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Εισαγωγή
Ο ορισµός των εννοιών σχετίζεται µε Επιστηµολογικά-Φιλοσοφικά διλήµµατα, µε το
σχηµατισµό των εννοιών, την εννοιολογική αλλαγή, την επικοινωνία και την
κατανόηση. Στόχοι της παρούσας εργασίας είναι: α) να αναφερθεί συνοπτικά στον
προβληµατισµό για την δυνατότητα να υπάρξει και να λειτουργήσει αποτελεσµατικά
ο ορισµός, β) να καταγράψει τα διάφορα είδη ορισµών και γ) χρησιµοποιώντας τα
ευρήµατα από τα (α) και (β) να διερευνήσει: ι) τα είδη των ορισµών που υπάρχουν
στα σχολικά εγχειρίδια των Φυσικών Επιστηµών στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση και
ιι)το βαθµό που αυτοί ικανοποιούν τους κανόνες που προτείνονται για την
αποτελεσµατική λειτουργία τους.
1. Η απαρχή και τα είδη του ορισµού
Κατά την Μ. Grene (1963, σελ.80), στο έργο της «A Portrait of Aristotle», η
σηµαντικότερη ανακάλυψη του Αριστοτέλη είναι ο ορισµός και η λειτουργία του,
τόσο ως προς τη µελέτη του φυσικού κόσµου, όσο και ως προς την παραγωγή
λογικών συµπερασµάτων είτε επαγωγικών (induction) είτε παραγωγικών (deduction).
Η θέση αυτή εναρµονίζεται µε ανάλογες που έχουν διατυπωθεί από άλλους σε
διαφορετικά πεδία όπως η Φιλοσοφία (Hospers,1967), η Λογική (Granham & Oakhill
1994) και η Επιστηµολογία (John Losee 1980). Η διαφορά του νοήµατος και της
λειτουργίας του ορισµού στο έργο του ∆ηµόκριτου, του Πλάτωνα, του Αριστοτέλη
διαπλέκεται, κατά την M. Grene, µε τις οντολογικές τους θέσεις και µε τη µέθοδο µε
την οποία επιχείρησαν να περιγράψουν και να εξηγήσουν το φυσικό κόσµο. Η θέση
του Αριστοτέλη για τον ορισµό εντοπίζεται στο «τι ήν είναι» και στο «λόγος της
ουσίας». Με το «τι ήν είναι» ο Αριστοτέλης επιχειρεί να προσδιορίσει την ιδιαίτερη
ταυτότητα κάθε πράγµατος ή είδους και µε τον ορισµό να την προσδέσει µε τα
πράγµατα αποφεύγοντας την αµφισηµία.
Η κυριαρχία της µεθοδολογίας του Αριστοτέλη µέχρι την Αναγέννηση κλονίζεται
µε τη στροφή (από τις ποιοτικές περιγραφές και τη συλλογιστική που στηρίζεται σε
προτάσεις που αφορούν ποιοτικές κατηγορίες) προς την ποσοτική περιγραφή και σε
συλλογισµούς που στηρίζονται σε µετρήσιµα µεγέθη. Κατά τους Holton και Brush
(1985) η θέση του Γαλιλαίου ότι µόνο οι ποσοτικά µετρήσιµες οντότητες µπορούν να
αποτελέσουν την αφετηρία της συγκρότησης της επιστήµης, όπως επίσης και η
διάκριση σε πρωτεύουσες και δευτερεύουσες ιδιότητες, σηµαδεύουν την αρχή της
γέννησης της µεθόδου που περιγράφει στη συνέχεια ο Bacon στο “Novum Organun”.
Η στροφή αυτή αλλάζει τη βάση στην οποία στηρίζεται ο ορισµός δηλαδή από τα
βασικά χαρακτηριστικά ή την ουσία των σωµάτων και τους κανόνες της
κατηγοριοποίησης (κλασικός ορισµός) περνάµε στον ορισµό µέσω της µέτρησης και
στον ορισµό που στη συνέχεια ονοµάζεται λειτουργικός.
Υπάρχουν τα ακόλουθα είδη ορισµών:
Ο ∆εικτικός ορισµός (ostensive definition) όπου µε δείξιµο και χωρίς λόγια θα
αντιστοιχίζεται ένα πράγµα µε µια λέξη. Πχ. Öδέντρο, κάτι που γίνεται στον
προφορικό λόγο και στα κείµενα µε κατάλληλες λέξεις. (Hospers 1976, Forester
1996). Οι λέξεις που χρησιµοποιούνται για να προσδιοριστούν θέσεις στο χώρο, στο
χρόνο, σε µια δοµή, κλπ είναι πολύ σηµαντικές τόσο στην περιγραφή του φυσικού ή

