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Φωτογράφιση ή Αφήγηση;

Τι «μας λέει» η Φυσική;



Πώς εξατμίζεται μια σταγόνα νερού 
πεσμένη στο πρεβάζι ενός 
παραθύρου;



Χαρακτηριστικά των αφηγήσεων της 
Φυσικής

 Λιγες κατηγορίες ηρώων αλλά πιθανόν πολλοί ήρωες 
 Συγκεκριμένες και σχετικά απλές συμπεριφορές των ηρώων
 Οι ήρωες μπορεί να φαίνονται μόνο «με το μάτι του νου»
 Συνέπεια στην παρουσία και τη συμπεριφορά
 Αιτιακός καθορισμός της πορείας των γεγονότων, συνήθως με 

περισσότερα από ένα βήματα
 Εξάρτηση της εξέλιξης της ιστοριας από την αρχή της ιστορίας 

(αρχικές συνθήκες)
 Παιγνίδι με τις αλλαγές στην κλιμακα



Και οι «περιγραφές» που προηγούνται 
των αφηγήσεων

Δεν είναι απλές περιγραφες





Ενα κείμενο Φυσικής…

Πολύ συχνά δεν είναι μια περιγραφή του 
κόσμου αλλά μια συλλογή από εργαλεία που 
μπορούν συνδυασμένα κατάλληλα να 
δώσουν: εξηγήσεις, προβλέψεις, 
σχεδιασμούς



Επιπλέον ένα «κειμενο» Φυσικής

Μπορει να μην έχει πολλά μαθηματικά αλλά να είναι σύνθετο γιατι
Είναι ενας κρισιμος συνδυασμός κειμένου,  εικόνων (διαφόρων 

τύπων), κομικ που μπορει να συνδυαστεί με δράσεις με το 
σώμα μας (πειράματα, καταγραφές, κατασκευές)

Για να λειτουργήσει στο πλαίσιο:
 Μιας εξήγησης
 Μιας πρόβλεψης
 Ενός σχεδιασμού

Αρα η ανάγνωσή του δεν είναι ανάγνωση απλού πληροφοριακού 
κειμένου. Η παραγωγή του χρειάζεται και αυτή υποστήριξη.



Τι διδακτικούς δρόμους μπορεί να μας 
ανοίξει η σύνδεση με την αφήγηση;

Μπορούμε να ακολουθήσουμε
 το δρόμο της σύνδεσης με την ιστορία της Φυσικής
 το δρόμο της σύνδεσης με την αφήγηση των πρακτικών λύσεων σε 

σχεδιαστικές «κρίσεις»
 το δρομο της μυθοπλασίας όπου οι έννοιες

– εμφανίζονται παράλληλα στους κύριους ήρωες (οι οποίοι δεν έχουν να 
κάνουν με τη Φυσική) ως συνθήκες τους περιβάλλοντος

– προσωποποιούνται σε δευτερεύοντες ήρωες παράλληλα στους κύριους 
ήρωες (οι οποίοι δεν έχουν να κάνουν με τη Φυσική) 

– προσωποποιούνται σε κύριους ήρωες
 το δρόμο της μυθοπλασίας όπου η ιστορία έχει δομικές ομοιότητες 

στην εξέλιξή της με κάποια σύνθετο φαινόμενο στη Φυσική (πχ με τη 
δυναμική ισορροπία ή με την εξέλιξη με επιλογή)

Μπορούμε επισης να συνδυάσουμε τη διδακτική της Φυσικής με τη 
διδακτική της λογοτεχνίας



Παράδειγμα 1 (Προσωποποίηση των 
εννοιών)

Διδασκαλία της Οπτικής στην Ε Δημοτικού
Μια ιστορία με ήρωα μια ακτίνα φωτός που ξεκινά από την Ήλιο, φτάνει στη Γη και 

στη συνέχεια, περνώντας από διάφορες περιπέτειες, καταλήγει στον κορμό 
ενός δένδρου. 

Επηρεασμένη από το βιβλίο της Βούλας Μάστορη: «Ηλεκτρισμός: Αστραπή ή 
Κεραυνός» (Μάστορη 1999). 

Η ιστορία με την ακτίνα είναι εγκιβωτισμένη σε μια δεύτερη αφήγηση, η οποία 
αναφέρεται σε μια τυφλή μαθήτρια που συμμετέχει σε ένα μάθημα για το φως 
στο σχολείο. 

Διδακτική της Λογοτεχνίας: Συναλλακτική θεωρία της Rosenblatt
(Κουτσιουκης , Κολλιας, http://www.enephet.gr/index.php?page=proceedings-

conference&proceeding_conference_id=9 ) 
Κουτσιούκης, Γ. (2011).  Διπλωματική Εργασία

http://www.enephet.gr/index.php?page=proceedings-conference&proceeding_conference_id=9
http://www.enephet.gr/index.php?page=proceedings-conference&proceeding_conference_id=9
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