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Εισαγωγή 
Η παρούσα εργασία αφορά στην παρουσίαση διαθεµατικής προσέγγισης της διδακτικής 

ενότητας «∆ιάστηµα» του σχολικού βιβλίου της ΣΤ’ τάξης «Ερευνώ και Ανακαλύπτω», µε 
κείµενο επιστηµονικής φαντασίας, η οποία πραγµατοποιήθηκε σε µαθητές ΣΤ’ ∆ηµοτικού. 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται µια έντονη αύξηση του ενδιαφέροντος για την συµβολή 
της Λογοτεχνίας και συγκεκριµένα για την επιστηµονική φαντασία στη ∆ιδασκαλία των 
Φυσικών Επιστηµών (Westcott, W. and Spell, E.,1999, Lake J-A., 2000, Wilson D. & Bowen Z., 
2001, Dimock C. & Wald P.,2002, Akins, A. & Akerson, V.,2002), ως µέσο επικοινωνίας των 
µαθητών µε τις επιστηµονικές έννοιες, ιδέες µεθόδους, στο πλαίσιο της κοινωνικο-πολιτιστικής 
προσέγγισης (social cultural) της επιστηµονικής εκπαίδευσης (Lemke L., 2001,Wilson & Bowen, 
2001, 1999, Solano-Flores & Barber N., 2001 ).  

Η µελέτη και η ανάλυση κειµένων επιστηµονικής φαντασίας, από τους µαθητές, αποτελεί 
τη βάση διδακτικών διαθεµατικών προσεγγίσεων που εφαρµόζονται σε όλες τις βαθµίδες της 
εκπαίδευσης (Fleming & Scruggs 1996, De Craff 1997, Dubeck, L.,1998,  Lebofsky 2003, 
Fraknoi 2003, Brake & Thornton 2003) κυρίως στην Ευρώπη και στις Η.Π.Α. καθώς και των 
ερευνητικών προσπαθειών που γίνονται διεθνώς µε στόχο τη διασύνδεση της σύγχρονης έρευνας 
στις Φυσικές Επιστήµες µε την εκπαίδευση (ASP 2003, SETI 2003, NASA 2004).  

Στη συγκεκριµένη διδακτική ενότητα η οποία καλύπτει  3 διδακτικές ώρες (2 ώρες από το 
µάθηµα της Γλώσσας και 1 ώρα από το µάθηµα της Φυσικής), οι µαθητές διαβάζουν, αναλύουν 
το κείµενο «Αναφορά για τον Πλανήτη 3» του Άρθουρ Κλαρκ, απαντούν σε ερωτήµατα, 
καταγράφουν σε διαµορφωµένο φύλλο και τέλος γράφουν τις δικές τους αναφορές-ιστορίες. 

Η επιλογή του συγκεκριµένου κειµένου έγινε µε βάση τα εξής κριτήρια:  
α) Ο Arthur Clarke, εκτός του ότι θεωρείται ένας από τους µεγαλύτερους συγγραφείς 

επιστηµονικής φαντασίας, έχοντας σπουδάσει φυσική και µαθηµατικά ο ίδιος εκφράζει στα έργα 
του σχεδόν θρησκευτικό πάθος µπροστά στο θαύµα της επιστήµης κατά συνέπεια η επιστήµη και 
η επιστηµονική κοινότητα παρουσιάζονται µε θετικό τρόπο. 

β) Το κείµενο αναφέρεται σε έννοιες της Φυσικής, επιστηµονικές παρατηρήσεις, 
υποθέσεις, φυσικά φαινόµενα, επιστηµονικά όργανα που άπτονται της  αναφερόµενης ενότητας 
«∆ιάστηµα» γεγονός που βοηθάει στη διασύνδεση του κειµένου µε τις επιµέρους ενότητες. 

