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Περίληψη 

 

Η αξία των κοινωνικοεπιστημονικών ζητημάτων στη διδασκαλία των φυσικών 

επιστημών, έγκειται στην επίτευξη στόχων όπως είναι ο επιστημονικός 

γραμματισμός, αλλά και στην εμπλοκή του ατόμου με ανώτερες διαδικασίες σκέψης, 

όπως είναι η επιχειρηματολογία. Το να μπορεί το άτομο να επιχειρηματολογεί 

βασισμένο σε αποδείξεις είναι ένας από τους βασικούς στόχους του επιστημονικού 

γραμματισμού. Ένα πλαίσιο για τη διαπραγμάτευση των ζητημάτων αυτών δίνεται 

μέσω της Υπεύθυνης Έρευνας και Καινοτομίας, που αποτελείται από έξι διαστάσεις 

και δίνει τη δυνατότητα διερεύνησης των ζητημάτων αυτών με σφαιρικό τρόπο.  

Προκειμένου οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί να μπορέσουν να αξιοποιήσουν τα 

ζητήματα αυτά κατά τη διδασκαλία τους, είναι σημαντικό να εμπλακούν οι ίδιοι με τα 

ζητήματα αυτά και να διερευνηθεί ο τρόπος με τον οποίο τα αντιλαμβάνονται. Η 

διαπραγμάτευση των ζητημάτων αυτών είναι δύσκολη και απαιτητική ωστόσο δίνουν 

τη δυνατότητα πρόσβασης και εξέλιξης των ικανοτήτων επιχειρηματολογίας. Μέσω 

των εκθεμάτων δίνεται ένα περιβάλλον το οποίο μεγιστοποιεί το βαθμό εμπλοκής των 

ατόμων με το θέμα το οποίο είναι υπό διαπραγμάτευση.  

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση του τρόπου που φοιτητές 

παιδαγωγικού τμήματος δημοτικής εκπαίδευσης επιχειρηματολογούν πάνω στα 

κοινωνικοεπιστημονικά ζητήματα πλαισιωμένα από τις πτυχές της Υπεύθυνης 

Έρευνας και Καινοτομίας μέσω εκθεμάτων που προάγουν αυτές τις πτυχές. 

Το δείγμα της έρευνας αποτελούσαν 16 φοιτητές ΠΤΔΕ που βρίσκονταν στο 3ο  και 

4ο έτος των σπουδών τους. Τα εκθέματα που χρησιμοποιήθηκαν για την υλοποίηση 

του διδακτικού πειράματος στους φοιτητές είχαν κατασκευαστεί από φοιτητές του 

ΠΤΔΕ στα πλαίσια σεμιναρίου για ζητήματα που αφορούν την κοινωνία. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι υπάρχει μια συσχέτιση ανάμεσα στο επιστημονικό 

περιεχόμενο και τον τρόπο που εκφράζουν την άτυπη λογική τους οι φοιτητές καθώς 

και τα επιχειρήματα τους.  

 

Λέξεις κλειδιά: 

Κοινωνικοεπιστημονικά ζητήματα, επιχειρηματολογία, άτυπη λογική, επιστημονικές 

αποδείξεις, εκθέματα, υπεύθυνη έρευνα και καινοτομία 
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Abstract 

 

Socioscientific issues in science education have a great value. Aims of science 

education such as scientific literacy and argumentation, could be accomplished by 

tackling these issues. Argumentation based on scientific evidence is one of the major 

purposes of scientific literacy. A framework for dealing with socioscientific issues is 

proposed by Responsible Research and Innovation, which includes 6 dimensions and 

offers a holistic way of viewing and dealing with these issues.  

In order for the future teachers to be able to use socioscientific issues in their teaching 

practices, they need to be accustomed with these issues first. There is a need to 

understand the way they consider dealing with these issues. Even though 

communicating and debating such issues is hard, however through that there is access 

to the way they produce arguments and the way these abilities could be enhanced. 

Through exhibits, there is an environment which strengthens the way individuals 

engage with the issue.  

The purpose of this study is to investigate the way future teachers argue on 

socioscientific issues framed by the Responsible Research and Innovation framework 

through exhibits.  

The sample of this study were 16 future teachers, in their 3rd and 4rth  year of their 

studies. The artefacts that were used for the aims of this study were constructed from 

primary school students aiming to engage the public in issues that are important for 

society. The results of this study are indicating that there is a connection between 

scientific content and students’ informal reasoning, as well as the arguments they 

express. 

 

 

Key words: 

Socioscientific issues, argumentation, informal reasoning, scientific evidence, 

exhibits, RRI 
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Εισαγωγή 

 

Στο πλαίσιο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και της επιστήμης τα τελευταία 

χρόνια, αλλά και των εφαρμογών αυτών στην καθημερινή ζωή των πολιτών, έχει 

αναδειχθεί μια κατηγορία ζητημάτων που καλούνται κοινωνικοεπιστημονικά. Αυτά 

αποτελούν ζητήματα που σχετίζονται με περίπλοκα κοινωνικά διλήμματα που έχουν 

τη βάση τους στην επιστήμη, πιο συγκεκριμένα στις αρχές και τις πρακτικές που 

διέπουν την επιστήμη, ενώ είναι αποτέλεσμα του τρόπου αλληλεπίδρασης επιστήμης 

και κοινωνίας (Sadler, 2016). Τα θέματα που αφορούν τα ζητήματα αυτά συνήθως 

σχετίζονται με την υγεία, το περιβάλλον και τις τεχνολογικές καινοτομίες 

(Domènech, 2014). Για παράδειγμα μπορεί να αφορούν θέματα νανοτεχνολογίας, 

γενετικά τροποποιημένων τροφίμων, φαρμακευτικών προϊόντων ή θέματα που 

σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή (Blonder, 2016).  Είναι ζητήματα ανοιχτά, που 

δεν έχουν διακριτή δομή, αμφισβητήσιμα ενώ υπόκεινται σε πολλές οπτικές γωνίες 

και λύσεις που εξαρτώνται από τις προσωπικές προτεραιότητες, αρχές, αξίες και 

παγιωμένες αντιλήψεις που φέρουν τα άτομα κατά τη διαπραγμάτευση των 

κοινωνικοεπιστημονικών ζητημάτων (Sadler & Zeidler, 2005; Sadler et. al, 2007). 

Δεν υπάρχει μια μόνο σωστή απάντηση κατά τη διαπραγμάτευση τους. Παράλληλα, 

μπορεί να απευθύνονται σε τοπικό ή διεθνές επίπεδο εστιάζοντας στην πολιτική και 

στη κοινωνική διάσταση του θέματος. Επιδρούν στο άτομο φέρνοντας το σε επαφή με 

τις αξίες και την ηθική του, επιζητώντας τη διαμόρφωση απόψεως από αυτό 

(Domènech, 2014).  Η διαπραγμάτευση τέτοιων ζητημάτων είναι δύσκολη καθώς 

απαιτείται ένας πιο περίπλοκος τρόπος σκέψης που δεν είναι αποτέλεσμα που 

προκύπτει μέσα από τη λογική αιτίας και αποτελέσματος αλλά αναγνωρίζεται η 

προσωρινότητα, ο χώρος, η αβεβαιότητα και η μη προβλεψιμότητα των 

κοινωνικοεπιστημονικών ζητημάτων (Sadler et .al, 2007). Μέσα από αυτά τα 

ζητήματα παρέχεται ένα πλαίσιο στο οποίο η κοινωνία, η επιστήμη και η τεχνολογία 

συνυπάρχουν και ταυτόχρονα απορρέουν από την πραγματική ζωή (Sadler et al. 

2016).  

Ένα ερώτημα που προκύπτει σχετικά με τα κοινωνικοεπιστημονικά ζητήματα και την 

εκπαίδευση στις φυσικές επιστήμες αφορά το ρόλο αυτών των ζητημάτων στο 

πλαίσιο της. Περιλαμβάνει τις ηθικές και συναισθηματικές διαστάσεις της μάθησης 

των φυσικών επιστημών, λαμβάνοντας υπόψη τις προσωπικές διαστάσεις της 

μάθησης (Zeidler et. al, 2004). Ένας από τους στόχους του επιστημονικού 

γραμματισμού μπορεί να υλοποιηθεί μέσα από την επαρκή διαπραγμάτευση αυτών 

των ζητημάτων. Μέσα από τη διαπραγμάτευση τέτοιων ζητημάτων προάγεται ο 

ενεργός ρόλος του ατόμου ως πολίτης, που είναι βασικό συστατικό μιας 

δημοκρατικής κοινωνίας (Albe, 2008). Αφορούν προβλήματα που έχουν άμεση σχέση 

με τη καθημερινή ζωή των πολιτών, συνεπώς θα χρειαστεί να λάβουν οι ίδιοι 

αποφάσεις για αυτά τα ζητήματα και προκειμένου να επιτευχθεί αυτό είναι 

ουσιώδους σημασίας να  παρέχεται στον πολίτη η εκπαίδευση να κρίνει, δηλαδή να 

εξοπλιστεί με τη γνώση και τις ικανότητες που απαιτούνται για να εμπλακεί και να 
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πάρει ενήμερες αποφάσεις απέναντι στις προκλήσεις που προκύπτουν από την 

αλληλεπίδραση της επιστήμης, της κοινωνίας και της τεχνολογίας (Albe, 2008; Wu & 

Tsai, 2007; Sadler & Donnelly, 2006).  Η γνώση που αποκτάται μέσα από τη 

διαπραγμάτευση των κοινωνικοεπιστημονικών ζητημάτων γίνεται προσωπική για το 

κάθε άτομο που εμπλέκεται σε αυτή και μπορεί να αποτελέσουν τη γέφυρα ανάμεσα 

στο σχολείο και την κοινωνική πραγματικότητα του μαθητή. (Zeidler et al., 2002).  

Οι διαστάσεις που εκφράζονται μέσα από τα κοινωνικοεπιστημονικά ζητήματα είναι 

ποικίλες, για παράδειγμα, η πολιτική συνείδηση, η ηθική και οι αξίες των ατόμων που 

εμπλέκονται (Sadler & Zeidler, 2004).Ένας τρόπος για να διαπραγματευτούν αυτά τα 

ζητήματα με τρόπο ώστε να γίνουν πιο εύκολα αντιληπτά είναι μέσω των πτυχών της 

ΥΕΚ (Υπεύθυνης Έρευνας και Καινοτομίας) . Σύμφωνα με την Blonder, 2016, η 

ΥΕΚ αποτελεί ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορεί ο εκπαιδευτικός να δομήσει τη 

διδασκαλία του για θέματα κοινωνικοεπιστημονικά και ο μαθητής να κατανοήσει σε 

μεγαλύτερο βαθμό τα ζητήματα αυτά. Υπάρχουν 6 διαστάσεις μέσα από τις οποίες 

μπορεί να εκφραστεί η Υπεύθυνη Έρευνα και Καινοτομία. Αυτές είναι οι ακόλουθες: 

η εμπλοκή, που αφορά όλους τους φορείς που εμπλέκονται κατά τη λήψη αποφάσεων, 

η εκπαίδευση στις φυσικές επιστήμες, που σχετίζεται με το βαθμό που τα καινοτόμα 

πορίσματα των επιστημόνων εμπλέκονται στις τάξεις των φυσικών επιστημών ή στα 

μουσεία, η ηθική, μια διάσταση που απευθύνεται στο βαθμό που κάποιο ζήτημα 

θεωρείται ηθικό, η ανοιχτή πρόσβαση, που αφορά την πρόσβαση των πολιτών στα 

δεδομένα που αποσιωπούνται, η ισότητα των φύλων, όπου εκφράζεται η ανάγκη για 

ισότητα ανάμεσα στα φύλα και τέλος η ορθή διακυβέρνηση, που αφορά τα μέτρα που 

λαμβάνει η εκάστοτε κυβέρνηση αναφορικά με κάποιο ζήτημα.  

  Ένα μέσο για να εμπλακούν οι μαθητές με τα κοινωνικοεπιστημονικά ζητήματα 

πλαισιωμένα από τις πτυχές της ΥΕΚ είναι μέσω των εκθεμάτων. Κατά την 

αλληλεπίδραση του μαθητή με το έκθεμα προκύπτουν πολλά μαθησιακά οφέλη 

(Kollman, 2013 ). Επίσης, τα εκθέματα προάγουν την κοινωνική αλληλεπίδραση, 

βασίζονται στις προϋπάρχουσες γνώσεις του μαθητή και τις εμπειρίες του ενώ δίνουν 

τη δυνατότητα για να διαμορφώσουν ένα νόημα από τις εμπειρίες τους (Barriault, 

2010). Ακόμα, κατά την αλληλεπίδραση με τα εκθέματα ο μαθητής δέχεται πολλά 

ερεθίσματα, από τις εικόνες και τα κείμενα των εκθεμάτων, το ακουστικό υλικό αν 

υπάρχει, με αποτέλεσμα να αυξάνει το βαθμό της εμπλοκής του μαθητή με αυτό 

(Kampschulte & Parchmann, 2015). 

  Η διαπραγμάτευση των κοινωνικοεπιστημονικών ζητημάτων έχει πολλαπλή αξία 

στο πλαίσιο της διδακτικής των φυσικών επιστημών και εμπλουτίζεται μέσα από την 

ενασχόληση τους με εκθέματα. Οριοθετώντας τα κοινωνικοεπιστημονικά ζητήματα 

σε ένα τέτοιο πλαίσιο μέσα από τις πτυχές της ΥΕΚ και εκφράζοντας τα μέσω των 

εκθεμάτων,  θα ήταν σημαντικό να ερευνηθεί ο τρόπος εμπλοκής των μαθητών με 

αυτά σε αυτό το πλαίσιο. Ένας από αυτούς τους τρόπους είναι μέσω της άτυπης 

επιχειρηματολογίας των μαθητών (Chang & Chiu, 2008).  Το επιχείρημα αποτελεί 

την ομπρέλα κάτω από την οποία βρίσκεται ο τρόπος σκέψης. Αποτελεί μέρος 

πολλών αναλυτικών προγραμμάτων να κατορθώσουν οι μαθητές να διαμορφώσουν 
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ολοκληρωμένα επιχειρήματα, που θα βασίζονται σε ουσιώδους ισχυρισμούς, λογική 

και σχετικές αποδείξεις (Kuhn, 2011). Μέσα από τη διαπραγμάτευση 

κοινωνικοεπιστημονικών ζητημάτων που όπως αναφέρθηκε αποτελούν ζητήματα στα 

οποία εμπλέκονται πολλοί παράγοντες, ενώ δεν υπάρχει μόνο μια σωστή απάντηση, 

δίνεται πρόσφορο έδαφος για την εμπλοκή με την επιχειρηματολογία. Από την άλλη 

πλευρά οι δεξιότητες που απορρέουν από την επιχειρηματολογία όπως η αξιολόγηση 

των αποδείξεων, η πρόσβαση σε εναλλακτικές απόψεις, η εγκυρότητα των 

ισχυρισμών καθώς και η παροχή αντεπιχειρημάτων είναι ουσιώδη για την επίτευξη 

του επιστημονικού γραμματισμού στα κοινωνικοεπιστημονικά ζητήματα (Erduran & 

Jiménez-Aleixandre, 2008). Παρατηρούμε λοιπόν πως η σχέση ανάμεσα στην 

επιχειρηματολογία και τα κοινωνικοεπιστημονικά ζητήματα είναι αμφίδρομη, καθώς 

παρέχουν τη δυνατότητα εμπλοκής του μαθητή τόσο ώστε να αποκτήσει μια πιο 

δομημένη επιχειρηματολογία, όσο και να μπορέσει να αντιληφθεί την πολυδιάστατη 

φύση των κοινωνικοεπιστημονικών ζητημάτων.  

Επομένως, στην παρούσα εργασία διερευνάται ο τρόπος με τον οποίο φοιτητές του 

παιδαγωγικού τμήματος δημοτικής εκπαίδευσης επιχειρηματολογούν πάνω σε 

κοινωνικοεπιστημονικά ζητήματα, τα οποία πλαισιώνονται μέσα από τις διαστάσεις 

της Υπεύθυνης Έρευνας και Καινοτομίας, να διαπιστωθεί ο ρόλος των αποδείξεων 

κατά την επιχειρηματολογία των φοιτητών. 

Στα επόμενα κεφάλαια παρουσιάζεται ο τρόπος διεξαγωγής της έρευνας, το δείγμα 

και μια αναλυτική περιγραφή των φάσεων της έρευνας. Στο κεφάλαιο 5 

παρουσιάζεται αναλυτικά ο τρόπος που έγινε η συλλογή των δεδομένων. Στο 

κεφάλαιο 6 περιγράφεται ο τρόπος που έγινε η κατηγοριοποίηση των δεδομένων. Στο 

κεφάλαιο 7 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας και στο κεφάλαιο 8 τα 

συμπεράσματα που προκύπτουν από την παρούσα ερευνητική εργασία.  

 

 
 

 

 

 

 



11 
 

1.Κοινωνικοεπιστημονικά ζητήματα ως πλαίσιο εκπαίδευσης στις 

φυσικές επιστήμες 

 

1.1 Οριοθετώντας τα κοινωνικοεπιστημονικά ζητήματα: 
 

Στη σημερινή εποχή, η επιστήμη και η κοινωνία μοιράζονται μια σχέση 

αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης. Τα θέματα που εμπλέκονται σε αυτή τη σχέση 

ορίζονται ως κοινωνικοεπιστημονικά ζητήματα, που προκύπτουν από τις ανάγκες που 

δημιουργεί η κοινωνία και τους επιστήμονες που ερευνούν και αναπτύσσουν λύσεις 

για αυτές τις ανάγκες. (Sadler & Zeidler, 2004; Chang, 2008; Topcu, 2010).  

Αφορούν κυρίως κοινωνικά διλήμματα που συνδέονται εννοιολογικά, διαδικαστικά ή 

τεχνολογικά με την επιστήμη και οι πολίτες καλούνται να λάβουν αποφάσεις για 

αυτά. (Molinatti, 2010; Patronis, 1999; Sadler, 2005).  Συνήθως αφορούν τα προϊόντα 

ή τις διαδικασίες της επιστήμης και δημιουργούν κοινωνικές συζητήσεις ή 

αντιπαραθέσεις. Έχουν τη βάση τους στην επιστήμη και είναι σημαντικά για την 

κοινωνία (Sadler, 2005; Domènech, 2014). Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι η 

επιστήμη και η κοινωνία δεν αντιπροσωπεύουν ξεχωριστές οντότητες, αντιθέτως όλες 

οι πλευρές της επιστήμης είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την κοινωνία από την οποία 

προκύπτουν. (Sadler, 2004; Domènech, 2014)  

Τα κοινωνικοεπιστημονικά ζητήματα αφορούν τη χρήση επιστημονικών θεμάτων που 

δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές να εμπλακούν σε διάλογο, συζήτηση και 

αντιπαράθεση. Είναι ζητήματα αμφιλεγόμενα, τα οποία εμπεριέχουν την ηθική ή την 

αξιολόγηση ηθικών προβληματισμών κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων για την 

επίλυση και διαπραγμάτευση τους (Ζeidler, 2009).Τα ζητήματα αυτά έχουν 

προσωπικό νόημα και εμπλέκουν τους μαθητές, απαιτούν την παρουσία μιας λογικής 

που θα βασίζεται σε αποδείξεις και δίνουν ένα πλαίσιο για την κατανόηση των 

επιστημονικών πληροφοριών. (Sadler, 2004; Ζeidler, 2009) 

Αναφορές σε αυτά γίνονται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ενώ μπορεί να 

αφορούν τοπικά, εθνικά και παγκόσμια ζητήματα με κοινωνικές ή πολιτικές επιρροές. 

(Domènech, 2014; Sadler, 2005). Τα ζητήματα αυτά μπορεί να είναι σχετικά με την 

υγεία, το περιβάλλον ή τις τεχνολογικές καινοτομίες, ανατροφοδοτούνται από τα 

επιστημονικά δεδομένα και επηρεάζονται από κοινωνικούς παράγοντες όπως 

οικονομικούς, πολιτικούς, νομικούς ή θρησκευτικούς. (Molinatti, 2010; Topcu, 2010) 

Η διαπραγμάτευση τους μπορεί να συνάδει με την  ηθική, τις αξίες, τη βιώσιμη 

ανάπτυξη, την κατανόηση των πιθανών κινδύνων, ενώ δεν υπάρχουν σωστές 

απαντήσεις. Είναι αμφιλεγόμενα από τη φύση τους, δημιουργούν κοινωνικές 

αντιπαραθέσεις, δεν έχουν διακριτή δομή, υπόκεινται σε πολλές οπτικές γωνίες, που 

αφορούν μια σφαιρική αντίληψη του ζητήματος. Η πολυπλοκότητα των 

κοινωνικοεπιστημονικών ζητημάτων έγκειται στους εμπλεκόμενους σε αυτά, τους 

σκοπούς τους και τις απόψεις τους ενώ οι πιθανές λύσεις βρίσκονται υπό διαρκή 

διαπραγμάτευση καθώς νέα επιστημονικά και κοινωνικά δεδομένα εμφανίζονται. 
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(Domènech, 2014; Sadler, 2005; Sadler, 2007) Παράλληλα, σε κάθε 

κοινωνικοεπιστημονικό ζήτημα αναδύονται πολλαπλές οπτικές γωνίες, αξιόπιστες και  

μη αξιόπιστες πηγές δεδομένων, ζητούμενο είναι το άτομο να αξιολογήσει κάθε 

ισχυρισμό ως προς την αξιοπιστία του, λαμβάνοντας υπόψη τις πολλαπλές οπτικές 

γωνίες αλλά και την ίδια την πληροφορία. (Zeidler & Nichols, 2009) 

 

1.2 Αξία κοινωνικοεπιστημονικών ζητημάτων στις φυσικές επιστήμες: 

 

Σύγχρονοι μετασχηματισμοί έχουν επισημάνει τη σημασία της ικανότητας των 

μαθητών να παίρνουν αποφάσεις πάνω σε κοινωνικοεπιστημονικά ζητήματα όπως η 

Αμερικάνικη ένωση για την ανάπτυξη της επιστήμης το 1993 και το Εθνικό 

συμβούλιο έρευνας το 1996(Wu, 2007). Τα κοινωνικοεπιστημονικά ζητήματα, 

εμπλέκουν τους μαθητές σε ερωτήματα που σχετίζονται με την επιστήμη και τις δικές 

τους εμπειρίες. Παράλληλα, προάγουν τον επιστημονικό γραμματισμό. (Zeidler, 

2003; Topcu, 2010). 

Ο επιστημονικός γραμματισμός εδώ εκφράζεται με την ικανότητα του ατόμου να 

συζητά, να ερμηνεύει σχετικές αποδείξεις και να βγάζει συμπεράσματα που θα 

αφορούν κάποιο κοινωνικοεπιστημονικό ζήτημα. (Sadler, 2005) Σύμφωνα με την 

αμερικάνικη ένωση για την προώθηση της επιστήμης επιστημονικά εγγράμματο είναι 

το άτομο που χρησιμοποιεί την επιστημονική γνώση και τους επιστημονικούς 

τρόπους σκέψης για ατομικούς και κοινωνικούς σκοπούς. (American Association for 

the Advancement of Science, 1990 στο Sadler, 2004) Η αξία του να γενικευτεί η 

έννοια του επιστημονικού γραμματισμού και να συμπεριλάβει την ενήμερη λήψη 

αποφάσεων, την ικανότητα  των μαθητών να αναλύουν, να συνθέτουν και να 

αξιολογούν πληροφορίες, να χειρίζονται λογικά την ηθική και τα ηθικά ζητήματα και 

να κατανοούν τις σχέσεις που ενυπάρχουν στα κοινωνικοεπιστημονικά ζητήματα έχει 

αναγνωριστεί από πολλούς επαγγελματικούς οργανισμούς. (Zeidler, 2001; Zeidler, 

2005).Σκοπός μέσα από τα κοινωνικοεπιστημονικά ζητήματα δεν είναι μόνο η 

διαπίστωση των σχέσεων ανάμεσα στην επιστήμη και στην κοινωνία αλλά και η 

ανάπτυξη του μαθητή τόσο ως προς τις επιστημολογικές του πεποιθήσεις καθώς και 

την ανάπτυξη του χαρακτήρα του. (Zeidler &Nichols, 2009)Απαιτείται η ύπαρξη 

δραστηριοτήτων απέναντι στα κοινωνικοεπιστημονικά ζητήματα που απαιτούν 

επιστημονική γνώση για την ενήμερη λήψη αποφάσεων πάνω σε αυτά. (Zeidler & 

Nichols, 2009) 

Προκειμένου να αναπτυχθεί ένας πρακτικός βαθμός επιστημονικού γραμματισμού 

απαιτείται εξάσκηση και εμπειρία στο να αναπτυχθούν ικανότητες όπως η κριτική 

σκέψη και η αναζήτηση της γνώσης που θα βασίζεται σε δεδομένα. Προκειμένου να 

γίνει αυτό απαιτείται οι αποφάσεις να βασίζονται σε μια ενήμερη ανάλυση των 

διαθέσιμων πληροφοριών, ωστόσο αυτό μπορεί να μην είναι επαρκές σε ένα κόσμο 

όπου η συλλογική λήψη αποφάσεων προκύπτει μέσα από την κατασκευή της 



13 
 

κοινωνικής γνώσης. Στο σημερινό κόσμο το να φτάνει κανείς σε προσωπικές 

αποφάσεις μέσα από αντικειμενική αξιολόγηση ουδέτερων αποδείξεων είναι δύσκολο 

να συμβεί. (Zeidler, 2005). 

1.3 Προκλήσεις για την εκπαίδευση στα κοινωνικοεπιστημονικά ζητήματα: 

 

Ερωτήματα που αφορούν το ρόλο της επιστήμης στη λήψη των αποφάσεων και την 

ικανότητα των μαθητών να συμμετέχουν ενεργά στη λήψη αποφάσεων, είναι 

κεντρικά για μια εκπαίδευση που εστιάζει στη δημοκρατία. Η κοινωνία του 

μέλλοντος θα στηρίζεται σε προηγμένη τεχνολογία ,αντιμετωπίζοντας ένα σημαντικό 

πρόβλημα για τη δημοκρατία, καθώς μόνο λίγοι θα μπορούν να διαχειριστούν την 

πολυπλοκότητα της επιστημονικής και τεχνολογικής γνώσης. (Patronis, 1999). Έχει 

επισημανθεί, ότι απαιτείται να αναπτυχθεί μιακοινωνική ικανότητα,  έτσι ώστε οι 

πολίτες να μπορούν να κρίνουν τις πράξεις όσων είναι πίσω από τα δρώμενα. Αυτή η 

ικανότητα απαιτεί ένα δημοκρατικό χαρακτήρα ενώ επιπρόσθετα χρειάζονται γνώσεις 

και πληροφορίες για τη φύση συγκεκριμένων κοινωνικοεπιστημονικών ζητημάτων 

(Patronis, 1999). 

Σύμφωνα με τους Zeidler & Nichols (2009) οι παιδαγωγικές σχέσεις ανάμεσα στο 

δάσκαλο και στην συζήτηση πάνω στα κοινωνικοεπιστημονικά ζητήματα είναι 

πολλαπλές. Ο δάσκαλος για να διευκολύνει τη συζήτηση των 

κοινωνικοεπιστημονικών ζητημάτων βασίζεται στην παιδαγωγική γνώση 

περιεχομένου, στις εμπειρίες της ζωής του καθώς και στην γνώση περιεχομένου του 

αντικειμένου που θα διαπραγματευτεί με τους μαθητές. Τα κοινωνικοεπιστημονικά 

ζητήματα  απαιτούν τη χρήση κατάλληλου επιστημονικού περιεχομένου και την 

ενσωμάτωση τους σε κοινωνικά και επιστημονικά πλαίσια. Οι μαθητές ερευνώντας 

τα κοινωνικοεπιστημονικά ζητήματα που έχουν προσωπικό νόημα για τους ίδιους 

χρησιμοποιούν και αναπτύσουν τη γνώση περιεχομένου, την άτυπη λογική τους, τη 

λήψη αποφάσεων, το χαρακτήρα και την αναστοχαστική σκέψη, την 

επιχειρηματολογία, την ηθική και τις εμπειρίες της ζωής τους. Κάθε ένας αποαυτούς 

τους άξονες επηρεάζεται και επηρεάζει τους μαθητές.  

