
∆ιαβάζοντας εικόνες σχολικών βιβλίων φυσικής γύρω από την ‘ενέργεια’: 
οι δυσκολίες των µαθητών και οι αντιδράσεις των διδασκόντων 

 
 

Φάνη Στυλιανίδου  
Ερευνήτρια, Πανεπιστήµιο Αιγαίου, fani@fani-stylianidou.org 

 
 

Θεµατική Ενότητα: Προγράµµατα Σπουδών, Βιβλία, ∆ιδακτικό Υλικό 
Επίπεδο Εκπαίδευσης: Γυµνάσιο 
Κατηγορία Εργασίας: Ερµηνευτική εργασία 
 
Περίληψη: Στην εργασία περιγράφονται τα πορίσµατα του µέρους του προγράµµατος ‘Κατάρτιση Εκπαιδευτικών των 
Φυσικών Επιστηµών σε µια Κοινωνία της Πληροφορίας’ (‘Science Teacher Training in an Information Society’ – STTIS) 
που αφορά στη διδασκαλία και στη µάθηση από εικονογραφήσεις. Στο πρώτο µέρος της εργασίας εξετάζονται οι πιθανές 
δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι µαθητές όταν ‘διαβάζουν’ εικόνες σχολικών βιβλίων φυσικής γύρω από την ‘ενέργεια’. 
Στο δεύτερο µέρος εξετάζεται κατά πόσον οι διδάσκοντες έχουν επίγνωση αυτών των δυσκολιών και πώς αντιδρούν σε 
αυτές. Επιλέχτηκαν έξι έγγραφα µε κριτήριο το ότι περιείχαν κάποια από τα γνωρίσµατα κειµένου / γραφικών που είχαν ήδη 
εντοπιστεί, στο πλαίσιο του προγράµµατος, ότι παρουσίαζαν δυνάµει δυσκολίες στους µαθητές. Οι αναγνώσεις αυτών των 
γνωρισµάτων από τους µαθητές ερευνήθηκαν µε χρήση ερωτηµατολογίου και, ακολούθως, συνέντευξης. Η ανάλυση ενός 
από τα συγγράµµατα και της ανάγνωσής του από δώδεκα µαθητές εκτίθεται στην παρούσα εργασία. Τα αποτελέσµατα 
επιβεβαιώνουν την υπόθεση ότι η ‘ανάγνωση’ εικόνων σχολικών βιβλίων φυσικών επιστηµών δεν είναι καθόλου κοινότοπη 
για τους µαθητές και οδηγούν στο συµπέρασµα ότι χρειάζεται οι διδάσκοντες να καταβάλουν χρόνο και προσπάθειες στο να 
κάνουν κατανοητό το νόηµα των εικόνων στους µαθητές. Υποδεικνύουν επίσης ότι ο κατάλογος των γνωρισµάτων 
κειµένου/γραφικών, που χρησιµοποιήθηκε σε αυτήν την έρευνα, αποτελεί καλό σηµείο εκκίνησης για τέτοιου είδους κριτική 
εξέταση. 
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Abstract: This paper outlines the findings of the part of the ‘Science Teacher Training in an Information Society’ (STTIS) 
project concerned with teaching and learning from pictorial representations. In the first part, the paper discusses the possible 
difficulties the pupils have when ‘reading’ physics textbook pictures about ‘energy’. The second part looks at whether 
teachers are aware of these difficulties and at how they respond to them. Six documents were selected on the basis that they 
had some of the textual/graphical features previously identified by the project as potentially presenting difficulties to pupils. 
The pupils’ readings of these were investigated using a questionnaire and a follow-up interview. The analysis of one of the 
documents and of twelve pupils’ readings of it is reported in this paper. The results confirm the hypothesis that the ‘reading’ 
of science textbook pictures is not at all trivial for pupils and conclude that teachers need to spend time and effort talking 
through the meaning of the images with them. They also suggest that the list of textual/graphical features used in this 
research is a good starting point for this kind of critical examination. 
 

1. Εισαγωγή 
Ως µέρος της έρευνας που πραγµατοποιήθηκε για το STTIS 1 2, αναλάβαµε να ερευνήσουµε τις πιθανές 
δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι µαθητές όταν διαβάζουν εικόνες σχολικών βιβλίων φυσικών επιστηµών γύρω 
από την ‘ενέργεια’. Εξετάσαµε επίσης το κατά πόσον οι διδάσκοντες έχουν επίγνωση αυτών των δυσκολιών και 
πώς αντιδρούν σε αυτές. 

Το κοινό ερευνητικό πλαίσιο3, µέσα στο οποίο λειτουργήσαµε (στο STTIS), αναγνώριζε (µε βάση προηγούµενες 
έρευνες και µελέτη της συναφούς βιβλιογραφίας) έναν προσωρινό κατάλογο γνωρισµάτων κειµένου / γραφικών 

                                                 
1 Το STTIS (‘Science Teacher Training in an Information Society’ - ‘Κατάρτιση Εκπαιδευτικών των Φυσικών Επιστηµών σε 
µια Κοινωνία της Πληροφορίας’) ήταν ένα ερευνητικό πρόγραµµα που χρηµατοδοτήθηκε από τη Γ.∆. XII της Ε.Ε. στο 
πλαίσιο του προγράµµατος TSER. Υπεύθυνοι του προγράµµατος STTIS ήταν οι: L. Viennot; Université Denis Diderot (Paris 
VII), Γαλλία / E. Sassi; Universitá di Napoli “Federico II”, Ιταλία / J. Ogborn; University of Sussex, Ηνωµένο Βασίλειο / A. 
Quale; University of Oslo, Νορβηγία / R. Pintó (συντονιστής του STTIS); Universitat Autónoma de Barcelona, Ισπανία. 
2 Pintó, R., Ametller, J., Chauvet, F., Colin, P., Giberti, G., Ogborn, J., Ormerod, F., Sassi, E., Monroy, G., Stylianidou, F., 
Testa, I., Viennot, L. (2001) Investigations on the difficulties in teaching and learning graphic representations and on their 
use in science classrooms, STTIS (Science Teacher Training in an Information Society) Transversal Report on Work 
Package 2, TSER: CT97 2020 (συντονίστρια: R. Pintó, Universitat Autónoma de Barcelona), Universitat Autónoma de 
Barcelona, Ισπανία. 
3 STTIS (1998) Outline and justification of research methodology: work packages WP1, WP2 and WP3, Έκθεση του STTIS 
(Science Teacher Training in an Information Society), TSER: CT97 2020 (συντονίστρια: R. Pintó, Universitat Autónoma de 
Barcelona), Σύνθεση έκθεσης: Ogborn, J. and Stylianidou, F. (University of Sussex, Institute of Education, Ηνωµένο 
Βασίλειο). 
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των εγγράφων, που ενδέχεται να παρουσιάζουν δυσκολίες για τους µαθητές στην ανάγνωση ή/και στην 
ερµηνεία εγγράφων4 που περιέχουν εικόνες. Συναφή για την έρευνά µας είναι τα εξής: 

