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Το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Διδασκαλίας των Φυσικών
Επιστημών (ΙΦΔΦΕ) πραγματοποιήθηκε το 2001 στη Θεσσαλονίκη και έκτοτε αποτελεί
διαθεματικό

σημείο

αναφοράς

για

ερευνητές,

φοιτητές

και

εκπαιδευτικούς

που

δραστηριοποιούνται τόσο στα ακαδημαϊκά πεδία της Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Διδακτικής
των Φυσικών Επιστημών, όσο και στο σχολείο, διερευνώντας τις δυνατότητες
συνευρέσεων και συνεργασιών μεταξύ των ανθρώπων που υπηρετούν τους χώρους
αυτούς. Τα δυο τελευταία συνέδρια (6ο και 7ο) πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια ή
παράλληλα με σχετικά διεθνή συνέδρια (11th International History, Philosophy and Science
Teaching Conference στη Θεσσαλονίκη και 5th International Conference of the European
Society of History of Science στην Αθήνα) φέρνοντας σε άμεσο διάλογο Έλληνες και
ξένους ερευνητές και εκπαιδευτικούς.
Το 2014, το 8ο συνέδριο ΙΦΔΦΕ (επανα)θέτει το βασικό ερευνητικό και εκπαιδευτικό
ερώτημα που απασχολεί τη συγκεκριμένη κοινότητα, δηλαδή το αν και με ποιους τρόπους
η Ιστορία και η Φιλοσοφία των φυσικών επιστημών είναι δυνατόν να συμβάλλει στην
αναβάθμιση της διδασκαλίας τους στις διάφορες εκπαιδευτικές βαθμίδες, στην
υποβοήθηση της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών καθώς και στην αποτελεσματική
επικοινωνία των φυσικών επιστημών στο ευρύ κοινό σε χώρους άτυπης και μη τυπικής
εκπαίδευσης (μουσεία επιστημών και τεχνολογίας, τύπος, τηλεόραση και διαδίκτυο,
εκδόσεις, εκπαίδευση εκτός σχολείου). Απ’ την άλλη μεριά παραμένουν ισχυρές οι θέσεις
ερευνητών και εκπαιδευτικών, από την εποχή ακόμη που ο T. Kuhn διατύπωσε σχετικές
απόψεις, που επισημαίνουν τους κινδύνους στρέβλωσης της Ιστορίας των φυσικών
επιστημών κατά το μετασχηματισμό της σε εκπαιδευτικό υλικό. Πώς εξελίσσεται η διαμάχη
αυτή και ποια μορφή λαμβάνει στον ελληνικό χώρο; Πώς εξελίσσεται διεθνώς και στην
Ελλάδα η έρευνα και διδασκαλία στο χώρο αυτό; Ιδιαίτερα στον ελληνικό χώρο, στον
οποίο συγκυριακά αναπτύχθηκαν κατά καιρούς φιλόδοξες και καινοτόμες προσπάθειες,
υπάρχουν ρεύματα έρευνας ή/και πρακτικές που να συστηματοποιούν την ήδη
υπάρχουσα εμπειρία και να καλλιεργούν νέες μεθοδολογίες σχεδιασμού και ανάπτυξης
σχετικού εκπαιδευτικού υλικού;
Παράλληλα, στο συνέδριο φιλοξενούνται εργασίες που αναφέρονται σε όλες τις πλευρές
της πολιτισμικής διάστασης της επιστημονικής γνώσης στις τυπικές και μη τυπικές μορφές
εκπαίδευσης. Οι σχέσεις της σχολικής ή εκλαϊκευμένης επιστημονικής γνώσης με
προβλήματα της καθημερινής ζωής, με τεχνολογικά ζητήματα, με περιβαλλοντικά θέματα
1

και με δραστηριότητες των τεχνών αποτελούν χαρακτηριστικά στοιχεία αυτής της
διάστασης και πιθανά αντικείμενα πραγμάτευσης των εργασιών αυτών. Υφίσταται διεθνώς
και στην Ελλάδα ένα ερευνητικό ρεύμα ή/και πρακτικές διδασκαλίας και εκλαΐκευσης της
πολιτισμικής διάστασης της επιστημονικής γνώσης; Η ανάδειξη της πολιτισμικής
διάστασης της επιστημονικής γνώσης στο σχολείο και στη μη τυπική εκπαίδευση μπορεί
να συμβάλλει στον επαναπροσδιορισμό των σχέσεων ανάμεσα στις φυσικές επιστήμες και
τον πολιτισμό, δεδομένου ότι οι σχέσεις αυτές φαίνεται να έχουν διαρραγεί πλήρως στη
σύγχρονη εποχή μας;
Το συνέδριο απευθύνεται σε ερευνητές της ιστορίας, φιλοσοφίας και διδακτικής των
φυσικών επιστημών και συναφών επιστημών, σε εκπαιδευτικούς και στελέχη της
εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων, σε επαγγελματίες της επικοινωνίας της εικόνας και της
κουλτούρας (δημοσιογράφους, στελέχη μουσείων), σε φοιτητές παιδαγωγικών ή άλλων
πανεπιστημιακών τμημάτων που ενδιαφέρονται για την διάδοση των φυσικών επιστημών
στην κοινωνία και την εκπαίδευση, καθώς και στο ευρύ κοινό που ενδιαφέρεται για τα
σχετικά ζητήματα και αποτελεί τον αποδέκτη της προσπάθειας για τη δημόσια κατανόηση
της επιστήμης.
Τα κείμενα που συγκροτούν τον παρόντα τόμο έχουν ταξινομηθεί σε τέσσερεις θεματικές
ενότητες. Σε κάθε ενότητα, τα κείμενα έχουν τοποθετηθεί κατ’ αλφαβητική σειρά των
ονομάτων των πρώτων συγγραφέων. Οι ενότητες αυτές είναι οι εξής:
Α. Ερευνητικές δραστηριότητες σχετικές με την Ιστορία και Φιλοσοφία των φυσικών
επιστημών καθώς και με την εισαγωγή στοιχείων τους στην τυπική ή μη τυπική εκπαίδευση
των φυσικών επιστημών.
Β. Αναπτυξιακές προτάσεις σχετικές με την εισαγωγή στοιχείων Ιστορίας και Φιλοσοφίας
των φυσικών επιστημών στη διδασκαλία στην τυπική ή μη τυπική εκπαίδευση των
φυσικών επιστημών καθώς και στα προγράμματα εκπαίδευσης / επιμόρφωσης
εκπαιδευτικών.
Γ. Ερευνητικές δραστηριότητες ή/και αναπτυξιακές προτάσεις στην τυπική ή μη τυπική
εκπαίδευση των φυσικών επιστημών σχετικές με το αντικείμενο "Φυσικές επιστήμες,
Κοινωνία, Τεχνολογία και Περιβάλλον".
Δ. Ερευνητικές δραστηριότητες ή/και αναπτυξιακές προτάσεις διδασκαλίας στην τυπική ή
μη τυπική εκπαίδευση των φυσικών επιστημών σχετικές με το αντικείμενο "Τέχνη και
φυσικές επιστήμες".
Ορισμένα κείμενα που δεν περιλαμβάνονται στον τόμο αυτό θα εκδοθούν σε ειδικό
αφιέρωμα που προγραμματίζει για το 2015 το περιοδικό Review of Science, Mathematics
and ICT Education που εκδίδει το Εργαστήριο Διδακτικής των Θετικών Επιστημών του
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ΤΕΕΑΠΗ Παν/μίου Πατρών. Η πρόσβαση στην ηλεκτρονική έκδοση αυτών των κειμένων
είναι ελεύθερη.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλες και όλους τις/τους συμμετέχουσες/-οντες ως
συγγραφείς σ’ αυτόν τον τόμο καθώς και όλα εκείνα τα μέλη της επιστημονικής επιτροπής
του συνεδρίου που εργάστηκαν με επαγγελματική συνέπεια κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας κρίσης των εργασιών που υποβλήθηκαν στο συνέδριο. Ευχαριστώ, επίσης,
όλα τα μέλη της οργανωτικής επιτροπής του συνεδρίου, και ιδιαίτερα τις μεταπτυχιακές
φοιτήτριες του ΤΕΕΑΠΗ Ε. Βαλανίδου, Ε. Παναγιώτου, Δ. Νούση και Σ. Λάτση οι οποίες
έλαβαν μέρος στην επιμέλεια των κειμένων. Πολλές ευχαριστίες, τέλος, στους εξαιρετικούς
ανθρώπους του εκδοτικού Οίκου ‘Ίων’ που σε εποχές δύσκολες μας χορήγησε την έκδοση
των Πρακτικών.
Καλή ανάγνωση.
Δημήτρης Κολιόπουλος
Καθηγητής Διδακτικής και Μουσειολογίας ΦΕ
ΤΕΕΑΠΗ Παν/μίου Πατρών
Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής
Πάτρα, Νοέμβριος 2014
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Θεματική Ενότητα Α
Ερευνητικές δραστηριότητες σχετικές με την Ιστορία και Φιλοσοφία
των φυσικών επιστημών καθώς και με την εισαγωγή στοιχείων
τους στην τυπική ή μη τυπική εκπαίδευση των φυσικών επιστημών

Η αναθεώρηση πεποιθήσεων για την όραση στη διδασκαλία και στην
Ιστορία της Επιστήμης
Χ. Ανδρέου, Φυσικός ME, Υποψ. Διδάκτορας, Πανεπιστήμιο Κύπρου
Α. Ραφτόπουλος, Kαθηγητής, Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου
Εισαγωγή
Η βιβλιογραφία για τις ιδέες των μαθητών για το φως και την όραση δείχνει ότι οι
παρανοήσεις των μαθητών είναι τέτοιες ώστε μια αποτελεσματική διδασκαλία χρειάζεται
να στοχεύει σε κάποιας μορφής εννοιολογική αλλαγή. Επίσης, λόγω της πολύπλοκης
φύσης του φαινομένου, πιστεύουμε ότι η προσέγγιση πρέπει να είναι απαραίτητα
διαθεματική.
Οι τρεις τύποι εννοιολογικής αλλαγής
Η Chi (2008) διακρίνει τρεις τύπους εννοιολογικής αλλαγής που αντιστοιχούν σε τρία
διαφορετικά επίπεδα γνώσης στα οποία μπορεί να υπάρχει παρανόηση. Το χαμηλότερο
επίπεδο γνώσης είναι αυτό των πεποιθήσεων, δηλαδή «της προϋπάρχουσας γνώσης των
μαθητών που μπορεί να αναπαρασταθεί στο μέγεθος μιας μεμονωμένης ιδέας και που
αντιστοιχεί, περίπου, στην πληροφορία που προσδιορίζεται σε μια πρόταση ή δήλωση».
Κάποιες πεποιθήσεις μπορεί να είναι λανθασμένες (false), με την έννοια ότι βρίσκονται σε
αντίθεση με τη σωστή πληροφορία. Η αναθεώρηση των λανθασμένων πεποιθήσεων
μπορεί να επιτευχθεί με μια διαδικασία έμμεσης ή άμεσης διάψευσης με τη χρήση
κατάλληλων κειμένων. Το επόμενο επίπεδο είναι αυτό του νοητικού μοντέλου, το οποίο η
Chi (2008) περιγράφει ως «μια οργανωμένη συλλογή από μεμονωμένες πεποιθήσεις».
Ένα νοητικό μοντέλο όμως μπορεί να είναι εσφαλμένο (flawed). Σε αυτό το επίπεδο ο
μαθητής μπορεί να τροποποιήσει το υπάρχον εσφαλμένο μοντέλο του με μια διαδικασία
μετασχηματισμού (transformation). O μετασχηματισμός μπορεί να επιτευχθεί είτε με τη
συσσώρευση κρίσιμων αναθεωρήσεων είτε με ολιστική αντιμετώπιση του μοντέλου με τη
μέθοδο της σύγκρισης και της αντιπαράθεσης διαγραμμάτων του εσφαλμένου με το ορθό
μοντέλο (Gadgil et al, 2012). Το τελευταίο επίπεδο γνώσης είναι αυτό της τοποθέτησης σε
κατηγορίες το οποίο απαιτεί μια διαδικασία κατηγορικής μετατόπισης ή/και δημιουργία
νέας κατηγορίας. Στην περίπτωση της όρασης που μας ενδιαφέρει εδώ, μας αφορούν
μόνο τα δύο πρώτα επίπεδα.
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Τα νοητικά μοντέλα των μαθητών για την όραση
Τα δεδομένα που χρησιμοποιήσαμε στην παρούσα εργασία είναι μέρος των δεδομένων
που συνελέγησαν από 40 μαθητές και 8 μαθήτριες ηλικίας 17-18 ετών (Andreou et al,
2008). Γενικά, τα συμπεράσματα της έρευνας βρίσκονταν σε συμφωνία με τη βιβλιογραφία
με μία όμως εξαίρεση. Το βέλος από το μάτι προς το αντικείμενο που σχεδιάζουν οι
μαθητές, ερμηνεύεται όχι ως μια αντίληψη ενεργού όρασης αλλά ως απεικόνιση της
πραγμάτωσης της όρασης, είναι δηλαδή «ψυχολογικής φύσης» (de Hosson and Kaminski,
2007). Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται πιο κάτω (Πίνακας 1 και Εικόνα 1.)
Πίνακας 1: Αντιλήψεις των μαθητών για την όραση σε διάφορες συνθήκες.
Αντιλήψεις

% μαθητών που συμφωνούν

Μπορούμε να δούμε αντικείμενα στο απόλυτο

30

σκοτάδι.
Οι γάτες βλέπουν στο απόλυτο σκοτάδι

80

Το φως υπάρχει εκεί που βλέπουμε το φωτεινό

30

αποτύπωμα
Τίποτα δε συμβαίνει μεταξύ του ματιού και μιας
σβηστής λάμπας όταν την κοιτάμε κατά τη

54

διάρκεια της ημέρας

Εικόνα 1: Διαγραμματική παρουσίαση των απαντήσεων των μαθητών σε κάποιες ερωτήσεις
που αφορούν στην όραση. (Ν = πλήθος απαντήσεων.)
Να δείξετε με βέλη πώς ο μαθητής βλέπει το δένδρο.

Ν:

[3]

[30]

[3]

[7]

[1]

[4]

Να δείξετε με βέλη πώς ο μαθητής βλέπει και διαβάζει με τη λάμπα δαπέδου.

Ν:

[4]

[15]

[17]
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[5]

[7]

Από τα δεδομένα μπορέσαμε να διακρίνουμε δύο μοντέλα για την όραση στα οποία
πιθανόν στηρίζονται οι απαντήσεις των μαθητών και τα οποία παρουσιάζουμε παρακάτω
ως οργανωμένες συλλογές μεμονωμένων πεποιθήσεων.
Η παρανόηση της γνώσης για την όραση εμφανίζεται τόσο στο επίπεδο των πεποιθήσεων
όσο και σε αυτό του μοντέλου. Στο πρώτο επίπεδο διακρίνουμε τουλάχιστον τρεις
λανθασμένες πεποιθήσεις οι οποίες ανήκουν στην κατηγορία των πεποιθήσεων που η Chi
ονομάζει ως σταθερές (stable) και είναι αυτές που εμφανίζονται συστηματικά στις
εξηγήσεις των μαθητών.
Λανθασμένη πεποίθηση

Επιστημονική γνώση

Η όραση είναι ικανότητα του ματιού

Το μάτι είναι ένα όργανο που έχει την
ικανότητα να ανιχνεύει το φως

Οι άνθρωποι βλέπουν με δυσκολία στο

Δεν βλέπουμε όταν δεν έχει φως

σκοτάδι
Κάποια ζώα βλέπουν στο σκοτάδι

Κάποια ζώα βλέπουν με λιγότερο φως

Οι λανθασμένες πεποιθήσεις μπορούν να διαψευσθούν με τη βοήθεια κειμένων που
περιγράφουν τις φυσιολογικές ή φυσικές διαδικασίες στις οποίες οφείλονται τα
παρατηρήσιμα αποτελέσματα. Πιστεύουμε ότι η πεποίθηση που αποτελεί εμπόδιο στην
κατανόηση της όρασης είναι αυτή του ρόλου του ματιού και είναι καθοριστική για τη
διαμόρφωση του σωστού νοητικού μοντέλου. Έτσι, ένα κείμενο για τη φυσιολογία του
ανθρώπινου ματιού και συγκεκριμένα για το ρόλο των φωτοευαίσθητων κυττάρων και τη
συμπεριφορά τους στην έντονη φωτεινότητα ή στις συνθήκες χαμηλού φωτισμού μπορεί
να προσφέρει εξηγήσεις για εμπειρίες, όπως, τα δυσάρεστα αποτελέσματα του πολύ
δυνατού φωτός ή του χρόνου που χρειάζεται το μάτι για να προσαρμοστεί σε συνθήκες
χαμηλού φωτισμού και που έχουν ως αποτέλεσμα να βλέπουμε σε ένα χώρο που στην
αρχή φαίνεται απολύτως σκοτεινός. Με παρόμοιο τρόπο, ένα κείμενο για την όραση στις
γάτες μπορεί να εξηγήσει γιατί οι γάτες έχουν καλή όραση ακόμη και με πολύ λίγο φως ή
γιατί τα μάτια τους λαμπυρίζουν τη νύχτα. Τέτοια κείμενα, εκτός από θετικά γνωστικά
αποτελέσματα, μπορεί να κινήσουν το ενδιαφέρον των μαθητών για το φαινόμενο της
όρασης και την πολύπλοκη φύση του.
Η διαδικασία που περιγράψαμε στοχεύει στην αναθεώρηση κρίσιμων πεποιθήσεων για το
ρόλο το ματιού και ανοίγει το δρόμο για την κατασκευή του ορθού νοητικού μοντέλου από
τους ίδιους τους μαθητές. Ως επόμενο βήμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί η μέθοδος της
ολιστικής αντιμετώπισης μέσω διαγραμμάτων η οποία θα στοχεύει στην ενσωμάτωση των
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νέων δεδομένων στο μοντέλο της φυσικής για την όραση. Στην περίπτωση της όρασης,
είναι δυνατόν να δοθούν στους μαθητές διάφορα ζεύγη διαγραμμάτων, αυξανόμενης
πολυπλοκότητας, π.χ. συνθήκες διάχυτου ηλιακού φωτός, συνθήκες τεχνητού φωτισμού,
παρουσία ηλιακού φωτός και πηγής φωτός, παρατήρηση της συμπεριφοράς φωτός από
πηγές κατά τη διάρκεια πειραμάτων στο εργαστήριο κ.ά. Η σύγκριση μεταξύ τους θα
βοηθήσει πολλούς μαθητές να μετασχηματίσουν το μοντέλο τους ώστε να παρουσιάζει
σωστά τις σχέσεις μεταξύ των συνιστωσών της όρασης. Επίσης, η διαδικασία της
σύγκρισης μπορεί να οδηγήσει στον εντοπισμό πολλών χαρακτηριστικών που αλλιώς
μπορεί να περνούσαν απαρατήρητα και να βοηθήσει με αυτό τον τρόπο στη δημιουργία
συναγωγών, όπως για παράδειγμα ότι δεν χρειάζεται να απεικονίζουμε την “ενέργεια” της
όρασης με βέλη ή ότι η ανάκλαση του φωτός σε όλες σχεδόν τις επιφάνειες είναι διάχυτη
και έτσι το φως μπορεί να φτάνει στο μάτι από διάφορες διευθύνσεις κ.ά.
Σχέση με την Ιστορία της Επιστήμης
Η πιο πάνω πρόταση μοιάζει, μεθοδολογικά, με την προσέγγιση του Αλχάζεν στην οπτική
στο βιβλίο του Kitab al manazir (Βιβλίο για τα Οπτικά, στα λατινικά Perspectiva). Ο
Αλχάζεν έγραψε το βιβλίο στο πρώτο μισό του 11ου αιώνα και σε αυτό περιγράφει μια
θεωρία για το φως και την όραση που ήταν μια θεωρία πρόσληψης που στηριζόταν στην
έννοια της ακτίνας φωτός. Στην προσπάθειά του αυτή ο Αλχάζεν εξάλειψε τις
διαχωριστικές γραμμές μεταξύ τριών οπτικών παραδόσεων, της μαθηματικής, της φυσικής
και της ιατρικής και δημιούργησε μια νέα περιεκτική θεωρία (Lindberg, 1981). Η
προσέγγιση του ήταν, όπως και η δική μας πρόταση, διαθεματική. Απαραίτητη
προϋπόθεση για την επιτυχία του εγχειρήματος ήταν η ανατροπή της ισχυρής πεποίθησης
για την ύπαρξη κάποιας μορφής εκπομπής από το μάτι. Στόχος του Αλχάζεν ήταν να
αποδείξει ότι η έννοια της οπτικής ακτίνας ήταν περιττή στην εξήγηση της όρασης και
προσπαθεί να εδραιώσει την άποψη ότι είναι στη φύση του ματιού να δέχεται την
επίδραση του φωτός. Αφιερώνει στην επίδραση του φωτός στο μάτι το 4ο κεφάλαιο του
πρώτου βιβλίου από τα Οπτικά. Παραθέτει παραδείγματα από εμπειρίες σχετικά με την
επίδραση του φωτός στο μάτι, όπως, το ότι είναι δυσάρεστο και επώδυνο να κοιτάξουμε
αντικείμενα με έντονη φωτεινότητα, όπως τον Ήλιο ή μια δυνατή φωτιά, ότι όταν
στρέψουμε τα μάτια μας σε μια περιοχή εκτός της φωτεινής πηγής δεν μπορούμε να δούμε
τίποτα σε αυτή για λίγη ώρα ενώ έχουμε παραμένουσες φωτεινές εντυπώσεις που
υποχωρούν μετά από μικρό χρονικό διάστημα είτε κλείσουμε τα μάτια μας είτε κοιτάξουμε
σε ένα σκοτεινό μέρος. Στο επόμενο κεφάλαιο προχωρεί σε μια περιγραφή της ανατομίας
του ματιού την οποία θα χρησιμοποιεί στο 6ο κεφάλαιο που αναφέρεται «στον τρόπο της
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όρασης» και στο οποίο περιγράφει πού και πώς συμβαίνει η όραση. Προς το τέλος μόνο
αυτού του κεφαλαίου, αφού έχει εξηγήσει το μηχανισμό της όρασης με βάση τα εμπειρικά
δεδομένα του κεφαλαίου 4 και τη δομή του ματιού και το ρόλο κάθε μέρους του είναι που
καταλήγει στο αβίαστο συμπέρασμα ότι «όραση συμβαίνει μόνο όταν κάτι από το ορατό
αντικείμενο μπαίνει στο μάτι, είτε εξέρχεται κάτι από το μάτι ή όχι.» (Ι, 6 [52]). Με την
ορολογία της Chi, o Αλχάζεν βοηθάει τον αναγνώστη να αναθεωρήσει τις λανθασμένες
πεποιθήσεις για την όραση βάσει της εμπειρίας και της εξήγησής της με δεδομένα από την
ιατρική. Η αναθεώρηση αυτή είναι το πρώτο βήμα για την αποδοχή της νέας και πιο
γόνιμης θεωρίας για την όραση της οποίας βασική αρχή είναι η είσοδος του φωτός στο
μάτι.
Συμπεράσματα
Μια αποτελεσματική διδασκαλία για την όραση πρέπει να στοχεύει στην εννοιολογική
αλλαγή μέσω της διάψευσης λανθασμένων πεποιθήσεων η οποία διευκολύνεται αν η
προσέγγιση του φαινομένου είναι διαθεματική. Παράδειγμα μιας τέτοιας προσέγγισης
συναντούμε στο έργο του Αλχάζεν Οπτικά.
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Επανεισάγοντας τις συνθήκες Ceteris Paribus
Κ. Αντιόχου, Υποψήφια διδάκτορας Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Το γεγονός ότι οι νόμοι των φυσικών επιστημών μπορεί να ισχύουν κάτω από κανονικές ή
ιδεώδεις συνθήκες, υπό προϋποθέσεις ή «όταν όλα τα άλλα παραμένουν ως έχουν»
(ceteris paribus), θέτει μια σειρά από ερωτήματα τα οποία σχετίζονται, κυρίως, με τη
δυνατότητα ενός ελέγχου των νόμων αυτών. Ποιες είναι οι συνθήκες-cp; Μπορούμε να
προσδιορίσουμε επ’ ακριβώς το πεδίο εφαρμογής ενός νόμου-cp και, αν όχι, πώς μπορεί
αυτός να χρησιμεύσει στην επιστημονική πρόβλεψη και εξήγηση των φυσικών
φαινομένων;
O Lange (1993) διατυπώνει το πρόβλημα αυτό των προϋποθέσεων ή των όρων υπό τους
οποίους εφαρμόζονται οι νόμοι, υπό την μορφή ενός διλήμματος, σύμφωνα με το οποίο οι
προτάσεις που δηλώνουν αυτούς τους νόμους τείνουν να είναι είτε κενές εμπειρικού
περιεχομένου είτε ψευδείς:
(α) Μπορούμε να αναδιατυπώσουμε μια πρόταση της μορφής «Όλα τα Α είναι Β, ceteris
paribus», εφόσον αντικαταστήσουμε την ρήτρα-cp με έναν κατάλογο των συνθηκών που
θα πρέπει να ικανοποιούνται, για να ισχύει ο νόμος «Όλα τα Α είναι Β». Ορίζουμε έτσι
ακριβέστερα το πεδίο εφαρμογής του νόμου. Εφόσον, όμως, ο κατάλογος αυτός των
συνθηκών που θέτουμε για να ισχύει ο νόμος, δεν μπορεί να είναι εξαντλητικός,
οποιοδήποτε αντιπαράδειγμα του νόμου θα είναι ικανό να τον διαψεύσει. Αν με την
παρέμβαση ενός μη προβλεπόμενου παράγοντα διαταραχθεί η εφαρμογή του εν λόγω
νόμου, τότε αυτός θα πρέπει να θεωρηθεί ψευδής.
(β) Μπορούμε, εναλλακτικά, να ισχυριστούμε ότι το νόημα της πρότασης «Όλα τα Α είναι
Β, ceteris paribus» αποδίδεται με την πρόταση «Όλα τα Α είναι Β, εφόσον δεν παρεμβαίνει
κάτι». Ωστόσο στην περίπτωση αυτή η πρότασή μας φαίνεται να στερείται εμπειρικού
περιεχομένου, διότι, στην πραγματικότητα, δεν μας λέει τίποτε περισσότερο από το ότι
«Όλα τα Α είναι Β, εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες τα Α δεν είναι Β».
Μια τέτοια πρόταση συνιστά ταυτολογία, αληθεύει δυνάμει του νοήματός της και μόνο ή
είναι, όπως υποστηρίζεται, τετριμμένη, μια ιδιότητα που, στην περίπτωση των
επιστημονικών νόμων, είναι ανεπιθύμητη.
Ένα επιστημολογικό πρόβλημα το οποίο συνδέεται με τους νόμους που ισχύουν υπό
όρους, έχει να κάνει, από την άλλη μεριά, με το γεγονός ότι οι νόμοι αυτοί δεν επιδέχονται
εμπειρικό έλεγχο.
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Η κύρια διαφορά μεταξύ μιας αυστηρής γενίκευσης και μια υπό όρους γενίκευσης είναι το
γεγονός ότι από την πρώτη μπορεί να εξαχθεί μια παρατηρησιακή πρόβλεψη, η οποία την
επικυρώνει, κατά έναν ορισμένο βαθμό, εάν αποδειχθεί ότι είναι αληθής – ή απεναντίας,
την αντικρούει, εάν αποδειχθεί ότι είναι ψευδής – κάτι το οποίο δεν ισχύει για την δεύτερη.
Η πρόταση ‘Όλα τα κοράκια είναι μαύρα’ επικυρώνεται κάθε φορά που παρατηρείται ένα
μαύρο κοράκι, ενώ αρκεί η παρατήρηση ενός και μόνο άσπρου κορακιού, για να την
αντικρούσει. Εάν, όμως, υποθέσουμε ότι ‘Όλα τα κοράκια είναι μαύρα, υπό κανονικές
συνθήκες’, τότε η υπόθεση αυτή διασώζεται, εάν, για παράδειγμα, παρατηρήσουμε ένα
κοράκι το οποίο εμφανίζει αλφισμό (αλμπίνο), πράγμα το οποίο και θέλουμε. Μπορεί,
όμως, να διασώζεται και πάντα, δηλαδή ανεξάρτητα από ό,τι παρατηρούμε ή από ό,τι
μπορεί να ισχύει υπό κανονικές συνθήκες, πράγμα το οποίο δεν θέλουμε.
Εκλαμβάνεται, εν γένει, ως ένα πλεονέκτημα των υπό όρους γενικεύσεων το γεγονός ότι
ανέχονται τις εξαιρέσεις. Ωστόσο η απροσδιοριστία των όρων αυτών ενδέχεται να
νομιμοποιεί οποιαδήποτε εξαίρεση ως τέτοια, αποκλείοντας έτσι τη δυνατότητα ενός
«έντιμου ελέγχου» της αρχικής υπόθεσης - γενίκευσης. Κάθε φορά που η εφαρμογή ενός
νόμου-cp αποτυγχάνει, κάθε φορά που η πρόβλεψη την οποία έχουμε συναγάγει από
αυτόν τον νόμο δεν επιβεβαιώνεται, μπορούμε να μιλήσουμε για μία ακόμη εξαίρεση ή για
μια «φαινομενική» παραβίαση του νόμου, την οποία και θα αποδώσουμε είτε στην
παρουσία μιας ανώμαλης συνθήκης χ, είτε στην απουσία μιας – ενδεχομένως μη ικανής,
αλλά οπωσδήποτε αναγκαίας για την εφαρμογή του νόμου – κανονικής συνθήκης ψ. Σε
κάθε περίπτωση μπορούμε να διασώσουμε τον υπό ερώτηση νόμο, πράγμα που σημαίνει
ότι αυτός δεν επιδέχεται εμπειρική επαλήθευση ή διάψευση.
Οι προτάσεις που έχουν διατυπωθεί για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών
κινούνται είτε προς την σημασιολογική είτε προς την επιστημολογική κατεύθυνση. Ωστόσο
καθεμία από τις προτάσεις αυτές έχει, επίσης, τις δικές της προϋποθέσεις μεταφυσικές και
μεθοδολογικές ή επιστημολογικές. Προϋποθέσεις σχετικά με τη φύση των νόμων, το εάν,
για παράδειγμα, αυτοί εκφράζουν επαγωγικές γενικεύσεις (Earman and Roberts 1999,
Earman, Roberts and Smith 2002) ή προδιαθέσεις (Cartwright 1989)˙ το εάν οι νόμοι-cp
περιγράφουν τη συμπεριφορά συστημάτων υπό ιδανικές/εξιδανικευμένες (Cartwright
1989, Pietrosky and Rey 1995, Lipton 1999) ή κανονικές συνθήκες (Schurz 2001, 2002,
Spohn 2002)˙ το τι καθιστά ελέγξιμο έναν νόμο, εάν θα δεχθούμε λ.χ. το κριτήριο της
διαψευσιμότητας που προτείνει ο Popper (1959) κ.λπ..
Πιο κοντά σε μια περιγραφική θεώρηση του τρόπου με τον οποίο λειτουργούν οι νόμοι-cp
στην επιστήμη, βρίσκεται, ίσως, η πρόταση του Lange (2000, 2002, 2005), για τον οποίο
οι νόμοι λειτουργούν, στην πράξη, ως κανόνες συνεπαγωγής, η αξιοπιστία των οποίων
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εξαρτάται από τη σταθερότητά τους˙ τον βαθμό στον οποίο υποστηρίζουν αντιγεγονικές
προτάσεις. Στην περίπτωση των νόμων-cp, η σταθερότητα αυτή, αν και περιορισμένη,
είναι πραγματιστικά προσαρμοσμένη προς τους στόχους κάθε επιστήμης. Ο Lange
επιχειρεί να αποφύγει, για τις προτάσεις-cp, το δίλημμα αυτές να είναι είτε ψευδείς είτε
τετριμμένου νοήματος, κάνοντας λόγο για ένα σύνολο από παρεμβαίνοντες παράγοντες,
το οποίο δεν χρειάζεται να είναι εξαντλητικό. Αρκεί να περιλαμβάνει τους παράγοντες
εκείνους που είναι σχετικοί με το συγκεκριμένο πεδίο. Ως σχετικοί κρίνονται, εν
προκειμένω, οι παράγοντες εκείνοι που παρεμβαίνουν με σχετικά μεγάλη συχνότητα και
προκαλούν σημαντικές αποκλίσεις από τα προβλεπόμενα αποτελέσματα, αλλά και οι
παράγοντες εκείνοι που, αν και σπάνιοι ή λιγότερο συχνοί, προκαλούν αποκλίσεις
σημαντικές/μη αμελητέες για τους επιδιωκόμενους στόχους του νόμου. Ένας σαφής
προσδιορισμός των παραγόντων αυτών κρίνεται, όμως, και πάλι αδύνατον να γίνει, για
προφανείς λόγους: Πώς εννοείται εδώ η σχετικά μικρή ή μεγάλη συχνότητα με την οποία
εμφανίζεται ένας παράγοντας; Τι καθιστά σημαντική μια απόκλιση και ποιοι θα πρέπει να
είναι, εν τέλει, οι επιδιωκόμενοι στόχοι ενός νόμου ή και της ίδιας της επιστήμης;
Ο

Lange κάνει λόγο για μια σιωπηρή συμφωνία μεταξύ των επιστημόνων, μέσω της

οποίας καθορίζεται – με μια σχετική ασάφεια – τόσο το περιεχόμενο των νόμων(-cp), όσο
και η λειτουργία τους ως κανόνων συνεπαγωγής. Η προσέγγισή του δείχνει πώς οι νόμοι
αυτοί ενσωματώνονται στη μεθοδολογία της επιστημονικής έρευνας και σε ό,τι μπορεί να
περιλαμβάνει η πρακτική – αλλά και η διδακτική – εν γένει των επιστημών. Όμως οι
συνθήκες-cp δεν τίθενται έτσι, ουσιαστικά, υπό ερώτηση. Τι σημαίνει για την επιστήμη, το
γεγονός ότι η εφαρμογή των νόμων που περιλαμβάνει περιορίζεται από μάλλον ασαφείς,
απροσδιόριστες ή αορίστως εννοούμενες συνθήκες-cp;
Το πρόβλημα με τις συνθήκες-cp δεν είναι ότι θα πρέπει να νομιμοποιηθούν, κατά
κάποιον τρόπο, στην επιστήμη ή να ενσωματωθούν στη διδακτική της για την καλύτερη
κατανόησή της. Το πρόβλημα είναι ότι έχουν ενσωματωθεί πλήρως σε αυτήν, κατά τρόπο
που το περιεχόμενό τους να θεωρείται συχνά πιο σαφές ακόμη και από των προτάσεων ή
των νόμων εκείνων που υποτίθεται ότι «σταθεροποιούν», υπό μίαν έννοια ή
«αποσταθεροποιούν», υπό μίαν άλλη. Για τα ελληνικά σχολικά βιβλία της Φυσικής και της
Χημείας οι «κανονικές συνθήκες» αναφέρονται στις κανονικές συνθήκες πίεσης και
θερμοκρασίας και είναι η πίεση μίας ατμόσφαιρας και η θερμοκρασία 0ΟC. Η λεγόμενη
«θερμοκρασία δωματίου» αναφέρεται σε θερμοκρασία 20ΟC. Ενώ υπάρχουν εθνικοί ή
διεθνείς οργανισμοί τυποποίησης, που περιλαμβάνουν ποικίλους ορισμούς των διαφόρων
«κανονικών συνθηκών», οι οποίοι και χρησιμοποιούνται κατά περίπτωση. Η πραγματιστική
12

διάσταση

των

συνθηκών

αυτών

«αποσιωπάται»,

συνήθως,

ή

τίθεται
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Μια «επανεισαγωγή» των συνθηκών-cp στη διδακτική των φυσικών επιστημών θα
μπορούσε να έχει στόχο την ανάδειξη της διάστασης τους αυτής και μαζί την εξοικείωση
των διδασκομένων με το γεγονός ότι η γνώση την οποία παρέχουν οι φυσικές επιστήμες
δεν είναι ούτε απολύτως ασφαλής, ούτε, έστω, ασφαλέστερη από τη γνώση που παρέχουν
οι λεγόμενες «κοινωνικές επιστήμες». Μια διαθεματική μελέτη των φυσικών φαινομένων,
επικεντρωμένη στη λειτουργία των νόμων-cp, θα μπορούσε να συμβάλει αποφασιστικά
προς αυτή την κατεύθυνση.
Η λειτουργία αυτή των νόμων-cp θα μπορούσε να εμπεδωθεί, όμως, και στην πράξη, από
τους μαθητές όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, μέσα από το σχεδιασμό και την
εκτέλεση πειραμάτων.
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Ε. Βαλανίδου, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών
Μ. Εργαζάκη, Επίκουρη Kαθηγήτρια, ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών
Ρ. Γασπαράτου, Επίκουρη Kαθηγήτρια, ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών
Εισαγωγή
Ένα σημαντικό αναπτυξιακό επίτευγμα είναι αυτό της δημιουργίας κατηγοριών οντοτήτων
(π.χ. καρέκλες, τίγρεις, έπιπλα, ζώα). Οι κατηγορίες μάς δίνουν τη δυνατότητα να
αποθηκεύουμε πληροφορίες αποτελεσματικά, να γενικεύουμε και να επεκτείνουμε τις
γνώσεις μας (Rhodes & Gelman, 2009). Ένας από τους λόγους για τον οποίο η
κατηγοριοποίηση αποτελεί χρήσιμη δεξιότητα για την ανάπτυξη της επιστημονικής σκέψης
είναι το γεγονός ότι μας βοηθά στη διατύπωση συλλογισμών. Με την ένταξη μιας
οντότητας στην κατηγορία «ζώο» για παράδειγμα, της αποδίδονται κοινές ιδιότητες με τα
άλλα ζώα. Οπότε, αν χαρακτηριστεί μια νέα οντότητα ως «ζώο», αυτομάτως μπορούν να
αποδοθούν και σε αυτήν οι ιδιότητες των «ζώων».
Με βάση τα παραπάνω, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε σε ποιο βαθμό τα μικρά παιδιά
διαθέτουν τη δεξιότητα της κατηγοριοποίησης: με ποιον τρόπο κατηγοριοποιούν τις
οντότητες και τι είδους νόημα αποδίδουν στις αντίστοιχες κατηγορίες. Εμπειρικές μελέτες
σε σχέση με την κατηγοριοποίηση δείχνουν ότι τα μικρά παιδιά βασίζονται σε μεγάλο
βαθμό στα αντιληπτικά χαρακτηριστικά των οντοτήτων προκειμένου να τις εντάξουν σε μια
κατηγορία (Gelman & Markman, 1986). Η Tversky (1985) διαπίστωσε ότι τετράχρονα
παιδιά ομαδοποιούν ένα πυροσβεστικό όχημα με ένα μήλο επειδή και τα δύο είναι κόκκινα,
και όχι με ένα αυτοκίνητο επειδή και τα δύο είναι οχήματα. Επίσης, και σε μελέτες της
Markman (1989) φαίνεται ότι τα παιδιά συχνά κατηγοριοποιούν με αντιληπτικά κριτήρια
όπως το χρώμα. Τέλος, στην έρευνα της Fisher (2011) παιδιά ηλικίας 3-5 ετών, από τα
οποία ζητήθηκε να ομαδοποιήσουν μια ανοικτή κόκκινη ομπρέλα είτε με μια κλειστή
ομπρέλα είτε με ένα κόκκινο μανιτάρι, ομαδοποίησαν την ανοικτή, κόκκινη ομπρέλα με το
ίδιου σχήματος και χρώματος μανιτάρι, και όχι με την άλλη ομπρέλα.
Παράλληλα, φαίνεται ότι τα παιδιά μπορούν να χρησιμοποιούν τις κατηγορίες ως εργαλεία
συλλογισμού, αποδίδοντας σε οντότητες ιδιότητες της κατηγορίας τους. Μάλιστα, σε
πολλές περιπτώσεις καταφέρνουν να μεταφέρουν τις ιδιότητες της κατηγορίας ακόμη και
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σε οντότητες οι οποίες δεν μοιράζονται κοινά αντιληπτικά χαρακτηριστικά με τις υπόλοιπες
της κατηγορίας. Συγκεκριμένα, οι Gelman & Markman (1986) διαπίστωσαν ότι τετράχρονα
παιδιά, όταν τους δοθεί η πληροφορία ότι εξωτερικά ανόμοιες οντότητες ανήκουν στην ίδια
κατηγορία, συμπεραίνουν ότι οι οντότητες αυτές έχουν ίδιες ιδιότητες. Επίσης, η Carey
(1985) έδειξε ότι παιδιά ηλικίας 4-10 ετών που γνώριζαν ότι οι πραγματικές μαϊμούδες
αναπνέουν, τρώνε και γεννούν μωρά-μαϊμούδες, δεν μετέφεραν τις ιδιότητες αυτές στη
ψεύτικη-μαϊμού, παρά την εντυπωσιακή ομοιότητά της με τις αληθινές. Με άλλα λόγια, η
εμφάνιση των ψεύτικων-μαϊμούδων δεν ήταν αρκετή για να τους αποδοθούν ιδιότητες της
κατηγορίας-«μαϊμούδες», κάτι που ίσως φανερώνει ότι τα παιδιά μπορούν να υπερβαίνουν
τα αντιληπτικά χαρακτηριστικά.
Ειδικώς στις φυσικές επιστήμες, η δεξιότητα της κατηγοριοποίησης θεωρείται πολύ
σημαντική γιατί μπορεί να λειτουργήσει ως σκαλωσιά στην πορεία οικοδόμησης νέας
γνώσης. Με άλλα λόγια, η ενεργοποίησή της μπορεί να διευκολύνει σημαντικά τα παιδιά
να εμπλακούν σε μια διαδικασία ουσιαστικής μάθησης. Ακόμα, η κατηγοριοποίηση
συνεισφέρει γενικότερα στην επιστημονική καλλιέργεια, η οποία αποτελεί ένα από τα
ζητούμενα της σύγχρονης εκπαίδευσης. Αν τα παιδιά εξασκηθούν σε αυτήν από μικρή
ηλικία, θα μπορούν πιο εύκολα να συγκρατούν, να ανακαλούν και να χρησιμοποιούν
πληροφορίες με έναν γόνιμο και κριτικό τρόπο.
Με βάση τα παραπάνω αποφασίσαμε να διερευνήσουμε τους τρόπους με τους οποίους τα
παιδιά (α) σχηματίζουν, (β) αντιλαμβάνονται, και (γ) χρησιμοποιούν τις κατηγορίες ως
εργαλεία συλλογισμού. Στην παρούσα εργασία εστιάζουμε το ενδιαφέρον μας στη χρήση
των κατηγοριών από τα μικρά παιδιά για τη διατύπωση συλλογισμών. Έτσι, το ερευνητικό
ερώτημα που μας απασχολεί είναι εάν μπορούν τα μικρά παιδιά να αναπτύσσουν
συλλογισμούς για διάφορες οντότητες με βάση την κατηγορία στην οποία αυτές ανήκουν.
Πιο συγκεκριμένα: Είναι σε θέση ή όχι να αποδίδουν σε μία οντότητα ιδιότητες της
κατηγορίας στην οποία την εντάσσουν αυθόρμητα; Και επιπλέον, κατά πόσο μπορούν να
υπερβούν την αυθόρμητη κατηγοριοποίησή τους και να αναθεωρήσουν τον προηγούμενο
συλλογισμό, υπό το φως νέων πληροφοριών για την οντότητα-στόχο;
Μεθοδολογία
Το περίγραμμα της έρευνας
Η παρούσα εργασία αποτελεί μια μελέτη περίπτωσης αναφορικά με το πώς τα παιδιά
κατηγοριοποιούν τις οντότητες και χρησιμοποιούν τις κατηγορίες προκειμένου να
αποδώσουν τις ιδιότητές τους σε νέες οντότητες-στόχους. Στην έρευνα η οποία
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πραγματοποιήθηκε το Μάρτιο του 2014 σε δημόσιο νηπιαγωγείο της ευρύτερης περιοχής
των Πατρών, συμμετείχαν 10 παιδιά (6 αγόρια / 4 κορίτσια) ηλικίας 4-5 ετών, τα οποία δεν
είχαν εμπλακεί σε τυπικές δραστηριότητες κατηγοριοποίησης μέχρι τότε. Η διερεύνηση
των

συλλογισμών

των

παιδιών

πραγματοποιήθηκε

με

ατομικές,

ημι-δομημένες

συνεντεύξεις διάρκειας 20 λεπτών σε ήσυχο χώρο του σχολείου τους.
Το εργαλείο συλλογής δεδομένων
Το πρωτόκολλο της συνέντευξης οργανώθηκε σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος, που δεν θα
μας απασχολήσει εδώ, περιλαμβάνει δύο νοητικά έργα που αφορούν στον σχηματισμό
κατηγοριών. Το δεύτερο μέρος, στο οποίο εστιάζουμε στην παρούσα εργασία,
περιλαμβάνει ένα τροποποιημένο νοητικό έργο των Gelman & Markman (1986) σχετικά με
την ικανότητα των παιδιών να χρησιμοποιούν τις κατηγορίες για να κάνουν συλλογισμούς.
Επιλέξαμε να χρησιμοποιήσουμε σκίτσα δράκων και δεινόσαυρων διότι οι οντότητες αυτές
είναι γνωστές στα παιδιά προσχολικής ηλικίας, τους εξάπτουν το ενδιαφέρον και τους
κινητοποιούν να εμπλακούν στη διαδικασία. Αναλυτικότερα, δείχνουμε στα παιδιά σκίτσα
δύο οντοτήτων (δράκος, δεινόσαυρος) λέγοντάς τους ότι η καρδιά του δράκου έχει σχήμα
αστεριού και η καρδιά του δεινοσαύρου σχήμα κύκλου. Έπειτα, παρουσιάζουμε ένα σκίτσο
ζώου που μοιάζει με δράκο (οντότητα-στόχος) και ζητάμε από τα παιδιά να προβλέψουν
το σχήμα της καρδιάς του. Τέλος, αποκαλύπτουμε ότι η οντότητα-στόχος είναι στην
πραγματικότητα δεινόσαυρος και ζητάμε από τα παιδιά να προβλέψουν ξανά το σχήμα της
καρδιάς.
Η διαδικασία ανάλυσης δεδομένων
Οι μαγνητοφωνημένες συνεντεύξεις απομαγνητοφωνήθηκαν και προετοιμάστηκαν για
κωδικοποίηση

στο

περιβάλλον

του

λογισμικού

ποιοτικής

έρευνας

«NVivo».

Η

κωδικοποίηση των συνεντεύξεων οδήγησε στη δημιουργία μιας σειράς «κατηγοριών» για
κάθε ένα από τα τρία νοητικά έργα. Οι κατηγορίες για το 3ο νοητικό έργο που μας αφορά
εδώ, οργανώθηκαν στο σχήμα κωδικοποίησης που ακολουθεί (Σχήμα 1).
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Σχήμα 1: Κατηγορίες έργων «χρήσης κατηγορίας»

Αποτελέσματα
Σύμφωνα με την ανάλυση των δεδομένων μας, όταν τα παιδιά κλήθηκαν να αποφασίσουν
ποια ιδιότητα θα διαθέτει η οντότητα-στόχος, δηλαδή τι σχήμα καρδιάς θα έχει το ζώο που
μοιάζει με δράκο, σχεδόν όλα (9/10) δήλωσαν ότι θα έχει καρδιά σε σχήμα αστεριού όπως
ο δράκος. Είναι από αυτό εμφανές ότι τα παιδιά κατηγοριοποίησαν αυθόρμητα την
οντότητα-στόχο βάσει της εξωτερικής της ομοιότητας με τον δράκο. Κατάφεραν πάντως,
να χρησιμοποιήσουν την αυθόρμητη κατηγορία τους για να αποδώσουν την ιδιότητά της
(καρδιά σε σχήμα αστεριού) στην οντότητα-στόχο (Πίνακας 1). Κάποια από τα παιδιά
(5/10) αιτιολόγησαν την πρόβλεψή τους επικαλούμενα μια γενική εξωτερική ομοιότητα: «Η
καρδιά του θα είναι αστεριού επειδή είναι δράκος, επειδή είναι ίδιο με αυτόν» (Π5). Άλλα
(4/10) έγιναν πιο συγκεκριμένα στην αιτιολόγησή τους, δίνοντας λεπτομέρειες για κοινά
εξωτερικά χαρακτηριστικά (φτερά, νύχια, μύτη): «Αστεράκι, επειδή είναι ίδια με το δράκο,
ίδια τα βλέπω, ίδια έχουν τα δόντια, τα μάτια, τη μύτη, τα νύχια» (Π7), «Αστεριού, γιατί είναι
ίδιοι με αυτόν, έχει τα ίδια φτερά» (Π2), «Αστεριού γιατί είναι έτσι, γιατί έχει αυτά εδώ, τα
φτερά, γιατί είναι μεγάλος σαν το δράκο» (Π3).
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Πίνακας 1: Πρόβλεψη ιδιότητας
Αριθμός παιδιών
Χωρίς

Με

πληροφορία

πληροφορία

κατηγορίας

κατηγορίας

Καρδιά σε σχήμα εξωτερική ομοιότητα

9/10

-

αστεριού

1/10

-

Καρδιά σε σχήμα ίδια κατηγορία

-

9/10

κύκλου

-

1/10

Πρόβλεψη

Αιτιολόγηση

δεν ξέρω
δεν ξέρω

Επιπροσθέτως, όταν τους δόθηκε η πληροφορία ότι η οντότητα-στόχος ανήκε στην
κατηγορία των δεινοσαύρων («Να σου αποκαλύψω κάτι; Αυτός εδώ είναι ένας
δεινόσαυρος! Τι καρδιά νομίζεις ότι θα έχει;»), τα παιδιά αναθεώρησαν την πρόβλεψή τους
για το σχήμα της καρδιάς. Και τα 9 παιδιά που προηγουμένως, σκεπτόμενα την εξωτερική
ομοιότητα της οντότητας-στόχου με το δράκο, είχαν προβλέψει ότι αυτή θα έχει καρδιά σαν
αστέρι άλλαξαν τον ισχυρισμό τους και υποστήριξαν ότι θα έχει καρδιά σαν κύκλο. Με
άλλα λόγια, αξιοποίησαν στο συλλογισμό τους την πληροφορία ότι η οντότητα-στόχος
ανήκει στην κατηγορία των δεινοσαύρων (Πίνακας 1). Για παράδειγμα: «Κύκλου, επειδή
είπατε είναι δεινόσαυρος!» (Π7), «Κύκλου. Άμα μου πεις άμα είναι δεινόσαυρος θα έχει
στρογγυλή» (Π2), «Δεινόσαυρος; Κύκλο, γιατί είναι δεινόσαυρος» (Π5).
Συμπεράσματα – Συζήτηση
Τα αποτελέσματα της έρευνας, σε συνέπεια με τη σχετική βιβλιογραφία, δείχνουν ότι τα
παιδιά φτιάχνουν αυθόρμητα κατηγορίες με αντιληπτικά κριτήρια. Όταν δηλαδή, δε
διαθέτουν άλλα στοιχεία αναφορικά με την κατηγορία της οντότητας-στόχου, την
κατηγοριοποιούν βάσει της εμφάνισής της. Στη συνέχεια πάντως, είναι σε θέση να
αποδίδουν σε αυτήν τις ιδιότητες της κατηγορίας στην οποία θεωρούν ότι ανήκει.
Επιπλέον, όταν τους δοθούν ρητά συγκεκριμένες πληροφορίες για την κατηγορία στην
οποία ανήκει η οντότητα-στόχος, τα παιδιά φαίνεται να τις αξιοποιούν στους συλλογισμούς
τους για την απόδοση ιδιοτήτων σε αυτήν. Το γεγονός ότι είναι σε θέση να υπερβαίνουν το
κριτήριο της εμφάνισης είναι ιδιαίτερα σημαντικό και έχει επίσης αναδυθεί και από άλλες
μελέτες (Carey, 1985; Gelman & Markman, 1986; Heyman & Gelman, 2000a, 2000b).
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Τα ευρήματα αυτά αναδεικνύουν τη δυνατότητα των παιδιών να χρησιμοποιούν τις
κατηγορίες ως εργαλεία συλλογισμού: «Ο δεινόσαυρος είχε καρδιά σε σχήμα κύκλου.
Τώρα με ρωτούν τι είδους καρδιά έχει αυτή η νέα οντότητα και μου λένε ότι είναι ένας
δεινόσαυρος. Αφού είναι δεινόσαυρος, έχει καρδιά σε σχήμα κύκλου. Όλοι οι δεινόσαυροι
πρέπει να έχουν καρδιά σε σχήμα κύκλου». Η ιδιότητα της κατηγοριοποίησης είναι σε ένα
βαθμό ήδη ανεπτυγμένη, πράγμα που δείχνει ότι υπάρχει ενδεχομένως το υπόβαθρο για
νοητικά έργα στοχευμένα να αναπτύξουν δεξιότητες επιστημονικής σκέψης.
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Η συμβολή της Ιστορίας και της Φιλοσοφίας στην εννοιολογική
προσέγγιση της Φυσικής
Ε. Βιτωράτος, Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Πατρών
Σ. Σακκόπουλος, Ομ. Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Πατρών
Αν ανοίξει κανείς ένα βιβλίο Φυσικής θα δει να διατυπώνονται διάφοροι φυσικοί νόμοι, οι
οποίοι εκφράζονται με μαθηματικές σχέσεις μεταξύ συμβόλων που αντιπροσωπεύουν
φυσικά μεγέθη. Με αυτόν τον εξοπλισμό περιμένει κανείς όχι μόνο να μπορεί να εξηγήσει
όλα όσα συμβαίνουν γύρω του, αλλά και να είναι σε θέση να λύσει πολλές και διάφορες
ασκήσεις που συνήθως βρίσκονται στο τέλος κάθε ενότητας.
Έτσι όμως καλλιεργείται η λανθασμένη εντύπωση ότι η Φυσική είναι δογματικά
θεμελιωμένη σε βάσεις που δεν μπορεί να αμφισβητηθούν και ότι το σύνολο των εννοιών
οι οποίες χρησιμοποιούνται σήμερα (π.χ. δύναμη, ροπή, ορμή, στροφορμή, μάζα, βάρος,
ηλεκτρικό φορτίο, δυναμικό πεδίο κλπ.) είναι οι μόνες δυνατές να χρησιμοποιηθούν και ότι
επιβάλλονται από αυτή καθεαυτή τη Φύση (Cornford, 1938). Επί πλέον, τα διάφορα
σύμβολα μπορεί να περιγράφουν φυσικά μεγέθη, αλλά προφανώς δεν συμπίπτουν με
αυτά. Είναι αδύνατο να προσδιοριστούν ακριβώς λόγω των αναπόφευκτων πειραματικών
σφαλμάτων και επομένως οι μεταξύ τους σχέσεις δεν αφορούν την πραγματική Φύση,
αλλά μια ιδανική εικόνα αυτής, το Κοσμοείδωλο (Planck, 1936). Χαρακτηριστικό
παράδειγμα είναι η σταθερά G του Νεύτωνα, η οποία εμφανίζεται στο γνωστό νόμο της
βαρύτητας. Στο Κοσμοείδωλο η σταθερά νοείται σαν απόλυτα ακριβής. Προσπάθειες όμως
να την προσδιορίσουν πειραματικά έδωσαν αποτελέσματα, τα οποία διαφέρουν
σημαντικά,

πολύ

περισσότερο από ό,τι επιτρέπουν τα πειραματικά σφάλματα,

προβληματίζοντας τους Φυσικούς όλου του κόσμου (Speake και Quinn, 2014).
Η σύγχρονη Φυσική, όπως και η Φυσική κάθε εποχής και κουλτούρας, δεν μπορεί να είναι
δογματική, διότι αποτελεί το αποτέλεσμα ενός συνεχούς αγώνα που γίνεται για την
κατανόηση του Κόσμου που μας περιβάλλει. Αποτέλεσμα αυτού του αγώνα είναι η
διαρκής αλλαγή της Φυσικής. Αυτό μας βεβαιώνει η Ιστορία. Όσα σήμερα φαίνονται
αναμφισβήτητα, αύριο θα είναι ξεπερασμένα. Η Ιστορία έρχεται να μας προφυλάξει από
την αλαζονεία του παντογνώστη.
Αλλά όχι μόνον αυτό. Η Ιστορία μαζί με την Φιλοσοφία έρχονται να διώξουν την πλήξη των
δογματικών νόμων και των συμβόλων της αποστήθισης και να δώσουν τον χαρακτήρα
πνευματικής άσκησης στην μελέτη της Φυσικής. Η Φύση είναι μία, αλλά οι τρόποι
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περιγραφής της λειτουργίας της πάρα πολλές. Για κάτι που συμβαίνει μπορούν να
βρεθούν πολλές εξηγήσεις και εκεί ακριβώς έγκειται η σπουδαιότητα του ρόλου της
Ιστορίας και της Φιλοσοφίας, στο να κάνουν το νου να προβληματιστεί, να θαυμάσει ή να
απορρίψει μια εξήγηση που δίνεται για κάποιο φαινόμενο,.
Στην Φυσική μιλούμε για «θεωρίες», οι οποίες «ερμηνεύουν» τα πειραματικά δεδομένα.
Αυτές οι θεωρίες αποτελούνται από υποθέσεις, οι οποίες μπορεί να μην επιβεβαιώνονται
από άμεσες παρατηρήσεις, αλλά από αυτές τις θεωρίες προκύπτουν συμπεράσματα, τα
οποία καλούνται να ερμηνεύσουν πειραματικά αποτελέσματα. Το πρόβλημα είναι τι
υποθέσεις είναι διατεθειμένος να δεχθεί κανείς για να «κατασκευάσει» μια θεωρία. Αυτό το
κατασκεύασμα είναι το προϊόν ενός δημιουργικού

μυαλού, το οποίο επεξεργάζεται

πειραματικά δεδομένα, μέχρι να δει να σχηματίζεται ένα αποδεκτό μοντέλο - πρότυπο, το
οποίο του δίνει την εντύπωση ότι αυτός σαν ερευνητής μπόρεσε να διαπεράσει ένα
πλήθος φαινομένων και να φθάσει στην πραγματικότητα (Hesse, 1953).
Ας δούμε με συντομία δυο παραδείγματα: Έστω ότι σηκώνουμε ένα αντικείμενο από το
έδαφος και αισθανόμαστε το βάρος του. Από πού προέρχεται αυτό; Σήμερα κάποιος θα
πει ότι το σώμα έλκεται από την Γη σύμφωνα με τον νόμο του Νεύτωνα. Ο Πλάτων όμως
στον «Τίμαιο» δίνει μια εντελώς διαφορετική εξήγηση. Η βασική παραδοχή του, η οποία
φαίνεται ότι προέρχεται από μια πλατιά διαδεδομένη παράδοση, είναι ότι τα όμοια έχουν
μια «φυσική» τάση να προσκολλώνται επάνω στα όμοιά τους. ’Όταν λοιπόν ζυγίζουμε
σώματα που περιέχουν γη (το ένα από τα τέσσερα στοιχεία), τα μεταθέτουμε μέσα σε μια
περιοχή διαφορετικού στοιχείου, του αέρα, οπότε αυτά τείνουν να προσκολληθούν και
πάλι στο έδαφος, στη γη. Ας υποθέσουμε τώρα ότι πετάμε ένα αντικείμενο στον αέρα.
Αυτό θα διαγράψει μια παραβολική τροχιά και θα πέσει στο έδαφος. Σήμερα αυτή η
συμπεριφορά ερμηνεύεται σαν κίνηση ενός αντικειμένου, το οποίο έχει κάποια αρχική
ταχύτητα και βρίσκεται κάτω από την επίδραση της βαρύτητας. Ο Αριστοτέλης όμως
πίστευε ότι για να κινηθεί κάτι, πρέπει κάτι άλλο να το σπρώχνει. Αλλά ποιος σπρώχνει το
αντικείμενο, όταν παύσει να βρίσκεται σε επαφή με το χέρι μας; Για να δώσει μια εξήγηση,
ο Αριστοτέλης εφεύρε την εξής διαδικασία: Όταν ένα αντικείμενο κινείται μέσα στον αέρα,
αφήνει πίσω του κενό χώρο. Αλλά κενός χώρος δεν μπορεί να υπάρξει κατά τον
Αριστοτέλη και έτσι πίσω από το αντικείμενο εισορμά με σφοδρότητα αέρας σπρώχνοντας
το αντικείμενο (http://is.physics.kent.edu/7ideas_ebl/idea2/idea2/node3.html).
Είναι φανερό ότι οι θεωρίες εναρμονίζονται με την κουλτούρα και τις προκαταλήψεις αυτών
που τις διατυπώνουν και τις δέχονται. Αν κάποιος ταξίδευε στον χρόνο και από την
σημερινή εποχή βρισκόταν στην εποχή του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, ο νους του δεν
θα μπορούσε να εναρμονιστεί με τις αντιλήψεις εκείνης της εποχής. Θα καταλάβαινε όμως
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ότι, ούτε οι δικές του, ούτε των άλλων οι προκαταλήψεις είναι αυτονόητες αλήθειες, ούτε ο
τρόπος σκέψης επιβάλλεται από την φύση των πραγμάτων.
Θα μπορούσε να θεωρηθεί απόλυτα ικανοποιητική μια θεωρία που θα εξηγούσε και θα
έβαζε σε τάξη μια πολύ μεγάλη σειρά πειραματικών δεδομένων; Όχι αναγκαία. Ένα τέτοιο
παράδειγμα είναι η κβαντική ηλεκτροδυναμική, η οποία θεωρείται η εντυπωσιακότερη
θεωρία που οδήγησε στην ένωση της ασθενούς δύναμης με τα ηλεκτρομαγνητικά
φαινόμενα. Πώς όμως να δεχτεί κανείς μια τέτοια θεωρία, η οποία υποστηρίζει την ύπαρξη
ηλεκτρονίων με αρνητική ενέργεια, μόνιμα περιορισμένων quarks και ένα κενό γεμάτο από
ζεύγη σωματιδίων-αντισωματιδίων κάθε είδους, τα οποία είναι υπεύθυνα για την ρήξη των
συμμετριών που υπάρχουν αρχικά; Είναι επόμενο να διερωτάται κανείς τι είδους κενό είναι
αυτό και αν η Φύση λειτουργεί με τέτοιον τρόπο (Cartwright, 1983 και Cushing, 1982).
Κάποτε η αρχή διατήρησης της ενέργειας εθεωρείτο ότι προκύπτει από εμπειρικά
δεδομένα, εφόσον κανένα πειραματικό αποτέλεσμα δεν ανέτρεπε αυτήν την αρχή. Τι
κρυβόταν όμως πίσω από αυτήν; Το θεώρημα της Noether αποκάλυψε ότι, αν υπάρχει
χρονική συμμετρία των φυσικών νόμων, δηλαδή αν οι φυσικοί νόμοι παραμένουν
αμετάβλητοι μέσα στον χρόνο, τότε θα ισχύει η διατήρηση της ενέργειας. Αν δεν
εξαρτώνται από τον χώρο, αν δηλαδή είναι παντού οι ίδιοι, θα ισχύει η αρχή διατήρησης
της ορμής και αν δεν εξαρτώνται από την διεύθυνση, θα ισχύει η διατήρηση της
στροφορμής (Neuenschwander, 2011).
Είναι αξιοσημείωτο ότι διάσημοι Φυσικοί διαφώνησαν με γενικές παραδοχές, τις οποίες
εμείς σήμερα δεχόμαστε χωρίς πολλή σκέψη σαν προφανείς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα
ο Schrödinger, ο οποίος δεν δεχόταν την ιδέα των κβαντικών αλμάτων μεταξύ σταθμών
διαφορετικής ενέργειας. Σε μια συνομιλία του με τον Bohr διατυπώνει τις εξής σοβαρές
επιφυλάξεις: «’Eνα ηλεκτρόνιο σε μια μόνιμη κατάσταση ενός ατόμου πρώτα
περιστρέφεται περιοδικά σε κάποια τροχιά χωρίς να ακτινοβολεί. Δεν δίνεται καμία
εξήγηση γιατί δεν ακτινοβολεί. Σύμφωνα με τη θεωρία του Maxwell πρέπει να ακτινοβολεί.
Κατόπιν το ηλεκτρόνιο πηδά από μια τροχιά σε κάποια άλλη και τότε ακτινοβολεί. Η
μετάβαση συμβαίνει βαθμιαία ή απότομα; Αν συμβαίνει βαθμιαία, τότε το ηλεκτρόνιο θα
πρέπει να αλλάζει βαθμιαία τη συχνότητα περιστροφής και την ενέργειά του. Δεν μπορεί
να δικαιολογηθούν με αυτήν τη διαδικασία οι σαφείς συχνότητες των φασματικών
γραμμών. Αν η μετάβαση συμβαίνει απότομα, τότε μπορούν να προκύψουν οι φασματικές
γραμμές, αλλά σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να αναρωτηθεί κάποιος, πώς κινείται το
ηλεκτρόνιο κατά το άλμα. Γιατί δεν εκπέμπει ένα συνεχές φάσμα, όπως απαιτεί η
ηλεκτρομαγνητική θεωρία; Και ποιοι κανόνες διέπουν την κίνηση του ηλεκτρονίου κατά τη
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διάρκεια του άλματος; Επομένως, η όλη ιδέα του κβαντικού άλματος πρέπει απλά να είναι
ανοησία» (Moore, 1989).
Από τα πάρα πάνω, που αναφέρθηκαν πολύ περιληπτικά, προκύπτει ότι χωρίς την
Ιστορία και τη Φιλοσοφία, η Φυσική χάνει ένα μεγάλο μέρος από τον ίδιο τον εαυτό της
που είναι ό,τι μπορεί να αντλήσει ο ανθρώπινος νους στον αγώνα του για την κατανόηση
του Κόσμου που τον περιβάλλει.
Βιβλιογραφία
Cartwright, N. (1983). How the Laws of Physics Lie. Clarendon Press.
Cornford, F.M. (1938). Greek Natural Philosophy and Modern Science, Cambridge Univ. Press.
Cushing, J. (1982). Models and Methodologies in Current Theoretical High-Energy Physics.
Synthese, 50(1), 5-101.
Hesse, M.B. (1953). Models in Physics. The British Journal of the Philosophy of Science, 4(15),
198-214.
Moore, W. (1989). Schrödinger, Life and Thought. Cambridge Univ. Press.
Neuenschwander, E.D. (2011). Emmy Noether’s Wonderful Theorem. The Johns Hopkins
University Press.
Planck, M. (1936). The Philosophy of Physics, George Allen & Unwin Ltd., London.
Speake, C. and Quinn, T. (2014). The search for Newton’s constant. Physics Today, 67(7), 27-33.
http://is.physics.kent.edu/7ideas_ebl/idea2/idea2/node3.html.

23

Η επιστήμη των Αράβων κατά τον Μεσαίωνα και οι προοπτικές
εκπαιδευτικής αξιοποίησής της
Π. Βλέτση, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια ΠΤΔΕ, ΕΚΠΑ
Η παρούσα εργασία αποτελεί μία προσπάθεια παρουσίασης της επιστημονικής άνθισης
στον Αραβικό κόσμο κατά τον Μεσαίωνα. Ξεκινά με την ιστορία της εξάπλωσης των
Αράβων αλλά εστιάζει στα γεγονότα και τα πρόσωπα που σηματοδότησαν την
επιστημονική ανάπτυξη. Ωστόσο, η μελέτη αυτή δεν είναι ανεξάρτητη από την
εκπαιδευτική διαδικασία καθώς ο απώτερος στόχος είναι η αξιοποίηση του παραπάνω
θέματος στη σχολική τάξη. Συνεπώς, ολοκληρώνεται με την παρουσίαση των προοπτικών
για τη δημιουργία σχεδίου εργασίας και δραστηριοτήτων για τη μελέτη θεμάτων γύρω από
την επιστήμη των Αράβων.
Ιστορική Αναδρομή
Η δημιουργία ισχυρού αραβικού χαλιφάτου ξεκινά κατά το τέλος του 7ου αιώνα μ. Χ., όταν
τα διάφορα Αραβικά φύλα ενώθηκαν με την αδελφότητα των Αράβων υπό την ηγεσία του
Μωάμεθ. Τότε ξεκίνησαν οι μεγάλες εκστρατείες που σταμάτησαν το 732 μετά την ήττα
των Αραβικών στρατευμάτων στο Πουατιέ της Γαλλίας. Στο αχανές χαλιφάτο
περιλαμβάνονταν η Αραβική χερσόνησος, οι εκτάσεις της Μέσης Ανατολής, το βόρειο
τμήμα της Αφρικής καθώς και μέρος της Ιβηρικής χερσονήσου.
Χρονολογία σταθμός είναι το 661 όταν πρωτεύουσα αναδείχθηκε η Δαμασκός και
δημιουργήθηκε το χαλιφάτο των Ομεϊαδών χαλίφηδων που κράτησε μέχρι και το 750. Σε
αυτή την περίοδο, πραγματοποιούνται σημαντικές μεταρρυθμίσεις στον τρόπο λειτουργίας
του κρατικού μηχανισμού με σημαντικότερη αυτή της καθιέρωσης της Αραβικής γλώσσας
ως κύριας γλώσσας συνεννόησης. Επίσης, ξεκινούν οι πρώτες μελέτες που αφορούν
κυρίως θεολογικά και γλωσσολογικά ζητήματα. Οι Άραβες έρχονται σε επαφή με κείμενα
της αρχαίας ελληνικής γραμματείας και αρχίζουν να τα μεταφράζουν. Όπως φαίνεται και
από το έργο του O'Leary σπουδαίο έργο αναδεικνύονται τα Λογικά του Αριστοτέλη, αφού
δίνει στους λόγιους της εποχής τους "κανόνες της λογικής σκέψης" (O'Leary, 2010).
Το 750 μετά από εξεγέρσεις στα ανατολικά της αυτοκρατορίας και με τη βοήθεια των
Περσών, την εξουσία καταλαμβάνουν οι Αββάσιδες και ξεκινάει η νέα δυναστεία με κέντρο
την πόλη της Βαγδάτης.
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Την περίοδο αυτή, που χαρακτηρίζεται ως Χρυσή Εποχή, ξεχωρίζουν οι χαλίφηδες
Χαρούν Αλ-Ρασίντ και Αλ-Μαμούν (813-833) που έδωσαν ιδιαίτερη ώθηση στην ανάπτυξη
των επιστημών. Η κύρια ασχολία των λογίων της εποχής ήταν η μετάφραση αρχαίων
ελληνικών κειμένων αλλά και η συγγραφή νέων μελετών με σημαντικά σχόλια στα έργα
των

Ελλήνων

κλασσικών.

Ακόμη,

δημιουργούνται

αστεροσκοπεία

στα

οποία

πραγματοποιούνται σημαντικές μετρήσεις ενώ παράλληλα χρηματοδοτούνται ειδικές
επιστημονικές αποστολές.
Μετά από 200 χρόνια περίπου η δυναστεία των Αββασιδών περνά σε μαρασμό. Το
μεγάλο ενιαίο κράτος χωρίζεται σε μικρότερα χαλιφάτα και αναδεικνύονται νέα κέντρα
πολιτισμού όπως το Κάιρο στο χαλιφάτο των Φατιμιδών στην Αίγυπτο. Αργότερα, περνά
πρώτα στους Μογγόλους και στη συνέχεια στους Τάταρους. Στο τομέα των επιστημών,
ωστόσο, συνεχίζει η δημιουργική περίοδος. Αναδεικνύονται και άλλα κέντρα όπως η
Μάραγα και η Σαμαρκάνδη στις βόρειες επαρχίες. Εκεί εμφανίζεται ο σπουδαίος
μαθηματικός και αστρονόμος Αλ-Τουσί και άλλοι σημαντικοί επιστήμονες.
Η μεγάλη αυτή περίοδος της επιστημονικής άνθησης θα σταματήσει μετά την κατάκτηση
της περιοχής από τους Οθωμανούς Τούρκους.
Αναλυτικά προγράμματα και μέθοδος project
Το παραπάνω θέμα αποτελεί μια κατεξοχήν διαθεματική μελέτη. Έτσι, γίνεται ένα ιδανικό
θέμα για το σχολείο και κυρίως για το Γυμνάσιο. Σύμφωνα με τα ισχύοντα ΑΠΣ και ΔΕΠΠΣ
για το μάθημα της ιστορίας στη Β' Γυμνασίου προβλέπονται οι παρακάτω γενικοί σκοποί:
Να κατανοήσουν (οι μαθητές) το χαρακτήρα του Βυζαντίου με όλους τους γειτονικούς
λαούς
Να

συνειδητοποιήσουν

την

ανάγκη

αποδοχής διαφορετικών

ιδεών,

αντιλήψεων,

πεποιθήσεων.
Οι συγκεκριμένοι γενικοί σκοποί συμπληρώνονται από τους ειδικούς σκοπούς που είναι οι
παρακάτω:
Να γνωρίσουν (οι μαθητές) την εμφάνιση και εξάπλωση του Ισλάμ και να εκτιμήσουν το
σημαντικό ρόλο που έπαιξε στην ιστορία.
Να κατανοήσουν την αλληλεπίδραση ανάμεσα στον πολιτισμό του Ισλάμ, Βυζαντίου και της
Δύσης.
Να κατανοήσουν τη σημασία των όρων Ισλάμ και μουσουλμάνος
Μάλιστα στις δραστηριότητες προτείνεται σχέδιο εργασίας (project) με θέμα "Οι Αραβικές
μεταφράσεις των Ελλήνων κλασσικών και η συμβολή των Αράβων στην πρόοδο των
φυσικών επιστημών, μέσα από την εξέταση της σχετικής ορολογίας π.χ. "αλχημεία".
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(ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ, 2003) Συνεπώς, το θέμα δεν είναι άγνωστο, ωστόσο δεν δίνονται
περαιτέρω πληροφορίες και πηγές στον εκπαιδευτικό.
Όσον αφορά στην υλοποίηση, η διαθεματική προσέγγιση οδηγεί σε περιορισμούς. Για το
λόγο αυτό προτείνεται το σχέδιο εργασίας στο οποίο "μια ομάδα ατόμων (οι μαθητές σε
συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς) αποφασίζει να ασχοληθεί με ένα συγκεκριμένο θέμα,
προγραμματίζει από μόνη της την πορεία των ενεργειών και διεκπεραιώνει αυτά που είχε
προγραμματίσει.[...] Η επεξεργασία του θέματος γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε ο
τερματισμός των εργασιών να συνοδεύεται και από ένα προϊόν (π.χ. μια έκθεση, ένα βιβλίο,
μια εκδήλωση)" (Frey, 2002).
Η διαδικασία της μεθόδου αυτής είναι ανοιχτή και δεν έχει περιορισμούς. Σύμφωνα με τον
ίδιο τον Kilpatrick που εισήγαγε τη μέθοδο το 1918 στο σχέδιο εργασίας "πρέπει να
συμπεριληφθεί κάθε τι που αξίζει τον κόπο να μάθει ο μαθητής" (Rohs, 1984).
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι "να εργάζεται με τέτοιο τρόπο και να δημιουργεί τις
προϋποθέσεις που θα του παρέχουν τη δυνατότητα να αποσύρεται από το προσκήνιο των
διαδικασιών" (Frey, 2002). Συνεπώς, χρειάζεται να έχει δημιουργήσει μία βιβλιοθήκη
υλικού και δραστηριοτήτων και φυσικά να γνωρίζει πολύ καλά το θέμα.
Σχέδιο εργασίας και δραστηριότητες
Στην παρούσα εργασία προτείνεται ένα θέμα-ομπρέλα το οποίο ο εκπαιδευτικός μπορεί να
χειριστεί και να προσαρμόσει στις ανάγκες της κάθε τάξης. Με γενικό τίτλο "Επιστήμη των
Αράβων" τα πεδία μελέτης αφορούν την ιστορία του Αραβικού πολιτισμού, επιφανή
πρόσωπα της επιστήμης των Αράβων καθώς και επιμέρους θέματα που μελετήθηκαν
κατά την περίοδο αυτή (π.χ. θέματα οπτικής).
Παρακάτω

παρουσιάζονται

ορισμένες

δραστηριότητες

που

θα

μπορούσαν

χρησιμοποιηθούν σε οποιοδήποτε στάδιο κριθεί ότι είναι απαραίτητο. Είτε, δηλαδή, στο
στάδιο του προσανατολισμού, της επεξεργασίας των θεμάτων είτε ακόμη ως τελικό προϊόν
του σχεδίου εργασίας.
Βιβλίο με αστερισμούς
Αφορμή για αυτή τη δραστηριότητα αποτελεί το γνωστό έργο του Πέρση επιστήμονα Αλ-Σουφί
(903-986) Πραγματεία περί των αστερισμών των απλανών αστέρων. Σε αυτό το έργο
παρουσιάζονται οι αστέρες μετά από αναθεώρηση του έργου του Πτολεμαίου. Για κάθε έναν
αστέρα υπάρχουν πίνακες με τη θέση, τη φωτεινότητα και το χρώμα του. Ο Αλ-Σουφί για να
συμβιβάσει τις δύο παραδόσεις ζωγράφισε τους αστερισμούς, σύμφωνα με την ελληνική
μυθολογία, ωστόσο χρησιμοποίησε τα παλαιά αραβικά ονόματα των αστέρων τα οποία
χρησιμοποιούσαν οι μεταγενέστεροι Άραβες επιστήμονες και έφτασαν μέχρι και τη σημερινή
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εποχή. Στα σχέδια αυτά απεικονίζει τις μορφές των αστερισμών με παλαιές φορεσιές της κεντρικής
Ασίας ή με Ινδικές, Κινέζικες και σύγχρονες με την εποχή του.

Εικόνα 1: Ο Αστερισμός των Διδύμων στο βιβλίο του Αλ-Σουφί
Αντίστοιχα, οι μαθητές μπορούν να φτιάξουν στους σύγχρονους αστρονομικούς χάρτες σκίτσα και
απεικονίσεις των αστερισμών με σύγχρονη ενδυμασία αλλά και με μοντέρνες εικαστικές
απεικονίσεις.
Μέτρηση της περιφέρειας της Γης
Ο χαλίφης Αλ-Μαμούν (κυβερν.813-833) ανέθεσε στους γνωστούς αδελφούς επιστήμονες Μπανού
Μούσα αποστολή για τη μέτρηση της περιφέρειας της Γης. Αυτοί μέτρησαν την απόσταση δύο
σημείων στην έρημο Σιντζάρ στα οποία το ύψος του πολικού αστέρα διαφέρει κατά μία μοίρα. Στη
συνέχεια πολλαπλασίασαν την απόσταση με το 360 για να βρουν την περίμετρο της Γης. Το
αποτέλεσμα ήταν 39.920 χιλιόμετρα (≈ 40.076 χιλιόμετρα).
Οι μαθητές μπορούν να συγκρίνουν τις μεθόδους μέτρησης της περιφέρειας του Ερατοσθένη και
των αδελφών Μπανού Μούσα καθώς και να βρουν τρόπο να μετρήσουν οι ίδιοι την περιφέρεια της
Γης με τα μέσα που διαθέτουν.
Θεατρικό έργο: "Το όνειρο του Αλ-Μαμούν"
Σύμφωνα με τους μελετητές ο Αλ-Μαμούν είναι ένας από τους μεγάλους υπέρμαχους του
ορθολογισμού. Κατά τη διακυβέρνησή του (813-833) έδωσε μεγάλη ώθηση στην επιστήμη. Ο
θρύλος λέει πως ο Αλ-Μαμούν είδε στον ύπνο του τον Αριστοτέλη. Στη συζήτηση που είχαν
σύμφωνα με την παραλλαγή που παραθέτει ο Masood "o Αριστοτέλης εξηγεί ότι ο άνθρωπος
οφείλει να αναζητά την αλήθεια του Θεού έχοντας ανοιχτό το μυαλό του στη δύναμη της λογικής
αντί να περιμένει τη θεία αποκάλυψη" (Masood, 2011) Το όνειρο συνεχίζει με τον Αριστοτέλη να
ζητά από τον χαλίφη να δώσει χρήματα για τη μετάφραση των αρχαίων ελληνικών έργων στα
Αραβικά, πράγμα που διέταξε ο χαλίφης να γίνει αμέσως μόλις ξύπνησε.
Η συγκεκριμένη ιστορία δίνει την ευκαιρία να γίνουν συζητήσεις για την αξία της γνώσης και την
ανάγκη χρηματοδότησης της επιστήμης. Οι μαθητές μπορούν να βρουν τους διαλόγους που
παραθέτονται σε πολλά βιβλία σχετικά με το θέμα και να συνθέσουν ένα ολόκληρο θεατρικό έργο.
Μπορούν να επιμεληθούν τη σκηνοθεσία, την ενδυμασία και γενικώς όλο το ανέβασμα της
παράστασης.
Αραβικός Αστρολάβος
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Οι Άραβες ανέπτυξαν εκτός από τις επιστήμες και την τεχνολογία. Πολλές και πολύπλοκες μηχανές
αποδίδονται σε αυτούς. Μια απλή κατασκευή είναι ο "Αραβικός Αστρολάβος". Το όργανο αυτό,
δείχνει μια δεδομένη ώρα και ημέρα του χρόνου την εικόνα του έναστρου ουρανού με τις ακριβείς
θέσεις των αστέρων. Είναι παρόμοιο όργανο με το σημερινό επιπεδόσφαιρο και χρησιμοποιούνταν
εκτός από την αστρονομία και στη ναυσιπλοΐα.
Στο διαδίκτυο κυκλοφορούν αρκετοί οδηγοί (τύπου DIY) ώστε να κατασκευάσουν οι μαθητές
χάρτινους αστρολάβους. Συνεπώς, μετά τη μελέτη της τεχνολογίας των Αράβων μια τέτοια
κατασκευή θα ήταν ο ιδανικότερος επίλογος.

Εικόνα 2: Αραβικός Αστρολάβος

Εικόνα 3: DIY χάρτινος αστρολάβος
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Αθήνα.
Εικόνες
Ο Αστερισμός των Διδύμων στο βιβλίο του Αλ-Σουφί,
http://en.wikipedia.org/wiki/Al_Sufi#mediaviewer/File:Constellation_Gemeaux_-_al-Sufi.jpg
Αραβικός Αστρολάβος, εικόνα από το Μουσείο Ιστορίας των Επιστημών της Οξφόρδης,
http://www.mhs.ox.ac.uk/astrolabe/images/47869/47869_complete_front.jpg
DIY χάρτινος αστρολάβος, φωτογραφία από προσωπικό άλμπουμ
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Τρεις ουτοπίες και ο ρόλος των εκπαιδευτικών
Κ. Γαβρόγλου, Καθηγητής, Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Επιστημών, Πανεπιστήμιο
Αθηνών
Αυτά που θα ήθελα να επιχειρήσω σε αυτήν την ομιλία είναι τα εξής:
1. Να περιγράψω τρεις διαφορετικές ουτοπίες που θα τις ονομάσω την πυρηνική, τη
μοριακή και την επιστημολογική.
2. Να σχολιάσω τον αναγωγισμό που κυριαρχεί και στην κατασκευή των ουτοπιών αλλά
και στην κοινωνική τους πρόσληψη.
3. Να επιχειρηματολογήσω ότι ένα μεγάλο ποσοστό των λόγων που νομιμοποιούν τις
ουτοπίες δεν είναι μόνο οι υποσχέσεις τους αλλά το ό,τι οι υποσχέσεις αυτές βασίζονται
στην παραδοχή ότι η φυσική είναι την παραδειγματική επιστήμη προς την οποία πρέπει να
“τείνουν” όλες οι άλλες.
4. Να συζητήσω την πρόταση ότι οι εκπαιδευτικοί των φυσικών επιστημών θα πρέπει να
συνειδητοποιήσουν ότι η άποψη ότι η φυσική είναι η “τέλεια” επιστήμη μπορεί να αποβεί
καταστροφική για την πορεία των άλλων επιστημών, συμπεριλαμβανομένων και των
κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Οι εκπαιδευτικοί των φυσικών επιστημών
υιοθετώντας μία άλλη κοινωνική λειτουργία, θα πρέπει να γίνουν οι βασικοί
προπαγανδιστές του μεθοδολογικού πλουραλισμού, των εγγενών ορίων της κάθε
επιστήμης και όχι της φυσικοποίησης των πάντων.
Α. Παρά το ότι η πυρηνική ουτοπία υποσχόταν συγκεκριμένα ευεργετήματα για το μέλλον
της ανθρωπότητας, δεν κατάφερε να τα υλοποιήσει με τρόπους που οι πολίτες θα
πεισθούν για τις αδιαμφισβήτητες αρετές της πυρηνικής ενέργειας. Σοβαρά προβλήματα
άρχισαν να υπονομεύουν την αξιοπιστία των πυρηνικών αντιδραστήρων ώσπου τα μεγάλα
ατυχήματα άρχισαν να ακυρώνουν τις προοπτικές μια τέτοιας ουτοπίας. Το πρώτο
ταρακούνημα ήταν το Three Mile Island. Το τζίνι είχε βγει από το μπουκάλι και όσοι έκαναν
κριτική και έθεταν διάφορα ερωτήματα δεν κατάφεραν να πάρουν πειστικές απαντήσεις.
Μετά ήρθε η καταστροφή του Τσερνομπίλ και οι οπαδοί της πυρηνικής ουτοπίας έριξαν
όλο το φταίξιμο στις ατέλειες του σοσιαλισμού στη Σοβιετική Ένωση. Και μετά ήταν η
Φουκουσίμα. Η απόλυτη καταστροφή. Η καταστροφή που απέδειξε ότι στην περίπτωση
των πυρηνικών αντιδραστήρων αυτό που μπορεί να γίνει στην πραγματικότητα δεν μπορεί
να προβλεφθεί από τα πριν, πως τα προβλήματα ήταν εγγενώς μη διαχειρίσιμα και πώς
στη μακρινή Ιαπωνία ότι μπορούσε να πάει στραβά, πήγε στραβά. Η Φουκουσίμα έγινε ο
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επιθανάτιος ρόγχος της πυρηνικής ουτοπίας και, αυτό, ανεξάρτητα αν θα συνεχίζουν να
λειτουργούν οι πυρηνικοί αντιδραστήρες. Το μέλλον που υποσχέθηκε αυτή η ουτοπία και
που ήταν ζωγραφισμένο με τόσο λαμπερά χρώματα, άρχισε να ξεθωριάζει και σε λίγους
μήνες έμεινε η σκιά του εαυτού της.
Β. Από τα μέσα της δεκαετίας του 1980 άρχισε να διαμορφώνεται μια άλλη ουτοπία. Με
όρους πολιτισμικούς, το άτομο αντικαταστάθηκε με το γονίδιο. Η νέα ουτοπία, βασισμένη
στη μοριακή βιολογία υπόσχεται ένα μέλλον χωρίς ασθένειες, μεγάλο προσδόκιμο χρόνο
ζωής και τροφή. Παρά το γεγονός ότι κάθε ουτοπία υπόσχεται να απελευθερώσει τους
ανθρώπους από τις δυσκολίες, για τη μοριακή ουτοπία αυτή η απελευθέρωση πήρε
γιγαντιαίες διαστάσεις.
Η πυρηνική ουτοπία δεν υποσχέθηκε μακροζωία. Το πιο έντονο μήνυμα της μοριακής
ουτοπίας στην κοινωνία είναι η ακύρωση του θανάτου.
Ο θάνατος επέρχεται, επιχειρηματολογούν οι θιασώτες αυτών των θαυμάτων της
βιολογίας και της νανοτεχνολογίας, όταν το σώμα δεν είναι προγραμματισμένο
καταλλήλως. Η μακροζωία θα μπορούσε να είναι ένας ρεαλιστικός στόχος και ο θάνατος
μία κατάσταση υπό διαρκή διαπραγμάτευση. Αν διαβάσει κανείς ορισμένες από τις
προβολές της νανοτεχνολογίας στο μέλλον, θα συνειδητοποιούσε ότι ο θάνατος
προβάλλεται ως ένα όχι αναγκαίο στάδιο.
Την περασμένη άνοιξη πραγματοποιήθηκε ένα συνέδριο στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια
στη Νέα Υόρκη. Ο τίτλος του ήταν «Η Τέχνη και η Νέα Βιολογία του Νου». Η νέα
τεχνολογία παρέχει απεικονίσεις του εγκεφάλου όταν κάποιος κοιτάζει έναν πίνακα του
Μιχαήλ Άγγελου ή διαβάζει ένα σονέτο του Σαίξπηρ. Αυτές οι δυνατότητες και τα
φαινόμενα που παρατηρούνται έχουν οδηγήσει πολλούς ερευνητές να προχωρήσουν σε
γενικεύσεις σχετικά με τις τέχνες και την λογοτεχνία. Το πιο σοβαρό είναι ότι μέσα από
τέτοιες προσεγγίσεις γίνεται μία απόπειρα να ερμηνευτούν πολιτισμικά φαινόμενα μέσα
από τη βιολογία. Θα αναφερθούν και άλλα παραδείγματα.
Υπάρχει, λοιπόν, μία συμβιωτική σχέση ανάμεσα, στα γονίδια, τις νανομηχανές και τους
νευρώνες.
Γ. Ας έρθουμε, τώρα στην τρίτη ουτοπία, την επιστημολογική ουτοπία. Η ουτοπία αυτή
είναι η πρόθεση να μαθηματικοποιηθούν οι κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες.
Αυτή είναι μία διαφορετική ουτοπία. Και αυτή, όπως οι άλλες, ισχυρίζονται ότι έχουν να
προτείνουν κάτι χωρίς όρια. Ο υποσχέσεις, όμως, της επιστημολογικής ουτοπίας είναι σε
διαφορετικό επίπεδο. Η επιστημολογική ουτοπία προβάλλει έναν μελλοντικό κόσμο όπου
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τα πάντα θα μπορούν να είναι μαθηματικοποιημένα. Είναι μία ουτοπία που αγγίζει όλες
της διαστάσεις της κουλτούρας μας: προτείνει ένα πρόγραμμα για να μας πείσει ότι η
μαθηματικοποίηση όλων των ειδικοτήτων είναι δυνατή και η μαθηματικοποίηση είναι το
κλειδί για να υπάρχουν σωστές, αντικειμενικές, και ελέγξιμες ερμηνείες για την προσωπική
συμπεριφορά και τα κοινωνικά φαινόμενα. Τα οικονομικά, η κοινωνιολογία, οι πολιτικές
επιστήμες, τα νομικά και η γνωσιακή επιστήμη είναι ορισμένες από τις ειδικότητες στις
οποίες η μαθηματικοποίηση αποτελεί ένα διακριτό ερευνητικό πρόγραμμα. Η έμφαση στα
γονίδια και στους νευρώνες για την ερμηνεία διαφόρων συμπεριφορών έχει μία αναφορά
σε υλικές οντότητες. Αυτές οι οντότητες μπορούν να μελετηθούν πειραματικά και, άρα, τα
αποτελέσματα μπορούν να θεωρηθούν ότι εκφράζουν κάτι το αντικειμενικό. Η
επιστημολογική ουτοπία έχει μια διαφορετική αξίωση: αν μπορούν να κατασκευαστούν
μοντέλα, και να διαμορφωθούν εξισώσεις, τότε αυτές οι εξισώσεις δεν θα είναι μόνο
πειραματικά ελέγξιμες αλλά και θα αποτελούν τις εκφράσεις νόμων.

Οι εξισώσεις

παρέχουν τη δυνατότητα να επαναδιατυπώνονται, μπορούν να ελεγχθούν, έχουν
προβλεψιμότητα.
Δ. Ο λόγος που θέλησα να συζητήσουμε αυτά τα προβλήματα είναι επειδή οι
εκπαιδευτικοί, κυρίως των φυσικών επιστημών, θα πρέπει να είναι στην πρωτοπορία
εκείνων που θα προασπίσουν ένα ουσιαστικό πλουραλισμό στις κοινωνικές και
ανθρωπιστικές επιστήμες. Η μαθηματικοποίηση των πάντων, ουσιαστικά είναι η
φυσικοποίηση τους. Αποτελεί ένα πρόγραμμα όπου όλες οι ειδικότητας, θα αποκτήσουν
έναν ομοιόμορφο λόγο, όλοι οι κλάδοι θα γίνουν πιο επιστημονική, όπου με τη λέξη
επιστημονικοί νοείται η φυσική.
Η μεγάλη, λοιπόν, πρόκληση των εκπαιδευτικών και κυρίως όσων είναι ειδικοί στις φυσικές
επιστήμες, είναι η ενεργητική υιοθέτησε ενός νέου ηθικού κώδικα. Η πρόκληση είναι να
υπερασπιστούμε την φυσική όχι ως μία επιστήμη που μπορεί να κάνει τα πάντα, όχι ως
μία επιστήμη που πρέπει να είναι παράδειγμα προς μίμηση για τις κοινωνικές και
ανθρωπιστικές επιστήμες, αλλά σαν μία επιστήμη που έχει τους εγγενείς περιορισμούς
της. Θα πρέπει να υπερασπιστούμε τη φυσική όχι ως μία επιστήμη πρότυπο για όλες τις
άλλες ειδικότητες, αλλά ως μία επιστήμη που θα πρέπει να ενισχύει και να ενθαρρύνει
διαφορετικούς τρόπου μελέτης και έρευνας της ανθρώπινης συμπεριφοράς.
Οι εκπαιδευτικοί αλλά και όσοι άλλοι ασχολούνται με την φυσική, ενδεχομένως για πρώτη
φορά στην ιστορία καλούνται να δηλώσουν ότι η τεράστια επιτυχία της φυσικής δεν
μετατρέπει τη φυσική σε μία επιστήμη που θα αντικαταστήσει όλες τις άλλες, η επιτυχίες
της δεν σημαίνουν ότι έχει μία τέτοια καθολική μεθοδολογική ισχύ ώστε να μπορεί να
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χρησιμοποιούνται παντού. Η φυσική δεν είναι η επιστήμη των επιστημών, αλλά αποτελεί
έναν από τους πολλούς τρόπους να βλέπουμε τον κόσμο. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι.
Μάλιστα πολλοί και διαφορετικοί άλλοι τρόποι μας έκαναν να κατανοήσουμε καλύτερα τον
κόσμο γύρω μας και τις κοινωνίες μας. Η επιτυχίες της φυσικής δεν θα πρέπει να
οδηγήσουν στην υπονόμευση μιας από τις τεράστιες κατακτήσεις του δυτικού πολιτισμού
που είναι η παράδοση της συνύπαρξης και αλληλοσυμπλήρωσης του μεθοδολογικού
πλουραλισμού. Και οι εκπαιδευτικοί των φυσικών επιστημών, μπορούν να παίξουν έναν
ενεργό ρόλο στην προάσπιση αυτού του πλουραλισμού.
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Επιστημολογικές

προεκτάσεις

στον

Φαίδωνα:

ο

ρεαλισμός

ως

εφαλτήριο του επιστημονικού προγράμματος
Β. Γαλάνης, φοιτητής Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Μ. Μπαράκου, φοιτήτρια Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Στο 102a-106e του Φαίδωνα, ο Πλάτων αναπτύσσει το περιβόητο τρίτο επιχείρημα για την
αθανασία της ψυχής, διατυπώνοντας μία οιονεί φυσική θεωρία. Με βάση την ερμηνεία του
Γρηγόρη Βλαστού (Gr. Vlastos, 1994), θα επιχειρήσουμε να το περιγράψουμε συνοπτικά
με σύγχρονους όρους, και να εξετάσουμε τις επιστημολογικές προεκτάσεις του. Αρχικά, οι
συνομιλητές συμφωνούν στη θεωρητική υπόθεση ότι κάθε ένα από τα Είδη υπάρχει και
δυνάμει της μετοχής σε αυτά λαμβάνουν το αντίστοιχο όνομα τα άλλα πράγματα.
Ακολούθως, διαπιστώνεται πως όταν λέμε ότι ο Σιμμίας είναι μεγάλος ως προς τον
Σωκράτη και μικρός ως προς τον Φαίδωνα δεν εννοούμε ότι είναι ταυτόχρονα “μικρός” και
“μεγάλος” ως προς τη φύση του («πεφυκέναι»), επειδή είναι ο Σιμμίας. Αλλά ότι εν
συγκρίσει προς τη μικρότητα του Σωκράτη λαμβάνει το όνομα του “μεγάλου” και εν
συγκρίσει προς το μέγεθος του Φαίδωνα λαμβάνει το όνομα του “μικρού”, επειδή έτυχε
(«τυγχάνει») να έχει αυτό το μέγεθος. Έτσι, όχι μόνο αυτό καθαυτό το “μεγάλο” («αὐτὸ τὸ
μέγεθος») δεν συγχέεται ποτέ με το “μικρό”, αλλά και το γνώρισμα του “μεγάλου” εντός
ημών («τὸ ἐν ἡμῖν μέγεθος») δεν συγχέεται ποτέ με το γνώρισμα του “μικρού”. Με άλλους
όρους, ένα πράγμα δεν μπορεί να έχει δύο αντίθετα γνωρίσματα σύμφωνα με τη φύση του.
Θα ήταν σαν να λέγαμε ότι είναι και F και μη-F από την ίδια άποψη, πράγμα αντιφατικό.
Επίσης, διευκρινίζεται ότι εδώ δεν γίνεται λόγος για τα πράγματα που έχουν αντίθετα
γνωρίσματα αλλά για τα γνωρίσματα καθεαυτά. Ένα πράγμα που είναι F θα μπορούσε να
γίνει μη-F. Όμως, το F καθαυτό (που όταν ενυπάρχει σε ένα πράγμα ονομάζεται και αυτό F)
δεν θα μπορούσε ποτέ να γίνει αντίθετο με τον εαυτό του. Στην συνέχεια, αναφέρεται ότι το
αντιθετικό ζεύγος “θερμό”-“ψυχρό” διαφέρει από το ζεύγος “πυρ”-“χιόνι”. Και διαπιστώνεται
ότι αυτό που ονομάζουμε “χιόνι”, διαφέρει μεν από το γνώρισμα “ψυχρό”, αλλά έχει τη
μορφή του διαρκώς όσο υφίσταται και δεν μπορεί ποτέ να δεχθεί το αντίθετο γνώρισμα του
“θερμού”. Αλλά, αν αυτό πλησιάσει, τότε είτε το χιόνι θα αποχωρίσει, διατηρώντας την
υπόστασή του, είτε θα πάψει να υφίσταται. Το ίδιο ισχύει και για τη σχέση μεταξύ του
πυρός και του ζεύγους “θερμό-ψυχρό”. Εκτός από το ίδιο το “περιττό” υπάρχει και κάτι
άλλο το οποίο, χωρίς να είναι ό,τι ακριβώς και το “περιττό”, φέρει πάντοτε αυτό το όνομα
μαζί με το δικό του, διότι είναι εκ φύσεως («πέφυκε») πάντοτε περιττό και δεν μπορεί ποτέ
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να γίνει άρτιο. Τέτοια είναι η “τριάδα”, η “πεντάδα” και οι μισοί από το σύνολο των αριθμών.
Το αντίστροφο συμβαίνει με τη “δυάδα”, την “τετράδα” και τους άλλους οι οποίοι είναι
πάντοτε άρτιοι. Έτσι, οτιδήποτε γίνει καταληπτό υπό την ιδέα της τριάδος, αναγκαία
(«ἀνάγκη») θα καταστεί και περιττό. Επομένως, όχι μόνο τα αντίθετα Είδη είναι
ασυμβίβαστα (όπως το “άρτιο” με το “περιττό” ή η “θερμότητα” με την “ψυχρότητα”) αλλά
και εκείνα που μετέχουν από φύση τους σε ένα εξ αυτών είναι ασυμβίβαστα με το αντίθετό
του. Έτσι, σε ό,τι κι αν έλθουν, μαζί με τη δική τους ιδέα επιφέρουν αναγκαία και μία
δεύτερη ιδέα, η οποία έχει κάποια αντίθετη (π.χ. σε ό,τι κι αν εφαρμοστεί η ιδέα της
“τριάδας” φέρει και την ιδέα του “περιττού” που είναι αντίθετη στο “άρτιο” και, ομοίως, το
“πυρ” φέρει τη “θερμότητα” που είναι αντίθετη στην “ψυχρότητα”). Η “τριάδα” είναι περιττή
και ανάρτιος και σε όποιο πλήθος πραγμάτων έλθει το κάνει να είναι περιττό. Και το
γνώρισμα “πυρ” σε όποιο σώμα έλθει το κάνει να είναι και “θερμό”. Από τις ανωτέρω
γενικεύσεις και παραδείγματα παράγεται και το τελικό συμπέρασμα: Η “ψυχή” σε ότι και αν
έλθει φέρει μαζί της τη “ζωή”. Επίσης, δεν συμβιβάζεται ποτέ με τον “θάνατο”, είναι δηλαδή
“αθάνατη”. Επιπλέον το “αθάνατο” είναι “αΐδιο” και ασυμβίβαστο με τη “φθορά”, δηλαδή
“άφθαρτο”. Επομένως, όταν επέλθει ο θάνατος στον άνθρωπο, το θνητό (σώμα) θα
πεθάνει ενώ η αθάνατος ψυχή δεν θα φθαρεί αλλά θα αποχωρήσει.
Σύμφωνα με τον Βλαστό, ο Πλάτων εδώ ορίζει ένα είδος μεταβατικής μη συμμετρικής
σχέσης μεταξύ δύο γενικών όρων F-G: αν κάτι είναι F αναγκαία θα είναι G και επομένως
αναγκαία δεν θα είναι το αντίθετο του G. Μάλιστα, εφόσον δεχόμαστε ότι οι όροι F και G
ονομάζουν υπαρκτές κατηγορίες αισθητών πραγμάτων (αντικειμένων ή ιδιοτήτων), η
ανωτέρω λογική σχέση, εκτός από τις μεταφυσικές συνδηλώσεις της, εκφράζει και μία
νομοειδή κανονικότητα, η οποία έχει αιτιώδεις συνέπειες στον φυσικό κόσμο, δηλαδή μας
επιτρέπει να εξηγήσουμε και να προβλέψουμε φυσικά φαινόμενα. Στο πλαίσιο αυτό θα
διατυπωθεί αργότερα η παραδοχή ότι υπάρχουν “ουσίες” των αισθητών πραγμάτων και
“ουσιώδη γνωρίσματα”, την οποία θα υιοθετήσουν άκριτα οι “ρεαλιστές” του μεσαιωνικού
σχολαστικισμού και θα πολεμήσουν δικαίως οι “νομιναλιστές” του Όκκαμ (Ν. Ματσούκας,
2010). Πάντως, ο εισηγητής του “κατασκευαστικού εμπειρισμού” Bas C. van Fraassen, θα
διαπιστώσει εύστοχα ότι κάθε επιστημονική απόπειρα εξήγησης των αισθητών
κανονικοτήτων με τη διατύπωση θεωρητικών νόμων, προϋποθέτει την αναφορά σε
δυνάμεις, ποιότητες και αιτιακές ιδιότητες. Επομένως, μία ακραία νομιναλιστική θέση
οδηγεί αναγκαία στην παραίτηση από κάθε απαίτηση εξήγησης (Bas C. van Fraassen,
2008). Θα επισημάνει, δε, α) ότι «οι θεωρίες περιγράφουν [...] τις παρατηρήσιμες
διεργασίες και δομές με το να θέτουν άλλες διεργασίες και δομές όχι άμεσα
προσπελάσιμες από την παρατήρηση» και β) ότι «ο εμπειρισμός απαιτεί οι θεωρίες να
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δίνουν μια αληθή περιγραφή εκείνων που είναι παρατηρήσιμα, θεωρώντας τις περαιτέρω
αξιωματικά τιθέμενες δομές ως μέσα για αυτό το σκοπό». Υπό αυτό το πρίσμα, η υπόθεση
ότι τα είδη “θερμό”, “ψυχρό”, “πυρ” και “χιόνι” δηλώνουν κάτι πραγματικό, και η διατύπωση
λογικών και νομοειδών σχέσεων και παραγωγικών συλλογισμών συνιστούν εύλογα βήματα
για μία επιστημονική εξήγηση. Ίσως, η μόνη “αμαρτία” του Πλάτωνα είναι ότι αναβιβάζει
ορισμένους γενικούς όρους στο βάθρο υπερβατικών Ειδών. Μία υπόθεση, ωστόσο,
αρκετά δικαιολογημένη για ένα θεωρητικό πρόγραμμα που εγκαινιάζει την επιστημονική
σκέψη. Αναμφίβολα, μία φυσική θεωρία που θα είχε κατηγορίες τέτοιου status δεν θα
επιδεχόταν εύκολα τροποποιήσεις (εκτός αν είχαμε την ετοιμότητα, με βάση τα εκάστοτε
νέα δεδομένα, να αποκαθηλώνουμε τα Είδη μας και να τα αντικαθιστούμε με άλλα!). Θα
προέκυπταν, λοιπόν, σημαντικά γνωστικά εμπόδια για τη μετάβαση στη νεότερη
θερμοδυναμική θεωρία, στην οποία 1) το “χιόνι” και το “νερό” δεν είναι πια δύο διαφορετικά
είδη αντικειμένων παρά δύο φυσικές καταστάσεις ή φάσεις ενός φυσικού είδους, η χημική
έκφραση του οποίου είναι “H2O” και 2) το “θερμό” και το “ψυχρό” δεν είναι πια δύο (δυνάμει)
“ουσιώδη” γνωρίσματα αλλά συμπτωματικά και επουσιώδη, αφού ανάγονται σε ένα, αυτό
της “θερμοκρασίας”, η οποία απλώς μετράται σε διαφορετικούς βαθμούς. Έτσι, ένα
αντικείμενο α μπορεί να θεωρείται ταυτόχρονα θερμό ως προς το β και ψυχρό ως προς το
γ (όπως στην περίπτωση του ζεύγους μεγαλύτερος-μικρότερος). Η αντίστοιχη νομοειδής
κανονικότητα μπορεί να διατυπωθεί τώρα ως εξής: μία ποσότητα της χημικής ένωσης H2O
περνά από τη στερεά στην υγρή φάση (από χιόνι γίνεται νερό) όταν η θερμοκρασία της
ανέβει πάνω από μία ορισμένη τιμή (με δεδομένες συνθήκες πίεσης). Βέβαια, και σε αυτήν
την περιγραφή είναι δυνατό κάποιος πει ότι το μόριο H2O συνίσταται από τα χημικά
στοιχεία υδρογόνο και οξυγόνο, τα οποία έχουν διακριτές “ουσίες”, “ουσιώδη” γνωρίσματα
αλλά και “συμπτωματικά” (όπως η θερμοκρασία ή, μάλλον, η κινητική ενέργειά τους, κατά
την μικροσκοπική περιγραφή). Διατηρώντας την ίδια ορολογία, θα παρατηρούσαμε ότι η
μετάβαση σε αυτό το θεωρητικό πρότυπο συνοδεύεται από σημαντική μείωση των
περιγραφικών κατηγοριών, κατά την μετάπτωση ορισμένων “ουσιών” σε “ιδιότητες” και
ορισμένων δυνάμει “ουσιωδών γνωρισμάτων” σε “επουσιώδη”. Υπό αυτό το πρίσμα, η
εγνωσμένη περατότητα των περιγραφικών κατηγοριών μας, δεν οδηγεί σε έναν άγονο
σκεπτικισμό ή αγνωστικισμό, αλλά αντίθετα αναδεικνύει ως κριτήριο της επιστημονικής
προόδου, τη μετα-επιστημονική (μετα-φυσική ή και πραγματολογική αν θέλετε) αρχή της
ερμηνευτικής οικονομίας και απλότητας (γνωστή ως “ξυράφι του Όκκαμ”).
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Επιστημόνισσες μέσα από τα μάτια των παιδιών: Μαθητικές ταινίες
slowmation σε μια λέσχη φυσικών επιστημών
Ε. Γέντζη, Απόφοιτη ΠΤΔΕ, Α.Π.Θεσσαλονίκης
Φ. Σέρογλου, Επίκουρη Καθηγήτρια, ΠΤΔΕ, Α.Π.Θεσσαλονίκης

Επιστημόνισσες και το έργο τους σε μια λέσχη φυσικών επιστημών
Στο πέρασμα των χρόνων χιλιάδες άνθρωποι με τις γνώσεις και τις θεωρίες τους
συνέβαλλαν στις μεγάλες αλλαγές και εξελίξεις των φυσικών επιστημών. Πολλοί από
αυτούς τους ανθρώπους είναι γυναίκες που η ιστορία τους παραμένει σχεδόν άγνωστη ή
αποσιωπείται από το ευρύ κοινό (Alic, 1986; Σέρογλου και Χατζησάββα, 2005; Seroglou
and Aduriz-Bravo, 2007). Στο άτυπο περιβάλλον μιας λέσχης φυσικών επιστημών που
συνδυάζει τις φυσικές επιστήμες με την τέχνη τα παιδιά δημιουργούν καινούριες γλώσσες
επικοινωνίας και ερμηνείας των αφηρημένων εννοιών αφού μετασχηματίζουν τις γνώσεις
και τις έννοιες των φυσικών επιστημών μέσα από το περιβάλλον της τέχνης
(κινηματογράφος, λογοτεχνία, ζωγραφική, θέατρο κτλ) (Hofstein & Rosenfeld 1996;
Halpern, 2002; Dowdy, 2005; Σέρογλου 2006; Piliouras, Siakas, & Seroglou, 2011;
Seroglou & Aduriz- Bravo, 2007; Seroglou et al., 2008). Παράλληλα, μια λέσχη που μελετά
τη συμβολή των γυναικών στην επιστήμη και αναδεικνύει το έργο των επιστημονισσών
ενθαρρύνει μη σεξιστικές στάσεις και αξίες για την επιστήμη και την κοινωνία
(Ντρενογιάννη, Σέρογλου & Τρέσσου, 2007; Σέρογλου, & Χατζησάββα, 2005; Γέντζη,
Λέτσι, Βουρλιάς & Σέρογλου, 2014).
Από το Φεβρουάριο μέχρι τον Ιούνιο του 2013 στο 17ο δημοτικό σχολείο Καλαμαριάς
Θεσσαλονίκης περίπου 40 παιδιά ηλικίας 6-7 ετών συμμετείχαν σε μια λέσχη φυσικών
επιστημών με θέμα «Οι φυσικές επιστήμες δεν έχουν φύλο, φυλή και ηλικία». Στο πλαίσιο
της λέσχης τα παιδιά δημιούργησαν και έμαθαν περνώντας από τα παρακάτω στάδια:
Στάδιο 1: Τα παιδιά παρακολουθούν την παιδική ταινία κινουμένων σχεδίων «Αζούρ και
Αζμάρ» του Μισέλ Οσελό τμηματικά και σε κάθε κομμάτι της ταινίας συζητούν, παίζουν
παιχνίδια ρόλων και ζωγραφίζουν για μια σειρά από θέματα φυσικών επιστημών
(θερμότητα, αισθήσεις, κλίμα κτλ.) και για την εικόνα του επιστήμονα επιχειρώντας να
αποδομήσουν το στερεότυπο επιστήμονας-άνδρας-λευκός-μεγάλης ηλικίας.
Στάδιο 2: Τα παιδιά ακούν την αφήγηση μιας παραβολής-παραμυθιού για τη ζωή και το
έργο της Ρόζαλιντ Φράγκλιν και τη συμβολή της στην έρευνα για τη διπλή έλικα του DNA.
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Τα παιδιά εικονογραφούν ένα μεγάλο βιβλίο εκφράζοντας τις ιδέες τους για τις μεθόδους,
τις στάσεις και τις αξίες που οι φυσικές επιστήμες καλλιεργούν και χρησιμοποιούν.
Στάδιο 3: Τα παιδιά παρακολουθούν πληροφορίες για 10 γυναίκες επιστημόνισσες από
όλο τον κόσμο και στη συνέχεια δημιουργούν «ζωντανούς πίνακες» και παίζουν παιχνίδια
ρόλων με επεισόδια για τη ζωή και το έργο των γυναικών αυτών.
Στάδιο 4: Τα παιδιά δημιουργούν έξι ταινίες με την τεχνική slowmation (2 φωτογραφίες ανά
δευτερόλεπτο) για έξι από τις επιστημόνισσες με τις οποίες έχουν ασχοληθεί (Πίνακας 1).
Το σενάριο, οι ήρωες, η κατασκευή των σκηνικών, οι ηχογραφήσεις των διαλόγων, τα
βήματα του τελικού μοντάζ των ταινιών γίνονται από τα ίδια τα παιδιά που έχουν έτσι την
ευκαιρία να αναπλαισιώσουν την γνώση που κατακτούν δημιουργώντας.
Στάδιο 5: Τα παιδιά παρουσιάζουν τις ταινίες τους σε μια εκδήλωση του σχολείου
καλώντας γονείς και κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών να την παρακολουθήσουν.

Πίνακας 1: Οι ταινίες των παιδιών για τις 6 γυναίκες επιστημόνισσες

Καθώς τα παιδιά διηγούνται την ιστορία 6 επιστημονισσών ως πρόσωπα και χαρακτήρες,
αναδεικνύουν και παράλληλα αντιμετωπίζουν μια σειρά από στερεότυπα, προκαταλήψεις
και άλλα στοιχεία άμεσου ή έμμεσου αποκλεισμού των γυναικών από τις φυσικές
επιστήμες εστιάζοντας στην προβαλλόμενη εικόνα του επιστήμονα και της επιστήμης
(Γέντζη, Λέτσι, Βουρλιάς & Σέρογλου, 2014).
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Ανάλυση των ψηφιακών αφηγήσεων με το ερευνητικό μοντέλο GNOSIS
Οι ταινίες των παιδιών για τις 6 επιστημόνισσες αναλύθηκαν στη συνέχεια με το ερευνητικό
μοντέλο GNOSIS (Guidelines for Nature Of Science Introduction in Scientific literacy) που
παρουσιάζεται στον Πίνακα 2.

Πίνακας 2: Το ερευνητικό μοντέλο GNOSIS

Με το μοντέλο GNOSIS διερευνούνται οι διαστάσεις της διδασκαλίας των φυσικών
επιστημών και οι όψεις της φύσης των φυσικών επιστημών που εμπεριέχονται στη
διδασκαλία και εκδηλώνονται στα λόγια και τις δράσεις των παιδιών και των εκπαιδευτικών
(Seroglou & Adúriz-Bravo 2007, Piliouras et al., 2011):
Η γνωστική διάσταση της διδασκαλίας και μάθησης των φυσικών επιστημών που αφορά
α) τη διδασκαλία των φυσικών επιστημών ως ένα σύνολο μοντέλων που αφορούν τον
κόσμο γύρω μας, δηλαδή τη φύση του περιεχομένου των φυσικών επιστημών (G1) και β)
τη διδασκαλία για το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο οι επιστημονικές ιδέες
αναπτύχθηκαν και διαμορφώθηκαν, δηλαδή, τη φύση του περιβάλλοντος των φυσικών
επιστημών (G2).
Η μεταγνωστική διάσταση της διδασκαλίας και μάθησης των φυσικών επιστημών που
αφορά: α) το τι είναι οι φυσικές επιστήμες εστιάζοντας στη συνθετική φύση των φυσικών
επιστημών ως νοητικού προϊόντος (G3), β) το πως αλλάζουν οι φυσικές επιστήμες στην
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ιστορία αναδεικνύοντας τη φύση της εξέλιξης των φυσικών επιστημών και των
μεθοδολογιών των φυσικών επιστημών (G4) και γ) τον τρόπο που οι φυσικές επιστήμες
αλληλεπιδρούν με την κοινωνία και τον πολιτισμό και τη φύση των αλληλεπιδράσεων των
φυσικών επιστημών με την κοινωνία (G5), όπου αναδεικνύεται το «πολιτισμικό
αποτύπωμα των φυσικών επιστημών».
Η συναισθηματική διάσταση της διδασκαλίας και μάθησης των φυσικών επιστημών που
αφορά τις στάσεις (G6) που εκφράζονται και τις αξίες (G7) που καλλιεργούνται από τις
φυσικές επιστήμες. Αυτές οι στάσεις και αξίες είναι θεμελιώδεις στην λειτουργία των
φυσικών επιστημών και είναι σημαντικές και επιθυμητές στην εκπαίδευση εγγράμματων
πολιτών στις φυσικές επιστήμες.
Σε κάθε διάσταση του μοντέλου συμβάλλει και μια διαφορετική μετα-επιστήμη: η ιστορία, η
φιλοσοφία και η κοινωνιολογία των φυσικών επιστημών. Συνολικά παράχθηκαν έξι ταινίες
από τα παιδιά. Κάθε μία από αυτές δείχνει ότι τα παιδιά έχουν αποτυπώσει όχι μόνο τις
γνώσεις που αφορούν το περιεχόμενο αλλά και τη σημασία των γνώσεων αυτών μέσα στο
ευρύτερο πλαίσιο λειτουργίας των φυσικών επιστημών, του πολιτισμού και της κοινωνίας
(μεταγνώσεις, στάσεις και αξίες).
Από την ανάλυση των ταινιών προέκυψε ότι η παράμετρος που εμφανίζεται περισσότερο
είναι η παράμετρος G7, που αφορά στη φύση των αξιών που καλλιεργούνται από τις
φυσικές επιστήμες, και εμφανίζεται σε ποσοστό 58,67%. Ενδεικτικά, αξίες που
καλλιεργούνται μέσα από αυτές τις ταινίες είναι αξίες όπως η δημιουργικότητα στην
εκπαίδευση, η πίστη και επιμονή για σκληρή δουλειά και η συνεργατικότητα. Ακολουθεί η
παράμετρος G2, που σχετίζεται με τη φύση του περιβάλλοντος στο οποίο αναπτύσσονται
οι φυσικές επιστήμες, και εμφανίζεται σε ποσοστό 24,44% περιλαμβάνοντας κυρίως
σκηνές στις οποίες δίνεται το πλαίσιο στο οποίο ζούσαν και εργάζονταν οι επιστημόνισσες.
Η παράμετρος G6 (η φύση των στάσεων που εκφράζονται από τις φυσικές επιστήμες)
ενεργοποιείται σε ποσοστό 24,18% και περιλαμβάνει στάσεις όπως τη στάση
προβληματισμού απέναντι σε διάφορα ζητήματα κατά τη διάρκεια όπως ζωής των
επιστημονισσών, στάση πρόθυμη για συνεργασία και ομαδική δουλειά και φιλική στάση
απέναντι στα ζώα. Η παράμετρος G5, που αφορά τη φύση των αλληλεπιδράσεων των
φυσικών

επιστημών

με

την

κοινωνία,

εμφανίζεται

σε

ποσοστό

17,45%.

Εδώ

συμπεριλαμβάνονται κυρίως σκηνές στις οποίες παρουσιάζεται η σχέση των γυναικών
αυτών με την κοινωνία, καθώς και η συνεισφορά και επιρροή του έργου τους στην
κοινωνία. Η παράμετρος G4 (η φύση της εξέλιξης και των μεθοδολογιών των φυσικών
επιστημών) εμφανίζεται σε ποσοστό 9,19% και περιλαμβάνει σκηνές στις οποίες
παρουσιάζεται κατά βάση η μεθοδολογία και ο τρόπος εργασίας των επιστημονισσών. Η
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φύση του περιεχομένου των φυσικών επιστημών, παράμετρος G1, εμφανίζεται σε
ποσοστό 7,79%. Σε αυτές τις σκηνές παρουσιάζεται το περιεχόμενο των φυσικών
επιστημών με το οποίο ασχολήθηκε η εκάστοτε επιστημόνισσα. Σε μικρότερο ποσοστό
από τις υπόλοιπες παραμέτρους εμφανίζεται η παράμετρος G3, που σχετίζεται με τη
συνθετική φύση των φυσικών επιστημών ως νοητικού προϊόντος. Εμφανίζεται σε ποσοστό
5,45% συμπεριλαμβάνοντας κυρίως σκηνές στις οποίες τονίζεται ότι μία ανακάλυψη δε
γίνεται μέσα σε λίγους μήνες αλλά χρειάζεται χρόνια σκληρής δουλειάς και στηρίζεται σε
εργασίες προηγούμενων ερευνητών και ερευνητριών (Γέντζη, 2014; Γέντζη, Λέτσι,
Βουρλιάς & Σέρογλου, 2014).

Σχήμα 1: Συχνότητα εμφάνισης παραμέτρων G στις ταινίες

Όπως φαίνεται στο Σχήμα 2, η συναισθηματική διάσταση της μάθησης εμφανίζεται σε
ποσοστό 82,85%. Η διάσταση αυτή, περιλαμβάνοντας τις παραμέτρους G6 και G7 που
αφορούν τη φύση των στάσεων που εκφράζονται και των αξιών που καλλιεργούνται από
τις φυσικές επιστήμες, αντίστοιχα, εμφανίζεται σε μεγαλύτερο ποσοστό από τις υπόλοιπες
δύο διαστάσεις. Ακολουθεί η γνωστική διάσταση της μάθησης σε ποσοστό 32,23%, με τις
παραμέτρους G1 και G2. Η μεταγνωστική διάσταση της μάθησης εμφανίζεται σε ποσοστό
32,09%, περιλαμβάνοντας τις παραμέτρους G3, G4 και G5 (Γέντζη, 2014; Γέντζη, Λέτσι,
Βουρλιάς & Σέρογλου, 2014).
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Σχήμα 2: Συχνότητα εμφάνισης διαστάσεων στις GNOSIS ταινίες

Συμπεράσματα
Οι ψηφιακές αφηγήσεις με την τεχνική του slowmation ζωντανεύουν τις έννοιες, τα
φαινόμενα και τις θεωρίες των φυσικών επιστημών μέσα από τους ήρωες και τις ηρωίδες,
τις περιπέτειές τους και τα σενάρια που τα παιδιά δημιουργούν αφού οι έννοιες αποκτούν
εικόνα και ήχο (Houghton & Willows 1987; Newby, 2009; Piliouras et al., 2011, Γέντζη,
2014). Απλοποιώντας την πολύπλοκη διαδικασία παραγωγής animation η διδασκαλία των
φυσικών επιστημών αναπλαισιώνεται μέσα σε ένα ευχάριστο και οικείο περιβάλλον για τα
παιδιά χρησιμοποιώντας ζωγραφιές, πλαστελίνες, παιχνίδια κτλ. με ομαδική εργασία των
παιδιών και παράλληλη συζήτηση (Ramey-Gassert, 1997; Kress et al., 2001; Gerber,
Cavallo & Marek, 2001; Hoban et al., 2007; Seroglou et al., 2008; Keast et al., 2010;
Brown, 2011).
Μέσα από την ανάλυση των μαθητικών ταινιών παρατηρούμε ότι τα παιδιά παρουσιάζουν
πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο και τη μεθοδολογία των φυσικών επιστημών σε
ισορροπία με πληροφορίες που αφορούν το κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον μέσα
στο οποίο έζησαν και εργάστηκαν οι επιστημόνισσες, καθώς και σχολιάζοντας τις
αλληλεπιδράσεις επιστήμης και κοινωνίας. Στις ταινίες των παιδιών καθοριστική σημασία
παίζουν οι στάσεις και οι αξίες που η ζωή των επιστημονισσών εμπνέει στους μαθητές και
τις μαθήτριες: η δημιουργικότητα στην εκπαίδευση, η πίστη και επιμονή για σκληρή
δουλειά και η συνεργατικότητα.
Το διδακτικό υλικό των ταινιών slowmation που έχει παραχθεί από παιδιά για παιδιά
μπορεί να δώσει στο σύγχρονο ερευνητή ή/και εκπαιδευτικό πολύ υλικό για να διερευνήσει
νέες δυναμικές και προοπτικές στο διδακτικό σχεδιασμό.
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Τα στάδια της επιστημονικής κατανόησης και η σημασία της
μεταγνώσης για την επιστημονική σκέψη
Α. Γιακουμή, ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών
Ρ. Γασπαράτου, ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών
Η παρούσα εργασία αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης ερευνητικής μελέτης των δεξιοτήτων
επιστημονικής σκέψης και του ρόλου της εκπαίδευσης στην προαγωγή τους. Εδώ θα
αναφερθούμε στην θεωρία της Κουν (Deanna Kuhn) για τα αναπτυξιακά στάδια της
επιστημονικής κατανόησης και θα υπογραμμίσουμε τον ρόλο των μεταγνωστικών
δεξιοτήτων στην ανάπτυξη της επιστημονικής - και γενικά της ώριμης - σκέψης. Η
επιστημονική εκπαίδευση βρίσκεται σε προνομιακή θέση ώστε να συνεισφέρει στην
ανάπτυξη των δεξιοτήτων αυτών. Για να εκπληρώσει τον στόχο αυτό όμως, θα πρέπει οι
πρακτικές της να αναδιοργανωθούν σημαντικά.
Κατά την Κουν, η επιστημονική σκέψη αποτελεί μια διαδικασία κατά την οποία
προσπαθούμε να συντονίσουμε τις πεποιθήσεις που έχουμε για τον κόσμο με τα όσα
αντικειμενικά ισχύουν στον κόσμο. Το αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής είναι η
επιστημονική κατανόηση. Αναλόγως με το πόσο καλά αναπτύσσεται η διαδικασία της
σκέψης, φτάνουμε και σε διαφορετικά στάδια επιστημονικής κατανόησης, περνώντας
διαδοχικά από το απολυταρχικό, στο σχετικιστικό και τέλος στο αξιολογικό στάδιο
κατανόησης. Η κατάκτηση του αξιολογικού σταδίου συνεπάγεται ότι έχουμε κατακτήσει τις
δεξιότητες της ώριμης σκέψης.
Ο πρώτος σημαντικός αναπτυξιακός σταθμός στην πορεία αυτή είναι η αναγνώριση της
εσφαλμένης πεποίθησης. Στην ηλικία των 4 ετών περίπου, τα παιδιά αρχίζουν να
συνειδητοποιούν ότι οι νοητικές αναπαραστάσεις μας δεν αντιστοιχούν κατ' ανάγκη με την
εξωτερική πραγματικότητα. Πιο πριν δεν καταλαβαίνουν ότι μπορούμε να έχουμε
διαφορετικές ή ανακριβείς πεποιθήσεις. Εξ ου και είναι απρόθυμα να αποδώσουν σε ένα
άλλο άτομο μία πεποίθηση όταν τα ίδια γνωρίζουν ότι η πεποίθηση αυτή είναι ψευδής.
Από τη στιγμή όμως που αναγνωρίσουν ότι οι άλλοι άνθρωποι μπορούν να έχουν
εσφαλμένες πεποιθήσεις, αναδύεται ο άνθρωπος ως το υποκείμενο της γνώσης και
διακρίνεται από την αντικειμενική πραγματικότητα, το αντικείμενο της γνώσης. Η
αναγνώριση της εσφαλμένης πεποίθησης συνιστά σταθμό ακριβώς επειδή σηματοδοτεί τη
διάκριση μεταξύ νοητικών αναπαραστάσεων και πραγματικότητας. Ακόμα και τότε όμως,
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οι πεποιθήσεις μας για τον κόσμο είναι περισσότερο συνδεδεμένες με το αντικείμενο (τον
κόσμο εκεί έξω) από ό, τι με το υποκείμενο της γνώσης (τον άνθρωπο που φέρει την
πεποίθηση). Τα παιδιά καταλαβαίνουν ότι ανεπαρκείς ή εσφαλμένες πληροφορίες
μπορούν να παράξουν ψευδείς πεποιθήσεις, αλλά θεωρούν ότι αυτές εύκολα
διορθώνονται αν κοιτάξουμε την εξωτερική πραγματικότητα. Αν η Μαρία και η Ελένη
διαφωνούν, μία από αυτές έχει δίκιο και μία έχει άδικο και η επίλυση του θέματος είναι
απλά ένα θέμα εντοπισμού των περιστατικών που θα δείξει ποια έχει δίκιο. Αυτό είναι κατά
την Κουν το πρώτο, απολυταρχικό στάδιο της επιστημονικής κατανόησης (Kuhn & Park,
2005). Υπάρχει ένα συσσωρευτικό σώμα συγκεκριμένων γεγονότων και ο εντοπισμός τους
συνιστά τη γνώση. Η κριτική σκέψη είναι περιττή διότι η αλήθεια είναι άμεσα ορατή.
Κατά την Κουν, στην εφηβεία συνήθως περνάμε στο επόμενο στάδιο, το πλουραλιστικό ή
σχετικιστικό επίπεδο της επιστημονικής κατανόησης (Kuhn & Park, 2005). Ο έφηβος
ανακαλύπτει ότι υπάρχουν πάρα πολλές γνώμες για κάθε θέμα. Ακόμα και οι ειδικοί
διαφωνούν. Η ανακάλυψη αυτή επισκιάζει την αναγνώριση κάθε αντικειμενικού κριτηρίου
αξιολόγησης των συγκρουόμενων ισχυρισμών. Ο καθένας έχει πλέον δίκιο. Οι έφηβοι
συνήθως πέφτουν σε «μία δηλητηριασμένη αμφιβολία». Η γνώση δεν είναι παρά γνώμη.
Επιλέγεται ελεύθερα και δεν είναι ανοικτή σε πρόκληση. Ο καθένας έχει δικαίωμα στην
άποψή του, άρα όλες οι γνώμες είναι εξίσου σωστές. Η ανοχή και η αδυναμία αξιολόγησης
αλληλοτροφοδοτούνται. Στο σχετικιστικό στάδιο, η κριτική σκέψη παραμένει άσχετη και
άχρηστη, όπως ακριβώς ήταν στο απολυταρχικό.
Το σχετικιστικό στάδιο όμως, αποτελεί ένα σημαντικό σταθμό πριν το τρίτο και τελευταίο
αναπτυξιακό στάδιο της επιστημονικής κατανόησης, το αξιολογικό στάδιο. Μέχρι την
ενηλικίωση πολλοί από εμάς θα έχουν επανεντάξει μια αντικειμενική διάσταση στην έννοια
της γνώσης χωρίς να παραγνωρίζουν και την υποκειμενική της διάσταση. Ο καθένας έχει
το δικαίωμα της άποψής του, κάποιες απόψεις όμως είναι καλύτερες από άλλες επειδή
υποστηρίζονται καλύτερα από επιχειρήματα και δεδομένα (Kuhn & Park, 2005). Η
επίκληση της προσωπικής προτίμησης δεν αποτελεί πλέον αυτόματη δικαιολόγηση ενός
ισχυρισμού. Αντί για γεγονότα ή απόψεις, η γνώση πλέον αποτελείται από κρίσεις οι
οποίες απαιτούν υποστήριξη στο πλαίσιο εναλλακτικών επιλογών, δεδομένων και
επιχειρημάτων. Η κριτική σκέψη πλέον είναι ύψιστης σημασίας.
Παρόλο που η Κουν αποφεύγει να κάνει αξιολογικές κρίσεις σχετικά με τα στάδια της
επιστημονικής κατανόησης, φαίνεται καθαρά ότι αυτό το τρίτο στάδιο θεωρείται το
ανώτερο στάδιο, αυτό το οποίο ένας ώριμος ενήλικας αναμένεται να κατακτήσει. Το
αξιολογικό στάδιο δείχνει ότι η διαδικασία της επιστημονικής σκέψης έχει ωριμάσει: μπορεί
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κανείς να διακρίνει τις πεποιθήσεις από τις καταστάσεις πραγμάτων έξω στον κόσμο, αλλά
ταυτόχρονα έχει ένα αίτημα αντιστοίχισης των πεποιθήσεών του με τα όσα ισχύουν.
Αναζητά έτσι, κριτήρια για την αξιολόγηση των πεποιθήσεών του.
Με τα λόγια της Κουν, στην καρδιά της ώριμης επιστημονικής σκέψης βρίσκεται ο
συντονισμός της θεωρίας και των δεδομένων με ένα συνειδητά ελεγχόμενο τρόπο (Kuhn
1989; Kuhn & Pearsal, 2000; Kuhn & Park, 2005). Ο συντονισμός θεωρίας και δεδομένων
δεν αφορά μόνο την επιστημονική σκέψη, αλλά την ώριμη σκέψη γενικότερα. Η θεωρία
συμπεριλαμβάνει γενικά την προϋπάρχουσα γνώση και εμπειρία του ατόμου, ενώ τα
δεδομένα αντιπροσωπεύουν τα νέα στοιχεία, τις καινούριες πληροφορίες που έρχονται
στο προσκήνιο. Η ορθότητα των πεποιθήσεών μας εξαρτάται από το πόσο επιτυχώς
συντονίζουμε τις θεωρίες μας με τα δεδομένα.
Το αξιολογικό στάδιο επομένως, απαιτεί μια εξελιγμένη μεταγνωστική ικανότητα. Πρέπει να
μπορώ να σκέφτομαι για την ίδια μου τη σκέψη. Χρειάζεται να διαχωρίζω τα δεδομένα μου
από τις προϋπάρχουσες αντιλήψεις μου και να συντονίζω τα δύο ελεγχόμενα και
επιτυχημένα. Αυτό δεν είναι πάντα εύκολο. Συνήθως είμαστε τόσο προσκολλημένοι στη
θεωρία ώστε δυσκολευόμαστε να εντοπίσουμε τα δεδομένα. Άλλες φορές είμαστε τόσο
προσκολλημένοι στα δεδομένα, ώστε περιοριζόμαστε σε τοπικές ad hoc ερμηνείες και δεν
καταφέρνουμε να κατασκευάσουμε μια θεωρητική αναπαράσταση: να βγάλουμε νόημα
από τα δεδομένα (Kuhn & Park, 2005), να γενικεύσουμε, να τα χρησιμοποιήσουμε σε
ανάλογες περιστάσεις κ.λπ.
Η Κουν έχει δείξει με έρευνές της αυτό για το οποίο η καθημερινότητα συχνά μας
υποψιάζει: δεν καταφέρνουν όλοι οι άνθρωποι να περνάνε επιτυχώς από το ένα
αναπτυξιακό στάδιο στο άλλο (Kuhn 1989; Kuhn & Pearsal, 2000; Kuhn & Park, 2005). Σε
ένα βαθμό η κατάκτηση των δεξιοτήτων συντονισμού δεδομένων – θεωρίας εξαρτάται από
το επίπεδο εκπαίδευσης του καθενός. Υπάρχουν λοιπόν, ενδείξεις ότι οι δεξιότητες
επιστημονικής σκέψης μπορούν να προαχθούν μέσω της εξάσκησης και της εκπαίδευσης
(Kuhn, 1989). Όμως, ο συντονισμός της θεωρίας και των δεδομένων, δε διδάσκονται με
κάποιον άμεσο και ρητό τρόπο ως μέρος του σχολικού προγράμματος. Η γνωστική
εμπλοκή του μαθητή παραμένει ελάχιστη και αυτό έχει ως αποτέλεσμα ότι πολύ συχνά
ενήλικες δεν αναπτύσσουν τις δεξιότητες του αξιολογικού σταδίου κατανόησης.
Η επιστημονική εκπαίδευση μπορεί συνεισφέρει σημαντικά στην ανάπτυξη των
μεταγνωστικών δεξιοτήτων, ακριβώς επειδή διδάσκει επιστήμη. Και έργο της επιστήμης
είναι να προσπαθεί συντονίζει τις πεποιθήσεις μας με τον κόσμο. Παρά την προνομιακή
της θέση όμως, η επιστημονική εκπαίδευση αποτυγχάνει να εμπλέξει γνωστικά τους
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μαθητές και να προάγει τις γνωσιολογικές αξίες και δεξιότητες που θα βοηθήσουν το
πέρασμα στο αξιολογικό στάδιο. Κατά τη γνώμη μας, αυτό συμβαίνει γιατί παραδόξως τα
μαθήματα επιστήμης αναπαράγουν πλήρως το απολυταρχικό στάδιο επιστημονικής
κατανόησης. Η επιστημονική γνώση παρουσιάζεται ως ένα σώμα απόλυτων αληθειών για
τον κόσμο και μαθητής καλείται να μετέχει της γνώσης αυτής χωρίς κανενός είδους κριτική
εμπλοκή.
Η διαπίστωση αυτή επαναλαμβάνεται συχνά και συχνά επίσης προτείνεται και ένα
αντίδοτο: να εισαχθεί η ιστορία της επιστήμης στο σχολικό πρόγραμμα (Matthews 1989;
2000). Πράγματι, η εισαγωγή της ιστορίας των επιστημών θα επέτρεπε στους μαθητές να
παρακολουθήσουν την πορεία της επιστήμης, ως μια ανθρώπινη δραστηριότητα που
ενέχει επιτυχίες και απογοητεύσεις, ενεργοποιεί ποικίλες διανοητικές ικανότητες, όπως η
φαντασία, η μνήμη, οι συλλογισμοί κλπ, και έτσι να προάγει μια ανανεωμένη εικόνα για τον
επιστήμονα και την επιστήμη. Η διδασκαλία της ιστορίας της επιστήμης στην εκπαίδευση
θα ήταν αναμφισβήτητα μια πρόοδος. Κι αυτό γιατί θα βοηθούσε το πέρασμα από το
απολυταρχικό στο σχετικιστικό στάδιο της επιστημονικής κατανόησης. Στη ιστορία της
επιστήμης βλέπει κανείς τον πλουραλισμό των θεωριών που έχουν διατυπωθεί κατά την
ιστορία της ανθρωπότητας και το πόσο εύκολα οι άνθρωποι υπήρξαν δέσμιοι αυτών των
θεωριών, τις οποίες και αποδέχονται κάθε φορά ως απόλυτες αλήθειες.
Όμως έτσι, ελλοχεύει ο κίνδυνος της προσκόλλησης στο σχετικιστικό στάδιο κατανόησης.
Ένας έφηβος κινδυνεύει να βρει στην ιστορία της επιστήμης άλλη μια επαλήθευση της
ιδέας ότι η γνώση είναι γνώμη και η αλήθεια μια σύμβαση. Η μετάβαση στο αξιολογικό
στάδιο χρειάζεται κάτι περισσότερο από αυτό. Χρειάζεται συστηματική εξάσκηση στη
μεταγνώση. Η ιστορία ή η κοινωνιολογία της επιστήμης μπορούν να βοηθήσουν σε αυτή
την κατεύθυνση (Lin et al 2002; Wang & Schmidt 2001), αλλά μόνο αν συνδυαστούν με
μεταθεωρητικές (ίσως φιλοσοφικές) συζητήσεις για τα κριτήρια προόδου στις επιστήμες
και για τα λάθη που οι άνθρωποι συστηματικά κάνουμε. Επιπλέον, μαθήτριες και μαθητές
πρέπει να εξασκηθούν να παρακολουθούν την πορεία της σκέψης τους μέσα από
δραστηριότητες, διλήμματα, πειράματα, προβλήματα και συζητήσεις. Μόνο αν μάθει κανείς
να σκέφτεται για τις ίδιες του τις σκέψεις, θα κατακτήσει το στάδιο της ώριμης
επιστημονικής κατανόησης, θα μάθει να αναζητά κριτήρια για την ορθότητα των
συλλογισμών του και θα επιτύχει τελικά να συντονίζει θεωρίες και δεδομένα.
Ιδανικά, μια τέτοια κατάκτηση δεν περιορίζεται στην επιστημονική σκέψη, αποτελεί
χαρακτηριστικό της ώριμης σκέψης γενικά και εφαρμόζεται σε όλες τις πτυχές της ζωής
μας. Αν η επιστημονική εκπαίδευση καταφέρει να εμπλέξει γνωστικά τα παιδιά στην
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ερευνητική πορεία της επιστήμης και στις επιστημολογικές συζητήσεις περί γνωστικών
κριτηρίων μπορεί να συμπληρώσει το σημαντικό αυτό έλλειμμα που υπάρχει σήμερα στην
σχολική εκπαίδευση. Μπορεί να προάγει τις μεταγνωστικές ικανότητες των παιδιών και να
τα βοηθήσει να κατακτήσουν το αξιολογικό στάδιο κατανόησης.
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Γεφυρώνοντας το κενό φυσικού και κοινωνικού: Η έννοια του χώρου
Θ. Γκαραγκούνης, Διδάκτωρ Ανθρωπογεωγραφίας
Εισαγωγή
Το χάσμα μεταξύ φυσικών και κοινωνικών επιστημών είναι μια διαδεδομένη αντίληψη που
συναντά κανείς σε πολλούς επιστημονικούς λόγους, ιδιαίτερα σε προσεγγίσεις περί της
ιστορίας και επιστημολογίας της επιστήμης. Ενίοτε θεωρείται δεδομένη. Οι φυσικές
επιστήμες

θεωρούνται

αυστηρά

ορισμένες,

μεθοδολογικά

συνεπείς

και

στοχοπροσηλωμένες. Αντίθετα οι κοινωνικές επιστήμες θεωρούνται λιγότερο αυστηρές,
ενώ είθισται να χρησιμοποιούν αμφίβολες μεθοδολογίες και ως εκ τούτου να παράγουν
αμφισβητήσιμα συμπεράσματα.
Θα προτείνω ένα διαφορετικό τρόπο προσέγγισης των δύο, περισσότερο συνθετικό, παρά
καταγγελτικό και αντιθετικό. Παρόλο που υποτίθεται ότι είναι δύο αντιδιαμετρικά αντίθετοι
λόγοι της επιστήμης, προτείνω ότι οι φυσικές και κοινωνικές επιστήμες, συναντώνται έστω
και δια της τεθλασμένης στην κόψη και στο βαθμό που επιτρέπει την τεταμένη ισορροπία
τους, η έννοια του χώρου. Φέρνοντας πιο κοντά το φυσικό με το κοινωνικό, με τη βοήθεια
της έννοιας του χώρου, μας επιτρέπει να χαρτογραφήσουμε περισσότερες από μια
σχέσεις μεταξύ των δύο και περισσότερες από μια γνέφουσες κατευθύνσεις δια των
οποίων μπορεί να ακτινωθεί η γόνιμη εν πλω κύμανση τους. Εξετάζουμε παρακάτω, την
άποψη τριών θεωρητικών, περισσότερο από φιλοσοφική άποψη, οι οποίοι προσφέρουν
δρόμους που μας οδηγούν σε αυτό το γεφύρωμα μεταξύ φυσικού και κοινωνικού, παρά
από την πλευρά της φυσικής επιστήμης αν και επιχειρείται και εκεί να βρεθούν οι
κατάλληλες συνδέσεις.
Αυτό γίνεται, επί της παρούσης με τρεις τρόπους: α) αναφερόμαστε συνοπτικά στην έννοια
της αβεβαιότητας με αναφορά στο Bruno Latour και την Actor Network Theory, β) και
κατόπιν αναλύουμε την έννοια του γίγνεσθαι όπως την αναπτύσσει ο Gilles Deleuze, και γ)
τέλος θίγουμε τη μαθηματική πορεία του Alain Badiou περί συμβάντος.
Και οι τρεις κατευθύνσεις συνηγορούν με τον τρόπο τους, στο εικαζόμενο γεφύρωμα, στον
ορίζοντα που επιτρέπει η εννοιολόγηση του χώρου που απασχολεί τόσο τους φυσικούς
όσο και τους κοινωνικούς επιστήμονες.
Ο χώρος εξάλλου, είναι μια έννοια προβληματική, τόσο στις φυσικές, αλλά ιδιαίτερα στις
κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες.
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Στόχος συνεπώς, της παρούσης ανακοίνωσης είναι να εξοικειώσει τον αναγνώστη
περισσότερο με τρεις σύγχρονους φιλοσόφους, που δια της αυστηρής εννοιολόγησης
τους, επιτρέπουν να έρθουν πιο κοντά οι φυσικές και κοινωνικές επιστήμες, στον ορίζοντα
της σύλληψης και βίωσης του χώρου, παρά να εξηγήσει πως ο χώρος συλλαμβάνεται από
τις διαφορετικές επιστήμες.
Οίκοθεν, οι σκέψεις είναι δεόντως περιεκτικές, και εν μέρει αφορούν μόνο τον τρόπο που
οι κοινωνικοί επιστήμονες σχολιάζουν και λαμβάνουν το χώρο. Καίτοι είναι αναπόφευκτα
περιληπτικές και δηλωτικές, ευελπιστώ, όμως όχι απλουστευμένες, και παραπλανητικές,
εν σχέσει με το επιδιωκόμενο αποτελέσματος, μπορεί, θεωρώ, να αποτελέσουν γόνιμη
αφετηρία για μια συζήτηση με τις φυσικές επιστήμες και τα μαθηματικά, στη βάση αυτής
της προτεινόμενης σύλληψης του χώρου.
Acton Network Theory, Latour και επισφάλειες
Ο Γάλλος φιλόσοφος Bruno Latour εικάζει ότι η διεκπεραίωση των κοινωνικών επιστημών
προσκρούει σε μια ασαφή διάκριση ανθρώπινου και μη-ανθρώπινου, και άρα συνδέει την
έννοια της δράσης και της δύναμης, έννοιες απαραίτητες τόσο στις φυσικές όσο και τις
ανθρωπιστικές επιστήμες, με ότι δεν είναι απαραίτητα ότι συνήθως, καλούμε νοούμενο
υποκείμενο.
Αυτό γίνεται όχι διότι ο άνθρωπος δεν είναι ικανός πλέον να σκεφτεί, αλλά διότι η
γεωγραφία της κοινωνικής ζωής, είναι ένα εξαίρετο δυναμικό κινητικό και εν εξελίξει
μείγμα, από δυνάμεις που κρίσιμα δεν ορίζονται με καθαρά θεολογικά ή μεταφυσικά
κριτήρια.
Από εδώ και η ανάγκη να ακολουθήσουμε τους δρώντες και τις δυναμικές τους, παρά να
τις εξηγήσουμε, όπως θα ήθελε απαραίτητο το ανθρωπιστικό υπόδειγμα των επιστημών.
Αποτελούν δε οι τελευταίες, συνδέσεις και αποσυνδέσεις, ήτοι μια κατάφωρη ανάπτυξη της
δράσης, εφόσον όλα είναι προοπτικές που στην πορεία λειαίνουν και σφυρηλατούν ένα
δρόμο γεφυρώματος μεταξύ των δύο λόγων.
Λόγω του επισφαλούς εν τούτοις, αυτών των συνδέσεων ο Λατούρ εξειδικεύει πέντε
φορείς που εξηγούν αυτήν την επισφάλεια και τον κίνδυνο. Χωρίς να υπεισέλθουμε
περεταίρω σε αυτούς τους πέντε φορείς, υπενθυμίζουμε απλά ότι συνδέσεις και
αποσυνδέσεις, ήτοι σχέσεις μεταξύ διεργασιών, όπως στη Γεωγραφία είναι καθόλα
χρήσιμες και σε πολλές άλλες φυσικές επιστήμες, ιδιαίτερα στη Γεωλογική επιστήμη
(διάβρωση και απόθεση, υδρολογικοί κύκλοι, κλιματολογία κ.α.).
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Becoming, Gilles Deleuze και κύμανση
Σε συνάφεια με τις παραπάνω επισφάλειες, ο Γάλλος φιλόσοφος Ζιλ Ντελέζ, προεκτείνει
τις συνδέσεις φυσικού και κοινωνικού με αναφορά σε ότι ονομάζει γίγνεσθαι.
Πολύ συνοπτικά, το γίγνεσθαι υπό αυτήν την έννοια είναι μια συνθήκη με καθαρά
γεωγραφικές προεκτάσεις. Αφορά εν προκειμένω, χώρους, τοποθεσίες, μεταβολές,
προσανατολισμούς, διαιρέσεις και διαχωρισμούς.
Επιπλέον, το γίγνεσθαι έχει τμηματική καθαρά εφαρμογή, και δεν απευθύνεται σε
μεγάλους όγκους, σταθερές επιφάνειες, και ομοιογενή πεδία, αλλά αφορά τον
κατατεμαχισμό, την ετερογένεια των σωμάτων και την αέναη μεταβολή με τέτοιο τρόπο
που αν κάτι είναι σταθερό, είναι αυτονόητα η αλλαγή και διαρκή κίνηση, ανθρώπων,
μορίων, τόπων, και πεδίων που ποτέ δεν αποκτούν μια καθαρά μορφή, αλλά ταλανίζονται
και μετασχηματίζονται. Η Χημεία και η Φυσική, είναι εξορισμού επιστήμες που όντως
μπορεί να υποδειχθούν ως και να αποδειχτούν προνομιακοί αν όχι υποδειγματικοί
συνομιλητές μιας τέτοιας αντίληψης περί χώρου.
Το συμβάν και οι χωροχρονικότητες του: Alain Badiou
Σε συνάφεια με τις αναφερθείσες επισφάλειες, ακολουθώντας τον Μπαντιού, διαπιστώνει
κανείς ότι και τα Μαθηματικά μπορεί να συνεισφέρουν σε αυτήν τη συζήτηση περί
γεφυρώματος. Για τον Γάλλο μαθηματικό και φιλόσοφο Badiou, τα μαθηματικά είναι
οντολογία, το Είναι είναι πολλαπλό, ατέλειωτο και κενόν. Επίσης σε σχέση με τον
Μπαντιού ‘φύση δεν υπάρχει σε οντολογικούς όρους’. Το παράδοξο αλλά ενδιαφέρον της
δήλωσης αυτής δεν είναι του παρόντος, να εξηγηθεί.
Αρκεί προς το παρόν, να στραφούμε, στη θεώρηση του συμβάντος που για τον Μπαντιού
είναι μαθηματικής προέλευσης αλλά ενδύεται στα χέρια του, με ένα φιλοσοφικό μανδύα.
Ειδικότερα, σε ότι ονομάζεται ‘ιστορικές καταστάσεις’, ο Μπαντιού παρατηρεί και εντοπίζει
μια εγγενή διαφορά. Ήτοι ότι, οι τελευταίες, διαφέρουν σημαντικά σε σχέση με τη
σταθερότητα της ‘φύσης’ όπως την εκθέτει ο Μπαντιού.
Η διαφορά αυτή, πολύ γενικά, συνδέεται με αυτό που δεν είναι Είναι, και το οποίο αποτελεί
για τον Μπαντιού μια μη-κανονικότητα, όθεν και το νόημα και η σημασία του Συμβάντος.
Τέτοιες μη κανονικότητες εμφανίζονται συχνά στα Μαθηματικά με πολλά θεωρήματα.
Φιλοσοφικά μιλώντας, μπορούμε να ισχυριστούμε ότι το συμβάν είναι το μη-φυσιολογικό,
υπό μια ευρεία έννοια. Οι φυσικές καταστάσεις καθορίζονται από τη ομοιογένεια και
σχεδόν

απόλυτη

ταύτιση

του

‘ανήκειν’

και

του

‘εγκιβωτισμού’

των

διάφορων

πολλαπλοτήτων. Αντιθέτως, αυτό που καλείται ιστορική κατάσταση είναι μια συνθήκη
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μέσω και μέσα στη οποία καλλιεργείται ένα Συμβάν. Από εδώ και ο ορισμός του
Συμβάντος:
“Ονομάζω Συμβάν ενός τόπου χ ένα πολλαπλό τέτοιο ώστε να αποτελείται από τη μια
πλευρά, από στοιχεία του τόπου, και από την άλλη, τον εαυτό του” (Badiou, 2005: 179).

