα ηαμίδηα ηνπο θαη ε επηθνηλσλία κε ηελ νηθνγέ-
λεηα ηνπο" (Berge & Collins, 1995a). Ο εθπαηδεπηήο επηθνηλσλεί κε ηνπο εθπαηδεπφκελνπο κε 
θάπνην κέζν ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο ζχγρξνλεο ή αζχγρξνλεο.  

Ζ Δμ‟ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε απνηειεί ην αληηθείκελν πξνο κάζεζε ζηε ζπγθεθξηκέλε ζε-
καηηθή ελφηεηα. Θα δνζνχλ νξηζκνί ηεο εθπαίδεπζεο απφ απφζηαζε (ΔΑΑ) αιιά θαη ηα γελη-
θά ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηθνηλσλίαο κέζσ ππνινγηζηψλ ζηελ εθπαίδεπζε ηνλίδνληαο έλλνηεο 
φπσο «αλεμαξηεζία απφ ηελ απφζηαζε», «Αλεμαξηεζία απφ ηνλ ρξφλν», «χγρξνλε & Α-
ζχγρξνλε επηθνηλσλία». Αληηθείκελν κειέηεο γίλνληαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο ζσζηήο επηθνη-
λσλίαο πνπ πεξηιακβάλνπλ πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλεμάξηεηε κάζεζε, γηα ηνλ ζρεδηαζκφ 
καζεκάησλ, γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ ζεηηθψλ ηδηνηήησλ ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηελ δηαπνιηηη-
ζκηθή παηδεία. Γίλεηαη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ έλλνηα ηεο αιιειεπηδξαζηηθήο επηθνηλσλίαο 
ζηελ ΔΑΑ. Πξνηείλνληαη ζηξαηεγηθέο κάζεζεο απφ Chizmar & Williams, κε ηδηαίηεξε έκθαζε 
ζην εηθνληθφ – δπλεηηθφ πεξηβάιινλ θαη πξνβάιιεηαη έλα δηάγξακκα ρψξνπ – ρξφλνπ κε ηηο 
κνξθέο επηθνηλσλίαο πνπ αλαπηχζζνληαη.  

Δπίζεο εμεηάδεηαη ε ηειεδηάζθεςε γξαθείνπ σο εξγαιείνπ επηθνηλσλίαο ζηελ ΔΑΑ θαη ηέινο 
γίλεηαη κηα ζχγθξηζε αλάκεζα ζηελ ηειεδηάζθεςε γξαθείνπ κε εθείλελ ηεο αίζνπζαο.  

Αξρηθά αλαθέξεηαη ν νξηζκφο ηη είλαη Α. Α. Δ., κεηά γίλεηαη κηα ηζηνξηθή Αλαζθφπεζε ηεο 
Α.Α.Δ. παξνπζηάδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο γλσξίζκαηα,  φπσο είλαη ε κάζεζε ζε απν-
καθξπζκέλνπο ηφπνπο, νη  αλάγθεο ηνπ καζεηή θαη ην θφζηνο απηήο ηεο εθπαίδεπζεο. Αλαθέ-
ξνληαη κεξηθέο κνξθέο ηεο Α.Α.Δ. φπσο είλαη ε Σειεδηάζθεςε (Net meeting), ε Δηθνληθή 
πξαγκαηηθφηεηα, ε Υξήζε ππνινγηζηψλ, ε Α.Α.Δ. κέζσ web, ε Δθπαηδεπηηθή Σειεφξαζε. 
Γίλεηαη βαξχηεηα ζην καζεηή κέζα απφ ηελ Α.Α.Δ., πνπ απνθηά γλψζεηο, δεμηφηεηεο, θνηλσ-
ληθνπνηείηαη ζην ειεθηξνληθφ δίθηπν, θαη ζην δάζθαιν πνπ δηαδξακαηίδεη ηδηάδνληα ξφιν ζ‟ 
απηνχ ηνπ είδνπο ηελ εθπαίδεπζε αθνχ βξίζθεηαη ζπλερψο ζε επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία 
κε ηνπο καζεηέο ηνπ. Απηή, ε επηθνηλσλία αλάκεζα ζην καζεηή θαη ηνλ εθπαηδεπηή κπνξεί λα 
είλαη είηε ζχγρξνλε είηε αζχγρξνλε. Γίλεηαη αθφκα κηα ζχγθξηζε αλάκεζα  ζ‟ απηέο ηηο κνξ-
θέο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ δπν κεξψλ εθπαηδεπηή θαη εθπαηδεπφκελνπ. 

Δπηπιένλ γίλεηαη κηα ζχγθξηζε κεηαμχ ηεο πκβαηηθήο Δθπαίδεπζεο κε ηελ Α.Α.Δ φζνλ αθν-
ξά ηηο εηδηθέο ηερληθέο, ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, ην θφζηνο. Βέβαηα ζηελ αξρή δηαζέηεηο έλα 
κεγάιν πνζφ γηα ην ζηήζηκν ησλ εξγαιείσλ γηα ηελ απφ απφζηαζε εθπαίδεπζε. Απηήλ ηελ 
παξάκεηξν δελ ηελ ιακβάλνπκε ππφςε φηαλ ιέκε φηη έρνπκε ρακειφ θφζηνο ζηελ ζχγρξνλε 
κνξθή επηθνηλσλίαο. 
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Ση είλαη ε Απφ Απφζηαζε Δθπαίδεπζε: Μία λέα κέζνδνο πνπ εμαπιψλεηαη φιν θαη πεξηζ-
ζφηεξν δηεζλψο, είλαη ε Δμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε ε νπνία ζπλαληάηαη ζπρλά θαη σο 
Σειεθπαίδεπζε. Πξφθεηηαη γηα κεηάδνζε ηεο γλψζεο απφ απφζηαζε ζηα πιαίζηα ηεο δηα 
βίνπ κάζεζεο, ε νπνία θαηαξγεί ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο ζπκβαηηθήο δηδαζθαιίαο, κέζσ ηεο 
ρξήζεο λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ζπκβάιιεη ζηελ θάιπςε εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ πνπ πξνθχ-
πηνπλ ηφζν πξηλ αιιά θπξίσο κεηά ηελ έληαμε ησλ αηφκσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Δπίζεο, 
πξνζθέξεη πεξηζζφηεξεο εθπαηδεπηηθέο επθαηξίεο ζ' έλα επξχ θάζκα ελειίθσλ δίλνληάο ηνπο 
ηε δπλαηφηεηα λα πξνζδηνξίδνπλ ην ρξφλν θαη ηνλ ηφπν εθπαίδεπζήο ηνπο.  

Ο φξνο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη κία εθπαηδεπηηθή 
δηαδηθαζία ζηελ νπνία έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο δηδαζθαιίαο γίλεηαη απφ ηνλ δηδάζθνληα 
πνπ βξίζθεηαη καθξηά απφ ηνλ δηδαζθφκελν ηφζν ζε απφζηαζε φζν θαη ζε ρξφλν (Perraton 
1988). ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, ε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε πινπνηείηαη φηαλ θα-
ζεγεηήο θαη έλαο ή πεξηζζφηεξνη καζεηέο είλαη απνθνκκέλνη ιφγσ θπζηθήο απφζηαζεο θαη ε 
ηερλνινγία (θσλή, εηθφλα, δεδνκέλα θαη εθηχπσζε), ζπρλά ζε ζπλδπαζκφ κε δηα δψζεο 
επηθνηλσλία, ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα γεθπξψζεη ην εθπαηδεπηηθφ ράζκα πνπ ππάξρεη.  

Ιζηνξηθή Αλαζθφπεζε ηεο Α.Α.Δ.: Ζ εμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε μεθίλεζε κε ηα θιαζηθά 
καζήκαηα κέζσ ηαρπδξνκείνπ Σν 1833 δηαθεκίδεηαη ζε νπεδηθή εθεκεξίδα ε ρξήζε ηνπ 
ηαρπδξνκείνπ γηα ηε δηδαζθαιία έθζεζεο θαη κεηά πξνρψξεζε κε ηε ρξήζε κέζσλ, φπσο ε 
ηειεφξαζε, ην ξαδηφθσλν θαη άιισλ πην εμειηγκέλσλ. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ηε δεθαεηία 
ηνπ ‟30, 10.000 ζρνιεία ζηελ Αγγιία ζπλεξγάδνληαη κε ξαδηνθσληθνχο ζηαζκνχο νη νπνίνη 
αλακεηαδίδνπλ εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα. Ζ αιιειεπίδξαζε ηνπ εθπαηδεπφκελνπ κε ηνλ 
εθπαηδεπηή ήηαλ θαη εμαθνινπζεί λα είλαη αξθεηά πεξηνξηζκέλε. Απφ ην 1975 θαη κεηά αλα-
πηχζζνληαη κε γνξγνχο ξπζκνχο ηα εηθνληθά καζεζηαθά πεξηβάιινληα κέζσ ηνπ ειεθηξνλη-
θνχ ππνινγηζηή.  

ηηο κέξεο καο, νη ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη εηδηθά, νη εμειίμεηο ζηηο ηειεπηθνη-
λσλίεο θαη ζηα δίθηπα ππνινγηζηψλ, έρνπλ δψζεη ζεκαληηθή ψζεζε ζηελ Αλνηθηή θαη εμ 
Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε. Έηζη νη ελδηαθεξφκελνη έρνπλ απνθηήζεη επθαηξίεο γηα παξαθν-
ινχζεζε εμ απνζηάζεσο καζεκάησλ, ηα νπνία πξνζαξκφδνληαη θαιχηεξα ζηηο αλάγθεο ηνπ 
εθπαηδεπφκελνπ, πξνζθέξνληαο κεγαιχηεξε δπλαηφηεηα αιιειεπίδξαζεο θαη πεξηζζφηεξεο 
πηζαλφηεηεο εμαηνκίθεπζεο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο κάζεζεο. Έηζη, ν εθπαηδεπηήο δελ είλαη έλαο 
απιφο πάξνρνο γλψζεο θαη ν εθπαηδεπκέλνο δελ είλαη κφλν ν παζεηηθφο δέθηεο. 

ΥΑΡΑΚΣΖΡΙΣΙΚΑ ΣΖ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ 

Ζ εμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζεο, πξνζθέξεη πνιιά πιενλεθηήκαηα. πγθεθξηκέλα, θαηαξγνχ-
ληαη νη αθφινπζνη πεξηνξηζκνί: 

Καηάξγεζε γεσγξαθηθψλ πεξηνξηζκψλ: Έλα απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ ζπρλά 
αληηκεησπίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί πνπ επηκνξθψλνληαη, είλαη ηα ζεκηλάξηα πνπ ηνπο 
ελδηαθέξνπλ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε καθξηλά κέξε. Με ηελ Α.Α.Δ. ηα ζχλνξα θαηαξ-
γνχληαη. 

Υξφλνο Μάζεζεο: Ζ Α.Α.Δ ραξαθηεξίδεηαη απφ ειαζηηθφηεηα πνπ αθνξά, ηφζν ζην 

ρξφλν, φζν θαη ζην ξπζκφ ηεο κάζεζεο.  

Πξνγξακκαηηζκφο Γηαιέμεσλ θαη πεξηβάιινλ εθπαίδεπζεο: Ζ Α.Α.Δ. είλαη βαζη-
ζκέλε ζηελ απηνλνκία θαη ηελ απην-εθπαίδεπζε. Ο εθπαηδεπφκελνο δελ πεξηνξίδεηαη 
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απφ θαλέλα πξφγξακκα θαη έηζη, ην πξφγξακκα πνπ ρξεζηκνπνηεί, πξνζαξκφδεηαη 
ζην δηθφ ηνπ ξπζκφ κάζεζεο. Σν πεξηβάιινλ είλαη ειεθηξνληθφ.  

Δπηκνξθσηηθέο Αλάγθεο ηνπ Δθπαηδεπφκελνπ: Σα καζήκαηα νξγαλψλνληαη ζε 
ελφηεηεο κε πξνθαζνξηζκέλνπο ζηφρνπο θαη ν εθπαηδεπφκελνο κπνξεί λα επηιέμεη 
εθείλα ηα καζήκαηα πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο αλάγθεο ηνπ.  

Δμαηνκίθεπζε ηεο Γηαδηθαζίαο Γηδαζθαιίαο/Μάζεζεο: Ο εθπαηδεπφκελνο αλ ρξεη-
αζηεί βνήζεηα, κπνξεί λα απεπζπλζεί (κέζσ e-mail, γηα παξάδεηγκα) ζηνλ εθπαηδεπ-
ηή, ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ ή έλαλ εηδηθφ, πξνθεηκέλνπ λα ην επηιχζεη.  