Το κίνημα των κοινωνικοεπιστημονικών ζητημάτων προωθεί ένα όραμα για την 

διδακτική των φυσικών επιστημών, όπου προτεραιόττητα έχουν οι εμπειρίες των 

μαθητών πάνω σε σύγχρονα κοινωνικά διλήμματα που σχετίζονται ή βασίζονται στην 

επιστήμη. Η ιδέα πίσω από αυτό είναι ότι μέσα στο σχολείο θα έπρεπε να γίνονται 

εμφανείς οι δυναμικές αλληλεπιδράσεις της επιστήμης και της κοινωνίας, με έμφαση 

όχι μόνο στην επιστήμη πίσω από σύγχρονα ζητήματα αλλά και με τις κοινωνικές, 

πολιτικές, οικονομικές και ηθικές προκλήσεις. Το να τεθούν ζητήματα της 

καθημερινής ζωής μέσα στη σχολική τάξη αποτελούν γέφυρες για την εξερεύνηση 

του επιστημονικού περιεχομένου και τις κοινωνικές πραγματικότητες της 

επιστημονικής πρακτικής (Sadler, 2006). Στόχος μέσα από το κίνημα των 

κοινωνικοεπιστημονικών ζητημάτων είναι να ενδυναμώσει τους μαθητές να 

κατανοήσουν πως τα θέματα που βασίζονται στην επιστήμη αντανακλούν εν μέρει 
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ηθικές αρχές και αρετές που υπάρχουν στη ζωή τους καθώς και στον φυσικό και 

κοινωνικό κόσμο γύρω τους. (Zeidler, 2005) 

Η διαφορά των ζητημάτων αυτών από άλλα ζητήματα είναι ότι είναι ανοιχτά, δεν 

έχουν διακριτή δομή, προκαλούν αντιπαράθεση και συζήτηση και υπόκεινται σε 

πολλές οπτικές γωνίες και λύσεις. Η διαπραγμάτευση και η επίλυση τέτοιων 

προβλημάτων γίνεται μέσω της άτυπης λογικής. (Sadler, 2005) Τα 

κοινωνικοεπιστημονικά ζητήματα εξετάζουν πως τα αμφιλεγόμενα επιστημονικά 

ζητήματα και διλήμματα επηρεάζουν την πνευματική ανάπτυξη του ατόμου τόσο σε 

προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. ( Zeidler, 2005) 

Η τεχνολογία αποτελεί τον τρόπο με τον οποίο απαντούν οι άνθρωποι απέναντι στα 

προβλήματα και τις ευκαιρίες που έχουν διαμορφώσει τον τρόπο που ζούμε και 

δουλεύουμε. Συνεπώς οι πολιτικές και οι θρησκευτικές πεποιθήσεις του ατόμου, οι 

οικονομικοί παράγοντες, οι τεχνικές ικανότητες καθώς και οι ηθικές επιπτώσεις, είναι 

παράγοντες που επηρεάζουν τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τα 

κοινωνικοεπιστημονικά ζητήματα. ( Zeidler & Keefer, 2003) Οι δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν οι μαθητές όταν καλούνται να συζητήσουν πάνω στα 

κοινωνικοεπιστημονικά ζητήματα απαντώνται κυρίως στις ηθικές τους πεποιθήσεις, 

στις παρανοήσεις που έχουν απέναντι στην επιστήμη, την έλλειψη προσωπικών 

εμπειριών με τα ζητήματα αυτά, ανεπαρκής γνώση του επιστημονικού περιεχομένου, 

δεν έχουν ικανότητες αναφορικά με τον επιστημονικό τρόπο σκέψης καθώς και τη 

συναισθηματική ωριμότητα που απαιτείται προκειμένου να λάβουν ενήμερες 

αποφάσεις. (Zeidler & Nichols, 2009) 

 

1.4 Υπεύθυνη Έρευνα και Καινοτομία (ΥΕΚ): 

 

Ένας σύγχρονος τρόπος αντίληψης της σχέσης ανάμεσα στην επιστήμη και την 

κοινωνία, αφορά το πλαίσιο της Υπεύθυνης Έρευνας και Καινοτομίας. Προκειμένου 

να υπάρχει ένα κλίμα εμπιστοσύνης ανάμεσα στους πολίτες και άλλους φορείς στην 

έρευνα και στην καινοτομία, απαιτείται να δημιουργηθεί μια κοινή κατανόηση 

αναφορικά με τις κατάλληλες συμπεριφορές των κυβερνήσεων, των επιχειρήσεων και 

των μη κυβερνητικών οργανώσεων. (Sutcliffe, 2011; Blonder, 2016) Από το 2010, 

έχει γίνει μια μεταβολή από την προαγωγή του ρόλου της επιστήμης στην κοινωνία 

στο να γίνει βέβαιο ότι οι διαδικασίες και τα προϊόντα της επιστήμης και της 

τεχνολογίας συμβαδίζουν με τις αξίες, τις ανάγκες και τις προσδοκίες της κοινωνίας. 

(Sutcliffe, 2011; deVocht, 2017)Επιδιώκοντας να αποδώσουμε έναν ορισμό στην 

Υπεύθυνη Έρευνα και Καινοτομία, αποτελεί μια διαυγή, διαδραστική διαδικασία 

στην οποία κοινωνικοί παράγοντες και πρωτοπόροι αλληλεπιδρούν εστιάζοντας στη 

βιωσιμότητα και την ηθική αποδοχή, προκειμένου να επιτραπεί μια κατάλληλη 

εισαγωγή των επιστημονικών και τεχνολογικών καινοτομιών στην κοινωνία μας. 

(vonSchomberg, 2013 inBlonder, 2016) 
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Οριοθετώντας το πλαίσιο της Υπεύθυνης Έρευνας και Καινοτομίας, μπορούν να 

διακριθούν 6 διαστάσεις, κάθε μια από τις οποίες μπορεί να συντελέσει στη 

δημιουργία ενός πλαισίου το οποίο θα δίνει τις κατευθυντήριες γραμμές για την 

υλοποίηση διδασκαλιών πάνω στα κοινωνικοεπιστημονικά ζητήματα. Η πρώτη 

διάσταση είναι η εμπλοκή, που περιλαμβάνει τη συνεισφορά διαφορετικών 

κοινωνικών παραγόντων στη διαδικασία της λήψης των αποφάσεων. Η δεύτερη 

διάσταση είναι η εκπαίδευση στις φυσικές επιστήμες, που αφορά την υποχρέωση των 

επιστημόνων να συνεισφέρουν στον τομέα της εκπαίδευσης με το να επικοινωνούν 

τις καινοτομίες στους πολίτες μέσα στο περιβάλλον της τάξης, είτε σε περιβάλλον 

μουσείου. Η τρίτη διάσταση είναι η ηθική, που αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα 

κατά την αντιμετώπιση επιστημονικών ζητημάτων. Η τέταρτη διάσταση είναι η 

ανοιχτή πρόσβαση, όπου ρόλος του επιστήμονα είναι να ενημερώνει για τις 

επιστημονικές εξελίξεις και ο ρόλος της κοινωνίας να καταναλώνει και να κριτικάρει 

τις διαθέσιμες επιστημονικές πληροφορίες. Η επόμενη διάσταση, αφορά την ισότητα 

των φύλων, κυρίως την υποαντιπροσώπευση των γυναικών στην επιστήμη και το 

γεγονός ότι απαιτείται να υπάρχει ισότιμη αντιμετώπιση. Η τελευταία διάσταση, της 

ορθής διακυβέρνησης αφορά την εμπιστοσύνη που δείχνουν οι πολίτες στην εκάστοτε 

κυβέρνηση. (Blonder, 2016) 

Η υπεύθυνη έρευνα και καινοτομία, εκτός από την επίτευξη του στόχου για 

υπευθυνότητα στην έρευνα και στην καινοτομία, αποσκοπεί και στην ανάπτυξη 

ανώτερου τρόπου σκέψης όπως η κριτική σκέψη (Blonder, 2017). Η ένταξη της ΥΕΚ 

στην εκπαιδευτική πράξη μπορεί να διαπιστωθεί μέσα από τα κοινωνικοεπιστημονικά 

ζητήματα. Η σημασία αναγνώρισης των σχέσεων ανάμεσα στην επιστήμη, στην 

πολιτική, στις επιχειρήσεις καθώς και ότι υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί παράγοντες 

στην επιστημονική και τεχνολογική επιχείρηση. (Blonder, 2017)Παράλληλα, η 

ανάπτυξη μιας λογικής που θα περιλαμβάνει την διαχείριση εναλλακτικών 

ισχυρισμών, αξιών, αποδείξεις και την ικανότητα να πάρουν τις βέλτιστες αποφάσεις 

μέσω αυτής της διαδικασίας. Το να λάβουν υπόψη τους μαθητές και δάσκαλοι πώς οι 

διαφορετικοί φορείς συνεργάζονται για να παράγουν τα βέλτιστα επιστημονικά και 

τεχνολογικά προϊόντα είναι ένας από τους εκπαιδευτικούς στόχους της ΥΕΚ. 

(Blonder, 2017) Η Υπεύθυνη έρευνα και καινοτομία, περιέχει στοιχεία που αφορούν 

τον τρόπο που σχετίζονται η επιστήμη και η κοινωνία και την ανάγκη να αυξηθεί η 

εμπλοκή των μαθητών στην επιστήμη. Για τη διδασκαλία όλων των πτυχών που 

εδράζονται σε αυτό το πλαίσιο απαιτείται μια αλλαγή στον τρόπο σκέψης των 

εκπαιδευτικών. Ένας από τους στόχους της ευρωπαϊκής ένωσης είναι να τοποθετήσει 

την υπεύθυνη έρευνα και καινοτομία στα σχολεία ως διδακτικό υλικό, κάτι το οποίο 

είναι δύσκολο αν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί δεν είναι θετικά προσκείμενοι ως προς 

αυτό. (deVocht, 2017) 
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1.6 Άτυπη λογική στα κοινωνικοεπιστημονικά ζητήματα 

 

H άτυπη λογική εκφράζεται όταν τα άτομα καλούνται να πάρουν μια απόφαση ή να 

εκφραστούν αναφορικά με κάποιο κοινωνικοεπιστημονικό ζήτημα ή με κάποιο 

ζήτημα της καθημερινότητας τους.  Η άτυπη λογική ορίζεται ως η καθημερινή 

λογική. Ένα τέτοιο πλαίσιο δίνεται μέσα από την επίλυση προβλημάτων ή τη λήψη 

αποφάσεων σε κάποιο κοινωνικοεπιστημονικό ζήτημα. (Chang, 2008) Στην 

επιστήμη, μπορούν να διακριθούν δυο τύποι λογικής, η τυπική και η άτυπη. Κατά την 

τυπική λογική διακρίνονται κατηγορικές δομές συλλογισμών, χαρακτηρίζεται από 

τους κανόνες της λογικής και των μαθηματικών και μπορεί να συνεισφέρει στην 

επιστημονική ανακάλυψη. H τυπική λογική δεν είναι η μόνη που οδηγεί στην 

επιστημονική πρόοδο.  Κατά την άτυπη λογική,  οι βάσεις μπορεί να αλλάζουν καθώς 

προστίθενται διαρκώς νέες πληροφορίες ενώ τα συμπεράσματα δεν είναι 

προκαθορισμένα. (Perkins, 1991) Hαξιολόγηση της μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τα 

χαρακτηριστικά του ατόμου, τα πιστεύω του, τη γνώση του και τις αξίες του πάνω σε 

διάφορα θέματα. (Means & Voss, 1996; Chang, 2008).  

 

Σύμφωνα με τον Sadler (2004) τα αποτελέσματα της επιστήμης παρουσιάζονται στην 

γλώσσα της επίσημης λογικής, ωστόσο τα ίδια τα αποτελέσματα πηγάζουν μέσα από 

την άτυπη λογική. Τα άτομα εμπλέκονται με την άτυπη λογική καθώς προσπαθούν να 

επιλύσουν αμφισβητήσιμα προβλήματα που δεν έχουν μια ξεκάθαρη σωστή 

απάντηση (Means&Voss, 1996; Perkins, 1991). Με τον όρο αυτό οι Zohar, Nemet, 

2002, περιγράφουν τη λογική που διέπει τη δημιουργία και την αξιολόγηση απόψεων 

καθώς αμφιταλαντεύονται ανάμεσα στις αιτίες και τις συνέπειες, τα θετικά και τα 

αρνητικά, τη δική τους άποψη και τις εναλλακτικές. Μέσα από αυτή διακρίνονται τα 

χαρακτηριστικά και οι γνώμες του κάθε ατόμου. (Zohar, 2002)Συνήθως περιλαμβάνει 

προβλήματα επαγωγικού συλλογισμού, όπου από μια ειδική περίπτωση μεταβαίνουμε 

σε κάτι πιο γενικό. (Sadler & Zeidler, 2005)..Μέσα από τη διαπραγμάτευση των 

κοινωνικοεπιστημονικών ζητημάτων, δίνεται η δυνατότητα επαφής με την άτυπη 

λογική των μαθητών.(Domènech & Conxita Márquez, 2014) Μέσα στην άτυπη 

λογική περιέχονται οι γνωστικές και συναισθηματικές διαδικασίες που συνεισφέρουν 

στην διαπραγμάτευση των κοινωνικοεπιστημονικών ζητημάτων. 

 

 Η διαδικασία επίλυσης των κοινωνικοεπιιστημονικών ζητημάτων, φέρνει το μαθητή 

αντιμέτωπο με περίπλοκες καταστάσεις, με ζητήματα ανοιχτά που δεν έχουν 

ξεκάθαρη δομή. (Sadler, 2004). Οι έρευνες που έχουν μελετήσει την άτυπη λογική 

έχουν 4 κατευθύνσεις: κοινωνικοεπιστημονική επιχειρηματολογία, τη σχέση ανάμεσα 

στη φύση της επιστήμης και την λήψη αποφάσεων, την αξιολόγηση των 

πληροφοριών που ενυπάρχουν στα κοινωνικοεπιστημονικά ζητήματα και την επιρροή 

της εννοιολογικής κατανόησης πάνω στην άτυπη λογική. (Sadler, 2004)  Η άτυπη 

λογική δεν είναι πάντα λογική όπου οι επιστημονικές αποδείξεις απαραίτητα οδηγούν 

σε ένα συμπέρασμα αλλά στο πλαίσιο των κοινωνικοεπιστημονικών ζητημάτων 

έμφαση δίνεται στο γεγονός να υπάρχει μια λογική διαφωνία ανάμεσα στα άτομα που 

διαπραγματεύονται τα ζητήματα αυτά (Mercan et al. 2014).  



17 
 

 

Αν βασιστούμε στη φύση της άτυπης λογικής είναι λογικό να σκεφτούμε ότι οι 

κρίσεις που βασίζονται στις αξίες και στις προσωπικές επιρροές του κάθε ατόμου 

επηρεάζονται από την κοινωνία και έτσι ποικίλουν από το ένα πολιτιστικό πλαίσιο 

στο άλλο. (Mercan et al.2014).  

1.6.1 Τύποι άτυπης λογικής: 

 

Μελετώντας την άτυπη λογική σε φοιτητές κολλεγίου, οι Sadler & Zeidler (2005) 

κατέληξαν ότι κατά τη διαπραγμάτευση των κοινωνικοεπιστημονικών ζητημάτων, η 

άτυπη λογική των ατόμων μπορεί να διαχωριστεί σε τρία μοτίβα λογικής.  Το πρώτο 

από αυτά είναι το λογικό, όπου τα άτομα, βασίζουν τις αποφάσεις τους στη λογική, το 

δεύτερο από αυτά είναι το συναισθηματικό, όπου εκφράζονται μέσα από το 

ενδιαφέρον που δείχνουν οι μαθητές για το ζήτημα που μελετούν και το τρίτο μοτίβο 

είναι το διαισθητικό, στο οποίο απευθύνονται όλες οι άμεσες αντιδράσεις των ατόμων 

απέναντι στο πλαίσιο του σεναρίου. Στο λογικό μοτίβο απαντήσεων κατανέμονται 

όλες οι απαντήσεις οι οποίες περιλαμβάνουν την εφαρμογή δεοντολογικών και 

ωφελιμιστικών αρχών, ανάλυση που αφορά το κόστος και το κέρδος καθώς και 

λογική αξιολόγηση των περιορισμών της τεχνολογίας. Το συναισθηματικό μοτίβο 

χαρακτηρίζεται από την τάση να εστιάζει στο ανθρώπινο στοιχείο των θεμάτων. Το 

μοτίβο αυτό μπορεί να βασίζεται σε συναισθήματα ωστόσο ανακλά λογικές 

διαδικασίες σκέψης. Το διαισθητικό μοτίβο είναι μια συναισθηματική απάντηση, 

όπου δε στρέφεται προς την ευημερία των άλλων αλλά αποτελεί μια ανεξήγητη 

άμεση αντίδραση. (Sadler & Zeidler, 2005)  

 

Οι Yang & Anderson, (2003) διαπίστωσαν 2 τύπους λογικής ανάλογα με τις 

πληροφορίες που επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν οι μαθητές, την επιστημονικά 

προσανατολισμένη λογική, όπου βασίζονται σε επιστημονικές πληροφορίες και στην 

κοινωνικά προσανατολισμένη λογική που περιλαμβάνει τις κοινωνικά 

προσανατολισμένες πληροφορίες. Οι Patronis et al.(1999) διέκριναν τις διαστάσεις 

των επιχειρημάτων που εξάγουν οι μαθητές σε κοινωνικές, οικολογικές, 

επιστημονικές και οικονομικές. Η άτυπη λογική μπορεί να περιλαμβάνει ηθικές 

διαστάσεις, που αφορούν τις προσωπικές εμπειρίες, τα πιστεύω και τις αξίες καθώς 

και κοινωνικές διαστάσεις που μπορεί να αφορούν οικονομικούς, πολιτικούς, 

νομικούς και θρησκευτικούς παράγοντες. (Mercan et al, 2014) 

 

1.6.2 Σχέση επιχειρηματολογίας και άτυπης λογικής 
 

Ένας τρόπος με τον οποίο μπορεί να εκφραστεί η άτυπη λογική είναι μέσω της 

διαλογικής επιχειρηματολογίας. (Driver, Newton, & Osborne, 2000) Είναι σημαντικό 

να γίνει η διάκριση ανάμεσα στις δυο αυτές έννοιες. Με τον όρο άτυπη λογική 

αναφερόμαστε στις γνωστικές και συναισθηματικές διαδικασίες που εμπλέκονται στη 

διαπραγμάτευση περίπλοκων ζητημάτων και τη δημιουργία ή την υιοθέτηση κάποιας 

θέσης. Με τον όρο διαλογική επιχειρηματολογία αναφερόμαστε στην παρουσία 
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στοιχείων που εξετάζονται προκειμένου να οδηγηθούν οι εμπλεκόμενοι σε αυτή  σε 

αποδεκτούς ισχυρισμούς και αποφάσεις, μπορεί να λάβει χώρα είτε ατομικά είτε μέσα 

σε μια κοινωνική ομάδα.(Driver, Newton, & Osborne, 2000) 

Η επιχειρηματολογία αφορά την έκφραση της άτυπης λογικής. (Sadler & Zeidler , 

2005)Σύμφωνα με τους Means & Voss (1996) η επιχειρηματολογία αποτελεί ένα 

είδος συζήτησης που περικλείει μέσα της μια διαδικασία εννοιολόγησης. οι 

κοινωνικοεπιστημονικές συζητήσεις είναι κυρίως συζητήσεις για το τι να κάνει το 

άτομο, όχι μόνο το τι είναι αληθές. Έτσι η επιχειρηματολογία που συνάδει με αυτά τα 

ζητήματα είναι κυρίως πρακτική επιχειρηματολογία, όπου αντανακλούν τις 

ιδεολογικές και προσωπικές αρχές με τις οποίες το άτομο καταλήγει σε μια απόφαση. 

(Nielsen, 2012). Οι ερευνητές έχουν μελετήσει κυρίως τις κοινωνικοεπιστημονικές 

συζητήσεις μέσα από την άτυπη επιχειρηματολογία, καθώς το επιστημονικό 

περιεχόμενο στα κοινωνικοεπιστημονικά πλαίσια είναι περίπλοκο και υπόκεινται σε 

διαρκή διαπραγμάτευση όπου εκφράζεται καλύτερα μέσω της άτυπης 

επιχειρηματολογίας, επιτρέποντας στους μαθητές να διαμορφώσουν τις απόψεις τους 

και να δώσουν αποδείξεις για να υποστηρίξουν τις θέσεις τους. (Sadler, 2004) 

1.7 Επιχείρημα:  

 

 Η ικανότητα του να μπορεί κάποιος να εκφράζεται με επιχειρήματα έχει κεντρικό 

ρόλο στην διδακτική της φυσικής. (Kuhn, 2010)  Προηγμένες ικανότητες 

επιχειρηματολογίας σχετίζονται με την αναγνώριση της επιστήμης ως επιχείρηση που 

προχωράει μέσα από το συντονισμό αποδείξεων και θεωριών που βασίζονται στη 

συσσώρευση των διαθέσιμων δεδομένων. Ο στόχος των βελτιωμένων ικανοτήτων 

επιχειρηματολογίας είναι να αποδυναμωθούν οι ισχυρισμοί του αντιπάλου.  

Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό απαιτείται η αποτελεσματική χρήση αποδείξεων. 

(Iordanou & Constantinou, 2014) 

 

1.7.1 Η επιχειρηματολογία στα κοινωνικοεπιστημονικά ζητήματα 
 

Η επιχειρηματολογία έχει τρεις γενικότερα αναγνωρισμένες μορφές, την αναλυτική, 

τη διαλεκτική και τη ρητορική. Τα αναλυτικά επιχειρήματα βασίζονται στη θεωρία 

της λογικής, όπου αναδύονται επαγωγικά ή αναλογικά μέσα από μια σειρά 

υποθετικών προτάσεων σε ένα συμπέρασμα. Τα διαλεκτικά επιχειρήματα προκύπτουν 

κατά τη διάρκεια συζητήσεων, περιλαμβάνουν υποθέσεις που δεν είναι 

αποδεδειγμένα αληθινές, είναι μέρος της άτυπης λογικής. Ο ρόλος των αποδείξεων 

για τους δυο αυτούς τύπους επιχειρημάτων είναι υψίστης σημασίας. Τα ρητορικά 

επιχειρήματα σκοπεύουν στο να πείσουν το ακροατήριο, κυρίαρχα στοιχεία τους είναι 

η γνώση και η πειθώ. Η επιχειρηματολογία αποτελεί μια στρατηγική εννοιολόγησης 

και βρίσκεται υπό την ομπρέλα της άτυπης λογικής και της κριτικής σκέψης. 

(Jiménez‐Aleixandre, 2000). 
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Προκειμένου η διαπραγμάτευση των κοινωνικοεπιστημονικών ζητημάτων να είναι 

αποτελεσματική, αντίστοιχη της σημασίας που έχουν αυτά τα ζητήματα για τις 

φυσικές επιστήμες, είναι απαραίτητο να αναπτυχθούν εκπαιδευτικές προσεγγίσεις 

που θα προετοιμάζουν τους μαθητές σε συζητήσεις που θα βασίζονται στην 

επιχειρηματολογία. Με την ανάπτυξη δεξιοτήτων πάνω στα βασικά στοιχεία της 

επιχειρηματολογίας μπορεί να καλλιεργηθεί ο πολίτης που θα είναι ικανός να 

αντιμετωπίζει επαρκώς τα ζητήματα αυτά.  (Patronis, 1999) Το ζήτημα για τους 

ερευνητές είναι πώς θα γίνουν ικανοί οι μαθητές να προτείνουν και να 

διαπραγματευτούν αποφάσεις σε ένα αβέβαιο πλαίσιο και να συμμετέχουν στις 

συζητήσεις ως πολίτες. (Molinatti , 2010) 

Μέσα από τα κοινωνικοεπιστημονικά ζητήματα δίνεται ένα πλαίσιο που έχει νόημα 

για τους μαθητές για να εξασκήσουν την άτυπη λογική τους και εφαρμόζουν ότι 

έχουν μάθει στην τάξη για να λύσουν προβλήματα της καθημερινής ζωής. 

Επιπρόσθετα, μέσα στο πλαίσιο των κοινωνικοεπιστημονικών ζητημάτων δίνεται η 

δυνατότητα στους μαθητές να λάβουν υπόψη τους τις σχετικές αποδείξεις, να 

αναπτύξουν κατάλληλα επιχειρήματα και να έρθουν σε λογικά συμπεράσματα για 

θέματα που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα τους. (Roberts & Gott, 2010) Η 

δημιουργία περιβαλλόντων στα οποία οι μαθητές εμπλέκονται σε επιχειρηματολογία 

για τα κοινωνικοεπιστημονικά ζητήματα, περιλαμβάνουν ανάμεσα στους στόχους 

τους, την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, η οποία σχετίζεται με την ιδιότητα του 

ατόμου ως πολίτη καθώς και να εκπαιδευτούν οι πολίτες να σκέφτονται κριτικά, όχι 

μόνο στηριζόμενοι σε αποδείξεις αλλά και για να αποκτήσουν μια κριτική λογική, 

που αφορά την ικανότητα τους να σκέφτονται και να επηρεάζουν τα κοινωνικά 

θέματα που αφορούν τη ζωή τους. (Erduran & Jiménez-Aleixandre, 2008) 

 

Από τη μια πλευρά αυτά τα θέματα είναι αμφιλεγόμενα από τη φύση τους και 

παρέχουν δυνατότητες για ποικίλες απόψεις και για την εμπλοκή με την 

επιχειρηματολογία. Ακόμα, είναι σημαντικό οι εκπαιδευτικοί της επιστήμης να 

ενισχύσουν την διδασκαλία που θα βασίζεται σε γνώσεις και σε αποδείξεις στη 

σχολική εκπαίδευση, είναι επίσης σημαντικό, οι μαθητές να μπορούν να μεταφέρουν 

ότι έχουν μάθει στο σχολείο σε ένα καθημερινό πλαίσιο και τα 

κοινωνικοεπιστημονικά ζητήματα είναι κατάλληλα πλαίσια να κάνουν τέτοιες 

συνδέσεις για τους μαθητές.   

 

1.7.2 Αξία του επιχειρήματος στις φυσικές επιστήμες 

 

Η διδακτική των φυσικών επιστημών σκοπεύει στην επίτευξη δυο κυρίως στόχων, 

στην επιστήμη για όλους και στην επιστήμη για τους μελλοντικούς επιστήμονες. H 

επιχειρηματολογία μπορεί να συνεισφέρει και στους δυο αυτούς στόχους. (Erduran & 

Jiménez-Aleixandre, 2008) Η επιχειρηματολογία μπορεί να συνεισφέρει στο να 

γνωστοποιηθούν και να μοντελοποιηθούν οι γνωστικές διαδικασίες, στο να 

αναπτυχθούν επικοινωνιακές δεξιότητες όπως η κριτική σκέψη, ο επιστημονικός 
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γραμματισμός, μιλώντας και γράφοντας με όρους φυσικής, στην ανάπτυξη 

επιστημικών κριτηρίων,  που αφορούν τις απόψεις που έχουν διαμορφώσει για την 

επιστήμη (Erduran & Jiménez-Aleixandre, 2008). Ο ρόλος της επιχειρηματολογίας σε 

μια κοινωνία που εξελίσσεται διαρκώς είναι σύμφυτη με το ρόλο του πολίτη στη 

σημερινή κοινωνία. Σύμφωνα με τους Patronis et al, (1999) για να είναι 

αποτελεσματική η εμπλοκή των ατόμων με τα κοινωνικοεπιστημονικά ζητήματα 

απαιτείται οι συζητήσεις να βασίζονται στην επιχειρηματολογία. Το να μπορούν οι 

μαθητές να συζητούν, να εξηγούν, να υποστηρίζουν, να περιγράφουν, να 

χρησιμοποιούν αναλογίες, είναι στοιχεία της επιχειρηματολογίας αλλά και στοιχεία 

που πρέπει να αναπτυχθούν σε συνθήκες τάξης. 

