Δπηζηεκνληθφ Δθπαηδεπηηθφ Πεξηνδηθφ ―eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο‖
Σφκνο 6, Σεχρνο 2, 2018 © eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο ISSN: 2241-4576

Απνηθνδόκεζε: Δλλνηνινγηθή Αιιαγή ζε καζεηέο Γεκνηηθνύ κε ηε Γηεξεπλεηηθή
Μέζνδν
Decomposition: Conceptual Change in Primary School Students with the Exploratory
Method
Δηξήλε Μπαγηάηε, Σρνιηθή Σύκβνπινο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο 8εο Πεξηθέξεηαο Π.Δ. Ν. Ηξαθιείνπ – Βηνιόγνο
– Phd & Msc ζηηο Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο, ebagiati@gmail.com
Irene Bayati, School Councilor of Elementary Education of the 8th District N. Heraklion - Biologist - Phd &
Msc in Education Sciences, ebagiati@gmail.com

Πεξίιεςε: Η έξεπλα κειεηά ηηο ελαιιαθηηθέο αληηιήςεηο καζεηψλ Γ΄ δεκνηηθνχ ζε ζρέζε
κε ηελ απνηθνδφκεζε θαη γίλεηαη πξνζπάζεηα λα επεθηαζνχλ πξνο ηελ επηζηεκνληθά
απνδεθηή άπνςε κε θνλζηξνπθηηβηζηηθφ πιαίζην δηδαζθαιίαο θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηε
δηεξεπλεηηθή κέζνδν, κέζσ ησλ ηερληθψλ ηνπ πεηξακαηηζκνχ θαη ηεο εκηδνκεκέλεο
ζπδήηεζεο. Αλ θαη αξρηθά νη καζεηέο αγλννχλ ην ξφιν ησλ απνηθνδνκεηψλ θαη ηε
δηαδηθαζία ηεο απνηθνδφκεζεο, κέζα απφ ηελ πινπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξνσζνχλ ηε
κάζεζε θαη έρνπλ αθεηεξία ηηο ηδέεο θαη ηελ εκπεηξηθνβησκαηηθή γλψζε ησλ καζεηψλ, αιιά
θαη κε ηε θζίλνπζα θαζνδήγεζε ηεο εξεπλήηξηαο ζηαδηαθά πξνεθηείλνπλ ηηο απφςεηο ηνπο
πξνο ηελ επηζηεκνληθή ζθνπηά. Η έξεπλα, πνπ ρξεζηκνπνίεζε ηφζν ηε γξαπηή έθθξαζε ησλ
παηδηψλ κε κία θαηλνκελνινγηθή πξνζέγγηζε, φζν θαη ηελ απνδειηίσζε ηεο
βηληενζθνπεκέλεο δηδαζθαιίαο εληζρχεη ηελ άπνςε φηη ε θαζεκεξηλή γλψζε ησλ καζεηψλ
δελ απνηειεί εκπφδην γηα ηελ πνξεία πξνο ηελ ελλνηνινγηθή αιιαγή, αιιά πηζαλφηεξα ην
«φξγαλν» ζην νπνίν ζα βαζηζηεί ε δηδαζθαιία πξνθεηκέλνπ ε νλνκαδφκελε απιντθή γλψζε,
λα αληηθαηαζηαζεί απφ ηελ επηζηεκνληθή γλψζε.
Λέμεηο θιεηδηά: Γηδαθηηθή ηεο Οηθνινγίαο, νηθνινγηθέο γλψζεηο, ελαιιαθηηθέο αληηιήςεηο,
ελλνηνινγηθή αιιαγή.
Abstract: This study explores the alternative concepts of elementary school students in
relation to decomposition and efforts are made to extend the established scientific view of
constructivist teaching framework, namely the exploratory method, through the techniques of
experimentation and the semi-structured discussion. Although initially students disregard the
role of the decomposers and the process of decomposition, through the implementation of
activities that promote learning, emerging by the ideas and empirical knowledge of the
students, as well as with the decreasing direction of the researcher, they gradually extend their
views to the scientific point of view. The current study, which used both the written
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expression of children with a phenomenological approach and the visualization of videotaped
teaching, reinforces the view that the daily knowledge of students is not an obstacle to the
path towards conceptual change, but rather the "organ" in which will be based on teaching so
that so-called simplistic knowledge is replaced by scientific knowledge.
Key words: Ecology teaching, ecological knowledge, alternative concepts, conceptual
change.

Δηζαγσγή
Απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’70, νη εθπαηδεπηηθέο έξεπλεο επεξεάζηεθαλ απφ έλα ζχλνιν
ζεσξηψλ γηα ηε γλψζε θαη ηε κάζεζε πνπ νξίδνληαη γεληθά σο θνλζηξνπθηηβηζηηθέο (Taylor,
1993; Fosnot, 1995; Carr et al., 1995). Οη θνλζηξνπθηηβηζηηθέο ζεσξίεο πεξηγξάθνπλ ηελ
αλζξψπηλε γλψζε σο δηαδηθαζία γλσζηηθήο θαηαζθεπήο ή επηλφεζεο, ζηελ νπνία εκπιέθεηαη
ην άηνκν ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα θαηαλνήζεη, γηα νπνηνδήπνηε ζθνπφ, ην θνηλσληθφ ή ην
θπζηθφ ηνπ πεξηβάιινλ (Taylor, 1993). Τπάξρνπλ πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο εθδνρέο ηνπ
θνλζηξνπθηηβηζκνχ, σζηφζν φιεο ζπγθιίλνπλ ζηελ άπνςε φηη ην ζχλνιν ησλ πξνεγνχκελσλ
βησκαηηθψλ εκπεηξηψλ ελφο αηφκνπ ζπληζηνχλ έλα ελλνηνινγηθφ πιαίζην αλαθνξάο, γηα λα
αληηιεθζεί θαη λα θαηαλνήζεη λέα θαηλφκελα (Taylor, 1993). Οη εξεπλεηέο απφ ηνλ ηνκέα ηεο
κάζεζεο θαη ηεο δηδαθηηθήο, επεξεαζκέλνη απφ ηηο θνλζηξνπθηηβηζηηθέο ζεσξίεο έζηξεςαλ
ηελ πξνζνρή ηνπο ζηελ θαηαγξαθή ησλ ηδεψλ θαη ησλ αληηιήςεσλ ησλ καζεηψλ γηα δηάθνξεο
επηζηεκνληθέο έλλνηεο.
Σαπηφρξνλα κε ηηο έξεπλεο απηέο επηρεηξήζεθε θαη ε δηακφξθσζε δηδαθηηθψλ κνληέισλ
βαζηζκέλσλ ζηα παξαρζέληα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηηο ηδέεο ησλ παηδηψλ
θαζψο θαη ζε ζέζεηο ηεο γλσζηηθήο ςπρνινγίαο ζρεηηθέο κε ηε δηακφξθσζε γλσζηηθψλ
δνκψλ, κε θχξηα θαηεχζπλζε ηελ ελλνηνινγηθή αιιαγή, δειαδή ηελ αιιαγή ηεο κε
απνδεθηήο επηζηεκνληθά γλψζεο ησλ παηδηψλ, πξνο ηελ επηζηεκνληθά παξαδεθηή άπνςε. Σα
δηδαθηηθά απηά κνληέια θαηά θαλφλα αθνξνχλ ηε δηδαζθαιία κεκνλσκέλσλ ελλνηψλ απφ ηηο
Φπζηθέο Δπηζηήκεο (ΦΔ) θαη πξνηείλνπλ δηάθνξεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο. Οη Scott, Asoko
θαη Driver (1991), ζε κηα πξνζπάζεηα θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ πξνηεηλφκελσλ κεζνδνινγηψλ,
δηέθξηλαλ δχν θχξηεο νκάδεο. ηελ πξψηε εμ απηψλ αλήθνπλ εθείλεο νη ζηξαηεγηθέο πνπ
βαζίδνληαη ζηε λνεηηθή ζχγθξνπζε ησλ αξρηθψλ ηδεψλ ησλ παηδηψλ κε ηηο παξνπζηαδφκελεο
επηζηεκνληθά νξζέο θαη ζηελ άιιε ζηξαηεγηθέο πνπ ζηεξίδνληαη πάλσ ζηηο ππάξρνπζεο
απφςεηο ησλ παηδηψλ θαη ζηαδηαθά επηρεηξείηαη πξνέθηαζή ηνπο πξνο ηελ επηζηεκνληθή
ζθνπηά κε ηε ρξήζε δηάθνξσλ κεζνδνινγηψλ, φπσο π.ρ. αλαινγηψλ θαη κεηαθνξψλ. Η
εθαξκνγή θαη αμηνιφγεζε ησλ δηδαθηηθψλ απηψλ κνληέισλ έδσζε θάπνηα αμηφινγα
απνηειέζκαηα φζνλ αθνξά ζηε κάζεζε, αιιά γεληθά δηαπηζηψζεθε φηη ε πνξεία γηα
ελλνηνινγηθή αιιαγή είλαη πεξηζζφηεξν πνιχπινθε απφ φηη αξρηθά είρε ζεσξεζεί (Scott,
Asoko θαη Driver, 1991).
χκθσλα κε ηε ζεσξία ησλ Posner, Strike θ.ά (1982), ε ελλνηνινγηθή αιιαγή ζεσξείηαη σο ε
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αληηθαηάζηαζε ησλ παιηψλ ελλνηψλ απφ ηηο θαηλνχξγηεο. ε ζπκθσλία κε ην παξαπάλσ
ζεσξεηηθφ πιαίζην, νη καζεηέο ζα πξέπεη λα λνηψζνπλ δπζαξέζθεηα κε ηηο ππάξρνπζεο
αληηιήςεηο ηνπο θαη λα ζεσξήζνπλ ηηο λέεο έλλνηεο ηθαλνπνηεηηθφηεξεο (Posner, Strike θ.ά,
1982). Δκπεηξηθέο έξεπλεο σζηφζν, δείρλνπλ φηη νη γλσζηηθέο ζπγθξνχζεηο ζπρλά δελ
νδεγνχλ ζε ελλνηνινγηθή αιιαγή. Δθφζνλ νη έλλνηεο εθιακβάλνληαη σο γλσζηηθά εξγαιεία,
πξέπεη λα γίλεη παξαδεθηφ νη νλνκαδφκελεο απιντθέο έλλνηεο είλαη αξθεηά ρξήζηκεο ζηελ
θαζεκεξηλή δσή. Γελ είλαη εχθνιν λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ ηηο επηζηεκνληθέο, γηαηί απηέο
δελ επαξθνχλ ζηελ πξαθηηθή. Χο εθ ηνχηνπ νη απιντθέο έλλνηεο αληί λα αληηθαηαζηαζνχλ,
ζπρλά παξακέλνπλ δσληαλέο θαη ζπλππάξρνπλ επηπιένλ κε ηηο λέεο έλλνηεο. Οη καζεηέο,
καζαίλνπλ ηέιεηα ηελ επηζηεκνληθή νξνινγία, καζαίλνπλ λα αλαπαξάγνπλ ηε γλψζε πνπ
δηδάρζεθαλ ζην ζρνιείν θαη λα απαληνχλ ζηηο εξσηήζεηο ηνπ δαζθάινπ. Δθηφο ζρνιείνπ,
σζηφζν, ζπλερίδνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο παιηέο αληηιήςεηο, ελψ ε θαηλνχξγηα γλψζε
παξακέλεη αδξαλήο (Schotz θ.ά., 1999; Κνπδέιεο, 2005). Η αδξαλήο γλψζε είλαη έλα
θαηλφκελν πνπ πξνθχπηεη απφ αδπλακία κεηαθνξάο γλψζεσλ, θαζψο ε ηππηθή γλψζε πνπ
απνθηάηαη ζην ζρνιείν πεξηνξίδεηαη ζηε κεηάδνζε πιεξνθνξηψλ θαη δε ζπλδέεηαη κε ηηο
πεξηζηάζεηο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο κε ηηο νπνίεο είλαη ζρεηηθή (Βνζληάδνπ, 1998).
Η θξηηηθή απέλαληη ζηελ παξαδνζηαθή άπνςε νδήγεζε ζηελ αλάπηπμε λέσλ ζεσξεηηθψλ
πξνζεγγίζεσλ, νη νπνίεο βνεζνχλ λα ζρεδηαζηεί κηα πην δηαθνξνπνηεκέλε άπνςε γηα ηελ
ελλνηνινγηθή αιιαγή. Απηέο νη πξνζεγγίζεηο δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο ζε ζρέζε κε ηηο
αθφινπζεο εξσηήζεηο: πνηα είλαη ε θχζε ησλ ελαιιαθηηθψλ αληηιήςεσλ ηνπ καζεηεπνκέλνπ;
Πνηνη είλαη νη κεραληζκνί πνπ πξνθαινχλ ηελ ελλνηνινγηθή αιιαγή; Ση θάλεη δχζθνιε ηελ
ελλνηνινγηθή αιιαγή; Ση κπνξνχκε λα θάλνπκε γηα λα εληζρχζνπκε ηελ ελλνηνινγηθή
αιιαγή;
ε ζρέζε κε ηε θχζε ησλ αηνκηθψλ ελαιιαθηηθψλ αληηιήςεσλ, ν di Sessa (1993)
ππνζηεξίδεη φηη ε απιντθή γλψζε ησλ καζεηψλ απνηειείηαη απφ απνκνλσκέλα θνκκάηηα, πνπ
νλνκάδνληαη θαηλνκελνινγηθέο αξρέο. Ο di Sessa (1993), ζεσξεί φηη νη ελαιιαθηηθέο ηδέεο
ησλ καζεηψλ δε ζπληζηνχλ έλα ζπλδεδεκέλν θαη εζσηεξηθά ζπλεπέο ζεσξεηηθφ πιαίζην αιιά
αληίζεηα, έλα θαηαθεξκαηηζκέλν ζχλνιν, κηα «γλψζε ζε θνκκάηηα». Απηά ηα θνκκάηηα
απνηεινχλ ηδηαίηεξα ζηνηρεηψδε ζρήκαηα ηα νπνία νλνκάδεη ―p- prims‖ (phenomenological
primitives) θαη αληηπξνζσπεχνπλ επηθαλεηαθέο εμεγήζεηο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, ελψ παίδνπλ
ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εξκελεία ησλ θπζηθψλ θαηλνκέλσλ. Η αξρηθή ρακειή ζπλνρή ηεο
απιντθήο γλψζεο ζεσξείηαη φηη απνξξέεη απφ ηα κεηαγλσζηηθά ειιείκκαηα ησλ παηδηψλ θαη
ηα αθαηάιιεια επίπεδα θαηαλφεζεο. ην ζχζηεκα απηφ, ε ελλνηνινγηθή αιιαγή
πξαγκαηψλεηαη κέζα απφ ηελ αλαδηνξγάλσζε ησλ ―p- prims‖ ή κέζσ ηεο αχμεζεο ηεο
εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο θαη ζπζηεκαηνπνίεζεο ησλ ―p- prims‖ ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ σο
εξκελείεο. χκθσλα ινηπφλ κε ηε ζεσξία ηνπ di Sessa ε ελλνηνινγηθή αιιαγή είλαη
πξσηαξρηθά κηα ελνπνίεζε ησλ θαηλνκελνινγηθψλ αξρψλ (―p- prims‖ ή phenomenological
primitives) ζε πην πεξηεθηηθέο ελλνηνινγηθέο δνκέο (di Sessa, 1993; Schotz θ.ά., 1999). Ο di
Sessa, (1993) ππνζηήξηδε φηη ε δηδαθηηθή παξέκβαζε πνπ είρε ζηφρν ηε γλσζηηθή ζχγθξνπζε
δελ είρε θάπνην λφεκα. Αληίζεηα, νη καζεηέο ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ σο
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«αξρηηέθηνλεο» πνπ ζα πξέπεη λα βνεζεζνχλ γηα λα ζπλζέζνπλ θαιχηεξα ηα απαξαίηεηα ―pprims‖, ψζηε λα δνκήζνπλ θαηάιιειεο εμεγήζεηο.
Γπζαξέζθεηα γηα ηε ρξήζε ηεο γλσζηηθήο ζχγθξνπζεο έρνπλ εθθξάζεη θαη άιινη
εθπαηδεπηηθνί απφ ηελ εθπαίδεπζε ζηηο ΦΔ, νη νπνίνη παξαηήξεζαλ φηη ζε πεξηπηψζεηο
γλσζηηθήο ζχγθξνπζεο, νη καζεηέο ζπλήζσο εξκελεχνπλ πξφρεηξα θαη κε πνιχ επηθαλεηαθφ
ηξφπν ηηο αζπλέπεηεο πνπ ππάξρνπλ θαη δελ πεξλνχλ ζε πην ξηδηθέο κνξθέο ελλνηνινγηθήο
αιιαγήο, νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ θαηαλφεζε πνιχπινθσλ επηζηεκνληθψλ
ελλνηψλ (di Sessa, 2013; Duit, Treagust θαη Widodo, 2013).
Μηα αξθεηά δηαθνξεηηθή άπνςε πηνζεηήζεθε απφ ηνπο Vosniadou θαη Brewer (1998), νη
νπνίνη δηεξεχλεζαλ ηηο ηδέεο ησλ παηδηψλ γηα νξηζκέλα θαηλφκελα ζην ρψξν ηεο
αζηξνλνκίαο. χκθσλα κε ηνπο ζπγγξαθείο, νη έλλνηεο πνπ έρνπλ δηακνξθψζεη νη καζεηέο
«είλαη ελζσκαησκέλεο ζε κεγαιχηεξεο ζεσξεηηθέο δνκέο» (Βνζληάδνπ, 2000) πνπ ηειηθά
δηακνξθψλνπλ ηα λνεηηθά κνληέια ησλ καζεηψλ. Απηά ηα λνεηηθά κνληέια «νηθνδνκνχληαη
απφ ηελ παηδηθή ειηθία θαη δηακνξθψλνπλ ηε βάζε κηαο ζθαηξηθήο δηαηζζεηηθήο ζεσξίαο γηα
ην θπζηθφ θφζκν θαη είλαη ππεχζπλα γηα ηηο παξαλνήζεηο ησλ καζεηψλ» (Βνζληάδνπ, 2000;
2013). «Ο φξνο ζεσξία ρξεζηκνπνηείηαη φρη κφλν κε ηελ έλλνηα κηαο θαιά δηακνξθσκέλεο
επηζηεκνληθήο ζεσξίαο, αιιά γηα λα ραξαθηεξίζεη ηελ χπαξμε θάπνηνπ επεμεγεκαηηθνχ
πιαηζίνπ πνπ απνζθνπεί ζηελ εξκελεία ελφο ή πεξηζζφηεξσλ θαηλνκέλσλ. πρλά, ε
νλνκαζία πνπ δίλεηαη είλαη αθειείο ζεσξίεο ή ζεσξίεο ηνπ θνηλνύ λνπ (Βνζληάδνπ, 2005). Σα
λνεηηθά κνληέια ησλ καζεηψλ δηαθξίλνπλ νη εξεπλεηέο ζε ηξία είδε: ηα αξρηθά ή δηαηζζεηηθά
κνληέια (δελ επεξεάδνληαη κάιινλ απφ ηα επηζηεκνληθά, αιιά εμαξηψληαη απφ ηελ
αηζζεηεξηαθή αληίιεςε), ηα επηζηεκνληθά (είλαη ζχκθσλα κε ηελ άπνςε ηεο επηζηήκεο), ηα
ζπλζεηηθά (ζπλδπαζκφο δηαηζζεηηθψλ θαη επηζηεκνληθψλ) (Vosniadou θαη Brewer, 1998).
Μηα αξθεηά δηαθνξεηηθή άπνςε δηαηππψλεηαη απφ φζνπο ζεσξνχλ ηε κάζεζε θαη ηε
γλσζηηθή αλάπηπμε, ππφ ην πξίζκα ηεο θνηλνληθν – πνιηηηζηηθήο ζεσξίαο ηνπ Vygotski, σο
κηα δηαδηθαζία εθπνιηηηζκνχ. Σνλίδνπλ φηη ε γλψζε είλαη πάληα εμαξηψκελε απφ ην πιαίζην,
ελζσκαησκέλε ζηελ αλζξψπηλε πξαθηηθή, θαη ππνζηεξίδνπλ φηη ε νλνκαδφκελε
ελλνηνινγηθή αιιαγή δελ απαηηεί κεηξηαζκφ ησλ ελλνηνινγηθψλ δνκψλ, αιιά θπξίσο κηα
αιιαγή ζηελ ελζσκάησζε απηψλ ησλ δνκψλ (Schotz θ.ά., 1999). Με άιια ιφγηα δελ είλαη ε
γλψζε θαζαπηή πνπ ζα έπξεπε λα αιιάμεη, αιιά θπξίσο ε θαηάζηαζε απηήο ηεο γλψζεο
(Caravita θαη Hallden, 1994). Η θαζεκεξηλή γλψζε ησλ καζεηψλ δελ είλαη ξεαιηζηηθφ λα
πεξηκέλνπκε φηη ζα αληηθαηαζηαζεί πιήξσο απφ ηελ επηζηεκνληθή, απιά πξέπεη λα
επηδηψθνπκε κε ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε λα ζπκπιεξσζεί απφ ηελ επηζηεκνληθή, εθφζνλ νη
καζεηέο ζπλεηδεηνπνηήζνπλ θαη ηειηθά θξίλνπλ φηη νη εμεγήζεηο ηεο επηζηήκεο εξκελεχνπλ
πιεξέζηεξα ηελ πξαγκαηηθφηεηα (Κνπδέιεο, 2005; Caravita θαη Hallden, 1994). Tα άηνκα ζα
πξέπεη λα κάζνπλ λα μερσξίδνπλ αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθά πιαίζηα θαη λα κάζνπλ πνηεο
έλλνηεο είλαη ρξήζηκεο ζε πνηα θαηάζηαζε (Caravita θαη Hallden, 1994).
Αθφκε, ζηελ παξνχζα έξεπλα ζα πηνζεηήζνκε ηνλ φξν ελαιιαθηηθή αληίιεςε (alternative
conception) γηα λα δψζνπκε έκθαζε ζηε δηαθνξά κεηαμχ ησλ ηδεψλ ησλ παηδηψλ θαη ηεο
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απνδεθηήο επηζηεκνληθήο ζεσξίαο. Δλαιιαθηηθέο αληηιήςεηο ζεσξνχληαη νη βαζηθέο
πεπνηζήζεηο πνπ έρνπλ νη καζεηέο γηα ην πψο ιεηηνπξγεί ν θφζκνο θαη ηηο ρξεζηκνπνηνχλ γηα
λα εμεγήζνπλ πνηθίιεο θαηαζηάζεηο (Dykstra et al. 1992). Οη ηδέεο ή ελαιιαθηηθέο αληηιήςεηο
ησλ καζεηψλ κπνξνχλ λα νκαδνπνηεζνχλ, έρνπλ γεληθφηεηα θαη δηαρξνληθή ηζρχ παξφιν πνπ
κεξηθέο απ’ απηέο δηαθνξνπνηνχληαη κε ηελ αλάπηπμε ηνπ καζεηή θαη ηελ επίδξαζε ηεο
δηδαζθαιίαο.
Η θαηαγξαθή ησλ ελαιιαθηηθψλ αληηιήςεσλ ησλ παηδηψλ γηα ηηο έλλνηεο ηεο απνηθνδφκεζεο
θαη ησλ απνηθνδνκεηψλ, πνπ επηρεηξείηαη κε ηελ παξνχζα έξεπλα, ζα είλαη ρξήζηκε γλψζε
γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, γηαηί ζα κπνξνχλ πιένλ λα γλσξίδνπλ ηηο ηδέεο ησλ καζεηψλ ηνπο
γχξσ απφ ηηο έλλνηεο απηέο, θαζψο θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ ζπλαληνχλ ηα παηδηά ζηελ
πξνζπάζεηά ηνπο λα θαηαλνήζνπλ ζρεηηθά νηθνινγηθά θαηλφκελα. Πξάγκαηη, ε γλψζε ησλ
ελαιιαθηηθψλ αληηιήςεσλ ησλ καζεηψλ καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα δηαιέμνπκε δηδαθηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο πνπ είλαη πην πηζαλφ λα εξκελεπηνχλ απφ ηνπο καζεηέο κε ηνλ ηξφπν πνπ
εκείο επηδηψθνπκε. Απφ ηελ άιιε κεξηά αλακέλνπκε επίζεο ε έξεπλα λα αλαδείμεη, φηη ε
γλψζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ παηδηψλ καο επηηξέπεη λα απνξξίςνπκε νξηζκέλα θιαζζηθέο
πξνζεγγίζεηο δηδαζθαιίαο, νη νπνίεο δελ εξκελεχνληαη απφ ην παηδί κε ηνλ ηξφπν πνπ εκείο
πεξηκέλνκε λα γίλεη. Σέινο, ζθνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο είλαη λα δηαπηζηψζνπκε
θαηά πφζν ε ελλνηνινγηθή αιιαγή είλαη εθηθηή ζε καζεηέο δεκνηηθνχ γηα ηελ έλλνηα ηεο
απνηθνδφκεζεο, ρξεζηκνπνηψληαο ηε δηεξεπλεηηθή κέζνδν θαη θπξίσο ηελ ηερληθή ηνπ
πεηξακαηηζκνχ, αιιά θαη ηεο εκηδνκεκέλεο ζπδήηεζεο. Χο εθ ηνχηνπ, απφ ηε ζπγθεθξηκέλε
έξεπλα αλακέλεηαη λα πξνθχςνπλ ζηνηρεία γηα ηνπο κεραληζκνχο πνπ πξνθαινχλ ηελ
ελλνηνινγηθή αιιαγή, ηηο δπζθνιίεο επίηεπμεο ηεο ελλνηνινγηθήο αιιαγήο θαη ηέινο σο πξνο
ηηο δηδαθηηθέο ελέξγεηεο θαη καζεζηαθέο εκπεηξίεο πνπ κπνξνχλ λα πηνζεηήζνπλ νη
εθπαηδεπηηθνί γηα λα εληζρχζνπλ ηελ ελλνηνινγηθή αιιαγή.

