Ποιες βασικές γνώσεις παραμένουν στους αποφοίτους των Λυκείων;
Γιάννης Π. Πλατάρος -Μαθηματικός
Στο παρόν σημείωμα, παρουσιάζουμε κάποια ευρήματα όπως και σχόλια που ανιχνεύσαμε μέσω ενός
τεστ με την εφαρμογή «Φόρμες Google» μέσω του διαδικτύου και συγκεκριμένα μέσω του Facebook. Το
βασικό πρόβλημα είναι η αξιοπιστία μιας τέτοιας έρευνας, καθώς το δείγμα, δεν είναι αντιπροσωπευτικό,
η τυχάρπαστη δειγματοληψία είναι ενάντια σε κάθε αρχή αντιπροσωπευτικού δείγματος και σε κάθε
βασική οδηγία Επιστημονικής Έρευνας. Για να παρακαμφθεί αυτό το πρωταρχικό εμπόδιο, κάναμε έναν
σχεδιασμό έτσι ώστε να αντλήσουμε -εξορύξουμε απολύτως έγκυρα στοιχεία, που να αποτελούν ανώτερα
και κατώτερα φράγματα της ίδιας της πραγματικότητας.
Λίγα εισαγωγικά θεωρητικά στοιχεία
Όσοι εκπαιδευτικοί έχουν αρκετή ευαισθησία και αρκετοί έως πάρα πολλοί έχουν, προβληματίζονται
πάντα για το επίπεδο που έχουν οι μαθητές τους. Βλέπουν τα γραπτά τους και την εικόνα τους στην τάξη
και εικάζουν πράγματα για το τι τελικά «τους μένει». Εν τω μεταξύ από τον περίγυρο τον κοινωνικό και
κυρίως των ΜΜΕ, εισπράττουν μια χειρότερη εικόνα αρκετά ζοφερότερη, την οποία κατά κανόνα - για
ευνόητους ψυχολογικούς λόγους- δεν μπορεί να αποδεχθούν, αλλιώς έχουμε το αδήριτο ερώτημα «…και
εμείς τι δουλειά κάνουμε στο Σχολείο και γιατί πληρωνόμαστε έστω με αυτούς τους ολίγιστους μισθούς;»
Βγαίνει λ.χ. ο Μπαμπινιώτης και αποφαίνεται ότι «…Στην καλύτερη ηλικία των 15 με 18 ετών έχουμε
βάλει τα παιδιά στο λούκι της εισαγωγής στην ανώτατη εκπαίδευση. Μόνο το φροντιστήριο έχει αξία γι’
αυτούς, οδηγώντας στην αχρήστευση του σχολείου και στην υποβάθμιση των δασκάλων. Και τι
επιτυγχάνουμε τελικά; Να φεύγουν τα παιδιά από τα σχολεία χωρίς να θυμούνται απολύτως τίποτα.»1
Αυτή η φράση συνήθως εισπράττεται ως υπερβολή του ζωντανού λόγου. Μαθαίνουμε ότι «1 στους 4
πιστεύει ότι μας ψεκάζουν»2 Σχολιάζουμε: «χμ…και λίγοι είναι…» Διαβάζουμε ότι «μόλις το 66% των
νέων πιστεύει πως η Γη είναι πράγματι σφαιρική. Και η θεωρία της Επίπεδης Γης εξαπλώνεται…Το
υπόλοιπό 34% δεν είναι και τόσο σίγουρο. Ευτυχώς οι άνω των 55 ετών δεν αμφιβάλλουν…3»
Αλλά και οι ειδικώς εκπαιδευμένοι , δεν πάνε πίσω: Ακούνε, ότι «αύριο η Σελήνη θα είναι 7% μεγαλύτερη από

