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Περίληψη
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μια διδακτική παρέμβαση συνεργατικής ανάπτυξης και
δημιουργίας εννοιολογικού χάρτη από μαθήτριες/μαθητές δημοτικού σχολείου σχετικά με την έννοια
της νοθείας των ποτών και των τροφίμων. Η συνεργατική δημιουργία εννοιολογικού χάρτη από
τις/τους μαθήτριες/μαθητές σχεδιάσθηκε και υλοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος
“Edu4Health”. Η διδακτική παρέμβαση υλοποιήθηκε σε πραγματική τάξη στην οποία συμμετείχαν
οκτώ μαθήτριες/μαθητές Α/θμιας Εκπ/σης των Γ’ και Δ’ τάξεων ενός δημοτικού σχολείου της
Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας. Η συνεργατική μεθοδολογία που εφαρμόσθηκε συνδυάζει τις
στρατηγικές συνεργασίας «Σκέψου-Συνεργάσου-Μοιράσου» (Think-Pair-Share) και της «Στρογγυλής
Τράπεζας» (Roundtable) οι οποίες και προτείνονται για τη συνεργατική κατασκευή εννοιολογικών
χαρτών από τις/τους μαθήτριες/μαθητές. Ύστερα από την υλοποίηση της συνεργατικής
δραστηριότητας στην τάξη, αναδείχθηκε η σημαντικότητα του συνεργατικού τρόπου ανάπτυξης
εννοιολογικών χαρτών από τις/τους μαθήτριες/μαθητές μέσα σε ένα πλαίσιο δομημένο, σύμφωνο με
τις αρχές του εποικοδομισμού, που ενθαρρύνει τη συνεργασία, τη δημιουργικότητα, την ανταλλαγή
απόψεων μεταξύ των μαθητριών/μαθητών και αναπτύσσει την κριτική τους ικανότητα.
Λέξεις κλειδιά: Εννοιολογική χαρτογράφηση, συνεργατική μάθηση, εργασία σε ομάδες, νοθεία
τροφίμων

Εισαγωγή
Η ανθρώπινη σκέψη χαρακτηρίζεται από τη χρήση πολλών ειδών αναπαράστασης για την
ίδια έννοια, γεγονός που τη διαφοροποιεί τόσο από τη νοημοσύνη των ζώων όσο και από
την τεχνητή νοημοσύνη (Γαγάτσης & Ηλία, 2003). Κατά συνέπεια, η εκπαιδευτική πράξη, η
οποία είναι µια από τις εκφράσεις της ανθρώπινης σκέψης, χαρακτηρίζεται από τη χρήση
πολλαπλών αναπαραστάσεων µε στόχο την απόδοση ιδεών µε διαφορετικούς τρόπους
(Ibid).
Οι εννοιολογικοί χάρτες αποτελούν ένα ουσιαστικό μέσο αποτύπωσης των
αναπαραστάσεων των μαθητριών/μαθητών για μία ή περισσότερες έννοιες, αφού τις/τους
δίνουν την ευκαιρία (α) να σκεφτούν τον τρόπο σύνδεσης μεταξύ των διάφορων εννοιών
που διδάχτηκαν, (β) να οργανώσουν τις σκέψεις τους και να απεικονίσουν τις σχέσεις
μεταξύ των βασικών εννοιών με συστηματικό τρόπο και (γ) να προβληματιστούν σχετικά με
την κατανόησή τους (Vanides, Yin, Tomita & Ruiz-Primo, 2005).
Μία από τις πιο ισχυρές χρήσεις των εννοιολογικών χαρτών δεν είναι μόνο η χρήση τους
ως εργαλείο μάθησης, αλλά και ως εργαλείο αξιολόγησης, ενθαρρύνοντας έτσι τις/τους
μαθήτριες/μαθητές να χρησιμοποιούν ωφέλιμα πρότυπα μάθησης που έχουν κάποιο νόημα
(Novak & Gowin, 1984; Novak, 1990; Mintzes, Wandersee & Novak, 2000).
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Ως εργαλείο αξιολόγησης, συνεπώς, ο εννοιολογικός χάρτης μπορεί να χρησιμοποιηθεί
τόσο στη φάση της αρχικής/διαγνωστικής αξιολόγησης για τη διερεύνηση των πρότερων
αντιλήψεων των μαθητριών/μαθητών όσο και στις φάσεις της διαμορφωτικής και της
τελικής αξιολόγησης (Γουλή, Γόγουλου, Παπανικολάου & Γρηγοριάδου, 2005). Η γραφική
αναπαράσταση των εννοιών μέσω του χάρτη δίνει τη δυνατότητα στον διδάσκοντα να
διερευνήσει τις έννοιες που γνωρίζει η/ο μαθήτρια/μαθητής, τις έννοιες που δε γνωρίζει, τις
σχέσεις μεταξύ των εννοιών που έχει κατανοήσει, καθώς και τις σχέσεις των εννοιών που
αγνοεί ή έχει παρανοήσει (Ibid).