Κφζηνο Δθπαίδεπζεο: Με ηελ απφ απφζηαζε εθπαίδεπζε, ην θφζηνο κεηψλεηαη 
ηφζν γηα ηνλ εθπαηδεπφκελν, φζν θαη ην θνξέα ηεο εθπαίδεπζεο. Γηα ηνλ εθπαηδεπφ-
κελν δελ είλαη αλαγθαίν πηα λα ηαμηδεχεη, ελψ γηα ην θνξέα ηεο εθπαίδεπζεο, ζεσξε-
ηηθά δελ ππάξρεη πεξηνξηζκφο ζηνλ αξηζκφ ησλ εθπαηδεπφκελσλ πνπ κπνξνχλ λα 
ζπκκεηάζρνπλ ζε κία επηκφξθσζε.  

Μνξθέο ηεο Α.Α.Δ. 

Σειεδηάζθεςε (Net meeting): To NetMeeting επηηξέπεη ζην ρξήζηε λα επηθνηλσλεί 

κε άιινπο ρξήζηεο κε θσλή θαη εηθφλα. Με ην NetMeeting ν ρξήζηεο κπνξεί παξάι-
ιεια λα ζηείιεη θαη λα ιάβεη αξρεία ή εθαξκνγέο καδί κε εηθφλα (video) θαη ήρν 
(audio), ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν.  

Forum:  Δίλαη κία κέζνδνο πνπ παξέρεη έλα πεξηβάιινλ παξφκνην κε έλα ζχζηεκα 
ζπλδηάζθεςεο. Δίλαη έλα ζχζηεκα απνζήθεπζεο κελπκάησλ θαη θπξίσο νκάδσλ 
ζπδεηήζεσλ. Κάζε κέινο απηήο ηεο κεζφδνπ, κπνξεί λα εηζέξρεηαη ζηνλ ρψξν ηνπ 
Forum θαη λα θαηαζέηεη ηηο δηθέο ηνπ απφςεηο πάλσ ζε έλα ζέκα, λα δηαβάδεη άιισλ 
απφςεηο θαη λα ζέηεη εξσηήκαηα. 

Δηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα: Ζ εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα επηηξέπεη ζην ρξήζηε λα 
εηζέξρεηαη ζην πξφγξακκα, λα ην παξαθνινπζεί, θαη λα δξα ζαλ ζε πξαγκαηηθέο 
ζπλζήθεο. 

Δθπαηδεπηηθή Σειεφξαζε: Μέζα απφ ηελ εθπαηδεπηηθή ηειεφξαζε παξάγνληαη εθ-
πνκπέο πνπ έρνπλ επηκνξθσηηθφ ραξαθηήξα. Σν δήηεκα πνπ ηίζεηαη είλαη θαηά πφζν 
θαη πνηα ψξα πξέπεη λα πξνβάιινληαη  απηέο νη εθπνκπέο, πξνθεηκέλνπ λα ηηο παξα-
θνινπζεί ν καζεηήο.  

Ραδηφθσλν: Μέζα απφ απηφ κπνξνχλ λα ζηέιλνληαη πιεξνθνξίεο κέζσ ήρνπ θαη ν 

δέθηεο κέζα απφ απηφ λα επηκνξθψλεηαη. 

Έληππν πιηθφ: Σν απνηεινχλ νη εθεκεξίδεο, νη ζεκεηψζεηο. 

ε πνηνπο απεπζχλεηαη ε ΑΑΔ 

α) ε εξγαδφκελνπο ελήιηθνπο θαη γηα φιεο ηηο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο. Οη ελήιηθνη πνπ πα-
ξαθνινπζνχλ καζήκαηα κε ΑΑΔ ζπλήζσο είλαη εξγαδφκελνη ή έρνπλ νηθνγελεηαθέο ππνρξεψ-
ζεηο θαη δελ κπνξνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ θαλνληθά παξαδφζεηο καζεκάησλ ζε δηδαζθα-
ιία πξφζσπν κε πξφζσπν. 
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β) ε καζεηέο ζρνιείσλ. Σα ηειεπηαία ρξφληα γίλνληαη πξνζπάζεηεο ζε θάζε ρψξα ψζηε ηα 
ζρνιεία φισλ ησλ βαζκίδσλ εθπαίδεπζεο θαη ηα παλεπηζηήκηα λα ζπλδεζνχλ ζην παγθφ-
ζκην δίθηπν ππνινγηζηψλ Internet. Έηζη ε εθπαίδεπζε απφ απφζηαζε κέζσ ηνπ Internet 
κπνξεί λα είλαη πξνζηηή ζε καζεηέο θάζε ειηθίαο απφ φιν ηνλ θφζκν. Δδψ  ρξεζηκνπνηνχ-
ληαη κέζνδνη πξνζνκνίσζεο ηεο πξαγκαηηθήο δηδαζθαιίαο. 

γ) ε άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο. Ζ ΑΑΔ απεπζχλεηαη θαη ζε εηδηθέο θαηεγνξίεο αηφκσλ κε 
θηλεηηθά πξνβιήκαηα πνπ δελ κπνξνχλ λα βγνπλ απφ ην ζπίηη θαη λα παξαθνινπζήζνπλ 
θαλνληθά καζήκαηα ζην ζρνιείν. Σα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο κπνξνχλ λα έρνπλ ηζφηηκε 
πξφζβαζε ζηελ εθπαίδεπζε θαη λα παξαθνινπζνχλ ην κάζεκα κηαο ηάμεο απφ απφζηαζε. 
(http://www.disabled.gr/gr-arts/31ekpad.html) 

Μία πεγή πιεξνθνξηψλ γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ θσθψλ ππάξρεη ζηε δηεχζπλζε: http://
dww.deafworldweb.org(http://hyperion.math.upatras.gr/tea/A.html#A2)  

Ο καζεηήο κέζα απφ ηελ Απφ Απφζηαζε Δθπαίδεπζε 

Πξσηαξρηθφο ζθνπφο ηνπ καζεηή είλαη λα κάζεη: θνπφο πνπ επηιέγεη ηελ Α.Α.Δ. 
δελ είλαη άιινο πάξα λα απνθηήζεη γλψζεηο πάλσ ζηα καζήκαηα πνπ επηιέγεη ν 
ίδηνο λα παξαθνινπζήζεη.  

Δκπιέθεηαη ελεξγά ζηε κάζεζε απφ απφζηαζε: Αθνχ ν εθπαηδεπφκελνο δελ πεξη-
νξίδεηαη απφ θαλέλα πξφγξακκα θαη έηζη, ην πξφγξακκα πνπ ρξεζηκνπνηεί, πξνζαξ-
κφδεηαη κε ην δηθφ ηνπ ξπζκφ κάζεζεο.  

Απνθηά γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο: ζνλ αθνξά ηηο Νέεο Σερλνινγίεο απνθηά δεμηφηε-
ηεο θαη γλψζεηο πνπ ηηο ρξεζηκνπνηεί πξνθεηκέλνπ λα βνεζεζεί ζηελ επηκφξθσζή 
ηνπ. 

Παίξλεη άκεζα ηηο απαληήζεηο πνπ ρξεηάδεηαη: Δίηε απφ ηνλ ίδην ηνλ επηκνξθσηή 

κέζα απφ e-mail, γηα παξάδεηγκα, είηε απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ ή έλαλ εηδηθφ. 

Αχμεζε ηεο δηαδξαζηηθφηεηαο κεηαμχ ησλ καζεηψλ, φηαλ νιφθιεξε ε ηάμε ε-

κπιέθεηαη ζηελ Α.Α.Δ: Αθνχ  

Αλάιεςε θαζεθφλησλ: Αλαιακβάλεη θαζήθνληα πνπ ζπκβάιινπλ ελεξγά ζηε κάζε-

ζή ηνπ. Πξνθεηκέλνπ λα α 

Αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ: Μέζσ e-mail, chat- rooms. 

Ζιεθηξνληθή θνηλσληθνπνίεζε: Σν άηνκν πνπ ζπκκεηέρεη ζε πξφγξακκα εμ απν-
ζηάζεσο εθπαίδεπζεο, θνηλσληθνπνηείηαη ειεθηξνληθά, καζαίλεη ζηάζεηο θαη ζπκπε-
ξηθνξέο πνπ πξέπεη λα έρεη ζηνλ θπβεξλνρψξν. 

Ο δάζθαινο παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ Α.Α.Δ.; 

Γηα κηα ζσζηή θαη επηηπρεκέλε εθπαίδεπζε απφ απφζηαζε έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο 
είλαη ν δάζθαινο,  

Με θξνληίδα γηα ηνπο καζεηέο ηνπ, πνπ επηιέγεη ην θαηάιιειν δηδαθηηθφ πιηθφ θαη 
πεξηερφκελν πξνθεηκέλνπ λα πάξνπλ απηά πνπ ρξεηάδνληαη απφ ηελ εθπαίδεπζε 
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ηέηνηνπ είδνπο θαη φρη άζθνπεο θαη άρξεζηέο γλψζεηο. 

Με εκπηζηνζχλε ζηνλ εαπηφ ηνπ, φηη ζα δηδάμεη απηά πνπ πξέπεη λα δηδάμεη κε ηέ-

ηνην ηξφπν ψζηε κέζα ζε ειάρηζην ρξφλν νη καζεηέο λα απνθηήζνπλ ηελ γλψζε. 

Με πείξα, φρη κφλν δηδαθηηθή εκπεηξία αιιά θαη ζηηο Νέεο Σερλνινγίεο. 

Με γλψζε ησλ κεραλεκάησλ ηα νπνία ρξεζηκνπνηεί δεκηνπξγηθά, βαζηθή πξνυ-

πφζεζε κηα θαη ρσξίο ηελ γλψζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλεκάησλ Α.Α., δελ γίλεηαη. 

Βξίζθεηαη δηαξθψο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο καζεηέο ηνπ, είηε κέζσ ηειεδηάζθεςεο, 

είηε κέζσ e-mail θηι.. 

Ζ επηθνηλσλία αλάκεζα ζην καζεηή θαη ηνλ εθπαηδεπηή κπνξεί λα έρεη ηηο εμήο κνξ-
θέο: 

Αζχγρξνλε: Οη εθπαηδεπφκελνη, ζηέιλνπλ e-mail γηα δηάθνξα ζέκαηα πνπ ηνπο απα-
ζρνινχλ. Ο εθπαηδεπηήο απαληά κε e-mail ζηνπο καζεηέο θαη ν εθπαηδεπηηθφο ρξεζη-
κνπνηεί ηελ απάληεζε σο βάζε γηα ζπδήηεζε ζηελ ηάμε. 

χγρξνλε: Μπνξεί λα είλαη είηε: 

Δπηθνηλσλία ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν κε ηειεδάζθεςε: Πξαγκαηηθή επηθνηλσλία 
κέζσ Internet, φπνπ θάζε πιεπξά δηαζέηεη Video, ππνινγηζηέο, θάκεξα θαη κηθξφ-
θσλα. Οη καζεηέο κπνξνχλ λα επηθνηλσλήζνπλ έρνληαο θαη εηθφλα κε επηζηήκν-
λεο απφ φιν ηνλ θφζκν. 

Δπηθνηλσλία ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν (κέζσ chat): Οη εθπαηδεπφκελνη ζέηνπλ 
εξσηήκαηα ζηνλ εθπαηδεπηή θαη απηφο απαληά. 

Δπηθνηλσλία κέζα απφ ην Forum: Οη εθπαηδεπφκελνη ζέηνπλ εξσηήκαηα ζε 
θάπνηνλ εθπαηδεπηή απεπζείαο κέζα απφ απηέο ηηο ζειίδεο. Οη ζειίδεο εκπινπηί-
δνληαη κε ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηηο εξσηήζεηο ησλ καζεηψλ. πδήηεζε κπνξεί λα 
γίλεη θαη κε άιια κέιε on – line. 

πκβαηηθή – Απφ Απφζηαζε Δθπαίδεπζε 

πκβαηηθή Δθπαίδεπζε, είλαη εθείλε ε εθπαίδεπζε θαηά ηελ νπνία ν εθπαηδεπφκελνο έρεη 
κπξνζηά ηνπ ηνλ εθπαηδεπηή, ηνλ βιέπεη, αληαιιάζζεη απφςεηο - ζθέςεηο θαη θπζηθά δηαηπ-
πψλεη απνξίεο κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε γλψζεο. Ο ρξφλνο είλαη άκεζνο, είλαη ζηνλ ίδην ηφ-
πν, άξα κηιάλε θάησ απφ ηηο ίδηεο ζπλζήθεο θαη ην κάζεκα γίλεηαη πην απιφ ζε έλα νηθείν 
θαη θηιφμελν πεξηβάιινλ. 