κοινωνικού περιβάλλοντος όσο και στην αλληλεπίδραση των στοιχείων που τα
αποτελούν (Forester 1996). Οι όροι που δείχνουν (deictic terms) είναι πολύ
σηµαντικοί καθόσον µε αυτούς τα παιδιά προσδιορίζουν την θέση τους στο
περιβάλλον και µε βάση αυτή τη θέση περιγράφουν τις µεταβολές που παρατηρούν ή
που τα ίδια προκαλούν, στοιχεία που περιγράφουν τη γνωστική τους ανάπτυξη.
Ο Ορισµός µέσω Κατηγοριοποίησης (Categorizing) όταν µε βάση τα
χαρακτηριστικά των αντικειµένων επιχειρείται η οµαδοποίησή τους και ταυτόχρονα
η διάκρισή τους από άλλες οµάδες. Όπως προαναφέρθηκε,ξεκινώντας από τον
Αριστοτέλη και φθάνοντας ως τις σύγχρονες θέσεις, η κατηγοριοποίηση µπορεί να
δεχθεί µία ποικιλία από περιγραφές καθώς και τον προβληµατισµό για το αν οι
έννοιες προηγούνται της κατηγοριοποίησης ή αντίστροφα, για το αν όλες ή µερικές
έννοιες είναι εγγενείς ή προέρχονται από την επίδραση του φυσικού ή πολιτισµικού
περιβάλλοντος ή αν πρέπει να στηριχθεί στα «επιφανειακά» ή τα «βαθύτερα» και
«ουσιαστικά» χαρακτηριστικά. Η κατηγοριοποίηση θεωρείται βασική διεργασία στο
πλαίσιο της Γνωστικής Ψυχολογίας καθόσον σχετίζεται µε την οργάνωση του
περιβάλλοντος µέσω των εννοιών (Flavel.et. al.1992), (Granham and Oakhill 1994).
Ο Ορισµός µέσω Παραδειγµάτων (denotation) όπου από τα «καλύτερα»
παραδείγµατα, επαγωγικά ορίζεται η σηµασία της έννοιας (Hospers,1976, Arends
1994, D. Kelly 1994).
Ο Αιτιακός ορισµός (causal definition) όπου µέσα από τα αποτελέσµατα ονοµάζεται
η αιτία τους πχ. ηλεκτρισµός, µαγνητισµός, δύναµη. (D. Kelly 1994, Forester 1976,
Newton-Smith 1994, Putnam 1994,κ.α.)
Ο Ανακεφαλαιωτικός (reportive) όπου µέσα από την αναφορά στα προηγούµενα
αναδεικνύεται κάποια λέξη ως όρος.
Ο Ιδρυτικός ορισµός (Instituting, stipulative) όπου καθορίζεται το πώς θα
χρησιµοποιείται µια λέξη ως όρος στο µέλλον στα πλαίσια πχ. των Μαθηµατικών ή
της Τεχνολογίας κλπ. Κυρίως χρησιµοποιείται για την εισαγωγή νέων όρων ή
συµβόλων (Hospers 1976, Dancy & Sosa 1993, D. Kelly 1994).
Ο Ορισµός µέσω Ισοδυνάµων Λέξεων (by equivalent words, explicit definition)
όπου µέσω λέξεων και φράσεων που θεωρούνται περισσότερο οικείες επιχειρείται µάλλον αναποτελεσµατικά - να αποδοθούν αναφερόµενα σε µια έννοια (Hospers
1976, Dancy & Sosa 1993).
Ο Λειτουργικός ορισµός (operational) όπου η λειτουργία µέσα σε ένα θεωρητικό
πλαίσιο ή οι πράξεις των επιστηµόνων ορίζουν τον ίδιο τον όρο ή την έννοια. Για
παράδειγµα, όπως γράφει ο Poincare, «η δύναµη δεν είναι το αίτιο της κίνησης, αλλά
αυτό που υπολογίζεται µε τον τύπο F=∆j/∆t» ( Holton &Brush 1985, Rogers, 1977,
John Losee 1980 , Newton-Smith 1994, Boyd 1996).
Ο Ορισµός όρων Παρατήρησης και όρων Θεωρίας και της µεταξύ τους σχέσης,
όπου οι πρώτοι ορίζονται µε ∆εικτικό Ορισµό και οι δεύτεροι ιδρυτικά (αξιωµατικά),
ενώ η συσχέτιση γίνεται µε τους κανόνες της Λογικής (Αυγελής 1975, Victor Kraft
1986, Sutton 1992, Newton-Smith 1994).
Ο Ορισµός ως ∆ι-ερµηνεία, όπου µέσα σ’ένα πλαίσιο συµφραζοµένων κάθε όρος
ορίζεται τόσο σε σχέση µε άλλους όρους όσο και µέσα από τη µεταξύ τους σχέση,
ενώ θεωρητικά υπάρχουν απεριόριστες δυνατότητες ορισµών (Kuhn, Feyerabend,
Van Fraassen, Quine, Wittgenstein, Peirce, κ.α.). Παρεµφερής αλλά µε θετική
τοποθέτηση ως προς τη δυνατότητα σταθεροποίησης της σηµασίας είναι ο
Υποδηλούµενος ορισµός (implicit definition) ο οποίος αναφέρεται από τους Dancy
& Sosa (1993).

