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Θεωρητικό πλαίσιο 

Τα τελευταία χρόνια, πολλές συζητήσεις και έρευνες έχουν διεξαχθεί για την επίδραση της 

επιστήµης του τύπου στη τυπική εκπαίδευση (Pellenchia 1997, Hutton 1996, Wellington 

1991). Είναι γεγονός, ότι το περιεχόµενο των άρθρων επιστήµης και τεχνολογίας, που 

δηµοσιεύονται στο τύπο, δεν συµβαδίζει πάντοτε µε τις ανάγκες του αναλυτικού 

προγράµµατος, ούτε ότι η επιστήµη του τύπου έχει τους ίδιους στόχους µε την επιστήµη του 

σχολείου (Halkia 2003, Hutton 1996). Επιπλέον ο τύπος χρησιµοποιεί διαφορετικούς κώδικες 

επικοινωνίας από τους συγγραφείς εκπαιδευτικού υλικού στα πλαίσια της τυπικής 

εκπαίδευσης. Η επιστηµονική γλώσσα της τυπικής εκπαίδευσης τις περισσότερες φορές 

διακρίνεται για το σχετικά υψηλό επίπεδο αφαίρεσης και το µαθηµατικό φορµαλισµό (Lemke 

1990 p.155, Parkinson and Adendorff 2004), ενώ την ίδια ώρα ο τύπος χρησιµοποιεί ως µέσο 

έκφρασης την αφήγηση. Το γεγονός ότι οι µαθητές είναι εξοικειωµένοι µε τις συµβάσεις της 

αφήγησης αποτελεί σηµαντικό παράγοντα για την διαδικασία της µάθησης (Lemke, 1990, 

p.108-109). Σύµφωνα µε τους Dimopoulos and Koulaidis (2003), τα άρθρα επιστήµης και 

τεχνολογίας θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν µόνο συµπληρωµατικά ως προς το ήδη 

χρησιµοποιούµενο υλικό για την διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών. Η χρήση τους δε, θα 

είχε αξία µόνο αν γινότανε προσεκτικά και µε κριτική επιλογή (Halkia 2003, Wellington 

1991), µε βάση συγκεκριµένα κριτήρια αξιολόγησης.  

Οι έρευνες στην Ελλάδα καθώς και σε άλλες χώρες έχουν δείξει ότι οι µαθητές της 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης θεωρούν το µάθηµα της Φυσικής ως ένα από τα δυσκολότερα 

και λιγότερα ελκυστικά µαθήµατα του σχολικού προγράµµατος (Halkia & Karanicas 1999). 

Την ίδια ώρα τα έντυπα ΜΜΕ δηµοσιεύουν σε τακτικά χρονικά διαστήµατα εκλαϊκευτικό 

υλικό επιστήµης και τεχνολογίας (άρθρα, ειδικά ένθετα και DVD). Αυτό το υλικό φαίνεται να 

χαίρει της εκτίµησης του αναγνωστικού κοινού (Halkia 2003), µέρος του οποίου αποτελούν 

και οι µαθητές (Hutton 1996). Σύµφωνα µε τους ερευνητές Halkia, Malamitsa & Theodoridou 

(2001), οι µαθητές θεωρούν ότι ο συγκεκριµένος τρόπος παρουσίασης των Φ.Ε. και της 

Τεχνολογίας από τα ΜΜΕ είναι περισσότερο ελκυστικός, ενδιαφέρων και κατανοητός από τα 

αντίστοιχα κείµενα των σχολικών τους εγχειριδίων. Το ερώτηµα που τίθεται είναι εάν ο 

συγκεκριµένος τρόπος παρουσίασης των Φ.Ε. και της Τεχνολογίας µπορεί να αξιοποιηθεί στα 

πλαίσια της τυπικής εκπαίδευσης και να επιφέρει αλλαγή στη στάση των µαθητών.   

Στόχος της παρούσης έρευνας είναι να διερευνήσει την δυνατότητα και τους τρόπους µε τους 

οποίους οι εκπαιδευτικοί θα µπορούσαν να αξιοποιήσουν το υλικό αυτό στη διδασκαλία των 

Φυσικών Επιστηµών.   

