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1.1 Κατανομή και θέση του στρατοσφαιρικού όζοντος

Περίληψη
Η παρούσα μελέτη εξετάζει κείμενα παιδικών βιβλίων μυθοπλασίας με θέμα την
καταστροφή του στρατοσφαιρικού όζοντος ως προς την ακρίβεια στην αναπαράσταση
της φύσης του στρατοσφαιρικού όζοντος. Με την Ποιοτική Ανάλυση Περιεχομένου
εντοπίζονται και καταγράφονται οι αναφορές σχετικά με τη φύση του
στρατοσφαιρικού όζοντος, οι οποίες οργανώνονται σε σύστημα κατηγοριών. Από την
ανάλυση και σύγκριση των αποτελεσμάτων με την κυρίαρχη επιστημονική άποψη
προκύπτουν τα λάθη, οι ανακρίβειες και οι παραλείψεις που μπορεί να οδηγήσουν τα
παιδιά στην οικοδόμηση εναλλακτικών ιδεών. Τέλος, προτείνονται τρόποι για τη χρήση
αυτών των βιβλίων στη διδασκαλία, ώστε τα παιδιά να οικοδομήσουν τις αντίστοιχες
επιστημονικές έννοιες.

Εισαγωγή

Ωστόσο, αναλύσεις περιεχομένου σε παιδικά βιβλία εμπορίου ως προς την
ακρίβεια του περιεχομένου τους σε έννοιες και φαινόμενα Φυσικών Επιστημών
εντόπισαν εναλλακτικές ιδέες στα κείμενα3, φανταστικά στοιχεία4, μη ακριβή
εικονογράφηση5 και χρήση ανθρωπομορφισμού6. Η ανάγνωση ή ακρόαση
παιδικών βιβλίων μυθοπλασίας με λάθη και ανακρίβειες οδηγεί τα παιδιά στην
οικοδόμηση εναλλακτικών ιδεών7,8.
Σκοπός μελέτης: η εξέταση της ακρίβειας στην αναπαράσταση της φύσης του
στρατοσφαιρικού όζοντος σε κείμενα παιδικών βιβλίων μυθοπλασίας με θέμα
την καταστροφή του στρατοσφαιρικού όζοντος.

Μεθοδολογία

Δείγμα: 9 παιδικά βιβλία μυθοπλασίας με θέμα την καταστροφή του
στρατοσφαιρικού όζοντος, στην ελληνική γλώσσα, που απευθύνονται σε παιδιά
ηλικίας τριών έως 12 ετών, με πρώτη έκδοση το 1997-2011.
Ποιοτική Ανάλυση Περιεχομένου-Philipp Mayring9, ερευνητικό παράδειγμα
δόμησης περιεχομένου (content structuring)

Ερευνητικά ερωτήματα:
-Ποια γνωστικά στοιχεία και πληροφορίες προβάλλονται σχετικά με τη φύση του
στρατοσφαιρικού όζοντος στο κείμενο των βιβλίων;
Ποιες είναι οι ανακρίβειες, τα λάθη και οι παραλείψεις;

Αποτελέσματα

1.1 Κατανομή και θέση του στρατοσφαιρικού όζοντος (Ν=9)
Παραδείγματα

«[...] (τα καυσαέρια) άρχισαν να
1.1.1 Το όζον ως τρυπούν το μανδύα του όζοντος, για
στρώμα στην
να φτάσουν ακόμη πιο ψηλά. Στην
ατμόσφαιρα της αρχή άνοιγαν μικρούλες τρύπες και
Γης (Ν=4)
ξέφευγαν προς τα πάνω, στη λεγάμενη
στρατόσφαιρα.»(ΤΒ20)
«-Είμαστε πολύ ψηλά στον ουρανό
τώρα. [...] Μπορούμε όμως ν’
ανεβούμε ακόμη πιο ψηλά. Δε θ’
1.1.2 Το όζον ως
αργήσουμε να φτάσουμε στο στρώμα
στρώμα
του όζοντος. [...] Το στρώμα του
μπροστά από
όζοντος είναι μια προστατευτική
τον Ήλιο (Ν=1)
ασπίδα, ένα φίλτρο, που μπαίνει
μπροστά από τον ήλιο [...] Χωρίς αυτό
το φίλτρο [...]» (ΤΒ18)

Πιθανές εναλλακτικές
ιδέες

Το στρώμα του όζοντος
βρίσκεται κάτω από τη
στρατόσφαιρα,
δεν
αποτελεί τμήμα της
στρατόσφαιρας.
Το στρώμα του όζοντος
δεν βρίσκεται στη Γη,
αλλά μπροστά από τον
Ήλιο.

Παραδείγματα

«Πανοπλία της η Γη την ατμόσφαιρα Το
όζον
είναι
1.1.3 Το όζον
φορά, την έχουμε τρυπήσει [...]» (ΤΒ6) ομοιόμορφα
ομοιόμορφα
κατανεμημένο
στην
κατανεμημένο
ατμόσφαιρα,
στον
στην
ουρανό ή στον αέρα. Η
ατμόσφαιρα της
ατμόσφαιρα αποτελεί
Γης (Ν=4)
ένα ομοιογενές μείγμα.

