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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σημαντικοί ερευνητές στο χώρο της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών θεωρούν ότι τα
πειράματα είναι ένα οργανικό και αναπόσπαστο μέρος του μαθήματος της Φυσικής και ένα πολύ
ισχυρό εκπαιδευτικό εργαλείο στα χέρια κατάλληλα εκπαιδευμένων δασκάλων (Arons Α., 1991,
Χαλκιά Κρ., 2000:12).
Παράλληλα, διαπιστώνουμε ότι η σπουδαιότητα του πειράματος στη διδακτική πράξη δεν
αναφέρεται μόνο από τους σύγχρονους ερευνητές, αλλά είχε αναγνωριστεί από παλαιότερα. Ο
Edgeworths στο βιβλίο του Essays on Prαctical Education Johnson, London 1811 υποστηρίζει ότι οι
μαθητές νιώθουν μεγάλη ικανοποίηση όταν αποκτούν πειραματικά τη γνώση και ότι τα πειράματα
ταιριάζουν υπερβολικά στις ικανότητές τους. Δεν αγαπούν μόνο να βλέπουν, αλλά και να κάνουν
πειράματα (Κόκκοτας Π., 1998:145; Κόκκοτας Π. και Βλάχος Ι., 1999:21).
Πριν όμως επισημάνουμε την σημασία του πειράματος για τον μαθητή του Δημοτικού Σχολείου
πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι ο μαθητής, όταν έρχεται στο σχολείο, έχει ερμηνεύσει τον κόσμο
σύμφωνα με τις επιδράσεις που δέχεται από το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον του, με
αποτέλεσμα να έχει διαμορφώσει τις δικές του εναλλακτικές (ή προϋπάρχουσες) ιδέες. Πολλές
φορές οι ιδέες αυτές δεν συνδέονται καθόλου με την επιστημονική γνώση και ειδικά στο
αντικείμενο της Φυσικής είναι αρκετές φορές αντίθετες με αυτό που η ίδια επιστήμη ορίζει και
δέχεται.
Κατά συνέπεια, ο δάσκαλος έχει να αντιμετωπίσει αυτές τις ιδέες και να συντελέσει τη
γνωστική σύγκρουση, ώστε να επέλθει η εννοιολογική αλλαγή προς την επιστημονική γνώση.
Κυρίαρχο μέσο για να επιτευχθεί αυτό είναι το πείραμα (Κώτσης Κ., 2001β:236).
Με άλλα λόγια, κατά τη διαδικασία εκτέλεσης του πειράματος ο μαθητής διευκολύνεται να
τροποποιήσει ή να οικοδομήσει εκ νέου τις εναλλακτικές (ή προϋπάρχουσες) ιδέες του για έννοιες
της Φυσικής προς μια επιστημονική αντίληψη των εννοιών αυτών (Κώτσης Κ., 2001α:223). Ακόμη,
με το πείραμα ο μαθητής αναπτύσσει τεχνικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες στο σύγχρονο
άνθρωπο, όπως είναι η σωστή χρησιμοποίηση συσκευών, η κατανόηση και εκτέλεση οδηγιών,
ειδικές δεξιότητες των χεριών κλπ.(Βλάχος Ι. και Κόκκοτας Π., 2000).
Ταυτόχρονα, πρέπει να σημειώσουμε ότι το πείραμα έχει ιδιαίτερη αξία για τους μαθητές του
Δημοτικού Σχολείου διότι μέσα από τη διαδικασία του πειράματος οι μαθητές θα πάρουν
απαντήσεις για ερωτήματα που έχουν για φυσικά φαινόμενα της καθημερινής ζωής.
Όταν, λοιπόν, ο μαθητής εισέλθει στο Δημοτικό Σχολείο παύει να αντιμετωπίζει τα καθημερινά
φυσικά φαινόμενα τυχαία, αλλά καλείται με μεθοδικό τρόπο να παρατηρήσει και να καταγράψει
την εξέλιξη τους. Μαθαίνει να οργανώνει τις παρατηρήσεις του και να εκτελεί απλά πειράματα, που
πολλές φορές δεν διαφέρουν από τις καθημερινές δραστηριότητές του ως προς το περιεχόμενο αλλά
κυρίως ως προς την μεθοδολογία. Για παράδειγμα, όταν καλείται να πειραματιστεί βράζοντας νερό
δεν κάνει τίποτα διαφορετικό ως προς το περιεχόμενο της εργασίας απ’ όταν βράζει νερό για την
εξυπηρέτηση των δικών του αναγκών. Αυτό που διαφέρει είναι ο στόχος της πράξης και ειδικότερα
στο συγκεκριμένο παράδειγμα βράζει νερό παρατηρώντας κριτικά, για να μετρήσει την
θερμοκρασία βρασμού, να παρατηρήσει τις φυσαλίδες που δημιουργούνται κ.α.
Είναι ξεκάθαρη, λοιπόν, η αξία του πειράματος στη διδασκαλία της Φυσικής στο Δημοτικό
Σχολείο και γι’ αυτό το λόγο συναντούμε το πείραμα στα σχολικά εγχειρίδια Φυσικής της Ε΄ και
ΣΤ΄ τάξης.
Όσον αφορά τα σχολικά εγχειρίδια Φυσικής είναι αναγκαίο να τονίσουμε ότι τα εγχειρίδια
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«Ερευνώ το Φυσικό Κόσμο» των τάξεων Ε΄ και ΣΤ΄ διδάσκονταν στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης, βάσει και του αντίστοιχου Αναλυτικού Προγράμματος, από το 1983. Το σχολικό έτος
2001 – 2002 αυτά τα σχολικά εγχειρίδια αντικαταστάθηκαν. Έτσι, με βάση το Αναλυτικό
Πρόγραμμα των Φυσικών Επιστημών του 1999 (το οποίο το 2001 μετεξελίχθηκε σε Διαθεματικό
Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών) έγινε η συγγραφή δυο νέων εγχειριδίων για τις Ε΄ και ΣΤ΄
τάξεις του Δημοτικού Σχολείου(«Φυσικές Επιστήμες», διπλό τεύχος, «Ερευνώ και Ανακαλύπτω»).