 

Από τη μια πλευρά, υπάρχει η ανάγκη για ενήμερη πολιτειότητα, όπου η επιστήμη 

σχετίζεται με κοινωνικούς, πολιτικούς, οικονομικούς και πολιτισμικούς παράγοντες 

και από την άλλη πλευρά, το ότι η επιστήμη βασίζεται σε αποδείξεις έχει γίνει 

προβληματικό καθώς συνδέεται πλέον με το πλαίσιο των επιστημονικών διαδικασιών 

όπως οι έρευνες, η διερεύνηση και η πρακτική εργασία. Προκειμένου η επιστήμη να 

μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες του πολίτη αλλά και του μελλοντικού 

επιστήμονα, γίνονται αλλαγές στο αναλυτικό πρόγραμμα, έτσι ώστε να υπάρξει μια 

ισορροπία ανάμεσα στις διαδικασίες της επιστήμης και της δεξιότητες πολιτειότητας 

καθώς και το πρακτικό και γνωστικό περιεχόμενο της επιστήμης. (Erduran & 

Jiménez-Aleixandre, 2008) 

Οι νέες τεχνολογίες και η τάση προς παγκοσμιοποίηση, έχουν οδηγήσει σε ένα νέο 

όραμα ότι οι πολίτες σε όλο τον κόσμο απαιτούνται να διαχειριστούν ένα μεγάλο 

όγκο πληροφοριών καθώς και να είναι ικανοί να τον αξιολογήσουν. Μια ουσιώδους 

σημασία πλευρά αυτής της ικανότητας είναι να μπορούν να διατυπώνουν την άποψη 

τους με αποδείξεις. Προγράμματα όπως η Τρίτη διεθνής έρευνα μαθηματικών και 

επιστήμης καθώς και το πρόγραμμα της διεθνής αξιολόγησης μαθητών έχουν 

προωθήσει την ανάπτυξη δεξιοτήτων όπως την ικανότητα συνδυασμού ισχυρισμών 

και αποδείξεων. Στην Αγγλία, η σημασία του επιχειρήματος και η υποστήριξη των 

ισχυρισμών με αποδείξεις είναι ένας αναγνωρισμένος εκπαιδευτικός στόχος στο 

εθνικό αναλυτικό πρόγραμμα για την επιστήμη (Roberts & Gott, 2010) 

 

Η επιχειρηματολογία παίζει κεντρικό ρόλο στην κατασκευή εξηγήσεων όπως οι 

επιστήμονες χρησιμοποιούν επιχειρήματα για να συσχετίσουν τις αποδείξεις τους με 

τους ισχυρισμούς τους Μέσα από την επιχειρηματολογία προωθούνται οι ανώτερες 

διαδικασίες σκέψης, δίνει τη δυνατότητα να κατανοηθούν περισσότερο και να 

υποστηριχθούν οι μαθησιακές διαδικασίες στην τάξη της επιστήμης. Παράλληλα, 

είναι μια δεξιότητα απαραίτητη για τη σημερινή κοινωνία, ο πολίτης του σήμερα έχει 

να αντιμετωπίσει πληθώρα πληροφοριών, τις οποίες καλείται και να αξιολογήσει, η 

ικανότητα να διαφωνεί κανείς με αποδείξεις είναι μια σημαντική πλευρά της 

ικανότητας του ατόμου να επιχειρηματολογεί. (Roberts & Gott, 2010) 
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Η σημασία της επιχειρηματολογίας για τις φυσικές επιστήμες είναι καθοριστική. Στη 

σημερινή δημοκρατική κοινωνία είναι πολύ βασικό να λάβουν οι νέοι μια εκπαίδευση 

που θα τους βοηθήσει να μπορούν να κατασκευάζουν και να αναλύουν επιχειρήματα 

που θα σχετίζονται με τις κοινωνικές εφαρμογές και τις επιπτώσεις  της επιστήμης. 

(Albe, 2008).Στόχος της εκπαίδευσης στις φυσικές επιστήμες δεν είναι μόνο η 

εκμάθηση της επιστημονικής γνώσης αλλά και η ανάπτυξη ικανοτήτων 

επιστημονικής σκέψης, στις οποίες οι ικανότητες επιχειρηματολογίας παίζουν 

καθοριστικό ρόλο σε ανώτερης ποιότητας έκφρασης ιδεών, όπως η κριτική σκέψη, η 

δημιουργική σκέψη και η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων (Chang, 2008) 

1.7.3 Δυσκολίες κατά την επιχειρηματολογία: 

 

Όπως είδαμε η σημασία της επιχειρηματολογίας για τις φυσικές επιστήμες και τα 

κοινωνικοεπιστημονικά ζητήματα είναι μεγάλη. Έχουν γίνει πολλές έρευνες 

αναφορικά με την επιχειρηματολογία. Κάποιες από αυτές έχουν εστιάσει στην 

ανάπτυξη των ικανοτήτων επιχειρηματολογίας ενώ κάποιες άλλες στη διερεύνηση 

του τρόπου επιχειρηματολογίας (Molinatti, 2010). Ως προς τις έρευνες που έχουν 

εστιάσει στην παρέμβαση για προώθηση της επιχειρηματολογίας παρατηρήθηκε ότι 

οι μαθητές ήταν ικανοί να κατασκευάσουν επιχειρήματα, ωστόσο δεν υπήρχε 

ποικιλία επιχειρημάτων, η δομή τους και ο τρόπος που χρησιμοποιούσαν το 

επιχείρημα δεν ήταν ξεκάθαρα ακόμα και για τους ίδιους τους μαθητές. (Kortland, 

1996) Σε μια άλλη έρευνα, αναδείχθηκε ότι τα επιχειρήματα των μαθητών είχαν πολύ 

απλή δομή ενώ πολλοί από αυτούς ήταν ανίκανοι ή και απρόθυμοι να παράγουν 

επιχειρήματα (Jiménez-Aleixandre & Duschl, 2000).Oι Zohar & Nemet, (2002) 

διαπίστωσαν ότι οι μαθητές μπορούσαν να διαμορφώσουν απλά επιχειρήματα που 

είχαν οριστεί ως ισχυρισμοί με τουλάχιστον μια αιτιολόγηση. Σύμφωνα με τους 

ίδιους απαιτείται μια διαρκής προσπάθεια σε βάθος χρόνου. Οι μαθητές πρέπει να 

κατανοήσουν σε βάθος τη διαφορά ανάμεσα σε επιχειρήματα και συναισθήματα, να 

αποκτήσουν την ικανότητα να επιχειρηματολογούν και να εκφράζουν την άποψη 

τους, δηλαδή να δίνουν ένα λόγο υπέρ ή κατά μιας πρότασης ή απέναντι σε μια 

κατάσταση που απαιτεί δράση από τους ίδιους.(Jiménez-Aleixandreetal., 2000) 

 

Οι πρακτικές όπως η αξιολόγηση εναλλακτικών αποδείξεων, η σημασία των 

αποδείξεων, η ερμηνεία των κειμένων και η αξιολόγηση της εγκυρότητας των 

επιστημονικών ισχυρισμών, τα αμφιλεγόμενα επιστημονικά θέματα και ο τρόπος που 

ένα επιστημονικό αποτέλεσμα κοινοποιείται είναι τα απαραίτητα στοιχεία για την 

κατασκευή επιστημονικών επιχειρημάτων. (Sadler et al., 2004; Molinatti, 2010) 

Ωστόσο έχει αναδειχθεί ότι μια επιχειρηματολογία που θα βασίζεται στις παραπάνω 

ικανότητες είναι δύσκολο να επιτευχθεί για καθώς συχνά οι μαθητές βασίζουν τις 

αποφάσεις τους στις αξίες ή στις προσωπικές τους εμπειρίες συγκριτικά με την 

επιστημονική γνώση. (Chang & Chiu, 2008; Jönsson, 2016). Αναδείχθηκε πως η 

χρήση της επιστημονικής γνώσης για να δώσουν εξηγήσεις ή να υποστηρίξουν τις 

επιλογές τους είναι δύσκολη και ανεξάρτητη από το περιεχόμενο που διδάσκονται. 

Jönsson, A. (2016).Στην έρευνα τους οι Grace & Ratcliffe, (2002) βρήκαν ότι για 
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τους μαθητές είναι δύσκολο να εφαρμόσουν την επιστημονική γνώση που ήδη έχουν 

σε άλλα πλαίσια, ενώ προτιμούν να εστιάζουν στις κοινωνικές πλευρές των 

κοινωνικοεπιστημονικών ζητημάτων. Οι μαθητές μπορεί να χρησιμοποιήσουν τη 

γνώση τους για την επιστήμη όταν το θέμα που μελετάται είναι κοντά σε όσα έχουν 

μάθει στο σχολείο. Επίσης βρήκαν ότι τα κριτήρια με τα οποία παίρνουν αποφάσεις 

στα κοινωνικοεπιστημονικά ζητήματα βασίζονται στις προσωπικές τους αξίες. Τα 

άτομα συνήθως κρίνουν και βγάζουν συμπεράσματα βασισμένα στα πιστεύω τους ή 

από τις προσωπικές τους εμπειρίες. (Chang, 2008) 

1.8 Επιστημονικές αποδείξεις 

 

Όπως προαναφέρθηκε, ένας από τους σημαντικότερους λόγους για τους οποίους τα 

κοινωνικά ζητήματα τίθονται υπό διαπραγμάτευση στη διδακτική των φυσικών 

επιστημών είναι το ότι δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές να λάβουν αποφάσεις 

επιστημονικά ενημερωμένες πάνω σε ζητήματα της πραγματικής ζωής. (Nielsen, 

2012) Η επιστήμη μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως απόδειξη και οι αποφάσεις πάνω σε 

αυτά τα θέματα να στηρίζονται στις αποδείξεις. (Sadler, 2006; Zeidler, Sadler, 

Simmons, & Howes, 2005).Οι έρευνες που σχετίζονται με το επιστημονικό 

περιεχόμενο στα κοινωνικοεπιστημονικά ζητήματα χωρίζονται σε δυο κατηγορίες. 

Από τη μια πλευρά εστιάζουν στην παρουσία και την ποιότητα του επιστημονικού 

περιεχομένου ενώ από την άλλη πλευρά, στο βαθμό στον οποίο η επιστημονική 

γνώση των μαθητών ή η γνώση για την επιστήμη ορίζει την ποιότητα των 

κοινωνικοεπιστημονικών τους συζητήσεων. (Nielsen, 2012) 

 

Πολλές έρευνες έχουν αναδείξει ότι οι μαθητές σπάνια εκφέρουν επιστημονικό 

περιεχόμενο στα κοινωνικοεπιστημονικά ζητήματα που διαπραγματεύονται και ότι 

βασίζονται περισσότερο σε κοινωνικούς, ηθικούς ή οικονομικούς παράγοντες σε 

σχέση με επιστημονικές αποδείξεις. (Nielsen, 2012) Ακόμα και όταν τους ζητήθηκε 

συγκεκριμένα να αναφερθούν σε επιστημονικές πληροφορίες που ήταν σημαντικές 

για τη λήψη της απόφασης τους, η χρήση των επιστημονικών πληροφοριών ήταν 

ελάχιστη. Αποτελεί μια από τις δυσκολίες των μαθητών να εφαρμόσουν προηγούμενη 

επιστημονική γνώση σε άλλα πλαίσια, ενώ στα κοινωνικοεπιστημονικά ζητήματα 

εστιάζουν περισσότερο πάνω στην κοινωνική πλευρά των κοινωνικοεπιστημονικών 

ζητημάτων, εκφράζοντας τις προσωπικές τους αξίες. (Grace & Ratcliffe, 2002) .  Οι 

Simon & Amos (2011), ερεύνησαν πως μαθητές 14-15 χρονών αλληλεπιδρούσαν με 

επιστημονικές πληροφορίες σε κοινωνικοεπιστημονικές συζητήσεις και πως οι 

μαθητές χειρίζονταν επιχειρηματολογικά τη διαδικασία λήψης απόφασης. Ανέδειξαν, 

ότι οι μαθητές εξέφραζαν περισσότερες περιβαλλοντικές αποδείξεις από ότι 

επιστημονικές και ότι αραίωναν το επιστημονικό περιεχόμενο χρησιμοποιώντας 

λιγότερο ακριβείς όρους στην επιχειρηματολογία τους. Παράλληλα, δεν 

αμφισβητούσαν τις πληροφορίες που τους είχαν δοθεί και δεν λάμβαναν υπόψη τους 

απόψεις διαφορετικές από τη δική τους. Aπό αυτές τις έρευνες προκύπτει ότι οι 

μαθητές τείνουν να βασίζονται σε άλλους παράγοντες από ότι τις επιστημονικές 
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πληροφορίες και η ποιότητα του επιστημονικού περιεχομένου που χρησιμοποιείται 

είναι προβληματική. (Nielsen, 2012) 

 

Η άλλη κατηγορία ερευνών αφορά εκείνες που έχουν ασχοληθεί με τον τρόπο που η 

κατανόηση μιας επιστημονικής έννοιας, επηρεάζει τον τρόπο που ο μαθητής εκφράζει 

ή χειρίζεται αυτή την έννοια σε ποικίλες δραστηριότητες. Σύμφωνα με τους Lewis & 

Leach (2006), η επιστημονική γνώση που γίνεται εννοιολογικά κατανοητή από τους 

μαθητές ορίζει την ποικιλία των πλευρών ή των παραγόντων που εκφράζουν σε ένα 

κοινωνικοεπιστημονικό ζήτημα. επομένως, οι έρευνες που έχουν εστιάσει στο πως η 

επιστημονική γνώση ή η γνώση για την επιστήμη επηρεάζει την διαπραγμάτευση των 

κοινωνικοεπιστημονικών ζητημάτων δείχνουν ότι η γνώση περιεχομένου, η γνώση 

για την επιστημολογία της επιστήμης και γενικότερα σχήματα μεταφοράς γνώσης 

μπορούν να καθορίσουν την ποιότητα της λήψης απόφασης πάνω στα 

κοινωνικοεπιστημονικά ζητήματα. O Nielsen (2012), ερεύνησε το πότε οι μαθητές 

χρησιμοποιούν επιστημονικό περιεχόμενο και ποιος είναι ο ρόλος του μέσα στην 

επιχειρηματολογία των μαθητών, τα αποτελέσματα της έρευνας του έδειξαν πως 

παρόλο που οι μαθητές δε χρησιμοποίησαν πολλά επιστημονικά δεδομένα στην 

κοινωνικοεπιστημονική τους επιχειρηματολογία, εμπλέκονται σε αυτή με τρόπο που 

έχει νόημα για αυτούς ενώ χρησιμοποιούν την επιστήμη κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 

εκπληρώνουν το στόχο μέσα από την επιχειρηματολογία τους. Αποτελεί ουσιαστικό 

εύρημα στις έρευνες που σχετίζονται με το επιστημονικό περιεχόμενο και τη 

διαπραγμάτευση των κοινωνικοεπιστημονικών ζητημάτων, ότι ο τρόπος 

διαπραγμάτευσης από τους μαθητές εστιάζει περισσότερο στις προσωπικές τους αξίες 

και λιγότερο στο επιστημονικό περιεχόμενο και τις διαθέσιμες επιστημονικές 

αποδείξεις και πληροφορίες.  

 

1.8.1 Παράγοντες που επηρεάζουν τις επιστημονικές αποδείξεις 

 

Οι παράγοντες πίσω από αυτό τον τρόπο διαπραγμάτευσης μπορεί να ποικίλουν. Οι 

προσωπικές εμπειρίες των μαθητών, οι αξίες τους, οι επιστημολογικές και κοινωνικές 

τους επιρροές καθώς και ο ρόλος της επιστημονικής γνώσης είναι κάποιοι από τους 

βασικότερους παράγοντες πίσω από τον τρόπο που διαπραγματεύονται τα ζητήματα 

αυτά οι μαθητές. (Fleming, 1986; Grace & Ratcliffe, 2002; Tytler et al. 2001; Albe, 

2008). Oι αποφάσεις είναι σύμφυτες με τις αξίες καθώς και τα προσωπικά κριτήρια 

συγκριτικά με τη γνώση και τα επιστημονικά δεδομένα. Όσο περισσότερο 

αμφιλεγόμενα είναι τα ζητήματα αυτά τόσο μεγαλύτερη είναι η ανάγκη να 

διαπιστωθεί η αξιοπιστία των επιστημονικών πληροφοριών και ταυτόχρονα να 

αναδειχθεί η σημασία των αξιών στην επιχειρηματολογία τους. (Aikenhead, 2006) 

 

Έχει διαπιστωθεί ότι οι μαθητές μπορούν να καταλάβουν το επιστημονικό 

περιεχόμενο ωστόσο όταν τους ζητείται να δώσουν τη γνώμη τους για ένα 

συγκεκριμένο περιστατικό, λαμβάνουν υπόψη τους πολλές πλευρές των ζητημάτων 

όπως τα συναισθήματα των ατόμων που εμπλέκονται, την αξιοπιστία των 
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παρεχόμενων πληροφοριών και το ρίσκο πίσω από την απόφαση. Συνεπώς, δεν είναι 

εφικτό να μιλήσουμε για λογικές αποφάσεις που να βασίζονται σε μια κατάλληλη 

χρήση της επιστημονικής γνώσης. Κατά τη διαπραγμάτευση των 

κοινωνικοεπιστημονικών ζητημάτων δεν είναι αρκετό να λάβουμε υπόψη μας μόνο 

τα επιστημονικά στοιχεία, αλλά να έρθουμε αντιμέτωποι και με τα κοινωνικά 

ζητήματα που ανακύπτουν. (Oulton, 2004) 

 

 Σύμφωνα με τον (Sadler, 2004) τα πιστεύω του ατόμου για τις πρακτικές και την 

επιστημολογία της επιστήμης μπορεί να έχουν μια σημαντική επιρροή πάνω στην 

άτυπη λογική των κοινωνικοεπιστημονικών ζητημάτων. Ο Kolsto, (2001) μελέτησε 

την επιχειρηματολογία των μαθητών και έδωσε έμφαση στην ανάγκη των μαθητών 

να αναγνωρίσουν τη θέση που μπορεί να λάβει ο κάθε επιστήμονας σε ένα 

κοινωνικοεπιστημονικό ζήτημα και συμπέρανε ότι οι μαθητές συζήτησαν για την 

αξιοπιστία των επιστημόνων, το βαθμό συμφωνίας μεταξύ τους, την φύση των 

επιστημονικών αποδείξεων και άλλα στοιχεία που αφορούν την ειλικρίνεια του 

επιστήμονα. Η επιστημονική γνώση ήταν επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη για τη 

λήψη της απόφασης τους αναφορικά με το αν οι γραμμές του ρεύματος θα πρέπει να 

βρίσκονται κάτω από το έδαφος είτε όχι.  

 

2. Έρευνες για τη διδασκαλία των κοινωνικοεπιστημονικών 

ζητημάτων 

2.1 Πλαίσιο για τη διδασκαλία των κοινωνικοεπιστημονικών ζητημάτων: 

 

Όπως προαναφέρθηκε, η αξία της διαπραγμάτευσης των κοινωνικοεπιστημονικών 

ζητημάτων για την επιστήμη αλλά και για το κάθε άτομο που εμπλέκεται με αυτά 

είναι ουσιώδους σημασίας. Η προαγωγή λειτουργικού 

επιστημονικού γραμματισμού και η δημιουργία ενήμερων 

πολιτών σε μια κοινωνία που μεταβάλλεται διαρκώς μπορεί 

να είναι εφικτή μέσα από τα ζητήματα αυτά. Η έμφυτη 

πολυπλοκότητα των ζητημάτων αυτών και οι πολλοί 

παράγοντες που εμπλέκονται για την διαπραγμάτευση 

τους,απαιτούν τον εντοπισμό των καίριων στοιχείων και των 

περίπλοκων σχέσεων προκειμένου η διδασκαλία πάνω σε 

αυτά τα ζητήματα να δομηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να 

υπάρχουν τα μέγιστα οφέλη για τη μάθηση.  

Ένα πλαίσιο που προτείνεται για τη διδασκαλία των 

κοινωνικοεπιστημονικών ζητημάτων προέρχεται από τον Presley, (2013). Σύμφωνα 

με το μοντέλο που προτείνει, τα θεμελιώδη στοιχεία του πλαισίου είναι τα στοιχεία 

σχεδιασμού, οι μαθησιακές εμπειρίες και τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών. Το 

περιβάλλον της τάξης έχει άμεση επιρροή πάνω στα βασικά στοιχεία, ενώ οι 

Στοιχεία σχεδιασμού 

Εμπειρίες μαθητών 
Χαρακτηριστικά 

δασκάλων 

Περιβάλλον τάξης 

Εξωτερικές επιρροές 
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εξωτερικές επιρροές περικλείουν τόσο το περιβάλλον της τάξης όσο και άλλους 

σημαντικούς παράγοντες που διαμορφώνουν την εκπαίδευση στα 

κοινωνικοεπιστημονικά ζητήματα. Παρατηρούμε ότι μέσα στα θεμελιώδη στοιχεία 

που ορίζει ο Preasley, ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι ένα από αυτά, ο οποίος 

οφείλει να είναι καλός γνώστης του επιστημονικού περιεχομένου πίσω από το ζήτημα 

που θα διδάξει καθώς και να είναι ενήμεροι για τις πιθανές πολιτικές οικονομικές και 

ηθικές προκλήσεις που σχετίζονται με το ζήτημα αυτό. Ακόμα, οι δάσκαλοι οφείλουν 

να είναι ενήμεροι για το ζήτημα έτσι ώστε να οδηγήσουν τους μαθητές τους σε πηγές 

που θα οδηγήσουν σε νέες πληροφορίες και κατανόηση. Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη 

την αβεβαιότητα που ενυπάρχει στα κοινωνικοεπιστημονικά ζητήματα, οι δάσκαλοι 

οφείλουν να είναι ανοιχτοί ως προς την αβεβαιότητα αυτή. Είναι σημαντικό να 

μπορούν να παρέχουν δυνατότητες στους μαθητές να γίνουν ειδικοί στο να 

κατανοούν τις επιστημονικές και κοινωνικές πλευρές ενός συγκεκριμένου ζητήματος 

και να λάβουν υπόψη τους διαφορετικές οπτικές γωνίες. Να τους παρέχουν τις 

ευκαιρίες να προκαλέσουν τα προσωπικά τους πιστεύω για τον κοινωνικό και φυσικό 

κόσμο και να κάνουν συσχετίσεις μεταξύ των δυο. (Zeidler & Nichols, 2009) 

2.2 Μάθηση σε πλαίσια μη τυπικής εκπαίδευσης 

 

Η προώθηση της δημόσιας συζήτησης για την επιστήμη σε αντίθεση με τη μάθηση 

περισσότερων επιστημονικών δεδομένων περικλείει την κατανόηση της φύσης, της 

εργασίας και των επιτευγμάτων της επιστήμης. Υπάρχει μια μετάβαση ως προς αυτό 

στην κοινότητα της άτυπης εκπαίδευσης από μια αναπαράσταση της επιστήμης ως 

στοιχεία και δεδομένα προς ένα κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο. H κατανόηση της 

επιστήμης από το κοινό έχει αποτελέσει ένα μελλοντικό στόχο για τα κέντρα 

επιστήμης και τα μουσεία στον κόσμο. Μέσα από τις εκθέσεις, προωθείται μια 

επικοινωνιακή δυναμική και αναδεικνύονται τα ξεχωριστά χαρακτηριστικά της 

επιστήμης και της τεχνολογίας (Pedretti, 2002). Σύμφωνα με την Pedretti (2004) 

πολλοί μαθητές δε βρίσκουν ουσία στα μαθήματα των φυσικών επιστημών, το οποίο 

οφείλεται στο υπερβολικό περιεχόμενο, το οποίο δεν βρίσκεται μέσα σε κάποιο 

πλαίσιο. Η επιστήμη παρουσιάζεται ως ένα σώμα γνώσης που πρέπει να μαθευτεί, να 

απομνημονευθεί και να εφαρμοστεί στον πραγματικό κόσμο. Υπάρχουν πολλοί 

παράγοντες που επηρεάζουν τη στάση των μαθητών απέναντι στην επιστήμη. Ένας 

από αυτούς είναι και η ποιότητα του μαθήματος που παρέχεται από τους 

εκπαιδευτικούς καθώς και το περιβάλλον της τάξης, που περιλαμβάνει την εμπλοκή, 

την προσωπική υποστήριξη, τις καλές σχέσεις με τους συμμαθητές και τη χρήση μιας 

ποικιλίας διδακτικών στρατηγικών (Şentürk & Özdemir, 2014).Ένας τρόπος για να 

ενισχυθεί η στάση των μαθητών απέναντι στην επιστήμη είναι μέσω των 

περιβαλλόντων άτυπης μάθησης, που παρέχουν δυνατότητες για πραγματικές 

εμπειρίες για την επιστήμη χωρίς την πίεση ότι αξιολογούνται. Ένα μέσο για να 

μειωθεί η απόσταση ανάμεσα στους μαθητές και τη φυσική στα άτυπα περιβάλλοντα 

είναι μέσω των εκθεμάτων (Şentürk & Özdemir, 2014). 
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2.2.1 Μαθησιακά οφέλη από την αλληλεπίδραση με εκθέσεις κοινωνικοεπιστημονικών 

ζητημάτων 
 

Τα εκθέματα δίνουν τη δυνατότητα να πειραματιστεί ο μαθητής, να παίξει και να 

ακουμπήσει, ενώνοντας τη μάθηση με τη διασκέδαση. Η αντίληψη των μαθητών για 

την επιστήμη και τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την επιστήμη εξαρτάται από 

το περιβάλλον στο οποίο η επιστήμη αναπαρίσταται καθώς διαφορετικά 

περιβάλλοντα δείχνουν διαφορετικές πλευρές της επιστήμης. (Şentürk, 2014) 

Ωστόσο, ο ρόλος των εκθεμάτων στην κατανόηση της επιστήμης από το κοινό 

προϋποθέτει τη κατανόηση της σχέσης ανάμεσα στον επισκέπτη και το έκθεμα, να 

δοθεί έμφαση στα χαρακτηριστικά του επισκέπτη, στις προσδοκίες του, στον τρόπο 

που επικοινωνεί με το έκθεμα και τα μηνύματα που αντιλαμβάνεται. (Pedretti, 2002) 

Σύμφωνα με τους Falk, Dierking (2000) η μάθηση δεν είναι μια αφηρημένη εμπειρία 

που λαμβάνει χώρα σε ένα απομονωμένο περιβάλλον αλλά είναι μια οργανική 

εμπειρία που συνδυάζει προσωπικά, κοινωνικοπολιτισμικά και φυσικά πλαίσια. Κατά 

την επίσκεψη στο μουσείο ο επισκέπτης φέρει τα προσωπικά και κοινωνικά του 

πλαίσια, καθώς και το φυσικό πλαίσιο από το περιβάλλον του μουσείου. (Pedretti, 

2002) 

Οι εκθέσεις που αναφέρονται σε κοινωνικοεπιστημονικά ζητήματα δημιουργούν 

μοναδικές ευκαιρίες για να αποκτήσει ο επισκέπτης μια εμπειρία στην οποία 

βυθίζεται τόσο πολύ που τα όρια του χώρου και του χρόνου εξαφανίζονται. Αυτό 

οφείλεται στο πλαίσιο τους που αφορά τον άνθρωπο, την πολυπλοκότητα τους και τη 

διαθεματική τους φύση. (Pedretti, 2002) Το περιεχόμενο των εκθεμάτων ως 

κοινωνικοεπιστημονικά ζητήματα, εκ φύσεως οφείλει να ταιριάζει τις πλευρές ενός 

θέματος που σχετίζονται με την επιστήμη και την τεχνολογία με τη προϋπάρχουσα 

γνώση των επισκεπτών, τις αξίες τους και τις εμπειρίες τους στη διαδικασία λήψης 

απόφασης. (Kollman, 2012) 

Τα μουσεία φυσικών επιστημών επιδίωκαν να βρουν ένα τρόπο που θα μπορούσε να 

αυξήσει τις ικανότητες του κοινού να συμμετέχουν σε συζητήσεις για σύγχρονα 

θέματα επιστήμης και τεχνολογίας. Από τη μια πλευρά, προτάθηκε ότι απαιτούμενο 

είναι να δοθεί προτεραιότητα στην αύξηση της γνώσης του κοινού. Ωστόσο αυτό 

μπορεί να απέκλειε τα άτομα που δεν έχουν τόσο εξειδικευμένη γνώση. Σε έρευνες 

που έχουν γίνει σε μουσεία, έχει διαπιστωθεί ότι το κοινό πολλές φορές δυσκολεύεται 

να εντάξει την επιστήμη στα επιχειρήματα του. (Kollman, 2012) 

Σύμφωνα με τον Barriault, (1998) , κατά την αλληλεπίδραση του επισκέπτη με το 

έκθεμα, μπορούν να εμφανιστούν οι ακόλουθες συμπεριφορές:  

1. Αρχικές συμπεριφορές: περνάνε χρόνο να βλέπουν τους άλλους να 

εμπλέκονται στη δραστηριότητα 

2. Μεταβατικές συμπεριφορές: εκφράζουν θετικές συναισθηματικές αντιδράσεις 

σε σχέση με την εμπλοκή στη δραστηριότητα 
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3. Καινοτόμες συμπεριφορές: αναφέρονται σε προηγούμενες εμπειρίες κατά την 

εμπλοκή τους με τη δραστηριότητα, ψάχνουν και μοιράζονται πληροφορίες με 

τους άλλους. (Barriault, 2010) 

Ο στόχος του μουσείου των φυσικών επιστημών αφορά την εμπλοκή του κοινού με 

την επιστήμη, όπου σύμφωνα με αυτό η λήψη αποφάσεων που αφορά θέματα 

επιστήμης και τεχνολογίας απαιτεί διάλογο ανάμεσα στη γνώση που έχουν οι 

επιστήμονες και στη γνώση που έχει το κοινό. Ουσιώδους σημασίας είναι τόσο το 

επιστημονικό περιεχόμενο όσο και οι κοινωνικές αξίες, οι προσωπικές εμπειρίες και 

άλλες ειδικεύσεις για τον δημοκρατικό διάλογο. τα κοινωνικοεπιστημονικά 

ζητήματα, με έμφυτα χαρακτηριστικά την πολυπλοκότητα και τις αντιπαραθέσεις, 

παρέχουν ένα σημαντικό πεδίο πάνω στο οποίο ο δημοκρατικός διάλογος μπορεί να 

θεμελιωθεί. Συνεπώς, η δημιουργία εκθεμάτων με θέμα κάποιο 

κοινωνικοεπιστημονικό ζήτημα, συντελεί στην υλοποίηση του στόχου του σύγχρονου 

μουσείου φυσικών επιστημών. (Kollman, 2012) 

2.3 Σκοπός παρούσας έρευνας- ερευνητικά ερωτήματα 

 

Λαμβάνοντας υπόψη μας τη βιβλιογραφική ανασκόπηση που προαναφέρθηκε, 

κρίνεται σκόπιμο και ουσιαστικό να συνεχιστεί η έρευνα πάνω στα 

κοινωνικοεπιστημονικά ζητήματα και την επιχειρηματολογία μέσα από αυτά.  

