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Abstract
The paper explores the contribution of language in science activities. Recent Science
Curriculums demand the use of specialized content, while structuring activities in the preschool Education. However, Greek pre-school Curriculum is characterized by the weak
classification of knowledge and the lack of specific linguistic goals to support the structuring of
the educational process.
The research deals with genres in the Science Curriculum and specifically with the
sequential and causal explanation. After the collection of data, by means of video-recording
science activities in nursery classroom, a discourse analysis model was applied, in order to
reveal the way these genres unfold in the science activities. We will argue that a genre-based
approach is a tool for selecting, organizing and evaluating educational activities.
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1.Εισαγωγή
Ένας από τους σκοπούς των σύγχρονων αναλυτικών προγραµµάτων, όπως
και του ∆ΕΠΠΣ για το νηπιαγωγείο, είναι ο επιστηµονικός γραµµατισµός (Κόκκοτας,
2000:16). Στόχος του είναι η µέγιστη αξιοποίηση του δυναµικού της επιστήµης για
την αναβάθµιση της καθηµερινότητας των πολιτών αλλά και η διαµόρφωση µιας
ενεργούς κριτικής στάσης απέναντι στην επιστήµη. Ο επιστηµονικός γραµµατισµός
προϋποθέτει

αλληλεπιδραστικές σχέσεις µε το περιβάλλον και δοµείται µέσω της

επικοινωνίας ( Lemke, 1990: xi).
Μελέτες γύρω από τη γλώσσα των Φυσικών Επιστηµών (Φ.Ε.) ανέδειξαν τον
τρόπο οργάνωσής της ως ένα ιδιαίτερο σηµειωτικό σύστηµα, το οποίο ιστορικά δεν
υπήρξε µόνο µέσο για την περιγραφή της εµπειρίας αλλά ταυτόχρονα συντέλεσε
καθοριστικά στην αναδόµηση της επιστηµονικής σκέψης.
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Η γλώσσα της επιστήµης µεταβιβάζεται και ενεργοποιείται στην κοινωνία κυρίως
µέσα από τους εκπαιδευτικούς θεσµούς. Και ενώ, µέσω των

Αναλυτικών

Προγραµµάτων (Α.Π.) καθορίζονται οι γνωστικοί στόχοι και η διδακτική µεθοδολογία,
παραµένουν άρρητες, ωστόσο κρίσιµες, οι γλωσσικές στρατηγικές που απαιτούνται
για την πραγµάτωση των επικοινωνιακών στόχων. Σε αυτό το πλαίσιο, η παρούσα
εργασία στοχεύει στην ανάδειξη της σύνθετης σχέσης γλωσσικών και γνωστικών
στόχων στο πλαίσιο δραστηριοτήτων Φ. Ε. στο νηπιαγωγείο.
2. Θεωρητική προσέγγιση
2.1. Κείµενα και κειµενικά είδη
Η γλώσσα είναι ένα σύστηµα κατασκευής νοηµάτων, εποµένως µέσω κάθε
γλώσσας οργανώνεται η εµπειρία µε µοναδικό τρόπο και πραγµατώνεται µέσα από
κείµενα. Το κείµενο είναι το µέσο του λόγου, η γλωσσική διάσταση της επικοινωνίας,
και όπως ορίζεται από τον Halliday είναι: ‘η γλώσσα όταν είναι λειτουργική, δηλαδή
όταν επιτελεί ένα συγκεκριµένο έργο σε ένα συγκεκριµένο πλαίσιο και όχι οι
αποµονωµένες λέξεις ή προτάσεις. Το κείµενο, µπορεί να είναι γραπτό ή προφορικό ή
να υλοποιείται σε οποιοδήποτε άλλο µέσον έκφρασης’ (Halliday, 1989:10). Μόνο
µέσω των κειµένων η γλώσσα πραγµατώνεται ως επικοινωνία, εµπλουτίζεται από τη
ζωτική της δύναµη και αποκτά υπόσταση (Bakhtin, 2003:67). Ένα κείµενο είναι µια
σηµασιολογική µονάδα που συγκροτείται από τα νοήµατα των επιµέρους στοιχείων
της, εντάσσεται µέσα στο κοινωνικοπολιτισµικό πλαίσιο στο οποίο παράγεται και
κατανοείται και διατηρεί µε αυτό σχέσεις αµφίδροµου καθορισµού (Halliday,
1994:xvii, Λύκου, 2000:62).
Η γλώσσα πραγµατώνεται µέσα από διακριτά κειµενικά είδη (genres) - γραπτά ή
προφορικά που επιτρέπουν την επίτευξη των επικοινωνιακών στόχων των οµιλητών.
Πρόκειται για

αφηρηµένους, κοινωνικά αναγνωρίσιµους τρόπους χρήσης της

γλώσσας οι οποίοι επιτρέπουν την οργάνωση του λόγου (Hyland, 2002:114). Αν τα
κειµενικά είδη δεν υπήρχαν και δεν τα κατείχαµε, αν έπρεπε να τα οριοθετήσουµε
κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας και να δοµήσουµε κάθε εκφώνηµα για πρώτη
φορά, τότε η γλωσσική επικοινωνία θα ήταν σχεδόν αδύνατη (Bakhtin, 2003:84).
Όπως επισηµαίνει ο Bakhtin το σχέδιο λόγου κάθε οµιλητή δηλώνεται πρωταρχικά
µέσα από την επιλογή ενός κειµενικού είδους (2003:83). H αναγνώριση του ρόλου
των κειµενικών ειδών και η µελέτη τους σε ένα ευρύ φάσµα κοινωνικών
δραστηριοτήτων οδήγησε στον ορισµό του κειµενικού είδους ως σταδιακής, σκόπιµης
και στοχοθετηµένης διαδικασία (staged, goal-oriented purposeful activity), η οποία
λεκτικοποιείται µε γλωσσικά, κυρίως κείµενα και αναπαριστά, σε ένα αφαιρετικό