Το ανήκειν του Συμβάντος στην κατάσταση είναι απλώς αναποφάσιστο, αντιθέτως με τις
φυσικές καταστάσεις. Υποτίθεται ότι, το Συμβάν, εξάλλου, ανήκει σε μια δεδομένη
κατάσταση επειδή διαχωρίζεται από το κενόν, και εξαιτίας αυτού, ονομάζεται ‘ultra-one’.
Από την άλλη πλευρά, αν το Συμβάν δεν ανήκει στην αρχική κατάσταση τίποτα δεν
παρουσιάζεται από αυτό. Συνεπώς αυτό που απαιτείται είναι μια ερμηνευτική παρέμβαση
δεδομένης της διττής σημασίας και λειτουργίας του Συμβάντος. Είναι σε αυτό το σημείο
που η πράξη είναι δυνατή και η οποία μπορεί να είναι ‘γνήσια’ χάρη σε ένα όνομα: το
Υποκείμενο.
Όλα

τα

παραπάνω

βασίζονται

στην

μη

αποδειξιμότητα

πολλών

μαθηματικών

θεωρημάτων, ιδιαίτερα δε στη Συνολοθεωρία (θεωρία Συνόλων), υπάρχουν πολλές τέτοιες
εφαρμογές από τις οποίες ο Μπαντιού αντλεί πολλά παραδείγματα.
Συμπέρασμα
Ασφαλώς τα παραπάνω ετέθησαν σε συνοπτικό βαθμό και με αφάνταστα συμπυκνωμένο
τρόπο. Μη αποφεύγοντας τον κίνδυνο της απλούστευσης, θα έθετα τον προβληματισμό
του συμπεράσματος με ένα διττό τρόπο. Αφενός αυτό που είναι ‘φυσικό’ θα πρέπει πάνω
από όλα να αιτιολογηθεί, ακόμη και από τις φυσικές επιστήμες και εκ τούτου, οι
επισφάλειες δεν λείπουν ακόμη και σε αυτές, παρόλο που θεωρούνται ακριβείς και
μεθοδολογικά συνεπείς. Αφετέρου, οι κοινωνικές επιστήμες, εξίσου, μπορεί να έχουν
πολλές και διαφορετικές εφαρμογές, ενώ δεν είναι λιγότερο ακριβείς και συνεπείς.
Κρισιμότερα εν τούτοις, ακόμη και όταν εμφανίζονται ως τέτοιες, ήτοι ως ασυνεπείς, αυτό
δεν τις κάνει λιγότερο ‘επιστημονικές’ και σε συνάφεια με τις αντίστοιχες ‘ασυνέπειες’ των
φυσικών επιστημών.
Κοινώς, γεωγραφία, γεωλογία, φυσική και μαθηματικά, συναντώνται με τις κοινωνικές
επιστήμες και την φιλοσοφία δια της έννοιας του χώρου, αλλά και των επιμέρους
χαρακτηριστικών του. Οι περισσότερες, εξάλλου, αφορούν διαδικασίες, διεργασίες,
τεμαχισμούς, και συμβάντα.
Τα παραπάνω σε συνάφεια με την επισφάλεια του Λατούρ και το γίγνεσθαι του Ντελέζ,
προκρίνουν ένα δρόμο γεφυρώματος μεταξύ των κοινωνικών και φυσικών επιστημών, με
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αναφορά τόσο στη γεωγραφία και το περιβάλλον όσο και στον άνθρωπο, αλλά κυριότερα,
την δράση και την πολιτική.
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Επαναδιαπραγματεύοντας το ρόλο της Ιστορίας και της Φιλοσοφίας των
Επιστημών στη διδασκαλία και την πρακτική των επιστημών, ή Εστιάζοντας
στις Επιστημονικές Έννοιες
Ε. Γκουνταρούλη, Υπ. διδάκτορας, Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της
Επιστήμης, ΕΚΠΑ
Το 1952 ο Βιεννέζος Φυσικός και Ιστορικός των Επιστημών Gerald James Holton,
καθηγητής στο πανεπιστήμιο του Harvard,εκδίδει το έργο Εισαγωγή στις Έννοιες και τις
Θεωρίες της Φυσικής Επιστήμης. Στο έργο αυτό, επισημαίνει, μεταξύ άλλων, την ιδιαίτερη
σημασία της διερεύνησης του τρόπου διαμόρφωσης των εννοιών στην επιστήμη κάτι για
το οποίο μετέπειτα ο Holton θα αναφέρει ότι πρόκειται για ένα από τα πιο συναρπαστικά
ζητήματα με τα οποία μπορεί να ασχοληθεί ένας ιστορικός της επιστήμης.
Στην εισαγωγή της πρώτης έκδοσης, ο Holtonαναφέρει ότι το βασικό περιεχόμενο του
βιβλίου είναι η φυσική επιστήμη, αλλά εστιάζει σε μία σειρά από εναλλακτικούς στόχους,
όπως την παρουσίαση της επιστήμης ως εμπειρίας, ως μίας ολοκληρωμένης και
συγκλονιστικής διανοητικής περιπέτειας. Αποφεύγοντας την αποδελτίωση αδρανών ιδεών
που βρίσκονται στα επιστημονικά εγχειρίδια, το έργο αυτό είχε σκοπό να εστιάσει στις
όψεις της επιστημονικής δραστηριότητας στο πλαίσιο ολόκληρου του εύρους των φυσικών
επιστημών. Επιπλέον, επισημαίνει την αναγκαιότητα της μελέτης των εννοιών και του
τρόπου με τον οποίο οι έννοιες μπορούν να μας βοηθήσουν να ξεπεράσουμε τις συνήθεις
αντιπαραθέσεις μεταξύ των φυσικών επιστημών και των επιστημών του ανθρώπου
(Holton, 1988; Holton, Brush, 2002).
Οι προθέσεις του συγγραφέα ενός τέτοιου εγχειρήματος, όπως και παρόμοιων
εγχειρημάτων της εποχής, μπορούν να κατανοηθούν και να ερμηνευτούν εφόσον
τοποθετηθούν στο διανοητικό τους πλαίσιο. Ήδη από το 1945, το πανεπιστήμιο του
Harvard, μέσα από τη δημοσίευση της ερευνητικής αναφοράς της επιτροπής του
πανεπιστημίου με τίτλο Γενική Εκπαίδευση σε μία Ελεύθερη Κοινωνία, εκφράζεται ως
επιτακτική ανάγκη η μεταρρύθμιση της γνώσης η οποία παρέχεται στους σπουδαστές
μέχρι εκείνη την περίοδο στην Αμερική. Περιληπτικά, η μεταρρύθμιση στοχεύει σε ένα
είδος εκπαίδευσης, το οποίο θα εμπλουτιστεί τη γενική γνώση των σπουδαστών με τη
μελέτη των αλληλεπιδράσεων των ειδικών επιστημονικών πεδίων μεταξύ τους, της
ιστορικής τους ανάπτυξης, της διερεύνησης των βασικών επιστημονικών εννοιών, και τη
μελέτη της φύσης του επιστημονικού εγχειρήματος στο σύνολο του. Κεντρικό σημείο της
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πρότασης, είναι η ανάδειξη της μελέτης της θέσης του ανθρώπου μέσα στην κοινωνία. Με
αυτό τον τρόπο, προωθείται ένας είδος εκπαίδευσης το οποίο στοχεύει στη διεύρυνση της
γενικής

παιδείας

των

σπουδαστών,

δηλαδή,

των

μελλοντικών

εξειδικευμένων

επιστημόνων. Με άλλα λόγια, αυτό το νέο μοντέλο εκπαίδευσης έχει ως στόχο να
εφοδιάσει τους σπουδαστές κατάλληλα έτσι ώστε να γίνουν, όπως σημειώνεται στην
αναφορά, “ισορροπημένοι” επιστήμονες στο μέλλον (Holton, Brush, 2002).
Υπό αυτούς τους όρους, πρωτοεμφανίστηκε η ανάγκη για την ενσωμάτωση της ιστορίας
και της φιλοσοφίας της επιστήμης στη γενική εκπαίδευση των σπουδαστών των
Αμερικανικών ιδρυμάτων δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αξίζει να
σημειωθεί ότι εκείνη την περίοδο υπήρχε συνάφεια όχι μόνο ανάμεσα στους ιστορικούς και
τους φιλοσόφους των επιστημών, αλλά υπήρχε εξίσου μεγάλη συνάφεια μεταξύ των
ιστορικών/φιλοσόφων των επιστημών και των επιστημόνων των φυσικών επιστημών.
Σχέσεις οι οποίες μετά το 1960 θα οριοθετηθούν με διαφορετικούς τρόπους, θα
αναπτύξουν ανεξάρτητα μεταξύ τους πεδία (την ιστορία των επιστημών, την φιλοσοφία
των επιστημών και τις φυσικές επιστήμες), και θα καταστήσουν εξαιρετικά δύσκολές τις
μεταξύ τους σχέσεις.
Σήμερα, το πνευματικό πλαίσιο της εποχής μας συμπυκνώνει μία σειρά από διανοητικά
επεισόδια και ρεύματα, τα οποία έλαβαν χώρα από τα μέσα του 20ου αιώνα και έπειτα.
Χονδρικά, αφορούν την υπονόμευση της θετικιστικής εικόνας των επιστημών και της
ιστορίας τους, την ανάγκη της μελέτης των επιστημονικών εννοιών, και την κατανόηση της
σημασίας του κοινωνικού και πολιτικού πλαισίου μέσα στο οποίο οι θετικές επιστήμες
άνθισαν. Σήμερα, λοιπόν, αν και βασισμένη σε διαφορετικές διανοητικές, ερευνητικές και
πολιτικές ατζέντες, η ανάγκη για τον επαναπροσδιορισμό του ρόλου της ιστορίας και της
φιλοσοφίας στις λεγόμενες θετικές επιστήμες επανεμφανίζεται, και πάλι, μέσα από την
ανάγκη της διασταύρωσης των πεδίων των ανθρωπιστικών και των θετικών επιστημών.
Και παραδόξως, η ανάγκη αυτή αναδύεται μέσα από τα πλαίσια μίας γενικότερης τάσης
ενάντια στις ανθρωπιστικές σπουδές.
Αναλυτικότερα, ως γνωστό τα τελευταία χρόνια σημειώνεται μία τάση ενάντια στις
ανθρωπιστικές επιστήμες. Με χρηματοδοτήσεις για έρευνες να συρρικνώνονται και
αντίστοιχα ακαδημαϊκά τμήματα να κλείνουνε, 1 φαίνεται ότι βρισκόμαστε σε μία εποχή
όπου το πεδίο των ανθρωπιστικών σπουδών πλήττεται. Φυσικά η κρίση των
ανθρωπιστικών επιστημών και το οικονομικό και πολιτισμικό χάσμα μεταξύ των
ανθρωπιστικών και των φυσικών επιστημών είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν είναι καινούριο.
Η συζήτηση, ωστόσο, συνεχίζει με ποικίλες μελέτες, δημοσιογραφικές έρευνες,
στατιστικούς πίνακες και αναφορές, σε blogs και μέσα κοινωνικής δικτύωσης και με την
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αγωνία και την ανασφάλεια έκδηλη. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, επανεμφανίζεται η ανάγκη
για τον επαναπροσδιορισμό του ρόλου της ιστορίας και της φιλοσοφίας στις θετικές
επιστήμες. Η ανάγκη αυτή εκφράζεται, μέσα από την ανάγκη της πιο άμεσης
διασταύρωσης των ανθρωπιστικών και των θετικών επιστημών, και από η κοινού σύνδεσή
τους με την κοινωνία. 2
Αδιαμφισβήτητα διανύουμε μία περίοδο αναδιαμόρφωσης στο πεδίο των σχέσεων μεταξύ
των ανθρωπιστικών και των θετικών επιστημών, με τα κριτήρια και τους όρους που θα
διασφαλίσουν την πιθανή σύζευξης τους να είναι υπό διαπραγμάτευση. Το αίτημα της
διασταύρωσης των δύο πεδίων, επιστρέφει και πάλι στη σημασία της αστικοποίησης των
θετικών επιστημών και στη μελέτη του εννοιολογικού οπλοστασίου που χρησιμοποιούν,
του κοινωνικού και πολιτικού πλαισίου μέσα από το οποίο αναδύονται, προσθέτοντας,
όμως, ένα νέο στοιχείο: τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες. 3 Ωστόσο, παραδόξως, η ανάγκη
του επαναπροσδιορισμού της διασταύρωσης των ανθρωπιστικών επιστήμων και των
θετικών επιστημών εμφανίζεται μέσα από ένα πλαίσιο πολεμικής, ενώ σήμερα εμφανίζεται
πιο οξυμένη και με δική της δυναμική.
Η μελέτη των “επιστημονικών” εννοιών είναι κεντρικό αντικείμενο μελέτης, στο πεδίο της
ιστορίας των ιδεών και της εννοιολογικής ιστορίας. Η θέαση των επιστημών μέσα από την
προσέγγιση της ιστορικότητας των εννοιολογικών τους δομών αλλά και της συγκρότησης
τους βάσει των εννοιολογικών σχέσεων που αναπτύσσουν, μας επιτρέπουν, πρώτον, την
κριτική στην επιστήμη και στην τεχνολογία όπως αυτή διαμορφώνεται τόσο εντός των
ακαδημαϊκών πλαισίων όσο και μέσα από τη δημόσια εικόνα της, και δεύτερον, την
αναγνώριση της πολιτικής και οικονομικής ατζέντας πίσω από την «επίθεση» προς της
ανθρωπιστικές επιστήμες. Οι όροι με τους οποίους θα επαναπροσδιοριστεί η σχέση της
ιστορίας και της φιλοσοφίας στις θετικές επιστήμης, θα πρέπει να διαμορφωθούν
λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις δύο δυνατότητες τόσο από τα μέλη της ακαδημαϊκής
κοινότητας, όσο και από το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.
Σε αυτά τα πλαίσια, η ιστορία των εννοιών μπορεί να μας δείξει το δρόμο για τη γεφύρωση
της ιστορίας και της φιλοσοφίας με τις θετικές επιστήμες και το ρόλο αυτής της σχέσης στη
διδακτική των επιστημών. Εν ολίγοις, η εννοιολογική ιστορία ή ιστορία των εννοιών, ένα
πεδίο ιστορικής έρευνας το οποίο αναπτύχθηκε από τα μέσα κυρίως του 20ου αιώνα στην
Αγγλία και την Γερμανία, μέσα από τα κατάλληλα μεθοδολογικά και θεωρητικά εργαλεία
για την ανάλυση και τη μελέτη των εννοιών, των ορολογιών, της χρήσης τους και των
μετασχηματισμών τους, χαρτογραφεί την ανάπτυξη και την ερμηνεία των ιδεολογιών με τις
οποίες οι έννοιες ή ο λόγος είναι επιφορτισμένες (Richter, 1987). Σε αυτά τα πλαίσια, οι
έννοιες και οι μετασχηματισμοί τους μελετούνται και ερμηνεύονται ως γλωσσικές
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διαδικασίες,

ως

εννοιολογικές

δομές,

οι

οποίες

συμπυκνώνουν

ένα

πλήθος

σημασιολογικών δικτύων. Η μελέτη των δικτύων αυτών, θα επιτρέψουν εν τέλει τη μελέτη
των πολιτικών και κοινωνικών δικτύων, νοοτροπιών και ιδεολογιών που αντανακλώνται
μέσα από τις έννοιες και τις χρήσεις τους (Koselleck, 1989).
Με άλλα λόγια, μέσα από την παράδοση της ιστορίας των εννοιών, η ιστορική μελέτη
μπορεί να εστιάσει στις επιστημονικές έννοιες, όχι ως απλά μαθηματικά εργαλεία, αλλά ως
συμπυκνώσεις της εμπειρίας και του ορίζοντα προσδοκιών που αναπτύσσονται σε
διάφορες ιστορικές συνθήκες και αποκρυσταλλώνονται στις έννοιες καθαυτές, αλλά και,
στη πολιτική και κοινωνική τους λειτουργία και τις χρήσεις τους στις συνθήκες αυτές. Έτσι,
αναδεικνύοντας

την

ιστορικότητα

σημασιολογική,

κοινωνική

και

των

επιστημονικών

ανθρωπολογική

εννοιών

προσέγγιση

επιτρέπει

των

μία

επιστημών,

επανατοποθετώντας τις επιστήμες καθαυτές και το ρόλο τους στην κοινωνία.
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1

Για παράδειγμα, το 2010 ανακοινώνεται το κλείσιμο του τμήματος φιλοσοφίας στο πανεπιστήμιο του

Middlesex˙ μία είδηση η οποία ξεσήκωσε ένα κύμα θυελλωδών αντιδράσεων με διαμαρτυρίες φοιτητών και
καθηγητών. Ένα επιπλέον παράδειγμα, είναι η απόφαση του πανεπιστημίου του Stalford, στο Μάντσεστερ,
να κλείσει το τμήμα μοντέρνων γλωσσών και τους τομείς πολιτικής και σύγχρονης ιστορίας. Συγκεκριμένα, το
2013 ο Vice Chancellor του πανεπιστημίου Prof. Martin Hall, ανακοινώνει ότι από το 2013 και έπειτα το
πανεπιστήμιο θα σταματήσει να δέχεται φοιτητές για τις μοντέρνες γλώσσες, (modern languages, linguistics)
και τους τομείς της πολιτικής και σύγχρονης ιστορίας (politics and contemporary history) και έτσι η σχολή των
Ανθρωπιστικών, Γλωσσικών και Κοινωνικών Επιστημών θα παύσει να υπάρχει (disestablished).
2

Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η ετήσια ομιλία προς τιμή του Αμερικανού προέδρου Thomas Jefferson η

οποία διοργανώνεται κάθε χρόνο από το Εθνικό Κληροδότημα για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (National
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Endowment for the Humanities). Στις 12 Μαΐου 2014, με κύριο ομιλητή τον δημοσιογράφο WalterIsaacson, η
η

43 ομιλία λαμβάνει χώρα με ιδιαίτερες τιμές και επισημότητες. Η ομιλία του Isaacson με The Intersection of
the Humanities and the Sciences, ολοκληρώνεται με τη διαπίστωση ότι οι άνθρωποι που θα ευδοκιμήσουν
στο μέλλον θα είναι εκείνοι που, όπως ο Steve Jobs το έθεσε, "θα είναι ενθουσιώδεις τόσο με τις
ανθρωπιστικές επιστήμες όσο και με την τεχνολογία”, με άλλα λόγια, οι άνθρωποι που θα μπορούν να
συνδέουν τις τέχνες με τις επιστήμες και θα επωφεληθούν από το δρόμο που ανοίγει αυτή η σύζευξη.
3

Ένα τέτοιο παράδειγμα, είναι η άνθιση των χρηματοδοτήσεων σε έρευνες σχετικά με τα digital humanities

και τα νέα πανεπιστημιακά τμήματα και ερευνητικά κέντρα τα οποία ιδρύονται, όπως το digital humanities
center στην Οξφόρδη και στο UCL του Λονδίνου, το Experimental Concept Lab στο Κέιμπριτζ και στην Νέα
Υόρκη και πολλά άλλα.
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Σχεδιασμός και υλοποίηση project με βάση ψηφιακές ιστορικές
αφηγήσεις: Η περίπτωση των περιοδικών κινήσεων
Γ. Γρηγορόπουλος, ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Πατρών
Β. Σπηλιωτοπούλου, Παιδαγωγικό Τμήμα, ΑΣΠΑΙΤΕ & ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Πατρών
Γ. Ιωαννίδης, ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Πατρών
Εισαγωγή
Διάφορες απόψεις έχουν διατυπωθεί σχετικά με τον ρόλο της ιστορίας της επιστήμης στην
εκπαιδευτική διαδικασία και στις απόψεις των μαθητών για τη φύση της (Abd-El-Khalick &
Lederman, 2000, Matthews, 2000). Μερικές μελέτες δείχνουν ότι η χρήση ιστορικών
υλικών μπορεί να έχει θετική επίδραση σε αυτές τις απόψεις των μαθητών (Irwin, 2000,
Seker, 2004), ενώ άλλες αύξηση του ενδιαφέροντος των μαθητών για την επιστήμη και την
φύση της επιστήμης (Solomon et al, 1992). Υπάρχουν, επίσης, ευρήματα ότι επηρεάζεται
τόσο η μάθηση του περιεχόμενου της επιστήμης, όσο και το ενδιαφέρον για την επιστήμη
και τη φύση της (Seroglou et al, 1998, Stinner & Williams, 1993).
Η ενσωμάτωση ιστορικού υλικού στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα των φυσικών επιστημών
διευρύνει τους ορίζοντες των μαθητών (Matthews, 2000), μεταβάλλει τις εναλλακτικές ιδέες
των μαθητών προωθώντας την επιστημονική σκέψη (Seroglou et al., 1998) και
“εξανθρωπίζει” τις φυσικές επιστήμες, αυξάνοντας το ενδιαφέρον για την επιστήμη και τα
κίνητρα για την μάθηση της επιστήμης (Seker, 2004).
Οι καθηγητές φαίνεται να έχουν περιορισμένη γνώση της ιστορίας και της φιλοσοφίας της
επιστήμης (Gallagher, 1991), καθώς η ιστορία της επιστήμης δεν περιλαμβάνεται σε
προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών, ούτε σε αυτά των τμημάτων επιστημών
(Rutherford, 2001). Έτσι, ακόμη και συνειδητοποιημένοι εκπαιδευτικοί δεν αφιερώνουν
χρόνο σε θέματα ιστορίας που θεωρούνται περιφερειακά και επικεντρώνονται κυρίως στη
διδασκαλία των εννοιών των φυσικών επιστημών και της επίλυσης προβλημάτων (Kindi,
2005, Spiliotopoulou & Agelopoulos, 2008).
Οπτικά εργαλεία, ψηφιακές αφηγήσεις και βίντεο, υποστηρίζουν την αλληλεπίδραση με το
κοινωνικό, το πολιτιστικό και το ιστορικό πλαίσιο ενός θεματικού πεδίου (Karppinen, 2005)
και αποτελούν στήριξη στην αξιοποίηση της ιστορίας της επιστήμης. Με την ανάπτυξη της
ψηφιακής τεχνολογίας είναι γεγονός ότι η χρήση εκπαιδευτικών αφηγηματικών βίντεο και
άλλων μαθησιακών αντικειμένων έχει αυξηθεί τα τελευταία 20-30 χρόνια, είναι μια
διαδικασία μάθησης με «πολλαπλά σημεία εισόδου», που χρησιμοποιεί γλωσσικές,
αισθητικές και λογικές προσεγγίσεις και ενεργοποιεί πολλαπλές μορφές νοημοσύνης
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(Cruse, 2011). Το οπτικοακουστικό υλικό υποστηρίζει μαθητές με ακουστικό ή και οπτικό
στυλ μάθησης, που συνυπάρχουν διαφορετικά σε κάθε άνθρωπο (Karppinen, 2005).
Ιδιαίτερα η ιστορική αφήγηση είναι μια αποτελεσματική εκπαιδευτική στρατηγική για
προώθηση των κινήτρων για μαθητές με διαφορετικά στυλ μάθησης. Ο σχεδιασμός, η
ανάπτυξη και η εφαρμογή δυο ψηφιακών αφηγήσεων για τις περιοδικές κινήσεις
αποτελούν το πλαίσιο, μέσα στο οποίο αναπτύσσεται η συλλογιστική της εργασίας αυτής.
Ταυτότητα της έρευνας
Η εργασία είναι αποτέλεσμα αναζήτησης καινοτόμων διδακτικών προτάσεων, που
στοχεύουν στην πρόκληση ενδιαφέροντος των μαθητών. Διερευνήθηκε η περίπτωση
δημιουργίας ενός project μικρής διάρκειας για τις έννοιες της ταλάντωσης και της περιόδου
με ανάπτυξη κατάλληλων μαθησιακών αντικειμένων και μελετήθηκαν τα μαθησιακά
αποτελέσματα. Πιο συγκεκριμένα, αξιοποιήθηκε το ιστορικό πλαίσιο για την μέτρηση του
χρόνου από το βιβλίο: “Time for Science Education. How Teaching the History and
Philosophy of pendulum Motion Can Contribute to Science Literacy”, του Μ. Matthews
(2000). Αναπτύχθηκαν δυο ιστορικές αφηγήσεις αναφορικά με τις εργασίες των Γαλιλαίου
και Χόιχενς πάνω στο απλό εκκρεμές, και του Χουκ πάνω στο ελατήριο. Με βάση αυτές,
δημιουργήθηκαν δυο βίντεο με το πρόγραμμα Windows Movie Maker, αντλώντας κείμενα
και εικόνες από βιβλία, περιοδικά και άλλες διαδικτυακές πηγές. Στην εφαρμογή στις τάξεις
τα βίντεο συνδυασθήκαν με εργαστηριακές δραστηριότητες (σε πραγματικό και εικονικό
εργαστήριο). Επιλέχθηκε το θέμα της περιοδικής κίνησης, λόγω της μεγάλης ιστορικής
συμβολής του στην επιστημονική σκέψη, αλλά και των περιορισμένων (από τη σκοπιά της
διδακτικής) ερευνητικών δεδομένων, όπως προέκυψε από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση.
Ποικίλα δεδομένα συλλέχτηκαν μέσω παρατήρησης, με φύλλα εργασίας, πριν και μετά τη
διδασκαλία, όπως επίσης μαγνητοφωνήθηκαν συζητήσεις των ομάδων. Υιοθετήθηκε η
επαγωγική ανάλυση δεδομένων και τα συστημικά δίκτυα χρησιμοποιήθηκαν για την
ανάλυση για παρουσίαση των ευρημάτων. Δεδομένα ήταν οι απαντήσεις 66 μαθητών δυο
τάξεων γ’ γυμνασίου. Λεπτομερείς κατηγοριοποιήσεις των απαντήσεων σε κάθε ερώτημα
για κάθε φύλλο εργασίας παράχθηκαν. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται επιλεκτικά
κάποια ευρήματα για τα οφέλη της εφαρμογής του διδακτικού σχεδιασμού.
Ευρήματα
Στον Σχήμα 1 παρουσιάζονται αναλυτικά διαστάσεις της σκέψης των μαθητών που
προκύπτουν από το τελικό (4ο) φύλλο εργασίας, στο οποίο ζητήθηκε από τους μαθητές να
εντοπίσουν ομοιότητες και διαφορές στις κινήσεις του εκκρεμούς και του συστήματος
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σώματος–ελατηρίου και να απαντήσουν με ένα μικρό κείμενο. Αυτό δόθηκε στους μαθητές
μετά την προβολή δυο ιστορικών βίντεο και πειραματικών δραστηριοτήτων σε πραγματικό
και εικονικό εργαστήριο.
Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι πολύ μεγάλο ποσοστό των μαθητών 92,42%,
αναγνώριζε πλέον τις δυο κινήσεις του εκκρεμούς και του ελατηρίου σαν σχετικές μεταξύ
τους με πολλές ομοιότητες. Ποσοστό 63,63% ανέφερε ότι είναι και οι δυο περιοδικές, ενώ
22,72% ότι είχαν κοινή χρήση στην κατασκευή του ρολογιού. Μεγάλο ποσοστό των
μαθητών έκανε χρήση των εμπλεκομένων μεταβλητών παραγόντων με επιτυχία, και
μπορούσε να διακρίνει ποιοι ήταν οι παράγοντες που επηρέαζαν την περίοδο της κίνησης
και πως την επηρέαζαν. Χαρακτηριστικές ήταν οι απαντήσεις των μαθητών που εξήγησαν
τον τρόπο που το μήκος και η σκληρότητα επηρεάζουν τις περιόδους του εκκρεμούς και
του ελατηρίου αντίστοιχα, αφού όλοι απάντησαν σωστά. Επίσης, μεγάλο ποσοστό 72,72%
διέκριναν τις διαφορές μεταξύ των δυο κινήσεων, όπως και τη διαφορετική σημασία της
χρήσης τους στην μέτρηση χρόνου και σε άλλες ιστορικές εφαρμογές. Η κυρίαρχη
αναγνώριση και αναφορά στην περιοδικότητα από το 63,63% των μαθητών, μπορεί να
αποδοθεί τόσο στη χρήση της ιστορικής αφήγησης, όσο και στο δυναμικό τεχνολογικό
περιβάλλον που εργάστηκαν.
Στη συνέχεια παρουσιάζονται στοιχεία από την εφαρμογή του πρώτου βίντεο. Στον Πίνακα
2 αναφέρονται τα σημεία επικέντρωσης των μαθητών και οι αλλαγές που επήλθαν μετά
την πρώτη ψηφιακή αφήγηση. Τρία βασικά πεδία σκέψης των μαθητών αναφορικά με την
κίνηση του εκκρεμούς, την περιοδικότητά του και τους παράγοντες που την επηρεάζουν
έχουν οργανωθεί. Εξετάζεται πως αυτά διαμορφώθηκαν μέσα από τα ερωτήματα του 1ου
φύλλου εργασίας πριν την προβολή του 1ου ψηφιακού βίντεο και από τα ερωτήματα του
2ου φύλλου εργασίας αμέσως μετά την προβολή του.
Συμπεράσματα
Η εμπειρία της ανάπτυξης ενός μικρού project με βάση ένα ιστορικό πλαίσιο είναι μια
απαιτητική και ενδιαφέρουσα διδακτική δραστηριότητα. Ο συνδυασμός ψηφιακών
αφηγήσεων ως βάση για περαιτέρω πειραματικές δράσεις (οι μαθητές ως βοηθοί του
Γαλιλαίου χρειαζόταν να κάνουν πειραματικές μετρήσεις), αλλά και η περαιτέρω εμπειρία
με παρόμοια προγράμματα εφαρμογών (applets) κινητοποίησε τους μαθητές να
εμπλακούν με τις έννοιες του πεδίου. Η μελέτη των περιοδικών κινήσεων τόσο ιστορικά,
όσο και διδακτικά, είναι μια δύσκολη και απαιτητική διαδικασία. Τα ευρήματά μας
αναφορικά με τη γνωστική αποτελεσματικότητα της εφαρμογής του project υποστηρίζουν
την ουσιαστική επίδραση ενός τέτοιου διδακτικού σχεδιασμού στη σκέψη των μαθητών.
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Συσχέτιση
Εκκρεμούςελατηρίου

Μη αποδεκτή

Σκληρότητα
ελατηρίου

Πλάτος/
Γωνία

Μάζα

Μη αποδεκτή
Αποδεκτή
Μη αποδεκτή

Πλάτος/Γωνία
Τριβή
Αναφορά στο ιστορικό
πλαίσιο
Πρόσθετα
στοιχεία

Με νόημα

Αναφορά στη μαθησιακή εμπειρία
Κατασκευή
Ρολογιού/Ακριβής
μέτρηση χρόνου
Αναφορά
σε
εφαρμογές

Καμιά
αναφορά

Γενικά

Γενικά
Αντικατάσταση
εκκρεμούς από
ελατήριο
Με νόημα

Ορισμός μεσημβρινώνχαρτογράφηση-ταξίδια

Σφυγμόμετρο

Σχήμα 1: Συστημικό δίκτυο για την συσχέτιση εκκρεμούς- ελατηρίου

63

Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται συνοπτικά τα κυριότερα συμπεράσματα της ανάλυσης του
4ου φύλλου εργασίας.
Πίνακας 1. Κυριότερα συμπεράσματα από την ανάλυση του 4ου φύλλου εργασίας.
Μαθησιακά οφέλη

Κατηγορία ιδεών

Ανάπτυξη κινήτρων
μάθησης - περιεχόμενο
της ψηφιακής αφήγησης
του ιστορικού βίντεο

Αυθόρμητες αναφορές
ιστορικών στοιχείων

25,75

Αυθόρμητες αναφορές
στην κατασκευή του
ρολογιού
Ομοιότητες κινήσεων

31,81

Περιοδικές κινήσεις
Διαφορές κινήσεων
Αποδεκτή απάντηση για
τους παράγοντες που
επηρεάζουν την περίοδο.

63,63,
72,72
34,84
33,33
21,21
4,54

•
υνδυασμός ψηφιακής
αφήγησης του ιστορικού
βίντεο, με χρήση των
πειραματικών
διατάξεων, λογισμικού
προσομοίωσης και
τεχνολογικού
περιβάλλοντος

Υπο-κατηγορία

92,42

Βάρος
Μήκος
Σκληρότητα
Μάζα
Μήκος

Μαθησιακή εμπειρία με
τεχνολογικό περιβάλλον
και πραγματικό
εργαστήριο

Ποιότητα απαντήσεων για
τους παράγοντες που
επηρεάζουν την περίοδο

Ποσοστά απαντήσεων
μαθητών (%)

Σκληρότητα
Βάρος
Μάζα

Αποδεκτή
Μη αποδεκτή
Αποδεκτή
Μη αποδεκτή
Αποδεκτή

33,33
0
21,21
0
34,84

Μη αποδεκτή
Αποδεκτή
Μη αποδεκτή

19,69
4,54
3,01

Πίνακας 2. Επίδραση του ψηφιακού βίντεο στα μαθησιακά αποτελέσματα. Σχετική συχνότητα %
Φύλλο 1ο
Ερωτήσεις 1η,
2η

Φύλλο 1ο
Ερώτηση 3η

Ανίχνευση της
εικόνας του
εκκρεμούς

Το εκκρεμές ως
σφυγμόμετρο

Εκκρεμές σε κατάσταση
κίνησης-σημασία της
κίνησης

31,8

36,5

27,26

100

Χαρακτηρισμός κίνησης
ως ταλάντωση/
περιοδικότητα

3,1

15,9

15,14

91,66

Παράγοντες της
περιόδου

0

0

0

75

Σημεία επικέντρωσης
της προσοχής των
μαθητών συνολικά
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Φύλλο 1ο
Ερώτηση 4η

Φύλλο 2ο
Ερωτήσεις 1η,2η

Αντιστοίχηση Στοιχεία της
κίνησης
έρευνας του
εκκρεμούς/ελα Γαλιλαίου
τηρίου

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΒΙΝΤΕΟ ΣΤΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
120

ΣΧΕΤΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

100
80
Σημασία κίνησης
Αναγνώρηση ταλάντωσης

60

Παράγοντες ταλάντωσης
40
20
0
1

2

3

4

ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ
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Η Φύση της Επιστήμης στο νέο πρόγραμμα σπουδών για τη Φυσική
του Γυμνασίου: Δυνατότητες και περιορισμοί
Μ. Δεβελάκη, Φυσικός, Dr. phil.
Η Φύση της Επιστήμης στην έρευνα, στα προγράμματα σπουδών και στη
διδασκαλία
Στα προγράμματα σπουδών των τελευταίων δεκαετιών προωθείται διεθνώς η διδασκαλία
της φύσης της επιστήμης, όρος που εκτός των επιστημονικών μεθόδων, συμπεριλαμβάνει
και το κοινωνικο-πολιτισμικό πλαίσιο της επιστήμης (ήθη, παραδόσεις, αλληλεπίδραση με
την κοινωνία (πχ. Clough & Olson 2008; McComas 2008).
Η διδασκαλία της φύσης της επιστήμης (ΦτΕ) συμβάλλει στην ουσιαστικότερη κατανόηση
των επιστημονικών γνώσεων, προωθεί σημαντικές ικανότητες, όπως η ικανότητα για
κριτική σκέψη, επιχειρηματολογία, και για αιτιολογημένα συμπεράσματα/προτάσεις και
επιλογές (Rutherford & Ahlgren 1991; NRC 1996; Bybee 1997; Develaki 2008; Ford 2008),
και γενικότερα αναδεικνύει και ενισχύει την παιδαγωγική και πολιτισμική διάσταση των
μαθημάτων των φυσικών επιστημών (Matthews 1994).
Η

Διδακτική

των

φυσικών

επιστημών,

επιδιώκοντας

τη

διαμόρφωση

και

την

αποτελεσματική διδασκαλία σωστών αντιλήψεων για τη ΦτΕ έχει παράξει σημαντικό
σχετικό υλικό, και έχει επίσης επισημάνει τα ελλείμματα και τα προβλήματα που υπάρχουν
στο πεδίο αυτό, λόγω πχ. της συνθετότητας και της ευρύτητας του θέματος, της
επικέντρωσης της διδασκαλίας κυρίως στους γνωστικούς στόχους, καθώς και των
ελλειμμάτων που υπάρχουν στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και στο υλικό για τη
διδασκαλία της ΦτΕ (πχ. Lederman 1992; Abd-El-Khalick & Lederman 2000; Justi &
Gilbert 2003; McComas et al. 1998; Taber 2008; Develaki 2012).
Στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς σε γενικές γραμμές, η άσκηση των μαθητών με τις
επιστημονικές

μεθόδους

περιορίζεται

κυρίως

σε

κλειστού

τύπου

πειραματικές

δραστηριότητες, στις οποίες συχνότερα επικρατούν απλουστευμένες απόψεις για το ρόλο
του πειράματος στις διαδικασίες ελέγχου των επιστημονικών υποθέσεων/θεωριών.
Παραλείπονται δηλαδή σημαντικές παράμετροι των επιστημονικών πρακτικών, όπως είναι
οι διαδικασίες διαλόγου και επιχειρηματολογίας που αναπτύσσουν οι επιστήμονες σε κάθε
επικύρωση ή αλλαγή των επιστημονικών προτάσεων (Nersessian 2005), το κοινωνικό
πλαίσιο της επιστήμης, καθώς και ο βασικός ρόλος των μοντέλων στη διεξαγωγή της
επιστημονικής έρευνας (Grandy & Duschl 2007). (Μία θετική εξέλιξη προς τις κατευθύνσεις
αυτές έγινε με τα σενάρια διερευνητικής διδασκαλίας στις επιμορφώσεις για τη χρήση των
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νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία, και στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων
σπουδών (ΔΕΠΠΣ, 2003) που προώθησε τη διαθεματικότητα.)
Η Φύση της επιστήμης στο νέο πρόγραμμα σπουδών Φυσικής Γυμνασίου
Το νέο πρόγραμμα σπουδών (ΝΠΣ) της Φυσικής Γυμνασίου διαρθρώνεται γύρω από
τρεις κατηγορίες στόχων, για τους οποίους προτείνει συγκεκριμένες διδακτικές
προσεγγίσεις, δραστηριότητες και εκπαιδευτικό υλικό: (1) την γνώση-κατανόηση
επιστημονικών γνώσεων; (2) την προώθηση της φύσης της επιστήμης (επιστημονική
μεθοδολογία και κοινωνικο-πολιτισμική διάσταση της επιστήμης) (βλ. στο ΝΠΣ: Αρχές
συγκρότησης του διδακτικού-μαθησιακού αντικειμένου της Φυσικής για το Γυμνάσιο, §
2.2.2: Γνώση των μεθόδων και πρακτικών της Φυσικής - Η φύση της επιστήμης); και (3)
την προώθηση δεξιοτήτων/ικανοτήτων των μαθητών για επιστημονικού τύπου διερεύνηση
και επιχειρηματολογία, για εφαρμογή των γνώσεων στην καθημερινή ζωή, και για μια
κριτική προσέγγιση και συμμετοχή στα κοινωνικο-επιστημονικά ζητήματα της εποχής
(στόχοι στο πλαίσιο του επιστημονικού εγγραμματισμού, βλ πχ. Rutherford & Ahlgren
1991; NRC 1996; Bybee 1997; Ford 2008; Zeidler et al. 2005).
Όσον αφορά την προώθηση της ΦτΕ, που μας ενδιαφέρει στην εργασία αυτή, το Ν.Π.Σ.
στηρίζεται στις σύγχρονες αντιλήψεις που διαμορφώνονται στη φιλοσοφία και ιστορία της
επιστήμης, και στη Διδακτική των φυσικών επιστημών, αλλά λαμβάνει υπόψη και την
επικρατούσα σχετικά με το θέμα κατάσταση που προαναφέρθηκε, καθώς και τους
χρονικούς και άλλους περιορισμούς της διδασκαλίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Η επιστημονική μεθοδολογία στο Ν.Π.Σ. – Δυνατότητες και περιορισμοί
Σε σχέση με την επιστημονική μεθοδολογία, οι στόχοι που διατυπώνονται στο ΝΠΣ
Φυσικής Γυμνασίου, αφορούν, μεταξύ άλλων: την εξοικείωση των μαθητών με τις
γνωστικές και ελεγκτικές διαδικασίες και τρόπους σκέψης της Φυσικής; την ανάπτυξη
στρατηγικών παραμετρικής διερεύνησης των φαινομένων; και την αντίληψη βασικών
στοιχείων για τη φύση και τις λειτουργίες των μοντέλων βάσει του σωματιδιακού μοντέλου
της ύλης.
Το ΝΠΣ θεωρούμε ότι στηρίζει ικανοποιητικά τους στόχους αυτούς, συγκεκριμένα: με τον
προσδιορισμό σε κάθε ενότητα των στοιχείων της επιστημονικής μεθοδολογίας και των
αντίστοιχων δεξιοτήτων των μαθητών που θα πρέπει να προωθηθούν (στην 1η στήλη του
αναλυτικού ΝΠΣ); με την πρόταση και περιγραφή συγκεκριμένων προσεγγίσεων και
δραστηριοτήτων που προωθούν αυτές τις δεξιότητες, πχ. ομαδικών και διερευνητικών
δραστηριοτήτων (στην 3η στήλη); με τον προσδιορισμό ως διδακτέα ύλη τη ρητή
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διδασκαλία για τη φύση και τις λειτουργίες των μοντέλων (ενότητα ‘Η Ζέστη και το κρύο’);
και με διάσπαρτες σε όλες τις ενότητες αναφορές και προτάσεις για την αξιοποίηση
στοιχείων από την ιστορία της επιστήμης.
Εκτός της περίπτωσης των μοντέλων/μοντελοποίησης, που αποτελούν διακριτό
αντικείμενο διδακτέας ύλης, τα διάφορα άλλα στοιχεία της επιστημονικής μεθοδολογίας
προωθούνται με δραστηριότητες ενσωματωμένες στα διδακτέα περιεχόμενα, αλλά δεν
ορίζονται ως ξεχωριστές ενότητες διδακτέας ύλης, και θα μπορούσε κανείς να πει ότι
υπάρχει κάποιο έλλειμμα όσον αφορά τη ρητή διδασκαλία τους (βλ. πχ. Khishfe & Abd-ElKhalick 2002, Clough 2006, McComas 2008), αν και οι αντίστοιχες δραστηριότητες που
προτείνονται δίνουν έμφαση στη διεξαγωγή σχετικών συζητήσεων.
Η κοινωνική-ηθική-πολιτισμική διάσταση) της επιστήμης στο ΝΠΣ

-Δυνατότητες και

περιορισμοί
Στο θεωρητικό πλαίσιο του ΝΠΣ αναφέρονται ρητά μερικές βασικές ιδέες γα τη ΦτΕ, τις
οποίες θα πρέπει να διδαχθούν ρητά και να συζητήσουν οι μαθητές έχοντας τελειώσει τη
βασική τους εκπαίδευση. Οι ιδέες αυτές αφορούν την αντίληψη της επιστήμης ως
ανθρώπινης-κοινωνικής δραστηριότητας, τις παραδόσεις και εργασιακά ήθη των
επιστημόνων/επιστημονικών

κοινοτήτων,

την

επιδίωξη

της

αντικειμενικότητας–

διυποκειμενικότητας στην επιστήμη, την αλληλεπίδραση κοινωνίας και επιστήμης, και τη
θέση και τον ρόλο της Φυσικής στα σύγχρονα κοινωνικο-επιστημονικά ζητήματα.
Στοιχεία των ιδεών αυτών μπορούν να προωθηθούν με τις διαθεματικές εργασίες που
προβλέπονται στο ΝΠΣ για κάθε ενότητα της διδακτέας ύλης, με τις δραστηριότητες για
σύνδεση των γνώσεων με θέματα της καθημερινής ζωής και της έρευνας-τεχνολογίας που
προτείνονται, και κυρίως

με τη σύνδεση των περιεχομένων της διδακτέας ύλης με

επίκαιρα κοινωνικο-επιστημονικά ζητήματα και την εμπλοκή των μαθητών σε σχετικές
συζητήσεις (βλ πχ. στους στόχους της ενότητας ‘Η Ζέστη και το κρύο’, και στο σχέδιο
μαθήματος ‘Αλλαγή κατάστασης - Το φαινόμενο τήξη’). Ωστόσο, δεν υπάρχει μια πιο
συστηματική, θα λέγαμε, αναφορά στο θέμα της κοινωνικής διάστασης της επιστήμης, και
της προσέγγισης/διαχείρισης κοινωνικο-επιστημονικών ζητημάτων στο σχολικό επίπεδο.
Το έλλειμμα αυτό μπορεί να συμπληρωθεί με σχεδιασμό ειδικών σχεδίων μαθήματος, και
με συγκεκριμένες αναφορές σε σχετικό υλικό που έχει σχεδιαστεί και διατίθεται στη διεθνή
βιβλιογραφία.
Σύνοψη και συμπεράσματα
Το νέο πρόγραμμα σπουδών Φυσικής γυμνασίου υιοθετεί σύγχρονες αντιλήψεις για τη
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φύση της επιστήμης, και προωθεί τη διδασκαλία της με απώτερο στόχο την ενίσχυση των
ικανοτήτων των μαθητών για κριτική σκέψη, για επιχειρηματολογία και αιτιολογημένες
επιλογές και προτάσεις, και για μια πιο κριτική και ουσιαστική συμμετοχή στα κοινωνικοεπιστημονικά ζητήματα.
Όσον αφορά την άσκηση των μαθητών με τις επιστημονικές μεθόδους, θεωρούμε ότι το
ΝΠΣ τη στηρίζει σημαντικά με υλικό, οδηγίες και προτάσεις για διερευνητικές και ομαδικές
δραστηριότητες. Όσον αφορά την κοινωνικο-πολιτισμική διάσταση της επιστήμης και τα
κοινωνικο-επιστημονικά ζητήματα, θα μπορούσαμε ωστόσο να πούμε ότι το υλικό και ο
χρόνος που διατίθεται στο ΝΠΣ είναι περιορισμένα, και θα πρέπει να εμπλουτιστεί με το
σχεδιασμό ειδικών ενοτήτων και δραστηριοτήτων, και με αναφορές σε διαθέσιμο υλικό της
διεθνούς βιβλιογραφίας, κυρίως αν λάβει κανείς υπόψη τα ελλείμματα που υπάρχουν στην
εκπαίδευση των εκπαιδευτικών για διδασκαλία της ΦτΕ, αλλά και για διδασκαλία με
ομάδες και διερεύνηση που κατεξοχήν την στηρίζουν. Αυτό σημαίνει ότι πρόσωπα και
κοινότητες που ενδιαφέρονται για τη διδασκαλία της ΦτΕ και τους εκπαιδευτικούς στόχους
που προωθεί, θα πρέπει να συμβάλουν στην κατεύθυνση αυτή, παραδείγματος χάριν με
σχεδιασμό υλικού ή με την οργάνωση επιμορφωτικών προγραμμάτων για τους
εκπαιδευτικούς σχετικά με τη ΦτΕ και τους τρόπους διδασκαλίας της.
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Οι απόψεις των μαθητών για τη χρήση μικρών ιστορικών κειμένων στη
διδασκαλία του απλού εκκρεμούς στο Γυμνάσιο
Σ. Δόσης, Φυσικός, Δρ. Διδακτικής φυσικών επιστημών
Ν. Κανδεράκης, Φυσικός, Δρ. Ιστορίας της επιστήμης
Δ. Κολιόπουλος, Καθηγητής, ΤΕΕΑΠΗ Παν/μίου Πατρών
Εισαγωγή
Η χρήση μικρών ιστοριών είναι ένας από τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να γίνει η
εισαγωγή της ιστορίας των επιστημών στη διδασκαλία. Σύμφωνα με τους Stinner et al
(2003),

η

μεταφορά

μετασχηματισμένων

κεντρικών

ιστορικών

επιστημονικών

κειμένων,

είναι

ιδεών

ισχυρό

μέσω

εργαλείο

αυθεντικών
πρόκλησης

ή
της

συμμετοχής των μαθητών, και πιθανώς ο καλύτερος τρόπος να μαθαίνουν και να
θυμούνται τις ιδέες. Ένας τρόπος να χρησιμοποιούνται οι μικρές ιστορίες στη διδασκαλία
είναι η οργανική τους ένταξη μέσα στη διδακτική ακολουθία. Για παράδειγμα, να
χρησιμοποιούνται για να εισάγονται και να λύνονται προβλήματα που θα πυροδοτούν το
ενδιαφέρον των μαθητών (Roach 1993; Koliopoulos, Dossis & Stamoulis, 2007). Η χρήση
μικρών επιστημονικών ιστοριών με αυτό τον τρόπο συνιστά μια ‘τοπική’ παρέμβαση στο
πρόγραμμα σπουδών, που μπορεί σχετικά εύκολα να υιοθετηθεί από τους εκπαιδευτικούς
(Monk & Osborne, 1997).
Οι μικρές ιστορίες στη διδακτική ακολουθία του απλού εκκρεμούς
Στην παρούσα εργασία θα περιγράψουμε και σχολιάσουμε απόψεις μαθητών σχετικά με
μικρά ιστορικά που επεξεργάστηκαν κατά τη διάρκεια μιας διδακτικής ακολουθίας
αναφοράς που αναφέρεται σε μια 4ωρη διδασκαλία του απλού εκκρεμούς για τη Γ΄ τάξη
του Γυμνασίου. Ο πίνακας 1 αναπαριστά τη γενική δομή της διδακτικής ακολουθίας, τους
επιδιωκόμενους διδακτικούς στόχους και τη θέση των μικρών ιστοριών στη διδασκαλία. Η
πρώτη διδακτική ώρα αναφέρεται στο ιστορικό πρόβλημα της ρύθμισης της ακρίβειας των
μεσαιωνικών μηχανικών ρολογιών εκκρεμούς και ζητείται από τους μαθητές να
σχολιάσουν τις πιθανές δυνατότητες ρύθμισής τους. Οι δραστηριότητες των μαθητών
βασίζονται στην πρώτη μικρή ιστορία, η οποία συντίθεται τόσο από αυθεντικό, όσο και
από μετασχηματισμένο ιστορικό υλικό και η οποία παρουσιάζει ένα σχέδιο ρολογιού
παρόμοιο με αυτό του Γαλιλαίου (Matthews, 2000). Οι μαθητές αναφέρονται στο ρόλο του
κάθε στοιχείου του ρολογιού, το ρόλο του απλού εκκρεμούς στη ρύθμιση του ρολογιού και
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διατυπώνουν υποθέσεις σχετικά με τους παράγοντες που επιδρούν στην περίοδο του
απλού εκκρεμούς έτσι που να ρυθμιστεί το ρολόι.
Η δεύτερη διδακτική ώρα σχετίζεται άμεσα με τη Γαλιλαϊκή θεώρηση της κίνησης του
απλού εκκρεμούς, όπου η ανεξαρτησία της περιόδου του από το πλάτος της αιώρησης το
καθιστά κατάλληλο για τη ρύθμιση των ρολογιών. Οι δραστηριότητες των μαθητών
βασίζονται στη δεύτερη μικρή ιστορία της οποίας κεντρικό τμήμα αποτελεί ένα απόσπασμα
από το βιβλίο του Γαλιλαίου ‘Διάλογος για τις καινούργιες επιστήμες’, που σχετίζεται με την
ισόχρονη κίνηση του εκκρεμούς. Στο παράρτημα παρουσιάζεται το φύλλο εργασίας που
δόθηκε στους μαθητές. Οι μαθητές συζητούν το παράδοξο της ισόχρονης κίνησης του
εκκρεμούς και στηρίζουν με επιχειρήματα τα αναφερόμενα στο απόσπασμα.
Η τρίτη διδακτική ώρα αφορά στο πρόβλημα της μετατροπής του απλού εκκρεμούς σε
εκκρεμές του 1sec. Οι μαθητές εμπλέκονται στην εννοιολογική και μεθοδολογική
διερεύνηση της σχέσης της περιόδου του απλού εκκρεμούς με το μήκος και με το βάρος
του.
Η τετάρτη, τέλος, διδακτική ώρα αναφέρεται στη διερεύνηση της σχέσης της περιόδου του
απλού εκκρεμούς με τη βαρύτητα και στην τελική επίλυση του προβλήματος ρύθμισης των
ρολογιών εκκρεμούς ή μη. Οι δραστηριότητες των μαθητών βασίζονται στην τρίτη μικρή
ιστορία, που αποτελεί μια εκλαϊκευτική περιγραφή των ταξιδιών του Richer και της
σχετικής συζήτησης που ακολουθεί τις παρατηρήσεις του σχετικά με την επίδραση της
βαρύτητας στην περίοδο του απλού εκκρεμούς και τις συνέπειες στη λειτουργία και
ρύθμιση των ρολογιών εκκρεμούς.
Διδακτική
ώρα

1η

2η

3η

4η

Κατάσταση - Πρόβλημα
Πως και γιατί το μεσαιωνικό
ρολόι-εκκρεμές μπορεί να
γίνει ακριβέστερο;
ΙΦΕ1: Το μηχανικό ρολόι του
Γαλιλαίου
Ποια ιδέα κρύβεται πίσω από
τη λειτουργία του ρολογιού
εκκρεμούς;
ΙΦΕ2: Από το μηχανικό ρολόι
στη μελέτη του απλού εκκρεμούς
Πως μετατρέπεται ένα απλό
εκκρεμές σε εκκρεμές του 1
sec;

Η διάρκεια της απλής
αιώρησης απλού εκκρεμούς,
μήκους 1 m, είναι παντού 1
sec;
ΙΦΕ3: Μια συναρπαστική
ανακάλυψη: Το ταξίδι του Jean
Richer στην Cayenne

Εννοιολογικοί
Περιοδικότητα (ομοιόμορφη
επανάληψη αιωρήσεων)

Διδακτικοί στόχοι
Μεθοδολογικοί
Αναγνώριση παραγόντων που
επηρεάζουν τη μέτρηση του χρόνου
στο ρολόι-εκκρεμές

Ισόχρονη κίνηση εκκρεμούς

Αναγνώριση και έλεγχος της σχέσης
περιόδου -πλάτους απλού
εκκρεμούς σε ένα πείραμα
προσομοίωσης

Ποιοτική σχέση περιόδου –
μήκους νήματος / ανεξαρτησία
περιόδου -βάρους σφαιριδίου
του απλού εκκρεμούς

Αναγνώριση και έλεγχος της σχέσης
περιόδου – μήκους νήματος /
βάρους σφαιριδίου απλού
εκκρεμούς σε ένα πείραμα
προσομοίωσης
Αναγνώριση και έλεγχος της σχέσης
περιόδου –βαρύτητας σε ένα νοητικό
πείραμα

Ποιοτική σχέση περιόδου –
βαρύτητας ενός τόπου (βάρος ≠
βαρύτητα)

Πίνακας 1 Η διδακτική ακολουθία του απλού εκκρεμούς
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Πολιτισμικοί
Η μέτρηση του χρόνου
ως κοινωνικοεπιστημονικό
πρόβλημα
Η ιστορική
προσέγγιση της
ισόχρονης κίνησης του
απλού εκκρεμούς

Η σχέση περιόδου
εκκρεμούς –
βαρύτητας ως
κοινωνικοεπιστημονικό
πρόβλημα

Η έρευνα των απόψεων των μαθητών
Η διδακτική ακολουθία του απλού εκκρεμούς υλοποιήθηκε σε τρία τμήματα της Γ΄
Γυμνασίου, από τρεις διαφορετικούς εκπαιδευτικούς, σε καθημερινές εκπαιδευτικές
συνθήκες (Kanderakis, Dossis & Koliopoulos, 2011).
Τα δεδομένα του παρόντος κειμένου προέρχονται από (α) ερωτηματολόγιο που
καταγράφει τις απόψεις τους για τις μικρές ιστορίες και για τη λειτουργία τους στο μάθημα,
στο τέλος του διδακτικού προγράμματος και (β) τα συμπληρωμένα από τους μαθητές
φύλλα εργασίας κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας. Στη συνέχεια περιγράφονται ορισμένα
αποτελέσματα από τα δεδομένα που ελήφθησαν από μαθητές για τη στάση τους απέναντι
στις τρεις μικρές ιστορίες και ιδιαίτερα την αντιμετώπιση της μιας εξ αυτών.
Στο σχήμα 1 φαίνονται οι σχετικές συχνότητες των απαντήσεων των μαθητών στην
ερώτηση ‘Ποια από τις τρεις μικρές ιστορίες σας φάνηκε περισσότερο ενδιαφέρουσα’.

Σχήμα 1: Απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση ‘Ποια από τις τρεις μικρές ιστορίες σας φάνηκε
περισσότερο ενδιαφέρουσα’

Όπως φαίνεται από το γράφημα, σχεδόν το 50% των μαθητών βρήκε την ιστορία ‘Μια
συναρπαστική ανακάλυψη: Το ταξίδι του Jean Richer στην Cayenne’ πιο ενδιαφέρουσα.
Αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι η ιστορία έχει κάποια στοιχεία καλής αφήγησης,
δηλαδή πλοκή, δράση και αναπάντεχα γεγονότα (Bruner 1996). Από την άλλη πλευρά η
ιστορία που οι μαθητές φαίνεται να βρήκαν λιγότερο ενδιαφέρουσα είναι η δεύτερη (Από το
μηχανικό ρολόι στη μελέτη του εκκρεμούς).
Αντιθέτως στην ερώτηση ‘Ποια από τις τρεις μικρές ιστορίες σας φάνηκε ότι ταίριαζε
περισσότερο με το μάθημα’, όπως φαίνεται και στο γράφημα του σχήματος 2, οι μαθητές
προκρίνουν τη δεύτερη ιστορία (παράρτημα). Αυτό μπορεί να αποδοθεί, όπως γράφουν
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κάποιοι μαθητές, στο ότι η ιστορία αυτή αναφέρεται σε εκκρεμή, χρόνους ταλάντωσης και
πειράματα, δηλαδή στα συνήθη αντικείμενα των μαθημάτων φυσικής.

Σχήμα 2: Απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση ‘Ποια από τις τρεις μικρές ιστορίες σας φάνηκε
ότι ταίριαζε περισσότερο με το μάθημα’

Από τη σύγκριση των συχνοτήτων των απαντήσεων των μαθητών στις δύο ερωτήσεις
φαίνεται ότι η περισσότερο ενδιαφέρουσα μικρή ιστορία είναι αυτή που ταιριάζει λιγότερο
στο μάθημα της Φυσικής και αντιστρόφως.
Πρέπει να επισημανθεί, πάντως, ότι από τις απαντήσεις των μαθητών στο φύλλα εργασίας
που σχετίζεται με τη δεύτερη μικρή ιστορία, προκύπτει ότι οι μαθητές επεξεργάζονται με
ιδιαίτερο ενδιαφέρον το εννοιολογικό πρόβλημα το όποιο τίθεται. Για παράδειγμα, φαίνεται
να αναζητούν επίμονα μια ‘θεωρητική’ εξήγηση στο φαινομενολογικό παράδοξο της
ισόχρονης της κίνησης του απλού εκκρεμούς που τίθεται από τον Σαγρέντο, ενώ θα
περίμενε κανείς να δοθεί μια άμεση ‘πειραματική’ εξήγηση. Χαρακτηριστικά είναι τα
επιχειρήματα ενός μαθητή που υποστηρίζει τις απόψεις του Σαλβιάτι (Γαλιλαίου): ‘Πιστεύω
πως το εκκρεμές της γωνίας 10 κινείται με μικρή ταχύτητα, ενώ αυτό των 900 κινείται
γρήγορα. Και στις δύο περιπτώσεις θα διανύσει το καθένα την απόσταση του στον ίδιο
όμως χρόνο’. Στον αντίποδα, ένας άλλος μαθητής αναφέρει: ‘Όχι είναι απίθανο. Δεν είναι
δυνατόν να συμβεί. Είναι αδύνατο να κάνει τον ίδιο χρόνο σε 10 και σε 900. Δηλαδή δεν
είναι το ίδιο χρονικό διάστημα και στις δύο περιπτώσεις’. Ένας τρίτος μαθητής
υποστηρίζει: ‘Ο Γαλιλαίος θα απαντούσε ¨Μα φυσικά αυτό μπορεί να γίνει αν τα δύο
σώματα διανύουν την αντίστοιχη απόσταση τους με διαφορετικές ταχύτητες. Ε, μα!’. Οι
συζητήσεις είναι ζωηρές και γόνιμες (Koliopoulos & Dossis, 2008).
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Συμπεράσματα
Γενικότερα μπορεί να υποστηριχθεί ότι η εισαγωγή των μικρών ιστοριών στη διδασκαλία
του απλού εκκρεμούς φαίνεται να προκαλεί το ενδιαφέρον των μαθητών τόσο στο
εννοιολογικό πλαίσιο μελέτης της ισόχρονης κίνησης του απλού εκκρεμούς (σε σύγκριση
με άλλα περισσότερο μαθηματικοποιημένα και, συνεπώς, λιγότερο ενδιαφέροντα,
εννοιολογικά πλαίσια όπως η δυναμική ανάλυση της κίνησης του εκκρεμούς), όσο και στο
πολιτισμικό πλαίσιο μελέτης του εκκρεμούς ως ρυθμιστή της ακρίβειας του ρολογιού
εκκρεμούς. Αυτό σημαίνει ότι η επιδίωξη σε σχέση με το σχεδιασμό τέτοιων ιστοριών ή
καλύτερα σειράς ιστοριών στη διδασκαλία μιας συγκεκριμένης ενότητας πρέπει να είναι η
ταυτόχρονη επιδίωξη ανάπτυξης πολιτισμικού και εννοιολογικού ενδιαφέροντος από την
μεριά των μαθητών.
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Παράρτημα
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2: ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΡΟΛΟΙ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΑΠΛΟΥ ΕΚΚΡΕΜΟΥΣ
Το έτος 1638 είναι ένα ιστορικό για την επιστήμη έτος. Ο Γαλιλαίος
δημοσιεύει ένα από τα έργα του (τον ‘Διάλογο για τις καινούργιες επιστήμες’)
που αποτελεί ένα από τα πρώτα γραπτά τεκμήρια της γέννησης της
σύγχρονης Φυσικής. Το βιβλίο είναι γραμμένο όπως ένα σύγχρονο θεατρικό
έργο. Οι ιδέες του Γαλιλαίου περνάνε μέσα από το διάλογο τριών
προσώπων. Όπως λέει ένας σύγχρονος επιστήμονας, ο Άρθρουρ Καίσλερ,
ο Διάλογος διεξάγεται μεταξύ τριών χαρακτήρων. Ο Σαλβιάτι, ο λαμπρός
επιστήμονας είναι αυτός που εκφράζει τις ιδέες του Γαλιλαίου. Τον σιγοντάρει ο Σαγρέντο, ένας
έξυπνος ερασιτέχνης που είναι μεταμφιεσμένος σε ουδέτερο και, τέλος, ο Σιμπλίκιο, ο
καλοπροαίρετος υπερασπιστής των ιδεών της εποχής που παίζει «τον ρόλο του παλιάτσου που
τον κλωτσάν στον πισινό».
Το επόμενο απόσπασμα από το βιβλίο του Γαλιλαίου «Διάλογος για τις καινούργιες επιστήμες»
αναφέρεται στην κίνηση του εκκρεμούς, σχετίζεται δηλαδή με το σημερινό μάθημα. Μιλάει ο
Σαγρέντο.
Σαγρέντο: ‘… Έχω παρατηρήσει, χιλιάδες φορές, ταλαντώσεις πολυελαίων, κυρίως στις εκκλησίες
ή λάμπες που κρέμονται από το ταβάνι και κινούνται πέρα δώθε. Άλλα το μόνο που έχω
διαπιστώσει από αυτές τις παρατηρήσεις είναι ότι μάλλον είναι απίθανο να ισχύει η γνώμη των
ανθρώπων εκείνων που ισχυρίζονται ότι αυτές οι ταλαντώσεις συντηρούνται από το περιβάλλον:
σε μια τέτοια περίπτωση ο αέρας θα έπρεπε να ενεργεί με πολλή διορατικότητα και να μην είχε
τίποτα άλλο να κάνει από το να δίνει σ’ αυτό το κρεμασμένο βαρίδι μια τέλεια κανονική πέρα –
δώθε κίνηση. Μου είναι αδύνατον να φανταστώ ότι ένα ίδιο σώμα, το οποίο θα κρέμεται από ένα
νήμα περίπου 50 μέτρων, που τη μια φορά θα απομακρύνεται 90 μοίρες (900) από την
κατακόρυφο και την άλλη μια μοίρα (10) από τη κατακόρυφο, θα μπορούσε να κάνει στις δύο
περιπτώσεις τον ίδιο χρόνο για να διαγράψει τη μια φορά ένα πολύ μεγάλο τόξο και την άλλη φορά
ένα πολύ μικρό τόξο. Θα μου φαινόταν απίθανο’.
Ερωτήσεις
(α) Συζητήστε το κείμενο αυτό με τον/την καθηγητή/τρια σας. Τι νομίζετε ότι θα απαντούσε ο
Σαλβιάτι (δηλαδή, αυτός που εκφράζει τις ιδέες του Γαλιλαίου) σ’ αυτά που ισχυρίζεται ο Σαγρέντο;
(β) Ποια συγκεκριμένη τεχνική θα προτείνατε για να επιβεβαιώσετε ή να διαψεύσετε τον ισχυρισμό
του Σαγρέντο;
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Συσχετισμός της διαμάχης Kammerer-Bateson με το ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ
Βιολογίας και προτάσεις αξιοποίησής της στην κατανόηση της Φύσης
της Επιστήμης
Σ. Ζαχαριουδάκης, Εκπαιδευτικός, μεταπτ. φοιτητής, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Κ. Αθανασίου, Καθηγητής, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Στο πρώτο τέταρτο του 20ου αιώνα ο Βρεττανός William Bateson διέπρεπε ακαδημαϊκά
ως πρωτοπόρος της Γενετικής. Ο Kammerer ήταν ερευνητής εργαζόμενος στο ιδιωτικό
Ινστιτούτο Πειραματικής Βιολογίας στη Βιέννη. Εκτέλεσε εντυπωσιακά και δημοφιλή
πειράματα που απεδείκνυαν, κατά τη γνώμη του, τη κληρονόμηση επίκτητων
χαρακτηριστικών. Τυφλές σαλαμάνδρες Proteus εμφάνιζαν οφθαλμούς, άλλα είδη άλλαζαν
το πρότυπο χρωματισμού τους και ο φρύνος Alytes obstetricans εμφάνισε στα πόδια του
του νυμφικούς τύλους, χαρακτηριστικό που δεν ανήκει στο είδος του. Οι παραπάνω
μεταβολές επήχθησαν, κατά τον Kammerer, μετά από περιβαλλοντική πίεση και
κληρονομόντουσαν επίκτητα. Ο Bateson έγειρε σοβαρές και έντονες αντιρρήσεις για τα
παραπάνω χωρίς να κρύβει το ενδιαφέρον του. Η διαμάχη έληξε το 1926 με την
αποκάλυψη χαλκευμένων δειγμάτων από το πόδι του Alytes στο οποίο η διαμάχη είχε
τελικά επικεντρωθεί.
Προτεινόμενες χρήσεις της παραπάνω διαμάχης στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η
μελέτη της διαμάχης ανέδειξε σημαντικά χαρακτηριστικά της Φύσης των Επιστημών (ΦτΕ)
τα οποία θα παρουσιαστούν στην παρούσα εργασία, θα συσχετιστούν με κεντρικούς
στόχους του Δ.Ε.Π.Π.Σ.- Α.Π.Σ. Βιολογίας αλλά και θα αποτελέσουν έναυσμα και πυξίδα
για ανίχνευση εναλλακτικών αντιλήψεων των μαθητών.
α) Υπάρχει ένας "μύθος" που εφαρμόζεται και στη σχολική τάξη ότι συγκεκριμένα
πειράματα υποστηρίζουν μια αντίστοιχη θεωρία και είναι ασυμβίβαστα με άλλες θεωρίες.
Ένας πειστικός τρόπος να πολεμήσουμε αυτό το μύθο είναι να παρουσιάσουμε ιστορικά
παραδείγματα όπου το ίδιο πείραμα οδήγησε σε διαφορετικές θεωρίες (Kipnis, 2001). Ο
Bateson διερεύνησε την ποικιλομορφία στις λίμνες της Ασίας. Η ποικιλομορφία που
παρατήρησε δεν αντιστοιχούσε στις περιβαλλοντικές συνθήκες όπως αυτός προσδοκούσε.
Τα αποτελέσματα του, παρότι σήμερα θεωρούνται πλούσια και άξια προσοχής, δεν
αξιοποιήθηκαν με άλλο τρόπο επειδή ήθελε οπωσδήποτε να αποδείξει πως παράγεται
αυτή η ποικιλομορφία και τελικά δεν τα κατάφερε. O Kammerer έβρισκε άλλοτε
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εντυπωσιακά και άλλοτε αμφιλεγόμενα αποτελέσματα. Τα ερμήνευε κυρίως με την
επίκτητη κληρονομικότητα και δεν έψαχνε το ενδεχόμενο υπάρχουσας ποικιλομορφίας ή
άλλα ενδεχόμενα. Ο Bateson και άλλοι αντιπρότειναν ότι οι αλλαγές που παρατηρούσε
ήταν προϊόν αναμενόμενης ποικιλομορφίας.
β) Οι κριτικές κατά του Kammerer στα πειράματα με την αλλαγή χρωματισμού στη
Salamandra έφεραν στην επιφάνεια άλλο ένα θέμα που ανακύπτει στις διαμάχες, το θέμα
της γλώσσας και της ορολογίας. Οι Baur, Goldshmidt, August Weismann και φυσικά οι
Kammerer και Bateson διαφωνούσαν στο αν τα μελετούμενα χαρακτηριστικά (χρώμα και
πρότυπο χρωματισμού) θα έπρεπε να αναγνωριστούν ως "γενετικά", "κληρονομικά" ή
"επίκτητα" ή "κληρονομικά που προήλθαν από επιλογή" ή "μεταλλάξεις". Ο Sander Gliboff
διαπιστώνει την έλλειψη συμφωνίας για το τι πρέπει να ονομαστεί κληρονομικό και τι
μετάλλαξη, γεγονός που δυσχεραίνει τη συζήτηση γύρω από σχετικά πειράματα (Gliboff,
2006). Η ιστορική αυτή διαφωνία θα μπορούσε να κατευθύνει τον εκπαιδευτικό στο να
εντοπίσει προϋπάρχουσες αδυναμίες των μαθητών να αποδώσουν και να συμφωνήσουν
σε αντίστοιχους όρους που από πολλούς εκπαιδευτικούς και παραγωγούς εκπαιδευτικού
υλικού θεωρούνται αυτονόητοι, χωρίς να είναι.
γ) Η επιστήμη είναι μια συνήθης ανθρώπινη δραστηριότητα. Πραγματοποιείται με τις ίδιες
διακυβεύσεις και την ίδια επίδραση αξιών όπως κάθε άλλη ανθρώπινη δραστηριότητα. Τα
αποτελέσματα της επιστήμης έχουν και πολιτιστική αξία και εξαρτώνται από το πλαίσιο
στο οποίο διεξάγεται αυτή η δραστηριότητα (Izquierdo, M., 2008). Μέσω της Ιστορίας της
Επιστήμης (ΙτΕ) και πιο εστιασμένα της μελέτης του βίου και του έργου των επιστημόνων
γίνεται πιο εμφανής η ανθρώπινη διάσταση της επιστήμης (Stephanidou & Vlachos, 2011).
Στη διαμάχη που μελετάμε, σχετικά παραδείγματα είναι το όραμα του Kammerer για μια
βελτιωμένη κοινωνία στην οποία θα καταλήγαμε μετά από έλεγχο και διαμόρφωση των
κληρονομικών χαρακτηριστικών μας (το όραμά του επηρέασε τις έρευνές του για την
επίκτητη κληρονομικότητα). Ο Bateson και οι αντίπαλοί του Kammerer, απέρριψαν τις
έρευνές του πιθανώς επηρεασμένοι είτε από τη Γερμανόφωνη κουλτούρα του, είτε από την
εβραϊκή καταγωγή του. Ο νεαρός Bateson πριν γνωρίσει τους νόμους του Mendel και
ωριμάσει επιστημονικά, είχε έντονες ευγονικές και σωβινιστικές αντιλήψεις. Τα δείγματα
και τα τεκμήρια του Kammerer καταστράφηκαν ή δε διατηρήθηκαν λόγω του Α΄
Παγκόσμιου Πολέμου και της οικονομικής κρίσης που ακολούθησε. Βλέπουμε ότι ο Α΄
Παγκόσμιος Πόλεμος, η οικονομική καταστροφή, εθνικιστικές τάσεις και άλλες ανθρώπινες
στάσεις και δραστηριότητες επηρέασαν λίγο ή πολύ την έκβαση της διαμάχης και την ίδια
την επιστημονική δραστηριότητα.
Η διαμάχη προσφέρεται ώστε οι μαθητές να γνωρίζουν την επιστήμη ως ανθρώπινη
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δραστηριότητα που εμπεριέχει τις αδυναμίες, τις φιλοδοξίες και τα ιδανικά του επιστήμονα
που μοχθεί για αυτήν την πρόοδο αλλά και επηρεάζεται από το ιστορικό κοινωνικό πλαίσιο.
δ) Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ στη διαμόρφωση των ειδικών
σκοπών κατά τη διδασκαλία της Βιολογίας στην υποχρεωτική εκπαίδευση, η Βιολογία
οφείλει να αναδεικνύεται ως μάθημα ανθρωπιστικής παιδείας, από την οποία θα
διαμορφωθεί, και στον τομέα των γνώσεων και στον τομέα των αξιών, ο μελλοντικός
δημοκρατικός πολίτης. Ο σεβασμός της ζωής στο σύνολο των εκδηλώσεών της, ο
σεβασμός στο περιβάλλον, η αναγνώριση της μοναδικότητας και η αποδοχή της
διαφορετικότητας, στο φύλο, το χρώμα, τη γλώσσα, τις πεποιθήσεις κάθε ανθρώπινου
όντος ανήκουν στους στόχους της Βιολογίας (ΔΕΠΠΣ, σ. 450).
Η μελέτη μας βρίθει παραδειγμάτων όπου ο ρατσισμός, ο αντισημητισμός, το
ολοκληρωτικό καθεστώς της κομμουνιστικής Ρωσίας, ο εθνικισμός των νικητών του Α΄
Παγκοσμίου Πολέμου

έναντι

της Γερμανόφωνης επιστημονικής κοινότητας ήταν

ανασταλτικοί παράγοντες για την πρόοδο της επιστήμης. Ο εκπαιδευτικός έχει ένα
μεγάλος εύρος ιστορικών παραδειγμάτων που μπορούν να ενταχθούν σε δραστηριότητες
όπου η ΙτΕ μπορεί να συμβάλλει στην επίτευξη εκπαιδευτικών στόχων σχετικών με
ανθρωπιστικές αξίες.
ε) Μέσα από τα ιστορικά γεγονότα της Επιστήμης, διδάσκονται καλύτερα εκτός από
στοιχεία της ΦτΕ και το ίδιο το επιστημονικό περιεχόμενο (Rudge & Howe, 2004). Είναι
καταγεγραμμένες εναλλακτικές ιδέες των μαθητών όπως: "τα επίκτητα χαρακτηριστικά
κληρονομούνται" και ότι "το περιβάλλον ευθύνεται αποκλειστικά για τις μεταβολές στα
χαρακτηριστικά". Γενικός εκπαιδευτικός στόχος για το αντικείμενο της εξέλιξης είναι " να
αναγνωρίζουν ότι ...τα βιολογικά συστήματα μεταβάλλονται διαρκώς κάτω από την
αλληλεπίδραση του γενετικού υλικού ... και περιβάλλοντος" (Μαυρικάκη κ.ά., 2007: σ.
131). Οι παραπάνω ιδέες ήταν κεντρικά σημεία της διαμάχης Kammerer-Bateson που
βρίσκεται ιστορικά μέσα στο πλαίσιο της διαμάχης Weismann - Λαμαρκιστών. Γεγονότα
από τη διαμάχη θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν ώστε με την αντιπαραβολή της επίκτητης
κληρονομικότητας στο αμετάβλητο γεννητικό πλάσμα του Weismann οι μαθητές να
οδηγηθούν σε αποτελεσματικότερες γνωστικές συγκρούσεις σχετικές με την αξία του
γονιδίου στη διαμόρφωση των χαρακτηριστικών.
στ) Η διδασκαλία, της Βιολογίας στην υποχρεωτική εκπαίδευση είναι και για δύο ακόμη
λόγους προκλητική και ενδιαφέρουσα: Από τη θεματολογία της δεν μπορεί να λείπει το
θεμελιώδες και το παραδεδεγμένο. Όμως, η φορά των γεγονότων και τα νέα δεδομένα,
γεννούν την υποχρέωση στο σχολείο, να μεταφέρει στους μαθητές του, ό,τι πιο νέο και
συνταρακτικό συμβαίνει σήμερα στο χώρο της Βιολογίας (ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ, σ. 451) Η μελέτη
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μιας ιστορικής διαμάχης αναδεικνύει τον προσωρινό χαρακτήρα της επιστημονικής
γνώσης (Duschl & Grandy, 2013). Προτείνουμε ότι η μελέτη της παρούσας διαμάχης από
τον εκπαιδευτικό θα τον ενθαρρύνει και θα τον προβληματίσει για τη χρήση των νέων και
καταιγιστικών ανακαλύψεων σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες ακόμη και αν αυτές δεν
ανήκουν στην καθιερωμένη γνώση. Ο Kammerer υποστήριζε κάτι για το οποίο
λοιδορήθηκε, κατηγορήθηκε για απάτη και πέρασε στο ακαδημαϊκό περιθώριο. Δεκαετίες
μετά ο Mayr μίλησε για νέα οπτική στο Νεολαμαρκισμό, η επιγενετική αντιπαρατίθεται με
το γονιδιακό ντετερμινισμό και το "κεντρικό δόγμα" που διδάσκεται στα σχολεία (Mayr,
1972; Altan, 2003).
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Τα

μαθηματικά

της

σχολικής

φυσικής:

Σύμβολα,

αλγοριθμικές

διεργασίες και νοήματα
Ν. Κανδεράκης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (εξωτ. συνεργάτης)
Εισαγωγή
Είναι γνωστές οι δυσκολίες πολλών μαθητών στο μάθημα της φυσικής. Που όμως
οφείλονται οι δυσκολίες αυτές; Συνήθως οι εκπαιδευτικοί τις αποδίδουν στις ανεπάρκειες
των μαθητών στα μαθηματικά. Τότε γιατί αρκετοί μαθητές που τα κουτσοκαταφέρνουν στα
μαθηματικά δυσκολεύονται στη φυσική; Ποιές συγκεκριμένες ανεπάρκειες στα μαθηματικά
συμβάλουν σε αυτό; Τέλος, τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η κατάσταση;
Η νεώτερη φυσική γίνεται ποσοτική
Πολλοί αριστοτελικοί φιλόσοφοι της Αναγέννησης θεωρούσαν ότι η φύση είναι περίπλοκη
και απρόβλεπτη, και δεν επιδέχεται μαθηματική, περιγραφή. Ο Αρχιμήδης, όμως, είχε
κατορθώσει να περιγράψει ποσοτικά-μαθηματικά τον κόσμο των απλών μηχανών,
χρησιμοποιώντας απλοποιημένες γεωμετρικές κατασκευές που αναπαριστούσαν τις
εξεταζόμενες φυσικές καταστάσεις, (π.χ. μια ράβδος παριστάνονταν με ένα ευθύγραμμο
τμήμα, το υπομόχλιο με ένα σημείο κλπ), (Archemedes 2010). Η μαθηματική περιγραφή
και επεξεργασία, επομένως, δε γίνονταν πάνω στον ίδιο το φυσικό κόσμο, αλλά σε
απλοποιημένες γεωμετρικές αναπαραστάσεις του.
Ο Γαλιλαίος χρησιμοποίησε την τεχνική αυτή για να μελετήσει ποσοτικά-μαθηματικά την
κίνηση. Απλοποίησε νοητικά τις καταστάσεις που εξέταζε (π.χ. αφαίρεσε τις τριβές), και
επινόησε γεωμετρικές κατασκευές που τις αναπαριστούσαν. Με τη βοήθειά τους
περιέγραψε με ακρίβεια και επεξεργάσθηκε ποσοτικά τις κινήσεις. Πριν από αυτό, όμως,
είχε ορίσει μαθηματικά τις εξεταζόμενες κινήσεις και εμμέσως τα κινηματικά μεγέθη
ταχύτητα και επιτάχυνση (Galileo, 1974). Έτσι, οι ποιοτικές διπολικές έννοιες της
καθημερινής γλώσσας (αργό – γρήγορο κλπ), οι οποίες κυριαρχούσαν μέχρι τότε στη
φυσική φιλοσοφία, αρχίζουν να αντικαθίστανται από νέες συνεχείς έννοιες, όπως π.χ. η
ταχύτητα (Lemke, 1998, Pietrocola, 2008), οι οποίες μπορούν να υποστούν μαθηματική
διαχείριση. Την πορεία αυτή θα τη συνεχίσει ο Νεύτων και οι φυσικοί φιλόσοφοι και
μαθηματικοί του 18ου αιώνα.
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Επομένως: πρώτον, τα μαθηματικά της νεώτερης φυσικής δεν εφαρμόζονται πάνω στον
ίδιο τον πραγματικό κόσμο, αλλά μόνο πάνω σε σχηματικά μοντέλα του, και δεύτερον, τα
μαθηματικά είναι δομικό συστατικό της νεώτερης φυσικής.
Τα αόρατα μοντέλα των εφαρμογών και των προβλημάτων
Κάθε εφαρμογή θεωρίας και κάθε αυθεντικό πρόβλημα φυσικής χρειάζεται την κατασκευή
ενός

απλοποιημένου

και

σχηματικού

φυσικού

μοντέλου,

με

απλοποιήσεις

και

εξιδανικεύσεις του αντίστοιχου φυσικού συστήματος (π.χ. τα νήματα γίνονται αβαρή και μη
εκτατά, η αντίσταση του αέρα θεωρείται ασήμαντη κλπ), (Cartwright, 1983, Hendry &
Psillos, 2007). Από αυτό, με τη βοήθεια των σχετικών νόμων και αρχών, παράγεται ένα
σύνολο εξισώσεων και συνθηκών, δηλαδή το μαθηματικό μοντέλο του συστήματος, από
την επεξεργασία του οποίου προκύπτει η μαθηματική λύση του προβλήματος.
Ερμηνεύοντας τα αποτελέσματα της λύσης σε ένα μείγμα καθημερινής γλώσσας και
γλώσσας φυσικής, η συμπεριφορά του φυσικού συστήματος μπορεί να εξηγηθεί (αν είναι
γνωστή) ή να προβλεφθεί (αν δεν είναι). Τα αποτελέσματα μπορούν ακόμα να συγκριθούν
με πειραματικά αποτελέσματα και να αξιολογήσουν την επάρκεια του μοντέλου (Redish,
2005). Ο κύκλος της μοντελοποίησης φαίνεται στο σχεδιάγραμμα:

Μαθηματικό
μοντέλο

Μαθηματική
επεξεργασία

Μαθηματικά
αποτελέσματα

Μετάφραση
Ερμηνεία
Εξήγηση
Πρόβλεψη
Αξιολόγηση μοντέλου

Φυσικό μοντέλο
Έννοιες φυσικής
Αναπαράσταση
Μετάφραση
Φυσικό σύστημα

Τα προβλήματα στα σχολικά εγχειρίδια δίνουν έτοιμο το φυσικό μοντέλο (συνήθως με
σχήμα) και ζητούν μόνο την κατασκευή του μαθηματικού μοντέλου και τη μαθηματική
επεξεργασία του μέχρι τη λύση. Ενίοτε ζητούν ερμηνεία των αποτελεσμάτων, πολύ σπάνια
πρόβλεψη της εξέλιξης του φυσικού συστήματος, και σχεδόν ποτέ αξιολόγηση του
μοντέλου. Η διαδικασία της μοντελοποίησης είναι υπαρκτή σε όλες τις εφαρμογές και τα
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προβλήματα των σχολικών εγχειριδίων, είναι όμως πάντοτε υπόρρητη, και αόρατη σε
όλους, ακόμα και στους εκπαιδευτικούς.
Το ελλείπον νόημα των μαθηματικών συμβόλων και η σχολική φυσική
Πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι οι μαθητές θεωρούν την άλγεβρα που χρησιμοποιεί ο
καθηγητής στη φυσική απλή, αλλά ότι οι ίδιοι δυσκολεύονται να την χρησιμοποιήσουν
(Angell et al, 2004). Άλλες έρευνες εντοπίζουν τις αδυναμίες των μαθητών στη μετάφραση
από τη φυσική στα μαθηματικά και στην απουσία κατανόησης του νοήματος των
εξισώσεων, και την αποδίδουν σε μια εργαλειακή - επιφανειακή κατανόηση των
μαθηματικών (στην απλή εκμάθηση αλγοριθμικών χειρισμών και κανόνων), καθώς και
στην ανεπαρκή εκπαίδευσή τους σε δομικές μαθηματικές δεξιότητες (κατασκευή
μαθηματικών μοντέλων από τις φυσικές καταστάσεις, ερμηνεία των εξισώσεων και των
αποτελεσμάτων κλπ). Η βαθιά κατανόηση σχετίζεται με το νόημα των μαθηματικών
συμβολικών εκφράσεων, δηλαδή τις συνδέσεις τους με την υποκείμενη εννοιολογική δομή
την οποία υπηρετούν, και το αντίστοιχο πλαίσιο αναφοράς (Uhden και Pospiech 2010).
Φαίνεται, επίσης, ότι τα μαθηματικά της φυσικής είναι, σημασιολογικά και εννοιολογικά,
πιο σύνθετα από τα απλά αλγεβρικά μαθηματικά των μαθηματικών. Στη νεότερη άλγεβρα
το σύμβολο του αγνώστου (π.χ. x) Έχει υποστεί μια σημαντική εννοιολογική μεταβολή:
αντί για ένα άγνωστο αλλά συγκεκριμένο αριθμό, αντιπροσωπεύει τώρα «ένα έκαστο και
κάθε αριθμό» (Klein, 1992), δηλαδή μια μεταβλητή. Αυτό συμβαίνει, εκτός των άλλων, γιατί
εισήχθησαν γράμματα στη θέση των αριθμητικών συντελεστών, και οι απλές εξισώσεις
(2x+3=9) μετατράπηκαν σε παραμετρικές εξισώσεις (ax+b=c). Έτσι οι εξισώσεις
μπορούσαν να εξετασθούν στη γενικότητά τους, και όχι μόνο με παραδείγματα. Τώρα
όμως, τα αλγεβρικά σημεία δεν παριστάνουν αριθμούς, αλλά «είδη» αριθμών, και η
άλγεβρα δεν είναι πια λογισμός των αριθμών αλλά λογισμός των συμβόλων. Αυτός ο
λογισμός έχει ευρύτερες δυνατότητες από τον απλό υπολογισμό. Μπορεί π.χ. να
καταγράψει και να επεξεργασθεί τις σχέσεις ανάμεσα στα μεγέθη (Viète, 1983).
Τις εννοιολογικές αυτές μεταβολές αδυνατεί να τις παρακολουθήσει η πλειοψηφία των
μαθητών. Στη βιβλιογραφία π.χ. καταγράφεται η ιδιαίτερη δυσκολία των μαθητών με τις
παραμετρικές εξισώσεις στα μαθηματικά (Harper, 1987, Sfard, 1991 και 1995). Αυτό έχει
άμεση επίπτωση στην κατανόηση των μαθηματικών της φυσικής, αφού όλες οι εξισώσεις
της φυσικής είναι παραμετρικές και όλα τα φυσικά μεγέθη που βρίσκονται σε αυτές είναι,
εν δυνάμει, μεταβλητές. Για παράδειγμα, η εξίσωση F = m∙a είναι μια παραμετρική
εξίσωση, η οποία από μόνη της παρουσιάζει ιδιαίτερη δυσκολία στο χειρισμό της. Αλλά
ταυτόχρονα είναι και μια συνάρτηση, στην οποία το ποιες είναι οι μεταβλητές και ποια η
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παράμετρος δεν είναι καθορισμένο εκ των προτέρων, αλλά προσδιορίζεται κάθε φορά από
την εξεταζόμενη φυσική κατάσταση και το ερώτημα που θέτουμε σχετικά με αυτήν.
Επιπλέον, ενώ τα x και y στις εξισώσεις των μαθηματικών αντιπροσωπεύουν αριθμούς (ή
κατηγορίες αριθμών), τα F, m και a αντιπροσωπεύουν φυσικά μεγέθη με συγκεκριμένο
εμπειρικό νόημα, αριθμητική τιμή

και μονάδες. Συνεπώς, η εξίσωση F = m∙a είναι

περισσότερο αφηρημένη και πιο σύνθετη εννοιολογικά από την αντίστοιχη συνάρτηση των
μαθηματικών y = 5x, και ακόμα περισσότερο από την απλή εξίσωση 20 = 5x.
Συμπεράσματα
Η νεότερη φυσική έγινε ποσοτική και μαθηματική, ξεπερνώντας το πρόβλημα της
πολυπλοκότητας του πραγματικού κόσμου με τη δημιουργία απλοποιημένων και
σχηματικών μοντέλων του. Τα μαθηματικά, όμως, δεν είναι απλώς ένα εργαλείο με το
οποίο περιγράφονται συνοπτικά οι νόμοι και οι αρχές της φυσικής, σε επεξεργάσιμη
μορφή, αλλά και δομικό συστατικό των βασικών εννοιών της. Επομένως, η νεώτερη
φυσική δεν μπορεί να είναι ποτέ εντελώς ποιοτική.
Τα προβλήματα των μαθητών με τη φυσική φαίνεται να σχετίζονται όχι τόσο με την
ανεπαρκή γνώση των μαθηματικών διεργασιών, αλλά με την ανεπαρκή κατανόηση του
νοήματος των μαθηματικών συμβολικών εκφράσεων. Η άλγεβρα που χρησιμοποιεί η
σχολική φυσική έχει σύνθετα νοήματα και δεν είναι τόσο απλή όσο φαίνεται εκ πρώτης
όψεως.
Βελτίωση, επομένως, μπορεί να υπάρξει αν τα μαθηματικά γίνουν λιγότερα και
περισσότερο κατανοητά. Κατ’ αρχάς αν χρησιμοποιούνται τόσα μόνο μαθηματικά όσα είναι
απολύτως αναγκαία για να κατανοηθούν οι βασικές έννοιες και διαδικασίες της φυσικής,
και επίσης αν προωθείται συστηματικά η σύνδεση των συμβολικών μαθηματικών
εκφράσεων με τις φυσικές καταστάσεις που περιγράφουν, δηλαδή αν επιδιώκεται η
κατάκτηση του νοήματός τους.
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Η ελληνική αστρονομική παράδοση σε βυζαντινές πραγματείες (6ος –
13ος αι.)
Μ. Καρτσωνάκης, Εκπαιδευτικός, Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Ηρακλείου
Εισαγωγή
Η μελέτη κειμένων της βυζαντινής περιόδου σχετικά με αστρονομικές αρχές μπορεί να
συνεισφέρει σημαντικά στη μελέτη της πρόσληψης της επιστημονικής γνώσης των
αρχαίων Ελλήνων από τους βυζαντινούς λογίους. Θα παρουσιάσουμε αρχές όπως
παρουσιάζονται από τους συγγραφείς τους στα έργα Σύνοψις Φυσικών του Συμεών Σήθ
(11ος αι.) και Επιτομή Φυσικής του Νικηφόρου Βλεμμύδη (13ος αι.) και αναδεικνύουν τη
ζώσα παράδοση των ελληνικών επιστημονικών γνώσεων που ενυπήρχε στη Βυζαντινή
Αυτοκρατορία.
Ι. Η Σύνοψις των Φυσικών του Συμεών Σηθ (11ος αιώνας)
Το έργο αποτελεί ένα σημαντικό σύγγραμμα της μεσοβυζαντινής περιόδου για τα φυσικά
δρώμενα, καθώς μας παρέχει σημαντικές πληροφορίες αφενός για την διασπορά των
επιστημονικών γνώσεων της ελληνιστικής περιόδου και της Όψιμης Αρχαιότητας και
αφετέρου για το επίπεδο των γνώσεων σχετικά με τη Φύση που υπήρχε στις εδαφικές
περιοχές της βυζαντινής επικράτειας i. Ο Συμεών Σηθ είναι σύγχρονος του Μιχαήλ Ψελλού
(Dellatté, 1939)ii και από τα έργα του φαίνεται ότι διατηρούσε επαφές με την Αυλή κατά την
διάρκεια των τελευταίων ετών της ζωής του (Dellatté, 1939). Η συγγραφή του έργου
τοποθετείται μετά το μέσο του 11ου αιώνα καθώς σε αυτό αναφέρεται μια ηλιακή έκλειψη
που έλαβε χώρα κατά την διάρκεια της βασιλείας του Ισαάκιου Κομνηνού iii. Το κείμενο
έχει διασωθεί σε αρκετούς κώδικες σε διάφορες τοποθεσίες στον ευρωπαϊκό χώρο, αρκετά
από αυτά και στον ελληνικό χώρο iv.
Η διαπραγμάτευση του Σήθ στα θέματα της Φύσεως δεν προχωρά πολύ σε βάθος αλλά
διακρίνεται για την ευρύτητα της θεματολογίας με την οποία ασχολείται.
Ο Σηθ αναφέρει την διαφορά της ώρας μεταξύ των βυζαντινών περιοχών και των
ανατολικών λαών (Dellatté, 1939) και την πρώτη εμφάνιση των καταρτιών των πλοίων και
των κορυφών των βουνών καθώς πλησιάζουν τα πλοία (Dellatté, 1939). Με αυτές τις
αποδείξεις ο Σηθ αντιπαρατίθεται και στη παράδοξη άποψη που είχε διατυπωθεί από τον
Κοσμά Ινδικοπλεύστη (6ος αιώνας) στο έργο του Χριστιανική Τοπογραφία και είχε
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απορριφθεί στην ιστορική της πορεία από τους βυζαντινούς λογίους v. Συνεπώς ο Σηθ,
απορρίπτοντας την άποψη του Κοσμά, ακολουθεί την παράδοση που είχε αρχίσει να
δημιουργείται με τις επηρεασμένες από την ελληνική παράδοση κοσμολογικές απόψεις του
Ιωάννη Φιλοπόνου και συναντάται και στον Νικηφόρο Βλεμμύδη τον 13ο αιώνα: ενός
Κόσμου σφαιρικού και πεπερασμένου με την σφαιρική Γη στο κέντρο του ακίνητη (Dellatté,
1939).
Όσον αφορά το μέγεθος της Γης φαίνεται ότι είναι οικείος με τις εργασίες του Ερατοσθένη
και άλλων μαθηματικών και την αποτιμά σε 25 μυριάδες στάδια (Dellatté, 1939), γνωρίζει
ότι κατοικεί στο βόρειο ημισφαίριο.
Στο δεύτερο Κεφάλαιο διαφαίνεται η μέθοδος του συγγραφέα για τη διαπραγμάτευση των
διαφόρων θεμάτων: δεν αναφέρει την δική του άποψη αλλά αρκείται να παραθέτει γνώσεις
που έχουν υποδειχθεί από προγενεστέρους. Με αυτή την μέθοδο μας βοηθά αφενός να
εντοπίσουμε τις παραπομπές του και αφετέρου να προσδιορίσουμε το βάθος χρόνου της
διεισδυτικότητας τους vi.
Στο τρίτο Κεφάλαιο, ο συγγραφέας αναφέρεται στο σφαιρικό σχήμα του Κόσμου (Dellatté,
1939) και αντιμετωπίζει κριτικά την αρχαιοελληνική άποψη για τις έμψυχες ουράνιες
σφαίρες, την αφθαρσία και την αϊδιότητα του Κόσμου. Ο Σηθ θεωρεί τον Κόσμο γενητό,
φθαρτό, πεπερασμένου μεγέθους και κλειστό (Dellatté, 1939). Στο ζήτημα ύπαρξης ή όχι
κενού χώρου συντάσσεται με τον Αριστοτέλη και αποδέχεται τα επιχειρήματα που έχει
εκφράσει στα Φυσικά αν και γνωρίζει τις απόψεις των θιασωτών της ύπαρξης του κενού
(Dellatté, 1939). Και προχωρώντας περισσότερο αυτή την παραδοχή αποφαίνεται ότι έξω
από τον κλειστό Κόσμο δεν υπάρχει τίποτα, «ούτε κενόν, ούτε τόπος τις» (Dellatté,
1939,40).
Ο Σηθ υπεισέρχεται και στην Αστρονομία και μας παραθέτει τιμές για τις περιόδους των
πλανητικών περιφορών γύρω από τη Γη (Dellatté, 1939). Όσο για τις περιγραφές των
πλανητικών κινήσεων αναφέρει τα ελληνικά μαθηματικά μοντέλα της πτολεμαϊκής
Αστρονομίας: των επικύκλων, εκκέντρων και κινητών εκκέντρων (Dellatté, 1939). Για το
μέγεθος του Ηλίου αναφέρει ότι είναι σαφώς μεγαλύτερος από τη Γη και ως απόδειξη για
τη διαφορά μεγέθους αναφέρει το σχήμα της σκιάς της Γης κατά την έκλειψη της Σελήνης.
Το ίδιο επιχείρημα χρησιμοποίησε και ο Νικηφόρος Βλεμμύδης 2 αιώνες αργότερα
αναφερόμενος στο ίδιο θέμα στο έργο του Επιτομή Φυσικής (Καρτσωνάκης, 1996). Για τις
ηλιακές εκλείψεις φρονεί ότι προέρχονται από φυσικές αιτίες εκτός από εκείνη που έλαβε
χώρα την στιγμή της Σταύρωσης.
88

Το τέταρτο Κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στην ύλη και στον ορισμό του χώρου και του
χρόνου όπου έχει πολλές αναφορές από την ελληνική παράδοση αλλά και την Όψιμης
Αρχαιότητας. Αναφέρει απόψεις των Στωικών, τον πλατωνικό Τίμαιο, αλλά και το έργο του
Ιωάννη Φιλοπόνου Περί Αϊδιότητος του Κόσμου. Για τον ορισμό του χώρου ακολουθεί τις
αριστοτελικές ατραπούς (Dellatté, 1939). Όμως, και στον ορισμό του χρόνου
παρακολουθεί τόσο τις αριστοτελικές ρήσεις

όσο και τις σχολιαστικές προτάσεις του

Ιωάννη Φιλοπόνου αναφέροντας τον ως «μέτρο κινήσεως» (Dellatté, 1939, 67).
ΙΙ. H Επιτομή Φυσικής του Νικηφόρου Βλεμμύδη (13ος αιώνας)
Η μελέτη της Επιτομή Φυσικής του Νικηφόρου Βλεμμύδη (1197- 1272) vii αναδεικνύει την
εξέλιξη των εννοιών της Φυσικής Φιλοσοφίας στη περίοδο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας
της Νίκαιας (1204 - 1261) (Constantinides, 1982). Εκείνη την περίοδο η λατινόφωνη
Ευρώπη είχε μόλις ανακαλύψει τον πλούτο της αρχαιοελληνικής επιστήμης (Crombie,
1989 [1979]) και η ενασχόληση με την Φυσική Φιλοσοφία προσδιοριζόταν από την
θωμιστική

σύνθεση και στις περιοχές της αραβικής κατάκτησης από την αβερροική

αιτιοκρατία (Grant,1974).
Το έργο είναι γραμμένο, μετά

το 1258 viii. Αποτελείται από 32 Κεφάλαια, στα οποία

πραγματεύεται τόσο βασικές έννοιες για την κατανόηση των φυσικών εννοιών όσο και
ειδικά θέματα όπως η κίνηση των πλανητών, ζητήματα Αστρονομίας και Αστρολογίας και
εξηγήσεις φυσικών φαινομένων όπως οι σεισμοί, οι βροντές και οι αστραπές, οι άνεμοι, η
βροχή κλπ. Συνεπώς η Επιτομή Φυσικής μπορεί να θεωρηθεί ως μία πλήρης συνθετική
πραγματεία εκείνης της εποχής(Hunger,1991[1978]). Επίσης καταδεικνύει το εύρος των
γνώσεων του συγγραφέα του αλλά και το θεωρητικό του υπόβαθρο καθώς χρησιμοποιεί
ως παραπομπές όχι μόνο τα πλατωνικά και αριστοτελικά έργα αλλά και στοιχεία από έργα
άλλων συγγραφέων ix.
Ο Βλεμμύδης επιχείρησε να κατανοήσει τα φυσικά φαινόμενα έχοντας ως κεντρική ιδέα
την ύπαρξη Θείου ποιητικού Αιτίου μέσα στον Κόσμο. Για τη Γη αναφέρει τη γνωστή
αρχιμήδεια αναλογία που υπάρχει στον Ψαμμίτη για την σύγκριση του μεγέθους της Γης
με τον Κόσμο: "Η γη κέντρου λόγον επέχει προς την σφαίραν του στερεώματος" (Migne,
1863, 1269A). Επίσης, λίγο παρακάτω αναφέρει την ίδια αναλογία συγκρίνοντας το
μέγεθος της Γης με την ηλιακή σφαίρα. Και συμπληρώνει ότι λόγω αυτής της τεράστιας
διαφοράς μεγέθους Γης και Ηλίου μπορούν και κατασκευάζονται τα ηλιακά ρολόγια στην
επιφάνεια της Γης( Migne, 1863). Από τα παραπάνω είναι φανερό ότι ο Βλεμμύδης
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αποδέχεται το σφαιρικό σχήμα για τη Γη και αναφέρει και τις μεθόδους μετρήσεων του
μεγέθους της που επιχείρησαν ο Ερατοσθένης και ο Ποσειδώνιος (Migne, 1863).
Για τον ουρανό αποδέχεται το αριστοτελικό πρότυπο των πλανητικών σφαιρών και ομιλεί
για τις κινήσεις των σφαιρών (Migne, 1863). Στο Κεφάλαιο για την αϊδιότητα του Κόσμου
ορίζει το "αιθέριο σώμα" (Migne, 1863, 1216B) το οποίο ταυτίζει με την έννοια «ουρανός».
Επίσης αναφέρει ότι τα σώματα εάν βρίσκονται στο φυσικό τους τόπο ή θα παραμένουν
ακίνητα ή θα κινούνται κυκλικά και παραθέτει τις κινήσεις της σφαίρας των απλανών και
των πλανητών επισημαίνοντας την ιδιότυπη φαινόμενη κίνηση τους στο στερέωμα, την
"αντιφορά" (Migne, 1863, 1233B) και τις περιόδους των πλανητικών σφαιρών. Για τον Ήλιο
αναφέρει ότι είναι μεγαλύτερος από την Γη και το αποδεικνύει χρησιμοποιώντας ως
αποδεικτικό στοιχείο το σχήμα της σκιάς της Γης.
Η μελέτη της Επιτομής Φυσικής, πέρα από την χρησιμοποίηση αρχαιοελληνικών φυσικών
αρχών από τον συγγραφέα, αναδεικνύει και μία οικεία, προς τον Βλεμμύδη, μέθοδο
αντιμετώπισης θεωρητικών ζητημάτων: Αυτή της σύζευξης ορισμένων εξ’ αυτών των
αρχών με αντίστοιχες χριστιανικές για την εξήγηση μίας σειράς φυσικών φαινομένων.
Βλέπουμε λ.χ. στην εξέταση του Βλεμμύδη των ορίων του Κόσμου να αναδεικνύονται οι
πλατωνικές και αριστοτελικές επιρροές του παρά το χριστιανικό προσανατολισμό του.
Έτσι, θεωρεί ότι ο Κόσμος είναι "γενητός" (Migne, 1863,

1077Α) από τον Θεό,

πεπερασμένος (Migne, 1863), ότι έχει σαφή όρια στην πρώτη, άναστρη σφαίρα (Migne,
1863). Αυτή η θέση ηχεί παράξενα και φαίνεται ασύμβατη με την κοσμοθεώρηση του,
καθώς ο Κόσμος του Βλεμμύδη είναι το αποτέλεσμα της άπειρης σοφίας του Ποιητή Θεού.
Όμως η ασυμβατότητα συναρμόζεται με την άποψη που διατυπώνει "...ουκ εστιν άπειρον
εν τω κόσμω ουδέν" (Migne, 1863, 1113ΑΒ). Και μάλιστα αναφέρει ώς μέγιστο όριο των
μεγεθών του Κόσμου τον μέγεθος του ουρανου: "Μέγεθος γαρ ουκ εστι μείζον του
ουρανού, και ούτος υπάρχει πεπερασμένος.επειδή και η τούτου κίνησις πεπερασμένη"
(Migne, 1863, 1112D).
Είναι φανερό, λοιπόν, ότι ο Βλεμμύδης αντιμετώπισε τις φυσικές διεργασίες και φαινόμενα
από την θέση του, εθισμένου στην αρχαιοελληνική παιδεία, χριστιανού.
IΙΙ. Συμπεράσματα
Από την εξέταση των παραπάνω μπορούμε συμπεράνουμε ότι τα αποσπάσματα που
υπάρχουν σε αυτά τα έργα αναδεικνύουν την ευρυμάθεια των συγγραφέων τους για τις
αστρονομικές απόψεις των αρχαίων όπως είχαν διατυπωθεί στα αρχαιοελληνικά
αστρονομικά κείμενα και διαφυλαχθεί σε διάφορες βυζαντινές συλλογές. Από την άλλη
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πλευρά, η εκτεταμένη χρονική διάρκεια αυτών των αναφορών υποδεικνύει ότι η ελληνική
αστρονομική παράδοση ήταν ζωντανή σε όλη τη διάρκεια των μεσαιωνικών αιώνων στις
βυζαντινές περιοχές.
Ειδικότερα, η πραγματεία Σύνοψις Φυσικών του Συμεών Σηθ αποτελεί μια συρραφή
αρχαιοελληνικών απόψεων για τον φυσικό Κόσμο και κινείται σε ένα εύληπτο, εκλαϊκευτικό
επίπεδο 200 χρόνια πριν από τις εκτεταμένες μεταφράσεις των ελληνικών κειμένων στα
λατινικά, κατά τους αιώνες όπου στην Δύση δεν ήταν γνωστές οι αναφορές του Σηθ ενώ ο
Βλεμμύδης ήταν κοινωνός ενός ευρέος φάσματος γνώσεων που αφορούσαν τα φυσικά
φαινόμενα και επιχείρησε να συναρμόσει τις χριστιανικές αρχές με την πλατωνική
φιλοσοφία και ορισμένες εκ των αριστοτελικών αρχών για την φυσική πραγματικότητα. Ως
γενικός προσανατολισμός διερεύνησης και εξήγησης των φυσικών φαινομένων είναι
σημαντικός και μπορούσε να οδηγήσει, όπως στη Δύση, σε σημαντικά πορίσματα αλλά και
να λειτουργήσει ως ανάχωμα εναντίον των ακραίων απόψεων για αποκλεισμό της
αριστοτελικής γνώσης από τα πανεπιστήμια. Επίσης, μπορεί να θεωρηθεί ότι αυτή η
μεθοδολογική προσέγγιση εμπεριέχει ένα υφέρποντα ελληνισμό του συγγραφέα, δηλαδή
μία συνειδητή προσπάθεια αναζήτησης κοινών πολιτισμικών αρχών με την αρχαία
Ελλάδα x ώστε το κράτος της Νίκαιας να μπορεί να θεωρηθεί συνέχεια της και απαρχή
μίας ελληνικής αυτοκρατορίας.
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H Σύνοψις παρέμεινε ανέκδοτη, τουλάχιστον με το όνομα του Σηθ, έως το 1939, όταν εκδόθηκε από τον

Armand Dellatté (1886-1964).
ii

Ο Σηθ αφιερώνει το έργο του Περί τροφών δυνάμεων στον αυτοκράτορα Μιχαήλ VII Δούκα (1071-1078).