Έτσι, λαμβάνοντας υπόψη την παιδαγωγική αξία της εννοιολογικής χαρτογράφησης
από τις/τους μαθήτριες/μαθητές κατά τη διδασκαλία των διάφορων εννοιών που
διδάσκονται, δημιουργήθηκε ένα σενάριο μαθήματος με τη μορφή σχεδίου
εργασίας/project με τίτλο «Βάζω… βγάζω… τους κινδύνους πολλαπλασιάζω» στα πλαίσια
του προγράμματος “Edu 4 Health”, στο οποίο προβλέφθηκε η ανάπτυξη ενός ψηφιακού ημιδομημένου εννοιολογικού χάρτη που δόθηκε στις/στους μαθήτριες/μαθητές κατά τη φάση
της επαφής–επεξεργασίας-συμπερασμάτων των νέων δεδομένων που παρουσιάστηκαν στη
διδασκαλία της νοθείας των διάφορων ποτών και τροφίμων. Με τον τρόπο αυτό μπορέσαμε
να οργανώσουμε τις ιδέες των μαθητριών/μαθητών, καθώς και να τις/τους αξιολογήσουμε
σχετικά με την κατανόηση του κειμένου που τις/τους δόθηκε, έτσι ώστε να πάρουμε
ανατροφοδότηση σχετικά με την εξέλιξη της διδασκαλίας.
Ιδιαίτερη μέριμνα, τέλος, δόθηκε στον σχεδιασμό της διδασκαλίας και στον
εποικοδομιστικό τρόπο εισαγωγής της τεχνολογίας μέσω της χρήσης και ανάπτυξης
εννοιολογικoύ χάρτη από τις/τους μαθήτριες/μαθητές στο λογισμικό CmapTools, έτσι ώστε
να συμφωνεί με την κονστρουκτιβιστική προσέγγιση της μάθησης, όπου το πλαίσιο
εργασίας των μαθητριών/μαθητών προσφέρεται για την οικοδόμηση της νέας γνώσης από
τις/τους μαθητές, την επίλυση προβλήματος, καθώς και την ανάπτυξη της
δημιουργικότητας και της κριτικής τους σκέψης (Hoffman, 1997; Richards, 1998).

Αναπαραστάσεις και εννοιολογική χαρτογράφηση στη διδασκαλία και τη
μάθηση
Η έννοια της «αναπαράστασης» (representation) ή «αντίληψης» (conception/belief)
αποτελεί μια έννοια κομβικής σημασίας στη διδακτική των διάφορων γνωστικών
αντικειμένων, αφού βοηθάει τις/τους μαθήτριες/μαθητές στην οικοδόμηση της γνώσης και
γενικότερα στη συγκρότηση της γνωστικής τους δομής (Κόμης, 2001).
Η «αναπαράσταση» είναι μια δύσκολη έννοια (Vergnaud, 1998), επειδή είναι μια έννοια
ασαφής και μη συγκεκριμένη, η οποία κατά καιρούς έχει επιδεχτεί πολλαπλές ερμηνείες από
διάφορους ερευνητές ανά τον κόσμο (Kaput, 1985; Goldin & Kaput, 1996; Roth & McGinn,
1998; Seeger, 1998).
Σύµφωνα µε τους Kaput (1987:a; 1987:b) και Goldin (1987), η έννοια περιλαµβάνει τις
ακόλουθες πέντε ολότητες: (α) την ολότητα που αναπαρίσταται, (β) την ολότητα που
αναπαριστά, (γ) τις συγκεκριμένες πτυχές της ολότητας της αναπαράστασης, που
αναπαρίσταται, (δ) τις συγκεκριμένες πτυχές της ολότητας που αναπαριστά, οι οποίες
σχηματίζουν την αναπαράσταση και, (ε) την αντιστοιχία ανάμεσα στις δύο ολότητες.
Οι αναπαραστάσεις διακρίνονται συνήθως σε δύο είδη που αφορούν α) στις εσωτερικές
/νοητικές, οι οποίες αναφέρονται σε νοητικές εικόνες που κατασκευάζουν τα υποκείμενα
για να αναπαραστήσουν την εξωτερική πραγµατικότητα (επίπεδο του σηµαινόµενου) και
δεν είναι προσβάσιµες από άλλους και β) στις εξωτερικές/σηµειωτικές που αναφέρονται σε
όλους τους εξωτερικούς συµβολικούς φορείς (σύµβολα, σχήµατα, εικόνες, πίνακες, γραφικές
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παραστάσεις κτλ.) οι οποίοι έχουν στόχο να αναπαραστήσουν εξωτερικά µία συγκεκριµένη
πραγµατικότητα (πεδίο του σηµαίνοντος) (Dufour – Janvier, Bednarz & Belanger, 1987).
Οι εξωτερικές αναπαραστάσεις, συνεπώς, είναι ιδιαίτερα σημαντικές να αξιοποιούνται
κατά τη διδασκαλία, αφού ενδείκνυνται στο να κάνουν το αντικείµενο µάθησης που
διδάσκεται κάθε φορά ελκυστικό και ενδιαφέρον, να βοηθούν τους μαθητές να αποκτήσουν
πολλαπλές όψεις της ίδιας έννοιας, αποτελώντας πολλές φορές τα πεδία πρώτης αναφοράς
για τις/τους μαθήτριες/µαθητές προκειµένου να οικοδοµήσουν βασικές για αυτές/αυτούς
έννοιες (Dufour-Janvier et al., 1987; Kaput, 1987:a; Kordaki, 2009).
