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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η παρούσα εργασία αφορά στην παρουσίαση και στον σχολιασµό αποτελεσµάτων 

έρευνας, η οποία πραγµατοποιήθηκε σε µαθητές ΣΤ΄ ∆ηµοτικού σχετικά µε το θέµα της 
εξωγήινης νοήµονος ζωής. Η ανάγνωση και ανάλυση κειµένων επιστηµονικής φαντασίας, που 
ακολούθησε, πραγµατοποιήθηκε µε σκοπό την αξιοποίηση των κειµένων επιστηµονικής 
φαντασίας για τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών.  

Την τελευταία δεκαετία, στις ερευνητικές προσπάθειες που γίνονται διεθνώς µε στόχο τη 
διασύνδεση της σύγχρονης έρευνας στις Φυσικές Επιστήµες µε την εκπαίδευση, η χρήση της 
επιστηµονικής φαντασίας είναι ευρέως διαδεδοµένη (ASP 2003, SETI 2003, NASA 2004). 
Επιπρόσθετα, η µελέτη και η ανάλυση κειµένων από τους µαθητές αποτελεί τη βάση διδακτικών 
παρεµβάσεων που εφαρµόζονται σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης (Fleming & Scruggs 
1996, De Craff 1997, Lebofsky 2003, Fraknoi 2003, Brake & Thornton 2003). Στόχος της 
έρευνάς µας ήταν η διερεύνηση των αντιλήψεων των παιδιών για θέµατα που άπτονται της 
ύπαρξης εξωγήινης νοηµοσύνης, η σύνδεση του θέµατος αυτού µε τις επιστηµονικές έννοιες και 
η καλλιέργεια ενδιαφέροντος για τις Φυσικές Επιστήµες. Στο πλαίσιο αυτό σχεδιάστηκε 
διδακτική παρέµβαση, όπου οι µαθητές διαβάζουν κείµενα επιστηµονικής φαντασίας και 
επεξεργάζονται διαµορφωµένα φύλλα εργασίας. 

Συγκεκριµένα η παρούσα εργασία  αφορά στη διερεύνηση: 
1. των αντιλήψεων των παιδιών για την ύπαρξη ή όχι εξωγήινων νοήµονων όντων, τη 

µορφή και τα χαρακτηριστικά που ενδεχοµένως έχουν, τον τρόπο επικοινωνίας των γήινων µε τα 
όντα αυτά καθώς και τους τρόπους αναζήτησής τους.  

2. του βαθµού κατανόησης του «επιστηµονικού πλαισίου» του κειµένου. Με τον όρο 
«επιστηµονικό πλαίσιο» εννοούµε τα στοιχεία του κειµένου, τα οποία αναφέρονται σε 
επιστηµονικές έννοιες και επιστηµονικά όργανα καθώς και τις υποθέσεις που χρησιµοποιεί ο 
συγγραφέας για να καταστήσει το κείµενό του αληθοφανές. 

3. την ικανότητα των µαθητών να συνδέουν και να τεκµηριώνουν την άποψή τους για το 
«επιστηµονικό πλαίσιο» µε κειµενικά στοιχεία. 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: Η λειτουργικότητα του λογοτεχνικού κειµένου στη 
διαθεµατική προσέγγιση της ∆ιδασκαλίας των Φυσικών Επιστηµών. 

Η προσέγγιση της επιστηµονικής γνώσης, µέσα από τα κείµενα επιστηµονικής φαντασίας 
δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για µια γοητευτική προσέγγιση της φύσης της επιστήµης και 
διαµορφώνει κοινή πορεία για την επικοινωνία των επιστηµονικών ιδεών µε την κοινωνία, 
διευρύνοντας την σκέψη των µαθητών όσον αφορά στην κατανόηση της επιστήµης, στις 
επιστηµονικές µεθόδους, στην επίδρασή της στην κοινωνία και στις επιδράσεις της κοινωνίας 
στην επιστήµη (Wilson & Bowen 2001). Η πολύπλοκη δοµή του κειµένου, η πολυπλοκότητα του 
νοήµατος, η ειρωνεία, η αµφισηµία, η πολυσηµία και η απροσδιοριστία που χαρακτηρίζουν το 
λογοτεχνικό κείµενο (Kerman 2001) οξύνει την αναγνωστική όραση, εποµένως και την 
προσληπτική δυνατότητα του µαθητή, ενισχύει την κριτική αναγνωστική στάση, ώστε να µην 
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πέφτει άκριτα µέσα στο αφηγούµενο καθιστώντας τον ικανό να ελέγχει και να αιτιολογεί, να 
κατοχυρώνει και να τεκµηριώνει τη γνώµη του µε κειµενικά στοιχεία.  