Επίσης ο Σηθ αναφέρεται από την Άννα Κομνηνή στο έργο της Αλεξιάς (VI 7.1).Ο Συμεών Σήθ απεσύρθη
αργότερα στον Όλυμπο της Βιθυνίας ως μοναχός.
iii

Ο Σηθ αναφέρει στο σχετικό με τις ηλιακές εκλείψεις Κεφάλαιο: «...και γαρ ενταύθα επί της του Κομνηνού

βασιλείας όλος εκλείψας προς δυσμαίς, εν Αιγύπτω ουχ όλος εξέλιπεν, ως εκείσε παραγεγονώς
ηκριβωσάμην» (Dellatté, 1939, 53). Μετά από συστηματική μελέτη των ηλιακών εκλείψεων που έλαβαν
χώρα κατά την διάρκεια της βασιλείας του Ισαάκιου Α’ Κομνηνού (1057-1059) οι οποίες ήταν ορατές από την
Αίγυπτο, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι η έκλειψη που περιγράφει ο Σηθ είναι αυτή που έλαβε χώρα στις
25 Φεβρουαρίου 1058. Ξεκίνησε από τη Νότια Αμερική στις 11.25 το πρωί και στις 14.30 είχε αρχίσει να
γίνεται ορατή στην Αίγυπτο ενώ στις 14.50 την είχε καλύψει ολόκληρη και έμεινε πάνω από την περιοχή
μέχρι το σούρουπο εκείνης της ημέρας.
iv

Το πιο παλιό χειρόγραφο φαίνεται ότι βρίσκεται στην Μονή Ιβήρων, στο Άγιο Όρος, είναι αντιγραμμένο 2

αιώνες μετά την συγγραφή του έργου, τον 13ο αιώνα, αλλά δεν είναι αυτό το οποίο βρίσκεται στην καλύτερη
κατάσταση σχετικά με άλλα αντίγραφα.
v

Η αναφορά μας στη Χριστιανική Τοπογραφία καταδεικνύει την διείσδυση της πτολεμαϊκής Αστρονομίας σε

διάφορους κύκλους λογίων, ακόμα και σε εκείνους που εμφορούνταν από ακραιφνείς χριστιανικές απόψεις,
και αποτέλεσε σημείο αναφοράς και κριτικής (Wolska, 1962). Ό Κοσμάς Ινδικοπλεύστης, έμπορος της
Αλεξάνδρειας και αργότερα μοναχός, ταξίδεψε αρκετές φορές στην Ινδία κατά τη βασιλεία του Ιουστινιανού.
Η πραγματεία του Χριστιανική Τοπογραφία, γραμμένη γύρω στο 550 μ.Χ., αναφέρεται στις εντυπώσεις του
από τα εμπορικά ταξίδια του στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Ινδικό Ωκεανό ενώ περιέχει και μερικούς από
πιο πρώιμους παγκόσμιους χάρτες. Οι περιγραφές του για την Ινδία και την Κεϋλάνη τον 6

ου

αιώνα έχουν

μεγάλη ιστορική σημασία. Επίσης φαίνεται ότι είχε επισκεφθεί το βασίλειο της Αξούμ στη βόρεια Αιθιοπία
αλλά και την Ερυθραία. Φαίνεται όμως ότι δεν ταξίδεψε πέρα από την Ινδία καθώς αναφέρει ότι τα ανατολικά
όρια της Γης είναι η γη των Ινδών (Migne, 1864). Ένα βασικό στοιχείο της πραγματείας του αποτελεί η
παράδοξη άποψη που εκφράζει για το επίπεδο σχήμα της Γης. Επίσης θεωρεί ότι η Γη περιβάλλεται από
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«τον Ωκεανό» και όλος ο Κόσμος έχει ως απώτατο όριο τους απλανείς αστέρες (Migne, 1864). Σύμφωνα με
τον συγγραφέα, ανατολικά από Ωκεανό κείται ο παράδεισος (Migne, 1864). Σχετικά με τις κινήσεις του Ηλίου,
της Σελήνης και των γνωστών πλανητών αναφέρει ότι λάμβαναν χώρα κάτω από τη σφαίρα των απλανών
και η περιφορά τους γινόταν γύρω από ένα βουνό με κωνικό σχήμα που υπήρχε στο βόρειο τμήμα της Γης
(Migne, 1864). Ο Κοσμάς, εκφράζοντας αυτές τις παράδοξες απόψεις, αναφέρει με περιφρονητικό τρόπο τις
απόψεις του Πτολεμαίου και των άλλων Ελλήνων αστρονόμων που θεωρούσαν ότι ο Κόσμος έχει σφαιρικό
σχήμα (Migne, 1864). Αυτές οι απόψεις και κυρίως η άποψη που εξέφρασε για την επίπεδη Γη δεν
αποτέλεσαν ποτέ ουσιαστική συνεισφορά στην εξέλιξη των αστρονομικών γνώσεων ούτε είχαν κάποια
σημαντική επίδραση στους κύκλους των βυζαντινών λογίων και των λογίων του δυτικού Μεσαίωνα, ούτε καν
των εκκλησιαστικών.
vi

Βλέπουμε ότι είχε μελετήσει τα αριστοτελικά έργα για τη Φύση, τον πλατωνικό Τίμαιο, τα βιβλία του

Ευκλείδη, τις σχολιαστικές προσπάθειες του Φιλοπόνου και του Πρόκλου, την Τετράβιβλο του Πτολεμαίου
αλλά και τα ομηρικά έπη (Dellatté, 1939).
vii

Ο Βλεμμύδης γεννήθηκε στην Κων/πολη και μεγάλωσε στην Αυλή της αυτοκρατορίας της Νίκαιας στα

χρόνια του αυτοκράτορα Ιωάννη Βατατζή (1222-1254). Ο Βατατζής εκτιμώντας τις ικανότητες αλλά και τις
γνώσεις του, θέλησε να του προσφέρει διάφορες υψηλές θέσεις (μεταξύ των οποίων και τον πατριαρχικό
θρόνο). Ο Βλεμμύδης τις αρνήθηκε και προτίμησε τον εκκλησιαστικό και αργότερα τον μοναχικό βίο. Κατά
την περίοδο 1240-1246 ο Βλεμμύδης χρημάτισε δάσκαλος του αυτοκρατορικού διαδόχου Θεοδώρου Β’
Λάσκαρι.
viii

Στο σχετικό με τις εκλείψεις Κεφάλαιο αναφέρει μία ορατή σε αυτόν σεληνιακή έκλειψη που συνέβη,

όπως αναφέρει, στις 18 Μαΐου του 1258:"...τοιαύτης και ημείς

σεληνιακής εκλείψεως άπαξ αυτόπται

γεγόναμεν, κατά μήνα Μάιον γεγονυυίας περί ώραν εβδόμην νυκτός..οκτωκαίδεκα ημέραι του Μαίου
παρήλθοσαν.ινδικτιών

διέτρεχε πρώτη.το έτος έκτον

προς τω

εξηκοστώ

και επτακοσιοστώ

και

εξακσχιλιοστώ...."(Migne, 1863, 1265C). Πραγματικά, σύμφωνα με σχετικούς πίνακες, το βράδυ της 18ης
Μαΐου 1258 έλαβε χώρα σεληνιακή έκλειψη. Ο Hunger (1978[1991], 84) θεωρεί ότι ο Βλεμμύδης έγραψε το
έργο γύρω στο 1260.
ix

Ο Βλεμμύδης έχει παραπομπές από έργα των: Αρχιμήδη, Ερατοσθένη, Ποσειδωνίου, Γαληνού,

Αλεξάνδρου του Αφροδισιέως, Πτολεμαίου, Κλεομήδη, Φιλοπόνου, Δαμάσκιου, Σιμπλίκιου.
x

Ο Βλεμμύδης, σε παλαιότερα κείμενα του χρησιμοποιούσε τον όρο Ρωμαίοι για τους Λατίνους και ο

μαθητής του και κατοπινός αυτοκράτορας Θεόδωρος Β’ Λασκαρις, επηρεασμένος από τον δάσκαλο του,
χρησιμοποιούσε τον όρο Ελλάς αναφερόμενος στην Μικρά Ασία (Constantinides, 1982).
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«Αμπερικοί» ή «φαραντεϊκοί» στη διδασκαλίας μας; Ή μήπως η
διάζευξη πρέπει να συζητηθεί;
Α. Ι. Κασσέτας, Εκπαιδευτικός ΜΕ
Ο ένας, εκθέτει μόνο τα αποτελέσματα των ερευνών χωρίς να αναφέρεται στο πώς
συγκροτήθηκαν οι ιδέες που τον καθοδήγησαν. Ο άλλος εκθέτει και τα επιτυχημένα
πειράματα αλλά και τις αποτυχίες του καθώς και τις ανεπεξέργαστες ιδέες που ανέπτυξε
κατά τη «διαδρομή». Ο ένας είναι ο Andre Marie Ampère, ο άλλος ο Michael Faraday. Κι
εκείνος που γράφει για όλα αυτά και τα σχολιάζει είναι ο James Clerk Maxwell. Γράφει
λοιπόν ο Maxwell στο “A treatise on Electricity and Magnetism1” :
The experimental investigation by which Ampere established the laws of mechanical
action between electric currents is one of the most brilliant achievements in science.
The whole theory and experiment, seems as of it had leaped, full grown and full armed,
from the brain of the “Newton of electricity”. It is perfect in form, and unassailable in
accuracy, and it is summed up in a formula from which all the phenomena may be
deduced, and which must always remain the cardinal formula of electro-dynamics.
The method of Ampere, however, thought cast into an inductive form, does not allow us to
trace the formation of the ideas which guided it.
We can scarcely believe that Ampere really discovered the law
of action by means of the experiments which he describes. We
are led to suspect, what, indeed, he tells us himself, that he
discovered the law by some process which he has not shown
us, and that when he had afterwards built up a proper
demonstration he removed all traces of the scaffolding by which
he had raised it. Faraday, on the other hand, shows us his
unsuccessfull as well as his successfull experiments and his
crude ideas as well as his developed ones and the reader,
however inferior to him in inductive power, feels sympathy even
more than admiration, and is tempted to believe that, if he had
the opportunity, he too would be a discoverer. Every student should therefore read
Ampere’s research as a splendid example of scientific style in the statement of a
discovery, but he should also study Faraday for the cultivation of scientific spirit, by
means of the action and reaction which will take place between the newly
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discovered facts as introduced to him by Faraday and the nascent ideas in his own
mind.
It was perhaps for the advantage of science that Faraday though thoroughly conscious of
the fundamental forms of space, time and force, was not a professed mathematician. He
was not tempted to enter into the many interesting researches in pure mathematics
Κι εμείς δοκιμάζουμε να τον μεταφράσουμε, να υπογραμμίσουμε, να εστιάσουμε σε
ζητήματα διδασκαλίας και να αντλήσουμε κάποιο διδακτικό υλικό
. . . Η μέθοδος, ωστόσο, του Αμπέρ, διατυπωμένη σε επαγωγική φόρμουλα, δεν μας
επιτρέπει να ιχνηλατήσουμε τη συγκρότηση των ιδεών από τις οποίες καθοδηγήθηκε. Είναι
δύσκολο να πιστέψουμε ότι ο Αμπέρ πράγματι ανακάλυψε τον νόμο
της δράσης μέσα από τα πειράματα που περιγράφει. Οδηγούμαστε
στο να θεωρήσουμε «ύποπτο» αυτό που μας λέει εκείνος και να
σκεφτούμε ότι ανακάλυψε τον νόμο μέσα από διεργασίες τις οποίες
δεν μας εκθέτει καθώς και ότι όταν στη συνέχεια οικοδόμησε μια
σωστή απόδειξη, εξαφάνισε όλα τα ίχνη από τις σκαλωσιές που είχε
στήσει για να φθάσει στο αποτέλεσμα.
Από την άλλη πλευρά, ο Φαραντέι μας δείχνει τόσο τα αποτυχημένα όσο και τα
επιτυχημένα πειράματα, καθώς και τις ανεπεξέργαστες ιδέες που ανέπτυξε, οπότε
και ο αναγνώστης, οπωσδήποτε κατώτερος από αυτόν σε δύναμη επαγωγικής σκέψης,
αισθάνεται συμπάθεια, ισχυρότερη ίσως και από τον θαυμασμό, και
τείνει να πιστέψει ότι, εάν είχε την ευκαιρία, θα μπορούσε και
εκείνος να «ανακαλύψει» .
Κάθε μαθητής λοιπόν, οφείλει να διαβάσει την έρευνα του Αμπέρ
σαν ένα μεγαλειώδες υπόδειγμα επιστημονικού στιλ, αλλά οφείλει
επίσης

να

μελετήσει

τον

Φαραντέι,

για

την

καλλιέργεια

επιστημονικού πνεύματος με μέσα τη δράση και την αντίδραση που
συντελείται ανάμεσα σε καινοφανείς ανακαλύψεις που έγιναν -και
παρουσιάζονται σε αυτόν από τον ίδιο τον Φαραντέι - και στις ιδέες
που γεννήθηκαν μέσα στη δική του τη σκέψη.
Ήταν ίσως κέρδος για την επιστήμη το ότι ο Φαραντέι αν και είχε συνείδηση των
θεμελιωδών εννοιακών μορφών του χώρου, του χρόνου και της δύναμης δεν ήταν ένας
επαγγελματίας μαθηματικός. Δεν δοκίμασε να διεισδύσει στις πολύ ενδιαφέρουσες έρευνες
με καθαρά μαθηματικά . . .
Αναζητώντας μία απάντηση διαφορετική.
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Μια άποψη είναι ότι το κέντρο βάρους μιας δεοντολογικά γόνιμης διδασκαλίας οφείλει να
βρίσκεται προς την πλευρά του Faraday. Ωστόσο το ζήτημα δεν έχει συζητηθεί επαρκώς.
Στο ερώτημα με τη μορφή διάζευξης: «Παρουσιάζουμε ΜΟΝΟ τα τελικά πορίσματα της
επιστήμης; ή ενδιαφερόμαστε και για το πώς η ανθρώπινη σκέψη κατέληξε σε αυτά,
εστιάζοντες ακόμα και σε λάθη των ερευνητών κατά τη διαδρομή τους προς το τελικό
συμπέρασμα, λάθη που ενίοτε σχετίζονται και με ισχυρές εναλλακτικές ιδέες των
σημερινών μαθητών μας;»
Χρειάζεται ίσως να αποφύγουμε τη διάζευξη και να αναζητήσουμε μια απάντηση
διαφορετική. Κι αυτό διότι η ποσότητα της γνώσης αυξάνεται συνεχώς, ενώ η ποσότητα
του διατιθέμενου χρόνου για τη διδασκαλία - σε ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλίας –
ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΑΝΑΛΛΟΙΩΤΗ με συνέπεια η ΠΟΣΟΤΗΤΑ να συμπιέζει την ΠΟΙΟΤΗΤΑ.
Αναφορές
1. «Μία πραγματεία πάνω στον Ηλεκτρισμό και τον Μαγνητισμό» [Maxwell, J. C. (1873). A Treatise
on Electricity and Magnetism, Part IV Electromagnetism, Εκδόσεις Oxford : Clarendon Press].
Έναν περίπου αιώνα αργότερα ο Richard Feynmann θα σχολιάσει :
Από τη σκοπιά της Ιστορίας του ανθρώπου – όπως θα την αντικρίζουν οι άνθρωποι 10000 χρόνια
μετά από την εποχή μας - , δεν θα υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία ότι το σημαντικότερο γεγονός
του 19ου θα θεωρείται η ανακάλυψη από τον Maxwell των νόμων του ηλεκτρομαγνητισμού. Ο
Αμερικανικός εμφύλιος πόλεμος θα χλομιάζει μπροστά του, θα είναι μια ασήμαντη λεπτομέρεια σε
σύγκριση με τον κορυφαίο επιστημονικό γεγονός της ίδιας δεκαετίας.
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Η αφήγηση επιστημονικών βιογραφιών ως εργαλείο στην κριτική
εκπαίδευση: η ιστορία του Τζον Σνόου
Ν. Καψαλά, Υπ. Διδάκτωρ, ΠΤΔΕ, ΕΚΠΑ
Ε. Μαυρικάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια, ΠΤΔΕ, ΕΚΠΑ
Κ. Σκορδούλης, Καθηγητής, ΠΤΔΕ, ΕΚΠΑ
Ο Paulo Freire ισχυρίστηκε πως «ως εκπαιδευτικοί είμαστε πολιτικοί αλλά και καλλιτέχνες»
(Hall & Kidd, 1978). Ένας εκπαιδευτικός έχει το σημαντικό ρόλο να βοηθήσει και να
ενθαρρύνει τους μαθητές του στο ταξίδι προς το σχηματισμό της δικής τους άποψης για
τον κόσμο (Bruner, 1992). Σε αυτό το ταξίδι όμως σύμφωνα με την παραπάνω δήλωση,
πέρα από το να τους εμπνεύσει και να τους κινητοποιήσει οφείλει να ενδιαφέρεται για το
αν οι μαθητές του διαβιούν στις κατάλληλες συνθήκες ώστε να μπορούν να κάνουν αυτό το
ταξίδι, και όπου αποδεικνύεται απαραίτητο, να συμβάλλει στην αλλαγή τους (Τσιάκαλος,
2002). Η παραπάνω θέση αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της φιλοσοφίας της Κριτικής
Εκπαίδευσης που έχει στόχο οι μαθητές και αυριανοί πολίτες να είναι άτομα υπεύθυνα για
την αυτονόμηση και τη χειραφέτησή τους (Freire, 1977 όπως αναφέρεται στον Skordoulis,
2009). Προτείνουμε ότι η αφήγηση ιστοριών από την ιστορία της επιστήμης μπορεί να
αποτελεί ένα εκπαιδευτικό εργαλείο της Κριτικής Εκπαίδευσης και παραθέτουμε ως
παράδειγμα την ιστορία του Τζον Σνόου.
Κριτική Εκπαίδευση
Η κριτική κοινωνική θεωρία αποτελεί ένα διεπιστημονικό πεδίο που εμπεριέχει το στόχο
της προώθησης της χειραφετικής λειτουργίας της γνώσης. Για την προσέγγιση αυτού του
στόχου, προωθείται η κριτική σκέψη στην εκπαίδευση, και καλλιεργείται η ικανότητα των
μαθητών να κρίνουν θεσμικά και εννοιολογικά διλήμματα, με ιδιαίτερη έμφαση σε αυτά
που οδηγούν στην κυριαρχία ή την καταπίεση (Leonardo, 2004). Η κριτική σκέψη με
αφετηρία τον επιστημονικό τρόπο σκέψης στοχεύει οι πολίτες να δύνανται να
αποφασίζουν ελεύθερα και δημοκρατικά με γνώμονα τον ανθρωπισμό. Η κριτική
εκπαίδευση με αφετηρία την υπάρχουσα κοινωνική αδικία, βάζει σε προτεραιότητα τη
δημοκρατία, τη συμμετοχή, την ενίσχυση και τη δράση (Diduck, 1999), και εξαρχής στόχος
της είναι να μετατρέψει τους άδικους, αντιδημοκρατικούς ή καταπιεστικούς θεσμούς και τις
κοινωνικές σχέσεις (Burbules & Berk, 1999).
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Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα σύμφωνο με τις αρχές της Κριτικής Εκπαίδευσης, πληροί
ορισμένα κριτήρια: (1) Οι μαθητές είναι οι υπεύθυνοι για τη μάθησιακή τους διαδικασία, και
προσεγγίζουν «το μανθάνειν» σύμφωνα με τις ανάγκες τους. (2) Τα ιστορικά και
πολιτισμικά στοιχεία προσεγγίζονται ως ανθρώπινα επιτεύγματα άμεσα συναρτώμενα με
την εκάστοτε κυριαρχούσα ιδεολογία. (3) Οι συνθήκες διαβίωσης συνδέονται με τα
γεγονότα που τις προκάλεσαν. (4) Γίνεται συλλογικός αναλογισμός κατασκευής νέων
συνθηκών και πραγματικοτήτων. (5) Οι μαθητές επικοινωνούν και αναλύουν τις ιδέες και
τις εμπειρίες τους, δομώντας και αποδομώντας τον κόσμο, και παράγουν και δημιουργούν
ιδέες για τον κόσμο σύμφωνα με τον τρόπο που τον βιώνουν. (6) Οι μαθητές κατανοούν
ότι οι μύθοι των κυρίαρχων είναι απλά μύθοι και ότι με μετασχηματιστική δράση αυτοί
μπορούν να αλλάξουν (Lankshear & McLaren, 1993).
Η κριτική εκπαίδευση πραγματεύεται κοινωνικά θέματα, όπως η ενίσχυση των
καταπιεσμένων λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, σεξουαλικής προτίμησης, κ.λπ.,
μειονοτήτων (Solorzano & Yoso, 2002), πολιτικά και περιβαλλοντικά θέματα (Diduck,
1999, Gough & Robottom, 1993), θέματα δημόσιας υγείας, κ.ά.
Η αφήγηση ιστοριών από την ιστορία της επιστήμης ως εργαλείο κριτικής
εκπαίδευσης
Η αφήγηση μπορεί να αποτελέσει εκπαιδευτικό εργαλείο για την αφύπνιση, την
ευαισθητοποίηση και την κινητοποίηση των μαθητών σχετικά με κοινωνικά προβλήματα
που αντιμετωπίζουν οι ίδιοι, ή αντιμετωπίζονται σε άλλες περιοχές του κόσμου. Είναι ένα
μέσο με το οποίο μαθητές διαφορετικών κοινωνικών ομάδων κατανοούν ο ένας τον άλλον
(Abrahamson, 1998) και βιώνουν προβλήματα που δεν είναι δικά τους, συναισθανόμενοι
την ανάγκη για αλλαγή.
Σε μια ιστορία οι πληροφορίες αναμιγνύονται με έμπνευση, ενθάρρυνση, ικανοποίηση και
γοητεία ώστε να παρέχεται νοηματική εκπαίδευση με αποτελέσματα στη ζωή του ατόμου
και την κοινωνία με την οποία αλληλεπιδρά (Tigner, 1993). Έχει δειχθεί ότι η αφήγηση
ιστοριών είναι αποτελεσματική στην αλλαγή στάσεων και αξιών (Hadzigeorgiou et al.,
2011) και ότι προκαλεί ενδογενή κίνητρα (Mott et al., 1999) που πιθανόν να οδηγήσουν σε
δράση.
Όταν χρησιμοποιούνται ιστορίες από την ιστορία της επιστήμης γίνονται συνδέσεις με τις
ζωές των μαθητών, που αφορούν τις κοινωνικές δομές, τότε και τώρα, και τις αλλαγές που
συνέβησαν και άρα μπορούν να συμβούν. Επιπλέον συνδέονται τα γεγονότα που
προκάλεσαν τις δεδομένες συνθήκες τότε, και έτσι μπορεί να γίνει αντιληπτή η αναλογία
του σήμερα. Συνδέσεις γίνονται και στην προσωπική εμπειρία της ζωής, καθώς τα
98

γεγονότα της ιστορίας αποτελούν γεγονότα για την επιτυχία και την αποτυχία ξεχωριστών
αντρών και γυναικών (Lankshear & McLaren, 1993).
Η επιστημονική βιογραφία
Η επιστημονική βιογραφία είναι ένα σημαντικό μέσο μετάδοσης εικόνων των επιστημόνων
και ιδεών για την επιστήμη (Shostland & Yeo, 1996). Η μελέτη βιογραφιών των
επιστημόνων μπορεί να αποτελέσει έναν τρόπο εισαγωγής της ιστορίας της επιστήμης στη
διδασκαλία της. Οι πιο ενδιαφέρουσες επιστημονικές βιογραφίες δεν αναλύουν απλά τις
επιστημονικές διαδικασίες και την επιστημονική κουλτούρα, μα αποτυπώνουν τις
φιλοδοξίες, το πάθος, τις απογοητεύσεις και τα ηθικά διλήμματα της ζωής ενός επιστήμονα
(Nye, 2006). Κάθε βιογράφος βασιζόμενος στις πηγές του, και ανάλογα με τις προσωπικές
του πεποιθήσεις για τη ζωή (Nye, 2006), αναδομεί και διοργανώνει τη ζωή του
υποκειμένου του, αναζητώντας την προσωπικότητα αυτού μέσα στους ποικίλους του
ρόλους στις διαφορετικές πτυχές τις ζωής του, ώστε να το φέρει ξανά στη ζωή σαν
συγγραφέας (Terrall, 2006). Η ενσωμάτωση προσωπικών εμπειριών και ιδεών στη
βιογραφία έχει εκπαιδευτική αξία (Cowell, 2010). Με αυτή τη μέθοδο οι μαθητές γνωρίζουν
τους επιστήμονες ως προσωπικότητες, και αυτό τους βοηθά να καταλάβουν και να
εκτιμήσουν τη δουλειά τους (Klopfer, 1969)
Επιπλέον μία βιογραφία, ενώ αφορά σε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, παράλληλα φωτίζει
τη σχέση της ζωής αυτού του προσώπου με ιστορικές διαμάχες για την πολιτική, τον
πολιτισμό, πνευματικά κινήματα κ.λπ. Οπότε η συγκεκριμένη ζωή μελετάται μέσα στο
ευρύτερο πολιτικό, κοινωνικό, πολιτισμικό και επιστημονικό πλαίσιο της εποχής της
(Terrall, 2006), βοηθώντας τους μαθητές να κατανοήσουν τη Φύση της Επιστήμης (Khalick
& Lederman, 2000).
Ο John Snow (Τζον Σνόου) και η αντλία της Broad Street
Ο Τζον Σνόου ήταν ένας Άγγλος γιατρός. Όταν το 1854 ξέσπασε χολέρα στο Σόχο, μια
περιοχή του Λονδίνου που δεν είχε σύστημα υπονόμων ακόμη, ο Τζον Σνόου μην
πιστεύοντας ότι η ασθένεια μεταδίδεται μέσω του «κακού» αέρα του Λονδίνου – όπως
πιστευόταν μέχρι τότε - μα πεπεισμένος ότι για τη μετάδοση ευθύνεται το νερό,
πραγματοποίησε μία από τις πρώτες επιδημιολογικές μελέτες κατασκευάζοντας ένα χάρτη
στον οποίο αποτύπωνε τα κρούσματα της χολέρας. Παρατήρησε ότι τα περισσότερα είχαν
εμφανιστεί γύρω από μία συγκεκριμένη αντλία νερού στη Broad Street, μίλησε με τους
κατοίκους και έμαθε ότι και οι νοσούντες άλλων περιοχών σύχναζαν στη Broad Street.
Έπεισε το τοπικό συμβούλιο να αφαιρέσει το μοχλό της αντλίας και το ξέσπασμα
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σταμάτησε. Η άποψή του όμως δεν έγινε επίσημα δεκτή από την επιστημονική κοινότητα
και τις αρχές, καθώς θα επέφερε κοινωνικές συνέπειες (Hempel, 2006; Vintan-Johansen et
al., 2003).
Η ιστορία του Σνόου ως εργαλείο κριτικής εκπαίδευσης
Για να είναι ενδιαφέρουσα μία ιστορία και να μπορεί να προκαλέσει συναισθήματα, ταύτιση
με τους ήρωες, και αντίληψη των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών της εποχής (Klopfer,
1969; Egan, 1989; Khalick & Lederman, 2000), θα πρέπει να πληροί ορισμένα κριτήρια.
Αρχικά να μην είναι παράθεση πληροφοριών όπως στην παραπάνω περίληψη, μα να
βασίζεται στη δράση. Ενδεχομένως οι ιστορικές πληροφορίες να εμπλουτιστούν με
μυθοπλασία, χωρίς όμως να παραποιούνται τα πραγματικά γεγονότα της ιστορίας (Allchin,
2003). Οι αρχικές πηγές της ιστορίας απαιτείται να βεβαιωθούν ως έγκυρες (Cohen, 1993).
Τα επιστημονικά δεδομένα να παρουσιάζονται με ακρίβεια, και με προσοχή ώστε να
αποφευχθούν παρανοήσεις, όπως για παράδειγμα ότι η μελέτη του χάρτη ήταν αυτή που
οδήγησε τον Σνόου στην ανακάλυψη (Brody et al., 2000).
Να υπάρχει ένας κεντρικός ήρωας ώστε οι μαθητές να μπορούν να ταυτιστούν, θετικά ή
αρνητικά, για να έχουν την αίσθηση ότι η ιστορία τους αφορά. Αν αποφασιστεί ως
κεντρικός ήρωας ο Τζον Σνόου, θα πρέπει να τονιστούν προσωπικά του στοιχεία όπως το
ότι ήταν χορτοφάγος, δεν παντρεύτηκε ποτέ, πιθανά ήταν εργασιομανής (Stanwell-Smith,
2007).
Η ιστορία του Σνόου παρουσιάζει ενδιαφέρον για διάφορους λόγους, που μπορούν να
αποτελέσουν θέματα συζήτησης και διαλόγου στην τάξη. Για παράδειγμα η αντίληψη του
Σνόου για τον τρόπο μετάδοσης της χολέρας μέσω νερού, παρά την αντίθετη εδραιωμένη
επιστημονική άποψη της εποχής, και ο επιστημονικός τρόπος σκέψης του (Tulodziecki,
2011).
Το παράδειγμα του Σνόου είναι η πρώτη εφαρμογή της αρχής της προφύλαξης, δείχνει
όμως και μία προσέγγιση στην επιστημονική αβεβαιότητα και αποτελεί παράδειγμα
άσκησης δημόσιας πολιτικής βασισμένης στη μειοψηφούσα επιστημονική κοινότητα
(Καπαρτζιάνη, 2013). Παρόλα αυτά επίσημα οι αρχές της εποχής δεν αποδέχθηκαν τη
θεωρία του Σνόου σχετικά με τον τρόπο μετάδοσης της χολέρας (Koch & Denike, 2009),
οπότε θα μπορούσαν να βρεθούν αναλογίες με σύγχρονα περιστατικά.
Επίσης, το γεγονός ότι συγκεκριμένες συνθήκες διαβίωσης ευνοούν την εξάπλωση της
χολέρας και άλλων ασθενειών με παρεμφερείς τρόπους μετάδοσης, οι δεδομένες
συνθήκες εκείνης της εποχής, οι τρόποι πρόληψης, η εξάπλωση της ασθένειας τη
σύγχρονη εποχή, οι συνθήκες διαβίωσης που την ευνοούν και πώς αυτές μπορούν να
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αλλάξουν είναι όλα ζητήματα που μπορούν να αποτελέσουν μέρος του προβληματισμού
και της εκπαιδευτικής διαδικασίας κατά την αφήγηση αυτής της ιστορίας. Μπορούν επίσης
να χρησιμοποιηθούν σύγχρονα άρθρα σχετικά με το θέμα για την τροφοδότηση της
συζήτησης (George, 2012a; George, 2012b).
Θεωρούμε ότι η ιστορία του Τζον Σνόου, αν συνδυαστεί με το σημαντικότερο εργαλείο της
κριτικής

εκπαίδευσης,

το

διάλογο,

μπορεί

να

αποτελέσει

αφορμή

για

πολλές

ενδιαφέρουσες συζητήσεις, και για αναζήτηση τρόπου δράσης και παρέμβασης στην
κοινωνία για τα σχετικά θέματα.
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Δύναμη, πίεση, ορμή, ενέργεια, ισχύς: Ένα μπερδεμένο κουβάρι
εννοιών
Π. Κουμαράς, Καθηγητής ΠΤΔΕ, ΑΠ Θεσσαλονίκης

Το πρόβλημα
Πλήθος ερευνών στη Διδακτική της Φυσικής έχουν δείξει: α) τη δυσκολία μαθητών, ακόμη
και φοιτητών τμημάτων Φυσικής και Πολυτεχνείου, να διακρίνουν λειτουργικά μεταξύ τους
τις έννοιες Δύναμη, Πίεση, Ορμή, Ενέργεια και Ισχύ και β) ότι οι μαθητές/φοιτητές
αποδίδουν σε κάθε μια από αυτές τις έννοιες χαρακτηριστικά που δεν έχει, όπως π.χ. ότι
κινούμενο σώμα έχει δύναμη ή ότι η πίεση ασκείται. Οι πέντε αυτές έννοιες φαίνεται να
αποτελούν ένα “μπερδεμένο κουβάρι” εννοιών που συχνά χρησιμοποιούνται η μια στη
θέση της άλλης. Τα σχολικά μαθήματα Φυσικής δεν φαίνεται να έχουν ικανοποιητική
αποτελεσματικότητα. Έτσι, πλήθος ερευνών καταγράφει ότι μαθητές και φοιτητές
συγχέουν τις έννοιες δύναμη και ενέργεια (Driver κ.ά., 1998), δύναμη και πίεση
(Καριώτογλου, 1991; Φασουλόπουλος, 2000) καθώς και το γεγονός ότι αποδίδουν στη
δύναμη χαρακτηριστικά που η Φυσική αποδίδει στην ορμή (Driver κ.ά., 1998). Πολλοί
ερευνητές από το χώρο της Διδακτικής υποστηρίζουν ότι η περιοχή της Φυσικής που
δυσκολότερα από κάθε άλλη οι μαθητές και οι φοιτητές θα εγκαταλείψουν “τα πιστεύω
τους” είναι η εισαγωγή της Μηχανικής (Driver κ. ά., 1993).
Το πρόβλημα με τις παραπάνω πέντε έννοιες δεν περιορίζεται μεταξύ των μαθητών και
φοιτητών, απλώνεται και σε βιβλία Φυσικής.
Τι διδάσκουμε για τη Δύναμη
Σε βιβλία π.χ. υποχρεωτικής εκπαίδευσης της δεκαετίας του 1990 βρίσκουμε για τη
δύναμη τον ορισμό: “Δύναμη λέγεται η αιτία που μπορεί να παραμορφώσει ένα σώμα ή να
του αλλάξει την κινητική του κατάσταση” (Ζενάκος κ. ά. 1996, σελ. 37; Δασκαλάκης κ.ά.
1991 σελ. 116). Θα δούμε τον ορισμό αυτό στη συνέχεια σε συνδυασμό με τον ορισμό που
δίνουν αρκετά βιβλία για την ενέργεια. Στα ίδια βιβλία συναντάμε εκφράσεις όπως “η
δύναμη των δακτύλων”, “η δύναμη της γυναίκας” (Ζενάκος κ. ά. 1996, σελ. 37) ή τη φράση
“τα παιδιά μετρούν τη δύναμή τους” (Δασκαλάκης κ.ά. 1991 σελ. 117). Οι παραπάνω
εκφράσεις αποδίδουν στη δύναμη χαρακτηριστικά που δεν έχει.
Τι διδάσκουμε για την Ενέργεια
Έρευνες έχουν δείξει ότι παγκόσμια ο πιο δημοφιλής ορισμός για την ενέργεια είναι
“ενέργεια είναι η ικανότητα παραγωγής έργου” (Lehrman, 1973; Κολιόπουλος, 1997 σελ.
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215; Doménech et al, 2007; Duit, 2012; Lancor, 2012). Είναι σωστός αυτός ο ορισμός; Ο
Πλανκ στις αρχές του 20ου αιώνα είχε διατυπώσει την πρόβλεψη ότι αυτός ο ορισμός για
την ενέργεια σε 20 χρόνια θα είχε εξαφανιστεί από τα σχολικά βιβλία. Ευτυχώς για τον
Πλανκ που δεν στοιχημάτισε! Ο δεύτερος πιο δημοφιλής ορισμός είναι (Lancor, 2012) “η
ενέργεια είναι η αιτία για να λειτουργεί κάθε τι, να κινείται, να εξελίσσεται ή να συμβαίνει
κάτι” ή “Ενέργεια είναι η αιτία των αλλαγών”. Ο τελευταίος αυτός ορισμός διαφέρει σε κάτι
από τον παραπάνω ορισμό για τη δύναμη; Είναι σωστός; Μπορεί να συνυπάρχει με την
αρχή διατήρησης της ενέργειας; Αν η ενέργεια πριν και μετά την αλλαγή παραμένει η ίδια
πώς μπορεί να είναι η αιτία της αλλαγής; Σε πρόσφατο ελληνικό βιβλίο της Γ΄ Γυμνασίου,
δίνεται ο ορισμός: “Ένα σώμα έχει ενέργεια εάν μπορεί να προκαλέσει μια μεταβολή στον
εαυτό του ή στο περιβάλλον του” (Αντωνίου κ. ά. 2007, σελίδα 117). Ερωτήματα που
προκύπτουν από τον ορισμό αυτό: α) Η ενέργεια είναι χαρακτηριστικό ενός σώματος; β)
Μπορεί το “σώμα” να έχει ενέργεια και παρόλα αυτά να μη “μπορεί” να προκαλέσει τίποτα
στον εαυτό του ή στο περιβάλλον;
Τι διδάσκουμε για την Πίεση.
Η εισαγωγή της πίεσης στα σχολικά βιβλία εισάγεται συνήθως μέσα από την
αλληλεπίδραση στερεών. Από την ανάλυση βιβλίων προκύπτει πως το βούλιαγμα ή όχι
του σκιέρ ανάλογα με το αν δεν φορά ή όχι χιονοπέδιλα, ή η καταστροφή που προκαλεί
μια λεπτή κυρία με τακούνια “στιλέτο” είναι από τα παραδείγματα που προτιμώνται από
τους συγγραφείς για την εισαγωγή της έννοιας της πίεσης (Kariotoglou, et al, 1990;
Καριώτογλου, 1991, σελίδες 55-63; Φασουλόπουλος, 2000; σελίδες 35-36). Η κατανομή
δύναμης σε μια επιφάνεια, που ορίζεται στα παραπάνω βιβλία ως το μονόμετρο μέγεθος
πίεση, στην πραγματικότητα είναι τανυστής 2ης τάξης (έχει 32=9 συνιστώσες) και
ονομάζεται τάση (Καριώτογλου 1991, σελ. 40-44). Πέραν τούτου συναντώνται ακόμη και
σε πανεπιστημιακού επιπέδου, διεθνώς γνωστά, βιβλία Φυσικής εκφράσεις όπως “ασκείται
πίεση” (Hewitt, 1997 σελ. 205). Το ερώτημα εδώ είναι: εκφράσεις του είδους “ασκείται
πίεση” είναι σωστές; Η πίεση ασκείται από κάποιον (ή από κάτι) σε κάποιον (ή κάτι) άλλον;
Αν είναι έτσι σε τι διαφέρει από τη δύναμη;
Το πρόβλημα δεν είναι σημερινό, έχει ιστορία
Κατά το 17ο αιώνα είχαμε έναν αδιαμόρφωτο γενικό όρο, τον όρο “δύναμη” σε ένα
διαισθητικό
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που
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διαφορετικές
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διαφορετικές

ομάδες

επιστημόνων. Για τον Καρτέσιο και τους καρτεσιανούς η “δύναμη” ήταν ανάλογη της
ταχύτητας του σώματος (τελικά εξελίχτηκε στην ορμή). Για το Λάιμπνιτς και τους μαθητές
του ήταν ανάλογη του τετραγώνου της ταχύτητας του σώματος (τελικά εξελίχτηκε στην
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κινητική ενέργεια). Και από τις δυο αυτές ομάδες η “δύναμη” αποδίδεται στο κινούμενο
σώμα, είναι ιδιότητα του σώματος. Αυτό θυμίζει τη φράση “η δύναμη της γυναίκας” που
καταγράψαμε παραπάνω. Ο Νεύτωνας εισήγαγε το 1687 τη “δική” του δύναμη που
σχετίζεται με τη μεταβολή της ταχύτητας του σώματος (και συνδέεται με τη δύναμη του
Καρτέσιου μέσα από το 2ο νόμο του Νεύτωνα), και η οποία είναι η σήμερα αποδεκτή
έννοια για τη δύναμη. Λίγα χρόνια νωρίτερα, το 1663, ο Πασκάλ είχε εισάγει την έννοια
πίεση, με τη σημερινή της σημασία. Η ανάγκη για την εισαγωγή της ξεκίνησε από την
ανεπάρκεια της έννοιας βάρος για την ερμηνεία του υδροστατικού παράδοξου (Evans,
1973)
Σημειώνεται ότι η εισαγωγή μιας έννοιας από έναν επιστήμονα, όπως π.χ. η εισαγωγή της
έννοιας δύναμη από τον Νεύτωνα, ή της πίεσης από τον Πασκάλ δε σήμαινε και την
ταυτόχρονη υιοθέτηση της έννοιας από την επιστημονική κοινότητα. Έτσι η “πίεση”, ως
λέξη, συνέχισε να χρησιμοποιείται και για την απωστική εξ επαφής δύναμη ενός σώματος
σε ένα άλλο, κάτι που θυμίζει το σημερινό “πιέζω” της καθημερινής ζωής. Έχουμε π.χ. στα
Principia του Νεύτωνα, εκφράσεις της μορφής: “…εξαιτίας της αμοιβαίας ισοδύναμης
πίεσης …” (Newton 1729, σελίδα 13). Ουσιαστικά για πολλά χρόνια μετά την εισαγωγή της
πίεσης από τον Πασκάλ ο όρος πίεση σήμαινε δύναμη με τη σημερινή της έννοια.
Αντίστοιχα η λέξη “ισχύς” φαίνεται να χαρακτήριζε αδιάκριτα την ενέργεια ή την ορμή ενός
σώματος ακόμη και τη δύναμη με τη σημερινή της έννοια. Φτάνουμε στο 18ο αιώνα με τον
Σμήτον το 1759 να γράφει: “Η λέξη ισχύς, όπως χρησιμοποιείται στην πρακτική Μηχανική,
αντιλαμβάνομαι ότι υποδηλώνει την άσκηση δύναμης, … ή πίεσης ώστε να παράγεται
κίνηση…” (Κανδεράκης, 2005 σελίδα 291). Στο πρώτο μισό του 19ου αιώνα ο Φαραντέυ
εκφράζει τη θεμελιώδη πεποίθησή του για την ισοδυναμία και την αλληλομετατροπή των
“φυσικών ισχύων ή δυνάμεων”, εννοώντας (κάτι κοντά εις) την ενέργεια (Harman 1994,
σελίδες 53-54).
Στη Φυσική η μεμονωμένη εισαγωγή μιας έννοιας δεν έχει νόημα, αποκτά νόημα αν
τοποθετηθεί μέσα σε ένα πλαίσιο. Απαιτούνται και άλλες έννοιες με τις οποίες συνδέεται
ώστε να υπάρξει το πλαίσιο. Έτσι εισήχθη η έννοια της πίεσης από τον Πασκάλ το 1663
και της δύναμης από το Νεύτωνα το1687, αλλά για να διαμορφωθεί όλο το πλαίσιο έπρεπε
να βρεθεί ρόλος και για τις άλλες “δυνάμεις” που είδαμε ότι υπήρχαν το 17ο αιώνα. Τελικά
το πλαίσιο συμπληρώθηκε με την “ενέργεια”. Ο όρος, με τη σημασία μιας γενικής και
θεμελιώδους έννοιας της Φυσικής, εισήχθη για πρώτη φορά, το 1848-49 από τον Τόμσον
(Harman 1994, σελίδα 78), και ακολούθησε η ισχύς. Μια έννοια “ισχύος”, που προηγήθηκε
του “έργου” και της “ενέργειας”, μετρούσε τη δυνατότητα ή την επίδοση μια μηχανής, ή την
ένταση παραγωγής εργασίας (Κανδεράκης, 2005 σελίδα 291).
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Ουσιαστικά κάτω από το όνομα “δύναμη” συνυπήρχαν αδιαφοροποίητα στοιχεία από
πολλές σημερινές έννοιες. Από τη “δύναμη” μετά 200 περίπου χρόνια γεννήθηκαν πέντε
διαφοροποιημένες, που συνδέονται όμως μεταξύ τους με σχέσεις, έννοιες και αποτελούν
το Νευτώνειο μοντέλο της Φυσικής. Η διαφοροποίηση μεταξύ εννοιών, από το ένα μέρος,
και η εύρεση σχέσεων μεταξύ αυτών, από το άλλο μέρος, είναι αυτό που χαρακτηρίζει την
πρόοδο στη Φυσική, και γενικότερα την εξειδίκευση σε κάθε τομέα. Όμως για να γίνει αυτό
χρειάστηκαν δύο αιώνες, φτάσαμε στα μέσα του 19ου αιώνα. Έχουμε έτσι μια πορεία
αιώνων, που γίνεται πολύ μεγαλύτερη αν ξεκινήσουμε την πορεία μας από τη “δύναμη”
του Αριστοτέλη και την “ενσωματωμένη δύναμη”, που ήδη από τον 6ο μ.Χ. αιώνα
εθεωρείτο ότι παίρνει μαζί του κατά τη ρήψη ένα σώμα, η οποία αναπτύχθηκε από τον
Μπουριντάν (Grant, 1994 σελ. 79-81).
Γιατί και πώς εισήχθη κάθε μια από τις έννοιες Δύναμη, Ισχύς, Πίεση, Ορμή και
Ενέργεια;
Θεωρώ πως η πραγμάτευση ερωτημάτων του τύπου: “πώς γεννήθηκαν, δηλ. ποια η
ανάγκη για την επινόησή τους και πώς εξελίχτηκαν οι έννοιες: Δύναμη, Ορμή, Πίεση,
Ενέργεια και Ισχύ” θα μπορούσε να συμβάλει στο ξέμπλεγμα του κουβαριού. Προφανώς
αυτά τα ερωτήματα μας στέλνουν σε μια διαδρομή στο μονοπάτι της Ιστορίας της Φυσικής,
στη μελέτη της “βιογραφίας των εννοιών” και την αναζήτηση στοιχείων του “βιογραφικού”
τους που θα μπορούσαν να συμβάλουν και στη δική μας μάθηση και στην
αποτελεσματικότερη διδασκαλία μας των εννοιών αυτών. Στη συνέχεια θα εστιάσω απλά
σε ορισμένα “στιγμιότυπα” από τη “ζωή” τους, χρήσιμα για το σχεδιασμό της διδασκαλίας.
Για την εισαγωγή της έννοιας της δύναμης
Προτείνεται: α) να γίνει αρχικά η εισαγωγή της αδράνειας με τα πειράματα, πιθανά νοητικά,
και τους συλλογισμούς που έκανε ο Γαλιλαίος και με τους οποίους κατέληξε στο
συμπέρασμα ότι αν ελλείψουν όλα τα εξωτερικά αίτια που σταματούν ένα σώμα ή το
αναγκάζουν να στρίψει, αυτό θα κινείται αιώνια, για το Γαλιλαίο σε περιφέρεια κύκλου
(Κουμαράς, υπό έκδοση). Αυτό γενικεύεται στον 1ο νόμο του Νεύτωνα: Αν σε ένα, αρχικά
κινούμενο, σώμα δεν ενεργήσει “κάτι” για να το σταματήσει, ή να το στρίψει, αυτό θα
κινείται συνέχεια σε ευθεία γραμμή με σταθερή ταχύτητα. β) να δοθεί στη συνέχεια ο
ορισμός της δύναμης, όπως την όρισε ο Νεύτωνας: “Η δράση που ασκείται σε κάποιο
σώμα και μεταβάλλει την κατάσταση της ηρεμίας ή της ευθύγραμμης ομαλής κίνησής του”
(Newton 1729, σελίδα 2). Μέσα από τον ορισμό του Νεύτωνα οι μαθητές έχουν το
χαρακτηριστικό της δύναμης που είναι “η δράση ενός σώματος σε άλλο”, άρα θα την
αναζητούν όσο διαρκεί η αλληλεπίδραση και δεν θα την “έχει” το σώμα. Με την πρόταση
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αυτή εισάγεται ο ορισμός για τη δύναμη ταυτόχρονα με τον 1ο νόμο του Νεύτωνα.
Ουσιαστικά χρησιμοποιούμε τον 1ο νόμο ως ποιοτικό λειτουργικό ορισμό της δύναμης
(Arons, σελ. 99 και 100; Κουμαράς, υπό έκδοση).
Για την εισαγωγή της έννοιας της πίεσης
Το 1663 δημοσιεύτηκε το έργο “The Treatise on the Equilibrium of Liquids and the
Heaviness of the Mass of Air” του Πασκάλ. Τα δυο πρώτα κεφάλαια έχουν ασυνήθιστους
και προκλητικούς, για σήμερα, τίτλους. I) “Πώς το βάρος των υγρών είναι σε αναλογία με
το ύψος τους” και II) “Γιατί τα υγρά ζυγίζουν σε αναλογία με το ύψος τους”. Ο Πασκάλ
ξεκινά με το υδροστατικό παράδοξο, δείχνει ότι μια ποσότητα νερού μπορεί να ασκήσει
δύναμη πολλαπλάσια του βάρους της, ανάλογη της απόστασης του πυθμένα από την
ελεύθερη επιφάνεια του υγρού, κάτι που δεν ισχύει αν το νερό αυτό παγώσει, βλέπε εικόνα
1. Προχωρεί στη διατύπωση της ομώνυμης αρχής και στην επινόηση του υδραυλικού
πιεστηρίου. Για την ερμηνεία της λειτουργίας του οποίου ορίζει την πίεση (Evans, 1973)

Εικόνα 1: Ο ζυγός του Πασκάλ

Προτείνεται, σε συμφωνία με τον Πασκάλ, η πίεση να εισαχθεί ως πρωταρχική έννοια σε
περιβάλλον υγρών μέσα από το υδροστατικό παράδοξο. Για τη σύγχρονη έκδοση του
ζυγού του Πασκάλ χρησιμοποιείται σύριγγα 60 ml και ηλεκτρονική ζυγαριά κουζίνας, βλέπε
Εικόνα 2 (Κουμαράς, υπό έκδοση).
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Εικόνα 2: Σύγχρονη έκδοση του ζυγού του Πασκάλ

Για την εισαγωγή της έννοιας της ενέργειας
Προτείνεται η παράλληλη εισαγωγή της αρχής διατήρησης της ενέργειας με την έννοια της
υποβάθμισης της ενέργειας. Η παράλληλη-σύγχρονη εισαγωγή θα συμβάλλει στην
κατανόηση του πραγματικού νοήματος της διατήρησης της ενέργειας, δίνοντας λογική
απάντηση στο πιθανό ερώτημα «αφού η ενέργεια διατηρείται τι νόημα έχει η προτροπή για
εξοικονόμηση ενέργειας;». Η ίδια ανάγκη, να είναι δηλαδή συμβατή η αρχή διατήρησης της
ενέργειας με τη μη εμφάνιση κανενός μηχανικού αποτελέσματος (έργου) κατά τη διάδοση
της θερμότητας σε ένα στερεό οδήγησε τον Ουίλιαμ Τόμσον το 1851 να εισάγει την ιδέα ότι
η ενέργεια διαχέεται, η οποία εξελίχθηκε στη σημερινή υποβάθμιση (Harman, 1994). Το
έργο που θα μπορούσε να παράγει η θερμότητα δεν έχει χαθεί κατά την αγωγή της στο
στερεό σώμα. Απλά η θερμότητα είχε μετασχηματιστεί σε κινητική ενέργεια των αόρατων
σωματιδίων του σώματος, είχε διαχυθεί (υποβαθμιστεί στη μετέπειτα γλώσσα της
Φυσικής). Μπορεί η θερμότητα να μην ήταν τελικά ανακτήσιμη αλλά, από την άλλη, δεν
είχε καταστραφεί.
Επίλογος
Η Ιστορία της Φυσικής παρέχει στρατηγική γνώση στο πώς οικοδομήθηκε μια έννοια. Η
μελέτη των ιστορικών δεδομένων μάς δίνει προτάσεις για τη δημιουργία διδακτικού υλικού
που μπορεί να συμβάλλει στη διαδικασία της μάθησης στη Φυσική. Το διδακτικό αυτό
υλικό μπορεί να είναι εμπνευσμένο από σημεία του έργου των επιστημόνων που
συντέλεσαν στην εξέλιξη/αναθεώρηση των επιστημονικών ιδεών (Wiser and Carey, 1983).
Στην παρούσα εργασία δόθηκαν τέτοια παραδείγματα. Η πρόταση δεν σημαίνει την
αποδοχή

γενικευμένου

παραλληλισμού
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μαθητών/φοιτητών και επιστημόνων στην ιστορία της Φυσικής. Σαφώς πρόκειται για δυο
πληθυσμούς με διαφορετικές αφετηρίες, ρόλους, γνωστικές και μεταγνωστικές ικανότητες,
σε διαφορετικά περιβάλλοντα κτλ. Απλά θεωρείται ότι η μελέτη της ιστορίας της Φυσικής
μπορεί να δώσει δραστηριότητες εμπνευσμένες από πειράματα που μπορούν να γίνουν με
καθημερινά υλικά, το αποτέλεσμα των οποίων γίνεται κατανοητό από τους μαθητές και οι
συλλογισμοί που μπορούν να στηριχθούν σε αυτά θα βοηθήσουν τα παιδιά στην
οικοδόμηση της έννοιας (Σέρογλου και Κουμαράς, 2001). Ας σκεφτούμε ότι οι πρώτοι
επιστήμονες λειτούργησαν και ως δάσκαλοι για τη διάδοση των ιδεών του στην
επιστημονική κοινότητα της εποχής τους.
Πέρα από το μονοπάτι της Ιστορίας, που επιχειρήθηκε να παρουσιαστεί εδώ, στο
ξεμπέρδεμα του κουβαριού μπορεί να συμβάλλουν (Κουμαράς, υπό έκδοση): α) το
μονοπάτι της γλώσσας, π.χ., i) να συζητηθεί στην τάξη η διαφορετική σημασία των λέξεων
δύναμη, πίεση, ενέργεια, ισχύς στην καθημερινή ζωή και στη Φυσική, καθώς και
περιπτώσεις που η σημασία των λέξεων στα δυο περιβάλλοντα ταυτίζονται, ii) να
συζητηθούν τα κατάλληλα ρήματα που συνάδουν με την κάθε μια από τις παραπάνω
έννοιες και β) η ανάδειξη του γεγονότος ότι η αιτιακή σκέψη της καθημερινής των
μαθητών/φοιτητών έρχεται σε αντίθεση με τη Φυσική και είναι η πηγή πολλών
εναλλακτικών τους απόψεων (Κουμαράς, υπό έκδοση). Αυτά βέβαια δεν είναι αντικείμενα
της παρούσας εργασίας.
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Επιστημονική εξιδανίκευση και επιστημονική προσέγγιση
Δ. Πορτίδης, Αναπλ. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κύπρου
Οι έννοιες της εξιδανίκευσης (ή αφαίρεσης) και της προσέγγισης συνδέονται με το
ερώτημα: «πως οι επιστημονικές μας θεωρίες αναπαριστούν τα μέρη του κόσμου που
εμπίπτουν στο πεδίο τους». Με άλλα λόγια συνδέονται με την προσπάθειά μας να
εξορθολογικεύσουμε τη σχέση θεωρίας και πειράματος. Βεβαίως, δεν είναι λίγες οι φορές
που η χρήση των όρων «εξιδανίκευση» και «προσέγγιση» γίνεται με αναφορά σε ζητήματα
που δεν αφορούν την σχέση επιστημονικών θεωριών και πειράματος. Θεωρώ, ωστόσο,
ότι η χρήση των όρων αυτών με αναφορά στη σχέση θεωρίας/πειράματος είναι η μόνη
που έχει ιδιαίτερη σημασία για την επιστήμη και γι αυτό τον λόγο σε αυτή την εργασία
επικεντρώνομαι μόνο σε αυτή.
Στην περίπτωση της εξιδανίκευσης είναι εύκολο να διαπιστωθεί ότι πρόκειται για βασικό
‘συστατικό’ στην κατασκευή επιστημονικών μοντέλων τα οποία αναπαριστούν τον κόσμο
(βλ. Carwright (1999), da Costa & French (2003), Morrison (1998), (1999), Portides
(2005), (2007), (2008), (2011), Suppe (1989), van Fraassen (1980)). Τα μοντέλα είναι
ίσως ο κυριότερος τρόπος σύνδεσης των θεωρητικών προτάσεων με τις πειραματικές
αναφορές, επομένως η εξιδανίκευση έχει ιδιαίτερη σημασία για την επιστήμη όταν αφορά
τη σχέση θεωρίας/πειράματος. Η περίπτωση της προσέγγισης είναι δυσκολότερη. Υπάρχει
αμφισημία στη δήλωση ότι «οι θεωρητικές μας περιγραφές προσεγγίζουν τον κόσμο».
Αυτή η αμφισημία οφείλεται στην αναφορά της δήλωσης και στο επίπεδο του λόγου στο
οποίο ανήκει η δήλωση.
Ενίοτε η δήλωση χρησιμοποιείται σε ένα επίπεδο λόγου που μπορούμε να ονομάσουμε
μετα-μετα-επιστημονικό. Αυτή είναι η χρήση της δήλωσης όταν, λόγου χάριν,
ισχυριζόμαστε ότι ο απλός αρμονικός ταλαντωτής προσεγγίζει το απλό εκκρεμές, ή πιο
γενικά όταν ισχυριζόμαστε ότι μία εξιδανικευμένη περιγραφή ενός φυσικού συστήματος
προσεγγίζει τα χαρακτηριστικά του εν λόγω φυσικού συστήματος. Σε τέτοιες περιπτώσεις
η αναφορά της «προσέγγισης» είναι είτε στο βαθμό είτε στο είδος της εξιδανικευμένης
περιγραφής και όχι στη σχέση μεταξύ θεωρίας και πειράματος. Γενικώς, η μετα-μεταεπιστημονική χρήση της έννοιας αναφέρεται στον χαρακτηρισμό, δηλαδή γίνεται για να
αποδοθεί

το

γνώρισμα

της

«προσέγγισης»

στον

χαρακτηρισμό

της

σχέσης

θεωρίας/πειράματος, και όχι στη ίδια την σχέση θεωρίας/πειράματος. Γι αυτό η μετα-μεταεπιστημονική χρήση πρέπει να διακρίνεται από την μετα-επιστημονική χρήση της
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«προσέγγισης». Η μετα-επιστημονική χρήση της έννοιας σημαίνει ότι η «προσέγγιση» είναι
χαρακτηρισμός της ίδιας της σχέσης θεωρίας/πειράματος.
Στο μετα-επιστημονικό επίπεδο λόγου μπορούμε να κάνουμε δύο ειδών δηλώσεων
προσέγγισης. Μπορούμε να δηλώσουμε ότι το Χ προσεγγίζει το Υ, όταν Χ και Υ είναι
περιγραφές ιδιοτήτων και διαδικασιών και η περιγραφή του Χ ομοιάζει με αυτή του Υ.
Μπορούμε επίσης να δηλώσουμε ότι Χ προσεγγίζει το Υ όταν Χ και Υ είναι συναρτήσεις
πραγματικών τιμών και η τιμή του Χ προσεγγίζει αυτή του Υ για κάποιες τιμές των
ορισμάτων τους. Το πρώτο είδος είναι περίπτωση αυτού που ο Giere (1988) καλεί
ομοιότητα σε γνωρίσματα και βαθμούς. Αυτό το είδος είναι αδιάκριτο από (και θα έλεγε
κάποιος, συνώνυμο με) την έννοια της εξιδανίκευσης. Όταν δηλαδή, ισχυριζόμαστε ότι οι
ιδιότητες και οι διαδικασίες που περιγράφονται στο Χ ομοιάζουν με (δηλαδή, προσεγγίζουν
με την συγκεκριμένη έννοια) αυτές του Υ, τότε το Χ είναι μία εξιδανίκευση του Υ. Η ταύτιση
της προσέγγισης (με αυτή την έννοια) με την εξιδανίκευση αποκτά το κύρος της από το
γεγονός ότι όταν ταυτίζουμε την έννοια της προσέγγισης με την ομοιότητα των
χαρακτηριστικών δύο περιγραφών, αυτό γίνεται είτε διότι κάποια χαρακτηριστικά της Υ
απουσιάζουν από την Χ (έχουν, δηλαδή, αφαιρεθεί) είτε διότι κάποια χαρακτηριστικά της Υ
εμφανίζονται μεν στη Χ αλλά σε κάποια εξιδανικευμένη μορφή. Με αυτή την έννοια η
«προσέγγιση» είναι είτε απλό συνώνυμο της εξιδανίκευσης και επομένως δεν προσθέτει
κάτι στο περιεχόμενο του χαρακτηρισμού της σχέσης μεταξύ Χ και Υ που ο χαρακτηρισμός
«εξιδανίκευση» δεν θα έκανε, είτε χρησιμοποιείται ως μία έννοια η οποία μπορεί να
διασπασθεί και να αναλυθεί με την χρήση πιο αρχέγονων εννοιών όπως αυτή της
εξιδανίκευσης. Με απλά λόγια, είτε είναι άλλο όνομα για την εξιδανίκευση είτε ανάγεται
στην εξιδανίκευση.
Το δεύτερο είδος δήλωσης προσέγγισης, αυτό της μαθηματικής έννοιας της προσέγγισης,
παρουσιάζει ένα, κατά την άποψή μου, σημαντικό πρόβλημα. Είναι προφανές ότι αυτό το
είδος δήλωσης προσέγγισης είναι διακριτό από την έννοια της εξιδανίκευσης και η σχέση
μεταξύ των δύο εννοιών δεν είναι καθόλου σαφής. Η έννοια της προσέγγισης αυτού του
είδους είναι επακόλουθο της πρακτικής μας να εκφράζουμε τις θεωρητικές περιγραφές με
μαθηματικές γλώσσες. Γι αυτό φαίνεται ότι η έννοια της προσέγγισης μπορεί να εξηγηθεί
αποκλειστικά με μαθηματικής φύσης εξέταση. Λόγω αυτού, και της στενής σχέσης μεταξύ
προσέγγισης και εξιδανίκευσης, κάποιοι φιλόσοφοι της επιστήμης (π.χ. Laymon 1980,
1985, 1987) προσπάθησαν να εξηγήσουν την «εξιδανίκευση» ως να πρόκειται για μία
αμιγώς μαθηματική έννοια. Αυτές οι προσπάθειες, ωστόσο, δεν οδηγούν σε μια πλήρη
κατανόηση της έννοιας διότι η «εξιδανίκευση» δεν είναι χαρακτηριστικό που περιορίζεται
στις μαθηματικές μας γλώσσες (βλ. Mcmullin 1985).
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Οι δύο έννοιες, της εξιδανίκευσης και της προσέγγισης, φαίνεται να έχουν αυτές οι ίδιες
κάποια σχέση μεταξύ τους, κάποια διασύνδεση. Αν και όχι τόσο εύκολο να διαλευκανθεί η
διασύνδεση τους, η διαισθητική αντίληψη ότι όντως σχετίζονται οδηγεί πολλές φορές στην
πρόχειρη ταύτιση των δύο, ενώ άλλες φορές οδηγεί στη χρήση του ενός όρου ως
υποκατάστατο του άλλου. Πιο πάνω έχω δείξει ότι κάποιες χρήσεις της έννοιας της
«προσέγγισης» δεν είναι τίποτα άλλο από γλωσσικό υποκατάστατο της έννοιας της
«εξιδανίκευσης». Ωστόσο, όπως εξήγησα πιο πάνω οφείλουμε να διακρίνουμε τη
μαθηματική έννοια της προσέγγισης από αυτή της εξιδανίκευσης. Στο υπόλοιπο αυτής της
εργασίας θα εξηγήσω τους λόγους γιατί οι έννοιες της εξιδανίκευσης και της προσέγγισης
είναι σαφώς διακριτές μεταξύ τους. Η κύρια πηγή της διάκρισής τους, όπως θα δείξω
παρακάτω, είναι οι λογικές ιδιότητες των δύο εννοιών. Δεν θα εξετάσω, σε αυτή την
εργασία, την φύση της σχέσης μεταξύ των δύο εννοιών.
Σε γενικές γραμμές συλλαμβάνουμε την έννοια της εξιδανίκευσης, αλλά όχι την έννοια της
προσέγγισης, ως να έχει συγκεκριμένη κατεύθυνση. Αυτή η διαίσθηση γίνεται κατανοητή
με τη λογική ιδιότητα της συμμετρίας. Η «εξιδανίκευση» δεν είναι συμμετρική έννοια ενώ η
«προσέγγιση» είναι. Έστω ότι η «εξιδανίκευση» και η «προσέγγιση» είναι σχέσεις που
ισχύουν για δύο δηλωτικές προτάσεις (π.χ. μία πρόταση, Χ, παραγόμενη από τη θεωρία,
και μία πρόταση, Υ, προερχόμενη από πειραματικές αναφορές). Αν η πρόταση «η Χ είναι
εξιδανίκευση της Υ» είναι αληθής τότε η πρόταση «η Υ είναι εξιδανίκευση της Χ» δεν είναι
αληθής, ενώ αν η πρόταση «η Χ είναι προσέγγιση της Υ» είναι αληθής τότε η πρόταση «η
Υ είναι προσέγγιση της Χ» είναι επίσης αληθής. Για παράδειγμα, θεωρούμε ότι ο απλός
αρμονικός ταλαντωτής αναπαριστά την κίνηση του εκκρεμούς στο εργαστήριο (δηλαδή, ο
απλός αρμονικός ταλαντωτής είναι εξιδανικευμένη περιγραφή της κίνησης του εκκρεμούς).
Όμως, δεν θεωρούμε ότι μια πλήρης περιγραφή του εκκρεμούς του εργαστηρίου είναι
εξιδανικευμένη περιγραφή του απλού αρμονικού ταλαντωτή. Ωστόσο, αν ο απλός
αρμονικός ταλαντωτής προβλέπει την επιτάχυνση του πεδίου της γης να είναι 9.8m/s2 και
είναι αποδεκτή προσέγγιση στην εργαστηριακή μέτρηση του 9.81m/s2 τότε έχει επίσης
νόημα να ισχυριζόμαστε το αντίστροφο, δηλαδή ότι η εργαστηριακή μέτρηση του 9.81m/s2
είναι προσέγγιση της θεωρητικής πρόβλεψης του 9.8m/s2.
Ακόμα ένα χαρακτηριστικό που διακρίνει τις δύο έννοιες είναι ότι η έννοια της προσέγγισης
εννοείται ως να έχει σαφή όρια, ενώ η έννοια της εξιδανίκευσης δεν έχει. Αυτή η διαίσθηση
συλλαμβάνεται στην ιδιότητα της ανακλαστικότητας. Η «εξιδανίκευση» δεν είναι
ανακλαστική έννοια, δεν έχει νόημα να θεωρούμε ότι το Χ είναι εξιδανίκευση του εαυτού
του, εκτός αν τετριμμενοποιηθεί η έννοια της εξιδανίκευσης. Εν αντιθέσει, η «προσέγγιση»
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είναι ανακλαστική έννοια, αφού η πρόταση «το Χ ισούται με τον εαυτό του» μπορεί να
θεωρηθεί η οριακή περίπτωση της σχέσης της προσέγγισης.
Τέλος, η εξιδανίκευση είναι μεταβατική σχέση, δηλαδή αν «Χ είναι εξιδανίκευση του Υ» και
«Υ είναι εξιδανίκευση του Ζ» τότε «Χ είναι εξιδανίκευση του Ζ». Αυτή η ιδιότητα
συλλαμβάνει τη διαίσθησή μας ότι η «εξιδανίκευση είναι κλιμακωτή έννοια. Ένα
χαρακτηριστικό το οποίο αναδεικνύεται από το ακόλουθο παράδειγμα: αν ο απλός
αρμονικός ταλαντωτής είναι εξιδανίκευση του ταλαντωτή με απόσβεση, και ο ταλαντωτής
με απόσβεση είναι εξιδανίκευση του εκκρεμούς τότε ο απλός αρμονικός ταλαντωτής είναι
εξιδανίκευση του εκκρεμούς. Εν αντιθέσει, η «προσέγγιση» δεν είναι χωρίς συνθήκες
μεταβατική, αφού είναι πραγματολογικής φύσης ζήτημα και εξαρτώμενο από το
συγκεκριμένο πλαίσιο κατά πόσο ισχύει ή όχι το ακόλουθο: αν «Χ είναι προσέγγιση του Υ»
και «Υ είναι προσέγγιση του Ζ» τότε «Χ είναι προσέγγιση του Ζ».
Με αυτές τις λογικές ιδιότητες των δύο εννοιών υπόψη, είναι σαφές ότι αφορισμοί όπως
«όλες οι εξιδανικεύσεις είναι προσεγγίσεις» και «όλες οι προσεγγίσεις είναι εξιδανικεύσεις,
που

συχνά

συναντά

κάποιος

στη

φιλοσοφική

και

επιστημονική

βιβλιογραφία,

διαστρεβλώνουν τη διαίσθησή μας για τις εν λόγω έννοιες. Διαφαίνεται επίσης ότι
απαιτείται περαιτέρω ανάλυση και εμβάθυνση αν θα κατανοηθεί η σχέση μεταξύ των δύο
εννοιών και κατ’ επέκταση ο ρόλος τους στην κατανόηση της σχέσης θεωρίας/πειράματος.
Για τη διδακτική της επιστήμης το πρόβλημα είναι διττό. Από τη μια υπάρχουν δύο έννοιες
των οποίων η διάκριση δεν είναι εύκολα κατανοητή. Από την άλλη, υπάρχουν δύο
μεθοδολογικές διαδικασίες στην επιστήμη, οι οποίες είναι εξ’ ίσου σημαντικές για την
κατανόηση της επιστήμης, που φαίνεται να σχετίζονται μεταξύ τους αλλά αν η διάκριση
των

δύο

απουσιάζει

τότε

οδηγούμαστε

στη

διαστρέβλωση

της

σχέσης

θεωρίας/πειράματος.
Πιο πάνω προσπάθησα, εν συντομία, να εξηγήσω τη διάκριση μεταξύ των εννοιών της
εξιδανίκευσης και της προσέγγισης στην Επιστήμη και να αναδείξω την σημασία της. Από
την ανάλυση αυτή ανακύπτει, προφανώς, το ερώτημα: ποια η σχέση μεταξύ των δύο
εννοιών όταν οι επιστήμονες προσπαθούν να συνδέσουν τις θεωρητικές προβλέψεις με τις
αντίστοιχες πειραματικές αναφορές. Αυτό το ερώτημα υπερβαίνει τα όρια της παρούσας
εργασίας.
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Δηλώσεις γνώσης και δηλώσεις πεποίθησης: Ποια η σημασία της
διαφοράς τους για τη διδακτική των επιστημών
Α. Ραφτόπουλος, Kαθηγητής, Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου
Εισαγωγή
Το πρόβλημα της επιστημολογικής επάρκειας των μαθητών του Γυμνασίου και Λυκείου
απασχολεί τα τελευταία χρόνια συστηματικά τους ερευνητές της Διδακτικής των
Επιστημών. Με τον όρο 'επιστημολογική επάρκεια' εννοούμε την βαθμό κατανόησης εκ
μέρους των μαθητών των επιστημολογικών πτυχών των επιστημονικών θεωριών που
αφορούν στο είδος και ειδικό ρόλο των επιστημονικών προτάσεων και στην φύση της
επιστημονικής μεθόδου.
Ένα από τα ζητήματα που αναδύεται σε σχέση με μία εκ των επιστημολογικών
διαστάσεων των επιστημονικών θεωριών είναι η ικανότητά των μαθητών να κατανοήσουν
τη διάκριση μεταξύ επιστημονικών υποθέσεων που είναι ισχυρώς εδραιωμένες στη
συνείδηση της εκάστοτε επιστημονικής κοινότητας, και συνεπώς αποτελούν στοιχεία των
γνώσεων μας με την έννοια ότι τη συγκεκριμένη στιγμή η αλήθειά τους δεν αμφισβητείται,
και των επιστημονικών υποθέσεων που αποτελούν περισσότερο υποθέσεις εργασίας
παρά γνώση και με αυτήν την έννοια συνιστούν πεποιθήσεις ή γνώμες παρά γνώσεις. Oι
προτασιακές εκφάνσεις των πρώτων αποτελούν δηλώσεις γνώσης ενώ οι εκφάνσεις των
δεύτερων αποτελούν δηλώσεις πεποίθησης.
Το πρόβλημα επιτείνεται περαιτέρω από το γεγονός ότι οι μαθητές τείνουν γενικά να
θεωρούν ότι οι πρόσφατες τουλάχιστον επιστημονικές θεωρίες και προτάσεις αποτελούν
θέσφατο που δεν επιδέχεται αμφισβήτησης, γεγονός που συνεπάγεται, πρώτον, ότι δεν
κατανοούν ό,τι οι επιστημονικές θεωρίες, από την εμπειρική φύση τους, μπορεί να
αποδειχθούν, και πάντα αποδεικνύονται όπως μας αποκαλύπτει η Ιστορία των
Επιστημών, εσφαλμένες τουλάχιστον ως προς κάποιες πτυχές τους, και, δεύτερον, ότι
δυσκολεύονται να κατανοήσουν, αφενός, την ύπαρξη μέσα στα πλαίσια μίας θεωρίας
προτάσεων διαφορετικής επιστημικής ισχύος και, αφετέρου, το ότι μία θεωρία που κατέστη
τελικά κάποια στιγμή ισχυρώς εδραιωμένη σε μια επιστημονική κοινότητα ήταν αρχικά για
μια χρονική περίοδο απλώς μια υπόθεση εργασίας η αλήθεια της οποίας ήταν υπό
αμφισβήτηση.
Αν και είμαι σφοδρός πολέμιος του Φιλοσοφικού ρεύματος που θεωρεί ότι η επίκληση της
κοινής γλώσσας μπορεί να λύσει φιλοσοφικά προβλήματα, εντούτοις στη συγκεκριμένη
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περίπτωση μία τέτοια προσφυγή μπορεί να συνεισφέρει στην προσπάθεια εξήγησης
στους μαθητές της διάκρισης ανάμεσα σε δηλώσεις γνώσης και δηλώσεις πεποίθησης.
Αυτό συμβαίνει γιατί υπάρχει μία σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ του τρόπου με τον
οποίο χειριζόμαστε στη γλώσσα μας τις δηλώσεις γνώσης και του τρόπου με τον όποιον
χειριζόμαστε τις δηλώσεις πεποίθησης και αυτή η διαφορά μπορεί να αποτελέσει το
εφαλτήριο για την εξήγηση της επιστημολογικής διαφοράς, όπως και της σημασίας της,
μεταξύ των δύο ειδών προτάσεων.
Στην πρώτη ενότητα συζητώ την ανάλυση του Austin (1946/1974) για την διάκριση αυτή.
Συγκεκριμένα, εάν κάποιος θέλει να ελέγξει έναν ισχυρισμό γνώσης (φράση του τύπου
“γνωρίζω ότι p”, όπου ‘p’ εκφράζει μια πρόταση αναφερόμενη σε μια κατάσταση
πραγμάτων) ερωτά “πώς το γνωρίζεις αυτό;”, ενώ εάν αμφισβητεί ή ελέγχει έναν
ισχυρισμό πεποίθησης (μια φράση του τύπου “πιστεύω ότι p”), τότε ερωτά “γιατί το
πιστεύεις αυτό;”. Στην πρώτη περίπτωση η προσήκουσα απάντηση είναι “για αυτόν και
εκείνον τον λόγο”, ενώ στην δεύτερη περίπτωση η απάντηση είναι “επειδή αυτό και εκείνο
συμβαίνει”. Oι απαντήσεις στις αμφισβητήσεις δηλώσεων γνώσης έχουν συνήθως ως
σκοπό να κάνουν γνωστό τον τρόπο με τον οποίο αυτός που κάνει τον ισχυρισμό είναι σε
θέση να γνωρίζει (με άλλα λόγια, αιτιολογεί κάτι που γνωρίζει παραθέτοντας τους τρόπους
με τους οποίους είναι σε θέση να γνωρίζει ότι p). Aπό την άλλη πλευρά, οι απαντήσεις σε
ερωτήσεις που αμφισβητούν δηλώσεις πεποίθησης είναι ενός άλλου είδους. Aπαντάμε σε
τέτοιες ερωτήσεις παραθέτοντας τους λόγους για τους οποίους πιστεύουμε ότι p.
Στην δεύτερη ενότητα παρουσιάζω την θεωρία των «γιατί-ερωτήσεων» των Belnap and
Steel (1976) και VanFrassen (1980) που μας επιτρέπει να αναλύσουμε την ιδέα του
Austin. Σύμφωνα με την θεωρία αυτή, μια “γιατί”-ερώτηση, όπως αυτή εκφράζεται από μια
ερώτηση μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, καθορίζεται από τρεις παράγοντες:
(α) το θέμα Pk,
(β) την κλάση αμοιβαίως αποκλειόμενων κατηγορημάτων X= {P1 . . . Pi . . .}, και
(γ) την σχέση εξηγητικής συνάφειας R.
Έτσι, η γενική μορφή μιας “γιατί”-ερώτησης Q, είναι Q= [Pk, X, R]. Mια φράση A καλείται
σχετική με την ερώτηση Q, στην περίπτωση που η A έχει την σχέση R με τo ζεύγος [Pk,
X]. Tέλος, η φράση B είναι μια άμεση απάντηση στην ερώτηση Q, εάν και μόνον εάν
υπάρχει μια πρόταση A η οποία έχει την σχέση R με το [Pk, X], και B είναι μια πρόταση η
οποία είναι αληθής εάν και μόνο εάν {Pκ: για κάθε i≠k ¬ Pi, και A}. H B είναι αληθής εάν η
A είναι αληθής, πληροί την σχέση συνάφειας, και εάν, από την κλάση αντίθεσης μόνο ένα
μέλος, το Pk, είναι αληθές. H πρόταση A είναι ο πυρήνας της B, γιατί η B, που είναι της
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γενικής μορφής “Pk, σε αντίθεση με τα άλλα μέλη της κλάσης X, γιατί A”, μπορεί να
συντομευτεί στη μορφή “γιατί A”.
Το θέμα μιας ερώτησης δεν είναι άλλο από την συγκεκριμένη κατάσταση πραγμάτων
(π.χ., το γεγονός ότι βρέχει σήμερα) για την οποία ρωτάμε κάτι, π.χ., θέλουμε να μας δοθεί
μια εξήγηση-της (γιατί βρέχει;). H κλάση αμοιβαίως αποκλειόμενων κατηγορημάτων
περιλαμβάνει όλες τις εναλλακτικές καταστάσεις πραγμάτων που θα μπορούσαν να είχαν
παρουσιαστεί αντί της Pκ, (π.χ., έχει λιακάδα, έχει σύννεφα, χιονίζει). H σχέση συνάφειας
R, η οποία εξαρτάται από την πρόθεση του ερωτώντος (από το τι θέλει δηλαδή να μάθει),
καθορίζει το τι θεωρείται ως σχετική απάντηση (π.χ., στην περίπτωση που ζητάμε την
αιτιακή εξήγηση της σημερινής βροχής, η σχέση R, καθορίζει ποια από τις τέσσερις
Aριστοτελικές αιτίες είναι η ζητούμενη). Παρατηρούμε ότι η απαίτηση του καθορισμού της
σχέσης εισάγει έναν πραγματιστικό παράγοντα στην θεώρηση των “γιατί”-ερωτήσεων, ο
οποίος θα μας φανεί πολύ χρήσιμος στη συνέχεια όταν θα συζητήσουμε τις διάφορες
χρήσεις των δηλώσεων γνώσης και πεποίθησης.
Στην τρίτη ενότητα αναλύω τις επιστημολογικές συνέπειες της διάκρισης αυτής. Η βασική
συνιστώσα της διάκρισης έγκειται στο ότι στις δηλώσεις γνώσης, ο τρόπος που το ρήμα
γνωρίζω χρησιμοποιείται στη γλώσσα αποκλείει τη δυνατότητα ύπαρξης της κλάση
αμοιβαίως αποκλειόμενων κατηγορημάτων που καθιστά δυνατή τις γιατί ερωτήσεις. Όταν
μας ερωτούν για το πια είναι η κατάσταση πραγμάτων σε σχέση με ένα θέμα και
απαντούμε “γνωρίζω ότι p” δεν αφήνουμε καμία δυνατότητα ύπαρξης μιας άλλης
απάντησης, ότι θα μπορούσε, π.χ.., να είναι ότι q. Γι’ αυτό και το να πεις “γνωρίζω, αλλά
μπορεί να κάνω και λάθος” συνιστά μια κακή χρήση (τουλάχιστον) του όρου, που αν
εκφανθεί, παραβιάζει τους καταστατικούς κανόνες της γλώσσας. Αντίθετα, εάν εκφέρουμε
μία δήλωση πεποίθησης λέγοντας ότι “πιστεύω ότι είναι p”, αφήνουμε ανοικτή τη
δυνατότητα η κατάσταση πραγμάτων να είναι q και, συνεπώς, επαναφέρουμε στο
προσκήνιο την κλάση αμοιβαίως αποκλειόμενων κατηγορημάτων, καθιστώντας έτσι
δυνατές τις γιατί ερωτήσεις.
Τέλος, στην τελευταία, τέταρτη, ενότητα συζητώ τις προεκτάσεις της διάκρισης στη
Διδακτική των Επιστημών.
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Μαγεία, αλχημεία και αστρολογία στη Δυτική μεσαιωνική Ευρώπη του
13ου αιώνα. Οι ψευδοεπιστήμες ως επιστήμες στο έργο του Αλβέρτου
του Μεγάλου
Α. Ρηνώτας, Μεταπτυχιακός φοιτητής ΕΚΠΑ
Κατά την περίοδο του 12ου – 13ου αιώνα λαμβάνουν χώρα στην δυτική Ευρώπη
μεταφράσεις αραβικών- και όχι μόνο- κειμένων που εν πολλοίς προσέδωσαν νέα γνώση
και ώθηση για νεωτερισμούς (Burnett, 2005-Reichert, 2008). Στο πλαίσιο αυτό
μεταφράστηκαν αρκετά κείμενα απόκρυφων επιστημών, ήτοι μαγείας, αλχημείας και
αστρολογίας, τα οποία από τη μια έτυχαν μεγάλου ενδιαφέροντος και από την άλλη
αντιφατικής υποδοχής. Η ανωτέρω στάση οφείλεται κυρίως στην αντίθεσή τους προς τη
θρησκεία και τη «νόμιμη» γνώση της εποχής. Ωστόσο, μελετώντας κανείς αυτά τα κείμενα
διακρίνει εμφανώς σπέρματα επιστημονικής μεθόδου και πρακτικής, στους οποίους δύο
αυτούς πυλώνες στάθηκαν αρκετοί λόγιοι του σχολαστικού Μεσαίωνα προκειμένου να
δικαιολογήσουν την ενασχόλησή τους με τους συγκεκριμένους τομείς. Στόχος αυτής της
ανακοίνωσης είναι να αναδείξει μέσα από το πρωτότυπο έργο του Αλβέρτου του Μεγάλου
την «επιστημονικότητα» των ψευδοεπιστημών, καθώς και τις διδακτικές παραμέτρους που
απορρέουν από το προς ανάλυση ιστορικό παράδειγμα. Ειδικότερα, η περίπτωση του
Αλβέρτου του Μεγάλου δύναται να χρησιμοποιηθεί ως παράδειγμα για να απολεσθεί η
προκατάληψη που συνοδεύει τις ψευδοεπιστήμες ως προς την αξία τους και να δομηθεί
μια πορεία που θα μας επιτρέπει να αντιληφθούμε πώς από την ψευδοεπιστήμη
προετοιμάστηκε αυτό που αργότερα ονομάστηκε επιστήμη.
Εν αρχή, στο θέμα της μαγείας συντελείται μια καθοριστική καινοτομία κατά την εποχή του
13ου αιώνα, καθώς εισάγεται ο όρος magia naturalis από τον Gulielmus Alvernus (Lang,
2008). Ο όρος αυτός διαχωρίζει αυτό το είδος μαγείας από τη δαιμονική, υπό το πρίσμα
ότι ανάγει τα αίτια της στη φύση και στις κρυφές ιδιότητες των φυσικών πραγμάτων που
ήταν γνωστές ως occultae virtutes. Η ανωτέρω επίνοια σχετικά με το θέμα της μαγείας
φαίνεται να απασχόλησε τον Αλβέρτο το Μεγάλο, κάτι που είναι ιδιαιτέρως ευδιάκριτο τόσο
στις πρωτογενείς όσο και τις δευτερογενείς πηγές. Σε ό,τι αφορά στις δευτερογενείς πηγές
υπάρχει ένα μεγάλο corpus από αυτές που χρονολογούνται κυρίως τον 14ο και 15ο αιώνα
και τον συνδέουν άρρηκτα με την πρακτική της μαγείας (Collins, 2010). Οι πηγές αυτές
που ομοιάζουν σε πολλά με τις μεσαιωνικές φανταστικές ιστορίες fabulae δεν μας δίνουν
ασφαλή συμπεράσματα για την ενασχόληση του με τη μαγεία, κυρίως επειδή η μια αναιρεί
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την άλλη και ωσαύτως η έρευνα στρέφεται στις πρωτογενείς πηγές του Αλβέρτου. Εκεί
παρατηρούμε ότι υπάρχει μια μεγάλη αντίθεση ανάμεσα στο θρησκευτικό και το φυσικό
του έργο, αφού στο πρώτο καταδικάζει τη μαγεία ως δαιμονική, ενώ στο δεύτερο
αποδέχεται πτυχές αυτής υπό το πλαίσιο της φυσικής μαγείας. Αναγνωρίζει ότι υπάρχει
επιρροή από τον υπερσελήνιο προς τον υποσελήνιο κόσμο και διά της επιρροής αυτής
ενεργοποιούνται τρόπον τινά οι απόκρυφες ιδιότητες των όντων (Thorndike, 1923). Έτσι
θα μιλήσει για μαγικές ιδιότητες φυτών, ζώων και ορυκτών, των οποίων η χρήση δύναται
να επιφέρει θαυμαστά αποτελέσματα για τον άνθρωπο. Ο Αλβέρτος, ωστόσο, τολμά και
κάνει ένα βήμα παραπάνω δεδομένου ότι απεκδύεται το Σχολαστικό συντηρητισμό και
θεάται τη μαγεία υπό το πρίσμα της επιστήμης i. Ειδικότερα, σε πολλά σημεία του έργου
του την αποκαλεί επιστήμη, ενώ για την επαλήθευση των παραγώγων της στηρίζεται στην
παρατήρηση

και την εμπειρία,

που

αποτελούν τις πρωταρχικές απαρχές της

επιστημονικής μεθόδου (Thorndike, 1923). Τέλος, το γεγονός ότι η εν λόγω μαγεία
στηρίζεται στις αστρικές και πλανητικές επιρροές είναι κάτι που της προσδίδει
επιστημονικό κύρος για τον Αλβέρτο, καθώς οι προαναφερθείσες επιρροές έχαιραν ισχύος
καθολικού νόμου κατά τον Ύστερο Μεσαίωνα (Thorndike, 1955).
Ακολούθως, περνώντας στο θέμα της αλχημείας, η εν λόγω τέχνη γίνεται γνωστή στον
μεσαιωνικό κόσμο μόλις το 1144 με τη μετάφραση του Morienus από τον Robertus
Castrensis (Principe, 2013), ενώ παράλληλα σώζονται κάποιες πρώιμες αναφορές που
θεωρούνται

σημαντικές

για

την

αλχημεία,

όπως

κείμενα

του

Μεσαίωνα

που

χρονολογούνται πριν τις αραβικές μεταφράσεις και θεωρούνται προάγγελοι της
μεσαιωνικής αλχημείας (Haage, 2006). Προχωρώντας στον Αλβέρτο το Mεγάλο ερχόμαστε
αντιμέτωποι με το έργο του De mineralibus, το οποίο περιέχει τις αλχημικές του ιδέες. Στην
αρχή, ο Αλβέρτος παρουσιάζει διαφορετική στάση απέναντι στην αλχημεία κατά την
περίοδο 1240-1260, αφού στις πρώτες αναφορές του την καταδικάζει, ενώ αργότερα στο
De mineralibus που έγραψε περίπου το 1260 αποδέχεται τη δυνατότητα μεταλλαγής της
ύλης (Newman, 2004). Η παραπάνω στάση συνδυάζεται με το λεγόμενο «Sciant artifices»
που αναφέρεται στο έργο του Αβικέννα De congelatione et conglutinatione lapidum, όπου
πραγματευόταν την άρνηση της δυνατότητας της μεταλλαγής της ύλης και πυροδότησε μια
έντονη

φιλοσοφική

διαμάχη

(Newman,

1989).

Αναλύοντας

το

De

mineralibus

αποδεικνύεται ότι ο Αλβέρτος αντιμετώπισε την αλχημεία με άκρως επιστημονικό πνεύμα,
δεδομένου ότι παραδέχεται ο ίδιος ότι επισκέφτηκε πολλά μέρη προκειμένου να μελετήσει
το φαινόμενο της μεταλλαγή ii και προχώρησε ο ίδιος σε δοκιμές αλχημικού χρυσού
διαπιστώνοντας ότι δεν άντεχε αλλεπάλληλες εκπυρώσεις και έχανε το κίτρινο χρώμα
του iii . Στο σημείο αυτό γίνεται ιδιαίτερα έκδηλη
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αναφορά του στην έννοια του πειράματος που διεξαγόταν στο πλαίσιο της αλχημείας, αν
και ήταν αντίθετη στη γενικότερη αριστοτελική φιλοσοφία. Εξίσου επιστημονικά
δικαιολόγησε τη διαδικασία της μεταλλαγής, καθώς για τον Αλβέρτο ο λατινικός όρος
species θεωρήθηκε ως μια «ειδική μορφή», η οποία δύναται να φθαρεί και στη θέση της να
καθιερωθεί μια άλλη. Με αυτόν τον τρόπο η μεταλλαγή έγινε συμβατή με τη νόμιμη
αριστοτελική γνώση της εποχής.. Στο ίδιο πλαίσιο και θέλοντας να πετύχει περαιτέρω
συμβατότητα, ο Αλβέρτος κάνει μια σύνδεση ανάμεσα στην αστρολογία και την αλχημεία
διατεινόμενος ότι οι έναστρες επιρροές προς τα αλχημικά υλικά που χρησιμοποιούνται
δύνανται να μεγιστοποιήσουν τα αποτελέσματα της αλχημείας iv..
Στο τελευταίο μέρος της έρευνας περνάμε στην αστρολογία, όπου κατά το Μεσαίωνα
διακρινόταν στη φυσική και τη ζωδιακή (Lindberg, 1992). Έργο της φυσικής αστρολογίας
ήταν να διερευνήσει τη σχέση μακρόκοσμου- μικρόκοσμου, ενώ το αντίστοιχο της
ζωδιακής ήταν να καταρτίσει γενέθλιους χάρτες και άλλα μοντέλα πρόβλεψης. Αν ήταν να
διακρίνει κανείς δύο προσωπικότητες που διαδραμάτισαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην
εξέλιξη του εν λόγω κλάδου, τότε αυτές θα ήταν του Πτολεμαίου και του Άραβα Albumasar
(Van Gijsen, 2006- Wedel, 1919). O Αλβέρτος οικοδομεί μια αστρολογία που βασίζεται στη
φυσική φιλοσοφία της εποχής και ιδίως στην κοσμολογία του Αριστοτέλη. Σύμφωνα με
αυτήν, το πρώτο κινούν ακίνητο επηρεάζει τους απλανείς αστέρες, αυτοί με τη σειρά τους
το λοιπό υπερσελήνιο χώρο, με αποτέλεσμα αυτή η επιρροή να διαχέεται και στον
υποσελήνιο. Δεδομένου τώρα ότι το αριστοτελικό κοσμολογικό μοντέλο εξυπηρετούσε το
χριστιανικό καθιστούσε εξαιρετικά δύσκολη την προσπάθεια να αντικρουστεί η έννοια της
επιρροής (Grant, 2007). Με αυτόν τον τρόπο ο Αλβέρτος προσδίδει επιστημονικό
χαρακτήρα στην αστρολογία και την κάνει συμβατή με τη γνώση της εποχής. Εξάλλου, η
έννοια της έναστρης επιρροής είχε έντονες εμπειρικές βάσεις κατά το Μεσαίωνα, καθώς
γεγονότα όπως η παλίρροια ανάγονταν στις επιρροές του υπερσελήνιου κόσμου.
Παράλληλα, ο Αλβέρτος στην κοσμολογία του είχε επίσης νεοπλατωνικές επιρροές, οι
οποίες φαίνονται κατά την αποδοχή του φωτός ως μέσου επιρροής v . Έτσι λοιπόν ο
Αλβέρτος θα αναγνωρίσει στην κίνηση (motus) και στο φως (lumen) τα δύο κύρια αίτια
επιρροής από τον μακρόκοσμο στον μικρόκοσμο.
Συνοψίζοντας, γίνεται σαφές μέσα από το έργο του Αλβέρτου του Μεγάλου ότι
αποπειράται να αναχθεί η «επιστημονικότητα» των ψευδοεπιστημών με κύριους άξονες:
α)

την

επιστημονική

μεθοδολογία

και

β)

την

προσπάθεια

συμβατότητας

των

ψευδοεπιστημών με τη νόμιμη γνώση της εποχής, γεγονός που υποδεικνύει παράλληλα
μια τάση εξορθολογισμού τους. Υπό αυτό το πρίσμα οι ψευδοεπιστήμες δε θα πρέπει να
απορρίπτονται συλλήβδην ως αντιεπιστημονικές, αλλά να χρίζουν της δέουσας μελέτης,
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καθώς μέσω της μελέτης αυτής ο υποψήφιος ερευνητής δύναται να κατανοήσει καλύτερα
τις φυσικές επιστήμες μέσα από την ιστορικότητά τους.
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i

De mineralibus, liber ii, tractatus iii, caput iii, 55: “ Similiter autem de multis hic introducere possemus, sed
non oportet, quia de his alia scientia: et non possunt haec ex principiis physicis probari: sed oportet ad hoc
scire astronomiam et magicam et necromanticas scientias, de quibus in aliis considerandum est.”
ii

De mineralibus,III, caput 1, tr.1: “Dicam igitur rationabiliter aut ea quae a Philosophis sunt traditia, aut ea
quae expertus sum. Exul enim aliquando factus fui, longe vadens ad loca metallica, ut experiri possem
naturas metallorum.”.
iii

De mineralibus, III, caput 1, tr.9: “ Propter quod ego experiri feci, quod aurum alchemicum quod ad me
devenit, et similiter argentum postquam sex vel septem ignes sustinuit, statim amplius ignitum consumitur et
perditur, et ad faecem quasi revertitur”.
iv

De causis et proprietatibus elementorum, I, caput 7,tr.2: “Hi etiam in transmutatione metallorum et lapidum
operantur, quos alchimistas vocamus, temporibus incrementi lunae: et confortante et ascendente ea a
circulo hemisphaerii, puriora producunt metalla, et puriores perficiunt lapides et magis figuntur spiritus et
certius operantur, et praecipue quando sunt bene periti non praecipitantes opera sua, sed exspectantes
opportuna tempora, quando opus adjuvatur virtute coelesti.”
v

De natura et origine animae, I, tr.1,cap.5: “Et ideo complementum ultimum quod est intellectualis formae et
substantiae non per instrumentum neque ex materia sed per lucem suam influit intellectus primae causae
purus et inmixtus.”
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Προς μία Επιστημολογική και Διδακτική Προσέγγιση της Έννοιας της
«Ύλης»
K. Δ. Σκορδούλης, Καθηγητής ΠΤΔΕ, ΕΚΠΑ
Στο πρώτο μέρος αυτής της εργασίας θα δώσουμε ένα περίγραμμα των καταστάσεων
εκείνων που καθιστούν αναγκαία την επιστημολογική και διδακτική

προσέγγιση της

έννοιας της ύλης ως βασικής συνιστώσας της εκπαίδευσης στις φυσικές επιστήμες.
Σε ένα εσωτερικό έγγραφο του Ινστιτούτου Discovery που συνδέεται με τους υποστηρικτές
της θεωρίας του ευφυούς σχεδιασμού δημοσιεύτηκε η ανάλυση της στρατηγικής της
«σφήνας» που ακολουθεί το κίνημα αυτό: «Οι κοινωνικές επιπτώσεις του υλισμού είναι
καταστροφικές... Έχουμε πειστεί ότι για να ηττηθεί ο υλισμός πρέπει να τον αποκόψουμε
από τις πηγές του, και η βασική πηγή του είναι ο επιστημονικός υλισμός. Αυτή ακριβώς
είναι η στρατηγική μας. Αν φανταστούμε την κατά κύριο λόγο υλιστική επιστήμη σαν ένα
γιγάντιο δέντρο, η στρατηγική μας είναι να σπρώξουμε μια σφήνα σε μια ρωγμή στο
αδύνατο σημείο και να πιέσουμε με δύναμη... Και αυτή η ρωγμή στον κορμό του δέντρου
δεν είναι άλλη από τη θεωρία της εξέλιξης...». Και παρακάτω ξεκαθαρίζει ότι οι τελικοί
στόχοι είναι: «α) να ηττηθεί ο επιστημονικός υλισμός και τα καταστροφικά ηθικά,
πολιτιστικά και πολιτικά αποτελέσματά του και β) να αντικατασταθούν οι υλιστικές
εξηγήσεις της επιστήμης με τη θεϊστική κατανόηση ότι η φύση και οι άνθρωποι
δημιουργήθηκαν από το Θεό».
Το δεύτερο σημείο έχει να κάνει με την αποδοχή του δυισμού ως κυρίαρχη οντολογία
μεταξύ των φιλοσόφων. Προφανώς αυτό δεν είναι άμοιρο με τον παραγκωνισμό της
φιλοσοφίας

του

υλισμού

στη

Δευτεροβάθμια

εκπαίδευση

αλλά

ιδιαιτέρως

στα

πανεπιστημιακά τμήματα φιλοσοφίας. Αν αυτό εγκαθιδρυθεί και μεταξύ των επιστημόνων
τότε θα βρεθούμε σε μια τραγελαφική κατάσταση όπου στα τμήματα φυσικής θα
διδάσκεται ότι ο φυσικός κόσμος αποτελείται από πνευματικές και όχι υλικές οντότητες.
Βέβαια και τώρα τα πράγματα δεν είναι ευχάριστα. Αν ανατρέξουμε σε ένα εγχειρίδειο
φυσικής τριτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οι αναφορές στην έννοια της «ύλης»
είναι πολύ περιορισμένες ή ανύπαρκτες. Αυτό εν μέρει είναι κατανοητό από την άποψη ότι
η ύλη θεωρείται ως μια γενική οντολογική κατηγορία και δεν υπάρχει μια γενική θεωρία της
ύλης στη φυσική κατά τον ίδιο τρόπο που δεν υπάρχει μια θεωρία της μεθόδου ή των
διαδικασιών (Bunge, 2010).
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Το τρίτο σημείο έχει να κάνει με το τι διδάσκουμε. Αυτό που διδάσκουμε είναι στην ουσία
οι δομικές και σωματιδιακές ιδιότητες της ύλης και συγκεκριμένα την ατομική δομή της
ύλης όπως φάνηκε και στο πρόσφατο συνέδριο που έγινε στην Αθήνα to 2010 και
κατέληξε στην έκδοση του τόμου «Concepts of Matter in Science Education» (2013).
Βεβαίως είναι ενθαρρυντικό ότι και αυτή η πλευρά προσεγγίζεται μέσα από την Ιστορία και
τη φιλοσοφία των επιστημών, βέβαια όχι χωρίς προβλήματα. Ενδεικτικά θα αναφέρουμε τα
ερωτήματα που θέτει ο Alan Chalmers (2009) στο βιβλίο του «The Scientist’s Atom and
the Philosopher’s Stone: How Science Succeeded and Philosophy Failed to Gain
Knowledge of Atoms” και την οξυδερκή κριτική απάντηση του Michael Matthews (2009)
στις απόψεις που εκφράζονται εκεί. Το άρθρο μας: «Investigating The Historical
Development of the Concept of Matter: Controversies About/In Ancient Atomism”
(Skordoulis and Koutalis, 2013) αναλύει τις αντιπαραθέσεις για την έννοια του ατόμου και
του κενού στην αρχαία φυσική φιλοσοφία σε μια προσπάθεια υπέρβασης των
διαχωριστικών γραμμών ανάμεσα στη θεωρησιακή φιλοσοφία και στην πειραματική
επιστήμη που επιβάλλει ο Chalmers.
Στόχος μας είναι ο σχεδιασμός μιας διεπιστημονικής διδακτικής ενότητας που θα
προσεγγίζει την έννοια της ύλης και θα μπορεί είτε να αποτελέσει ένα εισαγωγικό μάθημα
για τη «φύση της επιστήμης» το οποίο θα αποτελεί και μία εισαγωγή στη φυσική η μία
αυτοδύναμη ενότητα σε μια εννοιολογική προσέγγιση στη διδασκαλία της φυσικής
(Conceptual Physics).
Μια τέτοια διδακτική ενότητα θα βασίζεται στην ιστορία της επιστήμης και όχι όπως είθιστε
στην ιστορία της φιλοσοφίας. Θα προχωρήσει από την ιστορική εξέταση των
επιστημονικών θεωριών για τη δομή και τις ιδιότητες της ύλης και θα καταλήγει στον να
θεμελιώνει μια γενική θεωρία της ύλης στο έδαφος της φιλοσοφίας.
Αυτό δεν σημαίνει ότι υποβαθμίζεται η φιλοσοφία. Απλά, η ύλη είναι η πιο θεμελιώδης
έννοια και είναι αδύνατο να συγκροτηθεί ένας ορισμός της πάνω σε άλλες βασικές έννοιες.
Για παράδειγμα, σε πολλά εγχειρίδεια φυσικής συναντάμε τον ορισμό της ύλης ως εξής:
«Ύλη είναι μία οντότητα που έχει μάζα και καταλαμβάνει χώρο». Αυτομάτως προκύπτει το
ερώτημα: τί είναι μάζα; Τι είναι χώρος; Αντί λοιπόν να αναζητάμε ένα ορισμό της ύλης
ακολουθούμε μια διαφορετική προσέγγιση όπου εξετάζουμε τις αλληλεπιδεράσεις και
αλληλοσυσχετίσεις μεταξύ των διαφόρων μορφών ύπαρξής της. Σημειώνεται ότι δεν αρκεί
μόνο αυτό αλλά θα πρέπει να προχωρήσουμε και σε μια επιστημολογία της ύλης: Πως
μπορούμε να γνωρίσουμε τις διάφορες μορφές της ύπαρξής της; Με άλλα λόγια για την
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κατανόηση της έννοιας της ύλης δεν μπορούμε να υιοθετήσουμε ένα αυστηρό διαχωρισμό
ανάμεσα στην οντολογία και την επιστημολογία.
Σε μια πρώτη προσέγγιση της ιστορικής χρονοσειράς της έννοιας της ύλης στο πλαίσιο της
φυσικής μπορούμε να διακρίνουμε τις εξής περιόδους: α) αρχαία φυσική φιλοσοφία όπου
εμφανίζονται οι 2 απόψεις περί συνέχειας ή ασυνέχειας της ύλης. Δηλαδή η αριστοτελική
άποψη των 4 στοιχείων και η ατομική θεωρία των αρχαίων ατομικών φιλοσόφων β) η
κλασική μηχανική του 17ου αιώνα όπου επικρατεί η μηχανική αντίληψη για την ύλη ως
οντότητας με έκταση, σχήμα, μάζα και κίνηση γ) η ηλεκτροδυναμική θεωρία του 19ου αιώνα
όπου η πρωταρχική υλική οντότητα είναι το πεδίο δ) η σχετικιστική άποψη όπου εισάγεται
η μάζα συσχετίζεται με την ενέργεια και τέλος ε) η κβαντομηχανική άποψη όπου εισάγεται
η δυαδική φύση της ύλης (σωματίδιο – κύμα) και από την πλευρά της σχολής της
Κοπεγχάγης η σύνδεση μεταξύ της πραγματικότητας με την αναπαράστασή της από τον
παρατηρητή.
Μια τέτοια προσέγγιση ανοίγει το δρόμο για τη διατύπωση θεμελιωδών ερωτημάτων:
Ποια είναι η σχέση μεταξύ ύλης, μάζας και ενέργειας;
Είναι η μάζα και η ενέργεια ισοδύναμες ή η ενέργεια είναι ένα ποιοτικό χαρακτηριστικό της
ύλης;
Είναι το πεδίο μια υλική οντότητα;
Τι σημαίνει δυαδική φύση της ύλης;
Οι απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά συνήθως συζητιούνται στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση
στο μάθημα της φιλοσοφίας της φυσικής, όπου και όταν αυτό διδάσκεται. Είναι όμως
βάσιμη πεποίθηση μας ότι αποτελούν βασικά αφετηριακά σημεία για μια κατανόηση των
βασικών εννοιών της φυσικής.
Ως μαθησιακά αποτελέσματα μπορούμε να υιοθετήσουμε τα εξής:
Η έννοια της ύλης έχει ιστορικά αλλάξει κατά την εξέλιξη της επιστήμης ή ακόμα καλύτερα
έχει υπάρξει μια ιστορική σειρά εννοιολογήσεων για την ύλη. Δεν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος
να πιστεύουμε ότι οι σημεριμνές απόψεις των επιστημόνων για την ύλη είναι οι τελικές. Σε
τελική ανάλυση η ύλη είναι αυτό που μελετά η επιστήμη και όσο συνεχίζεται η έρευνα, οι
ιδέες μας για την ύλη θα αλλάζουν.
Σωματίδια, κύματα, πεδία, φωτόνια, είναι μορφές ύπαρξης της ύλης. Η ύλη είναι
συνυφασμένη με την κίνηση. Η ενέργεια είναι αυτή η ιδιότητα της ύλης που ευνοεί την
κίνηση κίνηση ενώ η αδράνεια είναι ιδιότητα της ύλης που αντιτίθεται στη κίνηση. Η ύλη
οργανώνεται σε διάφορα επίπεδα: υποατομικό, ατομικό, μοριακό, χημικές ενώσεις –
μακρομόρια, κύτταρα, βιοσυστήματα.
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Η επιστήμη είναι η μελέτη των υλικών οντοτήτων δηλαδή των διαφόρων μορφών ύπαρξης
της ύλης αλλά και των μεταξύ τους αλληλεπιδράσεων. Αυτή η μελέτη γίνεται με τη βοήθεια
της επιστημονικής μεθόδου και με σκοπό να βρεθούν κανονικότητες πίσω από τις διάφορες
συμπεριφορές.
Η επιστημονική έρευνα προϋποθέτει την υλιστική οντολογία.
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Ο ρόλος των θρησκευτικών αντιλήψεων του Φαραντέι στην ανακάλυψη
του πεδίου και η διδακτική τους αξιοποίηση
Ε. Σταμούλης, Δάσκαλος, Υπ. διδάκτορας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Κ. Πλακίτση, Αναπλ. Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Εισαγωγή
Γίνεται αποδεκτό αυτήν την περίοδο στη βιβλιογραφία ότι οι μετα-επιστήμες (μεταξύ αυτών
και η Ιστορία και η Φιλοσοφία των Φυσικών Επιστημών) μπορούν να βοηθήσουν
αποτελεσματικά τους εκπαιδευτικούς στην προσπάθειά τους να διδάξουν φυσικές
επιστήμες στους μαθητές (Adúriz-Βravo & Izquierdo-Αymerich, 2004; Adúriz-Bravo &
Izquierdo-Aymerich, 2009) Ερευνητές και εκπαιδευτικοί τονίζουν τα πλεονεκτήματα που
έχει μια τέτοιου είδους προσέγγιση σχετικά με την επιστήμη, ως διαδικασία (Hottecke,
2000; Matthews, 1994), για την προώθηση της εννοιολογικής αλλαγής και την βαθύτερη
κατανόηση των επιστημονικών ιδεών (Dedes & Ravanis, 2009; Dedes, 2005; Galili &
Hazan, 2001; Nersessian, 2009; Seroglou, Koumaras, & Tselfes, 1998), για την
υποστήριξη της μάθησης για τη φύση της επιστήμης (Irwin, 2000; Kokkotas, Piliouras,
Malamitsa, & Stamoulis, 2008, 2009; Paraskevopoulou & Koliopoulos, 2011; Κουλαϊδής,
Αποστόλου, & Καμπουράκης, 2008), για την προαγωγή της δημόσιας κατανόησης της
επιστήμης (DeBoer, 2011) καθώς και για την ανάπτυξη θετικής στάσης των μαθητών
απέναντι στις Φ.Ε. (Kokkotas et al., 2009).
Έρευνες δείχνουν ότι η κατανόηση της έννοιας των δυναμικών γραμμών όπως
διατυπώθηκε από τον Faraday δεν είναι εύκολος στόχος. Πολλές και διαφορετικές
προσεγγίσεις συμφωνούν στη δυσκολία της κατανόησης της έννοιας του πεδίου από τους
μαθητές ακόμα και μεγαλύτερης ηλικίας (Galili, 1995; Pocovi & Finley, 2002; Scaife &
Heckler, 2010; Zuza, Almudí, Leniz, & Guisasola, 2014).
Οι θρησκευτικές αντιλήψεις του Faraday
Πολλές φορές οι θρησκευτικές πεποιθήσεις μεγάλων αντρών στην ιστορία της
ανθρωπότητας τους οδήγησαν σε καθοριστικές επιλογές. Οι προσωπικές θρησκευτικές
πεποιθήσεις του Καρτέσιου και του Νεύτωνα αντανακλώνται στη διατύπωση των θεωριών
τους (Galili, 2011). Οι θρησκευτικές πεποιθήσεις του Faraday τον οδήγησαν στη σύλληψη
της ιδέας των δυναμικών γραμμών και του πεδίου. Το πεδίο ως έννοια δεν διδάσκεται
στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, εντούτοις η εννοιολογική προσέγγιση πραγματοποιείται
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μέσω της διδασκαλίας του πειράματος του Oersted, της κίνησης του ηλεκτροκινητήρα και
τη παραγωγής του ηλεκτρικού ρεύματος.
Στη μελέτη μας εστιάζουμε στη χρήση των θρησκευτικών πεποιθήσεων του Faraday στη
σύλληψη της κίνησης του ηλεκτρικού κινητήρα. Όταν, λοιπόν, ο Faraday μελετούσε τα
ηλεκτρομαγνητικά φαινόμενα η κυρίαρχη άποψη της επιστημονικής σκέψης βρισκόταν
κάτω από τη γραμμική αντίληψη της δράσης από απόσταση. Ο Faraday ήταν μέλος μιας
ομάδας προτεσταντών με πολύ συγκεκριμένες κοσμοθεωρίες, που αποκαλούνταν
Σαντεμανίτες, από το όνομα του Ρόμπερτ Σάντεμαν, ο οποίος είχε εισάγει την αίρεση στην
Αγγλία. Υπήρξε έντονα θρήσκος και παρέμεινε πιστός σε όλη του τη ζωή και για πολλά
χρόνια ήταν πρεσβύτερος. Προφανώς η θρησκεία αποτελούσε σημαντικό κομμάτι της
ζωής του και αρκετοί από τους πιο στενούς του φίλους ανήκαν στην ίδια αίρεση
(Bevilacqua & Falomo-Bernarduzzi, 2009; Segrè, 2001).Οι Σαντεμανιστές πίστευαν κατά
γράμμα στα λεγόμενα της Βίβλου και προσπαθούσαν να αναβιώσουν την αίσθηση της
αγάπης και της ενότητας που χαρακτήριζε την πρωταρχική Χριστιανική Εκκλησία.
Οι Σαντεμανίτες θεωρούσαν τους αριθμούς θεϊκές εκδηλώσεις. Το εκκλησίασμα μάλιστα
καθόταν σε καθίσματα τα οποία ορίζονταν με κλήρωση. Επηρεασμένος από την
θρησκευτική ιδεολογία των σαντεμανιστών ο Faraday, αν και ήταν δύσπιστος για τη χρήση
των μαθηματικών ως ένα αφηρημένο αναλυτικό εργαλείο, δεν ήταν αντίθετος με τη χρήση
των αριθμών. Ο Faraday αποδεχόταν την μαθηματική παράσταση των μεγεθών των
φυσικών ποσοτήτων και την ποσοτικοποίηση των δυνάμεων (Brooke & Cantor, 1998). Ο
Faraday όμως δεν εμπιστευόταν κάθε προσπάθεια μαθηματικοποίησης των φυσικών
σχέσεων και μεγεθών διότι αυτό θα μπορούσε να εκληφθεί ως παρέμβαση στο έργο του
Θεού (Wallace & Gruber, 1989). Από την άλλη πλευρά, μπορούμε να δούμε, για
παράδειγμα, στο «νόμο του Faraday», την ακριβή ποσοτική σχέση μεταξύ της ποσότητας
της ηλεκτρικής ενέργειας και της ποσότητας της χημικής ουσίας που μεταβάλλεται με την
ηλεκτρόλυση. Από τη στιγμή που ήταν σε θέση να ποσοτικοποιήσει τις σχέσεις, ο Faraday
αισθάνθηκε πιο άνετα στην ανάπτυξη της έννοιας των δυναμικών γραμμών (Wallace &
Gruber, 1989).Η άποψη ότι η επιστημονική «ιδιοφυΐα» δημιουργεί σε ένα αποστειρωμένο
περιβάλλον είναι ένας μύθος (Nersessian, 2009). Ο Faraday ήταν ένας πειθαρχημένος
πιστός και ολόκληρη η ζωή του ήταν σύμφωνη με τον ηθικό θρησκευτικό νόμο. Το όραμά
του για την επιστήμη μεταφέρθηκε από την κοινωνική φιλοσοφία των Σαντεμανιστών κατά
την οποία ο επιστήμονας θα έπρεπε να δρα για το κοινωνικό καλό, απαλλαγμένος από
προσωπικά συμφέροντα και φιλοδοξίες (Brooke & Cantor, 1998).
Η αμφισβήτηση από τη μια πλευρά της νευτώνειας γραμμικής αντίληψης της δράσης από
απόσταση και της ποσοτικοποίησης των φυσικών μεγεθών και σχέσεων από την άλλη
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έπαιξαν αποφασιστικό ρόλο στην ειδική μορφή της έννοιας των δυναμικών γραμμών και
του πεδίου που ανάπτυξε. Η γενική θρησκευτική άποψη για την κυκλικότητα που επικρατεί
στη ζωή, οι ιδέες για τον αέναο στροβιλισμό του σύμπαντος και για την «ενότητα της
φύσης» οδήγησε τον Faraday να ξεπεράσει τη νευτώνεια γραμμική αντίληψη της δράσης
από απόσταση και τη δυσκολία της ενότητας όλων των φυσικών δυνάμεων που
επικρατούσε στην επιστημονική κοινότητα και να αποδεχτεί την αλληλεπίδραση όλων των
δυνάμεων – ηλεκτρικές, μαγνητικές, χημικές και βαρυτικές (Levere, 1968; Nersessian,
2009).
Διδασκαλία του ηλεκτρικού κινητήρα
Στην παρούσα εργασία επικαλούμαστε τις θρησκευτικές αντιλήψεις του Faraday για να
διαμορφώσουμε μια διδακτική προσέγγιση για τη διδασκαλία του ηλεκτρικού κινητήρα στο
δημοτικό σχολείο. Η άποψη του Faraday για ένα στρόβιλο αόρατων κυκλικών γραμμών να
στριφογυρίζει γύρω από ένα μαγνήτη βοηθά τους μαθητές να ξεφύγουν οι ίδιοι από τη
γραμμική δράση από απόσταση και να φανταστούν την καμπυλότητα των δυναμικών
γραμμών. Οι μαθητές συμμετέχουν ως δρώντα υποκείμενα ταυτόχρονα σε δύο βασικές
δραστηριότητες συγκροτώντας ένα σύστημα δραστηριοτήτωνi: στην πρώτη δραστηριότητα
οι θρησκευτικές αντιλήψεις του Faraday, ως διαμεσολαβητικό εργαλείο σύμφωνα με την
κοινωνικοπολιτισμική θεωρία της δραστηριότητας (CHAT), προσανατολίζει τους μαθητές
στο στόχο που είναι η ακτινική γεωμετρική παράσταση των δυναμικών γραμμών του
μαγνητικού πεδίου. Η δεύτερη δραστηριότητα προσανατολίζεται προς το αντικείμενο της
διδασκαλίας/δραστηριότητας από τη συνεργατική μάθηση με τη βοήθεια του υπολογιστή
με στόχο την παραγωγή κίνησης του ρευματοφόρου αγωγού όταν βρίσκεται στην επιρροή
του

μαγνητικού

πεδίου.

Η

κάθε

μια

δραστηριότητα

του

συστήματος

παράγει

αποτελέσματα, η τομή των οποίων αποτελεί την έκβαση του συστήματος και την γνωστική
ανάπτυξη της έννοιας του ηλεκτρομαγνητισμού και της χρήσης από τους μαθητές στην
καθημερινότητάς τους.
ΗΥ, προσομοιώσεις,
ηλεκτρονικά φύλλα εργασίας

ΙΦΦΕ
Εργαλείο

Κοινότητα

Εργαλείο

Αποτελέσματα

Αντικείμενο

Αντικείμενο

Υποκείμενο

Κανόνες

Αποτελέσματα

Καταμερισμός
εργασίας

Κανόνες
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Υποκείμενο

Καταμερισμός
Κοινότητα εργασίας

Σχήμα 1. Σύστημα δραστηριοτήτων της διδασκαλίας του ηλεκτρικού κινητήρα.

Από την ανάλυση του βίντεο της διδασκαλίας φαίνεται ότι στη δραστηριότητα αυτή οι
μαθητές αφιέρωσαν τον περισσότερο χρόνο της διδασκαλίας. Δαπανήθηκαν 18΄, σχεδόν
το

35%

του

συνολικού

χρόνου

της

δραστηριότητας

για

την

κατασκευή

του

ηλεκτροκινητήρα. Η έννοια του πεδίου αρχίζει να δείχνει σημάδια διαμόρφωσης χωρίς
όμως να έχει αναφερθεί από το δάσκαλο omada6_ St2: «ασκείται στη βελόνα μαγνητική
δύναμη». Οι μαθητές παρακολουθούν προσομοίωση στον υπολογιστή με το μοντέλο του
κινητήρα του Faraday, κάνουν άμεσα και γρήγορα την περιγραφή του omada2_st2: «Όταν
κλείνουμε το κύκλωμα: το καλώδιο που κρέμεται περιστρέφεται. Όταν το κύκλωμα είναι
ανοικτό μένει ακίνητο», και στη συνέχεια κατασκευάζουν μόνοι τους με απλά υλικά ένα
μοντέλο ηλεκτρικού κινητήρα, omada1_st2: «σε δύο στηρίγματα τοποθετούμε ένα πηνίο και
ενώνουμε τα στηρίγματα με τους πόλους της μπαταρίας και όταν πλησιάζουμε ένα μαγνήτη
το πηνίο αρχίζει να περιστρέφεται». Η πειραματική απόδειξη της ορθότητας της σκέψης
του Faradayμε την αμφισβήτηση της νευτώνειας γραμμικής αντίληψης της δράσης από
απόσταση βοηθά τους μαθητές να στηρίξουν τη δική τους άποψη. Το μοντέλο της
προσομοίωσης και οι θρησκευτικές πεποιθήσεις του Faraday για την αέναη κίνηση
στροβίλων γίνεται το παράδειγμά τους, επιλύοντας τυχόν απορίες και προβλήματα που
συναντούν κατά τη διάρκεια της κατασκευής του ηλεκτρικού κινητήρα. Αυτή η προσέγγιση
τοποθετεί τους μαθητές σε μια θέση, όπου θα είναι ικανοί να επεκτείνουν τις γνώσεις και
τις ικανότητές τους προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, η οποία βοηθά στην επίλυση του
προβλήματος. Αποκτούν έτσι μια μεθοδολογική εκτίμηση της δουλειάς της δικής τους αλλά
και του Faraday που έφτασε στη μεγάλη αυτή ανακάλυψη.
Συζήτηση - Συμπεράσματα
Από τη μελέτη των βιντεοσκοπημένων διδασκαλιών διαπιστώνεται ότι μέσω της
κοινωνικής αλληλεπίδρασης και των διαλόγων που αναπτύσσονται με αφορμή το εργαλείο
(στοιχεία από την ΙΦΦΕ σε υπολογιστικό περιβάλλον) οι μαθητές καταφέρνουν να
ξεπερνούν τα εμπόδια και να δημιουργούν αναπαραστάσεις ικανές να ερμηνεύσουν τελικά
τα φαινόμενα. Οι μαθητές: Συνεργάστηκαν στην εκτέλεση της δραστηριότητας,
παρατήρησαν («Όταν κλείνουμε το κύκλωμα: το καλώδιο που κρέμεται .... περιστρέφεται
γύρω από το μαγνήτη. Όταν το κύκλωμα είναι ανοικτό, το καλώδιο μένει ακίνητο»),
συζήτησαν μεταξύ τους, Έκαναν γενικεύσεις («Συμπεραίνουμε ότι, έτσι φτιάχνουμε έναν
ηλεκτροκινητήρα»).
Η χρήση της ΙΦΦΕ σε υπολογιστικό περιβάλλον στη διδασκαλία τους συμβάλλει στην
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διαφοροποίηση του παραδοσιακού μοντέλου διδασκαλίας προς ένα πιο σύγχρονο μοντέλο
συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ των μαθητών και μεταξύ μαθητών και δασκάλου,
καθώς στις συζητήσεις χρησιμοποιούν μια πιο απλή γλώσσα που είναι κοντύτερα στην
καθημερινή γλώσσα που χρησιμοποιούν οι μαθητές. Οι μαθητές αναπτύσσουν
πρωτοβουλίες, περισσότερη κοινωνικότητα, συμμετέχουν πιο δημιουργικά και με αυξημένο
ενδιαφέρον.
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Απόσπασμα από το Φύλλο εργασίας
ΒΗΜΑ 2
Το καλοκαίρι του 1831 όμως όλα άλλαξαν.
Ο Φαραντέι στήριξε ένα μαγνήτη. Με αφετηρία τις θρησκευτικές του αντιλήψεις,
φαντάστηκε ένα στρόβιλο αόρατων κυκλικών γραμμών να στριφογυρίζει γύρω από
αυτόν. Εάν είχε δίκιο, τότε ένα χαλαρά κρεμασμένο σύρμα θα μπορούσε να τραβηχτεί,
παγιδευμένο σ' αυτούς τους μυστικιστικούς κύκλους, όπως ένα πλοιάριο παγιδεύεται σε μια
δίνη. Έφτιαξε έτσι ένα κύκλωμα στο οποίο ένας μεταλλικός αγωγός ήταν μέσα σε υδράργυρο
ώστε να μπορεί εύκολα να κινείται. Όταν λοιπόν έκλεισε το κύκλωμα παρατήρησε με έκπληξη
ότι …

Παρατηρούμε το μοντέλο του πειράματος του
Faraday
http://www.magnet.fsu.edu/education/tutorials/java/fara
daymotor/index.html
Ποια

ήταν

η

παρατήρηση

του

Faraday;

_________________________________________

ΒΗΜΑ 3
Πώς θα μπορούσαμε να κάνουμε έναν αγωγό να περιστρέφεται χωρίς να χρησιμοποιήσουμε
υδράργυρο; Γράφουμε εδώ τη δική μας ιδέα για να φτιάξουμε έναν ηλεκτροκινητήρα:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

i

Φυσικά σύμφωνα με τον Engeström τόσο οι μαθητές όσο και οι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν μέρος ταυτόχρονα

σε πολλές δραστηριότητες με αντικρουόμενα πολλές φορές αντικείμενα-στόχους κατά τη συμμετοχή τους σε
μια μαθησιακή διαδικασία. Μπορούμε να εντοπίσουμε ένα δεύτερο σύστημα δραστηριοτήτων σχετικά με τη
συμμετοχή των «σημαντικών» τρίτων στη μάθηση των μαθητών όπως είναι οι γονείς και τα αδέλφια. Όμως
αυτός ο στόχος ξεφεύγει κατά πολύ από τα όρια της παρούσας μελέτης και γι αυτό δεν λαμβάνεται υπόψη.
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Διδασκαλία και μάθηση της έννοιας της επιστημονικής θεωρίας στο
πλαίσιο

της

Φύσης

της

Επιστήμης:

Η

περίπτωση

της

ηλεκτρομαγνητικής θεωρίας του Maxwell
Κ. Στεφανίδου, Εκπαιδευτικός ΔΕ, Διδάκτορας ΠΤΔΕ, ΕΚΠΑ
Κ. Σκορδούλης, Καθηγητής, ΠΤΔΕ, ΕΚΠΑ
Εισαγωγή – Το πλαίσιο της έρευνας
Τα τελευταία χρόνια υπάρχει ολοένα και περισσότερο ενδιαφέρον για τη Φύση της
Επιστήμης (ΦτΕ) στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήμες (OECD, 2009;
Lederman, 2006; Hipkins et al, 2005; Matthews, 1992; McComas et al 1998; Millar &
Osborne, 1998; AAAS, 1989). Η κεντρική ιδέα είναι ότι αν οι μαθητές κατανοήσουν το πώς
έχει εξελιχθεί η επιστημονική γνώση, και το πώς το ιστορικό, φιλοσοφικό και τεχνολογικό
πλαίσιο επηρεάζει την εξέλιξη της επιστήμης στη συνέχεια θα αποκτήσουν μια πιο
ολοκληρωμένη άποψη για την επιστήμη και κατά συνέπεια θα μπορούν να εμπλακούν
ενεργά στις αντίστοιχες γνωστικές διαδικασίες.
Παρόλο που η φύση των επιστημονικών θεωριών βρίσκεται στον πυρήνα της ΦτΕ, συχνά
δε δίνεται η απαιτούμενη σημασία σε επίπεδο αναλυτικών προγραμμάτων αλλά και
διδασκαλίας (McComas, 2004). Ταυτόχρονα φοιτητές αλλά και δάσκαλοι των φυσικών
επιστημών παρουσιάζουν ιδιαίτερες δυσκολίες στην κατανόηση της έννοιας της θεωρίας
καθώς και στη σχέση της με συναφείς όρους όπως ο νόμος και το μοντέλο (Lederman,
1992).
Με βάση τα παραπάνω υπάρχει ανάγκη ενός σαφούς προσανατολισμού για το
περιεχόμενο με το οποίο πρέπει να εξοικειωθούν οι μαθητές, φοιτητές και δάσκαλοι σε ότι
αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα της ΦτΕ. Η Ιστορία των Φυσικών Επιστημών (ΙΦΕ)
αποτελεί κατάλληλο πλαίσιο για τη διδασκαλία και μάθηση της ΦτΕ (Klopfer & Cooley
1963, Solomon et al 1992, Irwin 2000). Με βάση αυτή τη παραδοχή η Ηλεκτρομαγνητική
Θεωρία (Η/Μ) του Maxwell επιλέχθηκε ως μελέτη περίπτωσης για την κατανόηση της
έννοιας της επιστημονικής θεωρίας.
Σκοπός της έρευνας
Η παρούσα εργασία είναι μέρος μιας ευρύτερης εκπαιδευτικής έρευνας στην οποία
διερευνάται κατά πόσο οι φοιτητές του παιδαγωγικού τμήματος μπορούν να οικοδομήσουν
μια επιστημονικά αποδεκτή άποψη για το νόμο, την θεωρία, το μοντέλο και τις μεταξύ τους
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σχέσεις. Στο άρθρο αυτό αναλύεται η έννοια της επιστημονικής θεωρίας. Συγκεκριμένα τα
ερευνητικά ερωτήματα είναι τα εξής:
- Σε ποιο βαθμό μπορούν οι φοιτητές του παιδαγωγικού τμήματος να οικοδομήσουν μια
επιστημονικά αποδεκτή άποψη σχετικά με την έννοια της επιστημονικής θεωρίας;
- Ποιες είναι οι διαδικασίες διδασκαλίας και μάθησης των φοιτητών του παιδαγωγικού
τμήματος σχετικά με την έννοια της επιστημονικής θεωρίας;
- Ποιες είναι οι δυσκολίες που συναντούν οι φοιτητές κατά την διαπραγμάτευση εννοιών
αυτών;
Μεθοδολογία της Έρευνας
Στην παρούσα εργασία υιοθετήθηκαν οι βασικές αρχές της μάθησης μέσω εννοιολογικής
αλλαγής, για το σχεδιασμό και διεξαγωγή της έρευνας. Η συλλογή των δεδομένων έγινε με
τη μέθοδο του Διδακτικού Πειράματος (Teaching Experiment Method) (Komorek & Duit,
2004). Στην έρευνα συμμετείχαν εθελοντικά τριάντα εννέα (39) τριτοετείς φοιτήτριες και
φοιτητές του ΠΤΔΕ/ΕΚΠΑ (11 ομάδες των 3-4 φοιτητών), που είχαν παρακολουθήσει
μαθήματα και εργαστήρια Φυσικής αλλά δεν είχαν παρακολουθήσει Επιστημολογία
Φυσικών Επιστημών ή κάτι συναφές.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο Εργαστήριο Διδακτικής, Επιστημολογίας Φυσικών
Επιστημών και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, του ΠΤΔΕ/ΕΚΠΑ, και τα εργαλεία φαίνονται
παρακάτω.
Συνέντευξη: Συζήτηση με χαρακτηριστικά ημιδομημένης συνέντευξης σχετικά με τις
επιστημονικές θεωρίες. Οι συνεντεύξεις μαγνητοσκοπήθηκαν.
Φύλλο «εργασίας»: Περιείχε εικόνες και μικρά αποσπάσματα από την εργασία του
Maxwell «Treatise on Electricity and Magnetism» (1873).
Ατομικά ερωτηματολόγια (pre και post-test).
Διδακτική πορεία
Ο διδακτικός στόχος της έρευνας είναι οι φοιτητές να οικοδομήσουν την έννοια της
θεωρίας και συγκεκριμένα να καταλήξουν στην εξής διατύπωση:
«Οι επιστημονικές θεωρίες είναι σύνολα αρχών ή και υποθέσεων που υποστηρίζονται
από πολλές και ποικίλες παρατηρήσεις και οδηγούν στην εξήγηση και στην πρόβλεψη
νέων φαινομένων (McComas, 2003, 148; Holton & Brush, 2001, 35)». Η διδακτική
ακολουθία σχεδιάστηκε με βάση τη μέθοδο του Διδακτικού Πειράματος και περιλαμβάνει
τα εξής βήματα:
1ο Βήμα: Διερεύνηση αρχικών γνώσεων και διατύπωση πρόβλεψης
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2ο Βήμα: «Μελέτη» των εξισώσεων Maxwell σε ποιοτική μορφή για περαιτέρω διατύπωση
απόψεων σχετικά με τη θεωρία.
3ο Βήμα: «Μελέτη» ιστορικών κειμένων – Η θεωρία βασίζεται σε πολλές και ποικίλες
παρατηρήσεις.
4ο Βήμα: «Μελέτη» ιστορικού κειμένου – Ο εξηγητικός και προβλεπτικός ρόλος της
θεωρίας.
5ο Βήμα: Διατύπωση συμπεράσματος.
Ανάλυση
Εξαιτίας της διερευνητικής φύσης της εργασίας χρησιμοποιήθηκαν ποιοτικές μέθοδοι
ανάλυσης περιεχομένου (Mayring 2000, Erickson 1998). Σε ότι αφορά τα δεδομένα των
ερωτηματολογίων, ακολουθήθηκε η μέθοδος της αναλυτικής επαγωγής (analytical
induction) καταλήγοντας σε κάποιες κύριες κατηγορίες απαντήσεων.
Σε ότι αφορά τις συνεντεύξεις, απομαγνητοφωνήθηκαν και έγινε προσπάθεια χωρισμού
τους σε βήματα που αντιστοιχούν στις φάσεις του διδακτικού πειράματος. Για κάθε φάση,
σημειώθηκαν τα επιχειρήματα των φοιτητών, οι δυσκολίες τους, ο τρόπος που
αντιμετωπίστηκαν αυτές καθώς και το συμπέρασμα που κατέληξαν. Στη συνέχεια
κατηγοριοποιήθηκαν και έγινε μια προσπάθεια περιγραφής της πορείας μάθησης των
φοιτητών.
Αποτελέσματα
Από την επεξεργασία των ερωτηματολογίων που δόθηκαν πριν και μετά την έρευνα
προκύπτουν τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα.
Pre-test

Post-test

-

32

Ταυτολογία

19

-

Αποτέλεσμα

14

7

Εξήγηση

6

-

Σύνολο Φοιτητών

39

39

Ολοκληρωμένη απάντηση

Επιστημονικής Μεθόδου

Από την ανάλυση των συνεντεύξεων προέκυψε η παρακάτω μαθησιακή πορεία:
Αρχικές Ιδέες: Ενώ οι φοιτητές στο pre-test θεωρούν την επιστημονική θεωρία ως το
προϊόν της επιστημονικής έρευνας και ως εκ τούτου πειραματικά «αποδεδειγμένη», στη
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διάρκεια της προφορικής ανάδειξης απόψεων εκφράζουν έντονα την άποψη ότι η θεωρία
δεν είναι πάντα επιβεβαιωμένη πειραματικά και άρα αβέβαια. Έτσι την αντιπαραβάλουν με
το νόμο ως λιγότερο σίγουρη και λιγότερο έγκυρη. Οι δύο αντικρουόμενες ιδέες
συνυπάρχουν.
1ο Βήμα: Οι φοιτητές αρχικά ταυτίζουν την επιστημονική θεωρία με το αποτέλεσμα της
επιστημονικής έρευνας. Συγκεκριμένα μοιράζονται σε αυτούς που θεωρούν ότι οι θεωρίες
για να είναι επιστημονικές θα πρέπει να είναι πειραματικά «αποδεδειγμένες» και σε αυτούς
που θεωρούν ότι οι θεωρίες, αν και προϊόν επιστημονικής έρευνας, δεν είναι απαραίτητα
επιβεβαιωμένες. Οι φοιτητές που έχουν αυτό το τελευταίο σκεπτικό εκφράζουν την
αντίληψη ότι οι θεωρίες είναι νόμοι που δεν έχουν ακόμη αποδειχθεί.
2ο Βήμα: Κατά την παρατήρηση των εξισώσεων Maxwell οι φοιτητές είχαν την ευκαιρία να
εντοπίσουν κάποια χαρακτηριστικά της επιστημονικής θεωρίας που δεν είχαν αρχικά
αναφέρει στις απαντήσεις τους. Έτσι, μπόρεσαν να εντοπίσουν το στοιχείο της σύνδεσης,
ότι δηλαδή μια επιστημονική θεωρία συνδέει ήδη γνωστούς νόμους και πειράματα.
3ο Βήμα: Κατά την επεξεργασία των επιλεγμένων ιστορικών κειμένων και σχετική
συζήτηση οι φοιτητές διαπίστωσαν ότι η θεωρία βασίζεται σε πολλές και ποικίλες
παρατηρήσεις. Οι φοιτητές συνειδητοποίησαν ότι ο νόμος του Faraday για την
ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, αλλά και το φαινόμενο Oersted για την εκτροπή μαγνητικής
βελόνας γύρω από ρευματοφόρο αγωγό προϋπήρχαν της θεωρίας του Maxwell. Έτσι,
διατύπωσαν την άποψη ότι ο Maxwell βασίστηκε σε αυτά τα πειράματα για να
διαμορφώσει τη θεωρία του, και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι θεωρίες γενικότερα
στηρίζονται σε πολλές και ποικίλες παρατηρήσεις.
4ο Βήμα: Κατά την παρατήρηση και επεξεργασία επόμενου αποσπάσματος από τα γραπτά
του Maxwell οι φοιτητές συμπεριέλαβαν στις περιγραφές τους τον εξηγητικό ρόλο της
θεωρίας. Με αφορμή τα γραπτά του Maxwell οι φοιτητές εντόπισαν σχετικά εύκολα ότι ο
επιστήμονας είχε σκοπό να εξηγήσει τα ηλεκτρομαγνητικά φαινόμενα.
Το χαρακτηριστικό της θεωρίας να προβλέπει νέα φαινόμενα δυσκόλεψε περισσότερο
τους φοιτητές. Από τις απαντήσεις των φοιτητών φαίνεται πως η δυσκολία αυτή σχετίζεται
με την άποψη που αναφέρθηκε παραπάνω ότι η θεωρία για να είναι επιστημονική θα
πρέπει να είναι πειραματικά «αποδεδειγμένη». Συζητήθηκε το γεγονός, με αφορμή σχετικό
απόσπασμα, ότι ο Maxwell κατέληξε στην υπόθεση ότι το φως είναι Η/Μ κύμα όχι
πειραματικά αλλά μέσω της μαθηματικής σκέψης. Έτσι, οι φοιτητές σταδιακά διαπίστωσαν
ότι οι επιστημονικές θεωρίες, όχι μόνο εξηγούν, αλλά δημιουργούν και περαιτέρω
προβληματισμό, που συχνά αποβαίνει γόνιμος οδηγώντας σε περαιτέρω υποθέσεις.
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5ο Βήμα: Οι φοιτητές έχοντας επεξεργαστεί στοιχεία της θεωρίας του Maxwell,
διατυπώνουν το γενικότερο συμπέρασμα για τα χαρακτηριστικά της επιστημονικής
θεωρίας.
Συμπεράσματα – Συζήτηση
Συμπερασματικά φαίνεται ότι οι φοιτητές του ΠΤΔΕ μπορούν να κατανοήσουν τα βασικά
χαρακτηριστικά των θεωριών στο πλαίσιο της ΦτΕ, μέσα από ένα ιστορικό παράδειγμα,
αυτό της Η/Μ θεωρίας του Maxwell.
Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν φαίνεται ότι διατρέχουν όλη την άποψή τους για την
επιστημονική γνώση και σχετίζονται μεταξύ τους. Έτσι, συνδέουν την επιστημονική γνώση
με τον απόλυτο χαρακτήρα των νόμων και την πειραματική «απόδειξη» των θεωριών, και
όχι με μια διαδικασία συνεχούς ανατροφοδότησης και συμπλήρωσης προηγούμενων
εννοιών, που βασίζεται όχι μόνο στο πείραμα αλλά και στη θεωρητική – μαθηματική σκέψη
και μοντελοποίηση. Μέσω του σχεδιασμού κατάλληλου υλικού, που προερχόταν από την
ιστορία του ηλεκτρομαγνητισμού, καταφέρνουν να ακολουθήσουν συγκεκριμένη διδακτική
πορεία και να ξεπεράσουν σε ικανοποιητικό βαθμό τις δυσκολίες τους, καταλήγοντας στην
οικοδόμηση της έννοιας της θεωρίας στο πλαίσιο της ΦτΕ.
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Αιτιακοί κανόνες: Τι μπορεί να κρύβεται πίσω από τις εναλλακτικές
ιδέες των μαθητών μας;
Π. Τσακμάκη, Εκπαιδευτικός ΔΕ, Υπ. διδάκτορας, ΠΤΔΕ, Α.Π. Θεσσαλονίκης
Π. Κουμαράς, Καθηγητής, ΠΤΔΕ., Α.Π. Θεσσαλονίκης
Εισαγωγή
Στις δεκαετίες του ΄80 και του ΄90 υπήρξε έντονο ενδιαφέρον των ερευνητών της
διδακτικής της Φυσικής για την καταγραφή των ιδεών που χρησιμοποιούν οι μαθητές για
την ερμηνεία και πρόβλεψη φυσικών φαινομένων, με αποτέλεσμα τη συσσώρευση
πλήθους ιδεών από τις περισσότερες θεματικές περιοχές της Φυσικής. Για να
κατανοηθούν οι ιδέες αυτές και να προταθούν διδακτικές στρατηγικές με στόχο την επιτυχή
“αντιμετώπισή” τους αναζητήθηκαν από νωρίς κοινά γενεσιουργά νοητικά σχήματα που
βρίσκονται ενδεχομένως πίσω από αυτές.
Το 1980 οι Lakoff και Johnsson (1980) πρότειναν ένα μοντέλο αιτιότητας (experiential
gestalt of causation) ως κατάλληλο για κοινό ερμηνευτικό νοητικό σχήμα ιδεών των
μαθητών. Ο Anderson (1986) αξιοποίησε αυτό το μοντέλο, και επεκτείνοντάς το επιχείρησε
να εξηγήσει μια σειρά από καταγεγραμμένες ιδέες των μαθητών. Στον πυρήνα αυτού του
μοντέλου υπάρχει κάποιος που δρα, είτε άμεσα είτε με τη βοήθεια κάποιου
διαμεσολαβητή, και κάποιος που είναι ο αποδέκτης της δράσης.
Η Rozier (1988) πρότεινε ως τρόπο ενοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας στο
χώρο των ιδεών των μαθητών το μοντέλο του γραμμικού αιτιακού συλλογισμού. Η
κεντρική ιδέα του είναι η απλή αρχή: μία αιτία, ένα αποτέλεσμα. Αυτή η αρχή οδηγεί σε
αιτιακό συλλογισμό με μορφή χρονικής αλυσίδας, όπου το αποτέλεσμα μίας αιτίας
λειτουργεί στη συνέχεια ως αιτία που παράγει ένα άλλο αποτέλεσμα κ.ο.κ.. Η Rozier
χρησιμοποίησε το μοντέλο της για να ερμηνεύσει εκ νέου αποτελέσματα της Viennot
(1979) σχετικά με την «εφαρμογή δύναμης», του Closset (1984) σχετικά με τον
«ακολουθιακό συλλογισμό» και της Maurines (1986) σχετικά με το «συσχετιστικό
συλλογισμό» .
Τα τελευταία χρόνια οι απόπειρες κοινής διαχείρισης και ερμηνείας των εναλλακτικών
ιδεών των παιδιών έχουν ατονήσει. Επαναφέρουμε το θέμα διότι θεωρούμε ότι ο
εντοπισμός και η ανάδειξη συγκεκριμένων αιτιακών “κανόνων” που ενδεχομένως
χρησιμοποιούν οι μαθητές, και οι οποίοι σχηματοποιούνται και ενδυναμώνονται από τις
καθημερινές τους εμπειρίες, θα μπορούσε να οδηγήσει στην ανάπτυξη συγκεκριμένων
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διδακτικών προτάσεων. Ζητούμενα για τους “κανόνες” αυτούς είναι: αφενός να είναι σαφείς
ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση καταγραμμένων ιδεών των
μαθητών και αφετέρου να είναι αρκετά γενικοί ώστε να μπορούν να εφαρμοστούν σε
πολλές θεματικές περιοχές της Φυσικής.
Στην παρούσα εργασία θα εξετάσουμε αρχικά τη δυνατότητα του αιτιακού κανόνα “το αίτιο
συνδέεται με αυτόν που δρα και το αποτέλεσμα με τον αποδέκτη της δράσης” να
ερμηνεύσει το γεγονός ότι μαθητές και φοιτητές χρησιμοποιούν δυο έννοιες, τη θερμότητα
και το κρύο, για να ερμηνεύσουν φαινόμενα θερμικής ισορροπίας, τη στιγμή που η Φυσική
απαιτεί μία μόνο έννοια, τη θερμότητα. Στη συνέχεια θα δείξουμε, ότι ο ίδιος “κανόνας”
φαίνεται να περιγράφει τον τρόπο σκέψης των επιστημόνων του 17ου αιώνα για τα ίδια
φαινόμενα, δικαιώνοντας όσους υποστηρίζουν ότι οι πρώτοι επιστήμονες και οι σημερινοί
φοιτητές και μαθητές μοιράζονται κοινούς τρόπους αιτιακής διαχείρισης των φυσικών
φαινομένων (McCloskey and Kargon, 1988).
Οι ιδέες των μαθητών για φαινόμενα θερμικής ισορροπίας και η ερμηνεία τους
Πλήθος ερευνών που αφορούν τις ιδέες των μαθητών για τη θερμότητα αποκαλύπτουν ότι
συνήθως οι μαθητές του Δημοτικού και του Γυμνασίου, θεωρούν το θερμό και το ψυχρό
ως διαφορετικές οντότητες οι οποίες εκπέμπονται από τα θερμά ή ψυχρά σώματα
αντίστοιχα (Wiser 1986; Kesidou & Duit 1993; Driver et al., 1998, σελ. 252; Σκουμιός και
Χατζηνικήτα, 2000). Αντίστοιχες απόψεις για την ψύξη και θέρμανση των σωμάτων έχουν
καταγραφεί σε φοιτητές: το 76% των φοιτητών, από ένα δείγμα 105 φοιτητών του Π.Τ.Δ.Ε.
του Α.Π.Θ., απαντώντας στην ερώτηση «πιάνω σφιχτά με τα χέρια μου ένα ποτήρι με κρύο
νερό, νοιώθω τα χέρια μου να κρυώνουν, πώς γίνεται αυτό;», αποδίδουν την ψύξη των
χεριών τους στο ποτήρι: κάτι από το ποτήρι μεταφέρεται στα χέρια και αυτά κρυώνουν.
Στην αντίστοιχη ερώτηση «πιάνω σφιχτά με τα χέρια μου ένα ποτήρι με ζεστό νερό,
νοιώθω τα χέρια μου να ζεσταίνονται, πώς γίνεται αυτό;», αποδίδουν τη θέρμανση των
χεριών τους επίσης στο ποτήρι: κάτι από το ποτήρι μεταφέρεται στα χέρια και αυτά
ζεσταίνονται (Καρύδας & Κουμαράς, 2000). Αντίστοιχες απόψεις για την ψύξη και
θέρμανση των σωμάτων έχουν καταγραφεί σε φοιτητές του Π.Τ.Δ.Ε. του Ε.Κ.Π.Α. από τον
Καρανίκα (1996, σσ. 234-242) όταν τους ζητείται να εξηγήσουν τη θέρμανση σώματος από
το ηλεκτρικό μάτι της κουζίνας και όταν τους ζητείται να εξηγήσουν την ψύξη σώματος στο
ψυγείο.
Πώς μπορεί ο αιτιακός «κανόνας» που διατυπώθηκε παραπάνω να ερμηνεύσει τις
απόψεις αυτές μαθητών και φοιτητών; Το 68% από 132 φοιτητές του Π.Τ.Δ.Ε. στο Α.Π.Θ.
απαντώντας στο ερώτημα γιατί αν κάποιος ακουμπήσει τα κρύα του χέρια στο ζεστό του
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πρόσωπο, τότε το πρόσωπό του κρυώνει ενώ τα χέρια του ζεσταίνονται, απαντούν ότι: α)
“το πρόσωπο κρυώνει γιατί παίρνει κρύο από τα χέρια” και β) “τα χέρια ζεσταίνονται γιατί
παίρνουν κάτι [θερμότητα, ζέστη, ενέργεια] από το πρόσωπο” (Κουμαράς, 2014). Σύμφωνα
με τον παραπάνω αιτιακό “κανόνα”, ρωτώντας τους φοιτητές “γιατί το πρόσωπο κρυώνει”,
τους υποδεικνύεται πως το αποτέλεσμα είναι στο πρόσωπο, οπότε αυτό είναι ο
αποδέκτης. Τότε, αυτός που δρα είναι κάποιος άλλος: τα χέρια. Αυτός που δρα (τα χέρια)
κάτι δίνει για να προκαλέσει το αποτέλεσμα στον αποδέκτη (το πρόσωπο), και προφανώς
δίνει ό,τι έχει, άρα του “δίνει κρύο”. Ρωτώντας “γιατί τα χέρια ζεσταίνονται”, τους
υποδεικνύεται ότι το αποτέλεσμα είναι στα χέρια, οπότε αυτά είναι τώρα ο αποδέκτης.
Τότε, αυτός που δρα είναι κάποιος άλλος: το πρόσωπο. Αυτός που δρα κάτι δίνει για να
προκαλέσει το αποτέλεσμα στον αποδέκτη, και προφανώς δίνει ό,τι έχει άρα του δίνει
“θερμότητα”.
Η Φυσική ερμηνεύει την ίδια κατάσταση χρησιμοποιώντας μόνο μία έννοια, τη έννοια της
θερμότητας: το πρόσωπο κρυώνει γιατί δίνει θερμότητα ενώ τα χέρια ζεσταίνονται γιατί
παίρνουν θερμότητα. Υπάρχει μεταφορά θερμότητας μέχρις ότου τα σώματα να
αποκτήσουν την ίδια θερμοκρασία.
Η σύγκριση ανάμεσα στις ερμηνείες των μαθητών/φοιτητών και της Φυσικής δείχνει ότι: η
Φυσική χρησιμοποιεί και στις δυο περιπτώσεις μία μόνο έννοια, τη θερμότητα,
χρησιμοποιεί όμως περισσότερες μεταβλητές αφού χρειάζεται και την έννοια της
θερμοκρασίας. Οι μαθητές και οι φοιτητές από τη δική τους μεριά, φαίνεται ότι μένοντας
συνεπείς στη δομή του συλλογισμού “το αποτέλεσμα συνδέεται με τον αποδέκτη και το
αίτιο με αυτόν που δρα”, κάνουν τη δική τους οικονομία: χρησιμοποιούν μεν δυο έννοιες,
τη θερμότητα και το κρύο εκεί που η Φυσική χρησιμοποιεί μία, αλλά έτσι “σώζουν” το
συλλογιστικό τους “κανόνα” και επιπλέον, δεν χρειάζονται μία δεύτερη μεταβλητή όπως η
Φυσική.