Αυτά τα βιβλία έφθασαν στα σχολεία τη σχολικά χρονιά 2001-2002 και οι εκπαιδευτικοί είχαν το
δικαίωμα της επιλογής ενός ανάμεσα σ’ αυτά. Τη σχολική χρονιά 2003-2004 καταργείται το ένα από
τα δυο εγχειρίδια (Φυσικές Επιστήμες, διπλό τεύχος) (Παπαδόπουλος Π., 2005:52)
Τέλος, το σχολικό έτος 2006– 2007 το σχολικό εγχειρίδιο «Ερευνώ και Ανακαλύπτω»
αντικαταστάθηκε πάλι με άλλο σχολικό εγχειρίδιο με τον ίδιο τίτλο (περιλαμβάνονται σε αυτό δυο
ξεχωριστά εγχειρίδια: το βιβλίο μαθητή και το τετράδιο εργασιών).
2. ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΣΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: «ΕΡΕΥΝΩ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΟΣΜΟ», «ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ» ΚΑΙ
«ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ».
Μέσα από την μελέτη και διερεύνηση των σχολικών εγχειριδίων διαπιστώνουμε ότι το
διδακτικό μοντέλο που χρησιμοποιείται στο σχολικό εγχειρίδιο «Ερευνώ το Φυσικό Κόσμο»
(Δασκαλάκης Δ. κ.ά, 1998, Αλεξόπουλος Β. κ.ά, 1998) είναι το παραδοσιακό. Σύμφωνα με αυτό το
μοντέλο διδασκαλίας το μυαλό του μαθητή είναι άγραφο χαρτί, tabula raza, πάνω στο οποίο ο
δάσκαλος μπορεί να εγγράψει τη γνώση. Η μάθηση θεωρείται παθητική, ληπτική και
αναπαραγωγική διαδικασία. Η γνώση μεταδίδεται από το δάσκαλο και το εγχειρίδιο στο μαθητή.
Είναι στατική και αντικειμενική.
Ο δάσκαλος θεωρείται αυθεντία και οι μαθητές οφείλουν να αναπαράγουν τη γνώση όπως αυτή
υπάρχει στα σχολικά εγχειρίδια και μεταδίδεται απ’ αυτόν.
Ο μαθητής είναι παθητικός δέκτης πληροφοριακής γνώσης και δεν αποκτάει καμιά από τις
δεξιότητες στις οποίες αποβλέπουν οι Φυσικές Επιστήμες.
Το πείραμα στην καλύτερη περίπτωση εκτελείται από τον εκπαιδευτικό ως τρισδιάστατη
απεικόνιση των όσων αναγράφονται στο σχολικό εγχειρίδιο ή απεικονίζεται στον πίνακα.
Κατά συνέπεια, στην παραδοσιακή προσέγγιση τα πειράματα, όταν γίνονται, λειτουργούν σαν
αποδεικτικό συμπλήρωμα και επομένως επιφέει μια επιφανειακή και τυπική μόνο γνώση (Κόκκοτας
Π., 1998: 161 – 163).
Με άλλα λόγια, το πείραμα στο παραδοσιακό μοντέλο διδασκαλίας έχει αποδεικτικό και επιβεβαιωτικό
χαρακτήρα που κατά κανόνα είναι πείραμα επίδειξης που διεξάγεται από το διδάσκοντα ή καμιά φορά και
από κάποιους καλούς μαθητές. Στόχος της πραγματοποίησης του πειράματος είναι η επαλήθευση κάποιου
νόμου που ο διδάσκων απέδειξε στον πίνακα.

Το διδακτικό μοντέλο που χρησιμοποιείται στο σχολικό εγχειρίδιο «Φυσικές Επιστήμες»
(Κόκκοτας Β. Π., 2002α, Κόκκοτας Β. Π., 2002β) είναι το μοντέλο της εποικοδόμησης της γνώσης
ή του κονστρουκτιβισμού.
Σύμφωνα με το μοντέλο του κονστρουκτιβισμού ή εποικοδομητισμού ο μαθητής και γενικότερα
το άτομο κατασκευάζει τη δική του προσωπική γνώση, ερμηνεύει με το δικό του τρόπο την
πραγματικότητα που εξαρτάται από τις δικές του ιδέες και τις νοητικές του κατασκευές. Επίσης, με
βάση αυτό το μοντέλο τα παιδιά φτάνουν στις σχολικές τάξεις με τις δικές τους ερμηνείες των
φαινομένων που πρόκειται να διδαχτούν, δηλαδή έχουν τις δικές τους ιδέες, αντιλήψεις για το
φυσικό κόσμο (Κόκκοτας Β. Π., 2002γ: 15 -31).
Στο διδακτικό μοντέλο της εποικοδόμησης της γνώσης το πείραμα στοχεύει στην πρόκληση
γνωστικής σύγκρουσης στους μαθητές, ώστε να επιτευχθεί εννοιολογική αλλαγή και πολλές φορές
το πείραμα υλοποιείται με ομαδικές δραστηριότητες (Κώτσης Κ.,2005:124 - 125).
Το πείραμα στο εποικοδομητικό μοντέλο δεν είναι ξέχωρο κομμάτι της διδασκαλίας αλλά είναι
οργανικά συνδεδεμένο με όλες τις φάσεις του εποικοδομητικού μοντέλου. Έτσι, το πείραμα
χρησιμοποιείται για να δώσει την απαραίτητη εμπειρία στους μαθητές με το δάσκαλο βοηθό και
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καθοδηγητή.
Ταυτόχρονα, με τη χρήση του πειράματος και μέσα από κατάλληλες ερωτήσεις και συζήτηση ο
δάσκαλος βοηθά τους μαθητές:
να εκφράσουν την τυχόν ερμηνεία τους
να ελέγξουν την ορθότητα της ερμηνείας τους
να συνδέσουν τις εμπειρίες τους, να πεισθούν για την ανάγκη εισαγωγής εννοιών και να
διερευνήσουν τις σχέσεις μεταξύ των εννοιών
να εφαρμόσουν το επιστημονικό πρότυπο και να το συγκρίνουν με τη δική τους ερμηνεία
να αντιληφθούν τους λόγους για τους οποίους η δική τους ερμηνεία έχει περιορισμένη ισχύ.
