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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Τα τελευταία χρόνια οι φυσικές επιστήµες τείνουν ν’ αποτελέσουν αντικείµενο εκπαίδευσης για
όλο και περισσότερους πολίτες σε όλο και µικρότερες ηλικίες στα πλαίσια του ευρύτερου στόχου του «επιστηµονικού αλφαβητισµού». Ένα από τα στοιχεία που συνεισφέρουν στην υλοποίηση αυτού του στόχου είναι η αναβάθµιση της πολιτισµικής συνιστώσας της επιστηµονικής
γνώσης στα σύγχρονα προγράµµατα σπουδών φυσικών επιστηµών. Στην εργασία αυτή, διερευνάται η σχέση ανάµεσα στην εννοιολογική συνιστώσα της επιστηµονικής γνώσης (δηλαδή, τα
διάφορα εννοιολογικά πλαίσια που συγκροτούν αυτή τη γνώση) και στην πολιτισµική συνιστώσα της (δηλαδή, τα διάφορα πεδία κοινωνικής πρακτικής όπου είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί αυτή η γνώση) στα σχολικά εγχειρίδια φυσικών επιστηµών. Το πεδίο διερεύνησης αφορά
στην επιστηµονικά θεµελιώδη και κοινωνικά ενδιαφέρουσα έννοια «ενέργεια». Πιο συγκεκριµένα, διερευνάται το περιεχόµενο, η κατεύθυνση και η βαρύτητα αυτής της σχέσης όπως αυτή
συγκροτείται στα σχολικά εγχειρίδια Φυσικής Γενικής Παιδείας του Ενιαίου Λυκείου και του
Τεχνικού και Επαγγελµατικού Λυκείου. Η βασική διαπίστωση είναι ότι η πολιτισµική συνιστώσα είναι υποβαθµισµένη σε σχέση µε την εννοιολογική συνιστώσα της συγκεκριµένης γνώσης,
τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, στα εγχειρίδια και των δύο τύπων του ελληνικού σχολείου.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: Επιστηµονικός αλφαβητισµός, σχολικά εγχειρίδια φυσικών επιστηµών,
ανάλυση περιεχοµένου, ενέργεια