Οι μαθήτριες/μαθητές μπορούν να αναπαραστήσουν τις έννοιες που διδάσκονται ή
διδάχτηκαν σε έναν εννοιολογικό χάρτη με τη βοήθεια διάφορων λογισμικών που
παρέχονται για εκπαιδευτική χρήση, όπως το ελεύθερο λογισμικό εννοιολογικής
χαρτογράφησης CmapTools (http://cmap.ihmc.us/) που αξιοποιήθηκε στη δραστηριότητα
του σεναρίου που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του προγράμματος.
Οι εννοιολογικοί χάρτες είναι γραφικά εργαλεία για την οργάνωση και την
αναπαράσταση της γνώσης, οι οποίοι περιλαμβάνουν έννοιες, συνήθως μέσα σε κύκλους ή
κουτιά κάποιου τύπου και τις σχέσεις μεταξύ των εννοιών που υποδεικνύεται από μια
γραμμή σύνδεσης που συνδέει δύο έννοιες (Novak & Cañas, 2008).
Βασικά συστατικά στοιχεία ενός εννοιολογικού χάρτη είναι οι κόμβοι και οι σύνδεσμοι.
Οι κόμβοι αναπαριστούν τις έννοιες και οι σύνδεσμοι προσδιορίζουν τις σχέσεις μεταξύ των
εννοιών περιγράφοντας πώς μια έννοια συνδέεται με μια άλλη (Γουλή κ.ά., 2005). Η τριάδα
Έννοια-Σύνδεσμος-Έννοια δημιουργεί μια πρόταση (propositions) (Ibid).
Ουσιαστικά, ένας εννοιολογικός χάρτης αποτελεί μια διαγραμματική αναπαράσταση
συνδέσεων μεταξύ δύο ή περισσότερων εννοιών με τη μορφή προτάσεων, προβάλλοντας και
αναδεικνύοντας τις συνδέσεις και τις σχέσεις μεταξύ των εννοιών (Vanides et al., 2005). Οι
«προτάσεις» περιέχουν δύο ή περισσότερες έννοιες που συνδέονται με άλλες λέξεις για να
σχηματίσουν μια δήλωση με κάποιο νόημα, οι οποίες ονομάζονται και σημασιολογικές
μονάδες ή μονάδες με νόημα (Novak & Cañas, 2008).
Η διαδικασία κατασκευής ενός χάρτη καλείται εννοιολογική χαρτογράφηση (Γουλή κ.ά.,
2005). Η εννοιολογική χαρτογράφηση μπορεί να ενταχθεί σε όλες τις επιμέρους διδακτικές
δραστηριότητες ενός εκπαιδευτικού σεναρίου (Kordaki, 2009):
(α) Για ανάδυση και καταγραφή των πρότερων γνώσεων, ιδεών και αναπαραστάσεων
των μαθητριών/μαθητών,
(β) Για διδασκαλία (ως προ-οργανωτής γνώσεων ή ως εποπτικό μέσο) και μάθηση (ως
γνωστικό εργαλείο) σε δραστηριότητες διδασκαλίας και εμπέδωσης,
(γ) Για σύνδεση της θεωρίας με την πράξη μέσω παράθεσης σχετικών και συγκεκριμένων
παραδειγμάτων στους κόμβους του εννοιολογικού χάρτη,
(δ) Για αξιολόγηση (μέσω δημιουργίας, σύγκρισης, διόρθωσης ή και επέκτασης δύο ή
περισσότερων εννοιολογικών χαρτών),
(ε) Για μεταγνωστικές δραστηριότητες (μέσω σύγκρισης αρχικού και τελικού νοητικού
χάρτη, για σύνοψη, κλπ.).
Μπορεί, τέλος, να χρησιμοποιηθεί για ανταλλαγή και επικοινωνία ιδεών, για εξ
αποστάσεως συνεργασία, καθώς και για σχεδίαση εφαρμογών υπερμέσων και γενικότερα
συστημάτων πλοήγησης (Ibid).
Οι δραστηριότητες εννοιολογικής χαρτογράφησης, ανάλογα με τα προσδοκώμενα
αποτελέσματα που επιδιώκεται να επιτευχθούν, μπορεί να αφορούν σε εργασίες, όπως (α)
κατασκευή ενός χάρτη από τις/τους μαθήτριες/μαθητές που αφορά σε μια κεντρική έννοια,
(β) αξιολόγηση/διόρθωση ενός χάρτη που δίνεται στις/στους μαθήτριες/μαθητές (π.χ.
τροποποιήσεις, διαγραφές στις έννοιες που απεικονίζονται και στις μεταξύ τους συνδέσεις),
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(γ) επέκταση ενός χάρτη, δηλαδή οι μαθήτριες/μαθητές καλούνται να προσθέσουν στο
δοσμένο χάρτη νέες έννοιες/συνδέσμους, (δ) συμπλήρωση ενός χάρτη, δηλαδή οι
μαθήτριες/μαθητές καλούνται να συμπληρώσουν έναν δομημένο και ημι-συμπληρωμένο
χάρτη με έννοιες ή/και με συνδέσμους, και (ε) οποιοσδήποτε συνδυασμός των παραπάνω,
όπως για παράδειγμα αξιολόγηση/διόρθωση και επέκταση ενός δοσμένου εννοιολογικού
χάρτη (Γουλή κ.ά., 2005).