1.

Αλαζθόπεζε βηβιηνγξαθίαο

Απφ ηηο εξγαζίεο ησλ Sequeira & Freitas (1986), Smith & Anderson (1986), θαη Leach et al.
(1996), Hogan & Fisherkeller (1996) θαη Helden (1999) πξνθχπηεη φηη ηα πεξηζζφηεξα παηδηά
δελ ζεσξνχλ φηη ε χιε αλαθπθιψλεηαη κέζσ ηεο απνηθνδφκεζεο θαη επηζηξέθεη ζην
νηθνζχζηεκα κε απηφλ ηνλ ηξφπν. Αλαιπηηθφηεξα:
ηελ έξεπλά ηνπο νη Sequiera & Freitas κειέηεζαλ ηηο ηδέεο καζεηψλ ειηθίαο 8 -13 εηψλ θαη
δηαπίζησζαλ φηη πνιινί ιίγνη καζεηέο θαηαιαβαίλνπλ φηη ην νξγαληθφ πιηθφ (απφ λεθξφ
θπηηθφ θαη δσηθφ ηζηφ) κεηαηξέπεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απνηθνδφκεζεο ζε αλφξγαλν
πιηθφ ζην ρψκα θαη ζηελ αηκφζθαηξα. Μεγάινο αξηζκφο καζεηψλ ζεσξεί φηη ην νξγαληθφ
πιηθφ κεξηθψο ή νιηθψο εμαθαλίδεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο απνηθνδφκεζεο
(Sequiera & Freitas, 1986).
Οη Smith & Anderson βξήθαλ φηη πνιιά παηδηά (ειηθίαο 12 εηψλ) πηζηεχνπλ ζε κηα απφ ηηο
δχν απιντθέο απφςεηο γηα ηελ δηαδηθαζία ηεο απνζχλζεζεο. Η πξψηε ζεσξεί ηελ
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απνηθνδφκεζε σο κηα ζεκειηψδε δηαδηθαζία πνπ νδεγεί ζην ζρεκαηηζκφ αλφξγαλσλ πιηθψλ
ή εδάθνπο, αιιά ρσξίο λα πεξηιακβάλεη θάπνηνπο άιινπο νξγαληζκνχο, φπσο είλαη νη
απνηθνδνκεηέο. Η δηαδηθαζία ζεσξείηαη φηη «απιά ζπκβαίλεη» ρσξίο ηε κεζνιάβεζε
νπνηαζδήπνηε αηηηαηήο ελέξγεηαο. Η δεχηεξε άπνςε είλαη απηή ηεο απνηθνδφκεζεο σο
αλαπφθεπθηεο δηαδηθαζίαο ε νπνία εκπινπηίδεη ην έδαθνο κε θάπνην ηξφπν θαη ιακβάλεη
ρψξα απιά σο απνηέιεζκα ηνπ ρξφλνπ, αιιά άιιε κηα θνξά δελ πεξηιακβάλεη θαλέλα άιιν
νξγαληζκφ (Smith & Anderson, 1986).
Ο Leach et al. εξεχλεζαλ ηηο απφςεηο ηεο απνηθνδφκεζεο αλάκεζα ζε καζεηέο ειηθίαο απφ 5
σο 16 εηψλ. Γπν δξαζηεξηφηεηεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο εξέζηζκα γηα απηή ηε δνπιεηά. ηελ
πξψηε, ζηα παηδηά παξνπζηάδνληαλ κηα θσηνγξαθία ελφο κήινπ ζε θαηάζηαζε
απνηθνδφκεζεο θάησ απφ έλα δέληξν. ηελ δεχηεξε ηνπο παξνπζηάζηεθε κηα βηληενζθφπεζε
ελφο κπνι κε θξνχηα πνπ ζαπίδνπλ κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. Μεξηθνί απφ ηνπο καζεηέο
ζην λεαξφηεξν ειηθηαθά γθξνππ (ειηθίαο 5 – 7) εκθαλίζηεθαλ λα κελ έρνπλ θακία εκπεηξία
απφ ην θαηλφκελν ηεο απνζχλζεζεο, αληίζεηα φινη νη καζεηέο ειηθίαο 8 –9 εηψλ ήηαλ
εμνηθεησκέλνη κε ηε δηαδηθαζία. ρεδφλ νη κηζνί ειηθίαο 5 – 7 εηψλ έθαλαλ θάπνηεο
ππνδείμεηο σο πξνο ην ηη είρε πξνθαιέζεη ηελ απνζχλζεζε. Απηέο νη ππνδείμεηο ζπρλά
επηθεληξψλνληαλ ζηελ πεπνίζεζε φηη είλαη ε ίδηα ε θχζε ηνπ θξνχηνπ λα απνζπληίζεηαη φηαλ
αθήλεηαη γηα κηα καθξά ρξνληθή πεξίνδν, σζηφζν κεξηθνί ππνδείθλπαλ νξαηή αηηία
νξγαληζκνχο φπσο είλαη ηα έληνκα. Πεξίπνπ ην 10% ησλ παηδηψλ ππέδεημαλ ηα κηθξφβηα σο
αηηία ηεο απνζχλζεζεο. ηελ ειηθία ησλ 11 εηψλ ηα παηδηά, ζε πςειφ πνζνζηφ (75%),
έδσζαλ θάπνηεο εμεγήζεηο γηαηί έλα κήιν είρε απνζπληεζεί, κε έλα κεγαιχηεξν αξηζκφ λα
ππνδεηθλχεη ηα κηθξφβηα ή ηα βαθηήξηα σο ππαίηηνπο νξγαληζκνχο. Μεξηθνί ππέδεημαλ
θπζηθνχο παξάγνληεο, φπσο ην θσο ηνπ ήιηνπ ή ηνλ αέξα σο ππαίηηνπο γηα ηελ απνζχλζεζε.
ηελ ειηθία ησλ 12 – 14 ζρεδφλ φινη νη καζεηέο έδσζαλ θάπνηεο εμεγήζεηο φζνλ αθνξά ηα
αίηηα ηεο απνζχλζεζεο, κε πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο κηζνχο λα ππνδεηθλχνπλ ηνπο
κηθξννξγαληζκνχο ρσξίο παξαηήξεζε. Σα επξήκαηα ήηαλ παξφκνηα ζηελ ειηθία ησλ 15 – 16,
κε έλα κεγαιχηεξν πνζνζηφ λα ππνδεηθλχεη ηνπο κηθξννξγαληζκνχο (Leach et al., 1996).
Οη Hogan K. & Fisherkeller J. δηαπίζησζαλ φηη κεξηθά παηδηά έβιεπαλ ηελ απνηθνδφκεζε σο
κηα κπζηεξηψδε θπζηθή ή βηνινγηθή δηαδηθαζία φπνπ «ηα λεθξά πξάγκαηα εμαθαλίδνληαη,
απιά ζπκβαίλεη, ε βξνρή θαη ν άλεκνο ην πξνθαινύλ, ηα δώα απηναπνηθνδνκνύληαη, γίλνληαη
ζθόλε, ηα ζθνπιήθηα ηξώλε ηα λεθξά δώα θ.ά.». Αθφκε ζεσξνχζαλ φηη απαηηείηαη δηαθνξεηηθφ
ρξνληθφ δηάζηεκα γηα λα απνηθνδνκεζνχλ δηάθνξα πξάγκαηα π.ρ. «έλα κηθξό θπηό δηαζπάηαη
γξεγνξόηεξα από έλα κεγάιν δέληξν». Δπίζεο ζεσξνχληαλ φηη ε απνηθνδφκεζε ζπκβαίλεη θαη
ζε άςπρα αληηθείκελα, φπσο έλαο βξάρνο. Κάπνηα παηδηά γλψξηδαλ φηη νη λεθξνί νξγαληζκνί
απνζπληίζεληαη, αιιά αγλννχζαλ ηελ δξάζε ησλ απνηθνδνκεηψλ. Σέινο, άιια παηδηά
γλψξηδαλ φηη νη απνηθνδνκεηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο λεθξνχο νξγαληζκνχο σο ηξνθή (Hogan
& Fisherkeller, 1996).
Ο Helden G. κειέηεζε ζηελ νπεδία ηηο απφςεηο 23 καζεηψλ, απφ ηελ ειηθία ησλ 9 εηψλ έσο
ηελ ειηθία ησλ 15 εηψλ, γηα ηελ απνηθνδφκεζε. Έλα απφ ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο ζηελ
ειίδα 191 απφ 215

Δπηζηεκνληθφ Δθπαηδεπηηθφ Πεξηνδηθφ ―eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο‖
Σφκνο 6, Σεχρνο 2, 2018 © eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο ISSN: 2241-4576