Καθώς το κοινωνικό γίγνεσθαι µας θέτει αδιαλείπτως µπροστά σε αφηγηµατικά πλάνα, τα 
οποία καλείται ο νους να διαβάσει, να κατανοήσει και να ερµηνεύσει, η κειµενική οπτική της 
διαθεµατικής προσέγγισης θα βοηθήσει το µαθητή να «διαβάζει» καλύτερα το κείµενο του 
κόσµου και της ζωής. Όπως αναφέρουν οι Westcott and Spell (1999) ενθαρρύνει τους µαθητές 
να δουν τον κόσµο χωρίς «ραφή», ολόκληρο, διευρύνει τις εµπειρίες τους και ανοίγει 
καινούργιους ορίζοντες. Η διαδικασία κατανόησης των επιστηµονικών θεµάτων, µέσα από την 
ανάλυση κειµένων επιστηµονικής φαντασίας  κινητοποιεί το ενδιαφέρον και την περιέργεια των 
µαθητών (Dubeck 1998, Krauss 1998) και λειτουργεί όχι µόνο ως κίνητρο για την περαιτέρω 
ενασχόλησή τους µε τις Φυσικές Επιστήµες αλλά και ως «διδακτικό εργαλείο» για την 
κατανόηση εννοιών και θεµατικών πεδίων των Φυσικών Επιστηµών (Willis, Katz & Willis 
1999).  

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 
Το δείγµα της έρευνας αποτελείται από τριάντα (30) µαθητές δύο τµηµάτων της ΣΤ’ 

∆ηµοτικού του 16ου ∆ηµοτικού Σχολείου Αθηνών.  
Αρχικά οι µαθητές απάντησαν σε  Ερωτηµατολόγιο αποτελούµενο από 4 ανοιχτές και 2 

κλειστές ερωτήσεις, µε σκοπό όχι µόνο να διερευνηθούν οι αντιλήψεις τους για την εξωγήινη 
νοηµοσύνη αλλά και οι γνώσεις τους όσον αφορά στην επιστηµονική έρευνα η οποία διεξάγεται 
για το θέµα αυτό. 

Στη συνέχεια, οι µαθητές διάβασαν και ανέλυσαν Κείµενα επιστηµονικής φαντασίας, τα 
οποία αναφέρονται στην ύπαρξη εξωγήινης νοήµονος ζωής: 

• Ισαάκ Ασίµωφ: «Οι άγγελοι του διαστήµατος» 
• Άρθουρ Κλαρκ: «Αναφορά για τον Πλανήτη Τρία» 
• Έλεανορ Άρνασον: «Το µωσαϊκό της ζωής» 
Η επιλογή των κειµένων έγινε µε βάση τα εξής κριτήρια: α) να διάκεινται θετικά στην 

πρακτική της επιστήµης και το ρόλο των επιστηµόνων β) να αναφέρονται (από πλευράς 
περιεχοµένου) στην ύπαρξη άλλων νοήµονων όντων στο ηλιακό µας σύστηµα και γαλαξία ή και 
σε άλλα ηλιακά συστήµατα και γαλαξίες και γ) να παρουσιάζεται µε θετικό τρόπο η 
«διαφορετικότητα» των όντων αυτών.  

Η ανάλυση των κειµένων βασίστηκε, κυρίως, στην επεξεργασία των στοιχείων που 
συνιστούν το «επιστηµονικό πλαίσιο», το οποίο για το θέµα της εξωγήινης νοήµονος ζωής 
αφορά  στη θέση των αναφερόµενων πλανητών στο σύµπαν (πλανήτης ή δορυφόρος πλανήτη), 
των συνθηκών που επικρατούν στους πλανήτες αυτούς (ανάγλυφο εδάφους, σύσταση της 
ατµόσφαιράς τους, µορφές ζωής που αναφέρονται και σχετίζονται άµεσα µε τις επικρατούσες 
συνθήκες), επιστηµονικά όργανα τα οποία αναφέρονται, µε σκοπό να ενισχύσουµε την 
ικανότητα των µαθητών να ελέγχουν, να συνδέουν και να αιτιολογούν τα επιστηµονικά 
στοιχεία του κειµένου. 