Με άλλα λόγια, με το πείραμα στο εποικοδομητικό μοντέλο πετυχαίνουμε:
α. Ανάδειξη των ιδεών – αντιλήψεων των μαθητών
β. Έλεγχο των ιδεών αυτών
γ. Εισαγωγή της επιστημονικής φυσικής αντίληψης
δ. Εφαρμογή της επιστημονικής αντίληψης
ε. Σύγκριση μεταξύ αρχικών ιδεών των μαθητών και της επιστημονικής γνώσης (Κώτσης Κ.,
2005:135-136)
Το διδακτικό μοντέλο που χρησιμοποιείται στο σχολικό εγχειρίδιο «Ερευνώ και ανακαλύπτω»
(Αποστολάκης Ε. κ.ά., 2006α, Αποστολάκης Ε. κ.ά., 2006β) θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι το
ανακαλυπτικό ή για να είμαστε περισσότερο ακριβείς (σύμφωνα με τους συγγραφείς του σχολικού
εγχειριδίου) το ερευνητικά εξελισσόμενο διδακτικό μοντέλο (Αποστολάκης Ε. κ.ά.,2006γ). Πρέπει
να σημειώσουμε ότι η ανακαλυπτική διάσταση του ερευνητικά εξελισσόμενου διδακτικού μοντέλου
έγκειται στην ελεγχόμενη μετατόπιση του μαθήματος στη δραστηριότητα του μαθητή και στην
παράλληλη αναγωγή των φαινομένων σε προβλήματα, τα οποία οι μαθητές αντιμετωπίζουν
πειραματικά (Σάββας Στ., 1996).
Αναλύοντας το μοντέλο αυτό, ο όρος «ερευνητικό» στον τίτλο του σηματοδοτεί τον στόχο του
μοντέλου να βοηθήσει τους μαθητές να διερευνήσουν αυτόνομα το φυσικό περιβάλλον. Με άλλα
λόγια, σηματοδοτεί την προσπάθεια να βοηθηθεί ο μαθητής στηριζόμενος στις προϋπάρχουσες
ιδέες του και τα διαθέσιμα μέσα και με μεθόδους αντίστοιχες του μαθησιακού του δυναμικού να
κατακτήσει αυτόνομα τα νέα γνωστικά αντικείμενα. Με τον όρο «εξελισσόμενο» δίνεται έμφαση
στο γεγονός ότι η ερευνητική αυτή προσπάθεια γίνεται ως μία δομημένη ανακάλυψη μέσα από μια
οργανωμένη διαδικασία διδασκαλίας – μάθησης και εξελίσσεται σε συγκεκριμένα στάδια με
χρονική ακολουθία.
Η επιλογή αυτού του μοντέλου από τους συγγραφείς μεγιστοποίησε τα πλεονεκτήματα της
εργασίας σε ομάδες και τα πειράματα μικρού κόστους και συνέβαλε στην εμπειρική μάθηση, η
οποία εξασφαλίζει την ελευθερία στην (συν-)εργασία του μαθητή (Σάββας Στ. κ.ά., 2002).
Στο ερευνητικά εξελισσόμενο διδακτικό μοντέλο οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες εκτελούν το
πείραμα στηριζόμενοι σε οδηγίες που τους έχει δώσει ο δάσκαλός τους. Το πείραμα θεωρείται ως
μια δραστηριότητα που απαιτεί δράση στα αντικείμενα και αποσκοπεί στο να ανακαλύψουν οι
μαθητές τη γνώση και να αποκτήσουν ικανότητες, δεξιότητες και στάσεις επιστημονικών μεθόδων.
Στην εργασία με ομάδες που υλοποιείται το πείραμα στο ερευνητικά εξελισσόμενο μοντέλο,
στην οποία τα συμπεράσματα «είναι ανοικτά», η ανάγκη για επικοινωνία και συνεργασία στην
ομάδα μεγιστοποιείται. Το αποτέλεσμα δεν είναι προκαθορισμένο, οπότε οι μαθητές καλούνται να
συνθέσουν τις προσωπικές τους απόψεις σε ένα κοινό συμπέρασμα. Η χαλαρή παρέμβαση του
δασκάλου δεν υπονομεύει την ανεξαρτησία της κάθε ομάδας. Προϋπόθεση για την επιτυχία της
πορείας αυτής είναι οι μαθητές να έχουν κατανοήσει και υιοθετήσει την ανάγκη της αρμονικής,
παραγωγικής ομαδικής συνεργασίας, συνειδητοποιώντας ότι με την αξιοποίηση της βοήθειας των
συμμαθητών καταλήγουν συντομότερα και αποτελεσματικότερα σε ικανοποιητικό συμπέρασμα
(Σάββας Στ. κ.ά.,2002).
3. ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΚΑΙ Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ: «ΕΡΕΥΝΩ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΟΣΜΟ», «ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ» ΚΑΙ «ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙ
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ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ».
Σε πολλές σύγχρονες έρευνες έχει επισημανθεί ότι η εικονογράφηση των βιβλίων διαδραματίζει
σημαντικό ρόλο στην επικοινωνία του μαθητή με το βιβλίο. Όταν τα πεζά κείμενα συνοδεύονται
από εικόνες γίνονται πιο ενδιαφέροντα και ευχάριστα για τον μαθητή, συμβάλλοντας στην
ανάπτυξη του ενδιαφέροντος και της περιέργειας του για το περιεχόμενο και έτσι προσελκύουν την
προσοχή του.
Παράλληλα, πολλοί ερευνητές επισημαίνουν ότι αποτελεσματική διδασκαλία είναι αυτή που
χρησιμοποιεί σε μεγάλο βαθμό και την αίσθηση της όρασης, γι’αυτό άλλωστε η σύγχρονη
διδασκαλία περιέχει διάφορα εποπτικά υλικά. Το ίδιο συμπέρασμα ισχύει και για την έκδοση
σχολικών εγχειριδίων, όπου είναι αδιανόητη η ύπαρξη βιβλίου χωρίς ανάλογη
εικονογράφηση(Κώτσης Κ.,2000:92 – 93). Επίσης, πρέπει να σημειώσουμε ότι στα βιβλία γνώσεων,
που είναι και τα σχολικά εγχειρίδια της Φυσικής, η Καρπόζηλου αναφέρει χαρακτηριστικά: «ότι το
βασικό στοιχείο είναι η ακρίβεια και κατά δεύτερο η καλλιτεχνικότητα. Οι εικόνες πρέπει να είναι
ακριβείς και να ανταποκρίνονται στο κείμενο. Οι αναλογίες στα μεγέθη των εικονιζόμενων θα
πρέπει να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα» (Καρπόζηλου Μ., 1994: 135-136).