• Εικόνες που αποτελούνται από συνδυασµούς αναπαραστάσεων πραγµατικών και σχηµατικών ή 
συµβολικών οντοτήτων και απαιτούν ερµηνεία αυτών των αναπαραστάσεων (R/S). 

• Εικόνες, η ερµηνεία των οποίων απαιτεί να δοθεί βαρύτητα σε ορισµένα στοιχεία ή να επισηµανθούν 
αυτά, συχνά σε σχέση µε γνωρίσµατα κειµένου/γραφικών που τα καθιστούν περισσότερο ή λιγότερο 
διακριτά. (SEL) 

• Εικόνες που περιέχουν στοιχεία που απαιτούν κατάλληλες αναγνώσεις συµβόλων και οι οποίες 
περιέχουν παραδείγµατα συνωνυµίας, οµωνυµίας ή/και πολυσηµίας συµβόλων. (SIM) 

• Έγγραφα µε εικόνες που απαιτούν την ανάγνωση λεκτικών στοιχείων ως σηµαντικού µέρους του όλου, 
περιλαµβανοµένων λεκτικών στοιχείων που περιέχονται στην εικόνα ή χρησιµοποιούνται ως λεζάντες. 
(VE) 

• Έγγραφα που περιέχουν περισσότερες της µίας εικόνες, τα οποία απαιτούν ερµηνεία των σχέσεων 
µεταξύ των διαφόρων εικόνων. (INT) 

• Εικόνες που κάνουν σηµαντική χρήση στοιχείων σύνθεσης που απαιτούν την ανάγνωση χωρικών 
κατανοµών και διαφορετικών παραστατικών δοµών. (CS) 
Σύµφωνα µε τους Kress και Van Leeuwen5 υπάρχουν δύο τύποι παραστατικής δοµής, ο αφηγηµατικός και 
ο εννοιολογικός: 

- η αφηγηµατική αναπαράσταση απεικονίζει κάποιο είδος συναλλαγής µεταξύ µετεχόντων σε µία µεταβατική 
σχέση (π.χ. ζωγραφιά της δράσης σε µία ορισµένη στιγµή, ή γραµµές που δείχνουν καιρικά σχήµατα µια 
ορισµένη ηµέρα), 

- η εννοιολογική αναπαράσταση απεικονίζει µόνιµες, σταθερές σχέσεις και χαρακτηριστικά, δείχνοντας το 
πώς µπορούν να ταξινοµηθούν τα πράγµατα, ή ποια είναι τα χαρακτηριστικά τους (π.χ. ένα ρεαλιστικό 
σχέδιο ενός αντικειµένου που επισύρει την προσοχή στα γνωρίσµατά του, ή ένα διάγραµµα που δείχνει πώς 
λειτουργεί ένα ηλεκτρικό κύκλωµα). 
Οι αφηγηµατικές και οι εννοιολογικές αναπαραστάσεις µπορούν να συνυπάρχουν στο έγγραφο. 

Επιπλέον των παραπάνω γνωρισµάτων, αναγνωρίσαµε επίσης ότι οι µαθητές απαραιτήτως ερµηνεύουν την 
πληροφορία µέσα από τις δικές τους αντιλήψεις – τους ‘θεωρητικούς φακούς’ τους, όπως τους αποκαλέσαµε – 
εποµένως ορισµένες από τις δυσκολίες τους θα προκύπτουν από αυτές τις αντιλήψεις. 

2. Συλλογή δεδοµένων 
Για την έρευνά µας6 επελέγησαν έξι έγγραφα που περιείχαν εικόνες γύρω από την ‘ενέργεια’, από ένα σύνολο 
46 σχολικών βιβλίων φυσικών επιστηµών που εκδόθηκαν µεταξύ των ετών 1966-1997. Ένα από τα κριτήρια για 
την επιλογή αυτών των εγγράφων ήταν ότι ανήκαν σε σχολικά βιβλία φυσικών επιστηµών ευρείας χρήσης µε 
ισχυρή δέσµευση στην οπτική µετάδοση επιστηµονικών ιδεών. Ένα άλλο κριτήριο ήταν ότι είχαν ορισµένα από 
τα γνωρίσµατα που εντοπίστηκαν στον παραπάνω κατάλογο και εποµένως ήταν ανοικτά στον κίνδυνο να 
δηµιουργήσουν δυσκολίες στους µαθητές-αναγνώστες. 