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα τελευταία χρόνια, διεθνείς οργανισµοί και εκπαιδευτικά συστήµατα διαφόρων χωρών,
όλο και περισσότερο, τονίζουν την ανάγκη οι φυσικές επιστήµες ν’ αποτελέσουν αντικείµενο
εκπαίδευσης για όλο και περισσότερους πολίτες σε όλο και µικρότερες ηλικίες. Υπάρχει µια
σαφής διαφοροποίηση µεταξύ της σχολικής επιστηµονικής γνώσης για τον αυριανό πολίτη
και της αντίστοιχης για τον αυριανό επιστήµονα, και σε επίπεδο στάθµης αλλά και όσον αφορά τα ίδια τα γνωστικά αντικείµενα που είναι απαραίτητα στους µεν και στους δε (Fensham & Harlen, 1999). Η ενδυνάµωση της πολιτισµικής συνιστώσας της επιστηµονικής γνώσης, δηλαδή, της συνιστώσας εκείνης που σχετίζεται ιδιαίτερα µε τις διάφορες κοινωνικές
πρακτικές και τα διάφορα ιδεολογικά πεδία, είναι ένα από τα στοιχεία που εισάγονται στα
σύγχρονα προγράµµατα σπουδών φυσικών επιστηµών, στις διάφορες εκπαιδευτικές βαθµίδες, για την επίτευξη αυτού του στόχου. Αυτό γίνεται στα πλαίσια του λεγόµενου «επιστηµονικού και τεχνολογικού αλφαβητισµού». Αυτός ο αλφαβητισµός, όπως και εκείνος που
αφορά την γλώσσα, µπορεί να επιτευχθεί µέσω της εκπαίδευσης και του προσανατολισµού
των αναλυτικών προγραµµάτων προς την λογική της τεχνολογίας για όλους. Όπως σηµειώνουν οι Καρύδας & Κουµαράς (2002) «οι µαθητές και οι µαθήτριες µπορούν και πρέπει να
µυηθούν στην κουλτούρα της επιστήµης και της τεχνολογίας, έτσι ώστε οι αυριανοί πολίτες
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να διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και συµπεριφορές για µια ολοκληρωµένη προσωπική και κοινωνική ζωή».
Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της σχέσης ανάµεσα σε ορισµένα εννοιολογικά πλαίσια και διάφορα πεδία κοινωνικής πρακτικής της έννοιας «ενέργεια», µιας
θεµελιώδους επιστηµονικής έννοιας µε έντονα, όµως, κοινωνικά χαρακτηριστικά (Driver &
Millar, 1986), όπως αυτή συγκροτείται στα σχολικά εγχειρίδια Φυσικής Γενικής Παιδείας
στο επίπεδο του Ενιαίου Λυκείου και στο επίπεδο του Τεχνικού και Επαγγελµατικού Λυκείου, στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριµένα, διερευνάται το περιεχόµενο, η κατεύθυνση και η βαρύτητα αυτής της σχέσης, στοιχεία δηλαδή, τα οποία είναι δυνατόν να αποκαλύψουν πως συνδέεται η συγκεκριµένη επιστηµονική γνώση µε θέµατα και προβλήµατα της καθηµερινής
ζωής καθώς και µε σύγχρονες τεχνολογικές εφαρµογές. Για το σκοπό αυτό, επινοήθηκε ένα
µεθοδολογικό εργαλείο ανάλυσης σχολικών εγχειριδίων το οποίο ελέγχει το περιεχόµενο των
εγχειριδίων αφ’ ενός ως προς ορισµένα βασικά εννοιολογικά πλαίσια που περιλαµβάνουν
την έννοια «ενέργεια» και αφ’ ετέρου ως προς συγκεκριµένα κοινωνικά πεδία εντός των οποίων λειτουργεί η έννοια αυτή.

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ
Η έρευνα στον τοµέα της ανάλυσης σχολικών προγραµµάτων σπουδών και εγχειριδίων
φυσικών επιστηµών είναι πολύπλευρη. Ένας µεγάλος αριθµός ερευνητικών εργασιών που
αναλύουν σχολικά εγχειρίδια φυσικών επιστηµών αφορά στην ανάλυση του περιεχοµένου,
ενώ σε µικρότερο βαθµό, το ερευνητικό ενδιαφέρον στρέφεται στη γλωσσική και κοινωνιολογική ανάλυση (Κουλαϊδής κ.ά., 2001). Στην εργασία αυτή επιλέγουµε να χρησιµοποιήσουµε ένα µοντέλο ανάλυσης περιεχοµένου το οποίο αναδεικνύει αποκλειστικά τα επιστηµολογικά και πολιτισµικά χαρακτηριστικά της επιστηµονικής γνώσης των σχολικών εγχειριδίων (Koliopoulos & Constantinou, 2002). Πρόκειται για ένα εργαλείο καταγραφής της θέσης, του περιεχοµένου και της µορφής της µελέτης της γνώσης που σχετίζεται µε την έννοια
«ενέργεια» για κάθε εγχειρίδιο, σε κάθε εκπαιδευτική βαθµίδα, σε κάθε τύπο σχολείου:
(α) Η θέση καθορίζει τη µονάδα ανάλυσης και δίδει πληροφορίες σχετικές µε τη θεµατική ή
τις θεµατικές ενότητες εντός των οποίων γίνεται η πραγµάτευση της έννοιας.
(β) Το περιεχόµενο δίδει πληροφορίες για την εννοιολογική και πολιτισµική προσέγγιση
της έννοιας, δηλαδή, για το περιεχόµενο της σχέσης ανάµεσα στην εννοιολογική και πολιτισµική συνιστώσα της συγκεκριµένης γνώσης. Οι φράσεις - κλειδιά που χρησιµοποιούνται σ’
αυτό το µέρος της ανάλυσης κωδικοποιούν το εννοιολογικό πλαίσιο και τα πολιτισµικά χαρακτηριστικά της κάθε ενότητας. Ως «ενεργειακά» εννοιολογικά πλαίσια εντοπίζονται το
πλαίσιο της Μηχανικής (ενεργειακή προσέγγιση µηχανικών συστηµάτων), το πλαίσιο της
Μακροσκοπικής Θερµοδυναµικής (ενεργειακή προσέγγιση διαφαινοµενολογικών συστηµάτων στα οποία ισχύει ο πρώτος θερµοδυναµικός νόµος), το πλαίσιο του Ηλεκτροµαγνητισµού (ενεργειακή προσέγγιση ηλεκτροµαγνητικών συστηµάτων) και το πλαίσιο της Μικροσωµατιδικής Φυσικής (το οποίο αναφέρεται στον µικρόκοσµο και στην ενεργειακή περιγραφή φυσικών συστηµάτων σε µοριακή και ατοµική κλίµακα). Από την άλλη πλευρά, ως πολιτισµικά πλαίσια της έννοιας «ενέργεια» έχουµε προσδιορίσει µια σειρά από πεδία εφαρµογών όπου η έννοια έχει µια προνοµιακή χρήση. Τα πεδία αυτά εντάσσονται σε τρεις κύριες
θεµατικές ενότητες που αφορούν την µετακίνηση, την καθηµερινή διαβίωση στο σπίτι και
την εργασία αλλά και σε µεγαλύτερη ενεργειακή κλίµακα, στην παραγωγή, µεταφορά, διαχείριση και κατανάλωση των ενεργειακών πόρων. Στον Πίνακα 1 αναφέρονται συνοπτικά
αυτά τα πεδία εφαρµογής:
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ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ

Α. Ρύπανση, εξοικονόµηση καυσίµου και ενέργειας.

Μετακίνηση γενικά, µέσα
µεταφοράς, εναλλακτικά µέσα
µετακίνησης

Β. Οδική ασφάλεια

ΣΠΙΤΙ-ΕΡΓΑΣΙΑ
Ενεργειακή διαχείριση σε κλίµακα
κατοικίας και χώρου εργασίας

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ
ΠΟΡΩΝ
Βιοµηχανία , παραγωγή, µεταφορά
και διανοµή ηλεκτρικής ενέργειας

Γ. Ενεργειακές µετατροπές, απώλειες, απόδοση.
Α. Απόδοση συσκευών. Βέλτιστος οικοδοµικός και
ηλεκτροµηχανολογικός εξοπλισµός.
Β. Εξοικονόµηση ηλεκτρικής ενέργειας. Λήψη αποφάσεων σε
σχέση µε το ενεργειακό κόστος µιας καταναλωτικής
συµπεριφοράς.
Γ. Συνέπειες έκθεσης του ανθρώπινου οργανισµού στον
ενεργειακό κύκλο ανταλλαγής ή µετατροπής ενέργειας
[ακτινοβολία, εκπεµπόµενη θερµότητα κ.λ.π.].
∆. Ερµηνεία και αξιολόγηση των επιστηµονικών και
τεχνολογικών εξελίξεων που σχετίζονται µε την ενέργεια.
Γνωριµία µε συσκευές και εξοπλισµό.
Ε. ∆εξιότητες και χειρισµοί σε δραστηριότητες, εργασία,
άθληση.
ΣΤ. Ενεργειακές µετατροπές.
Ηλεκτρική Ισχύς και ενέργεια στο σπίτι. Μονάδες µέτρησης.
Κοστολόγηση καταναλισκόµενης ενέργειας.
Α. Ροή ενέργειας από την παραγωγή στην κατανάλωση και
ενεργειακές µετατροπές. Παραγωγή – ∆ιανοµή και
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Τάξη µεγεθών.
Β. Φυσικοί πόροι. Ρυθµός και τρόπος εκµετάλλευσης. Στάση
πολιτών. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας και εναλλακτικά καύσιµα