ό,τι κατά μέσον όρο και 15% λαμπρότερη»4 και στήνονται στις ταράτσες να δούνε το «πρωτοφανές
φαινόμενο του αιώνα» Ξεχνούν όμως ότι το μάτι εκτιμά περίπου σωστά μόνο γραμμικές αποστάσεις ενώ
λιγότερο τα εμβαδά και ακόμα λιγότερο τους όγκους. Έτσι μια αύξηση στην διάμετρο του Φεγγαριού
κατά 3.5% δεν υπάρχει άνθρωπος που να μπορεί να την δει σε ένα τόσο μικρό φαινόμενο μέγεθος και
μάλιστα χωρίς μέτρο σύγκρισης. Θυμόμαστε και βιβλία Φυσικής που «εξηγούσαν» ότι λόγω μεγάλου
πάχους ατμόσφαιρας και λειτουργίας «μεγεθυντικού φακού» το Φεγγάρι κι ο Ήλιος, φαίνονται
μεγαλύτερα κοντά στον ορίζοντα, ενώ είναι μια απόλυτη ψυχολογική ψευδαίσθηση καθώς ο εγκέφαλος
τα συγκρίνει με τα οπτικώς διπλανά βουνά που τα θεωρεί πολύ «πολύ μεγάλα», ενώ όταν είναι
υπερυψωμένα η εικόνα τους φαντάζει μικρότερη αφού δεν φαίνεται δίπλα κάτι «εγνωσμένα μεγάλο»
αφού είναι εκτός οπτικού πεδίου. Τα όργανα λένε την αλήθεια και η Σελήνη κι ο Ήλιος έχουν το ίδιο
φαινόμενο μέγεθος πάντα ή όταν αλλάζει ελαχιστότατα, κανείς άνθρωπος δεν μπορεί να το αντιληφθεί.
Το πιο αστείο της υπόθεσης, είναι ότι και την κατά 15% αυξημένη λαμπρότητα, εκεί είναι που κανένα
έμβιο ον δεν μπορεί να το αντιληφθεί. Έχουμε εφαρμογή του ψυχοφυσικού νόμου των Βέμπερ-Φέχνερ ο
οποίος λέει ουσιαστικά, ότι για να αντιληφθείς ένα λ.χ. χαστούκι ως διπλάσιας δύναμης, από ένα
προηγούμενο, θα πρέπει να υποστείς τον κολαφισμό με δεκαπλάσια δύναμη. 5 Ό,τι δηλ. συμβαίνει και με
τους ήχους, το φως και γενικά με τις αισθήσεις. Πρέπει να έχουμε στα υπ΄ όψιν ότι το θέμα έχει
παγκόσμια διάσταση: Από την βιβλιογραφία είναι γνωστό, ότι σε τελετή αποφοίτησης από το περίφημο
Μπέρκλεϊ πτυχιούχων Φυσικών επιστημών ετέθη το ερώτημα για το πώς εξηγούνται οι εποχές καλοκαίρι
-χειμώνας η συντριπτική πλειονότητα των άρτι αποφοίτων, το απέδωσε στο περιήλιο και αφήλιο της
τροχιάς της Γης και ελάχιστοι έδωσαν την σωστή εξήγηση για την περιοδική κλίση του άξονα της Γης. Το

