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Θεσσαλονίκης (ΤΜΘ). ∆εύτερος στόχος είναι η ανίχνευση αλλαγών στις στάσεις των µαθητών απέναντι στα γνωστικά
αντικείµενα της Φυσικής και της Τεχνολογίας πριν και µετά την επίσκεψη. Η έρευνα διεξήχθη µε ερωτηµατολόγιο που
δόθηκε σε µαθητές Έκτης ∆ηµοτικού και Πρώτης Γυµνασίου, πριν και µετά την επίσκεψή τους στο ΤΜΘ. Από την ανάλυση
των αποτελεσµάτων προκύπτει ότι τα παιδιά αναµένουν να ευχαριστηθούν και να µάθουν. Από τις απαντήσεις τους
προκύπτει ότι µετά την επίσκεψη οι προσδοκίες τους επιβεβαιώνονται. Κύριος παράγοντας για τη διασκέδαση στο ΤΜΘ
θεωρείται ο χώρος των αλληλεπιδραστικών εκθεµάτων. Ο ξεναγός είναι ο κυρίαρχος παράγοντας όσον αφορά τη µάθηση
στο ΤΜΘ. Οι µαθητές του δηµοτικού απαντούν γενικά θετικότερα από αυτούς του γυµνασίου. Η στάση των µαθητών
απέναντι στη Φυσική και την Τεχνολογία δεν αλλάζει µετά την επίσκεψη.
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Abstract: In this paper we present the results of a survey in the field of informal education. This paper attempts to record
pupils’ expectations and outcomes about the possible cognitive and affective gains from a visit to the Technology Museum of
Thessaloniki (TMT). A second objective is to detect any changes in pupils’ attitudes towards Physics and Technology before
and after the visit. The research was conducted through written questionnaire, distributed to 6th and 7th grade pupils before
and after the visit to TMT. From the analysis of the results we have found that pupils expect both to enjoy themselves and
learn during the visit. Their answers after the visit lead us to conclude that these expectations came true. The interactive
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Θεωρητικό Υπόβαθρο
Η εκπαίδευση – ως προς την οργάνωσή της – διακρίνεται σε τυπική και άτυπη. Τυπική θεωρείται η εκπαίδευση
που λαµβάνουν, οι νέοι κυρίως, από τα καθιερωµένα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, δηλαδή από τα νηπιαγωγεία, τα
δηµοτικά, τα γυµνάσια, τα λύκεια, τα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα. Η άτυπη εκπαίδευση είναι
οργανωµένη και σχεδιασµένη µε κύριο χαρακτηριστικό την ευελιξία. Λαµβάνει χώρα σε χώρους της τυπικής
εκπαίδευσης (ινστιτούτα, οργανισµοί), αλλά και εκτός αυτών (µουσεία) (Jackson, 1996).
Τα χαρακτηριστικά της άτυπης εκπαίδευσης αναφέρονται στη βιβλιογραφία συνήθως κατά τη σύγκρισή της µε
την τυπική. Από τη σύγκριση αυτή προκύπτει ότι οι χώροι άτυπης εκπαίδευσης, είναι χώροι ελεύθερης
βούλησης όσον αφορά την προσέλευση και τη συµµετοχή. Στην άτυπη εκπαίδευση δε λαµβάνουν χώρα
διαδικασίες αξιολόγησης και τα µαθησιακά αποτελέσµατα µετρούνται έµµεσα. Στο κέντρο της διδακτικής
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διαδικασίας βρίσκεται ο διδασκόµενος, ο οποίος συχνά συµµετέχει στα πλαίσια µιας κοινωνικής οµάδας
(Ramey-Gassert et al., 1994).
Στην παρούσα εργασία το ενδιαφέρον µας επικεντρώνεται στη µάθηση στα επιστηµονικά και τεχνολογικά
µουσεία, που είναι τυπικοί εκπρόσωποι της άτυπης εκπαίδευσης. Τα βιβλιογραφικά δεδοµένα συµφωνούν ότι οι
άνθρωποι µαθαίνουν στα µουσεία (Hein, 1998). Τα µουσεία προσφέρουν εµπειρίες, οι οποίες κινητοποιούν,
ερεθίζουν και αφήνουν ζωηρές εντυπώσεις. Οι εµπειρίες αυτές οδηγούν - ιδιαίτερα τους νεότερους επισκέπτες σε θετικότερες στάσεις απέναντι στις φυσικές επιστήµες (Hughes et al., 1995). Οι προσωπικές ιδέες,
πεποιθήσεις και εµπειρίες του κάθε επισκέπτη, επηρεάζουν την επίσκεψή του στο µουσείο (Falk et al., 1992). Τα
αλληλεπιδραστικά εκθέµατα επιτρέπουν το χειρισµό τους από τον επισκέπτη και η χρήση τους είναι ευρεία στα
επιστηµονικά και τεχνολογικά µουσεία. Τα εκθέµατα αυτά προκαλούν θετικά συναισθήµατα στους επισκέπτες,
η διδακτική τους αξία όµως είναι υπό έρευνα (Roschelle, 1995).
Οι έρευνες για την αποτύπωση της µάθησης στα µουσεία συναντούν ορισµένες ιδιαίτερες δυσκολίες. Τα
θεωρητικά σχήµατα στα οποία στηρίζονται, προέρχονται από την τυπική εκπαίδευση. Αυτό δηµιουργεί
δυσκολίες εφαρµογής λόγω του εθελοντικού και αδόµητου χαρακτήρα της άτυπης εκπαίδευσης σε σχέση µε την
τυπική (Watson, 1995). Ακόµη ένα πρόβληµα για την έρευνα ανακύπτει από τον άτυπο χαρακτήρα της µάθησης
στα µουσεία. Ισχύει ένα είδος αρχής της απροσδιοριστίας: µόνο µε έντονη παρέµβαση στο σύστηµα µπορούν να
εξαχθούν ασφαλή συµπεράσµατα για τα µαθησιακά αποτελέσµατα, αλλά λόγω της παρέµβασης το εξεταζόµενο
σύστηµα δεν είναι ίδιο µε το αρχικό. Το πλαίσιο της άτυπης µάθησης πρέπει να διατηρηθεί, ώστε τα
αποτελέσµατα να έχουν ισχύ. Στην έρευνα στο σχολικό περιβάλλον η αντικατάσταση του εκπαιδευτικού από
τον ερευνητή δεν έχει σοβαρές επιπτώσεις στο κύρος της έρευνας (Falk et al., 1986).