Μετά την ανάγνωση και ανάλυση κάθε κειµένου, οι µαθητές επεξεργάζονται 
διαµορφωµένο φύλλο εργασίας, το οποίο αφορά όχι µόνο στο «επιστηµονικό πλαίσιο»  αλλά και 
στους χαρακτήρες, στις πράξεις, στα γεγονότα και την υπόθεση του κειµένου, στοιχεία τα οποία 
συνιστούν το αφηγηµατικό περιεχόµενο αυτού. Με την επεξεργασία φύλλων εργασίας 
αποσκοπούµε τόσο στην όξυνση της αναγνωστικής όρασης, εποµένως και της προσληπτικής 
ικανότητας των µαθητών όσο και στην ενθάρρυνση για την ενασχόλησή τους µε τις Φυσικές 
Επιστήµες. 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  
α. Ερωτηµατολόγιο 
• Στην ερώτηση αν υπάρχει εξωγήινη νοήµων ζωή και πού (στο ηλιακό µας σύστηµα, σε 

άλλα ηλιακά συστήµατα, σε άλλους γαλαξίες), όλοι οι µαθητές απάντησαν θετικά. 
∆ιαφοροποίηση υπήρξε ανάµεσα στις απαντήσεις των µαθητών όσον αφορά στο «πού» υπάρχει. 
Οι εικοσιπέντε (25) µαθητές δηλώνουν ότι υπάρχει σε άλλα ηλιακά συστήµατα του γαλαξία µας 
και σε άλλους γαλαξίες αλλά όχι στο δικό µας ηλιακό σύστηµα. Αιτιολόγησαν δε την απάντησή 
τους στηριζόµενοι σε βίντεο, το οποίο είχαµε παρακολουθήσει δύο µήνες πριν την διεξαγωγή της 
έρευνας, στο οποίο αναφερόταν ρητώς η µη ύπαρξη εξωγήινων νοήµονων όντων στο ηλιακό µας 
σύστηµα. 

• Στην ερώτηση πώς φαντάζονται ότι µπορεί να είναι τα όντα αυτά, να τα περιγράψουν και 
να αναφέρουν τις διαθέσεις τους ως προς τους γήινους, εικοσιένα (21) µαθητές αναφέρουν ότι 
έχουν ανθρώπινα χαρακτηριστικά. «Είναι σαν άνθρωποι, αλλά έχουν άλλο χρώµα και είναι 
φιλικοί σε µας» ή «Μικρά, κοντά, λεπτά ανθρωπάκια µε περισσότερες ικανότητες από τους 
ανθρώπους. ∆εν πιστεύω ότι µπορεί να είναι εχθρικά µε εµάς».  

• Όσον αφορά στη νοηµοσύνη των όντων αυτών, δεκαεννέα (19) µαθητές δηλώνουν ότι τα 
όντα αυτά διαθέτουν µεγαλύτερη νοηµοσύνη από αυτή των ανθρώπων αν έχουν ανθρώπινα 
χαρακτηριστικά «Θεωρώ ότι έχουν µεγαλύτερη νοηµοσύνη τα όντα που µοιάζουν µε τους 
ανθρώπους» ή «Νοµίζω ότι αυτά τα όντα έχουν πολύ µεγάλη νοηµοσύνη γιατί έχουν και µεγάλο 
εγκέφαλο, εξού και το µεγάλο κεφάλι». 

• Όσον αφορά στους τρόπους επικοινωνίας µε τα όντα αυτά, εικοσιένα (21) µαθητές 
αναφέρουν µε ηχητικά µηνύµατα, τέσσερις (4) µε οπτικά µηνύµατα, τρεις (3) µε νοήµατα – 
χειρονοµίες και µόνο δύο (2) µαθητές αναφέρουν την ταυτόχρονη χρήση ηχητικών και οπτικών 
µηνυµάτων. 

Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι, τόσο οι µαθητές που θεωρούν ότι µπορούµε να 
επικοινωνήσουµε µε ηχητικά µηνύµατα όσο και οι µαθητές που θεωρούν ότι στην επικοινωνία 
µας µε τα εξωγήινα όντα χρησιµοποιούµε οπτικά µηνύµατα, αναφέρουν τη χρήση τεχνολογικών 
µέσων για την αποκωδικοποίηση των µηνυµάτων. «Οι επιστήµονες έχουν φτιάξει µηχανήµατα για 
να ακούµε τους εξωγήινους (αν υπάρχουν) και να αλλάζουµε αυτά που λένε στη δική µας γλώσσα». 