επίπεδο, τις γλωσσικές στρατηγικές που χρησιµοποιούνται για την πραγµάτωση
ποικίλων ειδών κοινωνικών στόχων (Martin 1984:25). Ένα κειµενικό είδος λοιπόν,
απαρτίζεται από συστατικά στάδια και, άρα η σχηµατική δοµή του συνίσταται σε µια
προβλέψιµη διαδοχή σταδίων, από τα οποία άλλα είναι υποχρεωτικά ενώ άλλα
προαιρετικά (Macken- Horarick, 2002:20). Ο ρόλος κάθε σταδίου στη συγκρότηση
ενός

κειµένου

περιγράφεται

µέσα

από

λειτουργικές

ονοµασίες

(π.χ.

προσανατολισµός, περιγραφή του θέµατος, εφαρµογές, επιχειρήµατα, αξιολόγηση
κ.α.). Η λειτουργική ονοµασία αφορά τον ιδιαίτερο ρόλο και τη συµβολή του κάθε
σταδίου στην επίτευξη του συνολικού κοινωνικού σκοπού του κειµενικού είδους
(Eggins & Slade, 1997:233).
2.2. Η γλώσσα της επιστήµης
Η γνώση της επιστήµης, έγκειται στη δυνατότητα κάποιου να κατανοεί και να
χρησιµοποιεί τη γλώσσα της επιστήµης. Επίσης, σηµαίνει την εκµάθηση της χρήσης
αυτής της εξειδικευµένης γλώσσας στο διάβασµα, το γράψιµο και την επίλυση
προβληµάτων, καθώς και στην καθοδήγηση πρακτικών εφαρµογών στο εργαστήριο
και την καθηµερινή ζωή. Τέλος, σηµαίνει την εκµάθηση της ικανότητας επικοινωνίας
στη γλώσσα της επιστήµης καθώς και την ικανότητα κάποιου να δρα ως µέλος της
κοινότητας των ανθρώπων που την εφαρµόζουν (Lemke, 1990:1). Για να
ανταποκριθεί η γλώσσα στις ανάγκες της επιστήµης υιοθέτησε και ανέπτυξε ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά τα οποία εξυπηρετούν γνωστικούς και σηµειωτικούς στόχους στους
οποίους δεν µπορεί να ανταποκριθεί η γλώσσα της καθηµερινότητας που εκφράζει
την κοινή λογική. Η καθηµερινή γνώση έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: είναι
κυρίως προφορική, τοπική, εξαρτηµένη από τα συµφραζόµενα, συναινετική και
αντιφατική µεταξύ διάφορων κειµένων (Bernstein, 1999:159). Η επιστηµονική γνώση,
σε αντίθεση µε τη γνώση της κοινής λογικής, οργανώνεται µέσα από συστήµατα
τεχνικών εννοιών και µιας τεχνικής γραµµατικής τα οποία

λειτουργούν ως

ταξινοµητικά συστήµατα που επιτρέπουν την ανάπτυξη νέων εννοιολογικών δοµών
(Halliday & Martin, 2004:34-37).
Έτσι, η γλώσσα της επιστήµης έχει αναδείξει συγκεκριµένες γραµµατικές
προτιµήσεις, περισσότερο στη γραπτή εκφορά του λόγου, αλλά και στον επίσηµο
λόγο στον οποίο συµπεριλαµβάνεται και ο λόγος των δασκάλων (Lemke, 1990:21).
Χαρακτηριστικά αυτού του επιστηµονικού λόγου, σε επίπεδο γλωσσικών δοµών,
είναι η χρήση ταξινοµιών, τεχνικών όρων, ορισµών και ονοµατοποίησης (Halliday,
2004:137-39, Martin,1992:179-83, Lemke1990:130, κ.α.). Η επιστηµονική γλώσσα
δεν αποτελεί απλώς ένα µέσο, ένα εργαλείο για τη µετάδοση της γνώσης και την