∆υσκολίες Έγγρ1 Έγγρ2 Έγγρ3 Έγγρ4 Έγγρ5 Έγγρ6 
Οντότητες του πραγµατικού κόσµου έναντι 
σχηµατικών ή συµβολικών (R/S)       

Αυξηµένη βαρύτητα ή παράλειψη στοιχείων 
σε µια αναπαράσταση (SEL)       

Χρήση συµβόλων (SIM)       
Χρήση λεκτικών στοιχείων (VE)       
Ένταξη διαφορετικών εικόνων σε ενιαίο 
σύνολο (INT)       

∆οµές σύνθεσης (CS)       
Πίνακας 1:Επιλεγµένα έγγραφα και δυνητικές δυσκολίες τους 

                                                 
4 Η λέξη ‘έγγραφο’ χρησιµοποιείται σε αυτήν την εργασία για να δηλωθεί ο συνδυασµός κειµένου και εικόνων σε µία 
σελίδα. 
5 Kress G. and van Leeuwen, T. (1996) Reading Images: The Grammar of Visual Design, (Routledge: Λονδίνο). 
6 Stylianidou, F., Ormerod F. and Ogborn, J. (2000) Difficulties in teaching and learning with pictorial representations, 
STTIS (Science Teacher Training in an Information Society) UK National Report on Work Package 2, TSER: CT97 2020 
(συντονιστής: R. Pintó, Universitat Autónoma de Barcelona), University of Sussex, Institute of Education, Ηνωµένο 
Βασίλειο. 
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Τα έγγραφα αναλύθηκαν πρώτα µέσα στο παραπάνω πλαίσιο και, όπως φαίνεται στον Πίνακα 1, φροντίσαµε 
επίσης τα επιλεγµένα έγγραφα να καλύπτουν διάφορους συνδυασµούς των δυνητικών δυσκολιών που είχαµε 
εντοπίσει προηγουµένως. 

Με βάση αυτήν την ανάλυση, σχεδιάστηκε ένα ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές για το καθένα από τα 
έγγραφα. Βάσει του σχεδιασµού, η διατύπωση και το ύφος των έξι ερωτηµατολογίων ήταν πολύ παρόµοια (και, 
όπου άρµοζε, πανοµοιότυπα). Παρακινούσαν τους µαθητές να κοιτάξουν τα συναφή έγγραφα και να 
απαντήσουν σε ερωτήµατα όπως: 

• Ποιο είναι το πρώτο πράγµα που προσέχετε σε αυτήν την εικόνα / εικόνες; 
• Κάθε εικόνα λέει µια ιστορία. Ποια είναι η ιστορία πίσω από αυτήν την εικόνα / εικόνες; 
• Τι πρέπει να κάνετε ή να σκεφτείτε για να βγάλετε νόηµα από αυτήν την εικόνα / εικόνες; 
• Τι σας δυσκολεύει να βγάλετε νόηµα από αυτήν την εικόνα / εικόνες; 

∆ύο σύνολα τριών εγγράφων το καθένα, µαζί µε τα αντίστοιχα ερωτηµατολόγια, διανεµήθηκαν σε συνολικά 104 
µαθητές – ο κάθε µαθητής έλαβε µόνο ένα σύνολο (τριών εγγράφων). Στη συνέχεια ελήφθησαν συνεντεύξεις 
από είκοσι από αυτούς τους µαθητές σχετικά µε τις απαντήσεις τους στα ερωτηµατολόγια. Μετά από µια αρχική 
εξέταση των δεδοµένων, επελέγησαν τα ερωτηµατολόγια 24 µαθητών (δώδεκα από κάθε σύνολο) για διεξοδική 
ανάλυση. Για τους περισσότερους από τους επιλεγµένους µαθητές υπήρχαν δεδοµένα συνεντεύξεων. 

Έπειτα, µε βάση τα πορίσµατα της έρευνας για τις δυσκολίες των µαθητών, σχεδιάσαµε δύο σύνολα 
ερωτηµατολογίων για διδάσκοντες. Στο πρώτο είδος ερωτηµατολογίων, δείξαµε στους διδάσκοντες τα έγγραφα 
των σχολικών βιβλίων φυσικών επιστηµών και τους ζητήσαµε να προβλέψουν ποιες δυσκολίες ενδέχεται να 
συναντήσουν οι µαθητές στην ερµηνεία αυτών των εγγράφων. Στο δεύτερο, παρουσιάσαµε στους διδάσκοντες 
παραδείγµατα των γραπτών ερµηνειών των έξι εγγράφων από τους µαθητές και τους ζητήσαµε να τα 
σχολιάσουν: ήταν καλές ή αποκάλυπταν δυσκολίες; 

Η παρούσα εργασία θα εκθέσει µε κάποια λεπτοµέρεια την ανάλυση ενός από αυτά τα έγγραφα σχολικών 
βιβλίων, τις αναγνώσεις του από τους µαθητές και τις αντιδράσεις των διδασκόντων σε αυτές τις αναγνώσεις. 
Θα καταλήξει µε την εξέταση των κυρίων πορισµάτων ολόκληρης της έρευνας. Περαιτέρω αποτελέσµατα αυτής 
της µελέτης έχουν εκτεθεί αλλού7 8. 

3. Ανάλυση δεδοµένων – Έγγραφο 1: ‘Ενέργεια’ 
Εικόνα 1: Έγγραφο 1 – ‘Ενέργεια’ 

                                                 
7 Stylianidou, F., Ormerod, F., Ogborn, J. (2001) 'Reading Physics textbook pictures about 'energy': pupils' difficulties and 
teachers' reactions'. In Pintó, R. and Surinach, S. (eds) International Conference on 'Physics Teacher Education Beyond 
2000'. Selected contributions. (Paris: Elsevier Editions). ISBN: 2-84299-312-8. 
8 Stylianidou, F., Ormerod, F. and Ogborn, J. (2002) ‘Analysis of science textbook pictures about ‘energy’ and pupils’ 
readings of them’ International Journal of Science Education, 24, 3, pp 257-283. 
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Το έγγραφο που απεικονίζεται στην Εικόνα 1 αποτελεί την πρώτη σελίδα του κεφαλαίου  ‘Ενέργεια’ στο 
σχολικό βιβλίο φυσικών επιστηµών του Nuffield (1987) για µαθητές ηλικίας 12 ετών9. 