Μέθοδος – ∆είγµα
Στην εργασία αυτή παρουσιάζουµε τα αποτελέσµατα µιας έρευνας καταγραφής των απόψεων των µαθητών για
τη µάθηση και τις στάσεις, πριν και µετά από µία επίσκεψη στο Τεχνικό Μουσείο Θεσσαλονίκης (ΤΜΘ). Το
ΤΜΘ ιδρύθηκε το 1978. Στοχεύει στην επιµόρφωση και ενηµέρωση του κοινού και ιδιαίτερα των µαθητών σε
θέµατα τεχνολογίας και φυσικών επιστηµών. Το εκθετήριο του µουσείου, εµβαδού 1800 τ.µ., περιλαµβάνει
εκθέµατα σχετικά µε την ιστορική εξέλιξη της τεχνολογίας, αλληλεπιδραστικά εκθέµατα από το χώρο των
φυσικών επιστηµών («τεχνοπάρκο») και πληροφοριακό υλικό µε πολυµέσα. Οι επισκέψεις σχολικών οµάδων
στο ΤΜΘ διαρκούν 1 ώρα. Στην επίσκεψη περιλαµβάνονται ξενάγηση στα εκθετήρια του µουσείου και
ελεύθερος χρόνος για ενασχόληση µε τα αλληλεπιδραστικά εκθέµατα και τους σταθµούς πολυµέσων.
Τα ερευνητικά ερωτήµατα που µας απασχολούν µπορούν να διατυπωθούν ως εξής:
1) α) Ποιες οι απόψεις των µαθητών/τριών για τα πιθανά συναισθηµατικά οφέλη από µια επίσκεψη στο ΤΜΘ;
β) Μεταβάλλονται αυτές οι απόψεις µετά από µια επίσκεψη στο ΤΜΘ;
2) α) Ποιες οι απόψεις των µαθητών/τριών για τα πιθανά γνωστικά οφέλη από µια επίσκεψη στο ΤΜΘ;
β) Μεταβάλλονται αυτές οι απόψεις µετά από µια επίσκεψη στο ΤΜΘ;
3) α) Ποιες οι στάσεις των µαθητών/τριών απέναντι στη Φυσική και την Τεχνολογία;
β) Μεταβάλλονται αυτές µετά από µια επίσκεψη στο ΤΜΘ;
Η µέθοδος που χρησιµοποιούµε είναι γνωστή ως προπειραµατικός – µεταπειραµατικός σχεδιασµός – µία οµάδα
(one group pretest - posttest design) (Παπαναστασίου, 1996). Λίγες µέρες πριν και λίγες µέρες µετά την ωριαία
επίσκεψη των σχολείων στο ΤΜΘ, τα επισκεφθήκαµε και µοιράσαµε ερωτηµατολόγιο, το οποίο συµπληρώθηκε
επιτόπου. Χρησιµοποιήσαµε γραπτό ερωτηµατολόγιο ανοικτών και κλειστών ερωτήσεων. Για τις κλειστές
ερωτήσεις χρησιµοποιήθηκε κλίµακα Likert µε αρνητικό άκρο το 1 και θετικό το 5. Από τις απαντήσεις των
µαθητών εξήχθησαν οι µέσοι όροι. Για κάθε ερώτηση έγιναν στατιστικές συγκρίσεις µεταξύ των µέσων όρων
πριν και µετά την επίσκεψη και µεταξύ των µέσων όρων των µαθητών δηµοτικού και γυµνασίου. Τα
ερωτηµατολόγια είχαν από 20 µέχρι 26 ερωτήσεις, ανάλογα µε την ηλικία στην οποία απευθύνονταν και για
λόγους οικονοµίας χώρου οι ερωτήσεις θα παρουσιαστούν στη συνέχεια µαζί µε τα αποτελέσµατα.
Η πιλοτική εφαρµογή του ερωτηµατολογίου έγινε σε ένα τµήµα 1ης Γυµνασίου. Το τελικό ερωτηµατολόγιο
δόθηκε σε 89 µαθητές 6ης ∆ηµοτικού και 58 1ης Γυµνασίου σχολείων της Θεσσαλονίκης. Η µικρή ηλικιακή
διαφορά µεταξύ των µαθητών των δύο τάξεων δεν µας επιτρέπει να προσδοκούµε σηµαντικές διαφορές µεταξύ
των δύο πληθυσµών. Η επιλογή του δείγµατος είναι ένας από τους περιορισµούς του δείγµατος και οφείλεται
στη χρονική περίοδο υλοποίησης της έρευνας (Μάιος 2001). Το 73% του δείγµατος δήλωσε ότι αυτή ήταν η
πρώτη του επίσκεψη στο ΤΜΘ.