•  Στην ερώτηση αν γνωρίζουν για τις επιστηµονικές έρευνες που γίνονται για την ύπαρξη 
εξωγήινης νοήµονος ζωής εικοσιεπτά (27) µαθητές ανέφεραν τα προγράµµατα της NASA και 
του SETI . Χαρακτηριστικό αυτής της κατηγορίας είναι η αναφορά στο διαστηµικό τηλεσκόπιο 
Χαµπλ καθώς και στα ραδιοτηλεσκόπια τα οποία ονοµάζουν «δορυφορικά πιάτα». Τρεις (3) 
µαθητές αναφέρουν µόνο τις αποστολές, επανδρωµένες ή όχι, στο διάστηµα µε διαστηµόπλοια 
και δορυφόρους.  

• Στην ερώτηση για το πώς θα µπορούσε η έρευνα για την ύπαρξη εξωγήινης ζωής να 
προάγει την επιστήµη και σε τι θα βοηθούσε την ανθρωπότητα, οι µαθητές αναφέρουν: 

  α) Ανάπτυξη και εξέλιξη της τεχνολογίας (16 µαθητές): Πολλοί από τους µαθητές, αυτής 
της κατηγορίας, αναφέρουν τη βοήθεια των εξωγήινων στην επιστηµονική και τεχνολογική 
ανάπτυξη της ανθρωπότητας, αφού σύµφωνα µε τις απόψεις τους, οι εξωγήινοι διαθέτουν πιο 
αναπτυγµένη τεχνολογία και εποµένως πιο αναπτυγµένο πολιτισµό.  

β) Αποικισµός σε άλλους πλανήτες (18 µαθητές): Στην κατηγορία αυτή 
συµπεριλαµβάνονται και µαθητές της προηγούµενης κατηγορίας. Χαρακτηριστικό των 
απαντήσεων των µαθητών, αυτής της κατηγορίας, είναι η αναφορά τους στο πρόβληµα του 
υπερπληθυσµού στη γη καθώς και των οικονοµικών προβληµάτων που αντιµετωπίζει η 
ανθρωπότητα, όπως επίσης και η αναφορά στην βοήθεια που θα µας προσφέρουν οι εξωγήινοι 
για να µπορέσουµε να κατοικήσουµε στους πλανήτες τους. 
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Τα παιδιά θεωρούν, ως απαραίτητη προϋπόθεση της προσφερόµενης βοήθειας από τους 
εξωγήινους, τα φιλικά αισθήµατα που έχουν για την ανθρωπότητα. 

γ) ∆ιερεύνηση των προθέσεων των εξωγήινων (2 µαθητές): Σύµφωνα µε τις απαντήσεις των 
συγκεκριµένων µαθητών, η διερεύνηση των προθέσεων των εξωγήινων νοήµονων όντων 
ενδιαφέρει την ανθρωπότητα µόνο σε περίπτωση εισβολής τους στη γη. 

β. Ανάγνωση κειµένων και επεξεργασία φύλλων εργασίας. 
∆ιακύµανση, ανάλογα µε το κείµενο, παρουσιάζουν οι καταγραφές και η ανάλυση των 

στοιχείων που αφορούν στις περιγραφές του πλανήτη, στις συνθήκες που επικρατούν σ’ αυτόν 
και στις  µορφές ζωής που αναφέρονται, στα στοιχεία,  τα οποία  όπως προαναφέραµε 
συγκροτούν µέρος του «επιστηµονικού πλαισίου» του κειµένου.  

Αναλυτικότερα όσον αφορά στα κείµενα και τα αντίστοιχα φύλλα εργασίας: 
α) Άγγελοι του διαστήµατος: Η πλειοψηφία των µαθητών (21 µαθητές) καταγράφει και 

επεξεργάζεται  αναλυτικά  τα θέµατα που άπτονται του «επιστηµονικού πλαισίου» του κειµένου.  
Στο συγκεκριµένο κείµενο, οι µαθητές εστιάζουν περισσότερο στις περιγραφές των έµβιων 
όντων που αναφέρονται και στις διαφορές που αυτά παρουσιάζουν σε σχέση µε τα γήινα.  