Η εικόνα είναι ένα είδος ‘κολάζ’ διαφορετικών εικόνων πάνω σε ένα συνεχές φόντο. Οι εικόνες αυτές είναι 
µεταφορικές αναπαραστάσεις διαφόρων ειδών µεταφοράς σε τρισδιάστατη προοπτική. Ο βαθµός λεπτοµέρειας 
είναι παρόµοιος για όλες τις εικόνες. Αυτό σηµαίνει ότι σκοπός είναι να θεωρηθούν ισοβαρείς. 

Η λέξη ‘Ενέργεια’, που βρίσκεται στο επάνω µέρος του εγγράφου, σε σύνδεση µε την εικόνα, τονίζει το γεγονός 
ότι όλα τα αντικείµενα που αναπαριστάνονται, βρίσκονται σε κίνηση. Οι σχεδιαστές προφανώς γνώριζαν ότι για 
πολλά παιδιά η ενέργεια εξισώνεται µε την κίνηση και τη δράση. 

Η σχέση των εικόνων µε την ενέργεια γίνεται ρητή µέσω ενός από τα ερωτήµατα στο κείµενο του εγγράφου: 
«Μπορείτε να βρείτε τι χρειάζονται όλες αυτές οι µορφές µεταφοράς για να µπουν σε κίνηση;» Αυτό το 
ερώτηµα δείχνει, σύµφωνα µε τις σχετικές σηµειώσεις για τους διδάσκοντες, την κεντρική ιδέα που σκοπεύει να 
µεταδώσει το έγγραφο, δηλαδή την ιδέα ότι για να ‘µπουν σε κίνηση’ τα πράγµατα χρειάζεται ενέργεια. 

Έτσι, µε δεδοµένο το γεγονός ότι το έγγραφο µοιάζει να εκµεταλλεύεται, αν όχι και να ενισχύει, το γεγονός ότι 
τα παιδιά συσχετίζουν έντονα την ενέργεια µε την ορατή κίνηση, πώς «βρίσκουν τα παιδιά τι χρειάζονται όλες 
αυτές οι µορφές µεταφοράς για να µπουν σε κίνηση;» 

Χρησιµοποιώντας το πλαίσιο των Kress και Van Leeuwen, θα προτείναµε ότι η εικόνα ως σύνολο µπορεί να 
περιγραφεί κατά τον καλύτερο τρόπο ως νατουραλιστική εννοιολογική δοµή, κατά το ότι χρησιµοποιούνται 
ρεαλιστικά σχέδια για να παρουσιαστεί πληροφορία γύρω από πολλαπλά πράγµατα µε µόνιµη κατηγορηµατική 
σχέση µεταξύ τους: είναι όλα µορφές µεταφοράς και όλα χρησιµοποιούν ενέργεια. Το σκοπούµενο µήνυµα 
φαίνεται να είναι εννοιολογικό. 

Πώς αντιδρούν οι µαθητές στη νατουραλιστική εννοιολογική δοµή του εγγράφου; Τα ‘ρεαλιστικά’ στοιχεία 
(όπως η προοπτική, η λεπτοµέρεια, οι άνθρωποι σε δράση) συχνά συσχετίζονται µε αφηγηµατικές δοµές, ενώ οι 
εννοιολογικές αναπαραστάσεις συχνά παίρνουν πιο αφηρηµένη µορφή. Εδώ, µεγάλος αριθµός αναπαραστάσεων 
(όπως στις αφηρηµένες δοµές) παρουσιάζεται ‘ρεαλιστικά’ σε ηµι-νατουραλιστική διάταξη (όπως στις 
αφηγηµατικές δοµές). Προκαλεί αυτό δυσκολίες στην ανάγνωση του εγγράφου; 

4. ∆υσκολίες των µαθητών µε το έγγραφο ‘Ενέργεια’ 
Με δεδοµένα αυτά τα ερωτήµατα της έρευνας, οι κατηγορίες που αποδείχτηκαν συναφείς κατά την ανάλυση των 
δεδοµένων που συλλέχθηκαν από τους µαθητές σε σχέση µε αυτό το έγγραφο είναι οι εξής: 
(α) Επιλογή, υπογράµµιση ή απουσία στοιχείων σε µια αναπαράσταση (SEL). 
(β) Ανάµιξη αφηγηµατικής και εννοιολογικής οπτικής δοµής (CS). 
(γ) Ανάγνωση εικόνων µέσα από ‘θεωρητικούς φακούς’. 
4.1 Επιλογή, υπογράµµιση ή απουσία στοιχείων σε µια αναπαράσταση (SEL).     

                                                

Αν και µερικά από τα παιδιά απολαµβάνουν την πολυπλοκότητα της εικόνας, άλλα παιδιά υποδεικνύουν ότι ο 
αριθµός των στοιχείων σε αυτόν τον µικρό χώρο και η έλλειψη υπογράµµισης συγκεκριµένων στοιχείων, 
καθιστούν την εικόνα δυσνόητη – τους είναι δύσκολο να βρουν ποια στοιχεία αποσκοπούν να µεταφέρουν 
περισσότερο νόηµα. Η Φαρίντα, για παράδειγµα, εξηγεί:  

«Η εικόνα προκαλεί σύγχυση επειδή όλα τα αυτοκίνητα, τα λεωφορεία και τα τρένα και τα λοιπά 
είναι εντελώς µπερδεµένα. Με δυσκολεύει αρκετά γιατί όλες οι εικόνες είναι στην ίδια µεριά η µία 
πάνω στην άλλη». 

Οι εικόνες δεν αποσκοπούν απλώς να γίνουν κατανοητές ως αναπαραστάσεις τρόπων µεταφοράς, αλλά να 
µεταφέρουν επίσης ένα άλλο νόηµα, πέρα από αυτό, γύρω από διάφορες µορφές τεχνολογίας και της συναφούς 
µεταβίβασης και χρήσης ενέργειας. Ωστόσο, αυτό το νόηµα δεν αποδίδεται µε τρόπο ρητό. Η χρήση της 
ενέργειας υπονοείται µόνο. Όπως είναι προβλέψιµο, δεν συλλαµβάνουν όλα τα παιδιά το πλήρες σκοπούµενο 
νόηµα, καθώς η ιδέα της ‘µεταφοράς’ υπερισχύει άλλων πιθανών ερµηνειών. 