Αποτελέσµατα
Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν τα αποτελέσµατα της έρευνας, µε τη σειρά των τριών τοµέων του
ερωτηµατολογίου: συναισθηµατικό, γνωστικό και στάσεις.

Α) Συναισθηµατικός τοµέας

Τα κλειστά ερωτήµατα του τοµέα αυτού φαίνονται στον πίνακα 1, που περιλαµβάνει επίσης τους µέσους όρους
των απαντήσεων των µαθητών πριν και µετά την επίσκεψη, καθώς και κατά σχολική βαθµίδα.
Τα αποτελέσµατα που αφορούν τις προσδοκίες και τις εντυπώσεις στο συναισθηµατικό τοµέα (Πίνακας 1) των
µαθητών ∆ηµοτικού είναι γενικώς θετικά. Οι µέσοι όροι για τις κλειστές ερωτήσεις κυµαίνονται µεταξύ 3,78 και
4,65. Από τον πίνακα 1 προκύπτει ότι, οι µαθητές ∆ηµοτικού περιµένουν η επίσκεψη να είναι ενδιαφέρουσα.
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Συγκρίνοντας τα αποτελέσµατα πριν και µετά την επίσκεψη καταλήγουµε στο ότι οι µαθητές του ∆ηµοτικού
βρίσκουν την επίσκεψη πιο ενδιαφέρουσα, πιο διασκεδαστική και λιγότερο χάσιµο χρόνου από ότι περίµεναν.
Σε σχετικό ανοικτό ερώτηµα οι µαθητές απάντησαν ότι στην ευχαρίστησή τους συνέβαλαν το «τεχνοπάρκο», η
ξενάγηση και τα εκθέµατα. Το «τεχνοπάρκο» ήταν ο κύριος λόγος διασκέδασης και η επίσκεψη σε αυτό έκανε
τους µαθητές ∆ηµοτικού να αλλάξουν την άποψή τους επί το θετικότερο.
Νοµίζεις ότι η επίσκεψή σου στο µουσείο θα είναι…
Pre-test
Post-test
∆ηµοτικό
Γυµνάσιο
∆ηµοτικό
Γυµνάσιο
4,52
4,46
4,65
4,34
Χάσιµο χρόνου;
4,09
3,79
4,38
3,96
Ενδιαφέρουσα;
4,22
3,98
4,33
4,25
Ευχάριστη;
3,78
3,8
4,31
4,03
∆ιασκεδαστική;
Πίνακας 1: Μέσοι όροι των απαντήσεων των µαθητών στις κλειστές ερωτήσεις που αφορούν στο συναισθηµατικό τοµέα