Πίνακας 1. Κοινωνικά πεδία εφαρµογής της έννοιας «ενέργεια»

ΘΕΣΗ
ΣΤΟ
ΒΙΒΛΙΟ
2.2.8. Η
τριβή και
η µηχανική ενέργεια
[σελ.
239]

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ

Τριβή. Μη συντηρητικές δυνάµεις
[Μηχανική]

Αυτοκίνητο που
κινείται φρενάρει και παράγει
θερµότητα
[Αυτοκίνητο και
µετακίνηση]

ΕΙ∆ΟΣ
ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Κανονικό
κείµενο

ΤΡΟΠΟΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ
Εισαγωγή
στην έννοια
της κατανάλωσης της
µηχανικής
ενέργειας σε
τριβές
[Συστηµατική
ανάλυση]

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ

Από το εννοιολογικό προς το πολιτισµικό σκέλος
της έννοιας

Πίνακας 2. Απόσπασµα του χρησιµοποιούµενου εργαλείου ανάλυσης σχολικών
εγχειριδίων (Φυσική Γενικής Παιδείας της Α’ Τάξης Ενιαίου Λυκείου)
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Η µορφή αναφέρεται στο είδος κειµένου (κυρίως κείµενα, ένθετα, ασκήσεις / προβλήµατα,
εικόνες / σχήµατα, πειραµατικές δραστηριότητες κλπ) καθώς και στον τρόπο µελέτης (απλή
αναφορά, εµπεριστατωµένη µελέτη) της ενότητας και δίδει πληροφορίες σχετικές µε τη σηµασία που αποδίδει το σχολικό εγχειρίδιο στη συγκεκριµένη ενότητα, δηλαδή, σχετικές µε τη
βαρύτητα της σχέσης ανάµεσα στην εννοιολογική και πολιτισµική συνιστώσα της συγκεκριµένης επιστηµονικής γνώσης. Τέλος, διερευνάται ξεχωριστά η κατεύθυνση της σχέσης, δηλαδή, ένα χαρακτηρισµό το οποίο αναφέρεται στη σειρά αναφοράς στο σχολικό εγχειρίδιο των
δύο συνιστωσών της συγκεκριµένης γνώσης. Στον Πίνακα 1 δίδεται ένα απόσπασµα του εργαλείου που χρησιµοποιήσαµε.
Τα εγχειρίδια από τα οποία αντλούµε τα δεδοµένα της παρούσας µελέτης είναι τα εν χρήσει βιβλία για τον µαθητή του µαθήµατος «Φυσική Γενικής Παιδείας» για τις τρεις τάξεις
του Ενιαίου Λυκείου και τις τρεις τάξεις του Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου (δύο τάξεις
του πρώτου κύκλου σπουδών και µία του δεύτερου κύκλου).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Το πρώτο συµπέρασµα που προκύπτει από την επεξεργασία των στοιχείων της ανάλυσης
αφορά την εµφάνιση χαρακτηριστικών της λεγόµενης «παραδοσιακής» αντίληψης για το
πρόγραµµα σπουδών των Φυσικών Επιστηµών (Κολιόπουλος, 2001). Σύµφωνα µε αυτήν την
αντίληψη, η χρήση της πολιτισµικής συνιστώσας της επιστηµονικής γνώσης στα σχολικά εγχειρίδια είναι υποβαθµισµένη. Το κυριότερο παράδειγµα υποβαθµισµένης χρήσης πολιτισµικών χαρακτηριστικών της επιστηµονικής γνώσης είναι η απλή παράθεση, ασύνδετων συνήθως, εφαρµογών των εννοιών των φυσικών επιστηµών σε θέµατα της καθηµερινής ζωής και
της τεχνολογίας η οποία, πολλές φορές, γίνεται εκτός του κυρίως κειµένου σε ειδικά ένθετα.
Αντίθετα, ως αναβαθµισµένη λειτουργία της πολιτισµικής συνιστώσας της επιστηµονικής
γνώσης θεωρείται η οργανική ένταξη της πολιτισµικής διάστασης των φυσικών επιστηµών
στις διάφορες θεµατικές ενότητες. Αυτό σηµαίνει ότι τα καθηµερινά / τεχνολογικά προβλήµατα (π.χ., εξοικονόµηση ενέργειας) ή τα ιστορικά κείµενα φυσικών επιστηµών αποτελούν
τα ίδια σηµεία αφετηρίας και πλαίσια εντός των οποίων συγκροτείται η εννοιολογική προσέγγιση (Κολιόπουλος, 2001).
ΘΕΣΗ ΣΤΟ
ΒΙΒΛΙΟ

