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Περίληψη: Η παρούσα εργασία ασχολείται µε την ανάδειξη και την καταγραφή των 
διαφορετικών πλαισίων/µαθηµάτων στα οποία οι µαθητές της ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης (Γ΄ Γυµνασίου, Α΄, Β΄ & Γ΄ Λυκείου) τοποθετούν λέξεις που αποκτούν 
διαφορετική σηµασία στα µαθήµατα των Φυσικών Επιστηµών, των Μαθηµατικών και 
στην Καθηµερινή Ζωή. Οι πολύσηµες λέξεις που αναλύονται και µελετώνται είναι οι 
εξής: “αναγωγή”, “ αντίδραση”, “ βάρος”, “ βάση”, “ δύναµη”, “ εξίσωση”, “ ισορροπία”, 
“κορεσµένο/κορεσµός”, “ περίοδος”, “ πυρήνας” και “ταχύτητα”. Από τη µελέτη και τη 
στατιστική επεξεργασία των αποτελεσµάτων προκύπτει ότι οι µαθητές αναγνωρίζουν 
µερικώς την πολυσηµία των λέξεων στα διαφορετικά µαθήµατα των Φυσικών 
Επιστηµών ή/και των Μαθηµατικών και ότι οι µαθητές δεν επηρεάζονται σε µεγάλο 
βαθµό από τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών για την εννοιολογική προσέγγιση 
των υπό µελέτη λέξεων, αλλά προτιµούν να τις σκέφτονται ως έννοιες στο πλαίσιο της 
Καθηµερινής Ζωής. Η παρούσα µελέτη µπορεί να αποτελέσει εργαλείο για τη 
διαθεµατική προσέγγιση των παραπάνω εννοιών από τους εκπαιδευτικούς για την 
εξάλειψη του προβλήµατος.  

 

 

 

1. Εισαγωγή  
Η εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήµες και συνεπώς η µάθηση των Φυσικών 
Επιστηµών εµφανίζουν ιδιαίτερη δυσκολία, διότι οι εκπαιδευτικοί αντιµετωπίζουν 
ένα διπλό πρόβληµα. Απ’ τη µια µεριά, εργάζονται σε µία επιστήµη που περιλαµβάνει 
στοιχεία που δεν µπορούν να παρατηρηθούν άµεσα, κι απ’ την άλλη, οι µαθητές που 
εισέρχονται στα µαθήµατα των Φυσικών Επιστηµών φέρουν µία ελλιπή και 
διαστρεβλωµένη γνώση για τα διάφορα φυσικά φαινόµενα (Wink, 2001). ∆εδοµένου 
ότι η διαδικασία της διδασκαλίας και της µάθησης είναι µία διαδικασία επικοινωνίας, 
οποιαδήποτε προβλήµατα επικοινωνίας µεταξύ εκπαιδευτικών και µαθητών 
συνεπάγονται προβλήµατα στη χρήση της γλώσσας. 

Κατά τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών οι µαθητές καλούνται να 
χρησιµοποιήσουν λέξεις των οποίων η σηµασία θεωρείται άγνωστη για τους ίδιους 
και δύσκολα συνδέεται µε τις προϋπάρχουσες γνώσεις τους, καθώς και λέξεις, οι 
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οποίες έχουν µία εντελώς διαφορετική σηµασία στην επιστήµη και στην καθηµερινή 
ζωή και χαρακτηρίζονται ως πολύσηµες. 

Οι λέξεις ανάλογα µε το πλαίσιο στο οποίο χρησιµοποιούνται, επιστηµονικό ή 
της καθηµερινής ζωής, αποκτούν διαφορετικό νόηµα και µετατρέπονται σε 
διαφορετικές έννοιες. Χωρίς το πλαίσιο ή τις συσχετίσεις των λέξεων (δηλαδή, τα 
συµφραζόµενα) µία λέξη παραµένει απλώς µία λέξη, ενώ µόνο µέσα σε αυτό µπορεί 
να µετατραπεί σε έννοια. Στο σηµείο αυτό αναφέρεται ότι οι λέξεις στις Φυσικές 
Επιστήµες, εκτός από τη διττή σηµασία (“επιστηµονική” και “καθηµερινή”) που 
µπορεί να εµφανίζουν, παρουσιάζουν και διαφορετική σηµασία µεταξύ των 
διαφορετικών πλαισίων/µαθηµάτων των Φυσικών Επιστηµών ή/και των 
Μαθηµατικών. Όταν οι λέξεις χρησιµοποιούνται µε αρκετούς διαφορετικούς τρόπους, 
τότε θεωρούνται ως «ατέλειες της γλώσσας» µε επακόλουθο τη χαλάρωση στη χρήση 
τους, κυρίως από ανθρώπους που δεν είναι επιστήµονες, οπότε δηµιουργούνται 
προβλήµατα κατά τη διδασκαλία και τη µάθηση αυτών (Sutton, 2002). 