Τα περισσότερα παιδιά αναφέρουν τη µεταφορά. Για παράδειγµα, ο Τζίµι λέει:  

«Είναι καλή εικόνα – νόµιζα ότι µιλούσαµε για τις µεταφορές». 

Η Φαρίντα, εντούτοις, φαίνεται να διαισθάνεται ότι η εικόνα έχει σκοπό να της πει περισσότερα και ότι δεν 
µεταδίδει πλήρως το σκοπούµενο µήνυµά της. Λέει ότι είναι «πάρα πολύ δύσκολη – δεν την καταλαβαίνω 
καθόλου». Το πρόβληµα, κατά την άποψή της, είναι ότι η εικόνα δείχνει απλώς ποιες µορφές µεταφοράς 
µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε. «Γιατί δεν υπάρχει τίποτε άλλο εκεί µέσα». 

Μόνο γύρω στα µισά παιδιά βλέπουν τα οχήµατα ως σηµείο εκκίνησης για να σκεφτούν γύρω από την ενέργεια 
(µερικά σχολιάζουν πόσο βοηθούν ο τίτλος και η γραπτή παράγραφος για να τα οδηγήσουν σε αυτήν την 
κατεύθυνση). 

 
9 Ellse M. (ed) (1991) Nuffield Science for Key Stage 3. Science Year 8. (Harlow: Longman Group UK Ltd). 
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Αρκετά παιδιά συνειδητοποιούν ότι η εικόνα έχει να κάνει µε την ενέργεια σε σύνδεση µε τη µεταφορά, αλλά 
νιώθουν σύγχυση ως προς το τι υποτίθεται ότι πρέπει να κατανοήσουν, λόγω της έλλειψης ρητής πληροφορίας. 
Τρία παιδιά επισηµαίνουν ότι θα βοηθούσε αν υπήρχαν λεζάντες που να εξηγούν τι είναι αυτά τα πράγµατα, 
ποιος είναι ο σκοπός τους και πώς λειτουργούν ή, όπως το θέτει η Λουίζ, «πώς δουλεύουν, η ενέργεια µέσα τους, 
πώς δουλεύει η ενέργεια». 

Χωρίς επιγραφές να τα βοηθήσουν, αυτά τα παιδιά πρέπει να βγάλουν νόηµα για το τι θέλει να τους πει γύρω 
από την ενέργεια η εικόνα αντλώντας από τις δικές τους επιστηµονικές γνώσεις. 
4.2 Ανάµιξη αφηγηµατικής και εννοιολογικής οπτικής δοµής (CS).    

 

 

Τα περισσότερα παιδιά φαίνεται όντως να κατανοούν την εικόνα πρώτα και κύρια ως εννοιολογική δοµή, που 
αναπαριστά µια ιδιαίτερη κατηγορία σχετιζόµενων πραγµάτων: διαφορετικών µορφών µεταφορών, ή 
διαφορετικών παραδειγµάτων χρήσης της ενέργειας. 
Πρωταρχικά εννοιολογική προσέγγιση 

Ο Ρέιµοντ υιοθετεί εννοιολογική προσέγγιση αλλά εκφράζει τον προβληµατισµό του σχετικά µε το µέγεθος και 
τη θέση των αντικειµένων στην εικόνα, υποδεικνύοντας ότι τα ‘ρεαλιστικά’ χαρακτηριστικά των εικόνων και 
της διάταξής τους είναι κατά κάποιον τρόπο παραπλανητικά, αφού στην πραγµατική ζωή αυτά τα πράγµατα δεν 
τα βλέπει κανείς όλα µαζί σε µικρό χώρο. Επισηµαίνει ότι  

«...πρέπει να συνειδητοποιήσει κανείς ότι δεν είναι αυτό το συνηθισµένο µέγεθος και ο τρόπος µε 
τον οποίο συνήθως είναι τοποθετηµένα στην πόλη». 

Ο Ρέιµοντ εφιστά την προσοχή σε µια αντίφαση ανάµεσα στα ρεαλιστικά και τα λιγότερο ρεαλιστικά 
χαρακτηριστικά αυτής της αναπαράστασης, τα οποία αποσπούν την προσοχή από τη µετάδοση του 
εννοιολογικού νοήµατος. 
Μικτή ‘αφηγηµατική-εννοιολογική’ προσέγγιση 

Μερικά παιδιά φαίνεται ότι ερµηνεύουν την εικόνα ως φέρουσα τόσο αφηγηµατικό, όσο και εννοιολογικό 
νόηµα. Συνολικά την θεωρούν εννοιολογική (γύρω από τις µεταφορές) αλλά µεµονωµένα τµήµατα τα θεωρούν 
ως αφηγηµατικά (γύρω από συγκεκριµένα γεγονότα). 

Ο Γιουσούφ, για παράδειγµα, ερµηνεύει το κάτω µέρος της εικόνας ως φορέα αφηγηµατικού νοήµατος:  

«Άνθρωποι που πηγαίνουν αργοπορηµένοι στη δουλειά, χρησιµοποιώντας περισσότερη βενζίνη, 
σπαταλώντας περισσότερη ενέργεια και ταξιδεύοντας µε µεγάλη ταχύτητα» και µερικά από τα 
οχήµατα «έχουν κολλήσει στην κίνηση και σπαταλούν καύσιµα».  

Τα σχόλιά του για την ενέργεια φαίνεται να σχετίζονται ευθέως µε τη χρήση των καυσίµων σε αυτήν τη 
συγκεκριµένη κατάσταση. Φαίνεται ότι το µέγεθος και η προοπτική τον οδηγούν να ερµηνεύσει αυτό το τµήµα 
ως ‘νέα’, ‘σε πρώτο πλάνο’ πληροφορία, στενεύοντας έτσι την εστίασή του. Την ίδια στιγµή, η κριτική του για 
την εικόνα, ότι «δείχνει µόνο µεταφορές µε ταξίδι στο δρόµο ή µε πτήση, δεν δείχνει ανθρώπους να περπατούν» 
υποδεικνύει εννοιολογική ερµηνεία: απεικονίζει διάφορες µορφές µεταφορών, αλλά κατά την άποψή του δεν 
περιέχει αρκετή πληροφορία ώστε να δώσει πλήρη εικόνα τού τι σηµαίνει µεταφορά. 