ειηθία ησλ 9 εηψλ ζεσξνχζε φηη έλα πεζκέλν θχιιν δέληξνπ εμαθαλίδεηαη ζην έδαθνο κε ηελ
πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, ζηελ ειηθία ησλ 13 εηψλ φηη ηα δψα έηξσγαλ ην θχιιν, ελψ ζηελ ειηθία
ησλ 15 εηψλ ππνζηήξημε φηη ην θχιιν απνζπληέζεθε θαη κεηαηξάπεθε ζε ρψκα. Σν ίδην παηδί,
θαζψο θαη κεξηθά αθφκε πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, ππνζηήξημαλ φηη ε γε ζα κεγαιψζεη,
θαζψο ηα θχιια πνπ πέθηνπλ ζ’ απηήλ κεηαηξέπνληαη ζε ρψκα (Helden, 1999, ζ.26 – 27).
Η Simonneaux L. κειέηεζε ηηο απφςεηο 10 καζεηψλ ιπθείνπ ζηε Βξεηαλία γηα ηα κηθξφβηα.
Έμη απφ απηνχο αλέθεξαλ ην ξφιν ησλ βαθηεξίσλ ζηε δηάζπαζε νξγαληθψλ πιηθψλ. Χζηφζν
θάπνηνη ζεψξεζαλ φηη βνεζνχζαλ ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο, δηαζπψληαο ηελ ηξνθή. Έηζη ηα
βαθηήξηα ζεσξήζεθε φηη κπνξεί λα είλαη έλδπκα, φπσο ε ακπιάζε (Simonneaux, 2000, ζ.
629).
Απφ ηα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο ηεο Μπαγηάηε Δ. (2002) ζε δείγκα 108 καζεηψλ ηεο η΄
δεκνηηθνχ, πξνθχπηεη φηη αλ θαη ην 88% ηνπ δείγκαηνο γλσξίδεη ηνλ νξηζκφ ηνπ
απνηθνδνκεηή φπσο πεξηγξάθεηαη ζην ζρνιηθφ εγρεηξίδην, κφλν ην 7.4% πεξηγξάθεη ζσζηά
ηελ απνηθνδφκεζε, σο κηα δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία νη απνηθνδνκεηέο (κχθεηεο θαη
βαθηήξηα) κεηαηξέπνπλ ηνπο λεθξνχο νξγαληζκνχο ζε αλφξγαλα ζπζηαηηθά. ην ππφινηπν
92.6% ηνπ δείγκαηνο επηθξαηνχλ κηα ζεηξά απφ ελαιιαθηηθέο αληηιήςεηο γηα ηελ
απνηθνδφκεζε, νη νπνίεο δηαθξίλνληαη ζε δπν επξχηεξεο θαηεγνξίεο: ζηελ πξψηε αλήθνπλ ηα
παηδηά πνπ ζεσξνχλ φηη έλα κέξνο ηνπ πιηθνχ δηαηεξείηαη θαζψο γίλεηαη ηξνθή γηα
νξγαληζκνχο θαη κηθξννξγαληζκνχο/ ή κεηαηξέπεηαη ζε κχθεηεο/ ή γίλεηαη ιίπαζκα κε ην
πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, ελψ ζηε δεχηεξε ηα παηδηά πνπ πηζηεχνπλ φηη ην πιηθφ εμαθαλίδεηαη κε
ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, ίζσο θαη απφ ηελ δξάζε θπζηθψλ παξαγφλησλ (π.ρ. ήιηνο).
Η δπζθνιία θαηαλφεζεο ηεο έλλνηαο ησλ απνηθνδνκεηψλ έρεη δηαπηζησζεί θαη γηα ηνπο
Έιιελεο καζεηέο Γπκλαζίνπ (Βαζηινπνχινπ, 1998) θαη Λπθείνπ (Σξηθαιίηε, 1995).

2.

Μέζνδνο
2.1. Τν εξγαιείν ηεο έξεπλαο

Πξηλ, θαηά ηελ δηάξθεηα θαη κεηά ηελ πινπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο αμηνπνηήζεθαλ θπξίσο
πνηνηηθά εξεπλεηηθά εξγαιεία, φπσο: ειεχζεξα θείκελα καζεηψλ, πξνζσπηθά εκεξνιφγηα
καζεηψλ, ζπδεηήζεηο αλαζηνραζκνχ κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ - καζεηψλ, ζπδεηήζεηο ζε νκάδεο
καζεηψλ κέζα ζηελ ηάμε, θ.ά. Σα εξεπλεηηθά δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεθαλ αλαιχζεθαλ κε ηελ
κέζνδν ηεο «Θεκαηηθήο Αλάιπζεο». Καηά ηελ Θεκαηηθή Αλάιπζε επηρεηξείηαη λα απνδνζεί
λφεκα ζηα πνηνηηθά δεδνκέλα πξνθεηκέλνπ λα δνζνχλ απαληήζεηο ζηα θεληξηθά εξεπλεηηθά
εξσηήκαηα. πλεπψο, σο εξεπλεηηθά εξγαιεία γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ
καζεηψλ γηα ηελ απνηθνδφκεζε, ρξεζηκνπνηήζεθαλ δηάθνξα κέζα, φπσο:
i.
ην εξσηεκαηνιφγην, ην νπνίν ζπληάρζεθε απφ ηελ εξεπλήηξηα κε ζθνπφ ηα παηδηά λα
θάλνπλ πξνβιέςεηο θαη λα δψζνπλ εμεγήζεηο γηα ηνλ ηξφπν πνπ ζπκβαίλνπλ ηα πξάγκαηα,
ρξεζηκνπνηψληαο δηθνχο ηνπο φξνπο θαη γιψζζα. ηηο εξσηήζεηο απνθεχγεηαη ε
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ρξεζηκνπνίεζε επηζηεκνληθψλ φξσλ, γηα λα εθθξαζηνχλ ηα παηδηά κε δηθή ηνπο γιψζζα θαη
πην ειεχζεξα, ρσξίο λα επεξεάδνληαη απφ ηε γιψζζα ηεο «ζρνιηθήο επηζηήκεο». Έηζη ην
εξσηεκαηνιφγην δηακνξθψζεθε βαζηζκέλν ζε κηα θαηλνκελνινγηθή πεξηζζφηεξν πξνζέγγηζε
(Driver & Erickson, 1983) δηεξεχλεζεο ηνπ ηξφπνπ ζθέςεο ησλ παηδηψλ, ρξεζηκνπνηψληαο
εξσηήζεηο πάλσ ζε θαηαζηάζεηο (π.ρ. ηη γίλεηαη ην ζψκα ηνπ λεθξνχ πηελνχ κεηά ην ζάλαην
ηνπ, ηη ζα ζπκβεί ζηε γε ρσξίο ηε δξάζε ησλ απνηθνδνκεηψλ θ.η.ι.) πνπ απαηηνχλ απφ ην
καζεηή λα εθαξκφζεη ηε γλψζε ηνπ γχξσ απφ ηελ απνηθνδφκεζε θαη φρη απιά λα αλαθαιέζεη
κηα πξνθνξηθή πιεξνθνξία.
ii.
Δπίζεο, ηα παηδηά δηαηχπσζαλ αξρηθά ηηο ππνζέζεηο ηνπο γηα ηελ έθβαζε ησλ
πεηξακάησλ, αιιά θαη ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο θαηά ηε δηεμαγσγή ησλ πεηξακάησλ ζε εηδηθά
δηακνξθσκέλν εκεξνιφγην. Κάζε παηδί είρε ην δηθφ ηνπ θχιιν εξγαζίαο, ψζηε λα κελ
επεξεάδεηαη απφ ηηο δηαηζζεηηθέο ηδέεο ησλ άιισλ παηδηψλ.
iii.
Σέινο, ε δηδαζθαιία βηληενζθνπήζεθε θαη απνδειηηψζεθαλ νη ηδέεο ησλ παηδηψλ αιιά
θαη ε πξφνδνο ηεο ζθέςεο ηνπο θαη ε ελλνηνινγηθή αιιαγή πνπ ζπληειέζηεθε ηφζν κέζσ ησλ
πεηξακάησλ φζν θαη κε ηελ εκηδνκεκέλε ζπδήηεζε.
2.1.1

Σηάδηα ηεο έξεπλαο

Η θχξηα έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ηξία ζηάδηα. ην πξψην ζηάδην ην εξσηεκαηνιφγην
δφζεθε αξρηθά ζηνπο καζεηέο, γηα λα δηαπηζησζνχλ νη ελαιιαθηηθέο αληηιήςεηο ηνπο γηα ηηο
ππφ κειέηε έλλνηεο. ην δεχηεξν ζηάδην έγηλε ε δηεμαγσγή ηεο δηδαζθαιίαο. Η δηάξθεηα ηεο
ήηαλ 8 δηδαθηηθέο ψξεο. Η ιεπηνκεξήο νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο, ιφγσ ηεο έθηαζεο ηεο,
πεξηγξάθεηαη ζηελ επφκελε ελφηεηα «νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο». Παξάιιεια, ιάκβαλε
ρψξα
ε
θαηαγξαθή
ησλ
αληηιήςεσλ
ησλ
καζεηψλ
γηα
ηηο
έλλνηεο
απνηθνδφκεζε/απνηθνδνκεηήο, ηφζν κε γξαπηή έθθξαζε φζν θαη κε βηληενζθφπεζε ηεο
εκηδνκεκέλεο ζπδήηεζεο γηα λα δηαπηζησζεί ε ελδερφκελε πξφνδνο ζηελ θαηαλφεζε ηνπ ππφ
κειέηε θαηλνκέλνπ απφ ηνπο καζεηέο κε ηελ επίδξαζε ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο. Σέινο,
ζην ηξίην ζηάδην κε γξαπηή έθθξαζε έγηλε θαηαγξαθή ησλ αληηιήςεσλ ησλ καζεηψλ γηα ην
θαηλφκελν ηεο απνηθνδφκεζεο κεηά ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε.
2.1.2

Δξσηήκαηα ηεο έξεπλαο

1.
Πνηεο είλαη νη Δλαιιαθηηθέο Αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ γηα ηηο έλλνηεο απνηθνδφκεζε
θαη απνηθνδνκεηέο πξηλ ηελ δηδαθηηθή παξέκβαζε;
2.
Πφζν ηθαλνί είλαη νη καζεηέο λα πξνβιέςνπλ ηελ επίδξαζε ηεο ζεξκνθξαζίαο, ηεο
πγξαζίαο θαη ηεο δηαζεζηκφηεηαο ηνπ αέξα ζην θαηλφκελν ηεο απνηθνδφκεζεο πξηλ ηελ
δηδαθηηθή παξέκβαζε;
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3.
Πνηα είλαη ηα εκπφδηα πνπ ζπλαληνχλ νη καζεηέο φηαλ πινπνηνχλ πεηξάκαηα κε ζηφρν
ηε δφκεζε ησλ ελλνηψλ απνηθνδφκεζεο/απνηθνδνκεηψλ θαη δεκηνπξγία νινθιεξσκέλσλ
(ζχλζεησλ) ζπλδέζεσλ γηα ηελ εξκελεία ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο απνηθνδφκεζεο;
4.
Η θνλζηξνπθηηβηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο κάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο είλαη
απνηειεζκαηηθή γηα ηελ ππέξβαζε ησλ εκπνδίσλ, ηα νπνία νη καζεηέο έρνπλ εθθξάζεη κε ηηο
πξφηεξεο αληηιήςεηο ηνπο;
5.
Οη ζηξαηεγηθέο πνπ βαζίδνληαη ζηε λνεηηθή ζχγθξνπζε ησλ αξρηθψλ ηδεψλ ησλ
παηδηψλ κε ηηο παξνπζηαδφκελεο επηζηεκνληθά νξζέο ή νη ζηξαηεγηθέο πνπ ζηεξίδνληαη πάλσ
ζηηο ππάξρνπζεο απφςεηο ησλ παηδηψλ θαη ζηαδηαθά επηρεηξείηαη πξνέθηαζή ηνπο πξνο ηελ
επηζηεκνληθή ζθνπηά πξνθχπηνπλ σο νη πιένλ θαηάιιειεο γηα ηελ ελλνηνινγηθή αιιαγή
δειαδή ηελ αιιαγή ηεο κε απνδεθηήο επηζηεκνληθά γλψζεο ησλ παηδηψλ, πξνο ηελ
επηζηεκνληθά παξαδεθηή άπνςε;
2.1.3

Ο ρξόλνο ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ

Η ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο έγηλε ηνπο κήλεο Απξίιην – Μάην 2016.
2.1.4

Τν δείγκα

Σν δείγκα απνηέιεζαλ 9 καζεηέο Γ΄ ηάμεο δεκνηηθνχ ζρνιείνπ, πνπ ζπληζηνχζαλ κηα
ζρνιηθή ηάμε ζε εμαζέζην δεκνηηθφ ζρνιείν επαξρίαο. Σν δείγκα απνηέιεζε κηα θπζηθή ηάμε
θαη ραξαθηεξίδεηαη σο ζπκπησκαηηθφ δείγκα (Παξαζθεπφπνπινο, 1993). Σα ζπκπεξάζκαηα
ελφο ζπκπησκαηηθνχ δείγκαηνο γεληθεχνληαη κφλν ζε πιεζπζκνχο πνπ έρνπλ φκνηα
ραξαθηεξηζηηθά κε ην δείγκα.
2.1.5

Καηεγνξηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ
2.1.5.1.Καηεγνξηνπνίεζε Δλαιιαθηηθώλ αληηιήςεσλ

Η θαηεγνξηνπνίεζε ησλ Δλαιιαθηηθψλ Αληηιήςεσλ ησλ παηδηψλ γηα ηελ
απνηθνδφκεζε/απνηθνδνκεηέο έγηλε κε ηε κέζνδν αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ (content analysis),
έηζη φπσο πεξηγξάθεηαη απφ ηνπο Βάκβνπθα (1998) θαη Σζηψιεο (2014). Η κέζνδνο απηή
είλαη θαηάιιειε γηα επεμεξγαζία πνηνηηθνχ πιηθνχ θαη απνζθνπεί ζην κεηαζρεκαηηζκφ
πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ ζε πνζνηηθά θαη ζπλεπψο κεηξήζηκα. Η ηαμηλφκεζε ησλ απαληήζεσλ
έγηλε αλάινγα κε ην ζ έ κ α δει. ζπγθξφηεζαλ θνηλή θαηεγνξία απαληήζεηο καζεηψλ πνπ
αληηζηνηρνχζαλ ζηελ ίδηα ηδέα - αληίιεςε γηα ηελ έλλνηα ηεο απνηθνδφκεζεο θαη ησλ
απνηθνδνκεηψλ. Κπξίσο, εληάρζεθαλ ζηελ ίδηα θαηεγνξία απαληήζεηο πνπ εθθξάδνπλ θνηλφ
λφεκα, ηελ ίδηα αληίιεςε ησλ καζεηψλ γηα ηελ έλλνηα ηεο απνηθνδφκεζεο θαη ησλ
απνηθνδνκεηψλ.
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Η αλάιπζε πεξηερνκέλνπ είλαη «εμ νξηζκνχ αληηθεηκεληθή» (Βάκβνπθαο, 1998; Σζηψιεο,
2014). Απηφ ζεκαίλεη φηη ε ηαμηλφκεζε ελφο ζεκαζηνινγηθνχ ζηνηρείνπ ζηελ άιθα ή βήηα
θαηεγνξία δελ εμαξηάηαη απφ ηελ πξνζσπηθφηεηα εθείλνπ πνπ ην ηαμηλνκεί. ηε παξνχζα
έξεπλα, πεξηνξίζηεθε ην ζηνηρείν ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο ζπγθξίλνληαο ηηο θαηεγνξίεο πνπ
πξνέθπςαλ κε απηέο εξεπλψλ ηνπ εμσηεξηθνχ θαη δηαπηζηψλνληαο φηη ππήξρε ζρεηηθή
ηαχηηζε (π.ρ Sequeira & Freitas, 1986; Smith & Anderson, 1986; Leach et al., 1996; Hogan &
Fisherkeller, 1996; Helden, 1999 θ.ά.).
Δπεηδή καο ελδηαθέξεη ζηελ παξνχζα έξεπλα λα θαηαγξαθνχλ νη αληηιήςεηο ησλ παηδηψλ, νη
ζρεηηθέο κε ηελ απνηθνδφκεζε πνπ κειεηάκε, θαηεγνξηνπνηήζεθε θάζε αληίιεςε πνπ καο
βνεζά λα θαηαλνήζνπκε ηνλ ηξφπν ζθέςεο ησλ παηδηψλ, αθφκε θη αλ δελ απαληάηαη ζε
ηδηαίηεξα κεγάιε ζπρλφηεηα. Δπίζεο, ε θαηεγνξηνπνίεζε επαλαιήθζεθε πνιιέο θνξέο απφ
ηελ εξεπλήηξηα, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ή αμηνπηζηία ηεο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ. Σέινο,
έγηλε πξνζπάζεηα νη θαηεγνξίεο αλάιπζεο λα είλαη θαηάιιειεο, δειαδή λα ηαηξηάδνπλ κε ην
ζηφρν ηεο έξεπλαο.
Χο επηζηεκνληθά απνδεθηφ νξηζκφ γηα ηελ έλλνηα ησλ απνηθνδνκεηψλ, ζεσξήζακε ηνπο
κηθξννξγαληζκνχο πνπ αληηζηνηρνχλ θπξίσο ζηα βαθηήξηα θαη ηνπο κχθεηεο θαη παίξλνπλ ηελ
απαηηνχκελε ελέξγεηα θαη νξγαληθή χιε απφ λεθξνχο νξγαληζκνχο, είηε απφ νπζίεο δηάρπηεο
ζην πεξηβάιινλ (εθθξίζεηο θαη απεθθξίζεηο). Οη απνηθνδνκεηέο θαηά θαλφλα δελ
θαηαλαιψλνπλ ηξνθή κε ηνλ ηξφπν ησλ θαηαλαισηψλ, αιιά κε κεραληζκνχο απνξξφθεζεο.
Οη κηθξννξγαληζκνί απηνί απνζπλζέηνπλ ηα λεθξά νξγαληθά πιηθά θαη ηα κεηαηξέπνπλ ζε
αλφξγαλα ζπζηαηηθά, ζε κνξθή πνπ λα κπνξνχλ λα απνξξνθεζνχλ πάιη απφ ηνπο
παξαγσγνχο, είλαη δειαδή ππεχζπλνη γηα ηελ απνηθνδφκεζε θαη αλνξγαλνπνίεζε ηεο λεθξήο
νξγαληθήο χιεο (Φινγαΐηε, 1992). Οη απνηθνδνκεηέο απνηεινχλ ζεκαληηθφ ζηνηρείν ησλ
νηθνζπζηεκάησλ, αθνχ ρσξίο απηνχο ε βαζηθή ζπζηαηηθή χιε ηεο δσήο ζα εγθισβηδφηαλ ζηα
ζχλζεηα νξγαληθά κφξηα θαη θάζε πεξαηηέξσ αλάπηπμε ζα ζηακαηνχζε. Θεσξεηηθά, είλαη
δπλαηή ε χπαξμε νηθνζπζηεκάησλ ηα νπνία πεξηέρνπλ κφλν παξαγσγνχο θαη απνηθνδνκεηέο.
Η πιεηνλφηεηα, σζηφζν, ησλ ζπζηεκάησλ πεξηιακβάλεη θαη θαηαλαισηέο (Emberlin, 1996).

