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CHAPTER THIRTEEN

«ΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΕ ΑΛΛΑ ΜΑΤΙΑ:
ΦΩΣ, ΧΡΩΜΑΤΑ»:

ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΣΩ

ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΆΝΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ-ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ,
ΜΑΡΙΑ ΜΗΤΣΙΑΚΗ, ΕΛΕΝΗ ΒΛΕΤΣΗ,

ΣΜΑΡΩ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ

Abstract

This paper presents the design of a 9-hour project on teaching Science
through Greek as a second language. The scope of this intervention is
twofold: (a) to help foreign students in developing language proficiency
and scientific argumentation skills, and (b) to familiarize them with the
academic register so that they can express efficiently their knowledge on
scientific concepts, processes and functions. The theoretical background
combines the principles of Content and Language Integrated Learning
(CLIL) and Strategy-based Learning. Moreover, the guidelines of the New
Curricula for both Physics and Modern Greek are taken into consideration.
The teaching material includes written and oral texts, appropriate for
developing scientific and linguistic literacy, so that students can
effectively manage difficult scientific concepts, academic vocabulary and
complex structures.
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1. Εισαγωγικές διαπιστώσεις

Η σχολική επίδοση των μαθητών και οι παράγοντες που την επηρεάζουν
αποτελούν συχνά αντικείμενο έρευνας σε ένα ευρύ επιστημονικό φάσμα.
Ειδικότερα, τα τελευταία χρόνια αναζητούνται οι παράμετροι εκείνες που
δυσχεραίνουν τη διαδικασία μάθησης στο σχολικό περιβάλλον.
Προκύπτει, λοιπόν, ότι οι μαθητές συνήθως επιδεικνύουν μειωμένο
ενδιαφέρον για γνωστικά αντικείμενα όπως οι Φυσικές Επιστήμες (ΦΕ)
(Osborne & Collins, 2003), γεγονός που συχνά οφείλεται στην
ελλειμματική πρόσληψη των εννοιών τους (Johnstone, 1991˙ Vollmer,
2009). Επίσης, δεδομένης της πολυγλωσσικής και πολυπολιτισμικής
σύνθεσης της μικτής πλέον τάξης, προκύπτουν πρόσθετα εμπόδια, καθώς
στην περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών, οι δυσκολίες κατανόησης
των επιστημονικών αντικειμένων του Προγράμματος Σπουδών (ΠΣ)
μεγεθύνονται, αφού καλούνται να μάθουν τόσο το γνωσιακό τους
περιεχόμενο όσο και τις γλωσσικές και επικοινωνιακές συμβάσεις που το
διέπουν (Carrasquillo & Rodríguez, 1996˙ Cummins, 1984, 2000˙ Jordan
& Joesting, 1983).

Στόχος της εργασίας αυτής είναι να προσεγγιστούν οι δυσκολίες που
αντιμετωπίζουν οι αλλόγλωσσοι μαθητές μέσου επιπέδου ελληνομάθειας
(σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (ΚΕΠΑ) στην
πρόσληψη και κατάκτηση του περιεχομένου των ΦΕ. Στο πλαίσιο αυτό
επιχειρείται η συσχέτιση της γνωσιακής τους ικανότητας (subject
competence, Vollmer, 2009) με τη γλωσσική (linguistic competence) μέσω
του εμποτισμού, ενώ η σχολική αποτυχία στο συγκεκριμένο γνωστικό
αντικείμενο ερμηνεύεται ως αποτέλεσμα των γλωσσικών και
επικοινωνιακών απαιτήσεων που προϋποθέτει (πρβλ. κρυφό curriculum,
Queiroz, 2000).

2. Σχεδιασμός της διδακτικής παρέμβασης

Η διδακτική παρέμβαση αποτελεί ένα σχέδιο εργασίας (project) διάρκειας
9 διδακτικών ωρών που επικεντρώνεται στη μάθηση του περιεχομένου
μίας θεματικής των ΦΕ με μέσο την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα Ο
σχεδιασμός του project αποβλέπει στη γνωσιακή αλλά και στη γλωσσική
ενίσχυση των αλλόγλωσσων μαθητών που φοιτούν στο ελληνικό
γυμνάσιο, έτσι ώστε να είναι σε θέση να κατανοούν τις σύνθετες
επιστημονικές έννοιες που εμπεριέχονται στον ακαδημαϊκό λόγο και να
παρουσιάζουν λεκτικά τη νέα γνώση με τρόπο κατάλληλο και
αποτελεσματικό. Κατά συνέπεια, επιδιώκεται όχι μόνο η απλή κατανόηση
των φυσικών φαινομένων αλλά και η όξυνση της ικανότητας των μαθητών
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να τα περιγράψουν και να τα ερμηνεύσουν χρησιμοποιώντας το κατάλληλο
επίπεδο ύφους. Η ενίσχυση της ικανότητας αυτής εγγυάται σε μεγάλο
βαθμό τη συμμετοχικότητα των μαθητών στις διαδικασίες, καθώς θα είναι
σε θέση να μεταφέρουν την ορθά διατυπωμένη νέα γνώση σε ποικίλες
περιστάσεις, να επιχειρηματολογήσουν και να προσεγγίσουν κριτικά την
πραγματικότητα.

2.1 Νεότερες τάσεις στη διδασκαλία των ΦΕ

Κύριος στόχος των νέων ΠΣ για τη διδασκαλία των ΦΕ είναι η σύνδεση
της επιστήμης με την κοινωνία, το περιβάλλον και τον πολιτισμό
(Πλακίτση κ.ά., 2011, υπό ανάρτηση στο http://dschool.edu.gr).
Ειδικότερα, η διδασκαλία θα πρέπει να αποσκοπεί στη σταδιακή
ενσωμάτωση της επιστήμης στην πολιτισμική παράδοση και την
κουλτούρα των μαθητών, ενώ παράλληλα θα πρέπει να καλλιεργεί τον
επιστημονικό γραμματισμό, προωθώντας την ουσιαστικότερη συμμετοχή
τους στις δημοκρατικές διαδικασίες και στη λήψη αποφάσεων σχετικά με
τα κοινωνικο-επιστημονικά ζητήματα της εποχής. Προς την κατεύθυνση
αυτή είναι σημαντικό να δοθεί έμφαση στην εννοιολογική κατανόηση και
την εμπέδωση της επιστημονικής επιχειρηματολογίας μέσω της
οργάνωσης της διδασκαλίας γύρω από εννοιολογικά κέντρα (π.χ. φως,
ενέργεια, κίνηση κτλ.). Κάτι τέτοιο μπορεί να επιτευχθεί μέσω της
ενεργοποίησης κινήτρων μάθησης τα οποία αναπτύσσονται από την
αλληλεπίδραση των μαθητών με νοητικά (θεωρίες, γλωσσικοί κώδικες)
και χειραπτικά εργαλεία (πειραματικό υλικό, ‘minds on & hands on’).
Έτσι, οι δραστηριότητες επικεντρώνονται σε περισσότερες από μία
έννοιες, επιτρέποντας στους μαθητές να αναπτύξουν γνωστικές
διαδικασίες και προτρέποντάς τους να αναρωτιούνται και να αναζητούν
λύσεις. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η ανάπτυξη της γνώσης και της
συνολικότερης αντίληψης που έχουν για το φυσικό περιβάλλον στο οποίο
ζουν. Σύμφωνα, λοιπόν, με το μοντέλο αυτό, οι μαθητές «παράγουν»
επιστήμη, καθώς χτίζουν τις σημασίες των εννοιών επιτυγχάνοντας, έτσι,
την κατανόησή τους. Επιπλέον, προωθείται η μάθηση που βασίζεται στην
πρόκληση, τα σχέδια εργασίας, την πλαισιακή στήριξη (challenge-based,
project-based, contextual learning) και τη διαφοροποιημένη διδασκαλία.
Σε κάθε περίπτωση, το νέο μοντέλο μάθησης των ΦΕ προϋποθέτει την
ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη διδασκαλία και την αξιοποίηση των ποικίλων
εφαρμογών που επιτρέπουν.
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2.2 Παράγοντες δυσκολίας στα επιστημονικά μαθησιακά
αντικείμενα

Ο βαθμός δυσκολίας στη διδακτική διαχείριση των γνωστικών
αντικειμένων προκύπτει από τη φύση των επιστημονικών εννοιών και την
πολυεπίπεδη συλλογιστική που απαιτούν, ενώ επιτείνεται ακόμη
περισσότερο από τους γλωσσικούς φραγμούς του επιστημονικού λόγου
που αναπτύσσεται στο σχολικό περιβάλλον.