ανακάλυψη της επιστηµονικής αλήθειας. Το είδος της γλώσσας που προσεγγίζεται
και χρησιµοποιείται από τους/τις µαθητές/τριες στις Φ.Ε. διευκολύνει συγκεκριµένους
τρόπους σκέψης για τον κόσµο ενώ, ταυτόχρονα αποτρέπει ή περιθωριοποιεί άλλους
(Veel, 2000:162). Ταυτόχρονα, τα επιστηµονικά κείµενα, όπως επισηµαίνεται από
την Λέκκα, χρησιµοποιούνται ‘ως µέσα για να πειστούν οι δέκτες έτσι ώστε να
υιοθετήσουν τις απόψεις του ποµπού ή τουλάχιστον να αποδεχθούν το επιστηµονικό
του κύρος και να ενστερνιστούν τις επιστηµονικές του πεποιθήσεις’ (Λέκκα,
2001:327).
Tα τελευταία χρόνια ένα πλήθος µελετών αφορούν την αναζήτηση των
κειµενικών ειδών που αναπτύσσονται στον επιστηµονικό λόγο στην κατεύθυνση
ανάδειξης του επικοινωνιακού στόχου κάθε κειµένου (Martin, 1992, Macken-Horarik,
2002, Christie, 1997, Veel, 2000, κ.α.). Σε αυτό το πλαίσιο χρησιµοποιήθηκε κυρίως
η µεθοδολογία της Ανάλυσης Λόγου µέσω της Συστηµικής Λειτουργικής Γραµµατικής
του Halliday η οποία έχει διττό στόχο: αφενός την κατανόηση του κειµένου -όπου η
ανάλυση διευκολύνει κάποιον να δείξει πώς και γιατί το κείµενο σηµαίνει ότι
σηµαίνει- και αφετέρου την αξιολόγηση του κειµένου -όπου η γλωσσική ανάλυση
µπορεί να διευκολύνει κάποιον να κατανοήσει τους λόγους για τους οποίους ένα
κείµενο εκπληρώνει ή δεν εκπληρώνει τους στόχους του.
Η σπουδαιότητα της γλώσσας – και άλλων συµβολικών συστηµάτων όπως τα
µαθηµατικά- έγκειται στο γεγονός ότι καθιστούν τις γνώσεις και τις διαδικασίες
σκέψης διαθέσιµες για ενδοσκόπηση και αναθεώρηση. Αυτή η διαδικασία
διευκολύνεται µέσα από την ανάπτυξη και χρήση µιας µεταγλώσσας που επιτρέπει
τον έλεγχο και την αναδόµηση της γνώσης. Η µεταγλώσσα δίνει στους δασκάλους
ένα στόχο γιατί τους διευκολύνει να χαρακτηρίσουν τους µαθησιακούς στόχους µε
σηµειωτικούς όρους και µέσω αυτής της διαδικασίας να στραφούν στα νοήµατα
(Macken-Horarik, 2002:18). Από έρευνες και διδακτικές εφαρµογές σε σχολεία της
Αυστραλίας, η ανάπτυξη µιας µεταγλώσσας πάνω στα κειµενικά είδη αξιοποιήθηκε
για το σχεδιασµό, την ανάδραση και την αξιολόγηση του επιστηµονικού
γραµµατισµού (Macken- Horarick, 2002:18).
2. 3. Η διδασκαλία των Φ. Ε. στο νηπιαγωγείο
Η διερεύνηση του φυσικού κόσµου στο νηπιαγωγείο –όπως αναφέρεται στο
Α.Π.- έχει ως στόχο τα νήπια να κατανοούν, µέσω µιας ‘πειραµατικής’ προσέγγισης,
τη σηµασία της παρατήρησης, των πειραµάτων και της περιγραφής για τη µελέτη
υλικών και φαινοµένων. Η ιδιαίτερα χαλαρή ταξινόµηση που παρουσιάζει το
Αναλυτικό Πρόγραµµα του νηπιαγωγείου (Bernstein,1974:204) µεταθέτει στις/ους

νηπιαγωγούς την ευθύνη του σχεδιασµού των στόχων και την επιλογή των µεθόδων
διδασκαλίας. Ενώ αυτό το γεγονός δίνει στις/ους εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα
αυτοκαθορισµού και αυτονοµίας έναντι της υποχρεωτικής και αποκλειστικής χρήσης
ενός συγκεκριµένου εγχειριδίου διδασκαλίας2, ενίοτε αυτή η απουσία, σε συνδυασµό
µάλιστα µε την έλλειψη ουσιαστικής αξιολόγησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας,
ενέχει τον κίνδυνο της ελλιπούς επίτευξης των διδακτικών στόχων. Ταυτόχρονα,
συχνή είναι η άρνηση των νηπιαγωγών να πραγµατοποιήσουν δραστηριότητες
φυσικών επιστηµών, είτε επειδή θεωρούν ότι δεν ενδιαφέρουν τα παιδιά, είτε επειδή
πιστεύουν ότι οι ίδιοι/ες δεν κατέχουν σε ικανοποιητικό βαθµό το αντικείµενο, γεγονός
άλλωστε που τεκµαίρεται από ποικίλες έρευνες που αφορούν την ελλιπή αρχική
εκπαίδευση των νηπιαγωγών (Κολιόπουλος, 2003, ∆ηµητρίου-Χατζηνικήτα, 2003,
Ποιµενίδου-Παπαδοπούλου, υπό δηµ. κ.α.) και κατά συνέπεια την αποσπασµατική
σχέση µε το αντικείµενο των Φ.Ε.
Στο νέο Α.Π. του νηπιαγωγείου θεωρείται δεδοµένη η ικανότητα των παιδιών
να ανταποκρίνονται στις γλωσσικές ανάγκες που προκύπτουν σε όλα τα αντικείµενα
του προγράµµατος του νηπιαγωγείου. Ο Veel (2000:170) παρατηρεί ότι δεν µπορεί
κάποιος να κατανοήσει τις χρήσεις της γλώσσας σε κάθε γνωστικό αντικείµενο χωρίς
να γνωρίζει τον τρόπο µε τον οποίο οργανώνεται η γνώση σε αυτό το αντικείµενο.
Κάθε δραστηριότητα που επιλέγεται, προσεγγίζεται µέσα από ένα ειδικό τεχνικό
λεξιλόγιο και ένα κειµενικό είδος (ή συνδυασµό περισσοτέρων), γεγονός που
επιβάλλει την ύπαρξη γλωσσικών στόχων σε κάθε διδασκαλία. Ειδικότερα όσον
αφορά τη γλώσσα στις Φ.Ε., οι απαιτήσεις του Α.Π. συνδέονται αποκλειστικά µε τον
εµπλουτισµό του λεξιλογίου, ενώ δεν γίνεται καµία αναφορά στις γλωσσικές
απαιτήσεις του συγκεκριµένου γνωστικού πεδίου, παρότι σχετικές έρευνες (Martin,
1984, Newkirk, 1984)
διδαχθούν