Ο “κανόνας” που στηρίζεται από την καθημερινή αιτιακή σκέψη έρχεται σε

αντιπαράθεση με την οικονομία εννοιών που υπάρχει στη Φυσική και φέρνει στο
προσκήνιο μια ευρέως διαδεδομένη εναλλακτική ιδέα.
Η θερμική ισορροπία κατά τον 17ο αιώνα
Είναι ενδιαφέρον ότι ο παραπάνω αιτιακός “κανόνας”, αλλά και η οικονομία στις
μεταβλητές που αυτός συνεπάγεται, φαίνεται να εμφανίζεται και στην ιστορική πορεία
εξέλιξης της μελέτης των θερμικών φαινομένων. Σε μία εποχή όπου η θερμότητα και η
θερμοκρασία δεν διαχωρίζονται, η ανακάλυψη του θερμομέτρου οδήγησε τους
Πειραματιστές [τα μέλη της Ακαδημίας Πειραμάτων (Accademia del Cimento), που
ιδρύθηκε υπό την επίβλεψη και χορηγία του πρίγκιπα Λεοπόλδου των Μεδίκων στην
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Τοσκάνη τον 17ο αιώνα] σε μία μηχανική περιγραφή των φαινομένων θερμικής
ισορροπίας. Η περιγραφή αυτή φαίνεται να υιοθετεί (Wiser & Carey, 1983) μία αιτιακή
ερμηνεία σε ένα σχήμα της μορφής «δράστης - αποδέκτης» στο οποίο η θερμότητα και το
κρύο «ωθούνταν» στα αντικείμενα.
Έτσι, για τους πειραματιστές η θερμότητα ή το κρύο εκπέμπονταν από θερμές ή κρύες
πηγές αντίστοιχα. Το σώμα που λάμβανε τη θερμότητα ή το κρύο είχε διαφορετική
συμπεριφορά από την πηγή: ήταν παθητικός αποδέκτης όταν το άλλο ήταν ενεργός
εκπομπός. Η οπτική αυτή της πηγής ως εκπομπού απαιτούσε από τους Πειραματιστές να
διαθέτουν δύο ξεχωριστές έννοιες: της θερμότητας και του κρύου. Η ψύξη ερμηνεύονταν
με την εισαγωγή κρύου στον αποδέκτη το οποίο εκπεμπόταν από την πηγή.
Συμπεράσματα
Οι ομοιότητες ανάμεσα στην περιγραφή των Πειραματιστών και την περιγραφή των
σύγχρονων μαθητών και φοιτητών είναι αξιοσημείωτες και ενδεχομένως αναδεικνύουν το
θεμελιώδη ρόλο αιτιακών “κανόνων” που φαίνεται να επιστρατεύονται για την αρχική
τουλάχιστον διαχείριση των φυσικών φαινομένων.
Μολονότι στην εργασία αυτή εστιάσαμε στην εφαρμογή του παραπάνω διατυπωμένου
αιτιακού “κανόνα” στην περιοχή των φαινομένων θερμικής ισορροπίας, ο ίδιος κανόνας
φαίνεται ικανός να περιγράψει εναλλακτικές ιδέες μαθητών και φοιτητών και σε άλλες
θεματικές περιοχές της Φυσικής (Κουμαράς, 2014). Ταυτόχρονα, η διατύπωση ενός
μικρού συνόλου τέτοιων γενικών “κανόνων” (Τσακμάκη και Κουμαράς, 2014) φαίνεται να
υπόσχεται την ικανοποιητική ερμηνεία ενός ακόμη μεγαλύτερου αριθμού εναλλακτικών
ιδεών.
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Θεματική Ενότητα Β
Αναπτυξιακές προτάσεις σχετικές με την εισαγωγή
στοιχείων Ιστορίας και Φιλοσοφίας των φυσικών επιστημών στη
διδασκαλία στην τυπική ή μη τυπική εκπαίδευση των φυσικών
επιστημών καθώς και στα προγράμματα
εκπαίδευσης/επιμόρφωσης εκπαιδευτικών

Η ένταξη της Ιστορίας των φυσικών επιστημών σε διαδραστικά
εκθέματα: Εισαγωγή ιστορικής αφήγησης σε έκθεμα της διαδραστικής
έκθεσης επιστημών και τεχνολογίας του Ιδρύματος Ευγενίδου
Δ. Αγγελοπούλου, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια, ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών
Κ. Μέλη, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια, ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών
Η δημόσια κατανόηση της επιστήμης και η ανάπτυξη της επιστημονικής καλλιέργειας των
ανθρώπων αποτελεί εκπαιδευτικό στόχο των τυπικών και μη τυπικών μορφών
εκπαίδευσης τα τελευταία χρόνια. Αφορά όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και περιλαμβάνει
τρεις συνιστώσες της διάδοσης της επιστημονικής γνώσης των φυσικών επιστημών. Την
εννοιολογική συνιστώσα, η οποία αναφέρεται στην κατανόηση των επιστημονικών
εννοιών, την μεθοδολογική συνιστώσα, που σχετίζεται με τα στοιχεία μεθοδολογίας των
φυσικών επιστημών, και την πολιτισμική συνιστώσα, τη διάδοση δηλαδή των πολιτισμικών
χαρακτηριστικών των φυσικών επιστημών. Η πολιτισμική συνιστώσα της επιστημονικής
γνώσης νοείται, μεταξύ άλλων, ως το περιβάλλον μέσα στο οποίο γεννήθηκε,
αναπτύχθηκε και θεμελιώθηκε η γνώση αυτή (Κολιόπουλος, 2006).
Σύμφωνα με τον Κολιόπουλο (2005), ένας από τους λόγους που εμποδίζουν τις φυσικές
επιστήμες να λειτουργήσουν ως πολιτισμικό αντικείμενο εντοπίζεται στην αποκοπή της
επιστημονικής γνώσης από την ιστορία της. Χαρακτηριστικό είναι ότι στα διάφορα σχολικά
εγχειρίδια Φυσικών Επιστημών υπάρχουν κάποια ιστορικά στιγμιότυπα, τα οποία
εστιάζουν στη στιγμή της επιστημονικής ανακάλυψης (“aha” moments) (Stinner, 1995).
Ακόμα όμως και κατά την ξενάγηση μέσα σε διαδραστικές και πειραματικές εκθέσεις, που
δρα επικουρικά στην τυπική εκπαίδευση των μαθητών, μπορεί η πειραματική πρακτική να
αναβαθμίζεται σε σχέση με το σχολείο, αλλά η πολιτισμική ερμηνεία της επιστήμης είναι
σχεδόν πάντα απούσα. Είναι μάλλον απίθανο οι μαθητές να σκεφτούν και να
επιχειρηματολογήσουν πάνω στις διαδικασίες στις οποίες εμπλέκονται ή να αναλογιστούν
την προέλευση και την εξέλιξη των θεωριών και των φαινομένων που ερεύνησαν ή να
καταλάβουν με ποιο τρόπο υποστηριζόμενες επιστημονικές ιδέες και γνώσεις πέτυχαν να
επιβεβαιωθούν και να γίνουν αποδεκτές με σιγουριά (Bartholomew, Osborne, & Ratcliffe,
2004).
Φαίνεται πάντως ότι το διαδραστικό μουσείο ικανοποιεί την επιθυμία των επισκεπτών για
ενεργή εμπλοκή με τα εκθέματα, ενισχύοντας έτσι τη μη τυπική μάθηση και την
ψυχαγωγία. Η διαδραστικότητα παρέχει μια ευχάριστη και αξιομνημόνευτη εμπειρία στους
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επισκέπτες, ενώ ο εκπαιδευτικός ρόλος του μουσείου διατηρείται (Black, 2009). Από την
άλλη μεριά όμως, οι εκθέσεις περιορίζονται κυρίως στην εννοιολογική και μερικώς στη
μεθοδολογική συνιστώσα της γνώσης των φυσικών επιστημών. Όμως η πολιτισμική
συνιστώσα είναι εν γένει αρκετά υποβαθμισμένη και πάνω σε αυτό συχνά ασκείται κριτική,
καθώς η επιστήμη παρουσιάζεται ως ένα σώμα γνώσης αποκομμένο από την κοινωνική
πραγματικότητα και προβάλλεται χωρίς τους επιστήμονες-παραγώγους και το πολιτισμικό
πλαίσιο μέσα στο οποίο αυτοί έδρασαν. Όταν δε επιχειρείται μια προσπάθεια ανάδειξης
των επιστημόνων συνήθως καταλήγει στην παρουσίαση τους ως μοναχικές ιδιοφυΐες
(Durant, 1992).
Προκύπτει λοιπόν η ανάγκη για ένταξη του ιστορικού-κοινωνικού πλαισίου της επιστήμης
ώστε να αναδειχθεί το βαρύ ιστορικό κοινωνικό και ιδεολογικό πλαίσιο με το οποίο είναι
φορτισμένες οι επιστημονικές έννοιες καθώς και η ανάδειξη των επιστημόνων ως
καθημερινών αλλά σκεπτόμενων ανθρώπων, οι οποίοι κατάφεραν να ξεπεράσουν τα
εμπόδια της σκέψης τους. Η ένταξη του ιστορικο-κοινωνικού πλαισίου σε μια διαδραστική
έκθεση επιστημών μπορεί να πραγματοποιηθεί με την εισαγωγή αφηγήσεων σε
επιλεγμένα εκθέματα και τη δημιουργία μιας εκπαιδευτικής διαδρομής γύρω από αυτά.
Γίνεται λοιπόν μια απόπειρα να δημιουργηθεί ένα υβριδικό σχήμα: ενώ το έκθεμα προωθεί
τη μάθηση μέσω της αλληλεπίδρασης μαζί του, ταυτόχρονα αποτελεί την αφορμή για
συζήτηση γύρω από την ιστορία της επιστήμης που το υποστηρίζει.
Οι Millar & Osborne (1998) προτείνουν «τη χρήση της αφηγηματικής μεθόδου» για να
μεταδοθούν ιδέες, οι οποίες θα είναι συνεκτικές, αξιομνημόνευτες και ουσιώδεις. Η
αφήγηση είναι ένα μείγμα νοημάτων που περιλαμβάνουν τόσο τη διαδικασία της
εξιστόρησης όσο και το σύστημα γνώσεων. Αυτό περιγράφει επακριβώς τι επιδιώκουμε να
είναι η κάθε επιστημονική ιστορία: «μια ζωντανή πλοκή με περιστατικά και χαρακτήρες
συνδεδεμένους με την επιστημονική γνώση» (Solomon, 2002). Οι ιστορικές αφηγήσεις
περιλαμβάνουν με φυσικό τρόπο το ανθρωπιστικό στοιχείο, το οποίο προκαλεί
προσωπικούς, κοινωνικούς και φιλοσοφικούς προβληματισμούς, με αποτέλεσμα να
αυξάνονται το ενδιαφέρον και τα κίνητρα των μαθητών (Meyling, 1997; Metz, 2003).
Επιπρόσθετα, οι Norris et al. (2005) προωθούν μια θεωρία της «αφήγησης ως εξήγηση».
Για να υλοποιούνται επιτυχημένα οι ιστορικές αφηγήσεις, επιστρατεύουμε τη χρήση
διανοητικών (imaginative), αλλά και διαδραστικών (manipulative) στοιχείων. Το τελευταίο
αποτελεί το συνδετικό κρίκο ανάμεσα στην αφήγηση και στο διαδραστικό έκθεμα: το
πείραμα αποκτά νέο νόημα όταν μπαίνει σε ένα ιστορικό, ανθρώπινο πλαίσιο, αλλά και
αντίστροφα, τα οφέλη από την εισαγωγή της Ιστορίας των Φυσικών Επιστημών
ενισχύονται με το πείραμα. Ειδικά η ανάδειξη ιστορικών πειραμάτων πυροδοτεί μια
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διαδικασία που βοηθά τους μαθητές να αναλογιστούν τη φύση του πειράματος σε
συνδυασμό με το πλαίσιο μέσα στο οποίο για πρώτη φορά πραγματοποιήθηκε (Metz et al,
2007). Έτσι, το ιστορικό πείραμα αποτελεί την αφορμή για την αντίστοιχη έρευνα στο
σύγχρονο περιβάλλον μιας διαδραστικής έκθεσης, επιτρέποντας στους μαθητές να
κινούνται τόσο ανάμεσα στις ιδέες και στα αντικείμενα, όσο και ανάμεσα στο τότε και στο
τώρα.
Ο Bruner (1986) έγραψε ότι «σε αντίθεση με την πλατιά μας γνώση για το πώς η επιστήμη
και η λογική σκέψη προχωρούν, ξέρουμε απίστευτα λίγα για το πώς να φτιάχνουμε καλές
ιστορίες». Η παραγωγή μιας επιστημονικής αφήγησης είναι μια δημιουργική διαδικασία
που δεν μπορεί να υποβαθμιστεί σε μέθοδο (Klassen, 2009). Καθώς όμως ο κύριος
σκοπός της δεν είναι να ψυχαγωγήσει ή να περάσει ένα μήνυμα, αλλά να βελτιώσει τη
διδασκαλία και τη μάθηση των Φυσικών Επιστημών, οι Norris et al. (2005) προτείνουν
οχτώ δομικά στοιχεία για μια αποτελεσματική αφήγηση, που γίνονται δέκα με τις
προσθήκες που πρότεινε ο Kubli (2001). Επιπρόσθετα σε αυτά τα στοιχεία, οι Stinner et
al. (2003) δίνουν αναλυτικές οδηγίες για το πώς η αφήγηση πρέπει να παραχθεί και να
εφαρμοστεί.
Στη χώρα μας είναι λιγοστές οι επιστημονικές εκθέσεις που μπορούν να προσφερθούν για
την εισαγωγή αφηγήσεων στα διαδραστικά εκθέματά τους· μία από αυτές είναι η
Διαδραστική Έκθεση Επιστημών και Τεχνολογίας του Ιδρύματος Ευγενίδου στην Αθήνα
(http://www.eugenfound.edu.gr). Στο τομέα της «Ύλη και Υλικά» υπάρχουν τρία εκθέματα
που εστιάζουν στον Ηλεκτρομαγνητισμό και είναι κατάλληλα για μαθητές της ΣΤ’
Δημοτικού, της Α’ Γυμνασίου και της Β’ Λυκείου, σύμφωνα με τα ισχύοντα Αναλυτικά
Προγράμματα των τάξεων αυτών. Τα εκθέματα αυτά παρουσιάζονται με τη βοήθεια
αφηγήσεων, οι οποίες είναι συνεχόμενες προκειμένου να λειτουργήσουν ενοποιητικά και
να βοηθήσουν τους μαθητές να αντιληφθούν με ποιους τρόπους εξελίχθηκαν αυτοτελώς οι
θεωρίες του ηλεκτρισμού και του μαγνητισμού και με ποιες διαδικασίες τελικά
συγχωνεύτηκαν.
Για το σκοπό της παρούσας εργασίας θα παρουσιαστεί ενδεικτικά μόνο ένα έκθεμα
σχετικό με την Ηλεκτρική Αγωγιμότητα (Πίνακας 1) και ένα μικρό απόσπασμα από την
αφήγηση

που

το

συνοδεύει,

όπου

τονίζονται

ερωτήσεις

και

τις

παράλληλες

δραστηριότητες που προτείνονται στους μαθητές (Παράρτημα 1). Η πλήρης αφήγηση
δομείται από «επεισόδια» της Ιστορίας των Φυσικών Επιστημών, τα οποία αναπτύσσονται
με χρονολογική σειρά και εστιάζουν τόσο στη ζωή και στο έργο των επιστημόνων, όσο και
στην κοινωνική πραγματικότητα που πλαισιώνει τις ανακαλύψεις. Το περιεχόμενο της
αφήγησης μπορεί σχετικά εύκολα να μετασχηματιστεί κατάλληλα για την Πρωτοβάθμια
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Εκπαίδευση. Σε κάθε περίπτωση, στόχος της αφήγησης είναι οι μαθητές να γνωρίσουν
την πορεία εξερεύνησης των ιδιοτήτων του ηλεκτρικού ρεύματος και της ηλεκτρικής
αγωγιμότητας: πώς αυτή η διαδρομή ξεκίνησε από την περιέργεια των πρώτων
φυσιοδιφών, ποιοι άνθρωποι και με ποιους τρόπους πέρασαν από το φυσικό κόσμο στα
εργαστήρια και πώς ποιες ερμηνείες πλέον δίνονται από τους σύγχρονους επιστήμονες.
Με την αφήγηση αυτή ως εισαγωγή στο έκθεμα οι μαθητές πιθανά θα συνδεθούν
περισσότερο με αυτό και η αλληλεπίδραση μαζί του θα έχει ακόμα πιο αξιομνημόνευτα
αποτελέσματα. Όπως φαίνεται και στο Παράρτημα 1, η αφήγηση διακόπτεται για
πειραματισμό μετά την εξιστόρηση του πειράματος του Στίβεν Γκρέυ. Οι μαθητές έχουν
ακούσει για τα αυτοσχέδια πειράματα του επιστήμονα και αμέσως μετά έχουν την ευκαιρία
να τα αναπαράγουν με τη βοήθεια πολύ πιο σύγχρονου μηχανισμού, πιθανά με μια
διάθεση να τα επιβεβαιώσουν ή να τα απορρίψουν. Τα αποτελέσματα της αλληλεπίδρασης
ενισχύονται και στη συνέχεια της αφήγησης, όπου αναφέρονται οι πρώιμες επιστημονικές
ιδέες του Γκρέυ, οι οποίες ίσως ταυτίζονται με αυτές των μαθητών, αλλά και από τη
συμπάθεια για τη ζωή μιας ξεχασμένης ιδιοφυΐας, που επανεντάσσει τους εμπνευστές της
επιστήμης στον ανθρώπινο, πραγματικό κόσμο.
Το έκθεμα αυτό αποτελείται από ένα όργανο μέτρησης της ηλεκτρικής αγωγιμότητας, εννέα
διαφορετικά υλικά (γυαλί, μόλυβδος, χαλκός, σίδηρος, αλουμίνιο, τιτάνιο, ξύλο, γραφίτης και α) και
ένα ηλεκτρικό κύκλωμα. Τοποθετήστε τα υλικά στο όργανο μέτρησης και μετρήστε την
αγωγιμότητά τους. Μια ενδιαφέρουσα παρατήρηση της συγκεκριμένης μέτρησης είναι πως η
αγωγιμότητα ακόμα και των μετάλλων, που είναι καλοί αγωγοί του ηλεκτρικού ρεύματος, έχει
μεγάλες αποκλίσεις. Τοποθετήστε στις ειδικές θέσεις του κυκλώματος δύο από τα υλικά και
παρατηρήστε την ταχύτητα περιστροφής του δίσκου. Ο δίσκος περιστρέφεται με τη μεγαλύτερη
ταχύτητα περιστροφής όταν στο κύκλωμα τοποθετηθούν τα μέταλλα με τη μεγαλύτερη
αγωγιμότητα.
Πηγή: http://www.eugenfound.edu.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=node&cnode=244
Πίνακας 1: Έκθεμα Α13 για την Ηλεκτρική Αγωγιμότητα

Παράρτημα 1: Απόσπασμα της αφήγησης για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
1600-1700 (Αγγλία)
Ένας ακόμα ερευνητής του χώρου ήταν και ο Άγγλος Στίβεν Γκρέυ, που το 1729 ερευνούσε το
στατικό ηλεκτρισμό με τη χρήση μιας γυάλινης ράβδου, την οποία ηλέκτριζε μέσω τριβής, με τον
ίδιο τρόπο που το έκανε και ο Θαλής με το κεχριμπάρι δύο χιλιάδες χρόνια πριν. Με έκπληξη όμως
ένα βράδυ παρατήρησε ότι όχι μόνο η ράβδος, αλλά και ο φελλός που σαν καπάκι την προστάτευε
από τη σκόνη και την υγρασία, επίσης ασκούσε ελκτική δύναμη σε μικροαντικείμενα. Τις μέρες που
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ακολούθησαν θέλησε να ερευνήσει πόσο μακριά μπορούσε να μεταφερθεί αυτή η ικανότητα των
ηλεκτρισμένων υλικών να έλκουν μικροαντικείμενα. Καθώς ο ίδιος ζούσε σε ένα δωμάτιο οίκου
ευγηρίας, χρησιμοποίησε τις επαύλεις πλούσιων φίλων του για να ξετυλίξει «κλωστές» από
σπάγκο κάνναβης, μετάξι και ορείχαλκο (ξεχωριστά ή ανάμεικτα) γύρω-γύρω στα δωμάτια, κατόπιν
την επέκτεινε από τις στέγες μέχρι τις αυλές και τέλος κατά μήκος των λιβαδιών σε συνολική
απόσταση 250 μέτρων. Έθεσε έτσι τον πρώτο διαχωρισμό μεταξύ μονωτών και αγωγών και
αντιλήφθηκε τις εσωτερικές διαβαθμίσεις τους (μετάξικάνναβηορείχαλκος). Δοκιμάζουμε τα
διάφορα υλικά και συγκρίνουμε τις τιμές της ηλεκτρικής τους αγωγιμότητας. Πάντως η αντίληψή του
για τη λειτουργία τους και ο τρόπος που τα κατηγοριοποίησε ήταν αντίστροφος από αυτόν που έχει
επικρατήσει σήμερα: χαρακτήρισε τους μονωτές ως «ηλεκτρικά» σώματα, διότι δεν άφηναν τον
ηλεκτρισμό να τα διαπεράσει, δηλαδή σαν να τον κατακρατούσαν, και τους αγωγούς ως «μη
ηλεκτρικά» σώματα, καθώς μεταβίβαζαν τον ηλεκτρισμό και δεν τον κρατούσαν εγκλωβισμένο στο
εσωτερικό τους. Ο σχετικά άγνωστος Στίβεν Γκρέυ αναγνωρίζεται πλέον σαν ο πατέρας της
ηλεκτρικής

αγωγιμότητας.

Παρά

ταύτα

πέθανε

πάμφτωχος

και

σχεδόν

ξεχασμένος

1736 στο Λονδίνο, όπου και θάφτηκε σε κάποιο νεκροταφείο απόρων. Δεν έχει ανεγερθεί προς
τιμή του κανένα μνημείο ούτε υφίσταται προτομή του. Στη δεκαετία του 1970 μία μονάδα μέτρησης
δόσης απορρόφησης ακτινοβολίας έλαβε προς τιμή του το όνομα Γκρέυ (Gy).
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Αξιοποίηση της Ιστορίας των φυσικών επιστήμων στη διδακτική
πράξη: Η περίπτωση του ομίλου φυσικής «Το Πείραμα στο Προσκήνιο»
Λ. Βουτσινά, Φυσικός MSc, Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών
Εισαγωγή
Πολλές έρευνες έχουν γίνει για τα οφέλη και τους τρόπους αξιοποίησης της Ιστορίας των
Φυσικών Επιστημών (Φ.Ε) στη Διδακτική των Φ.Ε.

Στα οφέλη συγκαταλέγονται

η

εννοιολογική αλλαγή και η βαθύτερη κατανόηση των επιστημονικών ιδεών, η ανάπτυξη
θετικής στάσης για τις Φ.Ε. και η τόνωση του δημόσιου ενδιαφέροντος απέναντι σε αυτές.
(Matthews, 1994; Galili & Hazan, 2001; Dedes & Ravanis, 2008; Paraskevopoulou &
Koliopoulos, 2011; Voutsina & Ravanis, 2011).
Σε κάθε περίπτωση όμως η παραπάνω αξιοποίηση φαίνεται να βοηθά τους μαθητές να
κατανοήσουν ότι τα μοντέλα της επιστήμης είναι μεταβλητά και τροποποιούνται για να
συμπεριλάβουν και νέα δεδομένα, και ότι η επιστήμη είναι μια συνεργατική δραστηριότητα
που δημιουργείται σε ένα συγκεκριμένο ιστορικό και πολιτισμικό περιβάλλον.

Η

κατανόηση του ιστορικού πλαισίου είναι σημαντική όχι μόνο για να εκτιμηθούν οι αλλαγές
που γίνονται στις επιστημονικές έννοιες αλλά επίσης και για να κατανοηθούν πλήρως οι
έννοιες αυτές. Η μελέτη της ιστορίας των Φ.Ε. παρέχει μοντέλα για την απόκτηση της
επιστημονικής

γνώσης με ερευνητικές μεθόδους. Οι μαθητές παρακινούνται να

χρησιμοποιήσουν για την απόκτηση της επιστημονικής γνώσης διαδικασίες έρευνας
παρόμοιες με αυτές που χρησιμοποίησαν οι επιστήμονες. Τέλος αποτελεί μια πολύτιμη
πηγή πειραμάτων τα οποία επιδεικνύουν καθαρά τις επιστημονικές αρχές. (Seroglou &
Koumaras, 2001; Leite,2002; Wang & Marsh, 2002).
Φαίνεται όμως ότι υπάρχει δυσκολία στην ένταξη ιστορικού περιεχομένου στο σημερινό
αρκετά

“φορτωμένο” αναλυτικό πρόγραμμα των Φ.Ε. Η δυσκολία αυτή φαίνεται να

οφείλεται από τη μία μεριά στις στάσεις και τις διδακτικές προσεγγίσεις των διδασκόντων
των Φ.Ε. καθώς και στην σχεδόν παντελή έλλειψη ιστορικών στοιχείων στα σχολικά
εγχειρίδια των Φ.Ε. Από την άλλη η ιστορική προσέγγιση συνήθως απαιτεί περισσότερο
χρόνο από την απλή παρουσίαση της σημερινής επικρατούσας εκδοχής για ένα
επιστημονικό θέμα. Έτσι εφόσον τα μαθήματα των Φ.Ε. συνήθως θέλουν να εισαγάγουν
τους μαθητές σε όσο γίνεται μεγαλύτερο μέρος επιστημονικής γνώσης, ο παράγοντας
χρόνος παίζει αρνητικό ρόλο για τη χρησιμοποίηση της ιστορικής προσέγγισης. (Leite,
2002; Hottecke & Silva, 2011).
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Λειτουργία ομίλων στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία
Η παραπάνω δυσκολία μπόρεσε να ξεπεραστεί μέσα από το πλαίσιο λειτουργίας των
ομίλων που θεσπίστηκαν στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία (Π.Π.Σ.) από το σχολικό έτος
2013-14. Οι όμιλοι αποτελούν μια σειρά μαθημάτων παράλληλων με το συμβατικό
πρόγραμμα σπουδών. Αφορούν γνωστικούς τομείς όπως τα μαθηματικά, οι φυσικές
επιστήμες, η γλώσσα, κ.ά.. Λειτουργούν πέρα από το ωρολόγιο πρόγραμμα μία ή δύο
φορές την εβδομάδα και απευθύνονται σε μαθητές του τόσο του Π.Π.Σ. όσο και των δημόσιων σχολικών μονάδων της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής του, που επιθυμούν να
εμπλακούν στις δραστηριότητες του συγκεκριμένου ομίλου. (άρθρα 41 & 45 του Νόμου
3966/2011: ΦΕΚ 118, τ. Α')
Η θεματική και το διδακτικό υλικό του ομίλου καθορίζονται από τον διδάσκοντα. Θέτονται
όμως συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί στόχοι και προσδοκώμενα αποτελέσματα όπως
ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων, καλλιέργεια ενδιαφερόντων και κλίσεων, δοκιμασία
νέων γνωστικών αντικειμένων και διδακτικών πρακτικών, εισαγωγή στο σχολικό
πρόγραμμα νέων γνωστικών αντικειμένων και διδακτικών πρακτικών. Επίσης δίνεται η
δυνατότητα για συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα, με ειδικούς επιστήμονες,
καλλιτέχνες κλπ, καθώς και για εκπαιδευτικές επισκέψεις. (Γ1/146715 9/10/2013 απόφαση
της ΔΕΠΠΣ).
Ο όμιλος φυσικής
Ο όμιλος φυσικής, «Το Πείραμα στο Προσκήνιο (Πειράματα που καθόρισαν την πορεία της
Φυσικής Επιστήμης)», διεξήχθη το σχολικό έτος 2013-14 στο Πρότυπο Πειραματικό
Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Στον όμιλο συμμετείχαν 13 μαθητές και από τις τρείς
τάξεις του Γυμνασίου. Ο σκοπός του ομίλου ήταν η ανάπτυξη θετικής στάσης απέναντι
στις Φυσικές Επιστήμες και η καλλιέργεια επιστημονικού τρόπου σκέψης μέσα από την
εισαγωγή στοιχείων από την ιστορία των φυσικών επιστημών και από την ενασχόληση
των μαθητών με τις πειραματικές διαδικασίες.
Ειδικότερα με το πρόγραμμα του ομίλου επιχειρήθηκε, να αναγνωρίσουν οι μαθητές ότι η
επιστήμη είναι μια συνεργατική διαδικασία που πραγματοποιείται σε συγκεκριμένο
ιστορικό και πολιτισμικό περιβάλλον. Να μετασχηματίσουν τις πιθανόν λανθασμένες
νοητικές παραστάσεις τους, παρατηρώντας πως αυτές ανασκευάστηκαν κατά την πορεία
της επιστήμης. Να αναγνωρίσουν τις επιστημονικές έννοιες και μεθόδους. Να αποκτήσουν
δεξιότητες σχετικές με τις πειραματικές διαδικασίες. Τέλος να αναγνωρίσουν την ανάγκη
πολλαπλών αναπαραστάσεων για την ερμηνεία των φυσικών φαινομένων και να
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αναπτύξουν

τη

συνεργατικότητα

μέσα

από

τη

συμμετοχή

τους

σε

ομαδικές

δραστηριότητες.
Το αναλυτικό πρόγραμμα των δράσεων του ομίλου περιλάμβανε μια αρχική εισαγωγή
στην Ιστορία των Φ.Ε., με έμφαση στο ότι το σημερινό επιστημονικό πρότυπο, είναι
αποτέλεσμα μιας μακραίωνης ιστορικής εξέλιξης, που συνιστάται από πολιτισμικές
ζυμώσεις, συγκρούσεις αντιλήψεων και «επαναστάσεις».
Ακολουθούσε

επικέντρωση

σε

συγκεκριμένες

περιόδους

με

παρουσίαση

του

«επικρατούντος ιστορικού επιστημονικού μοντέλου» και του ιστορικού πειράματος που το
ανάτρεψε ή το εμπλούτισε.
Για κάθε ιστορικό πείραμα έγινε από τους μαθητές βιβλιογραφική και διαδικτυακή έρευνα
ώστε να καθοριστεί το ιστορικό, κοινωνικό και επιστημονικό πλαίσιο της εποχής. Έγινε
παρουσίαση ταινιών με τις βιογραφίες των επιστημόνων που πραγματοποίησαν τα
πειράματα, παρουσίαση βίντεο και προσομοιώσεων των αντίστοιχων πειραμάτων. Τέλος
πραγματοποιήθηκαν τα ιστορικά πειράματα (σε κάποιες περιπτώσεις με απλούστερο
τρόπο), με εμπλοκή των μαθητών σε όλη την πειραματική διαδικασία. Κατά τη διάρκεια
των

πειραμάτων

οι

μαθητές

συμπλήρωσαν

φύλλα

εργασίας.

Τα

πειράματα

βιντεοσκοπήθηκαν.
Τα θέματα με τα οποία ασχοληθήκαμε ήταν:
Αριστοτελική φυσική και πειράματα του Γαλιλαίου. ( Πειράματα με τις σφαίρες που κυλάνε
σε κεκλιμένα επίπεδα).
Η φύση του φωτός (Πειράματα οπτικής του Νεύτωνα).
Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος. Πρώτη ηλεκτρική στήλη του Volta. (Πείραμα κατασκευής
απλής ηλεκτρικής στήλης).
Ο ηλεκτρισμός παράγει μαγνητισμό. (Πείραμα του Oersted)
Το αναλυτικό ημερολόγιο δράσεων του ομίλου, τα φύλλα εργασίας, φωτογραφίες και
βίντεο

από

τα

ιστορικά

πειράματα

είναι

αναρτημένα

στον

δικτυακό

τόπο:

http://tinyurl.com/qbgr88a
Παρακάτω αναφέρουμε ενδεικτικά τις διδακτικές παρεμβάσεις για το πρώτο κομμάτι του
ομίλου «Αριστοτελική φυσική και πειράματα του Γαλιλαίου».
Διδακτική παρέμβαση: Αριστοτελική φυσική και πειράματα του Γαλιλαίου
Αρχικά έγινε συζήτηση και οι μαθητές αναζήτησαν στοιχεία για την αριστοτελική φυσική και
το κοινωνικό πολιτισμικό πλαίσιο της εποχής του Γαλιλαίου. Προβλήθηκε η ταινία
«Γαλιλαίος: Η Μάχη στην Αυγή της Σύγχρονης Επιστήμης», παραγωγής του Ιδρύματος
Ευγενίδου. Συζητήσαμε για τα πειράματα του Γαλιλαίου, ξεκινώντας από το υποθετικό
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πείραμα της πτώσης σφαιρών από τον πύργο της Πίζας και προχωρώντας στο ιστορικό
πείραμα της κίνησης σφαιρών σε κεκλιμένα επίπεδα (χρησιμοποιήσαμε υλικό από τα
αυθεντικά κείμενα του Γαλιλαίου). Παράλληλα πραγματοποιήσαμε εκπαιδευτική επίσκεψη
στο εργαστήριο Φ.Ε. του τμήματος ΤΕΕΑΠΗ του Πανεπιστημίου Πατρών όπου έγινε
διδακτική παρέμβαση για να αντιληφθούν οι μαθητές την έννοια της ισόχρονης κίνησης του
απλού εκκρεμούς με χρήση αυθεντικού υλικού από το έργο του Γαλιλαίου.
Οι μαθητές συζήτησαν με ποιο τρόπο και ποια υλικά μπορεί να γίνει εκτέλεση του
πειράματος. Αποφασίστηκε να γίνουν δύο πειράματα. Το πρώτο πραγματοποιήθηκε στο
εργαστήριο Φυσικών Επιστημών του σχολείου. Οι μαθητές μέτρησαν το χρόνο που
χρειάστηκαν δύο σφαίρες διαφορετικών μαζών και ίδιου μεγέθους για να κατέλθουν από
μία κεκλιμένη αλουμινένια ράγα μήκους 2 μέτρων και 20 εκατοστών για τρεις διαφορετικές
γωνίες κλίσης. Ο χρόνος μετρήθηκε με τον αριθμό των σταγόνων σε σύστημα

ορού

σταθερής ροής. Επειδή οι μετρήσεις ήταν αρκετά δύσκολες προέκυψε σαν ανάγκη να
γίνουν πέντε μετρήσεις για κάθε σφαίρα και για κάθε κλίση του κεκλιμένου και να
υπολογιστεί η μέση τιμή. Οι μαθητές παρατήρησαν ότι ο χρόνος πτώσης ήταν ίδιος( με
μικρή απόκλιση) για συγκεκριμένη κλίση του κεκλιμένου ανεξάρτητα από τη μάζα της
σφαίρας (δες εικόνα 1). Το δεύτερο πείραμα έγινε στην Εστία Επιστημών Πατρών. Οι
μαθητές χρησιμοποιώντας σύγχρονη διάταξη όπου μεταλλικές σφαίρες κυλούν στην
τροχιά ενός κεκλιμένου επιπέδου, παρατήρησαν ότι το τετράγωνο του χρόνου κίνησης
είναι ανάλογο της απόστασης (δες εικόνα 2).

Εικόνα 1: Το πείραμα στο εργαστήριο Φ.Ε.

Εικόνα 2: Το πείραμα στην Εστία Επιστημών.

Συμπεράσματα
Προσπαθώντας να αξιολογήσουμε τη λειτουργία του ομίλου παρατηρήσαμε τα εξής. Οι
μαθητές ενεπλάκησαν σε όλες τις πειραματικές διαδικασίες και προσπάθησαν να
αναπαράγουν με όσο το δυνατό μεγαλύτερη ακρίβεια τα ιστορικά πειράματα. Είναι
χαρακτηριστικό ότι στην περίπτωση των πειραμάτων με τα κεκλιμένα επίπεδα,
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προσπάθησαν να βρουν έναν τρόπο μέτρησης του χρόνου που θα μπορούσε να
χρησιμοποιηθεί και την εποχή του Γαλιλαίου. Μετά από συζήτηση και από δοκιμές με
διάφορους τρόπους κατέληξαν στο σύστημα του ορού. Επίσης οι ίδιοι παρατηρώντας τη
δυσκολία των μετρήσεων, κατέληξαν στο ότι πρέπει να γίνουν πολλές μετρήσεις με το
παραπάνω σύστημα και να υπολογιστεί τελικά η μέση τιμή.
Φάνηκαν να εντυπωσιάζονται από τις διαμάχες μεταξύ των επιστημόνων (όπως στη
διαμάχη του Νεύτωνα με το Χουκ) και από τη δυσκολία να αλλάξει το «επιστημονικό
παράδειγμα»

της

εποχής.

Επίσης

πειραματιζόμενοι,

απομυθοποίησαν

κάποιες

επιστημονικές διατάξεις. Για παράδειγμα στην περίπτωση της μπαταρίας είδαν ότι
μπορούν να παράγουν ηλεκτρικό ρεύμα με απλά υλικά, χρησιμοποιώντας δηλαδή
ποτηράκια με αλατόνερο και τα κατάλληλα μεταλλικά ηλεκτρόδια.
Το πλαίσιο του ομίλου έδωσε τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε την ιστορία των Φ.Ε.
παράλληλα με το αναλυτικό πρόγραμμα και έτσι να δοκιμάσουμε την ένταξη της ιστορικής
προσέγγισης των Φ.Ε. στην ελληνική σχολική πραγματικότητα. Πιστεύουμε ότι τα
αποτελέσματα αυτής της δοκιμής, αρχικά κρίνονται θετικά, λαμβάνοντας υπόψη το
ενδιαφέρον των μαθητών τόσο για το ιστορικοκοινωνικό πλαίσιο της κάθε θεματικής
ενότητας όσο και για την εκτέλεση των ίδιων των ιστορικών πειραμάτων.
Υπό το παραπάνω πρίσμα η όποια προσπάθεια συγκρότησης διδακτικών παρεμβάσεων
βασισμένων στην ιστορική προσέγγιση των Φ.Ε., θεωρούμε ότι μπορεί να ενισχύσει το
ενδιαφέρον των μαθητών για τις Φ.Ε., να τους εισάγει στον επιστημονικό τρόπο έρευνας
και ταυτόχρονα να τους απομακρύνει από τον «επιστημονικό δογματισμό».
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Από τον Πλάτωνα, στον Ιπποκράτη και από εκεί... στη θάλασσα μέσα
μου. Αναπτύσσοντας την κριτική σκέψη στις φυσικές επιστήμες
Μ. Γαλερός, Εκπαιδευτικός, Γυμνάσιο-Λύκειο Κολλεγίου Ψυχικού
Δ. Κοντοσταυλάκη, Εκπαιδευτικός, Γυμνάσιο-Λύκειο Κολλεγίου Ψυχικού
Εισαγωγή
Σε μια κοινωνία που συνεχώς αλλάζει και τόσο οι ανάγκες όσο και οι απαιτήσεις της
εποχής μεταβάλλονται, ευθύνη των σχολείων και κατεπέκταση των καθηγητών είναι να
εφοδιάσουν τους μαθητές με τις ικανότητες, αξίες και δεξιοτήτες εκείνες που θα τους
βοηθήσουν να επιτύχουν στο συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον του 21ου αιώνα
(Schleicher, 2012).
Καθημερινά στη ζωή τους οι σημερινοί μαθητές καλούνται ή θα κληθούν ως μελλοντικοί
ενήλικες να πάρουν αποφάσεις, να αντιμετωπίσουν διλήμματα και να επιλέξουν. Στη
σύγχρονη εποχή, στην οποία οι εξελίξεις της επιστήμης είναι ραγδαίες, πολλές από τις
παραπάνω αποφάσεις επικεντρώνονται γύρω από την επιστήμη και την τεχνολογία. Ένας
τομέας της επιστήμης που επηρρεάζει και θα επηρρεάσει ακόμα πιο έντονα τη ζωή του
ανθρώπου είναι αυτός της βιοτεχνολογίας. Λαμβάνοντας υπόψη θέματα υγείας και
βιοτεχνολογίας, ορισμένα διλήμματα που μπορούν να προκύψουν στους σημερινούς αλλά
και μελλοντικούς πολίτες σχετίζονται και με την ευθανασία.
Αποτέλεσμα της εκπαίδευσης των μαθητών στις θετικές επιστήμες πρέπει είναι τόσο η
απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων όσο και η ανάπτυξη δεξιοτήτων που θα τους
κάνουν ικανούς να παίρνουν αποφάσεις σχετικά με επιστημονικά θέματα που αφορούν
στην καθημερινή τους ζωή (Dawson and Venville, 2010). Βασικός στόχος αυτής της
εκπαίδευσης είναι η ανάπτυξη επιχειρηματολογίας (Driver, Newton and Osborne, 2000;
Kuhn, 2010). Είναι απαραίτητο το σχολείο να μπορεί να εφοδιάσει τους μαθητές με τις
δεξιότητες, τις αξίες και τις γνώσεις που χρειάζονται για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν
όλα τα κοινωνικο-επιστημονικά θέματα (Dawson and Venville, 2010). Μια έρευνα που
πραγματοποιήθηκε σε σχολείο της Αυστραλίας έδειξε ότι μαθητές ηλικίας 15-16 ετών
έχουν συγκεχυμένες τόσο τις έννοιες αυτές καθώς επίσης και τις πιθανές εφαρμογές τους
στη ζωή του ανθρώπου (Dawson, 2007). Υψηλού επιπέδου ικανότητα επιστημονικού
εγγραμματισμού βοηθά τα νέα άτομα να «αμφισβητούν» τα επιστημονικά επιτεύγματα και
να αναζητούν επιχειρήματα προκειμένου να κατανοούν κριτικά την επιστήμη και να
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μπορούν να παίρνουν ισορροπημένες και αντικειμενικές αποφάσεις. Ένας τρόπος να
ενισχυθούν οι μαθητές στην ανάπτυξη και εξάσκηση της δεξιότητας στη λήψη αποφάσεων
είναι μέσω της επιχειρηματολογίας (Dawson and Venville, 2010). Ο Newton συσχετίζει
άμεσα την επιχειρηματολογία με τις φυσικές επιστήμες (Newton, Driver and Osborne,
1999) περιγράφοντας ότι η επιχειρηματολογία των μαθητών διέπεται από τις ίδιες αρχές
που καθορίζουν και την επιστημονική μέθοδο (παρατήρηση, απόδειξη, κρίση κλπ). Ως
αποτέλεσμα, ο μαθητής επιχειρηματολογώντας, κατανοεί καλύτερα τον τρόπο με τον
οποίο λειτουργούν και σκέφτονται οι επιστήμονες. Επιπλέον, όταν οι μαθητές συμμετέχουν
σε συζητήσεις για κάποιο επιστημονικό θέμα ενισχύεται η επιστημονική μάθηση και
αυξάνεται το ενδιαφέρον τους.
Ο

διαχωρισμός

των

θετικών

επιστημών

από

τη

φιλοσοφία

οδηγεί

σε

μια

«διαστρεβλωμένη» εκπαίδευση των φυσικών επιστημών. Από τους αρχαίους Έλληνες
μέχρι σήμερα η επιστήμη ήταν άμεσα συνυφασμένη με τη φιλοσοφία και οι περισσότεροι
από τους μεγάλους επιστήμονες- Δημόκριτος, Αριστοτέλης, Γαλιλαίος, Νεύτωνας κλπήταν συγχρόνως και φιλόσοφοι. Μέχρι το τέλος του 19ου αιώνα, οι επιστήμονες
ονομάζονταν «φυσικοί φιλόσοφοι» (Matthews, 1994).
Κάθε εποχή, η επιστήμη λαμβάνει χώρα και εξελίσσεται στο συγκεκριμένο πλαίσιο των
φιλοσοφικών ιδεών της εποχής. Γεγονός αναμενόμενο, καθώς οι επιστήμονες σκέφτονται,
γράφουν και μιλούν στη γλώσσα και στο εννοιολογικό πλαίσιο της εποχής και της
κοινωνίας που ζουν. Αναπόφευκτα, η επιστημονική προσέγγιση του επιστήμονα καθώς και
η κατανοήση του πηγάζουν τόσο από την εκπαίδευση που έχει δεχτεί όσο και απο το
περιβάλλον στο οποίο ζει. Καθώς το περιβάλλον επηρεάζεται και καθορίζεται άμεσα από
τις φιλοσοφικές ιδέες που επικρατούν κάθε περιόδο, μπορούμε να καταλήξουμε ότι η
εργασία του επιστήμονα καθορίζεται και διαμορφώνεται από τη φιλοσοφία (Matthews,
1994). Η ηθική, η θρησκεία, η δικαιοσύνη κάθε κοινωνίας συμβάλλουν σημαντικά και
συχνά καθορίζουν τις επιστημονικές ανακαλύψεις (τόσο με προώθηση κάποιων ιδεών όσο
και με απορρίψη άλλων).
Υπάρχουν ποικίλοι τρόποι να συσχετιστεί η επιστήμη με τη φιλοσοφία: ανάγνωση
αποσπασμάτων από τις αυθεντικές πηγές, συσχέτιση με κοινωνικές επιστήμες,
λογοτεχνικά μαθήματα, debates σε συγκεκριμένες θεματικές κλπ (Matthews, 1994).
Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν ο εμπλουτισμός του αναλυτικού προγράμματος της
Βιολογίας με τη δημιουργία δραστηριότητας που αρχικά προσέφερε στους μαθητές
ερεθίσματα μέσα από αυθεντικά κείμενα καθώς και από στιγμιότυπο ταινίας και στη
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συνέχεια ζητήσαμε από τους μαθητές να διατυπώσουν κριτικά την άποψη τους σχετικά με
το θέμα της ευθανασίας.
Περιγραφή δραστηριότητας
Η παρακάτω δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε σε όλα τα τμήματα της Γ’ Γυμνασίου και
διήρκησε δύο διδακτικές ώρες. Αρχικά έγινε ανάγνωση αποσπάσματος από την Πολιτεία
του Πλάτωνα (Βιβλίο Γ 407a-408e) και στη συνέχεια έγινε ανάγνωση του όρκου του
Ιπποκράτη (αποσπάσματα και από τα δύο δόθηκαν στους μαθητές). Στη συνέχεια
πραγματοποιήθηκε συζήτηση με τους μαθητές λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω
στοιχεία:
- Κοινωνικό πλαίσιο και αξίες της εποχής που διατυπώθηκαν οι παραπάνω ιδέες.
- Ερμηνεία των αποσπασμάτων.
- Εισαγωγή και σύγκριση των εννοιών παθητική και ενεργητική ευθανασία (η παθητική
ευθανασία εμφανίζεται στο κείμενο του Πλάτωνα).
Μετά τη συζήτηση, προβλήθηκε στους μαθητές απόσπασμα της ταινίας «Η θάλασσα μέσα
μου» και συγκεκριμένα τα δυόμιση λεπτά κατά τα οποία ο πρωταγωνιστής της ταινίας
καταγράφει σε βίντεο τις σκέψεις και τα αισθήματά του, χωρίς να δείξουμε στους μαθητές
το τέλος της ταινίας. Πριν την προβολή του αποσπάσματος ενημερώσαμε τους μαθητές ότι
η ταινία αφορά στην αληθινή ιστορία του Ισπανού συγγραφέα Ραμόν Σαμπέδρο, ο οποίος
κλινήρης επί 30 χρόνια ύστερα από ένα ατύχημα, διεκδίκησε νομικά το δικαίωμα στην
ευθανασία.
Ενημερώσαμε για το νομικό πλαίσιο που ισχύει στις περισσότερες χώρες σχετικά με την
ευθανασία και στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση ανάμεσα στους μαθητές οι οποίοι
έπρεπε να επιχειρηματολογήσουν υπέρ ή κατά της ευθανασίας. Τέλος, ζητήθηκε από τους
μαθητές να παράξουν ένα σύντομο κείμενο στο οποίο θα κατέγραφαν την άποψη τους
κάνοντας αναφορά και στα κείμενα που τους είχαν δοθεί.
Ο

ρόλος

των

εκπαιδευτικών

ήταν

βοηθητικός

(με

διατύπωση

ερωτήσεων

/

προβληματισμών), καθοδηγητικός και παρεμβατικός μόνο όταν ήταν απαραίτητος
(επεξήγηση εννοιών, παροχή διευκρινίσεων κλπ).
Αξιολόγηση δραστηριότητας
Για την αξιολόγηση της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας χρησιμοποιήσαμε
ποιοτικά και ποσοτικά μέσα αξιολόγησης. Αρχικά, έγινε παρατήρηση και καταγραφή της
ενεργού δράσης και των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των μαθητών (κριτική επεξεργασία,
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ξεκάθαρη διατύπωση άποψης βασισμένης σε επιχειρήματα, ακρόαση και σεβασμός
αντίθετων απόψεων κ.α.). Στην συνέχεια, μελετήθηκαν τα γραπτά των μαθητών και
αξιολογήσαμε τα παρακάτω κριτήρια:
- Ξεκάθαρη διατύπωση συλλογισμού και χρήση λογικών επιχειρημάτων.
- Χρήση πηγών, ανάλυση και ερμηνεία πληροφοριών, κριτική επεξεργασία δεδομένων.
- Σύνδεση πληροφοριών με καθημερινή ζωή.
- Διατύπωση καλά τεκμηριωμένων συμπερασμάτων βάση συσχετίσεων τα οποία ελέγχει
σε σχέση με αντίθετα κριτήρια και απόψεις.
Αποτελέσματα – Συμπεράσματα
Είναι γενικά αποδεκτό ότι η κριτική σκέψη θα πρέπει να είναι αναπόσπαστο κομμάτι της
εκπαίδευσης στις θετικές επιστήμες (Bailin, 2002). Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με ποικίλους
τρόπους, όπως για παράδειγμα ανάπτυξη λογικής σκέψης, ολοκληρωμένης αιτιολόγησης
και επεξήγησης και λήψης αποφάσεων. Έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε φοιτητές που
είχαν επιλέξει το μάθημα της Βιολογίας έδειξε ότι η σύνθεση κειμένου συμβάλλει
περισσότερο στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης συγκριτικά με την προφορική διατύπωση
αυτών (Quitadamo and Kurtz, 2007). Για αυτό το λόγο, στην παρούσα εργασία, εκτός από
τη συζήτηση που έγινε ανάμεσα στους μαθητές ζητήθηκε από αυτούς και η παραγωγή
κειμένου στο οποίο θα διατύπωναν την άποψη τους.
Συνολικά είδαμε ότι οι μαθητές έδειξαν έντονο ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο θέμα και η
πλειοψηφία αυτών, ανεξάρτητα από τις ακαδημαϊκές τους επιδόσεις στο μάθημα,
συμμετείχαν ενεργά στη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε. Ήταν ξεκάθαρη και
τεκμηριωμένη η διατύπωση των απόψεων τους και όλοι οι μαθητές άκουγαν με προσοχή
τους συμμαθητές τους ακόμα και σε περίπτωση έντονης διαφωνίας (π.χ. σε θέματα που
άπτονται τη θρησκεία).
Μελετώντας τα γραπτά τους σύμφωνα με τα κριτήρια που είχαμε θέσει παρατηρήσαμε τα
παρακάτω:
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Παρακάτω παρουσιάζονται αποσπάσματα από τα γραπτά των μαθητών ως παράδειγμα
για το κάθε κριτήριο.
Κριτήριο 1: Ξεκάθαρη διατύπωση συλλογισμού και χρήση λογικών επιχειρημάτων.
«… Προσωπικά θεωρώ την άποψη αυτή που παρουσιάζεται στον Πλάτων λανθασμένη για
τους εξής λόγους: πρώτα απ’ όλα , αν τουλάχιστον προσπαθήσουν να τον θεραπεύσουν,
τότε πάντα υπάρχει πιθανότητα όντως να τον θεραπεύσουν. Δεύτερον, ακόμα και αν δεν
καταφέρουν να τον θεραπεύσουν, στο μεταξύ θα έχουν ανακαλύψει καινούριες
πληροφορίες για την ασθένεια του και ίσως καταφέρουν αν βρουν τις αιτίες της ασθένειας
αυτής, ώστε οι υπόλοιποι άνθρωποι να είναι ενήμεροι και να προλάβουν κι άλλη εκδήλωση
της ασθένειας. …»

Κριτήριο 2: Χρήση πηγών, ανάλυση και ερμηνεία πληροφοριών, κριτική επεξεργασία
δεδομένων.
« … Η σημερινή εποχή χαρακτηρίζεται από την εξέλιξη της τεχνολογίας και των επιστημών,
συγκεκριμένα της ιατρικής. Σαφώς λοιπόν το ποσοστό επιτυχίας των θεραπειών σήμερα είναι
υψηλότερο συγκριτικά με αυτό του 4ου αιώνα π.χ. της εποχής δηλαδή του Πλάτωνα. Έτσι
λοιπόν, για εκείνη την εποχή ένας υγιής πολίτης που μπορεί να ωφελήσει την κοινωνία είναι
προτιμότερος από τον ασθενή ο οποίος δεν μπορεί με κανένα σχεδόν τρόπο να συμμετέχει στα
κοινά. Άρα πιστεύω ότι η η θεραπεία μιας ασθένειας, αφού δεν αποτελεί συνήθως σύνθετη
διαδικασία, σήμερα καθίσταται απαραίτητη. …»

Κριτήριο 3: Σύνδεση πληροφοριών με καθημερινή ζωή.
« … όπως λέει η ταινία «Η θάλασσα μέσα μου» η ζωή είναι δικαίωμα και όχι υποχρέωση.
Έτσι κι εμείς δεν μπορούμε να αναγκάσουμε κάποιον (μερικές φορές και από εγωισμό) να
ζει σε μια τέτοια κατάσταση που ξέρουμε ότι υποφέρει. Σε αυτό το θέμα μιλάω και με
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προσωπική εμπειρία που είχα όταν ήμουν μικρή. Πριν κάποια χρόνια είχα ένα σκύλο, ο
οποίος είχε καρκίνο …(συνεχίζει περιγραφή της ιστορίας και των συναισθημάτων της)…»

Κριτήριο 4: Διατύπωση καλά τεκμηριωμένων συμπερασμάτων βάση συσχετίσεων τα
οποία ελέγχει σε σχέση με αντίθετα κριτήρια και απόψεις.
«…Νομίζω ότι ο καθένας πρέπει να μπορεί να επιλέξει ανάμεσα στον πόνο ή το θάνατο.
Θέτω ως παράδειγμα την επιλογή ενός καλά φυλασσόμενου δούλου που αποφασίζει μια
μέρα να προσπαθήσει να αποδράσει από τον ζυγό του ενώ γνωρίζει πως ο θάνατος τον
περιμένει. Γιατί λοιπόν ένας άνθρωπος που έχει αποφασίσει ρητά να πεθάνει να μην
μπορεί να το κάνει; Εκτός αυτού νομίζω πως, αν και μιλάω εκ του ασφαλούς, ένας
συγγενής ή φίλος του ασθενή που ξέρει την κατάσταση του και είναι λογικός, μετά από
σκέψη θα ξεπερνούσε εν μέρει τη θλίψη και θα καταλάβαινε πως κάθε προσπάθεια να
εμποδίσει την ευθανασία θα ήταν εγωιστική. …»

Για να μπορέσουμε τελικά να πάρουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα από την συγκεκριμένη
δραστηριότητα κρίνεται απαραίτητο η ένταξη και άλλων δραστηριοτήτων που να
συμβάλλουν στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης έτσι ώστε να μην είναι ένα μεμονωμένο
γεγονός στην εκπαιδευτική διαδικασία.
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Η αξιοποίηση του ιστορικού υποβάθρου της ανάπτυξης της έννοιας της
πίεσης στη διδασκαλία στα πλαίσια της Μέσης Εκπαίδευσης
Α. Γκουτζαμάνης, Υπ. Διδάκτορας, Τμήμα Φυσικής, ΑΠ Θεσσαλονίκης
Χ. Πολάτογλου, Φυσικός, Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής, ΑΠ Θεσσαλονίκης
Με την παρούσα εργασία, μέσω του προβληματισμού και της πορείας σκέψης που
ακολούθησε ο Pascal, τίθενται ερωτήματα, παρουσιάζονται πειράματα, διευκρινίζεται η
έννοια της πίεσης και γίνεται σαφής ο διαχωρισμός της ως χαρακτηριστικό των ρευστών.
Κατ’ επέκταση, γίνονται σαφείς οι εφαρμογές της πιεστικής δύναμης που συναντάμε στις
σχολικές ασκήσεις και η τάση στο περιβάλλον των στερεών.
Εισαγωγή της έννοιας της πίεσης στο τυπικό πρόγραμμα σπουδών
Η έννοια της πίεσης εισάγεται στο σχολικό πρόγραμμα σπουδών στη Β’ Γυμνασίου, μετά
τη διδασκαλία του κεφαλαίου των δυνάμεων (Αντωνίου, 2007). Εισάγεται μέσα από
παραδείγματα τις καθημερινότητας, όπως το πόσο «βουλιάζει» στο χιόνι ο χιονοδρόμος,
το οποίο, όμως, δημιουργεί σύγχυση με το ότι εισάγει την πίεση μέσα από περιβάλλον
στερεών, όπου ουσιαστικά μιλάμε για τάση (Καριώτογλου, 1991).
Δηλαδή, η πίεση ορίζεται ως το πηλίκο της δύναμης προς την επιφάνεια ενός στερεού
σώματος, ως κάτι «επιπλέον» της δύναμης, όταν η τιμή αυτής δεν επαρκεί, μέσα από ένα
ατυχές παράδειγμα από την καθημερινή ζωή – καθώς στην πραγματικότητα αναφέρεται
στην τάση, η οποία είναι τανυστής και σχετίζεται με τα στερεά, με τελείως διαφορετικά
χαρακτηριστικά από την πίεση των ρευστών η οποία είναι βαθμωτό μέγεθος.
Επιπλέον, εκφράσεις όπως «τα υγρά ασκούν πίεση προς κάθε κατεύθυνση» (σελ 69) δεν
εξυπηρετούν το σκοπό του συγγραφέα να αναδειχθεί ο χαρακτήρας της πίεσης ως
μονόμετρο μέγεθος. Αντιθέτως, προσθέτουν στη σύγχυση των μαθητών, καθώς
απευθύνονται στην πιεστική δύναμη που ασκείται σε επιφάνεια μέσα σε περιβάλλον
υγρού.
Επίσης, πολύ σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της έννοιας της πίεσης παίζουν πειράματα
πίεσης με τη χρήση μανομέτρου (σελ. 68 – 70), του οποίου η αρχή λειτουργίας δεν
εξηγείται επαρκώς, και είναι αποκομμένο από την καθημερινότητα και τις εμπειρίες των
παιδιών. Παρατηρούμε δηλαδή ότι η χρήση του οργάνου είναι ζωτικής σημασίας για την
ανάδειξη των χαρακτηριστικών της πίεσης (Αντωνίου, 2007).
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Οι μαθητές έρχονται αντιμέτωποι με την έννοια της πίεσης ξανά στον Προσανατολισμό
Θετικών Σπουδών (πρώην Θετική/Τεχνολογική Κατεύθυνση) της Β’ Λυκείου και μέσω της
μελέτης της Θερμοδυναμικής, όπου η έννοια θεωρείται διδαγμένη (Ιωάννου, 2000).
Παρανοήσεις μαθητών σχετικά με την έννοια της πίεσης
Από τα παραπάνω παρατηρούμε πως δεν υπάρχει συνέχεια και ίσως συνάφεια ανάμεσα
στις δυο τάξεις, ώστε ο μαθητής να εμπεδώσει και να κατανοήσει πλήρως την έννοια της
πίεσης. Από μελέτες που διαβάσαμε στη βιβλιογραφία (Koliopoulos, 1986, Καριώτογλου,
1991), έχει διαπιστωθεί ότι οι μαθητές δίνουν στην πίεση διανυσματικά χαρακτηριστικά,
μπερδεύοντας την πίεση με τις πιεστικές δυνάμεις. Εξάλλου, οι εκφράσεις που
χρησιμοποιούνται σε σχολικά βιβλία περιγράφοντας την πίεση της προσδίδουν
διανυσματική έννοια, πχ «η πίεση ασκείται», «η πίεση προς τα πάνω» και ουσιαστικά
αυτές οι εκφράσεις αναφέρονται στις πιεστικές δυνάμεις. Η σωστή έκφραση είναι ότι ένα
σημείο «δέχεται πίεση», «υπάρχει πίεση» ή «η πίεση είναι» (Πιερράτος, 2009).
Ταυτόχρονα, δεν γίνεται διάκριση ανάμεσα στο περιβάλλον των υγρών και των στερεών,
παρά παρατίθεται ο ίδιος τύπος, ενώ τα στερεά με τα υγρά παρουσιάζουν διαφορετικές
ιδιότητες μεταξύ τους (πχ το ασυμπίεστο των ρευστών, υδροστατικό παράδοξο – βλ
παρακάτω).
Η έννοια της πίεσης μέσα από την ιστορία
Ιστορικά, η έννοια της πίεσης εισάγεται από τον Pascal στην προσπάθειά του να εξηγήσει
το υδροστατικό παράδοξο. Ο Pascal είχε παρατηρήσει ότι η δύναμη που ασκεί το νερό
στον πυθμένα ενός σωλήνα δεν εξαρτάται από την ποσότητα του νερού, παρά μόνο από
το βάθος του σωλήνα, το ύψος δηλαδή στο οποίο βρισκόταν το νερό. Βασισμένος σε αυτό,
εισήγαγε την ομώνυμη αρχή. Δηλαδή, η πίεση εισάγεται από το περιβάλλον των ρευστών
και μάλιστα αυτή η ιδιότητα του νερού είναι μοναδική όταν βρίσκεται στην υγρή του
κατάσταση και παύει να υφίσταται όταν το νερό γίνει πάγος (Evans, 1973).
Το ερώτημα που προκύπτει από τα πειράματα του Πασκάλ είναι πώς γίνεται ο πυθμένας
όλων των δοχείων της εικόνας 3 να δέχεται την ίδια δύναμη παρά τις διαφορετικές
ποσότητες νερού που περιέχουν. Ο Πασκάλ στα πειράματά του, μελετώντας τη φύση των
υγρών για να βγάλει συμπεράσματα για το πόσο ζυγίζουν αυτά, έκανε το εξής πείραμα:
πήρε 5 δοχεία, διαφορετικού σχήματος, άρα και ποσότητας νερού, τα βούλωσε με πώματα
από τη μία πλευρά, τα οποία τα συγκρατούσε συνδεδεμένα με ένα βάρος 100 λιβρών
(45,5 κιλά). Τα πώματα όλα είχαν την ίδια διατομή. Η υπόθεση που έκανε ήταν ότι για να
υποχωρήσει το πώμα, πρέπει να ασκηθεί δύναμη μεγαλύτερη από αυτό το βάρος.
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Παρατήρησε ότι το πώμα δεν υποχωρούσε στα δοχεία όταν αυτά ήταν γεμάτα και το νερό
βρισκόταν στο ίδιο οριακό ύψος από το πώμα.

Εικόνα 1: Η δύναμη στον πυθμένα των τριών δοχείων είναι ίδια

Οι παρατηρήσεις που έκανε ήταν, ότι αν και λόγω του διαφορετικού σχήματος κάθε
δοχείου, αυτό περιείχε διαφορετική συνολική ποσότητα νερού, η πιεστική δύναμη στο
πώμα ήταν ίδια και δεν εξαρτιόταν από την ποσότητα νερού πάνω από το πώμα, αλλά
από το ύψος της στάθμης του νερού πάνω από το πώμα. Τα αποτελέσματα των
πειραμάτων του ανατρέπονταν τελείως άμα το νερό πάγωνε μέσα στα δοχεία.
Τα παραπάνω πειράματα μπορούν με απλά υλικά να επαναληφθούν μέσα στην τάξη.
Μάλιστα, βάζοντας το βούλωμα όχι στον πυθμένα, αλλά σε άλλες θέσεις, προκύπτουν
αντίστοιχα συμπεράσματα και αναδεικνύεται η ιδιότητα των υγρών ως μεταφορέων πίεσης
χωρίς προτιμητέα διεύθυνση. Επίσης, μπορούμε να κάνουμε παραλλαγές των πειραμάτων
μεταβάλλοντας το εμβαδόν του βουλώματος, το είδος του υγρού μέσα στα δοχεία, αλλά
και το ύψος που φτάνει η στάθμη του νερού.
Μεταβάλλοντας το ύψος, κρατώντας σταθερό το εμβαδό του πυθμένα και μετρώντας την
πιεστική δύναμη σε αυτόν, βλέπουμε την εξάρτηση της πίεσης από το ύψος και την
αναλογία της πιεστικής δύναμης στον πυθμένα με το ύψος. Κρατώντας το ύψος της
στάθμης σταθερό, αλλάζοντας το είδος του υγρού, μελετάμε την επίδραση της πυκνότητας
στην πίεση αλλά και την πιεστική δύναμη. Τέλος, αλλάζοντας το εμβαδόν του πυθμένα,
βλέπουμε τη σχέση της πιεστικής δύναμης με το εμβαδό της επιφάνειας όπου
εφαρμόζεται.
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Εικόνα 2: στις τρεις περιπτώσεις ο δίσκος (1) υποχωρεί όταν το νερό στο κατακόρυφο σκέλος
φτάσει στο ίδιο ύψος νερού

Εικόνα 3: Η πίεση δεν εξαρτάται από την ποσότητα του νερού, Τα δοχεία του Πασκάλ (Evans
1973, σελ.21)

Τα συγκεκριμένα πειράματα, ο Πασκάλ τα προχώρησε, συνδυάζοντας διαφορετικού
εμβαδού έμβολα και διαφορετικές ποσότητες νερού σε κατάσταση ισορροπίας μεταξύ
τους, φτάνοντας έτσι στο υδραυλικό πιεστήριο, από όπου εξήγαγε την έννοια της πίεσης
για να συνδέσει τις παρατηρήσεις του, κάτι που μπορεί επίσης εύκολα να εξαχθεί με
πειράματα με απλά υλικά μέσα στην τάξη (εικόνα 4).

Εικόνα 4: Υδραυλικό πιεστήριο με σύριγγες
170

Διδακτική πρόταση
Κατά τη δική μας πρόταση, η διδασκαλία θα πρέπει να ξεκινάει με την παρουσίαση των
πειραμάτων του Πασκάλ και μέσα από τις παρατηρήσεις των μαθητών να θέτονται
ερωτήματα τα οποία να συνδέονται με τα χαρακτηριστικά και τη φύση των υγρών, αλλά και
το πώς προκύπτει η πιεστική δύναμη σε επιφάνεια μέσα σε περιβάλλον ρευστών.
Προχωρώντας τα παραπάνω πειράματα, τα οποία μπορούν να παρουσιαστούν με απλά
καθημερινά υλικά και να τεθούν ερωτήματα που βασίζονται σε θεμελιώδεις γνώσεις από
μικρότερες τάξεις. Με τις παρατηρήσεις που συγκεντρώνουν οι μαθητές, αναπτύσσονται
δεξιότητες σε ένα πειραματικό περιβάλλον που δεν χρειάζονται οδηγίες χρήσης
πειραματικών συσκευών, αποφεύγοντας την πολυπλοκότητα.
Εμείς προτείνουμε διδακτική προσέγγιση με ανάλογα ερωτήματα και πορεία σκέψης σαν
αυτή του Πασκάλ, στην προσπάθειά του να εμβαθύνει στις ιδιαιτερότητες της φύσης των
υγρών, σκοπό για τον οποίο σχεδίασε πειράματα με απλά υλικά, με ερώτημα γιατί και πώς
το βάρος των υγρών είναι σε αναλογία με το ύψος τους

(Evans, 1973). Τα απλά

πειράματα μπορούν να επαναληφθούν με καθημερινά υλικά και ευελιξία στο σχεδιασμό
των ερωτημάτων που τίθενται μέσα στην τάξη. Δεν χρειάζονται το μανόμετρο, οπότε έτσι
πετυχαίνουμε την αντικατάστασή του με πειράματα με καθημερινά υλικά, χωρίς να
επιβαρύνεται η διδασκαλία με την επιπλέον κατανόηση μιας πολύπλοκης πειραματικής
διάταξης. Ταυτόχρονα, στο κέντρο των πειραμάτων είναι η φύση του υγρού και η εξαγωγή
συμπερασμάτων γι’ αυτή και η σύνδεσή της με «δουλεμένες» έννοιες, όπως η δύναμη του
βάρους.
Επίσης, η διδασκαλία θα πρέπει να εστιάζει στην ερμηνεία του υδροστατικού παράδοξου
και τις εφαρμογές της αρχής του Pascal από την καθημερινή ζωή, όπως η αρχή
λειτουργίας της υδραυλικής αντλίας. Μέσα από την κατάσταση ισορροπίας στο υδραυλικό
πιεστήριο, μπορεί να εξάγεται η έννοια της πίεσης, ενώ μπορεί να σχολιαστεί και το
ασυμπίεστο της φύσης των υγρών ως μεταδότη δυνάμεων προς όλες τις κατευθύνσεις στο
εσωτερικό τους, με ερωτήματα όπως πχ πόσο ζυγίζει 1 λίτρο νερό.
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Εικόνα 5: Εφαρμογή της Αρχής του Pascal (littlewhitecoats)

Επιπλέον, θα πρέπει να επιμένουμε κατά τη διδασκαλία σε εκφράσεις που αναδεικνύουν
το βαθμωτό χαρακτήρα της πίεσης, ώστε να γίνει κατανοητό στους μαθητές ότι βασική
ιδιότητα των υγρών είναι η μεταφορά της πίεσης από ένα σημείο σε άλλο. Σε αυτό θα
πρέπει να γίνει ξεκάθαρο ότι η πίεση και η τάση είναι δυο διαφορετικές έννοιες, όπως
επίσης και η πίεση με τις πιεστικές δυνάμεις.
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Επανάληψη ιστορικού πειράματος σχετικά με την ανίχνευση της κοσμικής
ακτινοβολίας
Δ. Α. Νάκος, Εκπαιδευτικός ΜΕ, Υπεύθυνος ΕΚΦΕ Λάρισας
Χ. Πολάτογλου, Καθηγητής Τμήματος Φυσικής Α.Π.Θ.
Εισαγωγή
Σημασία των ιστορικών πειραμάτων
Ένας από τους τρόπους καλύτερης κατανόησης των επιστημονικών εννοιών από τους
μαθητές αλλά και ενσωμάτωσης της ιστορίας της επιστήμης στη διδασκαλία των φυσικών
επιστημών είναι και η επανάληψη ιστορικών πειραμάτων. Δηλαδή πειράματα του
παρελθόντος που χρησιμοποίησαν οι επιστήμονες για να πείσουν τους συγχρόνους τους για
την ορθότητα της θεωρίας τους. Μέσα από αυτά πολλές απόψεις για τη Φύση αναιρέθηκαν,
νέες θεωρίες αντικατέστησαν παλιές και σε κάποιες περιπτώσεις είχαμε επιστροφή σε πολύ
παλαιότερες θεωρίες (π.χ ηλιοκεντρική θεωρία του Αρίσταρχου).
Η ανάπτυξη ενός ιστορικού πειράματος αποτελεί ένα άριστο παιδαγωγικό μέσο για τις ιδέες,
τις παρατηρήσεις και την ανάλυση του θέματος που αφορά το πείραμα (Matthews, 1994).
Δηλαδή μπορεί να θεωρηθεί ως πλούσια πηγή εμπειρίας τόσο για τους μαθητές όσο και για
τους καθηγητές των φυσικών επιστημών, αφού τους δίνεται η δυνατότητα να κατανοήσουν
τους τρόπους με τους οποίους οι επιστημονικές ιδέες αλλάζουν μέσα στον χρόνο και πώς η φύση
αυτών των ιδεών και των χρήσεων στις οποίες τίθενται επηρεάζεται από τα κοινωνικά, ηθικά,
πνευματικά και πολιτιστικά πλαίσια

στα οποία αναπτύσσονται. Έρχονται σε επαφή με τις

ιστορικές ρίζες της σύγχρονης επιστήμης, με τρόπο που αναδεικνύονται οι σύνθετες σχέσεις
μεταξύ θεωρίας και πειράματος και αντιλαμβάνονται τις δυσκολίες που προβάλλουν οι
λαθεμένες, ίσως, επικρατούσες αντιλήψεις στον κοινωνικό και επιστημονικό περίγυρο της
εποχής.
Ιστορικά πειράματα με καθημερινά υλικά
Η πλειοψηφία των ιστορικών πειραμάτων έγιναν με τη χρησιμοποίηση απλών υλικών
καθημερινής χρήσης, γεγονός που τα καθιστά ενδιαφέροντα, θελκτικά και αποτελεσματικά
διδακτικά εργαλεία, εφόσον απομυθοποιούν την επιστήμη, εστιάζουν το ενδιαφέρον του
μαθητή στο φαινόμενο και όχι στη (περίπλοκη πιθανώς) συσκευή ή τη διάταξη και δεν
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εισάγουν επιπλέον δυσκολίες στη διδακτική και μαθησιακή. Με τον τρόπο αυτό είναι
περισσότερο πιθανό τα παιδιά να αποκτήσουν θετικές στάσεις για τις Φυσικές Επιστήμες
(Κουμαράς, 2000).
Σκοπός
Στα πλαίσια αυτής της εργασίας, επαναλαμβάνεται το ιστορικό πείραμα της Φυσικής σχετικά
με την ανίχνευση της κοσμικής ακτινοβολίας, δίνεται το ιστορικό πλαίσιο και προτείνεται ο
τρόπος για την κατασκευή της αντίστοιχης πειραματικής διατάξης με απλά εργαστηριακά
υλικά. Προσδοκία μας η εργασία να αποτελέσει υποστηρικτικό υλικό για τους συναδέλφους
που διδάσκουν Φυσική σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Η κοσμική ακτινοβολία και η ανακάλυψή της
Μια συνεχής βροχή σωματιδίων υψηλής ενέργειας κατακλύζει μέρα και νύχτα όλη τη γη. Τα
σχετικιστικά αυτά σωματίδια έρχονται από όλες τις διευθύνσεις του διαστήματος, κινούμενα με
την ταχύτητα σχεδόν του φωτός. Αυτά, καθώς και όσα άλλα δευτερογενή σωματίδια
δημιουργούν καθώς διασχίζουν με την τεράστια ενέργειά τους την ατμόσφαιρα, τα
ονομάζουμε κοσμική ακτινοβολία.
Πειράματα που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα για τον ιονισμό και την
αγωγιμότητα των αερίων (Crookes, Thomson, RÖntgen, Becquerel, Rutherford) επιβεβαίωναν
την ύπαρξη υποατομικών σωματιδίων και έτσι εισήγαγαν την έννοια της φυσικής
ραδιενέργειας (α-, β-, γ- ακτινοβολία). Επειδή η ραδιενέργεια και οι ακτίνες-Χ προκαλούν
ιονισμό του αέρα, ένα φορτισμένο ηλεκτροσκόπιο θα εκφορτίζεται τόσο πιο γρήγορα όσο
περισσότερη ακτινοβολία υπάρχει στο χώρο. Το παράξενο είναι ότι τα ηλεκτροσκόπια
εξακολουθούν να εκφορτίζονται ακόμη και όταν δεν υπάρχει καμιά πηγή ακτινοβολίας
τριγύρω. Το ερώτημα που προκύπτει είναι: γιατί ο αέρας είναι πάντοτε ιονισμένος; Η πρώτη
απάντηση θα μπορούσε να είναι ότι αυτό συμβαίνει λόγω των καιρικών φαινομένων (π.χ.
αστραπές, κεραυνοί, καταιγίδες), ή ότι οφείλεται στο ηλιακό φως. Ο αέρας όμως, ακόμη και σε
κλειστούς απομονωμένους χώρους όπως μικρά υπόγεια εργαστήρια, είναι και πάλι
ιονισμένος, οπότε η αιτία ιονισμού δεν μπορεί να είναι (μόνο) η παραπάνω.
Αναζητώντας τις αιτίες του φαινομένου, ο Rutherford πρότεινε ότι ο ιονισμός του αέρα πρέπει
να οφείλεται στη φυσική ραδιενέργεια του εδάφους και των δομικών υλικών. Για να ελέγξει την
υπόθεση αυτή ο Theodor Wulf, κατασκευαστής πολύ καλών ηλεκτροσκοπίων, το 1910
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πραγματοποίησε πειράματα στον πύργο του Eiffel χρησιμοποιώντας ένα ηλεκτρόμετρο.
Παρατήρησε ότι παρόλο που ο ιονισμός ελαττωνόταν από 6 σε 3,5 ιόντα/cm3 με την αλλαγή
του

υψομέτρου από 0 - 330 m, στη μέση της απόστασης, περίπου 160 μέτρα ύψος, ο

ιονισμός δεν ελαττωνόταν στο 50% της συνολικής μείωσης όπως αναμενόταν. Προφανώς,
υπήρχε μια περίσσεια ακτινοβολίας στο ύψος των 160 m άγνωστης προέλευσης!
Ο V.Hess πραγματοποίησε πειράματα για τη μελέτη της φύσης και την προέλευση της
ακτινοβολίας αυτής χρησιμοποιώντας τρία ηλεκτροσκόπια. Χρησιμοποιώντας αερόστατο
πραγματοποίησε μετρήσεις σε μεγάλα ύψη πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Τα
ηλεκτροσκόπια αρχικά φορτιζόταν και στη συνέχεια υπολογιζόταν ο χρόνος για την πλήρη
αποφόρτισή τους. Από την καταγραφή παρατηρήθηκε ότι χρόνος που χρειαζόταν για την
αποφόρτιση επηρεαζόταν από το υψόμετρο που πραγματοποιούταν η μέτρηση, που σήμαινε
ότι ο μέσος ιονισμός της ατμόσφαιρας κυμαινόταν καθώς διαφοροποιούταν το υψόμετρο και
μάλιστα, αυξανόταν καθώς αυξανόταν το υψόμετρο. Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν μέχρι
και σε υψόμετρο 5000 μέτρων πάνω από την επιφάνεια της Γης (Λιόλιος, 2012).
Εξάχθηκε, με αυτές τις παρατηρήσεις καθώς και από μια σειρά άλλων που ακολούθησαν το
συμπέρασμα ότι, η επιπλέον ακτινοβολία που επηρέαζε τους ανιχνευτές προερχόταν από το
διάστημα και όχι από το εσωτερικό της Γης, αντίθετα με τη θεωρία που επικρατούσε μέχρι
τότε.
Σχεδιασμός του πειράματος με συνήθη εργαστηριακά υλικά
Όπως ήδη προαναφέρθηκε με ένα ηλεκτροσκόπιο μπορούμε να ανιχνεύσουμε και να
μετρήσουμε ηλεκτρικά φορτία. Τα φύλλα, που περιέχουν ομώνυμα φορτία, αποκλίνουν λόγω
των απωστικών δυνάμεων. Είναι όμως δυνατόν, να εκφορτιστούν τα φύλλα αν μέσα στο
δοχείο εισέλθει μια ακτινοβολία που παράγει ιόντα (ιονίζουσα). Αυτά τα ιόντα απομακρύνουν
το ηλεκτρικό φορτίο και έτσι τα φύλλα, σταδιακά, πλησιάζουν και πάλι. Μια τέτοια απλή
διάταξη, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τη μέτρηση της αγωγιμότητας του αέρα ως εξής: το
ηλεκτροσκόπιο φορτίζεται με δεδομένη ποσότητα φορτίου και κατόπιν αφήνεται να
εκφορτιστεί. Ο ρυθμός εκφόρτισής του, που μετράται με τη βοήθεια των υποδιαιρέσεων και
ένα χρονόμετρο, είναι ανάλογος της αγωγιμότητας του αέρα, δηλαδή του ιονισμού του
(αριθμός των ζευγών ηλεκτρονίων-θετικών ιόντων που υπάρχουν ανά μονάδα όγκου του
αέρα, ιόντα/m3). Άρα, με ένα κατάλληλα βαθμονομημένο ηλεκτροσκόπιο και ένα χρονόμετρο,
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μπορεί να μετρά κανείς την αγωγιμότητα και επομένως της έντασης της ιονίζουσας
ακτινοβολίας (Λιόλιος, 2012).
Στα πειράματα που πραγματοποιήσαμε χρησιμοποιήσαμε τα παρακάτω όργανα, αφού
επιφέραμε κάποιες βελτιώσεις:

Εικ. 1: Το διαμορφωμένο ηλεκτροσκόπιο του εργαστηρίου για τις μετρήσεις: η διάταξη, λεπτομέρεια
φόρτισης (εκτροπή στις 30ο) και το χρονόμετρο.

Μετρήσεις
Πραγματοποιήσαμε τρία διαφορετικά πειράματα:
Πείραμα 1ο: Στον ίδιο τόπο, φορτίσαμε το ηλεκτροσκόπιο με δεδομένη ποσότητα φορτίου
(χρησιμοποιώντας τη βαθμονομημένη σε μοίρες κλίμακα του οργάνου) και καταγράψαμε το
ρυθμό εκφόρτισής του ημέρα (12:00) και νύχτα (24:00). Τα αποτελέσματα των μετρήσεων και
η επεξεργασία τους στον πίνακα 1.
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65
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45
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35
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Χρόνος
εκφ.
(min)
ημερα
0,00
0,66
1,42
2,33
3,08
4,00
4,95
6,20
7,33
8,95
10,5
12,33
14,33

Χρόνος
εκφ.
(min)
νύχτα
0,00
0,68
1,44
2,34
3,09
4,05
5,10
6,15
7,32
8,95
10,50
12,31
14,36

Πείραμα 1
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γωνία απόκλισης (ο)

Απόκλιση
(μοίρες)
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εκφόρτιση ημέρα
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εκφόρτιση νύχτα

10
0
0

5
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χρόνος εκφόρτισης (min)

Πίνακας 1: Ρυθμός εκφόρτισης ηλεκτροσκοπίου, ημέρα (στις 12:00) και νύχτα (στις 24:00).
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Πείραμα 2ο: Στον ίδιο τόπο και την ίδια περίπου ώρα (12:00), φορτίσαμε το ηλεκτροσκόπιο με
δεδομένη ποσότητα φορτίου και καταγράψαμε το ρυθμό εκφόρτισής του, στο έδαφος και σε
υπόγειο βάθους 15m. (το πείραμα πραγματοποιήθηκε στο 5ο επίπεδο, υπόγειου γκαράζ). Τα
αποτελέσματα και η επεξεργασία τους στον πίνακα 2.
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Χρόνος
εκφ.
(min)
h=0
0,00
1,10
2,63
4,37
6,50
9,37
12,50
17,33
21,17
26,72
35,72
48,00

Χρόνος
εκφ.
(min)
h=-15m
0,00
1,07
2,60
4,35
6,35
9,30
12,32
17,17
21,08
26,45
35,00
46,50

Πείραμα 2
60
50
γωνία απόκλισης (ο)
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Πίνακας 2: Ρυθμός εκφόρτισης ηλεκτροσκοπίου, στο έδαφος και σε υπόγειο βάθους 15m.

Πείραμα 3ο: Στον ίδιο τόπο (Μετέωρα, περιοχή της Καλαμπάκας) και την ίδια περίπου ώρα
(18:00), με ανάλογο τρόπο καταγράψαμε το ρυθμό εκφόρτισης του ηλεκτροσκοπίου στο
έδαφος, σε υψόμετρο 150m και σε υψόμετρο 300m. Για τη μέτρηση του υψομέτρου
χρησιμοποιήσαμε ηλεκτρονικό όργανο που διέθετε το ρολόι μας (μειωμένης ίσως
αξιοπιστίας). Τα αποτελέσματα καταγράφονται στον πίνακα 3.
Απόκλιση
(μοίρες)
60
55
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45
40
35
30
25

Χρόνος
εκφ. (min)
στο έδαφος
0,00
0,58
1,17
1,75
2,47
3,17
3,87
4,67

Χρόνος
εκφ. (min)
ύψος 150m
0,00
0,89
1,78
2,69
3,80
4,88
5,93
7,19

Χρόνος
εκφ. (min)
ύψος 300m
0,00
1,12
2,33
3,46
4,98
6,32
7,72
9,38
177
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5,65
6,67
7,33

8,68
10,20
11,30

11,44
13,58
14,80

Πίνακας 3: Μετρήσεις του ρυθμού
εκφόρτισης του ηλεκτροσκοπίου σε

διαφορετικά ύψη.

Πείραμα 3
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εκφόρτιση σε ύψος 150m

20

εκφόρτιση σε ύψος 300m
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0
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χρόνος εκφόρτισης (min)

Συμπεράσματα
Μετά την επεξεργασία των μετρήσεων που ελήφθησαν, μπορούμε να συμπεράνουμε:
Στο πείραμα 1, ο ρυθμός εκφόρτισης του ηλεκτροσκοπίου, όπως φαίνεται από τις τιμές του
πίνακα ή/και υπολογίζεται από τα διαγράμματα, είναι ο ίδιος για την ημέρα και τη νύχτα, για
τις αντίστοιχες γωνίες. Οι υπολογισμοί των μέσων ρυθμών εκφόρτισης Δφ/Δt και οι
συγκρίσεις των αντιστοίχων, έγιναν για τιμές απόκλισης από 35ο – 15ο , για να αποφευχθούν
τα σφάλματα των άκρων. Οι διαφορές που προκύπτου είναι της τάξης των 1 – 2%, μέσα στα
όρια του πειραματικού σφάματος.
Συμπέρασμα: ο ιονισμός του αέρα, που προκαλεί εκφόρτιση του ηλεκτροσκοπίου, δεν
οφείλεται στο ηλιακό φως (ή τουλαχιστο αποκλειστικά σ΄αυτό).
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Στο πείραμα 2, ο ρυθμός εκφόρτισης του ηλεκτροσκοπίου στο υπόγειο βάθους 15m
εμφανίζεται ασθενώς μεγαλύτερος από εκείνον της επιφάνειας (κι εδώ οι υπολογισμοί των
μέσων ρυθμών εκφόρτισης Δφ/Δt και οι συγκρίσεις των αντιστοίχων, έγιναν για τιμές
απόκλισης από 35ο – 15ο , για να αποφευχθούν τα σφάλματα των άκρων). Αν και θα
αναμένονταν ο χρόνος πλήρους εκφόρτισης να είναι αντίστοιχα ασθενώς μικρότερος,
εντούτοις μετρήθηκε ελαφρά μεγαλύτερος (σε ποσοστό περίπου 3%) εκείνου της επιφάνειας.
Συμπέρασμα: Ο ελαφρά αυξημένος ιονισμός της ατμόσφαιρας σε βάθος 15m πιθανόν να
οφείλεται στη φυσική ραδιενέργεια του εδάφους και των δομικών υλικών. Κατά βάση όμως, ο
ιονισμός του αέρα, τόσο στην επιφάνεια όσο και στο υπόγειο, προέρχεται από κάποια
ακτινοβολία τόσο διεισδυτική, που τα υλικά που παρεμβάλονται μέχρι βάθους 15m, δεν
ανακόπτουν τη δράση της.
Στο πείραμα 3, αν δεχτούμε ότι τον ιονισμό του αέρα προκαλεί η φυσική ραδιενέργεια του
εδάφους και των δομικών υλικών μόνον, θα έπρεπε (κατά μέσο όρο), σε ύψος 150m να έχω
μείωση του ιονισμού στο 50% και σε ύψος 300m στο 25% σε σχέση με την επιφάνεια. Η
επεξεργασία των μετρήσεων του πίνακα 3 όμως, μας δίνει ότι στα 150m έχω μείωση του
ιονισμού περίπου στο 65% και στα 300m περίπου στο 50% της επιφάνειας.
Συμπέρασμα: Η περίσσεια ακτινοβολίας που εμφανίζεται στα διάφορα ύψη και η οποία
αυξάνει όσο ανεβαίνουμε, προφανώς δεν προέρχεται από τη Γη αλλά από το διάστημα και
είναι βέβαια αυτό που ονομάζουμε κοσμική ακτινοβολία.
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Επιχειρώντας τη διάκριση των εννοιών μάζα και βάρος στη Φυσική της
Α’ Γυμνασίου
Θ. Πιερράτος, Εκπαιδευτικός ΔΕ, Υπεύθυνος ΕΚΦΕ Ευόσμου
Εισαγωγή
Το σχολικό έτος 2013-2014 εισήχθη στο αναλυτικό πρόγραμμα της Α’ Γυμνασίου η
διδασκαλία του μαθήματος «Φυσική με Πειράματα» (Καλκάνης κ.ά., 2013). Διάφορα
προβλήματα έχουν καταγραφεί σχετικά με τη δομή, την επιλογή των εργαστηριακών
δραστηριοτήτων και τη διδακτική αποτελεσματικότητα του εγχειριδίου του μαθήματος
(Βαλαδάκης, 2013; Κασσέτας, 2013; Φασουλόπουλος, 2013).
Στην εργασία αυτή θα εστιάσουμε στην 3η θεματική ενότητα/φύλλο εργασίας με τίτλο
“Μετρήσεις μάζας – Τα Διαγράμματα”. Σε αυτήν επιδιώκεται οι μαθητές: «να διακρίνουν το
φυσικό μέγεθος μάζα από το φυσικό μέγεθος βάρος – να γνωρίσουν πειραματικά τον
τρόπο μέτρησης της μάζας και τον τρόπο υπολογισμού του βάρους ενός σώματος με τη
χρήση ζυγού και δυναμόμετρου, με τις σωστές μονάδες – να εξοικειωθούν με την
κατασκευή

και

χειρισμό

αυτοσχέδιου

ζυγού

και

τη

βαθμονόμηση

αυτοσχέδιου

δυναμόμετρου – να συμπληρώνουν και να χρησιμοποιούν διαγράμματα επιμήκυνσης –
μάζας» (Καλκάνης κ.ά., 2013, σ. v). Πόσο εύκολο είναι, όμως, οι μαθητές της Α΄
Γυμνασίου να διακρίνουν τα φυσικά μεγέθη μάζα και βάρος; Άραγε, στην σχολική τάξη η
μάζα μετριέται και το βάρος υπολογίζεται; Ποια η διδακτική αξία των διαγραμμάτων
επιμήκυνσης-μάζας;
Αφού παρουσιάσουμε μία σύντομη ιστορική ανασκόπηση των εννοιών μάζα και βάρος και
των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι μαθητές με αυτές, θα προτείνουμε ένα σχέδιο
διδακτικής παρέμβασης, το οποίο σκοπεύει στην κατά το δυνατόν ανάδειξη της μεταξύ
τους διάκρισης.
Μάζα και βάρος
Η έννοια μάζα περιβάλλεται, στο πλαίσιο της κλασικής Φυσικής, από σύγχυση η οποία
ανάγεται στη δημοσίευση των Principia (Newton, 1686/1934). Αιτία το γεγονός ότι
εμφανίζεται να έχει τρεις διαφορετικές σημασίες: στον ορισμό I η μάζα ορίζεται ως
“ποσότητα της ύλης”, στο δεύτερο νόμο της κίνησης εμφανίζεται ως μέτρο της αδράνειας,
ενώ στο νόμο της παγκόσμιας έλξης θεωρείται υπεύθυνη για την αμοιβαία βαρυτική έλξη.
181

Ο Κέπλερ φαίνεται να είναι ο πρώτος ο οποίος, μελετώντας τις κινήσεις των πλανητών 50
χρόνια σχεδόν πριν τον Νεύτωνα, εισήγαγε την έννοια “αδράνεια της ύλης” και τη σύνδεσε
με την “ποσότητα της ύλης”: «η αδράνεια …είναι τόσο μεγαλύτερη όσο περισσότερη είναι η
ποσότητα της ύλης σε δεδομένο όγκο» (Jammer, 1964, σ. 55). Όμως, η αυθεντία του
Καρτέσιου, ο οποίος αντιτέθηκε στην έννοια της αδράνειας θεωρώντας ως μόνο
χαρακτηριστικό της ύλης την έκταση στο χώρο, καθυστέρησε την αποδοχή της νέας
έννοιας (Mashood, 2009). Χρειάστηκαν τα πειράματα σύγκρουσης δύο σωμάτων του
Huygens (Smith, 2006) και η μεγαλοφυΐα του Νεύτωνα.
Ο Νεύτων, επιχειρώντας να ξεκαθαρίσει τη σύγχυση, θεώρησε ότι η μάζα απορρέει από το
γινόμενο πυκνότητας και όγκου, ενώ στηρίχθηκε σε ορισμένα «ακριβή πειράματα με
εκκρεμή» (Boulos, 2006) καθώς και στο φαινόμενο της ελεύθερης πτώσης, για να
θεμελιώσει ότι η μάζα είναι ανάλογη με το βάρος του σώματος. Με τον τρόπο αυτό
νομιμοποίησε τη μέτρηση της μάζας με ζυγό, παρακάμπτοντας τις τεχνικές δυσκολίες της
μέτρησης της αδρανειακής μάζας και πυροδοτώντας ατέρμονες συζητήσεις στους κύκλους
των φυσικών και των φιλοσόφων μέχρι και σήμερα (Κασσέτας κ.ά., 2010).
Στα εγχειρίδια έχει επικρατήσει η έννοια μάζα να είναι είτε η ποσότητα ύλης ενός σώματος
είτε/και το μέτρο της αδράνειας του σώματος (Ηolton, 1985; Hecht, 2006), η μέτρησή της
όμως παραπέμπεται στη μέτρηση της βαρυτικής μάζας μέσω ζύγισης λόγω των τεχνικών
δυσκολιών της μέτρησης της αδρανειακής μάζας.
Έρευνες δείχνουν ότι οι μαθητές θεωρούν ότι η μάζα μεταβάλλεται όπως και το βάρος και
λίγο-πολύ ταυτίζουν τις δύο έννοιες (Mullet & Gervais, 1990; Krnel, Watson & Glažar,
1998; Hecht, 2006; Feeley, 2007; Stylos, Evangelakis & Kotsis, 2008; Varda, 2014). Η
σύγχυση επιτείνεται από τη χρήση μονάδων μάζας για τη μέτρηση του βάρους
αντικειμένων στην καθημερινή ζωή (Hooper, 1986; Crane, 1991).
Η διδακτική πρόταση
Σε αυτό το πλαίσιο και μιας διαμάχης εν εξελίξει, τις τελευταίες δεκαετίες, για το κατά πόσο
είναι εφικτός ο διδακτικός στόχος της διάκρισης των εννοιών μάζα και βάρος από τους
μαθητές αυτής της ηλικίας (Roger, 1971; Lindsay, 1971; Walne, 1974; Parton, 1975;
Chasnow, 1988; Rutledge, 1988; Hooper, 1988; Sobel, 2006; Jameson, 2006; Hecht,
2006), ακολουθεί μία πρόταση εισαγωγής των εννοιών μάζα και βάρος με σκοπό τη
διαχείριση εκ μέρους των εκπαιδευτικών της συγκεκριμένης ενότητας της Φυσικής της Α΄
Γυμνασίου.
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Ο αναγνώστης μπορεί να βρει πιο ολοκληρωμένες προτάσεις, οι οποίες αναφέρονται
όμως σε μεγαλύτερης ηλικίας μαθητές, αλλού (Κασσέτας, 2010; Πιερράτος, 2010α και
2010β). Οι δραστηριότητες που προτείνονται εδώ εστιάζουν στην ανάδειξη της έννοιας
μάζα μέσω της ζύγισης, στην ανάδειξη της έννοιας βάρος μέσω χρήσης δυναμόμετρου και
στην ανάδειξη της σχέσης μεταξύ τους όπως προκύπτει από την κατασκευή διαγράμματος
βάρους-μάζας. Σκοπός μας να ικανοποιηθούν όσο το δυνατόν οι διδακτικοί στόχοι του 3ου
φύλλου εργασίας του εγχειριδίου της Α’ Γυμνασίου.
1ο βήμα: η έννοια/μέγεθος “όγκος υλικού σώματος”
Μέσα από απλές πειραματικές δραστηριότητες εξοικείωσης οι μαθητές μετρούν τον όγκο
διάφορων σωμάτων, στερεών και υγρών, με τη βοήθεια ογκομετρικού κυλίνδρου. Ο όγκος
των υλικών σωμάτων παρουσιάζεται να είναι ένα χαρακτηριστικό τους που «μετράει» το
χώρο που αυτά καταλαμβάνουν.
Τους ζητάμε να γεμίσουν τρία όμοια μπουκάλια νερού, μέχρι το ίδιο ύψος (ίδιο όγκο), με
διαφορετικά υλικά (π.χ. νερό, λάδι, άμμο, γλυκερίνη).
2ο βήμα: η έννοια/μέγεθος “μάζα” – αδράνεια
Αναρτούμε με σκοινί από γειτονικά ακλόνητα σημεία ένα άδειο μπουκάλι και ένα από τα
παραπάνω τρία μπουκάλια και τα καλύπτουμε ώστε να μην είναι ορατό το περιεχόμενό
τους. Ζητάμε από τους μαθητές να προβλέψουν ποιο είναι το γεμάτο χωρίς να τα
ακουμπήσουν ή να κοιτάξουν το περιεχόμενό τους.
Καθοδηγούμε τους μαθητές να προσπαθήσουν να τα κινήσουν, π.χ. φυσώντας τα.
Ξεκινάνε να κινηθούν εξίσου εύκολα; Ορίζουμε την έννοια “μάζα” ως το φυσικό μέγεθος
που εκφράζει τη δυσκολία στο να τεθεί σε κίνηση ένα αρχικά ακίνητο σώμα. Μπορούμε να
αποφανθούμε ποιο από τα τρία γεμάτα μπουκάλια έχει μεγαλύτερη μάζα; Πώς μπορούμε
να τη μετρήσουμε;
3ο βήμα: η έννοια/μέγεθος “μάζα” - ποσότητα της ύλης
Επικαλούμαστε την εμπειρία των μαθητών με τις ηλεκτρονικές ζυγαριές κουζίνας και τους
ενημερώνουμε ότι η ένδειξή τους, όταν τοποθετείται πάνω σε αυτές ένα αντικείμενο,
ισούται με τη μάζα τους (εκφρασμένη σε kg) και εκφράζει την «ποσότητα της ύλης» από
την οποία αποτελούνται. Ένας μαθητής μετράει τις μάζες των τεσσάρων μπουκαλιών με
σκοπό να ελέγξει τις προβλέψεις που έγιναν στο προηγούμενο βήμα.
4ο βήμα: μάζα και βάρος
Ζητάμε από τους μαθητές να κρατήσουν δύο από τα μπουκάλια, έστω αυτά με το νερό και
την άμμο, αντίστοιχα στα δύο χέρια τους. Ποιο αισθάνονται ότι είναι πιο βαρύ;
Επικαλούμαστε τη φαντασία τους ή ενδεχομένως προβάλλουμε ένα μικρό βίντεο από το
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Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ΔΔΣ) (http://www.youtube.com/watch?v=rQbc1HJc5Nw):
άραγε θα είχανε την ίδια αίσθηση αν έκαναν το ίδιο στο ΔΔΣ ή στη Σελήνη; Αν και ο όγκος
και η μάζα των μπουκαλιών δεν θα είχε αλλάξει (δεν μπαίνει ούτε βγαίνει κάτι από αυτά)
δεν θα είχαν την ίδια αίσθηση. Άρα η ιδιότητα του να είσαι βαρύς, μοιάζει να είναι ένα
ακόμη χαρακτηριστικό της ύλης. Σε αντίθεση όμως με τον όγκο και τη μάζα φαίνεται να
εξαρτάται από το πού βρίσκεσαι. Οι φυσικοί ονομάζουν αυτή την ιδιότητα “βάρος” και το
μετράνε με ένα δυναμόμετρο σε (N).
Αναρτούμε διαδοχικά τα 4 μπουκάλια σε δυναμόμετρο και καταγράφουμε τις ενδείξεις του.
Στον πίνακα της τάξης δημιουργούνται δύο στήλες: μία με τη μάζα του κάθε μπουκαλιού
(ένδειξη ηλεκτρονικής ζυγαριάς) και μία με το βάρος του (ένδειξη δυναμόμετρου). Ζητάμε
από τους μαθητές να παρατηρήσουν κάποια σχέση ανάμεσα στις τιμές τους βάρους (σε Ν)
και της μάζας (σε kg).
Για να αναδειχθεί τυχόν σχέση μεταξύ των δύο μεγεθών τοποθετούμε τις μετρήσεις σε
διάγραμμα βάρους-μάζας. Πώς διατάσσονται; Τυχαία ή σε ευθεία γραμμή; Οι φυσικοί λένε
ότι το βάρος είναι ανάλογο με τη μάζα όταν βρισκόμαστε κοντά σε έναν πλανήτη και σε
σταθερή απόσταση από το κέντρο του.
Συμπεράσματα
Οι έννοιες μάζα και βάρος αποτελούν ένα ζευγάρι εννοιών που εμπλέκονται τόσο ιστορικά
όσο και διδακτικά. Η διάκρισή τους είναι προβληματική τουλάχιστον για τους μαθητές του
Γυμνασίου. Εδώ κατατέθηκε μία πρόταση, η οποία στο πλαίσιο που οριοθετούν οι γνώσεις
των μαθητών της Α’ Γυμνασίου, επιχειρεί να εισάγει όσο το δυνατόν πιο ομαλά τους
μαθητές στις δύο έννοιες και στη λεπτή διάκριση μεταξύ τους, ενώ πιθανόν, κάτι τέτοιο δεν
θα έπρεπε να υπάρχει στην ύλη της Α’ Γυμνασίου.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι δύο έννοιες θα πρέπει να προσεγγιστούν εκ νέου στο Λύκειο
λαμβάνοντας υπόψη όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά τους που εσκεμμένα αποσιωπήθηκαν
εδώ.
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ένας

επίμονος

κηπουρός.

Μια

διαφορετική

προσέγγιση της εισαγωγής του Κεφαλαίου 5 της Βιολογίας Θετικής
Κατεύθυνσης Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου
Φ. Σωτηροπούλου, Βιολόγος, ΜΔΕ, 1ο ΓΕΛ Αμαλιάδας
Όλοι οι μαθητές γνωρίζουν τον Μέντελ. Αν όχι το όνομά του, όλοι θυμούνται τον
«καλόγερο με τα μπιζέλια», που ανακάλυψε τον τρόπο με τον οποίο κληρονομούνται τα
γενετικά χαρακτηριστικά. Ποιος ήταν ο Μέντελ στην πραγματικότητα; Πώς οδηγήθηκε στα
περίφημα πειράματά του και στους ομώνυμους νόμους που δικαιωματικά του έδωσαν τον
τίτλο του πατέρα της Γενετικής;
Στο σχολικό βιβλίο της Βιολογίας Θετικής Κατεύθυνσης Γ΄ Λυκείου (ένθετο, σελ. 74)
αναφέρεται σχετικά: «[Ο Μέντελ]...προσπάθησε να ξεφύγει από τη μεγάλη φτώχεια στην
οποία ζούσε ... πηγαίνοντας να σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο Φυσικές Επιστήμες, ενώ
παράλληλα ήταν μοναχός στο Αυγουστινιανό μοναστήρι του Brno. Εκεί ασχολήθηκε με την
καλλιέργεια των φυτών και δημιούργησε ένα θερμοκήπιο για πειραματική μελέτη.»
Αν ρωτήσουμε λοιπόν τους μαθητές, οι οποίοι γνωρίζουν τον Μέντελ από τη
χαρακτηριστική φωτογραφία του βιβλίου, που συνοδεύει το παραπάνω απόσπασμα και
που τον απεικονίζει ήρεμο και χαμογελαστό στον κήπο του, θα μας πουν τα εξής: Πού
ζούσε; Στο Brno της σημερινής Τσεχίας δηλαδή σε ένα άγνωστο μέρος στη μέση του
πουθενά. Καλόγερος ήταν, δεν είχε τι να κάνει και είπε να ασχοληθεί με τον κήπο. Ή,
εκείνη την εποχή μόνο οι καλόγεροι ήταν μορφωμένοι, ο Μέντελ ήξερε μαθηματικά και είπε
να ασχοληθεί με κάτι για να του περάσει η ώρα ή κάτι τέτοιο και έπεσε πάνω σε μια
ανακάλυψη χωρίς να το καταλάβει. Πολλές φορές κι εμείς οι δάσκαλοι κάνουμε εισαγωγή
στο αντίστοιχο κεφάλαιο με μια τέτοια προσέγγιση, αστειευόμαστε μαζί με τους μαθητές
σχετικά με το «τι άλλο να κάνει για να του περάσει η ώρα» και μετά προχωράμε στις
ασκήσεις γενετικής και ο Μέντελ μένει μια ακόμα ιστορική αναφορά στην αρχή ενός πολύ
SOS κεφαλαίου.
Τι μπορούν να μάθουν οι μαθητές μας από τον Μέντελ ως ιστορικό πρόσωπο; Πρώτα απ’
όλα ότι αυτό που νομίζουν ότι ξέρουν απέχει πολύ από την πραγματικότητα – κλασικό
παράδειγμα γνωστικής σύγκρουσης. Η ανακάλυψη των νόμων της κληρονομικότητας δεν
ήταν ένα τυχαίο γεγονός από έναν μοναχό με κάποιες γνώσεις που ήθελε να γεμίσει τις
ώρες του. Μια ευτυχής μείξη οικονομικών και ακαδημαϊκών επιδράσεων μαζί με γνήσιο
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ταλέντο και εσωτερική παρόρμηση, οδήγησαν στη σπουδαία ανακάλυψη του Μέντελ.
(Vitězslav & Wood, 2000).
Ο Μέντελ δεν ήταν μια μεμονωμένη περίπτωση ανθρώπου που έτυχε να έχει μια
έμπνευση ή ένα είδος επιφοίτησης. Ο ίδιος και οι ανακαλύψεις του ήταν δημιούργημα της
εποχής του, (γεννήθηκε το 1882, παρουσίασε τα αποτελέσματα των πειραμάτων του το
1865), μιας εποχής που οι κοινωνικοοικονομικές συνθήκες άλλαζαν και δημιουργούσαν
νέα δεδομένα, νέες ευκαιρίες, νέες προκλήσεις, νέα ήθη. Μιας εποχής που ξεκινά με την
ανακάλυψη του Νέου Κόσμου και την εισαγωγή στην Ευρώπη νέων ειδών φυτών και
ζώων που θα πρέπει να προσαρμοστούν στις καινούργιες κλιματικές και εδαφικές
συνθήκες. Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι ενδιαφέρονται για το πώς μπορεί να γίνει αυτό.
Παράλληλα, η δημιουργία εκτενούς οδικού δικτύου ενώνει τις μέχρι τότε απομονωμένες
κοινότητες και αλλάζει τη μορφή της Ευρώπης και τους νόμους της αγοράς. Πλέον ο
παραγωγός με το καλύτερο προϊόν έχει σημαντικό πλεονέκτημα, διότι πελάτες του δεν
είναι πια μόνο οι συντοπίτες του αλλά ένας πολύ μεγάλος αριθμός ανθρώπων.
Στις αρχές του 19ου αιώνα στη Μοραβία, αγρότες, κτηνοτρόφοι και άλλοι ενδιαφερόμενοι
δημιουργούν την Moravian and Silesian Agricultural Society (MAS). Παράρτημά της
ασχολείται ειδικά με την εκτροφή των προβάτων και τη βελτίωση της ποιότητας του
μαλλιού. H Moραβία, με πρωτεύουσα το Brno, αποτελεί την καρδιά της υφαντουργικής
βιομηχανίας της Αυτοκρατορίας των Αψβούργων. Πολλά από τα εξέχοντα μέλη της MAS
επηρεάζουν σημαντικά τις θεωρίες τις σχετικές με την αναπαραγωγή. Το 1806 ο
γραμματέας της C.C. André προωθεί τόσο τη θεωρητική όσο και την εφαρμοσμένη
επιστημονική έρευνα ώστε να μελετηθεί o τρόπος που κληρονομούνται τα χαρακτηριστικά
του μαλλιού στα πρόβατα (Οrel, 1973). Πολλοί ερευνητές εξετάζουν το ζήτημα σε
επιστημονικά πλαίσια. Ο J.K. Nestler, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Olomouc,
ασχολείται με το ίδιο θέμα προτείνοντας κάποιες βασικές αρχές κληρονομικότητας. Ο F.
Diebl εφαρμόζει τις παραπάνω αρχές στα φυτά όταν διδάσκει τους φοιτητές του στο
Ινστιτούτο Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου του Οlomouc. Εστιάζει στη σημασία της
τεχνητής γονιμοποίησης και καταδεικνύει τα μπιζέλια και τα φασόλια ως κατάλληλα για
πειραματισμό (Orel & Wood, 2000). Ο Μέντελ είναι μαθητής του που αριστεύει. Ο C. Napp
δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την κληρονομικότητα. Πρόκειται για τον ηγούμενο του
μοναστηριού του Brno, του οποίου το εμπόριο μαλλιού προβάτων είναι το κύριο έσοδο.
Αυτός στέλνει τον Μέντελ να σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης (Orel, 2009). Εκεί
αφιερώνεται στα μαθηματικά και τη φυσική, καθώς επίσης στην ανατομία και φυσιολογία
των φυτών και τη χρήση του μικροσκοπίου (πηγή: www.britannica.com). Επιστρέφει στο
μοναστήρι και περνά δύο χρόνια, μόνο για να καταλήξει στα αρχικά άτομα που
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χρησιμοποίησε στις διασταυρώσεις του, στις διασταυρώσεις που βασίστηκαν στις αρχές
της επιστημονικής μεθόδου. Τα πειράματά του διαρκούν συνολικά οκτώ χρόνια, πράγμα
που απαιτούσε «κάποια δόση κουράγιου» όπως παραδέχτηκε κι ο ίδιος (πηγή:
www.nature.com).
Η εποχή λοιπόν που έζησε ο Μέντελ δημιούργησε τις συνθήκες και την αναγκαιότητα για
την ανακάλυψη των νόμων της κληρονομικότητας – ακόμα και αν τότε οι σύγχρονοί του
δεν μπόρεσαν να αντιληφθούν τη σημασία τους. Ο κάθε άνθρωπος αποτελεί μέρος ενός
ιστορικού πλαισίου και η ιστορική στιγμή, η ιστορική συγκυρία είναι αυτή που μπορεί να
τον οδηγήσει σε ανακαλύψεις φαινομενικά ασύνδετες με αυτή τη στιγμή, όπως, για
παράδειγμα, βιολογικοί νόμοι. Αυτό είναι ένα θέμα που αξίζει να προβληματίσει τους
μαθητές μας, ειδικά στην Γ΄ Λυκείου, που έχουν το αντίστοιχο γνωστικό υπόβαθρο.
Η σκέψη μας καθορίζεται από την εποχή μας. Κλασικό παράδειγμα ο Δαρβίνος,
σύγχρονος του Μέντελ. Παιδί μιας εποχής που σταθερές δομές αιώνων αμφισβητούνται
και αντικαθίστανται, αφήνοντας χώρο για νέες ρηξικέλευθες ιδέες, μιας εποχής όπου τα
επιστημονικά δεδομένα παραγκωνίζουν βαθιά εδραιωμένες μεν αλλά σαθρές, με
επιστημονικά κριτήρια, αντιλήψεις. Του δόθηκε η ευκαιρία να κάνει παρατηρήσεις σε όλο
τον κόσμο και να τις συνδυάσει με σύγχρονές του θεωρίες σε διαφορετικούς
επιστημονικούς τομείς, όπως η γεωλογία. Η εποχή του Δαρβίνου δημιούργησε τις
προϋποθέσεις ώστε η διορατικότητά του να οδηγήσει στη θεωρία για την καταγωγή των
ειδών.
Πώς η δική μας εποχή διαμορφώνει τη σκέψη μας; Μέχρι πριν από λίγα χρόνια η σχέση
μας με τη γνώση και την πληροφορία ήταν σταθερή, όσο και τα τυπογραφικά στοιχεία
πάνω στη χειροπιαστή σελίδα ενός βιβλίου. Σήμερα πώς αντιλαμβανόμαστε τη γνώση και
την πληροφορία; Πάνω στην οθόνη ενός υπολογιστή, βρίσκεται παντού και πουθενά,
προσβάσιμη κάθε στιγμή, κάπου αλλού την επόμενη στιγμή. Η σκέψη μας δε θεωρεί
πλέον δεδομένη τη σταθερότητα αλλά τη μεταβολή, όπως αυτή εκφράζεται στις σελίδες
του διαδικτύου. Έχουμε πρακτικά απρόσκοπτη πρόσβαση στη γνώση, μια γνώση που
είναι παντού και πουθενά, πάντως όχι σε hard copy.
Πώς αλλιώς διαμορφώνεται η σκέψη μας σήμερα; Από τα δίκτυα. Η λογική των δικτύων
εμφανίζεται παντού στη βιολογία. Παλιά είχαμε στο μυαλό μας ένα γονίδιο = ένα
χαρακτηριστικό. Τώρα μιλάμε για γονίδια που μπορεί να προκαλέσουν μια ασθένεια
ανάλογα με το «προφίλ» τους. Ένα γονίδιο μπορεί να προκαλέσει πχ. καρκίνο όχι μόνο
απλά επειδή έχει μια μεταλλαγμένη μορφή αλλά επειδή έχει κάποιες συγκεκριμένες
συνδέσεις με κάποια άλλα γονίδια. Τι άλλο διαμορφώνει τη σκέψη μας; Πολύ πρόσφατα
ανακοινώθηκε η ασύρματη επικοινωνία δύο εγκεφάλων. Έκανε εντύπωση μεν, αλλά και
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κάπου θεωρήθηκε φυσικό μιας και μάθαμε να θεωρούμε δεδομένη την ασύρματη
επικοινωνία.
Ποιο θα είναι το επόμενο μεγάλο βήμα στην βιολογία; Ποιες συνθήκες θα το
προετοιμάσουν και κυρίως ποιος θα το κάνει; Πάντως ήδη κάτι γνωρίζουμε γι’ αυτόν: Θα
είναι δημιούργημα της εποχής του.
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Μια καινοτομική διδακτική πρόταση για την τριβή, δομημένη σε στοιχεία από την Ιστορία της τριβής
Κ. Φραγκάκης, Εκπαιδευτικός ΔΕ
Δ. Κολιόπουλος, Καθηγητής ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών
Συνοπτική περιγραφή της διδακτικής πρότασης
Σε κάθε διδακτική ενότητα, ως εισαγωγική δραστηριότητα, διαβάζεται από τους μαθητές
ένα ιστορικό κείμενο σχετικό με την τριβή: Για παράδειγμα στην 2η διδακτική ενότητα διαβάζεται το κείμενο: Η πρώτη επιστημονική προσέγγιση της τριβής: 200 χρόνια πριν από το
Νεύτωνα και 300 χρόνια πριν από τον Coulomb. Το κείμενο αναφέρεται στην πρώτη επιστημονική προσέγγιση της τριβής από τον Da Vinci (εικ. 1), ο οποίος διατύπωσε τους κανόνες που διέπουν την κίνηση ενός ορθογώνιου μπλοκ που σύρεται πάνω σε μια επίπεδη
επιφάνεια. Με αφορμή αυτό το κείμενο, και βασιζόμενοι στα σκίτσα του Da Vinci, το πρόβλημα-δραστηριότητα το οποίο καλούνται να επιλύσουν οι μαθητές είναι:
Να σχεδιάσουν και να εκτελέσουν ένα πείραμα με το οποίο θα ελέγξουν τη δεύτερη από τις
προτάσεις του: Εάν το φορτίο (βάρος) ενός αντικειμένου διπλασιαστεί, τότε διπλασιάζεται
και η τριβή.
Ανάλογη είναι η δομή των άλλων δύο διδακτικών ενοτήτων στις οποίες εξετάζεται η εξάρτηση της τριβής από τη λίπανση καθώς και από τη φύση των τριβόμενων επιφανειών.

Εικόνα 1: Αίγυπτος 1800 π.Χ.: 172 άνδρες σύρουν πάνω σε ξύλινο έλκηθρο ένα
1: Ένας
Τα σκίτσα
τουστο
Da κέντρο
Vinci (1452-1459)
με τη μελέτη
άγαλμα 60Εικόνα
τόνων.
άντρας
(μέσα στονσχετικά
μπλε κύκλο)
ρίχνει ένα υγρό,
της τριβής.
πιθανόν νερό, στο έδαφος ακριβώς μπροστά από το έλκηθρο.
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Η διαφορά από την παραδοσιακή διδασκαλία
Η διδακτική πρόταση που προτείνουμε, διαφέρει ριζικά από την παραδοσιακή διότι:
Υιοθετείται η υποθετικο-παραγωγική προσέγγιση της σχέσης της τριβής με μια σειρά από
παράγοντες όπως η λίπανση, η φύση των επιφανειών και το βάρος του σώματος. Αναβαθμίζεται ο ρόλος της πειραματικής διδασκαλίας, αφού αυτή θεωρείται το φυσικό περιβάλλον επίλυσης των προτεινόμενων προβλημάτων και κατά συνέπεια ο ρόλος των μεθοδολογικών δεξιοτήτων (Κολιόπουλος, 2006). Οι μαθητές οδηγούνται να σχεδιάσουν μόνοι
τους τις αντίστοιχες πειραματικές δραστηριότητες σε αντίθεση με την παραδοσιακή προσέγγιση όπου δεν έχουν καμία συμμετοχή στη σχεδίαση. Δίνεται έμφαση στην επίλυση
προβλημάτων-δραστηριοτήτων όπου αναδεικνύεται η υποθετική υπόσταση των γνώσεων
των φυσικών επιστημών, οι οποίες απορρέουν από την μελέτη ενός ανοικτού προβλήματος και όχι από την εμπειρία και την παρατήρηση. Η υποθετική υπόσταση των γνώσεων
όμως απαιτεί ένα συνεχές "πήγαινε - έλα" ανάμεσα στη θεωρία και την πειραματική πρακτική. Είναι απαραίτητο συνεπώς οι μαθητές να οικειοποιηθούν το πρόβλημα, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να εμπλακούν στο σχεδιασμό της πειραματικής διαδικασίας ελέγχου, και
όχι να συμμετέχουν απλά στην εκτέλεση ενός πειράματος επιβεβαίωσης, όπως συμβαίνει
στην παραδοσιακή αντίληψη (Κολιόπουλος, 2006).
Αναδεικνύεται η πολιτισμική συνιστώσα της γνώσης της τριβής (αναφορά στο γιατί μελετάμε την τριβή) ως απαραίτητο στοιχείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Συνιστά μια οδηγητική αρχή για τη μελέτη της τριβής και προσδίδει νόημα στη μελέτη της εννοιολογικής και της
μεθοδολογικής συνιστώσας της. Επιπρόσθετα ενεργεί και ως ένα μέσο προσέγγισης της
καθημερινής και της τεχνολογικής πραγματικότητας.
Αναλύεται σε βάθος το εννοιολογικό πλαίσιο της τριβής που, στη συγκεκριμένη περίπτωση υποδεικνύει μια ποιοτική / ημι-ποσοτική σχέση μεταξύ της τριβής και του βάρους του
σώματος. Η μαθηματική προσέγγιση αυτής της σχέσης στο συγκεκριμένο επίπεδο δεν θεωρείται απαραίτητη. Ταυτόχρονα η μελέτη άλλων εννοιολογικών πλαισίων όπως η Νευτώνεια ανάλυση και η ενεργειακή προσέγγιση δεν θεωρούνται απαραίτητα και ως εκ τούτου
παραλείπονται.
Η πολιτισμική διάσταση της επιστημονικής γνώσης για την τριβή
Η πολιτισμική σημασία της διδακτικής των φυσικών επιστημών είναι εν μέρει ολοκληρωμένη στο βαθμό που συμβάλλει ώστε οι μαθητές να έχουν μια εικόνα της αλληλοσύνδεσης
των ποικίλων παραγόντων. (Matthews, 2010). Η ιστορική παρουσίαση μπορεί να υφάνει
όλα τα φαινομενικά ασύνδετα πεδία της ανθρώπινης γνώσης σε ένα ενιαίο καμβά δίνοντας
στους μαθητές μια συνολική εικόνα. Οι μαθητές πρέπει να αναπτύξουν τη γνώση και την
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κατανόηση των τρόπων με τους οποίους οι επιστημονικές ιδέες αλλάζουν μέσα στο χρόνο
και πως η φύση αυτών των ιδεών επηρεάζεται από τα κοινωνικά, ηθικά, πνευματικά και
πολιτιστικά πλαίσια στα οποία αναπτύσσονται (Yager, 1992).
Στο πλαίσιο των παραπάνω αντιλήψεων για τους ευρύτερους στόχους της διδασκαλίας
των φυσικών επιστημών, και με βάση την καινοτομική αντίληψη για τα αναλυτικά προγράμματα των φυσικών επιστημών, καθίσταται αναγκαία η ανάδειξη της πολιτισμικής συνιστώσας της γνώσης της τριβής και συνεπώς η υιοθέτηση αντίστοιχων διδακτικών στόχων. Αναφέρουμε, για λόγους συντομίας, μόνο τους πολιτισμικούς διδακτικούς στόχους οι
οποίοι τέθηκαν στις τρεις διδακτικές ενότητες:
Οι μαθητές θα πρέπει:
Να αντιληφθούν ότι, οι άνθρωποι αναγκάσθηκαν να επινοήσουν τρόπους αντιμετώπισης
της τριβής από την αρχαιότητα, επειδή η τριβή είναι μια δύναμη παρούσα, σχεδόν σε κάθε
ανθρώπινη δραστηριότητα, αλλά συχνά (όχι πάντοτε), ανεπιθύμητη.
Να κατανοήσουν ότι η επιστήμη και η τεχνολογία βρίσκονται σε μια συνεχή αλληλεπίδραση τροφοδοτώντας η μια την άλλη.
Να αναγνωρίσουν ότι το κοινωνικό περιβάλλον επιδρά στην επιστημονική γνώση:
Μέσω της συσχέτισης της ανάγκης για επιστημονική μελέτη της τριβής με την τεχνολογική
πρόοδο την εποχή της βιομηχανικής επανάστασης.
Σήμερα η μελέτη της τριβής είναι αναγκαία για την εξοικονόμηση φυσικών πόρων και την
προστασία του περιβάλλοντος.
Το δείγμα της έρευνας - τόπος - χρόνος - μεθοδολογία
Η διδακτική πρόταση, πραγματοποιήθηκε σε μαθητές από δύο τμήματα της Β' Τάξης του
7ου Γυμνασίου Πειραιά, κατά την περίοδο από 5 ως 13 Μαΐου 2014. Οι μαθητές ήταν χωρισμένοι σε τρεις ομάδες των τριών ατόμων η καθεμία. Δηλαδή ήταν ένα βολικό δείγμα εννέα μαθητών, αλλά πολύ μικρό πληθυσμιακά, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπει
την εφαρμογή μεθόδων επαγωγικής στατιστικής ώστε να μπορούν να γενικευτούν τα όποια συμπεράσματα εξάγονται από αυτό το δείγμα (Cohen, Manion, & Morrison, 2007;
Καραγεώργος, 2002).
Η διδακτική πρόταση σχεδιάστηκε ώστε να υπηρετήσει μια σειρά από στόχους οι οποίοι,
όπως έχει ήδη περιγραφεί, κατηγοριοποιούνταν σε: α) πολιτισμικούς, β) εννοιολογικούς και
γ) μεθοδολογικούς. Για το σκοπό αυτό δόθηκε αρχικά ένα ερωτηματολόγιο ελέγχου, ώστε
να καταγραφούν οι πρότερες αντιλήψεις των μαθητών σε σχέση με τους στόχους που είχαν τεθεί. Το ερωτηματολόγιο αυτό περιείχε 6 ερωτήσεις, δύο ανά κατηγορία στόχων, και
δόθηκε ξανά προς συμπλήρωση από τους μαθητές μετά την συμμετοχή τους στη διδακτι193

κή ακολουθία. Οι διαφοροποιημένες απόψεις των μαθητών πριν και μετά τη διδακτική παρέμβαση αποδίδονται σαφώς στην επίδραση της συγκεκριμένης διδασκαλίας.
Αποτελέσματα - Συμπεράσματα από την εφαρμογή της πρότασης.
Σχεδιάστηκαν και πραγματοποιήθηκαν από τους μαθητές, στις 3 ωριαίες διδακτικές ενότητες, τρεις πειραματικές δραστηριότητες οι οποίες στόχευαν, εκτός των άλλων, στο έλεγχο
αντίστοιχων νόμων της τριβής. Παρουσιάστηκε το ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο
οποίο μελετήθηκε και αναπτύχθηκε η έννοια της τριβής, και αναδείχθηκε η στενή σχέση επιστήμης και τεχνολογίας.
Από την ανάλυση των απαντήσεων του ερωτηματολογίου, προκύπτει με σαφήνεια ότι συντελέστηκε πραγματική γνωστική πρόοδος των συγκεκριμένων μαθητών που έλαβαν μέρος στις τρεις διδακτικές ενότητες.
Σχετικά με τις ερωτήσεις που αναφέρονται στην πολιτισμική συνιστώσα της γνώσης, μετά
τη συμμετοχή των μαθητών στη διδακτική ακολουθία:
7 στους 9 μαθητές αποδίδουν τη έναρξη της συστηματικής μελέτης της τριβής στις τεχνολογικές ανάγκες που προέκυψαν κατά τη βιομηχανική επανάσταση ενώ πριν τη συμμετοχή
τους 5 στους 9, και,
6 στους 9 μαθητές θεωρούν ότι σήμερα μελετάται η τριβή, διότι χωρίς τη γνώση και τη διαχείρισή της, θα ήταν αδύνατη η υποστήριξη της σημερινής τεχνολογίας, ενώ πριν τη συμμετοχή τους μόνο 1 στους 9.
Η διδακτική πρόταση, δεν εξάντλησε προφανώς το θέμα της τριβής σε όλη του την έκταση.
Δεν ασχολήθηκε για παράδειγμα με τους δύο νόμους ανεξαρτησίας της τριβής: Την ανεξαρτησία από την επιφάνεια επαφής και την ανεξαρτησία (της τριβής ολίσθησης) από την
σχετική ταχύτητα των τριβομένων επιφανειών. Θεωρούμε ότι η διερεύνησή αυτών των δύο
νόμων, σε πειραματικό επίπεδο, θα παρουσίαζε σημαντικές δυσκολίες για μαθητές της Β'
Γυμνασίου. Θα μπορούσε φυσικά να συμπεριληφθεί η μελέτη αυτών των νόμων, και υπάρχουν θαυμάσια ιστορικά στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν, σε μια επέκταση-τροποποίηση της παρούσας διδακτικής πρότασης ώστε να απευθύνεται σε μαθητές της Α' τάξης του Λυκείου.
Οι φυσικές επιστήμες είναι αναμφίβολα ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της ανθρωπότητας. Προάγουν τον ορθολογισμό, την κριτική σκέψη, την αμφισβήτηση και την αντικειμενικότητα. Ενθαρρύνουν το ενδιαφέρον για την ύπαρξη νέων ιδεών και για την ανάγκη της
απόδειξης κάθε ισχυρισμού που διατυπώνεται. Συνεπώς είναι σημαντικό για τους εκπαιδευτικούς, και γενικότερα για το εκπαιδευτικό σύστημα, να εισάγουν τους μαθητές στα επιτεύγματα, τις μεθόδους και τις διαδικασίες που ακολουθούν οι φυσικές επιστήμες. Αυτή η
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οπτική γωνία, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι καθίσταται αναγκαία η εισαγωγή στοιχείων από
την ιστορία και τη φιλοσοφία των φυσικών επιστημών σε μια σύγχρονη διδακτική πρόταση.
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Αξιοποίηση της ιστορίας των Μαθηματικών στη διδασκαλία του
μαθήματος της Γεωγραφίας - Διδακτική προσέγγιση της ενότητας «Το
ηλιακό σύστημα» για τη Στ’ Δημοτικού
Ι. Φώκου, Εκπαιδευτικός ΠΕ, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια ΕΚΠΑ
Κ. Σκορδούλης, Καθηγητής ΠΤΔΕ, ΕΚΠΑ
Γ. Μπάραλης, Επίκουρος Καθηγητής, ΠΤΔΕ, ΕΚΠΑ
Η παρούσα εργασία είναι μια διδακτική προσέγγιση της ενότητας «Το ηλιακό σύστημα»
που διδάσκεται, σύμφωνα με το Αναλυτικό πρόγραμμα, στο μάθημα της Γεωγραφίας στην
Στ’ τάξη του Δημοτικού σχολείου, αξιοποιώντας την Ιστορία των Μαθηματικών.
Ως εκπαιδευτικοί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα παιδιά δε βλέπουν τον κόσμο όπως εμείς,
ενώ παρατηρούν τα ίδια φαινόμενα με μας τα ερμηνεύουν διαφορετικά. Εφόσον οι
άνθρωποι είναι οι ερμηνευτές του κόσμου που τους περιβάλλει, οι μαθητές, όπως και οι
επιστήμονες, έρχονται αντιμέτωποι με το γεγονός ότι οι γνώσεις τους μπορεί να μην είναι
αρκετές για να απαντήσουν ερωτήσεις και προβληματισμούς που ανακύπτουν κατά τη
διάρκεια του μαθήματος. Η ιστορία της Επιστήμης και των Μαθηματικών παρουσιάζει την
επιστήμη ως αναστοχαστική διαδικασία οπότε ο βασικός στόχος της διδασκαλίας παύει να
είναι η παροχή «σωστών» απαντήσεων στους μαθητές, αλλά ενεργοποιεί τη μεταγνώση
με την έννοια του πώς μπορεί να τεθεί ένα συγκεκριμένο ερώτημα ώστε να είναι δυνατή η
απάντησή του και ποιες από τις ήδη κατακτημένες γνώσεις λειτουργούν ως αρωγοί τόσο
για τη διατύπωση όσο και την απάντηση ενός συγκεκριμένου ερωτήματος (Γιαμαλίδου,
2006).
Η διδακτική μας προσέγγιση είναι σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι
απαγκιστρωμένη από το αντίστοιχο διδακτικό εγχειρίδιο της Γεωγραφίας, συμβατή όμως
τόσο με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών όσο και με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο
Προγραμμάτων Σπουδών του νέου σχολείου (ΔΕΠΠΣ, 2003).
Η βασική ιδέα μιας διδασκαλίας με άξονα και αφετηρία την ιστορία της Επιστήμης και των
Μαθηματικών, είναι ότι η μάθηση ενός φαινομένου ή μιας καινούριας γνώσης οφείλει να
συνδυάζεται με το τι είναι Φυσική ή Μαθηματικά και την εξέλιξή της μέσα στο χώρο και το
χρόνο. Η επιστήμη ήταν πάντα ένα δυναμικό κομμάτι του πολιτισμού. Επηρεάζεται από
τον πολιτισμό και τον επηρεάζει (Matthews, 2009). Οπότε η εισαγωγή μιας ιστορικής
προοπτικής στη διδασκαλία επιτρέπει στους μαθητές να αντιληφθούν καλύτερα το νόημα
των διδασκόμενων εννοιών και να κατανοήσουν περισσότερο τη διαδικασία της
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επιστημονικής προόδου (Τερδήμου, 2007). Δίνει μια ανθρώπινη διάσταση στις επιστήμες
αυτές και μπορεί να αντιμετωπίσει τον άκρατο «επιστημονισμό» στη διδασκαλία
(Matthews, 2010). Εφόσον αναδεικνύεται μέσα από τη διδασκαλία το ανθρώπινο
πρόσωπο της επιστήμης (Σκορδούλης, 2003), ενεργοποιείται η σκέψη και εξάπτεται το
ενδιαφέρον των μαθητών/τριών για τη διδασκαλία, γιατί οι μαθητές στην πορεία
ανακαλύπτουν ότι πολλές από τις εναλλακτικές ή προϋπάρχουσες ιδέες τους για το ηλιακό
σύστημα ομοιάζουν με αυτές που είχαν διαμορφώσει και μεγάλες μορφές της επιστήμης
(Rudge et al, 2008) . Άλλωστε, ιδέα είναι οτιδήποτε αποτελεί το αντικείμενο αυτού που
κατανοεί ένας άνθρωπος όταν σκέφτεται (Κουλαϊδής, 1989).
Οι διδακτικοί στόχοι που τέθηκαν, μεταξύ άλλων, είναι οι μαθητές με το πέρας της
διδασκαλίας να: α) συνειδητοποιούν ότι τα ουράνια φαινόμενα προσεγγίζονται με
διαφορετικό τρόπο σε διάφορες πολιτισμικές περιόδους, β) εξηγούν γιατί για πάρα πολλά
χρόνια οι άνθρωποι ερμήνευαν με ανθρωποκεντρικό τρόπο τα ουράνια φαινόμενα, γ)
αντιλαμβάνονται ότι η ονομασία των ουράνιων σωμάτων προδίδει και την πολιτισμική
«γνώση» της εποχής κατά την οποία αποδόθηκε η συγκεκριμένη ονομασία και να
ερμηνεύουν το συμβολισμό που κρύβεται πίσω από την ονομασία ενός ουράνιου
σώματος, δ) προβληματίζονται για τον τρόπο διαμόρφωσης, καθιέρωσης ή απόρριψης της
επιστημονικής γνώσης, ε) διαπιστώνουν ότι, κάποιες φορές, ισχυρά εδραιωμένα πιστεύω
παρεμβάλλονται καθοριστικά στη διαδικασία κατανόησης ενός φυσικού φαινομένου.
Ακολουθείται

ομαδοσυνεργατική,

μαθητοκεντρική

(Ματσαγγούρας,

2000)

μέθοδος

διδασκαλίας με χρήση ΤΠΕ ηλεκτρονικού υπολογιστή, λαμβάνοντας υπόψη και
αξιοποιώντας τις εναλλακτικές ιδέες των μαθητών σύμφωνα με το μοντέλο του κοινωνικού
εποικοδομισμού και διαχέοντας τη διδασκαλία και στα υπόλοιπα μαθήματα του Αναλυτικού
προγράμματος ενώνοντάς τη διαθεματικά (Ματσαγγούρας, 2003) και με τα υπόλοιπα
μαθήματα της Στ’ Δημοτικού.
Το κύριο διδακτικό μας εργαλείο είναι η ιστοριογραμμή. Ο συνδυασμός του λόγου της
Ιστοριογραμμής με τη δύναμη των εικόνων που τη συνοδεύουν οδηγεί τους μαθητές στην
έννοια της πολυτροπικότητας, του σχηματισμού, δηλαδή, νοήματος από τους μαθητές
μέσα από ποικιλία πηγών και όχι μόνο από το δοκιμιακό, επιστημονικό λόγο, όπως
συμβαίνει σε μια συμβατική διδασκαλία (Kress, 1997).Το όνομά της, άλλωστε, μαρτυρά το
χαρακτηριστικό της γνώρισμα, που τη διαφοροποιεί από άλλα διδακτικά εργαλεία που
χρησιμοποιούνται για τη διδασκαλία φυσικών φαινομένων, που δεν άπτονται άμεσης
αισθητηριακής αντίληψης, την Ιστορία. Στην περίπτωση της ιστοριογραμμής που
χρησιμοποιήθηκε για τη συγκεκριμένη διδασκαλία, είναι ιστοριογραμμή κατασκευασμένη
σε ηλεκτρονική μορφή με τη χρήση των ΤΠΕ (Μακράκης, 2001). Είναι μια ιστοριογραμμή
197

που μένει ανοιχτή, δεν κλείνει, έχει αρχή, όχι τέλος, διότι η ζωή, όπως και ο πολιτισμός και
η επιστήμη έχουν δυναμική πορεία και δε σταματάει ποτέ. Είναι διαδραστική, γιατί πατάει
ο μαθητής πάνω σε κάθε κομμάτι και ανοίγουν οι αντίστοιχες με κάθε κομμάτι
πληροφορίες.
Μέσα από την περιήγηση των μαθητών/τριών στην ιστοριογραμμή, τη συζήτηση τόσο στις
ομάδες όσο και την ολομέλεια, τη συμπλήρωση φύλλων εργασίας με ποικίλες ερωτήσεις
τόσο γεγονότων όσο και παραγωγικού τύπου ολοκληρώνεται η διδασκαλία, αλλά
ταυτόχρονα λαμβάνει χώρα και η αξιολόγηση της διαδικασίας. Σε μια τέτοιου τύπου
διδασκαλία δεν υπάρχει χώρος για αξιολόγηση διχοτομικής διάκρισης με «σωστό» ή
«λάθος». Η αξιολόγηση είναι διαμορφωτική με αναστοχαστική συζήτηση. Μέσω
συζήτησης, ανατροφοδότησης και αναστοχασμού από το διαμεσολαβητή δάσκαλο και τις
δραστηριότητες στα φύλλα εργασίας, ιδίως εκείνες που αντιστοιχούν στη φάση της
ανασκόπησης – μεταγνώσης, συντελείται η διαδικασία της αξιολόγησης. Άλλωστε η
διδασκαλία είναι μια στοχαστική και αναστοχαστική πράξη.
Με την ανατροφοδότηση που λάβαμε με το πέρας της διδασκαλίας, κατέστη σαφές ότι
τόσο ο σκοπός όσο και οι επιμέρους στόχοι της διδασκαλίας του μαθήματος της
Γεωγραφίας είχαν επιτευχθεί. Οι μαθητές ήταν ενθουσιασμένοι που ένα μάθημα αμιγώς
γνωσιολογικού χαρακτήρα και, συνήθως, «στατικής» διδασκαλίας μετατράπηκε σε
περιπλάνηση στο ηλιακό σύστημα. Επιπλέον, με

την

ενσωμάτωση της ιστορίας της

επιστήμης στη συγκεκριμένη ενότητα αναδείχθηκαν οι σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ των
Μαθηματικών, της Φυσικής, της Γεωγραφίας, της Αστρονομίας και άλλων επιστημονικών
περιοχών (Κολέζα, 2006) με τη διαθεματική-διεπιστημονική προσέγγιση. Οι μαθητές
γνώρισαν αρχαίους και παλαιότερους πολιτισμούς και αξιολόγησαν, ανάλογα με το
κοινωνικοπολιτικό

γίγνεσθαι

της

εποχής,

τον

τρόπο

που

αναπτύχθηκαν

και

χρησιμοποιήθηκαν τα ευρήματα των επιστημόνων από τους διάφορους πολιτισμούς στην
πορεία των χρόνων (D’ Ambrosio, 2006). Ταυτόχρονα ήρθαν σε επαφή και με το έργο των
γυναικών επιστημονισσών στην επιστήμη. Δημιουργήθηκαν έτσι θετικά γυναικεία πρότυπα
βοηθώντας στο να αρθεί η επικρατούσα αντίληψη που περνά και μέσα από τα σχολικά
εγχειρίδια ότι η επιστήμη είναι αντρική υπόθεση (Φώκου & Κατσιαμπούρα, 2013).
Στα συμπεράσματα/αποτελέσματα της διδασκαλίας αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι υπήρξε
ενεργοποίηση της σκέψης όλων των μαθητών της τάξης και συμμετοχή στη συζήτηση
τόσο στις ομάδες όσο και στην ολομέλεια. Προβληματίστηκαν και μπήκαν σε διαδικασία
σύγκρουσης

γνώσης

και

αντιπαράθεσης

επιχειρημάτων

για

τις

απόψεις

τους.

Αντιλήφθηκαν τόσο με έκπληξη όσο και ικανοποίηση ότι κάποιες από τις προϋπάρχουσες,
εναλλακτικές ιδέες τους ομοίαζαν με αυτές των επιστημόνων παρελθόντων ετών,
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εξοικειώθηκαν με τα φαινόμενα που διδάχθηκαν, δηλαδή τη μετάβαση από το γεωκεντρικό
στο ηλιοκεντρικό σύστημα θεώρησης και με λέξεις κλειδιά για τις Φυσικές Επιστήμες,
όπως

«παρατήρηση»,

«υπόθεση»

«διατύπωση

μοντέλων

και

θεωριών».

Εντυπωσιάστηκαν πολύ με κάποιες από τις πληροφορίες της ιστοριογραμμής, όπως αυτές
με τη Θεοκρατία του Μεσαίωνα, την Ιερή Εξέταση και το Γαλιλαίο, έκαναν
ανατροφοδότηση στις γνώσεις τους στην Ιστορία από τη Γ΄ τάξη μέχρι και την Στ’, αφού
περνούσαν γεγονότα που ήδη είχαν διδαχθεί από τις προηγούμενες σχολικές χρονιές και
όποια «λάθη» τους αξιοποιήθηκαν παιδαγωγικά.
Αξιοποιώντας τις πρότερες γνώσεις των μαθητών, την έλξη που ασκεί στους μαθητές η
χρήση διαδραστικών λογισμικών, χωρίς την αποκλειστική

χρήση του διδακτικού

εγχειριδίου ως μοναδικό μέσο απόκτησης της γνώσης, οι μαθητές κατέκτησαν, ο καθένας
στο βαθμό των δυνατοτήτων του, το διδαχθέν αντικείμενο.
Επομένως, ο στόχος της παρούσας εργασίας είναι διττός. Είναι όχι μόνο να παρουσιαστεί
η διδακτική μας προσέγγιση για το ηλιακό σύστημα, αλλά και να καταδειχθεί ότι σε ένα
προσανατολισμό απαγκίστρωσης από το διδακτικό εγχειρίδιο οι εκπαιδευτικοί μπορούν
να δημιουργήσουν δικά τους σχέδια διδασκαλίας, διδακτικά σενάρια εμπλουτισμένα με
στοιχεία της Ιστορίας της Επιστήμης που να εξυπηρετούν το στόχο του διδασκόμενου
κάθε φορά μαθήματος με ποικιλία στρατηγικών και τεχνικών ανάλογα με τον τρόπο που
επιθυμεί ο εκπαιδευτικός να διαπραγματευτεί την προς τη διδασκαλία έννοια ή
περιεχόμενο.
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Θεματική Ενότητα Γ
Ερευνητικές δραστηριότητες ή/και αναπτυξιακές προτάσεις στην
τυπική ή μη τυπική εκπαίδευση των φυσικών επιστημών σχετικές
με το αντικείμενο
«Φυσικές επιστήμες, Κοινωνία, Τεχνολογία και Περιβάλλον»

Μια συγκριτική διαχρονική μελέτη των σχολικών εγχειριδίων της
χημείας Β΄ Γυμνασίου: Το Κυρίαρχο Εννοιολογικό Πλαίσιο των οπτικών
αναπαραστάσεων
Β. Αμαριωτάκης, Εκπαιδευτικός ΦΕ, Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πατρών
Γ. Παπαγεωργίου, Καθηγητής ΠΤΔΕ, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Β. Σπηλιωτοπούλου, Καθηγήτρια, Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων, ΑΣΠΑΙΤΕ
Εισαγωγή
Τα σχολικά εγχειρίδια αποτελούσαν ή ακόμα αποτελούν για μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών
το βασικό διδακτικό εργαλείο αφού παρέχουν την πλειοψηφία των απαιτούμενων
πληροφοριών στο μαθητή (Chiappetta, Sethna, & Fillman, 1991, Opoku-Amankwa, 2010,
Vesterinen, Aksela, & Lavonen, 2013). Σύμφωνα με αποτελέσματα ερευνών του Εθνικού
Ιδρύματος Επιστημών (N.S.F) των Η.Π.Α, τα μαθήματα των φυσικών επιστημών δεν είναι
τίποτα άλλο από τις έννοιες που περιέχονται στο εγχειρίδιο, το οποίο καθορίζει τη σειρά,
τα παραδείγματα και τις εφαρμογές με τα οποία θα έρθουν σε επαφή οι μαθητές (Yager,
1983).
Καθώς λοιπόν τα σχολικά εγχειρίδια είναι παντού στην μέση εκπαίδευση (Golding, 2014)
και οι φυσικές επιστήμες διαδραματίζουν έναν πρωταγωνιστικό ρόλο όχι μόνο στην
προσωπική ανάπτυξη του μαθητή, αλλά και στην εθνική ανάπτυξη μιας χώρας (Swarts,
Roger Anderson, & Swetz, 1994), ήταν φυσιολογικό τα αντίστοιχα εγχειρίδια να γίνουν
αντικείμενο σχολαστικής έρευνας και αξιολόγησης η οποία στόχευε την βελτίωση τους.
Ενώ ένας σημαντικός αριθμός ερευνών του παρελθόντος έχει ασχοληθεί με τις διάφορες
πτυχές του περιεχομένου, της δομής, των χαρακτηριστικών ή και της επιστημονικής
αυστηρότητας των σχολικών εγχειριδίων (Abd-El-Khalick, Waters, & Le, 2008), η έρευνα
των τελευταίων ετών έχει επικεντρωθεί και στη σημασία των οπτικών αναπαραστάσεων
(Ο.Α.) που περιέχονται σε αυτά, καθώς αποτελούν σημαντικά διδακτικά και μαθησιακά
εργαλεία. Ιδιαίτερα όταν αναφερόμαστε στη μελέτη του μη προσβάσιμου με την άμεση
εμπειρία μας μέρους του κόσμου (μικρόκοσμος), η σημασία τους ως διδακτικά εργαλεία
οπτικοποίησης και δημιουργίας λειτουργικών μοντέλων από μέρους των μαθητών, έχει
θεωρηθεί σημαντική (Wu, Kracjik & Soloway, 2001; Pozzer & Roth, 2003), ενώ οι
διαχρονικές αλλαγές στον τρόπο αναπαράστασης του μικρόκοσμου στα εγχειρίδια είναι
ένα θέμα που δεν έχει μελετηθεί. Η αξιοποίηση της ιστορίας των φυσικών επιστημών, της
ιστορίας της εκπαίδευσης και της ιστορίας των σχολικών εγχειριδίων για την ανάλυση των
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τρόπων αντιμετώπισης των επιστημονικών εννοιών και των διαχρονικών αλλαγών τους
έχει προταθεί ως ένα ενδιαφέρον ερευνητικό πλαίσιο για την κατανόηση της εξέλιξης των
εννοιών της αναπαράστασής τους στα εγχειρίδια (Radtka, 2013).
Σκοπός αυτής της έρευνας είναι να γίνει μια λεπτομερής μελέτη-σύγκριση των εννοιών
που περιλαμβάνονται στις Ο.Α. του μικρόκοσμου σε τρία σχολικά εγχειρίδια χημείας Β΄
γυμνασίου των τελευταίων αντίστοιχα τριών δεκαετιών. Στόχος είναι να εξάγουμε
συμπεράσματα ως προς τη διαφοροποίηση αυτών των χαρακτηριστικών με την πάροδο
των δεκαετιών και της σημασίας της. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι τα εγχειρίδια των
φυσικών επιστημών συμβάλουν στη δημιουργία γνώσης με βάση την ήδη παρούσα και
συνεχώς εξελισσόμενη γνώση της επιστήμης που υπηρετούν μετατρέποντάς την σε ένα
αναγνωρίσιμο πολιτιστικό στοιχείο αυτής (Radtka, 2013), θεωρούμε ότι τα αποτελέσματα
της έρευνας αυτής, πιθανά θα μπορέσουν να δώσουν μια ικανοποιητική εικόνα για την
εξέλιξη, τόσο της συγγραφής των εγχειριδίων, όσο και της ίδιας της επιστήμης, όπως
παρουσιάζεται στους μαθητές.