Η µοναδική προσέγγιση σχετικά µε τη χρήση λέξεων-εννοιών που έχουν 
διαφορετική σηµασία µεταξύ των διαφόρων επιστηµών και της Καθηµερινής Ζωής σε 
επίπεδο ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης γίνεται για πρώτη φορά το σχολικό έτος 2007-
2008. Συγκεκριµένα, στο βιβλίο της Χηµείας Β΄ Γυµνασίου (§2.7) αναφέρεται ότι η 
λέξη “αντίδραση” χρησιµοποιείται µε τη µορφή της αλληλεπίδρασης και σε άλλες 
περιπτώσεις (Φυσική, Βιολογία, Φυσιολογία, Πολιτική), και, παράλληλα, στο ίδιο 
βιβλίο (§2.8), γίνεται µία αναλογία για τη λέξη “άτοµο” ως συστατικό των χηµικών 
ενώσεων και ως συστατικό της κοινωνίας. Επιπλέον, στο βιβλίο της Βιολογίας Γ΄ 
Γυµνασίου (κεφ.1, §1.3) οι µαθητές παροτρύνονται, µέσω εργασίας, στην εύρεση των 
κοινών χαρακτηριστικών της λέξης “συστήµατος” από τη Βιολογία, τα Μαθηµατικά, 
την Ιστορία, την Κοινωνική Αγωγή και την Καθηµερινή Ζωή. Τέλος, σηµειώνεται ότι 
η µοναδική αναφορά στις πολύσηµες λέξεις στις Φυσικές Επιστήµες γίνεται στο 
βιβλίο της Έκφρασης-Έκθεσης Α΄ Λυκείου (κεφ.: Ειδικές Γλώσσες), στο οποίο 
επισηµαίνεται ότι διαφορετικές επιστήµες ή επαγγελµατικές οµάδες χρησιµοποιούν 
διαφορετική ορολογία και ότι ορισµένες λέξεις-όροι µπορούν να χρησιµοποιούνται 
από περισσότερες οµάδες (ή στην καθηµερινή οµιλία).  
 

2. Λέξεις µε Πολλαπλή Σηµασία στις Φυσικές Επιστήµες 
Σύµφωνα µε την Janet N. Ryan (1985), το πρόβληµα δεν προκαλείται από τους 
επιστηµονικούς όρους, αλλά από τις σύντοµες κοινές (καθηµερινές) λέξεις που έχουν 
εισχωρήσει στη γλώσσα της επιστήµης δηµιουργώντας σ’ αυτές συγκεκριµένες – 
ειδικές σηµασίες. Η χρήση πολλών κοινών λέξεων µέσω διαφορετικών και συχνά 
αυστηρά επιστηµονικών ορισµών, δεν δηµιουργεί προβλήµατα µόνο στους αδύνατους 
µαθητές, αλλά επηρεάζει, επιπροσθέτως, και τα άτοµα που χρησιµοποιούν ένα 
«ανώτερο» λεξιλόγιο (επιστηµονικά καταρτισµένα άτοµα). Αυτό το πρόβληµα των 
λέξεων καλείται «παράδοξη και αντιφατική γλώσσα» δεδοµένου ότι η οικειότητα 
αυτών των καθηµερινών – φιλικών λέξεων αποκρύπτει το γεγονός ότι αυτές µπορούν 
να αποτελέσουν, πράγµατι, ειδικούς όρους. Κατά συνέπεια, αναφέρεται ότι η λέξη 



Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρµοσµένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης 
(ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε θέµα «Μαθαίνω πώς να µαθαίνω», 7-9 
Μαΐου 2010 
 

ISSN 1790-8574 3 

“βάση” στις Φυσικές Επιστήµες, και συγκεκριµένα στο πλαίσιο του µαθήµατος της 
Χηµείας, δεν σηµαίνει κάτι το θεµελιώδες, καθώς και ότι δεν είναι εύοσµες όλες οι 
χηµικές ενώσεις που ονοµάζονται “αρωµατικές”.  

Αυτό που παρατηρείται από τους µαθητές κατά τη διδασκαλία των παραπάνω 
λέξεων είναι η αποφυγή της καταγραφής των νέων ορισµών των οικείων λέξεων, 
λόγω του ότι θεωρούν ότι ήδη γνωρίζουν τις σηµασίες αυτών (των λέξεων) από 
προηγούµενες εµπειρίες τους και από την καθηµερινή ζωή, µε αποτέλεσµα να µην 
κατανοούν τη λέξη που παρουσιάζεται, πλέον, ως έννοια στο νέο της πλαίσιο, χωρίς, 
βεβαίως, οι ίδιοι να είναι σε θέση να συνειδητοποιήσουν το γιατί (Gowaty, 1982). 