Ειδικότερα, το γνωσιακό περιεχόμενο προϋποθέτει την κατανόηση
σύνθετων και πολύπλοκων εννοιών και την ταυτόχρονη συνειδητοποίηση
της συλλογιστικής πορείας που ακολουθείται, όπως φαίνεται και από το
παράδειγμα που ακολουθεί (Διάγραμμα 13-1).

εμπειρικά παρατηρήσιμα δεδομένα

επιστημονική επιχειρηματολογία

διάκριση αιτιακών σχέσων
εφαρμογή γνώσεων για την επίλυση προβλημάτων

της κοινωνικής ζωής

Διάγραμμα 13-1: Πολυπλοκότητα εννοιών-συλλογιστικής πορείας

Για τη γλωσσική κατανόηση του περιεχομένου των σχολικών
αντικειμένων προϋποτίθεται η ύπαρξη βασικών επικοινωνιακών
διαπροσωπικών ικανοτήτων (BICS), αλλά ταυτόχρονα απαιτείται και η
ανάπτυξη ακαδημαϊκής γνωστικής ικανότητας (CALP) (Cummins, 1984,
2000˙ Ζάγκα, 2007). Επομένως, οι μαθητές, για να μπορέσουν να
αποδώσουν στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να αποκτήσουν δεξιότητες
συμμετοχικές, διαδραστικές και ακαδημαϊκές (Tikunoff & Ward, 1991).
Άλλωστε, αναγκαία συνθήκη για την εκμάθηση ενός επιστημονικού
αντικειμένου αποτελεί η επικέντρωση στη χρήση της γλώσσας (θεωρία
του κοινωνικού εποικοδομισμού, Kolstø, 2007). Πιο συγκεκριμένα, στο
πλαίσιο μιας κοινωνικο-πολιτισμικής προσέγγισης της επιστημονικής
διδασκαλίας αναγνωρίζονται τέσσερις διαφορετικές χρήσεις της γλώσσας
και της επικοινωνίας στο χώρο των ΦΕ (Vollmer, 2007):

1. η γλώσσα που χρησιμοποιείται στις ΦΕ
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2. η γλώσσα της εκμάθησης και της γλωσσικής ανταλλαγής, δηλαδή
γλωσσικές πρακτικές που υιοθετούν οι διδάσκοντες ενός αντικειμένου,
λ.χ. οι διδάσκοντες των ΦΕ ή ενός ευρύτερου γνωστικού πεδίου, π.χ.
οι διδάσκοντες των αντικειμένων που εντάσσονται στις κοινωνικές
επιστήμες (subject-specific language practices, domain-specific
language practices)

3. η γλώσσα της συμμετοχής και
4. η γλώσσα της διαπολιτισμικής επικοινωνίας.

Κατά τη μελέτη των ΦΕ οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να
διαχειριστούν γλωσσικές δεξιότητες που αφορούν (α) την αναζήτηση και
ερμηνεία της πληροφορίας μέσω της ανάγνωσης και της ακρόασης:
ερωτώ, επιχειρηματολογώ, υποστηρίζω, σχετικοποιώ κτλ., (β) την ανάλυση
της πληροφορίας μέσω συζήτησης με στόχο τον εντοπισμό των διαφόρων
αποχρώσεων του λόγου και των επιπτώσεων που έχουν στην ερμηνεία των
επιστημονικών θέσεων και (γ) τη λήψη αποφάσεων και τη διάχυση
απόψεων μέσω της συζήτησης και της γραπτής έκφρασης με τελικά
προϊόντα τη σύνταξη αναφορών και την επιχειρηματολογία για την
υποστήριξη μίας από τις διαστάσεις ενός κοινωνικο-επιστημονικού
ζητήματος. Ειδικότερα, στο πλαίσιο αυτό αναγνωρίζονται οι κειμενικοί
τύποι και τα είδη κειμένων που παρουσιάζονται στον πίνακα που
ακολουθεί (Vollmer, 2007):

Πίνακας 13-1: Τύποι και είδη κειμένων στις ΦΕ

Γλωσσικές μακρο-
συναρτήσεις: μέθοδοι

οργάνωσης και δόμησης του
λόγου

περιγραφή
δήλωση
σύγκριση
ανάλυση
αφήγηση

Σύνθετες νοητικές &
γλωσσικές δραστηριότητες

περιγραφή πειράματος
διατύπωση υποθέσεων
εξαγωγή συμπεράσματος
αξιολόγηση συγκεκριμένων
επικοινωνιακών πράξεων, π.χ. σύνταξη
αναφοράς, παρουσίαση των
αποτελεσμάτων, επιχειρηματολογία σε
διάλογο

Προκύπτει, συμπερασματικά, ότι ο εκπαιδευτικός είναι επιφορτισμένος
με το καθήκον να μυήσει τους μαθητές σε τρόπους σκέψης και
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επικοινωνίας ειδικούς κατά επιστήμη, καθώς και σε τύπους χρήσης του
ακαδημαϊκού λόγου, με στόχο να περάσει από τη γλώσσα και τις έννοιες
της καθημερινής ζωής σε (προ)επιστημονικές έννοιες και εκφράσεις
(Vollmer, 2009). Ο ακαδημαϊκός λόγος είναι το επίσημο επίπεδο ύφους
(register) της εκάστοτε γλώσσας που χρησιμοποιείται στο σχολικό
περιβάλλον για διδακτικούς αλλά και διαδικαστικούς/ καθοδηγητικούς
σκοπούς (μεταξύ άλλων Bailey, 2010, p. 234).

Ο ακαδημαϊκός λόγος σηματοδοτείται από την παρουσία
χαρακτηριστικών που εντοπίζονται σε όλα τα επίπεδα της γλωσσικής
ανάλυσης (πρβλ. Αραποπούλου & Γιαννουλοπούλου, 2002˙ Vollmer,
2009):

 Λεξιλογική και ορολογική πυκνότητα: συγκεκριμένα σημασιολογικά
πεδία και εννοιολογικά δίκτυα: δέσμη φωτός, χρωματικό φάσμα,
οπτική, συγκλίνων φακός, κάτοπτρο, ίριδα, αντικατοπτρισμός, όραση,
πρίσμα κτλ.

 [+επίσημο]/[+λόγιο] επίπεδο ύφους: π.χ. προσπίπτει αντί πέφτει,
εισέρχεται αντί μπαίνει, σκεδάζεται αντί σκορπίζεται

 Ονοματοποιήσεις: ανάκλαση-διάθλαση-πρόσπτωση-διασπορά φωτός
 Συντακτική αμφισημία: φωτογραφική μηχανή: Μεταβολή στο μέγεθος

του διαφράγματος μεταβάλλει τον αριθμό των φωτονίων που φθάνουν
στο φιλμ κάθε χρονική στιγμή.

 Σύνθετη συντακτική δομή: υπόταξη και παθητική σύνταξη: Γενικά
το χρώμα ενός αδιαφανούς σώματος καθορίζεται από το χρώμα που
αντιστοιχεί στις φωτεινές ακτίνες που αυτό ανακλά, ενώ ενός
διαφανούς καθορίζεται από το χρώμα που αντιστοιχεί στις φωτεινές
ακτίνες των οποίων επιτρέπει τη διέλευση.