Τέλος, οι Kinchin, De-Leij και Hay (2005) επισημαίνουν πως για να μεγιστοποιήσουμε το
παιδαγωγικό όφελος από τη δημιουργία εννοιολογικών χαρτών από τις/τους
μαθήτριες/μαθητές, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να:
α) Εμπλέκουν ενεργά τις/τους μαθήτριες/μαθητές τους στις μαθησιακές δραστηριότητες,
β) Ενθαρρύνουν την εργασία σε ομάδες και τη συνεργατική κατασκευή του
εννοιολογικού χάρτη,
γ) Δίνουν αρκετό χρόνο στις/στους μαθήτριες/μαθητές για να σκεφτούν και να τον
αναπτύξουν,
δ) Επιτρέπουν την ευέλικτη εννοιολογική μάθηση και ανάπτυξη των διάφορων εννοιών,
συνδέοντας τη νέα με την παλιά γνώση.

Μάθηση με βάση τη συνεργασία και μέθοδοι στρατηγικής συνεργασίας
Οι Roschelle και Teasley (1995) ορίζουν τη συνεργασία «ως μία συντονισμένη σύγχρονη
δραστηριότητα η οποία αποτελεί το αποτέλεσμα μιας συνεχιζόμενης προσπάθειας κατασκευής και
διατήρησης μιας κοινής αντίληψης ενός προβλήματος».
Ο όρος «συνεργατική μάθηση» αναφέρεται, συνεπώς, σε μαθήτριες/μαθητές οι
οποίες/οποίοι εργάζονται σε ομάδες για την ολοκλήρωση μιας δραστηριότητας ή έργου
κάτω από συνθήκες στις οποίες πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια, συμπεριλαμβανομένου
ότι τα μέλη της ομάδας δεσμεύονται και έχουν μεμονωμένα προσωπική ευθύνη για την
ολοκλήρωση της εργασίας που τους έχει ανατεθεί (Felder & Brent, 2007).
Στηρίζεται θεωρητικά στο πλαίσιο του κοινωνικού κονστρουκτιβισμού (Webb, 1989),
σύμφωνα με το οποίο η γνώση πηγάζει από τη διαδικασία αυτοσυγκρότησης και κοινωνικής
συγκρότησης και υπάρχει μια ισχυρή σχέση αιτίου-αιτιατού ανάμεσα στην κοινωνική και
γνωστική ανάπτυξη (Rinaldi, 2001).
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο του εποικοδομισμού, η συνεργασία μεταξύ των
μαθητριών/μαθητών έχει θετικό αντίκτυπο στη μάθησή τους και, συνεπώς, οι εκπαιδευτικοί
θα πρέπει να σχεδιάζουν δραστηριότητες που να επιτρέπουν τη συνεργασία και την
αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητριών/μαθητών (Lai, 2011).
Σύμφωνα με την Κορδάκη (2017) οι διάφορες στρατηγικές δομημένης συνεργασίας
μεταξύ των μαθητριών/μαθητών που έχουν αναπτυχθεί από διάφορους ερευνητές ανά τον
κόσμο μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σύμφωνα με (α) τις συνεργατικές στρατηγικές
παραγωγής μεγάλου αριθμού ιδεών, (β) τις συνεργατικές στρατηγικές κινητοποίησης της
επικοινωνίας μεταξύ των μελών της ομάδας, (γ) τις συνεργατικές στρατηγικές
αποτελεσματικής διαχείρισης πληροφοριακών πηγών και (δ) τις στρατηγικές παραγωγής
έργων (παρουσιάσεων, αφίσας, ψηφιακής ιστορίας κτλ.).
Μια σειρά από πλεονεκτήματα της συνεργατικής μάθησης σε όλες τις βαθμίδες
εκπαίδευσης και σε διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα έχουν αναφερθεί για τις/τους
μαθήτριες/μαθητές από διάφορους ερευνητές, τα οποία μπορούν να συνοψιστούν (α) στην
ανάπτυξη ακαδημαϊκών δεξιοτήτων (π.χ. μεγαλύτερη κατανόηση του προς μάθηση υλικού),
(β) στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων (π.χ. λιγότερα στερεότυπα και προκαταλήψεις)
και (γ) στη βελτίωση της ψυχολογικής κατάστασης των μαθητριών/μαθητών απέναντι στον
εαυτό τους (αυτοεκτίμηση) μειώνοντας το άγχος για την επίδοσή τους, απέναντι στο
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σχολείο, στους εκπαιδευτικούς, ακόμα και στις/στους ίδιες/ίδιους τις/τους
συμμαθήτριες/συμμαθητές τους (Johnson, Johnson & Smith, 1986; Johnson et. al., 1993;
Slavin, 1991; Κορδάκη, 2017).