Το ερευνητικό ερώτηµα που τίθεται σε αυτή την έρευνα είναι εάν τα εκλαϊκευτικό υλικό 

επιστήµης και τεχνολογίας που παρουσιάζεται στα ΜΜΕ, θα µπορούσε να αξιοποιηθεί ως 

βοηθητικό διδακτικό υλικό στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών στη ∆ευτεροβάθµια 

Εκπαίδευση παράλληλα προς την ύλη, όπως αυτή καθορίζεται από το αναλυτικό πρόγραµµα. 

Ειδικότερα τα ερωτήµατα που τίθενται είναι: 

1. Βάσει ποίων κριτηρίων αξιολόγησης οι εκπαιδευτικοί θα επιλέγουν κάθε φορά (από 

τα ΜΜΕ) το υλικό που τους χρειάζεται για τη διδασκαλία τους; 
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2. Με ποιους τρόπους µπορεί να γίνει ο µετασχηµατισµός του υλικού αυτού σε 

εκπαιδευτικό υλικό; 

Μεθοδολογία 

Τα βήµατα που ακολουθήθηκαν στη µεθοδολογία ήσαν τα ακόλουθα: 

1. ∆ιαµορφώθηκαν κριτήρια αξιολόγησης των άρθρων επιστήµης και τεχνολογίας που 

συναντώνται στα ΜΜΕ όσον αφορά την δυνατότητα µετασχηµατισµού τους σε 

εκπαιδευτικό υλικό. 

2. Με βάση τα παραπάνω κριτήρια έγινε επιλογή άρθρων, τα οποία και ταξινοµήθηκαν 

σύµφωνα µε τα θέµατα που παρουσιάζουν και τους διδακτικούς στόχους που ίσως 

εξυπηρετούν.  

3. Κατασκευάστηκε “οδηγός αξιοποίησης των άρθρων επιστήµης και τεχνολογίας στη 

διδασκαλία των Φ.Ε.”  για χρήση εκ µέρους των εκπαιδευτικών. 

4. Επελέγησαν µερικά άρθρα σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα κριτήρια και µε βάση τον 

προαναφερθέντα “οδηγό” σχεδιάστηκε φύλλο εργασίας µε την χρήση αποσπασµάτων 

από αυτά τα άρθρα. 

5. ∆ιεξήχθη πιλοτική εφαρµογή.  

Αποτελέσµατα – ανάλυση αποτελεσµάτων 

Η δηµιουργία οδηγού µε τα κριτήρια αξιολόγησης του έντυπου εκλαϊκευτικού υλικού όπως 

παρουσιάζεται στα ΜΜΕ, κινήθηκε γύρω από δύο άξονες:  

1. ελήφθησαν υπόψη παράγοντες όπως η αξιοπιστία και η εγκυρότητα της πηγής και  

2. η εκπαιδευτική αξία του υλικού.  

Τα ερωτήµατα για την αξιοπιστία και εγκυρότητα της πηγής σχετίζονται µε το εάν 

αναφέρεται ο συγγραφέας του άρθρου, εάν το περιεχόµενο του άρθρου αποτελεί περιγραφή 

γεγονότων, αναφορά πειραµατικών ή ερευνητικών δεδοµένων, περιγραφή τεχνολογικών 

επιτευγµάτων ή προσωπική άποψη του συγγραφέα, και εάν η πληροφορία που παρατίθεται 

διασταυρώνεται µε την πληροφόρηση για το ίδιο θέµα από άλλες πηγές. Οι κυριότεροι 

παράγοντες που κρίνουν την αξία του υλικού για την διδασκαλία είναι η σχέση του 

περιεχοµένου του µε το αναλυτικό πρόγραµµα, ο βαθµός επεξήγησης των εννοιών που 

παρουσιάζονται, η σύνδεση του περιεχοµένου µε την καθηµερινή ζωή, η χρήση κώδικα 

επικοινωνίας (γλώσσα και εικόνες) που να είναι συµβατός µε τη νοητική ηλικία των µαθητών 

και η δυνατότητα µετασχηµατισµού του σε γνώση για σχολική χρήση.   