Πέρα από τα είδη των ορισµών, καταγράφονται και οι ανάλογοι κανόνες για
«καλούς» ορισµούς όπως οι ακόλουθοι.
Κατά τον Hospers (1976) οι κανόνες αυτοί είναι: Ο ορισµός να µην είναι ούτε
πολύ ευρύς ούτε πολύ στενός ώστε το σύνολο που θα προκύψει να µην είναι ούτε
µονοµελές ή ολιγάριθµο ούτε να είναι πολυµελές για να µπορεί να θεωρηθεί ως
κατηγορία. Αυτό επιτυγχάνεται µε προσδιορισµό του «γένους» και του «είδους» κατά
τον Αριστοτέλη ή τη διάκριση µεταξύ κατηγορίας και υποκατηγορίας. Ο ορισµός
πρέπει να διακρίνει τα εγγενή ατοµικά χαρακτηριστικά (intrinsic) ενός πράγµατος
από εκείνα που σχετίζονται µε τη χρήση ή τη σχέση του µε άλλα πράγµατα
(relational), όπως για παράδειγµα η χηµική σύσταση του αλατιού από τη χρήση του ή
την ύπαρξή του στο θαλασσινό νερό (Hospers 1976). Σύµφωνα πάντα µε τον ίδιο η
διαπραγµάτευση, του προβλήµατος του ορισµού καταλήγει στην διερεύνηση των
αδυναµιών του εγχειρήµατος να υπάρξουν ή να λειτουργήσουν ορισµοί ώστε να
οδηγηθεί στη διάκριση των φιλοσοφικών τάσεων που αποδέχονται διαφορετικές
αφετηρίες, σκοπούς, µέσα και πορείες για την ανθρώπινη γνώση.
Ο D. Kelly (1995) στο βιβλίο «The Art of Reasoning» ορίζει τους ακόλουθους
κανόνες που πρέπει να πληρεί ένας ορισµός για να χαρακτηρίζεται «καλός» τους
ακόλουθους: 1. Ο ορισµός να περιλαµβάνει το «γένος» και τη «διαφορά». 2. Να µην
είναι ούτε στενός ούτε πλατύς. 3. Να εκθέτει τα ουσιώδη χαρακτηριστικά και
ειδικότερα όσοι ορισµοί αναφέρονται σε φυσικές οντότητες να αναζητούν τα ίχνη
(traits) που εξηγούν τα περισσότερα χαρακτηριστικά. 4. Nα µην είναι κυκλοτερής,
πχ ήχος - αίσθηση της ακοής. 5. Να µη στηρίζεται σε άρνηση πχ. κίνηση - ακινησία,
6. Να µη χρησιµοποιείται ασαφής ή µεταφορική γλώσσα.
Κοινά χαρακτηριστικά των τριών αυτών (ενδεικτικών) συνόλων κανόνων
όπως και αυτών που προτείνονται από άλλους εισηγητές για την επιτυχή λειτουργία