γεγονός ότι όταν το Βόρειο ημισφαίριο έχει χειμώνα το Νότιο έχει καλοκαίρι (λ.χ. Αυστραλία) δεν
προβλημάτισε τους πολλούς.
Τελειώνοντας τα εισαγωγικά, Προτρέπουμε τον αναγνώστη να κάνει αναζήτηση της φράσης «είσαι
εξυπνότερος από ένα 10χρονο;» για να ανακαλύψει ένα απίστευτου όγκου υλικό κυρίως βίντεο. Αν
παρακολουθήσει το βίντεο θα αποκομίσει ενδεχομένως την εντύπωση ότι τα βίντεο είναι μονταρισμένα,
επεξεργασμένα και εκτίθενται οι χειρότερες απαντήσεις μέσα σε ένα άγνωστο μέγα πλήθος σωστών
απαντήσεων. Προσεκτικότερη παρακολούθηση συνεχόμενων επεισοδίων με διαφορετικά -εξωφρενικά
ερωτήματα, μάλλον θα μας οδηγήσει σε εντελώς απογοητευτικά συμπεράσματα.
Μεθοδολογία
Συντάχθηκε ένα ερωτηματολόγιο -τεστ 26 ερωτήσεων με -κυρίως- 2,4 ή περισσότερες απαντήσεις
πολλαπλής επιλογής χωρίς αρνητική βαθμολογία. Για λόγους προστασίας του τεστ, όλες ήταν
«προαπαιτούμενες» και κανείς δεν μπορούσε να δει την επίδοσή του ανά ερώτηση αν δεν απαντούσε σε
όλες ανεξαιρέτως. Το ερωτηματολόγιο δημοσιεύθηκε και δέχθηκε απαντήσεις για ένα μήνα περίπου, με
αρχή την 26η Απριλίου 2018 . Δημοσιεύθηκε σε ομάδες του Facebook που περιείχαν τις λέξεις
«μαθηματικά» είτε «φυσική» είτε «εκπαιδευτικοί», αλλά όχι σε όλες τις υπάρχουσες. Τα μέλη των
Ειδικών αυτών ομάδων, αριθμούσαν τουλάχιστον 20.000 μέλη και συνελέγησαν 548 απαντήσεις το 99%
των οποίων τον πρώτο μήνα. Ζητήθηκε από τους απαντώντες, αν και εφ΄όσον κατά την κρίση τους
υπάρχουν δύο ή περισσότερες σωστές απαντήσεις να επιλέγουν την «συμβατικά» σωστότερη, αφού η μία
μόνον βαθμολογείται.
Στην σύνταξη του ερωτηματολογίου, έγινε και μια άλλη παρέκβαση στα όρια της δεοντολογίας των
ερευνών:
Ο Τίτλος ήταν «τεστ Φυσικομαθηματικών γνώσεων για Αποφοίτους Λυκείου», όμως το επίπεδο
δυσκολίας ξεκινούσε από Δημοτικό , κυρίως Γυμνάσιο και ίσως έφθανε Α΄ Λυκείου. Η δε διασφάλιση
οιονεί «διαστημάτων εμπιστοσύνης» μας επέβαλε να το αναρτήσουμε σε σημεία όπου κατά τεκμήριο
συχνάζουν όχι μόνο απόφοιτοι Λυκείου, αλλά πολύ παραπάνω, χωρίς να αποκλείονται όλοι οι άλλοι,
αλλά με αμελητέα συμμετοχή. Με αυτό τον τρόπο – και με πολύ απλή διατύπωση- διασφαλίζουμε ότι τα
αποτελέσματα είναι πολύ καλύτερα από την ίδια την πραγματικότητα. Με ισοδύναμη διατύπωση: «Η
πραγματικότητα, αποκλείεται να είναι καλύτερη από τα ευρήματα της έρευνας.» Ομιλούμε δηλ. για
υπερτίμηση είτε υποτίμηση των ευρημάτων ανάλογα με την οπτική. Η βαθμολογία των συμμετεχόντων
είχε μια αρκετά ομαλή κανονική κατανομή, κάτι που πιστοποιεί ότι δεν ήταν όλες οι ερωτήσεις
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Επίσης πρέπει να καταγραφεί, ότι επιλέχθηκαν ερωτήσεις με βασικό κριτήριο «να είναι όσο το δυνατόν
εύκολες για το επίπεδο αποφοίτων Λυκείου, για τις οποίες όμως έχουμε βασικές υποψίες ότι δεν τα
καταφέρνουν οι μαθητές, από την προσωπική μας εμπειρία. Παρουσιάζουμε τα 22 από 26 ερωτήματα (τα
υπόλοιπα 4, ήταν παρόμοια με κάποια από τα παρουσιαζόμενα)
Τα κυριότερα ευρήματα είναι τα παρακάτω:

Η σωστή απάντηση είναι η πρώτη. Η πιο σωστή απάντηση που δεν συμπεριλαμβάνεται, είναι ότι όταν
κάνω κάτω από ~4 χλμ./ημέρα η εξάτμιση δεν προλαβαίνει να ζεσταθεί, ώστε να μην υγροποιούνται μέσα
της τα καυσαέρια που περιέχουν υδρατμούς. Δηλ. η δεύτερη απάντηση είναι η «πιο λανθασμένη» Αν
κάνω πολλά χιλιόμετρα κάθε φορά που οδηγώ, ποτέ δεν θα δω νερό. Το ζήτημα είναι ότι έχουν πιάσει
κάλους τα χέρια των μαθητών να γράφουν στοιχειομετρικές εξισώσεις με τέλειες καύσεις οργανικών
ενώσεων του τύπου CxHy και όχι μόνον, αλλά δεν έχουν εμπεδώσει ότι τα καυσαέρια περιέχουν κυρίως
νεράκι και διοξείδιο του άνθρακα. Το τραγικό, είναι ότι ελάχιστοι αντιλαμβάνονται ότι «ο υδρατμός είναι
αέριον άχρουν και άοσμον» όπως έλεγαν τα παλαιά βιβλία. Όλοι νομίζουν ότι οι υδρατμοί είναι τα
σύννεφα λευκά ή μελανά, η ομίχλη, και αυτό που βλέπουν όταν βράζουν οι κατσαρόλες . Η ορολογία
«σταγονίδια ύδατος» είναι η ειδοποιός διαφορά- ορολογία. Εδώ όμως αρχίζουν τα σοβαρά: Βιβλία του
Δημοτικού και κυρίως εκπαιδευτικοί λέμε « παρατηρούμε υδρατμούς όταν βράζει η κατσαρόλα στην
κουζίνα» Ενώ οι υδρατμοί είναι αόρατοι και δεν χρησιμοποιείται η ακριβής ορολογία «σταγονίδια
ύδατος» . Και το «νέφος υδρατμών» είναι μια άλλη αποτυχημένη μη ακριβής ορολογία, με μεγάλη
συμβολή στα αποτέλεσμα να θεωρούν οι συμπατριώτες μας, ότι τα υγροποιούμενα καυσαέρια των
αεροπλάνων όταν πετούν ψηλά να είναι « ψεκασμός » όπως ήδη προαναφέραμε στην εισαγωγή.

