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Περίληψη: Η παρούσα έρευνα σχεδιάστηκε για να διερευνήσει τις αντιδράσεις των Ελλήνων µαθητών της δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης ως προς τα άρθρα των φυσικών επιστηµών που συναντώνται στον τύπο: επιχειρεί να ανιχνεύσει ποιες από τις 
επικοινωνιακές τεχνικές που χρησιµοποιούν τα άρθρα αυτά θα ήταν εν δυνάµει αξιοποιήσιµες στην τυπική εκπαίδευση για 
τις φυσικές επιστήµες. 
Το δείγµα της έρευνας αποτελείται από 351 µαθητές της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Το εργαλείο της έρευνας είναι ένα 
ερωτηµατολόγιο που συνδυάζει µεθόδους ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας. Ανιχνεύει τις προτιµήσεις των µαθητών ως προς 
το είδος των άρθρων που επιλέγουν να διαβάσουν στις εφηµερίδες, διερευνά τις στάσεις των µαθητών ως προς τα άρθρα των 
φυσικών επιστηµών που δηµοσιεύονται στον τύπο και αναλύει τις αντιδράσεις των µαθητών ως προς 4 άρθρα εφηµερίδων 
που διαπραγµατεύονται διαφορετικά θέµατα των φυσικών επιστηµών και αντανακλούν διαφορετικές επικοινωνιακές 
στρατηγικές. 
Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι οι µαθητές προτιµούν τα εκλαϊκευτικά στοιχεία και τους κώδικες που χρησιµοποιούν τα 
άρθρα που αναφέρονται στις φυσικές επιστήµες και εµφανίζονται στον τύπο, σε σύγκριση µε τους επικοινωνιακούς κώδικες 
που χρησιµοποιούν τα σχολικά τους εγχειρίδια. Επιλέγουν άρθρα (και παραγράφους σε αυτά τα άρθρα) που αξιοποιούν µια 
συναισθηµατική–«ποιητική» γλώσσα, η οποία χρησιµοποιεί ιδιαίτερα αποτελεσµατικά τις µεταφορές και τις αναλογίες για 
την εισαγωγή δύσκολων επιστηµονικών εννοιών. Επίσης, ιδιαίτερα φαίνεται να ελκύονται από τα αφηγηµατικά στοιχεία 
ενός εκλαϊκευτικού άρθρου για την επιστήµη.  
 
Λέξεις Κλειδιά: φυσικές επιστήµες, άρθρα εφηµερίδων, µαθητές, δευτεροβάθµια εκπαίδευση 
 
Abstract: The present research is designed to investigate the reaction of secondary school students to the communication 
code and the rhetoric the press uses in science articles: it attempts to trace which communication techniques can be of 
potential use in science education. 
The sample of the research consists of 351 secondary school students. The research instrument is a questionnaire, which 
traces the students’ preferences regarding newspaper articles, explores students’ attitudes towards the science articles 
published in press and investigates students’ reactions towards four newspaper science articles, which deal with different 
aspects of science and reflect different communication strategies.  
The results of the research reveal that secondary school students view the communication codes used in press science articles 
as being more effective than those of their science textbooks. They predominantly select science articles (and paragraphs in 
them), which use an emotional - “poetic” language with a lot of metaphors and analogies to introduce complex science 
concepts. They also seem to be affected by the narrative elements found in popularized science articles. 
 