ηελ ζεκεξηλή φκσο επνρή ηα πξάγκαηα έρνπλ αιιάμεη. Γελ έρνπκε κφλν ηελ ζπκβαηηθή 
εθπαίδεπζε, αιιά θαη ηελ Απφ Απφζηαζε Δθπαίδεπζε, πνπ γίλεηαη θαηά θαλφλα κε ηε βνή-
ζεηα ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο πνπ δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 
ρξήζεο ηεο ζπκβαηηθήο εθπαίδεπζεο. Ο εθπαηδεπφκελνο ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε δελ έρεη 
κπξνζηά ηνπ άκεζα ηνλ εθπαηδεπηή αιιά έκκεζα απφ ηνλ Ζ/Τ. Ο ρξφλνο νξίδεηαη απφ ηνλ 
ίδην ηνλ εθπαηδεπφκελν, αθνχ εθείλνο νξίδεη ην πφηε θαη ην πφζν ζα αζρνιεζεί κε ηηο ζπνπ-
δέο ηνπ. Δπηπιένλ, κπαίλνπλ θη άιια ζέκαηα πιηθήο θχζεο φπσο ε ηερλνινγηθή ππνδνκή, ή 
θαη αθφκα θαη ε ηερλνινγηθή θαηάξηηζε πνπ έρεη ν εθπαηδεπφκελνο πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη 
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ε κεηάδνζε ηεο γλψζεο. Αθφκα εθπαηδεπηήο θαη εθπαηδεπφκελνο δελ κηιάλε θάησ απφ ηηο 
ίδηεο ζπλζήθεο θαη ην κάζεκα γίλεηαη φζν ην δπλαηφλ πην (επίζεκν), ζε έλα θηιφμελν πεξη-
βάιινλ φπσο είλαη ην πεξηβάιινλ ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ. κσο ππάξρνπλ θαη δηάθνξα 
άιια Chat rooms πνπ επηηξέπνπλ ηελ απιή επηθνηλσλία ησλ εθπαηδεπφκελσλ.  Σέινο, φζνλ 
αθνξά ην θφζηνο ηεο εμ απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε, απφ ηε κηα δελ ππεξβαίλεη απηφ ηεο ζπκ-
βαηηθήο εθπαίδεπζεο, φκσο απφ ηελ άιιε, ππάξρεη κεγάιν θφζηνο γηα ηελ ζπληήξεζε θαη 
ηελ ηερληθή ππνζηήξημε.  
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Δθπαίδεπζε κε ρξήζε Νέσλ Σερλνινγηψλ: 
χγρξνλε & Αζχγρξνλε Ζιεθηξνληθή Μάζεζε 

 

Αλδξέαο Μήηαιαο1 & Θεόθιεηα Φπιιηλάθε2 

1 Καζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο Β‟βάζκηα εθπαίδεπζεο (mol@hol.gr) 

2 Μεηαπηπρηαθή Φνηηήηξηα ηνπ ΑΠΘ (thpsillinaki@yahoo.gr) 

 

 

ΠΔΡΙΛΖΦΖ: ηελ εξγαζία απηή παξνπζηάδνληαη νη γεληθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηελ εμ απν-
ζηάζεσο εθπαίδεπζε κε ηελ ρξήζε ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ φπσο Ζ/Τ, Internet,  δηθηχνπ 
ηειεθσλίαο, κεραλήκαηα δηαρείξηζεο ήρνπ θαη εηθφλαο. Γίλεηαη κηα ζεσξεηηθή αλαθνξά ζηελ 
Σειεθπαίδεπζε. ηελ ζπλέρεηα εμεηάδεη ηνλ παηδαγσγηθφ ραξαθηήξα ηεο ηειεθπαίδεπζεο θαη 
πσο ζα πξέπεη λα ζρεδηαζηεί κηα ηειεθπαίδεπζε ψζηε λα είλαη θνληά ζηα παηδαγσγηθά πξφ-
ηππα ηεο εθπαίδεπζεο. Τπάξρεη κία ζχληνκε αλαθνξά ζρεηηθά κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ 
πξέπεη κα ηεξεί κία πιαηθφξκα – πχιε πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα εμ‟ απνζηάζεσο 
εθπαίδεπζε. Αλαδεηθλχνληαη ηα πιενλεθηήκαηα θαη νη επθαηξίεο πνπ παξέρεη ε ηειεθπαίδεπ-
ζε,  αιιά γίλεηαη θαη κία ζχληνκε αλαθνξά ζηα κεηνλεθηήκαηα θαη ζηνπο θίλδπλνη πνπ π-
πάξρνπλ.  

ΛΔΞΔΙ-ΚΛΔΙΓΙΑ: αζχγρξνλε ειεθηξνληθή κάζεζε, ηειεθπαίδεπζε, ίληεξλεη θαη εθπαίδεπ-
ζε, εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, ηειεθπαίδεπζε θαη παηδαγσγηθή, εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ, 
εθπαηδεπηηθέο πχιεο 

 

ΔΙΑΓΧΓΖ 

Ο φξνο ειεθηξνληθή κάζεζε (e-learning) αλαθέξεηαη ζε έλα ζχλνιν εθαξκνγψλ θαη δηαδηθα-
ζηψλ, γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο. Πεξηιακβάλεη καζήκαηα θαη δηαιέμεηο κέζσ ππνινγηζηή 
κε ηε ρξήζε εηδηθψλ πξνγξακκάησλ επηθνηλσλίαο θαη εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ. Οπζηαζηη-
θά κηιάκε γηα κάζεζε απφ απφζηαζε κε ηε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ, γηα «εηθνληθέο ηάμεηο» κε 
ηε ρξήζε εξγαιείσλ ηειεζπλδηάζθεςεο, θαη ηέινο γηα ζπλεξγαηηθή κάζεζε πνπ ππνζηεξίδε-
ηαη απφ ειεθηξνληθά κέζα (Μήηαιαο Α,2006 & Μάγθιαξεο Β., 2002).  

Μπνξνχκε λα θαηαηάμνπκε ηελ ειεθηξνληθή κάζεζε ζε ηξεηο δηαθνξεηηθέο κνξθέο (Μήηαιαο 
Α,2006 & Μάγθιαξεο Β., 2002).: 

1. Δμαηνκηθεπκέλε ειεθηξνληθή κάζεζε. Δδψ ζηνλ εθπαηδεπφκελν πξνζθέξνληαη ζπλδπα-
ζκφο εθπαηδεπηηθψλ πιηθψλ (βηβιία, αλαθνξέο ζην δίθηπν, βηληενζθνπεκέλα καζήκαηα, 
ζεκεηψζεηο, πξνγξάκκαηα εθκάζεζεο βαζηζκέλα ζε ππνινγηζηή , CD, DVD, θηι), tηα 
νπνία ζπλήζσο είλαη ρσξηζκέλα ζε ελφηεηεο (καζήκαηα ή εκέξεο), ηα νπνία ρξεζηκνπνηεί 
ζχκθσλα κε ηνπο δηθνχο ηνπ ξπζκνχο κάζεζεο, απνθαζίδεη δειαδή ν ίδηνο πφηε αιιά θαη 
πνπ ζα ηα ρξεζηκνπνηήζεη. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε δελ ππάξρεη επηθνηλσλία κε δηδάζθν-
ληα ή κε άιινπο καζεηέο. 

2. Αζχγρξνλε ειεθηξνληθή κάζεζε. Δδψ ηζρχεη φηη θαη παξαπάλσ θαη επηπιένλ παξέρεηαη 
ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο εθηφο απφ ηε δπλαηφηεηα λα εξγαζηνχλ κε ην πιηθφ πξνο δηδαζθα-
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ιία νπνπδήπνηε θαη νπνηεδήπνηε, λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα αζχγρξνλεο επηθνηλσλίαο κε 
ηνπο ππφινηπνπο ζπκκεηέρνληεο θαη κε ηνλ εθπαηδεπηή. Σν πιηθφ δηδαζθαιίαο κπνξεί λα 
πξνζθέξεηαη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο ζηαδηαθά. Ο ξπζκφο δηεμαγσγήο θαζνξίδεηαη απφ 
ηνλ εθπαηδεπηή ζε ζπλεξγαζία πάληα κε ηνπο εθπαηδεπφκελνπο (Οη πεξηζζφηεξεο ζρνιέο 
πξνζθέξνπλ ηέηνηα καζήκαηα.) 

3. χγρξνλε ειεθηξνληθή κάζεζε. ε απηή ηελ πεξίπησζε ην κάζεκα γίλεηαη «θαλνληθά» 
αιιά νη καζεηέο θαη ν θαζεγεηήο κπνξνχλ λα βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθφ ηφπν ν θαζέλαο 
θαη ρξεζηκνπνηψληαο ηερλνινγίεο ηειεδηάζθεςεο λα βξίζθνληαη φινη ζε κία εηθνληθή αί-
ζνπζα δηδαζθαιίαο. Ζ δηεμαγσγή ηνπ καζήκαηνο γίλεηαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα πξνζθέ-
ξεη ηηο ίδηεο ή θαη παξαπάλσ δπλαηφηεηεο κε απηέο πνπ πξνζθέξνληαη ζε κία θαλνληθή 
αίζνπζα. 

ΑΞΙΟΛΟΓΖΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΙΚΖ ΜΑΘΖΖ 

Σα βαζηθά πιενλεθηήκαηα ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο 

Ζ εμ απνζηάζεσλ εθπαίδεπζε κε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ ζεσξείηαη θαη φρη άδηθα ζεκαληη-
θή γηαηί πξνζθέξεη ηα πνιιά πιενλεθηήκαηα θαη ζηνπο δηδάζθνληεο αιιά θαη ζηνπο δηδα-
ζθφκελνπο (Μάγθιαξεο Β.,2002) : 

Δίλαη παληνχ θαη πάληα δηαζέζηκν, κπνξνχκε λα ην επαλαιακβάλνπκε.  

Υξεηάδεηαη έλα PC / δηδαζθφκελν, θαη δελ απαηηεί νξγαλσκέλνπο ρψξνπο εθπαίδεπζεο. 

Δίλαη απνηειεζκαηηθφ, φηαλ γίλεηαη ρξήζε πνιπκέζσλ φπσο: βίληεν, ήρνο, θείκελα, εηθφ-

λεο, παξαζηάζεηο, νκηιία, δηαινγηθή ζπλεξγαζία. 

Πνηθηιία ζηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο ψζηε λα ηαηξηάδεη ζηηο πξνηηκήζεηο ηνπ εθπαηδεπνκέ-
λνπ: απηνδηδαζθαιία, κε αζχγρξνλε ζπλεξγαζία, ζχγρξνλε δηδαζθαιία, επηθνηλσλία 
ηφζν κε ηνλ εθπαηδεπηή φζν θαη ηνπο ζπκκαζεηέο. 

πλερή βειηίσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο.  

πκκεηνρηθή κάζεζε κε ελεξγνχο εθπαηδεπφκελνπο αληί γηα παζεηηθνχο δέθηεο 

Μέηξεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο θαη επνκέλσο ηνπ απνηειέζκαηνο 

ζηεο επέλδπζεο. 

Δμνηθνλφκεζε πφξσλ θαη θφζηνπο γηα φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο: Φνξείο, Δθπαηδεπηέο, 

Δθπαηδεπφκελνπο. 

Απεξηφξηζηνο πξαθηηθά αξηζκφο εθπαηδεπνκέλσλ, δξαζηηθή κείσζε αλάγθεο πξνγξακ-

καηηζκνχ δαζθάισλ, αηζνπζψλ, εθπαηδεπνκέλσλ. 

Γεκηνπξγία αηνκηθψλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο. 

Πηζηνπνίεζε Γεμηνηήησλ ή Γλψζεσλ θηι. 

Νέεο επθαηξίεο γηα αχμεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζε αθαδεκατθά ηδξχκαηα θαη θνξείο 

εθπαίδεπζεο.  

Νέεο επθαηξίεο γηα εθπαίδεπζε ζε πξνζσπηθφ, πνιίηεο θαη καζεηέο γηα ζέκαηα πνπ δελ 

ηνπο ήηαλ δηαζέζηκα δπλαηφλ (θφζηνο, ρξφλνο, ρψξνο). 
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Μεηνλεθηήκαηα 

Σα πάληα φκσο δελ είλαη ξφδηλα. ηνλ παξαπάλσ «εθπαηδεπηηθφ παξάδεηζν» ππάξρνπλ θαη 
θάπνηα αγθάζηα.  Οη θπξηφηεξεο αδπλακίεο ελφο ηέηνηνπ ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη :  

Μεησκέλε έσο ηειείσο απνχζα ε πξνζσπηθή επηθνηλσλία θαη επαθή κεηαμχ ηνπ καζεηή 

θαη ηνπ δηδάζθνληα. 