Ταυτότητα της έρευνας
Πίνακας 1. Σχολικά βιβλία της Β΄ γυμνασίου που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα έρευνα
1. Θ. ΦΡΑΣΣΑΡΗ, Π. ΔΡΟΥΚΑ-ΛΙΑΠΑΤΗ. Χημεία Β΄ Γυμνασίου. ΟΕΔΒ, Αθήνα,

ΙΒ΄ Έκδ.,

1993.
2. Τ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ, Κ. ΚΑΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, Ν. ΠΡΟΒΗΣ, Ν. ΣΠΥΡΕΛΛΗΣ, Δ. ΧΗΝΙΑΔΗΣ.
Χημεία Β΄ Γυμνασίου. ΟΕΔΒ, Αθήνα, Α΄ Έκδοση, 1997.
3. Σ. ΑΒΡΑΜΙΩΤΗΣ, Β. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. ΚΑΠΕΛΩΝΗΣ, Π. ΣΙΝΙΓΑΛΙΑΣ, Δ. ΣΠΑΝΤΙΝΙΔΗΣ,
Α. ΤΡΙΚΑΛΙΤΗ, Γ. ΦΙΛΟΣ. Χημεία Β΄ Γυμνασίου. ΟΕΔΒ, Αθήνα, Α’ Έκδοση, 2007.

Η παρούσα εργασία αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου ερευνητικού σχεδίου για την ανάλυση
των Ο.Α. του μικρόκοσμου στα σχολικά εγχειρίδια Χημείας και Φυσικής του Γυμνασίου και
Λυκείου. Αναλύθηκαν οι Ο.Α. του μικρόκοσμου σε 14 σχολικά εγχειρίδια των τελευταίων 3
δεκαετιών. Τα δεδομένα (Ο.Α.) που συλλέχτηκαν από τα εγχειρίδια αυτά αναλύθηκαν ως
προς διάφορες διαστάσεις κάτω από φαινομενογραφική οπτική (Marton, 1986), και η
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ανάλυση αυτή οδήγησε στην παραγωγή κατηγοριοποιήσεων με τη μορφή συστημικών
δικτύων. Στη βάση της θεμελιωμένης θεωρίας (Strauss & Corbin, 1998) σε όλη τη διάρκεια
της έρευνας υπήρχε ανατροφοδότηση με συνεχή μελέτη και σύγκριση των υπό ανάλυση
Ο.Α. με αποτέλεσμα, τα υπό κατασκευή δίκτυα να αλλάξουν αρκετές φορές, έως ότου να
πάρουν την τελική τους μορφή. Η σύγκριση των αποτελεσμάτων μεταξύ διαφορετικών
ερευνητών αποτέλεσε τον έλεγχο για την εγκυρότητα και αξιοπιστία της τελικής μορφής
των δικτύων. Από τη συνολική μελέτη των Ο.Α. στο ευρύτερο αυτό πλαίσιο προέκυψαν
τέσσερις άξονες ανάλυσης. Στο μέρος της έρευνας που παρουσιάζεται στη συγκεκριμένη
εργασία έχει επιλεγεί ο άξονας του κυρίαρχου εννοιολογικού πλαισίου (Κ.Ε.Π.) των Ο.Α.,
και η ανάλυση βασίζεται σε 55 Ο.Α. των βιβλίων χημείας της Β΄ γυμνασίου τα οποία
παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Ως Κ.Ε.Π. θεωρούμε την έννοια ή τις έννοιες οι οποίες
κυρίως αναδεικνύονται στην Ο.Α. και όχι απαραίτητα αυτό που αντιλαμβάνεται ο μαθητής
διαβάζοντας την έννοια και που πιθανόν θα ήθελαν οι συγγραφείς του εγχειριδίου να γίνει
αντιληπτή από τους αναγνώστες. Η συλλογιστική παραγωγής του Κ.Ε.Π. έχει περιγραφεί
αναλυτικά στην εργασία των Αμαριωτάκη, Παπαγεωργίου & Σπηλιωτοπούλου, (2013). Το
συστημικό δίκτυο που προέκυψε για τον άξονα αυτό και τις κατηγορίες του, παρουσιάζεται
στο σχήμα 1, ενώ οι συχνότητες εμφάνισης των κατηγοριών του, παρουσιάζονται στον
πίνακα 2.
.
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Άξονας

Πίνακας 2. Συχνότητες εμφάνισης των κατηγοριών 1ου άξονα ανάλυσης στα βιβλία Χημείας Β΄
Γυμνασίου
Διαστάσεις

Ποσοστά %
Φρσσάρη, Γεωργι
Δρούκαάδου
Λιαπάτη
κ.α.

Αβραμι
ώτης,
κ.α.

Μόρια

33,3

61,9

38,9

Άτομα

66,7

76,2

61,1

Ιόντα

18,5

14,3

16,7

Υποατομικά

29,6

4,8

11,1

Μοντέλα του μικρόκοσμου

0,0

0,0

5,6

Μακρο-οντότητες

0,0

4,8

11,1

Χημική αντίδραση

11,1

33,3

16,7

Ροή φορτίων

0,0

0,0

5,6

Ηλεκτρόλυση

3,7

0,0

0,0

Μετατροπή ατόμου σε ιόν

11,1

0,0

0,0

Άλλη διεργασία

7,4

0,0

0,0

Συσκευή ηλεκτρόλυσης

3,7

0,0

5,6

Ηλεκτρικό κύκλωμα

0,0

0,0

5,6

Άλλο

0,0

9,5

0,0

Δομή

33,3

10,5

50,0

Σύσταση

40,7

78,9

22,2

29,6
3,7

26,3
0,0

72,2
5,6

14,8

26,3

5,6

81,5

78,9

83,3

85,2

84,2

50,0

3,7

0,0

11,1

3,7

0,0

0,0

11,1

0,0

22,2

7,4

0,0

0,0

0,0

0,0

5,6

88,9

94,7

72,2

Ανάμεσα σε μικρο-μακρο-οντότητες

7,4

15,8

27,8

Μεταξύ ιδιοτήτων

3,7

0,0

0,0

Κατηγορίες

Υπό-κατηγορίες

Μίκρο
Οντότητες
Μάκρο
Ταυτότητα
της έννοιας
Μίκρο

Κυρίαρχο Εννοιολογικό Πλαίσιο

Γεγονότα

Μάκρο

Ποιοτικά

Στατικά

Χαρακτηρι
στικά
/ιδιότητες
της έννοιας

Ποσοτική
περιγραφή
Ποσοτικά

Αριθμός
οντοτήτων

Κατάσταση ηρεμίας
Διατήρηση
μορφής
Δυναμικά

Δράση
Αλλαγή
μορφής

Χρονική διεργασία
Ανάμεσα σε μικρο-οντότητες
Σχεσιακές
πτυχές
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Μέγεθος
Μάζα
Μία
οντότητα
Πολλές
οντότητες
Κίνηση
φορτίων
Κίνηση
αφόρτιστων
σωματιδίων
Χημική
αντίδραση
Μετατροπή
ατόμου σε
ιόν

Μόρια
Άτομα
Μίκρο

Ιόντα
Υποατομικά

Οντότητες

Μοντέλα του μικρόκοσμου
Μάκρο
Μακρο-οντότητες
Ταυτότητα
της έννοιας

Χημική αντίδραση
Ροή φορτίων

Μίκρο

Ηλεκτρόλυση
Μετατροπή ατόμου σε ιόν
Άλλη διεργασία

Γεγονότα

Συσκευή ηλεκτρόλυσης
Μάκρο

Ηλεκτρικό κύκλωμα
Άλλο
Δομή

Ποιοτικά

Κυρίαρχο
εννοιολογικό
πλαίσιο
της
ΟΑ

Στατικά

Σύσταση

Ποσοτικά

Ποσοτική
περιγραφή

Αριθμός
οντοτήτων
Κατάσταση ηρεμίας

Χαρακτηριστι
κά/ ιδιότητες
της έννοιας

Μέγεθος
Μάζα
Μία οντότητα
Πολλές οντότητες

Χημική αντίδραση
Δράση

Δυναμικά

Αλλαγή μορφής
Μετατροπή
ατόμου σε ιόν

Διατήρησης
μορφής

Ροή φορτίων
Κίνηση ηλεκτρονίων

Χρονική διεργασία
Ανάμεσα σε μικρο-οντότητες

Σχεσιακές πτυχές

Ανάμεσα σε μικρο-μακρο-οντότητες
Μεταξύ ιδιοτήτων

Σχήμα 1: Σχήμα κατηγοριών για τον άξονα ανάλυσης ‘κυρίαρχο εννοιολογικό πλαίσιο’.
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Αποτελέσματα της έρευνας-Συζήτηση
Μέσα σε 3 δεκαετίες στις οποίες δεν έγινε ουσιαστικά καμία αλλαγή στο αναλυτικό
πρόγραμμα της χημείας Β΄ γυμνασίου, παρατηρείται μια αξιοσημείωτη αλλαγή στα
εγχειρίδια που χρησιμοποιούνται για τη διδασκαλία της και φιλοσοφία τους.
Το παλαιότερο χρονολογικά εγχειρίδιο, παρουσιάζει στους μαθητές έναν πολύ μεγάλο
αριθμό εννοιών του μικρόκοσμου μέσα από Ο.Α. αυτού, με διαφορές στις τιμές των
συχνοτήτων εμφάνισης, ενώ κυριαρχούν οι σχεσιακές πτυχές ανάμεσα σε μικρο-οντότητες
ή ιδιότητες τους. Παράλληλα ο μακρόκοσμος είναι αυστηρά περιορισμένος στις Ο.Α.
Φαίνεται λοιπόν ένας σαφής θεωρητικός, εννοιολογικά πλουραλιστικός προσανατολισμός
των Ο.Α. (άρα και του εγχειριδίου που τις περιλαμβάνει) χωρίς να δίνεται ιδιαίτερη έμφαση
σε κάποια ενότητα, ενώ ο εκπαιδευτικός καλείται να παρουσιάσει ένα μεγάλο αριθμό
εννοιών στους μαθητές χωρίς να υπάρχει σύνδεσή τους ούτε με το εργαστήριο ούτε με το
μακρόκοσμο και ως εκ τούτου με την καθημερινή ζωή.
Στο δεύτερο χρονικά εγχειρίδιο διαπιστώνεται ότι έχει συντελεστεί μια αλλαγή. Όλες οι
οντότητες του μικρόκοσμου παρουσιάζονται στις Ο.Α., ιδιαίτερα όμως τα ‘μόρια’ και πολύ
λιγότερο τα ‘υποατομικά’ (σε σχέση πάντα με τα άλλα δύο εγχειρίδια). Από τα
χαρακτηριστικά ιδιότητες της έννοιας, ξεχωρίζει η ‘σύσταση’, ενώ από τα ‘γεγονότα’ του
μικρόκοσμου η αποκλειστική παρουσίαση των ‘χημικών αντιδράσεων’. Από τα πιο πάνω
γίνεται φανερή η προσπάθεια της συγγραφικής ομάδας να αποκτήσουν οι μαθητές τη
δυνατότητα οπτικοποίησης των εννοιών που σχετίζονται με τις ιδιότητες των χημικών
στοιχείων ή ενώσεων και τα χημικά φαινόμενα. Παράλληλα ξεκινά και η σύνδεση με το
μακρόκοσμο, αφού ένας σημαντικός, αλλά όχι πολύ μεγάλος αριθμός Ο.Α., καταδεικνύει
τις μεταξύ τους σχέσεις.
Στο τελευταίο εγχειρίδιο οι Ο.Α. του μικρόκοσμου είναι αριθμητικά λιγότερες, ενώ η
απεικόνιση ‘γεγονότων’ σχετικά με το μικρόκοσμο είναι επίσης, περιορισμένη. Όμως, σε
όσες Ο.Α. περιλαμβάνονται απεικονίζεται το σύνολο των ‘οντοτήτων’ του μικρόκοσμου και
χρησιμοποιείται μεγαλύτερος αριθμός ‘οντοτήτων του μακρόκοσμου’ (παρέχοντας τη
δυνατότητα στους μαθητές να κάνουν σταδιακά τη σύνδεση των δύο κόσμων),
παρουσιάζονται εργαστηριακές συσκευές (ώστε οι μαθητές να συνδέσουν τη χημεία με το
εργαστήριο), ενώ τέλος εμφανίζεται η χρήση μοντέλων αναπαράστασης του μικρόκοσμου
(εισάγοντας τους μαθητές σε μια πιο επιστημονική εκδοχή της ύλης). Ακόμα,
εγκαταλείπεται σταδιακά η απεικόνιση του «ακίνητου» μικρόκοσμου.

207

Συμπεράσματα
Από τα αποτελέσματα της έρευνας γίνεται εμφανής μια προοδευτική αλλαγή των πλευρών
των εννοιών που αναπαριστώνται στις Ο.Α. των υπό μελέτη εγχειριδίων Χημείας, τόσο ως
προς τον αριθμό τους, όσο και ως προς τον σχεδιασμό και την εστίασή τους.
Το εγχειρίδιο της δεκαπενταετίας 1980-1995 περιείχε ένα μεγάλο αριθμό Ο.Α. του
μικρόκοσμου μέσα από τον οποίο αναδεικνύονταν ένας εξίσου μεγάλος αριθμός εννοιών,
χωρίς όμως να υπάρχει κάποια συγκεκριμένη εστίαση ή στόχος σε σχέση με το γενικότερο
πλαίσιο της διδασκαλίας των φαινομένων του μικρόκοσμου. Έτσι, η έμφαση είναι μάλλον
στην πληθώρα των παρουσιαζόμενων εννοιών και στην (επιφανειακή) επαφή των
μαθητών με αυτές, παρά στο σχεδιασμό μιας συγκεκριμένης μαθησιακής πορείας και
εστίασης. Ωστόσο, στο εγχειρίδιο της επόμενης δεκαετίας αναδύεται μια προσπάθεια
εστίασης σε καθορισμένες έννοιες στις Ο.Α., ακολουθώντας μια τάση, στην οποία η
διδασκαλία των χημικών εννοιών μάλλον στηρίζει τους μαθητές στο να εμβαθύνουν παρά
να πλατειάζουν στη γνώση. Ταυτόχρονα αρχίζει να γίνεται σύνδεση του μικρόκοσμου με
τον μακρόκοσμου μέσα από τις Ο.Α., μια αρκετά πρώιμη διδακτική ιδέα για την
συγκεκριμένη εποχή. Η πορεία αυτή της αλλαγής γίνεται ακόμη πιο εμφανής στο πιο
πρόσφατο εγχειρίδιο, το οποίο φαίνεται να έχει ως κεντρικό στόχο του την ύπαρξη ενός
εκπαιδευτικού πλαισίου που να βοηθά στην οικοδόμηση της γνώσης από τους μαθητές. Ο
αριθμός των Ο.Α. του μικρόκοσμου είναι σε απόλυτους αριθμούς μικρότερος αλλά
ταυτόχρονα φαίνεται να είναι περισσότερο αξιοποιήσιμος από τον εκπαιδευτικό ή τους
ίδιους τους μαθητές, καθώς μέσα από τις Ο.Α. του μικρόκοσμου, αφενός εφαρμόζονται και
τα

τρία

επίπεδα

αναπαράστασης

στη

χημεία

(μακροσκοπικό,

συμβολικό

και

μικροσκοπικό), αφετέρου χρησιμοποιούνται μοντέλα για την προσεγγιστική περιγραφή
φαινομένων της χημείας.
Παρακολουθώντας κανείς τις αλλαγές αυτές μέσα από τα υπό εξέταση εγχειρίδια μπορεί
να αναλογισθεί και τις αλλαγές στην ίδια την επιστήμη που υπηρετούν, καθώς και στη
φιλοσοφία της διδασκαλίας της. Οι αλλαγές αυτές, όπως διαπιστώνεται και μέσα από την
ποιοτική ανάλυση των Ο.Α. ξεκινούν από μια αντίληψη ότι η ποσότητα της γνώσης ήταν το
ζητούμενο και καταλήγουν σε μια πιο σύγχρονη αντίληψη της διδακτικής των φυσικών
επιστημών, όπου η σύνδεση και η εμβάθυνση στις έννοιες και στις ερμηνείες των
φαινομένων είναι ο βασικός στόχος.
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Η καθημερινότητα των αρχαίων συναντά τη σημερινή καθημερινότητα:
Το «σπίτι του Σωκράτη» στην υπηρεσία της εκπαίδευσης για τη
βιώσιμη ανάπτυξη
Σ. Αρτέμη, Υπ. διδάκτορας Τμήματος Φυσικής, Α.Π. Θεσσαλονίκης
Α. Μαΐδου, Εκπαιδευτικός ΔΕ, Υπ. διδάκτορας ΠΤΝ Παν/μίου Ιωαννίνων
Ν. Δίντσιος, Εκπαιδευτικός ΔΕ., Υπ. διδάκτορας Α.Π. Θεσσαλονίκης
Χ. Πολάτογλου, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής, Α.Π. Θεσσαλονίκης
Εισαγωγή
Η εκπαίδευση για τη βιώσιμη ανάπτυξη είναι ένας πολύ σημαντικός και σύνθετος σκοπός.
Για την επίτευξή του χρειάζεται διεπιστημονικότητα και σφαιρική προσέγγιση, που πολλές
φορές σε επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεν είναι άμεσα δυνατή.
Το περιβάλλον είναι πολύ βασικό για την επιβίωση του ανθρώπου. Σε παλαιότερες
εποχές, η μικρή τεχνολογική ανάπτυξη ανάγκαζε τους ανθρώπους να διαχειρίζονται
καλύτερα τους περιβαλλοντικούς πόρους . Σήμερα η τεχνολογική ανάπτυξη έχει λύσει
αρκετά προβλήματα ως προς την παραγωγή και αποθήκευση/μεταφορά των πόρων,
αγνοώντας

πολλές

φορές

το

πρόβλημα

της

βιώσιμης

ανάπτυξης

(sustainable

development).
Η βιώσιμη ανάπτυξη μπορεί να οριστεί ως η συνεχόμενη διαδικασία που χρειάζεται
κάποιος για να ισορροπήσει μεταξύ των προβλημάτων που προκύπτουν και των
ικανοτήτων - δυνατοτήτων του για να τα επιλύσει (Lehmann et al, 2007). Η έννοια της
βιώσιμης ανάπτυξης εμφανίζεται σε όλες τις εκφάνσεις της ανθρώπινης εξέλιξης,
βιομηχανικής, τεχνολογικής, οικονομικής, κοινωνικής, και ορίζει το ηθικό πλαίσιο δράσης
για την επίτευξη των στόχων του ατόμου (Barth, 2007). Το πλαίσιο αυτό ορίζει τον τρόπο
σκέψης, ώστε ο άνθρωπος να σκέφτεται λύσεις για την εξέλιξή του σεβόμενος πάντα το
περιβάλλον και ενισχύοντας τη βιωσιμότητα της χλωρίδας και της πανίδας.
Η εξοικείωση με αυτόν τον τρόπο σκέψης

απαιτεί δράσεις σε παγκόσμιο, εθνικό και

τοπικό επίπεδο και χαρακτηρίζεται ως δύσκολη διαδικασία (Folke, et al., 2002, Hopwood,
Mellor, & O'Brien, 2005). Η Εκπαίδευση για την Αειφόρο ή Βιώσιμη Ανάπτυξη είναι ένας
από τους τρόπους αυτούς. Υπάρχει ανάγκη παράλληλα με την προσπάθεια των
επιστημόνων να στηριχθεί και η Εκπαίδευση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (UNESCO,
Education for Sustainable Development). Τα εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν
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ανήκουν τόσο στην τυπική όσο και στην άτυπη εκπαίδευση. Ο συνδυασμός βέβαια και των
δύο μορφών εκπαίδευσης αποτελεί τον αποτελεσματικότερο τρόπο.
Ένα από τα σημαντικά προβλήματα αναφέρεται στη ρύθμισης της θερμοκρασίας χειμώνα
και καλοκαίρι μέσα στα κτίρια. Υπάρχουν πάρα πολλές λύσεις οι οποίες για να
υλοποιηθούν πρέπει να στηριχθούν σε βασικά φυσικά φαινόμενα όπως η μεταφορά και
αποθήκευση της ενέργειας. Το ιδανικό είναι να σχεδιαστεί ένα σπίτι, το οποίο θα έχει
μηδενικές ενεργειακές απαιτήσεις. Προς το σκοπό αυτό αποτελεί κλειδί η γνώση των
βασικών φυσικών διεργασιών. Το θέμα συνιστά ένα καλό παράδειγμα για την εκπαίδευση
σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και μια σύνδεση της φυσικής με την καθημερινότητα.
Ιστορικά διατυπώθηκε μια πρόταση για το πώς θα πρέπει να είναι ένα σωστό και
λειτουργικό σπίτι από τον Σωκράτη την οποία θα αποκαλούμε το "σπίτι του Σωκράτη".
Ιστορικά στοιχεία για το "σπίτι του Σωκράτη" και η σύγχρονή τους έκφραση
Η βιοκλιματική αρχιτεκτονική δεν είναι καινούργια ανακάλυψη. Αντίθετα μάλιστα οι
παραδοσιακοί τρόποι δόμησης χαρακτηρίζονται από βέλτιστη προσαρμογή στο τοπικό
κλίμα. Στο έργο Απομνημονεύματα του Ξενοφώντα (Xenophon, 1979) ο Σωκράτης
αναφέρει σχετικά με τα σπίτια: “... από την εμπειρία μας βλέπουμε ότι στα σπίτια που
έχουν νότιο προσανατολισμό οι ακτίνες του ήλιου περνούν μέσα από τις στοές, αλλά το
καλοκαίρι η διαδρομή του ήλιου είναι ακριβώς πάνω από τα κεφάλια μας και πάνω από
την οροφή και έτσι έχουμε σκιά…Αν λοιπόν αυτή είναι η βέλτιστη διάταξη, θα πρέπει να
χτίζουμε την νότια πλευρά ψηλότερη, ώστε να μπαίνει ο ήλιος τον χειμώνα και την βόρεια
πλευρά χαμηλότερη, ώστε να κρατάμε έξω τους χειμερινούς ανέμους”.
Σύγχρονοι αρχιτέκτονες έχουν υιοθετήσει τις αρχές σχεδιασμού του Σωκράτη και
γενικότερα έχουν μελετήσει τη βιοκλιματική αρχιτεκτονική στην Αρχαία Ελλάδα και
προσπαθούν να βελτιστοποιήσουν την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων χρησιμοποιώντας
κατάλληλα υλικά στους τοίχους και τα παράθυρα.
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Εικόνα 1: Σχηματική αναπαράσταση παθητικών σπιτιών βασισμένα στο «σπίτι του Σωκράτη»
(Πηγή: http://mcrassus.wordpress.com/2011/05/02/leamna-eco-sustainable-green-passive-housesocrates-megaron/)

Βασικές αρχές της φυσικής που περιγράφονται στο "σπίτι του Σωκράτη"
Σύμφωνα με τα λεγόμενα του Σωκράτη και τις πεποιθήσεις του για την αξιοποίηση των
ιδιοτήτων της γης, του αέρα, του ήλιου και του νερού κατά τη διαδικασία κατασκευής
οικιών, (στα απομνημονεύματα του Ξενοφώντα 430-435 π.Χ.), μπορεί να σχεδιαστεί ένα
πρότυπο σχέδιο ενός σπιτιού, τραπεζοειδούς σχήματος με την μικρή του πλευρά προς τον
Βορρά, να έχει μικρά ανοίγματα και ο τοίχος να είναι πιο παχύς σε σχέση με τους άλλους.
Η νότια πλευρά είναι η μεγαλύτερή του πλευρά και καλύπτεται με μεγάλα παράθυρα. Η
στέγη έχει κλίση, ώστε η Νότια πλευρά που έχει τα μεγάλα ανοίγματα να επιτρέπει τον
χειμώνα να μπαίνει ο ήλιος όσο περισσότερο στο σπίτι γίνεται, και επίσης προεξέχει από
την νότια πλευρά, με σκοπό να σκιάζει τον ήλιο το μεσημέρι του καλοκαιριού, όταν οι
ακτίνες του ήλιου πέφτουν στο σπίτι με μεγάλη κλίση (θερινό ηλιοστάσιο). Η κλίση βοηθά
τις ακτίνες του ήλιου να περνούν στο εσωτερικό του σπιτιού από τον νότο τον χειμώνα,
ενώ η προεξοχή της στέγης σκιάζει τον ήλιο το καλοκαίρι και έτσι το σπίτι παραμένει
δροσερό. Οι τοίχοι αποτελούνται κυρίως από πέτρα και η στέγη είναι σκεπασμένη με
κεραμίδια. Στην βόρεια πλευρά συνήθως υπήρχαν αειθαλή δέντρα, για προστασία από
τους χειμερινούς ανέμους. Στην δε νότια πλευρά συνήθως υπήρχαν φυλλοβόλα δέντρα,
για να προσφέρουν σκιά το καλοκαίρι, αλλά να μην εμποδίζουν τον ήλιο τον χειμώνα.
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Εικόνα 2: Σχηματική αναπαράσταση του «σπιτιού του Σωκράτη» .(Πηγή:
http://www.naturalbuildingblog.com/sun-tempered-architecture-socrates-house/ )

Η παρουσίαση των βασικών χαρακτηριστικών και η συζήτηση γύρω από την αρχιτεκτονική
σχεδίαση και έξυπνη επιλογή παραμέτρων του “σπιτιού του Σωκράτη” είναι μία πολύ
αξιοποιήσιμη αφορμή για την εξήγηση και κατανόηση πολλών αρχών και μεγεθών της
Φυσικής, από τα πιο βασικά, έως τα πιο πολύπλοκα. Το "σπίτι του Σωκράτη" συνδυάζει
αστρονομία, οπτική γεωμετρία, μετεωρολογία και θερμοδυναμική. Ο ορισμός της
ενέργειας, η αρχή ότι υπάρχει, διατηρείται και μπορεί να αλλάζει μορφή, για παράδειγμα η
μετατροπή της ηλιακής σε θερμική ενέργεια, είναι από τις βασικές αρχές που οι μαθητές
καλούνται να συζητήσουν και κατ’ επέκταση να κατανοήσουν κατά την εισαγωγή τους στο
συγκεκριμένο θέμα. Η περιγραφή του “σπιτιού του Σωκράτη“ είναι ένα από τα πιο
κατανοητά και βέβαια χαρακτηριστικότερο παράδειγμα παθητικού σπιτιού και πιο
συγκεκριμένα σπιτιού μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης (zero energy house), δίνοντας
ξεκάθαρα τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν την εσωτερική θερμοκρασία ενός
τέτοιου σπιτιού. Η μετάδοση της θερμότητας και οι διάφορες εκφάνσεις της, εξηγούνται και
χρησιμοποιούνται επαρκώς κατά την επεξήγηση της θερμικής συμπεριφοράς ενός τέτοιου
σπιτιού, που θερμαίνεται τον χειμώνα και ψύχεται το καλοκαίρι. Παράγοντες όπως το
πάχος των τοίχων, ο αριθμός, το μέγεθος και ο προσανατολισμός των παραθύρων, καθώς
και ο προσανατολισμός του σπιτιού γενικότερα, βοηθούν στην κατανόηση της παθητικής
συμπεριφοράς ενός τέτοιου σπιτιού. Η θερμοχωρητικότητα είναι επίσης μία από τις
βασικές έννοιες, οι οποίες μπορούν να εξηγηθούν μέσω του “σπιτιού του Σωκράτη” σε
μαθητές μεγαλύτερων ηλικιών.
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Περιγραφή του δικτυακού υλικού και της διερευνητικής δραστηριότητας.
Βασιζόμενοι στα παραπάνω, ερευνητική ομάδα του τμήματος Φυσικής του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονιής, έχει στήσει ένα εκπαιδευτικό σύνολο με θέμα “Μαθαίνω για
το σπίτι μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης” και βασικός της πυρήνας είναι ο δικτυακός
τόπος http://e-science.web.auth.gr/zeroenergyhouse. Χρησιμοποιώντας αυτό ως εργαλείο
και σε συνεργασία με έμμεση και άμεση επικοινωνία με την ερευνητική ομάδα του
τμήματος, οι μαθητές των ενδιαφερομένων σχολείων, οι μαθητές έχουν την δυνατότητα να
πλοηγηθούν στο περιεχόμενό του και σταδιακά να ανακαλύπτουν τι είναι ένα σπίτι
μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης. Με την παρουσίαση βασικών εννοιών από τη
θεωρία, τον εμπλουτισμό του κειμένου με φωτογραφίες και βίντεο, αλλά και τη φιλοξενία
στον δικτυακό τόπο ποικίλων προσομοιώσεων που αφορούν τη θερμότητα και τη
μετάδοσή της και τα παθητικά σπίτια, οι μαθητές σταδιακά κατανοούν τις βασικές έννοιες
που ίσως έχουν παρερμηνεύσει και ανακαλύπτουν μέσα από τη διερεύνηση τι είναι ένα
παθητικό ή βιοκλιματικό σπίτι.

Εικόνα 3: Στιγμιότυπα από τον δικτυακό τόπο – θεωρία, προσομοιώσεις

Η χρήση στη θεωρητική εισαγωγή του “σπιτιού του Σωκράτη” ως χαρακτηριστικό
παράδειγμα παθητικού σπιτιού μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης και η δυνατότητα που
δίνεται στο μαθητή να πειραματιστεί ζωντανά με ένα τέτοιο σχέδιο σπιτιού μέσω της εξ
αποστάσεως πειραματικής διάταξης που υπάρχει στον δικτυακό τόπο, εξοικειώνει τον
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μαθητή με τους παράγοντες που επηρεάζουν τη θερμική συμπεριφορά σπιτιών και την
κατανόηση των ιδιοτήτων της θερμότητας (διάχυση- μεταφορά μέσω υλικών, αποθήκευση
κτλ).

Εικόνα 4: Στιγμιότυπο διαδικτυακού τόπου – πείραμα εξ αποστάσεως

Το παρόν εκπαιδευτικό εργαλείο (δικτυακός τόπος) έχει χρησιμοποιηθεί ποικιλοτρόπως:
Μαθητές γυμνασίων και λυκείων έχουν χρησιμοποιήσει τον δικτυακό τόπο ιδίως τη θεωρία
και τις προσομοιώσεις για την εξοικείωσή τους με τις βασικές έννοιες της Φυσικής. Επίσης
μαθητές γυμνασίων και λυκείων έχουν χρησιμοποιήσει τον δικτυακό τόπο από το σπίτι
τους και από το σχολείο, για να διαβάσουν τη θεωρία, να χρησιμοποιήσουν τις
προσομοιώσεις και τα συνοδευτικά φύλλα εργασίας, αλλά και να καταγράψουν μετρήσεις
από την πειραματική διάταξη. Τέλος μαθητές λυκείων έχουν χρησιμοποιήσει το σύνολο
του δικτυακού τόπου ως μέρος ερευνητικής εργασίας (project) με θέμα “Μελέτη του
σχολείου ως κτίριο μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης”. Το project πραγματοποιείται
κάθε χρόνο από διάφορα σχολεία στην Ελλάδα και στο πλαίσιο διαγωνισμού, κάθε
σχολείο σχεδιάζει και κατασκευάζει μακέτα - σχέδιο του σχολείου του και προτείνει
βελτιώσεις για το κτίριο, ώστε να βελτιωθεί η θερμική του συμπεριφορά. Η μακέτα
εισάγεται στην προαναφερθείσα εργαστηριακή διάταξη και τα αποτελέσματα της
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καταγραφής των μετρήσεων φιλοξενούνται στον δικτυακό τόπο από όπου έχουν την
δυνατότητα όλοι να παρατηρήσουν και να μελετήσουν τη θερμική συμπεριφορά της
μακέτας αυτής. Χρήσιμες πληροφορίες αλλά και βιβλιογραφικές αναφορές γύρω από το
εκπαιδευτικό σύνολο, μπορείτε να δείτε στον διαδικτυακό του τόπο, όπως αναφέρθηκε
παραπάνω, στην ενότητα χρήσιμα links.
Βασιζόμενοι στα παραπάνω και συνοψίζοντας, οι μαθητές έχουν την ευκαιρία:
σε γνωστικό επίπεδο να μπορούν:
να διατυπώνουν προτάσεις χρησιμοποιώντας σωστά έννοιες όπως η θερμότητα και πώς
εφαρμόζεται στη καθημερινότητα με παράδειγμα τα παθητικά σπίτια
να κατηγοριοποιήσουν τους παράγοντες που επηρεάζουν την εσωτερική θερμοκρασία
ενός κλειστού χώρου
να περιγράψουν όχι μόνο σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά και σε εφαρμοσμένο τις διαδικασίες
που ακολούθησαν για τη διερεύνηση του προβλήματός τους
και να μπορούν να περιγράφουν τη σημασία του βιοκλιματικού σχεδιασμού των

κτιρίων

στην αειφόρο ανάπτυξη.
σε επίπεδο στάσεων:
να αμφισβητήσουν υποθέσεις, να τις αποδέχονται ή να τις απορρίπτουν,
να εφαρμόσουν άμεσα την γνώση που απέκτησαν κατά τη διερεύνηση, καθώς και να
ενθαρρύνουν και να παροτρύνουν άλλους να τα εφαρμόσουν στην καθημερινότητά τους.
να θεωρούν σημαντικά τα θέματα αειφόρου ανάπτυξης.
σε ψυχοκινητικό επίπεδο:
να αποδεικνύουν τις υποθέσεις τους έπειτα από πειραματισμό
να ελέγχουν και να επαληθεύουν ήδη ισχύουσες θεωρίες (κυρίως στο κομμάτι των
προσομοιώσεων και στο πειραματικό στάδιο)
να σχεδιάζουν προσχέδια και να κατασκευάζουν μακέτα του σχολείου τους για το πείραμα
να οργανώνουν τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει κάθε ομάδα ξεχωριστά αλλά και
όλες οι ομάδες στο σύνολο
να συλλέγουν μετρήσεις και να σχεδιάζουν διαγράμματα
να εξηγούν τα αποτελέσματα των διαγραμμάτων
να χρησιμοποιούν όλα αυτά που έμαθαν και στην καθημερινότητά τους.
Συμπεράσματα
Από την ανάλυση του σπιτιού του Σωκράτη προέκυψε ότι οι αρχές σχεδιασμού που
πρότεινε είχαν εφαρμογή στην αρχαιότητα και ισχύουν ακόμη και σήμερα. Η ενεργειακή
κρίση και η γρήγορη μείωση των μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είχαν ως αποτέλεσμα
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να «ξαναανακαλυφθούν» οι αρχές της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής, καθιστώντας το σπίτι
του Σωκράτη επίκαιρο και κατάλληλο για για ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση σε θέματα
αειφόρου ανάπτυξης..
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Το οικολογικό αποτύπωμα ως δείκτης περιβαλλοντικής ευαισθησίας
μελλοντικών εκπαιδευτικών
A. Γαβαλάκη , Δασκάλα κάτοχος ΜΔΕ, Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων
Ε. Μαυρικάκη , Επίκουρη Καθηγήτρια, ΠΤΔΕ, ΕΚΠΑ
Η Ελλάδα κατέχει την 11η χειρότερη θέση ανάμεσα σε 148 χώρες όσον αφορά το
οικολογικό αποτύπωμα (WWF, 2008). Το οικολογικό αποτύπωμα αναπτύχθηκε από τους
Rees & Wackernagel (όπως αναφέρεται από τους Schaefer et al., 2006), οι οποίοι το
αντιμετώπισαν όχι απλά ως ένα εννοιολογικό εργαλείο που μας βοηθά να καταλάβουμε
πώς διαφορετικές ανθρώπινες δραστηριότητες έχουν διαφορετικές συνέπειες, αλλά ως ένα
πρακτικό εργαλείο μέσω του οποίου

μπορούμε να υπολογίσουμε τις επιπτώσεις της

ανθρώπινης δραστηριότητας στους διαθέσιμους πόρους της Γης. Το οικολογικό
αποτύπωμα, εκτός από εργαλείο μέτρησης, αποτελεί ταυτόχρονα και έναν δείκτη
περιβαλλοντικής ευαισθησίας καθώς σχετίζεται με τις προσωπικές συνήθειες και τη στάση
μας απέναντι στον πλανήτη. Μάλιστα, πολλές φορές ένα χαμηλό οικολογικό αποτύπωμα
φανερώνει έναν άνθρωπο περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένο, αλλά και ανάποδα κάποιος
που είναι περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένος θα πρέπει να έχει χαμηλό οικολογικό
αποτύπωμα. Συνεπώς, οι δύο αυτές έννοιες (περιβαλλοντική ευαισθησία και χαμηλό
οικολογικό αποτύπωμα) τείνουν να αλληλοεξαρτώνται.
Από την ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας διαπιστώνουμε πως υπάρχουν κάποιοι
παράγοντες που επηρεάζουν το οικολογικό αποτύπωμα. Αρχικά, το φύλο φαίνεται να
παίζει βασικό ρόλο (Salleh, 2010) με τις γυναίκες να έχουν σταθερά μικρότερο οικολογικό
αποτύπωμα και να είναι περισσότερο οικολογικά ευαισθητοποιημένες από τους άντρες
(Johnsson-Latham, 2006), καθώς οι γυναίκες βασίζονται σ’ ένα σύστημα ηθικών αξιών
περισσότερο φιλικό προς το περιβάλλον. Συγκεκριμένα, οι γυναίκες είναι περισσότερο
πρόθυμες να δράσουν για να βοηθήσουν σε περιβαλλοντικά προβλήματα, ακόμα κι αν
αυτό συμπεριλαμβάνει και οικονομική ενίσχυση (Sverker & Jagers, 2011) ενώ φαίνεται να
ανησυχούν περισσότερο από τους άντρες για οικολογικά προβλήματα (Sundblad et
al,2007 και Brody et al, 2008). Επιπλέον, οι γυναίκες προσπαθούν περισσότερο από τους
άντρες να δημιουργηθούν πολιτικές προστασίας του περιβάλλοντος (Lee et al, 2009)
κάνοντας φανερό με αυτόν τον τρόπο τη βαθειά τους ανησυχία για τα προβλήματα αυτά.
Εξαίρεση αποτελούν τα ευρήματα μίας πρόσφατης έρευνας σύμφωνα με την οποία οι
γυναίκες τείνουν να έχουν ελαφρώς μεγαλύτερο ενεργειακό αποτύπωμα από τους άντρες
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λόγω της έντονης οικιακής χρήσης στο νοικοκυριό (Druckman et al. 2012). Ας μην
παραλείψουμε να επισημάνουμε εδώ, ότι η διαφορά της περιβαλλοντικής ευαισθησίας
ανάμεσα σε γυναίκες και άντρες υποστηρίζεται και από το κίνημα του οικοφεμινισμού,
βασική αρχή του οποίου είναι ότι η καταπίεση της γυναίκας και η εκμετάλλευση της φύσης
αποτελούν δύο από τις συνέπειες των πατριαρχικών ή καλύτερα των ανδροκεντρικών
αντιλήψεων και πρακτικών, που χαρακτηρίζουν τη δομή των ανθρώπινων κοινωνιών.
Θεωρούνται και οι δύο αποτέλεσμα της κυριαρχίας του ανθρώπου σε ό,τι θεωρείται
κοινωνικά, πολιτιστικά και θρησκευτικά κατώτερο. Η φύση και η γυναίκα, ως κατώτερες
οντότητες στην ιεραρχία του ανθρώπινου πολιτισμού, συνδέθηκαν μεταξύ τους και έγιναν
αντικείμενο καταπίεσης και εκμετάλλευσης (Merchant, 1989, 2003).
Άλλοι παράγοντες που φαίνεται ότι επηρεάζουν την περιβαλλοντική ευαισθησία είναι η
συμμετοχή σε οικολογικές οργανώσεις και σε σώματα προσκόπων. Συγκεκριμένα, τα
άτομα που συμμετέχουν σε οικολογικές οργανώσεις είναι περισσότερο πρόθυμα να
αναλάβουν δράση σε σχέση με όσους δεν συμμετέχουν σε αυτές (Sverker & Jagers, 2011)
ενώ όσοι συμμετείχαν σε σώματα προσκόπων παρουσιάζουν μία φιλοπεριβαλλοντική
συμπεριφορά συνδυασμένη με ανάληψη δράσεων (π.χ. αναδασώσεις, καθαρισμοί
παραλιών, ανακύκλωση κ.λπ.) αναγνωρίζοντας έτσι την ατομική τους ευθύνη απέναντι στο
περιβάλλον (Καγκάδη 2008, Μάναλης-Πλατανιστιώτη, 1999). Αν και δεν έχουν γίνει
έρευνες μέτρησης του οικολογικού αποτυπώματος των συγκεκριμένων κοινωνικών
ομάδων, θεωρούμε ότι αυτή η περιβαλλοντική τους ευαισθησία θα μπορούσε να τους
οδηγήσει και στην υιοθέτηση ενός φιλικού προς το περιβάλλον μοντέλου ζωής, γεγονός
που θα οδηγούσε και σε μικρότερο οικολογικό αποτύπωμα.
Τέλος,

παράγοντες

που

συντελούν

παρακολούθηση μαθημάτων
Μάλιστα,

η

Π.Ε.

θεωρείται

στην

περιβαλλοντική

ευαισθησία

είναι

η

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) και σεμιναρίων.
ο

ισχυρότερος

παράγοντας

για

τη

διαμόρφωση

φιλοπεριβαλλοντικής στάσης και συμπεριφοράς (Σαμαράς, 2000, Χατζάκης, 2002). Δεν
έχουμε μέχρι στιγμής έρευνες που να μετρούν το οικολογικό αποτύπωμα ατόμων που να
έχουν συμμετάσχει συστηματικά σε μαθήματα Π.Ε ή σεμινάρια, αλλά, όπως και για τις
προηγούμενες κοινωνικές ομάδες, η περιβαλλοντική ευαισθησία που καλλιεργείται μέσω
της Π.Ε., αποτελεί ένδειξη πως ένα τέτοιο άτομο θα είχε και μικρότερο οικολογικό
αποτύπωμα.
Στη συγκεκριμένη έρευνα επιχειρούμε να καταγράψουμε το οικολογικό αποτύπωμα
μελλοντικών δασκάλων και να εξετάσουμε αν υπάρχει σχέση με παράγοντες όπως: το
φύλο, η ηλικία, η παρακολούθηση μαθημάτων Π.Ε., η παρακολούθηση περιβαλλοντικών
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σεμιναρίων, η συμμετοχή σε περιβαλλοντικές οργανώσεις και η εικόνα που οι ίδιοι έχουν
για τον εαυτό τους όσον αφορά την περιβαλλοντική τους ευαισθητοποίηση.
Δείγμα και μεθοδολογία έρευνας
Στην έρευνα συμμετείχαν 50 τελειόφοιτοι φοιτητές (βολικό δείγμα) του ΠΤΔΕ του ΕΚΠΑ
κατά το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013. Από αυτούς το 20% ήταν άντρες (n= 10) και το 80%
ήταν γυναίκες (n=40), ηλικίας 18-24 ετών. Το 38% (n=19) είχε παρακολουθήσει μαθήματα
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ενώ το 62% (n=31) όχι, ενώ το 22% (n=11) είχε
παρακολουθήσει σεμινάρια και το 78% (n=39) όχι. Το 80% (n=40) του δείγματος θεωρεί
τον εαυτό του περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένο ενώ το 20% (n=10) όχι. Δυστυχώς μόνο
το 2% (n=1) του δείγματος ανήκε σε κάποια περιβαλλοντική οργάνωση ενώ το 98% (n=49)
όχι και μόνο το 4% (n=2) ήταν μέλος σε ΣΕΠ/ΣΕΟ ενώ το 96% (n=48) όχι, μην
επιτρέποντάς μας να προβούμε σε στατιστικούς ελέγχους για αυτές τις περιπτώσεις.
Για

τους

σκοπούς

της

έρευνας

χρησιμοποιήσαμε

το

επίσημο

ερωτηματολόγιο

υπολογισμού του οικολογικού αποτυπώματος του παγκόσμιου οργανισμού για το
οικολογικό αποτύπωμα i το οποίο μεταφράσαμε στα ελληνικά και διανείμαμε στους
φοιτητές του δείγματος, αφού είχαμε συμπληρώσει και ερωτήσεις σχετικά με τα
δημογραφικά του δείγματος. Στη συνέχεια, συλλέξαμε τα ερωτηματολόγια (όλοι οι φοιτητές
στους οποίους απευθυνθήκαμε συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο) και καταχωρίσαμε τις
απαντήσεις των φοιτητών ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του οργανισμού οπότε και
υπολογίστηκε αυτόματα το οικολογικό αποτύπωμα κάθε ατόμου.
Για την επεξεργασία των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το SPSS, εκδ. 20.0. Καθώς είχαμε
κανονική κατανομή εφαρμόσαμε t-test για ανεξάρτητα δείγματα για να ελέγξουμε για
διαφορές μεταξύ διαφορετικών ομάδων.
Αποτελέσματα
Η μέση τιμή του οικολογικού αποτυπώματος του δείγματος είναι 2,29 (± 0,39) και το εύρος
1,56-3,59. Τα δύο φύλα διαφέρουν στατιστικά σημαντικά (t48=2,43, p=0,019<0,05), με τις
γυναίκες να έχουν χαμηλότερο οικολογικό αποτύπωμα (2,23±0,35) από τους άντρες
(2,55±0,46). Η ηλικία δεν φάνηκε να επηρεάζει το οικολογικό αποτύπωμα (f=0,014,
p=0,99>0,05), αλλά πρέπει να επισημάνουμε ότι το ηλικιακό εύρος του δείγματός μας ήταν
μικρό (18-24 έτη). Επίσης, δεν καταγράψαμε στατιστικά σημαντική διαφορά (p>0,05)
ανάμεσα στους φοιτητές που έχουν παρακολουθήσει μαθήματα Π.Ε. και σ’ αυτούς που
δεν έχουν παρακολουθήσει κάτι που φάνηκε να ισχύει και για τα περιβαλλοντικά σεμινάρια
(p>0,05). Αντιθέτως, σημαντική φάνηκε να είναι η διαφορά (t48=-4,50, p=0,00<0,01) όσον
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αφορά το οικολογικό αποτύπωμα μεταξύ εκείνων που θεωρούν τους εαυτούς τους
περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένους (οικολογικό αποτύπωμα= 2,19) και εκείνους που δε
θεωρούν ότι είναι περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένοι (οικολογικό αποτύπωμα=2,72).
Συζήτηση
Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας προέκυψε ότι οι μέλλοντες/ουσες
δάσκαλοι/δασκάλες έχουν οικολογικό αποτύπωμα 2,29, δηλαδή πολύ χαμηλότερο από το
μέσο όρο του ελληνικού πληθυσμού ii και τόσο χαμηλό που δεν δικαιολογείται απλά και
μόνο από το νεαρό της ηλικίας (Sverker, 2011). Η ηλικία εξάλλου δεν φάνηκε να επηρεάζει
το οικολογικό αποτύπωμα, αλλά θα πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί σε αυτό το
συμπέρασμα καθώς το ηλικιακό εύρος του δείγματός μας ήταν μικρό και επιπλέον, ανήκει
στην ίδια γενιά, δηλαδή επιβαρύνεται από τα ίδια περιβαλλοντικά προβλήματα και αυτό
σύμφωνα με τους Sverker και Jagers (2011) συντελεί στη μη διαφοροποίηση της στάσης
των συμμετεχόντων.
Το χαμηλότερο οικολογικό αποτύπωμα των γυναικών έναντι των αντρών που
καταγράφηκε στην έρευνά μας συμφωνεί με τα αποτελέσματα των Brody et al. (2004) και
του Rausepp (2001) οι οποίοι υποστηρίζουν ότι οι μορφωμένες γυναίκες είναι
περισσότερο ευαισθητοποιημένες σε περιβαλλοντικά ζητήματα από τους άντρες.
Η υπόθεσή μας ότι όσοι έχουν παρακολουθήσει μαθήματα Π.Ε. θα έχουν μικρότερο
οικολογικό αποτύπωμα δεν επιβεβαιώνεται από την έρευνα μας και στο ίδιο συμπέρασμα
οδηγηθήκαμε σχετικά με την παρακολούθηση περιβαλλοντικών σεμιναρίων. Προφανώς, ο
τρόπος με τον οποίο γίνεται η

περιβαλλοντική εκπαίδευση ή ίσως ο χρόνος που

αφιερώνεται για αυτήν δεν συμβάλλουν στη συντέλεση αλλαγής στάσεων και στην
υιοθέτηση φιλοπεριβαλλοντικού τρόπου ζωής. Ωστόσο, σύμφωνα με μελέτες, η μόρφωση
επηρεάζει θετικά τόσο τους άντρες όσο και τις γυναίκες ως προς την υιοθέτηση μιας
οικολογικής συμπεριφοράς, απλά όχι στον βαθμό που αναμενόταν (Brody et al., 2004),
κάτι που επιβεβαιώνεται και από την έρευνά μας αφού το δείγμα μας έχει οικολογικό
αποτύπωμα χαμηλότερο από το μέσο όρο του γενικού πληθυσμού.
Τέλος,

διαπιστώσαμε

ότι

όσοι

θεωρούσαν

τον

εαυτό

τους

περιβαλλοντικά

ευαισθητοποιημένο είχαν υψηλότερο οικολογικό αποτύπωμα από τους υπολοίπους,
επιβεβαιώνοντας τους Kotchen και Moore (2008) και Kang και James (2007).
Κλείνοντας δεν πρέπει να παραλείψουμε ότι παρά την κριτική που έχει δεχτεί το
οικολογικό αποτύπωμα (Van den Bergh και Verbruggen, 1999) δεν αμφισβητείται η
χρησιμότητά

του

ως

σχετικός

δείκτης

κατανάλωσης (Παπαδοπούλου, 2008).
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ευαισθητοποίησης

και
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«Ηλεκτρομαγνητίζω ... και του ήχους της φωνής μου μετασχηματίζω ...»
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Έ και ΄ΣΤ Δημοτικού
Δ. Γιάντσιου, Μουσειοπαιδαγωγός
Β. Κουλιανόπουλος, Φυσικός, Καθηγητής ΔΕ
Εισαγωγή
Ο διαμεσολαβητικός ρόλος του διδάσκοντος, η ενεργός εμπλοκή του/της μαθητή/-τριας
στη διαδικασία της διδασκαλίας και της μάθησης, σε συνδυασμό με την κοινωνική,
πολυσημειωτική και διερευνητική φύση της γνώσης, αποτελούν θεμελιακά στοιχεία της
Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών που υπηρετούνται και έρχονται να εξυπηρετηθούν
και να υποβοηθηθούν από τα άτυπα περιβάλλοντα μάθησης. Το μουσείο αναγορεύεται
έτσι σε αναγκαίο στοιχείο αυτής της εκπαιδευτικής διαδικασίας του σχολείου.
Η μόνιμη έκθεση του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών του ΟΤΕ στην Αθήνα, περιέχει εκθέματα,
αντικείμενα και οπτικοακουστικό υλικό τα οποία συνδέονται με άξονες γνωστικού
αντικειμένου και στόχους από όλα τα μαθήματα του Αναλυτικού Προγράμματος (ΑΠ). Με
την κατάλληλη προετοιμασία πριν από την επίσκεψη, μπορούν να επιτευχθούν
συγκεκριμένοι στόχοι ενός ή περισσότερων μαθημάτων του ΑΠ.
Στόχοι του Εκπαιδευτικού Προγράμματος
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ηλεκτρομαγνητίζω.. και τους ήχους της φωνής μου
μετασχηματίζω..» απευθυνόταν σε μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού. Στην κύρια
στοχοθεσία του προγράμματος περιλαμβάνονταν μεταξύ άλλων η οικοδόμηση των νέων
γνώσεων με βάση τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες τους, η εξάσκηση στον
τρόπο

συλλογής

παρατηρητικότητας,

πληροφοριών
της

μέσα

μνήμης

σε

και

της

ένα

μουσείο,

φαντασίας

η

καλλιέργεια

συγχρόνως

με

της
τις

ψυχοσυναισθηματικές τους δυνατότητες.
Μια στοχοθεσία που επεκτάθηκε στην ενίσχυση της μάθησης μέσα από την οικειοποίηση
του γνωστικού αντικειμένου, την πρόκληση συγκίνησης για να υποκινηθεί ο διάλογος και η
επιχειρηματολογία, ώστε να προωθηθεί η μεταγνώση, την

καλλιέργεια της κριτικής

σκέψης, γεγονός που αποτελεί άριστο μαθησιακό περιβάλλον στο οποίο μπορεί να
μελετήσει κανείς τη φύση της μάθησης (nature of learning) σε μη τυπικές μορφές.
Απώτερος στόχος ήταν η ανάδειξη της ανάγκης για βελτίωση της καθημερινής ζωής του
ανθρώπου ως βασικού παράγοντα, που οδηγεί στην τεχνολογική αλλαγή.
224

Το Περιεχόμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος
Το πρόγραμμα εφαρμόστηκε σπονδυλωτά σε τρεις φάσεις (πριν, κατά τη διάρκεια και μετά
την επίσκεψη στο μουσείο). Βασισμένοι στην προσέγγιση της κοινωνικής εποικοδόμησης,
αναπτύχθηκαν μια σειρά καθοδηγούμενων συνεργατικών δραστηριοτήτων με σκοπό να
ενισχυθούν οι επικοινωνιακές δεξιότητες των μαθητών/-τριών και να ασκηθούν οι ίδιοι/-ες
στις επιστημονικές διαδικασίες μέσα σε ένα πλαίσιο αυθεντικών καταστάσεων μάθησης,
που αξιοποιούσε πραγματικά γεγονότα από την Ιστορία των Φυσικών Επιστημών με
αφορμή πάντα τη μόνιμη συλλογή του μουσείου τηλεπικοινωνιών και εστίαση σε
αντιπροσωπευτικά εκθέματα που διατρέχουν όλους τους αιώνες και αντικατοπτρίζουν την
εξέλιξη των τηλεπικοινωνιών.
Πριν από την επίσκεψη
Η προετοιμασία της επίσκεψης ήταν υποχρεωτική με την αποστολή Εκπαιδευτικού
Φακέλου, ο οποίος περιείχε ιδέες για την προετοιμασία των παιδιών και προετοιμασία
πάνω σε έναν γνωστικό άξονα που ο/η εκπαιδευτικός θα ήθελε να δουλέψει ξανά ή για
πρώτη φορά πριν από την επίσκεψη τους στο μουσείο.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης
Τα επιλεγμένα εκθέματα συνδέονταν διαθεματικά με τα γνωστικά αντικείμενα Ερευνώ τον
Φυσικό κόσμο, της Γλώσσας και της Αισθητικής Αγωγής. Τα μεθοδολογικά εργαλεία που
εφαρμόστηκαν ήταν: Φύλλο εργασίας, Πειράματα επίδειξης, Ανακαλυπτικά πειράματα,
Δραματοποίηση και Εικαστική δημιουργία.
Κυρίαρχο ρόλο στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα είχαν οι πειραματισμοί και οι κατασκευές με
απλά υλικά και μέσα που στόχευαν μεταξύ άλλων, οι μαθητές/-τριες να ελέγξουν και να
αλλάξουν μεταβλητές, να κατανοήσουν σε πρωτόλεια μορφή τον ρόλο της ενέργειας, του
ήχου και του ηλεκτρομαγνητισμού. Αναβαθμίστηκε λοιπόν ο ρόλος της πειραματικής
διδασκαλίας και το ενδιαφέρον μετατοπίστηκε στις μεθοδολογικές δεξιότητες των φυσικών
επιστημών ενώ, αναφορικά με την πολιτισμική συνιστώσα, εισήχθησαν στοιχεία ιστορίας
των Φυσικών Επιστημών.
Οι δραστηριότητες είχαν στόχο να βοηθήσουν τα παιδιά όχι μόνο να οικοδομήσουν
γνώσεις σχετικές με σημαντικές εφευρέσεις, αλλά και να αναπτύξουν δεξιότητες όπως
παρατήρηση, περιγραφή, ταξινόμηση, εύρεση, ομοιοτήτων και διαφορών κλπ. Τέλος, να
καταγράψουν τις προσωπικές τους προτιμήσεις για τις δραστηριότητες της αρεσκείας τους
και για το που αντιμετώπισαν προβλήματα, μέσα από μια διαδικασία κινητοποίησης της
φαντασίας τους και ανάπτυξης δεξιοτήτων έκφρασης των απόψεών τους.
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Αναλυτικότερα το πρόγραμμα διαμορφώθηκε ως εξής:
1η Στάση
Το καλωσόρισμα των παιδιών πραγματοποιήθηκε στην πρώτη αίθουσα του μουσείου η
οποία περιλαμβάνει εκθέματα από τις τηλεπικοινωνίες των αρχαίων Ελλήνων έως το
Βυζάντιο. Ακολουθούσε μια εισαγωγική για τον άνθρωπο και την τεχνολογία αναδρομή,
από τα προϊστορικά χρόνια και την αρχαιότητα, έως και το Βυζάντιο, με παρανομαστή
πάντα την ανάγκη του για επικοινωνία που υπήρξε και ένα από τα κίνητρα για τεχνολογική
πρόοδο ανά τους αιώνες.
2η Στάση
Ο Ταχυγράφος ή τηλέγραφος του Γάλλου Κλώντ Σαπέ (19ος αιώνας) ήταν η αφορμή για
να γίνει το πέρασμα από το Βυζάντιο στον 19ο αιώνα και στις πιο αποτελεσματικές
εφευρέσεις στις οποίες κατέφυγε ο άνθρωπος για να μηδενίσει την απόσταση.
3η Στάση
Τα σήματα Μορς και ο Μορσικός Τηλέγραφος, τo πρώτο τηλέφωνο του Alexander Graham
Bell και στη συνέχεια ο ασύρματος (1895) του Guglielmo Marconi, ήταν τα εκθέματα που
μέσα στο μουσείο έτυχαν της ιδιαίτερης προσοχής των παιδιών καθώς συνοδευόταν και
από ανάλογα ιστορικά στοιχεία τόσο για τους εφευρέτες, όσο και για τις συνθήκες κάτω
από τις οποίες τα εφηύραν.
4η Στάση
Η βιτρίνα με τα εκθέματα των τηλεφωνικών συσκευών, η σχεδιαστική και διακοσμητική
εξέλιξη τους στο πέρασμα του 20ου αιώνα και η αναπαράσταση της διαδρομής των
καλωδίων του ΟΤΕ ήταν η αφορμή για να αναφερθούμε τόσο σε ταινίες του παλιού
ελληνικού κινηματογράφου, να μιλήσουμε για στυλ κα αισθητική όσο και να καταφύγουν τα
παιδιά σε αυτοσχεδιασμούς δραματοποίησης.
Στη συνέχεια αφού χωρίζονταν σε ομάδες των 4-5 ατόμων, έπρεπε λύνοντας γρίφους να
συμπληρώσουν στοιχεία σε σχέση με τα εκθέματα που παρακολούθησαν και πληροφορίες
για τη ζωή και το έργο των επιστημόνων με τους οποίους ήρθαν σε επαφή μέσω των
εφευρέσεων τους. Ακολουθούσε η επίδειξη του πειράματος (Οπτικοποίηση του ήχου),
όπως και του ανακαλυπτικού πειράματος (Εφαρμογές ηλεκτρομαγνητών: το τηλέφωνο)
καθώς και η εικαστική κατασκευή (σύνθεση με μαλακό σύρμα και καλώδια τηλεφώνου).
Μετά την επίσκεψη
Στον εκπαιδευτικό φάκελο που ήδη διέθεταν οι εκπαιδευτικοί περιλαμβάνονταν ιδέες για
δραστηριότητες μετά την επίσκεψη. Ενδεικτικά παραθέτουμε τις εξής:
Διαθεματικό σχέδιο εργασίας: επιλογή ενός διαθεματικού σχεδίου εργασίας και ανάθεση
στους/τις μαθητές/-τριες το έργο της συζήτησης στις ομάδες τους για το τι ή ποιο τμήμα
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από τις εμπειρίες, παρατηρήσεις, πληροφορίες κλπ που έχουν συλλέξει στο μουσείο
σχετίζεται – και για ποιο λόγο – με το θέμα του σχεδίου εργασίας.
Εποχές-σταθμοί για την εξέλιξη των τηλεπικοινωνιών: επιλογή από την ιστορία των
αρχαίων και των σύγχρονων τηλεπικοινωνιακών μέσων εκείνων των οποίων έχουν
σημαδέψει την πορεία και εξέλιξή της ανθρωπότητας μέχρι σήμερα.
Το τηλέφωνο του μέλλοντος: Πειραματισμός με μια ποικιλία υλικών και εικαστική
αποτύπωση της σύλληψης της ιδέας τους.
Αξιολόγηση
Για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προγράμματος λήφθηκαν υπόψη οι απαντήσεις των
μαθητών/-τριών στα ερωτηματολόγια που τους/τις μοιραζόταν με την περάτωση του
εκπαιδευτικού προγράμματος. Η όλη διαδικασία στηρίχτηκε δηλαδή στα πορίσματα της
τελικής-διαγνωστικής αξιολόγησης και στα αντίστοιχα συμπεράσματα της τελικής –
συνολικής αξιολόγησης, προς μια αποτίμηση της όλης εκπαιδευτικής εφαρμογής για την
εξαγωγή ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών και συμπερασμάτων. Ο αριθμός των
ερωτηματολογίων των μαθητών/-τριών που συμπληρώθηκε, αριθμεί τα 1092.
Ενδεικτικά είναι τα ποσοστά των απαντήσεων τους στην ερώτηση γνωστικού τύπου
σχετικά με το τι εφηύρε ο κάθε επιστήμονας (Eικ. 1), με το 67,21% να απαντάει σωστά για
όλους τους επιστήμονες, για τους οποίους είχε γίνει εκτενής λόγος κατά την διάρκεια του
εκπαιδευτικού προγράμματος.

Εικ.1 Ποσοστιαία αποτύπωση των απαντήσεων των μαθητών για το τι εφηύρε ο κάθε
επιστήμονας

Ως προς τα ποσοστά των απαντήσεων τους για το ποια δραστηριότητα τους άρεσε
περισσότερο (Εικ. 2) πρώτα στην προτίμηση τους έρχονται τα πειράματα (28,32%),
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ακολουθεί η εικαστική δημιουργία με το σύρμα (24,5%), έπειτα η συμπλήρωση του φύλλου
εργασίας με την ομάδα τους (21,31%) και τελευταία η δραματοποίηση (13,84%) η οποία
ήταν και αυτή που απαιτούσε την μεγαλύτερη «έκθεση» από την πλευρά των παιδιών
παρά το ότι συμμετείχαν ομαδικά. Ωστόσο υπήρξε και ένα ποσοστό (12,02%) που
απάντησε ότι βρήκε ενδιαφέρουσες όλες τις δραστηριότητες.

Εικ.2 Ποσοστιαία αποτύπωση των απαντήσεων των μαθητών για το ποια δραστηριότητα τους
άρεσε περισσότερο

Συμπεράσματα
Από τα δεδομένα που συνελέγησαν, προσωπικές εκτιμήσεις αλλά και συζητήσεις με τους
/τις εκπαιδευτικούς που συνόδευαν τα παιδιά προκύπτουν αρκετά συμπεράσματα σχετικά
με την αποτελεσματικότητα της μουσειακής αγωγής σε συνδυασμό με ένα τεχνολογικό
μουσείο και την διαθεματική τους σύνδεση με τις Φυσικές Επιστήμες καθώς και με άλλα
μαθήματα του σχολείου, όπως αυτά της Γλώσσας και των Εικαστικών με τα οποία
συνδέονταν διαθεματικά το πρόγραμμα. Τα συμπεράσματα αυτά αφορούν τόσο σε
ποσοτικά όσο και σε ποιοτικά χαρακτηριστικά:
Οι αρχικοί στόχοι του σχεδιασμού του εκπαιδευτικού προγράμματος θεωρείται ότι
επετεύχθησαν αφού με βάση τις απαντήσεις που δόθηκαν στα ερωτηματολόγια οι
μαθητές/-τριες ήταν πλέον σε θέση να γνωρίζουν τους τρεις σπουδαίους επιστήμονες.
Γνώρισαν και ήρθαν σε επαφή με παιγνιώδη και ευχάριστο τρόπο με το μουσείο
τηλεπικοινωνιών και στην πλειοψηφία των ερωτηματολογίων αποσπάσαμε την αβίαστη
επιθυμία τους να ξαναεπισκεφθούν το μουσείο.
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Η ανταπόκριση και το ενδιαφέρον που έδειξαν ήταν ενθουσιώδης αφού τα καλαίσθητα
εκθέματα, η περιέργεια για τα παιχνίδια που θα έπαιζαν, τα πειράματα και οι κατασκευές
από σύρμα ήταν αρκετά για να τραβήξουν την προσοχή τους.
Ο άμεσος στόχος ήταν ο ρόλος του/της εκπαιδευτικού να είναι περιορισμένος και
βοηθητικός, διευκολυντικός και καθοδηγητικός σε σχέση με αυτόν των μαθητών/-τριών
που

ήταν

υπεύθυνοι/-ες

της

όλης

μαθησιακής

διαδικασίας.

Οι

μαθητές/-τριες

αντιμετωπίστηκαν με τη δέουσα σοβαρότητα και ως ισότιμοι/-ες συνεργάτες/-ιδες στην
απόπειρα οικοδόμησης της νέας γνώσης, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα τόσο τις ικανότητες
όσο και τις αδυναμίες τους.
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Η περιβαλλοντική εκπαίδευση πριν την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
Β. Γούσιας, Υπ. Διδάκτωρ, ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Α-Χ. Κορνελάκη, Υπ. Διδάκτωρ, ΠΤΝ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Κ. Πλακίτση, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Παρά το γεγονός ότι οι ανθρωπογενείς καταστροφές του περιβάλλοντος είχαν ήδη αρχίσει
από την εποχή του λίθου, η συστηματική περιβαλλοντική εκπαίδευση μετρά μόλις τέσσερις
δεκαετίες. Με ποιον τρόπο λοιπόν γινόταν η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των
ανθρώπων στα περιβαλλοντικά ζητήματα στις δεκαετίες και τους αιώνες που
προηγήθηκαν της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης; Ποιοι ήταν οι πρωτοπόροι που άνοιξαν
το δρόμο;
Στα πρώτα τρία εκατομμύρια χρόνια της ύπαρξής του ο άνθρωπος επιβίωνε και
εξελισσόταν σε αρμονία με το φυσικό περιβάλλον, οπότε η περιβαλλοντική εκπαίδευση
οποιασδήποτε μορφής δεν είχε λόγο ύπαρξης. Η ανακάλυψη της φωτιάς μας έδωσε για
πρώτη φορά τη δυνατότητα να επιδράσουμε στο περιβάλλον με τρόπο δυσανάλογο του
μεγέθους μας. Οι Wil Roebroeks και Paola Villa (2011) τοποθετούν τη συστηματική χρήση
της φωτιάς από τον άνθρωπο πριν από 300.000 - 400.000 χρόνια.
Οι καταστροφικές παρεμβάσεις του ανθρώπου στο περιβάλλον άρχισαν από την εποχή
του λίθου. Στη Νέα Ζηλανδία, για παράδειγμα, οι ιθαγενείς Μαορί, που γνώρισαν τα
μέταλλα μόνο μετά τον αποικισμό των Ευρωπαίων, είχαν ήδη αποψιλώσει τα δάση κι
εξαφάνισαν από τους προηγούμενους αιώνες τα Μόα, Dinornis robustus και Dinornis
novaezelandiae, τα μεγαλύτερα πτηνά που γνωρίζουμε να υπήρξαν ποτέ, τα οποία
έφταναν σε ύψος τα 3,6 μέτρα (Holdaway & Jacomb, 2000).
Στην Ελλάδα καταστράφηκαν ήδη από την αρχαιότητα τα δάση πεδινής βελανιδιάς, που
κάλυπταν το σύνολο των πεδιάδων, για να δώσουν τη θέση τους σε βοσκοτόπια και
καλλιεργήσιμες εκτάσεις (Βλάμη κ.α., 2003). Οι μύθοι με νεράιδες (δρυάδες και
αμαδρυάδες) που υποτίθεται πως ζούσαν στον κορμό του δέντρου και στοίχειωναν όποιον
το έκοβε ήταν ίσως η πρώτη συνειδητή προσπάθεια των ευαισθητοποιημένων ανθρώπων
να βάλουν φρένο στην περιβαλλοντική καταστροφή. Μεγάλη υπήρξε η παρέμβαση και
στην πανίδα, καθώς μεταξύ άλλων ο άνθρωπος εξαφάνισε το ευρωπαϊκό λιοντάρι
(Panthera leo europaea) που αναφέρεται και απεικονίζεται τόσο συχνά στην αρχαία
Ελλάδα.
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Έχοντας την πεποίθηση χιλιετιών πως ο κόσμος του ανήκει, ο άνθρωπος άρχισε να
εξελίσσεται σε μάστιγα για τον πλανήτη. Παρά τις όποιες εξαιρέσεις, όπως στους
Ορφικούς ύμνους, όπου ο άνθρωπος θεωρείται μέρος της φύσης και όχι κυρίαρχος, ο
ανθρωποκεντρισμός χαρακτηρίζει το σύνολο σχεδόν των αρχαίων πολιτισμών και
συναντάται επανειλημμένα στη φιλοσοφία και την θρησκεία. «Πάντων χρημάτων μέτρον
άνθρωπος», έλεγε ο Πρωταγόρας (Πλάτων, Θεαίτητος, 169δ-171ε). Στη Γένεση
διαβάζουμε, 1.26: «καὶ εἶπεν ὁ Θεός· ποιήσωμεν ἄνθρωπον (…) καὶ ἀρχέτωσαν τῶν
ἰχθύων τῆς θαλάσσης καὶ τῶν πετεινῶν τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῶν κτηνῶν καὶ πάσης τῆς γῆς
καὶ πάντων τῶν ἑρπετῶν τῶν ἑρπόντων ἐπὶ τῆς γῆς».
Μα οι όποιες παρεμβάσεις των αρχαίων χρόνων ωχριούν εμπρός στις καταστροφές που
άρχισαν με την βιομηχανική επανάσταση, δηλαδή από τα τέλη του 18ου μεταχριστιανικού
αιώνα ως τις μέρες μας. Στους τελευταίους δυόμισι αιώνες το ανθρώπινο είδος προκαλεί
μαζική εξαφάνιση βιοτόπων, εκτεταμένη μόλυνση υδάτων, εδαφών και αέρα, σημαντική
αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη και την μεγαλύτερη εξαφάνιση ειδών ανά αιώνα
από το τέλος της Πέρμιας περιόδου (247 εκατομμύρια έτη προ παρόντος), όπου
εξαφανίστηκε το 90% των ως τότε ειδών –όλη η σύγχρονη ζωή εξελίχθηκε από το 10%
των ειδών που τότε επιβίωσαν (De Vos κ.α., 2014).
Ταυτόχρονα όμως με την βιομηχανική επανάσταση άρχισαν ν’ ακούγονται οι πρώτες
φωνές σχετικά με την ανάγκη να μάθουμε περισσότερα για την φύση. Ο Ελβετός
διαφωτιστής Jean Jacques Rousseau (Ζαν Ζακ Ρουσώ) στον κλασσικό πλέον «Αιμίλιο»
(Émile ou De l’éducation) το 1762 προωθεί την εκπαίδευση με έμφαση στην εμπειρική
γνώση έξω στην φύση (στο πεδίο, όπως θα λέγαμε σήμερα), οπότε μπορεί να θεωρηθεί
σήμερα ως ο μακρινός πρόγονος της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Ο επίσης Ελβετός
Johann Heinrich Pestalozzi (Πεσταλότσι), που έζησε στα τέλη του 18ου και τις αρχές του
19ου αιώνα, βασικός αναμορφωτής των εκπαιδευτικών συστημάτων και θεωρούμενος ως
ένας από τους μεγαλύτερους παιδαγωγούς, επηρεάστηκε βαθιά από τον Αιμίλιο. Το ίδιο
βαθιά επηρεάστηκε κι ένας ακόμη συμπατριώτης τους τον 19ο αιώνα, ο ακαδημαϊκός,
παλαιοντολόγος και γεωλόγος Louis Agassiz, που θεωρείται σήμερα από τους
σημαντικότερους πατέρες της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ο οποίος ενθάρρυνε τους
φοιτητές του, «μελετήστε την φύση, όχι τα βιβλία».
Τον 19ο αιώνα συναντάμε αρκετά κλασικά πλέον έργα που μιλούν για ανάγκη
επανασύνδεσης του ανθρώπου με την φύση. Αναφέρουμε χαρακτηριστικά από τον
Emerson το Nature (1836), από τον Thoreau το Walden (1854), κι από τον George
Perkins Marsh το Man and Nature (1864).
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Στις ΗΠΑ στη δεκαετία του 1890 βρίσκουμε την αφετηρία του κινήματος μελέτης της φύσης
(nature study movement). Ιδρυτές του θεωρούνται ο John Muir (ιδρυτής επίσης του
Εθνικού Πάρκου των

Βραχωδών Ορέων) και ο μαθητής του Enos Mills. Από τους

βασικούς εκφραστές του κινήματος ξεχωρίζουν οι παιδαγωγοί Anna Botsford Comstock
και Wilbur Samuel Jackman καθώς και ο βοτανολόγος Liberty Hyde Bailey. Το 1891 ο
Jackman κυκλοφορεί το βιβλίο του «Nature Study for the Common Schools» (μελέτη της
φύσης για τα δημόσια σχολεία), ένα θαυμάσιο εγχειρίδιο που απευθύνεται τόσο στους
μαθητές της πόλης όσο και σε αστούς κάθε ηλικίας, που έχασαν την επαφή τους με το
φυσικό περιβάλλον, και τους κατευθύνει βήμα – βήμα, μέσα από τη βιωματική μάθηση,
ώστε να αποκτήσουν εκ νέου την επαφή με τη φύση. Η ανάγνωσή του σήμερα δεν έχει
μόνο ιστορική αξία αλλά και παιδαγωγική, ακριβώς λόγω της βιωματικής μάθησης στην
οποία εξωθεί.
Ταυτόχρονα η Comstock αρχίζει προγράμματα διδασκαλίας των φοιτητών σχετικά με το
φυσικό περιβάλλον στο Νεοϋροκέζικο Πανεπιστήμιο του Cornell. Ως τις μέρες μας, το
Cornell, το οποίο συγκαταλέγεται πλέον στα 20 καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου
σύμφωνα με αξιόπιστα rankings, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις περιβαλλοντικές σπουδές. Το
1911 η Comstock με την ομάδα της γράφουν το Handbook for Nature Study, το οποίο
περνούσε μια σειρά από σημαντικές αξίες σχετικά με το φυσικό περιβάλλον στους
μαθητές, μυώντας τους σε μια κουλτούρα πολύ διαφορετική από εκείνη της
μεγαλούπολης. Το κίνημα Nature Study αποκτά τώρα τόσο πολλούς υποστηρικτές σε όλες
τις βαθμίδες της εκπαίδευσης που διαμορφώνονται ανάλογα τα αναλυτικά εκπαιδευτικά
προγράμματα.
Στη δεκαετία του 1930 πανίσχυρες αμμοθύελλες και πρωτοφανείς πλημμύρες σαρώνουν
τις μεσοδυτικές πολιτείες των ΗΠΑ, που αποτελούν την καρδιά της αμερικανικής αγροτικής
παραγωγής. Αιτία οι εκτεταμένες μονοκαλλιέργειες των προηγούμενων δεκαετιών, που
απογύμνωσαν την εξοχή από το φυσικό βαθύρριζο γρασίδι της, που συγκρατούσε το
χώμα στη θέση του και διατηρούσε αποθέματα υγρασίας ακόμη και σε περιόδους
ξηρασίας. Εκεί γεννιέται ένα νέο κύμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, η Conservation
Education (εκπαίδευση για την προστασία του περιβάλλοντος). Προχωρώντας πέρα από
το κίνημα Nature Study, που ήταν πιο θεωρητικό και φυσιολατρικό, η Conservation
Education είναι χρηστική, καθώς διδάσκει στην πράξη τρόπους καλλιέργειας που
επιτρέπουν στη γη να αποδίδει καρπούς και στο μέλλον, και όχι μόνο στο παρόν,
αποτελώντας την πρώτη περίπτωση δια βίου εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη,
μολονότι τότε δεν υπήρχαν ακόμη αυτοί οι όροι.
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Επιπλέον, με το τέλος του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου εμφανίστηκε μια άλλη εξαιρετικά
ισχυρή απειλή για το περιβάλλον, η ραδιενεργός μόλυνση. Στα πρώτα χρόνια της
πυρηνικής εποχής ο πολύς κόσμος δεν είχε ιδέα για τις μακροχρόνιες επιπτώσεις της
ραδιενέργειας. Ανάμεσα στο 1951 και το 1963 οι Αμερικανοί δοκίμασαν 126 πυρηνικές
βόμβες στην έρημο της Νεβάδα και της Γιούτα. Οι στρατηγοί διέταζαν τους στρατιώτες να
μπουν στην περιοχή λίγες μόλις ώρες μετά την έκρηξη, για να διαπιστώσουν πόσο
επηρεάζονταν το αξιόμαχο των μονάδων από τη ραδιενέργεια, ενώ κάποιοι βοσκοί
συνέχιζαν να βόσκουν τα κοπάδια τους αγνοώντας παντελώς τον κίνδυνο (περιοδικό
Omni, άρθρο «The Day we Bombed Utah» [τη μέρα που βομβαρδίσαμε τη Γιούτα], Ιούνιος
1983).
Το 1956 ένα κινηματογραφικό συνεργείο 220 ατόμων γύριζε στην έρημο της Γιούτα την
χολιγουντιανή ταινία «The Conqueror», με πρωταγωνιστή τον John Wayne. Δεκάδες
χιλιόμετρα δυτικά της περιοχής των γυρισμάτων, στην έρημο της Νεβάδα, ο στρατός
προχωρούσε σε μία ακόμη δοκιμή πυρηνικής βόμβας. Ο άνεμος έφερε τις επόμενες
ημέρες το ραδιενεργό νέφος επάνω από το κινηματογραφικό συνεργείο. 91 από τους 220,
ποσοστό δηλαδή 41%, ανάμεσά τους και ο πρωταγωνιστής, παρουσίασαν διάφορους
καρκίνους. Ήταν το πρώτο σοβαρό περιστατικό που θορύβησε το μεγαλύτερο μέρος της
κοινής γνώμης των ΗΠΑ σχετικά με τη μόλυνση της ατμόσφαιρας και γενικότερα του
περιβάλλοντος.
Μέσα σ αυτόν τον θόρυβο στις 27 Σεπτεμβρίου 1962 η Rachel Carson, απ ευθείας
απόγονος του κινήματος Nature Study, παρουσίασε το περίφημο πια βιβλίο της “Silent
Spring” (Βουβή Άνοιξη). Στο Silent Spring η Carson περιγράφει την εφιαλτική άνοιξη την
οποία βίωναν διάφορες περιοχές των ΗΠΑ όπου για πρώτη φορά δεν ακούγονταν
κελαηδήματα πουλιών, καθώς τα πτηνά, βρισκόμενα στην κορυφή της τροφικής αλυσίδας,
εξαφανίζονταν μαζικά αφού κατανάλωναν έντομα τα οποία είχαν δηλητηριαστεί από το μη
βιοδιασπώμενο εντομοκτόνο DDT, το οποίο πλέον έχει απαγορευτεί (στις μέρες μας
ανιχνεύεται ακόμη και στις πολικές αρκούδες).
Στο βιβλίο η Carson ιδιοφυώς συνειδητοποιεί πως γύρω μας υπάρχει ένα πλέγμα ζωής
(fabric, όπως το αποκαλεί), όπου κάθε ίνα βρίσκεται σε άμεση εξάρτηση από όλες τις
άλλες και κυρίως τις πιο κοντινές της. Τονίζει πως, στην απόπειρά μας να ελέγξουμε τη
φύση δηλητηριάζουμε τα δάση, τα ποτάμια, τις λίμνες και τους ωκεανούς και κάθε
καταφύγιο ζωής, και κάνει ξεκάθαρο πως η λεηλασία και η καταστροφή του φυσικού
περιβάλλοντος δεν μπορεί να αποκαλείται «πρόοδος», μόνο και μόνο επειδή αυξάνει τους
τόνους παραγωγής της σοδειάς μιας χρονιάς.
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Καταλήγει το βιβλίο: «Ο “έλεγχος της φύσης” είναι μια φράση που κάποιοι συνέλαβαν
μέσα στην αλαζονεία τους, γεννημένη στην Νεαντερτάλεια φάση της βιολογίας και της
φιλοσοφίας, όταν νόμιζαν πως η φύση υπήρχε για την βόλεψη του ανθρώπου. Τα σχέδια
και οι πρακτικές της εφαρμοσμένης εντομολογίας ανάγονται κυρίως σε αυτή την
πρωτόγονη φάση της επιστήμης. Είναι ανησυχητικά ατυχές το γεγονός ότι μια τόσο
πρωτόγονη επιστήμη έχει οπλισθεί με τα πιο σύγχρονα και τρομακτικά όπλα και το
γεγονός ότι, στρέφοντάς τα ενάντια στα έντομα, τα στρέφει στην ουσία ενάντια στην ίδια τη
γη».
Το Silent Spring έχει τόσο μεγάλη απήχηση που γεννιέται ένα νέο κίνημα, το οποίο
ονομάζεται Environmentalism (περιβαλλοντολογία) που συνεχίζει δυνατά ως τις μέρες μας
ενώ λίγα χρόνια αργότερα, με τις συνθήκες πλέον ώριμες, άρχισε η επίσημη, σύγχρονη
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.
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Η πρόσληψη των φυσικών επιστημών μέσα από τα σχολικά εγχειρίδια
– είναι το υποβρύχιο ψάρι;
Ω. Δεπούντη, Μεταπτυχική φοιτήτρια, ΜΙΘΕ, ΕΚΠΑ
Α. Κλημόπουλος, Υπ. διδάκτορας, ΜΙΘΕ, ΕΚΠΑ
Γ. Μελανίτης, Μεταπτυχιακός φοιτητής, ΜΙΘΕ, ΕΚΠΑ
Α. Παπαλέξης, Μεταπτυχιακός φοιτητής, ΜΙΘΕ, ΕΚΠΑ
Ε. Χορδάκη, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια, ΜΙΘΕ, ΕΚΠΑ
Στην παρούσα μελέτη πραγματοποιήσαμε μία ανασκόπηση των σχολικών εγχειριδίων των
φυσικών επιστημών (1), επικεντρώνοντας την έρευνά μας στη χρήση των τεχνολογικών
αντικειμένων ως εξηγητικό πλαίσιο των φυσικών επιστημών και στην εξίσωση τους με τα
φαινόμενα της φύσης. Αφετηρία της παρούσας έρευνας αποτελεί ο προβληματισμός μας
σχετικά με τη διδασκαλία της τεχνοεπιστήμης στην εκπαιδευτική διαδικασία, ένα
αντικείμενο που έχει απασχολήσει τη σύγχρονη βιβλιογραφία (Tala, 2009; Bungum, 2012)
και στον τρόπο με τον οποίο αυτή εδραιώνεται μέσα από τα σχολικά εγχειρίδια.
Για παράδειγμα στην εισαγωγή του βιβλίου Φυσικής της Β’ Γυμνασίου διαπιστώνουμε την
έκφραση «όλα γύρω μας μεταβάλλονται το χιόνι λιώνει, τα πετρώματα διαβρώνονται, τα
λουλούδια ανθίζουν, οι άνθρωποι αναπτύσσονται, τα αυτοκίνητα κινούνται. Μεταβολές
όπως αυτές ονομάζονται φαινόμενα. Με την έρευνα και τη μελέτη των μεταβολών που
συμβαίνουν στη φύση ασχολούνται οι φυσικές επιστήμες». Βλέπουμε λοιπόν ότι η κίνηση
του αυτοκινήτου εξομοιώνεται με φυσικά φαινόμενα όπως τα λουλούδια που ανθίζουν και
το χιόνι που λιώνει. Η εξομοίωση και πολλές φορές η ταύτιση (που παρατηρείται στα
σχολικά εγχειρίδια) των τεχνολογικών λειτουργιών με τα φαινόμενα της φύσης μπορεί να
δημιουργήσει την εντύπωση ότι η τεχνολογία υπόκειται στους φυσικούς νόμους.
Ακολουθώντας αυτή τη συλλογιστική, αναπόφευκτα δεχόμαστε ότι η τεχνολογία δεν
ορίζεται από την ανθρώπινη δραστηριότητα, αλλά διακατέχεται από την ίδια αυτονομία
που χαρακτηρίζει τα φαινόμενα της φύσης. Συνεπώς, δεν αφήνονται περιθώρια για μια
κριτική αντιμετώπιση της τεχνολογίας ενισχύοντας την αντίληψη του τεχνολογικού
ντετερμινισμού.
Επεκτείνοντας τον προβληματισμό μας και σε άλλα παραδείγματα των βιβλίων
αναφέρουμε τις παρακάτω περιπτώσεις όπου οι χρήσεις όρων και περιεχομένων της
τεχνολογίας υπεισέρχονται ως προς την εξήγηση των φυσικών φαινομένων: «ο
ανθρώπινος οργανισμός είναι μια ζωική μηχανή», «στο ζωικό βασίλειο συμβαίνουν
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αλλαγές ανάλογες με αυτές που συμβαίνουν στη μηχανή» (2). Στις συγκεκριμένες
περιπτώσεις βλέπουμε ότι η μηχανή, το σύμβολο της βιομηχανικής κοινωνίας, αποτελεί το
μοντέλο ερμηνείας τόσο του ανθρώπινου οργανισμού όσο και του ζωικού βασιλείου.
Αποσιωπείται η ενδεχομενικότητα της φύσης και αντικαθίσταται από την προβλεψιμότητα
του καθορισμένου τεχνολογικού αντικειμένου.
Κατά αντιστοιχία με τα παραπάνω, από τις πρώτες τάξεις του δημοτικού, οι δάσκαλοι
παρακινούνται να χρησιμοποιήσουν πειράματα με σκοπό την κατανόηση των φυσικών
φαινομένων από τους μαθητές/ μαθήτριες, μέσω της εμπειρίας. Είτε τα πειράματα αυτά
λαμβάνουν χώρα σε κοινή αίθουσα διδασκαλίας είτε σε χώρο πειραματικού εργαστηρίου,
δεν επισημαίνεται η σημαντική διαφορά που επικρατεί στον φυσικό με τον πειραματικό
(τεχνητό) κόσμο: οι συγκεκριμένες, αυστηρές και άκρως ελέγξιμες συνθήκες κάτω από τις
οποίες πραγματοποιείται το πείραμα στο εργαστήριο, δεν είναι δυνατό να υπάρξουν στον
φυσικό περιβάλλον (Latour, 1987). Με άλλα λόγια το πείραμα κατασκευάζει «φυσικές
πραγματικότητες» απλοποιώντας τις συνθήκες, περιορίζοντας την ενδεχομενικότητα και
συγκεκριμενοποιώντας τις φυσικές παραμέτρους. Η ταύτιση του «φυσικού» με το φυσικό
περιβάλλον οδηγεί στην αντιμετώπιση αυτού ως απόλυτα ελέγξιμου από τον άνθρωπο,
νομιμοποιώντας έτσι με επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο την εκμετάλλευση του. Όπως
κατά τη διάρκεια ενός πειράματος φαινομένου καύσης τα υποπροϊόντα συγκαταλέγονται
απλά στις απώλειες χωρίς να αποτελούν αντικείμενο μελέτης, έτσι και η φύση
αντιμετωπίζεται ως μια ατελείωτη δεξαμενή αποβλήτων. Όταν ταυτίζουμε το εργαστήριο με
τη φύση και η εκμετάλλευσή της καθορίζεται από τη μεθοδολογία που εφαρμόζεται σε
αυτό, οι οικολογικές ανησυχίες δεν έχουν θέση.
Η χρήση των τεχνολογικών αντικειμένων για την εξήγηση των φυσικών φαινομένων, μαζί
με την ταυτόχρονη πειραματική αναπαράσταση μπορεί να προσδώσει στη τεχνολογία
χαρακτηριστικά αυτονομίας, αντίστοιχα με αυτά της φύσης, αν δεν επισημανθεί με επαρκή
τρόπο η ουσιαστική διάκριση μεταξύ των δυο. Συντάσσοντας την τεχνολογία στο ίδιο
επίπεδο με την φύση, παρέχουμε την νομιμοποίηση σε αυτή για την φυσικοποίησή της και
αποδέσμευσή της από την κοινωνική δραστηριότητα. Η τεχνολογία μπορεί να εκληφθεί
σαν φαινόμενο ανεξάρτητο του κοινωνικού και ιστορικού πλαισίου στο οποίο λαμβάνει
χώρα, ακολουθώντας δικούς της κανόνες ανάπτυξης. Κατά αυτόν τον τρόπο οι
ανθρώπινες ανάγκες ορίζονται από την τεχνολογία και όχι το αντίστροφο. Καθιστώντας την
τεχνολογία ουδέτερη κατά ανάλογο τρόπο με τη φύση, εξασθενεί η δυνατότητα κριτικής
απέναντί της και κατά συνέπεια του υπάρχοντος παραγωγικού μοντέλου πάνω στο οποίο
στηρίζεται. Οι σχέσεις μεταξύ επιστήμης, κοινωνίας και τεχνολογίας εκλαμβάνονται ως
στατικές, ενώ η κάθε μια τους ακολουθεί ανεξάρτητο τρόπο εξέλιξης.
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Κάθε κοινωνία διακατέχεται από ένα πλέγμα αντιλήψεων και ιδεολογιών που αποτελούν
τον κεντρικό πυρήνα συγκρότησης της. Στο υπάρχον πλαίσιο του κεφαλαιοκρατικού –
παραγωγικού μοντέλου, η τεχνολογία και η επικοινωνία της με το κοινωνικό σύνολο έχουν
κεντρικό ρόλο, καθώς πάνω σε αυτές στηρίζεται η εύρυθμη λειτουργία του. Τα σχολικά
εγχειρίδια έχοντας αφομοιώσει τις κυρίαρχες αντιλήψεις τόσο με τρόπο άμεσο (όπως στην
περίπτωση του «μαύρου χρυσού» στο βιβλίο «Φυσικά» της ΣΤ Δημοτικού, όπου
συμπεραίνεται ότι το «πετρέλαιο έχει αναμφίβολα μεγάλη αξία»), όσο και με τρόπο έμμεσο
όπως στην περίπτωση που εξετάζουμε, της φυσικοποίησης της τεχνολογίας, δεν
προσφέρουν την δυνατότητα ανάπτυξης κριτικής για την συνδιαμόρφωση της τεχνολογίας
και της κοινωνίας στα πλαίσια των ανθρώπινων αναγκών. Σύνθετα προβλήματα που
εμφανίζονται στην σύγχρονη πραγματικότητα, όπως η μόλυνση του περιβάλλοντος, η
παγκόσμια αύξηση της ανεργίας και η αλόγιστη σπατάλη φυσικών πόρων, γεννούν
«αδιέξοδα» τα οποία θα κληθούν οι κοινωνίες να διευθετήσουν. Οι σημερινοί
μαθητές/πολίτες θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με τις απαραίτητες γνώσεις και τα
κατάλληλα μεθοδολογικά εργαλεία που θα τους δώσουν την ικανότητα της άσκησης της
κριτικής που προαναφέραμε, ώστε να γίνει εφικτό να αναζητηθούν ουσιαστικές λύσεις που
θα απαντούν στα πραγματικά προβλήματα και θα υπερβαίνουν τα σημερινά στενά όρια.
Ένα επόμενο στάδιο της παρούσας έρευνας αποτελεί η διαπίστωση του κατά πόσο τα
συμπεράσματα που απορρέουν από τη μελέτη των σχολικών εγχειριδίων συμφωνούν με
το σύνολο της σχολικής εκπαίδευσης. Επίσης, θα παρουσίαζε ιδιαίτερο ενδιαφέρον η
μελέτη του κατά πόσο η εικόνα των φυσικών επιστημών στο δημόσιο λόγο σχετίζεται με
αυτήν των σχολικών εγχειριδίων. Μία τέτοια υπόθεση εργασίας θα μπορούσε να αναδείξει
τον βαθμό στον οποίο τα σχολικά εγχειρίδια συγκροτούν τη δημόσια κατανόηση των
φυσικών επιστημών ή συγκροτούνται από αυτήν.
-Η έρευνά μας επικεντρώνεται στα βιβλία της σειράς «Φυσικά» - Ερευνώ και Ανακαλύπτω
της Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού καθώς και στα εγχειρίδια της Φυσικής του Γυμνασίου και του
Λυκείου.
-Όπως συναντάμε στον πρόλογο και στην εισαγωγή του βιβλίου της Φυσικής της Β’
Γυμνασίου.
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Πως η παρατήρηση των φαινομένων οδηγεί στην κατανόηση των
επιστημονικών εννοιών: Μια μαθησιακή προσέγγιση με επίκεντρο τη
λογική της Πληροφορικής, τη σχέση της με τη Φυσική και τα Μαθηματικά και
τις διαπιστώσεις από την εφαρμογή της στην Εστία Επιστημών Πάτρας
Χ.Ν. Δημοπούλου, Δρ Χημικός, Συντονίστρια των επιστημονικών και μαθησιακών δράσεων
της Εστίας Επιστημών Πάτρας
Σ.Ν. Πνευματικός, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών, Συντονιστής Επιστημονικού
Συμβουλίου Εστίας Επιστημών Πάτρας
Στην Εστία Επιστημών Πάτρας, τα πέντε πρόσφατα χρόνια, πραγματοποιούμε δράσεις για
μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικούς στοχεύοντας στην καλύτερη κατανόηση των
επιστημονικών εννοιών, είτε αυτές είναι έννοιες που συναντούν στο καθημερινό τους
μάθημα είτε είναι έννοιες που θα τους προσδώσουν επιστημονική καλλιέργεια και ένα
εφαλτήριο για περαιτέρω αναζήτηση της γνώσης.[1]
Το εγχείρημα αυτό έρχεται ως συνέχεια της πρότερης προσπάθειας μαθησιακού και
επιστημονικού σχεδιασμού που έκανε ο Σ. Πνευματικός και με την εποπτεία του
εφαρμόστηκαν πριν 15 και περισσότερα χρόνια στην Εθνική Εστία Επιστημών (ΕΕΕ) στην
Αθήνα και στην Εστία Γνώσης και Πολιτισμού (ΕΓΠ) στη Χαλκίδα. Αυτά τα Κέντρα
«αναζήτησης και εφαρμογής σύγχρονων μαθησιακών προσεγγίσεων» δημιουργήθηκαν,
μετά από εισήγηση και σχεδιασμό του Σ. Πνευματικού, από το Υπουργείο Παιδείας (1995)
και τον Δήμο Χαλκιδέων (2000) αντίστοιχα. Πρόκειται για εγχειρήματα που τοποθετούνται
έξω, αλλά δίπλα, στα στερεότυπα του κλασικού εκπαιδευτικού συστήματος.
Στην Εστία Επιστημών Πάτρας, οι διαδραστικές εκθέσεις «Ανακαλύπτοντας τους νόμους
της Φύσης», «Στον κόσμο των Μαθηματικών» και «Στο Πνεύμα της Πληροφορικής» έχουν
σκοπό να συνεισφέρουν στην ανάδειξη μιας φυσικής πορείας προς τη γνώση βασισμένη
στο τρίπτυχο: «Παρατηρώ – Κατανοώ – Δρω» που, αναμφίβολα, συνιστά τον τελικό
σκοπό όχι μόνο της διδασκαλίας αλλά και της ίδιας της Επιστήμης.
Η παρατήρηση δεν είναι εύκολη διαδικασία και πολύ περισσότερο η αξιολόγηση και
ταξινόμηση των εμπειριών που προκύπτουν από αυτήν. Τα ερεθίσματα και οι
προβληματισμοί που προκαλούνται από την παρατήρηση των διαδραστικών εκθεμάτων,
οδηγούν στην ανάπτυξη λογικών συλλογισμών που, εφόσον διαθέτουν εσωτερική
συνέπεια, προχωρούν βαθμιαία σε αφαιρετικό επίπεδο με ζητούμενο την κατανόηση και
τον εντοπισμό των πρωτογενών αρχών. Το στάδιο αυτό που συνίσταται στην προσπάθεια
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κατανόησης είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο. Σύμφωνα με το σκεπτικό που ισχύει στις Εστίες
Επιστημών, οι μαθητές μετά την καταγραφή των παρατηρήσεών τους συσκέπτονται κατά
ομάδες, στο περιεχόμενο συγκεκριμένων θεματικών ενοτήτων, σε χώρους κατάλληλα
διαμορφωμένους και εξοπλισμένους, έχοντας στη διάθεσή τους τη διακριτική συνεισφορά
των καθηγητών, ώστε να αίρονται οι ενδεχόμενες αντιφάσεις των συλλογισμών τους.
Κατόπιν, αποφαίνονται για τα αίτια των φαινομένων που παρατήρησαν και θέτουν τα
συμπεράσματά τους στην κρίση άλλων μαθητών που έχουν επεξεργαστεί το περιεχόμενο
συμπληρωματικών θεματικών ενοτήτων. Τέλος, καταλήγουν στη «δράση» με ζητούμενο
την ανάπτυξη πρωτοβουλιών, την έκφραση της δημιουργικότητάς τους και την ανάληψη
ευθύνης σε σχέση με τη γνώση που απέκτησαν. Μετά το πέρας της μαθησιακής
διαδικασίας, οι ίδιοι οι μαθητές αξιολογούν το πώς τους προσφέρθηκε η γνώση και το αν
τους δόθηκε η δυνατότητα ουσιαστικής προσέγγισής της, έτσι ώστε να προστεθούν
πράγματι θετικά στοιχεία στον τρόπο της αντίληψής τους και κατά συνέπεια στην
ανάπτυξη της κριτικής τους σκέψης.
Στο χρονικό πλαίσιο που διαθέτουμε σε αυτό το Συνέδριο, θα επικεντρωθούμε στη Λογική
της Πληροφορικής με ερέθισμα τη διαδραστική έκθεση «Στο πνεύμα της Πληροφορικής».[2]
Κατόπιν, θα περάσουμε στον κόσμο των Μαθηματικών και τέλος στη Φυσική μέσα από
τους νόμους της Φύσης.
Όταν ο Αριστοτέλης, τον 4ο αιώνα π.Χ., διατύπωνε τους προβληματισμούς και τις απόψεις
του περί της σχέσης του εσωτερικού με τον εξωτερικό λόγο, δεν θα μπορούσε να
διανοηθεί ότι οι σκέψεις του αυτές θα αποτελούσαν την απαρχή μιας σειράς ιδεών στις
οποίες θα θεμελιωνόταν, τον 20ο αιώνα, η Επιστήμη της Πληροφορικής. Από το
φιλοσοφικό ερώτημα: τί είναι «αλήθεια» και τί είναι «ψέμα», και από την αριστοτελική
ταξινόμηση των εννοιών σε κατηγορίες, ξεκίνησε μια πρωτόγνωρη πορεία της ανθρώπινης
διανόησης που ακόμη και σήμερα οδηγεί σε απίστευτα αποτελέσματα τα οποία ξεπερνούν
κάθε πρόβλεψή μας.
Ο Leibniz, εμπνευσμένος από την αριστοτελική αντίληψη, διατύπωσε στα τέλη του 17ου
αιώνα το διττό όραμά του που ο ίδιος αποκαλούσε “Λογικό Λογισμό” (Calculus
Ratiocinator) και “Καθολική Χαρακτηριστική” (Characteristica Universalis). Δυο αιώνες
αργότερα, τέθηκαν τα θεμέλια της Μαθηματικής Λογικής από τον George Boole στο
περίφημο βιβλίο του «Διερεύνηση των νόμων της σκέψης» και της Συμβολικής Λογικής
από τον Gottlob Frege, ο οποίος διαμόρφωσε το πρώτο πλήρες εννοιογραφικό σύστημα
λογικής που περιλάμβανε το συμπερασματικό λογισμό των Μαθηματικών. Μετά έναν
αιώνα, ο συνδυασμός των δυο αυτών νοητικών επιτευγμάτων οδήγησε τον Alan Turing
στην εκπληκτικής απλότητας θεωρητική σύλληψη της λειτουργίας των “λογικών μηχανών”.
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Την ίδια εποχή, ο John von Neumann προχώρησε στις βασικές αρχές σχεδίασής τους
που, με τη συνεισφορά της Τεχνολογίας, οδήγησαν στην υλοποίηση των σύγχρονων Η/Υ.
Παρότι πρόκειται για μια από τις πιο πολύπλοκες μηχανές που κατασκεύασε ο άνθρωπος,
εντούτοις οι θεμελιώδεις αρχές στις οποίες στηρίζεται η λειτουργία της είναι απλές, όπως
απλοί είναι και οι κανόνες σχεδιασμού και υλοποίησής της. Η αντιστοιχία των όρων
«αλήθεια» και «ψέμα», ως κατάφαση και άρνηση, με τα σύμβολα «1» και «0», που με τη
σειρά τους δηλώνουν την παρουσία ή απουσία ρεύματος στα ηλεκτρονικά κυκλώματα,
επιτρέπει την εισαγωγή και επεξεργασία των δεδομένων στον Η/Υ ο οποίος με εκπληκτική
ταχύτητα συνάγει τα συμπεράσματά του.
Ο Leonardo da Vinci, τον 15ο αιώνα, είχε ήδη γράψει σε έναν από τους κώδικές του: “Οι
αρχαίοι διανοητές είχαν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η ικανότητα του ανθρώπου να
ερμηνεύει οφείλεται σε ένα όργανο που δέχεται τις αναφορές των αισθήσεων και, όπως
λένε, εντοπίζεται στο κέντρο της κεφαλής ανάμεσα στις ζώνες της αντίληψης και της
μνήμης.” Η ζώνη της αντίληψης – impressiva – όπου συγκεντρώνονται τα ανεπεξέργαστα
αισθητηριακά δεδομένα, η ζώνη της μνήμης – memoria – όπου καταχωρούνται οι
επεξεργασμένες πληροφορίες και, ανάμεσά τους, το sensus communis, το ενεργό τμήμα,
αυτό που σήμερα θα παραλλήλιζε κανείς με την κεντρική μονάδα επεξεργασίας του Η/Υ.
Τα δεδομένα που δέχεται ο Η/Υ κωδικοποιούνται στο αλφάβητό του και καταχωρούνται
στη μνήμη του, ενώ η επεξεργασία τους πραγματοποιείται στην κεντρική του μονάδα με
λογικές πράξεις, κυρίως με πρόσθεση στο δυαδικό σύστημα αρίθμησης, που εκτελούνται
από τα ηλεκτρονικά του κυκλώματα. Οι σχέσεις και οι αλληλεπιδράσεις των τμημάτων του
είναι αυστηρά καθορισμένες και τα ανεξάρτητα κυκλώματά του συνδυάζονται σε μια
ιεραρχική δομή.
Η Επιστήμη της Πληροφορικής, ταχύτατα εξελισσόμενη, υπεισέρχεται πλέον σε όλους
σχεδόν τους τομείς των δραστηριοτήτων του ανθρώπου. Ο Η/Υ, εργαλείο εφαρμογής της,
αποτελεί απαραίτητο μέσο για την εκτέλεση της εργασίας και της επικοινωνίας, καθώς και
την ανάπτυξη της έρευνας και της γνώσης. Ίσως, όμως, είναι πολύ περισσότερο
επαναστατικός ως ιδέα, φιλοσοφική και μαθηματική, παρά ως πρακτικό μέσο που έχει
επίπτωση στη ροή της καθημερινής μας ζωής. Μέχρι αυτό το σημείο φαίνεται να είναι μια
ιστορική διαδρομή. Είναι όμως μια ιστορική διαδρομή στην οποία γίνεται προσπάθεια να
αναδειχθεί το πώς το κάθε ένα από αυτά τα πρόσωπα, χρησιμοποιώντας ως βάση αυτό
που είχε γίνει μέχρι τότε, προχώρησε στο επόμενο βήμα κάνοντας και τις αναγκαίες
τροποποιήσεις. Συνολικά σε αυτή τη διαδρομή, αντανακλάται μία εποικοδομητική λογική
που δείχνει την εξέλιξη της επιστημονικής σκέψης και τον τρόπο που ανακαλύπτεται ή
δημιουργείται η γνώση και η διαδρομή αυτή δεν έχει τέλος. Κάθε γενιά καλείται να
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οδηγήσει σε ένα επόμενο βήμα και αυτό λέγεται κίνητρο. Όπως έχουμε διαπιστώσει, ούτε
οι μαθητές, ούτε οι φοιτητές (ακόμα και αυτοί που σπουδάζουν Πληροφορική), αλλά ίσως
ούτε και οι καθηγητές τους διανοούνται ότι η λογική που διέπει τη λειτουργία των
σύγχρονων τεχνολογικών επιτευγμάτων, όπως τα smartphones ή τα tablets, έχουν κάποια
σχέση με την Αριστοτέλεια Λογική. Άλλωστε, η ύπαρξή αυτών των επιτευγμάτων
επηρέασε ακόμη και το νόημα του όρου ‘κατανοώ’ οδηγώντας στην αντίληψη ότι κάτι έχει
γίνει κατανοητό, εφόσον είμαστε σε θέση να το προγραμματίσουμε. Το γεγονός αυτό
αποτελεί

πρόκληση

που

μάς

προτρέπει

να

εντρυφήσουμε

στο

“Πνεύμα

της

Πληροφορικής», τη ψηφιακή της φιλοσοφία, όπου όλα είναι διακριτά και τίποτα δεν είναι
συνεχές, όλα είναι ψηφιακή πληροφορία εκφρασμένη στο αλφάβητο του μηδενός και της
μονάδας. Θα σας παρουσιάσουμε τις εννέα θεματικές τριλογίες που συγκροτούν τη
διαδραστική έκθεση Πληροφορικής, καθώς και τις εμπειρίες μας από την αλληλεπίδραση
μας με τους μαθητές.
Ένας ακόμη από τους σκοπούς που έχουμε είναι να αναδείξουμε την επικοινωνία που
έχουν μεταξύ τους οι διάφορες επιστήμες. Δεν υπάρχουν στεγανά μεταξύ των
Μαθηματικών, της Φυσικής και της Πληροφορικής. Υπάρχει αλληλεπίδραση. Αν δούμε τις
εννέα θεματικές τριλογίες των Μαθηματικών, θα διαπιστώσουμε ότι η λογική της πρώτης
τριλογίας βρίσκεται σε πλήρη ανταπόκριση με την τριλογία της Λογικής του Αριστοτέλη.
Εδώ τα αξιώματα που καθιστούν τους συλλογισμούς που κάνουν τους υπολογισμούς να
γίνονται αποδείξεις τα έθεσε ο Ευκλείδης. Δεν ζητάμε να μας απαγγείλει κάποιος μαθητής
αυτά τα αξιώματα, όμως δείχνοντας του κάποιες πολύ απλές αποδεικτικές συλλογιστικές
από το βιβλίο της Εστίας ζητάμε να αντιληφθεί ο ίδιος ποιά από τα αξιώματα του Ευκλείδη
έχουν χρησιμοποιηθεί. Έτσι τα θεωρήματα του Θαλή και του Πυθαγόρα, που ήταν
προγενέστεροι του Ευκλείδη, τοποθετούνται πλέον στη λογική βάση της ευκλείδειας
γεωμετρίας. Όμως πριν από αυτό ο μαθητής καλείται να τα ανακαλύψει εμπειρικά και να
διατυπώσει τη δική του προσωπική εικασία που σταδιακά θα πάρει τη μορφή των
αντίστοιχων θεωρημάτων. Πρώτα λοιπόν παίζοντας με τις σκιές ανακαλύπτει το ύψος μιας
πυραμίδας και κατά συνέπεια ανακαλύπτει την έννοια της αναλογίας και της παραλληλίας.
Επίσης παίζοντας ένα παζλ οδηγείται στο να ανακαλύψει τη σχέση του Πυθαγόρα μεταξύ
δύο μικρών και ενός μεγαλύτερου τετραγώνου και κατόπιν να φθάσει στο νόημα της
ορθογωνιότητας. Τα συγκεκριμένα παιχνίδια είναι γνωστά όμως το ευαίσθητο σημείο είναι
το πώς θα υποστηρίξεις τη νεαρή μαθήτρια και το νεαρό μαθητή να βάλουν τους
συλλογισμούς τους στη σωστή πορεία. Τέλος ανάλογα με την ηλικία των μαθητών θα
συμβάλλεις έτσι ώστε να αναρωτηθεί εάν υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ του Θαλή και του
Πυθαγόρα, δηλαδή, μεταξύ της παραλληλίας και της ορθογωνιότητας. Με ανάλογο τρόπο
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ανακαλύπτονται και αναδεικνύεται το νόημα των εννοιών των άλλων τριλογιών που
σχετίζονται διαδοχικά με τους αριθμούς, με το όριο και τη συνέχεια, με τις συναρτήσεις, με
τα συστήματα συντεταγμένων, τους γεωμετρικούς μετασχηματισμούς, με τις πιθανότητες
και άλλα.
Όλη η δραστηριότητα της Εστίας είναι ένα παιχνίδι πηγαινέλα μεταξύ εμπειρίας και
νοήματος. Το ίδιο πράγμα ισχύει και για τη Φυσική διότι εκεί επί παραδείγματι, οι νόμοι του
Νεύτωνα δεν είναι παρά τα τρία αξιώματα της κίνησης, όπως ο ίδιος είχε γράψει.
Στις Εστίες Γνώσης και Επιστημών, αναζητούμε και προτείνουμε μια άλλη προσέγγιση της
γνώσης, πέρα από τα στερεότυπα του κλασικού εκπαιδευτικού συστήματος, ίσως μια άλλη
μορφή σχολείου. Στους χώρους αυτούς, οι καθηγητές, σημερινοί και αυριανοί, έχουν τη
δυνατότητα να αξιοποιούν τις υποδομές τους και, εφόσον το επιθυμούν, να παρατηρούν
και να αναλύουν τη συμπεριφορά των νεαρών μαθητών, Ελλήνων και ξένων, και τη
συνέργειά τους απέναντι στα μαθησιακά ερεθίσματα που προκαλούνται από τις
διαδραστικές εκθέσεις και τα διαθεματικά τους γνωστικά αντικείμενα.[3],[4]
Βιβλιογραφία
[1] Ετήσιοι Απολογισμοί Εστίας Επιστημών Πάτρας
[2]Πνευματικός, Σ. Ν. (2010). Κατάλογος Διαδραστικής Έκθεσης «Στο πνεύμα της Πληροφορικής».
Πάτρα.
[3] www.psc.edu.gr
[4] www.eduscience.gr
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Διδασκαλία της διδακτικής των φυσικών επιστημών στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση μέσω μικροδιδασκαλιών και συνεργατικής μάθησης
Χ.Κ. Καραπαναγιώτη, Επικ. Καθηγήτρια, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Εισαγωγή
Η αρχή της συνεξέλιξης σημαίνει ότι τα πρόσωπα και οι ομάδες αλληλοσυνδεόμενων
κύκλων εκπαίδευσης αναπτύσσουν κοινά χαρακτηριστικά στις διεργασίες τους (ΠολέμηΤοδούλου, 2012). Παρόλο που κάθε διεργασία ξεκινάει και ολοκληρώνεται ταυτόχρονα
είναι δυνατόν οι πορείες τους να αναδεικνύουν κοινά σημεία αναφοράς.

Έτσι στην

παρούσα εργασία δοκιμάζεται η δημιουργία βιωματικής μάθησης κατά την ίδια τη
διδασκαλία της διδακτικής και συγκεκριμένα της διδακτικής των φυσικών επιστημών.
Μεθοδολογία
Το μάθημα της διδακτικής των φυσικών επιστημών έχει διδαχθεί για τέσσερα συνεχόμενα
εξάμηνα σε δευτεροετείς και τεταρτοετείς φοιτητές του Τμήματος Χημείας στο
Πανεπιστήμιο Πατρών. Τα δύο βασικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για τη διδασκαλία
ήταν η συνεργατική μάθηση μέσα από ασκήσεις δημιουργίας ομάδας (Πολέμη-Τοδούλου,
2012) και οι μικροδιδασκαλίες από μέρους των φοιτητών (Σταυρίδου, 2000). Χρονικά τα
μαθήματα ακολούθησαν την εξής αλληλουχία: ασκήσεις για τη δημιουργία ομάδας μέσα
στην τάξη αλλά και τη δημιουργία βιωματικής και συνεργατικής γνώσης, κατόπιν
ακολούθησαν κάποιες βασικές διαλέξεις για τη διδακτική, τις αρχές της διδακτικής των
φυσικών επιστημών, τα μοντέλα και τα βασικά εργαλεία διδασκαλίας (Bliss και συν., 2001,
Κολιόπουλος και συν., 2001, Ραβάνης, 2003, Κόκκοτας, 2010), με παράλληλες ασκήσεις
και μικροδιδασκαλίες για την εμπέδωση των αρχών που παρουσιάζονταν στο πρώτο
μέρος του μαθήματος, κατόπιν, ακολούθησαν οι μικροδιδασκαλίες των φοιτητών οι οποίες
συνοδεύονταν από παράλληλη αξιολόγησή τους από τους συναδέλφους τους, τέλος
παρουσιάζονταν στατιστικά στοιχεία και ανατροφοδότηση πάνω στις μικροδιδασκαλίες και
τις επιδόσεις των φοιτητών και το μάθημα έκλεισε με κλείσιμο της ομάδας. Στις τελικές
εξετάσεις εκτός από την αξιολόγηση των θεωρητικών γνώσεων ζητείται από τους ίδιους
τους φοιτητές η αξιολόγηση των εργαλείων διδασκαλίας που παρουσιάστηκαν στις
μικροδιδασκαλίες.
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Δημιουργία συνεργατικής γνώσης
Ένα βασικό ερώτημα που τίθεται και απαντάται στις πρώτες συναντήσεις της ομάδας είναι
η καταγραφή των βασικών χαρακτηριστικών του καλού εκπαιδευτικού. Και μάλιστα για
αυτή την ομάδα η ερώτηση εξειδικεύεται περισσότερο στα χαρακτηριστικά του χημικού
εκπαιδευτικού. Οι ερωτήσεις δουλεύονται σε δυάδες που δημιουργούνται με κριτήριο τον
λιγότερο οικείο συμφοιτητή και το πρώτο ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί είναι
«Περιγραφή των χαρακτηριστικών του χημικού καθηγητή σας που σας δημιούργησε
θετικές εμπειρίες σχετικές με το μάθημα της χημείας». Ο κάθε ένας δίνει τη δική του
περιγραφή. Οι δυάδες διαμορφώνουν τετράδες με βάση το ίδιο κριτήριο (λιγότερο οικείες
δυάδες) που δουλεύουν το ίδιο ερώτημα αναζητώντας τα κοινά χαρακτηριστικά στις
τέσσερεις περιγραφές. Στο τέλος, ανακοινώνονται στην ολομέλεια από κάθε τετράδα
χωριστά τα χαρακτηριστικά του καλού χημικού εκπαιδευτικού. Και στα τέσσερα εξάμηνα
που έχει πραγματοποιηθεί αυτή η άσκηση τα χαρακτηριστικά ήταν σχεδόν κοινά. Τα κύρια
χαρακτηριστικά ενός καλού καθηγητή χημείας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι ότι: α)
γνωρίζει την επιστήμη του, β) αγαπάει την επιστήμη της χημείας, γ) χτίζει την
αυτοπεποίθηση των μαθητών αναθέτοντάς τους εργασίες που πραγματοποιούν μόνοι
τους και βοηθώντας τους να λύσουν μόνοι τους δύσκολες ασκήσεις, και δ) επικοινωνεί και
χτίζει σχέση με τους μαθητές του. Στο Σχήμα 1 φαίνεται το συνδιαμορφωμένο κείμενο από
μία τέτοια άσκηση.

Σχήμα 1 Τα στοιχεία του διδάσκοντα που δημιουργούν θετική εμπειρία στους μαθητές. Με κόκκινο
χρώμα είναι ακριβώς οι εκφράσεις που έχουν αναφέρει οι ομάδες στην ολομέλεια.

Ένα ερώτημα που τίθεται στο κλείσιμο του μαθήματος και απαντάται επίσης με
διαμόρφωση ομάδας που όμως βασίζεται αυτή τη φορά στο κριτήριο της οικειότητας είναι
«Τι δεσμεύομαι εγώ να εφαρμόσω από αυτά που έμαθα στο παρόν μάθημα όταν γίνω
246

καθηγητής». Οι πιο κοινές απαντήσεις έχουν σχέση με γνώσεις που απέκτησαν στο ίδιο το
μάθημα, π.χ. χρήση τεχνολογίας για πιο παραστατική παρουσίαση, χρήση πειράματος για
πιο άμεση κατανόηση και στόχος η θετική αλλαγή στάσης των μαθητών απέναντι στη
χημεία («οι μαθητές να αγαπήσουν τη χημεία»), κλπ.
Αρχικά, το μάθημα αυτό διδασκόταν σε τεταρτοετείς φοιτητές του Τμήματος Χημείας, οι
οποίοι μετά από τέσσερα χρόνια εργαστηριακών ασκήσεων είναι συνηθισμένοι να
εργάζονται σε ομάδες. Η δημιουργία ομάδας παρόλο που βασιζόταν σε διαφορετικά
κριτήρια δεν ήταν κάτι που φάνηκε να τους ξενίζει και το δέχτηκαν σχετικά εύκολα. Όταν
το μάθημα άρχισε να διδάσκεται στο δεύτερο έτος και σε περισσότερα άτομα, παρόλο που
τελικά συνεργάστηκαν στη δημιουργία των ομάδων, ήταν κάτι που αρχικά τους ξένισε και
τους πήρε αρκετό χρόνο η επιλογή της δυάδας που τελικά έγινε με αρκετή δυσκολία.
Μία από τις δραστηριότητες κατά τη δημιουργία ομάδων είναι η έκφραση συναισθημάτων
στην αρχή και στο τέλος των δραστηριοτήτων. Σε αυτό το κομμάτι υπήρξε πολύ μεγάλη
δυσκολία και αντίδραση από την ολομέλεια. Συνήθως γίνεται την πρώτη φορά αλλά
εμφανίζεται το φαινόμενο της επαναλαμβανόμενης απάντησης. Διακρίνεται μία αδυναμία
έκφρασης συναισθημάτων είτε λόγω μη αναγνώρισής τους είτε λόγω μη πρόθεσης
έκφρασής τους.
Οι μικροδιδασκαλίες
Το 70% των φοιτητών επέλεξαν να διδάξουν μάθημα γυμνασίου ενώ το 30% επέλεξαν
μάθημα λυκείου. Το 70% επέλεξαν να διδάξουν χημεία, το 10% να διδάξουν φυσική ενώ
το 20% επέλεξαν να διδάξουν βιολογία. Τα πιο συνηθισμένα εργαλεία που χρησιμοποιούν
οι φοιτητές στις μικροδιδασκαλίες τους με σειρά συχνότητας είναι α) οι ασκήσεις
εμπέδωσης (74%), β) ο πίνακας (52%), γ) το βίντεο (23%), δ) το πείραμα (10%), ε) οι
προσομοιώσεις (6%), και στ) τα μοντέλα (3%).

Κάποιοι από αυτούς επιλέγουν να

συμπεριλάβουν στις μικροδιδασκαλίες τους συνδυασμό των παραπάνω. Στο ερώτημα
των τελικών εξετάσεων «ποιο εργαλείο διδασκαλίας από αυτά που παρουσίασαν οι
συμφοιτητές σας σας εντυπωσίασε και γιατί» απάντησαν με σειρά συχνότητας α) οι
ερωτήσεις/απαντήσεις με επίλυση προβλημάτων (45%), β) το βίντεο (25%), γ) οι
προσομοιώσεις (15%), και δ) τα πειράματα (15%).
Παρόλο που η δημιουργία ομάδων είναι ένα από τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης των
μικροδιδασκαλιών και ένα από τα βασικά θετικά σημεία του ίδιου του μαθήματος, λίγοι
είναι οι φοιτητές που επιλέγουν να χωρίσουν την τάξη σε ομάδες και να διδάξουν με αυτόν
τον τρόπο.
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Μία από τις πιο εντυπωσιακές παρατηρήσεις είναι ότι οι τάσεις στις βαθμολογίες των
συμφοιτητών συνήθως συμβαδίζουν με τις αντίστοιχες βαθμολογίες του διδάσκοντα
(Σχήμα 2). Πιο συγκεκριμένα, συνήθως οι βαθμολογίες των συμφοιτητών είναι πιο
συντηρητικές από του διδάσκοντα (δεν έχουν τόσο μεγάλο εύρος) αλλά οι τάσεις είναι
παρόμοιες. Οι φοιτητές που δεν έχουν προετοιμαστεί αρκετά για τη μικροδιδασκαλία ή
απλώς κάνουν μια παρουσίαση πάνω στο θέμα αντί να διδάξουν, τιμωρούνται από τη

Βαθμός

φασαρία στην τάξη αλλά και από την αξιολόγηση των συμφοιτητών τους.
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Σχήμα 2 Οι βαθμολογίες του διδάσκοντα και ο μέσος όρος των βαθμολογιών των συμφοιτητών για
τους 31 φοιτητές που παρουσίασαν μικροδιδασκαλία σε ένα εξάμηνο.

Οι εντυπώσεις των φοιτητών από τις μικροδιδασκαλίες είναι κατά πλειοψηφία θετικές.
Θεωρούν ότι έμαθαν πώς να παρουσιάζουν μπροστά σε κοινό αλλά και να διδάσκουν
μαθητές. Ενδιαφέρουσα επισήμανση είναι η αναγνώριση της ανάγκης για εμπλουτισμό του
τρόπου διδασκαλίας και για απαραίτητη προετοιμασία πριν τη διδασκαλία.
Αξιολόγηση του μαθήματος
Το κλείσιμο του μαθήματος παρουσίασε παρόμοια χαρακτηριστικά και στα τέσσερα
εξάμηνα. Υπήρχαν θετικές εντυπώσεις από το μάθημα οι οποίες σχετίζονται με τις ιδέες
και τις γνώσεις που πήραν σε σχέση με τη διδασκαλία. Αυτές παρουσιάζονται συνήθως
πρώτες και συνήθως προέρχονται από φοιτητές που δεν έδειξαν ιδιαίτερο ενθουσιασμό
για το μάθημα αλλά μπορεί να είχαν καλή επίδοση. Οι τελευταίες εντυπώσεις πάντα
σχετίζονται με συναισθήματα που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του μαθήματος και
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αναφέρονται συνήθως σε αγάπη για τη διδασκαλία αλλά και για την ίδια την επιστήμη της
χημείας.
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Ο σχεδιασμός ενός σεμιναρίου επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στα
Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας σχετικά με την επιλογή και την ανάπτυξη
θεματικών ενοτήτων για το μάθημα του γραμματισμού στις φυσικές
επιστήμες
Σ. Κόλλας, Υπ. διδάκτωρ, ΠΤΔΕ, ΕΚΠΑ
Κ. Χαλκιά, Καθηγήτρια Διδακτικής Φυσικών Επιστημών, ΠΤΔΕ, ΕΚΠΑ
Εισαγωγή
Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.∆.Ε.) είναι καινοτόμα σχολεία εκπαίδευσης ενηλίκων
που

αποσκοπούν

στην ολοκλήρωση

της

υποχρεωτικής

εκπαίδευσης

και

στον

εγγραμματισμό πολιτών που ζουν στο κοινωνικό περιθώριο, προκειμένου να τους
βοηθήσει να επανενταχθούν στη σύγχρονη «Κοινωνία της Γνώσης». Ο επιστημονικός
γραμματισμός (γραμματισμός στις φυσικές επιστήμες) αποτελεί βασική πτυχή της
ταυτότητας του σύγχρονου πολίτη (Laugksch, 2000) και η θέση αυτή λαμβάνεται υπόψη
στο πρόγραμμα σπουδών των Σ.∆.Ε. (ΙΔΕΚΕ, 2003).
Οι διαφοροποιήσεις που υπάρχουν στα ηλικιακά, πολιτισμικά, εργασιακά και κοινωνικά
χαρακτηριστικά των εκπαιδευομένων στα σχολεία των Σ.Δ.Ε. δημιουργούν την ανάγκη
ανάπτυξης τοπικών αναλυτικών προγραμμάτων (Α.Π.) (ανά σχολική μονάδα), από τους
εκπαιδευτικούς, προσαρμοσμένων στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εκάστοτε πληθυσμού
(ΙΔΕΚΕ, 2003).
Η αντίληψη περί τοπικού σχεδιασμού Α.Π. με σκοπό την προσέγγιση των ιδιαίτερων
αναγκών και συνθηκών που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευόμενοι είναι συνεπής με τις τάσεις
της διεθνούς βιβλιογραφίας (DeBoer, 2000). Ιδιαίτερα όσον αφορά πληθυσμούς ενηλίκων
εκπαιδευομένων που προέρχονται από το κοινωνικό περιθώριο η βιβλιογραφία (Layton,
1986; Roth & Lee, 2004; Dos Santos, 2009) υπογραμμίζει ότι η επιστημονική γνώση
πρέπει να αντιμετωπίζεται ως στοιχείο αδιαίρετο από την ανθρώπινη ζωή, που δεν έχει
αυταξία, και που ενυπάρχει σε ζητήματα που αντιμετωπίζει το άτομο στην καθημερινότητά
του στην τοπική κοινωνία. Για το λόγο αυτό, τα Α.Π. που αναπτύσσονται προς αυτή την
κατεύθυνση, δεν εστιάζουν στη διδασκαλία των εννοιών/ αρχών/ θεωριών/ δεξιοτήτων της
επιστήμης,

αλλά

αντλούν

τις

θεματικές

τους

ενότητες

από

καταστάσεις

της

καθημερινότητας του εκπαιδευομένου στις οποίες εμπεριέχεται η επιστήμη (π.χ. λήψη μίας
απόφασης

για

ένα

κοινωνικο-επιστημονικό

ζήτημα).

Η

αυθεντικότητα,

δε,

των

καταστάσεων που επιλέγονται να παρουσιαστούν και η σχέση τους με τη ζωή των
250

εκπαιδευομένων είναι στοιχείο καθοριστικό για τη νοηματοδότηση και οικειοποίηση της
γνώσης. Στόχος αυτών των Α.Π. είναι τελικά η εξοικείωση του εκπαιδευόμενου με τις
«διαφορετικές ταυτότητες» της ζωής του και με τη προοπτική δραστηριοποίησής του ως
ενεργό μέλος στη σύγχρονη κοινωνία (Roth & Lee, 2004). Ιδιαίτερα η ταυτότητα του
ατόμου ως πολίτης, δηλαδή η ικανότητά του να μπορεί να συμμετέχει στην κοινωνική ζωή
και να παίρνει αποφάσεις ως ενεργός πολίτης αποτελεί σημαντική διάσταση του
επιστημονικού γραμματισμού (Shen, 1975; Miller, 1998) και απαραίτητο εφόδιο
επανένταξης για άτομα που ζουν στο κοινωνικό περιθώριο (EC, 1995).
Ερευνητικά δεδομένα, ωστόσο, αναδεικνύουν τις δυσκολίες που έχουν συχνά οι
εκπαιδευτικοί των Σ.Δ.Ε. κατά το σχεδιασμό αναλυτικών προγραμμάτων για τον
επιστημονικό γραμματισμό (Kollas & Halkia, 2013). Εδώ πρέπει να επισημάνουμε πως
όταν αναφερόμαστε στα Α.Π. που αναπτύσσουν οι εκπαιδευτικοί των Σ.Δ.Ε. δεν
αναφερόμαστε σε ένα πλήρες και καλά οργανωμένο σύστημα θεματικών ενοτήτων που
συγκροτεί ένα Πρόγραμμα Σπουδών, μα στην επιλογή και το σχεδιασμό κάποιων λίγων
(4-5) μεμονωμένων θεματικών ενοτήτων ανά ακαδημαϊκή χρονιά. Κατά τον σχεδιασμό
αυτών των θεματικών ενοτήτων, οι Έλληνες εκπαιδευτικοί που εργάζονται στα Σ.Δ.Ε.
δύσκολα συσχετίζουν το επιστημονικό περιεχόμενο που επιλέγουν να διδάξουν με την
καθημερινή ζωή, τις προσωπικές, εργασιακές ή κοινωνικές ανάγκες, καθώς και με την εν
γένει κουλτούρα των ενηλίκων εκπαιδευομένων στους οποίους απευθύνονται. Αυτό
συμβαίνει διότι επηρεαζόμενοι από τις πρότερες διδακτικές τους εμπειρίες (τυπική
εκπαίδευση, φροντιστήρια), επιλέγουν τις θεματικές ενότητες που θα συγκροτήσουν το
Α.Π. τους με κριτήρια ακαδημαϊκά, δηλαδή που εστιάζουν στη θεωρητική και όχι στη
βιωματική κατανόηση της επιστημονικής γνώσης (π.χ. Νόμοι του Νεύτωνα) (Kollas &
Halkia, 2013).
Απαραίτητο βήμα για την τροποποίηση του είδους των Α.Π. που αναπτύσσουν οι
εκπαιδευτικοί των Σ.Δ.Ε. θεωρούμε ότι είναι η διαμόρφωση κριτηρίων από τους
εκπαιδευτικούς που θα τους οδηγούν στην επιλογή και στον σχεδιασμό θεματικών
ενοτήτων σύμφωνων με τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες του πληθυσμού προς τον οποίο
απευθύνονται (ενήλικες που κυρίως ανήκουν σε περιθωριοποιημένες ομάδες του γενικού
πληθυσμού).
Η παρούσα εργασία εστιάζει στο σχεδιασμό ενός σεμιναρίου επιμόρφωσης εκπαιδευτικών
των Σ.Δ.Ε., με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών για την κατάλληλη
επιλογή και την ανάπτυξη θεματικών ενοτήτων που αποσκοπούν στον επιστημονικό
γραμματισμό των εκπαιδευομένων στα ΣΔΕ.
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Ο σχεδιασμός ενός σεμιναρίου για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών των Σ.Δ.Ε.
Ο σχεδιασμός του σεμιναρίου επιμόρφωσης για τους εκπαιδευτικούς των Σ.Δ.Ε βασίστηκε
σε μια εποικοδομητικού τύπου διαδικασία που είχε ως στόχο: α) τη διερεύνηση (ανάδειξη)
των αντιλήψεων και των κριτηρίων που θέτουν οι εκπαιδευτικοί για τη στοχοθεσία, την
επιλογή και την ανάπτυξη του περιεχομένου ενός Α.Π. σχετικά με τον επιστημονικό
γραμματισμό στα Σ.Δ.Ε., β) την αναδόμηση των αντιλήψεών τους προκειμένου να
μπορούν να σχεδιάζουν θεματικές ενότητες για τον επιστημονικό γραμματισμό που
αφενός θα αξιοποιούν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της ζωής των εκπαιδευομένων (τα
ενδιαφέροντά τους, την προσωπική, την εργασιακή ή την κοινωνική ζωή τους) και
αφετέρου θα αναδεικνύουν τις σχέσεις της επιστήμης με την κοινωνία. Στόχος είναι να
τεθεί η επιστημονική γνώση εντός μαθησιακών πλαισίων που να «κάνουν νόημα» στους
εκπαιδευόμενους, αλλά και να βοηθηθούν οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι να αναπτύξουν
δεξιότητες συμμετοχής στον κοινωνικό διάλογο για θέματα επιστημονικά και τεχνολογικά
που απασχολούν τη σύγχρονη κοινωνία και αφορούν τη ζωή τους.
Θα πρέπει να τονιστεί ότι η εποικοδόμηση και η εννοιολογική αλλαγή στο πλαίσιο
προγραμμάτων επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, δεν πρέπει να νοούνται ως μία
διαδικασία τροποποίησης ή αντικατάστασης μίας εναλλακτικής ιδέας προς το επιστημονικά
αποδεκτό, αλλά ως ο μετασχηματισμός (αλλαγή ή εξέλιξη) των αντιλήψεων των
εκπαιδευτικών σε ένα ορισμένο πλαίσιο (Hewson,1999). Δηλαδή, οι όροι εποικοδόμηση
και εννοιολογική αλλαγή στο συγκεκριμένο σεμινάριο επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών
στα Σ.Δ.Ε. σηματοδοτούν μία προσπάθεια μετασχηματισμού των αντιλήψεων και των
κριτηρίων των εκπαιδευτικών για τη στοχοθεσία, την επιλογή και την ανάπτυξη μίας
θεματικής ενότητας ενός Α.Π. των φ.ε., ώστε η ενότητα αυτή να είναι κατάλληλη για τον
εκάστοτε πληθυσμό του κάθε εκπαιδευτικού (φυλακισμένοι, μετανάστες, αγρότες, Ρομά,
κ.λπ.) και εν γένει για περιθωριοποιημένες ομάδες ενηλίκων.
Για το σχεδιασμό του σεμιναρίου αξιοποιήσαμε το μεθοδολογικό μοντέλο που εισάγεται
από το πρόγραμμα STTIS (Science Teacher Training in an Information Society) (Pintó,
2005). Η πορεία του σεμιναρίου που σχεδιάσαμε συνοψίζεται σε δύο κομβικά σημεία: α) οι
εκπαιδευτικοί έπρεπε να παρακινηθούν να αναγνωρίσουν ότι οι αντιλήψεις τους σχετικά με
τη στοχοθεσία και με την επιλογή του περιεχομένου κατά τον σχεδιασμό των Α.Π. δεν είναι
συμβατές με τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευομένων στα Σ.Δ.Ε. (γνωστική σύγκρουση)
και β) να προταθεί μία ακολουθία στους εκπαιδευτικούς, αρκετά ανοιχτή ώστε αφενός να
μπορεί να προσαρμοστεί στο εκάστοτε πλαίσιο στο οποίο δρα ο κάθε εκπαιδευτικός, και
αφετέρου να κατευθύνει όσον αφορά την παροχή πρακτικών οδηγιών που να επιτρέπουν
στον εκπαιδευτικό να αισθάνεται ασφαλής για να την εφαρμόσει στη διδακτική πράξη. Στο
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σχήμα 1 αποτυπώνονται τα στάδια του σεμιναρίου που σχεδιάσαμε προκειμένου οι
εκπαιδευτικοί να οδηγηθούν στην εννοιολογική αλλαγή.

Σχήμα 1: Τα στάδια του επιμορφωτικού σεμιναρίου.

Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται τα βήματα της ακολουθίας που προτάθηκε στους
εκπαιδευτικούς. Η ακολουθία αυτή θεμελιώθηκε: α) στις απόψεις των Roth και Lee (2004)
περί ανάγκης νοηματοδότησης της επιστημονικής γνώσης εντός αυθεντικών πλαισίων της
καθημερινότητας των εκπαιδευομένων και β) στον μαθησιακό κύκλο (learning cycle) που
προτείνει ο Morris Shamos για την ανάπτυξη της επιστημονικής συνείδησης (scientific
awareness) των μαθητών (Shamos, 1995). Συγκεκριμένα, η προτεινόμενη ακολουθία
ακολουθεί τα ακόλουθα βήματα:
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Αφετηρία. Η κάθε ενότητα θα μπορούσε να ξεκινά με ένα πρόβλημα ή ένα φαινόμενο που
αφορά/ενδιαφέρει τους εκπαιδευόμενους. Το πρόβλημα αυτό μπορεί να πηγάζει από το κοινωνικό
(π.χ. ρύπανση ενός ποταμού από τα απόβλητα ενός εργοστασίου) ή το εργασιακό τους
περιβάλλον (π.χ. λιπάσματα και αγροτική ζωή), την προσωπική τους ζωή (υγεία-φάρμακα) ή τα
ενδιαφέροντα των εκπαιδευομένων (π.χ. το ηλιακό μας σύστημα).
Διείσδυση στις απαραίτητες έννοιες. Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να αναγνωρίσουν ότι στην
κατάσταση/πρόβλημα που αντιμετωπίζουν ενυπάρχει η επιστημονική γνώση, την οποία είναι
αναγκαίο να γνωρίσουν για να μπορέσουν να κατανοήσουν το πλαίσιο που αντιμετωπίζουν και να
επιλύσουν το πρόβλημα.
Ανάδειξη – αναδόμηση ιδεών. Μελετώνται μόνο οι έννοιες-κλειδιά που είναι απαραίτητες. Για
αυτές αναδεικνύονται οι ιδέες των εκπαιδευομένων ώστε ο εκπαιδευτικός, με κατάλληλες
δραστηριότητες να καθοδηγήσει τους εκπαιδευόμενους στην αναγνώριση της περιορισμένης
λειτουργικότητας των ιδεών τους και στην οικοδόμηση της νέας γνώσης.
Η φύση της επιστημονικής γνώσης. Με αφορμή το πρόβλημα που μελετούν καλόν είναι να
προκύπτουν συζητήσεις σχετικές με τη φύση της επιστήμης και της τεχνολογίας (π.χ. πώς η
επιστήμη καταλήγει σε συμπεράσματα, ποιες οι διαφορές της από τις ψευδοεπιστήμες, ποια η
σχέση της επιστήμης με την τεχνολογία και την κοινωνία, με ποια κριτήρια αντιμετωπίζονται τα
διλήμματα –οικονομικά, πολιτικά, ηθικά- που ενυπάρχουν σε κοινωνικο-επιστημονικά ζητήματα
κ.α.)
Ολοκλήρωση. Οι εκπαιδευόμενοι χρησιμοποιούν την επιστημονική γνώση ως εργαλείο για την
επιστροφή στο αρχικό πρόβλημα και την ολοκλήρωση της δραστηριότητας (π.χ. συζητούν,
παίρνουν θέση και προβάλλουν επιχειρήματα που τα βασίζουν στη νέα γνώση, σχετικά με ένα
ρεπορτάζ που παρακολούθησαν στην αρχή της διδασκαλίας).
Πίνακας 1: Η ακολουθία που προτάθηκε στους εκπαιδευτικούς.