Μπορούμε, λοιπόν, να πούμε ότι στην περίπτωση των σχολικών εγχειριδίων της Φυσικής
επιστήμης που στηρίζεται κατά κύριο λόγο στο πείραμα και στην παρατήρηση, η ύπαρξη της
εικονογράφησης ενός βιβλίου και της σύνδεσής της με το πείραμα είναι απόλυτα ταυτόσημη με την
ύπαρξη του βιβλίου (Κώτσης Κ.,2000:92 – 93).
Ειδικότερα, στο σχολικό εγχειρίδιο «Ερευνώ το Φυσικό» η εικονογράφηση των πειραμάτων, σε
πολύ μεγάλο ποσοστό, γίνεται με (ζωγραφισμένες) εικόνες και σε ελάχιστες ενότητες συναντούμε
πειράματα με φωτογραφίες. Όμως, είναι αναγκαίο να επισημάνουμε ότι πολλές φορές οι εικόνες
ενέχουν κινδύνους διότι ο εικονογράφος είναι πιθανόν να μην κατέχει τις βασικές γνώσεις της
Φυσικής και να μεταδώσει λανθασμένες πληροφορίες. Στο σχολικό εγχειρίδιο «Ερευνώ το Φυσικό»
σε πολλές περιπτώσεις η εικονογράφηση των πειραμάτων δεν προσδίδει επιστημονική χροιά στα
εικονιζόμενα. Για παράδειγμα, στις εικόνες 6,7 (Εικόνα Ι) (Δασκαλάκης Δ. κ.ά, 1998: 153) ενώ
θίγεται το ζήτημα της κίνησης του φορτηγού σε κεκλιμένο επίπεδο, αυτό, παρά την αύξηση της
κλίσης, παραμένει ακίνητο(Κώτσης Κ. και Ασωνίτης Π., 2000: 276).

Εικόνα Ι: Ερευνώ το Φυσικό Κόσμο Ε΄ Τάξης, Βιβλίο για το μαθητή (1998:153)

Ακόμη, στην εικονογράφηση υπάρχει όχι μόνο δυσκολία του φαινομένου που θέλει το κείμενο
να αποδώσει αλλά οδηγεί και σε λανθασμένες παραστάσεις.
Για παράδειγμα, στην εικόνα 10 (Δασκαλάκης Δ. κ.ά, 1998:132) επιχειρείται να
καταγραφεί το αποτέλεσμα της αδράνειας των σωμάτων σε συνάρτηση με τη
μεταβολή της κίνησής τους. Από μόνη της όμως η εικόνα, χωρίς την βοήθεια του
κειμένου, δεν μπορεί να οδηγήσει στο συμπέρασμα αυτό, διότι δεν υπάρχει κάτι
που να παρουσιάζει ότι το τραίνο φρενάρει με αποτέλεσμα να μετακινείται
βαλίτσα και επιβάτης (Εικόνα ΙΙ). Μάλιστα η χρήση των διανυσμάτων που
δείχνει την φορά κίνησης του τραίνου και την φορά κίνησης της βαλίτσας που
βρίσκονται προς την ίδια κατεύθυνση μόνο Εικόνα ΙΙ: Ερευνώ σύγχυση μπορεί
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να δημιουργήσουν (Κώτσης Κ. και Ασωνίτης Π., 2000: 276).
το Φυσικό Κόσμο Ε΄
Τάξης, Βιβλίο για το
μαθητή (1998:132)
Επιπρόσθετα, στο «Ερευνώ το Φυσικό Κόσμο» σε πάρα πολλές ενότητες παρουσιάζεται ένα
πείραμα μέσω του κειμένου και της αντίστοιχης εικόνας, τίθεται ο προβληματισμός, αλλά πριν ο
μαθητής μπει στη διαδικασία να κάνει το πείραμα του έχει ήδη δοθεί η απάντηση από το κείμενο.
Κατά συνέπεια, στην περίπτωση αυτή ο γραπτός λόγος και η εικονογράφηση ταυτίζονται. Ωστόσο η
αξία των εικόνων υποβαθμίζεται αφού το κείμενο εξαλείφει κάθε απορία που τυχόν μπορεί να
προκαλέσουν στους μαθητές.
Επίσης, σχετικά με το πείραμα και την εικονογράφηση στο «Ερευνώ το Φυσικό Κόσμο» ο
Κανδήλης αναφέρει χαρακτηριστικά: «Δυστυχώς, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι τα πειράματα
εκτελούνται σε πολλές περιπτώσεις με περιγραφή της αντίστοιχης εικόνας του Βιβλίου Μαθητή ή
εκτελούνται αποκλειστικά από το δάσκαλο με τους μαθητές παθητικούς θεατές» (Κανδήλης Π.,
2000:28).
Στο σχολικό εγχειρίδιο «Φυσικές Επιστήμες» στην εικονογράφηση των πειραμάτων
συναντούμε συνδυασμό σκίτσων και φωτογραφικού υλικού. Πιο συγκεκριμένα, όταν οι μαθητές
καλούνται να κάνουν τα πειράματα συναντούν στα αριστερά της σελίδας ένα σκίτσο με τρεις
μαθητές, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα (ΙΙΙ):

Εικόνα ΙΙΙ: Φυσικές Επιστήμες Ε΄ τάξης, Βιβλίο για το μαθητή (2002:145)
Υπάρχουν και άλλοι εικονογραφημένοι ήρωες που εμφανίζονται στην αρχή κάθε ενότητας ή στο
τέλος, δίνοντας μια ευχάριστη νότα στους μαθητές.
Όταν, όμως, οι μαθητές καλούνται να εκτελέσουν τα πειράματα συναντούν στις
περισσότερες ενότητες φωτογραφικό υλικό. Η ύπαρξη πολλών φωτογραφιών δίνει αμεσότητα σε
κάθε φαινόμενο που εξετάζεται και σίγουρα βοηθάει το μαθητή να αποκτήσει μια σαφέστερη και
ακριβέστερη εικόνα της πραγματικότητας. Ακόμη, οι φωτογραφίες συνοδεύονται από οδηγίες
εκτέλεσης του πειράματος και παρουσιάζουν τα πειράματα, από τα οποία τα παιδιά θα
αποκομίσουν τις αντίστοιχες γνώσεις. Βέβαια, πρέπει να σημειώσουμε ότι οι φωτογραφίες αυτές
έχουν κυρίως υποστηρικτικό χαρακτήρα για την πραγματοποίηση των αντίστοιχων πειραμάτων
(Παπαγεωργίου Γ. κ.ά., 2003).