3.

Οξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο (Joyce, Weil & Cathoun, 2009)
3.1. Τη ζα δηδάμνπκε:

Οη έλλνηεο απνηεινχλ γλσζηηθά πξντφληα ηεο θξηηηθήο ζθέςεο. Απνηεινχλ λνεηηθέο
θαηαζθεπέο κε ηηο νπνίεο ην άηνκν θαηεγνξηνπνηεί θαη νλνκαηίδεη νληφηεηεο, δηαδηθαζίεο,
θαηαζηάζεηο θαη θαηλφκελα κε βάζε ηα νπζηψδε γλσξίζκαηά ηνπο. Ο ζρεκαηηζκφο ελλνηψλ
ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη κηα δηαδηθαζία έληαμεο ησλ κεκνλσκέλσλ ζηνηρείσλ ζε πιαίζηα
ζρέζεσλ πνπ πξνυπνζέηεη αιιά θαη πξνάγεη ηελ θαηαλφεζε. Όιεο νη επηζηήκεο έρνπλ ηηο
δηθέο ηνπο έλλνηεο, ηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηνχλ σο θιεηδηά. Οη βαζηθέο έλλνηεο ζηε δηθή καο
έξεπλα ήηαλ νη απνηθνδνκεηέο ή απνζπλζέηεο, πνπ αληηζηνηρνχλ θπξίσο ζηα βαθηήξηα θαη

ειίδα 195 απφ 215

Δπηζηεκνληθφ Δθπαηδεπηηθφ Πεξηνδηθφ ―eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο‖
Σφκνο 6, Σεχρνο 2, 2018 © eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο ISSN: 2241-4576

ηνπο κχθεηεο πνπ παίξλνπλ ηελ απαηηνχκελε ελέξγεηα θαη νξγαληθή χιε απφ λεθξνχο
νξγαληζκνχο, είηε απφ νπζίεο δηάρπηεο ζην πεξηβάιινλ (εθθξίζεηο θαη απεθθξίζεηο).
Σν επηζηεκνληθφ καο εξψηεκα εζηηάζηεθε ζην ηη ζπκβαίλεη κε ηα λεθξά θπηά θαη ηα δψα;
θνπφο είλαη λα δηεξεπλήζνπλ θαη λα επεμεγήζνπλ νη καζεηέο ην θαηλφκελν ηεο
απνηθνδφκεζεο θαη ην ξφιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ νη απνηθνδνκεηέο ζηε δηαδηθαζία απηή.
Βαζηθφο πξνζαλαηνιηζκφο καο ήηαλ ε αμηνπνίεζε ησλ πξφηεξσλ αληηιήςεσλ ησλ καζεηψλ
καο θαηά ηε δηδαθηηθή πξάμε θαη ε πξνψζεζε ηεο νηθνδφκεζεο ησλ λέσλ ελλνηψλ θαη
αλαδφκεζεο ησλ αληηιήςεσλ κε ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ίδηνπ ηνπ καζεηή πξνο ηελ
θαηεχζπλζε ηεο ελλνηνινγηθήο αιιαγήο.
3.2. Σηόρνη δηδαζθαιίαο
Οη ζηφρνη δηαηππψλνπλ ηη ζα πξέπεη λα θάλνπλ νη καζεηέο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο
δηδαζθαιίαο. Δίλαη ζπγθεθξηκέλνη, κεηξήζηκνη. Χο εθ ηνχηνπ, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο
δηδαζθαιίαο νη εθπαηδεπφκελνη ζα πξέπεη λα είλαη ηθαλνί λα:
επεμεγνχλ πνηνη είλαη νη απνηθνδνκεηέο θαη ην θαηλφκελν ηεο απνηθνδφκεζεο
δηαηππψζνπλ ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ην ξφιν ησλ απνηθνδνκεηψλ ζην
νηθνζχζηεκα ή γηαηί νη απνηθνδνκεηέο είλαη ζεκαληηθνί γηα ηα άιια έκβηα φληα
ρξεζηκνπνηνχλ ηε δηαδηθαζία έξεπλαο γηα λα πξαγκαηνπνηήζνπλ πεηξάκαηα γηα λα
πξνζδηνξηζηεί ν ζπληειεζηήο ή παξάγνληεο πνπ πξνθαινχλ ζήςε
παξαηεξνχλ, λα θαηαγξάθνπλ, λα εξκελεχνπλ ηα δεδνκέλα κηαο πεηξακαηηθήο
δηαδηθαζίαο
ζπιιέγνπλ κε επηζηεκνληθέο κεζφδνπο ηηο πεγέο ηνπο
εθθξάδνληαη κε επηζηεκνληθφ ιφγν
ηεθκεξηψλνπλ επηζηεκνληθά ηηο απφςεηο θαη ζέζεηο ηνπο
αζθνχλ ηελ θξηηηθή ηνπο ζθέςε
ζπλεηδεηνπνηνχλ ηελ αλαγθαηφηεηα λα απνθηήζνπλ ηηο απαηηνχκελεο ηθαλφηεηεο θαη
λα ζέηνπλ καζεζηαθνχο ζηφρνπο
ζπλεξγάδνληαη.
3.3. Μέζνδνο Γηδαζθαιίαο
Δπηιέμακε κηα ραξαθηεξηζηηθή κέζνδν δηδαζθαιίαο θαη παηδαγσγηθψλ πξνζεγγίζεσλ ε νπνία
αμηνπνηεί ηηο αξρέο ηεο Κνηλσληθν-γλσζηηθήο ζεσξίαο Μάζεζεο (Constructivism) θαη ζπγθεθξηκέλα
ηε Γηεξεπλεηηθή κέζνδν.
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Η Γηεξεπλεηηθή κέζνδνο κάζεζεο εηζάγεη ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα ζηε ζρνιηθή πξάμε.

Παξάιιεια πιαηζηψζακε ηε Γηεξεπλεηηθή κέζνδν κε πνιιαπιέο ηερληθέο δηδαζθαιίαο, φπσο:

Πξνζνκνίσζε. Οη καζεηέο ζπκκεηέρνπλ ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ αληαπνθξίλνληαη
ζηελ αλαζχζηαζε πξαγκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ
Γεκηνπξγία νκάδσλ
Γεκηνπξγία απφ ηνπο καζεηέο θαθέινπ πιηθνχ (Portfolio, e-portfolio)
θηηζνγξαθία ελλνηψλ
Δηζήγεζε, εκηδνκεκέλνο δηάινγνο, ζπδήηεζε, επίδεημε
Πείξακα.

4.

Γόκεζε Μνληέινπ Γηδαζθαιίαο
4.1. Πξώηε Φάζε: Έθζεζε Πξνβιεκαηηζκνύ - Κηλεηνπνίεζε Μαζεηώλ Γηεξεύλεζε πξόηεξσλ αληηιήςεσλ ησλ καζεηώλ γηα ηελ έλλνηα ηεο
απνηθνδόκεζεο

Μέζσ κηαο θαηάζηαζεο πξνβιεκαηηζκνχ ή κέζσ δξαζηεξηνηήησλ, ελεξγνπνηνχληαη νη
εθπαηδεπφκελνη θαη ηνπο γίλεηαη επεμήγεζε ησλ εξεπλεηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζα αθνινπζήζνπλ.
Αξρηθά δηεξεπλήζακε ηηο πξφηεξεο αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ γηα ηελ έλλνηα ηεο απνηθνδφκεζεο ελψ
ηαπηφρξνλα ζέζακε ην εξεπλεηηθφ εξψηεκα. Δηδηθφηεξα, ζέζακε ζηα παηδηά ην παξαθάησ εξψηεκα
θαη δεηήζακε λα δηαηππψζνπλ ηηο ηδέεο ηνπο γξαπηψο θαη απζφξκεηα.
Κοίταξε πποσεκτικά το ποςλάκι τηρ εικόναρ

«Μεηά ην ζάλαηό ηνπ, ηη πηζηεύεηο όηη έγηλε ην πιηθό από ην νπνίν ήηαλ θηηαγκέλν ην ζώκα ηνπ;»
ηε ζπλέρεηα, βαζηζκέλνη ζηηο ηδέεο πνπ δηαηχπσζαλ νη καζεηέο θηηάμακε κηα ζθηηζνγξαθία ελλνηψλ.

4.2.

Γεύηεξε Φάζε: Σπγθέληξσζε Γεδνκέλσλ - Δπεμεξγαζία Υιηθνύ

Οη εθπαηδεπφκελνη παξαηεξνχλ, ζπιιέγνπλ θαη αξρεηνζεηνχλ δεδνκέλα θαη πιεξνθνξίεο,
Γηαηππψλνπλ ππνζέζεηο, ζπγθξίλνπλ ηηο πιεξνθνξίεο κε φ,ηη είλαη ήδε απνδεθηφ θαη θάλνπλ
ζπλδέζεηο ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ κε ηε ρξεζηκφηεηα ζηελ επξχηεξε θνηλσλία.
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Η ζπιινγή ζηνηρείσλ βαζίζηεθε ζε ηξία πεηξάκαηα πνπ ζρεδίαζε θαη πξφηεηλε ε
εθπαηδεπηηθφο θαη αλέζεζε ηελ παξαηήξεζε ηεο εμέιημεο ελφο πεηξάκαηνο ζε θάζε νκάδα
παηδηψλ. πλνιηθά ζπγθξνηήζεθαλ ηξεηο νκάδεο κε ην αθφινπζν παηρλίδη πνπ νλνκάδεηαη
ςεθηδσηφ θαη απνηειεί ηερληθή ηπραίαο ζπγθξφηεζεο νκάδαο. Κφςακε εηθφλεο κπαλάλαο,
κήινπ θαη κνχξσλ ζε ηφζα θνκκάηηα ηελ θαζεκία φζα είλαη ηα κέιε ηεο νκάδαο, δειαδή
ηξία. Κάζε καζεηήο πήξε έλα θνκκάηη ηεο εηθφλαο ζηα ηπθιά. Οη καζεηέο ηαίξηαμαλ ηα
θνκκάηηα κεηαμχ ηνπο θαη βξήθαλ ν έλαο ηνλ άιιν, γηα λα ζπκπιεξσζεί ε εηθφλα. Έηζη νη
νκάδεο ζπγθξνηήζεθαλ κε ηπραίν ηξφπν θαη πήξαλ ην φλνκα ηνπο απφ ην θξνχην πνπ
απεηθνλίδνληαλ ζηελ εηθφλα. Δπίζεο, ζρεδηάζηεθε έλα πείξακα γηα φιε ηελ ηάμε, φπνπ ε
επηινγή πιηθψλ έγηλε θαη απφ ηα παηδηά.
Τιηθά θαη εμνπιηζκφο (Nasa:Astro-Venture: Biology Educator Guide, 2016)
Πεξηειάκβαλαλ ηα αθφινπζα γηα θάζε νκάδα :
- Έλα εκεξνιφγην
- δχν ζθξαγηζκέλεο πιαζηηθέο ζαθνχιεο πνπ μαλαθιείλνπλ
- ζηπιφ γηα επηζήκαλζε ζηηο ηζάληεο
- 2 θνκκάηηα απφ θάπνην είδνο ηξνθήο (πξνηείλνπκε θξνχηα ή ιαραληθά, φπσο ην κήιν,
κνχξα θαη κπαλάλα απνθινησκέλα ζε κηθξά θνκκάηηα )
- απνμεξακέλα θξνχηα ρσξίο ζπληεξεηηθά (ρξεζηκνπνηήζακε κπαλάλα πνπ απνμεξάλακε
ζην θνχξλν)
- Άιια πιηθά ζα εμαξηεζεί απφ ην πείξακα πνπ ζα ζρεδηάζνπλ νη καζεηέο π.ρ. πιαζηηθφ
πιηθφ, πεηξαδάθηα θηι
- ςπγείν
Πεηξάκαηα
Σα πεηξάκαηα ήηαλ ηα αθφινπζα:
Πείξακα 1: Δπίδξαζε ηεο ζεξκνθξαζίαο: Σνπνζεηήζηε απφ κηζφ θνκκάηη ηνπ ίδηνπ κήινπ ζε
δχν ζαθνχιεο. θξαγίζηε ηηο δχν επαλαθιεηφκελεο ζαθνχιεο. Σνπνζεηήζηε κία ζαθνχια ζην
ςπγείν. Σνπνζεηήζηε ηε δεχηεξε ζαθνχια ζε κηα πεξηνρή πνπ παξακέλεη ζε ζεξκνθξαζία
δσκαηίνπ.
Πείξακα 2: Δπίδξαζε ηεο δηαζεζηκόηεηαο ηνπ αέξα: Σνπνζεηήζηε ηε κηζή πνζφηεηα κηαο
ζπζθεπαζίαο κνχξσλ ζε έλα θαιά ζθξαγηζκέλν βαδάθη. Γηα λα ην πεηχρεηε βξάζεηε γηα ιίγν
ην θαπάθη ηνπ, πξηλ ην βηδψζεηε ζην βαδάθη. Δθζέζηε ηελ ππφινηπε πνζφηεηα κνχξσλ ηεο
ζπζθεπαζίαο ζηνλ αέξα γηα κηα παξαηεηακέλε ρξνληθή πεξίνδν. Αθήζηε ηα ζε ζεξκνθξαζία
δσκαηίνπ.
Πείξακα 3: Δπίδξαζε ηνπ λεξνύ: Αθπδαηψζηε εληειψο (κε απνμήξαλζε ζε θνχξλν γηα δχν
ψξεο ζηνπο 100 βαζκνχο Κειζίνπ) κηζφ θνκκάηη κηαο κπαλάλαο, αθνχ βγάιεηε ηε θινχδα
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θαη ηελ θφςεηε ζε ιεπηέο ξνδέιεο. ηε ζπλέρεηα, ηνπνζεηήζηε ην ζε κηα πιαζηηθή ζαθνχια
πνπ μαλαθιείλεη. Σνπνζεηήζηε ην δεχηεξν κηζφ θνκκάηη ηεο απνθινησκέλεο θαη
ιεπηνθνκκέλεο ζε ξνδέιεο θξέζθηαο κπαλάλαο - πνπ δελ έρεη αθπδαησζεί - ζε κία πιαζηηθή
ζαθνχια πνπ μαλαθιείλεη. θξαγίζηε ηηο δχν ζαθνχιεο θαη αθήζηε ηηο ζε δεζηφ κέξνο.
Δμεγήζακε ζηνπο καζεηέο φηη ζα εξγάδνληαη ζε ηξηάδεο, ζα θαηαγξάθνπλ ηηο παξαηεξήζεηο
ηνπο, θαη ζα εμεγήζνπλ ηα απνηειέζκαηα θαη ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπο πξνθνξηθά. Δπίζεο, φηη
ζα κπνξνχλ λα ηξαβήμνπλ θαη θσηνγξαθίεο πξηλ ην πείξακα ηεο νκάδαο ηνπο θαη κεηά.
Παξαηεξήζεηο ζα θάλνπλ θάζε δχν κέξεο. Παξάιιεια κηα ηζάληα γηα φιε ηελ ηάμε κε πιηθά
πνπ επέιεμαλ νη καζεηέο, ζα παξακείλεη εθηφο ςπγείνπ.
Σέινο, ηνπο επηζεκάλακε φηη φηαλ νη επηζηήκνλεο δηεμάγνπλ έλα πείξακα θξαηνχλ φιεο ηηο
κεηαβιεηέο ζηαζεξέο, εθηφο απφ ηε κεηαβιεηή ηεο νπνίαο ηελ επίδξαζε κειεηνχλ. Απηφ ζα
πξνζπαζήζνπκε λα θάλνπκε θαη εκείο θαη δηαπξαγκαηεπηήθακε θαηά πφζν ζεσξνχλ νη
καζεηέο φηη ηα πεηξάκαηα πνπ ζρεδηάζακε είλαη αμηφπηζηα.
ηε ζπλέρεηα, πεξάζακε ηηο ζαθνχιεο θάζε νκάδαο ζε θάζε καζεηή γηα λα ηηο παξαηεξήζνπλ
πην πξνζεθηηθά. Θέζακε ηηο παξαθάησ εξσηήζεηο θαη αθήζακε ηνπο καζεηέο λα δηαηππψζνπλ
ππνζέζεηο γηα ηελ έθβαζε θάζε πεηξάκαηνο ηηο νπνίεο θαη θαηέγξαςαλ. Γηα παξάδεηγκα:
• Δξψηεζε: Τη λνκίδεηε όηη ζα ζπκβεί κε ηα πιηθά ζε απηήλ ηελ ηζάληα;
• Δξψηεζε: Πηζηεύεηε όηη όια ηα πιηθά ζηηο ηζάληεο ζα ζαπίζνπλ ην ίδην γξήγνξα; Δμεγήζηε
ηελ απάληεζή ζαο.
• Δξψηεζε: Δίζηε ζίγνπξνη όηη θάπνηνο άιινο παξάγνληαο δελ ζα επεξεάζεη ην ζάπηζκα ή
κνύριηαζκα (εθθξάζεηο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ηα ίδηα ηα παηδηά γηα ηελ απνηθνδόκεζε);
Δπίζεο, βνεζάκε ηνπο καζεηέο λα δηαηππψζνπλ ηηο γλψζεηο πνπ έρνπλ γχξσ απφ ην
θαηλφκελν ηεο απνηθνδφκεζεο απφ ηηο εκπεηξίεο ηνπο κε εξσηήζεηο, φπσο:
Γηαηί βάδνπκε ηξόθηκα ζην ςπγείν;
Γηαηί απνμεξαίλνπκε ηξόθηκα, γηα παξάδεηγκα πνην ηξόθηκν δηαηεξείηαη πεξηζζόηεξν
νη ζηαθίδεο ή ηα θξέζθα ζηαθύιηα;
Σηηο θνλζέξβεο ηα ηξόθηκα είλαη αεξνζηεγώο θιεηζκέλα, ηη ζεκαίλεη απηό θαη ζε ηη
ρξεζηκεύεη λα θνλζεξβνπνηνύκε ηα ηξόθηκα;
Τα πεηξαδάθηα είλαη έκβην ή άβην πιηθό; Σαπίδνπλ;
Τν πιαζηηθό είλαη θπζηθό πιηθό ή ην θηηάρλεη ν άλζξσπνο; Σαπίδεη ή κνπριηάδεη;
Τη πιηθά ζεσξείηε όηη ζαπίδνπλ κνπριηάδνπλ, όζα ήηαλ θάπνηε δσληαλά ή θαη ηα
άςπρα (πρ πέηξεο, πιαζηηθό θηι);
ηε ζπλέρεηα ηνπο ιέκε θάζε δχν κέξεο λα παξαηεξνχλ ην πείξακα ηεο νκάδαο ηνπο θαη ην
θάζε κέινο λα θαηαγξάθεη ηη παξαηεξεί ζην εηδηθά ζρεδηαζκέλν εκεξνιφγην.
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4.3.