Εισαγωγή 
Μέχρι σήµερα, οι περισσότερες έρευνες που αφορούν θέµατα εκπαίδευσης στις φυσικές επιστήµες. ασχολούνται 
κυρίως µε την τυπική εκπαίδευση και ελάχιστες από αυτές καταδεικνύουν το ρόλο που παίζουν οι πηγές της 
άτυπης εκπαίδευσης στον επιστηµονικό γραµµατισµό των µαθητών και γενικότερα των πολιτών. Όµως, στις 
µέρες µας καθίσταται ολοένα και πιο φανερό ότι η µάθηση στις φυσικές επιστήµες επιτυγχάνεται µέσα από 
πολλές και διαφορετικές πηγές που κατακλύζουν το περιβάλλον του κάθε µαθητή. Αυτές οι άτυπες πηγές 
µάθησης συναντώνται σε ποικιλία περιβαλλόντων και χρησιµοποιούν µεγάλο αριθµό µέσων, όπως τηλεόραση, 
εφηµερίδες περιοδικά εξωσχολικά βιβλία, λογισµικά, µουσεία (Kariotoglou et al. 1999, Wellington 1991, 
Collins et al. 1986). 

Τα θέµατα επιστήµης που αναπτύσσονται στις άτυπες µορφές µάθησης, συνήθως αναφέρονται σε σύγχρονα 
θέµατα, ή σε θέµατα που επηρεάζουν άµεσα την καθηµερινή ζωή των ανθρώπων. Ίσως γι’ αυτό το λόγο, η 
γνώση που κατακτάται µέσα από τις άτυπες µορφές µάθησης, κάνει πιο πολύ νόηµα στους ανθρώπους από τη 
γνώση της τυπικής εκπαίδευσης. Αυτού του είδους η γνώση αποφασιστικά συµβάλλει στο σχηµατισµό της 
στάσης των πολιτών απέναντι στην επιστήµη (Schibeci 1989), ενώ ταυτόχρονα διαµορφώνει την «επιστήµη των 
πολιτών», µια «επιστήµη που σχετίζεται µε αλληλεπιδραστικούς τρόπους µε τις ανησυχίες, τα ενδιαφέροντα και 
τις δραστηριότητες των πολιτών» (Jenkins 1999). 

Ανάµεσα στις πολλές µορφές των άτυπων πηγών µάθησης, η «επιστήµη του τύπου» αναγνωρίζεται ότι 
συµβάλλει ευρύτατα στον επιστηµονικό γραµµατισµό της κοινωνίας (Κουλαϊδής 2000). Αυτό κυρίως συµβαίνει 
είτε από επαγγελµατίες (επιστήµονες ερευνητές ή µη) που συνήθως έχουν βαθιά γνώση των θεµάτων της 
επιστήµης, µπορούν να εκλαϊκεύουν σύνθετα θέµατα της επιστήµης και λειτουργούν εκπαιδευτικά για το 
αναγνωστικό κοινό τους, είτε από δηµοσιογράφους χωρίς ιδιαίτερη γνώση των θεµάτων που 
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διαπραγµατεύονται, οι οποίοι συνήθως παρουσιάζουν διάφορα θέµατα της επιστήµη ως «νέα επικαιρότητας» και 
συνήθως καλύπτουν επιφανειακά το κάθε θέµα (Laugksch 2000). 

Οι δύο προσεγγίσεις την επιστήµης που αντιπροσωπεύονται από την «επιστήµη του τύπου» και από την 
«σχολική επιστήµη» δεν ακολουθούν παρόµοιους δρόµους στη διαδικασία της µάθησης των φυσικών επιστηµών 
και δεν µοιράζονται τους ίδιους στόχους. Τόσο η επιστήµη του τύπου όσο και η σχολική επιστήµη, λειτουργούν 
ως «ενδιάµεσοι» ανάµεσα στους επιστήµονες και το κοινό (Wellington 1991). Όµως, ενώ και οι δύο 
συµβάλλουν στη δηµόσια κατανόηση της επιστήµης, χρησιµοποιούν διαφορετικά µεθοδολογικά εργαλεία και 
αποκλίνοντες τρόπους αλληλεπίδρασης µε τους δέκτες τους. Η επιστήµη του τύπου λειτουργεί σε πλαίσιο 
ελεύθερης επιλογής, όπου ο δέκτης προσελκύεται προσωπικά από ένα άρθρο το οποίο επιλέγει να διαβάσει, ενώ 
η τυπική σχολική επιστήµη απευθύνεται στον µαθητή σε ένα πλαίσιο υποχρεωτικών απαιτήσεων (Wellington 
1991). Εποµένως, η επιστήµη του τύπου παρουσιάζει µία µεγάλη ποικιλία από ελκυστικά, αλλά τυχαία 
επιστηµονικά θέµατα που σπάνια περιορίζονται από κανόνες συστηµατικής προσέγγισης και συνέπειας µεταξύ 
των άρθρων, ενώ η τυπική σχολική επιστήµη συνήθως διαµορφώνεται γύρω από ένα προσεκτικά δοµηµένο και 
αυστηρό αναλυτικό πρόγραµµα. 

