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Περίληψη: Η εργασία αυτή επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στην κατανόηση των µαθητών όταν διαβάζουν ένα άρθρο από 
τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης, το οποίο αναφέρεται σε τρέχουσες επιστηµονικές και τεχνολογικές εξελίξεις. Το άρθρο µε 
θέµα τη Νανοτεχνολογία επιλέχθηκε από περιοδικό ευρείας κυκλοφορίας. Η ανάλυση βασίζεται στις απαντήσεις των 
µαθητών σε ερωτήµατα που τους τέθηκαν, αφού µελέτησαν το κείµενο. Ζητήθηκε από τους µαθητές να συνθέσουν µια 
περίληψη του κειµένου, καθώς και να εντοπίσουν τη βασική ιδέα της Νανοτεχνολογίας, σύµφωνα µε το άρθρο. Οι µαθητές 
φαίνεται ότι από την ανάγνωση του κειµένου δηµιούργησαν µια ποικιλία τρόπων κατανόησης του άρθρου και κέρδισαν ένα 
είδος γνώσης για τη Νανοτεχνολογία. Οι αναφορές τους και η συνεξέτασή τους, κάτω από ένα φαινοµενογραφικό πλαίσιο, 
µε το περιεχόµενο του κειµένου αυτό καθεαυτό αναδεικνύουν το γεγονός ότι οι εκφράσεις κατανόησης των µαθητών 
αντανακλούν συνιστώντα µέρη του όλου κειµένου και αναπαριστούν ποιοτικά διαφορετικούς τρόπους κατανόησης του. Η 
διαφορετικότητα έγκειται στην ικανότητα του κάθε µαθητή να διακρίνει όψεις του, να τις συνδέει, να τις χειρίζεται και 
ταυτόχρονα να αλλάζει συνειδητά το σηµείο εστίασης της σκέψης και να αξιολογεί το σηµαντικό από το επουσιώδες. Η 
άσκηση των µαθητών σε µια τέτοια διαδικασία προτείνεται ως χρήσιµη δραστηριότητα τόσο για τη βελτίωση της 
εννοιολογικής συγκρότησης µέσα στην τάξη όσο και για την ανάπτυξη ενός µελλοντικού πολίτη µε κατανόηση και άποψη 
για όσα συµβαίνουν γύρω του στην κοινωνία. Προτείνεται ότι η διεύρυνση των διδακτικών υλικών και των πηγών µάθησης 
µε στόχο το σύνδεση της σχολικής γνώσης και των διδακτικών δραστηριοτήτων αφ’ ενός µεν µε τις κοινωνικές αποχρώσεις 
της γνώσης, όπως διαχέεται και παρουσιάζεται από τα ΜΜΕ και αφ’ ετέρου µε τα προβλήµατα της κοινωνίας, αναπτύσσει 
και τον επιστηµονικό τους αλφαβητισµό. 
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Abstract: This paper focuses on students’ understanding while reading an article taken from media and referring to current 
scientific and technological innovations. The article was chosen from a periodical and its subject concerns Nanotechnology. 
This approach is based on the perspective of scientific literacy and suggests the broadening of teaching material and sources 
with the aim to relate school knowledge and teaching activities on one hand with the social aspects of knowledge as they are 
presented and disseminated in media and on the other hand with the problems in society. The analysis is based on the two 
from the five questions posed to students. The first asked the writing of the text synopsis, while the second asked the 
identification of the main idea of Nanotechnology. The reading of the text on a theme on which they previously knew little 
led students to the creation of a variety of ways of understanding and they seem to have gained some sort of knowledge about 
it. Their references and their consideration, under a phenomenographic research context, in comparison to the content of the 
text itself reveal that students’ expressions reflect the component parts of the text and represent qualitatively different ways of 
their understanding. The differentiation consists in each student’s ability to discern aspects of this text, to relate and handle 
them and simultaneously to keep all relevant aspects in focal awareness, to evaluate and recognize the important parts. 
Students’ practice in such an approach is suggested as a useful activity not only for the improvement of their conceptual 
formation but also for the development of future citizens with understanding and conscious involvement in what happens 
around in society. 
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Εισαγωγή 
Η µελέτη αυτή ξεκινά από την ιδέα ότι βασικός στόχος του σχολείου σε µια κοινωνία σαν την σηµερινή είναι να 
φέρει τους µαθητές σε επαφή µε τις τρέχουσες εξελίξεις της έρευνας και της επιστήµης που µελετούν, όπως 
αυτές ανακοινώνονται και δηµοσιοποιούνται στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης (ΜΜΕ). Η ανάπτυξη της 

 337

mailto:xsiahos@yahoo.gr
mailto:spiliot@otenet.gr
mailto:xsiahos@yahoo.gr
mailto:spiliot@otenet.gr


κατανόησης διαφόρων πληροφοριών που ανακοινώνονται στα MME από τους µαθητές αποτελεί µια σηµαντική 
διάσταση του επιστηµονικού αλφαβητισµού.  

Η ιδέα του επιστηµονικού αλφαβητισµού δεν είναι καινούργια, αλλά γίνεται περισσότερο επίκαιρη και αναγκαία 
στην κοινωνία της πληροφορίας για ένα σχολείο, στο οποίο οι εκφράσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας 
φαίνεται να ακολουθούν τις επιστηµονικές και κοινωνικές εξελίξεις µ’ έναν πολύ αργό ρυθµό. Η συζήτηση για 
το θέµα «επιστήµη για όλους» έχει αρχίσει από τον 19ο αιώνα και ο όρος «επιστηµονικός αλφαβητισµός» 
χρησιµοποιήθηκε στις αγγλόφωνες χώρες µετά τον 2ο παγκόσµιο Πόλεµο (Gallagher and Harsh, 1997). 

Ο επιστηµονικός αλφαβητισµός σήµερα, σύµφωνα µε τα κριτήρια του NRC (1996), περιλαµβάνει ειδικούς 
τύπους ικανοτήτων, όπως το να είναι κάποιος ικανός να διαβάζει µε κατανόηση επιστηµονικά άρθρα του λαϊκού 
τύπου (εφηµερίδες καθηµερινής κυκλοφορίας, περιοδικά) και να συµµετέχει σε κοινωνικές συζητήσεις για την 
ισχύ των συµπερασµάτων. Υποδηλώνει, επίσης, την ικανότητα κάποιου να θέτει και να αξιολογεί επιχειρήµατα 
που βασίζονται σε πραγµατικά δεδοµένα και να εξάγει συµπεράσµατα µε κατάλληλο τρόπο από τέτοια 
επιχειρήµατα. 