του ορισµού είναι τα εξής: Αναγνωρίζουν την ανάγκη διαχωρισµού των οντοτήτων σε
φυσικές και σε ανθρωπογενείς. Οι πρώτες θεωρείται ότι υπάρχουν στη φύση, πχ.
φυτά, ζώα, υλικά, και οι δεύτερες ότι έχουν προέλθει από τη δράση του ανθρώπου,
πχ. κοινωνία, τεχνολογικά προϊόντα, πολιτισµικά προϊόντα, και είναι ευκολότερο να
προσδιοριστούν µέσα από τον ορισµό. Αναγνωρίζουν τις δυσκολίες σχετικά µε τις
οντότητες της φύσης ή τα φυσικά φαινόµενα, πχ. ο ορισµός για το τι είναι κόκκινο, τι
είναι το δελφίνι, τι είναι το νερό, τι είναι η αστραπή, µια ασθένεια, κλπ. Οι δυσκολίες
αυτές οφείλονται στην εξέλιξη της επιστήµης που οδηγεί στην αλλαγή των
χαρακτηριστικών στα οποία πρέπει να στηριχθεί ο ορισµός, καθώς και στη διαπλοκή
και στη διαφοροποίηση των εννοιών.
2. Η συλλογή του υλικού και η επεξεργασία
Οι Φυσικές Επιστήµες στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση παρουσιάζονται σε
εννοιολογικό επίπεδο (χωρίς µαθηµατικό φορµαλισµό), συνεπώς είναι αναµενόµενο
οι ορισµοί να χρησιµοποιούνται άµεσα ή έµµεσα προκειµένου οι µαθητές να
αποκτήσουν τις έννοιες ή να εκπαιδευτούν στο συσχετισµό µεταξύ των «λέξεων»,
των «εννοιών» και των οντοτήτων στις οποίες αυτές αναφέρονται.
Στην προσπάθεια να κατηγοριοποιήσουµε τους ορισµούς που υπάρχουν στα
σχολικά εγχειρίδια της Ε’ και Στ’ τάξης του ∆ηµοτικού Σχολείου συναντήσαµε
σηµαντικές δυσκολίες στη διάκριση µεταξύ των διαφόρων ειδών ορισµών. Η
διάκριση µεταξύ των διαφόρων ειδών ορισµών είναι δυσχερής διότι: α) το εγχείρηµα
µας αποτελεί µια δι-ερµηνεία του κειµένου των εγχειριδίων η οποία δε µπορεί να
είναι ανεξάρτητη από τη θεωρία µε την οποία εµείς τα προσεγγίσαµε. Επίσης κάθε
λέξη-έννοια σηµασιοδοτείται διαφορετικά µέσα στα διάφορα κείµενα που για µια
θεµατική ενότητα, συγκροτούν το «συγκείµενο» που την ορίζει. Μια επιπλέον
δυσκολία στη διάκριση µεταξύ των διαφόρων ειδών ορισµών είναι οι µεταξύ τους