Η παρούσα έρευνα σχεδιάστηκε για να διερευνήσει τις αντιδράσεις των Ελλήνων µαθητών της δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης ως προς τα άρθρα της επιστήµης που συναντώνται στον τύπο και ακόµη επιχειρεί να ανιχνεύσει 
ποιες από τις επικοινωνιακές τεχνικές που χρησιµοποιούν τα άρθρα αυτά θα ήταν εν δυνάµει αξιοποιήσιµες 
στην τυπική εκπαίδευση για τις φυσικές επιστήµες. 

Μεθοδολογία 
Ο πληθυσµός – στόχος είναι οι Έλληνες µαθητές της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Το δείγµα της έρευνας 
προέρχεται από δώδεκα (12) τυχαία επιλεγµένα δηµόσια Γυµνάσια και Λύκεια της ευρύτερης περιοχής της 
Αττικής. Τα σχολεία αυτά καλύπτουν περιοχές διαφορετικής κοινωνικοοικονοµικής κατάστασης. Σε κάθε 
σχολείο τυχαία επελέγη µια τάξη από 25 µαθητές. Συνολικά στην έρευνα συµµετείχαν 351 µαθητές.  

Το εργαλείο της έρευνας είναι ένα ερωτηµατολόγιο που αποτελείται από 4 µέρη: 

• Το πρώτο (Α) συλλέγει δηµογραφικά δεδοµένα, 

• Το δεύτερο (Β) ανιχνεύει τις αναγνωστικές συνήθειες των µαθητών ως προς τα άρθρα επιστήµης που 
εµφανίζονται στον τύπο (κατά πόσο διαβάζουν εφηµερίδες και περιοδικά, το είδος των άρθρων που 
επιλέγουν να διαβάσουν, το είδος των στοιχείων σε ένα άρθρο που προσελκύουν την προσοχή και το 
ενδιαφέρον τους, κτλ.), 

• Το τρίτο (Γ) διερευνά τις στάσεις των µαθητών ως προς τα άρθρα του τύπου που αναφέρονται σε 
θέµατα επιστήµης, σε σχέση µε τα αντίστοιχα σχολικά τους εγχειρίδια (κατά πόσον η γνώση που 
παρουσιάζεται σε αυτά είναι κατανοητή, ενδιαφέρουσα, ελκυστική κτλ.), 

• Το τέταρτο (∆) µελετά τις αντιδράσεις των µαθητών σε πειραµατικές συνθήκες. Συγκεκριµένα, στους 
µαθητές παρουσιάζονται τέσσερα (4) άρθρα που αναφέρονται σε θέµατα επιστήµης και τα οποία 
δηµοσιεύθηκαν την ίδια µέρα (Κυριακή) σε δύο εφηµερίδες µεγάλης κυκλοφορίας (Βήµα και 
Κυριακάτική Ελευθεροτυπία). Από τους µαθητές ζητήθηκε: 

i. να επιλέξουν και να διαβάσουν ένα από τα τέσσερα άρθρα, τα οποία αναφέρονται σε διαφορετικές 
περιοχές της επιστήµης και της τεχνολογίας και αξιοποιούν διαφορετικές επικοινωνιακές τεχνικές, 

ii. να εξηγήσουν τους λόγους για τη συγκεκριµένη επιλογή τους, 

iii. να επιλέξουν το σηµείο ή τα σηµεία του άρθρου (παράγραφος ή τµήµα παραγράφου ή εικόνα ή και 
τα δύο) που τους άρεσαν περισσότερο. 