Όλες οι απαντήσεις σε αυτό το κεφάλαιο υποδεικνύουν ότι η απεικόνιση µεγάλου αριθµού αντιπροσωπευτικών 
‘τύπων’ αντικειµένων, σε ‘ηµι-νατουραλιστικό’ πλαίσιο, σε αυτό το έγγραφο, φαίνεται να οδηγεί σε δυσκολίες 
στην κατανόηση της συνάφειας των µεµονωµένων συστατικών µερών και του πώς υποτίθεται ότι συνεργάζονται 
αυτά για να µεταδώσουν νόηµα. 
4.3 Ανάγνωση εικόνων µέσα από ‘θεωρητικούς φακούς’ 

Τα παιδιά που κάνουν όντως σχόλια για την ενέργεια (µόλις λίγο πάνω από τα µισά της οµάδας) µιλούν γι’ 
αυτήν µε ποικίλους τρόπους, αποκαλύπτοντας διαφορετικά είδη κατανόησης. Κάποια από αυτά τα είδη 
κατανόησης δεν µας εκπλήσσουν, ενώ άλλα είναι λιγότερο προβλέψιµα. 

Η ενέργεια συσχετίζεται (όπως θα περίµενε κανείς) µε τη δράση και την κίνηση, η ενέργεια συσχετίζεται µε 
διάφορες µορφές µεταφορών: τα οχήµατα περιέχουν, χρησιµοποιούν και παράγουν ενέργεια, τα καύσιµα 
θεωρείται ότι παρέχουν ενέργεια ή δίνουν το έναυσµα της ενέργειας, διαφορετικά πράγµατα κατέχουν 
διαφορετικούς τύπους ενέργειας και, τέλος, τα καύσιµα και η ενέργεια µπορούν να σπαταληθούν µε την 
ταχύτητα ή µε άλλες µορφές υπερβάλλουσας χρήσης. 

Αυτές οι ιδέες δείχνουν ότι τα παιδιά προσεγγίζουν το έγγραφο από ένα φάσµα σηµείων εκκίνησης, ορισµένα 
από τα οποία είναι ίσως χρησιµότερα από άλλα. 
4.4 Σύνοψη ∆υσκολιών 

Οι απαντήσεις των παιδιών δείχνουν ότι τα προβλήµατα που συσχετίζονται µε αυτό το έγγραφο φαίνεται να 
πηγάζουν: 
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· πρώτον, από τη συνωστισµένη διάταξη των αντικειµένων, την έλλειψη υπογραµµίσεων και ένα µίγµα 
τρόπων αναπαράστασης, που οδηγούν σε διφορούµενη εστίαση και σε συγκρουόµενες αφηγηµατικές και 
εννοιολογικές ερµηνείες, και 

· δεύτερον, από την έλλειψη ρητής λεκτικής ή οπτικής πληροφορίας γύρω από την ενέργεια, έλλειψη η οποία 
κάνει τα παιδιά να χάνουν εντελώς το κυρίως µήνυµα περί ενέργειας ή τα αναγκάζει να στηριχτούν στις δικές 
τους ήδη υπάρχουσες γνώσεις προκειµένου να προσπαθήσουν να καταλάβουν τι τους λέει το έγγραφο γύρω από 
την ενέργεια. 

5. Έγγραφο ‘Ενέργεια’ – Προβλέψεις διδασκόντων 
Όπως µπορεί κανείς να δει στον Πίνακα 2, τρεις διδάσκοντες αναγνώρισαν ότι η υπάρχουσα επιλογή και 
υπογράµµιση των στοιχείων στην εικόνα, µαζί µε την έλλειψη ρητής λεκτικής πληροφορίες γύρω από την 
ενέργεια, ενδέχεται να εµποδίζουν τα παιδιά να συλλάβουν το κυρίως µήνυµα του εγγράφου, το οποίο έχει να 
κάνει µε την ενέργεια. Σύµφωνα µε τα λόγια του ∆2: 

 «Ενδέχεται να έχουν δυσκολίες στο να συνδέσουν τις εικόνες µε την ιδέα της µετατροπής της 
ενέργειας. Οι εικόνες εστιάζουν µόνο στη µεταφορά και στην κίνηση». 

∆υσκολίες Ανάλ ∆1 ∆2 ∆3 ∆4 ∆5 ∆6 ∆7 ∆8 
Επιλογή, υπογράµµιση ή απουσία 
στοιχείων σε µια αναπαράσταση 
(SEL) 

         

Ανάµιξη αφηγηµατικής και 
εννοιολογικής οπτικής δοµής (CS) 

         

Ανάγνωση εικόνων µέσα από 
‘θεωρητικούς φακούς’ 

         

Πίνακας 2: ‘Ενέργεια’ – Προβλέψεις των ∆ιδασκόντων 

Για να βελτιωθεί αυτό το έγγραφο οι διδάσκοντες είπαν ότι θα πρόσθεταν εικόνες που παραπέµπουν στην 
ενέργεια µε πιο ρητό τρόπο, π.χ. «διατάξεις µετατροπής ενέργειας» ή/και κατάλληλη λεκτική πληροφορία, π.χ. 
«έναν κατάλογο πηγών ενέργειας, ‘καυσίµων’, από τα οποία µπορούµε να διαλέξουµε». 

Ένας διδάσκων σχολίασε «τη σύνθετη φύση της εικόνας» ενώ άλλος διδάσκων επισήµανε ως πιθανή δυσκολία 
ότι στο έγγραφο η ενέργεια συσχετίζεται έντονα µε τη δράση. 