οµοιότητες. Αυτές µπορεί να ταξινοµηθούν ως εξής: 1) Ορισµός µέσω
Κατηγοριοποίησης µοιάζει µε τον ορισµό µέσω Παραδειγµάτων. 2)Ο Υποδηλούµενος
Ορισµός, ο Ορισµός ως ∆ιερµηνεία και ο Λειτουργικός Ορισµός έχουν µεταξύ τους
κοινά στοιχεία. 3) Ο ∆εικτικός Ορισµός, ο Ιδρυτικός Ορισµός και ο ορισµός των
‘Ορων Παρατήρησης έχουν κοινό στοιχείο το ότι µε αυτούς επιχειρείται µια ένα προς
ένα αντιστοίχηση ενός γλωσσικού συµβόλου και µίας οντότητας. 4) Μεταξύ του
Αιτιολογικού Ορισµού και του Ορισµού όρων Παρατήρησης και Όρων Θεωρίας
υπάρχει µερική σύµπτωση στις περιπτώσεις όπου τα στοιχεία τα οποία εξηγούνται µε
την εισαγωγή µιας λέξης-έννοιας είναι τα στοιχεία παρατήρησης ενώ η λέξη-έννοια
είναι όρος µιας θεωρίας. 5)Σε µια ευρύτερη κατηγοριοποίηση οι ορισµοί των
σχολικών εγχειριδίων θα µπορούσαν να οργανωθούν µε αναφορά σε όσα έχουν
προηγηθεί ή σε όσα θα ακολουθήσουν είτε µε αναφορά στη σχέση τους µε τα
συµφραζόµενα ή το συγκείµενο. Η πρώτη επιλογή θα διέκρινε τους ορισµούς σε
Ιδρυτικούς (instituting) και σε Ανακεφαλαιωτικούς (Reporting), ενώ η δεύτερη σε
άµεσα δηλωτικούς µέσω άλλων λέξεων (Explicit) και σε έµµεσα δηλωτικούς µέσα
από τη χρήση άλλων λέξεων και φράσεων (Implicit) (Dancy & Sosa 1993).
Για αυτούς τους λόγους: α) τα µέλη της οµάδας εργάστηκαν ανεξάρτητα
κατηγοριoποιώντας τους ορισµούς των σχολικών εγχειριδίων και στη συνέχεια
σύγκριναν τα αποτελέσµατά της ταξινόµη-σης που έκαναν προκειµένου να
καταλήξουν σε µια κατά το δυνατόν ευρύτερη σύγκλιση, β) στην κατηγοριοποίηση
αξιοποιήθηκαν στοιχεία-δείκτες όπως πχ λέξεις ή φράσεις που “δείχνουν” σε
περιγραφή ή σε εικόνα (αυτό ονοµάζεται...). Επίσης αναζητήθηκαν σταθερά
γλωσσικά µοτίβα ορισµών τα οποία χρησιµοποιήθηκαν στην κατηγοριοποίηση.
Επειδή στα συγκεκριµένα σχολικά εγχειρίδια περιλαµβάνονται πολλά θέµατα των
Φυσικών Επιστηµών τα οποία λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους, π.χ.
Βιολογία, Μηχανική, Μετεωρολογία, κλπ, θέτουν διαφορετικές προϋποθέσεις για την
ανάπτυξή τους, κρίθηκε αναγκαίο να διαχωριστούν οι ορισµοί κατά θεµατική
ενότητα ώστε να µπορεί να γίνει η επεξεργασία τους ανάλογα µε το θέµα στο οποίο
αναφέρονται. Για το λόγο αυτό ταξινοµήθηκαν χωριστά οι ορισµοί που υπάρχουν στη
Βιολογία τη Μηχανική τη Μετεωρολογία, κλπ. Οι ορισµοί µε βάση τα
χαρακτηριστικά µε τα οποία πετυχαίνουν τις επιζητούµενες λειτουργίες τους
διαχωρίστηκαν σε «καλούς» και «κακούς», χωρίς βέβαια να είναι δυνατό στα
πλαίσια της παρούσας έρευνας να µελετηθεί η κατανόησή τους και η χρήση τους από
τους µαθητές. Παραδείγµατος χάρη ο ορισµός «όλες οι µεταβολές που παθαίνουν τα
σώµατα χωρίς να αλλάζει η σύστασή τους λέγονται φυσικά φαινόµενα» δεν ικανοποιεί
τα κριτήρια του καλού ορισµού διότι χρησιµοποιεί την άρνηση». (5ος κανόνας του D.
Kelly). Η πρόταση « Ο τρόπος που διαπιστώνεις την ύπαρξη του ρεύµατος είναι η
χρησιµοποίηση ειδικών οργάνων που ονοµάζονται γαλβανόµετρα.» είναι Λειτουργικός
ορισµός, είναι Υποδηλούµενος και ικανοποιεί τα κριτήρια για να θεωρηθεί «καλός».
Τα αποτελέσµατα τα οποία αναφέρονται στα είδη των ορισµών της κάθε µιας
θεµατικής ενότητας των βιβλίων παραθέτονται στον πίνακα 1, ενώ όσα αναφέρονται
στην “καταλληλότητα” των ορισµών παρουσιάζονται στον πίνακα 2.
Πίνακας 1 : Είδη ορισµών
Είδος