Μόνο το 1/5 γνωρίζει την σωστή απάντηση, το ΝΑΙ. Η βασική έννοια της καύσης δεν έχει εμπεδωθεί. Δεν
έχει περάσει, ότι «καύση», «οξείδωση» και «έκρηξη» υλικών, είναι το ίδιο ποιοτικό φαινόμενο, δηλ. η
ένωση του υλικού με το οξυγόνο, μιας εξώθερμης αντίδρασης, που αντιστοίχως γίνεται «γρήγορα» «πολύ
αργά» και «εξαιρετικά γρήγορα». Το φαινόμενο της ανάφλεξης σιδήρου το χρησιμοποιούσαν όλα τα
παιδιά που έδεναν σύρμα κατσαρόλας του έβαζαν φωτιά με αναπτήρα και το στριφογύριζαν με ένα
σχοινί, όταν έπεφτε η νύχτα παράγοντας αυτοσχέδια βεγγαλικά. Όταν ο σίδηρος έχει μεγάλη ενεργό
επιφάνεια , όταν η μάζα του ανά επιφάνεια επαφής της μάζας με τον αέρα είναι πάρα πολύ μικρή, ο
σίδηρος είναι αναφλέξιμος. Δηλ. η αντίδραση τις οξείδωσής του είναι ταχύτατη, οπότε ομιλούμε για
«καύση» Αν δε μπορούσαμε να φτιάξουμε λεπτότατη σκόνη σιδήρου (όχι απλώς ρινίσματα) και να
πλησιάσουμε την «μονομοριακότητα» είναι βέβαιον, από την θεωρία και χωρίς πείραμα, ότι ο σίδηρος
δεν θα ήταν απλώς αναφλέξιμος, αλλά εκρήξιμος, όπως το μπαρούτι . Φυσικά και οι μαθητές μπορούν να
γράφουν τις σχετικές εξισώσεις καύσης και οξείδωσης, αλλά γνώση, μεταγνώση, μια κάποια σε βάθος
διείσδυση, γενίκευση δεν υπάρχει.

Το αεικίνητο αντιβαίνει στην αρχή διατήρησης της ενέργειας. Επομένως, δεν υπάρχει πιθανότητα να
αλλάξει ένας βασικός Φυσικός νόμος που περιγράφει όλες τις Φυσικές διεργασίες με την ενέργεια.
Φυσικά, υπάρχουν εκατοντάδες βίντεο στο Youtube, που ο ρευματολήπτης του πολύμπριζου μπαίνει σε
μια δική του θέση ρευματοδότη και στην συνέχεια, από τις άλλες θέσεις ανάβουμε σόμπες, λάμπες κτλ.
Πολύ ωραία «πειράματα» με εκατοντάδες χιλιάδες θεάσεις. Αεικίνητα έχει φτιάξει και ο μέγας Escher
όπως με την νεροσυρμή που κινεί αενάως τον νερόμυλο, αλλά μόνο ως ψευδαίσθηση του εγκεφάλου στο
να μεταφράσει σωστά οπτικές πληροφορίες.