και

να

δείχνουν ότι παιδιά προσχολικής ηλικίας µπορούν να
χρησιµοποιήσουν

µια

ποικιλία

κειµενικών

ειδών

που

χρησιµοποιούνται στις Φ.Ε. Η διερεύνηση και η επιλογή των κειµενικών ειδών που
ανταποκρίνονται στις ανάγκες των Φ.Ε. δίνει στις/ους εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα
να αναλύσουν και να ερµηνεύσουν τους µαθησιακούς στόχους και να µεθοδεύσουν
τη διδασκαλία µέσω των σταδίων υλοποίησης των διαφόρων κειµενικών ειδών.
Ιδιαίτερα δε, καθώς η διδασκαλία Φ.Ε. όπως τίθεται στο νέο ΑΠ του νηπιαγωγείου
απαιτεί ένα σχεδιασµό που πλησιάζει τις επιστηµονικές µεθόδους (Tsatsaroni,
Ravanis & Falaga, 2004:390) αλλά παράλληλα διαµορφώνεται µέσα από τη
διαδικασία της αναπλαισίωσης, όπως έχει αναλυθεί από τον Bernstein (1990:183-4).
2

Όπως προβλέπεται από τα Αναλυτικά Προγράµµατα για τις άλλες βαθµίδες της
εκπαίδευσης και για το σύνολο των γνωστικών αντικειµένων του σχολικού προγράµµατος.

2.4. ∆ιαδοχική και αιτιολογική εξήγηση
Ανάµεσα στα διάφορα κειµενικά είδη που αναπτύσσονται κατά τη
διδασκαλία/µάθηση των Φ.Ε., ιδιαίτερα σηµαντική θέση έχει η εξήγηση καθώς
αποτελεί κύριο µέσο για την προσέγγιση της γνώσης και την κατανόηση των φυσικών
φαινοµένων. Σε σχολικά εγχειρίδια και µαθητικά γραπτά στις Φ.Ε., σε διάφορες
βαθµίδες της Εκπαίδευσης, η εξήγηση µαζί µε την αναφορά έχουν βρεθεί να είναι τα
πιο αναγνωρίσιµα κειµενικά είδη (Shea, 1988, Martin 1990: 100).
Εξήγηση είναι η διαδικασία συσχέτισης των διαφόρων συντελεστών µε τα
αποτελέσµατα.

Ως

διαδικασία

συντελεί

καθοριστικά

στην

κατανόηση

των

επιστηµονικών φαινοµένων και ευρύτερα του κόσµου που µας περιβάλλει.
Ειδικότερα όσον αφορά στο νηπιαγωγείο, πρόσφατες έρευνες (Carey, 1985,
Christidou & Hatzinikita, 2005) δείχνουν ότι η εξήγηση βοηθάει τα παιδιά
προσχολικής

ηλικίας

να

αξιοποιήσουν

την

παρατήρηση

ενός

φαινοµένου

ανακαλύπτοντας τα αίτια, τα αποτελέσµατα και τις µεταξύ τους σχέσεις και -σε
αντίθεση µε τις θέσεις του Πιαζέ (1929) που υποστηρίζει ότι η ανάπτυξη της φυσικής
αιτιότητας κατακτάται

αργότερα- να παραγάγουν εξηγήσεις για διάφορα φυσικά

φαινόµενα.
Σύµφωνα µε το Veel (2000:172), η επιστηµονική εξήγηση ενός φαινοµένου
συνίσταται στη διαδικασία µε την οποία η επιστήµη δοµεί εξηγήσεις φαινοµένων
πάνω στη βάση του πειραµατισµού και της παρατήρησης. Ο Veel επισηµαίνει ότι µια
αναλυτική περιγραφή των κειµενικών ειδών επιτρέπει την ανάδειξη των κοινωνικών
σκοπών που εξυπηρετούν και συµβάλλει σε µια αποτελεσµατικότερη µελέτη τους.
Έτσι στο ευρύτερο πλαίσιο της εξήγησης, εντοπίζει έξι επιµέρους κειµενικά είδη: τη
διαδοχική εξήγηση, την αιτιολογική εξήγηση, την παραγοντική εξήγηση, τη θεωρητική
εξήγηση, την επαγωγική εξήγηση και τη διερεύνηση (Veel, 2000:171-172).
Οι περισσότερες εξηγήσεις των παιδιών γύρω από φυσικά φαινόµενα
βασίζονται σε γεγονότα που είναι παρατηρήσιµα. Παράλληλα, τα παιδιά µπορούν να
διαπραγµατευθούν, σε κάποια φαινόµενα, σχέσεις αιτίας και αποτελέσµατος που
στηρίζονται σε συντελεστές και διαδικασίες που δεν είναι παρατηρήσιµοι (Christidou
2005/2006). Αυτές οι δύο εκδοχές της εξήγησης υλοποιούνται µέσα από διαφορετικά
κειµενικά είδη και συγκεκριµένα από τη διαδοχική και την αιτιολογική εξήγηση. Οι
διαδοχικές εξηγήσεις µας εξηγούν πως συµβαίνει κάτι. Περιγράφουν παρατηρήσιµες
διαδοχές δραστηριοτήτων και περιλαµβάνουν ένα στάδιο διαπίστωσης του
φαινοµένου που ακολουθείται από µια επακόλουθη εξήγηση. Αντίθετα, η αιτιολογική
εξήγηση του φαινοµένου δεν στηρίζεται µόνο στην παρατήρηση και προϋποθέτει ένα

βαθµό οικειότητας µε το θέµα ώστε να αναπτυχθεί το σχετικό εννοιολογικό
υπόβαθρο. Η αιτιολογική εξήγηση καλείται να απαντήσει στην ερώτηση γιατί και κατά
συνέπεια απαιτείται µια εξήγηση που θα στηριχτεί στη σχέση αιτίας-αποτελέσµατος.
Υλοποιείται µέσα από το στάδιο της διαπίστωσης του φαινοµένου και µίας ή σειράς
εξηγήσεων.
Στα δύο κειµενικά είδη, της διαδοχικής και της αιτιολογικής εξήγησης, έχουν
εντοπιστεί σηµαντικές διαφορές (Veel, 2000:172)