γ) Παρόλο που πρόκειται για κείµενο επιστηµονικής φαντασίας και µάλιστα ανήκει στο 
είδος της «σκληρής επιστηµονικής φαντασίας», δεν οδηγεί σε παρανοήσεις από µέρους των 
µαθητών. 

δ) Αναφέρεται στην ύπαρξη των εξωγήινων όντων (αρειανών) µε πολύ θετικό τρόπο αφού 
στην ουσία πρόκειται για το «καθρέφτισµα» της γήινης επιστηµονικής κοινότητας. 

ε) Το κείµενο είναι µικρό, πρόκειται για σύντοµη αφήγηση, και αυτό διευκολύνει στην 
διαχείριση του διδακτικού χρόνου. 

Μεθοδολογία – Υλοποίηση 
Η διδασκαλία πραγµατοποιήθηκε στο  ένα από τα δύο τµήµατα της ΣΤ’ τάξης του 16ου 

∆ηµοτικού Σχολείου Αθηνών σε σύνολο 17 µαθητών. Οι 9 µαθητές είναι παιδιά οικονοµικών 
µεταναστών και παρουσιάζουν δυσκολίες στην ελληνική γλώσσα. 



Οι µαθητές χωρίστηκαν σε τρεις οµάδες των τεσσάρων ατόµων και µία των πέντε ατόµων, 
για να µπορέσουν να διευκολυνθούν οι µαθητές που δυσκολεύονται στην κατανόηση της 
ελληνικής γλώσσας. 

Οι µαθητές διαβάζουν το κείµενο-διήγηµα, γίνεται επεξήγηση των δυσνόητων σηµείων 
καθώς και των άγνωστων λέξεων και στη συνέχεια  καταγράφουν τα στοιχεία του αφηγηµατικού  
περιεχοµένου, το οποίο λόγω της ιδιαιτερότητας του κειµένου αφορά κυρίως στο σκηνικό-
σκηνογραφία: το χωροχρονικό πλαίσιο µέσα στον οποίο τοποθετούνται οι χαρακτήρες και η 
πλοκή, το γενικότερο περιβάλλον και τις συνθήκες που αφορούν στην αφήγηση (Παπαντωνάκης, 
2001). Τα στοιχεία αυτά θα τους βοηθήσουν στη συγκρότηση του δοµικού σχήµατος του 
κειµένου ή σχήµατος πλοκής, το οποίο βοηθά τον αναγνώστη να οργανώνει τις πληροφορίες του 
(Ματσαγγούρας, 2001). Η καταγραφή των στοιχείων του σχήµατος πλοκής  του κειµένου βοηθά, 
επίσης, τους µαθητές να διακρίνουν αν πρόκειται για επιστηµονικό ή για λογοτεχνικό κείµενο 
καθώς και στην κατανόηση του ίδιου του αφηγήµατος.  

Ακολουθεί ολιγόλεπτη συζήτηση στην τάξη για την επιστηµονική φαντασία και τον 
Άρθουρ Κλαρκ όπου οι µαθητές πληροφορούνται ότι δεν είναι µόνο ένας από τους µεγαλύτερους 
συγγραφείς επιστηµονικής φαντασίας αλλά και φυσικός, ο οποίος έχει συµµετάσχει σε 
επιστηµονικά ερευνητικά προγράµµατα.  

Ακολούθως οι µαθητές αναλύουν και καταγράφουν, σε διαµορφωµένο φύλλο, τα στοιχεία 
του «επιστηµονικού πλαισίου» του κειµένου. Με τον όρο «επιστηµονικό πλαίσιο» εννοούµε τα 
στοιχεία, τα οποία χρησιµοποιεί ο συγγραφέας (επιστηµονικές έννοιες, επιστηµονικά όργανα 
καθώς και τις υποθέσεις – αναφορές) για να καταστήσει το κείµενό του αληθοφανές και 
λογικοφανές.  