Η υλοποίηση και τα αποτελέσματα του σεμιναρίου
Σε ένα διήμερο σεμινάριο (με συνολική διάρκεια 12 ώρες) που υλοποιήθηκε στο πρότυπο
που περιγράψαμε, συμμετείχαν επτά εκπαιδευτικοί που εργάζονταν σε Σ.Δ.Ε. με
διαφορετικά κοινωνικοπολιτισμικά χαρακτηριστικά εκπαιδευομένων (Σ.Δ.Ε. στην Αττική, σε
νησί, σε φυλακές, σε ακριτική περιοχή). Οι εκπαιδευτικοί ήταν διαφόρων ειδικοτήτων
(Φυσικοί, Βιολόγοι και Γεωλόγοι) και με διαφορετικό επίπεδο διδακτικής εμπειρίας (άπειροι
και έμπειροι).
Κάποια πρώτα αποτελέσματα από την ανάλυση του σεμιναρίου δείχνουν τη δυνατότητα
των εκπαιδευτικών να επιλέξουν θεματικές ενότητες και να σχεδιάσουν μαθησιακά πλαίσια
συμβατά με τις ανάγκες των εκπαιδευομένων (βλ. Πίνακα 2).
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Παραδείγματα

θεματικών

ενοτήτων

που Παραδείγματα

θεματικών

ενοτήτων

που

επέλεγαν να αναπτύξουν οι εκπαιδευτικοί επέλεξαν να αναπτύξουν οι εκπαιδευτικοί
πριν το σεμινάριο

μετά το σεμινάριο

Δυνάμεις – Κινήσεις

Ρατσιμός και θεωρία της εξέλιξης

Κύτταρο – DNA

Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσίματα

Οξέα, βάσεις, άλατα

Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά
Πίνακας 2: Θεματικές ενότητες πριν και μετά το σεμινάριο.

Ωστόσο, δυσκολίες εντοπίζονται στον τρόπο που οι εκπαιδευτικοί διαχειρίζονται την
επιστημονική γνώση εντός του πλαισίου που σχεδιάζουν. Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί,
μόλις φτάσουν στο επίπεδο εισαγωγής της νέας γνώσης, είτε παρασύρονται στη
διδασκαλία των εννοιών ξεπερνώντας τα όρια που καθόρισε η προβληματική/πλαίσιο που
σχεδίασαν, είτε δυσκολεύονται να διαχειριστούν τις νέες έννοιες καθώς τα πλαίσια της
καθημερινότητας που σχεδίασαν ορίζουν ένα αρκετά ευρύ πεδίο επιστημονικών εννοιών
και γνώσεων που τους καθιστά ανασφαλείς. Παρόλα αυτά, όσοι εκπαιδευτικοί εφάρμοσαν
στη διδακτική πράξη την ενότητα του Α.Π. που σχεδίασαν στο σεμινάριο, μεταφέρουν
θετικές εντυπώσεις, καθώς οι εκπαιδευόμενοι έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη θεματική
αυτή και αναγνώρισαν ότι αφορούσε άμεσα τη ζωή τους.
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Διαδραστικότητα και συνεργατικότητα μέσα σε ένα εκπαιδευτικό wiki:
Δραστηριότητες και συζητήσεις για τη διδασκαλία των φυσικών
επιστημών
Β. Κουλούντζος, Ερευνητική ομάδα ΑΤΛΑΣ, ΠΤΔΕ, ΑΠ Θεσσαλονίκης
Φ. Σέρογλου, Ερευνητική ομάδα ΑΤΛΑΣ, ΠΤΔΕ, ΑΠ Θεσσαλονίκης
Η διδασκαλία των φυσικών επιστημών μέσα στο atlaswiki
Το atlaswiki είναι ένα παράδειγμα μετασχηματισμού των προτάσεων για τη συμβολή της
ιστορίας και φιλοσοφίας των φυσικών επιστημών στην προβολή των φυσικών επιστημών
στο διαδίκτυο και επιχειρεί μια αναπλαισίωση των φυσικών επιστημών μέσα στο κοινωνικό
και πολιτιστικό περιβάλλον. Οι φυσικές επιστήμες αναπλαισιώνονται από τη στιγμή που οι
διεπιστημονικές γέφυρες στην έρευνα δίνουν επιστημονικές και τεχνολογικές εφαρμογές
χρήσιμες στην ίδια την κοινωνία περισσότερο απ’ ότι οι εξειδικευμένες εις βάθος έρευνες
που προάγουν κύρια ένα πολύ συγκεκριμένο πεδίο γνώσεων χρήσιμο πολλές φορές μόνο
για μια μικρή ομάδα ειδικών ερευνητών (Basalla, 1968). Για να κατανοηθεί η φύση των
φυσικών επιστημών έτσι ώστε να προβληθεί σωστά με στόχο την δημόσια κατανόηση, θα
πρέπει να προηγηθεί η εκπαίδευση των ανθρώπων που εμπλέκονται και για να διδαχθούν
οι φυσικές επιστήμες ενταγμένες στο ευρύτερο κοινωνικό και πολιτισμικό τους πλαίσιο, θα
πρέπει να εκπαιδευθούν οι εκπαιδευτικοί σε αυτή την προσέγγιση της διδασκαλίας των
φυσικών επιστημών και να μυηθούν σε αυτόν τον "νέο πολιτισμό" για τις φυσικές
επιστήμες που προϋποθέτει την εισαγωγή των εκπαιδευτικών σε όψεις της φύσης των
φυσικών επιστημών, αλλά και σε επιλεγμένες θεματικές από την ιστορία των φυσικών
επιστημών, τη φιλοσοφία των φυσικών επιστημών και την κοινωνιολογία των φυσικών
επιστημών (Wandersee, 1990, Slezak, 1994). Αυτή η στροφή στην εκπαίδευση δεν είναι
καθόλου εύκολο να πραγματοποιηθεί (Bartholomew et al., 2004, Bianchini et al., 2003,
Wong et al., 2010).
Το atlaswiki είναι ένας χώρος που διαχειρίζεται προπτυχιακά μαθήματα του Παιδαγωγικού
Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
σεμινάρια εκπαιδευτικών, βάσεις δεδομένων όπου αναπτύσσονται δραστηριότητες για την
τάξη και πολυμεσικό διδακτικό υλικό σχετικά με τη διδασκαλία των φυσικών επιστημών. Το
atlaswiki είναι ανοιχτό και επισκέψιμο από όλους όσους θέλουν να πλοηγηθούν μέσα σ’
αυτό από το διαδίκτυο και δίνει τη δυνατότητα σε όλους όσους θέλουν να συγγράψουν σε
ορισμένα του τμήματα κατόπιν πρόσκλησης. Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται τα
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αποτελέσματα από την εφαρμογή του atlaswiki στο μάθημα "Φυσικές επιστήμες και
Πολιτισμός στην εκπαίδευση" (Εικόνα 1). Πρόκειται για εξαμηνιαίο μάθημα του
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το οποίο διδάσκεται από το 2007 και το
έχουν παρακολουθήσει μέχρι τώρα περίπου 1500 φοιτητές και φοιτήτριες ΠΤΔΕ. Στο
συγκεκριμένο προπτυχιακό μάθημα του ΠΤΔΕ οι φοιτητές και οι φοιτήτριες ενημερώνονται,
συζητούν και σχεδιάζουν δυναμικές ιστοσελίδες για: α) επιστημονικά γεγονότα που
επηρέασαν τον ανθρώπινο πολιτισμό, β) μύθους και επιστημονικές ερμηνείες για τα
φυσικά φαινόμενα και γ) τέχνη και φυσικές επιστήμες. Αυτή η αλλαγή του "τοπίου" για τη
διδασκαλία των φυσικών επιστημών είναι μια πρόκληση για τους ανθρώπους της
εκπαίδευσης αλλά αποτελεί όμως και απαίτηση της σύγχρονης κοινωνίας για μια
εκπαίδευση για όλους και όλες (Σέρογλου, 2014).

Εικόνα 1: Εισαγωγική σελίδα του διαδικτυακού μαθήματος: "Φυσικές επιστήμες και Πολιτισμός
στην εκπαίδευση"

Το atlaswiki σχεδιάστηκε για να είναι εγγενώς ένα δημοκρατικό μέσο στο οποίο κάθε/μια
χρήστης/τρια έχει ακριβώς τις ίδιες δυνατότητες με όλους τους/τις άλλους/ες. Κάθε μέλος
είναι ελεύθερο να συμμετέχει αλλά ταυτόχρονα η ποιότητα και η εγκυρότητα της
συνεισφοράς του ελέγχεται από όλα τα άλλα μέλη. To atlaswiki απευθύνεται σε
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ανθρώπους που: α) μιλούν μεταξύ τους, β) συζητούν πραγματικά για τα θέματα από τις
φυσικές επιστήμες που τους ενδιαφέρουν, γ) δημιουργούν και συνδέουν ιδέες μεταξύ τους
με τρόπους που είναι αδύνατον να προβλεφτούν. Στόχος μας είναι η απομυθοποίηση της
τεχνολογίας που χρησιμοποιείται και να της αποδοθεί ο ρόλος του “μέσου” για μαθησιακές
διαδράσεις και συνεργασίες, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για τη δημιουργία και την
ανάπτυξη αποτελεσματικών μαθησιακών περιβαλλόντων βασισμένων στον παγκόσμιο
ιστό (wble – web based learning environments), παρέχοντας πλούσια ανάδραση στην
έρευνα για την μαθησιακή διαδικασία (Koulountzos & Seroglou, 2007a).
Ο σχεδιασμός του atlaswiki στοχεύει σε μια δομή επικεντρωμένη στον/στην χρήστη/τρια,
στον/στην

εκπαιδευόμενο/η,

περιβάλλον

που

επιτρέπει

είναι

διαδραστικό,

στον/στην

πολυσυλλεκτικό

καθένα/μία

να

και

συγκεντρώνει,

συνεργατικό
οργανώνει,

αναδιαμορφώνει και να αναπλαισιώνει την γνώση, έτσι ώστε να υλοποιηθεί ένα φιλικό
μαθησιακό και επικοινωνιακό περιβάλλον για τον/την φοιτητή/τρια και εκπαιδευτικό, που
τους επιτρέπει και καθοδηγεί να παρουσιάσουν τις ιδέες τους, να βελτιώσουν την
αυτοπεποίθησή τους, να αναλάβουν ενεργό ρόλο στη λειτουργία του, να χρησιμοποιήσουν
έτοιμο διδακτικό υλικό και να αναπτύξουν το δικό τους. Ο κύριος στόχος μας είναι να
δημιουργήσουμε ένα άνετο, ασφαλές και ευέλικτο διαδραστικό περιβάλλον μάθησης, με
στόχο την ανάπτυξη συζητήσεων που αφορούν συναισθήματα, φόβους και ανασφάλειες
για την διδασκαλία των φυσικών επιστημών με την βοήθεια των διαδικτυακών
τεχνολογιών. Αναμενόμενο αποτέλεσμα θα είναι η ανάπτυξη της συνεργατικότητας, της
συνεισφοράς, του ομαδικού πνεύματος και η διάχυση, η διασπορά της πληροφορίας να
συμβάλλει στον δομικό μετασχηματισμό που ζητούμε να συμβεί, από μονοδιάστατη και
μονόπλευρη μεταφορά γνώσης σε πολυδιάστατη, αμφίδρομη και χωρίς χωρικούς και
χρονικούς περιορισμούς λειτουργική συνύπαρξη εκπαιδευομένων και διευκολυντών/τριών
(Koulountzos & Seroglou, 2007b).
Δραστηριότητες και συζητήσεις για τη διδασκαλία των φυσικών επιστημών μέσα
στο atlaswiki
Κάθε σελίδα του μαθήματος "Φυσικές επιστήμες και πολιτισμός στην εκπαίδευση",
δομείται εμπλουτισμένη με πολυμεσικό υλικό, πέρα από τα κείμενα που την
διαμορφώνουν, με εικόνες και φωτογραφίες, με ταινίες ή τμήματα ταινιών που
αναδεικνύουν τη φύση των φυσικών επιστημών, την ιστορία και τη φιλοσοφία των φυσικών
επιστημών. Κάθε φοιτητής και φοιτήτρια έχει τη δυνατότητα να επισκεφτεί τον ασφαλή
χώρο atlaswikiwork και να παρακολουθήσει τμήματα ή όλο το εβδομαδιαίο μάθημα που
διεξήχθη στην αίθουσα διδασκαλίας, να δει επί πλέον διαδικτυακές πηγές που αφορούν το
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μάθημα, τμήματα του πολυμεσικού υλικού που χρειάζονται μια δεύτερη ανάγνωση και να
συμμετέχει στις διαδικτυακές συζητήσεις που πυροδοτούνται. Στην εικόνα 2 εμφανίζονται
ποσοτικά αποτελέσματα της κινητικότητας και δραστηριότητας των φοιτητριών και των
φοιτητών στο atlaswiki για ένα εξάμηνο εφαρμογής του μαθήματος.

Εικόνα 2:

Ποσοτικά αποτελέσματα από το atlaswiki για ένα εξάμηνο εφαρμογής του
μαθήματος: "Φυσικές επιστήμες και πολιτισμός στην εκπαίδευση"

Στον ανοιχτό περιβάλλον atlaswiki παρατηρούμε μεγάλο αριθμό επισκεπτών (8.635) τόσο
από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό, πολύ μεγαλύτερο από τον αριθμό φοιτητών και
φοιτητριών (περίπου 150), εκφράζοντας έκδηλο διαδικτυακό ενδιαφέρον για πληροφορίες
από τις φυσικές επιστήμες που είναι ενταγμένες στο κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο
όπως αυτές παρουσιάζονται στο atlaswiki. Οι επισκέπτες είναι εν δυνάμει μαθητές/τριες,
εκπαιδευτικοί, ερευνητές στη διδακτική αλλά και απλοί πολίτες που ενδιαφέρονται να
μάθουν για τις φυσικές επιστήμες. Οι επισκέπτες πλοηγούνται και διαμορφώνουν 41.557
δυναμικές ιστοσελίδες του atlaswiki στο εξάμηνο της εφαρμογής με μέση διάρκεια
περιόδου σύνδεσης 3 λεπτά κατά τη διάρκεια της οποίας επισκέπτονται τουλάχιστον 4
260

σελίδες. Στις συζητήσεις τους μιλούν έντονα για τη φύση των φυσικών επιστημών, την
ιστορία και τη φιλοσοφία των φυσικών επιστημών και τη διδασκαλία των φυσικών
επιστημών. Για παράδειγμα, ορισμένοι/ες συμμετέχοντες/ουσες προτείνουν να διδάξουν
για αντισυμβατικούς επιστήμονες όπως ο Faraday, ο Einstein, Curie κλπ. και άλλοι
πιστεύουν «…ότι πιο ενδιαφέροντα θέματα των φυσικών επιστημών είναι εκείνα που
αφορούν τη γεφύρωση της επιστήμης με άλλους τομείς της ζωής και της κοινωνίας όπως
την τεχνολογία, την πολιτική, την οικονομία, τη θρησκεία, την ηθική, τους μύθους και τις
προκαταλήψεις . Τέτοια παραδείγματα είναι η έρευνα για το DNA, η έρευνα του
διαστήματος, η έρευνα για την κλωνοποίηση…».
Οι εφαρμογές και οι αναλύσεις των αποτελεσμάτων από τη λειτουργία του atlaswiki μας
τροφοδοτούν με πληθώρα δεδομένων για μελέτη και η συγκριτική θεώρησή τους με
ανάλογες διαδικτυακές εφαρμογές, προσφέροντας πλούσια ανάδραση για τη βελτίωση του
atlaswiki

και

την

ανάπτυξη

νέων

εξελιγμένων

περιβαλλόντων

μάθησης

και

εμπλουτισμένων διδακτικών εφαρμογών.
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To Πείραμα στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών στην ελληνική ΜΕ
κατά τις αρχές του 20ου αιώνα
A. Mαυρόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ04
Εισαγωγή
Στην εργασία αυτή γίνεται διερεύνηση των απόψεων Ελλήνων παιδαγωγών και
εκπαιδευτικών των αρχών του 20ου αιώνα, και ειδικότερα την περίοδο 1920-1934, ως
προς: 1) το σκοπό των πειραμάτων στη διδασκαλία των Φ.Ε., 2) τα είδη των πειραμάτων
και 3) την αναγκαιότητα του σχολικού εργαστηρίου Φ.Ε.
Να αναφέρουμε ότι, κατά την περίοδο του νεοελληνικού διαφωτισμού γίνονται πολλές
αναφορές και προτροπές, στα βιβλία Φυσικής-Χημείας, για τη διδασκαλία των Φυσικών
Επιστημών (Φ.Ε.) με πειράματα (κάποια ελληνικά σχολεία διέθεταν για το σκοπό αυτό
όργανα, συσκευές και αντιδραστήρια, π.χ. Φιλολογικό Γυμνάσιο Σμύρνης, Γυμνάσιο Χίου,
Σχολή Κυδωνιών)\ (Μαυρόπουλος, 2011), ενώ μετά την ίδρυση της Μέσης Εκπαίδευσης
(Μ.Ε.) στο νεοελληνικό κράτος (1836) και μέχρι το 1920, δεν υπάρχει καμία αναφορά για
πειράματα στα περιεχόμενα των Αναλυτικών Προγραμμάτων (Α.Π.) Φυσικής-Χημείας.
Μεθοδολογία
Εξετάζουμε τις απόψεις Ελλήνων παιδαγωγών και εκπαιδευτικών των αρχών του 20ου
αιώνα, για την πειραματική διδασκαλία των Φ.Ε. (σκοπός, είδη, αναγκαιότητα
πειραμάτων), μέσα από γραπτά τους κείμενα που κυκλοφορούν κατά την εξεταζόμενη
περίοδο: α) τρία βιβλία ειδικής διδακτικής των Φ.Ε. (Δ. Λάμψα: Ειδική Διδακτική των
Φυσιογνωστικών

Μαθημάτων,

Δ.

Μωραΐτη:

Ειδική

Διδακτική

Φυσιογνωστικών και Γεωγραφίας κατά το Σχολείον Εργασίας και

των

Μαθηματικών,

Β. Τσίριμπα: Ειδική

Διδακτική κατά τας Θεμελιώδεις Αρχάς του Σχολείου Εργασίας), β) ένα περιοδικό που
αφορά στις Φ.Ε. (Δελτίο Φυσικών Επιστημών) και γ) μια μονογραφία (1929).
Σκοπός των πειραμάτων στη διδασκαλία των Φ.Ε.
O παιδαγωγός Δ. Λάμψας (1921) αναφέρει ότι, το σχολικό πείραμα έχει μέγιστη σημασία
για τη διδασκαλία της Φυσικής και της Χημείας, διότι διευκολύνει: α) τη σαφή κατάδειξη
στους μαθητές ενός φαινομένου και την εξαγωγή του νόμου στον οποίο βασίζεται το
φαινόμενο αυτό, β) τη διαδοχική κατάδειξη των ουσιωδών στοιχείων του φαινομένου, γ)
την κατά βούληση μεταβολή των συνθηκών της γένεσης του φαινομένου, δ) την καλύτερη
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κατανόηση του φαινομένου και των αιτίων του, ε) την εξακρίβωση της αλήθειας κάποιας
άποψης που έχει διατυπωθεί.
Ο παιδαγωγός Β. Τσίριμπας (1932), αναφέρεται στο πείραμα επαλήθευσης και τις
μαθησιακές ωφέλειές του:
«Το πείραμα συντελεί τα μέγιστα στην ανάπτυξιν της φαντασίας, της κρίσεως, της
εφευρετικότητος και της δημιουργικότητος του μαθητού. … Δια των πειραμάτων ο μαθητής
προσπαθεί να επαληθεύσει τας εικασίας του, όπερ σπουδαιότατον, διότι κατά την εκτέλεσιν
τούτων απαιτείται προσοχή, λεπτότης, ευκινησία και προ παντός ευθύνη δια την ορθήν ή
μη εκτέλεσιν τούτων και επομένως δια την επαλήθευσιν ή μη των εικασιών του».

Kατά τον παιδαγωγό Δ. Μωραΐτη (1934) σκοπός του πειράματος στη διδασκαλία είναι να
αναπτύξει ο μαθητής: α) την παρατηρητικότητα, β) την ικανότητα να ερμηνεύη, συνδέη και
διατάσση λογικώς τας παρατηρήσεις, να επινοή νέους όρους παρατηρήσεων, και να
μεταβάλη αυτούς, διότι τοιουτοτρόπως θα ευρεθή ποιοι παράγοντες επιδρούν εις το
αποτέλεσμα και κατά τίνα τρόπον επιδρούν, γ) την δεξιότητα εις την χρησιμοποίησιν των
οργάνων, δ) την επιστημονικήν διανόησιν δια της οποίας θα αναζητή πάντοτε την αιτίαν,
τον σκοπόν ή τον λόγον φαινομένου τινός, χωρίς να καταφεύγη εις δεισιδαιμονίας.
Είδη πειραμάτων
Ο Λάμψας (1921) προτείνει τα εξής είδη πειραμάτων:
-Πείραμα δείξεως
-Πείραμα δοκιμασίας ή κυρώσεως (με αυτό μπορεί να εξακριβωθεί η αλήθεια κάποιας
παρατήρησης που έχει γίνει ή κάποιας γνώμης που έχει εκφραστεί) και
-Μαθητικό πείραμα (το πείραμα που γίνεται από τους μαθητές).
Ο Τσίριμπας (1932) προτείνει ως ενδεικνυόμενο πείραμα κατά τη διδασκαλία της Φυσικής Χημείας το πείραμα αποδείξεως-επαληθεύσεως:
«Ο μαθητής θα προκληθή να σκεφθεί ένα πείραμα (διανοητικόν) για την απόδειξη - επαλήθευση
της ερμηνείας του φαινομένου και στη συνέχεια να εκτελέση το πραγματικόν πείραμα».

Κατά τον Μωραϊτη (1934), τα είδη πειραμάτων, αναλόγως του σκοπού τον οποίον
επιδιώκουν, είναι: α) το αποδεικτικόν (για να αποδείξωμεν γνωστόν νόμον ή αποτέλεσμα),
β) το επαναληπτικόν (γίνεται υπό των μαθητών προς επανάληψιν γενομένου πειράματος
υπό του καθηγητού), και γ) το ερευνητικόν (χρησιμεύει προς λύσιν τεθέντος προβλήματος,
την οποίαν επινοούν οι μαθηταί).
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Σχολικά εργαστήρια Φ.Ε. - Εργαστηριακός εξοπλισμός
Τα σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, κατά την εξεταζόμενη περίοδο, αλλά και
μεταγενέστερα, δεν είχαν εργαστηριακό εξοπλισμό για πραγματοποίηση διδακτικών
πειραμάτων, εκτός ελάχιστων εξαιρέσεων.
Το 1920 με το νόμο 2442 (Εφ.Κ. 181, «Περί ιδρύσεως ταμείων εκπαιδευτικής πρόνοιας
προς κατασκευήν διδακτηρίων και προμήθεια σχολικών επίπλων και διδακτικών
οργάνων») καθορίστηκαν τα εξής:
Άρθρον 39: Επιτρέπεται εις τον Υπουργόν των Εκκλησιαστικών και Δημοσίας
Εκπαιδεύσεως να προμηθεύηται κατά ποσότητα, όργανα φυσικής και χημείας.
Άρθρον 40:
- Ιδρύεται εν Αθήναις εργαστήριον επισκευής διδακτικών οργάνων.
-Σκοπός του εργαστηρίου είναι η επισκευή των διδακτικών οργάνων των σχολείων και η
συναρμολόγησις ή κατασκευή των απλουστέρων εξ αυτών.
-Κινητά συνεργεία του εργαστηρίου δύνανται να μεταβαίνωσιν εις επαρχιακάς πόλεις προς
εκτέλεσιν επί τόπου απλουστέρων επισκευών και άσκησιν του διδακτικού προσωπικού εις
την συντήρησιν και τας στοιχειωδεστέρας επιδιορθώσεις των εν χρήσει διδακτικών
οργάνων.

Την περίοδο αυτή νομοθετείται και ο θεσμός του Υπεύθυνου Σχολικού Εργαστηρίου
Φυσικών Επιστημών (Ν.Δ. 24 Αυγούστου 1923: «Υποχρεώσεις και αποδοχαί του
διδακτικού προσωπικού»), σύμφωνα με τον οποίο οι καθηγητές Φυσικών μαθημάτων που
θα προετοίμαζαν τις εργαστηριακές ασκήσεις και θα βοηθούσαν τους μαθητές στο
εργαστήριο, θα είχαν όχι μόνο μειωμένο ωράριο διδασκαλίας αλλά και οικονομικό επίδομα:
«Εν οις διδασκαλείοις, πρακτικοίς Λυκείοις και Γυμνασίοις υπάρχουσιν εργαστήρια Φυσικής
& Χημείας μετά συλλογών οργάνων προς πραγματοποίησιν πειραμάτων, εάν οι εν αυτοίς
διδάσκοντες καθηγηταί των Φυσικών μαθημάτων έχωσιν συμπληρωμένας 16 ώρας
διδασκαλίας καθ΄ εβδομάδα λαμβάνουσιν επίδομα δραχμών πεντήκοντα μηνιαίως*,
υποχρεούμενοι να παραμένωσιν επί μίαν τουλάχιστον ώραν καθ΄ημέραν πλέον των ωρών
διδασκαλίας των, ίνα επιμελώνται των εν τοις εργαστηρίοις οργάνων, καθοδηγώσι τους
μαθητάς εις τον χειρισμόν αυτών και παρασκευάζωσι τα κατά την διδασκαλίαν εκτελεστέα
πειράματα».
*Σημ. Ο μέσος μηνιαίος μισθός καθηγητή Μέσης Εκπαίδευσης, είναι περίπου 300 δραχμές.

Αυτός ο πρωτοποριακός, για εκείνη την εποχή, θεσμός, ενεργοποιήθηκε σχετικά
πρόσφατα (το 2004), με το θεσμό του Υπεύθυνου Σχολικών Εργαστηρίων Φυσικών
Επιστημών (ΥΣΕΦΕ), ο οποίος υπεύθυνος έχει μειωμένο ωράριο κατά τρεις ώρες την
εβδομάδα, αλλά όχι και οικονομικό επίδομα!.
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Ο καθηγητής Φυσικών Γ. Κουτσοποδιώτης (1929), σχολιάζει την επικρατούσα ελλιπή
πειραματική διδακτική διαδικασία στα σχολεία και τις επιπτώσεις της, ως εξής:
«Αν εξαιρέσωμεν ελάχιστά τινά σχολεία, εις τα οποία γίνεται πειραματική διδασκαλία της
Φυσικής και της Χημείας, εις τα λοιπά οι μαθηταί διδάσκονται τα μαθήματα ταύτα όλως
αφηρημένως. Μανθάνουν οι μαθηταί εις τα πλείστα των σχολείων τα μαθήματα της
Φυσικής και της Χημείας από του βιβλίου χάριν των διαγωνισμών και των εξετάσεων,
βασανίζοντες εαυτούς και αναθεματίζοντες τους ερευνητάς και εισηγητάς των ωραιωτάτων
και διδακτικωτάτων αυτών αρχών, χωρίς εις ουδεμίαν να έρχωνται μετά των πραγμάτων
επαφήν».

Θεωρεί ως αίτια αυτής της κατάστασης, την ελλιπή πρακτική διδακτική κατάρτιση των
διδασκόντων, την απουσία εργαστηριακών οδηγών, καθώς και οδηγιών για τη χρήση των
οργάνων και των ουσιών:
«Υπάρχουν εις κάποια σχολεία της Μέσης Εκπαιδεύσεως όργανα Φυσικής και Χημείας.
Ταύτα όμως συνήθως φυλάττονται εις τα διάφορα χρονοντούλαπα των σχολείων. Τούτο
αποδοτέον, εις το ότι δεν εφαρμόζεται ενιαίον σύστημα πειραματικής μετά πρακτικών
ασκήσεων διδασκαλίας, ουδέ υπάρχουν τα ειδικά προς ταύτην βιβλία …».

Για την πρακτική εξάσκηση των διδασκόντων, ο Κουτσοποδιώτης προτείνει να ιδρυθεί
αυτοτελές κεντρικό εργαστήριο Φυσικής-Χημείας, όπου οι εκπαιδευτικοί θα ασκούνται στο
χειρισμό οργάνων, στη σύνθεση συσκευών για πειράματα Φυσικής και Χημείας, στη χρήση
των χημικών ουσιών, κ.ά. Ακόμη, θα πρέπει να παρακολουθούν τις πρακτικές ασκήσεις
των μαθητών, ώστε να μπορούν να τις εφαρμόσουν, όταν γυρίσουν στα σχολεία τους:
«[Απαιτείται] κατάλληλος πρακτική εξάσκησις των καθηγητών, η οποία δύναται να
επιτευχθή δια της ιδρύσεως εν Αθήναις προτύπου πρακτικού σχολείου, εις το οποίον να
εδρεύη κεντρικόν εργαστήριον της Μ.Ε., περιλαμβάνον τμήμα φυσικών και χημικών
οργάνων και ουσιών. Το τμήμα αυτό πρέπει να είναι αυτοτελές, υπό ιδίαν διεύθυνσιν. Εις το
ανωτέρω εργαστήριον, προσερχόμενοι οι εις τα διδασκαλεία της Μέσης Εκπαιδεύσεως
φοιτώντες καθηγηταί των Φυσικών, θέλουσιν εργάζεσθαι εις τακτάς ημέρας και ώρας προς
πρακτικήν εξάσκησιν. Κατ’ αυτάς, η εργασία τούτων θα είναι κυρίως ο χειρισμός των
διαφόρων οργάνων, η σύνθεσις στοιχειωδών συσκευών, σχετικών με την εκτέλεσιν
πειραμάτων Φυσικής και Χημείας, η άσκησις της συντηρήσεως και της λειτουργίας των
οργάνων και συσκευών, η χρήσις των χημικών ουσιών και προϊόντων, κλπ. Επίσης, ούτοι
θέλουσιν υποχρεούσθαι να παρακολουθώσιν ανελλιπώς τας πρακτικάς ασκήσεις των
μαθητών των διαφόρων τάξεων του πρακτικού σχολείου, ώστε μεταβαίνοντες εις τα σχολεία
των, να δύνανται να τας εφαρμόζωσιν επιτυχώς».

Τέλος, προτείνει για το «κεντρικό εργαστήριο» Φυσικής-Χημείας:
«το εργαστήριον αυτό, δια να επιτύχη του σκοπού του πρέπει:
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-να διατηρή βιβλιοθήκην περιλαμβάνουσαν βιβλία αναγόμενα εις τα διάφορα ζητήματα της
πρακτικής διδασκαλίας,
-να μελετά τους διαφόρους τρόπους της επί το διδακτικώτερον εκτελέσεως των πειραμάτων
και των ασκήσεων της Φυσικής και της Χημείας και να υποδεικνύη τούτους καταλλήλως εις
τους διδάσκοντας,
-να εκδίδη ειδικόν δελτίον πειραμάτων και πρακτικών ασκήσεων.
-να καταρτίζη τας διαφόρους συλλογάς φυσικών & χημικών οργάνων και ουσιών, τας
οποίας θέλει αποστέλλει εις τα διάφορα σχολεία του κράτους, επί προσωπική ευθύνει του
εις αυτά διδάσκοντος τα φυσικά μαθήματα, και να παρακολουθή την σκόπιμον χρήσιν και
κατανάλωσιν αυτών».

Οι προτάσεις του Κουτσοποδιώτη για το «κεντρικό εργαστήριο» υλοποιήθηκαν οριστικά,
με

την

υπουργική

απόφαση

Γ2/1111/ 22-2-1996:

«Συγκρότηση

&

οργάνωση

Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.)», τα οποία, όπως γράφει η
απόφαση: «αποτελούν κέντρα έρευνας, τεχνικής και οργανωτικής υποστήριξης της
εργαστηριακής διδασκαλίας των Φυσικών μαθημάτων, παροχής συμβουλών για την
οργάνωση των σχολικών εργαστηρίων στις σχολικές μονάδες, τη λειτουργία των οποίων
εποπτεύουν».
Όμως, δε φαίνεται να υπήρξε κάποια βελτίωση στην πειραματική διδασκαλία των Φυσικών
Επιστημών, διότι το 1934, στο «Δελτίο Φυσικών Επιστημών» (τχ. 4-5), δημοσιεύεται
άρθρο του καθηγητή Φυσικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γ.Αθανασιάδη, με τα ίδια
ζητούμενα (εμπλουτισμό των σχολικών εργαστηρίων με όργανα φυσικής-χημείας και ίδρυση
εργοστασίου για την επισκευή & συντήρηση των οργάνων):
«… η διδασκαλία των Φυσικών δεν εχώρησε μετά της επιθυμητής αποδόσεως. Είς των
κυριωτέρων λόγων είναι βεβαίως η έλλειψις των εποπτικών μέσων διδασκαλίας, άτινα είναι
απαραίτητα δια την κατανόησιν και εμπέδωσιν της μαθήσεως των Φυσικών Επιστημών. Και
σήμερον έτι τα πλείστα των σχολείων στερούνται των απαιτουμένων συλλογών οργάνων
Φυσικής, Χημείας, κλπ. Προ παντός οφείλει η πολιτεία να πλουτίση τα σχολεία δι’ οργάνων.
Αλλά συγχρόνως οφείλει να λάβη επειγόντως πρόνοιαν περί ιδρύσεως αρτίου εργοστασίου
προς διόρθωσιν και συντήρησιν των οργάνων…».

Όπως βλέπουμε, η ίδρυση «εργαστηρίου επισκευής διδακτικών οργάνων» που είχε
νομοθετηθεί το 1920, δεν είχε υλοποιηθεί 14 χρόνια μετά, αλλά θα χρειαστούν ακόμη 14
χρόνια για να ιδρυθεί, επονομαζόμενο «εργοστάσιο», το 1948!).
Συμπεράσματα
-Ως προς τους σκοπούς και τα είδη των πειραμάτων Φ.Ε. κατά την εξεταζόμενη περίοδο,
οι παιδαγωγοί αναφέρουν αυτά που αναγράφονται σήμερα σε ένα βιβλίο Διδακτικής
267

Φυσικών Επιστημών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η αναφορά στο «ερευνητικόν
πείραμα», το οποίο έχει επανέλθει στο προσκήνιο, διεθνώς.
-Ως προς τα σχολικά εργαστήρια και τον εργαστηριακό εξοπλισμό τους με τα απαραίτητα
όργανα και υλικά φυσικής-χημείας, το πρόβλημα παρέμεινε για πολλά ακόμη χρόνια
(σχεδόν μέχρι το τέλος του 20ου αιώνα για τα Λύκεια, ενώ για τα Γυμνάσια συνεχίζεται
μέχρι σήμερα).
Οι πρωτοποριακές, για την εποχή εκείνη (και για τη σημερινή) απόψεις-προτάσεις των
παιδαγωγών, είναι συνέπεια των μεταπτυχιακών σπουδών τους στη Γερμανία και την
Ελβετία. Ακόμη, σημαντικό ρόλο έπαιξε το γεγονός ότι, εκτός από τον Λάμψα που είναι
ερβαρτιανός, οι άλλοι δύο (Μωραΐτης & Τσίριμπας) γράφουν τα βιβλία τους με βάση τις
αρχές του σχολείου εργασίας, στο οποίο σχολείο, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο
Μωραΐτης: «Το έργον του διδασκάλου είναι απλώς καθοδηγητικόν του τρόπου, όχι της
διδασκαλίας, αλλά της εργασίας των μαθητών, ώστε ούτοι ολίγον κατ’ ολίγον να μην έχουν την
ανάγκην του. Να αφήνη εις τον μαθητήν πάσαν την δυνατήν πρωτοβουλίαν και ει δυνατόν ο
μαθητής να ανευρίσκη μόνος του μέσα & μεθόδους προσκτήσεως της ύλης».
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Προσεγγίζοντας το ηλιακό σύστημα στην προσχολική αγωγή με τη
βοήθεια ενός προγράμματος προσομοίωσης
Α.Γ. Μπαλάσογλου, Εκπαιδευτικός, Απόφοιτος ΠΜΣ ΤΕΕΑΠΗ Παν/μίου Πατρών
Εισαγωγή
Από τη γεωκεντρική αντίληψη ως την αποδοχή και επιστημονική τεκμηρίωση της
ηλιοκεντρικής θεωρίας πέρασαν αιώνες με πρώτο εκφραστή τον Γαλιλαίο. Το ηλιακό
σύστημα αποτελεί ένα ενδιαφέρον θέμα προς διερεύνηση από τα παιδιά του
νηπιαγωγείου.
Η εργασία αποτελείται από το θεωρητικό πλαίσιο (θεωρίες μάθησης, επιστημονική γνώση,
παιδαγωγικοί στόχοι διδασκαλίας και ερευνητικά ερωτήματα), το μεθοδολογικό πλαίσιο
(έρευνα μικρής κλίμακας) και τον επίλογο (ανασκόπηση εργασίας και δυνατότητες
Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) στη διδασκαλία).
Θεωρητικό Πλαίσιο
Θεωρίες Μάθησης
Τα τελευταία χρόνια βρίσκονται σε πλήρη ανάπτυξη οι θεωρίες μάθησης οι οποίες είναι
μαθητοκεντρικές και λαμβάνουν υπόψη το κοινωνικό πολιτισμικό περιβάλλον των μαθητών
και την οικοδόμηση των γνώσεων από τους μαθητές. Ο Vygotsky υποστηρίζει ότι οι
επιστημονικές γνώσεις του σχολείου και οι κοινωνικό πολιτισμικές εμπειρίες του παιδιού
συνυπάρχουν αποσπασματικά (Ραβάνης, 2003). Η χρήση διαμεσολαβητικών νοητικών
εργαλείων βοηθούν στο γεφύρωμα των αρχικών αντιλήψεων με τις επιστημονικές γνώσεις
και αποτελούν σκαλωσιές (scaffolding) για τη Ζώνη Επικείμενης Ανάπτυξης (Zone of
Proximal Development). Με αυτό τον τρόπο η μάθηση είναι μια φυσιολογική διαδικασία
που λαμβάνει υπόψη της το κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον (Κόμης, 2004).
Η πρόοδος που συντελείται με την εισαγωγή των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση σε συνδυασμό
με την ανάπτυξη της γνωστικής ψυχολογίας-ψυχολογία της μάθησης έχει οδηγήσει στην
ανάπτυξη

εκπαιδευτικών

λογισμικών

και

προγραμμάτων.

Τα

προγράμματα

προσομοίωσης μπορούν να χαρακτηριστούν εκπαιδευτικά εφ’ όσον δύναται να
χρησιμοποιούνται είτε ως συμπληρωματικό μέσο διδασκαλίας από τον εκπαιδευτικό στα
πλαίσια της διδακτικής του, είτε ως υποστηρικτικό μέσο αυτό-διδασκαλίας από τον μαθητή,
μετά την παρακολούθηση της προβλεπόμενης σχολικής εκπαιδευτικής διαδικασίας
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(Ράπτης, Ράπτη, 2006), (Μπαλάσογλου, 2013). Από την άποψη αυτή μπορούμε να
χαρακτηρίσουμε τη χρήση ενός προγράμματος προσομοίωσης ως συμβολή στη βελτίωση
της μάθησης σε ποσοτικό και ποιοτικό επίπεδο, ενεργοποιώντας το μαθητή και τον
εκπαιδευτικό, ώστε να αξιοποιήσει το δυναμικό του (www.pi-schools.gr). Αυτό σημαίνει ότι
ο χρήστης εξερευνά και ανακαλύπτει και αποκτά δημιουργική σχέση µε το γνωστικό
αντικείμενο που μαθαίνει (Μπαλάσογλου, 2013).
Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών και Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων
Σπουδών
«Η ανάλυση του περιεχομένου μια σειράς Ελληνικών και διεθνών θεματικών αναλυτικών
προγραμμάτων

κορμού

φυσικών

επιστημών

από

τη

σκοπιά

του

διδακτικού

μετασχηματισμού μας οδήγησε στη συγκρότηση ενός προτύπου ταξινόμησης αυτών των
προγραμμάτων σε τρεις μεγάλες κατηγορίες, καθεμία από τις οποίες συγκροτεί μια
αντίληψη για το είδος μετασχηματισμού της επιστημονικής γνώσης στη σχολική εκδοχή
της» (Κολιόπουλος, 2006). Οι αντιλήψεις για τα αναλυτικά προγράμματα χωρίζονται στην
παραδοσιακή, καινοτομική, εποικοδομητική. Η καθεμία από αυτές χειρίζεται με
διαφορετικό τρόπο τις έννοιες, τη μεθοδολογία και τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά των
διαφόρων θεματικών ενοτήτων των διαφόρων γνωστικών αντικειμένων και στη
συγκεκριμένη περίπτωση των φυσικών επιστημών.
Στην καινοτομική αντίληψη η διδακτέα ύλη αναδιατάσσεται στη βάση θεμελιωδών αρχών
των φυσικών επιστημών, αναβαθμίζεται ο ρόλος της πειραματικής διδασκαλίας και
εισάγονται στοιχεία ιστορίας και φιλοσοφίας στη διδασκαλία.
Στο ισχύον Α.Π. (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) για το νηπιαγωγείο η φυσική δεν αποτελεί ξεχωριστό
διδακτικό αντικείμενο αλλά εμπεριέχεται μέσα στην ενότητα της μελέτης περιβάλλοντος με
αποτέλεσμα

να

μην υπάρχουν βασικές έννοιες της φυσικής (ΥΠΕΠΘ,

2003),

(Χριστοδούλου-Γκλιάου, 2012). Αντιθέτως στο Νέο Α.Π.Σ. οι φυσικές επιστήμες αποτελούν
μια από τις οκτώ μαθησιακές περιοχές με στόχο τη μύηση των παιδιών στον κόσμο των
Φυσικών Επιστημών (ΥΠΕΠΘ, 2011), (Μπιρμπίλη, 2012).
Στην εργασία αυτή οι παιδαγωγικοί στόχοι συμπίπτουν με αυτούς που αναφέρονται στο
δεύτερο μέρος του Νέου Α.Π.Σ. στην ενότητα «Ο πλανήτης γη και το διάστημα» στη
μαθησιακή περιοχή των Φυσικών Επιστημών (σελ. 110-113).
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Το Ηλιακό Σύστημα
Το ηλιακό σύστημα περιλαμβάνει τον Ήλιο και όλα τα αντικείμενα τα οποία κινούνται σε
τροχιά γύρω από αυτόν μέσα στο πεδίο βαρύτητας του. Τα αντικείμενα με τη μεγαλύτερη
μάζα που περιστρέφονται γύρω από τον Ήλιο είναι οι οκτώ πλανήτες που σχηματίζουν το
πλανητικό σύστημα (οι εσωτερικοί πλανήτες Ερμής, Αφροδίτη, Γη, Άρης και οι εξωτερικοί
πλανήτες/αέριοι γίγαντες Δίας, Κρόνος, Ποσειδώνας, Ουρανός). Με εξαίρεση τον Ερμή και
την Αφροδίτη οι υπόλοιποι διαθέτουν φυσικούς δορυφόρους ενώ οι αέριοι γίγαντες
διαθέτουν επιπλέον και δακτύλιους.
Ερευνητικά Ερωτήματα
Η εργασία αυτή είναι μια θεματική προσέγγιση για το ηλιακό σύστημα και τους πλανήτες.
Οι παραπάνω επιστημονικές πληροφορίες σχετικά με το ηλιακό σύστημα είναι αυτές που
θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε με τα παιδιά του νηπιαγωγείου. Το διδακτικό
σενάριο αποτελείται από διαθεματικές δραστηριότητες ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο
πρόγραμμα προσομοίωσης.
Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η ανάδειξη της χρησιμότητας ένταξης των φυσικών
επιστημών στην προσχολική αγωγή με βάση την καινοτομική αντίληψη για τα αναλυτικά
προγράμματα και της συνεισφοράς των Τ.Π.Ε..
Μεθοδολογικό Πλαίσιο
Το Δείγμα
Η έρευνα έγινε στο σύνολο των μαθητών/ριών (οκτώ παιδιά) του 1/θέσιου Νηπιαγωγείου
Κιμώλου που φοιτούσαν κατά τη σχολική χρονιά 2013-2014. Ο μέσος όρος ηλικίας είναι τα
5,6 έτη. Τα παιδιά εμπλέκονταν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία και έδειχναν ιδιαίτερο
ενδιαφέρον στις φυσικές επιστήμες. Το σχολείο στο οποίο φοιτούσαν τα παιδιά έχει
υπολογιστή και χρησιμοποιούνταν στη μαθησιακή διαδικασία σχεδόν σε καθημερινή βάση.
Το Υλικό
Ο ελεύθερος χώρος της τάξης, βιβλία φυσικών επιστημών με πλούσιο φωτογραφικό υλικό,
υλικά χειροτεχνίας και ο ηλεκτρονικός υπολογιστής με σύνδεση στο διαδίκτυο.
Η Ερευνητική Διαδικασία
Αρχικά τέθηκε η ενότητα η οποία θα μας απασχολήσει από τα ίδια τα παιδιά μιας και
αποτελεί ενδιαφέρον θέμα η εξερεύνηση του διαστήματος. Ξεκινήσαμε αναζητώντας
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πληροφορίες μέσα από βιβλία και μηχανές αναζήτησης στο διαδίκτυο. Αυτή ήταν η πρώτη
δραστηριότητα. Ενδιαφέρουσα σελίδα ήταν η American Museum of Natural History
(http://www.amnh.org) και από blogs το http://hliakosysthma.blogspot.gr/.
Εν συνεχεία, σαν δεύτερη δραστηριότητα καταγράψαμε τι γνώριζαν τα παιδιά, τι έμαθαν
μέσα από την βιβλιογραφική έρευνα και τα ερωτήματα τα οποία γεννήθηκαν αλλά και οι
πρότερες γνώσεις οι οποίες άρχισαν να συγκρούονται με τις νέες.
Η τρίτη δραστηριότητα, προτάθηκε από την εκπαιδευτικό και ήταν η προσομοίωση του
ηλιακού συστήματος μέσα από το solar system scope. Τα παιδιά κάθισαν μπροστά στον
υπολογιστή και με την βοήθεια της εκπαιδευτικού άρχισαν να επεξεργάζονται το ηλιακό
μας σύστημα (κινήσεις πλανητών, ακινησία ήλιου, η θέση της γης και η κίνηση της). Τα
παιδιά επεξεργάστηκαν τις διάφορες δυνατότητες του προγράμματος προσομοίωσης
αλλάζοντας οπτική γωνία θέασης του ηλιακού συστήματος εξάγοντας τα συμπεράσματα
τους και λύνοντας απορίες και προβλήματα μόνα τους.

Μια ακόμα σελίδα προσομοίωσης είναι η:
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL100/418/2818,10624/ext
ras/gstd06_hliako/index.html.
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Στην τέταρτη δραστηριότητα τα παιδιά κατασκεύασαν τον Ήλιο και τους πλανήτες με
διάφορα υλικά (papier mâché, μπαλόνια, πλαστελίνη κ.α).
Η πέμπτη δραστηριότητα ήταν ψυχοκινητικού χαρακτήρα. Τα παιδιά επέλεξαν από έναν
πλανήτη και για ήλιο τοποθέτησαν αυτόν που είχαν κατασκευάσει σε προηγούμενη
δραστηριότητα. Τα παιδιά κινούνταν στο χώρο σύμφωνα με τις πληροφορίες που είχαν
αντλήσει για την κίνηση των πλανητών (αργά, σιγά, περιφορά, περιστροφή, κύλιση κ.λ.π.)
με συνοδεία κατάλληλης μουσικής.
Η επόμενη δραστηριότητα, έκτη στη σειρά, ήταν να ακούσουμε σχετικά τραγούδια όπως το
«Μια νύχτα στο διάστημα»(Κωτσοπούλου, 2012), το τραγούδι του A.J. Jenkins
(http://www.youtube.com/watch?v=btn6sGvYhi0) και το τραγούδι της Τατιάνας Zωγράφου
(http://www.youtube.com/watch?v=fs5MX2cFWdg).
Η έβδομη και τελευταία δραστηριότητα ήταν να παίξουν τα παιδιά παιχνίδια στο διαδίκτυο
(http://www.amnh.org).
Στο τέλος ανατρέξαμε στις καταγραφές που είχαμε κρατήσει κατά τη διάρκεια όλων αυτών
των δραστηριοτήτων και εξαγάγαμε τα συμπεράσματα μας θέτοντας νέους στόχους.
Αποτελέσματα
Τα αποτελέσματα αυτής της μικρής σε μέγεθος έρευνας είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά.
Χωρίς να μπορούμε να κάνουμε γενικεύσεις (λόγω μικρού δείγματος) θεωρούμε ότι σαν
διδακτικό σενάριο διαφαίνεται να έχει αποτελεσματικότητα και προοπτικές και κρίνουμε ότι
βοηθά στη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία. Ο υπολογιστής με το πρόγραμμα
προσομοίωσης εκτός από τη δυνατότητα που έδωσε στα παιδιά να έρθουν σε επαφή με
το ηλιακό σύστημα με επιστημονικό και αναπαραστατικό τρόπο έδειξε και έναν παιγνιώδηδιασκεδαστικό τρόπο μάθησης και αυτό φαίνεται από την ανταπόκριση που υπήρξε από
τα παιδιά καθ’ όλη τη διάρκεια της έρευνας.
Πιο αναλυτικά, όσον αφορά τους διδακτικούς στόχους, κατακτήθηκαν γνώσεις γύρω από
το ηλιακό σύστημα και ξεπεράστηκαν τα γνωστικά εμπόδια που διαπιστώσαμε κατά τη
διάρκεια της έρευνας όπως για παράδειγμα, πως κινείται η γη ενώ εμείς είμαστε ακίνητοι, ο
ήλιος κινείται γιατί υπάρχει εναλλαγή ημέρας και νύχτας και η εντύπωση ότι υπάρχει «κάτι»
το οποίο κρατά τον ήλιο και τους πλανήτες. Το πρόγραμμα προσομοίωσης λειτούργησε
καταλυτικά στην κατανόηση του ηλιακού συστήματος και ιδιαίτερα με τη δυνατότητα
αλλαγής οπτικής γωνίας θέασης του συστήματος. Τα παιδιά συνεργάστηκαν τόσο μεταξύ
τους όσο και με την ερευνήτρια-εκπαιδευτικό, κατανόησαν τις δραστηριότητες και
επιτεύχθηκαν και οι δευτερεύοντες διδακτικοί στόχοι (στόχοι νέου Α.Π.Σ.).
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Οι πλειοψηφία του δείγματος ανταποκρίθηκε ικανοποιητικά αλλά και το διδακτικό σενάριο
ανταποκρίθηκε στις ανάγκες των υποκειμένων της έρευνας (του δείγματος). Τα
υποκείμενα ενθουσιάστηκαν με το πρόγραμμα προσομοίωσης (μιας και δεν γνώριζαν
τέτοιου είδους προγράμματα), ενώ το πρόγραμμα προσομοίωσης εμπλούτισε και
διευκόλυνε το σενάριο διδασκαλίας.
Αποτιμώντας τα γνωστικά και μεταγνωστικά αποτελέσματα του σεναρίου με τη βοήθεια
των τριών τελευταίων δραστηριοτήτων (πέμπτη, έκτη και έβδομη δραστηριότητα) και της
τελικής ανασκόπησης που κάναμε με τα υποκείμενα της έρευνας είμαστε ικανοποιημένοι.
Όλα τα υποκείμενα ξεπέρασαν τα γνωστικά εμπόδια από πρότερες γνώσεις και είναι ικανά
να αναπαραστήσουν και να συζητήσουν για το ηλιακό σύστημα.
Η συμπεριφορά των περισσότερων υποκειμένων σχετικά με το ηλιακό σύστημα άλλαξε και
οι νέες γνώσεις εντοπίζονται στις καθημερινές δραστηριότητες των μαθητών. Για
παράδειγμα τα παιδιά άρχισαν να παρατηρούν τον ήλιο και να αποδίδουν την αλλαγή
θέσης του στην κίνηση της γης.
Το διδακτικό σενάριο μας πρόσφερε επιθυμητά αποτελέσματα όπως αλλαγή στάσης των
υποκειμένων ως προς το γνωστικό αντικείμενο, συνεργασία υποκειμένων, τόνωση του
ενδιαφέροντος, θετική στάση και αναγνώριση πλεονεκτημάτων σχετικά με την ένταξη των
Τ.Π.Ε..
Όσον αφορά τα ερευνητικά ερωτήματα της εργασίας, σύμφωνα και με τα παραπάνω,
αναδεικνύεται η χρησιμότητα ένταξης των φυσικών επιστημών στην προσχολική αγωγή με
βάση την καινοτομική αντίληψη για τα αναλυτικά προγράμματα από τη συμμετοχή και
επιτυχή ολοκλήρωση όλων των δραστηριοτήτων από όλους τους συμμετέχοντες στην
έρευνα. Διαφαίνεται η συνεισφορά των Τ.Π.Ε. και συγκεκριμένα τόσο του προγράμματος
προσομοίωσης όσο και των άλλων δυνατοτήτων που μας έδωσε το διαδίκτυο. Πιστεύουμε
ότι τα προγράμματα προσομοίωσης δίνουν τη δυνατότητα προσέγγισης αυτού που
μελετάμε με πιο γλαφυρό και αναπαραστατικό τρόπο ενώ διαφαίνεται ξεκάθαρα το
ενδιαφέρον των παιδιών σε τέτοιου είδους προγράμματα.
Επίλογος
Η καινοτομική αντίληψη στηρίζεται σε γερές βάσεις με ιδιαίτερα επιχειρήματα σχετικά με
την αντιμετώπιση της επιστημονικής γνώσης και του μετασχηματισμού της σε σχολική,
δίνοντας σαφείς απαντήσεις στην εννοιολογική, μεθοδολογική και πολιτισμική διάσταση
της επιστημονικής γνώσης.
274

Μέσα από την εργασία αυτή θέλαμε να παρουσιάσουμε ένα ενδιαφέρον, κατά την έρευνα,
διδακτικό σενάριο που με διαθεματικό τρόπο προσέγγισε πολλούς διδακτικούς στόχους
του νέου Α.Π.Σ. του Νηπιαγωγείου (ΥΠΕΠΘ, 2011). Θα μπορούσε ίσως να αποτελέσει
κομμάτι ενός project ενώ θα μπορούσαν να γίνουν επεκτάσεις και σε άλλες μαθησιακές
περιοχές.
Εν κατακλείδι, η χρήση του υπολογιστή και των κατάλληλων προγραμμάτων και
λογισμικών δίνει ανωτέρας ποιότητας δυνατότητες στην εκπαίδευση αρκεί αυτό να γίνεται
με σωστό προγραμματισμό σύμφωνα και με τις αναπτυξιακές και γνωστικές φάσεις του
εκπαιδευόμενου. Η εισαγωγή των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση συντελείται και αναπτύσσεται
ραγδαία στις μέρες μας και αυτό είναι ενθαρρυντικό αρκεί ο εκπαιδευτικός και ο μαθητής
να τις χρησιμοποιούν κατάλληλα.
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Το πείραμα στα βιβλία φυσικής και χημείας του δημοτικού σχολείου
(1838 – 2008): Μια ανάλυση με το μοντέλο EAST
Π. Ξανθίδου, Διδάκτορας ΠΤΔΕ ΑΠ Θεσσαλονίκης, Σχολική σύμβουλος ΠΕ
Φ. Σέρογλου, Επίκουρη Καθηγήτρια, ΠΤΔΕ, ΑΠ Θεσσαλονίκης
Σχεδιάζοντας το μοντέλο EAST
Στην εργασία αυτή παρουσιάζουμε ένα μοντέλο ανάλυσης σχολικών εγχειριδίων με σκοπό
να διερευνήσουμε τα σχολικά εγχειρίδια φυσικής και χημείας του δημοτικού σχολείου ως
προς το πείραμα. Στο μοντέλο αυτό καταβλήθηκε προσπάθεια να συμπεριληφθούν όλες οι
παράμετροι, που θεωρήθηκαν απαραίτητες, ώστε να διαμορφωθεί ένα κατά το δυνατόν
ολοκληρωμένο μοντέλο, το οποίο θα είναι σε θέση να διερευνήσει τη θέση του πειράματος
στα σχολικά βιβλία από όλες τις δυνατές πλευρές. Το μοντέλο EASTείναι ακρωνύμιο της
φράσης Experiment Analysis of Science Textbooks δηλώνοντας το σκοπό για τον οποίο
έχει δημιουργηθεί. Το μοντέλο μελετά τρεις διαστάσεις του πειράματος: την παρουσίαση,
την εκτέλεση και το ρόλο του. Η παρουσίαση του πειράματος είναι αυτό που παρατηρείται
αρχικά και προκύπτει άμεσα. Είναι ο τρόπος με τον οποίον περιγράφεται ένα πείραμα
(λεκτικά, με εικονογράφηση κ.ά). Ο τρόπος εκτέλεσης του πειράματος προκύπτει από το
κείμενο αν περιέχονται ρήματα που παραπέμπουν σε εκτέλεση όπως π.χ. αν πάρουμε
(υποθετική) ή παίρνουμε (άμεση). Ο ρόλος του πειράματος σχετίζεται με τη θέση του
πειράματος στο κείμενο σε σχέση με τη θεωρία ή τα συμπεράσματα. Συγκεκριμένα αν
βρίσκεται στην αρχή κάποιου μαθήματος είναι εισαγωγικός, αν προηγείται των
συμπερασμάτων και οδηγεί σε αυτά επαγωγικός, αν ακολουθεί τη θεωρία απαγωγικός
κ.ο.κ. (Ξανθίδου, 2014).
Οι τρείς αυτές διαστάσεις περιλαμβάνουν υποκατηγορίες που βοηθούν τον ερευνητή να
προσδιορίσει το σκοπό και τη χρήση του κάθε πειράματος. Η παρουσίαση του πειράματος
εκφράζεται με τις ακόλουθες υποκατηγορίες: α) Θεωρητική: Θεωρητική περιγραφή
πειραματικών γεγονότων (χωρίς συγκροτημένο πείραμα). Παρουσίαση πειράματος
σύμφωνα με τη θεωρία στην οποία παραπέμπει ή αναφορά της θεωρίας κατά την
περιγραφή του πειράματος. Λεκτική περιγραφή μιας πειραματικής διαδικασίας, η οποία
είναι συνήθως υποτυπώδης και δεν συνοδεύεται από σχήμα (Σιώρης, 1891). β)
Περιγραφική: Διεξοδική περιγραφή του πειράματος από την αρχή ως την ολοκλήρωσή του.
Περιγράφονται όλες οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν, γίνεται αναφορά στη συσκευή ή
συσκευές που χρησιμοποιούνται. γ) Αναλυτική: Αναλυτική περιγραφή πειραμάτων βήμα
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προς βήμα συνήθως με τη συνοδεία σχήματος (συνήθως κυρίως πείραμα) με κάθε
λεπτομέρεια. Αναφέρονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες διαδοχικά, ώστε η εκτέλεσή του
να είναι πλήρης και ολοκληρωμένη. δ) Ανατροφοδοτούμενη: Κατά την περιγραφή του
πειράματος παρεμβάλλεται ερώτηση, με την οποία διαπιστώνεται η έως το σημείο εκείνο
κατανόηση της πειραματικής διαδικασίας. Αυτό συμβάλλει στο γνωστικό και μεταγνωστικό
έλεγχο, ώστε η όλη διαδικασία να είναι ουσιαστική και όχι μόνο μια μηχανική εκτέλεση των
οδηγιών που δίνονται από την αρχή ως το τέλος. ε) Εικονογραφημένη: Η περιγραφή του
πειράματος συνοδεύεται από σχήμα ή σχήματα, τα οποία συντελούν στην αναπαράσταση
και κατανόηση της πειραματικής διαδικασίας. Η εικονογράφηση των πειραμάτων αποτελεί
μια οπτική αναπαράσταση του πειράματος ή των συσκευών και μπορεί να έχει τη μορφή
σκίτσου, με αφαιρετικό χαρακτήρα ή να είναι εικόνα ή φωτογραφία με παιδιάπειραματιστές, που συμβάλλει στην προτροπή για εκτέλεση (Αποστολάκης, 2006). στ)
Ερμηνευτική: Στην παρουσίαση της πειραματικής διαδικασίας περιλαμβάνεται και η
ερμηνεία ή εξήγηση της εξέλιξης ή του αποτελέσματος που προκύπτει. Πρόκειται για μια
ολοκληρωμένη περιγραφή του πειράματος, διότι εκτός από την αναλυτική περιγραφή των
απαιτούμενων ενεργειών στο τέλος δίνεται και ερμηνεία του αποτελέσματος (Κονιδάς,
Διαμαντόπουλος, 1955).
Η εκτέλεση του πειράματος προσδιορίζεται με τις ακόλουθες υποκατηγορίες: α) Μηδενική:
Αναφορά σε απλά κυρίως πειράματα χωρίς προτροπή για εκτέλεσή τους, λεκτικά χωρίς
σχήμα. Περιγραφή και μεταφορά πληροφορίας που αφορά πείραμα, αλλά όχι εξέλιξη
πειράματος, ούτε προτροπή για εκτέλεσή του. Περιγραφή του πειράματος συνήθως σε
τρίτο πρόσωπο παθητικής φωνής (Κουτσομητόπουλος, 1897). β) Υποθετική: Πειράματα
που περιγράφονται αναλυτικά και προτρέπουν τον αναγνώστη να τα πραγματοποιήσει
(υποθετικός λόγος π.χ. αν λάβωμεν…). Χρησιμοποιείται κατά την περιγραφή του
πειράματος το πρώτο πληθυντικό πρόσωπο ενεστώτα π.χ. παίρνουμε. Παρατηρείται σε
εγχειρίδια, κυρίως του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα και αποτελεί έμμεση προτροπή
για εκτέλεση. γ) Άμεση: Χρησιμοποιείται κατά την περιγραφή του πειράματος το δεύτερο
ενικό ή πληθυντικό πρόσωπο σε έγκλιση οριστική ή προστακτική π.χ. παίρνουμε ή
τοποθέτησε ή τοποθετήστε που παραπέμπει σε άμεση εκτέλεση. δ) Εργασία για το σπίτι:
Πειράματα που εκτελούνται από τους μαθητές στο σπίτι ως κατ’ οίκον εργασίες (μεταφορά
γνώσης-μεταγνωστική δεξιότητα). Αναφέρεται ως εργασία για το σπίτι ή άσκηση ή
εκτέλεση κάποιου πειράματος (Αποστολάκης, 2008). Συνήθως πρόκειται για πειράματα με
απλά υλικά καθημερινής χρήσης. ε) Κανόνες ασφαλείας: Κανόνες ασφαλείας κατά τη
διάρκεια του πειράματος. Αναφέρονται συγκεκριμένοι κανόνες ασφαλείας για την αποφυγή
ατυχημάτων. Κάποια πειράματα ενέχουν έναν βαθμό επικινδυνότητας. Κάποια απ’ αυτά
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εκτελούνται αποκλειστικά και μόνον από τον δάσκαλο (πειράματα επίδειξης) . Αλλά και σε
πειράματα με απλά μέσα χρειάζονται κανόνες ασφαλείας για την εκτέλεσή τους στο σπίτι.
στ) Πειραματιστής: Διακρίνουμε από την περιγραφή της πειραματικής διαδικασίας αν
εκτελεστής είναι ο δάσκαλος ή ο μαθητής. Στα πειράματα που εκτελούνται από τον
δάσκαλο,

ο

δάσκαλος

εκτελεί

κυρίως

πειράματα

επίδειξης

με

υψηλό

βαθμό

επικινδυνότητας.Στα πειράματα που εκτελούνται από τους μαθητές αφήνεται στους
μαθητές η παρατήρηση του αποτελέσματος και η ερμηνεία τους. Το πείραμα που
εκτελείται από τον μαθητή προωθ εί την ανάπτυξη δεξιοτήτων τεχνικής φύσης, όπως η
χρησιμοποίηση οργάνων ή υλικών φυσικής και χημείας, η κατανόηση και εκτέλεση
προφορικών ή γραπτών οδηγιών, η κατανόηση εξειδικευμένου λεξιλογίου, η απόκτηση
δεξιοτήτων κ.ά. ζ) Αριθμός πειραματιστών: Δηλώνεται κατά την περιγραφή της
πειραματικής διαδικασίας αν το πείραμα εκτελείται ατομικά ή ομαδικά (Κόκκοτας, 2001). η)
Είδος υλικών: Κατά την περιγραφή της πειραματικής διαδικασίας γίνεται άμεσα αντιληπτό
αν τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι καθημερινής χρήσης ή όργανα και υλικά
εργαστηρίου φυσικής και χημείας (σχολικό εργαστήριο). θ) Στα βήματα του επιστήμονα:
Πειράματα που εντάσσονται στον επιστημονικό τρόπο σκέψης και εργασίας (οι μαθητές
μικροί επιστήμονες). Κατά τη διεξαγωγή του πειράματος ακολουθείται η επιστημονική
διαδικασία με την παρακάτω σειρά ενεργειών: 1. Υπόθεση 2. Εκτέλεση 3. Καταγραφή
παρατηρήσεων 4. Εξαγωγή συμπερασμάτων. Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των
πειραμάτων ο μαθητής αναλαμβάνει την πρωτοβουλία και την ευθύνη να κάνει υποθέσεις,
να επιλέξει τα υλικά που θα χρησιμοποιήσει, να διενεργήσει προσεκτικές παρατηρήσεις,
μετρήσεις, καταγραφές, να επιλέξει τρόπους εργασίας και τέλος να καταλήξει σε
συμπεράσματα, τα οποία θα επαληθευτούν. Με τον τρόπο αυτό εφαρμόζει την
επιστημονική μεθοδολογία (Κόκκοτας, Βλάχος, 1999).
Ο ρόλος του πειράματος παρουσιάζεται μέσα από επτά υποκατηγορίες: α) Εισαγωγικός:
Απλά πειράματα ή παρατηρήσεις από την καθημερινότητα που προηγούνται της θεωρίας.
Το πείραμα χρησιμοποιείται ως εισαγωγή σε κάποιο κεφάλαιο ή ενότητα. β) Επαγωγικός:
Πειράματα που χρησιμοποιούνται για να αποδείξουν τη θεωρία ή να επιδείξουν κάποιο
φαινόμενο (κυρίως πείραμα ή πειράματα) καταλήγοντας στα ανάλογα συμπεράσματα. Από
το πείραμα ή τα πειράματα καταλήγουμε στο συμπέρασμα ή το νόμο που προκύπτει από
αυτά (Κουλαϊδής, 2001, Παρασκευάς, 2004). γ) Αποδεικτικός: Πειράματα ολοκληρωμένα
με την αιτιολόγησή τους ή την ερμηνεία τους (πειράματα απόδειξης ή επίδειξηςπειραματική απόδειξη). Το πείραμα χρησιμοποιείται για να αποδείξει τη θεωρία που
προηγείται. Από μία ιστορική ανασκόπηση της πρακτικής εργασίας στις Φυσικές
Επιστήμες (Lock, 1988) προκύπτει ότι ο ρόλος της πρακτικής εργασίας στα εργαστήρια
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ήταν για να επιβεβαιώσει τη θεωρία που είχε ήδη διδαχτεί. Οι πορείες των πειραμάτων και
τα αναμενόμενα αποτελέσματα περιέχονταν στα σχολικά εγχειρίδια (Lazarowitz & Tamir,
1994). δ) Απαγωγικός: Πειράματα που αναφέρονται ως εφαρμογές της θεωρίας ή του
αξιώματος (απαγωγικά πειράματα). Το πείραμα χρησιμοποιείται ως παράδειγμα ή
εφαρμογή του νόμου. ε) Χρηστικός: Πειράματα-εφαρμογές (ερμηνεία καθημερινών
φαινομένων-χρηστική λειτουργία του πειράματος). Το πείραμα έχει άμεση σχέση με την
καθημερινή ζωή. Σύνδεση της επιστήμης με την κοινωνία (φύση της επιστήμης). στ)
Επιδεικτικός: Το πείραμα χρησιμεύει για την επίδειξη κάποιου φαινομένου π.χ. τα
συγκοινωνούντα δοχεία. Το πείραμα επίδειξης έχει ως σκοπό την αναπαράσταση ενός
φαινομένου μέσα από μια αλληλουχία προγραμματισμένων ενεργειών και εκτελείται
συνήθως από τον δάσκαλο, αλλά μπορεί να εκτελεστεί και από μαθητές. Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί στην αρχή του μαθήματος για να προκαλέσει το ενδιαφέρον των μαθητών.
ζ) Ιστορικός: Αναφορά σε ιστορικά πειράματα. Γίνεται αναφορά σε ιστορικά πειράματα και
περιγραφή τους. Η χρησιμότητα της αναφοράς τους έχει ήδη προαναφερθεί. Σε
περίπτωση επανεκτέλεσης των πειραμάτων αυτών απαραίτητη προϋπόθεση στις
περισσότερες περιπτώσεις είναι η κατασκευή των απαιτούμενων οργάνων.
Μελετώντας το πείραμα στα σχολικά βιβλία με το μοντέλο EAST
Το μοντέλο EASTχρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση των διδακτικών βιβλίων φυσικής και
χημείας του δημοτικού σχολείου για το χρονικό διάστημα από το 1838 μέχρι το 2008,
δηλαδή από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους μέχρι σήμερα.Κατά την μελέτη και
ανάλυση των διδακτικών εγχειριδίων ταξινομήθηκαν τα πειράματα σε διάφορες
υποκατηγορίες κάθε κατηγορίας για κάθε ένα από τα εγχειρίδια και καταχωρήθηκαν, ώστε
να διαμορφωθεί μια συνολική εικόνα, η οποία θα δοθεί με την απεικονιστική μορφή του
γραφήματος (Ξανθίδου, 2014). Με αυτόν τον τρόπο διαπιστώνεται η εξέλιξη του διδακτικού
ρόλου του πειράματος στα σχολικά εγχειρίδια.
Ως προς την παρουσίαση παρατηρούμε ότι η θεωρητική παρουσίαση εμφανίστηκε στο
πρώτο εγχειρίδιο (Κοκκώνης, 1838) και συνεχίστηκε μέχρι και το 1955. Η περιγραφική
παρουσίαση ξεκίνησε το 1838 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα (Αποστολάκης, 2008). Η
αναλυτική

παρουσίαση

άρχισε

το

1886

και

εξακολουθεί

να

υφίσταται.

Η

ανατροφοδοτούμενη παρουσίαση παρατηρήθηκε κατά τα έτη 1886, 1948, 1974, 1975 και
1977. Η εικονογραφημένη παρουσίαση άρχισε το 1886 και εξακολουθεί μέχρι σήμερα. Η
ερμηνευτική παρουσίαση επίσης ξεκίνησε το 1886 και εξακολουθεί μέχρι σήμερα.
Ως προς την εκτέλεση, η μηδενική εκτέλεση παρατηρήθηκε κατά τα έτη 1886, 1905, 1923
και 1955. Η υποθετική εκτέλεση άρχισε το 1838 και εμφανίστηκε μέχρι το 1967. Η άμεση
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εκτέλεση άρχισε το 1886 και φτάνει μέχρι σήμερα. Η εργασία για το σπίτι ξεκίνησε το 1950
και φτάνει μέχρι σήμερα. Οι κανόνες ασφαλείας άρχισαν από το 2002 και μετά. Η εκτέλεση
στα βήματα του μικρού επιστήμονα ξεκίνησε από το 1974 και εξακολουθεί μέχρι σήμερα.
Ως προς τον αριθμό των πειραματιστών η ατομική εκτέλεση άρχισε το 1838 και
εξακολουθεί μέχρι σήμερα (Ξανθίδου, 2014). Η ομαδική εκτέλεση εξακολουθεί να
υφίσταται από το 1974 και μετά. Η εκτέλεση με απλά υλικά ξεκίνησε από το 1838 και
φτάνει μέχρι σήμερα, αλλά δεν παρατηρείται σε όλες τις εκδόσεις. Το σχολικό εργαστήριο
διήρκεσε από το 1938 μέχρι το 1994, αλλά με κάποια κενά (π.χ. 1975, 1977).
Ως προς τον ρόλο ο εισαγωγικός ξεκίνησε το 1886 και εξακολουθεί μέχρι σήμερα, αλλά με
αρκετά κενά. Ο επαγωγικός ρόλος ξεκίνησε από το 1886 και εξακολουθεί μέχρι σήμερα,
αλλά επίσης με κάποια κενά. Ο αποδεικτικός ρόλος ξεκίνησε το 1838 και φτάνει μέχρι
σήμερα. Ο απαγωγικός ρόλος ξεκίνησε το 1891 και φτάνει μέχρι σήμερα, αλλά με πολλά
κενά. Ο χρηστικός ρόλος επίσης ξεκινάει από το 1838 και φτάνει μέχρι σήμερα, αλλά με
κάποια κενά. Επίσης, ο επιδεικτικός ρόλος ξεκινάει από το 1838 και φτάνει μέχρι σήμερα.
Ο ιστορικός ρόλος ξεκινάει το 1895 και φτάνει μέχρι σήμερα, με αρκετά όμως κενά
(Ξανθίδου, 2014).
Το μοντέλο EAST μέχρι στιγμής μας έχει βοηθήσει να δούμε κάποιες όψεις του
πειράματος στα σχολικά βιβλία μια μεγάλης χρονικής περιόδου. Σε επόμενη έρευνά μας
σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε το μοντέλο για να διερευνήσουμε σε βάθος: α) τα
βιβλία μιας πενταετίας ή δεκαετίας σημαντικού συγγραφικού και εκπαιδευτικού
ενδιαφέροντος και β) την ποικιλία των πειραμάτων ανά σχολικό εγχειρίδιο (ποσοτική
ανάλυση) επιλέγοντας και πάλι βιβλία φυσικής και χημείας που έχουν ιδιαίτερο ερευνητικό
ενδιαφέρον.
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Οι

ιδέες

των

Ελλήνων

μαθητών/-τριών

Λυκείου

για

την

ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία
Δ. Παπαϊωάννου, Υπ. Διδάκτωρ, ΠΤΔΕ, ΕΚΠΑ
Κ. Χαλκιά, Καθηγήτρια Διδακτικής Φυσικών Επιστημών, ΠΤΔΕ, ΕΚΠΑ
Εισαγωγή
Το θέμα της ακτινοβολίας του ΗΜ φάσματος αποτελεί μια πρόκληση τόσο για την ίδια την
επιστήμη όσο και για την σύγχρονη κοινωνία. Όχι μόνο γιατί μας φέρνει αντιμέτωπους με
θεμελιώδη ζητήματα που ταλάνισαν την επιστημονική κοινότητα επί δεκαετίες, όπως αυτόν
της φύσης της ΗΜ ακτινοβολίας και της συσχέτισής της με το ορατό φως, αλλά κυρίως
γιατί αποτελεί ένα πεδίο που βρίσκεται σε συνεχή δημόσια συζήτηση και καθημερινό
προβληματισμό (Alsop, 2010; Newmann and Hopf, 2012). Από τις αμέτρητες τεχνολογικές
και ιατρικές εφαρμογές μέχρι τα περιβαλλοντικά και ενεργειακά φαινόμενα που σχετίζονται
με τα διάφορα μέρη του, το ΗΜ φάσμα δείχνει να απασχολεί και να διχάζει τόσο την ίδια
την κοινωνία συλλογικά όσο και τον ίδιο τον άνθρωπο σε ατομικό επίπεδο.
Από την δεκαετία του ‘80 μέχρι σήμερα, έχουν διεξαχθεί αρκετές έρευνες σχετικά με τις
ιδέες των μαθητών/τριών για το ορατό φως. Οι περισσότερες από αυτές επικεντρώνονται
στις εναλλακτικές αντιλήψεις μαθητών/τριών, φοιτητών/τριών και εκπαιδευτικών για την
φύση και την διάδοση του ορατού φωτός, τις ιδιότητές του και τον μηχανισμό της όρασης
(Feher and Meyer 1992; Fetherstonhaugh and Treagust 1992, Shapiro 1994a; Galili and
Hazan 2000; Viennot and de Hosson 2012; Galili, 2013). Όμως, ελάχιστες είναι οι έρευνες
που έχουν γίνει για τις ιδέες των μαθητών/τριών σχετικά με την ΗΜ ακτινοβολία. Οι
περισσότερες ασχολούνται κυρίως με τις ιδέες των μαθητών/τριών πάνω στην ιονίζουσα
ακτινοβολία (Alsop, 2001; Newmann and Hopf, 2013; Neumann, 2014), ενώ λίγες
εστιάζουν στις ιδέες των παιδιών για κάποια από τα μέρη της ΗΜ ακτινοβολίας π.χ.
υπέρυθρη, υπεριώδης και ακτίνες Χ (Rego and Peralta, 2006; Libarkin et al, 2011;
Neumann and Hopf, 2012).
Η παρούσα έρευνα ασχολείται στην ανίχνευση των ιδεών, των αντιλήψεων και των
προβληματισμών των μαθητών/τριών Λυκείου πάνω στην ΗΜ ακτινοβολία.
Η σχολική γνώση για την Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία
Το Α.Π. του μαθήματος της Φυσικής προβλέπει τις εξής θεματικές ενότητες:
Στο Λύκειο η Η/Μ ακτινοβολία διδάσκεται μόνον στη Γ’ Λυκείου, για μεν τη Γενική Παιδεία
στην Θεματική Ενότητα (ΘΕ) 1: Φως στην ΘΕ 2: Ατομικά Φαινόμενα, , στην ΘΕ
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3:Πυρηνικά Φαινόμενα, για δε τη Θετική Κατεύθυνση στην ΘΕ 2: Κύματα (To ΠΣ
καθορίστηκε από την πράξη 24/08-07-2013 Δ.Σ).
Πίνακας 1 : Διδακτέα ύλη Φυσικής Γ’ Λυκείου που σχετίζεται με την ακτινοβολία.
Γενικής Παιδείας

1.
2.
3.
4.

1.1 Φύση του φωτός
1.4 Υπεριώδης και Υπέρυθρη ακτινοβολία
2.4 ακτίνες Χ
3.3 ακτινοβολία γ

Κατεύθυνσης

1.
2.

2.6, 2.7 ΗΜ κύματα, μετάδοση, σήματα κτλ.
2.8 φάσμα ΗΜ ακτινοβολίας

Μεθοδολογία έρευνας
Η παρούσα εργασία αποτελεί ένα τμήμα μιας μεγαλύτερης έρευνας που έχει ως στόχο την
διερεύνηση των αντιλήψεων των μαθητών/τριών πάνω στην ΗΜ ακτινοβολία, το ΗΜ
φάσμα και τα μέρη του.
Το ερευνητικό ερώτημα που διερευνά η παρούσα εργασία είναι:
Ποιες είναι οι ιδέες των Ελλήνων μαθητών/τριών Λυκείου για την ΗΜ ακτινοβολία;
Το δείγμα της κυρίως έρευνας αποτελείται από 400 μαθητές/τριες της Β’ και Γ’ τάξης επτά
(7) Λυκείων που ανήκουν σε περιοχές της Αττικής και του Ηρακλείου Κρήτης με
διαφορετικό κοινωνικοοικονομικό επίπεδο (βολική δειγματοληψία).
Η έρευνα διεξήχθη από τον Μάρτιο έως τον Μάιο του 2014.
Το εργαλείο της έρευνας είναι ερωτηματολόγιο που αποτελείται από ανοικτού και κλειστού
τύπου ερωτήσεις. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται οι πέντε από αυτές που
εστιάζουν στις ιδέες των μαθητών για την ΗΜ ακτινοβολία (η μία είναι κλειστού τύπου με
ανοικτή αιτιολόγηση και οι τέσσερις ανοικτού τύπου).
Ανάλυση δεδομένων
Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έγινε με ποσοτικό τρόπο για τις κλειστού τύπου και με
ανάλυση περιεχομένου για τις ανοικτού τύπου ερωτήσεις. Στην ανάλυση περιεχομένου οι
απαντήσεις των μαθητών/τριών συστηματοποιήθηκαν σε βασικές κατηγορίες (Bell, 1997;
Cohen and Manion, 1980). Στην κλειστού-ανοικτού τύπου ερώτηση έγινε μια στατιστική
ανάλυση που όμως είχε πάλι καταγραφή βασικών θεμάτων, λόγω και της ανοικτής
απάντησης που είχαν την δυνατότητα να δώσουν οι μαθητές/τριες.
Αποτελέσματα
Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι μαθητές/τριες έχουν καταρχήν μια ασαφή εικόνα του τι
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είναι ΗΜ ακτινοβολία. Κυρίως οι μαθητές/τριες της Γ’ Λυκείου χρησιμοποιούν για να
επεξηγήσουν την ακτινοβολία όρους όπως “κύμα”, “ενέργεια” και “ακτίνα” σχηματικά και
στερεοτυπικά, χωρίς να συνειδητοποιούν τη σημασία τους (πίνακας 2). Οι μαθητές της Β’
Λυκείου περισσότερο χρησιμοποιούν από τους τρεις όρους αυτόν της «ακτίνας» και πάλι
δεν είναι σε θέση όμως να τον εξηγήσουν και στρέφονται σε πιο απλουστευμένους όρους
όπως αυτόν της «ηλιαχτίδας (που την βλέπουμε)».
Η ποιοτική ανάλυση των ερωτήσεων ανέδειξε μερικά βασικά θέματα τα οποία
παρουσιάζονται στον πίνακα 2.
Πίνακας 2 : Ιδέες των μαθητών/τριών για την ΗΜ ακτινοβολία.
Οι μαθητές:

Ενδεικτικές απαντήσεις μαθητών

1.

Αναφέρονται στην ακτινοβολία με
όρους όπως «ενέργεια»,
«ακτίνες», «κύματα» όταν όμως
τους ζητείται να επεξηγήσουν
τους όρους αυτούς, δείχνουν να
μην αντιλαμβάνονται την σημασία
τους.

«Όταν λέμε ακτινοβολία εννοούμε
δηλαδή ακτίνες από διάφορες πηγές
που μπορεί να μας κάνουν καλό ή
κακό».
«Δηλαδή (η ακτινοβολία) είναι μια
ενέργεια η οποία σε μεγάλη
ποσότητα προκαλεί δυσλειτουργίες
ακόμη και καρκίνο.»
«Η ακτινοβολία είναι δηλαδή σας
κάτι που αιωρείται στον αέρα και δεν
φαίνεται.»
«Η ακτινοβολία είναι κάτι που έχει
τεράστια δύναμη και προκαλεί
σοβαρά προβλήματα» .

2.

Ταυτίζουν την ακτινοβολία με τις
πηγές της, όπου ως πηγές
αντιλαμβάνονται σε ένα μεγάλο
ποσοστό τις διάφορες
τεχνολογικές συσκευές και σε
μικρότερο ποσοστό τον Ήλιο.

36%

45%

3.

Ταυτίζουν την ακτινοβολία με τα
αποτελέσματά της (κυρίως
αρνητικά) για τον άνθρωπο και το
περιβάλλον.

75%

60%

4.

Ταυτίζουν την ακτινοβολία με την
ραδιενέργεια.

«Ακτινοβολία είναι κύματα που
έχουν τα κινητά ή όποιες άλλες
συσκευές»
«Όταν ακούω ακτινοβολία
σκέφτομαι συσκευές που
χρησιμοποιούμε καθημερινά, όπως
κινητά φούρνος μικροκυμάτων κτλ.
όμως υπάρχει και ο ήλιος»
«Για μένα ακτινοβολία σημαίνει
επιβάρυνση της ανθρώπινης υγείας
και του περιβάλλοντος»
«η ακτινοβολία μπορεί να σε αλλάξει
ή να σε σκοτώσει»
«μας επηρεάζει άμεσα»
«Η λέξη ακτινοβολία στο μυαλό μου
αντιστοιχεί με την ραδιενέργεια»

32%

25%

5.

Θεωρούν ότι η ακτινοβολία είναι
κάτι αρνητικό έως και
θανατηφόρο.

«Η ακτινοβολία έχει αρνητικές
συνέπειες τόσο στον άνθρωπο όσο
και στο περιβάλλον, χαρακτηριστικό
παράδειγμα αποτελεί η αύξηση
κρουσμάτων ασθενειών όπως ο
καρκίνος.»

60%

70%
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Β
Γ
Λυκείου Λυκείου
30%
75%

6.

Θεωρούν ότι η ανθρώπινη
παρέμβαση μέσω της
τεχνολογίας έχει αυξήσει την
ακτινοβολία και την έχει κάνει πιο
επικίνδυνη (βλέπε και πίνακα 3).

6.

Δείχνουν να επηρεάζονται τόσο
από τα ΜΜΕ όσο και από το
κοινωνικό και οικογενειακό
περιβάλλον στην διαμόρφωση
των απόψεων τους για την
ακτινοβολία.

«Η ακτινοβολία υπήρχε από τότε
που δημιουργήθηκε ο πλανήτης,
απλά ο άνθρωπος με την τεχνολογία
την έκανε πιο επικίνδυνη. Η
ακτινοβολία υπάρχει σε ένα
συγκεκριμένο και ευνοϊκό βαθμό για
το οικοσύστημα. Όμως ο άνθρωπος
με την δράση του αλλάζει το ρόλο
της και την κάνει επικίνδυνη.»
«Αρχικά υπήρχε φυσική ακτινοβολία
αλλά η ανθρώπινη παρέμβαση και
τεχνολογία διαρκώς ενισχύει τις
κακές της συνέπειες»
«Η λέξη ακτινοβολία μου προκαλεί
ένα άσχημο συναίσθημα διότι
καθημερινά ακούμε αδιάκοπα για τις
αρνητικές επιπτώσεις που ασκεί
στην ζωή και στο περιβάλλον μας.»

27%

42%

25%

20%

Οι περισσότεροι/ες μαθητές/τριες ταυτίζουν τον όρο «ακτινοβολία»: (α) με τις πηγές της,
όπου ως πηγές αντιλαμβάνονται σε ένα μεγάλο ποσοστό τις διάφορες

τεχνολογικές

συσκευές και σε μικρότερο ποσοστό τον Ήλιο. (β) με τα αποτελέσματά της (κυρίως
αρνητικά) για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. (γ) με τη ραδιενέργεια, κάτι το οποίο δεν
ξενίζει αν αναλογιστούμε ότι η επιστήμη πολλές φορές ταυτοποιεί τους δύο όρους παρότι
έχουν διαφορετική σημασία και το βιβλίο της Γ’ Λυκείου Γενικής Παιδείας συχνά εμπλέκει
τους δύο όρους (π.χ. στο κεφάλαιο Εφαρμογές και κίνδυνοι της ραδιενέργειας δίνει ως
υπότιτλο «Βλάβες από ακτινοβολία» εννοώντας την πυρηνική ακτινοβολία και την
ακτινοβολία γ και όχι γενικά την ΗΜ ακτινοβολία).
Όπως προκύπτει από τον πίνακα 2, οι απαντήσεις των μαθητών/τριών της Γ’ Λυκείου δεν
διαφοροποιούνται σημαντικά από αυτές των μαθητών/τριών της Β’ Λυκείου, παρά το
γεγονός ότι οι πρώτοι έχουν διδαχθεί σχετικά με την Η/Μ ακτινοβολία (πίνακας 1).Οι
διαφοροποιήσεις που εμφανίζουν οι μαθητές/τριες της Γ᾽Λυκείου σε σχέση με τους
μαθητές/τριες της Β’ Λυκείου εντοπίζονται σε δύο σημεία: Πρώτον, χρησιμοποιούν
επιστημονικούς όρους όταν προσπαθούν να μιλήσουν για την ΗΜ ακτινοβολία, π.χ.
χρησιμοποιούν συχνά τον όρο «ΗΜ κύματα» για να εξηγήσουν τι είναι ακτινοβολία και
αναγνωρίζουν έννοιες που σχετίζονται με αυτήν, όπως η συχνότητα (πίνακας 2). Παρόλα
αυτά, φαίνεται να επικαλούνται μόνο δηλωτικά την επιστημονική γνώση και να μην
μπορούν να την υποστηρίξουν με επιστημονικά επιχειρήματα. πχ. όταν τους ζητήθηκε να
εξηγήσουν με απλά λόγια πώς καταλάβαιναν την ακτινοβολία ως κύμα, απλά απαντούσαν
“το κύμα είναι ένα κύμα” χωρίς να είναι σε θέση να μπορούν να μιλήσουν για αυτό ή
προσπαθούσαν να το συσχετίσουν με τα μηχανικά κύματα “είναι ένα κύμα όπως αυτό της
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θάλασσας”.
Πίνακας 3: Ιδέες μαθητών για την προέλευση της ακτινοβολίας.
Προέλευση
ακτινοβολίας
Φυσική

Τεχνητή
(τεχνολογία,
άνθρωπος)
Μπορεί να
προέλθει και
από τεχνητές
και από
φυσικές
πηγές.

Ιδέες μαθητών/τριων

Ενδεικτικές απαντήσεις μαθητών

1.
Έχει φυσική προέλευση
αφού προέρχεται από τον ήλιο.
2.
Υπήρχε φυσικά αλλά η
ανθρώπινη παρέμβαση μέσω
της τεχνολογίας ενίσχυσαν τις
αρνητικές συνέπειες που έχει η
ακτινοβολία για τον άνθρωπο
και το περιβάλλον.
3.
Η τεχνολογία/άνθρωπος
την αύξησε.

«Πιστεύω ότι (η ακτινοβολία)
είναι κάτι φυσικό εφόσον
εκπέμπεται κι από τον ήλιο»
«Αρχικά η ακτινοβολία υπήρχε
αλλά η ανθρώπινη παρέμβαση
και τεχνολογία διαρκώς ενισχύει
τις κακές τις συνέπειες»
«(Η ακτινοβολία) έχει φυσική
προέλευση αλλά με την
παρέμβαση του ανθρώπου
μετατράπηκε σε βλαβερή από
αβλαβής που ήταν.»
«(Η ακτινοβολία) είναι κυρίως
φυσικής προέλευσης απλά ο
άνθρωπος την διεύρυνε»
«(Η ακτινοβολία) είναι ένα
καθαρό δημιούργημα του
ανθρώπου.»

Την δημιούργησε (την
ακτινοβολία) ο άνθρωπος μέσω
της τεχνολογίας.

«Υπάρχει και η τεχνητή
ακτινοβολία και η φυσική
πχ φυσική είναι η ακτινοβολία
του ήλιου και τεχνικές αυτές που
χρησιμοποιούνται από τις
διάφορες ηλεκτρικές συσκευές.»

Η ακτινοβολία έχει και φυσικές
και τεχνητές πηγές.

Β’
Τάξη
30%

Γ’
Τάξη
40%

29%

22%

29%

35%

Όπως προέκυψε από την ποιοτική ανάλυση της ερώτησης για την προέλευση της
ακτινοβολίας (Πίνακας 3), αρκετοί μαθητές/τριες της Γ’ Τάξης ναι μεν απαντούν στην
κλειστού τύπου ερώτηση ότι η ΗΜ ακτινοβολία έχει φυσική προέλευση (από τον ήλιο ή
από την ατμόσφαιρα), αλλά όταν τους ζητείται να αιτιολογήσουν την απάντηση τους
«ενοχοποιούν» την ανθρώπινη παρέμβαση και την τεχνολογία για την αύξηση της και τις
αρνητικές συνέπειες που έχει στον άνθρωπο και το περιβάλλον (πίνακας 3). Στις
απαντήσεις τους φαίνεται ότι με την διαμεσολάβηση της τεχνολογίας, η ακτινοβολία γίνεται
επικίνδυνη για τον άνθρωπο και τον πλανήτη.

287

Πίνακας 4: Ιδέες για το κατά πόσο η ακτινοβολία είναι βλαβερή.

Βλαβερή

Ιδέες

Ενδεικτικές απαντήσεις μαθητών

Β΄
Γ’
Τάξη Τάξη

Η έκθεση σε ακτινοβολία
προκαλεί από προβλήματα
υγείας (μάτια, εγκέφαλος,
γεννητικά όργανα) μέχρι
σοβαρές ασθένειες και
καρκίνο (δέρματος και άλλες
μορφές).

«Προκαλεί (η ακτινοβολία)
καταστροφή κυττάρων εγκεφάλου
και καρκίνο.»
«Όταν εκτίθεται σε μεγάλη
ακτινοβολία προκαλεί προβλήματα
υγείας όπως προβλήματα
όρασης»
«(Η ακτινοβολία) είναι
μεταλλαξιογόνος παράγοντας που
προκαλεί διάφορες ασθένειες
όπως στειρότητα.»

41%

Αβλαβής

Εξαρτάται
από
διάφορους
παράγοντες.

37%

0%

1.
Ανάλογα με την
ποσότητα που δεχόμαστε.
2.
Ανάλογα με τον χρόνο
έκθεσης σε αυτή.
3.
Ανάλογα με το είδος
της ακτινοβολίας (μαθητές Γ’
Λυκείου).
4.
Ανάλογα με την
χρήση της (πχ. Η χρήση της
ακτινοβολία στην ιατρική
«βοηθάει για την ίαση
ασθενειών»).
5.
Όταν η ακτινοβολία
προέρχεται από φυσικές
πηγές (ήλιος) είναι αβλαβής
ενώ όταν είναι από τεχνητές
(κινητά, ηλ. συσκευές)
βλαβερή.

«Όσο περισσότερη ακτινοβολία
δεχόμαστε τόσο πιο επικίνδυνο
γίνεται για μας»
«Ανάλογα με το πόση ώρα
εκτίθεται κάποιος σε αυτή π.χ. το
καλοκαίρι αν καθόμαστε πολλή
ώρα στον ήλιο παθαίνουμε
μελάνωμα»
«Είναι επικίνδυνη (η ακτινοβολία)
αν μένει εκτεθειμένος σε αυτήν
αρκετή ώρα προκαλεί
προβλήματα. Η ακτινογραφία
διαρκεί ένα κλάσμα του
δευτερολέπτου για να αποφύγουμε
ακριβώς αυτό.»
«Η ακτινοβολία από τον ΗΥ είναι
βλαβερή ενώ αυτή που
χρησιμοποιείται για την
καταστροφή καρκινικών κυττάρων
κάνει καλό»
«Η ακτινοβολία από τον ήλιο δεν
είναι βλαβερή ενώ ας πούμε απο
το κινητό είναι»

54%

57%

Ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά στις απαντήσεις των παιδιών είναι ότι
αντιμετωπίζουν

την

ακτινοβολία

με

φόβο,

επιφυλακτικότητα

και

πολλές

φορές

εμφανίζονται τρομοκρατημένα για τις συνέπειές της (πίνακας 4). Λίγα παιδιά αναγνώρισαν
και θετικές χρήσεις της ακτινοβολίας (9% του συνόλου των μαθητών). Το 65% του
συνόλου των μαθητών/τριών αναφέρεται στην ακτινοβολία με όρους όπως “καρκινογόνα,
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θάνατος, αρρώστιες, κίνδυνος, μεταλλαξιογόνος παράγοντας, προβλήματα υγείας,
κακώσεις σώματος, τερατογενέσεις, μελάνωμα, στειρότητα” κτλ.
Τέλος, τα παιδιά φαίνεται να έχουν επηρεαστεί για τις βλαβερές συνέπειες της
ακτινοβολίας τόσο από το άμεσο οικογενειακό τους περιβάλλον όσο και από τα ΜΜΕ
(πίνακας 2 και 4) και αυτό το εκδηλώνουν με απαντήσεις όπως οι ακόλουθες:
“Ακούμε συνέχεια τους γονείς μας να φωνάζουν για το κινητό και την ακτινοβολία που
εκπέμπει όταν μιλάμε πολύ ώρα...”
“Στο μυαλό μου έρχεται η τηλεόραση και όσα ακούμε καθημερινά...”
Συμπεράσματα
Οι μαθητές/τριες φαίνεται ότι έχουν μια συγκεχυμένη εικόνα της ΗΜ ακτινοβολίας. Ακόμα
και οι μαθητές/τριες Γ’ Λυκείου που είχαν διδαχθεί το απαραίτητο επιστημονικό
περιεχόμενο, ως ένα βαθμό δεν είναι σε θέση να εξηγήσουν με σαφήνεια τι είναι ΗΜ
ακτινοβολία. Συνδέουν την ακτινοβολία με την τεχνολογία και δείχνουν να ενδιαφέρονται
περισσότερο για τις συνέπειές της στον ανθρώπινο οργανισμό και στο περιβάλλον.
Ελάχιστοι μαθητές/τριες αναγνωρίζουν ότι υπάρχουν ακτινοβολίες που δεν μας
επηρεάζουν και λίγοι είναι αυτοί/ες που θεωρούν ότι η ακτινοβολία μπορεί να έχει θετική
επίδραση στον άνθρωπο και το περιβάλλον. Γενικά μπορούμε να συμπεράνουμε ότι οι
μαθητές/τριες που τελειώνουν την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση φαίνεται να έχουν παγιώσει
μια πολύ αρνητική εικόνα της ακτινοβολίας, για τη διαμόρφωση της οποίας η Τεχνολογία
και ο άνθρωπος θεωρούνται βασικά υπεύθυνοι. Την αρνητική αυτή εικόνα, οι σχετικές
διδακτικές παρεμβάσεις στο σχολείο δεν φαίνεται ότι μπόρεσαν να αλλάξουν.
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Τα ντοκιμαντέρ ιστορίας των επιστημών ως φορέας δημόσιας εικόνας
των επιστημών
Δ. Πετάκος, Υπ. Διδάκτωρ ΕΚΠΑ
Το ντοκιμαντέρ «Γαλιλαίος, η Μάχη στην Αυγή της Σύγχρονης Επιστήμης» είναι μια
παραγωγή του Ιδρύματος Ευγενίδου και υλοποιήθηκε από τους επιστημονικούς
συνεργάτες της Διαδραστικής Έκθεσης Επιστήμης και Τεχνολογίας. Το εγχείρημα ξεκίνησε
πιλοτικά το 2011 με την παραγωγή του πρώτου ελληνικού ντοκιμαντέρ ιστορίας των
επιστημών, «Τρεις σπουδαίοι αστρονόμοι: Κοπέρνικος, Μπράχε, Κέπλερ». Το εγχείρημα
έλαβε θετικά σχόλια από κοινό και εκπαιδευτικούς και το Ίδρυμα προχώρησε και στην
επόμενη παραγωγή («Γαλιλαίος, η Μάχη στην Αυγή της Σύγχρονης Επιστήμης»).
Πρόκειται για το πρώτο ελληνικό docudrama ιστορίας των επιστημών, είναι δηλαδή ένα
δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ. Και τα δυο ντοκιμαντέρ διατίθενται δωρεάν στην επίσημη
σελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου και στα κανάλια του Ιδρύματος Ευγενίδου στο youtube
και στο vimeo. Το ντοκιμαντέρ για τον Γαλιλαίο έχει σταλεί προς αξιοποίηση σε σχολεία και
συνοδεύεται από ηλεκτρονικό βιβλίο και προτάσεις για την εκπαιδευτική αξιοποίηση του
υλικού.
Κάποιος μπορεί να αναρωτηθεί: Γιατί να κάνουμε ένα ντοκιμαντέρ για τον Γαλιλαίο; Τι
περαιτέρω μπορεί να ειπωθεί για μια από τις πιο πολυσυζητημένες και εμβληματικές
φυσιογνωμίες στην ιστορία της επιστήμης; Η απάντηση είναι σε τρεις αφηγηματικούς
στόχους που θέσαμε εξαρχής: (1) οι μύθοι στην ιστορία των επιστημών, (2) η μηουδετερότητα της επιστήμης και (3) η ενδεχομενικότητα της επιστήμης.
Αρχικά, όλοι είμαστε εξοικειωμένοι με μύθους, όπως ότι ο Αϊνστάιν ήταν κακός μαθητής,
ότι έπεσε ένα μήλο στο ιδιοφυές κεφάλι του Νεύτωνα και συνέλαβε τον νόμο της
παγκόσμιας έλξης, ότι ο Γαλιλαίος είπε
«και όμως κινείται» μετά την καταδίκη
του. Αναφορικά με το ντοκιμαντέρ, ένας
μύθος

που

ανασκευάζεται

είναι

η

στερεοτυπική αντίληψη ότι ο Γαλιλαίος, ο
οποίος εκπροσωπούσε την πλευρά της
επιστήμης, συγκρούστηκε άμεσα με την
Καθολική

Εκκλησία,

εκπροσωπούσε

το

η

στρατόπεδο

οποία
της

Ο Γαλιλαίος βαδίζει προς την ομολογία του

(Σκηνή από το ντοκιμαντέρ του Ιδρύματος Ευγενίδου «Γαλιλαίος,
Η Μάχη στην Αυγή της Σύγχρονης επιστήμης»)
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θρησκείας. Ο μύθος αυτός κατασκευάστηκε από την ιστοριογραφία παλαιότερων
δεκαετιών και καμία σχέση δεν έχει με τις προθέσεις των δρώντων υποκειμένων του 17ου
αιώνα. Ο Γαλιλαίος ήρθε σε ρήξη με τον λόγο της αριστοτελικής κοσμοαντίληψης και όχι με
τον λόγο της θρησκείας, γιατί σκοπός του ήταν να νομιμοποιήσει μια εναλλακτική γλώσσα
στη φυσική φιλοσοφία. Ήταν μια σύγκρουση συμφερόντων. Η επιστήμη αντλούσε μέχρι
πρόσφατα τη γοητεία της από την ηρωοποίηση των πρωταγωνιστών της και από τη
μυθική διάσταση που αποδιδόταν σε αυτούς και τις ανακαλύψεις τους. Αυτή η γοητεία έχει
καθιερωθεί μέσα από ντοκιμαντέρ, ταινίες, εκλαϊκευτικά εγχειρίδια και φυσικά την
εκπαίδευση. Ωστόσο, δεν είναι μια αθώα γοητεία αλλά μια πολιτική επιλογή. Η δυτική
επιστήμη, μέσω και της ηρωοποίησης των πρωταγωνιστών της, προσπάθησε και
κατάφερε να ηγεμονεύσει ιδεολογικά, πολιτισμικά και πολιτικά. Στο όνομα της
αντικειμενικότητας, της προόδου, του ενός και μόνου ορθού λόγου και της ορθότητας εξ’
αποκαλύψεως διεκδίκησε για λογαριασμό του κόσμου τη μια και μοναδική αναπαράσταση
της αλήθειας του κόσμου. Εδώ υπεισέρχεται και ο κομβικός ρόλος της ιστορίας των
επιστημών. Μέσα από την κατάρριψη μύθων και στερεοτύπων προσπαθούμε να
φωτίσουμε τις συνθήκες μέσα στις οποίες γεννήθηκαν οι άνθρωποι και οι ιδέες τους. Όσο
περισσότερο

διεισδύουμε

στο

περικείμενο

μιας

εποχής,

τόσο

περισσότερο

αντιλαμβανόμαστε ότι η γέννηση ιδεών δεν είναι αντικειμενική, ούτε αποτέλεσμα ιδιοφυΐας,
ούτε ένα δέον που προέκυψε μέσα από την προσπάθεια προόδου. Δεν είναι τίποτα από
αυτά, γιατί η επιστήμη δεν είναι μια ουδέτερη κατασκευή.
Σε αυτό το σημείο, υπεισέρχεται ο δεύτερος αφηγηματικός άξονας του ντοκιμαντέρ μας,
αυτός της μη-ουδετερότητας. Ο Γαλιλαίος ήταν αποτέλεσμα συγκεκριμένων διανοητικών
επιλογών, οι οποίες καθορίστηκαν σε έναν μεγάλο βαθμό από το διανοητικό περιβάλλον
του, από τα πανεπιστήμια και τον θεσμό της πατρωνίας. Ο λόγος του ήταν ένας λόγος
φορτισμένος με στρατηγικές πειθούς, διανοητικές δεσμεύσεις και πολιτικές σκοπιμότητες.
Ένα σημαντικό μέρος του πληθυσμού, μεταξύ των οποίων και επιστήμονες, θεωρεί ότι η
επιστήμη έχει μια απόλυτη αυτονομία από την κοινωνία, ότι είναι ουδέτερη. Μόλις, όμως,
αρχίσουμε να αναρωτιόμαστε για το πώς και γιατί συνέβησαν όσα συνέβησαν, θα έρθουμε
αντιμέτωποι με ένα σύνθετο διανοητικό πλέγμα. Κάθε φορά που ρίχνουμε τη ματιά μας σε
μια τοπικότητα (ένα μοναστήρι στην Αγγλία του 14ου αιώνα ή ένα πανεπιστήμιο στην Ιταλία
του 16ου αιώνα ή ένα εργαστήριο φυσικής στη Γαλλία του 19ου αιώνα), δεν διεισδύουμε
μόνο σε μια εποχή αλλά και σε ένα σύστημα αξιών, στους κοινωνικούς περιορισμούς των
διανοητών, στις πολιτικές τους επιλογές, στις προσωπικές τους ατζέντες και σε ένα
περιβάλλον που διαμορφώθηκε από διαμάχες και συναινέσεις. Όταν, μάλιστα, αρχίζουμε
και ακολουθούμε τους ταξιδιώτες διανοητές και τις διασταυρώσεις των ιδεών τους με άλλες
292

τοπικότητες,

τότε

είναι

που

αντιλαμβανόμαστε

ότι

οι

ιδέες

είναι

αποτέλεσμα

συνδιαμόρφωσης και δεν μένουν ποτέ ίδιες. Οι άνθρωποι είναι δοχεία που φέρουν ιδέες
και οι ιδέες είναι φορείς νοημάτων που δεν υπάρχουν ανεξάρτητα από τους ανθρώπους.
Οπότε, κάποιος μπορεί να αναρωτηθεί: Πού είναι η αλήθεια μέσα σε ένα τόσο σύνθετο
περιβάλλον; Γιατί μια άποψη επικρατεί μιας άλλης; Αν η απάντηση δεν είναι ότι η μια
άποψη είναι αληθής και η άλλη ψευδής, τότε ποια είναι τα κριτήρια επικράτησης της μιας
έναντι

της

άλλης;

Επομένως,

το

στερεότυπο ότι οι άνθρωποι δεν είναι
ουδέτεροι αλλά ότι η επιστήμη είναι,
μοιάζει να στηρίζεται σε σαθρά θεμέλια. Η
αλήθεια είναι σχετική με τον τόπο και τον
χρόνο εντός του οποίου οι διανοητές την
υποστηρίζουν. Η αλήθεια δεν έρχεται από
το πουθενά, γιατί πολύ απλά δεν μπορεί

Ο Γαλιλαίος κοιτάει μέσα από το τηλεσκόπιο

(Σκηνή από το ντοκιμαντέρ του Ιδρύματος Ευγενίδου
«Γαλιλαίος, Η Μάχη στην Αυγή της Σύγχρονης επιστήμης»)

να υπάρξει θέα από το πουθενά.

Σε αυτό το σημείο υπεισέρχεται ο τρίτος αφηγηματικός άξονας του ντοκιμαντέρ, η έννοια
της ενδεχομενικότητας. Ο Γαλιλαίος θα μπορούσε να έχει πει κάτι άλλο. Δεν δεσμευόταν
από κάποιου είδους αδιόρατο διανοητικό ντετερμινισμό, που θα τον οδηγούσε
αναπόφευκτα σε όσα διατύπωσε. Όπως η κοινωνία μας θα μπορούσε να είναι
διαφορετική, το ίδιο ισχύει για τον Γαλιλαίο και την επιστήμη. Όλα όσα έκανε και είπε ήταν
ενδεχομενικά και προέκυψαν μέσα από επιλογές, αξιολογήσεις, διαμάχες, κοινωνικές
συγκυρίες και πολιτικές μεθοδεύσεις. Άλλωστε, κάθε πολιτισμικό τεχνούργημα είναι
αποτέλεσμα πολύμορφων επιλογών και ετερόκλητων επιρροών από το περιβάλλον. Το
ίδιο συμβαίνει με την τεχνολογία αλλά και την τέχνη. Υπάρχει, όμως, μια αμηχανία από τον
κόσμο όταν διατυπώνονται ερωτήματα σχετικά με τον ενδεχομενικό χαρακτήρα της
επιστήμης, καθώς η επικρατούσα άποψη διαρκώς κραυγάζει ότι η επιστήμη είναι
διαχρονικά αντικειμενική και αληθής, ενώ η τέχνη είναι αποτέλεσμα της ιστορικότητάς της.
Ξεπερνάει τους στόχους της παρούσας εισήγησης μια τέτοια συγκριτική αποτίμηση,
ωστόσο

είναι

σημαντικό

να

επισημάνουμε

ξανά

ότι

ο

ορθολογισμός

και

η

αντικειμενικότητα, όπως συχνά οι άνθρωποι και οι πράξεις τους μας δείχνουν, δεν είναι
εγγενείς αξίες στην επιστήμη αλλά ιδεολογικές αξίες που οι άνθρωποι αποδίδουν στην
επιστήμη. Με άλλα λόγια, οι μηχανισμοί νομιμοποίησης της επιστήμης ως διανοητικού
επιτεύγματος, που φέρει την αλήθεια, αρκετές φορές είναι αποτέλεσμα της ρητορικής των
διανοητών και των προσωπικών τους επιδιώξεων και φιλοδοξιών. Επομένως, ο κριτικός
λόγος της ιστορίας των επιστημών προσπαθεί να ανασυγκροτήσει το παρελθόν
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διεισδύοντας στις ιστορικές συνθήκες, μέσα στις οποίες γεννήθηκαν οι διανοητές και οι
ιδέες τους. Ειδικά σήμερα, περισσότερο από ποτέ ενδεχομένως, οι ιστορικοί των
επιστημών οφείλουμε μέσα από τον δημόσιο λόγο μας, όπως το παρόν ντοκιμαντέρ, να
προσπαθούμε να αποκαλύπτουμε αυτές τις συνθήκες. Ο κριτικός λόγος οδηγεί στη
διαλεκτική και η διαλεκτική αποτελεί προνόμιο της δημοκρατίας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο,
η τυπική εκπαίδευση έχει έναν ιδιαίτερο και κομβικό ρόλο. Όπως προαναφέρθηκε στην
ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου υπάρχουν κάποιες προτάσεις για την εκπαιδευτική
αξιοποίηση του ντοκιμαντέρ οι οποίες έχουν γίνει από εκπαιδευτικούς. Θα θέλαμε οι
προτάσεις αυτές να επικαιροποιούνται και να εμπλουτίζονται διαρκώς και σε αυτό το
κομμάτι θα θέλαμε να έχουμε την συμβολή σας.
Θα ήθελα να κλείσω με δυο λόγια που αφορούν στους συντελεστές του εγχειρήματος. Η
αρχική ιδέα ανήκε στον διευθυντή της Έκθεσης, Βασίλη Παπακωνσταντίνου. Αφορμή είχαν
αποτελέσει αφηγήσεις ιστορίας επιστημών που πραγματοποιούνται μέχρι και σήμερα στον
χώρο της Διαδραστικής Έκθεσης. Τη σκηνοθεσία του ντοκιμαντέρ έκανε ο Πάνος Ανέστης,
ο οποίος πέρα από σκηνοθέτης είναι και ιστορικός των επιστημών. Το κείμενο και την
αφήγηση έκανα εγώ και την οργάνωση παραγωγής η διδάκτωρ Επικοινωνίας της
Επιστήμης και υπεύθυνη λειτουργίας της Διαδραστικής Έκθεσης Λήδα Αρνέλλου. Ο
συνάδελφος (φυσικός και υπ. Διδάκτωρ φιλοσοφίας της επιστήμης) Δημήτρης Κοιλάκος
έκανε την επιστημονική επιμέλεια του σεναρίου. Η πρώτη προβολή έγινε στο Ίδρυμα
Ευγενίδου τον Ιούλιο του 2013 και το ντοκιμαντέρ προλόγισε ο καθηγητής ιστορίας των
επιστημών του τμήματος Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης Κώστας
Γαβρόγλου. Κλείνοντας να τονίσω και πάλι ότι περιμένουμε τα σχόλια και τις προτάσεις
σας για την προσπάθεια αυτή.
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Ηλιακή ενέργεια και κτίρια στην προοπτική του 2030
Α. Σακκά, Φυσικός, MSc Περιβαλλοντολόγος
Ι. Τρυπαναγνωστόπουλος, Φυσικός, Καθηγητής Τμήματος Φυσικής, Παν/μιο Πατρών
Ενέργεια και κτιριακός τομέας
Ο κτιριακός τομέας στις ευρωπαϊκές χώρες είναι ο μεγαλύτερος καταναλωτής ενέργειας και
η μεγαλύτερη πηγή εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα καθώς ευθύνεται για το 40%
περίπου της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης και 40% των συνολικών εκπομπών
CO2. Δεδομένου και των πολύ αργών ρυθμών αντικατάστασης των παλαιών κτιρίων με
νέα, η κατανάλωση ενέργειας είναι ακόμα μεγαλύτερη. Από την άλλη, τα κτίρια διαθέτουν
υψηλό δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας και βασική προϋπόθεση για την ελαχιστοποίηση
των ενεργειακών τους αναγκών, και κατ’ επέκταση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων,
είναι η κατασκευή ή η ανακατασκευή τους με βάση τη βιοκλιματική αρχιτεκτονική. Πολλά
είναι τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας που μπορούν να εφαρμοστούν, τόσο στα
νέα κτίρια όσο και στα ήδη υπάρχοντα. Κάτω από αυτές τις συνθήκες (βιοκλιματικά νέα
κτίρια και ενεργειακές βελτιώσεις στα υφιστάμενα κτίρια) η εφαρμογή συστημάτων ΑΠΕ
αποκτά ουσιαστικό νόημα για την επίτευξη εξοικονόμησης ενέργειας ορυκτών καυσίμων
και περιορισμό των εκπομπών CO2. Εξάλλου η ΕΕ έχει θέσει ως στόχο από το 2020 και
μετά τα καινούρια κτίρια να είναι σχεδόν μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα
(nZEB), και για την υλοποίηση του στόχου αυτού είναι απολύτως αναγκαίος ο
βιοκλιματικός σχεδιασμός των κτιρίων και η εφαρμογή συστημάτων ΑΠΕ σε αυτά.
Η περίπτωση της Ελλάδας
Τα κτίρια είναι ο μεγαλύτερος καταναλωτής ενέργειας στην Ελλάδα, αφού από τις 250.000
GWh ανά έτος, που είναι η συνολική εθνική κατανάλωση ενέργειας, η κατανάλωση στον
κτιριακό

τομέα

είναι

100.000

GWh,

στις

μεταφορές

75.000

GWh

και

στον

παραγωγικό/αγροτικό τομέα άλλες 75.000 GWh [ΥΠΕΚΑ, 2012]. Ο κτιριακός όμως τομέας
είναι αρκετά σπάταλος και έχει μεγάλα περιθώρια εξοικονόμησης ενέργειας. Έτσι, σε ένα
σχέδιο μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων, απαραίτητη προϋπόθεση είναι
μια εκτεταμένη εξοικονόμηση ενέργειας σε όλες τις κατοικίες. Κάθε νοικοκυριό,
εφαρμόζοντας διάφορες παρεμβάσεις μπορεί να εξοικονομήσει από 15% έως και 20% της
ενεργειακής του κατανάλωσης σε θέρμανση και ψύξη χώρων και σε ηλεκτρισμό. Οι
παρεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων είναι η αντικατάσταση απλών
υαλοπινάκων με διπλούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες, βελτίωση θερμομόνωσης,
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βελτίωση μηχανολογικών εγκαταστάσεων θέρμανσης/ψύξης, χρήση ψυχρών βαφών,
αντικατάσταση ενεργοβόρων λαμπτήρων με χαμηλής κατανάλωσης κλπ. Η εφαρμογή
ακόμη και μερικών παρεμβάσεων, για να είναι το κόστος σχετικά χαμηλό (4.000 € -5.000 €
ανά νοικοκυριό), μπορεί να οδηγήσει σε εξοικονόμηση 15.000 GWh -20.000 GWh το έτος,
αν οι παρεμβάσεις εφαρμοστούν στο σύνολο των κτιρίων. Για τα θέματα αυτά, το
Εργαστήριο Ηλιακής Ενέργειας του Τμ. Φυσικής του Παν/μίου Πατρών έχει ερευνητική
δραστηριότητα με παρουσίαση εργασιών σε πολλά εθνικά και διεθνή συνέδρια (Μιχάλαινα
και

Τρυπαναγνωστόπουλος,

2006,

Τρυπαναγνωστόπουλος

κ.α.,

2010,

Tripanagnostopoulos et al., 2007, Tripanagnostopoulos and Sakka, 2010). Επίσης,
πρόσφατα παρουσιάστηκε και η Διπλωματική-Ερευνητική Εργασία της Α. Σακκά (2014),
όπου αναλύθηκαν εμπεριστατωμένα όλα αυτά τα θέματα.
Εφαρμογή ηλιακών θερμικών συστημάτων
Στην Ελλάδα, μόνο το 1/3 των νοικοκυριών (περί τα 1.200 000) έχουν ηλιακό θερμικό
σύστημα για ζεστό νερό χρήσης (ΖΝΧ) [ΕΒΗΕ, 2011]. Από τα υπόλοιπα νοικοκυριά (περί
τα 2.500.000), τα πιο πολλά χρησιμοποιούν ηλεκτρική ενέργεια και λιγότερα πετρέλαιο,
φυσικό αέριο, ξύλο ή άλλη ενεργειακή πηγή. Σε όλα αυτά τα σπίτια θα μπορούσε να
εφαρμοστεί ένα ηλιακό θερμικό σύστημα, αλλά πιθανόν στο 20% αυτών να μην μπορεί
λόγω μη κατάλληλης επιφάνειας, μόνιμης σκίασης του κτιρίου, ισχυρών οικονομικών
λόγων κλπ. Έτσι, στο 80% των νοικοκυριών που δεν έχουν ηλιακό θερμικό σύστημα (σε
2.000.000 σπίτια), προτείνεται η εγκατάσταση ηλιακού συλλέκτη επιφάνειας 3 m2 (μέση
συλλεκτική επιφάνεια). Έστω ότι η αποδιδόμενη θερμότητα των θερμικών ηλιακών
συλλεκτών για ΖΝΧ είναι κατά μέσον όρο 500 kWh/m2 το έτος. Επομένως, η εγκατάσταση
3 m2 σε 2.000.000 νοικοκυριά θα παρέχει θερμική ενέργεια 3.000 GWh/έτος. Αυτή η
ενέργεια αντιστοιχεί σε ηλεκτρική ενέργεια (αν θεωρηθεί ότι χρησιμοποιείται μόνο
ηλεκτρική ενέργεια για παραγωγή ΖΝΧ) και αποτελεί το 6% της ετήσιας κατανάλωσης
ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας (σύνολο 50.000 GWh). Επειδή όμως υπάρχουν και
νοικοκυριά που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο, βιομάζα ή πετρέλαιο για την κάλυψη των
αναγκών σε ΖΝΧ, αντί ηλεκτρισμού, τότε ας θεωρηθεί ότι η εξοικονόμηση ηλεκτρισμού
είναι λίγο μικρότερη και περί το 4%-5%.
Εφαρμογή φωτοβολταϊκών
Εκτιμάται ότι σε 2.000.000 νοικοκυριά υπάρχουν προϋποθέσεις (καλές συνθήκες ηλιασμού
και διαθέσιμη επιφάνεια 40 m2-50 m2) για την εγκατάσταση μιας μικρής μονάδας φβ ισχύος
περί τα 5 kW (δηλαδή συνολική εγκατάσταση 10.000 MW). Για αυτές τις προϋποθέσεις
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κατάλληλα κτίρια είναι οι μονοκατοικίες, διπλοκατοικίες και πολυκατοικίες μέχρι τέσσερις
ορόφους. Αν κάθε kW εγκατεστημένης ισχύος παρέχει 1500 kWh/έτος, η παραγόμενη
ηλεκτρική ενέργεια θα είναι 15.000 GWh/έτος, που είναι το 50% της ηλεκτρικής
κατανάλωσης του κτιριακού τομέα και 30% της συνολικής ηλεκτρικής κατανάλωσης της
χώρας, γεγονός που σημαίνει αντίστοιχο περιορισμό καύσης υδρογονανθράκων και
ρύπανσης του περιβάλλοντος. Σήμερα, το ηλεκτρικό δίκτυο δε μπορεί να απορροφήσει
αυτή την παραγόμενη ενέργεια και γι’ αυτό πρέπει να υπάρχουν μικρές αποθηκευτικές
μονάδες, ώστε το πλεόνασμα ενέργειας να παρέχεται πρωτευόντως στο κτίριο και
δευτερευόντως στο δίκτυο. Στην περίπτωση αυτή, το κόστος της φβ εγκατάστασης από
10.000 ευρώ τα 5 kW, θα ανέρχεται 15.000-20.000 ευρώ λόγω των πρόσθετων
μπαταριών.
Εφαρμογή βιομάζας και γεωθερμίας
Παράλληλα με αυτά, στις κατοικίες των αγροτικών και ημιαστικών περιοχών, που είναι
περίπου 1.000.000, οι ανάγκες σε θέρμανση θα μπορούσαν, εναλλακτικά του πετρελαίου,
να καλυφθούν με καυστήρες βιομάζας ή γεωθερμικές αντλίες θερμότητας. Αν αυτό το
μέτρο εφαρμοστεί στο 80% των αγροτικών και ημιαστικών νοικοκυριών, η εξοικονόμηση
ενέργειας εκτιμάται ότι θα είναι περίπου 10.000 GWh/έτος, που αντιστοιχεί στο 10% της
συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης του κτιριακού τομέα ή στο 4% της συνολικής εθνικής
κατανάλωσης ενέργειας.
Κόστος και χρόνος απόσβεσης των προτεινόμενων ενεργειακών παρεμβάσεων
Για την ενεργειακή βελτίωση των κτιρίων, το κόστος εκτιμάται περί τα 10 δις ευρώ και ο
χρόνος αποπληρωμής 8-10 χρόνια και το κόστος εγκατάστασης ηλιακών θερμικών
συστημάτων επιφάνειας 3 m2είναι περί τα 3 δις ευρώ, με χρόνο απόσβεσης 4-5 χρόνια.
Για την ευρεία εφαρμογή φβ στα 2 εκατ. κατοικίες, το κόστος θα είναι 30 δις ευρώ, με
χρόνο αποπληρωμής που φτάνει, με βάση τη σημερινή τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, τα
15 χρόνια. Τέλος, το κόστος για την εγκατάσταση καυστήρων βιομάζας και γεωθερμικών
αντλιών θερμότητας εκτιμάται περί τα 7 δις ευρώ, με χρόνο αποπληρωμής 8-10 χρόνια.
Συνολικά, το κόστος για τα παραπάνω μέτρα ενέργειας στον κτιριακό τομέα υπολογίζεται
στα 50 δις ευρώ. Ένα ρεαλιστικό σενάριο είναι να γίνει η εγκατάσταση των ηλιακών
θερμικών επιφάνειας 3 m2 ως το 2020 και η τοποθέτηση φβ σταδιακά ως το 2030. Έτσι τα
πρώτα 3-4 χρόνια δεν θα χρειάζονταν αποθηκευτικές μονάδες αφού το δίκτυο δύναται να
απορροφήσει την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια. Με τις προτάσεις αυτές (Σακκά, 2014),
μπορεί να καλυφθεί το 40% της σημερινής ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων ή το
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16%της εθνικής κατανάλωσης ενέργειας (40.000 GWh/έτος). Είναι φανερό, ότι για την
επίτευξη μιας αξιόλογης μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του κτιριακού τομέα
είναι απαραίτητη η λήψη πολλών μέτρων με αρκετά υψηλό κόστος, που χωρίς την
υποστήριξη από την πολιτεία φαίνεται αρκετά δύσκολο να πραγματοποιηθεί.
Σημαντικό ρόλο για την επίτευξη αυτών των στόχων θα έχει και η κατανόηση και αποδοχή
των δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας και χρήσης ΑΠΕ από την νέα γενιά. Οι νέοι έχουν
εξοικειωθεί αρκετά με τις νέες ηλεκτρονικές τεχνολογίες, αλλά πολύ λίγο με τις νέες
ενεργειακές και περιβαλλοντικές τεχνολογίες. Ένας τρόπος για εξοικείωση με τις
αειφορικές τεχνολογίες, είναι ο βιωματικός, μέσω της καθημερινής χρήσης τους στα
σχολεία και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η χρήση θερμικών ηλιακών συλλεκτών ΖΝΧ για
καθαριότητα και φωτοβολταϊκών για (έστω και περιορισμένη) κάλυψη ηλεκτρικών αναγκών
στα σχολεία (και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα), μπορεί να συμβάλει στην συνειδητοποίηση
της ανάγκης για την γενικότερη αξιοποίησή τους.
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Περιβαλλοντικός και Επιστημονικός Γραμματισμός των πολιτών. Η
περίπτωση της Υδροκίνησης στην άτυπη εκπαίδευση
Λ. Στυλιανού, Υπ. Διδάκτορας, Δασκάλα Msc, Υπεύθυνη του Κέντρου Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης Νάουσας
Ν. Κολιός, Δ/ντης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων
Α. Πλακίτση, Αναπλ. Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Εισαγωγή
Το προφίλ του σύγχρονου ενεργού και κριτικά σκεπτόμενου πολίτη απαιτεί την κατάκτηση
τρόπων επιλογής της κατάλληλης γνώσης και δεξιοτήτων ενίσχυσης της ατομικής και
συλλογικής κρίσης του. Η προοπτική αυτή αναδεικνύει τη σημασία του Επιστημονικού
Γραμματισμού ως κύριο χαρακτηριστικό του ενεργού πολίτη. Για τους Mille (2001) και
Shrum (2000) η εκπαίδευση των πολιτών για ζητήματα που αφορούν το τοπικό τους
περιβάλλον γίνεται με τη σύνδεση της Επιστήμης με άλλες πτυχές της κοινωνικής ζωής και
του πολιτισμού, όπως η τοπική ιστορία, η ηθική, η διακυβέρνηση, οι διαπροσωπικές
σχέσεις. Ο Περιβαλλοντικός Γραμματισμός με τη σειρά του επιτρέπει στους πολίτες να
κατανοήσουν γνωστικά το τοπικό περιβάλλον, να το ερμηνεύουν με τη συναισθηματική
νοημοσύνη, να συμμετάσχουν στην επίλυση προβλημάτων και στη λήψη αποφάσεων
σχετικά με τα ζητήματα που αφορούν στην υιοθέτηση αειφόρων καθημερινών πρακτικών,
ώστε να οδηγηθούν στην επιθυμητή αλλαγή συμπεριφορών (Roth, 1992).
Σύμφωνα με τη θεωρία της εγκαθιδρυμένης νόησης, η μάθηση αποτελεί μια
κοινωνικοπολιτισμική λειτουργία που συμβαίνει με την επικοινωνία και την αλληλεπίδραση
με άλλους ανθρώπους. Η μάθηση είναι αναπόσπαστο τμήμα των παραγωγικών
κοινωνικών πρακτικών. Άνθρωποι - με κοινό συμφέρον για ένα ζήτημα συνεργάζονται επί
μακρόν για να μοιραστούν ιδέες, να βρουν λύσεις, και να οικοδομήσουν καινοτομίες
(Lave και Wenger, 1991). Οι συμμετοχικές διαδικασίες είναι το κλειδί της συνεισφοράς της
Επιστήμης στη διαμόρφωση μιας δίκαιης κοινωνίας. Παράδειγμα, η αξιοποίηση των
εγκαταστάσεων υδροκίνησης για την παραγωγή ενέργειας στην περιοχή της Νάουσας, δεν
μπορεί να γίνει αντιληπτή ανεξάρτητα από το σύνολο των πράξεων που κάνουν οι
άνθρωποι

προκειμένου

να

πετύχουν

ένα

συγκεκριμένο

στόχο.

Η

σχέση

των

εμπλεκόμενων πολιτών με τις εγκαταστάσεις και το νερό του ποταμού διαμεσολαβείτε από
ένα σύνολο αναπαραστάσεων (Lee and Roth, 2003) όπως εικόνες, χάρτες, κείμενα,
παραδόσεις, ιστορικές μνήμες, κανόνες εργασίας, επαγγελματικής ειδίκευσης κλπ.
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Η παρούσα εργασία σκοπό έχει να παρουσιάσει τις δράσεις και δραστηριότητες που
αναπτύχθηκαν στην περιοχή της Νάουσας με σκοπό τον Επιστημονικό και Περιβαλλοντικό
Γραμματισμό των πολιτών στο ζήτημα της αξιοποίησης της

Υδροκίνησης – μορφή

παραγωγής καθαρής ενέργειας με την αξιοποίηση του νερού - προς όφελος της τοπικής
κοινωνίας. Η αναπαράσταση της έννοιας έγινε επιστημονικά, οικολογικά, ιστορικά,
καλλιτεχνικά, οικονομικά και σε σχέση με τις καθημερινές πρακτικές των πολιτών.
Περίπτωση μελέτης - Η Υδροκίνηση
Η μελέτη της Υδροκίνησης αντιμετωπίστηκε ως μια ευκαιρία σύνδεσης της Επιστήμης και
της Τεχνολογίας με την καθημερινή ζωή της τοπικής κοινωνίας. Η συναισθηματική
εμπλοκή των εκπαιδευομένων ήταν δεδομένη καθώς οι δραστηριότητες αφορούν οικείο
περιβάλλον και μπορούσαν να εφαρμόσουν τη μάθησή τους σε πραγματικές συνθήκες.
Όταν οι εκπαιδευόμενοι ερμηνεύσουν και κατανοήσουν τη σχέση του φυσικού
περιβάλλοντος με την πορεία και εξέλιξη των κοινωνιών τους εκδηλώνουν σεβασμό και
ενδιαφέρον για τη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά του τόπου τους και λειτουργούν ως
«αγγελιαφόροι» στις τοπικές κοινωνίες ενημερώνοντας τες (Στυλιανού, 2013β).
Η πόλη της Νάουσας στήριξε την βιομηχανική της ανάπτυξη, στην αξιοποίηση της
μηχανικής ενέργειας των υδατοπτώσεων. Η αποβιομηχάνιση οδήγησε στην εγκατάλειψη
των εγκαταστάσεων και στον οικονομικό μαρασμό. Το 2012 η Ε.Ε. χρηματοδότησε την
αξιοποίηση

εγκαταστάσεων αυτού του τύπου (πρόγραμμα RESTOR) με σκοπό τη

λειτουργική αποκατάσταση υπαρχουσών υδροκίνητων μονάδων για την παραγωγή
υδροηλεκτρικής ενέργειας.

Η Νάουσα αποτέλεσε ιδανική περίπτωση αξιοποίησης του

έργου. Η υλοποίηση του έργου περιλάμβανε και δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης
και

διάχυσης

των

αποτελεσμάτων

οι

οποίες

υλοποιήθηκαν

από

το

Κέντρο

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νάουσας. Οι δράσεις που αναπτύχθηκαν περιλάμβαναν
συζητήσεις πολιτών με ειδικούς επιστήμονες μηχανικούς υδρολογίας, μηχανολόγους,
νομικούς, βιωματικές δράσεις στο πεδίο, αξιοποίηση ντόπιων καλλιτεχνών για την
υλοποίηση δράσεων ζωγραφικής, μουσικών εκδηλώσεων, δραματοποιήσεων, street art
κ.ά., ώστε να προσελκύσουν περισσότερους πολίτες, το πρόγραμμα να βρει υποστηρικτές
και να διαμορφώσει τη συλλογική συνείδηση υπέρ της αναγκαιότητας αξιοποίησης του
φυσικού πλούτου και της πολιτιστικής κληρονομιάς με αειφορικό τρόπο.
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Οι ΦΕ στην υπηρεσία του Επιστημονικού και Περιβαλλοντικού Γραμματισμού των
πολιτών. Οι δράσεις και δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν
Ο κύριος σκοπός των δράσεων που υλοποιήθηκαν ήταν να παρακινήσει τους πολίτες να
ενδιαφερθούν και να συμμετάσχουν σ’ ένα ανοιχτό, δημόσιο διάλογο για την υδροκίνηση
ως μέσο βιώσιμης ανάπτυξης. Επιπλέον στόχευαν να φέρουν την Επιστήμη (στην
περίπτωση οικολογία, υδρολογία, υδρομηχανική, φυσική) στην καθημερινή ζωή για να
γίνει συζήτηση σχετικά με την αξιοποίηση των υπαρχουσών δομών υδροκίνησης.
Για την επίτευξη των παραπάνω διευθετήθηκαν ζητήματα που αφορούσαν τον τόπο (πεδίο
υλοποίησης των δραστηριοτήτων), τον τρόπο (οι ομιλητές, εκπαιδευτές, τα θέματα, το
είδος των δραστηριοτήτων, υλικά, κείμενα, εργαλεία), το γιατί (πλαίσιο ανάπτυξης των
προτάσεων) καθώς και ζητήματα σύνδεσης της υδροκίνησης με τα οικολογικά
χαρακτηριστικά του ποταμού, την κουλτούρα του τόπου, τα ιστορικά αφηγήματα της
τοπικής κοινωνίας.
Το πεδίο που επιλέξαμε ήταν το βιομηχανικό μονοπάτι της Νάουσας που ξεδιπλώνεται
παράλληλα με το ποτάμι. Ο τόπος είναι πλούσιος σε ιστορικές και συλλογικές μνήμες,
καθώς εκεί διαμορφώθηκε η σύγχρονη οικονομική, κοινωνική και ιστορική πορεία της
πόλης, μεταμορφώθηκε σ’ ένα σύστημα συμβόλων που διαμεσολάβησε το μήνυμα στους
συμμετέχοντες. Στην είσοδο ενός αναπαλαιωμένου νερόμυλου φωτογραφικό υλικό
παρουσίαζε τη λειτουργία του νερόμυλου και ένας μηχανικός εξηγούσε τον τρόπο κίνησης
της μυλόπετρας που άλεθε τον καρπό. Οι συμμετέχοντες δοκίμαζαν λιχουδιές με μαύρο
ταχίνι

μιας

και

ο

μύλος

άλεθε

σουσάμι.