Παρόµοια εικόνα παρουσιάζουν και οι µαθητές του Γυµνασίου, αν και σε µερικές περιπτώσεις απαντούν
αρνητικότερα από τους µικρότερους µαθητές. Οι µέσοι όροι στις κλειστές ερωτήσεις κυµαίνονται µεταξύ 3,8
και 4,46. Σε σχετικό ανοικτό ερώτηµα οι µαθητές Γυµνασίου απάντησαν ότι, η επίσκεψή τους ήταν ευχάριστη
λόγω αυτών που είδαν και έµαθαν και διασκεδαστική λόγω του «τεχνοπάρκου» και των εκθεµάτων.
Όσον αφορά τη σύγκριση µεταξύ ∆ηµοτικού και Γυµνασίου, στους µαθητές ∆ηµοτικού αρέσει να επισκέπτονται
µουσεία και θεωρούν ότι θα είναι ενδιαφέρουσα και ευχάριστη η επίσκεψη περισσότερο από αυτούς του
γυµνασίου. Επίσης θεωρούν ότι δεν έχασαν το χρόνο τους σε µεγαλύτερο βαθµό από ότι οι µαθητές του
Γυµνασίου.

Β) Γνωστικός τοµέας

Τα κλειστά ερωτήµατα του τοµέα αυτού φαίνονται στον πίνακα 2, που περιλαµβάνει επίσης τους µέσους όρους
των απαντήσεων των µαθητών πριν και µετά την επίσκεψη, καθώς και κατά σχολική βαθµίδα.
∆ηµοτικό
4,7

Pre-test
Γυµνάσιο
4,67

∆ηµοτικό
4,55

Post-test
Γυµνάσιο
4,46

Κατά την επίσκεψή σου στο µουσείο θα
µάθεις κάτι;
4,06
4,19
4,28
4,01
Θα σε βοηθήσει η επίσκεψη στα µαθήµατα
του σχολείου;
Πίνακας 2: Μέσοι όροι των απαντήσεων των µαθητών στις κλειστές ερωτήσεις που αφορούν στο γνωστικό τοµέα