Επιπλέον, αναφέρεται ότι στις Φυσικές Επιστήµες ορισµένες κοινές λέξεις 
µπορούν να δηµιουργήσουν σε µικρότερο βαθµό παρανοήσεις ή προβλήµατα στην 
κατανόηση από κάποιες άλλες πολύσηµες λέξεις. Αυτό συµβαίνει όταν οι µαθητές 
µπορούν να αντιληφθούν τη σηµασία των λέξεων µέσω της αναγνώρισης της 
ετυµολογικής τους ρίζας, εφόσον το επιτρέπει η γλωσσική της δοµή. Έτσι, δίνεται µία 
γενική σηµασία στη λέξη που δεν βρίσκεται σε κάποιο συγκεκριµένο πλαίσιο κι αυτή 
έχει τη δυνατότητα όταν ενταχθεί στο δεδοµένο πλαίσιο, απλώς, να εξειδικεύεται και 
να θεωρείται ως εφαρµογή της ερµηνείας του προηγούµενου γενικού πλαισίου. Όταν 
αναγνωρίσουµε την ετυµολογική ρίζα λέξεων που χρησιµοποιούνται στις Φυσικές 
Επιστήµες, τότε ενισχύεται η κατανόηση προς τους αντίστοιχους όρους-έννοιες και 
συγκρατείται αµείωτο το ενδιαφέρον για το αντίστοιχο µάθηµα των Φυσικών 
Επιστηµών (Sarma, 2004).  

Ενδεικτικό παράδειγµα αποτελεί η λέξη: “αναγωγή”. Αυτή προέρχεται από 
την πρόθεση ‘ανά’, που δηλώνει ότι κάτι ξεκινά, γίνεται εκ νέου ή ότι κάτι 
επαναλαµβάνεται και το ρήµα ‘άγω’, που σηµαίνει κατευθύνω, φέρνω, οδηγώ. 
Συνεπώς, δικαιολογηµένα σε ένα γενικό πλαίσιο σηµαίνει την τοποθέτηση µιας 
κατάστασης σε µία άλλη διάσταση, την επαναφορά σε κάτι πιο σαφές ή/και τη 
µετατροπή ενός δεδοµένου σε µία περισσότερο εύχρηστη µορφή. Όταν αυτή 
εντάσσεται στο πλαίσιο του µαθήµατος των Μαθηµατικών αντιστοιχεί στη µετατροπή 
µιας µαθηµατικής παράστασης σε µία ισοδύναµη παράσταση, ενώ στο πλαίσιο του 
µαθήµατος της Χηµείας αναφέρεται στην αντίδραση κατά την οποία ένα στοιχείο 
προσλαµβάνει ηλεκτρόνια µε αποτέλεσµα τη µετατροπή του αριθµού οξειδώσεώς 
του. 
 

3. Οι Πολύσηµες Λέξεις 
Οι Πολύσηµες Λέξεις που αναλύονται και µελετώνται στη συγκεκριµένη εργασία ως 
προς την εννοιολογική τους κατεύθυνση (δηλαδή, ως προς το πλαίσιο που 
προσεγγίζεται από τη σκέψη των µαθητών) είναι οι εξής: “αναγωγή”, “ αντίδραση”, 
“βάρος”, “ βάση”, “ δύναµη”, “ εξίσωση”, “ ισορροπία”, “ κορεσµένο/κορεσµός”, 
“περίοδος”, “ πυρήνας” και “ταχύτητα”. Αναλυτικά, καταγράφονται οι διαφορετικές 
σηµασίες τους στα διαφορετικά πλαίσια/µαθήµατα των Φυσικών Επιστηµών ή/και 
των Μαθηµατικών (µέσω βιβλιογραφικής µελέτης των σχολικών εγχειριδίων της 
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∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης), καθώς και στο πλαίσιο της Καθηµερινής Ζωής και, 
παράλληλα, γίνεται η ετυµολογική ανάλυση για κάθε µία από αυτές.  

Η επιλογή των λέξεων πραγµατοποιήθηκε µε βάση το γνωστικό υπόβαθρο 
των µαθητών που συµµετείχαν στην έρευνα, δεδοµένου ότι η τοποθέτηση µιας λέξης 
σε κάποιο συγκεκριµένο πλαίσιο προϋποθέτει τη γνώση όλων των διαφορετικών 
υπαρχόντων πλαισίων που είναι δυνατόν να τοποθετείται αυτή και συνεπώς τη γνώση 
των διαφορετικών νοηµάτων που αντιστοιχούν στη δεδοµένη λέξη και τη 
µετατρέπουν σε νέα έννοια. Η παραπάνω προϋπόθεση θεωρείται εφικτή είτε µέσω της 
διδακτικής διαδικασίας (συµπεριλαµβανοµένων και των προηγούµενων τάξεων), είτε 
µέσω των προσωπικών εµπειριών των µαθητών από την καθηµερινή ζωή τους.  