Σωστή η πρώτη. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται μόνο στην τρίτη απάντηση. Έχουν μάθει και έχουν
ακούσει πολλές φορές ότι «το 0 δεν έχει πρόσημο» επομένως η έκφραση -α δεν μπορεί να είναι 0 ,
κάτι, που ομολογουμένως, δεν το είχαμε υποψιαστεί ως απάντηση με αξιόλογα μεγάλη συχνότητα.
Θυμάμαι να υπάρχει σε αρκετά βιβλία, επομένως πρέπει να προβλεφθεί και μια αράδα στα νέα βιβλία
που περίπου να λέει «ισχύει -0 =0 , όπως και +0=0 γι’ αυτό λέμε την έκφραση, ότι “το 0 δεν έχει πρόσημο”,
αφού στέκεται ανάμεσα σε δύο ποιοτικά διαφορετικούς κόσμους του θετικού και του αρνητικού. Μια
μεταβλητή ή ένας άγνωστος +α μπορεί να παριστάνει και το 0 όπως και μια μεταβλητή -α ομοίως μπορεί
να παριστάνει και το 0».

Η σωστή απάντηση είναι η δεύτερη. Συνηθίζαμε στους συνομιλητές μας επί πολλά χρόνια να
χρησιμοποιούμε την έκφραση «…αυτό είναι λογική «μαύρου άσπρου»» Τα αρκετά τελευταία χρόνια
συνειδητοποιήσαμε, ότι η έκφραση που ήταν καταγγελτική της απλουστευτικής λογικής που είναι εδραία
και απολύτως δεσπόζουσα στο σύνολο της πολιτικής Ελληνικής ζωής, εκλαμβάνεται ως επίκληση της
…Αριστοτέλειας Λογικής(!) που δεν διδάσκεται πλέον ούτε ως μάθημα φιλολογικό, αλλά -κυρίως- ούτε
στα μαθηματικά. Δεν χρησιμοποιούμε πλέον την φράση, αφού αντιληφθήκαμε ότι όχι μόνο δεν γίνεται
κατανοητή, αλλά εκλαμβάνεται ως το αντίθετο από αυτό που θέλουμε να πούμε! Βεβαίως όλα αυτά,
είναι απολύτως φυσιολογικά και εξηγήσιμα, δεδομένου, ότι η Λογική δεν διδάσκεται για αρκετές
δεκαετίες.

Η σωστή απάντηση είναι η πρώτη και έχει ενδιαφέρον πόσοι πέτυχαν και τις δύο και πόσοι όχι αλλά εδώ
περιοριζόμαστε μόνο σε απλή πρωταρχική παράθεση συχνοτήτων και σχολιασμό τους.

Δεν υπάρχει στην Φύση χαμηλότερη θερμοκρασία από τους -273 βαθμούς Κελσίου, καθώς δεν έχει
νόημα. Σε αυτή την θερμοκρασία έχουμε πλήρη απουσία κίνησης μοριακής. Και επειδή ένα ακίνητο
μόριο, δεν μπορεί να γίνει «πιο ακίνητο» γι’ αυτό λέμε «δεν έχει νόημα κάτω από το απόλυτο μηδέν που
είναι η γνωστή αυτή θερμοκρασία. Βεβαίως κάποιοι μπορεί να το διάβασαν γρήγορα και να μην το

κατάλαβαν αμέσως και να επέλεξαν την Τρίτη απάντηση η οποία είναι μια σωστή γενικά δήλωση . Η
γνώση όμως είναι Γυμνασιακή.

Η σωστή απάντηση είναι η Τρίτη. Είναι η πιο βασική αρχή της κινηματικής. (ένας Νόμος του Νεύτωνα)
Διδάσκεται στην Α΄ Λυκείου.

Η σωστή απάντηση είναι η πρώτη, αφού υπάρχουν απόλυτα φυσικά και μαθηματικά φράγματα για την
ακρίβεια των μετρήσεων . Ένα μαθητής που έχει κατανοήσει αυτό που διδάσκεται πρώιμα από την Β΄
Γυμνασίου, ότι «οσοδήποτε κοντά στο 3 υπάρχουν άπειροι αριθμοί» είναι ικανό για την επιλογή της
σωστής απάντησης. Εξαιρετικό ενδιαφέρον νομίζω ότι έχει η διευρυμένη απάντηση σε αυτό το ερώτημα

για πτυχιούχους θετικών Επιστημών, που δίνει ο υπογράφων σε μια εργασία του με παρόμοιο τίτλο.6