Οι µέσοι όροι για τις κλειστές ερωτήσεις που αφορούν τις προσδοκίες και τα αποτελέσµατα στο γνωστικό τοµέα
των µαθητών ∆ηµοτικού κυµαίνονται µεταξύ 4,06 και 4,7 (Πίνακας 2). Από σχετικές ανοικτές ερωτήσεις («Τι
θα µάθεις και πως κατά την επίσκεψή σου στο ΤΜΘ;») προκύπτει ότι, οι µαθητές δεν είναι σίγουροι για το τι θα
µάθουν στο ΤΜΘ. Περίπου οι µισοί θεωρούν ότι θα µάθουν από κάποιον ξεναγό. Οι απόψεις τους για το αν η
επίσκεψη θα τους βοηθήσει στα µαθήµατα του σχολείου γίνονται θετικότερες µετά την επίσκεψη. Το µάθηµα
στο οποίο περιµένουν να βοηθηθούν είναι η Φυσική και κατά δεύτερον η Ιστορία. Μετά την επίσκεψη
δηλώνουν ότι σίγουρα έµαθαν για την Τεχνολογία, τα εκθέµατα και τη Φυσική από τον ξεναγό. Επίσης
δηλώνουν ότι η επίσκεψη θα τους βοηθήσει κυρίως στο µάθηµα της Τεχνολογίας.
Παρόµοια εικόνα παρουσιάζουν και οι µαθητές του Γυµνασίου. Οι µέσοι όροι στις κλειστές ερωτήσεις
κυµαίνονται µεταξύ 4,01 και 4,67. Οι µαθητές θεωρούν ότι θα µάθουν για την Τεχνολογία και τα εκθέµατα
κυρίως από τον ξεναγό. Το µάθηµα στο οποίο περιµένουν να βοηθηθούν είναι η Τεχνολογία. Μετά την
επίσκεψη οι µισοί δηλώνουν, όπως προκύπτει από τις απαντήσεις τους σε σχετικές ανοικτές ερωτήσεις, ότι
έµαθαν για τα εκθέµατα και το 90% υποστηρίζει ότι µεταξύ άλλων έµαθε ακούγοντας τον ξεναγό. Την πρώτη
θέση στα µαθήµατα στα οποία βοηθά η επίσκεψη στο ΤΜΘ, λαµβάνει και για το γυµνάσιο η Τεχνολογία.

Γ) Στάσεις

Οι στάσεις των µαθητών απέναντι στο µάθηµα της Φυσικής (∆ηµοτικό – Γυµνάσιο) και της Τεχνολογίας
(Γυµνάσιο) ερευνήθηκαν µε πέντε κλειστές ερωτήσεις (πενταβάθµιας κλίµακας Likert), π.χ. «Σου αρέσει η
Φυσική / Τεχνολογία;», «Θα ήθελες να γίνεις Φυσικός / Τεχνολόγος;» κτ.λ. Από το µέσο όρο των απαντήσεων
κάθε µαθητή στις πέντε ερωτήσεις προέκυψε ο µέσος όρος που παρουσιάζεται στον πίνακα 3 και αποτελεί
δείκτη των στάσεων των µαθητών ως προς τα δύο αυτά µαθήµατα.
Pre-test
Post-test
∆ηµοτικό
Γυµνάσιο
∆ηµοτικό
Γυµνάσιο
3,03
3,05
3,02
2,92
Στάσεις απέναντι στη Φυσική
3,33
3,2
Στάσεις απέναντι στην Τεχνολογία
Πίνακας 3: Μέσοι όροι των απαντήσεων των µαθητών στις κλειστές ερωτήσεις που αφορούν στις στάσεις

Η στάση των µαθητών ∆ηµοτικού απέναντι στη Φυσική είναι µάλλον ουδέτερη, όπως φαίνεται στον πίνακα 3
και µετά από στατιστική επεξεργασία προκύπτει ότι δεν αλλάζει µετά την επίσκεψη. Οι µέσοι όροι για κάθε µία
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από τις πέντε κλειστές ερωτήσεις κυµαίνονται µεταξύ 2,43 και 3,6 γεγονός που δείχνει µια εστίαση των
απαντήσεων γύρω από την ουδέτερη τιµή 3. Οι µαθητές ∆ηµοτικού δεν ρωτήθηκαν για τη στάση τους απέναντι
στην Τεχνολογία γιατί δε διδάσκονται το σχετικό µάθηµα.
Η στάση των µαθητών του Γυµνασίου απέναντι στη Φυσική είναι ουδέτερη, όπως φαίνεται στον πίνακα 3. Οι
µέσοι όροι για κάθε µία από τις πέντε κλειστές ερωτήσεις κυµαίνονται µεταξύ 2,16 και 3,46. Η στατιστική
ανάλυση δείχνει ότι η στάση των µαθητών για τη Φυσική έγινε αρνητικότερη µετά την επίσκεψη και αυτή η
αλλαγή είναι στατιστικά σηµαντική. Οι πέντε ερωτήσεις που αφορούν τη στάση απέναντι στην Τεχνολογία
έχουν µέσους όρους µεταξύ 2,61 και 3,98. Θετική στάση απέναντι στην Τεχνολογία εκφράζει το 45% των
µαθητών Γυµνασίου τόσο πριν όσο και µετά την επίσκεψη.