Σε

μονάδα

κλωστοϋφαντουργίας

πραγματοποιήθηκε συζήτηση – στρογγυλό τραπέζι με θέμα τις δυνατότητες ανάπτυξης της
πόλης μέσω της αξιοποίησης των εγκαταστάσεων υδροκίνησης. Σε άλλο σημείο τοπικοί
καλλιτέχνες έδιναν οδηγίες κατασκευής φτερωτών, ενώ άλλοι ζωγράφιζαν σε χαρτί του
μέτρου. Ένας μηχανικός οργάνωνε μικρές ξεναγήσεις στα υπόγεια τούνελ με τις τεράστιες
σωληνώσεις που μετέφεραν το νερό στις τουρμπίνες κίνησης, επιπλέον οι συμμετέχοντες
είχαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν βιωματικά τη λειτουργία μιας τουρμπίνας. Οι
εκπαιδευτικοί του ΚΠΕ διέθεταν ενημερωτικά φυλλάδια για την σημασία των ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας και την αειφορική αξιοποίηση τους. Ο σύλλογος ψαράδων εξηγούσε την
αναγκαιότητα διατήρησης της καθαρότητας του ποταμού για την επιβίωση της ενδημικής
κίτρινης πέστροφας ενώ γεωπόνοι παρουσίαζαν τα φυτά που συναντάμε αριστερά και
δεξιά της κοίτης του ποταμού.
Με τον τρόπο αυτό αξιοποιήθηκε το τοπίο ως πλαίσιο σύνδεσης της Επιστήμης με τις
αφηγήσεις την κοινότητας. Το τοπίο που ως παράγοντας μάθησης, συχνά υποβαθμίζεται
στην εκπαίδευση των ΦΕ, κυριάρχησε στην εκπαιδευτική διαδικασία. Παρόλο που η
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Επιστήμη συνεχίζει να θεωρείται ουδέτερη αξιών τη συναντήσαμε στις αξιακά φορτισμένες
τοπικές αφηγήσεις και ενσωματωμένη στις εμπειρίες των ανθρώπων.
Μέσα από την ποικιλία των δράσεων επιστημονικοί όροι, όπως υδραυλική μηχανική,
συνδέθηκαν με πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές και ιστορικές συζητήσεις, με αποτέλεσμα
ένα μεικτό λόγο που περιέχει επιστημονική συνάφεια αλλά και στοιχεία μεγάλης αξίας της
τοπικής κουλτούρας (Irwin, Dale και Smith, 1996). Όλα τα στοιχεία διαμεσολάβησαν για να
φέρουν την Επιστήμη κοντά στον πολίτη: ιστορικές αφηγήσεις, οικονομικά συμφέροντα,
περιβαλλοντικά και διοικητικά προβλήματα. Η Επιστήμη αναμείχθηκε και μεσολάβησε με
τις προσωπικές σχέσεις και τα διαφορετικά επαγγέλματα, χόμπι, τρόπους ζωής της
τοπικής κοινωνίας και ήρθε σε αντίθεση με το συνήθη ηγεμονικό λόγο που κυριαρχεί στις
διδακτικές προσεγγίσεις της Επιστήμη στην τυπική εκπαίδευση.
Συζήτηση
Στη μελέτη περίπτωσης που παρουσιάσαμε η Επιστήμη είναι ξεκάθαρα τοποθετημένη
κοινωνικά ενώ η εκπαίδευση στις ΦΕ έχει πολιτικό και κοινωνικό υπόβαθρο.
Χρησιμοποιώντας το φυσικό χώρο ως πλαίσιο ένταξης η Επιστήμη ενσωματώθηκε στη
συλλογική μνήμη, με το τοπίο να μεσολαβήσει τις εμπειρίες των ανθρώπων.
Η κατανόηση της έννοιας της υδροκίνησης έγινε με τη μίξη επιστημονικών και άλλων
τρόπων (ιστορικών, πολιτιστικών, καλλιτεχνικών) σχετικών με την καθημερινότητα των
πολιτών
Η επαφή και επικοινωνία των ανθρώπων που εμπλέκονται στο θέμα της υδροκίνησης
ήταν ουσιαστική. Οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να συζητήσουν θέματα με άλλους
και να εμπλακούν σε συζητήσεις για το θέμα που τους ενδιέφερε. Μια πρόταση διαμετρικά
αντίθετη με τις συζητήσεις που γίνονται σε μια κλειστή ημερίδα ή μέσα στην τάξη, των
οποίων η έκβαση σπάνια επηρεάζει το αντικείμενο μελέτης, συμβάλλει όμως στην
αξιολόγηση της απόδοσης των μαθητών.
Η κατάκτηση ή ενίσχυση του Επιστημονικού Γραμματισμού των πολιτών έγινε με τη
σύνδεση των θεμάτων των ΦΕ με τη καθημερινή ζωή τους. Τέλος ο επιστημονικός λόγος
ήταν τοποθετημένος ηθικά και πολιτικά: εκ των προτέρων ήταν γνωστό πως ο στόχος της
δράσης ήταν προς όφελος της κοινωνίας μεν προστατεύοντας τη βιοποικιλότητα του
ποταμού και την ταυτότητα του πεδίου δε (Στυλιανού, 2013α).
Συμπεράσματα
Η δράση ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας για την αξιοποίηση των υδροκίνητων
εγκαταστάσεων στη Νάουσα στόχευε στην οικοδόμηση μιας διαφορετικής αντίληψης για
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την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών προς όφελος του συνόλου. Η παροχή της
επιστημονικής γνώσης ήταν πλήρως προσαρμοσμένη στα ενδιαφέροντα και τις ανησυχίες
της τοπικής κοινωνίας. Αν συγκρίνουμε τον τρόπο υλοποίησης της προσπάθειας
ενημέρωσης με την παλιά διδακτική πρακτική της από καθέδρας παρουσίασης της
γνώσης, διαπιστώνουμε ότι μέσω της συμμετοχικής διαδικασίας γίνονται οι συμμετέχοντες
επιστημονικά εγγράμματοι με τρόπο που θεωρείται έντιμος ηθικά. Συνολικά αξιοποιήθηκαν
παλιές πρακτικές της διδακτικής των ΦΕ σε συνδυασμό με νέες προσεγγίσεις παρέχοντας
έτσι το αναγκαίο πλαίσιο στήριξης του Επιστημονικού Γραμματισμού των πολιτών. Τα
ερωτήματα που προέκυψαν αφορούσαν στο αν μπορούν να αξιοποιηθούν παλιές
πρακτικές που υποστηρίζουν την ουδέτερη αξιών, ηθικής, κλπ, Επιστήμη; Στην
περίπτωση που το target group στο οποίο απευθύνεται η δράση επιθυμεί μια
παραδοσιακή προσέγγιση για να πειστεί, τότε θα πρέπει να προσαρμόζονται οι
εκπαιδευτικές προτάσεις με σκοπό την κατάκτηση του επιθυμητού στόχου;
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Ένα εργαστήριο για τη δημιουργία ψηφιακών αφηγήσεων slowmation για
τις φυσικές επιστήμες
Φ. Σέρογλου, Ερευνητική ομάδα ΑΤΛΑΣ, ΠΤΔΕ, ΑΠ Θεσσαλονίκης
A. Λέτσι, Ερευνητική ομάδα ΑΤΛΑΣ, ΠΤΔΕ, ΑΠ Θεσσαλονίκης
Ε. Γέντζη, Ερευνητική ομάδα ΑΤΛΑΣ, ΠΤΔΕ, ΑΠ Θεσσαλονίκης
Τι είναι μια ψηφιακή αφήγηση;
Η ψηφιακή αφήγηση με την τεχνική του slowmation είναι μια απλοποιημένη μορφή αργού
animation που συντίθεται από εικόνα, ήχο και βίντεο. Η παραγωγή μια ψηφιακής αφήγησης
προϋποθέτει τη δημιουργία ενός σεναρίου, τη κατασκευή των ηρώων, τη διαμόρφωση των
σκηνικών και την επιλογή και ηχογράφηση των διαλόγων και της μουσικής. Για τη σύνθεσή
της χρειάζεται να στήνονται καρέ καρέ οι σκηνές της ιστορίας και να φωτογραφίζονται με
συχνότητα 2 φωτογραφίες ανά δευτερόλεπτο ώστε να υπάρχει μια φυσική ροή μεταξύ της
κίνησης των ηρώων και της μεταφοράς των σκηνικών της αφήγησης.
Γιατί να δημιουργήσω μια ψηφιακή αφήγηση για τη διδασκαλία των φυσικών
επιστημών;
Η αφήγηση μιας ιστορίας που εμπλέκει έννοιες από τις φυσικές επιστήμες αποτελεί ένα
σημαντικό διδακτικό εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών καθώς μπορεί να ζωντανέψει τις
έννοιες και τα φαινόμενα των φυσικών επιστημών δίνοντας σε αυτά μορφή, ήχο και νόημα. Η
διαδικασία αυτή αποσκοπεί τόσο στην κατανόηση αφηρημένων εννοιών των φυσικών
επιστημών όσο και στην προβολή των τρόπων που τα άτομα αντιλαμβάνονται τον κόσμο
γύρω τους αφού η ταινία που παράγεται αποτελεί μια καταγραφή των όσων έχουν κατακτήσει
(Houghton & Willows 1987; Newby, 2009; Keast et al., 2010; Piliouras et al., 2011; Γέντζη,
2014).
Σε επίπεδο τάξης τα παιδιά δημιουργώντας μια ψηφιακή αφήγηση μπορούν και επιλέγουν
θέματα που τους ενδιαφέρουν, αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και συνδιαμορφώνουν τη
διδασκαλία με τους εκπαιδευτικούς, καλλιεργούν γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και αξίες και
τέλος, διαχέουν ό,τι αποκόμισαν ενημερώνοντας τους οικείους και τους συμπολίτες τους. Με
άλλα λόγια, τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να εργάζονται ομαδικά, να συζητούν και να λύνουν
τις απορίες τους για τις φυσικές έννοιες που παρουσιάζουν στις ταινίες τους, να μαθαίνουν με
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έναν ευχάριστο και αποτελεσματικό τρόπο χρησιμοποιώντας υλικά και καταστάσεις με τα
οποία είναι εξοικειωμένα όπως παιχνίδια, πλαστελίνες, ζωγραφιές, φωτογραφίες κ.ά.
(Ramey-Gassert, 1997; Kress et al., 2001; Gerber et al., 2001; Hoban et al., 2007; Seroglou
et al., 2008; Brown, 2011; Γέντζη, 2014;).
Πώς θα φτιάξω μια ψηφιακή αφήγηση με την τεχνική του slowmation;
Για την παραγωγή μιας ταινίας με την τεχνική slowmation απαιτείται απλά ένας ηλεκτρονικός
υπολογιστής με ενσωματωμένο ένα πρόγραμμα που να παίζει ταινίες στη σειρά, όπως για
παράδειγμα το Windows Live Movie Maker (το πρόγραμμα αυτό υπάρχει σε όλους τους
υπολογιστές). Επιπλέον, χρειάζεται μια συσκευή για τη λήψη των φωτογραφιών και την
ηχογράφηση των ήχων της ταινίας (είτε κινητό είτε ψηφιακή φωτογραφική μηχανή). Ενώ για
τη δημιουργία των σκηνικών και των ηρώων χρησιμοποιούνται απλά υλικά που μπορεί να
υπάρχουν σε μια αίθουσα διδασκαλίας του Δημοτικού Σχολείου, όπως πλαστελίνες, χαρτόνια,
μπογιές κ.α. (Γέντζη, 2014).
Στάδια ενός εργαστηρίου ψηφιακών αφηγήσεων για τις φυσικές επιστήμες
Μέσα στο εργαστήριο αυτό θα δημιουργήσουμε μια ψηφιακή αφήγηση ακολουθώντας κάποια
βήματα με σκοπό οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες να μάθουν τη διαδικασία
σχεδιασμού και παραγωγής μιας ψηφιακής αφήγησης με την τεχνική του slowmation (Εικόνα
1). Αυτά τα βήματα είναι τα εξής:
Βήμα 1: Αρχικά, μιλάμε για την σημασία της αφήγησης και την ανάγκη των εννοιών των
φυσικών επιστημών να μετασχηματίζονται μέσα σε ένα ευχάριστο, οικείο και δημιουργικό
περιβάλλον και προβάλλουμε αντίστοιχα έργα μελλοντικών εκπαιδευτικών και παιδιών.
Βήμα 2: Επιλέγουμε την έννοια ή τις έννοιες των φυσικών επιστημών που θα θέλαμε να
διαπραγματευτούμε.
Βήμα 3: Δημιουργούμε ένα σενάριο όπου οι έννοιες των φυσικών επιστημών εμπλέκονται
μέσα σε μια ιστορία που κεντρίζει την προσοχή των παιδιών και αντανακλά τα ενδιαφέροντά
τους.
Βήμα 4: Υλοποιούμε την ιδέα μας με τη δημιουργία ηρώων, σκηνικών και διαλόγων.
Χωριζόμαστε σε ομάδες και κάθε μία αναλαμβάνει έναν διαφορετικό ρόλο: μια ομάδα
δημιουργεί τα σκηνικά, μια άλλη κατασκευάζει τους ήρωες και τις ηρωίδες της ιστορίας, μια
τρίτη αναλαμβάνει να φτιάξει τους διαλόγους και μια τελευταία να επιλέξει και να δημιουργήσει
τη μουσική υπόκρουση και τους ήχους που θα ακολουθούν την αφήγηση.
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Βήμα 5: Σχεδιάζουμε ένα διάγραμμα ροής με όλες τις σκηνές της ιστορίας μας και όταν οι
ομάδες είναι έτοιμες, φωτογραφίζουμε καρέ καρέ την ιστορία μας και ηχογραφούμε τους
διαλόγους και τους ήχους μας.

Εικόνα 1: Τα στάδια δημιουργίας μιας ψηφιακής αφήγησης

Βήμα 6: Τέλος, συνθέτουμε εικόνα και ήχο και προχωράμε στο τελικό μοντάζ. Μεταφέρουμε
τις φωτογραφίες και τους ήχους στον υπολογιστή μας. Τοποθετούμε με τη σειρά τις
φωτογραφίες και τους ήχους στο πρόγραμμα Movie Maker χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες
του προγράμματος.
Η δυναμική των ψηφιακών αφηγήσεων στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών
Οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν σε ένα εργαστήριο ψηφιακών αφηγήσεων για τις φυσικές
επιστήμες μαθαίνουν τη διαδικασία δημιουργίας μιας ψηφιακής αφήγησης και μαθαίνουν τις
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βασικές λειτουργίες και δυνατότητές ενός προγράμματος παραγωγής ψηφιακών αφηγήσεων
(movie maker) για να μπορούν να τις αξιοποιήσουν αργότερα στη παραγωγή ταινιών με τους
μαθητές και τις μαθήτριές τους. Οι ψηφιακές αφηγήσεις slowmation βοηθούν τους
εκπαιδευτικούς να δουν τη διδασκαλία και τη μάθηση στις φυσικές επιστήμες από μια άλλη
οπτική. Καθώς κατασκευάζεται το σενάριο και τα σκηνικά και καρέ-καρέ φωτογραφίζονται οι
σκηνές για τις ταινίες slowmation υπάρχει ο χρόνος και το περιβάλλον για να συζητηθούν σε
βάθος τα θέματα από τις φυσικές επιστήμες που η ταινία αφορά, να έρθουν στις επιφάνεια τα
προβλήματα στη διδασκαλία και τη μάθηση των θεμάτων αυτών και να αναδειχθούν τρόποι
και μέθοδοι για μια αποτελεσματικότερη διδασκαλία που προέρχονται από τις εμπειρίες και τις
προσδοκίες των εκπαιδευτικών και των μαθητών και των μαθητριών τους. Παράλληλα
παράγεται διδακτικό υλικό που αργότερα μπορεί να αξιοποιηθεί διδακτικά και εκφράζει τον
τρόπο που εκπαιδευτικοί και παιδιά «βλέπουν» τις φυσικές επιστήμες ως κομμάτι της ζωής
τους.
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Η πποζέγγιζη ηων θςζικών επιζηημών και ηηρ Αειθόπος Δκπαίδεςζηρ,
ζηα πλαίζια εθαπμοζμένηρ μη ηςπικήρ μοπθήρ διδαζκαλίαρ ζε παιδιά
πποζσολικήρ ηλικίαρ
Μ. Τνπνιηάηε, Νηπιαγωγόρ, Ππωηοβάθμια Εκπαίδεςζη Νομού Ιωαννίνων
Απαζρνιεί έληνλα ηε ζύγρξνλε βηβιηνγξαθία ν ξόινο ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ θαη ε
νπηηθή ηεο Αεηθόξνπ Δθπαίδεπζεο ζηε καζεζηαθή αλάπηπμε παηδηώλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο
ηόζν ζε επίπεδν ζεσξεηηθήο επέλδπζεο, όζν θαη βησκαηηθήο εθαξκνγήο. Η εξγαζία
επηθεληξώλεηαη ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ θπζηθνύ, θνηλσληθνύ θαη πνιηηηζκηθνύ πεξηβάιινληνο
σο πξσηαξρηθή πεγή γλώζεο ζηα πιαίζηα εθαξκνζκέλεο κε ηππηθήο δηδαζθαιίαο
(Πιαθίηζε, 2012).
Σηε κειέηε απηή επηρεηξείηαη λα δηεξεπλεζνύλ νη επηδόζεηο ησλ λεπίσλ ζε όιν ην εύξνο
ηνπ Αλαιπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Σπνπδώλ, κεηά ηελ εθαξκνγή αλαπηπμηαθήο πξόηαζεο
δηδαζθαιίαο κε θεληξηθό άμνλα ζπζρέηηζεο ηηο θςζικέρ επιζηήμερ. Τν θπξίαξρν κέιεκα ηεο
εξγαζίαο αθνξά ηόζν ζηελ επέθηαζε ησλ ρώξσλ ηεο ηππηθήο δηδαζθαιίαο, ζε ρώξνπο κε
ηππηθήο εθπαίδεπζεο, όζν θαη ηελ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ
κε ην επξύ θνηλό (Πιαθίηζε, 2010).
Μεθοδολογία
Καηά ηε θάζε ζρεδηαζκνύ θαη δξάζεο ρξεζηκνπνηνύληαη σο κεζνδνινγηθά εξγαιεία: ε
έξεπλα δξάζεο, ε έξεπλα πεδίνπ

κε παξάιιειε αμηνπνίεζε ησλ Τερλνινγηώλ

Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληώλ (Cohen-Μanion, 1994).
Μνινλόηη ην εθαξκνζκέλν εθπαηδεπηηθό ζελάξην βαζίδεηαη ζηηο γεληθόηεξεο αξρέο κηαο
ζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο, πηνζεηεί θαη ζηνηρεία ελόο ζρεδίνπ εξγαζίαο, πνπ αθνξνύλ: ζηελ
πηνζέηεζε πξνηάζεσλ ησλ παηδηώλ, ηελ εθηεηακέλε ρξνληθή δηάξθεηα πεξάησζεο, ηελ
επηδησθόκελε ζπλεξγαζία κε ην νηθνγελεηαθό θαη επξύηεξν πεξηβάιινλ θαη ην
δηεπθνιπληηθό ξόιν ηνπ εθπαηδεπηηθνύ, σο ζπλεξεπλεηήο. Παξάιιεια, ιεηηνπξγεί σο
αθόξκεζε γηα ηελ εθδίπισζε θαη αλάπηπμε παξάπιεπξσλ ζεκαηηθώλ, ζρεηηθώλ κε ην
αξρηθό ζέκα.
Σσεδιαζμόρ δπάζηρ
Πξηλ ηε κεηάζεζε ηνπ ζέκαηνο ζηελ πξάμε, πξαγκαηνπνηείηαη ε δηαδηθαζία ηνπ
ηζηνγξάκκαηνο κέζα ζηελ ηάμε, θαηά ηελ νπνία ν εθπαηδεπηηθόο θαηαζέηεη ηηο
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πξνζρεδηαζκέλεο ιεηηνπξγηθέο πξνηάζεηο δξαζηεξηνηήησλ, ελώ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη
αλαδπόκελεο πξνεθηάζεηο-δηαζηάζεηο ησλ καζεηώλ.
Με

ηε

ρξήζε

ηνπ

αλνηρηνύ

ηύπνπ

ινγηζκηθνύ

Kidspiration

δεκηνπξγείηαη

ε

εηθνλνγξαθεκέλε ελλνηνινγηθή ραξηνγξάθεζε ησλ πξνηάζεσλ, ε εμαθηίλσζε ηεο νπνίαο
δηεπθνιύλεη ην πξσηναλαγλσζηηθό επίπεδν ησλ λεπίσλ (Δηθόλα 1).

Δηθόλα 1: Ηιεθηξνληθή ελλνηνινγηθή ραξηνγξάθεζε

Γιεξαγωγή δπαζηηπιοηήηων
Η δηεμαγσγή ησλ πξνηεηλόκελσλ δξαζηεξηνηήησλ πινπνηείηαη ηόζν ζηα πιαίζηα ηεο
ηππηθήο ζρνιηθήο αίζνπζαο, όζν θαη ζην επξύηεξν θπζηθό θαη θνηλσληθό πεξηβάιινλ ηεο
πεξηνρήο. Καηά ηε δηάξθεηα εθηύιημήο ηνπο θαη ζηα πιαίζηα ηεο δηακνξθσηηθήο
αμηνιόγεζεο, πξαγκαηνπνηνύληαη δηαιείκκαηα ελεκέξσζεο θαη αλαηξνθνδόηεζεο ηνπ
πξνγξάκκαηνο, κε ζεκείν αλαθνξάο ηελ εμαθηίλσζε ηνπ ηζηνγξάκκαηνο.
Βαζηθό ζθνπό ηεο εθπαηδεπηηθήο δξάζεο απνηειεί ε πξνζέγγηζε ησλ θςζικών επιζηημών
κε ηε κειέηε ηνπ θπζηθνύ-βηνινγηθνύ θόζκνπ θαη ηνπ θνηλσληθνύ πεξηβάιινληνο, σο
απηόλνκν γλσζηηθό αληηθείκελν (Δηθόλα 2). Δπηπιένλ, επηδηώθεηαη ε ελαζρόιεζε κε
ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ζηελ αλζξώπηλε δξαζηεξηόηεηα σο παξάγνληα, πνπ κπνξεί λα
δηαηαξάμεη ή λα δηαθπιάμεη ηε θπζηθή ηζνξξνπία.
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Δηθόλα 2: Δθπαηδεπηηθή επίζθεςε ζην ζπήιαην Πεξάκαηνο Ισαλλίλσλ

Παξάιιεια, ελζαξξύλεηαη ε εκπαίδεςζη για ηην αειθόπο ανάπηςξη κε ηελ πηνζέηεζε
θηινπεξηβαιινληηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηώλ θαη ηελ εμνηθείσζή ηνπο κε ζηξαηεγηθέο
κείσζεο, επαλαρξεζηκνπνίεζεο, αλαθύθισζεο, αιιά θαη δηάθξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ.
Σηα πιαίζηα απηήο ηεο ζεκαηηθήο, ην ζρνιείν ζπκκεηείρε κε επηηπρία ζηε δηεζλή εθζηξαηεία
Litter Less ηνπ δηθηύνπ Foundation for Environmental Education, ελώ έρεη βξαβεπηεί σο
αεηθόξν θαη νηθνινγηθό ζρνιείν από ηελ Διιεληθή Δηαηξεία Πεξηβάιινληνο θαη Πνιηηηζκνύ
θαη ηελ Διιεληθή Δηαηξία Πξνζηαζίαο ηεο Φύζεο.
Σηελ

πξαγκαηηθόηεηα

όκσο,

θαηά

ηε

δηάξθεηα

εθηύιημεο

ηνπ

πξνγξάκκαηνο

αιιεινδηαπιέθνληαη πεξηερόκελα άιισλ καζεζηαθώλ πεξηνρώλ:
- ηεο πποζωπικήρ και κοινωνικήρ ανάπηςξηρ ηων παιδιών (απηελέξγεηα, αιιειεπίδξαζε κε
ζπλνκειίθνπο θαη ην επξύηεξν θνηλσληθό πεξηβάιινλ, δηακόξθσζε ελεξγνύ πνιίηε),
- ησλ ηεσνολογιών πληποθοπιών και επικοινωνιών (δεκηνπξγία ειεθηξνληθνύ «νηθνθώδηθα»
κε ερνγξάθεζε ηεο θσλήο ηνπο, παξαηήξεζε θπζηθώλ πιηθώλ ζην κηθξνζθόπην,
ειεθηξνληθή

επηθνηλσλία

κε

ζπλεξγαδόκελα

ζρνιεία

ηνπ

εμσηεξηθνύ-πξόγξακκα

ζύκπξαμεο ζρνιείσλ Δ-twinning, δεκηνπξγία animation κε θπζηθά πιηθά, αμηνπνίεζε
δηαδξαζηηθνύ πίλαθα, ειεθηξνληθή δηεξεύλεζε, ςεθηαθή θαηαγξαθή ησλ δξαζηεξηνηήησλ
από ηνπο καζεηέο θαη ηνλ εθπαηδεπηηθό),
- ησλ μαθημαηικών (ρώξνο θαη γεσκεηξία, δεκηνπξγία θαη αλάγλσζε ράξηε, κέηξεζε/
ζύγθξηζε κε κε ζπκβαηέο κνλάδεο κέηξεζεο - Δηθόλα 3).
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Δηθόλα 3: Γεκηνπξγία ράξηε ηεο πεξηνρήο

- ηεο γλώζζαρ (παξαγσγή εηθνλνγξαθεκέλνπ γξαπηνύ ιόγνπ: επηζηνιή-αίηεκα πξνο ηελ
ηνπηθή απηνδηνίθεζε γηα ηελ ηνπνζέηεζε θάδσλ αλαθύθισζεο ζην ζρνιείν),
- ησλ ηεσνών: ηεο μοςζικήρ (θαηαζθεπέο απηνζρέδησλ κνπζηθώλ νξγάλσλ κε θπζηθά πιηθά,
ηα νπνία ζπγθεληξώλνληαη θαηά ηηο εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, νξγαλνγλσζία, κε ηππηθή
ζεκεηνγξαθία, κνπζηθή αλάγλσζε, ήρνο-ερόρξσκα, θσλή, νπηηθναθνπζηηθή αθήγεζε),
ηεο εικαζηικήρ (θαηαζθεπέο κε άρξεζηα θαη θπζηθά πιηθά- Δηθόλα 4) θαη εθπαηδεπηηθήο
δπαμαηικήρ ηέσνηρ (παηρλίδηα ξόισλ),

Δηθόλα 4: Καηαζθεπέο κε θπζηθά θαη άρξεζηα πιηθά

- ηεο θςζικήρ αγωγήρ (αλάπηπμε βαζηθώλ θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ, απην-έθθξαζεο,
δεκηνπξγηθήο θαη θξηηηθήο ζθέςεο).
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Σεκαληηθνί θξίθνη δηαζύλδεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ καζεζηαθώλ επηδηώμεσλ θαη
πξνώζεζεο ηεο δηαζεκαηηθόηεηαο απνηεινύλ νξηζκέλεο ζεκειηώδεηο έλλνηεο ησλ
δηαθόξσλ επηζηεκώλ, (δηάζηαζε-ρώξνο, επηθνηλσλία/θώδηθαο, πνιηηηζκόο-παξάδνζε,
ζύκβνιν, πιεξνθνξία, αιιειεπίδξαζε-ζπλεξγαζία, κεηαβνιή), νη νπνίεο πξνζθέξνληαη
γηα δηαζεκαηηθή αλάπηπμε θαη δηαζθαιίδνπλ ηε ζπκβαηόηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο κε ηηο
παηδαγσγηθέο αξρέο ηνπ Νένπ Σρνιείνπ.
Αξιολόγηζη
Τν πιαίζην κάζεζεο νινθιεξώλεηαη κε ηε δηαδηθαζία απνηίκεζεο ηνπ έξγνπ, ε νπνία
πξαγκαηνπνηείηαη

ηόζν

θαηά

ηε

δηάξθεηα,

όζν

θαη

κεηά

ηελ

πεξάησζε

ησλ

δξαζηεξηνηήησλ. Τα ίδηα ηα παηδηά παξνπζηάδνπλ ζπιινγηθά θαη αηνκηθά ηα απνηειέζκαηα
ηεο

πξνζπάζεηάο

ηνπο,

ελώ

ζπκπιεξώλνπλ

εηθνλνγξαθεκέλν

εξσηεκαηνιόγην

απηναμηνιόγεζεο. Παξάιιειε αμηνιόγεζε ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο πξαγκαηνπνηείηαη
από ηνλ εθπαηδεπηηθό, ηνπο γνλείο θαη ην επξύηεξν θνηλσληθό πεξηβάιινλ, κε ζπκκεηνρηθή
ή κε παξαηήξεζε.
Σςμπεπάζμαηα
Η ειθπζηηθή κνξθή ηεο κε ηππηθήο δηδαζθαιίαο κε θεληξηθνύο άμνλεο ηηο θπζηθέο
επηζηήκεο θαη ηελ αεηθόξν εθπαίδεπζε νδεγεί ζηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ παηδηώλ κε
απνηέιεζκα ε γλώζε λα γίλεηαη κόληκε θαη ε ζθέςε πην απνδνηηθή. Δπηπιένλ, εκπιέθνληαη
θαηλνύξηα πξόζσπα ζηε ζρνιηθή θαζεκεξηλόηεηα, γεγνλόο ην νπνίν ελζνπζηάδεη θαη δίλεη
λέα ώζεζε ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Τέινο, πηνζεηνύληαη από ηα παηδηά ζεηηθέο
ζηάζεηο ζπκπεξηθνξάο, πνπ ηα θαζηζηνύλ ηθαλνύο θαη ελεξγνύο απξηαλνύο πνιίηεο, ελώ
πξνζεγγίδνληαη βησκαηηθά όιεο ηηο καζεζηαθέο πεξηνρέο ηνπ Αλαιπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο
Σπνπδώλ.
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Προωθώντας μια «μη τυπική» προσέγγιση των Φυσικών Επιστημών
στο νηπιαγωγείο: η κοινωνικό- πολιτισμική, ιστορική προοπτική
Γ. Φραγκιαδάκη, Υπ. διδάκτορας, ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών
Εισαγωγή
Η προσέγγιση εννοιών και φαινομένων από τον κόσμο της φυσικής αποτελεί τις τελευταίες
δεκαετίες μέρος της εκπαιδευτικής πραγματικότητας του ελληνικού νηπιαγωγείου. Οι
θεωρητικές

έρευνες,

οι

εμπειρικές

προσεγγίσεις,

οι

διδακτικοί

σχεδιασμοί

στο

συγκεκριμένο πεδίο όπως επίσης και η συμπερίληψη του γνωστικού αντικειμένου των
Φυσικών Επιστημών στα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (ΥΠ.Ε.Π.Θ & Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο, 2002, 2013) αντανακλούν τη σταθερή πλέον συσχέτιση των Φυσικών
Επιστημών με την προσχολική εκπαίδευση, υπό το πρίσμα μιας διδακτικής αλλά και
γνωστικής προσέγγισης (Ραβάνης, 1999). Καθώς, ωστόσο, υπογραμμίζεται έντονα η
ανάγκη αναζήτησης υψηλότερων μαθησιακών-γνωστικών αποτελεσμάτων σε σχέση με τις
Φυσικές Επιστήμες και ενίσχυσης του «αναδυόμενου επιστημονικού γραμματισμού» από
τις μικρές ηλικίες (Johnston, 2008), ενόψει και των σχετικών αυξανόμενων πολιτικών και
κοινωνικών απαιτήσεων (Fleer, 2011), τίθεται το ερώτημα πώς η συσχέτιση αυτή θα γίνει,
κατά το δυνατόν, πιο λειτουργική και με ποιους τρόπους θα αναδειχτεί η δυναμική της; Μια
σειρά

ερευνητικών

εργασιών

στη

διεθνή

βιβλιογραφία

εντοπίζουν

σημαντικές

παραμέτρους οι οποίες δυσχεραίνουν την προσέγγιση των Φυσικών Επιστημών στο
επίπεδο της διδακτικής πρακτικής και σχετίζονται κυρίως με ζητήματα κατανόησης της
επιστημονικής γνώσης, της φύσης αυτής και επιλογής των κατάλληλων παιδαγωγικών
πρακτικών προσέγγισής της (Fleer, 2009; Edwards & Loveridge, 2011). Οι παράμετροι
αυτοί ωστόσο μπορούν να προσεγγιστούν μονάχα σε συσχέτιση με μια ευρύτερη θεώρηση
της γνωστικής ανάπτυξης και της μάθησης των μικρών παιδιών (Fleer, 2009). Κατά
συνέπεια, στο συγκεκριμένο πεδίο θα πρέπει να αναζητήσουμε και τα μέσα υπέρβασης
αυτών των δυσχερειών.
Θεωρητικό Πλαίσιο
Τις τελευταίες δύο δεκαετίες η «κοινωνικό - πολιτισμική, ιστορική προσέγγιση» της
γνωστικής ανάπτυξης και της μάθησης, με κεντρικό άξονα το έργο του Vygotsky (1962,
1978, 1997, 1998, 1999), διαφαίνεται ως ένα δυναμικό, θεωρητικό αλλά και μεθοδολογικό,
πλαίσιο για μια πιο προσαρμοσμένη και ουσιαστική προσέγγιση των Φυσικών Επιστημών
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στην προσχολική εκπαίδευση, και όχι μόνο (O’ Loughlin, 1992; Lemke, 2001; Fleer, 2002,
2011; Fleer & Robbins, 2003, Robbins, 2005, 2009; Larsson, 2013; Fleer et al., 2014).
Ειδικότερα, ο Lemke (2001) προσδιορίζοντας υπό το πρίσμα μιας κοινωνικό- πολιτισμικής
προσέγγισης τον χαρακτήρα της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών, αλλά και
γενικότερα της προσέγγισης των επιστημονικών εννοιών, αναφέρει ότι αυτή θα πρέπει να
γίνεται αντιληπτή ως «ανθρώπινη κοινωνική δραστηριότητα αναπτυσσόμενη εντός
θεσμικού και πολιτισμικού πλαισίου». Κατά συνέπεια, σύμφωνα με τον Lemke, η
προσέγγιση των Φυσικών Επιστημών στην εκπαίδευση βρίσκεται σε απόλυτη συνάρτησης
με τις έννοιες της «κοινωνικής αλληλεπίδρασης», σε επίπεδο σχολικής τάξης,
επιστημονικής κοινότητας κ.ο.κ., και της «διαμεσολάβησης των πολιτισμικών εργαλείων»,
ως σημειωτικά συστήματα και ως μέσα απόδοσης νοήματος. Σύμφωνα με τον Roth
(1997), ο αντικατοπτρισμός αυτής της «κοινωνικής φύσης της δραστηριότητας» στην
εκπαιδευτική διαδικασία είναι αυτός που οδηγεί και στην οικοδόμηση «αυθεντικών
περιβαλλόντων μάθησης». Ωστόσο, η ύπαρξη ενός μαθησιακού περιβάλλοντος σε άμεση
συσχέτιση με τις γνώσεις, τις εμπειρίες, τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών δεν
αποτελεί εξορισμού ένα περιβάλλον που προωθεί τη συγκρότηση των επιστημονικών
εννοιών και την ανάδυση του επιστημονικού εγγραμματισμού (Fleer, 2009). Όπως
επισημαίνει η Hedegaard βασική προϋπόθεση για μια ουσιαστική προσέγγιση της γνώσης
μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον αποτελεί η ενίσχυση από τη μεριά του εκπαιδευτικού της
νοητής «αμφίδρομης κίνησης» της σκέψης των παιδιών μεταξύ επιστημονικής γνώσης/
κατανόησης και καθημερινής εμπειρίας/ γνώσης (Hedegaard, 2002; Hedegaard and
Chaiklin, 2005).
Με γνώμονα τις παραπάνω συνιστώσες η διδασκαλία και μάθηση σε σχέση με τις Φυσικές
Επιστήμες στο νηπιαγωγείο προσανατολίζεται προς την ανάδειξη της «καθημερινής», «μη
τυπικής» φύσης των Φυσικών Επιστήμων (Lemke, 2001), ιδωμένης εντός του κοινωνικόπολιτισμικού, ιστορικού πλαισίου και σε επικοινωνία με αυτό. Οι επιμέρους διδακτικέςμαθησιακές συνθήκες και διαδικασίες, ωστόσο, που οδηγούν προς αυτήν την κατεύθυνση
αποτελούν ζητούμενο πολλών εμπειρικών ερευνών και εκπαιδευτικών σχεδιασμών. Το
ερευνητικό ερώτημα, συνεπώς, που τίθεται στην παρούσα ερευνητική εργασία είναι: μέσα
από ποιές επιμέρους διαδικασίες μπορούμε να προωθήσουμε μια «μη τυπική» προσέγγιση
των Φυσικών Επιστημών στο νηπιαγωγείο, στη βάση μιας «κοινωνικό-πολιτισμικής,
ιστορικής» προοπτικής;
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Μεθοδολογικό πλαίσιο
Οι διαδικασίες ανίχνευσης παραστάσεων παιδιών νηπιαγωγείου σε σχέση με έννοιες και
φαινόμενα από τον φυσικό κόσμο αποτελούν αντικείμενο εστίασης της παρούσας
εργασίας. Συγκεκριμένα, παρουσιάζεται μια σειρά περιπτώσεων μέσα από τις οποίες
διαφαίνεται η ενίσχυση της ενεργής εμπλοκής των παιδιών κατά τις διαδικασίες ανίχνευσης
μέσα από τη συμπερίληψη και ανάδειξη ορισμένων βασικών συνιστωσών του κοινωνικόπολιτισμικού, ιστορικού πλαισίου όπως αυτές παρουσιάζονται παραπάνω. Τα δεδομένα
συλλέχτηκαν μέσω παρατήρησης και καταγραφής δραστηριοτήτων ανίχνευσης, κατά τη
διάρκεια τριών ετών, σε νηπιαγωγεία της ευρύτερης περιοχής της δυτικής Ελλάδας.
Αποτελέσματα
Σε σχέση με την έννοια της κοινωνικής αλληλεπίδρασης
Η ανίχνευση παραστάσεων ανά ζεύγος παιδιών στο νηπιαγωγείο, όπως έχουμε καταδείξει
και σε παλαιότερες έρευνες (Φραγκιαδάκη & Ραβάνης, 2014; Fragkiadaki & Ravanis, in
press), αποτελεί μια σύνθετη και πολυεπίπεδη διαδικασία προσδιορισμού όχι μόνο των
εναλλακτικών ιδεών των νηπίων αλλά και ποικίλλων παραμέτρων που διαμεσολαβούν στις
διαδικασίες συγκρότησης της σκέψης τους σε σχέση με έννοιες και φαινόμενα από τον
φυσικό κόσμο. Ακολουθεί ένα σύντομο απόσπασμα συζήτησης όπου διαφαίνονται
στοιχεία επικοινωνίας και συνεργασίας δύο νηπίων προκειμένου για την από κοινού
ανάπτυξη εξηγητικών συλλογισμών σε σχέση με το φαινόμενο της δημιουργίας και της
κίνησης των σύννεφων.
Απόσπασμα 1: Καταγραφή στοιχείων αλληλεπίδρασης και συνεργασίας μεταξύ των νηπίων
(Τα δύο παιδιά συζητούν και καταλήγουν ότι τα σύννεφα δημιουργούνται από τον ουρανό.)
Α.: (γνέφει)… Κολλάνε και μετά δεν ξεκολλάνε.
Ερ.: Τι εννοείς κολλάνε;
Α.: Ο ουρανός πάνω στο σύννεφο.
Ερ.: Ο ουρανός κολλάει…
Α.: Πάνω στο σύννεφο…
Χ.: Και δεν ξεκολλάει.
Α.: Έτσι … (γνέφει…), πάνε να ξεκολλήσουνε και δεν …
Χ.: Και δεν ξεκολλάει… (γνέφει). Ο ουρανός είναι πάνω στα σύννεφα τώρα, στα ψέματα, και
προσπαθεί να ξεκολλήσει και δεν ξεκολλάει…
Α.: (εξακολουθεί να γνέφει όση ώρα μιλάει ο Χ. …). Όταν πάει κι άλλο ένα σύννεφο κοντά… κολλάει
και αυτό.
Ερ.: Χμμ, δηλαδή κολλάνε τα σύννεφα με τον ουρανό…
Χ.: Όπως κολλάνε και οι μαγνήτες, όταν αυτά…
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Α.: Κα., όμως τα σύννεφα κουνιόνται.
Χ.: Άμα αυτά… είναι … Άμα αυτά κολλάνε με τους μαγνήτες και ό, τι άλλο που κολλάνε θα… δεν,
Θα… ξεκολλάνε… δεν θα μείνουνε.

Σε σχέση με την έννοια της αξιοποίησης πολιτισμικών μέσων και εργαλείων
Ως προς τη συγκεκριμένη παράμετρο αναφέρεται ένα περιστατικό κατά το οποίο δύο
παιδιά νηπιαγωγείου χρησιμοποίησαν σε συνεργασία το αυτοσχέδιο τραγούδι και την
τεχνική της εικονογράφησης προκειμένου να αποσαφηνίσουν τις σκέψεις και τις ιδέες τους
σε σχέση πάλι με το φαινόμενο της δημιουργίας των σύννεφων. Στην περίπτωση αυτή τα
δύο

παιδιά

φάνηκε

να

χρησιμοποιούν

τα

συγκεκριμένα

μέσα

(τραγούδι

και

εικονογράφηση) και εργαλεία (χαρτί κα μαρκαδόρους) κατά τη φάση που δυσκολεύονταν
να εκφράσουν με σαφήνεια όσα ήθελαν να αναφέρουν σε σχέση με τον προβληματισμό
που τους είχε τεθεί (Πώς πιστεύεται ότι δημιουργούνται τα σύννεφα;). Ακολουθεί το σχετικό
απόσπασμα της συζήτησης.
Απόσπασμα 2 : Καταγραφή περιστατικού χρήσης μέσων και εργαλείων για την από κοινού
ανάπτυξη ενός συλλογισμού
Ερ.: Από τη βροχή πώς γίνεται να δημιουργούνται τα σύννεφα (η Κ. έχει εκφράσει νωρίτερα τον
συγκεκριμένο συλλογισμό); Έχεις σκεφτεί;
Κ.: Όχι.
Δ.: Εγώ έχω!
Κ.: Για πες! Πες τώρα…
Δ.: Ωραία! Θα τραγουδήσω… Θα σας πω ένα τραγουδάκι που είναι για τα σύννεφα!
Ερ.: Ναι… Θέλουμε πολύ να το ακούσουμε…
Δ.: (τραγουδά στο ρυθμό ενός παραδοσιακού λαχνίσματος) «Μια φορά και έναν καιρό… ήταν…
βγήκανε τα σύννεφα μες στη σκόνη, τη στρογγυλή… (γνέφει κουνώντας κυκλικά τα χέρια) και
βγαίνει ο ουρανός όταν ψιχαλίζει… όταν ψιχαλίζει βγαίνει το ουράνιο τόξο, και όταν βγαίνει το
ουράνιο τόξο βγαίνει και το σύννεφο.

Στη συνέχεια τα δύο παιδιά επιχείρησαν να συνθέσουν από κοινού ένα αυτοσχέδιο
τραγούδι. Έπειτα, προσπάθησαν να αποτυπώσουν στο χαρτί το τραγούδι τους
αναφερόμενα στη δραστηριότητα εικονογράφησης τραγουδιών με την οποία ήταν
εξοικειωμένα λόγω της σχετική συχνής ενασχόλησης στην τάξη.
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Σε σχέση με την έννοια της συσχέτισης καθημερινής-επιστημονικής γνώσης
Σε μια προσπάθεια σύνδεσης των διαδικασιών ανίχνευσης με την καθημερινότητα των
παιδιών επιχειρήθηκε η ανίχνευση των παραστάσεων μιας ομάδας τεσσάρων νηπίων σε
σχέση με το φαινόμενο της εξάτμισης του νερού και της επίπλευσης βύθισης κατά τη
διάρκεια του ελεύθερου παιχνιδιού τους στην αυλή του
σχολείου. Αφορμή αποτέλεσε η συσσώρευση βρόχινου νερού
σε ένα συγκεκριμένο σημείο και η δημιουργία μιας μικρής
«λίμνης» γύρω από την οποία συγκεντρώθηκαν τα παιδιά. Με
γνώμονα το ενδιαφέρον των παιδιών (λ.χ. πετούσαν πέτρες
στο νερό, το ανακάτευαν με ξύλα) το σημείο εμπλουτίστηκε με
διάφορα υλικά (επιπλέοντα και μη) και παιχνίδια (κούκλες). Η
νηπιαγωγός συμμετέχοντας στο παιχνίδι των παιδιών έκανε
Εικόνα 1

σχετικές ερωτήσεις (λ.χ. Μα που είναι το ανθρωπάκι; Ήταν
εδώ πριν λίγο. Τι συνέβη;… Πώς γίνεται να βούλιαξε το

Ανίχνευση αναπαραστάσεων
με αφορμή τη συσσώρευση ανθρωπάκι και η βάρκα όχι;). Η ανίχνευση συνεχίστηκε και τις
βρόχινου νερού στην αυλή

δύο επόμενες ημέρες. Σταδιακά τα παιδιά παρατήρησαν την
πτώση της στάθμης του νερού και προσπάθησαν να δώσουν

τις δικές του εξηγήσεις (λ.χ. «πήγε μέσα στο χώμα», «μας το πήρανε», «ήρθε ο ήλιος και το
εξαφάνισε»). Όπως παρατηρήθηκε τα παιδιά δεν παρουσίασαν δυσκολία στην έκφραση
των ιδεών και των σκέψεών τους. Παράλληλα, οι απαντήσεις τους δόθηκαν αυθόρμητα,
κατά τη διάρκεια του ελεύθερου παιχνιδιού τους και σε συσχέτιση με μια συγκεκριμένη
συνθήκη της καθημερινότητάς τους που οδήγησε στη διατύπωση προβληματισμών.
Συμπεράσματα/ Προοπτικές
Τα παραπάνω παραδείγματα είναι ενδεικτικά της δυνατότητας επαναπροσδιορισμού του
τρόπου με τον οποίο προσεγγίζουμε τον φυσικό κόσμο στο νηπιαγωγείο. Όπως
παρατηρεί ο Tu (2006) η προσέγγιση των φυσικών εννοιών και φαινομένων μπορεί να
διευρυνθεί πέραν από την «επίσημη», την τυπική ενασχόληση μέσα από οργανωμένες
δραστηριότητες, με προκαθορισμένους διδακτικούς- μαθησιακούς στόχους, και σε ένα
είδος «ανεπίσημης» όπως επίσης και «συμπτωματικής» ενασχόλησης. Σε αυτό το πλαίσιο
η ενασχόληση με τις Φυσικές Επιστήμες «διαχέεται» στον χώρο και τον χρόνο της
καθημερινότητας του νηπιαγωγείου και περιλαμβάνει αυθόρμητους και καθημερινούς
τρόπους και μέσα προσέγγισης.
Κατά συνέπεια, μέσα από την εναλλακτική αυτή προσέγγιση των Φυσικών Επιστημών η
επιστημονική γνώση γίνεται αντιληπτή ως μέρος της εκπαιδευτικής καθημερινότητας των
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παιδιών και όχι ως αντικείμενο μεμονωμένης ενασχόλησης σε συγκεκριμένο πλαίσιο, ως
διαδικασία συλλογικής διερώτησης και διερεύνησης και όχι ως ατομική προσέγγιση ενός
προκαθορισμένου

αποτελέσματος

προς

ανακάλυψη.

Υπό

μια

τέτοια

θεώρηση

δημιουργούνται οι προϋποθέσεις καλλιέργειας μιας στάσης προς τις Φυσικές Επιστήμες
μέσα από την οποία η επιστημονική γνώση γίνει αντιληπτή ως κοινωνική, πολιτισμική αλλά
και ιστορική κατασκευή. Η αναγνώριση αυτών των διαστάσεων σταδιακά μετατοπίζει τις
Φυσικές επιστήμες από το «αυτόνομο σύμπαν» τους (Lemke, 2001) σε ένα «λειτουργικό»
και «ενεργό» πλαίσιο επικοινωνίας με τα παιδιά και λειτουργεί ως μέσο ενίσχυσης και
αναβάθμισης των διαδικασιών διδασκαλίας και μάθησης.
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Θεματική Ενότητα Δ
Ερευνητικές δραστηριότητες ή/και αναπτυξιακές προτάσεις
διδασκαλίας στην τυπική ή μη τυπική εκπαίδευση των φυσικών
επιστημών σχετικές με το αντικείμενο
«Τέχνη και φυσικές επιστήμες»

Επιστημολογικές και διδακτικές διαστάσεις της σχέσης εικαστικών
τεχνών και φυσικών επιστημών στην εκπαίδευση
Ξ. Αραπάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια ΠΤΠΕ Παν/μίου Θεσσαλίας
Δ. Κολιόπουλος, Καθηγητής ΤΕΕΑΠΗ Παν/μίου Πατρών
Εισαγωγή
Μέρος του διαλόγου που διεξάγεται στις μέρες μας ανάμεσα στην τέχνη και την επιστήμη
σχετίζεται με την ανάδειξη του νοήματος που μπορεί να λάβει η σχέση εικαστικών τεχνών
και φυσικών επιστημών στην εκπαίδευση. Θεωρούμε ότι η διαμόρφωση καθαρών
επιστημολογικών και διδακτικών θέσεων για τη σχέση αυτή είναι δυνατόν να οδηγήσει
στην αποσαφήνιση της φύσης και των χαρακτηριστικών αποτελεσματικών εκπαιδευτικών
προτάσεων, είτε αυτές προέρχονται από το χώρο της εκλαΐκευσης (άτυπες και μη τυπικές
μορφές εκπαίδευσης), είτε από το χώρο της διδασκαλίας (τυπικές μορφές εκπαίδευσης).
Στην παρούσα εργασία πρόκειται να παρουσιάσουμε μια κατηγοριοποίηση διαθεματικών
προσεγγίσεων διδασκαλίας που αναφέρονται στη σχέση εικαστικών τεχνών και φυσικών
επιστημών και η οποία προέρχεται από μια συστηματική ανάλυση επιστημολογικών και
διδακτικών επιχειρημάτων για τη δυνατότητα να υπάρχει και να διαδίδεται μέσω της
τυπικής ή μη τυπικής εκπαίδευσης η σχέση αυτή (Arapaki & Koliopoulos, 2010).
Η σχέση εικαστικών τεχνών και φυσικών επιστημών: επιστημολογικές και
διδακτικές διαστάσεις
Τόσο στην ιστορία των φυσικών επιστημών όσο και στην ιστορία των εικαστικών τεχνών
εμφανίζονται στοιχεία ενός τυπικού ή άτυπου διαλόγου ανάμεσα στους δύο τομείς.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η συγκρότηση της αντίληψης του φωτός και του
χρώματος κατά τη διάρκεια του 18ου και 19ου αιώνα. Η διαμάχη των Newton και Goethe
για τη φύση του φωτός και του χρώματος, καθώς και το έργο του Γάλλου χημικού Chevreul
που

επηρεάζει

τους νέο-ιμπρεσιονιστές και

πρώιμους αφαιρετικούς ζωγράφους

πιστοποιούν την επίδραση που άσκησε ο ένας τομέας στον άλλο (Αραπάκη, 2014).
Η σχέση εικαστικών τεχνών και φυσικών επιστημών είναι μια υπαρκτή κοινωνική
δραστηριότητα. Το ερώτημα που τίθεται είναι αν η σχέση αυτή και οι επιδράσεις του ενός
τομέα πάνω στον άλλο έχουν γενικευμένο χαρακτήρα ή αποτελούν απλώς συγκυριακές
συνευρέσεις η κάθε μια από τις οποίες παρουσιάζει τη δική της ιδιαιτερότητα. Εδώ
εμφανίζονται

δύο

ρεύματα

σκέψης.

Το ένα
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ρεύμα

υποστηρίζει ότι

υφίστανται

επιστημολογικές ομοιότητες ανάμεσα στην τέχνη και την επιστήμη (Miller, 1996; Parkinson,
2008). Αναγνωρίζονται ισχυρές ομοιότητες ανάμεσα στην εικαστική δημιουργικότητα και τη
δημιουργική επιστημονική σκέψη. Από τη άλλη μεριά, ένα άλλο ρεύμα σκέψης υποστηρίζει
ότι τα πεδία των εικαστικών τεχνών και φυσικών επιστημών συνιστούν τομείς της
ανθρώπινης δημιουργικότητας οι οποίοι αναπτύχθηκαν ιστορικά αυτόνομα έχοντας
διαφορετικούς στόχους και οδηγώντας σε διαφορετικά πολιτισμικά αποτελέσματα.
Σύμφωνα με τον Levy-Leblond (2010) ο οποίος εκφράζει αυτό το ρεύμα, οι σχέσεις
εικαστικών τεχνών και φυσικών επιστημών δεν μπορούν να νοηθούν παρά μόνο ως
‘σύντομες συναντήσεις’ ακριβώς γιατί δεν αποδέχεται τη μεθοδολογική ισοδυναμία
αισθητικής και επιστήμης.
Ένα άλλο ερώτημα που παρουσιάζει μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τους ερευνητές της
Διδακτικής των φυσικών επιστημών και των εικαστικών τεχνών είναι το ποια μορφή και
ποια χαρακτηριστικά μπορεί να αποκτήσει η σχέση ανάμεσα στις φυσικές επιστήμες και τις
εικαστικές τέχνες στην εκπαίδευση. Τα δύο επιστημολογικά ρεύματα σκέψης που έχουν
διαμορφωθεί μπορεί να οδηγήσουν, εκτός των άλλων, και σε αποφάσεις εκπαιδευτικού
χαρακτήρα. Αυτό όμως δεν αρκεί επειδή οι επιδιώξεις και η γνώση που εμπλέκεται στην
εκπαίδευση παρουσιάζουν, πολλές φορές, δικά τους αυτόνομα χαρακτηριστικά σε σχέση
με τη γνώση και τις πρακτικές αναφοράς. Ανάλογα με το βαθμό αυτονόμησης της
εκπαιδευτικής διαδικασίας διακρίνουμε δύο ρεύματα σκέψης που μπορούν να απαντήσουν
στο ερώτημα που θέσαμε. Το πρώτο ρεύμα σκέψης θεωρεί τη σχέση εικαστικών τεχνών
και φυσικών επιστήμων στην εκπαίδευση ως καθαρά παιδαγωγική κατασκευή. Σύμφωνα
με αυτό το ρεύμα, εσωτερικές επιδιώξεις του εκπαιδευτικού συστήματος καθοδηγούν τη
φύση και τα χαρακτηριστικά της μορφής που θα λάβει η σχέση εικαστικών τεχνών και
φυσικών επιστημών στην εκλαΐκευση και τη διδασκαλία. Ένα δεύτερο ρεύμα σκέψης
θεωρεί τη σχέση εικαστικών τεχνών και φυσικών επιστημών στην εκπαίδευση ως μια
διαθεματική αντίληψη η οποία βασίζεται στην έννοια του διδακτικού μετασχηματισμού
(Gaillot, 2002; Κολιόπουλος, 2006). Ο διδακτικός μετασχηματισμός είναι το σύνολο των
τροποποιήσεων που υφίσταται το περιεχόμενο της γνώσης και των πρακτικών αναφοράς
όταν αυτά καθίστανται αντικείμενα προς διδασκαλία ή αντικείμενα διδασκαλίας. Σύμφωνα
με την παραπάνω αντίληψη, διαθεματικές δραστηριότητες θα εμφανισθούν στην
εκπαίδευση μόνο ως μετασχηματισμός μορφών διαθεματικότητας οι οποίες εμφανίζονται
ως γνώσεις ή κοινωνικές πρακτικές αναφοράς των εικαστικών τεχνών και των φυσικών
επιστημών όπως αυτές λειτούργησαν στην ιστορία ή λειτουργούν σε συγκεκριμένα
κοινωνικά περιβάλλοντα.
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Είδη διαθεματικών προσεγγίσεων διδασκαλίας
Με βάση τα προηγούμενα μπορούμε, συσχετίζοντας την επιστημολογική με τη διδακτική
διάσταση τη σχέσης φυσικών επιστημών και εικαστικών τεχνών να καταλήξουμε σε
τέσσερες δυνατές εκπαιδευτικές προσεγγίσεις αυτής της σχέσης. Οι τέσσερεις αυτές
εκδοχές φαίνονται στον πίνακα του σχήματος 1.
Επιστημολογικές
ομοιότητες ανάμεσα στις
φυσικές επιστήμες και τις
εικαστικές τέχνες
Σύντομες συναντήσεις
φυσικών επιστημών και
εικαστικών τεχνών

Πολύ-θεματική προσέγγιση

Μετά-θεματική προσέγγιση

Συγκυριακή διαθεματική
προσέγγιση

Πραγματική διαθεματική
προσέγγιση

Η διδασκαλία/εκλαΐκευση
φυσικών επιστημώνεικαστικών τεχνών ως
παιδαγωγική κατασκευή

Η διδασκαλία/εκλαΐκευση
φυσικών επιστημώνεικαστικών τεχνών ως
διδακτικός μετασχηματισμός

Σχήμα 1: Δυνατές εκπαιδευτικές προσεγγίσεις φυσικών επιστημών - εικαστικών τεχνών

Η πολύ-θεματική προσέγγιση είναι ένα πεδίο εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων όπου
φυσικές επιστήμες και εικαστικές τέχνες συνυπάρχουν χωρίς ωστόσο να αναδεικνύεται μια
εμφανής σχέση αναμεσά τους ή η σχέση αυτή φαίνεται να είναι εντελώς επιφανειακή.
Πρόκειται συνήθως για προγράμματα διδασκαλίας φυσικών επιστημών ή εικαστικών
τεχνών όπου εισάγονται στοιχεία εικαστικών τεχνών ή φυσικών επιστημών αντίστοιχα
προς εμπλουτισμό των προγραμμάτων αυτών (π.χ., Tolley, 1994). Πρόκειται για καθαρά
παιδαγωγικές κατασκευές οι οποίες βασίζονται όμως στη ρητή ή υπονοούμενη αντίληψη
περί επιστημολογικών ομοιοτήτων ή κοινών δεξιοτήτων που αναπτύσσονται στους δύο
χώρους. Ορισμένα πάντως από τα προγράμματα αυτά, τα οποία δομούνται πάνω σε
σαφείς οργανωτικές αρχές ή πρακτικές, όπως το πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών
που περιγράφουν οι Medina-Jerez, Dambekalns & Middleton (2013) όπου οι εκπαιδευτικοί
καλούνται να σχεδιάσουν έργα χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του μπατίκ ενώ, συγχρόνως,
μελετούν και εφαρμόζουν έννοιες φυσικής και χημείας για το φως και τα χρώματα. Στη
συγκυριακή διαθεματική προσέγγιση γίνεται προσπάθεια να αναδειχθούν οι τομείς
σύγκλισης αλλά κυρίως διαφοροποίησης των δύο χώρων, των φυσικών επιστημών και
των εικαστικών τεχνών. Κλασσική δραστηριότητα σε αυτό το πεδίο δραστηριοτήτων είναι
το διαθεματικό πρόγραμμα ‘Επιστήμες και τέχνες’ του Κέντρου επιστημών Cité des
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Sciences et de l’Industrie. Οι δυο βασικές θεματικές ενότητες που μελετώνται είναι ‘Η
προοπτική’ και ‘Το φως και το χρώμα’ (Caillet, 1989). Στο θέμα ‘Προοπτική’, για
παράδειγμα, στόχος είναι να αντιληφθούν οι μαθητές τις διαφορετικές αντιλήψεις και
αναπαραστάσεις για το χώρο που προσφέρουν οι φυσικές επιστήμες (μέσα από τις
οπτικές και μαθηματικές αναπαραστάσεις) και οι εικαστικές τέχνες (κυρίως μέσα από έργα
ζωγραφικής της Αναγέννησης) και τις σύντομες συνευρέσεις αυτών των αντιλήψεων και
αναπαραστάσεων στα περί ου ο λόγος έργα τέχνης. Η μετα-θεματική προσέγγιση μπορεί
να αφορά σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες οι οποίες έχουν ως στόχο την ανάδειξη κοινών
επιστημολογικών στοιχείων ή δεξιοτήτων ανάμεσα στις φυσικές επιστήμες και τις
εικαστικές τέχνες. Πρόκειται για μετά-γνωστικού τύπου δραστηριότητες οι οποίες έχουν
κάποιο νόημα είτε στο ευρύ κοινό στα πλαίσια μιας εκλαϊκευτικής προσέγγισης των
επιστημολογικών ομοιοτήτων εικαστικών τεχνών και φυσικών επιστημών (Miller, 2001),
είτε σε εξειδικευμένο κοινό της τριτοβάθμιας κυρίως εκπαίδευσης. Τέλος, η πραγματική
διαθεματική προσέγγιση, όπως εξ άλλου δηλώνει και ο όρος, αναφέρεται σε
δραστηριότητες όπου η γνώση και πρακτικές των δραστηριοτήτων αυτών έχουν ένα
πραγματικό κοινό χώρο αναφοράς όπου φυσικές επιστήμες και εικαστικές τέχνες
αλληλοσυσχετίζονται. Οι κοινοί αυτοί χώροι αναφοράς μπορεί να έχουν πολύ διαφορετικές
στοχεύσεις ή περιεχόμενα αλλά υπάρχουν και λειτουργούν στην κοινωνία. Η χρήση
μεθόδων φυσικών επιστημών για τη συντήρηση έργων τέχνης (Καμπάς, 2003), η χρήση
του

σχεδίου

και

της

ζωγραφικής

στην

αναπαράσταση

φυσικών

οντοτήτων

ή

επιστημονικών συσκευών (π.χ., βιολογικό σχέδιο, το εικαστικό πρόγραμμα της NASA ), η
επίδραση των φυσικών επιστημών στο έργο των ζωγράφων ή το αντίστροφο (Roque,
2009), η διδασκαλία μιας διαθεματικής ενότητας όπως η ενότητα ‘Φως και το χρώμα’ στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση και την επιμόρφωση (Chauvet, 1996; Κολιόπουλος & Αραπάκη,
2004) είναι μερικά από τα ζητήματα στα οποία απαιτήθηκε η συνεργασία, η
αλληλεπίδραση και η αλληλοκατανόηση των δύο χώρων ώστε να προκύψει μια
δραστηριότητα και αποτελέσματα σε επαγγελματικούς χώρους και την ακαδημαϊκή
εκπαίδευση.
Επίλογος
Η διαμόρφωση μιας σαφούς αντίληψης για το νόημα της σχέσης εικαστικών τεχνών και
φυσικών επιστημών αποτελεί μια αναγκαία, αλλά όχι επαρκή συνθήκη για το σχεδιασμό
αποτελεσματικών

εκπαιδευτικών

παρεμβάσεων.

Οι

ιδιαιτερότητες

του

εκάστοτε

εκπαιδευτικού συστήματος καθώς και η γνώση των γνωστικών δυνατοτήτων των
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πληθυσμών στους οποίους απευθύνονται οι παρεμβάσεις αυτές αποτελούν δύο ακόμη
θεμελιώδεις παράγοντες που είναι δυνατό να τις επηρεάσουν.
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Η παρουσίαση του πολύπτυχου χαρακτήρα των φυσικών επιστημών
μέσα από το έργο του Ιουλίου Βερν και η δυνατότητα χρησιμοποίησής
του ως εκπαιδευτικό υλικό
Ι-Γ. Πανούση, Ερευνητική Ομάδα ΑΤΛΑΣ, ΠΤΔΕ, Α.Π. Θεσσαλονίκης
Φ. Σέρογλου, Ερευνητική Ομάδα ΑΤΛΑΣ, ΠΤΔΕ, Α.Π. Θεσσαλονίκης
Όταν η λογοτεχνία συναντά τη φύση των φυσικών επιστημών
Τα σχολικά εγχειρίδια παρουσιάζουν την επιστήμη ως σύνολο επιτευγμάτων υπερβολικά
έξυπνων και ταλαντούχων επιστημόνων, που η ζωή τους δεν παρουσίαζε καμία συνάφεια
με αυτή των παιδιών. Τα παιδιά, όμως, πρέπει να έχουν την πεποίθηση ότι οι επιστήμες
είναι άμεσα προσεγγίσιμες καθώς είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας τους
(Σέρογλου, 2006; Seroglou et al., 2011). Τα παιδιά μέσα από τη λογοτεχνία έχουν την
ευκαιρία αρχικά να αντιληφθούν ότι οι επιστήμες δημιουργήθηκαν από τους καθημερινούς
ανθρώπους για να υπηρετήσουν βασικές, καθημερινές τους ανάγκες και να αντιληφθούν
ότι οι επιστήμες έχουν άμεση σχέση με καθετί που τους περιβάλλει γύρω τους. Μέσα από
τη λογοτεχνία μπορούν να καταλάβουν οι μαθητές και οι μαθήτριες τον κόσμο στην
ολότητα του και όχι αποσπασματικά και ασύνδετα (Κουρκουνάσιου, 2007).
Συνδυάζοντας τη λογοτεχνία, με την ιστορία των φυσικών επιστημών και με τη διδασκαλία
της φύσης των φυσικών επιστημών οι μαθητές και οι μαθήτριες μπορούν να κατανοήσουν
καλύτερα πώς οι μεθοδολογίες και οι ιδέες άλλαξαν μέσα στο χρόνο και πώς η φύση των
ιδεών επηρεάστηκε από κοινωνικά, πνευματικά και πολιτισμικά στοιχεία και εξελίχτηκε
βάσει αυτών (Σέρογλου, 2006).
Ο παραπάνω συνδυασμός υφαίνεται δημιουργικά στο έργο του Ιούλιου Βερν. Ο Βερν
μελετούσε με πάθος τα επιστημονικά περιοδικά της εποχής τους και συμπεριλάμβανε στις
ιστορίες του τις πιο μοντέρνες για την εποχή τους επιστημονικές θεωρίες και τεχνολογικές
εφαρμογές, ενώ χρησιμοποιώντας τη φαντασία του οραματιζόταν τις πιθανές εξελίξεις της
σύγχρονής του επιστήμης και τεχνολογίας. Ο Βερν εμπνέονταν από το έργο των
επιστημόνων της εποχής του και με τα βιβλία του προκαλούσε τη φαντασία και την
εφευρετικότητα των επιστημόνων. Επιστημονικά επιτεύγματα (όπως ο σχεδιασμός
πυραύλων που νικούν τη βαρύτητα της γης και ταξιδεύουν στο διάστημα) και επιστημονικοί
κλάδοι (όπως αυτός της σπηλαιολογίας) πρωτοδιατυπώθηκαν στα βιβλία του Βερν και
υλοποιήθηκαν από επιστήμονες που εμπνεύστηκαν από τα βιβλία αυτά. Σε έναν μεγάλο
όγκο συγγραφής παρουσιάζονται πολλά, διαφορετικά μεταξύ τους μοτίβα που αφορούν τις
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φυσικές επιστήμες, ώστε να επαρκούν στο σύνολό τους για ένα ολοκληρωμένο
πρόγραμμα διδασκαλίας φυσικών επιστημών, ενώ παράλληλα γίνεται προσπάθεια
σύνδεσης των νέων γνώσεων με την ευρύτερη ιστορία, την τεχνολογική εξέλιξη και την
πρόοδο της κοινωνίας (Κουρκουνάσιου, 2007). Ακόμα, θα μπορούσε να παρατηρήσει
κανείς ότι οι πολλαπλές θεματικές που παρουσιάζονται στα βιβλία του Ιουλίου Βερν,
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διδασκαλία διάφορων ηλικιών ανάλογα με το βιβλίο
όπου περιέχονται. Μαζί με το πλήθος των φυσικών φαινομένων και τεχνολογικών
επιτευγμάτων που εμφανίζονται στα μυθιστορήματα, παρουσιάζονται εμφανώς και
διάφοροι κλάδοι των επιστημών, καθώς επίσης εισάγει τους αναγνώστες του σε πολλά
βιβλία στην επιστημονική μεθοδολογία και έρευνα. Οι πρωταγωνιστές και οι άνθρωποι που
δίνουν λύσεις και εξηγήσεις στα βιβλία του Βερν είναι τις περισσότερες φορές απλοί
καθημερινοί άνθρωποι χωρίς κάποια ιδιαίτερα επιστημονικά χαρακτηριστικά ή πολλές
φορές είναι επιστήμονες οι οποίοι όμως παρουσιάζονται με έντονα υπογραμμισμένη την
ανθρώπινη

πλευρά

τους

και

όχι

αποξενωμένοι

εκφραστές

ενός

ελιτίστικου

«επιστημονισμού». Ο Ιούλιος Βερν μέσα από τους χαρακτήρες του περιγράφει, επίσης, τις
στάσεις που διαμορφώνονται μέσα από τις φυσικές επιστήμες και δημιουργεί παράλληλα
πλαίσια μέσα στα οποία τα παιδιά μπορούν να διαμορφώσουν αξίες

γύρω από τις

φυσικές επιστήμες. Στις αφηγήσεις του Βερν έρχονται στο προσκήνιο οι μηχανισμοί με
τους οποίους οι φυσικές επιστήμες εξελίσσονται μέσα στο χρόνο, ενώ παράλληλα είναι
ευδιάκριτες οι αρχές από τις οποίες διέπεται η εξέλιξη αυτή. Και ας μην ξεχνάμε ότι το έργο
του συγκεκριμένου συγγραφέα είναι ιδιαίτερα ελκυστικό και δημοφιλές σε παιδιά και
ενήλικες σε όλο τον κόσμο.
Διαβάζοντας Ιούλιο Βερν μέσα από το μοντέλο Γνώση
Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση και ταξινόμηση των πτυχών των
Φυσικών Επιστημών, όπως αυτές παρουσιάζονται στα μυθιστορήματα του Ιουλίου Βερν,
με βασικό ερώτημα το αν ο τρόπος προσέγγισης των Φυσικών Επιστημών στα εν λόγω
βιβλία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και ως εκπαιδευτικό υλικό. Στην έρευνά μας αυτή,
μελετήσαμε 43 βιβλία του Ιουλίου Βέρν και αναλύσαμε τις αναδυόμενες όψεις των φυσικών
επιστημών σύμφωνα με το μοντέλο Γνώση (GNOSIS - Guidelines for Nature of Science
Introduction in Scientific literacy). Στον Πίνακα 1 που ακολουθεί παρουσιάζουμε συνοπτικά
την ανάλυση των 43 βιβλίων που μελετήσαμε.
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G1

G2

G3

G4

G5

G6

G7

Πέντε εβδομάδες με το αερόστατο
Ταξίδι στο κέντρο της Γης
Από τη Γη στη Σελήνη
Οι περιπέτειες του πλοιάρχου Χατέρας
Τα τεκνά του πλοιάρχου Γκραντ
Γύρω από τη Σελήνη
20000 λεύγες κάτω από τη θάλασσα
Η πλωτή πολιτεία
Οι περιπέτειες τριών Άγγλων και τριών
Ρώσων
Στη χώρα των γουναρικών
Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες
Δόκτωρ Οξ
Σάνσελορ
Η μυστηριώδης νήσος
Μιχαήλ Στρογκώφ
Έκτορ Σερβαντακ
Μέλαινες Ινδίες
Ο δεκαπενταετής πλοίαρχος
Οι περιπέτειες ενός Κινέζου στην Κίνα
Τα 500 εκατομμύρια της Μπεγκούμ
Ο ατσάλινος γίγας
Ταξίδι στον Αμαζόνιο
Η πράσινη αχτίδα
Η σχολή των Ροβινσώνων
Ο πεισματάρης Κεραμπάν
Το φλογισμένο αρχιπέλαγος
Το αστέρι του Νότου
Ο ναυαγός της Κυνθίας
Ματίας Σαντoρφ
Ροβύρος ο κατακτητής
Βορράς εναντίον Νότου
Δυο χρόνια διακοπές
Άνω κάτω
Καίσαρ Κασκαμπέλ
Οι περιπέτειες της κα. Μπράνιγκαν
Ο πύργος των καρπαθίων
Κλαύδιος Μπομπαρνάκ
Ο μικρούλης
Οι εξωφρενικές περιπέτειες του Αντιφέρ
Το νησί με τις έλικες
Μπροστά στη σημαία
Η σφίγγα των πάγων
Ο θαυμαστός Ορενόκος
Πίνακας 1: Ανάλυση με το μοντέλο Γνώση – GNOSIS βιβλίων του Ιουλίου Βερν

Με το μοντέλο Γνώση μπορεί κανείς να προσεγγίσει τη διδασκαλία των φυσικών
επιστημών, η οποία είναι εμπλουτισμένη από στοιχεία και οπτικές της φύσης της
επιστήμης από τρεις συμπληρωματικές διαστάσεις (Seroglou & Aduriz-Bravo, 2007;
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Piliouras et al., 2011): α) Τη γνωστική διάσταση, η οποία αφορά τη διδασκαλία των
φυσικών επιστημών ως ένα σύνολο μοντέλων που ερμηνεύουν τον κόσμο γύρω μας (η
φύση του περιεχομένου των φυσικών επιστημών – G1), καθώς και τη διδασκαλία για το
ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο οι επιστημονικές ιδέες αναπτύχθηκαν και
διαμορφώθηκαν (η φύση του περιβάλλοντος των φυσικών επιστημών – G2). β) Τη
μεταγνωστική διάσταση, η οποία εστιάζεται στο τι είναι φυσικές επιστήμες (η συνθετική
φύση των φυσικών επιστημών ως νοητικού προϊόντος – G3), στο πώς αλλάζουν οι
φυσικές επιστήμες στην ιστορία (η φύση της εξέλιξης και των μεθοδολογιών των φυσικών
επιστημών – G4), και στον τρόπο που οι φυσικές επιστήμες αλληλεπιδρούν με την
κοινωνία και τον πολιτισμό (η φύση των αλληλεπιδράσεων των φυσικών επιστημών με την
κοινωνία, όπου αναδεικνύεται το «πολιτισμικό αποτύπωμα των φυσικών επιστημών» G5). γ) Τη συναισθηματική διάσταση, η οποία ανοίγει την εικόνα των φυσικών επιστημών
θεωρώντας τις στάσεις (η φύση των στάσεων που εκφράζονται από τις φυσικές επιστήμες
– G6) και αξίες (η φύση των αξιών που καλλιεργούνται από τις φυσικές επιστήμες – G7), οι
οποίες πέρα από θεμελιώδεις στην ίδια την λειτουργία των φυσικών επιστημών, είναι
σημαντικές και επιθυμητές στην εκπαίδευση πολιτών εγγράμματων στις φυσικές
επιστήμες. Έτσι, μελετήσαμε τα παραπάνω βιβλία αναζητώντας στοιχεία που αφορούν τις
Φυσικές Επιστήμες και χρησιμοποιώντας το Γνώση ως βάση για την ταξινόμηση τους.
Το έργο του Ιουλίου Βερν μελετήθηκε από διάφορες οπτικές που θα μπορούσαν να
αποτελέσουν το μέσο ή το υλικό για τη διδασκαλία των φυσικών επιστημών, όπως: α) Τα
φυσικά φαινόμενα, η πρόοδος της επιστήμης και τα τεχνολογικά επιτεύγματα. β) Το
ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο του συγγραφέα- και συνεπώς και των ηρώων που
δημιούργησε στα βιβλία του- και το πώς αυτό εμφανίζεται σε σχέση με τον επιστημονικό
κόσμο. γ) -Η πρόοδος της επιστήμης και τα τεχνολογικά επιτεύγματα που περιβάλλουν την
περίοδο ζωής του συγγραφέα, το πώς αυτά εμφανίζονται στα βιβλία του και με ποια
συχνότητα, καθώς επίσης το πώς χρησιμοποιεί τις σύγχρονες του εξελίξεις, για να κάνει
προβλέψεις για τα μελλοντικά επιστημονικά και τεχνολογικά επιτεύγματα και τον τρόπο
που αυτά πρόκειται να επηρεάσουν τις ζωές των ανθρώπων.
Στα βιβλία του Βερν δίνεται πλήθος πληροφοριών για φυσικά φαινόμενα και τεχνολογικά
επιτεύγματα που αφορούν την καθημερινή ζωή των ανθρώπων της εποχής. Τα φαινόμενα
παρουσιάζονται πολλές φορές είτε για να περιγράψουν τον περιβάλλοντα χώρο , είτε για
να θέσουν κάποιες προβληματικές που απασχολούν τους ήρωες και μετατρέπουν την
πλοκή. Τα επιτεύγματα από την άλλη, σε κάθε περίπτωση παρουσιάζονται να έχουν
ενεργητικό ρόλο στις ζωές των ανθρώπων.
Στην συνέχεια, μελετώντας το ιστορικό-κοινωνικό πλαίσιο της εποχής του συγγραφέα,
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μπορεί κανείς βασικά να διακρίνει ότι δεν τον ενδιέφεραν μόνο επιστημονικά ζητήματα,
όπως είναι φανερό από τα περισσότερα βιβλία του, αλλά και κοινωνικά ζητήματα της
εποχής.
Μέσα από τα βιβλία του Βερν μπορεί να αντλήσει κάποιος σχεδόν οποιαδήποτε
πληροφορία θα επιθυμούσε να μεταδώσει μέσω της διδασκαλίας και αναφέρεται
χρονολογικά στον συγκεκριμένο αιώνα. Αλλά και ανεξάρτητα από την πρόοδο της
επιστήμης ως εκείνη τη στιγμή, τα λογοτεχνικά αυτά κείμενα προσφέρονται ως μία άριστη
ευκαιρία γνωριμίας με τον πραγματικό κόσμο των φυσικών επιστημών, τους ανθρώπους,
τις μεθόδους, τα προβλήματα που τις απαρτίζουν αλλά περισσότερο από όλα, την αγάπη
για εξερεύνηση και ανακάλυψη νέων πραγμάτων, η οποία είναι βασικό στοιχείο για όσους
και όσες ασχολούνται με τις φυσικές επιστήμες και συνεπώς θα άξιζε να δοκιμαστούν ως
εκπαιδευτικό υλικό (Πανούση, 2010).
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Η αξιοποίηση των φυσικών επιστήμων στην αρχαία αγορά της Αθήνας
από τη σύγχρονη καλλιτεχνική παιδεία
Α. Πλιακού, Χημικός, Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Γέρακα
Μ. Χούπη, Φυσικός, Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Γέρακα
Εισαγωγή
Η διδασκαλία των ΦΕ απαιτεί νέες διδακτικές μεθόδους, με τη διερευνητική προσέγγιση
και τη χρήση ΤΠΕ να αποτελούν σύγχρονες επιλογές, ενώ η προσομοίωση και το πείραμα
αποτελούν μεθοδολογικά εργαλεία για την μετάβαση από την καθημερινή πρακτικοβιωματική στη συγκροτημένη επιστημονική γνώση (Κολιόπουλος κ.ά., 2000). Η
διερευνητική μάθηση (inquiry based learning) προωθείται επίσημα από πολλές χώρες ως
παιδαγωγική προσέγγιση στις ΦΕ (Bybee, Powell & Trowbridge, 2008; Hounsell
&McCune, 2003; Minner, Lery & Century, 2010) θεωρούμενη ως ένας από τους
κορυφαίους εκπαιδευτικούς στόχους (Rocard et al., 2007). Περιγράφεται ως διερεύνηση
καθώς και μέσω διερεύνησης (Tamir, 1985). Η τελευταία αφορά στο μαθητή, ο οποίος
εγείρει ερευνητικά ερωτήματα, διατυπώνει υποθέσεις, σχεδιάζει πειράματα για να τις
ελέγξει, δημιουργεί και αναλύει επιχειρήματα βασισμένα σε στοιχεία, τα «επικοινωνεί»
προς τους άλλους και αναγνωρίζει τις εναλλακτικές εξηγήσεις (Tamir, 1985).
Σημαντικοί ερευνητές διδακτικής των ΦΕ θεωρούν το πείραμα οργανικό και αναπόσπαστο
μέρος του μαθήματος και ισχυρό εκπαιδευτικό εργαλείο που παράγει, βελτιώνει και ελέγχει
το πλέγμα των εννοιών, αρχών και μοντέλων που συγκροτούν τις ΦΕ (Χαλκιά, 2000).
Η χρήση ΤΠΕ συνδυάζοντας πολυμεσικές εφαρμογές, εμπλέκει ενεργά μεγάλο αριθμό
μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία ατομικά ή ομαδοσυνεργατικά (Καρτσιώτης κ.ά, 2008).
Στην εισήγησή μας αυτή θα περιγράψουμε μια σειρά δραστηριοτήτων, διάρκειας ενός
διδακτικού έτους, που αξιοποιούν τα παραπάνω στη διδασκαλία των ΦΕ της Β΄ Λυκείου
(Θετική και Τεχνολογική Κατεύθυνση) και της Γ΄ Γυμνασίου. Προηγήθηκαν επισκέψεις στο
χώρο της Αρχαίας Αγοράς της Αθήνας και ξενάγηση μαθητών και καθηγητών από τους
αρχαιολόγους της Α' Εφορείας Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων. Οι δράσεις
παρουσιάστηκαν στη Στοά Αττάλου σε ανοικτή εκδήλωση το Μάιο του 2014 i.
Δραστηριότητες στο μάθημα της Φυσικής: ο χρόνος και η μέτρησή του
Με αφορμή τη γνωριμία των μαθητών με το υδραυλικό ρολόϊ (κλεψύδρα) στην Αρχαία
Αγορά της Αθήνας πραγματοποιήθηκαν οι δράσεις.
332

Ο χρόνος στη Σύγχρονη Φυσική: Η διαμάχη μεταξύ απόλυτου και σχετικού χρόνου
αντανακλά την ιστορία της φυσικής και της φιλοσοφίας, διαμορφώνοντας ενίοτε
αντιφατικές απόψεις. Ο Άλμπερτ Αϊνστάιν εγκατέλειψε την έννοια του απόλυτου χρόνου
(εξάρτηση από σύστημα αναφοράς). Για την φυσική ο χρόνος είναι διάσταση που
επιτρέπει σε δύο ταυτόσημα γεγονότα που συμβαίνουν στο ίδιο σημείο στον χώρο, να
διακρίνονται μεταξύ τους. Το διάστημα ανάμεσα σε δύο τέτοια γεγονότα σχηματίζει τη
βάση της μέτρησης του χρόνου. Έτσι εγκαταλείπεται η έννοια του ταυτόχρονου.
Ο χρόνος στην Αρχαία Αγορά της Αθήνας: Η Κλεψύδρα-το πρώτο υδραυλικό ρολόι- είναι
μια ορθογώνια δεξαμενή με λεπτό κρουνό στον πυθμένα της. Διέθετε πλωτήρα με κανόνα
και δείκτη για την επίδειξη των ωρών πάνω σε κατακόρυφη μη γραμμική παραστάδα.
Ανεγέρθηκε στα τέλη του 4ου αι. π.Χ. Βρισκόταν στη ΝΔ γωνία της Αγοράς και χρειαζόταν
17 ώρες να αδειάσει. Τον 3ο αι. π.Χ. προστέθηκαν δύο βοηθητικές δεξαμενές οι οποίες
γέμιζαν διαδοχικά και η μέτρηση του χρόνου γινόταν με το βαθμιαίο γέμισμα της κύριας
δεξαμενής προς αποφυγή προβλημάτων υδροστατικής πίεσης. Παρόμοιο ωρολόγιο
βρέθηκε στο Αμφιαράειο Αττικής (5ος αι. π.Χ.).
Βρισκόταν στην είσοδο της Αρχαίας Αγοράς έτσι ώστε όσοι έμπαιναν στο εμπορικό κέντρο
της πόλης να έχουν γνώση του χρόνου και να είναι συνεπείς στα καθήκοντά τους ως
ενεργοί πολίτες της Πόλης.

Εικ.1. Σωζόμενα υλικά κατάλοιπα (πάνω) και αποκατάσταση σε τομή (κάτω) του υδραυλικού
ωρολογίου του ύστερου 4ου αι. π.Χ., που αποκαλύφθηκε στον χώρο της Αγοράς

Αυτή την αντίληψη σχετικά με το χρόνο είχαμε στόχο να γνωρίσουν οι μαθητές μέσα από
τη δημιουργία ενός Βίντεο περί χρόνου. Με την κατασκευή της Κλεψύδρας-Υδραυλικού
Ρολογιού από Ανακυκλώσιμα Υλικά είχαμε στόχο αφενός την απομυθοποίηση της
επιστήμης και αφετέρου την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των παιδιών. Μέσα από τη
γνωριμία

με

τη

ζωή

στην

Αρχαία

Αγορά

της

Αθήνας

προσπαθήσαμε

να

επαναδιατυπώσουμε το θέμα των ΦΕ σε σχέση με το χρόνο, τη δημοκρατία και τη
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θέσπιση και χρήση των ορίων, να ωθήσουμε τα παιδιά στο στοχασμό, να είναι έτοιμα για
τα όρια του χρόνου, του αλληλοσεβασμού και της δημοκρατίας.
Οι δράσεις έγιναν κατά τη διάρκεια των μαθημάτων της φυσικής κατεύθυνσης της Β’
Λυκείου

και εκτός αναλυτικού προγράμματος. Τα παιδιά χωρίστηκαν σε δύο ομάδες.

Δόθηκαν ακριβείς οδηγίες και υποστηρικτικό υλικό ώστε να λειτουργήσουν καλύτερα οι
ομάδες και κάθε μέλος να έχει το δικό του ρόλο.
Βίντεο περί χρόνου: Η πρώτη ομάδα μαθητών γράφει ένα πρωτότυπο χιουμοριστικό
σενάριο στο οποίο κατά τη διάρκεια της ραδιοφωνικής εκπομπής «Στον Επιστημο-Ε-νικό»
συνομιλούν ο Αριστοτέλης και ο Αινστάιν περί χρόνου.
Κατασκευή Κλεψύδρας-Υδραυλικού Ρολογιού από Ανακυκλώσιμα Υλικά: Η δεύτερη ομάδα
παιδιών μελέτησαν, σχεδίασαν και κατασκεύασαν υδραυλικό ρολόι από ανακυκλώσιμα
υλικά καθημερινής χρήσης, του οποίου η λειτουργία ήταν όμοια με αυτή του υδραυλικού
ρολογιού που βρίσκεται στο χώρο της Αρχαίας Αγοράς της Αθήνας. Τα παιδιά διέθεσαν
όλη τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους και κατασκεύασαν ομοίωμα του ρολογιού
από ανακυκλώσιμα υλικά: ένα μεταλλικό δοχείο λαδιού, ένα πλαστικό δοχείο νερού, σύρμα
για τις ενώσεις, κομμάτι λάστιχου ποτίσματος, βάνα ποτίσματος και ειδικό μη
προσροφητικό αφρολέξ για τον πλωτήρα. Έκαναν τη βαθμονόμηση πειραματικά. Η
επίδειξη έδειξε ότι ήταν αρκετά ακριβής με απόκλιση της τάξης ελάχιστων δευτερολέπτων.

Εικ.2:Σχεδιάγραμμα κλεψύδρας

Εικ.3:Ομοίωμα κλεψύδρας από ανακυκλώσιμα υλικά
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Δραστηριότητες στο μάθημα της Χημείας: Ερυθρόμορφα-Μελανόμορφα αγγεία
Η τεχνική κατασκευής και διακόσμησής τους στην Αρχαιότητα: Η κεραμική μια πανάρχαια
τέχνη χρησιμοποιεί ως πρώτη ύλη το αργιλόχωμα, δηλαδή άργιλο (υλικό αποτελούμενο
από αργίλιο, πυρίτιο , υδρογόνο

και οξυγόνο) με προσμείξεις.

Συνήθως τα αγγεία

διακοσμούνταν πριν την όπτηση χωρίς χρωστικές. Εκμεταλλεύονταν τις χημικές
αντιδράσεις των οξειδίων του σιδήρου του πηλού, κατά την όπτηση, τα οποία αποκτούν
ερυθρό χρώμα όταν βρεθούν σε οξειδωτικές συνθήκες καύσης και μελανό σε αναγωγικές.
Οι κεραμείς κατανόησαν τις ιδιότητες αυτές μόνον κατά την Αρχαϊκή και Κλασική περίοδο.
Στα μελανόμορφα αγγεία της Αρχαϊκής περιόδου οι μορφές αποδίδονται με μαύρο χρώμα
και στο φόντο μένει το χρώμα του πηλού. Στα ερυθρόμορφα της Κλασικής περιόδου
παρατηρείται χρωματική αντιστροφή. Τα αγγεία αποτελούν πραγματικά αριστουργήματα
της κεραμικής τέχνης.

Εικ.4: Μελανόμορφος και ερυθρόμορφος αμφορέας

Στα πλαίσια του μαθήματος της Χημείας Γ΄ Γυμνασίου και σε αντιστοίχιση με το Αναλυτικό
πρόγραμμα σπουδών στην ενότητα «Στοιχεία με ιδιαίτερο ενδιαφέρον: Πυρίτιο», που
προτείνεται να αντιμετωπιστεί με τη μορφή σχεδίου εργασίας (project) με έμφαση σε
εφαρμογές και χρήσεις των υλικών, η κατασκευή και η διακόσμηση των αγγείων παρέχει
στους μαθητές κίνητρα για ουσιαστική εμπλοκή τους στη μαθησιακή διαδικασία.
Τα εκθέματα στο μουσείο της Αρχαίας Αγοράς, έδωσαν το έναυσμα για τη μελέτη της
κατασκευής των αγγείων με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός βίντεο.
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Βίντεο για τα ερυθρόμορφα-μελανόμορφα αγγεία: Η τεχνική κατασκευής και διακόσμησής
τους έγινε κατανοητή από τους αρχαιολόγους την δεκαετία του 1940. Με την περιγραφή
της ιδιαίτερα περίπλοκης αυτής διαδικασίας, που δεν μπορεί να αναπαραχθεί στο σχολικό
εργαστήριο, ασχολείται

το βίντεο που ετοίμασαν οι μαθητές, μετασχηματίζοντας την

διδασκαλία σε δημιουργία μέσω των καλών τεχνών και των ΤΠΕ.
Οι μαθητές εργαζόμενοι συλλογικά στα πλαίσια ενός ευέλικτου σχεδίου δράσης συνέλεξαν
πληροφορίες, μελέτησαν, διερεύνησαν, οργάνωσαν και

διαχειρίστηκαν τη γνώση,

εφαρμόζοντας έτσι μια διαφορετική διδακτική προσέγγιση. Δραματοποίησαν το υλικό που
επέλεξαν τελικά, εμπλουτίζοντάς το με τη φρεσκάδα, την επινοητικότητα και την ιδιαίτερη
ικανότητα στην χρήση των Η/Υ οικοδομώντας έτσι συνθήκες αυτομάθησης. Η ιστορία
διαδραματίζεται σε ένα αρχαίο εργαστήριο όπου ο επιστήμονας Νετρόνιους με τον βοηθό
του Ιγκόρ μας μυούν στα ερευνητικά ενδιαφέροντά τους, παρέχοντας μια πρωτότυπη
σχολικά εφαρμόσιμη εκδοχή της φυσικο-επιστημονικής γνώσης.
Αποτελέσματα-Συμπεράσματα
Τέσσερις μήνες μετά τις δράσεις (09/2014) στο πλαίσιο διερεύνησης της διατηρησιμότητας
της γνώσης, δόθηκε ερωτηματολόγιο στους μαθητές, από το οποίο προέκυψε ότι η
διαδικασία που ακολουθήθηκε βοήθησε στην κατανόηση του γνωστικού αντικειμένου,
εμπλέκοντάς τους ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία και συνέδεσε τις ΦΕ με την
καθημερινότητα, δημιουργικά και ομαδικά. Οι περισσότεροι εξέφρασαν την επιθυμία τέτοιες
δράσεις να πραγματοποιούνται συχνότερα.
Η δράση συνέβαλε στη συνεργασία των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας αξιοποιώντας
τη διερευνητική προσέγγιση, το πείραμα και τις ΤΠΕ. Ο χώρος της Αρχαίας Αγοράς συνδέει
την εκπαιδευτική πράξη με την πολιτισμική παιδεία και τις τέχνες με γόνιμη βιωματική
προσέγγιση της πολιτιστικής κληρονομιάς, εμπνέει, ενεργοποιεί τους εμπλεκόμενους και
μετασχηματίζει τη διδασκαλία σε δημιουργία εύληπτου και ελκυστικού εκπαιδευτικού
υλικού.
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Επίσκεψη μαθητών σε Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και αναπαραγωγή
έργων σύγχρονης τέχνης: Διδακτικές προσεγγίσεις στις φυσικές
επιστήμες
Γ. Πριμεράκης, Δάσκαλος, Υπ. Διδάκτορας, ΠΤΔΕ, ΑΠ Θεσσαλονίκης
Εισαγωγή
Έρευνες που γίνονται τα τελευταία χρόνια τόσο στην Ευρώπη όσο και στον υπόλοιπο
κόσμο, καταγράφουν μείωση του ενδιαφέροντος των μαθητών και των σπουδαστών για τα
μαθήματα των Φυσικών Επιστημών (Φ.Ε.) και ειδικά για τη Φυσική (Fischer &
Horstendahl, 1997). Στην Ελλάδα, ειδικότερα, η μείωση αυτή μπορεί να αποδοθεί και στην
ακαδημαϊκή φύση της διδασκαλίας των Φ.Ε. και στην αναντιστοιχία της διδακτέας ύλης με
την κοινωνική πραγματικότητα, όπως υποδεικνύουν σχετικές έρευνες (ΟΟΣΑ, 2006). Η
μεγάλη ποσότητα ύλης και το αυστηρό ωρολόγιο πρόγραμμα καθώς και η έλλειψη
εργαστηριακής εμπειρίας οδηγούν τους εκπαιδευτικούς σε «συμπίεση» του μαθήματος
των Φ.Ε. και της μετατροπής του σε ένα ακόμη τυπικό ελληνικό μάθημα (βιβλίο –
φωτοτυπία- διαγώνισμα). Οι μαθητές αναρωτιούνται γιατί διδάσκονται τις Φ.Ε. και σε τι θα
τους βοηθήσει στην ενήλικη ζωή τους το ειδικό σώμα γνώσεων που τους προσφέρεται.
Αδυνατώντας να βρουν απάντηση, αποστρέφονται τα μαθήματα αυτά (Πριμεράκης κ.ά.,
2011).
Το θέμα της συσχέτισης του ενδιαφέροντος που δείχνουν οι μαθητές και της ενασχόλησής
τους με τις Φ.Ε., αποτέλεσε κεντρικό πυρήνα του Διεθνούς Προγράμματος για την
Αξιολόγηση των Μαθητών (PISA), το 2006. Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας, οι
μαθητές με μεγαλύτερο ενδιαφέρον και θετική στάση απέναντι στις Φ.Ε. είναι πιο πρόθυμοι
να επενδύσουν στην προσπάθεια που απαιτείται για να έχουν καλή επίδοση σε αυτά τα
μαθήματα. Επίσης, το ενδιαφέρον τους για ένα θέμα φυσικών επιστημών μπορεί να
επηρεάσει την ένταση και την χρονική διάρκεια της εμπλοκής των μαθητών στις
διαδικασίες μάθησης. Με τη σειρά της, η έντονη και σε βάθος εμπλοκή με ένα θέμα
ενισχύει την κατανόηση αυτού του θέματος (PISA, 2006). Όταν τα παραπάνω προβλήματα
παρατηρούνται στον γενικό πληθυσμό των μαθητών αντίστοιχα πολλαπλάσια προβλήματα
παρατηρούνται στους μαθητές ειδικών ομάδων (π.χ. Ρομά, παιδιά μεταναστών) και των
μειονοτήτων που αντιμετωπίζουν προβλήματα ένταξης και μηχανισμούς αποκλεισμού από
την εκπαίδευση.
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Προσπαθώντας να αντιστρέψουν αυτό το αρνητικό κλίμα ως προς τις Φ.Ε., τα τελευταία
χρόνια σχεδιάζονται σειρές από διάφορα προγράμματα, με σκοπό να ενδυναμώσουν τη
στάση και το ενδιαφέρον των μαθητών απέναντι στις Φ.Ε.. Μέσα από τέτοιες
προσπάθειες, προτείνεται στους εκπαιδευτικούς η υιοθέτηση εναλλακτικών διδακτικών
προσεγγίσεων, πέρα από τις κλασικές, “δασκαλοκεντρικές” συνήθως προσεγγίσεις. Με
αυτό τον τρόπο οι μαθητές κινητοποιούνται, εμπλέκονται στην μαθησιακή διαδικασία και
αναπτύσσονται όχι μόνο γνωστικά αλλά και συναισθηματικά, κοινωνικά και ψυχοκινητικά.
Ιδιαίτερη θέση στις προτεινόμενες διδακτικές προσεγγίσεις κατέχουν αυτές που
εντάσσονται στις άτυπες μορφές εκπαίδευσης και ιδιαίτερα η Μουσειακή εκπαίδευση σε
Επιστημονικά και Τεχνολογικά Μουσεία (Καριώτογλου, 2002). Πέρα από αυτά τα μουσεία
μια θέση στην άτυπη εκπαίδευση μπορούν να έχουν και τα Μουσεία Σύγχρονης Τέχνης
μιας και πολλά έργα σύγχρονης τέχνης εμπλέκουν ή αναπαριστούν θέματα Φυσικών
Επιστημών και Τεχνολογίας.
Η δράση στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η πραγματοποίηση της επίσκεψης στο Μακεδονικό Μουσείο
Σύγχρονης Τέχνης. Στο μουσείο αυτό μεταξύ των άλλων υπάρχει και το έργο Video Art:
The Way Things Go (Der Lauf der Dinge). Στο έργο αυτό παρουσιάζεται μία σειρά
“πειραμάτων” ή επιδείξεων Φυσικής και Χημείας υλοποιημένων με υλικά καθημερινής
χρήσης που το αποτέλεσμα του ενός πειράματος εκκινεί την εκτέλεση του επόμενου και
ούτω καθ' εξής για τριάντα λεπτά περίπου με την μορφή μηχανής Rube Goldberg.
The Way Things Go (Der Lauf der Dinge) είναι μια ταινία τριάντα λεπτών από τους
Ελβετούς καλλιτέχνες Peter Fischli και David Weiss που παρουσιάζει μια σειρά από
αλυσιδωτές αντιδράσεις - διαδικασίες Φυσικής και Χημείας που εμπλέκουν συνηθισμένα
αντικείμενα καθημερινής χρήσης. Είναι, σύμφωνα με κριτικούς της τέχνης (Millar, 2007),
ένα από τα πραγματικά καταπληκτικά έργα τέχνης που παρήχθη στα τέλη του εικοστού
αιώνα.
Προκάλεσε τον θαυμασμό και την αγάπη του κοινού αλλά και τον

έπαινο του πιο

εξειδικευμένου κοινού από καλλιτέχνες, κριτικούς, επιμελητές μουσείων. Το έργο
ενσωματώνει πολλές από τις ιδιότητες που κάνουν την δουλειά των Fischli και Weiss
μεταξύ των πιο σαγηνευτικών στον κόσμο της σύγχρονης τέχνης: καταστάσεις με χιούμορ
και βαθιά διεισδυτική γνώση, ιατροδικαστική προσοχή στη λεπτομέρεια, μια δόση
ψευδαίσθησης και μετασχηματισμού και δυναμική εναλλαγή μεταξύ των καταστάσεων
τάξης και χάους. Καθώς καθημερινά αντικείμενα συντρίβονται, κυλάνε, γλιστράνε ή
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πετάγονται πάνω σε άλλα με καταστροφικό και φαινομενικά αδύνατο τρόπο αλλά τελικά με
πειστικό αποτέλεσμα, οι θεατές θα βρεθούν μάρτυρες σε ένα θέαμα αρχέγονο και
μετααποκαλυπτικό. Αν η ιστορία είναι "μόνο ένα πράγμα μετά το άλλο," τότε The Way
Things Go είναι πραγματικά ένα ιστορικό έργο (Millar, 2007) .
Μεθοδολογία
Στην πρώτη φάση οι μαθητές/τριες μετά από μία εισαγωγή παρακολούθησαν στον χώρο
του μουσείου το έργο διάρκειας τριάντα λεπτών κατά την διάρκεια της οποίας γινόταν και
σχολιασμός και επισήμανση κάποιων λεπτομερειών από την συνοδό Μουσειοπαιδαγωγό
και τον Εκπαιδευτικό.
Στη δεύτερη φάση οι μαθητές με τη συνοδεία του εκπαιδευτικού και της συνοδού
επισκέπτονται

το

χώρο

εργαστηρίου

του

Μουσείου

όπου

υλοποίησαν

μερική

αναπαραγωγή του έργου (τρία έως πέντε διαδοχικά στάδια-πειράματα) χρησιμοποιώντας
απλά υλικά. Η οργάνωση των μαθητών/τριών έγινε σε ομάδες για να διευκολύνονται στην
κατασκευή. Ο εκπαιδευτικός και η συνοδός συζητούσαν με τους μαθητές/τριες και
πρότειναν τεχνικές λύσεις ή εναλλακτικά υλικά και συνδυασμούς.
Τέλος η τρίτη φάση έγινε στη σχολική αίθουσα με συζήτηση μεταξύ του εκπαιδευτικού και
των μαθητών σε ομάδες. Αναπαράχθηκαν μέρη- στάδια του έργου ή προτάθηκαν και
κατασκευάσθηκαν πρωτότυπα στάδια. Στη διάρκεια της τρίτης φάσης γίνεται μια
προσπάθεια

ανασκόπησης

των

σταδίων-

πειραμάτων

που

υλοποίησαν οι μαθητές/τριες, αλλά και μια βαθύτερη θεώρηση

διαπραγματεύθηκανμε συζήτηση με την

βοήθεια κατάλληλων ερωτήσεων του εκπαιδευτικού. Να σημειωθεί ότι η φάση αυτή μπορεί
να έχει ένα μεταγνωστικό χαρακτήρα αν ο εκπαιδευτικός επιδιώξει όχι μόνο να ενισχύσει τη
μάθηση, αλλά και να δείξει στους μαθητές στοιχεία της πορείας τους προς τη μάθηση
(Καριώτογλου, 2002).
Ο κεντρικός πυρήνας της δράσης είναι η διδακτική προσέγγιση εννοιών και διαδικασιών
της Φυσικής και της Χημείας μέσω της Σύγχρονης Τέχνης με απλά πειράματα που
χρησιμοποιούν κυρίως καθημερινά υλικά. Τα πειράματα είναι αλληλεπιδραστικά και πολλά
από αυτά έχουν το χαρακτήρα του απροσδόκητου και η “αλυσιδωτή αντίδραση”
πειραμάτων και η διατήρησή της ελκύουν το ενδιαφέρον των μαθητών/τριών και τους τις
βάζουν στο προσκήνιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Παράλληλα μπορούν να γίνουν και
διαγωνισμοί μεταξύ ομάδων του τύπου “Ποιά ομάδα μπορεί να κάνει το μακρύτερο στο
χώρο ή το μεγαλύτερο σε χρόνο πείραμα;” ή “Η ποιά ομάδα θα εμπλέξει τα περισσότερα
πειράματα;“. Ταυτόχρονα εμπλέκονται με την Σύγχρονη Τέχνη και αποκτούν αισθητικές και
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καλλιτεχνικές δεξιότητες.
Συμπεράσματα
Με την μελέτη έργων σύγχρονης τέχνης, με την βοήθεια υλικών καθημερινής χρήσης και
με την έξοδο από το περιβάλλον της σχολικής αίθουσας και αλλά και με την μετατροπή σε
“οιονεί” εργαστήριο άλλων χώρων ή εργαστηριακή εργασία με άλλο τρόπο, επιτυγχάνεται ο
στόχος της: η προσέλκυση του ενδιαφέροντος των μαθητών/τριων για τη Φυσική και την
Χημεία, η εμπλοκή με αυτές, η σύνδεση τους με την πραγματική ζωή και καταστάσεις αλλά
και την σύγχρονη τέχνη και τελικά η διαμόρφωση θετικής στάσης των μαθητών που θα
οδηγήσει σε καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα. Ακόμη στην περίπτωσή μας βοήθησε
στην δημιουργία κλίματος συμμετοχής, συνεργασίας και βιωματικών καταστάσεων στην
τάξη για

την ένταξη και την ενεργοποίηση και των μαθητών ειδικών ομάδων και των

μειονοτήτων. Και φυσικά η παράλληλη ανάπτυξη και επίτευξη των στόχων της Μουσειακής
αγωγής.
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Ψηφιακές αφηγήσεις με ζωγραφικά έργα τέχνης για τη διδασκαλία των
φυσικών επιστημών στο δημοτικό σχολείο
Φ. Σέρογλου, Ερευνητική ομάδα ΑΤΛΑΣ, ΠΤΔΕ, ΑΠ Θεσσαλονίκης
Α. Λέτσι, Ερευνητική ομάδα ΑΤΛΑΣ, ΠΤΔΕ, ΑΠ Θεσσαλονίκης
Θ. Βλάχου, Ερευνητική ομάδα ΑΤΛΑΣ, ΠΤΔΕ, ΑΠ Θεσσαλονίκης
Ι-Ν. Δημουλά, Ερευνητική ομάδα ΑΤΛΑΣ, ΠΤΔΕ, ΑΠ Θεσσαλονίκης
Ξ. Αραπάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια, ΠΤΠΕ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Ο συγκερασμός τέχνης - ψηφιακών αφηγήσεων – φυσικών επιστημών
Η πρόκληση που αντιμετωπίζουμε σήμερα στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών είναι
να διδάξουμε φυσικές επιστήμες ενταγμένες μέσα στη σύγχρονη πραγματικότητα των
μαθητών και των μαθητριών όπου η εικόνα και τα πολυτροπικά περιβάλλοντα αποτελούν
τα κύρια μέσα μελέτης, επικοινωνίας και ψυχαγωγίας. Ταυτόχρονα οι φυσικές επιστήμες
γίνονται πιο φιλικές και προσβάσιμες όταν παρουσιάζονται μέσα σε ένα «σκηνικό»
εμπλουτισμένο από την εικαστική τέχνη, με αφηγηματικό χαρακτήρα, με πλούσια
οπτικοακουστικά ερεθίσματα και με εστίαση στη φύση των φυσικών επιστημών (Σέρογλου,
2006; Seroglou et al., 2008; Seroglou et al., 2011; Koliopoulos et al., 2007; Jenkins, 1996;
Hodson, 1998; Leach et al., 2000; Wells & Claxton 2002; Hunt, 2008; Arapaki &
Koliopoulos, 2010; Αραπάκη, 2014). Στις ψηφιακές αφηγήσεις, χρησιμοποιώντας μουσική,
εικόνες των ζωγραφικών έργων τέχνης, και ηχογραφημένους διαλόγους αναπτύσσεται
διδακτικό υλικό δίνοντας την ευκαιρία να παρουσιαστούν οι έννοιες των φυσικών
επιστημών αποκτώντας μορφή, σχήμα, ήχο και νόημα. Οι εικόνες αυτές και οι ήχοι που
εκπαιδευτικοί, μαθητές και μαθήτριες δημιουργούν στις ψηφιακές αφηγήσεις τους
εκφράζουν τον τρόπο αντιλαμβάνονται και αλληλεπιδρούν μαθησιακά με τις έννοιες και τις
θεωρίες των φυσικών επιστημών (Houghton & Willows 1987; Driver et. al., 1996; Kress et
al., 2001; Bruner, 2004; Hadzigeorgiou, 2006; Hoban et al., 2008; Arapaki & Koliopoulos,
2010; Brown, 2011; Piliouras et al., 2011; Papadopoulos & Seroglou, 2012).

Για την

ανάπτυξη των 12 ψηφιακών αφηγήσεων που παρουσιάζονται εδώ χρησιμοποιήσαμε το
μοντέλο LEARN: LEarning through ART and Narratives-Μαθαίνοντας μέσα από την τέχνη
και τις αφηγήσεις (Λέτσι κ.ά. 2014). Με το μοντέλο LEARN επιχειρούμε να
αναπλαισιώσουμε τη διδασκαλία των φυσικών επιστημών σε περιβάλλον τέχνης
(ζωγραφική

στην

περίπτωση

αυτή)

και

ψηφιακών

αφηγήσεων

(Εικόνα

1).

Χρησιμοποιώντας στο σύνολο πάνω από 80 ζωγραφικά έργα καλλιτεχνών όπως Van
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Gogh, Kip DeVore, Ryan Radke, Rebeccan Ulm, Al Sorenson, Wassily Kandinsky,
Hippolyte Petitjean, Mandy Stohry, Edd Terpening, John Haukka, Timothy Easton κ.ά.,
επιχειρούμε να αφηγηθούμε ιστορίες με πρωταγωνιστές τέσσερα παιδιά τα οποία
ταξιδεύοντας μέσα στους πίνακες μιλούν και αντιμετωπίζουν έννοιες και φαινόμενα των
φυσικών επιστημών.

Εικόνα 1: Το μοντέλο LEARN

Στάδια δημιουργίας 12 ψηφιακών αφηγήσεων με πίνακες ζωγραφικής
Για τη δημιουργία και την αξιολόγηση των 12 ψηφιακών αφηγήσεων συνεργάστηκαν 2
ερευνήτριες της διδακτικής των φυσικών επιστημών, 2 φοιτήτριες του Παιδαγωγικού
Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΑΠΘ και μία ερευνήτρια της διδακτικής των
εικαστικών τεχνών. Τα στάδια της ερευνητικής και αναπτυξιακής αυτής διαδικασίας που
εκφράζουν την υλοποίηση του μοντέλου LEARN παρουσιάζονται στην Εικόνα 2 και
περιγράφονται συνοπτικά στη συνέχεια.
Στάδιο 1: Επιλογή των εννοιών από τις φυσικές επιστήμες. Ύστερα από μελέτη των
βιβλίων φυσικών επιστημών του δημοτικού (Μελέτη Περιβάλλοντος Α’, Β’, Γ’ και Δ’ τάξης
και Φυσικά Ε’ και ΣΤ’ τάξης) επιλέχθηκαν οι ακόλουθες έννοιες φυσικών επιστημών για να
παρουσιαστούν στις ψηφιακές αφηγήσεις: οι αισθήσεις, το νερό, η διατροφή, τα ζώα, τα
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φυτά, ο ήλιος, το φως, οι εποχές, το περιβάλλον, οι κανόνες υγιεινής, τα μέσα μαζικής
μεταφοράς και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Εικόνα 2: Στάδια ανάπτυξης ψηφιακών αφηγήσεων για τις φυσικές επιστήμες
με έργα ζωγραφικής

Στάδιο 2: Επιλογή πινάκων ζωγραφικής. Οι έννοιες των φυσικών επιστημών που
επιλέχθηκαν στο στάδιο 1 καθόρισαν τη θεματολογία των πινάκων ζωγραφικής γνωστών
καλλιτεχνών που συλλέχθηκαν από το διαδίκτυο και που η σύνθεσή τους αποτελείται από
αναγνωρίσιμα στοιχεία (το θεματικό περιεχόμενο του ζωγραφικού έργου τέχνης
αποτελείται από γνωστά αντικείμενα ή φιγούρες κ.ά). Επιλέγονται συνθέσεις με
αναγνωρίσιμες μορφές, αντικείμενα και καταστάσεις από την καθημερινή ζωή και την
εμπειρία τους. Τα ζωγραφικά έργα τέχνης δεν είναι ποτέ μία αναπαράσταση της
πραγματικότητας. Το ουσιαστικό μέρος του έργου βρίσκεται στην κρυφή δομή του η οποία
είναι δυνατόν να επενδυθεί με μία αναγνωρίσιμη εικόνα η οποία αντλείται από τη φυσική
πραγματικότητα ή από τη φαντασία του καλλιτέχνη (Αραπάκη, 2014). Στο στάδιο αυτό δεν
επιχειρήθηκε μια εικαστική ανάλυση της υποκρυπτόμενης δομής των ζωγραφικών έργων
αλλά μια θεματολογική εικαστική ανάλυση για να μελετηθούν σε βάθος τα μορφολογικά
στοιχεία τους όπως είναι το χρώμα, το φως, η φόρμα/-ες, η σύνθεση, το βάθος, η
προοπτική και ο ρυθμός. Επιχειρήθηκε μια λεπτομερής μορφολογική ανάλυση η οποία
σχετίζεται με το παιδικό σχέδιο και την παιδική ζωγραφική (Αραπάκη, 2014).
Στάδιο

3:

Επιλογή

των

ηρώων

και

των

ηρωίδων.

Στις

ψηφιακές

αφηγήσεις

πρωταγωνιστούν τέσσερα παιδιά με ηλικίες από όλο το φάσμα των ηλικιών του δημοτικού
σχολείου: η Εύα, η Βάσω, ο Γιάννης και η Δήμητρα. Τα παιδιά συζητούν, παίζουν,
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διαφωνούν, αναρωτιούνται, υποθέτουν όπως όλα τα παιδιά της ηλικίας τους κάνοντας πιο
φιλική τη γνωριμία με τις έννοιες των φυσικών επιστημών. Οι μορφές τους είναι απλές,
αφαιρετικές, αποτελούνται από γνώριμα γεωμετρικά σχήματα (φόρμες) και έρχονται σε
αντίθεση με τις μορφές του εικονογραφικού περιεχομένου των ζωγραφικών έργων τέχνης,
ώστε να μην έχουν σχεδιαστικές και μορφικές ομοιότητες με αυτά.
Στάδιο 4: Σύνθεση των ταινιών. Αρχικά, αναπτύχθηκε ένα σενάριο πάνω στη σύνθεση
α)των

πληροφοριών

για

τις

διάφορες

έννοιες

των

φυσικών

επιστημών

που

παρουσιάζονται στα βιβλία φυσικών επιστημών του δημοτικού, β)των επιλεγμένων
ζωγραφικών έργων για κάθε έννοια και γ)των διαθέσιμων μορφών και όψεων των
χαρακτήρων των τεσσάρων παιδιών. Το σενάριο αυτό υλοποιήθηκε με τη χρήση του
προγράμματος Corel Videostudio Pro και δημιουργήθηκαν 12 ψηφιακές αφηγήσεις. Η
φύση των φυσικών επιστημών και η έκφραση της μέσα από τις ψηφιακές αυτές αφηγήσεις
αποτέλεσε βασική ραχοκοκαλιά τόσο των σεναρίων όσο και της δομής των ψηφιακών
αφηγήσεων.

Εικόνα 3: Το μοντέλο Γνώση – GNOSIS

Στάδιο 5: Ανάλυση των ταινιών. Οι δώδεκα ψηφιακές αφηγήσεις αναλύθηκαν με το μοντέλο
GNOSIS (Guidelines for Nature Of Science Introduction in Scientific literacy) που διερευνά
τις τρεις διαστάσεις της μάθησης στις φυσικές επιστήμες (γνωστική, μεταγνωστική,
συναισθηματική) και τις επτά όψεις της φύσης των φυσικών επιστημών (G1 – G7) όπως
φαίνεται στην Εικόνα 3 (Seroglou & Adúriz-Bravo 2007, Piliouras et al., 2011). Η ανάλυση
δείχνει ότι στη γνωστική διάσταση της γνώσης έχουμε: α) τη φύση του περιεχομένου των
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φυσικών επιστημών (G1) να εμφανίζεται σε ποσοστό 23,12% όπου οι ήρωες και οι
ηρωίδες μαθαίνουν και ανακαλύπτουν δύσκολες και αφηρημένες έννοιες από τις φυσικές
επιστήμες και β) τη φύση του περιβάλλοντος των φυσικών επιστημών (G2) σε ποσοστό
19,59% όπου οι ήρωες και οι ηρωίδες επηρεάζονται τόσο από το φυσικό όσο και από το
κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον μέσα στο οποίο προβληματίζονται, δρουν,
προβλέπουν και οδηγούνται στις έννοιες των φυσικών επιστημών.

Εικόνα 4: Ανάλυση 12 ψηφιακών αφηγήσεων με το μοντέλο Γνώση - GNOSIS:
Οι όψεις της φύσης των φυσικών επιστημών

Στη μεταγνωστική διάσταση παρουσιάζεται: α) η συνθετική φύση των φυσικών επιστημών
ως νοητικού προϊόντος (G3) σε ποσοστό 6,76% όπου μέσα από τις εμπειρίες και τα
βιώματά τους τα παιδιά συνθέτουν νέες γνώσεις, β) η φύση της εξέλιξης και των
μεθοδολογιών των φυσικών επιστημών (G4) σε ποσοστό 6,96% όπου ανακαλύπτουν
διαφορετικούς και ευρηματικούς τρόπους για να καταλήξουν άλλοτε σε προσχεδιασμένες
και άλλοτε σε τυχαίες έννοιες των φυσικών επιστημών που θέλουν να μάθουν ή που
προκύπτουν φυσικά από τις δράσεις και τις έρευνες των παιδιών, και γ) η φύση των
αλληλεπιδράσεων των φυσικών επιστημών με την κοινωνία (G5) σε ποσοστό 72,71%
όπου διαφαίνεται η ισχυρή και καθοριστικής σημασίας σχέση μεταξύ των φυσικών
επιστημών και των σκοπών που υπηρετούν για την ευημερία και την εξέλιξη της
κοινωνίας.
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Εικόνα 5: Ανάλυση 12 ψηφιακών αφηγήσεων με το μοντέλο Γνώση - GNOSIS:
Οι τρεις διαστάσεις της μάθησης στις φυσικές επιστήμες

Τέλος, η συναισθηματική διάσταση της γνώσης εκφράζεται με: α) τη φύση των στάσεων
(G6) και των αξιών (G7) που καλλιεργούνται μέσα από τις φυσικές επιστήμες και που οι
αφηγήσεις παρουσιάζουν σε ποσοστά 10,04% και 29,61% αντίστοιχα (Εικόνες 4 & 5). Η
ανάλυση δείχνει ότι η γνωστική, η μεταγνωστική και η συναισθηματική διάσταση της
μάθησης στις φυσικές επιστήμες εμφανίζονται σε ισορροπία αντανακλώντας όλες τις όψεις
της φύσης των φυσικών επιστημών. Συγκεκριμένα η γνωστική διάσταση είναι ενεργή σε
ποσοστό 42,71%, η μεταγνωστική διάσταση σε ποσοστό 86,44% και η συναισθηματική σε
ποσοστό 40,01% (τα ποσοστά αθροιστικά υπερκαλύπτουν το 100% της διάρκειας των
ψηφιακών αφηγήσεων γιατί δύο ή τρεις διαστάσεις μπορεί να είναι ενεργές στην αφήγηση
ταυτόχρονα).
Συμπεράσματα
Η ανάλυση των ψηφιακών ταινιών που αναπτύχθηκαν αποκαλύπτει πως λειτουργώντας
μέσα σε ένα δημιουργικό περιβάλλον μάθησης μπορεί κανείς να μετασχηματίσει διδακτικά
αφηρημένες έννοιες των φυσικών επιστημών, να τους δώσει σχήμα και μορφή, να τις
εντάξει σε αφηγήσεις για παιδιά, να τις περιβάλλει με ζωγραφικά έργα τέχνης και να
αναπτύξει πρωτότυπο διδακτικό υλικό. Τα ζωγραφικά έργα χρησιμοποιήθηκαν ως
περιβάλλον όπου οι ήρωες αυτενεργούν, προβληματίζονται, διερωτώνται και ακολουθούν
τις δικές τους πορείες μάθησης για να οδηγηθούν σε κατάλληλα συμπεράσματα και αυτό
αποτελεί βασική μας προσδοκία στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών. Στην εργασία
αυτή παρουσιάσαμε διδακτικό υλικό που σχεδιάζεται και αναπτύσσεται σε ένα περιβάλλον
πολυτροπικό και λειτουργεί ως δυναμικό μέσο διδακτικού μετασχηματισμού ανοίγοντας
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νέες προοπτικές στη σύνθεση πλαισίων για μια δημιουργική μάθηση στις φυσικές
επιστήμες. Διαφορετικές ερευνητικές εφαρμογές του μοντέλου LEARN στην περίπτωση
των ψηφιακών αφηγήσεων με ζωγραφικά έργα τέχνης, θα μας δώσουν πολύτιμη
πληροφορία για να οριοθετήσουμε τη λειτουργικότητα του παραγόμενου διδακτικού
υλικού.
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Ο χαρακτήρας της εκδήλωσης της δημιουργικότητας στις τέχνες και
στις φυσικές επιστήμες
Α. Δήμου-Τζαβάρα, Επίκουρη Καθηγήτρια Φιλοσοφίας, Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και
Επιστημών της Τέχνης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Η άσκηση της τέχνης εμπεριέχει την έννοια της δημιουργίας, δηλαδή της ανθρώπινης
παρέμβασης, προκειμένου να παραχθεί κάτι. Στην τέχνη δεν κυριαρχεί η διαδικασία που
ονομάζουμε αυτοματισμός, φυσική αιτιότητα ή φυσική διαδοχή από αιτίες ανεξάρτητες από
την ανθρώπινη δραστηριότητα. Τουναντίον, τόσο στη φύση όσο και στις φυσικές
επιστήμες διαπιστώνεται μια εντελώς αντίθετη διαδικασία. Εύλογα λοιπόν διερωτάται
κανείς για το είδος της σχέσης μεταξύ τέχνης και φυσικής επιστήμης.
Στην αρχαιότητα ο όρος τέχνη, που δεν δήλωνε μόνο τις καλές τέχνες, σήμαινε δεξιοτεχνία
ή ικανότητα, και περιελάμβανε ακόμα και τη μαγειρική ή την ιατρική. Ο Αριστοτέλης
ονόμαζε την επιστήμη «έξιν αποδεικτικήν» (δηλ. γνωστική και αποδεικτική ικανότητα).
Αφετέρου χαρακτήριζε την τέχνη ως αληθινά έλλογη παραγωγική ικανότητα η οποία
συνδέεται με τη δημιουργία πραγμάτων που δεν έχουν τον χαρακτήρα αναγκαιότητας,
αλλά είναι ενδεχόμενα. Σ’ αυτόν τον ορισμό βασικό ρόλο παίζει η λέξη «έλλογος» που μας
παραπέμπει στο ότι η τέχνη ενεργεί κατόπιν συλλογισμού ή υπολογισμού – με αυτό τον
τρόπο επισημαίνεται η πρώτη γειτνίαση μεταξύ τέχνης και επιστήμης.
Ο ανωτέρω διαχωρισμός, τον οποίο δρομολόγησε πρώτος ο Αριστοτέλης, εξακολούθησε
να υφίσταται για πολλούς αιώνες. Έχουμε όμως το αναμφισβήτητο δεδομένο ότι ο 20ός
αιώνας καθιέρωσε την απόλυτη συνεργασία της επιστήμης με την τεχνολογία. Και
ειδικότερα στον 21ο αιώνα υπάρχει πλήρης κυριαρχία της τεχνολογίας

επάνω στην

επιστήμη.
Λέγεται για τον Θεό ότι είναι δημιουργός. Αλλά και ο άνθρωπος μπορεί να φτιάχνει
πράγματα εξ αρχής, δηλαδή να δημιουργεί, όπως συμβαίνει στα έργα τέχνης και σε κάθε
είδους κατασκευές, π.χ. χειρουργεί και σώζει ζωές, εφευρίσκει φάρμακα και επιστημονικά
όργανα, επιτεύγματα που απαιτούν τη συμβολή της τεχνολογίας. Κάθε τέχνη έχει να κάνει
με πράγματα που δεν είναι γεννήματα μιας εσωτερικής αβίαστης εξέλιξης, αλλά μπορούν
να προκύψουν μόνο μέσω εξωτερικής επέμβασης. Η έννοια της εσωτερικής εξέλιξης έχει
διαταραχθεί στον αιώνα μας και μάλιστα ο αβίαστος χαρακτήρας της τείνει να εκλείψει.
Η ικανότητα ή το ταλέντο της καλλιτεχνικής δημιουργικότητας έχει γίνει πολλές φορές
αντικείμενο έρευνας, όπως από τον Φρειδερίκο Νίτσε (19ος αι.), ο οποίος με αφορμή την
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προσπάθειά του να εξηγήσει και να προσδιορίσει τη φύση της καλλιτεχνικής παρόρμησης
δημιούργησε μια εξαιρετική – αν και εικοτολογική – θεωρία για το φαινόμενο της τέχνης.
Επίσης, ο Μάρτιν Χάιντεγγερ (20ός αι.) αποδίδει μια εξαιρετική θέση στο ρόλο που
διαδραματίζουν οι καλλιτέχνες στη ζωή των ανθρώπων. Μια διατύπωση που επιβάλλει τον
διαχωρισμό τέχνης και επιστήμης είναι η δήλωση του Μαξ Πλανκ: «Αληθινό είναι ό,τι
μπορεί να μετρηθεί»∙ τούτο δεν μπορεί να ισχύει, αντικρούει ο Χάιντεγγερ, «γιατί πώς
μπορεί π.χ. να μετρηθεί ένα πένθος».
Δεν υπάρχουν όμως απόλυτα στεγανά ανάμεσα στη τέχνη και στην επιστήμη, αλλά
διαπιστώνεται σε αρκετές περιπτώσεις αλληλοπεριχώρηση – π.χ. η επιστήμη επηρέασε
την τέχνη στον 20ό αιώνα μετά την εμφάνιση της θεωρίας του χωροχρόνου, της
σχετικότητας, με τον ηλεκτρομαγνητισμό κ.ά. «Πρόκειται για τη ‘σχηματοποίηση’, η οποία
τελείται ανάμεσα στην τέχνη και την επιστήμη προς οργάνωση και μορφοποίηση της
ερμηνευτικής διαδικασίας του κόσμου. Σχηματοποιητικός μηχανισμός είναι και τα νέα
μέσα, τα οποία προτείνουν την αναπαράσταση του κόσμου σε συνάρτηση με τη σύγχρονη
τέχνη».
Ο Πικάσο πέτυχε να αναπαριστώνται την ίδια χρονική στιγμή πολλές πλευρές ενός
αντικειμένου – αυτή η ανακάλυψη επηρέασε εξάλλου τον Πουανκαρέ. Στον αιώνα μας νέα
τεχνολογικά μέσα αποκωδικοποιούν το DNA, δημιουργούν όργανα από βλαστοκύτταρα
και εφαρμόζουν την κλωνοποίηση. Από τη δεκαετία του 1980 και κατά τον 21ο αιώνα οι
καλλιτέχνες εισάγουν στα έργα τους υλικό και ιδέες από τον κλάδο της ιατρικής και της
βιοτεχνολογίας.
Δείγματα αυτής της επιρροής είναι: Στη Νέα Υόρκη, στο «Μουσείο και Κέντρο
Επιστημονικής Έρευνας», διοργανώθηκε το 2007 η έκθεση «BioScapes» με φωτογραφίες
από τμήματα κυττάρων μέσα από το μικροσκόπιο, οπότε εντυπωσιαζόμαστε από την
πανδαισία χρωμάτων και σχημάτων. Στην Ελλάδα ο συνδυασμός τέχνης και ιατρικής
προβλήθηκε μέσα από το έργο της Έφης Χαλυβοπούλου με τον τίτλο «Υγρό Δίκτυο»
(2007, Αθήνα). Ακόμα, δεν πρέπει να λησμονούμε τον νέο ψυχολογικό τομέα: θεραπεία
μέσω της τέχνης (εικαστικά), που αν και παραμένει ακόμη σε μεγάλο βαθμό άγνωστος
στην Ελλάδα, αποτελεί μια σημαντική και ολοένα ανερχόμενη μορφή θεραπείας.
Επίσης αντλούμε επιχειρήματα από το θεωρητικό οπλοστάσιο του Ανρί Μπερξόν και
αναφέρουμε ότι η μήτρα που γεννά την ικανότητα της δημιουργικότητας είναι ο λεγόμενος
αυθορμητισμός της ζωής. Η ζωή αποτελεί δύναμη «μορφοποιητική».
Σε ό,τι αφορά τον τομέα της τέχνης, η δημιουργικότητα σχετίζεται με αυτό που ονομάζουμε
«αυτόνομη παραγωγή». Ο όρος αυτός σήμαινε πάντοτε τη δραστηριότητα της γέννησης
ενός πράγματος ή μιας κατάστασης από κάτι που δεν υπήρχε· η τέτοιου είδους
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δραστηριότητα σχετίστηκε μάλλον με τον καλλιτεχνικό τομέα, ενώ η επιστήμη συνδέθηκε
με διαδικασίες που προκύπτουν από φυσικές αναγκαιότητες και αίτια, στα οποία κυριαρχεί
η επιστήμη και η τεχνολογία. Τη σημερινή εποχή όμως, η δημιουργικότητα στον τομέα της
Γενετικής έχει φθάσει στο έσχατο σημείο αποκτώντας περίπου τον χαρακτήρα θεϊκών
δεξιοτήτων!
Άκρως ενδιαφέρουσες σε ό,τι αφορά τα ανωτέρω είναι οι σκέψεις του Μ. Χάιντεγγερ που
αγγίζουν νοητικά τη ρίζα του υπό εξέταση θέματος. Κανονικά τα προϊόντα της τέχνης
έχουν την αρχή της κίνησης σε κάτι άλλο (π.χ. στον αρχιτέκτονα). Αντίθετα τα προϊόντα
της φύσης έχουν την αρχή της κίνησης μέσα τους (αυτόματο και αυτοκίνηση κατά τον
Αριστοτέλη). Η τέχνη κατά τον Χάιντεγγερ είναι γνώση, η οποία όμως δεν σημαίνει εδώ
κατά κύριο λόγο την τεχνογνωσία, αλλά «το αρκτικό και σταθερό υπερανάβλεμμα πέρα
από το εκάστοτε δεδομένο. Τέχνη είναι το δύνασθαι-θέτειν-σε-ενέργεια το Είναι, σαν να
ήταν ένα επιμέρους ον». Ωστόσο ο Χάιντεγγερ θίγει και ένα άλλο, εξαιρετικά καυτό θέμα
λέγοντας: «Η τέχνη μπορεί μονάχα να προσεγγίσει την φύσιν, μπορεί να προαγάγει την
υγεία περισσότερο ή λιγότερο. Ποτέ όμως δεν μπορεί, καθότι τέχνη, να αντικαταστήσει την
φύσιν και τιθέμενη η ίδια στη θέση της να καταστεί αρχή της υγείας. Αυτό θα ίσχυε μόνο
εάν η ζωή καθίστατο ένα ‘τεχνικώς’ κατασκευάσιμο κατασκεύασμα∙ την ίδια στιγμή δεν θα
υπήρχε πλέον καθόλου υγεία, ούτε γέννηση και θάνατος. Ενίοτε φαίνεται σαν να ορμά η
νεωτερική ανθρωπότητα ακάθεκτη προς αυτόν τον στόχο: δηλαδή προς το να
αυτοπαράγεται τεχνολογικά ο άνθρωπος». Ο Χάιντεγγερ πιστεύει ότι σε αυτή την
περίπτωση πλέον η Βιοτεχνολογία μεταλλάσσεται σε Βιοφυσική.
Βλέπουμε λοιπόν ότι η ανάπτυξη των φυσικών επιστημών ως θεωρία ή ως εφαρμοσμένη
γνώση της φύσης, που συντελέστηκε ταυτόχρονα με την τεχνολογία, είχε ως αποτέλεσμα
να μεταγγίσει η τεχνολογία στην επιστήμη τον χαρακτήρα των όντων, που για να
παραχθούν έχουν την αρχή της κίνησής τους κάπου αλλού. Έτσι, τα προϊόντα της φύσης,
μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και ο άνθρωπος (που όπως κάθε πλάσμα που
γεννιέται έχει ως χαρακτηριστικά τη διεξαγωγή του βίου και την θνητότητά του), μετέβησαν
στην κατηγορία των όντων που έχουν την αρχή της κινητικότητάς τους σε κάποιον άλλο,
όπως συμβαίνει με τα τεχνητά προϊόντα (χαρακτηριστικό παράδειγμα η κλωνοποίηση του
ανθρώπου κ.ά. παρόμοια). Από εδώ και πέρα οι συνέπειες αυτής της μετάβασης είναι
άγνωστες. Παρατηρούμε λοιπόν στις φυσικές επιστήμες μια αυτοπαθή ενέργεια του
ανθρώπου, που μας προκαλεί ανησυχία και δημιουργεί ερωτηματικά.
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Περιβαλλοντική τέχνη και αειφορία
Ι. Τρυπαναγνωστόπουλος, Φυσικός, Καθηγητής Τμήματος Φυσικής, Παν/μιο Πατρών
Περιβαλλοντική τέχνη
Με τον όρο περιβαλλοντική τέχνη (environmental art) προσδιορίζεται η τέχνη που βοηθά
στην βελτίωση του ανθρώπου με το περιβάλλον του. Οι καλλιτέχνες που ασχολούνται με
αυτό το είδος τέχνης συνεργάζονται πολλές φορές με επιστήμονες, εκπαιδευτικούς και
διάφορες κοινωνικές ομάδες. Τα ρεύματα που έχουν διαμορφωθεί είναι κυρίως: Land Art,
Art in Nature, Earth Art, Earth Works, Crop Art, Restoration Art, Eco-Art, Environmental
Art, Ecovention και EcoArtTech. Στα πρώτα χρόνια (δεκαετίες ‘60 και ‘70) η
περιβαλλοντική τέχνη που είχε την μεγαλύτερη διάδοση ήταν κυρίως η Land Art (όρος που
χρησιμοποιείτο κυρίως στην Αμερική) ή η Art in Nature (κυρίως στην Ευρώπη). Με τους
όρους αυτούς αντιπροσωπεύεται η τέχνη που γίνεται στο έδαφος της υπαίθρου (Εικ. 1) και
που επιδιώκεται συχνά να είναι ορατή από ψηλά (ρεύμα Crop Art). Τέτοια έργα γίνονται σε
μεγάλες επιφάνειες εδάφους υπό μορφή επανασχεδιασμού του τοπίου ή άλλων
προοπτικών που όμως συχνά δεν έχουν σχέση με περιβαλλοντικές αναζητήσεις.

Εικ. 1 Έργα περιβαλλοντικής τέχνης διαφορετικών ρευμάτων και τεχνοτροπιών

Στις περιπτώσεις που το έδαφος χρησιμοποιείται σαν εκφραστικό υλικό ή σαν υπόστρωμα
για τον σχηματισμό εικόνων ή κατασκευών μεγάλων διαστάσεων τότε τα έργα εντάσσονται
στα ρεύματα Earth Art ή Earth Works. Βέβαια τα διαχωριστικά όρια είναι συγκεχυμένα και
τα καλλιτεχνικά αυτά έργα σήμερα θεωρούνται πιο πολύ ως έργα Land Art. Αν το
περιεχόμενο των έργων έχει και οικολογική διάσταση, τότε τα καλλιτεχνικά αυτά έργα
ανήκουν στο ρεύμα Eco-Art. Με τον όρο Eco-Art προσδιορίζεται η τέχνη με άμεσο
οικολογικό περιεχόμενο και καλλιτεχνικές δημιουργίες ζωγραφικής, γλυπτικής, μουσικής,
ποίησης, κλπ. Σημαντικό μέρος της περιβαλλοντικής τέχνης αφορά καλλιτεχνικές
εκφράσεις της ζωγραφικής, εικαστικών εγκαταστάσεων, φωτογραφίας, κλπ. Είναι αξιόλογο
το

γεγονός

πως

το

τελικό

προϊόν

είναι

αποτέλεσμα

σύνθετων

καλλιτεχνικών

προσεγγίσεων. Αν κάθε επιμέρους δημιούργημα (Εικ. 1) ενταχθεί σε ένα παρακλάδι αυτού
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του κινήματος, τότε το σύνολο της δημιουργίας διαμορφώνει μια νέα διάσταση στην τέχνη,
που

ενσωματώνει

την

αγωνία

για

την

προστασία

της

ζωής

στον

πλανήτη

(www.greenmuseum.org).
Ο σχεδιασμός ενός τοπίου σήμερα έχει διαφορετική σημασία σε σχέση με τη σχεδίαση
πριν 100, ή 500 χρόνια. Αφού έγινε μια πολύχρονη διαδρομή μέχρι την πλήρη αφαίρεση
και την ανατροπή της όποιας εικονικής αναπαράστασης του χώρου, η συνειδητοποίηση
της απώλειας του περιβάλλοντος ενεργοποίησε την καλλιτεχνική δημιουργία για την
ευαισθητοποίηση και την προστασία του. Σε αυτές τις μορφές Land Art, πολλοί καλλιτέχνες
χρησιμοποιούν ως εκφραστικό μέσο κάποια ειδική βλάστηση, που βοηθά στην
αντιμετώπιση των υγρών η των αέριων ρύπων και κατ’ επέκταση στην προστασία του
περιβάλλοντος. Το πρόβλημα της υπερθέρμανσης του πλανήτη και το λιώσιμο των πάγων
(Εικ. 1) είναι ίσως το πιο σημαντικό θέμα για το περιβάλλον και την ζωή στη γη και
αποτελεί θέμα πολλών καλλιτεχνών για ευαισθητοποίηση της κοινωνίας.
Δύο άλλα ρεύματα που έχουν κάποια σχέση με την περιβαλλοντική τέχνη είναι η Bio Art
και η Recycled Art, όπου γίνεται μια μινιμαλιστική χρήση υλικών, που είναι συνήθως
μεταχειρισμένα υλικά. Σε πολλές όμως περιπτώσεις έργων των καλλιτεχνών αυτών των
ρευμάτων δεν υπάρχει η οικολογική διάσταση. Έτσι, η χρήση π.χ. πλαστικών ή χάρτινων
μπουκαλιών για την σύνθεση έργων δεν έχει κατ’ ανάγκη και μήνυμα για τον περιορισμό
των υλικών συσκευασίας.
Περιβαλλοντική Τέχνη και Τεχνολογία
Συσχετίζοντας την καλλιτεχνική δημιουργία με την ψηφιακή τεχνολογία διαμορφώθηκε από
το 2005 και μετά το ρεύμα EcoArtTech. Στο ρεύμα αυτό επιδιώκεται καλλιτεχνική
δημιουργία με ηλεκτρονικές συσκευές, υπολογιστές, δίκτυα, αειφόρες τεχνολογίες και
σύγχρονα περιβάλλοντα, για την δημιουργία τέχνης σχετική με την περιβαλλοντική
αντίληψη της σύγχρονης ζωής. Λόγω της περιβαλλοντικής σκοπιμότητας των έργων, οι
δράσεις αυτές εντάσσονται στην κατηγορία των καλλιτεχνικών ρευμάτων Ecovention, για
την επιστημονική και καλλιτεχνική προσέγγιση του περιβαλλοντικού προβλήματος. Οι
αισθητικές αναζητήσεις στον αστικό χώρο, με παρεμβάσεις σε ελεύθερους χώρους
(Πολυχρονάτου, 2012), με έργα τέχνης μεγάλης κλίμακας, με αξιοποίηση των αστικών
υποδομών, κλπ, έχουν ενδιαφέροντα αποτελέσματα, κυρίως με κατασκευές, εικαστικές
συνθέσεις και με γκράφιτι. Επίσης, οι αισθητικές παρεμβάσεις στους εξωτερικούς χώρους
με χρήση τοπικών υλικών έχουν συχνά δημιουργικό χαρακτήρα και έχουν δώσει νέες
φόρμες.
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Περιβαλλοντική Τέχνη και Ενέργεια
Ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες επιβάρυνσης του περιβάλλοντος είναι η
ενέργεια και ειδικά οι ενεργειακές πηγές άνθρακα (κάρβουνο, πετρέλαιο, φυσικό αέριο) και
η πυρηνική ενέργεια (ατυχήματα και ραδιενεργά απόβλητα). Οι νέες ενεργειακές
τεχνολογίες, όπως η ενέργεια του ήλιου, ανέμου, νερού, κ.ά., αρχίζουν να έχουν ένα
σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση του ενεργειακού προβλήματος, στον περιορισμό του
CO2 και στην προστασία του περιβάλλοντος. Όμως, οι ανανεώσιμες αυτές ενεργειακές
τεχνολογίες είναι και άμεσα εμφανείς και χρειάζεται προσοχή στην ένταξή τους στον αστικό
χώρο και στην ύπαιθρο. Έτσι, διαμορφώνουν μια νέα αισθητική χώρων και η αναζήτηση
κατάλληλων μορφών περιβαλλοντικής εναρμόνισης αποτελεί ένα νέο ζητούμενο. Στα
πλαίσια αυτά, η ενέργεια του νερού αποτελεί έμπνευση για κινητική τέχνη, όπως και η
ενέργεια του ανέμου. Οι απαιτήσεις για αισθητική εναρμόνιση των ηλιακών και αιολικών
συστημάτων με το περιβάλλον ωθούν τους καλλιτέχνες και τους αρχιτέκτονες να
σχεδιάσουν συστήματα με την πιο αισθητικά κατάλληλη ένταξή τους στο κτιριακό και
φυσικό περιβάλλον. Στην προοπτική αυτή η καλλιτεχνική δημιουργία συναντά την αειφορία
και οδηγεί συχνά σε χαρακτηριστικές συνθέσεις ηλιακής και αιολικής τέχνης.
ΑΠΕ και περιβαλλοντικά προβλήματα
Ένα σημαντικό πρόβλημα που δημιουργείται με την προβλεπόμενη ευρεία εφαρμογή των
ΑΠΕ είναι η αλλαγή της όψης του τοπίου. Το θέμα απασχολεί στις εφαρμογές των
ανεμογεννητριών (Α/Γ), όπου το ανάγλυφο του εδάφους δεν είναι συμβατό με το μέγεθος,
το πλήθος και την διάταξή τους και θέτει περιορισμούς στην εφαρμογή και στα
εδαφολογικά προβλήματα που προκύπτουν. Αν θεωρήσουμε ότι επιλύονται τα
εδαφολογικά προβλήματα και εξεταστεί το θέμα με την αισθητική λογική των καλλιτεχνικών
έργων τύπου Land Art, Eco-Art, ή Environmental Art, τότε το πρόβλημα αποκτά
ενδιαφέρον και αποτελεί αντικείμενο καλύτερης προσέγγισης. Η διάσταση αυτή μπορεί να
οδηγήσει σε καλύτερη αποδοχή των αιολικών πάρκων από τους κατοίκους της περιοχής
εγκατάστασης και να δώσει καλλιτεχνική διέξοδο στην εγκατάσταση.
Μια παρόμοια προοπτική χρειάζεται και στην εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών πάρκων,
όπου η διάταξη των φβ πλαισίων μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο καλλιτεχνικής
σύνθεσης. Η μελέτη της αισθητικής ένταξης των φβ, των θερμικών ηλιακών συλλεκτών και
των Α/Γ στον αστικό χώρο αποκτά μια νέα διάσταση, που οι αρχιτέκτονες οφείλουν όχι
μόνο να σεβαστούν αλλά και να αγκαλιάσουν δημιουργικά. Σημαντική μπορεί να είναι και η
συμβολή των καλλιτεχνών που ανήκουν στα διάφορα ρεύματα περιβαλλοντικής τέχνης,
καθώς το νέο πεδίο των πόλεων αποκτά ενδιαφέρον και η αποφυγή της ομοιομορφίας
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αποτελεί ένα νέο κίνητρο, ενώ ο βιοκλιματικός σχεδιασμός των κτιρίων είναι αναγκαίος για
αντιμετώπιση

των

περιβαλλοντικών

προβλημάτων

που

και

τα

ίδια

προκαλούν

(Τρυπαναγνωστόπουλος, 2010). Σχετικά με την εφαρμογή των φβ στα κτίρια, μπορούν να
χρησιμοποιηθούν ως δομικά υλικά λόγω της ποικιλίας τους σε χρώματα και σχήματα,
δίνοντας ευελιξία και πλαστικότητα στη φόρμα και στην διαπερατότητα του φωτός, με
καινοτόμες αρχιτεκτονικές σχεδιάσεις. Τα φβ τοποθετούνται στις εξωτερικές επιφάνειες του
κτιρίου, με αισθητική προσαρμογή τους στην αρχιτεκτονική του κτιρίου και περιβάλλοντος
χώρου. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο συνδυασμός των φβ και των θερμικών ηλιακών
συλλεκτών με τις «πράσινες» στέγες των κτιρίων, όπου η φυτοκάλυψη στοχεύει στην
απορρόφηση του CO2, στην μείωση της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος και στην
κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του κτιρίου. Μια τέτοια προοπτική αποτελεί ένα
συγκερασμό σύγχρονης Land Art (πράσινες στέγες) και EcoArtTech (φβ και θερμικοί
συλλέκτες), με εφαρμογή στο αστικό περιβάλλον (Εικ. 2).