Η επίδραση του τύπου στον τρόπο που κατανοεί το κοινό την επιστήµη και την τεχνολογία έχει αποτελέσει 
πρόσφατα θέµα έρευνας και συζητήσεων (Nelkin, 1995, Miller, 1991, ∆ηµόπουλος & Κουλαϊδής, 2000), όπως 
επίσης και το θέµα της στάσης των εκπαιδευτικών σχετικά µε το είδος και το περιεχόµενο άρθρων του τύπου 
(Halkia, Theodoridou & Malamitsa 2001). Πλευρές της κατανόησης των µαθητών αναφορικά µε πληροφορίες 
των ΜΜΕ, που αναφέρονται σε καινούργιες επιστηµονικές εξελίξεις, έχουν αρχίσει, επίσης, να µελετώνται 
(Norris & Phillips, 1994, Korpan et all, 1997, Phillips & Norris, 1999). Όλο και περισσότερο αναγνωρίζεται η 
ανάγκη µιας µεγαλύτερης κατανόησης για το πώς οι µαθητές αναπτύσσουν τις δεξιότητές τους στο να 
αξιολογούν τις πληροφορίες για επιστηµονικά θέµατα που ανακοινώνονται σε κείµενα των ΜΜΕ (Ratcliff & 
Fullick, 2001). 

Στόχος αυτής της µελέτης είναι η κατανόηση των µαθητών για τις επιστηµονικές εξελίξεις της νανοτεχνολογίας, 
όπως αυτή αναπτύσσεται µε βάση τη µελέτη ενός επιλεγµένου από τα ΜΜΕ κειµένου. Τα ερευνητικά 
ερωτήµατα που διερευνώνται είναι: 

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της σκέψης των µαθητών, όπως αυτά αναπτύσσονται στην προσπάθειά τους να 
κατανοήσουν ένα κείµενο περιοδικού ένθετο εφηµερίδας, που αναφέρεται σε σχετικό µε την ειδικότητά τους 
θέµα; 

Ποια χαρακτηριστικά του κειµένου επηρεάζουν τη σκέψη των µαθητών; 

Σηµασίες του επιστηµονικού αλφαβητισµού 
Η έννοια του αλφαβητισµού έχει αρχίσει να επεκτείνεται πέρα από την παραδοσιακή σηµασία του να είναι 
κάποιος ικανός να διαβάζει και να γράφει. Ο όρος σήµερα αναφέρεται γενικά στην δυνατότητα ενασχόλησης µε 
αποτελεσµατικό τρόπο µε τις διάφορες όψεις της καθηµερινής ζωής (Harlen, 2001). Έτσι είναι συνηθισµένο να 
γίνεται αναφορά σε τεχνολογικό αλφαβητισµό, επιστηµονικό αλφαβητισµό, ακόµη και σε πολιτικό και 
κοινωνικό αλφαβητισµό. Ο αλφαβητισµός στις διάφορες αυτές περιπτώσεις δείχνει την ικανότητα χρήσης της 
γνώσης και των δεξιοτήτων που απαιτούνται για κάθε άνθρωπο και όχι µόνο από αυτούς που είναι ειδικοί ή 
επαγγελµατίες, σε κάποια από αυτές τις περιοχές. Η έµφαση δεν είναι στην κατοχή ενός σώµατος γνώσης, αλλά 
στη δυνατότητα να χρησιµοποιείς µια γενική κατανόηση των κύριων ιδεών-κλειδιών για τη λήψη αποφάσεων 
και τη συµµετοχή στην κοινωνία. 

Η αξιολόγηση του επιστηµονικού αλφαβητισµού σε διάφορες χώρες έχει υπάρξει αντικείµενο διεθνών 
συγκριτικών ερευνών, όπως η TIMSS και η IAEP και πιο πρόσφατα η PISA, η οποία έχει δώσει ιδιαίτερη 
έµφαση στην ανάπτυξη των κατάλληλων ερωτηµάτων, ώστε διάφορες όψεις του επιστηµονικού αλφαβητισµού 
να µπορούν να µελετηθούν. Τρεις διαστάσεις του αλφαβητισµού έχουν επιλεχθεί ως ουσιαστικοί για τη ζωή 
στον 21ο αιώνα: ο αλφαβητισµός ανάγνωσης (reading literacy), ο µαθηµατικός αλφαβητισµός (mathematical 
literacy) και ο αλφαβητισµός στις φυσικές επιστήµες (scientific literacy).  

Ο ορισµός που παρατίθεται δίνει µια από τις εκφράσεις της έννοιας του αλφαβητισµού στις φυσικές επιστήµες: 
Αλφαβητισµός σ’ αυτή την περίπτωση είναι:  

Η ικανότητα να χρησιµοποιεί κάποιος την επιστηµονική γνώση, να διαπιστώνει ερωτήµατα και να 
εξάγει συµπεράσµατα βασισµένα σε εµπειρικά δεδοµένα, έτσι ώστε να κατανοεί και να βοηθά στη λήψη 
αποφάσεων για το φυσικό κόσµο και τις αλλαγές που συµβαίνουν σ’ αυτόν µέσα από την ανθρώπινη 
δραστηριότητα. (OECD, 2000, p.10) 

Ο Bybee (1993) αναφέρεται επίσης στον επιστηµονικό αλφαβητισµό και στη µεταφορική του σηµασία. 
Ισχυρίζεται ότι στηρίζεται σε σοβαρές θεωρητικές υποθέσεις και συζητά µερικά θεµελιώδη στοιχεία από αυτά 
που θεωρεί ότι πρέπει να στοχεύει να επιτύχει η σχολική εκπαίδευση. Οι Trefil & Hazen (1995) πιο 
συγκεκριµένα θεωρούν ότι:  
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…οι στόχοι του επιστηµονικού αλφαβητισµού δεν είναι διαφορετικοί από εκείνους άλλων ειδών πολιτισµικού 
αλφαβητισµού: να παρέχουν σε κάθε πολίτη το βασικό πλαίσιο γνώσης µέσα στο οποίο οι δηµόσιες συζητήσεις 
µπορούν να τοποθετηθούν (σελ.149)  