Τξίηε Φάζε: Οξγάλσζε - Γηαηύπσζε Σπκπεξαζκάησλ

Οη εθπαηδεπφκελνη θαινχληαη λα νξγαλψζνπλ ηα δεδνκέλα, λα αλαθέξνπλ ηηο δηθέο ηνπο
εξκελείεο θαη επεμεγήζεηο θαη ζηε ζπλέρεηα, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ,
δηαηππψλνληαη νη θαλφλεο.
Σε δέθαηε κέξα ηνπ πεηξάκαηνο δεηάκε απφ ηα παηδηά λα αλαθέξνπλ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο
θαη λα δψζνπλ αξρηθά ηηο δηθέο ηνπο εμεγήζεηο γηα ην θαηλφκελν ηεο απνηθνδφκεζεο. Αξρηθά
ζπδεηάκε κε ηνπο καζεηέο ηηο παξαηεξήζεηο απφ ην πείξακά ηνπο. Γηα παξάδεηγκα:
• Δξψηεζε : Τη παξαηεξήζεηο θάλαηε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πεηξάκαηόο ζαο;
Απνδερφκαζηε φιεο ηηο ινγηθέο απαληήζεηο.
• Δξψηεζε: Τη πηζηεύεηε όηη πξνθάιεζε ην ζάπηζκα ησλ θξνύησλ; Αθήλνκε ηνπο καζεηέο λα
κνηξαζηνχλ ηηο απαληήζεηο ηνπο, αλάινγα κε ηα πεηξάκαηα, ηα πεξηζζφηεξα, αλ φρη φια,
πξέπεη ήδε λα έρνπλ πξνθαιέζεη ζήςε.
• Δξψηεζε: Δίλαη ε κνύρια έλα δσληαλό πξάγκα; Δμεγήζηε ηελ απάληεζή ζαο. Απνδερφκαζηε
φιεο ηηο ινγηθέο απαληήζεηο. Οη καζεηέο κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ φηη ε κνχρια δεη, αλ θαη ε
επηρεηξεκαηνινγία ηνπο κπνξεί λα κελ είλαη πνιχ ηζρπξή, αιιά κπνξνχλ λα παξαηεξήζνπλ
φηη ε κνχρια κεγαιψλεη – αλαπηχζζεηαη, ρξεηάδεηαη λεξφ, αέξα θαη θαηάιιειε ζεξκνθξαζία
θαη ίζσο θάπνηα παηδηά ζθεθηνχλ φηη είλαη θάηη δσληαλφ. Ρσηάκε ινηπφλ, ηνπο καζεηέο αλ
θαηάιιειε ζεξκνθξαζία, λεξφ, αέξα θαη ηελ ηδηφηεηα λα αλαπηχζζνληαη έρνπλ ηα έκςπρα ή
ηα άςπρα, φπσο κηα πέηξα γη παξάδεηγκα.
ηε ζπλέρεηα δεηάκε απφ ηνπο καζεηέο λα αλνίμνπλ ην βηβιίν ηεο Μειέηεο Πεξηβάιινληνο
ζηε ζειίδα 61 φπνπ γίλεηαη ε κφλε αλαθνξά ζε θάπνηνπο «κηθξνύο θπξίσο, νξγαληζκνύο, πνπ
βνεζνύλ ζηελ απνζύλζεζε ησλ θπηώλ θαη ησλ δώσλ». Καηφπηλ, ηνπο εμεγνχκε φηη ε κνχρια
είλαη έλα παξάδεηγκα ελφο ηέηνηνπ νξγαληζκνχ πνπ νλνκάδεηαη απνηθνδνκεηήο. Τπάξρνπλ
δχν θχξηνη ηχπνη απνηθνδνκεηψλ, νξηζκέλα βαθηήξηα θαη κχθεηεο. Η κνχρια είλαη έλα είδνο
κχθεηα. Σα καληηάξηα είλαη έλα άιιν είδνο κχθεηα πνπ κπνξεί λα είλαη πνιχ εμνηθεησκέλνη νη
καζεηέο. Αλ ζαο αξέζεη λα ηξψηε καληηάξηα ζηελ πίηζα ζαο, ηφηε ην θαγεηφ ζαο ζα
απνηειείηαη θαη απφ κχθεηεο. Αθφκε, νξηζκέλνη ηχπνη βαθηεξίσλ είλαη απνηθνδνκεηέο.
Πνιινί απφ εζάο έρεηε αθνχζεη γηα ηηο αζζέλεηεο πνπ πξνθαινχληαη απφ βαθηήξηα. Μεξηθνί
απφ εζάο κπνξεί λα είραηε πνλφιαηκν πνπ πξνθαιείηαη απφ βαθηήξηα, αιιά δελ πξνθαινχλ
φια ηα βαθηήξηα αζζέλεηεο. Μεξηθά βαθηήξηα είλαη ρξήζηκα. Οη απνηθνδνκεηέο είλαη έλα
παξάδεηγκα ελφο ηχπνπ βαθηεξίσλ πνπ είλαη ρξήζηκα. ηε ζπλέρεηα ζέηνπκε εξσηήζεηο ζηνπο
καζεηέο, φπσο:
• Δξψηεζε: Μπνξείηε λα δείηε ηα βαθηήξηα πνπ πξνθαινύλ αζζέλεηεο; Απάληεζε: Όρη, δελ
κπνξείηε λα δείηε ηα βαθηήξηα πνπ πξνθαινχλ αζζέλεηεο ρσξίο ηε ρξήζε ελφο κηθξνζθνπίνπ.
• Δξψηεζε: Μπνξνύζαηε λα δείηε ηε κνύρια, όηαλ είρε αξρίζεη λα αλαπηύζζεηαη θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ πεηξάκαηόο ζαο; Απάληεζε: Μπνξνχζακε λα δνχκε ηε κνχρια, φηαλ είρε
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αξρίζεη λα αλαπηχζζεηαη. Δμεγνχκε ζηνπο καζεηέο, φηη έβιεπαλ απνηθίεο ηεο κνχριαο.
Γεδνκέλνπ φηη νη πεξηζζφηεξνη κεκνλσκέλνη απνηθνδνκεηέο είλαη ηφζν κηθξνί, πνπ δελ
κπνξεί θαλείο λα ηνπο δεη ρσξίο ην κηθξνζθφπην. Χο απνηέιεζκα, έρνπκε ηελ ηάζε λα κελ
ηνπο παξαηεξνχκε θαη λα κε γλσξίδνπκε ηε ζεκαζία πνπ παίδνπλ. Η κνχρια θαη ηα
καληηάξηα είλαη νη κφλνη απνηθνδνκεηέο πνπ κπνξνχκε λα δνχκε, επεηδή είλαη πνιχ
κεγαιχηεξνη απφ ηα βαθηεξίδηα.
Μηα ζπρλή παξαλφεζε είλαη ε αθφινπζε: νη καζεηέο πηζηεχνπλ φηη νη λεθξνί νξγαληζκνί
απιά ζα δηαιπζνχλ ή ζα εμαθαληζηνχλ. Γελ έρνπλ ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη ην πιηθφ απφ ηνπο
λεθξνχο νξγαληζκνχο κεηαηξέπεηαη ζε άιια πιηθά ζην πεξηβάιινλ. Η ζπδήηεζε πνπ
αθνινπζεί ζα πξέπεη λα ζπκβάιεη ζηελ αληηκεηψπηζε απηήο ηεο παξαλφεζεο.
• Δξψηεζε: Όηαλ απνηθνδνκεηέο δηαζπνύλ ηα λεθξά θπηά θαη δώα, πσο λνκίδεηε όηη
αμηνπνηνύλ ην πιηθό ηνπο γηα λα δήζνπλ; Γηα ζθεθηείηε εζείο από πνύ βξίζθεηε ηα πιηθά γηα λα
ςειώζεηε θαη ηελ ελέξγεηα γηα λα ηξέρεηε, παίδεηε θηι.. Δπηηξέπνκε ζηνπο καζεηέο λα
κνηξαζηνχλ ηηο ηδέεο ηνπο. Πνιινί καζεηέο κπνξνχλ λα ζπκεζνχλ φηη ηα δψα ρξεζηκνπνηνχλ
ηελ ηξνθή γηα λα ηε ζπάζνπλ ζε απινχζηεξα δνκηθά πιηθά θαη λα πάξνπλ θαη ελέξγεηα. Χο
απνηέιεζκα, νη καζεηέο κπνξνχλ λα απαληήζνπλ φηη νη απνηθνδνκεηέο ζπάλε ην πιηθφ ηνπ
λεθξνχ νξγαληζκνχ γηα λα ηξαθνχλ δει. λα εμαζθαιίζνπλ πιηθά γηα λα ρηίζνπλ ην ζψκα
ηνπο θαη ελέξγεηα. Σα πιηθά απηά κπνξνχλ λα γίλνπλ κέξνο ηνπ νξγαληζκνχ ησλ
απνηθνδνκεηψλ ή ηα πιηθά κπνξνχλ λα ηα δηαζπάζνπλ ζε απινχζηεξεο νπζίεο πνπ ζα
απνβιεζνχλ ζην πεξηβάιινλ. Γηεπθξηλίδνπκε ζηα παηδηά φηη, ηα πιηθά πνπ νη απνηθνδνκεηέο
απειεπζεξψλνπλ ζην πεξηβάιινλ εκπινπηίδνπλ ην ρψκα θαη θάλνπλ ηε γε εχθνξε. Απηέο νη
νπζίεο ζα γίλνπλ κέξνο ησλ λέσλ θπηψλ πνπ κεγαιψλνπλ. Δμεγνχκε ζηα παηδηά φηη νη
δσληαλνί νξγαληζκνί απνηεινχληαη απφ πνιχπινθεο θαη κεγάιεο ελψζεηο - ζπζηαηηθά πνπ
δελ κπνξνχλ λα απνξξνθεζνχλ ζε απηή ηε κνξθή απφ ηα θπηά, αιιά πξέπεη λα δηαζπαζηνχλ
απφ ηνπο απνηθνδνκεηέο ζε κηθξφηεξεο θαη πην απιέο νπζίεο. Σέινο, ηνλίδνπκε ζηα παηδηά φηη
ε γε ηξνθνδνηείηαη ζπλερψο απφ ηνλ ήιην κε ελέξγεηα, ελψ ηα πιηθά ηα απαξαίηεηα γηα ηνπο
δσληαλνχο νξγαληζκνχο είλαη πεπεξαζκέλα.
• Δξψηεζε: Αθόκε, ξσηάκε ηα παηδηά αλ «πνιινί από εζάο έρεηε δεη έληνκα ή γαηνζθώιεθεο
θνληά ή ζε λεθξά θπηά θαη δώα» Γηαηί λνκίδεηε όηη ηα έληνκα θαη ζθνπιήθηα βξίζθνληαη θνληά
ή ζε λεθξά θπηά θαη ηα δώα; Δπηηξέπνκε ζηνπο καζεηέο λα κνηξαζηνχλ ηηο ηδέεο ηνπο, έηζη
κπνξεί λα απαληήζνπλ φηη ηα έληνκα θαη νη γεσζθψιεθεο ηξέθνληαη κε ή απνζπλζέηνπλ ην
λεθξφ θπηφ ή δψν. πκθσλνχκε κε ηελ παξαηήξεζε ησλ παηδηψλ σζηφζν, ηνλίδνπκε φηη ηα
έληνκα θαη νη γαηνζθψιεθεο δελ ζεσξνχληαη απνηθνδνκεηέο. Ο ιφγνο είλαη φηη ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα είλαη ηα βαθηήξηα ζηα ζηνκάρηα ηνπο, πνπ ελεξγνχλ σο απνηθνδνκεηέο θαη
αλαθπθιψλνπλ ηα λεθξά πιηθά ζε νπζίεο πνπ ρξεηάδνληαη ηα θπηά λα επηβηψζνπλ.
• Δξψηεζε: Σε πνηά θαηεγνξία ησλ έκβησλ όλησλ λνκίδεηε όηη ζα θαηαηάζζακε ηα έληνκα θαη
ηα ζθνπιήθηα (παξαγσγνύο ή θαηαλαισηέο); Οη καζεηέο έρνπλ κειεηήζεη ηνπο παξαγσγνχο
θαη ηνπο θαηαλαισηέο. Θα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα ππνζηεξίμνπλ φηη ηα έληνκα θαη νη
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γαηνζθψιεθεο είλαη θαηαλαισηέο κε βάζε ην γεγνλφο φηη δελ κπνξνχλ λα θάλνπλ ηε δηθή
ηνπο ηξνθή θαη επίζεο δελ είλαη απνηθνδνκεηέο.
4.4. Τέηαξηε Φάζε: Αλάιπζε Δξεπλεηηθήο Γηαδηθαζίαο-Δθαξκνγή
Αλαιχεηαη ε εξεπλεηηθή ζηξαηεγηθή πνπ αθνινχζεζαλ νη εθπαηδεπφκελνη, γίλεηαη
πξνζπάζεηα γηα αλάπηπμε απνηειεζκαηηθφηεξσλ εξεπλεηηθψλ ζηξαηεγηθψλ θαη πινπνηείηαη
αληίζηνηρε εθαξκνγή.
• Δξψηεζε: Γηαηί ην λεξό επεξεάδεη απνζύλζεζε; Απάληεζε: Τπάξρνπλ ηα βαθηήξηα θαη νη
κχθεηεο ζην λεξφ. Οη νξγαληζκνί πνπ θάλνπλ ηελ απνζχλζεζε ρξεηάδνληαη λεξφ γηα λα
δήζνπλ.
• Δξψηεζε: Γηαηί ε ζεξκνθξαζία επεξεάδεη ηελ απνζύλζεζε; Απάληεζε: Η ζεξκνθξαζία
επεξεάδεη ηελ απνζχλζεζε, δηφηη απνηθνδνκεηέο ρξεηάδνληαη νξηζκέλε ζεξκνθξαζία γηα λα
δήζνπλ, θαη πνιιέο βηνινγηθέο αληηδξάζεηο ζα επηηαρχλνληαη ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο θαη ζα
επηβξαδχλνληαη ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο.
• Δξψηεζε: Γηαηί λνκίδεηο όηη βάδνπκε ηα ηξόθηκα ζηα ςπγεία; Απάληεζε: ηνπνζεηνχκε ηα
ηξφθηκα ζην ςπγείν, δηφηη ε δξνζεξή ζεξκνθξαζία επηβξαδχλεη ηελ αλάπηπμε ησλ
απνηθνδνκεηψλ, φπσο ε κνχρια.
• Δξψηεζε: Αλ δε ζπλέβαηλε απηό ην θαηλόκελν ηεο απνηθνδόκεζεο ηη ζα ζπλέβαηλε ζηε γε
θαηά ηε γλώκε ζνπ; Σνπο δεηάκε λα απαληήζνπλ γξαπηά.
4.5.