Είναι αρκετά δύσκολο να επιλεγεί η πιο σωστή, αλλά όποιος ξέρει το σωστό μοντέλο επιλέγει την
προτελευταία. Ίσως και να χρειάζεται αναθεώρηση των επιλογών του ερωτηματολογίου. Το σωστό
μοντέλο είναι ότι είτε φτιάξω ένα κατασκεύασμα-πλέγμα με 1.000 μπάλες του μπάσκετ με την απαίτηση
η μία από την άλλη να είναι στα δύο μέτρα απόσταση είτε φτιάξω το ίδιο κατασκεύασμα με τις ίδιες
απαιτήσεις με μπαλάκια του γκολφ, ίσο όγκο θα καταλαμβάνω. Ακριβέστερα «περίπου ίσο» Ακόμα
ακριβέστερα, «αμελητέως ίσο» . Αν όμως μαζέψω τις μπάλες του μπάσκετ όλες μαζί «κολλητά» και όλα
τα μπαλάκια του γκολφ κολλητά, προφανώς οι μπάλες του μπάσκετ θα έχουν πολλαπλάσιο όγκο. Η αρχή
αυτή διδάσκεται από το Γυμνάσιο ως νόμος βασικός θεμελιώδης της Φυσικής είτε της Χημείας. («Ίσοι
όγκοι αερίων στις ίδιες συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας περιέχουν τον ίδιο αριθμό μορίων, και

αντιστρόφως»)
Εδώ δεν υπάρχει κανένα ελαφρυντικό. Η σωστή απάντηση είναι δεύτερη και η προαιώνια για την Φυσική
διασάφηση του «άλλο μάζα και άλλο βάρος» συνεχίζει μάλλον επιδεινούμενη, αφού από την πρώιμη
μαθητική περίοδο το Σχολείο τους διδάσκει ειδικός αυτό το λάθος, το οποίο διαπράττουν οι
περισσότεροι.

Σωστή απάντηση η μεσαία, αλλά οι λανθασμένες επιμένουν πολλές δεκαετίες, παρ΄ ότι η μονάδα το
1λίτρο έχει μπει παντού στην ζωή μας και είναι του Δημοτικού γνώση χιλοεπαναλαμβανόμενη σε όλα τα
μαθήματα Θετικών Επιστημών. Σε προσωπικό επίπεδο μας κάνει εντύπωση το πλήθος των σωστών
απαντήσεων.

Επειδή έχουμε αρκετή εμπειρία στην εκπαίδευση, προσωπικά μας εκπλήσσει το μικρό μέγεθος της
λανθασμένης απάντησης «έχουν ίσες μάζες» αφού κυκλοφορεί ευρέως ως «τεστ» κάποιες πολλές
δεκαετίες με την σύγκριση 100 κιλών σιδήρου και 100 βαμβακιού όπου η σωστή απάντηση είναι «ίσα»

Έχουμε ένα μέγεθος απολύτως σταθερό και ένα άλλο μέγεθος μεταβλητό, και άλλης φύσεως, που μετρά
άλλο μέγεθος. Απλώς δεν συγκρίνονται επ΄ουδενί.

Η σωστή απάντηση, είναι ότι ο νόμος της Παγκόσμιας έλξης δεν απαντά στο «γιατί έλκονται» Η
Επιστημονική έρευνα απαιτεί το «γιατί» και αυτό δεν το ξέρουμε. Γνωρίζουμε πολύ καλά το «πώς
έλκονται» αλλά όχι το «γιατί έλκονται» δύο σώματα με μάζα. Το άκρως σοβαρό παιδαγωγικό ζήτημα,
είναι το φοβερό φαινόμενο, που είναι διάχυτο στην εκπαίδευση, να μην γνωρίζει ο μαθητής την ποιοτική
διαφορά των απαντήσεων ανάμεσα στο «πώς» και στο «γιατί» Η ενδημούσα κουλτούρα της παπαγαλίας
-προφανώς- είναι ο παρονομαστής του φαινομένου.

Η σωστή απάντηση είναι η πρώτη και όπως έχουμε ήδη προαναφέρει με το Μπέρκλεϊ , το φαινόμενο
είναι παγκοσμίως γνωστό με την συγκεκριμένη ερώτηση . Η γνώση πάντως, είναι του Δημοτικού Σχολείου.

Σωστή η δεύτερη απάντηση. Οι λανθασμένες είναι αρκετές, διότι έχει εμπεδωθεί η επόμενη. Ερώτηση :

Γνώση Δημοτικού.