Οι Φυσικές Επιστήµες σήµερα εξελίσσονται σε διαφορετικές κατευθύνσεις από αυτές του παρελθόντος. 
Λιγότερη προσοχή δίνεται στην καθιέρωση νέων θεωριών και νόµων, µια διαδικασία που µέχρι τελευταία 
αναγνωριζόταν ως βασική έρευνα, αλλά το ενδιαφέρον στρέφεται στις λειτουργικές όψεις των Φυσικών 
Επιστηµών/Τεχνολογίας, στη σηµασία και στις σχέσεις τους µε το ανθρώπινο συµφέρον, την οικονοµική 
ανάπτυξη, την κοινωνική πρόοδο και την ποιότητα ζωής (Hurd, 1997). Η έρευνα αντίστοιχα στις περιοχές αυτές 
όλο και πιο πολύ στοχεύει σε κοινωνικά και οικονοµικά θέµατα (Carnegie Comission, 1991, New York 
Academy of Sciences, 1995), στη µεταφορά των Φυσικών Επιστηµών από το εργαστήριο στον «πραγµατικό 
κόσµο» και στην «πραγµατική ζωή». Προσπάθειες για τον µετασχηµατισµό των Φυσικών Επιστηµών σε ένα 
παρόµοιο πλαίσιο έχουν παραβλεφθεί από τον πνευµατικό κόσµο, κυρίως από µια αποτυχία να αναγνωρισθεί η 
κοινωνικοποίηση του σηµερινού χώρου των Φυσικών Επιστηµών/Τεχνολογίας. Ο επιστηµονικός αλφαβητισµός 
θεωρείται ως µια πολιτική ικανότητα που χρειάζεται για την ορθολογική σκέψη και χρήση εννοιών των 
Φυσικών Επιστηµών αναφορικά µε προσωπικά, κοινωνικά, πολιτικά και οικονοµικά προβλήµατα και θέµατα 
που κάποιος συνήθως συναντά στη ζωή του.  

Πιο συγκεκριµένα, όπως περιγράφεται από τα National Science Education Standards των ΗΠΑ, ο επιστηµονικός 
αλφαβητισµός περιλαµβάνει ειδικούς τύπους ικανοτήτων και σηµαίνει πολλά πράγµατα. Σηµαίνει ότι ένα 
πρόσωπο µπορεί να ρωτά, να βρίσκει ή να προσδιορίζει απαντήσεις σε ερωτήµατα που προέρχονται από την 
περιέργεια για καθηµερινές εµπειρίες. Σηµαίνει ότι ένα πρόσωπο έχει την ικανότητα να περιγράφει, να εξηγεί 
και να προβλέπει φυσικά φαινόµενα. Ο επιστηµονικός αλφαβητισµός συνεπάγεται το να είναι κάποιος ικανός να 
διαβάζει µε κατανόηση επιστηµονικά άρθρα του λαϊκού τύπου (εφηµερίδες καθηµερινής κυκλοφορίας, 
περιοδικά) και να συµµετέχει σε κοινωνικές συζητήσεις για την ισχύ των συµπερασµάτων. Κοινωνικός 
αλφαβητισµός σηµαίνει ότι ένα πρόσωπο µπορεί να εντοπίζει επιστηµονικά θέµατα που υπογραµµίζουν εθνικές 
και τοπικές αποφάσεις και να εκφράζει θέσεις που είναι στοιχειοθετηµένες επιστηµονικά και τεχνολογικά. Ένας 
επιστηµονικά εναλφάβητος πολίτης θα πρέπει να είναι ικανός να αξιολογεί την ποιότητα της επιστηµονικής 
πληροφορίας στη βάση των πηγών και των µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν για να την παράγουν. Επίσης, ο 
επιστηµονικός αλφαβητισµός υποδηλώνει την ικανότητα να θέτει και να αξιολογεί επιχειρήµατα που βασίζονται 
σε πραγµατικά δεδοµένα και να εξάγει συµπεράσµατα µε κατάλληλο τρόπο από τέτοια επιχειρήµατα. 
http://www.literacynet.org/science/scientificliteracy.html. 

Μια βασική επισήµανση, που πρέπει να γίνει εδώ, σχετικά µε τον επιστηµονικό αλφαβητισµό είναι ότι ενώ είναι 
κάτι το οποίο αποτελεί στόχο και εξελίσσεται σε όλη τη διάρκεια της ζωής, τα θεµέλια του όµως µπαίνουν και 
αρχίζουν να δηµιουργούνται στο σχολείο. Ερωτήµατα, λοιπόν, που τίθενται είναι το κατά πόσο το σχολείο 
συνειδητά δηµιουργεί ή βοηθά τον επιστηµονικό αλφαβητισµό των µαθητών, καθώς και το “τι υποδηλώνει ο 
σκοπός να βοηθήσουµε τους µαθητές να γίνουν υπεύθυνοι πολίτες;” (Scharf & Groger, 1997). Η κίνηση 
επιστήµη-τεχνολογία-κοινωνία έχει προσπαθήσει, όχι πάντοτε µε επιτυχία, να παρέχει ένα πλαίσιο για την 
επινόηση ενός σχολικού αναλυτικού προγράµµατος σχετικού µε τη ζωή του κάθε µαθητή.  

 Από την άλλη πλευρά, ένα τέτοιας µορφής πλαίσιο “διαµορφώνεται σε µεγάλο βαθµό από τις 
θεσµικές/πολιτικές αποφάσεις των κοινωνιών/κρατών για το ρόλο των προς διδασκαλία επιστηµονικών 
αντικειµένων στη Γενική Εκπαίδευση”, όπως συµπεραίνει ο Τσελφές (2001) στη µελέτη του για την αλλαγή 
παραδείγµατος στη ∆ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών, αναφερόµενος στο Αµερικάνικο “Project 2061”. Πέρα 
όµως από την πολιτική βούληση για µια τέτοια αλλαγή στις διδακτικές προσεγγίσεις, είναι απαραίτητες οι 
ερευνητικές προσπάθειες για τη δηµιουργία µιας ατµόσφαιρας που θα προάγει τον επιστηµονικό αλφαβητισµό 
των µαθητών, ώστε να αποκτηθούν εµπειρίες για τις θετικές ή τις αρνητικές πλευρές ενός τέτοιου 
επιχειρήµατος. 

Στην εργασία αυτή επιλέγεται η σηµασία του επιστηµονικού αλφαβητισµού που αναφέρεται στην ικανότητα 
κάποιου να διαβάζει µε κατανόηση επιστηµονικά άρθρα του λαϊκού τύπου (εφηµερίδες καθηµερινής 
κυκλοφορίας, περιοδικά) και διερευνάται ο ρόλος µιας τέτοιας εµπειρίας µε µαθητές λυκείου.  