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ

ΕΙ∆ΟΣ
ΚΕΙΜΕΝΟΥ

2.3.7. Απόδοση µηχανής
[σελ. 274275]

Βαθµός απόδοσης
και κατανάλωση
ενέργειας

Ενεργειακές
αποδόσεις (%)
και παραδείγµατα συσκευών
και µηχανών
[Αυτοκίνητο και
µετακίνηση &
Σπίτι και εργασία]

Κανονική
ροή κειµένου
για το εννοιολογικό
πλαίσιο και
ένθετος πίνακας για το
πολιτισµικό
µέρος.

[Θερµοδυναµική]

ΤΡΟΠΟΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ
Απλή
αναφορά

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ
Από το εννοιολογικό πλαίσιο
ΠΡΟΣ
το πολιτισµικό
πλαίσιο.

Πίνακας 3. Απόσπασµα του χρησιµοποιούµενου εργαλείου ανάλυσης σχολικών εγχειριδίων
το οποίο παραπέµπει σε υποβαθµισµένη χρήση της πολιτισµικής συνιστώσας της γνώσης
για την ενέργεια (Φυσική Γενικής Παιδείας της Α’ Τάξης Ενιαίου Λυκείου)
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Στους πίνακες 3 και 4 δίδονται παραδείγµατα υποβαθµισµένης χρήσης της πολιτιστικής
συνιστώσας της γνώσης για την έννοια «ενέργεια» τα οποία προέρχονται από τα εγχειρίδια
Φυσικής της Α’ τάξη του Ενιαίου Λυκείου και του Τ.Ε.Ε. αντίστοιχα.
ΘΕΣΗ ΣΤΟ
ΒΙΒΛΙΟ
1.4. 1ος νόµος
της
θερµοδυναµικής
[22-28]

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ
Η εσωτερική
ενέργεια
αποµονωµένου
σώµατος παραµένει
σταθερή. Μηχανικό
ισοδύναµο της
θερµότητας
[Θερµοδυναµική]

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ
∆ιαδικασίες
µετατροπής
ενέργειας µέσα
σε έναν
οργανισµό.
Μεταβολισµός
ανάλογα µε τις
δραστηριότητες.
Ενεργειακό
ισοζύγιο του
ανθρώπινου
σώµατος
[Σπίτι και
εργασία]

ΕΙ∆ΟΣ
ΚΕΙΜΕΝΟΥ
Κανονική
ροή κειµένου,
ένθετο και
πίνακας

ΤΡΟΠΟΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ
Συστηµατική
ανάλυση

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ
Από το
εννοιολογικό
πλαίσιο
ΠΡΟΣ
το πολιτισµικό
πλαίσιο.