Ζ έιιεηςε εμνηθείσζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ κε ηελ ρξεζηκνπνηνχκελε ηερλνινγία δεκη-

νπξγεί κία ακεραλία θαη θάλεη ηηο ζρέζεηο πην «ηππηθέο». 

Οη ππνρξεψζεηο ηνπ εθπαηδεπηή απμάλνληαη πνιχ . 

Ο θαζεγεηήο ππνρξεψλεηαη έθηνο απφ ην ρξφλν ηνπ καζήκαηνο πξέπεη λα αθηεξψζεη 
ίζσο θαη πεξηζζφηεξν ρξφλν γηα ηε ζσζηή πξνεηνηκαζία ηνπ καζήκαηνο δειαδή γηα ηε 
δεκηνπξγία αιιά θαη ζπληήξεζε ηνπ ςεθηαθνχ πιηθνχ  θαη γηα ηελ αζχγρξνλε επηθνηλσ-
λία κε ηνπο καζεηέο. 

Σν θφζηνο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ε ζπληήξεζή ηνπ κπνξεί λα είλαη πςειφ αλάινγα κε ηηο 

επηινγέο πνπ ζα γίλνπλ. 

Γηα ηελ πιεξέζηεξε δηεμαγσγή ηνπ καζήκαηνο ρξεηάδεηαη πξφζβαζε ζε δίθηπα πςεινχ 

εχξνπο δψλεο απ‟ φιεο ηηο πιεπξέο. 

Κίλδπλνη 

πσο θάζε ηερλνινγηθφ επίηεπγκα ηνπ αλζξψπνπ έηζη θαη ε Δθπαίδεπζε κε ηε ρξήζε λέσλ 
ηερλνινγηψλ εθηφο απφ ηηο απεξηφξηζηεο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη θξχβεη θαη θηλδχλνπο.  

Ζ επξεία ρξήζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξνληαη κπνξεί λα νδεγήζεη ζε πεξαηηέξσ 
άδεηαζκα ησλ παλεπηζηεκηαθψλ αηζνπζψλ θαη ηελ απνμέλσζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ 
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (ζπνπδαζηψλ θαη δηδαζθφλησλ).  

Ννκηθά πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, ην 
νπνίν ζα είλαη ειεχζεξα πξνζβάζηκν θαη άξα «αληηγξάςηκν».  

Ζ ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ κπνξεί λα απνηξέςεη ηφζν ηνπο δηδάζθνληεο φζν θαη ηνπο δηδα-
ζθφκελνπο απφ ηε ρξήζε ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο. Οη θαζεγεηέο, ζε κία κεγάιε πιεηνςε-
θία ηνπο, δελ έρνπλ κεγάιε εμνηθείσζε κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ε ρξεζηκνπνίεζε ηνπο 
απφ έλα πεξηβάιινλ πνιχπινθν κπνξεί λα ηνπο θνβίζεη θαη λα ηνπο απνηξέςεη. 

Ζ έιιεηςε θηλήηξσλ (φρη κφλν νηθνλνκηθψλ) γηα ηνπο δηδάζθνληεο ζηελ θάζε εθθίλεζεο ηεο 
δηαδηθαζίαο αλάπηπμεο ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο, κπνξεί λα επηθέξεη δπζθνιίεο, αθνχ νη 
δηδάζθνληεο είλαη απηνί πνπ ζα πξέπεη λα επσκηζηνχλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο πινπνίεζεο 
ηεο αλάπηπμεο απηήο.  

Δπηπιένλ ππάξρεη ν θίλδπλνο ηεο εγθαηάιεηςεο ησλ ππαξρφλησλ ππνδνκψλ ιφγσ έιιεηςεο 
νηθνλνκηθψλ πφξσλ. Οη ππνδνκέο ειεθηξνληθήο κάζεζεο πνπ δεκηνπξγνχληαη ρξεηάδνληαη 
ζπληήξεζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε γηα λα είλαη ιεηηνπξγηθέο θαη φρη απιά ππνδνκέο πνπ 
ππάξρνπλ ζηα «ραξηηά». (Μάγθιαξεο Β.,2002) 
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ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΖ ΑΠΟΦΖ 

Ζ αλάπηπμε ηεο "εηθνληθήο αίζνπζαο" ησλ ηξηψλ Ηδξπκάησλ θαη ε αλάπηπμε ηνπ δηθηχνπ 
GUNet/GRnet πνπ ηηο ππνζηεξίδεη εληάζζνληαη ζηελ αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ ησλ λέσλ 
ηερλνινγηψλ (ICT) ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε. Σα ηειεπηαία ρξφληα ε δπλακηθή αλά-
πηπμε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ησλ κέζσλ επηθνηλσλίαο δεκηνχξγεζε λέεο πξννπηηθέο 
πξνψζεζεο ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο (Keegan, 1995).  

Ζ ειεθηξνληθή κάζεζε σο κέζνδνο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο κπνξεί λα εθαξκνζηεί κε 
πνιινχο ηξφπνπο (ζχγρξνλε ή αζχγρξνλε), κε δηαθνξεηηθή νξγάλσζε δηδαζθαιίαο 
(ειεθηξνληθή ηάμε, εμαηνκηθεπκέλε κάζεζε, ζπλεξγαηηθή κάζεζε), ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα 
θαη ηχπνπο ζπνπδαζηψλ (πξνπηπρηαθνί, κεηαπηπρηαθνί, επηκφξθσζε, δηα βίνπ εθπαίδεπζε), 
κε δηαθνξεηηθέο παηδαγσγηθέο θαη καζεζηαθέο θαηεπζχλζεηο θαη ζηξαηεγηθέο (Collis, 1996).  

χκθσλα κε ηηο αξρέο πνπ δηαηππψλνληαη ζην Guidelines on the Quality Assurance of Dis-
tance Learning πνπ εμέδσζε ην The Quality Assurance Agency for Higher Education (1999) 
νη ηνκείο ζηνπο νπνίνπο ζα πξέπεη λα δίλεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή γηα ηελ απνηίκεζε ηεο 
πνηφηεηαο ησλ πξνγξακκάησλ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο είλαη: 

ην ζρεδηαζκφ ηνπ γεληθνχ πξνγξάκκαηνο: Σν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζα πξέπεη λα αθν-

ινπζεί ηηο γεληθφηεξεο αξρέο ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο. 

ην ζρεδηαζκφ ηεο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο: Καηά ην ζρεδηαζκφ ησλ δηδαθηηθψλ κνληέ-
ισλ ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη ε ζπλάθεηα αλάκεζα ζηνπο ζθνπνχο θαη ηα πξνζδνθψ-
κελα απνηειέζκαηα ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, ηηο κεζφδνπο/ ηερληθέο ηεο εμ απνζηά-
ζεσο δηδαζθαιίαο, ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηνπο ζθνπνχο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θα-
ζψο θαη ησλ κνξθψλ θαη ησλ θξηηεξίσλ ηεο αμηνιφγεζεο. 

ηελ δηαρείξηζε θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο: Καηά ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκ-
καηνο ζα πξέπεη αθελφο λα εμαζθαιίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο ψζηε νη ζπνπδαζηέο λα 
επηηχρνπλ ηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο ηνπο κέζα απφ ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ ελεξ-
γφ εκπινθή ηνπο ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη αθεηέξνπ λα θαζίζηαηαη εθηθηή ε ζπλε-
ρήο επηθνηλσλία θαη αλαηξνθνδφηεζε κεηαμχ ησλ δηδαζθφλησλ, ησλ ζπνπδαζηψλ θαη 
ησλ ζρεδηαζηψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ψζηε λα γίλνληαη νη απαξαίηεηεο αιιαγέο γηα ηελ 
βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

ηελ ελίζρπζε ησλ ζπνπδαζηψλ: ε φιεο ηηο θάζεηο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζα 
πξέπεη λα δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ "απηφλνκε" κάζεζε θαη ηελ ελίζρπζε θαη ελ-
ζάξξπλζε ησλ ζπνπδαζηψλ ψζηε λα αλαιάβνπλ ηνλ έιεγρν ηεο κάζεζήο ηνπο θαη ηελ 
επζχλε ηεο πεξαηηέξσ εμέιημήο ηνπο. 

ηελ "επηθνηλσλία" κε ηνπο ζπνπδαζηέο: Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ ζα πξέπεη λα αληαπν-
θξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο, ην επίπεδν, ηνπο ζηφρνπο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ ζπνπδα-
ζηψλ. Δπίζεο ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίδνληαη κε ζαθήλεηα νη ξφινη θαη νη ππνρξεψζεηο 
ησλ ζπνπδαζηψλ θαζψο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ν ηξφπνο κε ησλ 
νπνίν ζα αιιειεπηδξνχλ κε απηφ. 

ηελ αμηνιφγεζε ησλ ζπνπδαζηψλ: Οη δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο, ηφζν ηεο δηακνξθσηη-
θήο φζν θαη ηεο ζπλνιηθήο ζα πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη ζπζηεκαηηθά απφ ην ίδξπκα 
πνπ έρεη ηελ επζχλε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 
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ε φηη αθνξά ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ηεο δηδαθηηθήο/ καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο ζηα πξνγξάκ-
καηα ειεθηξνληθήο κάζεζεο ζηνλ Οδεγφ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιί-
αο θαη κάζεζεο ηνπ American Distance Education Consortium (ADEC, 1999) αλαθέξεηαη φηη 
πξέπεη: 

Οη δηδαθηηθνί ζηφρνη λα είλαη θαζνξηζκέλνη κε ζαθήλεηα θαη λα ζηνρεχνπλ ζε ζπγθεθξη-

κέλεο επηδηψμεηο θαη απνηειέζκαηα  

Σν πεξηβάιινλ ηεο δηδαζθαιίαο λα επηηξέπεη ηε ρξεζηκνπνίεζε πνηθηιίαο ηερλνινγηθψλ 

κέζσλ 

Οη ζπνπδαζηέο λα εκπιέθνληαη ελεξγά ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο κάζεζεο 

Σν δηδαθηηθφ πιαίζην λα πεξηιακβάλεη εθηφο απφ ηε κεηάδνζε γλψζεσλ  θαη δξαζηεξηφ-

ηεηεο ιχζεο πξνβιεκάησλ  

ην πιαίζην ηεο δηδαθηηθήο-καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο λα εληζρχεηαη ε αιιειεπίδξαζε 

κεηαμχ δηδάζθνληα-ζπνπδαζηψλ θαη ησλ ζπνπδαζηψλ κεηαμχ ηνπο. 

ΠΛΑΣΦΟΡΜΔ ΑΤΓΥΡΟΝΖ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ 

Βαζηθά Υαξαθηεξηζηηθά  

Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πιαηθφξκαο είλαη (Οδεγίεο ρξήζεο E-class, Παλεπηζηήκην 
Παηξψλ): 

1. νη δηαθξηηνί ξφινη ησλ ρξεζηψλ 

2. νη δηαθξηηέο θαηεγνξίεο ησλ καζεκάησλ 

3. ε επθνιία ρξήζεο & δεκηνπξγίαο καζήκαηνο 

4. ε δνκεκέλε παξνπζίαζε ηνπ καζήκαηνο 

Ρφινη Υξεζηψλ 

Κεληξηθφο ξφινο είλαη απηφο ηνπ ρξήζηε - θαζεγεηή ν νπνίνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηε 
δεκηνπξγία θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ειεθηξνληθψλ καζεκάησλ. Ο ινγαξηαζκφο ηνπ δεκη-
νπξγείηαη απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο ηεο πιαηθφξκαο, θαηφπηλ αίηεζεο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ. 
Ο θαζεγεηήο κπνξεί λα δεκηνπξγεί ζην ηκήκα πνπ αλήθεη φζα καζήκαηα επηζπκεί, λα 
επηθνηλσλεί κε ηνπο θνηηεηέο ησλ καζεκάησλ ηνπ, λα εηζάγεη ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ηνπ 
καζήκαηνο (θείκελα, εηθφλεο, παξνπζηάζεηο, βίληεν, εξγαζίεο, αζθήζεηο απηναμηνιφγε-
ζεο), θαζψο επίζεο λα δεκηνπξγεί νκάδεο εξγαζίαο θαη πεξηνρέο ζπδεηήζεσλ.  

Ο ρξήζηεο - θνηηεηήο κπνξεί λα εγγξαθεί ζε φζα καζήκαηα ηνπ επηηξέπεηαη, λα έρεη 
πξφζβαζε ζην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ πεξηέρνπλ, θαη λα ζπκκεηάζρεη ζε νκάδεο εξγα-
ζίαο, πεξηνρέο ζπδεηήζεσλ θαη αζθήζεηο απηναμηνιφγεζεο. Ο ινγαξηαζκφο ηνπ δεκη-
νπξγείηαη είηε απηφκαηα κε ηελ εγγξαθή ηνπ ζηελ πιαηθφξκα είηε απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο 
ηεο πιαηθφξκαο, θαηφπηλ αίηεζεο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ. 