Η έρευνα  
Η έρευνα στηρίζεται σε µια φαινοµενογραφική προοπτική που υποστηρίζει την άποψη ότι ο τρόπος που οι 
άνθρωποι µαθαίνουν και δηµιουργούν εµπειρία από µια συγκεκριµένη κατάσταση, τέτοια όπως ένα δεδοµένο 
κείµενο ή η επίλυση ενός προβλήµατος, αντανακλά τους τρόπους µε τους οποίους αποκτούν εµπειρία των 
φαινοµένων, τα οποία τους καθιστούν ικανούς να αισθητοποιήσουν την κατάσταση αυτή. Στην 
φαινοµενογραφία η µάθηση προχωράει σαν κανόνας, από µια αδιαφοροποίητη και φτωχά αρθρωµένη 
κατανόηση του όλου προς µια αυξανόµενη διαφοροποίηση και ενιαιοποίηση του όλου και των µερών του, που 
σηµαίνει ότι η µάθηση δεν προχωρά τόσο από τα µέρη στο όλο, όσο από το όλο στα µέρη ή από το όλο σε όλο. 
Θέτοντας το µε απλά λόγια για να µάθεις για κάτι, πρέπει να έχεις µια ιδέα γι αυτό το κάτι που µαθαίνεις. 

Η εµπειρία της µαθησιακής κατάστασης περιγράφεται ως έχουσα δυο αλληλοδιαπλεκόµενες όψεις: το “πώς” και 
το “τι”, όπου το “πώς” αναφέρεται στην εµπειρία της πράξης του διαβάσµατος ή της επίλυσης ενός 
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προβλήµατος, ενώ το “τι” αναφέρεται στην εµπειρία του πραγµατικού κειµένου που διαβάστηκε ή του 
πραγµατικού προβλήµατος που λύθηκε, σ’ αυτό που αναφέρεται ως το περιεχόµενο ή το άµεσο αντικείµενο της 
µάθησης (Marton & Bοoth, 1997, σελ.56). Ας αναφερθούµε στην περίπτωση µάθησης από ένα κείµενο. Όταν 
λέµε κείµενο τι ακριβώς, όµως, εµείς εννοούµε; Κείµενο είναι τι εµείς καταλαβαίνουµε σχετικά µε το τι αυτό 
είναι. Εµείς µπορούµε να αποφασίσουµε ποια σηµαντικά γεγονότα, έννοιες ή αρχές είναι αυτά που θα 
εµπλακούν στη µάθηση και εµείς κατασκευάζουµε ερωτήσεις για να αξιολογήσουµε την έκταση, στην οποία οι 
µαθητές έχουν καταφέρει να τα επιλέξουν από την ανάγνωση του κειµένου (Marton & Bοoth, 1997, σελ.16). 
∆ιαβάζουν όµως οι µαθητές το ίδιο κείµενο; Εµφανίζεται το κείµενο το ίδιο σε όλους και ποιες διαφορετικές 
σηµασίες αποκαλύπτονται στον καθένα; Ένα βασικό ερώτηµα, εποµένως, που τίθεται είναι: Πώς ένα κείµενο - 
για το οποίο οι ερευνητές έχουν µια συγκεκριµένη κατανόηση - εµφανίζεται σε µια οµάδα µαθητών µε 
συγκριτικά παρόµοια εκπαιδευτική εµπειρία; Πώς οι µαθητές συλλέγουν και επιλέγουν γεγονότα, έννοιες και 
αρχές κατά την ανάγνωση ενός κειµένου και πώς αυτά εξαρτώνται από το συγκεκριµένο κείµενο που έχουν 
διαβάσει; 

Το κείµενο που επιλέχθηκε για την έρευνα είχε τίτλο: “Νανοτεχνολογία: Η κατασκευή του νέου κόσµου!” και 
ανήκε στον κύκλο δηµοσιευµάτων “αγορά ιδεών” του Οικονοµικού Ταχυδρόµου. Το περιεχόµενο του κειµένου 
αναφέρεται σε σύγχρονες εξελίξεις της Τεχνολογίας στο µικροσκοπικό επίπεδο, αναφέρεται στα αποτελέσµατα 
των νέων εξελίξεων σε διάφορους επιστηµονικούς χώρους και εφαρµογές και σχετίζεται µε το αντικείµενο 
µελέτης των µαθητών του δείγµατος, το αντικείµενο της Μηχανολογίας. Εξήντα οχτώ (68) µαθητές από δύο 
διαφορετικά τµήµατα Β΄ τάξης του Α΄ κύκλου του µηχανολογικού τοµέα δυο διαφορετικών ΤΕΕ ασχολήθηκαν 
για δυο διδακτικές ώρες µε την ανάγνωση του κειµένου και την απάντηση των ερωτηµάτων. Το κείµενο δόθηκε 
σε κάθε µαθητή µαζί µε ερωτήµατα ανοιχτού τύπου σχετικά µε την κατανόηση του περιεχοµένου. Σ’ αυτή την 
εργασία αναλύονται, πιο συγκεκριµένα, τα δύο από τα πέντε ερωτήµατα που απαντήθηκαν. Το πρώτο ζητά από 
τους µαθητές να γράψουν µια περίληψη του κειµένου, ενώ το δεύτερο να εντοπίσουν τη βασική ιδέα που 
σχετίζεται µε την ανάπτυξη της Νανοτεχνολογίας (ΝΝΤ). Οι µαθητές είχαν το κείµενο κατά τη διάρκεια της 
ενασχόλησής τους µε τα ερωτήµατα, αλλά σπάνια ανέτρεξαν σ’ αυτό είτε για τη σύνταξη της περίληψης, είτε 
για την απάντηση των υπόλοιπων ερωτηµάτων. Όταν τελείωσαν τις απαντήσεις των ερωτηµάτων, 
επακολούθησε συζήτηση στην τάξη επί των θεµάτων του κειµένου. 

Η ανάλυση 
Οι µαθητές απάντησαν σε ερωτήµατα τα οποία βασίζονται στην κατανόηση ενός κειµένου, για το οποίο 
υποθέτουµε ότι όλοι έχουν τα λεκτικά, τα εννοιολογικά και πραγµατιστικά προαπαιτούµενα για να το 
συλλάβουν πλήρως. Η ανάλυση των απαντήσεών τους αναζητά να εντοπίσει όψεις αυτής της κατανόησής τους 
και να περιγράψει πιθανές διαφορετικότητες που υπάρχουν. Υιοθετήθηκε η µικροανάλυση των απαντήσεων, 
δηλαδή η λεπτοµερής γραµµή-γραµµή ανάλυση που συχνά περιλαµβάνει εξέταση και ερµηνεία των δεδοµένων 
(Strauss & Corbin, 1996). Εντοπίστηκαν τα τµήµατα του περιεχοµένου που εκφράζουν µια ολοκληρωµένη 
άποψη και οι διάφορες απόψεις καταγράφηκαν πρώτα για κάθε απάντηση και στη συνέχεια για όλους τους 
µαθητές. Οι οµαδοποιήσεις των απόψεων έγιναν και παρουσιάζονται µε τη βοήθεια των συστηµικών δικτύων 
(Bliss, Monk & Ogborn, 1983). Τα αποτελέσµατα συζητούνται στη συνέχεια.  