Τα τέσσερα άρθρα που αναφέρονται παραπάνω είναι εν συντοµία τα ακόλουθα: 

α) «Πώς θα αποφευχθεί η κοσµική καταστροφή: Οι επιστήµονες γνωρίζουν µε βεβαιότητα ότι ο κίνδυνος 
σύγκρουσης της Γης µε αστεροειδείς ή κοµήτες είναι υπαρκτός» (Αστρονοµία): Ο συγγραφέας που γράφει το 
συγκεκριµένο άρθρο είναι ένας επιστήµονας που γράφει συχνά εκλαϊκευτικά άρθρα στον τύπο. Υιοθετεί έναν 
επικοινωνιακό κώδικα, που χαρακτηρίζεται από τα στερεότυπα εξωτερικών κινδύνων που απειλούν τη γη. 
Συνοδεύεται από εντυπωσιακές εικόνες ατµόσφαιρας (Βάρβογλης 2000). 

β) «Και όµως το κλίµα αλλάζει: Τα διεθνή δεδοµένα και πώς αυτά επηρεάζουν τον καιρό στην Ελλάδα» 
(Μετεωρολογία, Περιβάλλον): Παρόµοια ένας επιστήµονας γράφει το συγκεκριµένο άρθρο. Στο άρθρο 
υιοθετείται ένας εκλαϊκευτικός κώδικας που όµως αυστηρά περιορίζεται στην παρουσίαση γεγονότων και 
δεδοµένων. Περιλαµβάνει µεγάλο αριθµό επιστηµονικών πληροφοριών και συνοδεύεται από πολλές 
γραφικές παραστάσεις και γραφήµατα που αναφέρονται και υποστηρίζουν το κείµενο (Ραψοµανίκης 2000). 

γ) «Προλετάριοι όλων των…εργαστηρίων: Έρχονται τα ροµπότ» (Τεχνολογία): Αυτή τη φορά, ένας 
δηµοσιογράφος υπογράφει το συγκεκριµένο άρθρο. Υιοθετεί έναν δηµοσιογραφικό τρόπο παρουσίασης, 
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που περιλαµβάνει ελκυστικές, αλλά επιφανειακές και κοινότοπες πληροφορίες µε πολλές κοινωνικές 
αναφορές. Συνοδεύεται από πολλές περιγραφικές φωτογραφίες (Καϊµάκη 2000). 

δ) «Χορδές, η µουσική του σύµπαντος» (Θεωρίες Φυσικής): Ένας επιφανής επιστήµονας, που έχει γράψει 
δηµοφιλή εκλαϊκευτικά βιβλία, υπογράφει το συγκεκριµένο άρθρο. Προσπαθεί συνειδητά να εκλαϊκεύσει 
ένα δύσκολο θέµα, χρησιµοποιώντας πολλές αναλογίες, µεταφορές και επιστηµονικά µοντέλα. Το άρθρο 
συνοδεύεται από φωτογραφίες ατµόσφαιρας (Γραµµατικάκης 2000). 

Η συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου διήρκεσε µία ώρα. Τα τρία πρώτα µέρη του (Α, Β, Γ) αποτελούνταν από 
κλειστές ερωτήσεις, ενώ το τελευταίο (∆) από τρεις ανοικτές ερωτήσεις.  

Η επεξεργασία των απαντήσεων έγινε µε τη χρήση του προγράµµατος SPSS. Οι τρεις τελευταίες ερωτήσεις 
απαιτούσαν ανάλυση περιεχοµένου. 