Στο σχολικό εγχειρίδιο «Ερευνώ και ανακαλύπτω» στην εικονογράφηση των
πειραμάτων συναντούμε, όπως και στις «Φυσικές Επιστήμες», συνδυασμό
σκίτσων και φωτογραφικού υλικού. Πιο συγκεκριμένα, στην εισαγωγή του
Τετραδίου Εργασιών ο μαθητής έρχεται αντιμέτωπος με μια ευχάριστη
έκπληξη αφού εμφανίζονται τρεις εικονογραφημένοι ήρωες: ένας πελαργός,
ένα αγόρι και ένα κορίτσι (Εικόνα ΙV).
Εικόνα IV: Ερευνώ Οι τρεις ήρωες κρατούν συντροφιά στον μικρό μαθητή ως το τέλος του
και Ανακαλύπτω, βιβλίου και ειδικότερα το κορίτσι εμφανίζεται κάθε φορά που πρόκειται να
Τετράδιο Εργασιών κάνει ένα πείραμα (Εικόνα V).
Ε΄ Τάξης, (2006:11)
Εικόνα V: Ερευνώ και Ανακαλύπτω, Τετράδιο Εργασιών Ε΄ Τάξης, (2006:112)
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Ταυτόχρονα, πρέπει να τονίσουμε ότι η προσπάθεια των συγγραφέων να συνδέσουν το
μάθημα της Φυσικής με την καθημερινή ζωή και τις εμπειρίες που αντλεί ο μαθητής από αυτήν
εξυπηρετείται πολύ αποτελεσματικά με την πρόκριση της φωτογραφίας για την εικονογράφηση
του Τετραδίου Εργασιών του σχολικού εγχειριδίου «Ερευνώ και ανακαλύπτω». Για αυτό το λόγο
συναντούμε σε κάθε ενότητα πλούσιο φωτογραφικό υλικό για την εκτέλεση των πειραμάτων.
Παράλληλα, είναι αναγκαίο να σημειώσουμε ότι η φωτογράφιση των πειραμάτων αντί
της εικονογράφησης με σκίτσα πείθει ευκολότερα για τη δυνατότητα υλοποίησής τους. Η
εικονογράφηση με σκίτσα εμφανίζεται σε σημεία στα οποία η φωτογράφιση δεν ήταν εκ των
πραγμάτων δυνατή (π.χ. εσωτερικές τομές ανθρώπινου σώματος) και σε σημεία στα οποία
κρίθηκε ότι η καλλιτεχνική εκφραστική δύναμη του σκίτσου προσφέρει πλεονεκτήματα
(Αποστολάκης Ε. κ.ά.,2006γ:48).
4. ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: «ΕΡΕΥΝΩ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΟΣΜΟ», «ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ»
ΚΑΙ «ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ».
Στο σχολικό εγχειρίδιο «Ερευνώ το Φυσικό κόσμο»,σε πάρα πολλές περιπτώσεις,
χρησιμοποιούνται υλικά και πειραματικές διατάξεις που δεν είναι εύκολο να τις βρει όχι μόνο ο
μαθητής αλλά και ο δάσκαλος. Για παράδειγμα, τόσο το πείραμα με υδράργυρο για τη μέτρηση
της ατμοσφαιρικής πίεσης (Δασκαλάκης Δ. κ.ά, 1998) όσο και το πείραμα με ειδική συσκευή και
υδροχλωρικό οξύ για την παρασκευή διοξειδίου του άνθρακα (Αλεξόπουλος Β. κ.ά, 1998) είναι
στη λογική του ειδικά φτιαγμένου για πειράματα υλικού, το οποίο και συνήθως λείπει από το
σχολείο αλλά και απομακρύνει τη φυσική από τον καθημερινό κόσμο του παιδιού (Κουμαράς Π.,
2003:21).Με άλλα λόγια, ειδικά όργανα τα οποία χρησιμοποιούνται μόνο στο μάθημα της
Φυσικής και δεν αποτελούν μέρος της καθημερινής εμπειρίας του μαθητή, συντελούν στην
απομάκρυνση της επιστήμης που διδάσκεται στο σχολείο από τον πραγματικό κόσμο(Harlen W.,
1992).Είναι αυτονόητο, λοιπόν, ότι όταν χρησιμοποιούνται ειδικά κατασκευασμένες συσκευές,
άγνωστες στον μαθητή είναι δυνατό να προσελκύσουν την προσοχή και το ενδιαφέρον του σε
βαθμό που η μελέτη του φαινομένου να περάσει σε δεύτερη μοίρα (Κουμαράς Π.,1994).
Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τα πειράματα στο εγχειρίδιο «Φυσικές Επιστήμες»
είναι απλά και ακίνδυνα. Οι συγγραφείς αυτού του εγχειριδίου επέλεξαν πειραματικές διατάξεις
που χρησιμοποιούν απλά εργαστηριακά σκεύη (ποτήρια ζέσεως, μεταλλικά στηρίγματα κλπ.) ή
και καθημερινής χρήσης αντικείμενα (μολύβι, χαρτοπετσέτες κλπ.)
Πρέπει να επισημάνουμε ότι ως μέσο υλοποίησης ενός «πειράματος» χρησιμοποιήθηκε
και το δραματικό παιχνίδι για την προσέγγιση εννοιών και φαινομένων όπου δεν υπάρχει
εποπτεία, όπως για παράδειγμα είναι η έννοια του ατόμου, του ηλεκτρικού κυκλώματος, της
διάδοσης του ήχου στον αέρα κ.ά. (Ριζάκη Αικ. κ.ά., 2002: 247).