Ερώτηµα 1ο

Σ’ αυτό οι µαθητές είχαν να γράψουν µια µικρή περίληψη σχετικά µε το τι κατάλαβαν από το κείµενο που 
διάβασαν. Τα σηµεία, τα οποία ανέφεραν οι µαθητές παρουσιάζονται στο συστηµικό δίκτυο του Σχήµατος 1. Οι 
µαθητές στις περιλήψεις τους αναφέρονται στο κείµενο ορίζοντας κυρίως τι είναι η ΝΝΤ και συζητώντας τα 
αποτελέσµατά της. Η προσοχή των µαθητών επικεντρώνεται στις όψεις της ΝΝΤ ως επιστήµης ή τεχνολογίας. 
Άλλες σηµασίες που οι µαθητές αναπτύσσουν από την ανάγνωση του κειµένου είναι αυτές της ΝΝΤ ως µικρά 
εξαρτήµατα, µέσον και λύση προβλήµατος. Όταν επικεντρώνονται στα αποτελέσµατά της, τότε αυτά 
σχετίζονται είτε µε τη βελτίωση της ζωής του ανθρώπου, είτε µε αλλαγές σε κοινωνικό, τεχνολογικό και ηθικό 
επίπεδο.  

Παρ’ ότι διάφορες από αυτές τις εκφράσεις µπορεί να συνυπάρχουν στις απαντήσεις των µαθητών, οι πιο 
συνηθισµένες περιπτώσεις είναι οι αναφορές σε µια από αυτές, γεγονός που υποδηλώνει την περιορισµένη 
εστίαση της προσοχής των µαθητών κατά την µελέτη του κειµένου. Στο παράδειγµα που ακολουθεί εµφανίζεται 
η ιδέα της αύξησης των ικανοτήτων της ανθρώπινης µνήµης. Η ιδέα αυτή φαίνεται να είναι ιδιαίτερα 
εντυπωσιακή στα µάτια των µαθητών και, όπως φαίνεται από τον Πίνακα Ι περιλαµβάνεται πιο συχνά στις 
περιλήψεις των µαθητών: “Η νανοτεχνολογία είναι αυτή η οποία σε κάποια χρόνια θα βοηθήσει τους ανθρώπους 
οι οποίοι αφού θα έχουν ένα νανοροµπότ στον εγκέφαλό τους θα τους βοηθήσει να βελτιώσουν ικανότητες, τις 
οποίες δεν µπορεί προς το παρόν. Για παράδειγµα θα έχουµε κάποιες παραπάνω σκέψεις, γνώσεις µε τις οποίες 
δεν θα κουράζει το µυαλό του.”  
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Σχήµα 1: Συστηµικό δίκτυο µε κατηγορίες αναφορών της περίληψης του κειµένου 

 

Στην απάντηση που ακολουθεί εµφανίζεται επίσης η ίδια ιδέα της σηµασίας της ΝΝΤς για τον άνθρωπο, αλλά 
εµφανίζεται και η άλλη συχνή όψη, αυτή της σηµασίας για τα κοινωνικά προβλήµατα: “Μας λέει ότι µε τη 
νανοτεχνολογία ο άνθρωπος θα λύσει όλα τα προβλήµατα που τον απασχολούν όχι µόνο για θέµατα που τον αφορά 
π.χ. πόσο έξυπνος µπορεί να γίνει πόσο δυνατός αλλά και κοινωνικά προβλήµατα όπως όλες οι αρρώστιες, το 
νέφος και ότι άλλο θες. Ότι από τα πιο απίθανα πράγµατα φτιάχνεις τα σηµαντικότερα.” 
 

Ερώτηµα 2ο 

Στο ερώτηµα ποια είναι η πιο βασική ιδέα, στην οποία στηρίζεται η ΝΝΤ, όπως φαίνεται από τα κείµενα των 
απαντήσεων, οι µαθητές επικεντρώνονται σε τρία σηµεία και 
δηµιουργούνται έτσι τρεις κατηγορίες: 1) η κατηγορία των απαντήσεων 
που θεωρεί ως βασική ιδέα της ΝΝΤς τις επεµβάσεις του ανθρώπου στο 
µικρόκοσµο, 2) η κατηγορία των απαντήσεων που θεωρεί ως βασική ιδέα 
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του χώρου της ΝΝΤς και 3) η κατηγορία που 
αναφέρεται στα αποτελέσµατα της ΝΝΤς.  

Η πρώτη κατηγορία εστιάζει στην όντως βασική ιδέα “του ελέγχου της 
δοµής της ύλης” ή της ενασχόλησης µε το “να επεµβαίνει στη δοµή της 
ύλης”. Χαρακτηριστική απάντηση είναι η ακόλουθη:  

“Η βασική ιδέα στην οποία στηρίζεται η ΝΝΤ µπορεί να διασκορπιστεί σε 
υποϊδέες. Όµως η βασική ιδέα είναι µια. Η ΝΝΤ που επεµβαίνει στο 
µικρότερο από το µικροσκοπικό κόσµο των µορίων και των ατόµων. 
Επεξεργάζεται τα άτοµα και τα µόρια, τα ανακατατάσσει, τα επανατοποθετεί 
και κυρίως αποκωδικοποιεί τις λειτουργίες τους. Με λίγα λόγια η ΝΝΤ έχει 
φθάσει πλέον στο σηµείο να ελέγχουµε τη δοµή της ύλης.” 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι 