1.2 Προέλευση και διαδικασία σχηματισμού του στρατοσφαιρικού
όζοντος (Ν=2)
Υποκατηγορίες

Η κατανόηση των περιβαλλοντικών προβλημάτων, η αναγνώριση των αιτιών και
της πιθανής εξέλιξής τους αποτελούν προϋποθέσεις για την ανάπτυξη των
δεξιοτήτων λήψης αποφάσεων και επίλυσης προβλημάτων από τους
μελλοντικούς πολίτες1. Εμπειρικές μελέτες δείχνουν πως η χρήση παιδικών
βιβλίων με περιβαλλοντικό περιεχόμενο οδηγεί τα παιδιά σε καλύτερη
κατανόηση εννοιών σχετικά με το περιβάλλον2.

Υποκατηγορίες

Υποκατηγορίες

Πιθανές εναλλακτικές
ιδέες

Παραδείγματα

«Και για να δεις πόσο πολύ σε
αγαπώ, θα σου κάνω άλλο ένα
1.2.1 Το στρώμα του δώρο: Θα σου χαρίσω έναν
όζοντος προέρχεται μοναδικό,
υπέροχο
μανδύα.
από τον Ήλιο (Ν=1) Πράγματι, ευθύς αμέσως ο Ήλιος
σκέπασε τη Γη με τον περίφημο
μανδύα του όζοντος.» (ΤΒ20)
«Ο μάγος έβγαλε το μαγικό του
1.2.2 Το στρώμα του
ραβδί [...] έκανε με αυτό μερικές
όζοντος
κινήσεις σαν μαέστρος μπροστά από
σχηματίζεται από
το βαμβάκι κι αυτό...-Εξαφανίστηκε
βαμβάκι υπό την
[...] Δεν εξαφανίστηκε. Μετατράπηκε
επίδραση της
σε φρέσκο πεντακάθαρο όζον.»
μαγείας (Ν=1)
(ΤΒ15)
«-Το
όζον
στην
ατμόσφαιρα
1.2.3 Το όζον
καταστρέφεται και ξαναφτιάχνεται
καταστρέφεται και
από την αρχή, έτσι που να υπάρχει
ξαναφτιάχνεται από
πάντοτε αρκετό για να μας
μόνο του (Ν=1)
προστατεύει.» (ΤΒ15)
1.2.4 Το όζον
αποτελεί χημική
ένωση από
οξυγόνο(Ν=1)
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Ο Ήλιος δημιούργησε
και έδωσε στη Γη το
στρώμα του όζοντος.

Το όζον προέρχεται
βαμβάκι.
Το
από
βαμβάκι μετατρέπεται
σε όζον με τη μαγεία.

Το
όζον
στην
ατμόσφαιρα
καταστρέφεται
και
ξαναφτιάχνεται από
μόνο του, χωρίς να
συμβάλλουν
άλλοι
παράγοντες.

«Το όζον είναι χημική ένωση
φτιαγμένη από οξυγόνο, σαν κι αυτό
που αναπνέουμε [...]» (ΤΒ15)

Συμπεράσματα
Όλα τα βιβλία του δείγματος παρέχουν γνωστικά στοιχεία και πληροφορίες για
τη φύση του στρατοσφαιρικού όζοντος που αφορούν: την κατανομή και θέση του
στρατοσφαιρικού όζοντος (1.1) και την προέλευση και διαδικασία σχηματισμού
του (1.2). Ωστόσο, εντοπίζονται λάθη, ανακρίβειες και παραλείψεις που μπορεί
να οδηγήσουν σε οικοδόμηση ή ενίσχυση εναλλακτικών ιδεών.

Προτάσεις για αξιοποίηση των βιβλίων στη διδασκαλία:
• Να προηγηθεί διδασκαλία για τη σύσταση και τα στρώματα της ατμόσφαιρας
και να προσδιοριστεί η θέση και η κατανομή του στρατοσφαιρικού όζοντος
στην ατμόσφαιρα της Γης.
• Να γίνει ταυτόχρονη χρήση παιδικών βιβλίων ή άλλου εποπτικού υλικού με
επιστημονικά ακριβές περιεχόμενο, ώστε μέσω συγκρίσεων οι μαθητές/τριες
να προσεγγίσουν κριτικά το περιεχόμενο των βιβλίων μυθοπλασίας και να
εντοπίσουν τα λάθη, τις ανακρίβειες και τις παραλείψεις.
• Να αξιολογηθούν οι γνώσεις των μαθητών/τριών για το στρατοσφαιρικό όζον
μετά την ανάγνωση ή ακρόαση των παιδικών βιβλίων, ώστε να εντοπιστούν
και να διορθωθούν οι εναλλακτικές ιδέες που οικοδόμησαν.
Περαιτέρω έρευνα:
• Εμπειρική μελέτη για τις πληροφορίες που αποκομίζουν οι μαθητές/τριες από
την ανάγνωση ή ακρόαση παιδικών βιβλίων μυθοπλασίας για το
στρατοσφαιρικό όζον.
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