Δύο ιδιαίτερα σημαντικές από την πληθώρα των συνεργατικών στρατηγικών μάθησης
που κατά καιρούς έχουν αναπτυχθεί και αφορούν στην παρούσα εργασία αφορούν (α) στη
μέθοδο της «Στρογγυλής Τράπεζας» (Roundtable) (Kagan, 1994, ό.π. η Κορδάκη, 2001) και
(β) στη μέθοδο της στρατηγικής «Σκέψου-Συνεργάσου-Μοιράσου» (Think-Pair-Share)
(Lyman, 1981, ό.π. η Κορδάκη, 2001), οι οποίες εφαρμόστηκαν συνδυαστικά στη
δραστηριότητα του σεναρίου που θα περιγραφτεί σε επόμενο κεφάλαιο.

Το πρόγραμμα «Edu 4 Health» και η σημασία της διδασκαλίας της έννοιας της
νοθείας των τροφίμων στο δημοτικό σχολείο
Το πρόγραμμα “EduForHealth” αποτέλεσε μία συνεργασία εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και
Πανεπιστημίων από έξι διαφορετικές χώρες (Ρουμανία, Ελλάδα, Λιθουανία, Κροατία,
Ισπανία, Τουρκία) και είχε ως απώτερο στόχο την επαναφορά της θέσης της Επιστήμης των
Τροφίμων και συναφών θεμάτων στην Εκπαίδευση (EduForHealth, 2014).
Μία από αυτές τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες ενότητες που προτάθηκαν αφορούσε
και στη νοθεία των ποτών και των τροφίμων με βάση την οποία σχεδιάστηκε και η
διδακτική παρέμβαση που θα αναλυθεί στο επόμενο κεφάλαιο, η οποία υλοποιήθηκε σε 8
μαθήτριες/μαθητές της Γ’ και Δ’ τάξης ενός 2/θ δημοτικού σχολείου της περιφερειακής
ενότητας Αχαΐας.
Η διδασκαλία της έννοιας της νοθείας στην Α/θμια Εκπαίδευση είναι ιδιαίτερα
σημαντική, αφού οι μαθήτριες/μαθητές θα πρέπει να μάθουν από μικρή ηλικία να μην είναι
παθητικοί καταναλωτές των διάφορων προϊόντων που παράγονται και κατασκευάζονται
από επιτήδειους εμπόρους που κύριο στόχο έχουν τη μεγιστοποίηση του κέρδους τους, αλλά
να γνωρίζουν τις διάφορες μορφές που μπορεί να πάρει η νοθεία των τροφίμων και των
ποτών που αφορά στην (MedNutrition, 2014):
 Αντικατάσταση βασικών συστατικών ενός προϊόντος με φθηνότερα,
 Χρήση ζωικών προϊόντων διαφορετικών από τα αναγραφόμενα σε μια ετικέτα,
 Ελλιποβαρή προϊόντα,
 Πώληση συμβατικών προϊόντων σαν βιολογικά,
 Πώληση αλιευμάτων ιχθυοτροφείου σαν ψάρια ελεύθερης αλιείας,
 Πώληση προϊόντων με αλλαγμένες ημερομηνίες σήμανσης.
Έτσι, κρίνεται αναγκαία η ενημέρωση των μαθητριών/μαθητών σε θέματα νοθείας των
τροφίμων και ποτών και για το λόγο αυτό δημιουργήθηκε το παρόν σενάριο στο οποίο
προβλέφθηκε η ενεργή συμμετοχή τους σε όλες τις φάσεις του σεναρίου, έτσι ώστε να
αντιληφθούν με βιωματικό τρόπο τις παράνομες ενέργειες στις οποίες προβαίνουν διάφοροι
κερδοσκόποι που μοναδικό στόχο έχουν την εξαπάτηση των καταναλωτών για την
εξυπηρέτηση των δικών τους συμφερόντων.

Σκοπός και στόχοι του διδακτικού σεναρίου
Το σενάριο που προαναφέρθηκε σχετίζεται με την έννοια της νοθείας των τροφίμων και
τους κινδύνους που εγκυμονούν για τη δημόσια υγεία. Σκοπός ήταν οι μαθήτριες/μαθητές
να αντιληφθούν τη νοθεία ως μια διεργασία παράνομη που σκοπό έχει το κέρδος κάποιων
ανθρώπων, η οποία αποτελεί, ταυτόχρονα, μία μεγάλη απειλή και έναν σημαντικό κίνδυνο
για την ανθρώπινη υγεία.
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Σχετικά με τους επιμέρους στόχους που τέθηκαν, οι μαθήτριες/μαθητές στο τέλος του
σεναρίου θα έπρεπε να είναι ικανοί να:
1. Αιτιολογούν τους λόγους για τους οποίους η νοθεία είναι μια διεργασία παράνομη η
οποία έχει απώτερο σκοπό κέρδος,
2. Απαριθμούν τους κινδύνους της νοθείας των τροφίμων,
3. Διατυπώνουν και αιτιολογούν τη σημασία της τυποποίησης των ποτών και των
τροφίμων,
4. Αναφέρουν τα βασικά είδη τροφίμων που διατρέχουν μεγάλο κίνδυνο νοθείας,
5. Προσδιορίζουν πιθανές επιπτώσεις και ασθένειες που σχετίζονται με την
κατανάλωση νοθευμένων προϊόντων.