Οι σημερινοί φοιτητές του παιδαγωγικού τμήματος δημοτικής εκπαίδευσης, θα 

αποτελέσουν τους δασκάλους του μέλλοντος που θα μπουν στις σχολικές τάξεις και 

θα κληθούν να διδάξουν φυσικές επιστήμες αλλά και να καλλιεργήσουν στους 

μαθητές τους δεξιότητες που θα αποτελούν εφόδιο για την πορεία της ζωής τους. Η 

επίτευξη του στόχου να καλλιεργηθούν οι απαραίτητες δεξιότητες και ικανότητες 

στους μαθητές έτσι ώστε να μπορούν να επιχειρηματολογούν και να παίρνουν 

ενήμερες αποφάσεις πάνω σε κοινωνικοεπιστημονικά ζητήματα είναι ένα από τα 

βασικά ζητούμενα του επιστημονικά εγγράμματου ατόμου. Όλα αυτά σε συνδυασμό 

με τις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις και ανάγκες της κοινωνίας καθιστούν τους 

μελλοντικούς δασκάλους ένα πολύ σημαντικό παράγοντα για την επίτευξη 

λειτουργικού επιστημονικού γραμματισμού στους μαθητές. 

Μέσα από τη διαπραγμάτευση των κοινωνικοεπιστημονικών ζητημάτων δίνεται 

πρόσφορο έδαφος προκειμένου οι μαθητές να αποκτήσουν τις δεξιότητες και 

ικανότητες που απαιτούνται. Συνεπώς είναι σημαντικό για τους εκπαιδευτικούς να 

εμπλακούν με κοινωνικοεπιστημονικά ζητήματα και να τα διαπραγματευτούν. Ένα 

πλαίσιο που οριοθετεί αυτά τα ζητήματα δίνεται μέσα από την Υπεύθυνη Έρευνα και 

Καινοτομία που δίνει τη δυνατότητα να γίνουν εμφανείς πολλές διαστάσεις των 

κοινωνικοεπιστημονικών ζητημάτων. Παράλληλα, ένα μέσο το οποίο μπορεί να 

εμπλέξει σε μεγαλύτερο βαθμό τους φοιτητές με τα κοινωνικοεπιστημονικά 

ζητήματα, μέσα από τη σύνδεση με τις αισθητηριακές εμπειρίες των φοιτητών είναι 

τα εκθέματα. 
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Τοποθετώντας τα κοινωνικοεπιστημονικά ζητήματα σε ένα τέτοιο πλαίσιο και 

λαμβάνοντας υπόψη μας τις δυσκολίες που συναντούν οι μαθητές αλλά και οι 

φοιτητές κατά την επιχειρηματολογία πάνω στα κοινωνικοεπιστημονικά ζητήματα 

και ιδιαίτερα τη χρήση επιστημονικών αποδείξεων για την υποστήριξη των 

ισχυρισμών τους καθώς και τα μαθησιακά οφέλη μέσα από την αλληλεπίδραση με 

εκθέματα, κρίθηκε σκόπιμο να μελετηθεί με ποιο τρόπο φοιτητές του παιδαγωγικού 

τμήματος δημοτικής εκπαίδευσης επιχειρηματολογούν στα κοινωνικοεπιστημονικά 

ζητήματα πλαισιωμένα από τις διαστάσεις της Υπεύθυνης Έρευνας και Καινοτομίας, 

μέσω των εκθεμάτων καθώς και αν μεταφέρουν τις πληροφορίες που 

διαπραγματεύτηκαν σε νέα πλαίσια μέσα από τη διαδικασία αυτή.  

Αναφορικά με όσα προαναφέρθηκαν τα ερευνητικά ερωτήματα της παρούσας 

έρευνας διαμορφώνονται ως ακολούθως: 

• Πώς μεταβάλλεται ο τρόπος επιχειρηματολογίας των φοιτητών κατά τη διάρκεια 

της διαπραγμάτευσης κοινωνικοεπιστημονικών ζητημάτων; 

• Μπορούν οι φοιτητές να μεταφέρουν τις πληροφορίες από το προσωπικό στο 

κοινωνικό πλαίσιο; 

3. Μοντέλο της διδακτικής αναδόμησης 

 

Το μεθοδολογικό πλαίσιο της διεξαγόμενης έρευνας βασίζεται στο «Μοντέλο της 

Διδακτικής Αναδόμησης» - Model of Educational Reconstruction (MER) (Duit, 

Gropengieβer & Kattmann, 2005; Duit, Gropengießer ,Kattmann ,Komorek & 

Parchmann, 2012). Το μοντέλο αυτό έχει αναπτυχθεί ως ένα θεωρητικό πλαίσιο για 

έρευνες που μελετούν την εκπαιδευτική αξία και τη δυνατότητα διδασκαλίας 

συγκεκριμένων επιστημονικών εννοιών και αρχών της επιστήμης, με κύριο στόχο την 

ανάπτυξη διδακτικών μαθησιακών σειρών φέρνοντας σε ισορροπία τη δομή του 

επιστημονικού περιεχομένου και τις ανάγκες των μαθητευόμενων (Σταύρου, 2013). 

 

Το μοντέλο αυτό στηρίζεται σε τρία βασικά σημεία τα οποία είναι (Duit et al, 2012): 

1. Ανάλυση του επιστημονικού περιεχομένου και της εκπαιδευτικής του αξίας. 

Στη φάση αυτή η έννοια αναλύεται με βάση τα επιστημονικά βιβλία, άρθρα 

κλπ λαμβάνοντας υπόψη τους γενικούς σκοπούς και στόχους της διδασκαλίας 

ΦΕ. Έτσι προσδιορίζονται τα βασικά στοιχεία της διδακτικής ενότητας από 

άποψη επιστημονικού περιεχομένου και μετασχηματίζονται με τέτοιο τρόπο 

ώστε να είναι διαχειρίσιμα από τους μαθητές.  

 

2. Έρευνα των αντιλήψεων εκπαιδευτικών και μαθητών. Λαμβάνονται υπόψη 

έρευνες που έχουν προηγηθεί για τις αντιλήψεις μαθητών και εκπαιδευτικών. 

Τα στοιχεία αυτά επηρεάζουν τον τρόπο ανάλυσης του επιστημονικού 

περιεχομένου και αντίστροφα η ανάλυση του επιστημονικού περιεχομένου 

μας βοηθά στην βαθύτερη κατανόηση του τρόπου σκέψης των μαθητών. 
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Όμοια λαμβάνονται υπόψη και οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών καθώς οι 

αντιλήψεις και τα πιστεύω τους επηρεάζουν κάθε εκπαιδευτική διαδικασία.  

 

3. Σχεδιασμός και αξιολόγηση του περιβάλλοντος μάθησης. Το διδακτικό υλικό 

τέλος, το οποίο είναι ένα αποτέλεσμα της διασάφησης της ύλης, της 

αναδόμησης της προς διδασκαλία, των στόχων της διδασκαλίας ΦΕ, της 

μελέτης των αντιλήψεων μαθητών και εκπαιδευτικών, τροφοδοτεί με 

επιπρόσθετα εμπειρικά δεδομένα την όλη διαδικασία. 

 

Τα τρία αυτά σημεία αλληλεπιδρούν και αλληλεξαρτώνται μιας και οποιαδήποτε 

εμπειρική γνώση για το ένα τροφοδοτεί με δεδομένα το άλλο όπως φαίνεται και στο 

παρακάτω σχήμα (Σχήμα 3) (Σταύρου, 2013) : 

 

 

 

3.1 Το μοντέλο της διδακτικής αναδόμησης στη παρούσα έρευνα 
 

Το μοντέλο της διδακτικής αναδόμησης εφαρμόστηκε στην παρούσα έρευνα ως 

ακολούθως. Αρχικά, μελετήθηκε το επιστημονικό και το κοινωνικό περιεχόμενο των 

εκθεμάτων και αναλύθηκε με βάση την αξία του απέναντι στα 

κοινωνικοεπιστημονικά ζητήματα και την επιχειρηματολογία. Στη συνέχεια 

μελετήθηκαν έρευνες που σχετίζονται με τη διδασκαλία και τη μάθηση αναφορικά με 

τα κοινωνικοεπιστημονικά ζητήματα και την επιχειρηματολογία προκειμένου να 

αναδειχθούν οι άξονες για το στήσιμο των διδακτικών πειραμάτων. Τέλος, 

σχεδιάστηκαν 2 διδακτικά πειράματα προκειμένου να μελετηθούν οι αντιλήψεις των 

φοιτητών που είναι το ζητούμενο της παρούσας ερευνητικής εργασίας  
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4. Περιγραφή της έρευνας: 

4.1 Δείγμα: 
 

Για την υλοποίηση της παρούσας έρευνας συμμετείχαν 16 φοιτητές του 

παιδαγωγικού τμήματος δημοτικής εκπαίδευσης που φοιτούσαν στο 3ο και στο 4ο 

έτος. Οι φοιτητές που επιλέχθηκαν συμμετείχαν σε σεμινάριο που στόχευε στην 

δημιουργία εκθεμάτων πάνω σε κοινωνικοεπιστημονικά ζητήματα με τους 

προβληματισμούς που απέρρεαν από αυτά. 

Όλοι οι φοιτητές κλήθηκαν να συμμετάσχουν σε συνεντεύξεις διάρκειας 2 με 2:30 

ωρών όπου συζητήθηκαν ζητήματα για τα κινητά τηλέφωνα και την νανοτεχνολογία 

και την παρουσία τους στην καθημερινότητα μας αναδεικνύοντας την κοινωνική τους 

διάσταση. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ήρθαν σε επαφή με εκθέματα καθώς και 

το επιστημονικό περιεχόμενο πίσω από τα κινητά τηλέφωνα και τη νανοτεχνολογία. 

Οι συνεντεύξεις είχαν μορφή διδακτικού πειράματος, το οποίο διαμορφώθηκε 

βασιζόμενοι στον τρόπο που το υλοποίησε ο Komorek, (2004). Σκοπός του 

διδακτικού πειράματος ήταν να διαπιστωθεί πως εξελίσσεται ο τρόπος σκέψης τους , 

δίνοντας τους επιστημονικές πληροφορίες. 

4.2 Υλοποίηση της εμπειρικής έρευνας: 

 

Η υλοποίηση της εμπειρικής έρευνας έγινε σε 4 φάσεις, όπως αυτές μπορούν να 

διακριθούν στο παρακάτω σχήμα. (Σχήμα 1) Η λεπτομερέστερη ανάλυση των 

φάσεων παρατίθεται παρακάτω. 

 

Σχήμα 1. Οι φάσεις της έρευνας 

• Ανάλυση εκθεμάτων

• περιεχόμενο, δραστηριότητες, δυνατότητες έκφρασης 
προσωπικής γνώμης

φάση 1η

• επιλογή επιστημονικών αποδείξεων

• τροποποίηση δραστηριοτήτων εκθέματος
φάση 2η 

• σχεδιασμός διδακτικού πειράματοςφάση 3η 

• εφαρμογή διδακτικού πειράματος 

• κινητά τηλέφωνα

• νανοτεχνολογία
φάση 4η 
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 Ανάλυση εκθεμάτων: 

Έκθεμα για τα κινητά τηλέφωνα: 

Αποτελείται από μια μακέτα στην οποία οι 

φοιτητές καλούνται να τοποθετήσουν τις κάρτες 

που έχουν και να δημιουργήσουν το προσωπικό 

τους μονοπάτι. Ακόμα, πάνω στη μακέτα 

γυρίζοντας τον τροχό παίρνουν μια εικόνα που 

αποσκοπεί να τους προβληματίσει αναφορικά με 

πτυχές της ΥΕΚ. Μέσα στο σχολείο υπήρχαν 

βιβλία, τα οποία οι φοιτητές άνοιγαν και έπαιρναν 

πληροφορίες σχετικές με τα κινητά τηλέφωνα. 

(Κοκολάκη, 2017) 

Νανοτεχνολογία:  

Το έκθεμα της νανοτεχνολογίας αποτελείται από 

ένα επιτραπέζιο παιχνίδι, πάνω στο οποίο θίγονται 

ζητήματα και προβληματισμοί για τα νανοπροιόντα 

που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητα μας. 

Πιο αναλυτικά παρακάτω καταγράφεται η αρχική 

παρουσίαση του εκθέματος όπως δημιουργήθηκε 

από τις φοιτήτριες που κατασκεύασαν το 

συγκεκριμένο έκθεμα.Το παραπάνω έκθεμα 

αποτελούνταν από ένα επιτραπέζιο και μια αφίσα 

περιεχομένου. Στην αφίσα περιεχομένου γινόταν η 

ενημέρωση για το επιστημονικό περιεχόμενο με το 

οποίο ερχόταν σε επαφή ο επισκέπτης με το 

έκθεμα. Στη συνέχεια έρχονταν σε επαφή με προιόντα της καθημερινότητας, στα 

οποία καταγράφονταν στοιχεία για τα νανοσωματίδια που περιείχαν. Τέλος υπήρχε 

ένα επιτραπέζιο παιχνίδι στα οποία έπρεπε να αναφέρουν την άποψη τους για πτυχές 

της ΥΕΚ αλλά και να εξηγήσει στο συμπαίκτη του με ζωγραφική ή παντομίμα 

στοιχεία για το νανοπροιόν που είχε επιλέξει. (Κοκολάκη, 2017) 

 

Στα πλαίσια της συνέντευξης των 2 ωρών αλλά και για τους σκοπούς της παρούσας 

έρευνας το έκθεμα τροποποιήθηκε ως εξής: 

Σύνδεση εκθέματος με βιώματα – καθημερινότητα φοιτητών: 

• Διαβάζω τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσω ένα προιόν/ δε διαβάζω τις 

οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσω ένα προιόν. 

• Χρησιμοποιώ κυρίως φυτικά προϊόντα/ χρησιμοποιώ χημικά προϊόντα 
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• Δε διαβάζω τα υλικά που έχουν τα προϊόντα που χρησιμοποιώ/ διαβάζω τα υλικά 

που έχουν τα προϊόντα που χρησιμοποιώ 

• Χρησιμοποιώ αντηλιακό πολύ συχνά/ δε χρησιμοποιώ αντηλιακό πολύ συχνά 

• Χρησιμοποιώ καλλυντικά πολύ συχνά/ δε χρησιμοποιώ καλλυντικά πολύ συχνά 

• Χρησιμοποιώ μεγάλες ποσότητες από αντηλιακό και καλλυντικά/ δε χρησιμοποιώ 

μεγάλες ποσότητες από αντηλιακό και καλλυντικά 

 

o Αξιοποίηση ταμπλό επιτραπέζιου:  

• Καταγραφή επιστημονικών πληροφοριών πάνω στο ταμπλό του παιχνιδιού. Οι 

φοιτητές ρίχνουν το ζάρι και σε κάθε πληροφορία που σταματούσαν τη 

διαπραγματεύονταν με τον ερευνητή και τους συμφοιτητές τους.  

• Διατύπωση ερωτήσεων πρόκλησης των  αρχικών απαντήσεων των φοιτητών.  

• Διατύπωση ερωτημάτων συζήτησης για πτυχές της ΥΕΚ. 

5. Συλλογή δεδομένων: 

5.1 Μέσα συλλογής δεδομένων: 

Το εργαλείο συλλογής δεδομένων ήταν το διδακτικό πείραμα, που έχει τη μορφή 

συνέντευξης. Το γενικότερο πλαίσιο στο οποίο στηριχθήκαμε για τη δομή του 

παρατίθεται παρακάτω. 

5.2  Διδακτικό πείραμα 
 

Το διδακτικό πείραμα αποτελεί μια μέθοδο μελέτης των αντιλήψεων των μαθητών 

και των μαθησιακών διαδικασιών. Στο πλαίσιο του κοινωνικού κονστρουκτιβισμού 

απαιτούνται μέθοδοι που να επιτρέπουν να γίνονται ρητές οι μαθησιακές διαδικασίες 

όπου το νόημα κατασκευάζεται συνεργατικά και να περιγράφουν το ρόλο των 

ατομικών αλλά και των κοινωνικών παραγόντων που συνέβαλαν στη μαθησιακή 

διαδικασία σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικό μαθησιακό περιβάλλον.  (Duit et al. 2012; 

Komorek, 2004)  Στο διδακτικό πείραμα ο ερευνητής υιοθετεί δυο ρόλους. Από τη 

μια πλευρά πρέπει να γνωρίζει τα εννοιολογικά πλαίσια από τα οποία οι μαθητές 

εξάγουν τις απαντήσεις τους, ενώ από την άλλη πλευρά λειτουργεί ως δάσκαλος, 

όπου πρέπει να δίνει απαντήσεις στις αντιλήψεις των μαθητών και να παρεμβαίνει 

όταν το θεωρεί αναγκαίο. Μέσα από αυτή τη διαδικασία οι μαθητές αναγνωρίζουν τις 

δικές τους αντιλήψεις καθώς και τον περιορισμό των αντιλήψεων τους. Προωθούνται 

να βρουν εναλλακτικές εξηγήσεις ενώ τελικά μπορούν να είναι ενήμεροι για τον 

τρόπο που ανέπτυξαν τις αντιλήψεις τους καθώς και τις διαδικασίες που 

ακολούθησαν για την αλλαγή αυτών. Μέσα από το διδακτικό πείραμα μπορεί να 

αναδειχθεί ο τρόπος σκέψης των μαθητών. (Komorek, 2004)  

Ο ερευνητής πρέπει να λάβει υπόψη του τα αποτελέσματα των αναλύσεων για το 

συγκεκριμένο περιεχόμενο, τα εμπειρικά αποτελέσματα για τη μάθηση στο 

συγκεκριμένο πλαίσιο καθώς και ιδέες για τη διδασκαλία που έχουν προηγηθεί και 

αναπτυχθεί. Δίνει τη δυνατότητα: 
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• Πρόβλεψη

• Εξήγηση της 
πρόβλεψης

ΦΑΣΗ 1η

• Παρατήρηση
, περιγραφή

• Εξήγηση ενός 
γεγονότος

ΦΑΣΗ 2η 
•Γενίκευση 

•Τοπικές και 
παγκόσμιες 
εξηγήσεις

•Αναλογικός 
λογισμός

ΦΑΣΗ 3η

• Γενίκευση

• Κατασκευή 
των εννοιών

• Απόψεις της 
επιστήμης

ΦΑΣΗ 4η

• Να ερευνηθούν οι αντιλήψεις των μαθητών πριν από τη διδακτική παρέμβαση  

• Να ερευνηθεί ο τρόπος με τον οποίο μπορούν οι μαθητές να οδηγηθούν στην 

επιστημονική άποψη 

• Να συνδεθεί η εμπειρική έρευνα πάνω στις διδακτικές και μαθησιακές 

διαδικασίες προκειμένου να οδηγήσει στην ανάπτυξη της διδασκαλίας 

• Οι οπτικές γωνίες των μαθητών 

 

Εικόνα 1: Η  δομή του διδακτικού πειράματος αποτελείται από 4 φάσεις 

Μέσα από τις φάσεις και τη δομή του διδακτικού πειράματος μπορούν να μελετηθούν 

οι αντιλήψεις των μαθητών και να αναπτυχθούν σταδιακά ως προς την επιστημονική 

άποψη. Παράλληλα η ανάλυση και η εμπειρία από τις προηγούμενες έρευνες πάνω 

στη δομή του περιεχομένου δίνουν τη δυνατότητα για να δομηθεί μια πιο 

στοχευόμενη μαθησιακή διαδικασία. Μπορεί να οδηγήσει σε μια πιλοτική διδακτική 

και μαθησιακή πορεία που βασίζεται σε ερευνητικά δεδομένα και μπορεί να 

εφαρμοστεί στη τάξη των φυσικών επιστημών. 
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Σύντομη περιγραφή των φάσεων, όπως αναφέρεται στο άρθρο του Komorek, (2004) 

Φάση 1η: Περιλαμβάνει τις προβλέψεις, τις εκτιμήσεις, τις εξηγήσεις που δίνει ο 

μαθητής                                                                                                                                         

για τις εκτιμήσεις του, πριν από την παρέμβαση του ερευνητή 

Φάση 2η: Μετά από την πρώτη παρέμβαση του ερευνητή ο μαθητής περιγράφει τις 

παρατηρήσεις του και τις εξηγήσεις που μπορεί ο ίδιος να δώσει για αυτές τις 

παρατηρήσεις. 

Φάση 3η: Μετά από τις παρεμβάσεις του ερευνητή ζητείται από το μαθητή να 

γενικεύσει τη συμπεριφορά του φαινομένου που παρατηρεί καθώς και να δώσει 

αναλογίες που να εξηγούν τις γενικεύσεις του. 

Φάση 4η: Ο μαθητής αναστοχάζεται πάνω στη διαδικασία που ακολούθησε και 

καταθέτει τις καινούριες έννοιες που ανέπτυξε μέσα από τη διαδικασία του 

διδακτικού πειράματος.  

5.2.1 Η εφαρμογή του διδακτικού πειράματος στην παρούσα έρευνα 

 

Δημιουργήθηκαν δυο διδακτικά πειράματα ένα για κάθε έκθεμα. Ένα για τα κινητά 

και ένα για την νανοτεχνολογία. Ο σκοπός της δημιουργίας του διδακτικού 

πειράματος ήταν να μπορέσουν οι φοιτητές να διατυπώσουν τη γνώμη τους για 

θέματα που αφορούν την  κοινωνία, να επιχειρηματολογήσουν πάνω σε 

κοινωνικοεπιστημονικά ζητήματα. Παράλληλα, να λάβουν γνώση για το 

επιστημονικό περιεχόμενο πίσω από τα θέματα αυτά και να διαπιστωθεί κατά πόσο 

επέλεξαν να χρησιμοποιήσουν το επιστημονικό περιεχόμενο που τους δόθηκε κατά 

την τελική τους επιχειρηματολογία. Εφόσον εξέφραζαν την τελική τους 

επιχειρηματολογία πάνω στο ζητούμενο θέμα, τους ζητήθηκε να εκφράσουν γνώμη 

πάνω σε διλήμματα που απευθύνονταν σε πτυχές της ΥΕΚ. Μια αναλυτικότερη 

περιγραφή των φάσεων και της δομής του διδακτικού πειράματος περιγράφονται 

παρακάτω. 

Για την υλοποίηση των ανώτερων στόχων τα διδακτικά πειράματα που 

δημιουργήθηκαν είχαν την ακόλουθη δομή: (Σχήμα 2) 
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Σχήμα 2: οι φάσεις του διδακτικού πειράματος 

 

Περιγραφή των φάσεων: 

Φάση 1η:  

Κατά την πρώτη φάση οι φοιτητές τοποθετούσαν την κάρτα που τους αντιπροσωπεύει 

περισσότερο σύμφωνα με αυτό που κάνουν στην καθημερινότητα τους, ζητώντας 

τους παράλληλα να δώσουν ένα λόγο πίσω από κάθε επιλογή τους. Ο σκοπός αυτής 

της δραστηριότητας ήταν να υπάρξει μια προσωπική σύνδεση των φοιτητών με το 

θέμα το οποίο επρόκειτο να μελετηθεί αλλά και να διατυπωθεί μια αρχική εικόνα για 

τους λόγους που δίνουν για να αιτιολογήσουν τις απαντήσεις τους. Παράλληλα με τις 

κάρτες οι φοιτητές κλήθηκαν να απαντήσουν σε κάποιες εισαγωγικές ερωτήσεις για 

να διαπιστωθούν ποιες είναι οι αρχικές τους γνώσεις για το θέμα που πρόκειται να 

μελετηθεί. Οι κάρτες που τους δόθηκαν και οι εισαγωγικές ερωτήσεις που έγιναν 

παρουσιάζονται στους ακόλουθους πίνακες αντίστοιχα (Πίνακας 2, Πίνακας 3): 

Κινητά τηλέφωνα Νανοτεχνολογία 

1. Τοποθετώ το κινητό μου 

δίπλα μου όταν κοιμάμαι/ 

δε τοποθετώ το κινητό μου 

δίπλα μου όταν κοιμάμαι 

1. Διαβάζω τις οδηγίες χρήσης πριν 

χρησιμοποιήσω ένα προιόν/ δε 

διαβάζω τις οδηγίες χρήσης πριν 

χρησιμοποιήσω ένα προιόν. 