Αποτελέσµατα 
Τα κυριότερα αποτελέσµατα της έρευνας είναι τα εξής: 

Μέρος (Β) του ερωτηµατολογίου 

Συνήθειες µαθητών (∆ιαβάζουν οι Έλληνες µαθητές άρθρα στον τύπο που αναφέρονται στην επιστήµη;) 

• Οι περισσότεροι µαθητές δε διαβάζουν σε τακτική βάση εφηµερίδες (καθηµερινά 16,5%, κάθε Κυριακή 
25,1%, σπάνια 40,7% και ποτέ 17,7%), αλλά η πλειοψηφία αυτών διαβάζουν περιοδικά κάθε είδους 
(91,5%). Τα περιοδικά που δηλώνουν ότι προτιµούν να διαβάζουν, καλύπτουν µεγάλη ποικιλία 
θεµάτων και συνήθως συνοδεύονται από πολλές και εντυπωσιακές φωτογραφίες (π.χ. διάφορα νεανικά 
περιοδικά ποικίλης ύλης 59,5%, το National Geographic 38,5%, το Γεωτρόπιο 14,5%, ο Φυσικός 
Κόσµος 7,7%, το Περισκόπιο της Επιστήµης 4%). 

• Τα αγόρια προτιµούν να διαβάζουν άρθρα που αναφέρονται σε θέµατα επιστήµης, ενώ τα κορίτσια 
µάλλον αποφεύγουν να διαβάσουν αντίστοιχα άρθρα. Συγκεκριµένα µεταξύ 9 προτεινόµενων 
επιλογών, τα αγόρια επέλεξαν ως 2η προτίµηση θέµατα επιστήµης (1η επιλογή τα αθλητικά), ενώ τα 
κορίτσια ως 7η επιλογή τα θέµατα επιστήµης (1η επιλογή τα πολιτιστικά και 2η επιλογή τα κοινωνικά).  

• Τα θέµατα επιστήµης που προτιµούν να διαβάζουν οι µαθητές είναι εκείνα που αναφέρονται στις 
σύγχρονες τεχνολογικές ανακαλύψεις, στην πληροφορική, αλλά και στην κοσµολογία και αστρονοµία. 

• Οι περισσότεροι µαθητές δηλώνουν ότι τα στοιχεία που τους προσελκύουν να διαβάσουν ένα άρθρο 
είναι ο τίτλος του και οι εικόνες του. 

* 

Μέρος (Γ) του ερωτηµατολογίου 

Επιστήµη του τύπου ή σχολική επιστήµη;  

Οι µαθητές πιστεύουν ότι τα θέµατα επιστήµης που συναντώνται στα άρθρα του τύπου, σε σύγκριση µε τα 
αντίστοιχα των σχολικών τους εγχειριδίων είναι: 

• πιο ενδιαφέροντα και ελκυστικά (συµφωνούν 68,9%, διαφωνούν 6,3%). 

• πιο κατανοητά (συµφωνούν 51,3%, διαφωνούν 21,9%). 

• πιο ενηµερωµένα σε τοµείς της επιστηµονικής έρευνας που αφορούν θέµατα της σύγχρονης ζωής 
(συµφωνούν 66,1%, διαφωνούν 9,1%). 

(Το υψηλό ποσοστό (~ 25%) των µαθητών που δεν απαντούν, επιλέγοντας την απάντηση δεν έχω άποψη, 
πιθανά οφείλεται στο γεγονός ότι οι µαθητές αυτοί δεν ανήκουν στο αναγνωστικό κοινό των εφηµερίδων). 