Επιπλέον, ιδιαίτερες εκφάνσεις του ακαδημαϊκού λόγου αποτελούν οι:

 Ταξινομήσεις: οπτικά όργανα: φωτογραφική μηχανή, μικροσκόπιο,
τηλεσκόπιο, μάτι κτλ.

 Ορισμοί: Οπτικός φακός ονομάζεται ένα διαφανές σώμα, συνήθως από
γυαλί, το οποίο έχει καμπύλες επιφάνειες (σφαιρικές ή κυλινδρικές)

 Ποικίλα σημειωτικά συστήματα (πολυτροπικότητα): γραφήματα,
διαγράμματα, αφηρημένα σύμβολα, σχήματα κτλ., που επιφέρουν
πυκνότητα πληροφορίας και δυσκολία αποκωδικοποίησης

 Ταξινομήσεις διαδικασιών: π.χ. για το πώς προκύπτει το ουράνιο τόξο:
1η Φάση: Μια δέσμη φωτός εισέρχεται σε μια σταγόνα βροχής
2η Φάση: Το φως διαθλάται και αναλύεται στα χρώματα του φάσματος
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3η Φάση: Στο εσωτερικό της σταγόνας το φως υφίσταται ολική
ανάκλαση

4η Φάση: Το φως εξέρχεται, αφού διαθλαστεί για δεύτερη φορά
5η Φάση: Η δεύτερη διάθλαση προκαλεί μεγαλύτερο διαχωρισμό των
φωτεινών ακτίνων
Αποτέλεσμα: Από τις ακτίνες που φθάνουν στο μάτι μας αυτές που
αντιστοιχούν σε διαφορετικά χρώματα προέρχονται από διαφορετικές
σταγόνες.

2.3 Νεότερες τάσεις στη διδασκαλία της Γ2

Ο σχεδιασμός βασίστηκε συνδυαστικά στις αρχές της Ολοκληρωμένης
Μάθησης Περιεχομένου και Γλώσσας (CLIL, Coyle & Marsh, 2010) και
ειδικότερα μέσω του εμποτισμού, της Ανάπτυξης Γνωστικής
Ακαδημαϊκής Γλωσσικής Ικανότητας (CALP, Cummins, 1984) και της
Μάθησης με τη Χρήση Στρατηγικών (strategy-based learning, Cohen,
1996˙ Oxford, 2001). Μέσω της συνδυαστικής αυτής προσέγγισης, οι
μαθητές καλούνται να υιοθετήσουν νέους τρόπους σκέψης, να πάρουν
μέρος στην ανακάλυψη, κατηγοριοποίηση, μοντελοποίηση και
αιτιολόγηση των φυσικών φαινομένων και να αναπτύξουν στρατηγικές
που θα τους βοηθήσουν να προβούν σε επαρκείς προφορικές και γραπτές
συνδιαλλαγές (Vollmer, 2009).

2.3.1. Ολοκληρωμένη Μάθηση Περιεχομένου και Γλώσσας (CLIL)

Σύμφωνα με τη θεώρηση αυτή, η γλωσσική διδασκαλία προσεγγίζεται
θεματικά, επιδιώκεται δηλαδή μελέτη του γνωστικού περιεχομένου μέσω
της Γ2 αλλά και ενίσχυση της Γ2 μέσω της έκθεσης σε υλικό
συγκεκριμένου περιεχομένου στο πλαίσιο σαφώς προκαθορισμένων
μαθησιακών στόχων (Cummins, 2001˙ European Commission, 2000,
2001˙ Ζάγκα, 2007˙ Ζάγκα & Μητσιάκη (υπό δημοσίευση)). Η γλώσσα
αντιμετωπίζεται ως εργαλείο μάθησης και επικοινωνίας. χρησιμοποιείται,
λοιπόν, λειτουργικά, καθώς η διαχείριση των γλωσσικών εισερχομένων
εξαρτάται από τα αξιοποιούμενα κείμενα και το περιεχόμενό τους (Coyle,
Hood, & Marsh, 2010). Για να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή κατανόηση
δίνεται έμφαση στο λεξιλόγιο αλλά και στα συνομιλιακά χαρακτηριστικά
των προφορικών και γραπτών κειμένων, ενώ το γνωστικό περιεχόμενο
είναι αυτό που καθορίζει τα υπό εκμάθηση γλωσσικά εισερχόμενα.

Τα κύρια χαρακτηριστικά της προσέγγισης συνοψίζονται στα ακόλουθα:
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 ποικιλία ως προς τους τρόπους εφαρμογής της στην Ευρώπη ως
αποτέλεσμα των διαφόρων μορφών πολυπολιτισμικότητας/ πολυγλωσσίας
(Hartiala, 2000˙ Marsh & Hartiala, 2001)

 ποιοτική και ποσοτική βελτίωση στη χρήση της Γ2 χωρίς αλλαγές στο
ΠΣ (Jäppinen, 2005)

 γνωσιακά ενεργός εμπλοκή στη μαθησιακή διαδικασία (Van de Craen,
Ceuleers, Mondt, & Allain, 2008)

 ενίσχυση της επικοινωνιακής ικανότητας και της (δια)πολιτισμικής
επίγνωσης των μαθητών (Marsh & Hartiala, 2001)

 ολιστική θέαση της μαθησιακής διαδικασίας, καθώς η γλώσσα-στόχος
αποτελεί το μέσο διδασκαλίας, επικοινωνίας και εξερεύνησης του
κόσμου

 εφαρμογή της προσέγγισης μέσω σχεδίων εργασίας και
 συνεργασία ανάμεσα στο διδάσκοντα του γνωστικού αντικειμένου και

στο διδάσκοντα της γλώσσας.

2.3.2. Μάθηση με την αξιοποίηση στρατηγικών (strategy-based
learning)

Οι στρατηγικές είναι ενέργειες που επιλέγονται συνειδητά από τους
μαθητές, προκειμένου αφενός να μάθουν το διδακτέο αντικείμενο και
αφετέρου να χειριστούν αποτελεσματικά το προϊόν μάθησης (Cohen,
1998). Η χρήση στρατηγικών στη διδασκαλία προβλέπεται και
προτείνεται και από το νέο ΠΣ για τη διδασκαλία της Νέας Ελληνικής
στην υποχρεωτική εκπαίδευση (2011). Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι η
διδασκαλία με στρατηγικές θεωρείται μια μαθητοκεντρική προσέγγιση,
στόχος της οποίας είναι να διδάξει με σαφήνεια το πώς, πότε και γιατί οι
στρατηγικές μπορούν να εφαρμοστούν, ώστε οι μαθητές να
διευκολυνθούν στις προσπάθειές τους να διεκπεραιώσουν τις
δραστηριότητες που τους έχουν ανατεθεί και να βελτιώσουν την επίδοσή
τους. Παράλληλα, σκοπός μιας τέτοιου είδους διδασκαλίας είναι να
βοηθήσει τους μαθητές να έχουν επίγνωση του τρόπου με τον οποίο
μαθαίνουν πιο αποτελεσματικά και του τρόπου με τον οποίο μπορούν να
ενισχύσουν τις δεξιότητες της κατανόησης αλλά και της παραγωγής
λόγου. Τέλος, η διδασκαλία με στρατηγικές πάνω από όλα στοχεύει να
καταστήσει τους μαθητές υπεύθυνους των μαθησιακών τους πράξεων και
αυτόνομους, προκειμένου να ελέγχουν, να αυτορυθμίζουν, να
αυτοαξιολογούν τη μάθησή τους αυξάνοντας ταυτόχρονα την
αυτοπεποίθησή τους στη χρήση της γλώσσας εντός και, κυρίως, εκτός της
σχολικής αίθουσας (Cohen, 1998).
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Η τυπολογική κατάταξη των στρατηγικών ποικίλλει ανάλογα με τα
κριτήρια ομαδοποίησής τους. Μια διαδομένη και ευρέως
χρησιμοποιούμενη τυπολογία είναι εκείνη των Chamot και O’Malley
(1987), σύμφωνα με την οποία οι στρατηγικές χωρίζονται σε:

(α) γνωστικές, με τις οποίες ο μαθητής διεπιδρά με το αντικείμενο της
μάθησης, όπως για παράδειγμα η παρακολούθηση του γενικού
νοήματος ενός κειμένου ή η αξιοποίηση του περικείμενου για την
εξαγωγή της σημασίας των άγνωστων λέξεων

(β) κοινωνικές-συναισθηματικές, με τις οποίες ο μαθητής διεπιδρά με άλλο
πρόσωπο είτε δουλεύοντας ομαδικά είτε ρωτώντας το δάσκαλο για
διευκρινίσεις και

(γ) μεταγνωστικές, με τις οποίες ο μαθητής σχεδιάζει τη μάθηση,
παρακολουθεί την κατανόηση και την παραγωγή λόγου και αξιολογεί
την πρόσληψη του αντικειμένου μάθησης, όπως για παράδειγμα η
εστίαση της προσοχής για τον εντοπισμό συγκεκριμένων πληροφοριών
ή η κατάρτιση σχεδίου για τη διεκπεραίωση μιας δραστηριότητας ή
την επίλυση προβλήματος (από Ζάγκα & Μητσιάκη, υπό δημοσίευση).

Η επιλογή των στρατηγικών εξαρτάται από τις απαιτήσεις της κάθε
δραστηριότητας. Ωστόσο, ενδεικτικά αναφέρουμε ως πιο αξιοποιήσιμες
τις ακόλουθες (Chamot & O’ Malley, 1990˙ Oxford, 1990˙ Ζάγκα, 2005˙
Ψάλτου-Joycey, 2008):

Πίνακας 13-2: Ενδεικτικές στρατηγικές

πριν τη
δραστηριότητα

κατά την υλοποίηση της δραστηριότητας

χρήση
προοργανωτών για
την ενεργοποίηση

της πρότερης
γνώσης

κατάρτιση
εννοιολογικών

χαρτών (βλ.
Διάγραμμα 4)

γλωσσική εξομάλυνση:
μορφολογικός τεμαχισμός,

χρήση των
συμφραζομένων για την

κατανόηση του μηνύματος

πρόβλεψη λήψη σημειώσεων μετάφραση-χρήση της Γ1
επικουρικά

ιδεοθύελλα
(brainstorming) διευκρίνιση

αξιοποίηση της γνώσης
σχετικά με τα μοντέλα

λόγου (patterns)
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3. Το σχέδιο εργασίας

Η μαθησιακή διαδικασία επικεντρώνεται στη θεματική «Φως» των νέων
ΠΣ και ειδικότερα στη διάθλαση του φωτός και τις εφαρμογές της, στην
ανάλυση του φωτός, καθώς και στο χρωματικό φάσμα, φαινόμενα που
περιέχονται στη διδακτέα ύλη της Β΄ Γυμνασίου. Το διδακτικό υλικό
περιλαμβάνει κείμενα γραπτά και προφορικά, κατάλληλα για την
καλλιέργεια τόσο του επιστημονικού όσο και του γλωσσικού
γραμματισμού. Θα πρέπει, όμως, να σημειωθεί ότι καθώς η παρούσα
διδακτική παρέμβαση στοχεύει σε μια πρώτη προσέγγιση του
περιεχομένου της θεματικής 'Διάθλαση του φωτός' μέσω της εξομάλυνσης
των γλωσσικών δυσκολιών, απουσιάζει εντελώς η έκθεση των μαθητών
σε προβλήματα και ασκήσεις που προϋποθέτουν την αξιοποίηση τύπων ή
νόμων (π.χ. νόμος της διάθλασης του Snell). Ωστόσο, θεωρούμε ότι μετά
τη μύηση των μαθητών στις έννοιες-κλειδιά της ενότητας και την
ουσιαστική κατανόηση του περιεχομένου της ο διδάσκων του γνωστικού
αντικειμένου μπορεί να προχωρήσει ανεμπόδιστα στην εμπλοκή των
μαθητών σε τέτοιου είδους ασκήσεις. Οι γνωστικοί στόχοι του σχεδίου
εργασίας αφορούν την κατανόηση του περιεχομένου της ενότητας
‘Διάθλαση και Ανάλυση φωτός’ και διατυπώνονται ως εξής: Οι μαθητές
θα πρέπει να είναι σε θέση:
(α) να κατανοούν, να περιγράφουν και να ερμηνεύουν το φαινόμενο της
διάθλασης του φωτός, καθώς και να αναφέρουν και να εξηγούν ποικίλα
φαινόμενα που οφείλονται σε αυτήν
(β) να διαπιστώνουν ότι το λευκό φως είναι σύνθετο, ότι αναλύεται, δηλαδή,
σε διάφορα χρώματα, καθώς και να εξηγούν το πού οφείλεται το χρώμα
διαφόρων σωμάτων και
(γ) να ερμηνεύουν και να συγκρίνουν τα φυσικά φαινόμενα που οφείλονται
στη διάθλαση και ανάλυση του φωτός εντάσσοντάς τα στο πολιτισμικό
περιβάλλον της χώρας προέλευσης και της χώρας υποδοχής.

Οι γλωσσικοί στόχοι του σχεδίου εργασίας επικεντρώνονται στην
καλλιέργεια της ακαδημαϊκής γλωσσικής ικανότητας των μαθητών, έτσι
ώστε να είναι σε θέση να διαχειριστούν αποτελεσματικά τις δύσκολες
λεξιλογικές (ορολογία και λεξική πυκνότητα, πολυσημία) και
μορφοσυντακτικές δομές (ονοματοποίηση, υπόταξη, σύνθετες προτάσεις),
που χαρακτηρίζουν τον επιστημονικό λόγο.

3.1. Σχεδιασμός-μεθοδολογία

Λαμβάνοντας υπόψη τα στάδια που απαρτίζουν ένα σχέδιο εργασίας (βλ.
Frey, 1986), για το σχεδιασμό του συγκεκριμένου project θέτουμε το εξής
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κύριο ερώτημα: κατά πόσο η φύση και η διάδοση του φωτός επηρεάζουν
την αντίληψη που έχουμε για τον κόσμο. Η φιλοσοφία της διάρθρωσης της
διδακτικής ενότητας στο σύνολό της είναι να οδηγηθούν οι μαθητές στην
ανάπτυξη ακαδημαϊκών δεξιοτήτων αξιοποιώντας τις ήδη κατακτημένες
βασικές επικοινωνιακές δεξιότητες. Οι έννοιες, δηλαδή, παρουσιάζονται
καταρχήν με τρόπο πιο απλό μέσα από καθημερινά κείμενα και γίνονται
σταδιακά πιο σύνθετες, καθώς εμφανίζονται σε κείμενα με μεγαλύτερες
γλωσσικές απαιτήσεις. Το φύλλο εργασίας δομείται από ποικίλες
δραστηριότητες που αποσκοπούν κυρίως στην κατάκτηση και εμπέδωση
του γνωστικού αντικειμένου και παράλληλα στην ανάπτυξη όλων των
γλωσσικών δεξιοτήτων (κατανόηση και παραγωγή γραπτού/ προφορικού
λόγου). Το διδακτικό υλικό αποτελείται από (α) πολυτροπικά κείμενα του
σχολικού εγχειριδίου και (β) συνεχή και ασυνεχή κείμενα ποικίλης
τροπικότητας, όπως για παράδειγμα, νέφος λέξεων, σχήματα, διαγράμματα,
εικόνες, βίντεο κ.ά. Οι κειμενικοί τύποι που προσεγγίζονται είναι η
(επιστημονική) περιγραφή και η επιχειρηματολογία, ενώ στα είδη των
κειμένων συγκαταλέγονται εκτός από επιστημονικά κείμενα και
τραγούδια.