 

2. 2. το κινητό μου βρίσκεται 

συνήθως στην τσέπη μου/ 

το κινητό μου βρίσκεται 

συνήθως στην τσάντα μου 

 

2. Χρησιμοποιώ κυρίως φυτικά 

προϊόντα/ χρησιμοποιώ χημικά 

προϊόντα 

Φάση 4η 

αναστοχασμός της διαδικασίας

φάση 3η 

διαπραγμάτευση πτυχών της ΥΕΚ 

φάση 2η 

εισαγωγή πληροφοριών επαναδαπραγμάτευση αρχικών απόψεων

φάση 1η 

διατύπωση αρχικών απόψεων 
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3. 3. συχνά στέλνω 

μηνύματα ή μιλάω στο 

σταθερό/ χρησιμοποιώ 

συνήθως το κινητό για 

συνομιλίες 

 

3. Δε διαβάζω τα υλικά που έχουν 

τα προϊόντα που χρησιμοποιώ/ 

διαβάζω τα υλικά που έχουν τα 

προϊόντα που χρησιμοποιώ 

4. 4. οι κλήσεις δε διαρκούν 

πολύ στο κινητό/ όταν 

μιλάω στο κινητό μιλάω 

για αρκετή ώρα 

 

4. Χρησιμοποιώ αντηλιακό πολύ 

συχνά/ δε χρησιμοποιώ αντηλιακό 

πολύ συχνά 

5. 5. δε μιλάω στο ασανσέρ ή 

στο αυτοκίνητο με κινητό/ 

χρησιμοποιώ το κινητό 

στο ασανσερ και στο 

αυτοκίνητο 

 

5. Χρησιμοποιώ καλλυντικά πολύ 

συχνά/ δε χρησιμοποιώ 

καλλυντικά πολύ συχνά 

6. 6. δε χρησιμοποιώ συχνά 

handsfree για να μιλάω/ 

χρησιμοποιώ συχνά 

handsfreeγια να μιλάω 

6. Χρησιμοποιώ μεγάλες ποσότητες 

από αντηλιακό και καλλυντικά/ δε 

χρησιμοποιώ μεγάλες ποσότητες 

από αντηλιακό και καλλυντικά 
Πίνακας 2: οι κάρτες που δόθηκαν στους φοιτητές 

 

 

Εισαγωγικές ερωτήσεις για τα κινητά 

τηλέφωνα 

Εισαγωγικές ερωτήσεις για τη 

νανοτεχνολογία 

Τι θεωρείτε ότι μας προσφέρουν τα 

κινητά τηλέφωνα; 

Γνωρίζετε ότι κάποια από τα προιόντα 

που χρησιμοποιείτε καθημερινά μπορεί 

να έχουν νανουλικά; 

Ποιοι κίνδυνοι θεωρείτε ότι υπάρχουν 

από τα κινητά τηλέφωνα; 

Γνωρίζετε τι είναι τα νανοϋλικά και η 

νανοτεχνολογία; 

Από πού έχετε ενημερωθεί για αυτούς 

τους κινδύνους; 

Ποιοι κίνδυνοι θεωρείτε μπορεί να 

υπάρξουν από μια νέα τεχνολογία όπως η 

νανοτεχνολογία; 

Τι θεωρείτε ότι μας προσφέρουν τα 

κινητά τηλέφωνα; 

Από πού θα βρίσκατε επιπρόσθετες 

πληροφορίες; 
Πίνακας 3:  εισαγωγικές ερωτήσεις 
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Φάση 2η: 

Δόθηκαν οι επιστημονικές πληροφορίες. Οι πληροφορίες δόθηκαν σε 3 στάδια και 

έπειτα από κάθε στάδιο οι φοιτητές επαναδιαπραγματεύονταν τις αρχικές τους 

απόψεις.  

 

Κ
α

τη
γο

ρ
ία

 1
 

Γε
νι

κέ
ς 

π
λη

ρ
ο

φ
ο

ρ
ίε
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• Για να μπορέσουν τα κινητά να επικοινωνήσουν το σήμα τους χρειάζονται 

σταθμούς βάσης, οι όποιοι λαμβάνουν το σήμα του κινητού και το 

αποστέλλουν στη αντίστοιχη βάση 

• Τα κινητά έχουν χαρακτηριστεί ως πιθανώς καρκινογενή μακροπρόθεσμα, 

χωρίς ωστόσο να υπάρχει μια απόλυτη βεβαιότητα για αυτό 

• Έχουν ληφθεί μέτρα για τα επιτρεπόμενα όρια έκθεσης στην 

ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία 
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Π
η

γέ
ς 

κο
ντ

ά
 

σ
το

 
α

νθ
ρ

ώ
π

ιν
ο

 σ
ώ

μ
α

/ 
μ

α
κρ

ιά
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μ
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 • Όσο πιο μακριά είναι οι σταθμοί βάσης τόσο μειώνεται η έκθεση στην 

ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και το σήμα.  

• Οι σταθμοί βάσης στις αγροτικές περιοχές μεταδίδουν με μεγαλύτερη ισχύ 

καθώς πρέπει να καλύψουν μεγαλύτερες αποστάσεις. Έτσι η ένταση του 

ηλεκτρομαγνητικού πεδίου είναι μεγαλύτερη στις αγροτικές από ότι στις 

αστικές περιοχές. 

• Υψηλή έκθεση στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που να ξεπερνά τα όρια 

της προστασίας που συνιστώνται,  αντιμετωπίζουν όσοι δουλεύουν κοντά 

στον σταθμό βάσης, όπως για παράδειγμα το προσωπικό συντήρησης της 

βάσης. 

Κ
α

τη
γο

ρ
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 3
 

Β
ά

σ
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/ 

κι
νη
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τη
λέ

φ
ω

να
 

• Η έκθεση από τους σταθμούς βάσης συμβάλλει στην μακροπρόθεσμη έκθεση 

ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας σε όλο το σώμα 

• Η έκθεση στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία στο κεφάλι από τους χρήστες 

του κινητού είναι μεγαλύτερη σε σχέση με αυτή που δέχονται από τους 

σταθμούς βάσης σε όλο το σώμα. 

• Η ένταση και η έκθεση στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία μειώνεται με 

την απόσταση από το κινητό. 

• Το κινητό εκπέμπει σε μικρότερη ισχύ όταν βρίσκεται σε περιοχή με καλό 

σήμα.  

Πίνακας 4: οι επιστημονικές πληροφορίες για τα κινητά τηλέφωνα 
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Κ
α

τ
η

γ
ο

ρ
ία

 1
: 

 

Η νανοτεχνολογία μελετά τις δομές και τα υλικά που μπορούν να υπάρξουν σε μέγεθος από 1 

μέχρι 100 νανόμετρα.  

Τα νανουλικά είναι υλικά με μορφολογικά χαρακτηριστικά στη νανοκλίμακα ή υλικά που 

περιέχουν νανοδομές. 

Τα ερυθρά αιμοσφαίρια, τα κύτταρα του αίματος στον οργανισμό μας έχουν μέγεθος 8 

μικρόμετρα, δηλαδή 8000 νανόμετρα 

Τα νανοπροιόντα είναι προιόντα που περιέχουν νανουλικά ή παράγονται μέσω της 

νανοτεχνολογίας προκειμένου να αποκτήσουν νέες λειτουργίες και ιδιότητες. 

Κ
α

τ
η

γ
ο
ρ

ία
 2

: 
 

Στα αντηλιακά χρησιμοποιούνται νανοϋλικά τα οποία προστατεύουν από την υπεριώδη 

ακτινοβολία και δε προκαλούν επικύνδυνες δερματικές επιπτώσεις. Βασικά συστατικά είναι το 

διοξείδιο του τιτανίου και το οξείδιο του ψευδαργύρου. 

Πολλά αποσμητικά περιέχουν νανοσωματίδια αργύρου και πολλές οδοντόκρεμες 

νανοσωματίδια χρυσού καθώς έχουν βελτιωμένη αντιμικροβιακή δράση.  

Για τις συσκευασίες τροφίμων χρησιμοποιούνται νανοσωματίδια αργύρου και σε μικρότερο 

βαθμό οξείδια τιτανίου και ψευδάργυρου. Παρέχουν μια καλύτερη προστασία στο φαγητό από 

τα μικρόβια, διατηρώντας το φρέσκο για περισσότερο χρόνο.  
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Κάποια υλικά όταν βρεθούν στη νανοκλίμακα έχουν άλλες ιδιότητες σε σχέση με τις ιδιοτητες 

τους σε μεγαλύτερες κλίμακες.  

Η μείωση στο μέγεθος του σωματιδίου οδηγεί σε αύξηση της ικανότητας της ουσίας να 

απορροφηθεί.  

Τα νανοσωματίδια έχουν πολύ μεγαλύτερη αναλογία επιφάνειας και όγκου σε σχέση με 

μεγαλύτερα σωματίδια. Αυξάνει την πιθανότητα να αντιδράσουν βιολογικά με τον οργανισμό. 

  
Πίνακας 5: οι πληροφορίες για τη νανοτεχνολογία 

 

 

Φάση 3η:  

Προσεγγίζοντας τα ζητήματα αυτά από την πλευρά της ΥΕΚ τέθηκαν κάποιοι 

προβληματισμοί και ζητήματα στα οποία οι φοιτητές καλούνταν να διατυπώσουν την 

προσωπική τους άποψη. Θέλαμε να διαπιστώσουμε αν και κατά πόσο 

χρησιμοποίησαν τις επιστημονικές πληροφορίες που τους δόθηκαν για την 

υποστήριξη ή την παρουσίαση της γνώμης τους.  

Κινητά τηλέφωνα Νανοτεχνολογία 
παιχνίδι ρόλων : ερευνητής, κάτοχος Η Ελένη σκέφτεται να πάρει ένα 
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κινητής τηλεφωνίας, καταναλωτής 

Τα αποτελέσματα της έρευνας ενός 

ερευνητή έδειξαν ότι δε πρέπει να μιλάμε 

πάνω από δυο ώρες στο κινητό τηλέφωνο.   

Αν ήσασταν εσείς ο ερευνητής θα 

δημοσιεύατε τα αποτελέσματα της έρευνας 

σας; Γιατί; 

Αν ήσασταν ο κάτοχος κινητής 

τηλεφωνίας πώς θα απαντούσατε στα 

ευρήματα της έρευνας; 

Αν ήσασταν καταναλωτής θα εφαρμόζατε 

τα αποτελέσματα της έρευνας; 

 

αντηλιακό που περιέχει νανοσωματίδια, 

καθώς έχει ευαίσθητο δέρμα και αυτό 

είναι πολύ αποτελεσματικό για την 

περίπτωση της. Έσεις τι θα τη 

συμβουλεύατε να κάνει;  

 

Ο Γιώργος άκουσε στις ειδήσεις πως μια 

τηλεφωνική εταιρεία θα δώσει δωρεάν 

απεριόριστες κλήσεις στο σταθερό και στο 

κινητό, αν κάποιος επιθυμεί να 

τοποθετήσει μια τέτοια κεραία πάνω στο 

σπίτι του. Ο Γιώργος θέλει, αλλά ο Νίκος 

θεωρεί πως θα έχουν περισσότερη 

ακτινοβολία και δε θέλει να το κάνει. 

Εσείς τι θα συμβουλεύατε τον Γιώργο και 

τον Νίκο να κάνουν και γιατί; 

Ποια κατά τη γνώμη σας είναι τα μέτρα 

που θα μπορούσε να λάβει η κυβέρνηση 

απέναντι στον καταναλωτή; Πώς 

στηρίζετε την άποψη σας; 

 

Πίνακας 6: οι προβληματισμοί που τέθηκαν 

Φάση 4η:  

Η τέταρτη φάση αποτελούσε τον αναστοχασμό όλης της μαθησιακής πορείας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Ανάλυση δεδομένων: 

 



40 
 

Η ανάλυση των δεδομένων στην παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε με ποιοτικές 

μεθόδους ανάλυσης. Πιο συγκεκριμένα επιδιώκοντας να μελετήσουμε την 

εννοιολογική πορεία των φοιτητών κατά τη διάρκεια του διδακτικού πειράματος, 

εστιάσαμε στους τύπους άτυπης λογικής όπως εκείνοι παρουσιάζονται στη 

βιβλιογραφία και στο είδος των επιχειρημάτων που εκφράστηκαν. Τα δεδομένα 

κατηγοριοποιήθηκαν ως προς αυτούς τους άξονες ποιοτικά. Ποιους τύπους άτυπης 

λογικής παρουσίασαν οι φοιτητές σε κάθε σενάριο; Πώς μεταβλήθηκαν κατά τη 

διάρκεια του διδακτικού πειράματος; Παράλληλα καταμετρήθηκαν τα επιχειρήματα 

που αντιστοιχούσαν σε κάθε έναν από τους τύπους λογικής. 

Για την ανάλυση των δεδομένων της παρούσας έρευνας, χρησιμοποιήθηκε το 

μοντέλο ανάλυσης των (Wu, Tsai, 2007) οι οποίοι δημιούργησαν ένα ενιαίο πλαίσιο 

για τη μελέτη της ποιότητας της άτυπης λογικής. Σύμφωνα με αυτό το πλαίσιο, 

υπάρχουν τόσο ποιοτικοί όσο και ποσοτικοί δείκτες. Οι ποιοτικοί δείκτες απαρτίζουν 

τον τύπο λήψης απόφασης, που τον χωρίζουν σε διαισθητικό και βασισμένο σε 

αποδείξεις και την αλλαγή της άποψης, παραμένει η ίδια ή μεταβάλλεται.  Ο δεύτερος 

δείκτης είναι οι τύποι λογικής που χωρίζονται σε κοινωνικά προσανατολισμένα 

επιχειρήματα, σε οικονομικά προσανατολισμένα επιχειρήματα, σε οικολογικά 

προσανατολισμένα επιχειρήματα και σε επιστημονικά προσανατολισμένα 

επιχειρήματα. Ο τρίτος δείκτης του μοντέλου αυτού αφορά τα επίπεδα του τύπου της 

λογικής, χρησιμοποιεί μόνο ισχυρισμούς, ισχυρισμούς με υποστήριξη, ισχυρισμούς 

με υποστήριξη και αντεπιχείρημα, ισχυρισμός με υποστήριξη αντεπιχείρημα και 

αντεπιχείρημα σε αυτό. Αυτοί είναι οι ποιοτικοί δείκτες του μοντέλου, από τους 

οποίους καταμετρώνται ποσοτικά ο αριθμός των τύπων λογικής και ο αριθμός των 

επιχειρημάτων που αντιστοιχούν σε κάθε επίπεδο. (Wu, 2007) 

Για την ανάλυση στην παρούσα έρευνα, βασιστήκαμε σε αυτό το μοντέλο αλλά 

εστιάσαμε σε επιμέρους στοιχεία. Όσον αφορά τον τύπο λήψης απόφασης που 

περιγράφεται στο μοντέλο, χρησιμοποιήσαμε τους τύπους άτυπης λογικής του Sadler, 

2004, ο οποίος στο άρθρο του, τοποθετεί την άτυπη λογική των ατόμων πάνω στα 

κοινωνικοεπιστημονικά ζητήματα, σε 3 κατηγορίες, τη λογική, τη διαισθητική και τη 

συναισθηματική. (Sadler, 2004). Οι τύποι λογικής παρέμειναν όπως είχαν, 

προστέθηκε και ένας πέμπτος τύπος, ο προσωπικός, όπου εκφραζόταν οι προσωπικές 

ανάγκες των φοιτητών. Παράλληλα, μετρήθηκε ο αριθμός των επιχειρημάτων που 

άνηκαν σε κάποιον από αυτούς τους τύπους λογικής.  

Η πρώτη κατηγοριοποίηση που έγινε με βάση τις απαντήσεις που έδωσαν οι φοιτητές 

αφορά τον τύπο άτυπης λογικής που εκφράζει ο κάθε φοιτητής μέσα από τις 

απαντήσεις που έδωσε σε κάθε στάδιο του διδακτικού πειράματος. Η ανάλυση αυτή 

δίνει τη δυνατότητα να δοθεί μια εικόνα για το πλαίσιο μέσα στο οποίο κάθε φοιτητής 

σκέφτεται, από που αφορμείται για να δώσει τις απαντήσεις του, ποια είναι η λογική 

που κυριαρχεί πίσω από τον τρόπο σκέψης του. Η κατηγοριοποίηση αυτή έγινε σε 

κάθε φάση του διδακτικού πειράματος, προκειμένου να αναδειχθεί η μεταβολή ή όχι 

της γενικότερης εννοιολογικής πορείας που ακολουθήθηκε. Στη συνέχεια έγινε η 

συσχέτιση των αποτελεσμάτων αυτών.  
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Τύποι άτυπης λογικής πάνω στα Κοινωνικοεπιστημονικά ζητήματα: 

 Κριτήρια Παραδείγματα: 

Διαισθητικός τύπος • Βασίζονται στα άμεσα τους 

συναισθήματα και 

αντιδράσεις  

• Προσωπικές αντιδράσεις σε 

πλευρές του σεναρίου  

«εμένα με προβληματίζει το 

έχω ήδη πει, ότι τα βασικά 

συστατικά του είναι το 

οξείδιο του τιτανίου και το 

διοξείδιο του ψευδαργύρου, 

όχι ότι ξέρω τι κάνουν αυτά 

απλά αυτά και μόνο δεν μου 

αρέσουν» 

 

Λογικός τύπος • Βασίζονται στη λογική 

• Δεν επηρεάζονται από 

συναισθήματα 

ξέρουμε πολύ καλά πόσο 

επιβλαβής μπορεί να 

είναι ο ήλιος και τι 

μπορεί να προκαλέσει 

Συναισθηματικός τύπος • Ενσυναίσθηση 

• Συμπόνια για το καλό των 

άλλων 

• Προσανατολίζονται σε 

κάποιον άλλο 

δε ξέρω εμένα μου φαίνονται 

λίγο ότι προκαλούν πρόβλημα 

και στον άλλο όταν τα 

χρησιμοποιείς εσύ 

 

Πίνακας 7. Κατηγοριοποίηση του τύπου άτυπης λογικής 

Η δεύτερη κατηγοριοποίηση των απαντήσεων των φοιτητών έγινε με βάση τον τύπο 

του επιχειρήματος που χρησιμοποιούσαν. Κατηγοριοποιήθηκαν οι απαντήσεις με 

βάση το περιεχόμενο των επιχειρημάτων τους. Η διαφορά με την προηγούμενη 

κατηγοριοποίηση είναι ότι παρατηρήσαμε ποιο είναι το πλαίσιο πάνω στο οποίο 

βασίζονται για να λάβουν τις αποφάσεις τους, στην προκειμένη περίπτωση μελετάμε 

τι είδους επιχειρήματα χρησιμοποιούν προκειμένου να υποστηρίξουν την άποψη τους 

και σε ποιους τομείς καθένα από αυτά αναφέρεται. 

 

 

 

 

 

 

Τύπος επιχειρημάτων πάνω στα Κοινωνικοεπιστημονικά ζητήματα 

 

 Κριτήρια Παραδείγματα 

Προσωπικό Εστιάζει σε προσωπικές «όχι το επιλέγω συνειδητά το επιλέγω, 
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ανάγκες γιατί δε θέλω όσο γίνεται πλέον στην 

καθημερινότητα μας να βάζω χημικά 

μέσα στον οργανισμό μου τα οποία δε 

χρειάζονται και είναι περιττά και εγώ 

προσωπικά επειδή έχω ένα 

περιστατικό, στον οργανισμό μου έχει 

υπάρξει και θα συνεχίσει να υπάρχει 

πολλή χημεία από τα φάρμακα και 

αυτά, δε θέλω να το επεκτείνω αυτό.» 

 

Κοινωνικό  Εστιάζει στην κοινωνία «όχι ότι δε το κάνουμε απλά δεν είναι 

πολύ καλό να παίρνουμε ρίσκα για 

τους άλλους αν δε ξέρουμε αν είναι 

καλό ή κακό κάτι , σκεφτόμαστε τους 

άλλους αλλά ούτε και για μας δεν είναι 

καλό» 

 

Επιστημονικό Εστιάζει στους 

περιορισμούς και τις 

δυνατότητες της επιστήμης 

«Καλό φαντάζομαι θα είναι μία καλή 

ιδιότητα που μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί δεν έχω κάποιο 

παράδειγμα αλλά φαντάζομαι ότι το να 

μειώνεται το μέγεθος και αυτό 

σημαίνει ότι απορροφάται πιο εύκολα 

η ουσία αυτό χρησιμοποιείται ως καλή 

ιδιότητα για να το αξιοποιήσουν 

κάπως» 

 

Οικονομικό Εστιάζει στην οικονομία «οπότε αφού ο τρόπος αυτός αποτελεί 

το 80% της παραγωγής δε μπορεί η 

παγκόσμια αγορά να πει εγώ θα 

επιλέξω το 20% που δε βάζει κάτι στα 

ζώα ή δε βάζει κάτι στα φυτά μου αλλά 

επιλέγει το 80% που το βρίσκω και 

λογικό γιατί αυτό είναι η πλειοψηφία 

αυτό είναι το περισσότερο» 

 

Οικολογικό  Εστιάζει στο περιβάλλον γιατί τα χημικά κάποιο κακό θα 

κάνουν στο περιβάλλον θεωρώ οπότε 

καλύτερα να χρησιμοποιούμε φυτικά 

προϊόντα που θα είναι καλύτερα και 

στο δέρμα μου και προς εμένα και στο 

περιβάλλον 
Πίνακας 8: κατηγοριοποίηση του τύπου επιχειρημάτων 

 

Μελετώντας τον τρόπο που εκφράζονται οι φοιτητές ανά φάση του διδακτικού 

πειράματος τόσο ως προς τον τύπο της άτυπης λογικής τους αλλά και τα 

επιχειρήματα που κυριαρχούν σε κάθε φάση, θεωρείται ουσιώδες να μελετήσουμε και 

τον τρόπο που αυτοί οι δυο άξονες συσχετίζονται και σε ποιο βαθμό. Μέσα από τη 

συσχέτιση των δυο αυτών αξόνων μπορεί να γίνει εμφανής ποια είναι η σχέση 
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ανάμεσα στα επιχειρήματα που χρησιμοποιούν και στον τύπο της άτυπης λογικής 

τους. Η συσχέτιση έγινε ως ακολούθως. Σε κάθε τύπο άτυπης λογικής με βάση την 

κατηγοριοποίηση που προαναφέρθηκε μετρήθηκε το ποσοστό από κάθε τύπο 

επιχειρημάτων που εκφράστηκε. Ερωτήματα που προκύπτουν και μπορούν να 

απαντηθούν μέσα από τη συσχέτιση αυτή είναι ποια επιχειρήματα κυριαρχούν όταν 

εκφράζεται ο λογικός τύπος άτυπης λογικής, ποια επιχειρήματα κυριαρχούν όταν 

εκφράζεται ο συναισθηματικός τύπος άτυπης λογικής και ποια από το διαισθητικό; Σε 

δεύτερο επίπεδο θα καταγραφούν οι πιθανοί λόγοι πίσω από την εμφάνιση των 

συσχετίσεων. Στον παρακάτω πίνακα καταγράφονται περιγραφικά με ποιον τρόπο 

σχετίζονται οι τύποι άτυπης λογικής και τα επιχειρήματα που εκφέρονται και μια 

περιγραφή από κάθε συσχέτιση. 

Λ
ο
γ
ικ

ό
ς 

τ
ύ

π
ο

ς 
ά

τ
υ

π
η

ς 

λ
ο
γ
ικ

ή
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Κοινωνικά επιχειρήματα Είναι συναισθηματικά ουδέτερος και αναφέρεται στην κοινωνία 

Προσωπικά επιχειρήματα Είναι συναισθηματικά ουδέτερος και αναφέρεται στις προσωπικές 

του ανάγκες  

Επιστημονικά επιχειρήματα Είναι συναισθηματικά ουδέτερος και αναφέρεται σε επιστημονικά 

στοιχεία είτε στους περιορισμούς και τις δυνατότητες της 

επιστήμης 

Οικονομικά επιχειρήματα Είναι συναισθηματικά ουδέτερος και αναφέρεται σε οικονομικούς 

παράγοντες 

Οικολογικά επιχειρήματα Είναι συναισθηματικά ουδέτερος και αναφέρεται σε οικολογικούς 

παράγοντες. 

Σ
υ
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α
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η
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α
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ύ
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ο
γ
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ή
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Κοινωνικά επιχειρήματα Εκφράζεται συναισθηματικά, και δίνει επιχειρήματα που αφορούν 

την κοινωνία 

Προσωπικά επιχειρήματα Εκφράζεται συναισθηματικά και παράλληλα δίνει επιχειρήματα 

που αφορούν τον ίδιο και τις ανάγκες του 

Επιστημονικά επιχειρήματα  Εκφράζεται συναισθηματικά και αναφέρεται στην επιστήμη, τους 

περιορισμούς και τις δυνατότητες της 

Οικονομικά επιχειρήματα Εκφράζεται συναισθηματικά και αναφέρεται σε οικονομικούς 

παράγοντες 

Οικολογικά επιχειρήματα Είναι συναισθηματικά ουδέτερος και αναφέρεται σε οικολογικούς 

παράγοντες. 

Δ
ια
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Κοινωνικά επιχειρήματα Βασίζεται στη διαίσθηση του και αναφέρεται στην κοινωνία 

Προσωπικά επιχειρήματα Βασίζεται στη διαίσθηση του και αναφέρεται στις προσωπικές του 

ανάγκες.  

Επιστημονικά επιχειρήματα Βασίζεται στη διαίσθηση του και αναφέρεται σε επιστημονικές 

πληροφορίες, έχει επίγνωση για τους περιορισμούς και τις 

δυνατότητες της επιστήμης 

Οικονομικά επιχειρήματα Βασίζεται στη διαίσθηση του και αναφέρεται σε οικονομικούς 

παράγοντες 

Οικολογικά επιχειρήματα Είναι συναισθηματικά ουδέτερος και αναφέρεται σε οικολογικούς 

παράγοντες. 
Πίνακας 9: Συσχέτιση ανάμεσα στους τύπους άτυπης λογικής και τα επιχειρήματα των φοιτητών 
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7.  Αποτελέσματα της έρευνας: 

7.1 Νανοτεχνολογία 

7.1.1 Τύπος άτυπης λογικής φοιτητών: 

 

Διάγραμμα 1 : Η άτυπη λογική των φοιτητών ανά φάση διδακτικού πειράματος στο έκθεμα για τη 

νανοτεχνολογία 

 

Αρχική φάση 

Όπως παρατηρούμε από το παραπάνω διάγραμμα, κατά την αρχική φάση οι φοιτητές 

εξέφραζαν τη γνώμη τους για τις ερωτήσεις που τους έγιναν για τη νανοτεχνολογία 

καθώς και το πλαίσιο στο οποίο στήριζαν τις αρχικές τους αποφάσεις.  Από αυτές τις 

απαντήσεις βλέπουμε ότι ο συναισθηματικός τύπος λογικής και ο λογικός τύπος 

λογικής κατέχουν ίδιο αριθμό συνολικών απαντήσεων με τις περισσότερες να 

βασίζονται στο διαισθητικό τύπο λογικής.  Κατά την αρχική φάση τους ζητήθηκε να 

δώσουν ένα λόγο πίσω από τις συνήθειες τους, η πλειοψηφία των διαισθητικών 

απαντήσεων μπορεί να εξηγηθεί καθώς οι περισσότερες απαντήσεις που δόθηκαν δεν 

στηρίζονταν σε κάποιο λόγο είτε γιατί οι φοιτητές δεν είχαν αναλογιστεί ποτέ πριν 

γιατί έχουν τη συγκεκριμένη συνήθεια είτε γιατί αποτελούσε κάτι το οποίο ήταν 

σημαντικό για αυτούς χωρίς να μπορούν να εξηγήσουν τους λόγους πίσω από αυτό, 

«το θεωρώ περιττό»,«εγώ πάλι δε πιστεύω που θα ήταν τόσο δύσκολο να τα 

καταλάβουμε, δε ξέρω γιατί έχω αυτή τη πεποίθηση αλλά δε μου φαίνεται τόσο δύσκολο 

να κατανοηθεί». 