* 

Μέρος (∆) του ερωτηµατολογίου 
 
Τι είδους άρθρα της επιστήµης επιλέγουν οι µαθητές να διαβάσουν και γιατί;  

Η ανάλυση περιεχοµένου των απαντήσεων των µαθητών φανέρωσε τα ακόλουθα: 
 

Ι) Ποιο άρθρο επέλεξαν οι µαθητές να διαβάσουν; 
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Μαθητές Αστρονοµία 

Πώς θα αποφευχθεί η 
κοσµική καταστροφή 

Περιβάλλον 

Και όµως το κλίµα 
αλλάζει 

Τεχνολογία 

Προλετάριοι όλων 
των εργαστηρίων 

Φυσική 

Χορδές, η µουσική 
του σύµπαντος 

Αγόρια 44% 7% 32% 14% 

Κορίτσια 51% 8% 18% 15% 
 
II) Γιατί οι µαθητές επέλεξαν να διαβάσουν το συγκεκριµένο άρθρο; 

a/a Λόγοι για την επιλογή ενός άρθρου % 

1 Φόβος-ανησυχία για επερχόµενο κίνδυνο (σύγκρουση της γης µε µετεωρίτη/κοµήτη, 
γρήγορη αλλαγή κλίµατος, η αντικατάσταση των ανθρώπων από ροµπότ) 

48,8 

2 Ο εντυπωσιακός τίτλος-υπότιτλος του άρθρου (η φράση κλειδί) 34 

3 Το θέµα (Εντυπωσιακό - σύγχρονο) 33 

4 Η εικονογράφηση των άρθρων (κυρίως εικόνες ατµόσφαιρας) 27,4 

5 Για προσωπικό διάβασµα και αυτοµόρφωση 14 

6 Στάση απέναντι στην τεχνολογία (κυρίως θετική) 8,3 
 
III) Ποιο σηµείο του άρθρου εντυπωσίασε περισσότερο τους µαθητές; 

a/a Το µέρος του άρθρου που µε εντυπωσίασε περισσότερο % 

1 ∆ιδακτικά εργαλεία: χρήση αναλογιών, µεταφορών, προσοµοιώσεων για το 
χωρόχρονο, το φαινόµενο του θερµοκηπίου, τις πιθανές καταστροφές της γης 
(26,8%), µε στόχο τη δηµιουργία νοητικών αναπαραστάσεων 

36,9 

2 Η εικονογράφηση των άρθρων: 
α) εικόνες ατµόσφαιρας (23,2%) 
β) περιγραφικές εικόνες (10,7%) 
γ) εννοιολογικοί χάρτες και γραφικές παραστάσεις (1,8%) 

35,7 

3 ∆εδοµένα που πιστοποιούν την υψηλή πιθανότητα του επερχόµενου κινδύνου για την 
ανθρώπινη ζωή ή για τη δοµή της κοινωνίας , που οφείλεται σε: 
α) σύγκρουση της γης µε έναν κοµήτη ή µετεωρίτη (17,2%) 
β) υποβάθµιση των φυσικών πόρων (7,1%), 
γ) αντικατάσταση των ανθρώπων από µηχανές (9,2%) 

33,6 

4 Απόψεις των επιστηµόνων και δραστηριότητες (για την εσωτερική δοµή της ύλης, 
την πρόβλεψη και προστασία από επερχόµενους κινδύνους, την κατασκευή ροµπότ)  

25,9 

5 Θέµατα τεχνολογίας (κοινωνικές και φιλοσοφικές διαστάσεις )  11,3 

6 Επιστηµονικά µοντέλα (πρόβλεψης καιρού, φαινοµένου θερµοκηπίου, ατοµικής 
δοµής) 

9,8 

Συµπεράσµατα 
Έχει αναγνωριστεί διεθνώς ότι τα άρθρα του τύπου που αναφέρονται στην επιστήµη αποτελούν το βασικό µέσο 
συνεχιζόµενης εκπαίδευσης των πολιτών σε θέµατα επιστήµης (Phillips et al. 1999, Korpan et al. 1997). Η 
παρούσα έρευνα προσπαθεί να ανιχνεύσει τη δυνατότητα αλληλεπίδρασής τους µε την τυπική εκπαίδευση, 
καθώς και την ανταπόκριση του µαθητικού πληθυσµού στη ανάγνωση κάποιων από αυτά τα άρθρα.  