Συµπεράσµατα - Συζήτηση
Για τους περισσότερους µαθητές η επίσκεψη στο ΤΜΘ ήταν µια ενδιαφέρουσα και ευχάριστη εµπειρία που
ξάφνιασε θετικά τους µικρότερους και επιβεβαίωσε τις προσδοκίες των µεγαλυτέρων. Το παιχνίδι στο
«τεχνοπάρκο», η συναναστροφή µε συµµαθητές και ξεναγούς και τα ενδιαφέροντα εκθέµατα είναι οι κύριοι
λόγοι που κάνουν διασκεδαστική την επίσκεψη. Τα θετικά συναισθήµατα που δηµιουργεί η επίσκεψη στο ΤΜΘ
είναι µια καλή βάση, µια προϋπόθεση για µάθηση (Falk et al., 1992).
Οι µαθητές του ∆ηµοτικού έχουν θετικότερη άποψη από αυτή των µαθητών Γυµνασίου, παρόλο που στην
πλειοψηφία τους δεν έχουν επισκεφθεί το µουσείο και δεν ξέρουν τι ακριβώς θα συµβεί εκεί. Πιθανόν ο
γενικότερος ενθουσιασµός των µικρότερων µαθητών ή η φθίνουσα κινητοποίηση των µεγαλύτερων να
δικαιολογούν τα αποτελέσµατα αυτά (Paris et al., 1998).
Από τις απαντήσεις στις ανοικτές ερωτήσεις καταλαβαίνουµε ότι οι µαθητές περιµένουν να δουν και να µάθουν
πράγµατα που δεν ήξεραν, κάτι που θα κάνει την επίσκεψή τους ευχάριστη. Σε κάποια «περίεργα» αντικείµενα
στηρίζουν οι µαθητές την πιθανότητα να διασκεδάσουν κατά την επίσκεψή τους στο ΤΜΘ. Η σύνδεση του
«τεχνοπάρκου» µε τη διασκέδαση στο ΤΜΘ ήταν κάτι το αναµενόµενο. Οι χώροι µε τα αλληλεπιδραστικά
εκθέµατα, σχεδιάστηκαν ώστε να προσφέρουν διασκέδαση και ευχάριστες εµπειρίες στους επισκέπτες των
µουσείων. Το ερώτηµα παραµένει αν οι χώροι αυτοί συµβάλλουν και στη µάθηση (Brooke et al., 1996).
Μαθητές ∆ηµοτικού και Γυµνασίου προσέρχονται στο ΤΜΘ µε υψηλές προσδοκίες για µάθηση. Περιµένουν να
ενηµερωθούν για την τεχνολογία και την εξέλιξή της και έχουν αρκετά λεπτοµερείς αναµνήσεις των εκθεµάτων
που είδαν σε προηγούµενες επισκέψεις (Stevenson, 1991). Ο ξεναγός είναι ο σηµαντικότερος παράγοντας µιας
επίσκεψης στο ΤΜΘ, όσον αφορά τις γνώσεις περιεχοµένου. Η θέση του ως ειδήµονα στο χώρο του µουσείου
πιθανώς θυµίζει στα παιδιά τη θέση του εκπαιδευτικού στην τάξη και συνεπώς και το ρόλο του. Οι µαθητές
∆ηµοτικού και Γυµνασίου πιστεύουν ότι η επίσκεψη στο ΤΜΘ θα τους βοηθήσει, πρωτίστως στο µάθηµα της
Τεχνολογίας.
Τα αποτελέσµατα που πήραµε σχετικά µε τις στάσεις απέναντι στα γνωστικά αντικείµενα της Φυσικής και της
Τεχνολογίας δεν ήταν τα αναµενόµενα από τη βιβλιογραφία (Paris et al., 1998). Σε καµία περίπτωση δεν
παρατηρήθηκε στατιστικά σηµαντική βελτίωση των στάσεων των µαθητών. Επιπλέον οι απαντήσεις των
µαθητών Γυµνασίου σχετικά µε τη στάση απέναντι στη φυσική ήταν αρνητικότερες µετά την επίσκεψη. Μια
πιθανή ερµηνεία για αυτό είναι η επικέντρωση από µέρους του µουσείου (ξεναγός) στα γνωστικά κέρδη από την
επίσκεψη, εις βάρος µιας θετικότερης στάσης ως προς την επιστήµη και την τεχνολογία.
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