Στο σηµείο αυτό αναφέρονται τα διαφορετικά πλαίσια/µαθήµατα στα οποία οι 
υπό µελέτη λέξεις εµφανίζουν διαφορετική σηµασία: 
• η λέξη “αναγωγή” εµφανίζει διαφορετική σηµασία στο πλαίσιο της Χηµείας και 

στο πλαίσιο του µαθήµατος των Μαθηµατικών (οµοίων όρων & στη µονάδα), 
• η λέξη “αντίδραση” αναφέρεται σε µία δύναµη στο πλαίσιο της Φυσικής και σε 

αλληλεπιδράσεις ουσιών που προκαλούν µεταβολές στο πλαίσιο της Χηµείας, 
• η λέξη “βάρος” έχει διαφορετική σηµασία ανάµεσα στο πλαίσιο του µαθήµατος 

της Χηµείας και της Φυσικής, 
• η λέξη “βάση” αναφέρεται σε διαφορετικές καταστάσεις ανάµεσα στα πλαίσια 

της Χηµείας και των Μαθηµατικών (Άλγεβρα & Γεωµετρία), 
• η λέξη “δύναµη” αποτελεί άλλη έννοια µεταξύ του πλαισίου της Φυσικής και των 

Μαθηµατικών, 
• η λέξη “εξίσωση” εµφανίζει διαφορετική σηµασία στα πλαίσια της Χηµείας, της 

Φυσικής και των Μαθηµατικών, 
• η λέξη “ισορροπία” σηµαίνει κάτι το διαφορετικό ανάµεσα στη Χηµεία και στη 

Φυσική, 
• η λέξη “κορεσµένο/κορεσµός” αποκτά άλλη σηµασία στο πλαίσιο της Ανόργανης 

και της Οργανικής Χηµείας, 
• η λέξη “περίοδος” αναφέρεται σε διαφορετικές έννοιες στα πλαίσια της Χηµείας, 

της Φυσικής και των Μαθηµατικών, 
• η λέξη “πυρήνας” έχει διαφορετική σηµασία στο πλαίσιο του µαθήµατος της 

Χηµείας, της Βιολογίας και της Γεωλογίας, και 
• η λέξη “ταχύτητα” αφορά σε άλλες έννοιες µεταξύ των πλαισίων της Χηµείας και 

της Φυσικής. 
Τέλος, σηµειώνεται ότι οι πολύσηµες λέξεις της έρευνας εµφανίζουν 

διαφορετική σηµασία και στο πλαίσιο της Καθηµερινής Ζωής.  

4. Ερευνητικό/Πειραµατικό Μέρος 

4.1. Γενικός Σκοπός / Στόχοι 
Η παρούσα εργασία ασχολείται µε τον εντοπισµό και την ανάλυση πολύσηµων 
λέξεων στις Φυσικές Επιστήµες, καθώς και µε την ανάδειξη και την καταγραφή των 
διαφορετικών πλαισίων που τοποθετούν µαθητές της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
λέξεις που αποκτούν διαφορετική σηµασία στα διαφορετικά µαθήµατα/πλαίσια των 
Φυσικών Επιστηµών (Χηµεία, Φυσική, Βιολογία), των Μαθηµατικών και στην 
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Καθηµερινή Ζωή. Η εργασία αυτή αποτελεί µέρος της ερευνητικής εργασίας 
διπλώµατος ειδίκευσης που πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια του διαπανεπιστηµιακού 
– διατµηµατικού µεταπτυχιακού προγράµµατος σπουδών “∆ιδακτική της Χηµείας και 
Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες (∆ιΧηΝΕΤ)” του ΕΚΠΑ το 2008.  

Από το γενικό σκοπό απορρέουν οι ειδικοί σκοποί (στόχοι), που είναι οι 
παρακάτω:  
• Να διαπιστωθεί η ικανότητα αναγνώρισης και διαχωρισµού πολύσηµων λέξεων ως 

διαφορετικές έννοιες στα µαθήµατα των Φυσικών Επιστηµών (Χηµεία, Φυσική, 
Βιολογία) ή/και των Μαθηµατικών από µαθητές της ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης 

• Να διαπιστωθεί εάν αντιλαµβάνονται οι µαθητές της Β/θµιας Εκπ/σης τις 
επιστηµονικές έννοιες ως λέξεις που χρησιµοποιούνται στην Καθηµερινή Ζωή µε 
διαφορετική σηµασία 

• Να διαπιστωθεί η προτίµηση του πλαισίου που επιλέγουν οι µαθητές για τις λέξεις 
που εµφανίζουν διαφορετική σηµασία, τόσο µεταξύ των µαθηµάτων των Φυσικών 
Επιστηµών (Χηµεία, Φυσική, Βιολογία) ή/και των Μαθηµατικών, όσο και 
ανάµεσα σ’ αυτά τα µαθήµατα και στην Καθηµερινή Ζωή 

• Να διαπιστωθεί ο βαθµός εννοιολογικής κατανόησης των διαφορετικών 
σηµασιών των πολύσηµων λέξεων σε διαφορετικά πλαίσια (Χηµεία, Φυσική 
Βιολογία, Μαθηµατικά, Καθηµερινή Ζωή) 

• Να διαπιστωθεί ο βαθµός επιρροής των µαθητών από τη διδασκαλία των 
αντίστοιχων µαθηµάτων των Φυσικών Επιστηµών. 