β) Αναφορά για τον πλανήτη τρία: Στο κείµενο αυτό, λόγω της ιδιαιτερότητάς του, 
διαπιστώθηκε η πληρέστερη καταγραφή των επιστηµονικών οργάνων καθώς και το πως 
χρησιµοποιούνται αυτά τα όργανα για τις επιστηµονικές µελέτες, σε σχέση µε τα άλλα κείµενα, 
διαπιστώθηκε επίσης η πληρέστερη καταγραφή και επαλήθευση των δεδοµένων για τον πλανήτη 
τρία, ο οποίος είναι η γη. Οι µαθητές εστιάζοντας στις «λάθος» αναφορές των Αρειανών για τη 
γη, αναφέρονται ελάχιστα, επτά (7) µόνο µαθητές, στα στοιχεία του κειµένου που αφορούν στον 
Άρη.                                

γ) Το µωσαϊκό της ζωής: Αξίζει να σηµειωθεί ότι στο συγκεκριµένο κείµενο, εκτός των 
άλλων στοιχείων που αφορούν στο «επιστηµονικό πλαίσιο», η πλειοψηφία των µαθητών (23 
µαθητές) συνδέει τις περιγραφές για τις συνθήκες που επικρατούν στον πλανήτη µε τις µορφές 
ζωής που υπάρχουν σ’ αυτόν, καθώς και στον τρόπο επικοινωνίας µε τα όντα αυτά. 

Ενδιαφέρον, επίσης, παρουσιάζει το γεγονός ότι όλοι οι µαθητές αναφέρουν την συνθήκη 
εποικισµού πλανητών, η οποία αναφέρεται σε δύο από τα κείµενα, χωρίς να τους έχει ζητηθεί, 
καθώς και το σκεπτικό των επιστηµόνων για την συνθήκη αυτή. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Από την έρευνά µας προκύπτει ότι οι µαθητές θεωρούν ότι υπάρχει εξωγήινη νοηµοσύνη 

σε κάποιο άλλο ηλιακό σύστηµα του γαλαξία µας ή και σε άλλους γαλαξίες καθώς γνωρίζουν ότι 
το δικό µας ηλιακό σύστηµα έχει ερευνηθεί χωρίς αποτέλεσµα. Τα εξωγήινα νοήµονα όντα ενώ 
θεωρούνται, από την πλειοψηφία των µαθητών, εξυπνότερα από τον άνθρωπο και κατά συνέπεια 
διαθέτουν πιο ανεπτυγµένη τεχνολογία και πολιτισµό εντούτοις δεν χρησιµοποιούν την 
αναπτυγµένη τεχνολογία τους για να επισκεφτούν τη γη, ούτε για την άµυνά τους απέναντι στις 
τυχόν επεκτατικές πολιτικές  των γήινων. «...σας έχουµε ανακαλύψει εδώ και εκατοντάδες χρόνια 
αλλά δεν ερχόµαστε στη γη γιατί φοβόµαστε ότι αν ανακαλύψετε τον πλανήτη µας θα µας 
σκοτώσετε για να τον κατακτήσετε...εξάλλου µας απαγορεύουν να ερχόµαστε σε επαφή µε τα 
πράγµατα που κινούνται και βγάζουν ήχους όπως σας αποκαλούν...». 

‘Οσον αφορά στα χαρακτηριστικά των εξωγήινων, θεωρούν ότι αυτά που έχουν ανθρώπινα 
χαρακτηριστικά είναι φιλικά προς τον άνθρωπο, στα ανθρώπινα χαρακτηριστικά 
συµπεριλαµβάνουν και την εκδήλωση συναισθηµάτων έστω και αν χαρακτηρίζουν µια πέτρα, 
ενώ θεωρούν επιφυλακτική έως εχθρική τη συµπεριφορά των όντων που έχουν χαρακτηριστικά 
ζώων (πχ έντοµα). «...Σιγά γήινε, είπε η πέτρα, δεν καταλαβαίνουµε ήχους, όταν σκέφτεσαι και µας 
ακουµπάς τότε καταλαβαίνουµε, εξάλλου κάθε χιλιετία έρχονται άνθρωποι εδώ και σας ξέρουµε 
καλά, γι αυτό µην φοβάσαι...» 



 5

Η κατανόηση του «επιστηµονικού πλαισίου» των κειµένων εστιάζεται περισσότερο όσον αφορά 
στις περιγραφές των συνθηκών που επικρατούν στον πλανήτη καθώς και στη θέση του στο 
σύµπαν και λιγότερο στη σχέση των συνθηκών µε τις µορφές ζωής που ζουν σε αυτόν.  
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