 
1η κατηγορία πληροφοριών 
 
Μετά από τις πρώτες ερωτήσεις παρατηρούμε ότι και πάλι υπάρχει ίσος αριθμός 

ανάμεσα στο συναισθηματικό τύπο λογικής και τον λογικό τύπο λογικής. Από τις 10 

απαντήσεις μέσα από τις οποίες εκφραζόταν ο τύπος λογικής τους, ήταν ομοιόμορφα 

κατανεμημένες. Φαίνεται πως μετά από τις πρώτες πληροφορίες δεν εκφράστηκε σε 

μεγάλο βαθμό η άτυπη λογική τους, αυτό οφειλόταν κυρίως στο γεγονός ότι μετά τις 
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υπό διαπραγμάτευση πληροφορίες οι φοιτητές κλήθηκαν να συζητήσουν για το αν θα 

άλλαζαν ή όχι κάποια από τις προηγούμενες απαντήσεις τους και οι περισσότεροι 

παρέμειναν στις αρχικές τους απόψεις. Η φύση των πρώτων πληροφοριών περιείχε 

στοιχεία γενικά για τη νανοτεχνολογία και την νανοκλίμακα και ο στόχος αυτής της 

κατηγορίας πληροφοριών ήταν να εισαγάγει τους φοιτητές σε βασικά χαρακτηριστικά 

της νανοκλίμακας. Παρατηρούμε ότι ο μικρός αριθμός απαντήσεων κατανέμεται 

ομοιόμορφα και στους τρεις τύπους άτυπης λογικής, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι οι 

διαισθητικές απαντήσεις δίνουν σταδιακά θέση σε απαντήσεις βασισμένες στο 

συναίσθημα ή βασισμένες στη λογική.  «βασικά αν καταλάβαινα ότι τα υλικά που 

χρησιμοποιώ μπορεί να είναι νανοπροιόντα θα με έκανε να θέλω να ψάξω περισσότερο 

το τι συμβαίνει όταν το χρησιμοποιώ, δηλαδή τι διαφορετικό γιατί προτιμάμε πέρα της 

δομής του, πέρα της επιφάνειας αυτό το υλικό και λέμε ότι είναι πιο αποτελεσματικό 

απέναντι από κάποιο πιο συμβατικό.» 

 
2η κατηγορία πληροφοριών 
 

Μετά από την συζήτηση των επόμενων πληροφοριών με τους φοιτητές δόθηκαν 

απαντήσεις που καταδείκνυαν τον λογικό τύπο άτυπης λογικής των φοιτητών. Οι 

πληροφορίες που δόθηκαν αφορούσαν νανουλικά που υπάρχουν σε κάποια προιόντα, 

καθώς και η δράση των προιόντων με τη χρήση των νανουλικών. Παράδειγμα από το 

λογικό τύπο άτυπης λογικής είναι το ακόλουθο «αυτή θα προτιμούσαμε γιατί έχει 

μεγαλύτερη αντιμικροβιακή δράση αλλά θα ήθελα να μου πουν, θα μου πουν να μου 

έλεγαν παραπάνω λόγια και να μου πουν ότι ο χρυσός και ο άργυρος σε κλίμακα 

νανοσωματιδίου δε μπορούν να είναι επιβλαβη για τον οργανισμό.» 

 
Τελική φάση 
 
Κατά την τελική φάση, παρουσιάζονται οι τελευταίες πληροφορίες στους φοιτητές 

που αφορούν τις ιδιότητες των υλικών που βρίσκονται στη νανοκλίμακα καθώς και 

κάποιοι πιθανοί κίνδυνοι από τη χρήση τόσο μικρών σωματιδίων στα προιόντα. 

Έπειτα από τις πληροφορίες αυτές το μεγαλύτερο μέρος των απαντήσεων 

εναποτίθεται στις λογικές απαντήσεις. Αυτή η αλλαγή των απαντήσεων μπορεί να 

οφείλεται στο γεγονός ότι οι φοιτητές ερχόμενοι σε επαφή με πληροφορίες που 

σκόπευαν να τους δώσουν παραπάνω καινούρια στοιχεία για το υπό μελέτη θέμα, το 

θέμα έγινε πιο προσιτό σε αυτούς, αν και αρκετοί φοιτητές εξέφρασαν 

επιφυλακτικότητα για τα προϊόντα της νανοτεχνολογίας.  

 
Δίλημμα: 
 
Όσον αφορά τις απαντήσεις των φοιτητών στη διλημματική κατάσταση, βλέπουμε ότι 

οι περισσότεροι φοιτητές εξέφρασαν λογικού τύπου άτυπης λογικής απαντήσεις. Τα 

διλήμματα που τέθηκαν ήταν δυο. Το πρώτο αφορούσε τη γνώμη τους για μια κοπέλα 

που θέλει να χρησιμοποιήσει ένα αντηλιακό με νανοτεχνολογία και το δεύτερο 

αφορούσε τα μέτρα της κυβέρνησης. Εκφράζεται ένας λογικός τύπος άτυπης λογικής. 
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Οι περισσότεροι φοιτητές απάντησαν με βάση της επίγνωσης των θετικών και των 

αρνητικών και έκαναν αναφορά στο να απευθυνθεί σε κάποιο άτομο που γνωρίζει 

περισσότερα για το θέμα. Αυτό δείχνει ότι δεν ήθελαν να δώσουν μια απάντηση για 

κάτι το οποίο θεώρησαν ότι δε γνωρίζουν πολύ καλά και το οποίο θα μπορούσε να 

επηρεάσει κάποιον άλλο, εκφράζοντας ένα λογικό δίλημμα για το αν οι επιπτώσεις 

από την νανοτεχνολογία είναι τόσο επιβλαβείς για τον άνθρωπο σε σημείο που να 

είναι επιφυλακτικός ως προς τα προϊόντα που επιλέγει να χρησιμοποιήσει στην 

καθημερινότητα του. Στο δεύτερο δίλημμα αναφέρθηκαν στα μέτρα της κυβέρνησης 

και σε αυτό το δίλημμα, ο λογικός τύπος λογικής ήταν αυτός που υπερίσχυσε έναντι 

των άλλων 2. «ότι παίρνουμε αυτά Τα οποία ξέρουμε ότι είναι πιστοποιημένα ότι 

έχουμε κάνει εμείς τους ελέγχους και ψάχνουμε να βάλουμε στην αγορά της χώρας μας 

και επίσης στις αναγραφές των προϊόντων θα υπάρχει υποχρεωτική καταγραφή των 

υλικών θα λέει πάνω κάτω σε όταν έρχεται σε επαφή με το δέρμα ή με το τάδε υλικό θα 

έχει αυτή την αντίδραση οπότε για να ξέρεις άμεσα να ξέρει που να το χρησιμοποιήσει 

και που όχι». Έγινε αναφορά στην ανάγκη για μεγαλύτερο έλεγχο των προϊόντων που 

βγαίνουν στην αγορά καθώς και στην ανάγκη για ενημέρωση των πολιτών απέναντι 

στα αποτελέσματα ερευνών αναφορικά με προϊόντα που προωθούνται στην αγορά και 

επίγνωση πάνω στη λειτουργία και τη δράση των προϊόντων αυτών, χωρίς 

παραπληροφόρηση.  

 

7.1.2 Τύπος επιχειρημάτων/ τύπος λογικής 

 

Η δεύτερη κατηγοριοποίηση των απαντήσεων των φοιτητών έγινε με βάση τον τύπο 

του επιχειρήματος που χρησιμοποιούσαν. Κατηγοριοποιήθηκαν οι απαντήσεις με 

βάση το περιεχόμενο των επιχειρημάτων τους. Η διαφορά με την προηγούμενη 

κατηγοριοποίηση είναι ότι παρατηρήσαμε ποιο είναι το πλαίσιο πάνω στο οποίο 

βασίζονται για να λάβουν τις αποφάσεις τους, στην προκειμένη περίπτωση μελετάμε 

τι είδους επιχειρήματα χρησιμοποιούν προκειμένου να υποστηρίξουν την άποψη τους 

και σε ποιους τομείς καθένα από αυτά αναφέρεται. 

 

Ως προς το δεύτερο άξονα τα επιχειρήματα κατηγοριοποιήθηκαν σε δυο επίπεδα. Σε 

πρώτο επίπεδο μελετήθηκαν ανά φάση διδακτικού πειράματος προκειμένου να 

διαπιστωθεί τι είδους επιχειρήματα χρησιμοποιήθηκαν μετά από κάθε παρουσίαση 

πληροφοριών καθώς και στην τελική και τη διλημματική κατάσταση. Σε δεύτερο 

επίπεδο μελετήθηκε το είδος των επιχειρημάτων σε σχέση με τους φοιτητές, 

προκειμένου να αναδειχθεί ποια ήταν τα επιχειρήματα που χρησιμοποιούσε ο κάθε 

φοιτητής ξεχωριστά.  
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Διάγραμμα 2: τύπος επιχειρήματος ανά φάση διδακτικού πειράματος 
 
 
 

 

Αρχική φάση 

 

Παρατηρούμε ότι κατά την αρχική φάση του διδακτικού πειράματος οι φοιτητές 

χρησιμοποίησαν οικολογικά επιχειρήματα για να υποστηρίξουν τη θέση τους. 

Χρησιμοποιήθηκαν ακόμα και αρκετά προσωπικά, κοινωνικά και επιστημονικά 

επιχειρήματα. Ως προς τα οικολογικά επιχειρήματα, πολλοί φοιτητές αναγνώρισαν 

την περιβαλλοντική επίπτωση που μπορεί να έχουν τα χημικά προϊόντα στο 

περιβάλλον καθώς και τη διεξαγωγή πειραμάτων πάνω σε ζώα «νομίζω είναι και στον 

οργανισμό, ας πούμε εγώ χρησιμοποιώ τα πλάνετ που υποτίθεται είναι πιο καλά για το 

περιβάλλον» «Χρησιμοποιώ συχνά και αυτά που φτιάχνω εγώ και του εμπορίου και 

λοιπά προσπαθώ να μην έχουν γίνει δοκιμές και πειράματα σε ζώα τουλάχιστον».Για 

να υποστηρίξουν τις αρχικές τους απόψεις το περιβάλλον και η προστασία του 

φαίνεται ότι κατείχε σημαντικό ρόλο στην αρχή της συζήτησης. Τα προσωπικά 

επιχειρήματα, αφορούσαν τους ίδιους τους φοιτητές , έδιναν λόγους που βασίζονταν 

σε κάποιο προσωπικό γεγονός που τους συνέβη είτε έκαναν αναφορά σε κάποια από 

τις ανάγκες τους που ήθελαν να καλύψουν. Τα κοινωνικά επιχειρήματα αφορούσαν 

το κοινωνικό σύνολο, απευθύνονταν στον τρόπο που λειτουργεί η κοινωνία όπως για 

παράδειγμα: «γενικά για κάτι καινούργιο φαντάζομαι όλοι, αν πάρουμε κάτι που δε 

χρησιμοποιούμε ήδη, θα τις διαβάσουμε».Κατά τα επιστημονικά επιχειρήματα που 

χρησιμοποιήθηκαν σε αυτή τη φάση του διδακτικού πειράματος ένα ενδεικτικό 

παράδειγμα είναι το ακόλουθο: «γιατί ξέρουμε πολύ καλά πόσο επιβλαβής μπορεί να 

είναι ο ήλιος και τι μπορεί να προκαλέσει και θα έπρεπε λογικά εφόσον το ξέρουμε να 

κάνουμε κάτι ως προς την προστασία μας, κάτι που δε κάνουμε γι αυτό λέω 

δυστυχώς».Παρατηρούμε λοιπόν πως στα αρχικά επιχειρήματα των φοιτητών 

επικρατεί η σημασία της προστασίας του περιβάλλοντος και των οικολογικών δομών 

έναντι προσωπικών, κοινωνικών και επιστημονικών επιχειρημάτων.   
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1η κατηγορία πληροφοριών 

 

Μετά την παρουσίαση της 1ης κατηγορίας των πληροφοριών, τα επιχειρήματα που 

χρησιμοποιούνται είναι κυρίως επιστημονικά αλλά και κοινωνικά. Παρατηρούμε πως 

οι φοιτητές σε αυτή τη φάση του διδακτικού πειράματος, έκαναν αναφορές στους 

περιορισμούς και τις δυνατότητες της επιστήμης αλλά και στο πως το κοινωνικό 

σύνολο έρχεται αντιμέτωπο με τις καινοτομίες της επιστήμης όπως η νανοτεχνολογία. 

Σε αυτή τη φάση, οι πληροφορίες που δόθηκαν αφορούσαν την πρώτη γνωριμία με τη 

κλίμακα νάνο, στοιχεία για το μέγεθος των σωματιδίων και τη νανοτεχνολογία. 

Εισάγοντας τους τις βασικές ιδέες της νανοτεχνολογίας και δίνοντας τους στοιχεία 

αναφορικά με αυτή παρατηρούμε πως οι φοιτητές χρησιμοποιούν κυρίως 

επιστημονικά επιχειρήματα και κοινωνικά, το οποίο θα μπορούσε να οφείλεται στην 

αρχική επαφή των φοιτητών με το επιστημονικό περιεχόμενο για το θέμα της 

νανοτεχνολογίας, ενώ αξίζει να αναφερθεί ότι οι περισσότεροι φοιτητές δήλωσαν ότι 

δε γνώριζαν για τη νανοτεχνολογία, πριν από τη διαπραγμάτευση των πληροφοριών. 

 

2η κατηγορία πληροφοριών  

 

Μετά από τη δεύτερη κατηγορία πληροφοριών τα επιχειρήματα έχουν επιστημονικό 

περιεχόμενο. Παρατηρούμε ωστόσο ότι τα ποσοστά πέφτουν σε σχέση με την 1η 

κατηγορία, οι φοιτητές σε αυτή τη φάση παίρνουν πληροφορίες για τα νανοσωματίδια 

που περιέχονται σε κάποια προϊόντα και τις λειτουργίες τους, συνεπώς σε αυτή τη 

φάση εκτός από επιστημονικά επιχειρήματα δίδονται και προσωπικά και κοινωνικά 

επιχειρήματα, ωστόσο φαίνεται ότι μετά τη συζήτηση και της δεύτερης κατηγορίας 

των πληροφοριών τα επιστημονικού τύπου επιχειρήματα γίνονται περισσότερο 

διακριτά σε σχέση με τα υπόλοιπα, ενώ τα οικολογικά από εκεί που στην αρχική 

φάση ήταν πρωτεύοντα, τώρα μετά τη δεύτερη παρουσίαση των πληροφοριών δίνουν 

τη θέση τους στα επιστημονικά.  

 

Τελική φάση  

 

Κατά την τελική φάση, κυρίαρχα είναι τα προσωπικά επιχειρήματα, με τους φοιτητές 

να κάνουν λόγο για την ικανοποίηση των αναγκών τους. Επίσης, σημαντικό βαθμό 

είχαν και τα κοινωνικά επιχειρήματα, όπου αναφέρθηκαν στον τρόπο που σκέφτεται 

η κοινωνία απέναντι σε κάποια θέματα, όπως για παράδειγμα, είναι μια τεχνολογική 

καινοτομία, η νανοτεχνολογία. Και εδώ η παρουσία των επιστημονικών 

επιχειρημάτων είναι σημαντική, με τους φοιτητές να στηρίζουν τα επιχειρήματα τους 

βασισμένοι στους περιορισμούς και τις δυνατότητες που προσφέρει η επιστήμη.  

 

Δίλημμα 

 

Κατά τη διλημματική κατάσταση που συνεπάγεται αλλαγή πλαισίου, παρατηρούμε 

πως η πλειονότητα των επιχειρημάτων βρίσκεται στα κοινωνικά και τα επιστημονικά. 

Παρατηρούμε πως όταν οι φοιτητές ερωτούνται για κάποιον άλλο και όχι για τον 
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εαυτό τους στηρίζουν τα επιχειρήματα τους σε διαφορετικούς λόγους, μέσα από τη 

μετάβαση στο κοινωνικό πλαίσιο οι φοιτητές απαντούν κάνοντας αναφορά στην 

κοινωνία σε σύγκριση με τις άλλες διαστάσεις των επιχειρημάτων που παρουσιάζουν. 

Γίνεται εμφανής η διαπίστωση της επιρροής απέναντι στο κοινωνικό σύνολο. Για 

παράδειγμα, τα προσωπικά επιχειρήματα λιγοστεύουν όσο και τα οικολογικά, που 

κατά την αρχική φάση είχαν την πλειονότητα. Παράδειγμα, από τα κοινωνικά 

επιχειρήματα είναι το ακόλουθο:«νομίζω θα το χρησιμοποιούσα επείδη δεν είμαι 

σίγουρη, αν έβλεπα…, βασικά θα με ενδιέφερε να δω το ποσοστό από όσους το 

χρησιμοποιούν»,«σίγουρα από τη στιγμή που είναι μέσα στην καθημερινή μας ζωή 

μας επηρεάζει και σίγουρα είναι σημαντικό να ξέρουμε τι συμβαίνει μέχρι εκεί που 

μπορούμε να καταλάβουμε είναι σημαντικό γιατί δεν έχουμε όλοι τις ίδιες απόψεις, 

δηλαδή αυτό που εγώ θεωρώ ναι οκ να το δοκιμάσουμε και να δούμε...ναι πιστεύω 

ότι είναι πολύ σημαντικό, είναι πολύ σημαντικό και δε το προωθούμε όσο θα 

έπρεπε».Διαπιστώνουμε ότι κατά τα κοινωνικά επιχειρήματα γίνεται φανερό ότι 

διαμορφώνουν άποψη βασιζόμενοι στις απόψεις του κοινωνικού συνόλου.  

 

 

 

Επιπρόσθετα και τα επιστημονικά επιχειρήματα εμφανίζονται στο πρώτο δίλημμα 

που τέθηκε όπου τους ζητήθηκε να δώσουν τη συμβουλή τους για το αντηλιακό που 

θα χρησιμοποιήσει η κοπέλα. Παραδείγματα των επιστημονικών επιχειρημάτων όσον 

αφορά το πρώτο δίλημμα ήταν τα ακόλουθα: «από τη στιγμή που έχεις ευαίσθητο 

δέρμα πρέπει να ξέρεις τι να χρησιμοποιείς δε μπορείς να τα χρησιμοποιείς όλα μπορεί 

να το βάλει και να μην έχει θέμα με τον ήλιο, μπορεί όντως να τη προστατεύει καλύτερα 

από τον ήλιο». Παρατηρούμε ότι το περιεχόμενο των επιστημονικών επιχειρημάτων 

που παρουσιάζονται καταδεικνύει ότι οι φοιτητές διαπιστώνουν τα όρια της 

επιστήμης, ότι κάθε καινοτομία όσο και αν προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο, έχει και 

περιορισμούς οι οποίοι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Παράλληλα, εκφράζεται η 

επιθυμία των φοιτητών να γνωρίζουν τα συστατικά, κάτι το οποίο στην αρχή 

θεωρούσαν αδιάφορο και περιττό. Η περιέργεια τους να γνωρίζουν τα συστατικά των 

προϊόντων καθώς και το πως αυτά μπορούν να επηρεάσουν τον κάθε οργανισμό.  

 

 

7.1.3 Συσχετίσεις των δυο αξόνων: 
 

Η συσχέτιση των δυο αξόνων που μελετήθηκαν έγινε αρχικά συνολικά στο διδακτικό 

πείραμα και στη συνέχεια σε επιμέρους φάσεις του, στην αρχική, στην τελική και στη 

διλημματική κατάσταση. Στον πίνακα 7 περιγράφεται η σχέση ανάμεσα στους τύπους 

λογικής και πως ο κάθε ένας από αυτούς εκφράζεται σε αντιστοιχία με το είδος των 

επιχειρημάτων των φοιτητών. 
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Διάγραμμα 3: τα επιχειρήματα που εκφράζονται ανά τύπο λογικής 

 

Παρατηρούμε ότι με τον συναισθηματικό τύπο άτυπης λογικής εκφράζονται κυρίως 

κοινωνικά επιχειρήματα και σε μικρότερο βαθμό προσωπικά, επιστημονικά και 

οικολογικά. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί καθώς τα κοινωνικά επιχειρήματα 

απευθύνονται στο ότι το άτομο αναφέρεται στο κοινωνικό σύνολο, μέσα από τον 

συναισθηματικό τύπο άτυπης λογικής του εκφράζει επιχειρήματα που αναφέρονται 

στην κοινωνία. Με το λογικό τύπο άτυπης λογικής, παρατηρούμε ότι έχουμε τόσο 

οικονομικά, όσο και κοινωνικά και επιστημονικά επιχειρήματα, με τα επιστημονικά 

επιχειρήματα να δεσπόζουν. Το αποτέλεσμα αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα 

επιστημονικά επιχειρήματα που αφορούν τους περιορισμούς και τις δυνατότητες της 

επιστήμης, γίνονται ρητά μέσα από λογικό τύπο άτυπης λογικής, όπου δε γίνεται 

αναφορά σε κανένα συναίσθημα για αυτά. Τέλος ο διαισθητικός τύπος λογικής, δίνει 

προσωπικά, κοινωνικά αλλά και επιστημονικά επιχειρήματα. Οι φοιτητές μετά τις 

άμεσες αντιδράσεις τους, μπορεί να δώσουν συνήθως ένα προσωπικό επιχείρημα, 

καθώς αφορά την καθημερινότητα τους και τις ανάγκες τους αλλά μπορούν να 

δώσουν και ένα επιστημονικό επιχείρημα, όπου εκφράζουν την αρχική τους 

αντίδραση αλλά  κατανοούν τους περιορισμούς της επιστήμης.  
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7.2 Κινητά τηλέφωνα 

 

7.2.1 Τύπος άτυπης λογικής φοιτητών: 
 

Διάγραμμα 4: τύποι της άτυπης λογικής των φοιτητών ανά φάση διδακτικού πειράματος για τα κινητά 

τηλέφωνα 

 

Αρχική φάση 

 

 Κατά την αρχική φάση του διδακτικού πειράματος για τα κινητά τηλέφωνα ζητήθηκε 

από τους φοιτητές να επιλέξουν ανάμεσα σε δυο διαφορετικές πλευρές αναφορικά με 

τις συνήθειες που έχουν ως προς τη χρήση του κινητού τηλεφώνου καθώς και να 

απαντήσουν σε γενικού τύπου ερωτήσεις που αφορούν τα θετικά και τα αρνητικά των 

κινητών τηλεφώνων. Οι περισσότεροι φοιτητές κατά την αρχική φάση, έδωσαν 

απαντήσεις στηριζόμενοι στο διαισθητικό τύπο άτυπης λογικής καθώς και στο 

συναισθηματικό τύπο άτυπης λογικής. Οι δύο αυτοί τύποι λογικής φαίνεται να 

δεσπόζουν καθώς οι φοιτητές απαντούσαν για τις προσωπικές τους συνήθειες, 

παρουσιάζοντας τη σχέση που έχουν με το κινητό τους. Οι περισσότεροι όταν 

ρωτήθηκαν γιατί επιλέγουν να έχουν αυτή τη συνήθεια, δε γνώριζαν την εξήγηση 

πίσω από κάθε απάντηση τους μη μπορώντας να αιτιολογήσουν επαρκώς τους 

λόγους, έγιναν ωστόσο αναφορές στη χρηστικότητα που έχει το κινητό τηλέφωνο για 

τους ίδιους στην καθημερινότητα τους. Οι απαντήσεις αυτές, που αφορούσαν τις 

προσωπικές αντιδράσεις των φοιτητών κατηγοριοποιήθηκαν στον διαισθητικό τύπο 

άτυπης λογικής. Απαντήσεις που εξέφραζαν το συναισθηματικό τύπο άτυπης λογικής, 

προέκυψαν όταν οι φοιτητές αναφέρθηκαν στα θετικά και τα αρνητικά που 

θεωρούσαν από τα κινητά τηλέφωνα, όπου εισήγαγαν θέματα όπως η κοινωνική 

αποξένωση καθώς και η απουσία της ουσιαστικής επαφής ανάμεσα σε φίλους. 
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Ακόμα, εξέφρασαν θετικά συναισθήματα ως προς το κινητό τους καθώς και 

αρνητικά, χρησιμοποιώντας λέξεις όπως καλό, καλό, βλαβερό. Ο λογικός τύπος 

άτυπης λογικής των φοιτητών κατά την πρώτη φάση εκφράστηκε κυρίως στις 

επιπτώσεις των κινητών τηλεφώνων, όπου αναφέρθηκαν στην ακτινοβολία που 

εκπέμπεται από τα κινητά τηλέφωνα.  

 

 

1η κατηγορία πληροφοριών: 

Μετά την διαπραγμάτευση της πρώτης κατηγορίας πληροφοριών, που αναφέρονταν 

σε γενικά στοιχεία αναφορικά με τον τρόπο που τα κινητά τηλέφωνα επικοινωνούν το 

σήμα τους καθώς και τον τρόπο λειτουργίας τους, παρατηρήθηκε ότι ο κυρίαρχος 

τύπος άτυπης λογικής ήταν ο διαισθητικός με τον συναισθηματικό να μειώνεται σε 

σχέση με την αρχική φάση του διδακτικού πειράματος. Οι απαντήσεις που δόθηκαν 

και κατηγοριοποιήθηκαν στο διαισθητικό τύπο άτυπης λογικής αφορούσαν την 

πληθώρα των απαντήσεων ότι ακόμα και αν παρατέθηκαν οι πληροφορίες οι φοιτητές 

απάντησαν ότι δε θα τις λάμβαναν υπόψη.  Παράλληλα, δόθηκαν απαντήσεις που 

αναφέρονταν στο λογικό τύπο άτυπης λογικής, καθώς αναφερόμενοι σε στοιχεία από 

τις πληροφορίες, όπως για παράδειγμα τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα, οι φοιτητές 

αιτιολογούσαν τις αποφάσεις τους βασισμένοι στα στοιχεία αυτά. Ενδεικτικά 

παραδείγματα αυτής της φάσης των απαντήσεων είναι τα εξής: «ναι γιατί ξέρουμε ότι 

μπορεί και να υπάρξουν κάποιες βλαβερές συνέπειες στον οργανισμό μας οπότε 

είναι καλό να προφυλασσόμαστε» 

 

 
2η κατηγορία πληροφοριών: 

Κατά τη δεύτερη κατηγορία πληροφοριών παρουσιάστηκαν στους φοιτητές 

πληροφορίες που αφορούσαν την έκθεση από τους σταθμούς βάσης. Οι απαντήσεις 

που δόθηκαν κατηγοριοποιήθηκαν κατά κύριο λόγο στον λογικό τύπο άτυπης 

λογικής, φαίνεται πως υπήρξε μια μετατόπιση ως προς τη χρήση των επιστημονικών 

πληροφοριών και όχι μόνο στον τρόπο που μέχρι σήμερα οι ίδιοι αντιλαμβάνονται το 

κινητό τους τηλέφωνο. Η παρουσία του διαισθητικού τύπου άτυπης λογικής 

μειώνεται περίπου στο μισό, ενώ ο συναισθηματικός τύπος λογικής εκφράστηκε μέσα 

από τις απαντήσεις που δόθηκαν αναφορικά με την ακτινοβολία που δέχεται το 

κοινωνικό σύνολο από τα κινητά και τους σταθμούς βάσης.  

Τελική φάση 

Στην τελική φάση, αφού δόθηκαν όλες οι παρεχόμενες πληροφορίες, οι φοιτητές 

ρωτήθηκαν για τις αλλαγές που θα ήθελαν να κάνουν στο μονοπάτι τους καθώς και 

τους προβληματισμούς που μπορεί να τους προέκυψαν κατά τη διάρκεια του 

διδακτικού πειράματος. Οι απαντήσεις κατανεμήθηκαν ως εξής, 57% εκφράστηκε ο 

λογικός τύπος άτυπης λογικής, 24% ο συναισθηματικός και 19% ο διαισθητικός. 

Παρατηρούμε πως υπήρξε μια μετάβαση από την αρχική φάση προς την τελική φάση. 