Είναι γνωστό στην παγκόσμια βιβλιογραφία ότι πολλοί κάνουν πρόσθεση των επιβαινόντων, ενώ άλλοι
«μαντεύουν» .

Η θεωρία λέει ότι ένα αεροπλάνο είτε κινείται προς την φορά κίνησης της Γης στην κατεύθυνση Ανατολή Δύση κάνει τον ίδιο χρόνο, ας κινείται τη μία φορά ομόρροπα και την άλλη αντίρροπα. Όπως ακριβώς
συμβαίνει με το να πετάνε δύο παιδιά επιβάτες τρένου που κάθονται απέναντι, ένα τόπι, που κινείται με
την ίδια ταχύτητα και από το ένα παιδί προς το άλλο και αντιστρόφως. Στην πραγματικότητα οι χρόνοι δεν
είναι ίσοι στο βόρειο ημισφαίριο λόγω της φοράς των ανέμων (αντίθετη δεικτών ωρολογίου) που
κυριαρχούν και τους οποίους προκαλεί η ίδια η κίνηση της Γης . Κυρίως όμως υπάρχουν αεροχείμμαροι
(Jet -Stream ) δυτικοί, που κάνουν δύσκολο το ταξίδι από ΕΕ προς ΗΠΑ, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Άλλο
θέμα είναι και όταν υπάρχει κίνηση (ή συνισταμένη κίνηση) στην διεύθυνση Βορράς -Νότος, με τις
δυνάμεις Coriolis , αλλά και αυτό είναι άλλο θέμα.

Δεν ξέρω πόση εντύπωση κάνει αυτό το διάγραμμα στους συναδέλφους μου Μαθηματικούς, αλλά έχει
πάψει να μου κάνει εντύπωση κάποια χρόνια. Η έννοια διδάσκεται στην Β΄ Γυμνασίου και είναι πλέον
διεπιστημονική. «Δεν περνάει» Αυτοί που δεν ξέρουν την έννοια, μπορεί άνετα να λύνουν ασκήσεις με
όρια και παραγώγους. Και το πρόβλημα έχει πολύ γενικότερες διαστάσεις.

Ίσως η πιο αισιόδοξη εικόνα. Οι λανθασμένες απαντήσεις είναι ελάχιστες σε σχέση με αυτό που
βλέπουμε μέσα στα Σχολεία.
Συμπεράσματα -Προτάσεις
•

•

•

•

Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι αυτό που μένει ως «παραμένουσα βασική γνώση» στους
αποφοίτους Λυκείου, είναι πολύ λιγότερο απ΄ όσο συνήθως φανταζόμαστε ΄΄η θέλουμε να
πιστεύουμε, ακόμα κι όσοι είμαστε ενημερωμένοι για τις εκατοντάδες παρεμφερείς έρευνες,
ιδίως σε παγκόσμιο επίπεδο.
Το 20% των αποτυχόντων των Πανελληνίων που είναι επισήμως πολύ κάτω από την βάση, δεν έχει
συμμετάσχει σε αυτή την έρευνα από την σχεδίασή της. Οι Πανελλήνιες δεν εξετάζουν βασικές
γνώσεις αλλά «προχωρημένες» και η αποτυχία σε αυτές είναι μεν ένα αντικειμενικό επίσημο
μέτρο, αλλά «δεν τα λέει όλα»
Η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης είναι το ζητούμενο. Και είναι ζητούμενο, όταν σε διεθνές επίπεδο,
υποχωρεί λίγο, υπέρ της «δημιουργικής σκέψης» που πρακτικά σημαίνει ότι προσπαθούμε να
αναπτύξουμε όλες τις ικανότητες των μαθητών και όχι μόνο λογικομαθηματικές και γλωσσικές.
Είναι άλλες 6 τουλάχιστον που αναδεικνύονται και μελετώνται τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Το
τραγικό είναι ότι στην Ελλάδα είμαστε στην καλλιέργεια της παπαγαλίας, τα βιβλία είναι
εξαιρετικά κακογραμμένα, με κάκιστη γλώσσα, αντιεπιστημονικά , όταν δε είναι καλά, συνήθως
είναι πολύ πάνω από το επίπεδο των μαθητών που απευθύνονται.
Τα Μαθηματικά είναι δεσπόζουσα επιστήμη με διεπιστημονική διάχυση σε όλο το επιστητό και
διώκεται. Διώκεται με τέτοιο άκομψο και προκλητικό τρόπο, έτσι ώστε ακόμα και ο
αντικειμενικός παρατηρητής να είναι πρόθυμος να υιοθετήσει «θεωρίες συνομωσίας» για να
εξηγήσει τα τεκταινόμενα. Εναλλακτική εξήγηση είναι η βλακεία, αλλά δεν υιοθετείται εύκολα ως
εξήγηση, όταν τις αποφάσεις ξέρουμε ότι δεν τις λαμβάνουν τυχάρπαστοι (ή είναι ανίκανοι και
λανθάνουμε;)