Κατά τη μαθησιακή διαδικασία προβλέπεται αξιοποίηση ποικίλων
στρατηγικών, η ρητή διδασκαλία των οποίων κρίνεται απαραίτητη,
προκειμένου οι μαθητές να είναι σε θέση να προβαίνουν σε επαρκείς
προφορικές και γραπτές συνδιαλλαγές. Ειδικότερα, η ανάπτυξη της
ακαδημαϊκής χρήσης της γλώσσας πραγματοποιείται μέσω συγκεκριμένων
στρατηγικών για κάθε γλωσσική δεξιότητα, όπως ο μορφολογικός
τεμαχισμός, η κατάρτιση εννοιολογικών χαρτών, η ομαδοποίηση και η
χρήση πηγών (κυρίως ηλεκτρονικών). Η σύνδεση με τη διδακτέα ύλη που
έχει προηγηθεί επιτυγχάνεται με τη στρατηγική της ανάκλησης/
ενεργοποίησης της προϋπάρχουσας γνώσης, ενώ για την παρουσίαση των
νέων εννοιών επιλέγεται η στρατηγική της πρόβλεψης. Το σύνθετο
εννοιολογικά και γλωσσικά κείμενο του σχολικού εγχειριδίου
αποκωδικοποιείται μέσω της χρήσης γραφικών οργανωτών, σημειώσεων
καθώς και στρατηγικών παρακολούθησης της δομής του κειμένου και
διευκρίνισης (π.χ. δόμηση σε παραγράφους, χρήση πλαγιότιτλων και
έλεγχος της συνοχής και της νοηματικής αλληλουχίας).

Ο έλεγχος της κατάκτησης τόσο των γνωστικών όσο και των
γλωσσικών στόχων προκύπτει μέσω κατάλληλα σχεδιασμένων
δραστηριοτήτων και ασκήσεων. Επιλέγονται, για παράδειγμα, ασκήσεις
κλειστού τύπου (π.χ. ασκήσεις ΝΑΙ-ΟΧΙ και Συμπλήρωσης Κενών) για
την πρώτη περίπτωση, ενώ όσον αφορά τη γλωσσική ένδυση των
κειμένων οι δραστηριότητες επικεντρώνονται σε διάφορα φαινόμενα του
ακαδημαϊκού λόγου, π.χ. λόγιο λεξιλόγιο (το φως σκεδάζεται) και
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ορολογία (το φως διαθλάται), σύνθετη συντακτική διατύπωση (δέσμη
φωτός, το φως υφίσταται ολική ανάκλαση), υφολογική διάκριση
(προσπίπτει αντί πέφτει) κ.ά.

Ως τελικό προϊόν του σχεδίου εργασίας ζητείται από τους μαθητές να
αποτυπώσουν σε μορφή βίντεο και να αιτιολογήσουν επιστημονικά
εκφάνσεις της καθημερινής ζωής που να απαντούν στο αρχικό κύριο
ερώτημα.

3.2. Ενδεικτική μεθόδευση της διδασκαλίας – φύλλο εργασίας,
δραστηριότητες και έργα (tasks)

Στάδιο αφόρμησης: ακρόαση του τραγουδιού «O χορός» των Onirama
(μετά την οποία ζητάμε από τους μαθητές να ονοματίσουν το φυσικό
φαινόμενο (ουράνιο τόξο) που αναφέρεται στο τραγούδι και να
σημειώσουν τα στοιχεία που αναγνωρίζουν και χαρακτηρίζουν το φυσικό
αυτό φαινόμενο (χρώματα, βροχή, ουρανός, φως). Επικουρικά, ζητάμε από
τους μαθητές να ζωγραφίσουν την εικόνα/ τις εικόνες που τους προκαλεί
το τραγούδι και συζητάμε μαζί τους για τη χρονική σειρά των στοιχείων
που εμφανίζονται, ώστε να προκληθεί το ουράνιο τόξο.

Κεντρικό ερώτημα του σχεδίου εργασίας: Η αντίληψη που έχω για τον
κόσμο είναι δυνατόν να επηρεάζεται από το φως και να αλλάξει αν
διαφοροποιηθεί αυτό;
Ζητάμε από τους μαθητές να ανταποκριθούν στη δραστηριότητα «Με
γελούν τα μάτια μου;» και να αναφέρουν περιπτώσεις στις οποίες
βρίσκονται αντιμέτωποι με κάποιο είδος ‘οφθαλμαπάτης’ ή
‘τροποποίησης’ των χρωμάτων. Γλωσσικός στόχος της δραστηριότητας
αυτής είναι η ανάπτυξη προφορικών δεξιοτήτων μέσα από ομαδική
εργασία. Πιθανές απαντήσεις μπορεί να είναι:

 βλέπω το ψάρι στη θάλασσα και νομίζω ότι είναι πιο κοντά μου/ η
πισίνα φαίνεται ότι είναι ρηχή (σύνδεση με τη ζωή: π.χ. πώς δίδασκαν
οι ινδιάνοι γονείς στα παιδιά τους ψάρεμα; Τι πληροφορίες/ οδηγίες
έπρεπε να τους δώσουν, για να βρίσκουν το στόχο τους;)

 βλέπω διαφορετικά τα χρώματα όταν φοράω γυαλιά ηλίου
 παρατηρώ κηλίδες πετρελαίου στο νερό/ στη θάλασσα και διαπιστώνω

ότι εμφανίζει χρωματισμούς στο φως
 παρατηρώ το ουράνιο τόξο
 παρατηρώ μια σαπουνόφουσκα σε πολύ ηλιόλουστη μέρα
 παρατηρώ ένα διαμάντι/ βιτρό στο φως.
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Ύστερα από το στάδιο της αφόρμησης και τη συζήτηση που προέκυψε
από το κεντρικό ερώτημα, δίνουμε στους μαθητές το 1ο φύλλο εργασίας.
Δημιουργούμε ένα νέφος λέξεων κάνοντας χρήση της περίληψης του
κεφαλαίου «Διάθλαση» από το σχολικό εγχειρίδιο.

Εικόνα 13-1: Παράδειγμα νέφους λέξεων

Στη δραστηριότητα αυτή η στόχευση είναι διττή: σε γνωστικό επίπεδο
επιδιώκουμε να έρθουν οι μαθητές σε μια πρώτη επαφή με τα φαινόμενα,
ενώ από γλωσσική άποψη επιδιώκουμε να γνωρίσουν την ορολογία και
την κατηγοριοποίηση των λέξεων σε ονοματικές/ρηματικές φράσεις.