Ο συναισθηματικός και διαισθητικός τύπος άτυπης λογικής έδωσαν τη θέση τους 



53 
 

στον λογικό τύπο άτυπης λογικής. Κατά την τελική φάση, έγινε διακριτό ότι οι 

φοιτητές βάσιζαν πλέον τους λόγους πίσω από τις επιλογές τους πάνω στις 

επιστημονικές πληροφορίες που τους είχαν δοθεί. Επιπρόσθετα, έγινε εμφανές ότι 

ανεξάρτητα από την τελική τους απόφαση αναφορικά με τις συνήθειες τους γινόταν 

αναφορά στις επιστημονικές πληροφορίες που είχαν δοθεί, είτε για να υποστηρίξουν 

την απόφαση τους, είτε εκφράζοντας το ότι αναγνωρίζοντας τον τρόπο που 

λειτουργεί το κινητό τηλέφωνο επιλέγουν συνειδητά πλέον να λάβουν την απόφαση 

τους. Ο συναισθηματικός τύπος λογικής εκφράστηκε κυρίως μέσα από τους 

προβληματισμούς των φοιτητών, από τη μια πλευρά η επιθυμία τους να αλλάξουν 

κάποιες από τις συνήθειες τους από την άλλη πλευρά η δυσκολία που συναντούσαν 

στο να το κάνουν αυτό έμπρακτα.  

Δίλημμα: 

Στη φάση όπου διαπραγματευτήκαμε με τους φοιτητές τις κοινωνικές προεκτάσεις 

που σχετίζονται με τη χρήση και τη λειτουργία των κινητών τηλεφώνων, συζητήσαμε 

με τους φοιτητές τα ακόλουθα. Από τη μια πλευρά, τους ζητήθηκε να εκφράσουν την 

άποψη τους για την τοποθέτηση μιας κεραίας κινητής τηλεφωνίας πάνω από το σπίτι 

τους και να επιχειρηματολογήσουν για τους λόγους που θα επέλεγαν ή όχι να λάβουν 

τη συγκεκριμένη απόφαση. Επιπρόσθετα, ζητήθηκε από τους φοιτητές να λάβουν 

ποικίλους ρόλους όσον αφορά τα αποτελέσματα μιας έρευνας που έγινε πάνω στα 

κινητά τηλέφωνα και τα οποία αναδείκνυαν τους κινδύνους από τα κινητά τηλέφωνα 

στην υγεία μας.Σύμφωνα με τον τύπο της άτυπης λογικής που εκφράστηκε στη 

συγκεκριμένη φάση, οι περισσότερες απαντήσεις κατανεμήθηκαν στο λογικό και το 

συναισθηματικό τύπο άτυπης λογικής. Τα αποτελέσματα αυτά μπορεί να οφείλονται 

στο γεγονός ότι το πλαίσιο αναφοράς της συζήτησης είναι διαφορετικό. Κατά τη 

διάρκεια του διδακτικού πειράματος ζητήθηκε από τους φοιτητές να εκφραστούν για 

τις δικές τους συνήθειες και πρακτικές, ενώ στη διλημματική κατάσταση κλήθηκαν 

να διαπραγματευτούν προβληματισμούς αναφορικά με το κοινωνικό σύνολο, τον 

πάροχο κινητής τηλεφωνίας, τον καταναλωτή και τον ερευνητή. Έγινε εμφανής ότι 

κατά τη διαπραγμάτευση των εννοιών αυτών, ο λογικός τύπος άτυπης λογικής και ο 

συναισθηματικός αποτέλεσαν τους συνδετικούς κρίκους των απαντήσεων. Μια 

ερμηνεία που θα μπορούσε να δοθεί σε αυτό το αποτέλεσμα θα μπορούσε να είναι ότι 

όταν οι φοιτητές εκφράζονται απέναντι σε κοινωνικές προεκτάσεις του ζητήματος, 

που εντείνονται πέρα από τη σφαίρα των δικών τους πρακτικών, ο συναισθηματικός 

τύπος άτυπης λογικής, αποτελεί έναν εξίσου σημαντικό παράγοντα για τη λήψη των 

αποφάσεων τους.  

Γενικά παρατηρούμε ότι μέχρι την τελική φάση του διδακτικού πειράματος ο λογικός 

τύπος λογικής αυξάνεται διαρκώς μέχρι την τελική φάση, καθώς οι νέες πληροφορίες 

γίνονται διαθέσιμες στους φοιτητές οι φοιτητές καθώς εμπλέκονται σε μεγαλύτερο 

βαθμό με το υπό μελέτη ζήτημα το διαπραγματεύονται και δίνουν απαντήσεις που 

βασίζονται στη λογική εν αντιθέσει με το συναίσθημα ή τη διαίσθηση. 
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7.2.2 Τύποι επιχειρημάτων φοιτητών: 

Διάγραμμα 5. Οι τύποι επιχειρημάτων των φοιτητών για τα κινητά τηλέφωνα ανά φάση 

διδακτικού πειράματος 

Αρχική φάση: 

 

Κατά την αρχική φάση του διδακτικού πειράματος για τα κινητά τηλέφωνα τα 

προσωπικά επιχειρήματα είναι αυτά που δεσπόζουν, ενώ ακολουθούν τα 

επιστημονικά και τα κοινωνικά. Τα αποτελέσματα της αρχικής φάσης του διδακτικού 

πειράματος, δείχνουν ότι οι φοιτητές χρησιμοποιούν κυρίως προσωπικά επιχειρήματα 

για να στηρίξουν τη θέση τους, εκφράζοντας λόγους που το κινητό είναι σημαντικό 

για αυτούς καθώς εξυπηρετεί κάποια δική τους προσωπική ανάγκη. Παράλληλα, 

εκφράζονται και επιστημονικά επιχειρήματα σε μικρότερο ωστόσο βαθμό, καθώς οι 

φοιτητές ενώ αναφέρουν τη χρησιμότητα και τη σημασία που έχει για αυτούς το 

κινητό τους τηλέφωνο, γίνονται αναφορές και στα χαρακτηριστικά που έχουν 

ακούσει από το περιβάλλον τους και θεωρούνται αρνητικά όπως η ακτινοβολία που 

εκπέμπεται από το κινητό. Ταυτόχρονα, πολλοί φοιτητές εξέφρασαν τη γνώμη τους 

για τις συνήθειες τους σε σχέση με τη χρήση του κινητού τους τηλεφώνου όπου 

θεωρούσαν ότι δε θα έπρεπε σύμφωνα μα τους ίδιους να έχουν τη συγκεκριμένη 

συνήθεια. 

 

1η κατηγορία πληροφοριών  

Μετά από τη διαπραγμάτευση της 1ης κατηγορίας πληροφοριών παρατηρούμε ότι και 

εδώ τα προσωπικά επιχειρήματα είναι κυρίαρχα, ωστόσο σε μικρότερο ποσοστό από 

πριν ενώ τα οικονομικά και τα κοινωνικά επιχειρήματα αρχίζουν να εμφανίζονται σε 

μεγαλύτερα ποσοστά. Μια ερμηνεία των αποτελεσμάτων αυτών θα μπορούσε να 

είναι ότι έρχονται σε επαφή με τις επιστημονικές πληροφορίες και εντάσσουν κάποιες 

από αυτές στους λόγους που εκφράζουν για να υποστηρίξουν την απόφαση τους. 
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Παράλληλα, διαπιστώνοντας τον τρόπο λειτουργίας των κινητών τηλεφώνων, 

αναφέρθηκαν στον τρόπο που το κοινωνικό σύνολο χρησιμοποιεί το κινητό 

τηλέφωνο, το οποίο κατηγοριοποιήθηκε στην κατηγορία των κοινωνικών 

επιχειρημάτων. Ενδεικτικά παραδείγματα από τις απαντήσεις που δόθηκαν: «Απλά 

έχουμε μάθει ότι το κινητό έχει πάρα πολλές εφαρμογές πάρα πολλά πολλές 

δυνατότητες όλα όσα χρειαζόμαστε είναι εκεί μέσα και έτσι έχουμε μάθει να το 

χρησιμοποιούμε και έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας», «όσο πιο 

κοντά έχεις το κινητό τόσο πιο άμεση είναι η ακτινοβολία που λαμβάνεις και 

μάλλον και πιο ισχυρή» 

 

2η κατηγορία πληροφοριών 
 

Κατά τη δεύτερη κατηγορία πληροφοριών, παρατηρούμε πως τα κοινωνικά 

επιχειρήματα είναι αυτά που υπερισχύουν, ενώ τα προσωπικά και τα επιστημονικά 

βρίσκονται σε παρόμοιο ποσοστό. Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν πως οι φοιτητές 

επέλεξαν σε αυτό το στάδιο να χρησιμοποιήσουν περισσότερο κοινωνικά 

επιχειρήματα για να υποστηρίξουν την άποψη τους, που έρχεται σε αντιδιαστολή με 

το προηγούμενο στάδιο που τα προσωπικά επιχειρήματα ήταν τα κυρίαρχα. Αυτή η 

αλλαγή μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι οι πληροφορίες που 

διαπραγματευτήκαμε σε αυτή τη φάση του διδακτικού πειράματος αφορούσε την 

ακτινοβολία που δεχόμαστε από το περιβάλλον μας, από τους σταθμούς βάσης καθώς 

και για τη διαφορά ανάμεσα στους σταθμούς βάσης στις αγροτικές και μη περιοχές. 

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η παρουσία πληροφοριών που αφορούν επιπτώσεις 

στην κοινωνία συλλογικά, δίνουν δυνατότητα έκφρασης περισσότερων κοινωνικών 

επιχειρημάτων. Κατά αυτό τον τρόπο οι φοιτητές εξέφρασαν κοινωνικά επιχειρήματα 

που απευθύνονταν στην επιρροή από το κινητό και τους σταθμούς βάσης όχι μόνο για 

τους ίδιους αλλά και για το κοινωνικό σύνολο που εκτίθεται στην ακτινοβολία αυτή. 

Παράλληλα εκφράστηκε και ο ρόλος του κοινωνικού συνόλου από την άποψη της 

επιρροής. Από τη στιγμή που σύμφωνα με τους ίδιους ο περισσότερος κόσμος δε θα 

ενδιαφερθεί να ψάξει για την επίδραση από τα κινητά τηλέφωνα ενώ παράλληλα δεν 

υπάρχει κάποια αδιαμφισβήτητη απόδειξη για το τι μπορεί να προκαλέσουν στον 

ανθρώπινο οργανισμό, οπότε επέλεξαν να παραμείνουν είτε όχι σε κάποια από τις 

συνήθειες τους στηριγμένοι σε επιχειρήματα όπως τα προαναφερθέντα.  

 

Τελική φάση: 

 

Κατά την τελική φάση όπου οι φοιτητές κλήθηκαν να δώσουν τις τελικές τους 

απαντήσεις και όλες οι πληροφορίες είχαν παρουσιαστεί παρατηρούμε ότι 

εκφράζονται κυρίως με επιστημονικά και προσωπικά επιχειρήματα, με τα 

περισσότερα από τα επιχειρήματα που δίδονται να είναι τα επιστημονικά. 

Εκφράστηκαν οι τελικές αποφάσεις των φοιτητών, λαμβάνοντας υπόψη τους 

ενδεχόμενους κινδύνους από τη χρήση των κινητών τηλεφώνων, είτε στηριζόμενοι σε 

κάποια από τις πληροφορίες που είχαμε διαπραγματευτεί κατά τη διάρκεια του 

διδακτικού πειράματος, υποστήριξαν τη λήψη της τελικής τους απόφασης που 
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αφορούσε τις προσωπικές τους συνήθειες απέναντι στο κινητό τους τηλέφωνο. 

Ωστόσο, πολλοί φοιτητές παρόλο που διαπραγματευτήκαμε τις επιστημονικές 

πληροφορίες και συζητήσαμε αναφορικά με τους κινδύνους που μπορεί να 

προκύψουν από το κινητό τηλέφωνο επέλεξαν να διατηρήσουν τις αρχικές τους 

απόψεις στηριζόμενοι στους λόγους που είχαν θέσει κατά την αρχική φάση του 

διδακτικού πειράματος. Τα αποτελέσματα αυτά μπορούν να ερμηνευτούν με δυο 

τρόπους, από τη μια πλευρά, η διαπραγμάτευση των πληροφοριών επηρέασε τον 

τρόπο που απάντησαν οι φοιτητές κατά την τελική φάση. Κάποιοι άλλοι φοιτητές δε 

χρησιμοποίησαν τις επιστημονικές πληροφορίες καθώς σύμφωνα με τους ίδιους 

ακόμα και αν γνώρισαν περισσότερα αναφορικά με τη χρήση και τις πιθανές 

επιπτώσεις από το κινητό τηλέφωνο, δε θα μπορούσαν να αλλάξουν τη θέση τους 

αντιπαραβάλλοντας αυτά που τους παρέχει στην καθημερινότητα τους. Η προσωπική 

καθημερινή τους εμπειρία ήταν πιο ισχυρή από τα παρεχόμενα επιστημονικά 

δεδομένα και τη διαπραγμάτευση που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια του διδακτικού 

πειράματος. 

 

Δίλημμα: 

Κατά τη διλημματική κατάσταση που οι φοιτητές κλήθηκαν να συζητήσουν για τις 

κοινωνικές προεκτάσεις των κινητών τηλεφώνων τα αποτελέσματα των 

επιχειρημάτων τους σε αυτή τη φάση έδειξαν τα επιστημονικά και τα κοινωνικά 

επιχειρήματα να είναι κυρίαρχα. Στη συγκεκριμένη φάση του διδακτικού πειράματος, 

οι αποφάσεις που κλήθηκαν να πάρουν οι φοιτητές αλλά και ο τρόπος που κλήθηκαν 

να εκφραστούν τους τοποθετούσε από τη μια σε αποφάσεις που θα αφορούσαν 

κάποιο άλλο πρόσωπο αλλά και στην υιοθέτηση πολλαπλών ρόλων θέασης του 

συγκεκριμένου ζητήματος. Τα αποτελέσματα από τα επιχειρήματα που εκφράστηκαν 

δείχνουν πως οι φοιτητές συνειδητοποίησαν πως οι αποφάσεις που πήραν αλλά και ο 

τρόπος που εξέφραζαν κάθε φορά το ρόλο τους είχε αντίκτυπο στην κοινωνία στην 

οποία ζουν. τα αποτελέσματα αυτά είναι ενδεικτικά της ανάληψης του ρόλου τους ως 

πολίτες, όπου μια διάσταση του ρόλου αυτού είναι η επίγνωση ότι οι προσωπικές μας 

αποφάσεις μπορεί να επηρεάσουν την κοινωνία αλλά και ότι η κοινωνία επηρεάζει 

τον τρόπο που παίρνουμε τις αποφάσεις μας. Παράλληλα, η σημαντική παρουσία των 

επιστημονικών επιχειρημάτων σε αυτή τη φάση του διδακτικού πειράματος είναι 

πολύ ουσιαστική, καθώς δείχνει πως τα επιχειρήματα τους βασίζονταν είτε σε 

επιστημονικά δεδομένα είτε στην κατανόηση τους για τους περιορισμούς και τις 

δυνατότητες της επιστήμης. Μια πιθανή ερμηνεία των αποτελεσμάτων αυτών θα 

μπορούσε να είναι ότι οι φοιτητές όταν μεταφέρονται σε ένα άλλο πλαίσιο, ένα 

πλαίσιο κοινωνικό, που αφορά την κοινωνία και όχι μόνο τις δικές τους προσωπικές 

συνήθειες, λαμβάνουν υπόψη τους το καλό της κοινωνίας και των συμπολιτών τους, 

νιώθουν προσωπική ευθύνη απέναντι στο κοινωνικό σύνολο. Παράλληλα, η 

παρουσία των επιστημονικών επιχειρημάτων δείχνει ότι οι φοιτητές στο έκθεμα με τα 

κινητά τηλέφωνα, μετέφεραν τις επιστημονικές πληροφορίες στο νέο πλαίσιο που 

τέθηκε.  Ενδεικτικά παραδείγματα αυτής της φάσης είναι τα ακόλουθα: «που 

σημαίνει ότι εκεί άλλα μέτρα πρέπει να ληφθούν άλλες αποφάσεις πρέπει να 
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παρθούν ένας ολοκληρός κόσμος αποφασίζει κάποια πράγματα», «προσωπικά 

επιλέγω να μη βάλω την κεραία όσο πιο μακριά είμαι από την κεραία τότε σίγουρα 

η έκθεση μου στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία είναι πιο χαμηλή» 

7.2.3 Συσχετίσεις των δυο αξόνων για τα κινητά τηλέφωνα 

 

Έχοντας παρουσιάσει μια συνοπτική περιγραφή των πιθανών σχέσεων που μπορεί να 

εμφανιστούν, προκειμένου να διαπιστωθεί ο βαθμός αυτής της σχέσης και τα 

επιχειρήματα που υπάρχουν σε κάθε έναν από τους τύπους της άτυπης λογικής 

μελετήθηκε σε τι ποσοστό εμφανίζεται κάθε τύπος επιχειρήματος ανάλογα με το 

επίπεδο της άτυπης λογικής που παρουσιάζεται. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται 

στο ακόλουθο διάγραμμα: Στο συγκεκριμένο διάγραμμα επειδή δεν εκφράστηκαν 

οικολογικά επιχειρήματα παρατίθενται μόνο οι 4 παράγοντες. 

Διάγραμμα 6: Συσχέτιση ανάμεσα στους τύπους άτυπης λογικής και τα επιχειρήματα των 

φοιτητών για τα κινητά τηλέφωνα 

Παρατηρούμε ότι κατά το λογικό τύπο άτυπης λογικής, τα κοινωνικά επιχειρήματα 

εμφανίζονται σε ποσοστό 13%, τα επιστημονικά σε ποσοστό 63% και τα προσωπικά 

σε ποσοστό 24%. Συνεπώς παρατηρούμε ότι κατά το λογικό τύπο άτυπης λογικής για 

τα κινητά τηλέφωνα τα επιχειρήματα που εκφράζονται είναι τα επιστημονικά. Μια 

πιθανή ερμηνεία πίσω από αυτό το αποτέλεσμα θα μπορούσε να είναι ότι η αναφορά 

στις επιστημονικές πληροφορίες σε συνδυασμό με το λογικό τύπο λογικής, 

καταδεικνύει έναν επιστημονικό, ορθολογικό τύπο λογικής. Όπως προαναφέρθηκε 

στο θεωρητικό μέρος της παρούσας έρευνας απαιτείται η δημιουργία επιστημονικά 

εγγράμματων πολιτών που θα μπορούν να αξιολογούν τα διαθέσιμα δεδομένα και να 

λαμβάνουν τις αποφάσεις τους για ζητήματα που αφορούν την επιστήμη και την 

κοινωνία. Τα αποτελέσματα για τον λογικό τύπο άτυπης λογικής και τη σχέση του με 

τα επιστημονικά κυρίως επιχειρήματα δείχνει πως οι φοιτητές κατά κύριο λόγο έδιναν 

αντικειμενικά επιστημονικά επιχειρήματα παρόλο που το ζήτημα που μελετήθηκε 
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αποτελούσε για αυτούς ένα παγιωμένο ζήτημα, κοινωνικά αποδεκτό, χωρίς προτροπή 

για αλλαγή.  

 Κατά το διαισθητικό τύπο άτυπης λογικής τα προσωπικά επιχειρήματα είναι αυτά 

που κυριαρχούν έναντι των υπολοίπων. Όπως προαναφέρθηκε τα προσωπικά 

επιχειρήματα αποτελούν επιχειρήματα στα οποία οι φοιτητές εκφράζουν τις 

προσωπικές τους ανάγκες και επιθυμίες. Μέσα από το διαισθητικό τύπο άτυπης 

λογικής εκφράζονται οι άμεσες αντιδράσεις απέναντι σε ένα ερέθισμα που τους 

δίδεται από το έκθεμα. Παρατηρούμε πως κατά κύριο λόγο, η εκφορά του 

συγκεκριμένου τύπου άτυπης λογικής συμβάδιζε με τα προσωπικά επιχειρήματα, 

όπου εκφραζόταν άμεσα η άποψη τους χωρίς να γνωρίζουν απαραίτητα γιατί είχαν τη 

συγκεκριμένη άποψη αλλά την αιτιολογούσαν βασισμένοι στην κάλυψη κάποιας 

προσωπικής τους ανάγκης. Όσον αφορά τα προσωπικά επιχειρήματα φαίνεται να 

διακατέχουν σημαντικό ποσοστό και στους τρεις τύπους άτυπης λογικής, καθώς 

αποτελούσαν τα επιχειρήματα που οι φοιτητές χρησιμοποιούσαν για να υποστηρίξουν 

τη θέση τους σε μεγαλύτερο βαθμό. Ο συνδυασμός διαίσθησης και έκφρασης 

προσωπικών επιχειρημάτων μπορεί να σημαίνει πως αντιλαμβάνονται το κινητό τους 

τηλέφωνο ως μια συσκευή η οποία τους συντροφεύει σε πολλές εκφάνσεις της 

προσωπικής τους ζωής και καθημερινότητας, έτσι ζητώντας από αυτούς να 

εξηγήσουν τους λόγους πίσω από τις συνήθειες τους αναφέρονται στις πρακτικές 

τους διαισθητικά κυρίως όσον αφορά την κάλυψη των προσωπικών τους αναγκών.  

Κατά το συναισθηματικό τύπο άτυπης λογικής διακρίνουμε πως τα κυρίαρχα 

επιχειρήματα είναι τα κοινωνικά και σε δεύτερο επίπεδο τα προσωπικά. Ο 

συναισθηματικός τύπος άτυπης λογικής γίνεται ρητός όταν το άτομο εκφράζεται με 

συναισθήματα απέναντι στις ερωτήσεις και διαπραγματεύσεις που έλαβαν χώρα κατά 

τη διάρκεια του διδακτικού πειράματος. Παρατηρούμε ότι όταν εκφράζεται ο 

συγκεκριμένος τύπος άτυπης λογικής, εκφράζονται κυρίως επιχειρήματα που 

απευθύνονται στην κοινωνία. Επιχειρήματα που μπορεί να αφορούν το κοινό καλό 

αλλά και τις πρακτικές της κοινωνίας και πως αυτές επηρεάζουν το άτομο. Τα 

αποτελέσματα αυτά καταδεικνύουν τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στο κοινωνικό 

στοιχείο των ζητημάτων αυτών και το έμφυτο συναίσθημα όταν διαπραγματευόμαστε 

τα ζητήματα αυτά.  
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7.3 Συσχέτιση ανάμεσα στο διδακτικό πείραμα για τα κινητά τηλέφωνα και το 

διδακτικό πείραμα της νανοτεχνολογίας: 

7.3.1 Ως προς τον τύπο άτυπης λογικής 
 

 Νανοτεχνολογία: 

 

Κινητά τηλέφωνα: 

 

 

Όπως παρατηρούμε από τα παραπάνω διαγράμματα υπάρχουν τόσο ομοιότητες όσο 

και διαφορές ανάμεσα στον τύπο λογικής που εκφράζεται στα δυο διδακτικά 

πειράματα ανά φάση. Στο διδακτικό πείραμα για τη νανοτεχνολογία παρατηρούμε 

πως ο κυρίαρχος τύπος λογικής κατά την αρχική φάση είναι ο διαισθητικός, ενώ στο 

έκθεμα με τα κινητά τηλέφωνα ο συναισθηματικός. Το αρχικό ποσοστό του λογικού 

τύπου άτυπης λογικής είναι κοινό και για τα δυο διδακτικά πειράματα. Στη μια 

περίπτωση οι φοιτητές απαντούσαν για τη χρήση που κάνουν απέναντι σε προϊόντα 
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καλλυντικά και αντηλιακά ενώ στη δεύτερη περίπτωση τους ζητήθηκε να επιλέξουν 

για το κινητό τους τηλέφωνο. Το κινητό τους τηλέφωνο είναι μια συσκευή που 

χρησιμοποιούν διαρκώς στην καθημερινότητα τους και που τους συντροφεύει σε 

πολλές από τις καθημερινές τους πρακτικές και συνήθειες, επομένως μια πιθανή 

εξήγηση πίσω από τα αποτελέσματα αυτά θα μπορούσε να είναι η σχέση που είχαν οι 

φοιτητές με το θέμα που μελετήθηκε καθώς και η χρήση του κινητού τους τηλεφώνου 

ή η χρήση προιόντων της καθημερινότητας. Ο συναισθηματικός τύπος άτυπης 

λογικής σε αντιδιαστολή με τον διαισθητικό δεν αφορά τις άμεσες αντιδράσεις των 

φοιτητών απέναντι στο υπό μελέτη θέμα αλλά την έκφραση κάποιας 

συναισθηματικής αντίδρασης απέναντι στο ζήτημα που τους ζητήθηκε.  

 

Κατά την πρώτη κατηγορία πληροφοριών παρατηρούμε ότι τα αποτελέσματα στα δυο 

διδακτικά πειράματα είναι κοινά. Ο διαισθητικός τύπος λογικής φαίνεται να 

υπερισχύει και στα δυο διδακτικά πειράματα μετά από τη διαπραγμάτευση των 

πρώτων πληροφοριών. Παράλληλα ο κοινωνικός και επιστημονικός τύπος άτυπης 

λογικής κατανέμονται ισομερώς σε αυτή τη φάση. Τα αποτελέσματα αυτά μας 

δείχνουν ότι ανεξάρτητα από το θέμα του διδακτικού πειράματος μετά τη 

διαπραγμάτευση των αρχικών πληροφοριών οι φοιτητές απαντούν βασισμένοι στο 

διαισθητικό τύπο άτυπης λογικής, δίχως να εκφράσουν ένα λογικό τρόπο σκέψης που 

ίσως θα προσδοκούσαμε μετά από  την παρουσίαση των πληροφοριών.  

Στην επόμενη φάση του διδακτικού πειράματος παρουσιάστηκαν οι επόμενες 

πληροφορίες που διαπραγματευτήκαμε με τους φοιτητές. Εδώ τα διαγράμματα 

φαίνεται να αποκλίνουν αν και σε μικρό βαθμό. Στο διδακτικό πείραμα με θέμα τη 

νανοτεχνολογία κυρίαρχοι είναι ο λογικός και ο διαισθητικός τύπος άτυπης λογικής, 

ενώ στο διδακτικό πείραμα για τα κινητά τηλέφωνα κυρίαρχοι είναι ο λογικός και 

συναισθηματικός τύπος άτυπης λογικής. Η διαφορά ανάμεσα σε αυτά τα 

αποτελέσματα μπορεί να ερμηνευθεί ως προς το ότι οι φοιτητές έλαβαν υπόψη τους 

τις επιστημονικές πληροφορίες και τις χρησιμοποίησαν εκφράζοντας ένα πιο λογικό 

τρόπο σκέψης. Από την άλλη πλευρά η διαφοροποίηση ανάμεσα στο διαισθητικό και 

το συναισθηματικό, οφείλεται στην αλλαγή του θέματος καθώς το θέμα των κινητών 

τηλεφώνων είναι ένα θέμα με το οποίο οι φοιτητές εκφράζονται συναισθηματικά με 

πιο εύκολο και άμεσο τρόπο σε σχέση με τη νανοτεχνολογία καθώς αποτελεί ένα 

καθημερινό για αυτούς ζήτημα.  

Κατά την τελική φάση του διδακτικού πειράματος τα αποτελέσματα παρουσίαζαν και 

εδώ μικρές διακυμάνσεις. Από τη μια πλευρά ο λογικός τύπος άτυπης λογικής 

ανεβαίνει σε ποσοστιαίες μονάδες ενώ ακολουθούν ο διαισθητικός και ο 

συναισθηματικός τύπος για τη νανοτεχνολογία και τα κινητά τηλέφωνα αντίστοιχα. 