Κατηγορίες Ποσοστά % 

Επιστήµη 2,5 

Τεχνολογία 11 

Εξαρτήµατα 4 

Μέσον 14,5 

Λύση προβλ. 1 

Αποτελέσµατα για 
άνθρωπο 

25,5 

Κοινωνικά  19,5 

Τεχνολογικά 10 

Ηθικά 8,5 

Έχει 
αποτελέσµατα 

Μέσον 

Επιστήµη 

Τι είναι 

Τεχνολογικά 

 Σµίκρυνση αντικειµένων 

Για τον άνθρωπο 

Ηθικά 

Για έλεγχο δοµής της ύλης 

Μικρά 
εξαρτήµατα 

Τεχνολογία 

Κοινωνικά 

Για έλεγχο ανθρ. σώµατος 

Για δύσκολες κατασκευές 

 Αντιµετώπιση αρρωστιών 

Επέµβαση στο DNA 

Αντιµετώπιση φτώχειας 

Ειδικά τσιπάκια 

Αύξηση µνήµης, εξυπνάδας 

Αντιµετώπιση περιβαλλοντικών προβληµάτων 

Θέµατα απασχόλησης 

∆ιευκόλυνση ζωής 

 Βελτίωση αισθήσεων 

 Ταύτιση ανθρώπου-µηχανής 

 Καταστροφή φύσης-ανθρώπινου γένους 

Λύση 
προβληµάτων Νανοτεχνολογία 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ 

Μικρόκοσµος 8 

Χαρακτηριστικά 20 

Αρνητικά 
αποτελέσµατα 

6 

Γενικά θετικά 
αποτελέσµατα 

26 

Γενικά ειδικά 
αποτελέσµατα 

26 

Χωρίς απάντηση 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Σχήµα 2: Συστηµικό δίκτυο για τη βασική ιδέα του άρθρου 

ειδικά 

γενικά 

Χαρακτηριστικά 
Νανοτεχνολογίας 

Αποτελέσµατα 

αρνητικά 

θετικά 

Μικροσκοπική δοµή 
της ύλης 

Βασική 
ιδέα 

 

Η δεύτερη κατηγορία εκφράζει την άποψη ότι το σηµαντικό της νανοτεχνολογίας είναι ότι εκφράζει “την 
εξέλιξη του ανθρώπου και της επιστήµης”, “στηρίζεται στην τεχνολογία” και χαρακτηρίζεται “από την 
εξοικονόµηση χώρου, τη γρήγορη και ασφαλή λειτουργία”, καθώς και τις “άπειρες δυνατότητες”. Η τρίτη 
κατηγορία αναφέρεται στη σηµασία των αποτελεσµάτων της νανοτεχνολογίας, τα οποία µπορούν να 
κατηγοριοποιηθούν σε θετικά και αρνητικά αποτελέσµατα. Στην κατηγορία των αρνητικών αποτελεσµάτων 
εµπίπτουν οι απαντήσεις που θεωρούν ως βασική ιδέα την “αντικατάσταση του ανθρώπου µε κάποια 
κοµπιούτερ” ή ότι η ΝΝΤ “στηρίζεται στις δεισιδαίµονες ιδέες των άθεων επιστηµόνων, που σκοπό έχουν να 
καταστρέψουν τον πλανήτη”. Τα θετικά αποτελέσµατα διακρίνονται σε γενικά και ειδικά ανάλογα µε το επίπεδο 
ανάλυσης, που οι µαθητές υιοθετούν. Για παράδειγµα, στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται απαντήσεις της 
µορφής “η πιο βασική ιδέα στην οποία στηρίζεται η ΝΝΤ είναι το να βοηθήσει τον άνθρωπο για την καλύτερη 
και ευκολότερη διαβίωσή του” ή “ότι µε αυτή την τεχνολογία µπορούµε να φτιάξουµε ότι θέλουµε”. Στη 
δεύτερη περίπτωση τα θετικά αποτελέσµατα αναφέρονται πιο συγκεκριµένα σε ειδικούς χώρους, όπως για 
παράδειγµα “σε λίγα χρόνια θα µας βοηθήσει στην Ιατρική επιστήµη να φτιάξουµε φάρµακα για διάφορες 
αρρώστιες που δεν µπορούµε να αντιµετωπίσουµε” ή “να µπορεί να ελέγχει τον οργανισµό του ανθρώπου και να 
εµποδίζει τις αρρώστιες να εισβάλλουν στο σώµα”, ή “στηρίζεται στη σµίκρυνση πολλών χρήσιµων εργαλείων”.      

Το κείµενο 
Αν εξετάσουµε το περιεχόµενο του κειµένου µπορούµε να εντοπίσουµε τις πιο κάτω έννοιες-κλειδιά που 
παρατίθενται σύµφωνα µε τη σειρά παρουσίασης στο κείµενο: 

• Ο κόσµος αλλάζει-η ζωή γίνεται διαφορετική  
• Νανοτεχνολογία: έλεγχος του απόλυτα µικρού της ύλης 
• Αποτελέσµατα 

o Πολλαπλασιασµός ανθρώπινης µνήµης 
o Βελτίωση όλων των αισθήσεων 
o Ανάπτυξη δηµιουργικών ικανοτήτων 
o Έλεγχος κυττάρων- αντιµετώπιση ασθενειών 
o Θα χαθεί η διάκριση ανάµεσα σε µηχανές και ανθρώπους 

• Η εξέλιξη της νανοτεχνολογίας+ροµποτικής+ γενετικής µηχανικής επιφέρει αλλαγές σε οικονοµία, βιολογία, ηθική 
και τρόπο οργάνωσης κοινωνίας 

• Η Νανοτεχνολογία επεµβαίνει στον µικροσκοπικό κόσµο των µορίων, τα επεξεργάζεται, τα ανακατατάσσει, τα 
επανατοποθετεί  

• Ο µέχρι τώρα ανεπαρκής έλεγχος της δοµής της ύλης οδηγούσε σε προβλήµατα (αρρώστιες, νέφος, φτώχεια) 
• Ο τρόπος ανακατάταξης στα άτοµα οδηγεί σε νέους σχηµατισµούς  

o Άτοµα άµµου – τσιπάκια 
o Άτοµα C – διαµάντια 
o Άτοµα αέρα, χώµα, νερό – πατάτες  

• Ο πρωτοπόρος της Νανοτεχνικής Drexler ισχυρίζεται: Αυτά που µπορούµε να κάνουµε, εξαρτώνται από αυτά που 
µπορούµε να φτιάξουµε. 

• Με τα εξαρτήµατα της Νανοτεχνολογίας θα µπορούµε να «πιάσουµε», να «τσιµπήσουµε» όλα τα θεµελιώδη 
συστατικά της φύσης, για τα οποία µονάδα µέτρησης είναι το νανόµετρο (ένα δισεκατοµµυριοστό του µέτρου) 

• Η Νανοτεχνολογία παράγει πολύ µικρά τεχνολογικά προϊόντα: τηλέφωνα στο µέγεθος κουµπιού ή σκουλαρικιού, 
µικροσκοπικά µηχανάκια που θα επεµβαίνουν στο κύτταρο, νανοτεχνολογική ασπίδα για τη βιόσφαιρα.  