Ειδικότερα, παρουσιάζουμε στους μαθητές το νέφος λέξεων και τους
ζητάμε καταρχήν να δουλέψουν ομαδικά και (α) να σημειώσουν ποιες
έννοιες γνωρίζουν ήδη και ποιες όχι, (β) να κατηγοριοποιήσουν τις λέξεις
ως προς τη γραμματική κατηγορία (π.χ. αξίζει να σχολιαστεί ότι τα
ουσιαστικά είναι κυρίως σε πτώση γενική, ενώ τα ρήματα
χρησιμοποιούνται κυρίως στο γ΄ πρόσωπο ενικού, (γ) να προβλέψουν
ποιες λέξεις συνδυάζονται μεταξύ τους. Τέλος, ζητάμε να προβλέψουν
(στρατηγική πρόβλεψης) ποιο είναι το φαινόμενο με το οποίο θα
ασχοληθούμε.
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Περνώντας στην ενότητα του σχολικού βιβλίου 8.1 «Διάθλαση του
φωτός» και κατά το στάδιο ‘πριν την ανάγνωση’ ζητάμε από τους μαθητές
να προσέξουν την εικόνα 8.2 του βιβλίου (σελ.141) και να παρουσιάσουν
το κομμάτι (α) της εικόνας που αφορά την ανάκλαση (φαινόμενο που
παρουσιάζεται στο προηγούμενο κεφάλαιο) αξιοποιώντας, έτσι, τη
στρατηγική ενεργοποίησης προϋπάρχουσας γνώσης. Παράλληλα, δίνουμε
στους μαθητές την πρόσθετη πληροφορία ότι έχουμε δύο διαφορετικά
διαφανή υλικά, π.χ. αέρας και γυαλί, και τους ζητάμε να μας πουν τι
ισχύει για την ταχύτητα του φωτός ανάμεσα σε διαφορετικά υλικά
(στρατηγική ανάκλησης προϋπάρχουσας γνώσης). Τέλος, εφαρμόζοντας
τη στρατηγική πρόβλεψης θέτουμε ερωτήματα στους μαθητές αναφορικά
με τη 2η ακτίνα που απεικονίζεται στην εικόνα.

Διάγραμμα 13-2: Ανάκλαση-διάθλαση φωτός

Επικουρικά, προβάλλεται βίντεο όπου επεξηγείται το παραπάνω
σχήμα με τη χρήση λογισμικού, ώστε να αντιληφθούν οι μαθητές το
φαινόμενο της διάθλασης σε συνδυασμό με αυτό της ανάκλασης και
κυρίως τις παραμέτρους που διαφοροποιούν τα δεδομένα.
(Ενδεικτικά στο http://www.youtube.com/watch?v=HoBvZHq8t-
U&feature=related)

Το στάδιο ‘κατά την ανάγνωση’ προϋποθέτει αρχικά ρητή διδασκαλία
της στρατηγικής ‘σχεδιασμός γραφικών οργανωτών’, προκειμένου να
διευκολυνθεί η κατανόηση του γραπτού λόγου (ΚΓΛ). Η διδασκαλία της
στρατηγικής περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια (βλ. Αστάρα &
Βασιλάκη, 2012):
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Πίνακας 13-3: Στάδια ρητής διδασκαλίας στρατηγικών

σαφής παρουσίαση Ο δάσκαλος κατονομάζει την προς
εξάσκηση στρατηγική και εξηγεί
στους μαθητές γιατί βοηθάει στην
κατανόηση και πότε πρέπει να
εφαρμόζεται.

μοντελοποίηση Ο δάσκαλος επιδεικνύει τον τρόπο
εφαρμογής της στρατηγικής συνήθως
μέσω της έκφωνης σκέψης
χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα το
υπό επεξεργασία κείμενο.

καθοδηγούμενη εξάσκηση Ο δάσκαλος κατευθύνει και βοηθάει
τους μαθητές, καθώς εξασκούνται
(ομαδικά και ατομικά) στην
εφαρμογή της στρατηγικής.

εφαρμογή/αυτονόμηση μαθητών Ο δάσκαλος υποστηρίζει τους
μαθητές στην εξάσκηση της
στρατηγικής μέχρι να είναι σε θέση
να την εφαρμόζουν αυτόνομα.

Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτικός ζητάει από τους μαθητές να διαβάσουν
το κείμενο του εγχειριδίου (σελ. 141-142) και το επεξεργάζονται από
κοινού στο πλαίσιο της παραπάνω στρατηγικής.

Προκειμένου να αρθούν τυχόν πρόσθετες λεξιλογικές δυσκολίες, οι
μαθητές ανατρέχουν σε μονόγλωσσα, δίγλωσσα ή/ και εικονογραφημένα
λεξικά.

Εφόσον οι μαθητές έχουν εκτεθεί στη νέα γνώση και την έχουν
συνδέσει με την ήδη αποκτηθείσα, μπορούν να προβούν στην κατάρτιση
ενός εννοιολογικού χάρτη αξιοποιώντας τη στρατηγική της ομαδοποίησης
(βλ. Διάγραμμα 13-4).
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Σχήμα 4: Ενδεικτική επεξεργασία του κειμένου μέσω της στρατηγικής των
γραφικών οργανωτών.
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Διάγραμμα 13-4: Παράδειγμα εννοιολογικού χάρτη
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Στο στάδιο ‘μετά την ανάγνωση’ δίνεται στους μαθητές το 2ο φύλλο
εργασίας στο οποίο περιλαμβάνεται μια δραστηριότητα ΚΓΛ για τον
έλεγχο της επίτευξης του γνωστικού στόχου (ΝΑΙ-ΟΧΙ) και μια γλωσσική
άσκηση ονοματοποίησης (βλ. παρακάτω).

Κατανόηση γραπτού λόγου (έλεγχος επίτευξης γνωστικού στόχου)
Διάβασε τις παρακάτω προτάσεις και αποφάσισε αν είναι σωστές ή λάθος.
Γράψε δίπλα από κάθε πρόταση ΝΑΙ, αν νομίζεις ότι είναι σωστή, και ΟΧΙ,
αν νομίζεις ότι είναι λαθεμένη, σύμφωνα με το παράδειγμα.
Όταν το φως περνάει από τον αέρα στο γυαλί, ένα μέρος ανακλάται και
ένα μέρος περνάει μέσα στο γυαλί με διαφορετική κατεύθυνση από αυτή
με την οποία πέφτει. ΝΑΙ (Παράδειγμα)
1. Όσο πιο μεγάλη είναι η ταχύτητα του φωτός σε ένα διαφανές υλικό

τόσο οπτικά πυκνότερο λέμε ότι είναι το υλικό αυτό. (ΟΧΙ)
2. Διάθλαση είναι το φαινόμενο κατά το οποίο το φως αλλάζει

κατεύθυνση, όταν περνάει από ένα διαφανές υλικό σε ένα άλλο που
έχει διαφορετική οπτική πυκνότητα. (ΝΑΙ)

3. Διάθλαση του φωτός συμβαίνει πάντα, ανεξάρτητα από τη γωνία
πρόσπτωσης. (ΟΧΙ)

4. Η οπτική πυκνότητα των υλικών μέσα από τα οποία περνάει το φως
καθορίζει τόσο τη γωνία πρόσπτωσης όσο και τη γωνία διάθλασης.
(ΝΑΙ)

5. Οι ακτίνες που προσπίπτουν και διαθλώνται και η νοητή κάθετη
ευθεία βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο της επιφάνειας επαφής των δύο
υλικών. (ΝΑΙ)

Έλεγχος επίτευξης γλωσσικού στόχου
Στο κείμενο υπάρχουν 5 ζευγάρια λέξεων που έχουν την ίδια ρίζα, αλλά
ανήκουν σε διαφορετικές γραμματικές κατηγορίες. Σου δίνουμε το ένα,
προσπάθησε να βρεις τα υπόλοιπα τέσσερα.
διαθλάται/ διαθλώνται διάθλαση (Παράδειγμα)
…………………………………
………………………………………….
…………………………………
………………………………………….
…………………………………
………………………………………….
…………………………………
………………………………………….
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Μπορείς να βρεις το αντίστοιχο ζευγάρι στις παρακάτω λέξεις του κειμένου;
παρατηρούμε…………………………….
επαληθεύσουμε…………………………
ικανοποιούνται…………………………..
απομακρύνεται…………………………..

Στη συνέχεια γίνεται προσπάθεια εξοικείωσης των μαθητών με τύπους
ρημάτων σε -ώμαι, που εμφανίζονται συχνά στη γλώσσα της Φυσικής.
Παρουσιάζεται στους μαθητές η κλίση των ρημάτων αυτών καθώς και
ενδεικτικό παράδειγμα από το Αντίστροφο Λεξικό της Νέας Ελληνικής
(Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, 2002) με αναζήτηση στα σώματα κειμένων
(corpora), ώστε να παρατηρήσουν ότι η συγκεκριμένη ομάδα ρημάτων
παρουσιάζεται συνηθέστατα σε γ΄ πρόσωπο ενικού και πληθυντικού στον
ενεστώτα ή στον παθητικό αόριστο. Η εξάσκηση στο φαινόμενο
πραγματοποιείται μέσω άσκησης συμπλήρωσης κενών.