Πέκπηε Φάζε: Αλαθεθαιαίσζε

ηε ζπλέρεηα πξνβάινπκε δχν βίληεν ζηα παηδηά πνπ ζπλνςίδνπλ φζα κάζακε:
https://www.youtube.com/watch?v=uB61rfeeAsM
https://www.youtube.com/watch?v=ShGF5mkFbzU
Σέινο, δεηάκε απφ ηα παηδηά λα βξνπλ ζην δηαδίθηπν πιεξνθνξίεο, βίληεν, εηθφλεο θηι γηα
ηνπο απνηθνδνκεηέο θαη λα ηα ζπλζέζνπλ σο νκαδηθή εξγαζία θαη λα ηα παξνπζηάζνπλ ζηελ
ηάμε κε φπνην ηξφπν επηζπκνχλ. Σα παηδηά απνθάζηζαλ λα θηηάμνπλ, δειαδή κηα ζρνιηθή
ηαηλία, φπνπ ζα παξαζέηνπλ φζα έκαζαλ γηα ηελ απνηθνδφκεζε. Η ζρνιηθή ηαηλία είλαη ζηνλ
ζχλδεζκν https://www.youtube.com/watch?v=UDNfXlFn1Qk .
4.6. Έθηε Φάζε: Αμηνιόγεζε
Μέζα απφ ηερληθέο απηναμηνιφγεζεο θαη εηεξναμηνιφγεζεο, νη εθπαηδεπφκελνη
αλαζηνράδνληαη θαη επαλαηξνθνδνηνχληαη ζηελ φιε δηαδηθαζία (Bloom, B. S. & Krathuohl,
D. R., 1986). Παξάιιεια, αμηνπνηνχληαη θαη φπνηεο ηερληθέο αμηνιφγεζεο θξίλνληαη
ειίδα 202 απφ 215

Δπηζηεκνληθφ Δθπαηδεπηηθφ Πεξηνδηθφ ―eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο‖
Σφκνο 6, Σεχρνο 2, 2018 © eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο ISSN: 2241-4576

θαηάιιειεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί, φπσο: θσηνγξαθίεο ησλ παηδηψλ
απφ ηα πεηξάκαηα, ζρεηηθά «θχιια εξγαζίαο» π.ρ. εκεξνιφγην, παξαηεξήζεηο δηθέο καο πνπ
δείρλνπλ φηη ηα παηδηά θαηαλφεζαλ ηηο έλλνηεο πνπ ζέιακε λα πεξάζνπκε, ην βίληεν φπνπ
θαίλνληαη νη ζθέςεηο ησλ παηδηψλ θαη ε πξφνδνο γηα ηελ ελλνηνινγηθή αιιαγή. Σέινο, ε
ζρνιηθή ηαηλία πνπ έθηηαμαλ ηα παηδηά απηνζρεδηάδνληαο απνηειεί πιηθφ γηα ηελ αμηνιφγεζε
ηεο θαηαλφεζεο ηεο έλλνηαο ηεο απνηθνδφκεζεο.

5.

Απνηειέζκαηα
5.1. Σηνηρεία γηα ηηο πξόηεξεο αληηιήςεηο ησλ καζεηώλ γηα ηελ έλλνηα ηεο
απνηθνδόκεζεο (γξαπηή έθθξαζε)