Τέλος, δύο διδάσκοντες απάντησαν ότι δεν θα περίµεναν να έχουν δυσκολίες οι µαθητές τους µε αυτήν την 
εικόνα. Ένας από αυτούς, ωστόσο, είπε επίσης ότι δεν θα περίµενε και να µάθουν πολλά από αυτήν. 

6. Έγγραφο ‘Ενέργεια’ – Εξηγήσεις διδασκόντων για τις δυσκολίες 
Όταν οι διδάσκοντες ήρθαν αντιµέτωποι µε τις γραπτές ερµηνείες των µαθητών για την εικόνα, όλοι επέκριναν 
τη συνωστισµένη διάταξη των αντικειµένων και την επιλογή των στοιχείων που αναπαριστώνται ενώ 
επισήµαναν την ανεπάρκεια του εγγράφου για τη µετάδοση του σκοπούµενου µηνύµατος (Πίνακας 3). 

∆υσκολίες Ανάλ ∆1 ∆2 ∆3 ∆4 ∆5 ∆6 

Επιλογή, υπογράµµιση ή απουσία στοιχείων σε 
µια αναπαράσταση (SEL) 

       

Ανάµιξη αφηγηµατικής και εννοιολογικής 
οπτικής δοµής (CS) 

       

Ανάγνωση εικόνων µέσα από ‘θεωρητικούς 
φακούς’ 

       

Πίνακας 3: ‘Ενέργεια’ – Εξηγήσεις των ∆ιδασκόντων για τις ∆υσκολίες 

∆ύο διδάσκοντες ιδίως αναγνώρισαν ότι η εικόνα προσπαθεί να επωφεληθεί από τη συσχέτιση που υπάρχει στην 
κοινή λογική µεταξύ ενέργειας και δραστηριότητας. Ένας από αυτούς το έθεσε αρκετά ωµά:  

«Όλες οι εικόνες προσπαθούν να επωφεληθούν από τις τηλεοπτικές ταινίες περιπέτειας». 

Άλλοι διδάσκοντες σηµείωσαν επίσης ότι οι µαθητές θα χρειάζονταν να στηριχτούν πάρα πολύ στις ήδη 
υπάρχουσες γνώσεις τους προκειµένου να βγάλουν νόηµα από το έγγραφο. 

Τέσσερις διδάσκοντες εστίασαν στις απαντήσεις των µαθητών και µίλησαν για τις παρανοήσεις ή τις αδυναµίες 
που µπορεί να αποκαλύπτουν, κανείς όµως δεν συνέδεσε ρητά αυτές τις παρανοήσεις µε κάποια οποιαδήποτε 
στοιχεία των εικόνων. Ένας διδάσκων, για παράδειγµα, απαντώντας στη φράση «κάποια έχουν πιο γρήγορη και 
κάποια πιο αργή ενέργεια από άλλα», είπε: 

«… Έχει αυτό το παιδί ακριβή αντίληψη της ενέργειας; Μπορεί να κάνει διαφοροποίηση µεταξύ ενέργειας και 
ταχύτητας;» 
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Τέλος, ένας διδάσκων (∆3) υπονόησε ότι η αφηγηµατική δοµή της εικόνας ενδέχεται να αποσπά την προσοχή 
των παιδιών από το κυρίως µήνυµά της και σχολίασε την ακαταλληλότητα του συνοδευτικού κειµένου, ενός 
στοιχείου που η έρευνά µας δεν βρήκε προβληµατικό. 

7. Εξέταση των αποτελεσµάτων  
7.1 ∆υσκολίες µε Εικόνες  

   

Αναφορικά µε τον κατάλογο των γνωρισµάτων κειµένου / γραφικών που προσδιορίσαµε εκ των προτέρων ως 
πιθανές πηγές δυσκολιών κατά την ανάγνωση ενός εγγράφου που περιέχει εικόνες, διαπιστώσαµε ότι: 
• Αποτελεί καλό σηµείο εκκίνησης για κριτική εξέταση των ειδών εικόνων που µπορεί κανείς να βρει σε 

σχολικά βιβλία φυσικών επιστηµών. 
• Οι δυσκολίες των µαθητών µε τις επιλεγµένες εικόνες µπορούσαν να προβλεφθούν και να 

αιτιολογηθούν βάσει αυτών των γνωρισµάτων. 
• Σε γενικές γραµµές, η κριτική των διδασκόντων για τις εικόνες µπορούσε να αιτιολογηθεί µε αυτόν τον 

κατάλογο δυσκολιών, αν και όχι πάντοτε µε ευκολία. 
• Από την άλλη πλευρά, ο κατάλογος αποδείχθηκε χρησιµότατος ως διαγνωστικό εργαλείο για να 

εντοπισθούν ποιες κατηγορίες δυσκολιών οι διδάσκοντες µοιάζει να παραβλέπουν ή να µην δίνουν σε 
αυτές µεγάλη σηµασία. 

7.2 Αποτελέσµατα σχετικά µε τους ∆ιδάσκοντες

Από την ανάλυση των δεδοµένων για τους διδάσκοντες µπορούν να εξαχθούν επίσης αρκετές παρατηρήσεις: 
• Οι διδάσκοντες µοιάζει να µην έχουν εξοικείωση και να βρίσκουν δύσκολο το έργο της εξέτασης των 

εικόνων των σχολικών βιβλίων και της πρόβλεψης του είδους των δυσκολιών που ενδέχεται να 
παρουσιάσουν αυτές για τους µαθητές. 

• Ωστόσο, φαίνεται πως είναι καλύτεροι στην αιτιολόγηση αυτών των δυσκολιών όταν τους παρουσιάζονται 
οι απαντήσεις των µαθητών. 