Εικόνα 13-2: Παράδειγμα αναζήτησης στα σώματα κειμένων
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Για την εξάσκηση στην Παραγωγή Γραπτού Λόγου (ΠΓΛ) οι μαθητές
καλούνται να παρακολουθήσουν το πείραμα «Αόρατο ποτήρι» και να
περιγράψουν τα επιμέρους στάδιά του προσπαθώντας να ερμηνεύσουν για
ποιο λόγο το ποτήρι γίνεται αόρατο. (https://www.youtube.com/watch?v
=8-tXI2IaSsk)

Εικόνα 13-3: «Αόρατο ποτήρι»

Στο πλαίσιο της ΚΓΛ παραπέμπουμε τους μαθητές στο κείμενο από το
σχολικό εγχειρίδιο (σ. 148-149 με παράλειψη των ερωτήσεων με πλάγια
γράμματα) και ζητάμε να εφαρμόσουν τις στρατηγικές ‘παρακολούθηση
της δομής του κειμένου’, ‘διευκρίνιση’ και ‘λήψη σημειώσεων’.
Αναμένουμε οι μαθητές να εφαρμόσουν τις στρατηγικές χωρίζοντας το
κείμενο σε παραγράφους, σημειώνοντας πλαγιότιτλους ανά παράγραφο,
παρακολουθώντας τη δομή του κειμένου και ελέγχοντας τη συνοχή και τη
νοηματική αλληλουχία.

Παράλληλα, υιοθετώντας τη στρατηγική της διευκρίνισης στη δυσνόητη
λέξη σκεδάζεται τους καλούμε να αναζητήσουν τη συνώνυμή της
(διασκορπίζεται) στα συμφραζόμενα της 3ης παραγράφου του κειμένου.
Επικουρικά, μπορούμε να τους παράσχουμε το σχετικό λήμμα από την
ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια Wikipedia ή να ζητήσουμε από τους ίδιους
τους μαθητές να κάνουν αναζήτηση από πηγές, όπως λεξικό,
εγκυκλοπαίδεια, σχολικά εγχειρίδια (βλ. http://el.wikipedia.org/wiki/
Σκέδαση).

Ακολουθεί το 4ο φύλλο εργασίας το οποίο περιλαμβάνει τις ακόλουθες
δραστηριότητες. Ζητάμε καταρχήν από τους μαθητές να ανακαλέσουν μια
πολύ συχνή λέξη της νέας ελληνικής που περιέχει ως συστατικό τη λέξη
σκέδαση, ώστε ετυμολογικά να φτάσουμε στο σημασιολογικό περιεχόμενο
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Διάγραμμα 13-5: Κατηγοριοποίηση χρωμάτων ανά επίπεδο ύφους

ιώδες
ερυθρό
κυανό
λευκό

λόγιο/ επίσημο ύφος

καταγάλανο,
μοβ, μενεξεδί,
λιλά, κόκκινο,
άσπρο, γαλάζιο

καθημερινό ύφος
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του «διασκορπισμού». Στη συνέχεια τους καλούμε να δουλέψουν ομαδικά
και (α) να εντοπίσουν τα χρώματα που αναφέρονται στο κείμενο, (β) να
καταγράψουν -εφόσον γνωρίζουν- συνώνυμες λέξεις για τα συγκεκριμένα
χρώματα και (γ) να κατηγοριοποιήσουν το σύνολο των λέξεων (των
ερωτημάτων α & β) ως προς το επίσημο/ λόγιο ύφος και ως προς το
καθημερινό ύφος (βλ. Διάγραμμα 13-5). Σημειώνεται ότι για το φαινόμενο
της ανάλυσης του φωτός προτείνονται δραστηριότητες κατάκτησης και
εμπέδωσης του περιεχομένου, οι οποίες, ωστόσο, δεν παρατίθενται λόγω
του περιορισμού του μεγέθους της παρούσας εργασίας.

Παράλληλα, ζητάμε από τους μαθητές να σκεφτούν σύνθετες λέξεις ή
φράσεις που περιέχουν τα χρώματα ερυθρό, λευκό, κυανό, ιώδες. Τέλος,
τους ρωτάμε αν μπορούν να σκεφτούν ποιοι άλλοι επαγγελματίες
ασχολούνται ενδεχομένως με το φως εκτός από τους επιστήμονες της
Φυσικής. Με στόχο να εμβαθύνουμε σε κάποιον βαθμό στη θεματική της
τέχνης, ζητάμε από τους μαθητές να μας αναφέρουν αν γνωρίζουν
περιπτώσεις ζωγράφων που στα έργα τους αποτύπωσαν παιχνίδια του
φωτός. Αναγνωρίζοντας ότι ο χώρος της τέχνης είναι συχνά άγνωστος
στους μαθητές, ο εκπαιδευτικός πιθανόν θα χρειαστεί να παρουσιάσει τις
απαραίτητες πληροφορίες κατονομάζοντας καταρχήν το ρεύμα του
«ιμπρεσιονισμού». Ο όρος τεμαχίζεται μορφολογικά (στρατηγική
μορφολογικού τεμαχισμού), παρότι δεν είναι παράγωγος στη ΝΕ, ώστε να
καταστεί πιο διαφανές το πρώτο συστατικό, που πιθανόν να υπάρχει στη
Γ1 μαθητών (νεολατινικές γλώσσες): ιμπρεσιον–ισμός, impression (γαλ.)
‘εντύπωση’. Παρέχουμε πληροφοριακά τα βασικά χαρακτηριστικά του
ρεύματος και ζητάμε από τους μαθητές να βρουν δείγματα έργων που
ανήκουν σ’ αυτό και αποτυπώνουν τα βασικά χαρακτηριστικά του (π.χ.
έργα του Claude Monet: “Le Bassin aux nymphéas/ Les nénuphars”).

Για την περάτωση του σχεδίου εργασίας, ζητάμε από τους μαθητές να
δουλέψουν ομαδικά και να αποτυπώσουν σε ένα βίντεο μέσα από
εκφάνσεις της καθημερινής τους ζωής τις απαντήσεις που δίνουν οι ίδιοι
στο αρχικό κεντρικό ερώτημα που τέθηκε: «Η αντίληψη που έχω για τον
κόσμο είναι δυνατόν να επηρεάζεται από το φως και να αλλάξει αν αυτό
διαφοροποιηθεί;». Οι εργασίες των μαθητών θα πρέπει να στρέφονται
γύρω από τη θεματική της διάθλασης/ανάλυσης του φωτός και να
εμπεριέχουν παρουσίαση πειραμάτων, φωτογραφίες, δραματοποιήσεις,
αφηγήσεις κ.ά. Επιπλέον, ζητείται από τους μαθητές να δώσουν στην
εργασία τους πολιτισμική χροιά, θίγοντας φαινόμενα, αντιλήψεις ή
καταστάσεις τα οποία συνδέονται άμεσα με τη χώρα προέλευσής τους.
Ενδεικτικά, ο διδάσκων μπορεί να εφοδιάσει τους μαθητές με μια τράπεζα
θεμάτων που να περιλαμβάνει θεματικές όπως το παρήλιον για μαθητές
από χώρες του Βορρά, η πράσινη αναλαμπή για μαθητές από χώρες με
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θάλασσα κτλ. Εναλλακτικά, μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες για
την επίδραση των χρωμάτων στη λογοτεχνία, την τέχνη, τη μυθολογία, τις
αντιλήψεις/ προλήψεις κτλ. Σε κάθε περίπτωση, ο απώτερος στόχος της
ομαδικής εργασίας είναι όχι μόνο οι μαθητές να περιγράψουν και να
ερμηνεύσουν τα φυσικά φαινόμενα, αλλά και να τα συνδέσουν με την
πραγματικότητα της χώρας προέλευσης και της χώρας υποδοχής. Με τον
τρόπο αυτό, μπορεί να προκύψουν συγκρίσεις, οι οποίες να πυροδοτήσουν
συζητήσεις και να ενισχύσουν την επιστημονική επιχειρηματολογία. Τα
τελικά προϊόντα της εργασίας παρουσιάζονται στην τάξη και
αξιολογούνται από τους μαθητές βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων (π.χ.
επιστημονική ορθότητα, γλωσσική επάρκεια κτλ.).