Οη αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ ηνπ δείγκαηνο γηα ηελ απνηθνδφκεζε δηαθξίλνληαη ζε δπν
επξχηεξεο θαηεγνξίεο: ζηελ πξψηε αλήθνπλ ηα παηδηά πνπ πηζηεχνπλ φηη ην πιηθφ
εμαθαλίδεηαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, ίζσο θαη απφ ηελ δξάζε θπζηθψλ παξαγφλησλ (π.ρ.
ήιηνο, αέξαο), ελψ ζηε δεχηεξε ηα παηδηά πνπ ζεσξνχλ φηη έλα κέξνο ηνπ πιηθνχ δηαηεξείηαη
θαζψο γίλεηαη ηξνθή γηα νξγαληζκνχο θαη κηθξννξγαληζκνχο/ ή κεηαηξέπεηαη ζε κχθεηεο/ ή
γίλεηαη ιίπαζκα/ ή ρψκα κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. Απνηέιεζκα παξφκνην κε απηά ησλ
εξεπλψλ πνπ παξαηίζεληαη ζηελ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο. Σέινο, έλα παηδί εθηηκά φηη
απαηηείηαη δηαθνξεηηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα γηα λα απνηθνδνκεζνχλ δηάθνξα πξάγκαηα π.ρ.
«όζν πην κεγάιν είλαη ην δών ρξεηάδεηαη πεξηζζόηεξν ρξόλν», φπσο δηαπηζηψζεθε θαη ζηελ
έξεπλα ησλ Hogan & Fisherkeller (1996).
Πξάγκαηη, ηα παηδηά αξρηθά ζεσξνχλ φηη ην πιηθφ ηνπ λεθξνχ νξγαληζκνχ:
i.
εμαθαλίδεηαη κε ηελ επίδξαζε ησλ θιηκαηνινγηθψλ ζπλζεθψλ ή γηαηί έηζη ζπκβαίλεη,
γηα παξάδεηγκα: «ην ζώκα ηνπ πνπιηνύ μεξαίλεηαη από ηνλ ήιην θαη κεηά κέλεη κόλν ην
θόθθαιν ηνπ θαη ην θξέαο ηνπ ην παίξλεη ν αέξαο» ή «ην πνπιί όηαλ πεζάλεη κεηά από ιίγεο
κέξεο ιηώλεη ην δέξκα ηνπ θαη θαίλνληαη κόλν ηα θόθθαια ηνπ» ή «αλ έλα πνπιάθη πεζάλεη ην
πιηθό από ην νπνίν είλαη θηηαγκέλν ην ζώκα ηνπ ζηγά - ζηγά ιηώλεη θαη εμαθαλίδεηαη» ή «όηαλ
ην πνπιάθη πεζάλεη όζν πάεη ν θαηξόο καδάεη. Τν δέξκα ηνπ ιηώλεη θαη κέλνπλ κόλν ηα
θόθθαια ηνπ»
ii.
ην λεθξφ δψν δηαηεξείηαη κεξηθψο δειαδή θαη ιηψλεη θαη ην ηξψλε δψα, αξπαθηηθά
πνπιηά, έληνκα θηι, γηα παξάδεηγκα: «όηαλ ην πνπιάθη πέζαλε κεηά από ιίγν θαηξό ην ζώκα
ηνπ εμαηκίζηεθε θαη έκεηλαλ κόλν ηα θόθθαια θαη κεξηθά θηεξά. Έηζη γίλεηαη κε όια ηα δώα
πνπ έρνπλ θόθθαια, αιιά εγώ πηζηεύσ όηη όζν πην κεγάιν είλαη ην δών ρξεηάδεηαη πεξηζζόηεξν
ρξόλν. Μπνξεί θαη λα έθαγαλ ην θξέαο ηνπ ηα πην κεγάια δώα» ή «Τν πνπιάθη πνπ έρεη
ςνθήζεη ιηώλεη ζηγά – ζηγά ην δέξκα ηνπ, βγαίλνπλ ηα πνύπνπια ηνπ θαη έξρνληαη θάπνηα
δνπδνύληα θαη ηξώλε ηα έληεξά ηνπ θαη ζηγά - ζηγά γεκίδεη κε δνπδνύληα θαη αξγόηεξα ηνπ
κέλνπλ κόλν ηα θόθθαια» ή «ην πνπιάθη απηό ήηαλ θηηαγκέλν από νζηά όηαλ είρε ηα θηεξά θαη
ηα πνύπνπια. Τν ζώκα ηνπ έιησζε ζηα πεξίπνπ ηξία ρξόληα κεηά ην ζάλαην ηνπ. Δπίζεο, ζα
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βξσκάεη κεηά ην ζάλαην ηνπ. Μπνξεί λα ην έθαγαλ θάπνηα πνπιηά όπσο, γππαεηόο, γεξάθηα
θαη δηάθνξα άιια». Σέινο, έλα παηδί ηζρπξίδεηαη φηη ην λεθξφ πνπιάθη κεξηθψο ζα γίλεη ρψκα
ρσξίο πεξαηηέξσ εμεγήζεηο: «ην πνπιάθη κεηά ην ζάλαην ηνπ ζηγά – ζηγά έραζε ηα θηεξά ηνπ
θαη κεηά από θαηξό ην δέξκα θαη ην θξέαο ηνπ έγηλαλ ρώκα».
5.2. Σηνηρεία από ηηο πξνβιέςεηο – ηδέεο ησλ καζεηώλ γηα ηελ έθβαζε ησλ
πεηξακάησλ (απνδειηίσζε βίληεν)
Οη καζεηέο γηα λα πεξηγξάςνπλ ηελ δηαδηθαζία ηεο απνηθνδφκεζεο ρξεζηκνπνίεζαλ αξρηθά
ιέμεηο, φπσο: «ιηψλεη», «ζαπίδεη» θαη «κνπριηάδεη» πνπ θαηαγξάςακε ζηνλ πίλαθα.
Καηαγξάθεθε φηη ελψ ηα παηδηά κε βάζε ηελ εκπεηξηθνβησκαηηθή ηνπο γλψζε πξνβιέπνπλ
ζσζηά ηελ έθβαζε ησλ πεηξακάησλ, εμαθνινπζνχλ σζηφζν λα ζεσξνχλ φηη ε δηαδηθαζία ηεο
απνηθνδφκεζεο «απιά ζπκβαίλεη» ρσξίο ηε κεζνιάβεζε νπνηαζδήπνηε αηηηαηήο ελέξγεηαο.
Αλ θαη ε απνηθνδφκεζε εθιακβάλεηαη σο αλαπφθεπθηε δηαδηθαζία, ιακβάλεη ρψξα απιά σο
απνηέιεζκα ηνπ ρξφλνπ, γηα άιιε κηα θνξά δελ πεξηιακβάλεη θαλέλα άιιν νξγαληζκφ.
Χζηφζν, ηα παηδηά κε αθνξκή ην πείξακα πνπ ζρεδίαζε φιε ε ηάμε κε δηάθνξα βηνηηθά θαη
αβηνηηθά πιηθά εθηίκεζαλ γηα πξψηε θνξά φηη «κόλν όζα ήηαλ δσληαλά ζαπίδνπλ», «ηα άςπρα
δελ ζαπίδνπλ» ζε αληίζεζε κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ησλ Hogan & Fisherkeller
(1996).
Δπίζεο, γηα λα εηζάγνπκε ηα παηδηά ζηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία αμηνπνηήζακε απφςεηο ηνπο,
φπσο: «ν ήιηνο» δειαδή ε ζεξκνθξαζία, «ε βξνρή» δειαδή ε πγξαζία θαη «ν αέξαο»
ζπκβάιινπλ κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ ζην «ζάπηζκα».
Γηα ηελ επίδξαζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζρεδηάζακε ην πείξακα ηνπ κήινπ (εληφο θαη εθηφο
ςπγείνπ ην ήκηζπ ηνπ ίδηνπ κήινπ απνθινησκέλν θαη θνκκέλν ζε θπβάθηα). Οη πξνβιέςεηο
πνπ έθαλαλ ζε ζρεηηθή εξψηεζε ηεο εθπαηδεπηηθνχ ηα παηδηά (γηαηί βάδνπκε ηξφθηκα ζην
ςπγείν;), κε ρξνληθή ζεηξά ήηαλ:
Γηα λα είλαη θξύα
Γηα λα δηαηεξεζνύλ
Να κε κνπριηάζνπλ
Σην ςπγείν κέλεη ην θαί όπσο είλαη θαη δε κνπριηάδεη
Τν ςπγείν είλαη πην θξύν θαη ηα ζπληεξεί θαιύηεξα ηα ηξόθηκα
Η ζεξκνθξαζία επεξεάδεη ην ζάπηζκα, κνύριηαζκα
Η κνύρια εκθαλίδεηαη ζην ηπξί, ζηα κήια, ζηηο ληνκάηεο θηι ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ
Μνπριηάδνπλ όζα πιηθά θάπνηε ήηαλ δσληαλά
Τν πείξακα είλαη αμηόπηζην αθνύ ην κήιν είλαη ην ίδην θνκκέλν ζηε κέζε θαη αιιάδεη
κόλν ε ζεξκνθξαζία.
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Γηα ηελ επίδξαζε αέξα ζρεδηάζακε ην πείξακα ηνπ κνχξνπ (κηζή πνζφηεηα εθηεζεηκέλε ζηνλ
αέξα, κηζή θιεηζκέλε αεξνζηεγψο ζρεδφλ ζε βαδάθη). Οη πξνβιέςεηο πνπ έθαλαλ ζε ζρεηηθή
εξψηεζε ηεο εθπαηδεπηηθνχ ηα παηδηά (γηαηί βάδνπκε ηξφθηκα ζε θνλζέξβεο αεξνζηεγψο
θιεηζκέλα;), κε ρξνληθή ζεηξά ήηαλ:
Αεξνζηεγώο ζεκαίλεη όηη έρεη αθαηξεζεί ν αέξαο
Χσξίο αέξα ηα ηξόθηκα δηαηεξνύληαη πεξηζζόηεξν
Σηνλ αέξα ζα κνπριηάζνπλ γξεγνξόηεξα ηα κνύξα
Τν πείξακα είλαη αμηόπηζην αθνύ ηα κνύξα είλαη από ην ίδην θεζεδάθη θαη αιιάδεη κόλν
ε έθζεζε ηνπο ζηνλ αέξα.
Γηα ηελ επίδξαζε ηεο πγξαζίαο ζρεδηάζακε ην πείξακα ηεο κπαλάλαο (θξέζθηα θαη
αθπδαησκέλε). Οη πξνβιέςεηο πνπ έθαλαλ ζε ζρεηηθή εξψηεζε ηεο εθπαηδεπηηθνχ ηα παηδηά
(γηαηί μεξαίλνκε ηξφθηκα π.ρ. μπλφρνληξνο, ζχθα, ζηαθίδεο θηι, ηη αθαηξνχκε απφ ην
ηξφθηκν;), κε ρξνληθή ζεηξά ήηαλ:
Φεύγεη ε νπζία ηνπ
Γελ είλαη πηα καιαθό
Φεύγνπλ νη βηηακίλεο
Φεύγεη ην δνπκί ηνπ
Φεύγνπλ νη θπηηθέο ίλεο
Φεύγεη πδξαηκόο
Φεύγεη πγξό
Δμαηκίδεηαη ην λεξό ηνπ
Η μεξή κπαλάλα έραζε ην λεξό ηεο
Σαπίδεη πην εύθνια ε θξέζθηα κπαλάλα, ηα μεξακέλα θξνύηα δηαηεξνύληαη πεξηζζόηεξν
θαηξό.
ηελ ηζάληα πνπ βάιακε βηνδηαζπψκελα θαη κε πιηθά κε ηε ζπκβνιή ησλ καζεηψλ, νη
καζεηέο εθηίκεζαλ φηη:
Τν πεηξαδάθη είλαη άςπρν θαη δε ζα ζαπίζεη
Τα άςπρα δε ζαπίδνπλ
Τα θύιια δε ζαπίδνπλ ιέεη έλα παηδί
Θα ζαπίζνπλ (όια καδί ηνπ αληαπαληνύλ)
Τα θύιια ήηαλ θάπνηε δσληαλά θαη ζα ζαπίζνπλ
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Τν πιαζηηθό δε ζαπίδεη
Γελ ππάξρεη πιαζηηθό ζηε θύζε ην θηηάρλεη ν άλζξσπνο θαη δε ζαπίδεη
Μόλν όζα ήηαλ δσληαλά ζαπίδνπλ
Γε μέξνκε πσο ζπκβαίλεη απηό ην θαηλόκελν. Γελ έρνκε θακηά ηδέα.
ηελ εξψηεζε «ηη αιιαγέο πεξηκέλεηε λα παξαηεξήζνπκε ζηα θξνχηα κε ην πέξαζκα ηνπ
ρξφλνπ;», νη καζεηέο ππνζηήξημαλ:
Θα ραιάζνπλ
Θα κπξίδνπλ άζθεκα
Θα αιιάμνπλ ρξώκα
Θα αιιάμνπλ κνξθή
Θα βγάινπλ πξάζηλε κνύρια.
5.3. Σηνηρεία από ηηο παξαηεξήζεηο ησλ καζεηώλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ
πεηξακάησλ (γξαπηή έθθξαζε - πξνζσπηθά εκεξνιόγηα καζεηώλ)
Οη καζεηέο ηνπ δείγκαηνο ήηαλ εμνηθεησκέλνη κε ηελ απνζχλζεζε κηα θαη ρξεζηκνπνηνχζαλ
ιέμεηο φπσο ζήςε, κνπριηαζκέλνο γηα λα πεξηγξάςνπλ ηελ δηαδηθαζία πνπ είραλ
παξαηεξήζεη. Αθφκε, νη καζεηέο ππέδεημαλ φηη ην ζπλνιηθφ πνζφ ηνπ πιηθνχ ζα ραλφηαλ
ζηαδηαθά θαζψο ε απνζχλζεζε ζα πξνρσξνχζε π.ρ. «κίθξπλαλ» ή «ε δξνζεξή κπαλάλα θάζε
κέξα ρεηξνηεξεύεη, έρεη βγάιεη ηα δνπκηά ηεο» ή «έρεη ζαπίζεη πνιύ πεξηζζόηεξν». Αιιά
θαλέλαο καζεηήο δελ ππέδεημε φηη ε ζπλνιηθή πνζφηεηα ηνπ πιηθνχ ηειηθψο ζα κείλεη ε ίδηα
ζηε θχζε. Αθφκα, νη καζεηέο δελ κπνξνχζαλ λα εμεγήζνπλ πσο ε απνζχλζεζε ιάκβαλε
ρψξα.
Παξαηεξήζεηο ησλ κειψλ ηεο νκάδαο ηνπ Μήινπ:
«ηα κήια εθηόο ςπγείνπ αξρηθά καπξίδνπλ, κεηά ζαπίδνπλ θαη ηέινο είλαη κνπριηαζκέλα.
Σην ςπγείν ηα κήια είλαη θαλνληθά»
«ηα κήια ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ έρνπλ κπξίζεη θαη ζαπίζεη, ελώ ζην ςπγείν είλαη
λόζηηκα θαη δξνζεξά θαη πνιύ καιαθά»
«παξαηεξώ όηη ην κήιν πνπ είλαη ζην ςπγείν δελ έρεη πάζεη ηίπνηα, ελώ απηό ζηε
ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ είλαη κνπριηαζκέλν»
Παξαηεξήζεηο ησλ κειψλ ηεο νκάδαο ηεο Μπαλάλαο:
«ε μεξή κπαλάλα δελ έρεη πάζεη ηίπνηα γηαηί έρνπλ θύγεη ηα δνπκηά ηεο. Η δξνζεξή θάζε
κέξα ρεηξνηεξεύεη, έρεη βγάιεη ηα δνπκηά ηεο θαη έρεη κνπριηάζεη»
«ε δξνζεξή κπαλάλα έρεη ζαπίζεη πνιύ πεξηζζόηεξν, ελώ ε μεξή δελ έρεη πάζεη ηίπνηα»
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«ε μεξή δηαηεξείηαη, ε δξνζεξή κνπριηάδεη.
Παξαηεξήζεηο ηεο νκάδαο ηνπ Μνχξνπ:
«ηα κνύξα ζηνλ αέξα κίθξπλαλ, ζάπηζαλ, γέκηζαλ κνύρια, ελώ ρσξίο αέξα έβγαιαλ
κόλν δνπκί»
«κε αέξα κίθξπλαλ θαη ζάπηζαλ, ελώ ρσξίο αέξα έραζαλ κόλν ην δνπκί»
«ηα κνύξα ζηνλ αέξα είλαη κηθξόηεξα θαη κνπριηαζκέλα, ελώ απηά ζην βάδν έβγαιαλ
δνπκηά».
5.4. Σηνηρεία από ηηο ηδέεο – επεμεγήζεηο ησλ καζεηώλ γηα θαηλόκελν ηεο
απνηθνδόκεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο (απνδειηίσζε
εκηδνκεκέλεο ζπδήηεζεο εθπαηδεπηηθνύ - καζεηώλ κε βίληεν)
ηελ Σξίηε Φάζε ηεο δηδαζθαιίαο πνπ αθνξνχζε ζηελ νξγάλσζε θαη δηαηχπσζε
ζπκπεξαζκάησλ (10ε κέξα απφ ηελ έλαξμε ησλ πεηξακάησλ), νη εθπαηδεπφκελνη θαινχληαη
λα αλαθέξνπλ μαλά ηηο δηθέο ηνπο εξκελείεο θαη επεμεγήζεηο γα ην θαηλφκελν ηεο
απνηθνδφκεζεο θαη κε ηε θζίλνπζα θαζνδήγεζε ηεο εθπαηδεπηηθνχ, δηαηππψλνληαη νη
επηζηεκνληθέο εξκελείεο ηνπ θαηλνκέλνπ.
Δθπαηδεπηηθφο: Η κνύρια είλαη ίδηα από ηελ πξώηε κέξα;
Μαζεηέο: Όρη κέξα ηε κέξα επεθηείλνληαλ
Δθπαηδεπηηθφο: Τη ιέηε λα πξνθάιεζε ηελ αλάπηπμε ηεο κνύριαο;
Μαζεηέο: Η άζθεκε κπξσδηά.., έβγαιε ηα δνπκηά ηνπ θαη γη απηό ζάπηζε…, κπξίδεη ζαλ ξαθί
θαη ζάπηζε…
Δθπαηδεπηηθφο: Η κνύρια ζέιεη θαηάιιειε ζεξκνθξαζία, πγξαζία, αέξα θαη αλαπηύζζεηαη
ζπλερώο, ηη πηζηεύεηε ε κνύρια είλαη θάηη δσληαλό ή άςπρν;;;
Μαζεηέο: Η κνύρια πξέπεη λα είλαη δσληαλό γηαηί θάζε κέξα γίλεηαη θαη πεξηζζόηεξε… επεηδή
ζηγά - ζηγά αλαπηύζζεηαη πξέπεη λα έρεη δσή.
Η εθπαηδεπηηθφο ππνδεηθλχεη ζηα παηδηά λα δηαβάζνπλ ηελ αλαθνξά ζηνπο απνηθνδνκεηέο
απφ ην βηβιίν.
Μαζεηέο: Λέεη όηη είλαη θαη θάπνηνη κηθξνί νξγαληζκνί πνπ βνεζνύλ ζηελ απνζύλζεζε ησλ
θπηώλ θαη ησλ δώσλ θάηη ηέηνην πξέπεη λα είλαη ε κνύρια.
Η εθπαηδεπηηθφο ιέεη ζηα παηδηά φηη απνηθνδνκεηέο είλαη ηα βαθηήξηα θαη νη κχθεηεο. Δμεγεί
ζηα παηδηά φηη εθηφο απφ ηα καληηάξηα πνπ είλαη νξαηφο κχθεηαο, νη απνηθνδνκεηέο ζπλήζσο
δε θαίλνληαη κε γπκλφ κάηη. Η κνχρια είλαη απνηθία κπθήησλ.
Μαζεηέο: Κπξία εθηόο από θπηά θαη δώα ηξώκε θαη απνηθνδνκεηέο…. Τα καληηάξηα..
Δθπαηδεπηηθφο: Δμεγεί ηελ έλλνηα ηεο απνηθνδφκεζεο. Ση λα ζεκαίλεη απνηθνδφκεζε;
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Κάηη ελψλσ ή θάηη ζπάσ;
Μαζεηέο: Κάηη δηαζπώ…
Δθπαηδεπηηθφο: Δζείο πνπ βξίζθεηε ηα πιηθά θαη ηελ ελέξγεηα γηα λα ςειώζεηε θαη λα είζηε
δξαζηήξηνη;
Μαζεηέο: ζην θξέαο…, ζην θαγεηό…, ην θαί καο δίλεη ελέξγεηα… θαη πιηθά: γάια, γηανύξηη
θηι…, από ην θαγεηό παίξλνπκε βηηακίλεο θαη ελέξγεηα….
Δθπαηδεπηηθφο: Η κνύρια γηα λα αλαπηπρζεί δηαζπά λεθξά θπηά ή δώα. Τη είλαη απηά γηα ηε
κνύρια – απνηθνδνκεηέο;
Μαζεηέο: Δίλαη ην θαγεηό ηεο κνύριαο ε κπαλάλα θαη ηα κνύξα θηι…, αθνύ νη λεθξνί
νξγαληζκνί είλαη ε ηξνθή ησλ απνηθνδνκεηώλ, ζα παίξλνπλ από απηά ελέξγεηα θαη ύιε….
Δθπαηδεπηηθφο: Γηαθξίλεη ζηνλ πίλαθα ηνπο νξγαληζκνχο ζε θπηά – δψα – απνηθνδνκεηέο. Τη
ιέηε λα είλαη ηα ζθνπιήθηα, νη γύπεο θηι πνπ ιέγαηε αξρηθά όηη ζα θάλε ην λεθξό δών;
Μαζεηέο: Τα θπηά ιέγνληαη παξαγσγνί, ηα δώα θαηαλαισηέο. Τα ζθνπιήθηα, νη γύπεο είλαη
θαηαλαισηέο κάιινλ… Αθνύ δελ είλαη κηθξνζθνπηθνί απνηθνδνκεηέο, ζίγνπξα είλαη
θαηαλαισηέο….
Δθπαηδεπηηθφο: Πξάγκαηη ηα ζθνπιήθηα, νη γχπεο θηι έρνπλ ζην ζηνκάρη ηνπο απνηθνδνκεηέο
πνπ δηαζπνχλ ηα πιηθά ζε πην απιά ζπζηαηηθά…. Αθφκε κε ηελ απέθθξηζε απνξξίπηνπλ
πιηθά ζην πεξηβάιινλ, πνπ πάιη ηα δηαζπνχλ νη απνηθνδνκεηέο θαη θάλνπλ ην έδαθνο γφληκν,
δειαδή ην εκπινπηίδνπλ κε απιά ζπζηαηηθά πνπ είλαη απαξαίηεηα ζηα θπηά.
Δθπαηδεπηηθφο: Τη εξκελεία δίλεηαη ηώξα ζηα πεηξάκαηα πνπ θάλακε;;;
Μαζεηέο: Τν κήιν δε ραιάεη εύθνια ζην ςπγείν γηαηί νη απνηθνδνκεηέο δελ κπνξνύλ λα
αλαπαξαρζνύλ…, ζην θξύν νη απνηθνδνκεηέο δελ επηβηώλνπλ…
Μαζεηέο: Η απνηθνδόκεζε αξγεί ζην βαδάθη γηαηί νη πεξηζζόηεξνη νξγαληζκνί ρξεηάδνληαη
αέξα γηα λα δήζνπλ…. Γε δνπλ ρσξίο αέξα ζην βαδάθη νη απνηθνδνκεηέο…
Μαζεηέο: Η θξέζθηα κπαλάλα κνπριηάδεη πην γξήγνξα γηαηί ε κνύρια δειαδή νη
απνηθνδνκεηέο ρξεηάδνληαη πγξαζία γηα λα αλαπηπρζνύλ…
Μαζεηέο: Τν πεηξαδάθη θαη ην πιαζηηθό δε κνπριηάδνπλ γηαηί δελ ήηαλ δσληαλά… κόλν πιηθά
πνπ ππήξραλ ζηε θύζε θαη ήηαλ δσληαλά δηαζπνύλ νη απνηθνδνκεηέο..
Δθπαηδεπηηθφο: Πνην παξαηζνύθιη ζα δίλαηε ζηνπο απνηθνδνκεηέο;;; Τη δνπιεηά ζα έθαλαλ ζηε
γε;
Μαζεηέο: Θα ήηαλ ζθνππηδνθάγνη … Σθνππηδηάξεδεο ην ιέκε.
Δθπαηδεπηηθφο: Σαο αξέζεη ε έξεπλα; Θέιεηε λα είζηε επηζηήκνλεο;
Μαζεηέο: Ναη..Γηα λα πεηύρεη κηα έξεπλα θάζε θνξά πξέπεη λα αιιάδνπκε έλα πξάγκα.
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Απφ ηελ απνδειηίσζε ηεο εκηδνκεκέλεο ζπδήηεζεο εθπαηδεπηηθνχ - καζεηψλ θαηαγξάθεηαη
φηη αξρηθά νη καζεηέο εκκέλνπλ ζηελ άπνςε φηη ε απνηθνδφκεζε είλαη κηα ηπραία δηαδηθαζία
πνπ απιά ζπκβαίλεη π.ρ. ζάπηζε γηαηί «έρεη άζθεκε κπξσδηά.., έβγαιε ηα δνπκηά ηνπ θαη γη
απηό ζάπηζε…, κπξίδεη ζαλ ξαθί θαη ζάπηζε», ελψ κε ηε θζίλνπζα θαζνδήγεζε ηεο
εθπαηδεπηηθνχ νη καζεηέο θαηαιήγνπλ λα ππνδεηθλχνπλ ηνπο κηθξννξγαληζκνχο σο
ππεχζπλνπο ηεο απνηθνδφκεζεο π.ρ. «θάπνηνη κηθξνί νξγαληζκνί πνπ βνεζνύλ ζηελ
απνζύλζεζε ησλ θπηώλ θαη ησλ δώσλ θάηη ηέηνην πξέπεη λα είλαη ε κνύρια». Πξάγκαηη, νη
καζεηέο δελ ελζηεξλίδνληαη πηα ηελ άπνςε ηεο απνηθνδφκεζεο σο αλαπφθεπθηεο δηαδηθαζίαο
ε νπνία κε θάπνην ηξφπν θαη ιακβάλεη ρψξα απιά σο απνηέιεζκα ηνπ ρξφλνπ, αιιά φηη
ζπκκεηέρνπλ ζε απηή νξγαληζκνί π.ρ. «ε κνύρια πξέπεη λα είλαη δσληαλό γηαηί θάζε κέξα
γίλεηαη θαη πεξηζζόηεξε… επεηδή ζηγά - ζηγά αλαπηύζζεηαη πξέπεη λα έρεη δσή» θαη
ζπγθεθξηκέλα νξγαληζκνί πνπ «θάηη δηαζπνύλ» θαη νλνκάδνληαη απνηθνδνκεηέο «αθνύ νη
λεθξνί νξγαληζκνί είλαη ε ηξνθή ησλ απνηθνδνκεηώλ, ζα παίξλνπλ από απηά ελέξγεηα θαη
ύιε….». Αθφκε, νη απνηθνδνκεηέο εθηηκνχλ ηα παηδηά κε βάζε ηα πεηξάκαηα πνπ πινπνίεζαλ
φηη «ζην θξύν νη απνηθνδνκεηέο δελ επηβηώλνπλ…», «Γε δνπλ ρσξίο αέξα», «ρξεηάδνληαη
πγξαζία γηα λα αλαπηπρζνύλ…» θαη απνηεινχλ μερσξηζηφ θξίθν ηεο ηξνθηθήο αιπζίδαο «Τα
θπηά ιέγνληαη παξαγσγνί, ηα δώα θαηαλαισηέο. Τα ζθνπιήθηα, νη γύπεο είλαη θαηαλαισηέο
κάιινλ… Αθνύ δελ είλαη κηθξνζθνπηθνί απνηθνδνκεηέο, ζίγνπξα είλαη θαηαλαισηέο….».
5.5. Σηνηρεία γηα ηηο απόςεηο ησλ καζεηώλ ζρεηηθά κε ηε ρξεζηκόηεηα ησλ
απνηθνδνκεηώλ γηα ην νηθνζύζηεκα κεηά ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε
(εξσηεκαηνιόγην - γξαπηή έθθξαζε)
ην εξψηεκα «αλ δε ζπλέβαηλε ην θαηλφκελν ηεο απνηθνδφκεζεο ηη ζα γηλφηαλ ζηε γε θαηά
ηε γλψκε ζνπ;», νη καζεηέο απάληεζαλ:
«…δε ζα κνύριηαδαλ ηα θαγεηά, ηα θξνύηα θαη δε ζα δηαιύνληαλ αιιά ηα ζθνππίδηα ζα
έκελαλ ζηε γε θαη δε ζα κπνξνύζακε λα επραξηζηήζνκε ηνπο απνηθνδνκεηέο πνπ καο
πξνζθέξνπλ απηά πνπ καο πξνζθέξνπλ, όπσο λα θπηξώλνπλ μαλά ινπινύδηα. Καιό ζα ήηαλ λα
κελ ππάξρνπλ κηθξννξγαληζκνί, αιιά θάπνηεο θνξέο ηνπο ρξεηαδόκαζηε»
«Τα δώα θαη ηα θπηά όηαλ πέζαηλαλ, ζα έκελαλ πάλσ ζηε γε θαη ζα ήηαλ γηα πάληα ζην
ίδην ζεκείν. Η γε δε ζα γηλόηαλ γόληκε θαη ζην ηέινο νη άλζξσπνη δελ ζα κπνξνύζαλ λα
θπηέςνπλ θαη απηνί πνπ εμαξηώληαη από απηό ην επάγγεικα δε ζα κπνξνύζαλ λα δήζνπλ. Άξα
νη απνηθνδνκεηέο καο είλαη ρξήζηκνη»
«Χσξίο ηνπο απνηθνδνκεηέο δε ζα ππήξραλ ηα θπηά θαη ηα δώα, αθνύ ε γε δε ζα είρε
πάιη ηα απαξαίηεηα πιηθά»
«Τα θπηά δε ζα θύηξσλαλ αλ δελ ππήξραλ απνηθνδνκεηέο»
«Γε ζα δεκηνπξγνύληαλ πηα ινπινύδηα, θπηά θαη πνιιά άιια, πνπ ρξεηάδνληαη ην ρώκα,
ζπλεπώο νύηε ηα δώα πνπ ηξώλε ηα θπηά»
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«Αλ δελ ππήξραλ νη απνηθνδνκεηέο δε ζα ππήξραλ ηα ινπινύδηα θαη ηα θπηά, δε ζα
ππήξραλ ηξόθηκα θαη θξνύηα. Θα ππήξραλ κόλν ζθνππίδηα ζηε γε»
«Γε ζα κπνξνύζαλ λα κεγαιώζνπλ ηα θπηά, ελώ ηώξα κπνξνύλ θαη γηα απηό πξέπεη λα
ηνπο επραξηζηνύκε ηνπο απνηθνδνκεηέο γη απηά πνπ καο θάλνπλ. Αθόκα, ηα ζθνππίδηα ζα
έκελαλ ζηε γε θαη ζα βξσκνύζαλ»
«Η γλώκε κνπ είλαη όηη αλ δελ ππήξραλ νη απνηθνδνκεηέο ηα ινπινύδηα δε ζα έβγαηλαλ
θαη ηα ζθνππίδηα ζα έκελαλ γηα πάληα ζηε γε»
«Θα είρακε γεκίζεη κε ζθνππίδηα. Μόλν ζθνππίδηα θακηά δσή».
Οη καζεηέο ηνπ δείγκαηνο θαηέιεμαλ λα θαηαθηήζνπλ ηηο βαζηθέο έλλνηεο ηεο έξεπλαο πνπ
ήηαλ νη απνηθνδνκεηέο, δειαδή νη νξγαληζκνί πνπ αληηζηνηρνχλ θπξίσο ζηα βαθηήξηα θαη
ηνπο κχθεηεο πνπ παίξλνπλ ηελ απαηηνχκελε ελέξγεηα θαη νξγαληθή χιε απφ λεθξνχο
νξγαληζκνχο π.ρ. «Χσξίο ηνπο απνηθνδνκεηέο δε ζα ππήξραλ ηα θπηά θαη ηα δώα, αθνύ ε γε δε
ζα είρε πάιη ηα απαξαίηεηα πιηθά» θαη «Θα είρακε γεκίζεη κε ζθνππίδηα. Μόλν ζθνππίδηα
θακηά δσή».