Τέλος, στο σχολικό εγχειρίδιο «Ερευνώ και ανακαλύπτω» χρησιμοποιούνται απλά καθημερινά
μέσα. Με υλικά του καθημερινού περίγυρου δάσκαλος και μαθητές συνθέτουν τις πειραματικές
διατάξεις με τις οποίες θα αντιμετωπίσουν τα φαινόμενα (Αποστολάκης Ε. κ.ά.,2006γ:40). Κάποια
υλικά που συναντούμε στο εγχειρίδιο είναι τα εξής: μπαλόνια, λεμόνια, ποτήρια, οδοντόβουρτσες,
μανταλάκια, κέρματα, πινέζες και συνδετήρες
κλπ..(Εικόνα VΙ)
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Εικόνα VΙ : Ερευνώ και Ανακαλύπτω, Τετράδιο Εργασιών Ε΄ Τάξης, (2006:112)
Παράλληλα, είναι αναγκαίο να υπογραμμίσουμε ότι επειδή το πείραμα γίνεται με υλικά
γνωστά στο μαθητή το αποτέλεσμα έχει πολλές πιθανότητες – οπωσδήποτε περισσότερες από όσο
το πείραμα που γίνεται με ειδικές συσκευές και όργανα – να προβληματίσει το μαθητή, να του
δημιουργήσει δυσαρέσκεια για τις προϋπάρχουσες απόψεις του και να τον ετοιμάσει να ακούσει
την διδασκόμενη άποψη (Driver R. et al., 1993).
Η χρήση των πειραμάτων με απλά μέσα στην τάξη εξυπηρετεί την εξοικείωση του
μαθητή με την επιστημονική μεθοδολογία. Η πρακτική άσκηση των μαθητών επιτρέπει επίσης
την ανάδειξη δεξιοτήτων πολύ ευρύτερων απ’ αυτές που συνήθως καλλιεργούνται στο σχολείο. Ο
μαθητής που έχει έφεση στην κατασκευή θα αναλάβει την πολυπλοκότερη διάταξη, ο πιο
μεθοδικός την καταγραφή κ.ο.κ. Το πείραμα που εκτελείται στην τάξη δίνει το μεθοδολογικό
παράδειγμα για την αυτόνομη εργασία στο σπίτι. Ο μαθητής στο σπίτι μπορεί να επαναλάβει τα
πειράματα και να ασχοληθεί περαιτέρω με άλλα για τα οποία του δίνονται οδηγίες. Η ενασχόλησή
του αυτή όμως δεν είναι πια αποσπασματικό παιχνίδι, αλλά μέσο κατάκτησης της φυσικής
νομοτέλειας (Αποστολάκης Ε. κ.ά.,2006γ:41).
Τέλος, η χρήση καθημερινών υλικών συντελεί στο να αφαιρεθεί ένα ποσοστό από το
μυστήριο που περιβάλλει την επιστήμη και συνεπώς οδηγεί στην απομυθοποίηση συσκευών και
οργάνων. Δείχνει ότι η επιστήμη δεν είναι κάτι το εξωτικό, το μακρινό και το ιδιαίτερο, αλλά
σχετίζεται με αντικείμενα και εμπειρίες της καθημερινής ζωής (Woolnough B. and Allsop T.,
1985:74).
5. ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: «ΕΡΕΥΝΩ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΟΣΜΟ», «ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ» ΚΑΙ
«ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ».
Καταρχήν, πρέπει να σημειώσουμε ότι στο σχολικό εγχειρίδιο του Δημοτικού Σχολείου
«Ερευνώ το Φυσικό Κόσμο» το διδακτικό μοντέλο που χρησιμοποιείται, όπως επισημάνθηκε
παραπάνω, για να διδαχθούν οι μαθητές πειράματα ηλεκτρισμού (ηλεκτρικό κύκλωμα) είναι το
παραδοσιακό και διαπιστώνουμε ότι οι μαθητές με αυτό το μοντέλο διδασκαλίας δεν
εξοικειώνονται με τα στάδια της επιστημονικής έρευνας.
Στην ενότητα «Ηλεκτρικά Κυκλώματα» (Δασκαλάκης Δ. κ.ά, 1998: 170) δεν υπάρχει καμιά
προετοιμασία για το πείραμα και μάλιστα οι μαθητές πριν μπουν στη διαδικασία να κάνουν το
πείραμα για το ηλεκτρικό κύκλωμα τους έχει δοθεί η απάντηση από το κείμενο. Στη συνέχεια μέσα
από το κείμενο δίνεται και ο ορισμός του ηλεκτρικού κυκλώματος. Με αυτό τον τρόπο δεν δίνεται
η δυνατότητα στους μαθητές να προβληματιστούν, να αναδείξουν τις προϋπάρχουσες ιδέες τους, να
κάνουν υποθέσεις και να εκτελέσουν μόνοι τους το πείραμα, με αποτέλεσμα να καθίστανται
παθητικοί δέκτης των νέων γνώσεων.
Σχετικά με την εικονογράφηση παρατηρούμε ότι οι συγγραφείς χρησιμοποιούν
εικόνες και όχι φωτογραφικό υλικό. Όμως, ο τρόπος αυτός απεικόνισης του
ηλεκτρικού κυκλώματος δεν είναι χειροπιαστός, όπως συμβαίνει με τις
φωτογραφίες (Εικόνα VII). Τέλος, είναι από τις ελάχιστες ενότητες που
χρησιμοποιούνται απλά υλικά για την εκτέλεση πειραμάτων.
Εικόνα VΙΙ: Ερευνώ
το Φυσικό Κόσμο Ε΄
Τάξης, Βιβλίο για το
μαθητή (1998:132)
Στο εγχειρίδιο «Φυσικές Επιστήμες» και ειδικότερα στην ενότητα «Το ηλεκτρικό
κύκλωμα» οι μαθητές εργάζονται με βάση το εποικοδομητικό μοντέλο μάθησης. Έτσι, με τη
βοήθεια του δασκάλου και με τη χρήση Φύλλων Εργασίας αναδεικνύουν τις προϋπάρχουσες ιδέες
τους σχετικά με το ηλεκτρικό κύκλωμα, τις δοκιμάζουν, κάνουν υποθέσεις και τέλος τις ελέγχουν
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με την εκτέλεση του πειράματος.
Όσον αφορά την εικονογράφηση παρατηρούμε ότι έχουμε φωτογραφικό υλικό όπου
φαίνεται η εκτέλεση των πειραμάτων. Παράλληλα, τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι
καθημερινής χρήσεως (Εικόνα VIII).