Κατ’ αρχήν, οι Έλληνες µαθητές φαίνεται ότι έρχονται σε επαφή µε τον τύπο (ηµερήσιο και περιοδικό). 
Πράγµατι, µια σηµαντική µερίδα µαθητών δηλώνει ότι διαβάζει τακτικά εφηµερίδες (42%), ενώ σχεδόν όλοι 
(91,5%) οι µαθητές δηλώνουν ότι διαβάζουν τακτικά περιοδικά. Τα περιοδικά αυτά δεν είναι άµεσα εστιασµένα 
στην επιστήµη. Συνήθως είναι είτε νεανικά περιοδικά «ποικίλης ύλης», είτε νεανικά περιοδικά εξειδικευµένου 
ενδιαφέροντος (πληροφορικής, επιστηµονικής φαντασίας, κτλ.). Όλα όµως σχεδόν πάντα περιέχουν κάποια 
εκλαϊκευµένα θέµατα από τις φυσικές επιστήµες. Η προτίµηση των µαθητών στα συγκεκριµένα περιοδικά σε 
σύγκριση µε τις εφηµερίδες δικαιολογείται παρά το γεγονός ότι τόσο η επιλογή των θεµάτων όσο και η 
ρητορική που χρησιµοποιείται σε αυτά είναι προσαρµοσµένα στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες αυτής της 
ηλικίας. Οπωσδήποτε όµως θα πρέπει να επισηµανθεί ότι αρκετοί µαθητές δηλώνουν ότι διαβάζουν (ή ίσως 
ξεφυλλίζουν) τουλάχιστον τις κυριακάτικες εφηµερίδες. 
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Ενδιαφέρον έχει να τονιστεί ότι στα θέµατα που επιλέγουν παρατηρείται σαφής διαφορά µεταξύ αγοριών και 
κοριτσιών. Τα αγόρια δηλώνουν ότι µετά τα αθλητικά προτιµούν να διαβάζουν θέµατα επιστήµης, ενώ τα 
κορίτσια επιλέγουν κυρίως πολιτιστικά, κοινωνικά, κ. ά. θέµατα Εν τούτοις, σε άλλη ερώτηση που αφορούσε 
την επιλογή τους σε προτεινόµενες κατηγορίες θεµάτων επιστήµης, η διαφορά των απαντήσεων µεταξύ αγοριών 
και κοριτσιών δεν αποδεικνύεται ιδιαίτερα σηµαντική, πράγµα που εµφανίζεται και από την επιλογή που έκαναν 
στα προτεινόµενα άρθρα των εφηµερίδων κατά το τελευταίο σκέλος της έρευνας. 

Η παρούσα έρευνα εµφανίζει τους µαθητές να δηλώνουν ότι τα άρθρα του τύπου για την επιστήµη είναι πιο 
ενδιαφέροντα και ελκυστικά, αλλά και πιο ενηµερωµένα από τα σχολικά τους εγχειρίδια. Το παραπάνω σε 
συνδυασµό µε τις επιλογές που έκαναν στο τελευταίο µέρος του ερωτηµατολογίου, οδηγεί στο συµπέρασµα ότι 
οι µαθητές ελκύονται από τη ρητορική που αξιοποιείται στα άρθρα της επιστήµης που συναντώνται στον τύπο, 
πράγµα που επιβεβαιώνεται και από αντίστοιχες έρευνες (Κουλαϊδής 2000). Έτσι, οι µαθητές επιλέγουν άρθρα 
(και παραγράφους σε αυτά τα άρθρα) που αξιοποιούν µια συναισθηµατική–«ποιητική» γλώσσα, η οποία 
χρησιµοποιεί ιδιαίτερα αποτελεσµατικά τις µεταφορές και τις αναλογίες για την εισαγωγή δύσκολων 
επιστηµονικών εννοιών. Επίσης, ιδιαίτερα ελκύονται από τα αφηγηµατικά στοιχεία ενός εκλαϊκευτικού άρθρου.  