Σέινο ν δηαρεηξηζηήο είλαη απηφο πνπ έρεη ηε ζπλνιηθή επνπηεία ηεο πιαηθφξκαο. Γεκη-
νπξγεί θη ειέγρεη ηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ ρξεζηψλ, δηαρεηξίδεηαη ηα καζήκαηα, θαζψο 
επίζεο παξαθνινπζεί θαη δηαρεηξίδεηαη ηνλ εμππεξεηεηή θαη ηε βάζε δεδνκέλσλ. 
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Καηεγνξίεο Μαζεκάησλ 

Αλνηθηά καζήκαηα είλαη ηα καζήκαηα ειεχζεξεο πξφζβαζεο, φπνπ έρνπλ πξφζβαζε 

αθφκα θαη ρξήζηεο πνπ δελ δηαζέηνπλ ινγαξηαζκφ. 

Αλνηθηά ζε εγγξαθή είλαη ηα καζήκαηα ζηα νπνία έλαο ρξήζηεο κπνξεί λα έρεη πξφ-

ζβαζε κφλν αλ δηαζέηεη ινγαξηαζκφ ζηελ πιαηθφξκα θαη εγγξαθεί ζε απηά. 

Σέινο θιεηζηά καζήκαηα είλαη ηα καζήκαηα ζηα νπνία έλαο ρξήζηεο πνπ έρεη ινγα-
ξηαζκφ ζηελ πιαηθφξκα έρεη πξφζβαζε κφλν αλ ηνπ ην επηηξέςεη ν ππεχζπλνο θαζε-
γεηήο. 

Λεηηνπξγίεο & Γπλαηφηεηεο 

Μηα πιαηθφξκα γηα ηελ εμππεξέηεζε ηεο εμ‟ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο  απνηειεί έλα νιν-
θιεξσκέλν χζηεκα Γηαρείξηζεο Ζιεθηξνληθψλ Μαζεκάησλ. Δηδηθφηεξα, ηα ππνζπζηήκαηα 
πνπ ζπλζέηνπλ έλα Ζιεθηξνληθφ Μάζεκα θαη εηζάγνληαη / ειέγρνληαη απφ ηνλ ππεχζπλν 
θαζεγεηή είλαη ηα εμήο: 

Αηδέληα φπνπ παξνπζηάδνληαη ρξνληθά ηα γεγνλφηα ζηαζκνί ηνπ καζήκαηνο 

(δηαιέμεηο, ζπλαληήζεηο, αμηνινγήζεηο, θιπ). 

Έγγξαθα φπνπ απνζεθεχεηαη θαη παξνπζηάδεηαη ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ηνπ καζήκα-

ηνο (θείκελα, παξνπζηάζεηο, εηθφλεο, θιπ). 

Αλαθνηλψζεηο πνπ αθνξνχλ ην κάζεκα θαη ελεκεξψλνπλ ηνπο ρξήζηεο - θνηηεηέο.  

Πεξηνρέο πδεηήζεσλ γηα ηελ αληαιιαγή απφςεσλ θαη ηδεψλ ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε 

ην κάζεκα. 

Οκάδεο Δξγαζίαο (αλνηθηέο ή θιεηζηέο) πνπ απαξηίδνληαη απφ εγγεγξακκέλνπο ρξή-

ζηεο (θνηηεηέο θαη θαζεγεηέο). 

χλδεζκνη απφ ην Γηαδίθηπν πνπ αθνξνχλ ην αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο. 

Δξγαζίεο Φνηηεηψλ, ρψξνο γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαρείξηζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ καζή-

καηνο. 

Αζθήζεηο Απηναμηνιφγεζεο πνπ δεκηνπξγεί ν θαζεγεηήο κε ζηφρν ηελ εμάζθεζε ησλ 

θνηηεηψλ ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο. 

Πεξηγξαθή Μαζήκαηνο, ρψξνο φπνπ παξνπζηάδνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο 

ζηφρνπο, ηελ χιε, ηε δνκή, θιπ ηνπ καζήκαηνο. 

Βίληεν Μαζήκαηνο φπνπ απνζεθεχνληαη θαη παξνπζηάδνληαη αξρεία βίληεν ή ζχλδε-
ζκνη ζε αξρεία βίληεν απνζεθεπκέλα ζε έλαλ Video on Demand Server πνπ αθν-
ξνχλ ην κάζεκα. 

Κνπβέληα, ρψξνο φπνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζπδεηήζεηο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν αλάκε-

ζα ζηνπο εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο (θνηηεηέο θαη θαζεγεηέο) ηνπ καζήκαηνο. 

Υψξνο Αληαιιαγήο Αξρείσλ φπνπ ππνζηεξίδεηαη ε αληαιιαγή αξρείσλ κεηαμχ ρξε-

ζηψλ θνηηεηψλ θαη θαζεγεηψλ. 
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Δξγαιεία Γηαρείξηζεο Μαζήκαηνο πνπ επηηξέπνπλ ηελ αιιαγή ησλ πιεξνθνξηψλ 
ηαπηφηεηαο θαη πξφζβαζεο ηνπ καζήκαηνο, ηε δηαγξαθή ή ηελ αλαλέσζε ηνπ καζή-
καηνο, ηε δηαρείξηζε ησλ εγγεγξακκέλσλ ρξεζηψλ, θιπ) 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΜΔΛΛΟΝ 

ήκεξα ε θαηάζηαζε ησλ ηειεπηθνηλσληψλ ζηε Διιάδα αιιάδεη. Καη αιιάδεη πξνο ην θαιφ. 
Οη πςειέο ηαρχηεηεο ζε ινγηθέο ηηκέο αξρίδεη λα γίλεηαη ζηγά ζηγά πξαγκαηηθφηεηα. Απνηέιε-
ζκα απηήο ηεο αλάπηπμεο είλαη ε αχμεζε ησλ ηαρπηήησλ πξφζβαζεο ηφζν ζηνπο ρξήζηεο 
φζν θαη ζηα παλεπηζηήκηα. Έηζη δελ είλαη ηπραίν φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα ηα ηδξχκαηα παξέ-
ρνπλ πξνεγκέλεο ππεξεζίεο ηειεκαηηθήο θαη δεκηνπξγνχληαη ζηε ρψξα καο ηδαληθέο ζπλζή-
θεο γηα ηελ αλάπηπμε ζπζηεκάησλ ζχγρξνλεο θαη αζχγρξνλεο εμ‟ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε. 
Μία αλάπηπμε πνπ δελ ζα πξέπεη λα κείλεη κφλν ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε αιιά λα 
«πάεη» θαη ζηελ δεπηεξνβάζκηα (απηή ηε ζηηγκή πάλσ απφ 5.000 ζρνιεία έρνπλ πξφζβαζε 
ζηνλ παγθφζκην ηζηφ). 

Γηα λα είλαη κία ηέηνηα θίλεζε επηηπρήο θαη γηα λα επηθέξεη ζεηηθά απνηειέζκαηα πξέπεη λα 
θαηαλνήζνπκε φηη ε ειεθηξνληθή κάζεζε δελ έξρεηαη λα αληηθαηαζηήζεη ηνλ ησξηλφ ηξφπν 
δηδαζθαιίαο νχηε λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα γίλνληαη ηα καζήκαηα κε ηηο ίδηεο δπλαηφηεηεο, 
αιιά κέζσ ηνπ ππνινγηζηή. Ζ ειεθηξνληθή κάζεζε έξρεηαη λα ζπκπιεξψζεη ηελ παξνχζα 
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, λα βνεζήζεη ην δηδάζθνληα λα πξνζθέξεη πεξηζζφηεξε, πην πιή-
ξε θαη ζθαηξηθή γλψζε ζηνπο καζεηέο. Οη λέεο ηερλνινγίεο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα 
λα εκπινπηίζνπλ ην κάζεκα θαη λα ην θάλνπλ πην ελδηαθέξνλ. θνπφο ηεο ειεθηξνληθή κά-
ζεζε είλαη λα ιχζεη πξνβιήκαηα θαη λα πξνζθέξεη θαηλνχξηεο δπλαηφηεηεο πνπ κε ηελ θιαζ-
ζηθή εθπαίδεπζε δελ ππάξρνπλ, πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη εθεί πνπ είλαη απαξαίηεηε θαη 
γηα λα δψζεη θαηλνχξηεο πξννπηηθέο (Μάγθιαξεο Β., 2002). 

Ζ ειεθηξνληθήο κάζεζεο αλνίγεη λένπο δξφκνπο θαη δεκηνπξγεί θαηλνχξηεο επθαηξίεο ηφζν 
ζηελ ππάξρνπζα εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία φζν θαη γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ αλάγθεο ηεο Γηα 
βίνπ Δθπαίδεπζεο θαη λα απνηειέζνπλ ζην κέιινλ κία πεγή εζφδσλ γηα ηα ειιεληθά παλε-
πηζηήκηα. 

Γίλεηαη ε δπλαηφηεηα δηαηήξεζεο ςεθηαθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. Έηζη ππάξρεη ε δπλαηφ-
ηεηα, ην πιηθφ ησλ καζεκάησλ λα είλαη πξνζβάζηκν θαη απφ ην δίθηπν. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ην 
πιηθφ φισλ ησλ παλεπηζηεκίσλ ζα γίλεη πξνζβάζηκν γηα φινπο ζα ππάξρεη δπλαηφηεηα ζχ-
γθξηζεο θαη ζα δεκηνπξγεζεί έλαο πγηήο «αληαγσληζκφο» κεηαμχ ησλ ηδξπκάησλ γηα πξν-
ζθνξά πςειφηεξνπ επηπέδνπ εθπαίδεπζεο ζηνπο θνηηεηέο ηνπο. 

Ζ ζχγρξνλε ηειεθπαίδεπζε δίλεη επίζεο ηε δπλαηφηεηα απφ φινπο λα παξαθνινπζνχλ νκηιί-
εο θαη καζήκαηα ηα νπνία πξαγκαηνπνηνχληαη απφ απζεληίεο θαη κέρξη ηψξα πεξηνξίδνληαη 
κφλν ζηα ηδξχκαηα ηνπο (Μάγθιαξεο Β, 2002).  

Σέινο δεκηνπξγνχληαη νη θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα δηαπαλεπηζηεκηαθέο ζπλεξγαζίεο ηφζν 
κεηαμχ ειιεληθψλ παλεπηζηεκίσλ φζν θαη  κε άιια παλεπηζηήκηα ηεο Δπξψπεο θαη ηεο Ακε-
ξηθήο. Ο θνηηεηήο έρεη ινηπφλ ηελ επθαηξία λα έξζεη ζε επαθή κε άιινπο θαζεγεηέο, κε άιιεο 
εθπαηδεπηηθέο θηινζνθίεο θαη λα απνθηήζεη πεξηζζφηεξεο εκπεηξίεο. 
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Δξεπλεηηθή νκάδα ΑΣΛΑ, Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ΑΠΘ 

(bkoul@eled.auth.gr, seroglou@eled.auth.gr) 

 

ΠΔΡΙΛΖΦΖ: ε απηή ηελ εξγαζία παξνπζηάδεηαη ν ζρεδηαζκφο θαη ε νξγάλσζε ελφο δηαδη-
θηπαθνχ πεξηβάιινληνο εθπαίδεπζεο ζε πιαηθφξκα wiki, θαζψο θαη νη παηδαγσγηθέο αξρέο 
πνπ ην δηέπνπλ. Ζ πξψηε απφ ηηο ηέζζεξηο εθαξκνγέο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ απηνχ wiki πνπ 
ζηνρεχεη ζηελ εθπαίδεπζε ησλ δαζθάισλ ζηε δηδαζθαιία ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ, αθνξά 
έλα εξεπλεηηθφ πξφγξακκα ηνπ δηδαζθαιείνπ «Γεκήηξεο Γιελφο» κε ηίηιν «θπζηθέο επηζηή-
κεο θαη ηέρλε». 

ΛΔΞΔΙ-ΚΛΔΙΓΙΑ: wiki, atlaswiki, ΣΠΔ, wble, εθπαίδεπζε δαζθάισλ, θπζηθέο επηζηήκεο θαη 
ηέρλε 

 

ΓΙΑΣΙ ΝΑ ΥΡΖΙΜΟΠΟΙΖΟΤΜΔ ΔΝΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ WIKI 

ηνρεχνληαο ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ νξγάλσζε ελφο δηαδηθηπαθνχ πεξηβάιινληνο wiki γηα 
ηελ εθπαίδεπζε ησλ δαζθάισλ ζηε δηδαζθαιία ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ, αξρηθά πξνζπα-
ζήζακε λα δνχκε ζπλζεηηθά ηηο βαζηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηφζν ηελ πινπνίεζε ελφο ζπλεξ-
γαηηθνχ πεξηβάιινληνο κάζεζεο βαζηζκέλνπ ζηνλ παγθφζκην ηζηφ (wble - web based learn-
ing environment), φζν θαη ηε ιεηηνπξγία ελφο πεξηβάιινληνο wiki. 