Εικόνα VIII: Φυσικές Επιστήμες Ε΄ τάξης, Βιβλίο για το μαθητή (2002:138)
Στο σχολικό εγχειρίδιο «Ερευνώ και ανακαλύπτω» το πείραμα για το ηλεκτρικό κύκλωμα
υλοποιείται κατά την δεύτερη φάση («Πειραματική αντιμετώπιση») του ερευνητικά εξελισσόμενου
διδακτικού μοντέλου (η πρώτη είναι το εισαγωγικό ερέθισμα – Διατύπωση υποθέσεων), με
αποτέλεσμα οι μαθητές να υλοποιούν το πείραμα σε σταθερά και συγκεκριμένα στάδια και να
εμπεδώνουν τις διαδικασίες της επιστημονικής μεθόδου των Φυσικών Επιστημών.
Όσον αφορά την εικονογράφηση παρατηρούμε ότι έχουμε πλούσιο φωτογραφικό υλικό σχετικά
με το ηλεκτρικό κύκλωμα. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι απλά και καθημερινά (Εικόνα IX).
Εικόνα IX: Ερευνώ και Ανακαλύπτω,
Τετράδιο Εργασιών Ε΄ Τάξης, (2006:105)

6. ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΤΡΙΒΗΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ:
«ΕΡΕΥΝΩ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΟΣΜΟ», «ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ» ΚΑΙ «ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙ
ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ».
Στο σχολικό εγχειρίδιο «Ερευνώ το Φυσικό Κόσμο» παρατηρούμε, όπως και στις παραπάνω
έννοιες, ότι η έννοια της τριβής διδάσκεται με τον παραδοσιακό τρόπο. Πιο συγκεκριμένα, στην
ενότητα αυτή οι συγγραφείς θέτουν ερωτήσεις σχετικά με την έννοια της τριβής και τους
παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται και δεν αφήνουν τους μαθητές να προβληματιστούν, να
κάνουν υποθέσεις, αλλά δίνουν άμεσα τις απαντήσεις με την περιγραφή των πειραμάτων και την
διατύπωση συμπερασμάτων. Με αυτό τον τρόπο οι μαθητές γίνονται απλοί δέκτες των
πληροφοριών και δεν ανακαλύπτουν την γνώση.
Η εικονογράφηση βασίζεται σε εικόνες, οι οποίες έχουν τέτοια θέση και συνοδεύονται από
τέτοιες λεζάντες που οι μαθητές δεν χρειάζονται να μπουν σε διαδικασία σκέψης διότι τους αρκεί
μόνο να κοιτάξουν τη συγκεκριμένη σελίδα (Εικόνα Χ).
Εικόνα Χ: Ερευνώ το Φυσικό Κόσμο Ε΄ τάξης,
Βιβλίο για το μαθητή
(1998:126)

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι όργανα (π.χ. δυναμόμετρο) που στα περισσότερα σχολεία δεν
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υπάρχουν (Εικόνα XI).

Εικόνα XI: Ερευνώ το Φυσικό Κόσμο Ε΄ τάξης, Βιβλίο για το μαθητή (1998:126)
Στο εγχειρίδιο «Φυσικές Επιστήμες», όπως και στις παραπάνω έννοιες, οι μαθητές
διδάσκονται και οδηγούνται στην εκτέλεση των πειραμάτων με βάση το εποικοδομητικό μοντέλο
μάθησης.
Η εικονογράφηση στηρίζεται τόσο σε φωτογραφικό υλικό όσο και σε σκίτσα (Εικόνα XII). Τα
υλικά που χρησιμοποιούνται είναι απλά και βρίσκονται πολύ εύκολα.

Εικόνα XII: Φυσικές Επιστήμες Ε΄ τάξης, Βιβλίο για το μαθητή (2002:73)
Στο σχολικό εγχειρίδιο «Ερευνώ και ανακαλύπτω» τα πειράματα για τις έννοιες τήξη-πήξη
υλοποιούνται κατά την δεύτερη φάση του ερευνητικά εξελισσόμενου διδακτικού μοντέλου, την
φάση της πειραματικής αντιμετώπισης. Οι μαθητές χάρη σε αυτό το μοντέλο διδασκαλίας
προβληματίζονται, διατυπώνουν υποθέσεις και τις ελέγχουν με την υλοποίηση των πειραμάτων.
Το ίδιο συμβαίνει και με το φωτογραφικό υλικό χάρη στο οποίο οι μαθητές προβληματίζονται
και καλούνται να διακρίνουν από ποιους παράγοντες εξαρτάται η τριβή. Τα υλικά που υπάρχουν για
την υλοποίηση αυτού του πειράματος είναι απλά (Εικόνα ΧIII).

Εικόνα ΧIII: Ερευνώ και Ανακαλύπτω, Τετράδιο
Εργασιών Ε΄ Τάξης, (2006:177)
7. ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΤΗΞΗΣ ΚΑΙ ΠΗΞΗΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ: «ΕΡΕΥΝΩ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΟΣΜΟ», «ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ» ΚΑΙ «ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙ
ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ».
Στο σχολικό εγχειρίδιο «Ερευνώ το Φυσικό Κόσμο» διαπιστώνουμε ότι οι έννοιες της
τήξης και της πήξης διδάσκονται με τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας. Ειδικότερα, δεν
υπάρχει προβληματισμός στους μαθητές, τους δίνεται κατευθείαν ο ορισμός των εννοιών και το
πειράματα περιγράφονται στο κείμενο που συνοδεύει τις εικόνες. Κατά συνέπεια, μπορούμε να
πούμε ότι με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές δυσκολεύονται να κατανοήσουν σε βάθος αυτές τις δυο
δύσκολες έννοιες.
Η εικονογράφηση στηρίζεται σε δυο εικόνες (Εικόνα XIV). Τα υλικά που χρησιμοποιούνται
είναι όργανα εργαστηρίου και όχι απλά υλικά.
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Εικόνα XIV: Ερευνώ το Φυσικό Κόσμο Ε΄ τάξης, Βιβλίο για το μαθητή (1998:132)
Στο εγχειρίδιο «Φυσικές Επιστήμες» κατά τη διδασκαλία των εννοιών τήξης και πήξης οι
μαθητές εργάζονται, όπως και στην έννοια του ηλεκτρικού κυκλώματος, με βάση το
εποικοδομητικό μοντέλο μάθησης. Ειδικότερα, όσον αφορά τα πειράματα υπάρχουν δυο που
αναφέρονται αντίστοιχα στην τήξη και πήξη του κεριού.
Η εικονογράφηση βασίζεται σε δυο φωτογραφίες. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι απλά
και εύχρηστα (Εικόνα XV).