 
 
 
 

4.2. Μεθοδολογία Έρευνας 
Η ανάδειξη και η καταγραφή των διαφορετικών σηµασιών των λέξεων, τόσο 

µεταξύ της Καθηµερινής Ζωής και των Φυσικών Επιστηµών (ή των Μαθηµατικών), 
όσο και µεταξύ των διαφορετικών µαθηµάτων των Φυσικών Επιστηµών (Χηµεία, 
Φυσική, Βιολογία) ή/και των Μαθηµατικών που αποδίδουν οι µαθητές της 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, πραγµατοποιήθηκαν µε τη βοήθεια εµπειρικής 
έρευνας που πραγµατοποιήθηκε µέσω µιας διερευνητικής-περιγραφικής στρατηγικής 
κατά το σχολικό έτος 2007-2008.  

Στα πλαίσια της έρευνας ως πλήθος θεωρούνται 215 µαθητές της Γ΄ 
Γυµνασίου, της Α΄, της Β΄ & της Γ΄ τάξης του Ενιαίου Λυκείου. Η επιλογή του 
δείγµατος πραγµατοποιήθηκε µε την τεχνική της “κατά συστάδες” τυχαίας 
δειγµατοληψίας, η οποία αναφέρεται σε µία ολόκληρη οµάδα ατοµικών περιπτώσεων 
που υπάρχει φυσικώς εντός της τάξης, µε αποτέλεσµα να µην διαταράσσεται η 
λειτουργία του σχολείου. Οι “συστάδες” που χρησιµοποιήθηκαν είναι 2 τµήµατα της 
Γ΄ Γυµνασίου, 3 τµήµατα της Α΄ Λυκείου, 4 τµήµατα της Β΄ Λυκείου και 2 τµήµατα 
της Γ΄ Λυκείου. Στον πίνακα που ακολουθεί (βλ. Πίνακα 1) φαίνονται κατά 
αντιστοιχία ο αριθµός του δείγµατος και τα σχολεία από τα οποία προέρχεται αυτό: 
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Όνοµα Σχολείου Τάξη 
Απόλυτη 

Συχνότητα 

Σχετική 

Συχνότητα 

43ο Γυµνάσιο Αθηνών  23 10,7% 

1ο Γυµνάσιο Γέρακα 
Γ΄ Γυµνασίου 

23 10,7% 

Α΄ Λυκείου 14 6,5% 

Β΄ Λυκείου 22 10,2% 
Γενικό Λύκειο Τροπαίων 

(Ν. Αρκαδίας) 
Γ΄ Λυκείου 14 6,5% 

Α΄ Λυκείου 45 20,9% 

Β΄ Λυκείου 44 20,5% 2ο Λύκειο Περιστερίου 

Γ΄ Λυκείου 30 14,0% 

Σύνολο 215 100% 

Πίνακας 1. Αριθµός Μαθητών που συµµετείχαν στην έρευνα 
 
Το ερευνητικό εργαλείο της έρευνας είναι ένα αυτοσχέδιο ερωτηµατολόγιο 

που αποτελείται από δύο µέρη. Το πρώτο µέρος του ερωτηµατολογίου περιλαµβάνει 
ερωτήσεις ανοιχτού τύπου (σύντοµης ανάπτυξης), ώστε να διαπιστωθεί η αρχική 
σκέψη των µαθητών για τη σηµασία και το πλαίσιο επιλογής των πολύσηµων λέξεων, 
ενώ στο δεύτερο µέρος υπάρχουν ερωτήσεις κλειστού τύπου (σωστού-λάθους, 
πολλαπλής επιλογής, “χάρτης διαθεµατικών εννοιών”, αντιστοίχησης), µέσω των 
οποίων εξετάζονται οι σηµασίες των λέξεων σε όλα τα διαφορετικά πλαίσια (Χηµεία, 
Φυσική, Βιολογία, Μαθηµατικά, Καθηµερινή Ζωή) που µπορούν να τοποθετηθούν 
από τους µαθητές. 

 Προηγήθηκε πιλοτική έρευνα µε 27 µαθητές από όλες τις τάξεις 
προκειµένου να ελεγχθεί η εγκυρότητα και η αξιοπιστία του ερωτηµατολογίου. 