Οη βαζηθέο αξρέο πινπνίεζεο ελφο ζπλεξγαηηθνχ πεξηβάιινληνο κάζεζεο βαζηζκέλνπ ζηνλ 
παγθφζκην ηζηφ (wble - web based learning environment) ζα πξέπεη λα είλαη, κεηαμχ άιισλ, 
ε ζπλερήο θαη απξφζθνπηε επηθνηλσλία, ε νκαδηθή ζπγγξαθή, ε ζπλερήο αληαιιαγή ηδεψλ, 
ε νκαδηθή έξεπλα, ε γλσζηνπνίεζε θαη ε θαηαγξαθή ησλ πεγψλ θαζψο θαη ε παξνπζίαζε 
ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο έξεπλαο. 

Δπίζεο, νη ίδηνη νη δεκηνπξγνί ηεο έλλνηαο wiki  (Leuf θαη Cunningham 2001), νξίδνπλ σο wiki 
κηα ειεχζεξα αλαπηπζζφκελε ζπιινγή ζπλαθψλ θαη ζπλδεδεκέλσλ ηζηνζειίδσλ, έλα ζχ-
ζηεκα ππεξθεηκέλνπ γηα λα απνζεθεχεηαη θαη λα κεηαβάιιεηαη ε πιεξνθνξία – κηα βάζε 
δεδνκέλσλ φπνπ θάζε ζειίδα δηακνξθψλεηαη εχθνια απφ ηνλ θαζέλα πνπ δηαζέηεη πξφζβα-
ζε ζε έλαλ θπιινκεηξεηή ηζηνζειίδσλ (web browser). 

Ζ ζχλζεζε ησλ παξαπάλσ πξννπηηθψλ καο νδήγεζε ζε έλα δηαδηθηπαθφ πεξηβάιινλ κάζε-
ζεο ην νπνίν πινπνηείηαη ζε πεξηβάιινλ wiki θαη ζηνρεχεη ζηελ ππνζηήξημε ησλ κειινληηθψλ 
θαη ελ ελεξγεία δαζθάισλ (ζε αηνκηθφ ή νκαδηθφ επίπεδν) γηα ηε δεκηνπξγία, αλάπηπμε, 
επηθνηλσλία θαη νηθνδφκεζε γλψζεο, ηελ ππνζηήξημε νκάδσλ εξγαζίαο, ηε δεκηνπξγηθή 
επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη ηελ εηζαγσγή ζηελ επηζηεκνληθή κέζνδν κέζσ κηαο δηαδηθαζίαο 
καζεζηαθήο αλαδήηεζεο. ην πεξηβάιινλ απηφ πεξηιακβάλνληαη εξγαιεία ζπλεξγαηηθήο 
κάζεζεο πνπ επηηξέπνπλ ηφζν ζηελ νκάδα ππνζηήξημεο (ζρεδηαζηέο, δηεπθνιπληέο) φζν θαη 
ζηελ νκάδα ησλ εθπαηδεπφκελσλ δαζθάισλ λα απνζεθεχνπλ, λα νξγαλψλνπλ θαη λα θαζη-
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ζηνχλ θνηλφρξεζηα κε φινπο κηα κεγάιε πνηθηιία απφ έγγξαθα, αξρεία, θαθέινπο, ζρεηηθνχο 
δηθηπαθνχο ηφπνπο, εηθφλεο, ζεκεηψζεηο, εξγαιεία γηα ηε δεκηνπξγία θνηλφρξεζηεο βάζεο 
δεδνκέλσλ, εξγαιεία δεκηνπξγίαο ρψξνπ ζπδεηήζεσλ θαη ρψξνπ δεκηνπξγίαο ςεθηαθψλ 
πξντφλησλ, φπσο εηθφλεο, θείκελα, κνπζηθή, video, θαζψο θαη εξγαιεία δηαρείξηζεο – ειέγ-
ρνπ (Koulountzos & Seroglou 2007a).  

Σα πξψηα ρξφληα ηεο αλάπηπμεο δηαδηθηπαθψλ πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο ηδηαίηεξε έκθαζε 
δηλφηαλ ζηελ ηερλνινγία, αιιά ζήκεξα γίλεηαη φιν θαη πην μεθάζαξε ζηα κάηηα ησλ εξεπλε-
ηψλ θαη ζρεδηαζηψλ ε αλάγθε γηα ελεξγέο δνκηθέο παηδαγσγηθέο αξρέο.  Θεσξνχκε φηη ε 
ρξήζε ησλ πεξηβαιιφλησλ απηψλ κπνξεί λα δηεπθνιχλεη ηε κάζεζε, επηηξέπνληαο ηελ ηερλν-
ινγία λα πξνάγεη ηελ εθπαηδεπηηθή αλάπηπμε θαη θαηλνηνκία. Έηζη, ε ηερλνινγία απνθηά ην 
ξφιν ηνπ «κέζνπ» γηα ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη απνκπζνπνηείηαη, ελψ ε απνκπζν-
πνίεζε απηή αλνίγεη ην δξφκν γηα απνηειεζκαηηθά δηαδηθηπαθά πεξηβάιινληα κάζεζεο πα-
ξέρνληαο γφληκε αλάδξαζε (Koulountzos & Seroglou 2007a). 

ηελ πεξίπησζε απηή επηδηψθνπκε ην ζρεδηαζκφ ελφο θηιηθνχ πεξηβάιινληνο επηθνηλσλίαο 
κε ηνπο δαζθάινπο πνπ ζα ηνπο επηηξέπεη λα παξνπζηάδνπλ ηηο ηδέεο ηνπο, ζα θαιιηεξγεί θαη 
ζα εληζρχεη ηελ απηνεθηίκεζή ηνπο ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ αιιά 
θαη κε ηελ εκπινθή ηνπο ζηε δηαδηθηπαθή κάζεζε, ζα ηνπο ελεξγνπνηεί ψζηε λα ζπκκεηέρνπλ 
νκαδηθά ή αηνκηθά ζηε δηαδηθηπαθή κάζεζε, ζα ηνπο εηζάγεη ζηε ρξήζε θαη ηελ αλάπηπμε 
ειεθηξνληθνχ δηδαθηηθνχ πιηθνχ. Σα παξαπάλσ κπνξνχλ λα ζπκβνχλ ζε έλα άλεην, γξήγν-
ξν, αζθαιέο θαη επέιηθην πεξηβάιινλ πνπ ελζαξξχλεη ζπδεηήζεηο ζρεηηθά κε ζπλαηζζήκαηα 
θαη αλαζθάιεηεο γηα ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο θαη ηε δηδαζθαιία ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ. 
Ζ καζεζηαθή απηή δηαδηθαζία δελ πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ θαλέλα θέληξν, αιιά ραξαθηεξί-
δεηαη απφ δηάρπζε πιεξνθνξίαο, ζπλεξγαζία, ζπλεηζθνξά, αιιειεμάξηεζε θαη νκαδηθφ 
πλεχκα. ε απηφ ην πιαίζην ε επηθνηλσλία ηεο γλψζεο-πιεξνθνξίαο απφ κνλνδηάζηαηε θαη 
πεξηνξηζκέλε ζην ρψξν θαη ην ρξφλν, κεηαζρεκαηίδεηαη ζε πνιπδηάζηαηε θαη πέξα απφ ρσ-
ξηθά θαη ρξνληθά φξηα (Koulountzos & Seroglou 2007b).  

Γηα λα ζπκκεηέρεη θάπνηνο ζην δηαδηθηπαθφ απηφ πεξηβάιινλ δελ ρξεηάδεηαη εμεηδηθεπκέλν 
(θαη αθξηβφ) ινγηζκηθφ ε θάπνηνλ ελδηάκεζν, κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε απιά κέζσ ελφο 
θπιινκεηξεηή (browser). Σν κφλν πνπ ρξεηάδεηαη είλαη ζχλδεζε κε ην δηαδίθηπν θαη έλαο 
ππνινγηζηήο (ρσξίο ηδηαίηεξα πξνγξάκκαηα εγθαηεζηεκέλα). Οη πιεξνθνξίεο πνπ ν θάζε 
δάζθαινο ή δαζθάια ζέιεη λα παξνπζηάζεη δελ ηαρπδξνκνχληαη ειεθηξνληθά αιιά δεκν-
ζηεχνληαη απηφκαηα ζην wiki, ηξνπνπνηψληαο θαη εμειίζζνληαο ην, νδεγψληαο ζε έλα πην 
απιφ ή πην ζχλζεην πεξηβάιινλ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο ηθαλφηεηεο πνπ έρνπλ, θαιιη-
εξγνχλ θαη δηακνξθψλνπλ νη ζπκκεηέρνληεο. 

Σν ελδηαθέξνλ θνκκάηη ζηελ εθαξκνγή καο είλαη φηη δελ ππάξρεη έλα άρξσκν απιφ θείκελν, 
αιιά πνιπκεζηθή πιεξνθνξία νξγαλσκέλε ζε κε ζεηξηαθή κνξθή (ν ζπκκεηέρσλ νξίδεη ηηο 
ππεξζπλδέζεηο, ηελ ξνή θαη ηε ζπλέρεηα), ε νπνία πεξηιακβάλεη θείκελν, εηθφλα, video, ζπλ-
δέζκνπο θαη κε ζπκβαηηθή, κε γξακκηθή νξγάλσζε. Αθφκε ε δπλαηφηεηα ηξνπνπνίεζεο 
δίλεη κηα δπλακηθή αλάπηπμεο θαη εμέιημεο ησλ απφςεσλ, αληηιήςεσλ, ζέζεσλ θαη ζηάζεσλ 
ησλ ζπκκεηερφλησλ ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ άιια θαη κε ηελ ίδηα 
ηε θχζε ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ.  

Σα wiki κπνξεί λα εκθαλίζηεθαλ κεηά ην 2000 θαη ηα εθπαηδεπηηθά wiki κφιηο κεηά ην 2006 
αιιά νη ηδέεο πνπ εθθξάδνπλ ζρεηηθά κε ηε ζπκκεηνρηθή δεκνθξαηηθή δηαρείξηζε ηεο γλψζεο 
ζηνλ θνηλσληθφ ηζηφ δελ είλαη θαηλνχξγηεο. Σν 1930 ν Bertolt Brecht αλαθέξεη ζηελ επνλνκα-
δφκελε «Θεσξία Ραδηνθψλνπ» φηη ην ξαδηφθσλν είλαη κνλνδηάζηαην θαη κνλφπιεπξν, ελψ 
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ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ζα έπξεπε λα είλαη δηδηάζηαην θαη δηαδξαζηηθφ. Αληηδξά πνπ ην ξαδηφ-
θσλν ιεηηνπξγεί θαζαξά σο κηα ζπζθεπή αλακεηάδνζεο πνπ κφλν δηαλέκεη πιεξνθνξία. 
Δίλαη γλσζηή ε πξφηαζή ηνπ λα κεηαηξαπεί ε ξαδηνθσληθή κεηάδνζε ζε θαλάιη ακθίδξνκεο 
επηθνηλσλίαο, ππνζηεξίδνληαο φηη αλ δελ ππήξρε κφλν ε δπλαηφηεηα εθπνκπήο αιιά ηαπηφ-
ρξνλα θαη ε δπλαηφηεηα ιήςεο, ηφηε ν αθξναηήο ζα ιεηηνπξγνχζε απηφκαηα θαη σο νκηιεηήο, 
κεηαθέξνληάο ηνλ απφ ηελ απνκφλσζε θαη ηελ παζεηηθή αθξφαζε ζηελ ζπιινγηθή ζπλχ-
παξμε θαη ηελ επηθνηλσλία (Brecht 1930/1964). Γεθαεηίεο αξγφηεξα εκθαλίδεηαη ην δηαδίθηπν 
πνπ κε ηηο ηερλνινγίεο πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσλίαο πνπ ελζσκαηψλεη εθαξκφδεη ηηο απαη-
ηήζεηο ηνπ Brecht γηα ακθίδξνκε επηθνηλσλία θαη ζπκκεηνρηθή δηαρείξηζε ηεο πιεξνθνξίαο. 