όσον αφορά τις γλωσσικές

επιλογές στην οργάνωσή τους και συγκεκριµένα στη λεξική πυκνότητα3, την χρήση
της ονοµατοποίησης4 και στις λογικο-σηµασιολογικές σχέσεις που αναπτύσσονται
µέσα στο κείµενο.
3. Ερευνητικό µέρος
3.1. Μεθοδολογία
Η παρούσα εργασία αποτελεί τµήµα µιας ευρύτερης έρευνας για τον
εντοπισµό των κειµενικών ειδών που παράγονται κατά την διάρκεια δραστηριοτήτων
Φ.Ε. στο νηπιαγωγείο, η οποία διενεργήθηκε µέσω βιντεοσκόπησης διδασκαλιών σε
6 νηπιαγωγεία του Νοµού Μαγνησίας και του Νοµού Αττικής (Μάιος 2004 -Μάιος
2005). Στη συνέχεια, το σύνολο των βιντεοσκοπήσεων µεταγράφηκε σε ηλεκτρονικά
αρχεία και διενεργήθηκε ανάλυση λόγου µε λειτουργικό συσχετισµό -όπως αρχικά
προτάθηκε µέσω της Συστηµικής Λειτουργικής Γραµµατικής του M.A.K. Halliday και
επεκτάθηκε από τον Jim Martin και τους συνεργάτες του.
Στο άρθρο παρουσιάζεται ένα τµήµα της έρευνας που αφορά τη χρήση διαδοχικής
και αιτιολογικής εξήγησης όπως υλοποιούνται στον προφορικό λόγο νηπιαγωγού και
νηπίων κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων µε αντικείµενο τον αέρα και τις ιδιότητές
του. Στόχοι της έρευνας ήταν: να διερευνηθεί η δυνατότητα χρήσης τόσο της
διαδοχικής όσο και της αιτιολογικής εξήγησης κατά τη διδασκαλία/µάθηση του
σχετικού αντικειµένου, να εντοπιστούν οι διαφορές στην οργάνωση και τις γλωσσικές
επιλογές των δύο κειµενικών ειδών και να αναζητηθούν ταυτίσεις ή τυχόν αποκλίσεις
από τη σχετική βιβλιογραφία, η οποία αφορά τα γραπτά κειµενικά είδη και εστιάζεται
σε µεγαλύτερες ηλικιακές οµάδες.
3

Η λεξική πυκνότητα είναι µέτρο για την πυκνότητα της πληροφορίας ενός κειµένου. Η µέση
λεξική πυκνότητα ενός κειµένου ισοδυναµεί µε το λόγο του αριθµού των λεξικών στοιχείων
(ουσιαστικά, επίθετα, ρήµατα και επιρρήµατα) προς το συνολικό αριθµό λέξεων του κειµένου
(Γεωργακοπούλου & Γούτσος, 1999: 147, Halliday, 1989:64).

4

Ονοµατοποίηση είναι η γραµµατική µεταφορά ρηµάτων σε ουσιαστικά. Για την επιστήµη η
ονοµατοποίηση είναι το µονοπάτι που οδηγεί την σκέψη των παιδιών σε αφαιρέσεις και
γενικεύσεις που ξεφεύγουν από τα όρια της άµεσης εµπειρίας και οδηγούν στον επιστηµονικό
τρόπο σκέψης (Halliday, 2004:151-157).

Η διδασκαλία έγινε σε ένα κλασικό, µεικτό τµήµα νηπιαγωγείου το Νοέµβριο του
Η

2004.

νηπιαγωγός

δέχτηκε

να

συµµετέχει

στην

έρευνα

νοιώθοντας

προετοιµασµένη και σίγουρη για την οργάνωση της διδασκαλίας. Κίνητρο της
συµµετοχής της, όπως η ίδια δήλωσε, ήταν η συµβολή της στην πραγµατοποίηση
της έρευνας. Η συµµετοχή των νηπιαγωγών σε µια εθνογραφική έρευνα συχνά
αντιµετωπίζεται αρνητικά, µε πολλές επιφυλάξεις, γιατί από την σκοπιά των
νηπιαγωγών προέχει η διαφύλαξη της καλής εικόνας των ιδίων και του έργου τους.
3.2. Αποτελέσµατα
Τα κείµενα στα οποία θα αναφερθούµε είναι αποσπάσµατα από τη
διδασκαλία µε θέµα τον αέρα και τις ιδιότητές του όπου διαφαίνεται η παρουσία των
δύο κειµενικών ειδών της εξήγησης. Η διδασκαλία περιελάµβανε ένα αρχικό
εισαγωγικό µέρος που στηριζόταν στη λογοτεχνία, µια σειρά απλών πειραµάτων, ένα
παιχνίδι µε ένα λουλούδι-µύλο, ένα γλωσσικό παιχνίδι, µια εικαστική εφαρµογή,
αξιοποίηση παροιµιών σχετικών µε τον αέρα και τελικά µια ανασκόπηση που
συνέδεε τις ιδιότητες του αέρα, όπως είχαν αναλυθεί στην πορεία της διδασκαλίας, µε
την καθηµερινή ζωή.
Το παρακάτω απόσπασµα της διδασκαλίας αναφέρεται στη κινητική ενέργεια
του ανέµου και είναι το πρώτο πείραµα της διδασκαλίας. Η νηπιαγωγός έχει
τοποθετήσει µια χάρτινη βάρκα µέσα σε µια λεκάνη µε νερό. Τα παιδιά µετακινούνται
από τη γωνιά της συζήτησης γύρω από το τραπέζι πάνω στο οποίο βρίσκεται η
λεκάνη.
Κείµενο 1
Ν-

Τώρα εδώ θα προσπαθήσουµε να ανακαλύψουµε τι κάνει ο αέρας.
Είναι δυνατός τόσο όσο µας λέει το ποίηµα; Μµ;

ΠέπηΆκηςΝ-

Όχι
Κατάλαβα.
Τι κατάλαβες βρε Άκη; Για να σηκωθούµε, για ελάτε εδώ πέρα, ελάτε

εδώ

πέρα. Έβαλα εδώ κάτω, τι; Μια …
Πέπη-

Βαρκούλα.