Σπδήηεζε – Πξνηάζεηο
Απφ ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο πξνθχπηεη φηη αξρηθά νη καζεηέο ελζηεξλίδνληαη κηα ζεηξά απφ
ελαιιαθηηθέο αληηιήςεηο γηα ηελ απνηθνδφκεζε, νη νπνίεο δηαθξίλνληαη ζε δπν επξχηεξεο
θαηεγνξίεο: ζηελ πξψηε αλήθνπλ ηα παηδηά πνπ πηζηεχνπλ φηη ην πιηθφ εμαθαλίδεηαη κε ηελ
πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, ίζσο θαη απφ ηελ δξάζε θπζηθψλ παξαγφλησλ (π.ρ. ήιηνο), ελψ ζηε
δεχηεξε ηα παηδηά πνπ ζεσξνχλ φηη έλα κέξνο ηνπ πιηθνχ δηαηεξείηαη θαζψο γίλεηαη ηξνθή
γηα νξγαληζκνχο ή κεηαηξέπεηαη ζε ρψκα κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. Απνηειέζκαηα
ζχκθσλα θαη κε απηά άιισλ εξεπλψλ π.ρ. Smith & Anderson (1986), Sequiera & Freitas
(1986), Leach et al. (1996) θαη Hogan & Fisherkeller (1996) θηι.. Δληζρχεηαη έηζη ε άπνςε
φηη νη ηδέεο ή αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ κπνξνχλ λα νκαδνπνηεζνχλ, έρνπλ γεληθφηεηα θαη
δηαρξνληθή ηζρχ (Driver θ.ά., 1998).
Η δπζθνιία θαηαλφεζεο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο απνηθνδφκεζεο θαη ηεο έλλνηαο ηνπ
απνηθνδνκεηή απφ ηα παηδηά, κπνξεί λα απνδνζεί ζηνπο παξαθάησ παξάγνληεο:
Κπξηαξρία ηεο αηζζεηεξηαθήο αληίιεςεο: Οη κηθξννξγαληζκνί δελ είλαη άκεζα νξαηνί
θαη ηα παηδηά δελ έρνπλ εκπεηξίεο γηα ηελ χπαξμή ηνπο παξά κφλν πιεξνθνξίεο κε
απνηέιεζκα ζπρλά νη καζεηέο λα κελ ηνπο ιακβάλνπλ ππφςε (Driver et al., 1998).
Δπεξεάδνληαη απφ ηελ θνηλή ινγηθή. Η αληίιεςε ηεο έλλνηαο ησλ κηθξννξγαληζκψλ
δελ πεγάδεη απφ θαζεκεξηλέο εκπεηξίεο, αιιά απφ ηελ παξάδνζε, ηελ ηειεφξαζε, ηνπο
νδνληηάηξνπο θαη απφ πιεξνθνξίεο απφ ηα πξνγξάκκαηα αγσγήο πγείαο, ηελ θακπάληα
ελεκέξσζεο γηα ην AIDS, (Maxted, 1984, Simonneaux, 2000). πλήζσο νη πιεξνθνξίεο
απηέο νδεγνχλ ηα παηδηά ζην ζπκπέξαζκα φηη νη κηθξννξγαληζκνί, φπσο ηα βαθηήξηα είλαη
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επηβιαβήο γηα ηνλ άλζξσπν. Δπίζεο, ε θνηλή θνπιηνχξα φηη κεηά ην ζάλαην ην ζψκα
ράλεηαη, εληζρχεη ηε δηαηζζεηηθή αληίιεςε ησλ παηδηψλ.
ρνιηθά εγρεηξίδηα. Οη απνηθνδνκεηέο αλαθέξνληαη ζε κηα ζεηξά γηα πξψηε θνξά
ζηελ Γ΄ ηάμε (ζ.ζ. 61), ρσξίο λα θαηνλνκάδνληαη κε ζαθήλεηα, σο «κηθξνχο θπξίσο,
νξγαληζκνχο, πνπ βνεζνχλ ζηελ απνζχλζεζε ησλ θπηψλ θαη ησλ δψσλ» θαη ζπλδένληαη κε
ηελ ηξνθηθή αιπζίδα. ’ φιεο ηηο πξνεγνχκελεο ηάμεηο ε ηξνθηθή αιπζίδα παξνπζηάδεηαη κε
ηε κνξθή Φπηφ – θπηνθάγν – ζαξθνθάγν, κε απνηέιεζκα νη καζεηέο λα αγλννχλ φηη ε χιε
αλαθπθιψλεηαη κέζσ ησλ ηξνθηθψλ ζρέζεσλ θαη ζπλεπψο ηνλ ξφιν ησλ απνηθνδνκεηψλ. Η
ειιηπήο αλαθνξά ζηνπο απνηθνδνκεηέο ζπλερίδεηαη θαζ΄ φιε ηε βαζηθή εθπαίδεπζε κέρξη θαη
ην πέξαο ηνπ Γπκλαζίνπ.
Γξακκηθφο αηηηαθφο ζπιινγηζκφο. Η ζρέζε αηηίαο – απνηειέζκαηνο είλαη εζηηαζκέλε
πξνο κία θαηεχζπλζε θαη ηα παηδηά δπζθνιεχνληαη λα θαηαλνήζνπλ θπθιηθέο δηαδηθαζίεο,
φπσο ηελ αλαθχθισζε ηεο χιεο κέζσ ησλ ηξνθηθψλ ζρέζεσλ θαη ηελ δηαδηθαζία ηεο
απνηθνδφκεζεο. Οη δπζθνιίεο πνπ ζπλαληνχλ ηα παηδηά φηαλ πξνζπαζνχλ λα θαηαιάβνπλ
θπθιηθέο δηαδηθαζίεο, έρεη πξνθχςεη θαη απφ έξεπλα ηεο Αγγειίδνπ (1995), γηα ηνλ θχθιν ηνπ
λεξνχ.
Γπζθνιίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο αληηιήςεηο ησλ παηδηψλ γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο χιεο.
Οη καζεηέο φηαλ βιέπνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε ρεκηθή ή θπζηθή κεηαβνιή, φπνπ επηθξαηεί ε
θαλεξή εμαθάληζε θάπνηνπ ή θάπνησλ πιηθψλ, ηφηε είλαη απίζαλν λα ζεσξήζνπλ φηη ε κάδα
δηαηεξείηαη (Driver et al., 1998). Έηζη, είλαη πην εχθνιν λα πηζηέςνπλ φηη ην πιηθφ ηνπ
λεθξνχ νξγαληζκνχ απιά «δηαιχεηαη», «ιηψλεη» θαη εμαθαλίδεηαη παξά φηη δηαηεξείηαη.
Παξάιιεια, πξνθχπηεη απφ ηελ έξεπλα φηη ελψ νη καζεηέο απφ ηηο εκπεηξίεο ηνπο θαη κε ηε
θζίλνπζα θαζνδήγεζε ηεο εθπαηδεπηηθνχ, κέζσ θαηάιιεισλ εξσηήζεσλ, κπνξνχλ λα
θάλνπλ ζσζηέο πξνβιέςεηο γηα ηελ έθβαζε ησλ πεηξακάησλ θαη θάλνπλ αθξηβείο
παξαηεξήζεηο θαηά ηε δηεμαγσγή ηνπο, σζηφζν αδπλαηνχλ λα δψζνπλ επηζηεκνληθέο
εμεγήζεηο γηα ην θαηλφκελν ηεο απνηθνδφκεζεο. πλεπψο, ζα πξέπεη λα ιακβάλνπκε ππφςε
φηη ε αλάιπζε θαη ε επίιπζε επηζηεκνληθψλ δεηεκάησλ, πνπ απνηειεί βαζηθφ ζηφρν κηαο
πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο, απαηηεί απφ ηνλ καζεηή λα θαηαθηήζεη ηελ πην ζχλζεηε ηεξαξρηθά
«λνεηηθή δεμηφηεηα», ζχκθσλα κε ην ηαμηλνκηθφ ζχζηεκα ηνπ Gagné (Gagné, 1977). Ο
καζεηήο γηα λα θαηαλνήζεη θαη λα αλαδεηήζεη ιχζε ζ’ έλα επηζηεκνληθφ εξψηεκα, φπσο πνηα
είλαη ε δηαδηθαζία ηεο απνηθνδφκεζεο, πξέπεη λα αλαθαιέζεη βαζηθέο νηθνινγηθέο έλλνηεο
θαη αξρέο, πνπ δελ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εκπεηξηθή γλψζε ή ηελ απιή παξαηήξεζε ελφο
ζρνιηθνχ πεηξάκαηνο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ε δηδαθηηθή παξέκβαζε πξέπεη λα παξάζρεη ηηο
απαξαίηεηεο γλψζεηο γηα ηελ εξκελεία ησλ ζχλζεησλ θαηλνκέλσλ πνπ δηέπνπλ ην θπζηθφ
πεξηβάιινλ. Χο εθ ηνχηνπ, ε απνηθνδφκεζε ζα πξέπεη λα δηδάζθεηαη αλαιπηηθά ζηα παηδηά
θαη φρη κφλν κέζα απφ πεηξάκαηα γηαηί έρεη απνδεηρζεί αλαπνηειεζκαηηθή δηδαθηηθή
ζηξαηεγηθή απφ ζρεηηθέο έξεπλεο πνπ αθνξνχλ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα εμαγσγήο
επηζηεκνληθψλ ζπκπεξαζκάησλ απφ καζεηέο απνθιεηζηηθά κέζσ πεηξακαηηζκνχ π.ρ. (Smith
& Anderson, 1984; Barker & Carr., 1989; Siler et al., 2013). Χζηφζν, ε δηδαζθαιία δελ ζα
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πξέπεη λα είλαη κφλν κεηάδνζε γλψζεσλ, αιιά λα πεξηιακβάλεη θαη ην ζρεδηαζκφ έξγσλ πνπ
πξνσζνχλ ηε κάζεζε θαη έρνπλ αθεηεξία ηηο ηδέεο ησλ καζεηψλ (Duit, Treagust θαη Widodo,
2013).
Αθφκε, ε θαηαλφεζε ηεο δηαηήξεζεο ηεο χιεο κεηά απφ θπζηθή ή ρεκηθή κεηαηξνπή είλαη
βαζηθή γλψζε, γηα λα θαηαλνεζεί απφ ηνπο καζεηέο ε αλαθχθισζε ηεο χιεο κέζσ ησλ
ηξνθηθψλ ζρέζεσλ θαη ή δηαδηθαζία ηεο απνηθνδφκεζεο. Οη απνηθνδνκεηέο λα ζπλδένληαη
ζαθψο κε ηα ηξνθηθά πιέγκαηα ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα.
Δπίζεο, ηα ζηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ θαηαγξαθή ησλ αληηιήςεσλ ησλ καζεηψλ θαηά
ηε δηάξθεηα ηεο δηθήο καο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο απνηθνδφκεζεο, ζα
ιέγακε φηη εληζρχεη πεξηζζφηεξν ηηο ζέζεηο ηνπ di Sessa, (1993; 2013), πνπ ππνζηεξίδεη φηη ε
δηδαθηηθή παξέκβαζε πνπ είρε ζηφρν ηε γλσζηηθή ζχγθξνπζε δελ έρεη θάπνην λφεκα.
Αληίζεηα, νη καζεηέο ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ σο «αξρηηέθηνλεο» πνπ ζα πξέπεη λα
βνεζεζνχλ γηα λα ζπλζέζνπλ θαιχηεξα ηα απαξαίηεηα ―p- prims‖, ψζηε λα δνκήζνπλ
θαηάιιειεο εμεγήζεηο. Πξάγκαηη, ε φπνηα γλσζηηθή ζχγθξνπζε ζεκεηψζεθε θαηά ηε
δηάξθεηα ησλ πεηξακάησλ, φπνπ ηα πιηθά ησλ θξνχησλ αληί λα εμαθαλίδνληαη ή λα ηξψγνληαη
απφ έληνκα, απιά κεηαηξέπνληαλ ζε κνχρια πνπ νινέλα αλαπηχζζνληαλ, νη καζεηέο
ζπλήζσο ηελ εξκήλεπαλ κε πνιχ επηθαλεηαθφ ηξφπν απηήλ ηελ αζπλέπεηα κε ηηο πξφηεξεο
αληηιήςεηο ηνπο θαη δελ πξνέβαηλαλ ζε πην ξηδηθέο κνξθέο ελλνηνινγηθήο αιιαγήο, νη νπνίεο
είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ θαηαλφεζε πνιχπινθσλ επηζηεκνληθψλ ελλνηψλ (di Sessa, 1993;
2013). Αληηζέησο, ε ζηξαηεγηθή πνπ ζηεξίδεηαη πάλσ ζηηο ππάξρνπζεο απφςεηο ησλ παηδηψλ
θαη ζηαδηαθά επηρεηξείηαη πξνέθηαζή ηνπο πξνο ηελ επηζηεκνληθή ζθνπηά, απνδείρζεθε πην
επσθειήο.
Απφ ηα πνξίζκαηα ηεο έξεπλαο, κάιινλ επηβεβαηψζεθε ε άπνςε φηη ε θαζεκεξηλή, ε
εκπεηξηθνβησκαηηθή γλψζε ησλ καζεηψλ δελ απνηειεί εκπφδην γηα ηελ πνξεία πξνο ηελ
ελλνηνινγηθή αιιαγή, αιιά πηζαλφηεξα ην «φξγαλν» ζην νπνίν ζα βαζηζηεί ε δηδαζθαιία γηα
λα ηε ζπκπιεξψζνπλ θαη λα ηελ επεθηείλνπλ νη καζεηέο πξνο ηελ επηζηεκνληθά απνδεθηή
άπνςε. Σέινο, θαίλεηαη λα πξνθχπηεη φηη ε κεηαθνξά βαζηθψλ νηθνινγηθψλ γλψζεσλ ζην
πιαίζην ηεο θαζεκεξηλήο δσήο είλαη εθηθηή (Μπαγηάηε, 2012), ηφζν ζε αληίζεζε κε ηελ
πιεηνςεθία ησλ εξεπλεηηθψλ επξεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηε κεηαθνξά (Perkins & Salomon,
1992), φζν θαη ζε αληηδηαζηνιή κε ηελ άπνςε φηη ε νλνκαδφκελε απιντθή γλψζε, δε ζα
πξέπεη λα επειπηζηνχκε φηη ζα αληηθαηαζηαζεί απφ ηελ επηζηεκνληθή γλψζε (Caravita θαη
Hallden, 1994).
Η έξεπλα ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη έλαπζκα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πξνηεηλφκελεο
δηδαθηηθήο παξέκβαζεο ζε πιεζπζκφ κεγαιχηεξεο θιίκαθαο, νπφηε ηα επξήκαηα ζα
κπνξνχζαλ λα πνζνηηθνπνηεζνχλ θαη λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο θαη
εμαγσγήο πην γεληθεχζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ. Χζηφζν, ε πνηνηηθή αλάιπζε πνπ εθαξκφζηεθε
ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ελδείθλπηαη γηα πην ιεπηνκεξή κειέηε ηεο ζθέςεο ησλ καζεηψλ
ηνπ δείγκαηνο θαη γηα αλάδεημε ηεο θαηαιιειφηεηαο ηεο θνλζηξνπθηηβηζηηθήο πξνζέγγηζεο
ηεο κάζεζεο γηα ηελ ππέξβαζε ησλ εκπνδίσλ, ηα νπνία νη καζεηέο έρνπλ εθθξάζεη κε ηηο
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πξφηεξεο αληηιήςεηο ηνπο.
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