Παρατηρούμε ότι ο λογικός τύπος άτυπης λογικής γίνεται πιο εμφανής κατά τη φάση 

αυτή του διδακτικού πειράματος γεγονός που μπορεί να σημαίνει ότι οι 

επιστημονικές πληροφορίες και η διαπραγμάτευση αυτών, μετά από όλη τη 

διαδικασία οδήγησε σε έναν πιο αντικειμενικό τρόπο με τον οποίο οι φοιτητές 

εξέφραζαν τις σκέψεις τους.  
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Στη διλημματική κατάσταση των δυο διδακτικών πειραμάτων παρατηρούμε ότι στο 

διδακτικό πείραμα για τη νανοτεχνολογία οι φοιτητές εκφράζονται κυρίως με το 

λογικό τύπο και οι άλλοι δυο τύποι καταλαμβάνουν ένα πολύ μικρό ποσοστό. Στο 

διδακτικό πείραμα για τα κινητά τηλέφωνα υπερισχύει τόσο ο λογικός όσο και ο 

συναισθηματικός τύπος, στοιχεία που μπορεί να οφείλονται στην διαπραγμάτευση 

διλημμάτων και απόψεων κρίσιμων για την κοινωνία και το ρόλο τους ως πολίτες. Η 

παρουσία του συναισθηματικού τύπου λογικής δηλώνει το γεγονός ότι όσον αφορά 

την κοινωνική διάσταση ενός θέματος όπως είναι τα κινητά, έχει εξίσου σημαντικό 

ρόλο με  το λογικό τύπο άτυπης λογική 

7.3.2 Ως προς τον τύπο επιχειρημάτων: 

 

Νανοτεχνολογία 

 

 

Κινητά τηλέφωνα: 
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Ως προς τους τύπους των επιχειρημάτων που εκφράστηκαν στα δυο διδακτικά 

πειράματα, οι απαντήσει των φοιτητών κατανεμήθηκαν ποικιλοτρόπως καθ’ όλη τη 

διάρκεια των πειραμάτων. Κατά την αρχική φάση παρατηρούμε πως στο διδακτικό 

πείραμα της νανοτεχνολογίας δεσπόζουν τα οικολογικά επιχειρήματα ενώ στο 

διδακτικό πείραμα για τα κινητά τηλέφωνα τα προσωπικά. Παράλληλα μια ακόμα 

διαφορά που παρατηρείται σε αυτή τη φάση είναι ότι το ποσοστό των υπόλοιπων 

επιχειρημάτων των φοιτητών για το διδακτικό πείραμα της νανοτεχνολογίας 

κατανέμενεται σε παρόμοιες ποσοστιαίες μονάδες, το ίδιο ωστόσο δεν ισχύει και για 

το διδακτικό πείραμα των κινητών τηλεφώνων όπου η παρουσία των προσωπικών 

επιχειρημάτων είναι συντριπτική. Αυτό μπορεί να οφείλεται στην διαφορά των δυο 

θεμάτων ως προς την αμεσότητα που έχει για τη ζωή των φοιτητών, καθώς στην 

αρχική φάση κλήθηκαν να επιλέξουν ανάμεσα σε κάρτες που εξέφραζαν πιθανές 

συνήθειες και πρακτικές τους. Στο διδακτικό πείραμα για την νανοτεχολογία 

απευθύνθηκαν κυρίως σε περιβαλλοντικούς παράγοντες για να στηρίξουν τις επιλογές 

τους ενώ όταν διαπραγματευτήκαν τα κινητά τηλέφωνα στην αρχική φάση ανέφεραν 

τις προσωπικές τους ανάγκες πίσω από κάθε απόφαση τους.  

 

Κατά τη φάση της διαπραγμάτευσης της πρώτης κατηγορίας πληροφοριών 

διαπιστώνουμε ότι στο διδακτικό πείραμα της νανοτεχνολογίας ο επικρατέστερος 

τύπος επιχειρημάτων είναι ο επιστημονικός, με τον κοινωνικό τύπο να έχει ένα 

εξίσου μεγάλο ποσοστό. Έκπληξη προκαλεί το γεγονός ότι τα οικολογικά 

επιχειρήματα που κατά την αρχική φάση παρουσιάζονταν εκτενώς, σε αυτή τη φάση 

καταλαμβάνουν ένα πολύ μικρότερο ποσοστό. Όσον αφορά το διδακτικό πείραμα για 

τα κινητά τηλέφωνα τα προσωπικά επιχειρήματα είναι αυτά που επικρατούν σε αυτή 

τη φάση καθώς και τα επιστημονικά σε μικρότερο ωστόσο ποσοστό. Η 

διαφοροποίηση αυτή μπορεί να οφείλεται στο ότι οι φοιτητές στο διδακτικό πείραμα 

της νανοτεχνολογίας μέσα από τις επιστημονικές πληροφορίες που συζητήθηκαν 

προτίμησαν να τις χρησιμοποιήσουν για να εκφράσουν τις θέσεις τους ενώ στο 

διδακτικό πείραμα για τα κινητά τηλέφωνα οι επιστημονικές πληροφορίες δεν 

φαίνεται ότι επηρέασαν σημαντικά το είδος των επιχειρημάτων που εκφράστηκαν 

από τους φοιτητές. Η σχέση των φοιτητών με το κινητό τους τηλέφωνο και η ύπαρξη 

διαμορφωμένων αντιλήψεων για το κινητό τους τηλέφωνο, παρέμενε εμφανής ακόμα 

και μετά από τη διαπραγμάτευση επιστημονικών πληροφοριών. Αντιθέτως, η 

νανοτεχνολογία αποτελούσε μια καινούργια έννοια για τους φοιτητές για την οποία 

δεν είχαν δημιουργήσει παγιωμένες πεποιθήσεις. 

 

Μετά από τη διαπραγμάτευση της 2ης κατηγορίας πληροφοριών τα επιχειρήματα για 

τη νανοτεχνολογία κατανέμονται σε όλα τα είδη επιχειρημάτων με τα επιστημονικά 

να κυριαρχούν. Όσον αφορά τα κινητά τηλέφωνα κυριαρχούν περισσότερο τα 

κοινωνικά επιχειρήματα που βρίσκονται σε παρόμοιο ποσοστό με τα προσωπικά και 

τα επιστημονικά. Παρατηρούμε πως στο διδακτικό πείραμα της νανοτεχνολογίας η 

παρουσία των επιστημονικών επιχειρημάτων είναι σημαντική, γεγονός που 

καταδεικνύει ότι μετά από τη συζήτηση των πληροφοριών με τους φοιτητές το 
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επιστημονικό περιεχόμενο ήταν σύμφυτο με τον τρόπο που εξηγούσαν τις 

προσωπικές τους θέσεις. Σε σχέση με το διδακτικό πείραμα στα κινητά τηλέφωνα 

όπου παρατηρούμε ότι οι επιστημονικές πληροφορίες που δόθηκαν και 

διαπραγματεύτηκαν επικράτησαν σε μικρότερο βαθμό συγκριτικά με τα προσωπικά 

και τα κοινωνικά επιχειρήματα. Μια πιθανή εξήγηση πίσω από αυτό θα μπορούσε να 

είναι το γεγονός ότι οι φοιτητές πάνω στη νανοτεχνολογία δεν είχαν κάποια 

προσωπική κυρίως εμπειρία με τις εφαρμογές της σε αντίθεση με το κινητό που το 

χρησιμοποιούν ανελλιπώς στην καθημερινή τους ζωή.  

 

Κατά την τελική φάση παρατηρούμε πως τα προσωπικά επιχειρήματα μαζί με τα 

επιστημονικά είναι αυτά που απαρτίζουν το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρημάτων σε 

αυτή τη φάση του διδακτικού πειράματος. Τα επιστημονικά επιχειρήματα που κατά 

την αρχική φάση οι φοιτητές δεν εκφράζονταν με επιστημονικές πληροφορίες στην 

τελική φάση και στα δυο διδακτικά πειράματα εμφανίζουν μεγάλα ποσοστά, γεγονός 

που καταδεικνύει ότι μέσα από τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης των 

πληροφοριών, οι φοιτητές γνώρισαν στοιχεία για τα δυο θέματα που μελετήθηκαν της 

νανοτεχνολογίας και των κινητών τηλεφώνων και αυτά τα στοιχεία επέλεξαν να τα 

χρησιμοποιήσουν κατά τη λήψη των τελικών τους αποφάσεων. Ωστόσο και τα 

προσωπικά επιχειρήματα παρατηρούμε πως έχουν ένα σημαντικό ποσοστό, που 

επαληθευεί αυτό που αναφέρεται στη βιβλιογραφία ότι ακόμα και αν τα άτομα 

έρχονται σε διαπραγμάτευση με τις επιστημονικές πληροφορίες, μπορεί να μην τις 

λάβουν υπόψη αλλά να εμείνουν στις αρχικές τους απόψεις.  

 

Κατά τη διλημματική κατάσταση παρατηρούμε πως τα επιστημονικά επιχειρήματα 

μαζί με τα κοινωνικά αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρημάτων που 

εκφράστηκαν. Οι διλημματικές καταστάσεις που διαπραγματευτήκαμε τοποθετούσαν 

σε ένα άλλο πλαίσιο τους φοιτητές σε σχέση με το πρώτο στάδιο όπου καλούνταν να 

αναφερθούν στις προσωπικές τους συνήθειες και πρακτικές. Τα αποτελέσματα είναι 

ενδεικτικά ότι οι επιστημονικές πληροφορίες καθώς και η επίγνωση των φοιτητών 

αναφορικά με τους περιορισμούς και τις δυνατότητες της επιστήμης είναι στοιχεία 

που λήφθηκαν υπόψη κατά τα επιχειρήματα που δόθηκαν από τους φοιτητές. 

Ταυτόχρονα τα κοινωνικά επιχειρήματα δείχνουν ότι  ανεξάρτητα από το θέμα που 

μελετήθηκε απέναντι στη λήψη αποφάσεων που αφορούν το κοινωνικό σύνολο οι 

φοιτητές έθεσαν την κοινωνία και τα κοινωνικά επιχειρήματα σε μεγαλύτερο βαθμό 

από τα προσωπικά επιχειρήματα που στην τελική φάση του διδακτικού πειράματος 

είχαν πρωταρχικό ρόλο.  
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7.3.3 Ως προς τις συσχετίσεις των δυο αξόνων: 
 

Νανοτεχνολογία: 

 

 

Κινητά τηλέφωνα: 
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Όσον αφορά τις συσχετίσεις ανάμεσα στους άξονες της άτυπης λογικής και των 

επιχειρημάτων παρατηρούμε πως στο έκθεμα για τη νανοτεχνολογία κυρίαρχα είναι 

τα επιστημονικά επιχειρήματα στο λογικό τύπο άτυπης λογικής, δεύτερη θέση έχουν 

τα κοινωνικά επιχειρήματα και σε μικρότερα ποσοστά συναντάμε τα οικονομικά , τα 

οικολογικά και τα προσωπικά. Παρατηρούμε ότι ο μεγαλύτερος βαθμός συσχέτισης 

είναι με τα επιστημονικά και τα κοινωνικά επιχειρήματα. Αντίστοιχα στο έκθεμα για 

τα κινητά τηλέφωνα, κυρίαρχα κατά το λογικό τύπο άτυπης λογικής είναι τα 

επιστημονικά επιχειρήματα σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό συγκριτικά με τα άλλα. 

Επίσης, εμφανίζεται μια συσχέτιση και με τα προσωπικά επιχειρήματα και με τα 

κοινωνικά.  Παρατηρούμε πως είναι κοινό στοιχείο και στα δυο διδακτικά πειράματα 

ότι ο λογικός τύπος άτυπης λογικής συνάδει με την έκφραση των επιστημονικών 

επιχειρημάτων το οποίο μπορεί να ερμηνευτεί από την άποψη ότι τα επιστημονικά 

επιχειρήματα εμπεριέχουν το στοιχείο της λογικής περισσότερο από τους άλλους 

τύπους επιχειρημάτων αλλά και αντίστροφα η έκφραση των επιστημονικών 

επιχειρημάτων εμπεριέχει την έκφραση του λογικού τύπου άτυπης λογικής, όπου το 

άτομο δίνει τις απαντήσεις του με αντικειμενικό τρόπο και βασισμένο σε 

αντικειμενικές πληροφορίες. 

 

Κατά το διαισθητικό τύπο άτυπης λογικής παρατηρούμε στο διδακτικό πείραμα για 

τη νανοτεχνολογία ότι τα επιχειρήματα που κυριαρχούν είναι τα προσωπικά. 

Ακολουθούν τα κοινωνικά και τα επιστημονικά. Αντίστοιχα στο διδακτικό πείραμα 

για τα κινητά τηλέφωνα παρατηρούμε πως τα προσωπικά επιχειρήματα είναι αυτά 

που αντιπροσωπεύονται περισσότερο στον διαισθητικό τύπο άτυπης λογικής, 

ακολουθούν τα επιστημονικά και τα κοινωνικά. Παρατηρούμε πως και στα δυο 

διδακτικά πειράματα ο διαισθητικός τύπος άτυπης λογικής συνοδεύει κυρίως τα 

προσωπικά επιχειρήματα των φοιτητών και αντίστοιχα όταν οι φοιτητές εκφράζουν 

προσωπικά επιχειρήματα συνοδεύονται από το διαισθητικό τύπο άτυπης λογικής. 

Αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι τα προσωπικά επιχειρήματα αφορούν τους 

ίδιους τους φοιτητές και ο διαισθητικός τύπος άτυπης λογικής τις άμεσες και 

ανεξήγητες για τους ίδιους αντιδράσεις τους. Όταν λοιπόν δίνουν ένα προσωπικό 

επιχείρημα συνήθως δε μπορούν να εξηγήσουν τους λόγους πίσω από αυτό, αλλά 

δίδονται κυρίως διαισθητικά. 

 

Κατά το συναισθηματικό τύπο άτυπης λογικής στο διδακτικό πείραμα για τη 

νανοτεχνολογία, παρατηρούμε πως κυρίως εκφράζονται τα κοινωνικά επιχειρήματα, 

ακολουθούν τα προσωπικά , τα επιστημονικά, τα οικολογικά και τα οικονομικά. 

Αντίστοιχα στο διδακτικό πείραμα για τα κινητά τηλέφωνα τα κοινωνικά 

επιχειρήματα καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο ποσοστό, ακολουθούν τα προσωπικά , 

τα επιστημονικά και τέλος τα οικονομικά. Παρατηρούμε πως στο συγκεκριμένο τύπο 

άτυπης λογικής παρουσιάζονται κυρίως τα κοινωνικά επιχειρήματα. Ο 

συναισθηματικός τύπος αφορά τα συναισθήματα συμπάθειας ή αντιπάθειας καθώς 

και την ενσυναίσθηση, τα περισσότερα επιχειρήματα που εκφράζονται μέσα από 

αυτόν αφορούν την κοινωνία και το ενδιαφέρον για το κοινωνικό σύνολο. 
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Αντίστοιχα, όταν οι φοιτητές εξέφραζαν κοινωνικά επιχειρήματα αναφέρονταν σε 

αυτή δείχνοντας ενδιαφέρον για την ευημερία και το μέλλον της.  

8.  Συμπεράσματα 

 

8.1 Η άτυπη λογική και τα επιχειρήματα των φοιτητών ανά διδακτικό πείραμα 

 

Μέσα από το διδακτικό πείραμα για τη νανοτεχνολογία, φαίνεται πως οι 

επιστημονικές πληροφορίες που διαπραγματευτήκαμε με τους φοιτητές οδήγησαν σε 

ένα λογικό τρόπο αντιμετώπισης των ζητημάτων και των ερωτημάτων που τέθηκαν. 

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, οι φοιτητές τείνουν να παραμένουν στις θεωρίες και τις 

απόψεις που είχαν αρχικά, παρόλη την παρουσία των επιστημονικών 

πληροφοριών.(Jiménez‐Aleixandreetal, 2000)  Εδώ φάνηκε να οδηγούνται ως προς ένα 

πιο λογικό τρόπο σκέψης απέναντι στο ζήτημα που μελετήθηκε. Η σταδιακή τους 

εμπλοκή με το ζήτημα μέσα από τις επιστημονικές πληροφορίες για τη 

νανοτεχνολογία και τι αντιπροσωπεύει στην καθημερινότητα μας αποτέλεσε την 

εμπλοκή τους με το επιστημονικό περιεχόμενο. Στο διδακτικό πείραμα για τα κινητά 

τηλέφωνα οι φοιτητές δίνουν τις απαντήσεις τους βασισμένοι στο συναισθηματικό 

τύπο άτυπης λογικής, σταδιακά ωστόσο βλέπουμε ότι ο λογικός τύπος άτυπης 

λογικής είναι αυτός που υπερισχύει. Η διαπραγμάτευση των πληροφοριών μέσα από 

τα εκθέματα συντέλεσε στο να εμπλακούν οι φοιτητές σε μεγαλύτερο βαθμό με τις 

επιστημονικές πληροφορίες, να κάνουν ερωτήσεις αναφορικά με αυτές και να 

προσπαθήσουν να τις κατανοήσουν σε βάθος. Η επαφή των φοιτητών με τις 

επιστημονικές πληροφορίες επηρέασε τον τρόπο που έδιναν τις απαντήσεις τους ανά 

φάση διδακτικού πειράματος. Η επαφή με τις επιστημονικές πληροφορίες και ο 

τρόπος που διαπραγματεύτηκαν αυτές προκειμένου να τις κατανοήσουν ανέδειξε το 

λογικό τύπο της άτυπης λογικής. Μέσα από μια καλύτερη κατανόηση και εμπλοκή με 

τις επιστημονικές πληροφορίες μπορεί η άτυπη λογική να επηρεαστεί. Σύμφωνα με τη 

βιβλιογραφία η άτυπη λογική μπορεί είτε να βοηθήσει στην χρήση της επιστημονικής 

γνώσης είτε να αποτελέσει εμπόδιο για αυτή. Σύμφωνα με τον ίδιο η εννοιολογική 

κατανόηση του επιστημονικού περιεχομένου μπορεί να βελτιώσει την άτυπη λογική 

στα κοινωνικοεπιστημονικά ζητήματα (Sadler, 2004). 

  Στο διδακτικό πείραμα για τη νανοτεχνολογία οι τύποι των επιχειρημάτων που 

χρησιμοποιήθηκαν αρχικά ήταν προσωπικά και σταδιακά επιστημονικά, κοινωνικά 

και προσωπικά με την παρουσία των επιστημονικών να έχει το μεγαλύτερο ποσοστό 

σε κάθε μια από τις μετέπειτα φάσεις. Οι επιστημονικές πληροφορίες 

χρησιμοποιήθηκαν κατά την έκφραση της άποψης τους. Κατά το διδακτικό πείραμα 

των κινητών τηλεφώνων τα επιστημονικά επιχειρήματα σταδιακά και μέχρι την 

τελική φάση του διδακτικού πειράματος εκφράζονταν περισσότερο. Μέσα από τη 

διαπραγμάτευση των επιστημονικών πληροφοριών παρατηρήθηκε η αλλαγή από τους 

αρχικούς τύπους των επιχειρημάτων στους τελικούς. Σε αντίθεση με τα ευρήματα 
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ερευνών που δείχνουν ότι το κοινό τείνει να μη λαμβάνει υπόψη του τις 

επιστημονικές πληροφορίες (Fleming, 1986) , στη παρούσα έρευνα διακρίνεται 

σταδιακά η χρήση των επιστημονικών επιχειρημάτων για να υποστηρίξουν την 

προσωπική τους λήψη απόφασης. Τα ευρήματα της έρευνας είναι σύμφωνα με των 

Patronis, (1999)  και Tytler, (2001) όπου αναδείχθηκε πως η μετάβαση από τις 

προσωπικές εμπειρίες στην επιστημονική γνώση είναι εφικτή και οφείλεται στο 

βαθμό της εμπλοκής των ατόμων με το ζήτημα που πραγματεύονται. 

  

8.2 Η άτυπη λογική και ο τύπος των επιχειρημάτων των φοιτητών από το 

προσωπικό στο κοινωνικό πλαίσιο 

Όπως γνωρίζουμε από τη βιβλιογραφία η μεταφορά των γνώσεων των φοιτητών σε 

νέες καταστάσεις αποτελεί δύσκολο εγχείρημα. Μέσα από τα διδακτικά πειράματα 

της νανοτεχνολογίας και των κινητών τηλεφώνων φαίνεται πως οι φοιτητές 

μετέφεραν στο νέο πλαίσιο που τους τέθηκε τις πληροφορίες που είχαν 

διαπραγματευτεί στις προηγούμενες φάσεις. Ένας από τους λόγους που θα μπορούσε 

να συντρέχει για αυτό είναι η μεγαλύτερη εμπλοκή με τις επιστημονικές 

πληροφορίες.  

Παρόλο που σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, καλύτερη κατανόηση του επιστημονικού 

περιεχομένου δε συνεπάγεται απαραίτητα ότι μπορεί το περιεχόμενο αυτό να 

μεταφερθεί σε  νέα πλαίσια, ωστόσο αυτό στη παρούσα έρευνα φαίνεται πως ήταν 

εφικτό, το οποίο έρχεται σε συμφωνία με τους Patronis et al, (1999), όπου η 

κατανόηση του επιστημονικού περιεχομένου λαμβάνεται ως καθοριστική για τη λήψη 

ενήμερων αποφάσεων στα κοινωνικοεπιστημονικά ζητήματα. Ακόμα ένα σημαντικό 

στοιχείο που διακρίνεται εδώ είναι η παρουσία των κοινωνικών επιχειρημάτων και 

του συναισθηματικού τύπου άτυπης λογικής που καταδεικνύουν ότι η λήψη των 

αποφάσεων στα κοινωνικοεπιστημονικά ζητήματα συνδέεται με την ηθική λογική και 

τις αξίες των φοιτητών. (Sadler & Zeidler , 2004 ; 2005) 

8.2 Η άτυπη λογική και ο τύπος των επιχειρημάτων των φοιτητών ανάλογα με το 

θέμα 

Διαφοροποιήσεις στην επιχειρηματολογία παρατηρήθηκαν και ανάλογα με το υπό 

διαπραγμάτευση θέμα. Για τη νανοτεχνολογία, οι περισσότεροι φοιτητές εξέφρασαν 

αρχικά άγνοια καθώς δεν αποτελούσε ένα θέμα το οποίο ήταν προσιτό σε αυτούς. 

Στην αρχή του διδακτικού πειράματος παρατηρούμε ότι ο τύπος λογικής που 

επικρατεί είναι ο διαισθητικός Οι περισσότεροι φοιτητές χαρακτήρισαν δύσκολες τις 

έννοιες της νανοτεχνολογίας, πριν εμπλακούν στη διαδικασία του διδακτικού 

πειράματος και τις επιστημονικές πληροφορίες. Από τον αρχικό τύπο άτυπης λογικής 

τους που κυριαρχούσε ο διαισθητικός, σταδιακά μετέβησαν προς το λογικό τύπο 

άτυπης λογικής. Ένας λόγος αναφορικά με τα αποτελέσματα αυτά θα μπορούσε να 

είναι ότι αρχικά οι φοιτητές δεν είχαν προηγούμενες γνώσεις αναφορικά με το θέμα 

της νανοτεχνολογίας, συνεπώς υπό το πρίσμα των νέων δεδομένων, χρησιμοποίησαν 

σε μεγαλύτερο βαθμό τις πληροφορίες που διαπραγματεύτηκαν. Ως προς τον τύπο 
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των επιχειρημάτων στο διδακτικό πείραμα της νανοτεχνολογίας εκφράστηκαν αρχικά 

οικολογικά επιχειρήματα και σταδιακά έγινε μια μετάβαση προς τα επιστημονικά 

επιχειρήματα. 

Αντιθέτως για τα κινητά τηλέφωνα, ο συναισθηματικός τύπος άτυπης λογικής ήταν 

αυτός που επικρατούσε κατά την αρχική φάση. Στη συνέχεια μέσα στην πορεία του 

διδακτικού πειράματος ο λογικός τύπος άτυπης λογικής έγινε εμφανής. Αρχικά 

εκφράστηκαν προσωπικά επιχειρήματα, τα οποία σταδιακά έδωσαν τη θέση τους στα 

επιστημονικά. Διαπιστώνει κανείς πως από την αρχή των διδακτικών πειραμάτων ο 

τρόπος θέασης των θεμάτων για τους φοιτητές ήταν διαφορετικός, για τη 

νανοτεχνολογία γνώριζαν ελάχιστες πληροφορίες, ενώ αποτελούσε ένα θέμα που δεν 

είχαν αναλογιστεί στο παρελθόν. Για τα κινητά τηλέφωνα εκφράστηκαν πιο 

προσωπικά στην αρχή, αποτελούσε ένα θέμα οικείο σε αυτούς και για το οποίο 

εκφράστηκαν αρχικά συναισθηματικά με προσωπικά επιχειρήματα. Παρατηρούμε 

λοιπόν πως και το θέμα διαπραγμάτευσης μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο που 

εκφράζονται οι φοιτητές. Παρόλαυτα, ο κοινός άξονας των δυο θεμάτων, παρόλο που 

είχαν διαφορετική αφετηρία, αποτέλεσε η χρήση επιστημονικών επιχειρημάτων και 

λογικής άτυπης λογικής. Μπορούμε να συμπεράνουμε λοιπόν ότι είναι εφικτό μέσα 

από ένα διδακτικό πείραμα χρησιμοποιώντας ως μέσο τα εκθέματα και εμπλέκοντας 

τους μαθητές σε επιστημονικές πληροφορίες, να ενισχυθεί ο λογικός τύπος άτυπης 

λογικής τους αλλά και η χρήση επιστημονικών επιχειρημάτων. Oι Patronis, (1999) 

και Tytler, (2001) ανέδειξαν πως ο τρόπος που χρησιμοποιούν τις επιστημονικές 

πληροφορίες τα άτομα εξαρτάται από το βαθμό εμπλοκής τους με το υπό μελέτη 

ζήτημα καθώς χρησιμοποίησαν και οι δυο τοπικά ζητήματα που είχαν προσωπικό 

νόημα για τους μαθητές. Στη παρούσα έρευνα τα αποτελέσματα ήταν παρόμοια 

καθώς χρησιμοποιήθηκαν οι προσωπικές πρακτικές των φοιτητών, εμπλέκοντας τους 

περισσότερο με το υπό μελέτη ζήτημα, ενώ ακολούθως κλήθηκαν να πάρουν μια 

απόφαση απέναντι σε κοινωνικούς προβληματισμούς. 

8.3 Περιορισμοί της έρευνας 

Η παρούσα έρευνα υπόκειται σε κάποιους περιορισμούς. Ένας από αυτούς είναι το 

δείγμα, το οποίο μπορεί να χαρακτηριστεί ως «βολικό»  δείγμα (Cohen, Manion & 

Morrison, 2008), καθώς οι φοιτητές συμμετείχαν σε σεμινάριο που στόχευε στην 

παραγωγή εκθεμάτων πάνω σε κοινωνικοεπιστημονικά ζητήματα.  Παράλληλα, λόγω 

του μικρού αριθμού των φοιτητών που συμμετείχαν  τα συμπεράσματα δε μπορούν 

να γενικευθούν. 

8.5 Προτάσεις για μελλοντικές έρευνες 

Η έρευνα αυτή αποτέλεσε μια διερεύνηση ως προς το αν είναι εφικτό μέσα από τα 

εκθέματα οι επιστημονικές πληροφορίες να εκφραστούν αλλά και να μεταφερθούν σε 

νέα πλαίσια όπως της Υπεύθυνης έρευνας και καινοτομίας. Μελλοντικά, θα 

μπορούσε να μελετηθεί με ποιο τρόπο τα εκθέματα επηρεάζουν τον τρόπο που 

διαπραγματεύονται οι φοιτητές τα κοινωνικοεπιστημονικά ζητήματα καθώς και αν η 

συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης θα μπορούσε να γενικευτεί, μέσα από άλλες 

έρευνες. Θα μπορούσε ακόμα να μελετηθεί τι είναι αυτό που επηρέασε περισσότερο 
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τα αποτελέσματα, οι επιστημονικές πληροφορίες ή η παρουσίαση τους μέσω των 

εκθεμάτων.  
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