Ν-

Μια βαρκούλα µέσα σε µια…

ΠέπηΝΟΜΝ-

Λεκάνη.
Τι έχει η λεκάνη; Η λεκάνη τι έχει µέσα;
Νερό.
Έχει νερό. Λοιπόν ένας-ένας θέλω να προσπαθήσει… ένας-ένας όµως.
φυσάτε να δούµε… Τώρα κουνιέται η βάρκα µας;

Να

ΟΜ-

Όχι

Ανδρέας- Ναι
Ν-

Ελάχιστα. Αν φυσήξουµε λίγο µε το στόµα µας, θα κάνουµε τίποτα;

Άκης-

Όχι.

Ν-

Για, για Άκη. Στέλιο. Για φύσα.

(Ο Στέλιος φυσά και η βάρκα µετακινείται)
Ν-

Χαµήλωσε το κεφάλι (στο Στέλιο). Α!! Άλλος. Πέπη;

(Η Πέπη φυσά και η βάρκα µετακινείται).
Ν-

Άλλος;

(Φυσάει ο Ανδρέας και µετακινεί την βάρκα).
Ν-

Α!! τι είναι αυτό που κουνάει τη βάρκα;

Άκης-

Ο αέρας.

Συνεχίζεται η διαδικασία µε όλα τα παιδιά.
Χρήστος- Κυρία, ο Φίλιος την πιάνει.
Άκης-

Αφήστε τη τώρα.

Ν-

Ο αέρας είναι αυτός που κούνησε τη βάρκα. Ε; Που τη µετακίνησε.

Στο παραπάνω απόσπασµα βλέπουµε ότι η διαπίστωση του φαινοµένου
γίνεται βιωµατικά χωρίς να συνοδεύεται από παραγωγή λόγου. Η διαπίστωση ότι η
βάρκα µετακινείται, στηρίζεται σε παρατηρήσιµες ακολουθίες δραστηριοτήτων και για
το λόγο αυτό θεωρείται προφανής και αδιαµφισβήτητη. Τα παιδιά καλούνται να
εξηγήσουν το φαινόµενο µε την ερώτηση : τι είναι αυτό που κουνάει τη βάρκα; Η
εξήγηση θα δοθεί αρχικά από τα νήπια και θα κατοχυρωθεί τελικά ως έγκυρος λόγος
µε την επανάληψή της από τη νηπιαγωγό: ο αέρας είναι αυτός που κούνησε τη
βάρκα. Ε; Που τη µετακίνησε.
Μια διαφορετική εξέλιξη καταγράφεται στη παρακάτω δραστηριότητα που
στόχο έχει να δείξει την συµβολή του αέρα στο φαινόµενο της καύσης.
Κείµενο 2
Ν-

Αυτό τώρα για κοιτάξτε, εγώ µέχρι να…να συνεχίσουµε µε τα άλλα που

έχουµε να

κάνουµε, εδώ, άναψα ένα κεράκι κι από πάνω θα βάλω ένα ποτήρι. Και θα δούµε
σιγά-σιγά τι θα γίνει.
Άκης-

Από πάνω θα βγάλει νερό.

Ν-

Όχι, δε βγάζει νερό. Παρακολουθήστε εσείς εκεί πέρα …

Ανδρέας- Θα σβήσει. Έσβησε.
Ν-

Έσβησε;

Ανδρέας- Ναι
Ν-

Α! τι έγινε; Γιατί έσβησε;

Φίλιος-

γιατί έπεσε νερό.

……η νηπιαγωγός δείχνει στα παιδιά ότι δεν υπάρχει νερό στο ποτήρι.
Ν-

Ξανανάβω το κεράκι. Το άναψα. Ωραία;

ΟΜ-

Ναι

Ν-

Για να δούµε. Απαλά- απαλά το ΄βαλα (το ποτήρι πάνω στο κερί). Για να δούµε τι θα

κάνει.
Χάρις-

Θα σβήσει;

Ν-

Για να δούµε. Για να δούµε.

Χάρις-

Σβήνει.

Άκης-

Αφού πάνε όλοι κοντά.

Χάρις-

Έσβησε.

Ν-

Έσβησε;

Γιώργος- Είχε αέρα.
Ν-

Είχε αέρα; Από πού είχε αέρα Γιώργο; Για πες.

Γιώργος- Έβγαλε το….
Χάρης-

Καπνό.

Γιώργος- Ατµός! Ατµός!
………η νηπιαγωγός εξηγεί στα παιδιά ότι ο ‘µικρούλης’ καπνός βγαίνει από το κερί την ώρα
που σβήνει.
Ν-

Αν είχα το κερί έτσι. Και δεν έβαζα το ποτήρι. Φίλιε! Αν είχα το κερί µου έτσι σκέτο. Θα
’σβηνε; Αν δεν το φυσούσα;

ΟΜ-

Όχι.

Γιώργος- Έσβησε.
Ν-

Έσβησε. Γιατί έσβησε; Αν το είχα χωρίς το ποτήρι, θα έκαιγε.