Το σενάριο αναπτύχθηκε με βάση τις αρχές του εποικοδομισμού και της διερευνητικής
προσέγγισης της νέας γνώσης, μέσα σε ένα πλαίσιο που υποστηρίζεται η συνεργασία και
ευνοείται ο διάλογος και η ανταλλαγή απόψεων και ιδεών μεταξύ των
μαθητριών/μαθητών.

Η Δραστηριότητα συνεργατικής ανάπτυξης εννοιολογικού χάρτη
Η δραστηριότητα που θα αναλυθεί στη συνέχεια αποτελεί μία δραστηριότητα διάρκειας δύο
διδακτικών ωρών, η οποία αφορά στο φύλλο εργασίας 3 του σεναρίου που δόθηκε
στις/στους μαθήτριες/μαθητές και εντάσσεται στο στάδιο της επαφής-επεξεργασίαςσυμπερασμάτων των νέων δεδομένων που παρουσιάστηκαν στη διδασκαλία.
Αποτελεί, επίσης, συνέχεια του πρώτου ερωτήματος του φύλλου εργασίας, στο οποίο οι
μαθήτριες/μαθητές, αφού μελέτησαν ένα διασκευασμένο κείμενο από την/τον εκπαιδευτικό
της τάξης, εργάστηκαν σύμφωνα με τη μέθοδο της «Καθοδηγούμενης Ανταλλαγής
Απόψεων» (Guided – Reciprocal Peer Questioning) (Palincsar & Brown, 1984; Martin &
Blanc, 1984, ό.π. η Κορδάκη, 2001). Το κείμενο έδινε συνοπτικά τον ορισμό και το σκοπό της
νοθείας των τροφίμων, ανέφερε σημαντικά διατροφικά σκάνδαλα προηγούμενων ετών ανά
τον κόσμο, συνήθεις τρόπους αλλοίωσης των διάφορων τροφίμων που υπόκεινται σε νοθεία,
τρόπους προστασίας των καταναλωτών οι οποίοι θα πρέπει να καταναλώνουν
τυποποιημένα προϊόντα, καθώς και τρόφιμα που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο νοθείας. Πιο
συγκεκριμένα, δόθηκαν στις/στους μαθήτριες/μαθητές ανοιχτές ημιτελείς ερωτήσεις (π.χ.
Εξηγείστε γιατί….; Ποια είναι η βασική ιδέα…..; Γιατί το …. συμβαίνει; Με ποιους
τρόπους…..; κτλ.) με σκοπό την πρόκληση μιας στοχευμένης συζήτησης και την ενεργή
συμμετοχή
των
μαθητριών/μαθητών.
Έτσι,
οι
μαθήτριες/μαθητές,
βασιζόμενες/βασιζόμενοι
στο
ψηφιακό
υλικό
που
τις/τους
παρασχέθηκε,
συνέταξαν/συμπλήρωσαν ατομικά τις ημιτελείς ερωτήσεις που τις/τους δόθηκαν και τις
απάντησαν σε αντίστοιχο πίνακα. Στη συνέχεια, δημιούργησαν ομάδες των τεσσάρων
ατόμων και συζήτησαν τις ερωτήσεις - απαντήσεις που δημιούργησαν η/ο καθεμία/καθένας
από αυτές/αυτούς. Με τον τρόπο αυτό, οι μαθήτριες/μαθητές ανέπτυξαν τη φαντασία τους,
επεξεργάστηκαν το θέμα της νοθείας με πιο ουσιαστικό και πιο κατανοητό τρόπο μέσω μιας
πληθώρας ερωτήσεων και απαντήσεων που δημιούργησαν και, τέλος, ενισχύθηκε η
συνεργασία μεταξύ τους.
Στο δεύτερο ερώτημα, οι μαθήτριες/μαθητές εργάστηκαν στις ομάδες τους με το
λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης CmapTools. Εδώ, καλούνταν να συμπληρώσουν
συνοπτικά τα κενά πεδία σε έναν ημιδομημένο εννοιολογικό χάρτη με τίτλο «Νοθεία
τροφίμων» που τις/τους δινόταν, σύμφωνα με δεδομένα που αναφέρονταν στο κείμενο
(Στόχοι 1, 2, 3, 4 & 5).
Τα πεδία αυτά σχετίζονταν με την έννοια της νοθείας, το σκοπό των επιτήδειων εμπόρων,
τα διατροφικά σκάνδαλα σε παγκόσμιο επίπεδο κατά το παρελθόν και τις συνέπειες για την
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ανθρώπινη υγεία, τους τρόπους αλλοίωσης και νόθευσης των προϊόντων, τους τρόπους
προστασίας και πρόληψης, καθώς και με τα τρόφιμα που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο για
νοθεία και επεξεργασία επικίνδυνη για την υγεία.