Η ανάλυση των δεδοµένων της έρευνας πραγµατοποιήθηκε µε το στατιστικό 
λογισµικό πακέτο SPSS (Statistical Package for Social Sciences) και τα στατιστικά 
κριτήρια που επιλέχθηκαν είναι οι Συχνότητες, που εφαρµόστηκαν για κάθε ερώτηση 
του ερωτηµατολογίου ξεχωριστά στο σύνολο του δείγµατος και ανά τάξη, και η 
Απαραµετρική ∆ιαδικασία Crosstabs, µέσω της οποίας δηµιουργούνται διµεταβλητοί 
πίνακες που συνδυάζουν τις συχνότητες δύο µεταβλητών (ερωτήσεις ανοιχτού-
κλειστού τύπου).  

 Ο συντελεστής αξιοπιστίας Cronbach a βρέθηκε: 0,7193, συνεπώς, 
παρατηρείται µεγάλη συνέπεια µεταξύ των ερωτήσεων του ερευνητικού εργαλείου 
και των απαντήσεων του δείγµατος.  

5. Γενικά Συµπεράσµατα 
Από τη στατιστική ανάλυση των δεδοµένων και σε σχέση µε τους ειδικούς 
σκοπούς/στόχους της έρευνας, προκύπτουν τα εξής: 
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81,8% 
18,2% 

38,5% 

15,4% 23,0% 
7,7% 15,4% 

45,5% 
36,3% 

18,2% 

Οι λέξεις “αντίδραση”, “ βάση”, “ δύναµη”, “ κορεσµένο” και “περίοδος” 
αναγνωρίζονται από τους µαθητές ως ξεχωριστές επιστηµονικές έννοιες (βλ. Σχήµα 
1), σε αντίθεση µε τις λέξεις “αναγωγή”, “ βάρος”, “ ισορροπία” και “ταχύτητα”, για 
τις οποίες οι µαθητές θεωρούν ότι αποτελούν έννοιες µόνο ενός επιστηµονικού 
πλαισίου κάθε φορά και δεν είναι δυνατό να αντιπροσωπεύουν έννοιες και άλλων 
επιστηµών: 

 
 
 

 
 
 
 
Σχήµα 1. Αναγνώριση Πολύσηµων Λέξεων ως ξεχωριστές “επιστηµονικές” έννοιες 

Οι περισσότερες υπό µελέτη πολύσηµες λέξεις αναγνωρίζονται από τους 
µαθητές ως “επιστηµονικές” έννοιες που εµφανίζουν διαφορετική σηµασία στην 
Καθηµερινή Ζωή (βλ. Σχήµα 2), εκτός από τις λέξεις “αναγωγή” και “εξίσωση”, οι 
οποίες τοποθετούνται από τους µαθητές, κυρίως, στο πλαίσιο του µαθήµατος των 
Μαθηµατικών. Στο σηµείο αυτό αναφέρεται ότι η λέξη “αναγωγή” τοποθετείται στο 
πλαίσιο της Καθηµερινής Ζωής µε λανθασµένη σηµασία από τους µαθητές, 
δεδοµένου ότι τη συσχετίζουν µε τη λέξη «αγωγή», και, κυρίως, αναφέρονται στην 
αρνητική στάση/συµπεριφορά ατόµων, κι όχι στην πραγµατική της σηµασία που 
σχετίζεται µε τη µετατροπή της σε κάτι απλούστερο: 

 
 
 
 

 
Σχήµα 2. Αναγνώριση “επιστηµονικών” εννοιών ως λέξεις µε διαφορετική σηµασία 
στην Καθηµερινή Ζωή 

Στο σχήµα που ακολουθεί (βλ. Σχήµα 3) φαίνεται το πλαίσιο προτίµησης των 
πολύσηµων λέξεων από το σύνολο του δείγµατος (Ν=215), ενώ οι υπογραµµισµένες 
λέξεις σ’ αυτό προτιµώνται σε παρόµοιο ποσοστό στα διαφορετικά πλαίσια που 
τοποθετούνται από τους µαθητές: 

 
 
 
 

 
 
 
Σχήµα 3. Πλαίσιο Προτίµησης των Πολύσηµων Λέξεων 
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36,4% 
45,4% 

18,2% 

Η σκέψη των µαθητών επηρεάζεται σε µεγάλο βαθµό από τη διδασκαλία των 
µαθηµάτων των Φυσικών Επιστηµών για τις λέξεις “αντίδραση”, “ δύναµη”, 
“κορεσµένο” και “πυρήνας” (βλ. Σχήµα 4), ενώ η επιρροή της σκέψης των µαθητών 
για τις λέξεις “αναγωγή”, “ ισορροπία”, “ βάρος”, “ περίοδος” και “εξίσωση” είναι 
ελάχιστη. Τέλος, αναφέρεται ότι η σκέψη των µαθητών επηρεάζεται στον ίδιο βαθµό 
µε την Καθηµερινή Ζωή για τις λέξεις “βάση” και “ταχύτητα”: 
 