Εικόνα XV: Φυσικές Επιστήμες Ε΄ τάξης, Βιβλίο για το μαθητή (2002:123)
Στο σχολικό εγχειρίδιο «Ερευνώ και ανακαλύπτω» τα πειράματα για τις έννοιες τήξηπήξη υλοποιούνται κατά την δεύτερη φάση του ερευνητικά εξελισσόμενου διδακτικού μοντέλου.
Όσον αφορά την εικονογράφηση οι συγγραφείς χρησιμοποιούν δυο φωτογραφίες, καθώς επίσης
και απλά υλικά καθημερινής χρήσης (Εικόνα XVI).

Εικόνα XVI : Ερευνώ και Ανακαλύπτω, Τετράδιο Εργασιών Ε΄ Τάξης, (2006:78,79)

8. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Στην παρούσα εργασία με βάση τα παραπάνω και μετά από μια διεξοδική μελέτη των
τριών σχολικών εγχειριδίων καταλήξαμε σε κάποια συμπεράσματα για το πείραμα σε συνάρτηση:
α) με το μοντέλο διδασκαλίας, β) με την εικονογράφηση και γ) με τα υλικά που χρησιμοποιούν
για την εκτέλεση του οι συγγραφείς αυτών των εγχειριδίων.
Πιο συγκεκριμένα, στο σχολικό εγχειρίδιο «Ερευνώ το Φυσικό Κόσμο» το μοντέλο
διδασκαλίας που χρησιμοποιείται για την υλοποίηση του πειράματος είναι το παραδοσιακό. Με
άλλα λόγια, σε αυτό το εγχειρίδιο οι συγγραφείς παρουσιάζουν την γνώση συσσωρευτικά. Δίνουν
έτοιμους τους επιστημονικούς ορισμούς και φυσικά ο τρόπος που γίνονται τα πειράματα δεν
διευκολύνουν τους μαθητές, με αποτέλεσμα αυτοί να έχουν περιορισμένες νοητικές διεργασίες.
Κατά συνέπεια διακρίνουμε έναν βιβλιοκεντρικό τρόπο προσέγγισης των φυσικών φαινομένων με
επακόλουθο οι μαθητές να οδηγούνται στην αποστήθιση και στην απέχθεια για την Φυσική. Όσον
αφορά την εικονογράφηση των πειραμάτων αυτού του εγχειριδίου μπορούμε να πούμε ότι με την
πληθώρα των εικόνων λείπει ο ρεαλισμός, τα χρώματα που χρησιμοποιούνται δεν είναι πραγματικά
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και η αναπαράσταση των φυσικών φαινομένων πολλές φορές παραπλανεί τους μαθητές. Τέλος, στις
περισσότερες ενότητες τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι όργανα και συσκευές που δεν
υπάρχουν στο σχολείο, αλλά και δεν μπορούμε να τα βρούμε εύκολα.
Στο εγχειρίδιο «Φυσικές Επιστήμες» για την υλοποίηση του πειράματος χρησιμοποιείται
το εποικοδομητικό μοντέλο διδασκαλίας, με το οποίο λαμβάνονται υπόψη οι προϋπάρχουσες ιδέες
του μαθητή. Φυσικά σε αυτό το μοντέλο το μέσο με το οποίο μπορεί να επιτευχθεί η εννοιολογική
αλλαγή των ιδεών των μαθητών είναι το πείραμα. Με το πείραμα – το οποίο πολλές φορές γίνεται
με τον χωρισμό των μαθητών σε ομάδες- οι μαθητές έρχονται σε επαφή με την νέα γνώση
εφαρμόζοντας τις διαδικασίες της επιστημονικής μεθόδου. Επίσης, η εικονογράφηση των
πειραμάτων του εγχειριδίου στηρίζεται σε φωτογραφικό υλικό και σε σκίτσα, γεγονός το οποίο
διευκολύνει την μάθηση και προκαλεί την ευχαρίστηση των μαθητών. Τέλος, τα υλικά που
συναντούμε για την εκτέλεση των πειραμάτων, σε όλες σχεδόν τις ενότητες, είναι απλά και
εύχρηστα.
Στο σχολικό εγχειρίδιο «Ερευνώ και ανακαλύπτω» χρησιμοποιείται για την υλοποίηση
του πειράματος το ερευνητικά εξελισσόμενο διδακτικό μοντέλο. Σύμφωνα με αυτό το
μοντέλο οι μαθητές καταλήγουν στο πείραμα μέσα από μαθησιακές δραστηριότητες και
βήματα, με βάση τα οποία οικοδομούν με ενεργό τρόπο την γνώση. Για την υλοποίηση
του πειράματος αυτό το μοντέλο ευνοεί την δραστηριοποίηση περισσοτέρων μαθητών
σε σχέση με την «παραδοσιακή» διδασκαλία. Δουλεύοντας σε ομάδες δίνεται σε κάθε
μαθητή η ευκαιρία να αναλάβει ένα ρόλο που να του ταιριάζει. Με την κατανομή
αρμοδιοτήτων ο δάσκαλος μπορεί να ενεργοποιήσει περισσότερους μαθητές από ότι με
την παραδοσιακή μέθοδο. Σχετικά με την εικονογράφηση των πειραμάτων οι
φωτογραφίες κυριαρχούν έναντι του κειμένου και στην ουσία πάνω τους βασίζεται η
διαδικασία της διδασκαλίας. Αυτό συμβαίνει διότι οι περισσότερες ενότητες δεν
περιλαμβάνουν γραπτώς τις νέες γνώσεις, αλλά οι μαθητές με την βοήθεια του
δασκάλου καλούνται να καταλήξουν σε αυτές μέσω των πειραματικών διατάξεων, οι
οποίες «περιγράφονται» στις φωτογραφίες. Τέλος, η εξέλιξη και η υλοποίηση των
πειραμάτων βασίζεται σε απλά καθημερινά μέσα.
Κλείνοντας, είναι αναγκαίο να σημειώσουμε ότι η διδακτική και παιδαγωγική προσέγγιση του
πειράματος στα σχολικά εγχειρίδια «Φυσικές Επιστήμες» και «Ερευνώ και ανακαλύπτω» είναι
αναμφισβήτητα πολύ καλύτερη σε σχέση με το εγχειρίδιο «Ερευνώ το Φυσικό Κόσμο».
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