Άκης-

Γιατί έχει κρύο.

Ν-

Γι’ αυτό λες; Μα δεν ακουµπάει η φλόγα στο ποτήρι.( …) ∆ύσκολο είναι αυτό ,ε;

Άκης- Μµ…

Ν-

Λοιπόν. Εδώ µέσα το ποτήρι έχει αέρα. ∆εν έχει αέρα; Έχει αέρα, ε; ∆εν έχει αέρα; Τον

πήρα τώρα εγώ τον αέρα και …τσουπ το βάλαµε εδώ πέρα (σκεπάζει το κερί µε το ποτήρι). Η
φλόγα όµως που καίει απ’ το κεράκι, τον έκαψε, τον πήρε τον αέρα. Και µόλις τελείωσε ο
αέρας που υπήρχε εδώ µέσα στο ποτήρι…ωπ, έσβησε. Έσβησε η φωτίτσα.

Στο πρώτο µέρος, στο στάδιο της αναγνώρισης του φαινοµένου, τα παιδιά
συµµετέχουν στη διαδικασία µέσα από την παρατήρηση και περιγράφουν το
φαινόµενο: ‘η φλόγα σβήνει’ όταν σκεπάζουµε ένα αναµµένο κερί µε ένα ποτήρι. Στο
επόµενο στάδιο όµως η εξήγηση του φαινοµένου δεν στηρίζεται στην παρατήρηση
της διαδικασίας που επαναλήφθηκε πολλές φορές µπροστά στα µάτια των παιδιών.
Αυτή τη φορά η τάξη καλείται να απαντήσει στην ερώτηση γιατί και πρέπει να δοθεί
µια εξήγηση που θα στηριχτεί στη σχέση αιτίας-αποτελέσµατος. Στη συγκεκριµένη
περίπτωση, για την αιτιολογική εξήγηση του φαινοµένου δεν αρκεί η άµεση
παρατήρηση του φαινοµένου αλλά απαιτούνται γνώσεις σχετικές µε τους

συντελεστές της καύσης που είναι φυσικό και αναµενόµενο να µην διαθέτουν τα
νήπια.
Χαρακτηριστικό

της

δυσκολίας,

που

αναγνωρίζει

στη

διάρκεια

της

διδασκαλίας και η νηπιαγωγός δηλώνοντας: ‘∆ύσκολο είναι αυτό, ε;’, είναι ότι η
εξήγηση που αναπτύσσεται στη διδασκαλία αποκλίνει από τα πρότυπα οργάνωσης
µιας αιτιολογικής εξήγησης. Στην υπό-παρατήρηση περίπτωση, η νηπιαγωγός για να
προσεγγίσει το στόχο της υιοθετεί το λόγο της πειθούς µέσα από µια σειρά
ρητορικών ερωτήσεων στις οποίες δίνεται ιδιαίτερη έµφαση µέσα από την
επανάληψη. Έτσι, ενώ η εξήγηση αρχίζει µε τη δήλωση: ‘Εδώ µέσα το ποτήρι έχει
αέρα’ , στην προσπάθεια δηµιουργίας κοινών παραδοχών για τους συντελεστές του
φαινοµένου που εξετάζεται, ακολουθούν οι ερωτήσεις: ‘∆εν έχει αέρα; Έχει αέρα, ε;
∆εν έχει αέρα; Επιπλέον, ο λόγος αποκτά χαρακτηριστικά αφήγησης που
εντοπίζονται τόσο στο χαµηλό και υποβλητικό τόνο της φωνής, όσο και σε γλωσσικά
στοιχεία που χαρακτηρίζουν αφηγηµατικά κείµενα. Συγκεκριµένα παρατηρείται η
χρήση ηχογλώσσας µε τις λέξεις ‘τσουπ’ και ‘ωπ’ καθώς και η επιλογή του
υποκοριστικού ‘φωτίτσα’. Η τροποποίηση του κειµενικού είδους υποδηλώνει το
γνωστικό πρόβληµα που έχει προκύψει. Ενώ ένα µέρος της γλωσσικής εξέλιξης των
παιδιών συνδέεται µε τη χρήση των κειµενικών ειδών όπως έχουν αναπτυχθεί στην
επιστήµη, η νηπιαγωγός για να υπερβεί το γνωστικό εµπόδιο υιοθετεί την αφήγηση
ως τον τρόπο που νοµιµοποιείται κοινωνικά για την επικοινωνία µε παιδιά
προσχολικής ηλικίας. Μέσω αυτής της διαδικασίας, η αναγκαιότητα για ικανοποιητική
αιτιολογική εξήγηση του φαινοµένου παρακάµπτεται, ενώ ταυτόχρονα η απλοποίηση,
ως χαρακτηριστικό του παιδαγωγικού λόγου, λειτουργεί υπέρ του καθηµερινού
λόγου, του λόγου της οικογένειας και της κοινότητας, και δεν επιτρέπει την ανάδυση
του επιστηµονικού λόγου.
Τέλος, όσον αφορά στην οργάνωση του κειµενικού είδους µέσω των λογικοσηµασιολογικών σχέσεων που αναπτύσσονται µεταξύ των επιµέρους προτάσεων
ενός κειµένου παρατηρούµε ότι είναι ιδιαίτερα φανερές µόνο στο δεύτερο κείµενο. Οι
λέξεις «τώρα», «µόλις», και «όµως», που βρίσκονται στην αρχή των προτάσεων,
χρησιµοποιούνται για την οργάνωση του νοηµατικού προσανατολισµού του κειµένου
και δοµούν τις σχέσεις αιτίας- αποτελέσµατος µεταξύ των συντελεστών που
συµµετέχουν στο φαινόµενο και των

αποτελεσµάτων που παρατηρούνται.