 
Αυτό που παρατηρούµε είναι ότι όσα οι µαθητές περιλαµβάνουν στις περιλήψεις τους ή θεωρούν ως βασική 
ιδέα του κειµένου όντως αναφέρονται σε σκέψεις που εκφράζονται στο κείµενο. Φαίνεται ότι αυτές οι µορφές 
κατανόησης αποτελούν µέρη της ολότητας των τρόπων µε τους οποίους η ανάγνωση του κειµένου αποκτιέται 
ως εµπειρία από τα υποκείµενα Η εξήγηση για τη διαφορετικότητα των τρόπων που το κείµενο κατανοείται έχει 
να κάνει µε το γεγονός ότι δηµιουργούν µια προσωπική σχέση µε την κατάσταση της ανάγνωσης του 
συγκεκριµένου θέµατος µέσα από το κείµενο (Saljo, 1982).  
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Συµπεράσµατα 
∆ύο συνήθεις για την ελληνική σχολική πραγµατικότητα νοητικές διεργασίες, αυτή της σύνταξης της περίληψης 
και του εντοπισµού της κεντρικής ιδέας ενός κειµένου χρησιµοποιήθηκαν για τη διερεύνηση της εµπειρίας 
17χρονων µαθητών από την ανάγνωση ενός σύγχρονου δηµοσιεύµατος. Οι κατηγορίες του σχήµατος 2 
αναπαριστούν τους ποιοτικά διακριτούς τρόπους κατανόησης της βασικής ιδέας της ΝΝΤς, όπως περιγράφεται 
στο άρθρο. Οι κατηγορίες του σχήµατος 1 δείχνουν τον ποιοτικά διακριτό τρόπο επιλογής στοιχείων του άρθρου 
για να συνθέσουν την περίληψη αυτού. Οι µαθητές φαίνεται να έχουν διαφορετική κατανόηση του µηνύµατος 
των συγγραφέων του άρθρου και της ΝΝΤς όπως την περιγράφουν. Τα σηµεία στα οποία οι µαθητές 
επικεντρώνουν την προσοχή τους αντανακλούν συνιστώντα µέρη του θέµατος. Επιπλέον υπάρχουν λογικές 
σχέσεις ανάµεσα σ’ αυτά τα συνιστώντα µέρη, όπως έχει βρεθεί και σε άλλες περιπτώσεις κατανόησης κειµένων 
(Marton & Saljo, 1976). Αναπαριστούν, δηλαδή, διαφορετικούς βαθµούς µερικής κατανόησης του όλου. Το όλο 
στην προκειµένη περίπτωση είναι ένα άρθρο που αναφέρεται σε τοµείς της ζωής µας που µπορούν πια να 
βελτιωθούν µε τις καινούργιες µεθόδους κατασκευής που µας προσφέρει η ΝΝΤ µε τα µικροσκοπικά 
εξαρτήµατα που κατασκευάζει, καθώς µε αυτά µπορούµε να επέµβουµε στον µικρόκοσµο και να έχουµε 
θεαµατικές βελτιστοποιήσεις και εκπληκτικά αποτελέσµατα σε διάφορα επίπεδα. Οι µαθητές λοιπόν 
διαβάζοντας ένα κείµενο µε θέµα τις εξελίξεις της επιστήµης και της τεχνολογίας, για το οποίο γνωρίζουν λίγα ή 
καθόλου, κερδίζουν κάποιο είδος γνώσης γι’ αυτό.  

Η διαφορετικότητα στο είδος της γνώσης αυτής έγκειται στο βαθµό που ο µαθητής µπορεί αφ’ ενός µεν να 
διακρίνει όψεις του φαινοµένου (discernment), του κειµένου στην προκειµένη περίπτωση και αφ΄ ετέρου 
ταυτόχρονα να συνειδητοποιεί όλες τις σχετικές όψεις της κατάστασης και να τις διατηρεί στο επίκεντρο της 
προσοχής και της σκέψης του (focal awareness) (Marton & Booth, 1997, p.102). Ως προς το πρώτο σηµείο το 
πρόβληµα που εµφανίζεται σχετίζεται µε την διακριτική ικανότητα εντοπισµού όσο περισσοτέρων όψεων και ως 
προς το δεύτερο σχετίζεται µε τη συσχέτιση των όψεων και την επιλογή των ουσιαστικότερων. Μια τέτοια 
ικανότητα δεν είναι καθόλου φυσική και αυτονόητη, αλλά χρειάζεται άσκηση των µαθητών σε µια τέτοια 
κατεύθυνση. 

Η όλη δραστηριότητα που περιγράφεται στην εργασία αυτή είχε στόχους κυρίως ερευνητικούς και λιγότερο 
διδακτικούς. Από το διάλογο που ακολούθησε στην ολοµέλεια της τάξης, µετά την εργασία των µαθητών πάνω 
στο κείµενο και την απάντηση των ερωτηµάτων, φάνηκαν δείγµατα διεύρυνσης της αντίληψης των µαθητών για 
τις σηµασίες της ΝΝΤς και παραδείγµατα επιχειρηµάτων περισσότερο ολοκληρωµένων από αυτά που 
χρησιµοποιήθηκαν στις γραπτές τους απαντήσεις. Θα µπορούσε να µιλήσει κάποιος για µια θετική αλλαγή στη 
διακριτική ικανότητα και τη συνειδητότητα των µαθητών για το υπό συζήτηση θέµα, οφειλόµενη τόσο στο 
περιεχόµενο του επιλεγµένου κειµένου, όσο στην επικεντρωµένη εργασία των µαθητών πάνω στις διάφορες 
όψεις του και στην εν συνεχεία δυνατότητα συζήτησής του. Μια τέτοια κατάσταση σπάνια µπορεί να προκύψει 
από την ενασχόληση µε το αναλυτικό πρόγραµµα, όπως εκφράζεται µέσα από το περιεχόµενο των σχολικών 
βιβλίων και από τις παραδοσιακές διδακτικές πρακτικές. Αν επιθυµούµε οι µαθητές µας να αναπτύξουν τον 
επιστηµονικό αλφαβητισµό εκείνο, ώστε να κατανοούν το σηµερινό κόσµο γύρω τους και τις σύγχρονες 
εξελίξεις των γνωστικών περιοχών που µελετούν στο σχολείο, χρειάζεται να κινηθούµε σε µια άλλη 
κατεύθυνση. Χρειάζεται να εµπλουτίσουµε τις εµπειρίες των µαθητών µας µε παραστάσεις και εικόνες από όσα 
µας περιβάλλουν και να ασκήσουµε δεξιότητες που τις θεωρούµε δεδοµένες. Ο επιστηµονικός αλφαβητισµός 
των µαθητών µπορεί να αναπτυχθεί µέσα από τη µελέτη άρθρων των ΜΜΕ, αλλά είναι απαραίτητη η άσκησή 
τους στην κατεύθυνση της µελέτης, στην επικέντρωση της προσοχής και στην ικανότητα διάκρισης του 
ουσιώδους από το επουσιώδες. Αυτό είναι ένα σηµαντικό θέµα που άπτεται της ενασχόλησής τους αφ’ ενός µεν 
µε την κατανόηση των σχετικών εννοιών του κειµένου και αφ’ ετέρου µε διαδικασίες σκέψης που στηρίζονται 
σε επιχειρήµατα και χαρακτηρίζονται από συνοχή. Μια τέτοια δεξιότητα είναι ένα προαπαιτούµενο για να 
µπορέσει κάποιος να φτάσει στο επίπεδο του επιστηµονικού αλφαβητισµού, που θέλει τον πολίτη ικανό να 
αξιολογεί την ποιότητα της επιστηµονικής πληροφορίας στη βάση των πηγών και των µεθόδων που 
χρησιµοποιήθηκαν για να την παράγουν (NRC, 1996). 