Εικ. 2 Έργα περιβαλλοντικής τέχνης με τεχνολογικό περιεχόμενο

Όμως, η τέχνη δεν είναι σε θέση από μόνη της να αντιμετωπίσει επαρκώς τα
περιβαλλοντικά προβλήματα. Τα προβλήματα αυτά είναι κυρίως πολιτικά και η τέχνη απλά
διαμορφώνει ένα κλίμα κοινωνικής ευαισθησίας και αποδοχής των επιστημονικών λύσεων.
Αν θεωρήσουμε ότι είναι δυνατή η τεχνολογική επίλυση των περιβαλλοντικών
προβλημάτων και το θέμα εξεταστεί με τη λογική καλλιτεχνικών έργων τύπου EcoArtTech,
Land Art, Eco-Art, ή Environmental Art (Εικ. 2), το περιβαλλοντικό πρόβλημα αποκτά
ενδιαφέρον και αποτελεί θέμα καλύτερης προσέγγισης.
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Θεατρική αναπαράσταση εναλλακτικών κοσμοθεωριών: αιτιότητα,
“σκοποί” και “νόμοι”
Β. Τσελφές, Καθηγητής, ΤΕΑΠΗ, ΕΚΠΑ
Α. Παρούση, Επίκουρη Καθηγήτρια, ΤΕΑΠΗ, ΕΚΠΑ
Εισαγωγή
Όλοι οι άνθρωποι, από την εμπειρία τους και από τη συνύπαρξη και επικοινωνία τους στο
πλαίσιο κάποιων κοινοτήτων, συγκροτούν μια τουλάχιστον «εικόνα»/ «κοσμοθεωρία» για
το πώς είναι και πως λειτουργεί η «φύση»/ ο φυσικός κόσμος/ ο κόσμος. Η κοσμοθεωρία
αυτή αποτελεί ουσιαστικό μέρος της κουλτούρας τους (Τσελφές και Σπυράτου, 2008,
Kearney, 1984). Συνυπάρχει με τη γλώσσα που μιλούν, μιας και αποδίδει χρήσιμες έννοιες
στους γλωσσικούς όρους και διαμορφώνει μορφές λόγου που υποστηρίζουν την
κοσμοθεωρία˙ ταυτόχρονα η κοσμοθεωρία διαδίδεται και ενισχύεται από αυτές τις έννοιες
και τις μορφές λόγου. Η κοσμοθεωρία καθοδηγεί, επίσης, τη δράση των υποκειμένων τη
σχετική με το φυσικό κόσμο (τη «φύση») και επηρεάζει τα όσα καινούργια μαθαίνουν μέσα
απ’ αυτή, μιας και οι άνθρωποι μαθαίνουν δρώντας/ αλληλεπιδρώντας με τον κόσμο που
τους περιβάλει. Κομβικό δηλαδή σημείο μιας κοσμοθεωρίας αποτελεί και η άποψη που
προβάλλεται μέσω αυτής για τη σχέση του ανθρώπου και των κοινωνιών του με το φυσικό
κόσμο: είναι ο άνθρωπος ένα απλό ή ένα εξέχον κομμάτι του φυσικού κόσμου; Μήπως ο
φυσικός κόσμος υπάρχει για να εξυπηρετεί τον άνθρωπο; Μήπως ο άνθρωπος υπάρχει
για να φροντίζει τον φυσικό κόσμο; Μήπως...;
Για την εκπαίδευση, η ύπαρξη των κοσμοθεωριών σημαίνει ότι ο τρόπος που ένας
δάσκαλος σκέφτεται και επομένως μιλά για τη «φύση», π.χ. όταν κάνει μαθήματα φυσικών
επιστημών, μεταφέρει τα οικολογικά μηνύματα των καιρών μας στους μαθητές του, τους
συμβουλεύει για το μέλλον τους κλπ, εμπεριέχει την κοσμοθεωρία του, την οποία διαχέει
με όσα λέει προς τους ακροατές του και ασφαλώς με όσα κάνει. Επίσης, σε όλα τα
εκπαιδευτικά κείμενα και υλικά, συναντάμε περιγραφές και αιτιολογήσεις διατυπωμένες με
βάση τις αρχές της «φυσιοκρατικής/ ανιμιστικής κουλτούρας»˙ της παλαιότερης από τις
κοσμοθεωρίες που φτάνει μέχρι τις μέρες μας. Σύμφωνα με την κουλτούρα αυτή ο φυσικός
κόσμος (τα διάφορα μέρη του αν όχι και το σύνολό του) διαθέτει κάποια μορφή
αυτογνωσίας. Κάθε κομμάτι του υπάρχει και λειτουργεί με έναν σκοπό. Έναν σκοπό
συντονισμένο με τον ευρύτερο σκοπό του κόσμου. Για να πετύχει το σκοπό του, κάθε
κομμάτι του κόσμου διαθέτει και ενεργοποιεί «εσωτερικές δυνάμεις» και ικανότητες. Τα
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διαδοχικά γεγονότα συνδέονται αιτιακά μεταξύ τους και τα αίτια βρίσκονται επίσης στις
«εσωτερικές δυνάμεις», που φροντίζουν να προκαλούν τα γεγονότα με τρόπους που
τελικά εξυπηρετούν τους σκοπούς της ύπαρξης του κόσμου.
Βέβαια, η κουλτούρα που φαίνεται να κυριαρχεί στα περισσότερα κείμενα και τις
γλωσσικές

δομές

της

σημερινής

σχολικής

επιστήμης

είναι

η

«κουλτούρα

της

μηχανοκρατίας». Η πιο παλιά και πιο καλά εδραιωμένη στις σύγχρονες κοινωνίες
"επιστημονική κουλτούρα". Εδώ, η φύση, ο φυσικός κόσμος και τα διάφορα κομμάτια του,
φαίνεται να υπάρχουν και να λειτουργούν όπως τα κομμάτια και το σύνολο μιας
καλοκουρντισμένης αιώνιας μηχανής. Εδώ, καθοριστική σημασία έχει η έννοια των νόμων
(φυσικών νόμων) στους οποίους υπακούουν τα "εξαρτήματα των μηχανών". Νόμων, που
η αιώνια και πανταχού παρούσα αμετάβλητη ύπαρξή τους φροντίζει για τη λειτουργία των
"μηχανών" - συστημάτων. Και οι νόμοι δεν είναι ούτε καλοί ούτε κακοί. Δεν εξυπηρετούν
ούτε κατατρέχουν κάποιες οντότητες του κόσμου ή κάποιους σκοπούς τους. Απλώς
υπάρχουν.
Μπορούμε άραγε να χρησιμοποιήσουμε διαδικασίες θεατρικής έκφρασης για να διδάξουμε
αυτές τις απλές διαφοροποιήσεις, που όμως βρίσκονται στο υπόβαθρο πολύπλοκων
πολιτισμικών αναπαραστάσεων του κόσμου μας και παράλληλα καθοδηγούν τη δράση
μας (προσωπική και κοινωνική);
Η διδακτική πρόταση
Η δική μας πρόταση στηρίζεται στην πολύ απλή και παλιά υπόθεση, προερχόμενη από
την παράδοση της διδασκαλίας των τεχνών, ότι τα διαφορετικά γνωστικά πεδία τα προάγει
και τα ενοποιεί αναπόφευκτα η πράξη. Η προσέγγιση αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει
μια αποτελεσματική εκπαιδευτική πρακτική αν στρεφόταν συνολικά προς τη λογική της
πράξης και αποδεσμευόταν από τις υποχρεώσεις που βάζουν οι στόχοι της μάθησης
εννοιών και η σχετική προσήλωση στην εννοιολογική «καθαρότητα» των επιμέρους
γνωστικών αντικειμένων. Αν, δηλαδή, οι ρητοί στόχοι αυτών των διδακτικών διαδικασιών
είχαν σχέση με την πράξη των μαθητών (αν, για παράδειγμα, οι μαθητές είχαν ως στόχο
των δραστηριοτήτων τους κάποια συγκεκριμένη παραγωγή) και αν οι εκπαιδευτικοί τους
δεν σοκάρονταν από το γεγονός ότι η πράξη, που εξελίσσεται είτε εκτός του κατάλληλου
επιστημονικού πεδίου, είτε ενοποιώντας δύο διαφορετικά γνωστικά πεδία, μετασχηματίζει
αναπόφευκτα το εννοιολογικό τους περιεχόμενο.
Στο παραπάνω πλαίσιο, οργανώσαμε μια σειρά μαθημάτων όπου εκπαιδευόμενοι
Νηπιαγωγοί θα επιχειρούσαν να αναπαραστήσουν θεατρικά, με τεχνικές του ΘΣ, έναν
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κόσμο δικό τους, έναν κόσμο φτιαγμένο, αν είναι δυνατόν, από το μηδέν, έναν κόσμο που
τον κατατρέχουν κάποιοι “σκοποί” ή κάποιοι “νόμοι”.
Αυτή η σειρά των μαθημάτων είχε έναν σαφή στόχο παραγωγής, συνδεδεμένο με την
πράξη: οι φοιτήτριες θα έπρεπε στο τέλος των μαθημάτων να έχουν παράγει μια ή δύο
ολοκληρωμένες δραματουργικά, σημειολογικά και αισθητικά, θεατρικές σπουδές, που θα
προέβαλλαν έναν ή δύο τέτοιους κόσμους.
Βέβαια, υποθέσαμε ότι η διαδικασία αυτή θα οδηγούσε σε κάποιο είδος εννοιολογικής και
διαδικαστικής μάθησης και από την πλευρά των ΦΕ και από την πλευρά του ΘΣ, μιας και
θα υποχρέωνε τις φοιτήτριες να συνδέσουν ιδέες-έννοιες και από τα δύο πεδία με
αισθητηριακά δεδομένα ή με «επεισόδια» που θα εξελίσσονταν μέσα στο πλαίσιο του
σύνθετου στόχου τους (Klein, 2006˙ Kelly and Green, 2006).
Δομή της διδακτικής δραστηριότητας - Μεθοδολογία
Στο μάθημα δίδαξαν δύο μέλη του διδακτικού προσωπικού του Τμήματος Εκπαίδευσης και
Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Αθηνών, το ένα με ειδίκευση στη
Θεατρική Έκφραση και το άλλο με ειδίκευση στη Φυσική και τη Διδακτική των ΦΕ. Οι δύο
διδάσκοντες ήταν παρόντες σε όλα ανεξαιρέτως τα μαθήματα και τις δραστηριότητες. Η
συνολική διάρκεια μαθημάτων και δραστηριοτήτων ήταν 12 εξάωρα (δύο τρίωρα ανά
εβδομάδα) και εξελίχθηκε μέσα σε ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο. Ο επιπλέον εθελοντικός
χρόνος εργασίας ήταν κατά κανόνα σημαντικός (τόσο για τους διδάσκοντες όσο και για τις
εκπαιδευόμενες), αλλά δεν μπορεί να εκτιμηθεί με ακρίβεια. Οι 62 εκπαιδευόμενοι/ες που
μετείχαν στο μάθημα είχαν παρακολουθήσει με επιτυχία ένα τουλάχιστον μάθημα
Διδακτικής των ΦΕ και ένα εισαγωγικό μάθημα ΘΣ σε προηγούμενα έτη σπουδών.
Εργάστηκαν σε ομάδες, που συγκροτήθηκαν σταδιακά και εθελοντικά και παρέμειναν
σταθερές τουλάχιστον σε όλη τη διάρκεια της οργάνωσης της παράστασης.
Από τους εκπαιδευόμενους, με τους οποίους συζητήθηκαν εκτεταμένα ζητήματα σχετικά
με τις πολιτισμικές ρίζες των κοσμοθεωριών, τις επιστημονικές κοσμοθεωρίες και τα
εκφραστικά μέσα του ΘΣ, ζητήθηκε να εργαστούν σε ομάδες και να κατασκευάσουν έναν
κόσμο δικό τους (ως εάν να ήταν αυτοί οι εκ του μηδενός “Δημιουργοί”). Μέσα σ’ αυτόν τον
κόσμο θα έπρεπε να φανταστούν μια “ιστορία” με δύο εκδοχές: η μια εκδοχή θα οδηγούσε
την εξέλιξη της ιστορίας με βάση την υπόθεση ότι ο κόσμος που κατασκεύασαν υπηρετεί
έναν “σκοπό” και η άλλη με βάση την υπόθεση ότι ο κόσμος αυτός διατρέχεται από
“νόμους”. Τις ιστορίες αυτές, οι ομάδες των φοιτητών θα έπρεπε να τις αναπαραστήσουν
θεατρικά χρησιμοποιώντας την κατάλληλη τεχνική του ΘΣ και να τις παρουσιάσουν σε
κοινό, μετά το τέλος του μαθήματος.
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Με βάση αυτόν το σχεδιασμό, παρήχθησαν 24 θεατρικές σπουδές (δύο από κάθε μια από
τις 12 ομάδες φοιτητών που δημιουργήθηκαν και δούλεψαν μέχρι το τέλος του
μαθήματος). Οι θεατρικές σπουδές, καθώς και μέρος των συζητήσεων της αξιολόγησής
τους, βιντεοσκοπήθηκαν, και τα βίντεο αποτέλεσαν τα δεδομένα της ανάλυσης που
ακολούθησε.
Η ανάλυση εστίασε στην αποκάλυψη του κατά πόσο οι θεατρικές σπουδές α)
αναφέρονταν σε έναν πράγματι “καινούργιο” κόσμο, β) αναπαριστούσαν μια δυναμική
ενός κόσμου που κυριαρχείται πράγματι από έναν “σκοπό” ή έναν “νόμο” και γ) εμπλέκουν
επιστημονικές ιδέες στο σενάριό τους.
Αποτελέσματα και σχολιασμός
α) Οι κόσμοι που “έχτισαν” οι ομάδες των φοιτητών ήταν πρωτότυποι σε ποσοστό
περίπου 40% (5 στους 12): ένας επίπεδος ασταθής κόσμος, ο κόσμος ενός παζλ, μια
“επιπεδόχωρα” κ.ο.κ.. Οι υπόλοιποι, αποτελούσαν μικρά κομμάτια του βιωμένου κόσμου.
Η άσκηση, δηλαδή της κατασκευής ενός πρωτότυπου κόσμου εκ του μηδενός αποδείχτηκε
μάλλον απαιτητική.
β) Η λειτουργία των “σκοπών” και των “νόμων” στο πλαίσιο των επεισοδίων αποτυπώθηκε
με απόλυτη σχεδόν επιτυχία, σε όλες τις θεατρικές σπουδές. Φάνηκε όμως ότι η
επιτυχημένες θεατρικές αφηγήσεις χρειάζονταν και “σκοπούς” και “νόμους” για να
προκαλέσουν το ενδιαφέρον (Norris et al, 2005). Αποδείχτηκε, δηλαδή, ότι η αφηγηματική
ανάγκη για τα εμπόδια που θα έπρεπε να ξεπεράσουν οι ήρωες μπορούσε να
εξυπηρετηθεί μόνο σε κόσμους όπου οι “σκοποί” συγκρούονταν με “νόμους”. Και ήταν η
λύση των σπουδών εκείνη που φανέρωνε αν οι “σκοποί” ή οι “νόμοι” τελικά κυριαρχούσαν.
γ) Οι επιστημονικές υποθέσεις που χρησιμοποιήθηκαν σε περισσότερες από τις μισές
σπουδές (7 στις 12) ήταν τελικά συνδεδεμένες με τους “νόμους”. Φάνηκε δηλαδή, ότι η
μηχανοκρατική διάσταση της επιστήμης κυριαρχεί στο πλαίσιο της κουλτούρας των
φοιτητών.
Συνολικά, θεωρούμε τη συγκεκριμένη διδακτική παρέμβαση επιτυχή, τουλάχιστον ως προς
το σκέλος της διάκρισης της λειτουργίας “σκοπών” και “νόμων” στην κουλτούρα των
μελλοντικών δασκάλων που εκπαιδεύουμε.
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Συμπόσιο 1

Η θεώρηση του τοπίου και η σχέση της με τις φυσικές επιστήμες

Τοπολογικά Τοπία. Η δυναμική μορφολογική κατεύθυνση
Α. Βερυκίου, Αρχιτέκτων μηχανικός ΕΜΠ, Πολ. Μηχανικός ΔΠΘ., Υπ. διδάκτορας ΕΜΠ
Η τοπολογική προσέγγιση και η αντίληψη του τοπίου
Οι διαφορικές τοπολογικές προσεγγίσεις συνοψίζουν φυσικές μεταβολές, μαθηματικά
πρότυπα αλλά και τις σύγχρονες -υποβοηθούμενες από Η/Ύ- σχεδιαστικές προσεγγίσεις.
Οι δυναμικές σχηματοποιήσεις ή δυναμικές μορφολογίες, αναφέρονται σε μια γενικευμένη
αντίληψη του χώρου και των γεωμετριών και προσομοιώνουν τους όρους μεταβολής
φυσικών φαινομένων και βιολογικών διεργασιών. Το μαθηματικό μοντέλο, της πτύχωσης
ειδικότερα, ως νοητική παράσταση της εξέλιξης ιδιομορφιών, οι οποίες νοούνται ως
«τοπικά συμβάντα» και αναφέρονται «ως λόφοι και κοιλάδες», εντούτοις δεν αποδίδει τους
όρους βαρυτικού δυναμικού του τοπιακού ανάγλυφου, αλλά αναφέρεται σε ροές
δεδομένων και τελικά διαταράσσει τα όρια νοητικού και πραγματικού, υλικού και άυλου,
εισάγοντας αυτό που περιγράφει ο όρος μαθηματική φαινομενολογία.
Αλλά η τοπολογία λειτουργεί ως «χωρική μεταφορά» δηλαδή νοητική μετατόπιση της
αντίληψης ενός συστήματος μέσα σε ένα αισθητό χώρο, τόπο ή τοπίο. Η χωρική μεταφορά
ενός συστήματος αντιλήψεων είναι πολύ σημαντική για την κατανόηση ενός συστήματος
και αυτή η μεταφορά είναι κατά βάση αντικείμενο της τοπολογίας η οποία παρέχει το
πλαίσιο ώστε να αξιολογηθούν οι ιδιότητες που μας ενδιαφέρουν στα σύνθετα στοιχειώδη
φαινόμενα που συχνά εξετάζονται (Κοσώνα, 2012).
Η τοπολογική χωρική μεταφορά συνίσταται κυρίως στην αντίληψη της μελέτης ενός
φαινομένου ως εξέταση της «χωρικής ρύθμισης» του, δηλαδή της συμπεριφοράς του
ορίου του στην επίδραση εξωτερικών διαταραχών. Γεγονός που αποδίδουν οι βασικοί
τοπολογικοί όροι όπως «συμπάγεια», «περιοχή ή γειτονιά», «συνέχεια».
Η αντίληψη ενός οργανικού, ρευστού σχεδιασμού συναντά την οικολογία ως αντίληψη
δυναμικής συσχέτισης των ζωντανών συστημάτων ως μορφές που έχουν παροδικό υλικό
μορφικό χαρακτήρα, οι οποίες βρίσκονται πάντα σε μια κατάσταση μεταβολής. Και
αναφέρεται σε μαθηματικά πρότυπα: «Συνεπώς αυτό που εμφανίζεται ως μη συνεκτική ή
πολύπλοκη συνθήκη που μπορεί να θεωρηθεί αρχικά ως τυχαία ή χαοτική, αναφέρεται σε
υψηλού

επιπέδου

δομημένες

οντότητες

που

συνοψίζουν ένα

γεωμετρικών και χωρικών οργανώσεων» (Corner, 2006).
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ιδιαίτερο

σύνολο

Το μοντέλο της πτύχωσης στη θεωρία της καθολικής εκδίπλωσης ιδιομορφιών ή
θεωρία καταστροφών
Στην περιοχή της φιλοσοφίας η στρουκτουραλιστική προσέγγιση την οποία εισηγείται ο G.
Deleuze υποστηρίζει ότι μαθηματικό πρότυπο των δομών αποτελεί ο διαφορικός λογισμός
(Deleuze,

1990).

Προκειμένου

να

παρουσιάσουμε

τη

δυναμική

διαφορική

και

διαφοροποιητική δομική προσέγγιση που αναπτύσσεται τη δεκαετία του ‘60 και αποδίδει
έμφαση στη μεταβολή ή τη διαχρονία της δομής, θα αναφερθούμε στην μαθηματική
Θεωρία των Καταστροφών.
Η Θεωρία Καταστροφών την οποία εισηγείται ο R. Thom στα μέσα της δεκαετίας του ‘60
εντάσσεται στη μαθηματική περιοχή της διαφορικής τοπολογίας, ενώ οι βασικές επιρροές
της εντοπίζονται στη θεωρητική βιολογία και ειδικότερα στο επιγενετικό τοπίο του C.H.
Waddington.
Η επιφάνεια που αποκαλείται πτύχωση αποτελεί μία από τις επτά στοιχειώδεις
καταστροφές στην ομώνυμη θεωρία του R.Thom (εικ.1). Η επιφάνεια αυτή διαμορφώνεται
από την κεκλιμένη – για τεχνικούς λόγους - προβολή διαδοχικών τομών της μορφολογίας
για παράδειγμα ενός φυσικού ανάγλυφου. Διαμορφώνεται ως ο παραμετρικός χώρος της
εξεταζόμενης μορφολογίας, η οποία βασίζεται στην εποπτεία του πραγματικού φυσικού
ανάγλυφου. Η εν λόγω μορφολογία καθορίζει το δυναμικό της ισορροπίας ενός σώματος
στο συγκεκριμένο φυσικό ανάγλυφο. Σώμα και έδαφος νοούνται ως ένα σύστημα το οποίο
εξετάζεται συνολικά ως μια εξελισσόμενη δυναμική διαδικασία. Η διαδικασία αυτή είναι
δυναμική καθώς η συνθήκη ισορροπίας περιγράφεται για διαδοχικές θέσεις του σώματος
στο ανάγλυφο, δηλαδή ενός σώματος εν κινήσει. Και εξετάζει το δυναμικό του συστήματος
τοπικά, δηλαδή σε θέσεις οι οποίες επισημαίνονται ως κρίσιμα ή ιδιόμορφα σημεία. Τα
ιδιόμορφα σημεία είναι στην αντίστοιχη θεωρία του M.Morse, τα σημεία των τοπικών
ελαχίστων και μεγίστων –στο παράδειγμα της μορφολογίας ή τοπογραφίας του εδάφους
αναφέρονται ως λόφοι και κοιλάδες. Τα πιο ιδιόμορφα από αυτά, τα σημεία με το
μεγαλύτερο «υψόμετρο» αποδίδουν τις θέσεις ασταθούς ισορροπίας, στις οποίες η
κινητική κατάσταση του σώματος είναι πιθανότερο να μεταβληθεί (Morse, 2007).
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Εικόνα 1: το μοντέλο της πτύχωσης

Μια πρώτη σημαντική διαπίστωση συνδέεται με την μεταβολή της αντίληψης του χώρου
υποστρώματος ως αποχώρηση από το Νευτώνειο ομοιογενές χωρικό υπόστρωμα προς
ένα σχεσιακό, δυναμικό χωρο-χρονικό υπόστρωμα. Εξαιτίας της σχεσιακής συγκρότησης
σώματος-μορφολογίας, οι μεταβολές του δυναμικού οδηγούν στην αντίληψη μιας
μεταβαλλόμενης μορφολογίας του υποστρώματος. Η διαδικασία η οποία αποκαλείται
μορφογένεση στη δυναμική αυτή σχέση υποστρώματος – δυναμικού, αποδίδεται σε
καταστάσεις δομικής αστάθειας οι οποίες προκαλούν την μεταβολή της εν λόγω
μορφολογίας. Η περιοχή της πτύχωσης παριστά τις θέσεις στις οποίες είναι πιθανό να
συμβεί μια αλλαγή της μορφικής κατάστασης. Άρα η δομική αστάθεια δηλαδή η πτύχωση,
μπορεί να υποστηρίζει τη μορφική ασυνέχεια ή μεταβολή και αποτελεί το φορέα των
γενεσιουργών διαδικασιών.
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Παραδείγματα αρχιτεκτονικής ανάλυσης και σχεδιασμού
O E. Viollet-le-Duc στα μέσα προς τέλη του 19ου αιώνα, αναπτύσσει μια θεωρία για την
δομική συγκρότηση του τοπιακού ανάγλυφου. Έτσι ενώ έχει αποδώσει μια νατουραλιστική
παράσταση του Λευκού Όρους -μια στατική παράσταση- στη συνέχεια επιχειρεί να
μελετήσει την γεωδαιτική δομική συγκρότηση αλλά και τους μετασχηματισμούς του
ανάγλυφου εξαιτίας των σχηματισμών των παγετώνων. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιεί
ένα σύστημα ρομβοειδών στα οποία εντάσσει και με τα οποία προσπαθεί να καθορίσει και
να ελέγξει τη συγκρότηση αλλά και τους μετασχηματισμούς του φυσικού ανάγλυφου.
Επιχειρεί δηλαδή μια αφαιρετική σχηματοποίηση των όρων συγκρότησης της φυσικής
συνθήκης με τη χρήση ενός «ευκλείδειου» γεωμετρικού εργαλείου. Επιβάλλει έτσι
κανονικότητες που αναφέρονται σε υπερβατικές αφαιρετικές γεωμετρικές οντότητες.
Στον αντίποδα αυτής της προσέγγισης, με τη χρήση βασικών εργαλείων ψηφιακής
σχεδίασης όπως είναι οι επιφάνειες NURBS –τις οποίες θα χαρακτηρίζαμε ως τοπολογικά
«ευαίσθητες» - μπορούμε να προσομοιώσουμε το φυσικό ανάγλυφο με την πλησιέστερη
δυνατή προσέγγιση. Επιπλέον η εν λόγω παράσταση δεν είναι στατική αλλά αναφέρεται
σε αντίστοιχα λογισμικά παραμετρικής σχεδίασης όπως είναι το Grasshopper που
προσφέρουν εργαλεία ελέγχου και των μετασχηματισμών του ανάγλυφου αυτού,
καταλήγοντας έτσι σε μια μορφική παράσταση πλησιέστερη τόσο σε μια ρεαλιστική
απόδοση της φυσικής πραγματικότητας όσο και τις μεταβολές της (εικ.2).

Εικόνα 2: η απόδοση της δομής του τοπιακού ανάγλυφου στην προγενέστερη «ευκλείδεια»
προσέγγιση και η τοπολογική αντίληψη του παραμετρικού σχεδιασμού.
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Το τοπιακό υπόδειγμα και η φυσικότερη απόδοση των όρων μεταβολής του που
προσφέρουν τα σύγχρονα λογισμικά παραμετρικού σχεδιασμού έχουν εφαρμοστεί για
παράδειγμα στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό αστικών τοπίων (εικ.3) αλλά και κτηριακών
κατασκευών.

Εικόνα 3: παραμετρικός αστικός σχεδιασμός (Hadid, Z., Schumacher, P., 2007)

Συμπεράσματα-Αφορμές για περαιτέρω συζήτηση
Οι επιστημονικές εξελίξεις τον 20ο αι. φαίνεται ότι προωθούν μια μεταβολή της αντίληψης
όσον αφορά στη φύση και στη συσχέτιση των Καντιανών πρωταρχικών μορφών της
εποπτείας, δηλαδή του χώρου και του χρόνου. Η αποχώρηση από τον Νευτώνειο
ομοιογενή και ισότροπο χώρο και η αποδοχή του σχεσιακού χωρο-χρόνου συνιστά μια
αντίληψη η οποία μπορεί να υποστηρίζει εξελικτικές μορφικές διαδικασίες, και όχι στατικά
μορφικά πρότυπα, αποτελεί την κεντρική οντολογική πρόοδο της εποχής μας. Και φαίνεται
ότι καθορίζει και νοηματοδοτεί συνολικά τη σύγχρονη κοσμοθεώρηση και συνιστά αυτό
που ο φιλόσοφος Μ.Foucault αποκαλεί επιστημική προσέγγιση ή σχηματισμούς Λόγου. Η
μεταβολή των μαθηματικών προτύπων καθορισμού της στρουκτουραλιστικής προσέγγισης
προς μια δυναμικότερη σύλληψη στα πλαίσια των μετα–δομιστικών προσεγγίσεων της
δεκαετίας του 1960, δεν επισημαίνουν μόνο την αποχώρηση από το καρτεσιανό cogito
αλλά ολοκληρώνουν τη μετάβαση προς το τοπιακό υπόδειγμα ως κεντρική επιστημική
αντίληψη της εποχής μας.
Η σύγχρονη αντίληψη για το χώρο και το χρόνο, επισημαίνει και την αποχώρηση τόσο από
τις

«κλασικιστικές»

κατηγορηματικές

συσχετίσεις
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όσο

και

από

το

μηχανιστικό

συναρτησιακό ή αλγεβρικό πρότυπο του μοντερνισμού προς τις δυναμικές διαδικαστικές
τοπολογίες.
Η άποψη ότι ο τοπολογικός τρόπος σκέψης συνιστά ένα πλαίσιο το οποίο δεν επιτρέπει
θεωρήσεις ορίων καθορισμένων με απόλυτη σαφήνεια, μεταξύ διαφορετικών πειθαρχιών
αλλά και ιστορικών σχηματισμών, ενισχύεται από τον συσχετισμό της αντίληψης της
πτύχωσης στο μπαρόκ όπως φαίνεται στο βιβλίο του G. Deleuze «Η πτύχωση, Ο Leibniz
και το μπαρόκ» και της πτύχωσης στις σύγχρονες τοπολογικές θεωρήσεις του R.Thom.
Το τοπολογικό a priori δεν είναι μεταφυσικό αλλά ένα τοπιακό a priori καθώς είναι
συνυφασμένο με τις παρατηρήσιμες μορφολογίες του πραγματικού δηλαδή με την τοπιακή
εποπτεία.
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Η προσομοίωση ως συνθήκη προσέγγισης φυσικών διαδικασιών και
εργαλείο ελέγχου του τοπίου
Τ. Κουϊμτζόγλου, Υπ. Διδάκτωρ ΕΜΠ, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Εισαγωγή
Ορίζουμε ως «προσομοίωση» τη μελέτη κάθε διεργασίας ή δομής συστήματος, η οποία
γίνεται μέσω της χρήσης κάποιου είδους ομοιώματος, το οποίο έχει στόχο να μιμηθεί και
να προσεγγίσει τη συμπεριφορά ενός άλλου συστήματος, συχνά διαφορετικής κλίμακας και
πολυπλοκότητας, για το οποίο υπάρχει επιθυμία κατανόησης της λειτουργίας του και
διαχείρισής του. Η διαδικασία της προσομοίωσης αποτελεί σημαντικό εργαλείο το οποίο
βοηθάει στην πρόβλεψη της εξέλιξης ενός συστήματος στο χρόνο και δίνει τη δυνατότητα
αντίληψης του ρόλου υφιστάμενων ή και πιθανών νέων παραμέτρων που το επηρεάζουν.
Σε πολλές περιπτώσεις, η προσομοίωση ενδείκνυται ως μέθοδος μελέτης-πρόβλεψης,
διότι παρέχει τη δυνατότητα εκτέλεσης πολλαπλών εκδοχών εξέλιξης ενός ή περισσότερων
ομοιωμάτων του συστήματος σε σύντομο χρονικό διάστημα, με ευδιάκριτη οπτικοποίηση
των αποτελεσμάτων και συνεχή έλεγχο και καταγραφή των παραμέτρων που το
καθορίζουν, ιδίως όταν λόγω συνθηκών κλίμακας, πολυπλοκότητας, χρόνου και κόστους, η
μελέτη του συστήματος δεν μπορεί να είναι εφικτή χωρίς τη χρήση των μοντέλων
προσομοίωσης.
Προς μια παραμετρική θεώρηση του τοπίου
Η αρχιτεκτονική είναι μια πολυσύνθετη διεργασία που καλείται να επιλύσει προβλήματα και
να απαντήσει σε ερωτήματα τα οποία εμπεριέχουν χωρικές, γεωμετρικές, κοινωνικές,
πολιτισμικές, οικονομικές και μηχανικές παραμέτρους. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι
στο πεδίο αναφοράς της αρχιτεκτονικής δεν περιλαμβάνεται μόνο το κτηριακό κέλυφος και
οι εσωτερικές διαρρυθμίσεις του, αλλά εξ' ίσου σημαντικό μέρος αυτού του πεδίου, ίσως
και πιο σημαντικό, αποτελεί ο άμεσος περιβάλλων χώρος του κτηρίου αλλά και ο
ευρύτερος χώρος που δέχεται τις επιρροές του συνόλου του κτηριακού και του
εκτενέστερου (τοπιακού) δυναμικού, τόσο σε χωρικό όσο και σε πολιτισμικό επίπεδο.
Εξετάζοντας αυτές τις δύο οντότητες, διαπιστώνεται ότι μπορεί να γίνει μια βασική διάκριση
ανάμεσα στο αντικείμενο-κτήριο και στο αντικείμενο-τοπίο. Μία από τις ουσιώδεις διαφορές
των δύο αυτών αντικειμένων – οντοτήτων είναι ότι η δεύτερη, το αντικείμενο-τοπίο, μπορεί
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να υφίσταται και χωρίς την παρουσία της πρώτης, το αντικείμενο-κτήριο. Αντίθετα, το
αντικείμενο-κτήριο δεν μπορεί να συντελεστεί χωρίς την ύπαρξη ενός τοπιακού
συστήματος, μέσα στο οποίο το αντικείμενο-κτήριο έρχεται να ενταχθεί, προκαλώντας και
την ταυτόχρονη μεταβολή του συστήματος. Μπορεί να γίνει κατανοητό δηλαδή, ότι το
αντικείμενο-κτήριο και το αντικείμενο-τοπίο είναι, από τη στιγμή που συλλαμβάνονται ως
ιδέα, μέχρι την υλοποίησή και κατά τη διάρκεια της εξέλιξή τους, ενταγμένα σε ένα
δυναμικό πεδίο σύνθετων σχέσεων και παραμέτρων που αλληλεπιδρούν αμφίδρομα
μεταξύ τους, με το αντικείμενο-τοπίο να αποτελεί ουσιαστικά ένα ποσοτικό και ποιοτικό
υπερσύνολο / πεδίο διαδραστικών παραμέτρων.
Πολλές φορές, είναι δύσκολο να καθοριστούν τα ακριβή όρια αυτού του πεδίου, λόγω των
αλληλεπικαλύψεων των διαφορετικών επιρροών και των δυνάμεων που δρουν σε αυτό,
καθώς και να καταγραφούν οι ακριβείς παράμετροι που το καθορίζουν. Οι όποιες
σημειακές παρεμβάσεις που εμφανίζονται, εκτείνονται ουσιαστικά σε όλο το πεδίο-τοπίο
καθώς δεν μπορούν να τοπικοποιηθούν σε συγκεκριμένα σημεία του (Lynn, 1999).
Κάποιες από αυτές, αφορούν σε ποσοτικά στοιχεία όπως γεωμετρικά και χωρικά
χαρακτηριστικά και μεγέθη, βιοκλιματικές παραμέτρους (φωτισμός, ηλιασμός, αερισμός,
σκιασμός, δροσισμός, κλπ.), πυκνότητα, ροή, κίνηση, χρώμα, υλικότητα, χρόνος κλπ., που
μπορούν να ποσοτικοποιηθούν και να καταγραφούν αριθμητικά. Άλλες παράμετροι ιδιότητες έχουν ποιοτική χροιά, όπως το πολιτισμικό δυναμικό του τόπου, οι
πολιτικοκοινωνικές επιρροές ή η αισθητική, οι οποίες είναι πιο δύσκολο να καθοριστούν με
ακρίβεια και να αναχθούν σε μια ποσοτικά μετρήσιμη κλίμακα. Παρ' όλα αυτά, ένα
σύστημα παραδοχών μπορεί να βοηθήσει στην ποσοτικοποίηση και των ποιοτικών
παραμέτρων. Ως παράδειγμα αναφοράς μπορεί να σημειωθεί η εργασία των Alexander,
Ishikawa, Silverstein: A pattern language, η οποία είναι ακριβώς μια τέτοια προσπάθεια.
Στην εργασία αυτή συγκροτείται μια γραμματική στοιχείων και συσχετισμών που
αναφέρονται τόσο στο αντικείμενο-κτήριο όσο και στο αντικείμενο-τοπίο η οποία έχει ως
βάση 253 διακριτές οντότητες που μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους και να
περιγράψουν ένα χωρικό σύστημα. Κάθε ένα από αυτά τα μεμονωμένα στοιχεία / μοτίβα
μπορεί να υπάρξει μόνο στο βαθμό κατά τον οποίο υποστηρίζεται από άλλα μοτίβα
(Alexander, Ishikawa, & Silverstein, 1977). Συνεπώς, μπορεί γίνει κατανοητό ότι το τοπίο
είναι ένα σύνθετο δυναμικό σύστημα το οποίο λειτουργεί τόσο ως υπόβαθρο όσο και ως
πρωταγωνιστής διαδράσεων, εσωγενών και εξωγενών συμβάντων και πιθανοτήτων
εξέλιξης και μεταβολής.
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Προσομοίωση του τοπίου
Η παραμετροποίηση του τοπίου δίνει τελικά τη δυνατότητα να περιγραφεί πλέον το
ομοίωμα του αντικειμένου-τοπίου από ένα σύνολο μαθηματικά ορισμένων παραμέτρων και
να δημιουργηθεί ένα μοντέλο προσομοίωσης για αυτό· συγκροτείται δηλαδή ένα
παραμετρικό ομοίωμα, το οποίο επιχειρεί να προσεγγίσει τη λειτουργία του τόπου
εκλαμβάνοντάς τον ως ένα ανοιχτό, δυναμικό, στοχαστικό, υβριδικό σύστημα (διακριτού και
συνεχούς χρόνου). Όταν μάλιστα γίνεται αναφορά σε προσομοιώσεις με ηλεκτρονικό
υπολογιστή, στην ουσία πρόκειται για τη διενέργεια ενός επιστημονικού πειράματος το
οποίο βρίσκεται στο χώρο ανάμεσα σε ένα πείραμα εργαστηρίου και την επίσημη θεωρία
(DeLanda, 2011). Το πείραμα αυτό πολλές φορές πλεονεκτεί μιας μαθηματικής ανάλυσης,
καθώς δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησής του καθώς αυτό εξελίσσεται και όχι μόνο κατά
την ολοκλήρωσή του (DeLanda, 2011).
Είναι σημαντικό σε αυτό το σημείο να γίνει αναφορά στη σημαντική στροφή λογισμικών
ψηφιακής σχεδίασης που αφορούν στον αρχιτεκτονικό – τοπιακό σχεδιασμό από τη μέχρι
τώρα συμβατική λογική CAD (Computer Aided Design) στη λογική σχεδιασμού BIM
(Building Information Modelling). Στην πρώτη κατηγορία, ο υπολογιστής και το λογισμικό
χρησιμοποιούνται ως εργαλεία ψηφιακής αποτύπωσης και σχεδίασης και μόνο,
υποκαθιστώντας τις κλασσικές μεθόδους αρχιτεκτονικής απεικόνισης. Στη δεύτερη
περίπτωση, ο υπολογιστής και το λογισμικό χρησιμοποιούνται για να αναπαραστήσουν με
ψηφιακό τρόπο, εκτός των παραπάνω, και τα φυσικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά μιας
εγκατάστασης [1] περιγράφοντας τόσο ποσότητες και μεγέθη, όσο και ποιότητες.
Οι ψηφιακές πληροφορίες που καταγράφονται σε μια BIM βάση δεδομένων είναι
προσπελάσιμες από όλες τις ειδικότητες συμμετεχόντων μελετητών και είναι απόλυτα
ποσοτικοποιημένες. Η στροφή στη λογική σχεδιασμού μέσω σχέσεων οντοτήτων και
ταυτόχρονης παραμετροποίησής τους κατά το πρότυπο BIM, αποτελεί μια από τις βάσεις
των τρεχουσών τάσεων στο σύγχρονο αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Από τη στιγμή που
δημιουργείται ένα παραμετρικό χωρικό ομοίωμα, το επόμενο βήμα μελέτης είναι η
διαδικασία εκτέλεσης εκδοχών ελέγχου και εξέλιξης του.
Τα σύγχρονα αρχιτεκτονικά σχεδιαστικά παραμετρικά λογισμικά μπορούν να διαχειριστούν
άμεσα γεωμετρικές και χωρικές ποιότητες και να εκτελέσουν προσομοιώσεις φωτισμού,
σκιασμού, βιοκλιματικών παραμέτρων, κ.ο.κ., διαδικασίες που ενσωματώνονται όλο και
περισσότερο στη μεθοδολογία προσέγγισης / ανάγνωσης και διαχείρισης ενός χωρικού
ζητήματος. Η διερεύνηση του αντικειμένου-κτηρίου με βάση μια στρατηγική προσομοίωσης
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είναι πλέον απαραίτητη και απαιτητή. Καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται και η υπολογιστική
δύναμη που ο μέσος χρήστης έχει στη διάθεσή του αυξάνεται με ραγδαίους ρυθμούς,
προβλέπεται ότι η λογική της προσομοίωσης θα συνεχίσει να διαχέεται πέρα από το
αυστηρό όριο του αντικειμένου-κτήριο και θα συμπεριλάβει το αντικείμενο-τοπίο σε
μεγαλύτερη έκταση. Θα κατασκευαστούν νέα προσομοιώματα που θα έχουν μεγαλύτερη
ακρίβεια, θα ορίζονται από περισσότερες παραμέτρους και θα επανακαθορίζονται εντός
πλαισίου αυξανόμενης πολυπλοκότητας, τα οποία θα προσεγγίζουν πληρέστερα τη
λειτουργία του τοπιακού συστήματος στο οποίο αναφέρονται και θα παρέχουν στο
μελετητή άμεσα αριθμητικά, στατιστικά και οπτικά δεδομένα. Η σύγκλιση προς
μεθοδολογίες προσομοίωσης του τοπίου γίνεται σταδιακά απαραίτητη, καθώς η
επεξεργασία του τόπου καλείται πλέον να συμπεριλάβει στα χαρακτηριστικά του εκτός από
γεωμετρικές και μηχανικές παραμέτρους, ζητήματα χρόνου, κίνησης, πεδίων και
δυνάμεων.

Εικόνα 1: Γεωμετρικό προσομοίωμα τοπίου. Κ. Μωραΐτης – Τ. Κουϊμτζόγλου. Αρχιτεκτονικός
διαγωνισμός.
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Εικόνα 2: Φωτορεαλιστικό προσομοιώμα τοπίου. Κ. Μωραΐτης – Τ. Κουϊμτζόγλου. Αρχιτεκτονικός
διαγωνισμός.

Εικόνα 3: Προσομοίωμα ανάλυσης φωτισμού τοπίου. Κ. Μωραΐτης – Τ. Κουϊμτζόγλου.
Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός.
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Η δυνητικοποίηση του τοπίου
Το προσομοίωμα είναι λοιπόν για το τοπίο, όπως σε κάθε περίπτωση προσομοίωσης, ένα
εργαλείο ανάλυσης, κατανόησης και πρόβλεψης το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να
βοηθήσει στη διερεύνηση σύνθετων χωρικών ζητημάτων που χωρίς τη χρήση του, θα
μπορούσε να ισχυριστεί κανείς, ότι θα αντιμετωπίζονταν ελλιπώς. Η χρήση ενός τοπιακού
προσομοιώματος δίνει στους μελετητές τη δυνατότητα εμβάθυνσης και αποκαλύπτει
πτυχές, ποιότητες και σχέσεις που διαφορετικά δεν θα μπορούσαν να γίνουν εμφανείς. Η
διαδικασία προσομοίωσης του τοπίου κάνει εφικτή την ανάδυση πολλαπλών πιθανών
λύσεων που απαντούν στο ίδιο πρωτογενές ερώτημα, λύσεις που οδηγούν σε μια διαρκή
επανεξέταση του αρχικού προβλήματος, δημιουργώντας με αυτή την λειτουργία
ανάδρασης νέα πεδία δράσης τα οποία με τη σειρά τους θα τροφοδοτήσουν νέες πιθανές
λύσεις. Η προσομοίωση γίνεται λοιπόν για το τοπίο ένα εργαλείο δυνητικοποίησης, το
οποίο επαναδιατυπώνει το πρόβλημα του χώρου και λειτουργεί ως πέρασμα από μια
επιμέρους λύση σε μια γενική προβληματική (Lévy, 1995).
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Οι τέχνες του Τοπίου και η συσχέτισή τους με τη θεώρηση της Φύσης:
Ιστορικές καταβολές και σύγχρονα επιστημικά ήθη
Κ. Μωραΐτης, Καθηγητής, ΕΜΠ, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Πρωτοτυπία του συνεδρίου και αντικείμενο της εισήγησης
Η πρωτοτυπία του συνεδρίου συνίσταται στην προσέγγιση του ενιαίου, ευρύτερου πεδίου
του πολιτισμού, εντός του οποίου οι φυσικές επιστήμες συνάπτονται με την τεχνολογία, τις
κατασκευαστικές πρακτικές και την τέχνη, αποκαλύπτοντας τις αμοιβαίες επιρροές και την
ιδιαίτερη κάθε φορά ιστορική σημασία τους.
Οι τέχνες του τοπίου ειδικά, είτε ως τέχνες παράστασης (ζωγραφική τοπιογραφία) είτε ως
τέχνες διαμόρφωσης (κηποτεχνία, τοπιοτεχνία, αρχιτεκτονική τοπίου) αποδίδουν με
έμφαση σε όλα τα καταγεγραμμένα ιστορικά παραδείγματα την προηγούμενη ‘συνενοχή’.
Αποδίδουν την προηγούμενη αμοιβαία επιρροή φυσικών επιστημών, κατασκευαστικών
πρακτικών και τεχνών, αποδεικνύοντας την αδιαίρετη, από πολλές ταυτόχρονα εκφράσεις
του πολιτισμού, προσέγγιση των εξωτερικών φυσικών φαινομένων.
Αντικείμενο της εισήγησης αποτελεί η κατάδειξη των σχέσεων, ανάμεσα στη θεώρηση της
Φύσης από τη φιλοσοφία και την επιστήμη αφ’ ενός και τις τέχνες του τοπίου αφ’ ετέρου,
τόσο στο νεότερο ιστορικό παρελθόν, από την Αναγέννηση και μετά, όσο και στην περίοδο
που διανύουμε.
Το ιστορικό παρελθόν της σχέσης των τεχνών του Τοπίου με τη θεώρηση της
Φύσης από τη φιλοσοφία και τις επιστήμες
Η τοπιακή θεώρηση ιδιαίτερα, είτε ως αντίληψη και ερμηνεία του φυσικού τόπου και των
στοιχείων του είτε ως παράσταση του είτε τέλος ως κατασκευαστική παρέμβαση σε αυτόν,
επιφορτίζεται να αποδώσει εντονότερα από άλλες εκφράσεις του πολιτισμού τη σχέση του
με τη Φύση. Υποδεικνύει άλλοτε συγκεκριμένα επιστημονικά ενδιαφέροντα και άλλοτε τη
συνολική διάθεση διαχείρισης που διεκδικεί το εύρος της κοσμικής ολότητας. Περιγράφει,
με την έννοια αυτή, όχι μόνο αυστηρότερες επιστημονικές συνάψεις, αλλά και γενικότερες
«επιστημικές» i συνθήκες. Περιγράφει δηλαδή το γενικό ιστορικό και πολιτισμικό a priori
που προαπαιτείται για την ανάδυση της γνώσης, συντεθειμένο από ακαθόριστες
προεπιστημονικές απόψεις, ασαφείς ιδεολογικές διαθέσεις, όσο και ακριβέστερες
επιστημονικές προσεγγίσεις.
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Στο πλαίσιο ανάλογων επιστημικών συνάψεων, η μετάβαση από τις γεωμετρικές
διαμορφώσεις τοπίου του 17ου αιώνα, στην περιγραφική Ολλανδική ζωγραφική τοπίου ή
στη συνέχεια στις φυσικότροπες διαμορφώσεις της Αγγλικής αρχιτεκτονικής τοπίου του
18ου αιώνα, μπορεί να θεωρηθεί αντίστοιχη με ανάλογες μεταβάσεις στις περιοχές της
φιλοσοφίας και της θεωρίας των φυσικών επιστημών. Μπορεί να παραλληλιστεί με τη
σταδιακή ανάπτυξη του Εμπειρισμού. Αλλά μπορεί να παραλληλιστεί επίσης με τη
μετάβαση από τις Νευτώνειες αρχές, τις Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica, που
κατά τη διατύπωσή τους οι φυσικοί νόμοι της μηχανικής περιγράφονται με όρους
γεωμετρίας, σε μια πλησιέστερη σε εμάς προσέγγιση. Στη διατύπωση της Mécanique
Αnalytique, της Αναλυτικής Μηχανικής από τον Joseph-Louis Lagrange, βασισμένης στην
αλγεβρική περιγραφή (Lochak, 1999). Στραμμένης δηλαδή, αυτής της δεύτερης, σε μια
σχεσιακή αντιμετώπιση, απαλλαγμένη από οπτικές καθηλώσεις. Με ανάλογο τρόπο, η
αυστηρή γεωμετρία ελέγχου των τοπιακών διαμορφώσεων παραχωρεί σταδιακά τη θέση
της σε τοπιοτεχνικές προθέσεις αποφασισμένες να διαχειριστούν φυσικούς συσχετισμούς
με όρους μεταβολής· να διαχειριστούν εντέλει ακολουθίες φυσικών διεργασιών.
Πρόκειται μάλλον για διαδικασία ευρύτερης «επιστημικής» ανατροπής, των αυστηρών
επιστημονικών θεωρήσεων όσο και του πολιτισμού γενικότερα που εντείνεται, όσο
προχωρούμε στον 19ο αιώνα, υποκαθιστώντας τα παλαιότερα πρότυπα του στατικού
οπτικού ελέγχου, της ελέγχουσας εποπτείας, με το ενδιαφέρον για τις διεργασίες
μεταβολής σε όλα τα πεδία φυσικής θεωρίας και της κοινωνικής. Ας σημειώσουμε την
παράλληλη ανάδυση, από τον 18ο αιώνα ήδη, της αλγεβρικά προσανατολισμένης
γεωμετρίας, στην οποία αποδίδεται αργότερα η ονομασία “Topologie”, Τοπολογία από τον
Γερμανό Johann Benedict Listing (1847) ή, σε τμήμα των θεωρητικών της προσεγγίσεων,
η ονομασία Analysis Situs, από τον Γάλλο Henri Poincaré (1895).
Η σύγχρονη μαθηματική προσέγγιση των όρων της φυσικής μεταβολής και η
τοπιακή της διαίσθηση. Η σημασία των όρων προσομοίωσης
Η σύγχρονη εμπειρία υποδεικνύει πως εξαιτίας ακριβώς της ραγδαίας ανάπτυξης των
τεχνών και των μέσων προσομοίωσης η διερεύνηση των διεργασιών φυσικής μεταβολής,
η παρουσίασή τους, η προσπάθεια κανονικοποίησής τους, επιστρέφουν σε προσεγγίσεις
γεωμετρικής τάξης. Η απόδοση των φυσικών διεργασιών και η προσπάθεια μαθηματικής
τους προσέγγισης επιστρέφουν σε μορφώματα γεωμετρικά, προωθώντας επιπλέον τη
διάγνωση και την κατασκευαστική παρέμβαση στη φυσική πραγματικότητα, μέσω της
παρέμβασης

στη

πραγματικότητα,

γεωμετρική
αλλά

την

προσομοίωση

υποκαθιστά.
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που

Πρόκειται

δεν

αναπαριστά

προφανώς

για

απλά

την

επιστημονική

«σχηματοποίηση» η οποία αντιστοιχεί και στις δυο συνθήκες που χαρακτηρίζουν την
αρχική Καντιανή διατύπωση του όρου αυτού (Kant, 1979, 2005). Η οποία αντιστοιχεί
δηλαδή τόσο στην αφαιρετική νοητική επεξεργασία των φαινομένων όσο και στον
συσχετισμό τους με γεωμετρικής τάξης μορφώματα, «σχήματα».
Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον εν προκειμένῳ, αφορά τη συγγένεια των σχετικών μορφωμάτων,
στη ευρύτερη τους σύγχρονη γενίκευση, με την εποπτεία του τοπίου που θα τη
θεωρήσουμε αντίστοιχη προς την εποπτεία εκτεταμένων επιφανειών σε συνθήκες
μεταβολής.
Οι προηγούμενες παρατηρήσεις εξηγούν βέβαια την τοπιακή διαίσθηση η οποία
χαρακτηρίζει τη σύγχρονη Τοπολογία, όσο και τη Θεωρία των Καταστροφών. Αλλά σε τι
κατατείνει η Θεωρία των Καταστροφών; Στις αναγκαστικές τελικές μορφές στις οποίες
καταληκτικά κατευθύνεται κάθε δυνατή φυσική μεταβολή· μορφές προσδιορισμένες με
όρους μαθηματικής και αντίστοιχης παραστασιακής σχηματοποίησης.

E.1. (άνω): Η ζωγραφική περιγραφή ενός τοπίου φυσικής καταστροφής. Caspar David Friedrich, Η
θάλασσα των πάγων (1823-24). Ε.2. (κάτω): Προσομοίωση της θραύσης κύβου. Αρχιτέκτων Τ.
Κουϊμτζόγλου, υποψήφιος διδάκτωρ ΕΜΠ.
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Ε.3: Χρήση σχημάτων από τις προηγούμενες εικόνες (1 και 2) για τον σχεδιασμό μέρους του
κτηριακού κελύφους του Κέντρου Μελέτης Φυσικών Καταστροφών, στην Κωνσταντινούπολη.
Συμμετοχή σε διεθνή αρχιτεκτονικό διαγωνισμό (αρχιτέκτονες: Τ. Κουϊμτζόγλου, Κ. Μωραΐτης,
2012).

Εξηγούν επιπλέον οι προηγούμενες παρατηρήσεις τους λόγους, για τους οποίους
τοπολογικά μορφώματα εγκαθίστανται στην πρωτοπορία του σύγχρονου σχεδιασμού και
των σύγχρονων κατασκευών· στην αρχιτεκτονική, στον σχεδιασμό των πόλεων, στην
αρχιτεκτονική τοπίου. Σε όλο αυτό το εύρος ο σχεδιασμός και οι κατασκευές επιλέγουν
πλέον χαρακτηρισμούς όπως «τοπιακό μόρφωμα» - “landscape formation”, επιμένοντας
συχνά ευθέως στην τοπολογική τους αναφορά και χρησιμοποιώντας στο έπακρο τις
αναπτυγμένες δυνατότητες των ηλεκτρονικών τεχνικών προσομοίωσης, τόσο για την
παράσταση όσο και για τον κατασκευαστικό υπολογισμό.
Ώστε το τοπίο εγκαθίσταται κυρίαρχο ως τοπίο κινούμενο στην επιστημονική και
πολιτισμική μας ενόραση, στους χειρισμούς των οραματικών σχεδιαστών. Ως “Terre
Meuble” ή ως γη που κινείται, “Earth moves” (Cache, 1983). Κατασκευάζεται με όρους
δομικής οργάνωσης και επιχειρεί να συσχετίσει πολλαπλές περιοχές θεώρησης· φυσική
πραγματικότητα, μαθηματική διερεύνηση, γεωμετρικούς όρους προσομοίωσης, δομή
κατασκευής. Η ανάπτυξη ιδιαίτερα της Υπολογιστικής Μηχανικής, των Computational
Mechanics, υποδεικνύει την εννοιολογική αμηχανία του όρου «προσομοίωση». Δεν
380

πρόκειται βέβαια για ανά-παραστάσεις της πραγματικότητας, αλλά πολύ ακριβέστερα για
παραστάσεις που προκύπτουν από την πρόθεση ανακατασκευής της, για εμπρόθετη
ανακατασκευή του εξωτερικού ‘τοπίου’ των φυσικών σχέσεων προκειμένου να
εφαρμοστούν όροι βελτιωτικής κατασκευαστικής παρέμβασης. Ας περιγράψουμε τη
διαδικασία αυτή. Αρχικά πραγματοποιείται ένα μαθηματικό μοντέλο του φυσικού
φαινόμενου, έτσι ώστε να μπορεί να εκφραστεί ένα φυσικό ή ένα μηχανικό-κατασκευαστικό
σύστημα συνήθως μέσω μερικών διαφορικών εξισώσεων. Χρησιμοποιούμε επομένως την
αρχική προσέγγιση των φυσικών φαινόμενων, ώστε να σχηματοποιήσουμε με όρους
μαθηματικούς μια σύνθετη φυσική ή μηχανική-κατασκευαστική πραγματικότητα. Να
«σχηματοποιήσουμε»· επιστρέφουμε στον Καντιανό όρο της νοητικής επεξεργασίας της
εξωτερικής πραγματικότητας· της αφαιρετικής, οργανωτικής-δομικής επεξεργασίας της
εξωτερικής πραγματικότητας η οποία μας επιτρέπει να καταλήξουμε σε μορφοποίηση
γεωμετρική, σε «σχήματα» γεωμετρικά.
Πράγματι στόχος της προηγούμενης υπολογιστικής διαδικασίας είναι η μετατροπή των
μαθηματικών εξισώσεων σε τρισδιάστατα σχήματα, κατάλληλα για ψηφιακή επεξεργασία
μέσω προγραμμάτων CAD. Τρισδιάστατα σχήματα τα οποία συγκροτούνται μέσω του
επιμερισμού του αρχικού συνεχούς μοντέλου σε ένα προσεγγιστικό επιμερισμένο μοντέλο,
όπως αυτό που επιτυγχάνουμε εφαρμόζοντας τη μέθοδο των Πεπερασμένων Στοιχείων,
Finite Elements Method.

Ε.4.: Μορφώματα υπολογισμού με εφαρμογή της μεθόδου των Πεπερασμένων Στοιχείων. Καθώς
περιγράφουν πεδία μεταβολής τιμών, παραπέμπουν σε μια ‘τοπιακή’ εποπτεία μάλλον παρά στην
περιγραφή μεμονωμένων αντικειμένων διερεύνησης.

Τότε όμως αξίζει να επιμείνουμε σε δυο διαπιστώσεις. Σύμφωνα με την πρώτη μπορούμε
να

προσεγγίσουμε

περίπλοκα

υπολογιστικά
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θέματα,

που

επιτρέπουν

την

επαναδιαπραγμάτευση

κατασκευαστικών

προσεγγίσεων

ή

τη

συγκρότηση

νέων

ερευνητικών περιοχών, όπως αυτές που αφορούν την Εμβιομηχανική. Μπορούμε
επομένως να προσεγγίσουμε με νέους όρους το ευρύτερο φυσικό πεδίο, το ευρύτερο
‘τοπίο’ συσχέτισης φύσης και πολιτισμού. Επιπλέον, δεύτερη διαπίστωση, η νέα αυτή
σχέση αναφέρεται άμεσα σε όρους παραγωγής και επεξεργασίας μορφωμάτων,
προσομοιώσεων, σχημάτων.
Φωτισμένοι από την καινοφανή αυτή συνθήκη, όπως την περιγράψαμε προηγούμενα,
μπορούμε να κατανοήσουμε πλήρως αυτό το οποίο, σε όλο το εύρος της νεότερης
ιστορίας επιχείρησε η διαμόρφωση του τοπίου, ως ειδική τέχνη οργάνωσης του
περιβάλλοντος. Υπήρξε πάντοτε τέχνη αναπροσαρμογής του φυσικού υποβάθρου,
καθορισμένη από την εφαρμογή κανονιστικών, δομικών προσεγγίσεων σχηματοποίησης
και παράστασης-προσομοίωσής της Φύσης (Μωραΐτης, 2006, 2012).
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Θεωρία των Καταστροφών.
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Μια “επιδεικτική” επιστήμη: Το τοπιακό μόρφωμα του Βοτανικού κήπου
και η επιστήμη της Φυσικής Ιστορίας στο Παρίσι κατά τον 18ο αιώνα
Σ. Σαραντοπούλου, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ –Υπ. Διδ. ΕΜΠ, Τμήμα Αρχιτεκτόνων
Η παρούσα εργασία i ξεκίνησε στα πλαίσια μεταπτυχιακών σπουδών του χώρου και του
τοπίου, εντός ενός ευρύτερου ερευνητικού εγχειρήματος το οποίο επιχειρεί να αναδείξει τον
ρόλο που διαδραματίζουν χωρικοί- τοπιακοί παράμετροι κατά την ανάπτυξη του δυτικού
πολιτισμικού φαινομένου (Μωραΐτης, 2012). Η δική μας διερεύνηση στράφηκε προς τις
φυσικές επιστήμες στην ιστορική τους διάσταση και επικεντρώθηκε στη στενή σχέση που
εμφανίζεται ανάμεσα στην επιστήμη της “Φυσικής Ιστορίας” και στο ειδικό τοπιακό
μόρφωμα του βοτανικού κήπου, κατά τον 18ο αιώνα. Πηγές μας αποτέλεσαν τα κείμενα
που παρήχθησαν στα πλαίσια του συγκεκριμένου επιστημονικού πεδίου ii κατά την
μελετώμενη περίοδο, αλλά κυρίως ποικίλα τεκμήρια λόγου που αφορούσαν στη μορφή,
στη δομή και στη λειτουργία του κήπου από την εποχή της ίδρυσής του (1635) ως τα τέλη
του 19ου αιώνα.
Bασικός στόχος της διερεύνησή μας ήταν να εντοπισθούν και να περιγραφούν τα χωρικά
εκείνα μορφώματα (παρτέρια, αρχεία, μουσειακές εκθέσεις, εργαστηριακοί χώροι, χώροι
διδασκαλίας) που διαμορφώθηκαν παράλληλα με τις επιστημονικές θεωρίες της εποχής.
Χωρικά μορφώματα τα οποία δεν συνέδραμαν απλώς επικουρικά τις επιστημονικέςεκπαιδευτικές διαδικασίες, αλλά συνέβαλαν καθοριστικά στη διαμόρφωση τέτοιων
διαδικασιών, ενώ συχνά λειτούργησαν ακόμα και ως γενεσιουργοί τους.
Στην προσπάθειά μας να αντλήσουμε θεωρητικά και μεθοδολογικά εργαλεία από το έργο
του Μ. Φουκώ, εμβαθύναμε λίγο περισσότερο στην έννοια της ετεροτοπίαςiii (Foucault.
1984, σελ. 1571-1581), προκειμένου να καταφέρουμε να αρθρώσουμε την πολύπλευρη
παρακαταθήκη που έχει αφήσει ο Michel Foucault στο πεδίο της μελέτης του λόγου
(discours) με τα υπόβαθρα των σπουδών του χώρου (Foucault, 1969). Ιδιαίτερα κατά την
ανάλυση επιστημονικών πρακτικών, όπου το σώμα των κειμένων που τίθενται προς
μελέτη είναι ογκώδες και απεριόριστο, η έμφαση στην ανάλυση των ετεροτοπιών βοήθησε
στον προσδιορισμό ενός πεπερασμένου συνόλου τεκμηρίων, σύνολο που δεν θα
μπορούσε να συγκροτηθεί και να εξασφαλίσει τη συνοχή του εκτός του ετεροτοπολογικού
προτάγματος. Ο βοτανικός κήπος, ως διακριτός και ιστορικά προσδιορισμένος τόπος,
παρέχει των χώρο όπου γειτνιάζουν και συσχετίζονται θεωρητικά- “επιστημονικά” κείμενα
με

θεσμικού

χαρακτήρα

διατυπώσεις,

χρονικά,
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άρθρα,

πρωτόκολλα,

καθώς

συσσωρεύονται σε ένα μοναδικό σώμα φαινομενικά ετερόκλιτων τεκμηρίων.
Υπό το ίδιο πρίσμα, οι επιστήμες δεν αντιμετωπίζονται πια ως θεωρητικές διεργασίες που
εξελίσσονται αυτόνομα, κατακτώντας με όλο και μεγαλύτερη ακρίβεια την περιβάλλουσα
πραγματικότητα και την αλήθεια της. Παρουσιάζονται ως σχηματισμοί λόγου στο επίκεντρο
των οποίων συναντούμε πρακτικές και λειτουργίες εκφοράς. Αυτές οι λειτουργίες, φορείς
τάξης και κανονικότητας, εμμενείς και επαναλήψιμες, οι λεγόμενες αποφαντικές
λειτουργίες, δίνουν σχήμα στις ετεροτοπίες, διαγράφονται ξεκάθαρα στην επιφάνειά τους,
βρίσκοντας εντός τους τον ιστορικό- στρατηγικό χώρο της εμφάνισής τους (Foucault,
1969).
Στην παρούσα εργασία εντοπίσαμε και περιγράψαμε την αποφαντική λειτουργία της
“demonstration”, έτσι όπως τη βρήκαμε περιγεγραμμένη μέσα στα ποικίλα λεχθέντα, έτσι
όπως την αντιληφθήκαμε ανάγλυφη στα παρτέρια της βοτανικής, έτσι όπως φάνηκε να
οργανώνει και να διευθετεί τα υποκείμενα και τα αντικείμενα της φυσικής ιστορίας και
ταυτόχρονα να ενσωματώνει και να μορφοποιεί τις θεωρίες της. Η σταθερή παρουσία της
κατά τη διάρκεια δύο περίπου αιώνων (17ος- 18ος), προσέφερε στον βοτανικό κήπο έναν
ειδικό, σταθερό τύπο χωρικής διευθέτησης, ο οποίος με τη σειρά του εξασφάλισε τους
όρους της αυτονομίας, τόσο του ίδιου του τοπιακού μορφώματος του κήπου όσο και της
Φυσικής Ιστορίας ως επιστημονικής πρακτικής. Από τη μέρα της ίδρυσής του ως τα
τελευταία χρόνια πριν τη γαλλική επανάσταση ο “Βασιλικός Βοτανικός κήπος” στο Παρίσι,
φιλοξένησε μια μεγάλη ποικιλία από ερευνητικές και εκπαιδευτικές διαδικασίες, αλλά και
δημόσιες λειτουργίες αναψυχής, χωρίς ποτέ να πάψει να αναπτύσσει στον πυρήνα του μία
κεντρική και κυρίαρχη λειτουργία “επίδειξης”: ένας δάσκαλος (o demonstrateur),
προπορεύεται, οδηγώντας μια μικρή ομάδα μαθητευόμενων, έτσι ώστε να ακολουθήσουν
μια πολύ αυστηρά καθορισμένη πορεία ανάμεσα στα επιμήκη παρτέρια. Τα επιδεικνυόμενα
φυτά διαδέχονται το ένα το άλλο βάσει μιας ακολουθίας που ανταποκρίνεται στην εκάστοτε
επικρατούσα ταξινομία. Ο demonstrateur επιδεικνύει ένα-ένα τα φυτά κατονομάζοντάς τα,
περιγράφοντάς τα, τοποθετωντας τα στις τάξεις του ταξινομικού πίνακα.
Η πρώτη σαφής περιγραφή της demonstration, μας παραδίδεται από το αρχείο του
βοτανικού κήπου της μικρής πόλης του Λέιντεν, κοντά στο Άμστερνταμ. Από την πρώτη
περίοδο της λειτουργίας του σώζεται ένα σημειωματάριο όπου εμφανίζεται το σκαρίφημα
του κεντρικού παρτεριού με υπόμνημα. Στην περιγραφή δίνονται κιόλας τα πρώτα στοιχεία
για τις ονομασίες αυτών των ειδικών υποδιαιρέσεων του παρτεριού. Το κάθε ένα από τα
κομμάτια (quadra) της τετραμερούς του δομής, αποτελείται από δεκαέξι λωρίδες (arae),η
κάθε μία από τις οποίες χωρίζεται σε πολλά αριθμημένα τετράγωνα, που προορίζονται το
κάθε ένα για ένα φυτό iv.

Ε1 (πάνω): Απεικόνιση του πρώτου κήπου στο Leiden.
Φαίνεται καθαρά η διάρθρωση σε τέσσερις quadrae και η κατανομή σε μακρόστενες arae. Την
εικόνα βρίσκουμε στο βιβλίο των Veendorp Laurens, Gerhard Marinus, Baas Beckin, Hortus
Academicus Lugduno-Batavus 1587-1937.
Ε2 (κάτω): Σκαρίφημα του C. Clusius από τον χειρόγραφο κατάλογο του κήπου του Leiden (1594).

Ε3: Το σχέδιο για το κεντρικό παρτέρι, το παρτέρι του Βασιλιά, έτσι όπως δημοσιεύεται στο πρώτο
βιβλίο του Guy De la Brosse, De la Nature, vertu et utilité des plantes, Paris : Rollin Baragnès,
1628

Μια δεύτερη, εξ΄ ίσου σημαντική πηγή πληροφοριών, ανακαλύπτουμε αν διατρέξουμε τον
κατάλογο - οδηγό που τυπώνεται το 1640 από τον πρώτο διευθυντή του “Βασιλικού κήπου
των ιαματικών φυτών” τον Guy de la Brosse v. Εκεί βρίσκουμε σκαρίφημα του βοτανικού
παρτεριού καθώς και αναλυτικές οδηγίες για τη σωστή περιήγηση σε αυτό. Tο 1674, η
νεοϊδρυθείσα Βασιλική Ακαδημία των Επιστημών θα αποκτήσει ένα μικρό κομμάτι του

κήπου, vi ενώ η υπόλοιπή του έκταση καταλαμβάνεται ακόμα από τις καλλιέργειες των
φαρμακευτικών φυτών του Βασιλιά. Το τμήμα αυτό θα ονομαστεί “petit jardin”, θα
διευρυνθεί και θα φυτευτεί σύμφωνα με την ταξινομία του J.P. De Tournefort. Στο εγχειρίδιο
του τελευταίου vii, εμφανίζεται μια μικρή αναπαράσταση του λεγόμενου “βοτανικού
παρτεριού”, στην οποία απεικονίζεται με ακρίβεια η λειτουργία της demonstration. Ο
δάσκαλος υποδεικνύει με τη βοήθεια ραβδιού το κάθε φυτό στη μικρή ομάδα των
μαθητευόμενων, που είναι παραταγμένοι κατά μήκος του επιμήκους παρτεριού.

Ε4: Η σελίδα τίτλων από το βιβλίο του J.-P. de Tournefort ,Elemens de Botanique, Paris, 1694.
Πιθανολογούμε ότι σε αυτή την απεικόνιση φαίνεται ο petit jardin της Ακαδημίας των Επιστημών
καθώς και ο demonstrateur επί το έργον.

Εδώ αρχίζει να φαίνεται ξεκάθαρα η χωρική εκδίπλωση της διαδικασίας της demonstration.
Οι arae πρέπει να διατάσσονται σε κάθε quadra με τέτοιον τρόπο ώστε η ομάδα, αν είναι
δυνατόν, να μην περνά δύο φορές από το ίδιο φυτό και παράλληλα να είναι υποχρεωμένη
να τα διατρέξει όλα. Στο βαθμό που οι θεωρίες της φυσικής ιστορίας συνέτειναν στο ότι το
σύνολο των φυσικών όντων αντιστοιχεί σε μια απείρως προεκτεινόμενη, συνεχή αλυσίδα
επί της οποίας εμφανίζεται μια ακολουθία αντικειμένων που διαδέχονται το ένα το άλλο
βάσει απειροελάχιστων διαφορών, το ιδανικό παρτέρι είναι γραμμικό και απείρως
προεκτεινόμενο. Στα υλοποιημένα παρτέρια, λόγω πεπερασμένου μήκους, η συνέχεια
αποκαθίσταται καθώς επιτυγχάνεται η συνεχής κίνηση των επισκεπτών με την αναστροφή
της κατεύθυνσης της πορείας, η οποία χαράσσεται σαν μονοκοντυλιά ανάμεσα στις τακτικά
φυτεμένες μακρόστενες σειρές φυτών. Ο demonstrateur, στη διάρκεια αυτού του αυστηρά
προκαθορισμένου περιπάτου, αναγνωρίζει και κατονομάζει ένα πλήθος φυτών ανάλογο με

το μέγεθος της γνώσης και της εμπειρίας του. Επομένως ο πίνακας πρέπει να είναι
απομνημονεύσιμος. Αυτό επιτυγχάνεται με την αξιοποίηση ενός λόφου που διαμορφώνεται
στο πλάι του παρτεριού εξασφαλίζοντας τη γενική εποπτεία.

Ε5: Η απεικόνιση της πρώτης ολοκληρωμένης μορφής του κήπου από τον Frederic Scalberge. Το
έργο φτιάχτηκε για να συμπεριληφθεί στο βιβλίο του Guy De la Brosse, Description du Jardin
Royal des plantes medicinales, Paris, 1636. Το πρωτότυπο έργο, στη μορφή που το βλέπουμε
εδώ, ανήκει στην Bibliothèque Nat. de France (βλ. http://gallica.bnf.fr)

Ο κήπος ως χωρικότητα, μαζί με το ειδικό μόρφωμα του βοτανικού παρτεριού,
καταφέρνουν τελικά να τοποθετήσουν το σώμα και το βλέμμα των υποκειμένων
προκειμένου τα αντικείμενα να γίνονται αντιληπτά, όχι με γενικό και βιωματικό τρόπο, αλλά
τακτοποιημένα και υπό τη νέα τους “επιστημονική” διάσταση. Τα αντικείμενα μπορούν να
υφίστανται ως τέτοια μόνο εφόσον μπορούν να είναι επιδείξιμα. Η τάξη τους γίνεται και
αυτή εύκολα αντιληπτή, αφού μπορεί κανείς να την ψηλαφίσει στο χώρο. Όταν οι Γάλλοι
φυσιοδίφες στρέφονται προς την αναζήτηση μιας φυσικής μεθόδου ταξινόμησης, το
παρτέρι αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία. Ο διάσημος βοτανολόγος Bernard de Jussieu
δεν καταγράφει ποτέ το σύστημά του σε βιβλίο viii. Το δουλεύει για χρόνια επιτόπου, επάνω
στο παρτέρι. Γεγονός που ερμηνεύει πλήρως τη λίγο μεταγενέστερη διαπίστωση του
Fontenelle: “ (ο κήπος)....θα γινόταν το κοινό βιβλίο για όλους τους σπουδαστές και το
μόνο αναντικατάστατο βιβλίο”. Στον κήπο αυτόν η τάξη δεν εγγράφεται, δεν αναπαρίσταται
απλώς, δουλεύεται και συγκροτείται ολοένα, ώσπου να συνθέσει ένα ζωντανό συνεκτικό
μόρφωμα ικανό να πάρει τη θέση μιας φύσης, ορατής, ψηλαφητής, τακτοποιημένης, μιας
πλήρως εποπτεύσιμης και “επιδείξιμης” φύσης Είναι η “φύση” της Φυσικής Ιστορίας
ακριβώς όπως την περιγράφει το 1727 ο S. Vaillant στο βιβλίο του Botanicon Parisiense:
“Ονομάζουμε φυσική ιστορία την γνώση των πραγμάτων, που έχουν παραχθεί στο

σύμπαν, και τα οποία οι άνθρωποι μπορούν να τα ανακαλύψουν με τις αισθήσεις” ix
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Το υλικό της εισήγησης προέρχεται στο μεγαλύτερο μέρος του από διπλωματική εργασία που εκπονήθηκε
από τη γράφουσα στα πλαίσια του Δ.Π.Μ.Σ. “Σχεδιασμός-Χώρος_Πολιτισμός” του Ε.Μ.Π., με
επιβλέποντα καθηγητή τον Κ. Μωραΐτη και τίτλο: “Προτάσεις για μια αρχαιολογική περιγραφή του
βοτανικού κήπου”, Ε.Μ.Π., 2009

ii Η Φυσική Ιστορία, καταχρηστικά εδώ θα χαρακτηρίζεται επιστήμη. Σύμφωνα με τον G. Bachelard (G.
Bachelard, 1938) αποτελεί πρώιμο επιστημονικό εγχείρημα και ανήκει στην εποχή του προ-επιστημονικού
πνεύματος. Εμείς εδώ θα αξιοποιήσουμε την ιδέα της επιστήμης (épistèmé) που εισήγαγε ο M. Foucault
στο βιβλίο του “Οι λέξεις και τα πράγματα” προκειμένου να δώσει έμφαση στην αυτόνομη υπόσταση του
πεδίου της Φυσικής Ιστορίας στα πλαίσια της ιστορίας των επιστημών, παρόλο που δεν καλύπτει τα
σύγχρονα κριτήρια επιστημονικότητας. (Foucault, 1966 και Μωραΐτης, 2012)
iii Το κείμενο αυτό εκφωνήθηκε για πρώτη φορά σε διάλεξη του Foucault στο ραδιόφωνο το 1966. Το 1967,
παρουσιάστηκε σε φοιτητές αρχιτεκτονικής αρκετα τροποποιημένο και συμπληρωμένο. Έκτοτε παρέμεινε
αδημοσίευτο ως το 1984 οπότε και δημοσιεύεται μια απομαγνητοφώνηση της δεύτερης διάλεξης στο
περιοδικό Architecture, Mouvement, Continuité, n.5 με το γνωστό τίτλο “Des espaces autres”.
iv Οι ονομασίες αυτές είχαν καθιερωθεί στο Leiden. Αυτό επιβεβαιώνεται και σε μεταγενέστερη αναφορά
του Η. Βoërhaave. Πρβλ. Η. Βoërhaave, Index alter plantarum. Horto academico Lugduno- Batavo,
Leiden, 1727, εικόνα σελ. 19

v Πρόκειται για μικρό εγχειρίδιο με τίτλο, L' ouverture du Jardin Royal de Paris, pour la Demonstration des
plantes Medecinales, Jaques Dugast, Paris, 1640, σελ.6. Εκεί επίσης επιβεβαιώνεται ότι τα φυτά
τοποθετούνται βάσει της ταξινομικής τους θέσης :“Τα φυτά είναι έτσι κατανεμημένα στα quarreaux τους,
και τα παρτέρια με τέτοια συμμετρία, που είναι εκεί τακτοποιημένα στα είδη τους σύμφωνα με τα γένη
τους, με τρόπο που ο οποιοσδήποτε αν γνωρίζει ένα είδος μπορεί με σιγουριά να πει ότι το γνωστό γένος
είναι εκεί μέσα.” - σελ.21
vi Τελικά η “Ιστορία των φυτών”, το μεγάλο σχέδιο που είχε εξαγγείλει η Ακαδημία των Επιστημών το 1667,
παρέμεινε ημιτελής. Το έργο αυτό, που απασχόλησε όλους τους βοτανολόγους που πέρασαν από την
Ακαδημία κατά το διάστημα 1667-1694, εγκαταλείφθηκε αφήνοντας πίσω του μόνο έναν τόμο με
περιγραφές φυτών, υπό τον τίτλο “Memoire pour servir á l' histoire des plantes” που εκδόθηκε το 1676,
αλλά και ένα ολόκληρο “βοτανικό παρτέρι” που λειτούργησε ως το πρώτο ζωντανό εργαστήριο της
Φυσικής Ιστορίας.
vii Αυτό το μικρό βιβλίο με τίτλο “Elements de Botanique” δημοσιεύεται στο Παρίσι το 1694 για να
διαδραματίσει το ρόλο του πιο διαδεδομένου ταξινομικού συστήματος επί πολλές δεκαετίες. Αν το δούμε
στο ιστορικό του πλαίσιο, αποτελέι άμεση συνέχεια της ¨Μεγάλης Ιστορίας των φυτών”.
viii Η μέθοδος του Bernard de Jussieu, εμφανίζεται για πρώτη φορά καταγεγραμμένη στο γραπτό έργο του
ανιψιού του Antoine- Laurent de Jussieu που δημοσιεύεται το 1789 με τον τίτλο “Genera Planterum
secundum, ordines naturalis disposita.”
ix S. Vaillant, Botanicon Parisiense, 1727, σελ. 10: “On appelle histoire naturelle la connoissance des
choses, qui sont produites deans l' univers, et que les hommes peuvent découvrir par les sens”

Συμπόσιο 2

Φωτίζοντας θέματα ιστορίας της επιστήμης, ιστορίας της
εκπαίδευσης, ιστορίας των επιστημονικών οργάνων και
επικοινωνίας της επιστήμης με αφορμή τα εκθέματα του Μουσείου
Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών

Η ιστορία πέρα από τον μύθο. Επιστήμονες τον 19ο αιώνα στην Ελλάδα
Γ. Ν. Βλαχάκης, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Η ιστορία και ειδικότερα η ελληνική ιστορία είναι γεμάτη με μύθους. Το γεγονός αυτό δεν
θα μπορούσε να μην είχε ισχύ και στην περίπτωση της ιστορίας των επιστημών και της
εκπαίδευσης. Στην περίπτωση αυτή π.χ. το ρόλο του Διγενή και του Μαρμαρωμένου
Βασιλιά παίρνει το κρυφό σχολειό. Αργότερα, ένας άλλος μύθος, αρνητικός αυτή τη φορά,
σιγά-σιγά σχηματίζεται. Έχει σχέση με την ιδιαίτερη αντιμετώπιση του πρόσφατου
παρελθόντος μας μέσα από μία οπτική που εύστοχα ο Αριστείδης Μπαλτάς έχει
χαρακτηρίσει «φιλελληνική» σε μία ενδιαφέρουσα μελέτη του (Μπαλτάς, 1997).
Πρόκειται για την άποψη που με απαξιωτικό τρόπο θεωρεί πως οι Έλληνες επιστήμονες
του 19ου αιώνα και κυρίως οι καθηγητές των φυσικών επιστημών στο αρχικά Οθώνειο και
στη συνέχεια Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας δεν είχαν κάποια ουσιαστική
συμβολή στα επιστημονικά δρώμενα του καιρού τους.
Στη σύντομη αυτή μελέτη μας θα προσπαθήσουμε να ανασκευάσουμε αυτή κατά την
εκτίμησή μας λανθασμένη εκτίμηση και να τονίσουμε ότι τα επιστημονικά όργανα που
αγοράστηκαν ή κατασκευάστηκαν δεν έμειναν στοιχειωμένα στα αραχνιασμένα ράφια του
«Ταμείου Φυσικών Επιστημών» αλλά είχαν μια κάπως ευρύτερη αναγνώριση.
Οι Δημήτριος Στρούμπος, Τιμολέων Αργυρόπουλος και Αναστάσιος Χρηστομάνος έθεσαν
τα θεμέλια της νεότερης επιστημονικής δραστηριότητας, μονομαχώντας πολλές φορές ως
Δον Κιχώτες με τους ανεμόμυλους και τα φαντάσματα της μίζερης και οπισθοδρομικής
ελληνικής πραγματικότητας.
Για τον Αναστάσιο Χρηστομάνο και τον Τιμολέοντα Αργυρόπουλο έχουμε παρουσιάσει
κάποια στοιχεία σε προηγούμενες μελέτες μας (Vlahakis 2000 και Vlahakis 2005). Εδώ θα
μιλήσουμε περισσότερο για τον Δημήτριο Στρούμπο.
Λίγα λόγια, ως είθισται, για να γνωρίσουμε τον άνθρωπο. Ο Δημήτριος Στρούμπος
γεννήθηκε το 1806 στην Ήπειρο. Σπούδασε τα εγκύκλια μαθήματα στο Γυμνάσιο
Ιωαννίνων με δάσκαλο τον Αθανάσιο Σακελλάριο και συνέχισε τις σπουδές του στην Ιόνιο
Ακαδημία, το πρώτο κατά πολλούς αξιόλογο ανώτατο πνευματικό ίδρυμα στον
ελληνόφωνο χώρο, αν και έξω από τα όρια της ελληνικής επικράτειας, τον 19ο αιώνα. Και
εδώ εντοπίζεται μία ακόμα ενδιαφέρουσα σύνδεση του νήματος της επιστημονικής
δραστηριότητας και των ακαδημαϊκών πραγμάτων στη χώρα μας που συνήθως περνάει
απαρατήρητη. Αποτελεί κατά μία έννοια το συνδετικό κρίκο του νεοελληνικού διαφωτισμού
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με την μετεπαναστατική Ελλάδα. Στη συνέχεια σπούδασε Φυσική στο Πανεπιστήμιο της
Γενεύης και στην Πολυτεχνική Σχολή του Παρισιού, στην περίφημη σχολή των μηχανικών.
Η πανεπιστημιακή του καριέρα ακολούθησε τα εξής βήματα: 1839 Υφηγητής, 1844
Επίτιμος καθηγητής, 1855 Τακτικός καθηγητής.
Αυτές οι συνοπτικές πληροφορίες για τις σπουδές του Στρούμπου φυσικά δεν μπορούμε
να απαιτήσουμε να θεωρηθούν από μόνες τους ως στοιχεία πιστοποίησης της υψηλής
επιστημονικής κατάρτισης του Στρούμπου. Ωστόσο σχετική έρευνα στα Γενικά Αρχεία του
Κράτους μας έδωσε τη δυνατότητα να εντοπίσουμε ορισμένα έγγραφα που θα συμβάλουν
στη σκιαγράφηση της επιστημονικής επάρκειας του Στρούμπου. Ανάμεσα σε αυτά το
πιστοποιητικό της τριετούς φοίτησής του στην École d’ application des Pontes et
Chaussées από όπου επιτυχώς έλαβε το πτυχίο του μηχανικού τον Απρίλιο του 1834 και
υπογράφεται μεταξύ άλλων από τον Navier, τον Prony και τον Coriolis .

Εικόνα 1. Το πιστοποιητικό φοίτησης του Στρούμπου στην École d’ application des Pontes et
Chaussées και το πτυχίο του από το Πανεπιστήμιο της Γενεύης.

Κλείνοντας τα όσα αφορούν στις σπουδές ερχόμαστε στην καθ’ αυτό δράση του
Στρούμπου μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα.
Στον Στρούμπο οφείλεται η πρώτη προσπάθεια οργάνωσης ενός αξιοπρεπούς
εργαστηρίου φυσικής στο Οθώνειο Πανεπιστήμιο καθώς όπως σημείωνε ο Αναστάσιος
Χρηστομάνος: «κοσμεί το μάθημα της Φυσικής δια πειραμάτων, οία ολίγοι των εν Ευρώπη
καθηγητών δύνανται να εκτελέσωσιν».
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Ένα εξίσου σημαντικό χαρακτηριστικό του είναι και εκείνο της καλής διδασκαλίας. i Η
αφοσίωση του στα διδακτικά του καθήκοντα προκύπτει και από το γεγονός ότι στη σχολή
Ευελπίδων δίδαξε για 24 χρόνια και στο Πανεπιστήμιο για μισό αιώνα.
Ο Στρούμπος είχε αναλάβει ένα τιτάνιο έργο, την οργάνωση των φυσικών σπουδών στο
Πανεπιστήμιο, σε μέρες όπου το νεοσύστατο ελληνικό κράτος ακόμα δεν είχε βρει ούτε
καν στοιχειώδη βηματισμό στην πορεία για την συγκρότηση των θεσμών εκείνων που
εγγυώνται τη λειτουργία μιας κρατικής οντότητας. H προσπάθεια του Στρούμπου για την
αρτιότερη κατά το δυνατόν προμήθεια οργάνων χρήσιμων στη διδασκαλία και στην έρευνα
τον οδήγησε να μεταβεί ο ίδιος ορισμένες φορές στο εξωτερικό προκειμένου να αγοράσει
τα κατά τη γνώμη του αναγκαία. ii
Η φροντίδα του Στρούμπου για την ποιότητα των οργάνων του Ταμείου Φυσικής,
πιστοποιείται και από τα γραφόμενα στην αναφορά του στην Πρυτανεία του
Πανεπιστημίου το έτος 1873-74 όπου τονίζει:
«...προσετέθησαν εις το φυσικόν ταμείον όργανα οπτικής, γαλβανισμού, ακουστικής,
θερμαντικού, ου μόνον πρώτου μεγέθους και εντελούς κατασκευής, αλλά και της
καταλληλοτέρας μορφής και συναρμολογίας προς ευμέθοδον διδασκαλίαν άλλως δε
κατάστημα οίον το σεβαστόν Πανεπιστήμιον, τοιαύτα όργανα, ουδέποτε δε δευτερευούσης
ποιότητος πρέπει να έχη»
Μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα συνέχισε να έχει αρκετές επαφές με τον χώρο στον
οποίο φοίτησε και παρακολούθησε τις επιστημονικές εξελίξεις από κοντά. iii
Παράλληλα διακρινόταν για τις πειραματικές του ικανότητες: «Η μέγιστη δε τάσις ήν
διηνεκώς είχε να καθιστά και τας πειραματικάς αποδείξεις ως οίον τε ευχρήστους, ήγαγεν
αυτόν εις την απλοποίησιν πολλών πειραματικών μέσων, ών τινα και εν τη Εσπερία
εξετιμήθησαν παρ’ ευδοκίμων πειραματιστών χρησιμοποιηθέντα».
Ένα μεγάλο μέρος της συγγραφικής του δραστηριότητας αφιερώνεται στην εκλαΐκευση της
Φυσικής. Γράφει σε σημαντικά ελληνικά περιοδικά όπως π.χ. η Εστία και το Αθήναιον.
Χαρακτηριστικό δείγμα αυτών των κειμένων αποτελεί το άρθρο του με τίτλο «Θεωρία επί
της ηλεκτρικής μηχανής του Holtz το οποίο είχε δημοσιευθεί επίσης στο κλασικό γαλλικό
επιστημονικής εκλαΐκευσης Revue des sciences “Les mondes” τον Φεβρουάριο του 1876,
διάδοχη μορφή του επίσης γνωστού περιοδικού Cosmos. Μάλιστα φαίνεται ότι το ύφος
και το περιεχόμενο των άρθρων αυτών κίνησαν το ενδιαφέρον και στον αγγλοσαξωνικό
κόσμο καθώς κάποια από αυτά αναδημοσιεύονται στο έγκυρο περιοδικό The Chemical
News and Journal of Physical Science. Ενδεικτικά αναφέρουμε το άρθρο με τίτλο
Applications of the experiment of Huygens που δημοσιεύεται το 1874 και το άρθρο με τίτλο
Experiments with the radiometer που δημοσιεύτηκε το 1876.
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Εργασίες του παρουσιάζονται ακόμα στη Γαλλική Ακαδημία Επιστημών και στην Société
Française de Physique της οποίας ήταν μέλος. Aφορούν κυρίως εργασίες του σε θέματα
οπτικής αλλά μεταξύ αυτών υπάρχει και αναφορά για την κατασκευή ενός μικροφώνου.
Τέλος περιποιεί τιμή άγνωστη σε πολλούς η μνεία του στο εγχειρίδιο Φυσικής Leçons de
Physique του Basin (1902) για την κατασκευή μιας ακριβούς πυξίδας.
Σε αυτούς λοιπόν τους εργάτες της ελληνικής επιστήμης, που κάποιος αδαής χαρακτήρισε
ασημαντότητες της ιστορίας, οφείλουμε μία συγνώμη όχι μόνο επειδή τους αγνοήσαμε
αλλά και γιατί σκόπιμα υποβαθμίσαμε την προσφορά τους. Ας θεωρηθεί αυτό το κείμενο
ως η πρώτη έκφραση αυτής της συγνώμης που ευελπιστούμε να διατυπωθεί
ολοκληρωτικά σε μία μονογραφία που ήδη ετοιμάζεται.
Βιβλιογραφία
Μπαλτάς, Α. (1997). Οι βλαβερές συνέπειες του φιλελληνισμού μας, Πρακτικὰ Συνεδρίου, Οἱ
ἐπιστῆμες στὸν ἑλληνικὸ χῶρο Ἀθήνα, ΚΝΕ/ ΕΙΕ-Τροχαλία,1997.
Vlahakis, N. G. (2000). Introducing sciences in the new states: The establishment of the Physics
and Chemistry Laboratories in the University of Athens, in the Science, Technology and the
19th century State, edited by Eft. Nicolaidis and Konst. Chatzis, Athens, 89-106
Vlahakis, N. G. (2005). «Alchemy survived? An alchemical manuscript, Anastasios Christomanos
and the status of chemistry in the 19th century Greece», Proceedings of the 5th International
Congress for the History of Chemistry, Lisbon, September 2005, 598-605.
Διαβάζουμε στο Ημερολόγιο Σκόκου, τομ. 6, 1891: «Οι καταπλημμυρούντες το ακροατήριον αυτού

i

ουδέποτε θα λησμονήσωσι το σαφές, το εύληπτον και το επαγωγόν της διδασκαλίας αυτού και το
απαράμιλλον της ευχερείας μεθ’ ής εξετέλει και τα πολυπλοκώτερα των πειραμάτων, εις την πειραματικήν
ιδίως απόδειξιν των φυσικών φαινομένων αποβλέπων».
Και στο περιοδικό Απόλλων (7, (73), 1891) ο ανώνυμος αρθρογράφος θα σημειώσει μεταξύ άλλων:
«Η εν τω Πανεπιστημίω διδασκαλία του αειμνήστου ανδρός υπήρξεν αληθής εποποιία, πάντες οι ανελθόντες
τον ουδόν του ανωτάτου εκπαιδευτηρίου τούτου υπήρξαν μαθηταί του».
ii

Στον πρυτανικό λόγο του Παύλου Καλλιγά κατά την παράδοση των καθηκόντων του στον Κωνσταντίνο

Βουσάκη το 1870 σημειώνεται μεταξύ άλλων:
«Ο κ. Στρούμπος επισκεφθείς τους Παρισίους δις απέκτησεν όργανα οπτικής και ηλεκτρισμού
κατασκευασθέντα υπό την άμεσον αυτού επιτήρησιν παρά των ειδικών εργοστασιαρχών κκ. Dubosq και
Ruhmcorff, έχει όμως και άλλων πολλών ανάγκην, εις ά ουδεμία Σύγκλητος πιστεύομεν θέλει αρνηθή κατά
μικρόν να δαπανήση μέχρι τελείας συμπληρώσεως της συλλογής».
Για να συμπληρώσει ο Καλλιγάς:
«Η ανάπτυξις των παραδόσεων των φυσικών επιστημών δια τελειοτέρων πειραμάτων μέλλει ν’ αποδειχθή
εντός ολίγου το συντελεστικώτερον μέσον προς προσέλκυσιν των νέων εις τα μαθήματα ταύτα, αλλ’ έπρεπε
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και εν τοις Γυμνασίοις κατά το τελευταίον έτος να εξεγείρεται ζωηρότερον η περιέργεια των διδασκομένων
προς παρατήρησιν των φυσικών φαινομένων».
iii

Στη Λογοδοσία του πρύτανη Περικλή Αργυρόπουλου (1853-1854) διαβάζουμε μεταξύ άλλων:

«ο επίτιμος καθηγητής της πειραματικής φυσικής Στρούμπος, του οποίου την οκταετή άμισθον εν τω
πανεπιστημίω διδασκαλίαν μετ’ επαίνου αναφέρομεν, διέμεινε καθ’ όλον το σχολαστικόν έτος εν Παρισίοις
συνοικειούμενος μετά των της φυσικής προόδων».
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Σχήματα Lissajous - Η πειραματική φυσική του 19ου αιώνα σε μια από
τις καλύτερές της στιγμές. Ιστορικά επιστημονικά όργανα και μια
σύγχρονη πρόταση
Π. Λάζος, Υπ. διδάκτωρ στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών, Εκπαιδευτικός ΔΕ
Εισαγωγή
Τα σχήματα Lissajous (Lissajous patterns) αποτελούν ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο της φυσικής.
Πρόκειται για ένα ακριβές και εύχρηστο εργαλείο υπολογισμού άγνωστων συχνοτήτων ενώ
ταυτόχρονα γοητεύουν με τη μοναδική αισθητική τους. Είναι εύλογο πως έχουν
χρησιμοποιηθεί στην τέχνη όσο λίγα άλλα επιστημονικά επιτεύγματα. Τα σχήματα
Lissajous παίζουν σημαντικό ρόλο στη διδασκαλία εννοιών της φυσικής στα αναλυτικά
προγράμματα άλλων χωρών, ενώ απουσιάζουν εντελώς από το ελληνικό σχολείο.
Η παρούσα εργασία περιλαμβάνει μια σύντομη επιστημονική και ιστορική ανασκόπηση
καθώς και την περιγραφή του συγκεκριμένου οργάνου. Κλείνοντας, παρουσιάζεται μια
σύγχρονη εκδοχή του εκκρεμούς Blackburn που έχει κατασκευαστεί από τον συγγραφέα.
Τι είναι τα σχήματα Lissajous;
Τα σχήματα Lissajous είναι μια σειρά από καμπύλες που αντιστοιχούν στην τροχιά που
ακολουθεί ένα σώμα ενώ εκτελεί ταυτόχρονα δύο γραμμικές αρμονικές ταλαντώσεις με ίδιο
σημείο ισορροπίας και κάθετες μεταξύ τους διευθύνσεις. Ίσως, το απλούστερο φυσικό
σύστημα με τις παραπάνω ιδιότητες είναι ένα εκκρεμές το νήμα του οποίου έχει σχήμα Υ
(σύνθετο εκκρεμές). Στερεώνονται, δηλαδή, δύο νήματα από δύο ακλόνητα σημεία και στη
συνέχεια τα νήματα ενώνονται σε ένα στο οποίο αναρτάται το σώμα. Αν το σώμα εκτραπεί
από τη θέση ισορροπίας του κατά μικρή γωνία εκτελεί ταυτόχρονα δύο γραμμικές
αρμονικές ταλαντώσεις. Η πρώτη ταλάντωση πραγματοποιείται σε ευθεία κάθετη στο
επίπεδο του Υ και σε αυτή συμμετέχει όλο το μήκος του νήματος. Η δεύτερη ταλάντωση
πραγματοποιείται σε ευθεία που ανήκει στο επίπεδο του Υ και είναι παράλληλη με το
έδαφος και σε αυτή συμμετέχει το μήκος του μονού νήματος. Η τροχιά του σώματος να
είναι ένα από τα σχήματα Lissajous. Αξίζει να αναφερθεί πως μόνο αν ο λόγος των
συχνοτήτων ισούται με ρητό αριθμό τότε τα σχήματα Lissajous είναι κλειστές καμπύλες.
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Ιστορική αναδρομή
Η πρώτη αναφορά σε σχετικό θέμα γίνεται το 1805 από τον Αμερικανό James Dean, ο
οποίος προσπαθώντας να περιγράψει πώς θα βλέπει τη Γη ένας παρατηρητής που
βρίσκεται στην επιφάνεια της Σελήνης κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Γη θα διαγράφει
στον σεληνιακό ουρανό μία τροχιά που αντιστοιχεί σε αυτό που σήμερα ονομάζουμε
σχήμα Lissajous. Για την επίδειξη του φαινομένου κατασκεύασε ένα σύνθετο εκκρεμές με
μονό νήμα μήκους 39 ιντσών (περίπου 97,5 cm) και συνολικό μήκος 40 ιντσών (περίπου
100 cm).

Εικόνα 1: Nathaniel Bowditch

Την ίδια χρονιά ο Αμερικανός Nathaniel Bowditch (1773-1838), επηρεασμένος από την
εργασία του Dean, παρουσίασε μια αναλυτική μελέτη για τη συμπεριφορά των σύνθετων
εκκρεμών. Είναι ο πρώτος που παρατηρεί πως για να δημιουργηθούν κλειστές καμπύλες
πρέπει ο λόγος των δύο συχνοτήτων να είναι ρητός αριθμός. Σε Αμερικανικές κυρίως
πηγές τα σχήματα Lissajous αναφέρονται και ως καμπύλες Bowditch.

Εικόνα 2: Bailie Hugh Blackburn
397

Ο Βρετανός Bailie Hugh Blackburn (1823-1909) περιέγραψε το 1844 ένα σύνθετο
εκκρεμές στο οποίο το ρόλο του σώματος παίζει ένας κοίλος ανεστραμμένος κώνος που
φέρει μικρή τρύπα στο κάτω άκρο του. Ο κώνος γεμίζει με σκόνη η οποία σταδιακά πέφτει
από την τρύπα στο έδαφος δημιουργώντας σχήματα Lissajous i.

Εικόνα 3: Jules Antoine Lissajous

Ο Γάλλος Jules Antoine Lissajous (1822-1880) παρουσιάζει το 1857 μια ιδιαίτερα απλή
αλλά σημαντική διάταξη (εικόνα 4). Τα βασικά μέρη της είναι δύο διαπασών στο ένα άκρο
των οποίων υπάρχει ένα μικρό κάτοπτρο. Τα διαπασών και μια πηγή φωτός
τοποθετούνται σε τέτοια θέση ώστε αφενός τα διαπασών να μπορούν να ταλαντώνονται
σε κάθετες μεταξύ τους διευθύνσεις αφετέρου η δέσμη φωτός από την πηγή να
προσπίπτει στο ένα κάτοπτρο και αφού ανακλαστεί να προσπίπτει στο άλλο. Ως πηγή
φωτός χρησιμοποιούταν αρχικά ένα κερί, ενώ αργότερα χρησιμοποιήθηκαν λαμπτήρες
ατμών νατρίου ή ηλεκτρικοί λαμπτήρες. Αν τα διαπασών διεγερθούν το τελικό είδωλο που
σχηματίζεται από το δεύτερο κάτοπτρο σε ένα πέτασμα δεν παραμένει σταθερό αλλά
κινείται με μεγάλη ταχύτητα. Λόγω του μετεικάσματος δημιουργείται στον ανθρώπινο
οφθαλμό η αίσθηση μιας συνεχούς καμπύλης (σχήμα Lissajous), η μορφή της οποίας
εξαρτάται από το λόγο των συχνοτήτων των δύο διαπασών.
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Εικόνα 4: Αναπαράσταση της διάταξης που χρησιμοποίησε ο Lissajous

Η μεγάλη καινοτομία της διάταξης είναι πως έκανε «ορατό» τον ήχο ii, με την έννοια πως αν
το ένα διαπασών είναι γνωστής συχνότητας και το άλλο όχι τότε ένας παρατηρητής μπορεί
να βρει την άγνωστη συχνότητα από τη μορφή του σχήματος ακόμα και αν είναι εντελώς
κουφός. Στην εικόνα 5 φαίνονται μερικά από τα σχήματα Lissajous iii για λόγους
συχνοτήτων 1:1, 1:2, 1:3 και 2:3. Η μορφή των σχημάτων εξαρτάται επίσης από την
αρχική διαφορά φάσης ανάμεσα στις δύο ταλαντώσεις και αντίστροφα είναι δυνατόν να
υπολογιστεί από τη μορφή των σχημάτων. Πρόκειται για μια ανακάλυψη που άνοιξε τον
δρόμο στην επιστημονική μελέτη του ήχου με μετρήσεις ακριβείας.

Εικόνα 5.Μερικά από τα σχήματα Lissajous.

Η εξαιρετική αυτή ιδέα χάρισε στον Lissajous το βραβείο Lacaze από την Ακαδημία
Επιστημών στο Παρίσι το 1873 αλλά κυρίως την τιμή να έχουν τα σχήματα το όνομά του.
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Το 1871 ο Βρετανός Hubert Airy (1838-1903) μελετώντας την κίνηση που εκτελούν τα
κλαδιά της φουντουκιάς και αγνοώντας κατά τα φαινόμενα τις εργασίες των Bowditch,
Blackburn και Lissajous, κατασκευάζει ξανά το σύνθετο εκκρεμές και αναπαράγει αρκετά
από τα σχήματα Lissajous τα οποία ονομάζει αυτογραφικές καμπύλες. Σε ορισμένες πηγές
το εκκρεμές Blackburn ονομάζεται εκκρεμές Airy. iv
Η εξέλιξη των διαπασών στον 19ο αιώνα
Η επίδραση των σχημάτων Lissajous ήταν έντονη τόσο στην επιστημονική κοινότητα όσο
και στο χώρο της εκπαίδευσης κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα. Σχετικά προϊόντα
υπάρχουν σχεδόν σε όλους τους καταλόγους κατασκευαστών επιστημονικών οργάνων
ήδη από το 1860, με κορυφαίο κατασκευαστή τον Γερμανό Rudolph Koenig (1832-1901).

Εικόνα 6. Απλά διαπασών με κάτοπτρο κατασκευής Rudolph Koenig.

Μία σημαντική βελτίωση στη διάταξη είναι η κατασκευή διαπασών τα οποία δονούνται
μόνιμα με τη βοήθεια ηλεκτρομαγνήτη. Με τον τρόπο αυτόν τα διαπασών δονούνται
διαρκώς και επεκτείνεται το χρονικό διάστημα παρατήρησης του φαινομένου. Τέτοια
όργανα απαντώνται σχεδόν σε όλα τα εργαστήρια φυσικής που λειτούργησαν τη
συγκεκριμένη περίοδο σε σχολεία και πανεπιστήμια. Οι εικόνες 7-9 προέρχονται από
καταλόγους κατασκευαστών του δεύτερου μισού του 19ου αιώνα και της πρώτης δεκαετίας
του 20ου αιώνα.
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Εικόνα 7. Διαπασών με ηλεκτρομαγνήτη και κάτοπτρο κατασκευής Secretan, 1897.

Εικόνα 8. Διαπασών με ηλεκτρομαγνήτη και κάτοπτρο κατασκευής Ducretet, 1905.
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Εικόνα 9. Διαπασών με ηλεκτρομαγνήτη και μικροσκόπιο κατασκευής Rudolph Koenig 1865.

Ένα διαπασών με ηλεκτρομαγνήτη εκτίθεται στο Μουσείο Ιστορίας του Πανεπιστημίου
Αθηνών. Το συγκεκριμένο όργανο (εικόνες 10-11) αποτέλεσε την αφορμή για την
παρούσα εργασία και αποτελεί μέρος της Γερμανικής επανόρθωσης για τον Πρώτο
Παγκόσμιο Πόλεμο. Έφτασε στην Ελλάδα την δεκαετία του 1920. Είναι κατασκευασμένο
το διάστημα 1900-1910 από τον διάσημο Γερμανό κατασκευαστή επιστημονικών οργάνων
Max Kohl.

Εικόνα 10. Το διαπασών με ηλεκτρομαγνήτη και κάτοπτρα του Μουσείου Ιστορίας του
Πανεπιστημίου Αθηνών.
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Εικόνα 11. Παρόμοιο διαπασών από τον κατάλογο Max Kohl Νο50 Vol.II-III, 1911.

Προφανώς, συνοδευόταν από ένα δίδυμο διαπασών το οποίο υποθέτουμε πως βρίσκεται
στη συλλογή του Πανεπιστημίου. Σε συνεργασία με μια κατάλληλη πηγή φωτός
χρησιμοποιήθηκε σε σχετικά πειράματα στα πλαίσια των μαθημάτων του τμήματος
Φυσικής. Να σημειώσουμε πως σε σύγχρονες διατάξεις με διαπασών χρησιμοποιούνται
σχεδόν αποκλειστικά laser ως πηγή φωτός.
Ένα σύγχρονο εκκρεμές Blackburn
Το εκκρεμές Blackburn χρησιμοποιείται ευρύτατα στα πλαίσια της εκπαιδευτικής
διαδικασίας, πάντα σε χώρες του εξωτερικού, γιατί διαθέτει δύο βασικά πλεονεκτήματα:
κατασκευάζεται εύκολα και με χαμηλό κόστος ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζει εντυπωσιακά
αποτελέσματα. Το πρακτικό του μειονέκτημα έχει να κάνει με τη διαχείριση της σκόνης
μετά την εκτέλεση της επίδειξης.
Η πρόταση που παρουσιάζουμε δεν παρουσιάζει αυτό το μειονέκτημα ενώ πιστεύουμε
πως δίνει ακόμα εντυπωσιακότερα αποτελέσματα. Πρόκειται για ένα τυπικό κατά τα άλλα
εκκρεμές Blackburn μόνο που το εκκρεμές είναι ειδικά κατασκευασμένο σε μηχανουργείο
ώστε να διαθέτει υποδοχή στην οποία τοποθετείται εύκολα ένα laser ιώδους ακτινοβολίας.
Το φως από το laser κατά τη διάρκεια της ταλάντωσης προσπίπτει σε φωσφορίζον φύλλο
δημιουργώντας σχήματα Lissajous. Μετακινώντας μια χάντρα σε διαφορετικές θέσεις
μεταβάλλουμε το μήκος του μονού νήματος άρα και τη συχνότητα της αντίστοιχης
ταλάντωσης. Έτσι μπορούμε να δημιουργήσουμε μια μεγάλη σειρά από σχήματα
Lissajous.
Από την μέχρι τώρα χρήση του εκκρεμούς στο σχολείο (στα πλαίσια δραστηριότητας εκτός
ωραρίου) υπάρχουν ικανοποιητικότατα αποτελέσματα αφού εντυπωσιάζει ιδιαίτερα του
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μαθητές και τους παρακινεί να πειραματιστούν και οι ίδιοι αλλάζοντας τη θέση της
χάντρας. Η επίδειξη γίνεται ακόμα πιο εντυπωσιακή αν ο χώρος είναι σκοτεινός ενώ τα
σχήματα μπορούν πολύ εύκολα να φωτογραφηθούν.
Το κόστος για την κατασκευή του εκκρεμούς και την αγορά του laser και της
φωτοευαίσθητης επιφάνειας δεν ξεπέρασε τα 50 ευρώ.
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Για μια ενδιαφέρουσα σύγχρονη παραλλαγή του εκκρεμούς Blackburn:
http://paulwainwrightphotography.com/pendulum_gallery.shtml
Για μια ψηφιακή προσομοίωση του πειράματος:
http://www.hps.cam.ac.uk/whipple/explore/flashpages/lissajous/
iii
Για μια πληρέστερη παρουσίαση των μορφών των σχημάτων Lissajous:
http://www.excelhero.com/blog/2010/03/excel-lissajous-explorer.html
ii

iv

http://museo.liceofoscarini.it/museoreale/db/scheda_uk.phtml
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Εφαρμόζοντας την τέχνη των πειραματικών διαλέξεων στο Μουσείο
Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών
Φ. Πάπαρου, Δρ. Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών, Εκπαιδευτικός ΔΕ
Εισαγωγή
Τα τελευταία χρόνια στο μικροσκόπιο της έρευνας πάνω στην επικοινωνία της επιστήμης
έχουν μπει τα μουσεία που φιλοξενούν στις εκθέσεις τους ιστορικά επιστημονικά όργανα.
Ένα από τα βασικά προβλήματα των μουσείων αυτών συνίσταται στο ότι ενώ τα εκθέματα
που φιλοξενούν έχουν κατασκευαστεί για να λειτουργούν, δεν μπορούν να αγγίζονται. Ένα
δεύτερο πρόβλημα συνίσταται στο γεγονός ότι έχει ασκηθεί κριτική στην οργάνωση
παράλληλων με τα ιστορικά όργανα διαδραστικών εκθέσεων επιστημονικών οργάνων,
γιατί θεωρείται ότι οι εκθέσεις αυτές απομακρύνουν τον επισκέπτη από τα ίδια τα ιστορικά
εκθέματα. Ανάμεσα στις εναλλακτικές λύσεις που έχουν προταθεί, για να αποκτήσουν τα
μουσεία αυτά διαδραστικό χαρακτήρα, έχουν εξέχουσα θέση τα δρώμενα και οι
πειραματικές διαλέξεις (Farmelo, 1992. Hackmann, 1992).
Η φύση των επιστημονικών οργάνων και η τέχνη των πειραματικών διαλέξεων
Σύμφωνα με τις αρχές της πειραματικής επιστήμης, όπως αυτές τίθενται τον 17ο αιώνα, οι
επιστημονικές παρατηρήσεις αποκτούν κύρος, όταν γίνονται με τη χρήση επιστημονικών
οργάνων και με την παρουσία αξιόπιστων μαρτύρων. Τόσο τα επιστημονικά όργανα, όσο
και οι μάρτυρες ουδετεροποιούν τα ιδιοσυγκρασιακά στοιχεία των παρατηρητών και
εγγυώνται την καταγραφή των πειραματικών αποτελεσμάτων ως «αντικειμενικών
γεγονότων» (Shapin, 1984). Όμως τα επιστημονικά όργανα έλκουν την καταγωγή τους
από μια κουλτούρα παλαιότερης εποχής, εκείνης της φυσικής μαγείας. Όργανα που τον
17ο αιώνα χρησιμοποιούνται ως επιστημονικά, όπως οι καθρέπτες και τα πρίσματα,
αποτελούν νωρίτερα στα χέρια των φυσικών μάγων εργαλεία που έχουν ως στόχο να
παραπλανήσουν τις αισθήσεις και να γοητεύσουν (Hankins & Silverman, 1995).
Από τον συνδυασμό αυτών των δύο παραδόσεων, δηλαδή της χρήσης των οργάνων ως
εργαλείων αντικεμενοποίησης της γνώμης και ως εργαλείων που απευθύνονται στις
αισθήσεις με στόχο να τις γοητεύσουν, δημιουργήθηκε η παράδοση των επιστημονικών
θεαμάτων για το κοινό που άνθισε κατά τη διάρκεια του 18ου αιώνα. Τα «μαθήματα»
γίνονταν σε δημόσιους χώρους, όπως πλατείες και δρόμους, ή ιδιωτικούς, όπως σαλόνια,
ακαδημίες, εκπαιδευτικές ενώσεις. Αποτελούσαν τον μοναδικό τρόπο να ενημερωθεί
405

κανείς επαγγελματικά, αν ήταν γιατρός ή φαρμακοποιός. Αποτελούσαν ταυτόχρονα και
τρόπο διασκέδασης, σκηνοθετημένα πολλές φορές ως θεατρικά δρώμενα. Παράλληλα,
αποτελούσαν κλειδί για την εμπορική διακίνηση των επιστημονικών οργάνων, τα οποία
συχνά πωλούνταν στο τέλος των διαλέξεων, όπως και για την εξέλιξη των πειραμάτων
(Bensaude-Vincent & Blondel, 2008).
Οι πειραματικές διαλέξεις παρέμειναν δημοφιλής τρόπος διάδοσης της επιστήμης σε όλη
τη διάρκεια του 19ου αιώνα. Στη Royal Institution of Great Britain, πήραν μια από τις
έγκυρες μορφές επιστημονικής εκλαΐκευσης, καθώς τις εισηγούνταν επιστήμονες της
πρώτης γραμμής όπως o Davy, o Faraday, o Tyndall (Taylor, 1988). Η κουλτούρα των
πειραματικών διαλέξεων εμφανίζεται και στον ελληνικό κόσμο του 19ου αιώνα. Ανάμεσα
στα σχολεία της προεπαναστατικής περιόδου υπάρχουν ορισμένα, όπως της Χίου, των
Κυδωνιών, της Σμύρνης, που λειτουργούν ως σημαντικά κέντρα διάδοσης της
πειραματικής επιστήμης. Στη Σμύρνη του 1811, ο Κωνσταντίνος Κούμας διδάσκει
πειραματική φυσική στο ευρύ κοινό κάθε Σάββατο με όργανα που έχουν αγοραστεί στη
Βιέννη, ενώ οι πειραματικές διαλέξεις για το κοινό συνεχίζουν να παραδίδονται στην πόλη
αυτή καθ’ όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα (Paparou, 2013).
Μέσα στον 20ο αιώνα η εικόνα της επιστημονικής έρευνας αρχίζει να απέχει «έτη φωτός»
από τον μοναχικό ερευνητή που εργάζεται με όργανα που χωρούν στον εργαστηριακό του
πάγκο. Αυτός υπήρξε ένας από τους λόγους που η παράδοση των πειραματικών
διαλέξεων, που έχει αποκτήσει κεντρική θέση και στο χώρο της Πανεπιστημιακής
εκπαίδευσης, αρχίζει να ξεπέφτει, ειδικά μετά τον 2ο παγκόσμιο πόλεμο (Taylor, 1988).
Στην ελληνική Πανεπιστημιακή εκπαίδευση, οι πειραματικές διαλέξεις αποτελούν ισχυρή
παράδοση από τα μέσα του 19ου αιώνα μέχρι και τη δεκαετία του 1970 (Καρκάνης, 2011.
Καρκάνης, 2012. Μαρίνος, 2006).
Στις μέρες μας, η κουλτούρα των πειραματικών διαλέξεων εμφανίζεται να αναβιώνει ως
μέρος των προγραμμάτων επιστημονικής εκλαΐκευσης στα ιστορικά επιστημονικά
μουσεία i.
Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή πειραματικής διάλεξης στο Μουσείο Ιστορίας του
Πανεπιστημίου Αθηνών
Η βασική δυσκολία και ταυτόχρονα η πρόκληση στην αίθουσα επιστημονικών οργάνων
του Μουσείου Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών έγκειται στο γεγονός ότι τα
επιστημονικά όργανα που φιλοξενούνται στις προθήκες του, που χρονολογούνται από τα
μέσα του 19ου αιώνα και τις αρχές του 20ου, προέρχονται από διαφορετικές
πανεπιστημιακές συλλογές και δύσκολα μπορούν να αρθρωθούν σε πειραματικές
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διατάξεις, ώστε να φανταστεί ο επισκέπτης πώς θα μπορούσαν να λειτουργούν. Το
πρόβλημα αυτό, όπως και την ανάδυση θεμάτων ιστορίας, επιστήμης και πολιτισμού
θέσαμε ως ζητούμενα στην πειραματική μας διάλεξη που συνάρθρωσε την παρουσίαση
πειραμάτων, την αφήγηση ιστοριών και την προβολή οπτικοακουστικού υλικού.
Η μια γωνιά του Μουσείου που επιλέξαμε να «ζωντανέψουμε» μέσα από την οργάνωση
μιας πειραματικής διάλεξης περιλάμβανε λυχνία του Ebert, σωλήνα καθοδικών ακτίνων
του Wehnelt, και τμήμα συσκευής φωτοηλεκτρικού φαινομένου, κατασκευασμένα στις
αρχές του 20ου αιώνα. Αυτά συνδυάστηκαν με ένα ηλεκτρικό αυγό του τέλους του 19ου
αιώνα, ένα επαγωγικό πηνίο, ένα φασματοσκόπιο και μια συσκευή ακτίνων Χ των αρχών
του 20ου αιώνα, που βρέθηκαν σε διαφορετικά τμήματα και στους αποθηκευτικούς χώρους
του μουσείου. Μια σειρά από ζωντανά και βιντεοσκοπημένα πειράματα ii βοήθησαν να
φανταστούν οι μικροί επισκέπτες iii τα όργανα αυτά σε λειτουργία και να προσεγγίσουν τα
ερευνητικά ερωτήματα των οποίων αποτελούσαν το κέντρο. Ιστορικά επιστημονικά
ντοκουμέντα, δηλαδή άρθρα, γράμματα, δελτία τύπου βοήθησαν, ώστε τα ιστορικά
πειράματα να ενταχθούν στο επιστημονικό τοπίο του 19ου αιώνα. Τέλος, αποσπάσματα
από λογοτεχνικά κείμενα του Ιουλίου Βερν και του Bulwer Lytton βοήθησαν στην
κατανόηση του γεγονότος ότι η περιοχή έρευνας στην οποία τα παραπάνω όργανα
εντάσσονταν αποτελούσε στα τέλη του 19ου αιώνα δημοφιλές αντικείμενο επιστημονικής
εκλαΐκευσης και αφορμή για την επινόηση σεναρίων επιστημονικής φαντασίας.
Μια δεύτερη σειρά επιστημονικών οργάνων που επιλέξαμε να συμπεριλάβουμε στην
εξερεύνησή μας περιλάμβανε αλφαβητικό τηλέγραφο γαλλικής κατασκευής των μέσων του
19ου αιώνα και όργανα ακουστικής των αρχών του 20ου αιώνα. Η υπογραφή του
κατασκευαστή “Froment” στην ετικέτα του αλφαβητικού τηλέγραφου έδωσε την αφορμή για
την ανάπτυξη του δεύτερου μέρους της πειραματικής διάλεξης. Με τη βοήθεια της ταινίας
«Οι μάγοι του φωτός» σε σκηνοθεσία Serge Guyon και Christine Azémar (Lauginie, 2008),
μεταφερθήκαμε

στο

εργαστήριο

του

Froment

στο

Παρίσι

του

1860,

για

να

παρακολουθήσουμε συζήτηση ανάμεσα σε αυτόν και τον Léon Foucault πάνω στην
κατασκευή τμήματος της πειραματικής διάταξης με την οποία επρόκειτο να μετρηθεί η
ταχύτητα του φωτός στον αέρα. Η σκηνή αυτή της ταινίας αποκαλύπτει θέματα της
διαδικασίας κατασκευής των επιστημονικών οργάνων, η οποία δεν είναι καθόλου
δεδομένη. Στην τελική σκηνή φαίνεται το όργανο που κατασκεύασε ο Froment ως τμήμα
του τελικού πειράματος του 1862 μέτρησης της ταχύτητας του φωτός. Η διάλεξη κλείνει με
την παρατήρηση ότι το όργανο αυτό είναι παρόμοιο με τη σειρήνα Cagniard-Latour της
έκθεσης του μουσείου.
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Εικόνα 1: Ζωντανεύοντας την αίθουσα επιστημονικών οργάνων του Μουσείου Ιστορίας του
Πανεπιστημίου Αθηνών. α) σωλήνας καθοδικών ακτίνων του Wehnelt και λυχνία του Ebert της
έκθεσης του μουσείου β) η εξερεύνηση ηλεκτρικών εκκενώσεων σε χαμηλή πίεση κατά τη
διάρκεια της πειραματικής διάλεξης.

Μέσα από τη διαδικασία της πειραματικής διάλεξης σειρά οργάνων του Μουσείου Ιστορίας
ταυτοποιήθηκε

και συνδέθηκε με επεισόδια της ιστορίας της επιστήμης ή ιστορίες.

Ορισμένα από τα ιστορικά ντουκουμέντα που αξιοποιήθηκαν στην κατασκευή της
πειραματικής διάλεξης συλλέχθηκαν σε επίσκεψη μελέτης στο αρχείο και το μουσείο της
Royal Institution of Great Britain. Η επίσκεψη χρηματοδοτήθηκε από την British Society for
the History of Science (BSHS), την οποία ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε επίσης τον
Pierre Lauginie για την άδεια να χρησιμοποιηθούν σκηνές από την ταινία «Μάγοι του
φωτός» στο παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
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i

Κάθε μουσείο αναπτύσσει τη δική του κουλτούρα πειραματικών διαλέξεων. Στο Deutsches Museum, στο

τμήμα του ηλεκτρισμού μια πολύ δημοφιλής πειραματική διάλεξη έχει διάρκεια λίγων λεπτών και
περιλαμβάνει μια σειρά εντυπωσιακών πειραμάτων που κόβουν την ανάσα του κοινού. Θυμίζει στο ύφος τα
λαϊκά επιστημονικά θεάματα του 19

ου

αιώνα. Στη Royal Institution of Great Britain οι πειραματικές διαλέξεις

έχουν δίωρη διάρκεια, υψηλό επιστημονικό κύρος και εξακολουθούν να είναι ιδιαίτερα επίσημες και
δημοφιλείς εκδηλώσεις. Στη Fondazione Scienza e Tecnica περιλαμβάνουν την ακριβή αναπαραγωγή
ιστορικών πειραμάτων με τη χρήση των ιστορικών συσκευών του μουσείου. Στο Palais de la Decouvèrte
αποτελούν μοντέρνο και εφευρετικό τρόπο επικοινωνίας της επιστήμης.
ii

Τα ζωντανά πειράματα πραγματοποιήθηκαν με τη βοήθεια σύγχρονου εργαστηριακού εξοπλισμού. Τα

βιντεοσκοπημένα πειράματα αποτελούσαν είτε πειράματα που είχαν βιντεοσκοπηθεί από την εισηγήτρια, είτε
πειράματα άλλων επιστημονικών μουσείων.
iii

Το πρόγραμμα παρακολούθησαν μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
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Προφορικές μαρτυρίες καθηγητών της Σχολής Θετικών Επιστημών του
ΕΚΠΑ στο πλαίσιο επανέκθεσης της συλλογής επιστημονικών οργάνων
του Μουσείου Ιστορίας Πανεπιστημίου Αθηνών – Διονύσιος Μαρίνος
Φ. Τσίτου, Δρ. Μουσειοπαιδαγωγός,Μουσειολόγος, Μουσείο Ιστορίας Πανεπιστημίου Αθηνών
Το Μουσείο Ιστορίας Πανεπιστημίου Αθηνών (ΜΙΠΑ) σε συνεργασία με εξωτερικούς
ερευνητές σχεδιάζει το τελευταίο διάστημα τη μελέτη επανέκθεσης της συλλογής των
επιστημονικών

του

οργάνων.

Μέρος

της

επανέκθεσης

αποτελεί

η

δημιουργία

οπτικοακουστικού αρχείου με προφορικές μαρτυρίες αφυπηρετησάντων καθηγητών της
σχολής θετικών επιστημών. Στην παρούσα εργασία, με αφορμή την πρώτη συνέντευξη που
παραχώρησε ο κύριος Διονύσιος Μαρίνος και καταγράφηκε για τον παραπάνω σκοπό,
εκφράζονται κάποιες σκέψεις για τη σημασία της προφορικής μαρτυρίας στο χώρο ενός
μουσείου σήμερα.
Η συλλογή επιστημονικών οργάνων των φυσικών επιστημών και της ιατρικής του ΜΙΠΑ
χρονολογείται από τα τέλη του 19ου μέχρι περίπου τα μέσα του 20ου αιώνα. Την απαρτίζουν
πάνω από διακόσια αντικείμενα που προέρχονται από εργαστήρια του ΕΚΠΑ και δωρεές
ιδιωτών.
Ως επιστημονικοί συνεργάτες για την ανάπτυξη σχετικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, την
τεκμηρίωση/συντήρηση των αντικειμένων με στόχο την επανέκθεση τους, έχουν προσκληθεί
οι κ.κ. Χρυσολέων Συμεωνίδης, λέκτορας στο Τμήμα Φυσικής (ΕΚΠΑ), Γιώργος Βλαχάκης,
λέκτορας στο Τμήμα Ανθρωπιστικών Σπουδών (ΕΑΠ), Φλώρα Πάπαρου, καθηγήτρια
φυσικών επιστημών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και κάτοχος διδακτορικού στη διδακτική
των φυσικών επιστημών και Παναγιώτης Λάζος, καθηγητής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
και υποψήφιος διδάκτωρ στη διδακτική των φυσικών επιστημών. Οι παραπάνω ερευνητές,
αξίζει να σημειωθεί, εργάζονται σε εθελοντική βάση. Η συντάκτρια του άρθρου έχει αναλάβει
τη μουσειολογική μελέτη, καθώς και την καταγραφή/επεξεργασία του οπτικοακουστικού
υλικού.
Ο κύριος Μαρίνος, όπως αναφέρει μεταξύ άλλων στη συνέντευξη που μας παραχώρησε
(ΜΙΠΑ, 14/7/2014), υπήρξε για δεκαεπτά χρόνια βοηθός του εμβληματικού καθηγητή του
τμήματος Φυσικής του ΕΚΠΑ, Καίσαρα Αλεξόπουλου. Οι δυο τους εκπαίδευσαν «μεραρχίες»
πρωτοετών φοιτητών διαφόρων τμημάτων της σχολής. Η προετοιμασία των πειραμάτων,
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θυμάται ο κύριος Μαρίνος, ξεκινούσε γύρω στις 21:00 την προηγούμενη μέρα και συχνά
κρατούσε μέχρι τα μεσάνυχτα. Εξομολογείται πως ο Αλεξόπουλος δεν έχανε ευκαιρία να
επαινεί τον βοηθό του στους φοιτητές, πράγμα «αδιανόητο» για έναν καθηγητή εκείνη την
εποχή. Υπογραμμίζει επίσης την επιμονή για σαφήνεια η οποία χαρακτήριζε τόσο τις
παραδόσεις όσο και το συγγραφικό έργο του ίδιου και του Αλεξόπουλου, αλλά δεν κρύβει την
απορία του όταν διαπιστώνει πως εκπαιδευτικοί και συγγραφείς βιβλίων φυσικής
επαναλαμβάνουν μέχρι και σήμερα τα ίδια λάθη στη διατύπωση των ορισμών. Ο κύριος
Μαρίνος περιγράφει επίσης με ιδιαίτερη ζωντάνια περιστατικά από την εκτέλεση των
πειραμάτων, την αυστηρότητα και την αξιοκρατία των εξετάσεων, ενώ ερωτώμενος για το
ωράριο εργασίας του, παραδέχεται πως του είναι πιο εύκολο να μιλήσει για τις ώρες που
απουσίαζε από το εργαστήριο παρά για εκείνες που ήταν εκεί.

Εικόνα 1: O κύριος Δ. Μαρίνος δίπλα στο πορτραίτο του Δ. Χόνδρου στην αίθουσα θετικών επιστημών
του ΜΙΠΑ
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Ο στόχος της συνέντευξης είναι να ενθαρρύνει τον επισκέπτη να συγκρίνει την εποχή του και
τις όποιες δικές του μνήμες από την ανώτατη εκπαίδευση, με το κλίμα και το ήθος που
επικρατούσε κατά τη διδασκαλία στο εργαστήριο φυσικής του ΕΚΠΑ στο δεύτερο μισό του
20ου αιώνα (αλλά και πριν από αυτό, μέσα από τις αφηγήσεις μεγαλύτερων σε ηλικία
συναδέλφων, όπως αυτές καταγράφηκαν στη μνήμη του συνεντευξιαζόμενου), να συγκρίνει
τις σχέσεις καθηγητών και φοιτητών, τον τρόπο και τα μέσα διδασκαλίας και εξέτασης.
Επίσης, συνδέσεις του υλικού αυτού με άλλα εκθέματα του μουσείου (προσωπογραφίες,
φωτογραφίες, όργανα, βιβλία, πληροφοριακό υλικό, κλπ.) στοχεύουν στο να προσδώσουν
στη μουσειακή εμπειρία έναν διαφορετικό παλμό και νόημα, μέσα από τον αφηγηματικό λόγο.
Από το πρώτο υλικό που καταγράψαμε, διαπιστώσαμε πως είχαμε να κάνουμε με μια
απαιτητική διαδικασία . Αν η μνήμη θεωρείται «ατομική πράξη», «υποκειμενική», «παροδική»,
«ατελής» και «υπόκειται σε λάθη» (Watson, 2007), συνειδητοποιήσαμε πως η επεξεργασία
της (μοντάζ) προϋποθέτει σφαιρική αντιμετώπιση, ώριμη σκέψη και λεπτούς χειρισμούς. Στην
πορεία προέκυψε μια σειρά ερωτημάτων, τα οποία θα μας απασχολήσουν μέχρι να
ολοκληρωθεί η επεξεργασία του υλικού στο σύνολο του: Τι επιλέγει κανείς να κρατήσει από
μια συνέντευξη για να παρουσιαστεί στο ευρύ κοινό; Τι αφήνει έξω και για ποιο λόγο; Πότε
κινδυνεύει να διαστρεβλωθεί το νόημα και ο λόγος γίνεται υπερβολικά ελλειπτικός; Πότε μια
επεξεργασμένη προφορική μαρτυρία λειτουργεί περιφερειακά της υπόλοιπης έκθεσης και όχι
σαν αυτόνομο έκθεμα που δημιουργήθηκε χάρη στην ευγενική συγκατάθεση ενός ανθρώπου
να μοιραστεί δημόσια τις εμπειρίες του; Ποια αποσπάσματα θεωρούνται δυσνόητα για τον μη
εξειδικευμένο επισκέπτη; Πότε οι γρήγορες εναλλαγές των ενοτήτων υπονομεύουν τη μαγεία
της αφηγηματικής ροής όταν μάλιστα η οικονομία του χρόνου αποτελεί βασικό ζητούμενο σε
ένα χώρο με πληθώρα ερεθισμάτων και με τη μουσειακή κόπωση να καιροφυλακτεί στο
επόμενο βήμα του επισκέπτη;
Στόχος μας είναι τα εκθέματα, το πληροφοριακό υλικό που θα βρίσκεται στο χώρο της
έκθεσης και διαδικτυακά, τα εκπαιδευτικά προγράμματα, οι επιδείξεις πειραμάτων και οι
προφορικές μαρτυρίες, να

ενθαρρύνουν τον επισκέπτη να διασταυρώνει πολλαπλές

ιστορικές πηγές. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η παρουσίαση των συνεντεύξεων, μια
δευτερογενής ιστορική πηγή -υπενθυμίζουμε ότι έχει μεσολαβήσει η επεξεργασία της εικόναςδε θα μπορούσε

παρά να επιβεβαιώσει με διακριτικό αλλά αδιαμφισβήτητο τρόπο το

προφανές, ότι δηλαδή πίσω από κάθε έκθεση κρύβονται άνθρωποι. Η αδιαπραγμάτευτη
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αντικειμενική αλήθεια υπόσχεται ευκολία στη δημιουργία και την κατάκτηση της γνώσης, αλλά
μοιάζει μάλλον ουτοπική (Nichols, 1991). Αντίθετα, η επίγνωση ότι ο συνεντευξιαζόμενος
καταθέτει την υποκειμενική του αλήθεια και ότι έχει μεσολαβήσει η επεξεργασία των
αποσπασμάτων, υποθέτουμε ότι θα ωθήσει τον επισκέπτη να αναζητήσει μια προσωπική
ερμηνεία, στην προσπάθεια να γεφυρώσει τη μνήμη και τη γνώση με το παρόν και τον τρόπο
με τον οποίο αντιλαμβάνεται τον κόσμο.
Ο Walter Benjamin επεσήμανε σε ένα από τα δοκίμια του λίγα χρόνια πριν το ξέσπασμα του
Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου πώς ο «αφηγητής μας φαίνεται όλο και πιο απόμακρος».
Τόνιζε την απαξίωση της έννοιας της εμπειρίας και την αδυναμία ανταλλαγής εμπειριών
μεταξύ των ανθρώπων (Benjamin, 1999). Στις μέρες μας, υπάρχουν θεωρητικοί που
αναφέρονται στην «κρίση της μνήμης» στις σύγχρονες κοινωνίες (Misztal, 2007).
Ωστόσο, τα σύγχρονα μουσεία -οι κατεξοχήν φορείς μνήμης- έχουν διαμορφώσει πλέον έναν
ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα και ορισμένα από αυτά αντιμετωπίζουν τη γνώση ως μια
αφήγηση (Roberts, 1997) η οποία επιδέχεται πολλαπλές ερμηνείες. Η διεύρυνση μάλιστα της
στενής έννοιας της «πληροφορίας» ή της «εξήγησης» τις τελευταίες δεκαετίες, δείχνει να
ευνόησε ιδιαίτερα την παρουσίαση της προφορικής μαρτυρίας στα μουσεία. Υπαινίσσεται
άραγε το γεγονός αυτό την ανάγκη για «θεραπεία των παθολογιών της σύγχρονης ζωής»
μέσα από τη μνήμη, (Huyssen 1995:6) ή την αναζήτηση μιας «σοφίας» και «ηθικής» τις
οποίες ο Benjamin αποδίδει στο λόγο του αφηγητή; Φτάσαμε στον κορεσμό της καταιγιστικής
πληροφόρησης και αναζητάμε πλέον στην αφήγηση «την ευρύτητα που διαφεύγει της
πληροφορίας»; (Benjamin 1999: 86, 89, 98).
Κι αν τα παραπάνω ερωτήματα γύρω από την αφήγηση και τη μνήμη ακούγονται κάπως
αόριστα, τα χαρακτηριστικά ενός γνήσιου «αφηγητή» σύμφωνα με τον Benjamin είναι
συγκεκριμένα και μας βοηθούν να τον διακρίνουμε. Πριν παρακμάσει, κατά το γερμανό
διανοητή, ο ρόλος του αφηγητή στο πρώτο μισό του εικοστού αιώνα, είχε ειπωθεί γι’ αυτόν:
δίνει περισσότερο βάρος στην ιστορία του παρά στη ζωή του που συνδέεται με αυτήν, μιλάει
για ό,τι έχει ζήσει ο ίδιος είτε για ό,τι άκουσε από άλλους και μετατρέπει την αφήγηση του σε
εμπειρία για τους ακροατές του, έχει μια κλίση προς τα πρακτικά ζητήματα και είναι
«ριζωμένος» στη ζωή και τους ανθρώπους ενώ στην καλύτερη περίπτωση ανήκει στον κύκλο
των τεχνητών (Benjamin, 1999).
Ο κύριος Μαρίνος, με τις μαρτυρίες του γύρω από τα εργαλεία και την πανεπιστημιακή
κοινότητα μιας άλλης εποχής, πιστεύουμε απέδειξε με τον καλύτερο τρόπο πως υπάρχουν
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ακόμα και σήμερα αφηγητές ανάμεσα μας με τις παραπάνω ιδιότητες και τον ευχαριστούμε
πολύ γι’ αυτό.
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