- Καταγραφή των µέσων (τηλεσκόπια, φασµατοσκόπιο) µε τα οποία πραγµατοποιούν οι 
αρειανοί τις παρατηρήσεις τους για τον πλανήτη Γη. Χρόνος παρατήρησης. Προβλήµατα που 
αντιµετωπίζουν κατά την παρατήρησή τους. Μελλοντικοί τρόποι εξερεύνησης της Γης και των 
άλλων πλανητών του ηλιακού συστήµατος . 

- Καταγραφή των στοιχείων του κειµένου για τους πλανήτες Γη και Άρη όσον αφορά: 
• Απόσταση από τον ήλιο, µέγεθος – βαρύτητα , δορυφόροι των πλανητών. 
• Ανάγλυφο και σύσταση εδάφους. Ύπαρξη νερού, παγετώνες, βουνά. 
• Σύσταση της ατµόσφαιρας.   
• Κλιµατολογικές συνθήκες. 
• Πανίδα και χλωρίδα. 

Στη διαδικασία καταγραφής των στοιχείων για τη Γη, ζητάµε από τους µαθητές να 
σηµειώνουν στο κείµενο και την αιτιολόγηση – επιχειρήµατα των αρειανών για τα αναφερόµενα 
µε σκοπό τη νοηµατική εµβάθυνση του κειµένου. Με την αναζήτηση των παραδοχών και 
συνεπαγωγών του κειµένου προωθείται το επίπεδο κατανόησης πέρα από τα εµφανή και 
επιφανειακά στοιχεία, επίσης οι µαθητές έρχονται σε επαφή µε την ανάπτυξη των συλλογισµών 
και προβληµατισµών της επιστηµονικής κοινότητας  για τον Φυσικό Κόσµο, µέσα από τους 
συλλογισµούς της αρειανής επιστηµονικής κοινότητας.  

Στη συνέχεια καλούνται οι µαθητές, σύµφωνα πάντα µε τις γνώσεις τους,  να 
παρουσιάσουν ποια από τα στοιχεία αυτά  ισχύουν στην πραγµατικότητα , ποια όχι και ποια δεν 
γνωρίζουν αν ισχύουν και µε ποιον τρόπο σκοπεύουν να τα εξακριβώσουν ή να τα 
επαληθεύσουν, εστιάζοντας στα στοιχεία εκείνα για τα οποία υπάρχουν αναφορές στο σχολικό 
εγχειρίδιο, ώστε να προβούν στις απατούµενες διασυνδέσεις. Αναφέρουµε, επίσης, ότι οι 
µαθητές έχουν διδαχτεί σε προηγούµενη τάξη τη Σύσταση του Ατµοσφαιρικού Αέρα, το Κλίµα 
καθώς και για την Πανίδα και Χλωρίδα. 



Στη φάση αυτή ζητάµε από τους µαθητές  από τους µαθητές να αναπτύξουν προφορικά τον 
προβληµατισµό τους στο εξής ερώτηµα : Γιατί θεωρείται ότι ο Άρθουρ Κλαρκ, ο οποίος είναι 
φυσικός, αναφέρει λάθος στοιχεία για τον πλανήτη µας στο κείµενο;  

Τέλος, ζητάµε από τους µαθητές να γράψουν τη δική τους ιστορία – αναφορά για κάποιον 
από τους πλανήτες του ηλιακού µας συστήµατος, χρησιµοποιώντας το βιβλίο τους ως πηγή για 
τα στοιχεία εκείνα που θα χρησιµοποιήσουν για να καταστήσουν αληθοφανή και λογικοφανή τη 
δική τους ιστορία. Η δραστηριότητα αυτή επιτρέπει στα παιδιά να εκφραστούν µέσω του 
δηµιουργικού γραψίµατος και συντελεί στην ανάπτυξη ενδιαφέροντος για την µελέτη του 
σχολικού εγχειριδίου αλλά και για την περαιτέρω µελέτη των προαναφερόµενων θεµάτων. 
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