Αναφορές 
Bliss, J., Monk, M., & Ogborn, J. (1983). Qualitative data analysis for educational research. London: Croom 

Helm. 
Bybee, R. W. & DeBoer, G. (1993). Goals for the Science Curriculum. In Handbook of research on science 

teaching and learning. Washington, DC: National Science Teachers Association. 
Carnegy Commission Report (1991). In the national interest: The federal government in the reform of K-12 math 

and science education. New York: Author. 
∆ηµόπουλος, Κ. & Κουλαϊδης, Β. (2000). Σύγκριση της Τυπικότητας του Γλωσσικού Κώδικα των Φυσικών 

Επιστηµών, των Επιστηµών της Ζωής και της Τεχνολογίας στον Ελληνικό Τύπο. Στα Πρακτικά του 2ου 
Πανελλήνιου Συνεδρίου, “Η ∆ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών και η Εφαρµογή των Νέων Τεχνολογιών 
στην Εκπαίδευση”, Λευκωσία, Κύπρος, Τόµος ΙΙ (σελ.30-40). 

Gallagher, J. J. & Harsh, G. (1997). Scientific Literacy: Science Education and Secondary Students. In: Graber, 
W. & Bolte, C. (Eds.) Scientific Literacy (pp.13-34). Kiel: IPN. 

 343



Halkia, K., Theodoridou, S. & Malamista, K. (2001). Teachers’ views and attitudes towards the communication 
code and the rhetoric used in press science articles. Proceedings of the Third International Conference of 
ESERA on “Science Education Research in the Knowledge Based Society”, Vol. I (pp. 429-431). 
Thessaloniki: Art of Text. 

Harlen, W. (2001). The Assessment of Scientific Literacy in the OECD/PISA project. Studies in Science 
Education, Vol.36.  

Hurd,P. D.(1997). Scientific Literacy: New minds for a changing world. Science education 82, 407-416. 
Korpan,, C.A., Bisanz, G.L., Bisanz, J. & Henderson, J.M. (1997). Assessing literacy in science: evaluation of 

scientific news briefs. Science Education 81, 515-532 
Marton, F. & Booth, S. (1997). Learning and awareness. New Jersey: LEA. 
Marton, F. & Saljo, R. (1976). On qualitative differences in learning II – Outcome as a function of the learner’s 

conception of the task. British Journal of Educational Psychology, 46, 115-127. 
Miller, J.D. (1991). The public understanding of science and technology in the United States, 1990: a report to 

the National Science Foundation. DeKalb, III: Public Opinion Laboratory Northern. Illinois University. 
National Research Council (1996). National science education standards. Washington, DC: National Academy 

Press. 
Nelkin, D. (1995). Selling Science: How press covers science and technology. New York: W.H. Freeman, 2-3. 
New York Academy of Sciences (1995). Science, technology and the 104th Congress: Perspectives on new 

choices. New York: Author.  
Norris, S.P. & Phillips, L.M. (1994). Interpreting pragmatic meaning when reading popular reports of science. 

Journal of Research in Science Teaching 31, 9, 947-967. 
OECD (2000). Measuring Student Knowledge and Skills: The PISA Assessment of Reading, Mathematical and 

Scientific Literacy. Paris: OECD  
Phillips, L.M. & Norris, S. P. (1999). Interpreting popular reports of science: what happens when the reader’s 

world meets the world on paper. International Journal of Science Education 21, 3, 317-327. 
Ratcliff, M. & Fullick, P. (2001). Using Media Reports of Science Research in Pupils’ Evaluation of Evidence. 

In: Behrendt, H., Dahncke, H., Duit, R., Graber, W., Komorek, M., Kross, A. & Reiska, P. (Eds.) Research 
in Science Education – Past, Present, and Future (pp.119-124). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. 

Saljo, R. (1982). Learning and understanding: A study of differences in constructing meaning from a text. 
Goteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis. 

Scharf, V. & Groger, M. (1997). Regarding Chemical Education: What Implies the Goal to Help Learners 
Becoming Responsible Citizens? In W. Graber & C. Bolte (Eds.) Scientific Literacy. An International 
Symposium. Kiel: IPN 154. 

Strauss, A. & Corbin, J. (1996). Basics of Qualitative Research. Techniques and Procedures for Developing 
Grounded Theory. Thousand Oaks, California: Sage Publications. 

Trefil, J. & Hazen, R. (1995). Sciences: An integrated approach. New York: John Wiley & Sons. 
Τσελφές Β. (2001). 2000+: Αλλαγή παραδείγµατος στη ∆ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών. Στο βιβλίο της 

Ε.∆Ι.ΦΕ. (Ένωση για τη ∆ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών): Η ∆ιδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών στις 
αρχές του 21ου αιώνα: Προβλήµατα και Προοπτικές (σελ. 47-54). Αθήνα: Γρηγόρης. 

 

 344 


	Διερεύνηση όψεων του επιστημονικού αλφαβητισμού: Η περίπτωση
	Εισαγωγή
	Σημασίες του επιστημονικού αλφαβητισμού
	Η ανάλυση
	Το κείμενο
	Συμπεράσματα
	Αναφορές