Πίνακας 4. Απόσπασµα του χρησιµοποιούµενου εργαλείου ανάλυσης σχολικών εγχειριδίων
το οποίο παραπέµπει σε υποβαθµισµένη χρήση της πολιτισµικής συνιστώσας της γνώσης για
την ενέργεια (Φυσική Γενικής Παιδείας της Α’ Τάξης Τ.Ε.Ε.)
Ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί το κεφάλαιο 3.2 του εγχειριδίου Φυσικής
της Β’ τάξης του Ενιαίου Λυκείου που έχει τίτλο «Συνεχές Ηλεκτρικό Ρεύµα». Στην περίπτωση αυτή έχουµε πλήρη ανάπτυξη του εννοιολογικού πλαισίου και µόνον στο τέλος του
κεφαλαίου παρατίθενται γενικές πληροφορίες για την οικιακή ηλεκτρική εγκατάσταση και
την ατοµική ασφάλειά µας. Το πολιτισµικό, δηλαδή, περιεχόµενο των ενεργειακών εννοιών
βρίσκεται παραγκωνισµένο, στο τέλος του κεφαλαίου, ως ένθετο, περιέχοντας γενικότητες
και καταλαµβάνοντας µικρή έκταση. Την ίδια περίπου εικόνα συναντούµε στο βιβλίο της
Φυσικής της Β’ τάξης του πρώτου κύκλου σπουδών των Τ.Ε.Ε, στο 3ο κεφάλαιο που έχει
τίτλο «Ηλεκτρισµός - Η φυσική του κινούµενου ηλεκτρικού φορτίου».
Το δεύτερο βασικό συµπέρασµα αυτής της µελέτης είναι ότι δεν παρατηρούνται µεγάλες
διαφοροποιήσεις µεταξύ των εγχειριδίων των δύο τύπων του ελληνικού σχολείου. Το περιεχόµενο, η κατεύθυνση και η βαρύτητα της σχέσης ανάµεσα στην εννοιολογική και την πολιτισµική συνιστώσα της γνώσης για την έννοια «ενέργεια» εµφανίζουν χαρακτηριστικές οµοιότητες αν και θα αναµένονταν διαφοροποιήσεις εξ αιτίας των διαφορετικών στόχων του
κάθε τύπου σχολείου. Μάλιστα, ορισµένα ποσοτικά στοιχεία καταδεικνύουν µια µεγαλύτερη
υποβάθµιση της σχέσης στο Τ.Ε.Ε.
Εξετάζοντας αναλυτικότερα κάθε µια από τις παραπάνω παραµέτρους της σχέσης µεταξύ
των δύο συνιστωσών της γνώσης για την ενέργεια, παραθέτουµε και σχολιάζουµε µια σειρά
από συγκριτικούς πίνακες που προκύπτουν ως αποτελέσµατα της ανάλυσής µας. Αρχικά εξετάζουµε την κατανοµή των περιπτώσεων στις οποίες έχουµε ενεργειακές έννοιες και συγκρίνουµε τους δύο τύπους σχολείου ως προς το περιεχόµενο της σχέσης. Προκύπτει, έτσι, ο συγκριτικός Πίνακας 5 στον οποίο οι αριθµοί αντιπροσωπεύουν απόλυτους αριθµούς αναφορών για το περιεχόµενο κάθε ενότητας. Αν εξαιρέσουµε την απουσία συσχέτισης των πολιτι-
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σµικών πεδίων µε το εννοιολογικό πλαίσιο της Μικροσωµατιδιακής Φυσικής στο Τεχνικό
και Επαγγελµατικό λύκειο, οι υπόλοιπες διαφορές στο περιεχόµενο της σχέσης φαίνεται να
µην είναι σηµαντικές.
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Αυτοκίνητο
& Μετακίνηση
Ενεργειακή
διαχείριση στο σπίτι και την εργασία
∆ιαχείριση
ενεργειακών πόρων

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ
ΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΘΕΡΜΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ
ΗΛ/ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ
ΜΙΚΡΟΣΩΜ.ΦΥΣΙΚΗ
ΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΘΕΡΜΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ
ΗΛ/ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ
ΜΙΚΡΟΣΩΜ.ΦΥΣΙΚΗ
ΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΘΕΡΜΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ
ΗΛ/ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ
ΜΙΚΡΟΣΩΜ.ΦΥΣΙΚΗ

9
6
0
1
12
19
40
20
2
4
6
10

ΤΕΕ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΘΕΡΜΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ
ΗΛ/ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ
ΜΙΚΡΟΣΩΜ.ΦΥΣΙΚΗ
ΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΘΕΡΜΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ
ΗΛ/ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ
ΜΙΚΡΟΣΩΜ.ΦΥΣΙΚΗ
ΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΘΕΡΜΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ
ΗΛ/ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ
ΜΙΚΡΟΣΩΜ.ΦΥΣΙΚΗ