Οι μαθήτριες/μαθητές εργάστηκαν σε ομάδες έχοντας συγκεκριμένο ρόλο η/ο
καθεμία/καθένας από αυτές/αυτούς σε κάθε στάδιο ανάπτυξης και αποτύπωσης των ιδεών
τους στο λογισμικό, εργαζόμενοι/εργαζόμενες, ταυτόχρονα, σύμφωνα με συγκεκριμένα
βήματα και μεθοδολογία για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας της ομαδοσυνεργατικής ανάπτυξης και δημιουργίας εννοιολογικών χαρτών.
Η αξιολόγηση των μαθητριών/μαθητών όσον αφορά στον τρόπο της ομαδοσυνεργατικής
συνεργασίας που προτείνεται έγινε με βάση την προσωπική παρατήρηση του εκπαιδευτικού
μέσω της καταγραφής των προβλημάτων επικοινωνίας και συνεργασίας που προέκυψαν
κατά τη διάρκεια της συνεργασίας των μαθητριών/μαθητών μεταξύ τους, καθώς και μέσω
της συζήτησης που προκλήθηκε με το σύνολο των μαθητριών/μαθητών στο τέλος της
δραστηριότητας.
Όσον αφορά στην αξιολόγηση του βαθμού κατανόησης/εμπέδωσης της έννοιας της
νοθείας των τροφίμων και των ποτών, καθώς και στους κινδύνους που εγκυμονούν για την
ανθρώπινη υγεία, αξιολογήθηκαν τόσο οι τελικοί εννοιολογικοί χάρτες που δημιούργησαν
οι μαθήτριες/μαθητές όσο και η εφαρμογή των γνώσεων που απέκτησαν σχετικά με τη
νοθεία των τροφίμων και στις επόμενες δραστηριότητες του σεναρίου.
Ο τρόπος εργασίας των μαθητριών/μαθητών ήταν σύμφωνος με τις αρχές των
στρατηγικών συνεργασίας «Σκέψου-Συνεργάσου-Μοιράσου» (Think-Pair-Share) (Lyman,
1981, ό.π. η Κορδάκη, 2001) και της «Στρογγυλής Τράπεζας» (Roundtable) (Kagan, 1994,
ό.π. η Κορδάκη, 2001).
Αναλυτικότερα, εφαρμόζοντας τη συνεργατική στρατηγική “Think-Pair-Share”:
Think (Σκέψου): Δόθηκε χρόνος 15 λεπτών σε κάθε ομάδα μαθητριών/μαθητών για να
εντοπίσουν στο κείμενο τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζονταν για τη συμπλήρωση
του εννοιολογικού χάρτη που τις/τους δινόταν και έπειτα να σκεφτούν ατομικά για το πώς
θα αναπαραστούσαν τις πληροφορίες που παρέχονταν από το δοσμένο κείμενο με
ουσιαστικό και συνοπτικό τρόπο, παρέχοντας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την
κάθε έννοια που τις/τους ζητούνταν να αναλύσουν.
Pair (Συνεργάσου): Στη συνέχεια, οι μαθήτριες/μαθητές συζήτησαν σε ζευγάρια τις
απόψεις τους και συμπλήρωσαν ή αφαίρεσαν στοιχεία που θεωρούσαν σημαντικά για την
ανάπτυξη και συμπλήρωση του εννοιολογικού χάρτη που τις/τους δινόταν.
Share (Μοιράσου): Τέλος, τα δύο ζευγάρια μαθητριών/μαθητών μαζί αντάλλαξαν
απόψεις και συνεργάστηκαν προκειμένου να καταλήξουν στις βασικές ιδέες που
προέκυψαν, κάνοντας τις απαραίτητες αλλαγές, έτσι ώστε να καταλήξουν στα στοιχεία
εκείνα που θεωρήθηκαν σημαντικά να αναπαρασταθούν στον εννοιολογικό τους χάρτη.
Ακολούθως, εφαρμόζοντας τη συνεργατική στρατηγική της «Στρογγυλής Τράπεζας» κάθε
μαθήτρια/μαθητής από κάθε ομάδα συμπλήρωσε με τη σειρά της/του από μία έννοια στον
εννοιολογικό χάρτη έτσι όπως αποφάσισαν προηγουμένως να τις αναπαραστήσουν
εργαζόμενες/εργαζόμενοι με τη μέθοδο «Σκέψου-Συνεργάσου-Μοιράσου».
Έτσι, όλες/όλοι οι μαθήτριες/μαθητές συμμετείχαν εξίσου σε όλες τις φάσεις ανάπτυξης
των εννοιολογικών τους χαρτών χωρίς να υπάρχει διάκριση μεταξύ τους, μοιράζοντας και
συζητώντας τις ιδέες τους με τις/τους συμμαθήτριες/συμμαθητές τους με τρόπο
δημιουργικό, εποικοδομητικό και ευχάριστο.
Τέλος, οι εννοιολογικοί χάρτες παρουσιάστηκαν στις υπόλοιπες ομάδες, καθώς και
στις/στους μαθήτριες/μαθητές των υπόλοιπων τάξεων του σχολείου και στη συνέχεια
εκτυπώθηκαν και αναρτήθηκαν στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου, έτσι ώστε να
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είναι εμφανείς και προσβάσιμες από όλες/όλους τις/τους μαθήτριες/μαθητές του σχολείου
και τους γονείς αυτών, καθώς και να νιώσουν ικανοποίηση για το έργο που δημιούργησαν
στα πλαίσια του προγράμματος.