Γενικά, η γοητεία της αφήγησης φαίνεται να αντανακλά µια βαθύτερη ψυχολογική ανάγκη των µαθητών, διότι 
από τα παλιά χρόνια ο άνθρωπος αισθανόταν την ανάγκη να ακούει ιστορίες, που έδιναν σχήµα και µορφή 
στους φόβους του. Το γεγονός αυτό τονίζεται ακόµη περισσότερο από την καθοριστική σηµασία που φαίνεται 
ότι έχουν για τους µαθητές οι συνοδευτικές εικόνες ενός άρθρου επιστήµης. Οι µαθητές εντυπωσιάζονται και 
ελκύονται από τις εικόνες ατµόσφαιρας και όχι από τις εικόνες που εµφανίζουν εννοιολογικούς χάρτες και 
γραφικές παραστάσεις. Εικόνες, δηλαδή, που η «ανάγνωσή» τους απαιτεί νοητική πειθαρχία. Γενικά πάντως οι 
µαθητές φαίνεται να θέλγονται από θέµατα που παραπέµπουν ιδεολογικά στα «Χολιγουντιανά» στερεότυπα του 
«έξωθεν» κινδύνου. 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, οι µαθητές τόσο µε τις δηλώσεις τους, όσο και µε τις συγκεκριµένες επιλογές τους 
φαίνεται να αντιπαραθέτουν τις «ενδιαφέρουσες» και «συναρπαστικές» επιστηµονικές ιστορίες που 
εµφανίζονται στον τύπο, στο «βαρετό» περιεχόµενο των εγχειριδίων φυσικών επιστηµών της τυπικής 
εκπαίδευσης. Ίσως γι’ αυτό, διαφοροποιούνται από τους δασκάλους τους ως προς την επιλογή των άρθρων 
(Halkia et al. a 2001). Έτσι, καθοριστικό στοιχείο για την επιλογή τους φαίνεται να είναι το στοιχείο της 
περιπέτειας, της αγωνίας και της αναζήτησης.  

Αυτά τα ευρήµατα, ίσως υποδεικνύουν τις κατευθύνσεις για περαιτέρω έρευνα αναφορικά µε τη δοµή των 
εγχειριδίων των φυσικών επιστηµών στην τυπική εκπαίδευση. Η επιστήµη του τύπου είτε µέσω των 
εκπαιδευτικών, είτε µέσω των ίδιων των µαθητών διασχίζει τα σύνορα της τυπικής εκπαίδευσης και παρεµβαίνει 
στην εκπαιδευτική διαδικασία (Halkia et al.a 2001, Halkia et al.b 2001). Η χρήση της επιστήµης του τύπου στις 
σχολικές αίθουσες βοηθά τους µαθητές να κατανοήσουν το δηµόσιο διάλογο περί επιστήµης, όπως επίσης και 
να αναπτύξουν διάφορες επικοινωνιακές τεχνικές (Hand 1999). Επιπλέον, µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως 
εκπαιδευτικό υλικό (Halkia et al.a 2001). Εποµένως, συµµεριζόµαστε τη θέση του Wellington (1991) ότι εάν η 
επιστήµη του τύπου χρησιµοποιηθεί προσεκτικά και κριτικά µπορεί να βοηθήσει και να υποστηρίξει την τυπική 
εκπαίδευση. Ταυτόχρονα, οι πανεπιστηµιακοί και οι ερευνητές επιθυµητό θα ήταν να αναζητήσουν νέους 
ρόλους -πέραν της διδασκαλίας και της έρευνας- στις δυνατότητες και στους τρόπους εκλαΐκευσης της 
επιστήµης, εφ’ όσον µέσω τέτοιου είδους παρεµβάσεων η επιστηµονική γνώση θα επιστρέψει στις σχολικές 
αίθουσες φυσικών επιστηµών (Dunwoody 1992, Thomas et al 1987). 
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