 
 
 
 
 
Σχήµα 4. Βαθµός επιρροής της σκέψης των µαθητών από τη διδασκαλία των 
Φυσικών Επιστηµών  

6. Προτάσεις και Προβληµατισµοί 
∆εδοµένου ότι η διδακτέα ύλη των Φυσικών Επιστηµών που αναφέρεται σε λέξεις µε 
πολλαπλή σηµασία µετατρέπεται δύσκολα σε διδάξιµη γνώση για τους µαθητές, 
καθώς και ότι η γλώσσα µας, η ελληνική γλώσσα, περιέχει τις κατάλληλες λέξεις για 
την περιγραφή των διαφόρων φαινοµένων και τη νοητική αναπαράσταση εννοιών στα 
πλαίσια µαθηµάτων των Φυσικών Επιστηµών και των Μαθηµατικών, το µεγαλύτερο 
µέρος του προβλήµατος εστιάζεται στο ρόλο των εκπαιδευτικών και στην κάθετη (και 
ορθή) µεταβίβαση της γνώσης προς τους µαθητές.  

Οι εκπαιδευτικοί, πριν τη διδασκαλία µιας έννοιας, πρέπει να εξετάζουν εάν η 
λέξη που την αντιπροσωπεύει εµφανίζει διαφορετική σηµασία στα πλαίσια της 
Καθηµερινής Ζωής ή/και στα πλαίσια των µαθηµάτων των Φυσικών Επιστηµών (ή 
των Μαθηµατικών), να µελετούν την προϋπάρχουσα γνώση των µαθητών για τη 
συγκεκριµένη λέξη, και να γνωρίζουν το πλαίσιο προτίµησης των µαθητών 
(κατεύθυνση σκέψης) για τις λέξεις µε πολλαπλή σηµασία στις Φυσικές Επιστήµες. Η 
γνώση του πλαισίου προτίµησης ως προς το οποίο κατευθύνουν τη σκέψη τους οι 
µαθητές, προτείνεται ως είδος προκαταβολικού οργανωτή κατά τη διδασκαλία των 
πολύσηµων λέξεων, µέσω απαγωγικής στρατηγικής (Ausubel, 1963). Σύµφωνα µε τα 
παραπάνω, θα αντιµετωπιστούν θετικά τα διάφορα εννοιολογικά προβλήµατα και οι 
µαθητές θα οδηγηθούν στην κατανόηση των αντίστοιχων λέξεων/εννοιών στο χώρο 
των Φυσικών Επιστηµών. 

6.1. Τρόποι διδασκαλίας εννοιών που αντιστοιχούν σε λέξεις µε πολλαπλή σηµασία 
στις Φυσικές Επιστήµες 

Με βάση τα παραπάνω, προτείνονται οι εξής τρόποι για τη διδασκαλία 
εννοιών που αντιστοιχούν σε πολύσηµες λέξεις: 
(1) Πρόβλεψη της σηµασίας της νέας έννοιας της πολύσηµης λέξης µε τη χρήση των 

κύριων στοιχείων της ετυµολογικής σηµασίας της λέξης , εφόσον είναι εφικτό 
από τη δοµή της. Έτσι, η άγνωστη έννοια µετατρέπεται σε κάτι που λειτουργεί 
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οικεία για τους µαθητές µέσω των κατάλληλων συσχετίσεων και συνδέσεων µε 
γνωστές εννοιολογικές δοµές.  