Συγκεκριµένα, οι δύο πρώτες δίνουν έµφαση στη χρονική ακολουθία πάνω στην
οποία βήµα-βήµα εξελίσσεται το φαινόµενο, ενώ η τρίτη δηµιουργώντας µια σχέση
αντίθεσης, επισηµαίνει το ρόλο που παίζουν οι διάφοροι συντελεστές στην εξέλιξη
του φαινοµένου. Η επιλογή του ‘όµως’ επισηµαίνει την ‘ανταγωνιστική’ σχέση µεταξύ

καύσης και αέρα, την ανάγκη δηλαδή ‘κατανάλωσης’ του οξυγόνου ώστε να
πραγµατοποιηθεί η καύση.
4. Συµπεράσµατα
Σηµείο εκκίνησης για την έρευνα υπήρξε η υπόθεση ότι η οργάνωση της
διδασκαλίας των Φ.Ε. στο νηπιαγωγείο µέσω της θεωρίας των κειµενικών ειδών
µπορεί να συµβάλλει στην επίτευξη των µαθησιακών στόχων καθώς επιτρέπει
στην/ον εκπαιδευτικό να επιλέγει τα κατάλληλα κειµενικά είδη που πραγµατώνουν
τον επικοινωνιακό στόχο της διδασκαλίας και, ταυτόχρονα παρέχει µια µεταγλώσσα
που διευκολύνει τον επιστηµονικό γραµµατισµό. Άρα, µια τέτοιου τύπου οργάνωση
της διδασκαλίας αποτελεί ένα επιπλέον εργαλείο για την επιλογή κατάλληλων
δραστηριοτήτων µέσα από το πλούσιο αλλά ελλιπές όσον αφορά τις εξηγήσεις
(Christidou & Hatzinikita, 2005:206) πεδίο των γνωστικών στόχων του ΑΠ για το
νηπιαγωγείο, µπορεί να συνεισφέρει στην αξιολόγηση της επιλογής ενός θέµατος
προς διδασκαλία καθώς επίσης και στην αξιολόγηση της ίδιας της διδασκαλίας. Στην
έρευνα διαπιστώθηκε ότι η παραγνώριση των κειµενικών ειδών που εξυπηρετούν τον
µαθησιακό στόχο, σε συνδυασµό µε την έλλειψη εξοικείωσης των µαθητών µε το
θέµα ενδέχεται να ακυρώσει τους γνωστικούς στόχους της διδασκαλίας.
Είναι γεγονός ότι στις δραστηριότητες Φ.Ε. στο νηπιαγωγείο, αν και
οργανώνονται µε παιγνιώδη τρόπο, η ευθύνη για την οργάνωση και την πορεία της
διδασκαλίας είναι στα χέρια της/ου νηπιαγωγού. Στο δεύτερο κείµενο, τα νήπια
έδωσαν τρεις νατουραλιστικές εκδοχές για την εξήγηση του φαινοµένου εκ των
οποίων οι δύο, ο αέρας και το νερό, αναφέρονται σε αιτίες που σε καθηµερινές,
οικείες για τα παιδιά συνθήκες, προκαλούν το ίδιο αποτέλεσµα. Όµως οι
προσπάθειες αυτές απορρίφθηκαν γιατί δεν προσεγγίζουν την εξήγηση του
φαινοµένου που εξετάζεται και συνεπώς τα νήπια κλήθηκαν να ενστερνιστούν τη
‘διδαχή’ της νηπιαγωγού.

Η παρέκκλιση από την πρότυπη ανάπτυξη της

αιτιολογικής εξήγησης επιτείνει τις ανισότητες στην παιδαγωγική σχέση δασκάλουµαθητή και ταυτόχρονα δυσκολεύει την προσέγγιση του µαθητή στην επιστήµη. Η
διδασκαλία εξελίσσεται σε µια επαναλαµβανόµενη άκαρπη προσπάθεια µέσα από
την οποία αποδυναµώνεται ο ρόλος του µαθητή ως ενεργού συµµετέχοντα στη
µαθησιακή διαδικασία ενώ ενισχύεται ο ρόλος του δασκάλου ως φορέα της γνώσης,
αναπαράγοντας κατεστηµένες κοινωνικές και παιδαγωγικές ανισότητες.
Όπως φάνηκε στη συγκεκριµένη έρευνα και διαπιστώθηκε και αλλού (Feez:45), η
γλωσσική οργάνωση µιας διδασκαλίας στηρίζεται στην κρίση των εκπαιδευτικών, η
οποία είναι αποτέλεσµα συνειδητών και ασυνείδητων θεωριών σχετικά µε τη γλώσσα

και τη µάθηση της γλώσσας Η ελλιπής αναφορά του Α.Π. στους γλωσσικούς στόχους
των γνωστικών αντικειµένων, όπως και των Φ.Ε., αναπαράγει ιδεολογικές θέσεις
γύρω από τις γλωσσικές ικανότητες των νηπίων που δεν ανταποκρίνονται στα
σύγχρονα επιστηµονικά δεδοµένα και τελικά δεν συνάδει µε τον επικοινωνιακό
χαρακτήρα που επικαλείται το ∆ΕΠΠΣ. Τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας,
επισηµαίνοντας τα προβλήµατα στην οργάνωση του λόγου της τάξης, καταδεικνύουν
την αναγκαιότητα των κειµενικής προσέγγισης στην επίτευξη των γνωστικών στόχων
και την ανάγκη εµπλουτισµού του Α.Π. µε γλωσσικούς στόχους οι οποίοι να
εξυπηρετούν τις ανάγκες κάθε διδασκαλίας.
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