•

•

Σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα όπου όλοι προάγονται ιδίως με τους έτι περεταίρω ευτελιστικούς
όρους προαγωγής και φοίτησης που καθιέρωσε ο λαϊκισμός της κατάστασης της προηγούμενης
συγκυβέρνησης, δεν φαίνεται να υπάρχουν πολλές ελπίδες. Για πολλά χρόνια δεν «έμενε» κανείς.
Ίσως από λάθος μπορούσε «να μείνει» κάποιος ή όταν το επεδίωκε διακαώς. Τώρα δεν
απορρίπτεται , ακόμα και αν το επιδιώκει…
Όταν ένας μαθητής είναι γνωστικά τρεις τάξεις κάτω, δεν πρέπει να προάγεται επ΄ ουδενί, έως
ότου κατακτήσει τα βασικά, καθώς η έλλειψη δεξιοτήτων είναι με ισόβια ασφαλής πρόβλεψη,
κάτι εξαιρετικά αντιοικονομικό για όλη την Κοινωνία, εκτός από τον εαυτό του. Ομιλούμε για
«τρεις τάξεις» καθώς είμαστε σε θέσει να γνωρίζουμε ότι είναι αδύνατον να αναπληρωθούν στις
επόμενες τάξεις έστω και με την υπάρχουσα σπειροειδή μορφή της ύλης.
Τις όποιες απόψεις μας , σωστές λανθασμένες, υπερβολικές, ελλιπείς κοντόθωρες ή μακρόπνοες,
δεν μπορούμε να τις επιβάλλουμε σε κανέναν. Μπορούμε όμως να παραθέτουμε τουλάχιστον τα
γεγονότα -ευρήματα και να τα ερμηνεύει κατά το δοκούν ο κάθε συνάδελφος κι ας έχει όποια
διαφορετική γνώμη και άποψη θέλει, αλλά τουλάχιστον να έχει υπ΄ όψιν του την ίδια
πραγματικότητα, τα ίδια δεδομένα…
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Συνέντευξη στον Γιάννη Πανταζόπουλο, 14.12.2017, Πηγή: LiFO
«διαΝΕΟσις» -Μονάδα Ερευνών Κοινής Γνώμης του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας. (σ.σ. Ψεκασμό εννοούμε, όχι κάτι που μπορεί να γίνεται για πειραματικούς, επιστημονικούς, πολεμικούς, λόγους
είτε για πρόκληση βροχής, αλλά για κάθε αεροπλάνο που πετά στα ~10Km, όπου εκεί χειμώνα -καλοκαίρι η θερμοκρασία
είναι -60 βαθμοί Κελσίου και οι παραγόμενοι υδρατμοί των καυσαερίων, στερεοποιούνται αυτοστιγμεί, δίνοντας τις λευκές
γραμμές στον ουρανό. Όλοι θεωρούν, ότι αυτός είναι ο ψεκασμός.
3
Σύμφωνα με την έρευνα του YouGov
4
Αν «Γκουγλάρει» κάποιος την φράση «Η Σελήνη θα είναι 7% μεγαλύτερη από ό,τι κατά μέσον όρο και 15% λαμπρότερη» θα
ανακαλύψει δεκάδες σοβαρούς ιστοτόπους, ΜΜΕ και την NASA ακόμα να βγάζουν ανακοινώσεις «για το κοινό».
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Βλέπε σε Βικιπαίδεια το λήμμα Γκούσταβ Τέοντορ Φέχνερ. Ο νόμος Βέμπερ -Φέχνερ, με προσιτή διατύπωση, λέει ότι « για
την αύξηση της έντασης μια αίσθησης με αριθμητική πρόοδο, απαιτείται η αύξηση του ερεθίσματος με γεωμετρική πρόοδο»
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