4. Συμπεράσματα-Μελλοντικές προτάσεις

Η διδακτική πρόταση που παρουσιάζεται στην παρούσα εργασία συνιστά
ένα σχέδιο εργασίας ενταγμένο στο θεωρητικό πλαίσιο της
Ολοκληρωμένης Μάθησης Γλώσσας και Περιεχομένου. Απώτερος στόχος
της πρότασης είναι η καλλιέργεια του επιστημονικού και του γλωσσικού
γραμματισμού των αλλόγλωσσων μαθητών που εντάσσονται στο ελληνικό
εκπαιδευτικό σύστημα και καλούνται να διαχειριστούν παράλληλα τόσο
την εκμάθηση της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας όσο και την
κατανόηση των ποικίλων γνωστικών αντικειμένων. Προκειμένου να
αντεπεξέλθουν στις απαιτητικές αυτές συνθήκες μάθησης, οι μαθητές θα
πρέπει να αναπτύξουν επικοινωνιακές αλλά και ακαδημαϊκές δεξιότητες.
Για το λόγο αυτό, απαιτείται μια ευέλικτη οργάνωση του μαθήματος, στην
οποία συμβάλλει σημαντικά η ύπαρξη αναλυτικών προγραμμάτων που
επιτρέπουν τη συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών διαφορετικών
γνωστικών αντικειμένων και κατά συνέπεια τη διεπιστημονικότητα,
καθώς επίσης και τη βασισμένη σε στρατηγικές διδασκαλία.

Έτσι, το παρόν σχέδιο εργασίας προτείνει τη διδασκαλία μίας
ενότητας των ΦΕ (Φως, ανάκλαση, διάθλαση και ανάλυση φωτός,
χρωματικό φάσμα) σε αλλόγλωσσους μαθητές μεσαίου επιπέδου
ελληνομάθειας. Η διαπραγμάτευση των εννοιών τόσο σε γνωστικό όσο
και σε γλωσσικό επίπεδο συντάσσεται με τις αρχές των νέων
Προγραμμάτων Σπουδών για τη Νεοελληνική Γλώσσα και τις Φυσικές
Επιστήμες. Υπό την έννοια αυτή, μπορεί να θεωρηθεί ως ένα εγχείρημα
διδασκαλίας του γνωστικού αντικειμένου της Φυσικής στη γλώσσα-στόχο,
στο οποίο μέσω της εξερεύνησης του επιστημονικού αντικειμένου
αναπτύσσεται η γλωσσική, επικοινωνιακή και ακαδημαϊκή ικανότητα των
μαθητών.
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Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο διδακτικός σχεδιασμός ακολουθεί τις
παρακάτω αρχές που διέπουν τη διεπιστημονική προσέγγιση του CLIL
(Coyle, 2008):

 Περιεχόμενο: η κατανόηση του περιεχομένου συνιστά τον πυρήνα
και το ‘θέμα’ της μαθησιακής διαδικασίας.

 Επικοινωνία: η μαθησιακή διαδικασία στρέφεται γύρω από τις
επικοινωνιακές αρχές μαθαίνω να χρησιμοποιώ τη γλώσσα και
χρησιμοποιώ τη γλώσσα για να μάθω.

 Νόηση (cognition): η αποτελεσματική συμμετοχή των μαθητών
στη μαθησιακή διαδικασία προϋποθέτει την εμπλοκή τους σε
δραστηριότητες που απαιτούν διερεύνηση και αναθεώρηση· με
λίγα λόγια, οι ίδιοι μαθητές ανακαλύπτουν και ανακατασκευάζουν
τη γνώση.

 Πολιτισμός: η μάθηση στη δεύτερη γλώσσα προϋποθέτει την
ενίσχυση της ιδιότητας του ανήκειν σε ένα πολυπολιτισμικό
περιβάλλον· κατά συνέπεια, αγκαλιάζει την έννοια της
διαφορετικότητας ή της διαφοροποίησης με βάση την πολιτισμική
ταυτότητα των μαθητών.

Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι το παρόν σχέδιο εργασίας
αποτελεί μια διδακτική πρόταση βασισμένη σε θεωρητικές αξιώσεις,
προηγούμενες καλές πρακτικές και επιτυχημένες εφαρμογές. Προκειμένου
να αξιολογηθεί η καταλληλότητα και η αποτελεσματικότητά της,
προγραμματίζεται η υλοποίησή της στο σχολικό περιβάλλον. Με τον
τρόπο αυτό, θα προκύψει χρήσιμη ανάδραση σχετικά με την ευστοχία των
έργων που περιλαμβάνει η πρόταση και θα αναδειχθούν τυχόν
προβλήματα κατά την εφαρμογή. Για παράδειγμα, η συνεργασία των
εκπαιδευτικών διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων συνιστά εκ των
προτέρων μια ενδεχόμενη πηγή δυσκολιών, εξαιτίας της φύσης του
ωρολογίου προγράμματος. Επιπλέον, η παρουσία δύο εκπαιδευτικών στην
τάξη, παρότι έχει αποδειχθεί ωφέλιμη και ενδιαφέρουσα για τους μαθητές
σε μεμονωμένες εφαρμογές, συνιστά ένα ζήτημα που απαιτεί περισσότερο
οργανωμένη διερεύνηση. Από την άλλη πλευρά, το γεγονός ότι η πρόταση
απευθύνεται σε μαθητές μέσου επιπέδου ελληνομάθειας, συνιστά μια
‘απλούστευση’, προκειμένου να σχεδιαστούν ορθά τα μαθησιακά έργα.
Βέβαια, η πραγματική σύνθεση της τάξης, η οποία χαρακτηρίζεται
πάντοτε από ανομοιογένεια, θα αναδείξει τους τύπους διαφοροποιημένης
διδασκαλίας που θα πρέπει να ακολουθηθούν, προκειμένου να ενταχθούν
αποτελεσματικά στη μαθησιακή διαδικασία μαθητές ποικίλων
μαθησιακών προφίλ και διαφορετικού πολιτισμικού υπόβαθρου.
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Καταλήγοντας, αξίζει να σημειωθεί ότι η επέκταση της εφαρμογής και
σε άλλες παρόμοιες και ταυτόχρονα διαφορετικές συνθήκες μπορεί να
κρίνει την καταλληλότητά της και να διασφαλίσει τη γενικευσιμότητα των
μαθησιακών αποτελεσμάτων της. Για παράδειγμα, παράλληλα με την
παρούσα εφαρμογή μπορεί να επιχειρηθεί ο σχεδιασμός και η υλοποίηση
παρεμβάσεων που αφορούν τη διδασκαλία του περιεχομένου μέσω των
ξένων γλωσσών που διδάσκονται στα ελληνικά σχολεία. Απαραίτητη
προϋπόθεση, ωστόσο, αποτελεί η σαφής καταγραφή των αναγκών, των
συνθηκών και των κινήτρων μάθησης, έτσι ώστε να προκύψουν
συγκρίσιμα αποτελέσματα.
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