Συμπεράσματα
Στο παρόν άρθρο παρουσιάστηκε μία δραστηριότητα ενός διδακτικού σεναρίου που
σχετίζεται με την έννοια της νοθείας των τροφίμων και τους κινδύνους που εγκυμονεί αυτή
η πρακτική για την ανθρώπινη υγεία. Σκοπός ήταν η χρήση συνδυασμού των συνεργατικών
μεθόδων συνεργασίας «Σκέψου-Συνεργάσου-Μοιράσου» (Think-Pair-Share) (Lyman, 1981,
ό.π. η Κορδάκη, 2001) και της «Στρογγυλής Τράπεζας» (Roundtable) (Kagan, 1994, ό.π. η
Κορδάκη, 2001) για τη δημιουργία εννοιολογικού χάρτη από τις/τους μαθήτριες/μαθητές
με σκοπό τη διδασκαλία, την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τη νέα έννοια την οποία
διδάχτηκαν, καθώς και για να πάρουμε ανατροφοδότηση σχετικά με την κατάκτηση των
νέων εννοιών και πληροφοριών που γνώρισαν και επεξεργάστηκαν, γεγονός σημαντικό για
την εξέλιξη και πορεία της διδασκαλίας σε επόμενο επίπεδο.
Αξιολογώντας τις εργασίες των μαθητριών/μαθητών φάνηκε ότι, οι μαθήτριες/μαθητές
κατανόησαν σε σημαντικό βαθμό τις έννοιες με τις οποίες ασχολήθηκαν και μπόρεσαν να
αντιληφθούν τη νοθεία ως μία παράνομη διεργασία που σκοπό έχει μόνο το κέρδος
ορισμένων κερδοσκόπων εμπόρων, η οποία, ταυτόχρονα, αποτελεί και έναν σημαντικό
παράγοντα που μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητα προβλήματα για την υγεία μας.
Επιπρόσθετα, φάνηκε ότι ο συνδυασμός των στρατηγικών μεθόδων «ΣκέψουΣυνεργάσου-Μοιράσου» (Think-Pair-Share) και της «Στρογγυλής Τράπεζας» (Roundtable)
αποτελεί ένα άριστο πλαίσιο συνεργασίας για την ανάπτυξη εννοιολογικών χαρτών από
τις/τους μαθήτριες/μαθητές το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με έμπρακτο και
αποτελεσματικό τρόπο από τους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να εμπλέξουν τις/τους
μαθήτριες/μαθητές τους σε δραστηριότητες δημιουργίας και ανάπτυξης εννοιολογικών
χαρτών. Ειδικότερα, η συνδυασμένη αυτή εφαρμογή των δύο μεθόδων συνεργασίας για
τις/τους μαθήτριες/μαθητές ενθάρρυνε τη συνεργασία, τη δημιουργικότητα και την
ανταλλαγή απόψεων και ιδεών μεταξύ τους, εστίασε στην ανάπτυξη της κριτικής τους
ικανότητας και τις/τους δημιούργησε ένα αίσθημα αισιοδοξίας και ισχυρής θέλησης για την
ενασχόλησή τους με το έργο που δεσμεύτηκαν να υλοποιήσουν.
Τέλος, αναστοχαζόμενοι στη διαδικασία υλοποίησης της διδακτικής παρέμβασης που
παραπάνω περιγράφηκε μπορούμε να ισχυρισθούμε ότι, για να καταστεί μία ομαδική
εργασία των μαθητριών/μαθητών αποτελεσματική, απαιτεί αρκετό χρόνο από την/τον
εκπαιδευτικό έτσι ώστε να θέσει και να ιεραρχήσει τους στόχους της διδασκαλίας της/του,
να σκεφτεί το πλαίσιο που θα εμπλέξει τις/τους μαθήτριες/μαθητές της/του και να δομήσει
με σαφήνεια τις δραστηριότητες εκείνες που θα υλοποιήσουν τους στόχους του μαθήματος
μέσα σε ένα συνεργατικό πλαίσιο εργασίας που θα ορίζει με σαφήνεια τη μεθοδολογία που
θα ακολουθηθεί και τον τρόπο που θα εργαστούν οι μαθήτριες/μαθητές, προσφέροντας,
έτσι, την ευκαιρία μιας άρτιας συνεργασίας και ποιοτικής μάθησης για τις
μαθήτριες/μαθητές της/του.
Απώτερος σκοπός είναι η επέκταση της εφαρμογής της εννοιολογικής χαρτογράφησης
στη διδασκαλία και άλλων εννοιών διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων και θεματικών
περιοχών έτσι ώστε να διαπιστωθεί η αποτελεσματικότητα της προσέγγισης που προτείνεται
για την ανάπτυξη εννοιολογικών χαρτών από τις/τους μαθήτριες/μαθητές με τη
συνδυασμένη χρήση των στρατηγικών μεθόδων συνεργασίας «Σκέψου-ΣυνεργάσουΜοιράσου» (Think-Pair-Share) και της «Στρογγυλής Τράπεζας» (Roundtable).
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