Με βάση τα παραπάνω κριτήρια το υλικό ταξινοµήθηκε σε πέντε κατηγορίες ανάλογα µε το 

εάν: α) διαπραγµατεύεται επιστηµονικές θεωρίες, β) αναλύει φυσικά φαινόµενα γ) αναλύει 

εφαρµογές σύνθετων εννοιών – και εφαρµογές της τεχνολογίας που επηρεάζουν άµεσα την 

καθηµερινότητα των πολιτών, δ) περιγράφει πειράµατα κατά τρόπο που να είναι συνδεδεµένα 

µε την καθηµερινή ζωή, και ε) αναφέρεται σε επιστηµονικές διαδικασίες και µεθόδους. 

Ο “οδηγός αξιοποίησης των άρθρων επιστήµης και τεχνολογίας στη διδασκαλία των Φ.Ε.” που 

κατασκευάστηκε αποτελείται από δύο µέρη: Το πρώτο µέρος περιλαµβάνει, αφενός µεν, τους 

λόγους για τους οποίους το συγκεκριµένο υλικό θα ήταν χρήσιµο για την διδασκαλία, 

αφετέρου δε, οδηγίες για το πώς ένας εκπαιδευτικός θα µπορούσε να το αξιοποιήσει στη 

σχολική τάξη. Το δεύτερο µέρος αποτελείται από φύλλο εργασίας το οποίο αξιοποιεί 

διδακτικά τα συγκεκριµένο υλικό. 

Για την πιλοτική εφαρµογή κατασκευάστηκε φύλλο εργασίας µε βάση τον προαναφερθέντα 

“οδηγό”. Το άρθρο που επελέγη ήταν «Ελεύθερη πτώση από το διάστηµα: ∆ύο ανταγωνιστές 

πιστεύουν πως µπορούν να επιβιώσουν» των Bruce Grierson & Rob Gannon δηµοσιευµένο 

στο Popular Science στο τεύχος του Ιανουαρίου 2003 (Ελληνική έκδοση). Από το 

συγκεκριµένο άρθρο χρησιµοποιήθηκαν αποσπάσµατα που θεωρήθηκε ότι είτε εγείρουν το 

ενδιαφέρον των µαθητών (αφήγηση) ή περιγράφουν το φαινόµενο (εικόνα νοητικής 

οργάνωσης) ή παρέχουν δεδοµένα προς διδακτική αξιοποίηση. Το συγκεκριµένο άρθρο 

κρίθηκε κατάλληλο για διδακτική αξιοποίηση σε επαναληπτικό µάθηµα της Φυσικής Α΄ 
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Λυκείου διότι καλύπτει τις ενότητες Ευθύγραµµη κίνηση, ∆υναµική σε µία διάσταση και 

Βαρύτητα.  

Το δείγµα της έρευνας αποτελείτο από οκτώ µαθητές (δύο οµάδες), της Α΄ τάξης Ενιαίου 

Λυκείου. Η πιλοτική εφαρµογή πραγµατοποιήθηκε µέσα σε δύο διδακτικές ώρες. Την πρώτη 

ώρα, οι µαθητές εργάσθηκαν σύµφωνα µε το ειδικά σχεδιασµένο φύλλο εργασίας και την 

δεύτερη ώρα αξιολόγησαν το µάθηµα στο οποίο µετείχαν. Για την αξιολόγηση συνδυάστηκε 

η µέθοδος του γραπτού ερωτηµατολογίου και της συνέντευξης. 

Η ανάλυση περιεχοµένου του ερωτηµατολογίου και της συνέντευξης απεκάλυψε τα 

ακόλουθα σηµεία: 

• Οι µαθητές πιστεύουν ότι το µάθηµα που βασίζεται σε άρθρα επιστήµης είναι 

περισσότερο ενδιαφέρον, ευχάριστο και κατανοητό σε σχέση µε το µάθηµα όπως 

συνήθως γίνεται µε βάση το σχολικό εγχειρίδιο. Επεσήµαναν δε το γεγονός ότι το 

συγκεκριµένο µάθηµα τους παρείχε γνώσεις µε νόηµα, πέρα από τα στενά πλαίσια της 

διδασκαλίας µε βάση το σχολικό εγχειρίδιο.  