Φυτ.
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Χηµεία
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Ηλ/Μος

Οπτική

8

Γεν. Φυσική Πυρ. Φυσική Θερµότητ
Ορ.
α
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α
4
5
6
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∆εικτικός
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5
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Κατηγοριοποίηση

23
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1

9

4

4

10

0

2

79

Παραδειγµάτων

2

2

0

8

2

1

2

0

0

17

Αιτιολογικός

2

5

0

3

1

1

0

1

1

14

Ισοδυνάµων λέξεων

6

9

0

8

1

1

0

1

6

32

Λειτουργικός

1

0

1

3

2

0

0

0

1

8
12

∆ιερµηνεία

1

6

0

1

1

1

0

0

2

Υποδηλούµενος

1

1

1

2

1

1

1

0

0

8

Ιδρυτικός

1

1

0

5

1

0

0

2

4

14

Θ και Π όροι

3

1

1

7

1

1

5

2

0

21

Κατακ. Αθροίσµατα

58

76

9

62

25

18

22

11

22
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Όπως προκύπτει από τον πίνακα 1 ένα µεγάλο µέρος των ορισµών είναι ∆εικτικοί
στοιχείο που εναρµονίζεται µε τη στοχοθεσία των Φυσικών Επιστηµών στην
Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση να εισάγει δηλαδή τις βασικές έννοιες. Συγχρόνως
υποδηλώνει ότι στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών απουσιάζει η εποπτεία ή
οποία θα έδινε στους µαθητές τη δυνατότητα να σχηµατίσουν την πρωτογενή
εµπειρία και να την µετασχηµατίσουν σε έννοια. ‘Όπως φαίνεται από τα στοιχεία του
Πίνακα 1 την πλειοψηφία των ορισµών κατέχουν οι ∆εικτικοί. Αν και το εύρηµα αυτό
είναι αναµενόµενο για κεφάλαια όπως η Φυτολογία, η Βιολογία, η Γεωλογία και η
µελέτη του Περιβάλλοντος, η επέκτασή τους σε περιοχές όπως η Μηχανική, Χηµεία,
Πυρηνική Φυσική, κ.α. δεν είναι ενδεδειγµένη διότι «δείχνονται» αφηρηµένες
έννοιες ή µοντέλα π.χ. άτοµο, µόριο ηλεκτρικό ρεύµα εισάγοντας παρανοήσεις. Το
ίδιο όµως εύρηµα υποδηλώνει και την απουσία της άµεσης εποπτείας µέσα από τη
χρήση κατάλληλων Οπτικοακουστικών µέσων και την υποκατάστασή τους από το
σχολικό εγχειρίδιο. Ακόµα υποδηλώνει την απουσία της εργαστηριακής άσκησης ή
και των πειραµάτων επίδειξης µε τα οποία οι µαθητές θα είχαν την ευκαιρία να
συσχετίσουν τις λέξεις και τις έννοιες µε τα πράγµατα ή τα φαινόµενα στα οποία
αυτές αναφέρονται. Ο ορισµός µέσω Κατηγοριοποίησης είναι το δεύτερο σε
συχνότητα είδος ορισµού ο οποίος αν και θεωρείται σηµαντικός στο σχηµατισµό των
εννοιών δεν µπορεί να επιτελέσει το ρόλο του όταν, όπως συµβαίνει στην τρέχουσα
σχολική πραγµατικότητα, απουσιάζουν τα ίδια τα υλικά και αντικαθίστανται από τις
εικόνες τους στα σχολικά εγχειρίδια. Σηµαντικό είναι να αναφερθεί ότι σε
συγκεκριµένες περιπτώσεις όπως οι έννοιες της ενέργειας και του φωτός
χρησιµοποιούνται Υποδηλούµενοι Ορισµοί προκειµένου να αποφευχθούν σηµαντικά
επιστηµολογικά προβλήµατα. Ο Αιτιακός ορισµός αξιοποιείται σε περιπτώσεις όπως
π.χ. η δύναµη, ο ηλεκτρισµός, ο µαγνητισµός, κλπ, και συνδυάζεται µε την εισαγωγή
των Όρων Παρατήρησης και των Όρων της Θεωρίας. Όµως αν η Παρατήρηση
περιοριστεί στις εικόνες του σχολικού βιβλίου, η λειτουργία των συγκεκριµένων
ορισµών αυτοαναιρείται.
Εκτός από τις περιορισµένες δυνατότητες να επιτελέσουν οι ορισµοί την αποστολή
τους λόγω της βιβλιοκεντρικής διδασκαλίας, οι ίδιοι οι ορισµοί που παρατίθενται
έχουν αδυναµίες ή δεν ικανοποιούν τα κριτήρια τα οποία προτείνονται ώστε αυτοί να
χαρακτηριστούν «καλοί».
Πίνακας 2 : Καλοί και κακοί ορισµοί
Φυτολ. Βιολ. Γεωλ Γεωλ. Χηµεία Χηµεία Μηχαν. Μηχαν. Ηλ/Μος
Βιολ. Φυτολ . Περ Περ
ΝΑΙ
ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ

Ηλ/Μος

Οπτική Οπτική
ΟΧΙ

Γενική
Φυσική
ΝΑΙ

Γενική
Φυσική
ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

∆εικτικός

5

11

5

18

3

2

2

15

3

1

1

5

0

2

Κατηγοριοποίηση

14

10

10

16

0

0

5

4

3

1

1

3

1

5

Παραδειγµάτων

0

1

0

2

0

0

0

8

0

0

0

1

0

1

Αιτιολογικός

2

0

1

4

0

0

0

3

0

0

0

1

0

0

Ισοδυνάµων
λέξεων
Λειτουργικός

3

3

2

7

0

0

1

7

0

1

0

0

0

2

0

1

0

0

0

0

0

2

1

0

0

0

0

0

∆ι-ερµηνεία

0

1

3

3

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

Υποδηλούµενος

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

Ιδρυτικός

1

0

1

1

0

0

4

1

0

0

0

0

0

0

Θ και Π όροι

0

3

1

0

0

1

2

3

0

1

0

1

2

0

Κατακορ.
Αθροισµατα

25

30

23

52

3

3

14

44

7

4

2

12

3

10

Άθροισµα Καλών

25

Άθροισµα Κακών

23
30

3
52

14
3

7
44

2
4

3
12

3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ.
Συνολικά µπορούµε να υποστηρίξουµε ότι η πυκνότητα των ορισµών είναι
σχετικά υψηλή διότι σε σύνολο 550 περίπου σελίδων κειµένου καταγράψαµε 303
ορισµούς. ∆ηλαδή σε λιγότερο από δύο σελίδες υπάρχει ένας ορισµός. Στα
αντίστοιχα βιβλία µεγαλύτερων τάξεων η πυκνότητα αυτή είναι µικρότερη διότι εκεί
επιχειρείται η σε βάθος ανάλυση µέσα από θεωρίες και µαθηµατικό λογισµό. Η
σηµαντικά υψηλή πυκνότητα ορισµών µπορεί να αποδοθεί στην άποψη που
υποστηρίζει ότι στο µάθηµα των Φυσικών Επιστηµών στην Πρωτοβάθµια
Εκπαίδευση πρέπει να παρουσιάζονται σχεδόν όλα τα φαινόµενα καθώς και η
ανάλογη επιστηµονική ορολογία κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποκτήσουν κάτι
ανάλογο µε την εγκυκλοπαιδική µόρφωση του Κοµένιου.
Σηµαντικό αλλά και συνάµα ανησυχητικό στοιχείο είναι το αποτέλεσµα που
προκύπτει από τον έλεγχο των ορισµών σύµφωνα µε τα κριτήρια που προτείνονται
από εκείνους που είτε προασπίζονται τον ορισµό είτε τοποθετούνται κριτικά απέναντι
στη χρησιµότητά του, αποδεχόµενοι την επιβολή της γλώσσας στο σχηµατισµό των
εννοιών και την αλλαγή της σηµασίας των λέξεων µέσα από τα συµφραζόµενα. Η
διαδικασία αυτή δείχνει ότι 96 από τους 183 (περίπου ένας στους δύο) ορισµούς που