• Οι διδάσκοντες εντοπίζουν ουσιαστικά έναν ή δύο τύπους δυσκολιών σε σχέση µε µια εικόνα σχολικού 
βιβλίου. Είναι οι δυσκολίες που προκύπτουν από ακατάλληλη επιλογή ή επισήµανση ορισµένων γραφικών 
στοιχείων και εκείνες που προκύπτουν όταν η ερµηνεία της εικόνας απαιτεί την ανάγνωση λεκτικών 
στοιχείων ως σηµαντικής συνιστώσας του όλου. 

• Οι διδάσκοντες τείνουν να µην αµφισβητούν το κύρος µιας εικόνας και σε γενικές γραµµές δεν δίνουν 
σηµασία στη δοµή της από πλευράς σύνθεσης. 

• Για να βελτιώσουν µια εικόνα, οι περισσότεροι διδάσκοντες θα πρόσθεταν σε αυτήν περισσότερες ενδείξεις 
ή/και άλλη πληροφορία σε µορφή κειµένου. 

• Όταν οι διδάσκοντες έρχονται αντιµέτωποι µε τις αποκρίσεις των µαθητών σε ένα έγγραφο, η πρώτη τους 
αντίδραση φαίνεται πως είναι να τις αξιολογούν µε όρους της περιεχόµενης επιστηµονικής γνώσης που 
εκφράζουν και όχι να τις αντιµετωπίζουν ως διαγνωστικές των προβληµάτων που ενδέχεται να δηµιουργεί 
η εικόνα. 

• Φαίνεται πως υπάρχει περιθώριο να παρασχεθεί κατάρτιση στους διδάσκοντες γύρω από τις δυσκολίες των 
µαθητών στην ανάγνωση εγγράφων που περιέχουν εικόνες. Η κατάρτιση αυτή θα πρέπει να αντιµετωπίσει 
ιδίως τις δυσκολίες που συνδέονται µε: 

 την ερµηνεία αναπαραστάσεων του πραγµατικού κόσµου έναντι σχηµατικών ή συµβολικών 
αναπαραστάσεων, 

 την ερµηνεία συµβόλων, ιδίως όταν σε αυτά αποδίδονται πολλαπλοί ρόλοι στο ίδιο έγγραφο, 
 την ερµηνεία χωρικών κατανοµών και διαφορετικών παραστατικών δοµών. 

8. Συµπεράσµατα 
Στο σύνολό της η έρευνά µας ανέδειξε ορισµένα γενικά ζητήµατα, τα οποία πιστεύουµε ότι αξίζει να 
διατυπωθούν. 

Υποτίθεται συχνά ότι οι εικόνες είναι ‘διαφανείς’ – ότι αποδίδουν το νόηµά τους µε τρόπο άµεσο και απλό. Τα 
αναλυτικά εργαλεία, τα οποία βρήκαµε χρήσιµο να εφαρµόσουµε, υποδεικνύουν ότι οπωσδήποτε δεν ισχύει 
αυτό – ότι το νόηµα των εικόνων δοµείται από στοιχεία οργανωµένα κατά τρόπους αρκετά πολύπλοκους και 
λεπτούς. 

Τα αποτελέσµατα δείχνουν επίσης ότι οι µαθητές όντως εργάζονται µε σκοπό να κατανοήσουν τις εικόνες. Οι 
δυσκολίες τους δεν προκύπτουν απλώς από έλλειψη προσοχής, ή από το γεγονός και µόνο ότι ‘διαβάζουν’ 
απαραιτήτως τις πληροφορίες µέσα από τους δικούς τους ‘θεωρητικούς φακούς’. Αυτό δείχνει ότι οι 
διδάσκοντες χρειάζεται να καταβάλουν χρόνο και προσπάθειες καθώς εξετάζουν, µαζί µε τους µαθητές, το 
νόηµα των εικόνων και τα ψευδή νοήµατα που ενδέχεται αυτές να µεταδίδουν. 

Όλα τα έγγραφα που αναλύθηκαν προέρχονται από γνωστά σχολικά βιβλία ευρείας χρήσης, τα οποία έχουν ως 
κοινό σηµείο µια ισχυρή δέσµευση στην οπτική µετάδοση επιστηµονικών ιδεών. Ούτε στο ελάχιστο δεν 
αποτελούν, εποµένως, ‘δύσκολες περιπτώσεις’ επιλεγµένες έτσι ώστε να εµφανίζουν προβλήµατα. Μπορεί 
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κανείς να αναµένει ότι και άλλα κείµενα θα παρουσιάζουν παρόµοιο φάσµα δυσκολιών. Τα αποτελέσµατα, 
εποµένως, δείχνουν ότι χρειάζεται να δοθεί περισσότερη προσοχή στην κατασκευή τέτοιων εικόνων, 
προκειµένου αυτές να λειτουργούν αποτελεσµατικότερα. 

Μετατρέποντας τέλος, τον κατάλογο των γνωρισµάτων κειµένου / γραφικών, που προσδιορίσαµε ως πηγές 
δυσκολιών κατά την ανάγνωση ενός εγγράφου που περιέχει εικόνες, σε µια µορφή συµβουλών προς τους 
συγγραφείς, θα λέγαµε τα εξής: 

• Προσέχετε όταν αναµιγνύετε συµβολικές και πραγµατικές οντότητες. 
• Προσέχετε την υπογράµµιση στοιχείων, εσκεµµένη και τυχαία. 
• Κωδικοποιείτε µε διαφορετικούς τρόπους διαφορετικά νοήµατα παρόµοιων συµβόλων. 
• Προσέχετε τη διατύπωση και την τοποθέτηση λεκτικών στοιχείων. 
• Χρειάζεται προσεκτική διάταξη όταν πρόκειται πολλές εικόνες να ενσωµατωθούν σε µία. 
• Να θυµάστε ότι οι δοµές σύνθεσης χρησιµοποιούνται για την ανάγνωση νοήµατος στις εικόνες, ακόµα και 

όταν αυτό δεν είναι πλήρως συνειδητό. 
• Να είστε προσεκτικοί µε την αφήγηση σε εικόνες. Μπορεί να προκαλεί το ενδιαφέρον αλλά να αποσπά την 

προσοχή από το κύριο σηµείο. 
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