• Οι περισσότεροι, επίσης, µαθητές εντυπωσιάσθηκαν µε την εικόνα νοητικής οργάνωσης 

και τα αφηγηµατικά στοιχεία του άρθρου, ενώ δυσκολεύτηκαν από την παράγραφο που 

περιείχε άγνωστη (για τους µαθητές) επιστηµονική ορολογία. Το γεγονός, επίσης, ότι το 

άρθρο, αφενός µεν, αναφερότανε σε πραγµατικές (ύπαρξη της αντίστασης του αέρα) και 

όχι ιδανικές (όπως οι δραστηριότητες των σχολικών εγχειριδίων) καταστάσεις, αφετέρου 

δε, ότι τα δεδοµένα για την επίλυση των δραστηριοτήτων έπρεπε να αναζητηθούν µέσα 

στο κείµενο ή στη εικόνα, δηµιούργησε αισθήµατα ανασφάλειας σε µερίδα µαθητών.  

• Η πλειοψηφία των µαθητών ήταν της άποψης ότι η χρήση άρθρων εκ µέρους των 

συγγραφέων των σχολικών εγχειριδίων θα τα καθιστούσε (τα σχολικά εγχειρίδια) 

περισσότερο ενδιαφέροντα και ευχάριστα, τα δε παραδείγµατα που αναφέρονται στα 

φυσικά φαινόµενα µε την χρήση των άρθρων επιστήµης και τεχνολογίας θα ήταν 

περισσότερο αληθοφανή.  

Συµπεράσµατα 

Η ανάλυση των αποτελεσµάτων της πιλοτικής έρευνας απεκάλυψε ότι χρήση των άρθρων 

επιστήµης ως εκπαιδευτικού υλικού ίσως θα µπορούσε να αποβεί ωφέλιµη για την 

διδασκαλία των φυσικών επιστηµών. Η ανάλυση περιεχοµένου των απαντήσεων των 

µαθητών απεκάλυψε ότι οι περισσότεροι µαθητές εκτιµούν την χρήση της επιστήµης του 

τύπου στη διδασκαλία των Φ.Ε.. Πιστεύουν ότι τα άρθρα επιστήµης και τεχνολογίας είναι 

περισσότερο κατανοητά και ευχάριστα από τα αντίστοιχα κείµενα των σχολικών εγχειριδίων 

και παρέχουν πληροφορίες µε νόηµα, που εγείρουν την περιέργεια των µαθητών και 

ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα τους.  

Ο µετασχηµατισµός των άρθρων επιστήµης και τεχνολογίας σε εκπαιδευτικό υλικό ίσως θα 

βοηθούσε προς την κατεύθυνση της ένταξης της διδασκαλίας των Φ.Ε. µεταξύ των πλέον 

ευχάριστων, ενδιαφερόντων και κατανοητών µαθηµάτων του Αναλυτικού Προγράµµατος. 

Είναι σηµαντικό να τονιστεί ότι το υλικό αυτό θα πρέπει να επιλέγεται µε βάση συγκεκριµένα 

κριτήρια αξιολόγησης ώστε να είναι συµβατό µε το Αναλυτικό Πρόγραµµα και την νοητική 

ηλικία των µαθητών. Επίσης η κατάλληλη χρήση του υλικού αυτού στη διδασκαλία των Φ.Ε. 

ίσως να βοηθούσε τους µαθητές να κατανοήσουν το δηµόσιο διάλογο περί επιστήµης, να 

αποκτήσουν την ικανότητα να κρίνουν το υλικό (άρθρα και DVD) που αφορά την επιστήµη 

και την τεχνολογία και να διαµορφώσουν θετική στάση έναντι των φυσικών επιστήµων. 
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