8
9
2
0
13
28
34
1
1
4
8
0

Πίνακας 5. Σύγκριση των δύο τύπων σχολείων ως προς το περιεχόµενο της σχέσης
ανάµεσα στην εννοιολογική και πολιτισµική συνιστώσα της γνώσης για την ενέργεια
Στον συγκριτικό Πίνακα 6, ο οποίος αναφέρεται στη βαρύτητα της σχέσης ανάµεσα στην εννοιολογική και πολιτισµική συνιστώσα της γνώσης για την ενέργεια, αν και οι διαφορές δεν
φαίνεται να είναι σηµαντικές, στην περίπτωση των Τ.Ε.Ε. η συσχέτιση εννοιολογικού και
πολιτισµικού πλαισίου αντιµετωπίζεται περισσότερο επιφανειακά. Οι αριθµοί στον πίνακα
αντιπροσωπεύουν ποσοστά αναφορών σε σχέση µε το συνολικό αριθµό αναφορών για τον
τρόπο µελέτης της κάθε ενότητας.
ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Απλή αναφορά
Συστηµατική ανάλυση

ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ %
49
51

Τ.Ε.Ε. %
57
43

Πίνακας 6. Σύγκριση των δύο τύπων σχολείων ως προς τη βαρύτητα της σχέσης ανάµεσα
στην εννοιολογική και πολιτισµική συνιστώσα της γνώσης για την ενέργεια
Συγκρίνοντας, τέλος, τους δύο τύπους σχολείου ως προς την κατεύθυνση της συσχέτισης ανάµεσα στην εννοιολογική και πολιτισµική συνιστώσα της γνώσης για την ενέργεια, ο Πίνακας 7 δείχνει την σαφή προτίµηση των συγγραφέων των εγχειριδίων στο εννοιολογικό κοµµάτι της γνώσης και την χρήση της πολιτισµικής εφαρµογής για την επιβεβαίωση των θεωρητικού µέρους της έννοιας.
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ
Εννοιολογικό προς πολιτισµικό
Πολιτισµικό προς εννοιολογικό

ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ %

Τ.Ε.Ε. %

61
39

77
23

Πίνακας 7. Σύγκριση των δύο τύπων σχολείων ως προς την κατεύθυνση της σχέσης
ανάµεσα στην εννοιολογική και πολιτισµική συνιστώσα της γνώσης για την ενέργεια
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Θεωρούµε ότι το κείµενο αυτό αποτελεί µικρή συµβολή στο τοµέα της έρευνας στη ∆ιδακτική των φυσικών επιστηµών για να καταδειχθεί ο τρόπος µε τον οποίο ένα πλούσιο εννοιολογικά και πολιτισµικά αντικείµενο διδασκαλίας, όπως η έννοια «ενέργεια», υποβαθµίζεται µέσα από την «παραδοσιακή» αντίληψη για τα σχολικά προγράµµατα σπουδών φυσικών επιστηµών. Θεωρούµε, πάντως, ότι η ανάλυση την οποία επιχειρήσαµε (η οποία, ασφαλώς, χρήζει επιστηµολογικών και µεθοδολογικών βελτιώσεων) δεν έχει µόνο περιγραφικό
χαρακτήρα αλλά είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί και ως συνθετικό εργαλείο, δηλαδή, ως
εργαλείο σχεδιασµού του περιεχοµένου των σχολικών εγχειριδίων προς την κατεύθυνση τόσο της αναβάθµισης της σχέσης ανάµεσα στην εννοιολογική και πολιτισµική συνιστώσα της
επιστηµονικής γνώσης όσο και της διαφοροποίησής της σε συνάρτηση µε τον τύπο σχολείου
στον οποίο απευθύνονται τα εγχειρίδια αυτά.
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