(2) Χρήση διδακτικών εργαλείων για την απεικόνιση των συστατικών του νοήµατος 
λέξεων µε πολλαπλή σηµασία, και, συγκεκριµένα κατασκευή απεικονίσεων του 
νοηµατικού πυρήνα και της νοηµατικής περιφέρειας των λέξεων µε δύο τρόπους 
σύνδεσης: των οµόκεντρων κύκλων και της αγκιστροειδούς σηµειογραφίας 
(Σχήµα 5) (Sutton, 2002). Η χρήση των απεικονίσεων προτείνεται µόνο κατά την 
έναρξη µιας συζήτησης στη σχολική τάξη που αφορά στη σηµασία µιας λέξης-
έννοιας και στην παρατήρηση της αλλαγής αυτής στα διαφορετικά πλαίσια, κι όχι 
ως ερµηνευτικό εργαλείο, µέσω του οποίου θα µπορούσε να εξηγηθεί η χρήση 
άλλων λέξεων που δηµιουργούν τις συσχετίσεις και τις συνδέσεις µε τη λέξη που 
αποτελεί τον κεντρικό πυρήνα. Η καθοδήγηση από τον εκπαιδευτικό κρίνεται 
απαραίτητη, προκειµένου να διερευνηθούν οι συνειρµικοί συλλογισµοί των 
µαθητών που σχετίζονται µε τη νέα λέξη/έννοια, ώστε να αποδοθεί το νέο 
(επιστηµονικό) νόηµα, χωρίς αυτό να φαίνεται ως κάτι το «άπιαστο» και το 
εντελώς άγνωστο στους µαθητές.  
Ως ενδεικτικό παράδειγµα παρουσιάζεται η κατασκευή απεικονίσεων των 
συστατικών του νοήµατος για τη λέξη “ΒΑΣΗ”: 
Απεικόνιση µε τη βοήθεια των Οµόκεντρων Κύκλων: Αρχικά, σχεδιάζεται ένας 
κύκλος (κεντρικός) στον οποίο αναγράφεται η πολύσηµη λέξη (νοηµατικός 
πυρήνας) και περιφερειακά από αυτόν, σχεδιάζονται οµόκεντροι κύκλοι µε 
διαφορετική φωτεινότητα, που σχετίζεται µε την απόδοση βαρύτητας στα 
διαφορετικά νοήµατα της λέξης. Στο κέντρο του κύκλου αναγράφονται σε 
ξεχωριστούς κύκλους οι «επιστηµονικές» σηµασίες της λέξης, ενώ στους 
οµόκεντρους κύκλους τοποθετούνται οι σηµασίες της λέξης από την Καθηµερινή 
Ζωή (νοηµατική περιφέρεια). 
Απεικόνιση µε τη βοήθεια Αγκιστροειδούς Σηµειογραφίας: Στο κέντρο ενός 
κύκλου αναγράφεται η κοινή λέξη (νοηµατικός πυρήνας) και την περίµετρο αυτού 
σχεδιάζονται άγκιστρα στα οποία τοποθετούνται τα συνειρµικά συστατικά του 
νοήµατος της λέξης που µελετάται. Στα πιο έντονα και µακριά άγκιστρα 
τοποθετούνται οι «επιστηµονικές» σηµασίες της λέξης, ενώ, στα υπόλοιπα, 
αναγράφονται οι σηµασίες που της αποδίδονται στην Καθηµερινή Ζωή. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Σχήµα 5. Απεικόνιση µε Αγκιστροειδή Σηµειογραφία 
(3) Κατασκευή καταλόγου πολύσηµων λέξεων των Φυσικών Επιστηµών (λίστας) για 

κάθε τάξη της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ξεχωριστά, όπου θα καταγράφονται 

ΒΑΣΗ 

κάτι 
σταθερό κι 
ακλόνητο 

επιφάνεια στο κάτω 
µέρος γεωµετρικού 
σχήµατος (Γεωµετρία) 

κατώτατη δυνατή βαθµολογία που 
εξασφαλίζει την επιτυχία και την 

προαγωγή ενός µαθητή 

αριθµός που πολλαπλασιάζεται όσες 
φορές δείχνει ένας άλλος αριθµός που 
βρίσκεται ως εκθέτης σ’ αυτόν 
(Άλγεβρα) 

οι αρχές που στηρίζουν 
την ύπαρξη ενός 

συνόλου 

οτιδήποτε πάνω στο 
οποίο στηρίζεται κάτι, 

στήριγµα 

χηµικές ενώσεις που όταν 
διαλυθούν στο νερό δίνουν 
ΟΗ- στο διάλυµα(Χηµεία) 
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οι ήδη γνωστές σηµασίες των λέξεων που πρόκειται να διδαχθούν είτε από τις 
εµπειρίες των µαθητών, είτε από τα διαφορετικά µαθήµατα των Φυσικών 
Επιστηµών ή/και των Μαθηµατικών. Ο κατάλογος των λέξεων µπορεί να 
δηµιουργηθεί είτε από τον εκπαιδευτικό των Φυσικών Επιστηµών και να δοθεί 
στους µαθητές στην αρχή της σχολικής χρονιάς, είτε για τον εκπαιδευτικό, ως 
εγχειρίδιο, στο οποίο θα καταγράφονται όλες οι διαφορετικές σηµασίες των 
πολύσηµων λέξεων (δηλωτικές ή µεταφορικές), η ετυµολογία τους και η τάξη που 
διδάσκονται κάθε φορά.  

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, οι εκπαιδευτικοί θα συνειδητοποιήσουν την 
ανάγκη διαφοροποίησης των σηµασιών των κοινών λέξεων για τους µαθητές που δεν 
είναι επιστηµονικά καταρτισµένοι, ώστε να τους οδηγήσουν στην απόκτηση 
µεγαλύτερης ευχέρειας µε τις νέες επιστηµονικές έννοιες που πρόκειται να διδαχθούν, 
και συνεπώς, στην ουσιαστική µάθηση.  
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