µπορεί να δεχθούν τέτοια επεξεργασία, δεν ικανοποιούν πλήρως τα κριτήρια των
«καλών ορισµών». Μια άλλη διάσταση είναι ότι, ενώ υπάρχουν πολλοί ορισµοί αυτοί
δε χρησιµοποιούνται στη συνέχεια τουλάχιστο στο βαθµό που προβλέπεται, από τις
ερωτήσεις και τις υπόλοιπες δραστηριότητες στις οποίες καλούνται οι µαθητές να
εµπλακούν αλλά ούτε και στα επόµενα Κεφάλαια ή σε επόµενες τάξεις. Η πυκνότητα
και το είδος των ορισµών, µε εξαίρεση τα κεφάλαια της Φυτολογίας και της Μελέτης
του Περιβάλλοντος, προσφέρονται για µια δηλωτική-µεταδοτική διδασκαλία σε
βάρος µιας ενεργητικής διαδικασίας συγκρότησης εννοιών µέσα από δραστηριότητες
κατηγοριοποίησης και αξιοποίησης των αποτελεσµάτων. Θεωρούµε ότι οι µαθητές
πρέπει να ασκηθούν στη διαλογική συζήτηση βιώνοντας τη σηµασία των εννοιών που
προέρχονται από κατηγοριοποίηση (κατηγορικές / categorical), όπως και των εννοιών
που γλωσσικά φέρονται µέσω δηλωτικών ή συµπερασµατικών προτάσεων
(προτασιακές / propositional).
Τα παραπάνω αποτελέσµατα επιβάλλουν να αναθεωρήσουµε τις απόψεις µας για
τον ορισµό και τη λειτουργία του µε δεδοµένο ότι η κατανόησή του, θεωρούµενου ως
κειµένου, µέσα από τη διαδικασία της ανάγνωσης είναι ποιοτικά διαφορετική από
αυτήν που προκύπτει µέσα από τη συζήτηση ή την κατανόηση ως πράξη ή πράξεις
που γίνονται πάνω σε συγκεκριµένες οντότητες, που γίνονται τώρα ή ανήκουν στις
εµπειρίες που µπορούν να ανακληθούν στη µνήµη.
H δυνατότητα να ορίσουµε είναι επιθυµητή στο βαθµό που µας επιτρέπει να
διαπραγµατευθούµε ατοµικά ή συλλογικά τα αναφερόµενα του ορισµού και το ρόλο
του σε διαδικασίες συλλογισµού. Στην προοπτική αυτή µπορούµε να διακρίνουµε
τρεις διαστάσεις στον προβληµατισµό σχετικά µε τον ορισµό: α) το είδος του
ορισµού που κρίνεται ως κατάλληλος για τα σχολικά βιβλία και για συγκεκριµένα
θέµατα, β) τη διδακτική δραστηριότητα πριν, κατά, και µετά τον ορισµό και γ) την
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αποδοχή των περιορισµένων ορίων εµπιστοσύνης στον ορισµό κατά τη χρήση του,
όπως και την παραίτηση από την απαίτηση ότι αυτός θα σταθεροποιήσει µια έννοια.
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