ΥΔΓΙΑΜΟ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΧΖ TOY ATLASWIKI 

ηελ εξεπλεηηθή νκάδα ΑΣΛΑ (ATLAS – A Teaching and Learning Approach for Science) 
ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Α.Π.Θ. επηρεηξνχκε απφ ην 2003 
λα ζρεδηάζνπκε, λα εθαξκφζνπκε θαη λα αμηνινγήζνπκε δηδαθηηθφ πιηθφ (ειεθηξνληθφ θαη 
κε) θαη δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ πνπ λα αθνξνχλ 
ηφζν ηε δηδαζθαιία ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ ζην δεκνηηθφ ζρνιείν φζν θαη ηελ εθπαίδεπζε 
κειινληηθψλ θαη ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθψλ. Παξάιιεια ζηφρνο καο είλαη λα επηθνηλσλήζνπ-
κε ην δηδαθηηθφ απηφ πιηθφ θαη ηηο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη λα 
αιιειεπηδξάζνπκε καδί ηνπο ελεξγνπνηψληαο ηνπο θαη απηνχο ζην ζρεδηαζκφ, ηελ επνηθν-
δνκεηηθή θξηηηθή θαη ηε δηαρείξηζε κέζα ζηελ ηάμε αλάινγνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ θαη αλάιν-
γσλ δηδαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ. Γηα ην ιφγν απηφ αζρνιεζήθακε κε ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ 
ππνζηήξημε δηθηπαθψλ ηφπσλ πνπ ζα παξείραλ απηή ηε δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο θαη αιιε-
ιεπίδξαζεο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο (http://atlas.eled.auth.gr, http://atlas.eled.auth.gr/
pendulum, http://atlas.eled.auth.gr/freefall, http://atlas.eled.auth.gr/electromagnetism, http:// 
ppp.unipv.it/MAP) αιιά ζπλαληήζακε πξνβιήκαηα ζηελ ππνζηήξημε θαη δηάρπζε πνιπκεζη-
θήο πιεξνθνξίαο απφ ηνπο δηθηπαθνχο απηνχο ηφπνπο. Γηα παξάδεηγκα πνιιά βίληεν ή ηαη-
λίεο ήηαλ ηδηαίηεξα ρξνλνβφξεο θαη αξγέο ζηελ δηθηπαθή πξνβνιή ηνπο, άιινηε απαηηνχζαλ 
ηδηαίηεξα πξνγξάκκαηα λα έρνπλ ζηνπο ππνινγηζηέο ηνπο νη ρξήζηεο γηα λα ηα παξαθνινπ-
ζήζνπλ θαη θπζηθά ππήξραλ πεξηπηψζεηο πνπ πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα κπιφθαξαλ ηε δηαδη-
θηπαθή ρξήζε ησλ ηαηληψλ απηψλ. Δπίζεο νη εθπαηδεπηηθνί πνπ επηζθέπηνληαλ ηηο ηζηνζειί-
δεο δελ είραλ ηε δπλαηφηεηα γηα άκεζε, εχθνιε θαη θηιηθή πξνζζήθε ζηηο ηζηνζειίδεο ησλ 
δηθψλ ηνπο ζρνιίσλ θαη εθαξκνγψλ. 

Πνιιά απφ ηα παξαπάλσ πξνβιήκαηα ζήκεξα θαίλνληαη λα ιχλνληαη κέζα απφ ηε ρξήζε 
ησλ εθπαηδεπηηθψλ wiki θαη απηφ καο νδήγεζε ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ νξγάλσζε ελφο ειιελη-
θνχ εθπαηδεπηηθνχ wiki γηα ηε δηδαζθαιία ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ ηνπ http://
atlaswikigr.wetpaint.com θαη ζηνλ παξάιιειν ζρεδηαζκφ ελφο αγγιφθσλνπ εθπαηδεπηηθνχ 
wiki ηνπ http://atlaswiki.wetpaint.com, θαζψο θαη ζηε ζπκκεηνρή καο ζην ζρεδηαζκφ ελφο 
δηεζλνχο εθπαηδεπηηθνχ wiki ηνπ http://stet.wetpaint.com. 

Σν atlaswiki έρεη αξρηθά ζρεδηαζηεί θαη νξγαλσζεί (αιιά εμειίζζεηαη θαζεκεξηλά κηα θαη 
απηφ είλαη έλα απφ ηα ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ wiki) γηα λα ππνζηεξίμεη καζήκαηα 
ηνπ πξνπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαί-
δεπζεο ηνπ Α.Π.Θ. φπσο ην «Φπζηθέο επηζηήκεο θαη πνιηηηζκφο ζηελ εθπαίδεπζε» θαη ην 
«Φπζηθέο επηζηήκεο γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πνιίηε», ζεκηλάξηα εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηηθψλ 
ζηε δηδαζθαιία ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ, ειιεληθά θαη δηεζλή εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα γηα 
ηελ αλάπηπμε θαη αμηνιφγεζε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη δηδαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ γηα ηε 
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δηδαζθαιία ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ φπσο ην «Φπζηθέο επηζηήκεο θαη ηέρλε» ηνπ Γηδαζθα-
ιείνπ Γεκήηξεο Γιελφο θαη ηα επξσπατθά πξνγξάκκαηα The MAP prOject, STeT, HIPST.  

Παξάιιεια ην atlaswiki δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηα κέιε ηνπ (πξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο θαη θνη-
ηήηξηεο, ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθνχο, εξεπλεηέο θαη εξεπλήηξηεο ηνπ ρψξνπ ηεο δηδαθηηθήο ησλ 
θπζηθψλ επηζηεκψλ) λα ζπδεηνχλ κεηαμχ ηνπο θαη λα ζρνιηάδνπλ ζέκαηα ζρεηηθά κε: α) ηε 
δηδαζθαιία ελλνηψλ θαη ζεσξηψλ ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ θαη ηνπ πνιηηηζηηθνχ θαη θνηλσλη-
θνχ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν αλαδείρζεθαλ, β) ηε δηδαζθαιία ηεο θχζεο ησλ θπζηθψλ επη-
ζηεκψλ, γ) ηελ αιιειεπίδξαζε θπζηθψλ επηζηεκψλ θαη πνιηηηζκνχ, δ) ηελ εθαξκνγή δηδα-
θηηθψλ πξνζεγγίζεσλ θαη δηδαθηηθνχ πιηθνχ γηα ηε δηδαζθαιία ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ, 
αιιά θαη γηα ε) πξνβιήκαηα θαη ιχζεηο ζηε ρξήζε θαη εθαξκνγή ησλ δπλαηνηήησλ ιεηηνπξγί-
αο θαη ζπκκεηνρηθήο δεκηνπξγίαο λένπ ειεθηξνληθνχ δηδαθηηθνχ πιηθνχ ζηα πιαίζηα ηνπ 
atlaswiki. Σν ζεκαληηθφηεξν φκσο γηα εκάο ηνπο ζρεδηαζηέο θαη δηεπθνιπληέο ηνπ atlaswiki 
είλαη ην γεγνλφο φηη φια ηα κέιε ηνπ κπνξνχλ λα πξνζζέζνπλ κε εχθνιν, γξήγνξν θαη θηιηθφ 
ηξφπν λέεο ζειίδεο ηηο νπνίεο έρνπλ ζρεδηάζεη θαη επηκειεζεί πξνζσπηθά ν θαζέλαο θαη ε 
θαζεκία πξνζθέξνληαο θαη επηθνηλσλψληαο κηα πνηθηιία απφ πξννπηηθέο θαη ηδέεο γηα ηε 
δηδαζθαιία ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ. 

ΜΙΑ ΠΔΡΙΠΣΧΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ: ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΖΜΔ ΚΑΙ ΣΔΥΝΖ 

ηελ εξγαζία απηή παξνπζηάδνπκε ηελ πεξίπησζε εθαξκνγήο ηνπ atlaswiki ζε έλα εξεπλεηη-
θφ πξφγξακκα ηνπ Γηδαζθαιείνπ «Γεκήηξεο Γιελφο». ηελ πεξίπησζε απηή ην atlaswiki 
ππνζηεξίδεη αξρηθά ηε ζπιινγή, θαηαγξαθή θαη κειέηε έξγσλ ηέρλεο πνπ αθνξνχλ ή είλαη 
εκπλεπζκέλα απφ ηηο θπζηθέο επηζηήκεο. Οη θπζηθέο επηζηήκεο έρνπλ ζπρλά επεξεάζεη ηηο 
δηάθνξεο κνξθέο ηέρλεο θαη έρνπλ εθθξαζηεί κέζα απφ απηέο. Τπάξρεη έλαο κεγάινο αξηζ-
κφο έξγσλ ηέρλεο (πνηεκάησλ, ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ, πηλάθσλ δσγξαθηθήο, γιππηψλ, κνπ-
ζηθψλ θνκκαηηψλ, θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ, ζεαηξηθψλ έξγσλ θ.ά.) πνπ είηε αθνξνχλ ηηο 
θπζηθέο επηζηήκεο είηε είλαη εκπλεπζκέλα απφ ην ρψξν ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ. Γηα θάζε 
έξγν ηέρλεο επηρεηξείηαη λα παξνπζηαζζεί: ην ίδην ην έξγν ηέρλεο, ν δεκηνπξγφο ηνπ, νη 
έλλνηεο θαη ηα θαηλφκελα ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ πνπ εθθξάδνληαη κέζα απφ απηφ, ε καηηά 
θαη εξκελεία ηνπ δεκηνπξγνχ ηνπ έξγνπ απέλαληη ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο θαζψο θαη ν ηξφ-
πνο πνπ θπζηθέο επηζηήκεο θαη ηέρλε έρνπλ ζπλαληεζεί ζην ζπγθεθξηκέλν έξγν ηέρλεο. ηε 
ζπλέρεηα ην atlaswiki απνηειεί ην ρψξν ππνδνρήο, εμέιημεο θαη επηθνηλσλίαο δηδαθηηθνχ πιη-
θνχ γηα ηε δηδαζθαιία ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ ζην δεκνηηθφ ζρνιείν, ην νπνίν ζρεδηάδεηαη 
κε αθεηεξία ηελ παξαπάλσ ζπιινγή έξγσλ ηέρλεο θαη εθθξάδεη ηελ ζπλάληεζε ηφζν ησλ 
θπζηθψλ επηζηεκψλ κε ηελ ηέρλε αιιά θαη κε ηνλ πνιηηηζκφ γεληθφηεξα. Σέινο, ζην atlaswiki 
πξφθεηηαη λα παξνπζηαζηνχλ καγλεηνζθνπεκέλεο δηδαζθαιίεο ζε δηάθνξεο ηάμεηο ηνπ δεκν-
ηηθνχ ζρνιείνπ ζηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηείηαη ην δηδαθηηθφ πιηθφ πνπ έρεη ζρεδηαζηεί, θαζψο 
θαη απνηειέζκαηα θαη ζπκπεξάζκαηα απφ ηηο δηδαθηηθέο απηέο εθαξκνγέο. 

Μέζα απφ ηε κέρξη ηψξα ζπλεξγαζία καο κε ηνπο δαζθάινπο θαη ηηο δαζθάιεο πνπ ζπκκεηέ-
ρνπλ ζην εξεπλεηηθφ πξφγξακκα «Φπζηθέο επηζηήκεο θαη ηέρλε» παξαηεξνχκε φηη απηή ε 
ζπλάληεζε ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ κε ηνλ πνιηηηζκφ θαίλεηαη λα ηνλψλεη ηελ απηνεθηίκεζε 
ησλ δαζθάισλ ζρεηηθά κε ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα δηδάμνπλ θπζηθέο επηζηήκεο. Μέζα απφ ηελ 
εκπινθή ηνπο κε ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ κε ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηελ ηέρλε 
εηδηθφηεξα έρνπλ ηελ επθαηξία λα δηαπξαγκαηεπζνχλ ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε θχζε ηεο επηζηή-
κεο, ηηο θνηλσληθέο δξάζεηο, πξνεθηάζεηο θαη πξνζδνθίεο απφ θαη πξνο ηηο θπζηθέο επηζηή-
κεο, πξνρσξψληαο ζε κηα λέα θνπιηνχξα γηα ηε δηδαζθαιία ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ, φπνπ 
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νη θπζηθέο επηζηήκεο γίλνληαη αληηιεπηέο εληαγκέλεο ζε έλα επξχηεξν πνιηηηζκηθφ θαη θνηλσ-
ληθφ πιαίζην. 

Σν ηη νξίδνπκε σο θπζηθέο επηζηήκεο κπνξεί λα δηαηππσζεί κε πνιινχο δηαθνξεηηθνχο ηξφ-
πνπο αλάινγα κε ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπ αηφκνπ πνπ επηρεηξεί έλα ηέηνην 
νξηζκφ. Αιιά φινη ζπκθσλνχλ φηη νη θπζηθέο επηζηήκεο δηακνξθψλνπλ ηνλ πνιηηηζκφ θαη 
δηακνξθψλνληαη απφ απηφλ (Herbert 1985, Little Bear 2000).  

Γηα ηνπο δαζθάινπο θαη ηηο δαζθάιεο κηα πξνζέγγηζε ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ κέζα ζην 
πνιηηηζκηθφ θαη θνηλσληθφ πιαίζην ζην νπνίν πξνέθπςαλ είλαη επηζπκεηή θαη αλαγθαία. 
Σνπο πξνζθέξεη θίλεηξν, πξννπηηθή θαη έκπλεπζε γηα λα κάζνπλ αξρηθά θαη ζηε ζπλέρεηα 
λα δηδάμνπλ ηηο θπζηθέο επηζηήκεο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα ελζαξξχλνπλ φινπο ηνπο καζε-
ηέο θαη φιεο ηηο καζήηξηεο ηνπο λα ζπκκεηέρνπλ ζηε κάζεζε ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ 
(Seroglou & Aduriz-Bravo 2007). 

ην ζρήκα 1 παξνπζηάδεηαη ε εηζαγσγηθή ζειίδα ζην ηκήκα ηνπ atlaswiki πνπ αθνξά ην 
εξεπλεηηθφ πξφγξακκα ηνπ δηδαζθαιείνπ Γεκήηξεο Γιελφο «Φπζηθέο Δπηζηήκεο θαη ηέρλε», 
ζην νπνίν ελζσκαηψλνληαη θαη νκαδνπνηνχληαη ηφζν ε ζπιινγή ησλ έξγσλ ηέρλεο πνπ αθν-
ξνχλ ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο φζν θαη ην δηδαθηηθφ πιηθφ πνπ αλαπηχζζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί 
πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα. 

ηφρνο καο είλαη κε ηελ βνήζεηα ησλ ΣΠΔ ζην atlaswiki λα ζρεδηάζνπκε δηαδξαζηηθέο δξα-
ζηεξηφηεηεο κε ηελ ζπιινγή θαη ελζσκάησζε εηθφλσλ, video, θεηκέλσλ, ζπλδέζκσλ κε εμσηε-
ξηθέο πεγέο πιεξνθνξίαο θαη ελεξγνπνηνχκε έλα ζπλεξγαηηθφ ειεγρφκελν πεξηβάιινλ γηα 
θνηλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ. Αθφκε ζ‟ απηφ ην αζχγρξνλν πεξηβάιινλ 
επηθνηλσλίαο επηρεηξνχκε λα ελζσκαηψζνπκε θαη λα ελζαξξχλνπκε ηε ρξήζε ζχγρξνλσλ 
θαλαιηψλ επηθνηλσλίαο κέζσ πξνγξακκάησλ ζπλνκηιηψλ, κε ζηφρν λα θαηαγξάςνπκε θαη λα 
δηεξεπλήζνπκε ηνπο πεξηνξηζκνχο θαη ηε δπλακηθή ηνπ δηαδηθηπαθνχ απηνχ ρψξνπ, ηα πηζα-
λά πξνβιήκαηα πνπ εκθαλίδνληαη θαηά ηε ρξήζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ ρψξνπ θαη ηελ αιιε-
ιεπίδξαζε πνπ δεκηνπξγείηαη. 

Απηφ πνπ επηρεηξνχκε είλαη λα δεκηνπξγεζεί έλα δηαδξαζηηθφ πεξηβάιινλ ζπλεξγαηηθήο θαη 
επνηθνδνκεηηθήο κάζεζεο, αληαιιαγήο πιεξνθνξίαο, κηα θνηλφηεηα ζπλεξγαζίαο θαη αλά-
πηπμεο ησλ ηδεψλ ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο, αλάιπζεο θαη επίιπζεο ησλ πξνβιεκαηηζκψλ 
πνπ ηίζεληαη θαη φρη απιά έλαο ρψξνο απνζήθεπζεο εγθπθινπαηδηθήο γλψζεο (π.ρ. wikipe-
dia) φπσο νη πεξηζζφηεξεο κέρξη ζήκεξα εθαξκνγέο επηδηψθνπλ. 

ηελ εθαξκνγή απηή ηνπ atlaswiki, νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπκκεηέρνπλ αξρηθά παξαθνινπ-
ζνχλ δχν εηζαγσγηθά εξγαζηεξηαθά καζήκαηα φπνπ εηζάγνληαη ζηε ρξήζε ησλ εθπαηδεπηη-
θψλ wiki θαη ηνπ atlaswiki εηδηθφηεξα. ηα εηζαγσγηθά απηά καζήκαηα δίλνληαη δηεπθξηλίζεηο, 
επεμεγήζεηο αιιά θαη ε απαξαίηεηε ψζεζε θαη ελζάξξπλζε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα ρξεζη-
κνπνηήζνπλ atlaswiki γηα λα ζρεδηάζνπλ ηηο δηθέο ηνπο ζειίδεο, γηα λα ζπκπιεξψζνπλ ζειί-
δεο ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπο, γηα λα ζπδεηήζνπλ κεηαμχ ηνπο απνξίεο, πξνβιήκαηα, ιχζεηο θαη 
απαληήζεηο ζχγρξνλα ή αζχγρξνλα, γηα λα ζπλεξγαζηνχλ ζην ζρεδηαζκφ ζειίδσλ, γηα λα 
αλαδεηήζνπλ πιεξνθνξία θαη λα επηκειεζνχλ ηε δηαζπνξά ηεο. 
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ρήκα 1: Ζ εηζαγσγηθή ζειίδα ζην ηκήκα ηνπ atlaswiki πνπ αθνξά ην εξεπλεηηθφ πξφ-

γξακκα ηνπ Γηδαζθαιείνπ Γ. Γιελφο  κε ηίηιν «Φπζηθέο επηζηήκεο θαη ηέρλε» 

Παξφηη ην atlaswiki είλαη νξαηφ ζην internet θαη φινη κπνξνχλ λα ην επηζθεθζνχλ, κφλν 
ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην εξεπλεηηθφ πξφγξακκα «θπζηθέο επηζηήκεο θαη 
ηέρλε» παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα (κεηά απφ πξφζθιεζε) λα ζπκκεηέρνπλ θαη λα κεηαβάιινπλ 
ή λα ζπκπιεξψλνπλ ην ηκήκα ηνπ atlaswiki «θπζηθέο επηζηήκεο θαη ηέρλε» ζαλ ζπγγξαθείο. 
Με απηή ηελ ηδηφηεηα ηνπο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγνχλ λέεο ζειίδεο θαη λα ηξνπν-
πνηνχλ ην πεξηερφκελν, αιιά ηαπηφρξνλα είλαη ελεξγφο ν αθφινπζνο πεξηνξηζκφο: δελ κπν-
ξνχλ λα δηαγξάςνπλ άιια θνκκάηηα ηνπ atlaswiki. Ζ λέεο πξννπηηθέο πνπ εκθαλίδνληαη ζην 
πιαίζην απηνχ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ wiki δεκηνπξγνχλ δπλακηθέο δηαθνξεηηθέο απφ φηη ζηελ 
παξαδνζηαθή πξφζσπν κε πξφζσπν επηθνηλσλία. Γελ ππάξρεη πξνζσπηθή εξγαζία αιιά 
ζπιινγηθή θαη επηρεηξείηαη κηα νκαδηθή ζπλεξγαζία πνπ ζηφρν έρεη λα δψζεη έλα ζπλνιηθφ 
ηειηθφ απνηέιεζκα.  

ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΚΑΙ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ 

ρεδηάζακε ην atlaswiki σο κηα εθαξκνγή ειεχζεξνπ ινγηζκηθνχ πνπ ζηνρεχεη λα πινπνηήζεη 
έλα ζπλεξγαηηθφ δηαδξαζηηθφ πεξηβάιινλ κάζεζεο, φπνπ νη δάζθαινη θαη νη δαζθάιεο πνπ 
ζπκκεηέρνπλ αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο κε ζθνπφ ηελ αλαδήηεζε θαη απφθηεζε γλψζεο, 
ηελ νκαδηθή εξγαζία, ηελ ζπλερή ρξήζε θαη αλάπηπμή ηνπ wiki. Γηα ηε ζπκκεηνρή θαη ρξήζε 
ηνπ atlaswiki δελ ρξεηάδνληαη εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο πιεξνθνξηθήο, νχηε θαη ε πινπνίεζε 
ηνπ ρξεηάδεηαη λα αγνξαζηεί αθξηβφ ινγηζκηθφ. Σν κφλν πνπ ρξεηάδεηαη θάπνηνο γηα λα ζπκ-
κεηέρεη είλαη έλαο ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο κε ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα θαη θπιινκεηξεηή ηζην-



ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 — ΣΠΔ ζηε Γηδαζθαιία ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ 707  

 

ζειίδσλ εγθαηεζηεκέλν θαζψο θαη ζχλδεζε κε ην internet. Ο ππνινγηζηήο κάιηζηα δελ 
ρξεηάδεηαη λα είλαη ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο θαη ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα κπνξεί λα είλαη αλνη-
ρηνχ θψδηθα (ειεχζεξν ινγηζκηθφ), φπσο θαη ν θπιινκεηξεηήο ηζηνζειίδσλ.  

Οξγαλψζακε ην atlaswiki κε ηέηνην ηξφπν ψζηε νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηφ 
λα κπνξνχλ ζπλεξγαηηθά θαη κε γξακκηθά λα νηθνδνκνχλ ην πεξηερφκελφ ηνπ θαη λα ελεξγν-
πνηείηαη έηζη έλα δηαδξαζηηθφ πεξηβάιινλ ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο. Σαπηφρξνλα γηα εκάο 
ππάξρεη εδψ εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ θαη ζπιιέγνπκε δεδνκέλα γηα ηνλ ηξφπν πνπ νη εθπαη-
δεπηηθνί πνπ ζπκκεηέρνπλ αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο, κε εκάο ηνπο ζρεδηαζηέο-
δηεπθνιπληέο θαη κε ην ίδην ην πεξηβάιινλ ηνπ atlaswiki. Σν ζεκαληηθφ γηα καο είλαη λα αλη-
ρλεπηεί ην πνζνζηφ ηεο αιιειεπίδξαζεο θαη ηεο ζπκκεηνρήο, θαζψο επίζεο ε θηιηθφηεηα ηνπ 
ρψξνπ θαη ε δπλαηφηεηα επέθηαζήο ηνπ θαη ζε άιιεο εθαξκνγέο ζηελ εθπαίδεπζε ησλ εθπαη-
δεπηηθψλ ζηε δηδαζθαιία ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ. Σν atlaswiki θηινδνμεί λα βγάιεη απφ ηελ 
απνκφλσζε ηνπο ηνπο κειινληηθνχο θαη ελ ελεξγεία δαζθάινπο θαη δαζθάιεο θαη λα δεκη-
νπξγήζεη κηα θνηλφηεηα κάζεζεο κε πην δηαθαλή νηθνδφκεζε γλψζεο, δίλνληαο ηελ επθαηξία 
ζηνπο ζπκκεηέρνληεο λα αλαδείμνπλ θαη λα εμειίμνπλ ηηο πξαγκαηηθέο ηνπο πξνζδνθίεο θαη 
δπλαηφηεηεο ζρεηηθά κε ηε κάζεζε ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ θαη φρη λα αμηνινγεζνχλ απφ 
ηειηθέο εμεηάζεηο ή εξγαζίεο. 

Δίλαη γλσζηφ φηη κηα θνηλφηεηα κάζεζεο παξέρεη άκεζε γλσζηηθή θαη θνηλσλην-ζπλεξγαηηθή 
ππνζηήξημε γηα ηηο πξνζπάζεηεο θαζελφο αλεμάξηεηα κέινπο ηεο νκάδαο (Bransford, Brown, 
& Cocking 2000) θαη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην atlaswiki κνηξάδνληαη ηελ ππεπ-
ζπλφηεηα ηνπ ζθέθηνκαη θαη θάλσ: επηκεξίδνπλ ηελ λνεηηθή δξάζε, έηζη ψζηε λα κελ πέθηεη 
ζηνλ θαζέλα μερσξηζηά ην βάξνο  ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ζπλνιηθνχ εγρεηξήκαηνο. Μηα ηέηνηα 
θνηλφηεηα κάζεζεο κπνξεί λα απνηειέζεη έλα πνιπδχλακν εξγαιείν γηα ηελ νηθνδφκεζε 
επηζηεκνληθψλ ελλνηψλ ρξεζηκνπνηψληαο ην atlaswiki ζαλ έλαλ ζπλεξγαηηθφ ρψξν έξεπλαο, 
αληαιιαγήο ηδεψλ, δεκηνπξγίαο θαη ζπγγξαθήο ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο. 
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